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  املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية
  وأمهية الزراعة يف املفاوضات التجارية

  
  *أوكار غورالر

  
يبدأ التقرير بعرض موجز للتطورات احلاصلة ضمن إطار منظمة التجارة العاملية، مث يتناول التحضريات ملؤمترها 

توى مشروع اإلعالن املزمع إصداره يف ختام املؤمتر ويف هذا السياق، يركز التقرير على حم. الوزاري الثالث
اليت والوزاري بسياتل واخلالفات الدائرة ذا الشأن، مث يقَيم القواعد اليت تنظم التجارة العاملية يف املنتجات الزراعية 

ليت تواجهها وبعد حتليل موجز للمشكالت ا. ر أن تبدأ جولة جديدة من املفاوضات حوهلا خالل هذا العامنتظَي
البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات املنظمة، خيلص التقرير إىل ضرورة قيام البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر 

 الشامل بينها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وكذلك خالل اجلولة نسيقاإلسالمي بتعزيز الت
  .رية متعددة األطرافالقادمة من املفاوضات التجا

  
  تقديــــم .1

  
ـ 20 إىل 18انعقد املؤمتر الوزاري الثاين ملنظمة التجارة العاملية يف جنيف يف الفترة مـن    و ـ ماي

واحتفلت املنظمة خالل املؤمتر بالذكرى اخلمسني لتأسيس النظام التجـاري متعـدد            . 1998
ية ال تزال تأثرياا السلبية وتداعياا إال أن العام نفسه شهد أيضا حدوث أزمة مالية عامل. األطراف

  .ماثلة أمام أعيننا إىل اليوم
  
إىل األزمة املالية العاملية اليت بدأت يف بلدان جنوب شرقي آسيا سرعان مـا انتـشرت                تأثريات  ف

كما أثـرت   .  من االحتاد الروسي يف أوروبا إىل الربازيل يف أمريكا الالتينية          ،أحناء املعمورة خمتلف  
 إىل 1997 يف عـام  ٪4.2على اإلنتاج العاملي حيث تراجع من نسبة أيضا ة بصورة كبرية    األزم
وسجلت البلدان اآلسيوية حديثة التصنيع معـدالت منـو سـالبة           . 1998 يف عام    ٪2.5نسبة  

، بينما تراجع منو الناتج احمللي اإلمجايل للعامل النامي بدرجة حادة  1998 يف عام    ٪2.9-ت  ـبلغ
  .1998 يف عام ٪3.3 إىل نسبة 1997 يف عام ٪5.7من نسبة 

  
ونشأ عن اخنفاض اإلنتاج العاملي تقلص يف حجم التجـارة العامليـة، وخـصوصا يف جانـب                 

  .1998 يف عام ٪3.5 إىل نسبة 1997 يف عام ٪10.5الصادرات، من نسبة 
                                                           

  . اقتصادي أول، مدير دائرة األحباث يف مركز أنقرة*
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 منظمة التجارة وإزاء هذه البيئة السلبية اليت سادت االقتصاد العاملي، اتفقت البلدان األعضاء يف
، على ضرورة اإلبقاء على أسواقها 1998العاملية، خالل اجتماع الس العام للمنظمة يف يوليو 

  .مفتوحة ملنع املزيد من التدهور يف الوضع االقتصادي العاملي
  

، استمر عدد من البلدان، وخصوصا اآلسيوية منها، يف تطبيق براجمها الرامية إىل 1998ويف عام 
فإندونيسيا والفلبني مثال تطبقان برامج متوسطة األجل لتخفيض التعريفات تنطوي . التجارةحترير 

كما خطت كوريا اجلنوبية خطوات . على التزامات تفوق بكثري ما تقتضيه منهما اتفاقيات املنظمة
  .هامة على طريق حترير اخلدمات املالية

  
ا بوليفيا وكندا وشيلي ومصر واملكسيك وخالل العام املاضي، أجرت عدة بلدان أخرى، من بينه

  .وتركيا، ختفيضات تعريفية من جانب واحد على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
  

 1995 مقارنة بعامي ،ومع ذلك، فقد لوحظ مؤخرا قيام بعض البلدان التجارية الرئيسية بالتوسع     
 ، واملالبـس  ،ملنـسوجات يف تطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق على سلع حمددة مثل ا         ،  1996و

وتفرض البلدان الصناعية تعريفات مـضادة      .  واحلديد والصلب  ، واملصنوعات اجللدية  ،واألحذية
  .على مثل تلك الصادرات من البلدان النامية

  
تواصلت املفاوضات حول اخلدمات املالية من خالل اجتماع اللجنة املعنية بتجارة اخلدمات املالية             

ودخلـت  . 1995 بعد أن كانت قد توقفت يف شهر يوليو          1997  أبريل 10الذي عقد يوم    
، 1 بلدا 53 بالصيغة اليت اتفق عليها ممثلو       1999 مارس   1اتفاقية اخلدمات املالية حيز التنفيذ يف       

 من اخلدمات املالية العاملية يف جماالت املـصارف والتـأمني والـسندات             ٪90تسهم بأكثر من    
  .واملعلومات املالية

  
أخرى، قرر جملس التجارة يف اخلدمات متديد األجل احملدد لقبول الربوتوكول املعـين             ومن ناحية   

 آخر كي تـستكمل  2 إلتاحة املزيد من الوقت حلكومات مثانية عشر بلدا 1999 يونيو   15حىت  
  .إجراءات املصادقة عليه

                                                           
 البحرين، كندا، شيلي، كولومبيا، قربص، مجهورية التشيك، إكوادور، مصر، اموعـة األوروبيـة وبلـداا                1

ـ             (األعضاء   بانيا، النمسا، بلجيكا، الدامنرك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، الربتغال، هولنـدا، أس
، هونغ كونغ، الصني، ار، أيسلندا، اهلند، إندونيسيا، إسـرائيل، اليابـان، مجهوريـة              )السويد، اململكة املتحدة  

كوريا، الكويت، ماكاو، ماليزيا، مالطا، موريشيوس، املكسيك، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، بـريو، رومانيـا،        
ري النكا، سويسرا، تايلند، تونس، تركيا، الواليات املتحـدة،         السنغال، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، س     

  .فنـزويال
 
 أستراليا، بوليفيا، الربازيل، بلغاريا، كوستاريكا، مجهورية الدومينيكان، لوكـسمبورغ، الـسلفادور، غانـا،              2

 .هوندوراس، جامايكا، كينيا، نيكارغوا، نيجرييا، الفلبني، بولندا، سلوفانيا، األوروغواي
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ـ          قدرة من   امل ٪95ويفوق حجم االلتزامات امعة حلكومات البلدان اإلحدى والسبعني نسبة ال
النشاط العاملي يف اخلدمات املالية، وهي تزيل أو ختفف القيود املفروضة حاليـا علـى مقـدمي                 

وتشمل االتفاقية اخلدمات املالية الرئيسية كالصريفة والسندات والتأمني،    . اخلدمات املالية األجانب  
تاح لرجال األعمـال    وتوفر منطلقا لتحسني املمارسات املالية وتوسيع نطاق رأس املال األجنيب امل          

  .3واملستهلكني
  

مبا فيها قريغيزستان والتفيا    ( بلدا   134بلغ عدد البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية مؤخرا          
قائمة بلدان منظمـة    ( بلدا عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي        35، منها   )وإستونيا كأعضاء جدد  

