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هناك جدل قائم بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية حول نطاق وحمتوى اجلولة اجلديدة من املفاوضات التجارية 

فمن ناحيتها، تطمح البلدان املتقدمة، اليت . تجارة العامليةمتعددة األطراف اليت ستجرى حتت رعاية منظمة ال
، إىل اإلبقاء على الوترية احلالية اليت 1994صاغت الوثيقة اخلتامية جلولة األوروغواي ومت التوقيع عليها يف عام 

لبلدان النامية، أما ا. يسري عليها حترير التجارة العاملية مع توسيع نطاق اختصاصات ومهام منظمة التجارة العاملية
فهي تطالب عموما بالتركيز على املشاكل النابعة من تطبيق اتفاقيات معينة مشمولة بالوثيقة اخلتامية جلولة 

  .أو من بعض أحكام اتفاقيات املنظمة الدولية/األوروغواي و
  

ساسا من طبيعة بعض االتفاقيات وينبع القلق املتزايد لدى البلدان النامية فيما يتعلق بالنظام التجاري العاملي احلايل أ
كما ينبع كذلك من النتائج اليت أسفر عنها تنفيذ بعض اتفاقيات جولة األوروغواي مثل االتفاقية . املنحازة ضدها

فقد الحظت تلك البلدان أن التحرير العاملي والشامل للتجارة أدى إىل . بشأن الزراعة واالتفاقية بشأن املنسوجات
  .يف وارداا مل يقابله حتسن يف فرص نفاذ صادراا إىل األسواق العامليةحدوث ارتفاع مفاجئ 

  
وترمي هذه الورقة إىل مناقشة أهم املشاكل اليت حتيط بالتجارة السلعية العاملية من وجهة نظر البلدان النامية مع 

املنسوجات واملالبس، وجتارة التركيز على قضايا املعاملة اخلاصة والتفضيلية، وخفض التعريفات اجلمركية، وجتارة 
املنتجات الزراعية، واإلعانات والتنمية الصناعية، وإجراءات مكافحة اإلغراق، واملعايري الفنية، والتجارة واملنافسة، 

وتقَدم الورقةُ بعض املقترحات فيما خيص التغيري الذي جيب إحداثه على القواعد . ومعايري العمالة واملعايري البيئية
  .مارسات احلاليةوامل
  
  مقدمـــــة .1
  

مما ال شك فيه أن جولة األوروغواي كانت مبثابة اجلهد األكثر طموحا يف تاريخ االتفاقية العامة 

                                         
 
 العوملة ومشاكل التنمية الذي عِقد يف مت عرض نسخة سابقة من هذه الورقة على االجتماع الدويل الرابع حول*

  .2002 فرباير 15 إىل 11هافانا من 
  . أستاذ يف االقتصاد، جامعة غازي، أنقرة، تركيا1
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واملفاوضات األكثر مشولية وصعوبة وتعقيدا بني كافة ) الغات(للتعريفات اجلمركية والتجارة 
حترير التجارة التقليدية العاملية وباختصار، فقد سعت تلك اجلولة إىل زيادة . جوالت الغات

كما كان من بني أهدافها . وتوسيع نطاقها ليشمل جماالت جديدة مل تكن مشمولة يف السابق
  .أيضا إحكام القواعد متعددة األطراف واإلجراءات املتعلقة بتسوية النـزاعات وآليات التنفيذ

  
فقد . جديدة بالنسبة للبلدان الناميةومن ناحية أخرى، مثَّلَت جولةُ األوروغواي نقطة انطالق 

جرت املفاوضات يف ظل زيادة يف عدد البلدان النامية اليت بدأت يف تطبيق استراتيجية تنموية 
وأصبح التغري الذي طرأ على السياسات التجارية لتلك . جديدة تتسم أساسا باالنفتاح حنو اخلارج

لفترة اليت دأبت فيها البلدان املتقدمة على البلدان أكثر وضوحا حبلول اية الثمانينات وهي ا
اللجوء بصورة مستمرة إىل فرض خمتلف أشكال احلواجز غري التعريفية، وعلى وضع عراقيل 
انتقائية تستهدف جهات تصديرية معينة، وعلى اختاذ إجراءات من طرف واحد خارج نطاق 

  ).Agosin, Tussie and Crespi, 1995: 2(الغات، وعلى اإلفراط يف تطبيق اإلجراءات احلمائية 
  

ويعود التغري الذي طرأ على السياسات التجارية والتنموية للبلدان النامية إىل عاملني رئيسيني، 
أوهلما هو عملية العوملة وما الزمها وأَثَّر فيها من تطورات تكنولوجية تِعد بفرص جديدة، 

ثريا ما كانت مؤسسات بريتون وودز وثانيهما هو برامج اإلصالح والتعديل اهليكلي اليت ك
  .1980تفرضها منذ عام 

  
ومقارنة باجلوالت السابقة للغات، شهدت مفاوضات جولة األوروغواي مشاركة أكثر نشاطا من 

ويرجع ذلك لسببني أساسيني، أوهلما أن تلك البلدان كانت تأمل يف . طرف البلدان النامية
 أسواق البلدان املتقدمة ويف صدور حظر على احلصول على فرص أفضل لدخول منتجاا إىل

فرض أية إجراءات محائية جديدة، وثانيهما أا كانت تدعم وضع آليات جديدة ميكن أن تحولَ 
  .دون جلوء البلدان املتقدمة إىل اختاذ إجراءات أحادية الطرف بصورة عشوائية

  
فقد أدت االتفاقيات . تجاري العامليأما أهم منجزات جولة األوروغواي فيتمثل يف تعزيز النظام ال

. اليت مت التفاوض حوهلا أثناء اجلولة إىل ترسيخ وتوسيع نطاق املبادئ التجارية متعددة األطراف
كما جنحت اجلولة يف إرساء آلية متكاملة ومعززة حلل النـزاعات ضمن إطار منظمة التجارة 

 اجلديدة حاجزا آخر من احلواجز اليت ميكن أن متنع، أو وقد ِاعتبرت البلدانُ النامية اآلليةَ. العاملية
  .على األقل حتد، من اختاذ إجراءات أحادية الطرف

  
بعد مرور أربع سنوات على تأسيس منظمة التجارة العاملية، بدأت تظهر خالفات هامة بني البلدان 

لتوصل إىل اتفاق حول بدء وعلى الرغم من ا. املتقدمة والبلدان النامية حول النظام التجاري العاملي
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جولة جديدة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف، فإن اخلالف ظل قائما حول فحوى تلك 
فبينما أصرت البلدان املتقدمة على توسيع نطاق مهام واختصاصات املنظمة العاملية . املفاوضات

 عدد كبري من البلدان النامية يرى واحلفاظ على الوترية اليت يسري عليها حترير التجارة العاملية، كان
ضرورة أن تركز املفاوضات اجلديدة على املشاكل النابعة من تنفيذ اتفاقيات جولة األوروغواي 
وعلى جدول أعماهلا املقرر الذي يتضمن إجراء مفاوضات جديدة يف جمايل املنتجات الزراعية 

  .واخلدمات
  

 يتعلق بالنظام التجاري العاملي من ثالث حقائق وينبع القلق الذي يساور البلدان النامية فيما
أوال، مل تفض جولة األوروغواي والتحرير الشامل للتجارة إىل حتسني فرص دخول . أساسية

ثانيا، . صادراا إىل أسواق البلدان املتقدمة يف الوقت الذي أدت فيه إىل زيادة مفاجئة يف وارداا
 العاملية ال تتناسب عموما مع مبدأ املعاملة اخلاصة إن القواعد اليت وضعتها منظمة التجارة

بل أن بعضها، مثل تلك املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية واإلعانات احلكومية، منحاز . والتفضيلية
ثالثا، حيد ضعف القدرات املؤسسية للبلدان النامية من قدرا على استغالل . ضد البلدان النامية

وطاملا مل تأخذ البلدان . تاج إىل تسهيالت جديدة يف هذا الصددالفرص املتاحة مبا جيعلها حت
املتقدمة يف االعتبار القلق املتزايد لدى البلدان النامية إزاء النظام التجاري العاملي القائم، فإنه من 

  .املستبعد أن يكْتب النجاح للجولة القادمة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف
  

قة إىل مناقشة املشاكل الرئيسية فيما يتعلق بالتجارة العاملية يف السلع املصنعة تسعى هذه الور
ويف هذا السياق، تحلِّلُ باختصار بعض القضايا مثل املعاملة اخلاصة والتفضيلية، . والسلع األولية

وخفض التعريفات اجلمركية، ومكافحة إغراق األسواق، واملنسوجات، واإلعانات الصناعية، 
اعة، واملنافسة، ومعايري العمالة واملعايري البيئية، مث تطرح بعض املقترحات اليت دف أساسا والزر

  .إىل إجياد حلول للمشاكل القائمة
  
  املعاملة اخلاصة والتفضيلية .2
  

املبدأَ األكثر أمهية يف توجيه التحرير التجاري متعدد األطراف على املستوى " عدم التمييز"يمثِّلُ 
ويعرف هذا املبدأ عموما بشرط الدولة األوىل بالرعاية، وهو يقضي بأن تعمم التيسريات . العاملي

التجارية املمنوحة من قبل بلد عضو يف منظمة التجارة العاملية إىل بلد عضو آخر على كافة أعضاء 
  .املنظمة بصورة تلقائية وفورية

  
ا عن اإلميان بالتجارة احلرة، وهو أهم أهداف االتفاقية ويعتبر مبدأُ الدولة األوىل بالرعاية تعبري

ويرتكز . 1948ومنظمة التجارة العاملية منذ عام ) الغات(العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة 
هذا اهلدف على قاعدتني أساسيتني مها الشمولية واملساواة حبيث تنص األوىل على أن حرية 

وتنص الثانية على ضرورة . ض النظر عن مستواها التنمويالتجارة هي لفائدة كافة البلدان بغ
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  ).Shafaeddin, 2000: 5(تطبيق نفس التعريفات املنخفضة على كافة صناعات ومنتجات أي بلد 
فالبلدان . إال أنه توجد بعض االستثناءات عن هذا املبدأ، تعد املعاملةُ اخلاصة والتفضيلية أحدها

عن شكها يف إن االفتراض بأن حترير التجارة ) 1947/1948(فانا النامية أعربت منذ مؤمتر ها
. على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية سيؤدي بصورة تلقائية إىل حتقيق النمو والتنمية لديها

وكان ذلك النموذج التنموي . ورأت أن هناك جوانب خاصة القتصاداا تعوق آفاقها التجارية
 معدل التبادل التجاري، وخفض االعتماد على تصدير السلع يرتكز على احلاجة إىل حتسني

األولية، وإزالة التقلبات وتصحيح اخللل يف ميزان املدفوعات، والتحول إىل التصنيع من خالل 
  ).UNCTAD, 1999a: 219(محاية الصناعات الناشئة ومنح اإلعانات التصديرية 

  
تعكس بعض عناصر النموذج التنموي وبالفعل، فإن األحكام السارية ضمن اتفاقية الغات 

 للبلدان النامية االحتفاظ بقدر من املرونة يف هياكلها 18فعلى سبيل املثال، جتيز املادة . املذكور
كما زاد إدماج . التعريفية وبفرض قيود كمية على الواردات ألغراض تصحيح ميزان املدفوعات

رونة املمنوحة للبلدان النامية واليت ترتكز  من قدر امل1964اجلزء الرابع يف اتفاقية الغات عام 
  ).36/8املادة (أساسا على مبدأ عدم املعاملة باملثل 

  
، 1968يف عام ) األونكتاد(عقب انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

-1973(و وخالل جولة طوكي. طرحت البلدان املتقدمة النظام املعمم لألفضليات التجارية
، أُعِطيت املعاملة التفضيلية املمنوحة للبلدان النامية الصفة القانونية من خالل قبول شرط )79

