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مقدمة
فلسطني بلد جتارة ،ومؤسسات األعمال الفلسطينية هي اجلهة الرئيسية املعنية بسياسة التجارة
الفلسطينية .ومع أن فلسطني هي طرف في العديد من اتفاقيات التجارة وتسعى للحصول على
صفة مراقب ورمبا العضوية الحق ًا في منظمة التجارة العاملية ،إال أن معظم األعمال الفلسطينية
ال تعلم إال القليل جد ًا حول السياسات التجارية واالتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العاملية.
زود هذا الكتيب مؤسسات األعمال الفلسطينية باملعلومات األساسية والتوجيه الالزم حول
ُي ِّ
املواضيع املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية واتفاقيات التجارة األخرى وكذلك حول السياسة
التجارية على نطاق أوسع .وهو يهدف ألن يكون عملي ًا وموجه ًا ملؤسسات األعمال وسهل
االستخدام بحيث يشرح املشكالت بلغة بسيطة ويحدد موضع مصالح مؤسسات األعمال
الفلسطينية في غمرة قوانني منظمة التجارة العاملية ويصحح سوء فهم بعض القضايا املتعلقة
ويراد من خالل هذا الكتيب تبيان أهمية مصلحة مؤسسات األعمال الفلسطينية
بهذه املنظمةُ .
في فهم القوانني واإلجراءات املرعية في نظام منظمة التجارة العاملية واملعروف أيض ًا بنظام
التجارة متعدد األطراف ( ،)MTSكما يهدف للمساعدة في رفع مستوى النقاش الوطني حول
فلسطني ومنظمة التجارة العاملية وذلك بغرض متكني املعنيني الفلسطينيني وبشكل أفضل من
ويشجع الكتيب
حتديد ودعم ما هو مفيد لهم وللبلد وحتديد واعتراض ما هو ليس كذلك.
ّ
مؤسسات األعمال الفلسطينية باملشاركة ،واملقصود هنا املشاركة في صنع السياسات التجارة
وصياغة العالقات التجارية املستقبلية عن طريق دعم املفاوضات التجارية وتعزيز حقوق هذه
املؤسسات وفق ًا ملنظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية األخرى.
تـم وضـع هذا الكتيـب لصـالـح مركـز التجـارة الفلسـطيني  -بالتريد مـن قبـل هديـل حجازي وهانس
شــلومان ،وهم ــا مدي ــرا شركة  )WTI Advisors Ltd. (Oxford/Genevaوذلك في
سياق مشروع «رفع الوعي لدى القطاع اخلاص واجلهات املعنية األخرى مبضامني وفوائد وآليات
انضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية» ،وهو مشروع ممول من قبل الوكالة األمريكية للتنميــة
الدولي ــة عل ــى أس ــاس عقــد املنح ــة املبــرم بيــن مركــز التجارة الفلسطيني ومؤسسة كيمونكس
والتي تعمل على أساسـه شركة  WTI Advisorsوشركة كور اسوسيتس لالستشارات
كشركاء ُمنفـّذين .ويفيد الكتيب في دعم سلسلة من نشاطات رفع الوعي ستقام بالتعاون مع
مؤسسات األعمال الفلسطينية ووسائل اإلعالم الفلسطينية واألكادمييني الفلسطينيني في عامي
 .2012/2013من جهة أخرى ،يؤمل أن يتجاوز الكتيب سياق هذا املشروع اخلاص فيكون
مرجع ًا ُمتاح ًا لكافة املعنيني الفلسطينيني لدى انخراطهم في صياغة السياسات التجارية املستقبلية
لفلسطني.
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عد منظمة التجارة العاملية هامة بالنسبة إلى
1.1ملاذا ُت ُّ
مؤسسات األعمال الفلسطينية؟

عد منظمة التجارة العاملية هامة :النظر في بعض احلاالت
1 1.1ملاذا ُت ُّ

تعرضت فيها ملعاملة غير ُمتوقعة وغير عادلة ومتييزية
اختبرت جميع مؤسسات األعمال ّ
حتوالت ّ
(املتخيلة) التالية:
في دول أخرى .أنظر على سبيل املثال حاالت مثل القصص
ّ
y yتخضع صادرات الزيتون الفلسطينية إلى الصني لضرائب أعلى من مثيالتها اللبنانية.

y yتتعرض صادرات حلم اخلروف الفلسطينية إلى الواليات املتحدة إلى فحوص إضافية
تبينه السلطات األمريكية إلى وجود حاالت أمراض ُمستفحلة
ُمكلفة ،ويرجع ذلك وفق ما ّ
لدى اخلراف «في الشرق األوسط» (حدثت هذه احلاالت في البحرين).
y yيواجه حجر البالط الفلسطيني عالي اجلودة منافسة غير عادلة في سوق االحتاد األوربي
أمام حجر البالط املدعوم القادم من إيطاليا وإندونيسيا.
تقدم االستشارات إلى زبائن في العراق حول قانون منظمة
y yتريد محامية فلسطينية أن ّ
التجارة العاملية ،لكنها جتد أن القانون هناك يقتضي أن يكون احملامي من حملة شهادة
القانون العراقية وأن يكون له مكتب في العراق كي يتمكن من «ممارسة القانون» هناك.

y yسجلت شركة صيدالنية فلسطينية براءة لعقار جديد لاللتهاب الرئوي ،لكن مت صنع مثل
هذا العقار الدوائي في زمبابوي وفق «ترخيص إلزامي» منحته حكومة زمبابوي لشركة
محلية ولم يتم دفع أية عائدات قانونية للشركة الفلسطينية املخترعة.

التوجه إلى السلطات
ما الذي ميكن ملؤسسات األعمال ا ُملتأثرة فعله؟ ميكنها بالطبع محاولة
ّ
طبقة؛ وميكنها أيض ًا محاولة اللجوء إلى
احمللية في البلدان املعنية إلقناعها بتغيير األحكام ا ُمل ّ
احملاكم احمللية أو محاولة جعل احلكومة الفلسطينية تبنـّي قضاياهم .ولكن في حال لم يكن
املرجح أن شيئ ًا كثير ًا لن يحدث وأن تلك
القانون احمللي والسلطات احمللية في صفها ،فمن ّ
ستكون نهاية القصة ،وسيترتب على مؤسسات األعمال الفلسطينية التعايش مع هذه اإلجراءات
التميزية غير العادلة وا ُملبالغ فيها بسبب عدم وجود قانون أعلى حلمايتها.
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على الرغم من ذلك يكون الوضع مختلف متام ًا عندما تكون مؤسسات األعمال الفلسطينية
متمتعة بحقوقها (غير املباشرة) وفق قانون منظمة التجارة العاملية أو غيرها من اتفاقيات
التجارة؛ 1وهذا هو الغرض الذي توجد من أجله هذه املنظمة وتلك االتفاقيات .لنأخذ على
سبيل املثال القصص الواردة أعاله:
y yإذا كانت الضرائب الصينية املفروضة على الزيتون الفلسطيني أعلى من تلك املفروضة على
الزيتون اللبناني ،فإن ذلك ُيعتبر متييز ًا وانتهاك ًا ملبدأ الدول األكثر رعاية اخلاص مبنظمة
التجارة العاملية والذي يجبر الصني باعتبارها عضو ًا في املنظمة على معاملة كافة السلع
األجنبية بنفس الطريقة .فلو كانت فلسطني عضو ًا في املنظمة أو لو كان لها نفس احلقوق
وفق إحدى االتفاقيات التجارية الثنائية مع الصني ،سيكون لها بالتالي احلق في مطالبة
السلطات الصينية بإلغاء هذه املعاملة الضريبية التمييزية املفروضة على الزيتون الفلسطيني.

صدرة إليها من فلسطني
y yإذا كانت سلطات الواليات املتحدة تفرض خضوع حلوم اخلراف ا ُمل ّ
إلى فحوص إضافية ُمكلفة فقط ألنه قد كان هناك بعض حاالت األمراض ا ُملستفحلة لدى
خراف «الشرق األوسط» (في البحرين) ،فإن ذلك غالب ًا ما ُيعتبر انتهاك ًا التفاقية تدابير
الصحة والصحة النباتية اخلاص مبنظمة التجارة العاملية الذي يقضي بأن تقوم الدول
األعضاء في منظمة التجارة العاملية بتطبيق املبادئ العلمية وإجراء تقييمات املخاطر املالئمة
وحتديد املناطق اخلالية من احلشرات ،األمر الذي سيجعل حقيقة حدوث حاالت مرض
في البحرين (البعيدة عن فلسطني) غير كافية لتبرير تطبيق مثل تلك اإلجراءات عليها.
فلو كانت فلسطني عضو ًا في منظمة التجارة العاملية أو كان لها نفس احلقوق وفق إحدى
االتفاقيات التجارية الثنائية مع الواليات املتحدة ،سيكون بإمكانها الطلب إلى هذه األخيرة
التوقف عن فرض إجراء هذه الفحوص اإلضافية ا ُملكلفة.

y yإذا كان حجر البالط الفلسطيني عالي اجلودة يتعرض ملنافسة غير عادلة في سوق االحتاد
األوروبي أمام حجر البالط املدعوم القادم من إيطاليا وإندونيسيا ،فقد يمُ ثـّل هذا الدعم
املمنوح من قبل احلكومتني اإليطالية واإلندونيسية انتهاك ًا التفاقية منظمة التجارة العاملية
بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية ألنها تسبب ضرر ًا كبير ًا («آثار ًا عكسية») على
الصادرات الفلسطينية .فلو كانت فلسطني عضو ًا في املنظمة أو طرف ًا في إحدى االتفاقيات
الشبيهة ،سيكون بإمكانها طلب إزالة الدعم املذكور.
1

نظر ًا ألن منظمة التجارة العاملية وغيرها من االتفاقيات التجارية هي معاهدات بني احلكومات ،لذلك فإن احلكومات فقط هي

من يتمتع بحقوق ولديه التزامات وفقها ،وبالتالي ال ميكن عادة ملؤسسات األعمال االستفادة بشكل مباشر من هذه االتفاقيات،
كما ال ميكن لها على نحو خاص إشراك حكومات أجنبية في تسوية النزاعات وفق منظمة التجارة العاملية ،فهي مسؤولية

احلكومات أن تقوم بذلك بالنيابة عنها .ولكن بالطبع تستفيد مؤسسات األعمال في تعامالتها من احلقوق املنصوص عليها وفق
هذه االتفاقيات ،كما ميكن لهذه املؤسسات االستفادة منها بشكل غير مباشر بعدة طرق مع أو بدون مساعدة حكوماتها (يرد في
القسم  1:2أدناه شرح حول كيفية القيام بذلك).
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y yإذا كانت محامية فلسطينية ترغب بتقدمي االستشارات إلى زبائن في العراق حول قانون
منظمة التجارة العاملية ،ولكنها ال تقدر على ذلك ألن القانون هناك يقتضي أن يكون
احملامي من حملة شهادة القانون العراقية وأن يكون له مكتب في العراق كي يتمكن
من «ممارسة القانون» هناك ،فإن ذلك ميكن أن يكون انتهاك ًا لالتفاقية العامة للتجارة في
اخلدمات اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية وذلك باالعتماد على االلتزامات اخلاصة التي
سيطبقها العراق عند انضمامه إلى املنظمة (فهو ليس عضو ًا فيها بعد ،لكن املفاوضات
جارية بهذا الشأن) .ومرة أخرى ،لو كان بإمكان فلسطني االعتماد على قانون منظمة
التجارة العاملية أو األحكام الشبيهة الواردة في أي من اتفاقيات التجارة األخرى التي تغطي
جتارة اخلدمات ،سيكون على السلطات العراقية إلغاء الشروط والسماح للمحامية بتقدمي
االستشارات لزبائنها العراقيني ،وبالتالي تصدير خدماتها القانونية إلى العراق.

سجل
y yإذا سمحت زمبابوي بتصنيع عقار دوائي لاللتهاب الرئوي مماثل للعقار الفلسطيني ا ُمل ّ
وذلك وفق «ترخيص إلزامي» حكومي وبدون دفع أية عائدات قانونية للشركة الفلسطينية
عد انتهاك ًا حلقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة اخلاصة مبنظمة
املخترعة ،فإن ذلك ُي ّ
التجارة العاملية والتي تضمن حماية براءات االختراع في الدول األعضاء في املنظمة.
وبالطبع ال ميكن لفلسطني االعتماد على هذه احلماية إال إذا كانت عضو ًا في املنظمة أو إذا
كانت طرف ًا في أية اتفاقيات أخرى مشابهة مع زمبابوي.

1 1.2األمر كله يتعلق باحلقوق

تبينّ احلاالت الواردة أن منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية األخرى التي تتداول احلقوق تعتبر في
ومصدري السلع واخلدمات وأصحاب حقوق امللكية الفكرية الفلسطينيني.
غاية األهمية بالنسبة للمنتجني
ّ

إن إمكانية االعتماد على هذه احلقوق ميكن أن حتدث تغييرات جذرية في قواعد اللعبة وبالتالي
في واقع مؤسسات األعمال .وفي معظم احلاالت ،ال تكون هناك حتى حاجة للذهاب إلى
أعلى املستويات ،فالسلطات األجنبية تقوم عادة باالعتراف بهذه احلقوق عندما تصبح على
علم بأن إجراءاتها تنتهك قانون منظمة التجارة العاملية أو أي من اتفاقيات التجارة األخرى ،كما
تقوم بتغييرها وفق ذلك عندما تواجه شكاوي من أصحاب األعمال .ولكن حتى لو حاولت
هذه السلطات املقاومة ،ميكن للمحاكم احمللية تقدمي املساعدة نظر ًا ألنها تعمل على تطبيق
القانون احمللي مبا ينسجم مع قانون منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات األخرى ،وبالتالي
تضمن ملؤسسات األعمال احلقوق التي كانت حكوماتها قد تفاوضت من أجلها .وبالطبع تكون
احلكومة الفلسطينية في موقع أكثر قوة ملطالبة احلكومات األجنبية بتغيير سلوكها  -إذا دعت
احلاجة إلى ذلك  -من خالل اللجوء إلى نظام تسوية النزاعات القوي اخلاص مبنظمة التجارة
العاملية أو إلى أي نظام حتكيم مشابه يندرج حتت أية اتفاقية جتارية إقليمية أو ثنائية.
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مبعنى آخر ،إن احلقوق التي تضمنها منظمة التجارة العاملية أو أية اتفاقيات جتارية أخرى جتعل
األعمال أقل كلفة واألهم من ذلك أكثر قابلية للتوقـّع وبالتالي فهي تضيف إلى األعمال قيمة كبيرة.

1 1.3يجب أن تكون مؤسسات األعمال على اطالع

حتتاج مؤسسات األعمال ملعرفة أكبر قدر ممكن من املعلومات حول هذه احلقوق وذلك من
أجل تقييمها واالستفادة منها حني تتعرض هذه املؤسسات إلى عقبات مثل تلك الواردة أعاله.
تتضمن الفصول التالية العديد من األمثلة التي تساعد مؤسسات األعمال الفلسطينية في فهم
«مباذا تفيدهم» اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.
إن معرفة هذه احلقوق هو ما سيسمح ملؤسسات األعمال بأن تكون مستعدة للتغيير واتخاذ ما
يلزم من اإلجراءات عندما تكون مصاحلها في خطر.

1 1.4ماذا عن االلتزامات

إن منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية األخرى ليست بالطبع طريق ًا باجتاه واحد،
فأن تكون فلسطني عضو ًا في املنظمة أو طرف ًا في إحدى االتفاقيات التجارية األخرى يعني أنه
سيتوجب عليها ضمان حقوق مثيلة للمنتجني واملصدرين األجانب فيما يتعلق بالسلع واخلدمات
عند تصديرها الى فلسطني .وينطبق نفس األمر على أصحاب حقوق امللكية الفكرية األجانب
مثل براءات االختراع أو حقوق النسخ أو العالمات التجارية .ومن حيث املبدأ ،تعتمد جميع
االتفاقيات التجارية على مبدأ التبادلية ،أي أن حقوقك هي التزاماتي ،وحقوقي هي التزاماتك.
من جهة أخرى ،ما يتوجب على فلسطني فعله هو إلى حد ما مسألة تفاوض .ومن األهمية
مبكان فهم ذلك ألن مؤسسات األعمال الفلسطينية يجب أن تكون معنية ومشاركة بشكل كامل
في إطالع حكومتها على مصاحلها اخلاصة.
إذا كانت إحدى الصناعات الفلسطينية الواعدة على سبيل املثال حتتاج إلى حماية من حيث
التعرفات (الرسوم اجلمركية املدفوعة عند احلدود) كي تتمكن من العمل واالستمرار والتنافس
مع املنتجات ا ُملستوردة ،من الضروري التأكد من عدم موافقة املفاوضني الفلسطينيني على أي
إلغاء أو تخفيض للتعرفات اجلمركية ذات الصلة ،أو على األقل اإلبقاء على تطبيق تعرفة كافية
لتوفير مستوى مقبو ً
ال من احلماية (وذلك في حال كان للطرف اآلخر مصلحة قوية في تصدير
ويصر على تخفيض التعرفة) ،وذلك أمر ميكن التفاوض عليه.
املنتجات املنافسة إلى فلسطني
ّ
املقدمة
ينطبق األمر نفسه في مجال جتارة اخلدمات ،فبينما تكون العديد من اجلهات الفلسطينية ّ
يهمها ضمان
للخدمات منافسة للغاية وتعمل على تصدير خدماتها إلى اخلارج ،وبالتالي ّ
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احلقوق التي متنحها لها منظمة التجارة العاملية وغيرها من االتفاقيات التجارية ،قد يحتاج بعض
هؤالء للحماية ضد املنافسة األجنبية للبقاء في سوق العمل في فلسطني؛ لذلك يتوجب على
املفاوضني الفلسطينيني التأكد من عدم القيام بأية التزامات في مجال اخلدمات ،أو على األقل
ضمان القيام بالتزامات محدودة للغاية ال تؤثر على بقاء واستمرارية الصناعة اخلدماتية احمللية.
على الرغم من التفاوض الذي يتم حول تفاصيل هامة تتعلق بالوصول إلى األسواق (مثل التعرفة
اجلمركية املطبقة على السلع وااللتزامات املتعلقة بالوصول إلى أسواق اخلدمات) ،تبقى العديد
من املبادئ واألنظمة والقوانني اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية غير قابلة للتفاوض .ويتوجب
على جميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية قبول القواعد األساسية املنصوص عليها
في االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة واالتفاقية العامة للتجارة في اخلدمات واتفاقية حقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واالتفاقية بشأن العوائق
الفنية في وجه التجارة وغيرها من االتفاقيات (وغالب ًا ما يسمى ذلك «تعهد واحد» ).
يكون ذلك مختلف ًا قلي ً
ال في حالة االتفاقيات اإلقليمية أو الثنائية التي يتم التفاوض بشأنها ،ففي
تلك احلالة يكون لدى األطراف حرية التفاوض حول كل شيء ،ولكن غالب ًا ما تكون املرونة
محدودة نظر ًا ألن معظم األطراف يتفقون على العديد من قواعد تطبيق «املمارسات اجليدة»
التي غالب ًا ما تعكس مبادئ «احلكم الرشيد» احلديث (راجع مث ً
ال قضية حلم اخلراف الفلسطينية
أعاله حيث التزامات اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية املفروضة على حكومة الواليات
املتحدة األمريكية ليست حق ًا أكثر من قضية منطقية سليمة).

1 1.5تنطبق سلف ًا على فلسطني العديد من التزامات منظمة التجارة العاملية
ولكن ليس على احلقوق

بالنظر إلى االلتزامات التي تفرضها منظمة التجارة العاملية ،قد تتساءل بعض مؤسسات األعمال
عما إذا كان من األفضل لفلسطني أن تبقى بعيدة عن منظمة التجارة
واجلهات املعنية األخرى ّ
العاملية .وقد يكون هؤالء غاضني بصرهم عن حقيقة هامة :هي أن معظم االلتزامات التي
تفرضها منظمة التجارة العاملية تنطبق سلف ًا على فلسطني اليوم ،ذلك أن االتفاقيات التجارية
متعددة األطراف واالتفاقيات التجارية الثنائية التي دخلت فلسطني طرف ًا فيها غالب ًا ما تتضمن
بشكل مسبق االلتزامات الرئيسية ملنظمة التجارة العاملية.
بالطبع ال يتوجب على فلسطني رسمي ًا أن متتثل لهذه االلتزامات سوى في التجارة مع هذه
البلدان التي وقعت معها تلك االتفاقيات مثل االحتاد األوروبي وتركيا ودول السوق اجلنوبية
املشتركة أو شركائها بحسب اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى (الغافتا) .من ناحية
أخرى ،وعندما يتعلق األمر باألمور التنظيمية مثل العوائق الفنية في وجه التجارة وتدابير
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الصحة والصحة النباتية والتقييم اجلمركي ومبادئ الشفافية العامة وما شابه ،غالب ًا ما يكون
من غير العملي ببساطة تطبيق قواعد وإجراءات مختلفة على التجارة مع الدول األخرى .يعني
ذلك أن فلسطني «تدفع الثمن» سلفاً ،لكنها ال تستمتع بعد بامليزات (احلقوق) عند االجتار مع
دول مثل الصني أو الهند أو جنوب أفريقيا أو الباكستان أو غيرها.

1 1.6ال بد ملؤسسات األعمال الفلسطينية من أن تضمن االهتمام مبصاحلها

إذن يجب أال تكتفي مؤسسات األعمال الفلسطينية مبعرفة ما يندرج في إطار منظمة التجارة
العاملية واالتفاقيات التجارية األخرى وكيفية عملها فحسب ،فذلك ضروري لكنه غير ٍ
كاف.

يتوجب عليها أيض ًا أن تكون مشاركة في األمر برمته من البداية حتى النهاية :منذ حتديد مصالح
الفلسطينيني من خالل صياغة السياسات (التجارية) والتفاوض بشأن االتفاقيات التجارية
(مبا فيها صفة مراقب مبنظمة التجارة العاملية والعضوية الالحقة فيها) ،حتى التطبيق الفعلي
لاللتزامات واالستفادة من احلقوق املمنوحة لفلسطني .وفي حقيقة األمر ،كان يجب عليهم
القيام بذلك منذ زمن طويل نظر ًا ألنه قد مت سلف ًا التفاوض على االتفاقيات التجارية الثنائية؛
وبالطبع يتوجب عليهم من أجل ذلك أن يفهموا أو ً
ال آليات اللعبة وقواعدها.
إذن يجب على مؤسسات األعمال الفلسطينية القيام مبا يلي:
y yحتديد مصاحلها الهجومية في األسواق األجنبية .ويعني ذلك حتديد التعرفات أو احلصة
(الكوتا) أو تراخيص اخلدمات أو اإلجراءات التميزية أو غير ذلك من العقبات الكامنة في
األسواق األجنبية والتي يجب معاجلتها؛
y yحتديد مصاحلها الدفاعية في الوطن .ويعني ذلك حتديد املنتجات واخلدمات التي حتتاج إلى
حماية من املنافسة األجنبية؛

y yحتديد مصاحلها في االستيراد .ويعني ذلك حتديد السلع واخلدمات التي حتتاج مؤسسات
األعمال الفلسطينية إلى استيرادها أو ترغب في ذلك السيما عندما تكون ضرورية
حتول
كمدخالت لعملية إنتاج السلع أواخلدمات اخلاصة بها وذلك للحيلولة دون
ّ
االستيراد إلى عبء ولئال تترتب عليه تكاليف غير ضرورية والتي من شأنها أن تؤدي الى
معاناة مؤسسات األعمال الفلسطينية؛

y yحتديد مصاحلها في تطبيق قواعد منظمة التجارة العاملية أو غيرها من األحكام التجارية
في فلسطني .باإلضافة إلى املصالح «الصرفة» سواء الهجومية ( )offensiveأو الدفاعية
( )defensiveأو تلك املتعلقة باالستيراد منها ،يتوجب على مؤسسات األعمال
الفلسطينية فهم وحتديد مصاحلها بالنظر إلى تطبيق القوانني واألحكام ا ُملندرجة حتت منظمة
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التجارة العاملية وغيرها من االتفاقيات التجارية التي فلسطني طرف ًا فيها .ويعني ذلك حتديد
القواعد واألحكام ا ُملطبقة حالي ًا ومعرفة ما الذي سيتغير إذا انضمت فلسطني إلى منظمة
التجارة العاملية أو أصبحت طرف ًا في االتفاقيات األخرى ،وكيف سيؤثر ذلك سلب ًا أو
إيجاب ًا على مؤسسات األعمال؛

y yصياغة هذه املصالح وإبالغها إلى احلكومة.إذ يجب أن تكون احلكومة على علم باملصالح
والتقدم بها والعمل على حمايتها ،لذلك فهي حتتاج أن تقوم
حتى تتمكن من متثيلها
ّ
الشركات بصياغة هذه املصالح بشكل واضح جداً؛

y yاملشاركة في حتضير املفاوضات وإجرائها .لنفس األسباب ،يتوجب على مؤسسات
األعمال الفلسطينية دعم حكومتها والوقوف خلفها أثناء التحضير للمفاوضات وكذلك
خالل إجرائها سواء كان ذلك عند التفاوض على اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية
الكبرى أو التفاوض مع االحتاد األوروبي أو عند اجراء املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
حول العالقات االقتصادية أو في سياق التفاوض للحصول على صفة مراقب في منظمة
التجارة العاملية  /االنضمام إليها؛

y yاملساهمة في تصميم وتطبيق االتفاقيات التجارية في فلسطني .من الضروري تطبيق
االتفاقيات التجارية على الصعيد احمللي ،ولتصميم هذه االتفاقيات غالب ًا ما يكون هناك
خيارات (مثل كيفية االعتراف بالشهادات واملؤهالت املهنية احمللية أو كيفية وضع آليات
فحص املواد الغذائية ،الخ) حتتاج إلى مدخالت من مؤسسات األعمال املتأثرة بها .ومرة
أخرى ،فإن معرفة وفهم قواعد وأحكام منظمة التجارة العاملية وغيرها من قوانني التجارة
الدولية ُيعتبر بالطبع أمر ًا أساسي ًا ملؤسسات األعمال كي تتمكن من صياغة احتياجاتها
والطريقة املثلى لتصميمها وتطبيقها وفق القوانني املذكورة؛ و

y yإنفاذ حقوق فلسطني وفق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية/االتفاقيات التجارية .أخيراً،
فعال
من الضروري أن تكون مؤسسات األعمال ُمدركة ومشاركة بهدف حتقيق إنفاذ ّ
حلقوقها (حقوق فلسطني) وفق منظمة التجارة العاملية وغيرها من االتفاقيات التجارية؛
ويعتبر ذلك
إذ غالب ًا ما يتم انتهاك احلقوق وعلى نحو غير مقصود في معظم احلاالتُ ،
صحيح ًا في جميع األنظمة القانونية ،فال تستثنى من ذلك منظمة التجارة العاملية وال
االتفاقيات التجارية األخرى .لذلك فإن مؤسسات األعمال التي تعي حقوقها وتحُ سن
اإلعراب والدفاع عنها (من خالل تطويع مساعدة حكوماتها إذا دعت احلاجة لذلك)
ستحصل على امليزات املرتبطة بهذه احلقوق.
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2.2منظمة التجارة العاملية :نظام قائم على قوانني
ومؤسسات وعمليات

 2 2.1ما هي منظمة التجارة العاملية؟ ما هي االتفاقيات التجارية؟

هناك العديد من الطرق التي ميكن من خاللها وصف االتفاقيات التجارية بشكل عام ونظام
منظمة التجارة العاملية بشكل خاص (والذي يسمى أيض ًا النظام التجاري متعدد األطراف).
وميكن رمبا وضع جوهر املنظمة في جملة واحدة:
منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية األخرى هي أنظمة قائمة على
قوانني وعمليات ومؤسسات تقوم احلكومات من خاللها بتنظيم متبادل
لكيفية استخدامها لإلجراءات التي تؤدي إلى تشويه سياسة التجارة من
أجل خلق إمكانية التوقـّع والوثوق في التجارة الدولية.

ابتداء من النهاية:
ما الذي يعنيه ذلك؟ دعونا نلقي نظرة موجزة على العناصر
ً

y yإمكانية التوقـّع والوثوق :يعرف كل رجل أعمال أن الوضع األسوأ في األعمال هو الوضع
الذي ال ميكن توقعه ،ذلك أن االفتقار إلى إمكانية التوقـّع يعني أنه ال ميكن ملؤسسة األعمال
إجراء احلسابات على نحو جيد ،ومنه يتوجب عليها أن تأخذ باحلسبان هوامش سالمة
كبيرة أو أن تدفع رسوم تأمني أكبر أو كال األمرين مع ًا (كلفة املخاطرة) .ونتيجة لذلك
تصبح العديد من التعامالت أكثر كلفة من الالزم أو يتم إلغاؤها؛ ويؤدي ذلك إلى فقدان
الفرص وانخفاض النمو واختناق التنمية ومعاناة مؤسسات األعمال.
شوهه للتجارة :من أجل خلق مستويات أفضل إلمكانية التوقع والوثوق،
y yإجراءات ُم ّ
تركـّز منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية األخرى على ضبط اإلجراءات التي
تشوه التجارة؛ فالتجارة من حيث املبدأ تعني تقسيم العمل ،وهي تساعد في تخصيص
ّ
املوارد واجلهود بطريقة ُمثلى ومبا يضمن حصول مؤسسات األعمال والبلدان على فرصة
االستفادة من مزاياها املقارنة .وهكذا فإن أي تالعب أو تشويه لتلك اآللية ميكنه بالتالي
التسبب بحصول هدر غير ضروري (كلف مباشرة عبر ارتفاع األسعار ،فقدان الفرص،
الخ) .من ناحية أخرى ،قد يكون هذا التشويه أفضل خيار ُمتاح لتحقيق هدف شرعي؛
لكن في العديد من احلاالت تستخدم احلكومات إجراءات تشويه التجارة (التعرفات،
احلصة ،القيود ،إجراءات اإلجازة ،الخ) من أجل حتقيق مكاسب قصيرة األمد على
حساب مكاسب أخرى ،وغالب ًا ما تكون النتيجة الكلية لذلك حدوث خسارة صافية في
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هذه البلدان (في وقت يواصل بعض أصحاب املصالح اخلاصة مثل مؤسسات أعمال بحد
ذاتها حتقيق املكاسب من املزايا التي يحرصون على احملافظة عليها).

y yالنظام :تهدف االتفاقيات التجارية إلى فرض أنظمة حول استخدام هذه اإلجراءات .وفي
معظم احلاالت ال حتظر هذه األنظمة استخدام أدوات سياسة التجارة كلها معاً ،وإمنا تخلق إطار ًا
موثوق ًا من القيود التي تسمح ملؤسسات األعمال بالقيام بالتوقعات واالعتماد على حساباتها.

y yاحلكومات :تتناول منظمة التجارة العاملية اإلجراءات احلكومية أي القوانني واألنظمة
واملمارسات اإلدارية وغير ذلك .وهي ال تتطرق (بشكل مباشر) إلى العوامل األخرى التي تؤثر
على الفرص املتاحة ملؤسسات األعمال مثل اخليارات ا ُملفضلة للزبائن؛ لذلك من املنطقي أن
تتفق احلكومات مع بعضها البعض حول األنظمة ا ُملطبقة على استخدامها ملثل هذه اإلجراءات.

y yالتبادلية  /املعاملة باملثل :تقوم احلكومات باالتفاق املذكور أعاله على أساس التبادلية
أو املعاملة باملثل ،ذلك أن إعطاء وعد بعدم استخدام إجراءات تشويه التجارة مبا ُيضر
بتجارة دولة أخرى يفضي باملقابل إلى حصول الطرف اآلخر على وعد بأن حكومة البلد
اآلخر ستمتنع عن تطبيق إجراءات تشويه التجارة ضد جتارة بلدنا (مثال ،الصادرات من
السلع أو اخلدمات إلى ذلك البلد) .بكلمات أخرى ،تشبه اتفاقيات التجارة إلى حد ما
معاهدات نزع السالح ،فكال البلدين يخفف حجم املخزون االحتياطي من األسلحة،
وبالتالي يخفف من مخاطرة حدوث أضرار شديدة ،وتكون النتيجة مستوى أعلى من
األمن والسالمة (أو إمكانية التوقع والوثوق) بالنسبة ملؤسسات األعمال.

y yالقواعد :متثـّل القواعد (األساسية) أو األنظمة جوهر آلية االتفاقيات التجارية ونظامها،
ونذكر منها القاعدة التي تنص على وجوب معاملة السلع األجنبية مبساواة وبدون متييز ،أو
القاعدة التي تفيد بأنه ال ميكن زيادة التعرفات إال إلى مستوى أقصى ُمتفق عليه (معدالت
ملزمة) .ويوجد في إطار منظمة التجارة العاملية أكثر من  20اتفاقية لكل منها تركيز أساسي
مختلف وتضم كلها عدة قواعد.
y yالعمليات :إن تطبيق القواعد واألحكام القائمة أو وضع قواعد وأحكام جديدة يتطلبان
عمليات موثوقة تضم االستشارات وتسوية النزاعات (احملاكم) واملفاوضات واملراقبة
وغيرها .ويصح ذلك بالنسبة إلى أية دولة ونظام قانوني مثلما يصح بالنسبة إلى منظمة
التجارة العاملية التي  -على سبيل املثال  -متلك آلية مهمة لتسوية النزاعات رمبا تـُمثـّل النظام
القضائي الدولي األكثر فعالية في العالم ،ويسمح ذلك للدول األعضاء بحل نزاعاتهم
التجارية بطريقة متمدنة حتدث بشكل تام وصارم على أساس القواعد واألحكام أو األنظمة
ا ُملتفق عليها .وبالتالي تضمن هذه العمليات عمل القواعد واألحكام وتطبيقها مرة أخرى
مبا يضمن إمكانية التوقع والوثوق بالنسبة إلى مؤسسات األعمال.
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y yاملؤسسات :حتتاج العمليات إلى مؤسسات للقيام بها ،لذلك يوجد في منظمة التجارة العاملية
ٍ
وجلان تلتقي على نحو متكرر ومنتظم في جنيف
آلية مدعومة وعالية الفعالية تضم مجالس
ملناقشة قضايا عامة وخاصة .وتعمل «هيئة االستئناف» هذه كمحكمة استئناف ،فتراجع
التقارير (األحكام) الصادرة من قبل هيئات تسوية النزاع .ويساعد موظفو األمانة العامة ملنظمة
التجارة العاملية والبالغ عددهم قرابة  629موضف ًا الدول األعضاء في إدارة هذه املؤسسات.

y yالنظام :منظمة التجارة العاملية هي عبارة عن نظام ،ويعني ذلك أن القواعد واألحكام
واملؤسسات والعمليات تشكل ك ً
ال منطقي ًا لكل عنصر فيه (القاعدة والعملية واملؤسسة)
موقع يتفاعل منه مع العناصر األخرى ،ومن األهمية مبكان النظر في هذا الكل املنطقي
عند تطبيق األنظمة القائمة والتفاوض على أنظمة جديدة.