وجتري مفاوضات  ). 1لعاملية مرفقة يف امللحق رقم      املؤمتر اإلسالمي األعضاء يف منظمة التجارة ا      
  . بلدا آخر إىل عضوية املنظمة مجيعها من البلدان النامية وبلدان التحول االقتصادي32النضمام 

  
 30على الرغم من انتهاء فترة والية اإليطايل ريناتو روجريو كمدير عام ملنظمة التجارة العاملية يف     

إن اجلهود اليت بذلت آنذاك لتعيني      ف املنصب ملدة أربع سنوات،      ، بعد أن شغل هذا    1999أبريل  
ففي حني أصرت الواليات املتحـدة والبلـدان        . مديرا عاما جديدا للمنظمة باءت كلها بالفشل      

املتقدمة على ترشيح رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق مايك مور، كانت البلدان النامية تـساند              
ومل ميكن اخلروج من ذلك املأزق إال بعد      .  سوباتشاي بانيتشباكدي  نائب رئيس الوزراء التايلندي   

أربعة أشهر حيث أن مايك مور مل يتمكن من تقلد منصبه كمدير عام جديد للمنظمة إال يف أول              
  .1999سبتمرب 

  
  :وقد طرح مور أولويات فترة واليته كالتايل

  
  فائدة على أكثر االقتصادات ضعفا،املساعدة على حتقيق نتائج متوازنة لكافة البلدان تعود بال •
  
الدفاع عن املزايا اليت سيدرها تأسيس نظام جتاري أكثر انفتاحا مبا ميهد الطريق مـن أجـل        •

  بلوغ مستويات معيشية أفضل وخلق عامل أكثر رفاهية وأمنا،
  
دعم منظمة التجارة العاملية وتعزيز نظامها وقواعدها على أساس من النــزاهة والعدالـة،               •

  .دة هيكلة املنظمة حبيث تعكس الواقع اجلديد ألعضائها واحتياجاموإعا
  

 مدراء خمتلف أجهزا حبيث يترأس الس العام        1999 فرباير   16وعين الس العام للمنظمة يف      
، وهيئة تسوية النـزاعات سعادة السفري نوبوتوشي       )تنـزانيا(سعادة السفري علي سعيد متشومو      

                                                           
جملـة  ،  1998من سنغافورة إىل جنيف     : كار غورالر، التطورات األخرية ضمن إطار منظمة التجارة العاملية         أو 3

  .82-59، ص 1998، العدد الرابع من الد التاسع عشر، أكتوبر التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية



18  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

هيئة استعراض السياسات التجارية سعادة السفرية جـني مـاري نوارفـاليس            ، و )اليابان(أكاو  
  ).2أمساء رؤساء باقي أجهزة املنظمة مذكورة يف امللحق رقم ) (بلجيكا(
  

  املؤمتر الوزاري الثالث. 2
  

انعقد املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية مبركز املؤمترات والتجارة يف سـياتل بواليـة               
وترأست الواليات املتحدة   . 1999 ديسمرب   3 نوفمرب إىل    30، يف الفترة من      األمريكية طنواشن

وقـد  . هذه الدورة واشتركت كل من باكستان وبوركينا فاسو وكولومبيا يف عضوية مكتبـها            
إال أن نتائج املؤمتر .  بلدا150شارك يف هذا االجتماع اهلام وزراء ومسؤولون كبار من أكثر من            

بة لآلمال إذ أا كانت مناقضة ملا كان يتوقع أن يسفر عنه من انطالق جولة جديدة من كانت خمي
املفاوضات متعددة األطراف للمزيد من حترير التجارة وخصوصا يف جماالت الـسلع الزراعيـة،              

وبالفعل، فقد اختتم املؤمتر أعماله دون التوصل إىل اتفاق،         . واخلدمات، والنشاطات االستثمارية  
وعلى العموم، فإن مـستقبل املفاوضـات       . ت احملادثات الرامية إىل اخلروج من هذا املأزق       وبدأ

فقد تقرر استئناف املفاوضات حـول      . التجارية ال يبدو واعدا يف املرحلة الراهنة باستثناء جانبني        
 كما اتفقت عليه البلدان األعـضاء يف        2000جتارة املنتجات الزراعية واخلدمات يف بداية عام        

). GATS(ملنظمة وضمنته يف االتفاقية حول الزراعة واالتفاقية العامة حول التجارة يف اخلدمات             ا
وال . وسيكون هذان املوضوعان على رأس جدول أعمال احملادثات التجارية اليت ستعقد يف جنيف       

يعرف من اآلن ما إذا كان األعضاء سيضيفون مواضيع أخرى على جدول األعمال أم يكتفـون                
  .استكمال تلك اليت عرضت للبحث يف سياتلب

  
فقـد  . تدرك احلكومة األمريكية جيدا املنافع اليت جينيها االقتصاد األمريكي من التجارة األمريكية           

شهد هذا االقتصاد أطول وأقوى فترة انتعاش يف تاريخ الواليات املتحدة وكـذلك أدىن معـدل                
شاركة يف االقتصاد العاملي دورا أساسيا يف ذلك        وقد لعبت التجارة وامل   . 1957للبطالة منذ عام    

. التطور الذي أدى إىل ترسيخ زعامة الواليات املتحدة سواء على الصعيد االقتصادي أو السياسي             
وال ميكننا يف هذا الصدد إغفال الدور الذي لعبته جولة األوروغواي يف فتح أسواق جديدة وتوفري      

. تلف أحناء العامل أمام مواطين وشركات الواليات املتحدة       املزيد من فرص العمل واالستثمار يف خم      
وإدراكا منها للمزايا اليت سيدرها حترير النشاطني التجاري واالستثماري على املستوى العـاملي،             

  .فقد عرضت الواليات املتحدة استضافة املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية
  

ملتشددة اليت طرحتها الواليات املتحدة خالل املؤمتر الـوزاري         وقد كانت املبادرات الطموحة وا    
، وعرضها الستـضافة املـؤمتر     1998الثاين ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف جنيف يف مايو           

الثالث خري دليل على األمهية الكربى اليت توليها حكومة هذا البلد للمؤمتر الوزاري الثالث الـذي        
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 قرارات هامة وحامسة وأن يشكل بداية جلولة جديدة من املفاوضات التجارية       كان يتوقَّع أن يتخذ   
فقد كان املؤمتر يهدف إىل توسيع نطاق جدول أعمال املنظمة ودفعـه قـدما       . متعددة األطراف 

بنسق متسارع مع التركيز على قضايا رئيسية مثل زيادة حترير التجارة يف اخلدمات واملنتجـات               
  .ا جديدة مثل التجارة اإللكترونية والتكنولوجيا احليوية، إخلالزراعية وتناول قضاي

  
ثانيا، ميكن زيادة وتعزيز وظائف وممارسات منظمة التجارة العاملية خالل اجلولة اجلديـدة مـن               
املفاوضات التجارية متعددة األطراف باإلضافة إىل دورها احلايل كمحفل لتواصل حترير التجارة             

