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قائمة ال�سناديق:

�شالح يف املنطقة العربية �شكندرية؛ االإ اإعالن االإ ال�شندوق »اأ«: 

مترات »منظمة التجارة العاملية« الوزارية موؤ ال�شندوق »ب«: 

ال�شيا�شة الزراعية امل�رشية ال�شندوق »ج«: 

ما الذي يجعل من التجارة عاماًل اإيجابيًا بالن�شبة اإىل عملية التنمية الوطنية يف م�رش ال�شندوق »د«: 

»منظمة التجارة العاملية-زائد« و»منظمة التجارة العاملية-ناق�ص« ال�شندوق »هـ«: 

االن�شمام اإىل »منظمة التجارة العاملية« ال�شندوق »و«: 

غراق مكافحة االإ ال�شندوق »ز«: 

املعاملة اخلا�شة والتمييزية ال�شندوق »ح«: 

حالة لبنان؛ بلد ناٍم يفاو�ص من اأجل االن�شمام اإىل »منظمة التجارة العاملية« ال�شندوق »ط«: 

وروبي اتفاقيات ال�رشاكة بني البلدان العربية واالحتاد االأ ال�شندوق »ي«: 

وروبي لل�رشاكة؛ اأمثلة حالة )لبنان، م�رش، اجلزائر( اتفاقيات االحتاد االأ ال�شندوق »ك«: 

حاالت النزاع بني امل�شتثمرين والدول ال�شندوق »ل«: 

ردن والواليات املتحدة درا�شة حالة اتفاقية التجارة احلرة بني االأ ال�شندوق »م«: 

الفرق بني خلق التجارة وانحرافها/حتويلها ال�شندوق »�ص«: 

مثال حالة: م�رش: ع�شوية م�رش يف اتفاقيات التجارة احلرة؛ حالة معقدة من اتفاقيات التجارة. ال�شندوق »ع«: 

مناذج من جتمعات الدول �شمن »منظمة التجارة العاملية« ال�شندوق »ف«: 

روابط التجارة بالعمليات ال�شيا�شية ال�شندوق »�ص«: 

التحديات التي تواجه انخراط منظمات املجتمع املدين يف �شنع �شيا�شة التجارة؛ حالة لبنان ال�شندوق »ق«: 

عن دور املجتمع املدين يف �شنع �شيا�شة التجارة واملفاو�شات؛ حالة م�رش ال�شندوق »ر«: 

بع�ص االنعكا�شات على دور املجتمع املدين املغربي يف عمليات التجارة ال�شندوق »�ص«: 
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متهيد

عزيزي القارئ / القارئة،

لت العالقة بني التجارة والتنمية مو�شوع �شجاٍل عاملي دار على امتداد العقد املا�شي. وهذا ال�شجال يقوم على جتارب  �شكَّ

خمتلف البلدان، مبا فيها تلك التي جنحت يف التنمية وتلك التي مل تتمكن من حتقيق التنمية.

من على التوايل اأداة  ي اإىل منو اقت�شادي، واأنه �شيوؤ دِّ خالل الثمانينات كان االعتقاد ال�شائد اأنَّ اقت�شاد ال�شوق احلرة �شيوؤ

االقت�شادي  التحرير  على  القائمة  العالقة  ذات  ال�شيا�شات  وكانت  التنموي.  التقدم  وحتقيق  االجتماعية  يات  التحدِّ ملعاجلة 

ويف  الدويل«.  النقد  و»�شندوق  الدويل«  »البنك  فيها  مبا  الدولية،  �ش�شات  املوؤ من  الت�شجيع  تلقى  احلرة  التجارة  و�شيا�شات 

ة ت�شجيع على تقلي�ص دور الدولة. وكان ذلك يتوازى مع املفاو�شات املكثَّفة لتحرير التجارة  �شياق هذه ال�شيا�شات كان ثمَّ

طراف يف »بونتو ِدْل اإي�شتي« )Punto Del Este( يف اأوروغواي )1986(.  التي اُأطِلقت يف جولة املفاو�شات متعددة االأ

�ش�شة عاملية جديدة اُأعِلَن عنها يف مراك�ص عام 1994، والتي �شميت »منظمة التجارة  ت هذه املفاو�شات اإىل اإن�شاء موؤ وقد اأدَّ

.)WTO( »العاملية

بني  تتاأرجح  م�شائل  التي عاجلت   ،
�
املتحدة مم  االأ نظمتها  التي  العاملية  القمم  �شل�شلة من  العامل  �شهد  الت�شعينات،  وخالل 

يَّة والعدالة االجتماعية والتنمية امل�شتدامة ال�شاملة. ون�شاأ، تاليًا، منوذج وخطاب تنمويان  اال�شتدامة البيئية وبني امل�شاواة اجُلُنو�شِ

دا على دور الدولة واأهمية ال�رشاكة العاملية من اأجل التنمية. كما اتَّ�شمت ال�شجاالت املُثارة بنظرة نقدية نحو  جديدان، �شدَّ

ر�ص )ريو دي جينريو، 1992(، القمة العاملية للتنمية وال�شكان )القاهرة، 1994(، القمة العاملية للتنمية االجتماعية )كوبنهاغن، 1995(، القمة العاملية للمراأة  1  قمة االأ
)بيجينغ، 1995(، املوئل )ا�شطنبول، 1995(.
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خرية ال�شلبي على م�شار التنمية يف البلدان النامية. كما اأ�شارت هذه القمم اإىل اأنَّ  ت اإىل اأثر هذه االأ �شيا�شات ال�شوق، واأ�رشِّ

ى اإىل م�شاواة  �شيا�شات التحرير االقت�شادي فاقمت غياب العدالة االجتماعية والبطالة والفقر والتهمي�ص االجتماعي، ممَّا اأدَّ

وتكافوؤ اأقل. وبالتايل، فقد ا�شتحثَّت ا�شت�رشاء التوتر ال�شيا�شي وعدم اال�شتقرار والنزاعات الداخلية واحلروب.

لفية«، الذي �شلَّط ال�شوء على  مم املتحدة بنيويورك »اإعالن االأ لفية التي عقدت يف االأ 2000، �شدر عن قمة االأ يف عام 

من.  ن�شان وال�شالم واالأ الرابط الذي يجمع ما بني كلٍّ من الق�شاء على الفقر والعدالة االجتماعية والدمقرطة واحرتام حقوق االإ

عالن على اأهمية �شيا�شات التجارة العادلة والعدالة االقت�شادية يف حتقيق اأهداف التنمية. اإذ �شمل جمموعة من ثمانية  د االإ واأكَّ

لفية«  مم املتحدة ال�شالف ذكرها. وقد عك�شت »اأهداف التنمية االأ لت ت�شنيفًا موجزاً ملُخَرجات قمم االأ اأهداف تنموية �شكَّ

لفية«. وقد  تبنِّيه يف »اإعالن االأ مر الذي جرى  من والدميوقراطية، االأ التنمية واالأ الثمانية روح ال�رشاكة والرتابط بني كلٍّ من 

 الذي يربط البلدان الغنية �شمن �رشاكة عاملية للتنمية، وي�شلِّط 
�
نًة يف الهدف الثامن هداف املُ�شافة مت�شمَّ كانت قيمة هذه االأ

وىل وبني حتقيق التجارة العادلة وال�شيا�شات االقت�شادية املن�شفة واإلغاء  هداف ال�شبعة االأ ال�شوء على الرابط اجلامع بني حتقيق االأ

.
�
الدين وفعالية امل�شاعدات

لفية« ان�شمت البلدان العربية اإىل الن�شال العاملي �شد الفقر. بيد اأنَّ هذه البلدان، كغريها الكثري  وبان�شمامها اإىل »اإعالن االأ

ربع يف »تقرير التنمية  مر الذي اأ�شري اإليه �شمن امل�شائل االأ يات اجتماعية واقت�شادية هائلة، االأ من البلدان النامية، تواجه حتدِّ

 
�
�شارة اإليه يف تقارير »البنك الدويل« منائي« )UNDP(، ف�شاًل عن االإ مم املتحدة االإ  ال�شادر عن »برنامج االأ

�
الب�رشية العربي«

ال�شادر عن  عالن  اأي�شًا يف االإ خرى. كما ُعك�ص ذلك  اإفريقيا، وغريها من املراجع االأ و�شط و�شمال  حول منطقة ال�رشق االأ

�شبب  ل  ي�شكِّ الدميوقراطية  نق�ص  اأنَّ  اإىل  والعمليات  الوثائق  هذه  كل  وت�شري   .2004�
يف  تون�ص  يف  املنعقدة  العربية  القمة 

  http://www.undp.org/mdg/goal8.html  2
 In Larger Freedom: Towards« :مم املتحدة، اإىل اجلمعية العامة يف نيويورك تقريراً يف اأيلول )�شبتمرب( حتت عنوان م ال�شيد كويف عنان، اأمني عام االأ 3  قدَّ

د فيه على احلاجة اإىل معاجلة الفقر باعتباره حتديًا رئي�شيًا من حتديات القرن الواحد والع�رشين.  Development, Freedom and Human Rights for All«، �شدَّ
ثر ال�شلبي الذي ينطوي عليه حترير التجارة على التنمية وال�شالم والكرامة. راجع املوقع التايل:  ز على االأ ويف هذا التقرير )الق�شم II –C(، ركَّ

.)http://www.cfr.org/publication/8812/un_report_of_the_secretary_general_in_larger_freedom.html(
منائي« »تقرير التنمية الب�رشية العربي« يف اأربع م�شائل: )1( خلق الفر�ص اأمام اأجيال امل�شتقبل )2002(؛ )2( بناء جمتمع املعرفة )2003(؛  مم املتحدة االإ 4  ن�رش »برنامج االأ

)3( نحو احلرية يف العامل العربي )2004(؛ نحو نهو�ص املراأة يف العامل العربي )2005(.

و�شط  و�شط و�شمال اأفريقيا )2004(؛ حاكمية اأف�شل يف منطقة ال�رشق االأ 5  اأ�شدر »البنك الدويل« �شل�شلة من التقارير: التجارة واال�شتثمار والتنمية يف منطقة ال�رشق االأ
و�شط و�شمال اأفريقيا )2005(. و�شمال اأفريقيا )2004(؛ اجلنو�شة والتنمية يف منطقة ال�رشق االأ

http://www.arabsummit.tn/en/tunis-declaration.htm  �
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رئي�شيًا لتدهور الظروف املعي�شية يف املنطقة العربية؛ اإال اأنها اأ�شارت اأي�شًا اإىل اأنَّ احلكومات تفتقر اإىل التزام جدي باإدخال 

�شالحات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية. االإ

ج باعتبارها مبادرات للتحديث والدمقرطة يف  جنبية –التي تروَّ الت االأ �شالح هذا، تن�شط التدخُّ �شمن �شياق انعدام االإ

وروبي حتت عنوان:  و�شط- يف دفع �شيا�شات حترير التجارة واالقت�شادية يف املنطقة. كان ذلك وا�شحًا يف التدخل االأ ال�رشق االأ

�1995، ف�شاًل عن ا�شرتاتيجية الواليات املتحدة 
وروبية-املتو�شطية« التي اُأطِلَقت �شمن »عملية بر�شلونة« يف عام  »ال�رشاكة االأ

. وكلتا هاتني 
�
و�شط« )2004( و�شع، �رشاكة من اأجل امل�شتقبل يف ال�رشق االأ و�شط االأ لتحديث املنطقة حتت عنوان: »ال�رشق االأ

�شالح ودفعًا لت�رشيع عقد اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية مع البلدان  ج للتحرير االقت�شادي باعتبارها و�شفة لالإ املبادرتني تروِّ

ي يف الغالب اإىل تقييد  دِّ العربية. يتبنيَّ اأنَّ هذه ال�شيا�شات تفتقر اإىل التوازي مع حاجات املعنيني يف املنطقة واأولوياتهم، كما توؤ

ف�شحة ال�شيا�شة املتاحة اأمام احلكومات يف املنطقة.

والنتيجة تتجلَّى يف ت�رشيع وترية التحرير االقت�شادي و�شيا�شات ال�شوق احلرة، مع القليل جداً من التقدم البطيء على خط 

ثر االجتماعي ال�شلبي الذي  . وي�شري العديد من البحوث والدرا�شات اإىل االأ
�
�شالح ال�شيا�شي واالفتقار اإىل اأجندة اجتماعية االإ

نتاج ال�شناعي والزراعة واخلدمات. وما  نتاجية الوطنية، وب�شورة رئي�شية االإ ه، وخ�شو�شًا على القطاعات االإ يطبع هذا التوجُّ

�ش�شات �شغرية ومتو�شطة على وجه التقريب، وهذه غالبًا ما ُيبَخ�ص  عمال يف املنطقة العربية يتكونَّ من موؤ يجدر ذكره اأنَّ جمتمع االأ

ة �رشكات كبرية واأخرى  غلب، اإىل تهمي�ص م�شاحلها. بيد اأنَّه ثمَّ ي، بالتايل، ويف االأ دِّ متثيلها وتفتقر اإىل التنظيم الفعال، مما يوؤ

متعددة اجلن�شية متثل املنطقة وهي اأكرث ن�شاطًا يف اإ�شماع منظوراتها الداعمة ل�شيا�شات التحرير من خالل املنتديات، كاملنتدى 

ردن( و�رشم ال�شيخ )م�رش(. وهكذا، فاإنَّ انعدام العمليات الدميوقراطية مينع  م يف البحر امليت )االأ االقت�شادي العاملي الذي ُنظِّ

بالتايل، اىل  ُيف�شي،  املعنيني؛ مما  اأن تعك�ص م�شالح خمتلف  التي ميكنها  ال�شيا�شات االقت�شادية  قيام �شجال منفتح وبنَّاء حول 

هيمنة م�شالح جمموعات حمدودة وتهمي�ص امل�شالح العامة الوطنية.

http://www.barcelonaproject.ie/barcelona_declaration_summary.htm  �
http://bmena.state.gov  8 وقد ُبِنيت هذه على اال�شرتاتيجية التي تبنَّتها جمموعة البلدان ال�شناعية »جمموعة الثماين« )G8(، يف »�شي اآيالند«، قمة جورجيا 

.)2004(

ثر االجتماعي ال�شلبي الذي ينجم عن  جندة االجتماعية اأمراً ثانويًا وُيرى اإليها باعتبارها جمموعة من برامج و�شبكات اأمان ترمي اإىل التخفيف من حدة االأ 9   تبدو االأ
يلة اإىل حترير التجارة واقت�شاديات ال�شوق احلرة. ال�شيا�شات املُتبنَّاة االآ
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�شدار، اإىل امل�شاهمة يف النقا�شات التي اأ�شلفنا  ترمي »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية«، من خالل هذا االإ

اأ�شا�شية على التبعات  ز ب�شورة  ذكرها، وبهدف مو�شعة ال�شجال حول ال�شيا�شات االقت�شادية واحلقوق ذات ال�شلة –املرتكِّ

م  ُتتمِّ �شالحات االقت�شادية  �شالحية وحمورها يف املنطقة العربية. واإنَّ االإ املرتتِّبة من حترير التجارة - يف مركز العمليات االإ

خر. حدها اأن يكون فاعاًل من دون االآ �شالحات ال�شيا�شية يف اأي عملية �شاملة، حيث ال ميكن الأ االإ

اإنَّ هذه املن�شورة هي نتيجة عملية امتدت �شنتني من امل�شاورات املختلفة التي اأجرتها »ال�شبكة« على ال�شعيدين الوطني 

فقد  العربية.  املنطقة  يف  التجارة  حترير  اتفاقيات  من  الناجمني  واالقت�شادي  االجتماعي  ثرين  االأ على  زت  وتركَّ قليمي،  واالإ

�ش�شات اإقليمية وعاملية. و»ال�شبكة« ترى يف هذه  ت هذه العملية ممثلني من القطاعني العام واخلا�ص، ف�شاًل عن ممثلني ملوؤ �شمَّ

ول اإىل متكني املجتمع املدين وتعزيز م�شاركته، من خالل ال�شعي اإىل اإثارة �شجال بناء حول ال�شيا�شات  املن�شورة م�شاهمة توؤ

االقت�شادية وما يرتبط بها يف املنطقة العربية من اإ�شالحات وحتليلها.

زياد عبد ال�سمد

املدير التنفيذي لـ »�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية«

ول ��00 بريوت، �0 كانون الأ
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ول: مدَخل اإىل النقا�ش العام يف التجارة والتنمية الف�سل الأ

تكت�شب �شيا�شات التجارة اأهمية متزايدة اأكرث فاأكرث �شمن جماالت �شنع ال�شيا�شة دوليًا واإقليميًا ووطنيًا. فهي تتجاوز جمرد ال�شيا�شات 

اجلمركية )tariffs’ policies( وتبادل ال�شلع، لتنجم عنها تاأثريات على ال�شيا�شات االقت�شادية املاكروية وامليكروية، ف�شاًل عن تاأثرياتها 

على الواقعني االجتماعي والثقايف.

�ش�شاتها واتفاقياتها بتاأثري مهم يف اإعادة ت�شكيل بنى احلاكمية العاملية و�شياغتها.  يف هذا ال�شياق، تتَّ�شم �شيا�شات التجارة الدولية وموؤ

�ُص نظام التجارة الدولية اأ�شكااًل جديدة من الت�رشيع والعالقات �شمن البلدان ويف ما بينها؛ بحيث يف�شي  ومن بني ديناميات اأخرى، مُياأ�شِ

وال�شيا�شات  �شواق  االأ اأدوار  االقت�شادي   )Integration )االندماج  التكامل  قوى  مت  االقت�شادية. وقد زخَّ العامل  تغيري جغرافيا  اإىل 

اتفاقيات  فاإنَّ  فيها. وهكذا،  يعي�شون  التي  الثقافية  املجاالت  النا�ص، وكذلك  ت�شكيل حياة  )profit-oriented( يف  االجتاه  ربحية 

املجتمعات  ومعايري  والكرامة  املعي�شة  وم�شتويات  احلقوق  يف  مبا�رشة  اآثاراً  ترتك  جماالت  اإىل  ال�شلع  جتارة  ى  تتخطَّ الدولية  التجارة 

)communities( الثقافية. وبالتايل، فقد تو�شعت عمليات ال�شوق لتغطي على دور الدولة وُبناها يف كثري من االحيان.

وقد جنم عن عمليات التجارة الدولية اأنظمة �شلطة جديدة، كما اأوجبت بال�رشورة ف�شحات خمتلفة للم�شاركة والعمليات الدميوقراطية. 

�شت عنها البنية العاملية الراهنة تتعلق بتطور نظم العوملة االقت�شادية بوترية ا�رشع من تطور  ولكن واحدة من امل�شكالت الرئي�شية التي متخَّ

الدميوقراطية �شمن  ُي�شعف حتى  العاملية على نحو  �ش�شاتنا االقت�شادية  اإىل »عجز دميوقراطي يف موؤ ي  دِّ يوؤ ال�شيا�شية«، مبا  العوملة  نظم 

�
بلداننا اخلا�شة«.

اإنَّ ُمتاحية العمليات والف�شحات الدميوقراطية التي تتاآثر )interact( الدول يف حيزها مع بنى احلاكمية العاملية تنحاز اإىل حد بعيد 

الدول  يتفاوت بدرجة كبرية بني  الراهن  الدويل  التجارة  التاأثري والقيادة يف نظام  فاإنَّ م�شتوى  املتقدمة. وبالتايل،  البلدان  اىل م�شلحة 

النامية واملتقدمة.

.Stiglitz, J. E. )200�(. Making Globalization Work. New York, W.W. Norton & Co  1
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ويف هذا ال�شياق، ن�شاأ �شجال متزايد حول النظريات النيوليربالية ب�شدد دور التجارة الدولية، التي تنزع اإىل جتاهل م�شائل التنمية، 

يكت�شب  وما  النامية.  الدول  كما  املتقدمة  الدول  يف  املتكافئة  التنمية  وكذلك  امل�شتدام  االقت�شادي  النمو  على  تركز  نظريات  مقابل 

اأنَّ  امل�شتدامة ولي�شت غاية يف حدِّ ذاتها. ذلك  للتنمية  باعتبارها و�شيلة  اإليها  ُرئي  الدولية  التجارة  اأنَّ  خرية  املقاربة االأ بالغة يف  اأهمية 

قليمية. وبالتايل، فاإنَّ الهدف الرئي�ص يجب اأال يكون  �شيا�شات التجارة ينبغي اأن تكون جزءاً متكاماًل من اأجندات التنمية الوطنية واالإ

للتنمية«   لفية  االأ »اأهداف  اأوردت  كما  للجميع،  والثقافية  االقت�شادية  احلقوق  من  توؤ التي  التجارة  �شيا�شات  و�شع  بل  التجارة،  حترير 

راً من قبل العلماء واحلكومات والعبي  خَّ )MDGs(. بيد اأنه مل يتم درا�شة الروابط التي جتمع التجارة والتنمية على نحو جدي اإال موؤ

املجتمع املدين.

تاريخ حترير التجارة

تعود اأ�شول التجارة احلرة اإىل العهود اال�شتعمارية، حيث كان ُيفَر�ُص التبادل التجاري على البلدان امل�شتعمرة يف ظل �رشوط جمحفة، 

ال�شيا�شي  اال�شتقالل  حركات  ن�شوء  اإىل  دفعت  التي  �شباب  االأ اأحد  هذا  كان  فقد  وبالتايل،   .
�
اال�شتعمارية القوى  م�شالح  يحقق  ومبا 

ال�شاعية اإىل حترير اقت�شاديات البلدان النامية من ربقة القوى اال�شتعمارية، ويف الوقت نف�شه بناء االقت�شاديات املحلية.

تني اإىل مقاليد ال�شلطة، يف الفرتات التي اأعقبت العهود اال�شتعمارية، اإىل حتقيق التحرير ال�شيا�شي  وقد رمى جيل القادة ال�شيا�شيني االآ

لها، ويف  �رشكاء جتاريني  بحثها عن  النامية يف  البلدان  اأمام  الف�شحات  من  املزيد  فتح  نظام جتارة جديد  انبثق  واالقت�شادي. وهكذا، 

تفاو�شها مع �رشكاء عرب تكتيكات متنوعة �شعيًا وراء اأ�شواق وا�شتثمارات جديدة.

وىل من تلك الفرتة، خا�شت البلدان النامية، حديثة اال�شتقالل، جتاربها يف حماوالتها القطع الكامل  ففي ال�شنوات اخلم�ص-الع�رش االأ

اإىل  جنبية  االأ البنوك  ت احلكومة من دخول  املثال، حدَّ �شبيل  ماليزيا، على  ال�شابقة. ففي حالة  اال�شتعمارية  للقوى  التبعية  مع �شال�شل 

ت  ا�شرتدَّ فقد  امل�رشيف.  القطاع  %80 من  بـ  تتحكم  باتت  لها، بحيث  اإن�شاء فروع عديدة  املحلية على  البنوك  عت  �شجَّ فيما  البالد، 

وراق املالية يف بريطانيا ووقوعها حتت رعاية القوانني  احلكومة املاليزية بال�رشاء مزارع املطاط التي كان ميلكها الربيطانيون عرب �شوق االأ

ممها. يف الوقت احلايل، متلك احلكومة هذه احليازات، اإال  التجارية الربيطانية. وقد حازت احلكومة املاليزية جتاريًا هذه القطاعات ومل توؤ

اأنَّ القطاع اخلا�ص هو الذي يديرها؛ علمًا اأنَّ ماليزيا تعترب، راهنًا، اأكرب منتج املطاط.

�ش�شات مالية دولية، هي: �شندوق النقد الدويل )IMF( والبنك الدويل )WB( و»االتفاقية  ربعينات اُأن�شئت ثالث موؤ يف نهاية االأ

 Bretton Woods( »بريتون وودز«  منظومة  ا�شم  املنظومة  اأطلق على هذه  وقد   .)GATT )»غات«  والتجارة«  للجمارك  العامة 

ئت للتعامل مع جتارة ال�شلع فقط؛ وكان من بني اأهدافها الرئي�شية  System 1944(. وكانت »االتفاقية العامة للجمارك والتجارة« اأن�شِ

2  مت اال�شتناد يف اإعداد هذا اجلزء على مداخلة د. مارتن كور، »اتفاقيات التجارة احلرة ونظام التجارة العاملي؛ اآثارها على م�شار التنمية«، مت تقدميها خالل 
ثار االقت�شادية واالجتماعية لتحرير التجارة«، دي�شمرب 2006، من تنظيم �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية. ور�شة اقليمية تناولت »االأ
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اإىل  هدفا  فقد  الدويل«  و»البنك  الدويل«  النقد  »�شندوق  اأما  احلرب.  فرتات  اأثناء  ُفر�شت  التي  ال�شلع  جتارة  على  للقيود  حدٍّ  و�شع 

�شعار العمالت. وقد اأن�شئ »البنك الدويل« بغية تقدمي قرو�ص اإىل البلدان النامية.  تاأمني اال�شتقرار املايل يف العامل وتنفيذ نظام ثابت الأ

املتحدة  مم  االأ »مفو�شية  اأن�شئت  ال�شبعينات  منت�شف  به. ويف  لتتحكم  ال  وت�شبطه  االقت�شاد  لتخدم  �ش�شات  املوؤ هذه  اأن�شئت  عموما، 

للتجارة والتنمية )»اأونكتاد« »UNCTAD«( نتيجة للعمل الذي قام به املفكرون االقت�شاديون يف البلدان النامية؛ وقد هدفت اإىل ردم 

الفجوات يف النظام التجاري وفق »االتفاقية العامة للجمارك والتجارة« ]»غات«[. فيما بعد، تطورت هذه املفو�شية لت�شبح ال�شلطة 

�ش�شات ت�شوغ النظام التجاري كما هو معهود يف الوقت  التفاو�شية الرئي�شية يف نظام التجارة الدويل. وهكذا، فقد اأ�شبحت هذه املوؤ

الراهن.

مع بداية الثمانينات دفعت ال�شيا�شة النيوليربالية التي اعتمدتها اإدارتا »رونالد ريغان« يف الواليات املتحدة و»مارغريت ثات�رش« يف 

اململكة املتحدة يف اجتاه ترويج م�شالح ال�رشكات متعددة اجلن�شية على نحو عدواين. ومن ذلك اأنهما حاولتا تفكيك االتفاقيات التي 

مم املتحدة للتجارة والتنمية« )»اأونكتاد«(؛ اإذ دعتا اإىل تو�شيع اليات التجارة يف ما يتجاوز ال�شلع، ومن  بو�رش بها من خالل »مفو�شية االأ

�ش�شات التمويل الدولية، وال�شيَّما مع بروز م�شكلة  اأجل اإن�شاء نظام جتاري دويل جديد. ومع »ريغان« و»ثات�رش« طراأ تغيري على دور موؤ

�شالحات االقت�شادية با�شم القوى العاملية الرئي�شية. �ش�شات تنفذ االإ الدين عند البلدان النامية. فقد باتت هذه املوؤ

مم املتحدة املختلفة؛ و�شمل ذلك دور »منظمة ال�شحة العاملية« )WHO( يف جمال ال�شحة،  وقد ُو�شعت القيود على دور وكاالت االأ

 )UNCTAD( »مم املتحدة للتجارة والتنمية مم املتحدة للتنمية ال�شناعية« )UNIDO( يف جمال الت�شنيع، و»مفو�شية االأ و»منظمة االأ

يف جمال و�شع ا�ش�ص ومفاهيم )conceptualization( التجارة ومفاو�شاتها يف ال�شلع وحقوق امللكية الفكرية )IPRs(. فكل وكالة 

من هذه الوكاالت ا�شُتهِدفت وُقلِّ�شت موازناتها.

�شا�ص ل�شيا�شات التجارة اجلديدة.  �ش�شاتها –»البنك الدويل« و»�شندوق النقد الدويل«- االأ ور�شمت منظومة »بريتون وودز« وموؤ

ويف مقابل القرو�ص املمنوحة للبلدان النامية التي حاولت َدْرَء التفلي�ص، فقد اأجربت هذه البلدان على تنفيذ �شيا�شات الهيكلة البنيوية 

)structural adjustment policies( الدافعة يف اجتاه حترير التجارة واال�شتثمار، ف�شاًل عن �شيا�شات اخل�شخ�شة. وبكالم اآخر، 

�ش�شات التمويل الدولية ولي�شت البلدان نف�شها. باتت �شيا�شة التجارة يف البلدان النامية من و�شع موؤ

 1986 عامي  بني  جرت  التي  اأوروغواي  مفاو�شات  جولة  نتيجة   1994 عام  يف   )WTO( العاملية«  التجارة  »منظمة  تاأ�ش�شت 

و1994. ومع اإن�شائها اأدخلت اإىل نظام التجارة العاملي اخلدمات وامللكية الفكرية واال�شتثمارات، اإ�شافة اإىل الزراعة. ومما يجدر ذكره 

وروبي والواليات املتحدة مل تكن قادرة على التناف�ص يف هذا  نَّ االحتاد االأ اأنَّ الزراعة ُتركت خارج النظام اأربعني �شنة قبل عام 1994 الأ

املجال، وقد عملت جاهدة لتبقي القطاع الزراعي خارج النظام املذكور.

ثرة يف اقت�شادياتها  خالل تلك الفرتة، مل تكن غالبية البلدان النامية مدركة لتبعات مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية« وعواقبها املوؤ

الت�رشيح يف  اإىل   ،)G77(  »77 الـ  متثَّلت يف »جمموعة  التي  النامية،  البلدان  1996 و2000 عمدت  عامي  التنموية. وبني  وعمليتها 
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من بنظام جتارة حر كليًا ي�شتفيد منه اجلميع«. اإال اأنَّ العديد من البلدان النامية تعلن، اليوم، اأنَّ نظام التجارة احلرة ال  اإعالناتها »اأنها توؤ

يفيد كل البلدان، حيث ال تتمتع البلدان النامية بالقدرة على اال�شتفادة منه، وفق طبيعته والياته احلالية.

النيوليربالية و»توافق وا�سنطن«

خرية من القرن الع�رشين، اأ�شبحت النيوليربالية –بو�شفها فل�شفة االقت�شاد الكلية ال�شاملة- اإيديولوجيا نظام  خالل العقود الثالثة االأ

كها ال�شوق ل�شنع ال�شيا�شة االقت�شادية. فهي تزعم اأنَّ التجارة  مر ت�شجع النيوليربالية مقاربًة حُترِّ التجارة الدويل ال�شائدة. ففي جوهر االأ

مي على البلدان. ويف ما يت�شل بعالقة  احلرة عبارة عن و�شيلة للتخفيف من املعوقات التكنولوجية ومعوقات املوارد وال�شغط الت�شخُّ

عي النيوليربالية اأنَّ الطريق اإىل التنمية والنمو مير عرب قطع كل احلواجز القائمة يف وجه التجارة وخ�شخ�شة  التجارة الدولية والتنمية، تدَّ

تقرره  ما  وفق   )exchange rates( العمالت  اأ�شعار  وحترير  احلكومات،  تدخل  من  واحلد  وا�شع،  نطاق  وعلى  ب�رشعة  ال�شناعات 

�شالحات التي ُعرفت بـ »توافق وا�شنطن«. برز �شمن جمموعة اأكرب من االإ �شالحات على النحو االأ �شواق. وقد مت ت�شمني هذه االإ االأ

�ش�شات التمويل الدولية بدور مهم  فتوافق وا�شنطن ي�شجع حترير التجارة بغ�صِّ النظر عن مراحل تنمية خمتلف البلدان. وت�شطلع موؤ

يف الرتويج لهذه املقاربة يف اأو�شاط البلدان النامية. وبالتايل، فهو يدعو اإىل انح�شار دور احلكومات، حيث لقي دورها ال�شابط املتحكم 

�ص  �ش�شات املذكورة اإ�شالحات ال�شيا�شات التجارية بعملية بتحرير التجارة، معتربة اأنَّ التخ�شُّ التجاهل لُي�شتبَدل بال�شوق. كما قيدت املوؤ

.)comparative advantage( يفرت�ص بال�رشورة املواد اخلام والعمال املاهرين لتحقيق ميزة تقارنية

ى  وتقول النيوليربالية باأنَّ التجارة احلرة جدُّ مفيدة بالن�شبة اإىل البلدان النامية. ويعلن »البنك الدويل« يف اإحدى وثائقه التي تت�شدَّ

و�شط و�شمال اأفريقيا )MENA(، تاأماًل يف املرحلة املا�شية، اأنه من الوا�شح اأنه يف الت�شعينات غالبًا ما اأ�شاأنا فهم  للتنمية يف ال�رشق االأ

�شالح النمو االقت�شادي ذات املقا�ص الواحد للجميع واالعتقاد بـ »املمار�شات  دي للنمو. فقد بالغت مقاربة االإ مكا�شب الكفاءة التي توؤ

اأنها غري ناجزة  ن وارتداداتها الدينامية، وثبت  الف�شلى« )best practices( من �شاأن املكا�شب الناجمة من تخ�شي�ص املوارد املح�شَّ

هداف؛ اأي اأنَّ التح�شينات التي اأدخلت على ال�شيا�شات اأخطاأت يف ما  نظريًا ومتناق�شة بالدليل. وقد كانت الو�شائل غالبًا خمطئة االأ

 وبالرغم من ذلك، يوا�شل البنك اإطالق 
�
يتعلق با�شرتاتيجيات النمو، كما لو اأنَّ التح�شينات يف ال�شيا�شات كانت غاية يف حد ذاتها«.

.)universality( تو�شياته القدمية نف�شها بالتحرير على اأ�شا�ص ال�شمولية

لت االعتبارات ال�شيا�شية عاماًل رئي�شيًا وراء زيادة اتفاقيات التحرير االقت�شادي بني الدول، وال�شيَّما بروز اتفاقيات التجارة  وقد �شكَّ

املبا�رش  جنبي  االأ اال�شتثمار  من  املزيد  جلذب  و�شيلة  باعتبارها  االتفاقيات  لهذه  الرتويج  جرى  فقد  والبينية.  قليمية  االإ  )FTAs( احلرة 

)FDI( والت�شهيل يف ما يتعلق بامل�شاعدات والدين.

�شا�شية،  ثر يف و�شولها اإىل اخلدمات العامة االأ ومن املهم اأنَّ تعي البلدان النامية اأنَّ هذه االتفاقيات حتدد م�شتقبل �شعوبها؛ اإذ اأنها �شتوؤ

 Zagha, R., & Nankani, G.T. )2005(. «Economic growth in the 1990s: learning from a decade of reform». Washington,  �
.D.C., World Bank. P. 11
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دوية  ويف قدراتها على ا�شتخدام التكنولوجيات اجلديدة، ويف و�شولها اإىل املعرفة املرتبطة بذلك، ويف قدرتها على احل�شول على االأ

هذه  تطبع  التي  الطاغية  ال�شيا�شية  الطبيعة  وب�شبب  دولها.  و�شيادة  بل  الغذائي،  اأمنها  تاأمني  يف  وكذلك  مقبولة،  باأ�شعار  ال�رشورية 

َع كلُّ واحدة منها للتدقيق والتحليل ال�شديدين من قبل جمموعة  همية اأن ُتخ�شَ االتفاقيات، وبالنظر اإىل اأهميتها الوا�شعة، فمن بالغ االأ

كادمييا. متنوعة من املعنيني يف القطاعني العام واخلا�ص واملجتمع املدين واالأ

ويجب اأن ُترَفق هذه التحليالت بخطط ا�شرتاتيجية جيدة التطوير، ترى اإىل التنمية امل�شتدامة �شمن قطاعات الدولة املختلفة، مبا يف 

نتاجية والتناف�شية  �شواق املحلية بزيادة قدراتها االإ ذلك الزراعة وال�شناعة واخلدمات. وينبغي اأن تطور �شيا�شة التجارة بطريقة ت�شمح لالأ

للمنتجني  كليًا  تابعة  باعتبارها  للتنمية،  ج  تروِّ التي  النظر  وجهة  رف�ص  بال�رشورة،  ي�شتلزم،  وهذا  قليمي.  واالإ الوطني  امل�شتويني  على 

جانب ولال�شترياد. االأ

النمو  اأ�شا�ص  اأجندة وطنية و�شيا�شات تنموية وا�شحة قائمة على  هم لتطوير �شيا�شة جتارة هو امتالك  واإنَّ ال�رشط الالزم امل�شبق االأ

ي ببلٍد ما اإىل اأف�شل اأ�شكال التنمية مع  دِّ نتاج والعمالة املحليني؛ ممَّا �شيوؤ املتكافئ والعمالة ال�شاملة. كما ينبغي على التجارة اأن تدعم االإ

�
عدالة يف التوزيع.

توافق نا�سئ جديد

متيل النيوليربالية، وكذلك »توافق وا�شنطن«، نحو تقل�ص �شعبيتها وتاأثريها. فبالرغم من اأنه لي�ص ثمة منوذج تنموي جديد يناف�ص 

النموذج النيوليربايل ب�شورة فعالة، اإال اأنه ثمة توافق نا�شئ بني العلماء ويف اأو�شاط العبي املجتمع املدين يحتجُّ ب�رشورة دور احلكومات 

الدولية  املجموعات  اأما  امل�شكالت.  بغية حل  �شيا�شة ومرونة  اإىل ف�شحة  الوطنية حتتاج  الوطنية. فاحلكومات  التنمية  الوطنية وبرامج 

مم املتحدة للتجارة  مم املتحدة« )»اأوندي�شا« UNDESA( و»مفو�شية االأ ون االقت�شادية واالجتماعية يف االأ خرى -كـ »دائرة ال�شوؤ االأ

منائي« )UNDP( و»منظمة العمل الدولية« )ILO(- فقد اتَّخذت مواقف قوية  مم املتحدة االإ والتنمية« )UNCTAD( و»برنامج االأ

وحا�شمة حيال اإطار عمل التحرير التجاري واال�شتثماري الراهن. وكما عربَّ اأحد املن�شورات الرئي�شية يف �شيا�شة التجارة الدولية، الذي 

اإىل  اأكرب  اأ�شواق  اإىل  النظام التجاري من جمرد الو�شول  منائي«، فاإنَّ »التحول الذي طراأ على مقاربة  مم املتحدة االإ اأ�شدره »برنامج االأ

م بعد االن من منظور حتقيق جتارة اأكرب يف اخلدمات واملنتجات. فعمليات التجارة  حتقيق التنمية الب�رشية يعني اأنَّ هذا النظام يجب اأال ُيقوَّ

يجب ان ُيرى اإليها من منظور تعزيز فر�ص التنمية الب�رشية على امل�شتويات الوطنية... القائمة على ا�شتقاللية ال�شيا�شات الوطنية التي تتيح 

4  اإنَّ تاريخ التنمية يف كل من اليابان وكوريا، بني بلدان نامية بارزة اأخرى، ميثل منوذجًا لكيفية تركيز بلٍد ما على بناء �رشكاته املحلية من خالل دعم 
جنبية اإىل ال�شوق املحلية. فقد فر�شت اليابان وكوريا جمارك مرتفعة  د دخول ال�رشكات االأ ال�شناعات املحلية، وخ�شو�شًا يف مراحلها والدتها، يف حني ُيحدَّ

مر الذي اأطلق تناف�شًا قويًا بني هذه ال�رشكات اإىل اأن تتمكن من حتقيق ا�شتقرارها وثباتها �شمن  م�شاحبة ترافقها اإعانات دعم حملية كبرية لل�رشكات املحلية، االأ

قليمي والدويل. ال�شوق املحلية ومن البدء بالتناف�ص على امل�شتويني االإ
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�
�ش�شيَّني«. للبلدان حتقيق تغيري وتقدم موؤ

ذ بطريقة متطرفة. فهو –اأي  عالوة على ذلك، حتتجُّ وجهة النظر النا�شئة هذه باأنَّ للتحرير عواقَب �شلبيةًّ ال ميكن اإنكارها عندما ُينفَّ

التحرير- يجب اأن يتحقق بالتدريج، خطوة اإثر خطوة، ا�شتناداً اإىل م�شتوى التنمية يف كل بلد. وهذا يرف�ص الراأي الذي يروجه »البنك 

الدويل« القائل باأنَّ »احلجج الداعية اىل )»االنفجار العظيم« »Big Bang«( تغيري اأ�رشع تكمن يف اكت�شاب امل�شداقية وتاأمني التكامل 

�
جية«. ة �شببًا يدفع نحو التدرُّ ، وباأنَّ »لي�ص ثمَّ

�
�شالح، وتقلي�ص الغمو�ص وااللتبا�ص، واغتنام الفر�شة« والتََّتامِّ بني خمتلف اأجزاء االإ

باعتبارها  التجارة  على  الرتكيز  اإعادة  اإىل  الدويل  املجتمع  يعمد  اأن  دون  يتحقق  لن  الدويل  التجاري  النظام  حترير  من  الفوائد  اإنَّ 

�رشات التنمية  مبدئيًا و�شيلة للتنمية. وهكذا، ينبغي اأن يتم حتليل ومقاربة التزامات �شيا�شة التجارة الدولية وا�شطفافاتها على قاعدة موؤ

مم  عالن التا�شع ال�شادر عن »مفو�شية االأ االقت�شادية-االجتماعية الوطنية وخططها. وهذه امل�شاألة كانت قد عوجلت بوجه خا�ص يف االإ

املتحدة للتجارة والتنمية« يف حزيران )يونيو( 2004 الذي حمل عنوان »توافق �شاو باولو«، والذي ا�شار اىل االتي:

اإنَّ التبعية املتزايدة التي متيِّز االقت�شاديات الوطنية يف عامٍل يتعْومَل، ون�شوء نظم قائمة على القوانني والقواعد للعالقات االقت�شادية 

التجارة  جماالت  يف  وال�شيَّما  املحلية،  ال�شيا�شات  اأم  املتاح  املدى  –اأي  الوطنية  االقت�شادية  ال�شيا�شة  اأمام  الف�شحة  اأنَّ  يعنيان  الدولية 

مر  غلب بنظم والتزامات دولية وباعتبارات ال�شوق العاملية. فاالأ طرة على االأ واال�شتثمار والتنمية ال�شناعية- باتت يف الوقت احلايل موؤ

م مقاي�شة فوائد القبول بالقوانني والقواعد وااللتزامات الدولية باملعوقات التي متليها خ�شارة ف�شحة ال�شيا�شة  يعود اإىل كل حكومة لتقوِّ

هداف والغايات التنموية، اأن تاأخذ كل البلدان يف ح�شبانها  الوطنية. فمن املهم بوجه خا�ص بالن�شبة اإىل البلدان النامية، دون اإغفال االأ

8
احلاجة اإىل اإقامة توازن منا�شب بني ف�شحة ال�شيا�شة الوطنية وبني النظم وااللتزامات الدولية.

  New York، N.Y.، ،]»جعل التجارة العاملية يف خدمة النا�ص«[ Making International Trade in the Service of the People .)2003(  5
.).Earthscan Publications، P. 82

 Das Gupta, D., & Nabli, M. K. )200�(. Trade, Investment and Development in the Middle East and North Africa:  �
.Engaging with the World. MENA Development Report. Washington, D.C., World Bank. P. 4

.Africa: Engaging with the World. MENA Development Report. Washington, D.C., World Bank. P. 4  �
.Sao Paulo Consensus, UNCTAD XI, 18 June 2004. Accessible at:  http://www.unctad.org/en/docs//td410en.pd  8
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الف�سل الثاين: عر�ش الو�سع يف املنطقة العربية

املنطقة العربية واملجتمع املدين و�سيا�سة التجارة

�شالحات اأكرث فاأكرث مو�شوع نقا�ص يف امليدان العام باملنطقة العربية منذ اأوا�شط الت�شعينات. وهذه ال�شجاالت  ت�شبح الدمقرطة واالإ

والعمليات املرتبطة بها ُتعزى اإىل ال�شغوط الداخلية واخلارجية على املنطقة. وترتافق املبادرات التي اقرتحها املجتمع الدويل –وب�شورة 

اإ�شالحات  تطبيق  باجتاه  تدفع  م�رشوعات  مع  واجتماعية  �شيا�شية  اإ�شالحات  جراء  الإ وروبي-  االأ واالحتاد  املتحدة  الواليات  رئي�شية 

ويل. وقد دفع  �شا�شي االأ ج لتحرير التجارة واال�شتثمار على نطاق وا�شع، باعتباره –اأي التحرير- حمرك النمو االأ اقت�شادية نيوليربالية تروِّ

وروبي- يف اجتاه مبادرتني رئي�شيتني لتحرير التجارة يف اأنحاء املنطقة، اأال وهما: �شيا�شة  هذان الكيانان –الواليات املتحدة واالحتاد االأ

اإن�شاء منطقة اأوروبية-متو�شطية للتجارة احلرة بحلول عام 2010، وا�شرتاتيجية الواليات املتحدة  وروبي الرامية اإىل  جوار االحتاد االأ

لتحقيق منطقة اأمريكية-�رشق اأو�شطية للتجارة احلرة بحلول عام 2013.

وتلقى  ال�شوء،  رة  بوؤ تقع حتت  ما  غالبًا  ال�شالم  وم�شائل  واالجتماعية  ال�شيا�شية  بامل�شائل  تخت�ص  التي  �شالحات  االإ اأنَّ  ويف حني 

ذ بخطى اأ�رشع واإْن كانت ال ترى  �شالحات االقت�شادية ُتنفَّ العرقلة وال�شلل يف الوقت نف�شه ب�شبب ديناميات النفوذ يف املنطقة، فاإنَّ االإ

اإال ب�شورة متدنِّية ن�شبيًا، ف�شاًل عن ال�شفافية وامل�شاركة املحدودتني يف هذا املجال. فكال اجلانبني، اأي احلكومات واملجتمع املدين، يف 

�شالحية  �شالح املفرو�شة من اخلارج، وذلك من طريق اأجندات التنمية الوطنية وامل�رشوعات االإ املنطقة العربية ي�شارع �شد مبادرات االإ

�شالحية اجليدة بني اأيدي القادة العرب غالبًا ما تعك�ص  الوا�شحة القائمة على حاجات املجتمعات املحلية. بيد اأنَّ ندرة امل�رشوعات االإ

نظمة العربية باإدخال تغيريات واإ�شالحات جدية. انعدام رغبة االأ

وبالرغم من تنوع و�شعها االقت�شادي وتباينه، تتقا�شم معظم اأجزاء املنطقة العربية املقاربة نف�شها لل�شيا�شات االقت�شادية: فللدولة 

قليمية والتدفقات الراأ�شمالية �شمن املنطقة  ة حماية ملمو�شة حا�شمة لال�شترياد. ونتيجة لذلك، يبقى م�شتوى التجارة االإ دور كبري، وثمَّ

متدنِّيًا.
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دة ومكثَّفة بني االنفتاح االقت�شادي واالقت�شاديات  وخالل العقدين املا�شيني من القرن الع�رشين عرفت بلدان املنطقة العربية جدلية معقَّ

و�شط و�شمال اأفريقيا درجات خمتلفة من التحرير االقت�شادي. واقع اأنَّ  التي تتحكم بها الدولة بقوة. وقد عرفت دول منطقة ال�رشق االأ

�شالحية كانت خارج �شيطرة اإدارات الدولة؛ بل اإنَّ اأيَّ تغيري اقت�شادي  �شالح االقت�شادي ال يعني اأنَّ هذه العملية االإ الدول قد قامت باالإ

عليها  ُي�شيطر  ن  الأ اآيل  التحكم  من  مرتفعة  �شيا�شية على درجة  ونًا  »�شوؤ العلماء-  اأحد  يقول  –كما  كان  املذكورة  املنطقة  �شمن دول 

وُيتالَعب بها بطرق تدين لتوازن القوى االجتماعية �شمن البلد وللحاجة اإما اإىل احلفاظ على االئتالفات القدمية واإما اإىل بناء ائتالفات 

اإذن، ظاهرة  االقت�شادي،  التحرير  يكن  فلم   
�
ال�شوق«. اأو عمليات  فال�ص  االإ يفر�شها  التي  املطلقة  لل�رشورات  تدين  مما  اأكرث  جديدة، 

حرى عملية �شيا�شية موروثة. م�شتقلة �شمن بلٍد ما؛ بل كان باالأ

قليمي والبيني طراف والإ التحرير القت�سادي متعدد الأ

طراف. وكما هو و�شع البلدان النامية  قليمية ومتعددة االأ تعمد البلدان العربية اأكرث فاأكرث اإىل توقيع اتفاقيات التجارة احلرة البينية واالإ

 Owen, R. )2004(. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East )�rd Ed.(. London and New  1
.York, Routledge. P. 114

�سالح يف املنطقة العربية �سكندرية؛ الإ ال�سندوق »اأ«: اإعالن الإ

عالن الوحيد بحق الذي يج�سد مبادرة  �سالح يف املنطقة العربية، والإ عالنات الطليعية املتعلقة بالإ �سكندرية« -الذي يُعترب اأحد الإ �سدر »اإعالن الإ

�سكندرية مب�رش يف اآذار )مار�ش( ��00. متر املجتمع املدين العربي املنعقد يف الإ �ساملة من جانب املجتمع املدين- عن موؤ

د على �رشورة معاجلة الفقر باأبعاده املتعددة، مبا يف ذلك التهمي�ش الجتماعي وال�سيا�سي  �سالح القت�سادي يف املنطقة و�سدَّ عالن لالإ ى الإ وقد ت�سدَّ

عالن اأن النمو القت�سادي وحده لي�ش اأداة كافية  مام. وبالتايل، يعتقد املوقِّعون على الإ يلة اإىل التقدم نحو الأ وانعدام امل�ساركة والفر�ش املعرقلة الآ

مم املتحدة. لفية ال�سادر عن الأ لتقلي�ش الفقر وخف�سه. واإذن، فهو يدعو اإىل تبنِّي اإطار عمل زمني تنفيذي اأوثق ملكافحة الفقر مبا ين�سجم واإعالن الأ

املتو�سطة وال�سغرية، ومتكني  �س�سات  املوؤ برامج متويل  تنمية  تعزيز  اإذ يقرتح  العربية،  املنطقة  العمالة يف  �سكالية  �سكندرية« لإ الإ ى »اإعالن  ويت�سدَّ

ن من معاجلة م�سكلة  املراأة لت�سارك يف القوى العاملة الوطنية، واإعادة النظر يف ال�سيا�سات القت�سادية الراهنة من منظور العمالة الكاملة، حتى يُتمكَّ

بتنفيذ  اأنَّ هذا ل ميكن حتقيقه ال  عالن  ال�سباب. ويف�رش الإ العمل �سنوياً، مع ت�سديد خا�ش على ت�سجيع عمالة  اخلم�سة ماليني باحث جديد عن 

ال�سيا�سات التي ميكنها اأن ترفع معدلت النمو القت�سادي احلقيقي مبا ل يقل عن %�-� �سنوياً خالل العقود القادمة. ويظل خلق فر�ش العمل 

�س�سات والهيئات والتقارير املتنوعة. وخف�ش البطالة التحديان التنمويان الرئي�سيان اللذان يواجهان منطقة املتو�سط، كما اأ�سارت اإليه املوؤ

�سالح  عمال( م�ساهماٍت كربى لتقوم بها يف الإ �س�سات القطاع اخلا�ش )قطاع الأ �سكندرية« على اأنَّ للمجتمع املدين العربي وملوؤ د »اإعالن الإ واأكَّ

�سالح القت�سادي وتنفيذه. القت�سادي. وهذه امل�ساهمات ميكن حتقيقها من خالل تعاون احلكومات واملجتمع املدين على اإجراء الإ
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الواليات  رئي�شية  وب�شورة  وال�شيا�شية،  االقت�شادية  الناحيتني  من  قوى  االأ الطرف  االتفاقيات  هذه  يف  املتقدمة  البلدان  متثل  خرى،  االأ

وروبي. ولذا، فاإنَّ البلدان العربية تقع، بالتايل، حتت الكثري من ال�شغوط كي تفتح اأ�شواقها وتغريِّ  املتحدة واليابان واأ�شرتاليا واالحتاد االأ

طراف. قليمية ومتعددة االأ نظم �شيا�شاتها الوطنية املتعلقة بالتنمية االقت�شادية من خالل املفاو�شات على امل�شتويات البينية واالإ

]»غافتا«  الكربى«  العربية  احلرة  التجارة  »منطقة  عرب  قليمي  االإ االقت�شادي  تكاملها  خطط  بتطوير  العربية  البلدان  وتقوم  هذا، 

GAFTA[ التي دخلت حيِّز التنفيذ يف عام 2005. وهناك اثنا ع�رش بلداً عربيًا اأع�شاء يف »منظمة التجارة العاملية« )البحرين، م�رش، 
ة �شتة  مارات العربية املتحدة، جيبوتي، العربية ال�شعودية، موريتانيا(، يف حني اأنه ثمَّ ردن، الكويت، املغرب، عمان، قطر تون�ص، االإ االأ

اجلزائر  وقَّعت  وروبية-املتو�شطية،  االأ ال�رشاكة   ومبوجب 
�
اجلزائر(. اليمن،  ال�شودان،  العراق،  ليبيا،  )لبنان،  لالن�شمام  تفاو�ص  بلدان 

وروبي.  ردن ولبنان وفل�شطني االتفاقيات ذات ال�شلة، يف حني اأنَّ �شورية ما تزال تفاو�ص مع الربملان االأ وتون�ص واملغرب وم�رش واالأ

وروبي، و12  وروبية-املتو�شطية )15 بلداً اأع�شاء يف االحتاد االأ وبحلول عام 2010 �شُتن�شاأ منطقة جتارة حرة بني كل اأع�شاء االتفاقية االأ

املتو�شط(. عالوة على ذلك، �رشَّع االحتاد  بلدان من جنوب  خري، و10  وروبي بعد تو�شيعه االأ ع�شاء اجلدد يف االحتاد االأ بلداً من االأ

 مفاو�شاتهما يف اإبان نهاية عام 2005.
�
وروبي وجمل�ص التعاون اخلليجي االأ

ردن واملغرب والبحرين،  مريكية، ت�شمُّ االأ اإىل ذلك، با�رشت عدة بلدان عربية العمل باتفاقيات جتارة حرة بينية مع الواليات املتحدة االأ

راً عمان. وترى اإدارة الواليات املتحدة اإىل اتفاقيات التجارة احلرة هذه باعتبارها خطوة نحو اإن�شاء »منطقة جتارة حرة م�شرتكة  خَّ وموؤ

و�شط« )USMEFTA( بحلول عام 2013. بيد اأنَّ بلدانًا عربية عدة –وال�شيَّما اأع�شاء جمل�ص التعاون  بني الواليات املتحدة وال�رشق االأ

اخلليجي- تبدو عالية احل�شا�شية حيال اتفاقيات التجارة احلرة البينية هذه، نظراً حل�شا�شية امل�شائل املتفاَو�ص عليها واأثرها الكامن املحتمل 

قليمي وخطط التكامل بني البلدان العربية، مبا يف ذلك على بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي و»غافتا«. على التعاون التجاري االإ

طراف يف ما بينها بقوة  قليمية ومتعددة االأ البينية واالإ اإذ ترتابط العمليات  اأن تعالج ب�شورة منعزلة؛  اإنَّ اتفاقيات التجارة ال ميكن 

ل عن رهانات البلدان العربية واهتماماتها  قليمية ال ميكن اأن ُتف�شَ وتتمتع بتاأثريها بع�شها على بع�ص. وبالتايل، فاإنَّ معاجلة اآفاق »غافتا« االإ

�شمن »منظمة التجارة العاملية« اأو اتفاقيات التجارة احلرة البينية. غري اأن ان�شجام القواعد التي تفر�شها االتفاقيات املتنوعة لي�ص جليًَّا، 

واإنَّ ا�شرتاتيجية االرتباط ال�رشيع يف مثل هذا العدد الكبري من اتفاقيات التجارة لي�ص وا�شحًا بدوره، وخ�شو�شًا اأنَّ البلدان العربية تقا�شي 

نتاج. من معوقات االنتاج والعر�ص )supply side( يف معظم جماالت االإ

عالوة على ذلك، فاإنَّ االتفاقيات توقَّع على اأ�شا�ص اعتبارات �شيا�شية، يف حني يظل اأثرها االقت�شادي-االجتماعي مبهمًا. بل اإنه مل 

يجِر درا�شات تقوميية اقت�شادية-اجتماعية لتبعاتها وت�شميناتها. فاالتفاقيات ُتفاَو�ص وتوقَّع وفق منط غري �شفاف، يف حني اأنه لي�ص هناك 

اأي انخراط اأو �شلوع ملجموعات املجتمع املدين. اإىل ذلك، تتَّ�شم قدرات املوارد الب�رشية املتاحة للبلدان النامية بكونها حمدودة مقارنًة 

بحجم املتابعة والتحليل املطلوبني حلماية م�شالح القطاعات اال�شرتاتيجية اأثناء هذه املفاو�شات.

2  هذا ما كان عليه الو�شع حتى متوز )يوليو( 2007.
3  جمل�ص التعاون اخلليجي عبارة عن تكتل اقت�شادي يتكون من �شتة بلدان خليجية يف املنطقة العربية، ت�شم: العربية ال�شعودية وقطر وعمان والبحرين 

مارات العربية املتحدة والكويت. وهذه البلدان تهدف اإىل خلق �شوق خليجية م�شرتكة وعملة موحدة م�شرتكة بينها. واالإ
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مر  البلدان، االأ ال�شيا�شة املتوفرة لهذه  دية مثل هذه االتفاقيات يهدد مدى ف�شحة  العربية غري املح�شوب يف تعدُّ البلدان  اإنَّ ارتباط 

قليمية وتطوير التجارة االقليمية، ف�شاًل عن التاأثري يف التنمية والنمو  ثر يف قدرة احلكومات على ال�شعي اإىل تعزيز التبادالت االإ الذي �شيوؤ

الوطنيَّني امل�شتدامني يف خمتلف القطاعات.

من، ف�شاًل عن قطاعات ح�شا�شة كالتعليم والرعاية  ت�شمل اتفاقيات التجارة القطاعات اال�شرتاتيجية، كاملياه والطاقة وال�رشطة واالأ

مبقاربة  يرتبط  احلرة  التجارة  اتفاقيات  مندَرجات  وفق  ال�شوق  اأمام حترير  القطاعات  هذه  ففتح  الربيدية.  واخلدمات  والنقل  ال�شحية 

»البنك الدويل« التي تدعو اإىل اال�شتعا�شة عن احلق يف هذه اخلدمات باإن�شاء �شبكات اأمان. ولكنَّ االتفاقيات وال�شغوط املفرو�شة على 

حترير اخلدمات العامة متثل تهيداً وخطراً مبا�رشين على احلق يف الغذاء وال�شحة والعمل، حيث مُتنح ال�رشكات متعددة اجلن�شية احلق يف 

مناف�شة ال�رشكات الوطنية. ومن املهم اأن ناأخذ بعني االعتبار اأثر هذه التنازالت على خمتلف قطاعات االقت�شاد، كالزراعة واخلدمات 

وال�شحة وال�شناعات غري الزراعية. وهذا هو ال�شبب يف اأنَّ اتفاقيات التجارة يجب اأن تكون جزءاً من عملية اإ�شالح اقت�شادي وطني 

عت لت�شمل جماالت ذات اأثر بالغ على ف�شحة ال�شيا�شة املتوفرة اأمام احلكومات  �شاملة، وخ�شو�شًا اإذا علمنا اأنَّ اتفاقيات التجارة تو�شَّ

الوطنية.

�شالح، ف�شاًل عن حتديات  يات العمالة وخف�ص الفقر وتقلي�ص التهمي�ص االجتماعي وال�شيا�شي والدمقرطة وعملية االإ وملواجهة حتدِّ

اأخرى، حتتاج البلدان العربية اإىل اأن تكون لديها خطة تنمية اقت�شادية-�شيا�شية م�شتدامة، حيث ينبغي عليها اأن تاأخذ �شيا�شة التجارة 

الدولية يف اعتبارها. عالوة على ذلك، ولكي ت�شتفيد املنطقة العربية من التجارة يجب اأن ت�شتند يف الداخل اإىل مقاربة اأنَّ التجارة يجب 

ذ بالتعاون مع كال القطاعني اخلا�ص والعام ومع املجتمع املدين. وعلى الدول العربية اأن  اأن تكون يف خدمة حاجات التنمية واأن تنفَّ

تقاوم املواقف غري املح�شوبة حيال مفاو�شات التجارة التي ُتعزى –على �شبيل املثال- اإىل انعدام ال�شيا�شات الوطنية املنا�شبة حيال خمتلف 

جوانب التنمية ومظاهرها. ففي م�شلحة البلدان العربية اأن ت�شارك يف النظام التجاري العاملي، ولي�ص جمرد اأن تندمج فيه. 

عر�ش الظروف القت�سادية-الجتماعية يف املنطقة العربية

ول املاثل اأمام البلدان العربية هو البطالة  �ش�شات الدولية ومنظمات املجتمع الدويل على اأنَّ الهم االقت�شادي-االجتماعي االأ توافق املوؤ

نتاجية املحلية. فهي ترتاوح يف املنطقة العربية بني %7،7 يف املغرب  ثر حترير التجارة يف القطاعات االإ التي ت�شوء اأكرث فاأكرث نتيجة الأ

 commerce( وال�شناعة واحل�شاب التجاري )ن�شاءات )البناء خري تبلغ ن�شبة اخلدمات واالإ  ففي هذا البلد االأ
�
وبني %40 يف اليمن.

account( اأقل من ربع القوة العاملة، يف حني ت�شل هذه الن�شبة يف املغرب اإىل 60%.

وهذا يرتبط بخ�شو�شية اأخرى تتمتع بها املنطقة العربية؛ اأال وهي املعدل الهائل لنمو القوة العاملة. فعلى امتداد العقد القادم ُيتوقَّع اأن 

يزداد الطلب على الوظائف يف املنطقة العربية نحو 4،5 اإىل 5 ماليني عمال يف ال�شنة. وهذا ميثِّل فر�شة وخطراً يف الوقت نف�شه، كونه 

ها لـ »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« د. يحيى حممد �شالح وتناولت اأثر حترير التجارة يف اليمن. 4  ورقة عمل اأعدَّ
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 غري اأنَّ منو الناجت املحلي 
�
ي�شتلزم خلق فر�ص عمل جديدة، وهو ما ي�شتلزم بدوره منواً يف الناجت املحلي القائم بن�شبة تفوق %6 �شنويًا.

�
القائم ال�شنوي بالكاد ي�شل يف البلدان العربية اإىل 4%.

وروبي من 40 اإىل %60 من اإجمايل التجارة يف  ويف ما يتعلق بخ�شائ�ص التجارة يف البلدان العربية، يغطي التبادل مع االحتاد االأ

العربية عرب »منظمة  البلدان  التجاري الذي تديره  التبادل  اأما  %10 فقط.  البينية نحو  العربية  التجارة  العربية، يف حني تغطي  املنطقة 

رة للنفط ت�شجل فائ�شًا راهنًا يف امليزان، حيث  التجارة العاملية« فال يتجاوز %30 من جممل التجارة. ويف حني اأنَّ البلدان العربية امل�شدِّ

يعانون عجزاً  اجلودة  متدنِّية  وال�شناعات  الزراعة  م�شدري  فاإنَّ  ال�شعودية،  حالة  العاملية يف  التجارة  اإجمايل  اخلام�شة يف  املرتبة  حتتل 

جتاريًا.

نتاجية الرئي�سية يف املنطقة العربية القطاعات الإ

الزراعة

املعي�شية يف  املوارد  %40 من  اأكرث من  عليها  يعتمد  تقريبًا، بحيث  العربية  البلدان  اإىل كل  بالن�شبة  ا�شرتاتيجيًا  قطاعًا  الزراعة  متثِّل 

 اإ�شافة اإىل ذلك، فهي وباعتبارها عملية جتارية لتحقيق الربح، متثل و�شيلة عي�ص وارتزاق يف غياب املهن البديلة الذي ن�شهده 
�
املنطقة.

يف بع�ص البلدان.

وبالرغم من اأنَّ املنتجات الزراعية ال ت�شكل �شادرات البلدان العربية الرئي�شية، يجب اأن ُتعاَمل الزراعة بو�شفها قطاعًا ا�شرتاتيجيًا 

اأوليًا واأ�شا�شيًا نظراً لعدد ال�شكان الذين يعتمدون عليه يف حياتهم. فالزراعة تولِّد اأكرث من %20 من العمالة يف �شورية وتون�ص واملغرب 

 وقد بلغت القيمة املُ�شافة للزراعة كن�شبة مئوية من الناجت املحلي القائم )GDP( يف املنطقة العربية %10،8 يف عام 
�
واجلزائر وم�رش.

ة اإىل ذلك نحو  2002. وقد بيَّنت االحت�شابات لعام 2004 اأنَّ الزراعة اأ�شهمت بـ %7 من الناجت املحلي القائم يف املنطقة العربية. وثمَّ
 بيد اأنَّ الزراعة يف العديد من البلدان العربية 

�
87 مليون عامل يف القطاع الزراعي ي�شكلون ما ن�شبته نحو %31 من اإجمايل ال�شكان.

�شواق املحلية. تظل ه�شة ب�شبب املخاطر املناخية وب�شبب عدم القدرة على حتقيق االكتفاء الذاتي لالأ

http://www.bibalex.org/ARF/en/Files/Document.pdf :شكندرية« املتوفر على املوقع ال�شبكي� 5  ميكن الرجوع اإىل »اإعالن االإ
و�شط  منائي )تقارير التنمية الب�رشية العربية( وتقارير »البنك الدويل« )التنمية االقت�شادية ملنطقة ال�رشق االأ مم املتحدة االإ 6  ميكن الرجوع اإىل تقارير برنامج االأ

و�شمال اأفريقيا واآفاقها(.

.Oxfam, April 2004, «Euro-Med: Seeds of a Raw Deal?», Oxfam Briefing Note  �
 Which Road to Liberalization: A First Assessment for the Euro-Med Association Agreement, C. dell>Aquila and M.  8

.Kuiper, Working Paper No. 2, ENAPRI, Center for European Policy Studies, October 200�
9  هذه املعلومات ماأخوذة من د. عادل خليل )من جمل�ص الوحدة االقت�شادية العربية(، وقد اأعطيت خالل ور�شة عمل حول اتفاقيات التجارة احلرة يف 

ول/ دي�شمرب( 2006(. املنطقة العربية، كانت نظمتها »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« بالتعاون مع »�شبكة العامل الثالث« )كانون االأ
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اإىل �رشيحة عري�شة من  بالن�شبة  اأف�شل  م�شتقبل  �ص عن  تتمخَّ قد  بالزراعة  يتعلق  ما  املالئمة يف  ال�شيا�شات  اأنَّ  اإذن،  الوا�شح،  ومن 

ال�شكان يف البلدان العربية وتنمية هذه الدول على ال�شعيد االقت�شادي.

املنتجات ال�سناعية

ي�شمل القطاع ال�شناعي يف املنطقة العربية ال�شناعات التعدينية والت�شنيعية الرئي�شية، كال�شناعات الغذائية والن�شيجية والبرتوكيميائية 

الغاز  وحمطات  لومنيوم  واالأ احلديد  و�شهر  والنقل  النفط  تكرير  �شناعة  عن  ف�شاًل  وامليكانيكية،  �شمنتية  واالإ )التخ�شيبية(  وال�شمادية 

الطبيعي وتوليد الكهرباء.