القرار بشأن املعاملة التفضيلية واألكثر رعاية، واملعاملة باملثل، "التمكني أو بعبارة أخرى 
النظام ) أ:  األربعة التاليةويتعلق هذا القرار حتديدا باجلوانب". واملشاركة األوسع للبلدان النامية
) اإلجراءات غري التعريفية يف سياق أدوات اتفاقية الغات، ج) املعمم لألفضليات التجارية، ب

نفس (املعاملة اخلاصة للبلدان األقل منوا ) الترتيبات اإلقليمية أو العاملية فيما بني البلدان النامية، د
  ).220املصدر، ص 

  
امية التزاما وثيقا مببدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية وذلك على الرغم من أن وقد التزمت البلدان الن

النظام املعمم لألفضليات التجارية مل يكلَّل بنجاح كامل يف حتقيق األهداف املرجوة منه بسبب 
. لناميةالقيود املشددة اليت فرضتها البلدان املتقدمة على توسع السلع املصنعة اليت تصدرها البلدان ا

لذلك، يرى بعض االقتصاديني أن التخفيضات اليت أجريت على التعريفات اجلمركية يف إطار مبدأ 
الدولة األوىل بالرعاية، واليت هي بطبيعتها ختفيضات دائمة، كانت أفضل بالنسبة للبلدان النامية 

  .من النظام املعمم لألفضليات التجارية الذي يعد إجراًء مؤقتا
  

لك، ال تزال الوثيقة اخلتامية جلولة األوروغواي تضم قدرا من املعاملة اخلاصة والتفضيلية ومع ذ
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جتاه البلدان النامية وهي معاملة أكثر سخاء نوعا ما بالنسبة للبلدان األقل منوا كما يتضح من قرار 
 1994 أبريل 15منظمة التجارة العاملية بشأن التدابري لصاحل تلك البلدان الذي ِاعتِمد يوم 

وقد نصت معظم االتفاقيات اليت متخضت عنها . والذي يدعو إىل اختاذ إجراءات إجيابية لصاحلها
  .جولة األوروغواي على منح البلدان النامية مهلة إضافية للوفاء بالتزاماا

  
وترمي بعض األحكام ذات العالقة باملنسوجات واملالبس وجتارة اخلدمات والقيود الفنية على 

لتجارة إىل زيادة الفرص التجارية املتاحة للبلدان النامية من خالل زيادة فرص دخول منتجاا إىل ا
كما توجد بعض األحكام املتعلقة بالتدابري الوقائية ومكافحة اإلغراق اليت تدعو البلدانَ . األسواق

امية عند تناول قضييت األعضاء مبنظمة التجارة العاملية إىل األخذ يف اعتبارها مصاحل البلدان الن
  ).Gürler, 2001: 41(املعايري الفنية ومعايري الصحة النباتية 

  
 1995وتنبع خيبة األمل السائدة حاليا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية منذ عام 

  :من احلقائق التالية
  

جات الزراعية وبعض تباطأت البلدان املتقدمة يف حترير جتارا يف املنسوجات واملنت -
ومن الناحية العملية، مل تبذل تلك . املنتجات األخرى اليت تعتمد على العمالة املكثفة

البلدان اجلهد املطلوب للوفاء بالتزاماا من حيث إعطاء األولوية إلزالة احلواجز التجارية 
 حواجز أمام املنتجات ذات األمهية بالنسبة للبلدان األقل منوا أو لإلحجام عن وضع

 :Das, 1999(جديدة أمام تلك املنتجـات أو لتشجيـع الواردات من تلك البلدان 

158-59.( 
  

مل تكتف البلدان املتقدمة بعدم الوفاء بالتزاماا املتعلقة بتحرير التجارة إذ سعت كذلك  -
إىل توسيع نطاق اختصاص االتفاقيات القائمة ملنظمة التجارة العاملية حبيث تشمل أيضا 

واملعايري البيئية وقضايا االستثمار ذات الصلة ) اإلغراق االجتماعي(ايري العمالة مع
 .بالتجارة

  
حتظى القضايا االجتماعية وقضايا االستخدام بأمهية أكرب لدى البلدان النامية مقارنة  -

ومبا أن اقتصادات اموعة األوىل أكثر هشاشة وأشد تأثرا . بالبلدان املتقدمة
ه يتعني أالَّ ينتظَر منها اإلسراع بعملية التحرير مع العلم أن التحرير بالصدمات، فإن

 .السابق ألوانه يؤدي إىل تراجع عملية التصنيع وارتفاع معدالت البطالة بصورة حادة
  

حكام اتفاقيات منظمة التجارة العاملية خبصوص املعاملة ألجراءات التطبيقية إلاتتسم " -
مر الذي دفع تلك ألالبلدان النامية بالعمومية والغموض، وهو ااخلاصة والتفضيلية لصاحل 
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" اقياتـجراءات والنص عليها صراحة يف منت االتفإلالبلدان إىل املطالبة بتوضيح تلك ا
)Gürler, 2001: 42.( 

وكما هو متوقع فقد قوبلت االعتراضات اليت تقدمت ا البلدان النامية فيما يتعلق بالسياسات 
بلدان املتقدمة، واليت ال تتماشى مع مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية، بالرفض عموما من التجارية لل

قبل هذه األخرية اليت اقترحت باملقابل أن تفتح البلدان النامية األكثر تقدما أسواقها على نطاق 
ت جولة ويناقض ذلك التفاهم األساسي الذي ساد مفاوضا. أوسع أمام منتجات البلدان األقل منوا

 واليت تؤكد 1994األوروغواي وما متخض عنها من اتفاقيات جتارية مت التوقيع عليها يف عام 
على أن التمييز غري مسموح به سوى بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية وليس بني البلدان النامية 

 أنه ال جمال لتوسيع إال أن ذلك ال يعين). 43نفس املصدر، ص (األكثر تقدما والبلدان األقل منوا 
بالنظر إىل الوترية "ويذكر تقرير لألونكتاد أنه . جنوب يف جمال التجارة-نطاق التعاون جنوب

السريعة اليت سارت عليها عملية التصنيع لدى عدد من بلدان شرق آسيا وبعض البلدان النامية 
البلدان الصناعية من أجل األخرى املصدرة للسلع املصنعة، فقد شهد االعتماد على الصادرات إىل 

ومما ال شك فيه أن التعريفات التفضيلية ). UNCTAD, 1999b: 133" (حتقيق النمو تراجعا نسبيا
اجلنوب ال يزال مضطرا "إال أن . ميكن أن تساعد على حتقيق الزيادة املرجوة يف التبادل التجاري

لع الوسيطة والتكنولوجيا مما إىل التطلع إىل الشمال من أجل احلصول على رؤوس األموال والس
  ).نفس املصدر" (جيعل منو أسواق الشمال وإمكانية الدخول إليها أمرين حيويني

  
  بعض أهم القضايا التجارية بالنسبة للبلدان النامية. 3
  

بدا من الواضح عند اختتام أعمال املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية، الذي عقد يف قطر يف 
، أن اجلولة اجلديدة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف ستبدأ خالل عام 2001نوفمرب 
وسنبدأ مناقشة القضايا الرئيسية املتعلقة بالتجارة يف السلع املصنعة والسلع الزراعية بتقييم . 2002

  .التخفيضات اليت أجريت على التعريفات اجلمركية منذ انتهاء جولة األوروغواي
  
  لى التغيريات يف هيكل التعريفاتنظرة عامة ع. 3-1
  

أسهم ختفيض متوسط الرسوم اجلمركية املفروضة على الواردات مبوجب اتفاقيات جولة 
إال أنه بعد مرور ستة أعوام على تأسيس . األوروغواي يف زيادة االعتقاد حبرية التجارة الدولية

ا احلايل، بعيدة كل البعد عن منظمة التجارة العاملية، أصبح من الواضح أن تلك التجارة، بوضعه
  .كوا حرة

  
وتتمثل إحدى النتائج اهلامة جلولة األوروغواي يف االرتفاع الكبري ملستوى تثبيت املعدالت 

 ٪96فقد ارتفعت النسبة الشاملة لتلك املعدالت من . التعريفية وفق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
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 ٪96 إىل ٪74 لدى البلدان النامية ومن ٪59 إىل ٪14 لدى البلدان املتقدمة ومن ٪99إىل 

  ).UNCTAD, 1999a: 153(لدى بلدان التحول االقتصادي 
 والتعريفات املفروضة على ٪38وقد مت ختفيض متوسط معدالت التعريفة املرجحة جتاريا بنسبة 

وروغواي وتخفَّض التعريفات مبوجب اتفاقيات جولة األ. ٪34الواردات من البلدان النامية بنسبة 
  ).أُمِهلَت البلدان األقل منوا عشرة أعوام(خالل فترة تتراوح ما بني مخسة وعشرة أعوام 

  
وكنتيجة التفاقيات جولة األوروغواي، من املنتظر أن ينخفض متوسط معدالت التعريفات 

 يف (٪3.7مبوجب شرط الدولة األوىل بالرعاية لدى البلدان الصناعية الكربى إىل ما بني نسبة 
وذلك بعد التطبيق الكامل للتخفيضات اليت مت ) يف كندا (٪7.1ونسبة ) الواليات املتحدة
 من جمموع التعريفات لدى االحتاد ٪10ومع ذلك، سيظل أكثر من نسبة . التفاوض حوهلا

األورويب وكندا والواليـات املتحدة واليابان، واملكونة من أربعة آالف خط تعريفي، أعلى من 
ويفوق خمس أعلى التعريفات املعمول ا يف الواليات املتحدة، . ب القيمة حس٪12نسبة 

وثالثني يف املائة من تلك املعمول ا يف اليابان، وربع تلك املعمول ا يف االحتاد األورويب، 
  ).UNCTAD, 1999b: 134-35 (٪30وحوايل سبع تلك املعمول ا يف كندا نسبةَ 

  
ن معظم القطاعات اخلاضعة لتعريفات مرتفعة هي قطاعات ذات أمهية من ناحية أخرى، فإ

وتعد املنسوجات واملالبس أفضل مثال على ذلك إذ أن . تصديرية خاصة بالنسبة للبلدان النامية
املنتجني يف هذا القطاع ال تتم محايتهم من خالل التعريفات املرتفعة فحسب ولكن أيضا من 

وحسب األونكتاد، كانت املعدالت التفضيلية بالنسبة . د أخرىخالل حصص االسترياد وقيو
 تعادل 1999للمالبس ضمن إطار النظام املعمم لألفضليات التجارية لالحتاد األورويب يف عام 

واستثنت الواليات املتحدة معظم منتجاا من املنسوجات واملالبس من . تقريبا ٪11.9نسبة 
لتعريفية مبوجب مبدأ الدولة األوىل بالرعاية فيما خيص معظم النظام حيث تراوحت معدالا ا

وبلغت . ٪32 ونسبة ٪14املالبس ذات األلياف االصطناعية والصوفية والقطنية ما بني نسبة 
 لدى ٪11 و٪6 بينما تراوحت تلك املعدالت ما بني ٪18املعدالت اليت طبقتها كندا حوايل 

  ).نفس املصدر(اليابان 
  

توسطات املذكورة أعاله على املنتجات اجللدية واألحذية املطاطية ومعدات النقل وتطَبق امل
وعلى سبيل املثال، ال تطبق الواليات املتحدة وكندا معدالت تفضيلية على . واملنتجات الغذائية

وحسب أمانة األونكتاد، تراوحت املعدالت التفضيلية ما بني نسبيت . األحذية واملصنوعات اجللدية
 بالنسبة ٪20 و٪16 بالنسبة لبعض أنواع األحذية يف الواليات املتحدة، ونسبيت ٪58 و38٪

أما بالنسبة لالحتاد األورويب، فقد بلغت تلك املعدالت عموما نسبة . لكافة أنواع األحذية يف كندا
ويف اليابان، بلغت التعريفات املطبقة على .  للمستفيدين من نظام األفضليات التجارية11.9٪
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وإىل جانب ارتفاع املعدالت التعريفية، فإن كافة الواردات ضمن . ٪30املصنوعات اجللدية نسبة 
  ).135نفس املصدر، ص (النظام املعمم لألفضليات التجارية كانت خاضعة إىل أسقف مشددة 