وبالفعل، فقد مت توسيع نطاق عمل املنظمة من خالل إضافة املزيد           . عضاءوالتشاور بني البلدان األ   
ومن ناحية أخرى، أصبحت املنظمة حبق نظاما       . من القضايا املتعلقة بالتجارة على جدول أعماهلا      

كما أدى توسيع نطاق عملها وزيـادة       . جتاريا عامليا بعد انضمام املزيد من البلدان إىل عضويتها        
ا مؤسسة بالغة الفعالية، ومتخضت قواعدها وإجراءاتها عن نظام جتاري عـاملي     حجمها إىل جعله  

  .فريد
  

ويتضمن جدول األعمال الدائم للمنظمة برنامج عمل طموح ملواجهة الصعوبات اليت تظهر أثناء             
تنفيذ االتفاقيات، مبا يف ذلك املزيد من املفاوضات حول الزراعة واخلدمات وخمتلـف جوانـب               

ومن . فكرية، والتحضري للتوصل إىل قرارات يف جماالت مثل سياسات االستثمار واملنافسة   امللكية ال 
ناحية أخرى، وكما مت إيضاحه خالل املؤمتر الوزاري األول للمنظمة الذي عقد يف سنغافورة يف               

، فإن مشاكل البلدان األقل منوا وزيادة تكاملها مع النظـام  1996 ديسمرب 13 إىل   9الفترة من   
لذلك، توجد حاجة لبذل املزيد من      . اري متعدد األطراف هي أيضا مسائل ذات أمهية كبرية        التج

اجلهد لتعزيز فرص التجارة املتاحة لتلك البلدان وحتسني ظروفها من أجل زيادة تدفقات االستثمار     
  .األجنيب املباشر إليها وزيادة وتنويع صادراا

  
عمال احلايل للمنظمة وتنفيذه قبل الشروع يف جولة         تعزيز جدول األ   أنه جيب وترى بعض البلدان    

ستمر جهود حترير أن تجديدة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف، بينما يرى البعض اآلخر           
التجارة من خالل املفاوضات القطاعية يف جماالت مثل االتـصاالت وتكنولوجيـا املعلومـات              

  .واخلدمات املالية، إخل
  

ملؤمتر سياتل يف مرحلة مبكرة جدا حيث شرع الـس العـام يف مجـع       وقد بدأت التحضريات    
ومتشيا مع التوجيهـات    . 1999 مث أعد قائمة ا يف مارس        1998مواضيع البحث يف سبتمرب     

، ومع املفاوضات املستمرة    1999 سبتمرب   23الصادرة عن الدورة اخلاصة للمجلس العام بتاريخ        
عالن يصدر يف ختام مؤمتر سياتل يكـون مبثابـة الوثيقـة            منذ ذلك التاريخ، مت إعداد مشروع إ      

إال أن كافة اجلهود اليت بذلت خالل املؤمتر للتوصل إىل          . األساسية للجولة اجلديدة من املفاوضات    
  .ونلخص يف القسم التايل نقاط مشروع اإلعالن لفائدة القارئ. تفاهم مشترك قد باءت بالفشل
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  اإلعــالن الــوزاري. 2-1
  

مشروع اإلعالن بتحديد األهداف واألولويات األساسية، مث يتناول املشاكل الـيت تعتـرض   يبدأ  
تنفيذ كل اتفاقية، ويعرض النقاط اهلامة املتعلقة بعملية التنفيذ وخصوصا يف جماالت املنـسوجات              
 واملالبس، وعدم اإلغراق، واإلعانات احلكومية، والقيود الفنية، والتقييم اجلمركي، واإلجـراءات    

املتعلقة بصحة اإلنسان والصحة النباتية، وحقوق امللكية الفكرية، وإجـراءات االسـتثمار ذات             
كما يشكو الوزراء يف إعالم من القصور يف تنفيذ أحكام    . العالقة بالتجارة، والزراعة واخلدمات   

  .ةاملعاملة اخلاصة والتفضيلية اليت تتضمنها االتفاقيات املختلفة لصاحل البلدان النامي
  

ويف هذا السياق، يقترح مشروع اإلعالن اختاذ بعض اإلجراءات املتعلقة باتفاقيات عدم اإلغراق،             
والدعم، وتطبيق تدابري صحة اإلنسان والصحة النباتية، والقيود الفنية على التجارة، واملنسوجات            

لكيـة الفكريـة،    واملالبس، وإجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة، واجلوانب التجارية حلقوق امل        
التقيـيم   (1994وتطبيق املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة لـسنة            

، وقواعد املنشأ، واألحكام املتعلقة مبيزان املدفوعات مـن االتفاقيـة العامـة             )اجلمركي واإلدارة 
  .املة اخلاصة والتفضيلية، والزراعة، واخلدمات، واملع1994للتعريفات اجلمركية والتجارة لعام 

  
ومن ناحية أخرى، يضع مشروع اإلعالن آلية لدراسة ومعاجلة املسائل املتعلقة بالتنفيذ يكون من              
بني صالحياا تكليف الس العام بإجراء مراجعة كاملة وشاملة للقضايا واملشاكل اليت حيـددها           

ويستكمل الس العام مراجعته    .  للمنظمة األعضاء فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيات والقرارات احلالية      
  .مث يتخذ أو يقترح اإلجراء املناسب يف ظرف سنة

  
وبعد التذكري بااللتزام الذي أخذته البلدان األعضاء على نفسها يف مراكش الستئناف احملادثـات              
حول الزراعة واخلدمات ولزيادة حترير التجارة الدولية يف السلع واخلـدمات، يـنص مـشروع               

 وتنتهي خـالل ثالثـة      2000 يناير   1عالن على عقد جولة جديدة من املفاوضات تبدأ يف          اإل
إال أن بعض البلدان النامية اعترضت على فكرة إجراء جولة جديدة مـن املفاوضـات               . أعـوام

الشاملة مؤيدة استمرار املفاوضات على أساس قطاعي، أو بعبارة أخرى، فهي كانت تفضل إبرام              
.  األطراف تلزم األطراف املتعاقدة فقط وليس كافة البلدان األعضاء يف املنظمـة            اتفاقيات متعددة 

ومن ناحية أخرى، عارضت جمموعة أخرى من البلدان النامية فكرة استكمال املفاوضات خالل             
  . املدةثالث سنوات مفضلة بدال من ذلك أن تكون احملادثات مفتوحة

  
ع اليت ستتناوهلا اجلولة القادمة من املفاوضات التجارية       مث يسعى مشروع اإلعالن إىل حتديد املواضي      

وال يوجد إمجاع يف الوقت احلايل سوى حول الزراعة واخلدمات، حيـث مل             . متعددة األطراف 
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واملواضـيع  . ميكن التوصل إىل اتفاق حول ضم مواضيع أخرى إىل جدول أعمال اجلولة اجلديدة            
  :املقترحة للتفاوض هي

  
  ول إىل األسواق بالنسبة للمنتجات غري الزراعية،املفاوضات حول الدخ .1
  إجراءات التعديل التجاري االحتمالية، .2
  اإلعانات احلكومية، .3
  التجارة احلكومية، .4
  اتفاقيات التجارة اإلقليمية، .5
  ،االستثمار .6
  املنافسة، .7
  الشفافية يف املشتريات احلكومية، .8
  .تيسري التجارة .9
  