اإح�شائيات نهايات  القائم يف املنطقة بح�شب  الناجت املحلي  اإجمايل  %35-25 من  فاإنَّ القطاع ال�شناعي ي�شهم بنحو  وباملعدل، 

الت�شعينات. وقد نتج ذلك ب�شورة رئي�شية عن القيمة املتزايدة لل�شناعات اال�شتخراجية )التعدينية( والعائدات الناجمة من النفط. يف 

الن�شبة قد  اأنَّ هذه  الدويل«  اأفريقيا، وقد قدر »البنك  و�شط و�شمال  ال�رشق االأ بلدان  %4،1 يف  ال�شناعي  نتاج  االإ بلغ منو   2005 عام 

نتاج ال�شناعي خالل عام 2005 يف البلدان ذات   ووفق امل�شدر نف�شه فقد بلغت ن�شبة منو االإ
انخف�شت نحو %0،4 يف عام �0.2006

املوارد الفقرية والقوة العاملة الوفرية %2،2، لتت�شارع وتبلغ %3،4 يف عام 2006، يف حني بلغ النمو نف�شه يف البلدان ذات املوارد 

 ويرتبط هذا وثيق االرتباط بالتقلبات التي 
الغنية والقوة العاملة الوفرية %4،8 يف عام 2005 وليهبط بن�شبة %2،3 يف عام 2006.��

تطراأ على اأ�شعار النفط.

ي تنويع قاعدة اإنتاجها غري الزراعي، والقدرة  على الدخول يف �شناعات ذات قيمة ُم�شافة  هذا، وتواجه كل البلدان العربية حتدِّ

واإنتاج نظيف. وهذا هام جدا خا�شة مع ازدياد املناف�شة من جانب ال�شني.يف القطاعات التقليدية –كالن�شيج مثاًل- حيث تركز البلدان 

العربية اإنتاجها.

كرث فعالية لتنمية قطاعها ال�شناعي وحتقيق تناف�شية اأكرب يف هذا  وهكذا، فمن الوا�شح اأن البلدان العربية ما تزال تنظر يف الو�شيلة االأ

ة وتناف�شية قادرة على التناف�ص  نتاجي. فهي حتتاج، بالتايل، اإىل كل اأداة �شيا�شية متوفرة لتكون قادرة على تنمية �شناعات كفوؤ القطاع االإ

قليمي والدويل. على امل�شتويني االإ

.World Bank )200�(. Economic Development and Prospects: Job Creation in an Era of High Growth. P. 2    10 
ردن، لبنان،  و�شط و�شمال اأفريقيا، ت�شمل االقت�شاديات ذات املوارد الفقرية والوفرة العمالية البلدان التالية: جيبوتي، م�رش، االأ 11  يف منطقة ال�رشق االأ

املغرب، تون�ص، ال�شفة الغربية وقطاع غزة؛ يف حني ت�شمل االقت�شاديات ذات املوارد الغنية والوفرة العمالية البلدان التالية: اجلزائر، اإيران، العراق، �شورية، 

مارات العربية  اليمن. اأما االقت�شاديات ذات املوارد الغنية امل�شتوردة للقوة العاملة فت�شمل البلدان التالية: البحرين، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، ال�شعودية، االإ

املتحدة.
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اخلدمات

�شخا�ص واخلدمات  تتحول اقت�شاديات البلدان العربية ب�شورة متزايدة اإىل االعتماد على اخلدمات، مبا يف ذلك العمالة وانتقال االأ

دارية. اأما خدمات الطاقة والتنقيب  ال�شحية والتعليمية والنقل وال�شياحة واخلدمات املالية والبناء واال�شت�شارات واخلدمات املعمارية واالإ

خرى( –وهذه �شلع جتارية ا�شرتاتيجية رئي�شية يف معظم البلدان العربية- فت�شكل عنا�رش مهمة يف جتارة  )عن النفط واملوارد الطبيعية االأ

اخلدمات اأي�شًا.

لتنمية  املتحدة  مم  االأ كاأهداف  التنموية،  هداف  االأ لتحقيق  �رشورية  وهي  النامية،  البلدان  يف  منواً  �رشع  االأ القطاع  هي  فاخلدمات 

يف  رئي�شي  بدور  ت�شطلع  فال�شياحة  عاٍل.  بكمون  العربية  البلدان  يف  عمال  االأ وخدمات  والنقل  وال�شفر  ال�شياحة  وتتمتع   
��

لفية. االأ

ردن ولبنان و�شورية وتون�ص واملغرب. اقت�شاديات العديد من البلدان هذه، مبا فيها م�رش واالأ

هذا، ويبلغ اإجمايل جتارة اخلدمات يف البلدان العربية، مبا يف ذلك اال�شترياد والت�شدير، اأكرث من %20 من جمموع نواجتها املحلية 

 وهذه الن�شبة اأعلى بكثري من معدل العامل الو�شطي البالغ %14، بح�شب تقديرات »منظمة التجارة العاملية«. كما ت�شكل 
��

القائمة.

العربية  البلدان  الو�شطي يف �شادرات  النمو  فمعدل  العربية.  للمنطقة  التجاري  التبادل  اإجمايل  %24 من  نحو  اأي�شًا  جتارة اخلدمات 

اخلدمية ازدادت %5 بني عامي 1990 و2000، يف حني اأن النمو نف�شه يف املنتجات ال�شناعية مل يزدد اإال بن�شبة %0،5. ويف هذا 

ال�شياق، غدت اخلدمات اأكرب القطاعات املولِّدة للعمالة يف معظم بلدان املنطقة العربية. بيد اأن هذه البلدان، وبو�شفها بلدانًا نامية، 

زة يف قطاعات معيَّنة. م�شتوردة خال�شة للخدمات التجارية، حيث اإنَّ قدراتها ما تزال مركَّ

غري اأنَّ قطاع اخلدمات ما يزال مهدداً من قبل عدة اتفاقيات بينية وقَّعتها البلدان العربية، ذلك اأنها –اأي االتفاقيات- ت�شق الطريق 

مع  والتناف�ص  الن�شج  مرحلة  اجتياز  على  قادرة  العربية  ال�رشكات  تغدو  اأن  قبل  ال�شوق  على  لت�شيطر  اجلن�شية  متعددة  ال�رشكات  اأمام 

املنظمات الدولية.

لفية التي  �شاء 191 دولة خالل قمة االأ �رشات، تبناها روؤ هداف التنموية امل�شنَّفة اإىل غايات وموؤ لفية عبارة عن جمموعة من االأ 12  اإنَّ اأهداف التنمية لالأ
لفية اأهدافًا تنموية نوق�شت وطورت  هداف املذكورة بحلول عام 2015. وتت�شمن اأهداف االأ انعقدت يف عام 2000. وقد تعهدت حكومات العامل حتقيق االأ

مم املتحدة يف اإبان الت�شعينات. خالل القمم العاملية التي عقدتها االأ

ول عن ملف املفاو�شات ب�شاأن اخلدمات يف »غافتا«، بجامعة الدول العربية. وقد األقيت هذه  13  مقتب�ص من مداخلة قدمها ال�شيد خالد وايل، امل�شوؤ
مت حول اتفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة العربية وعقدتها »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية«  قليمية التي ُنظِّ املداخلة يف ور�شة العمل االإ

ول/ دي�شمرب 2006(. بالتعاون مع »�شبكة العامل الثالث« )كانون االأ
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الف�سل الثالث: حول ع�سوية البلدان العربية

يف »منظمة التجارة العاملية« وان�سمامها اإليها

عر�ش عام

يف عام 1994 وقَّع 123 بلداً اتفاقية »منظمة التجارة العاملية« االفتتاحية التي بنيت على اأ�شا�ص »االتفاقية العامة للتجارة واجلمارك« 

 )WTO( »اأما اأ�شا�ص »منظمة التجارة العاملية  
�
]»غات« GATT[ التي اطلقت يف عام 1947 )والتي باتت ُتعرف بـ »غات« 1994(.

وىل بالرعاية«  كرث تف�شياًل/ االأ فهو مبداأ الالمتييز الذي اأ�شري اإليه يف بندين من اتفاقية »غات« 1947: حيث تتبنَّى املادة )I( مبداأ »البلد االأ

)Most Favoured Nation، MFN(، فيما تتبنَّى املادة )II( مبداأ »املعاملة الوطنية« )National Treatment(. وين�صُّ مبداأ 

ي بلٍد اأن مينح بلداً اآخر تف�شياًل اإ�شافيًا )extra preference( دون اأن مينحه اإىل كل اأع�شاء  كرث تف�شياًل« على اأنه ال ميكن الأ »البلد االأ

 The International( »لعام 1947 اتفاقية انبثقت من الف�شل بتاأ�شي�ص »منظمة التجارة الدولية )»1   كانت االتفاقية العامة للتجارة واجلمارك )»غات
 The( »عمار والتنمية متر اأن ُين�شئ »البنك الدويل لالإ متر »بريتون وودز«. فقد كان ينتوي هذا املوؤ Trade Organization، ITO( يف موؤ

International Bank for Reconstruction and Development(، الذي ُعرف بـ »البنك الدويل«، و�شندوق النقد الدويل و«منظمة 
عمار يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية؛ اإال اأنَّ »منظمة  التجارة الدولية« بغر�ص ال�شيطرة العاملية على االقت�شاد بو�شفها جزءاً من خطة تت�شدى لالإ

ى كان »االتفاقية العامة للتجارة واجلمارك«  التجارة الدولية« اأخفقت يف الظهور اإىل الوجود نظراً للمعار�شة التي اأبداها كونغر�ص الواليات املتحدة. وما تبقَّ

�شل اأن تكون مقدمة  )»غات«( الناجمة يف عام 1947 نتيجة مفاو�شات �شاركت فيها البلدان التجارية الرئي�شية الثالثة والع�رشون، فكان ُيق�شد يف االأ

لـ »منظمة التجارة الدولية« )ITO(، اإال اأنها اأن�شاأت يف الوقت الراهن نظام جتارة عاملية جديداً. اأما هدف »غات« الرئي�شي فقد كمن يف تقلي�ص احلواجز 

ق ذلك من خالل خف�ص احلواجز اجلمركية والقيود والتحديدات الكمية واإعانات الدعم املمنوحة للتجارة عرب �شل�شلة  املاثلة اأمام التجارة الدولية. وقد حتقَّ

رت عرب �شل�شلة من جوالت املفاو�شات على امتداد عقود. وقد اأن�شاأت  من االتفاقيات املختلفة. لقد كانت »غات« اتفاقية ومل تكن منظمة، وقد تطوَّ

ن باعتبارها »غات« عام  جولة مفاو�شات اأوروغواي )1986-1994( »منظمة التجارة العاملية« التي �شملت اتفاقية »غات« لعام 1947 )حيث ُتعرف االآ

ع لي�شمل جماالت جديدة، كامللكية الفكرية واخلدمات والراأ�شمال والزراعة  �شي لنظام التجارة العاملية، وتو�شَّ �شَّ 1994(. ويف هذا الوقت، اأن�شئ �شكل موؤ
.)Trebilcock, M. J. & Howse, R. )2005(. The Regulation of International Trade, London, Routledge. Ch. 1(
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جانب، فال اأعباء ميكن فر�شها من خالل  رين االأ  وين�صُّ مبداأ املعاملة الوطنية على اأنه ما اأن ُتدفع الر�شوم احلدودية من قبل امل�شدِّ
�
املنظمة.

�
جانب( على نحو يختلف عن املنتجني املحليني. رين االأ ثِّر عليهم )اأي على امل�شدِّ اإجراءات داخلية توؤ

ولة عن اإدارة اتفاقيات التجارة، وهي منتدى جُترى فيه مفاو�شات التجارة وحُتلُّ فيه النزاعات  وُتعترب »منظمة التجارة العاملية« م�شوؤ

�
م عربه امل�شاعدات التقنية وبرامج التدريب للبلدان النامية. التجارية وُتراَجع فيه �شيا�شات التجارة الوطنية، وُتقدَّ

، حيث ُتعترب 12 من اأ�شل 22 دولة عربية اأع�شاء فيها )وهي: 
�
ة 151 ع�شواً يف »منظمة التجارة العاملية« يف الوقت الراهن، ثمَّ

مارات العربية املتحدة، جيبوتي، العربية ال�شعودية، موريتانيا(، فيما  ردن، الكويت، املغرب، عمان، قطر، تون�ص، االإ البحرين، م�رش، االأ

�
تفاو�ص 6 دول لالن�شمام )وهي: لبنان، ليبيا، العراق، ال�شودان، اليمن، اجلزائر(.

خذ بكامل الع�شوية،  ع�شاء يف »منظمة التجارة العاملية« اأكرث من %97 من التجارة العاملية. اأما قرارات املنظمة فتوؤ وت�شكل الدول االأ

غلبية اأي�شًا ممكن، اإال اأنه مل ُي�شتخدم البتة يف املنظمة. جماع )اأو التوافق(. كما اأنَّ الت�شويت باالأ اأي باالإ

دون  تها  برمَّ »املنظمة«  تاأخذ  اأن  عليها  ب  يتوجَّ التي  ع�شاء  االأ البلدان  قبل  من  العاملية«  التجارة  »منظمة  اتفاقيات  ق  وُت�شدَّ هذا، 

دة، كما هو �شائع يف معاهدات القانون الدويل. والبلدان املن�شمة تفاو�ص »رزمة ان�شمام«  اإمكانية مناق�شة ا�شتثناءات اأو حتفظات حمدَّ

لة واجلدول الزمني املتعلقة مبطاوعة »منظمة  )»accession package«( مع »منظمة التجارة العاملية« التي اأجنزت فيها ال�رشوط املف�شَّ

التجارة العاملية«، اأو مراعاتها، وت�شديقها.

قل. ودون هذه  متر الوزاري الذي يلتئم مرة كل �شنتني على االأ اأما الهيئة العليا التخاذ القرار يف »منظمة التجارة العاملية« فهي املوؤ

�شاء البعثات يف اأمانة »منظمة التجارة العاملية« التي تتخذ من جنيف مقراً لها )اأمانة  الهيئة هناك املجل�ص العام الذي ي�شمُّ ال�شفراء وروؤ

جنيف(. ويلتئم املجل�ص العام عدة مرات يف ال�شنة يف مقر »املنظمة« الرئي�شي بجنيف. كما يجتمع املجل�ص العام اأي�شًا باعتباره »هيئة 

.)Dispute Settlement Body( »و»هيئة حلل النزاعات )Trade Policy Review Body( »ملراجعة �شيا�شة التجارة

الزراعة  يف  االتفاقيات  ت�شمل  التي  الفردية  باالتفاقيات  تخت�ص  عمل  وفرق  جمموعات  وكذلك  عديدة،  �شة  متخ�شِّ جلان  ة  وثمَّ

والفرق على  املجموعات  تعمل هذه  الفكرية. كما  امللكية  املتعلقة بحقوق  والتجارة  الزراعية واخلدمات  ال�شوق غري  اإىل  والو�شول 

قليمية. جماالت اأخرى، كالبيئة والتنمية وطلبات الع�شوية واتفاقيات التجارة االإ

.)GATT 1994, Article XXIV( قليمية َعت لالحتادات اجلمركية ومناطق التجارة احلرة االإ 2   ت�شمل اال�شتثناءات البارزة يف هذا املبداأ بنوداً ُو�شِ
غرا�ٍص حكومية  ة ا�شتثناء بارز )وبالغ التف�شيل( من هذا املبداأ ي�شمل البند الذي ي�شمح لوكاالت احلكومة بتف�شيل املنتجني املحليني يف حيازة ال�شلع الأ 3   ثمَّ

.).GATT 1994, Article III:8( ولي�ص بغر�ص اإعادة بيعها جتاريًا

4   مرفق بهذا الف�شل )ملحق »اأ«( جدول يبني بنية »منظمة التجارة العاملية«.
لة يف اأيلول )�شبتمرب( 2007. 5   الو�شعية امل�شجَّ

6   املعلومات تعود اإىل �شهر متوز )يوليو( 2007.
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»منظمة  افتتاح  )املغرب(  مراك�ص  �شهدت  العاملية«؛ حيث  التجارة  »منظمة  تاريخ  ملمو�شة عرب  اأهمية  العربية  للمنطقة  كان  وقد 

التجارة  لت�شبح »منظمة  لت »غات«  1994، حيث حتوَّ )اإبريل(  ني�شان  اأوروغواي يف  اختتام جولة مفاو�شات  اإثر  العاملية«  التجارة 

متر »منظمة التجارة العاملية« الوزاري يف ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2001. وقد  �شافة اإىل ذلك، ا�شت�شافت الدوحة )قطر( موؤ العاملية«. وباالإ

متر ما بات ُيعَرف بـ »اأجندة الدوحة التنموية« التي اأطلق فيها اأع�شاء »املنظمة« وعدهم بتحقيق املنافع التي تخدم اأولويات  جنم عن املوؤ

البلدان النامية التنموية، وهي اأولوية اجلولة.

التجارة«  اتفاق حول »�شيغ  اإىل  خفاقات يف و�شول ع�شويتها  االإ متتالية من  �شل�شلة  العاملية«  التجارة  �شهدت حمادثات »منظمة 

)trade modalities( يف خمتلف املجاالت، كالزراعة والو�شول اإىل ال�شوق غري الزراعية واخلدمات. على �شبيل املثال، بعد الف�شل 

يف  عام  ارتياب  �شاع   ،2003 )�شبتمرب(  اأيلول  خالل  الوزاري  »كانكون«  متر  موؤ بعد  وفيما  الوزاري،  »�شياتل«  متر  موؤ اأ�شاب  الذي 

هناك  كان  »ب«[.  ال�شندوق  يف  الوزارية  »املنظمة«  اجتماعات  عن  التفا�شيل  من  املزيد  ]اأنظر  العاملية«  التجارة  »منظمة  عمليات 

م�شاألتان رئي�شيتان يف خط ف�شل مفاو�شات »كانكون«: )1( املفاو�شات الزراعية حيث كانت البلدان النامية تدعو البلدان املتقدمة، 

 )tariffs peaks( الر�شوم اجلمركية الزراعي وُذرى  الدعم  اإعانات  اإزالة  اإىل  وروبي،  االأ املتحدة واالحتاد  الواليات  رئي�شية  وب�شورة 

التي دفعت  امل�شرتيات احلكومية(  التجارة،  تي�شري  التناف�ص،  )اال�شتثمار،  اجلديدة  ربع  االأ �شنغافورة  م�شائل  التجارة؛ و)2(  ت�شوه  التي 

بها البلدان املتقدمة اإىل اأجندة التفاو�ص، ولكنها ووجهت مبعار�شة �شارية من جانب البلدان النامية، التي احتجت باأنها غري م�شتعدة 

للتفاو�ص حول امل�شائل املذكورة قبل اإنهاء التفاو�ص حول امل�شائل املعلقة. عالوة على ذلك احتجت البلدان النامية باأنَّ هذه امل�شائل 

نفاق العام. زة على التجارة اإىل �شيطرة احلكومات الوطنية على اال�شتثمارات اخلا�شة واالإ تت�شع لتتجاوز امل�شائل املركِّ

ال�شائع  فمن  متزايد.  نحو  على  العاملية«  التجارة  »منظمة  داخل  الدميوقراطية  واملمار�شات  التمثيل  م�شاألتا  ذلك  اإىل  ُطرحت  وقد 

بالن�شبة اإىل م�شاورات »منظمة التجارة العاملية« ومفاو�شاتها اأن ُتهيِمن عليها البلدان املتقدمة، حيث اإنَّ البلدان النامية غالبًا ما يكون 

متثيلها منقو�شًا وال تتمتع باأي نفوذ �شيا�شي اأو اقت�شادي. وغالبًا ما متيل املفاو�شات اإىل اإ�رشاك جمموعة اأ�شغر من اأع�شاء »منظمة التجارة 

العاملية« يف ما ا�شُطِلَح على ت�شميته »عملية الغرفة اخل�رشاء« )Green Room process(. فاجتماعات »الغرفة اخل�رشاء« عبارة عن 

م�شاورات اأ�شغر واأقل ر�شمية بني البعثات )40-20 بعثة(، حيث تبحث هذه يف مو�شوع معني اأو ت�شعى اإىل توافقات ُتطَرح على 

. وهذه االجتماعات يدعو اإليها رئي�ص ملجل�ص من جمال�ص »منظمة التجارة العاملية« اأو رئي�ص  التتايل يف جلنة ر�شمية حول مو�شوع معنيَّ

للجنة اأو جمموعة اأو بعثة، وميكنها –اأي االجتماعات- اأن ُتعَقد يف اأيِّ مكان خمتار. وغالبًا ما تتم االتفاقيات �شمن هذه االجتماعات 

املغلقة لُتحَمل اإىل اللجنة الر�شمية حيث ميكن لبعثات »الغرفة اخل�رشاء« اأن يكون لها نفوذ لتمرير التوافق. ومن طبيعة هذه االجتماعات 

بواب املغلقة اأن تعرقل العملية الدميوقراطية يف »منظمة التجارة العاملية« بتحديد وجود البعثات وتقييدها. عالوة  التي تنعقد وراء االأ

خرى، كباري�ص ودلهي وبروك�شيل  على ذلك، فنحن ن�شهد اأنَّ عملية التفاو�ص غالبًا ما تنتقل اإىل خارج جنيف اإىل عوا�شم العامل االأ

املتحدة  الواليات  التي ت�شم  العاملية«،  التجارة  ربعة« )G4( يف »منظمة  االأ بـ »جمموعة  ُيعرف  اإىل ما بات  ى هذا  اأدَّ ووا�شنطن. وقد 

ت هذه العملية اإىل اإ�شعاف �شوت بقية اأع�شاء »املنظمة« يف العملية التفاو�شية، وخ�شو�شًا  وروبي والهند والربازيل. وقد اأدَّ واالحتاد االأ

ذلك العائد للبلدان النامية.
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مترات »منظمة التجارة العاملية« الوزارية ال�سندوق »ب«: موؤ

متر الوزاري هو اأعلى هيئة متَّخذة للقرارات يف »املنظمة«، وي�سم البعثات  مترات »منظمة التجارة العاملية« الوزارية مرة كل عامني. واملوؤ تُعقد موؤ

اأطرافها عرب مفاو�سات  تعددية  تُتَّخذ من خالل  الر�سمية  اأنَّ قرارات »املنظمة«  العاملية«. ويف حني  التجارة  ع�ساء يف »منظمة  الأ البلدان  من كل 

خرى، فاإنَّ الجتماعات الر�سمية وغري الر�سمية التي تعقدها »املنظمة« غالباً ما  متر الوزاري و�سمن الجتماعات الر�سمية الأ عة ُترى �سمن املوؤ مو�سَّ

ت�ستخدمها غالبية البلدان املتقدمة لدفع اأجنداتها اخلا�سة املحددة.

جراءات  جولة اأوروغواي )اأيلول/ �سبتمرب -���� ني�سان/ اإبريل ����(: تت�سمنت هي الفرتة املمتدة من املفاو�سات العمل على اجلمارك والإ

ت فيها ملحقات جديدة اإىل  مَّ غري اجلمركية واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية. وفيها اأعيدت ت�سمية »غات« ���� بـ »غات« ����. وقد �سُ

التفاقية العامة لتجارة اخلدمات )»غات�ش« GATS( واتفاقية التجارة املتعلقة بجوانب احلقوق الفكرية )»تريب�ش« TRIPS(. وقد اختُتمت 

ول من كانون الثاين )يناير( ����. هذه اجلولة بولدة »منظمة التجارة العاملية« يف الأ

متر تعامل مع امل�سائل املتناق�سة التالية: ال�ستثمار، �سيا�سة  جدر ذكراً اأنَّ هذا املوؤ ول/ دي�سمرب ����(: من الأ متر »�سنغافورة« الوزاري )كانون الأ موؤ

التناف�ش، امل�سرتيات احلكومية، تي�سري التجارة، معايري العمل. وقد و�سع حد، اأخرياً، با�ستثناء تي�سري التجارة، للمفاو�سات حول »م�سائل �سنغافورة« 

هذه.

لكرتونية العاملية. وما تزال املفاو�سات ب�سدد  متر »جنيف« الوزاري )اأيار/ مايو ����(: اأدخل الوزراء اإعالناً م�ساد للجمارك حول التجارة الإ موؤ

هذه التجارة جارية �سمن مفاو�سات الدوحة.

متر »�سياتل« ب�سورة دائمة بانهياره املعلن على  َم موؤ ول/ دي�سمرب ����(: ُو�سِ متر »�سياتل« الوزاري )�0 ت�رشين الثاين/ نوفمرب�- كانون الأ موؤ

ل اإىل اأيِّ توافق خالله، فانف�شَّ الجتماع وفق منط من الفو�سى. ويُعزى هذا النهيار اإىل العجز عن الت�سدي لالختالفات التي  ؛ حيث مل يُتو�سَّ املالأ

متر، والتظاهرات اجلماهريية احلا�سدة الكبرية التي �سارت يف  ون املوؤ حباط الذي اعرتاهم يف التعاطي مع �سوؤ �سادت اأو�ساط اأع�ساء »املنظمة« والإ

�سوارع »�سياتل«.

 Doha( »متر الدوحة ب�سل�سلة من املفاو�سات تناولت »اأجندة الدوحة التنموية متر الدوحة الوزاري )ت�رشين الثاين/ نوفمرب ��00(: بداأ موؤ موؤ

جندة«  Development Agenda، DDA( امل�ستمرة خالل اجتماعي »كانكون« و»هونغ كونغ«. ومن بني اأمور اأخرى، هدفت »الأ
�سواق غري الزراعية. املذكورة اإىل حترير التجارة �سمن الزراعة واخلدمات والأ

متر الوزاري اأي�ساً ب�سبب املاأزق الذي تكون بني اأع�ساء »منظمة التجارة  متر »كانكون« الوزاري« )اأيلول/ �سبتمرب ��00(: وقد انهار هذا املوؤ موؤ

تكتالت  بني  ن�ساأ  النق�سام  وهذا  الزراعية.  للمنتجات  املمنوحة  املحلية  الدعم  اإعانات  جلهة  وخ�سو�ساً  الزراعية،  املفاو�سات  �سياق  يف  العاملية« 

غنى وبني البلدان النامية. كما األغيت من »اأجندة الدوحة التنموية« ثالث من م�سائل »�سنغافورة«، األ وهي: ال�ستثمار و�سيا�سة  البلدان املتقدمة الأ

التناف�ش وامل�سرتيات احلكومية.



3�

عن الزراعة

عر�ش عام

د  العاملية بحماية كبرية تتج�شَّ التجارة  اإذ �شمح نظام  هات كثرية؛  الزراعية ت�شوُّ التجارة  املا�شية �شهد نظام  ال�شنوات اخلم�شني  يف 

الواليات  اأ�رشت  اخلم�شينات،  املتقدمة. وخالل  البلدان  مل�شلحة  وذلك  الزراعي  للقطاع  الدعم  عانات  والإ للحماية  املجال  باف�شاح 

وروبي( على اأن يبقى القطاع الزراعي خارج نظام التجارة العاملية و»االتفاقية العامة للتجارة واجلمارك«  املتحدة وبلدان )االحتاد االأ

)»غات«(. وقد مثَّل هذا معاملة خا�شة ملحوظة ومتييزية ل�شالح البلدان املتقدمة. وخالل جولة اأوروغواي ُو�شعت الزراعة على اأجندة 

»منظمة التجارة العاملية« عرب »اتفاقية يف الزراعة« )AoA( مقابل تنازالت من جانب البلدان النامية يف ما يتعلق باخلدمات و»اتفاقية 

.)TRIPS »جوانب حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة« )»تريب�ص

ة ا�شتخدام كثيف للذرى اجلمركية والر�شوم اجلمركية املرتفعة  وقبل اإدراج الزراعة حتت اتفاقيات »منظمة التجارة العاملية«، كان ثمَّ

والقيود الكمية يف االجتار باملنتجات الزراعية. وقد كان الهدف الرئي�شي من االتفاقية التخل�ص من القيود واحل�ش�ص »الكوتات« عرب 

، ولتنظيم اإعانات الدعم املحلي. بيد اأنَّ »منظمة التجارة العاملية« اأبقت على الكثري من التف�شيالت 
�
)tariffication( »عملية »اجلمركة

واال�شتثناءات حتت »االتفاقية يف الزراعة«.

�شت اجلمارك نحو %37 بالن�شبة اإىل البلدان املتقدمة وذلك �شمن فرتة انتقالية ممتدة ل�شت �شنوات، و%24 على امتداد  فقد ُخفِّ

قل تقدمًا فقد اأعفيت من خف�ص تلك الر�شوم اجلمركية. 10 �شنوات بالن�شبة اإىل البلدان النامية. اأما البلدان االأ

عانات الدعم واملدى الذي يرتاوح فيه عدد  جمالية الإ دت اإعانات الدعم على اال�شترياد، وذلك من خالل حتديد الكمية االإ وقد ُحدِّ

اإعانات دعم  �ص  اأن تخفِّ املتقدمة  البلدان  ب على  الزراعة« توجَّ اإىل »االتفاقية يف  اإعانات الدعم هذه. وبالن�شبة  تتلقى  التي  املنتجات 

�شها %24 على مدى  ب على البلدان النامية اأن تخفِّ �شادراتها )Export subsidies( بن�شبة %36 على مدى 6 �شنوات، فيما توجَّ

وىل؛ بح�شب املادة 20 من »االتفاقية يف الزراعة«، كان ُيفرت�ص اأن تبداأ املفاو�شات حول  10 �شنوات. كانت هذه خطوة االتفاقية االأ

7   حتت االتفاقية يف الزراعة )AoA( وافق اأع�شاء »منظمة التجارة العاملية« على ا�شتبدال احلواجز غري اجلمركية، كاحل�ش�ص )»الكوتات«( اأو ال�رشائب 
خرية اعتربت اأ�شكااًل اأكرث �شفافية للحواجز اأمام التجارة. وُيطلق على هذه العملية  )levies( على امل�شتوردات، بالر�شوم اجلمركية )tariffs(. فهذه االأ

.)tariffication( »اجلمركة«

غاية  الوزاري وو�سعت  متر  املوؤ هذا  التنموية« خالل  الدوحة  »اأجندة  دت  ُجدِّ  :)�00� دي�سمرب  ول/  الأ )كانون  الوزاري  متر »هونغ كونغ«  موؤ

نهاء اإعانات  التو�سل اىل اتفاقية تارة بناء على مفاو�سات اجندة الدوحة خالل �سنة ��00 )وهو ما مل يتحقق(. كما حددت �سنة ���0 غايًة لإ

مت تنازلت من قبل البلدان النامية يف ما يتعلق باخلدمات واملنتجات غري الزراعية وجمالت اأخرى. دعم ال�سادرات الزراعية كلها. كما ُقدِّ
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تناق�ص بعيد املدى يف الر�شوم اجلمركية واإعانات الدعم قبل �شنة من انتهاء مدة ال�شنوات ال�شت للتنفيذ، اأي ما كان ُيفرت�ص حدوثه 

وروبي حاوال ربط هذه املفاو�شات يف الزراعة بتلك املتعلقة باملنتجات ال�شناعية  يف عام 2000. غري اأنَّ الواليات املتحدة واالحتاد االأ

واخلدمات.

وروبي والواليات املتحدة للقطاع الزراعي تظل م�شاألة خالفية اإىل حد كبري، حتى اليوم،  اإنَّ اإعانات الدعم التي مينحها االحتاد االأ

ى اإىل ماأزق غمر  يف مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية«. والواقع اأنَّ عدم االتفاق على هذه امل�شائل بني البلدان املتقدمة والنامية اأدَّ

مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية« مراٍت عديدة. وامل�شائل الرئي�شية الكامنة وراء ف�شل املفاو�شات يف »كانكون« واملاأزق امل�شتمر يف 

نتاج الزراعي من خالل اإعانات  متر »هونغ كونغ« الوزاري يف عام 2005، كانت تتج�شد بالدعم املحلي الإ مفاو�شات »املنظمة« اإثر موؤ

مريكي«  الزراعي االأ وروبي، وفق مندرجات »القانون  املتحدة واالحتاد االأ الواليات  املبا�رش. هذا، ويعمد كلٌّ من  املبا�رش وغري  الدعم 

)Bill Farm( لعام 2000 واإ�شالحات »ال�شيا�شة الزراعية العامة« )Common Agricultural Policy، CAP( على التتايل، اإىل 

وروبي   هذا، وقد بلغت اإعانات الدعم التجاري الت�شويهي التي يبذلها كل من االحتاد االأ
�
دعم قطاعيهما الزراعي باإعانات دعم مرتفعة.

والواليات املتحدة لعام 2000 نحو 110 مليارات يورو و48 مليار دوالر على الرتتيب، يف حني اأن هذين الكيانني طبَّقا اإعانات دعم 

ر اأن اإجمايل اإعانات الدعم التجاري   ومن املقدَّ
جتاري ت�شويهي بلغت قيمته 64 مليار يورو و21 مليار دوالر على الرتتيب لعام 2000.�

الت�شويهي للواليات املتحدة بلغ 11 مليار دوالر يف عام 2006، وُيتوقَّع اأن يتغريَّ قريبًا فيما بعد، حيث ال ُيتوقَّع حدوث تغيريات ما 

وروبي فُيتوقَّع اأن تنخف�ص نحو 12 مليار يورو  «[. اأما اإعانات الدعم التي ينفقها االحتاد االأ مريكي« ]»فاْرْم ِبّلْ يف »القانون الزراعي االأ

مر الذي  هت اأ�شعار �شوق املنتجات الزراعية، االأ وهكذا، ت�شوَّ
�0

وروبي الزراعية العامة. بح�شب اجلداول التي ر�شمتها �شيا�شة االحتاد االأ

كان �شببًا خل�شائر كبرية للقطاع الزراعي يف البلدان النامية بالنظر اإىل املنتجات الزراعية الرخي�شة التي اأغرقت بها اأ�شواقها.

ول من »منظمة التجارة العاملية« ازداد يف احلقيقة دعم الزراعة يف البلدان املتقدمة. فقد ارتفع اإجمايل  كمية اإعانات الدعم التي تقدمها  8   خالل العقد االأ
ع�شاء يف »منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية« )OECD( من 182 مليار دوالر يف عام 1995 اإىل 280 مليار دوالر يف عام 1997،  حكومات البلدان االأ

عوام التالية على الوجه التايل: 315 مليار دوالر يف 2001، و318 مليار دوالر يف 2002، ونحو 300 مليار دوالر يف 2005. وقد اأنفق  لت�شبح يف االأ

وروبي 9-10 مليارات دوالر على اإعانات الدعم يف اأوائل عام 2000 اأكرث من اأي م�شتوى اإنفاق مور�ص خالل العقد  كل من الواليات املتحدة واالحتاد االأ

وروبي  الفائت. ولكل 100 دوالر من ال�شادرات الزراعية من الواليات املتحدة بلغت اإعانات الدعم احلكومي من 20 اإىل 30 دوالراً. ويف حالة االحتاد االأ

بلغت كمية الدعم نف�شه 40-50 دوالراً. ويف حني اأنه كان على  �شغار املزارعني غري املدعومني يف البلدان النامية اأن يعي�شوا باأقل من 400 دوالر يف ال�شنة، 

 Bello, Walden,( وربيون يتلقون باملعدل الو�شطي دعمًا بلغت قيمته 21،000 و16،000 دوالر يف ال�شنة على الرتتيب مريكيون واالأ كان املزارعون االأ

 «Why Small Farmers Deserve Protection from Free Trade», cited from Oxfam International, Rigged Rules and Double
..Standards )Oxford: Oxfam International, 2002(, P. 112

.«Bhagirath Lal Das, «Agriculture; Why the EU and US Offers are not Good Enough   9
 Martin Khor )TWN(, Developing Countries Upset with Modality Papers, Geneva, 18 July 200�, published in SUNS   10

.#�29� dated 19 July 200�
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اأثناء  العاملية«  التجارة  اأع�شاء »منظمة  تبناه  الذي   )July Framework( )اإطار عمل متوز )يوليو 2005 وحتت  يف متوز )يوليو( 

عانات دعمها الزراعي الهائلة. ولكن هذا االلتزام ترك مبهمًا اإذا مل يحدد  انعقاد املجل�ص العام، وافقت البلدان الغنية على و�شع حدٍّ الإ

م اإجمايل اإعانات الدعم الت�شويهي اإىل اأربع فئات فرعية من اأنواع  له اإطار عمل زمني اأو تف�شيل للتخفي�شات. على �شبيل املثال، ُيق�شَّ

خرى يف »منظمة  ع�شاء االأ اإعانات الدعم املختلفة، التي لها اأثر خمتلف يف قطاع الواليات املتحدة الزراعي ومنتجاتها ويف البلدان االأ

�شعار الزراعية املتدنية التي ي�شطنعها نظام اإعانات الدعم هذا. غري اأنَّ مفاو�شات اإطار عمل متوز )يوليو(  التجارة العاملية« التي تتاأثر باالأ

 20% بن�شبة  املتفق عليها )املحددة  التخفي�ص  مريكية قد وافقت على تطبيق معدالت  االأ املتحدة  الواليات  اإذا كانت  ما  ال تدل على 

ربع الفرعية ككل اأم ب�شورة منف�شلة.  وىل من اتفاقية جتارة عاملية، على الفئات االأ بح�شب اإطار العمل املذكور(، وذلك خالل ال�شنة االأ

وروبي اأعلنت همومًا اأو التزامات يف ما يتعلق  وتنبغي املالحظة اأنَّ اأيًا من جمموعات امل�شالح الزراعية يف الواليات املتحدة واالحتاد االأ

مر لتحمي اإعانات  ة اأي ردة فعل �شيا�شي يف اأيٍّ من البلدان املتقدمة ت�شري اإىل اأنَّ البلدان الغنية تدبَّرت االأ بوثيقة متوز )يوليو(. ولي�ص ثمَّ

متر »هونغ كونغ« الوزاري واجهت مفاو�شات »اأجندة الدوحة« ماأزقًا نظراً لرف�ص الواليات املتحدة اأن حتد من   وبعد موؤ
��

دعمها.

�شارة اإليه. رة بنحو 11 مليار دوالر، كما �شلفت االإ اإعانات دعمها واأن تخف�شها دون م�شتوى املعدالت املطبقة راهنًا املقدَّ

�شملت املفاو�شات حول الدعم املحلي اأي�شًا مناق�شاٍت تناولت املعايري التي بها ميكن احلكم ان كانت اإعانات الدعم م�شوهة للتجارة 

اأو غري م�شوهة. فمنظمة التجارة العاملية تتبنَّى حاليًا نظاما من �شناديق واأطر، حيث توجد 3 اأنواع رئي�شية من ال�شناديق التي ُتدار وفقها 

�شفر  ه للتجارة، وال�شندوق العنربي اأو االأ زرق املُعترَب غري م�شوِّ ه للتجارة، وال�شندوق االأ خ�رش املُعترَب غري م�شوِّ اإعانات الدعم: ال�شندوق االأ
��

هًا للتجارة. اأما معايري تو�شيح ا�شتخدام خمتلف �شناديق الدعم املحلي يف ظل »منظمة التجارة العاملية« فما تزال قيد النقا�ص. املُعترَب م�شوِّ

ه يف التجارة الزراعية ناجم عن  ه الذي ت�شببه اإعانات الدعم العائدة للبلدان املتقدمة، فاإنَّ امل�شدر الثاين للت�شوُّ �شافة اإىل الت�شوُّ وباالإ

ال�رشوط املفرو�شة على البلدان النامية من خالل رزم امل�شاعدات املالية التي مينحها كل من »البنك الدويل« و”�شندوق النقد الدويل«. 

�ش�شتني من قبل القوى الرئي�شية يف العامل لتفر�شا �رشوطًا على البلدان النامية يف ما يتعلق بالتحرير الزراعي. وهكذا،  فقد دفعت هاتني املوؤ

فاإنَّ العديد من البلدان النامية تطبِّق حاليًا ر�شومًا جمركيًا ترتاوح بني %0 و%20 على املنتجات الزراعية، وال ُي�شَمح لها باال�شتفادة 

من مرونات »منظمة التجارة العاملية« يف هذا املجال. ففي غانا، مثاًل، وجب تخفي�ص الر�شوم اجلمركية على الدواجن %20 نظراً 

 )bound tariffs( للم�رشوطية التي رافقت قر�ص »�شندوق النقد الدويل«، يف حني كانت ن�شبة الر�شوم اجلمركية املحددة/ املربوطة

على ملعدالت الر�شوم اجلمركية امل�شموح بها( %99. وبعد اأن كان و�شع �شناعة الدواجن جيداً وبعد اأن كانت توفر فر�ص  )اأي احلد االأ

اأن ترفع معدل  الغانية  اأوروبا. وكان على احلكومة  اإىل الدواجن الرخي�شة املدعومة يف  بالنظر  بالدمار  اإنتاج الدواجن  اأ�شيب  عمل، 

الر�شوم اجلمركية اإىل %40 حتت �شغط املزارعني، مع اأنها –اأي الر�شوم- ما لبثت اأن �ُشحبت فيما بعد حتت �شغط من »�شندوق النقد 

العاملي«.

من الغذائي يف البلدان النامية يعتمد على القدرة على ا�شتخدام الر�شوم اجلمركية لتجميد العواقب ال�شلبية التي تنجم عن �شيا�شات  اإنَّ االأ

Devinder Sharma. «WTO Framework; A Promise Belied». Accessible at   11
.http://www.urfig.org/WTO%20framework-Devinder%20Sharma.doc
12   ملزيد من املعلومات حول ال�شناديق، ُيرجى االطالع على امللحق »ج« بهذا الف�شل.
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اأنَّ �شيا�شات »�شندوق النقد الدويل« و”البنك الدويل« عمدت اأ�شاًل اإىل تخفي�ص الر�شوم  وروبي والواليات املتحدة. بيد  االحتاد االأ

اجلمركية للبلدان النامية اإىل نحو %20 تقريبًا. عالوة على ذلك، غالبًا ما تدفع اتفاقيات التجارة احلرة الر�شوم اجلمركية اإىل م�شتوى 

ال�شفر.

ت  �شافة اإىل التناف�ص الت�شديري والدعم املحلي، �شملت املفاو�شات على و�شول املنتجات الزراعية اإىل ال�شوق مناق�شات ت�شدَّ وباالإ

ملعادالت تخفي�شات الر�شوم اجلمركية والروابط اجلمركية )capping tariff( وا�شتخدام املنتجات احل�شا�شة واخلا�شة.

الزراعة يف املنطقة العربية

يف حني تقوم الدول العربية بدور حمدود يف ما يتعلق مبفاو�شات الزراعة يف »منظمة التجارة العاملية«، متثِّل الزراعة قطاعًا رئي�شيًا 

ثر يف حياة مروحة وا�شعة من �شعوبها. فال�شادرات الزراعية  اأنَّه يوؤ ينبغي على هذه الدول اأن تنخرط يف املفاو�شات من اأجله، علمًا 

ر مبا قيمته 6 مليارات دوالر، اأو %1 من �شادرات املنتجات الزراعية الدولية. غري اأنَّ قيمة ا�شتريادها تتجاوز 25 مليار دوالر  العربية ُتقدَّ

��
اأو %6 من التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية.

وبالنظر اإىل اأهمية القطاع الزراعي، ميثل حترير التجارة يف املنتجات الزراعية حتديات كربى بالن�شبة اإىل البلدان العربية. فكل هذه 

البلدان تعترب م�شتورداً خال�شًا، بحيث يتاأثر اأمنها الغذائي اإىل حدٍّ كبري بالتغريات احلا�شلة يف اأ�شعار الغذاء على ال�شعيد العاملي. ومن 

ي اإىل زيادة يف اأ�شعار املنتجات الغذائية واإىل زيادة يف اال�شترياد والِعَول يف احل�شول على الغذاء من م�شادر  دِّ رجح اأنَّ التحرير �شيوؤ االأ

ل اأخطاراً جديًة بالن�شبة اإىل القطاع الزراعي العربي. وبالنظر اإىل العجز التجاري البالغ يف املنتجات الغذائية،  اأجنبية؛ وكل ذلك �شي�شكِّ

وىل التي تتاأثر بتحرير التجارة يف املنتجات الزراعية وارتفاع اأ�شعار امل�شتوردات. وهكذا،  �شتكون املنطقة العربية واحدة من املناطق االأ

ثر املحتمل لتحرير التجارة يف الزراعة على خطط التنمية والق�شاء على الفقر، قبل متابعة اخلو�ص  م االأ ينبغي على احلكومات العربية اأن تقوِّ

يف مفاو�شات حترير التجارة.

واإذن، تعني ال�شيا�شات املالئمة يف الزراعة م�شتقباًل اأف�شل بالن�شبة اإىل �رشيحة مهمة من ال�شكان يف البلدان العربية وبالن�شبة اإىل التنمية 

، فاإنَّ »القواعد املن�شفة العادلة يف الزراعة 
��

وروبية-املتو�شطية االقت�شادية فيها. ووفق مذكرة »اأوك�شفام« حول الزراعة يف ال�رشاكة االأ

ب مثلها تفيد باأنَّ ال�شيا�شة  ولوية العليا«. واحلالة التي �رشُ كرب بالن�شبة اإىل عملية الق�شاء على الفقر، ويجب اأن ُتعترَب االأ حتمل الكمون االأ

ثر، ب�شورة مبا�رشة وغري مبا�رشة، يف معاي�ص اأو�شع �رشائح ال�شكان يف املنطقة العربية. الزراعية توؤ

وب�شبب القيود والتحديدات يف املوارد املتوفرة، ال يقدم معظم البلدان العربية للقطاع الزراعي م�شتويات مرتفعة من اإعانات الدعم. 

بيد اأنَّ املنتجات الزراعية الواردة من البلدان العربية تواجه مناف�شة �شديدة من املنتجات الزراعية املدعومة بقوة، وخ�شو�شًا تلك الواردة 

 Canadian-Arab Symposium( دور الربملانات العربية يف مفاو�شات االن�شمام اإىل منظمة التجارة العاملية .)13   الربملان اللبناين )2003
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�شت للتخفي�شات  ردن وتون�ص واملغرب التي تتمتع باإعانات دعم تعرَّ وروبي والواليات املتحدة واليابان. وهناك فقط االأ من االحتاد االأ

يف ظل مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية«. وتتوقع البلدان العربية اأن ُتعفى من تخفي�ص %5 على الدعم امل�شموح لها به، باعتبارها 

.)AoA( »بلدانًا نامية وفق مندرج »االتفاقية يف الزراعة

اإجراءات حمائية خا�شة ومنتجات  اأن حتدد  من الغذائي واأمن العمالة، ينبغي على الدول العربية  عالوة على ذلك، ومن اأجل االأ

اأمر  الزراعة«. وهذا  التفاو�ص عليها حتت »االتفاقية يف  التي يجري  الر�شوم اجلمركية  اأن حتميها من تخفي�شات على  يلزمها  خا�شة 

هدافها التنموية وخلف�ص  �رشوري واأ�شا�شي لتاأمني ف�شحة ال�شيا�شة التي حتتاجها البلدان العربية لتنهج منهج ال�شيا�شات الزراعية الداعمة الأ

من الغذائي واملعاي�ص )livelihoods( والو�شول )النفاذ( اإىل ال�شوق. الفقر ولالأ

)h(ال�سندوق »ج«: ال�سيا�سة الزراعية امل�رشية

ل يبدو موقف احلكومة امل�رشية حيال حترير القطاع الزراعي من�سجماً مع و�سع م�رش الراهن باعتبارها م�ستورداً خال�ساً للغذاء. فالتحرير الكامل 

ثِّر �سلباً على امل�ستوردين اخلال�سني للغذاء، نظراً للزيادات املتوقَّعة التي �ستطراأ على اأ�سعار املنتجات الزراعية عندما  للتجارة يف الزراعة يُتوقَّع اأن يوؤ

رجح  �سيُ�سار اإىل اإلغاء الدعم املحلي والت�سديري يف البلدان املتقدمة. اأ�سف اإىل ذلك، مع انخفا�ش �سعر اجلنيه امل�رشي على نحو متتاٍل، فمن الأ

دت  �سا�سي �ستزداد. غري اأنَّ احلكومة امل�رشية التي تقودها وزارة التجارة اخلارجية )التي اأن�سئت يف عام ��00( �سدَّ اأن فاتورة ا�سترياد الغذاء الأ

على احلاجة اإىل حترير التجارة الزراعية وحتقيق و�سول اأف�سل اإىل ال�سوق لال�ستفادة من ميزة م�رش التف�سيلية، ف�ساًل عن ميزة التف�سيلية التي للبلدان 

خرى. النامية الأ

را�سي ال�ساحلة للزراعة، فقد بيَّنت الدرا�سات التجريبية اأن خف�ش  قات اإنتاجية البلد الطبيعية )natural supply( يف املياه والأ وبالنظر اإىل معوِّ

ح اأن يكون له اأثار �سلبية على م�رش.� وكي تكون م�رش قادرة على ال�ستفادة من ميزتها التف�سيلية التي تتمتع  الدعم املحلي يف البلدان املتقدمة يُرجَّ

بها يف عدد من املنتجات الزراعية، يلزم اإحداث نقلة كبرية يف ما يتعلق بال�سيا�سات التي تعني هذا القطاع. اإذ يجب اأن تُطبَّق التكنولوجيا اجلديدة 

ع هاتان  �سناف التي تتمتع بكلتا امليزة التف�سيلية وال�ستهالكية املائية املتدنِّية، بحيث ت�سجَّ د الأ يف طرائق الري التي حتد من ا�ستهالك املياه، واأن حُتدَّ

املمار�ستان، اإ�سافة اإىل برامج التوعية العامة التي تقوم بها احلكومة امل�رشية، املوجهة نحو اعتماد مكثَّف للممار�سة الف�سلى يف جمال التكنولوجيات 

نتاجية )supply side( يجب اأن تُعالَج على نحٍو اأف�سل قبل فتح اأبواب هذا القطاع. �سيكون لتحرير  قات القدرة الإ املكيَّفة. وهكذا، فاإنَّ معوِّ

قل يف املديني الق�سري واملتو�سط. التجارة الزراعية تبعات وت�سمينات �سلبية جدية على ميزان م�رش التجاري، على الأ

�ستاذ م�ساعد يف  حمد فاروق غنيم ]�أ ها د. �أ عدَّ ثر حترير �لتجارة �الجتماعي و�القت�سادي على م�رص«، �لتي �أ  على ورقة عمل حول »�أ
ٌّ

هذ� �ملقطع مبني
 )h(

�القت�ساد، كلية �لعلوم �القت�سادية و�ل�سيا�سية، جامعة �لقاهرة[ لـ: »�سبكة �ملنظمات �لعربية غري �حلكومية للتنمية«.

 Hoekman, B. M., & Zarrouk, J. )2000(. Catching up with the Competition: Trade Opportunities and Challenges for 1
.Arab Countries. Ann Arbor, University of Michigan Press
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عن اخلدمات

عر�ش عام

اأثناء جولة اأوروغواي، م�شاألة خالفية. فـ »االتفاقية العامة حول التجارة يف اخلدمات«  تظل التجارة يف اخلدمات، التي اُأدِخَلت 

دة وخا�شة. واملفاو�شات  د موجبات كل بلد يف حترير قطاعات خدمية حمدَّ )»غات�ص« GATS( تقوم على الطلب والعر�ص، عرب قائمٍة حُتدِّ

جتري حول الطلبات والتقدميات لبلوغ هذه القوائم التي يتوجب على البلد التحرير وفق ُمندَرجاتها، على اأ�شا�ص الفرتات الزمنية التي 

خرى. يقرتحها البلد ويتوافق عليها مع البلدان ال�رشيكة االأ

د )provider( اإىل بلد معنيَّ واإن�شائه  تختلف اخلدمات كثرياً عن ال�شلع، وهي ت�شمل ب�شورة رئي�شية اال�شتثمار عرب و�شول املورِّ

�ش�شة اأو م�شدر اإنتاج )production outlet( خلدماته. وبالتايل، فاإنَّ االتفاقيات حول اخلدمات هي ب�شورة اأ�شا�شية اتفاقيات حول  موؤ

جانب بالتناف�ص مع املحليني عند دخولهم اإىل البلد. اال�شتثمار، ت�شمح لالأ

وقد احتج العديد من البلدان باأنَّ مبادئ املعاملة الوطنية )national treatment( لي�شت ممكنة عند اعتبار اال�شتثمار، وباأنه لي�ص 

دي اخلدمة يف البلدان املتقدمة هائلة احلجم باإزاء  ثمة تبادلية )reciprocity( يف تقدمي اأو توريد اخلدمات، بالنظر اإىل اأنَّ وحدات مورِّ

دين ال�شغرية جداً املوجودة يف البلدان النامية. وحدات املورِّ

نها واقعة حتت �شغوط هائلة تبذلها البلدان املتقدمة. فالدول  بيد اأنَّ البلدان النامية قبلت ب�شمول اخلدمات يف اتفاقيات التجارة الأ

النامية مل توافق على ذلك اإىل اأن ُقطعت لها الوعود باال�شتفادة من الزراعة وال�شناعة يف التبادل. عالوة على ذلك، فقد طالبت هذه 

البلدان باإدراج حركة العمال يف اتفاقية اخلدمات ومبرونات يف اختيار القطاعات التي ُيراد فتحها اأمامهم، و�شمن اأي فرتات زمنية. 

وهذا ما ُيعَرف مبقاربة »القائمة املوجبة« )positive list approach(، حيث تختار البلدان اأي اخلدمات تريد التفاو�ص حولها؛ فيما 

تعني مقاربة »القائمة ال�شالبة« ان يختار البلد اخلدمات التي لن يتفاو�ص عليها بينما تكون االخرى كلها عر�شة للتحرير.

15 من  النامية. ووفق الفقرة  من مرونات معيَّنة للبلدان  وىل حول اخلدمات على نحو ودود يوؤ رت االتفاقية االأ وهكذا، فقد ُطوِّ

 IV متر »منظمة التجارة العاملية« الوزاري املنعقد يف عام 2001(، التي ت�شلط ال�شوء على املادتني »اإعالن الدوحة« )ال�شادر عن موؤ

وXIX من اتفاقيات »غات�ص«، فاإنَّ معاجلة زيادة م�شاركة البلدان النامية واملفاو�شات يف ما يتعلق بالتزامات خا�شة )نوعية( ت�شكل 

ة ف�شحة حلماية ال�شيا�شات التنموية  قاعدة للمفاو�شات حول اخلدمات يف »منظمة التجارة العاملية«. ومن خالل هذه املقاربة كانت ثمَّ

للبلدان النامية.

ومع تقدمي معظم البلدان النامية القليل جداً يف ما يتعلق بفتح قطاعاتها اخلدمية، حاول بع�ص البلدان املتقدمة تغيري قواعد )قوانني( 

وروبي بحد العتبة )benchmark( لتحرير %60 من القطاعات. ولقد اُأحِبَط ذلك يف »منظمة التجارة  »غات�ص«، حيث دفع االحتاد االأ

العاملية«. غري اأنَّ البلدان املتقدمة وا�شلت حماوالتها لدفع هذه احلدود من خالل جوالت متنوعة من املفاو�شات.
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طراف. وتقوم هذه املقاربة اجلديدة على  ق حاليًا مقاربة جديدة ترمي اإىل دفع خطوات املفاو�شات يف النظام متعدد االأ هذا، وُت�شوَّ

لزامي وحدود املرونات الرئي�شية التي تتمتع بها البلدان النامية حتت مفاو�شات »غات�ص«.  حتديد املعامل التي ت�شع غايات التخفي�ص االإ

وروبية لفتح 90 من اأ�شل 150 قطاعًا م�شمنا حتت »غات�ص«. كما ميكن اأن ُيرى  ة دعوات اأطلقتها املفو�شية االأ فعلى �شبيل املثال، ثمَّ

ال�شينية ونيوزيلندة. كان هذا وا�شحًا يف  بها كل من �شوي�رشا واليابان وكوريا وتايبه  املقاربة اجلديدة من �شمن مقرتحات تقدم  اإىل 

متر »منظمة التجارة العاملية« الوزاري ال�شاد�ص الذي انعقد يف »هونغ كونغ«، حيث حاولت البلدان املتقدمة اإدخال موا�شفة عملية  موؤ

 وهذا قد يت�شبب بتجريف مقاربة »الطلب-التقدمي« 
��

طراف« )plurilateral( للمفاو�شات يف الن�ص اخلا�ص باخلدمات. »متعددة االأ

املرنة التي اخُتربت يف مفاو�شات »غات�ص«، وباإدخال عن�رش الزامي )mandatory element(، وباإجبار البلدان النامية على الدخول 

مت لتحرير اخلدمات الرئي�شية. مِّ يف مفاو�شات قطاعية �شُ

ول من حيث قيمته امل�شافة يف الناجت املحلي القائم. فاملحليون يتمتعون مبيزة  يف معظم البلدان النامية ياأتي قطاع اخلدمات يف املقام االأ

تقارنية )comparative advantage( يف هذا القطاع نظراً للوجود اجلغرايف وامل�شاركة املحلية يف هذا القطاع التي غالبًا ما تكون 

ا�شة وهي حقًا للجميع، كالتعليم  �شا�شية التي تتَّ�شم بكونها ح�شَّ اأكرب مما هي يف ال�شناعة. هذا، وت�شمل اخلدمات تلك االجتماعية االأ

واخلدمات املائية وال�شحة واحلماية االجتماعية والطاقة. وهذه اخلدمات يجب اأن ُت�شتثنى من حترير التجارة ب�شبب ارتباطها الع�شوي 

بالتنمية الب�رشية والعدالة االجتماعية. كما ت�شمل اخلدمات اأي�شًا قطاعات ا�شرتاتيجية مرتفعة القيمة، كاملال واالت�شاالت البعيدة التي 

ع لتحرير غري حم�شوب. يجب اأال ُتخ�شَ

عالوة على ذلك، ميكن لتحرير قطاع اخلدمات ع�شوائيًا اأن ي�شبب مبخاطر ناجتة عن امل�شتويات املرتفعة من تدفقات اال�شتثمارات 

يقع حتت �شطوة م�شكلة ميزان  اأن  ما  لبلٍد  املادية(؛ حيث ميكن  العوامل  اأو عرب  املالية  وراق  االأ )اإما من خالل �شوق  املبا�رشة  جنبية  االأ

جنبية املبا�رشة اإليه، يف حني تخرج من ا�شواقه  املدفوعات )balance of payment( وزيادة الدين اإذا ما تعاظم تدفق اال�شتثمارات االأ

ٍ ما لي�شدروا اإنتاجهم اخلدمي.  جانب يف بلٍد معنيَّ ة حاجة للم�شتثمرين االأ جنبية. وللتعوي�ص عن ذلك، ثمَّ رباح االأ كميات كبرية من االأ

جنبي غالبًا ما ال يعمد اإىل الت�شدير، بل ُينجز اخلدمات املحلية لل�شوق املحلية ويكتفي بها. لقد عمدت معظم بلدان  بيد اأن امل�شتثمر االأ

جنبية  ى هذا اإىل تدفق عك�شي للعمالت االأ جانب دون اأي رقابة يف هذا ال�شدد. وقد اأدَّ اأمريكا الالتينية اإىل فتح اأبوابها اأمام امل�شتثمرين االأ

ى اإىل ن�شوء اأزمات مالية يف هذه البلدان. )foreign exchange( اإىل اخلارج دون حدوث اأرباح مقابلة يف الداخل، مما اأدَّ

رجنتني.  جنبية، وهو ما ح�شل يف حالة االأ زمات، فاإنَّ اأول من يغادر البلد تكون ال�رشكات االأ �شافة اإىل ذلك، وخالل فرتات االأ باالإ

زمة املالية  �شعب على احلكومة اأن تتخذ خطوات لتفر�ص ا�شتقرار االقت�شاد وتثبيته. مثاًل، خالل االأ وهذا الو�شع املتاأتِّي يجعل من االأ

كرث من �شنة من اأن يغادروا البالد. ولو اأن ماليزيا كانت ملتزمة داخل  يف ماليزيا منعت احلكومة امل�شتثمرين الذين ا�شتثمروا اأموالهم الأ

مر  طراف اأنَّه ميكن دفع بلد ما على حدة اإىل التفاو�ص على فتح قطاعات خدمية معيَّنة مع جمموعة اأو تكتل من البلدان، االأ ن مقاربة تعددية االأ 15   تت�شمَّ
الذي �شيعني اأنَّ البلدان النامية تخ�رش املزيد من قدراتها الت�شافقية )اأو التقاي�شية bargaining power( يف عملية املفاو�شات. وتعترب هذه املقاربة يف الوقت 

ثرة يف طبيعة املفاو�شات. الراهن طوعية، اإال اأنها حتما موؤ
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�شنغافورة  ولقد حاولت  امل�شاألة.  هذه  املعاك�ًص حيال  النهًج  هذا  مثل  تنهج  ان  على  القدرة  فقدت  لكانت  العاملية«  التجارة  »منظمة 

االحتفاظ بقدرتها على ممار�شة رقابة على راأ�ص املال )capital control( يف ظل اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، اإال اأنَّ 

حماوالتها باءت بالف�شل.

قد يكون التحرير م�شاعداً بالن�شبة اإىل قطاعات معينة، ولكنه يجب اأال ُيدار بطريقة حتد من قدرة البلد على اتخاذ القرارات ال�شيا�شية 

و�شاع التي ي�شتطيع فيها البلد  جمال، فمن املهم التمييز بني االأ زمات. وباالإ حلماية اقت�شاده وو�شعه املايل يف امل�شتقبل اأو يف حاالت االأ

على �شنع قراراته امل�شتقلة للتحرير واأن يختار التحرير يف جماالت معينة، وبني اأن يكون جمرباً على التزام التحرير يف ظل اتفاقية جتارة، 

خرية. كاتفاقية »منظمة التجارة العاملية«؛ ذلك اأنه ال تراجع ميكن القيام به يف ظل هذه االأ

اخلدمات يف املنطقة العربية

عمال كمونًا  ُتعترب اخلدمات �رشورية بالن�شبة اإىل عملية حتقيق التنمية. ففي البلدان العربية متثل خدمات ال�شياحة وال�شفر والنقل واالأ

همية. غري اأنَّ يف املنطقة العربية، كما يف غريها من البلدان النامية، تبدو قدرات اإنتاج اخلدمات حمدودة للغاية. وبالتايل، فاإنَّ هذه  بالغ االأ

البلدان عبارة عن بلدان م�شتوردة خال�شة للخدمات التجارية وقدراتها ما تزال غري متنوعة ن�شبيًا.

العرب  واالقت�شاد  التجارة  وزراء  اجتمع   ،2005 كونغ«  »هونغ  يف  الوزاري  العاملية«  التجارة  »منظمة  متر  ملوؤ عداد  االإ �شياق  يف 

الء الوزراء على  د هوؤ وا عن رف�شهم الوا�شح ملقاربات و�شع املعامل اجلديدة )new benchmarking approaches(. وقد اأكَّ وعربَّ

التنفيذ الفعال للمادتني IV وXIX من »غات�ص«. فقد دعا الوزراء العرب اإىل اآلية حمائية طارئة ومعاملة خا�شة ومتييزية منا�شبة للبلدان 

ع�شاء ولتحديد اإعانات  د بها من قبل االأ النامية، والتقدم على م�شار التنظيمات والت�رشيعات الوطنية ل�شمان االلتزامات التي جرى التعهُّ

الدعم التجاري الت�شويهية التي تبذلها البلدان املتقدمة وبالتايل اإلغائها، ومن َثمَّ تاأمني امل�شاعدة التقنية للبلدان العربية.

اإىل  بالن�شبة  اخلا�شة  همية  االأ امل�شائل ذات  اأي�شًا �رشورة معاجلة  العرب  التجارة واالقت�شاد  نف�شه، الحظ وزراء  االجتماع   خالل 

فراد الطبيعيني )مقاولة من الباطن outsourcing، اإلخ..(، اأي ما ُيطَلق  البلدان النامية، مبا يف ذلك م�شاألة احلركة الدولية النتقال االأ

، التي ت�شتفيد منها البلدان النامية. ومن اجلدير املالحظة اأنَّ تلك ال�شيغة 4 �شتنتج مكا�شب للبلدان 
��

)Mode 4( »4 عليه »ال�شيغة

 )entrepreneurship( عمال النامية واملتقدمة على حد �شواء. فاملكت�شبات العامة قد تنتج يف جماالت اال�شتثمار واالدخار وتنظيم االأ

نتاجية وخف�ص التكاليف واحلد من الفقر. والقدرات الب�رشية واالإ

16   يف ظل »غات�ص« ُت�شنَّف التجارة يف اخلدمات حتت اأربعة اأمناط )اأو »�شيغ«( خمتلفة من اإنتاجية اخلدمة )service supply(: ال�شيغة 1 ترتبط بتوفري 
اخلدمات عرب احلدود، مثل اخلدمات الربيدية العابرة للحدود؛ وال�شيغة 2 تتعلق با�شتخدام اخلدمات يف اخلارج، مثاًل: عرب ال�شياحة؛ وال�شيغة 3 وتعني 

 .)utilities( جنبي املبا�رش يف قطاعات حمددة، كالقطاع امل�رشيف وقطاع االت�شاالت البعيدة واملنافع العامة الوجود التجاري، اأي ما يعني عمومًا اال�شتثمار االأ

جمال وفق ال�شيغة 3؛ واأما ال�شيغة 4  دي املياه اخلا�شني، فتغطى على االإ جنبية اأو امل�شت�شفيات ومورِّ �ش�شات التعليمية االأ �شا�شية كفروع املوؤ اأما اخلدمات االأ

دي اخلدمات الفرديني، مبا يف ذلك هجرة العمال. هذا، وُيعترب تقدمي اخلدمات وفق ال�شيغة 4 ذات اأهمية خا�شة بالن�شبة اإىل البلدان النامية. فتلحظ حركة مورِّ
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يف هذا ال�شياق اأملت البلدان العربية بالتوازي مع بلدان نامية اأخرى اأن:

اجلديدة   )benchmarking( املعامل  و�شع  رف�ص  يف  النامية،  البلدان  من  اأخرى  جمموعات  اإىل  �شافة  باالإ معًا،  تقف   k

اخلدمات  املفاو�شات-  –اأي  �شمولها  عن  ف�شاًل  اخلدمات،  حول  املفاو�شات  يف  طراف  االأ املتعددة  واملقاربات 

�شا�شية. االأ

ال للمادة IV من »غات�ص«، التي تلحظ تعديل املفاو�شات، اإذا بدا وا�شحًا، بعد  تتَّخذ مواقف حازمة حيال التنفيذ الفعَّ  k

التقومي، اأنها مل تعد تلبِّي اأهداف االتفاقية.

ت�رشَّ على توازي املفاو�شات حول القواعد )القوانني( وااللتزامات اخلا�شة )النوعية(.  k

باأي تقدم يحدث على خط ال�شيغ الثالث االخرى  4 يف املفاو�شات حول اخلدمات  التقدم على خط ال�شيغة  تربط   k

املندرجة حتت »غات�ص«.

ت�شمن اأن ا�شتثناًء عامًا ما ُي�شَمل يف اتفاقية »غات�ص« مبا يحفظ حق البلدان النامية بتقدمي اإعانات دعم لقطاعها اخلدمي   k

دون انتهاك مبداأ املعاملة الوطنية.

دي اخلدمات املحليني من اال�شترياد املفاجئ.  الة يف املفاو�شات حول اخلدمات حلماية مورِّ ت�شمن اإجراءات حمائية فعَّ  k

خرى يف هذا ال�شدد. اإذ ينبغي عليها اأن تدعم مقرتحات البلدان النامية االأ

تقف بحزم يف التفاو�ص ب�شاأن املناهج )disciplines( املتعلقة بالتاأهيل واملعايري واملوا�شفات والرتخي�ص، التي ميكن اأن   k

ت�شكل حواجز غري جمركية اأمام خدماتها يف اأ�شواق البلدان املتقدمة.