لزراعية وتطَبق على مصنوعات التكنولوجيا املتأخرة تعريفات أدىن من تلك املطبقة على املنتجات ا
حيث تتراوح اخلطوط القصوى للتعريفات املطبقة على املنتجات الزراعية خالل فترة ما بعد جولة 

ويطبق االحتاد األورويب أعلى نسبة بينما تطبق . ٪48 ونسبة ٪19األوروغواي ما بني نسبة 
  ).نفس املصدر(الواليات املتحدة أدناها 

  
ويتدرج تصاعد التعريفات من تلك . وايكان خفض التعريفات أحد أهداف جولة األوروغ

املطبقة على املواد اخلام إىل تلك املطبقة على املنتجات الوسيطة لتصل أحيانا إىل ذروا بالنسبة 
وتتأثر بذلك عموما املنتجات الغذائية واملنسوجات واملالبس واملصنوعات . للسلع املصنعة النهائية

  .ت أمهية تصديرية بالنسبة للعديد من البلدان الناميةاجللدية واألحذية وهي مجيعها منتجات ذا
  

على "بل يقال إنه . لقد أصبح واضحا أن جولة األوروغواي مل تنجح يف وقف تصاعد التعريفات
العكس من ذلك، فبعد التطبيق الكامل للتعريفات اليت مت التفاوض حوهلا خالل اجلولة، ستفوق 

مقارنة (تلك املطبقة على السلع األولية بثمانية أضعاف التعريفات املطبقة على السلع املصنعة 
ويعد تصعيد التعريفات أداة تعوق اجلهود ). UR, 1999a: 158)" (بأربعة أضعاف فقط قبل اجلولة

اليت تبذهلا البلدان النامية على طريق التصنيع والتنويع الرأسي للصادرات وذلك من خالل ما هلا 
  .املصنعة التصديريةمن تأثري سليب على السلع 

  
لقد فشل التحرير السريع والشامل للتجارة يف تنويع الصادرات املصنعة لدى عدد كبري من البلدان 

وكان التحول يف اهليكل . األقل منوا وبلدان أخرى منخفضة الدخل وذات قدرات صناعية حمدودة
يف صاحل الصناعات اليت تعتمد الصناعي للعديد من البلدان النامية، وخصوصا يف أمريكا الالتينية، 

على املوارد وليس على اليد العاملة اليت تتميز ا تلك البلدان واليت كان ميكن أن تتمتع بفضلها 
  ).Shafaeddin, 2000: 3(مبزايا مقارنة ديناميكية 

  
  املنسوجات واملالبس. 3-2
  

رمبا األهم "وروغواي هي كانت األحكام املتعلقة باملنسوجات واملالبس ضمن اتفاقيات جولة األ
ويرتكز هذا التقييم أوال على ). Weston, 1995: 68" (بالنسبة للبلدان النامية كبلدان مصدرة

احلقيقة املتمثلة يف كون املنسوجات واملالبس تشكل أهم سلعتني تصديريتني بالنسبة لتلك البلدان 
ثانيا، خضعت جتارة املنسوجات ). امية من الصادرات الصناعية لكافة البلدان الن٪22ما نسبته (

 ألحكام االتفاقية حول املنسوجات متعددة األلياف واليت خولَت 1974واملالبس منذ عام 
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق . البلدان املتقدمة مبوجبها فرض حصص ثنائية على وارداا
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قيع على االتفاقية حول املنسوجات متعددة أنه كانت توجد اتفاقات تقييدية أخرى حىت قبل التو
وبالفعل، فلطاملا ِاعتبرت البلدانُ النامية . األلياف وإن مل تكن متعددة األطراف أو بنفس فاعليتها

االتفاقيةَ حول املنسوجات متعددة األلياف مبثابة اخلرق األكثر شدة وتكلفة ملبادئ اتفاقيات الغات 
)Rodrik, 1995: 46.(  
  

الق جولة األوروغواي، مت التوصل إىل اتفاقية جديدة حول املنسوجات دف تنظيم وبانط
وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ . التحرير التدرجيي للتجارة العاملية يف املنسوجات واملالبس

 على أن يعاد تطبيق قواعد الغات على هذا 2005 يناير 1 وينتهي مفعوهلا يوم 1995يف يناير 
  .من التجارة بعد انقضاء فترة العشر سنوات مقَسمة على ثالث مراحلالنوع 

  
وتتضمن كل مرحلة إدماج قدر من املنتجات املشتملة على الغزول واألقمشة واملنسوجات املصنعة 

ومت تثبيت نسب املنتجات اليت ستخضع لقواعد . واملالبس ضمن قواعد منظمة التجارة العاملية
، ونسبة 1998 للعام ٪17، ونسبة 1995 اعتبارا من بداية عام ٪16ة املنظمة على أساس نسب

، يكون قد أزيل اجلزء املتبقي من الواردات اخلاضعة 2005 يناير 1وحبلول . 2002 للعام 18٪
 االنتقال ٪1.2وقد سِمح لصغار املصدرين الذين تبلغ حصتهم من إمجايل احلصص نسبة . للقيود

كما اتفق على أن احلواجز املفروضة خارج . 1998نية اليت تبدأ يف عام مباشرة إىل املرحلة الثا
إطار الغات على واردات املنسوجات، واليت تتمثل أساسا يف اتفاقيات بني االحتاد األورويب وبلدان 
إفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادي وبعض البلدان املتوسطية، ستتوافق مع أحكام االتفاقية اعتبارا 

  . أو تلْغى متاما وفق خمطط يقدمه البلد املستوِرد يف ظرف ستة أشهر1995م من عا
  

وقد كان من املنتظر أن يؤدي وقف العمل باالتفاقية حول املنسوجات متعددة األلياف وإزالة باقي 
احلواجز إىل إنعاش التجارة يف املنسوجات وزيادة الصادرات منها وحتسني األوضاع لدى 

وحسب تقديرات رابطة املستهلك األورويب، يتوقَّع أن يشهد حجم التبادالت . دةاألطراف املتعاق
 مليار دوالر وأن تنخفض أسعار 50 إىل 40التجارية للبلدان النامية زيادة مبا يتراوح من 

  ).Grossmann et al., 1994: 108 (٪5املستهلك لدى البلدان الصناعية بنسبة 
  

سيس منظمة التجارة العاملية، ال تزال النتائج اليت مت التوصل إليها بعد مرور سبعة أعوام على تأ
إال أن ذلك ليس . أدىن بكثري مما كان يتوقعه العديد من مصدري املنسوجات يف البلدان النامية

باألمر املفاجئ إذ أن التمعن يف اتفاقية جولة األوروغواي بشأن املنسوجات واملالبس كفيل 
  ).GATT, 1993: 1-32(م بعض اجلوانب اهلامة هلذا الوضع املتناقض مبساعدتنا على فه

  
سِمح للبلدان املستوردة أن تطبق ملدة عشر سنوات إجراءات وقائية على املنتجات ذات  -

 اخلاصة،" احلساسية"
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مِنح املستوردون، مبوجب بند وقائي خاص، احلق يف تطبيق إجراءات وقائية انتقائية  -
وحسب البند املذكور، ميكن للبلد املستورد أن يلجأ . ة نفاذ االتفاقيةجديدة خالل فتر

إىل اختاذ مثل تلك اإلجراءات يف حالة حدوث زيادة فعلية أو حمتملة يف الواردات من 
 البلد املصدر مبا يؤدي إىل إحلاق ضرر بالغ بصناعته احمللية أو يهدد بذلك،

  
نتجات اليت تدرج ضمن قواعد منظمة التجارة العاملية مِنح البلد املستورد حريةَ اختيار امل -

من كل الفئات ) بغض النظر عن حصتها(يف كل مرحلة شريطة أن يتم اختيار منتجات 
 ذات العالقة وهي الغزول واملنسوجات املصنعة واملالبس،

  
يز تضم االتفاقيةُ بشأن املنسوجات منتجاٍت مت تصنيفها ضمن النظام املنسق لوصف وترم -

وكذلك منتجات غري متضمنة يف االتفاقية حول ) 63 إىل 50األرقام من (السلع 
املنسوجات متعددة األلياف وإن كان تركيبها حيتوي على منسوجات، وهي منتجات مل 

وبالتايل، فقد مِنح املستوردون حق اختيار . يكن القسم األكرب منها خاضعا ألية قيود
  .قواعد اجلديدة يف مراحل مبكرةتلك املنتجات دف إخضاعها لل

  
وتمثِّلُ املنسوجات واملالبس إثنني من أهم االستثناءات للتخفيضات الضريبية اهلامة اليت أعقبت 

 ٪35وينتظَر أن تتراجع الواردات اخلاضعة ملعدالت تعريفية مرتفعة من نسبة . جولة األوروغواي
ة للتخفيضات التعريفية فهي تتراوح ما بني نسبيت أما بالنسب.  خالل فترة التنفيذ٪28إىل نسبة 

وقد جرت حماوالت لتربير التخفيض الضئيل يف التعريفات املطبقة على هذا . ٪12.1 و15.5٪
القطاع على أساس أن إحالل التعريفات حمل احلصص االستريادية هو جانب أكثر أمهية من 

  .جوانب التحرير بالنسبة للمنسوجات واملالبس
  

وقد . البلدان املتقدمة ببطء يف الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية بشأن املنسوجات واملالبسومتضي 
فضلت تلك البلدان البدء بإدراج بنود غري ذات أمهية ضمن قواعد منظمة التجارة العاملية وإرجاء 

 أن الواليات املتحدة ويذْكَر. إدماج املنتجات ذات األمهية بالنسبة للبلدان النامية إىل مراحل الحقة
واالحتاد األورويب أرجأتا إدماج ثلثي وارداما ضمن االتفاقية املذكورة يف قواعد منظمة التجارة 

وحسب برامج التكامل اليت وِضعت حىت اآلن للمرحلتني األوىل . "2005العاملية حىت عام 
مة مضافة منخفضة مع ، تركزت املنتجات املختارة يف بنود ذات قي)2002-1995(والثانية 

 من ٪3.9فعلى سبيل املثال، كانت حصة املالبس متثل نسبة . ختصيص حصة صغرية للمالبس
 من واردات املنسوجات واملالبس املفترض 1990وهي نسبة عام  (٪33.24اموع البالغ 

) 1992م إدراجها ضمن قواعد منظمة التجارة العاملية حبلول اية املرحلة الثانية، أي اية عا
وقد بلغ .  لدى االحتاد األورويب٪33.31 من جمموع ٪2.53لدى الواليات املتحدة، ونسبة 
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 بالنسبة ٪6 نسبة حوايل 97-1995إسهام البنود املختارة يف قيمة الواردات خالل الفترة 
  ).Shafaeddin, 2000: 26" ( بالنسبة لالحتاد األورويب٪4للواليات املتحدة و

كذلك إىل أن الزيادات اإلضافية يف ) ITCB(تب الدويل للمنسوجات واملالبس وتشري أرقام املك
فحسب االتفاقية بشأن املنسوجات واملالبس، يتعني . التيسريات احلصصية كانت حمدودة للغاية

 ٪27 و٪25 و٪16على مستوردي املنسوجات زيادة املعدالت احلالية لنمو احلصص بنسب 
 لدى الواليات ٪6.36وقد بلغت الزيادة اإلمجالية نسبة . ث املتتاليةعلى األقل خالل املراحل الثال

 :ITCB, 2000A( فقط لدى االحتاد األورويب ٪4.49 لدى كندا، ونسبة ٪7.53املتحدة، ونسبة 

6-9.(  
  

وكنتيجة للوترية البطيئة ملسرية التحرير، ظلت الزيادة اليت شهدا التجارة العاملية يف املنسوجات 
  .متواضعة نسبياواملالبس 

  
  1اجلدول 

  التجارة العاملية يف املنسوجات واملالبس
  

  املالبس  املنسوجات  متوسط التغري املئوي السنوي
1980-85  -1  4  
1985-90  15  17  
1990-2000  4  6  
2000/1999  7  7  