ة على املواضيع آنفة الذكر، قضايا أخرى مثل قواعد         وميكن أن تتناول املفاوضات التجارية، عالو     
كما يدعو مشروع اإلعالن إىل املزيـد مـن         .  والتجارة اإللكترونية  ، وميزان املدفوعات  ،املنشأ

التعاون فيما بني منظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وخاصة يف جمـال               
بصورة كاملة يف النظام التجاري متعدد األطراف، واملـشاركة         متكني البلدان النامية من اإلندماج      

بصورة أكثر فاعلية يف نشاطات املنظمة، وختفيف الفقر، وحفز التنمية االقتصادية واالجتماعية من          
  .خالل زيادة حجم التجارة واملشاركة يف النظام التجاري العاملي

  
رات لصاحل البلدان األقل منوا من أجـل        كما يرمي مشروع اإلعالن إىل استصدار املزيد من القرا        

  . النظام التجاري متعدد األطرافيفتعزيز اندماجها الكامل 
  

وينص مشروع اإلعالن على تشكيل فرق عمل يف جماالت اإلعانات احلكومية ملصايد األمسـاك،              
التجارة وستكون مهمةُ فريق العمل حول . والتجارة واملالية، ونقل التكنولوجيا، والتجارة والديون    

. واملالية دراسةَ العالقة ما بني النظام التجاري متعدد األطراف والنظم املالية والنقدية العاملية القائمة       
ة فيمـا يتعلـق بنقـل       ساريويتناول فريق العمل حول نقل التكنولوجيا انعكاسات االتفاقيات ال        

أمـا فريـق    . دان النامية التكنولوجيا على أساس جتاري وسبل تعزيز هذا النقل وخصوصا إىل البل          
ن فسيتناول العالقة بني التجارة والديون اخلارجية القائمة على البلدان          والعمل املعين بالتجارة والدي   

  .النامية دف حتديد مدى إسهام النظام التجاري متعدد األطراف يف حل مشكلة الدين لديها
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  عقــدة سياتــل. 2-2
  

، أبلغـت الـسيدة شـارلني    1999 ديسمرب 3 عقدت بتاريخ خالل اجللسة العامة اخلتامية اليت   
بارشيفسكي، رئيسة املؤمتر واملمثلة التجارية للواليات املتحدة، الوزراَء بعدم إمكانية التوصل إىل            

وقد كانت النيـة  . اتفاق حول مشروع اإلعالن نظرا لتباين وجهات النظر لدى البلدان املشاركة          
يح للبلدان األعضاء التشاور فيما بينها من أجل الوصـول إىل           تتجه إىل التماس وقت مستقطع يت     

 ديـسمرب   17وهلذا السبب كان من املقرر يف البداية أن ينعقد الس العام للمنظمة يوم              . اتفاق
ومن الواضح أن نقاط اخلـالف ال تـزال         . 2000 مث تأجل هذا املوعد حىت بداية عام         1999

أما يف املرحلـة    . حملاولة اخلروج من هذا الطريق املسدود     قائمة، وإن كانت االجتماعات مستمرة      
احلالية، فال يوجد اتفاق سوى حول بدء احملادثات متعددة األطراف حول التجارة يف املنتجـات               

 عليه منذ سنوات يف مراكش ونصت عليه        قِف وهو أمر ات   2000الزراعية واخلدمات يف بداية عام      
ومل يتحدد بعد ما إذا كانت مواضيع أخرى ستضاف         . خلدماتاالتفاقيات حول التجارة وجتارة ا    

  .إىل هذين املوضوعني ضمن إطار املفاوضات التجارية متعددة األطراف
  

ومن . استمر التباين يف مواقف البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية حول العديد من القضايا             
فقد كانت الواليـات    ". معايري العمل "بني املواضيع اليت كانت حمور مناقشات ساخنة موضوع         

املتحدة ترغب يف تشكيل فريق عمل ضمن إطار منظمة التجارة العاملية لوضع معايري عمل مرجعية 
مبا يف ذلك معايري األجور وظروف العمل ومسائل أخرى تتعلق بالعمل تكون ملزمـة للبلـدان                

وقد القت فكرة تشكيل هذا     . لتزم ا األعضاء حبيث تفرض عقوبات جتارية على البلدان اليت ال ت         
الفريق معارضة شديدة من قبل البلدان النامية، ويف مقدمتها اهلند ومصر والربازيل وتايلند، حيث              
أصرت على أال تضمن تلك القضايا يف جدول أعمال منظمة التجارة العاملية وأن تبقـى ضـمن                

لواليات املتحدة على إدراج قضايا العمل وقد كان إصرار ا  . نطاق اختصاص منظمة العمل الدولية    
واستبعاد موضوع إجراءات عدم اإلغراق من بني   " األلفية"والقضايا البيئية يف جدول أعمال جولة       

  .أهم األسباب اليت أدت إىل فشل مؤمتر سياتل
  

راعية املنتجات الز اخلاصة ب وكان املوقف املتشدد لالحتاد األورويب فيما يتعلق باإلعانات احلكومية          
لالحتاد عامال آخر من العوامل اليت أدت اىل فشل مؤمتر          " السياسة الزراعية املشتركة  "ضمن إطار   

سياتل، يضاف إليها افتقار مايك مور، املدير العام اجلديد للمنظمة، إىل اخلربة الالزمـة لتـسيري                
  .واالحتاد األورويبوعليه، فإن مسؤولية فشل املؤمتر تعود أساسا إىل الواليات املتحدة . أمورها

  
من ناحية أخرى، أعربت البلدان النامية عن استيائها من األسلوب الذي تطبق به اتفاقيات املنظمة               

فالبلدان الصناعية عموما أخلَّت بالتزاماا املتمثلة يف فتح أسـواقها أمـام            . باعتباره غري متوازن  
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 يف حتقيق مكاسب كافية بالنسبة لصادرات كما اخفقت اتفاقيات املنظمة. صادرات البلدان النامية
وعالوة على ذلك، أرادت البلدان الناميـة أن        . البلدان النامية من املنسوجات واملنتجات الزراعية     

  فَّفخا يف عدة جماالت مثل حقوق امللكية الفكريـة ومحايـة االسـتثمار واإلعانـات      اتلتزاما
يز الذي تنتهجه البلـدان املتقدمـة يف تطبيـق          كما اشتكت من األسلوب املتح    . احلكومية، إخل 

  .إجراءات عدم اإلغراق
  

  أمهية الزراعة يف احملادثات التجارية. 3
  
  االتفاقية حول الزراعة. 3-1
  

كانت جتارة املنتجات الزراعية إحدى أكثر القضايا مثارا للجدل على جـدول أعمـال جولـة                
فاملنتجات الزراعية مل يتم تضمينها     . القادمةاألوروغواي، ويبدو أا ستظل كذلك يف املفاوضات        

يف احملادثات السابقة ضمن االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة لسبب بسيط وهـو أن              
البلدان الصناعية كانت لديها حتفظات قوية إزاء تضمني هذا املوضوع يف االتفاقية العامة لـسنة               

اية كبرية يف البلدان الصناعية وهـي الواليـات         ولذلك فقد حظي القطاع الزراعي حبم     . 1947
وكان اهلدف األساسي من املفاوضات حول جتارة املنتجـات         . املتحدة واالحتاد األورويب واليابان   

