جملس التعاون لدول اخلليج العربية
األمانة العامة

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وانعكاساتها على
دول جملس التعاون

إدارة منظمة التجارة العاملية
قطاع الشؤون االقتصادية
الشؤون االقتصادية والتنموية
2017

-1-

أت  /ت
جملس التعاون لدول اخلليج العربية  .األمانة العامة  .الشؤون االقتصادية والتنموية  ،قطاع الشؤون االقتصادية  ،إدارة
2أم
منظمة التجارة العاملية.
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون  /جملس التعاون لدول اخلليج العربية .
األمانة العامة  .الشؤون االقتصادية والتنموية ،قطاع الشؤون االقتصادية  ،إدارة منظمة التجارة العاملية  - .الرياض :
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،األمانة العامة2017 ،م.
230ص ؛  27سم.
الرقم املوحد ملطبوعات اجمللس  / 093 / 0544 :ح  /ك 2017 /م.
 /منظمة التجارة العاملية  / /االتفاقيات  / /اجلمارك  / /التعريفة اجلمركية  / /التبادل التجاري  / /االغراق / /
مكافحة املمارسات الضارة يف التجارة  / /املواصفات الدولية / /الصحة  / /الزراعة  / /االتفاقيات التجارية / /
التجارة احلرة  / /حقوق امللكية الفكرية  / /تسوية املنازعات  / /جتارة اخلدمات  / /األنظمة واللوائح  / /دول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية/

-2-

كلمة تمهيدية
هتــدف إدارة منظمــة التجــارة العامليــة بقطــاع الشــئون االقتصاديــة والتنمويــة يف األمانــة العامــة جمللــس
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة بإصــدار هــذه الوثيقــة ،وهــي ضمــن سلســلة إصداراهتــا الدوريــة لقضايــا
منظمــة التجــارة العامليــة ،إىل توفــر املعلومــات اخلاصــة مبنظمــة التجــارة العامليــة نظـرا ألمهيــة هــذه املنظمــة
يف تســيري املبــادالت التجاريــة بــن الــدول ودورهــا يف إدارة النظــام التجــاري متعــدد األطـراف واملفاوضــات
التجاريــة الدوليــة ،ونظـرا كذلــك النعكاســات اتفاقياهتــا علــى اقتصاديــات الــدول االعضــاء مبــا فيهــا دول
جملــس التعــاون ،ومــا ينبثــق عــن عضويتهــا مــن التزامــات وحقــوق.
كمــا تنــدرج هــذه اإلصــدارات ضمــن أنشــطة وفعاليــات إدارة منظمــة التجــارة العامليــة الــي هتــدف إىل
نشــر املعلومــات لــدى مســئويل دول اجمللــس وأعضــاء األمانــة العامــة وتعزيــز مؤهالهتــم وتعميــق معرفتهــم
بقضايــا منظمــة التجــارة العامليــة واتفاقياهتــا وكيفيــة تنفيذهــا وطــرق اســتخدام آلياهتــا املختلفــة واإلعــداد
اجليــد لربنامــج املفاوضــات املقبلــة.
وتــأيت هــذه اإلصــدارات لتدعــم االهتمــام املتزايــد لــدى مســئويل دول جملــس التعــاون وأعضــاء األمانــة
العامة بقضايا منظمة التجارة العاملية والتطورات احلاصلة يف برنامج املفاوضات التجارية وانعكاســاهتا
املختلفــة علــى دول اجمللــس.
ويف إطــار مواصلــة هــذه السلســلة مــن اإلصــدارات مــن خــال نشــر وثائــق حــول اتفاقيــات منظمــة
التجــارة العامليــة والقضايــا املطروحــة علــى جــدول أعماهلــا تتضمــن هــذه الوثيقــة معلومــات مفصلــة عــن
اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة وانعكاســاهتا علــى دول اجمللــس ،كمدخــل لقواعــد املنظمــة يشــمل
أغلــب االتفاقيــات التجاريــة وأنظمــة متابعــة تنفيذهــا واســتخدام آليتهــا ،آملــن أن تســاهم يف تعميــق
معرفــة املســئولني واملهتمــن يف دول جملــس التعــاون بتلــك القواعــد واآلليــات وانعكاســاهتا املختلفــة علــى
دول اجمللــس.
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مقدمة
تتأثــر السياســات التجاريــة الوطنيــة بعوامــل متعــددة منهــا مــا هــو اقتصــادي حمــض ومنهــا مــا هــو
مرتبــط بالقوانــن والنظــم واملعايــر الــي تنظــم التجــارة الدوليــة وحتــدد الضوابــط واآلليــات الــي تســاعد علــى
إدارة وتيســر املبــادالت التجاريــة بــن الــدول ،يف إطــار نظــام جتــاري متعــدد األط ـراف يتســم بالشــفافية
واالســتقرار.
وهتــدف هــذه الوثيقــة إىل التعريــف بقواعــد منظمــة التجــارة العامليــة الــي توثــر علــى املبــادالت التجاريــة
بــن الــدول األعضــاء والــي ينتــج عنهــا انعكاســات علــى االقتصاديــات الوطنيــة ،بــل تشــكل اإلطــار
القانــوين الــدويل الــذي حيكــم ســر التجــارة الداخليــة يف إطــار عالقاهتــا مبحيطهــا اخلارجــي.
ويف حماولــة إلرســاء نظــام جتــاري متعــدد األطـراف تطبعــه الشــفافية واالســتقرار ،تواصــل دول العــامل
وضــع القوانــن والنظــم الــي حتكــم ســر التجــارة الدوليــة يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة الــي تســتمد
جذورهــا مــن مؤمتــر هافانــا( )1947ومــا انبثــق عنــه مــن اتفاقــات (االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة)
وجــوالت تفاوضيــة يف التجــارة الدوليــة أمههــا جولــة أوروغـواي ( 1986ـ  ) 1994الــي متخــض عنهــا عــدد
مــن االتفاقيــات التجاريــة الدوليــة يف الســلع واخلدمــات وحقــوق امللكيــة الفكريــة ،وأنشــئت يف ختامهــا
منظمــة التجــارة العامليــة.
وملواصلــة حتريــر التجــارة الدوليــة أطلقــت املنظمــة يف نوفمــر  2001جولــة الدوحــة الــي انبثــق عنهــا
برنامــج الدوحــة اإلمنائــي الــذي يشــكل أكــر برنامــج تفاوضــي يف التجــارة الدوليــة يأخــذ اجلوانــب التنمويــة
بعــن االعتبــار ويضــع التنميــة يف قلــب املفاوضــات التجاريــة الدوليــة .إال أن جولــة الدوحــة والطموحــات
الــي واكبتهــا واجهــت نوعــا مــن التعثــر طيلــة مخســة عشــر عامـاَ مــن انطالقهــا دون أن حتــرز تقدمــا كبـرا

مقارنــة باجلــوالت الســابقة ،نظـرا لــردد الــدول األعضــاء وضعــف اإلرادة السياســية لــدى الــدول املتقدمــة،
ونظـرا كذلــك لتأثــر األزمــات االقتصاديــة واملاليــة األخــرة وعــدم اســتقرار العالقــات الدوليــة بشــكل عــام.
وبصفــة عامــة واصلــت منظمــة التجــارة العامليــة منــذ نشــأهتا عــام  1995جهودهــا يف حتريــر التجــارة

الدوليــة وحماولــة إعــادة التـوازن يف التجــارة الدوليــة ،اســتنادا إىل مــا مت القيــام بــه خــال اجلــوالت التفاوضيــة
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الســابقة يف جمــال حتريــر التجــارة يف الســلع الصناعيــة واملنتجــات الزراعيــة رغــم اختــاف إيقــاع حتريــر
التجــارة يف القطاعــن.
كمــا أضافــت منظمــة التجــارة العامليــة إىل جماالهتــا التفاوضيــة خــال جولــة أوروغـواي وللمــرة األوىل
قطــاع اخلدمــات ،حبيــث مت اعتمــاد االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات ( )GATSإىل جانــب االتفــاق
العــام للتعريفــة والتجــارة ( .) GATTوخــال نفــس اجلولــة التفاوضيــة مت إدراج امللكيــة الفكريــة ضمــن
جمــاالت التجــارة الدوليــة مــن خــال اتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة ( .) TRIPS
إىل جانــب ذلــك أنشــأت منظمــة التجــارة العامليــة نظامــا لتســوية النزاعــات الــي قــد تنشــب حــول
االتفاقيــات ،هبــدف دعــم النظــام التجــاري متعــدد األط ـراف وضمــان اح ـرام قواعــد التجــارة الدوليــة
وتنفيــذ التزامــات الــدول األعضــاء .كمــا مت اعتمــاد نظــام مراجعــة السياســات التجاريــة للــدول األعضــاء
بصفــة دوريــة ،إضافــة إىل نظــام إخطــار منظمــة التجــارة العامليــة مــن خــال أجهزهتــا وجلاهنــا املختصــة
بتنفيــذ مقتضيــات االتفاقيــات التجاريــة مــن قبــل الــدول األعضــاء ،وذلــك هبــدف ضمــان مســتوى كاف
مــن الشــفافية يف تنفيــذ االتفاقيــات والتعامــل مــع قواعــد املنظمــة وآلياهتــا.
وســنعرض يف الفصــول التاليــة قواعــد وآليــات منظمــة التجــارة العامليــة حســب هيكلهــا املتضمــن
جتــارة الســلع وجتــارة اخلدمــات وحقــوق امللكيــة الفكريــة وآليــة مراجعــة السياســات التجاريــة ونظــام تســوية
النزاعــات.
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اجلزء األول
التجارة يف السلع

عمــل املفاوضــون ،خــال جولــة أوروغ ـواي ومــا ســبقها مــن جــوالت ،علــى اإلعــداد التفاقيــات
جتاريــة متعــددة األطـراف ( )Multilateralمت اعتمادهــا مــن قبــل منظمــة التجــارة العامليــة يف جمــال الســلع
مبــا فيهــا الســلع الصناعيــة واملنتجــات الزراعيــة .واعتمــدت املنظمــة االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة لعــام
 1947بعــد إدخــال التعديــات الالزمــة عليــه ليصبــح جــات .1994
وإىل جانــب ذلــك مت اعتمــاد عــدد مــن االتفاقيــات القطاعيــة واخلاصــة منهــا اتفاقيــة الزراعــة ،واتفاقيــة
املنســوجات ،واتفاقيــات تيســر املبــادالت التجاريــة كاتفاقيــة التقييــم اجلمركــي واتفاقيــة تراخيــص االســترياد
واتفاقيــة الفحــص قبــل الشــحن واتفاقيــة قواعــد املنشــأ واتفاقيــة تيســر التجــارة ،واتفاقيــات محايــة اإلنتــاج
الوطــي أو مكافحــة املمارســات الضــارة يف التجــارة مثــل اتفاقيــة مكافحــة اإلغ ـراق واتفاقيــة الدعــم
واإلجـراءات التعويضيــة واتفاقيــة التدابــر الوقائيــة ،واتفاقيــات تتضمــن ضوابــط تطبيــق املواصفــات القياســية
واللوائــح الفنيــة كاتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة واتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة.
كمــا اعتمــدت املنظمــة عــددا قليــا مــن االتفاقيــات عديــدة األط ـراف ()Plurilateral
الــي يكــون االنضمــام إليهــا اختياريــا ،نذكــر مــن بينهــا علــى وجــه اخلصــوص اتفاقيــة املشـريات احلكوميــة
واتفاقيــة منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات.
وقبــل أن نتنــاول االتفاقيــات املتعلقــة بالتجــارة يف الســلع نقــرح البــدء بعــرض املبــادئ األساســية
ملنظمــة التجــارة العامليــة الــي تشــكل حجــر األســاس جلميــع االتفاقيــات التجاريــة وااللتزامــات املنبثقــة
عنهــا.
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الفصل األول
املبادئ األساســية وااللتزامات الجمركية
تعتمــد منظمــة التجــارة العامليــة علــى قاعــدة عــدم التمييــز فيمــا بــن الســلع األجنبيــة مــن جهــة ،وفيمــا
بــن الســلع األجنبيــة والســلع الوطنيــة مــن جهــة أخــرى .فبموجــب هــذه القاعــدة ال جيــوز لدولــة عضــو
يف منظمــة التجــارة العامليــة أن تتخــذ أي إجـراءات أو تدابــر تشــكل متييـزا أو تفضيــا لســلع دولــة عضــو
علــى ســلع دولــة عضــو أخــرى  .كمــا أن الــدول األعضــاء ملزمــة بــأن ال تتخــذ أي إجـراءات أو تدابــر
تفضــل مــن خالهلــا الســلع الوطنيــة علــى الســلع األجنبيــة ،وأن تلتــزم بتطبيــق قاعــدة عــدم التمييــز الــي
تغطــي مجيــع االتفاقيــات وامللزمــة جلميــع أعضــاء املنظمــة واملتمثلــة يف مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة ومبــدأ
املعاملــة الوطنيــة.
كمــا أن قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة تعتمــد علــى مبــدأ عــدم فــرض قيــود كميــة علــى الصــادرات
وال ـواردات مــن الســلع إال يف حــاالت خاصــة ســنعرضها يف التفاصيــل املخصصــة هلــا يف هــذه الوثيقــة.
ومــن جهــة أخــرى تلتــزم الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة مبوجــب املــادة الثانيــة مــن االتفــاق
العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTبتقــدمي جــداول تشــتمل علــى التزامــات خبفــض الرســوم اجلمركيــة
املطبقــة علــى الســلع املتضمنــة هبــا وتثبيــت التعريفــة املتعلقــة هبــا يف ســقوف حمــددة تلتــزم بعــدم الرفــع مــن
مســتواها مســتقبال.
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املبحث األول
املبادئ األساسية
أوال ـ مبدأ الدولة األولى بالرعاية:
يعــي مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة يف منظمــة التجــارة العامليــة املنصــوص عليــه يف املــادة األوىل مــن
االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTأن ال يتــم تقــدمي أي تفضيــل أو ميــزة مــن طــرف دولــة عضــو
لدولــة أخــرى فيمــا يتعلــق بالســلع املســتوردة مــن اخلــارج دون تعميمهــا علــى ســلع باقــي الــدول األعضــاء.
ويســري هــذا املبــدأ علــى فــرض الرســوم اجلمركيــة واإلج ـراءات والتدابــر غــر اجلمركيــة أثنــاء االســترياد.
فبموجــب هــذا املبــدأ تلتــزم الــدول األعضــاء ومصاحلهــا اجلمركيــة بعــدم التمييــز بــن الســلع األجنبيــة أثنــاء
عبورهــا احلــدود الوطنيــة حبيــث ال ميكــن لدولــة عضــو أن تفــرض رســوما مجركيــة علــى ســلع أجنبيــة أعلــى
أو أقــل مــن تلــك الــي تفرضهــا علــى ســلع أجنبيــة أخــرى مماثلــة هلــا أو متنافســة معهــا .كمــا ال جيــوز تطبيــق
إجـراءات غــر مجركيــة مثــل القواعــد املتعلقــة باملواصفــات واملعايــر والنظــم الفنيــة علــى ســلع مســتوردة مــن
دولــة أجنبيــة وإعفــاء ســلعة أجنبيــة مماثلــة أو منافســة للســلع األوىل صــادرة عــن دول أجنبيــة أخــرى مــن
اخلضــوع لنفــس اإلجـراءات .
ويظهــر بوضــوح أن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة يف التجــارة الدوليــة يؤثــر بشــكل إجيــايب علــى
عمليــات االســترياد والتصديــر ،ومــن شــأنه أن يســاهم بشــكل كبــر يف تطويــر املبــادالت التجاريــة بــن
الــدول وأن يســاعد علــى إرســاء نظــام يطبعــه عــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص بــن الســلع األجنبيــة املماثلــة
أو املتنافــس فيمــا بينهــا للوصــول إىل األسـواق ،ويتيــح مناخــا تنافســيا ســليما يشــجع املنتجــن واملصدريــن
علــى اســتهداف األسـواق املالئمــة لســلعهم ومنتجاهتــم.
ومع ذلك نص االتفاق العام للتعريفة والتجارة ( )GATTعلى اســتثناء هام من هذه القاعدة يف
مادتــه الرابعــة والعشـرين ( )XXIVالــي تعفــي التكتــات االقتصاديــة اإلقليميــة مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة
األوىل بالرعايــة حبيــث ميكــن للــدول األطـراف يف اتفاقيــة منطقــة التجــارة احلــرة أو احتــاد مجركــي أن تتبــادل
امليـزات اجلمركيــة وغــر اجلمركيــة دون تعميمهــا علــى باقــي الــدول األعضــاء يف املنظمــة .كمــا نــص قـرار
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منظمــة التجــارة العامليــة بتاريــخ  28نونــر  1979اخلــاص بتبــادل املعامــات التفضيليــة واملســامهة الكاملــة
للــدول الناميــة واملعــروف حتــت اســم «بنــد التمكــن» علــى إمكانيــة االســتفادة مــن نفــس االســتثناء لصــاحل
الــدول الناميــة وأن تتبــادل املعاملــة التفضيليــة اجلمركيــة وغــر اجلمركيــة فيمــا بينهــا ،أو أن تســتفيد مــن
ميـزات مجركيــة تقدمهــا هلــا الــدول املاحنــة دون تعميمهــا علــى باقــي الــدول األعضــاء يف املنظمــة.
ثانيا ـ مبدأ المعاملة الوطنية:
أمــا مبــدأ املعاملــة الوطنيــة ،الوجــه الثــاين لعملــة عــدم التمييــز واملنصــوص عليــه يف املــادة الثالثــة مــن
االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( ،)GATTفيلــزم الــدول األعضــاء بعــدم معاملــة الســلع األجنبيــة
بعــد عبورهــا احلــدود الوطنيــة وأداء الرســوم اجلمركيــة عليهــا ودخوهلــا إىل األسـواق احملليــة معاملــة أقــل مــن
املعاملــة الــي يتــم التعامــل هبــا مــع الســلع الوطنيــة .ويســري هــذا املبــدأ علــى الضرائــب والرســوم احملليــة
والتشـريعات والنظــم الداخليــة الــي تؤثــر علــى التجــارة داخــل الدولــة .فعندمــا تدخــل ســلع دولــة عضــو يف
منظمــة التجــارة العامليــة إىل أسـواق دولــة عضــو أخــرى بعــد حتصيــل الرســوم اجلمركيــة املفروضــة عليهــا يتــم
إخضاعهــا لنفــس الرســوم والضرائــب احملليــة والنظــم والتشـريعات الداخليــة املؤثــرة علــى التجــارة الــي يتــم
تطبيقهــا علــى الســلع الوطنيــة املماثلــة هلــا أو املتنافســة معهــا.
ومينح مبدأ املعاملة الوطنية نوعا من التكافؤ يف الفرص بني الســلع األجنبية والســلع الوطنية ويهيئ
املنــاخ الســليم للمنافســة بــن الســلع األجنبيــة والســلع الوطنيــة املماثلــة أو املتنافســة يف الســوق احملليــة.
كمــا يســاهم يف انفتــاح األسـواق وتطويــر املبــادالت التجاريــة بــن الــدول األعضــاء وإنعــاش الصــادرات
والـواردات .كمــا يســاعد املصدريــن علــى اعتمــاد سياســات إنتاجيــة وتصديريــة يف إطــار منــاخ يطبعــه عــدم
التمييــز وعــدم احلمايــة ،والوصــول إىل أسـواق الــدول األعضــاء علــى أســاس قواعــد املنافســة الشـريفة.
ثالثا ـ مبدأ عدم فرض قيود كمية على الواردات والصادرات:
ويشــكل االلتـزام مببــدأ عــدم فــرض قيــود كميــة علــى الـواردات والصــادرات املنصــوص عليــه يف املــادة
احلاديــة عشــرة مــن االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTقاعــدة أخــرى تســاهم يف تعزيــز املبــادالت
التجاريــة بــن الــدول ،حبيــث متتنــع الــدول مــن فــرض حظــر أو قيــود غــر الرســوم اجلمركيــة والضرائــب
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األخــرى علــى االســترياد والتصديــر مــن خــال إجـراءات احلصــص أو تراخيــص االســترياد أو التصديــر أو
عــن طريــق أي إجـراءات أخــرى .واهلــدف مــن هــذه القاعــدة هــو حظــر فــرض القيــود الكميــة الــي متثــل
عائقــا يتــم اســتخدامه لضمــان محايــة غــر مباشــرة للمنتــج احمللــي أو املكــون الوطــي الــازم يف عمليــات
اإلنتــاج علــى حســاب الســلع واملنتجــات وامل ـواد األجنبيــة .هــذا وقــد مت اســتثناء العناصــر التاليــة مــن
تطبيــق قاعــدة حظــر القيــود الكميــة:
−إجـراءات احلظــر أو القيــود علــى الصــادرات الــي يتــم تطبيقهــا مؤقتــا ملواجهــة األوضــاع احلرجــة الناجتــة
عن نقص يف املواد الغذائية أو منتجات أساســية أخرى.
−إج ـراءات احلظــر أو القيــود علــى ال ـواردات أو الصــادرات الالزمــة لتطبيــق املعايــر والنظــم املتعلقــة
بالتصنيــف ومراقبــة اجلــودة أو تســويق املنتجــات املوجهــة حنــو التجــارة الدوليــة.
−القيــود علــى الـواردات مــن املنتجــات الزراعيــة ومنتجــات الصيــد البحــري الالزمــة لتطبيــق اإلجـراءات
احلكوميــة املتخــذة هبــدف تقليــص كميــات املنتــج الوطــي املماثــل أو املنتــج الوطــي الــذي ميكــن
للمنتــج املســتورد أن يكــون بديــا عنــه ،أو لتقليــص فائــض مؤقــت مــن املنتــج الوطــي املماثــل أو
املمكــن أن يكــون املنتــج املســتورد بديــا عنــه ،وذلــك مــن خــال وضــع هــذا الفائــض حتــت تصــرف
بعــض جمموعــات املســتهلكني جمانــا أو بأســعار خمفضــة ،أو لتقليــص الكميــات املمكــن إنتاجهــا مــن
املنتجــات احليوانيــة والــي يعتمــد إنتاجهــا علــى امل ـواد املســتوردة إذا كان اإلنتــاج الوطــي مــن هــذه
امل ـواد ضعيفــا نســبيا.
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املبحث الثاني
خفض الرســوم الجمركية و تثبيت تعريفتها يف ســقوف محددة
أوال ـ التزامات الدول األعضاء في مجال الرسوم الجمركية:
إىل جانــب االلتزامــات املشــار إليهــا أعــاه واملتعلقــة باملبــادئ األساســية ،تلتــزم الــدول األعضــاء يف
منظمــة التجــارة العامليــة مبوجــب املــادة الثانيــة مــن االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTبتقــدمي
جداول تشــتمل على التزامات خبفض الرســوم اجلمركية املطبقة على الســلع املتضمنة هبا وتثبيت التعريفة
املتعلقــة هبــا يف ســقوف حمــددة تلتــزم بعــدم الرفــع مــن مســتواها مســتقبال .وتســاعد هــذه االلتزامــات علــى
حتريــر التجــارة الدوليــة بطريقــة تدرجييــة وانفتــاح األس ـواق وتنويــع فــرص التصديــر واالســترياد .كمــا تتيــح
مناخــا يتســم باســتقرار األسـواق املســتهدفة فيمــا يتعلــق بالرســوم اجلمركيــة املطبقــة ،األمــر الــذي يشــجع
احلكومــات والشــركات واملصانــع علــى وضــع السياســات واالسـراتيجيات املتعلقــة باإلنتــاج والتصديــر يف
ظــروف يطبعهــا حــد أدىن مــن القــدرة علــى التنبــؤ ووضــوح الرؤيــا.
ويف هــذا اإلطــار قدمــت الــدول األعضــاء املؤسســة ملنظمــة التجــارة العامليــة جــداول التزاماهتــا خــال
مفاوضــات أوروغـواي (  )1994 – 1986الــي أســفرت عــن كــم هائــل مــن االلتزامــات اجلمركيــة وغــر
اجلمركيــة .كمــا واصلــت املنظمــة اعتمــاد جــداول التزامــات الــدول األعضــاء اجلــدد يف إطــار عمليــات
االنضمــام الــي تشــكل املفاوضــات الســابقة هلــا فرصــة للشــركاء التجاريــن للمطالبــة بتنــازالت مجركيــة وغــر
مجركيــة بالنســبة للعديــد مــن الســلع املســتهدفة للتصديــر والضغــط النت ـزاع تنــازالت خمتلفــة مــن الــدول
املنضمــة.
ويف هــذا اإلطــار أســفرت جولــة أوروغ ـواي علــى العديــد مــن االلتزامــات (التنــازالت) اجلمركيــة
الــي بلــغ بعضهــا مســتوى الصفــر ،وجــزء كبــر مــن الرســوم املخفضــة ،وجــزء أكــر مــن الرســوم املثبتــة
ســقوف تعريفتهــا اجلمركيــة والــي ال جيــوز رفعهــا يف املســتقبل ،ممــا يســاهم يف اســتقرار األسـواق بالنســبة
للمســتثمرين واملنتجــن واملصدريــن.
وتتوفــر منظمــة التجــارة العامليــة علــى أكــر قاعــدة بيانــات للتنــازالت وااللتزامــات والتعهدات اجلمركية
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وجــداول للتعريفــة اجلمركيــة املثبتــة يف ســقوف حمــددة .هــذا باإلضافــة إىل قاعــدة إحصائيــات حلركــة
االســترياد والتصديــر بــن الــدول ميكــن للمنتجــن واملصدريــن االطــاع عليهــا واالســتعانة هبــا أثنــاء وضــع
االسـراتيجيات اإلنتاجيــة والتصديريــة ،كمــا ميكــن للمفاوضــن حــول اتفاقيــات حتريــر التجــارة االعتمــاد
عليهــا يف مفاوضاهتــم التجاريــة.
ورغــم التوجــه الواضــح يف خفــض الرســوم اجلمركيــة ،مــا زالــت بعــض الــدول املتقدمــة تفــرض رســوما
مجركيــة عاليــة ( )Tariff Peaksعلــى بعــض الســلع املوصوفــة ب «احلساســة» ورســوما مجركيــة تصاعديــة
( )Tariff Escalationترتفــع كلمــا ارتفعــت القيمــة املضافــة عليهــا يف عمليــات اإلنتــاج ،ممــا يشــكل
نوعــا مــن العوائــق اجلمركيــة الــي مــا فتئــت الــدول الناميــة تطالــب الــدول املتقدمــة خبفضهــا لتســاير التوجــه
الســائد يف حتريــر التجــارة الدوليــة.
ثانيا ـ االلتزامات الجمركية لدول المجلس في منظمة التجارة العالمية:
كباقــي الــدول األعضــاء ،قدمــت دول اجمللــس جــداول التزاماهتــا اجلمركيــة وحــددت ضمنهــا الرســوم
اجلمركيــة املطبقــة فعــا علــى املنتجــات الزراعيــة والســلع الصناعيــة يف إطــار التصنيــف اجلمركــي الــدويل
املنســق ( ) Harmonized Systemالــذي مت تطويــره يف منظمــة اجلمــارك الدوليــة واملعتمــد يف منظمــة
التجارة العاملية يف تصنيف البنود اجلمركية للمنتجات الزراعية والسلع الصناعية .كما حددت السقوف
املتعلقــة ببنــود تعرفتهــا اجلمركيــة والــي تعهــدت بعــدم رفــع الرســوم اجلمركيــة املطبقــة بشــأهنا يف املســتقبل
إىل مســتوى يفــوق تلــك الســقوف.
وقــد اختلفــت دول اجمللــس يف مســتويات وطابــع االلتزامــات الــي تقدمــت هبــا إىل املنظمــة نظ ـرا
الختــاف تاريــخ وظــروف انضمامهــا إىل املنظمــة وباختــاف نظرهتــا للحمايــة املخصصــة ملنتجاهتــا
الوطنيــة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالســقوف املثبتــة لديهــا .ويظــل الفــرق بــن الرســوم املطبقــة فعــا وســقوف
التعريفــة املثبتــة يف جــداول التزامــات دول اجمللــس هامشــا ميكــن يف إطــاره رفــع الرســوم اجلمركيــة املطبقــة
وقتمــا ارتــأت دول اجمللــس ذلــك.
وبدخــول االحتــاد اجلمركــي حيــز النفــاذ متــت إزالــة الرســوم اجلمركيــة يف التجــارة البينيــة لــدول اجمللــس
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ومت اعتمــاد الرســم اجلمركــي املوحــد جتــاه العــامل اخلارجــي ،األمــر الــذي دعــم توحيــد الرســوم املطبقــة فعــا
علــى الـواردات مــن الســلع رغــم اختــاف الســقوف املثبتــة لــدى منظمــة التجــارة العامليــة.
ويقــدم اجلــدول التــايل نظــرة ملخصــة لاللتزامــات اجلمركيــة لــدول جملــس التعــاون يف منظمــة التجــارة
العامليــة واخلاصــة بســقوف التعريفــة اجلمركيــة املثبتــة:

نظرة ملخصة عن التزامات دول المجلس المتعلقة بسقوف تعريفتها الجمركية
سقوف التعريفة
%

اإلمارات

البحرين

السعودية  %ونوعي

عمان

قطر

الكويت

الزراعية

6.5إىل
15

35

 6.5إىل 40
و نوعي

 5إىل
100

15إىل
25

100

الصناعية

 0إىل 15

 0إىل 15

 0إىل
20

 0إىل
30

 0إىل
100

تكنولوجيا
املعلومات

0

0

0

0

0

0

التبغ ومشتقاته

200

 35و
100

 %200أو نوعي من  36لاير
للكلغ إىل  300لاير للكلغ إىل
 200لاير أللف حبة

150

200

100

حلوم اخلنزير

200

35

( Pحظر)

200

200

100

املشروبات
الكحولية

200

200

( Pحظر)

200

200

100

املصدر :منظمة التجارة العاملية (جداول التزامات دول اجمللس)
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الفصل الثاني
االتفاقيــات املتعلقة بتيســر املبادالت التجارية
أســفرت جولــة أوروغ ـواي ( 1968ـ  )1994عــن عــدد مــن االتفاقيــات تســاهم مباشــرة يف تيســر
املبــادالت التجاريــة بــن األعضــاء وتضــع ضوابــط متعــددة حتكــم عمليــات االســترياد والتصديــر وتوضــح
بعــض األحــكام ذات الصلــة يف االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة (جــات  .)1947وتتمثــل هــذه
االتفاقيــات يف:
−اتفاقية التقييم اجلمركي
−اتفاقية الفحص قبل الشحن
−اتفاقية تراخيص االسترياد
−اتفاقية قواعد املنشأ
وبعــد مضــي عش ـرين ســنة مــن اختتــام جولــة أوروغ ـواي مت اعتمــاد اتفاقيــة تيســر التجــارة الــي تعــد
االتفاقيــة الوحيــدة الــي مت التوصــل إليهــا منــذ إنشــاء منظمــة التجــارة العامليــة.
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املبحث األول
االتفاقيــات املتعلقة بإجراءات الحدود
اعتمــدت منظمــة التجــارة العامليــة عــددا مــن االتفاقيــات تتعلــق أساســا بإج ـراءات احلــدود والــي
هتــدف إىل تســهيل املبــادالت التجاريــة بــن الــدول األعضــاء وإزالــة العوائــق احملتملــة يف عمليــات االســترياد
والتصديــر .وتتعلــق هــذه االتفاقيــات مبجــاالت التقييــم اجلمركــي ،وتراخيــص االســترياد ،والفحــص قبــل
الشــحن ،وقواعــد املنشــأ.
أوال ـ اتفاقية التقييم الجمركي:
تتضمــن اتفاقيــة التقييــم اجلمركــي مـوادا تلــزم الــدول األعضــاء بتبــي أنظمــة عادلــة وحمايــدة يف تقييــم
الســلع ألغـراض مجركيــة ،وأن تعمــل علــى أن يكــون التقييــم اجلمركــي مطابقــا للحقائــق التجاريــة للســلع
وأن ال يتــم تطبيــق رســوم تعســفية أو خياليــة ال متــت لقيمــة الســلعة بصلــة .ويف هــذا اإلطــار تلــزم االتفاقيــة
الــدول األعضــاء باعتمــاد القيمــة احلقيقيــة للصفقــة يف حتديــد قيمــة الســلع ألغـراض مجركيــة واتبــاع طــرق
وضوابــط نصــت عليهــا االتفاقيــة بوضــوح لتحديــد القيمــة اجلمركيــة حســب احلــاالت املختلفــة.
كمــا حتــث االتفاقيــة الــدول األعضــاء ومصاحلهــا اجلمركيــة علــى العمــل علــى مواءمــة إج ـراءات
التقييــم يف إطــار برنامــج موائمــة بــن اإلج ـراءات املطبقــة لــدى املصــاحل اجلمركيــة للــدول األعضــاء.
باإلضافــة إىل ذلــك تنــص االتفاقيــة علــى إلزاميــة نشــر كل القوانــن والنظــم واإلجـراءات اخلاصــة بالتقييــم
اجلمركــي هبــدف إرســاء وتعزيــز مبــدأ الشــفافية يف األنظمــة املذكــورة .
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا اإلطــار إىل أن الرســوم اجلمركيــة ميكــن أن تتخــذ شــكل رســوم قيميــة
( )Ad-valoremتســتند املصــاحل اجلمركيــة يف حتديدهــا إىل قيمــة الســلعة ،أو رســوم نوعيــة (Specific

) تعتمــد اجلهــات املختصــة يف حتديدهــا علــى معايــر غــر قيميــة كعــدد الوحــدات أو وزن الســلع .ويف
حالــة الرســوم النوعيــة ليــس هنــاك حاجــة لتحديــد قيمــة الســلع ألغ ـراض مجركيــة نظ ـرا العتمــاد حتديــد
الرســوم اجلمركيــة علــى معايــر نوعيــة ،وبالتــايل ال ختضــع هــذه الرســوم النوعيــة ملقتضيــات اتفاقيــة التقييــم
اجلمركــي ،وتظــل الرســوم القيميــة ( )Ad-valoremهــي املعنيــة باالتفاقيــة.
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ثانيا ـ اتفاقية تراخيص االستيراد:
أما اتفاقية تراخيص االسترياد فتلزم الدول األعضاء بعدم اللجوء إىل الرتاخيص من أجل االسترياد
إال عنــد الضــرورة .كمــا حتــدد االتفاقيــة املعايــر واملقاييــس الــي تضمــن عــدم اســتخدام نظــام تراخيــص
االســترياد املتعلقــة ببعــض الســلع اخلاصــة هبــدف إعاقــة التجــارة .وتلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء كذلــك
بنشــر كل النظــم اخلاصــة برتاخيــص االســترياد وإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة بتلــك النظــم واإلجـراءات
هبــدف ضمــان الشــفافية والتنبــؤ لــدى املصدريــن واملســتوردين .
ثالثا ـ اتفاقية الفحص قبل الشحن:
تكلــف بعــض الــدول شــركات مســتقلة متخصصــة يف جمــال الفحــص لتقــوم بفحــص احلمــوالت قبــل
شــحنها للســلع املوجهــة إىل اخلــارج ومعاينــة دقتهــا فيمــا يتعلــق باألســعار والكميــات واجلــودة .وتلجــأ
الــدول الناميــة هلــذا النظــام لتعويــض ضعــف البينــات اإلداريــة وذلــك هبــدف محايــة املصــاحل املاليــة للدولــة
املســتوردة ومنــع الغــش التجــاري والتهــرب مــن أداء الواجبــات املســتحقة مبــا فيهــا الرســوم اجلمركيــة.
ويف هــذا االطــار تنــص اتفاقيــة الفحــص قبــل الشــحن علــى تطبيــق املبــادئ وااللتزامــات املنصــوص
عليهــا يف اجلــات  1994علــى العمليــات الــي تقــوم هبــا تلــك الشــركات .وتتعلــق هــذه املبــادئ وااللتزامــات
بعــدم التمييــز والشــفافية ومحايــة املعلومــات التجاريــة الس ـرية واجتنــاب التأخــر وعرقلــة التجــارة مــن قبــل
تلــك الشــركات أثنــاء القيــام بالعمليــات املذكــورة .كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول الــي تلجــأ اىل نظــام الفحــص
قبــل الشــحن أن تنشــر القوانــن والنظــم املتعلقــة بذلــك لضمــان شــفافية العمليــات واإلج ـراءات ذات
الصلــة.
رابعا ـ اتفاقية قواعد المنشأ:
متثــل قواعــد املنشــأ مبوجــب اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة القوانــن واللوائــح والضوابــط اإلداريــة ذات
التطبيــق العــام الــي يتــم اعتمادهــا لتحديــد بلــد منشــأ الســلع باســتثناء تلــك الــي تســتخدم ملنــح معاملــة
تفضيليــة مجركيــة .وبالتــايل ال تغطــي اتفاقيــة قواعــد املنشــأ إال قواعــد املنشــأ املســتخدمة يف إطــار األدوات
غــر التفضيليــة للسياســة التجاريــة مثــل معاملــة الدولــة األوىل بالرعايــة ،ورســوم مكافحــة اإلغـراق والرســوم
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التعويضيــة ،وتدابــر الوقايــة ،واللوائــح اخلاصــة بوســم املنشــأ ،والتقييــد الكمــي و نظــام حصــص التعريفــة
التمييــزي ،وقواعــد املنشــأ املســتخدمة ألغـراض إحصائيــة واملعتمــدة يف إطــار املشـريات احلكوميــة.
وهتــدف اتفاقيــة قواعــد املنشــأ إىل اجتنــاب اســتخدام قواعــد املنشــأ كعوائــق أمــام التجــارة الدوليــة
حيــث تلــزم الــدول األعضــاء أن تتعامــل يف تطبيقهــا لقواعــد املنشــأ مبنتهــى الشــفافية وأن تديــر تلــك
القواعــد مبوضوعيــة وبشــكل متســق وموحــد وحيــادي ومعقــول .وهتــدف االتفاقيــة علــى املــدى البعيــد إىل
مواءمــة قواعــد املنشــأ بــن الــدول األعضــاء حــى يتــم تطبيقهــا بأكثــر شــفافية وموضوعيــة وتنبــؤ ومــن غــر
متييــز.
ومــن جهــة أخــرى وضعــت منظمــة التجــارة العامليــة برناجمــا خاصــا هبــدف مواءمــة قواعــد املنشــأ غــر
التفضيليــة فيمــا بــن الــدول األعضــاء هبــدف حتديــد قواعــد املنشــأ غــر التفضيليــة الــي يتــم تطبيقهــا مــن
قبــل مجيــع الــدول األعضــاء والــي تكــون مماثلــة يف مجيــع احلــاالت بغــض النظــر عــن اهلــدف الــذي يتــم
اســتخدامها مــن أجلــه .وقــد واصلــت جلنــة قواعــد املنشــأ العمــل يف إطــار هــذا الربنامــج رغــم التعثــر الــذي
مــا زال يطبــع هــذه األنشــطة حــى اآلن والــي كان مــن املنتظــر أن تنتهــي مــن أشــغاهلا بعــد ثالثــة أع ـوام
مــن نشــأة منظمــة التجــارة العامليــة.
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املبحث الثاني
اتفاقية تيســر التجارة
مقدمة :
باإلضافــة إىل االتفاقيــات األربــع املذكــورة آنفـاً ،واصلــت منظمــة التجــارة العامليــة جهودهــا يف جمــال

تيســر التجــارة منــذ عــام  2004إىل أن توصلــت بعــد تســعة أع ـوام مــن املفاوضــات يف إطــار مــا يعــرف
ب «حزمــة بــايل» إىل اتفاقيــة جديــدة حــول تيســر التجــارة مت اعتمادهــا خــال املؤمتــر الــوزاري التاســع
املنعقــد باملدينــة اإلندونيســية بــايل يف ديســمرب . 2013
أمــا اتفاقيــة تيســر التجــارة فتشــمل بنــودا تتعلــق بتس ـريع اإلج ـراءات اجلمركيــة املتعلقــة باالســترياد
والتصديــر والعبور/الرتانزيــت وتطويــر كفاءهتــا مــن خــال التعــاون بــن املصــاحل اجلمركيــة واملصــاحل األخــرى
املعنيــة حبركــة الســلع وعبورهــا للحــدود الوطنيــة .كمــا تشــمل االتفاقيــة توضيــح وحتســن مل ـواد جــات
 1994اخلاصــة حبريــة عبــور الســلع القاصــدة نقــط تصديــر هنائيــة غــر نقــط العبــور ( املــادة  )5والرســوم
واإلج ـراءات املتعلقــة باالســترياد والتصديــر (املــادة  )8ونشــر وتطبيــق القوانــن والنظــم املتعلقــة بالتجــارة
(املادة  . )10وتتضمن االتفاقية اجلديدة بشكل عام  24مادة منها  12مادة تشتمل على مقتضيات
تتعلــق بااللتزامــات اخلاصــة بتيســر املبــادالت التجاريــة بــن الــدول األعضــاء.
وتنــص االتفاقيــة علــى عــدد مــن القواعــد امللزمــة يف جوانــب خمتلفــة مــن تيســر التجــارة وعــدم عرقلتهــا
والــي ختــص علــى ســبيل املثــال نشــر القوانــن واللوائــح واملشــاورات قبــل اعتمــاد القوانــن واللوائــح ،ووضــع
نظــام إلصــدار الق ـرارات املســبقة قبــل عمليــات االســترياد ،وحتصيــل الرســوم املســتحقة ،ومعاجلــة الســلع
قبــل الوصــول ،وتأديــة الرســوم عــر الوســائل اإللكرتونيــة ،واإلسـراع برفــع احلجــز فيمــا خيــص الســلع اآليلــة
للضيــاع ،واللجــوء اىل مشــغلني معتمديــن ،والتخفيــف مــن عــبء الوثائــق املطلوبــة وتعقيداهتــا ،واعتمــاد
الشــباك الواحــد ،ومواءمــة وتوحيــد اإلجـراءات يف احلــدود ،والدخــول املؤقــت للســلع ،وتســهيل إجـراءات
العبور/الرتانزيــت ،وإتاحــة طــرق املراجعــة والطعــن يف الق ـرارات اإلداريــة ،والتعــاون الفــي والتنســيق بــن
املصــاحل املختصــة للــدول األعضــاء .
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مــن بــن املقتضيــات األساســية يف اتفاقيــة تيســر التجــارة االلتـزام بنشــر املعلومــات اخلاصــة بالقوانــن
واللوائــح والتدابــر اإلداريــة املتعلقــة باالســترياد والتصديــر ،واملشــاورات الســابقة لوضــع القوانــن والنظــم،
والق ـرارات املســبقة الصــادرة قبــل عمليــات االســترياد والتصديــر ،وإج ـراءات املراجعــة والطعــن ،وحتســن
النزاهــة وعــدم التمييــز والشــفافية ،وضبــط اإلتــاوات والرســوم املســتوفاة عنــد االســترياد والتصديــر ،وظــروف
اإلف ـراج والتخليــص اجلمركــي ،والتنســيق فيمــا بــن الــوكاالت احلدوديــة ،وحركــة الســلع املعــدة لالســترياد
حتت الرقـ ــابة اجلمـ ــركية ،واإلجـ ـراءات الشــكلية املتعـ ــلقة باالسـ ــترياد والتصـ ــدير والرتانزيت ،وحـ ـرية العبـ ــور
( الرتانزيــت) ،والتعــاون اجلمركــي ،والتدابــر املؤسســية.
كمــا تشــتمل اتفاقيــة تيســر التجــارة يف بنودهــا األخــرى علــى مقتضيــات تتعلــق باجلوانــب املؤسســية
والتنفيذيــة الــي تضفــي مرونــة كبــرة علــى تنفيــذ التزاماهتــا مــن قبــل البلــدان الناميــة ،باإلضافــة إىل أحــكام
تربــط االلتزامــات املتضمنــة باالتفاقيــة مــع تقــدمي املســاعدة الفنيــة هلــذه البلــدان ،حيــث أتــت اتفاقيــة تيســر
التجــارة مبنهجيــة جديــدة يف تنفيــذ االتفاقيــة مــن قبــل الــدول الناميــة حبيــث مت توزيــع االلتزامــات املتضمنــة
هبــا إىل ثــاث فئــات:
−فئــة ( )Aتتضمــن االلتزامــات الــي تعينهــا الدولــة الناميــة لتنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول االتفاقيــة حيــز
النفاذ.
−فئة ( )Bتتضمن االلتزامات اليت تعينها الدولة النامية لتنفيذها بعد فرتة انتقالية.
−فئــة ( )Cتتضمــن االلتزامــات الــي تعينهــا الدولــة الناميــة لتنفيذهــا بعــد فــرة انتقاليــة وربــط تنفيذهــا
بالتوصــل باملســاعدة الفنيــة.
وســيؤدي تنفيــذ االتفاقيــة حســب تقديـرات منظمــة التجــارة العامليــة والبنــك الــدويل ومنظمــة التعــاون
االقتصــادي ( )OECDإىل اخنفــاض هــام يف تكاليــف األعمــال والتوســع يف التجــارة الدوليــة .كمــا
ســيرتتب علــى ذلــك زيــادة متواصلــة يف إمجــايل الناتــج احمللــي العاملــي علــى املــدى البعيــد.
ونتنــاول يف البدايــة نواقــص بنــود االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة (جــات  )1994املتعلقــة بتيســر
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التجــارة ،ونســتعرض بعــد ذلــك املقتضيــات واألحــكام املتضمنــة يف اتفاقيــة تيســر التجــارة اجلديــدة
بشــيء مــن التفصيــل ضمــن فصــول هــذه الوثيقــة .
أوال ـ نواقــص االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( ) GATT 1994
يتضمــن االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة (جــات  )1994يف امل ـواد اخلامســة والثامنــة والعاشــرة
مقتضيــات ذات الصلــة بتيســر التجــارة تتعلــق حبريــة العبــور أو الرتانزيــت ،وضبــط الرســوم واإلج ـراءات
الشــكلية املتعلقــة باالســترياد والتصديــر ،ونشــر وإدارة النظــم واللوائــح املتعلقــة بالتجــارة.
وهتــدف املــادة اخلامســة ( )Vمــن جــات  1994إىل ضمــان إتاحــة العبــور حبريــة عــر أقاليــم الــدول
األعضــاء للنقــل مــن وإىل أقاليــم الــدول األخــرى األعضــاء وذلــك مــن خــال االلتـزام بعــدم إعاقــة املــرور
عــر الرتانزيــت مــن خــال فــرض تأخــر أو قيــود أو رســوم غــر معقولــة ،وعــدم التمييــز بــن ســلع الــدول
األعضــاء مــن خــال تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة .ويعــي ذلــك أن تقــوم الــدول األعضــاء بفــرض
رســوم مــرور للرتانزيــت يف حــدود رســوم النقــل ورســوم النفقــات اإلداريــة أو اخلدمــات املتعلقــة هبــا فقــط،
علــى أن تكــون هــذه الرســوم معقولــة وغــر متييزيــة.
وهتــدف املــادة الثامنــة ( )VIIIمــن جــات  1994إىل خفــض التكاليــف والتعقيــدات املصاحبــة
لعمليــات االســترياد والتصديــر حبيــث تلــزم الــدول األعضــاء بضبــط الرســوم واإلتــاوات الــي يتــم حتصيلهــا
على الواردات والصادرات ،والعقوبات املالية اليت يتم فرضها يف حاالت انتهاكات بســيطة لإلجراءات
اجلمركيــة .كمــا هتــدف املــادة املذكــورة إىل خفــض عــدد الرســوم واإلجـراءات الشــكلية املتعلقــة بالصــادرات
والـواردات وتعقيداهتــا ،وذلــك رغــم عــدم النــص علــى املتطلبــات القانونيــة لتطبيــق ذلــك.
وتنــص املــادة العاشــرة ( )Xمــن جــات  1994علــى مقتضيــات تلــزم الــدول األعضــاء بنشــر القوانــن
واللوائــح اخلاصــة بالتجــارة بشــكل سـريع وبطريقــة ميكــن الوصــول إليهــا ،مــع االمتنــاع مــن اختــاذ إجـراءات
دون نشــر القوانــن واللوائــح املتعلقــة هبــا .كمــا نصــت املــادة املذكــورة علــى تطبيــق القوانــن واللوائــح بشــكل
موحــد وعــادل ومعقــول ،باإلضافــة إىل مطالبــة الــدول األعضــاء بإتاحــة وســائل إداريــة وقضائيــة لضمــان
إمكانيــة مراجعــة اإلجـراءات اجلمركيــة علــى وجــه الســرعة.
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ومــن خــال مــداوالت نظــام تســوية النزاعــات يف منظمــة التجــارة العامليــة وعــدم متكنــه مــن تســوية
كل النزاعــات املعروضــة عليــه واملتعلقــة مبوضوعــات تيســر التجــارة بالشــكل املطلــوب ،بــدا واضحــا أن
م ـواد اتفــاق جــات  1994غــر كافيــة إلدارة العالقــات التجاريــة الدوليــة اخلاصــة بتيســر التجــارة وأن
املقتضيــات املتضمنــة هبــا يف حاجــة إىل التنقيــح والتطويــر والدقــة وإضافــة مقتضيــات وأحــكام جديــدة
تدعــم تيســر التجــارة واملبــادالت بــن الــدول األعضــاء.
وميكــن تلخيــص نواقــص أحــكام جــات  1994املتعلقــة بتيســر التجــارة يف كوهنــا ال تتيــح الشــفافية
الكافيــة للمســتوردين واملصدريــن وتفتقــر إلمكانيــة التنبــؤ باإلج ـراءات اجلمركيــة والوثــوق هبــا مثــل
املشــاورات قبــل إصــدار القوانــن واللوائــح أو تغيريهــا ،والق ـرارات املســبقة الكفيلــة بتعزيــز القــدرة علــى
التنبــؤ وضمــان املوثوقيــة ،وإتاحــة املعلومــات واســتخدام وســائل التكنولوجيــا احلديثــة يف نشــر القوانــن
واللوائــح واإلجـراءات املتعلقــة بالتصديــر واالســترياد وإنشــاء نقــاط اســتعالم لتســهيل عمليــة الوصــول إىل
املعلومــات.
كمــا بــدت احلاجــة يف إطــار تطبيــق بنــود جــات  1994إىل تعزيــز تدابــر تبســيط اإلج ـراءات
الشــكلية وتعقيداهتــا وختفيــف عــبء الوثائــق ،واعتمــاد النافــدة الواحــدة ،واســتخدام املعايــر الدوليــة،
وتعزيــز التعــاون اجلمركــي والتنســيق بــن وكاالت احلــدود واالســتعدادات املؤسســية علــى املســتوى الوطــي
واإلقليمــي ،وإتاحــة وســائل املراجعــة والطعــن يف القـرارات اإلداريــة واجلمركيــة وغريهــا مــن اجلوانــب الــي
تســتدعي التنقيــح والتوضيــح وتعزيــز التزامــات الــدول األعضــاء القانونيــة .هــذا باإلضافــة إىل كــون بعــض
مقتضيــات جــات  1994ذات الصلــة بتيســر التجــارة جــاءت علــى شــكل تشــجيع يعتمــد تطبيقهــا علــى
النوايــا احلســنة للــدول األعضــاء ممــا يتطلــب وضوحــا أكثــر مــن ناحيــة إلزاميتهــا القانونيــة.
ثانيــا ـ االلتزامــات المتضمنــة باتفاقيــة تيســير التجــارة
تتضمن االتفاقية اجلديدة ملنظمة التجارة العاملية املتعلقة بتيسري التجارة فئتني من األحكام:
تشــتمل الفئــة األوىل املكونــة مــن امل ـواد  1إىل  12علــى االلتزامــات املتعلقــة بتيســر التجــارة حبيــث
جــاءت لضبــط اإلج ـراءات والتدابــر الــي تقــوم هبــا املصــاحل اجلمركيــة للــدول األعضــاء أثنــاء عمليــات
االســترياد والتصديــر وإضفــاء الطابــع القانــوين علــى تلــك االلتزامــات بوضــوح أكــر.
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وتتكــون الفئــة الثانيــة املتضمنــة للم ـواد مــن  13إىل  24مــن تدابــر تتيــح مرونــة كبــرة بشــأن تنفيــذ
االلتزامات املتضمنة باالتفاقية مع اإلشارة إىل إمكانية تقدمي املساعدة الفنية يف إطار املعاملة التفضيلية
واخلاصــة لصــاحل البلــدان الناميــة .كمــا تشــتمل علــى إج ـراءات مؤسســية مثــل إنشــاء جلــان وطنيــة يف
الــدول األعضــاء لتيســر التجــارة و خلــق إطــار ملتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة داخــل منظمــة التجــارة العامليــة.
ســنتناول فيمــا يلــي االلتزامــات املنبثقــة عــن اتفاقيــة تيســر التجــارة بالنســبة للــدول األعضــاء والتدابــر
الواجــب اختاذهــا يف إطــار تنفيــذ أحكامهــا مــن قبــل املصــاحل اجلمركيــة أثنــاء معاجلتهــا لعمليــات االســترياد
والتصدير.
المــادة األولــى ـ النشــر وإتاحــة المعلومــات:
 أنشر المعلومات:مبوجــب املــادة األوىل مــن االتفاقيــة تلتــزم الــدول األعضــاء بنشــر جمموعــة شــاملة مــن املعلومــات
حــول القوانــن واللوائــح املتعلقــة باالســترياد والتصديــر واملتطلبــات الالزمــة يف عمليــات ختليــص البضائــع
واإلفـراج عنهــا .ويتعلــق األمــر باإلجـراءات والنمــاذج واملســتندات ،ونســب الرســوم والضرائــب املســتحقة
علــى االســترياد والتصديــر ،واإلتــاوات املفروضــة علــى عمليــات االســترياد والتصديــر والعبــور ،وتفاصيــل
التصنيــف اجلمركــي ،وقواعــد تقييــم الســلع ألغـراض مجركيــة ،وقواعــد املنشــأ ،والقيــود واحلظــر املفــروض يف
إطار االســترياد والتصدير أو العبور/الرتانزيت ،والغرامات املفروضة يف حالة انتهاك اإلجراءات الشــكلية
املتعلقــة باالســترياد والتصديــر والعبــور ،وإج ـراءات املراجعــة والطعــن ،واالتفاقيــات التجاريــة املربمــة مــع
خمتلــف الــدول يف جمــال االســترياد والتصديــر والعبــور ،والتدابــر اخلاصــة بــإدارة حصــص التعريفــة اجلمركيــة.
باإلضافــة إىل ذلــك تلــزم االتفاقيــة دول جملــس التعــاون بنشــر املعلومــات املشــار إليهــا أعــاه علــى
شــبكة اإلنرتنــت وعلــى وجــه اخلصــوص تلــك املتعلقــة بإجـراءات املراجعــة والطعــن ،والنمــاذج والوثائــق.
ب -نقاط االستعالم:
كما تلزم االتفاقية يف مادهتا األوىل دول اجمللس بإنشــاء نقطة أو نقاط اســتعالم حســب الوســائل
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املتاحــة لــكل دولــة عضــو ،يتــم تعيينهــا لتزويــد التجــار واملعنيــن باألمــر باملعلومــات املتعلقــة باالســترياد
والتصديــر والنمــاذج والوثائــق الالزمــة لتلــك العمليــات ،واإلخطــار هبــا إىل منظمــة التجــارة العامليــة .ويف
هــذا اإلطــار ميكــن للــدول األعضــاء يف احتــاد مجركــي كاالحتــاد اجلمركــي لــدول جملــس التعــاون أن تنشــئ
نقــاط اســتعالم موحــدة إلتاحــة املعلومــات عــن اإلجـراءات والتدابــر املوحــدة.
ج -إخطار منظمة التجارة العالمية:
تلــزم االتفاقيــة دول اجمللــس بإخطــار جلنــة تيســر التجــارة يف منظمــة التجــارة العامليــة مبــكان نشــر
املعلومــات املذكــورة أعــاه واملوقــع والعن ـوان اإللكــروين ملــكان النشــر وعناويــن نقــاط االســتعالم املشــار
إليهــا.
المــادة الثانيــة ـ المشــاورات الســابقة لتطبيــق القوانيــن واللوائــح:
تلــزم االتفاقيــة دول اجمللــس بإتاحــة الفرصــة للتجــار وغريهــم مــن اجلهــات املعنيــة لالطــاع علــى
مشــاريع القوانــن اجلديــدة والتعديــات املزمــع إدخاهلــا علــى القوانــن واللوائــح املوجــودة الــي هلــا عالقــة
حبركــة البضائــع وختليصهــا واإلفـراج عنهــا أثنــاء عمليــات االســترياد والتصديــر ،وذلــك قبــل اعتمادهــا وبــدء
العمــل هبــا .كمــا تنــص االتفاقيــة علــى جعــل القوانــن واللوائــح واإلجـراءات ذات الصلــة يف متنــاول العمــوم
وإتاحــة إمكانيــة الوصــول إليهــا قبــل البــدء يف تنفيذهــا.
وتنــص االتفاقيــة كذلــك علــى إتاحــة مشــاورات منتظمــة بــن الــوكاالت املتواجــدة يف احلــدود والتجــار
واملتدخلــن االقتصاديــن واألطـراف املعنيــة األخــرى ،ممــا يســاعد التجــار علــى االطــاع علــى املعلومــات
يف حينها ورجال اجلمارك على مناقشــة املقاربات األنســب واألقل تقييدا وصوال إىل األهداف القانونية
واإلداريــة املتوخاة.
المــادة الثالثــة ـ األحــكام المســبقة (:)Advance Ruling
كثـرا مــا يواجــه املســتوردون واملصــدرون اختالفــات وتضاربــات يف املعلومــات الــي حيصلــون عليهــا
خبصــوص القيــام مبعامالهتــم التجاريــة العابــرة للحــدود واملرتتبــة علــى عــدم الوضــوح يف اإلجـراءات املعتمــدة
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مــن قبــل املصــاحل اجلمركيــة .وغالبــا مــا تواجــه الـواردات والصــادرات قـرارات تفتقــر إىل االتســاق واملطابقــة
بشــأن تصنيــف الســلع وقواعــد حتديــد منشــئها وطــرق تقييمهــا ألغـراض مجركيــة.
ويرتتــب علــى مثــل هــذه األوضــاع عــدم وضــوح يف الرؤيــا لــدى املســتوردين أثنــاء القيــام مبعامالهتــم
التجاريــة ،حبيــث تؤثــر الق ـرارات املتضاربــة واملتغــرة علــى مســتوى الرســوم املفروضــة وبالتــايل علــى ســعر
املنتجــات أثنــاء عرضهــا لالســتهالك .كمــا يشــكل عــدم اتســاق الق ـرارات اجلمركيــة وتضارهبــا مصــدرا
أساســيا للنـزاع بــن مســؤويل اجلمــارك واملتعاملــن التجاريــن حبيــث ميكــن للقـرارات غــر املوحــدة واملتضاربــة
بشــأن تصنيــف الســلع والتقييــم اجلمركــي وقواعــد املنشــأ أن تشــكل حاجـزا مقنعــا أمــام التجــارة مــن جهــة
أو فرصــة للتحايــل علــى اجلــداول الرمسيــة للتعريفــة اجلمركيــة مــن جهــة أخــرى.
وملواجهــة هــذه املشــاكل ،وضعــت العديــد مــن الــدول لــدى مصاحلهــا اجلمركيــة أنظمــة إلصــدار
ق ـرارات مســبقة هبــدف منــح العاملــن يف التجــارة الدوليــة ،قبــل القيــام بعمليــات االســترياد والتصديــر،
وضوحــا يف الرؤيــا وتيقنــا كافيــا يســاعدهم علــى إمتــام معامالهتــم التجاريــة يف ظــروف تتســم باملوثوقيــة يف
إطــار اح ـرام تــام اللتزاماهتــم القانونيــة.
أالتعريــف ونطــاق التطبيــق:القـرارات املســبقة هــي القـرارات امللزمــة الصــادرة عــن مصــاحل اجلمــارك ،بنــاءً علــى طلــب املســتورد،