  .2001منظمة التجارة العاملية، إحصائيات التجارة الدولية، : املصدر
  

فقد كشفت خطة . هو اجلهة اليت طبقت أكثر السياسات تقييدا حىت اآلنكان االحتاد األورويب 
 لربنامج تكامل االحتاد األورويب ضمن إطار املرحلة الثالثة من االتفاقية 2000طرحت يف عام 

 من جتارة ٪51بشأن املنسوجات واملالبس عن أنه يف حني كان يفْترض دمج ما نسبته 
، فإن اجلزء 2004د منظمة التجارة العاملية حبلول اية عام املنسوجات واملالبس ضمن قواع

األكرب من هذه التجارة عبارة عن منتجات غري خاضعة أصال للحصص االستريادية، وأنه لن تكون 
 ٪79ويعين ذلك أن نسبة .  حصة219 حصة من أصل 52قد حررت حىت ذلك التاريخ سوى 

 أي تاريخ انتهاء العمل 2004حلصص حىت اية عام من التجارة املقيدة ستظل خاضعة لنظام ا
  ).Shafaeddin, 2000: 26(باالتفاقية 

  
، 2000ففي عام . تمثِّلُ البلدانُ النامية املُورد الرئيسي للمنسوجات واملالبس إىل البلدان املتقدمة

 إمجايل واردات بلغت حصة البلدان املوقِّعة على االتفاقية حول املنسوجات متعددة األلياف يف
وبإضافة البلدان . ٪46بلدان االحتاد األورويب اخلمسة عشر من املنسوجات واملالبس نسبة حوايل 

  .٪69ودول إفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادي تصبح هذه النسبة ) مبا فيها تركيا(املتوسطية 
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 14625.5-املالبس بلغ رصيد امليزان التجاري لالحتاد األورويب يف األلياف واملنسوجات و
 ليعود إىل 1996وقد تراجع هذا العجز بصورة طفيفة يف عام . 1995مليون يورو يف عام 

 عندما ارتفع 2000أما أكرب زيادة فقد سجلَت يف عام . االرتفاع بصورة منتظمة بعد ذلك
الوضع الدويل ( مليون يورو 29147.7- إىل 24731.0- من ٪17.9العجز بنسبة 

  ).26، ص 2001 سبتمرب ،للمنسوجات
  

  2اجلدول 
  حصة بلدان االحتاد األورويب اخلمسة عشر يف جتارة املنسوجات واملالبس

  2000حسب اإلقليم واموعة يف عام 
    )نسب مئوية(

  القيمة  احلجم  القيمة  احلجم    الصادرات  الواردات

  34.7  25.9  8.5  8.2  أالبلدان الصناعية 
  12.9  10.1  2.5  3.0  واليات املتحدةومنها ال

بلدان االتفاقية حول املنسوجات 
  11.2  8.9  45.6  48.6  بمتعددة األلياف

  1.0  0.9  13.3  12.0  ومنها الصني
  جبلدان وسط وشرق أوروبا 

15.2  16.5  31.4  26.6  
  16.3  19.9  21.5  19.5  البلدان املتوسطية
  3.7  5.2  11.4  11.7  ومنها تركيا

  دتقلة البلدان املس
3.5  3.0  5.3  4.7  

  2.5  2.4  0.4  0.9  ومنها روسيا
  1.6  2.1  1.9  1.7  بلدان إفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادي

  4.9  6.7  3.0  3.2  بلدان أخرى
  100.0  100.0  100.0  100.0  اموع

  غري متوفرة  2774.9  غري متوفرة  5647.1  )ألف طن(احلجم اإلمجايل 
  33299.8  غري متوفرة  62412.0  غري متوفرة  )مليون يورو(قيمة اإلمجالية ال

  هالتغري املئوي 
8.1  16.1  15.5  16.3    

  .29، ص 2001، سبتمرب الوضع الدويل للمنسوجات: املصدر
قد ال يكون مجع األرقام صحيحا . املنتجات املشمولة باالتفاقية حول املنسوجات متعددة األلياف فقط: مالحظات

  .بسبب عملية التقريب
إستونيا، التفيا، ( مبا فيها دول البلطيق ج.  باستثناء فيتنامب. مونتنيغرو- واهلرسك، وكرواتيا، وصربيامبا فيها البوسنةأ 

  . التغري املئوي يف جماميع العام السابقه.  مبا فيها بلدان كومنولث الدول املستقلة وفيتنامد). ليتوانيا
  

 إىل الواليات املتحدة، ومها املكسيك وكندا، وقد كان أكرب بلَديِن مورديِن للمنسوجات واملالبس
، وتبعتهما مثانية بلدان )النافتا(من بني البلدان األطراف يف اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة 

  .نامية رئيسية
  



83    منظمة التجارة العاملية وبعض قضايا التجارة السلعية العاملية  

 57.9سجل امليزان التجاري لقطاع املنسوجات واملالبس لدى الواليات املتحدة عجزا بقيمة 
وشهدت . 1999 مليار دوالر يف عام 44.9 بعد أن كان بقيمة 2000مليار دوالر يف عام 

 مع اخنفاض قيمة اليورو 2000 يف عام ٪23الصادرات إىل الواليات املتحدة ارتفاعا كبريا بنسبة 
  ).2001 وسبتمرب 1999، مارس الوضع الدويل للمنسوجات(
  

  3اجلدول 
  اليات املتحدة إىل الو*أكرب البلدان املوردة للمنسوجات واملالبس

  2000 و1999 و1997خالل األعوام 
  )مليون معادل أمتار مربعة(

  1997  1999  2000  
  4746.5  4142.7  3041.1  املكسيك

  3204.0  2835.5  2082.9  كند
  2217.9  2035.5  2094.9  الصني

  1996.8  1544.8  1125.9  باكستان
  1311.8  1222.1  817.7  كوريا اجلنوبية

  1318.3  1117.5  768.6  تايلند
  1248.3  1149.4  985.7  اهلند

  1233.3  1269.9  1197.4  تايوان
  1130.8  910.5  765.0  بنغالديش
  1052.7  907.3  855.0  إندونيسيا

  13403.8  11479.9  9160.3  بلدان أخرى
  32864.2  28615.0  22894.5  العامل

  .23، ص 2001، سبتمرب الوضع الدويل للمنسوجات: املصدر
  .يكون مجع األرقام صحيحا بسبب عملية التقريبقد ال : مالحظة

  .مصنوعة من ألياف مشمولة باالتفاقية حول املنسوجات متعددة األلياف* 
  

من الواضح أن االتفاقية بشأن املنسوجات واملالبس مل تغري بصورة جذرية وضع فرص الدخول 
ت محائية جديدة على هذا إىل أسواق البلدان املتقدمة إذ استمرت هذه األخرية يف تطبيق إجراءا

. النوع من التجارة بدعوى احلاجة إىل املزيد من الوقت من أجل التكيف مع متطلبات االتفاقية
وال تبدو هذه احلجة مقنعة على اعتبار أن هذا القطاع متتع حبماية مشددة من تلك البلدان على 

ومن ناحية .  التكيف كان كافيامدى تاريخ اتفاقيات الغات مما يعين أن الوقت املتاح هلا من أجل
أخرى، يعد من املفارقة أن تضطَر البلدان النامية، باستثناء البلدان األقل منوا، إىل تنفيذ معظم 
أحكام اتفاقيات جولة األوروغواي، مع ما يضعه ذلك من عبء ثقيل على كاهلها، يف حني 

األلياف مدة عشرة سنوات تبدأ يف عام يستغرق وقف العمل باالتفاقية حول املنسوجات متعددة 
، فإن االرتفاع الكبري يف املعدالت التعريفية ووجود الشرط 2005وحىت بعد عام . 1995
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الوقائي اجلديد، الذي يسمح بفرض بعض القيود االستريادية على املصدرين الصاعدين ملدة ال 
الضرر الالحق بالصناعات "و" النمو غري املتناسب للصادرات"تزيد على أربع سنوات بسبب 

وعلى البلدان النامية أن تسعى خالل . ، سيسمحان للبلدان املتقدمة بفرض قيود استريادية"احمللية
 إىل حتقيق ختفيض 2002اجلولة اجلديدة من املفاوضات متعددة األطراف اليت ستبدأ يف عام 
 القائمة مبا حيول دون جلوء جذري يف املعدالت التعريفية وإىل إحداث تغيريات على االتفاقيات

  .البلدان املتقدمة إىل فرض قيود اعتباطية من خالل استغالل األحكام الوقائية
  
  الزراعـــــة. 3-3
  

وقد مِنحت الواليات . مل تكن التجارة يف السلع الزراعية متضمنة يف اتفاقيات الغات منذ البداية
خرى حقا خيوهلا فرض رسوم وحصص على  من قبل أطراف متعاقدة أ1955املتحدة يف عام 

، طُرحت قضية تقنني القطاع الزراعي ولكنها )79-1973(وخالل جولة طوكيو . وارداا
قوبلت باعتراض من قبل اجلماعة األوروبية اليت كانت عازمة على احلفاظ على مبادئ السياسة 

 أي إصالح يجرى على التجارة الزراعية املشتركة فيما بني أعضائها، وبالتايل غري راغبة يف قبول
وبصورة خاصة، كانت اجلماعة مصممة على االستمرار يف فرض الرسوم . "يف السلع الزراعية

املتغرية على الواردات وتقدمي الدعم املتغري للصادرات للحفاظ على العالقة التفضيلية بني بلداا 
  ).Rayner et al., 1993: 1518(" األعضاء وعلى الدعم الكبري املقدم للمنتجات احمللية

  
وخالل الثمانينات، أصرت الواليات املتحدة، اليت جنحت يف السابق يف استثناء السياسات الزراعية 
من خمتلف جداول األعمال املطروحة على ملتقيات الغات، على طرح قضية إصالح تلك 

" كرينز"لدعم من جمموعة السياسـات وحترير التجـارة يف املنتجات الزراعية مستمدة يف ذلك ا
)Ongun, 1995: 124 .( ويعود هذا التغري يف موقف الواليات املتحدة إىل التراجع الذي شهده

 7.6 إىل 1981 مليار دوالر يف عام 24.7فائض جتارا يف املنتجات الزراعية إذ اخنفض من 
بية يف إمجايل وخالل نفس الفترة، شهدت حصة اجلماعة األورو. 1985مليار دوالر يف عام 

 مقابل اخنفاض يف حصة ٪17 إىل نسبة ٪12الصادرات العاملية من القمح زيادة من نسبة 
  ).Koopman, 1986: 306 (٪25 إىل نسبة ٪50الواليات املتحدة من نسبة 

  
وكنتيجة للمصاحل املتضاربة بني الطرفني، كادت املفاوضات حول جتارة املنتجات الزراعية، واليت 

إال أنه مت . 1990 مفاوضات جولة األوروغواي، أن تؤدي إىل فشل اجلولة يف عام أصبحت بؤرة
 من خالل إبرام اتفاقية بلري هاوس بني الواليات املتحدة 1992التوصل إىل حل يف نوفمرب 

وميكن تلخيص أهم أحكام . واجلماعة األوروبية واليت أعقبها التوقيع على االتفاقية بشأن الزراعة
  :يما يلياالتفاقية ف

  
حتويل كافة القيود غري التعريفية إىل تعريفات على أن يستكْملَ ذلك التحويل يف عام  -
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وتعفَى البلدان .  بالنسبة للبلدان النامية2005 بالنسبة للبلدان املتقدمة وعام 2001
 األقل منوا، ومجيعها تقريبا بلدان مستوردة صافية للغذاء، من هذا االلتزام،

 ٪24 بالنسبة للبلدان املتقدمة و٪36يفات اجلمركية مبعدل متوسط قدره خفض التعر -
ويعتمد حساب ذلك على الفرق بني األسعار العاملية واألسعار . بالنسبة للبلدان النامية

وتطبق تعريفات .  على األقل بالنسبة لكل منتج٪15وتخفَّض التعريفات بواقع . احمللية
 من اإلنتاج ٪3لزراعية اليت تشكل وارداا أقل من نسبة أكثر اخنفاضا على املنتجات ا