فقد أدت تلك   . الزراعية هو تقليص ما لتلك السياسات احلمائية من تأثريات تقييدية على التجارة           
ة إىل احنراف أسعار األسواق احمللية والدولية للسلع الغذائية السياسات اليت انتهجتها البلدان الصناعي   

 بل وإىل تلفها وسوء استخدامها ،والزراعية، وإىل تزايد املخزون من هذه املنتجات بصورة مستمرة
يف الوقت الذي تتعرض فيه شعوب أفريقيا ومناطق أخرى من العامل للمجاعـة بـسبب نقـص                 

  .اد الغذائية األساسيةاملداخيل الالزمة للحصول على املو
  

: وقد متخضت مفاوضات جولة األوروغواي حول الزراعة عن اتفاقية من ثالثة أجزاء رئيسية هي             
االتفاقية حول الزراعة، واالتفاقية حول اإلجراءات املتعلقة بصحة اإلنسان والـصحة النباتيـة،              

ملة للربنامج اإلصـالحي علـى      والقرار الوزاري حول اإلجراءات املتعلقة بالتأثريات السلبية احملت       
  .البلدان األقل منوا والبلدان النامية املستوردة الصافية للغذاء

  
  :وتضمنت االتفاقية حول الزراعة األحكام الرئيسية التالية

  
  ) من االتفاقية5 و4اجلزء الثالث، املادتان (الدخول إىل السوق . أ

  
االسترياد، والقيود الطوعية علـى التـصدير،       تحولُ كافة اإلجراءات غري التعريفية مثل منع         .1

، فيما عدا تلك اليت تنص عليها االسـتثناءات العاديـة ضـمن             .واحلصص االستريادية، إخل  
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، إىل تعريفات تـوفر     )ميزان املدفوعات مثال  (االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة      
يف بداية فترة التنفيذ وهي فترة األعوام ) عرف بالتعرفةوهو ما ي(نفس القدر من احلماية تقريبا 

  .1995 سنة منالستة اليت تبدأ 
  
تخفَّض التعريفات اجلديدة الناجتة عن عملية التعرفة املذكورة باإلضافة إىل التعريفات القائمة             .2

  . بالنسبة للبلدان املتقدمة٪36املطبقة على املنتجات الزراعية بنسبة تبلغ يف املتوسط 
  
 كفترة قاعديـة    88-1986لتعريفات على فترة ست سنوات على أساس الفترة         تخفَّض ا  .3

حد ك ٪15بالنسبة للبلدان املتقدمة حبيث تبلغ التخفيضات على كافة اخلطوط التعريفية نسبة 
  .أدىن

  
 التعريفي، أو االلتزام بعدم زيادة التعريفات إىل أكثر من مستوى معـني دون              حديديرفع الت  .4

 للواردات يف البلـدان     ٪100 إىل   ٪81يضية يف تعريفات أخرى، من      تقدمي ختفيضات تعو  
 يف بلدان التحول    ٪100 إىل   ٪54 يف البلدان النامية، ومن      ٪100 إىل   ٪25الصناعية، ومن   

 ميكن زيادا يف    أي أنه ال  " مثبتة"ويعين ذلك أن كل اخلطوط التعريفية ستكون        . االقتصادي
  .املستقبل

  
ك اإلبقاء على الفرص احلالية للدخول إىل السوق ووضع حصص          يكفل برنامج التعرفة كذل    .5

فبالنسبة للمنتجات اخلاضعة للتعريفـات، ويف حالـة بلـوغ          . تعريفية كحد أدىن للدخول   
، جيب عنـدها    88-1986 من االستهالك احمللي يف الفترة القاعدية        ٪3الواردات أقل من    

أما إذا كـان    . عند اية فترة التنفيذ    ٪5 على األقل يف البداية و     ٪3 الدخول إىل    فرصزيادة  
  . يف الفترة القاعدية، فيجب اإلبقاء عليه٪5مستوى الدخول أعلى من 

  
وبالنسبة للبلدان النامية، حددت التخفيضات التعريفية على أساس ثلثي ما هو مطبق بالنسبة              .6

دره ـ ق  وحبد أدىن  ٪24للبلدان املتقدمة، أي أن متوسط التخفيض التعريفي سيكون بنسبة          
  . لكل تعريفة موزع على فترة عشر سنوات10٪

  
7.         فَى البلدان النامية من التزام التعرفة على أي معتنغذاء رئيسيا تقليديا كما ه       ٍجت دعو زراعي ي 

  .احلال بالنسبة لألرز يف كوريا والفلبني
  
  .تعفى البلدان األقل منوا من كافة التزامات ختفيض التعريفات .8
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  ) من االتفاقية7 و6اجلزء الرابع، املادتان (مات الدعم احمللي التزا. ب
  
وتسمى إعانـات   (تعفى إجراءات الدعم احمللي اليت يكون هلا غالبا تأثري ضئيل على التجارة              .1

 اخلدمات احلكومية   جراءاتوتتضمن هذه اإل  . من التزامات التخفيض  ") الصندوق األخضر "
كمـا  .  األمراض، والبنية األساسية، واألمن الغذائيالعامة يف جماالت مثل البحث، ومكافحة   

 مثل مساعدات التعديل اهليكلي، واملـدفوعات       ،املدفوعات املباشرة للمنتجني  أيضا  تتضمن  
  .املباشرة ضمن الربامج البيئية أو برامج املساعدة اإلقليمية

  
 املباشـرة   أما إجراءات الدعم األخرى اليت ال ختضع اللتزامات التخفيض فهي املـدفوعات            .2

ضمن برامج احلد من اإلنتاج، واملساعدات احلكومية للنهوض بالتنمية الزراعية والريفيـة يف             
يف البلـدان  للمواد املخدرة  غري املشروع نتاج  اإلالبلدان النامية، وإعانات التنويع للتخلي عن       

اإلضافة إىل سائر النامية، وإعانات املدخالت حملدودي الدخل من املنتجني يف البلدان النامية، ب
 بالنسبة للبلدان النامية    ٪10 بالنسبة للبلدان املتقدمة و    ٪5أشكال الدعم اليت ال متثل أكثر من        

من قيمة كل منتج أو القيمة اإلمجالية للمنتجات الزراعية بالنسبة للـدعم غـري املخـصص          
  .ملنتجات معينة

  
حساا باستخدام القياس اإلمجـايل     تخفَّض كافة أشكال الدعم الداخلي األخرى، كما يتم          .3

ـ         ٪20الكلي للدعم، لكافة املنتجات جمتمعة بواقع        ة ـ أقل مما هي عليه يف الفتـرة القاعدي
ويتماشى هذا الرقم مع ما اقترحه االحتاد األورويب ضـمن  .  خالل فترة التنفيذ 1986-88

  .السياسة الزراعية املشتركة
  
، أما البلدان األقل منـوا،      ٪13.3ستوى التخفيض بنسبة    وفيما خيص البلدان النامية، حدد م      .4

  .فقد أعفيت من كافة التزامات التخفيض من هذا النوع
 
  ) من االتفاقية11 إىل 8اجلزء اخلامس، املواد من (التزامات دعم التصدير . ج
  
  عما هي عليه   ٪36تخفَّض قيمة اإلعانات التصديرية على مدار سنوات التنفيذ الست بنسبة            .1