من ف�شحة ل�شيا�شاتها وحتدد م�شتويات التعرفة )tariff caps(املنا�شبة لتنمية قطاعاتها اخلدمية م�شتقباًل. توؤ  k

وحتديد  والتف�شيلية،  اخلا�شة  املنا�شبة  واملعاملة  الطارئة  ة  املُِلحَّ احلماية  اآليات  ب�شاأن  التفاو�ص  اأهمية  حيال  بحزم  تقف   k

هة التي تبذلها البلدان املتقدمة بغية اإلغائها، ف�شاًل عن تاأمني امل�شاعدة التقنية الالزمة. اإعانات الدعم التجاري امل�شوِّ

الكامنة  العائدات  اإىل حماية  ي  دِّ يوؤ املتعلقة باخلدمات، مبا  اإعداد املقرتحات  املفاو�شات ويف  نا�شط يف  ت�شطلع بدوٍر   k

املرتفعة الناجمة من قطاعها اخلدمي.

خرى لرف�ص امل�شاركة التفوي�شية )mandatory participation( يف املقاربة القطاعية  تتعاون مع البلدان النامية االأ  k

.)sectoral approach(

)h(ال�سندوق »د«: ما الذي يجعل من التجارة عاماًل اإيجابياً بالن�سبة اإىل عملية التنمية الوطنية يف م�رش

 export( التاه  ت�سديرية  ا�سرتاتيجية  تبنِّي  جرى  فقد  الوطنية.  التنمية  عملية  اإىل  بالن�سبة  اإيجابية  التجارة  جلعل  املفتاح  ال�سادرات  تعترب 

ال�ستينات-  يف  معتمدة  كانت  التي   )import substitution( ال�سترياد  احالل  ا�سرتاتيجية  عن  بها  -ا�ستُعي�َش   )substitution
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عن الو�سول اإىل ال�سوق غري الزراعية وال�سناعة��
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جنبية يف القت�ساد امل�رشي تت�سم بكونها  حيث ت�سمنت وجوب اإيالء ال�سادرات النتباه جلهة تعزيز التنمية. عالوة على ذلك، فاإنَّ م�سادر العملة الأ

د كلها وفق العوامل اخلارجية. واأما امل�سدر  �ش للتقلبات اخلارجية، كاأ�سعار النفط وال�سياحة وعائدات قناة ال�سوي�ش، التي تتحدَّ بعدم الثبات والتعرُّ

جنبية فهو ال�سادرات، وبالتايل فاإنَّ اجلهود ينبغي اأن تُبَذل لتعزيزها. امل�ستدام الوحيد للعملة الأ

فمن ناحية، تتمتع م�رش بكمون كبري يف ت�سدير اخلدمات، حيث ميكن اأن ي�ساعدها حترير التجارة يف جني الفوائد الناجمة عنه؛ ومن ناحية اأخرى 

نتاج بالن�سبة اإىل العديد من ال�سلع. وبوجه عام ثمة  تتَّ�سم م�ستوردات اخلدمات باأهمية بالغة خلف�ش تكاليف التحويالت )transaction( والإ

توافق بني خمتلف املعنيني يف املجتمع على اأهمية تعزيز ال�سادرات، ول�سيَّما عندما تقاَرن مب�سائل �سجالية كاخل�سخ�سة.

حمد فاروق غنيم )2005(. ها د. �أ عدَّ �ملادة م�ستندة �إىل �لورقة �لتي �أ
 )h(
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هذه، خا�شة وان املجموعات ذات امل�شالح يف مفاو�شات منظمة التجارة العاملية تتابع املفاو�شات عن كثب وتاأخذ املواقف بناء على 

ح�شابات دقيقة.

نَّ ملفاو�شات »ناما« اأثراً مبا�رشاً على م�شارات الت�شنيع، فهي تتمتع بكمون ايجابي هائل ميكن اأن ت�شتفيد منه البلدان النامية.  والأ

قبل  تتابع من  الر�شوم اجلمركية  لتخفي�ص  تنفيذ معادلة  تنموية. فم�شاألة  اأجندة  يعك�ص  التقدم على م�شار مفاو�شات »ناما« ال  ولكنَّ 

البلدان املتقدمة على نحو عدواين، حيث تريد االخرية تخفي�ص الر�شوم اجلمركية املرتفعة مبعدالت عالية، نظراً اإىل اأنَّ معظم ر�شومها 

اجلمركية حمدودة مبعدالت متدنِّية.

من  حُتمى  و�شطي  احت�شابات  معدل  وفق  اجلمركية  الر�شوم  تخفي�شات  اُأجِرَيت  فقد  اأوروغواي،  جولة  مفاو�شات  اإىل  وا�شتناداً 

الر�شوم اجلمركية  اأن تكون معفاة من  النامية  البلدان  التي تهم  ُيفرَتَ�ُص باملنتجات  ا�شة. عالوة على ذلك، كان  خاللها املنتجات احل�شَّ

عمال  بح�شب املحادثات التي جرت يف »�شياتل«، وحيث اأن�شئت جلاٌن للتفاو�ص خا�شة بعدد من املنتجات. بيد اأنَّ هذا النوع من االأ

اُأنِهَي مع جولة الدوحة.

خذ يف احل�شبان من خالل: وقد متَّ التوافق خالل مفاو�شات الدوحة على اأنَّ حاجات البلدان النامية اخلا�شة �شتوؤ

تنفيذ اأقل ما هو من التبادلية واملرونة الكاملتني يف االتفاقية املتعلقة بالر�شوم اجلمركية ال�شناعية.  k

منح البلدان النامية معاملة خا�شة ومتييزية.  k

اأو  لر�شوم جمركية مرتفعة  املنتجات اخلا�شعة  فيها  النامية، مبا  البلدان  التي تهم  املنتجات  الر�شوم اجلمركية على  اإلغاء   k

مت�شاعدة.

ع�شاء التقنية. معاجلة م�شائل التنفيذ، مبا يف ذلك قدرات البلدان االأ  k

اإلغاء احلواجز غري اجلمركية.  k

 )tariff dispersion( غري اأنَّ البلدان املتقدمة حاولت دفع البلدان النامية اإىل حترير كل منتجاتها الفردية، وخف�ص الت�شتُّت اجلمركي

دة، وتقييد الر�شوم اجلمركية على نحو ال ُي�شتطاع يف امل�شتقبل تغيريها، وتطبيق هذه املبادئ على  لت�شبح قريبة من ر�شوم جمركية موحَّ

مًا )LDCs(. وللقيام بذلك، اقرتحت  قل تقدُّ د بالن�شبة اإىل كل البلدان النامية مع بع�ص اال�شتثناءات بالن�شبة اإىل البلدان االأ نحو ُموحَّ

ي  دِّ كرث اأذى و�رشراً يف ما يتعلق بتخفي�ص الر�شوم اجلمركية، نظراً اإىل اأنها توؤ البلدان املتقدمة املعادلة ال�شوي�رشية. وهذه املعادلة هي االأ

كرث ارتفاعًا. اإىل تخفي�شات اأو�شع للر�شوم االأ

ويف ظل هذه املعادلة، �شتنتج عن املُعامالت الدنيا )lower coefficients( املزيد من التخفي�شات. على �شبيل املثال، فاإنَّ ُمعاِماًل 

ي اإىل تخفي�ص بن�شبة %33 لر�شوم البلدان املتقدمة اجلمركية، يف حني اأنَّ ُمعاِماًل من 15 �شيف�شي  دِّ من 10 وفق املعادلة ال�شوي�رشية �شيوؤ

داة ال�شيا�شية الوحيدة التي  اإىل تخفي�ص ن�شبته %76 لر�شوم البلدان النامية اجلمركية. وهكذا �شت�شيع ال�شيا�شة اجلمركية، وهي عمليًا االأ

تبقت للبلدان النامية يف الوقت الراهن. عالوة على ذلك، فاإنَّ البلدان املتقدمة تدفع اأي�شًا البلدان النامية لتفتح اأ�شواقها، يف حني حتاول 
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فر�ص قاعدة الـ %5 عليها، وهذه �شُتِحدُّ الر�شوم اجلمركية مبا ال يرتفع عن اخلم�شة باملائة. وغالبًا ما تواجه البلدان النامية ال�شغوط من 

�ش�شات املالية الدولية حينما ال توافق على هذه املقرتحات. املوؤ

ومما يجدر ذكره اأنَّ كل البلدان التي عرفت جتارب �شناعية ناجحة، با�شتثناء »هونغ كونغ«، خ�شعت لعملية حماية انتقائية ل�شناعتها 

لت احلكومات يف االقت�شاد ومل تبداأ التحرير اإال ما بعد اأن بلغت �شناعاتها مرحلة الن�شج. هذا، وقد تعلمت كل  الوليدة. فقد تدخَّ

البلدان املتقدمة، التي خا�شت عمليات ت�شنيعية، بع�شها من بع�ص. فعلى �شبيل املثال، عندما حاولت الواليات املتحدة القيام بتحرير 

اإعادة احلمائية  اإىل  الربيطانية، فعمدت  ال�شناعة  اأمام  اأنها تخ�رش  الفور  اأدركت على  ال�شابع ع�رش،  القرن  ين�شج بعد يف خم�شينات  مل 

)protectionism(. والواقع اأنَّ تاريخ البلدان املتقدمة يبنيِّ اأنه يف عام 1931 كانت لديها معدالت ر�شوم جمركية اأعلى من تلك التي 

متلكها البلدان النامية يف اأيامنا الراهنة، بالرغم من اأنها –اأي البلدان املتقدمة- كانت اأكرث ت�شنيعًا )industrialized( اآنذاك مما هي عليه 

البلدان النامية اليوم.

، حيث اإنَّ نوع 
��

الت الر�شوم اجلمركية املطبِّقة وبني تلك املقيَّدة اأو املربوطة ن ف�شحة بني معدَّ مَّ يف هذا ال�شياق، من املهم اأن توؤ

ال�شناعة الذي يرغب بلٌد ما بحمايته اليوم قد يختلف عن نوع ال�شناعة الذي يحتاج اإىل حمايته يف امل�شتقبل. وعندما تكون �شناعة بلٍد 

ما ال تزال �شعيفة، ينبغي عليها اأن ال تخف�ص الر�شوم اجلمركية اإىل درجة كبرية، حيث اإنَّ ال�شناعات ال�شغرية �شتدمر، وهذا اجتاه �شنجد 

برهانًا عليه يف العديد من البلدان النامية. فالر�شوم اجلمركية لي�شت جمرد اأدوات حمائية؛ بل هي اأدوات �شيا�شية ُيرمى من خاللها اإىل 

خلق فر�ص اأمام ال�شناعات الوطنية لتنمو وت�شبح تناف�شية. وتعترب القدرة على حفظ فرق حا�شم بني معدالت الر�شوم اجلمركية املطبَّقة 

وبني تلك املقيدة اأو املربوطة، اأمراً مطلوبًا.

ر %95 من ال�شناعة،  لقد بنيَّ التاريخ اأنَّ التحرير املفرو�ص على امل�شتعمرات ت�شبب ب�شناعة ومنو بطيئني. ويف حالة الهند فقد تدمَّ

رت اقت�شادياتها، حظي 20 بلداً فقط بفر�شة اإمناء �شادرات املنتجات ال�شناعية،  وخ�شو�شًا يف جمال الن�شيج. فمن بني 50 بلداً ناميًا حرَّ

مر الذي ُعِزَي اإىل قيمة ُم�شافة يف القطاع ال�شناعي. ويف %50 من احلاالت، كان هناك تفكك للت�شنيع وهبوط يف ح�شة القيمة  االأ

املُ�شافة ال�شناعية من الناجت املحلي القائم، واأزمات يف اال�شتثمار. ولعلَّ اأ�شواأ اأمثلة التحرير ن�شهدها يف املك�شيك والربازيل وغانا. غري اأنَّ 

نتاجية خالل فرتة الركود التي  البلدان التي متتعت بنمو دينامي خالل الثمانينات والت�شعينات ا�شتمرت تتمتع بالدينامية يف الت�شدير واالإ

نتاجية لهو اأهم –خالل املراحل املبكرة من التنمية االقت�شادية- من  �شادت اأوائل القرن احلادي والع�رشين. وهكذا، فاإنَّ تو�شيع القدرة االإ

تو�شيع ت�شدير ال�شلع امل�شنَّعة.

ر يف الوقت املنا�شب ويف ال�شناعات املنا�شبة ميكنه اأن ينجح، كما هو احلال يف مثال جمهورية  يجابية، فاإنَّ بلداً يحرِّ وعلى اجلهة االإ

اأي عندما كانت  الدعم،  �شنة من   40 بعد نحو  التحرير  اتى  الربازيل. يف هذه احلالة  الطريان يف  اأو يف حالة �شناعة  كوريا اجلنوبية، 

ال�شناعة قد اقرتبت من حالة الن�شج.

19   املعدل املقيَّد اأو املربوط )bound rate( هو ذاك الذي ال ي�شتطيع بلد ما جتاوزه تنفيذاً لتعهد تفر�شه »ناما« يف اطار  منظمة التجارة العاملية، مع ا�شتثناء 
ما قد تفر�شه ظروف وحاالت خا�شة.
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ولية )primary commodities(. بيد اأن  نتاج يف ال�شلع االأ ي اإال اإىل تفكك ال�شناعة وتركز االإ دِّ وانه فلن يوؤ اأما التحرير ال�شابق الأ

التحرير ميكن اأن ي�شاعد باعتباره جزءاً من �شيا�شة �شناعية دينامية. وهكذا، حتتاج البلدان اإىل:

�شيا�شة �شناعية قبل اأن تنخرط يف اأي مفاو�شات.  k

 static comparative( ال�شكونية  التقارنية  امليزة  نظرية  من  بداًل  الدينامية  التقارنية  التف�شيلية  امليزة  نظرية   k

.)advantage
تاأمني املعاملة التمييزية )التفا�شلية( للبلدان النامية، باعتبار ذلك قاعدة ولي�ص ا�شتثناًء.  k

ربط الر�شوم اجلمركية بناء على م�شتوى متو�شط ولي�ص على اأ�شا�ص منتجات اإفرادية.  k

 domestic( حملية  ومعايري   )export performance requirements( ت�شديري  اأداء  مبتطلَّبات  ال�شماح   k

.)clauses
تغيري اتفاقية »تريب�ص« )TRIPs( لل�شماح بنقل التكنولوجيا اإىل البلدان النامية.  k

مرونة حلماية ف�شحة ال�شيا�شة.  k

ال�سناعة يف املنطقة العربية

وروبي %60-40 من اإجمايل جتارة البلدان العربية، فيما تغطي التجارة العربية البينية نحو 10%،  تغطي التجارة مع االحتاد االأ

 وبالنظر اإىل اأنَّ البلدان 
�0

يف حني اأنَّ التبادل التجاري الذي تديره عرب »منظمة التجارة العاملية« ال يتجاوز %30 من اإجمايل جتارتها.

رت جتارتها يف ال�شلع وفق مندرجات »غافتا« )GAFTA( التي دخلت حيِّز التنفيذ  وروبي وحرَّ العربية فتحت اأ�شواقها اأمام االحتاد االأ

ول )يناير( 2005، اأ�شبحت قيمة احلماية يف �شياق »منظمة التجارة العاملية« –التي تغطي فقط %30 من جتارة البلدان  يف كانون االأ

العربية- اأقل اهمية بالن�شبة اإليها. وهكذا، فنحن نرى اأنَّ البلدان العربية غالبًا ما ت�شطلع باأدوار �شلبية يف متابعة املفاو�شات اجلارية، 

املتعلقة ب�شيغ »ناما« التي اعُتمدت يف جنيف، والتاأثري فيها.

طالق بالن�شبة اإىل املنطقة العربية. ومن غري املُفاجئ، اإذن، اأنَّ اأكرث املنتجات تاأثُّراً بتحرير  يعترب الن�شيج اأهم منتج غري زراعي على االإ

لب�شة اجلاهزة  لب�شة اجلاهزة. ذلك اأنَّ هناك ن�شاطًا �شناعيًا مهمًا يف قطاعي الن�شيج واالأ التجارة، على نحو �شلبي، هو الن�شيج وقطاع االأ

مارات العربية املتحدة. ويف �شدد العمالة وال�شادرات، فقد احتل هذا القطاع مكانة مرموقة  يف كل من: تون�ص وم�رش واملغرب واالإ

طالق يف بلد كم�رش. ففي هذا البلد وحده يعمل اأكرث من 1،5 مليون عامل يف �شناعة الن�شيج. وتبلغ ال�شادرات  هم على االإ ولعلها االأ

مم املتحدة( حول الق�شم ال�شناعي يف  رقام اأوردت يف املداخلة التي تقدم بها د. حم�شن هالل )اللجنة االقت�شادية-االجتماعية لغربي اآ�شيا – االأ 20   هذه االأ
قليمية التفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة العربية« التي نظمتها »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« بالتعاون مع  املنطقة العربية يف »ور�شة العمل االإ

ول/ دي�شمرب 2006(. »�شبكة العامل الثالث« )القاهرة، كانون االأ
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)يناير(  الثاين  اأوائل كانون  املتحدة. ويف  والواليات  وروبي  االأ االحتاد  اإىل  مليارات دوالر ويتجه معظمها   3 البلدان  العربية من هذه 

ع�شاء يف »منظمة التجارة العاملية« اإزالة كل الكوتات على �شادرات الن�شيج. ومع تدابري الكوتا  ب على كل البلدان االأ 2005، توجَّ
ع�شاء يف »منظمة التجارة العاملية«. فعلى �شبيل  اجلديدة اأ�شبحت �شناعة الن�شيج يف ال�شني متثل خطراً كبرياً على اأ�شواق كل البلدان االأ

لب�شة اجلاهزة من البلد، مبا يف  مارات العربية املتحدة زيادة يف ال�شغوط مع هجرة نحو %40-30 من �شناعات االأ املثال، ت�شهد االإ

ة فقط %15-10 من اأعمال الن�شيج ما يحقق الربح. فمجاالت  �شافة اإىل ذلك، ثمَّ ذلك هجرة 50 معمال �شناعيًا يف عام 2004. وباالإ

كرث  �شد وتكاليف العمل والر�شوم االأ لب�شة الرائدة يف ال�شارقة وعجمان تلقت اأ�شواأ ال�رشبات. اأ�شف اإىل ذلك اأنَّ التناف�ص االأ �شناعة االأ

خرى التي تواجه التحدي نف�شه، مبا يف ذلك  مارات اأقل تناف�شية مع البلدان االأ يجار والكهرباء( ت�شكل عوامل جتعل االإ ارتفاعًا )كاالإ

��
ردن وم�رش وكينيا واأوغندة ومدغ�شقر. االأ

يف هذا ال�شياق، على البلدان العربية، كما غريها من البلدان النامية، اأن حتمي ف�شحتها ال�شيا�شية ومروناتها، وهذه ت�شمل تقدميات 

الر�شوم  قل منوا من تخفي�ص  للبلدان االأ العاملية واإعفاءا  التجارة  للبلدان حديثة االن�شمام اىل منظمة   )special provisions( خا�شة

 )املقطع 16 من اإعالن 
��

اجلمركية. وعلى البلدان العربية اأن تقف بحزم على تنفيذ املعاملة اخلا�شة والتمييزية واأقل من التبادلية الكاملة

الدوحة( يف مفاو�شات »ناما« التي يجب اأن حُت�شب وفق فر�ص الو�شول اإىل ال�شوق. عالوة على ذلك، عليها اأن ت�شتفيد من امللحق 

 )non-linear( 2004 التي ت�شري اإىل امكانية اعادة التفاو�ص حول الطبيعة الالخطية )ب« العائد اإىل رزمة الرابع من متوز )يوليو«

للمعادلة، بحيث ُيعاد التفاو�ص للدفع باجتاه معادلة خطية )linear( مبنية على خف�ص للر�شوم اجلمركية باملعدل الو�شطي.

 development( من معادلة خلف�ص الر�شوم اجلمركية ت�شمل ُمعاِمَل التنمية على البلدان العربية، بالتعاون مع بلدان نامية اأخرى، اأن توؤ

coefficient( الذي يحت�شب الظروف واحلاجات اخلا�شة بكل بلد. كما يتوجب عليها اأي�شًا اأن تقف بحزم يف �شاأن تاأمني التفاو�ص 
حول احلواجز غري اجلمركية و�رشورة اأن تتوازى تلك مع املفاو�شات املتعلقة بخف�ص الر�شوم اجلمركية وبتلك املتعلقة ب�شاأن التعامل مع 

ُذَرى الر�شوم اجلمركية )tariff peaks( التي للبلدان املتقدمة، والتي من ال�رشورة اأن تكون م�شتقلة عن املعادلة اخلا�شة بخف�ص الر�شوم 

اجلمركية العامة.

21  ُترجع املعلومات الواردة يف هذا الق�شم اإىل: 
 Krayem, Hasan, p. 5� of Publication on: «Role of Parliaments with WTO and Qadir, Jamila, )June 1, 2005( «UAE

:Graments Industry Badly Hit by WTO Rules», Khaleej Times Online, available online at
www.khalejjtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/business/2005/June/businessJune29.xml&section=business

وىل اإىل خف�ص اأعمق لر�شومها اجلمركية  22  يتطلَّب مبداأ »اأقل من التبادلية الكاملة« من البلدان املتقدمة القيام باملزيد حيال البلدان النامية )كاأن تعمد االأ
وجهد اأكرب(.
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عن حقوق امللكية الفكرية

عر�ش عام

بداعية فيه. وت�شمل هذه احلقوق العالمات التجارية )مبا فيها العالمات  فراَد حقوَق امللكية الفكرية لقاء اإ�شهاماتهم االإ مينح املجتمُع االأ

الفنية،  عمال  باالأ املرتبطة  خرى  االأ واحلقوق  الن�رش  اجلغرافية وحقوق  �شارات  واالإ ال�شناعية  والت�شاميم   )  services marksاخلدمية

ن النباتات )breeder rights(، واالمتيازات  ل/مهجِّ �شِّ ف�شاًل عن النظم غري التجارية )generic systems( التي ت�شمل حقوق موؤ

 )integrated computer circuits( املتكاملة  احلا�شوبية   )circuits( للدارات  العائدة  )الطوبوغرافية(  خراجية  االإ والت�شاميم 

�رشار التجارية(. واملعلومات املُف�شاة )املُظَهرة undisclosed(، )مبا يف ذلك االأ

جرى التفاو�ص حول اتفاقية التجارة املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية )»تريب�ص« TRIPS( خالل جولة اأوروغواي بني عامي 1986 

الفكرية«  للملكية  العاملية  اتفاقيات »املنظمة  بعد �شدور  العاملية«  التجارة  و1994. وقد جنمت موجبات »تريب�ص« يف ظل »منظمة 

املرونات.  من  مع كثري  تتكامل  التي  الفكرية  امللكية  الدنيا حلماية حقوق  والقوانني  القواعد  »تريب�ص« و�شعت  فاتفاقية  )WIPO(؛ 

ر ال�شيغ املعيارية راهنًا يف »املنظمة العاملية للملكية الفكرية«، بحيث تتجاوز التنظيمات التي و�شعتها موجبات اتفاقية »تريب�ص«  وُتَطوَّ

التابعة لـ »منظمة التجارة العاملية«.

هذا، وتغطي اتفاقية »تريب�ص« خم�شة جماالت رئي�شية، هي: )1( تطبيق حق امللكية الفكرية على االتفاقيات الدولية؛ )2( حماية 

 )transnational( تدابري خا�شة متخطية للحدود )حق امللكية الفكرية؛ )3( �شمان تطبيق اتفاقية »تريب�ص«؛ )4( ف�ص النزاعات؛ )5

ب على كل اأع�شاء »منظمة التجارة العاملية« اأن يتقيدوا باتفاقية »تريب�ص«. وقد عاودت جولة الدوحة  �شمن اتفاقية »تريب�ص«. ويتوجَّ

كد زاعمة ويف الظاهر على اأهمية ال�شحة العامة يف مقبل وجود وتطبيق اتفاقية »تريب�ص«. الت�شدي التفاقية »تريب�ص« لتوؤ

ت اتفاقية »تريب�ص« جممل النقا�ص اجلاري حول حقوق امللكية الفكرية. فاالتفاقية ت�شف احلقوق املمنوحة حلامل االمتياز  لقد غريَّ

دت على �شبيل املثال بحد اأدنى ثابت ميتد ع�رشين �شنة هي  اأو الرخ�شة، وعن تلك التي ُنِزَعت من اآخرين، وعن فرتة احلماية التي ُحدِّ

فرتة �شالحية االمتياز اأو الرخ�شة )patent(. اإنها اتفاقية بقيا�ص واحد للجميع تعك�ص م�شالح البلدان املتقدمة. ويف املبداأ، فقد اعُترب 

ل  ، علمًا اأن اتفاقية »تريب�ص« يلزمها اأن ُتعدَّ
��

»اإعالن الدوحة« خطوة اإيجابية يف ما يتعلق باملفاو�شات حول »تريب�ص« وال�شحة العامة.

��
لفية«. دتها »اأهداف التنمية لالأ فتها وحدَّ يف اجتاه بناء ت�رشيع وطني قائٍم على حاجات التنمية الب�رشية كما عرَّ

�شكالية يف االتفاقية ذاك القائل باأنَّ احلقوق املمنوحة من خاللها تطبَّق دومنا متييز بح�شب مكان االخرتاع. وعلى  من اجلوانب االإ

نها تعترب منتجات �رشورية، كما هو احلال يف الهند  دوية الأ �شبيل املثال، ال ميلك العديد من البلدان امتيازات اأو رخ�شًا يف ما يتعلق باالأ

23   اأنظر اإعالن الدوحة امللحق »ب« بهذا الف�شل حول اتفاقية »تريب�ص« وال�شحة العامة.
.).New York, NY, Earthscan Publications, p. 1�( 24   2003، جعل التجارة العاملية يف خدمة النا�ص
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ويف عدة بلدان اأوروبية. غري اأنَّ اتفاقية »تريب�ص« تهدد كل القطاعات املت�شابهة؛ فهي ال متيِّز بني ال�شلع ال�رشورية وتلك غري ال�رشورية 

�شا�شية. اأو غري االأ

مي الطلبات من البلدان النامية. ومن ذلك 60%  يف عام 2001 اأقل من %1 من امتيازات اأو رخ�ص الواليات املتحدة ُمنح ملقدِّ

الرخ�شة  اأو  االمتياز  ملفات  بتعبئة  يتعلق  ما  وال�شني. ويف  والهند  كالربازيل  التكنولوجية،  الناحية  من  متقدمة  نامية  بلدان  من  كانوا 

َي من الطلبات املقدمة من البلدان النامية ما ن�شبته %2 بني عامي 1999  )patent filings( يف »املنظمة العاملية للملكية الفكرية« اُأح�شِ

و2001. وهكذا، تعترب البلدان النامية م�شتخدمة حلقوق امللكية الفكرية، يف حني تعترب البلدان املتقدمة م�شدرة لهذه احلقوق. ومثااًل 

ة يف ماليزيا اأكرث من %90 من االمتيازات اأو الرخ�ص التي ميلكها اأجانب ال ماليزيني. على ذلك، ثمَّ

�شا�ص، ت�شكل اتفاقية »تريب�ص« االتفاقية الوحيدة التي توجب على احلكومات التدخل لفر�ص املزيد من القيود واحلواجز  ويف االأ

عرب �شنِّ الت�رشيعات بداًل من اإلغاء احلواجز واإزالتها. وهذا التدخل يرمي اإىل اإيجاد توازن بني حق امل�شتهلك وبني حق مالك العالمة 

التجارية. واإذن، فاإنَّ اأيَّ نظام حلقوق امللكية الفكرية يجب اأن ال يعتمد فقط على الت�رشيعات املتعلقة بامللكية الفكرية، ولكن يجب 

التنظيمات والت�رشيعات.  متام هذه  اأن توجد الإ التي يجب  الداعمة  خرى  القانونية واالجتماعية واالقت�شادية االأ جراءات  ي�شمل االإ اأن 

وهذه ت�شمل قوانني املناف�شة اجلائرة ونظم الرعاية ال�شحية الوطنية احليوية، ف�شاًل عن ال�شمان االجتماعي ونظم التقاعد. كما ينبغي 

بداع والتجديد، واإجراءات ال�شحة  يلة اإىل تعزيز االبتكار واالإ اأن ُت�ْشتكمل بحركة نا�شجة حلماية امل�شتهلك، وال�شيا�شات الوطنية االآ

ال، ودور املجتمع املدين النا�شط. وكل هذه العوامل ما تزال �شعيفة يف  دوية على نحو فعَّ مان، والق�شاء امل�شتقل، ومراقبة اأ�شعار االأ واالأ

البلدان العربية.

بداعية؛ مبا  اإنَّ معظم احلجج التي هي يف �شالح حق امللكية الفكرية تقول اإنَّ هذا احلق موجود لت�شجيع االبتكار واالخرتاعات االإ

ى من فرق اأ�شعار االبتكارات املحمية. كما ي�شتند اأولئك املدافعون اإىل  ي�شمح للمخرتع بتغطية تكاليف اال�شتثمار، الذي ميكن اأن ُيغطَّ

مرا�ص اجلديدة ابتكارها، كما احلاجة اإىل ت�شجيع ال�شناعات املحلية ونقل التكنولوجيا. وهذه  دوية التي توجب االأ حاجة ابتكار االأ

�شعار املرتفعة التي ت�شببت بها حقوق امللكية الفكرية  ُتناَق�ص بعمق وب�شورة حقيقية. يف الواقع تعرقل االأ اأن  احلجج والذرائع يلزمها 

على  باأنَّ  اأي�شًا  تعرتف  كما  التكنولوجيا.  نقل  باأهمية  تقر  »تريب�ص«  اتفاقية  من   7 املادة  اأنَّ  واحلقيقة   
��

الفقراء. اإىل  دوية  االأ و�شول 

ة اإقرار �شمن اتفاقية  احلكومات اأن متنع اإ�شاءة مالكي االمتيازات اأو الرخ�ص ا�شتخدامها بطريقة تهدد نقل التكنولوجيا. وباملقابل، ثمَّ

»تريب�ص« باأنَّ حق امللكية يعرقل عملية نقل التكنولوجيا، وبالتايل يلزم احلكومات اأن تتخذ اإجراءاٍت معيَّنة للتخفيف من وقع ذلك.

للحياة.  املنقذة  ال�رشورية  دوية  اإىل االأ الو�شول  اأجل  الن�شال من  النامية  البلدان  ال�شكان يف  الراهن، يوا�شل نحو ن�شف  يف يومنا 

وبالفعل، فقد �شنَّفت »منظمة ال�شحة الدولية« )WHO( التحديات املختلفة التي تواجهنا واأدرجتها حتت 6 فئات من حيث توفري 
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اآليات متويل جائرة وغري  دوية،  د لالأ ا�شتخدام غري مر�شَّ اأدوية غري مقبولة وغري مقدور عليها،  اأ�شعار  النا�ص:  ال�رشورية جلميع  دوية  االأ

دوية، احلاجة اإىل اأدوية جديدة. ل عليه، جودة االأ من�شفة لل�شحة، خمزون اأدوية ال ُيعوَّ

امللكية الفكرية يف املنطقة العربية

دوية، والو�شول  تربط اتفاقيات امللكية الفكرية على نحو وثيق باملعرفة والتعليم، والو�شول اإىل املعلومات، والفقر، والو�شول اإىل االأ

وامليزة  الوعي  النعدام  نظراً  �شلبي  نحو  العربية على  املنطقة  الفكرية يف  امللكية  اإىل حقوق  وُيرى  اأو مدعومة.  نظم �شحية جمانية  اإىل 

التقارنية واالن�شغال باحلاجات ال�شاغطة.

وتبقى م�شاركة البلدان العربية يف م�شاألة »حقوق امللكية الفكرية« على ال�شعيد العاملي، �شعيفة؛ فعلى �شبيل املثال، ال متلك البلدان 

البلدان  فقد �شنَّفت  بوا�شطتها دوليًا.  التناف�ص  اأو رخ�شة ميكنها  امتيازاً  لة دوليًا، وال  )trademark( م�شجَّ اأي عالمة جتارية  العربية 

العربية 507 امتيازات اأو رخ�شة بني �شنتي 1977 و2004 فقط. ومل ميتلك امل�شتثمرين العرب، اأي�شًا، بني �شنتي 2000 و2004، اإال 

��
135 عالمة جتارية. من ناحية اخرى، ت�شجل �رشكة »مايكرو�شوفت« وحدها نحو 11 األف امتياز اأو رخ�شة يف ال�شنة.

وتن�شم البلدان العربية، مبعظمها، اىل »منظمة التجارة العاملية« دومنا اإعداد اأو حت�شري منا�شب، وتفتقر بالتايل اإىل اخلربات الالزمة 

للتعاطي مع املوجبات الناجمة عن هذا االرتباط. ونتيجة لذلك، تواجه هذه البلدان ما واجهته البلدان النامية خالل جولة اأوروغواي، 

حيث قاي�شت )traded away( حقوق امللكية الفكرية بالوعود املقطوعة يف جماالت اأخرى.

عن م�سائل �سنغافورة

خالل  العاملية«  التجارة  »منظمة  مفاو�شات  اأجندة  اإىل  اإ�شافتها  املتقدمة  البلدان  حاولت  التي  تلك  �شنغافورة«  »م�شائل  بـ  ُيعنى 

اجتماع »املنظمة« الوزاري الذي انعقد يف عام 1996 ب�شنغافورة. مل ت�شدر اأي تو�شيات عن هذا االجتماع ب�شدد امل�شائل املذكورة، 

طراف اأم املفاو�شات الثنائية. مع اأنَّ البلدان املتقدمة كانت ت�شعى اإىل دفعها با�شتمرار، �شواء عرب املفاو�شات متعددة االأ

متر الوزاري املنعقد يف الدوحة  وهذه امل�شائل هي: اال�شتثمار، و�شيا�شة التناف�ص، وامل�شرتيات احلكومية، وتي�شري التجارة. ففي املوؤ

متر ق�شى بتمديده  خري من املوؤ جندة- اتُّخذ قرار غري دميوقراطي خالل اليوم االأ ع�شاء رف�شوا �شمول م�شائل �شنغافورة يف االأ –مع كون االأ
ومبا�رشة التفاو�ص ب�شاأن امل�شائل املذكورة. وبني عامي 2001 و2003 اأ�رشَّت البلدان النامية على رف�شها التفاو�ص ب�شاأن هذه امل�شائل 

م�شائل  التوافق حول  بعدم  »كانكون«  الوزاري يف  »املنظمة«  اجتماع  املحادثات خالل  انهيار  ُربط  بعد،  فيما  االربعة يف جنيف. 

يِّ حماوالت ترمي اإىل اإ�شافة  �شنغافورة. ويف متوز )يوليو( 2004، مع ا�شتثناء تي�شري التجارة، اأمكن التو�شل على اتفاق على و�شع حدٍّ الأ
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م�شائل �شنغافورة اإىل اأجندة مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية«، وجرى تفكيك جمموعات العمل التي تتناول هذه امل�شائل يف اطار 

»منظمة التجارة العاملية«.

اإزالة م�شائل �شنغافورة الثالث )اال�شتثمار، امل�شرتيات احلكومية، املناف�شة( من »اأجندة الدوحة التنموية« )DDA( جناحًا  كانت 

ب اأي�شًا للحركات ال�شعبية الدولية التي بذلت ال�شغوط يف مكافحة  متكنت البلدان النامية من حتقيقه، ف�شاًل عن اأن هذا النجاح ُيح�شَ

بالكامل: حيث ُعقدت  النامية جنحت  البلدان  العربية وغريها من  البلدان  اأنَّ  يعني  اأنَّ هذا ال  بيد   .1996 املذكورة منذ عام  امل�شائل 

تتجاوز  ردن، جلبت معها �رشوطًا  املغرب واالأ بلدان عربية، مبا يف ذلك  املتحدة وعدة  الواليات  الثنائية بني  احلرة  التجارة  اتفاقيات 

تنظيمات »منظمة التجارة العاملية« وقوانينها، لت�شمل عدة م�شائل من »م�شائل �شنغافورة«.

نة يف الف�شل اخلام�ص[ ]ملزيد من املعلومات، ُيرجى الرجوع اإىل املناق�شة امل�شتفي�شة ب�شاأن كل م�شاألة من م�شائل �شنغافورة، امل�شمَّ

حول الن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية«

تندفع معظم البلدان النامية اإىل االن�شمام اإىل »منظمة التجارة العاملية« دون اأن تكون متمتعة بالبيئة التمكينية التي تتيح لها اال�شتفادة 

ع�شاء  جنبية. وهذه البلدان تواجه ال�شغوط لت�شلِّم باملزيد من التنازالت، مقارنة مبا كانت قدمته البلدان االأ �شواق االأ من االنفتاح على االأ

ما تنازالت  ردن وعمان –اللتني ان�شمتا يف 2001 و2003 على التتايل- اأن تقدِّ قدم يف »منظمة التجارة العاملية«. فقد كان على االأ االأ

جتاوزت قواعد »املنظمة«.

ال�سندوق »هـ«: »منظمة التجارة العاملية-زائد« و»منظمة التجارة العاملية-ناق�ش«

�سا�سية؛ اأما  بب�ساطة، تعترب متطلبات »منظمة التجارة العاملية«-زائد )WTO-Plus( اأيَّ اإجراءات تتجاوز اتفاقية »منظمة التجارة العاملية« الأ

�سا�سية، بحيث حُتَرم البلدان من مرونات  اإجراءات »منظمة التجارة العاملية-ناق�ش )WTO-Minus( فهي املتطلَّبات التي تقل عن التفاقية الأ

معيَّنة لها احلق فيها مبوجب »منظمة التجارة العاملية« واملنطق املماثل ينطبق على �رشوط »تريب�ش«-زائد )TRIPS-Plus( و»تريب�ش«-ناق�ش 

»املنظمة«  اإىل  الن�سمام  اإىل  ال�ساعية  البلدان  تواجهها  التي  التجارة«-زائد  »منظمة  اإجراءات  على  مثلة  الأ وت�سمل   .)TRIPS-Minus(

ال�ستثمارات،  بتجارة  املرتبطة  جراءات  الإ يف  �سافية  الإ واللتزامات  الزراعة،  على  اجلمركية  الر�سوم  وتخفي�ش  اجلمركية،  الر�سوم  كل  تقييد 

�سافية يف التجارة املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية، واملزيد من اللتزامات يف قطاع اخلدمات. اأما اإجراءات »منظمة التجارة العاملية- واحلماية الإ

غراق«  الإ مكافحة  »فقرة  عرب  امل�ستخدمة  التمييز  اإجراءات  عن  ف�ساًل  النتقالية،  والفرتات  والتمييزية  اخلا�سة  املعاملة  تريف  فت�سمل  ناق�ش« 

ما التنازلت  ردن وُعمان –اللتني ان�سمتا متاأخرتني يف عامي ��00 و-��00 اأن تقدِّ )antidumping clause(. وقد كان على كلتا الأ

بات »منظمة �لتجارة �لعاملية-ز�ئد« ومنظمة �لتجارة  ن تقاوم كل متطلَّ التي تاوزت قواعد »منظمة التجارة العاملية«. �إنَّ على �لبلد�ن �لعربية �أ

�لعاملية-ناق�ص«، كونها تعرقل كلها �لعملية �لتنموية ب�سورة بالغة.
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مر  ففي الوقت الراهن، على �شبيل املثال، ُيطَلب من بلٍد ما اأن يقدم معاملة وطنية لل�رشكات، حتى ولو مل تكن هذه مقيمة يف البلد، االأ

طراف. �شلية املعمول بها �شمن النظام املتعدد االأ الذي يتجاوز اإجراءات املعاملة الوطنية االأ

يات، ون�شف بلدانها هي خارج »منظمة التجارة العاملية«، مبا يف ذلك لبنان وليبيا والعراق  تواجه املنطقة العربية العديد من التحدِّ

وتبني  العاملية«  التجارة  »منظمة  منظومة  �شمن  معًا  تقف  اأن  البلدان  على  ال�شياق،  هذا  ويف  واجلزائر.  و�شورية  واليمن  وال�شودان 

خرى، لرف�ص اأي تنازالت »زائدة« اأو »ناق�شة« ُتفَر�ص على البلدان املزمعة االن�شمام اإىل  التحالفات مع جمموعات البلدان النامية االأ

»املنظمة«. عالوة على ذلك، ينبغي على احلكومات العربية اأن تاأخذ بعني اعتبار و�شع اآليات عملية للتعاون وتبادل التجارب بني الدول 

ل عدة تكتالت من البلدان النامية  خرين يف »منظمة التجارة العاملية«. وقد �شهدت »املنظمة« ت�شكُّ ع�شاء االآ العربية املن�شمة وبني االأ

التي ت�شغط دفاعًا عن ت�شكيالت م�شاحلها، وهذه تت�شمن »جمموعة الع�رشين« )G-20( التي تكافح ب�شورة اأ�شا�شية من اأجل م�شائل 

ى لـ »م�شائل �شنغافورة«، و»جمموعة الثالث والثالثني« )G-33( التي تقف  زراعية، وكذلك »جمموعة الت�شعني« )G-90( التي تت�شدَّ

جراءات احلمائية اخلا�شة ]ملزيد من املعلومات عن هذه املجموعات، ُيرجى الرجوع  من اأجل املفاو�شات ب�شاأن املنتجات اخلا�شة واالإ

اإىل ال�شندوق »P«[. وت�شمُّ هذه املجموعات ب�شورة رئي�شية بلدانًا من اأفريقيا واآ�شيا والكاريبي والهادئ. بيد اأنَّ وجود البلدان العربية 

ل مل�رش. كان حمدوداً جداً يف املجموعات امل�شار اإليها، با�شتثناء دور فيها ُي�شجَّ

عالوة على ذلك، يجب اأن توفَّر املعاملة اخلا�شة والتمييزية لكل البلدان ال�شاعية اإىل االن�شمام ويف كل املجاالت اخلا�شعة للتفاو�ص. 

نت خربة على امتداد ال�شنوات ب�شدد حتليل التجارة  قليمي والدويل كوَّ ومن اجلدير اأن نالحظ اأن عدة جمموعات من املجتمع املدين االإ

من وجهة نظر تنموية، فتمكنت من اال�شطالع بدور حا�شم ومهم يف دعم احلكومات العربية عرب عملية م�شاورات م�شتمرة.

»ال�سندوق و«: الن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية«

ة عدة مراحل لعملية الن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية«. اأوًل، يقدم البلد الذي يرغب يف الن�سمام طلباً اإىل املجل�ش العام يف »املنظمة«،  ثمَّ

الطلب  البلد �ساحب  اأع�ساء »املنظمة«. ويقدم  بالبلد طالب الن�سمام ومفتوحة جلميع  املجل�ش حلقة/ جمموعة عمل خا�سة  ي�سكل  وقتئذ 

اأع�ساء  كل  كما  املجموعة،  تقدم  وقد  والقانوين.  التجاري  بنظامها  املتعلقة  اجلوانب  كل  تغطي  املجموعة  هذه  اإىل  عة  ومو�سَّ ر�سمية  مذكرة 

عة مع  �سئلة املطروحة، تبدء جمموعة العمل  يف مفاو�سات ثنائية مو�سَّ خرين، اأ�سئلة مكتوبة تتعلق مبذكرة الن�سمام. بعد كل الأ »املنظمة« الآ

همية يف عملية الن�سمام، حيث غالباً ما �سغطا من  البلد طالب الن�سمام ب�ساأن �رشوط ان�سمامه اإىل »املنظمة« وظروفها. وهذه مرحلة بالغة الأ

قدم يف املنظمة )�رشوط »منظمة التجارة العاملية«-زائد(. وعند النتهاء  ع�ساء الأ اأجل القبول ب�رشوط اكرث �سعوبة من الظروف التي قبل بها الأ

من املفاو�سات، تر�سل جمموعة العمل رزمة ان�سمام ر�سمية، مبا يف ذلك بروتوكول الن�سمام وجدول للتزامات باإ�سالح ال�سيا�سة التجارية، 

ع�ساء لتمر. وقبل الن�سمام الكلي، ينبغي  اإىل املجل�ش العام يف منظمة التجارة العاملية للت�سويت، حيث حتتاج الرزمة اإىل نيل ثلثي اأ�سوات الأ

على برملان البلد الراغب يف الن�سمام )اأو اأي هيئة خمت�سة تن�ش عليها قوانينه املرعيَّة( اأن ي�سدق على الن�سمام.  بعد الت�سديق بفرتة ق�سرية 

ي�سبح البلد �ساحب الطلب ع�سواً ر�سمياً يف »منظمة التجارة العاملية«.
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 Recently( حديثًا«  ة  املن�شمَّ »البلدان  ى  ت�شمَّ العاملية«  التجارة  »منظمة  داخل  لت  ت�شكَّ جديدة  جمموعة  اأنَّ  ذكره  اجلدير  ومن 

كوادور وجمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة  Acceding Countries، RAMs(، ت�شمُّ األبانيا واأرمينيا وال�شني وكرواتيا واالإ
ال�شعودية وتايوان وبينغو وكينمان ومات�شو وفيتنام.  العربية  ردن وجمهورية قريغيزيا ومولدافيا ومنغوليا وُعمان وبنما واململكة  واالأ

وتدعو »جمموعة البلدان املن�شمة حديثًا« اإىل معاملة متييزية )differentiated( �شمن مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية« بالنظر اإىل 

ٌع من االلتزامات على هذه البلدان يف كل جماالت »املنظمة«،  حقيقة اأنَّ خالل عملية ان�شمام بلدان هذه املجموعة افرُت�ص م�شتوًى مو�شَّ

مبا مييز »املجموعة« عن بقية اأع�شاء »املنظمة«. ويف هذا ال�شدد، تعترب »جمموعة البلدان املن�شمة حديثًا« اأنَّ هدف جولة مفاو�شات 

البلدان  بتلك  �رشار  االإ اأو  »املنظمة«،  اىل  املن�شمة  النامية  البلدان  بني  اأ�شاًل  املوجودة  التفاوتات  تعميق  يكون  اأن ال  يجب  »املنظمة« 

ع�شاء اإىل انتهاج مقاربة تاأخذ يف  ع. وبداًل من ذلك، ينبغي اأن ي�شعى االأ التي اأ�شهمت بح�شتها يف نظام التجارة العاملي على نحو مو�شَّ

من خُمَرجًا اأكرث توازنًا للمفاو�شات. احل�شبان الوقائع املختلفة املتعلقة برباجمها مبا يوؤ

العملية العامة لتخاذ القرار يف اطار منظمة التجارة العاملية

يف ما يلي تف�سيل للعملية العامة ل�سناعة القرار �سمن »منظمة التجارة العاملية«� : اأوًل، يقوم البلد ر�سمياً مبداخلة اأمام الهيئة الر�سمية ذات 

ال�سلة �سمن »منظمة التجارة العاملية«. بعدئٍذ ما يلي هو �سل�سلة من م�ساورات غري ر�سمية تتعلق باملقرتح. ويُدعى اإىل هذه امل�ساورات من 

قبل البلد املقرِتح، اأو اأمانة »منظمة التجارة العاملية« العامة، اأو رئي�ش اللجنة ذات ال�سلة. ومن ال�سائع اأن ت�سيطر على هذه امل�ساورات دول 

متقدمة اإذ غالبًا ما تكون الدول النامية غري ممثلة، ف�ساًل عن انعدام النفوذ ال�سيا�سي والقت�سادي )اأنظر اأي�ساً املدخل اإىل »اجتماعات الغرفة 

ل اإىل اتفاق عرب امل�ساورات، يطرح رئي�ش اللجنة املخت�سة امل�رشوع املقرتح املُراَجع يف اجتماع مفتوح »ملنظمة  اخل�رشاء«(. واأخرياً، عندما يُتو�سَّ

التجارة العاملية« حيث يتم اقراره.

ط للمخل�ص والتحليل املمتازين الذي يقدمه »بهاغرياث الل دا�ص« )Bhagirath Lal Dath( يف كتابه: 2 هذا اإيجاز للتكييف املب�شَّ
.180-The WTO and the Multilateral Trading System; Past, Present, and Future», London: Zed Books, 200�. pp. 14�“
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ا�ستنتاجات

من الوا�شح اأنَّ البلدان العربية تعترب العبًا هام�شيًا يف االقت�شاد العاملي. فمع انفتاحها املتزايد على النظام االقت�شادي العاملي واإدخالها 

مر  اأكرث ن�شاطًا يف هذا املجال، االأ العربية بدور  البلدان  اأن ت�شطلع  العاملي، ُيرجى  التجاري  النظام  التي تعزز اندماجها مع  املبادرات 

الذي ينطبق ب�شورة رئي�شية على ع�شويتها يف »منظمة التجارة العاملية« وقدرتها على جمان�شتها مع االتفاقيات التجارية البينية ومتعددة 

طراف التي �شلعت فيها. االأ

هذا، وتعالج مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية« م�شائل كالت�شنيع واخلدمات والزراعة وحراك العمال والهجرة والو�شول اإىل 

�شافة اإىل ذلك، فاإنَّ للبلدان العربية حاجات واأولويات م�شرتكة  ال�شوق واال�شتثمار وغري ذلك مما ُيعترب اأنه يهم البلدان العربية جداً. باالإ

اأف�شل واأن تدافع عنها يف املفاو�شات املذكورة. وهكذا، حتتاج البلدان العربية اإىل اأن ت�شع هذه  خا�شة يلزمها اأن حتددها على نحو 

املمار�شات التجارية يف اأ�شا�ص ا�شرتاتيجية تنموية اأو�شع واأ�شمل ت�شتجيب حلاجاتها واأولوياتها الوطنية.

غراق ال�سندوق »ز«: مكافحة الإ

�ش ال�سناعات املحلية، حيث تتدفق  غراق يقوِّ ر.  والإ بوجه عام، يعني »اإغراق« املنتج ت�سديره ب�سعر اأدنى بكثري من ال�سعر الرائج �سمن البلد امل�سدِّ

اب« اأو »املفرت�ش«  حيان »الت�سعري النهَّ غراق« يف بع�ش الأ  املنتجات الرخي�سة من اخلارج لتغرق ال�سوق املحلية. ولهذا ال�سبب، يطلق على »الإ

غراق«  الإ مكافحة  »اتفاقية  العاملية«  التجارة  »منظمة  مرَّرت  الكارثية،  غراق  الإ تاأثريات  وب�سبب   .)predatory pricing(

غراق. وقد بلغت  )Agreement on Anti-dumping(. وتوفر هذه التفاقية اآليات لتتمكن احلكومات من ال�ستجابة حيال الإ

غراق فهم الهند والوليات  جراءات امل�سادة لالإ غراق اأوجها يف عام ��00 مع ��� حالة. اأما معظم م�ستخدمي الإ جراءات املكافحة لالإ الإ

مكافحة  حلالت  عدة  عربية  بلدان  تتعر�ش  اأن  وميكن  ال�سني.  املكافحة  بهذه  الرئي�سي  امل�ستهدف  كان  حيث  وروبي،  الأ والحتاد  املتحدة 

مارات العربية املتحدة وليبيا. غراق، مبا فيها ال�سعودية وم�رش والإ لالإ

خرى. فقد دعا الوزراء اإىل تو�سيح وتعزيز  غراق، اإ�سافة اإىل معاجلته العديد من التفاقيات الأ ى »اإعالن الدوحة« لتفاقية مكافحة الإ لقد ت�سدَّ

اأي مواقف خا�سة  العربية مل تتخذ  البلدان  اأن  بيد  اأن ت�سمن حقوقها يف ظل مندرجاتها.  النامية  للبلدان  التي تتمكن عربها  هذه التفاقيات 

غراق، كالفولذ  ة الكثري مما يهم م�ساحلها العليا يف القطاعات التي تتاأثَّر باإجراءات مكافحة الإ دة يف ما يتعلق بالبنود املناَق�سة، مع اأنه ثمَّ حمدَّ

والن�سيج.
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اإنَّ االلتزامات العربية يف اطار ان�شمامها اىل »منظمة التجارة العاملية« تعني اإعادة �شياغة االجتاهات ب�شورة جذرية يف ا�شرتاتيجياتها 

�ش�شية املحلية. فالبلدان العربية يلزمها اأن تعزز قدراتها  �شافة اإىل مروحة وا�شعة من االلتزامات ال�شيا�شية والتغيريات املوؤ االقت�شادية، باالإ

التفاو�شية وبناء التحالفات بغية تاأمني مواقع متينة داخل »منظمة التجارة العاملية«. وعليها اأن تفهم ب�شورة اأف�شل حاجاتها وقدراتها 

ات التي اأحدثها انفتاحها اأمام »املنظمة« واأمام غريها من اتفاقيات التجارة،  �شمنها ويف املنطقة ككل. عالوة على ذلك، فاإنَّ التغريُّ

يجب اأن تاأخذ بعني االعتبار كجزًء من �شيا�شاتها الوطنية.

ما تزال بلدان املنطقة العربية غري اآخذة بعني االعتبار موقفًا م�شرتكًا لها �شمن »منظمة التجارة العاملية«، بالرغم من اأنَّ ال�رشوط الواردة 

قليمية عرب  مام مع عمليات التكامل االإ يف هذه االتفاقيات تخلق اأر�شية م�شرتكة مهمة يف ما بني هذه البلدان، التي حتاول اأن تتقدم اإىل االأ

د �شمن »منظمة التجارة العاملية«   فالتعاون واالنتظام �شمن تكتل موحَّ
��

.)GAFTA »منطقة التجارة احلرة العربية الكربى« )»غافتا«

�شيعني مهارات تفاو�شية جماعية متزايدة وتباداًل للمعلومات واخلربات املتعلقة بتقنيات »املنظمة«. وبالعمل كمجموعة، قد تتمكن 

27   ملزيد من املعلومات يف ما يتعلق مبنطقة التجارة احلرة العربية الكربى« )»غافتا«(، ُيرجى الرجوع اإىل الف�شل ال�شاد�ص.

ال�سندوق »ح«: املعاملة اخلا�سة والتمييزية

و»املعاملة  بالتنمية  املرتبطة  فامل�سائل   .�� الفقرة  عرب  الدوحة«  »اإعالن  من  متكاماًل  جزءاً   )SDT( والتمييزية«  اخلا�سة  »املعاملة  تعترب 

غالبا  دي  يوؤ مبا  العاملية«،  التجارة  )single undertaking( يف ظل »منظمة  الواحدة  الرزمة  الية  تو�سع �سمن  والتمييزية«  اخلا�سة 

 )trade-offs( ثِّر، ومبا يفقدها قدرتها على التقاو�ش وتبادل امل�سالح بالبلدان النامية اإىل العجز عن متابعة خمتلف العمليات على نحو موؤ

الن�سمام مرونات عديدة  مت�سمنة يف  اإىل  ال�ساعية  البلدان  تفقد  املتقدمة. عالوة على ذلك،  البلدان  به  تقوم  مثلما  املجالت  يف خمتلف 

ردن وعمان. خريتني لكل من الأ »املعاملة اخلا�سة والتمييزية« امل�سمولة يف »اإعالن الدوحة«. وهذا ما حدث يف عمليتي الن�سمام الأ

خذ العتبارات التالية باحل�سبان: ولتاأمني احلق يف املرونات حتت »املعاملة اخلا�سة والتمييزية« ينبغي اأن توؤ

على البلدان العربية اأن تقف بحزم حيال تنفيذ جوانب »املعاملة اخلا�سة والتمييزية« يف كل املجالت التي تتناولها املفاو�سات.  k

البلدان  تعززها مرونات  اأن  التجارية، والتي ميكن  املقرتحات ذات اجلدوى  اإدخال م�رشوعات  تعمل على  اأن  العربية  البلدان  على   k

النامية.

من الغذائي والتنمية الريفية واملعاي�ش وامل�ساعدة  يجب اأن حتدد البلدان العربية اأولوياتها حيال خمتلف امل�سائل التنموية، مبا يف ذلك الأ  k

قليمي. التقنية ودعم ملمو�ش لعادة الهيكلة الالزمة والتكامل الإ

 ،)unconditional aid for trade( اأن تدافع من اأجل املزيد من امل�ساعدات غري امل�رشوطة للتجارة على البلدان العربية   k

قل منوا )LDCs(، واأن تعتمد التدابري املبا�رشة،  نتاجية للبلدان النامية، وخ�سو�ساً البلدان النامية الأ التي ت�ستهدف معوقات القدرة الإ

الب�سيطة، العملية.
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دي اإىل تعاون اأف�شل واإىل جمابهة التحديات نظراً اإىل »الفجوة مع  البلدان العربية من اأن تفهم ب�شورة اأف�شل الفر�ص التي متلكها مبا يوؤ

 وبالتايل، هذا يعني �شوت 
��

�شواق العاملية وامل�شاهمة يف التجارة العاملية«. املناطق ذات الواقع املماثل، خا�شة فينا يتعلق بالتناف�ص يف االأ

اعلى للبلدان العربية داخل »منظمة التجارة العاملية« ومواقف ا�شلب يف املفاو�شات.

 Nabli, Mustapha Kamel. )April 2�, 200�(. «On Trade Policy Integration into Development Strategies and Plans of Arab   28
.Countries». Opening Remarks. Joint Meeting of Arab Ministries of Trade and Finance. World Bank. Abu Dhabi, UAE

ال�سندوق »ط«: حالة لبنان؛ بلد ناٍم يفاو�ش من اأجل الن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية«

عر�ض عام

يُعترب حترير التجارة ميزة رئي�سية طبعت ال�سيا�سة القت�سادية اللبنانية الر�سمية على امتداد العقد املا�سي. ومثل هذا التحرير تلَّى يف توقيع خمتلف 

ليختن�ستني،  ]�سوي�رشا،   )EFTA States( »اإفتا«  ودول  وروبي  الأ الحتاد  مع  وحتديداً  رئي�سيني،  تاريني  �رشكاء  مع  احلرة  التجارة  اتفاقيات 

الثاين )يناير(  العربية الكربى« )»غافتا«( يف كانون  التجارة احلرة  اإن�ساء »منطقة  التعاون اخلليجي. وقد حتقق  اآي�سلندة(، وبلدان جمل�ش  الرنوج، 

وائل على »التفاقية العامة للر�سوم اجلمركية والتجارة« )غات« GATT( يف  ��00 والتي كان لبنان جزء منها. كما كان لبنان من املوقعني الأ
املتعلقة  العاملية«  التجارة  »منظمة  العمل يف  اأن�سئت جمموعة   ���� )اإبريل(  ني�سان  ����. ويف  عام  منها يف  وين�سحب  ليعود   ،���� عام 

ثناء )�سدور هذه الدرا�سة(  بان�سمام لبنان اإىل »املنظمة«، حيث منح و�سعية الع�سو املراقب، بعد تقدميه طلب الن�سمام بثالثة اأ�سهر. ويف هذه الأ

خرية لالن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية«. مير لبنان يف مرحلة املفاو�سات الأ

مت يف هذا املجال م�رشوعات قوانني عدة  د لبنان بتعديل قوانينه لتتجان�ش والتنظيمات والقواعد املرعية يف »منظمة التجارة العاملية«. وقد ُقدِّ يتعهَّ

اإىل الربملان لتحقيق هذا اللتزام. عالوة على ذلك، تقدمت حكومة لبنان مببادرات �سيا�سية تتعلق بـ »الو�سول اإىل ال�سوق« )خف�ش حواجز الر�سوم 

طراف  ثر يف التجارة، التي ميكن خو�ش التفاو�ش عليها على ال�سعيد متعدد الأ اجلمركية وغري اجلمركية(، ف�ساًل عن القوانني والتنظيمات التي توؤ

التفوي�سية اخلا�سة  العاملية« رزمته  اإىل »منظمة التجارة  لبنان  العامل على ان�سمام  النقا�ش. وقد تقدم الفريق  اإىل املجالت قيد  الثنائي، ا�ستناداً  اأو 
بالن�سمام اإىل »املنظمة«. وبعد الت�سديق عليها من قبل جمل�ش املنظمة العام والربملان اللبناين، �سيكتمل ان�سمام لبنان اإىل »املنظمة«.�

الزراعة

ى بدورها. وبالرغم من اأنَّ املنتجات  ون فاإنَّ املجتمعات املحلية اللبنانية وكذلك امل�ستهلكني اللبنانيني، تتقوَّ عندما يُدعم املزارعون اللبنانيون ويقوَّ

اأ�سا�سياً نظراً لعدد ال�سكان الذين يعتمدون  الزراعية لي�ست �سادرات لبنان الرئي�سية، اإل اأنَّه ينبغي اأن تُعاَمل الزراعة باعتبارها قطاعاً ا�سرتاتيجياً 

لء بـ �00،000 عائلة لبنانية، اأو ما يعادل %�0 من عدد �سكان لبنان، ممَّن ميلكون دخاًل مبا�رشاً اأو غري مبا�رش  ر هوؤ عليه يف حياتهم؛ حيث يقدَّ

�رشات احتاد املزارعني اللبنانيني(. من الزراعة )ا�ستناداً اإىل موؤ

3 مللخ�ص ب�شيط عن م�شار االن�شمام اإىل »منظمة التجارة العاملية« اأنظر:
Harvard’s Center for International Development Website: http://www.cid.harvard.edu.citrade/issues/accessions.htm.
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ويف ظل رزمة ان�سمامه اإىل »منظمة التجارة العاملية«، يجب األ يدفع لبنان اإىل التخلى عن قدرته على ا�ستخدام كوتات معدلت الر�سوم اجلمركية 

)tariff rate quotas( واحلمايات اخلا�سة بالبلدان النامية واملتوفرة �سمن اتفاقيات »منظمة التجارة العاملية« ، والتي اأن تتخذ �سكل القيود 

�سافية. يجب اأن يكون لدى لبنان القدرة على ا�ستخدام اآلية احلماية اخلا�سة اجراءات حماية خا�سة باملنتجات ذات  جراءات اجلمركية الإ الكمية والإ

دوات وغريها مما يتوفَّر للبلدان  الهمية اخلا�سة )special product provisions(. كما يجب اأن يكون قادراً على ا�ستخدام كل هذه الأ

ع�ساء يف »منظمة التجارة العاملية«. النامية الأ

يجب اأن ل يحرم لبنان من القدرة على تنظيم ال�سترياد الزراعي وطفرة ال�سترياد )import surges( بعد الن�سمام. فاإنهاء كافة ا�سكال دعم 

اللبناين. وعلى  الزراعي  القطاع  برنامج دعم  اإ�سالح  النظر يف  اإىل  ة حاجة  ثمَّ ال�سياق،  تنازل كبري. ويف هذا  »املنظمة«  اإىل  الن�سمام  اإثر  الت�سدير 

دي اإىل  �سالح �سهلة، فعلى احلكومة اأن ل تعتمد على بدائل اأ�سهل توؤ ولياتها يف هذا ال�سدد؛ فاإذا مل تكن عملية الإ ل م�سوؤ احلكومة اأن تخطو لتحمُّ

اإلغاء هذا الربنامج ككل.

ال�صناعة

تُعترب ال�سناعة جوهر النمو والتنمية بالن�سبة اإىل اأي اقت�ساد؛ فقطاع �سناعي �سحي ومتنام يدعم منو القطاع اخلدمي، ف�ساًل عن دعمه القطاع الزراعي. 

وقد تلقَّت ال�سناعة اللبنانية �رشبة قوية  من قرار اإزالة الر�سوم اجلمركية التي اتُّخذت يف عام �000 على معظم املنتجات، حتى على تلك املنتجة 

حملياً. كما تاأثَّرت ال�سناعة اأي�ساً مبوجات العنف التي �رشبت املنطقة.

تواجه ال�سناعات اللبنانية عدة حتديات: منها احلواجز التقنية التي حتول دون دخولها اأ�سواق البلدان التي كان للبنان معها اتفاقيات، مع الفتقار اإىل اأي 

دارية،  غراق وعدم القدرة عن �سمان ال�رشيبة على القيمة امل�سافة )VAT( ب�سورة فعالة عند احلدود، والعقبات التقنية الإ نوع من احلمايات �سد الإ

نتاج اللبناين وخ�سائ�سه، وحمدودية املوازنة املتوفرة يف القطاع )فقط  وعدم مالءمة بع�ش املوا�سفات التي فر�ستها التفاقيات املتنوعة على �سمات الإ

نتاج. الإ تكاليف  اإىل زيادة  اإ�سافة   ،)��% ن�سبته  تبلغ  القائم  املحلي  الناجت  اإ�سهام يف  القرو�ش مقابل  %�،�� من 
اإىل  بالن�سبة  اأ�سا�سياً  خرى، ميثل حتدياً  الأ املناطق  ال�سناعات يف  قبل  �سواق واملناف�سة من  الأ فتح  اأنَّ  ال�سناعة  الظروف، تالحظ وزارة  ويف ظل هذه 

نتاج اللبناين  قتة، بغية اأن ي�سبح الإ ة حاجة لتخاذ اإجراءات ت�سحيحية واأدوات دعم لفرتات موؤ امل�ستهلكني، كما اإىل املنتجني، يف لبنان. وبالتايل، فثمَّ

بلد  اأي  اإليها  يحتاج  ا�سرتاتيجية  اأدوات  تعترب  الر�سوم اجلمركية  الدعم وكذلك  اإعانات  اإنَّ  قليمي والدويل.  الإ امل�ستويني  التناف�ش على  على  قادراً 

ال�سناعية عقب الن�سمام اىل  الزراعية وكذلك  للمنتجات  الدعم  اإعانات  تاأمني  همية  ال�سناعات. كما من الأ اأيٍّ من  بناء م�ستقبل  ل�ستخدامها يف 

»املنظمة«.

ومما يجدر ذكره اأنَّ اخل�سائر احلكومية للعائدات، الناجمة عن تخفي�ش الر�سوم اجلمركية، �ست�ستلزم بال�رشورة تغيريات يف النظام ال�رشيبي؛ وبالفعل 

فقد ادخل لبنان �رشائب ا�سافية كطريقة لتجاوز انخفا�ش العائدات احلكومية اثر تخفي�سات عام �000 على الر�سوم اجلمركية. وعندما �سين�سم 

نه �سيكون مقيَّداً باتفاقية »املنظمة«.  حياء دخله من الر�سوم اجلمركية، لأ لبنان اإىل »منظمة التجارة العاملية« فهو لن يكون قادراً على فعل اأي �سيٍء لإ

عباء على امل�ستهلك  ح اأن تلجاأ احلكومة اإىل زيادة ال�رشائب على ال�ستهالك، التي �ست�سكل بدورها املزيد من الأ ومع خ�سارة الدخل من اجلمارك، يُرجَّ

اللبناين.
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اخلدمات

بالغ  بكمون  كلها  تتمتع  املالية  واخلدمات  عمال  والأ والت�سالت  والنقل  فال�سياحة  العمل.  فر�ش  من  مهمة  ح�سة  لبنان  يف  اخلدمات  قطاع  من  يوؤ

�سحاب  همية. عالوة على ذلك، فما يُعترب ميزة بالن�سبة اإىل التناف�سية اللبنانية تلك امل�ستويات العالية للتعليم والتدريب والتكاليف املتدنِّية ن�سبياً لأ الأ

اأنَّ هذا الكمون وميزاته يواجه باخلطر الذي ميثله النفتاح غري  مني والباحثني والتقنيني وغريهم. غري  املهن، مبن فيهم املهند�سني وال�سيادلة وامل�سمِّ

املدرو�ش يف هذه القطاعات.