 وتعفى البلدان األقل منوا من هذا االلتزام،. احمللي
  

 خالل ست ٪20للزراعة لديها بنسبة " مقياس الدعم الكلي"تخفِّض البلدانُ املتقدمة  -
 البلدان ، بينما تعفى٪13.3ويقابل ذلك ختفيض من قبل البلدان النامية بنسبة . سنوات

 فترة األساس للتخفيضني 88-1986ومتثل الفترة . األقل منوا من هذا االلتزام
 ٪5ويستثىن من التخفيض الدعم الذي ال يتعدى القيمة اإلنتاجية بنسبة . املذكورين

  لدى البلدان النامية،٪10لدى البلدان املتقدمة ونسبة 
  

أالَّ يسفر ذلك عن آثار مشوهة إعفاء بعض أشكال الدعم احمللي من التخفيض بشرط  -
وحسب هذا املبدأ، . للتجارة وأن يكون تأثريه على اإلنتاج معدوما أو بأقل قدر ممكن

النفقات اليت ال تتضمن ) أ: تشتمل أشكال الدعم احمللي املسموح ا على اآليت
ياف، مدفوعات للمنِتِج أو اهز ولكنها تنطوي على مزايا للمزارعني أو سكان األر

املعونات الغذائية ) التخزين احلكومي للمنتجات الزراعية ألغراض األمن الغذائي، ج) ب
املدفوعات املباشرة اليت ال تتطلب حتويل املبالغ من املستهلكني ) للمحتاجني إليها، د

املسامهات املالية احلكومية يف برامج التأمني ) هواليت ال تعد مبثابة دعم سعري للمنِتج، 
املساعدات املالية ) املدفوعات ألغراض اإلغاثة من الكوارث الطبيعية، ز) لى الدخل، وع

 املساعدات املقدمة يف إطار برامج التنمية اإلقليمية،) املرتبطة بالتعديل اهليكلي، ح
  

 بينما 90-1986 من متوسطها للفترة ٪64خفض اإلعانات التصديرية إىل نسبة  -
وتصبح .  ملتوسط نفس الفترة لدى البلدان املتقدمة٪79يخفَّض حجمها إىل نسبة 

  لدى البلدان النامية،٪86 و٪76هاتان النسبتان 
  

-  حمسبتطبيق تعريفات إضافية إذا جتاوز حجم الواردات سقفا " شرطٌ وقائي خاص"ي
سعر (أو إذا كان سعر االسترياد أدىن من السعر املتوسط ) سقف التعامل(منخفضا نسبيا 

باللجوء إىل وضع " للمعاملة اخلاصة"كما يسمح شرط . 88-1986للفترة ) لالتعام
 .حواجز غري تعريفية يف إطار شروط حمددة
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ما هي التأثريات اإلجيابية اليت كان ينتظَر أن حيدثها تطبيق اتفاقية جولة األوروغواي بشأن 
 اإلعانات الزراعية كبح حرب: "الزراعة؟ ميكن تلخيص اجلواب على هذا السؤال فيما يلي

وخصوصا بني الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، خفض أسعار املنتجات الغذائية للمستهلكني 
يف البلدان اليت كانت تطبق إجراءات محائية يف السابق، حتسني فرص الدخول إىل األسواق أمام 

املركز اإلسالمي لتنمية مركز أنقرة و" (املنتجني الناجحني، منح معاملة خاصة للبلدان النامية
أما أهم التأثريات السلبية املتوقعة فقد كانت ارتفاع األسعار العاملية ). 71، ص 1995التجارة، 

  ).Awuku, 1994: 89-90نفس املصدر، (مبا يلحق الضرر بالبلدان الفقرية املستوردة للغذاء 
  

  4اجلدول 
  2000التجارة العاملية يف املنتجات الزراعية لعام 

  )ليار دوالر ونسب مئويةم(
  

  558  القيمة
    )٪(التغري املئوي السنوي 

1980-85  -2  
1985-90  9  
1990-00  3  
1998  -5  
1999  -3  
2000  2  

  9.0  احلصة يف التجارة السلعية العاملية
  40.7  احلصة يف الصادرات العاملية من املنتجات األولية

  .97، ص 2001التجارة الدولية، منظمة التجارة العاملية، إحصائيات : املصدر
  

اخنفاض (بدا حترير جتارة املنتجات الزراعية، منذ البداية، منقوصا بسبب حتديد الفترات املرجعية 
، واستثناء عدد من اإلعانات، وإدراج عدد كبري من )متوسط األسعار يف السنوات املرجعية

نب تلك العوامل، أسهمت الكيفية اليت وإىل جا). Grossman et al., 1994: 109(اآلليات الوقائية 
فقد . حولَت ا اإلجراءات غري التعريفية إىل معاِدالت تعريفية يف احلد من تأثري حترير التجارة

أسفر التحول إىل التعريفات عن ظهور تعريفات شديدة االرتفاع تفوق يف الكثري من األحيان 
النسبة لثالث من السلع اليت يتم التعامل وب). UNCTAD, 1999a: 50( حسب القيمة ٪100نسبة 

، اختارت العديد من احلكومات أن تكون )وهي األرز واحلبوب والسكر(فيها على نطاق واسع 
أقصى تعريفات يسمح ا ضمن إطار جولة األوروغواي أعلى بكثري مما كان يتم حتصيله فعليا 

  ).63، ص 2000البنك الدويل،  (88-1986خالل الفترة 
  

فقد وضعت االتفاقية بشأن الزراعة . وجيدر االنتباه أيضا يف هذا السياق إىل دور احلصص التعريفية
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نظاما للحصص التعريفية يهدف أساسا إىل ضمان أالَّّ تؤدي عملية التعرفة إىل خفض املستوى 
 السابق احلايل لالسترياد أو إىل منع بلوغ مستوى متفق عليه لدخول املنتجات اليت كانت ختضع يف

وتضم جداول البلدان األعضاء يف منظمة ). UNCTAD, 1999a: 53(إلجراءات غري تعريفية 
تتميز احلصص املخصصة بكوا . التجارة العاملية حصصا خمصصة وحصصا سابقة التخصيص

أما . عاملية ومتاحة، من حيث املبدأ، لكافة املوردين على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
وبالتايل .  سابقة التخصيص، فهي ذات طبيعة ثنائية ويتم منحها ملصدرين تقليديني معيننياحلصص

أما احلصص املخصصة أو العاملية فهي تعكس احلصص . فهي تعكس وضع الفرص احلالية للدخول
ونظرا للسماح للبلدان ). 54نفس املصدر، ص (التعريفية ضمن أدىن مستوى لفرص الدخول 

مة التجارة العاملية بإدماج ترتيباا اإلقليمية والثنائية التفضيلية فيما خيص الدخول األعضاء يف منظ
فهناك مشاكل فيما خيص . إىل األسواق من خالل احلصص التعريفية، فقد أصبح األمر أكثر تعقيدا

 مبا مينع إدارة احلصص التعريفية اليت كثريا ما استخِدمت يف السابق كأشكال مقنعة للقيود الكمية
  .أحيانا الدخول التفضيلي إىل األسواق من خالل النظام املعمم لألفضليات التجارية

  
  5اجلدول 

  2000أهم التدفقات اإلقليمية يف الصادرات العاملية من املنتجات الزراعية لعام 
  

    التغري املئوي السنوي  القيمة
2000  1990-00  1999  2000  

  4-  2-  2  174.2  غرب أوروباما بني بلدن 
  14  2  5  67.2  ما بني البلدان اآلسيوية

  10  2  1  36.0  ما بني أمريكا الشمالية وآسيا
  4  7  7  33.3  ما بني بلدان أمريكا الشمالية

  21  2  8  21.7  من أمريكا الالتينية إىل أمريكا الشمالية
  2-  7-  3  18.3  من أمريكا الالتينية إىل غرب أوروبا

  .97، ص 2001العاملية، إحصائيات التجارة الدولية، منظمة التجارة : املصدر
  

لقد كان التغري الذي شهدته قيمة التجارة العاملية يف املنتجات الزراعية خالل األعوام القليلة املاضية 
 يرجع أساسا إىل هبوط أسعار 1998فقد لوحظ حدوث هبوط كبري يف عام . خميبا لآلمال

  .زمة اآلسيويةالعديد من السلع الزراعية بسبب األ
  

وتظل التجارة العاملية يف املنتجات الزراعية منحصرة أساسا فيما بني البلدان الغربية على الرغم من 
  .االرتفاع امللحوظ يف الصادرات من أمريكا الالتينية إىل أمريكا الشمالية

  
تبلغ أعلى ) أي احلصة( من التجارة السلعية العاملية وهي ٪9وتمثِّلُ حصةُ املنتجات الزراعية نسبةَ 

ومتثل بلدان إفريقيا والشرق األوسط أهم مستوردي . مستوياا لدى أمريكا الالتينية تليها إفريقيا
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  .املنتجات الزراعية يف العامل
  

  6اجلدول 
  حصة املنتجات الزراعية يف إمجايل التجارة السلعية وجتارة املنتجات األولية

  2000حسب اإلقليم لعام 
  )نسب مئوية(

  الواردات  الصادرات  
      حصة املنتجات الزراعية يف إمجايل التجارة السلعية

  9.0  9.0  العامل
  5.9  10.0  أمريكا الشمالية
  9.0  18.4  أمريكا الالتينية

  10.0  9.4  غرب أوروبا
  10.7  8.9  كومنولث الدول املستقلة/بلدان البلطيق/وسط وشرق أوروبا

  15.1  12.9  إفريقيا
  13.1  2.4  رق األوسطالش

  9.4  6.5  آسيا
      حصة املنتجات الزراعية يف املنتجات األولية

  40.7  40.7  العامل
  33.8  58.2  أمريكا الشمالية
  44.1  47.3  أمريكا الالتينية

  47.3  57.2  غرب أوروبا
  41.8  20.7  كومنولث الدول املستقلة/بلدان البلطيق/وسط وشرق أوروبا

  51.9  17.7  إفريقيا
  59.9  3.2  الشرق األوسط

  34.7  48.0  آسيا
  .97، ص 2001منظمة التجارة العاملية، إحصائيات التجارة الدولية، : املصدر

  
لقد كان التأثري املطلق التفاقية جولة األوروغواي بشأن الزراعة ضعيفا، بل أضعف من تأثري 

  : فيما يليويرجع ذلك إىل عدة أسباب نلخص أمهها. االتفاقية بشأن املنسوجات واملالبس
  

 طول هيكل اجلدول الزمين املعد من أجل العودة إىل القواعد العادية للغات، -
  

ارتفاع التعريفات نتيجة لتحويل اإلجراءات غري التعريفية إىل تعريفات مجركية واستمرار  -
 تصاعد التعريفات،

  
مقياس (احمللي عدم كفاية االلتزامات امللقاة على عاتق البلدان املتقدمة فيما يتعلق بالدعم  -

 وإعانات التصدير،) الدعم الكلي
  

 حتديد فترات مرجعية حمابية للبلدان املتقدمة، -
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  .السماح بتطبيق إجراءات وقائية خاصة على بعض املنتجات احلساسة -
تدخلت الواليات املتحدة واالحتاد األورويب منذ بدء العمل باالتفاقية بشأن الزراعة يف إنتاج 

ففي الواليات . زراعية من خالل برامج الدعم واالستقرار اليت دأبتا على تنفيذهاوجتارة املنتجات ال
املتحدة، ركزت الربامج الزراعية على القمح والذرة وفول الصويا واألرز والصوف والشعري 

وتدخلَ االحتاد األورويب يف إنتاج وجتارة املنتجات . والشوفان والسكر وبعض املنتجات األخرى
ومن بني املنتجات ). Shafaeddin, 2000: 22( أساسا من خالل دعم األسعار واإلعانات الزراعية

حسب تقديرات منظمة التعاون االقتصادي "و. اليت ركَّز عليها االحتاد القمح واللحوم والسكر
 مما هي ٪34املنتجة حمليا أعلى بنسبة ] الزراعية[والتنمية، كانت النفقات االستهالكية على السلع 