 خالل  ٪21كما تخفَّض كمية الصادرات املدعومة بنسبة       . 90-1986يف الفترة القاعدية    
 .نفس الفترة

  
، ميكن اعتبـار الفتـرة      90-1986إذا زادت الصادرات عن مستواها منذ الفترة القاعدية          .2

 كنقطة البداية للتخفيض، على أن تظل نقطة النهاية علـى مـستوى الفتـرة               1991-92
  .90-1986القاعدية 
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بالنسبة للبلدان النامية، تكون التخفيضات بواقع ثلثي ما هي عليه بالنسبة للبلدان املتقدمـة               .3
وتعفى بعض اإلعانات التصديرية من التزامات التخفيض وهـي         . خالل فترة عشر سنوات   

اإلعانات املمنوحة لتخفيض تكلفة تسويق الصادرات من املنتجات الزراعية، والنقل الداخلي           
  .نقل الشحنات التصديريةوتكاليف 

  
تعفى املساعدات الغذائية من التزامات اإلعانات التصديرية بشرط عدم ارتباطها بالصادرات            .4

التجارية وأن يتم توريدها مبوجب شروط ال تقل عن تلك املذكورة يف اتفاقية املـساعدات               
  .1986الغذائية لعام 

  
  .انات التصديريةتعفَى البلدان األقل منوا من كافة التزامات اإلع .5
  

وإضافة إىل ما سبق ذكره من أحكام، تنص االتفاقية كذلك على مادة للـسالم تمنـع البلـدان       
 مبوجبها ملدة تسع سنوات من رفع تظلمات ضد السياسات الداخلية لبـاقي البلـدان األعـضاء               

تتمثل هـذه   و. ا تعهدت به من التزامات مبوجب االتفاقية      ملاألخرية  حترام هذه    بشرط ا  األخرى
السياسات الداخلية يف سياسات الصندوق األخضر، والدعم احمللي، وإعانات التصدير املقدمة وفق      

  .االلتزامات املتفق عليها
  

أخريا، نصت االتفاقية على تشكيل جلنة الستعراض تنفيذ االلتزامات اليت يقضي ـا برناجمهـا               
  .اإلصالحي

  
  مفاوضات جتارية جديدة حول الزراعة. 3-2
  

اتفقت البلدان األعضاء، مبوجب اتفاقية املنظمة، على بدء املفاوضات حول الزراعة مع حلـول              
ويتوقَّع .  بغرض االستمرار يف ختفيض الدعم واحلماية املمنوحة إىل القطاع الزراعي          2000يناير  

اي من أن تكون هذه املفاوضات استمرارا لعملية حترير التجارة اليت بدأت مبوجب جولة األوروغو
خالل زيادة فرص الدخول إىل السوق، وختفيض وإزالة اإلعانات التصديرية، وزيـادة ترشـيد              

  .وضبط استخدام اإلعانات احمللية اليت تؤثر سلبا على النشاط التجاري
  

فاملستوى العام للحماية يف القطاع الزراعي ليس فقط أعلى نسبيا مما هو عليه يف قطاع الصناعات                
فة البلدان نفـس    يس لكا فل. ه خيتلف أيضا من بلد إىل آخر ومن سلعة إىل أخرى          التحويلية، ولكن 

 كافة السلع الزراعية خاضـعة لـنفس املـستوى مـن            يساملستوى من التعريفات الزراعية، ول    
فالتعريفات مرتفعة بالنسبة لبعض السلع الزراعية وهو أمر ستكون له أمهيتـه خـالل        . التعريفات
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تحديد، من احملتمل أن تتناول اجلولة اجلديدة قضايا تصاعد التعريفـات           وعلى وجه ال  . املفاوضات
  .ي القضايا ذات الصلةاقوتشتتها وب

  
  مشاكــل البلــدان الناميــة. 4

  
ترى بعض البلدان النامية ضرورة اإليفاء بااللتزامات السابقة قبل اخلوض يف جولة جديـدة مـن        

وقـد  . يادة حترير التجارة والنشاطات ذات العالقة     املفاوضات التجارية متعددة األطراف دف ز     
حددت هذه البلدان عددا من املشاكل يتعلق معظمها بتنفيذ البلدان الصناعية اللتزامات سـابقة              

ومن بني هذه املشاكل ارتفاع مستوى الدعم واحلماية للزراعة . تعهدت ا يف إطار اتفاقية املنظمة
فاع التعريفات، واحلدود القصوى للتعريفات وتصاعدها فيمـا        يف البلدان الصناعية، واستمرار ارت    

. خيص املنتجات الصناعية، ونقص اإلجراءات التحريرية املعتربة يف قطاع املنسوجات واملالبـس           
  :وميكن تلخيص مطالب البلدان النامية اليت يتوقع أن تؤثر على مؤمتر سياتل فيما يلي

  
  :ل حترير التجارةالتنفيذ الكامل لاللتزامات احلالية حو .1
  

تشكو البلدان النامية من مواجهة مشاكل غري متوقعة أثناء تنفيذ االلتزامات املفروضة عليهـا       
. فاالتفاقيات تشوا نواقص ال تظهر إال أثناء التنفيـذ        . مبوجب اتفاقيات جولة األوروغواي   

ـ  كما ترى البلدان النامية أن البلدان الصناعية مل تستوف التزاماا املت            حتريـر   اتعلقة باتفاقي
املنسوجات، وأفرطت يف تطبيق إجراءات عدم اإلغراق، وأخفقت يف احترام مبدأ املعاملـة             

لذلك، فإن البلدان النامية غري راضية عـن نتـائج          . اخلاصة والتفضيلية لصاحل البلدان النامية    
تـصر علـى    و تالحظ وجود خلل يف نتائج النظام التجاري اجلديد       هي  االتفاقيات احلالية و  

  .ضرورة تناول هذه املشاكل من منطلق سياسي وليس فين
  
  :حتسني فرص الدخول إىل السوق بالنسبة لصادرات البلدان النامية .2
  

وقد اختذ االحتاد األورويب اإلجراءات . هلذه القضية أمهية خاصة بالنسبة للبلدان األقل منوا
وستكون .  معفاة من الرسم اجلمركيالالزمة لدخول صادرات البلدان األقل منوا إىل أسواقه

إزالة كافة العوائق أمام التجارة لصاحل البلدان األقل منوا أحد املواضيع األساسية على جدول 
  .أعمال املفاوضات التجارية املقبلة

  
  :التكنولوجيات اجلديدة .3
  

تكنولوجيا ستتبوأ قطاعات التكنولوجيا املتقدمة واملعقدة مثل االتصاالت، واخلدمات املالية، و
وال ميكن اعتبار . املعلومات، والتجارة اإللكترونية، إخل مكانة هامة يف املفاوضات املستقبلية
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أن هذه القطاعات وجوانبها التجارية أمور مقصورة على البلدان املتقدمة فحسب حيث أا 
دم فرصا تفتح سبال جديدة وتضفي أبعادا إضافية على قضية الوصول إىل املعرفة، كما أا تق

جديدة للنشاط التجاري من خالل اختصار الوقت واملسافات والطاقة الالزمة لتنفيذ أي 
ونظرا إلدراكها للحواجز التكنولوجية اليت تفصلها عن البلدان الصناعية، ستحاول . مشروع