يف مفاو�سات ان�سمامه، على لبنان اأن يحاول تاأمني املرونات املتوفرة وفق اتفاقية »غات�ش«، التي تقرُّ بحقوق البلدان النامية يف عدد اأقل من اللتزامات. 

فتقول املعاملة اخلا�سة والتمييزية ذات ال�سلة يف »غات�ش« بحق البلدان النامية بتحرير عدد اأقل من القطاعات، وحترير عدد اأقل من اأمناط التحويالت 

والعمليات، وتو�سيع متنام بالتدريج لتحرير ال�سوق بالتوازي مع و�سع البلدان النامية،  وفر�ش �رشوط مرافقة لدى جعل الو�سول اإىل ال�سوق املحلية 

جانب. متوفراً اأمام مورِّدي اخلدمات الأ

ن�سانية، ذات اجلودة، يف متناول اجلميع، كونها ت�سكل حقاً لكل مواطن. واإنَّ  �سا�سية الإ اأنَّ اخلدمات الأ لبنان  اأن ي�سمن  عالوة على ذلك، يجب 

ر فتح  انعدام الت�رشيع الالزم الذي يرعى العتمادية واملوا�سفات )accreditation and standards( قد تكون له اآثار �سلبية كبرية اإذا ما ُقدِّ

�سا�سية اأمام املناف�سة. قطاعات اخلدمات الأ

العمالة

اأنَّ  �0�0«- بو�سوح على  اللبناين  لل�سباب  نتاج  ��00 حتت عنوان »الإ اأغ�سط�ش  اآب/  –التي �سدرت يف  اللبنانية  ال�سناعة  تن�ش خطة وزارة 

ثر �سلباً يف القطاعات  جراءات القت�سادية التي توؤ هناك انعداماً للتن�سيق يف �سدد �سنع القرار يف لبنان، الذي غالباً ما يدفع اإىل تبنِّي ال�سيا�سات والإ

�س�سات وبوا�سطة اتفاقيات  نَّ التجارة اليوم تُدار �سمن موؤ �سواق. ولأ جراءات ل يتطلبها التحرير القت�سادي و�سيا�سات حترير الأ نتاجية. وهذه الإ الإ

للم�سالح  تاأمني ف�سحة  بغية  النظر  اأذكى واأعمق وبعيدة  الوطنية  ال�سيا�سات  اأن تكون عملية �سنع  ينبغي  قادمة،  ل�سنوات  قانوناً  للبلد  ت�سبح ملزمة 

جيال املقبلة. واإنَّ اأيَّ �سيا�سة اقت�سادية للبنان يجب اأن تاأخذ بعني العتبار القدرة على تاأمني اأكرث من 000،�� فر�سة  الوطنية ومبا فيه م�سلحة الأ

عمل جديدة لل�سباب اللبناين الداخل اإىل �سوق العمالة يف كل عام.

»تريب�ض«

وروبي، التي ينبغي على لبنان مبوجبها اأن يرتبط  غدا لبنان ملتزماً مبتطلَّبات »تريب�ش«-زائد )TRIPS-Plus( عرب اتفاقية ال�رشاكة مع الحتاد الأ

بـ »اتفاقية حماية اأ�سناف النباتات اجلديدة« )���� UPOV( وبـ »معاهدة بوداب�ست« )Budapest Treaty( بحلول عام ��00. هذا، 

التجارية  النظم  لتلبية م�سالح  اأ�سا�ساً  مة  فيه. وهي م�سمَّ البذار والت�سارك  تبادل  املزارعني يف  النباتات اجلديدة حقوق  اأ�سناف  اتفاقية حماية  وتقيد 

�سناف لعام ���� �سوى بع�ش البلدان النامية ، يف حني اأنَّ معظم هذه البلدان اأبرمت  للمزارعني الكبار يف البلدان املتقدمة. مل يربم اتفاقية حماية الأ

ر بعد. التفاقية لعام ����، وهي اتفاقية اأكرث مرونة. بيد اأنَّ تكاليف هاتني التفاقيتني على جماعات املزارعني اللبنانيني مل تقدَّ

دوية.  اإنَّ اتفاقيات »تريب�ش« التابعة لـ »منظمة التجارة العاملية« وحدها تفر�ش عقبات كبرية يف وجه تلبية احلق يف ال�سحة، ول�سيَّما يف الو�سول اإىل الأ

وعلى لبنان اأن يقاوم اأي متطلَّبات مقبلة تفر�سها اتفاقية »تريب�ش«- زائد، مما ميكن الدفع يف اتاه القبول به من خالل رزمة الن�سمام اىل »املنظمة«. 
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ويكت�سب هذا اأهمية خا�سة نظراً اإىل اأنَّ لبنان –حتى وقت �سدور هذه الدرا�سة- ما يزال يفاو�ش ب�ساأن التنازلت يف ما يتعلق بقوانني حق الن�رش 

دوية )اآخر تقرير موجز، �� اآذار/ مار�ش ��00 – لبنان على الطريق اإىل »منظمة التجارة العاملية(. على �سبيل املثال، على لبنان اأن ل  وقوانني الأ

دوية التجارية )غري ذات العالمة التجارية  ر اإدخال الأ خِّ دوية، تلك التي توؤ كلينيكية للموافقة على الأ يعطي مزيداً من القيود على بيانات الفحو�ش الإ

generic( يف اطار ال�ستخدام.
جانب خالل  همية بالن�سبة اإىل الت�سنيع، وكثري من البلدان املتقدمة ل متنح امتيازات اأو رخ�ساً لالأ ومما تدر مالحظته اأنَّ نقل التكنولوجيا م�ساألة بالغة الأ

ة الكثري مما يُروج عن عالقة حمايات امللكية الفكرية املرتفعة وبني ترويج البتكارات وال�ستثمارات؛  الفرتات التي تبني فيها عملياتها الت�سنيعية. وثمَّ

ل  اإل اأنَّ حماية امللكية الفكرية املرتفعة يف اأي بلد تنتج اأ�سعاراً وتكاليف مرتفعة، وميكنها اأن تكون عاماًل يثري اخلوف لدى ال�ستثمارات التي �ستف�سِّ

بلداناً ت�سود فيها تكاليف اإنتاج اأكرث تدنياً.

وعلى لبنان اأن يحاول احلفاظ على كل املرونات املتوفرة املتعلقة باتفاقية »تريب�ش«. عالوة على ذلك، فاإنَّ املوجبات التي تطرحها »منظمة التجارة 

وروبي- متثل تهديداً للتنمية،  العاملية«-زائد -التي وافق عليها لبنان يف اتفاقيات التجارة احلرة البينية التي عقدها، كاتفاقية ال�رشاكة مع الحتاد الأ

طراف ب�سورة تلقائية من خالل رزمة الن�سمام. ل اإىل املجال املتعدد الأ ويجب اأن ل حُتَوَّ

تكاليف االن�صمام

يف عملية ال�ستجابة ملتطلَّبات »منظمة التجارة العاملية« �سيكون على لبنان اأن يلتزم بالكثري من القدرات املالية والتقنية ملراعاة التفاقيات، كاإجراءات 

 Agreement( »التجارة اأمام  التقنية  النباتي )phyto-sanitary( و»اتفاقية احلواجز  ال�سحي  ال�سحي )sanitary( واحلجر  احلجر 

التجارة  »منظمة  متطلَّبات  اىل  ال�ستجابة  بغية  اجلارية  الرئي�سية  واملمار�سات  �سالحات  والإ  .)on Technical Barriers to Trade
جنبية، وتتعلق مبجالت ذات نفع �سئيل اأو غري ذات نفع باملرة بالن�سبة اإىل املواطنني، ومنها حماية امللكية  العاملية«، اإمنا هي مل�سلحة ال�رشكات الأ

 �00 بنحو  تنفيذ هذه التفاقيات  الدويل« تكاليف  ر »البنك  امل�ستوردات. وقد قدَّ اإىل  بالن�سبة  التقومي اجلمركي، وقوانني احلجر  الفكرية ونظام 

�سالحات يف هذه املجالت ميكن اأن يكلف ما يبلغ موازنة �سنة تنمية كاملة. مليون دولر اأمريكي لكل اتفاقية.� كما اأفيد اأي�ساً اأنَّ الإ

 Finger, J. Michael & Schuler, Philip. )2000(. «Implementation of Uruguay Round Commitments: The Development 4
.Challenges». The World Economy, 2�
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جلان يف:

التجارة والبيئة

التجارة والتنمية

قل  االأ بالبلدان  خا�شة  فرعية  جلنة 

تطوراً

قليمية اتفاقيات التجارة االإ

قيود ميزان املدفوعات

دارة املوازنة، املالية، االإ

الفرقاء العاملون على:

الدخول
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التجارة والدين والتمويل

التجارة ونقل التكنولوجيا
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)العالقة بني التجارة واال�شتثمار(

)التاآُثر بني التجارة و�شيا�شة التناف�ص(

)ال�شفافية يف امل�شرتيات احلكومية(

ملحقات الف�سل الثالث

امللحق »اأ«:

عن هيكلية »منظمة التجارة العاملية«

www.wto.org :امل�سدر: موقع »منظمة التجارة العاملية« ال�سبكي

متر الوزاري املوؤ

املجل�ش العام

جلان خا�سة بـ:

الو�شول اإىل ال�شوق

الزراعة
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ملراجعة �سيا�سة التجارة
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جلان خا�سة بـ:

التجارة يف اخلدمات املالية 

التزامات خا�شة

الفرقاء العاملون على:

التنظيم )الت�رشيع( املحلي

)GATS( »قواعد »غات�ص

اأجندة الدوحة التنموية

ف�ص  هيئة  »تريب�ص«/  جمل�ص  اخلدمات/  جمل�ص  بـ:  خا�سة  جل�سات 

النزاعات/ جلنة الزراعة وجلنة القطن الفرعية/ جلنة التجارة والتنمية/ جلنة 
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حقوق امللكية الفكرية

جمل�ش تارة ال�سلع

طراف متعددة الأ

جلنة اتفاقية تكنولوجيا املعلومات

طراف متعددة الأ

جلنة التجارة والطريان املدين

جلنة امل�شرتيات احلكومية

جلنة مفاو�سات التجارة
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امللحق »ب«: اإعالن اتفاقية »تريب�ش« وال�سحة العامة
متر منظمة التجارة العاملية«، الدوحة، ��00: »تريب�ش«29 موؤ

WT/MIN)0�(/DEC/�
�00� )نوفمرب(  الثاين  ت�رشين   �0

جرى تبنيها يوم �� ت�رشين الثاين ��00

قل تطوراً، وخ�شو�شًا تلك الناجمة  ثر �شلبا على العديد من البلدان النامية واالأ اإننا نقرُّ بجدية م�شكالت ال�شحة العامة التي توؤ  .1
وبئة. يدز« وال�شل واملالريا وغريها من االأ من وباء »االإ

د على احلاجة اإىل اأن تكون اتفاقية »منظمة التجارة العاملية« املتعلقة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة«  كِّ اإننا نوؤ  .2
ى لهذه امل�شكالت. )اتفاقية »تريب�ص« TRIPS Agreement( جزءاً من عمل وطني ودويل اأو�شع يت�شدَّ

على  بتاأثرياتها  املتعلقة  بالتحديات  اأي�شًا  نقرُّ  كما  جديدة.  اأدوية  لتطوير  مهمة  م�شاألة  الفكرية  امللكية  حماية  باأن  نقرُّ  اإننا   .3
�شعار. االأ

وبالتايل، يف  العامة.  ال�شحة  جراءات حلماية  االإ اتِّخاذ  من  ع�شاء  االأ متنع  ال  اأن  ويجب  متنع،  ال  »تريب�ص«  اتفاقية  باأن  نقرُّ  اإننا   .4
ذ بطريقة تدعم حق اأع�شاء  د على اأنَّ االتفاقية ميكن ويجب اأن ُتف�رشَّ وتنفَّ كِّ ر فيه التزامنا باتفاقية »تريب�ص«، نوؤ الوقت الذي نكرِّ

دوية. »منظمة التجارة العاملية« يف حماية ال�شحة العامة، وال�شيَّما حق اجلميع يف تعزيز و�شولهم اإىل االأ

د التاأكيد على حق اأع�شاء »منظمة التجارة العاملية« ا�شتخدام ن�شو�ص اتفاقية »تريب�ص« التي توفر مرونة يف ما يتعلق  ويف هذا ال�شدد جندِّ

بهذه الغاية، وذلك على نحو كامل.

املرونات  باأنَّ هذه  نقر  اتفاقية »تريب�ص«،  التزاماتنا يف  اأعاله، ويف �شياق املحافظة على  الواردة   4 الفقرة  وبالتايل، ويف �شوء   .5
ت�شمل ما يلي:

اأ. يف تطبيق القواعد اجلمركية لتف�شري القانون الدويل العام، فاإنَّ كل فقرة )اأو ن�ص( من فقرات اتفاقية »تريب�ص« يجب اأن ُتقراأ يف 

هداف واملبادئ. َيني من االتفاقية، كما ُعربِّ عنهما، على وجه التحديد، يف االأ �شوء الهدف والغاية املتوخَّ

ب. لكل ع�شو احلق يف منح امتيازات )اأو رخ�ص( اإلزامية )compulsory licenses(، وله احلرية يف تعيني املرتكزات التي 

مُتنح مثل هذه االمتيازات )اأو الرخ�ص( على اأ�شا�شها.

ن ملحاحية �شديدة، وقد اُأدِرَك اأنَّ  ن حالة طارئة وطنية اأو اأي حاالت اأخرى تت�شمَّ ج. لكل ع�شو احلق يف تعيني ما الذي يكوِّ

http://www.wto.org/English/thewto e/minist e/min01 e/mindecl trips_e.htm :29    جتدون هذا متوفراً على املوقع التايل
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وبئة، ميكن اأن متثِّل حالة  يدز« وال�شل واملالريا وغريها من االأ اأزمات ال�شحة العامة، مبا فيها تلك التي ترتبط بوباء »االإ

ن ملحاحية �شديدة. طارئة وطنية اأو اأي حاالت اأخرى تت�شمَّ

د. يف جمال تاأثري الن�شو�ص الواردة يف اتفاقية »تريب�ص« املتعلقة با�شتهالك حقوق امللكية الفكرية، يرتك لكل ع�شو احلرية يف 

 )most favored nation( وىل بالرعاية بناء نظامه اخلا�ص يف ما يتعلق باال�شتهالك املذكوٍر، مبا يراعي مبداأ »البلد االأ

ون�شو�ص املعاملة الوطنية يف املادتني 3 و4.

ال�شيدالين  القطاع  اأو ال ميلكونها يف  كافية  بقدرات �شناعية  يتمتعون  الذين ال  العاملية«  التجارة  اأع�شاء »منظمة  باأنَّ  نقرُّ  اإننا   .6
لزامية وفق مندرجات اتفاقية »تريب�ص«. وقد اأعطينا  ميكنهم اأن يواجهوا �شعوبات يف اال�شتفادة من االمتيازات )اأو الرخ�ص( االإ

يجاد حل �رشيع لهذه امل�شكلة واإفادة املجل�ص العام قبل نهاية عام 2002. التعليمات اإىل املجل�ص اخلا�ص باتفاقية »تريب�ص« الإ

ع�شاء من  �ش�شاتها و�رشكاتها لت�شجيع نقل التكنولوجيا اإىل االأ ع�شاء من البلدان املتقدمة بتوفري حوافز ملوؤ د التاأكيد التزام االأ جندِّ  .7
قل منوا لن جُترب على تنفيذ  ع�شاء من البلدان االأ قل تطوراً وتعزيزها وفاقًا للمادة 2.66. كما نوافق اأي�شًا على اأنَّ االأ البلدان االأ

الواردة حتت  اأو على �شمان احلقوق  ال�شيدالنية؛  باملنتجات  يتعلق  ما  اتفاقية »تريب�ص«، يف  II من  الق�شم  5 و7 من  املادتني 

قل منوا يف �شعيها  ع�شاء من البلدان االأ هاتني العقوبتني، وذلك حتى اأول كانون الثاين )يناير( 2016. ودومنا اأيِّ اإ�رشار بحق االأ

اإىل متديدات اأخرى لفرتات انتقالية، كما ن�شت عليه املادة 1.66 من اتفاقية »تريب�ص«. وقد اأعطينا توجهاتنا اإىل املجل�ص اخلا�ص 

باتفاقية »تريب�ص« ليقوم بالعمل الالزم مبا يوافق املادة 1.66 من اتفاقية »تريب�ص«.



�4

امللحق »ج«:

الدعم املحلي يف الزراعة؛ ال�سناديق

خ�رش  فاالأ ال�شري:  �شواء  االأ األوان  مُتنح  التي  »ال�شناديق«  بـ  عمومًا  الدعم  اإعانات  د  حُتدَّ العاملية«  التجارة  »منظمة  م�شطلحات  يف 

اأكرث  مور، كما هي العادة،  اأو حمظور(. ويف الزراعة تبدو االأ حمر )ممنوع  �ص(، واالأ – اأي ليخفَّ )م�شموح(، والعنربي )هبوط بطيء 

 reduction( بالتخفي�ص يتجاوز م�شتويات االلتزام  الذي  الدعم املحلي،  اأنَّ  اأحمر، مع  فيها �شندوق  لي�ص  الزراعة  فاتفاقية  تعقيداً. 

نتاج. وثمَّ  عانات الدعم املربوطة بالربامج التي حتدد االإ ة �شندوق اأزرق الإ commitment levels( يف ال�شندوق العنربي ممنوع؛ وثمَّ
حيان ُت�شمى »�شندوق املعاملة اخلا�شة التمييزية« )»SDT box«(، مبا يف ذلك الفقرات يف  اأي�شًا اإعفاءات للبلدان النامية )يف بع�ص االأ

املادة 2.6 من االتفاقية(.

ال�سندوق العنربي

ف يف املادة  نتاج والتجارة )مع بع�ص اال�شتثناءات( يف ال�شندوق العنربي، املعرَّ هة لالإ تندرج كل اإجراءات الدعم املحلي املعتربة م�شوِّ

خ�رش.  زرق واالأ 6 من اتفاقية الزراعة باعتباره ال�شندوق الذي ي�شم كل اأنواع الدعم املحلي، با�شتثناء تلك املندرجة يف ال�شندوقني االأ
نتاج. �شعار، اأو اإعانات دعم مرتبطة مبا�رشة بكميات االإ وهذه ت�شمل اإجراءات لدعم االأ

املتقدمة،  للبلدان  الزراعي  نتاج  االإ للدعم »de minimis« )5% من  ُي�شمح باحلد االدنى  للتحديد: حيث  �ص  الدعم معرَّ وهذا 

دنى يف بداية  ع�شاء الثالثني -التي كانت تعطي اإعانات دعم اأكرب من م�شتويات احلد االأ %10 للبلدان النامية(؛ هذا مع التزام البلدان االأ
�شالحية التي اأعقبت جولة اأوروغواي- بتخفي�ص اإعانات الدعم هذه. الفرتة االإ

 Total Aggregate Measurement of Support، Total( الكلي«  الدعم  »قيا�ص  لـ  وفقًا  التخفي�ص  التزامات  عن  وُيعربَّ 

AMS(، التي ت�شمل كل اأنواع الدعم املتعلقة باملنتجات اخلا�شة املحددة )specified( مع اأنواع الدعم غري املتعلقة باملنتجات اخلا�شة 
عانات  ى لكيفية وجوب تخفي�ص هذه االإ املحددة، يف رقم واحد. ويف املفاو�شات الراهنة، هناك ت�شكيلة من املقرتحات التي تت�شدَّ

جمالية  بقاء على تخفي�ص »الكتلة« االإ م�شتقباًل، وما اإذا كان يجب و�شع القيود على املنتجات املحددة اخلا�شة خالفًا لال�شتمرار يف االإ

ف »قيا�ص الدعم الكلي« يف املادة 1 وامللحقني 3 و4. )overall aggregate(. يف اتفاقية الزراعة ُيعرَّ

زرق ال�سندوق الأ

ال�شندوق  يف  طبيعيًا  �شيكون  دعٍم  فاأيُّ   .)distortion( الت�شويه  خلف�ص  مة  م�شمَّ وال�رشوط  �رشوط«.  مع  عنربي  »�شندوق  هو 

نتاج )التفا�شيل �شيغت يف الفقرة 5 من  زرق اإذا كان الدعم ي�شرتط اأي�شًا  على املزارعني احلدَّ من االإ العنربي يو�شع يف ال�شندوق االأ

املادة 6 من اتفاقية الزراعة(.
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زرق. ويف املفاو�شات الراهنة تريد بع�ص البلدان املحافظة على  ة قيود على اإنفاق اإعانات دعم ال�شندوق االأ يف الوقت احلايل، لي�ص ثمَّ

هة، دون الت�شبب بالكثري من امل�شقة  نها ترى فيه و�شيلة ا�شا�شية لالنتقال من اإعانات دعم ال�شندوق العنربي امل�شوِّ زرق الأ ال�شندوق االأ

ذى. فيما ترغب بلدان اأخرى بو�شع قيود اأو فر�ص التزامات تخفي�ص يف اطار هذا ال�شندوق، وتدافع بلدان ثالثة عن نقل هذا النوع  واالأ

من الدعم اإىل ال�شندوق العنربي.

خ�رش ال�سندوق الأ

خ�رش يف امللحق 2 من اتفاقية الزراعة. ف ال�شندوق االأ ُيعرَّ

وليتم احلاق الدعم بال�شندوق االخ�رش، يجب اأال يكون م�شوها للتجارة، اأو اأن ال ت�شبب باأكرث من حد اأدنى للت�شويه )الفقرة 1(. ويجب 

عانات او الدعم من قبل احلكومة )ولي�ص بتغرمي امل�شتهلكني اأ�شعاراً مرتفعة(، واأال ت�شمل دعم ال�شعر. ل هذه االإ اأن مُتوَّ

اأن تكون برامج ال ُت�شتهدف منتجات حمددة، واأن ت�شمل دعم الدخل املبا�رش لدى املزارعني واأال  اإعانات الدعم هذه اإىل  وتنزع 

�شعار الراهنة. كما ت�شمل اأي�شًا احلماية البيئية وبرامج  نتاج اأو االأ تكون مرتبطة بـ )»منف�شلة« عن »decoupled« from( م�شتويات االإ

ال�شيا�شة اخلا�شة  خ�رش« م�شموح بها دون قيد او حد معني، وتوافق معايري  اإعانات دعم »ال�شندوق االأ فاإنَّ  قليمية. واإذن،  التنمية االإ

املو�شوعة يف امللحق 2.

وىل من  يف املفاو�شات الراهنة، حتتج بع�ص البلدان باأنَّ بع�ص اإعانات الدعم املذكورة يف امللحق 2 قد ال ت�شتويف معايري الفقرة االأ

اأو  دنى، ب�شبب القيم الكبرية املدفوعة،  اأكرث من احلد االأ اأنَّ ت�شوه التجارة الذي تت�شبب به هذه االعانات قد يكون  امللحق، وبالتايل 

عانات التي تخ�شع للنقا�ص هنا نذكر: امل�شتحقات املبا�رشة املدفوعة للمنتجني )الفقرة 5(، مبا يف  عانات. ومن االإ ب�شبب طبيعة هذه االإ

ة  ذلك دعم الدخل املنف�شل اأو امل�شتقل )الفقرة 6(، والدعم املايل احلكومي لتاأمني الدخل وبرامج �شبكات اأمان الدخل )الفقرة 7(. وثمَّ

بلدان اأخرى تتبنَّى وجهة النظر املعاك�شة، تلك القائلة، حتديداً، اأنَّ املعايري الراهنة منا�شبة، بل وقد حتتاج اإىل مرونة اأكرث لال�شتفادة من 

.)animal welfare( االعتبارات غري التجارية، كاحلماية البيئية ودعم احليوان

املزيد من املعلومات متوفرة يف املوقعني:

http://www.wto.org/english/tratop e/agric e/agric_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop e/agric e/negoti_e.htm
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وروبية-املتو�سطية الف�سل الرابع: البلدان العربية وال�رشاكة الأ

من »عملية بر�سلونة« اإىل �سيا�سة اجلوار

وروبية-املتو�شطية« )The Euro-Mediterranean Partnership، EMP( كجزء من »عملية بر�شلونة«  اُأطِلقت »ال�رشاكة االأ

من،  واالأ ال�شيا�شي  احلوار  هي:  رئي�شية  م�شارات  ثالثة  دمج  خالل  من  �شاملة  مقاربة  اإىل  ت�شعى  وهي   .1995 عام  يف  اطلقت  التي 

وروبي وقَّع على اتفاقيات  ن�شانية. يف اطار ال�رشاكة مع االحتاد االأ ون االجتماعية والثقافية واالإ والعالقات االقت�شادية، والتعاون يف ال�شوؤ

متوز/  )حتى  بعد  �شورية  مع  املفاو�شات  ُتنجز  مل  حني  يف  فل�شطني؛  لبنان،  ردن،  االأ م�رش،  املغرب،  تون�ص،  اجلزائر،  من:  كل  ثنائية 

امل�شرتكة«  وروبية  االأ »ال�شوق  مع  املوقَّعة  التعاون  اتفاقيات  لتحلَّ حملَّ  ال�رشاكة  ت�شملها  التي  االتفاقيات  اُأدخلت  وقد   .)2007 يوليو 

)European Economic Community، EEC( يف ال�شبعينات.

وروبي. وبحلول عام    ع�شاء يف االحتاد االأ وروبي وبرملانات كل الدول االأ ولتكون االتفاقية مو�شع التنفيذ ينبغي اأن يربمها الربملان االأ

وروبي  ع�شاء يف االحتاد االأ وروبية-املتو�شطية« )15 بلداً االأ  يتعنيَّ اإن�شاء منطقة جتارة حرة بني كل اأع�شاء »اتفاقية ال�رشاكة االأ
�
 2010

وروبي بعد تو�شيعه، و10 بلدان جنوب متو�شطية(. ع�شاء اجلدد يف االحتاد االأ املوجودين اأ�شاًل يف االتفاقية، و12 بلداً االأ

�شالح  وروبي حيال ال�شيا�شة التجارية على النموذج العام لتحرير التجارة، الذي يربط التجارة بالنمو واالإ تقوم مقاربة االحتاد االأ

الزراعي وحركة  القطاع  اإىل حترير  وروبي  االأ االحتاد  اتفاقيات  )FDI(. هذا، وتفتقر  املبا�رش  جنبي  االأ اال�شتثمار  االقت�شادي وجذب 

وروبي حترير التدفقات التجارية بن�شبة من م�شاعدات التعاون التي ُتدار من خالل »برنامج م�شاعدات  فراد احلرة. كما يربط االحتاد االأ االأ

.)Middle East Development Assistance Program، MEDA( »و�شط التنموية ال�رشق االأ

وروبي اجلديد لبناء �شوق اقت�شادية عرب �شل�شلة من اتفاقيات التجارة احلرة؛ وهذا بح�شب: 1  يبدو اأن عام 2025 هو هدف االحتاد االأ
 Non-paper «ENP – A Series of Deep FTAs as a Path towards a Neighborhood Economic Community )NEC(>

.)(COM(2006)726 final of 4 December 2006
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 European( وروبية«  االأ اجلوار  »�شيا�شة  جاءت  بر�شلونة«،  »اإعالن  كما  ال�رشاكة،  اتفاقيات  على  بناء  العمل  تراكم  اطار  ويف 

وروبي. وتتمحور  َع بها يف عام 2004، باعتبارها جزءاً من اإطار عمل تو�شيع االحتاد االأ Neighborhood Policy، ENP(، التي �رُشِ
�
�شا�شية«. وروبي واأهدافه االأ يتها حول خلق »حلقة من البلدان التي تتقا�شم قيم االحتاد االأ روؤ

بعد م�شي ع�رش �شنوات على اإطالق »معاهدة بر�شلونة« )Barcelona Convention( يف عام 1995، و�شعت »�شيا�شة اجلوار 

وروبي« هو و�شع خطط عمل  ز على تعزيز عملية اإن�شاء منطقة جتارة حرة. وحجر الزاوية يف »�شيا�شة اجلوار االأ وروبي« اآليات تركِّ االأ

�شالح ال�شيا�شي واالقت�شادي  دات لالإ وروبي وجريانه. وخطط العمل هذه عبارة عن م�شوَّ )action plans( ُتوقَّع ثنائيًا بني االحتاد االأ

وروبي« عالمة على االنتقال من  وروبي. ويف هذا ال�شدد، ُتعترب »�شيا�شة اجلوار االأ واالجتماعي الالزمة لتعزيز التعاون مع االحتاد االأ

وروبي مع جريانه. تعددية اأطراف »عملية بر�شلونة« اإىل ثنائية عالقات االحتاد االأ

وروبي« هو التمايز اأو التفا�شل )differentiation(. فكل خطة  واأحد املفاهيم الرئي�شية التي تتمحور حولها »�شيا�شة اجلوار االأ

ن  ر ب�شورة م�شتقلة، اأخذاً باحل�شبان خ�شائ�ص كل بلد وعالقاته مع الكيان الَفْوَقْوِمي )supranational body(. حتى االآ عمل ُتطوَّ

العمل  اأ�شا�ص خطط  تقوم على  وتون�ص. وهي  الفل�شطينية  وال�شلطة  واملغرب  ولبنان  ردن  واالأ العمل مع كل من: م�رش  ُوقِّعت خطط 

احلكومية التي ال يبدو اأنها تاأخذ يف اعتبارها التقوميات التي اُأجِرَيت لل�شنوات الع�رش االوىل من عملية بر�شلونة. وباملقابل، فهي ال ت�شم 

بعاد ال�شيا�شية واالجتماعية والتنموية لل�رشاكة. اإجراءات م�شتحدثة لتعزيز االأ

ى للخدمات وحركة راأ�شمال  ال�شلع وتت�شدَّ ال�رشاكة بكثري؛ وهي تتجاوز حركة  اتفاقيات  اأو�شع من  العمل بكونها  تتَّ�شم خطط 

الزراعة وال�شيد، ف�شاًل عن اخلدمات واإن�شاء  ع وت�شمل تغطية  لتتو�شَّ راً  خَّ اأطلقت املفاو�شات موؤ وم�شائل »تريب�ص« و�شنغافورة. وقد 

ر�شية، وحتديداً يف املجاالت التنظيمية، للتو�شل اإىل  وروبي« االأ ال�رشكات. ومع الوقت، ُيتوقَّع اأن ُتِعدَّ خطط عمل »�شيا�شة اجلوار االأ

جيل جديد من »اتفاقيات التجارة احلرة العميقة وال�شاملة« )deep and comprehensive FTAs( مع كل �رشكاء �شيا�شة اجلوار 

املذكورة.

)»اأفقيًا«  بينهم  ما  يف  احلرة  التجارة  تنفيذ  املتو�شطيون  ال�رشكاء  يلتزم  اأوروبا،  مع  )العمودي(  البيني  التجارة  حترير  اإىل  �شافة  باالإ

وليبيا(  املغرب واجلزائر وتون�ص وموريتانيا  ي�شم  )الذي  العربي  املغاربي  االحتاد  ِكال  مثال على ذلك  اجلنوبي-اجلنوبي(.  التكامل  اأو 

ع بـ »اتفاقية اأغادير«  ردن. وقد �رُشِ راً يف �شباط )فرباير( 2004 كل من املغرب وتون�ص وم�رش واالأ خَّ و”اتفاقية اأغادير« التي وقَّعها موؤ

وروبية-املتو�شطية ]يعالج الف�شل ال�شاد�ص مزيداً من  بغية تعزيز قدرات البلدان العربية للح�شول على املنافع الكامنة يف اطار ال�رشاكة االأ

فقية يف املنطقة العربية[. اتفاقيات التجارة االأ

Communication from the Commission on the «European Neighborhood Policy – Strategy Paper>, COM )2004( ���, p. 5  2
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وروبي ال�سندوق »ي«: اتفاقيات ال�رشاكة بني البلدان العربية والحتاد الأ

الت�شديقتاريخ التوقيعنوع االتفاقيةالبلدان

 تبنِّي خطط العمل

 »�شيا�شة اجلوار

وروبي ”االأ

 الدعم املايل املمنوح وفق »برنامج

و�شط التنموية II  »م�شاعدات ال�رشق االأ
)2000-2006(

مليون يورو

برام22/04/02اتفاقية ال�رشاكةاجلزائر بانتظار املفاو�شاتقيد االإ

 نافذة منذ25/06/01اتفاقية ال�رشاكةم�رش

01/06/042007193،7

ردن  نافذة منذ24/11/97اتفاقية ال�رشاكةاالأ

01/05/022005204

 نافذة منذ17/06/02اتفاقية ال�رشاكةلبنان

03/03/06200774

 نافذة منذ26/02/96اتفاقية ال�رشاكةاملغرب

01/03/002005812

ال�شلطة الفل�شطينية
قتة،  اتفاقية �رشاكة موؤ

بانتظار االتفاقية الدائمة
 نافذة منذ24/02/97

01/07/972005

اتفاقية �رشاكة�شورية
 اختتمت

املفاو�شات

 اإىل املجل�ص

وروبي ليقرر  االأ

التوقيع

93بانتظار املفاو�شات

 نافذة منذ17/07/95اتفاقية ال�رشاكةتون�ص

01/03/982005544

وروبية-املتو�سطية  ثر القت�سادي املُختَّط لل�رشاكة الأ الأ

اأن  التفا�شيلية )preferential schemes( املطبقة قبل  وروبي عرب االجراءات  اإىل �شوق االحتاد االأ املتو�شطية  البلدان  َنَفَذ معظم 

وروبية غالبًا ما يكمن يف  ُيعَمد اإىل التفاو�ص ب�شاأن اتفاقيات ال�رشاكة. بيد اأنَّ ما يوقف منتجات هذه البلدان عن النفاذ اإىل ال�شوق االأ

البلدان  اأنَّ هذه  املُْخَتطِّ  من  فاإنه  وبالتايل،   .)recipient-side( ي  املتلقِّ اجلانب  قبل  من  ولي�ص يف حواجز  نتاجية  االإ القدرة  حواجز 

ح  وروبي. كما ُيرجَّ �شتعاين تدهوراً اقت�شاديًا كليًا )ماكرويًا( و�شيتاأثر ميزانها التجاري �شلبًا بالنظر اإىل اتفاقية التجارة احلرة مع االحتاد االأ

�شيَّة العمالة. اأن تعاين البلدان اأي�شًا من �شعف املوازنة وتعرُّ
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- اأنه 
�
وروبي �شت من قبل مفو�شية االحتاد االأ وروبية-املتو�شطية –التي ُفوِّ لقد بيَّنت درا�شة تقومي اأثر ا�شتدامة منطقة التجارة احلرة االأ

ة اأثر �شلبي على معدل منو »الناجت املحلي القائم« )GDP( يف البلدان النامية، كما �شيكون هناك اأي�شًا اآثار �شلبية قوية على  �شيكون ثمَّ

وروبي يف م�شاعدة   عالوة على ذلك، مل تفلح �رشاكة االحتاد االأ
�
�رش التنمية الب�رشية«. ن�شاين، ف�شاًل عن »موؤ العمالة وم�شتويات الفقر االإ

ة تقدم يف خف�ص الت�شخم، ولكن اأهداف التنمية مل تنل اأي م�شاعدة. اأ�شف  ي العمالة. فقد كان ثمَّ البلدان اجلنوبية يف مواجهتها حتدِّ

اإىل ذلك اأنه مل يكن ثمة تقدم يف القوة ال�رشائية )purchasing power( يف البلدان املتو�شطية الع�رشة ال�رشيكة لالحتاد االوروبي، كما 

�
.)FDI( جنبي املبا�رش مل تطراأ زيادة على تدفقات اال�شتثمار االأ

وروبية-املتو�شطية م�شاألة الو�شول اإىل ال�شوق وح�شب. اإال اأنه يظل من غري الوا�شح ما اإذا  من الناحية االقت�شادية تعالج ال�رشاكة االأ

وروبي يف ما يتجاوز  ع�شاء يف االحتاد االأ كانت هذه االتفاقية �شتخلق الفر�ص اأمام النمو االقت�شادي والتنمية بالن�شبة اإىل الدول غري االأ

ه اأ�شا�شًا  وروبي ل�رشكائه ُتوجَّ  وحقيقة اأنَّ امل�شاعدة االقت�شادية -املالية والتقنية معًا- التي يبذلها االحتاد االأ
�
م�شاألة الو�شول اإىل ال�شوق.

وروبي وموا�شفاته؛  وروبية-املتو�شطية التنفيذية والت�رشيعات وال�شيا�شات حتى توافق معايري االحتاد االأ �ش�شات ال�رشاكة االأ نحو تقوية موؤ

وروبية-املتو�شطية تتجاوز م�شاألة الدمج والتكامل. فالتكامل ال يعني بال�رشورة اأنَّ ال�رشكاء  مر الذي يدل على اأنَّ اتفاقية ال�رشاكة االأ االأ

وروبي يف املوقع  وروبي. مع ذلك، فالتكامل ي�شع االحتاد االأ �شُيجان�شون قوانينهم لتكون ن�شخة مكررة عن تلك ال�شائدة يف االحتاد االأ

 The Institute for( :»دارة« يف جامعة »مان�ش�شرت 3  ملزيد من املعلومات حول هذا التقومي اأنظر املوقع ال�شبكي التابع لـ:  »معهد ال�شيا�شة التنموية واالإ
www.sia-trade.org :اخلا�ص بتقومي اأثر اال�شتدامة والتجارة Development Policy and Management(, Manchester University

منائي«  مم املتحدة االإ �رش التنمية الب�رشية )Human Development Index, HDI( عبارة عن قيا�ص تلخي�شي للتنمية الب�رشية ن�رشه »برنامج االأ 4  موؤ
�رش ممار�شة بديلة من املمار�شة ال�شائعة يف تقومي تقدم بلٍد ما على �شعيد التنمية على اأ�شا�ص الناجت املحلي القائم/ فرد. كما يعترب  )UNDP(. ويوفر هذا املوؤ

مم  �رش املذكور عالمة م�شجلة يوقعها »تقرير التنمية الب�رشية )Human Development Report، HDR(، وهو تقرير م�شتقل ي�شدره »برنامج االأ املوؤ

منائي« ويكتبه فريق من العلماء واملخت�شني واملمار�شني التنمويني واأع�شاء »مكتب التنمية الب�رشية« التابع للربنامج املذكور . املرجع ماأخوذ من: املتحدة االإ

http:// :وملزيد من املعلومات عن تقارير التنمية الب�رشية ُيرجى مراجعة املوقع التايل  www.eoearth.org/article/Human_Development_Index
hdr.undp.org

 Martín, Iván; «The Euro-Mediterranean Trade Policy in the Arab Region and its Social Impact“, the International   5 
 Institute for Arab and Muslim World Studies )Spain(, presented at the regional workshop on free trade agreements in the

)Arab region, organized by the Arab NGO Network for Development and the Third World Network )Cairo, December 200�
 Hoekman, Bernard. )July 2005(. «From Euro-Med Partnership to European Neighborhood: Deeper Integration A La   �
 Carte and Economic Development.» Egyptian Center for Economic Studies. Working Paper 10�. PP. 12 & 15; Martin,

 Will. «Assessing the Implications for Lebanon of Free Trade with the European Union,» in Hoekman, B.M., & Zarrouk, J.
 )2000(. Catching up with the competition: trade opportunities and challenges for Arab countries. Ann Arbor, University of
 Michigan Press. P. 10�ff.; and Rutherford, Thomas F., et al., «A FTA Between The European Union and a Representative
 Arab Mediterranean Country: A Quantitative Assessment“, in Catching up with the competition: trade opportunities and

 challenges for Arab countries. Ann Arbor, University of Michigan Press. P. 145ff; for a fairly recent provisional study see
 Cherfane, Carol Chouchani., et al. )Dec. 2005(. «Economic, Social and Environmental Impact of the Euro-Mediterranean

.Free Trade Area.» Presented at the Economic Research Forum 12th Annual Conference, Cairo, Egypt
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�ش�شاتها، فهي اإمنا تفعل ذلك  ة ف�شحًة اأمام البلدان ال�رشيكة لتنمية قوانينها وموؤ الرئي�شي الدارة �شنع ال�شيا�شة يف املنطقة. ويف حني اأنَّ ثمَّ

وروبية،  �ش�شات التي ُبِدئ بها ا�شتجابًة لدمج املوا�شفات االأ وروبي. و�شيكون من ال�شعب تبيان اأنَّ القوانني واملوؤ ا�شتجابة لالحتاد االأ

�ش�شات �شتكون مفيدة بال�رشورة حلل م�شكالت حمددة �شمن جمتمعات كل دولة �رشيكة. على اأنَّ ال�شيا�شات واملوؤ

اأي�شًا  بل حتتوي  قليمية وح�شب،  االإ بالتجارة  تتعلق  اقت�شادية  اتفاقية  لي�شت  وروبية-املتو�شطية  االأ ال�رشاكة  فاإنَّ  عالوة على ذلك، 

اتفاقية  وتندرج   
�
االقت�شادية. امل�شائل  كاأهمية  متامًا  همية،  االأ بالغة  واجتماعية-ثقافية  واأمنية  �شيا�شية  مل�شائل  ى  تت�شدَّ خا�شة  ف�شواًل 

و�شع التي متثل �شيا�شة طموحة تت�شمن تعاونًا �شيا�شيًا وثقافيًا. فقاعدتها  وروبي االأ وروبية-املتو�شطية حتت �شيا�شة اجلوار االأ ال�رشاكة االأ

 وبغ�صِّ 
�
ن�شان. عبارة عن مبداأ اأ�شا�شي بالتزام »قيم« م�شرتكة، هي: الدميوقراطية وحكم القانون واحلاكمية الر�شيدة واحرتام حقوق االإ

النظر عن االختالفات القائمة بني »االقت�شادي« و»غري االقت�شادي«، تدمج �شيا�شة اجلوار البلدان املجاورة والغري ع�شوة يف االحتاد مع 

وروبي وفق معايري االحتاد، �شواء يف املجان�شة االقت�شادية اأو القيم ال�شيا�شية امل�شرتكة. قد ال يطبق الدول غري االع�شاء يف االحتاد  االحتاد االأ

االوروبي القوانني االوروبية على امل�شتوى املحلي، ولكن يقومون باال�شتجابة االكيدة اىل عدد من النقاط املحددة التي ت�شملها اأجندة 

�ش�شات املحلية االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية  االحتاد يف ما يتعلق بالتكامل االقت�شادي والقيم ال�شيا�شية. و�شتتاأثر بهذه التغيريات املوؤ

يف البلدان العربية، بطرق يجب ا�شتي�شاحها يف امل�شتقبل القريب.

ال�سناعات غري الزراعية

مت اتفاقيات التعاون املعقودة يف ال�شبعينات معاملة تف�شيلية للمنتجات الزراعية وال�شناعية، ذات املن�شاأ  قبل اتفاقيات ال�رشاكة، قدَّ

وروبية امل�شرتكة. وجاءت اتفاقيات ال�رشاكة تن�شجم مع هدف اأ�شا�شي يرمي اإىل ت�شليب  يف البلدان ال�رشيكة، بالدخول اإىل ال�شوق االأ

كرث تف�شياًل  هذه التف�شيالت �شمن اإطار عمل قانوين من خالل اإن�شاء منطقة جتارة حرة. وقد اأن�شاأ ذلك معاملة متوافقة مع فقرة البلد االأ

وروبي  )most favored nation( من اتفاقية »منظمة التجارة العاملية«. فقد ا�شرتطت اتفاقيات ال�رشاكة اأن يكون ا�شترياد االحتاد االأ

املنتجات ال�شناعية من البلدان ال�رشيكة معفى من اأيِّ قيود كمية ور�شوم جمركية، ف�شاًل عن اأي ر�شوم اأخرى تتمتع بتاأثري مكافئ.

وروبي، فقد مت حتديد جداول تخ�شع الر�شوم اجلمركية للبلدان ال�رشيكة لتناق�ص تنازيل. وفق هذه  وبالن�شبة اإىل �شادرات االحتاد االأ

اجلداول، مت رفع الر�شوم عَن ال�شلع اال�شا�شية )capital goods( منذ اأن دخلت االتفاقيات حيز التنفيذ، اإال اأنَّ ال�شلع واملواد اخلام غري 

املنتجة حمليًا مل ُتعَتق اال بعد م�شي �شنوات قليلة. اما ال�شلع املنتجة حمليًا فتحظى باحلماية على مدى اأبعد.

 As an example, see Chairman’s Statement. )Nov. 28, 2005(. Council of Europe, 10th Anniversary Euro-Mediterranean   �
 Summit. Press Release. Available at http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/8�1�4.pdf )last visited May
 5, 200�(; see also Catalunya, Generalitat de. )2005(. «Dossier Ten Years After The Barcelona Process: Assessment and

.Perspectives.» Available at www.gencat.net/relacions_exteriors/bcn10/eng/pdf/dossier.pdf
 Hoekman, Bernard. )July 2005(. «From Euro-Med Partnership to European Neighborhood: Deeper Integration A La   8

.Carte and Economic Development.» Egyptian Center For Economic Studies. Working Paper 10�
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اإنَّ اإجراءات احلماية م�شموح بها وفق هذا النظام بالن�شبة اإىل ال�شناعات اجلديدة والوليدة اأو اإىل القطاعات التي ت�شهد اإعادة هيكلة 

دي اىل م�شكالت اجتماعية حادة. اأو �شعوبات جدية، وبالتحديد تلك ال�شعوبات التي قد توؤ

اإنَّ املعاملة املمنوحة للمنتجات الزراعية- امل�شنعة يف االتفاقيات تقوم على مبداأ الف�شل والتجزئة بني العن�رش الزراعي وبني العن�رش 

ر اإجراء تفكيك ت�شاعدي للر�شوم على العن�رش ال�شناعي فح�شب. اأما العن�رش الزراعي فيبقى خا�شعًا للر�شوم اجلمركية  ال�شناعي. وقد ُقرِّ

العادية.

وروبية-املتو�شطية تزخيم التجارة عرب اإلغاء الر�شوم اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية معًا. غري  ومن بني الفوائد املفرَت�شة لل�رشاكة االأ

ثر اإلغاء احلواجز على التبادل التجاري وما هي الفوائد املتوقَّعة كون التنفيذ �شعبًا بالنظر اإىل حقيقة  اأنَّه يظل من غري الوا�شح كيف �شيوؤ

وروبي تتعقد يف البلدان املتو�شطية اجلنوبية وال�رشقية. اأنَّ ا�شتيفاء موا�شفات االحتاد االأ

فامل�شدرون  العربية.  البلدان  للن�شاء( يف  )وبالتحديد  الرئي�شي  ال�شناعي  ل  امل�شغِّ لب�شة  واالأ الن�شيج  �شناعتا  تعترب  املثال،  �شبيل  على 

العرب يواجهون �شعوبة يف املناف�شة يف هاتني ال�شناعتني خا�شة وان البلدان العربية حتتاج اإىل قواعد من�شاأ اأكرث مرونة، مبا ي�شمح لها 

وروبي-املتو�شطي. قم�شة( �شمن ال�شياق االأ ولية )اخليوط واالأ بتنويع م�شادر املواد االأ

الزراعة

وروبي و�رشكاءه �شينفذون حتريراً تدريجيا لتجارتهم التبادلية يف املنتجات الزراعية وال�شيد.  تقول اتفاقيات ال�رشاكة اأن املجتمع االأ

والواقع اأنَّ عالقة غري متناظرة )asymmetrical relation( اأن�شئت عرب قوائم خمتلفة من املنتجات واجلداول يف هذا املجال. فمن 

وروبي ُو�شعت اإعفاءات )exonerations( للر�شوم اجلمركية على امل�شتوردات الزراعية، مع قيود على الكميات  جانب االحتاد االأ

ُفر�شت على بع�ص ال�شلع. وباملقابل، �شمنت البلدان العربية ال�رشيكة تخفي�شات على الر�شوم اجلمركية على ب�شعة منتجات من االحتاد 

وروبي، وفقط مع كوتات مقيَّدة. االأ

هداف التي و�شعتها خطط العمل يف ما يتعلق باجليل اجلديد من اتفاقيات التجارة احلرة، التي �شيجري التفاو�ص ب�شاأنها مع  اإنَّ االأ

وروبي �شيحاول يف امل�شتقبل اال�شتمرار يف حترير املنتجات الزراعية واملنتجات الزراعية  اأنَّ االحتاد االأ البلدان اجلنوبية ال�رشيكة، تبنيِّ 

املعاجَلة ت�شنيعًا.

لو�شول  اجلمركية  واحلواجز غري  اجلمركية  الر�شوم  ب�شاأن  املفاو�شات  وروبي يف  االأ االحتاد  ي�شارك  اأنَّه يف حني  ذكره  يجدر  وما 

وروبي �شمن �شيا�شته الزراعية العامة. واإنَّ  املنتجات الزراعية، اإال اأنَّ ذلك ال يغطي م�شائل اإعانات الدعم الزراعية التي مينحها االحتاد االأ

مر  وروبي لقطاعه الزراعي �شتبلغ قيمته نحو 371 يورو خالل الفرتة بني عامي 2007 و2013، االأ الدعم املايل االجمايل من االحتاد االأ

�
جراءات احلمائية. الذي يجعل �شيا�شاته الزراعية اأقرب اإىل االإ

 European Commission. (May 27, 2006). «Inter-institutional Agreement on budgetary discipline and sound financial   9
.management.» Available at http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l�4020.htm
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جراءات املنوي اتخاذها ب�شدد حترير التجارة الزراعية متثل فر�شًا واأخطاراً يف اآن بالن�شبة اإىل الزراعة يف البلدان ال�رشيكة يف  واالإ

غلب، يف حني اأنَّ قطاع الزراعة التقليدية الذي يقوم عليه  جنوب املتو�شط. اأما الفر�ص ف�شُت�شتَغل من قبل املزارعني التجاريني على االأ

وروبي ذات الدعم  �شعار الذي يعقب املناف�شة من جانب �شادرات االحتاد االأ �شغار املزارعني �شيواجه خماطر �شديدة. واإنَّ هبوط االأ

فر�ص  تكون  اأن  ُيتوقَّع  الراهن،  الوقت  وامل�شتجدة. ويف  املفتوحة  �شواق  االأ التناف�ص يف  على  ال�شغار  املزارعني  قدرة  �شتقل�ص  املرتفع 

الزراعة  تعترب  املجاالت حيث  تلك  ففي  املزارعني.  املنتجني من  التجارية، ال يف �شالح �شغار  ال�رشكات  املتزايدة يف �شالح  الت�شدير 

ي اإىل  دِّ جمالية ُيتوقَّع اأن تكون هبوطًا يف العمالة الزراعية يف االرياف، مبا يوؤ ول، ينبغي اأن ترتفع العمالة. والنتيجة االإ جتارية يف املقام االأ

م�شتويات اأعلى من الفقر وهجرة متزايدة اإىل املدن �شعيًا وراء بدائل معي�شية.

�شواق بالن�شبة  من و�شواًل ذا جدوى اإىل االأ وروبي، اأن ت�شعى اإىل اتفاقيات توؤ اإنَّ على البلدان العربية، يف مفاو�شاتها مع االحتاد االأ

اإىل �شغار املنتجني الزراعيني، مبا يف ذلك ال�شعي اإىل امل�شاعدة التقنية واملالية مل�شاعدتهم على تلبية املوا�شفات واملتطلَّبات. عالوة على 

 يف املفاو�شات ب�شاأن الزراعة باأهمية بالغة بالن�شبة اإىل البلدان العربية، ويجب اأن يبقى كما اعتمد يف 
�0

ذلك، يتَّ�شم »مبداأ الالتناظر«

االتفاقيات ال�شابقة.

اخلدمات

ع�شاء بتلبية موجباتهم املندرجة حتت اتفاقية »غات�ص«  يف ما يتعلق باخلدمات، جتدد اتفاقيات ال�رشاكة التاأكيد فح�شب على التزام االأ

)GATS( التابعة ملنظمة التجارة العاملية، با�شتثناء اأولئك الذين مل يكونوا بعد اأع�شاء يف »املنظمة« اآن توقيع اتفاقيات ال�رشاكة.

عالوة على ذلك، متثل خطط العمل عملية نحو اإنهاء االتفاقيات الثنائية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات. فهي ت�شدد على احلاجة اإىل 

تعزيز تبادل التجارب واخلربات و»معرفة الكيف« )»know-how«( يف ما يت�شل بالت�رشيع العام اأو القطاعي مع مراعاة تقارب نظم 

وروبي- متر الوزاري التجاري االأ وروبي يف جمال اخلدمات. خالل املوؤ البلدان ال�رشيكة مع اإطار العمل التنظيمي املعتمد يف االحتاد االأ

وروبي على خو�ص املفاو�شات  املتو�شطي املنعقد يف مراك�ص )اآذار/ مار�ص 2006(، وافقت ثمانية بلدان �رشقية وجنوبية �رشيكة لالحتاد االأ

.)right to establishment( قامة ب�شاأن حترير التجارة يف اخلدمات واحلق يف التاأ�شي�ص واالإ

القطاع. ولدى  اأوان ،ن�شج   التحرير قبل  لبناء قطاعاتها اخلدمية ب�شبب  اأن تخ�رش فر�شًا  النامية  للبلدان  العملية ميكن  خالل هذه 

العربية الكثري من الكمون )potential( يف قطاع اخلدمات، ف�شاًل عن م�رشوعات خدمية م�شرتكة يف ما بينها. وكل ذلك  البلدان 

د بت�شارع خطى االتفاقيات الثنائية التي توقعها البلدان العربية، حيث تفتح الطريق اأمام ال�رشكات متعددة اجلن�شية لتتحكم بال�شوق  مهدَّ

ال مع ال�رشكات الدولية. عالوة على ذلك، ميكن اأن تخ�رش  قبل اأن تكون ال�رشكات العربية قادرة على الن�شج والتناف�ص على نحو فعَّ

10   ُيق�شد مببداأ الالتناظر )principle of asymmetry( التفاوت، اأو الفرق )variance( اأو املوجبات املتفا�شلة )differentiated obligations( التي 
ع�شاء اإزاء اتفاقية تقوم على اعتبارات معيَّنة، كم�شتوى تنميتهم. يتخذها االأ
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 يف �شوء 
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طراف، وذلك عرب املوافقة على مقاربة القائمة ال�شلبية. البلدان العربية احلمايات التي كانت متوفرة �شمن النظام متعدد االأ

هذا، �شتكون اآفاق التعاون العربي-العربي يف اخلدمات )كالنقل والكهرباء والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت وامل�شارف 

وغريها( حمدودة.

�شا�شية واال�شرتاتيجية وبني اخلدمات  عالوة على ذلك، ولدى مناق�شة التحرير يف اخلدمات، من ال�رشوري التمييز بني اخلدمات االأ

التجارية، ويف الوقت نف�شه �شمان عدم تهديد اأي اتفاقية حلقوق املواطنني يف البلدان املتو�شطية اجلنوبية من حيث الو�شول اإىل خدمات 

ثار االجتماعية ال�شلبية الناجمة عن  عامة ذات جودة. ويتَّ�شم هذا باأهمية خا�شة، اإذا علمنا اأنَّ البلدان امل�شار اإليها تعاين اأ�شاًل من االآ

اأن ي�شاعد الفقراء على  اأنَّ الو�شول اإىل خدمات معا�رشة ميكنه  خف�ص عائدات املوازنات احلكومية ب�شبب حترير التجارة. ففي حني 

�شا�شية التي تعني التنمية  �ص القدرة على تزويد النا�ص باخلدمات العامة االأ زيادة اإنتاجيتهم، فاإنَّ التنازالت يف هذا املجال يجب اأن ال تقوِّ

يلة اإىل تثبيت  جراءات الالزمة االآ الب�رشية، كال�شحة والطاقة واملياه/ ال�شحة )النظافة( العامة والتعليم. وهكذا، ينبغي، اأي�شًا، اتخاذ االإ

اال�شتقرار املايل والهوية الثقافية وال�شيطرة الفعالة على م�شادر الطاقة.

وروبية-املتو�سطية اجلديدة هات ال�رشاكة الأ ق�سايا متعلقة بتوجُّ

�شمن اإطار االنتقال اإىل �شيا�شة اجلوار االوروبية اجلديدة، كانت القواعد يف البلدان املتو�شطية اجلنوبية، وال�شيَّما منظمات   k

امل�شتدامة  والتنمية  ن�شان  االإ التقدم على خطوط حقوق  تعزيز  �شاأنها  من  اآليات  بلورة  باجتاه  التقدم  تنتظر  املدين،  املجتمع 

�شالح الدميوقراطي. بيد اأنَّ م�شاري التجارة والتحرير االقت�شادي يهيمنان على عملية ال�رشاكة، التي غالبًا ما  ومبادرات االإ

نات ال�شيا�شية واالجتماعية فقد كانت ُتخ�شع للت�شويات عن ق�شد من اأجل  خرى؛ واأما املكوِّ تعرقل التقدم على امل�شارات االأ

تعزيز التحرير االقت�شادي واتفاقيات التجارة احلرة.

وروبي بتعميق اتفاقيات التجارة مع البلدان املتو�شطية،  وروبية-املتو�شطية، يهتم االحتاد االأ يف اطار املراكمة على ال�رشاكة االأ  k

وروبية-املتو�شطية«  وروبيني حول »تقوية ال�رشاكة االأ التي ب�شطها املجل�ص والربملان االأ فكار  على النحو الذي عك�شته االأ

وربية-املتو�شطية: �شل�شلة من  ول/ دي�شمرب 2006(، وعرب الورقة التي حملت عنوان: »ال�رشاكة االأ رخة يف 4 كانون االأ )املوؤ

رخة يف 13 ني�شان/ اإبريل 2007(. اتفاقيات التجارة احلرة العميقة ممراً اإىل �شوق اقت�شادية للجوار« )موؤ

�شية  �شافة اإىل وثيقة املفوَّ وروبي يف الوثائق –التي �شقنا مثالني عليها- باالإ دها االحتاد االأ بالنظر اإىل املقاربات اجلديدة التي حدَّ  k

ول )اأكتوبر( 2006 وحملت العنوان التايل: »اأوروبا العاملية: تناف�ص يف العامل«- يبدو اأنَّ االحتاد  ت يف 4 ت�رشين االأ التي اُأِعدَّ

وربي يركز فقط على اأجندته االقت�شادية واجندة ال�رشكات االوروبية؛ التي تظل معظم مقرتحاتها وخططها –ما ُيطلق  االأ

خرى يف  11  تعني مقاربة القائمة ال�شلبية للمفاو�شات اأن البلدان تختار اأي اخلدمات التي لن تخو�ص التفاو�ص ب�شاأنها، يف حني �شًت�شَمل كل اخلدمات االأ
يجابية فتت�شمن اأن تعمد البلدان اإىل حتديد اخلدمات التي �شت�شملها االتفاقية على نحو خا�ص، لتبقى اخلدمات غري املحددة  االتفاقية؛ واأما مقاربة القائمة االإ

خارجها.
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عليه ا�شم: »مبادرات ال�رشاكة«- منف�شلة عن واقع البلدان ال�رشيكة االقت�شادي-االجتماعي. عالوة على ذلك، فاإنَّ هذه 

املقرتحات واخلطط هي جواب على خطط العمل التي ما تزال نف�شها اأداة غام�شة حتتاج اإىل تقومي يف �شدد مدى ف�شحة ما 

توفره للعمليات الت�شاركية التي تعك�ص حاجات املجتمعات يف البلدان املتو�شطية ال�رشقية واجلنوبية.

اإنَّ خطى التكامل ال�شمايل-اجلنوبي توا�شل التقدم، حتى ولو كان التكامل االقت�شادي والتجاري اجلنوبي-اجلنوبي ما يزال   k

ي مفاو�شات الحقة  بعيداً من اأن يتحقق بالكامل. غري اأَن التكامل اجلنوبي-اجلنوبي يجب اأن ي�شكل �رشطًا م�شبقًا الزمًا الأ

وروبي �شابقًا على تبيانه يف  مر الذي عمل االحتاد االأ ب�شاأن اتفاقيات التجارة احلرة بني كل من بلدان ال�شمال واجلنوب، االأ

�شيا�شته جتاه »اتفاقية اأغادير«.

عالوة على ذلك، يجب اأن جُترى تقوميات اأثر اال�شتدامة قبل توقيع اتفاقيات التجارة احلرة وبعد توقيعها، وينبغي اأن ُتدَمج   k

�ص من قبل  نتائجها يف عملية املفاو�شات �شمن �شيا�شة اجلوار اجلديدة. كما يجب اأن متثل نتائج تقومي اأثر اال�شتدامة -الذي ُفوِّ

�شالح اتفاقية ال�رشاكة واآلياتها ولي�ص لتعميق التزامات حترير التجارة. ويبني هذا التقومي  وروبي- اأ�شا�شًا الإ مفو�شية االحتاد االأ

جور  اأنَّ البلدان املتو�شطية اجلنوبية ال�رشيكة �شتتاأثر �شلبًا، على املديني الق�شري واملتو�شط، يف ما يت�شل بالعمالة ومتو�شط االأ

يات. ي لهذه التحدِّ نفاق احلكومي على اخلدمات االجتماعية. واأيُّ اقرتاحات جديدة يجب اأن تعمل على الت�شدِّ واالإ

وروبي اأنَّ �شياقًا قائمًا على تفكيك الر�شوم اجلمركية وتبنِّي جوهر تنظيمي م�شرتك من  تفرت�ص ادبيات ومن�شورات االحتاد االأ  k

املعايري �شيحفز التجارة واال�شتثمار. بيد اأنَّ هذا لي�ص بالعملية التلقائية، واإنَّ نتائج حترير التجارة تعتمد مبا�رشة على م�شتوى 

ها  اأقرَّ اأطر عمل،  تتبنَّي  اأن  اإىل  البلدان املتو�شطية ال�رشقية واجلنوبية ال�رشيكة  وروبي يدعو  اأنَّ االحتاد االأ تنمية كل بلد. غري 

ر يف ال�رشاكة  وروبي اأ�شاًل، ل�رشوطه وتنظيماته ومعايريه، واإىل اأن تتجان�ص معها. ولكن اإطار العمل هذا مل ُيطوَّ االحتاد االأ

بني البلدان ال�رشيكة –ال�شمالية واجلنوبية-، وهو ال ياأخذ بعني االعتبار مراحل تنمية البلدان ال�رشيكة لالحتاد يف جنوب 

�شالح نحو مثل تلك املجان�شة، يف حني  املتو�شط. كما ال ياأخذ يف اعتباره املوارد املالية والب�رشية الالزمة لتوجيه عملية االإ

تواجه البلدان اجلنوبية ال�رشيكة، يف الوقت نف�شه، معوقات موازناتية مرتفعة وخ�شائر يف العائدات، ب�شبب اتفاقيات حترير 

التجارة نف�شها.

�شمن هذا ال�شياق، ي�شبح من غري الوا�شح ماذا �شتك�شب البلدان ال�رشيكة جنوب املتو�شط من تعميق اتفاقيات التجارة مع   k

وروبية-املتو�شطية  وروبي، ي�شاف اىل ما حتققه �شمن االطر احلالية لل�رشاكة.ولكن، من الوا�شح اأنَّ ال�رشاكة االأ االحتاد االأ

�شتجلب املزيد من االلتزامات، مبا فيها التزامات »منظمة التجارة العاملية-زائد« التي �شتحد من ف�شحة ال�شيا�شة اأمام البلدان 

وروبي  مر اأ�شعب بالن�شبة اإىل التزامها تنفيذ متطلبات اتفاقيات ال�رشاكة. اإنَّ االحتاد االأ ال�رشيكة جنوب املتو�شط، و�شتجعل االأ

يركز على ترويج �شبكة من اتفاقيات التجارة احلرة التي �شت�شهل تدفق ال�شلع والراأ�شمال واخلدمات يف منطقة اجلوار، يف 

هم بالن�شبة اإىل البلدان املتو�شطية اجلنوبية. فراد وهي امل�شاألة االأ حني ال ُيذَكر �شيء عن حركة االأ
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وروبي ؛ اأمثلة حالة )لبنان، م�رش، اجلزائر( ال�سندوق »ك«: اتفاقيات ال�رشاكة مع الحتاد الأ

لبنان1

قتة )interim agreement( حول التجارة والتقدميات  ولية املوؤ نة يف اتفاقية ال�رشاكة، ُوقِّعت التفاقية الأ كي يت�سنَّى ت�رشيع تنفيذ جوانب التجارة امل�سمَّ

وروبي يف �� متوز )يوليو( ��00، حيث دخلت حيِّز التنفيذ يف اأول اآذار )مار�ش( ��00. املرتبطة بها بني لبنان والحتاد الأ

قتة فرتة انتقالية فا�سلة متتد �� عاماً. ووفق التفاقية، فاإنَّ كل الر�سوم اجلمركية والكوتات على املنتجات الزراعية اللبنانية  ولية املوؤ وقد اأطلقت التفاقية الأ

وروبي الزراعي.  وروبي �ستلغى فوراً عند �رشيان مفعول التفاقية، مع بع�ش ال�ستثناءات التي تعترب جمالت »ح�سا�سة« يف اإنتاج الحتاد الأ امل�سدرة اإىل الحتاد الأ

ي�سع  وباملثل،  اللبناين.  املن�ساأ  الزراعية ذات  املنتجات  بكل  التجارة  يُحدد �رشوط  الذي  قتة،  املوؤ التفاقية  � من  الربوتوكول  دت يف  ُعدِّ ال�ستثناءات  وهذه 

وروبي الزراعية. وعلى لبنان اأن يبداأ تنفيذ كل التزاماته يف ما يتعلق بخف�ش الر�سوم اجلمركية،  الربوتوكول � من التفاقية �رشوط التجارة مبنتجات الحتاد الأ

وروبي واحلكومة اللبنانية يف نهايتها اإىل  قتة، خالل � �سنوات بعد دخول التفاقية حيز التطبيق، بحيث �سيعمد كل من الحتاد الأ كما نُ�شَّ عليه يف التفاقية املوؤ

جراءات، وفق الغر�ش املن�سو�ش عليه، لتحقيق حترير التجارة بينهما. تقومي الو�سع بغية تعيني الإ

وروبي اإلغاًء فورياً للر�سوم على عدد كبري من املنتجات ذات املن�ساأ اللبناين، عند دخول التفاقية حيز  وبالن�سبة اإىل املنتجات الزراعية امل�سنعة، يتعهد الحتاد الأ

التطبيق. ومن ناحية اأخرى، يعد لبنان باإزالة الر�سوم على ��0 جمموعة منتجات ذات من�ساأ اأوروبي فوراً، وبخف�ش الر�سوم اجلمركية بن�سبة %�0 على �00 

جمموعة منتجات اأخرى. و�سيحدث هذا التخفي�ش التجاري تدريجياً، بني � و�� �سنة من الفرتة النتقالية.

وروبي معفية من الر�سوم والكوتا )duty & quota free( منذ اتفاقية  ويف �سدد املنتجات ال�سناعية، تتمتع املنتجات اللبنانية بالو�سول اإىل �سوق الحتاد الأ

وروبي ال�سناعية، ابتداء من  قتة فتعزز عملية تخفي�ش تدريجي للر�سوم اجلمركية اللبنانية على �سلع الحتاد الأ التعاون املعقودة يف عام ����. اأما التفاقية املوؤ

ال�سنة ال�ساد�سة بعد دخول التفاقية حيِّز التطبيق، بحيث يكتمل التخفي�ش بحلول ال�سنة الثانية ع�رشة.