وقد قُدر إمجايل الدعم املقدم للزراعة من املستهلكني ودافعي الضرائب . ليه باألسعار العامليةع
 Shafaeddin" ( مليار دوالر362 مببلغ 1998ضمن نطاق بلدان املنظمة املذكورة يف عام 

 من إمجايل مقياس الدعم ٪90وكان ما يزيد على نسبة ). Cahill, 1999: 31 نقال عن 22 :2000
مقدما من بلدان منظمة التعـاون االقتصـادي )  مليـار دوالر198(لكلي يف سنة األسـاس ا

  ).UNCTAD, 1999a: 62-63(والتنمية 
  

ومن ناحية أخرى، نظرا ألن معظم البلدان النامية، وخاصة تلك اليت كانت تسري اقتصاداا وفق 
انات حملية ضخمة، فهي مل تعنى سوى برامج للتعديل اهليكلي، مل تكن لديها القدرة على تقدمي إع

 بلدا أنه ال يقدم 71 بلدا ناميا من أصل 61وقد أعلن حوايل . قليال بتخفيض تلك اإلعانات
  .دعما حمليا مشموال بالتزامات التخفيض

  
، اختذت سبعة بلدان إجراءات وقائية 1997 و1995وقد لوحظ أنه خالل الفترة ما بني عامي 

 115 خطا على أساس السعر و60 خطا تعريفيا وطنيا، منها 175ه خاصة مشلت ما جمموع
اليت ) سواء من حيث السعر أو احلجم(وتندرج كافةُ املنتجات تقريبا . خطا على أساس احلجم

نفس املصدر، ص (طُبقَت عليها أحكام وقائية خاصة ضمن املنتجات اخلاضعة ألعلى تعريفات 
59.(  

  
 للبلدان النامية بالنسبة للزراعة خالل اجلولة القادمة من املفاوضات جيب أن يتمثل اهلدف الرئيسي

التجارية متعددة األطراف يف ضمان احلظر اجلذري والفعال للدعم احمللي وإزالة اإلعانات 
الدعم املقدم يف صورة إعانات ) وجيب أال يستثىن من ذلك سوى أ. التصديرية املقدمة هلذا القطاع

الدعم اهلادف إىل حتقيق )  الذي يشكل جزءا هاما من التنمية اإلقليمية، جالدعم) غذائية، ب
  .األمن الغذائي

  
من الواضح أن الصادرات الزراعية من البلدان النامية تواجه عراقيل جدية من جراء برامج الدعم 
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 واحلصص الداخلي واإلعانات التصديرية املعمول ا يف البلدان املتقدمة وكذلك التعريفات املفرطة
ويف ظل الظروف احلالية، فإن اخلسائر اليت ستتكبدها البلدان النامية أكثر بكثري . التعريفية املعقدة

من املزايا اليت ستجنيها إذا أقرت نظاما لتحرير التجارة يرمي إىل حتقيق املزيد من التخفيضات يف 
رار العمل بربامج الدعم القائمة التعريفات اجلمركية املطبقة على السلع الزراعية مع السماح باستم

  .يف البلدان املتقدمة
  

ومن ناحية أخرى، جيب كذلك األخذ يف احلسبان االعتبارات غري التجارية مثل األمن الغذائي، 
واملشاكل اليت تالقيها البلدان النامية املستوردة الصافية للغذاء، والتأثريات االجتماعية األخرى 

 فقد فاقت األسعار العاملية لألغذية، واليت تشمل السكر وحلوم األبقار .النابعة من حترير التجارة
 2000 يف عام ٪5.9 ونسبة 1996 يف عام ٪6.8والذرة والقمح واألرز والفول، بنسبة 

وقد بلغ املتوسط املئوي . 99-1997معدالا يف السنوات السابقة وإن تراجعت خالل الفترة 
إال أن البلدان املستوردة ). UNCTAD, 2001: 34 (٪11يل للهبوط خالل تلك الفترة نسبة حوا

الصافية للغذاء، واليت تتألف عموما من البلدان األقل منوا، ليست يف موقف يسمح هلا باالستفادة 
لذلك، فإنه ال بد من تقدمي املزيد من املساعدات إىل تلك البلدان كي . من مزايا تلك التطورات

اد الغذاء ونقل التكنولوجيا وباقي أشكال امللكية الفكرية، تتمكن من تغطية تكاليف استري
والتكيف مع القواعد اجلديدة لتحرير الواردات، وتعويض التخفيضات يف التفضيالت التصديـرية 

)Weston, 1996: 93.(  
  

جيب أن تدار اجلولة القادمة من املفاوضات يف نفس االجتاه الذي اعتمدته جولة األوروغواي، أي 
.  جتارة املنتجات الزراعية يف القواعد العامة متعددة األطراف اليت تنظم التجارة العامليةإدماج

وجيب أن يؤدي ذلك إىل امتناع البلدان املتقدمة عن اختاذ إجراءات محائية جديدة مع ضمان إبداء 
ا على النشاط املرونة الكافية جتاه البلدان الفقرية والبلدان اليت يهيمن فيها القطاع الزراعي أساس

  .االقتصادي
  
  اإلعانات الصناعية والتنمية. 3-4
  

لقد كانت اإلعانات سببا مستمرا يف التوترات واملنازعات اليت شهدا اتفاقيات الغات على مدى 
فمن . وقبل انطالق جولة األوروغواي، مل يكن هناك إمجاع حول اإلعانات املشروعة. تارخيها

ة متيل حنو تقييد الصادرات املدعومة من خالل فرض رسوم مجركية ناحية، كانت البلدان املتقدم
 16تعويضية أساسا ملنع أي ضرر مادي قد يلحق باملنتجني احملليني وذلك على الرغم من أن املادة 

  ).Agosin et al., 1995: 9(من اتفاقيات الغات تتناول بصورة خاصة قضية اإلعانات 
  

 واإلجراءات التعويضية، واليت مت التوصل إليها خالل جولة تعرف االتفاقيةُ بشأن الدعم
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وهي . يعود بفائدة" إسهام مايل من قبل أية حكومة أو جهاز عام"األوروغواي، الدعم على أنه 
فقط، أي الذي حيايب شركات أو صناعات خاصة أو جمموعات " االنتقائي"تشري إىل أن الدعم 

ختصاص وصالحيات اجلهة املاحنة للدعم، هو الذي مكونة من شركات وصناعات ضمن دائرة ا
وتفَرق االتفاقية بني ثالثة أنواع من الدعم، . يندرج حتت مظلة اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

أوهلا الدعم احملظور، وثانيها الدعم املوِجب إلقامة دعوى، وثالثها الدعم غري املوِجب إلقامة 
  .دعوى

  
الدعم الذي يتوقف منحه على حتقيق أداء تصديري معني أو على يتمثل النوع األول يف 

  ).استبدال الواردات(االستخدام التفضيلي للمنتجات احمللية 
  

. الدعم املوِجب إلقامة دعوى هو الدعم الذي قد يؤدي إىل إحلاق أضرار خطرية بالبلد املستورد
 من البلد الداعم أن يثبت أن الدعم  من قيمة املنتوج، قد يطْلَب٪5وعندما يتجاوز الدعم نسبة 

  .لن يؤدي إىل اإلضرار بالبلد املشتكي
  

النهوض بالتنمية يف املناطق ) 1أما الدعم غري املوِجب إلقامة دعوى فهو الدعم املقدم لغرض 
  .محاية البيئة) 3تعزيز نشاطات البحث والتطوير، ) 2املتضررة، 

  
فاألحكام املتعلقة بتلك اإلجراءات تنص .  التعويضيةويتناول قسم من االتفاقية قضية اإلجراءات

ويسمح للبلدان األقل منوا . ٪1على ضرورة وقف التحقيق يف الدعم إذا كان معدله أدىن من نسبة 
أما . والبلدان النامية اليت يقل دخل الفرد فيها عن ألف دوالر باالستفادة من اإلعانات التصديرية

مولة بالتصنيف السابق، فَتمهلُ مثانية أعوام، قابلة للتمديد إىل عشرة أعوام، البلدان النامية غري املش
وعندما تصبح لدى أحد البلدان النامية القدرة التنافسية . إلزالة اإلعانات التصديرية احملظورة

 التصديرية بالنسبة ملنتوج معني، يصبح حينذاك مطالَبا بإزالة اإلعانات التصديرية املمنوحة لذلك
ويعفَى من اإلجراءات التعويضية املوردون من كافة البلدان النامية الذين . املنتوج خالل عامني

 من قيمة الصادرات إىل البلدان األقل منوا والبلدان منخفضة ٪3 أو 2يتلقون إعانات تقل عن 
  .الدخل

  
فاإلعانات . مة دعوىوجتدر اإلشارة إىل بعض النقاط األخرى فيما يتعلق بالدعم غري املوِجب إلقا

أو املؤسسات /املخصصة لعمليات البحث والتطوير تغطي النشاطات اليت تقوم ا الشركات و
 من تكاليف ٪50 من تكاليف البحوث الصناعية أو نسبة ٪75البحثية والتعليمية حىت نسبة 
ن يعادل وحىت تستفيد أي منطقة متضررة من اإلعانات، جيب أ. نشاطات التطوير قبل التنافسية

 على األقل من متوسطه على مستوى البلد، وأن يبلغ معدل البطالة ٪85دخل الفرد فيها نسبة 
ويف تلك احلالة، ميكن للنشاطات التصديرية الكائنة .  من متوسطه على مستوى البلد٪110نسبة 

 املنشآت ويسمح بتقدمي املساعدات من أجل مواءمة. يف املنطقة املتضررة أن تستفيد من الدعم
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 من التكلفة ملرة واحدة فقط طاملا أتيح ذلك لكافة ٪20القائمة مع املتطلبات البيئية حىت نسبة 
  .الشركات ذات العالقة

 من اتفاقيات الغات على احلماية االنتقائية للصناعات الكائنة 18وكما هو معروف، تنص املادة 
 ويتيح ذلك للبلدان النامية اتباع سياسة جتارية .يف البلدان اليت ال تزال يف املراحل األوىل للتنمية

إال أن اتفاقية جولة األوروغواي بشأن . نشطة على أساس انتقاء الصناعات اليت ستتمتع باحلماية
 ألا، أي األوىل، حتظر اإلعانات املرتبطة بأداء 18الدعم واإلجراءات التعويضية تتناقض مع املادة 

  ).Shafaeddin, 2000: 23-24(التصدير واستبدال الواردات 
  

ال بد من إزالة هذا التناقض خالل اجلولة القادمة من املفاوضات متعددة األطراف ومن السماح 
إال أن إيضاح قضية املنح االنتقائي لإلعانات قد يتطلب . بتقدمي دعم انتقائي للصناعات احمللية

  .نصوصا أكثر دقة
  

 التعويضية املُبلَِّغ عنها إىل منظمة التجارة العاملية عند التمعن يف ملخص الشكاوى بشأن الرسوم
. 1999 يف عام 36 و1998 يف عام 21يتضح أن عدد الشكاوى املقدمة ضد اإلعانات بلغ 
 8 شكوى مقدمة من الواليات املتحدة و12ومن بني الشكاوى املقدمة يف العام األول كانت 

 20 شكاوى و10لثاين بلغت تلك الشكاوى ويف العام ا. شكاوى مقدمة من االحتاد األورويب
كما بلغ عدد اإلجراءات التعويضية املتخذة عند اية العامني املذكورين . شكوى على التوايل

، كانت الواليات املتحدة 1998وعند اية عام .  إجراءات على التوايل108 إجراء و100
، كانت 1999وحبلول عام .  إجراءات3 إجراء بينما كان االحتاد األورويب يطبق 60تطبق 

التقرير السنوي ( إجراء 11 إجراء بينما كان االحتاد األورويب يطبق 61الواليات املتحدة تطبق 
، ص 2000، التقرير السنوي ملنظمة التجارة العاملية 57، ص 1999ملنظمة التجارة العاملية 