وقبــل عمليــة االســترياد املرتبطــة هبــا ،حــول تفاصيــل حمــددة بشــأن اســترياد بضائــع معينــة .وتتعلــق القـرارات
املســبقة مبعلومــات مرتبطــة بالتصنيــف اجلمركــي وقواعــد املنشــأ والقواعــد اخلاصــة بتحديــد قيمــة الســلع
ألغـراض مجركيــة.
وتكــون القـرارات املســبقة ملزمــة للمصــاحل اجلمركيــة يف مجيــع أحنــاء اإلقليــم اجلمركــي وملزمــة جلميــع
املكاتــب اجلمركيــة وصاحلــة لفــرة زمنيــة حمــددة متتــد عــادة مــن ثالثــة أشــهر إىل ســنة وقــد تكــون لفــرة
أطــول.
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ب -المجــاالت المعنيــة بالقــرارات المســبقة:
تتضمن القرارات املسبقة بصفة عامة معلومات دقيقة حول املوضوعات التالية:
 −تصنيــف الســلع وفــق التعريفــة الجمركيــة:
يشــكل حتديد البند الفرعي املناســب للبضاعة أمهية بالغة يف حتديد نســبة الرســم اجلمركي املفروض
عليهــا .ويف هــذا اإلطــار ،تســتخدم الــدول نظــام ترميــز و تبويــب الســلع ألغ ـراض مجركيــة معتمــدة يف
ذلــك علــى النظــام املنســق لتوصيــف الســلع وترميزهــا الــذي مت وضعــه مــن قبــل منظمــة اجلمــارك العامليــة
(.)Harmonized System
كمــا يتــم يف نفــس اإلطــار اإلشــارة إىل اإلعفــاءات أو التخفيضــات اجلمركيــة علــى الســلع موضــوع
طلــب القـرار املســبق املمكنــة يف إطــار اتفاقيــات جتاريــة تفضيليــة أو متعلقــة بالتجــارة احلــرة.
تســاعد الق ـرارات املســبقة املتضمنــة للتصنيــف اجلمركــي علــى حتديــد تصنيــف الســلعة وكل مــا
يتعلــق بالتخفيضــات واإلعفــاءات وامليـزات املتاحــة بشــكل واضــح ،وبالتــايل تســاهم يف تبســيط وتســهيل
إج ـراءات اإلف ـراج والتخليــص املتعلقــن هبــا.
 −قواعــد المنشــأ:
تتضمــن قواعــد املنشــأ املعايــر املعتمــدة لتحديــد بلــد املنشــأ للســلع وتشــكل أمهيــة خاصــة حينمــا
يتعلــق األمــر بتطبيــق أحــكام اتفاقيــات املعاملــة التفضيليــة .وقــد ال يكفــي تزويــد املصــاحل اجلمركيــة بشــهادة
األصــل لتصنيــف الســلع حيــث يرجــع قـرار تصنيفهــا النهائــي إىل مســؤولية البلــد املســتورد.
وتتعلــق قواعــد املنشــأ مبعايــر معينــة حتــدد بلــد املنشــأ للســلع علــى أســاس إنتاجهــا بالكامــل يف القطــر
أو مــن خــال إدخــال مكونــات تغــر مــن موطنهــا أو حتويــل صناعــي يعــدل مــن تصنيفهــا أو غريهــا مــن
املعايــر املتعــددة واملعقــدة أحيانــا.
لذلــك تشــكل الق ـرارات املســبقة املتضمنــة لقواعــد املنشــأ وســيلة ملنــح وضــوح يف الرؤيــا وموثوقيــة
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كافيــة فيمــا يتعلــق باملعايــر املعتمــدة لــدى الدولــة املســتوردة لتحديــد موطــن الســلع قبــل القيــام بعمليــة
االســترياد ،وخاصــة أمــام تعــدد ممارســات الــدول واختالفهــا يف هــذا اجملــال.
 −تقييــم الســلع ألغــراض جمركيــة:
يشــكل تقييــم الســلع ألغ ـراض مجركيــة مرحلــة هامــة يف حتديــد الرســوم اجلمركيــة املفروضــة علــى
اســتريادها .وميكــن أن تشــكل مرحلــة معقــدة نظ ـرا الختــاف املمارســات بــن الــدول يف هــذا اجملــال.
وتعتمــد املصــاحل اجلمركيــة يف حتديــد قيمــة الســلع ألغـراض مجركيــة علــى طــرق متعــددة حســب مــا تنــص
عليــه اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة اخلاصــة بالتقييــم اجلمركــي .وأمــام الصعوبــات احملتملــة يف هــذا
اجملــال ،تشــكل القـرارات املســبقة املتضمنــة ملعايــر التقييــم اجلمركــي املتبعــة يف بلــد االســترياد وســيلة فعالــة
يف تيســر التجــارة حبيــث تســاعد علــى توضيــح معايــر التقييــم اجلمركــي لســلعة معينــة و إعــداد الوثائــق
الضروريــة إلثبــات صحــة قيمــة تلــك الســلعة.
وتنــص االتفاقيــة علــى إلزاميــة تضمــن القـرارات املســبقة مبوضوعــي التصنيــف اجلمركــي وقواعــد املنشــأ
املتعلقــن بالبضاعــة املعنيــة بالقـرار .ويظــل موضــوع معايــر التقييــم اجلمركــي غــر إلزامــي مبوجــب االتفاقيــة
رغــم أهنــا تشــجع الــدول األعضــاء بــإدراج هــذا املوضــوع ضمــن القـرارات املســبقة.
ت  -فوائــد القــرارات المســبقة:
تســاعد القـرارات املســبقة علــى تيســر وضــع بيانــات االســترياد مــن قبــل املســتوردين ،وبالتــايل تيســر
عمليــات اإلفـراج والتخليــص لكوهنــا تتضمــن معلومــات هامــة خبصــوص البضائــع املزمــع اســتريادها .كمــا
تســاعد القـرارات املســبقة علــى احلــد مــن النزاعــات مــع الســلطات اجلمركيــة حــول بنــود التعريفــة اجلمركيــة
و التقييــم اجلمركــي ومنشــأ الســلع.
وبصفــة عامــة تشــكل الق ـرارات املســبقة أمهيــة بالغــة بالنســبة للشــركات أثنــاء اســتعدادها للقيــام
بعمليــة جتاريــة عابــرة للحــدود حبيــث ميكــن توســيع عقــود البيــع والشـراء علــى أســاس املعلومــات املتضمنــة
يف الق ـرارات املســبقة.
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المــادة الرابعــة ـ إجــراءات الطعــن أو المراجعــة:
جــاءت االتفاقيــة بقواعــد تفــوق مــا مشلتــه اتفاقيــة اجلــات يف جمــال املراجعــة والطعــن .وفعــا أتاحــت
اتفاقيــة تيســر التجــارة إمكانيــة اللجــوء إىل إج ـراءات طلــب املراجعــة اإلداريــة للق ـرارات الــي تتخذهــا
املصــاحل اجلمركيــة والــي قــد تكــون غــر مطابقــة للقوانــن واللوائــح املطبقــة ،أو اللجــوء إىل القضــاء هبــدف
املراجعــة القضائيــة والطعــن يف القـرارات املذكــورة .كمــا أوضحــت االتفاقيــة أن عــدم اختــاذ إجـراءات مــن
قبــل املصــاحل املختصــة يف إطــار القوانــن واللوائــح الســارية النفــاذ يعتــر كذلــك قـرارا ميكــن طلــب مراجعتــه
أو الطعــن فيــه.
وعليه ميكن للشركة التجارية إذا ما استشعرت جتاوزا يف قرارات املصاحل اجلمركية أو عدم االهتمام
مبلفهــا ،أن تطلــب توضيحــا حليثيــات القـرار أو لعــدم معاجلــة امللــف ،وحتتفــظ حبقهــا يف طلــب املراجعــة
اإلداريــة للقـرار املذكــور لــدى الســلطات اإلداريــة األعلــى مــن املصــاحل الــي اختــذت القـرار أو اللجــوء إىل
القضــاء للطعــن فيــه.
المــادة الخامســة ـ إجــراءات أخــرى لتحســين النزاهــة وعــدم التمييــز والشــفافية:
تتضمن هذه املادة أحكاما جديدة تلزم دول جملس التعاون أثناء فحص املواد الغذائية واملشروبات
وم ـواد غــذاء احليوانــات هبــدف احلفــاظ علــى صحــة اإلنســان ومراقبــة صحــة احلي ـوان والنباتــات ،بــأن
تســتند يف هــذه األنظمــة علــى تقييــم األخطــار وتبــي األســس العلميــة يف عمليــة تقييــم األخطــار.
كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بتطبيــق النظــم والقواعــد اخلاصــة بالرقابــة والفحــص بشــكل
موحــد بــن كل نقــاط الدخــول .كمــا أهنــا مطالبــة بســحب تلــك االج ـراءات علــى وجــه الســرعة حــن
تصبح ال حاجة منها مع اإلخطار بذلك ،باإلضافة إىل ضمان حق التجار والشــركات التجارية املعنية
يف طلــب رأي ثـ ٍ
ـان وتزويدهــم بعناويــن املختـرات املمكــن اللجــوء هلــا لطلــب اختبــارات أخــرى.
المــادة السادســة ـ تدابيــر متعلقــة باإلتــاوات والرســوم المحصلــة عنــد االســتيراد والتصديــر:
يقصــد باإلتــاوات والرســوم احملصلــة عنــد االســترياد والتصديــر كل الرســوم املســتحقة باســتثناء الرســوم
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اجلمركيــة املفروضــة علــى اســترياد الســلع .وتلــزم االتفاقيــة دول اجمللــس بتحديــد مبلــغ اجلبايــات والرســوم
املفروضــة علــى عمليــات االســترياد والتصديــر يف مســتويات متناســبة مــع قيمــة اخلدمــة املقدمــة مــع اشـراط
نشــر املعلومــات املتعلقــة هبــا قبــل تطبيقهــا كالت ـزام جديــد مقارنــة مبــا كان جــاري بــه العمــل قبــل اتفاقيــة
تيســر التجــارة اجلديــدة يف إطــار اتفــاق جــات .كمــا أهنــا مطالبــة مبراجعــة اإلتــاوات والتكاليــف بصفــة
منتظمــة وأن ال يتــم املطالبــة هبــا إال بعــد نشــر املعلومــات املتعلقــة هبــا.
وفيما يتعلق بفرض الغرامات ،تلزم االتفاقية الدول األعضاء بفرضها فقط على مرتكيب املخالفات
وأال تتعــدى تلــك الغرامــات مســتوى املخالفــات املتعلقــة هبــا وأن تتيــح للــدول األعضــاء إمكانيــة الطعــن
فيهــا وطلــب مراجعتها.
المــادة الســابعة ـ اإلفــراج عــن البضائــع وتخليصهــا:
تلــزم االتفاقيــة دول اجمللــس باعتمــاد إجـراءات خاصــة بتسـريع عمليــة اإلفـراج عــن الســلع وختليصهــا
عنــد االســترياد أو التصديــر أو العبــور .وقــد اعتمــدت يف ذلــك علــى أفضــل املمارســات املرتكــزة علــى
توصيــات منظمــة اجلمــارك العامليــة وخاصــة منهــا تلــك املتضمنــة يف معاهــدة كيوتــو املعدلــة .وتشــتمل
املــادة الســابعة مــن اتفاقيــة تيســر التجــارة علــى العناصــر التاليــة:
أ -المعالجة قبل الوصول:
تطالــب االتفاقيــة اجلديــدة الــدول األعضــاء بتفعيــل إج ـراءات خاصــة مــن شــأهنا أن تتيــح معاجلــة
الوثائــق مبــا يف ذلــك التنســيق اإللكــروين وغريهــا مــن اإلجـراءات الشــكلية األخــرى قبــل وصــول البضائــع
املســتوردة وذلــك مــن أجــل تسـريع اإلفـراج عــن البضائــع مبجــرد وصوهلــا.
ب  -الدفع اإللكتروني:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بإتاحــة خيــار دفــع الرســوم والتكاليــف وغريهــا مــن التعريفــات اجلمركيــة
األخــرى إلكرتونيــا ،باملــدى الــذي يكــون فيــه هــذا اخليــار قابــا للتطبيــق.
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ت  -فصل عملية اإلفراج عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية:
يتعــن علــى دول اجمللــس تفعيــل إجـراءات تتيــح اإلفـراج عــن البضائــع املعــدة لالســترياد والتصديــر قبــل
التحديــد النهائــي للرســوم والتكاليــف إذا مل يكــن قــد مت حتديدهــا قبــل وصــول البضائــع ،ش ـريطة الوفــاء
بكافــة املتطلبــات القانونيــة واإلجرائيــة .وجيــوز طلــب ضمــان يف شــكل تأمني/ضمــان أو غــره مــن وســائل
الســداد األخــرى ،علــى أالّ تزيــد قيمــة الضمــان عــن املبلــغ املطلــوب يف النهايــة ،مــع ضــرورة اإلفـراج عنــه
مبجــرد أن يصبــح غــر مطلــوب.

ث  -إدارة المخاطر:
يتعــن علــى دول اجمللــس اعتمــاد نظــام مناســب إلدارة املخاطــر يف الرقابــة اجلمركيــة ،تركــز الضوابــط
اجلمركيــة مبوجبــه علــى اجتنــاب عــدم التمييــز وفــرض العوائــق املقنعــة أمــام التجــارة الدوليــة ،والرتكيــز علــى
احلمــوالت عاليــة املخاطــر وتسـريع ختليــص احلمــوالت منخفضــة املخاطــر .وميكــن اســتخدام طريقــة الرقابــة
العشـوائية للحمــات الــي تســتدعي الرقابــة يف إطــار نظــام إدارة املخاطــر.
كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء باعتمــاد معايــر اختيــار مناســبة يف إطــار أنظمتهــا اخلاصــة بــإدارة
املخاطــر ،مــن بينهــا رمــز النظــام املنســق ،طبيعــة ووصــف البضائــع ،بلــد املنشــأ ،بلــد إصــدار احلمولــة ،قيمــة
البضائع ،سـوابق التجار أو الشــركة التجارية ،ووســيلة النقل.
ج  -عمليات التدقيق بعد التخليص الجمركي:
يتوجــب علــى الــدول األعضــاء أيضــا اعتمــاد نظــام تدقيــق حماســي عقــب عمليــات التخليــص
اجلمركــي ،حيــث يكــون التجــار ملزمــن مبوجبــه بعــرض ســجالهتم لســلطات اجلمــارك إلظهــار التزامهــم
بعمليــات الرقابــة اجلمركيــة إضافــة إىل التحقــق مــن االلت ـزام باملتطلبــات القانونيــة واإلجرائيــة األخــرى.
كمــا يلتــزم الــدول األعضــاء بــأن تقــوم بعمليــات التدقيــق بعــد التخليــص اجلمركــي بطريقــة شــفافة
وأن تعمــل علــى إخطــار املعــي باألمــر بنتائــج التدقيــق وحبقوقــه وواجباتــه وباألســباب الــي أدت إىل تلــك
النتائــج.
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ح  -متوسط الوقت المستغرق في اإلفراج الجمركي:
تشــجع اتفاقيــة تيســر التجــارة الــدول األعضــاء علــى نشــر متوســط الوقــت املســتغرق يف اإلف ـراج
اجلمركــي حــى تثبــت للتجــار أنــه ال يتــم احتجــاز البضائــع علــى حنــو غــر مالئم.ومــن األدوات اهلامــة
الــي أوصــت هبــا االتفاقيــة هــي الدراســة الــي أجرهتــا منظمــة اجلمــارك الدوليــة بشــأن الوقــت املســتغرق يف
اإلف ـراج اجلمركــي ،ومــن املمكــن االطــاع علــى عناصرهــا يف الدليــل اخلــاص هبــذا املوضــوع والــذي مت
نشــره عــام  2011علــى املوقــع اإللكــروين للمنظمــة.)WCO - Time Release Study( :
خ  -تدابير تيسير التجارة للمشغلين المعتمدين (:)Authorized Operators
يتوجــب علــى الــدول األعضــاء توفــر إجـراءات إضافيــة هبــدف تيســر التجــارة للمشــغلني التجاريــن
الذيــن يســتوفون معايــر حمــددة ،أو مــا يشــار إليهــم «باملشــغلني املعتمديــن»  .ففــي الســنوات األخــرة،
منــا اجتــاه اعتمــاد الســلطات اجلمركيــة علــى نظــام املشــغلني املعتمديــن هبــدف تطويــر برامــج تتيــح للتجــار
االســتفادة مــن اإلج ـراءات اإلضافيــة لتيســر التجــارة مثــل اإلف ـراج اجلمركــي الس ـريع واحلــد مــن الوثائــق
ومتطلبــات البيانــات وخفــض عمليــات املعاينــة املاديــة .وميكــن النظــر إىل مثــل هــؤالء التجــار باعتبارهــم
جتــار «موثوقــن» ميتلكــون ســجالت تدعــم االفـراض مبواصلــة االلتـزام باملتطلبــات .ففــي االحتــاد األورويب
مثــا ،يطلــق علــى هــؤالء التجــار اســم » املشــغل االقتصــادي املعتمــد» ويتــم االعـراف هبــم علــى أســاس
معايــر معينــة ،مثــل معايــر ســجل االلت ـزام واملالئــة املاليــة وغريهــا مــن املعايــر الــي نصــت عليهــا اتفاقيــة
منظمــة التجــارة العامليــة بشــكل خــاص.
ومــن جهــة أخــرى تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بعــدم التمييــز بــن املشــغلني املعتمديــن الذيــن
يتوفــرون علــى نفــس الظــروف واملتطلبــات وأال يتــم تقليــص مشــاركة الشــركات الصغــرة واملتوســطة مــن
خــال فــرض اســتخدام نظــام املشــغلني املعتمديــن.
كمــا حتــث االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى إتاحــة إمكانيــة إبـرام اتفاقيــات االعـراف املتبــادل ألنظمــة
املشــغلني املعتمديــن لتعزيــز هــذه األنظمــة يف املبــادالت التجاريــة الدوليــة.
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د  -الشحنات السريعة:

يتعــن مبوجــب االتفاقيــة علــى الــدول األعضــاء اعتمــاد إجـراءات تســمح باإلفـراج السـريع علــى األقــل