البلدان النامية إزالة هذه احلواجز والسعي الختاذ إجراءات من شأا سد هذه الفجوة 
  .يةالتكنولوج

  
  :االستثمار األجنيب املباشر وسياسة املنافسة .4
  

هناك حاجة أساسية إىل زيادة مستوى االستثمار كي يصبح حتقيق الطموحات التنموية 
إال أن نقص االستثمارات .  أمرا واقعاللبلدان النامية، وخصوصا تلك األقل منوا من بينها

فزيادة االستثمارات . جه تلك البلدانورؤوس األموال األجنبية هو من أهم املشاكل اليت توا
تؤدي إىل احلصول على املزيد من رأس املال اإلنتاجي، وتتيح استخدام العمليات املتطورة 

لذلك، فإن البلدان النامية . والتكنولوجيات اجلديدة واالرتقاء باملهارات اإلدارية والتسويقية
يئة بيئة اقتصادية وجتارية أفضل حتاول تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة من خالل 

ومع ذلك، فإن منتجات املصانع . للقطاع اخلاص وتقدمي ضمانات للمستثمرين األجانب
املقامة يف البلدان النامية تواجه حواجز تتمثل يف معايري العمل والبيئة والتكنولوجيا واجلودة، 

تعريفات واحلصص قد استبدلت مما يدعو إىل االعتقاد بأن القيود التقليدية للتجارة مثل ال
  .بقيود أخرى أكثر تعقيدا

  
  :استراتيجية متماسكة ومتكاملة للتنمية .5
  

الذي تبنته منظمة التجارة العاملية يف      " القرار حول اإلجراءات لصاحل البلدان األقل منوا      "ينص  
ابية  على قيام البلدان األعضاء يف املنظمة باختاذ إجراءات إجي         1994 أبريل   15 يوممراكش  

 الذي عقد   ،ى املؤمتر الوزاري األول للمنظمة    ومن ناحية أخرى، تبن   . لصاحل البلدان األقل منوا   
خطة العمل الـشاملة واملتكاملـة       "،1996 ديسمرب   13 إىل   9يف سنغافورة يف الفترة من      

ـ ". لصاحل البلدان األقل منوا  ع ودف هذه اخلطة أساسا إىل زيادة تكامل البلدان األقل منوا م
النظام التجاري متعدد األطراف، وزيادة فرص التجارة املتاحة أمامها، وحتـسني ظـروف             

إال أن التجارة ال ميكنها مبفردها إجيـاد احللـول          . االستثمار فيها، وزيادة وتنويع صادراا    
لذلك سيتم تبين استراتيجية أكثر مشوال وتكامال تأخـذ يف االعتبـار            . ملشاكل تلك البلدان  

وال ميكن  . وعة مثل الصحة والتعليم واملساعدة الفنية وبناء القدرات وختفيف الدين         قضايا متن 
 والبنك الدويل، وصندوق    ،حتقيق ذلك إال من خالل التعاون فيما بني منظمة التجارة العاملية          
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النقد الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للتنمية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وسـائر             
وسيكون مثل هذا التوجه الشامل واملتكامل أحـد نتـائج          . سسات الدولية ذات العالقة   املؤ

  .املؤمتر القادم لصاحل البلدان األقل منوا
  
  : النظام أمامسؤوليةاملاملساواة يف  .6
  

تبِرز البلدان النامية احلقيقة املتمثلة يف عدم إمكانية حتقيق انتعاش اقتصادي مستدمي يف العـامل               
وقد اندجمت تلك البلدان يف االقتـصاد       . ون حتقيق انتعاش مستدمي يف جتارته العاملية      النامي د 

فبينما كانت حصة التجارة يف ناجتها احمللي اإلمجايل أقل         . العاملي خالل العقود الثالثة املاضية    
 لـدى   ٪15، مقارنة بأقل من     ٪38، فإا تبلغ اليوم نسبة      1970 يف سنة    ٪20بقليل من   
ومع ذلك، يشري تقرير مؤمتر األمم املتحدة       .  لدى الواليات املتحدة   ٪11ورويب و االحتاد األ 

 حىت اآلن بـصورة غـري       سارحترير االقتصاد العاملي    " إىل أن    1997للتجارة والتنمية لعام    
فعلى سبيل املثال، سارت عملية حترير التجارة ببطء بالنسبة للمنتجات اليت تتمتـع             . متوازنة

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير التجـارة        " (مية بالقدرة التنافسية  فيها البلدان النا  
 إىل أنـه  1999ومن ناحية أخرى، يشري تقرير املؤمتر لعام ). 65، ص1997والتنمية لعام   

يف احلقبة اليت نعيشها، حيث بلغ االقتصاد العاملي درجة من التكامل مل يبلغها يف أي وقت                "
..." ديث، تعتمد البلدان النامية أكثر من ذي قبل على املوارد اخلارجيـة   تارخيه احل  مضى من 

وإن دلت هذه احلقائق على شيء، فإمنا تدل على أن التجارة أصبحت أكثر أمهية بالنـسبة                
  .للمستقبل االقتصادي لتلك البلدان

  
الل املـؤمتر   وتأسيسا على هذه االعتبارات، فقد سعت البلدان النامية إىل الدفاع عن مصاحلها خ            

الوزاري الثالث، وهي مستعدة للتعبري بوضوح عن مشاكلها وللسعي من أجل إجياد حل معقول              
 مبـا يعكـس     ستقبل متوازنةً تعقَد يف امل  وهلذا السبب، يتعني أن تكون أي مفاوضات جتارية         . هلا

تجاريـة لتلـك    تطلعات وطموحات البلدان النامية، وأن تأخذ يف االعتبار املصاحل االقتصادية وال          
ومن ناحية أخرى، جيب أال تطغى املناقشات بني البلدان املتقدمة على جو املفاوضـات،              . البلدان

  .وأن تتحمل القوى التجارية الكربى يف العامل مسؤولياا جتاه البلدان األقل منوا والبلدان النامية
  

  اخلالصــــــة. 5
  

 وسط 1986 ديل إيستا باإلوروغواي يف عام لقد انطلقت مفاوضات جولة األوروغواي يف بونتا
وعندما وقَّعت . واستغرق التوصل إىل اتفاق يف اية اجلولة مثانية أعوام. جدل حول جدول أعماهلا

اليت اختتمت مبوجبها جولة املفاوضات، أو ما يعرف بإعالن         " الوثيقة النهائية "البلدان النامية على    
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فاؤل يغمرها حول مستقبل عملية حتريـر التجـارة،         ، كان الت  1994 أبريل   15 يوممراكش،  
كما كانت الدراسات اليت أجريت حول املـستقبل        . وخصوصا فيما يتعلق بقطاعاا التصديرية    

إال أنـه منـذ   . تبشر مبنافع كبرية لصاحل البلدان النامية اليت تشترك يف عملية حترير التجارة العاملية      
 فترة تنفيذ اتفاقياا، واجهت البلدان الناميـة صـعوبات          تأسيس منظمة التجارة العاملية، وطوال    

  . املنظمةاتمن تنفيذ اتفاقييف األساس خمتلفة وأدركت أن هذه املشاكل والصعوبات إمنا تنبع 
  