وروبي بتقدمي م�ساعدات مالية اإىل لبنان يف جمالت ذات اأهمية خا�سة، مراعاة لن�سو�ش اتفاقية ال�رشاكة؛ وهذه ت�سمل حتديث  د الحتاد الأ ومبوازاة ذلك، يتعهَّ

دارية الالزمة لتنفيذ التفاقية، والن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية«، وحت�سني حماية امللكية  ال�سلطات اجلمركية وقوانني التناف�ش وع�رشنتها، وتعزيز البنية الإ

الفكرية، وبناء القدرات يف ما يتعلق باملعايري واملوا�سفات. وقد تلقَّى لبنان بني عامي ���� و�000 اأكرث من ��0 مليون يورو هبات تندرج حتت برنامج 

نف�سه،  طار  الإ وروبي. ويف  الأ لدى الحتاد  وروبية-املتو�سطية  الأ لل�رشاكة  الرئي�سية  التمويلية  الذراع  )MEDA Program(، وهو  م�ساعدات »ميدا« 

يهدف برنامج امل�ساعدات »ميدا II( »MEDA II Program( يف الفرتة ��00-�000 اإىل موا�سلة تي�سري النتقال اإىل التجارة احلرة. وكجزء من 

تنمية  �0 مليون يورو لدعم  وروبي  الأ �ش الحتاد  الوطني« )�The National Indicative Program( �00�-�00 خ�سَّ الدليل  »الربنامج 

قطاع التجارة اللبناين.

م�رش2

م مبوجبها ملنتجاتها ال�سناعية و�سوٌل معفى من الر�سوم اإىل �سوق  وروبي، حيث ُقدِّ منذ عام ���� كانت مل�رش اتفاقية تعاون اقت�سادي ومايل مع الحتاد الأ

 multi-fiber(« لب�سة  والأ ن�سجة  الأ حول  طراف  الأ متعددة  »التفاقية  �سمن   )quotations( �سة  املح�سَّ ال�ستثناءات  بع�ش  مع  وروبي،  الأ الحتاد 

مريكية يف بريوت( لـ »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« يف حزيران )يونيو( 2006 ل�شالح  ها د. كرمي مقد�شي )اجلامعة االأ 1  باال�شتناد اإىل ورقة اأعدَّ
برناجمها اخلا�ص باأثر حترير التجارة االقت�شادي-االجتماعي على لبنان.

وروبية-املتو�شطية« وعالقاتها باتفاقية اأغادير؛ التجربة امل�رشية مع اتفاقية  متها د. هناء خري الدين )جامعة القاهرة« حول »ال�رشاكة االأ 2  باال�شتناد اإىل مداخلة قدَّ
ول )دي�شمرب( 2006. وروبية-املتو�شطية«، وذلك خالل ور�شة عمل عقدت يف القاهرة حول »اتفاقيات التجارة احلرة واملنطقة العربية« خالل كانون االأ ال�رشاكة االأ
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agreement on textiles and garnments(. ومع الن�سمام اإىل »منظمة التجارة العاملية« ا�ستلزمت التبادلية املنفَّذة النتقال من اتفاقية التعاون 
اإىل اتفاقية تارة حرة/ اتفاقية �رشاكة، كجزٍء من عملية »بر�سلونة«.

وروبي، يف حني  وروبي اأهم �رشيك تاري مل�رش. ففي اأوا�سط الت�سعينات، اأكرث من %�� من �سادرات م�رش وم�ستورداتها كانت مع الحتاد الأ يُعترب الحتاد الأ

تدنَّت اإىل %�� مع بداية عام ��00. وقد امتدت املفاو�سات بني الطرفني بني ���� حتى ����، ويف عام ��00 ُوقِّعت التفاقية وبُدئ تنفيُذها يف 

ثر  ردن وم�رش وتون�ش واملغرب( قبل توقيع التفاقية، اأنَّ الأ ت الأ عام ��00. وقد بيَّنت الدرا�سات التي اأجراها باحثون م�رشيون و»البنك الدويل« )وقد غطَّ

على م�رش لن يكون �سلبياً كما كان متوقَّعاً، وخ�سو�ساً لي�ش بقدر �سلبية اأثر التفاقية الواقع على كل من تون�ش واملغرب. وتف�رش ذلك حقيقة اأنَّ ال�سادرات 

ن�سجة كانت تندرج حتت فئة تختلف عن تلك التي تندرج حتتها ال�سادرات ال�سينية. لب�سة والأ امل�رشية من الأ

دت اإىل �� �سنة  وقد تطلبت التفاقية القت�سادية واملالية اأنَّ تلغي م�رش الر�سوم اجلمركية على املنتجات ال�سناعية على امتداد فرتة �� �سنة. وهذه الفرتة ُمدِّ

وروبي. ولكن مل يكن  وروبي نظراً لتفاقية تف�سيلية �سابقة كانت عقدتها مع الحتاد الأ بالن�سبة اإىل ال�سيارات. وقد كان مل�رش و�سول حر اإىل �سوق الحتاد الأ

وروبي، بالنظر اإىل اأنَّ هذا املجال كان خا�سعاً لكوتا ت�سبه تلك التي جرى تبنِّيها وفق  ن�سجة امل�رشية اإىل �سوق الحتاد الأ يُتوقَّع من التفاقية و�سول اأف�سل لالأ

كت يف العامل كله يف عام ��00. لب�سة«، التي ُفكِّ ن�سجة والأ طراف حول الأ مندرجات »التفاقية متعددة الأ

ر ابتداًء من �سنة التفاقية  خرية –اأي املواد- حُترَّ ولية/ املواد اخلام. وهذه الأ ة اأربع قوائم ينفذ التحرير على اأ�سا�سها عرب التفاقية: اأوًل ثمة واحدة للمواد الأ وثمَّ

ة قائمة ثانية للموارد الو�سيطة )intermediate resources( وحتريرها يبداأ يف ال�سنة الرابعة وميتد �ست �سنوات. اأما  وىل، ومتتد اأربع �سنوات. وثمَّ الأ

القائمة الثالثة فتخت�ش باملنتجات النهائية؛ ويبداأ حتريرها يف ال�سنة ال�ساد�سة وميتد ثماين �سنوات. وُخ�ستَّ ال�سيارات بالقائمة الرابعة، حيث يبداأ التحرير يف 

ال�سنة الثامنة وميتد ثماين �سنوات.

بيد اأنَّ اتفاقية ال�رشاكة ل تغطي املنتجات الزراعية واملنتجات الزراعية امل�سنعة، با�ستثناء زيادة يف بع�ش احل�س�ش )quotations(. ووفق التفاقية اأ�سبح 

�سافة اإىل ذلك، مل يُ�سَمل تبادل  ن الزراعي حتت احلماية. وبالإ املكونِّ اأو العن�رش ال�سناعي يف املنتجات الزراعية املُعاجَلة معفى من الر�سوم، يف حني ظل املكوِّ

قتة. ولكن م�رش  العمال يف التفاقية. فاتفاقية »غات�ش« )GATS Agreement( ت�سمح بحركة العمال �سمن ال�سيغة � )� Mode( بغية تبنِّي عمالة موؤ

وروبي يُرَجع اإىل ما ورد �سمن »منظمة  ما تزال ل ت�ستغل هذه ال�رشوط. فكال جمايل  اخلدمات وحقوق امللكية الفكرية يف ظل اتفاقية ال�رشاكة مع الحتاد الأ

التجارة العاملية«، ول متنح م�رش اأي تف�سيالت اإ�سافية.

وروبي اأي دعم لنقل التكنولوجيا، اأو  اأما امل�ساعدات املرتبطة بالتفاقية فتُدار من خالل برناجمي »ميدا I« و»ميدا II«. وهذه العملية ل تتطلَّب من الحتاد الأ

ن القدرات التكنولوجية امل�رشية. وبالتايل، فاإنَّ كفاءة هذه املوارد واأهدافها وا�ستخدامها تبقى غري وا�سحة. هذا، وحت�سل م�رش على  دعم القطاعات التي حُت�سِّ

م�ساعدات مالية لتح�سني مواردها ال�سناعية والب�رشية وتنميتها. ويذهب جزٌء من هذه امل�ساعدات اإىل امل�سائل البيئية ونقل التكنولوجيا.

يرمي الدعم املايل �سمن التفاقية اإىل التايل:

�سالحات ال�رشورية لتحرير التجارة وع�رشنة القت�ساد. k دعم الإ

k دعم القطاع اخلا�ش

k حت�سني املوارد الب�رشية

k تعزيز الهيكلة البنيوية )structural adjustment( واخل�سخ�سة
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k دعم ال�سندوق الجتماعي الوطني للتنمية واإ�سالح نظام التعليم

)R&D( تعزيز البحث والتنمية k

وروبي قبل اتفاقية ال�رشاكة. ومما  نها –اأي م�رش- ا�ستفادت اأ�ساًل من الو�سول اإىل �سوق الحتاد الأ وبوجه عام، لن ت�ستفيد م�رش كثرياً من اتفاقية ال�رشاكة، لأ

وروبي احلازم جداً يف ما يتعلق ب�سيا�ساته ال�سحية، مما يتطلب مزيداً من اجلهد لرفع م�ستوى التوعية بني املنتجني واملزارعني امل�رشيني  يجدر ذكره اأن الحتاد الأ

وروبي. لتجنُّب حتول هذه ال�سيا�سات اىل حواجز غري جمركية، مبا يحد بالتايل من �سادرات امل�رشيني اإىل الحتاد الأ

اجلزائر3

اأي حتى عام  �� �سنة،  انتقالية متتد  وروبي بكونها معيارية/ تقليدية )standard(؛ حيث متنح فرتة  اتفاقية ال�رشاكة بني كل من اجلزائر والحتاد الأ تَّت�سم 

���0 لالنتقال اإىل م�ستوى ال�سفر يف ما يتعلق بالر�سوم اجلمركية بني الطرفني. بيد اأنَّ القلق يتنامى يف ما يتعلق بقدرة اجلزائر على مواجهة التحديات الناجمة 
من عملية حترير التجارة، وخ�سو�ساً يف ظل اهمال القطاعات وال�سناعات الوطنية.

وروبي، و%�� من م�ستورداتها تاأتي منه؛ يف حني ي�سدر الحتاد الوروبي اإىل اجلزائر اأقل من %� من  ر اإىل الحتاد الأ ة %�� من منتجات اجلزائر تُ�سدَّ ثمَّ

�سادراته. ولكن امليزان التجاري بني الفريقني اإيجابي ل�سالح اجلزائر ب�سبب امل�ستوردات النفطية التي ت�سكل اأكرث من %�� من �سادرات اجلزائر اإىل الحتاد 

وروبي. هذا، وتتميز بلدان اجلوار اجلزائري بتنوع  وروبي. ومما ينبغي مالحظته اأنَّ اجلزائر هي البلد الوحيد الذي يتمتع مبيزان تاري اإيجابي مع الحتاد الأ الأ

�سادراتها الن�سبي، يف حني ت�سبح اجلزائر اأكرث فاأكرث معتمدة على ت�سدير النفط وحده.

ز على الهيدروكربونات )hydrocarbons( التي ت�سكل %��  هذا، وتهدد املوارد النقدية التي ُتنى من تارة النفط القت�ساد اجلزائري. فالقت�ساد يرتكَّ

من ال�سادرات، و%�� من العائدات ال�رشيبية احلكومية و%�0 من الناجت املحلي القائم. عالوة على ذلك، كانت عملية تنمية البالد خالل فرتة ال�سنوات 

الع�رش املا�سية �سديدة الرتباط باأ�سعار النفط.

وبالرغم من العائدات املرتفعة الناجمة من �سادرات النفط، لي�ست اجلزائر قادرة على اأن تعك�ش املنافع ذات ال�سلة، �سمن عملية تنمية م�ستدامة. ف�سيا�سات 

�س�سات العامة. اأ�سف اإىل ذلك اأنَّ �سيا�سات  الهيكلة البنيوية التي جرى تبنِّيها اإعداداً لتفاقية ال�رشاكة مل تُفد اأو مل تنفع القت�ساد اجلزائري ب�سبب �سعف املوؤ

التحرير وا�سرتاتيجياته انتُِقيَت ب�سعف، ومل تكن وا�سحة من حيث اأهدافها.

دنى يف املنطقة، با�ستثناء ما هو معمول  ولقد ُخفِّ�ست الر�سوم اجلمركية -ا�ستناداً اإىل ن�سائح »البنك الدويل« و»�سندوق النقد الدويل«، اإىل م�ستويات هي الأ

به يف تركيا واإ�رشائيل. ويبلغ متو�سط الر�سوم اجلمركية ال�سناعية يف اجلزائر %��، يف حني يبلغ اأق�ساها %�0؛ علماً اأنَّ ن�سبة متو�سطها يف تون�ش تبلغ نحو 

 .�0%
وهكذا، ي�سهد القطاع ال�سناعي يف اجلزائر عملية تفكك �سناعي )de-industrialization process(، حيث تناق�ست م�ساهمته يف الناجت املحلي 

القائم من �� اإىل %� خالل فرتة تخفي�ش الر�سوم اجلمركية. عالوة على ذلك، فاإنَّ معظم القطاع ال�سناعي مملوك من القطاع اخلا�ش، با�ستثناء قطاع النفط 

�س�سات �سغرية ومتو�سطة؛ وهذه لي�ست بقادرة على التناف�ش على  عمال يف اجلزائر مبني على اأ�سا�ش عائلي وعلى �سكل موؤ ة %�0 من قطاع الأ والغاز. وثمَّ

ر القت�ساد اجلزائري قبل اأوان ن�سجه، يف حني ل يزال القطاع اخلا�ش عاجزاً عن التناف�ش يف ال�ساحة الدولية. امل�ستوى الدويل. واإذن، يتحرَّ

مها ال�شيد يو�شف بن عبد اهلل )مركز البحوث االقت�شادية التنموية التطبيقية يف اجلزائر«، حتت عنوان: »املخاطر املرتبطة باتفاقية  3  باال�شتناد اإىل مداخلة قدَّ
التجارة احلرة على اجلزائر«، خالل ور�شة العمل املنوه بها اآنفًا.
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مريكية� الف�سل اخلام�ش: عن البلدان العربية واتفاقيات التجارة احلرة مع الوليات املتحدة الأ

�شافة اإىل انخراطها املتزايد يف »منظمة التجارة العاملية«، تعمد البلدان العربية اإىل ال�شلوع يف عدد من اتفاقيات التجارة احلرة،  باالإ

ردن )2001( واملغرب )2005( والبحرين )2006( وعمان  قليمية والثنائية، ومن بينها تلك التي عقدتها مع الواليات املتحدة ]االأ االإ

مارات العربية املتحدة وم�رش اإىل عقد اتفاقيات مماثلة مع الواليات املتحدة. )2006([. هذا، وتتطلع االإ

واجلدير ذكره اأنَّ اتفاقيات التجارة احلرة الراهنة مع الواليات املتحدة تختلف عن اأي من االتفاقيات ال�شابقة املعقودة معها. فجذور 

هذه االتفاقيات تنبع من ال�شيا�شات النيوليربالية التي فر�شتها اإدارة ريغان. ويف حني اأن كونغر�ص الواليات املتحدة رف�ص اإىل حد بعيد 

هذه ال�شيا�شات، اإال اأنَّ ريغان حاول دفعها من خالل الواليات املختلفة وعرب امل�شتوى املحلي. كما حاولت اإدارته ا�شتخدام اتفاقية 

التجارة  »منظمة  لـ  اأوروغواي  ، والحقًا جولة 
�
)NAFTA )»نافتا«  ال�شمالية  مريكية  االأ احلرة  التجارة  واتفاقية   )GATT( »غات« 

العاملية«، بهدف اإنقاذ هذه االتفاقيات.

وقد تزايدت م�شالح ال�رشكات )corporate interests( يف اتفاقيات التجارة احلرة مع اإدراك ال�رشكات الكبرية اأنَّ يف ا�شتطاعتها 

ثِّرة لتحقيق م�شاحلها. فتهافتت هذه ال�رشكات على متويل احلمالت االنتخابية  ا�شتخدام االتفاقيات املذكورة باعتبارها اأدوات نافذة وموؤ

جندة نف�شها  عمال العاملي. غري اأنَّ االأ جندة حتت �شعار مكافحة الفقر ودعم اأجندة قطاع االأ الرئا�شية املتعاقبة. وهكذا، فقد ُدِفَع بهذه االأ

كانت تبطن م�شالح مناق�شة للتجارة احلرة، كتعزيز نظم االمتيازات اأو الرخ�ص املت�شددة وغريها من العمليات احلمائية.

 Public مت من قبل د. مارتن كور )�شبكة العامل الثالث(، لوي لوري ول�ص )منظمة 1  ا�شُتفيد يف �شياق اإعداد هذا الف�شل بدرجة كبرية من املداخالت التي ُقدِّ
للتنمية«  احلكومية  العربية غري  املنظمات  »�شبكة  نظمتها  التي  العربية«،  املنطقة  احلرة يف  التجارة  »اتفاقيات  قليمية حول  االإ العمل  ور�شة  Citizen( خالل 

ول )دي�شمرب(، 2006. بالتعاون مع »�شبكة العامل الثالث« يف القاهرة، كانون االأ

2  متثل »نافتا« )NAFTA( اتفاقية التجارة احلرة بني كل من كندا والواليات املتحدة واملك�شيك، حيث دخلت حيز التطبيق يف كانون الثاين )يناير( 2004.
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مقاربة الوليات املتحدة لتفاقيات التجارة احلرة

نتخرط البلدان املتقدمة، وال�شيَّما الواليات املتحدة، يف اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية على نحو متزايد، اإذ حتاول من خالل هذه 

طراف. فغالبًا ما تتجاوز اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية هذه  االتفاقيات حتقيق امل�شالح التي اأخفقت يف حتقيقها لتاأمني النظام متعدد االأ

ل جزءاً من مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية«.  جتارة ال�شلع لت�شمل اال�شتثمار وامل�شرتيات احلكومية واملناف�شة، وهذه كلها ال ت�شكِّ

التجارة  منها يف ظل »منظمة  ت�شتفيد  اأن  النامية  للبلدان  التي ميكن  الفقرات واملرونات  ان حتد من  الثنائية  االتفاقيات  واأي�شًا، حتاول 

�
العاملية«، وذلك يف جماالت اخلدمات وال�شلع امل�شنَّعة والزراعة، كما يف اتفاقية »تريب�ص«.

ومع ال�شعوبات التي تواجهها املفاو�شات يف »منظمة التجارة العاملية«، فاإنَّ اتفاقيات التجارة احلرة تتو�شع اأي�شًا لت�شمل جماالت 

اأكرث فاأكرث، �شكل االتفاقيات االقت�شادية واالجتماعية والبيئية. وقد بذلت  البيئية وقوانني العمل. فهي تتخذ،  القوانني  جديدة، منها 

املجموعات البيئية وجمموعات العمال ال�شغوط حلمل هذه املعايري اإىل »منظمة التجارة العاملية«، ولكنَّ البلدان النامية اأدركت اإمكان 

املنظمات غري احلكومية اجلنوبية على رفع  املطاف، عملت  نهاية  اأدوات حمائية. ويف  املتقدمة بو�شفها  البلدان  قبل  ا�شتخدامها من 

م�شتوى وعي حكوماتها يف ما يتعلق بهذه امل�شاألة، وحالت دون اإدخال هذه املعايري يف قواعد »منظمة التجارة العاملية« وقوانينها. ويف 

اتفاقية »نافتا« ُدجمت هذه املعايري من خالل باب )ف�شل( منف�شل، ولي�ص يف الف�شل املتعلق بالو�شول اإىل ال�شوق. هذا، وُت�شاف هذه 

املعايري اأكرث فاأكرث اإىل اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية.

اتفاقيات  تفعيل  وال�شني- عملية  اليابان  خراً  وروبي، وموؤ االأ املتحدة واالحتاد  الواليات  –وحتديداً  الكربى  التجارية  القوى  تدفع 

ق�شاء« �شل�شلة من  التجارة احلرة الثنائية، بحيث يحاول كل طرف ان يحقق اأهدافه »النموذجية« اخلا�شة. وقد خلق »اخلوف من االإ

ردود الفعل بني البلدان النامية ال�شاعية اإىل عقد اتفاقيات التجارة احلرة مع البلدان التجارية الكربى. وهكذا، يف مقابل ما يبدو كمنافع 

اأثر �شلبي كبري على التنمية  هام�شية، تعمد البلدان النامية اإىل تقدمي تنازالت كربى. فهذه االتفاقيات النيوليربالية اجلديدة �شيكون لها 

طراف. فقد بيَّنت درا�شات »نافتا«، مثاًل، اأنَّ منوذج الواليات املتحدة  الب�رشية يتجاوز اأثر اتفاقيات »منظمة التجارة العاملية« متعددة االأ

التفاقيات التجارة احلرة اأخفق، �شواء على ال�شعيد االقت�شادي اأم جلهة الوعود اخلا�شة املحددة بزيادة كفاءة القطاع اخلا�ص والكفاءة يف 

�
.)FDI( جنبي املبا�رش �شعار، والزيادة يف اال�شتثمار االأ االأ

التي ت�شمل   )TRIPS-Plus( »تريب�ص«-زائد  اتفاقيات  توقيع  على  النامية  البلدان  املتحدة  الواليات  مع  احلرة  التجارة  اتفاقيات  جُترب  املثال،  �شبيل  على    3
للملكية  العاملية  »املنظمة  لـ  التابعتني   )Performance & Ponograms Treaty( والبونوغرام«  داء  و»االأ  )Copyright Treaty( الن�رش«  اتفاقيتي »حق 

 Patent( »)(، و»اتفاقية قانون االمتيازات )اأو الرخ�صPatent Cooperation Treaty( »)(، و»اتفاقية تعاون االمتيازات )اأو الرخ�صWIPO( »الفكرية

.)UPOV( »شناف النباتية اجلديدة� Law Treaty(، و»اتفاقية العالمة التجارة امل�شجلة« )Trademark Treaty(، و«احتاد حماية االأ
 NAFTA>s Threat to Sovereignty & Democracy:»  :2005 Public Citizen يف �شباط )فرباير(  التي ن�رشتها  التالية  التقارير  اأنظر، مثاًل،    4
Lessons for the Central America FTA ;2005-The Record of NAFTA Chapter 11, Investor-State Cases, 1994. متوفر على املوقع 

www.citizen.org/documents/Chapter%2011 20Report%20Final.pdf :ال�شبكي التايل
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النامية  للبلدان  املحلية  ال�شيا�شات  التغيريات يف  باجتاه  للدفع  املتحدة  الواليات  بيد  اأداًة  اأي�شًا  احلرة  التجارة  اتفاقيات  ومتثِّل  هذا، 

املتحدة  الواليات  نة التفاقيات  املكوِّ العنا�رش  واإنَّ  ل�رشكاتها.   العاملية«  التجارة  تتحقق من خالل »منظمة  التي مل  ال�شمانات  وتاأمني 

جباري، واخل�شخ�شة وحترير القوانني، وتغطية امل�شرتيات احلكومية  التجارية احلرة -مبا فيها حقوق امل�شتثمر، وحترير قطاع اخلدمات االإ

�ص كلها قدرة البلدان النامية على اإبقاء ال�رشكات الكربى القائمة يف الغرب خارج  لل�شلع واخلدمات، و�شمول �شيا�شة التناف�ص- تقوِّ

�شواق املحلية. مثاًل، تتجاوز متطلبات حق امللكية الفكرية يف اتفاقيات التجارة احلرة ما هو مطلوب مبوجب د�شتور الواليات املتحدة  االأ

البلدان  مع  املتحدة  الواليات  عقدتها  التي  احلرة  التجارة  اتفاقيات  كل  »نافتا« ويف  ُت�شَمل يف  املت�شددة  نات  املكوِّ وهذه  وحماكمها. 

ردن. العربية، بالرغم من اأنها مل تكن م�شمنة يف االتفاقية الثنائية املعقودة مع االأ

الواليات  تعمد  اأن  ال�رشية ميكن  بند  التجارة احلرة. وحتت  اتفاقيات  ب�شاأن  التفاو�ص  ال�رشية عند  املتحدة  الواليات  ت�شرتط  راهنًا، 

املتحدة اإىل ت�شجيل املفاو�شات على �رشيط فيديو عند اإجرائها على اأر�شها. غري اأنَّه عندما جُترى املفاو�شات يف بلدان اأخرى ال ُي�شمح 

للبلد امل�شيف حتى باإجراء ت�شجيلها �شمعيًا. هذا، وقد اتَّخذت دول خمتلفة مواقف حيال هذا املو�شوع. فقد ن�رشت كولومبيا، مثاًل، 

نها اأدركت اأن االتفاقية كانت مهمة جداً وتلزم ُمناق�شتها على امل�شتوى الوطني. اأما اتفاقية  االتفاقية يف ال�شحف فيما التفاو�ص جاٍر، الأ

مَّ ممثلو املجتمع املدين  نرتنت«. ويف بع�ص البلدان �شُ لت على »االإ الواليات املتحدة-تايلند املتعلقة بالغزل والن�شيج فقد ت�رشَّبت وُحمِّ

تهم الواليات املتحدة اإىل فرق مفاو�شاتها. والقطاع اخلا�ص اإىل الفرق املُفاِو�شُة ملواجهة جمموعات امل�شت�شارين الذين �شمَّ

اإذ ال ميكنها  التجارة احلرة؛  اتفاقيات  الزراعة من خالل  تنازالت يف  ُتقدم على  املتحدة لن  الواليات  اأنَّ  املهم اال�شارة على  ومن 

نَّه ال ميكن ف�شل اإعانات الدعم املحلية والت�شديرية  طراف، الأ تقدمي التنازالت هذه خارج »منظمة التجارة العاملية« والعملية متعددة االأ

�شت التف�شيالت  بح�شب كل بلد، بل ميكن فقط اأن يجري التفاو�ص ب�شاأنها �شمن »املنظمة«. ويف �شدد املنتجات ال�شناعية، فقد ُخفِّ

ن�شجة –وهذه تعترب املجال الرئي�شي ذات الكمون ل�شالح البلدان النامية- نظراً لنهاية اتفاقية التف�شيالت يف ظل »منظمة التجارة  على االأ

العاملية«. وبالتايل، لن تك�شب البلدان النامية ما هو ا�شايف يف ذلك املجال يف ظلِّ اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية. اأما يف اخلدمات، 

يجابية. ويف اال�شتثمار تطيح  ف املعاملة املت�شاهلة يف ظل مقاربة القائمة االإ ت�شعى الواليات املتحدة اإىل فر�ص معاملة خمتلفة، حيث جُترَّ

جنبية. ويف ما يتعلق  اتفاقية التجارة احلرة الثنائية بقدرة بلد ما على اأن يختار �شيا�شته اال�شتثمارية يف ما يتعلق باال�شتثمارات املحلية واالأ

بامل�شرتيات احلكومية، فاإنَّ اخليار الذي تنتهجه احلكومة حليازة، اأو اقتناء املنتجات، اأو بناء امل�رشوعات، �شيكون مقيداً من خالل اتفاقية 

ال�شيا�شة  على  �شلبية  تبعاٍت  يولِّد  وهذا  جانب.  االأ واملقاولني  دين  املورِّ اأمام  مفتوحًا  �شيكون  القطاع  هذا  اأنَّ  احلرة؛ يف حني  التجارة 

املحلية. واإذن، ينبغي على البلدان النامية اأن ال تتوقَّع  عائدات مرتفعة من اتفاقيات التجارة احلرة، اأخذاً بعني االعتبار النماذج احلالية 

التي تروج لها الواليات املتحدة وغريها من البلدان املتقدمة.

. Trade Model »Documenting the Evidence of the Failed NAFTA-WTO« Oct. 2006 :اأنظر اأي�شًا

http://www.citizen.org/documents/FLYERO_1.pdf :متوفر على املوقع التايل
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ق �شيا�شة  اأدوات تعوِّ اأي�شًا  اأكرب؛ فهي  اإىل �شوق  اأكرث من جمرد م�شاألة الو�شول  الثنائية  ويف اجلوهر، تعالج اتفاقيات التجارة احلرة 

البلدان النامية الوطنية، وحتد من كمونها على التنمية.

هذا، وت�شمل اجلوانب الرئي�شية يف اتفاقية ثنائية للتجارة احلرة التايل:

k و�شول ال�شلع اإىل ال�شوق

k اخلدمات بوجه عام

k اأبواب )ف�شول( للخدمات اخلا�شة التي تتعامل مع اخلدمات املالية واالت�شاالت البعيدة

k حقوق امللكية الفكرية

k اال�شتثمار، امل�شرتيات احلكومية و�شيا�شة التناف�ص

k معايري وم�شائل العمل والبيئة

بواب )الف�شول(. يف يلي اأدناه تف�شري للتبعات التي ميكن اأن تن�شاأ من خمتلف البنود الواردة حتت هذه االأ

عن و�سول املنتجات غري الزراعية اإىل ال�سوق

ت�شمل اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية حقوق وموجبات وا�شعة يف �شدد الو�شول اإىل ال�شوق للمنتجات غري الزراعية. ففي اتفاقية 

بني  حرة  جتارة  منطقة  واأن�شئت  امل�شنَّعة،  املنتجات  على  اجلمركية  الر�شوم  كل  األغيت  ردن  واالأ املتحدة  الواليات  بني  احلرة  التجارة 

الفريقني املتعاقدين.

على البلد الذي يوقِّع اتفاقية جتارة حرة ثنائية مع الواليات املتحدة اأن مينح منتجات البلد ال�رشيك معاملة ال تكون اأقل تف�شياًل من 

م معاملة تف�شيلية لل�شلع اليابانية تفوق معاملته  ردن يقدِّ املعاملة املمنوحة ملنتجات من اأي بلٍد اآخر. وكمثل ب�شيط على ذلك، اإذا كان االأ

تية من الواليات املتحدة معاملة  ردن- اأن مينح ال�شلع االآ ملنتجات اأي بلدان اأخرى، فاإنَّ اتفاقية التجارة احلرة توجب عليه –اأي على االأ

�شافة اإىل جدول زمني للتنفيذ )�شيغ  تية من اليابان. وت�شمل قوائم ال�شلع الكاملة التي �شُتمَنح هذه املعاملة، باالإ مماثلة لتلك ال�شلع االآ

ردن، حتدد االتفاقية من قدرته على و�شع �رشائب على  للتخفي�ص modalities for reduction(، يف ملحقات االتفاقية. ويف حالة االأ

هة اإىل �شوق الواليات املتحدة. وقد يرغب العديد من البلدان، التي ت�شدر مواد خامًا اأو منتجات  ال�شادرات اأو قيود على ال�شلع املوجَّ

جراءات ال ميكن املحافظة عليها  غري منجزة، اأن ال ت�شدرها، بل اأن ت�شتخدمها يف ال�شناعات املحلية ل�شالح االقت�شاد املحلي. وهذه االإ

ردن. يف ظل اتفاقية ثنائية للتجارة احلرة كتلك التي ُيعمل بها بني الواليات املتحدة واالأ

اجلدير يف الذكر اأنَّ يف البلدان املتقدمة ر�شومًا جمركية متدنِّية جداً يف القطاع ال�شناعي، حيث تبلغ ن�شبتها نحو 3 اأو %4. ومن 

حيث املنتجات ال�شناعية، فاإنَّ اأ�شواق البلدان املتقدمة مفتوحة على نحو كبري. وهكذا، فاإنَّ البلدان النامية لن تك�شب كثرياً يف ما يتعلق 

 supply( نتاجية بالو�شول اإىل ال�شوق بالنظر اإىل اتفاقية التجارة احلرة الثنائية مع الواليات املتحدة، اإذ اأنَّ عراقيلها تكمن يف قدراتها االإ
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capacity( ال يف معدالت الر�شوم اجلمركية املعمول بها يف �شوق الواليات املتحدة. غري اأنَّ بع�ص العيوب ما يزال موجوداً، مبا يف 
ذلك القمم اجلمركية )tariff peaks( وت�شعيد الر�شوم اجلمركية على عدد من املنتجات. فهذه القمم والت�شعيدات ُت�شتخَدم حلماية 

ال�شلع املعاجَلة )processed goods(؛ فمثاًل تعترب الر�شوم اجلمركية على �شادرات الكاكاو )cocoa( من البلدان النامية متدنِّية جداً، 

يف حني اأنَّها تزداد على الكاكاو املُعاَلج، لت�شبح اأعلى بكثري على ال�شوكوال.

لب�شة وغريها من  ن�شجة واالأ النامية، وخ�شو�شًا يف ما يتعلق باالأ البلدان  اأكرث من هذا النوع من التحرير هي  تتاأثر  البلدان التي  اإنَّ 

ل ال�شناعي الرئي�شي )من  لب�شة امل�شغِّ املنتجات التي تعتمد ب�شكل ا�شا�شي على اليد العاملة. فعلى �شبيل املثال، تعترب �شناعة الن�شيج واالأ

حيث العمالة(، ]وال�شيَّما يف اأو�شاط الن�شاء[ يف البلدان العربية. فامل�شدرون العرب يواجهون �شعوبة يف التناف�ص خا�شة مع و�شع حد 

لب�شة. اأما هوام�ص التف�شيالت التي تكت�شب من خالل اتفاقية التجارة احلرة فال يبدو اأنها كافية للمحافظة على احلدِّ  التفاقية الن�شيج واالأ

�شيويني، وحتديداً عندما تطبق كذلك قواعد املن�شاأ ال�شارمة. دين االآ التناف�شي يف مواجهة املورِّ

الناجمة من  العائدات  اإىل خ�شارة  نظراً  بالكامل،  اأ�شواقه  ما  بلٌد  يفتح  اإىل تكاليف عالية عندما  دي  توؤ التجارة احلرة  اتفاقيات  اإنَّ 

اأنَّ  اإىل  �شافة  باالإ احلكومية.  العائدات  من  و30%   10 بني  ما  العربية  البلدان  من  العديد  يف  تبلغ  العائدات  فهذه  اجلمركية.  الر�شوم 

�شواق املحلية تخ�رش ف�شحة ال�شيا�شة، وخ�شو�شًا يف ما يتعلق برتويج وت�شدير منتجاتها امل�شتقبلية. عالوة على ذلك، فاإنَّ البلدان التي  االأ

الت ر�شومها اجلمركية من خالل اتفاقية جتارة حرة ثنائية-  تفاو�ص لالن�شمام اإىل »منظمة التجارة العاملية« –ولكنها اأنق�شت اأ�شا�شًا معدَّ

�شتجد �شعوبة فائقة يف ال�رشوع مبفاو�شاتها يف »املنظمة« منطلقة من معدالت ر�شوم جمركية مرتفعة. اأما بالن�شبة اإىل البلدان، التي هي 

�ص قدراتها الدفاعية يف  �شل اأع�شاء يف »املنظمة«، فاإنَّ التزاماتها بر�شوم جمركية اأدنى من خالل اتفاقيات التجارة احلرة �شتقوِّ يف االأ

ردن واملغرب. مفاو�شات »منظمة التجارة العاملية. وهذا ميكن اأن يكون حالة م�رش واالأ

ومع زيادة عدد االتفاقيات الثنائية التي وقعتها الواليات املتحدة، ت�شبح التف�شيالت التي ت�شعى لتحقيقها البلدان ال�رشيكة حمدودة، 

يف حني اأنها تواجه تناف�شًا متزايداً من بلدان اأخرى وقَّعت مع الواليات املتحدة اتفاقيات جتارة حرة. وهكذا، ومن اأجل اال�شتفادة من 

ف�شليات التي توفرها اتفاقيات التجارة احلرة، فمن اال�شا�شي اأن يركز البلد على ان ي�شبح منتجًا اأكرث كفاءة من اأن يقت�رش همه على  االأ

الو�شول اإىل ال�شوق.

ما يلي من �رشوط مهمة يف ما يتعلق مبفاو�شات الو�شول اإىل ال�شوق غري الزراعية:

غري  ال�شوق  اإىل  بالو�شول  املتعلقة  االتفاقيات  على  املفاو�شات  مبقاربات  يف  وا�شحة  اهداف  تو�شع  اأن  املهم  من   k

الزراعية.

حتتاج البلدان اإىل حتديد ماهية املنتجات التي تهمها ويف �شاحلها.  k

املنتجات،  د خا�ص من  بعدد حمدَّ االتفاقية  د  اأن حتدِّ البلدان  اإذن على  ينبغي  التبادلية،  تقوم على  االتفاقيات  اإذا كانت   k

وتبادلها مع عدد معنيَّ من املنتجات التي ت�شتطيع من خاللها ان حتقق التف�شيالت.
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من بنوداً  النظر فيها ولتوؤ لتعيد  ال�رشيكة  البلدان  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  يت�شنَّى  اأن تكون االتفاقية حمدودة زمنيًا كي  يجب   k

خا�شة وتف�شيلية وا�شحة ُيعرَتَف بها دوليًا يف اتفاقيات التجارة.

على احلكومات اأن ت�شت�شري النقابات وال�شناعات املحلية لتحديد مكامن القوة ومواطن ال�شعف املوجودة يف القطاع   k

ال�شناعي املحلي.

يجب اأن يكون لدى احلكومة خطة �شناعية مدرو�شة جيدات ميكنها اأن ت�شكل اأ�شا�شًا فكريًا للتفاو�ص ب�شاأن اأي اتفاقية   k

جتارة حرة.

عن نفاذ املنتجات الزراعية اإىل ال�سوق

يف اتفاقياتها للتجارة احلرة الثنائية، ت�شرتط الواليات املتحدة ت�شفري )zeroing( الر�شوم اجلمركية الزراعية مبرور الوقت. وال�شيء 

»منظمة  ظل  –يف  اجلمركية  الر�شوم  فاإنَّ  باملقابل،  اجلمركية.  الر�شوم  هذه  زالة  الإ املتاح  الوقت  هو  عليه  اُلتفاو�ص  يتم  الذي  الوحيد 

اتفاقيات  الزراعية يف  البنود  النتائج املحتملة من  ن�شتو�شح  تفاو�شي معنيَّ وال ت�شفر. ولكي  اإىل م�شتوى  �ص  ُتخفَّ العاملية«-  التجارة 

التجارة احلرة الثنائية مع الواليات املتحدة، يجدر النظر يف نتائج اتفاقية »نافتا«، التي تقدم قاعدة بيانات متتد على 12 �شنة من التنفيذ 

الفعلي لنموذج جتارة حرة يف الزراعة. ف�شمن »نافتا« األغيت الر�شوم اجلمركية على حم�شول الذرة يف املك�شيك بالكامل بحلول عام 

. ونتيجة لذلك، ا�شبح حجم تبادل الذرة  1999، يف حني اأنَّ اإعانات الدعم التي تدفعها الواليات املتحدة للمح�شول املذكور مل تتغريَّ
بني الواليات املتحدة واملك�شيك هائاًل. بيد اأنَّ الكلفة الب�رشية التي ترتبت عن هذه االتفاقية يف املك�شيك �شملت نزوح 1،5 مليون من 

عائالت املزارعني يف غ�شون �شنتني، وتزايد دراماتيكي طراأ على الدين، وم�شتويات اجلوع وعدد ال�شكان الذين بات و�شولهم اإىل 

الغذاء حمدوداً. وبا�شتثناء ما كان يحدث يف �شنوات اجلفاف، مل تكن املك�شيك ت�شتورد ذرًة مطلقًا قبل تنفيذ متطلبات اتفاقيات »منظمة 

�شت الر�شوم اجلمركية، كانت ذرة الواليات املتحدة املدعومة اأرخ�ص بكثري. وهكذا، فاإنَّ ال�شعر  التجارة العاملية« و»نافتا«. فعندما ُخفِّ

اال�شعار  على  الرقابات  اأي�شًا  االتفاقية  اأزالت  كما  زراعيني.  مو�شمني  %80 يف غ�شون  بن�شبة  هبط  املك�شيكية  الذرة  مقابل  املدفوع 

جنبية. ومع اأنَّه مت خلق عدد من فر�ص العمل نتيجة االتفاقية، اإال  واأوجبت احلق يف احليازة )اأو االكت�شاب acquisition( لل�رشكات االأ

اأنَّ االقت�شاد املك�شيكي مل يكن قادراً على ا�شتيعاب عدد املزارعني النازحني ال�شاعني اإىل فر�ص عمل جديدة. عالوة على ذلك، فعندما 

ال�شني. وبالتايل،  اإىل  املولَّدة يف املك�شيك  العمل  انتقلت ن�شف فر�ص   ،2001 العاملية« يف عام  التجارة  ال�شني يف »منظمة  ان�شمت 

ت  فقد ازدادت الهجرة من املك�شيك اإىل الواليات املتحدة بن�شبة %60. وهبط دخل املزارعني يف بلدان »نافتا« الثالثة، يف حني تلقَّ

�
ق�شى. املك�شيك ال�رشبة االأ

غرا�ص تفاُو�شيَّة فاإنَّ �شنَّه حم�شور  تو�شع �شيا�شة الواليات املتحدة الزراعية وفق قانونها الزراعي الوطني )US Farm Bill(. والأ

الواليات  يف  الت�رشيعية  العملية  �شمن   2007 عام  خالل  جديد  زراعي  قانون  على  التفاو�ص  جرى  وقد  تقريبًا.  وحده  بالكونغر�ص 

Carlson، Laura )September 19، 2005(، <The Price of Going to Market«، IRC Americaswww.americaspoliy.org :5  ملزيد من املعلومات اأنظر
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ة حاجة اإىل تغيري جممل منوذج مقاربة  املتحدة، حيث ُيتوقَّع اأن متتد �شالحية القانون اجلديد من 4 اإىل 6 �شنوات. ولتغيري هذا القانون ثمَّ

غراق  ال�شيا�شة الزراعية. وهذا التعديل ممكن ان يت�شمن، مثاًل، و�شع قوانني ال ت�شمح للبلدان بت�شدير املنتجات املدعومة، لتجنب االإ

�شواق املحلية. وهكذا، �شيم�شح هذا للبلدان ذات  ل اإىل االأ اال�شواق امل�شتوردة مبنتجات متدنِّية ال�شعر. وهذه املنتجات املدعومة �شُتحوَّ

امليزة التف�شيلية احلقيقية بالت�شدير على نطاق اأكرب.

عن اخلدمات

يقدم معظم البلدان النامية القليل جداً من العرو�شات يف ما يتعلق بفتح قطاعاتها اخلدمية يف ظل »منظمة التجارة العاملية«. ونتيجة 

وروبي يف اجتاه ن�شبة حدية تبلغ  لذلك، فقد حاول بع�ص البلدان املتقدمة تغيري قوانني اتفاقية »غات�ص« )GATS(؛ مثاًل دفع االحتاد االأ

%60 من القطاعات لتحريرها. بيد اأنَّ هذا امل�شعى اأحبط يف »منظمة التجارة العاملية«. على اأنَّ البلدان املتقدمة توا�شل حماوالتها يف 
الدفع باجتاه تبني هذه العتبات احلدية )thresholds( عرب اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية. وهذا ما جنده وا�شحًا يف اتفاقيتي الواليات 

تلك  املفرو�شة يف قطاع اخلدمات  االلتزامات  تتجاوز  الثنائية  التجارة احلرة  اتفاقيات  ردن. فوفق  �شنغافورة واالأ املتحدة مع كل من 

يجابية مبقاربة القائمة ال�شلبية  االلتزامات املفرو�شة وفق »منظمة التجارة العاملية«. عالوة على ذلك، فقد ا�شُتعي�ص عن مقاربة القائمة االإ

]املزيد حول ذلك متوفر يف ق�شم اخلدمات حتت الف�شل الثالث[، التي تخ�رش البلدان يف ظلها القدرة على حماية القطاعات التي ميكن 
اأن ت�شبح ربحية وتناف�شية يف امل�شتقبل.

متثل اخلدمات املالية واالت�شاالت قطاعني خدميني خا�شني حتاول الواليات املتحدة اإزالة كل القيود على اال�شتثمارات املعنية فيهما. 

وهذا ما يظهر يف اتفاقيتي الواليات املتحدة مع كل من ت�شيلي و�شنغافورة. ونتيجة لذلك، فاإنَّ �رشكات الواليات املتحدة التي ت�شتثمر يف 

االت�شاالت �شُتمنح احلق يف ا�شتخدام من�شاآت البنى التحتية املحلية يف قطاع االت�شاالت يف البلد ال�رشيك. وما يجدر ذكره اأنَّه ما يزال 

لدى احلكومة يف معظم البلدان –حتى ولو كانت خدمات االت�شاالت فيها خم�شخ�شة- ح�شة كبرية و�شالت قوية مع ال�رشكة املالكة 

و�شيا�شاتها. غري اأنَّ مثل هذه التدابري حمظورة يف اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية للواليات املتحدة، بذريعة التناف�ص العادل. فالتحرير قد 

ذ يف بع�ص القطاعات، ولكنه يجب اأن ال ُيدار بطريقة حتد من قدرة البلد على اتخاذه قرارات �شيا�شية حلماية اقت�شاده  يكون مفيداً اإذا ُنفِّ

زمات. وو�شعه املايل يف امل�شتقبل اأو يف حاالت االأ

�ص  عالوة على ذلك، ويف حني اأنَّ الو�شول اإىل اخلدمات الع�رشية ميكنه اأن ي�شاعد الفقراء على زيادة اإنتاجيتهم، يجب اأن ال تقوِّ

التنازالت القدرة على توفري الو�شول ال�شامل اإىل اخلدمات ال�رشورية للتنمية الب�رشية، كال�شحة والطاقة واملياه/ ال�شحة )النظافة( العامة 

والتعليم. اإذ ينبغي الدفاع عن اال�شتقرار املايل والهوية الثقافية وال�شيطرة الفعالة على موارد الطاقة، وحمايتها، يف الوقت الذي ُي�شعى 

فيه اإىل فر�ص الت�شدير، مبا فيها حرية اأكرب لتنقل مقدمي اخلدمات. 
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عن حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة �

دنى  دنى حلماية امللكية الفكرية، وهي تعتمد على م�شتويات احلد االأ من املتفق عليه اأن اتفاقية »تريب�ص« ت�شع موا�شفات احلد االأ

كرث تف�شياًل، حماولة بذلك جمان�شة )harmonize( حماية امللكية الفكرية بني البلدان املختلفة. وقد اُأِمَل من  من احلماية ومعاملة البلد االأ

خرية من نوعها، وبذلك كان ُيتوقَّع اأن جتلب اال�شتقرار اإىل نظام امللكية الفكرية الدويل. اإال اأنَّ  اتفاقية »تريب�ص« اأن تكون االتفاقية االأ

طراف يف هذا احلقل، يف حني اعتقدت البلدان النامية  اتفاقية »تريب�ص«، بالن�شبة اىل البلدان املتقدمة، مثَّلت بداية املبادرات متعددة االأ

خري والنهائي من نوعه. فكل ما يتعدى اتفاقية »تريب�ص« ُيعترب »تريب�ص-زائد« ويعزز �رشوطًا ومتطلَّبات وبنوداً اأقوى  اأنها مثلت اجلهد االأ

واعمق.

تتَّخذ  املتحدة،  الواليات  املعقودة مع  الثنائية، وال�شيَّما تلك  التجارة احلرة  اتفاقيات  التي تكفلها »تريب�ص-زائد« عرب  فاملوجبات 

)اأو  جباري  االإ االمتياز  ا�شتعمال  على  والقيود  الرخ�شة،  اأو  االمتياز  �رشوط  ومتديد   ،)data exclusivity( البيانات  ح�رشية  �شكل 

مع  الرخ�ص(  )اأو  االمتيازات  وربط  البيانات،  االعرتا�شات، وحماية  على  والقيود   ،
�
)compulsory license جبارية  االإ الرخ�شة 

.)registration( الت�شجيل

اأنها متيل  اإذ  الفكرية وبنود »تريب�ص-زائد«؛  امللكية  يتعلق بحق  قوى يف ما  الواليات املتحدة االأ التجارة احلرة مع  اتفاقيات  ُتعترب 

ردن-الواليات املتحدة يف عام 2001، وُوقِّعت اتفاقية عمان يف عام 2006.  اإىل الزيادة مع كل اتفاقية ثنائية. مثاًل، ُوقِّعت اتفاقية االأ

دت  ردن على �رشوط »تريب�ص« ومتطلَّباتها مع معدل و�شطي يبلغ نحو 50 �شنة، بينما ُمدِّ وقد ا�شتندت حماية حق الن�رش يف اتفاقية االأ

على يف نوعها. كما تفر�ص اتفاقيات التجارة احلرة اأي�شًا حماية  يف اتفاقية عمان اإىل 70 �شنة. وهذه التمديدات غري م�شبوقة وهي االأ

دوية وحتد من التعريفات واملرونات املتوفرة عرب اتفاقية »تريب�ص«. اال�شتعماالت اجلديدة لالأ

بنود »تريب�ش-زائد« وامتيازاتها )اأو رخ�سها(

)اأو  االمتياز  مالك  حد غري  اأنه ال ميكن الأ يعني  �شنة. وهذا   20 ملدة  دوية  لالأ احتكار  باأنه   )  patentالرخ�شة )اأو  االمتياز  ف  يعرَّ

با�شت�شدار  اخر  بلد  قام  حال  يف  اأو  املدة،  تنق�شي  اأن  اإىل   ،)patented medicine( امتيازاً  امل�شجل  الدواء  ي�شتورد  اأن  الرخ�شة( 

6  متت اال�شتفادة يف اإعداد هذا اجلزء على مداخلة قدمتها �شاجنيتا �شائيكات من �شبكة العامل الثالث خالل االجتماع االقليمي حول »�شيا�شات تطوير التجارة 
واأثارها االقت�شادية واالجتماعية« دي�شمرب 2006، من تنظيم �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية.

 patented( من منتٍج ذي امتياز م�شجل )generic form( جتاريًا  م�شجل  غري  �شكاًل  ي�شتورد  اأو  ينتج  اأن  بها  يتمتع  ما  لبلد  جبارية  االإ الرخ�شة  ت�شمح    7
عالن املتعلق باتفاقية »تريب�ص« وال�شحة العامة )املتبنَّى يف 14 ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2001( يتمتَّع كل ع�شو باحلق يف منح االمتيازات )اأو  product(. وحتت االإ

ر�شيات التي مُتنح على اأ�شا�شها هذه االمتيازات )اأو الرخ�ص(.  جبارية وباحلرية يف تعيني االأ الرخ�ص( االإ
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امتيازاً )اأو رخ�شة( اإجبارية )compulsory license(. واالمتيازات )اأو الرخ�ص( مُتنح عادة لالخرتاعات التي ت�شتويف ثالثة معايري: 

ة )novelty(، واخلطوات االبتكارية )inventive steps(، والقدرة على التطبيقات ال�شناعية. هذا، وُت�شمن االمتيازات وفق  اجِلدَّ

دوية غري امل�شجلة جتاريا  دوية ميكنها اأن ت�شتفيد من ا�شترياد االأ القوانني املرعية داخل البلد. فالبلدان التي لي�ص فيها موجبات امتيازات لالأ

.
8
)generic medicines(

، ال�شادر عن »جلنة حقوق امللكية الفكرية« يف 
�
)Innovation & Public Health( »د تقرير »االبتكار وال�شحة العامة وي�شدِّ

»منظمة ال�شحة العاملية« )WHO(، على اأنَّ »اتفاقيات التجارة الثنائية يجب اأن ال ت�شعى اإىل دمج احلماية )مبوجب »تريب�ص-زائد«( 

نة يف اتفاقيات  دوية يف البلدان النامية«؛ لكن تبقى املوجبات الواردة يف »تريب�ص-زائد« م�شمَّ بطرق ميكن اأن حتد من الو�شول اإىل االأ

مريكية مع البلدان املنطقة  التجارة احلرة مع الواليات املتحدة. هذا، وتوجب اتفاقيات التجارة احلرة التي عقدتها الواليات املتحدة االأ

العربية، �رشوطًا تتجاوز ما توجبه اتفاقية »تريب�ص«. وهذه املوجبات ت�شمل:

للمنتجات  اجلديدة  لال�شتعماالت  رخ�شًا(  )اأو  امتيازات  املتحدة  للواليات  الثنائية  احلرة  التجارة  اتفاقيات  ت�شرتط   k

املوجودة )اأي تراكيب جديدة، ا�شتعماالت جديدة ملواد موجودة(، التي تنتج الكثري من االمتيازات اأو الرخ�ص الثانوية 

دوية وتبعات �شلبية مرتتبة عن متديد احتكار االدوية. املتعلقة باالأ

 pre-grant( منحها  تاريخ  قبل  االمتيازات  منح  معار�شة  عدم  �رشط  اأي�شًا  الثنائية  احلرة  التجارة  اتفاقيات  تفر�ص   k

opposition(، مما ال ي�شمح باأي معار�شة من قبل اأي من املجموعات قبل اأن مُينح دواٌء ما امتيازاً )اأو رخ�شة(. وهذا 
يظهر يف اتفاقيات الواليات املتحدة مع البحرين واملغرب وعمان، ويحدُّ من قدرات املجتمعات املتاأثرة على معار�شة 

منح االمتيازات )اأو الرخ�ص(.

ت�شمل اتفاقيات التجارة احلرة متديدات مدة االمتياز )اأو الرخ�شة( يف حاالت التاأخري يف فرتة منح االمتياز اإىل �شاحبه   k

ولة  اأو حامله. فالتمديدات نتنج عن ا�شتغراق وقت اطول يف اطار عملية املوافقة على الت�شويق. فوزارة ال�شحة هي امل�شوؤ

دوية ا�شتناداً اإىل فح�ص فعاليتها، مبا يف ذلك ما اإذا كانت تتَّ�شم باآثار جانبية حادة  ل االأ عادة عن هذه العملية، حيث ت�شجِّ

دوية ب�رشعة، وبهذا حتد  وما اإذا كانت حتوز جودة ت�شنيعية. فقد تدفع اإجراءات »تريب�ص-زائد« الوزارات اإىل مراجعة االأ

من اإمكانيات التحقق الدقيق منها.

كما ت�شمل اتفاقيات التجارة احلرة اإجراءات متعلقة بح�رشية البيانات )data exclusivity(. يف ما يلي عر�ص موجز   k

لتقنية هذا املو�شوع. ففي عملية ت�شجيل املنتج، تقدم �رشكة ما اإىل وزارة ال�شحة بيانات الفحو�ص التي اُأجِرَيت على 

اأم ال. وهذه البيانات تنتج عن  ل املنتج  اإذا كانت �شُت�شجِّ ن�شان لُت�شتخَدم يف الو�شول اىل القرار حول ما  احليوان واالإ

اإكلينيكية وهي حممية مبوجب اتفاقية حتت رعاية »منظمة التجارة العاملية«. وبالتايل، فهي حممية  فحو�ص واختبارات 

8 ُي�شتخدم يف هذا البحث م�شطلح »الدواء غري التجاري« للداللة على الدواء اجلينرييكي )generic medicine(، متييزاً له عن الدواء التجاري ذي العالمة 
.)trademarked branded medicine( التجارية امل�شجلة

http://www.who.int/intellectualproperty/en :9 لالطالع على التقرير ُيرجى زيارة املوقع التايل
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�شد اأي ا�شتعمال جتاري غري عادل. اإنَّ هذه البيانات غري متاحة لال�شتخدام العام )undisclosed(، وتتطلَّب جهداً 

ر ن�شخة غري م�شجلة جتاريا  بات كيميائية )chemical entities( جديدة. وعندما ُتطوَّ كبرياً لتوليدها، وهي تتعلق مبركَّ

ة حاجة لتكرار كل الفحو�ص واالختبارات  )generic version( فلن يكون لدى منتجها )generic producer( ثمَّ

مر غري اأخالقي يف ما يتعلق بتكرار  كلينيكية، التي قد تكون مكلفة وقد ت�شتغرق فرتة طويلة من الزمن، كما قد يعترب االأ االإ

اأن الدواء كيميائيًا هو نف�شه  اأن يبنيِّ  اإجراءات فح�شية واختبارية غري �رشورية. وهكذا، فعلى الدواء اجلينرييكي فقط 

جراء م�شموح به يف اطار »منظمة التجارة العاملية«. بيد اأنه، ويف  �شلي واأنه يتمتع باجلودة الت�شنيعية. وهذا االإ الدواء االأ

كلينيكي من قبل خمرتع  ظلِّ اتفاقية جتارة حرة ثنائية، ال ي�شمح البند املتعلق بح�رشية البيانات با�شتخ\ام بيانات الفح�ص االإ

11 �شنة من  وروبي يطلب  اأن االحتاد االأ 5 �شنوات، يف حني  الدواء اجلينرييكي لفرتة معينة من الزمن )عادة ت�شتغرق 

نه ال ميكن ت�شجيله با�شتخدام بيانات  ح�رشية البيانات(. وهكذا، ال ميكن اإنتاج الدواء اجلينرييكي خالل تلك الفرتة، الأ

�شلي. كلينيكي االأ الفح�ص االإ

وب�شورة  باالمتياز، ميكن  يتمتَّع  الدواء  يعد  مل  اإذا   )1( التايل:  والقيود  و�شاع  االأ اإىل  البيانات  ي ح�رشية  دِّ توؤ وبالتايل، 

دوية  مكان ا�شتعمال االأ طبيعية بيع الدواء اجلينرييكي فوراً. ولكن، اإذا كانت ح�رشية البيانات مطبقة، فلن يكون يف االإ

)اأو  بامتياز  اإذا كان دواء ما متمتعًا  بلد ما يتجاهل قواعد ت�شجيلها. )2(  اإذا كان  اإال  ل،  ُت�شجَّ نها قد ال  اجلينرييكية الأ

برخ�شة( ما، واإذا كانت ح�رشية البيانات م�شمونة �شمن �رشوط االمتياز )اأو الرخ�شة(، فال ميكن اإ�شدار االمتيازات )اأو 

نَّ البيانات �رشورية  جبارية )compulsory licenses( لت�شدير الدواء اأو ا�شترياده وفق �رشوط اأرخ�ص، الأ الرخ�ص( االإ

لت�شجيل ن�شخة الدواء اجلينرييكية )3( اإذا كانت ح�رشية البيانات م�شمونة حتى بعد نهاية اأجل االمتياز )اأو الرخ�شة( اأي 

دوية موجوداً حتى بعد انتهاء اأجل االمتياز )اأو الرخ�شة(. انها تتجاوز اأجل الع�رشين �شنة، �شيبقى احتكار االأ

ال�شلطة  ال�شحة  وزارة  توكل  العامل  بلدان  معظم  ففي   .)linkages( الروابط  اأي�شًا  احلرة  التجارة  اتفاقيات  ت�شمن   k

دوية وجودتها و�شالمتها، والتي متنح املوافقة على ت�شويقها. وهذا مف�شول عن  الدوائية الناظمة التي تنظر يف فعالية االأ

مكتب االمتيازات )اأو الرخ�ص( الذي ينظر يف م�شائل اجلدة واخلطوات االبتكارية والتطبيقية ال�شناعية التي تت�شم بها 

طباء، يف حني تعني املعايري  وىل )الفعالية واجلودة وال�شالمة( تعني ب�شورة رئي�شية ال�شيادلة واالأ باالمتيازات. فامل�شائل االأ

مريكية، فرتبط القدرة على منح الت�شويق بو�شعية امتياز  خرية كاًل من العلماء واملحامني. اأما اتفاقية التجارة احلرة االأ االأ

دوية. فبالروابط ال�شامنة، ال ميكن لل�شلطة الدوائية الناظمة اأن متنح املوافقة على ت�شويق دواء جينرييكي خالل كل  االأ

نَّ عليها اأن تنتظر انتهاء مفعوله اأو اأجله. ومن دون متطلَّب اأو �رشط الربط، يجب اأن تكون  فرتة �رشيان مفعول االمتياز، الأ

ل، بحيث  ن الدواء اجلينرييكي قد يكون عدَّ ل خالل فرتة �رشيان مفعول االمتياز، الأ الن�شخ اجلينرييكية قادرة على اأن ُت�شجَّ

 .)compulsory license ال ينتهك االمتياز، اأو اأن يكون اُأنِتَج اأو ا�شُتوِرد مبوجب امتياز اإجباري )اأو رخ�شة اإجبارية

الرخ�ص(  )اأو  االمتيازات  الن�شخ اجلينرييكية وهي جتعل  قبل  اأقل من  مناف�شة   )linkages( الروابط تنتج عن  وهكذا، 

جبارية غري فعالة. االإ
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دي اإىل تغيريات يف قوانني االمتياز الوطني )national patent laws(؛ وبالتايل ُيجرب  ومما يجدر ذكره اأن بنود »تريب�ص-زائد« توؤ

نَّه من بالغ التعقيد اأن ُي�شار اإىل اعتماد قوانني خمتلفة لبلدان  مي طلبات االمتياز من كل البلدان، الأ بلٌد ما على تطبيقها بالن�شبة اإىل مقدِّ

خمتلفة. 

�سناف النباتية والزراعية ثر على الأ الأ

ع�شاء بتوفري حماية اأ�شناف النباتات، اإما عرب االمتيازات )اأو الرخ�ص(، واإما عرب ا�شتحداث نظام فريد  ت�شمح اتفاقية »تريب�ص« لالأ

، واإما عرب اأي تركيٍب من ذلك. غري اأنَّ اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية التي عقدها كل من الواليات املتحدة 
�0

)sui generic system(

م اأ�شا�شًا لتلبية م�شالح نظم املزارعني  مِّ �شناف النباتية« )UPOV( 1991، الذي �شُ وروبي تدفع يف اجتاه ت�شديق »احتاد االأ واالحتاد االأ

�شناف النباتية« لعام 1991 تقيد حقوق املزارعني يف تبادل بذارهم. ومل ت�شدق  التجارية ال�شائدة يف البلدان املتقدمة. فاتفاقية »احتاد االأ

�شناف النباتية« 1998 والتي هي اكرث  على هذه االتفاقية �شوى ب�شعة بلدان نامية، يف حني اأنَّ معظمها �شادقت على اتفاقية »احتاد االأ

مرونة.

الدقيقة  الكائنات  غري  واحليوانات،  النباتات  با�شتبعاد  احلق  ع�شاء  االأ العاملية«  التجارة  »منظمة  لـ  التابعة  »تريب�ص«  اتفاقية  ُتعطي 

نتاج النباتات  حيائية )البيولوجيةbiological processes ( ال�رشورية الإ )اجلراثيم microorganisms(، باال�شافة اىل العمليات االأ

اأنَّ  اأو الرخ�ص. غري  حيائية الدقيقة )ميكروبيولوجية(، من االمتيازات  البيولوجية( واالأ اأو احليوانات، غري العمليات الالاأحيائية )غري 

اتفاقيات التجارة احلرة جترب كل فريق موقِّع على جعل االمتيازات اأو الرخ�ص متوفرة يف ما يتعلق بالنباتات واحليوانات. كما ت�شمن 

ي اإىل اإ�شاءة ا�شتخدام  دِّ هذه االتفاقيات اأي�شًا منح االمتيازات )اأو الرخ�ص( ب�شاأن اأ�شكال احلياة )life forms(، االمر الذي ميكن اأن يوؤ

ة عدة حاالت يف الهند حيث قامت �رشكات امريكية بفر�ص االمتيازات على  املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية. و�شمن هذا ال�شياق، ثمَّ

��
.)generic resources( وموارد وراثية )indigenous knowledge( نة معرفة متوطِّ

�شافة اإىل امتيازات النباتات التي حتتكر النباتات، بداأت تتزايد االمتيازات اخلا�شة مبورثات النباتات )اجلينات genes(. مثاًل،  باالإ

من  اأكرث  ابتكرت  اأنها   )Basel( »بازل«  يف  القائمة   )bio-technology( احليوية  للتقانة   )Syngenta( »�شينغينتا«  �رشكة  عي  تدَّ

10  يعني النظام الفريد )sui generic system( ذلك »النظام الفريد يف حد ذاته«؛ وُيعنى به اإيجاد قانون وطني جديد اأو اإن�شاء معايري دولية ميكنها اأن توفر 
�شناف النباتية: حماية لعدد من االأ

Black>s Law Dictionary, referenced in «Is a Sui Generis System Necessary? – Benefit Sharing Agreements», International 
Intellectual Property Institute )January, 2004(, http://www.iipi.org/speeches/NewYork011404.pdf

فريقية، مبا فيها م�رش واملغرب وتون�ص، اأنظر الكتاب التايل: حيائية )Bio-piracy( يف البلدان االأ 11  يف �شدد حاالت القر�شنة االأ
 McGown، Jay )2006(، Out of Africa: Mysteries of Access and Benefit Sharing. Edmonds، Washington، The Edmonds

.Institute and The African Center for Biosafety
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رز!(، واأنها ت�شعى اإىل ا�شت�شدار امتيازات عاملية  رز )اأي اأكرث من %99،5 من جينوم االأ 300،000 تعاقب جيني وراثي ملح�شول االأ
هم  رز، اأي املح�شول الغذائي االأ رز. يف هذه العملية، »...�شتتملَّك هذه ال�رشكة متعددة اجلن�شيات االأ الف من مورثات االأ يف �شدد االآ

��
يف العامل«.

بنود »تريب�ش-زائد« والو�سول اإىل املعرفة

 Technological Protection( اإجراء حماية تكنولوجية الثنائية املعقودة مع الواليات املتحدة  ت�شمل اتفاقيات التجارة احلرة 

مثل  معيَّنة.  منتجات  اإىل  الو�شول  مينع  الذي  الداخل[،  من  بنيويًا  املنتج  يف  نة  امل�شمَّ التكنولوجيا  حماية  ]اأي   )Measure، TPM
جراءات  هذه االتفاقيات جُترب البلدان على توفري حماية وعالجات قانونية منا�شبة �شد االحتيال )circumvention( حيال بع�ص االإ

التكنولوجية. وهذه املوجبات تذهب اإىل اأبعد من »اتفاقية حق الن�رش«  يف اطار »املنظمة العاملية للملكية الفكرية«. بل اإنَّ اتفاقيات 

د  وتتعدَّ هذا،  التكنولوجية.  جراءات  الالإ لهذه  العفوي  اخلرق  مع   تتعامل  اجراءات  ت�شمل  والبحرين  املغرب  مع  املتحدة  الواليات 

نواع من موجبات »تريب�ص-زائد«، وت�شمل ما يلي: )1( ال�شماح حلاملي احلق بتنفيذ موجبات تتعلق باحلقوق احل�رشية  نتائج هذه االأ

�شافية اإىل تلك التي مينحها قانون حق الن�رش املحلي؛ )2( �شيكون اال�شتخدام العادل للمادة امل�شمولة بحق الن�رش حمدوداً جدا )لن  االإ

�شخا�ص قادرين على اإجراء ن�شخ ال�شتخدامهم ال�شخ�شي(؛ )3( حرية التعبري والبحث العلمي �شيكونان اأي�شًا حمدودين؛ )4(  يكون االأ

 reverse( شيتعوق االبتكار التكنولوجي و�شُتمنع االبتكارات الهند�شة العك�شية� )شتتقيد التجارة، وبالتايل �شتتعزز االحتكارات؛ )5�

engineering(؛ )6( �شُتمنع اإعادة بيع ال�شلع املعلوماتية )information goods( واإقرا�شها والتربع بها )اأي اأنَّ الكتب التي هي 
�شلع ت�شتخدم اإجراءات حماية تكنولوجية ال ميكن بيعها اأو اإعارتها اأو التربع بها؛ )7( �شتمنع املكتبات من القدرة على توفري الو�شول 

اإىل املعلومات، وال�شيَّما املكتبات ذات املوارد املحدودة ؛ )8( و�شُتعرقل عمليات العلم عن ُبعد )distance learning( بالنظر اإىل 

التكاليف املت�شاعدة لتقدمي املواد التعليمية، وفر�ص احلواجز على التخزين والنقل وا�شتخدام مواد التعلم عن ُبعد.