عــن البضائــع الــي يتــم إدخاهلــا مــن خــال مرافــق الشــحن اجلــوي بالنســبة للمعنيــن باألمــر الذيــن يطلبــون
ذلــك مــع االحتفــاظ حبــق متطلبــات الرقابــة اجلمركيــة للــدول األعضــاء.
ويشــرط يف عمليــات اإلف ـراج الس ـريع أن يقــوم صاحــب الطلــب بإتاحــة التجهي ـزات األساســية
الالزمــة وأداء النفقــات اجلمركيــة املرتبطــة بعمليــة اإلسـراع بالتخليــص وتقــدمي كل املعلومــات املطلوبــة قبــل
وصــول احلمولــة وأداء كل الواجبــات الــي تكــون حمــددة حبســب مســتوى اخلدمــات املقدمــة ال غــر وأن
تكــون لصاحــب الطلــب س ـوابق جيــدة يف اح ـرام القوانــن واللوائــح.
وتلتــزم الــدول األعضــاء بتقليــص عــبء الوثائــق املطلوبــة إىل احلــد األدىن وبتطبيــق إجـراءات تسـريع
التخليــص اجلمركــي بغــض النظــر عــن وزن أو قيمــة احلمولــة وإتاحــة إمكانيــة قيمــة محولــة احلــد األدىن
( )De-Minimisال يتــم حتصيــل رســوم مجركيــة وال ضرائــب أو جبايــات بشــأهنا ،باســتثناء بعــض
البضائــع احملــددة .وال ختضــع الضرائــب الداخليــة هلــذه املقتضيــات كمــا حتتفــظ الــدول األعضــاء حبقهــا يف
تطبيــق اإلج ـراءات اخلاصــة يف إطــار أنظمــة إدارة املخاطــر املعتمــدة لديهــا.
وفعــا تعتمــد القيمــة املضافــة والتنافســية يف عــدد مــن عمليــات الشــحن اجلــوي علــى ســرعة اإلمــداد
والتســليم يف الوقــت املناســب ،كمــا يســاعد اإلسـراع بالتخليــص اجلمركــي علــى خفــض تكاليــف األعمــال
ومنهــا أساســا تكاليــف حفــظ املخــزون.
ويف هــذا الصــدد ،متثــل شــركات مشــغلي الربيــد املســتعجل مثــاال علــى أمهيــة تأثــر التخليــص السـريع
علــى القيمــة املضافــة ملثــل هــذه اخلدمــات حيــث أن العديــد منهــا يعتمــد علــى خدمــات الشــحن اجلــوي
ويقــدم خدماتــه علــى أســاس قــدرة تســليم البضائــع يف الوقــت املناســب.
ذ  -السلع القابلة للتلف:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى اإلفـراج عــن الســلع القابلــة للتلــف ،يف الظــروف العاديــة ،خــال
أقصــر فــرة ممكنــة مــن خــال إعطائهــا األولويــة عنــد وضــع جــدول عمليــات الفحــص ،مــع توفــر التخزيــن
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املناســب هلــا قبــل اإلفـراج عنهــا وتوفــر ظــروف اســتثنائية لإلفـراج عنهــا خــارج أوقــات عمــل املكاتــب إذا
كان ذلك مناســبا.
المــادة الثامنــة ـ التنســيق فيمــا بيــن وكاالت الحــدود:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بضمــان تعــاون الســلطات والــوكاالت املســؤولة عــن عمليــات الرقابــة
واإلج ـراءات احلدوديــة فيمــا يتعلــق حبركــة االســترياد والتصديــر والرتانزيــت للبضائــع مــع بعضهــا البعــض
وقيامها بتنســيق أنشــطتها من أجل تيســر التجارة .وتقرتح هذه املادة أن يتضمن هذا التعاون والتنســيق
مــا يلــي:
 أتنسيق أيام وساعات العمل:تنشــأ املشــكالت عندمــا تفتــح ســلطات احلــدود علــى أي مــن اجلانبــن يف احلــدود املشــركة أبواهبــا
للعمــل يف أوقــات خمتلفــة ،حيــث تكــون النتيجــة إغــاق احلــدود لفــرة أطــول مــن الــازم ،وميكــن جتنــب
هــذه املشــكلة بســهولة مــن خــال التنســيق.
ب -تنسيق اإلجراءات الشكلية وتوحيدها ومواءمتها:
تشــجع االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى التعــاون فيمــا بــن مصاحلهــا احلدوديــة ومصــاحل الــدول
األخــرى الــي تتوفــر معهــا علــى حــدود مشــركة هبــدف تيســر اإلج ـراءات يف نقــاط العبــور.
مــع قيــام كل وكالــة مــن الــوكاالت العاملــة علــى احلــدود بالعمــل بشــكل مســتقل بعيــدا عــن األخــرى،
ميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل حــدوث تأخ ـرات ،حيــث يتعــن علــى التجــار االلت ـزام بشــكل منفصــل
باملتطلبــات الــي مل يتــم تنســيقها بــن هــذه الــوكاالت .وهلــذا ميكــن التأكيــد علــى أن عمليــة التنســيق مــن
شــأهنا أن تســاعد يف التخليــص اجلمركــي للبضائــع بشــكل أســرع وأكثــر كفــاءة وفاعليــة .كمــا أن تنســيق
البيانــات واملســتندات ميكــن أخذهــا كأمثلــة عاملــة علــى كيفيــة القيــام بتنســيق اإلجـراءات والشــكليات.
ت  -تطوير المرافق العامة واالستخدام المشترك للتجهيزات والمكاتب:
ميكــن حتقيــق الفاعليــة مــن خــال قيــام الــوكاالت العاملــة علــى احلــدود باالســتخدام املشــرك للمرافــق
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العامــة مثــل املبــاين وأماكــن الفحــص .فعلــى ســبيل املثــال يســاعد توحيــد مــكان حمطــات الفحــص علــى
ضمــان إجـراء عمليــات املعاينــة املاديــة معــا.
ث  -الرقابة المشتركة:
متكــن الرقابــة املشــركة يف حالــة احتيــاج الــوكاالت احلدوديــة إىل التحقــق مــن حمتويــات احلمــوالت مــن ربــح
الوقــت وتســهيل العمليــات ،علــى عكــس إجـراءات املعاينــة بشــكل مســتقل الــي يرتتــب عليــه التأخــر
يف التخليــص واإلفـراج.
ج -الرقابة في مركز حدودي ذي منفذ واحد:
حتــث االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى إنشــاء مراكــز حدوديــة ذات املنفــذ الواحــد يف إطــار التعــاون
والتنســيق بــن املصــاحل اجلمركيــة للبلديــن املتوفريــن علــى حــدود مشــركة.
المــادة التاســعة ـ حركــة البضائــع تحــت الرقابــة الجمركيــة لالســتيراد:
تلــزم االتفاقيــة دول اجمللــس بتحويــل البضائــع املوجهــة حنــو االســترياد مــن نقــط الدخــول إىل مكاتــب
مجركية أخرى لتسـريع تدفق الســلع وإتاحة إمكانية التخليص يف خمازن داخلية.
المــادة العاشــرة ـ اإلجــراءات الشــكلية الخاصــة باالســتيراد والتصديــر والترانزيــت
هتــدف هــذه املــادة اجلوهريــة إىل احلــد مــن تعقيــدات اإلج ـراءات الشــكلية لالســترياد والتصديــر
والرتانزيــت ،كمــا تعمــل أيضــا علــى تبســيط متطلبــات الوثائــق والتقليــل منهــا .وتغطــي هــذه املــادة مــا يلــي:
أ -متطلبات اإلجراءات الشكلية والوثائق:
يتعــن مبوجــب االتفاقيــة علــى دول اجمللــس مراجعــة متطلبــات اإلجـراءات الشــكلية والوثائــق الالزمــة
لالســترياد والتصديــر وحركــة الرتانزيــت ،والتأكــد مــن صالحيتهــا فيمــا يتعلــق باإلفـراج والتخليــص اجلمركــي
السـريع للبضائــع ،وضمــان دورهــا يف احلــد مــن التكاليــف الــي يتحملهــا التجــار ومــن الوقــت املســتهلك
يف هــذه اإلج ـراءات .كمــا ينبغــي أن تكــون اإلج ـراءات التقييديــة للتجــارة يف مســتوى احلــد األدىن مــع
ســحبها عندمــا تصبــح ال حاجــة منهــا.
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ب  -قبول النسخ :
حتــث االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى قبــول الوثائــق أو النســخ اإللكرتونيــة للوثائــق املســاندة مــى كان
ذلــك مناســبا ،مــع إلـزام الــوكاالت احلكوميــة بقبــول نســخ الوثائــق الــي ســبق أن توصلــت باألصــل املتعلــق
هبــا وكاالت حكوميــة يف نفــس البلــد.
ت  -استخدام المعايير والمواصفات الدولية:
حتــث االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى اتبــاع أفضــل املمارســات فيمــا يتعلــق باملعايــر واملواصفــات
العامليــة املتعلقــة بالتدابــر واإلجـراءات الشــكلية اخلاصــة باالســترياد والتصديــر والرتانزيــت ،مثــل توصيــات
مركــز األمــم املتحــدة لتيســر التجــارة واألعمــال التجاريــة اإللكرتونيــة ( )UN/CEFACTعلــى الرغــم
مــن أن هــذا املصــدر مل يتــم اإلشــارة إليــه بشــكل مباشــر يف االتفاقيــة .كمــا نصــت االتفاقيــة علــى دور
جلنــة تيســر التجــارة يف منظمــة التجــارة العامليــة يف تبــادل اخل ـرات واملمارســات اجليــدة يف هــذا اجملــال.
ث  -النافذة الواحدة:
يتوجــب علــى الــدول األعضــاء بــذل كل مــا يف وســعها مــن جهــود إلنشــاء أو إدامــة نافــذة واحــدة
لتقــدمي الوثائــق ومتطلبــات البيانــات الالزمــة للتصديــر أو االســترياد أو الرتانزيــت ،وكذلــك تبســيط
اإلجـراءات حــى ال يتــم إعــادة طلــب املعلومــات الــي مت تقدميهــا عــر النافــذة الواحــدة مــن جانــب وكالــة
حدوديــة أخــرى تشــارك يف هــذه النافــذة الواحــدة .كمــا ينبغــي علــى الــدول األعضــاء ،ومــى كان ممكنــا،
أن جتعــل هــذه النافــذة الواحــدة نافــذة إلكرتونيــة.
ويشكل استخدام النافذة الواحدة ،اليت يقوم التاجر من خالهلا بتقدمي البيانات املطلوبة لالسترياد
أو التصديــر مــرة واحــدة فقــط ،أداة مثاليــة لتيســر التجــارة .ومــع ذلــك ،فإنــه يف حالــة تنفيــذ هــذه األنظمــة
علــى حنــو صحيــح ،فــإن ذلــك يتطلــب التـزام مجيــع الــوكاالت احلدوديــة املشــركة يف هــذه النافــذة الواحــدة.
ج  -الفحص قبل الشحن:
حتظــر االتفاقيــة اجلديــدة علــى الــدول تطبيــق الفحــص قبــل الشــحن فيمــا يتعلــق بتحديــد تصنيــف
التعريفــة اجلمركيــة والتقييــم اجلمركــي .ومــع ذلــك تســمح االتفاقيــة باســتخدام بعــض األنـواع األخــرى مــن
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عمليــات الفحــص قبــل الشــحن علــى الرغــم مــن حــث الــدول األعضــاء علــى عــدم اختــاذ تدابــر جديــدة
يف هــذا اجملــال.
ويف هــذا اإلطــار غالبــا مــا حتتــج الشــركات املختصــة بالفحــص قبــل الشــحن بــأن هــذه العمليــات
تقــوم هبــا العديــد مــن الــدول هبــدف معاينــة اجلــودة والتحقــق مــن احملتويــات وضمــان حتصيــل املســتحقات
املاليــة .إال أن بعــض الــدول تــرى أن عمليــات الفحــص اإللزاميــة غــر ضروريــة بــل تشــكل عائقــا مكلفــا
للتجــارة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه اإلجـراءات غالبــا مــا تكــون ضروريــة لتوفــر بعــض الضمانــات بشــأن
اجلــودة والكميــة اخلاصــة باحلمولــة ،ومــن مث دعــم التجــارة العامليــة ،فإهنــا تضيــف تكلفــة إضافيــة علــى
التجــارة ميكــن أن تــؤدي إىل احلــد مــن التنافســية.
ح -استخدام الوسطاء الجمركيين (:)Customs Brokers
حتظــر االتفاقيــة علــى الــدول األعضــاء اعتمــاد إلزاميــة اســتخدام الوســطاء اجلمركيــن حبيــث ينظــر إىل
االســتخدام اإللزامــي هلــؤالء الوســطاء باعتبــاره نفقــات غــر ضروريــة تضــاف إىل التكاليــف الــي يتحملهــا
التجار .كما يتعني على الدول األعضاء أيضا نشر التدابري الوطنية بشأن استخدام الوسطاء اجلمركيني
مــع ضمــان أن متطلبــات الرتخيــص هلــؤالء الوســطاء حتظــى بالشــفافية واملوضوعيــة.
خ -اإلجراءات الحدودية العامة ومتطلبات الوثائق الموحدة:
مبوجــب االلتزامــات اجلديــدة واســعة النطــاق ،تقــوم الــدول األعضــاء بتطبيــق إجـراءات مجركيــة عامــة
ومتطلبــات وثائــق موحــدة مــن أجــل اإلفـراج عــن البضائــع وختليصهــا يف أحنــاء إقليمهــا الوطــي .وهتــدف
هــذه املعايــر العامــة إىل حتســن قــدرة التجــار علــى التنبــؤ بكيفيــة تطبيــق اإلجـراءات ،كمــا أهنــا هتــدف يف
الوقــت نفســه إىل حتســن االلتـزام جتــاه الســلطات احلدوديــة.
ومــع ذلــك ميكــن للــدول األعضــاء أن تضــع إج ـراءات ومتطلبــات وثائــق مغايــرة حســب طبيعــة أو
نوع البضائع أو وســيلة النقل املســتخدمة ،وكذلك على أســاس إدارة املخاطر أو إتاحة اإلعفاء الشــامل
أو اجلزئــي مــن الرســوم والضرائــب علــى االســترياد ،أو املعاجلــة اإللكرتونيــة أو يف إطــار تطبيــق مقتضيــات
اتفاقيــة الصحــة والصحــة النباتيــة.
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د  -البضائع المرفوضة:
يتوجب على الدول األعضاء مبوجب االتفاقية السماح للمستورد بإعادة إرسال أو إعادة البضائع
اليت مت رفضها نتيجة لعدم استيفائها لتدابري الصحة أو الصحة النباتية أو ملتطلبات النظم الفنية.
ذ  -السماح بالدخول المؤقت للبضائع بما في ذلك معالجة الداخل والخارج:
−السماح بالدخول المؤقت للبضائع:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بالســماح للبضائــع الــي يتــم اســتريادها مبوجــب إج ـراءات الســماح
املؤقــت ،كمــا تنــص علــى ذلــك القوانــن واللوائــح ،بتعليــق كامــل أو جزئــي للرســوم والضرائــب علــى
االســترياد ،إذا كانــت البضائــع موجهــة ألهــداف خاصــة مــع إعــادة تصديرهــا يف فــرة زمنيــة حمــددة والــي
مل يقــع عليهــا أي حتويــل أو تغيــر باســتثناء التغي ـرات املرتتبــة علــى االســتخدام العــادي.
 −المعالجة في الداخل والمعالجة في الخارج

(:) Inward and Outward Processing

تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بالســماح ،كمــا تنــص عليهــا قوانينهــا ولوائحهــا ،باملعاجلــة يف الداخــل
واملعاجلــة يف اخلــارج وتقــوم الدولــة العضــو بالتعليــق اجلزئــي أو الكلــي للرســوم والضرائــب علــى االســترياد
يف إطــار إجـراءات املعاجلــة يف اخلــارج عنــد إعــادة اســترياد البضائــع املعنيــة إذا مل يتــم أي تغيــر أو حتويــل
علــى البضائــع.
وتعين املعاجلة يف الداخل ( )Inward Processingاإلجراءات اجلمركية اليت مبوجبها يتم السماح
بدخــول البضائــع بتعليــق جزئــي أو كلــي للرســوم والضرائــب علــى االســترياد إذا كانــت موجهــة إلخضاعهــا
لعمليــة تصنيــع أو حتويــل أو صيانــة وتصديرهــا بعــد ذلــك .وتعــي املعاجلــة يف اخلــارج

(Outward

 )Processingاإلجـراءات اجلمركيــة الــي يتــم مبوجبهــا تصديــر بضاعــة يف وضــع حريــة التحــرك يف القطــر
اجلمركــي لدولــة عضــو بصفــة مؤقتــة إلخضاعهــا لعمليــة تصنيــع أو حتويــل أو صيانــة وإعــادة اســتريادها.
المــادة الحاديــة عشــرة ـ حريــة العبــور ـ الترانزيــت:
متــت تغطيــة األحــكام اخلاصــة حبريــة الرتانزيــت والــي شــكلت موضــوع املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة
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اجلــات بشــكل موســع يف املــادة احلاديــة عشــرة مــن االتفاقيــة اجلديــدة .وقــد كــررت املــادة نــص املــادة
اخلامســة مــن اتفاقيــة اجلــات والــي تنــص علــى أن تقــوم الــدول األعضــاء مبعاملــة املنتجــات العابــرة بشــكل
ال يقــل تفضيــا عمــا لــو كانــت هــذه املنتجــات قــد مت نقلهــا إىل جهــة الوصــول املعنيــة مباشــرة دون دخــول
إقليــم تلــك الدولــة.
كمــا يتعــن علــى الــدول األعضــاء أيضــا إزالــة اللوائــح أو اإلجـراءات الشــكلية املفروضــة علــى حركــة
العبــور والــي إمــا مل يعــد هنــاك حاجــة إليهــا أو الــي ميكــن معاجلــة التزاماهتــا بطريقــة أقــل تقييــدا مــن الناحيــة
التجاريــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،ال ينبغــي فــرض أي تغيـرات جديــدة إضافيــة إىل تلــك النفقــات اإلداريــة
الــي مت النــص عليهــا يف املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة اجلــات بشــأن العبــور يف إقليــم تلــك الدولــة ،وحــى
تلــك النفقــات املذكــورة ينبغــي أن تكــون حمــدودة حبســب تكاليــف خدمــة الرتانزيــت.
وتتعلق المقتضيات واألحكام الجديدة التي تتضمنها االتفاقية عليها بما يلي:
 أحــث الــدول األعضــاء علــى الفصــل املــادي بــن حركــة املــرور املخصصــة لبضائــع العبور/الرتانزيــتوتلــك املخصصــة لل ـواردات األخــرى مــن خــال اســتخدام حــارات أو م ـر ٍ
اس خاصــة أو غريهــا
مــن البنيــات األساســية املماثلــة.
 بالتأكــد مــن أن ال تكــون اإلجـراءات الشــكلية ومتطلبــات الوثائــق والرقابــة اجلمركيــة علــى حركــةالعبــور مرهقــة أكثــر ممــا جيــب لتحديــد البضائــع وضمــان اســتيفائها ملتطلبــات الرتانزيــت.
 جالتأكــد مــن أنــه عنــد تعــرض البضائــع إلجـراءات العبــور ،فإهنــا لــن تتعــرض إىل مزيــد مــن عمليــاتالرقابــة اجلمركيــة إىل حــن إهنــاء عبورهــا داخــل إقليــم الدولــة العضــو ،كمــا أهنــا لــن ختضــع إىل
لوائــح فنيــة أو تقييــم مطابقــة خــال العبــور.
 دمطالبة الدول األعضاء بالسماح بتقدمي الطلبات ومعاجلة وثائق الرتانزيت مقدما. همطالبــة الــدول األعضــاء بإهنــاء عمليــات الرتانزيــت فــورا مبجــرد وصــول بضائــع العبــور إىل جهــةالوصــول وخروجهــا مــن إقليــم الدولــة العضــو.
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 ومطالبة الدول األعضاء باإلفراج عن أية ضمانات دون تأخري. زباإلضافــة إىل الت ـزام عــام جديــد للــدول األعضــاء يتعلــق بضــرورة التعــاون مــع بعضهــم البعــضلتعزيــز حريــة الرتانزيــت.
ممــا ال شــك فيــه ستســاهم هــذه االلتزامــات بشــكل كبــر يف تبســيط قواعــد الرتانزيــت .غــر أن
مؤسســات األعمــال والشــركات مطالبــة مبراقبــة أداء منافــذ العبــور وإبــاغ الســلطات الوطنيــة املختصــة
بأية خمالفات على األرض هلذه االلتزامات .ويف حال مالحظة وجود تلك املخالفات أو االنتهاكات،
فإنــه ميكــن مناقشــتها يف جلنــة تيســر التجــارة التابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة والــي مت تشــكيلها مبوجــب
املــادة  13مــن االتفاقيــة.
المــادة الثانيــة عشــرة ـ التعــاون الجمركــي:
تشمل املادة  12من االتفاقية العناصر األساسية التالية:
 أتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة بين الدول األعضاء:تتيــح اتفاقيــة تيســر التجــارة إمكانيــة تبــادل اخلـرات بــن الــدول األعضــاء حــول املمارســات اجليــدة
يف جمــال إدارة احـرام املتطلبــات اجلمركيــة مبــا يف ذلــك داخــل جلنــة تيســر التجــارة .كمــا تشــجع االتفاقيــة
الــدول األعضــاء علــى التعــاون يف جمــال التوجيهــات الفنيــة واملســاعدة يف بنــاء القــدرات الكفيلــة بــإدارة
التدابــر اخلاصــة بضمــان احـرام املتطلبــات اجلمركيــة وتعزيــز كفــاءة هــذه التدابــر.
ويف نفــس الســياق حتــث االتفاقيــة الــدول األعضــاء علــى إنشــاء «نظــام االلتـزام الطوعــي باالمتثــال
للقوانــن و اللوائــح» ميكــن للتجــار والشــركات مــن تصحيــح أوضاعهــم املتعلقــة باح ـرام القواعــد أثنــاء
عمليــات االســترياد والتصديــر والعبــور بشــكل طوعــي واكتســاب الثقــة تدرجييــا جتــاه رجــال اجلمــارك يف
الــدول األعضــاء.
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ب  -تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية للدول األعضاء:
تنــص االتفاقيــة علــى إتاحــة إمكانيــات تبــادل املعلومــات هبــدف التأكــد مــن نزاهــة البيانــات
اجلمركيــة املشــكوك يف دقتهــا أو غــر الكاملــة مــع وجــوب اح ـرام س ـرية املعلومــات املقدمــة .وتتضمــن
اجلــزء املتعلــق بتبــادل املعلومــات علــى العناصــر التاليــة:
−إخطار جلنة تيسري التجارة بنقاط االتصال املختصة بتبادل املعلومات.
−ال يتم طلب التدقيق إال بعد استيفاء مجيع جوانب الرقابة العادية وفحص كل الوثائق املتعلقة هبا؛
−مصاحبــة طلــب التدقيــق بــكل الوثائــق املتعلقــة بعمليــة االســترياد مــن جهــة واحلفــاظ علــى س ـرية
املعلومــات مــن جهــة أخــرى.
−يكــون الــرد علــى طلبــات التدقيــق خطيــا أو عــر الوســائل اإللكرتونيــة .ويشــتمل الــرد علــى املعلومــات
املتعلقــة بالفاتــورة التجاريــة ،وقائمــة التعبئــة ،وشــهادة املنشــأ.
−وال جيب على فرتة الرد أن تفوق  90يوما من تاريخ تقدمي الطلب.
−كمــا تتعهــد الدولــة الــي تتوصــل بالــرد بــأن ال تســتخدم املعلومــات املقدمــة هلــا يف حتقيقــات جنائيــة
أو إجـراءات قضائيــة أو أي إجـراءات أخــرى غــر مجركيــة مــن دون موافقتهــا املســبقة.
−ميكــن للدولــة الــي توصلــت بطلــب التدقيــق أن تؤجــل أو ترفــض الــرد مــع إشــعار مصــاحل يف الدولــة
صاحبــة الطلــب بأســباب ذلــك ،إذا كان الطلــب يتنــاىف مــع املصلحــة العامــة لدولــة التصديــر أو منــع
القوانــن الداخليــة لذلــك أو إذا كان الــرد مــن شــأنه أن يعرقــل ســر حتقيقــات أو إج ـراءات إداريــة
أو قضائيــة أو إذا كانــت موافقــة املســتورد أو املصــدر مبوجــب القوانــن الداخليــة الــي حتكــم التزويــد
باملعلومــات واإلفصــاح عنهــا.
−اعتمــاد قاعــدة املعاملــة باملثــل حبيــث متتنــع الدولــة مــن تقــدمي طلبــات التدقيــق إذا كانــت تــرى أهنــا
ســوف ال ميكنهــا تلبيــة الطلبــات املماثلــة الصــادرة عــن الــدول األعضــاء األخــرى.
−أحيانــا يثقــل العــبء الــذي تتحملــه الدولــة امللزمــة بالــرد مقارنــة بالوســائل املتاحــة لديهــا ،وبالتــايل
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ميكنهــا أن تطلــب مــن الدولــة أو الــدول صاحبــة الطلبــات أن حتــدد أولوياهتــا مــن حيــث الــرد علــى
تلــك الطلبــات .ويف حــال عــدم وجــود مقاربــات متفــق عليهــا يف هــذا الشــأن ميكــن للدولــة الــي
تتوصــل بالطلبــات أن حتــدد هــي نفســها أولويــات الــرد.
−عــدم الت ـزام الــدول األعضــاء يف إطــار الــردود علــى طلبــات التدقيــق بعــدد مــن األمــور منهــا تغيــر
النمــاذج والرتمجــة وتزويــد صاحــب الطلــب مبعلومــات تضــر باملصــاحل التجاريــة لبعــض الشــركات.
−االلتزام بعدم اإلفصاح عن املعلومات غري املرخص بنشرها.
−ال متنــع االتفاقيــة مــن إب ـرام اتفاقيــات ثنائيــة أو إقليميــة لتبــادل املعلومــات عــر الوســائل الس ـريعة
واآلمنــة ،مبــا فيهــا الطــرق اآلليــة أو قبــل وصــول احلمولــة.
−كما ال جيب تأويل هذه املادة بالشكل الذي يلزم بإعادة النظر يف االتفاقيات السابقة.
ثالثــا ـ إجــراءات تنفيــذ اتفاقيــة تيســير التجــارة ومقتضيــات المرونــة
يف  27نوفمــر  2014صــادق أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة علــى بروتوكــول يعــدل اتفاقيــة مراكــش
لتصبــح متضمنــة التفاقيــة تيســر التجــارة اجلديــدة حبيــث يتــم إدخاهلــا ضمــن احلزمــة الواحــدة وتصبــح
بذلــك اتفاقيــة متعــددة األطـراف تســري علــى مجيــع الــدول األعضــاء.
ويشــر الربوتوكــول املذكــور إىل أن االتفاقيــة ســتدخل حيــز النفــاذ وفقــا للفقــرة  3مــن املــادة( )X
مــن اتفاقيــة مراكــش الــي تنــص علــى شــرط التصديــق عليهــا مــن قبــل ثلثــي الــدول األعضــاء يف املنظمــة
لتصبــح نافــذة بالنســبة جلميــع الــدول األعضــاء .ومازالــت االتفاقيــة حــى تاريــخ صياغــة هــذه الوثيقــة مل
تدخــل حيــز النفــاذ لعــدم اكتمــال النصــاب إىل اآلن.
لكــن الرتتيبــات األوليــة املتعلقــة بالتنفيــذ جاريــة علــى قــدم وســاق لتهيئــة منــاخ مالئــم للتطبيــق الفعلــي
لالتفاقيــة منهــا مطالبــة الــدول الناميــة بتعيــن االلتزامــات الــي تعتــزم تطبيقهــا مباشــرة بعــد دخــول االتفاقيــة
حيــز النفــاذ ،حيــث تضمنــت اتفاقيــة تيســر التجــارة أحكامــا تتيــح مرونــة كبــرة يف تنفيــذ االلتزامــات
املتضمنــة بــه ومنحــت كل دولــة مــن الــدول الناميــة حــق توزيــع تلــك االلتزامــات إىل اجملموعــات الثــاث
التاليــة وذلــك حســب فـرات التنفيــذ الــي تراهــا مناســبة:
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1.1جمموعــة ( )Aتشــمل االلتزامــات الــي تقــرر الدولــة تنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ
والــي يتــم إخطــار منظمــة التجــارة بقائمــة االلتزامــات املدرجــة حتــت هــذه الفئــة.
2.2جمموعــة ( )Bو تشــمل االلتزامــات الــي تقــرر الدولــة تنفيذهــا بعــد مــرور فــرة انتقاليــة والــي يتــم
إخطــار منظمــة التجــارة العامليــة بقائمــة االلتزامــات املتعلقــة هبــا والفــرة االنتقاليــة املزمــع بــدأ التنفيــذ
بعــد انتهائهــا.
3.3جمموعــة ( )Cو تشــمل االلتزامــات الــي تقــرر الدولــة تنفيذهــا بعــد فــرة زمنيــة معينــة مــع شــرط
احلصــول علــى مســاعدة فنيــة قصــد بنــاء قــدرات متكنهــا مــن التنفيــذ.
وفعــا طلبــت منظمــة التجــارة العامليــة مــن الــدول األعضــاء يف هــذه املرحلــة إخطارهــا بااللتزامــات
الــي تنــوي تضمينهــا يف جمموعــة( )Aفقــط ،حيــث توصلــت حــى اآلن بإخطــار عــدد مــن الــدول الناميــة
مــن بينهــا إخطــار مجيــع دول جملــس التعــاون املتعلقــة بالفئــة ( )Aالواجبــة التنفيــذ فوريــا مباشــرة بعــد دخــول
االتفاقيــة حيــز النفــاذ.
ويظهــر اجلــدول املبــن أدنــاه االلتزامــات الــي تقدمــت هبــا دول اجمللــس خبصــوص الفئــة ( )Aمــن
االلتزامــات والواجــب تنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ:
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التزامات دول مجلس التعاون الخاصة بالفئة ()A

عدد

التنفيذ ـ فئة A

االلتزام
نشر مجيع املعلومات املتعلقة باالسترياد والتصدير والعبور

01

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

إتاحة املعلومات على شبكة اإلنرتنت

02

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

إنشاء نقطة استعالم

03

اإلمــارات ،الســعودية ،قطــر،
الكويــت

اإلخطار

04

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

2

املشــاورات املســبقة مــع رجــال األعمــال حــول مشــاريع القوانــن واللوائــح
اجلديــدة والتعديــات الــي تط ـرأ علــى القوانــن واللوائــح املوجــودة

05

اإلمــارات ،عمــان ،قطــر،
ا لكو يــت

3

القرارات املسبقة عند الطلب وإلزاميتها جلميع نقط الدخول

06

السعودية ،قطر ،الكويت.