2 2.2منظمة التجارة العاملية كمدونة سلوك

منظمة التجارة العاملية هي مدونة سلوك تضم القواعد واألحكام واالتفاقيات التي مت التفاوض
عليها بني الدول األعضاء في املنظمة .وتضم هذه االتفاقيات ما يسمى اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية املتعلقة بالتجارة والتي تغطي جتارة السلع واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية ،كما
تضم اتفاقية لتسوية النزاعات التجارية واتفاقية للقيام مبراجعة دورية لتطبيق الدول األعضاء
لسياساتها التجارية .باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن مدونة السلوك اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية
االلتزامات اخلاصة بكل من الدول األعضاء فيما يتعلق بتحرير جتارة السلع واخلدمات املوصوفة
في جدول التزامات الدول األعضاء .ولقد مت التفاوض على شروط جداول التزامات الدول
األعضاء التي انضمت إلى املنظمة بعد تأسيسها عام  1995مع أعضاء املنظمة وذلك خالل
عملية انضمام هؤالء األعضاء.
تعمل قواعد وأحكام منظمة التجارة العاملية على حتقيق التوازن بني التزامات الدول األعضاء
بتخفيض التعرفة اجلمركية واإلجراءات غير التعرفية وفتح أسواق اخلدمات وتنظيم جتارة
األفكار (حقوق امللكية الفكرية) من ناحية وحقوقها بالتمتع بضمانات مماثلة عند االجتار في
السلع واخلدمات واألفكار مع شركائها التجاريني من الدول األعضاء في املنظمة من ناحية
ثانية .بكلمات أخرى ،إن التزامات الدول األعضاء وفق قواعد وأحكام منظمة التجارة العاملية
هي حقوق لشركائهم التجاريني ،والعكس بالعكس.
عند مناقشة االلتزامات وفق منظمة التجارة العاملية ،يجب على مؤسسات األعمال الفلسطينية
أال تركـّز فقط على اخلسارة املمكنة حلصتها في السوق احمللية نتيجة حقوق الدول األعضاء في
تصدير السلع واخلدمات إلى فلسطني ،بل عليها أيض ًا التفكير في املكسب املستقبلي الناجت عن
حقها في الوصول إلى أسواق السلع واخلدمات في الدول األعضاء في املنظمة والتصدير إليها.
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وتنطوي العضوية في منظمة التجارة العاملية على حزمة من احلقوق وااللتزامات ،ومع أن جودة
هذه احلزمة بالنسبة ملؤسسات األعمال الفلسطينية غير محددة سلفاً ،إال أنها تعتمد إلى حد كبير
ويقدم الفصل الثالث
على نتائج املفاوضات التي جتريها فلسطني حول االنضمام إلى املنظمةّ .
أدناه وصف ًا تفصيلي ًا لعملية االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية وكيف ميكن لفلسطني حتقيق
الفائدة ا ُملثلى من االنضمام.
التقيد بااللتزامات
تتضمن مدونة السلوك اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية مبادئ رئيسية تشمل ّ
(تعرفة والتزامات لفتح اسواق اخلدمات) والتحرير التدريجي لهذه االلتزامات ،إضافة إلى
مبدأي عدم التمييز والشفافية.
التقيد بااللتزامات والتحرير التدريجي لها من أهم تلك املبادئ؛ فالدول األعضاء في
ُيعتبر ّ
منظمة التجارة العاملية ُملزمة بتقييد تعرفاتها أي بتحديدها عند مستويات قصوى ُيشار إليها
مبصطلح «املعدالت ا ُمللزمة» ( )bound ratesوكذلك بعدم زيادة هذه التعرفات فوق هذه
املعدالت 2.وميكن للدول األعضاء على الدوام تطبيق معدالت أدنى من املعدالت ا ُمللزمة.
ال حتدد قواعد منظمة التجارة العاملية وأحكامها مستويات محددة لقيود التعرفة أو مستويات
بناء على نتيجة املفاوضات تضع كل دولة عضو قيود التعرفة
حترير أسواق اخلدمات ،بل ً
ا ُملطبقة لديها في جدول التعرفة اخلاص بها ،كما تضع التزاماتها املتعلقة باخلدمات في جدول
االلتزامات اخلاص بها .وتكون هذه اجلداول جزء ًا من مدونة السلوك اخلاصة باملنظمة .وينطبق
األمر نفسه على االلتزامات املتعلقة بتخفيض الدعم الزراعي.
اتفقت الدول األعضاء في املنظمة أيض ًا على القيام بشكل تدريجي بتخفيض تعرفاتها اجلمركية
وحترير أسواق اخلدمات فيها ،ويتم في بعض األحيان حترير أكبر من االلتزامات على نحو
أحادي اجلانب من قبل الدول األعضاء ،لكنه يأتي عادة نتيجة ملفاوضات متعددة األطراف بني
هذه الدول مثل املفاوضات اجلارية ضمن أجندة الدوحة للتنمية .باإلضافة إلى ذلك ،غالب ًا ما
تقوم الدول األعضاء بتطبيق تعرفات أقل من «ا ُملعدالت ا ُمللزمة» التي وعدت بتطبيقها ،وضمان
ومزودي اخلدمة األجانب على نحو أفضل مما هي ُملزمة به وفق
معاملة اخلدمات األجنبية ُ
االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات.
الهدف من التقيد بااللتزامات بالنسبة إلى الدول األعضاء في املنظمة هو ضمان استقرار شروط
التجارة وإمكانية التوقع ضمنها ،وبالتالي استقرار النظام التجاري متعدد األطراف ككل.
ويكون هناك تعزيز أكبر إلمكانية التوقع هذه من خالل مجموعة من التزامات الشفافية التي
2

إذا أرادت الدول األعضاء زيادة تعرفاتها فوق النسبة احملددة ،يتوجب عليها التفاوض بشأن ذلك مع األطراف املعنية (الدول

األعضاء) ،وقد تشمل نتيجة املفاوضات تعويض هذه األطراف املعنية عن خساراتها التجارية الناجمة عن زيادة التعرفة.
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تتضمن االلتزام بنشر وتعميم القواعد واألحكام واإلجراءات ذات الصلة بالتجارة على الصعيد
احمللي وإعالم املنظمة بأية تغييرات فيها .وتوفـّر آلية مراجعة السياسة التجارية اخلاصة باملنظمة
مظهر ًا آخر من مظاهر الشفافية وذلك من خالل مراجعة إدارة الدول األعضاء ألنظمة سياسة
التجارة اخلاصة بها.
ُيعتبر مبدأ عدم التمييز أحد املبادئ األخرى اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية ،إذ تـُلزم املنظمة
الدول األعضاء فيها على ( )1معاملة السلع املستوردة من الدول األعضاء بنفس معاملة السلع
احمللية وذلك بعد تطبيق إجراءات احلدود ذات الصلة مبا في ذلك التعرفات اجلمركية ا ُملطبقة
ويشار إلى مبدأ عدم التمييز هذا مببدأ املعاملة الوطنية ،وااللتزام به
على هذه السلع املستوردةُ .
وارد في جميع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على اختالف أشكاله .عالوة على ذلك ،تـُلزم
املنظمة الدول األعضاء فيها على ( )2معاملة الدول األعضاء في املنظمة بالطريقة نفسها وعدم
منح أية مزايا لواحدة أو أكثر من الدول بدون منح هذه املزايا بشكل فوري وغير مشروط جلميع
ويشار إلى مبدأ عدم التمييز هذا مببدأ الدول األكثر رعاية.
الدول األعضاء األخرى في املنظمةُ .
قد يبدو هذا املصطلح معاكس ًا للبداهة في النظام التجاري متعدد األطراف شبه العاملي الذي
يضمن معاملة  159من الدول األعضاء في املنظمة وفق هذا املبدأ .ولكن تاريخي ًا مت وضع هذا
املبدأ في وقت كان فيه النظام التجاري متعدد األطراف مبثابة ٍ
ناد يضم مجموعة صغيرة جد ًا من
األعضاء الذين وعدوا مبنح بعضهم البعض معاملة تفضيلية لم تكن تـُمنح ألطراف أخرى من
غير األعضاء في النادي .من ناحية أخرى ،ما يزال مصطلح الدول األكثر رعاية ُيعد منطقي ًا جد ًا
بالنسبة إلى الدول غير األعضاء في املنظمة مثل فلسطني والتي ال تستفيد بالضرورة من التعرفات
ا ُملطبقة وفق هذا املبدأ وال تتمتع بوصول إلى أسواق الدول األكثر رعاية ،والتي لذلك هي ليست
من ضمن «الدول األكثر رعاية».
توجد ملبدأ الدول األكثر رعاية بعض االستثناءات الهامة ،إذ ُيسمح للدول األعضاء في املنظمة
بعقد اتفاقيات جتارة إقليمية مثل االحتادات اجلمركية واتفاقيات التجارة احلرة والتي ميكنها
مبوجبها تبادل مزايا مثل اإلعفاء اجلمركي للبضائع بدون أن يتوجب علىها منح هذه املزايا
للدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية التي ليست طرفا لالتفاقية الثنائيةُ .يسمح أيض ًا للدول
األعضاء في املنظمة أن تقوم على نحو أحادي بتطبيق تعرفة أقل على السلع القادمة من الدول
النامية شريطة أن تتم معاملة الدول ذات األوضاع املتشابهة على نحو متماثل .ووفق ًا لـ «نظام
التفضيل ا ُملعمم» هذا (أو خطط  GSPكما تسمى) تضمن بعض الدول مزايا إضافية للبلدان
األقل منواً .على سبيل املثال ،يضمن االحتاد األوروبي للواردات القادمة من البلدان األقل منو ًا
إعفاء من الرسوم اجلمركية ومعاملة الكوتا وذلك وفق مبادرة «كل شيء باستثناء األسلحة».
ً
ُيسمح أيض ًا للدول األعضاء في املنظمة بضمان منح اخلدمات ومزودي اخلدمات من البلدان
األقل منو ًا حقوق ًا خاصة ال متنحها للدول األخرى األعضاء في املنظمة.
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لذلك فإن مبدأ الدولة األكثر رعاية لن يجعل اجلهود التي يبذلها الفلسطينيون مقتصرة على
إبرام االتفاقيات التجارية واالقتصادية الوثيقة في شكل احتادات جمركية أو اتفاقيات جتارة حرة
مع شركائها اإلقليميني مبا فيهم االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية والبلدان العربية
منفردة أو باعتبارها جزء ًا من منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى .ووفق قواعد وأحكام منظمة
التجارة العاملية ،يتوجب على اتفاقيات التجارة اإلقليمية هذه أن حتقق شروط ًا معينة مبا فيها
التغطية الشاملة في حال مت إبرام االتفاقية مع دول أعضاء من الدول املتقدمة .وتتضمن قوانني
املنظمة قواعد أقل صرامة على اتفاقيات التجارة اإلقليمية ا ُملبرمة بني الدول األعضاء من الدول
النامية مبا في ذلك إمكانية إبرام اتفاقيات قطاعية لتجارة السلع.
تقدم األقسام التالية موجز ًا لالتفاقيات احلالية ضمن منظمة التجارة العاملية والقوانني املستقبلية
ّ
للمنظمة مع تركيز على املفاوضات اجلارية حول تيسير التجارة وموجز لالستثناءات ومواضع
املرونة ا ُملتاحة للدول النامية واألقل منواً.

2 2.2.1االتفاقيات احلالية ملنظمة التجارة العاملية

فيما يلي حملة موجزة عن االتفاقيات احلالية ملنظمة التجارة العاملية التي تغطي جتارة السلع
واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية .وتركز اللمحة على أهم مشكالت وهموم التجارة التي
تتناولها هذه االتفاقيات ،كما تعطي شرح ًا مختصر ًا لالتفاقيات وأمثلة توضيحية حول الدور
الذي تلعبه.

االتفاقيات متعددة األطراف حول جتارة السلع

املجموعة األكبر من االتفاقيات متعددة األطراف هي تلك التي تتعامل مع جتارة السلع ،ولكن
ذلك ال يعني أن السلع أكثر أهمية من اخلدمات أو حقوق امللكية الفكرية وإمنا يعكس حقيقة
أن جتارة السع كانت في األصل التركيز األساسي لصناع السياسات التجارة ،واجتذبت اجلزء
األعظم من االهتمام.

ت ِر ُد هذه االتفاقيات في امللحق  1Aالتفاقية منظمة التجارة العاملية ،وميكن تصنيفها في فئات
هي ( )1اتفاقية الغات« :االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة» باعتبارها االتفاقية الرئيسية املظلة؛
( )2اتفاقيات قطاعية تتعامل مع قطاعات محددة؛ ( )3اتفاقيات بشأن املعايير والشروط الفنية؛
( )4االتفاقيات التي تؤثر على عملية االستيراد؛ و ( )5اتفاقيات تتعامل مع املعاجلات التجارية
كما يلي:
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املربع  :1االتفاقيات متعددة األطراف حول جتارة السلع

1 .1االتفاقيات القطاعية
y
y

yاالتفاقية بشأن الزراعة
yاالتفاقية بشأن األقمشة واملالبس

y
y

yاتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية
yاتفاقية العوائق الفنية في وجه التجارة

y
y
y
y

yاالتفاقية بشأن تطبيق املادة السابعة من اتفاقية الغات (اتفاقية التقييم اجلمركي)
yاتفاقية الفحص قبل الشحن
yاتفاقية قواعد املنشأ
yاتفاقية إجراءات إجازة االستيراد

2 .2اتفاقية املعايير والشروط الفنية

3 .3االتفاقيات التي تؤثر على عملية االستيراد

4 .4االتفاقيات التي تتعامل مع املعاجلات التجارية
y
y
y

yاالتفاقية بشأن تطبيق املادة السادسة من اتفاقية الغات (اتفاقية مكافحة اإلغراق)
yاالتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية
yاتفاقية بشأن احلماية

 .أاتفاقية الغات « -االتفاقية املظلة لكل االتفاقيات التجارية»:
السلع في مواجهة التعرفات واحلصة والتمييز

ما هي املشكالت؟

يواجه استيراد السلع العديد من العقبات قبل أن تصل هذه السلع إلى زبائنها ،فهناك عند احلدود
رسوم جمركية (تعرفات) يتم دفعها وحصة االستيراد (أو حتى حظر االستيراد) التي البد من
احترامها إضافة إلى اإلجراءات التي البد من تطبيقها .ويحدث أحيان ًا متييز عندما تتم معاملة سلع
قادمة من بلدان محددة على نحو أفضل من تلك القادمة من بلدان أخرى .من ناحية أخرى ،من
املمكن حتى أن تواجه السلع األجنبية حتديات خلف احلدود مثل الضرائب أو األحكام واألنظمة
التمييزية ا ُملطبقة في السوق والتي حترمها من ميزة التنافس مع املنتجات احمللية.
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ماذا تقول الغات؟

االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات) ا ُملبرمة منذ عام  1947هي االتفاقية األهم واملظلة
جلميع األنظمة ا ُملطبقة فيما يتعلق بتجارة السلع ،وتتضمن العديد من القواعد واألحكام
األساسية والهامة التي تتعامل مع املشكالت املوصوفة أعاله والعديد غيرها .وال تزال هذه
القواعد واألحكام ذات أهمية وقيمة كبرى بالنسبة إلى مؤسسات األعمال ،ونوجزها كما يلي:
y yالتعرفات اجلمركية :احلد األقصى من املعدالت ا ُمللزمة .تنص اتفاقية الغات في املادة الثانية
منها على أن يكون لكل من الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية التزامات ُملزمة حول
التعرفات القصوى التي ستطبقها على سلع محددة .وتكون هذه االلتزامات خاصة بحسب
كل دولة عضو ،ويتم التفاوض عليها مع كل دولة عضو على حدة (في «اجلوالت التجارية»
و/أو أثناء عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية) .وبعد موافقة الدول األعضاء على
هذه التعرفات ،ال ُيسمح لها بزيادتها فوق املستوى األقصى التي وعدت باحترامه.

y yالتمييز بني السلع األجنبية القادمة من بلدان مختلفة :مبدأ الدول األكثر رعايةُ .يعتبر هذا
املبدأ املبدأ األم لكل املبادئ التجارية األخرى ،إذ تنص املادة األولى من اتفاقية الغات
على أال تقوم الدول األعضاء مبعاملة السلع القادمة من أية دولة عضو في منظمة التجارة
تخص بها السلع القادمة من دولة أخرى ،وذلك
العاملية على نحو أسوأ من املعاملة التي
ّ
هو مبدأ الدول األكثر رعاية الذي ُيعتبر في غاية األهمية بالنسبة إلى مؤسسات األعمال
الناشطة في مجال التصدير ألنه يعني أن بإمكان هذه املؤسسات أن تتوقع املنافسة على
أسس عادلة مع السلع األجنبية األخرى في سوق الدولة العضو في املنظمة وأال تواجه أي
طبق انسجام ًا مع اتفاقية الغات ،لكنها محدودة
متييز .وبالطبع هناك حاالت استثنائية تـُ ّ
جداً ،واالستثناء األكثر أهمية هو أنه ميكن للدول األعضاء الدخول في احتادات جمركية
أو اتفاقيات جتارة حرة وبالتالي ضمان احلصول على معاملة تفضيلية ،مثل االنضمام إلى
السوق احلرة اخلاصة بالسلع القادمة من الدول الشريكة.

y yالتمييز بني السلع األجنبية والسلع احمللية :مبدأ املعاملة الوطنية .تنص املادة الثالثة من
اتفاقية الغات على أن تعامل الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية املنتجات القادمة
من الدول األعضاء األخرى على أسس من املساواة مع منتجاتها احمللية وذلك مبجرد أن
يتم تخليصها عند احلدود .وينطبق ذلك على الضرائب كما ينطبق على جميع القوانني
واألنظمة األخرى مثل القواعد واألحكام املتعلقة بالتوزيع أو البيع أو التخزين .مبعنى
آخر ،ما أن تصل السلع األجنبية القادمة من الدول األعضاء في املنظمة إلى السوق ،يجب
أن ُيتاح لها التنافس مع املنتجات احمللية بدوي أي متييز.
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الكمية :متنع املادة احلادية عشر من اتفاقية الغات استخدام
y yاحلظر واحلصة وغيرها من القيود
ّ
كمية أخرى على استيراد السلع .وفي احلاالت التي
أي حظر أو تطبيق أية حصص أو قيود ّ
تضطر فيها احلكومات لوضع قيود على االستيراد بسبب وجود بعض املشكالت الشرعية
املتعلقة بالسياسة (مثال ،تطبيق احلظر على استيراد اللحوم امللوثة) ،يكون هناك تغطية
كاملة ملثل هذه اإلجراءات بأحكام استثنائية أو حتى باتفاقيات خاصة لدى منظمة التجارة
العاملية (مثل اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية املوضحة أدناه) ،ولكن يتم منع جميع
احلصص واحملظورات التي تـُطبق ألسباب حمائية فقط .ويعتبر ذلك في غاية األهمية
بالنسبة ملؤسسات األعمال :فهي تعرف أن صادراتها إلى أسواق الدول األخرى األعضاء
في منظمة التجارة العاملية ميكن أن تخضع لقيود فقط ألسباب غير جتارية وليس ألن
احلكومة املستوردة تشعر فجأة بأنها ترغب بحماية املنافسني احملليني.

y yأنظمة الترانزيت والرسوم اجلمركية واإلجراءات الشكلية وغيرها من أنظمة االستيراد.
تضمن اتفاقية الغات حرية عبور السلع من دولة عضو في منظمة التجارة العاملية إلى دولة
عضو أخرى ،وأال يتم تطبيق أية إجراءات (شكلية) جمركية مشددة ،وأال تكون الرسوم
اجلمركية أعلى قيمة من الكلف واخلدمات التي تغطيها ،وأن قواعد االستيراد وإجراءاته
تتسم بالشفافية وتتم إدارتها بشكل معقول .وعلى الرغم من أن هذه األنظمة تعتبر واسعة
األفق إال أنها حتتاج إلى املزيد من التحسني (املفاوضات جارية وغالب ًا ما سينتج عنها
«اتفاقية جديدة لتسهيل التجارة» (مبينة أدناه) ،كما أنها تعتبر سلف ًا ذات قيمة كبيرة بالنسبة
ملؤسسات األعمال التي تعرف بأنها لن تكون خاضعة ملعاملة ورسوم غير معقولة .أما
بالنسبة ملؤسسات األعمال الفلسطينية ،فرمبا تتمتع ضمانات العبور (الترانزيت) باألهمية
تعرضها لتأخيرات غير
األكبر ،ألنها ال تضمن فقط املرور احلر للسلع وإمنا كذلك عدم ّ
ضرورية أو قيود أو ضرائب تزيد عن كلف العبور املعقولة.

y yعدم اإلغراق واحلماية وغيرها من آليات املعاجلات التجارية .تنص اتفاقية الغات (منذ
وضعها عام  )1947أنه وفي احلاالت التي تقوم فيها الدول األعضاء بتطبيق إجراءات
استثنائية ملكافحة بعض املمارسات التجارية غير العادلة (مثل تلك املطبقة ضد الواردات
ذات األسعار املنخفضة بشكل غير عادل بسبب اإلغراق أو الدعم) ،أو ملكافحة التدفق
املفاجئ وغير املتوقع للواردات ،يتوجب على هذه الدول أن تقوم بذلك فقط وفق شروط
معينة .ومنذ ذلك الوقت تطورت هذه القواعد بحيث يتم اآلن التعامل مع هذه احلاالت
بحسب اتفاقيات خاصة في منظمة التجارة العاملية سنناقشها الحقاً.

y yاستثناءات من السياسة العامة :الصحة ،البيئة ،األمن ،الخ .ليس هناك نظام يعمل بدون
استثناءات تنشأ بسبب بعض املشكالت املنطقية؛ ومبا أن واجب احلكومات بالطبع هو أن
تعمل من بني أمور أخرى على حماية أمن مواطنيها وسالمتهم وتضمن تطبيق القانون
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وسيادة النظام وحماية البيئة .لذلك فإن املادة العشرون من اتفاقية الغات تسمح للدول
األعضاء باتخاذ إجراءات تنتهك مبادئ التجارة الواردة أعاله إذا كانت هذه اإلجراءات
ستتخذ (وعندما تـُتخذ) لتحاشي حدوث مشكالت ال صلة لها بالتجارة مثل صحة وسالمة
البشر واحليوانات والنباتات أو ألغراض تتعلق باألخالق العامة أو البيئة أو حماية الثروات
الفنية الوطنية أو غير ذلك .من ناحية أخرى ،من املهم أيض ًا أن تضمن األحكام أن هذه
اإلجراءات ليست حمائية بشكل ُمق َّنع وأنها ال تؤدي إلى تطبيق قيود غير الزمة على التجارة
ويعد ذلك هام ًا بالنسبة ملؤسسات األعمال نظر ًا
من أجل حتقيق الهدف الشرعي للسياسةُ .
ألن احلكومات قد تتخذ اجراءات من شأنها (إساءة) االستفادة من هذه االستثناءات من
أجل منح مزايا غير عادلة تفضي إلى حتقيق مصالح خاصة ملؤسسات األعمال .وتسمح
املادة الواحدة والعشرون من اتفاقية الغات باتخاذ إجراءات تنتهك القواعد واألحكام
التجارية بدافع حماية األمن الوطني شريطة أال تكون هذه االجراءات جائرة.

اتفاقية الغات على املستوى العملي :أمثلة ملؤسسات األعمال

إن مؤسسات األعمال تدرك بالطبع وعلى الفور قيمة هذه القواعد واألحكام بالنسبة إليها،
فهي تؤمن لها احلماية من سوء املعاملة والتمييز والعقبات في وجه التجارة التي تكون خارج
التوقعات .وفيما يلي بعض األمثلة اخليالية التي توضح احلالة.
y yتقوم الباكستان فجأة برفع رسومها اجلمركية ا ُملطبقة على احلجر والرخام من  5%إلى
 .50%ونتيجة لذلك لم تعد الصادرات الفلسطينية إلى الباكستان قادرة على منافسة
املنتجات الباكستانية احمللية من احلجر والرخام وأصبحت العقود ا ُملبرمة مع متعهدي البناء
الباكستانيني عرضة لالنهيار .وميكن ملؤسسات األعمال الفلسطينية وزبائنها الباكستانيني
التحقق من األمر اآلن :فإذا قامت الباكستان وفق ًا التفاقية الغات بتقييد تعرفاتها حول
احلجر والرخام بحد أقصى يبلغ «( 20%املعدالت ا ُمللزمة») ،ميكن للمؤسسات (من
خالل احلكومة الفلسطينية إذا دعت احلاجة إلى ذلك) الطلب من احلكومة الباكستانية
تخفيض تعرفاتها إلى ذلك املستوى ،وميكن بالتالي ملنتجي احلجر الفلسطينيني املنافسة مرة
أخرى في السوق الباكستانية.
y yمصر تفرض بيع منتجات األقمشة واجللود األجنبية في متاجر خاصة .لم يعد املصريون من
زبائن املنتجات اجللدية الفلسطينية يجدون هذه املنتجات في املتاجر العادية إلى جانب املنتجات
املصرية ،ونتيجة لذلك حدث انخفاض في املبيعات .ويعتبر ذلك انتهاك ًا ملبدأ املعاملة الوطنية
الوارد في اتفاقية الغات (وفي اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى) .وميكن لفلسطني
صدرة ملنتجات األقمشة واجللود املطالبة بإيقاف هذه املعاملة التمييزية.
والدول األخرى ا ُمل ّ
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y yاالحتاد األوروبي يفرض حصة استيراد على زيت الزيتون األجنبي للسماح ملنتجي الزيتون
من إسبانيا وإيطاليا واليونان ببيع الكميات الفائضة لديهم في سوق االحتاد األوروبي بدون
أن يواجهوا الكثير من املنافسة .ويعتبر ذلك انتهاك ًا للمادة احلادية عشر من اتفاقية الغات
(وأيض ًا لألحكام املرتبطة بها في اتفاقية الشراكة املؤقتة بني االحتاد األوروبي وفلسطني) التي
متنع فرض أية قيود كمية على الواردات من الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية (من
فلسطني) .وميكن ملصدري زيت الزيتون الفلسطينيني منفردين أو مجتمعني مع املصدرين
من الدول األخرى أن يطالبوا بإلغاء احلصة وميكن عندها توريد زيت الزيتون الفلسطيني
مرة أخرى إلى االحتاد األوروبي دون أية قيود (ميكن إذا دعت احلاجة طلب تدخل احلكومة
بشكل رسمي).
y yتسمح املكسيك باستيراد املستحضرات الصيدالنية من البرازيل واألرجنتني بدون جمارك،
ولكنها تواصل تطبيق التعرفة االعتيادية البالغة  10%على املنتجات الفلسطينية وغيرها .ويعني
متيز في معاملة املنتجات األجنبية املتشابهة أو (من نفس الصنف) الواردة من
ذلك أن املكسيك ّ
بلدان مختلفة ،ويعتبر ذلك انتهاك ًا ملبدأ الدول األكثر رعاية .وميكن مطالبة املكسيك بإلغاء هذا
التمييز ومعاملة جميع املستحضرات الصيدالنية الواردة من الدول األعضاء في منظمة التجارة
العاملية على حد سواء .ومبا أن فلسطني بالطبع ليست عضو ًا في املنظمة وليس لديها اتفاقية
جتارية مع املكسيك ،ميكن لهذه األخيرة معاملة املنتجات الفلسطينية على نحو مختلف.

متر في العقبة .ويمُ ثل ذلك انتهاك ًا
y yاألردن تغير «رسوم العبور» للصادرات الفلسطينية التي ّ
للمادة اخلامسة من اتفاقية الغات ما لم تكن قيمة الرسوم معادلة لقيمة التكلفة (مث ً
ال بالنسبة
للتعامل مع السلع الفلسطينية العابرة على اجلسر وفي العقبة) .أما في حال كانت الرسوم
عبارة عن ضريبة ُمق ّنعة ،ميكن عندها للمصدرين الفلسطينيني املطالبة بإلغائها أو تخفيضها
على احلد املعادل للكلف الفعلية.
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املربع  :2املواضع الكالسيكية حلصول سوء فهم :الغات تلغي التعرفات
«منظمة التجارة العاملية تعني التجارة احلرة .وسيكون على الفلسطينيني إلغاء كافة
الرسوم اجلمركية .وستفقد مؤسسات األعمال جميع أشكال احلماية ،كما ستفقد
فلسطني كافة العائدات اجلمركية» .ذلك غير صحيح ،فإن عضوية منظمة التجارة
العاملية تعني املوافقة على املستويات القصوى من التعرفة لكل منتج (املعدالت
ا ُمللزمة) ،ولكنها ال تعني بشكل تلقائي إلغاء الرسوم اجلمركية؛ ذلك أن مستوى
املعدالت ا ُمللزمة هو أمر قابل للتفاوض .وميكن لألعضاء اآلخرين في منظمة
التجارة العاملية الطلب من فلسطني تخفيض تعرفاتها على هذا املنتج أو ذاك،
ولكن في معظم  -إن لم يكن في كل  -احلاالت التي يكون فيها لفلسطني مصلحة
فعلية في اإلبقاء على التعرفات ا ُملطبقة كما هي ،ميكن بل يجب التفاوض على
ذلك .ويعني ذلك بالطبع أنه سيكون على مؤسسات األعمال الفلسطينية العمل
مع احلكومة لضمان احلماية املناسبة ملثل هذه املصالح.

.باالتفاقيات القطاعية

االتفاقية بشأن الزراعة
ما هي املشكالت؟

طبق اتفاقية الغات منذ عام  1947على جميع املنتجات سواء كانت زراعية أو غير زراعية.
تـُ ّ
وعلى الرغم من ذلك واصلت العديد من البلدان التعامل مع الزراعة على أنها حالة خاصة،
فعمدت إلى تطبيق احلصص واستمرت في ضمان العديد من مواضع الدعم الكبير لتشمل في
برمتها ،األمر الذي كثير ًا ما يمُ ثل انتهاك ًا التفاقية
كثير من احلاالت حتى الصادرات املدعومة ّ
تشوهات في أسواق املنتجات الزراعية حول العالم،
الغات .ولقد ّأدى ذلك إلى حدوث ّ
حتمل برامج الدعم الرئيسية.
والدول األكثر إساءة كانت كبرى الدول املتقدمة التي كان بإمكانها ّ
أما أكثر الدول تضرر ًا فكانت الدول النامية التي ال ميكنها االستفادة من ميزاتها التنافسية في
اإلنتاج الزراعي .لذلك دأبت االتفاقية بشأن الزراعة اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية منذ عام
1995على معاجلة هذا الوضع «اخلطير».