م�سائل تنفيذ »تريب�ش-زائد« ��

نرتبول( و»املنظمة العاملية للجمارك« يف م�شاألة �شمان امللكية الفكرية املرتبطة  حتاول البلدان املتقدمة اإ�رشاك »البولي�ص الدويل« )االإ

عمال اجلرمية؛ مثاًل ، وفق اتفاقية الواليات املتحدة-�شنغافورة للتجارة احلرة، ميكن لل�رشكات اأن  بالتجارة. وتغطي هذه ال�شمانة االأ

تتقدم ب�شكوى عمل جرمي حيال اأي �شخ�ص او جهة قد تتنتهك حقوق ملكيتها.

 Sharma, Devinder. )Aug/Sept. 2005(. «Rice set to be in the grip of Swiss company>s global patents.» Third World  12
.181/Resurgence, 180

13  مت اال�شتفادة يف اعداد هذا اجلزء من مداخالت كل من �شانيا �شميث و�شاجنيتا �شا�شيكانت من �شبكة العامل الثالث Third World Network، التي 
قدمت خالل االجتماع االقليمي للخرباء ومنظمات املجتمع املدين حول اتفاقيات التجارة احلرة الذي نظمته �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية 

بالتعاون مع �شبكة العامل الثالث وبرنامج االمم املتحدة االمنائي يف القاهرة )دي�شمرب 2006(.
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على  الن�رش«  حق  قر�شنة  اأو  رادي  االإ لة  امل�شجَّ التجارية  العالمات  »تزوير  حاالت  يف  اجلرمية  بالعقوبات  »تريب�ص«  اتفاقية  تقول 

»نطاق جتاري«، بحيث ُتفَر�ُص عقوبات »ت�شمل ال�شجن اأو غرامات مالية رادعة مبا فيه الكفاية«. غري اأنَّ اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية 

رادي اأو قر�شنة حق الن�رش على نطاق جتاري« باعتبارها  لة االإ التي عقدتها الواليات املتحدة تعرف »تزوير العالمات التجارية امل�شجَّ

طفال املو�شيقى(، اأوانتهاكات اإرادية بغر�ص ك�شب  اأو غري مبا�رش للك�شب املايل )مثاًل، تبادل االأ انتهاكات قد ال تت�شمن دافعًا مبا�رشاً 

ف�شلية التجارية اأو الك�شب املايل. االأ

وبح�شب اتفاقيات التجارة احلرة، فاإنَّ معاجلات م�شكلة انتهاك العالمة التجارية اأو حق الن�رش يجب اأن ت�شمل »اأحكامًا بال�شجن، 

ع ال�شلطات  ف�شاًل عن غرامات مالية تردع اأي انتهاكات م�شتقبلية«، وعلى ال�شلطات املحلية اأن »تبني �شيا�شاتها اأو توجيهاتها مبا ي�شجِّ

د  تتهدَّ ن خماطر  يت�شمَّ ال�شياق   وهذا 
��

امل�شتقبل«. انتهاكات يف  اأي  لردع  تكفي  م�شتويات  املعاجلات على  تلك  فر�ص  الق�شائية على 

عمال اليومية املنتظمة. ثر يف حياتهم اليومية وتهدد االأ و�شول امل�شتهلك وحقوق امل�شتهلكني؛ حيث اإنها توؤ

عن ال�ستثمار وامل�سرتيات احلكومية و�سيا�سة التناف�ش وتي�سري التجارة ��

تاأتي م�شائل اال�شتثمار وامل�شرتيات احلكومية و�شيا�شة التناف�ص وتي�شري التجارة –التي تعرف عمومًا بـ »م�شائل �شنغافورة«- �شمن 

بعد  �شنغافورة«[.  ملقدمة حول »م�شائل  العاملية«  التجارة  بـ »منظمة  املتعلق  الثالث  الف�شل  ]اأنظر  املتقدمة  للبلدان  االمد  خطة طويلة 

التجارة احلرة  اتفاقيات  لُت�شمل يف  املتقدمة بها  البلدان  العاملية«، تدفع  التجارة  اأجندة »منظمة  امل�شائل املذكورة يف  اإخفاقها ب�شمول 

�رشَّح  وقد  �شنغافورة«.  م�شائل  على  ت�شتمل  مل  ما  اتفاقية  اأي  املتحدة  الواليات  ترف�ص  الثنائية  احلرة  للتجارة  اتفاقياتها  ففي  الثنائية. 

مريكيون تكراراً اأنهم �شيوا�شلون ال�شغط من اأجل اتفاقيات تغطي ال�شفافية يف امل�شرتيات احلكومية يف اتفاقيات التجارة  ولون االأ امل�شوؤ

احلرة طاملا اأنها ال ُتعاَلج يف »منظمة التجارة العاملية«. وهكذا، فقد قبلت البلدان املفاو�شة مع الواليات املتحدة، مبعظمها، بالتفاو�ص 

حول هذه امل�شائل.

عن ال�ستثمار

ب على احلكومات اأن ت�شع ال�شيا�شات والت�رشيعات التنظيمية  كي تت�شنَّى حماية اال�شتثمارات وال�شناعات املحلية ودعمها، يتوجَّ

14  هذه اللغة تظهر يف اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية التي عقدتها الواليات املتحدة مع عدة بلدان. وميكن الرجوع يف هذا املقام اإىل املداخالت ب�شاأن التزامات 
»تريب�ص-زائد« يف االتفاقيات املذكورة التي قدمتها »�شانغيتا �شا�شيكانت« )Sangeeta Shashikant( من �شبكة العامل الثالث، يف ور�شة العمل التي نظمتها 

ول )دي�شمرب( 2006  »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« و«�شبكة العامل الثالث« حول »اتفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة العربية« يف كانون االأ

بالقاهرة.

15  مت اال�شتفادة يف اعداد هذا اجلزء من مداخالت كل من مارتن كور و�شني يان غو من �شبكة العامل الثالث Third World Network، التي قدمت خالل 
االجتماع االقليمي للخرباء ومنظمات املجتمع املدين حول اتفاقيات التجارة احلرة الذي نظمته �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية بالتعاون مع �شبكة 

العامل الثالث وبرنامج االمم املتحدة االمنائي يف القاهرة )دي�شمرب 2006(.
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جنبي. وت�شمل خطط التنمية الوطنية لبناء اقت�شاديات البلدان النامية وتوليد فر�ص العمل خططًا اقت�شادية كلية  املتَّ�شلة باال�شتثمار االأ

اإىل  �شافة  باالإ واملالية،  النقدية  وال�شيا�شات  العمالت  واأ�شعار  والنفقات احلكومية  االجتماعية  والتنمية  ال�رشيبة  )ماكروية( يف جماالت 

حماية  خالل  من  وتعززها  املحلية  ال�شناعات  احلكومات  تبني  وهكذا،  وال�شناعة.  الزراعة  يف  كما  حمددة،  قطاعات  يف  �شيا�شات 

جنبية واإلزامها حدوداً  جنبية لتحدَّ من هيمنة ال�رشكات االأ القطاعات يف فرتات معيَّنة، كما ت�شع الر�شوم اجلمركية على اال�شتثمارات االأ

معينة، اأو ت�شمح لها بالدخول ب�رشوط معيَّنة، كنقل تكنولوجيا معيَّنة اإىل ال�رشكات املحلية اأو م�شاركتها يف ملكية ال�رشكات واإر�شاء عقود 

جمازفة م�شرتكة )joint ventures(، اأو حتدد اأن�شطتها بقطاعات حملية معينة.

وب�شبب تبني �شيا�شات »البنك الدويل« و�شندوق النقد الدويل« يف الهيكلة البنيوية، ال ميلك العديد من البلدان النامية التخطيط 

ز على ربط النمو االقت�شادي  �ش�شات املالية الدولية اىل البلدان النامية يركِّ ال�شليم لل�شيطرة على اقت�شادياتها. فالن�شح الذي تقدمه املوؤ

جانب. وبالتايل، عمد معظم البلدان اإىل تقلي�ص �شيا�شاتها االقت�شادية اإىل جمرد الو�شعية التالية:  بخلق بيئة جاذبة ت�شتقطب امل�شتثمرين االأ

خلق بيئة مالئمة للم�شتثمرين وتاأمني الو�شول اإىل ال�شوق بغية اأن تكون هناك قدرة على بيع املنتجات يف اخلارج. اأما ال�شيا�شات الرامية 

اإىل بناء ال�شناعات املحلية وت�شديرها والتناف�ص بها فقد اأهملت وُتِركت جانبًا.

جانب ال يهتمون فقط مب�شاعدة بلداً ما على النمو، بل اإنهم يبحثون عن بلدان حيث تنمو فيها ال�شناعة وال�شوق  اإنَّ امل�شتثمرين االأ

املحليان من خالل �شيا�شات حملية، ليحاولوا اال�شتفادة من هذا النمو. بيد اأنَّ البلدان ذات احلجم ال�شكاين الكبري، كم�رش واجلزائر، لن 

جنبية، وال ميكنها التعويل على ذلك يف خلق فر�ص العمل. واإذن، يجب اأن ي�شتند الِعَول  ت�شتفيد مبا فيه الكفاية من اال�شتثمارات االأ

االقت�شادي )economic reliance( اأواًل على اال�شتثمارات املحلية.

 right to( اال�شتثمار  بحق  االلتزامات  حيث  احلرة،  التجارة  اتفاقيات  مفاو�شات  يف  مركزية  م�شاألة  اال�شتثمار  اأ�شبح  لقد 

اتفاقيات  بابي( اخلدمات واال�شتثمار يف  )اأو  اإليها يف ِكال ف�شلي  ُي�شعى  للم�شتثمرين االجانب  الوطنية  establishment( واملعاملة 
داء من امل�شتثمر. وحتظر  ، واإلغاء متطلَّبات االأ

��
التجارة احلرة. فالبنود التي ترعى اال�شتثمار ترمي اإىل تاأمني املعاملة الوطنية وحق التاأ�شي�ص

اإجراءات اال�شتثمار املرتبط بالتجارة )Trade-Related Investment Measures، TRIMs(، يف ظل »منظمة التجارة العاملية« 

اثنني من متطلَّبات االداء املذكورة، ولكنَّ اتفاقيات التجارة احلرة متنعها كلها.

�ص  حيان باعتباره م�شاألة م�شمولة �شمن �شيغ خمتلفة )cross cutting( مما يقوِّ عالوة على ذلك، فاإنَّ اال�شتثمار ُيعاَمل يف بع�ص االأ

.)GATS( »3 امل�شمولة باتفاقية »غات�ص��
التزامات ال�شيغة 

16  ت�شمل اتفاقيات الواليات املتحدة للتجارة احلرة الثنائية الراهنة حقوق ما قبل التاأ�شي�ص التي تعطي ال�رشكات حق اال�شتثمار والتاأ�شي�ص يف بلٍد ما قبل حتى 
دخولها اإليه. اأما حقوق ما بعد التاأ�شي�ص فتعني اأن �رشكًة ما ال تتمتع باأي حقوق اإال بعد اأن تقرر احلكومة ال�شماح لها بالدخول اإىل ال�شوق املحلية. هذا، وقد 

ُرف�شت حقوق ما قبل التاأ�شي�ص يف »منظمة التجارة العاملية«. حقوق ما قبل التاأ�شي�ص متنح اجلهة التي قد ت�شتثمر م�شتقبال حقوق امل�شتثمر القعلي، وهذه احلقوق 

ت�شمل املعاملة الوطنية واالطار القانوين الذي �شيعتمد لتاأ�شي�ص ال�رشكة.

17  متيِّز اتفاقية »غات�ص« )GATS( بني اأربع �شيٍغ من اإنتاج اخلدمات وتقدميها هي: التجارة عرب احلدود، اال�شتهالك يف اخلارج، الوجود التجاري، وجود وانتقال 
http://www.wto.org/english/tratop e/serv e/gatsqa e.htm :شخا�ص الطبيعيني. وملزيد من املعلومات ُيرجى االطالع على املوقع التايل� االأ
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مريكي مبا ال يقل تف�شيال عن معاملة اي م�شتثمر اأجنبي  يفر�ص التزام املعاملة الوطنية يف اتفاقية جتارة حرة ثنائية اأنَّ يعامل امل�شتثمر االأ

اآخر يريد اال�شتثمار يف البلد ال�رشيك؛ وهذا ما يتجلَّى يف االتفاقية املوقعة بني كل من الواليات املتحدة واملغرب. عالوة على ذلك، 

منها البلد  مريكي التي يجب ان يوؤ دنى للمعاملة املفرو�ص وفق االتفاقية نوعية خا�شة من املعاملة للم�شتثمر االأ ي�شمن احلد املعياري االأ

ال�رشيك. وعندما ال تكون حكومة ما قادرًة على حماية ملكية اأجنبية معينة، كما هو الو�شع يف حال ن�شوء نزاع، ف�شتعترب اأنها ال تقوم 

مبا يكفي حلماية هذه امللكية، وميكن اأن تواجه بالتايل مقا�شاة قانونية حمتملة حينما ال تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها التي اأوجبتها 

اتفاقية التجارة احلرة.

ة ثالثة اأنواع من امل�شادرة يف ظل اتفاقية  متثِّل امل�شادرة )expropriation( م�شاألة مهمة اأخرى تعاجلها اتفاقيات التجارة تلك. وثمَّ

ا�شتثمارية:

اأمر غري قانوين  م�شادرات املمتلكات )confiscations(: كما يف حالة اأخذ دكتاتور ملكية ل�شاحله ومنفعته، وهذا   k

دي اإىل تعوي�ص يتعنيَّ عليه دفعه. ويوؤ

ممار�شات التاأميم )Nationalization practices(: وهذه تعترب م�شادرة قانونية اإذا ا�شتتبعت معايري معينة، مبا يف ذلك   k

ال�شالح العام وعدم التمييز والتعوي�ص املنا�شب؛ اإال اأنه ويف ظل اتفاقية جتارة حرة ما تزال احلكومة جمربة على دفع تعوي�ص 

عن ذلك.

)expropriation( امل�شادرة  k

التي  احلكومية  التنظيمات  اأو  جراءات  االإ من  نوٍع  اأي  اإنَّ  مثاًل  ال�شلة؛  ذات  احلاالت  يف  كبرية  زيادة  اإىل  االتفاقيات  هذه  ت  اأدَّ

رجنتني مببلغ مليوين دوالر ب�شبب مثل هذه  َيت االأ �ص الربحية اأو تزيد كلفة عمٍل ما، ميكن اعتباره احتمااًل للم�شادرة. وقد قو�شِ تقوِّ

احلاالت.

وبح�شب اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية مع الواليات املتحدة، ال ميكن حلكومة اأن تفر�ص �رشوط تفر�ص م�شمون حملي للخدمة، 

دائية حمظورة وال قيود م�شموح  اأو �رشوطًا ت�شديرية اأو �رشوطًا تتعلق باأ�شعار العمالت، اأو �شيا�شات تق�شي باإعادة التوزيع. فال�رشوط االأ

موال. بها على نقل االأ

ن اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية املعقودة مع الواليات املتحدة بنوداً تتعلق بف�ص النزاعات ما بني امل�شتثمر  عالوة على ذلك، تت�شمَّ

دائية، مبا  والدولة ]اأنظر ال�شندوق »ل«[، التي ميكن اأن تفر�ص عقوبات على اية اإجراءات اجتماعية وبيئية، ف�شاًل عن حظر ال�رشوط االأ

يف ذلك تلك التي ترمي اإىل نقل التكنولوجيا وحتديث املهارات. ويف هذا ال�شدد، فاإنَّ اأيَّ فعل تاأتيه احلكومة يتَّ�شم بعدم ان�شجامه مع 

عاء على  ذى، يوفِّر اأ�شا�شًا لالدِّ جنبي باأي نوٍع من ال�رشر اأو اخل�شارة اأو االأ اأيٍّ من هذه التنظيمات والت�رشيعات، ويت�شبَّب للم�شتثمر االأ

احلكومة ومقا�شاتها.

وممَّا يجدر ذكره اإىل ذلك اأنَّ تعريف )حتديد( امل�شتثمر واال�شتثمار يف اتفاقية جتارة حرة ما وا�شع جداً، اإذ يتجاوز التعريف العادي 

التعريف  ن  يت�شمَّ الثنائية،  احلرة  التجارة  اتفاقيات  فبح�شب  الربح.  وحتقيق  للبيع  اإنتاجية  عمليات  اأو  م�رشوعات  اإن�شاء  ي�شمل  الذي 

ف »اال�شتثمار« يف اتفاقية الواليات املتحدة-املغرب  )التحديد( كل اأ�شٍل )asset( يتمتَّع بخ�شائ�ص كخ�شائ�ص ا�شتثماٍر ما. مثاًل، ُيعرَّ
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ا�شتثمار، مبا فيها  اأو ب�شورة غري مبا�رشة، ويتمتَّع بخ�شائ�ص  اأو ي�شيطر عليه، مبا�رشة  اأ�شٍل ميلكه م�شتثمر  للتجارة احلرة باعتباره »كلَّ 

مل بتحقيق ك�شب اأو ربح اأو افرتا�ص املخاطرة«. وهكذا، فقد ُعِمَد اإىل تو�شيع  خ�شائ�ص من نوع االلتزام براأ�شمال اأو اأي موارد اأخر واالأ

�شول املادية )physical assets( لي�شمل احلقوق املمنوحة من احلكومة، كحقوق امللكية الفكرية واالمتيازات  ى االأ التعريف مبا يتخطَّ

)اأو الرخ�ص( وغري ذلك. اإىل ذلك، يغطي تعريف امل�شتثمر اأيَّ �شخ�ٍص يحاول القيام با�شتثماٍر ما.

عن �سيا�سة التناف�ش

يف ما يتعلق ب�شيا�شة التناف�ص، حينما تدخل �رشكة ما بلداً اآخر عرب اتفاقية جتارة حرة، تفر�ص االلتزامات يف اطار الف�شل )اأو الباب( 

جنبية واإنتاجها يف اطار م�شاو لذلك الذي تعمل يف اطاره ال�رشكة املحلية. واإذن،  اخلا�ص ب�شيا�شة املناف�شة ان تعمل تتناف�ص ال�رشكة االأ

جنبية اأي�شًا. فاحلكومات جمربة على  فاإنَّ اأيَّ دعم اأو اإعانة دعم ُتعطى من قبل احلكومة لل�رشكات املحلية ينبغي اأن ُيطبَّقا على ال�رشكات االأ

جانب ولي�ص مع  جنبية ولي�ص من ال�رشكات املحلية وح�شب؛ كما اأنَّ ال�رشكات املحلية جمربة على العمل مع االأ ال�رشاء من ال�رشكات االأ

جنبية. ومثااًل على ذلك، لناأخذ حالة �رشكتي  املحليني فقط. اإ�شافة اإىل ذلك، جُترب ال�رشكات على فتح �شبكاتها التوزيعية اأمام ال�رشكات االأ

ال�سندوق »ل«: حالت النزاع بني امل�ستثمرين والدول

ة مثال رئي�سي على دفع الوليات املتحدة يف اتاه قوانني للتجارة تتجاوز قوانني »منظمة التجارة العاملية« التي اأُر�ِسيَت على اأ�سا�ش توافق  ثمَّ

قليمية للتجارة احلرة. دويل، األ وهو حقوق نزاع امل�ستثمر التي مُتنح يف اتفاقيات الوليات املتحدة الثنائية والإ

خم�سو�ش  تنفيذها  ولكن  حكومات،  بني  ُوقِّعت  اأنها  هو  احلرة  التجارة  اتفاقيات  �سمن  ال�ستثمارية  التفاقيات  لهذه  الرئي�سي  اجلانب  اإنَّ 

تنفيذها على نحو خا�ش، كمقا�ساة  لتاأ�سي�ش حقوق جديدة ميكنه  اتفاقية تارية  اخلا�ش  امل�ستثمر  ي�ستخدم  اأن  واإذن، ميكن  اخلا�سة.  بال�رشكات 

ة اثنتان واأربعون من مثل هذه احلالت م�سنَّفة حتت »نافتا« )NAFTA(، واثنتا ع�رش �سبق اإقرارها. ويف  حكومات البلدان التي ي�ستثمر فيها. وثمَّ

جنبي، حيث ُدِفَع لهم �� مليون دولر. وتبلغ قيمة التعوي�سات اأو امل�ستحقات، يف عدة حالت، اأكرث  خم�ش من هذه احلالت ربح امل�ستثمر الأ

�ٍش لـ  من �00-�00 مليون دولر لكل حالة. كما ميكن ل�رشكة اأن تقا�سي �سعياً اإىل احل�سول على تعوي�ش يف حالة قيام حكومة ما باأي فعل  مقوِّ

»ربحها املاأمول foreseeable، reasonable، future profit«. وهكذا، فاإنَّ املخاطرة يف ا�ستثماٍر ما تنتقل اإىل املجتمع؛ فعلى احلكومة 

هنا اأن تدفع اأي تعوي�ش من اخلزينة العامة. وامل�ستحقات يف هذه احلالت يجب اأن تُدفع بالعمالت ال�سعبة: اأي بالدولر اأو اليورو اأو الني.

مر الذي يعرقل التنمية الوطنية  جانب حقوق ذات اولوية واهمية اعلى من حقوق امل�ستثمرين املحليني، الأ اإنَّ هذه احلقوق تعطي امل�ستثمرين الأ

يف البلدان النامية.
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اليابانية من خالل اتفاقية تزيل كل الر�شوم اجلمركي بني  اإىل ال�شوق  خرية  مريكية. فحينما ذهبت االأ اليابانية و»كوداك« االأ »فوجي« 

جبار »فوجي« على فتح �شبكاتها التوزيعية اأمام »كوداك«. واإذن، كما هو احلال راهنًا، فاإنَّ  البلدين، قا�شت الواليات املتحدة اليابان الإ

االتفاقية حول التناف�ص عبارة عن حماولة ملنع احلكومات من اأن تعطي املحليني اأي امتيازات اأو اأف�شليات اأو اإعانات دعم اأو ترويجات 

اأو دعم بق�شد التنمية االقت�شادية للمحليني.

عن امل�سرتيات احلكومية

عمال املحلية،  ُتعترَب امل�شرتيات احلكومية اأداة رئي�شية ميكن للحكومة من خاللها دفع االقت�شاد املحلي وتزخيمه وبناء مبادرات االأ

�ش�شات املحلية، ومكافحة الف�شاد. يف حالة الركود يكمن اأن تختار حكومة ما اأن تزيد نفقاتها على امل�شرتيات  وتاأمني العقود اإىل املوؤ

احلكومية لتحريك االقت�شاد واإخراجه من دائرة الركود؛ اإال اأنَّ املال املنفق اإذا كان �شيذهب ثمنًا للم�شتوردات، فلن ُي�شار اإىل اإحياء 

ما  بلٌد  ي�شم  عندما  وخ�شو�شًا  اجتماعية،  غرا�ص  الأ اأي�شًا  اأهمية  احلكومية  امل�شرتيات  تكت�شب  كما  الركود.  من  واإخراجه  االقت�شاد 

املحلية  للمجتمعات  اأو   )contractors( للمقاولني  معيَّنة  نفقات  �ص  تخ�شِّ اأن  احلكومة  فباإمكان  متعددة.  ودينية  اإثنية  التزامات 

ول دون ن�شوب نزاع مدين ولتقوية العالقات بني  )communities( من جمموعة اإثنية معينة، وال�شيَّما املجتمعات املحرومة، بغية احلوؤ

يجابي و�شيلة رئي�شية لبناء  هذه املجتمعات والطوائف ومتتينها. وبالتايل، ُتعترب امل�شرتيات احلكومية وامكان ا�شتخدامها كاأداة للتمييز االإ

الدولة والوحدة الوطنية ومنع ن�شوء حرب اأهلية. بيد اأن اتفاقية التجارة احلرة التي تت�شمن التزامات يف جمال امل�شرتيات احلكومية تقيد 

قدرة احلكومة على اإعطاء تف�شيل ما اإىل املحليني. فهي توجب املعاملة الوطنية، التي تعرف يف »منظمة التجارة العاملية« بكونها اإعطاء 

جنبي ال تقل عن تلك املمنوحة للمحلي. و»منظمة التجارة العاملية« ال ت�شمل امل�شرتيات احلكومية باعتبارها  �رشوط واإتاحة ظروف لالأ

جزءاً من قواعد املعاملة الوطنية. لكن يتم حاليا الدفع باجتاه ت�شمني هذه االلتزامات يف اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية.

عن تي�سري التجارة

ُتعترب م�شاألة تي�شري التجارة الوحيدة بني م�شائل �شنغافورة التي ظلت ُمدَرجة حتت مناق�شات »منظمة التجارة العاملية« الر�شمية. فهي 

تعالج امل�شائل البريوقراطية التي تقف حائاًل دون ت�رشيع حركة ال�شلع واإطالقها )release( وتخلي�شها )clearance(، مبا يف ذلك ال�شلع 

يف الرتانزيت، ف�شاًل عن امل�شاعدة التقنية وبناء القدرات يف هذا املجال. ال بد من اعتماد خطوات واليات تنفيذ حمددة زمنيا ووا�شحة 

ن�شاء نافذة وحيدة للجمارك،  ى الإ يجب اأن تو�شع يف مو�شع التنفيذ يف هذا املجال. فبع�ص املقرتحات املتعلقة بتي�شري التجارة تت�شدَّ

الغاز  اأنابيب  اإن�شاء  املقرتحات  بع�ص  يعالج  اإىل ذلك،  �شافة  وباالإ نرتنت(.  )االإ العامة«  »ال�شبكة  املعلومات على  ف�شاًل عن و�شع كل 

وم�شارات نقل الغاز. يف الوقت الراهن، ت�شطلع البلدان النامية، مبا فيها البلدان العربية، بدور دفاعي، ومل تتخذ مواقف نا�شطة وتتقدم 

مبقرتحات فعالة تتعلق بتي�شري التجارة. وحتتاج البلدان النامية اإىل معاجلة التحديات التي تواجهها يف هذا املجال واإىل حتديد تكاليف 

بنود التي�شري التجاري التي حتتاج اليها.
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ا�سرتاتيجيات ملجابهة �سيا�سات الوليات املتحدة يف جمال اتفاقيات التجارة احلرة 

التي  املتكررة  االخفاقات  الثنائية، وخ�شو�شًا يف ظل  احلرة  التجارة  اتفاقيات  توقيع  نحو  ال�رشيع  والتقدم  ال�شغط  تزايد  يف �شوء 

قطاع  وا�شحة يف  فيها خطط  مبا  وا�شحة وجاهزة،  �شيا�شات  اإىل  احلكومات  العاملية«، حتتاج  التجارة  »منظمة  مفاو�شات  واجهتها 

ال�شناعة واخلدمات وخططها التنموية وتلك املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية، قبل ال�شلوع يف اأي مفاو�شات. فهذه ال�شيا�شات ت�شع 

اإطار العمل التحليلي لتحديد الكلفة التفاقيات التجارة املحتملة. واأي�شًا، يجب اأن تو�شع هذه التوجهات على اأ�شا�ٍص من ا�شرتاتيجية 

قليمي.  التكامل االقت�شادي االإ ُيعَمل باجتاه  التنمية، فيما  هداف  العاملي، بطريقة ت�شمن حتقيق الأ التجارة  وا�شحة للم�شاركة يف نظام 

ول اإىل �شمان حتقيق اأهداف التنمية الوطنية. وا�شتباقًا للمفاو�شات، يجب اأن يو�شع الت�رشيع ال�رشوري مبا يوؤ

اإنَّ حتليالت الكلفة املتعلقة باتفاقيات التجارة احلرة يجب اأن تاأخذ يف عني االعتبار الت�شاور مع القطاعات العامة واخلا�شة واملدنية. 

فاإنَّ على  القطاعات واملجتمعات )الطوائف(،  ال�شيا�شات ويف عمل خمتلف  ثر يف  توؤ بنود االتفاقيات  اإىل  عالوة على ذلك، وبالنظر 

خمتلف الوزارات اأن تنخرط يف هذه املفاو�شات.

يًا  تية من قطاع املجتمع املدين، مبا يف ذلك النقابات، يجب اأن ُت�شمل يف حتليالت الكلفة، توخِّ اإنَّ نتائج املعلومات والبحوث االآ

ي  ال�شبكي دعوة الأ ال�شياق، �شملت حكومة ماليزيا يف موقعها  اأغنى واأدق. ومثااًل على خطوة عملية يف هذا  نتائج  للح�شول على 

جمموعة ترغب يف امل�شاركة يف م�شاورات مع احلكومة ب�شاأن مفاو�شات اتفاقية التجارة احلرة املنوي عقدها مع الواليات املتحدة. ويف 

اإندوني�شيا، عقدت احلكومة اجتماعات م�شرتكة مع املنظمات غري احلكومية خالل مفاو�شاتها مع الواليات املتحدة املتعلقة باتفاقية 

التجارة احلرة. اأما يف اأ�شرتاليا فقد اأجريت حتقيقات برملانية قبلت مداخالت وتقارير من اجلهات املختلفة.

�شافة اإىل ذلك، غالبًا ما يكون القطاع اخلا�ص غري مهتمٍّ مبا يجري عندما ُيتفاَو�ص ب�شاأن اتفاقية جتارة حرة وبكيفية تاأثره بها.  باالإ

ذت احلكومة حملة اإبالغ وتوعية )outreach campaign( ترمي اإىل رفع  م�شتوى وعي القطاع  ويف بع�ص البلدان، كاأ�شرتاليا، نفَّ

عمال حول كيفية امل�شاركة يف املفاو�شات. اخلا�ص واالأ

اه  من املهم، يف ا�شرتاتيجية املفاو�شات، حتديد حد ادنى للتنازالت )bottom line( وااللتزام به، بحيث ال يتجاوزه البلد وال يتخطَّ

فريقي اجلنوبي« –الذي ي�شم كاًل من: بوت�شوانا وناميبيا ولي�شوثو و�شوازيالند-  يف اأي مفاو�شات. مثاًل، ترك »االحتاد اجلمركي االأ

نَّ موجبات حق امللكية الفكرية واال�شتثمار وامل�شرتيات احلكومية تعدت  املفاو�شات املت�شلة باتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة الأ

ناأت  ع�شاء. كما  االأ البلدان  �شكان  اأو�شاط  يدز« يف  »االإ بفريو�ص  املوجبني  �شخا�ص  لالأ العالية  الن�شبة  اإىل  نظراً  به،  االلتزام  ي�شتطيع  ما 

نها رف�شت االلتزام مبوجبات  وىل، الأ �شوي�رشا بنف�شها عن عقد اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة، وذلك بعد جولة املفاو�شات االأ

»االرتباط linkages« يف اطار حقوق امللكية الفكرية، لكون كوادرها يف وزارة ال�شحة ال ميلكون القدرات على تغطية موجبات هذا 

االلتزام.
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ول ا�شرتاتيجيًا عن التعبئة بطرق متنوعة الي�شال التحفظات يف ما يتعلق باأي اتفاقية غري عادلة. مثاًل، تظاهر  اإنَّ املجتمع املدين م�شوؤ

يدز« )باال�شتلقاء والنوم يف ال�شوارع( عندما كانت جُترى املفاو�شات. وهذا �شاعد املفاو�شون  يف تايلند ال�شكان امل�شابون بفريو�ص »االإ

تايلند.  املتحدة فر�شها على  الواليات  التي كانت حتاول  الفكرية  امللكية  بالبنود اخلا�شة بحق  يتعلق  ما  اتخاذ موقف راف�ص يف  على 

عالوة على ذلك، اأجرت منظمات املجتمع املدين يف هذا البلد عدة درا�شات حول اتفاقيات التجارة احلرة التي �شبق لتايلند اأن وقَّعتها، 

كادمييا يف كوريا  �شافة اإىل ذلك، قام املجتمع املدين واالأ عتها بغر�ص رفع م�شتوى الوعي. باالإ وا�شتخل�شت اآثارها على املزارعني، ثمَّ وزَّ

فالم  اجلنوبية باإعداد حتليل من 300 �شفحة تناول اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، فيما غطت حمطة التلفزيون الوطني االأ

اتفاقية  لذلك، هبط دعم  ونتيجة  اأخرى.  مناطق  املتحدة يف  الواليات  مع  احلرة  التجارة  اتفاقيات  من  الناجمة  التبعات  الوثائقية عن 

التجارة احلرة يف كوريا اجلنوبية من %60 داعم اإىل %60 �شد. فلقد كانت التحالفات واالئتالفات وراء هذه االن�شطة التعبوية الوا�شعة 

جداً و�شملت املزارعني واملمثلني والفنانني والعمال.

)d( ردن والوليات املتحدة ال�سندوق »م«: درا�سة حالة اتفاقية التجارة احلرة بني الأ

ردن البلد الرابع الذي وقَّع اتفاقية تارة حرة ثنائية مع الوليات املتحدة بعد كندا واملك�سيك )»نافتا« NAFTA( واإ�رشائيل. و�سعت التفاقية مو�سع  كان الأ

التجارة  اإىل »منظمة  بالن�سمام  ردن ما يزال م�سغوًل  املتحدة يف وقت كان الأ ردن والوليات  املفاو�سات بني الأ ��00. وقد بداأت  نهاية عام  التنفيذ يف 

ول عن مفاو�سات اتفاقية التجارة احلرة هو الفريق نف�سه الذي فاو�ش لالن�سمام  العاملية« حماوًل حتقيق ذلك بحلول نهاية �سنة ����. وقد كان الفريق امل�سوؤ

ردن راكم تربة  �سخا�ش اإىل الفريق املفاو�ش ملتابعة املفاو�سات املتعلقة مب�سائل البيئة والعمل. ومع اأنَّ الأ اىل »منظمة التجارة العاملية«. وقد ان�سم املزيد من الأ

هلني يف عدد من املجالت. �سخا�ش املوؤ نَّ احلكومة افتقرت اإىل الأ اأثناء تفاو�سه ب�ساأن اتفاقيات �سابقة، اإل اأنَّ الفريق املفاو�ش كان ذا قدرات حمدودة لأ

ردن يف �سياق  كانت اتفاقية التجارة احلرة قراراً �سيا�سياً على اأرفع م�ستوى، حيث حاولت الوليات املتحدة تاأمني كل �سيء مل ت�ستطع احل�سول عليه من الأ

»منظمة التجارة العاملية«. وبالنظر اإىل اأنَّ قرار التفاو�ش ب�ساأن اتفاقية تارة حرة مع الوليات املتحدة كان �سيا�سياً، واأنَّ ن�ش التفاقية الذي كان التفاو�ش يجري 

ف�سل من املفاو�سات وهم يدركون اأنهم يف و�سع �سعيف. ومن نقاط  ردنيون يحاولون احل�سول على الأ حوله و�سعته الوليات املتحدة، كان املفاو�سون الأ

ة غالباً �سغط يقع حتته الفريق  �سعف املفاو�سني اأنهم لي�سوا حمامني م�سلَّحني بفهم اأ�سلوب اتفاقية التجارة احلرة القانوين واإطار عملها. عالوة على ذلك، ثمَّ

املفاو�ش من جانب احلكومة خلتم ال�سفقة باأ�رشع ما ميكن، ول�سيَّما اأنَّ الوزراء يحاولون ان يتمموا توقيع التفاقيات ون�سب النجاح لدارتهم.

دارة كلينتون. كانت اتفاقية اأقل �رشامة، كما  ردن هذه م�رشوعاً لإ خرى مع الوليات املتحدة، كانت اتفاقية الأ ويف ما يتعلق باتفاقيات التجارة احلرة العربية الأ

مر يف �سدد حقوق امللكية الفكرية وحقوق امل�ستثمر، مقارنة باتفاقيات الوليات املتحدة للتجارة احلرة مع كل من: املغرب وعمان والبحرين. بالرغم  هو الأ

ردن عدداً من اللتزامات يف عدة جمالت، مبا يف ذلك التزامات بحقوق امللكية الفكرية تتجاوز اتفافية تريب�ش، اأي »تريب�ش-زائد«  من ذلك، فقد اأعطى الأ

�سهم )equity(. ففي ظل مفاو�سات  زت، اأي�ساً، على اخلدمات والأ ردن-الوليات املتحدة ركَّ )TRIPS-Plus(. ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ جملة اتفاقية الأ

�سهم والتدفقات الراأ�سمالية؛ يف حني اأنه حتت اتفاقية التجارة احلرة مع الوليات املتحدة  »منظمة التجارة العاملية« ب�ساأن اخلدمات، كانت هناك قيود على الأ

�سهم يف عدة جمالت خدمية. ردنية لالأ خرية على و�سول حر اإىل ال�سوق الأ ح�سلت هذه الأ
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ردن-الوليات املتحدة للتجارة احلرة الر�سوم اجلمركية على ال�سلع اإىل ال�سفر خالل فرتة زمنية حمددة. يف قطاع اخلدمات، ل تتجاوز اتفاقية  تخف�ش اتفاقية الأ

يجابية التي هي نف�سها كما يف اإجراءات »منظمة التجارة العاملية«؛ وهذا  التجارة احلرة موجبات »منظمة التجارة العاملية«. فالتفاقية مبنية على مقاربة القائمة الإ

خرى تنبني على مقاربة القائمة ال�سلبية. غري اأنَّ التفاقية تعترب اكرث تطلبا يف جمال اخلدمات  يُعترب تف�سياًل وميزة طاملا اأنَّ اتفاقيات الوليات املتحدة مع البلدان الأ

.)commercial presence( على اأ�سا�ش الوجود التجاري

اإنَّ البنود اخلا�سة بالبيئة والعمل يف التفاقية ل تتجاوز م�سمون اتفاقيات »منظمة العمل الدولية«، اإذ تن�شُّ على اأنَّ حقوق العمال يجب اأن تُعك�ش يف القوانني 

ردنية. وقد ترافقت التفاقية مع دعم مايل خم�س�ش لتطبيق القوانني البيئية. الأ

كان القطاع اخلا�ش جزءاً من الفريق املُفاو�ش، مبا فيه غرف ال�سناعة والتجارة واحتاد ال�سناعيني ال�سيدلنيني. غري اأنه مل يكن ممثلو القطاع اخلا�ش، يف العديد 

وقات، م�ستعدين ملا كان يُطَلب منهم؛ اإذا كان موقفهم مبنياً على النتقاد واملعار�سة علماً اأنهم مل يقدموا اأيَّ بدائل. كما كان العديد من امل�سائل قيد النقا�ش  من الأ

جديدًة بالن�سبة اإىل القطاع اخلا�ش ومل ُتر تقوميات ودرا�سات كافية ملنفعة الكلفة يف املجالت التي يُتوقَّع تاأثُّرها باتفاقية التجارة احلرة. وقد تلقَّى الفريق املُفاو�ش 

منائي« و»اأونكتاد« وغريها من الوكالت الدولية. مم املتحدة الإ الدعم من م�ست�سارين من »البنك الدويل« و»برنامج الأ

ومما يثري الده�سة اأنه مل تقوم احلكومة الردنية بدرا�سات تقوميية لثر التفاقية يف الفرتة التي �سبقت التوقيع على التفاقية، كما مل تو�سع درا�سات كهذه منذ اأن 

اأُبِرَمت التفاقية. ولقد كانت م�ساركة الربملان، وتظل، �سعيفة جداً وجاهلة للم�سائل املعاجَلة.

ن   ردن، وم�ساركة يف �لفريق �ملفاو�ص ب�ساأ )d(  هذ� �لق�سم يعتمد على حما�رصة لل�سيدة متام �لغول، وزيرة �لتنمية �الجتماعية �ل�سابقة يف �الأ

�ملنطقة  يف  �حلرة  �لتجارة  �تفاقيات  حول  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  للخرب�ء  قليمي  �الإ »�الجتماع  يف  وم�ساركة  �حلرة،  �لتجارة  �تفاقيات 

ول )دي�سمرب( 2006. �لعربية«، �لقاهرة، م�رص، كانون �الأ
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الف�سل ال�ساد�ش: التجارة العربية البينية

خلفية

ع التجارة العاملية، ت�شبح املفاو�شات والتغيريات يف اتفاقيات التجارة الدولية اأكرث فاأكرث انعكا�شًا مل�شالح جمموعات ال�شغط  مع تو�شُّ

يفر�ص  االتفاقيات  هذه  عرب  اجلن�شية  متعددة  لل�رشكات  املحليني  واملنتجني  امل�شتثمرين  �ص  فتعرُّ  
�
العامل. يف  الرئي�شية  وال�شيا�شية  املالية 

حتديات خطرية على ال�شناعات واملجتمعات املحلية، كما ميثل اأخطاراً بالن�شبة اإىل ال�شيادة الوطنية. وتعمل البلدان النامية على تعزيز 

ف�شل يف  النحو االأ لتعزيز موقعها وخلدمة م�شاحلها على  عات  الكتل والتجمُّ التعاون اجلنوبي-اجلنوبي من خالل توحدها يف خمتلف 

قليمية لزيادة التجارة عرب عمليات حترير، ولتعزيز املزيد من الثقل للبلدان  ال�شياق العاملي الراهن. وقد اأن�شئ العديد من الكتل التجارية االإ

طراف اأو يف املفاو�شات الثنائية مع البلدان املتقدمة. النامية يف املفاو�شات متعددة االأ

خريين. فقد رئي اإىل اإن�شاء جامعة الدول العربية )LAS( يف  ة عدد مبادرات تعاون جتاري �شملت البلدان العربية خالل العقدين االأ ثمَّ

عام 1945 باعتباره خطوة يف هذا ال�شدد. ويف اأوائل ال�شتينات اأ�شدرت اجلامعة العربية اإعالنًا يدعو اإىل اإن�شاء ال�شوق العربية امل�شرتكة. 

.)GAFTA »ويف عام 2005 اأطلق بع�ص البلدان العربية »منطقة التجارة احلرة العربية الكربى« )»غافتا

ل االحتاد  �شافة اإىل ال�شودان وم�رش. و�ُشكِّ وقد اُأجِرَيت مبادرات اأخرى بني البلدان املتنوعة، وخ�شو�شًا بني �شورية وم�رش وليبيا، باالإ

بلدان  اأكرب بني  تن�شيق وتعاون  بغية  متاألفًا من اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتون�ص،   ،1989 العربي )UMA( يف عام  املغاربي 

.)GCC( »املغرب. بيد اأنَّ كل هذه املبادرات تظل غري منتجة اإىل حدٍّ بعيد مع اال�شتثناء امللحوظ لـ »جمل�ص التعاون اخلليجي

عملية  يف  رئي�شي  بدور  وال�شناعية  الزراعية  ال�شاغطة  جمموعاتها  ت�شطلع  حيث  مريكية،  الأ املتحدة  الواليات  حالة  يف  ب�شهولة  مالحظته  ميكن  ما  هذا     1
مريكيني اإىل خو�ص عمليات تفاو�ص حادة داخل »املنظمة« يف  املفاو�شات داخل »منظمة التجارة العاملية«. فمجموعات ال�شغط ال�شناعية تدفع املفاو�شني االأ

اجتاه حتقيق ت�شفري الر�شوم اجلمركية الت�شنيعية وال�شناعية. وغالبًا ما  يذهبون اإىل االدعاء، بعد حتقيق تقدم معنيَّ يف مفاو�شات »املنظمة«، باأنه جناح كبري لهم. 

وروبي، باأدوار رئي�شية  عالوة على ذلك، ت�شطلع جمموعات �شغط املزارعني، التي ت�شمل ال�رشكات الزراعية الرئي�شية يف كل من الواليات املتحدة واالحتاد االأ

بقاء على اإعانات دعم الزراعة على  يف املفاو�شات املتعلقة باالتفاقيات الزراعية �شمن عملية »منظمة التجارة العاملية«. وقد جنحت جمموعات ال�شغط هذه يف االإ

ه التجارة يف الزراعة ويفر�ص اأ�رشاراً جدية على عمل �شغار املزارعني وحياتهم يف البلدان النامية. م�شتوى مرتفع جداً ي�شوِّ
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»اتفاقية  ا�شم  اأي�شًا  عليها  ُيطلق  التي   ،)MAFTA )»مافتا«  املتو�شطية«  العربية  احلرة  التجارة  »منطقة  مبادرة  اأي�شًا  هناك  اأنَّ  كما 

ردن واملغرب وتون�ص  وروبية-املتو�شطية«، وهي ت�شمل كاًل من االأ اأغادير«، التي انبثقت باعتبارها مبادرة �شبه اإقليمية �شمن »ال�رشاكة االأ

التجارة  اتفاقيات  يات  باإن�شاء حتالف قوي ملواجهة حتدِّ التعاون �شمن »غافتا« وتنميته،  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وم�رش. هذا، وترمي هذه 

وروبي-املتو�شطي. ليات ال�شحيحة من اأجل حترير التجارة �شمن ال�شياق االأ قليمية، واإىل تعزيز االآ الدولية واالإ

قليموية )regionalism( معاجلة ال�شغوط اخلارجية القوية على الدول، الناجمة من تاأثريات العالقات االقت�شادية العاملية  حتاول االإ

قليمي مقارنة  نتاج، واملعلومات. وت�شتمر املنطقة العربية يف تخلفها عن ركب التعاون االإ �شديدة التداخل، والتجارة، واال�شتثمار، واالإ

قليمية يف املنطقة العربية غالبًا ما تبقى حمدودة. ومن اأ�شباب �شعف التبادل بني البلدان  خرى. فالتجارة �شمن التكتالت االإ باملناطق االأ

خرى �شمن املنطقة اأو �شمن  رة جتاه العامل اخلارجي اأكرث مما هي جتاه البلدان النامية االأ النامية وحمدوديته اأنَّ هذه البلدان غالبًا ما تكون حمرَّ

التكتل التجاري. وهذه هي حال البلدان العربية.

 

اتفاقية منطقة التجارة العربية احلرة الكربى )»غافتا«(

اإقليمية، منذ اأن اأ�شدر املجل�ص االقت�شادي-االجتماعي يف جامعة الدول العربية  تنا�شل البلدان العربية للتقدم نحو منطقة جتارة 

ى لتحرير التجارة وتو�شيعها بني البلدان العربية. وكانت »غافتا« خُمَرج اإعالن قادة الدول العربية  ول مرة يت�شدَّ اإعالنًا يف عام 1981 الأ

وزعمائها الذي اأ�شدروه يف القاهرة يف قمة عام 1996 العربية.

ال�سندوق »�ش«: الفرق بني خلق التجارة وحتويلها/ انحرافها

نتاج املحلي  قليمية اإىل تعزيز »خلق التجارة« )trade creation( بني البلدان؛ وهذا يجري عندما يُ�ستبَدل الإ يف النظرية، تهدف اتفاقيات التجارة الإ

يف بلٍد ما، ع�سٍو يف منطقة تارة حرة، مب�ستوردات اأدنى كلفة من بلد ع�سو اأكفاأ يف املنطقة نف�سها. ومن جهة اأخرى يعني »حتويل التجارة« اأو »حرف 

د اأقل كفاءة �سمنها. وغالباً  د اأكفاأ خارجها، لتوجهها اإىل مورِّ ل منطقة تارة حرة ما التجارة بعيداً من مورِّ التجارة« )trade diversion( اأن حتوِّ

�رشات »خلق التجارة«  دي التفاقيات التي توقعها البلدان العربية وتنفذها اإىل »حتويل التجارة« ولي�ش اإىل »خلق التجارة«. مثاًل، عند مقارنة موؤ ما توؤ

وىل مع كمون اأكرب خللق التجارة، تليها اتفاقية »غافتا« واتفاقية »ال�سوق امل�سرتكة ل�رشقي وجنوبي اأفريقيا«  يف م�رش، تاأتي »اتفاقية اأغادير« يف املرتبة الأ

وروبية-املتو�سطية«.�  )Common Market for Eastern & Southern Africa، COMESA( واتفاقية »ال�رشاكة الأ ]»كومي�سا«[ 
وروبية-املتو�سطية هي، مع ذلك، اأجنح التفاقيات يف ما يتعلق بالتدابري التنفيذية مقارنة بـ: »كومي�سا« و»غافتا« و»اأغادير«. بيد اأنَّ التفاقية الأ

 Afifi، Tamer. )June 2005(. »Egypt in an Arab-African-Sandwich: Are GAFTA and COMESA to be Implemented?« Conference  1
on Middle East and North African Economies: Past Perspectives and Future Challenges، Brussels. Available at: http://www.

.ecomod.net/conferences/middle_east_2005/middle_east_2005_papers/Afifi.PDF
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ويف كانون الثاين )يناير( 2005 األغت 17 من اأ�شل 22 بلداً عربيًا الر�شوم اجلمركية على حركة ال�شلع يف ما بينها يف ظل اإطار عمل 

»غافتا«، وهي: املغرب، البحرين، م�رش، العراق، االردن، الكويت، لبنان، ليبيا، تون�ص، عمان، فل�شطني، قطر، ال�شعودية، ال�شودان، 

ط لها اأوليًا لعام 2007. مارات العربية املتحدة، اليمن. كانت هذه اخلطوة تنفيذاً م�رشَّعًا لـ »غافتا« التي ُخطِّ �شورية، االإ

وتدعو االتفاقية اإىل تقلي�ص الر�شوم اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية تدريجًا، وكذلك اإىل ت�شكيل هيئة لف�صِّ النزاعات ورزنامة 

زراعية بني البلدان املوقِّعة. وابتداًء من اأول كانون الثاين )يناير( 1988 بداأت املعدالت اجلمركية والر�شوم )fees( وال�رشائب تتقلَّ�ص 

�شباب دينية وبيئية واأمنية و�شحية. رت الأ نها ُحظِّ �شنويًا مبعدل %10. وقد اُأعِفَيت منتجات معيَّنة من برنامج »غافتا« التنفيذي، الأ

ومُتثِّل الرزنامة الزراعية خريطة طريق تندرج يف قائمتها 10 منتجات زراعية لكل بلد ميكن اأن تعرب حدود بلٍد اآخر بحرية لفرتة 

جمالية ال ميكنها  معينة ت�شل اإىل 7 اأ�شهر لكل بلد. وت�شرتط الرزنامة الزراعية اأنَّ الفرتة الرتاكمية )cumulative period( للقائمة االإ

اأن تتجاوز 45 �شهراً.

خذ بعني االعتبار امل�شالح االقت�شادية يف  اأما امل�شائل التقنية التي تقع حتت الدرا�شة �شمن »غافتا« فهي قواعد املن�شاأ التي ت�شتلزم االأ

البلدان العربية، ومعاملة املناطق احلرة )free-zone areas(. وامل�شائل اال�شكالية يف هذا ال�شدد هي ال�شيا�شات احلمائية يف العديد 

مانة العامة  �ش�شية -حتى على م�شتوى االأ من البلدان العربية وتركيزها على اإنتاج املواد اخلام. عالوة على ذلك، فاإنَّ مكامن ال�شعف املوؤ

منية يف املنطقة، تخلق كلها عراقيل  جلامعة الدول العربية-، وانعدام ال�شفافية يف االليات العمل املعتمدة، واال�شطرابات ال�شيا�شية واالأ

ثِّر �شلبا على امكانية حتقيق اأف�شليات »غافتا« الكامنة، مبا يف ذلك تو�شيع ال�شوق بالن�شبة  جدية اأمام تنفيذ اتفاقية »غافتا«. وهذه كلها توؤ

.)R&D( اإىل العديد من البلدان العربية، وزيادة فر�ص اال�شتثمار، وتنظيم التناف�ص العادل، وتعزيز البحث والتنمية

ولة  مانة العامة جلامعة الدول العربية –وب�شورة رئي�شية »املجل�ص االقت�شادي-االجتماعي”- الهيئة امل�شوؤ يف الوقت الراهن، ُتعترب االأ

ع�شاء لتنفيذ االتفاقية يف  هلها لبذل ال�شغوط الكافية على االأ عن متابعة تنفيذ االتفاقية؛ بيد اأنَّ اجلامعة نف�شها ال تتمتع بالقدرات التي توؤ

.)case of non-deference( ذعان حالة عدم املراعاة اأو االإ

»غافتا« واخلدمات�

متثِّل التجارة يف اخلدمات يف البلدان العربية اأكرث من %20 من الناجت املحلي القائم. وقد ازداد معدل منو �شادرات البلدان العربية 

الو�شطي يف اخلدمات %5 بني عامي 1990 و2000، يف حني مل تزدد املنتجات ال�شناعية اإال بنحو %0،5. وتركز التجارة العربية 

البينية على اخلدمات اأكرث من جتارة ال�شلع. مثاًل، ت�شمل جتارة م�رش مع البلدان العربية %16 خدمات، و%12 �شلعًا، يف حني ت�شمل 

جتارة تون�ص مع البلدان العربية ما ن�شبته %12 خدمات و%7 �شلعًا.

اخلدمات �شمن  اتفاقية  العربية،  املنطقة  اخلدمات يف  العربية( حول: »قطاع  الدول  )من جامعة  ال�شيد خالد وايل  مها  قدَّ مداخلة  اإىل  الق�شم  ي�شتند هذا     2
فاق«، خالل ور�شة العمل التي نظمتها »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« باال�شرتاك مع »�شبكة العامل  »غافتا«؛ الو�شع الراهن والتحديات واالآ

ول/ دي�شمرب( 2006. الثالث« حول: »اتفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة العربية« يف القاهرة )كانون االأ
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ع اإطار عملها  بيد اأنَّ »غافتا« ال ت�شمل التجارة يف اخلدمات. وقد بداأ تطوير اتفاقية جديدة حول اخلدمات يف عام 2002، ومل يو�شَ

قل. ومبا ان عدد حمدود من البلدان تفاو�ص  القانوين اإال يف عام 2003. وي�شتلزم اتفاقية اخلدمات اأن توقَّع عليها ثالثة بلدان عربية على االأ

GATS-( »حاليا ب�شاأن االتفاقية، ميكن اأن ي�شمح ذلك بت�رشيع خطى التقدم يف ما يتعلق بالتنازالت. و�شتكون االتفاقية »غات�ص-زائد

دتها البلدان العربية يف »منظمة التجارة العاملية«. ، حيث �شتتجاوز االلتزامات يف اطارها تلك التي تعهَّ
�
)Plus

و�شت�شمل االتفاقية:

يجابية، حيث ميكن لكل بلد اأن ي�شع يف قائمة التزاماته ما يتالءم مع �شيا�شته التجارية. مقاربة القائمة االإ  k

خذ بعني االعتبار جوانب الرتاث البيئي والثقايف. االأ  k

كرث تف�شياًل« و”املعاملة الوطنية«. خذ بعني االعتبار مبادئ »البلد االأ االأ  k

مر   ترمي الفكرة من وراء اتفاقية للخدمات اإىل زيادة التبادل بني البلدان العربية، وتاليًا من اأجل تناف�ص اأكرث بني ال�رشكات العربية، االأ

ي اإىل نتائج اأف�شل للم�شتهلك يف املنطقة. و�شت�شمح االتفاقية مبمار�شة اعتماد ال�شهادات اجلامعية املتبادل بني اجلامعات  دِّ الذي ميكن اأن يوؤ

ع�شاء. كما  اأي�شًا ال�شفافية يف تخ�شي�ص املعلومات حول التجارة يف اخلدمات بني االأ العربية. عالوة على ذلك، �شتعزز االتفاقية هذه 

حتاول، اأي�شًا، ت�شهيل حركة العمال بني الدول العربية يف خمتلف القطاعات. مثاًل، �شتتنامى اخلدمات يف النقل والرتانزيت والتعدين. ويف 

هذا ال�شدد ميكن اأن ت�شطلع البلدان املنتجة للنفط بدور مهم عرب اال�شتفادة من اخلدمات الب�رشية بجعلها متوفرة من بلدان عربية اأخرى.

يلة اإىل جعل االتفاقية اأكرث اإقناعًا: هذا، وت�شمل التحديات االآ

الو�شول اإىل تعريف م�شرتك ملا تت�شمنه اخلدمات.  k

ح�شاءات املتعلقة بقطاع اخلدمات. تعزيز ُمتاِحيَّة االإ  k

التعامل مع انعدام القدرات بني البلدان العربية التي لي�شت اأع�شاء يف »منظمة التجارة العاملية«، وبالتحديد ب�شبب انعدام   k

جتربتها ال�شابقة وقدراتها االختبارية على فهم كيفية التعامل مع االتفاقية وو�شع التنازالت يف قطاع اخلدمات.

املُخرجات منذ بدء تنفيذ »غافتا«

بعد �شت �شنوات من العمل نحو »غافتا«، ازدادت التجارة العربية البينية من %9 يف عام 1997 اإىل %10 يف عام 2005. بيد 

ز  املواد اخلام، حيث يرتكَّ ز على  يزال يرتكَّ تتباين كثرياً، ومعظمها ما  التجاري مل  للتبادل  نتاج والتخ�شي�شات اجلغرافية  االإ اأنَّ عنا�رش 

غذية. اأما ن�شبة التجارة املئوية للمنتجات ال�شناعية فقد تناق�شت  منها ما يرتاوح بني 44 و%55 يف هذه املجاالت ويف امل�رشوبات واالأ

ز يف بلدان  البينية ترتكَّ العربية  التجارة  ز اجلغرايف، ما تزال  بالرتكُّ يتعلق  2004. ويف ما  %25 يف عام  اإىل   1995 %39 يف عام  من 

 من التجارة العربية البينية يف عام 1993 نحو %73 لتزداد اإىل 74% 
�
عربية معيَّنة؛ حيث كانت ن�شبة جتارة »جمل�ص التعاون اخلليجي«

ُيعنى بـ »غات�ص-زائد« )GATS-Plus( املنطق نف�شه امل�رشوح يف »منظمة التجارة العاملية-زائد« و«منظمة التجارة العاملية-ناق�ص« الوارد ذكرهما يف     3
ال�شندوق »هـ«. 

4   للمزيد من املعلومات عن »جمل�ص التعاون اخلليجي« ُيرجى التحقق من الف�شل ال�شاد�ص. 
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ز التجارة يف البلدان ال�شت املتجاورة »ملجل�ص التعاون اخلليجي«، حيث تغطي ال�شعودية وعمان ن�شف  يف عام 2004. هذا، وترتكَّ

هذه التبادالت. كما �شهدت التجارة العربية البينية تركيزاً يف امل�شتوردات اأي�شًا؛ اإذ يغطي »جمل�ص التعاون اخلليجي«، راهنًا، %50 من 

ز ثلثا �شادرات البلدان العربية البينية يف  امل�شتوردات من املنطقة العربية، بعد اأن و�شلت هذه الن�شبة اىل %54 يف عام 1999. ويرتكَّ

�
ردن والعراق. �شافة اإىل االأ ثمانية بلدان، وبالتحديد بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي« باالإ

�شباب الكامنة وراء هذا النق�ص ُتعزى اإىل ما يلي: ة، اإذن، نق�ص وا�شح يف التقدم املت�شل بالتجارة العربية البينية. وبع�ص االأ وثمَّ

اال�شتثناءات التي ُفر�شت على منتجات وحافظت عليها بع�ص البلدان �شمن »غافتا«.  k

الوقت الطويل املطلوب لتنفيذ اآليات االتفاقية، �شواء كانت تتعلق بف�صِّ النزاعات اأو بغريه.  k

وجود احلواجز غري اجلمركية.  k

يف  اختالفات  اإىل  دي  يوؤ مما  العربية،  البلدان  خمتلف  بني  دعمها  اإعانات  اأو  املحلية  نتاجات  االإ دعم  �شيا�شات  تفاوت   k

جراءات احلمائية ملنتجاتها. �شعار، مبا يدفع بع�ص البلدان اإىل زيادة االإ االأ

اتفاقية اأغادير

ُوقِّعت اتفاقية »اأغادير« -القا�شية باإن�شاء منطقة جتارة حرة بني البلدان العربية املتو�شطية- يف الرباط )املغرب( يف 25 �شباط )فرباير( 

وروبية-املتو�شطية التي ُبحثت �شمن م�شار  وىل يف اطار بناء منطقة التجارة احلرة االأ 2004. وُينظر اإليها باعتبارها احدى اخلطوات االأ
»بر�شلونة«.

ردن، املغرب،  ترمي اتفاقية »اأغادير« اإىل تعزيز التعاون بني بلدان جنوبي املتو�شط، من خالل اإن�شاء منطقة جتارة حرة يف ما بني: االأ

ة بلدان ُيتوقَّع توقيعها، هي: اجلزائر وليبيا وموريتانيا  تون�ص، م�رش. وقد عربَّ كل من لبنان و�شورية عن اهتمامهما بامل�شاركة فيها. وثمَّ

وال�شلطة الفل�شطينية.

ذ اتفاقية »اأغادير« اإال يف كانون الثاين )يناير( 2006، وقد تاأخرت كل من االردن واملغرب يف مترير االتفاقية يف الربملان  هذا، ومل ُتنفَّ

الوطني، فيما اأثارت املغرب عدة ا�شكاليات خالل العملية.

نة يف اتفاقيات  وروبية امل�شمَّ قليمي يف ما يتعلق بقواعد املن�شاأ. فبح�شب قواعد املن�شاأ االأ ومُتثِّل االتفاقية فر�شة للرتاكم الثنائي واالإ

وروبي واتفاقيات مناطق جتارة حرة يف ما بينها وتتبع نظام  التجارة التف�شيلية، فاإنَّ البلدان التي توقِّع اتفاقية جتارية حرة مع االحتاد االأ

 وُيتوقَّع من هذا تعزيز تعاون البلدان يف جنوبي املتو�شط.
�
.)inputs( قواعد املن�شاأ نف�شه، ُي�شمح لها برتكيم املُدخالت

مها اأثناء ور�شة العمل اخلا�شة بـ »اتفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة  5   مداخلة للدكتور اإبراهيم العي�شاوي حول »منطقة التجارة احلرة العربية الكربى«، قدَّ
ول/ دي�شمرب 2006(. وملزيد من  العربية« التي نظمتها »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« بالتعاون مع »�شبكة العامل الثالث«، القاهرة )كانون االأ

www.annd.org :االطالع على ور�شة العمل وتقريرها وحما�رشها يرجى زيارة املوقع ال�شبكي التايل

ها الدكتور اأحمد فاروق غنيم )جامعة القاهرة( لـ »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية«  �شا�شية حول حترير التجارة يف م�رش، التي اأعدَّ 6   ا�شتناداً اإىل ورقة البحث االأ
يف عام 2005.
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�ش�شات املرتبطة بعملية التجارة.  ليات واملوؤ ال تتمتع اتفاقية »اأغادير« بالعديد من التبعات والت�شمينات الداخلية، كونها ال تعالج االآ

ذ حتريرها �شمن اإطار عمل اتفاقية »غافتا«. عالوة على ذلك، فهي ال تغطي املنتجات الزراعية التي ُنفِّ

جمل�ش التعاون اخلليجي

مارات العربية املتحدة. وقد  ل »جمل�ص التعاون اخلليجي« تكتاًل جتاريًا ي�شم البحرين والكويت وعمان وقطر وال�شعودية واالإ ي�شكِّ

ُوقِّعت االتفاقية التوحيدية بني هذه البلدان يف 11 ت�رشين الثاين )نوفمرب( 1981 يف الريا�ص )اململكة العربية ال�شعودية(.

يل اإىل تكامل هذه الكتلة االقت�شادي يف عام 1993، فيما ازدادت التجارة البينية بني بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي«،  وبداأ العمل االآ

على امتداد 20 �شنة، اأكرث من 6 اأ�شعاف. ويف عام 2003 حلَّ احتاد »جمل�ص التعاون اخلليجي« اجلمركي حمل منطقة التجارة احلرة، 

ق قبل نهاية عام  ى اإىل زيادة التبادل بني البلدان ال�شتة بن�شبة %54. وُيتوقَّع اأن �شوق »جمل�ص التعاون اخلليجي« امل�شرتكة �شتتحقَّ ما اأدَّ

دة بحلول عام 2010. حتى هذه املرحلة، عار�شت عمان–وهي اأحد بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي«  2007، و�شُتعتمد العملة املوحَّ
مر الذي يعرقل العملية يف الوقت الراهن. دة، االأ العملة املوحَّ

وىل من احتاد »جمل�ص التعاون اخلليجي« اجلمركي الذي اأن�شئ يف عام 2003، يوجد نظام ر�شوم جمركية م�شرتك  وبح�شب املادة االأ

اجلمركية  الر�شوم  عندها  جُتمع  واحدة  نقطة دخول  ة  فثمَّ وبالتايل  اأجنبية؛  �شوٍق  اأي  اخلليجي« جتاه  التعاون  بلدان »جمل�ص  ت�شتخدمه 

امل�شرتكة. اأما نقل املنتجات بني بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي« فمعفى من الر�شوم اجلمركية، كما مُتنح منتجات البلدان ال�شتة معاملة 

ال�شتة،  البلدان  اأيٍّ من  اأنَّ هناك معاملة وطنية م�شرتكة جلميع مواطني بلدان »املجل�ص« يف  اأي من بلدان »املجل�ص«. كما  وطنية يف 

عمال والعمل  موال واإن�شاء االأ وخ�شو�شًا يف ما يتعلق بحركة العمال والعمل والتعليم والتجهيز والقر�ص والتاأمني واال�شتثمار وحركة االأ

�شهم وجتارتها. يف القطاع العام، اإ�شافة اإىل كل الن�شاط االقت�شادي، كملكية االأ

�شواق ال  وُيعترب اقت�شاد »جمل�ص التعاون اخلليجي« اأحد اأكرث االقت�شاديات انفتاحًا يف املنطقة. بيد اأنَّ العقبات التجارية يف هذه االأ

جنبية لهذه البلدان. فاملنتجات النفطية تبقى ا�شا�ص التبادل التجاري لهذه  ة تغريُّ حقيقي يف الن�شبة املئوية للتجارة االأ تتناق�ص، ولي�ص ثمَّ

جنبية. وبالتايل، فاإنَّ زيادة اال�شتثمار  �شواق االأ البلدان، فيما ُتعترب املنتجات الالنفطية غري قادرة على التناف�ص على نحو مالئم �شمن االأ

ز يف ال�شناعة النفطية وحدها، مبا يك�شف عن انعدام  جنبي املبا�رش يف »جمل�ص التعاون اخلليجي« خالل ال�شنتني املا�شيتني كانت ترتكَّ االأ

ي اإىل تنمية م�شتقبلية. دِّ بيئة ا�شتثمارية موثوقة ميكن اأن توؤ

اإنَّ اأ�شواق التبادل املالية )exchange markets( يف »جمل�ص التعاون اخلليجي« �شغرية من حيث احلجم، واأما متو�شط اأ�شعارها 

اأي�شًا  ترتبط هي  التي  يعتمد على مال احلكومة  �شواق  االأ د يف هذه  ُتعدَّ التي  ال�رشكات  النفط. ومعظم  باأ�شعار  مبا�رشة  فمتدنٍّ ومرتبط 

نتاجية وال�شناعية فال تتمتع اإال مب�شتويات متدنية من امل�شاهمة يف اأ�شواق التبادل، يف حني اأنَّ م�شارف  باأ�شواق النفط. واأما القطاعات االإ

جنبية يف �شوق التبادل قلياًل. اخلليج تتمتع بن�شبة كربى يف هذا املجال. ويبقى عدد ال�رشكات واال�شتثمارات االأ
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ي بال�رشورة تقدمًا  هذا، ويواجه »جمل�ص التعاون اخلليجي« حتدي زيادة م�شتوى تناف�شيته �شمن عامل يتعومل. وي�شتلزم هذا التحدِّ

يحدث على جانبي التكامالت واالندماجات االقت�شادية يف ما بني البلدان ال�شتة، ف�شاًل عن عملها بو�شفها كتلة واحدة داخل »منظمة 

التجارة العاملية«.