4

إجراءات املراجعة والطعن يف القرارات

07

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

5

ترتيبــات أخــرى تتعلــق بعمليــات تقييــم األخطــار عنــد اســترياد املـواد الغذائيــة
وغــذاء احليـوان

08

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

تدابري متعلقة باإلتاوات و الرسوم احملصلة و فرض الغرامات

09

الســعودية،

المادة

1

6
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اإلمــارات،
عمــان ،قطــر

االفراج عن السلع وختليصها على أساس أفضل املمارسات

7

املعاجلة املسبقة قبل الوصول

10

السعودية ،قطر ،والكويت

الدفع االلكرتوين

11

اإلمــارات ،الســعودية، ،
قطــر ،الكويــت

الفصل بني عمليت اإلفراج والتحديد النهائي للرسوم

12

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

إدارة املخاطر

13

اإلمارات ،السعودية ،قطر

التدقيق بعد التخليص

14

اإلمارات ،السعودية ،قطر

متوسط فرتة اإلفراج

15

اإلمارات ،السعودية ،قطر

املشغلون املعتمدون

16

السعودية

الشحن السريع

17

اإلمــارات ،الســعودية ،قطــر،
الكويــت

السلع القابلة للتلف

18

اإلمارات ،السعودية ،قطر

التنسيق بني وكاالت احلدود

8

9

اإلمارات ،السعودية ،قطر

توحيد أوقات العمل

19

اإلمارات ،السعودية ،قطر

املراقبة املشرتكة

20

اإلمارات ،السعودية ،قطر

توحيد اإلجراءات

21

اإلمارات ،السعودية ،قطر

االستخدام املشرتك للمكاتب والتجهيزات

22

اإلمارات ،السعودية ،قطر

مراكز حدودية ذات املنفذ الواحد

23

اإلمارات ،السعودية ،قطر

حركة البضائع حتت رقابة اجلمارك قصد االسترياد

24

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت
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اإلجراءات الشكلية والوثائق

10

مراجعة اإلجراءات

25

قبول النسخ

26

استخدام املعايري الدولية

27

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

النافذة الواحدة للتخليص اجلمركي

28

قطر

الفحص قبل الشحن

29

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

استخدام الوسطاء اجلمركيني

30

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

إجراءات حدودية مشرتكة و متطلبات وثائق موحدة

31

الســعودية،
اإلمــارات،
عمــان ،قطــر ،الكويــت

إتاحة إمكانية إرجاع البضائع املرفوضة

32

الســعودية،
اإلمــارات،
الكويــت ،عمــان ،قطــر

ترخيــص الدخــول املؤقــت للســلع بإعفــاء جزئــي أو كلــي مــن رســوم وضرائــب
االســترياد إذا كان اهلــدف النهائــي إعــادة تصديرهــا يف آجــال معينــة و مل يتــم
إدخــال أي حتويــل عليهــا

33

الســعودية،
اإلمــارات،
الكويــت ،عمــان ،قطــر

حرية العبور
رسوم متناسبة مع اخلدمة املقدمة

34

الســعودية،
اإلمــارات،
الكويــت ،عمــان ،قطــر

الفصل بني العبور واالسترياد

35

الســعودية،
اإلمــارات،
الكويــت ،عمــان ،قطــر

إجراءات عبور ال تشكل عبئا غري ضروري

36

الســعودية،
اإلمــارات،
الكويــت ،عمــان ،قطــر

إمكانية املعاجلة املسبقة لوثائق العبور

37

اإلمــارات،
الكويــت،

الســعودية،
قطــر

التعاون بني الدول لتسهيل العبور

38

اإلمــارات،
الكويــت،

الســعودية،
قطــر

12

التعاون اجلمركي هبدف تقاسم املعلومات

39

اإلمارات ،السعودية ،قطر

23

إنشاء جلنة وطنية لتيسري التجارة

40

الســعودية،
اإلمــارات،
الكويــت ،عمــان ،قطــر

11

-49-

رابعــا ـ االلتزامــات األساســية لــدول مجلــس التعــاون بموجــب اتفاقيــة تيســير التجــارة
تلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة دول جملــس التعــاون بتنفيــذ مجيــع مقتضياهتــا علــى املــدى القصــر
واملتوســط والبعيــد .وتظهــر مــن اجلــدول املشــار إليــه أعــاه االلتزامــات فوريــة التنفيــذ أي تلــك الــي ســتبدأ
دول اجمللــس بتنفيذهــا مباشــرة بعــد دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ والــي مت تعيينهــا مــن قبــل دول اجمللــس
نفســها ضمــن الفئــة ( .)Aونقــرح حتــت هــذا املبحــث أن نؤكــد علــى بعــض االلتزامــات األساســية
املتضمنــة باتفاقيــة تيســر التجــارة والــي تبــدو ذات األمهيــة اخلاصــة بالنســبة للمصــاحل املعنيــة يف دول
اجمللــس ،بغــض النظــر عــن الفــرة احملــددة لتنفيذهــا.
 .1نشر المعلومات:
تلزم االتفاقية يف املادة األوىل دول اجمللس بنشر املعلومات اخلاصة باالسترياد والتصدير واإلجراءات
املتعلقــة بالتخليــص اجلمركــي واإلف ـراج عــن البضائــع املوجهــة لالســترياد عــر وســائل إلكرتونيــة وإخطــار
منظمــة التجــارة العامليــة باملوقــع املخصــص هلــا علــى شــبكة اإلنرتنــت .كمــا تلــزم االتفاقيــة دول اجمللــس
بإنشــاء نقــاط اســتعالم لتمكــن التجــار واملعنيــن مــن املســتوردين واملصدريــن بطلــب املعلومــات الــي
تســاعدهم علــى ختطيــط وبرجمــة عملياهتــم التجاريــة يف ظــروف جيــدة.
ويف هــذا اإلطــار تكــون كل دولــة مــن دول اجمللــس ملزمــة بإنشــاء نقطــة اســتعالم واحــدة ،وميكنهــا
أن تنشــئ عــددا مــن نقــاط االســتعالم حســب اإلمكانيــات املتوفــرة لديهــا .كمــا ميكــن لــدول اجمللــس
جمتمعــة أن تنشــئ نقطــة اســتعالم أو نقــاط اســتعالم موحــدة تــزود املعنيــن باألمــر باملعلومــات الالزمــة
حــول اإلجـراءات والتدابــر القانونيــة واملؤسســية املوحــدة يف إطــار االتفاقيــة االقتصاديــة واالحتــاد اجلمركــي
لــدول جملــس التعــاون.
 .2القرارات المسبقة:
تشــكل الق ـرارات املســبقة أحكامــا يف غايــة األمهيــة وتطــورا جديــدا مقارنــة مــع بنــود اتفــاق جــات
 .1994وتلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة يف املــادة الثالثــة دول اجمللــس بإصــدار قـرارات مســبقة خطيــا عنــد
الطلــب املقــدم علــى شــكل خطــي مــن التجــار والشــركات املرخــص هلــم أو مــن ينــوب عنهــم ،خــال فــرة
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زمنيــة معقولــة وقبــل عمليــة االســترياد .وتكــون القـرارات املســبقة صاحلــة لفــرة زمنيــة معينــة ،وملزمــة جملمــوع
القطــر اجلمركــي وجلميــع املكاتــب اجلمركيــة ونقــاط الدخــول عنــد احلــدود.
و ميكــن لــدول اجمللــس أن متتنــع عــن إصــدار الق ـرارات املســبقة ألســباب خمتلفــة مثــل عــدم تزويــد
املصــاحل اجلمركيــة باملعلومــات الكافيــة أو عــدم دقتهــا أو عــدم صحتهــا مــع إخطــار صاحــب الطلــب
خطيــا خــال فــرة زمنيــة معقولــة باألســباب واملــررات الــي ترتــب عنهــا ذلــك االمتنــاع .كمــا ميكــن لــدول
اجمللــس أن ترفــض إصــدار قـرارات مســبقة إذا كانــت املســألة املتعلقــة بالطلــب موضــوع إجـراءات إداريــة
أو قضائيــة أو صــدر يف شــأهنا حكــم قضائــي.
ويف حــال إلغــاء أو إهنــاء صالحيــة القـرارات املســبقة خــال مــدة صالحيتهــا تكــون املصــاحل اجلمركيــة
املعنيــة يف دول اجمللــس ملزمــة بإخطــار صاحــب الطلــب خطيــا مــع توضيــح ظــروف ومــررات اختاذهــا
لذلــك الق ـرار .وال ميكــن إلغــاء أو تعديــل الق ـرارات املســبقة بأثــر رجعــي إال يف حالــة مت إصدارهــا علــى
أســاس معلومــات غــر كاملــة أو غــر دقيقــة أو غــر صحيحــة أو هتــدف إىل التضليــل.
كما جزأت اتفاقية تيسري التجارة املوضوعات املتضمنة بالقرارات املسبقة إىل فئتني:
أ .فئــة أوىل تضــم موضوعــن تنــص االتفاقيــة علــى إلزاميــة إصــدار ق ـرارات مســبقة يف شــأهنما ومهــا
تصنيــف بنــد التعريفــة اجلمركيــة للســلع املعنيــة وقواعــد حتديــد منشــئها حبيــث تكــون دول اجمللــس ملزمــة
إلزامــا قانونيــا بإصــدار ق ـرارات مســبقة يف شــأهنما.
ب .فئــة ثانيــة تشــمل موضوعــات اختياريــة :مــن بينهــا طــرق ومعايــر حتديــد قيمــة الســلعة ألغ ـراض
مجركيــة ،وقابليــة تطبيــق مقتضيــات اإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركيــة وتطبيــق األحــكام املتعلقــة باحلصــص
وحصــص التعريفــة وكل املوضوعــات اإلضافيــة الــي تراهــا دول اجمللــس مناســبة إلصــدار ق ـرارات
مســبقة .ورغــم عــدم الصفــة اإللزاميــة هلــذه املوضوعــات إال أن اتفاقيــة تيســر التجــارة تشــجع دول
اجمللــس علــى إصــدار ق ـرارات مســبقة بشــأهنا.
وتلــزم نفــس املــادة (الثالثــة) مــن االتفاقيــة دول اجمللــس بإتاحــة إمكانيــة مراجعــة القـرارات املســبقة أو
قـرار إلغائهــا أو تعديلهــا أو وقــف صالحيتهــا إذا متــت املطالبــة خطيــا بذلــك مــن قبــل صاحــب الطلــب.
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ويتــم تقــدمي طلــب املراجعــة قبــل أو بعــد العمــل بالقـرار املســبق إىل املوظــف أو املصلحــة أو الســلطة الــي
أصــدرت القـرار املســبق أو إىل ســلطة إداريــة عليــا أو ســلطة قضائيــة .إال أن دول اجمللــس غــر ملزمــة يف
هــذا اإلطــار برتتيــب نفــس طــرق الطعــن الواجــب إتاحتهــا فيمــا يتعلــق بقـرارات املصــاحل اجلمركيــة املؤثــرة
فعــا واملباشــرة يف عمليــات االســترياد والتصديــر كمــا مت النــص عليهــا يف الفقــرة  1مــن املــادة  4مــن
اتفاقيــة تيســر التجــارة.
وتلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة دول اجمللــس بنشــر القواعــد والضوابــط املتعلقــة بتطبيــق القـرارات املســبقة
مبــا يف ذلــك املعلومــات الواجــب تزويــد املصــاحل اجلمركيــة هبــا وطريقــة تقدميهــا والفــرة املتوقــع إصــدار
القـرارات املســبقة خالهلــا وفــرة صالحيتهــا .كمــا أن دول اجمللــس ملزمــة بنشــر مجيــع املعلومــات اخلاصــة
بالقـرارات املســبقة الــي تــرى أن هلــا أمهيــة بالنســبة للجهــات املعنيــة األخــرى مــع مراعــاة سـرية املعلومــات
التجاريــة يف هــذا اإلطــار.
تلــزم اتفاقيــة تيســر التجــارة يف مادهتــا الثالثــة رجــال اجلمــارك يف دول جملــس التعــاون بإصــدار قـرارات
مســبقة عنــد طلــب أحــد املتدخلــن التجاريــن .وتتضمــن هــذه الق ـرارات أساســا إلزاميــا موضوعــات
التصنيــف اجلمركــي و قواعــد املنشــأ واختياريــا معايــر التقييــم اجلمركــي للبضائــع ،إعــدادا لعمليــات
االســترياد أو التصديــر .وتكــون هــذه الق ـرارات املســبقة ملزمــة وموحــدة لــدى مجيــع مكاتــب اجلمــارك
ونقــاط الدخــول لفــرة معينــة قــد ت ـراوح بــن ثالثــة أشــهر وأكثــر.
وتســاعد الق ـرارات املســبقة علــى تســهيل إيــداع بيانــات االســترياد والتصديــر والقيــام بعمليــات
اإلفـراج والتخليــص يف ظــروف مالئمــة وضمــان منــاخ مــن التنبــؤ واالســتقرار يف العمليــات التجاريــة عــر
احلــدود .كمــا حتــول دون اســتخدام بعــض القـرارات غــر املنضبطــة كحواجــز غــر مجركيــة أمــام التجــارة
باإلضافــة إىل احلــد مــن النزاعــات بــن التجــار ورجــال اجلمــارك حــول التصنيــف والتقييــم اجلمركيــن
وقواعــد منشــأ الســلع املســتوردة.
 .3إجراءات الطعن والمراجعة:
مــن املقتضيــات اهلامــة يف االتفاقيــة االلت ـزام بتوفــر إمكانيــة طلــب املراجعــة والطعــن يف الق ـرارات
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اإلداريــة الــي تصدرهــا املصــاحل اإلداريــة املعنيــة بعمليــات التصديــر واالســترياد والتخليــص اجلمركــي واإلفـراج
عــن البضائــع .ويعتــر تنفيــذ هــذه االلتزامــات مــن أهــم أهــداف اتفاقيــة تيســر التجــارة ومــن املؤش ـرات
األساســية لألنظمــة التجاريــة يف الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة .ومــن املالحــظ أن دول
اجمللــس عينــت هــذه االلتزامــات ضمــن فئــة ( )Aأي تلــك الــي ســوف تبــدأ بتطبيقهــا فــورا بعــد دخــول
االتفاقيــة حيــز النفــاذ ،الشــيء الــذي يؤشــر علــى تطــور اإلطــار القانــوين الــذي حيكــم التجــارة يف دول
اجمللــس واســتعدادها لتعزيــز عالقاهتــا التجاريــة مــع دول العــامل وتشــجيع االســتثمار األجنــي.
ويف هــذا اإلطــار جتــدر اإلشــارة إىل أن إلزاميــة إتاحــة إمكانيــات املراجعــة اإلداريــة والطعــن القضائــي
تغطــي كل الق ـرارات الــي تؤثــر فعــا ومباشــرة علــى عمليــات االســترياد والتصديــر وإج ـراءات وتدابــر
التخليــص اجلمركــي واإلفـراج عــن البضائــع .وال متتــد االلتزامــات اخلاصــة بإتاحــة إمكانيــة الطعــن القضائــي
إىل تغطيــة القـرارات املســبقة الــي ينحصــر إمكانيــة مراجعتهــا يف املراجعــة اإلداريــة دون الطعــن القضائــي
كمــا جــاء يف املــادة  4:1مــن االتفاقيــة.
 .4المعالجة قبل الوصول:
تشــكل املعاجلة قبل الوصول أحد االلتزامات اهلامة يف االتفاقية وأحد العوامل األساســية يف تيســر
التجــارة وتســهيل املبــادالت بــن الــدول األعضــاء .ورغــم تعيــن هــذه االلتزامــات فقــط مــن قبــل اململكــة
العربيــة الســعودية ودولــة قطــر ودولــة الكويــت ضمــن االلتزامــات الفوريــة (فئــة  ،)Aإال أهنــا جيــب أن تظــل
مــن بــن األهــداف األساســية جلميــع دول اجمللــس يف إطــار تنفيذهــا لالتفاقيــة وتعزيــز إجراءاهتــا وتدابريهــا
املتعلقــة بتيســر التجــارة ودعــم املبــادالت بينهــا وبــن دول العــامل ،ملــا هلــا مــن آثــار واضحــة علــى تسـريع
عمليــات التخليــص اجلمركــي واإلف ـراج عــن البضائــع وبالتــايل علــى خفــض تكلفــة التجــارة والرفــع مــن
كفاءهتــا.
 .5المشغلون المعتمدون:
كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك منــا اللجــوء إىل نظــام املشــغلني املعتمديــن لــدى عــدد كبــر مــن دول
العــامل هبــدف تطويــر برامــج تتيــح للتجــار االســتفادة مــن اإلجـراءات اإلضافيــة لتيســر التجــارة مثــل اإلفـراج
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اجلمركــي السـريع واحلــد مــن الوثائــق ومتطلبــات البيانــات وخفــض عمليــات املعاينــة املاديــة ،الشــيء الــذي
يســاعد علــى توفــر الوقــت واألعبــاء غــر الضروريــة يف عمليــات التصديــر واالســترياد.
ورغــم تعيــن هــذا االلتـزام املتعلــق باملشــغلني املعتمديــن ضمــن االلتزامــات واجبــة التنفيــذ فــورا مــن قبــل
اململكــة العربيــة الســعودية فقــط ،إال أنــه مــن املمكــن جلميــع دول جملــس التعــاون أن تعــزز نظــام املشــغلني
املعتمديــن بوضــع إجـراءات إضافيــة مــن بــن مــا ورد املــادة  7:3مــن االتفاقيــة هبــدف تســهيل عمليــات
االســترياد والتصديــر وتس ـريع عمليــات التخليــص اجلمركــي واإلف ـراج عــن البضائــع ،وتطويــر االعتمــاد
علــى نظــام املشــغلني املعتمديــن باعتبارهــم جتــار «موثوقــن» ميتلكــون ســجالت تدعــم االفـراض مبواصلــة
االلتـزام باملتطلبــات واحـرام القوانــن واللوائــح.
كما ميكن لدول اجمللس أن تدرس إمكانية إبرام اتفاقيات االعرتاف املتبادل للمشغلني املعتمدين
هبــدف تســهيل عمليــات االســترياد والتصديــر للتجــار والشــركات اخلليجيــة العاملــة يف جمــال الصناعــات
التصديرية.
 .6النافذة الواحدة للتخليص الجمركي:
كمــا ســبق ذكــره يشــكل اســتخدام النافــذة الواحــدة الــي يقــوم التاجــر مــن خالهلــا بتقــدمي البيانــات
املطلوبــة لالســترياد أو التصديــر مــرة واحــدة فقــط ،أداة مثاليــة لتيســر التجــارة .ويشــكل إنشــاء وإدامــة
النافــذة الواحــدة التزامــا مــن االلتزامــات األساســية يف اتفاقيــة تيســر التجــارة ودعمــا مباش ـرا ألهــداف
تيســر التجــارة.
ويف هــذا اإلطــار تشــر التجــارب الدوليــة إىل أن إنشــاء النافــذة الواحــدة للتخليــص اجلمركــي يرتتــب
عليه ادخار هام يف تكاليف األعمال وحتسني ظروف تيسري التجارة ،وذلك من خالل توحيد وتبسيط
آلليــة تبــادل املعلومــات ومتطلبــات الوثائــق املتعلقــة بالتخليــص اجلمركــي وإدراج حــى املصــاحل اللوجســتية
ومــوردي اخلدمــات الالزمــة يف االســترياد والتصديــر وتكــون النافــذة الواحــدة جــزءاً مــن اسـراتيجية جــذب
التجــارة الدوليــة وتعزيــز االقتصــاد احمللــي وحتســن التنافســية والرتتيــب الــدويل املرتبــط هبــا.
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ورغــم أن االلت ـزام بإنشــاء النافــذة الواحــدة مل يتــدرج يف التزامــات دول اجمللــس ضمــن فئــة ()A
باســتثناء دولــة قطــر إال أن تفعيــل هــذا االلتـزام يعــد مــن أهــم إجـراءات التنفيــذ املتعلقــة باالتفاقيــة وبتطويــر
وســائل تيســر التجــارة يف احلــدود .ومــن املؤكــد أن لــكل دولــة مــن دول اجمللــس جتربــة هامــة يف اعتمــاد
نظــام النافــذة الواحــدة للتخليــص اجلمركــي وجهــوداً كبــرة لتطويرهــا وتعميمهــا ،إال أن عضويــة دول
اجمللــس يف منظمــة التجــارة العامليــة تلزمهــا بتنفيــذ اتفاقيــة تيســر التجــارة كاملــة ولــو علــى فـرات حبيــث
يســتدعي األمــر االســتعداد مــن اآلن لتنفيــذ االلتزامــات اخلاصــة بالنافــذة الواحــدة ولــو مل يتــم إدراجهــا
ضمــن الفئــة ( )Aمــن االلتزامــات.
 .7التعاون الجمركي:
يشــكل التعــاون اجلمركــي أحــد االلتزامــات األساســية يف اتفاقيــة تيســر التجــارة وخاصــة فيمــا يتلــق
بتبــادل املعلومــات يف جمــال التدقيــق علــى البيانــات اجلمركيــة والوثائــق املصاحبــة هلــا .فقبــل اتفاقيــة تيســر
التجــارة مل تكــن هنــاك قواعــد ملزمــة حتــدد ضوابــط التعــاون اجلمركــي وتبــادل املعلومــات ممــا كان يــؤدي
إىل التماطــل وعــدم االســتجابة لطلبــات التدقيــق اجلمركــي فيمــا يتعلــق ببيانــات االســترياد والتصديــر.
فإتاحــة إمكانيــات تبــادل املعلومــات هبــدف التأكــد مــن نزاهــة البيانــات اجلمركيــة املشــكوك يف دقتهــا
أو غــر الكاملــة مــع وجــوب احـرام سـرية املعلومــات املقدمــة أصبحــت مــن التزامــات الــدول األعضــاء يف
منظمــة التجــارة العامليــة .كمــا أن الــدول مطالبــة بإخطــار جلنــة تيســر التجــارة بنقــاط االتصــال املختصــة
بتبــادل املعلومــات اجلمركيــة.
ومــن املالحــظ أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر هــي الــدول الــي
قدمــت مــن بــن دول اجمللــس التزامــات مبوجــب املــادة  12املتعلقــة بالتعــاون اجلمركــي ضمــن الفئــة ()A
فوريــة التنفيــذ .ومــن املؤكــد أن عــدم االلتـزام الفــوري هبــذه املــادة ال يعــي عــدم اســتعداد الــدول األخــرى
للدخــول يف التعــاون اجلمركــي .إال أنــه جيــب اإلشــارة إىل أن التعــاون اجلمركــي وتبــادل املعلومــات خاصــة
يف جمــال الرقابــة والتدقيــق علــى بيانــات االســترياد يعتمــد علــى قاعــدة املعاملــة باملثــل ،مبعــى أن الــدول الــي
ال تكون يف وضع استعداد لتلبية طلبات التدقيق الصادرة عن الدول األخرى جيب أن متتنع عن تقدمي
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نفــس الطلبــات لتلــك الــدول ،وبالتــايل قــد يرتتــب علــى ذلــك خلــل يف الوســائل الكفيلــة بالرقابــة والتدقيــق
يف البيانــات املشــكوك يف دقتهــا أو نزاهــة أصحاهبــا لــدى املصــاحل اجلمركيــة يف الدولــة.
خالصة:
تعتــر اتفاقيــة تيســر التجــارة االتفاقيــة األوىل الــي مت اعتمادهــا منــذ نشــأة منظمــة التجــارة العامليــة.
كمــا تعــد مــن أهــم االتفاقيــات متعــددة األطـراف الــي هتــدف إىل تيســر املبــادالت التجاريــة بــن الــدول
األعضــاء وتطويــر البنيــات األساســية وتعزيــز اإلجـراءات والتدابــر اجلمركيــة املتعلقــة باالســترياد والتصديــر
والعبور/الرتانزيــت.
كمــا تشــكل اتفاقيــة تيســر التجــارة عامــا مؤثـرا بشــكل كبــر علــى تسـريع حركــة مــرور البضائــع عــر
احلــدود الوطنيــة والتخليــص اجلمركــي واإلف ـراج عــن البضائــع وختفيــف األعبــاء علــى عمليــات االســترياد
والتصديــر والعبور/الرتانزيــت.
ومــن املتوقــع أن ينتــج عــن ذلــك آثــار اقتصاديــة كبــرة علــى املبــادالت التجاريــة الدوليــة حبيــث ســيتم
حســب الدراســات الــي قامــت هبــا بعــض املنظمــات الدوليــة يف هــذا الشــأن توفــر نســبة هائلــة مــن
تكاليــف التجــارة والرفــع مــن قيمــة املبــادالت بشــكل كبــر .كمــا ســيكون لتنفيــذ اتفاقيــة تيســر التجــارة
انعكاســات قانونيــة وفنيــة علــى املصــاحل احلكوميــة املعنيــة للــدول األعضــاء حبيــث ســيرتتب علــى تنفيــذ
االتفاقيــة آثــار إجيابيــة علــى تطويــر القوانــن واللوائــح والتدابــر واإلجـراءات والبنيــات األساســية واإلداريــة
املعنيــة باالســترياد والتصديــر والتخليــص اجلمركــي ،ومســامهة فعالــة يف الرفــع هبــذه املؤسســات إىل مســتوى
املعايــر الدوليــة.
وممــا ال شــك فيــه ســيكون هلــذه االنعكاســات نصيــب وافــر بالنســبة لــدول جملــس التعــاون الــي تعمــل
جاهــدة علــى تطويــر مجيــع وســائل تيســر التجــارة لديهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق باإلج ـراءات والتدابــر
والضوابــط الــي حتكــم ســر عمليــات االســترياد والتصديــر والعبور/الرتانزيــت .كمــا ال توفــر دول اجمللــس
جهــدا يف تطويــر البنيــات األساســية واملؤسســات املعنيــة هبــذه اجملــاالت هبــدف تعزيــز الشــفافية واحلكامــة
وعصرنــة املؤسســات احلكوميــة املعنيــة بتيســر التجــارة ،ممــا ســيكون لــه انعكاســات متبادلــة بــن تنفيــذ
اتفاقيــة تيســر التجــارة واجلهــود الوطنيــة واملوحــدة لــدول اجمللــس يف هــذا اجملــال.
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الفصل الثالث
االتفاقيــات املتعلقة بمكافحة املمارســات الضارة يف التجارة
مقدمة:
يف حماولــة منهــا لوضــع بعــض احلــدود حلريــة التجــارة وانفتــاح األسـواق هبــدف احلــد مــن الضــرر احملتمــل
حدوثــه يف إطــار حتريــر التجــارة الدوليــة ،وضعــت منظمــة التجــارة العامليــة قواعــد يف غايــة األمهيــة لتمنــح
الــدول األعضــاء وســائل قانونيــة حلمايــة إنتاجهــا الوطــي وأس ـواقها احملليــة وحماربــة األض ـرار احملتملــة يف
إطــار قانــوين واضــح وموضوعــي وملــزم .
وقــد حتــدث هــذه األضـرار بأســباب خمتلفــة منهــا مــا قــد ينتــج عــن إغـراق األسـواق الوطنيــة ،ومنهــا
مــا قــد ينتــج عــن دعــم الســلطات العموميــة لبعــض فــروع اإلنتــاج أو الشــركات يــؤدي إىل أض ـرار يف
األس ـواق املســتوردة أو ضــد منتجــات منافســة لدولــة أو دول أخــرى ،ومنهــا كذلــك مــا قــد ينتــج عــن
تدفــق كميــات هائلــة مــن الســلع يف أسـواق وطنيــة حتــدث إثــره أضـرار علــى تلــك األسـواق أو يتــم التهديــد
حبــدوث األضـرار املذكــورة.
فأمــام احتمــال وقــوع هــذه األضـرار الناجتــة عــن هــذه املســببات الثــاث املختلفــة ،وضعــت منظمــة
التجــارة العامليــة ثــاث اتفاقيــات تعــى هبــذه الظواهــر:
األوىل هي اتفاقية حماربة اإلغراق.
الثانية هي اتفاقية الدعم واإلجراءات التعويضية.
الثالثة هي اتفاقية التدابري الوقائية.
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املبحث األول
اتفاقيــة مكافحة اإلغراق
تعــرف اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة ظاهــرة اإلغـراق بأهنــا حالــة دخــول ســلعة إىل األسـواق الوطنيــة
بســعر أقــل مــن قيمتهــا احلقيقيــة الــي يعكســها عــادة ســعر نفــس الســلعة أو الســلعة املماثلــة هلــا يف أسـواق
البلــد املصــدر .وإذا مل توجــد الســلعة املماثلــة يف ســوق البلــد املصــدر يتــم اعتمــاد ســعر الســلعة املماثلــة
يف بلــد اســترياد آخــر ،وإذا مل تتوفــر ســلع مماثلــة يف بلــد اســترياد آخــر أو أســعار قابلــة للمقارنــة يف البلــد
املســتورد اآلخــر يتــم اعتمــاد القيمــة املبنيــة الــي يتــم حتديدهــا مــن خــال حســاب تكلفــة اإلنتــاج إضافــة
هلامــش معقــول مــن الربــح ومصاريــف البيــع.
وكي يثبت أن هناك إغراق مينح احلق للبلد املســتورد أن يتخذ اإلجراءات الالزمة أي تطبيق رســوم
إغـراق علــى الســلع املســتوردة البــد أن يشــكل اســترياد هــذه الســلع موضــوع اإلغـراق ضــررا علــى فــرع مــن
فروع اإلنتاج الوطنية ،وأن تثبت العالقة السببية بني دخول السلع املستوردة موضوع اإلغراق والضرر
احملــدث علــى فــرع االنتــاج الوطــي .
كمــا تنــص اتفاقيــة مكافحــة اإلغ ـراق بوضــوح علــى طــرق تقييــم اإلغ ـراق وإثبــات الضــرر وحتديــد
العالقــة الســببية ،وكذلــك طــرق إج ـراء التحقيقــات وإج ـراءات تطبيــق رســوم اإلغ ـراق.
ويف هــذا اإلطــار جتــدر اإلشــارة إىل أن الــدول األعضــاء مطالبــة بإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة
جبميــع اإلجـراءات اهلادفــة إىل مكافحــة اإلغـراق وأن تقــوم بوضــع التشـريعات الالزمــة يف جمــال مكافحــة
اإلغ ـراق وإنشــاء مؤسســات معنيــة بالتحقيقــات يف هــذا اجملــال تعــرف بســلطات التحقيــق .كمــا جيــب
أن نؤكــد يف هــذا اإلطــار علــى دور الشــركات واملصانــع والقطــاع اخلــاص لكونــه هــو الفاعــل األساســي
الــذي يتأثــر باإلغـراق وهــو الــذي ينــاط بــه دور استكشــاف اإلغـراق والتنبيــه إىل أضـراره قبــل وقوعهــا أو
اســتفحاهلا والتقــدم بالشــكاوى إىل اجلهــات احلكوميــة املختصــة والتعــاون معهــا ومــع الســلطات املكلفــة
بالتحقيــق يف هــذا اجملــال.
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مــن أهــم االتفاقيــات املتعلقــة مبكافحــة املمارســات الضــارة يف التجــارة وامللزمــة لــدول جملــس التعــاون
اتفاقيــة مكافحــة اإلغ ـراق الــي تعــرف اإلغ ـراق بأنــه دخــول ســلعة إىل األس ـواق الوطنيــة بســعر أقــل مــن
قيمتهــا العاديــة أو احلقيقيــة الــي يتــم حتديدهــا عــادة بالقيــاس مــع ســعر نفــس الســلعة أو الســلعة املماثلــة
هلــا يف أسـواق البلــد املصــدر .وإذا تعــذر وجــود ســلعة مماثلــة يف ســوق التصديــر فيتــم اعتمــاد ســعر الســلعة
املماثلــة يف بلــد تصديــر آخــر وإذا مل تتمكــن الدولــة املســتوردة مــن حتديــد ســعر مبيعــات يف بلــد تصديــر
آخــر للســلعة املماثلــة فيتــم اعتمــاد تكلفــة اإلنتــاج إضافــة هلامــش معقــول مــن الربــح ومصاريــف البيــع .
وعنــد إثبــات وقــوع اإلغ ـراق متنــح االتفاقيــة احلــق للدولــة العضــو املســتوردة أن تتخــذ اإلج ـراءات
الالزمــة أي تطبيــق رســوم إغ ـراق علــى الســلع املســتوردة إضافــة إىل الرســوم اجلمركيــة املطبقــة اعتياديــا.
ولكــي يتــم إثبــات وقــوع اإلغـراق البــد أن يشــكل اســترياد هــذه الســلع ضــررا علــى منتــج أو فــرع مــن
فــروع اإلنتــاج الوطنيــة ،وأن تثبــت العالقــة الســببية بــن دخــول الســلع املســتوردة بســعر إغـراق والضــرر
احملــدث علــى فــرع اإلنتــاج الوطــي .كمــا توضــح االتفاقيــة طــرق تقييــم اإلغ ـراق وإثبــات الضــرر وحتديــد
العالقــة الســببية وكذلــك طــرق القيــام بالتحقيقــات وإجـراءات تطبيــق الرســوم التصحيحيــة املســماة برســوم
اإلغ ـراق .وميكــن للــدول األعضــاء الــي جتــادل فــرض رســوم إغ ـراق مــن قبــل دول أعضــاء أخــرى وأن
تلجــأ لنظــام تســوية النزاعــات يف هــذا الشــأن.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن الــدول األعضــاء مطالبــة بإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة جبميــع التدابــر
املتعلقــة مبكافحــة اإلغـراق وأن تقــوم قبــل تطبيــق مقتضيــات االتفاقيــة بوضــع تشـريعات يف جمــال مكافحــة
اإلغ ـراق وإنشــاء مؤسســات خمتصــة بالتحقيقــات يف هــذا اجملــال .
أوال ـ تحديد مفهوم اإلغراق:
اإلغـراق هــو تصديــر بضاعــة بســعر أقــل مــن قيمتهــا العاديــة ،والقيمــة العاديــة هــي الــي يتــم حتديدهــا
مــن خــال الســعر املقــارن للســلعة املماثلــة املعروضــة لالســتهالك يف البلــد املصــدر ،وذلــك يف جمــرى
التجــارة العاديــة.
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ثانيا ـ تحديد القيمة العادية بهدف المقارنة مع سعر التصدير:
القيمــة العاديــة (احلقيقيــة) هــي عــادة الســعر املطبــق يف بلــد التصديــر يف إطــار عمليــات جتاريــة
اعتياديــة للمنتــج املماثــل املوجــه لالســتهالك يف بلــد التصديــر .ويف حــال عــدم وجــود مبيعــات للســلعة
املماثلــة يف بلــد التصديــر تلجــأ الــدول يف حتقيقاهتــا مبوجــب االتفاقيــة إىل طــرق أخــرى لتحديــد القيمــة
العاديــة للبضاعــة.
وتعــي عمليــات جتاريــة اعتياديــة أن يتــم بيــع البضاعــة يف ســوق البلــد املصــدر بســعر الســوق دون
تدخــل س ـواءً مــن اجلهــات احلكوميــة أثنــاء دعمهــا لألســعار أو مــن خــال سياســات الشــركات الــي