ماذا تقول قوانني منظمة التجارة العاملية :االتفاقية بشأن الزراعة
تتناول االتفاقية بشأن الزراعة ثالثة مشكالت على نحو خاص:
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جدولة للتخفيض .تنص االتفاقية على أن تقوم كافة الدول
قيدة وا ُمل َ
y yاملواد املدعومة ا ُمل ّ
األعضاء في منظمة التجارة العاملية بتقييد املواد املدعومة محلي ًا واملواد املدعومة من
الصادرات عند مستويات محددة وتخفيضها عبر الوقت .من ناحية أخرى ،هناك حد
أدنى من االستثناءات مبعنى أنه ميكن للدول النامية التي ليس لديها مستويات مرتفعة من
الدعم (ألنها غير قادرة على حتمل كلفتها) مواصلة تطبيق دعم املواد للمزارعني حني يكون
قدمة كإغاثة في حاالت الكوارث
ذلك مجدياً .وينطبق نفس األمر على املواد املدعومة ا ُمل ّ
(مثل الفيضانات أو األعاصير الكبرى).

y yالتعرفات بد ً
ال من احلصص وغيرها من اإلجراءات يتوجب على الدول األعضاء في منظمة
التجارة العاملية حتويل جميع احلصص وغيرها من اإلجراءات الكمية واإلجراءات املشابهة
إلى تعرفات (تسمى هذه العملية «تطبيق التعرفة») واملوافقة على تقييدها (باملعدالت
ا ُمللزمة كما هي احلال بالنسبة إلى السلع األخرى) وكذلك تخفيض التعرفة عبر الوقت إلى
مستويات مقبولة ومنطقية.

y yإجراءات حماية خاصة :تخشى بعض الدول أن يؤدي تطبيق التعرفة إلى نتيجة عكسية تتمثل
في حصول زيادات غير متوقعة في الواردات مبا يؤثر سلب ًا على املزارعني فيها؛ لذلك اتفقت
الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية بأن بإمكانها تطبيق «إجراءات حماية خاصة»
في مثل هذه احلاالت االستثنائية .وتناقش الدول األعضاء حالي ًا في مفاوضات الدوحة
اجلاريةإمكانية خلق آلية حماية خاصة جديدة ميكن أن تسمح للدول النامية بتطبيق أداة سهلة
االستخدام من أجل زيادة تعرفاتها املطبقة على منتجات زراعية خاصة عندما تكون هذه
التعرفات متدنية للغاية و/أو هناك كميات كبيرة جد ًا تهدد وضع املزارعني احملليني.

موضحة:
أمثلة ّ

y yأصبحت فلسطني عضو ًا في منظمة التجارة العاملية .ويشتكي املصدرون اإلندونيسيون
تقدمه فلسطني لغراس النخيل اجلديدة في اريحا ُيعتبر غير
لزيت النخيل من أن الدعم الذي ّ
قانوني وفق ًا ألحكام منظمة التجارة العاملية .أثناء سلسلة اإلجراءات التي تفاوضت بشأنها
أثناء عملية االنضمام إلى املنظمة ،كانت فلسطني قد وافقت على تطبيق أعلى مستويات
الدعم في مجال الزراعة ،لذلك البد من التحقق مما إذا كانت هناك أية إعانات تتجاوز
تقدمه فلسطني سيقع
املستويات ا ُملتفق عليها .من جهة أخرى ،من املرجح أن الدعم الذي ّ
املقدمة.
ضمن فئة احلد األدنى من االستثناءات في أية حال وبالتالي فهي لن تتأثر بالشكوى ّ
y yتفرض األردن رسوم استيراد مختلفة على البرتقال الفلسطيني .وكلما انخفضت
أسعارها ،ارتفعت الرسوم على نحو تلقائي .ويتم حساب الرسوم حسب الوضع السائد
عند احلدود .ويعتبر ذلك أمر ًا غير قانوني وفق البند الثاني للمادة الرابعة من االتفاقية بشأن
الزارعة؛ لذلك يجب حتويل ضرائب االستيراد إلى رسوم جمركية عادية ويتوقف السماح
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بتطبيقها .ويتوجب على األردن إلغاء اإلجراء وتطبيق رسوم جمركية عادية ،هذا في حال
كانت مسموحة وفق اتفاقيتي الغات و منطقة التجارة العربية الكبرى.
املربع  :3املواضع الكالسيكية حلصول سوء فهم« :الزراعة مختلفة»

« اتفاقية الغات تنطبق فقط على السلع الصناعية .تـُعتبر الزارعة خاصة وخاضعة
التفاقية بشأن الزراعة .ميكن للدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية تطبيق
حصص على السلع الزراعية» .هذا خطأ ،إذ تخضع السلع الزراعية التفاقية
الغات وغيرها من االتفاقيات كما هي حال جميع السلع األخرى .وتضيف
تفحص أو تدقيق خاص بالدعم
االتفاقية بشأن الزراعة إلى هذه األنظمة بفرض ّ
املطبق على الزراعة .ولقد متكنت االتفاقية من «تطويع» التطبيق السابق ا ُملجحف
للقوانني التجارية في مجال الزراعة ،لكن عملي ًا ما يزال هناك الكثير مما يجب
عمله (فما يزال هناك سوء استخدام) ،وما تزال «املعدالت ا ُمللزمة» في الزراعة
مرتفعة بالنسبة للعديد من الدول األعضاء ،لذلك تفاوض هذه الدول ضمن
مفاوضات الدوحة اجلارية من أجل تطبيق تخفيضات كبيرة في التعرفات اخلاصة
بالزراعة.

 .جاالتفاقيات حول السالمة واملعايير والشروط الفنية

االتفاقية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ()SPS
ما هي املشكالت؟

تلتزم احلكومات بأن تضمن ملواطنيها استهالكهم ملواد غذائية سليمة وصحية حسب معايير السالمة
املقبولة ،وبأن حتمي حياة احليوانات والنباتات الكائنة في بلدانها .لكن ميكن أن تكون مثل هذه السياسات
ُمفرطة ،أو ميكن أن تطبقها احلكومات فقط كقيود ُمق ّنعة على التجارة بهدف حماية املنتجات احمللية.

ماذا تقول قوانني منظمة التجارة العاملية :االتفاقية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة
النباتية باختصار

تسمح االتفاقية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية للحكومات باتخاذ اإلجراءات الضرورية
وتطبيق القوانني الالزمة من أجل حماية مواطنيها من األغذية غير السليمة والكائنات احلية
اخلطرة واجلراثيم التي قد تكون موجودة في املنتجات املستوردة ،كما أنها تسمح للحكومات
بحماية صحة وحياة احليوانات والنباتات املوجودة في بلدانها والتي قد تهددها أية منتجات غير
سليمة ميكن أن حتمل أمراض ًا وحشرات.
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من ناحية أخرى ،يتوجب على هذه القوانني ،مبا فيها معايير السالمة الغذائية ( )1أن تكون
قائمة على دليل علمي )2( ،أن تعتمد على تقييمات مالئمة للمخاطر )3( ،أن تكون ُمطبقة
متيز في املعاملة بني البلدان التي
فقط إلى احلد الضروري لتحقيق أهداف السالمة ،و ( )4أال ّ
تنطبق عليها نفس الشروط.
يتم تشجيع الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية على تبني املعايير الدولية في حال وجودها.
وبحسب االتفاقية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية ،فإن املعايير الدولية هـي فقـط تلـك التـي يتـم
وضعهـا من قبــل ( )1هيئــة مدون ــة املــواد الغذائيـة ()Codex Alimentarius Commission
بالنسبة للمعايير املتعلقة بالغذاء ،و( )2املنظمة العاملية للصحة احليوانية ( )OIEبالنسبة للمعايير
املتعلقة بصحة احليوانات ،و( )3أمانة امليثاق الدولي حلماية النباتات ( )IPPCبالنسبة للمعايير
املتعلقة بصحة النباتات .وعندما تتبنى حكومة ما املعايير الدولية التي مت وضعها من قبل هذه
املنظماتُ ،يفترض بها أن تعمل مبا ينسجم مع االتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية.

وفي حال عدم وجود أية معايير دولية أو في حال كانت الدول األعضاء راغبة بتطبيق مستويات
من حماية الصحة والصحة النباتية أعلى من تلك التي تنص عليها املعايير الدوليةُ ،يسمح لها
بذلك شريطة أن تكون هذه التدابير قائمة على أدلة علمية.

من األهمية مبكان في احلاالت التي يتم فيها وضع معاجلة جديدة (مث ً
ال عند ظهور متعضيات
جديدة مسببة لألمراض ،أو عندما يؤثر مرض غير معروف بشكل مفاجئ على حيوانات بحد
ذاتها)ُ ،يسمح للدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية باتخاذ اإلجراءات الالزمة على أسس
احترازية مؤقتة حتى لو كان احلقائق العلمية غير واضحة بعد .ويجب على كل األحوال أن تتم
مراجعة هذه اإلجراءات على نحو منتظم عندما تتوفر معلومات وعلوم أفضل بشأن ذلك.

االتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية :أمثلة توضيحية

y yمرض احلمى القالعية .عندما ظهر مرض احلمى القالعية مؤثر ًا على حيوانات معينة،
ُسمح للدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية وفق االتفاقية بشأن الصحة والصحة
النباتية بأن تفرض حظر ًا على الواردات من القطعان من املناطق التي ظهر فيها املرض،
ذلك أن إجراء حظر االستيراد كان ضروري ًا حلماية سالمة البشر في الدول ا ُملستوردة.
ولكن يجب في مثل هذه احلاالت أن تتم معاملة جميع الدول على نحو سواء في حال
كانت نفس الشروط تنطبق عليها؛ فألن ظهور املرض كان في العديد من الدول مبا فيها
اململكة املتحدة ومصر على سبيل املثال ،يتوجب على الدول التي فرضت حظر االستيراد
على قطعان اململكة املتحدة أن تفرض نفس احلظر على قطعان مصر.
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السمني (التوكسني)ُ .يعتبر حظر
y yحظر استيراد املشروبات الصينية اخلفيفة التي حتتوي على ِّ
االستيراد من اإلجراءات التجارية ا ُملتشددة ،لذلك وباالعتماد على درجة خطورة األمر
على السالمة ،يتوجب على الدول األعضاء النظر في جميع اإلجراءات األخرى التي ُتعد
ضرورية لضمان صحة الغذاء ولكن أقل تقييد ًا للتجارة .فمث ً
ال إذا عثرت إحدى الدول
سمية في مشروبات خفيفة مصنوعة من قبل إحدى الشركات املنتجة الصينية
على مادة ّ
ولكنها لم تعثر على أية مواد سمية في مشروبات أخرى قادمة من منتجني صينيني آخرين،
قد ال يكون من الضروري فرض احلظر على جميع املشروبات الصينية اخلفيفة ،واالكتفاء
بطلب القيام بتدابير أخرى مثل إجراء املزيد من الفحوصات لضمان أن الواردات من هذه
املشروبات سليمة .من ناحية أخرى وبشكل عام ،عندما يتعلق األمر بسالمة الغذاء تسمح
االتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية للحكومات أن تخطئ على سبيل احلذر.
املربع  :4املواضع الكالسيكية حلصول سوء فهم« :العضوية في منظمة التجارة العاملية
تعني عدم التمكّ ن من فرض حظر على الواردات من الغذاء غير السليم»
حرة .ويعني ذلك أن يواجه الدول األعضاء
«تطلب منظمة التجارة العاملية جتارة ّ
في املنظمة صعوبات في إبقاء املواد الغذائية متدنية اجلودة خارج األسواق ألن
على هذه الدول أن تقبل بجميع الواردات من جميع الدول األعضاء» .هذا خطأ،
إذ ميكن حلكومات الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية أن تتخذ أية إجراءات
ضرورية لضمان سالمة الغذاء .وكل ما تشترطه االتفاقية بشأن الصحة والصحة
النباتية من الدول األعضاء هو أن تكون هذه اإلجراءات قائمة على أسس علمية
وتقييمات مالئمة للمخاطر .وفي حال كان الدليل غير مكتمل بعد (مث ً
ال ألن
املرض كان ناجم ًا عن بكتيريا جديدة ما يزال العلماء يستكشفونها) ،ميكن للدول
األعضاء أن تطبق إجراءات مؤقتة ريثما تتضح القضية.

االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة ()TBT
ما هي املشكالت؟

تعتبر املعايير الطوعية أو الشروط الفنية اإللزامية 3هامة على حد سواء لضمان السالمة وحماية
املستهلك واملنافسة العادلة وحماية البيئة .باإلضافة إلى ذلك وببساطة ،غالب ًا ما تساعد املعايير
الصناعة واملستهلكني على جت ّنب اختالف املنتجات وتفاوتها.
3

عرف االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة «الشروط الفنية» على أنها إلزامية و«املعايير» على أنها طوعية ،غير أن
تـُ ّ

هذه املصطلحات ال ُتستخدم بنفس الطريقة في جميع السياقات ،إذا غالب ًا ما ُتستخدم كلمة «معايير» للداللة على اإلجراءات
اإللزامية التي تفرضها احلكومات .وتسمى هذه اإلجراءات في منظمة التجارة العاملية «قواعد فنية».
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من جهة أخرى ،قد تكون الشروط الفنية واملعايير جدلية بالنسبة إلى التجارة بطريقتني على
األقل .أو ً
ال ،ميكن أن تكون املعايير عالية السوية والشروط الفنية القاسية صعبة التحقيق.
وميكن أن يتعذر جت ّنب هذا الوضع عندما تكون هذه املعايير والقواعد ضرورية حلماية املصالح
الشرعية مثل السالمة ،ولكنها قد تكون غير ضرورية عندما ميكن حتقيق الهدف املنشود من
خالل استخدام إجراءات أخرى أقل صرامة.
ثانياً ،عندما تكون املعايير والشروط الفنية مختلفة بني بلد وآخر ،فإن هذه االختالفات وحدها
واملصدرين بها صعوبة وكلفة مضاعفتني .وتكون النتيجة بأن ميتثل
جتعل في امتثال املنتجني
ّ
املنتجون في الكثير من احلاالت للمعايير والشروط الفنية املطبقة في بعض األسواق وليس في
غيرها ،وبالتالي يخسرون فرصة التعامل مع بعض أسواق التصدير ويفوتهم احلصول على مزايا
العمل في األسواق الكبرى.
تدرك مؤسسات األعمال جيد ًا كلتا املشكلتني ،لذلك من غير املفاجئ أن نقول أن إجراءات
االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة واالتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية هي
اإلجراءات غير التعرفية األكثر مواجهة وتعتبر األكثر إرهاق ًا بالنسبة للصادرات بحسب تقرير
التجارة الدولية لعام  2012واملعد من قبل منظمة التجارة العاملية.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة
باختصار

حتاول االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة باختصار أن توازن حق احلكومات وواجبها
في حماية مصاحلها الشرعية مع التزامها بتج ّنب وضع أية عوائق غير ضرورية في وجه التجارة.
وهي تدعم حق احلكومات في حتقيق أهدافها التنظيمية الشرعية مثل التأكد من جودة الصادرات
وضمان السالمة وحماية املستهلك واملنافسة العادلة وحماية البيئة وكذلك حماية األمن القومي
من خالل تطبيق الشروط الفنية واملعايير وإجراءات االختبارات ومنح التراخيص .غير أن هذه
االتفاقية تفرض التزام ًا على احلكومات بالسعي لتحقيق االتساق والتناغم عندما يكون ذلك ممكناً.
تتناول االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة باختصار ما يلي:
y yالنطاق .حتاول االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة باختصار أن تـُنظـّم حتضير
وإقرار وتطبيق املعايير والشروط الفنية وإجراءات تقييم االمتثال بها .وتتضمن هذه املعايير
والشروط الفنية شروط التغليف والتسويق ووضع امللصقات مبا في ذلك عمليات معاجلة
املنتج وطرق اإلنتاج .أما إجراءات تقييم االمتثال فهي إجراءات تستخدم لتقييم مدى
االمتثال مبتطلبات الشروط الفنية أو املعايير.
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y yعدم التمييز .يتوجب على الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية عدم التمييز بني
املنتجات املستوردة وتلك احمللية (املعاملة الوطنية) أو بني املنتجات املستوردة من دول
مختلفة (مبدأ الدولة األكثر رعاية) وذلك عند تطبيق الشروط الفنية واملعايير .وعلى نحو
مماثل ،يجب أال يتم حتضير وإقرار وتطبيق إجراءات تقييم االمتثال بطريقة تتضمن متييز ًا
بني املنتجات احمللية واألجنبية أو بني املنتجات األجنبية املستوردة بعضها البعض.

y yاستخدام املعايير الدولية .تشجع االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة على
استخدام املعايير الدولية في حال كانت متوافرة ومالئمة وذلك كأساس للشروط الفنية
وإجراءات تقييم االمتثال ،ذلك أن استخدام املعايير الدولية يخفف من تشظـّي األنظمة
ويسمح بتحقيق االتساق بني الشروط الفنية ويجعل االمتثال ملختلف األنظمة أقل صعوبة
وحتدي ًا بالنسبة للمنتجني واملصدرين .هناك ميزة إضافية تتحقق من االمتثال ملنظمة التجارة
تقر احلكومات املعايير الدولية كأساس لقواعدها الفنية وإجراءات تقييم
العاملية ،فعندما ّ
االمتثالُ ،يفترض بها أال تخلق عوائق غير ضرورية في وجه التجارة بحسب االتفاقية بشأن
العوائق الفنية في وجه التجارة .وعلى عكس االتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية ،فإن
خولة
االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة ال حتدد الهيئات لدولية لوضع املعايير ا ُمل ّ
بوضع املعايير الدولية.

y yاملستوى األقل تقييد ًا للتجارة .في حال لم يكن هناك معايير دولية أو في حال كانت
الدول األعضاء راغبة بتطبيق مستويات من احلماية أعلى من تلك التي تنص عليها املعايير
حرة في إقرار الشروط الفنية التي حتقق أهداف السياسة اخلاصة بها
الدولية ،فإنها تكون ّ
شريطة أال يتم إعداد أو إقرار أو تطبيق هذه الشروط الفنية بطريقة تكون أكثر تقييد ًا للتجارة
مما هو ضروري لتحقيق الهدف املنشود .وعند تقييم مخاطر عدم االمتثالُ ،يطلب من
احلكومات األخذ بعني االعتبار املعلومات العلمية والفنية املتوافرة واالستخدام النهائي
للمنتج .باإلضافة إلى ذلك ،تكلّف االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة
احلكومات مبراجعة وتعديل قواعدها الفنية في حال لم تعد األسباب أو املخاطر التي كانت
مبرر ًا لوضعها موجودة.
y yاالعتراف املتبادل .تشجع االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة احلكومات على
القيام باعتراف متبادل بإجراءات تقييم االمتثال اخلاصة بكل منها وذلك من أجل جت ّنب
إخضاع املنتجات إلى إجراءات اختبار متعددة.

تطبق مؤسسات األعمال في
«y yمدونة املمارسات اجليدة» اخلاصة بهيئات وضع املعاييرّ .
ممارستها ألعمالها املزيد واملزيد من املعايير الطوعية بالرغم من أن هذه املعايير قد ال تكون
فني ًا إلزامية ورمبا مرهقة بالنسبة ملؤسسات األعمال بقدر ما هي الشروط الفنية اإللزامية
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مرهقة لها.وحتدد االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة «مدونة املمارسات
اجليدة» لهيئات املعايير احلكومية والصناعية وذلك فيما يتعلق بإعداد وإقرار وتطبيق املعايير
الطوعية؛ ففي احلاالت التي يتم فيها وضع املعايير من قبل وكالة معايير تديرها حكومة
مركزية ،يتوجب على الوكالة أن توقـّع على «مدونة املمارسات اجليدة» وتشارك فيها .أما
بالنسبة لهيئات املعايير احلكومية احمللية ،فليس هناك سوى التزام احلكومة املركزية للدولة
العضو في منظمة التجارة العاملية بالقيام بأفضل جهودها لضمان امتثالها باملدونة.

االتفاقية بشأن العوائق الفنية بوجه التجارة على الصعيد العملي :أمثلة توضيحية

y yلصاقة «آمن للدالفني» األمريكية .ضمن إطار اجلهود املبذولة لتج ّنب املوت العرضي
للدالفني أثناء عملية صيد سمك التونة ،وألن العديد من املستهلكني األمريكيني كانوا
قلقني جد ًا بشأن هذه املشكلة ،صممت حكومة الواليات املتحدة لصاقة «آمن للدالفني»
احلصرية املخصصة لبيع واستيراد املنتجات املعلـّبة من سمك التونة .ولكي ُيسمح للمنتجات
صدر كلي ًا عن استخدام طرق معينة في
بأن حتمل مثل هذه اللصاقة ،يجب أن ميتنع البلد ا ُمل ّ
الصيد .ولم يتم السماح باستخدام لصاقات «آمن للدالفني» األخرى حتى في احلاالت
تعرض الدالفني ألي أذى .ونتيجة لذلك ،تعذر على منتجي سمك
التي أثبت فيها عدم ّ
التونة من املكسيك احلصول على لصاقة «آمن للدالفني» ملنتجاتهم ،وبالتالي أصبح بيع
التونة املكسيكية في الواليات املتحدة صعب ًا نظر ًا ألن معظم باعة اجلملة والتجزئة لم يكونوا
راغبني بتخزين أية منتجات من سمك التونة ال حتمل لصاقة «آمن للدالفني» .واعترضت
املكسيك على هذا اإلجراء ا ُملطبق في الواليات املتحدة (الذي تطور عبر الوقت) في ثالثة
قضايا متالحقة أمام الية حل النزاعات اخلاصة بالغات ثم منظمة التجارة العاملية ،وكسبت
املكسيك في النهاية القضية أمام هيئة االستئناف في عام  2012والتي وجدت أن اإلجراء
متييزي نظر ًا ألن منتجات سمك التونة القادمة من أنحاء أخرى من العالم كانت تعامل على
نحو مختلف عن تلك القادمة من احمليط الهادي .وعلى نحو مثير لالهتمام ،مت النظر
إلى اإلجراء على أنه قاعدة فنية أكثر منه معيار ًا ألن الواليات املتحدة جعلت من املستحيل
استخدام أية لصاقة أخرى حتى لو كانت صادقة.

y yشروط لصاقات «منتجات املستوطنات» في جنوب أفريقيا .في وقت ُمبكـّر من هذا
العام ،اشترطت حكومة جنوب أفريقيا على مستوردي املنتجات القادمة من املستوطنات
اإلسرائيلية في فلسطني وضع لصاقة «منتجات مستوطنة» وليس «منتجات إسرائيلية» على
هذه املنتجات وذلك ألغراض تتعلق بحماية املستهلك ،أي للسماح للمستهلكني مبعرفة
وادعت إسرائيل أن شرط
مصدر املنتجات والقيام باالختيار على أساس هذه املعرفةّ .
اللصاقة هذا متييزي بالنسبة ملنتجات إسرائيل (من املستوطنات) ،وهو بذلك يخالف
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التزامات جنوب أفريقيا وفق االتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة .من جهة
أخرى ،ال تـُعتبر منتجات املستوطنات منتجات إسرائيلية وفق القانون الدولي (ألن الضفة
الغربية ليست جزء ًا من إسرائيل) وهي بالتالي غير خاضعة في األصل ألحكام االتفاقية
بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة نظر ًا ألن فلسطني ليست عضو ًا بعد في منظمة التجارة
العاملية .لهذا السبب وحده لم يتم اعتبار شروط اللصاقة التي فرضتها جنوب أفريقيا غير
منسجمة مع التزاماتها ملنظمة التجارة العاملية.
املربع  :5املواضع الكالسيكية حلصول سوء فهم« :منظمة التجارة العاملية تـُلزم الدول األعضاء
بتطبيق املعايير الدولية حتى في املواضع التي يكون ذلك فيها غير مالئم»
هذا غير صحيح ،فاالتفاقية بشأن العوائق الفنية في وجه التجارة تشترط على
الدول األعضاء أن تضع قواعدها الفنية على أساس املعايير الدولية ،لكنها
تترك لها حرية جتاوز هذه املعايير إلى أبعد منها (أو البقاء حتت مستواها) في حال
كان ذلك ضرورياً .عالوة على ذلك ،ال يكون تطبيق املعايير الدولية ضروري ًا
في احلاالت التي يكون فيها ذلك غير مالئم لظروف معينة تخص إحدى الدول
األعضاء (مث ً
ال بسبب مناخها أو بيئتها) .أما بالنسبة للدول النامية ،فهناك املزيد
من املرونة مبعنى أنه ميكن لهذه الدول أن تنحرف عن املعايير الدولية ألسباب تتعلق
بحاجاتها التنموية واملالية.

 .داالتفاقيات التي تؤثر على عمليات االستيراد والتصدير

اتفاقية قواعد املنشأ
ما هي املشكالت؟

عندما تضمن الدول لبعضها البعض حقوق السلع اخلاصة مبوجب اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية أو مبوجب اتفاقيات التجارة األخرى (اتفاقيات التجارة احلرة مثالً) مثل قيود التعرفة
واملعاملة الوطنية وغيرها ،فهي تهدف من خالل ذلك إلى االستفادة من السلع التي يعود منشأها
فعلي ًا إلى تلك الدول .وعلى العكس فهي سترغب في االحتفاظ بحق استثناء السلع التي ال يعود
منشؤها إلى أي من الدول األعضاء/األطراف في االتفاقية من مثل هذه احلقوق ،مث ً
ال السلع
التي قد مت نقلها بالعبور أو إعادة تغليفها لكنها تنشأ فعلي ًا في بلد ثالث .لذلك من الضروري
معرفة منشأ السلع ،أو مبعنى آخر جنسيتها االقتصادية .ويتم ذلك بتطبيق قواعد املنشأ.
تكمن املشكلة في أن الدول تصمم وتطبق قواعد املنشأ اخلاصة بها على املنتجات املستوردة حتى
اآلن.وغالب ًا ما تفرض اتفاقيات التجارة احلرة قواعد منشأ خاصة (غالب ًا ما تكون على أساس
كل منتج بحد ذاته) يقوم األطراف بتطبيقها على منتجات بعضهم البعض .من ناحية أخرى ،إن
35

منظمة التجارة العاملية لم تفرض حتى اآلن قواعد معينة للمنشأ ،لذلك هنالك خطر قيام الدول
األعضاء باستثناء منتجات معينة من املعاملة مبا ينسجم مع منظمة التجارة العاملية (ميكن مث ً
ال
تقاضي تعرفات أعلى من تلك املتفق عليها مبوجب االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة) ألن هذه
املنتجات ال تـُعتبر «منتجات دول أعضاء أخرى» مبوجب قواعد املنشأ الوطنية .وميكن بالطبع
أال يوافق األعضاء اآلخرون واجلهات املنتجة لهذه املنتجات على ذلك التصنيف واالدعاء بأن
منتجاتهم يجب أن تتمتع بحقوق منظمة التجارة العاملية.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية؟ االتفاقية بشأن قواعد املنشأ

ال تتضمن االتفاقية بشأن قواعد املنشأ فعلي ًا قواعد منشأ معينة يتوجب على الدول األعضاء
تطبيقها على الواردات ،لكنها تتضمن مجموعة من املبادئ التي يجب على أعضاء املنظمة
تطبيقها عند تصميم وتطبيق قواعد املنشأ الوطنية اخلاصة بهم ،نذكر مث ً
ال أن قواعد املنشأ هذه
يجب أن تكون غير متييزية ويجب أن تطبق بطريقة شاملة ومنطقية وأن يتم نشرها أو يجب أن
تسمح للتجار باحلصول على أحكام ُملزمة حول بيان منشأ سلعهم عند الطلب (وهذا مهم جد ًا
للتجار ألنه يسمح لهم بإجراء حساباتهم على أرضية ثابتة).
مبعنى آخر :تقدم االتفاقية إطار ًا من العقالنية لكن ليس فيه أية تفاصيل حتى اآلن ألن الدول
مطول لتصميم مجموعة من
األعضاء في منظمة التجارة العاملية قد دخلوا في برنامج عمل ّ
قواعد املنشأ املتناسقة وغير التفضيلية واملوافقة عليها ،غير أن هذا العمل لم يكتمل بعد ،ولكن
ما أن يتم اكتماله سيكون بني أيدي الدول األعضاء تشريعات أكثر تفصيالً ،وسيتم إلى حد كبير
تنسيق قواعد املنشأ اخلاصة بالتجارة التي تتم مبوجب اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بني جميع
الدول األعضاء في املنظمة.
تـُعنى االتفاقية في املقام األول بقواعد املنشأ غير التفضيلية ،وهي قواعد املنشأ ا ُملطبقة على
التجارة التي ال تندرج ضمن االتفاقيات التفضيلية مثل اتفاقيات التجارة احلرة) (مث ً
ال منطقة
التجارة احلرة العربية الكبرى أو اتفاقية الشراكة املؤقتة بن االحتاد األوروبي ومنظمة التحرير
الفلسطينية) .وتتضمن اتفاقيات التجارة احلرة هذه قواعد املنشأ اخلاصة بها والتي حتدد السلع
التي سيتم اعتبارها «ذات منشأ» بغرض منحها امليزات التفضيلية وفق اتفاقية التجارة احلرة ذات
الصلة (مث ً
ال معاملة معفاة من الرسوم للمنتجات الفلسطينية في االحتاد األوروبي مبوجب اتفاقية
الشراكة املؤقتة بن االحتاد األوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية).
بناء على ما سبق ،فإن االتفاقية بشأن قواعد املنشأ اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية تـُعنى بالتجارة
ً
مبوجب مبادئ متعددة األطراف (السيما منظمة التجارة العاملية) ،وهي ال تعنى بالتجارة التفضيلية
وفق اتفاقيات التجارة احلرة (فيما عدا «اإلعالن» العام امللحق الذي يأخذ ببعض املبادئ العامة).
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االتفاقية على الصعيد العملي :أمثلة توضيحية

تقدم االتفاقية كما سبق وأشرنا إطار ًا للمبادئ العامة فقط التي تبقى بالرغم من ذلك ذات أهمية
للتجار إذ ميكن أن تقدم لهم حلو ً
ال ّقيمة بخصوص أي تطبيق مرهق وغير منطقي لقواعد املنشأ.
تخيل):
مثال ُ
(م ّ

y yترفض كينيا أن تعطي أحكام ًا ملزمة حول املنشأ الفلسطيني ملنتجات زجاج اخلليل .تقدمت
شركة اإلنتاج الفلسطينية التي تصنع الزجاج املنفوخ ِ
احلرفي وتستخدم الزجاج اخلام من
أوزباكستان (وهي ليست عضو ًا في منظمة التجارة العاملية حتى اآلن) إلى سلطات
اجلمارك الكينية بطلب للحصول على حكم ملزم حول ما إذا كان هذا الزجاج سيعامل
على أنه ذو منشأ فلسطيني (وبالتالي يتمتع بحقوق منظمة التجارة العاملية على افتراض أن
ويعتبر ذلك مهم ًا ألن كينيا تفرض تعرفة بنسبة  % 50على
فلسطني قد أصبحت عضواً)ُ .
منتجات الزجاج من الدول غير األعضاء في املنظمة (مثل كازاخستان) بينما تكون التعرفة
طبقة) عند حدها األعلى بنسبة  .10%وفي حال
«مقيدة» للدول األعضاء في املنظمة ُ
(وم ّ
مت تطبيق التعرفة بنسبة  ،50%سيكون زجاج اخلليل باهظ ًا على املستهلك الكيني .وهكذا
فإن التاجر الفلسطيني سيستفيد من االتفاقية حول قواعد املنشأ التي تفرض على السلطات
الكينية ضمان حكم ملزم بهذا اخلصوص.
املربع  :6املواضع الكالسيكية لسوء الفهم :عالمات املنشأ مقابل قواعد املنشأ
توضع على العديد من املنتجات في بلدان عدة لصاقة تبني عالمة منشأ (مثالً:
«صنع في فلسطني») .وتنظم أغلبية الدول استخدام مثل هذه العالمات اخلاصة
باملنشأ السيما فيما يخص سلع املستهلكني لضمان عدم تضليل املستهلك .من
ناحية أخرى ،إن «عالمات املنشأ» هذه ال عالقة لها (أو لها عالقة بسيطة) بقواعد
املنشأ ،ذلك أن قواعد املنشأ حتدد جنسية املنتج ألغراض جمركية (وخاصة
التعرفات) ،بينما تفيد عالمات املنشأ في إعالم املستهلك عن املكان التي جاءت
منه السلع .ومع أن الفكرة التي تكمن وراء االثنتني هي نفسها :منشأ املنتج ،غير
أن الغرض مختلف وبالتالي فإن القواعد مختلفة .وتتضمن املادة التاسعة من
االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة املبادئ العامة حول شروط عالمات املنشأ.
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اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد
ما هي املشكالت؟

ميكن أن تكون اإلجراءات املتخذة في مجال تراخيص االستيراد بحد ذاتها عائق ًا في وجه التجارة
(مثلها مثل أية إجراءات أخرى) ،مث ً
ال عندما يتم رفض التراخيص بشكل اعتباطي ،أو عندما
يتم منحها بعد تأخير كبير ،أو عندما يكون على التجار مقاربة عدة سلطات مختلفة للحصول
من كل منها على جزء صغير من عملية الترخيص.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :اتفاقية تراخيص االستيراد

تقدم االتفاقية بشأن إجراءات تراخيص االستيراد مجموعة من القوانني واملبادئ اإلجرائية التي
تهدف إلى ضمان أنه كلما طبقت الدول األعضاء في املنظمة أي شروط ترخيص ألية واردات،
فسيتم القيام باإلجراءات بطريقة منطقية ونزيهة وسريعة وموثوقة.

اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد على الصعيد العملي :مثال توضيحي

تساعد هذه االتفاقية التجار في ضمان عدم إخضاعهم إلجراءات غير منطقية عند استيراد
املنتجات .فعلى سبيل املثال:
y yاستيراد العقاقير املخدرة .يخضع استيراد العقاقير املخدرة إلى أستراليا إلى إجراءات
ترخيص استيراد غير أوتوماتيكية حيث ميلك مكتب السالمة الكيميائية (وهو السلطة
املانحة للترخيص) في أستراليا السلطة التقديرية في اتخاذ القرار بشأن منح الترخيص أو
عدمه لضمان أن الكميات املستوردة من العقاقير املخدرة تتوافق مع االحتياجات الطبية.
ويطلب إلى مكتب السالمة الكيميائية مبوجب االتفاقية بشأن إجراءات تراخيص االستيراد
ُ
تقدمي املعلومات حول شروط وإجراءات الترخيص واستمارات الترخيص التي يجب أن
ميألها املستوردون والوقت الالزم من أجل تطبيق العملية.
املربع  :7املواضع الكالسيكية حلصول سوء فهم« :ليس لدينا ترخيص استيراد»
ال يدرك الكثير من الناس أن مبادئ اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد تنطبق
على أي ترخيص مطلوب لالستيراد أي ًا كان اسمه؛ مثالً« :سماح»« ،ترخيص»،
«موافقة» أو ما شابه ذلك .وتعتبر كل هذه اإلجراءات إجراءات ترخيص مبوجب
اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد إن كانت شرط ًا الزم ًا لالستيراد ،ويتوجب
عليها ألجل ذلك أن تراعي مبادئ اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد.
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االتفاقية بشأن تطبيق املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة:
«اتفاقية التقييم اجلمركي»
ما هي املشكالت؟

يتم حساب أغلبية تعرفات االستيراد (الرسوم) على أساس قيمة املنتج املستورد ،مثالً :نسبة
التعرفة ا ُملطبقة على الشامبو هي  ،20%ما يعني أن شحنة الشامبو ستجذب رسوم ًا جمركية
بنسبة  20%من قيمتها .لكن ما هي القيمة؟
هناك حتديان :األول أن الدولة املستوردة قد متيل إلى اقتراح قيمة عالية بشكل اعتباطي وبالتالي
تقوم في احلقيقة برفع التعرفة سر ًا فوق «القيمة امللزمة» املتفق عليها .الثاني هو أن املستوردين
واملصدرين ميكن أن مييلوا إلى «تخفيض الفاتورة» وبالتالي إظهار قيمة السلع بأقل مما هي عليه
في الواقع وذلك من أجل عدم دفع رسوم استيراد كبيرة .وميكن أن يحدث ذلك أيض ًا من دون
قصد ،فمث ً
ال حني يتم شحن السلع ضمن شركة شحن كبرى من أحد فروعها الكائن في البلد
األول إلى فرع آخر في البلد الثاني وذلك مع تطبيق «أسعار النقل» الداخلية بني الفرعني.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :اتفاقية التقييم اجلمركي

متثل اتفاقية التقييم اجلمركي مدونة سلوك واضحة تستفيد منها السلطات اجلمركية عند حتديد
قيمة السلع املستوردة.
y yالقانون العام :قيمة التعامالت .املبدأ العام هو أن قيمة السلع هي قيمة التعامالت ،أي
السعر احلقيقي املدفوع أو الذي سيتم دفعه ،أو مبعنى آخر السعر الوارد على الفاتورة.
ويعني ذلك أن السلطات اجلمركية ال ميكن أن تفرض سعر ًا خيالي ًا يكون مث ً
ال مبني ًا على
أساس قائمة أسعار تفضيلية (كانت احلال كذلك في العديد من البلدان في السابق).

y yعندما تكون التعامالت التجارية غير واضحة :بدائل متتالية من الطرق الوكيلة .من ناحية
أخرى ،ماذا لو لم يكن هنالك فاتورة (ألن السلع هي عبارة عن هدايا وتبرعات مثالً) أو
حني تشعر السلطات اجلمركية بأن السعر على الفاتورة ال ميثل القيمة الفعلية (مث ً
ال ألن
البائع والشاري هم أقارب أو ميثلون فروع لنفس الشركة وتبدو القيمة منخفضة/مرتفعة
جداً)؟ في هذه احلاالت تشترط اتفاقية التقييم اجلمركي أن تتبع اجلمارك بدائل متتالية من
الطرق الوكيلة (فقط عندما ال تكون الطريقة ا ُملفضلة غير مفيدة ميكن االنتقال إلى البديل
التالي ومن ثم التالي) .وحتاول هذه الطرق الوكيلة أو البديلة أن تضمن حتديد القيمة
اجلمركية بأقرب ما ميكن إلى القيمة احلقيقية .وتبدو هذه البدائل كما يلي:
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1.1قيمة التعامالت بالسلع املتطابقة املستوردة تقريب ًا في نفس الوقت بكميات متشابهة
وعلى نفس املستوى التجاري (مث ً
ال البيع باجلملة) .وإن لم تكن هذه الطريقة مفيدة:
2.2قيمة التعامالت للسلع املتشابهة املستوردة في نفس الوقت تقريب ًا بكميات متشابهة
وعلى نفس املستوى التجاري .وهنا ومبوجب البديل الثاني األفضل ،ال يجب
بالضرورة أن تكون السلع متطابقة من جميع النواحي (مث ً
ال ميكن املقارنة بني شحنة
الكوكاكوال والبيبسي) .وإن لم تعمل هذه الطريقة ميكن للمستورد أن يختار الطريقة
التالية.
y yأول عملية بيع قـُدم ًا في الدولة املستوردة .يعني ذلك النظر إلى السعر املستخدم
في عملية البيع األولى بني الطرفني حتت الشروط التجارية العادية للسلع في دولة
االستيراد.
y yالقيمة احملسوبة .ميكن حساب القيمة على أساس نفقات اإلنتاج والفوائد املنطقية
املفترضة .ويكون هذا منطقي ًا إن كان املستوردون ميلكون هذه البيانات (مث ً
ال ألن
هذه تعامالت بني فرعني) وهم على استعداد ملنحها إلى السلطة اجلمركية.

3.3طريقة الرجوع« :وسائل معقولة» .إن لم ِ
تؤد الطرق السابقة إلى نتيجة منطقية،
ميكن للجمارك استخدام كل «الوسائل املعقولة» املتوافقة مع مبادئ الطرق آنفة الذكر
وذلك من أجل حتديد قيمة السلع .ولكن ال تعني هذه الطريقة أنه ميكن للسلطة أن
تفعل ما تريد ،بل يجب أن يبقى التقييم متوافق ًا مع املبدأ :االقتراب قدر اإلمكان من
القيمة التجارية احلقيقية للسلع عند عبور احلدود.

اتفاقية التقييم اجلمركي على الصعيد العملي :أمثلة توضيحية

الهدف من اتفاقية التقييم اجلمركي مرة أخرى هو بسيط للغاية :االقتراب قدر اإلمكان من
القيمة احلقيقية .ويكون هذا عادة السعر الوارد على الفاتورة؛ ولكن حني ال ينفع ذلك ،يجب
تطبيق طرق بديلة ومعقولة .بعض األمثلة (اخليالية):
y yال تثق اجلمارك التركية بالسعر املوجود على فاتورة شحن أثاث فلسطيني فتلجأ إلى تطبيق
املنتج/املصدر الفلسطيني
ما يسمى «طريقة وكيلة» .تقوم بذلك ببساطة مبجرد علمها بأن
ّ
واملستورد التركي ينتميان إلى نفس شركة األعمال العائلية القابضة من األردن وبدون
التحقيق أكثر في القضية .ومع ذلك ،فإن الشركة العائلية القابضة منظمة بحيث توضع
أسعار الشركتني على أساس جتاري وحتت الشروط العادية التي تتم بني شركتني غر
مرتبطتني .ولذلك يجب على السلطات التركية أن تقبل بالسعر الوارد على الفاتورة (قيمة
التعامالت) على أنه القيمة اجلمركية وال تستطيع أن تطبق طرق ًا بديلة.
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y yتقوم السلطات السيرالنكية بتطبيق القيمة املرجعية الدنيا على زيت الزيتون الفلسطيني
بينما يكون السعر الفعلي على الفاتورة أقل .ويعتبر هذا غير قانوني مبوجب اتفاقية
التقييم اجلمركي حيث متنع هذه االتفاقية استخدام القيم املرجعية .ويتوجب على اجلمارك
السيرالنكية تطبيق قيمة التعامالت أي استخدام السعر املوجود على الفاتورة أو الطرق
البديلة املنصوص عليها في اتفاقية التقييم اجلمركي بالنظام املتسلسل.

اتفاقية الفحص قبل الشحن
ما هي املشكالت؟

يتناقص عدد الدول التي تشترط القيام بفحص السلع قبل شحنها ،ويتم عادة تكليف الشركات
العاملة في مجال الفحص والتحقق بهذه املهمة مثل شركة  .SGSوهذه العملية ليست فقط
مكلفة ملؤسسات األعمال ،وإمنا ميكنها أن تضع هذه املؤسسات في مواقف ال تواجه فيها
املسؤولني اجلمركيني وإمنا الشركات اخلاصة التي تكون أقل نزوع ًا إلى جت ّنب القرارات اجلدلية.
وميكن أن تفرض هذه العملية على مؤسسات األعمال شحن سلعها عبر مسارات غير مالئمة
من أجل متكني شركات الفحص والتحقق من القيام بعملها.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :الفحص قبل الشحن

حتاول اتفاقية الفحص قبل الشحن حتقيق توازن بني حقوق الدول األعضاء في منظمة التجارة
العاملية حول اشتراط القيام بالفحص قبل الشحن من جهة وضرورة أال تتحول هذه الشروط إلى
عوائق مبالغ فيها في وجه التجارة .وتفرض االتفاقية على احلكومات التي تطبق فحوصات
ما قبل الشحن أن تضمن عدم التمييز والشفافية وحماية املعلومات السرية ملؤسسات األعمال
وجت ّنب التأخير غير الضروري واستخدام األدلة اإلرشادية اخلاصة للتحقق من السعر وجت ّنب أي
تضارب في املصالح اخلاصة بوكاالت الفحص والتحقق.

 .داالتفاقيات التي تتعامل مع املعاجلات التجارية

االتفاقية بشأن تطبيق املادة السادسة من االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة« :اتفاقية
مكافحة اإلغراق»

ما هي املشكالت

يقرر املنتجون أو التجار أحيان ًا بيع السلع في األسواق األجنبية بأسعار أقل من األسعار التي
يتقاضونها في أسواقهم احمللية ،حتى أنها تـُباع أحيان ًا بأسعار أقل من كلفها .ورمبا يحصل ذلك
ألن لدى هؤالء املنتجني أو التجار قدرة مفرطة على اإلنتاج (مثال ،مصنع إلنتاج السيارات
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يعمل فقط بنصف طاقته) أو ألنهم يخططون لتأسيس حصة أكبر في السوق ومن ثم رفع
األسعار مجدد ًا إلى مستويات أعلى بعد إحلاق الضرر باملنافسني (مثل منتجي املنتجات املشابهة
احملليني أو األجانب).
غالب ًا ما ترغب احلكومات بحماية صناعتها احمللية ضد هذه املنافسة غير العادلة في األسعار
غرقة» ،وبالتالي فهي تتخذ إجراءات مضادة لإلغراق تأتي
التي تقوم بها املنتجات األجنبية «ا ُمل َّ
عادة على شكل رسوم إضافية (رسوم مضادة لإلغراق) .من جهة أخرى ،قد تلجئ احلكومات
والصناعات احمللية أيض ًا إلى مثل هذه احلماية بطريقة تعسفية ومسيئة في احلاالت التي يوجد
ٍ
إغراق غير منصف.
فيها منافسة عنيفة وإمنا عادلة ال

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :اتفاقية مكافحة اإلغراق باختصار

تسمح اتفاقية منظمة التجارة العاملية حول مكافحة اإلغراق للدول األعضاء في املنظمة باتخاذ
إجراءات عدم إغراق في احلاالت التي يكون فيها إغراق فعلي ،أي عندما يتم بيع السلع في
األسواق بأسعار «أقل من قيمتها» وهي األسعار التي تـُباع بها السلع في األسواق احمللية لتلك
الدول (وبالتالي فإن اإلغراق ال يعني بالضرورة البيع بأسعار أقل من الكلفة ،وإمنا فقط بأسعار
أقل من «القيمة املعتادة» ،أو بأسعار األسواق احمللية للسلع) .وفي هذه احلاالت ،ميكن للدول
األعضاء في منظمة التجارة العاملية تطبيق رسوم عدم اإلغراق على منتجات معينة من شركات
معينة وفي بلدان معينة؛ وميكن أن تكون هذه األسعار أعلى من احلد األقصى «لألسعار احملددة»
للتعرفات التي يجب في غير هذه احلاالت مراعاتها.
من جهة أخرى ،ونظر ًا الرتفاع مستوى املخاطرة التي قد تتعرض لها احلكومات ،فإن اتفاقية
مكافحة اإلغراق تفرض مبادئ صارمة على حتقيقات وتطبيقات مكافحة اإلغراق .ويتوجب
بالتالي على احلكومات التي ترغب بتطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق أن تطبق عدد ًا من القواعد
اإلجرائية قبل أن تتمكن من القيام بذلك ،إذ ميكنها عادة على سبيل املثال أن تبدأ مبثل هذا
اإلجراء عندما يكون هناك دعم كاف من الصناعة احمللية (وليس فقط من شركة أو اثنتان من
الشركات الساخطة التي لها روابط جيدة مع احلكومة) بحيث يتم إشراك املصدرين األجانب
في إجراء يتسم بالعدالة وذلك من خالل القيام باستبيان وجلسات استماع تسمح لهؤالء بشرح
كيفية حدوث عملية إغراق األسعار (ا ُملفترضة)؛ كما يتوجب عليها احترام اجلداول الزمنية
وشروط الشفافية ،الخ؛ والتأكيد بالبرهان على أن اإلغراق (إن حصل) يسبب فعلي ًا أو يهدد
بالتسبب بضرر اقتصادي للصناعة احمللية (وليس فقط املنافسة غير العادلة) .وميكن لهذه
احلكومات أيض ًا أن تطبق رسوم عدم اإلغراق فقط إلى احلد الضروري حلل املشكلة أي ملعادلة
آثار اإلغراق ال أكثر.
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بكلمات أخرى ،تهدف االتفاقية إلى ضمان قيام احلكومات بتطبيق إجراءات عدم اإلغراق
فقط إذا مت (وعندما يتم) البرهنة من خالل عملية عادلة ومفتوحة على أن اإلغراق يحدث فع ً
ال
أضرار خطيرة أو يهدد بالتسبب بها.
ويسبب
ً

اتفاقية مكافحة اإلغراق على الصعيد العملي :مثال توضيحي

نظر ًا ألن إجراءات مكافحة اإلغراق ميكن أن تكون قاسية على الشركات املتأثرة بها (وميكن أن
تؤدي بشكل فعال في حاالت عدة إلى «قتل» سوق السلعة) ،تعتبر احلقوق اإلجرائية في غاية
األهمية لضمان دفاع الشركات (وحكوماتها إن دعت احلاجة) عن أنفسها ضد قيام حكومة البلد
املستورد بسوء استخدام هذه اإلجراءات الذي غالب ًا ما تستثيره الصناعات احمللية ذات مصالح
الصدارة في ذلك .على سبيل املثال،
y yفوجئت صناعة القمصان الفلسطينية بفرض رسوم مكافحة اإلغراق بنسبة  50%في
بناء على شكوى
غانا ،وهو سوق دخله مؤخر ًا ثالثة من منتجي القمصان الفلسطينينيً .
تقدم بها اثنني من املنتجني احملليني لقمصان مشابهة ميثالن نسبة  3%من السوق احمللية،
ّ
طبقت حكومة غانا الرسوم بعد القيام بإجراءات مقتضبة ملدة أسبوعني .وتلقى املنتجون
الفلسطينيون االستبيانات التي أرسلت إلى فلسطني بالبريد العادي فوصلت قبل يومني من
املوعد النهائي للتقدمي فلم يتمكنوا من اإلجابة .إن حساب هامش اإلغراق ( )% 50قائم
على معلومات غير ُمثبتة قدمها املنتجون الغانيون .فلو كانت فلسطني عضو ًا في منظمة
التجارة العاملية أو كانت طرف ًا في اتفاقية جتارية مع غانا تضمنت قواعد مماثلة ،كان بإمكانها
أن جتبر غانا على إلغاء هذا اإلجراء لعدة أسباب .إن اتفاقية مكافحة اإلغراق تشترط أن
يمُ نح املنتجني األجانب (منتجي القمصان الفلسطينيني في هذا املثال) ثالثني يوم ًا لإلجابة
على االستبيان ،كما تشترط أن تقوم املؤسسات احمللية بالتقدم بطلب التخاذ إجراءات
مكافحة اإلغراض ضد املنتجات األجنبية على أن يكون هذا الطلب مدعوم ًا من قبل نسبة
ال تقل عن  50%من املؤسسات احمللية .ومثالنا هنا ُيظهر انتهاك القاعدتني (ورمبا قواعد
أخرى).
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املربع  :8املواضع الكالسيكية حلصول سوء فهم :إغراق املنتجات متدنية اجلودة
«يعني اإلغراق أن تباع منتجات ُمتدنية اجلودة ودون املستوى بأسعار منخفضة
منافسة بذلك املنتجات احمللية .ليس للجودة عالقة مبكافحة اإلغراق ،فمكافحة
اإلغراق تهدف إلى تناول قضايا يتم فيها استيراد املنتجات (مهما كانت جودتها)
بأسعار أقل من «األسعار العادية» ،أي بالسعر الذي ُتباع به في أسواقها احمللية.
املستورد دون املستوى ،فذلك أمر يجب تناوله من خالل
فإذا كانت جودة ا ُملنتـَج
َ
تطبيق الشروط الفنية على الواردات ،ما مينع استيراد املنتجات التي ال حتقق هذه
الشروط الفنية (ميكن تقييم ذلك وفق اتفاقية العوائق الفنية في وجه التجارة ،أنظر
أعاله).

االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية
ما هي املشكالت؟

عندما تتلقى شركة ما الدعم ،فهي تصبح أكثر قدرة على املنافسة في السوق وميكنها إنتاج املزيد
من السلع بنفس املقدار من رأس املال املستثمر و/أو تبيع السلع التي تنتجها بأسعار أقل من ذي
قبل .وما ميكن أن يكون خبر ًا سعيد ًا بالنسبة إلى إحدى الشركات ميكن أن يكون خبر ًا سيئ ًا
بالنسبة إلى شركة أخرى منافسة تضطر إلى متويل عملياتها من جهودها اخلاصة وتضطر بالتالي
إلى منافسة شركة مدعومة بدون أن حتصل على نفس الدعم من الدولة.
ميكن أن يسبب ذلك مشكالت حتى ضمن االقتصاد الواحد ،ولكن يتم عادة في هذه احلالة منح
الدعم إلى جميع الشركات املتشابهة ضمن الصناعة الواحدة وفق قواعد عادلة وغير متييزية.
أما عندما يتعلق األمر بالتجارة الدولية ،ال يكون الدعم نفسه على جانبي احلدود ،وهنا تكمن
املشكلة.
تقدمه السلطة الفلسطينية إلى منتجي زيت الزيتون
على سبيل املثال ،بالرغم من أن الدعم الذي ّ
الفلسطينيون قليل أو معدوم ،يجد هؤالء املنتجني أن كبرى املتاجر الفلسطينية تبيع زيت الزيتون
ملنتجني مدعومني من بلدان أخرى مثل إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا وبأسعار متدنية تـُ َمكـِّن أولئك
املنتجني من البيع بهذه االسعار املنخفضة فقط نتيجة حصولهم على ذلك الدعم الكبير .وفي
حالة أخرى ،وكما أوردنا في الفصل األول ،ميكن أن يجد منتجو زيت النخيل الفلسطينيون من
أريحا أنفسهم في منافسة مع زيت نخيل إندونيسي عند تصدير منتجاتهم إلى أسواق بلد ثالث.
في حقيقة األمر ،ميكن أن يكون للدعم نفس تأثير اإلغراق ،ففي حالة اإلغراق تكون الشركة
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نفسها هي من ميول أسعار اإلغراق املتدنية ،وفي حالة الدعم تكون احلكومة هي من ميول
األسعار املتدنية ،أما بالنسبة للمنافسني املتأثرين مبثل هذه املنافسة غير العادلة ،فيكون لديهم
نفس الشعور في احلالتني.
يأتي الدعم في عدة أشكال وبشروط مختلفة مرتبطة بها ،ومن منظور جتاري تسبب بعض
أشكال هذا الدعم مشكالت أكثر من أشكال أخرى ،وتضم هذه األشكال دعم الصادرات
(ألنها وعلى نحو خاص جتعل الصادرات أرخص ،وبالتالي «تستهدف» بشكل مباشر أسواق
عتبر شرط ًا الستخدام سلع محلية (دعم املكونات احمللية)
بلد آخر) .ثانياً ،هناك الدعم الذي ُي َ
في إنتاج سلع أخرى أو تقدمي خدمات ،ويتمثل تأثير هذا الشكل من الدعم في أن السلع احمللية
تصبح مرغوبة أكثر (ألن املنتجني يودون شراءها للحصول على الدعم) .ويعني ذلك أن يصبح
هناك طلب أقل على السلع األجنبية املستوردة من نفس النوع ما يسبب لها الضرر .من ناحية
أخرى ،ميكن حتى لألشكال األخرى من الدعم احمللي الذي ال يكون مشروط ًا جد ًا أن يكون
لها أثر كبير على التجارة وذلك عندما يتمكن املنتجون املدعومون من بيع منتجاتهم بأسعار
رخيصة في أسواقهم احمللية أو األسواق األجنبية مبا ُيضعف قدرة منافسيهم على املنافسة.

من جهة أخرى ،عملي ًا ال تسبب أشكال الدعم مشكالت على اإلطالق (على األقل من منظور
التجارة الدولية) ألنها أصغر من أن تؤثر على األسواق بشكل ملحوظ .وينطبق ذلك بشكل
خاص على أشكال الدعم املمنوحة للدول النامية والتي غالب ًا ما تكون صغيرة جداً.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية
باختصار

تستجيب االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية إلى املشكالت التي مت وصفها سابق ًا
بطريقتني .أو ً
ال ،هي تسمح للدول األعضاء األخرى في منظمة التجارة العاملية بالطلب إلى
الدولة العضو الداعمة التوقف عن منح الدعم في حال كان ذلك يؤثر على التجارة .بكلمات
أخرى ،ميكن لهذه االتفاقية مهاجمة أشكال الدعم نفسها .ثانياً ،وعلى نحو مماثل التفاقية
مكافحة اإلغراق ،تسمح االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية للدول األعضاء في
منظمة التجارة العاملية باتخاذ إجراءات تعويضية ضد الواردات املدعومة التي تسبب ضرر ًا
للصناعة احمللية أو تهدد بذلك.
تضم أشكال الدعم التي ميكن مهاجمتها بشكل مباشر ما يلي:

y yدعم الصادرات ودعم املكونات احمللية .هي أشكال ممنوعة كلي ًا وفق قانون منظمة التجارة
العاملية (باستثناء الدول الفقيرة للغاية والتي ُيسمح لها باالستفادة من دعم الصادرات).
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y yميكن مهاجمة األشكال األخرى من الدعم (ويجب إيقافها) إذا كانت تسبب (وعندما
تسبب) «آثار ًا عكسية» كبيرة على األسواق التي ميكن أن تشمل األسواق احمللية للدولة
صدر إلى
الداعمة أو األسواق احمللية للشركات املنافسة (في حال كانت السلع املدعومة تـُ ّ
ذلك السوق) أو أسواق بلد ثالث تتنافس فيه البضاعة املدعومة وغير املدعومة .من ناحية
أخرى ،وكما متت اإلشارة سابقاً ،ال تكون معظم أشكال الدعم كبيرة مبا يكفي للتسبب
مبثل هذه «اآلثار العكسية» على السوق السيما في البلدان النامية ،وتـُعتبر لذلك قانونية
متام ًا وفق قانون منظمة التجارة العاملية .وتـُستثنى املستويات املتدنية للغاية من الدعم من
األحكام مع عتبات أعلى للدول النامية.

ميكن معاجلة وضع جميع الواردات املدعومة من خالل رسوم تعويضية في حال كانت تسبب أو
تهدد بالتسبب بالضرر للصناعة احمللية في الدول ا ُملستوردة (سواء كانت هذه الواردات تستفيد
من الدعم املباشر للصادرات أو أشكال الدعم األخرى) .وقد تكون هذه الرسوم التعويضية
حتدد مستوى التعرفات في غير هذه احلالة.
أعلى من «املعدالت ا ُمللزمة» التي كان من شأنها أن ّ

املشكالت التي ترد في إطار االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية هي نفس املشكالت
التي ترد في إطار اتفاقية مكافحة اإلغراق ألنه ميكن بالطبع وبسهولة إساءة استخدام هذه
االتفاقية بغرض توفير حماية غير عادلة للصناعة احمللية .ولهذا السبب وكما هي احلال مع
اتفاقية مكافحة اإلغراق ،تسمح االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية باتخاذ تدابير
تعويضية (أي تطبيق رسوم تعويضية تؤدي إلى معادلة أثر الدعم املمنوح) وإمنا فقط في حال
حتقق شروط صارمة مثل إجراء حتقيق شامل وعادل .إن القوانني واألحكام ا ُملطبقة وفق االتفاقية
بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية هي نفسها ا ُملطبقة وفق اتفاقية مكافحة اإلغراق (أنظر
أعاله).

االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية على الصعيد العملي :أمثلة توضيحية

ميكن ملؤسسات األعمال التي واجهت منافسني مدعومني أن تتخيل بسهولة أمثلة حصلت
فيها على املساعدة وفق ًا لالتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية (أو لغيرها من القواعد
واألنظمة ا ُملطبقة في االتفاقيات التجارية األخرى) .أنظر في األمثلة الواردة أعاله:
y yيواجه زيت الزيتون الفلسطيني منافسة من قبل زيت زيتون مدعوم من االحتاد األوروبي.
ميكن في هذه احلالة أن تسمح االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية للحكومة
الفلسطينية بفرض رسوم تعويضية على زيت الزيتون الوارد من االحتاد األوروبي في
املقدم لهذا املنتج يسبب الضرر لصناعة زيت الزيتون
حال متكنت من إثبات أن الدعم ّ
الفلسطينية.
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y yيواجه زيت النخيل الفلسطيني منافسة من قبل منتجات زيت النخيل املدعوم من إندونيسيا
في أسواق بلد ثالث .ميكن لفلسطني في هذه احلالة الطلب إلى إندونيسيا التوقف عن منح
الدعم املذكور في حال متكنت من إثبات أن هذا الدعم يتسبب بـ «آثار عكسية» كبيرة.

على النقيض من ذلك ،هل ميكن لالتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية أن تتسبب
باملشاكل لفلسطني واملنتجني الفلسطينيني؟ احتمال ذلك ليس كبير ًا نظر ًا ألن احلكومة الفلسطينية
لن تكون غالب ًا قادرة (وال راغبة) في تقدمي الدعم الكافي إلحداث «آثار عكسية» ،ومعظم
أشكال الدعم التي قد ترغب احلكومة بتقدميها ستكون قانونية متام ًا وغير مثيرة للمشكالت وفق
االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية.
من جهة أخرى ،ومتام ًا كما هي حال اتفاقية مكافحة اإلغراق ،ميكن لالتفاقية بشأن الدعم
صد محاوالت حكومات الدول
واإلجراءات التعويضية أن تساعد املنتجني الفلسطينيني في ِّ
األخرى في فرض إجراءات تعويضية غير ُمبررة عليهم .على سبيل املثال:
تواجه منتجات احلجر والرخام الفلسطينية إجراءات تعويضية في مصر .دعونا نفترض أن
احلكومة الفلسطينية متنح دعم ًا تنموي ًا حملجر فلسطيني جديد بدأ العمل بتصدير منتجات احلجر
والرخام إلى مصر .وتتصرف احلكومة املصرية بسرعة فتفرض رسوم ًا تعويضية على املنتجات
الفلسطينية مع أن اآلثار ا ُملترتبة على السوق املصرية ضئيلة .ولكن وفق االتفاقية بشأن الدعم
واإلجراءات التعويضية ،ميكن لفلسطني الطلب إلى احلكومة املصرية سحب الرسوم اإلضافية
في حال كان تأثير الدعم ليس كبير ًا مبا يكفي ُليعتبر بأنه يسبب «آثار عكسية» وفق نفس االتفاقية.

االتفاقية بشأن احلماية (واألحكام األخرى املتعلقة باحلماية في قانون منظمة التجارة
العاملية)

ما هي املشكالت؟

ميكن أن حتدث زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات ألسباب ال عالقة لها باملمارسات التجارية غير
العادلة مثل اإلغراق أو الدعم (أي عندما تكون التجارة عادلة متاماً) .وميكن ملثل هذه الزيادة
الكبيرة في الواردات (حتى لو كانت غير عادلة) أن تسبب آثار ًا سلبية على الصناعة احمللية،
وتكون هذه اآلثار أحيان ًا شديدة بحيث تهدد بتدمير صناعة بأكملها.
ويكون حلكومة البلد املستورد في مثل هذه احلاالت مصلحة شرعية في تطبيق آلية كبح مؤقتة
فاملصدرون في النهاية لم
استثناء
للواردات التي خلقت املشكلة .غير أن ذلك يجب أن يظل
ّ
ً
يرتكبوا أي خطأ.
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ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :االتفاقية بشأن احلماية (واألحكام األخرى املتعلقة
باحلماية) باختصار

تنص االتفاقية بشأن احلماية (واملادة في االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة التي تقوم عليها) على
أنه وفي احلاالت التي يتم فيها استيراد سلع معينة بكميات زائدة (نتيجة «ظروف غير متوقعة»)
بحيث تتسبب أو تهدد بالتسبب بضرر كبير للصناعة احمللية املنافسة ،ميكن للبلد املستورد فرض
إجراءات حماية غالب ًا ما تأتي على شكل رسوم إضافية .ويشبه ذلك رسوم مكافحة اإلغراق أو
اإلجراءات التعويضية.
من جهة ثانية ،ومرة أخرى ،ميكن بالطبع أن يحصل سوء استخدام لهذه االتفاقية بغرض توفير
حماية للصناعة احمللية .لذلك تفرض االتفاقية بشأن احلماية (كما هي حال اتفاقية مكافحة
اإلغراق واالتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية) أنظمة إجرائية صارمة دائمة لضمان
عدم تطبيق احلماية سوى في حاالت استثنائية فقط.

يقدم
عالوة على ذلك ،وألن الواردات لم تكن غير عادلة ،تشترط االتفاقية بشأن احلماية أن ّ
صدرة املتأثرة .لكن هذا التعويض ال يكون على
البلد الذي ُيطبق احلماية تعويض ًا للبلدان ا ُمل ّ
صدرون
شكل دفعات مالية وإمنا على شكل امتيازات جتارية في مجاالت أخرى فال يستفيد منه ا ُمل ّ
املتأثرون وإمنا بلدهم ككل.
(يطلق عليها اسم حمايات
يسرة ُ
أظهرنا فيما سبق أن االتفاقية بشأن الزراعة تتيح إجراءات ُم ّ
خاصة) في حاالت معينة في مجال الزراعة .وعلى نحو مماثل ،تقوم الدول األعضاء في منظمة
يسرة ميكن أن تسمح للدول النامية
التجارة العاملية بالتفاوض حول آلية حماية خاصة عامة ُ
وم ّ
بتطبيق أكثر ُيسر ًا للحمايات على جميع املنتجات الزراعية.