واإىل جانب االن�شمام اىل »منظمة التجارة العاملية«، وقَّعت بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي« عدة اتفاقيات للتعاون مع تكتالت 

مر بالعالقات االقت�شادية  يتعلق االأ املبداأ، عندما  وروبي واليابان وال�شني. ومن حيث  اإقليمية، كالواليات املتحدة واالحتاد االأ وبلدان 

ع�شاء يف املجل�ص �شيا�شة اقت�شادية م�شرتكة جتاه اأي �رشيك اأجنبي اأو تكتل وقَّعت معه اأي اتفاقية. ومن املفاجئ  الدولية، ت�شع البلدان االأ

�شالح التجاري  مع ذلك اأنَّ بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي« ان�شمت اىل »منظمة التجارة العاملية« كل على حدة، والتزمت برامج االإ

دون اأي تن�شيق يف ما بينها.

حرة  جتارة  اتفاقيتي  وعمان  البحرين  وقَّعت  فقد  منفردة.  حرة  جتارة  اتفاقيات  اأي�شًا  اخلليجي«  التعاون  »جمل�ص  بلدان  توقِّع  كما 

التعاون  الع�شو يف »جمل�ص  الوحيد  البلد  ال�شعودية، وهي  واأما  التوايل.  2004 و2006 على  عام  املتحدة يف  الواليات  مع  منفردتني 

ن، فقد بيَّنت عن معار�شة التفاقيات التجارة  اخلليجي« الذي مل يطلق مفاو�شات ب�شاأن اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة حتى االآ

دة. وقد اأدانت  عية اأنها ت�شعف موقف »جمل�ص التعاون اخلليجي«، الذي ي�شعى اإىل �شوق م�شرتكة وعملة موحَّ احلرة الثنائية هذه، مدَّ

ال�شعودية جريانها اخلليجية باأنها اأ�شعفت ت�شامن »املجل�ص« بالالهث وراء اتفاقيات اقت�شادية واأمنية منف�شلة مع قوى اأجنبية.

اخلليجي«  التعاون  »جمل�ص  حتت  املن�شوية  ال�شتة  اخلليج  بلدان  مالية  وزراء  تو�شل  احلرة،  للتجارة  الثنائيتني  االتفاقيتني  هاتني  بعد 

اإىل حل للتكيُّف معهما. فقد توافقوا على اإعفاء منتجات الواليات املتحدة الداخلة اإىل اأ�شواق »املجل�ص« من نظام الر�شوم اجلمركية 

املوحد الذي تبنُّوه. وهكذا، �شُتعفى امل�شتوردات من الواليات املتحدة من %5 من الر�شوم اجلمركية التي تفر�شها دول »جمل�ص التعاون 

اخلليجي« على ال�شلع الواردة من بقية بلدان العامل.

عفاء املمنوح للواليات املتحدة، وما  وما يزال من غري الوا�شح ما اإذا كانت بلدان »جمل�ص التعاون اخلليجي« تك�شب من وراء هذا االإ

هو اأثر الدور الع�شكري وال�شيا�شي الهائل الذي ت�شطلع به الواليات املتحدة يف تلك املنطقة حيال القرار الذي اتُّخذ.

فريقيا ال�رشقية واجلنوبية ال�سوق امل�سرتكة لإ

ليبيا  بني  ما  متتد  ع�شو  دولة   22 ت�شمُّ  تف�شيلية  جتارة  منطقة   )COMESA( واجلنوبية«  ال�رشقية  فريقيا  الأ امل�شرتكة  »ال�شوق  ُتعترب 

ول )دي�شمرب( 1994 لتحلَّ حملَّ منطقة التجارة التف�شيلية التي كانت موجودة منذ  لت هذه ال�شوق يف كانون االأ وزميبابوي. وقد ت�شكَّ

ل ت�شع دول اأع�شاء منطقة جتارة حرة يف عام 2000، مبا فيها ثالث دول عربية هي م�رش وال�شودان وجيبوتي.  عام 1981. وقد �شكَّ

قليمي، كاإن�شاء  رات »كومي�شا« يف امل�شتقبل �شوق م�شرتكة واحتاد نقدي. كما ترمي اأي�شًا اإىل بلوغ مراحل اأعمق للتكامل االإ ويف ت�شوُّ

احتاد جمركي.
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)Aggregated Foreign Trade Report( تقرير التجارة اخلارجية اجلامع ،)امل�سدر: وزارة التجارة اخلارجية )��00

ولون الر�سميون. )k( ا�ستناداً اإىل ما ورد يف ال�سحيفة كما �رشح به امل�سوؤ

اإنَّ العراقيل اأمام و�سول ال�سادرات امل�رشية اإىل ال�سوق هي ب�سورة رئي�سية معوقات اإنتاجية. وهكذا، فاإنَّ النفتاح على العامل اخلارجي دون معاجلة م�سبقة 

ن اإىل ال�سوق. كانت هذه هي حال  ح اأن يزيد العجز التجاري يف املديني القريب واملتو�سط، دون حتقيق فوائد ملمو�سة من الو�سول املح�سَّ لهذه املعوقات يُرجَّ

التجاري مع »كومي�سا«  ���� بلغ عجز م�رش  املثال، يف عام  التجاري. على �سبيل  العجز  ان�سمامها من تعاظم  م�رش مع »كومي�سا«، حيث تعاين م�رش منذ 

قليمية املختلفة املوقَّعة من  ة ان�سجام بني اتفاقيات التجارة الإ ��0 مليون دولر؛ فازداد اإىل ��� مليون دولر يف العام �.�000 عالوة على ذلك، لي�ش ثمَّ
احلكومة، كون هذه التفاقيات تخ�سع لقواعد من�ساأ خمتلفة ولربامج خمتلفة لتفكيك الر�سوم اجلمركية، وملختلف املعايري واملوا�سفات، اإلخ.. )امل�سدر: ورقة 

غنيم املقدمة اإىل »�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، ��00(.

ا�سم التفاقية

)GAFTA( منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

)COMESA( فريقيا ال�رشقية واجلنوبية ال�سوق امل�سرتكة لأ

وروبية-املتو�سطية اتفاقية ال�رشاكة الأ

اإعالن اأغادير

)TIFA( تيفا

منطقة التجارة احلرة مع »اإفتا« )EFTA(، تركيا، جنوب اأفريقيا، نيجرييا، اأ�سرتاليا، 

EMUWA ،الهند، تنزانيا، �رشيالنكا

لبنان  فيها  مبا  العربية،  البلدان  مع  التف�سيلية  الثنائية  احلرة  التجارة  اتفاقيات  من  عدد 

ردن والعراق، على امتداد الت�سعينات و�سورية واملغرب وتون�ش وليبيا والأ

ال�سندوق »ع«: مثال حالة م�رش:

ع�سوية م�رش يف اتفاقيات التجارة احلرة؛ حالة معقَّدة من اتفاقيات التجارة

ال�سنة

التنفيذ( ���� )دخولها حيز 

التنفيذ( ���� )دخولها حيز 

التنفيذ( ��00 )دخولها حيز  )التوقيع والت�سديق(،   �00�

)ُوقِّعت( بها( و��00  )بُدئ   �00�

التنفيذ( )التوقيع ودخولها حيز   ����
)k(حمتملة قيد التفاو�ش واملناق�سة

حواىل ���0

www.comesa.int :ل على البيانات من موقع »كومي�شا« ال�شبكي 2  ا�شُتح�شِ
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قليمي بني البلدان العربية اأفكار وتو�سيات ب�ساأن قيود التكامل الإ

قليمية اإدراك انعدام التناغم بني التفاقيات الإ

ة تناغم اأو ان�شجام بني اتفاقيات التجارة املختلفة التي وقَّعتها البلدان العربية؛ ذلك اأنَّ فيها قواعد من�شاأ  يف الوقت الراهن، لي�ص ثمَّ

دي، يف تاأثريه، اإىل  خمتلفة وبرامج تفكيك خمتلفة للر�شوم اجلمركية، وتوجد فيها كذلك نظم موا�شفات خمتلفة. وهذا التباين والتنافر يوؤ

قليميني. املزيد من العقبات يف وجه التعاون والتكامل االقت�شاديني االإ

الثنائية ومتعددة  التجارة احلرة  اتفاقيات  تعددية  اإىل  ها  ة وملمو�شة مردُّ تعقيدات جمَّ املثال، توجد  �شبيل  املغرب، على  ويف حالة 

دارية، ويحد من القدرة على التكامل على امل�شتوى  طراف التي ُوقِّعت، وال�شيَّما جلهة قواعد املن�شاأ. وهذا غالبًا ما يزيد التعقيدات االإ االأ

قليمي وي�شيب اال�شتثمار والتدفقات التجارية بعدم اال�شتقرار. عالوة على ذلك، فاإنَّ االجتاهات نحو امل�شاركة يف »غافتا« وتو�شيعها  االإ

غالبًا ما تواجه باعطاء االولوية اىل التبادل مع اأوروبا، وهي اأكرب �رشيك للمغرب حيث تبلغ ن�شبة التبادل معها نحو %70 من اإجمايل 

جتارته.

متيل االتفاقيات التي وقعتها البلدان العربية مع البلدان املتقدمة اإىل اإ�شعاف خطط التعاون يف ما بينها اأي�شًا. مثاًل، جنم عن توقيع 

بلدان اخلليج اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية مع الواليات املتحدة، على اأ�شا�ص منفرد، تعقيدات يف عملية »جمل�ص التعاون اخلليجي«. 

وروبي على م�شتوى ثنائي ق�شمت ال�رشكاء البلدان العربية اجلنوبية  واتفاقيات التجارة العربية التي وقَّعتها البلدان العربية مع االحتاد االأ

خرى كاليمن  وروبي، والبلدان �شمن »جمل�ص التعاون اخلليجي«، والبلدان املتفرقة االأ اإىل ثالث فئات: بلدان املتو�شط ال�رشيكة لالحتاد االأ

مثاًل. يف هذا ال�شياق جنم املزيد من التعقيدات القانونية التي ميكن اأن ُتناق�ص اأو تعرقل عملية التعاون والتكامل بني البلدان العربية. وما 

وروبي، حتتاج البلدان العربية اإىل اأن تفعل االتفاقيات يف ما بينها واأن يكون  يجدر ذكره اأنه جلني الفوائد من االتفاقيات مع االحتاد االأ

لديها خطة م�شرتكة لتزيد من خاللها تناف�شيتها ن�شبة اإىل بلدان اأخرى.

�سواق الداخلية اإعادة بناء الأ

كما بينَّا اآنفًا، ُتعزى حمدودية التبادل البيني العربي اإىل حقيقة اأنَّ اقت�شاديات البلدان العربية تتَّ�شم بكونها اأكرث حتريراً وانفتاحًا حيال 

التجارة. وبالتايل، فما  الالزمة لال�شتفادة من  الداعمة  العوامل  اإىل  تفتقر  العربية  فالبلدان  العامل اخلارجي مما هي حيال بع�شها بع�شًا. 

�شواق نف�شها. وامل�شكلة لي�شت يف القدرة على ن�رش  اإعادة بناء االأ �شواق يف املنطقة العربية، بل  اإزالة احلواجز بني االأ اإليه لي�ص  ُيحتاج 

قليمية والتناف�ص على امل�شتوى الدويل. القدرات الفائ�شة، بل اإيجاد القدرات ال�شمنية التي تفيد يف خدمة احلاجات االإ

ينتقل من حترير  اأن  قليمي امل�شرتك  التجارة يف حد ذاتها. وعلى العمل االإ التنمية ولي�ص على  اأن يكون الرتكيز على  واإذن، يجب 

نتاج والنظم يف ما بني البلدان العربية. فهذه البلدان حتتاج اإىل تنمية  نتاج والروابط البنيوية بني دورات االإ التجارة اإىل تنمية قدرات االإ

العربية، ف�شاًل عن  البلدان  التجارة بني  التنمية ويزيد  تعزيز دورات  �شينتج  ال�شيا�شية. فهذا  لها بطريقة ترتافق والتنمية  املتوفرة  املوارد 

اإقليمية  االنخراط يف م�رشوعات  فباإمكانها  تكاملية،  تنموية  �شيا�شات  ت�شع  العربية  البلدان  اأنَّ  اخلارجية. ومبا  �شواق  االأ اإىل  �شادراتها 

م�شرتكة، وميكنها ان تبداأ هذه املبادرات ما بني الدول اجلاهزة ملثل هذه اخلطوات.
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حتقيق املزيد من التعاون وتبادل املعلومات

ف�شليات  اإنَّ �شيا�شات التنمية املن�شجمة واملتكاملة �رشورة للمنطقة العربية. ومن بني الفر�ص املمكنة التي ميكن اأن تزيد التعاون واالأ

يف املنطقة نذكر ما يلي:

العمل امل�شرتك على البحث والتنمية.  k

مراكز م�شرتكة للمعلومات واملعارف لدعم �شنع ال�شيا�شات، مبا يف ذلك وكاالت اال�شت�شارات ومراكز البحوث التي   k

قليمي. تدعم �شنع ال�شيا�شات على امل�شتوى االإ

نتاج ال�شناعي للبلدان العربية وتق�شيم الن�شاط ال�شناعي مع م�شاركة ِكال القطاعني  عادة ر�شم خريطة االإ تعزيز التعاون الإ  k

العام واخلا�ص.

ف�شليات التقارنية. تاأميم بع�ص الن�شاط ال�شناعي الذي ميكن اأن يدفع نحو املزيد من التكامالت وبناء امليزات واالأ  k

التعاون يف القطاع املايل وامل�رشيف؛ ومما يجدر ذكره اأنه ال يوجد يف الوقت احلا�رش تبادل مبا�رش بني البنوك وامل�شارف   k

يف البلدان العربية؛ واأي عمليات حتويل حتدث، اإمنا حتدث عرب م�شارف الواليات املتحدة وبنوكها.

�شا�شية. التعاون على تنمية البنى التحتية االأ  k

اقامة �رشكات م�شرتكة لت�شويق منتجات معيَّنة، حيث ميكن اتخاذ خطوات تكاملية لبناء عملية ت�شويق.  k

و�شع عمليات ت�شدير م�شرتكة للمنتجات ذات امل�شلحة امل�شرتكة بالن�شبة اإىل عدة بلدان، حيث ميكن تعزيز القدرات   k

التفاو�شية يف الدورة اال�شتريادية.

نتاجية، قد ال يكون ناجعًا بال�رشورة للبلدان النامية.  م وبلغ م�شتوى عاليًا من الت�شنيع واالإ ما كان ل�شالح الغرب بعد اأن تطور وتقدَّ

ر ولي�ص اإىل  ة. فالبلدان العربية حتتاج اإىل التحرُّ نتاجية باتا ي�شكالن �رشورة ُمِلحَّ نتاجية والتعاون يف الدورات االإ فالزيادة يف النمو واالإ

مر الذي �شيجعل من املمكن خو�ص ال�رشاع من اأجل جتارة اأ�شهل.  التحرير، وهي حتتاج اإىل التنمية يف مكافحتها التخلف والتبعية، االأ

وبالتايل، ويف ما يتعلق بالتجارة العربية البينية، يتوجب على البلدان العربية اأن تلتفت اإىل النقاط التالية:

يلزم البلدان العربية اأن ت�شع اأجندة متما�شكة ومن�شجمة يف اتفاقيات التجارة، حيث ميكنها اأن تقف بحزم �شمن خمتلف   k

االتفاقيات مبا يخدم تعميق التجارة العربية البينية ويقويها.

نتاجية وتنمية بناها التحتية يف ال�شناعات  ن قدراتها االإ حتتاج البلدان العربية اإىل التاأكيد على العوامل التي من �شاأنها اأن حت�شِّ  k

فاق لتحقيق التكامل وامل�شالح  نتاجية، مما �شي�شاعد على فتح املزيد من االآ ذات القيمة امل�شافة، وتنويع االقت�شاديات واالإ

قليمي. امل�شرتكة على امل�شتوى االإ

حتتاج البلدان العربية اإىل العمل على جمان�شة �شيا�شات تكاملها التجاري يف ظل اتفاقية »غافتا«، قبل اال�شتمرار يف توقيع   k

خرى. اتفاقيات التجارة مع التكتالت والبلدان االأ

د البلدان العربية جماالت م�شرتكة من امل�شالح للدفاع عنها يف جمال املجتمع الدويل، كما ينبغي عليها اأن  يجب اأن حتدِّ  k

تعمل معًا لتحديد كيفية تاأثري التطورات احلا�شلة يف التجارة الدولية على املنطقة العربية.

على البلدان العربية اأن حتدد اآليات عملية لتبادل املعلومات.  k
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الف�سل ال�سابع: التحديات الرئي�سية التي تواجه البلدان العربية يف تطوير ال�سيا�سات التجارية 

وتنفيذ التفاقيات

ه، كما عاجلناه يف الف�شول ال�شابقة، تواجه البلدان العربية  عه وتغريُّ د لنظام التجارة العاملي املتوا�شل يف تو�شُّ بالنظر اإىل ال�شياق املعقَّ

�ش�شية وقانونية متعددة ، ف�شاًل عن التحديات ال�شيا�شية واالجتماعية، يف اطار حماوالتها امل�شاركة يف اطار جتارية متنوعة.  حتديات موؤ

املرتبطة  التنفيذ  عن حتديات  ف�شاًل  املحدودة،  والقدرات  اال�شرتاتيجيات  انعدام  وبني  الداخلية  البنيوية  تلك  بني  التحديات  وترتاوح 

باالتفاقيات والعقود التي توقِّعها.

انعدام احلاكمية الفعالة

يات  �ش�شات– التي هي �رشورة ل�شمان التنمية امل�شتدامة �شمن عامٍل يتعومل- واحداً من التحدِّ الة على م�شتوى املوؤ ُتعترب احلاكمية الفعَّ

العام  القطاع  �ش�شات  موؤ مب�شاءلة  تاأثره  عن  ف�شاًل  التنظيمي،  العمل  اإطار  على  يعتمد  االقت�شادي  فالنمو  املنطقة.  تواجه  التي  الرئي�شية 

�
و�شفافية بناها والياتها.

�ش�شية والبنيوية ال�شاملة واحلقيقية ميكن ان تنح�رش بعملية احلد من التدابري البريوقراطية؛ بل  �شالحات املوؤ وال ميكن اعتبار ان  االإ

�ش�شات على حقوق املوطنني. عالوة على ذلك، يرتبط اأداء هذه  خذ بعني االعتبار كيفية حمافظة هذه املوؤ اإنها حتتاج بداًل من ذلك اإىل االأ

�شالح ال�شيا�شي، مبا يف ذلك التاأكيد على ا�شتقاللية النظام الق�شائي. ويف هذا ال�شياق، تكافح  ال مبا�رشة بنجاح عملية االإ �ش�شات الفعَّ املوؤ

 Shaden، Halazoun. )May 2004(. »Key Public Sector Institutions in the Arab Region; Responding to Globalization and   1
 :Promoting Investment«. Prepared for a Project Advisory Group Meeting of the UN DESA DPEPA. Available at

http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN003619.pdf. UN DESA
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�ش�شات املطلوب، الذي من �شاأنه تعزيز تكامل ال�شوق، ومن اأجل اإعادة ت�شميم اجلهاز  �شالح املوؤ ي الإ البلدان العربية من اأجل الت�شدِّ

�شالح. داري الذي �شيدعم مثل هذا االإ االإ

واإنَّ انعدام احلريات ال�شيا�شية واالقت�شادية، اأي�شًا، يظلُّ احلاجز الرئي�شي املاثل يف وجه التنمية يف املنطقة العربية. وينبغي على البلدان 

ع م�شاركة  ي الكفاءة وامل�شاءلة وتو�شِّ ز الو�شول اىل املعلومات، واأن تقوِّ ن من و�شع نظام القطاع العام، واأن تعزِّ العربية، باملقابل، اأن حت�شِّ

ق من دون وعي النا�ص وانخراطهم يف خمتلف العمليات على امل�شتوى االقت�شادي اأم على  املواطنني. فالنمو االقت�شادي ال ميكنه اأن يتحقَّ

امل�شتوى ال�شيا�شي. وهذا يتطلب من احلكومات مكافحة جدية للف�شاد.

التبعية  م�شكالت  للنفط  املنتجة  البلدان  العربية يف  االقت�شاديات  تواجه  العام،  القطاع  اإ�شالح  اإىل  �شافة  باالإ اأنه  ذكره  يجدر  ومما 

ى انعدام ال�شيا�شات املالئمة اإىل ن�شوء  النفطية، وانعدام التنويع والبطالة املرتفعة وعدم مالءمة اأ�شواق العمل. عالوة على ذلك، فقد اأدَّ

اأنتجت  العربية  االقت�شاديات  املتدنِّية يف خمتلف جوانب  الثقة  فم�شتويات  العربية.  املنطقة  اأرجاء  اال�شتثمارات يف  مكامن �شعف يف 

جنبية املبا�رشة يف العامل  جنبية املبا�رشة، حيث ت�شكل هذه فقط %1،5 من اإجمايل اال�شتثمارات االأ م�شتويات متدنِّية لال�شتثمارات االأ

كرب   حيث اجته الق�شم االأ
�
و%5 من هذه اال�شتثمارات التي تلقتها البلدان النامية يف عام 2002 التي دخلت اإىل املنطقة يف عام 2000،

ردن. منها اإىل ثالثة بلدان هي بالتحديد: م�رش وتون�ص واالأ

ا�سرتاتيجية غري وا�سحة

ح اأن يزيد  قليمية والثنائية بالغمو�ص يف البلدان العربية. ومن املرجَّ تتَّ�شم ا�شرتاتيجية االرتباط بعدد كبري من اتفاقيات التجارة احلرة االإ

نتاجية- من عجز البلدان العربية التجاري يف املديني القريب  االنفتاح على العامل اخلارجي -دومنا معاجلة حا�شمة ملاآزق القدرات االإ

�
ن اإىل اال�شواق اخلارجية. واملتو�شط، دون حتقيق اأيِّ فوائد ملمو�شة من الو�شول املح�شَّ

واإنَّ اتفاقيات التجارة الدولية التي ُيتفاَو�ُص ب�شاأنها جترب البلدان العربية على التفاعل اإزاء خمتلف اأجندات التكامل واالندماج. فكل 

ن دافعًا خمتلفًا، وكل منها ُينتج قوانني خمتلفة. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإنَّ هذه القوانني والتنظيمات ميكن اأن  اتفاقية من تلك االتفاقيات تت�شمَّ

تكون متناق�شة، كما ميكنها اأن تخلق نزاعات وت�شارب عند تطبيقها. 

جنبية و�رشوطها، ولي�ص على اأ�شا�ص حاجات  �شالحات الوطنية على اأ�شا�ص متطلَّبات االتفاقيات االأ يف ظل الو�شع الراهن، جتري االإ

يته يف حالتي ُعمان والبحرين. فهذا البلدان يكيفان قوانينهما لتتجان�ص  املجتمعات �شمن الدول العربية ومتطلَّباتها. وهذا ما ميكن روؤ

 Mehalaine، Walid – UNDP/SURF-AS. Presentation on Arab Trade، Development Agenda، and the Achievement of the  2
 September 28-NDGs. Prepared for the Experts> Group Meeting، Arab Ministerial Conference on the WTO )Amman 26

.)2005
ها د. اأحمد فاروق غنيم )جامعة القاهرة( لـ »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« يف عام 2005. 3  ا�شتناداً اإىل الورقة التي اأعدَّ
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ومعايري امللكية الفكرية املفرو�شة من خالل االتفاقيات مع الواليات املتحدة، وتقوم بتعديل قوانني الر�شوم اجلمركية بح�شب متطلبات 

جمل�ص التعاون اخلليجي، وتخف�ص الر�شوم اجلمركية بح�شب متطلبات اتفاقية »غافتا«، ورمبا ُيحتَمل اأن ُيعَمُد اإىل و�شع قوانني حلقوق 

وروبي،  االأ واالحتاد  املتحدة  الواليات  �شوقي  مع  التكامل  حماولة  اطار  يف  وذلك  وروبي،  االأ االحتاد  اهتمامات  معاجلة  بغية  ن�شان  االإ

�
وكذلك حماولة التكامل واالندماج مع ال�شوق العاملية من دون اال�شتناد اإىل اأجندة وا�شحة.

ثر يف قدرات احلكومات على ال�شعي اإىل  فهذا اخللط بني اتفاقيات حترير التجارة يهدد ف�شحة �شنع ال�شيا�شة البلدان العربية. وهذا يوؤ

قليمية وتعظيم التجارة والنمو والتنمية الوطنيني امل�شتدامني يف خمتلف القطاعات. تعزيز التبادالت االإ

قدرات حمدودة

تفتقر،  النامية  فالبلدان  االتفاقيات.  هذه  مثل  تنفيذ  ل�شمان  تقييداً  املعوقات  اأكرث  التقنية  والقدرات  الب�رشية  املهارات  انعدام  ُيعترب 

بوجه عام، اإىل القدرة على فهم ال�رشوط والقواعد التي تتطور ب�شكل م�شتمر يف اطار نظام التجارة العاملية ومتابعتها وحتليلها والتفاو�ص 

يات، كونها تواجه م�شكالت تنفيذ عدد من اتفاقيات »منظمة التجارة  اأمثلة م�رش وبلدان عربية اأخرى هذه التحدِّ ح  ب�شاأنها. وتو�شِّ

العاملية«، وحتديداً اتفاقية »تريب�ص« واالتفاقية املتعلقة باحلواجز التقنية التفاقيات التجارة، واتفاقيات ال�شحة وال�شحة النباتية.

وبالنظر اإىل اأنَّ البلدان تنخرط يف التفاو�ص حول اتفاقيات التجارة احلرة متعددة يف الوقت نف�شه، فاإنَّ القدرات الب�رشية املتوفِّرة 

مر ال  البلدان. فاالأ التفاو�شية لهذه  دي يف نهاية املطاف �شعف يف املواقف  التي �شتوؤ ي حاجات املفاو�شات املذكورة،  لذاك لن تغطِّ

يقت�رش فقط على قدرات تفاو�شية حمدودة بني احلكومات العربية وعلى وعي �شئيل حيال امل�شائل التجارية �شمن منظمات املجتمع 

املدين يف املنطقة العربية، ولكن هناك اأي�شًا ندرة يف الدرا�شات التي تبحث تاأثريات هذه االتفاقيات على البلدان العربية، �شواء اأكانت 

توقِّعها. وهذا  التي  االتفاقيات  ثر  الأ تقوميية  درا�شات  اإىل  تفتقر  ما  غالبًا  البلدان  فهذه  وقانونية.  وثقافية  واقت�شادية  اجتماعية  تاأثريات 

جراءات ال�رشورية لدعم جمتمعاتها املحلية يف اطار التغيري املرتتب عن هذه  دي اإىل الف�شل يف اتخاذ االإ ُي�شعف مواقفها التفاو�شية ويوؤ

االتفاقيات.

انعدام بناء التحالفات والتكتالت

يف اطار مواجهة ال�شغط الذي متر به البلدان النامية جلهة فتح اأ�شواقها واندماجها يف نظام التجارة العاملية وفق القواعد التي ال تخدم 

ع يف جمموعات وتكتالت لتتمكن من املدافعة عن م�شالح م�شرتكة معيَّنة.  م�شاحلها املحلية، فاإنَّ العديد من هذه البلدان قامت بالتجمَّ

عات مهم ملقاومة ما تفر�شه ال�شيا�شة التجارية للدول الغربية والتي تخدم م�شالح االخرية، مثل ما يفر�ص  واالن�شمام اإىل مثل هذه التجمُّ

ة حديثًا اىل »منظمة التجارة العاملية« من التزامات تتعدى االتفاقيات اال�شا�شية للمنظمة. على البلدان املن�شمَّ

.Fakhri، Michael. »A new Framework for Development: A Study of Regionalism in the Arab World  4
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عات الدول �سمن »منظمة التجارة العاملية«  ال�سندوق »ف«: مناذج من تمُّ

»جمموعة الع�رشين« )G�0(: هذه عبارة عن حتالف بني بلدان نامية، انبثق خالل اجتماع »منظمة التجارة العاملية« الوزاري يف »كانكون« عام ��00. 

وهي منبثقة عن »اإعالن برازيليا« الذي وقَّعته الربازيل وجنوب اأفريقيا والهند يف حزيران )يونيو( ��00. وهذا التحالف يرمي اإىل معاجلة ال�سيا�سات 

»جمموعة  حاولت  ولقد  تناف�سية.  قل  الأ الزراعية  قطاعاتها  حماية  املتحدة  والوليات  وروبي  الأ لالحتاد  حتفظ  والتي  الزراعي  للقطاع  هة  امل�سوِّ التجارية 

متر »كانكون«. فاقرتحت ر�سماً بدياًل للتحرير الزراعي. وهي ما تزال تركز اأ�سا�ساً  وروبي والوليات املتحدة خالل موؤ الع�رشين« معار�سة موقف الحتاد الأ

على هذه امل�ساألة حتى اليوم.

»جمموعة الت�سعني« )G�0(: ن�ساأت هذه املجموعة خالل اجتماع »كانكون«، وهي عبارة عن حتالف بني اأفقر الدول واأ�سغرها، وي�سم جمموعة اأفريقيا 

قل تقدماً. ومبا ان اقت�ساداتها تعتمد على القطاعات الولية )primary sectors(، ا�سبح  فريقي وجمموعة البلدان الأ والكاريبي والهادئ، والحتاد الأ

�سواق  من اأهدافها الكربى اإجبار البلدان املتقدمة على اإلغاء اإعانات دعمها للمنتجات الزراعية. اأما هدفها النهائي فهو �سمان و�سول اأكرب ملنتجاتها اإىل الأ

العاملية.

خا�سة  ومنتجات  )تف�سيلية(  ومتييزية  خا�سة  مبعاملة  املطالبة  على  وتركز  اإندوني�سيا  تقودها  اأخرى  جمموعة  وهي   :)G��( والثالثني«  الثالث  »جمموعة 

للبلدان النامية يف قطاع الزراعة. فلقد اقرتحت قواعد خا�سة للبلدان النامية يف مفاو�سات »منظمة التجارة العاملية« ترمي اإىل ال�سماح لها مبوا�سلتها تقييد 

الو�سول اإىل اأ�سواقها الزراعية. هذه املجموعة تتكون اأ�سا�ساً من بلدان نامية.

ول مرة يف »كرينز« يف عام  جمموعة »كرينز« )Cairns Group(: ت�سم هذه املجموعة �� بلداً م�سدرا رئي�سياً للمنتجات الزراعية. وقد اجتمعت لأ

جراءات  اإعانات الدعم الت�سديرية والإ اإلغاء  اأ�سرتالية. ويقوم هدف هذه املجموعة الرئي�سي يف حترير التجارة يف الزراعة عرب  ���� بناء على مبادرة 
جمموعة  جلهود  نتيجة  اأوروغواي  جولة  اأجندة  على  الزراعة  ُو�سعت  وقد  وروبي.  الأ والحتاد  املتحدة  الوليات  من  كل  ميار�سها  التي  للتجارة  هة  امل�سوِّ

»كرينز« لدمج هذا املو�سوع يف حترير التجارة.

 

بيد اأنَّ البلدان العربية مل ت�شارك مع بع�شها بفعالية يف حتالفات لتوازن ثقل البلدان املتقدمة يف اطار املفاو�شات التجارية. وبالتايل، 

خرى، مبا فيها تلك التي ورد ذكرها يف ال�شندوق »ف«، ومع  فقد كانت �شعيفة يف بناء التحالفات مع جمموعات البلدان النامية االأ

فريقية والكاريبية. جمموعتي البلدان االأ

حتديات التنفيذ املرتبطة باتفاقيات التجارة احلرة الثنائية مع البلدان املتقدمة �

يات عملية تنفيذ اتفاقيات التجارة احلرة باللغة التي ت�شتحثُّها االتفاقيات. وحيث ال ميكن للبلدان اأن تتوافق يف  غالبًا ما ترتبط حتدِّ

5  مت اال�شتفادة يف اعداد هذا اجلزء من مداخلة �شانيا �شميث من �شبكة العامل الثالث Third World Network، التي قدمت خالل االجتماع االقليمي 
الثالث  العامل  �شبكة  مع  بالتعاون  للتنمية  احلكومية  العربية غري  املنظمات  �شبكة  نظمته  الذي  احلرة  التجارة  اتفاقيات  املدين حول  املجتمع  ومنظمات  للخرباء 

وبرنامج االمم املتحدة االمنائي يف القاهرة )دي�شمرب 2006(.
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اطار اتفاقية ما، فهي تلجاأ اإىل ا�شتخدام تعابري غام�شة وملتب�شة.

اإذا ن�شاأ نزاع  مثاًل، ميكن للمرء اأن يعرث على كلمة »معقول« )»reasonable«( يف ن�شو�ص عدة اتفاقيات جتارة حرة. وهكذا، 

اأو  قوي  تف�شري  بني  االختيار  »معقول«. ويف  بكلمة  ُيق�شد  ماذا  ر  تقرِّ اأن  املحكمة  على  ب  توجَّ الفكرية،  بامللكية  متعلقة  فقرة  حول 

نة يف االتفاقية. وبا�شتثناء اتفاقياتها مع  هداف امل�شمَّ �شعيف حلماية امللكية الفكرية، تاأخذ املحكمة يف ح�شبانها املقدمة التمهيدية واالأ

بداع واالبتكار« يف مقدماتها واأهدافها. وهكذا، غالبًا ما يف�رش  ن اتفاقيات الواليات املتحدة للتجارة احلرة »تعزيز االإ �شنغافورة، تت�شمَّ

دعم »االبتكار« باعتباره التزام بتعزيز حلماية امللكية الفكرية؛ و�شتكون النتيجة قراراً من املحكمة يدفع يف اجتاه حماية اأقوى للملكية 

الفكرية.

ن  ردن والبحرين- تت�شمَّ عالوة على ذلك، فاإنَّ كل اتفاقيات الواليات املتحدة للتجارة احلرة -با�شتثناء تلك التي عقدتها مع االأ

و�شع؛ اإذ ميكن اأن ي�شمل  د بـ »اال�شتثمار« معناه االأ بواب( غالبًا ما ُيق�شَ  ويف هذه الف�شول )اأو االأ
�
ف�شواًل )اأو اأبوابًا(  حول اال�شتثمار.

املُف�شاة  الرخ�ص( واملعلومات  )اأو  الفكرية مبا يف ذلك االمتيازات  امللكية  اأنواع  د  ُيعدِّ ا�شتثماراً، واأن  باعتبارها  الفكرية  امللكية  �شمنًا 

)undisclosed information( اأو اعتماد لغة تت�شمن كل  »اأي ملكية مادية ملمو�شة اأو غري ملمو�شة«. وهذه االتفاقيات غالبًا ما 

د. وعلى �شبيل املثال، ميكن اأن ُتعترب اإجراءات احلكومة التي تقلِّ�ُص  ن فقرة تتعلق بـ »امل�شادرة« )»expropriation«( التي ال حُتدَّ تت�شمَّ

ب ت�شديد التعوي�ص مع الفائدة عن اأي م�شادرة. والف�شل يف ت�شديد التعوي�ص عن امل�شادرة يتيح عادة  قيمة اال�شتثمار م�شادرة. ويتوجَّ

للم�شتثمر )اأي مالك االمتياز اأو الرخ�شة( اللجوء الليات ف�ص النزاع ما بني امل�شتثمر-الدولة ، الذي ميكنه ب�شورة مبا�رشة اأن ُيقا�شي 

رة،  احلكومة على م�شتوى حمكمة دولية. وعندما تخ�رش احلكومة على م�شتوى حمكمة ف�ص نزاع امل�شتثمر-الدولة وال تدفع العقوبة املقرَّ

غلب اأن تعمد حكومة الفريق املُقا�شي اإىل تنفيذها عرب فر�ص ر�شوم جمركية على اأي ال�شلع املعنية. ميكن على االأ

ن بع�ص اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية مع الواليات املتحدة ن�شو�ص جانبية تعنى بال�شحة العامة،  يف ما يتعلق مب�شائل ال�شحة، تت�شمَّ

ثر يف قدرة اأيِّ فريق  : »موجبات ف�شل )اأو باب( امللكية الفكرية ال يوؤ ممَّا ال يزال اأثرها غام�شًا. فهذه امللحقات اجلانبية تن�صُّ على اأنَّ

دوية، وبالتحديد يف  جراءات ال�رشورية  )necessary measures( حلماية امللكية العامة برتويج و�شول اجلميع اإىل االأ على اتِّخاذ االإ

ة الق�شوى اأو حاالت الطوارئ  وبئة، ف�شاًل عن احلاالت املُِلحَّ يدز« وال�شل واملالريا وغريها من االأ ما يتعلق بحاالت معينة مثل وباء »االإ

ن يف اتفاقية التجارة احلرة املعقودة بني املغرب والواليات املتحدة. ويف حني اأن هذه امللحقات اجلانبية قد ال  مِّ الوطنية«. هذا ما �شُ

جراءات ال�رشورية« )necessary measures( ميثِّل حالة عادة ما ي�شعب  تاأخذ اولوية على بنود ن�ص االتفاقية الرئي�شي، فاإنَّ تعبري »االإ

ب على بلٍد ما اأن يثبت اأنه مل يكن هناك اأيُّ اإجراءات اخرى اقل تاأثريا بالتجارة ميكن حتقيق غر�ص ال�شحة العامة  ها. مثاًل، يتوجَّ ا�شتيفاوؤ

نف�شه من خاللها.

باب(  )اأو  ف�شل  مت�شابهة يف  بنوداً  املتقدمة  البلدان  مع   )Bilateral Investment Treaties، BITs( الثنائية  اال�شتثمارية  االتفاقيات  ن  تت�شمَّ ما  غالبًا    6
اأنَّ  �شهراً. غري   12 اإىل   6 ثنائية خالل فرتة متتد من  ا�شتثمار  اتفاقية  ين�شحب من  اأن  ما عادة  لبلٍد  التجارة احلرة. وميكن  اتفاقيات  ن يف  ُي�شمَّ الذي  اال�شتثمار 

جنبية ملدة ترتاوح بني 10 و20 �شنة من حماية االتفاقية اال�شتثمارية الثنائية.  االن�شحاب من اتفاقية اال�شتثمار الثنائية غالبًا ما يرتك وراءه وجود اال�شتثمارات االأ

خرية تتَّ�شم بكونها اأقل تنفيذية )مثاًل، الف�شل يف ت�شديد التعوي�ص عن امل�شادرة يف ظل اتفاقية ا�شتثمارية ثنائية ال ميكن فر�ص عقوبات عليه  فهذه االتفاقيات االأ

بفر�ص الر�شوم اجلمركية(.
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بواب( ذات ال�شلة، املندرجة حتت اتفاقية جتارة حرة، للحكومات مبقا�شاة  ويف ما يتعلق بف�ص النزاعات، ت�شمح الف�شول )اأو االأ

بع�شها بع�شًا اأمام حمكمة دولية يف حال انتهاك اأي موجب مندرج حتتها. كما ميكن اإقامة �شكوى دون قيام اية من االطراف بانتهاك 

احلكومة »د”(  )اأي  تكون  اأن  احلرة، ميكنها  التجارة  اتفاقية  راعت حكومة »د« كل موجبات  ولو  ب�شيط، حتى  االتفاقية. وكمثال 

فت. ويف مثل هذه احلاالت ال ميكن لـ حكومة »د« اأن  ولة قانونًا اإذا كانت حكومة »�ص« قد توقَّعت فائدة ما مل تتحقق اأو ُحرِّ م�شوؤ

تعرف ماذا »توقَّعت« حكومة »�ص« احل�شول عليه اال عندما تنعقد املحكمة. هذا، وميكن تقدمي مثل هذه ال�شكاوى يف جمال امللكية 

الفكرية يف كل اتفاقيات الواليات املتحدة للتجارة احلرة. ويف هذا ال�شياق، ميكن فر�ص الر�شوم اجلمركية على ال�شادرات من البلد 

الذي اعُترب منتهكًا التفاقية التجارة احلرة.

عالوة على ذلك، ت�شبح لغة االتفاقيات اأكرث ليربالية وعمقا باجتاه التحرير مع مرور الزمن. ويف هذا االجتاه، تبدو اتفاقيات التجارة 

ردن والبحرين اللتني ُوقِّعتا يف وقت  خرية املعقودتني مع االأ احلرة املغربية والعمانية املعقودة مع الواليات املتحدة اأ�شواأ من اتفاقيتي هذه االأ

 chemical( بات الكيميائية فقط ردن تغطي حقوق امللكية الفكرية وح�رشية البيانات املركَّ اأ�شبق. مثاًل، وفق اتفاقية التجارة احلرة مع االأ

entities(. غري اأنَّ اللغة يف اتفاقيتي املغرب وعمان اللتني عقدتا الحقًا تت�شع لتغطي املنتجات ال�شيدالنية اجلديدة اأو املنتجات الزراعية 
ردن،  الكيميائية، حيث ميكن ا�شتخدام املنتج نف�شه يف عدة معامالت )treatments(. اأ�شف اإىل ذلك اأنه حتت لغة االتفاقية مع االأ

ردن اإىل  ميكن اأن يكون هناك حظر على ا�شتخدام املواد الكيميائية ملعامالت اأخرى متعددة، لكن حاليا حتاول الواليات املتحدة دفع االأ

حدث. املوافقة على تنفيذ اللغة امل�شتخَدمة يف االتفاقيات االأ

تو�سيات

ال�سندوق »�ش«: روابط التجارة بالعمليات ال�سيا�سية 

كل  وقَّعت  املتحدة،  الوليات  مع  ثنائية  حرة  تارة  اتفاقية  اإىل  ية  دِّ املوؤ العمليات  ف�سمن  ح�سا�سة.  �سيا�سية  حتديات  احلرة  التجارة  اتفاقيات  عن  اأي�ساً،  جنم، 

ردن وم�رش بروتوكوًل للمناطق ال�سناعية امل�سنَّفة )Qualified Industrial Zones، QIZ(. �سمن هذه التفاقية ُترب الوليات املتحدة  من الأ

�رشائيلي  ا�ستخدام ُمدَخِل حدٍّ اأدنى اإ�رشائيلي لل�سماح للمنتجات بالدخول اإىل اأ�سواقها معفاة من الر�سوم. وعلى وجه التحديد يُ�سرَتَُط اأن تكون ن�سبة العن�رش الإ

اإىل �سوق الوليات املتحدة. ومثل هذه التفاقيات تربط �سيا�سة  التعريفات اجلمركية والكوتات   اأيِّ منتٍج ليح�سل على و�سول حر من  %�� يف  ن  املكوِّ

�رشائيل على نحو غري مالئم البتة، مبا يعقد اأكرث فاأكرث العالقات ال�سيا�سية  الوليات املتحدة القت�سادية باتاه املنطقة العربية بال�سيا�سة المرييكية الداعمة لإ

دِّي اإىل و�سٍع ي�سبح معه تطبيع العالقات مع اإ�رشائيل عملية م�ستقلة عن املفاو�سات ال�سيا�سية والتقدم يف  مريكي والعربي. وهذا يوؤ والقت�سادية بني اجلانبني الأ

�رشائيلي. اإيجاد حل عادل للنزاع الفل�سطيني-الإ

ردين حقق املكا�سب  ردن واإ�رشائيل- ل يبنيِّ اأنَّ القت�ساد الأ ردنية -التي ُوقِّعت عقب اتفاقية ال�سالم بني الأ وتدر املالحظة اأنَّ تقومي املنطقة ال�سناعية امل�سنَّفة الأ

 net exporting( ال�سافية  الت�سديرية  القيم  املُ�سافة، ول جلهة  القيمة  التحتية ذات  البنية  البيئية وتنمية  املعايري  اأو جلهة  العمالة،  منها، ل جلهة  املتوقَّعة 

.)values



11�

د اأهدافها وتر�شم ا�شرتاتيجيتها حيال امل�شاركة يف نظام التجارة ذي التطور امل�شتجد املت�شارع،  ب على البلدان العربية اأن حتدِّ يتوجَّ

التزامات  اأن تكون هناك  التعاون مع املجتمع املدين يف املنطقة. ويجب  هداف واال�شرتاتيجيات معلنة، حتى تتيح  واأن جتعل هذه االأ

باإجراء حتاليل وا�شحة لتقدير فائدة وكلفة )cost-benefit analysis( اتفاقيات التجارة احلرة �شمن املنطقة. فالتبعات على التنمية 

يلة اإىل الدفاع عن اأهداف التنمية الب�رشية قبل  د، كما ينبغي اأن ُت�شنَّ الت�رشيعات والقوانني االآ الب�رشية من اأي اتفاقية جتارية يجب اأن حُتدَّ

نة، بحيث يتمكن املجتمع املدين من اأن يدعم  مَّ  عالوة على ذلك، يجب اأن تكون ال�شفافية يف املفاو�شات موؤ
�
االنخراط يف املفاو�شات.

مواقف احلكومة مبزيد من املعلومات والزخم، وي�شاعدها يف الدفاع عن امل�شالح الوطنية.

هذا، ويفاو�ص العديد من البلدان العربية حاليا على عدد من اتفاقيات حترير التجارة مع بلدان متقدمة ونامية. ف�شمن ا�شرتاتيجياتها، 

متعددة  العمليات  اأنَّ  ذلك  منعزلة؛  ب�شورة  ًتعاَلج  اأن  التجارة ال ميكن  اتفاقيات  اأنَّ  اعتبارها  بعني  تاأخذ  اأن  اإىل  العربية  البلدان  حتتاج 

قليمية والثنائية جدُّ مرتابطة ولها اأثر حا�شم بع�شها على بع�ص. عالوة على ذلك، ال ميكن ف�شل معاجلة اآفاق اتفاقية »غافتا«  طراف واالإ االأ

قليمية عن م�شاهمات البلدان العربية واهتماماتها �شمن »منظمة التجارة العاملية« اأو اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية. االإ

كما يجب اأن تعي اأيُّ ا�شرتاتيجية اأنَّ البلدان النامية –بوجه عام- ُتدَفع با�شتمرار اإىل تقدمي التنازالت واملوافقة على بنود معيَّنة يف 

طراف، وهذه االتفاقيات التي اأ�شافت مزيداً من  قليمية التي نا�شلت طوياًل �شدها يف �شياق العملية متعددة االأ االتفاقيات الثنائية واالإ

خطار. فمتطلَّبات اتفاقية »تريب�ص”-زائد �شمن اتفاقيات الواليات  �ص تنمية املنطقة العربية االجتماعية واالقت�شادية لالأ املعوقات، ُتعرِّ

قات. وباملقابل، ينبغي على البلدان العربية  ل مثااًل على هذه املعوِّ املتحدة للتجارة احلرة –التي ناق�شناها اآنفًا على نحو مكثَّف- ت�شكِّ

التجارة  »منظمة  طراف �شمن  االأ متعددة  التجارة  عقود  وفق  نامية،  بلدانًا  باعتبارها  لها،  املتوفرة  املرونات  على  املحافظة  اأن حتاول 

العاملية«.

هذا، وُتعترب درا�شات التقومي وحتاليل كلفة الفائدة )Impact assessment studies and cost-benefit analysis ( واجبًا على 

�شافة اإىل ذلك، من الالزم اإجراء درا�شة تلي فرتة التنفيذ للنظر يف نتائج االتفاقية. وهذه  اأي بلد قبل اأن يعمد اإىل توقيع اأي اتفاقية. وباالإ

ي الفقر والعمالة يف  �رشِّ الدرا�شات يجب اأن تنظر يف فوائد كل قطاع وخ�شائره؛ وعليها اأن تنظر يف االتفاقيات برتكيز خا�ص على موؤ

البلد املعني.

وهذه الدرا�شات والتحاليل يجب اأن تقدم للعامة، ويجب اأن تن�شط احلكومات العربية لرفع م�شتوى وعي املواطنني حيال تبعات 

ب التكاليف والفوائد وفق الو�شع القائم والقدرات الراهنة فح�شب، ولكنها يجب  اتفاقيات التجارة هذه. كما ينبغي اأي�شًا اأن ال حُتت�شَ

جيال املقبلة اإىل ف�شحة �شيا�شية للتطوير القدرات والقطاعات الوطنية. اأي�شًا اأن تاأخذ يف عني االعتبار حاجة االأ

عمال واملجتمع املدين يف عملية �شنع القرار. هذا، ويجب اأن ُت�رَشك اأي�شًا جمموعات االأ

منائي( حول اتفاقيات التجارة احلرة العربية يف ور�شة  مم املتحدة االإ مها ال�شيد »موراي غيب�ص« )Murray Gibbs( )برنامج االأ اإىل املداخلة التي قدَّ 7  ا�شتناداً 
ول )دي�شمرب( 2006. عمل »اتفاقيات التجارة احلرة واملنطقة العربية«، التي ُعقدت يف القاهرة )م�رش(، كانون االأ



11�

باخت�سار يجب على البلدان العربية اأن:

ت�شع اأجندة من�شجمة يف ما يتعلق باتفاقيات التجارة العربية البينية، بحيث تقف حازمة حيال التاأكد من ان خمتلف   j

اتفاقيات التجارة تعزز التجارة العربية-العربية وتعمقها.

ت�شجع ال�شيا�شات التي تقر بالتجارة كو�شيلة كامنة للتنمية ولي�شت كغاية يف حد ذاتها.  j

نتاجية وتنمية البنى التحتية يف جمال �شناعات ذات قيمة ُم�شافة مرتفعة  ن قدراتها االإ كد على العوامل التي حت�شِّ توؤ  j

امل�شرتكة  التكامالت وامل�شالح  لتحقيق  فاق والف�شحات  االآ املزيد من  �شيفتح  واإنتاجاتها، مما  اقت�شادياتها  وتنويع 

قليمي. على امل�شتوى االإ

قدام على توقيع اتفاقيات جتارية مع  تعمل على جمان�شة �شيا�شات تكاملها التجاري يف ظل اتفاقية »غافتا«، قبل االإ  j

تكتالت وبلدان اأخرى.

د جماالت م�شالح م�شرتكة وتتبادل املعلومات حول املفاو�شات ب�شاأن خمتلف اتفاقيات التجارة واأثرها املحتمل  حتدِّ  j

على امل�شالح امل�شرتكة.

د اآليات عملية للت�شارك يف املعلومات. حُتدِّ  j

ن بنود »تريب�ص«-زائد و»�رشوط تتعدى ما تطلبه منظمة التجارة العاملية  ترف�ص توقيع اتفاقيات التجارة احلرة تت�شمَّ  j

دُّ من املرونات املتاحة لها باعتبارها بلدانًا نامية. )منظمة التجارة العاملية- زائد( التي ُتقيِّد وحُتِ

تقوم بتقوميات اقت�شادية-اجتماعية ل�شيا�شات حترير التجارة قبل التوقيع على املزيد من اأي اتفاقيات جتارية.  j

تدافع عن ف�شحة �شيا�شية متزايدة ملنظمات املجتمع املدين والبلدان النامية يف اطار تطوير �شيا�شات التجارة.  j

تقوي الروابط مع العلماء والباحثني ومنظمات املجتمع املدين واحلكومات العربية، حتى يت�شنَّى تقومي �شيا�شات   j

التجارة والتنمية التي تنا�شب املنطقة بوجه خا�ص.

�ش�شية لتعزيز التعاون والت�شارك يف ما يتعلق ب�شيا�شة التجارة ما بني منظمات املجتمع املدين  تطور ف�شحة واآليات موؤ  j

واحلكومات الوطنية واملنظمات الدولية.
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الف�سل الثامن: دور منظمات املجتمع املدين

»قبل ع�رشين عامًا، مل يكن اأحد ليهتم باتفاقيات التجارة، ولكن مع تزايد نفوذ املنظمات الكربى، كمنظمة التجارة العاملية وغريها 

ر يف م�شائل الدميوقراطية وحقيقة اأنَّ احلكومات الوطنية ُتقيَّد بقواعد دولية جتعلها تهتم اقل  طراف، بداأنا نتفكَّ من الهيئات متعددة االأ

ولويات الوطنية. فمن اجلدير املالحظة انه ميكنكم اأن تقرتعوا لهذه احلكومة اأو تلك، ولكن ما اإن تن�شموا اإىل اتفاقية  بالقوانني اأو االأ

دولية، فمن بالغ ال�شعوبة اأن تعودا فتخرجوا منها. وهكذا، فاإن ال�شعوب تقلق اأ�شد القلق يف ما يتعلق باالن�شمام اىل اطر من القواعد 

�
التي ال ميلكون طريقة للرتاجع عنها اأو تغيريها«.

ممثل اإحدى جمموعات املجتمع املدين يف وا�سنطن

خلفية

التجارية من امل�شائل املركزية يف ال�شجال احليوي   يف امل�شارات املتعلقة بال�شيا�شات 
�
اأ�شبح انخراط منظمات املجتمع املدين رمبا 

تاأثرياً يف  التجارة  وكلما ازدادت 
�
اليوم. ُيدار بها  التي  الدويل والطريقة  التجارة  الدميوقراطي« يف وظائفية نظام  الدائر حول »العجز 

ون املحلية ومعايري احلياة والتقاليد  خمتلف جوانب الوقائع االقت�شادية واالجتماعية والثقافية وتداخاًل يف االجتاهات االجتماعية وال�شوؤ

�ش�شات االجتماعية التي مت�ص حقوق النا�ص وم�شتويات معي�شتهم، ترى منظمات املجتمع املدين �رشورة للتدخل. ف�شيا�شات  الوطنية واملوؤ

 Shamsi، Jasmine. )Jan. 2000(. »Engaging with Civil Society; Lessons from the OAS، FTAA، and Summits of the   1
.Americas«. International Center for Human Rights and Democratic Development، Ottawa، Canada

2  ُيراد باملجتمع املدين هنا على وجه التخ�شي�ص املنظمات املنخرطة يف حتدي منظور العوملة الراهنة، وتلك التي حتت�شنها حركة العوملة البديلة.
 Curtis، John M. »Trade and Civil Society: Toward Greater Transparency in the Policy Process«. Department of foreign  3
 Affairs and International Trade. Prepared for the PRI-GCON Working Group on World Trade Issues. Available at:

.www.international.gc.ca/eet/pdf/12-en.pdf
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عمال. ذلك اأنه من املهم اأن ينخرط جميع املعنيني بعملية  ولني احلكوميني وممثلي قطاع االأ التجارة يجب اأن ال تكون مق�شورة على امل�شوؤ

التنمية يف �شياغة اأجندة التفاو�ص بطريقة اأكرث �شفافيًة و�شمواًل. واحلوار بني احلكومات وبني منظمات املجتمع املدين، اإذن، اأمر بالغ 

ولويات التنموية. اأما دور منظمات املجتمع املدين ف�رشوري اإذا كان ُيراد توجيه �شيا�شة  همية لو�شع اأجندات التجارة على اأ�شا�ص االأ االأ

لفية وال�شيا�شات الوطنية املوجهة نحو دعم التنمية. التجارة نحو حتقيق اأهداف التنمية االأ

وىل  ع على نحو مهم منذ احلركات التعبوية امل�شهودة االأ ر دور منظمات املجتمع املدين يف عمليات �شنع ال�شيا�شة التجارية وتو�شَّ تطوَّ

متر »منظمة التجارة العاملية« الوزاري الثالث. واليوم، مل يعد املجتمع املدين  التي مت تنظيمها خالل تظاهرات »�شياتل« اأثناء انعقاد موؤ

ى مل�شائل التجارة بتعابري عامة؛ بل اأ�شبح منخرطًا حتى يف جمال تقدمي البدائل والن�شو�ص واملقرتحات واخلطط واال�شرتاتيجيات.  يت�شدَّ

والواقع اأنَّ منظمات املجتمع املدين تريد اأن تكون جزء من �شناعة ال�شيا�شة التجارية، اأي اأنها ال تريد ان ي�شتمع لها واأن ُت�شاق اإىل باب 

اخلروج بكيا�شة عندما يحني اأوان �شنع القرارات احلا�شمة. ما تبحث عنه املنظمات هو ان تكون احدى ادوات اإعادة التوازن اىل النظام 

فكار واخلطابات النا�شئة حول مو�شوعي التجارة والتنمية،   ويف هذا ال�شياق، ملنظمات املجتمع املدين دور يف دعم االأ
�
التجاري العاملي.

مم املتحدة.  ى مقاربة »توافق وا�شنطن« وتتاأتَّى من م�شادر ذات دور فعال يف اطار احلاكمية الدولية، مبا يف ذلك وكاالت االأ التي تتحدَّ

فكار ال�شائدة الراهنة. وعلى  املجتمع املدين اأن يدر�ص هذه املقاربات ويروج لها لدى العامة واحلكومات باعتبارها بدائل من االأ

�س�ساتها قليمية والدولية وموؤ عالقة املجتمع املدين بتكتالت التجارة الإ

قليمية والدولية يظل ع�شوائيًا، عفويًا، بعيداً من املاأ�ش�شة.  �ش�شات التجارية االإ اإن ارتباط منظمات املجتمع املدين مع التكتالت واملوؤ

جندات  وهذا الواقع ميكن تف�شريه بطريقتني: قد يعني م�شاحة اف�شل ميكن ملنظمات املجتمع املدين اال�شتفادة منها لل�شغط والتاأثري يف االأ

�ش�شة لعملية االرتباط  دون اأن تكون مقيَّدة بالعمليات البريوقراطية لهذه التكتالت. ولكنها ميكن اأن تعني كذلك انعدام االليات املموؤ

والتفاعل ما بني منظمات املجتمع املدين وهذه التكتالت، مما قد ي�شعف القدرة على طرح الهموم احلقيقية.

�ش�شات، كـ »منظمة التجارة العاملية«، وخ�شو�شًا تلك التي اأجنزت  اإنَّ املفاو�شات ب�شاأن التجارة واال�شتثمار خارج التكتالت اأو املوؤ

عمال والقطاع اخلا�ص دورا يف املفاو�شات والنقا�شات  على م�شتوى ثنائي، تظل حماطة بال�رشية. وبع�ص احلكومات متنح جمموعات االأ

املتعلقة مبثل هذه االتفاقيات، يف حني غالبًا ما تبقى جمموعات املجتمع املدين خارج هذه امل�شاورات.

وبوجه عام فاإنَّ جزءاً كبرياً من عملية االرتباط مع احلكومات يف ما يتعلق بعمليات �شنع ال�شيا�شة يعتمد اإىل حد بعيد على م�شتوى 

�شافة اإىل ذلك، فاإنَّ »اأرجحية الفوز مبقعد يف م�شار �شناعة ال�شيا�شة   التعاون الذي تود احلكومات القيام به باجتاه املجتمع املدين. وباالإ

جندة املطروحة للمعاجلة. ف�شانعي ال�شيا�شة عادة منفتحون على الت�شاور حول م�شائل مثل البيئة، حيث يبدو  اإمنا يعتمد كثرياً على االأ

التي تقدمها منظمات املجتمع املدين. وهذا االنفتاح يقل يف جمال  الن�شيحة  العامة النخراط املجتمع املدين قويًا، وحيث حُترَتم  دعم 
�
امل�شائل اخلالفية كم�شاألة التجارة«.

4  امل�شدر ال�شابق.
.)Shamsi، Jasmine. )Jan. 2000  5
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»اإنَّ  والدولية.  قليمية  االإ التجارة  اتفاقيات  عمليات  يف  م�شاركتها  لوجوب  متعددة  اأ�شبابًا  ترى  املدين  املجتمع  منظمات  اأنَّ  بيد 

 عالوة على 
�
اأو�شع من امل�شائل بعني االعتبار«. اأخذ مروحة  التجارة ي�شهم يف �شمان  م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف نقا�شات 

ذلك، ميكن لهذه املنظمات اأن متثل ق�شايا وم�شالح جمموعات خمتلفة ممن تتاأثَّر باجتاهات العوملة هذه. »ففي جمال �شيا�شة التجارة، انبثق 

العاملي  يتعلق بطبيعة االقت�شاد  العميقة يف ما  الهموم احلقيقية  للعوملة من قبل هذه املجموعات، حيث تعك�ص  العديد من االنتقادات 

�شة. عالوة على ذلك، ميكن اأن تقدم هذه املجموعات مقاربات  واآثاره على املجتمع –وبالتحديد على املجموعات ال�شعيفة اأو املهمَّ

اكرث فعالية حيال م�شائل ال�شيا�شة العاملية، وبالتحديد كونها حتمل غالبًا املعرفة واخلربة النابعة من جتارب البلدان واملجتمعات والفئات 

�
املجتمعية املختلفة«.

النخراط مع »منظمة التجارة العاملية«

ن �رشعة »منظمة التجارة العاملية« التاأ�شي�شية تفوي�شًا لـ »التِّخاذ التدابري املالئمة للت�شاور والتعاون مع املنظمات غري احلكومية،  تت�شمَّ

ون  ال�شوؤ »ت�شمل  ماذا  اأو  ة«،  »املهتمَّ تعبري  يعني  ماذا  الوا�شح  من  لي�ص  اأنه  غري   
�
العاملية«. التجارة  مبنظمة  املرتبطة  ون  بال�شوؤ ة  املهتمَّ

املرتبطة مبنظمة التجارة العاملية«؟ وهكذا، هذا يعطي جماال ملنظمة التجارة العاملية للت�رشف بانتقائية يف ما يتعلق بالتعاون مع منظمات 

ول اإىل تو�شيح  ول )اأكتوبر( 1996، تبنَّى جمل�ص »منظمة التجارة العاملية« العام جملة من التوجيهات توؤ املجتمع املدين. ففي ت�رشين االأ

ي  لتلقِّ بن�رش عدد كبري من وثائق »املنظمة«، ولو�شع تدابري  ن عهوداً  تت�شمَّ املنظمة. وهذه  العالقة بني جمموعات املجتمع املدين وبني 

ى للم�شائل التي تهم املجتمع املدين، مثل »اللقاء  اقرتاحات ومداخالت من جانب املنظمات غري احلكومية، ولعقد لقاءات متهيدية تت�شدَّ

رفيع امل�شتوى حول التجارة والبيئة«، الذي تنظمه »منظمة التجارة العاملية« �شنويًا للحكومات والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع 

�
املدين.

راً خطوات لتعزيز م�شاوراتها مع جمموعات متنوعة يف ما يتعلق باالن�شمام  خَّ عالوة على ذلك، تتخذ بع�ص احلكومات املنفردة موؤ

اإىل »منظمة التجارة العاملية« وعمليات التفاو�ص، بالرغم من اأنَّ تاأثري املجتمع املدين يف مثل هذه املفاو�شات ال يبدو وا�شحًا.

النقا�ص حول م�شائل  املزيد من  اإىل  ي  دِّ املوؤ امل�شار  رئي�شي يف  بدور  ا�شطلعت  املدين  املجتمع  اأنَّ منظمات  اإغفال  املرء  ي�شتطيع  ال 

ن�شان. بع�شهم يزعم اأنَّ هذه املجموعات ا�شطلعت اأي�شًا بدور رئي�شي يف العمل على اإف�شال عدة  التجارة والرتويج للتنمية وحقوق االإ

متري »منظمة التجارة العاملية« الوزاريني يف »�شياتل« و»كانكون«، حيث �شعت اإىل اإقناع حكوماتها  اجتماعات خا�شة بالتجارة، كموؤ

 Note by Mr. Chantal Blouin. For more information on reports by Mr. Blouin on WTO and NGOs see the »Report on  6
.»WTO Symposium on Issues Confronting the World Trading System

   Bates، Jenny. )November 1999(. »Civil Society and the WTO; A Voice، Not a Vote.« Backgrounder for the Progressive  7
Policy Institute. Available at: www.ppionline.org/ppi_ci.cfm?cp=3&knlgAreaID=115&subsecid-900026&contentid-653
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باأنَّه »ال �شفقة اأف�شل من �شفقة رديئة« )No Deal is Better than a Bad Deal(. ومن غري امل�شكوك فيه اأنَّ منظمات املجتمع 

العاملية«، كالقطن مثاًل، وكم�شائل  التجارة  اأجندة »منظمة  املدين ا�شطلعت بدور رئي�شي يف دفع م�شائل معيَّنة ومو�شعتها يف مركز 

اأخرى تهم البلدان النامية.

ويف ما يتعلق باملنطقة العربية يبقى دور منظمات املجتمع املدين يف متابعة مفاو�شات التجارة من خالل »منظمة التجارة العاملية« 

ة �شتة بلدان عربية تفاو�ص راهنًا لالن�شمام اإىل هذه »املنظمة«. فخالل االجتماع الوزاري التح�شريي  دوراً حمدوداً للغاية، علمًا اأنَّه ثمَّ

لفية  متر »املنظمة« الوزاري يف هونغ كونغ، وبالرغم من اأن الرتكيز كان على ربط التجارة باأهداف االأ للمنطقة العربية، الذي �شبق موؤ

للتنمية، والت�شديد كان على احلاجة اإىل �شيا�شات التجارة ذات التوجهات التنموية يف املنطقة العربية، اإال اأنَّ دور منظمات املجتمع املدين 

يف �شنع ال�شيا�شة التجارية مل يناق�ص، كما مل ُتعَط هذه املنظمات م�شاحة للم�شاركة يف النقا�ص خالل االجتماع. ولكن، اإذا كانت مقاربة 

ذ عمليًا، فمن ال�رشوري اأن ينخرط جميع املعنيني يف عملية التنمية يف �شياغة اأجندة التفاو�ص. ولويات التنموية �شُتنفَّ ربط التجارة باالأ

وروبية-املتو�سطية النخراط مع م�سار ال�رشاكة الأ

وروبية-املتو�شطية، غالبًا ما جُترى امل�شاورات مع منظمات املجتمع املدين �شمن اإطار عمل املنتدى املدين  �شمن م�سار ال�رشاكة االأ

�رشاك املجتمع املدين  وروبي-املتو�شطي. فقد كان املنتدى جزءاً من التو�شيات التي خُل�شت اإليها »معاهدة بر�شلونة« بو�شفها اآليًة الإ االأ

وروبي  االأ االحتاد  مديرية  خالل  من  ت�شاورية  عملية  اأي�شًا  وروبي  االأ االحتاد  ر  طوَّ كما  وروبية-املتو�شطية.  االأ ال�رشاكة  بناء  عملية  يف 

للمجتمع املدين؛ مع اأنَّ هذه العملية ما تزال ُت�رشك املنظمات النخبوية وتقوم بدور اإعالمي-تثقيفي ولي�ص بدور ت�شاوري. عالوة على 

وروبي يف البلدان املتو�شطية ال�رشيكة مكاتب لتن�شيق العمل مع منظمات املجتمع املدين املحلية املنخرطة  ذلك، اأن�شاأت بعثة االحتاد االأ

وروبية-املتو�شطية. بيد اأنَّ مدى ارتباط هذه املكاتب باملنظمات املحلية ما يزال حمدوداً جداً، فيما تظل  ن�شطة املرتبطة بال�رشاكة االأ يف االأ

جماالت التن�شيق مع منظمات املجتمع املدين.