هتــدف يف مرحلــة مــن مراحــل مبيعاهتــا إىل بيــع البضاعــة بأقــل مــن تكلفتهــا.

ومــن الواضــح أنــه يف حــال عــدم وجــود مبيعــات مــن نفــس الســلعة يف بلــد التصديــر فــا ميكــن القيــام
باملقارنــة املطلوبــة .كمــا أنــه أحيانــا يكــون حجــم املبيعــات مــن نفــس الســلعة ضعيفـاً ال ميكــن مــن إجـراء

املقارنــة .وحــى تكــون مســتويات املبيعــات كافيــة إلج ـراء املقارنــة البــد أن متثــل أكثــر مــن  5باملائــة مــن

الصــادرات مــن نفــس املنتــج إىل البلــد الــذي جيــري التحقيقــات (البلــد املتضــرر).
ثالثا ـ معايير أخرى لحساب القيمة العادية:
عندمــا ال ميكــن حتديــد القيمــة العاديــة مــن خــال القيــاس بســعر املبيعــات يف بلــد التصديــر ،تتيــح
االتفاقيــة اســتخدام بدائــل أخــرى حلســاب القيمــة العاديــة مــن خــال إحــدى الطريقتــن التاليتــن:
1 .1سعر املنتج يف سوق بلد ثالث غري بلد التصدير وبلد االسترياد.
2 .2القيمــة املبنيــة للمنتــج الــي يتــم حســاهبا علــى أســاس تكلفــة اإلنتــاج مضافــا إليهــا النفقــات اإلداريــة
ونفقــات التســويق والنفقــات العامــة وهامــش الربــح .وتنــص االتفاقيــة علــى تفاصيــل القواعــد الواجــب
اعتمادهــا حلســاب القيمــة املبنيــة.
رابعا ـ مفهوم السلعة المماثلة :
−هي السلعة املطابقة يف مجيع جوانبها للسلعة املستوردة.
−و يف غيــاب الســلعة املماثلــة ميكــن اعتبــار الســلعة ولــو مل تكــن مطابقــة يف مجيــع جوانبهــا للســلعة
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املســتوردة لكــن خصائصهــا تتشــابه إىل حــد كبــر مــع خصائــص الســلعة املســتوردة.
−تكمن أمهية مفهوم الســلعة املماثلة يف كوهنا تشــكل أســاس حتديد الشــركات الوطنية املنتجة للســلعة
املماثلــة وبالتــايل حتديــد فــرع اإلنتــاج الوطــي ومســتوى الضــرر احملتمــل وقوعه.
خامسا ـ مفهوم مجرى التجارة العادية:
مل تعــرف االتفاقيــة مفهــوم جمــرى التجــارة العاديــة .وتــرى بعــض الــدول األعضــاء أن املبيعــات الــي
تتــم بــن طرفــن أو أطـراف يف إطــار اتفاقــات معينــة تشــكل مبيعــات خــارج جمــرى التجــارة العاديــة .وتشــر
االتفاقيــة إىل أن املبيعــات بأســعار أقــل مــن تكلفــة اإلنتــاج تتــم خــارج جمــرى التجــارة العاديــة (املــادة
 .)2.2.1وتتــم املبيعــات احملليــة بأســعار أقــل مــن تكلفــة اإلنتــاج أخــذا باالعتبــار املصاريــف اإلداريــة
والتكاليــف العامــة؛ ويتــم النظــر إليهــا كأهنــا خــارج جمــرى التجــارة العاديــة وال يعتــد هبــا لتحديــد القيمــة
العاديــة.
جيب على السلطات املكلفة بالتحقيق إثبات أن هذه املبيعات متت يف إطار زمين ممتد وبكميات
كافية و بأسعار ال ميكن معها استعادة تكاليف اإلنتاج يف فرتة زمنية معقولة.
كمــا حــددت االتفاقيــة احلــاالت الــي ال ميكــن اعتمــاد األســعار كأســاس للقيمــة العاديــة (املــادة
 )2.2وذلــك حــن ال يوجــد مبيعــات مــن نفــس املنتــج يف جمــرى التجــارة العاديــة ،أو حــن ال متكــن
املبيعــات املوجــودة مــن القيــام مبقارنــة حقيقيــة بســبب وضــع خــاص يف الســوق أو ضعــف حجــم املبيعــات
يف الســوق احملليــة للبلــد املصــدر (أقــل مــن  5%مــن حجــم التصديــر إىل بلــد االســترياد) .يف هــذه األحـوال
يتــم حتديــد القيمــة العاديــة مــن خــال ســعر التصديــر إىل بلــد اخــر أو مــن خــال القيمــة املبنيــة.
سادساً ـ شروط فرض رسوم إغراق:
كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يتعــن علــى الدولــة العضــو كــي تكــون حمقــة يف اختــاذ تدابــر إغـراق
البــد هلــا مــن حتديــد اإلغـراق والضــرر الناتــج عنــه والعالقــة الســببية بــن اإلغـراق والضــرر .وبالتــايل البــد
مــن القيــام بتحقيــق يتمحــور علــى هــذه العناصــر:
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1.1أنواع الضرر:
حــددت االتفاقيــة أنـواع الضــرر احملتملــة يف وقــوع الضــرر اجلســيم ،أو التهديــد بوقــوع الضــرر أوالتأخــر
امللحــوظ يف إنشــاء فــرع إنتــاج وطــي.
2.2ضوابط تحديد الضرر :
يتم حتديد الضرر من خالل الضوابط املشار إليها كالتايل:
−تقييم موضوعي على أساس براهني موضوعية.
−حتديد آثار الواردات على فرع إنتاج وطين.
−حتديد حجم الواردات موضوع اإلغراق.
−حتديد آثار هذه الواردات على أسعار السلع املماثلة يف سوق االسترياد.
−حتديد آثار هذه الواردات على منتجي السلع املماثلة.
−إباحة التقييم الرتاكمي لآلثار املرتتبة على الواردات موضوع إغراق من دول متعددة.
3.3تحديد التهديد بوقوع الضرر الجسيم:
كما حددت االتفاقية ضوابط حتديد التهديد بوقوع الضرر كما يلي:
−ارتفاع نسبة زيادة الواردات موضوع اإلغراق.
−قدرات املصدر أو املصدرين على مواصلة التصدير.
−اآلثار احملتملة للواردات موضوع اإلغراق على األسعار الداخلية للسلع املماثلة واملخزون.
−أن يتم التقييم على أساس وقائع وليس على توقعات غري واقعية.
−أن يكون التهديد ينبئ بالوقوع الوشيك.
4.4معايير تحديد الضرر:
−نقص يف مبيعات من السلعة املماثلة.
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−نقص يف األرباح نقص يف اإلنتاج.
−نقص يف حصة السوق.
−نقص يف اإلنتاجية.
−نقص يف استخدام القدرات.
−آثار على السيولة.
−آثار على املخازن.
−آثار على التوظيف وعلى الرواتب.
−آثار على النمو.
−آثار على الوصول إىل التمويل.
سابعاً ـ حساب هامش اإلغراق:
تنــص االتفاقيــة علــى طــرق خاصــة حلســاب هامــش اإلغـراق حبيــث يتــم حســاب هامــش اإلغـراق مــن
خــال املقارنــة بــن املتوســط املرجــح للقيمــة العاديــة ومتوســط املرجــح لألســعار جلميــع عمليــات التصديــر
موضــوع املقارنــة ،أو مبقارنــة بــن القيمــة العاديــة للبضاعــة وســعر التصديــر لــكل عمليــة بشــكل انفـرادي،
وذلــك علــى الشــكل التــايل:
هامش اإلغراق =القيمة العادية ـ سعر التصدير
أو
املتوسط املرجح للقيمة العادية ـ املتوسط املرجح لألسعار جملموعة من عمليات التصدير
ثامناً ـ تحصيل رسوم اإلغراق:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بضمــان حتصيــل رســوم اإلغ ـراق دون متييــز وبغــض النظــر عــن
مصدرهــا ،بالنســبة للمنتجــات الــي مت إثبــات اإلغ ـراق بشــأهنا باســتثناء ال ـواردات مــن املصــادر الــي مت
-63-