االتفاقية بشأن احلماية على الصعيد العملي :أمثلة توضيحية

تـُعتبر احلمايات نادرة للغاية لكنها موجودة بالفعل إذ تـُظهر األمثلة الواقعية بأنه ميكن ألنظمة
وقوانني منظمة التجارة العاملية أن تكون نافذة:
y yحمايات الواليات املتحدة ا ُملطبقة على منتجات الفوالذ .فرضت حكومة الواليات املتحدة
منذ عدة سنوات حمايات (تعرفات إضافية) على الواردات الفوالذية القادمة من أرجاء
العالم .وقامت العديد من البلدان املتأثرة (من االحتاد األوروبي إلى الصني) باتخاذ إجراءات
فورية وفق منظمة التجارة العاملية ُم ّدعية بأن الشروط التي تقتضي فرض إجراءات حماية لم
تكن محققة وأن الواليات املتحدة كانت بذلك تنتهك االتفاقية بشأن احلماية .وحتت هذا
الضغط قررت حكومة الواليات املتحدة سحب احلماية وإلغاء الرسوم املفروضة.
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االتفاقية العامة بشأن جتارة اخلدمات
ما هي اخلدمات؟

ُتعد األعمال املصرفية واالتصاالت والتجميل والتنظيف والتصليح والدعم البرمجي واحملاسبة
وخدمات عديدة أخرى جزء ًا من احلياة اليومية اخلاصة وكذلك احلياة العملية ،كما إنها تلعب
دور ًا كبير ًا في اقتصاد اليوم .يعلم الكثير من الناس ماهية اخلدمات ولكن من الصعب وصفها
نظرياً ،وهي كثير ًا ما توصف بأنها غير ملموسة وغير مرئية ،ولكن التدليك أو اجلراحة الطبية
هي ملموسة واحلملة اإلعالنية غالب ًا ما تكون مرئية بالتأكيد.
رمبا تكون الطريقة األفضل للتفكير باخلدمات هي على أنها أشياء ذات قيمة وغالب ًا ما ندفع ثمنها
ولكنها ليست سلع .وكما تقول القاعدة القدمية املعتمدة على اخلبرة :إن متكمت من أسقاطها
على قدمك فهي بضاعة .ولكن ومرة ثانية هناك غازات معينة تصعد وال تهبط عند إطالقها
وهي بالتأكيد سلع.
رمبا يكون األكثر تثقيف ًا لنا هو أن ننظر إلى قائمة خدمات واثقني بأننا سنعرف ما هي اخلدمة
عندما نراها .أنشأت منظمة التجارة العاملية ذات مرة قائمة بقطاعات اخلدمات تتضمن أكثر من
 150قطاع ًا فرعي ًا تقسم إلى  12قطاع ًا وهي:
.1

1خدمات العمل :وهي فئة ضخمة تتضمن خدمات احترافية اعتبار ًا من اخلدمات
القانونية حتى احملاسبة وخدمات أخرى اعتبار ًا من اإلعالن حتى تنظيم األحداث.

.3

ابتداء من بناء املنازل واألكشاك حتى بناء اجلسور واألبراج.
3خدمات البناء:
ً

.5

ابتداء من املدارس االبتدائية والثانوية وحتى اجلامعات واملعاهد
5خدمات تعليمية:
ً
التدريبية االحترافية.

.2

.4

2خدمات االتصال :تتضمن اخلدمات البريدية واالتصاالت واخلدمات السمعية البصرية
مثل التسجيل الصوتي أو الفيديو.
4خدمات التوزيع :تتضمن البيع باجلملة والتجزئة ومنح االمتيازات.

.6

ابتداء من معاجلة مياه املجاري وحتى تنظيف الشوارع.
6خدمات بيئية:
ً

.8

8خدمات صحية واجتماعية :مثل خدمات املستشفيات والتقاعد.

.7

.9

ابتداء من التأمني واألعمال املصرفية وحتى السمسرة باألوراق املالية
7خدمات مالية:
ً
وادارة االصول.
9خدمات السياحة :مثل الفنادق واملطاعم.
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1010خدمات االستجمام :مثل الترفيه واخلدمات الثقافية.

1111خدمات النقل :وتتضمن النقل البري والقطارات والنقل اجلوي والبحري وخطوط
األنابيب.
1212خدمات أخرى :أشياء أخرى.

ميكن توفير كل هذه اخلدمات ضمن اقتصاد واحد كما ميكن أن تتم التجارة عبر احلدود.

ما هي جتارة اخلدمات الدولية؟ وكيف يتم االجتار باخلدمات بني الدول؟

مثلها مثل جتارة السلع ،ميكن لتجارة اخلدمات أن تتم عبر احلدود ،إذ ميكن أن يكون مزود
اخلدمة في بلد واملستهلك في بلد آخر .هذه تعتبر جتارة.
يتم ذلك بأربع طرق:
النمط األول :التوريد عبر احلدود – اخلدمة تسافر أو تنتقل عبر احلدود :أو ً
ال ،ميكن ملزود
اخلدمة كاحملامي مث ً
ال أن يرسل اخلدمة (على سبيل املثال مذكرة قانونية) عبر احلدود إلى زبون
في بلد آخر (على سبيل املثال عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل) .هذا يشبه جتارة السلع:
املزود أو البائع يبقى في بلده ،والزبون أو املشتري يبقى في بلده ،أما اخلدمة فتعبر احلدود.
يعمل العديد من الفلسطينيني مثل العاملني في مجال االستشارات والوكاالت اإلعالنية على
تصدير اخلدمات بهذه الطريقة.
النمط الثاني :االستهالك خارج البلد – املستهلك يسافر :ثانياً ،ميكن للزبون أن يسافر إلى
مزود اخلدمة الستهالك اخلدمة قبل العودة إلى بلده .فمث ً
ال ميكن للمريض أن يسافر إلى الطبيب
في بلد آخر للعالج ومن ثم يعود إلى بلده .طبع ًا بالنسبة لفلسطني ،يكمن التصدير األكثر
أهمية في هذا النمط في خدمات السياحة فماليني األجانب يأتون إلى فلسطني سنوي ًا الستهالك
خدمات سياحية متفرقة.
النمط الثالث :احلضور التجاري – يؤسس املزود مح ً
ال جتاري ًا خارج البلد :ثالثاً ،ميكن ملزود
اخلدمة أن يؤسس شركة فرعية أو تابعة في بلد آخر لتزويد املستهلكني باخلدمات هناك .فمث ً
ال
غالب ًا ما تقوم البنوك وشركات االتصاالت والسالسل الفندقية وشركات احملاسبة الدولية بفتح
شركات فرعية أو تابعة في بلدان أخرى .تستورد فلسطني خدمات عديدة بهذه الطريقة متام ًا
ابتداء من معاهد التدريب املتخصصة الصغيرة مثل
كما تقوم وفق هذا النمط بتصدير اخلدمات
ً
«معهد إدارة املهنة للتدريب واالستشارة» من غزة التي أسست لها فروع ًا ومكاتب في األردن
واإلمارات العربية ا ُملتحدة ،وصو ً
ال إلى شركة االتصاالت الفلسطينية التي تساهم في العديد
من شركات االتصاالت األجنبية.
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النمط الرابع :حضور األشخاص أصحاب املهن – مزود اخلدمة يسافر :رابعاً ،ميكن ملزود
اخلدمة على نحو جلي أن يسافر إلى الزبون كي يقوم بإيصال اخلدمة ومن ثم يعود .فمث ً
ال
االستشاري أو السمكري ميكن أن يسافر للخارج لتزويد اخلدمة في بلد آخر ومن ثم يعود لبلده.
املربع  :9جتارة اخلدمات الدولية – أربع طرق للتزويد
النمط األول :التوريد عبر احلدود :يتم تبادل
النمط الثاني :االستهالك خارج البلد :يتم
اخلدمات بدون أن يقوم شخص قانوني بعبور
تزويد اخلدمة لشخص أجنبي زائر يغادر البلد
احلدود وذلك عن طريق الهاتف أو الفاكس أو
فيما بعد أما مزود اخلدمة فيبقى في بلده.
البريد االلكتروني أو ما شابه.
النمط الثالث :احلضور التجاري :مزودو
اخلدمة ينشئون فروع ًا (شركات تابعة وفرعية
ومكاتب ممثلني) في بلد ثالث تقوم بتقدمي
خدماتهم من خالل وجودهم في السوق
احمللية في تلك البلدان.

النمط الرابع :احلضور املؤقت ألصحاب
املهن :يتم تزويد اخلدمة عن طريق أشخاص
موهوبني يسافرون إلى البلد املستهدف
وينجزون اخلدمات هناك قبل العودة إلى
بلدهم.

ما هي املشكالت؟

عندما يتم فهم جتارة اخلدمات الدولية ،تصبح املشكالت والتحديات واضحة فهي تكون في
الغالب نفس املشكالت والتحديات في جتارة السلع مع بعض اخلصوصية ،إذ ميكن أن تتعرض
املصدرة أو املصدرين للخدمة التمييز في األسواق األجنبية ،فمث ً
ال ميكن لوكاالت
اخلدمات
َّ
اإلعالن الفلسطينية املتعاقدة لغرض القيام بحمالت إعالنية في األردن أن تدفع ضرائب
أعلى أو تواجه صعوبات أكثر في اإلجراءات اإلدارية من منافسيهم األردنيني ،أو قد ال يكون
باإلمكان دخول السوق بالدرجة األولى ،فمث ً
ال تسمح مصر فقط للمحاميني املصريني بخدمة
الزبائن في مصر مستبعدين احملاميني الفلسطينيني واألجانب اآلخرين .وفي حاالت عديدة
تكمن الصعوبات في تفاصيل األنظمة احمللية ،فمث ً
ال من الصعب أو املكلف احلصول على
اعتراف بالشهادة بالنسبة إلى طبيب فلسطيني يريد تقدمي استشارة طبية متخصصة في تركيا.
في حني تتأثر جتارة اخلدمات لألسباب الواردة أعاله بالقوانني واألحكام ا ُملطبقة (غالب ًا إلى حد
كبير) ،ال تنطبق بعض التحديات التي تواجه جتارة السلع على جتارة اخلدمات ،إذ ال يكون
هناك عادة تعرفة جمركية وال تقييم جمركي وال إجراءات جمركية أو غيرها من اإلجراءات
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احلدودية .ويجعل ذلك تصدير واستيراد اخلدمات (السيما وفق النمط األول والنمط الثاني)
أكثر سهولة من تصدير واستيراد السلع خاصة في أماكن مثل فلسطني حيث تعتبر احلدود حتدي ًا
عملي ًا كبيراً.

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات باختصار

تعتبر االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات واحدة من الركائز الثالثة األساسية ملنظمة التجارة العاملية
جنب ًا إلى جنب مع االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة واتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة
بالتجارة فهي مثلها مثل االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة املتعلقة بتجارة السلع تهدف لتغطية
املشكالت األساسية في اخلدمات .وبالنسبة إلى مزودي اخلدمة ـ يستحق األمر إلقاء نظرة
تفصيلية على االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات واتفاقيات أخرى في جتارة اخلدمات على اعتبار
أنهم يتعاملون مع حتديات هامة عديدة تواجههم عندما يصدرون خدماتهم أو عندما يستوردون
خدمات من اخلارج .بإيجاز:
y yمعاملة الدولة األكثر رعاية :االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات تطلب من أعضاء منظمة
التجارة العاملية معاملة اخلدمات ومزودي اخلدمات من الدول األعضاء في املنظمة مثل
معاملة اخلدمات ومزودي اخلدمات من أي بلد آخر.

y yالتزامات الدخول (النفاذ) إلى السوق  -قيد التفاوض ،لكل قطاع على حدة :وفق ًا
لالتفاقية العامة لتجارة اخلدمات ،يقوم أعضاء منظمة التجارة العاملية بتقدمي التزامات
معينة ملنح اخلدمات األجنبية ومزودي اخلدمات الدخول (النفاذ) الى أسواقهم .وعلى
أية حال ،يتم التفاوض على هذه االلتزامات بشكل مستقل عندما تنضم دولة إلى منظمة
التجارة العاملية؛ لذلك ال يوجد فتح أوتوماتيكي للسوق على الرغم من أن األعضاء
اآلخرين سيطلبون الكثير من فلسطني عندما تنضم إلى منظمة التجارة العاملية .وهكذا فإن
على مزودي اخلدمات الفلسطينيني وصانعي القرار أن يكونوا مستعدين للتفاوض ،أي
أن عليهم معرفة القطاعات التي يكونون مستعدين لفتحها واألخرى التي لن يتم فتحها،
إضافة إلى حتديد مكامن اخلطوط احلمراء .وهم يحتاجون أيض ًا ملعرفة اخلدمات التي
يريدون استيرادها أكثر والتي ميكن أن يتم التسهيل لها عن طريق تطبيق التزامات ملزمة من
شأنها أن تعطي راحة أكثر ملزودي اخلدمة األجانب الراغبني بتقدمي هذه اخلدمات.

y yاملعاملة الوطنية  -قيد التفاوض ،لكل قطاع على حدة :في تناقض جلي مع االتفاقية العامة
للتعرفة والتجارة ،ال تتوقع االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات معاملة وطنية تلقائية (معاملة
متساوية للخدمات احمللية واألجنبية وكذلك مزودي تلك اخلدمات) .وميكن للخدمات
األجنبية ومزوديها أن تنعم بهذا الشكل من ضمان عدم التمييز عندما يكون ذلك متضمن ًا
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وبشكل محدد في االلتزامات اخلاصة للدولة املستوردة .ويعني هذا بأن التفضيالت بالنسبة
إلى املزودين احملليني للخدمة (مثل األطباء احملليني واحملاميني وسماسرة األوراق املالية)
ميكن أن تـُصان في مفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية .وهنا أيض ًا يجب
على سماسرة األوراق املالية الفلسطينيني على سبيل املثال أن يكونوا مستعدين ويعرفوا
مصاحلهم جيد ًا ليكونوا قادرين على ضمان ذلك.

y yاألنظمة احمللية (على سبيل املثال الترخيص واإلقرار) :االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات
هي اتفاقية فتية ،كما أن أحكام النظام احمللي ليست قوية مبا يكفي بعد (يتم حالي ًا مناقشة
أحكام جديدة في منظمة التجارة العاملية) .وعلى الرغم من ذلك ،إن االتفاقية العامة
لتجارة اخلدمات تقضي على سبيل املثال بأن تقدم الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية
إجراءات منطقية إلقرار مؤهالت مزودي اخلدمة احملترفني األجانب (كاحملامني واألطباء
واحملاسبني أو املهندسني) في حال الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بدخول السوق في هذه
القطاعات .يجب أيض ًا على هذه الدول التأكد بأن هناك إجراءات منطقية للتراخيص وأن
هناك إمكانية الستئناف القرارات الصادرة بشأن التراخيص.
y yاستثناءات عامة واستثناءات أمنية :مثلها مثل االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ،تسمح
االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات للحكومات بأن تنفذ سياسات غير جتارية شرعية (مثل
احلفاظ على البيئة والسالمة واألخالقيات العامة واألمن) وأن «تنتهك» التزاماتها وفق
االتفاقية إذا دعت احلاجة شريطة أال يساء استخدام هذه االستثناءات.
ال تتضمن االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات بعد أية أحكام بخصوص الدعم احلكومي،وهنا
ميكن للدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية تقدمي الدعم بحرية ملزودي اخلدمة .عالوة
على ذلك ،إن االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات ال تتناول إمكانية إجراءات احلماية (املفاوضات
بخصوص البندين جارية في منظمة التجارة العاملية ،ولكن ال يبدو بأن هناك أنظمة جديدة سيتم
إصدارها في وقت قريب).

االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات على الصعيد العملي :أمثلة توضيحية

تواجه اخلدمات عقبات عدة عندما يتم تصديرها أو استيرادها ،ويعلم كل مزودي اخلدمات أنه
ليس من السهل دخول أسواق اخلدمات األجنبية ،فبعض العقبات التي يواجهونها تتعلق بطبيعة
العمل ،مثل اخلبرة األكثر أو التجهيزات األفضل املتوافرة لدى املنافسني أو أفضلية طبيعية للمزودين
احملليني ألنهم يتحدثون اللغة ويعلمون عن السوق .وال ميكن معاجلة هذه العقبات عبر االتفاقية
العامة لتجارة اخلدمات أو أي اتفاقيات جتارية أخرى وهي تعكس طبيعة اللعبة أال وهي التنافس.
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هناك عقبات أخرى تفرضها القوانني واألنظمة والقرارات اإلدارية التي تتخذها السلطات
احلكومية ،وميكن أن تندرج هذه حتت االتفاقية العامة للتجارة في اخلدمات أو اتفاقيات خدمات
أخرى (االتفاقيات املستقبلية في اخلدمات ضمن إطار اليورو -متوسطي) وفي اتفاقية منطقة
التجارة احلرة العربية الكبرى .لندرس األمثلة املتخيلة التالية:
y yشركة تأمني فلسطينية تريد أن تؤسس فرع ًا في أيرلندا :شركة تأمني فلسطينية تريد أن
تؤسس فرع ًا في أيرلندا لتأمني السفر حلجاج األراضي املقدسة الكاثوليك .حتتاج الشركة
إلى رخصة تأمني خاصة من سلطات التأمني في ايرلندا .ووفق ًا التفاقية منطقة التجارة
احلرة العربية الكبرى (هذا في حال كانت فلسطني عضو ًا في منظمة التجارة العاملية) أو وفق ًا
التفاقية اخلدمات املستقبلية بني اإلحتاد األوروبي وفلسطني ،ستملك الشركة حقوق ًا معينة
تتضمن حق املعاملة باملثل على األقل مع أي شركة تأمني أجنبية أخرى في أيرلندا وحق
املعاملة باملثل مع شركات التأمني األيرلندية (اإلحتاد األوروبي تعهد بالتزامات وطنية كاملة
أليرلندا في منظمة التجارة العاملية).

y yمؤسسة قانونية فلسطينية تريد أن تقدم استشارات لزبائن أملان في القانون الدولي :مؤسسة
قانونية فلسطينية تعمل في تقدمي االستشارات لزبائن أملان حول القانون الدولي ،تريد
تقدمي هذه اخلدمات لزبائن في أملانيا عبر البريد االلكتروني والفاكس والهاتف .إن هذه
الشركة االستشارية ستخضع للقانون األملاني في االستشارة القانونية الذي يفرض شروط ًا
تأهيلية معينة على األشخاص الذين يزودون خدمات قانونية في أملانيا .ولكن مبا أن أملانيا
ألزمت نفسها وفق ًا التفاقية منظمة التجارة العاملية بأن تسمح للمحاميني املؤهلني من أعضاء
منظمة التجارة العاملية بتقدمي االستشارة في القانون الدولي فإن املؤسسة الفلسطينية سيكون
لها احلق القانوني لفعل ذلك ما أن تصبح فلسطني عضو ًا في املنظمة.
y yدليلة سياحية فلسطينية في املغرب :إن أية دليلة سياحية فلسطينية تريد مرافقة مجموعة
سياحية فلسطينية في جولتهم عبر املغرب ميكن أن تواجه أنظمة مغربية قاسية جتاه األدالء
السياحيني .وقد ال ُيسمح لها بالعمل كدليلة على اإلطالق أو قد حتتاج لتقدمي طلب
احلصول على رخصة هناك والتي قد تكون خاضعة لشروط تأهيلية صارمة ورمبا تواجه
الكوتا (العدد األقصى للرخص التي متنح لألجانب) .من ناحية أخرى ،قامت املغرب
بالتزام وفق االتفاقية العامة بشأن جتارة اخلدمات بالسماح لـ «قادة اجلوالت السياحية»
مبرافقة املجموعات السياحية األجنبية .وما أن تصبح فلسطني عضو ًا في منظمة التجارة
سيسمح ملدير اجلولة السياحية بالتالي مبرافقة املجموعات السياحية الفلسطينية في
العاملية ُ
املغرب.
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y yمصرف فلسطيني يؤسس فرع ًا في دول عربية أخرى ميكن أن يواجه شروط ًا بخصوص
احلد األدنى لرأس املال والنسبة املئوية األعلى للملكية األجنبية أو العدد األقصى لفروع
البنوك في مدن بحجم معني .ويعتمد مدى كون هذه الشروط قانونية وفق قانون منظمة
التجارة العاملية على االلتزامات اخلاصة بتلك الدول العربية وفق االتفاقية العامة بشأن جتارة
اخلدمات.
y yغير مسموح لألجانب مبن فيهم الفلسطينيني بامتالك األراضي في السويد :هذا يعني بأنه
حتى لو مت السماح للشركة الفندقية الفلسطينية بتشغيل فندق في السويد ،فهي ستظل
تفتقر إلى امليزات مقارنة مع املنافسني احملليني ألن لديها مستوى أقل من أمن احليازة على
بناها التحتية (الفندق) لذلك ال تستطيع احلصول على صك الرهن الالزم لتمويل األثاث.

تشكل أنظمة من هذا النوع عقبات في وجه اخلدمات األجنبية ومزوديها مفروضة من قبل
احلكومة احمللية .وميكن أن تتم معاجلة هذا النوع من العقبات ورمبا إزالتها عبر االتفاقيات الدولية
مثل االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات أو اتفاقية جتارة اخلدمات اليورو-متوسطية املستقبلية.

اتفاقية التجارة املرتبطة بجوانب حقوق امللكية الفكرية
ملاذا امللكية الفكرية؟

حتتاج مؤسسات األعمال إلى األفكار واالختراعات واألصوات واألسماء لبناء منتجاتها أو
لتسويق خدماتها أو لتأسيس وصون شهرتها .إن ملؤسسات األعمال هذه ولألشخاص الذين
يخلقون األفكار واالختراعات والصور وغيرها مصلحة كبيرة في حماية امللكية الفكرية،
فبدون هذه احلماية (السيما بدون حصرية هذه امللكية الفكرية وإمكانية التحكم بها) سيكون من
املستحيل استخالص قيمتها .على سبيل املثال ،بدون حماية براءة االختراع (وهي تعني احلق
في استثمار األدوية املطورة حديث ًا حصري ًا لعدد معني من السنوات) ال تكون للشركات الدوائية
القدرة املالية على االستثمار في البحث والتطوير املطلوبني لتطوير أدوية جديدة .وبدون حماية
العالمات التجارية لن يكون لشركات مثل كوكا كوال وطيبة أو موفنبيك القدرة على الدفاع عن
نفسها ضد شركات أخرى تستخدم عالماتها التجارية لبيع منتجاتها أو خدماتها .هذا ال يعني
فقط بأن االستثمار الذي وضع لبناء ماركة جتارية قوية أصبح خاسر ًا ولكن بأنه ميكن أيض ًا القيام
بسهولة بتدمير الشهرة التي مت بناؤها عن طريق االستخدام غير املرخص للماركة التجارية من
قبل منافسني أقل كفاءة .وبدون حماية حقوق النسخ لن يتمكن صانعوا األفالم واالستوديوهات
غالب ًا من إنتاج رأس املال إلنتاج األفالم بالدرجة األولى ألنهم لن يكونوا قادرين على استعادة
التكاليف على اعتبار أن كل شخص ينسخ أفالمه مجاناً.
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مصالح املجتمع واحلاجة إلى التوازن

في نفس الوقت ،للمجتمع مصلحة في ضمان احلصول على بعض من هذه القضايا املتعلقة
بامللكية الفكرية مبا فيها على األخص االختراعات املفيدة أو األعمال الفنية .على سبيل املثال،
ال يجب أن يبقى دواء جديد مفيد حتت السيطرة احلصرية ملخترعه لألبد (الذي سيطلب أسعار
احتكارية عالية طاملا أن براءة االختراع سارية املفعول) ،وإمنا يجب أن يتحرر في النهاية وبالتالي
تستطيع شركات منافسة إنتاجه وبيعه بأسعار تنافسية لفائدة املرضى الذين هم بحاجة إليه.
وهكذا يجب أن يكون هناك وقت محدد لبراءات االختراع .في بعض احلاالت عندما يكون
حامل براءة االختراع غير قادر أو غير راغب بإنتاج أو بيع منتجات في سوق معينة أو بيعها
بأسعار معقولة ميكن أن تكون هناك مصلحة للسماح لشركة أخرى إلنتاج أدوية مطلوبة.
وكذلك األمر بالنسبة لألعمال الفنية التي يجب أن تصبح ُمتاحة بشكل مجاني على األقـل بعد
مدة زمنية محددة من موت الكاتب أو الفنان أو املوسيقي .ويجب أن تكون بعض النصوص أو
األصوات أو الصور متاحة ومجان ًا بشكل فوري ألن املصلحة العامة أهم من حقوق املؤلف،
نذكر على سبيل املثال ،اخلطابات السياسية والنصوص العامة وما إلى ذلك .وكذلك رمبا يجب
أن يسمح ببعض االستخدام املجاني للمواد احملررة التي متلك حقوق ألسباب أخرى كالثقافة
مثل نسخ نص من كتاب لغرض التدريس في املدارس.
املثال العكسي هو العالمات التجارية .ال توجد حاجة للمجتمع أو أي شخص أخر للوصول
إلى العالمات التجارية لذلك يجب أن تبقى امللكية احلصرية لهذه األعمال التي استثمرت
الوقت واملال لبنائها.
مبعنى آخر حماية امللكية الفكرية أمر هام ولكن تصميمها وتنفيذها يتطلبان توازن حذر مع
املصالح األخرى.

قضايا امللكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (أو :ملاذا توجد اتفاقية حقوق امللكية الفكرية
املتصلة بالتجارة؟)
ميكن للملكية الفكرية أن تؤثر على التجارة العاملية بطرق عديدة .احلماية الضعيفة أو عدم
احلماية في سوق التصدير يجعالن من الصعب على مؤسسات األعمال التي تعتمد على براءات
االختراع والعالمات التجارية واحلقوق وأشكال أخرى من امللكية الفكرية في منط عملها (مثل
الشركات الدوائية واملوسيقيني وسلسلة املطاعم العاملية ومصممو البرمجيات) أن تقوم بالتبادل
التجاري مع ذلك السوق بسبب عدم وجود حماية فاعلة للمنتجات .وعلى العكس ميكن أن
حتدث عرقلة الستيراد سلع وخدمات مرغوبة بسبب عدم وجود حماية للملكية الفكرية .على
سبيل املثال ،أصبح املوسيقيون األجانب ميتنعون عن عمل عروض في فلسطني بسبب فقدان
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حماية حقوق النسخ (العديد ما يزال يأتي لغرض التضامن وليس كنشاط جتاري راسخ ودائم).
هذا يعني بأن جتارة اخلدمات تتأثر .الشركات األوربية املنتجة لألجهزة البيئية عالية التقنية
أصبحت مترددة في بيع وتنصيب هذه األجهزة في الصني ألنها تخشى من قرصنة منتجاتها (يتم
نسخها من دون إذن ودفع) وهذا يؤثر على التجارة (استيراد سلع مرغوبة) والبيئة في الصني (ال
ميكن االستفادة من تلك األجهزة).
من جهة أخرى ،تعني حماية امللكية الفكرية إعطاء حقوق حصرية ملالكي براءات االختراع
ومالكي حقوق النسخ وما إلى ذلك .هذا يعني أن بإمكانهم وقف إنتاج وبيع واستيراد نسخ
منتجاتهم ،أي منع االجتار بهذه النسخ .وهنا أيض ًا تبرز احلاجة لتحقيق التوازن.
ثالثاً ،إن الفروقات في حماية امللكية الفكرية في أسواق عديدة ميكن أن جتعل من الصعب
إدارة الواردات والصادرات (مثل الفروقات بني معايير املنتج والفروقات األخرى في األنظمة
واألحكام).

ماذا يقول قانون منظمة التجارة العاملية :اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
بإيجاز

تؤسس اتفاقية التجارة ذات الصلة بحقوق امللكية الفكرية حلد أدنى من معايير حماية امللكية
وتعرف هذه املعايير حقوق امللكية الفكرية التي يلتزم بها أعضاء منظمة التجارة العاملية
الفكريةّ .
حلماية مجالهم واتساعهم باإلضافة إلى إجراءات تتعلق مبنح هذه احلقوق وإنفاذها والتي
يتوجب على الدول األعضاء في املنظمة احترامها وفق ًا لقوانينهم الداخلية .وهي تبني أيض ًا احلد
األدنى من املعاجلات والعقوبات.
إن معايير اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة هي في احلقيقة معايير عالية نسبياً،
وغالب ًا ما يكون التوصيف مفصالً .وتعتبر املعايير احلد األدنى مما تطلبها االتفاقية والتي يسمح
للدول ألعضاء في منظمة التجارة العاملية بتوفير حماية أكبر للملكية الفكرية.
تقوم اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة على معاهدات أخرى للملكية الفكرية
موجودة مسبقاً ،ولقد مت دمج الكثير من البنود مباشرة في اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة
بالتجارة ،ما جعل احلماية الدولية للملكية الفكرية أقوى ألن املعايير األساسية للملكية الفكرية
تلقى دعم ًا بتنفيذها عن طريق منظمة التجارة العاملية لتسوية النزاعات.
تطلب اتفاقية التجارة املتصلة بحقوق امللكية الفكرية من أعضاء منظمة التجارة العاملية أن متنح
وتدافع عن حقوق امللكية الفكرية التالية:
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y yبراءات االختراع (حماية االختراعات ،مثل منح براءة اختراع لعقار مت اكتشافه حديثاً).

y yحقوق النسخ واحلقوق املرتبطة (حماية أساليب التعبير كالنصوص واملوسيقى والصور
واألفالم والعروض ،على سبيل املثال حماية كتب محمود درويش).

y yالعالمات التجارية (حماية األسماء والرموز الرئيسية والتي متييز بضاعة وخدمات عمل
جتاري ما ،مثل اسم «كوكا كوال».
y yالتصاميم الصناعية (حماية تصاميم املنتجات ،مثل الهيكل املعدني لسيارة البورش).

y yتصاميم اإلطار العام للدوائر املدمجة (تصاميم رقاقات الكومبيوتر ،مثل معاجلات إنتل
آي سيفن).

y yاملعلومات السرية (أسرار العمل التي يبذل املالك جهود ًا حلفظها ،مثل خلطة أو وصفة
الكوكا كوال).

y yالدالالت اجلغرافية (دالالت املنشأ اجلغرافي للسلع أو اخلدمات التي يربطها املستهلك
مبواصفات معينة ،مثل النبيذ الفوار من «شمبانيا» وهو إقليم في فرنسا).

يجب أن متنح بعض هذه احلقوق لفترات زمنية دنيا تنتهي بعدها صالحيتها (مث ً
ال براءات
االختراع متنح ملدة عشرين سنة وحقوق النسخ خلمسني سنة بعد موت املؤلف) .والبعض اآلخر
مثل العالمات التجارية يتم جتديدها بدون حتديد( .كما رأينا أعاله ،عند وجود هذه احلقوق
للملكية الفكرية لن تكون هناك مصلحة قانونية لآلخرين باستخدام احلق احملمي).
تتوقع اتفاقية التجارة املتصلة بحقوق امللكية الفكرية عدد ًا من االستثناءات الهامة مثل حق الدول
األعضاء في منظمة التجارة العاملية في منح رخص إلزامية الختراعات متلك براءة اختراع في
ظروف معينة (مث ً
ال عند وجود حالة طوارئ على مستوى البلد كالوباء) أو احلق في إعادة اإلنتاج
على نطاق ضيق وخاص وألغراض غير جتارية (استخدام عادل) للمواد التي متلك حقوق نسخ
(مث ً
ال السماح بنسخ قرص موسيقى مت شراؤه قانوني ًا ألحد أفراد األسرة).
تتعمق اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة أكثر وبشكل مفصل في آليات اإلنفاذ
يضمنوها في قوانينهم احمللية؛ أي
اخلاصة بحقوق امللكية الفكرية التي يجب على األعضاء أن ِّ
األدوات املتوافرة حلاملي احلقوق ( احملليني واألجانب) ليتمكنوا من إنفاذ حقوقهم عبر وسائل
إدارية وقضائية (كما أنها تصف حقوق «املنتهكني»املزعومني حلقوق امللكية الفكرية في هذا
السياق بحيث متكنـّهم من الدفاع عن أنفسهم ضد االعتداءات غير املبررة عليهم من قبل حاملي
احلقوق املزعومني).
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تتضمن أدوات التنفيذ التالي:
y yإجراءات قضائية مدنية .وتعني إمكانية مقاضاة حاملي حقوق امللكية الفكرية (كأصحاب براءات
االختراع واملؤلفني)ملن ينتهكون حقوقهم .يجب أن تكون هذه اإلجراءات عادلة ومنصفة.

y yأحكام تتعلق باألدلة التي تنظم املعلومات التي يجلبها املدعي (حامل احلقوق املهضومة)
والتي يطلبها املنتهك املفترض.
y yقوانني تتعلق باألضرار التي تشترط وجود أضرار مقبولة متوفرة حاملا يحدث انتهاك
للحقوق امللكية الفكرية.

y yتوافر موانع فعالة مثل فساد السلع التي انتهكت حقوق نسخها.

y yتوافر إجراءات مؤقتة .تعني أنه يجب أن يتمكن حاملو احلقوق املتضررين من احلصول
فور ًا على إنذار من احملكمة إليقاف االنتهاكات التي حتدث أو هي على وشك أن حتدث.
تعد هذه وسيلة هامة ألن عنصر الوقت يكون حاسم ًا في كثير من احلاالت ،فما أن تصبح
بضاعة «مزيفة» في السوق يقع الضرر.
y yتوافر إجراءات احلدود .أي أن حاملي احلقوق الذين يعلمون بأن هناك سلع مزيفة أو
منتجات منتهكة لبراءة اختراع على وشك أن يتم استيرادها يجب أن يكونوا قادرين على
طلب إيقاف دخولها إلى السوق من سلطات اجلمارك.