يشكل تزايد جلوء البلدان الصناعية إىل تطبيق إجراءات منع اإلغراق حاجزا جتاريا أمام صادرات              
إال أنه  . ، من الناحية النظرية، أن تدافع عن نفسها ضد هذه اإلجراءات          البلدان النامية اليت حيق هلا    

 خبصوص هذه اإلجراءات عملية معقدة ومكلفة تفوق يف الكثري مـن     شكوىيف الواقع يعد تقدمي     
  . األحيان طاقة بعض البلدان النامية

  
لة حلمايـة املـصاحل     إن آلية تسوية النـزاعات ضمن منظمة التجارة العاملية هي أداة هامة وفعا           

والنـزاعات قد تنشأ عندما يتخذ بلد عضو خطوة ميكن أن يفسرها           . 4التجارية للبلدان املتعاقدة  
وتعتمد اآللية على قواعد وإجراءات وجداول      .  آخر على أا انتهاك التفاقيات املنظمة       عضو بلد

  .كل نزاعزمنية حمددة للبت يف 
  

 هذه اآللية حملاولة حل املشاكل اليت تنشب بينها وبني البلـدان            وكثريا ما تلجأ البلدان املتقدمة إىل     
 إىل  تلجأوتأيت الواليات املتحدة يف مقدمة البلدان اليت        . األخرى من أجل محاية مصاحلها التجارية     

هذه اآللية مما عاد بالكثري من املكاسب على القطاعات األمريكية وفتح أسواقا جديدة أمامهـا يف    
وحكومة الواليات املتحدة حريصة على محاية      .  والصناعات التحويلية واخلدمات   جماالت الزراعة 

  .املصاحل األمريكية يف االقتصاد العاملي من خالل استغالل هذه الوسيلة الفعالة
  

ومن ناحية أخرى، تشري األرقام املتعلقة بعدد البلدان املشتكية إىل أن البلدان النامية، وخـصوصا               
 هذه اآللية بصورة فعالة حيث يالحظ       غلاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ال تست      منها البلدان األعض  

 إىل اآللية سوى إندونيسيا وماليزيا وباكستان بشكوى واحـدة          لجأأنه من بني تلك البلدان، مل ت      
 ونقص املعلومات حول أسلوب عملها، اآللية إىل عدم الدراية الكافية بذلكورمبا يعود . لكل منها

.  مرتفعـة  تطلبه من استئجار خرباء يتقاضون أتعاباً     ت ملا   ات التظلم إىل ارتفاع تكلفة إجراء   إضافة  
ولتحقيق االستفادة املثلى من آلية تسوية النـزاعات ضمن منظمـة التجـارة العامليـة، ميكـن                
للمؤسسات املتخصصة التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي أن تنظم برامج تدريبية وورشـات عمـل          

كما ميكن لبلدان املنظمة أن تؤسس آلية لتبادل وجهات النظـر           . لفائدة بلداا األعضاء  وندوات  
                                                           

جملة ، 1998من سنغافورة إىل جنيف :  أوكار غورالر، التطورات األخرية ضمن إطار منظمة التجارة العاملية4
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ويتعني على بلدان . واخلربات فيما يتعلق بعمل آلية تسوية النـزاعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية
 يف كافـة    بينهافيما  منظمة املؤمتر اإلسالمي كذلك االرتقاء مبستوى التشاور والتعاون والتنسيق          

ااالت املتعلقة بتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية واجلولة اجلديدة من املفاوضـات التجاريـة              
  . متعددة األطراف
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  امللحـــق األول
  

  )1999سبتمرب (قائمة الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية : 1اجلدول 
  
  1995 يناير 1  البحرين. 1
  1995يناير 1  بنغالديش. 2
  1996 فرباير 22  بينني. 3
  1995 يناير 1  بروناي دار السالم. 4
  1995 يونيو 3  بوركينا فاسو. 5
  1995 ديسمرب 13  الكامريون. 6
  1996 أكتوبر 19  تشاد. 7
  1995 مايو 31  جيبويت. 8
  1995 يونيو 30  مصر. 9

  1995 يناير 1  الغابون. 10
  1996 أكتوبر 23  غامبيا. 11
  1995 أكتوبر 25  غينيا. 12
  1995 مايو 31  غينيا بيساو. 13
  1995 يناير 1  غويانا. 14
  1995 يناير 1  إندونيسيا. 15
  1995 يناير 1  الكويت. 16
  1998 أكتوبر 14  قريغيزستان. 17
  1995 يناير 1  ماليزيا. 18
  1995 مايو 31  املالديف. 19
  1995 مايو 31  مايل. 20
  1995 مايو 31  موريتانيا. 21
  1995 يناير 1  املغرب. 22
  1995 أغسطس 26  موزمبيق. 23
  1996 ديسمرب 13  النيجر. 24
  1995 يناير 1  نيجرييا. 25
  1995اير  ين1  باكستان. 26
  1997 يناير 13  قطر. 27
  1995 يناير 1  السنغال. 28
  1995 يوليو 23  سرياليون. 29
  1995 يناير 1  سورينام. 30
  1995 مايو 31  توغو. 31
  1995 مارس 29  تونس. 32
  1995 مارس 26  تركيا. 33
  1995 يناير 1  أوغندا. 34
  1996 أبريل 10  اإلمارات. 35

  
  : اإلسالمية اليت طلبت االنضمام إىل منظمة التجارة العامليةالبلدان

  
  .ألبانيا، اجلزائر، أذربيجان، األردن، كازخستان، عمان، السعودية، السودان، أوزبكستان
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  امللـــحق الثــــاين
  

  الرؤساء اجلدد املعينون لألجهزة التابعة ملنظمة التجارة العاملية 
  

  )تنـزانيا( Ambassador Ali Said Mchumo  الس العام
  )اليابان (Ambassador Nobutoshi Akao  هيئة تسوية النـزاعات

 Ambassador Jean-Marie Noirfalisse  هيئة استعراض السياسات التجارية
  )بلجيكا(

  )نيوزيلندا (Ambassador Roger Farell  جملس التجارة يف السلع
 Ambassador Carlos Perez del Castillo  جملس اتفاقيات حقوق امللكية الفكرية

  )ألوروغوايا(
  )هونغ كونغ، الصني (Mr. Stuart Harbinson  جملس التجارة يف اخلدمات

  )ار (Ambassador Istvan Major  جلنة التجارة والبيئة
 Ambassador Absa Claude Diallo  جلنة التجارة والتنمية

  )السنغال(
  )فرنسا (Mme. Laurence Dubois-Destrizais  جلنة امليزانية والشؤون املالية واإلدارية

  )بولندا (Mr. Tomasz Jodko  جلنة قيود ميزان املدفوعات
  )تايلند (Ambassador Krirk-Krai Jirapaet  جلنة اتفاقيات التجارة اإلقليمية

فريق العمل حـول العالقـة بـني التجـارة          
  ثمارواالست

Ambassador Man Soon Chang) كوريا(  

فريق العمل حول العالقة بني التجارة وسياسة       
  املنافسة

Prof. Frederic Jenny) فرنسا(  

فريق العمل حـول الـشفافية يف املـشتريات         
  احلكومية

Ambassador Ronald Saborio Soto 
  )كوستاريكا(

 Ambassador Nestor Osorio Londono  جلنة التجارة يف املنتجات الزراعية
  )كولومبيا(

  
  
  
  