يف شــأهنا قبــول التعهــد بتحديــد األســعار .كمــا ال جيــوز فــرض رســوم تفــوق هامــش اإلغ ـراق الــذي مت
حتديــده يف التحقيقــات.
تاسعاً ـ انتهاء فرض رسوم اإلغراق:
−بعد  4إىل  6أشهر بالنسبة للتدابري املؤقتة.
−أو بانتهاء فرتة فرض رسوم اإلغراق بعد  5سنوات.
−أو باالتفاق على إبرام التزام باألسعار.
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املبحث الثاني
اتفاقية الدعــم والتدابري التعويضية
أمــا اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة فتشــمل قواعــد قانونيــة وإجـراءات وآليــات ملواجهــة األضـرار
الــي قــد تنجــم عــن الدعــم املقــدم للســلع أو الشــركات أو فــروع اإلنتــاج والــذي قــد يســبب يف أضـرار لفــرع
أو فــروع اإلنتــاج الوطنيــة يف بلــد اســترياد هــذه الســلع .فمــن جهــة تنظــم االتفاقيــة عمليــة تقــدمي الدعــم
يف الــدول األعضــاء ،وتضــع ضوابــط للتدابــر الــي ميكــن للــدول اختاذهــا هبــدف تصحيــح األوضــاع وإزالــة
الضــرر الــذي قــد يرتتــب علــى الـواردات املدعومــة يف بلــد التصديــر.
وقــد عرفــت اتفاقيــة الدعــم بالدعــم املباشــر أو غــر املباشــر املخصــص لشركة/شــركات أو لفرع/فــروع
إنتــاج أو ملنطقة/مناطــق جغرافيــة معينــة .كمــا عرفــت الدعــم بكونــه يشــمل مســامهة ماليــة مــن طــرف
الســلطات العموميــة تنتــج عنهــا ميــزة جتاريــة يف األس ـواق .وصنفــت الدعــم إىل دعــم حمظــور مــن جهــة
ودعــم قــد يــؤدي إىل اختــاذ إجـراءات إذا تبــث أن ضــررا نتــج عنــه علــى فرع/فــروع إنتــاج يف بلــد االســترياد
مــن جهــة أخــرى.
أمــا الدعــم احملظــور فهــو الدعــم الــذي يتــم ربطــه بنتائــج التصديــر أو اســتخدام املكــون الوطــي  .فهــذه
األن ـواع مــن الدعــم حمظــورة صراحــة ومل يعــد هنــاك مــرر إلبقائهــا ومــن حــق كل دولــة عضــو أن تطعــن
فيــه أمــام جهــاز تســوية املنازعــات .ومعــى ربــط الدعــم بنتائــج التصديــر أو اســتخدام املكــون الوطــي هــو
أن تشــرط الســلطات العموميــة أو التابعــة هلــا حتقيــق نتائــج يف عمليــات التصديــر كــي يتــم تقــدمي الدعــم
لشــركة أو فــرع إنتــاج ،كأن يتــم اش ـراط كميــات حمــددة يف عمليــات التصديــر أو كميــات حمــددة يف
اســتعمال املكــون الوطــي يف عمليــات اإلنتــاج .
وتظــل مجيــع أنـواع الدعــم األخــرى غــر حمظــورة لكنهــا قابلــة الختــاذ إجـراءات تصحيحيــة ضدهــا مــن قبــل
الــدول األعضــاء إذا مــا تضــررت أس ـواقها مــن دخــول الســلع املدعومــة وذلــك بفتــح حتقيقــات وفــرض
رســوم إضافيــة عليهــا .ويتــم حتديــد الضــرر مــن خــال ثالثــة عناصــر :أوهلــا إذا تســببت االســتريادات مــن
الســلع املدعومــة بضــرر علــى فــرع أو فــروع إنتــاج البلــد املســتورد ،و ثانيهــا إذا تســببت اســتريادات الســلع
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يف ضــرر جســيم علــى ســوق البلــد املســتورد املشــتكي يف حــال احنـراف الصــادرات ،وثالثهــا إذا تســببت
الســلع املدعومــة عنــد دخوهلــا إىل البلــد املســتورد يف إزالــة املي ـزات املخولــة لبلــد ثالــث مبوجــب التزامــات
(تنــازالت) جــات . 1994
وحــى تتمكــن الدولــة العضــو مــن فــرض رســوم إضافيــة علــى الســلع املدعومــة كإجـراءات تصحيحيــة
تنــص االتفاقيــة علــى وجــوب حتديــد وجــود واردات مدعومــة والضــرر الناجــم عنهــا والعالقــة الســببية بــن
الـواردات مــن الســلع املدعومــة والضــرر احلاصــل .كمــا تنــص اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة بوضــوح
علــى طــرق تقييــم الدعــم املشــوه للتجــارة وإثبــات الضــرر وحتديــد العالقــة الســببية ،وكذلــك طــرق إجـراءات
التحقيقــات وفــرض الرســوم التعويضيــة.
تشــتمل اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى قواعــد قانونيــة وإجـراءات وطــرق ملكافحــة األضـرار
الــي قــد ترتتــب علــى دعــم متنحــه الدولــة العضــو لشــركات أو فــروع إنتــاج يف بلــد التصديــر حبيــث يســبب
اســترياد الســلع املدعومــة يف أضـرار لفــرع أو فــروع إنتــاج يف أسـواق بلــد االســترياد.
 .1مفهوم الدعم :
حددت االتفاقية مفهوم الدعم يف:
−كونــه دعمــا خمصصــا ملنتــج أو شــركة أو شــركات أو لفــرع أو فــروع إنتــاج أو ملنطقــة أو مناطــق
جغرافيــة معينــة .وختصيــص الدعــم شــرط مــن شــروط اعتبــاره دعمــا مبفهــوم اتفاقيــة الدعــم
والتدابــر التعويضيــة ،حبيــث أن الدعــم العــام والشــامل التطبيــق علــى إقليــم دولــة عضــو ال خيضــع
لقواعــد االتفاقيــة.
−وكونــه يشــمل مســامهة ماليــة مــن طــرف الســلطات العموميــة أو مــن قبــل هيئــات أو مؤسســات
وطنيــة أو ترابيــة ختضــع للســلطة احلكوميــة ،والــي تنتــج عنهــا منفعــة تعطــي ميــزة يف األسـواق.
.2فئات الدعم :
كما صنفت االتفاقية أنواع الدعم إىل:
−دعم حمظور.
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−ودعــم قــد يــؤدي إىل االعـراض عليــه واختــاذ إجـراءات إذا ثبــت أن ضــررا نتــج عنــه علــى فــرع أو
فــروع إنتــاج يف بلــد االســترياد .
أمــا الدعــم احملظــور فهــو الدعــم الــذي يتــم اقرتانــه بنتائــج التصديــر أو اســتخدام املكــون الوطــي يف
إنتــاج الســلع مبعــى أن يتــم ربــط الدعــم عضويــا بنتائــج التصديــر .فهــذا النــوع مــن الدعــم حمظــور صراحــة
ومل يعــد هنــاك مــرر إلبقائــه ومــن حــق كل دولــة عضــو أن تطعــن فيــه أمــام جهــاز تســوية املنازعــات.
ومعــى اق ـران الدعــم بنتائــج التصديــر أو اســتعمال املكــون الوطــي هــو أن تشــرط الســلطات
العموميــة أو التابعــة هلــا يف تقــدمي الدعــم لشــركة أو شــركات معينــة أو فــرع أو فــروع إنتــاج وطنيــة تقــدمي
نتائــج يف عمليــات التصديــر ،كأن تشــرط يف دعــم ســلعة معينــة أن يتــم تصديــر كميــات حمــددة منهــا أو
يتــم اســتخدام كميــات حمــددة مــن املكــون الوطــي يف عمليــات إنتاجهــا.
وتظــل مجيــع أنـواع الدعــم األخــرى غــر حمظــورة لكــن منهــا مــا قــد يتــم االعـراض عليــه حبيــث يكــون
موضــوع إجـراءات تقــوم هبــا الــدول األعضــاء إذا مــا تضــررت أسـواقها مــن دخــول الســلع املدعومــة وذلــك
بفــرض رســوم إضافيــة عليهــا.
ويتم حتديد الضرر املرتتب على الدعم من خالل ثالثة أشكال:
أ -أوهلــا أن يرتتــب علــى االســتريادات مــن الســلع املدعومــة ضــررا علــى فــرع أو فــروع إنتــاج للبلــد
املســتورد.
ب -وثانيهــا أن تتســبب اســتريادات الســلع يف ضــرر جســيم علــى ســوق بلــد مشــتكي ثالــث وغالبــا مــا
حيــدث ذلــك يف أوضــاع احنـراف الصــادرات.
ج -وثالثهــا إذا تســببت الســلع املدعومــة عنــد دخوهلــا إىل بلــد عضــو يف إلغــاء امليـزات املخولــة لدولــة أو
دول أعضــاء أخــرى مبوجــب التنــازالت اجلمركيــة املربمــة يف إطــار اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة.
وحــى تتمكــن دول جملــس التعــاون مــن فــرض رســوم إضافيــة علــى الســلع املدعومــة كإج ـراءات
تصحيحيــة تنــص اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى وجــوب حتديــد وجــود ســلع مدعومــة يف دولــة
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التصديــر والضــرر الناجــم عنهــا يف دولــة االســترياد أو علــى مصــاحل دول أعضــاء أخــرى ،والعالقــة الســببية
بــن دخــول الســلع املدعومــة والضــرر القائــم.
وكمــا جــاء يف اتفاقيــة مكافحــة اإلغ ـراق تنــص اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى ضوابــط
حمــددة لرصــد األضـرار وحتديــد الدعــم املرتبــط بــه والقيــام بالتحقيقــات الالزمــة وفــرض الرســوم التعويضيــة
ذات الصلــة.
 .3التدابير التعويضية:
أالقواعد:−حتديد وجود سلع مستوردة مدعومة.
−حتديد الضرر على فرع اإلنتاج الوطين.
−حتديد العالقة السببية بني استرياد السلع املدعومة وحدوث الضرر.
 باإلجراءات:−شــرط التمثيليــة :حــددت االتفاقيــة طــرق حســاب املســتويات الكافيــة الــي يتــم اعتمادهــا لتحديــد
وجــود الدعــم احملــدث للضــرر.
−التحقيقات األولية وفرض الرسوم املؤقتة.
−االلتزامات :منع اتفاقات احلد الطوعي من الصادرات أو ما يسمى باتفاقات املنطقة الرمادية.
−فرتة فرض الرسوم التعويضية  :مخس سنوات.
−إتاحة إمكانية الطعن يف قرارات فرض الرسوم التعويضية.
 .4دعم القطاع الزراعي:
يتــم تطبيــق اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة علــى املنتجــات الزراعيــة إضافــة إىل املقتضيــات
املتضمنــة يف اتفاقيــة الزراعــة واملتعلقــة بالدعــم يف القطــاع الزراعــي .وعنــد تعــارض االتفاقيتــن يتــم العمــل
مبقتضيــات اتفاقيــة الزراعــة.
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 .5المعاملة التفضيلية لصالح الدول النامية:
مت توزيع الدول النامية مبوجب االتفاقية إىل ثالث فئات:
−البلدان األقل منوا .
−البلدان اليت تتوفر على دخل فردي خام سنوي أقل من  1000دوالر.
−الدول النامية األخرى.
مل تلــزم االتفاقيــة الفئتــن األوىل والثانيــة بتطبيــق قواعــد إزالــة دعــم الصــادرات .أمــا الفئــة الثالثــة فهــي
املطالبــة بإزالــة دعــم الصــادرات خــال  8ســنوات وال جيــوز هلــا الزيــادة يف مســتوى الدعــم املوجــود.
أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم املكــون الوطــي أو دعــم تعويــض االســترياد فإزالتــه مفروضــة علــى البلــدان األقــل
منـوا خــال فــرة  8ســنوات وعلــى الــدول الناميــة األخــرى خــال  5ســنوات .كمــا أن الــدول الناميــة ال
ختضــع للقواعــد اخلاصــة بالدعــم القابــل لالعـراض فيمــا يتعلــق ببعــض أنـواع الدعــم مثــل الدعــم املخصــص
لربامــج اخلصخصــة .كمــا أن الــدول املتقدمــة مطالبــة بتطبيــق بعــض املرونــة يف فــرض الرســوم التعويضيــة إذا
كانــت نســبة الســلع املدعومــة يف الــدول الناميــة ال متثــل جــزءا هامــا مــن واردات الدولــة املتضــررة.
 .6التزامات اإلخطار :إلى لجنة الدعم والتدابير التعويضية بما يلي:
−القوانني واللوائح والتدابري.
−الدعم املوجود.
−التحقيقات والتقارير وفرض الرسوم التعويضية.
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املبحث الثالث
اتفاقيــة التدابري الوقائية
تشــكل اتفاقيــة التدابــر الوقائيــة إىل جانــب االتفاقيتــن املذكورتــن أعــاه أحــد أعمــدة قواعــد محايــة
اإلنتــاج الوطــي يف منظمــة التجــارة العامليــة .فقــد اعتمــدت منظمــة التجــارة العامليــة هــذه االتفاقيــة للجــوء
إليهــا عندمــا حيــدث تدفــق كميــات مــن الســلع املســتوردة ضــررا جســيما علــى أس ـواق أو إنتــاج البلــد
املســتورد أو يهــدد حبدوثــه .فلمــا كان ســبب اإلضـرار هــو اخنفــاض ســعر الســلع بأقــل مــن قيمتهــا احلقيقيــة
يف اتفاقيــة مكافحــة اإلغ ـراق ،والدعــم املشــوه للتجــارة يف اتفاقيــة الدعــم واإلج ـراءات التعويضيــة ،فــإن
الضــرر الــذي قــد ينجــم يف إطــار اتفاقيــة اإلجـراءات الوقائيــة يكــون ناجتــا عــن تدفــق كميــات كبــرة مفاجئــة
مــن الســلع هتــدد مصــاحل البلــد املســتورد.
والســتخدام قواعــد هــذه االتفاقيــة يلجــأ البلــد املســتورد املتضــرر إىل احلــد مؤقتــا مــن اســترياد الســلع
الــذي يتبــن أن تدفقهــا بكميــات كبــرة حيــدث أضـرارا علــى فــرع أو فــروع اإلنتــاج الوطنيــة أو إىل فــرض
رســوم مجركيــة إضافيــة علــى الـواردات املعنيــة.
وكمــا هــو الشــأن يف االتفاقيتــن الســابقتني وحــى ميكــن للبلــد املتضــرر أو املهــدد حبــدوث الضــرر
أن يتخــذ التدابــر الالزمــة ،البــد أن حيــدد الكميــات املســتوردة مــن الســلع والتهديــد بالضــرر أو حدوثــه
والعالقــة الســببية بــن تلــك الكميــات مــن الســلع املســتوردة والضــرر أو التهديــد حبدوثــه .
ونظـرا ألمهيــة هــذه االتفاقيــات الثــاث وانعكاســاهتا اهلامــة علــى دول اجمللــس بصفــة خاصــة ،ونظـرا
كذلــك لضــرورة اســتخدام آليتهــا مــن قبــل دول اجمللــس حلمايــة إنتاجهــا الوطــي مــن املمارســات الضــارة
يف التجــارة مــن جهــة ،والــرد مــن جهــة أخــرى علــى التحقيقــات املقامــة جتــاه صــادرات دول اجمللــس،
فســنخصص هلــا فصــا مســتقال نتنــاول فيــه مجيــع تفاصيلهــا وجوانبهــا اهلامــة.
تشــكل اتفاقيــة التدابــر الوقائيــة إىل جانــب االتفاقيتــن املذكورتــن أعــاه أحــد أعمــدة قواعــد
منظمــة التجــارة العامليــة املعنيــة حبمايــة اإلنتــاج الوطــي واألسـواق الداخليــة ومكافحــة املمارســات الضــارة
يف التجــارة.
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وقد اعتمدت الدول األعضاء هذه االتفاقية للجوء إىل مقتضياهتا عندما تشكل كميات مفاجئة
مــن الســلع املســتوردة خط ـرا علــى أس ـواق البلــد املســتورد .فــإذا كان ســبب األض ـرار يف اتفاقيــة حماربــة
اإلغـراق هــو خفــض ســعر الســلعة إىل أقــل مــن قيمتهــا احلقيقيــة ،ويف اتفاقيــة الدعــم والتدابــر التعويضيــة
هــو الدعــم املمنــوح للســلعة يف بلــد التصديــر ،فــإن الضــرر الــذي مــن احملتمــل وقوعــه يف إطــار اتفاقيــة
التدابــر الوقائيــة يكــون ناجتــا عــن تدفــق مفاجــئ لكميــات كبــرة مــن الســلع هتــدد أسـواق البلــد املســتورد.
وتعــد اتفاقيــة التدابــر التعويضيــة يف الواقــع مبثابــة تطبيــق للمــادة التاســعة عشــرة مــن االتفــاق العــام
للتعريفــة والتجــارة  1994واخلاصــة بتعليــق االلتزامــات والتنــازالت املربمــة مبوجــب االتفــاق العــام للتعريفــة
والتجــارة أثنــاء األوضــاع الطارئــة.
فبموجــب هــذه االتفاقيــة ميكــن لــدول جملــس التعــاون إذا تضــررت أسـواقها أو فــرع مــن فــروع إنتاجهــا
بدخــول كميــات هائلــة مــن ســلع معينــة أن تعلــق التزاماهتــا املتضمنــة يف جــداول التزاماهتــا وتلجــأ إىل
احلــد مؤقتــا مــن اســترياد تلــك الســلع أو أن تفــرض رســوما إضافيــة علــى الســلع املســتوردة املعنيــة حســب
اختيارهــا.
وكمــا هــو الشــأن يف االتفاقيتــن الســابقتني  ،البــد لــدول جملــس التعــاون إذا عزمــت علــى اختــاذ
تدابــر يف هــذا اإلطــار أن تعمــل علــى حتديــد الكميــات املســتوردة مــن الســلع وحتديــد الضــرر احلاصــل أو
التهديــد حبدوثــه والعالقــة الســببية بــن اســترياد تلــك الكميــات مــن الســلع املســتوردة والتهديــد بالضــرر أو
حدوثــه علــى إنتاجهــا الوطــي.
1.1ظروف تطبيق االتفاقية:
−ارتفــاع الـواردات بشــكل مفاجــئ :جيــب علــى البلــد املســتورد حتديــد مســتوياته الــذي ميكــن أن يتــم
بشــكل مطلــق أو نســي مقارنــة مــع اإلنتــاج الوطــي.
−ضــرر جســيم :تدهــور عــام ملحــوظ يف وضــع فــرع مــن فــروع اإلنتــاج الوطنيــة .وتعتمــد الدولــة
املســتوردة عــددا مــن املعايــر لتقييــم ذلــك مثــل إيقــاع الزيــادة يف ال ـواردات مــن البضاعــة املعنيــة
واالرتفــاع يف حجمهــا بالنســبة املطلقــة أو النســبية وحصــة اإلنتــاج الوطــي الــذي مت امتصاصــه
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مــن قبــل ال ـواردات املرتفعــة وتغــر مســتويات املبيعــات واإلنتــاج ومســتويات املخــازن واإلنتاجيــة
واســتخدام الطاقــات واألربــاح واخلســارة والتوظيــف يف فــرع اإلنتــاج الوطــي.
−التهديــد بوقــوع الضــرر :استشــعار اقـراب حــدوث الضــرر علــى أســاس أحــداث واقعيــة وبالتقييــم
بنفــس املعايــر املشــار إليهــا أعــاه ،والــذي مينــح احلــق يف فــرض تدابــر وقائيــة.
−حتديــد العالقــة الســببية مــن خــال مــررات موضوعيــة بــن ارتفــاع الـواردات وحــدوث الضــرر علــى
اإلنتــاج الوطــي .وإذا كان الضــرر ناجتــا عــن أســباب أخــرى فــا جيــوز فتــح التحقيــق.
2.2التدابير الوقائية النهائية:
ميكــن للــدول األعضــاء أن تفــرض تدابــر وقائيــة مؤقتــة علــى أســاس حتقيقــات أوليــة وذلــك مــن خــال
وقــف مؤقــت للـواردات .وميكــن فــرض التدابــر النهائيــة بعــد القيــام بتحقيقــات هنائيــة علــى شــكل إيقــاف
لل ـواردات مــن الســلع موضــوع التحقيــق .لكــن مــن املمكــن للدولــة العضــو املتضــررة أن تفــرض رســوما
إضافيــة عوضــا عــن إيقــاف الـواردات إذا ارتــأت ذلــك .ويتــم فــرض التدابــر الوقائيــة بشــكل عــام وبــدون
متييــز ،علمــا بوجــود إمكانيــة معاملــة البلــدان الناميــة معاملــة تفضيليــة مــن قبــل الــدول املتقدمــة الــي متتنــع
عــن فــرض تدابــر وقائيــة جتــاه ال ـواردات الصــادرة مــن البلــدان الناميــة والــي تكــون مســتوياهتا أقــل أمهيــة
مقارنــة مبجمــوع الـواردات املرتفعــة.
3.3التدابير الوقائية المؤقتة:
ميكــن فــرض تدابــر مؤقتــة مبوجــب حتقيقــات أوليــة علــى شــكل الرفــع مــن الرســوم اجلمركيــة علــى
أســاس إمكانيــة اســتعادهتا وخــال فــرة ال تفــوق  200يــوم.
4.4المنطقة الرمادية:
مت منــع اتفاقــات احلــد الطوعــي للصــادرات أو مــا يســمى باتفاقــات املنطقــة الرماديــة الــي كانــت
ســارية النفــاذ خــال فــرة جــات .1947
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5.5اإلخطار إلى منظمة التجارة العالمية:
تلزم االتفاقية الدول األعضاء اإلخطار إىل جلنة التدابري الوقائية مبا يلي:
−القوانني واللوائح.
−فرض التدابري الوقائية .
−التحقيقات والتقارير.
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املبحث الرابع
تطبيق االتفاقيات الخاصة باملمارســات الضارة
يف دول مجلــس التعاون
يف إطــار مكافحــة املمارســات الضــارة يف التجــارة وتنفيــذا لالتفاقيــات الثــاث املذكــورة أعــاه ،جتــدر
اإلشــارة إىل أن دول جملــس التعــاون اعتمــدت القانــون املوحــد ملكافحــة اإلغ ـراق والتدابــر التعويضيــة
والوقائيــة والئحتــه التنفيذيــة.
ويتــوىل تطبيــق أحــكام القانــون املوحــد والئحتــه التنفيذيــة كل مــن اللجنــة الوزاريــة واللجنــة الدائمــة
ومكتــب األمانــة الفنيــة ،كل يف جمــال اختصاصاتــه.
وختتــص اللجنــة الوزاريــة املكونــة مــن وزراء دول اجمللــس املعنيــن باعتمــاد فــرض التدابــر النهائيــة
املتعلقــة مبكافحــة املمارســات الضــارة أو متديــد أو وقــف هــذه التدابــر أو إهنائهــا أو الزيــادة فيهــا أو
خفضهــا .كمــا عهــد للجنــة الوزاريــة بتســوية املنازعــات الــي تنشــأ بــن دول اجمللــس يف تفســر أو تنفيــذ
القانــون املوحــد والنظــر يف التظلمــات املتعلقــة بالقـرارات والتحديــدات النهائيــة الصــادرة تنفيــذا ألحــكام
القانــون املوحــد والئحتــه التنفيذيــة وغريهــا مــن االختصاصــات يف هــذا اجملــال.
وتتكــون اللجنــة الدائمــة مــن وكالء وزارات اجلهــات املعنيــة بالــدول األعضــاء وختتــص باختــاذ التدابــر
واإلجراءات وفقا ألحكام القانون املوحد مبا يف ذلك فرض التدابري املؤقتة واقرتاح فرض التدابري النهائية
ملكافحــة اإلغـراق والتدابــر التعويضيــة النهائيــة ملكافحــة الدعــم والتدابــر الوقائيــة النهائيــة لتصحيــح اخللــل
الــذي يرتتــب عــن الزيــادة يف الـواردات و غريهــا مــن االختصاصــات املنصــوص عليهــا يف القانــون املوحــد.
كمــا أنشــأت دول اجمللــس مبوجــب نفــس القانــون مكتــب األمانــة الفنيــة ملكافحــة املمارســات الضــارة
يف التجــارة الدوليــة حتــت مظلــة األمانــة العامــة جمللــس التعــاون ختتــص:
−بتنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضري الجتماعاهتا.
−متابعة تنفيد قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
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−تقدمي املشورة والدعم الفين للمنتجني واملصدرين اخلليجيني.
−تلقي شكاوى املمارسات الضارة.
−وإجراء التحقيقات املتعلقة باملمارسات الضارة يف التجارة.
−والعمــل علــى نشــر الوعــي وتنميــة املعرفــة يف الــدول األعضــاء مبفاهيــم املمارســات الضــارة يف
التجــارة وغريهــا مــن االختصاصــات املنصــوص عليهــا يف القانــون املوحــد.
وكمــا جــاء يف مقدمتــه ،يهــدف القانــون املوحــد ملكافحــة اإلغ ـراق والتدابــر التعويضيــة والوقائيــة
والئحتــه التنفيذيــة إىل ضمــان وســائل قانونيــة ومؤسســية موحــدة حلمايــة اإلنتــاج الوطــي مــن املمارســات
الضارة يف التجارة ،وذلك يف إطار األهداف األساسية لالتفاقية االقتصادية املوحدة وأهداف التكامل
االقتصــادي لــدول اجمللــس.
وبذلــك ميثــل القانــون املوحــد ملكافحــة اإلغـراق والتدابــر التعويضيــة والوقائيــة لــدول جملــس التعــاون
أمهيــة خاصــة بالنســبة للصناعــة احملليــة لــدول اجمللــس ،باعتبــاره يوفــر احلمايــة ضــد املمارســات الضــارة يف
التجــارة ،احملتمــل وقوعهــا مــن خــال إغـراق أسـواقها أو وجــود دعــم مشــوه للتجــارة يف بلــد التصديــر أو
مــن خــال زيــادات هائلــة يف الـواردات حتــدث أضـرارا باإلنتــاج الوطــي أو هتــدد حبدوثــه أو تعيــق إقامــة
صناعــات يف دول اجمللــس.
ومــن جهــة أخــرى يعــد القانــون املوحــد اســتكماال لتفعيــل االحتــاد اجلمركــي لــدول اجمللــس ،واســتيفاءً
ملتطلبــات عضويــة دول اجمللــس والتزاماهتــا يف منظمــة التجــارة العامليــة ،حيــث أصبحــت اتفاقيــات منظمــة
التجــارة العامليــة الثــاث املتعلقــة مبكافحــة اإلغـراق والدعــم والزيــادة يف الـواردات ،مبثابــة نظــام عاملــي متفــق
عليــه حلمايــة االقتصاديــات الوطنيــة مــن املمارســات الضــارة يف التجــارة الدوليــة .
وبصفة عامة ميكن أن نؤكد على أمهية هذه االتفاقيات بالنسبة لدول اجمللس:
−أوال فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه اآلليــات حلمايــة اإلنتــاج الوطــي مــن خــال تنفيــذ االتفاقيــات
املذكــورة واســتخدام القانــون املوحــد واملؤسســات الــي مت إنشــاؤها يف إطــاره.
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−وثانيا من خالل االســتفادة من القواعد واآلليات املتوفرة ضمن مقتضيات االتفاقيات املذكورة
ملواكبــة منتجــي ومصــدري دول اجمللــس يف مواجهــة اإلف ـراط أو التعســف يف تطبيــق التدابــر
التصحيحيــة ال ـواردة يف االتفاقيــات الثــاث حــن تكــون التحقيقــات موجهــة ضــد منتجــات
وصــادرات دول اجمللــس.
−باإلضافــة إىل ذلــك ميكــن لــدول جملــس التعــاون االســتفادة مــن املعاملــة التفضيليــة لصــاحل البلــدان
الناميــة يف هــذا اجملــال واملتمثلــة يف امتنــاع الــدول املتقدمــة مــن فــرض تدابــر تعويضيــة أو وقائيــة
ضــد صــادرات البلــدان الناميــة حــن تكــون مســتوياهتا منخفضــة بالنســبة جملمــوع واردات الدولــة
املشتكية.
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الفصل الرابع
االتفاقيــات املتعلقــة بتطبيق املواصفات القياســية والنظم الفنية
تشــكل اتفاقيــة العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة واتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة جمموعــة قواعــد
ملزمــة للــدول األعضــاء تتعلــق بكيفيــة إدارة تطبيــق املعايــر واملواصفــات والنظــم الفنيــة يف التجــارة الدوليــة
والعمــل علــى عــدم اســتغالهلا لفــرض عوائــق جديــدة أو مقنعــة أمــام التجــارة.
ومــن املؤكــد أن هلاتــن االتفاقيتــن انعكاســات هامــة علــى املبــادالت التجاريــة وعلــى وجــه اخلصــوص
علــى عمليــات التصديــر والسياســات الصناعيــة والسياســات واالسـراتيجيات التصديريــة املتعلقــة هبــا .
فــا ميكــن تطويــر وإنعــاش الصــادرات مــن دون تبــي مواصفــات ومعايــر ونظــم فنيــة تتعلــق باجلــودة
والصحــة والســامة يف عمليــة اإلنتــاج والتعبئــة ووضــع العالمــات يف إطــار تش ـريعات متطــورة ترقــى إىل
املســتويات الدوليــة .كمــا ال ميكــن هلــذه املواصفــات واملعايــر والنظــم الفنيــة أن تــؤدي دورهــا مــن دون
إنشــاء مؤسســات تعــى هبــذه اجلوانــب البالغــة األمهيــة مــن خمت ـرات ومؤسســات تعــى بوضــع شــهادات
املطابقــة والدخــول يف اتفاقيــات االع ـراف املتبــادل يف جمــال املعايــر واملواصفــات والنظــم الفنيــة ووضــع
شــهادات املطابقــة.
و`مــن جهــة أخــرى ال جيــوز أن يشــكل تطبيــق هــذه املعايــر واملواصفــات عائقــا أمــام التجــارة الدوليــة
أو أن يتــم اســتخدامها كعوائــق مقنعــة أمــام املبــادالت التجاريــة بــن الــدول األعضــاء.
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املبحث األول
اتفاقيــة الحواجــز الفنية أمام التجارة ()TBT
تعــرف اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة مبشــروعية وضــع النظــم الفنيــة واملواصفــات واملعايــر مــن
أجــل احلفــاظ علــى صحــة وســامة املســتهلكني للمنتجــات املســتوردة مــن اخلــارج والــي يتــم تروجيهــا يف
األسـواق احملليــة .وحيــث إن وجــود عــدد كبــر مــن النظــم الفنيــة واملواصفــات يف الســلع يشــكل صعوبــات
كبــرة بالنســبة للمنتجــن واملصدريــن وأنــه باإلمــكان اســتخدامها كعوائــق أمــام التجــارة ،مت وضــع اتفاقيــة
احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الجتنــاب اســتخدام تلــك النظــم واملواصفــات واإلجـراءات املتعلقــة بتطبيقهــا
يف عمليــات االختبــارات وإصــدار الشــهادات اســتخداما ســلبيا بالنســبة للمصدريــن .وبالتــايل تلــزم
االتفاقيــة الــدول األعضــاء بــأن ال يتــم تطبيــق النظــم الفنيــة واملواصفــات بطريقــة متييزيــة.
كمــا نصــت االتفاقيــة علــى أن تتــم إجـراءات تقييــم مطابقــة الســلع للمعايــر واملواصفــات بشــكل
عــادل ومنصــف .كمــا متنــع تطبيــق إج ـراءات متعلقــة باملعايــر واملواصفــات والنظــم الفنيــة متنــح مي ـزات
تفضيليــة غــر عادلــة للســلع واملنتجــات احملليــة.
ومن جهة أخرى تشــجع االتفاقية على تبين معايري ومواصفات دولية يصبح من الســهل للمنتجني
واملصدريــن أن يعملـوا علــى مطابقــة ســلعهم التصديريــة هلــا .ويف هــذا اإلطــار نصــت االتفاقيــة علــى وضــع
مدونــة للممارســات اجليــدة يف هــذا اجملــال مت فعــا وضعهــا مــن طــرف أجهــزة املنظمــة وبــدأ العمــل هبــا مــن
قبــل العديــد مــن التجــار والشــركات وباقــي املتدخلــن التجاريــن.
كمــا تشــجع االتفاقيــة الدخــول يف ترتيبــات االع ـراف املتبــادل إلج ـراءات االختبــار واملطابقــة
وإصــدار الشــهادات .ومبــا أن مــن مصلحــة املنتجــن واملصدريــن أن يكون ـوا علــى علــم مســبق بالنظــم
واملواصفــات واملعايــر املطبقــة يف بلــدان االســترياد املســتهدفة ،ألزمــت االتفاقيــة الــدول األعضــاء بإنشــاء
نقــاط اســتعالمات وطنيــة يف هــذا الشــأن و إخطــار منظمــة التجــارة العامليــة بــكل مــا يتعلــق بذلــك .وقــد
أنشــأت املنظمة قاعدة بيانات تشــتمل على كل املعلومات اخلاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة مفتوحة
للمنتجــن واملصدريــن لتزويدهــم مبعلومــات حــول النظــم الفنيــة ،وإج ـراءات تقييــم املطابقــة ،واملعايــر
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وغريهــا مــن املعلومــات اهلامــة الــي يتــم نشــرها مــن قبــل الــدول األعضــاء يف إطــار تعزيــز الشــفافية الــي
نصــت عليهــا اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة.
أوال ـ أسباب وجود اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :
 .1الكم الهائل من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية :
اجتهــت غالبيــة الــدول يف العقــود األخــرة إىل اعتمــاد اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية بشــكل
كبــر ،وجــاء تطــور هــذه السياســات التنظيميــة نتيجــة الرتفــاع املســتوى املعيشــي عــر العــامل والــذي جعــل
متطلبات املســتهلكني يف غالبية الدول ترقى إىل اشـراط منتجات مضمونة من حيث الســامة واجلودة
واحـرام معايــر احلمايــة االجتماعيــة واحلفــاظ علــى البيئيــة.
ورغــم عــدم إمكانيــة حتديــد تأثــر هــذه التحــوالت علــى التجــارة الدوليــة بشــكل دقيــق إال أن
املتطلبات املذكورة واحلاجة إىل تطبيق اللوائح واملواصفات القياســية من قبل دول العامل يؤدي بالضرورة
إىل أعبــاء هامــة علــى املنتجــن واملصدريــن .وتتعلــق هــذه األعبــاء بصفــة عامــة بتكاليــف اخلـراء والفنيــن
وتكييــف معــدات وطــرق اإلنتــاج ملواجهــة حتديــات املتطلبــات املذكــورة .باإلضافــة إىل ذلــك يواجــه
املنتجــون واملصــدرون عــبء إثبــات مطابقــة منتجاهتــم ملتطلبــات الــدول املســتوردة فيمــا يتعلــق باللوائــح
الفنيــة واملواصفــات القياســية .ويف غيــاب قواعــد دوليــة حتكــم وضــع وتطبيــق املواصفــات القياســية واللوائــح
الفنيــة ميكــن هلــذه األخــرة أن تصبــح وســيلة حلمايــة الصناعــات واإلنتــاج الوطــي.
.2معالجة اللوائح الفنية و المواصفات القياسية في االتفاق العام للتعريفة والتجارة:
مل يشــر االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة (جــات  )1947إىل اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية
إال بشــكل عــام يف امل ـواد الثالثــة واحلاديــة عشــرة والعش ـرين ( .)XX-XI-IIIكمــا مت تشــكيل فريــق
لدراســة تأثــر احلواجــز غــر اجلمركيــة علــى التجــارة الدوليــة الــذي خلــص إىل أن اللوائــح الفنيــة واملواصفــات
القياســية تشــكل الفئــة األساســية ضمــن احلواجــز غــر اجلمركيــة الــي تواجــه املصدريــن .وبعــد ســنوات مــن
املفاوضــات وقعــت  32دولــة مــن أعضــاء اجلــات علــى اتفاقيــة عديــدة األط ـراف حــول احلواجــز الفنيــة
أمــام التجــارة كنتيجــة مــن نتائــج جولــة طوكيــو التفاوضيــة ( )1979الــي تضمنــت قواعــد حتكــم وضــع
واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية وإجـراءات تقييــم املطابقــة.
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وجــاءت بعــد ذلــك اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة ( )1995حــول احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة
لتعــزز اتفاقيــة جولــة طوكيــو وتضفــي عليهــا أكــر قــدر مــن الوضــوح .وتشــكل اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام
التجارة ( )TBT Agreementجزءا من االتفاقيات متعددة األطراف ملنظمة التجارة العاملية وعنصرا
مــن احلزمــة الواحــدة امللزمــة لكافــة أعضــاء املنظمــة .وقبــل أن خنــوض يف عــرض وتوضيــح أحــكام اتفاقيــة
احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة البــد مــن التعريــف باملفاهيــم التاليــة :
 «−اللوائح الفنية «
 «−املواصفات القياسية «
 «−إجراءات تقييم املطابقة «
ثانيا ـ اللوائح الفنية والمواصفات القياسية :
 .1مفهوم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية :
تتعلــق اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية باخلصائــص احملــددة للمنتجــات قبــل عرضهــا للبيــع مثــل
احلجــم والشــكل والوظائــف وعناصــر االســتخدام وطــرق الوســم والتغليــف .وميكــن لطريقــة الصنــع يف
العديــد مــن احلــاالت أن تؤثــر علــى خصائــص املنتــج األمــر الــذي يــؤدي إىل وضــع لوائــح فنيــة ومواصفــات
قياســية تعتمــد علــى طريقــة وكيفيــة اإلنتــاج بــدال مــن اخلصائــص املذكــورة يف حــد ذاهتــا .ويظــل تعريــف
االتفاقيــة للوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية والفــرق بــن األوىل والثانيــة هــو الــذي حيــدد طريقــة معاجلــة
هذيــن اجلانبــن.
 .2الفرق بين اللوائح الفنية والمواصفات القياسية بموجب االتفاقية :
يتجلــى الفــرق بــن اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية مــن الطبيعــة االلزاميــة لــكل منهــا .فحــن
تكــون املطابقــة للمواصفــات القياســية اختياريــة تظــل املطابقــة للوائــح الفنيــة أم ـراً إلزامي ـاً ،ممــا يــؤدي إىل

تداعيــات مغايــرة علــى التجــارة الدوليــة ،حبيــث أن الســلع غــر املطابقــة للوائــح الفنيــة ال حتصــل علــى

ترخيــص الدخــول إىل األسـواق ،يف حــن أن الســلع غــر املطابقــة للمواصفــات القياســية ميكــن أن تنفــذ
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إىل األس ـواق غــر أن مــدى اخرتاقهــا لتلــك األس ـواق يظــل مرتبطــا بتأثــر اختيــارات املســتهلكني الذيــن
قــد يفضلــون املنتجــات املطابقــة للمواصفــات القياســية احملليــة مثــل معايــر اجلــودة واألل ـوان بالنســبة
للمنســوجات واملالبــس .كمــا ميكــن للمواصفــات القياســية أن تتحــول إىل لوائــح فنيــة وإثــر ذلــك تصبــح
ملزمــة.
ثالثا ـ إجراءات تقييم المطابقة :
يتــم تعريــف إج ـراءات املطابقــة باإلج ـراءات الفنيــة ( )CAPsالــي متكــن مــن التأكــد مــن أن
املنتجــات مطابقــة للمتطلبــات املنصــوص عليهــا يف اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية مثــل االختبــارات
والتدقيــق والفحــص واإلشــهاد باملطابقــة .وبصفــة عامــة فــإن املصدريــن هــم الذيــن يتحملــون تكاليــف هــذه
اإلجـراءات ،مــع العلــم أن إجـراءات تقييــم املطابقــة غــر املشــمولة بالشــفافية وعــدم التمييــز قــد تتحــول
آلليــات فعالــة حلمايــة الصناعــات الوطنيــة واحملليــة.
وحــى بعــد أن يعمــل املصــدر علــى أن تكــون منتجاتــه مطابقــة ملتطلبــات الســوق املتعلقــة باللوائــح
الفنيــة واملواصفــات القياســية ،إال أنــه باإلضافــة إىل ذلــك فهــو مطالــب بإثبــات ذلــك مــن خــال إجـراءات
تقييــم املطابقــة ( .)CAPsفتك ـرار العمليــات املتعلقــة هبــذه اإلج ـراءات أو التأخــر أو التمييــز أو عــدم
الشفافية يف إجراءات تقييم املطابقة ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع هام يف التكاليف أو ترتتب عليه عراقيل
أمــام التجــارة .وتنعكــس هــذه الصعوبــات بشــكل واضــح يف األمهيــة املتزايــدة الــي توليهــا الــدول األعضــاء
إلج ـراءات تقييــم املطابقــة يف نقاشــاهتا داخــل منظمــة التجــارة العامليــة ،وكذلــك يف إطــار االتفاقيــات
الثنائيــة واإلقليميــة واتفاقيــات التجــارة احلــرة .ومــن خــال املخــاوف املعــر عنهــا يف جلنــة احلواجــز الفنيــة
أمــام التجــارة جنــد أن الصعوبــات املتعلقــة بإجـراءات تقييــم املطابقــة مبــا فيهــا االختبــارات والفحوصــات
واســتخراج الشــهادات تشــكل جــزءا هامــا مــن املشــاكل الــي تعــرض املصدريــن.
رابعا ـ أهداف اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وارتفاع تكاليف اإلنتاج :
تســعى حكومــات الــدول مــن خــال اعتمــاد اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية إىل حتقيــق أهــداف
مشــروعة تتعلــق حبمايــة اإلنســان واحليـوان والنباتــات .ويف نفــس الوقــت يرتتــب علــى هــذه اللوائــح الفنيــة
واملواصفــات القياســية عبئــا إضافيــا علــى املنتجــن واملصدريــن يؤثــر يف عملياهتــم التجاريــة بشــكل كبــر.
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 .1حماية سالمة وصحة اإلنسان :
تلجــأ الــدول لســن قواعــد يف شــكل لوائــح فنيــة ومواصفــات هبــدف محايــة ســامة أو صحــة أف ـراد
اجملتمــع واملســتهلكني .وميكــن أن نعــرض لعــدد مــن األمثلــة يف هــذا اإلطــار منهــا اللوائــح الفنيــة الوطنيــة
الــي تشــرط أن تكــون الســيارات جمهــزة حب ـزام الســامة للحــد مــن اإلصابــات يف حــال وقــوع ح ـوادث
الســر ،وأن يتــم صناعــة منافــذ الطاقــة الكهربائيــة بالشــكل الــذي حيمــي مســتخدميها ضــد الصدمــات
الكهربائيــة .وتدخــل هــذه األمثلــة ضمــن فئــة اللوائــح الفنيــة املعتمــدة حلمايــة ســامة اإلنســان .أمــا اللوائــح
الفنيــة الــي هتــدف إىل محايــة صحــة اإلنســان فاملثــال عليــه هــو مــا يشــرط وضعــه علــى منتجــات التبــغ
ومشــتقاته مــن وســم أو عالمــات تشــر إىل أن هــذه املنتجــات تضــر بصحــة اإلنســان.
 .2حماية حياة وصحة الحيوان والحفاظ على النباتات :
كمــا تلجــأ الــدول إىل اعتمــاد اللوائــح الفنيــة هبــدف محايــة حيــاة وصحــة احلي ـوان واحلفــاظ علــى
النباتــات .وتتضمــن هــذه اللوائــح الفنيــة قواعــد هتــدف إىل مكافحــة انق ـراض األصنــاف املهــددة مــن
احليوانــات والنباتــات مــن تأثــر تلــوث املــاء واهلـواء والرتبــة .واملثــال علــى ذلــك اللوائــح الفنيــة الــي تشــرط
أن تبلــغ بعــض األصنــاف مــن الســمك حجمــا معينــا قبــل اصطيادهــا.
 .3حماية البيئة :
إن االهتمــام املتزايــد للمجتمعــات مبــا فيهــا املنتجــن واملســتهلكني جبوانــب البيئــة والوعــي بتأثــر ارتفــاع
مســتويات تلــوث اهلـواء واملــاء والرتبــة أدى بغالبيــة احلكومــات إىل اعتمــاد عــدد مــن اللوائــح هبــدف محايــة
البيئة .ويتجلى ذلك على ســبيل املثال يف اشـراط إعادة تدوير املواد الورقية أو البالســتيكية اليت تدخل
يف عمليــة صنــع وتعبئــة وتغليــف الســلع لعرضهــا للبيــع والتــداول واالســتهالك وحتديــد مســتويات انبعــاث
غازات أوكســيد الكاربون من الشــاحنات والســيارات.
.4منع الممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك :
هتــدف اللوائــح الفنيــة كذلــك إىل محايــة املســتهلك ضــد املمارســات التضليليــة مــن خــال اش ـراط
اطالعــه باملعلومــات الالزمــة أثنــاء اقتنائــه للم ـواد االســتهالكية ،وذلــك بفــرض متطلبــات الوســم ووضــع
-82-