االتفاقية العامة املتصلة بحقوق امللكية الفكرية في إطار عملي :أمثلة توضيحية

إن االتفاقية العامة املتصلة بحقوق امللكية الفكرية تقدم حماية قوية لألعمال – أصحاب براءات
االختراع و حاملي حقوق النسخ وأصحاب العالمة التجارية وآخرين .بعض األمثلة (ا ُملتخيلة):
y yبيرة « »Taybehاملزيفة في األردن .أنشأ مصنع اجلعة الفلسطيني «طيبة» سوق صغير
ومربح لشاربي البيرة (اجلعة) األردنية ،ومت تسجيل املاركة في األردن .وهناك مصنع
يقدم منتج ًا جديد ًا اسمه « »Taybaباإلنكليزية (باألحرف الالتينية) .االسم
أردني للجعة ّ
باألحرف العربية هو نفس اسم املاركة الفلسطينية ،لذلك يحق ملصنع اجلعة الفلسطينية
أن يطلب من احملاكم األردنية منع استخدام االسم للبيرة األردنية وإيقاف املنتجات التي
وضعت عليها لصاقات االسم سلف ًا شريطة أن يكون القانون األردني يضمن إجراءات
فاعلة بهذا الصدد .ففي حال لم تقدم هذه اإلجراءات املعايير األدنى التي أوصت بها
اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ،ولو كانت فلسطني عضو ًا في منظمة
التجارة العاملية (أو لو كانت تضمن معايير ملكية فكرية مشابهة وفق ًا التفاقية جتارية أخرى
مع األردن) ،فإنه ميكن للحكومة الفلسطينية أن تطلب من احلكومة األردنية احترام حقوق
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طيبة « »Taybehفي األردن .وإن دعت احلاجة ميكن أن يتم ذلك عن طريق آلية تسوية
النزاعات اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية.

y yالنسخ غير املرخص لبرمجيات متخصصة فلسطينية في اململكة العربية السعودية :شركة
برمجيات في غزة تصمم برنامج « نقطة بيع» مخصصة للزبائن السعوديني ،فتقوم شركة
سعودية بنسخ هذا البرنامج وتبيعه لزبائن آخرين .ميكن لفلسطني وفق ًا التفاقية حقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة أن تطلب إلى السعودية ضمان أنه ميكن للشركة أن تقوم
على نحو فعال (التي مقرها غزة) مبنع خروقات حقوق النسخ.

y yأصحاب الرخصة الفلسطينيني ملستحضرات دوائية حتمل عالمة جتارية يواجهون «واردات
موازية» غير مرخصة من الهند .تعمل شركة دوائية فلسطينية في إنتاج وتسويق دواء أملاني
مشهور يدعى «غالديول» في فلسطني .الشركة الفلسطينية حتمل رخصة من صاحب
دواء
املاركة األملانية وتدفع أجور ًا سنوية مقابل ذلك .وتريد شركة دوائية هندية أن تبيع ً
يحمل نفس االسم في فلسطني .ميكن أن يطلب أصحاب الرخصة الفلسطينيني إلى
سلطات اجلمارك الفلسطينية إيقاف تلك السلع على احلدود .وإن دعت احلاجة ميكن أن
يحصلوا على الدعم من صاحب العالمة التجارية ورمبا من احلكومة األملانية (أو املفوضية
األوربية) .وميكن أن يتم ذلك وفق ًا التفاقية الشراكة االوروبية الفلسطينية املؤقتة التي
تطلب من األطراف بأن يضمنوا حماية امللكية الفكرية متاشي ًا مع املقاييس العاملية العالية.
ميكن أن تكون هذه املطالبات أكثر دقة وقوة وفق ًا لألحكام التفصيلية التفاقية التجارة العامة
املتصلة بامللكية التجارية حاملا تصبح فلسطني عضو ًا في منظمة التجارة العاملية.

2 2.2.2قوانني منظمة التجارة العاملية املستقبلية :االتفاقية القادمة لتسهيل
التجارة (على سبيل املثال)

قوانني منظمة التجارة العاملية ليست كامل ًة بعد إذ هناك العديد من املجاالت التي حتتاج (أو
ستحتاج) إلى أنظمة جديدة أو أكثر تفصيالً .ومن األمثلة البارزة على ذلك مسألة تسهيل
التجارة ،أي مبفهوم عريض :احلاجة إلى تنظيم وضبط عمليات تصميم وتطبيق اإلجراءات
وانتهاء بطرق العبور.
واآلليات ذات الصلة باالستيراد والتصدير بدء ًا بالنماذج اجلمركية
ً

تضم املواضيع التي يتم التفاوض بشأنها ضمن املفاوضات اجلارية «ألجندة الدوحة للتنمية»
حتسني وتطوير أنظمة تسهيل التجارة .من ناحية أخرى ،وعلى عكس معظم املجاالت
األخرى ،تتقدم املفاوضات حول تسهيل التجارة على نحو ثابت وهي على وشك االكتمال،
وبالرغم من وجود العديد من التفاصيل التي لم يتم الفصل بشأنها بعد ،يجدر التوقع بأن الدول
األعضاء في منظمة التجارة العاملية قد تصل قريب ًا إلى اتفاق حول االتفاقية اجلديدة لتسهيل
التجارة اخلاصة باملنظمة.
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ما هي املشكالت؟

يواجه التجار في دول عديدة تعدد ًا في اإلجراءات تتضمن العقبات اإلدارية واملؤسساتية وعدم
كفاءة امليناء واجلمارك وإجراءات احلدود التجارية املطولة واملعقدة والشروط التوثيقية غير
الضرورية وتعدد األجور والتكاليف لسبب غير واضح .كل ذلك يؤدي إلى كلفة نقل إضافية.
يتعلق تسهيل التجارة بتخفيض تكاليف النقل من خالل إزالة وتبسيط وتنسيق اإلجراءات
والعمليات املعقدة املرتبطة بالتجارة .وأساس ًا يتعلق تسهيل التجارة بتجنب الهدر غير الضروري
في الوقت واملصادر التي تلحق خسائر باملنتجني والتجار واملستهلكني.
لذلك وافقت الدول األعضاء في املؤمتر الوزاري في الدوحة على بدء املفاوضات التي تهدف
لتوضيح وحتسني اتفاقية العامة للتعرفة والتجارة املادة اخلامسة (حرية النقل) واملادة الثامنة
(الرسوم واإلجراءات الشكلية املتصلة باالستيراد والتصدير) واملادة العاشرة (إصدار وإدارة
قوانني التجارة) .تهدف املفاوضات أيض ًا إلى تعزيز الدعم الفني وبناء القدرة في مجال تسهيل
التجارة وحتسني التعاون الفاعل بني اجلمارك والسلطات املعنية األخرى في مجال تسهيل
التجارة ومواضيع االمتثال لقوانني اجلمارك.

ماذا يقول نص التفاوض ملنظمة التجارة العاملية؟

حتدث مفاوضات تسهيل التجارة على أساس مسودة نص التفاوض («نص التفاوض») الذي
صدرت النسخة األخيرة منه ( )TN/TF/W/165/Rev.13في  17تشرين األول .2012
ويمُ ثل نص التفاوض طبعة زرقاء (مخططاً) التفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تسهيل التجارة.

يتألف نص التفاوض من قسمني :يتضمن القسم األول ضوابط تسهيل التجارة الفعلية أو قوانني تسهيل
التجارة ،ويتضمن القسم الثاني االستثناءات والتسهيالت املقدمة للدول النامية واألقل تطوراً.
املواضيع الفنية الرئيسية التي هي قيد املفاوضات حتت القسم األول هي كالتالي:

y yنصوص الشفافية التي تتضمن املادة ( 1إصدار وتوفر املعلومات) واملادة ( 2اإلصدار
واالستشارة املسبقة) واملادة ( 5مقاييس أخرى لتعزيز النزاهة وعدم التمييز والشفافية)
واملادة ( 6الضوابط املفروضة على األجور والتكاليف أو على عالقة باالستيراد والتصدير)؛

y yالنصوص التي تهدف لتسهيل إجراءات اجلمارك التي تتضمن املادة ( 3احلكم املسبق)
واملادة ( 7حترير وتخليص السلع) واملادة ( 9تعاون اجلمارك)؛
y yنصوص العبور التي تضمن املادة ( 11حرية العبور) واملادة  9اإلضافية (تصريح بالبضاعة
املنقولة أو اجلارية نقلها)؛
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y yنصوص متعلقة بتنسيق وتنظيم اإلجراءات الشكلية ذات الصلة بالتجارة وتتضمن املادة 10
(اإلجراءات الشكلية املتعلقة باالستيراد والتصدير والنقل) واملادة ( 6الضوابط املفروضة
على األجور والتكاليف أو على عالقة باالستيراد والتصدير)؛
y yنصوص متعلقة بإدارة تنظيم التجارة وتضمن املادة ( 4إجراءات االستئناف القضائي)؛
y yنصوص متعلقة بالتعاون اجلمركي وتضمن املادة ( 9تعاون مكتب احلدود).

يتضمن القسم الثاني من نص التفاوض والذي يندرج حتت عنوان «أحكام املعاملة اخلاصة
التفضيلية لألعضاء من الدول النامية والدول األقل منواً» استثناءات وتسهيالت للدول النامية
والدول األقل منواً .تتجاوز هذه التسهيالت أحكام املعاملة اخلاصة التفضيلية في اتفاقيات
منظمة التجارة العاملية احلالية والتي متت مناقشتها حتت القسم  2-1-3أدناه لتضم تسهيالت
جديدة تتضمن التسهيل للدول النامية والدول أقل منو ًا لتصنف بنفسها أحكام تسهيل التجارة
في ثالث فئات مختلفة حسب مصاحلها وتعيد صياغة احلاجات واألولويات واجلاهزية لتنفيذ
أحكام كهذه :الفئة (أ) مث ً
ال هي فئة أحكام تسهيل التجارة التي تتضمن تنفيذ ًا فورياً .والفئة
ال (فترة انتقالية) والفئة (ج) تطلب تنفيذ ًا مؤج ً
(ب) تتطلب تنفيذ ًا مؤج ً
ال وشرطية املساعدة
وهذا يعني بأن الدول النامية أو األقل منو ًا حتتاج وقت ًا ومساعدة لتنفيذ أحكام تسهيل التجارة
حتت التزامات الفئة (ج) .وتتضمن التسهيالت األخرى املرونة بشأن إعادة جدولة االلتزامات
(االنتقال بني الفئات) والسعي لتمديد الفترة االنتقالية (آلية التنبيه املبكر) وفترة سماح من أجل
تطبيق قوانني تسوية النزاعات.
وهناك مجموعة أخرى من القوانني حتت القسم الثاني تتعلق بتقدمي بناء القدرة واملساعدة من
قبل املانحني.

مستقبل التسهيل التجاري

ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت املفاوضات اجلارية ستؤدي إلى اتفاقية جديدة في التسهيل
التجاري وبالتالي إلى قواعد جديدة متعلقة بالتسهيل التجاري أو ال .ويحدث حالي ًا في جنيف
دفع من قبل العديد من األعضاء لتحقيق نتائج ُمبكرة («حصاد ُمبكـّر») فيما يتعلق بالتسهيل
ٌ
التجاري في املؤمتر الوزاري القادم املزمع عقده في بالي نهاية هذا العام ( .)2013وعلى أية حال
ال تزال هنالك العديد من العناصر الغير محسومة في نص التفاوض بشأن التسهيل التجاري
والتي تتطلب انتباه إضافي للوصول إلى اتفاقية بشأنها.
معظم الدول نظري ًا متفقة على أن التسهيل التجاري أمر مرغوب على اعتبار أنه يسهل التجارة
ويحسن احلوكمة املتعلقة بها .ويقول البعض أن قواعد التسهيل التجاري والتي هي قيد التفاوض
ّ
تسهل الواردات أكثر من الصادرات وبالتالي ال ميكنها أن متثل بشكل كامل مصالح الدول النامية
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والدول األقل منواً .البعض األخر يقول بأن تنفيذ قواعد معينة في التسهيل التجاري يتطلب
استثمارات كبيرة في البنى التحتية والتي ال متثل بالضرورة أولويات اإلصالح للدول النامية
والدول األقل منواً.
بالرغم من ضرورة أخذ هذه احلجج بعني االعتبار ،إال أن التقييم النهائي حول ما إذا كان عقد
اتفاقية التسهيل التجاري وشيك أم ال يعتمد بشكل كبير على العناصر األخرى التي سيتم
ادراجها و(حتقيقها) في حزمة «احلصاد ا ُملبكر».

«2 2.2.3املعاملة التفضيلية اخلاصة» :االستثناءات والتسهيالت للدول
النامية والدول األقل منو ًا

تتضمن اتفاقيات التجارة العاملية احلالية األمناط التالية من شروط املعاملة اخلاصة التفضيلية أو
التسهيالت التي تقدم للدول النامية والدول األقل منو ًا بهدف دعمها في التغلب على أية عوائق
ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها جتاه منظمة التجارة العاملية.
y yإعفاءات من االلتزامات :تتعلق هذه الفئة بشروط املنظمة والتي تعفي بشكل كلي أو
جزئي الدول النامية أو الدول األقل منو ًا من االلتزامات والتي تنطبق خالف ذلك على تلك
الدول .على سبيل املثال املادة  27من االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية تعفي
كلي ًا مجموعة فرعية معينة من الدول النامية وكل الدول األقل منو ًا من حظر اإلعانات املالية
للتصدير.

y yفترات انتقالية :تعرض بعض اتفاقيات منظمة التجارة العاملية فترات انتقالية للدول النامية
والدول األقل منو ًا فيما يتعلق بتنفيذ التزامات معينة متعلقة بهذه االتفاقيات .على سبيل
املثال ،حتتوي اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية على شروط متنح الدول األقل منو ًا
فترة انتقالية تبلغ  5سنوات ودول نامية أخرى سنتني لتطبيق مقاييسها املتعلقة باتفاقية تدابير
الصجة والصحة النباتية واملؤثرة على املنتجات املستوردة بسبب نقص اخلبرة الفنية أو البنى
التحتية الفنية أو املوارد.

y yاملقاييس اإليجابية في املعاملة اخلاصة التفضيلية :تتضمن بعض اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية شروط ًا تقضي بأن تأخذ الدول األعضاء في احلسبان املشكالت اخلاصة وحاجات
الدول النامية والدول األقل منو ًا خصوص ًا حاجاتها التجارية واملالية والتطويرية في اإلعداد
والتطبيق للمقاييس التي متت تغطيتها في هذه االتفاقيات .على سبيل املثال ،تطلب اتفاقية
العوائق الفنية في وجه التجارة من الدول األعضاء بأن تضمن بأال تخلق الشروط واملعايير
الفنية عقبات غير ضرورية في وجه الصادرات من الدول النامية والدول األقل منواً.
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y yاملساعدة الفنية :تتضمن اتفاقيات عديدة ملنظمة التجارة العاملية شروط ًا تلزم أعضاء املنظمة
بتقدمي مساعدة فنية وبناء قدرة للدول النامية والدول األقل منو ًا وذلك من أجل التقيد
بشكل رئيسي بالتزاماتها جتاه املنظمة وتطوير قدراتها .على سبيل املثال ،تطلب اتفاقية
التجارة العامة املتصلة بحقوق امللكية الفكرية من الدول املتقدمة تقدمي حوافز ومشاريع و
مؤسسات ضمن مناطقها وذلك لتعزيز انتقال التكنولوجيا إلى الدول النامية والدول األقل
منو ًا لتعزيز قاعدتها الفنية.

y yشروط الشفافية (اخلاصة) :تتضمن االتفاقيات احلالية ملنظمة التجارة العاملية مبا فيها
اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية في وجه التجارة شروط ًا
تقضي بأن تلفت األمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية انتباه الدول النامية والدول األقل
منو ًا لإلشعارات الصادرة من قبل أعضاء املنظمة اآلخرين فيما يتعلق باملقاييس املقترحة إن
كانت هذه املقاييس تتعلق مبنتجات مهمة للتصدير للدول النامية والدول األقل منواً.

y yمشاركة الدول النامية والدول األقل منو ًا في املنظمات الدولية املعنية :تتضمن بعض
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية (مبا فيها اتفاقية العوائق الفنية في وجه التجارة واتفاقية
تدابير الصحة والصحة النباتية) شروط ًا تسعى لتشجيع املشاركة النشطة للدول النامية
والدول األقل منو ًا في منظمات عاملية محددة للمعايير الدولية.

جتدر االشارة الى أن صيغة معظم التسهيالت املتعلقة باملساعدة الفنية مبا فيها املساعدة في دعم
الدول النامية في املشاركة في منظمات دولية هي صيغة غير ملزمة قانوني ًا وبالتالي االتزامات
املترتبة عليها غير مقيدة لألعضاء لتقدمي ذلك الدعم.
يقول العديد من األعضاء بأن هذه التسهيالت تفتقد للقوة احلقيقية وحتتاج ألن تصبح أكثر عملية
وتفوض
كما حتتاج إلى التحسني والتوضيح لتستفيد منها الدول النامية والدول األقل منواً.
ّ
مفاوضات الدوحة األعضاء ملراجعة شروط املعاملة اخلاصة التفضيلية مع األخذ باحلسبان
حتسينها وجعلها أكثر فاعلية وعملية .ولقد متت دراسة العديد من االقتراحات حول كيفية
حتقيق ذلك ،ولكن اجلمود اإلجمالي في مفاوضات الدوحة لم يؤدي إلى تقدم ملموس يذكر
في املفاوضات حول املعاملة اخلاصة التفضيلية.

2 2.3منظمة التجارة العاملية باعتبارها نظام مؤسسات

 2 2.3.1منظمة التجارة العاملية كمنظمة توجهها الدول األعضاء

خالف ًا للكثير من الهيئات الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ،من أهم ما مييز
منظمة التجارة العاملية هو أنها «منظمة توجهها الدول األعضاء» بشكل أساسي .وهذا يعني
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أن منظمة التجارة العاملية تقوم عادة بأعمالها بناء على مبادرة الدول األعضاء فيها ( 159دولة
عضو) ومن خالل الهيئات التي تتحكم بها الدول األعضاء بشكل مباشر.
إن األمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية هي حق ًا مجرد أمانة عامة ،إذ ال يتمتع املدير العام ملنظمة
التجارة العاملية الذي يترأس األمانة العامة سوى بالقليل من السلطات (مث ً
ال صالحية اختيار
أعضاء هيئة تسوية النزاع فقط في احلاالت التي ال تستطيع فيها الدول األعضاء املتنازعة االتفاق
على مجموعة من أعضاء الهيئة) .ومن حيث اجلوهر يقوم املدير واألمانة العامة ملنظمة التجارة
العاملية مبساعدة الدول األعضاء والهيئات التي تضم الدول األعضاء على أداء عملها بدء ًا باملؤمتر
وانتهاء باللجان واألطراف العاملة.
الوزاري
ً

2 2.3.2هيئات الدول األعضاء

يجري عمل منظمة التجارة العاملية بالدرجة األولى في أو من خالل الهيئات التي تضم ممثلني عن
الدول األعضاء ،ونوجزها على النحو التالي:
y yاملؤمتر الوزاري ،ينعقد كل سنتني .يعتبر املؤمتر الوزاري مبثابة اجلهاز املركزي ملنظمة
التجارة العاملية ،حيث تلتقي فيه الدول األعضاء في املنظمة على املستوى الوزاري كل
سنتني على األقل التخاذ قرارات مهمة مثل تقدمي التنازالت وإعطاء صالحيات التفاوض
وقضايا أخرى.

y yاملجلس العام -ينعقد كل شهر .في ما تبقى من الوقت ،يقوم املجلس العام بأداء وظائف
املؤمتر الوزاري حيث يجتمع األعضاء كل شهر في جنيف على مستوى السفراء .ولذلك
يعتبر املجلس العام هيئة قوية ونشيطة جد ًا فهو يعكس طبيعة منظمة التجارة العاملية باعتبارها
منظمة فنية «فاعلة» بعكس الكثير من املنظمات الدولية التي تعمل وفق جدول أقل كثافة
وأقل تواتر ًا (وبطاقة أقل فاعلية).

y yمجالس جتارة السلع واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة .تقوم الدول
األعضاء حتت اإلشراف املباشر للمجلس العام بتشغيل ثالثة مجالس رئيسية مسؤولة
عن العمل على ثالثة ركائز أساسية ملنظمة التجارة العاملية وهي السلع واخلدمات وحقوق
امللكية الفكرية .جتتمع هذه املجالس عادة أربع مرات على األقل في العام الواحد.

y yاللجان .وضعت اتفاقيات منظمة التجارة العاملية عدد ًا من اللجان إلدارة العمل التفصيلي
املتعلق ببعض القضايا اخلاصة .وتضم هذه اللجان جلنة التجارة والتنمية التي تشرف على
النواحي املتعلقة بالتنمية في عمل منظمة التجارة العاملية ،وهي منتدى مهم بالنسبة إلى
املشكالت اخلاصة التي تعاني منها الدول النامية األعضاء في املنظمة ،كما تضم جلنة اتفاقية
حل العوائق الفنية في وجه التجارة وجلنة اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية .وتـُعتبر
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هاتان اللجنتان مهمتان جد ًا بالنسبة ملؤسسات األعمال ألنهما متثالن املنبر الذي تواجه منه
الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية بعضها البعض فيما يتعلق بـ«املشكالت التجارية
اخلاصة» التي قد يتعرضون لها في مجال األمن الغذائي ومعايير املنتجات والشروط الفنية
وغيرها .وتقوم هاتان اللجنتان مبناقشة الدول ألعضاء (ومواجهتها) قبل أن تصل إلى
تسوية النزاع بشكل رسمي (أنظر أدناه) .وعلى مر السنوات السابقة ،قامت اللجنتان
بحل الكثير من احلاالت التي لم حتترم الدول األعضاء فيها مبادئ اتفاقية العوائق الفنية
في وجه التجارة واالتفاقية بشأن الصحة والصحة النباتية .وتعتبر هذه اللجان في غاية
األهمية بالنسبة إلى مؤسسات األعمال التي تواجه املشكالت وذلك لكونها وسيلة أسرع
وأقل إثارة للعراقيل من الطريقة الرسمية في تسوية النزاع.

y yالفرق العاملة والهيئات الفرعية .غالب ًا ما تشكـّل املجالس «فرق ًا عاملة» وهيئات فرعية
أخرى للتعامل مع قضايا خاصة مؤقتة .وأكثر احلاالت شهرة هي الفرق العاملة في مجال
االنضمام حيث تقوم الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية املهتمة مبناقشة األمور
املتعلقة بانضمام عضو جديد باالنضمام للفريق العامل النضمام هذا البلد .ولكل دولة
ترغب باالنضمام إلى املنظمة فريق عمل خاص بانضمامها.

y yهيئة تسوية النزاعات ( .)DSBهيئة تسوية النزاعات هي املجلس العام ولكن «مبهام
أخرى» .وهي جتتمع عادلة كل شهر ،وقد جتتمع عدة مرات إذا دعت احلاجة لذلك.
وتقوم الهيئة بإدارة ،أو باألحرى ،اإلشراف على عمليات تسوية النزاعات ،وتقوم
بتشكيل هيئات خبراء (( panelsوتتبنى تقارير هذه الهيئات كما هي أو كما يتم تعديلها
من قبل هيئة االستئناف في حاالت االستئناف.

1 .1يتم تأسيس هيئات اخلبراء لتكون متخصصة في القضية اخلاصة بكل من النزاعات
الرسمية على حدة ،وهي وتعمل مبثابة احملكمة البدائية.
2 .2هيئة االستئناف هي هيئة دائمة بأعضاء دائمني تعمل مبثابة محكمة االستئناف
تقدم
وتراجع تقارير هيئات اخلبراء للنظر في قضايا متعلقة بأخطأء قانونية في حال ّ
يتقدم) أي طرف بطلب استئناف.
(وعندما ّ

y yهيئة مراجعة السياسة التجارية ( .)TPRBوهي املجلس العام ذاته لكنها تعمل بشكل آخر
كما هي حال هيئة تسوية النزاعات .وتقوم هذه الهيئة مبراجعة السياسات التجارية لكل
عضو بشكل دوري ،فتعتبر لذلك هيئة مراجعة نظيرة هامة يتوجب من خاللها على كل
دولة عضو أن تواجه الدول األعضاء األخرى وأن تكون جاهزة لشرح سياستها التجارية.
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2 2.3.3األمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية

أشرنا سابق ًا أن موظفي األمانة العامة ملنظمة التجارة العاملية والذين يزيد عددهم عن 700
شخص يكونون عادة من محترفني وذوي كفاءة عالية ،وهم يعملون في خدمة الدول األعضاء
وهيئاتها .وبالرغم من أنهم يتمتعون بسلطات رسمية بسيطة جداً ،إال أنهم يؤدون دور ًا مهم ًا
في حسن سير عمل النظام نظر ًا ملشاركاتهم الدائمة فيه.
يترأس املدير العام األمانة العامة ويساعده أربعة نواب يديرون عدد ًا من «األقسام» التي يتم فيها
العمل الفني .وأحد هذه األقسام هو قسم االنضمام الذي يساعد في إدارة عملية االنضمام وهو
شريك مهم في عملية النقاش للدول الراغبة باالنضمام ،وغالب ًا ما يقدم املساعدة الفنية التي ال
غنى عنها .ومن األقسام الهامة األخرى لألمانة العامة نذكر «معهد التدريب والتعاون الفني»
( 4)ITTCالذي يدير كبرى نشاطات املساعدة الفنية ملنظمة التجارة العاملية (خاصة) بالنسبة
للدول األعضاء النامية والدول املراقبة.

2 2.4منظمة التجارة العاملية باعتبارها نظام عمليات

 2 2.4.1منتدى لنقاش القضايا التجارية وتسوية النزاعات

تعمل هيئات منظمة التجارة العاملية في املقام األول لتحقيق هدف رئيسي واحد :ففيها تناقش
الدول األعضاء املشكالت التجارية وتسعى إلى حلها من خالل تطبيق وإدارة اتفاقيات منظمة
التجارة العاملية العديدة آنفة الذكر .وهي بذلك تقوم بعمليات غالب ًا ما تبقى بدونها املشاكل
الفعلية من غير حل .وعلى نحو خاص:
«y yاملشكالت التجارية املعينة» .تقوم الدول األعضاء بطرح املشكالت التي تواجه أعمالها
في الدول األعضاء األخرى أو معها من خالل اللجان املتعددة السيما اللجنة اخلاصة
باتفاقية حل العوائق الفنية في وجه التجارة واللجنة اخلاصة باتفاقية تدابير الصحة والصحة
النباتية .وتتم غالب ًا من خالل هذه العمليات معاجلة االنتهاكات ملبادىء هاتني االتفاقيتني
بحيث يتم جتنب اللجوء إلى الطريق الرسمي في تسوية النزاع (انظر في األسفل) و ُتعطى
مؤسسات األعمال حقوقها مبوجب االتفاقيات املعنية.

y yالطريقة الرسمية في تسوية النزاعات (هيئات اخلبراء وهيئة االستئناف) .يتمتع األعضاء
بحق احلصول على حقوقهم التي تنص عليها منظمة التجارة العاملية من خالل عملية
رسمية وقوية لتسوية النزاعات .وفي حال كانت املشاورات األولية في حل أي قضية
4

يرجى عدم اخللط بينه وبني املركز التجاري الدولي ( )ITCوهو منظمة دولية مختلفة مقرها جنيف.
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غير ناجحة ،ميكن للدولة العضو املتضررة أن تطلب تشكيل هيئة خبراء تقوم بدورها بعد
ذلك مبراجعة اإلجراءات التي اتخذتها الدولة العضو األخرى ا ُمل ّدعى عليها بأنها خرقت
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .ويعتبر هذا إجراء قضائي ًا مكتم ً
ال للغاية رغم أن األحكام
ما زالت تسمى «تقارير» ألسباب تتعلق بالتقاليد .وفي حال لم يوافق أحد طرفي النزاع
أو كالهما على ما توصلت إليه هيئة اخلبراء ،بإمكانهما التقدم إلى هيئة االستئناف .ومرة
أخرى ،هذا االستئناف هو إجراء قضائي يشبه إلى حد بعيد أي استئناف يتم تقدميه مبوجب
القانون احمللي مع فارق بسيط يتمثل في أن تقارير هيئة اخلبراء وهيئة االستئناف يجب أن
يتم «تبنيها» من قبل الدول األعضاء وذلك من خالل هيئة تسوية النزاعات .من ناحية
أخرى ،يتم تبني أي تقرير بشكل تلقائي ما لم تتفق الدول األعضاء على رفضه ،ولم
يحدث مثل هذا «اإلجماع السلبي» حتى اآلن ومن األرجح أنه لن يحدث .مبعنى آخر،
إن قرارات هيئة االستئناف هي قرارات نهائية.

لكن ماذا عن االمتثال ،هل تقوم الدول األعضاء اخلاسرة بتطبيق القرارات فعالً؟ اجلواب هو
نعم ،يتم عملي ًا تطبيق جميع تقارير هيئات اخلبراء وهيئة االستئناف ،وال يعود السبب في ذلك
دائم ًا إلى إجراءات اإلنفاذ الرسمية التي ميكن من خاللها مراجعة االمتثال بحيث يتم السماح
للدول األعضاء الرابحة باتخاذ إجراءات انتقامية في حالة عدم االمتثال .األهم من ذلك أن
الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية قد أظهرت وجود مصالح حيوية لها في عمل نظام
منظمة التجارة العاملية إلى درجة أن أقوى الدول األعضاء متتثل عادة لألحكام الصادرة ضدها،
ذلك أن هذه الدول تريد في النهاية أن متتثل الدول األعضاء األخرى في حال كانت هي الرابحة
في النزاع القادم .وهنالك حاالت قليلة جد ًا اختارت فيها دول أعضاء عدم االمتثال وقبلت بأن
«تدفع الثمن» مبواجهة إجراءات مضادة مثل التعرفات اإلضافية التي تفرضها الدول األعضاء
الرابحة.

2 2.4.2منتدى للمراقبة واملراجعة

توفر منظمة التجارة العاملية عدد ًا من عمليات املراجعة الدورية التلقائية التي تفيد في مراقبة ما
يحدث واإلشراف عليه من دون أن تضطر الدولة العضو املتضررة إلى املبادرة بتقدمي شكوى.
آلية مراجعة السياسة التجارية ()TPRM

تعتبر آلية مراجعة السياسة التجارية من أبرز عمليات املراجعة املنتظمة إذ تقوم هيئة مراجعة
السياسة التجارية (أنظر في األعلى) مبراجعة السياسات التجارية لكل دولة عضو في فترات
زمنية دورية على أن يتم ذلك قدر املستطاع كل سنتني بالنسبة لكبرى الدول املتقدمة وكل ست
سنوات (أو أكثر) للبلدان األقل منواً.
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تعده األمانة العامة ملنظمة
تتضمن املراجعات تقرير ًا من احلكومة املعنية وتقرير ًا آخر مستقل ّ
التجارة العاملية .وتقوم الدول األعضاء بعد ذلك مبناقشة هذين التقريرين في آلية مراجعة
السياسة التجارة ،ويتم نشر محاضر هذه االجتماعات.
تعتبر العملية دبلوماسية و«ودية» إلى حد ما في طبيعتها ،وهي في الوقت ذاته تعمل مبثابة آلية
شفافية قوية تسلط الضوء على الدول األعضاء التي ال متتثل اللتزاماتها وفق املنظمة .وغالب ًا ما
يؤدي اقتراب موعد مراجعة السياسة التجارية إلى أن تقوم حكومات الدول األعضاء مبراجعة
أدائها ،ويحدث أن يعمل الكثير منها على تصحيح سياساتها قبل عملية مراجعة السياسة
التجارية أو بعدها.
عمليات شفافية أخرى :تقدمي التقارير والبالغات

باإلضافة إلى آلية مراجعة سياسة التجارة ،تنص العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على
وجوب أن تقدم الدول األعضاء تقارير منتظمة حول مواضيع معينة مثل استخدامها للدعم العام
(االتفاقية بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية) واإلجراءات التي اتخذتها بشأن منح الدعم
الزراعي مقارنة مع التزاماتها (االتفاقية بشأن الزراعة).
يتوجب على الدول األعضاء املتقدمة أيض ًا تقدمي التقارير بشكل دوري حول كيفية تطبيقها
اللتزامها بشأن تسهيل عملية انتقال التكنولوجيا إلى الدول النامية (املادة  66-2من اتفاقية
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة) ،وهو مترين «إشهار وخزي» آخر يشكل بعض الضغط
(وقد يقول الكثيرون بأنه ليس سوى ضغط قليل جداً) على أعضاء الدول املتقدمة للعمل باجتاه
نقل التكنولوجيا نظر ًا ألهميتها في إطار التنمية.
تنص العديد من االتفاقيات أيض ًا على أنه يتوجب على الدول األعضاء تقدمي بالغات
(اشعارات) إلى منظمة التجارة العاملية (أي إلى الدول األعضاء األخرى) عند اتخاذها
إلجراءات معينة .فمث ً
ال يجب على الدول األعضاء اإلبالغ عن أية إجراءات غير منسجمة
مع املعايير الدولية تنوي الدولة اتخاذها عندما تتعلق هذه االجراءات بقضايا متعلقة باتفاقية
تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية حل العوائق الفنية في وجه التجارة ويتوجب تقدمي هذه
البالغات قبل تطبيقها أي عندما تكون في مرحلة صياغة املسودة .وتكون هذه البالغات عامة
تقدم حتذير ًا
وميكن االطالع عليها على املوقع اإللكتروني ملنظمة التجارة العاملية ،وهي بذلك ّ
ُمسبق ًا هام ًا حول اإلجراءات القادمة التي كان من املمكن لوال إعالنها على املوقع أن تفاجئ
مؤسسات األعمال في الدول األعضاء األخرى.
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على وجه خاص :مراجعة االتفاقيات التجارية اإلقليمية (اتفاقيات التجارة احلرة ،االحتادات
اجلمركية ،الخ)

متنح الدول بعضها البعض تفضيالت جتارية من خالل اتفاقيات التجارة احلرة أو االحتادات
اجلمركية ،ما يعني حدوث انتهاك حلقوق الدول األخرى األعضاء في منظمة التجارة العاملية
في أن تـُمنح معاملة الدول األكثر رعاية .غير أن قانون منظمة التجارة العاملية يقبل ذلك مبوجب
شروط معينة ،أي عندما تقوم االتفاقية بإنشاء عالقات وثيقة جد ًا بني األطراف وبالتالي تخلق
أعما ً
ال جتارية أكثر من تلك التي يتم تشويهها.
من ناحية أخرى ،يجب إعالم منظمة التجارة العاملية عن إقامة اتفاقيات التجارة اإلقليمية هذه
لكي يتم إخضاعها إلى عملية املراجعة التي تقوم بها الدول األعضاء األخرى ،فمن شأن ذلك
أن يحقق الشفافية ويمُ كـّن من اإلشراف ،ويضع بالتالي ضغط ًا على أطراف اتفاقيات التجارة
اإلقليمية ليتأكدوا من أن اتفاقيتهم حتقق هذه الشروط.
مت تأسيس آلية مراجعة مشابهة من أجل التفضيالت أحادية اجلانب التي تمُ نح مبوجب استثناءات
أخرى.
مراقبة مخصصة لكل املشكالت الناشئة

تقوم منظمة التجارة العاملية من حني آلخر بوضع آليات مراقبة ملواكبة القضايا املنبثقة وعمليات
التنمية اخلاصة بها .وعلى سبيل املثال ،قامت بتفويض املدير العام بتقدمي التقارير بشكل دوري
حول أية عوائق جتارية جديدة ميكن أن تفرضها الدول األعضاء في سياق األزمة االقتصادية
األخيرة.