46.(  
  
  إجراءات مكافحة اإلغراق. 3-5
  

واي بشأن مكافحة اإلغراق قواعد أكثر تفصيال مقارنة مبدونة جولة تتضمن اتفاقية جولة األوروغ
  :ومن بني العناصر اهلامة لالتفاقية ما يلي. طوكيو بشأن املوضوع نفسه

  
شرط حلصر مدة التنفيذ ينص على ضرورة إزالة إجراءات مكافحة اإلغراق بعد مخس  -

يجرى ذا الشأن سنوات كحد أقصى من تاريخ تنفيذها إال إذا أظهرت نتائج فحص 
أن وقف العمل بتلك اإلجراءات سوف يؤدي إىل مزيد من الضرر مقارنة بالضرر الذي 

 .خيلفه تطبيقها
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شرط احلد األدىن الذي ينص على ضرورة الوقف الفوري للتحقيقات بشأن مكافحة  -
 ويكون حجم الواردات ٪2اإلغراق يف احلاالت اليت يقل فيها هامش اإلغراق عن نسبة 

 .ملعرضة لإلغراق غري ذي قيمةا
حكم بشأن تعريف السبل املستخدمة يف حتديد اإلغراق، واملعايري اليت يتم مبوجبها إثبات  -

الضرر الالحق بالصناعة احمللية، واإلجراءات التنظيمية املتبعة يف التحقيقات بشأن 
 .اإلغراق وتنفيذ إجراءات مكافحة اإلغراق ومدا

  
 .ية النـزاعات اخلاصة حباالت مكافحة اإلغراقحكم يوضح دور جلان تسو -

  
على الرغم من أن اتفاقية جولة األوروغواي تتضمن العديد من التحسينات مقارنة باملدونة 
القدمية، إال أن تلك التحسينات بدت غري كافية ملنع اللجوء العشوائي ملمارسات مكافحة اإلغراق 

). Grossman et al., 1994: 111" (الشرس"راء اإلغراق على اعتبار أا ال حتدد األسباب الكامنة و
وقد كانت األحكام املتعلقة بالتحقيقات بشأن مكافحة اإلغراق ذات أمهية خاصة بالنسبة للبلدان 
النامية على اعتبار أن تلك املمارسات أصبحت الوسيلة األساسية اليت متارس مبوجبها البلدانُ 

  ).Rodrik, 1995: 48(يدة املتقدمة النـزعةَ احلمائية اجلد
  

ومما يؤسف له أن بعض البلدان املتقدمة استغلت قواعد مكافحة اإلغراق كأداة لفرض إجراءات 
محائية جديدة على صادرات البلدان النامية من املنسوجات واملالبس واملعادن الرديئة والصلب 

من التحقيقات اليت أجريت  ٪68وقد كانت حصة البلدان املتقدمة متثل نسبة . واأللعاب وغريها
. 1997 و1987منظمة التجارة العاملية بشأن مكافحة اإلغراق ما بني عامي /حتت مظلة الغات

 منها ضد البلدان النامية ونسبة ٪39ومن بني التحقيقات اليت أجرا تلك البلدان، كانت نسبة 
ويشري ملخص ). Financial Times, October 29, 1989( ضد بلدان التحول االقتصادي 23٪

 إجراء 1097 إىل أن 1999إلجراءات مكافحة اإلغراق املتخذة ما بني شهري يناير ويونيو 
 336 إجراء منها مطبقا من قبل االحتاد األورويب بينما كان 183كان ساري املفعول حبيث كان 

، ص 2000ة، التقرير السنوي ملنظمة التجارة العاملي(إجراء مطبقا من قبل الواليات املتحدة 
47.(  

  
وتنبع الطبيعة العشوائية ملمارسات مكـافحة اإلغراق من القضـايا املفاهيـمية املرتبطة بتعريفها 

)Shafaeddin, 2000: 27 .( فحسب املادة السادسة من اتفاقية الغات واملادة الثانية من اتفاقية
 أجنيب بأقل من سعر بيعه يف البلد جولة األوروغواي، يعرف اإلغراق على أنه بيع منتوج إىل بلد

وينطوي ذلك على مشكلتني عمليتني، أوهلما التسعري على . املصدر أو ما يعرف بالسعر الطبيعي
ينبع األول عموما كنتيجة لوفورات احلجم . أساس التكاليف احلدية وثانيهما التسعري التفاضلي

 األسعار التصديرية أدىن من أسعار البيع وهو ينطبق على معظم الصناعات التصديرية مبا قد جيعل
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أما الثاين فهو نابع من اختالف . احمللية على اعتبار أن تكلفة الوحدة تنخفض كلما زادت املبيعات
  .األذواق واالختيارات يف األسواق التصديرية مبا يؤثر على متوسط التكلفة التسويقية

  
راق على مدى الضرر املادي الذي ختلفه وتتوقف مشروعية ادعاء البلد املستورد حبصول اإلغ

ولكن هل من اإلنصاف االدعاء بأن أية صناعة تصديرية فعالة تتمتع مبزايا . السلعة املستوردة
مقارنة وتنجح يف توسيع نطاق صادراا نتيجة الخنفاض يف قيمة العملة متارس اإلغراق رد أن 

ورد وأن سعرها التصديري اخنفض إىل تلك الصادرات تضر ببعض الصناعات يف البلد املست
  ).Shafaeddin, 2000: 27(مستوى أدىن من سعرها الداخلي الثابت بعد اخنفاض قيمة العملة؟ 

  
إن االعتبارات املفاهيمية فيما يتعلق باإلغراق وبتطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق توحي بأن 

  .أمرا ضرورياصياغة اتفاقية أكثر إحكاما حول مكافحة اإلغراق قد أصبحت 
  
  املعايري الفنية. 3-6
  

أدى خفض التعريفات اجلمركية وازدياد القلق بشأن البيئة خالل الثمانينات إىل البحث عن 
ويالحظُ تكاثر املعايري الفنية واملعايري املتعلقة . أدوات أخرى لتقييد فرص الدخول إىل األسواق

وقد كان من بني . نعقاد جولة األوروغوايبصحة اإلنسان والنبات خالل السنوات اليت سبقت ا
  .أهداف اجلولة حتديد بعض املبادئ اليت ينبغي على كافة الدول االلتزام ا

  
توجد اتفاقيتان تتعلقان باملعايري الفنية، أوالمها هي االتفاقية بشأن القيود الفنية على التجارة وهي 

وتكون القيود الفنية . ة من جراء تباين املعايريدف إىل احلد من الضرر الذي يلحق بالتجارة العاملي
على التجارة يف صورة معايري خمتلفة للمنتجات والعمليات اإلنتاجية واملعايري الصحية، واإلجراءات 

  :وتنص االتفاقية على ما يلي. املختربية وضوابط االلتزام بني البلدان املختلفة
  

طنية فيما يتعلق باملعايري على أساس املعايري تلتزم األطراف املتعاقدة بتطوير لوائحها الو -
 املتفق عليها دوليا،

  
مبدأ عدم (يتم ذلك من خالل منح معاملة متساوية إىل املنتجات األجنبية واحمللية  -

 ،)التمييز
  

  .تشمل االتفاقية كذلك القواعد املتعلقة بالعمليات واإلجراءات -
  

شفافية وعدم اللجوء إال إىل أدىن قدر من ومن بني األهداف املشتركة لكال االتفاقيتني ال
وتسلِّم . اإلجراءات التقييدية للتجارة، ومواءمة التشريعات احمللية مع املعايري املقبولة دوليا

االتفاقيتان حبق البلدان املتعاقدة يف اختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية حياة اإلنسان واحليوان والنبات 
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  .ملناسب وشريطة أالَّ حيول ذلك دون االلتزام باملعايري املستهدفةوالصحة والبيئة باملستوى ا
  

وعلى الرغم من أن كال االتفاقيتني تشجعان استخدام املعايري الدولية، فإن أي املعايري يعتبر دوليا 
ني ويف غياب تعريفات أكثر دقة، قد تعتبر املعايري اليت يتفق عليها عدد مع. يظل أمرا غري حمسوم

من ناحية ). UNCTAD, 1999a: 137" (دولية"من البلدان ويعتمدها عدد آخر من املشاركني 
أخرى، تعتقد البلدان النامية أن مواءمة اإلجراءات سيعد انطالقة لنظام معايرة يتميز باملزيد من 

ة بشأن القيود إال أن االقتراحات اليت طُِرحت خالل املداوالت حول االتفاقي. التنسيق والشفافية
  .الفنية على التجارة مل تأِت حبلٍّ مرٍض هلذه املشكلة

  
أما من حيث املعايري اخلاصة بصحة اإلنسان والنبات، وهي قضية يف غاية األمهية بالنسبة للبلدان 
النامية، فإن االتفاقية ذات العالقة تقضي بأن تستند املعايري إىل قاعدة علمية أو شكل من أشكال 

فالبلدان النامية، وخصوصا البلدان األقل منوا، جتد صعوبة أحيانا يف التقيد بأحد . املخاطرإدارة 
املعايري ذات العالقة واملتمثل يف ضرورة أن يثبت البلد املصدر أن معايريه تعادل املعايري املعمول ا 

مية مبوجب االتفاقيتني ومع ذلك، فقد منحت البلدان النا). Weston, 1995: 78(يف البلد املستوِرد 
كما تلقت تلك البلدان وعودا فيما يتعلق باملساعدة الفنية على أن . مهلة أطول للوفاء بالتزاماا

إال أن املشاكل ال ميكن حلها مبجرد تقدمي . تعطى األولوية للطلبات الواردة من البلدان األقل منوا
 ,UNCTAD(لتقيد مبتطلبـات االتفاقية املسـاعدة الفنية للبلدان النـامية حىت تتمكن من ا

1999a: 151.(  
  

ال بد من إجياد سبل أخرى لتمكني البلدان النامية من املشاركة بصورة أكثر فاعلية يف وضع 
املعايري الدولية حىت تتمكن من االنضمام إىل اتفاقيات االعتراف املتبادل املوقعة بني البلدان 

 ناحيتها أن توضح موقفها مما إذا كانت ترغب يف إجراء وعلى البلدان النامية من. املتقدمة
  .تعديالت على كافة املعايري القائمة أو أن قلقها يرتبط مبعايري وإجراءات والتزامات معينة

  
  التجارة واملنافسة. 3-7
  

أدت اجلهود املعززة اليت بِذلَت خالل التسعينات من أجل حترير االستثمارات وزيادة حجم 
السلع واخلدمات إىل إزالة الكثري من القيود املفروضة على التجارة مما جذب املزيد من التجارة يف 

وقد أدى القلق الذي ساور البلدان النامية يف . االنتباه حنو القيود املفروضة من قبل القطاع اخلاص
ائمة يف عدة أوائل الثمانينات بشأن التوجهات غري التنافسية، مثل االحتادات االحتكارية الدولية الق

بلدان أو االستغالل غري التنافسي ألوضاع السوق من قبل املنشآت األجنبية، إىل إعداد قواعد 
جمموعة املبادئ والقواعد "وقد متخضت عن ذلك . دولية لضبط املمارسات التقييدية للتجارة
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  ".العادلة متعددة األطراف لضبط املمارسات التقييدية لألعمال
  

، 1994ر الوزاري للبلدان األطراف يف اتفاقيات الغات، الذي عِقد يف مراكش يف عام ِاعتبر املؤمت
قضيةَ التجارة واملنافسة أحد البنود اليت ينبغي إدخاهلا ضمن نطاق القضايا اليت تعاجلها منظمة 

عالقة ال) 1: ومت تشكيل فريق عمل لدراسة تلك القضية ركز على املواضيع التالية. التجارة العاملية
تقييم ) 2اليت تربط بني أهداف ومبادئ ومفاهيم ونطاق وأدوات السياسات التجارية والتنافسية، 

) 3وحتليل األدوات واملعايري والنشاطات القائمة فيما خيص السياسات التجارية والتنافسية، 
  ).176نفس املصدر، ص (التفاعل بني سياسيت التجارة واملنافسة 

  
عا جديدا بالنسبة ملنظمة التجارة العاملية، كما أن القواعد ذات العالقة ليست املنافسة موضو