ن�شاء املنرب املدين االورو-متو�شطي للمنظمات غري  عالوة على ذلك، اأطلقت منظمات املجتمع املدين يف البلدان املتو�شطية عملية الإ

احلكومية، بهدف مراقبة جممل العملية وال�شغط واملدافعة يف اطارها. ويرمي املنرب املذكور اإىل تعزيز عملية تنظيم املنتدى املدين االورو-

�ش�شية لتفعيل املجتمع املدين وتنظيم اجتماعاته يف �شدد ال�رشاكة. هذا، ويت�شم املنرب املدين  متو�شطي من خالل تبنِّي املزيد من الطرق املوؤ

وروبي ومن اأجندة االجتماعات  االورو-متو�شطي للمنظمات غري احلكومية بكونه اأكرث ا�شتقالليًة مقارنة باملنتدى املدين من االحتاد االأ

وروبية- وروبية-املتو�شطية الوزارية. كما اأن�شئت عدة �شبكات اإقليمية متخ�ش�شة ذات ارتباط مع املنرب املذكور، مثل »ال�شبكة االأ االأ

خرى التي  ن�شاء(، وغريهما من ال�شبكات االأ وروبية-املتو�شطية للتنمية« )وهي ما تزال قيد االإ ن�شان« و»ال�شبكة االأ املتو�شطية حلقوق االإ

جندة مبادرات لبناء �شبكات من منظمات جنو�شية ونقابات  ة على االأ تتابع امل�شائل البيئية وم�شائل التبادل الثقايف والتعبئة ال�شبابية. وثمَّ

ز املنابر هذه على م�شائل حقوق  وجماالت اخرى متخ�ش�شة من عمل منظمات غري احلكومية املتخ�ش�شة. ويف هذا ال�شياق، غالبًا ما تركِّ

ن�شان والبيئة، فيما تبقى ُمدَخالتها حيال م�شائل التجارة حمدودة. االإ
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وتتخذ  كامل�شاعدات،  بها،  املرتبطة  وامل�شائل  التجارة  م�شائل  على  تعمل  اأوروبية  و�شبكات  جمموعات  عدة  اأنَّ  ذكره  يجدر  وما 

وروبيني. وهكذا، فهي تتابع بن�شاط  وروبي(، وتتمتع بو�شول نا�شط اإىل املفو�شية والربملان االأ من بروك�شيل مقراً لها )مقر االحتاد االأ

وروبي حيال املتو�شط. واإنَّ بناء ال�رشاكات وتبادل املعلومات  املقرتحات وامل�رشوعات الر�شمية املتعلقة بالتجارة وب�شيا�شة جتارة االحتاد االأ

االحتاد  �شيا�شة  التطورات يف  ملتابعة  »بروك�شيل«  املوجودة يف  اجلنوبية غري  املنظمات  اأمام  الفر�ص  منان  يوؤ املجموعات  مثل هذه  مع 

وروبي التجارية، كما مينحانها فر�شة للم�شاركة يف النقا�شات املتعلقة بذلك. االأ

قليمية  النخراط مع جامعة الدول العربية والتكتالت العربية الإ

راً �شمن بنية جامعة الدول العربية. ويفرَت�ُص بهذه الدائرة اأن تخل�ص اإىل م�رشوع اقرتاح  خَّ اأن�شئت دائرة خا�شة للمجتمع املدين موؤ

اُأجِرَيت ب�شع م�شاورات مع  العربية. وقد  الدول  اأثرها يف اطر وم�شارات عمل جامعة  املدين ولزيادة  املجتمع  امل�شاورات مع  لتعزيز 

ون االجتماعية«، الذي ي�شم ب�شورة اأ�شا�شية منظمات  منظمات املجتمع املدين يف بع�ص املجال�ص الوزارية، مثل »املجل�ص العربي لل�شوؤ

�شافة اإىل الت�شاور مع »جمل�ص البيئة« وغريهما حول تكنولوجيات املعلومات واالت�شاالت.  متثل اال�شخا�ص ذو احتياجات خا�شة، باالإ

بيد اأنَّ هذه امل�شاورات مل تنعك�ص ب�شورة حقيقية يف القرارات التي انتهت اإليها االجتماعات الوزارية والقمم. وبالتايل، فاإنَّ هذا ال 

اً كبرياً يف �شيا�شة جامعة الدول العربية يف �شدد انخراط منظمات املجتمع املدين، كون هذه الدائرة ما تزال حمدودة القدرات  ُيعترب تغريُّ

اإىل حد بعيد، ف�شاًل عن اأنه لي�ص لديها تفوي�ص وا�شح.

مر مب�شائل التجارة، فاإنَّ اأمانة جامعة الدول العربية العامة –وب�شورة رئي�شية »املجل�ص االقت�شادي-االجتماعي«  وعندما يتَّ�شل االأ

دوات  االأ متلك  ال  اجلامعة  ولكن  )»غافتا«(؛  الكربى«  العربية  احلرة  التجارة  »منطقة  تنفيذ  متابعة  عن  ولة  م�شوؤ تعترب   )ECOSOC(

ذعان )non-deference(. كما يفتقر »املجل�ص االقت�شادي-االجتماعي«  ذوا االتفاقية يف حالة عدم االإ ع�شاء لينفِّ لل�شغط على االأ

–من بني اآليات اأخرى- اإىل عملية مماأ�ش�شة وا�شحة مل�شاركة املجتمع املدين. عالوة على ذلك، ما تزال املعلومات حول عملية تطورات 
ه اإىل انعدام دوٍر نا�شٍط ملنظمات املجتمع املدين  املفاو�شات �شمن »غافتا« غري متوفرة للعامة ب�شورة فعالة. ولعلَّ جزءاً من هذا الواقع مردُّ

الباحثة عن مثل هذه املعلومات.

التجارية  واملبادرات  التكتالت  اأ�شكال  بعيد يف كل  اإىل حد  غائب  املدين  املجتمع  مع  احلقيقي  الت�شاور  اأنَّ  البنيِّ  من  وباخت�شار، 

قليمية القائمة بني البلدان العربية، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية و”غافتا« و”جمل�ص التعاون اخلليجي«. االإ

دور منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية

هات النظام  �شئلة اجلوهرية واخلالفات املهمة حول توجُّ �شالحات االقت�شادية يف املنطقة العربية االأ ي�شمل النقا�ص الذي يتناول االإ

�شكندرية –الذي ُيعترب  بعاد االجتماعية اخلا�شة بالتنمية. وي�شلِّط اإعالن االإ االقت�شادي ودور الدولة والعالقة بني الدولة وال�شوق واالأ
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عالن مبادرة املجتمع املدين  �شالح يف املنطقة العربية- ال�شوء على هذا اخلطاب. كما ُيعترب هذا االإ عالنات الطليعية حول االإ اأحد االإ

د على �رشورة معاجلة الفقر باأبعاده املتعددة، مبا يف ذلك  �شالح يف املنطقة العربية. فهو ي�شدِّ ت لالإ الوحيدة وال�شاملة بحق التي ت�شدَّ

عالن  د االإ كِّ التهمي�ص االجتماعي وال�شيا�شي وانعدام امل�شاركة وغياب الفر�ص للتقدم يف مكافحة ا�شباب الفقر. ويف هذا ال�شياق، يوؤ

�شالح االقت�شادي. �ش�شات القطاع اخلا�ص يف عملية االإ على جوهر دور املجتمع املدين العربي وموؤ

هذا، وتنخرط منظمات املجتمع املدين باملنطقة العربية يف خمتلف جماالت العمل التنموي، مبا يف ذلك خف�ص الفقر والتعليم وال�شحة 

املزارعني  التجارة، كمجموعات  مبا�رشة مبجاالت  �شلة  ذات  املدين جمموعات  املجتمع  منظمات  وت�شمَّ  يَّة.  اجُلُنو�شِ وامل�شاواة  والبيئة 

والعمال الزراعيني والنقابات )وخ�شو�شًا �شمن اخلدمات كاملياه وخدمات الطاقة(، ف�شاًل عن احتادات اخلدمات ال�شحية. كما ت�شمُّ 

نة، اأي جميع من لهم م�شلحة يف  عالم قواعدها املكوِّ كادمييون وال�شباب والن�شاء واالإ اأي�شًا املجموعات التي ي�شكل امل�شتهلكون واالأ

املفاو�شات �شمن »منظمة التجارة العاملية«. وهكذا، يجب اأن متثل امل�شاورات امل�شتمرة واملتواترة بني احلكومة ومنظمات املجتمع 

املدين قيمة ُم�شافة للعمليات التنموية الوطنية.

قليمي بني البلدان العربية. وهكذا، يجب اأن  ولكي ُي�شتفاد ب�شورة اإيجابية من العوملة، يلزم اأن ُي�شتفاد من التعاون االقت�شادي االإ

�شالحية املرتبطة  قليمية وتفعيل العمليات االإ �ش�شات االإ تطور منظمات املجتمع املدين اآليات متكنها من الدفع باجتاه تعزيز عملية بناء املوؤ

خرية بريوقراطية وغري ذات كفاءة- واحداً  �ش�شات الر�شمية –حتى ولو كانت هذه االأ بذلك. وميكن اأن يكون اال�شتباك والتفاعل مع املوؤ

�شالحية. من الو�شائل التي ميكن للمجتمع املدين من خاللها اأن ي�شاهم يف تعزيز العمليات االإ

العربية  فالبلدان  املدين.  املجتمع  منظمات  مع  املتواترة  امل�شاورات  اأهمية  تعي  اأن  العربية  البلدان  على  ينبغي  اأنه  ذلك  اإىل  ُي�شاف 

حتتاج اإىل ماأ�ش�شة مثل هذه املبادرات، فت�شمح برتاكم التجارب وتعزيز التن�شيق بني احلكومات واملجتمعات املدنية يف ما يتعلق مب�شائل 

�شفافيتها  التجارية  املفاو�شات  يف  واملماأ�ش�ص  واملن�شجم  ال�شليم  املدين  املجتمع  منظمات  انخراط  يعزز  اأخرى،  جهة  ومن  التجارة. 

وامل�شاركة فيها و�رشعيتها وكفاءتها.

ما هو املطلوب من منظمات املجتمع املدين؟

ُيعترب دور منظمات املجتمع املدين ذات اهمية يف املراحل املختلفة ل�شناعة القرار. فمجموعات املجتمع املدين باإمكانها اأن ت�شطلع 

اأن  التاأثري بو�شع �شيا�شات التجارة ا�شتنادا اإىل احلاجات التنموية الوطنية. عالوة على ذلك، ميكن لهذه املنظمات  بدور جوهري يف 

ليات التي تنجم عن هذه االتفاقيات، وم�شاعدة املجتمعات يف  تلعب دور مهم يف حماولة حت�شني �رشوط اتفاقيات التجارة، ومتابعة االآ

مواجهة التحديات االجتماعية واالقت�شادية الناجمة عنها.

ب�شورة اأ�شا�شية، ينَق�شم دور منظمات املجتمع املدين اىل مرحلتني رئي�شيتني: اأواًل، يف وقت املفاو�شات وعرب ال�شغط من اأجل �رشوط 

يلة اإىل م�شالح املجتمعات  تفاو�شية اأف�شل؛ وثانيًا، اأثناء عملية التنفيذ بعد توقيع االتفاقيات، والرتكيز على ا�شتغالل املرونات والفر�ص االآ

املحلية.
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دوار التي ت�شطلع بها جمموعات املجتمع املدين التايل: �شمن هذا ال�شياق، ميكن اأن ت�شمل االأ

جندة و�شياغتها. على �شبيل املثال، على منظمات املجتمع  جندة: على املجتمع املدين اأن ينخرط يف و�شع االأ امل�ساهمة يف و�سع الأ

اإذا كان  اأن يناق�ص ما  للقبول بب�شاطة بالو�شفات النيوليربالية التي تربط التجارة بالنمو االقت�شادي، وبالتايل بالتنمية-  املدين -جتاوزاً 

يجب مناق�شة التجارة من حيث النمو االقت�شادي وحده، اأم بداًل من ذلك من حيث توزيع الرثوات والتكافوؤ االجتماعي. فمنظمات 

ثر حترير التجارة االقت�شادي-االجتماعي وملنظورات خمتلف املعنيني  املجتمع املدين ميكن اأن ت�شهم يف القراءات والتقوميات التحليلية الأ

يف ذلك املجال.

يجب اأن ت�شعى جمموعات املجتمع املدين اإىل ربط حترير التجارة بالعمليات االجتماعية والبيئية والثقافية وبعملية الق�شاء على الفقر. 

وبكالم اآخر، عليها اأن ت�شمن اأن ُينظر اإىل التجارة من �شمن اإطار عمل التنمية امل�شتدامة.

ثار املبا�رشة التي تنجم عن تكاثر اتفاقيات التجارة تزايد عدد خمتلف املجموعات  متثيل اهتمامات خمتلف املجموعات واملعنيني: من االآ

�شة، كال�شناعيني )على النطاقني ال�شغري واملتو�شط( واملجتمعات املحلية املنتجة واملزارعني، اإلخ... واإذن، ت�شبح  املحلية املتاأثرة واملعرَّ

احلاجة اإىل امل�شاركة والتمثيل ال�شليمني يف عمليات �شنع القرار من جانب كل تلك املجموعات م�شاألة �رشورية واأ�شا�شية. وهكذا، ميكن 

ملنظمات املجتمع املدين اأن ت�شطلع بدور رئي�شي يف تنظيم اجلهود احلملوية للمجموعات املذكورة.

الكربى  التحديات  ُتعترب واحدة من  املحلية  القدرات  تعزيز  اإنَّ عملية  القدرات واملوارد والتحاليل واملعلومات:  تقوية  امل�ساهمة يف 

التي تواجه البلدان النامية يف اطار انخراطها يف خمتلف اأنواع االتفاقيات التجارية. بالتايل، ميكن اأن يكون لعملية بناء القدرات هدفني 

ي�شمالن تقوية املهارات والقدرات التفاو�شية حتى يت�شنَّى لها اأن تعك�ص امل�شالح الوطنية يف االتفاقيات املتفق عليها. اأ�شف اإىل ذلك، 

ميكنها اأن تعالج قدرات م�شاركة جمموعات امل�شالح املختلفة يف عملية �شنع القرار.

�سهام يف تعزيز ال�رشاكة واملمار�سات الدميوقراطية: اإنَّ املمار�شات الدميوقراطية وكفاءة ال�رشاكة، مبا يف ذلك بني احلكومات والقطاع  الإ

اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين، ت�شكل ا�شا�شا ل�شمان ال�شفافية وامل�شاءلة وامل�شاركة من قبل جميع املعنيني. فتعزيز النظام والعمليات 

دميوقراطية على امل�شتوى املحلي هي عامل رئي�شي يف حتديد التحديات املحلية ويف تقومي حاجات خمتلف املجموعات املتاأثِّرة ويف ر�شم 

جندة الوطنية و�شياغتها. عالوة على ذلك، فاإنَّ العملية الدميوقراطية ت�شكل عامل مهم للتاأكيد على قبول املجتمعات املحلية ودعمها  االأ

خرى. قليمية والدولية االأ طراف االإ ل�شيا�شة احلكومة، اإ�شافة اإىل دعم االأ

النخراط يف حمالت املدافعة والتوعية: حتتاج منظمات املجتمع املدين اإىل زيادة حمالتها التوعوية يف ما يتعلق باأثر حترير التجارة 

ه هذه احلمالت نحو املجتمعات املحلية وخمتلف جمموعات امل�شالح واملعنيني. كما  االقت�شادي-االجتماعي. اإذ ينبغي عليها اأن توجِّ

الوطنية واملحلية.  ولويات  لياأخذوا بعني االعتبار املطالب واالأ املدافعة وت�شغط عليهم  القرار وتخو�ص  اأن تراقب �شنَّاع  ينبغي عليها 

ون�شوق مثااًل على ذلك ُي�شتقى من منطقة اأخرى، ففي عملية التفاو�ص على اتفاقية كوريا اجلنوبية للتجارة احلرة مع الواليات املتحدة، 
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الواليات  التجارة احلرة مع  اتفاقية  يقوم  300 �شفحة  كادمييني حتلياًل من  االأ بالتاآزر مع  الكوري  املدين  املجتمع  اعدت منظمات من 

املتحدة، ف�شاًل عن قيام التلفزيون الوطني بتغطية اأفالم وثائقية التفاقيات جتارة حرة اأخرى كانت الواليات املتحدة عقدتها مع بلدان 

اأخرى. 

ز جهودها يف توفري املعلومات ال�رشورية ملختلف املجموعات املهتمة،  �شافة اإىل ذلك، يلزم منظمات املجتمع املدين اأن تعزِّ وباالإ

يف  الكامنة  الفر�ص  من  واال�شتفادة  احلرة،  التجارة  اتفاقيات  عن  الناجتة  والتهديدات  املخاطر  مواجهة  كيفية  معرفة  لها  يت�شنَّى  حتى 

لل�شيا�شات  »الرا�شد«  بدور  املدين  املجتمع  منظمات  ت�شطلع  اأن  ميكن  والدولية.  قليمية  االإ التجارية  التكتالت  يف  التكامل  عمليات 

العامة؛ وهذا يعني اأنَّ على املجتمع املدين اأن يكون نا�شطًا يف امل�شاركة بالبحوث، وبالتحديد مبا يتعلق باأثر �شيا�شات التجارة واتفاقياتها 

على خمتلف القطاعات االجتماعية. وعلى جمموعات املجتمع املدين اأن تكون يف طليعة من يجمع املعلومات والبيانات وين�رشها للراأي 

العام يف حماولة لرفع م�شتوى الوعي لدى كلٍّ من املنتجني وامل�شتهلكني.

توفري اخلدمات: يلزم منظمات املجتمع املدين اأن توا�شل تعزيز دورها التقليدي يف توفري اخلدمات واال�شتجابة حلاجات املجتمعات 

ثر االجتماعي واالقت�شادي الذي �شتخلفه �شيا�شات حترير التجارة.  املحلية بغر�ص التخفيف من وقع االأ

اإ�سكاليات تتعلق مب�ساركة منظمات املجتمع املدين يف عملية �سنع ال�سيا�سة التجارية

ة قلق حقيقي يف �شدد مدى قدرة منظمات املجتمع املدين امل�شاركة يف مراجعة االتفاقيات قبل ت�شديقها وبعدها، ويف �شدد  ثمَّ

ثار ال�شلبية التي ترتكها وراءها تلك االتفاقيات. قدرتها على امل�شاركة بفعالية يف احلد من االآ

املمار�شات  انعدام  تنبع من  املجال  العربية يف هذا  املنطقة  املدين يف  املجتمع  منظمات  به  ت�شطلع  الذي  الدور  اإنَّ مكامن �شعف 

الدميوقراطية وال�شفافية من جانب احلكومة يف تعاملها مع هذه االتفاقيات، ف�شاًل عن الوعي املحدود يف اأو�شاط منظمات املجتمع املدين 

يف ما يتعلق بتبعات �شيا�شة التجارة وت�شميناتها. فمجموعات املجتمع املدين تفتقر اإىل البيئة املالئمة التي متكنها من قيامها بوظيفتها. 

ياأتي  اإىل املعلومات  الو�شول  اإىل منظمات املجتمع املدين حمدوداً جداً، فيما  عالوة على ذلك، يظل تدفق املعلومات من احلكومات 

ول دون وقوع اآثار اتفاقيات التجارة وتبعاتها ال�شلبية. اإنَّ الو�شول اإىل  متاأخراً، يف وقٍت تعجز فيه املجموعات من امل�شاهمة يف احلوؤ

املعلومات يعنيِّ م�شتوى املُدَخالت/ امل�شاهمات التي ُيتوقَّع اأن يبذلها املجتمع املدين.

حيان، يتم ا�رشاك منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف فرق التفاو�ص الر�شمية يف حماولة ملواجهة جمموعات  يف بع�ص االأ

التاآثر بني منظمات املجتمع املدين وحكوماتها غالبًا ما يبقى �شطحيًا  اأنَّ  م�شت�شاري البلدان املتقدمة، وخا�شة الواليات املتحدة. بيد 

عمال يف امل�شاورات خالل العمليات التفاو�شية غالبًا ما تكون  ويفتقر اإىل اال�شتمرارية. ومتكن املالحظة مع ذلك اأنَّ م�شاركة قطاع االأ

عمال- متيل اإىل اأن تكون اأكرث تنظيمًا ن�شبيًا من حيث مطالبها. �ش�شات االأ نها –اأي موؤ اأكرث ن�شاطًا وكفاءة الأ

مر الذي يطرح عالمة ا�شتفهام حول  ة فجوة قائمة بني �شيا�شات احلكومة وبني عمل مراكز البحوث الوطنية، االأ عالوة على ذلك، ثمَّ

�رشعية املفاو�شني الر�شميني الذين يوقعون االتفاقيات وحول م�شداقيتهم. اإنَّ ال�شفافية يف عملية التفاو�ص يجب اأن تكون م�شمونة، 
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حيث ميكن للمجتمع املدين اأن يعطي قوة اأكرب ودعم ملواقف احلكومة.

وما يجدر ذكره اأنَّ بع�ص البلدان العربية، كلبنان مثاًل، ي�رشك منظمات املجتمع املدين يف اللجان الت�شاورية مع احلكومة والفرق 

ت�شمح مبراكمة اخلربات  املدى. وهكذا، فهي ال  مت�شقة )inconsistent( وحمدودة  املبادرات تظل غري  اأنَّ مثل هذه  بيد  املفاو�شة. 

عمال. والتجارب وتعزيز التن�شيق بني كل من احلكومات واملجتمع املدين وقطاع االأ

اإنَّ ما ُيحتاج اإليه هو ماأ�ش�شة جهود هذه املجموعات عرب اإن�شاء جلان م�شرتكة ملتابعة م�شائل التجارة والبقاء على توا�شل مبا�رش مع 

الوكاالت والهيئات احلكومية ذات ال�شلة، وذلك بغية تعزيز دور املجتمع املدين يف هذا املجال.

ال�سندوق »ق«: التحديات التي تواجه انخراط منظمات املجتمع املدين يف �سنع �سيا�سة التجارة؛

)d(
حالة لبنان

اللتزامات،  تنفيذ  يف  وحمدودية  ال�سيا�سة،  ل�سناعة  والت�ساركية   )integrated( املتكاملة  املقاربات  اإىل  الفتقار  يك�سف  لبنان  ل�سيا�سات  حتلياًل  اإنَّ 

�س�سية املحدودة املرتافقة مع �سعوبة  والفتقار اىل م�ساركة العامة يف عملية �سنع القرار. وهذه العيوب والنواق�ش اإمنا تُعزى جزئياً اإىل القدرات التقنية واملوؤ

اأنها تعود يف  دارة التقليدية املتَّ�سمة بالعجز عن التعامل مع مقاربات تعددية القطاعات اأكرث دينامية لتحقيق التنمية امل�ستدامة. غري  التغلب على ثقافة الإ

رادة ال�سيا�سية، وبالتحديد على امل�ستوى الوطني، لتنفيذ تعهدات التنمية امل�ستدامة. هذا هو الواقع بالرغم من حقيقة اأنَّ التنمية  جزء كبري منها اإىل غياب الإ

لنماذج حترير  ال�سلبية  التاأثريات  من  التخفيف  على  القرار  و�سنَّاع  املفاو�سني  ي�ساعد  اأن  التوازن ميكن  على  احلفاظ  على  م�ساعدا  عامال  توفر  امل�ستدامة 

ثِّرة. التجارة.�  وهذا يعك�ش نف�سه �سلباً على الف�سحات املتوفرة ملنظمات املجتمع املدين لت�سارك يف عملية �سنع ال�سيا�سة التجارية بطريقة بنَّاءة وموؤ

ثر يف ال�سيا�سة العامة يف ما  بيد اأنّه َل يجب ان يتم تاهل اأهمية و�سع �سيا�سة التجارة �سمن �سياق التنمية امل�ستدامة اإذا كان املجتمع املدين �سيحظى بدور موؤ

يتعلق بالنقا�ش الدائر حول حترير التجارة.

ها بطلب من »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« يف  مريكية يف بريوت( واأعدَّ  هذا الق�شم م�شتقى من ورقة عمل و�شعها د. كرمي مقد�شي )اجلامعة االأ
)d(

حزيران )يونيو( 2006 لدعم برناجمها املتعلق بـ »اأثر حترير التجارة االقت�شادي-االجتماعي يف لبنان«.

 Cherfane, Carole Chouchani & Makdessi, Karim. )200�(. «Envisioning an Arab Agendas for Trade and Environment» in  1
.Trade and Environment: Visions from the South )ed Najam et al.(, Palgrave Macmillan

تو�سيات ملنظمات املجتمع املدين

�شيا�شة  �شناعة  جمال  اإليه يف  واحلاجة  املدافعة  دورها يف  اأهمية  االعتبار  بعني  تاأخذ جديًا  اأن  اإىل  املدين  املجتمع  حتتاج جمموعات 

ليات التي ميكنها ا�شتخدامها وال�رشاكات التي ميكنها تعزيزها واملعلومات التي حتتاج اإليها. تتمتع منظمات املجتمع املدين  التجارة، واالآ

قليمية والعاملية وجعلها ذات �شلة يف ما يتعلق باحلاجات الوطنية. وبالتايل، فاإنَّ هذه املجموعات  جندات االإ بدور خا�ص يف حتديد االأ
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ن عربها  حتتاج اإىل تعزيز قدراتها حتى ميكنها اأن ت�شتجيب للتحديات التي ينتجها تكاثر االتفاقيات التجارية، ولتجد لنف�شها ف�شحة تتمكَّ

قليمية والدولية.  من حتقيق م�شاركة جوهرية يف عملية التنمية على امل�شتويات الوطنية واالإ

اإنَّ منظمات املجتمع املدين، وال�شيَّما يف البلدان النامية، تلعب دور مقدم للخدمات اأكرث منها جمموعات مدافعة. فهي تنخرط احيانا 

يف عمليات تنفيذ ال�شيا�شات والربامج الوطنية، ولكنها لي�شت �رشيكة يف مرحلة التخطيط ل�شنع ال�شيا�شة وت�شميمها و�شياغة مراحلها 

ال يف املدافعة وتعزيز م�شتوى الوعي  ة ملعاجلة قدرات هذه املنظمات ليكون لها دور فعَّ وعمليات تقوميها. وبالتايل، فاإنَّ ثمة حاجة ُمِلحَّ

ليات املتاحة لها لتعزيز م�شاركتها يف �شنع ال�شيا�شة. يف اأو�شاط هذه املجموعات فيما يتعلق باالآ

ويف هذا ال�شياق ن�شوق يف ما يلي بع�ص التو�شيات العملية التي تهم هذه املنظمات:

حتديد  يف  املتحدة-  مم  االأ كوكاالت  والهيئات،  الوكاالت  من  وغريها  للحكومات  �رشيكًا  باعتبارها  دورها  على  التاأكيد   j

احلاجات املحلية و�شياغة �شيا�شات وطنية وا�شحة و�شاملة. وميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن تعزز دورها يف هذا ال�شدد، 

وذلك عن طريق بناء التحالفات الوطنية يف خمتلف القطاعات، مبا يزيد من مواردها والدعم املتوفر لها. وينبغي الت�شديد 

جندات الدولية. يف املبداأ،  قليمية واالأ جندات املحلية ميثل �رشطًا الزمًا م�شبقًا ملعاجلة امل�شالح االإ على اأنَّ اإحكام �شياغة االأ

قليمية  ثمة حاجة اإىل اأن تكون هناك اأجندات حملية وا�شحة وجيدة التحديد، ميكن اأن ُت�شاغ بح�شبها اأولويات اخلطط االإ

وعناوينها.

اإن�شاء �شبكة ملاأ�ش�شة عملية متابعة م�شائل التجارة؛ وو�شع خطة وا�شحة ملتابعة االجتماعات املتعلقة بـ »منظمة التجارة العاملية«   j

املتعلقة باملو�شوعات  التقدم على خط االتفاقيات وتبادل املعلومات  ُيراَقب فيه  وغريها من االتفاقيات، يف الوقت الذي 

همية لعمل املجتمع املدين يف جمايل املدافعة وال�شغط.  املطروحة. اإنَّ االرتباط بال�شبكات ميكنه اأن يقدم قيمة م�شافة بالغة االأ

خذ بعني االعتبار اختيار املجموعات التي �شُت�رَشك وم�شداقية املنظمات غري احلكومية التي  ويف هذه العملية، من املهم االأ

�شتنخرط.

ز جزء من منظمات  امل�شاعدة يف بناء قدرات منظمات املجتمع املدين. �شمن التحديات املت�شاعدة، ثمة حاجة اإىل ان يركِّ  j

ثر  خرى يف ما يتعلق باالأ املجتمع املدين املنخرطة يف العمل على ق�شايا التجارة على رفع م�شتوى الوعي بني املنظمات االأ

يات التي ُيحدثها ن�شوء النظام التجاري وتطوره امل�شتمر. وقد عربَّ مرة اأحد الكوادر يف منظمة منخرطة عن قلقه  والتحدِّ

قائاًل: » متى بداأت العمل يف جمال ال�شيا�شة التجارية، فاإنَّ املهارات املطلوبة عبارة عن مهارات تفاو�شية، وقليل من كوادر 

 وبالتايل، فمن ال�رشوري العمل على تعزيز القدرات واملهارات 
�0

منظمات املجتمع املدين يتمتعون مبثل هذه املهارات«.

بعملية  التاأثري  بفعالية يف  نتخرط  اأن  لها  ي�شمح  مبا  اإليها،  يحتاجون  التي  التدريبات  وتاأمني  املدين  املجتمع  منظمات  لدى 

قليمية والدولية. املفاو�شات حول ال�شيا�شات �شمن التكتالت االإ

قليمية والدولية العاملة على م�شائل التجارة  تعزيز عالقة منظمات املجتمع املدين املحلية يف املنطقة العربية مع املنظمات االإ  j

قليمية والعاملية يف ما يتَّ�شل بتنظيم احلمالت وتبادل املعلومات. فالعديد  والتنمية وبناء ال�رشاكات على امل�شتويات الوطنية واالإ

.)Shamsi، Jasmine. )Jan. 2000   10
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البلدان املختلفة. »اإنَّ  تبادل اخلربات والتجارب ما بني  ال�شبكات يف عملية  اأهمية  اإىل  �رشِّ  توؤ من منظمات املجتمع املدين 

طراف تعزز املعرفة املتعلقة بالق�شايا املطروحة«، بح�شب اإحدى امل�شاركات يف حملة حول  امل�شاركة على م�شتوى متعدد االأ

ع املنظمات على اخلو�ص يف حتالفات، وبالتايل على  الق�شايا التجارية . والعمل على امل�شتوى املتعدد االطراف والدويل ي�شجِّ

راء  ب �شنَّاع ال�شيا�شة اأكرث باملنظورات واالآ �شافة اإىل ذلك، غالبًا ما ُيرحِّ حت�شني حتليلهم وتاأثريهم بالق�شايا املطروحة. وباالإ

التي ي�شتند اإليها جمموعة من منظمات املجتمع املدين التي متثِّل قواعد اأو�شع واأكرث تنوعًا، مقارنة مبا تتَّ�شم به منظمة واحدة 

منفردة. فهذا �شي�شاعد املجموعات على امل�شاركة يف عملية �شنع ال�شيا�شة.

تريد جمموعات  الذي  املدافعة  ن�شاط  وراء  الكامنة  العلمية  لتقوية احلجج  البحوث  والباحثني ومراكز  اخلرباء  مع  االرتباط   j

املجتمع املدين القيام به؛ حيث اإنَّ التفا�شيل واخلربات الزمة لتمكني ن�شاط هذه املجموعات. وهكذا، ميكن للمجموعات 

هذه اأن تعمل على تعزيز البحث يف القطاعات اال�شرتاتيجية والتبعات الناجمة عن االتفاقيات يف جمتمعات حملية معيَّنة.

ز  دلة والبدائل اخلا�شة بامللفات املدرو�شة واالتفاقيات اخلا�شعة للتقومي. اإذ يتعنيَّ على منظمات املجتمع املدين اأن تركِّ اإنتاج االأ  j

قليمية والدولية والبدائل املتاحة بغية املحافظة على  الناجمة من االرتباطات االإ ثار االقت�شادية-االجتماعية  على بحث االآ

التنمية امل�شتدامة على امل�شتويات الوطنية.

تليها  التي  واملرحلة  ما  �شيا�شة  تبني  ت�شبق  التي  املرحلة  يف  وتقوميها  احلـكومية  ال�شيــا�شة  مراقبة  وت�شــجيــع  تــــرويــــج   j

)ex-ante and ex-post(. اإذ يتعنيَّ على منظمات املجتمع املدين املحافظة على اال�شتمرارية يف متابعة م�شائل التجارة 
متابعة  على  قادرة  املدين  املجتمع  منظمات  يجعل  امل�شتوى  ذلك  على  االرتباط  فمجرد  فيها.  واالنخراط  ومفاو�شاتها 

التطورات امل�شتمرة وقادرة على التفاعل حيال التغريات واتِّخاذ اخلطوات الالزمة يف هذا ال�شدد.

املدين، كحقوق  املجتمع  منظمات  اأخرى من جماالت عمل  التجارة مبجاالت حيوية وجوهرية  م�شائل  العمل على  ربط   j

�شكان واحلماية  ال�شحة والتعليم واالإ �شا�شية، مبا يف ذلك  االأ املراأة، ف�شاًل عن احلق يف اخلدمات  ن�شان والبيئة وم�شائل  االإ

البيئية.

�ش�شات احلكومية  ن�رش املعلومات وتعميمها حول اأثر اتفاقيات التجارة. فاآليات العمل قد ت�شمل الت�شبيك مع كوادر بع�ص املوؤ  j

والوزارات املعيَّنة مبتابعة اتفاقيات التجارة وال�شغط عليهم حول الق�شايا املطروحة. فال بد العمل على بناء اجل�شور والثقة 

ى املناطق الريفية يف اطار عملية رفع الوعي. �ش�شات احلكومية. كما يتعنيَّ اأن ُتغطَّ وامل�شداقية مع املوؤ

ترويج وتعزيز امل�رشوعات التي تدعم �شغار املنتجني الذين يجدون �شعوبة يف الو�شول اإىل اال�شواق الدولية.  j

�ش�شات ال�شغرية وذات القدرات املحدودة. ول اإىل حماية حقوق املواطنني واملوؤ بناء منظومة من القوانني التي توؤ  j

الت�شديد على حق الو�شول اإىل املعلومات، مبا فيها تلك املتعلقة باالتفاقيات التي ُوقِّعت، ف�شاًل عن تلك التي هي قيد التفاو�ص   j

ة حاجة اإىل الو�شول ال�شليم اإىل املعلومات املرتبطة بانخراط احلكومات الوطنية اإقليميًا ودوليًا. اإنَّ  يف الوقت الراهن. فثمَّ

هناك كميات من املعلومات التي غالبًا ما تتوفر ملنظمات املجتمع املدين لت�شتخدمها. غري اأنَّ هذه املجموعات حتتاج اإىل 

معلومات حديثة ذات ال�شلة مبا ي�شمح لها بامل�شاركة الفعالة يف العمليات املتعلقة بالتكتالت ذات ال�شلة اإقليميًا ودوليًا.
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ال�سندوق »ر«: عن دور املجتمع املدين يف �سنع ال�سيا�سة التجارية 

)d(
حالة م�رش

عالمية اأو يف الدوائر احلكومية كذلك، مع اأنها نوق�ست كثرياً يف  و�ساط الإ يف م�رش، مل تنل م�ساألة الن�سمام اىل اتفاقيات التجارة حظها من النقا�ش يف الأ

كادمييني. اأما مناق�ستها من قبل املجتمع املدين فال تزال حمدودة جدا. اأو�ساط الأ

بوجه عام، يتمثل املجتمع املدين من خالل احتاد ال�سناعات امل�رشية )وهو هيئة �سبه حكومية( يف كل اللجان التي تتعاطى املفاو�سات ب�ساأن التفاقيات الثنائية 

طراف. ويُفرت�ش يف هذا الحتاد اأن ميثل �سوت املجتمع املدين ال�سناعي، غري اأنه، ويف العديد من احلالت، ل يبدو هذا التمثيل  قليمية ومتعددة الأ والإ

ة جلنة خا�سة يف »هيئة �سيا�سات  للم�سالح املختلفة ما بني لل�سناعات والقطاعات التي غالباً ما ل متلك اجندة موحدة. عالوة على ذلك، ثمَّ فعاًل نظراً 

التجارة اخلارجية« )Federation for Foreign Trade Policy(- التابعة لحتاد ال�سناعات، التي يُفرت�ش فيها العمل على رفع الق�سايا ال�سائكة املتعلقة 

اأن�سئت هذه اللجنة يف عام  مبثل التفاقيات املذكورة اىل رئي�ش الحتاد، واتخاذ اخلطوات ال�رشورية الكفيلة بنقل هذه الهموم اإىل �سنَّاع ال�سيا�سة. وقد 

.�00�

ى »جمال�ش الت�سدير« )وقد  رين الذين يتمتَّعون بتمثيل جيد يف ما ي�سمَّ اأما املجتمع املدين الزراعي فبالكاد يتمثَّل يف مفاو�سات التجارة، با�ستثناء كبار امل�سدِّ

ه م�سدري جمموعة  كان يُطَلق عليه يف ال�سابق ا�سم: »جمال�ش ال�سلع«(. اإذ يوجد نحو �� جمل�ساً ت�سديرياً، يُعنى كل واحد منها بقطاع حمدد وميثل اأع�ساوؤ

من ال�سلع املحددة. اإذن، فامل�سدرون ميثلون اأنف�سهم ول ميثلون منظمات غري حكومية. وتتمع املجال�ش الت�سديرية هذه بانتظام مع وزير التجارة اخلارجية 

رين، حيث يعني اأع�ساء تلك املجال�ش الت�سديرية وزير  ة متثيل ل�سغار امل�سدِّ وال�سناعة ملناق�سة امل�سكالت املرتبطة بت�سدير منتجاتهم. وعلى العموم، لي�ش ثمَّ

التجارة اخلارجية وال�سناعة.

ولون حكوميون يعملون يف وزارة التجارة اخلارجية وال�سناعة، يف حني اأنَّ اللجان تتكون من  ولة عن مهمة املفاو�سات التجارية م�سوؤ ويقود اللجان امل�سوؤ

ممثلي خمتلف الوزارات، مبا فيها وزارتي الزراعة والبيئة، اإلخ..

وىل. وقد قامت احلكومة يف عام ��00 بنقلة نوعية نحو  ون التجارية مب�رش يف مراحله الأ وهكذا، يبقى دور املجتمع املدين يف النخراط الكامل يف ال�سوؤ

�سطع كان تعيني رجل اأعمال وزيراً للتجارة اخلارجية وال�سناعة.  عمال يف التعاطي مع امل�سائل القت�سادية والتجارية. ولعلَّ الربهان الأ ارتباط جمتمع الأ

غري اأنَّ دور منظمات املجتمع املدين غري الربحية يف هذا املجال ما يزال غري نا�سج. في�سارك عدد من الع�ساء يف منظمات غري حكومية يف اللجان املعنية 

مب�سائل التجارة، لكن لي�ش كممثلني للمنظمات غري احلكومية، بل كم�ست�سارين م�ستقلني.

اإنَّ جلَّ امل�سكلة يكمن يف انعدام الوعي يف اأو�ساط املجتمع املدين يف ما يتعلق باأهمية مثل هذه امل�سائل، ويف غياب املنظمات غري احلكومية املتخ�س�سة املعنية 

مب�سائل التجارة.

حمد غنيم. مها د. �أ �سا�سية حول حترير �لتجارة يف م�رص قدَّ خوذ من ورقة عمل �أ )d( هذ� �ملقطع ماأ
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درو�ش م�ستفادة من حتركات وحمالت منظمات املجتمع املدين

من املهم اأن تاأخذ منظمات املجتمع املدين، املهتمة بالعمل على م�شائل التجارة، يف اعتبارها كل املراحل التي ميكنها اأن تتاآثر فيها 

املدين هي  املجتمع  اإىل جمموعات  بالن�شبة  اأهم خطوة  ولعلَّ  املرتتبة.  واآثارها  التجارية  املفاو�شات  بخ�شو�ص  الوعي  رفع  واأن حتاول 

اكت�شاب القدرة على اإخراج النقا�شات حول التجارة من الغرف املغلقة اإىل النطاق العام.

اىل  لالن�شمام  املفاو�شات  من  �شنوات  احلكومات  تخو�ص  ما  غالبًا  العاملية«،  التجارة  »منظمة  اإىل  االن�شمام  عملية  اإىل  بالن�شبة 

اإىل  ال�شاعية  البلدان  يف  القائمة  والتجارة  االقت�شاد  وزارات  �شمن  »املنظمة«  ون  �شوؤ يف  متخ�ش�شة  فرق  عادة،  ة،  وثمَّ »املنظمة«. 

االن�شمام. وعلى منظمات املجتمع املدين اأن حتاول بناء العالقات مع هذه املجموعات والفرق وتاأمني مكان �شمن العملية التفاو�شية 

الر�شمية. واإذا مل تفلح املنظمات يف ذلك، فعليها اإذن اأن حتاول متابعة عملية املفاو�شات با�شتمرارية واأن تنتج حتاليل للتبعات االجتماعية 

واالقت�شادية التي ترتِّبها رزمة االلتزامات التي يتم طلبها من البلد املعني باالن�شمام. وتنبغي املالحظة اأنَّ البلدان املن�شمة حديثًا ُتوَجُه 

قدم اإىل »املنظمة« ]ملزيد من املعلومات ُيرجى الرجوع اإىل الف�شل  ع�شاء االأ مبوجبات واإلزامات تتجاوز القواعد التي ان�شم مبوجبها االأ

مور يجب اأن ت�شلط عليها ال�شوء جمموعات املجتمع املدين، وخ�شو�شًا بالنظر اإىل  الثالث املتعلق بـ »منظمة التجارة العاملية«[. وهذه االأ

ول اإىل تقييد ف�شحة ال�شيا�شة الوطنية يف البلدان النامية. العواقب املرتتبة عن ذلك، والتي توؤ

خرية التي تتوجب عليها املوافقة على  ومن املهم العمل مع الربملانات يف �شدد كل اتفاقيات التجارة. فالربملان عبارة عن الهيئة االأ

التي ترتبها االتفاقيات قيد  اأما الربملانيون، مع ذلك، فغالبًا ال يخو�شون يف املفاو�شات وال يهتمون بالعواقب  االتفاقيات املذكورة. 

التفاو�ص. وملجموعات املجتمع املدين دور مهم يف اإ�رشاك الربملانيني وتوعيتهم يف هذا ال�شدد، اأي يف ما يت�شل بالتبعات الناجمة عن 

االتفاقات ويف حقهم بطرح الت�شاوؤالت حول ما يقوم به وزراء االقت�شاد والتجارة من تفاو�ص.

عالوة على ذلك، من املهم وعي حقيقة اأنَّ احلكومات لي�شت ج�شمًا متما�شكًا ومن�شجما؛ اإذ اأنه غالبًا ما يكون هناك من مواقف 

هلهم للو�شول  يجاد ف�شحة توؤ مر الذي ميكن ملجموعات املجتمع املدين اال�شتفادة منه الإ متفاوتة �شمن احلكومة واالدارة الواحدة، االأ

ولني واملفاو�شني الذين ميكن التاأثري عليهم. ويف هذا االطار، ميكن ملنظمات املجتمع املدين واخلرباء اأن يبداأوا بتحديد  اإىل بع�ص امل�شوؤ

الدوائر والالعبني والنظم البريوقراطية والهيئات ال�شيا�شية والق�شائية وغريها �شمن احلكومات واملنظمات الدولية التي ميكنهم الرتكيز 

عليها وعلى ن�شاطيتها اأو العمل باجتاه جعلها حليفة اأو داعمة ملواقفهم.

هناك عدة مبادرات دولية واإقليمية ووطنية تتعلق مب�شائل التجارة اأطلقتها املنظمات غري احلكومية واحلركات االجتماعية، ف�شاًل عن 

مم املتحدة ووكاالتها. ومن املهم الت�شبيك واالرتباط مع هذه اجلهود املبذولة. مثاًل، �رشعت »منظمة ال�شحة العاملية« مب�رشوع  هيئات االأ

لت جلنة دولية اإثر هذه العملية ت�شارك فيها منظمات املجتمع املدين. وتركز املبادرة  ات االجتماعية لل�شحة«؛ و�شكَّ �رشِّ حتت عنوان: »املوؤ

التي  املجموعات  ومن  ال�شحة.  م�شائل  يعني  ما  وتبعاتها يف  احلرة  التجارة  اتفاقيات  اآثار  ذلك  مبا يف  العوملة،  عن  الناجم  ثر  االأ على 

اثبتت جناحا يف كفاحها �شد عوملة ال�رشكات �شبكة منظمات ون�شطاء وحركات اجتماعية اتخذت لها ا�شمًا هو: »عاملنا لي�ص للبيع«، 
��

قوى نفوذاً على م�شالح ال�شعوب والبيئة«. وتعهدت حتدي اتفاقيات التجارة واال�شتثمار التي تقدم م�شالح �رشكات العامل االأ

www.ourworldisnotforsale.org :»11  املوقع ال�شبكي ل�شبكة »عاملنا لي�ص للبيع
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)d( ال�سندوق »�ش«: عن دور املجتمع املدين املغربي يف جمال ال�سيا�سة التجارية

خرية يرئ�سها الحتاد النقابي العام يف املغرب.  ي�سم املجتمع املدين يف املغرب العديد من الحتادات التي متثل م�سالح خمتلف القطاعات القت�سادية. وهذه الأ

خري يفتقر  عت لت�سمل �رشائح اأخرى من املجتمع املدين. فهذا الأ واإىل جانب هذه املجموعات، فاإنَّ امل�ساركة يف �سنع القرارات املتعلقة بالتجارة نادراً ما تو�سَّ

بة  اإل بانخراط حمدود يف متابعة مفاو�سات التجارة وفهم عمليات التفاو�ش املركَّ اإىل ذلك ل يتمتع  اإىل التنظيم والتمثيل البنيوي والهيكلية؛ وهو  عادة 

واملعقَّدة التي غالباً ما تنح�رش بالدوائر الر�سمية يف الوزارات الوطنية. عالوة على ذلك، لي�ش ثمة يف املغرب منظمات حلماية امل�ستهلك تكون قادرة على 

لء وتكافح من اأجل �سن قوانني حتميها. الدفاع عن حقوق هوؤ

ثر القت�سادي-الجتماعي الناجم  ويف حني اأنَّ دور املجتمع املدين يتَّ�سم بكونه حمدوداً يف العمليات التفاو�سية، فهو اأي�ساً لي�ش منخرطاً بن�ساط يف تقومي الأ

عن اتفاقيات التجارة ومراقبته. فهذا اجلهد غالباً ما يكون حمدوداً باخلرباء والباحثني املتخ�س�سني. عالوة على ذلك، ل متيل منظمات املجتمع املدين املغربي 

اإىل بناء عالقة جيدة مع الوزارات والدوائر الر�سمية العاملة على م�سائل التجارة.

بيد اأنَّ منظمات القطاع اخلا�ش تبدو اأكرث فعالية يف التاأثري على ال�سيا�سات احلكومية مبا يخدم م�ساحلها، ول�سيَّما اإذا اأخذنا بعني العتبار حجمها يف ال�سوق 

وكونها جمموعات �ساغطة منظمة.

ولقد اتَّخذت بع�ش من منظمات املجتمع املدين عدد من اخلطوات يف �سوء اتفاقية التجارة احلرة التي وقَّعها املغرب مع الوليات املتحدة يف عام ��00. 

فهذه التفاقية تفر�ش اإجراءات اأكرث �رشامة حلماية حقوق امللكية الفكرية من تلك التي تن�ش عليها التفاقيات الدولية الراهنة. وقد دعت منظمات املجتمع 

دوية. املدين املغربي ب�سوت عاٍل اإىل مناه�سة التفاقية نظراً ملا ترتبه من اأثر �سار على ال�سحة العامة، وحتديداً يف ما يتعلق بالو�سول اإىل الأ

ي�شتند هذا الق�شم على ورقة حول حترير التجارة يف املغرب، اأعدها لـ »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« ال�شيد حممد بن اأياد.
 )d( 

ويف حني اأنَّ تعبئة املجتمع املدين غالباً ما ترتافق مع التظاهرات العامة ال�شعبية، تتخذ جمموعات جمتمع مدين عديدة اأ�شكااًل خمتلفة من تكتيكات 

متر »منظمة التجارة العاملية« الوزاري ال�شاد�ص الذي انعقد يف   واآليات ال�شغط يف اطار عملها حول ق�شايا التجارة. كان هذا وا�شحًا خالل موؤ

�شافة اإىل االجتماعات الوزارية ال�شابقة. هذا، وتقدم بع�ص املجموعات حتليالت وخطابات انتقادية حمددة التي  »هونغ كونغ«، باالإ

�ش�شية مع احلكومات واملجموعات  حتاول من خاللها اأن تبذل ال�شغوط على املواقف احلكومية. فهذه املجموعات حتاول بناء عالقات موؤ

النظم  نبذ  اإىل  احلكومة  تدعو  اأخرى  جمموعات  وثمة  �شيا�شاتهم.  يف  للتاأثري  القرار  �شنَّاع  مع  نقا�ص  يف  اأي�شًا  تدخل  كما  املفاو�شة، 

الراأ�شمالية وترك »منظمة التجارة العاملية«، يف حماولة لتطوير �شيا�شات بديلة ل�شناعة ال�شيا�شة االقت�شادية والتجارية.

متر »منظمة التجارة العاملية« الوزاري ال�شاد�ص املنعقد يف »هونغ كونغ« كانت هناك جمموعتان ت�شطلعان بدور  مثاًل، وخالل موؤ

 )Focus on Global South( »العامل اجلنوبي التي ُيجريها املجتمع املدين: واحدة كانت »العمل من اجل  التعبئات  جوهري يف 

 The( »خرين، يف حني كانت »�شبكة العامل الثالث وقد ن�شطت يف التعبئة اجلماهريية يف ال�شارع مع جمموعات املزارعني واملعنيني االآ
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متر، باحل�شور وامل�شاركة يف حماور االتفاقيات  Third World Network( تن�شط يف ال�شغط على الفرق التفاو�شية داخل مركز املوؤ
فاإنَّ  اآليات عمل هذه املنظمات تختلف،  اأنَّ  التحليالت واملُدَخالت االنتقادية حيال االتفاقيات واآثارها املرتتِّبة. ومع  املتنوعة وبن�رش 

خر. يتها تتقاطع، بحيث تتكامل اأن�شطتها بع�شها مع بع�ص ويتمم اأحدها االآ اأهدافها وروؤ

التجارة، وهي  ق�شايا  تعمل على  التي  املدين وال�شبكات  املجتمع  فئات وظيفية وا�شعة من تكتالت  فثمة ثالث  ال�شياق  ويف هذا 

تتحدد على الوجه التايل: »�شبكات تعبوية« يقوم هدفها الرئي�ص يف اإظهار الدعم جلملة من الق�شايا املحددة؛ و»ال�شبكات التقنية« التي 

تتمتع بت�شميم يوفر املعلومات ملنظمات املجتمع املدين لت�شهيل م�شاركتها يف العملية ال�شيا�شية؛ و»ال�شبكات« التي تكر�ص نف�شها خلدمة 

��
.)virtual secretariats( »خرية مبثابة »اأمانات اأو �شكريترييات افرتا�شية البلدان النامية بحيث تكون بالن�شبة اإىل هذه االأ

وبالنظر اإىل املوارد والقدرات وكذلك التجارب ال�شابقة املحدودة يف جمال املدافعة يف نطاق �شيا�شة التجارة، وكذلك اأي�شًا التفاوتات 

خرية واملجموعات  قاليم، فاإنَّ تبادل اخلربات والتجارب يف ما بني هذه االأ يف قدرات منظمات املجتمع املدين بني خمتلف املناطق واالأ

همية. املختلفة يكت�شب قيمة ُم�شافة بالغة االأ

دور منظمات املجتمع املدين �سمن عملية احلاكمية العاملية

ثر على نحو متزايد على احلاكمية العاملية  من حيث املبداأ، يتنامى دور منظمات املجتمع املدين باعتبار اأنَّ اتفاقيات التجارة واآلياتها توؤ

دي اىل تغيرًي يف التحديات التي  ليات التجارة كما تطورت راهنًا، توؤ وبنيتها. فتغريُّ دور الدولة وتغري قدرات ال�شوق ودينامياته نتيجة الآ

، فمن املتوقع اأن يتغري طابع املجتمع املدين 
��

تواجه منظمات املجتمع املدين. ومع كون ن�شاط املجتمع املدين يتاأثر باطار احلاكمية اجلديد

�ش�شات الناظمة  على نحو متزايد، حيث يتحول انتباهه عن الدولة الوطنية اإىل �شبكات ومواقع اأخرى من احلاكمية، مبا يف ذلك املوؤ

العاملية، كمنظمة التجارة العاملية.

الراأ�شمالية  تواجه  ان  واىل  الدولة  �شيا�شة  االجتماعية يف جمال  العدالة  باعتبارات  املدين  املجتمع  منظمات  تدفع  اأن  اإىل  احلاجة  اإنَّ 

وال�شيا�شات النيوليربالية، تتزايد، خا�شة نظرا لكون الدولة تبدو اأقل قدرة على تاأمني م�شتويات معي�شية الئقة وكرمية ملواطنيها. ويف 

خري »جعل العوملة تعمل« يقول »جوزيف �شتيغليتز«، وذلك يف نقا�ص العجز الدميوقراطي الراهن امللحوظ يف عمليات احلاكمية  كتابه االأ

ال�شفافية  املزيد من  ل�شمان  لي�ص  جراءات  االإ مبا يف ذلك حت�شينات يف  االنفتاح،  املزيد من  اأن يكون هناك  ال�رشوري  اأنه من  العاملية، 

�شوات يف النظام العاملي. لقد لعبت املنظمات غري احلكومية اأهمية متزايدة يف  فح�شب، بل اأي�شًا ل�شمان م�شاحة لتمثيل املزيد من االأ

��
جمال �شمان �شماع اأ�شوات واأراء غري تلك العائدة لل�رشكات متعددة اجلن�شيات، وذلك يف عملية �شنع القرار االقت�شادي العاملي.

.»Curtis، John M. »Trade and Civil Society: Toward Greater Transparency in the Policy Process   12
 February( 04/J. A. Scholte، »Globalization and Governance: From Statism to Polycentrism«، Working Paper No. 130   13

2004(، Center for the Study of Globalization and Regionaization )CSGR(، University of Warwick، www.csgr.org
.Stiglitz، J. E. )2006(. Making Globalization Work، p. 283، New York: W.W. Norton & Co   14
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قامو�ش موجز للم�سطلحات الرئي�سية

Bilateral Agreementالتفاقية )البينية( الثنائية
اتفاقية جتارية موقَّعة بني فريقني )دولتني(.

Capital Flowsتدفقات راأ�ش املال
جنبي املبا�رش واحلافظة اال�شتثمارية )portfolio investment( )مبا يف ذلك  حركات راأ�ص املال من بلد اإىل اآخر. وهو يحتوي اال�شتثمار االأ

يداعات يف البنوك(. ن عمليات حتويل العمالت واالإ خرى )التي تت�شمَّ �شهم وال�شندات(، واال�شتثمارات االأ االجتار باالأ

جنبي املبا�رش Foreign Direct Investment، FDIال�ستثمار الأ
مد  ف هذا اال�شتثمار باعتباره ا�شتثماراً عابراً للحدود، حيث يكت�شب م�شتثمر من اقت�شاد معني )اأي امل�شتثمر املبا�رش( م�شلحة مالية طويلة االأ ُيعرَّ

�ش�شة ما يف اقت�شاد اآخر. يف موؤ

Intellectual Property Rights، IPRsحقوق امللكية الفكرية
بداعاتهم الفكرية. وهي تتعاطى مع عدة جوانب من امللكية الفكرية: كحقوق الن�رش والعالمة  �شخا�ص الإ هي احلقوق القانونية املمنوحة لالأ

لة واالمتيازات )اأو الرخ�ص( وحق الت�شميم ال�شناعي وال�رش التجاري. التجارية امل�شجَّ

The Arab League، League of Arab States، LASجامعة الدول العربية
ون  ق ق�شايا خمتلف احلقول، مبا يف ذلك ال�شوؤ منظمة ت�شم الدول العربية، يقع مقرها يف القاهرة؛ وتن�ص �رشعة اجلامعة على اأنَّ اجلامعة �شتن�شِّ

االقت�شادية والعالقات التجارية.

لفية للتنمية The Millennium Development Goals، MDGsاأهداف الأ
مم املتحدة وحتاول حتقيقها بحلول عام 2015، وهي: ع�شاء يف منظمة االأ عددها ثمانية اأهداف توافقت عليها الدول االأ
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الق�شاء على الفقر املدقع واجلوع.  .1
�شا�شي حتقيق �شمولية التعليم االأ  .2

يَّة ومتكني املراأة تعزيز امل�شاواة اجُلُنو�شِ  .3
طفال خف�ص وفيات االأ  .4
مهات حت�شني �شحة االأ  .5

مرا�ص يدز« واملالريا وغريهما من االأ مكافحة وبائي »االإ  .6
�شمان اال�شتدامة البيئية  .7

تطوير �رشاكة عاملية للتنمية  .8

و�سط و�سمال اأفريقيا( »مينا« MENA Countries)بلدان ال�رشق الأ
وهي ت�شمل كل البلدان العربية من موريتانيا اإىل العراق، مع بلدان اخلليج وجيبوتي.

Mode � Liberalizationال�سيغة � للتحرير
قتة. �شخا�ص وتنقلهم ب�شورة موؤ نتاجية اخلدمات، وتتكون من ال�شماح بتوفري اخلدمات عرب احلدود من خالل حركة االأ ال�شيغة الرابعة الإ

كرث تف�سياًل  Most Favored Nation، MFNالبلد الأ
.]IV املادة )TRIPS( »؛ واتفاقية »تريب�صII املادة ، )GATT( »يعني مبداأ عدم التمييز بني ال�رشكاء التجاريني ]اتفاقية »غات

طراف Multi-Fiber Arrangement، MFAتدبري الغزل والن�سيج متعدد الأ
لب�شة منذ عام 1974 وحتى عام 2004،  طراف )ATC( وحتكم التجارة العاملية يف ميدان الن�شيج واالأ تابع التفاقية الغزل والن�شيج متعددة االأ

بفر�شها ح�ش�شًا )quotas( على كمية التي ميكن للبلدان النامية اأن ت�شدرها اإىل البلدان املتقدمة. وقد انتهى مفعولها يف اأول كانون الثاين 

)يناير( 2005.

طراف Multilateral Agreementاتفاقية متعددة الأ
اتفاقية جتارية يوقعها فرقاء متعددين.

National Treatmentاملعاملة الوطنية 
خرين املعاملة نف�شها التي يحظى بها الوطنيون )املحليون(. وت�شرتط املادة 3 من اتفاقية »غات« )GATT( اأن ُتعاَمل امل�شتوردات  مبداأ منح االآ

 )TRIPS »( و3 )يف »تريب�صGATS »لي�ص باأقل مما ُتعاَمل به املنتجات املحلية املماثلة ما اإن تعرب اجلمارك. كما تن�ص املادتان 17 )يف »غات�ص

اأي�شًا على املعاملة الوطنية يف جمال اخلدمات وحماية امللكية الفكرية.
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Negative List Approachمقاربة القائمة ال�سلبية
جراءات  ة يف القائمة. وهذه املقاربة تتطلَّب اأن تكون االإ ظ على �شلع حمددَّ ال�شمول الكلي لكل القطاعات اخلدمية يف عملية التحرير، ما مل ُيتَحفَّ

ظات. ع اإجراءات خا�شة يف قائمة التحفُّ رة ما مل تو�شَ التمييزية التي تطبق يف القطاعات امل�شمولة حمرَّ

يجابية Positive List Approachمقاربة القائمة الإ
�رش اإىل نوع الو�شول ونوٍع املعاملة لكل قطاع ولكل �شيغة  د من القطاعات يف اجلدول الوطني للتحرير، الذي يوؤ ال�شمول الطوعي لعدد حمدَّ

دين )اأو املنتجني( اخلدميني من بلدان اأخرى. اإنتاجية التي �شتمنح من قبل بلد ما اىل املورِّ

Neo-Liberalismالنيوليربالية
الفل�شفة الكلية لالقت�شاديات يف ظل نظام التجارة الدولية. ويف جوهرها ت�شجع النيوليربالية �شيا�شة ال�شوق املفتوح التي تقدم كاطار و�شيا�شة 

مي على االقت�شاديات. عامة ت�شاعد على تي�شري املعوقات التكنولوجية ومعوقات املوارد وال�شغط الت�شخُّ

Non-Tariff Barriers to Tradeاحلواجز غري اجلمركية للتجارة 
جراءات غري اجلمركية التي حتد من التجارة، مبا يف ذلك احل�ش�ص )quotas( ونظم تراخي�ص اال�شترياد، والتنظيمات ال�شحية،  االإ

واملحظورات...

Patentالمتياز )اأو الرخ�سة(
بداعات واالخرتاعات، اأو قدرات التطبيقات ال�شناعية. وهي ذات �شالحية متتد عادة  عبارة عن حقوق ح�رشية مُتنح لهيئة )اأو كياٍن( ما حلماية االإ

ع�رشين �شنة.

Government Procurementsامل�سرتيات احلكومية
حيازة احلكومة ال�شلع واخلدمات التي تقدمها احلكومة نف�شها. وهذه اأداة رئي�شية ميكن للحكومة من خاللها تزخيم االقت�شاد املحلي وبناء 

�ش�شات وال�رشكات املحلية وتكافح الف�شاد. مبادرات وتنظيم قطاع العمال، ومتنح عقوداً للموؤ

لة/ امل�سنَّفة هَّ Qualified Industrial Zone، QIZاملنطقة ال�سناعية املوؤ
عبارة عن منطقة �شناعية ت�شمح بالو�شول احلر املعفى من اجلمارك اإىل �شوق الواليات املتحدة اإذا كانت ال�شلع اأنتجت يف املنطقة وا�شتوفت 

ردن وم�رش. قواعد املن�شاأ املعينة. وقد وقعت على اتفاقية املناطق املذكورة كل من االأ
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قليمية Regional Free Trade Agreement، Regional FTAاتفاقية التجارة احلرة الإ
 ،)NAFTA »مريكا ال�شمالية )»نافتا مثلة عليها اتفاقية التجارة احلرة الأ اتفاقية للتجارة احلرة بني البلدان �شمن املنطقة الواحدة. وت�شمل االأ

.)GAFTA ”(، واتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى )”غافتاSAFTA »واتفاقية التجارة احلرة جلنوب اآ�شيا )»�شافتا

ن�ساء اأو التاأ�سي�ش Right of Establishmentحق الإ
جانب من دولة ع�شو يف اتفاقية جتارية باحلقوق االقت�شادية املوفرة للم�شتثمرين املحليني وذلك يف ظل  ال�رشط الذي يتمتع وفقه امل�شتثمرون االأ

ر�ص واملباين واملن�شاآت وحركة  جانب يتَّ�شل باالأ الت�رشيعات الوطنية للدولة املتلقية لال�شتثمار، مبا يف ذلك اإلغاء القيود هذا على امل�شتثمرين االأ

النا�ص، اإلخ...

Rules of Originقواعد املن�ساأ 
د قرار تتخذه �شلطة اجلمارك حول قواعد املن�شاأ ما اإذا كانت �شلٍع  قوانني وتنظيمات وتدابري اإدارية تعنيِّ بلد املن�شاأ بالن�شبة ملنتج ما. وميكن اأن ُيحدِّ

غراق. هلها لتف�شيل اأو متييز جمركي اأو لفر�ص ر�شم جمركي م�شاد لالإ ة، يوؤ ما تندرج حتت ح�شة )quota( حمددَّ

جراءات احلمائية  Safeguard Measuresاإجراءات احلماية/ الإ
دة من م�شتوردات بكميات غري متوقَّعة، وهي عمومًا حتكمها املادة 19 من اتفاقية ”غات”  تدابري وممار�شات ُتتَّخذ حلماية �شناعة حمدَّ

لب�شة اأنواع خمتلفة من احلمايات: »حمايات خا�شة« يف الزراعة؛ و»حمايات انتقالية« يف  )GATT(. فلالتفاقية الزراعية والتفاقية الن�شيج واالأ

لب�شة. ن�شجة واالأ االأ

Sanitary & Phyto-Sanitary، SPSمتطلَّبات ال�سحة وال�سحة النباتية 
ذ من قبل احلكومات حلماية احلياة وال�شحة الب�رشية واحليوانية والنباتية، وللم�شاعدة يف �شمان �شالمة الغذاء املهيَّاأ لال�شتهالك. ُتنفَّ

Subsidyاإعانة دعم 
ة نوعان عامان من اإعانات الدعم: الت�شديري واملحلي. فاإعانة الدعم الت�شديري انتفاع خم�شو�ص ل�رشكة ما متنحها احلكومة ل�شادراتها. اأما  ثمَّ

اإعانة الدعم املحلي فال يرتبط مبا�رشة بال�شادرات.

Tariffsالر�سوم اجلمركية 
دة  ر�شوم ُتفر�ص على امل�شتوردات. جُتبى على اأ�شا�ص القيمة لل�شلعة )اأي بالن�شبة املئوية من قيمتها Ad valorem(، اأو على اأ�شا�ص ن�شبة حمدَّ

)مثاًل، $7 على 100 كلغ(. وهذه الر�شوم اجلمركية تعطي اأف�شلية يف ال�شعر لل�شلع املنتجة حمليًا واملماثلة، وهي ترفع عائدات احلكومة.
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Trade Facilitationتي�سري اأو ت�سهيل التجارة 
جراءات اجلمركية(. اإزالة العقبات اأمام حركة ال�شلع عرب احلدود )اأي تب�شيط االإ

Washington Consensusتوافق وا�سنطن
خري من القرن الع�رشين  �ش�شات املالية الدولية )IFIs( يف الربع االأ جت للبلدان النامية من قبل املوؤ �شالحات االقت�شادية ال�شائدة التي ُروِّ جملة االإ

�شالح ال�رشيبي، ومعدل فائدة التحرير،  �شالحات االنتظام املايل، واإعادة توجيه النفقات العامة، واالإ حتى الوقت الراهن. وت�شمل هذه االإ

جنبي املبا�رش، واخل�شخ�شة، والتفكيك مبعنى التحرير )اأي اإزالة  ومعدل اأ�شعار العمالت التناف�شية، وحترير التجارة، وحترير تدفقات اال�شتثمار االأ

احلواجز اأمام الدخول واخلروج(، وتاأمني حقوق امللكية.

الفروق بني كل من:

:)WTO( »منظمة التجارة العاملية« ،)IMF( »سندوق النقد الدويل�« ،)WB( »البنك الدويل«

ول عن توفري  ع�شاء فيها؛ يف حني اأنَّ »البنك الدويل« م�شوؤ ولة التي ترعى التجارة يف ما بني الدول االأ »منظمة التجارة العاملية« هي الهيئة امل�شوؤ

�رشاف على النظام املايل الدويل. ول عن الرقابة واالإ التمويل والن�شح للبلدان النامية؛ واأما »�شندوق النقد الدويل« فهو م�شوؤ

َل عليه من قامو�ش »منظمة التجارة العاملية« املتوفر على املوقع ال�سبكي التايل: بع�ش هذه التعريفات ُح�سِ

www.wto.org/english/thewto e/glossary e/glossary_e.htm
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