2 2.4.3منتدى للمفاوضات

بقدر ما تـُعتبر منظمة التجارة العاملية سلف ًا نظام ًا للحقوق وااللتزامات واسعة النطاق ،بقدر ما
توجد هنالك حاجة للتنمية التدريجية على عدة جبهات .وهكذا فمن األهمية مبكان أن املنظمة
تعمل مبثابة منتدى للمفاوضات.
املزيد من التحرير« :أجندة الدوحة للتنمية و(اجلوالت التجارية)

إن االلتزامات اخلاصة املتعلقة بالوصول إلى السوق التي وضعتها الدول األعضاء في منظمة
التجارة العاملية من حيث السلع واخلدمات غالب ًا ما تترك مجا ً
ال لتحقيق املزيد من التحرير.
وعلى نحو مشابه ،فإن االلتزامات التي مت اتخاذها لتقليل الدعم الزراعي تترك قدر ًا كبير ًا من
الدعم ا ُملطبق خاصة في الدول األعضاء املتقدمة مثل دول االحتاد األوروبي والواليات املتحدة
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واليابان وسويسرا ،األمر الذي يؤثر كثير ًا على فرص مؤسسات األعمال واملزارعني ومؤسسات
األعمال الزراعية األخرى في البلدان النامية والبلدان املتقدمة.
هنالك باإلضافة إلى ذلك الكثير من القضايا التي ميكن القول أن نظام منظمة التجارة العاملية
ضعيف فيها إلى حد ما والتي ما تزال حتتاج إلى تطبيق أنظمة أفضل وأحدث .ومن هذه القضايا
نذكر تسهيل التجارة كما متت مناقشته في األعلى.
بسبب القضايا املذكورة وغيرها ،تبقى منظمة التجارة العاملية ملتقى يشهد املزيد من املفاوضات
التي تتم إدارتها على نحو تقليدي في «جوالت جتارية» كبيرة .وفي جلسة املؤمتر الوزاري عام
 2001املنعقدة في الدوحة ،قطر ،اتفق أعضاء منظمة التجارة العاملية على البدء بجولة جديدة
من املفاوضات ُيطلق عليها اسم «أجندة الدوحة للتنمية» .وبالرغم من أن مفاوضات أجندة
الدوحة للتنمية قد واجهت الكثير من املعوقات ،لكنها ما تزال على قيد احلياة ورمبا حتتاج إلى
بعض األنظمة اجلديدة على األقل ،نذكر منها على سبيل املثال اتفاقية تسهيل التجارة.
وبالطبع ال شيء يجبر الدول األعضاء على إجراء املفاوضات فقط خالل هذه اجلوالت التجارية
الشاملة ،بل تبقى لديها مساحة من احلرية لالتفاق على صيغ أخرى من املفاوضات إذ أصبح
من الصعب أكثر فأكثر مناقشة العديد من القضايا في عملية مفاوضات واحدة .وميكن أن
يصبح هذا األمر أكثر إحلاح ًا نظر ًا ألن ما يسمى «القضايا اجلديدة» (مثل «تسهيل التجارة والتغير
املناخي») تتطلب حلو ً
ال جديدة من نظام منظمة التجارة العاملية.
مفاوضات االنضمام

عند انضمام دولة جديدة إلى منظمة التجارة العاملية ،تكون هنالك بالطبع حاجة إلى التفاوض
حول شروط هذا االنضمام .ويتضمن ذلك املفاوضات حول التعرفات («املعدالت امللزمة»
التي يتوجب على الدولة العضو اجلديدة احترامها) والوصول إلى سوق اخلدمات («االلتزامات
اخلاصة» بالدولة العضو اجلديدة مبوجب االتفاقية العامة للتجارة في اخلدمات) باإلضافة إلى
عدد من القضايا األخرى.
تـُعتبر عملية االنضمام حتد فني على درجة من التعقيد ،وستتم مناقشته بتفصيل أكبر في القسم
التالي.
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3.3االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية

االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية :ملاذا ال يقتصر األمر على التوقيع على اخلط املُنقط وحسب؟

هنالك على وجه التحديد ثالثة أسباب رئيسية جتعل عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية
أكثر تعقيد ًا من االنضمام إلى أي اتفاقية أو منظمة دولية أخرى .أو ً
ال ،إن قانون منظمة التجارة
العاملية هو فقط إلى حد ما عبارة عن نص معاهدة ثابت ميكن التوقيع عليه وااللتزام به ،فباإلضافة
إلى اجلزء الذي يمُ ثل صلب القانون (االتفاقيات) ،يتوجب على أية دولة ترغب باالنضمام إلى
املنظمة أن تتفق مع جميع الدول األعضاء األخرى حول االلتزامات الفردية احملددة السيما تلك
املتعلقة بالتعرفات ا ُملطبقة على السلع واجلدول الزمني اخلاص بها حول الوصول إلى أسواق
معينة ،واملعاملة الوطنية وااللتزامات األخرى املتعلقة باخلدمات ،والتزاماتها بخفض الدعم
املتعلق بالزراعة .تتطلب كل هذه االلتزامات تصميم ًا بالغ العناية ومفاوضات تفصيلية.
ثانياًُ ،يتوقع من الدول الراغبة باالنضمام أن متتثل التفاقيات منظمة التجارة العاملية احلالية والتي
ُتشكّ ل ُصلب القانون اإللزامي للمنظمة في وقت االنضمام .إن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
ضخمة وحتوي الكثير من األحكام التي تكون في كثير من احلاالت توجيهية إلى حد كبير،
وغالب ًا ما يتطلب االمتثال لها إلى إجراء عدد كبير من التغييرات في التشريعات احمللية وإنشاء
أو تطوير املؤسسات وتطبيق عمليات جديدة وتوافر القدرات اإلدارية/التنظيمية .ونظر ًا ألن
عمليات اإلصالح هذه تستغرق الوقت وتستهلك املوارد وتكون أحيان ًا مثيرة للجدل ضمن
الدولة الراغبة باالنضمام ،ميكن أن توافق منظمة التجارة العاملية على القيام بهذه العمليات
على نحو تدريجي في احلاالت التي تعاني فيها الدولة الراغبة باالنضمام من صعوبات انتقالية.
ومرة أخرى ،يحتاج هذا بدوره إلى إجراء مفاوضات إذ تطلب الدول األعضاء احلصول على
عما ُيطبق حالي ًا في الدولة الراغبة باالنضمام من قوانني وسياسات وإجراءات؛
معلومات شاملة ّ
ويحتاج تبادل املعلومات والنقاش على هذا النحو إلى الكثير من الوقت واجلهد.
ثالثاًُ ،ينظر إلى العضوية في منظمة التجارة العاملية في كثير من احلاالت وكأنها عضوية في ناد أو
كامتياز يتم اكتسابه وميكن سحبه من قبل املوجودين في الداخل وذلك ألسباب ذات صلة وغير
ذات صلة باملنظمة .لذلك غالب ًا ما يقوم بعض األعضاء ممن ميلكون مفتاح الباب بانتهاز فرصة
وجود طلب باالنضمام لتناول مسألة التجارة الثنائية إضافة إلى قضايا أخرى غير جتارية .وميكن
أن يؤدي ذلك إلى املزيد من املطالب التي تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون (اتفاقيات)
املنظمة وتسمى هذع املطالب ( .)WTO+وميكن أن يؤدي ذلك أحيان ًا إلى ربط بعض الدول
االعضاء عملية االنضمام إلى املنظمة لبلد ما بعمليات وقضايا مثل املتغيرات اجلغرافية السياسية
االخرى ( ،)geopolitical processesما يتسبب في بعض األحيان بحدوث تعقيد وتأخير
أو حتى في إيقاف مؤقت لعملية االنضمام إلى املنظمة.
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قانون االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية :إرشاد ضئيل

ال حتتوي قوانني منظمة التجارة العاملية فعلي ًا على أي إرشاد حول عملية االنضمام .وتفيد املادة
الثانية عشر من اتفاقية مراكش ببساطة في اجلزء املتعلق باملوضوع على أنه «ميكن ألي دولة أو
بناء على شروط يتم االتفاق عليها مع منظمة
منطقة جمركية منفصلة ..أن تنضم لهذه االتفاقية ً
التجارة العاملية» .من ناحية أخرى ،مت تثبيت بعض عناصر عملية االنضمام التي برزت عبر
الوقت في وثائق إرشادية وقوائم حتقق متعددة (يشار إليها عادة مبصطلح قوائم التحقق اخلاصة
بالدول الراغبة باالنضمام «.)»ACCs
من األهمية مبكان ،وباستثناء انضمام البلدان األقل منو ًا إلى املنظمة ،ال ُيقدم قانون منظمة التجارة
العاملية أية أحكام بشأن إدارة املفاوضات وال يعطي أية نقاط اعالم لنتائج املفاوضات بني أعضاء منظمة
التجارة العاملية والدولة الراغبة باالنضمام حول أية التزامات محددة تتجاوز املضمون األساسي
ألحكام املنظمة .ولقد تبنى املجلس العام للمنظمة في عام  2002مجموعة من األدلة اإلرشادية
النضمام الدول األقل منواً 5اكتملت في متوز  2012بوضع قواعد وأحكام أكثر صرامة حول انضمام
البلدان األقل منو ًا مبا في ذلك املؤشرات احملددة لاللتزامات املتعلقة بالسلع واخلدمات6.
من ناحية أخرى ،تبقى عملية االنضمام في جوهرها (بالنسبة جلميع الدول األخرى الراغبة
باالنضمام وإلى حدا ما أيض ًا للبلدان األقل منواً) عملية يلعب فيها األعضاء احلاليون دور
احلراس الذين يتمتعون إلى حد ما بحرية اتخاذ القرار بشأن ما يجب طلبه ومتى يجب التوقف،
وهي سلطة يحكمها إلى حد بسيط فقط التقليد واآلليات السياسية العامة.
وبناء على ذلك ،وبالنسبة إلى فلسطني التي تتطلع قـُدم ًا لالنضمام إلى املنظمة ،سيكون من
ً
األهمية مبكان التفكير فيما إذا كانت ستحظى مبعاملة البلدان األقل منو ًا أم ال ،فذلك ليس
واضح ًا ألن فلسطني ليست واردة على قائمة البلدان األقل منو ًا الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية ( ،)UNCTADبالرغم من أن األمم املتحدة كانت قد أصدرت قرار ًا عام
 1988يقضي مبعاملة فلسطني على أنها من البلدان األقل منو ًا في الوقت الراهن.

3 3.1عملية االنضمام من منظور منظمة التجارة العاملية

ميكن كالسيكي ًا  -النظر إلى عملية االنضمام من خالل األخذ بعني االعتبار اخلطوات واملراحل
التي تشكل تسلس ً
ال زمني ًا للتفاعل الرسمي «الواضح» بني الدولة الراغبة باالنضمام من جهة
ومنظمة التجارة العاملية والدول األعضاء فيها من جهة أخرى.
5
6

قرار  10كانون األول  ،2002وثيقة منظمة التجارة العاملية ( )WT/L/508بتاريخ  20كانون الثاني .2003
قرار  25متوز  ،2012وثيقة منظمة التجارة العاملية (( )WT/L/508/ADD.1بتاريخ  30متوز .2012
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تتضمن املرحلة األولى من اخلطوات الرسمية األولية الطلب الرسمي باحلصول على العضوية،
وتأسيس الفريق العامل في عملية االنضمام لدى منظمة التجارة العاملية ،ومنح صفة املراقب
حلكومة الدولة الراغبة باالنضمام ،وتخصيص رئيس ( )chairللفريق العامل.
املرحلة الثانية هي عملية الفريق العامل ،وتبدأ بعربون يتمثل بتقدمي الدولة الراغبة باالنضمام
ملذكرة شاملة حول نظام التجارة اخلارجي اخلاص بها ( ،)MFTRويمُ كن القول جد ً
ال بأنها
اخلطوة األكثر حتدي ًا في عملية االنضمام نظر ًا ألنها غالب ًا ما تسبب التأخير باعتبار أن احلكومات
جتهد في وضع املذكرات اخلاصة بها .ما يتبع ذلك ويستمر خالل عملية االنضمام هي عملية
«األسئلة واألجوبة» إذ تقوم الدول األعضاء بطرح األسئلة على الدولة املرشحة لالنضمام،
وتقوم هذه األخيرة باإلجابة على األسئلة .عالوة على ذلكُ ،يطلب إلى احلكومة املرشحة
تقدمي توثيق إضافي ٍ
واف على شكل قوائم حتقق ( .)ACCويتم عادة عقد اجتماعات الفريق
العامل في مراحل مفصلية من العملية ،وغالب ًا ما تكون عمليات التبادل جوهرية وكبيرة ،كما
ُتعتبر قدرة حكومة الدولة الراغبة باالنضمام على اإلجابة عن األسئلة «في الزمان واملكان
املناسبني» عام ً
ال مهم ًا لنجاحها.
جزء من نفس العملية)،
وخارج نطاق عملية الفريق العامل إلى حد ما (لكن في الوقت ذاته ً
تقوم حكومات الدول الراغبة باالنضمام مبفاوضات ثنائية حول السلع واخلدمات باإلضافة
إلى مفاوضات جامعة حول تدابير الدعم الزراعية ،ما يؤدي الى وضع اجلداول الزمنية
اخلاصة باألعضاء اجلدد بشأن الوصول إلى سوق محدد والتزامات الدعم .وميكن أن تكون
هذه املفاوضات كثيرة وصعبة ومستغرقة للوقت وذلك باالعتماد على مطالب الدول األعضاء
وجاهزية حكومة الدولة الراغبة باالنضمام وقدرتها على التفاوض بشأن امتيازات حقيقية.
باإلضافة إلى املفاوضات الثنائية واملفاوضات اجلامعة (في هذه احلالة على أساس متعدد ضمن
الطرف العامل) ،تشارك الدول املنضمة واألعضاء في مفاوضات حول املرونة التي ستقدم إلى
الدولة الراغبة باالنضمام مع األخذ باحلسبان االلتزامات العامة ملنظمة التجارة العاملية من جهة
وااللتزامات اإلضافية املسماة « »WTO plusالتي ميكن أن يطلب أعضاؤها من الدولة الراغبة
باالنضمام تبنيها.
أما املرحلة األخيرة فتؤدي إلى االنضمام الفعلي وتشمل وضع الصيغة النهائية لتقرير الفريق
العامل مع ملحقاته أي احلزمة الكاملة من االلتزامات التي يأخذها العضو اجلديد على عاتقه
والتسهيالت املمنوحة له وتبني بروتوكول االنضمام من قبل املؤمتر الوزاري اخلاص باملنظمة أو
املجلس العام والقبول الرسمي لهذه احلزمة من قبل الدولة الراغبة باالنضمام.
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3 3.2عملية االنضمام من منظور الدولة الراغبة باالنضمام

في حني يعكس التوصيف آنف الذكر لعملية االنضمام منظور منظمة التجارة العاملية وأعضائها
بشكل دقيق إلى حد ما ،يبقى هذا غير ٍ
كاف لفهم تعدد العمليات واملشكالت واالرتباطات التي
تشكل عملية االنضمام وحتدد مدى تقدمها من منظور الدولة الراغبة باالنضمام .ولذلك مت
وضع إطار مفاهيمي 7بديل ينظر إلى عملية االنضمام باعتبارها تشتمل على ست «مسارات»
متداخلة ومترابطة كما هو مبني بإيجاز أدناه.

3 3.2.1املسار  :1حتديد مصالح الدولة وصياغتها

الشرط املسبق ألية مفاوضات ناجحة هو التحديد الدقيق ملصالح أي طرف وصياغتها مع
األخذ باحلسبان ما هو موجود ،أو ميكن أن يكون موجوداً ،على الطاولة .ويعني هذا بالنسبة
ملفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية أنه يتم دعوة حكومة الدولة الراغبة باالنضمام
من أجل الوصول إلى فهم شامل وعميق وواسع للمصالح الهجومية ،املصالح الدفاعية
واملصالح املنهجية للدولة الراغبة بالنضمام 8في عضوية منظمة التجارة العاملية مبا في ذلك
أية تضمينات اقتصادية واجتماعية وسياسية إضافة إلى التضمينات التشريعية واإلدارية سواء
اإليجابية أو السلبية منها .إن حتديد املصالح وصياغتها يعتمد بشكل كبير على القدرة البشرية
واالقتصادية للدولة الراغبة باالنضمام ومدى تأثير هيكلياتها ،كما يرتبط أيض ًا بقدرة احلكومة
على توجيه الدعم والنقد واملعلومات من اجلهات املعنية.

3 3.2.2املسار  :2العمليات الداخلية والتنظيم الداخلي واملسؤولية والتعاون
واالتصاالت

املكون األساسي ألي عملية انضمام هو عمل العوامل الداخلية املتعددة املوجودة في الدولة
الراغبة باالنضمام .وتشمل هذه العوامل تعيني وتكليف وكالة تنسيق ،واختيار ومتكني كادر
العمل الرئيسي مبا في ذلك كبير املفاوضني ،وتأسيس آليات تعاون واتصاالت داخل احلكومة
(ما بني الوزارات وداخل الوزارة أو الوكالة) مبا في ذلك بني املفاوضني واملسؤولني ،وآليات
7

مت وضع هذا اإلطار سداسي املسارات من قبل املؤلفني هديل حجازي وهانس شلومان في سياق دراسة أعدت ألمانة

8

ميكن أن تتضمن املصالح الهجومية الدخول إلى أسواق أعضاء املنظمة واحلقوق األساسية واإلجرائية مبوجب اتفاقيات منظمة

الكومنولث.

التجارة العاملية والرغبة أو احلاجة إلى ضبط (واالستمرار) عملية اإلصالح احمللي واملشاركة في املزيد من تطوير مبادىء

املنظمة .وميكن أن تتضمن املصالح الدفاعية دخول السلع واخلدمات االجنبية الى سوق البلد املنضم وكلفة اإلصالح وتأثير

التزامات املنظمة على السياسات الوطنية .أما املصالح املنهجية فيمكن أن تتضمن املصالح العامة للدولة املنضمة بسيرورة عمل

النظام التجاري متعدد األطراف ومشاركة هذا البلد في صياغة قواعده املستقبلية.
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تعاون واتصاالت شاملة وموثوقة بني احلكومة واجلهات املعنية غير احلكومية (القطاع اخلاص،
املجتمع املدني) مبا يضمن التبني الدائم واملوثوق لعملية النضمام من قبل القيادات السياسية
واجلهات الوطنية اخلرى .وهنالك عامل تنظيمي مهم اال وهو احلضور أو الغياب للتمثيل
(الدبلوماسي) الدائم في منظمة التجارة العاملية للدولة الراغبة باالنضمام.

3 3.2.3املسار :3جمع املعلومات وإدارتها

بعد اخلطوة اإلجرائية املتمثلة بتقدمي الطلب ،تبدأ عملية االنضمام بعربون وتقدمي املذكرة
حول نظام التجارة اخلارجي ( )MFTRويتبع ذلك تقدمي اإلجابات على األسئلة التي طرحها
األعضاء وملء استمارات املعلومات املعيارية املختلفة .ويتطلب تدفق املعلومات هذا عملية
كبيرة في جمع املعلومات وإدارتها من قبل حكومة الدولة الراغبة باالنضمام بالتعاون مع اجلهات
قدمة إلى الفريق
املعنية اخلاصة بها ،كما أن جودة وتوقيت املعلومات الناجتة عن هذه العملية وا ُمل ّ
العامل ال تعتمد فقط على القدرة الفنية التي يتمتع بها الفريق الفني في الدولة الراغبة باالنضمام
من حيث تقدمي وإدارة املعلومات واإلجابة على األسئلة ،وإمنا ترتبط أيضا بجودة وعمق عملية
حتديد املصالح وصياغتها (املسار  )1والتنظيم الداخلي للحكومة الراغبة باالنضمام (املسار .)2

3 3.2.4املسار  :4اإلصالح املؤسساتي واإلداري والتشريعي

بالنظر إلى االنتشار الواسع ألنظمة منظمة التجارة العاملية وكذلك بالنظر إلى املدى البعيد الذي ميكن
أن تصل إليه طلبات بعض الدول األعضاء « ،»WTO plusجند أن االنضمام يتطلب قدر ًا كبير ًا من
اإلصالحات املؤسساتية واإلدارية والتشريعية ويتطلب القيام بهذه اإلصالحات تخصيص املوارد،
ودرجة كبيرة من التنسيق واإلدارة ،ويتطلب وقتاً ،كما غالب ًا ما يتطلب عم ً
ال سياسي ًا وتسويات.

3 3.2.5املسار  :5املفاوضات الثنائية واملفاوضات متعددة األطراف
واملفاوضات اجلامعة مع الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية

تشمل عملية االنضمام مفاوضات ثنائية األطراف ومفاوضات متعددة األطراف ومفاوضات
جامعة بني الدول األعضاء .وامليزة األساسية لكل من املفاوضات متعددة األطراف حول
االلتزامات العامة واملفاوضات الثنائية حول التزامات الوصول إلى السوق هي عدم التناسق،
فبينما يكون «العرض» من قبل الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية ثابت ًا إلى درجة كبيرة
في شكل اجلداول الزمنية وااللتزامات العامة احلالية لهذه الدول ،يبقى عرض الدولة الراغبة
باالنضمام قيد النقاش والتفاوض.
بالنسبة للحكومة الراغبة باالنضمام ،يتطلب هذا الوضع العمل بعناية في اإلعداد واإلدارة
بالرغم من الصعوبات العديدة التي قد تعيقه .هذا وتكمن مفاتيح مفاوضات الدخول إلى
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السوق في العمل الشامل الدقيق على املصالح (املسار  )1ومستوى جيد ًا من التعاون واالتصال
والتنسيق ضمن احلكومة ومع اجلهات املعنية (املسار  2و .)3عالوة على ذلك ،يتطلب النجاح
إدارة جيدة للمفاوضات نفسها باإلضافة إلى مستوى جيد ًا من فهم قانون منظمة التجارة العاملية
من جهة والسياق الدولي واإلقليمي ذي الصلة من جهة أخرى.

3 3.2.6املسار  :6السياق الدولي والسياق اإلقليمي

من الواضح أن عمليات االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ال تتم مبعزل عن العمليات الدولية
األخرى .بل ميكن أن يكون للعوامل املتعلقة بالتجارة ولعوامل أخرى أدوار مهمة في ذلك.
تقدم كل من اتفاقيات التجارة اإلقليمية احلالية واملتوقعة واملفاوضات ذات الصلة سياق ًا مهم ًا
وميكن أن تؤثر على املفاوضات على نحو مباشر .فعلى سبيل املثال تقدم التعرفة اخلارجية
املشتركة ( )CETاملتفق عليها إقليمي ًا خط ًا قاعدي ًا واضح ُا للدولة الراغبة باالنضمام وذلك في
مفاوضاتها في مجال السلع .لذلك يفضي التعاون اإلقليمي إلى حجة «موضوعية» قوية للدولة
الراغبة باالنضمام في وجه تقدمي املزيد من التنازالت.
ستتأثر عمليات االنضمام ملنظمة التجارة العاملية أكثر بالعوامل اخلارجية ككل مبا فيها العوامل
اجلغرافية-السياسية وذلك ألنه ميكن لألعضاء أن يؤثروا ويعرقلوا اخلطوات الرسمية في عملية
االنضمام وميكن أن تتدخل في العملية اعتبارات ال عالقة لها بالتجارة .وعلى العكس ميكن
أن تكون الدولة الراغبة باالنضمام قادرة على «شراء» مطالب مخففة للوصول إلى السوق في
مفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية وبالتالي الوصول إلى ختام املفاوضات الثنائية
احلاسمة بتقدمي تنازالت سياسية في محافل أخرى9.

4.4فلسطني ومنظمة التجارة العاملية
4 4.1فلسطني في السياق االقتصادي األوسع

4 4.1.1فلسطني بلد جتارة

تقع فلسطني على تقاطع طرق التجارة الدولية منذ آالف السنني ،إذ كان هناك «طريق التوابل»
الذي ينتهي في غزة ،و»طريق احلرير» الذي أغنى العديد من البلدان املجاورة لفلسطني كما أفاد
فلسطني إذ كانت تشارك بالتجارة املارة فيه.
9

مت على سبيل املثال تقدم املفاوضات الثنائية بني روسيا واالحتاد األوروبي بشكل كبير في عام  2004في سياق اتفاقية روسيا

للمصادقة على بروتوكول كيوتو والعكس.
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تعتمد فلسطني اليوم بشكل كبير على استيراد السلع واخلدمات بنفس درجة اعتمادها على
تصدير السلع واخلدمات (إال أنها تعاني بالرغم من ذلك من عجز كبير في التجارة) ،فالتجارة
هي شريان االقتصاد الفلسطيني ،لذلك فإن فلسطني هي سلف ًا جزء ال يتجزأ من التجارة العاملية
(وال ميكنها إال أن تكون كذلك) ،وجميع شركائها التجاريني عملي ًا هم من الدول األعضاء في
منظمة التجارة العاملية ،أو بكلمات أخرى ،في النظام التجاري العاملي.
وبأخذ ما ورد أعاله بعني االعتبار ،قد يقول البعض أن السؤال الصحيح ليس «ملاذا يتوجب على
فلسطني أن تصبح عضو ًا في منظمة التجارة العاملية؟» وإمنا «هل تتحمل فلسطني تبعات بقائها
خارج النظام التجاري العاملي؟».

4 4.1.2اتفاقيات التجارة الفلسطينية :ملاذا هي موجودة؟ وما الذي حققته؟

ليست فلسطني حالي ًا عضو ًا في منظمة التجارة العاملية ،لذلك وعلى عكس مؤسسات األعمال
في معظم الدول األخرى ،ال تتمتع مؤسسات األعمال الفلسطينية بحزمة احلقوق املمنوحة
وفق املنظمة كما هو موصوف أعاله .ويتسبب ذلك بالضرر لهذه املؤسسات ،ذلك أن السلع
واخلدمات الفلسطينية ال تزال تتعرض بسهولة للتمييز في األسواق األجنبية ،كما ليس هناك ما
يضمن منحها حقوق وصولها إلى األسواق مثل التعرفات القصوى ا ُملطبقة (املعدالت ا ُمللزمة)
(وباملقابل فإن فلسطني أيض ًا ال تخضع بعد اللتزامات منظمة التجارة العاملية بالطبع).
عندما بدأت عملية السالم ،سعت السلطات الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية الفلسطينية) إلى أن تضمن على األقل بعض احلقوق التجارية لفلسطني من أهم شركائها
التجاريني .ومت ذلك من خالل عقد مجموعة من االتفاقيات التجارية بدء ًا باالتفاقية األهم
بينها« :بروتوكول باريس» التي مت التوقيع عليها مع إسرائيل والتي تشكل جزء ًا من االتفاق
املؤقت بني الطرفني.
توفـّر هذه االتفاقيات أو الترتيبات عادة إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم اجلمركية أو منحها
تخفيض ًا للرسوم ،كما تتناول العديد منها بعض القيود غير التعرفية وغيرها من القضايا ذات
الصلة بالتجارة .وكما أوردنا أعاله ،فإن بعض االتفاقيات تتضمن أجزاء هامة من قانون منظمة
التجارة العاملية ،مثل قواعد وأحكام اتفاقية العوائق الفنية في وجه التجارة و/أو اتفاقية تدابير
الصحة والصحة النباتية .وبالرغم من أن أي ًا من هذه االتفاقيات ال تغطي جتارة اخلدمات10،
إال أن املفاوضات جارية (أو أعيد إطالقها من جديد) بهذا الصدد مع البلدان العربية واالحتاد
األوروبي.
10
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مع بضعة استثناءات منفردة وقابلة للجدل في بروتوكول باريس الذي يتناول على سبيل املثال تأمني السيارات.