متضمنةٌ يف اتفاقيات جولة األوروغواي حول إجراءات االستثمار ذات الصلة بالتجارة، واالتفاقية 
العامة حول جتارة اخلدمات، واتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، 

وتويل البلدان النامية .  االتفاقيات األحدث عهدا حول االتصاالت السلكية والالسلكيةوكذلك يف
أمهية كبرية لقضية سياسيت املنافسة والتجارة، وقد بدا ذلك واضحا خالل مفاوضات جولة 

  ).UNCTAD, 1999b: 42(األوروغواي حول إجراءات االستثمار ذات الصلة بالتجارة 
  

فبينما يرى . رورة وضع املنافسة ضمن إطار تنظيمي متعدد األطرافويدور جدل مستمر حول ض
بعض اخلرباء أن املنافسة قضية داخلية وبالتايل ينبغي معاجلتها من قبل احلكومات الوطنية، يؤيد 
البعض اآلخر الرأي القائل بضرورة مراجعة االتفاقيات التجارية متعددة األطراف القائمة وتعزيزها 

 ,UNCTAD(وتؤكد فئة ثالثة على احلاجة إىل إبرام اتفاقية جديدة . نافسةيف ضوء مبادئ امل

1999a: 183-84.(  
  

وال ميكن أن تصبح أية اتفاقية متعددة األطراف حول املنافسة عادلةً ومقبولة إال إذا أخذت يف 
ئ والقواعد االعتبار بصورة كاملة اجتاه املعاملة اخلاصة والتفضيلية كما مت عرضها يف جمموعة املباد

وجيب على األهداف التنموية أن . العادلة متعددة األطراف لضبط املمارسات التقييدية لألعمال
  .حتدد نطاق اإلعفاءات واالستثناءات من القواعد متعددة األطراف

  
  معايري العمالة والبيئة. 3-8
  

ئة ضمن إطار طرحت الواليات املتحدة قضيتني على بساط البحث ومها معايري العمالة والبي
 15املفاوضات التجارية متعددة األطراف بعد التصديق على اتفاقيات جولة األوروغواي يف 

  .1993ديسمرب 
  

منظمة / ضمن إطار الغات1994وقد بدأت املناقشات املفصلة حول هاتني القضيتني منذ عام 
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جارية اليت م البلدان ومها اآلن على رأس املواضيع الت. التجارة العاملية ويف حمافل دولية أخرى
عند التحدث عن حقوق العمال ومعايري العمالة يف سياق منظمة التجارة العاملية، فإن . املتقدمة

ذلك يشمل حترمي العمل اإللزامي والقسري وعمل األحداث، وتوفري األمان يف مواقع العمل، 
  .وضمان حق إنشاء احتادات نقابية، وحق اإلضراب

كامنة وراء تلك املواضيع موضع اشتباه ليس فقط بالنسبة للبلدان النامية وقد كانت الدوافع ال
ولكن أيضا بالنسبة القتصاديني مرموقني مثل داين رودريك الذي يرى أن القلق بشأن العمالة نابع 

فاالحتاد األورويب يعاين من مشكلة . من املصاعب اليت تشهدها أسواق العمل يف البلدان املتقدمة
وعلى الرغم من أن املشكلة ليست بنفس احلدة لدى . ٪11 بلغ متوسطها نسبة بطالة حادة

 ,Rodrik(الواليات املتحدة، إال أن عوائد العمالة املاهرة يف ذلك البلد شهدت تدهورا ملحوظا 

1995: 52.(  
  

ن موضوع ويف هذا السياق، فإ. وتعترب املخاوف املرتبطة مبعايري العمالة أمرا له ما يربره إىل حد ما
ففي البلدان النامية، تبلغ نسبة األحداث العاملني ما بني . عمل األحداث يستحق نظرة أكثر متعنا

 مليون حدث، منهم 250حوايل (يف آسيا  ٪7 يف إفريقيا و٪32سن اخلامسة والرابعة عشر 
وميثل األحداث العاملون بدون أجر حلساب ).  مليونا على األقل يعملون بدوام كامل120

إال أن املشكلة ). The World Bank, 2000: 62( من كافة األحداث العاملني ٪70ائالم نسبة ع
تكمن يف أن مبدأ مواءمة معايري العمل يتناقض مع األساس الذي ترتكز عليه نظرية املزايا املقارنة 

لدان النامية يرتكز املركز التنافسي ملعظم الب. "والذي يفسر املكاسب املتحصل عليها من التجارة
ومن شأن املواءمة . على مواردها الغنية نسبيا من العمالة غري املاهرة أي العمالة الرخيصة

التصاعدية ملعايري العمالة رفع تكلفة العمل وبالتايل خفض املزايا اليت حتصل عليها البلدان الفقرية 
اسية كثيفة التلوث اليت ويقترب هذا املوقف مما تشهده الكثري من الصناعات األس. من التجارة

وفيما يتعلق ). Rodrik, 1995: 53" (أصبحت البلدان متوسطة الدخل تتمتع فيها مبركز تنافسي
بقضية املعايري البيئية، فإن هناك اعتقاد بأن تعزيز حرية التجارة أدى إىل حدوث مواءمة تنازلية يف 

ويرى االعتقاد نفسه أن هناك تشجيع  ".املعايري البيئية وبالتايل إىل زيادة يف املشاكل البيئية
للشركات عرب الوطنية والشركات احمللية على اإلنتاج يف البلدان اليت تكون فيها املعايري البيئية يف 

ويضر ذلك بالبيئة العاملية ويضع ضغوطا على البلدان املتقدمة لتليني معايريها . أضعف مستوياا
ومبا أن االعتبارات البيئية ). 52نفس املصدر، ص " (خوفا من حتول فرص العمل حنو اجلنوب

وبالتايل فإن رفع . حتظى باهتمام أقل لدى البلدان النامية، فإا متثل مصدرا حقيقيا للمزايا املقارنة
  .املعايري البيئية العاملية وربطها بالقواعد التجارية أمر غري مقبول بالنسبة لتلك البلدان

  
 بشدة على االقتراح الرامي إىل ربط معايري العمل 1994ة منذ عام وقد اعترضت البلدان النامي

واملعايري البيئية بقواعد منظمة التجارة العاملية، وأيدت الرأي القائل بضرورة ترك مثل تلك القضايا 



98  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية  

وعلى تلك البلدان أن تستمر يف ذلك . أو االتفاقيات ذات العالقة/للمنظمات الدولية املعنية و
  .الاملنهاج مستقب
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  املالحظـات اخلتاميـة. 4
  

. مل تكن فترة السنوات الست اليت أعقبت جولة األوروغواي واعدة عموما بالنسبة للبلدان النامية
فقد جلأت البلدان املتقدمة بصورة متزايدة إىل اختاذ إجراءات مكافحة اإلغراق واألحكام الوقائية 

وأُمِهلَت البلدانُ . ن أجل زيادة حجم جتارااخلاصة واإلجراءات التعويضية والقيود التجارية م
املتقدمة مبوجب اتفاقية جولة األوروغواي حول املنسوجات واملالبس مهلةً زمنية طويلة كي تزيل 

وأدت االتفاقية بشأن الزراعة، . القيود الصارمة املفروضة على الواردات بصورة بطيئة وتدرجيية
لتعريفية إىل إجراءات تعريفية، إىل نشوء نظام يتميز بشدة واليت تنص على حتويل اإلجراءات غري ا

واستمر العمل ببعض األشكال املقنعة للحماية بالنسبة للعديد من . ارتفاع املعدالت التعريفية
  .السلع الزراعية كما واصلت البلدان املتقدمة تقدمي الدعم للقطاعات الزراعية بصورة مفرطة

  
وبلغ متوسط . ديد من البلدان النامية ارتفاعا كبريا يف حجم الوارداتمن ناحية أخرى، سجلَ الع

 على ٪6 و٪3.4التغري السنوي يف حجم الواردات والصادرات السلعية لدى البلدان النامية نسبيت 
 1992 و1983التوايل خالل فترة السنوات العشر ما بني عامي للفترة ٪8.7 و٪7.2، ونسبيت 

وقد أدى التحرير املبكر للتجارة ). 193، ص 2001نقد الدويل، صندوق ال (1993-1999
. يف العديد من احلاالت إىل اإلضرار بالصناعات احمللية وإىل نشوء عجز أكرب يف املوازين التجارية

وعلى البلدان النامية أن تأخذ يف االعتبار التجارب احلديثة عند منح تيسريات جتارية مقابل حتسني 
ا إىل األسواقفرص دخول صادرا.  

  
ويف ظل تلك الظروف، فإن اجلولة اجلديدة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف تتبوأ أمهية 

لذلك فإن على تلك البلدان اختاذ موقف جديد واتباع استراتيجية . كربى بالنسبة للبلدان النامية
  .خمتلفة خالل اجلولة املذكورة

  
أوال إىل اختاذ كافة الترتيبات اليت تمكِّنها من لعب دور نشط جيب على البلدان النامية أن تسارع 

وقد ال يكفي ذلك . ضمن إطار منظمة التجارة العاملية من خالل حتسني وتعزيز مؤسساا الوطنية
لبلوغ اهلدف املنشود حبيث يتعني على تلك البلدان أن تتخذ موقفا فاعال يف مفاوضات املنظمة مبا 

وترجع عدم فاعلية الدور ). Shafaeddin, 2000: 34( مساومات مكثفة ينطوي عليه ذلك من
الذي لعبته البلدان النامية أثناء مفاوضات منظمة التجارة العاملية يف السابق إىل عدة أسباب من 
بينها أن عملية صنع القرار يف املنظمة املذكورة ال تسمح لغالبية تلك البلدان باملشاركة يف 

). Das, 1999: 153(ة اليت تجرى ضمن جمموعات صغرية خلف الكواليس املفاوضات الفعلي
  .وميكن للجولة اجلديدة، بل ال بد هلا، أن تكون بداية ِلتغيِر هذا الدور

  
ولئن كانت . ثانيا، ميكن دعم هذا التغري من خالل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني البلدان النامية

موعة متجانسة، إال أنه يظل يف صاحلها أن تتعاون مع بعضها البعض تلك البلدان ال تتألف من جم
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فالبلدان . إذا كانت تريد أن حيدث حتولٌ حقيقي يف خمتلف جوانب النظام التجاري العاملي القائم
  .ذات املصاحل املشتركة ميكنها أكثر من غريها توثيق الروابط فيما بينها

  
اسات جتارية ديناميكية وربط ذلك بأهدافها التنموية اليت ثالثا، جيب على تلك البلدان انتهاج سي
وال بد أن تتميز تلك السياسات بالوضوح والواقعية . تعتمد أساسا على مستواها التصنيعي

ويتطلب رسم وتنفيذ مثل تلك السياسات عدة أمور من بينها توفر القدرات املؤسسية . واحلكمة
وقد نصت اتفاقيات جولة األوروغواي على منح . فيةالقوية واملوارد البشرية واملالية الكا

وعلى تلك البلدان أن تطالب املنظمات املسؤولة . مساعدات مالية للبلدان النامية ألغراض خمتلفة
  .بالوفاء بتلك االلتزامات

  
لقد طرحنا فيما سبق من هذه الورقة بعض التغيريات احملددة املطلوب إجراؤها على خمتلف 

أما اجلانب اآلخر من املسألة فيتعلق . السلعية العاملية لصاحل البلدان الناميةجوانب التجارة 
منظمة التجارة العاملية يرتكز /فال ينبغي أن ننسى أن العرف السائد يف مفاوضات الغات. باملساومة

فهي أمر ال يتطلب اإلملام . أساسا، ورمبا على سبيل احلصر، على عملية طويلة وشاقة هي املساومة
وما . ختلف جوانب التجارة العاملية فحسب وإمنا كذلك التمرس يف الدبلوماسية التجارية الدوليةمب

من شك يف أن تناول قضايا ومشاكل التجارة الدولية حبذق ووعي سيساعد البلدان النامية على 
  .ترسيخ ثقتها بنفسها وعلى زيادة قدراا
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