اتفاقيات فلسطني التجارية :حملة موجزة جد ًا

فلسطني طرف في العديد من االتفاقيات التجاريـة الثنائيـة واإلقليمية (اتفاقيات التجارة احلرة
واالحتاد اجلمركي) أو في ترتيبــات مشابه مع شركائها التجاريني السيما البلدان العربي ــة (وفق
اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربيــة الكبرى ،الغافتــا) واالحتــاد األوروبي والواليات املتحدة وكندا
وإســرائيل ومنطق ــة التجارة احلرة األوروبية ( )EFTAوتركيــا ومؤخــر ًا دول الســوق اجلنوبيــة
املشــتركة ( .)MERCOSURوميكـن علــى ســبيل املثــال احلصــول علـى وصـف موجـز لنطاق
ومضمـون هـذه االتفاقيـات مـن املـوقع االلكتـرونـي لبوابـة فلسـطني لتسـهيل التجــارةPalesti n- -
.)ian Trade Facilitation Portal (http://ptfp.ps/etemplate.php?id=92
باختصار:
y yفلسطني وإسرائيل :برتوكول باريس .يربط «بروتوكول باريس» إسرائيل وفلسطني
باعتباره جزء ًا من االتفاق املؤقت بني البلدين ،باحتاد جمركي غير منوذجي إلى حد ما.
ولقد قامت فلسطني وإسرائيل في مجال جتارة السلع بتنظيم تعرفاتها اخلارجية على النحو
التالي :وافقت فلسطني على عدم تخفيض تعرفاتها إلى حد أقل من التعرفات التي تطبقها
إسرائيل على معظم السلع .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن لفلسطني أن تطبق رسوم ًا أعلى
من تلك املطبقة من قبل إسرائيل على تلك السلع .واتفق الطرفان بالنسبة على امكانية
تطبيق فلسطني لتعرفات أقل من تلك التي املطبقة إسرائيال على مجموعة معينة من السلع
الواردة فـي املالحــق (أ ،1-أ 2-و ب –  )B & A2 ,A1لبروتوكول باريس .يتضمن
بروتوكول باريس أيض ًا قواعد ُتطبق على بعض القطاعات اخلدمية وكذلك على عدد من
األمور األخرى مبا فيها التعاون في املجال اجلمركي وإدارة الضرائب (وهو أساس نظام
الضريبة ا ُملضافة ( )VATاحلالي ،كما أنه أساس عملية جمع الرسوم الفلسطينية وضريبة
القيمة املضافة ا ُملطبقتني على السلع املستوردة من بلدان أخرى).

y yفلسطني واالحتاد األوروبي :االتفاقية املؤقتة بني االحتاد األوروبي ومنظمة التحرير
الفلسطينية .يرجع االتفاق إلى عام  ،1997وهو يضمن إعفاء السلع الفلسطينية غير الزراعية
صدرة إلى أسواق االحتاد األوروبي من الرسوم اجلمركية ،وكذلك اإللغاء التدريجي
ا ُمل ّ
للرسوم اجلمركية املفروضة على السلع الزراعية .وتتمتع سلع االحتاد األوروبي بأفضلية
الوصول إلى األسواق الفلسطينية وذلك بعد تنسيق وتنظيم التزامات فلسطني مبا ينسجم
مع االلتزامات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها وفق اتفاقيتها مع االحتاد األوروبي .و ُتعتبر
احلاجة إلى االمتثال لألحكام املتعلقة ببلد املنشأ من أهم التحديات التي تواجه مؤسسات
األعمال الفلسطينية في تطبيق االتفاقية .وتتضمن هذه االتفاقية مراجع عامة حول مجاالت
أخرى من تنظيم التجارة ،لكن ليس فيها أية أحكام أو قواعد تتعلق بتجارة اخلدمات.
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y yفلسطني ومنطقة التجارة احلرة األوروبية (أيسلندة ،اليشتنشتاين ،النرويج ،سويسرا).
تنص االتفاقية على إعفاء معظم املنتجات الصناعية من فلسطني ودول منطقة التجارة احلرة
األوروبية ،ويتم التعامل مع السلع الزراعية وفق ًا التفاقيات منفصلة مع الدول املذكورة.
وتنص االتفاقية على إلغاء الرسوم ا ُملطبقة على بعض املنتجات الزراعية الواردة من فلسطني
ودول املنطقة وتخفيض الرسوم ا ُملطبقة على منتجات أخرى .أما األسماك الفلسطينية
وغيرها من املنتجات البحرية ،ف ُتمنح وصو ً
ال معفى من الرسوم إلى دول منطقة التجارة
احلرة األوروبية .ومرة أخرى ،مت تنسيق وتنظيم التزامات فلسطني وفق هذه االتفاقية مبا
ينسجم مع االلتزامات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها وفق اتفاقياتها املوازية مع منطقة
التجارة احلرة األوروبية .وتتضمن االتفاقية أيض ًا أحكام ًا تتعلق بأنظمة أخرى ذات صلة
بالتجارة ولكن لكن ليس فيها أية أحكام أو قواعد تتعلق بتجارة اخلدمات.

y yفلسطني وتركيا :اتفاقية التجارة احلرة املؤقتة بني تركيا ومنظمة التحرير الفلسطينية .تنص
االتفاقية على إعفاء السلع غير الزراعية من الرسوم اجلمركية ،والتحرير اجلزئي للسلع
الزراعية من هذه الرسوم .وتتضمن االتفاقية أيض ًا أحكام ًا عامة حول أنظمة ذات صلة
بالتجارة لكن ليس فيها أية أحكام أو قواعد تتعلق بتجارة اخلدمات.

وسعة .تضمن الواليات املتحدة منح السلع
y yفلسطني والواليات املتحدة :أفضلية أحادية ُم َّ
وسع من
الفلسطينية نفس املعاملة التفضيلية التي متنحها لتلك اإلسرائيلية ،أي إعفاء ُم ّ
يوسع منح املزايا الرئيسية املمنوحة
الرسوم .ولقد مت ذلك فني ًا من خالل إعالن رئاسي ّ
وفق اتفاقية الواليات املتحدة مع إسرائيل لتشمل منتجات الضفة الغربية وغزة واملناطق
الصناعية املؤهلة ،أي في األردن .ولهذا ،فان أساس التفضيالت املمنوحة لفلسطني هو
قرار أحادي اجلانب صادر عن حكومة الواليات املتحدة وليس في اتفاقية دولية.

توسع كندا
y yفلسطني وكندا :أفضلية ُم َّ
وسعة.على نحو ُمشابه حلالة الواليات املتحدةّ ،
التفضيالت املمنوحة إلسرائيل لتشمل فلسطني .لكن ذلك مت على أساس اتفاق ثنائي
بني البلدين.
y yفلسطني والبلدان العربية :اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى (غافتا) 11.وفق ًا
عفى من الرسوم اجلمركية
لهذه االتفاقية ،تتمتع السلع الفلسطينية من حيث املبدأ بوصول ُم ً
إلى أسواق البلدان العربية .وتتناول االتفاقية أيض ًا العوائق في وجه جتارة السلع ،ومن
األهمية مبكان أن املفاوضات جارية وفق هذه االتفاقية لتحرير جتارة اخلدمات أيضاً.

y yاالتفاقيات االقتصادية بني فلسطني واألردن وبني فلسطني ومصر :باإلضافة إلى اتفاقية
11

الدول األعضاء في اتفاقية غافتا هم اجلزائر ،البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،املغربُ ،عمان،

قطر ،اململكة العربية السعودية ،السودان ،سورية ،تونس ،اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن ،باإلضافة إلى فلسطني.
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منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى ،تتمتع بعض السلع الفلسطينية بوصول تفضيلي إلى
األردن ومصر وذلك وفق ًا لالتفاقيات الثنائية بني فلسطني وهذه البلدان والتي مت إبرامها
بعد أن أدى بروتوكول باريس للمرة األولى إلى فتح األسواق الفلسطينية أمام بعض السلع
العربية.

y yاتفاقية فلسطني مع دول الســوق اجلنوبيــة املشــتركة ( :)MERCOSURوقعت فلسطني
في نهاية عام  2011اتفاقية جتارة حرة مع دول السوق اجلنوبية املشتركة 12.وتنص
االتفاقية على إزالة التعرفات املطبقة على السلع في نطاق واسع ،وتتضمن عدد ًا من
القواعد واألحكام حول أمور أخرى مثل احلماية واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
الوصول إلى السوق والتبادلية :تصحيح مواضع عدم االتساق بالنسبة إلى فلسطني

أشرنا سابق ًا أن اتفاقية التجارة اإلقليمية مع إسرائيل (بروتوكول باريس) وهي إلى حد ما عبارة
عن احتاد جمركي مبعنى أن لدى فلسطني وإسرائيل تعرفات خارجية مشتركة أو باألحرى
متوازية باملقارنة مع بقية العالم .ونظر ًا ألن ترتيبات بروتوكول باريس تعني أن السلع التي
تدخل إسرائيل لن يتم فعلي ًا إخضاعها إلعادة التحقق والفحص عندما تدخل إلى الضفة الغربية
أو إلى غزة ،أي أن السلع التي تدخل إسرائيل وفق اتفاقيات التجارة اإلقليمية مع بلدان أخرى
قد تصل في النهاية إلى الضفة الغربية بدون دفع أية رسوم فلسطينية (مع أنها قانون ًا تخضع
للرسوم للتعرفات الفلسطينية) .ذاك كان الوضع بعد بدء عملية أوسلو ،مما يعني أن فلسطني
كانت تخضع فعلي ًا اللتزامات إسرائيل وفق اتفاقيات التجارة اإلقليمية اخلاصة بهذه األخيرة،
بينما لم تكن الصادرات الفلسطينية تتمتع بأية حقوق أو فرص الوصول إلى أسواق هذه الدول
نظر ًا ألنها لم تكن منتجات إسرائيلية ،وال ميكنها بالتالي املطالبة بأية معاملة تعرفية تفضيلية أو
أية ميزات أخرى وفق هذه االتفاقيات.
دفعت حالة عدم االتساق هذه وما ترتب عنها من خضوع لاللتزامات (فعلياً) بدون التمتع
باحلقوق احلكومة الفلسطينية إلى إبرام اتفاقيات جتارة إقليمية مع العديد من شركاء إسرائيل
التجاريني من أجل منح املنتجات الفلسطينية فرص ًا ُمتوقعة في الوصول إلى أسواق هذه البلدان
والتمكـّن من قلب حالة عدم االتساق التي يخلقها االحتاد اجلمركي ا ُملبرم مع إسرائيل فيما
يخص التجارة مع بلدان أخرى وحتويلها إلى حالة اتساق من حيث تبادل احلقوق وااللتزامات
بني األطراف التجاريني.
من األهمية مبكان أن نفس حالة عدم االتساق تنطبق حالي ًا على التجارة بني فلسطني والدول
12
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األعضاء في منظمة التجارة العاملية ،ذلك أن الواردات من هذه الدول تتمتع فعلي ًا مبيزات
مبدأ الدول األكثر رعاية في األسواق الفلسطينية ،بينما ال ُيصح ذلك بالنسبة إلى املنتجات
ويسلط ذلك الضوء
الفلسطينية التي ال حتصل على نفس احلقوق في أسواق الدول املذكورةُ .
على أن األساس املنطقي للجهود الفلسطينية املبذولة ملقاربة منظمة التجارة العاملية هو ضمان
حقوق الصادرات الفلسطينية في أسواق الدول األعضاء في املنظمة.
اتفاقيات التجارة اإلقليمية وااللتزامات وفق منظمة التجارة العاملية :ملاذا فلسطني في الواقع
ُمقيدة بأجزاء كبيرة من قانون املنظمة؟
من األهمية مبكان مالحظة أن عمل اتفاقيات التجارة اإلقليمية ال يقتصر فقط على إلغاء الرسوم
اجلمركية بني أطرافها ،وإمنا أيض ًا معاجلة القيود غير التعرفية في وجه التجارة وغيرها من األحكام
التجارية األخرى مثل رخص االستيراد وإجراءات اتفاقية العوائق الفنية في وجه التجارة و/
أو اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وقواعد املنشأ والتقييم اجلمركي واملعاجلات التجارية
وغيرها .إن األحكام ا ُملطبقة على القيود غير التعرفية في وجه التجارة في معظم اتفاقيات
التجارة اإلقليمية (مبا فيها تلك التي تضم فلسطني كطرف في االتفاقية) غالب ًا ما تشير إلى أحكام
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ذات الصلة (مثل اتفاقية الغات واتفاقية تدابير الصحة والصحة
النباتية واالتفاقية بشأن الزراعة ،الخ) التي تدمج التزامات منظمة التجارة العاملية في اتفاقيات
قيدة سلف ًا مبعاملة الواردات من بعض شركائها في
التجارة اإلقليمية .مبعنى آخر ،إن فلسطني ُم ّ
اتفاقيات التجارة اإلقليمية بحسب أنظمة منظمة التجارة العاملية بدون أن تكون عضو ًا فيها13.
جتارة اخلدمات

باستثناء بروتوكول باريس 14،جميع اتفاقيات التجارة الثنائية واإلقليمية بني فلسطني وشركائها
التجاريني هي اتفاقيات لتجارة «السلع فقط» والتي توفر فرص ًا متوقعة للصادرات الفلسطينية من
السلع وليس من اخلدمات للوصول إلى األسواق اخلارجية.
بالرغم من ذلك ،تتمتع اخلدمات األجنبية غالب ًا بوصول فعلي إلى األسواق الفلسطينية مرة
أخرى نتيجة العالقات االقتصادية الوثيقة مع إسرائيل وحقيقة أن الدخول املادي إلى األراضي
الفلسطينية ال يخضع إلى الكثير من التفتيش من قبل احلكومة الفلسطينية .هذا ويعتبر القانون
13

أعد لويس أبو غطاس وثيقة بعنوان «اتفاقيات التجارة احلرة الفلسطينية والتزامات منظمة التجارة العاملية :تبني باإلدماج
ّ
موجهة لوحدة منظمة التجارة العاملية في وزارة االقتصاد الوطني ،وتبحث في التزامات
والتزام بدون عضوية» ،وكانت ّ

فلسطني وفق املنظمة مبا في فيها تلك املتعلقة بالزراعة واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية في وجه
التجارة والقيود الكمية والتقييم اجلمركي واملعاجلات التجارية وحق امللكية الفكرية ا ُملدمجة في اتفاقيات التجارة اإلقليمية التي

أبرمتها فلسطني مع دول االحتاد األوروبي ودول منطقة التجارة احلرة األوروبية وتركيا ودول السوق اجلنوبية املشتركة.
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يتناول بروتوكول باريس مسألة جتارة اخلدمات بني األسواق الفلسطينية واإلسرائيلية مبا فيها السياحة واخلدمات املالية.

يقدمها مزودو اخلدمات األجانب.
الفلسطيني مفتوح ًا نسبي ًا أمام اخلدمات التي ّ

من ناحية أخرى ،ال يتمتع مزودو اخلدمات الفلسطينيون بنفس فرص الوصول إلى األسواق
األجنبية ،ونتيجة لذلك باشرت فلسطني (أو تخطط لتباشر) مبفاوضات لتحرير جتارة اخلدمات
مع بعض الشركاء التجاريني مبن فيهم دول االحتاد األوروبي والدول ا ُملوقعة على اتفاقية منطقة
التجارة احلرة العربية الكبرى ،لكن ما تزال هذه املفاوضات في مراحلها األولى ،و ُتبذل اجلهود
لتعزيز قدرة فلسطني التفاوضية حول اتفاقيات جتارة اخلدمات ولتحقيق املزيد من الوضوح فيما
يتعلق باملصالح الهجومية والدفاعية لفلسطني في ما يتعلق بالتجارة الدولية للخدمات15.

والتقدم املحُ رز
4 4.2فلسطني ومنظمة التجارة العاملية :اخللفية
ّ

4 4.2.1عضوية منظمة التجارة العاملية ،صفة املراقب في منظمة التجارة
العاملية ،والوصول إلى منظمة التجارة العاملية :فهم ماذا من ماذا

تسعى فلسطني في الوقت الراهن للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العاملية ،وال
تسعى بعد للحصول على العضوية ،أي االنضمام إلى املنظمة .ومن املفيد فهم الفروقات:
التقيد الكامل بكافة التزاماتها واكتساب جميع احلقوق،
y yعضوية منظمة التجارة العاملية تعني ّ
وذلك وفق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية التي متت مناقشتها أعاله.

التقيد بعد بأية التزامات وعدم احلصول
y yصفة املراقب في منظمة التجارة العاملية تعني (عدم) ّ
(بعد) على أية حقوق حقيقية ،لكنها تعني مع ذلك احلصول على بعض احلقوق اإلجرائية
واملؤسساتية مثل:

ابتداء باملجلس العام
1 .1حضور اجللسات التي تعقدها هيئات منظمة التجارة العاملية
ً
ووصو ً
ال إلى اللجان (باستثناء جلنة املوازنة والتمويل)؛
للتحدث بعد أن ُينهي األعضاء الكالم)؛
التحدث في هذه اجللسات (ميكن دعوة املراقبني
ّ
ّ 2 .2
3 .3استالم معظم الوثائق املعدة من قبل منظمة التجارة العاملية؛

4 .4احلصول على املساعدة الفنية من «مؤسسة التدريب والتعاون الفني» التابعة ملنظمة
التجارة العاملية.
15

تنهمك وزارة االقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني في بذل اجلهود لتعزيز قدرة فلسطني على التفاوض بشان اتفاقيات
اخلدمات والقيام بتدقيق منتظم لألحكام املتعلقة باخلدمات وتقييم نقاط الضعف والقوة التي تتسم بها قطاعات اخلدمات.

ويدعم هذه اجلهود مشروع يمُ ّوله االحتاد األوروبي وتديره وزارة االقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني.
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y yاالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية هو العملية التي تصبح الدولة مبوجبها عضو ًا في
املنظمة كما هو موصوف أعاله (لذلك فإن العبارات التي قد ُتقال مثل «االنضمام
بالتقدم بطلب
كمراقب»هي عبارات ُمضللة) .ومن األهمية مبكان أنه وعندما تقوم دولة
ّ
االنضمام كعضو ،ال يقوم املجلس العام للمنظمة كما جرت العادة بتأسيس الفريق العامل
بشأن االنضمام فحسب وإمنا مينح الدولة الراغبة باالنضمام صفة املراقب خالل فترة عملية
االنضمام بهدف أن تصبح هذه الدولة أكثر اطالع ًا وخبرة بشؤون املنظمة.

وبناء عليه فإن صفة املراقب غالب ًا ما تكون ببساطة جزء ًا من عملية االنضمام أو نتاج ًا لها ،ولكن
ً
املهم في األمر أنه ميكن أيض ًا احلصول عليها بدون أن تكون عملية االنضمام قد بدأت بعد.
وهذا ما تسعى فلسطني لتحقيقه في الوقت الراهن.

وعلى نفس الدرجة من األهمية تقع حقيقة أن عملية االنضمام تتألف في الواقع من عدد كبير
جد ًا من التحضيرات واإلصالحات الداخلية .ويعني ذلك أن معظم العمل يتم على املستوى
الداخلي ،لذلك ال يهم كثير ًا متى تبدأ العملية على املستوى الرسمي ،ما يهم هو متى يتم إجناز
العمل الداخلي .وفي حال اختارت فلسطني أن حتصل أو ً
ال على صفة املراقب وتسعى من ثم
لطلب االنضمام ،ال يكون لذلك أثر على توقيت العضوية على اإلطالق ،ويعني ذلك ببساطة
القيام بالتحضيرات قبل بدء العملية الرسمية بد ً
التقدم بالطلب ،إذ من شأن
ال من إجنازها بعد ّ
ذلك أن ُيقصر جد ًا املدة الالزمة لعملية االنضمام.
وبالعكس ،إن بدء عملية االنضمام من خالل تقدمي طلب العضوية بحد ذاته ال يؤدي إلى
تسريع احلصول عليها ،إذا ستبقى هناك ضرورة للقيام بالعمل داخل البلد.

مبعنى آخر ،إذا قامت الدولة ا ُملرشحة لالنضمام (فلسطني) باجلزء اخلاص بها من العملية على
نحو مالئم ،يكون هناك فارق ضئيل جد ًا بني السعي للحصول على صفة املراقب فقط أو السعي
للحصول على العضوية اآلن .وفي كلتا احلالتني ميكن لفلسطني أن تصبح مراقب ًا وأن حتافظ على
هذه الصفة حتى إمتام عملية االنضمام ،وفي كلتا احلالتني يعتمد األمر بشكل كلي تقريب ًا على
فلسطني :ما إذا قامت (وعندما تقوم) بعملها الداخلي وبالتالي إذا أصبحت (وعندما تصبح)
عضو ًا في منظمة التجارة العاملية.

4 4.2.2مقاربة منظمة التجارة العاملية :العملية اخلارجية

تنظر فلسطني منذ زمن طويل في إمكانية دخولها في النظام التجاري متعدد األطراف إذ يعود
تاريخ جهود التحضير واملناقشات األولية مع الشركاء إلى أكثر من عشر سنوات مضت،
وتقدمت احلكومة الفلسطينية بالعديد من الوثائق إلى منظمة التجارة العاملية.
ّ
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تقدمت
y yصفة مراقب في جلسات املؤمتر الوزاري في األعوام  2005و 2009وّ .2011
فلسطني بطلب ناجح للحصول على صفة مراقب خالل اجللسات الثالث السابقة للمؤمتر
الوزاري ،لكن ذلك لم مينحها سوى وصول إلى هذه اجللسات الثالث .أي أن صفة
املراقب ُمنحت لها حلاالت محددة وال يجب اخللط بينها وبني صفة املراقب الدائم لدى
منظمة التجارة العاملية التي لم حتصل فلسطني عليها بعد (تسمى رسمي ًا مراقب في املجلس
العام).

تقدمت فلسطني بطلب رسمي للحصول
y yصفة مراقب في املجلس العام (مراقبة كاملة)ّ .
على صفة مراقب في املجلس العام – مراقبة كاملة  -في اخلريف من عام ُ .2009جدد هذا
الطلب منذ ذلك الوقت لكنه بقى ُمعلق ًا فحتى اآلن لم يضعه املجلس العام ملنظمة التجارة
العاملية على جدول أعماله ،لذلك فإن الدول األعضاء في املنظمة لم يحصلوا حتى اآلن
على فرصة مناقشة الطلب الفلسطيني بشكل رسمي .ويرجع سبب هذا التأخير إلى أن
بعض الدول األعضاء ما تزال ُمتحفـّظة حول الطلب بالرغم من أن هناك العديد من الدول
عبرت عن دعمها له .في هذه االثناء يتم حتضير طلب جديد يتضمن
األعضاء األخرى التي ّ
معلومات مجددة حتت رعاية فريق العمل الوطني

4 4.2.3مقاربة منظمة التجارة العاملية :العملية الداخلية

من ناحية أخرى ،مت في هذه األثناء القيام بالعديد من اخلطوات على الصعيد الداخلي لتحقيق
تقدم في هذا املجال.
ّ

y yقرار بطلب صفة مراقب في منظمة التجارة العاملية .في عام  2009قررت احلكومة
الفلسطينية تقدمي طلب لنيل صفة مراقب في منظمة التجارة العاملية كخطوة أولى على
طريق الوصول إلى عضوية املنظمة وقد مت التصريح عن هدف فلسطني بنيل العضوية في
املنظمة بشكل واضح ببرنامج عمل احلكومة آلب  2009بعنوان «إنهاء االحتالل ،تأسيس
الدولة».
بناء على القرار آنف الذكر ،مت
y yفريق العمل الوطني ملنظمة التجارة العاملية (ً .)NTF
تأسيس فريق العمل الوطني في كانون الثاني عام  .2010وهي تتضمن ممثلني من السوية
العليا عن القطاعني العام واخلاص ،وأصبحت تعقد اجتماعاتها حالي ًا كل شهرين برئاسة
وزير االقتصاد الوطني.

y yالفريق االستشاري الفني ( .)TATيساعد فريق العمل الوطني فريق استشاري فني يضم
مسؤولني وموظفني فنيني من السوية العليا من اجلهات املعنية العامة واخلاصة على حد
سواء .ويجتمع هذا الفريق عادة مرة كل شهر .ويختلف الفريقان عن بعضهما من حيث
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يقدم فريق العمل الوطني إرشاد ًا كلي ًا وتوجيه ًا للسياسة حول التحضيرات
التكليف ،فبينما ّ
اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية ،يكون الفريق االستشاري الفني مسؤو ً
ال عن كل ما يتعلق
بهذه التحضيرات.

أعضاء من هذا الفريق والفريق
y yجلنة الشفافية :أسسها فريق العمل الوطني وتضم
ً
االستشاري الفني ،ومهمتها مراجعة قواعد الشفافية املطبقة في فلسطني من أجل حتقيق
االمتثال لشروط الشفافية اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية.

y yوحدة منظمة التجارة العاملية في وزارة االقتصاد الوطني .قامت وزارة االقتصاد الوطني
بإنشاء وحدة منظمة التجارة العاملية وزودتها مبوظفني خبراء لتعمل على تقدمي الدعم
الفني إلى الفريق االستشاري الفني وفريق العمل الوطني ،إضافة إلى تقدمي املشورة لوزير
االقتصاد حول كافة القضايا املرتبطة مبنظمة التجارة العاملية وقوانينها وأية عمليات ذات
صلة ،وبذلك تكون وحدة منظمة التجارة العاملية مبثابة «أمانة» مركزية لفلسطني حول
قضايا منظمة التجارة العاملية.

هناك حالي ًا عملية إصالح تشريعي ومؤسساتي تتضمن تطبيق خطوات مثل مراجعة اإلطار
التنظيمي لقطاع االتصاالت ألغراض االمتثال ملنظمة التجارة العاملية ،وصياغة قوانني جديدة
للملكية الفكرية ،إضافة إلى إجراءات أخرى مت القيام بها مثل وضع خارطة طريق للوصول الى
منظمة التجارة العاملية.
بناء على ما سبق ،يتم حالي ًا بذلك جهود كبيرة على الصعيد الداخلي الفلسطيني ،وهناك تصور
ً
حول بذل املزيد منها كما ال تزال هناك حاجة للقيام مبزيد من اجلهود على جبهتي القطاع العام
والقطاع اخلاص على حد سواء من أجل التحضير لالندماج في االقتصاد العاملي بشكل عام
والنظام التجاري متعدد األطراف بشكل خاص.
تتمتع هذه اجلهود بدعم املشروعات املمولة من قبل اجلهات املانحة مبا فيها مشروع مبادرة املناخ
االستثماري ( )ICI Projectاملمول من قبل  ،USAIDوالذي وفـّر مدخالت هامة وخبرات
كبيرة لعمل الفريق االستشاري الفني وفريق العمل الوطني .وهناك مشروع آخر ممول من قبل
االحتاد األوروبي ُيتوقع إطالقه خالل عام  2013يهدف إلى تقدمي الدعم إلى الوزارة في مجال
صياغة السياسات التجارية والتحضير لعملية االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،عالوة على
العديد من املشروعات األخرى التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه اجلهود نذكر
منها على وجه اخلصوص مشروع جتارة اخلدمات املمول من قبل االحتاد األوروبي برعاية وزارة
االقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني.
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5.5كيف ميكن ملؤسسات األعمال املشاركة أو كيف
يجب عليها املشاركة؟

يظهر ما سبق بأن لألعمال الفلسطينية مصلحة كبرى في التأكد من فهم ومقاربة فلسطني للقضية
بالشكل الصحيح ،إذ يتوجب على فلسطني أن تكون طرف ًا في نظام التجارة متعدد األطراف،
لكنها حتتاج لعمل ذلك بالطريقة الصحيحة من خالل احلصول على حرية الوصول إلى السوق
وضمان عدم التمييز واحلصول على حقوق إجرائية ملموسة ،وكذلك أيض ًا بحماية مصاحلها
الدفاعية الرئيسية حيثما يكون مناسباً ،مث ً
ال عندما يحتاج منتجو السلع ومزودو اخلدمات
للحماية لكي يبدؤوا العمل .ينطبق هذا باألخص حني يكون لهؤالء املنتجني ومزودي اخلدمات
منظور ًا جيد ًا وبعيد األمد وعندما يوفروا فرصا للتوظيف.
مت تقدمي القائمة األولى لألعمال في القسم  1-6أعاله .وفيما ما يلي توضيح لهذه النقاط من
خالل نظرة أوسع حول سياسة التجارة.
ما الذي يتوجب على األعمال الفلسطينية فعله؟

االطالع والتعلم :هذا الكتيب هو مجرد بداية ،إذ يجب على رجال األعمال الفلسطينيني
وسيدات األعمال الفلسطينيات امتالك املعرفة الالزمة لكسب قضيتهم عندما يتعلق األمر
بالسياسات التجارية للسلع واخلدمات وحقوق امللكية الفكرية .بدون هذه املعرفة سيكونون
مثل الكرات في لعبة العالقات االقتصادية الدولية بد ً
ال من أن يكونوا العبني رئيسيني فيها.
التنظيم :حتتاج مؤسسات األعمال الفلسطينية بأن تكون منظمة لتقوم بتحليل وصياغة ومتثيل
مصاحلها ،ذلك أن صنع السياسات التجارية (مبا فيها مفاوضات االتفاقيات التجارية ،مثل
االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية) يتطلب مدخالت ذكية من قبل مؤسسات األعمال ،كما
أنه يتطلب بأن تعمل هيئات القطاع اخلاص املنظمة بشكل جيد كقوة محركة مساندة للحكومة
في الدفاع عن املصالح الوطنية وكشريك لها في النقاش.
حتليل وصياغة املصالح :إن مؤسسات األعمال الفلسطينية في جميع القطاعات (من احلجر
والرخام إلى األعمال املصرفية ،ومن الزراعة إلى اإلعالن ،ومن الصناعات النسيجية إلى
استشارات تكنولوجيا املعلومات) حتتاج إلى حتديد وصياغة مصاحلها التجارية .ويعني ذلك
مصاحلها الهجومية في التعامل مع أسواق التصدير ،ومصاحلها الدفاعية في الدفاع عن موقعها
في السوق احمللي الفلسطيني ،وكذلك مصاحلها االيجابية في االستيراد أي مصاحلها في
استيراد سلع وخدمات أولية ألعمالها( .انظر إلى القسم  1.6أعاله لوصف تفصيلي أكثر عن
هذه األمناط املختلفة للمصالح).
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املشاركة بفاعلية في النقاش الوطني :البد ملؤسسات األعمال الفلسطينية من االنخراط بفاعلية
في النقاش واجلدل الوطني حول السياسات التجارية للسلع واخلدمات ،وحول احلصول على
صفة مراقب في منظمة التجارة العاملية ومن ثم االنضمام إليها ،وكذلك حول اتفاقيات التجارة
مع الشركاء التجاريني مثل االحتاد األوروبي وتركيا والدول العربية (وفق ًا التفاقية منظمة التجارة
احلرة العربية الكبرى) .إن على مؤسسات األعمال أال تترك النقاش للموظفني واملستشارين
ومندوبي املنظمات الدولية والنشطاء والصحفيني فقط ،فقضايا التجارة ومنظمة التجارة العاملية
هي قضايا تدور حول مصالح اقتصادية وجتارية تترجم إلى مصالح وطنية ،لذا يجب أن تكون
األعمال في طليعة هذا النقاش وليس طرف ًا متلقي ًا لنتائجه.
االنخراط بشكل رسمي عبر فريق العمل الوطني والفريق الفني االستشاري :يتوجب على
مؤسسات األعمال الفلسطينية االنخراط وبشكل كلي في فريق العمل الوطني والفريق الفني
االستشاري سواء بشكل فردي أو عبر املنظمات والهيئات املمثلة لها.
املشاركة في إعداد وإجراء املفاوضات (مع منظمة التجارة العاملية ومنظمات أخرى) :يجب
على مؤسسات األعمال الفلسطينية دعم ومساندة احلكومة في اإلعداد للمفاوضات وإجرائها
سواء تلك املتعلقة مبنظمة التجارة احلرة العربية الكبرى أو املفاوضات الفلسطينية مع اإلحتاد
األوروبي ،أو املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول القضايا االقتصادية ،أو في سياق
االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية أو احلصول على صفة مراقب فيها.
املساهمة في تخطيط وتنفيذ اتفاقيات التجارة في فلسطني :يجب تنفيذ االتفاقيات الدولية على
الصعيد احمللي .وفي كثير من احلاالت يكون هناك خيارات تخطيط البد من اتخاذها (مثل
كيفية االعتراف مبؤهالت احملترفني األجانب ،وكيفية تصميم آليات مراقبة األطعمة وما إلى
ذلك) والتي حتتاج الى املدخالت من قبل األعمال املتأثرة .ومرة أخرى ،إن معرفة وفهم منظمة
التجارة العاملية وقوانني التجارة األخرى تعتبر بالطبع أمر ًا حاسم ًا بالنسبة ملؤسسات األعمال من
أجل التعبير وبشكل كامل عن احتياجاتها وكيفية تخطيطها وتنفيذها بشكل جيد وفق ًا لقوانني
التجارة العاملية.
إشراك ودعم احلكومة في متابعة حقوق التجارة :حتتاج مؤسسات األعمال الفلسطينية ال أن
تعرف حقوقها وفق ًا التفاقيات التجارة وحسب ،وإمنا أن تـُشرك احلكومة في متابعة تلك احلقوق
مع احلكومات األجنبية .على أية حال فإن احلكومة الفلسطينية حتتاج أيض ًا للدعم الكامل من
األعمال عند متابعة املصالح التجارية مث ً
ال عند إنفاذ احلقوق وفق ًا التفاقيات التجارة.
ضمان تدفق املعلومات العامة واخلاصة :يجب على األعمال الفلسطينية أن تضمن أن لدى
احلكومة كل املعلومات التي حتتاجها لبناء وحتديث السياسات التجارية للسلع واخلدمات
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وحقوق امللكية الفكرية ،فمن دون هذه املعلومات ستكون احلكومة ضعيفة في الدفاع عن
املصالح الفلسطينية ،وبوجودها ستكون قوية .وينطبق األمر نفسه على احلكومة فهي حتتاج
للتحدث إلى مؤسسات األعمال تلك وإعالمها باحلقوق والفرص ،غير أن جانب مؤسسات
األعمال يجب أيض ًا أن يكون جاهز ًا لتلقي واستيعاب واستخدام املعلومات.
تطوير الرؤى املستقبلية :حتتاج مؤسسات األعمال الفلسطينية بشكل فردي أو جماعي إلى
النظر الى املستقبل .أين سيكون موقع االقتصاد الفلسطيني في غضون اخلمس أو العشر أو
اخلمسة عشرة سنة القادمة؟ ماذا ستكون املصالح التجارية؟ كيف ستكون وكيف يجب أن تكون
طرف ًا في االقتصاد العاملي؟ ما هي وماذا يجب أن تكون اخلدمات والسلع التي سنقوم مبتاجرتها؟
أية دول ستكون شريكتنا في التجارة؟ هذه هي الرؤى التي يجب جلبها للحكومة.
التحدث إلى الشركاء األجانب :حتتاج األعمال الفلسطينية إلى أن تتحدث عن جتارتها مع
شركائها األجانب من موردين وزبائن وشركاء مساهمني ألن من شأن هذه النقاشات أن تساعد
في حتديد مسار األمور ،وغالب ًا ما تكون اتفاقيات التجارة نتيجة عالقات العمل بني األطراف
التجارية حيث تقوم مؤسسات األعمال من كل طرف بالدفع باجتاه جتارة ميسرة.
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