العالمــات ( )Labellingعلــى املنتجــات الــي يتــم وضعهــا للتــداول يف األس ـواق .وتتعلــق اللوائــح
الفنيــة األخــرى جبوانــب التصنيــف وتوصيــف املنتــج ومتطلبــات التعبئــة والتغليــف والــوزن واملقاييــس وغريها،
وذلــك هبــدف منــع املمارســات الــي مــن شــأهنا أن تــؤدي إىل تضليــل املســتهلك.
 .5أهداف أخرى للوائح الفنية :
كمــا ميكــن للوائــح الفنيــة أن تتعلــق مبعايــر اجلــودة أو التقييــس الفــي للمنتجــات لتيســر التجــارة.
فاللوائــح الــي تشــرط مثــا أن تصــل اخلضــروات والفواكــه ألحجــام معينــة قبــل تســويقها تعــد مــن اللوائــح
الفنيــة املرتبطــة باجلــودة ،أمــا اللوائــح الــي هتــدف إىل مواءمــة وتناســق بعــض القطاعــات مثــل قطــاع
االتصــاالت أو احملطــات املرتبطــة هبــا فهــي فتوجــد عــادة يف مناطــق التكتــات االقتصاديــة اإلقليميــة مثــل
االحتــاد األورويب.
.6اختالف اللوائح الفنية يؤدي إلى تكاليف بالنسبة للمصدرين :
إذا كانــت الشــركة ملزمــة بتغيــر معداهتــا اإلنتاجيــة إلرضــاء املتطلبــات املتضمنــة يف اللوائــح الفنيــة
واملواصفــات القياســية املفروضــة يف األس ـواق املختلفــة بالنســبة لــكل وحــدة إنتاجيــة علــى حــدة ،فهــذا
ســيؤدي بالضــرورة إىل ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج األمــر الــذي سيشــكل بالتأكيــد عبئــا إضافيــا علــى
الشــركات الصغــرى واملتوســطة وقــد يــؤدي إىل فقداهنــا للتنافســية املبنيــة علــى اقتصــاد وف ـرات احلجــم
(.)Economy of scale
كمــا أن عمليــات تأكيــد املطابقــة مــن خــال االختبــارات والفحوصــات املختربيــة واإلشــهاد علــى
املطابقــة لــدى املؤسســات املختصــة ،كل هــذا يرتتــب عليــه مصاريــف تضــاف إىل تكاليــف اإلنتــاج.
هــذا باإلضافــة إىل تكاليــف نشــر املعلومــات واالســتعانة باخل ـراء ودراســات آثــار املطابقــة مــع اللوائــح
واملواصفــات القياســية علــى تســويق وتصديــر الســلع .وبصفــة عامــة جتــد الشــركات املصــدرة نفســها يف
وضــع غــر م ـؤات مقارنــة مــع الشــركات احملليــة فيمــا يتعلــق بتكاليــف التكيــف مــع اللوائــح الفنيــة احملليــة
وخاصــة اجلديــدة منهــا.
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خامسا ـ القواعد المتضمنة في اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :
1.1االمتناع عن فرض عوائق غير ضرورية أمام التجارة :
 أمصادر الحواجز الفنية أمام التجارة :تنتــج احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة غالبــا مــن خــال وضــع واعتمــاد وتطبيــق لوائــح فنيــة خمتلفــة
وإج ـراءات تقييــم املطابقــة خمتلفــة مــن بلــد آلخــر .فــإذا أرادت شــركة مصــدرة مــن بلــد (أ) أن تصــدر
منتجاهتــا إىل بلــد (ب) البــد مــن إرضــاء املتطلبــات والشــروط املطبقــة يف هــذا البلــد (ب) ،مــع مــا يتبــع
ذلــك مــن تداعيــات ماليــة تتحملهــا الشــركة املصــدرة.
ومــن جهــة أخــرى يكــون الختــاف اللوائــح الفنيــة وإجـراءات تقييــم املطابقــة مــن بلــد آلخــر أســباب
مشــروعة مثــل االختــاف يف األذواق أو مســتويات الدخــل أو االختــاف يف األوضــاع اجلغرافيــة أو
املناخيــة أو غريهــا مــن العوامــل .فالبلــد الــذي يكــون عرضــة لل ـزالزل مثــا قــد يشــرط ضمــن لوائحــه
الفنيــة شــروطا أكثــر صرامــة فيمــا يتعلــق مبـواد البنــاء .كمــا أن البلــدان الــي توجــد هبــا مســتويات عاليــة مــن
التلــوث املناخــي قــد تشــرط مســتويات أدىن مــن انبعــاث الغــازات بالنســبة للســيارات .باإلضافــة إىل أن
مســتويات الدخــل العاليــة يف البلــدان الغنيــة نســبيا غالبــا مــا يرافقهــا طلــب قــوي علــى املنتجــات املتوفــرة
علــى مســتويات عاليــة مــن الســامة واجلــودة.
 بمقتضيات اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :تعرتف االتفاقية بوجود اختالفات مشروعة بني الدول فيما يتعلق باألذواق واملداخيل أو األوضاع
اجلغرافيــة وغريهــا ،ولذلــك تركــت هلــا أكــر قــدر مــن املرونــة يف وضــع واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة الــي
تتناســب مــع أوضاعهــا ومتطلباهتــا احملليــة .لذلــك جــاء يف ديباجــة االتفاقيــة أنــه « ليــس هنــاك مــا مينــع
الــدول مــن اختــاذ التدابــر الالزمــة يف املســتويات الــي تراهــا مناســبة لضمــان جــودة صادراهتــا أو حلمايــة
صحــة وحيــاة اإلنســان واحلي ـوان ،واحلفــاظ علــى النباتــات ،ومحايــة البيئــة ،أو ملنــع املمارســات الــي مــن
شــأهنا تضليــل املســتهلك «.
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ومــع ذلــك وضعــت االتفاقيــة حــدودا للمرونــة الــي تتوفــر عليهــا الــدول األعضــاء ملنــع اســتخدام
اللوائــح الفنيــة كعوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة حبيــث نصــت علــى أن وضــع واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح
الفنيــة ال جيــب أن يكــون اهلــدف منــه وال اآلثــار املرتتبــة عليــه خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة
الدوليــة (املــادة  2الفقــرة  2مــن االتفاقيــة).
 جمعنى االمتناع عن فرض عوائق غير ضرورية أمام التجارة :يعــي االمتنــاع عــن فــرض عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة بالنســبة للحكومــات خــال وضعهــا
لالئحــة الفنيــة لبلــوغ هــدف معــن مــن أهــداف السياســة العامــة ،مبــا فيهــا محايــة صحــة وحيــاة وســامة
اإلنسان ومحاية البيئة وغريها ،أن تعمل على أن ال يكون للتدابري املتخذة آثاراً أكثر تقييدا للتجارة مما
هــو ضــروري لبلــوغ اهلــدف املشــروع .ومــن خــال أحــكام االتفاقيــة يتبــن أن وضــع املتطلبــات علــى أســاس
عناصــر اســتخدام املنتــج ووظائفــه بــدال مــن طــرق تصميمــه وخصائصــه الوصفيــة يســاهم يف االمتنــاع عــن
خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة ( الفقــرة  8مــن املــادة  2مــن االتفاقيــة) .وعليــه فالالئحــة الفنيــة
املتعلقــة باألبـواب ضــد احلرائــق جيــب أن تتضمــن اجتيــاز االختبــارات الالزمــة ملقاومــة احلرائــق بنجــاح وأن
تشــرط مثــا مقاومــة للحرائــق ملــدة ثالثــن دقيقــة ،بــدال مــن أن تشــرط متطلبــات تتعلــق مبكونــات معينــة
يف صنــع البــاب مثــل شــرط الصنــع مــن الفــوالذ املتوفــر علــى قيــاس معــن مــن الســماكة.
كمــا يعــي االمتنــاع عــن خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة كذلــك أن يتــم إلغــاء الالئحــة
األصليــة واعتمــاد الئحــة أقــل تقييــدا أو مــن دون تقييــد إذا انقضــت أو تغــرت األوضــاع والظــروف الــي
أدت إىل فــرض الئحــة فنيــة معينــة لبلــوغ هــدف معــن وأصبــح مــن املمكــن أن يتأتــى مــن خــال شــروط
ومتطلبــات أقــل تقييــدا (املــادة  2الفقــرة  3مــن االتفاقيــة).
 دمتى تكون الالئحة الفنية عائقا غير ضروريا أمام التجارة :ميكــن حتديــد مــا إذا كانــت الالئحــة الفنيــة تتضمــن عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة يف احلالتــن
التاليتــن :
−يف حــال كــون الئحــة فنيــة أكثــر تقييــدا ممــا جيــب لبلــوغ اهلــدف املتوخــى يف السياســة العامــة.
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وتكــون الالئحــة الفنيــة أكثــر تقييــدا إذا كان مــن املمكــن بلــوغ نفــس اهلــدف املتوخــى مــن خــال
تدابــر أقــل تقييــدا للتجــارة بالنظــر لألخطــار املمكــن أن ترتتــب علــى عــدم بلــوغ األهــداف .وميكــن
تقييــم األخطــار املذكــورة علــى أســاس البيانــات العلميــة والفنيــة املتاحــة ،والتقنيــات املســتخدمة أو
االســتخدامات النهائيــة املقصــودة للمنتــج.
−يف حــال وجــود الئحــة فنيــة ال تســتجيب هلــدف مشــروع .وتوضــح االتفاقيــة اهلــدف املشــروع
باهلــدف املتعلــق باألمــن ومنــع املمارســات املضللــة ومحايــة صحــة وســامة اإلنســان وصحــة وحيــاة
احلي ـوان واحلفــاظ علــى النباتــات واحلفــاظ علــى البيئــة (املــادة  2الفقــرة  2مــن االتفاقيــة).
2.2المقتضيات المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة :
ينطبــق االلتـزام باالمتنــاع عــن فــرض عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة علــى إجـراءات تقييــم املطابقــة
كذلــك .وميكــن لعائــق غــر ضــروري أن ينتــج عــن تطبيــق إجـراءات تقييــم املطابقــة أكثــر تقييــدا أو أطــول
ممــا هــو ضــروري للتحقــق ممــا إذا كان املنتــج يلــي متطلبــات القوانــن واللوائــح الفنيــة الداخليــة للبلــد
املســتورد .وبالتــايل فطلــب املعلومــات والبيانــات مثــا ال جيــب أن يفــوق مــا هــو ضــروري وال جيــوز ملواقــع
املرافــق املســتخدمة يف إجـراءات تقييــم املطابقــة وأخــد العينــات أن يكــون بالشــكل الــذي يرتتــب عنــه عبئــا
أو إزعاجــا غــر ضروريــا للــوكالء التجاريــن ( املــادة  5مــن االتفاقيــة الفقــرة  2شــبه الفقرتــن  3و.)6
 3.عدم التمييز والمعاملة الوطنية :
 أاللوائح الفنية :كجميــع اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة تتضمــن اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بنــد الدولــة
األوىل بالرعايــة وبنــد املعاملــة الوطنيــة املنصــوص عليهــا يف االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة (جــات).
ومبوجــب هذيــن البنديــن تلــزم اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الــدول األعضــاء ،فيمــا يتعلــق باللوائــح
الفنيــة ،معاملــة املنتجــات املســتوردة مــن كافــة الــدول األعضــاء معاملــة ال تقــل عــن معاملــة املنتــج املماثــل
الوطــي وعــن املعاملــة الــي يتــم هبــا معاملــة أي منتــج مماثــل صــادر عــن أي دولــة مــن الــدول األعضــاء.
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ويعــي ذلــك أن االتفاقيــة تلــزم الــدول األعضــاء مبعاملــة املنتجــات األجنبيــة والوطنيــة علــى حــد سـواء
فيمــا يتعلــق بتطبيــق اللوائــح الفنيــة .كمــا تلــزم الــدول األعضــاء بعــدم التمييــز بــن املنتجــات األجنبيــة أثنــاء
فــرض متطلبــات اللوائــح الفنيــة.
ب  -إجراءات تقييم المطابقة :
ومــن جهــة أخــرى تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بتطبيــق مبدئــي الدولــة األوىل بالرعايــة واملعاملــة
الوطنيــة كذلــك أثنــاء تطبيــق إج ـراءات تقييــم املطابقــة حبيــث تتــم هــذه اإلج ـراءات بالنســبة للمنتجــات
املســتوردة مــن الــدول األعضــاء بشــروط ويف ظــروف ال تقــل معاملــة عــن الشــروط والظــروف املطبقــة علــى
املنتجــات الوطنيــة املماثلــة وال تقــل معاملــة كذلــك عــن الشــروط والظــروف الــي يتــم التعامــل يف إطارهــا
مــع املنتجــات املماثلــة الصــادرة عــن أي دولــة عضــو يف منظمــة التجــارة العامليــة.
ويعــي ذلــك أن اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ال تســمح بالتمييــز بــن املنتجــات األجنبيــة
واملنتجــات الوطنيــة املماثلــة وبــن املنتجــات األجنبيــة املماثلــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق إجـراءات تقييم املطابقة.
وبالتــايل جيــب معاملــة الســلع املســتوردة مــن الــدول األعضــاء معاملــة غــر متييزيــة فيمــا بينهــا ومقارنــة مــع
املنتجــات الوطنيــة املماثلــة فيمــا يتعلــق باإلتــاوات احملصلــة مبناســبة تقــدمي طلــب تقييــم املطابقــة واإلشــهاد
عليهــا .كمــا جيــب اح ـرام س ـرية البيانــات املقدمــة يف إطــار إج ـراءات تقييــم املطابقــة كمــا هــو الشــأن
بالنســبة للمنتجــات الوطنيــة وذلــك هبــدف محايــة املصــاحل التجاريــة.
4.4مواءمة وتناسق اللوائح الفنية (:)Harmonisation
أ -ميزات تناسق اللوائح الفنية :
يعــد تناســق اللوائــح الفنيــة مــن األهــداف الــي تســعى إليهــا الــدول لتســهيل املبــادالت التجاريــة
وتقليــص العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة الدوليــة .وهتــدف الــدول مــن خــال تناســق ومواءمــة اللوائــح الفنيــة
إىل ضمــان توافــق أج ـزاء ومكونــات املنتجــات مــع املتطلبــات الفنيــة لألس ـواق مثــل مكونــات معــدات
االتصــاالت وأجـزاء الســيارات ،حبيــث أن غيــاب التناســق واملواءمــة الفنيــة يف املنتجــات ميكــن أن يشــكل
عائقــا أمــام التجــارة الدوليــة واملبــادالت .فأجهــزة التلفــاز املتوافقــة مــع الســوق األمريكيــة مثــا ظلــت خــال
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عقــود غــر قابلــة للتســويق يف البلــدان األوروبيــة نظـرا لالختالفــات املوجــودة يف نظــام األلـوان (NTSC

 .)- PAL - SECAMويف نفــس الســياق ،ال ميكــن تســويق الســيارات املصنعــة يف فرنســا وأملانيــا يف
ســوق اململكــة املتحــدة إال بعــد العمــل علــى جعلهــا توافــق قواعــد الســياقة يف يســار الطريــق ،ممــا يرتتــب
عليــه تكاليــف عاليــة نظـرا الختــاف التصميمــات والتصنيــع لنفــس املنتــج علــى أشــكال وترتيبــات فنيــة
خمتلفــة تســتجيب ملتطلبــات أسـواق خمتلفــة.
ب -وضع المواصفات القياسية الدولية :
تلعب املنظمات الدولية املتخصصة دورا طالئعيا يف عمليات تناســق ومواءمة املواصفات القياســية
الفنيــة مثــل املنظمــة الدوليــة للتقييــس ( )ISOواللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( )IECواالحتــاد الــدويل
لالتصــاالت ( .)ITUفــإن ألنشــطة هــذه املنظمــات وقــع كبــر علــى التجــارة الدوليــة وخاصــة منهــا
التجــارة املتعلقــة باملنتجــات الصناعيــة ،حيــث وضعــت املنظمــة الدوليــة للتقييــس مثــا عــددا كب ـرا مــن
املواصفــات القياســية بلغــت حــى اآلن ( )21000تغطــي أغلــب اجملــاالت التقنيــة.
ج -التناسق والمواءمة في إطار اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :
تشــجع اتفاقية احلواجز الفنية أمام التجارة الدول األعضاء على اســتخدام املواصفات القياســية
الدوليــة أو عناصرهــا األساســية يف وضــع اللوائــح الفنيــة باســتثناء إذا كانــت املواصفــات القياســية غــر
فعالــة أو غــر مناســبة لبلــوغ هــدف معــن ،ألســباب خاصــة تتعلــق بالعوامــل املناخيــة أو اجلغرافيــة أو
بســبب مشــاكل تكنولوجيــة أساســية (املــادة  2الفقــرة  4مــن االتفاقيــة) .وكمــا ســبق ذكــره ،فــإن اللوائــح
الفنيــة املســتندة إىل املواصفــات القياســية الدوليــة ال يرتتــب عليهــا مبدئيــا عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة
الدوليــة ( املــادة  2الفقــرة  5مــن االتفاقيــة).
وكما هو الشأن فيما يتعلق باملواصفات القياسية يتم تطبيق قواعد مماثلة فيما يتعلق بإجراءات
تقييــم املطابقــة حبيــث أن املنظمــات الدوليــة املتخصصــة تضــع توصيــات ودالئــل يف جمــال تطبيــق إجـراءات
تقييــم املطابقــة .ويف هــذا اإلطــار تشــجع اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الــدول األعضــاء علــى
اســتخدام هــذه التوصيــات والدالئــل أو العناصــر املكونــة هلــا يف اعتمــاد إجـراءات تقييــم املطابقــة باســتثناء
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إذا كانت غري مناســبة للدول املعنية ألســباب تتعلق مبتطلبات األمن القومي أو منع املمارســات املضللة
أو محايــة صحــة وحيــاة اإلنســان أو احليـوان أو احلفــاظ علــى النباتــات أو علــى البيئــة أو متعلقــة بعوامــل
مناخيــة أو جغرافيــة أساســية أو باملشــاكل التكنولوجيــة واملرافــق األساســية االزمــة لتقييــم املطابقــة وغريهــا
(املــادة  5الفقــرة  4مــن االتفاقيــة).
د -المشاركة في وضع المواصفات القياسية الدولية :
تشــجع اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة الــدول األعضــاء علــى املشــاركة يف أنشــطة املنظمــات
الدوليــة الــي تعــى بوضــع املواصفــات القياســية لضمــان أن املعايــر املنبثقــة عــن هــذه املنظمــات تعكــس
مصاحلهــا املتعلقــة باإلنتــاج والتجــارة( .املــادة  2الفقــرة  6مــن االتفاقيــة) .كمــا تشــجع االتفاقيــة الــدول
األعضــاء علــى املشــاركة يف وضــع التوصيــات والدالئــل الــي يتــم وضعهــا مــن قبــل املنظمــات الدوليــة
املتخصصــة املتعلقــة بإج ـراءات تقييــم املطابقــة (املــادة  5الفقــرة  5مــن االتفاقيــة).
5.5المعادلة :
أ -مفهوم المعادلة :
غالبــا مــا تشــكل األنشــطة الــي هتــدف إىل مواءمــة وتناســق املواصفــات القياســية أو إىل وضــع
املواصفــات القياســية الدوليــة عمليــات طويلــة ومعقــدة ومكلفــة .وقــد يســتغرق التوافــق حــول املواصفــات
القياســية الدوليــة وقتــا طويــا .كمــا قــد تطــول الفــرة بــن وضــع املواصفــات القياســية الدوليــة واعتمادهــا
علــى املســتوى الوطــي ضمــن املواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة احملليــة .لذلــك تضمنــت اتفاقيــة احلواجــز
الفنيــة أمــام التجــارة مقاربــة مكملــة ألنشــطة املواءمــة والتناســق الفــي حتــت مســمى « املعادلــة « الــي
متكــن الــدول األعضــاء مــن احلــد مــن العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة الدوليــة مــن خــال قبوهلــا باالع ـراف
بــأن اللوائــح الفنيــة املختلفــة عــن لوائحهــا الفنيــة احملليــة ميكــن أن متكــن مــن بلــوغ نفــس األهــداف احملــددة
يف إطــار سياســتها الوطنيــة بوســائل خمتلفــة (املــادة  2الفقــرة  7مــن االتفاقيــة).
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ب  -كيف يتم العمل بالمعادلة :
نفــرض أن بلــد (أ) قــرر اختــاذ التدابــر الالزمــة حلمايــة البيئــة ضــد املســتويات املرتفعــة مــن انبعــاث
ع ـوادم الســيارات باش ـراط أن يتــم جتهيــز الســيارات باحملــوالت احلفــازة ،ويف البلــد (ب) مت إق ـرار بلــوغ
نفــس اهلــدف أي احلــد مــن انبعــاث عـوادم الســيارات مــن خــال اســتخدام ســيارات مبحــرك ديــزل .ونظـرا
لوجــود نفــس املخــاوف البيئيــة يف البلديــن (خفــض مســتوى تلــوث اهلـواء) ميكــن للبلــد (أ) والبلــد (ب) أن
يربمــا اتفاقــا ينــص علــى أن لوائحهــا الفنيــة معادلــة لبعضهــا البعــض .ويعــي ذلــك أنــه مــن املمكــن ملصنعــي
الســيارات يف البلــد (ب) أن يصــدروا الســيارات إىل البلــد (أ) دون االلتـزام بتجهيزهــا باحملــوالت احلفــازة
الــي يشــرطها البلــد (أ) والتصديــر يف االجتــاه املعاكــس ممكــن حيــث أن مصنعــي الســيارات يف البلــد (أ)
بإمكاهنــم تصديــر ســياراهتم إىل البلــد (ب) دون االلت ـزام بتجهيــز الســيارات مبحــرك ديــزل ،ممــا يســاعد
علــى جتنــب التكاليــف املتعلقــة بتكييــف معــدات اإلنتــاج الالزمــة إلرضــاء متطلبــات البلــد اآلخــر.
6.6االعتراف المتبادل :
أ التكاليف المترتبة على تعدد االختبارات :كمــا ســبق توضيحــه يف الفق ـرات الســابقة ،ميكــن أن يشــكل االلت ـزام بإثبــات تطابــق املنتجــات
مــع اللوائــح الفنيــة عائقــا أمــام التجــارة الدوليــة خاصــة إذا كانــت الشــركة تعتــزم تصديــر منتجاهتــا إىل
بلــدان خمتلفــة وأس ـواق متباينــة مــن حيــث اللوائــح الفنيــة املطبقــة فيهــا ،حيــث يصبــح القيــام باختبــارات
متعــددة أم ـرا ضروريــا .وبالتــايل تشــكل هــذه العمليــات صعوبــات أمــام املصنعــن يف حصــول منتجاهتــم
علــى املوافقــة للنفــاذ إىل األسـواق اخلارجيــة .واملثــال علــى ذلــك هــو حــن ال يتفــق اخلـراء علــى مســتوى
ومضمــون إجـراءات االختبــارات األمثــل أو حــن يشــوب تنفيــذ اإلجـراءات املذكــورة نــوع مــن البريوقراطيــة
أو التالعــب الــذي يهــدف يف آخــر املطــاف إىل محايــة بعــض اجملموعــات مــن املنتجــن احملليــن.
وبصفــة عامــة فــإن تعــدد وتبايــن إج ـراءات تقييــم املطابقــة وطــرق تنفيذهــا مــن شــأهنا أن تضيــف
أعبــاء كبــرة علــى عاتــق املنتجــن الذيــن يعتزمــون بيــع منتجاهتــم يف األسـواق اخلارجيــة املتعــددة واملتباينــة.
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ب ما هو االعتراف المتبادل إلجراءات تقييم المطابقة :تعــد تكاليــف االختبــارات املتعــددة واإلشــهاد علــى مطابقــة املنتجــات للوائــح الفنيــة املتعــددة واملتباينــة
مــن بــن الصعوبــات األساســية الــي تعــرض طريــق املصدريــن .وميكــن خفــض هــذه التكاليــف بشــكل
كبــر إذا كان باإلمــكان اجتيــاز اختبــارات مــرة واحــدة ،باإلضافــة إىل قبــول تلــك االختبــارات يف أسـواق
متعــددة .فاالعـراف املتبــادل إلجـراءات تقييــم املطابقــة ميكــن مــن بلــوغ تلــك األهــداف.
ج  -كيف تتم عملية االعتراف المتبادل :
تتــم عمليــا باالتفــاق بــن دولتــن وأكثــر علــى القبــول املتبــادل لنتائــج إجـراءات تقييــم املطابقــة املتوفــرة
لــدى كل منهــا ولــو كانــت خمتلفــة ومتباينــة.
د -االعتراف المتبادل في إطار اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :
تشــجع االتفاقيــة بقــوة الــدول األعضــاء (املــادة  6الفقــرة  )3علــى الدخــول يف مفاوضــات فيمــا
بينهــا هبــدف إبـرام اتفاقــات االعـراف املتبــادل لنتائــج إجـراءات تقييــم املطابقــة .وتعتمــد فعاليــة االتفاقــات
االع ـراف املتبــادل إلج ـراءات تقييــم املطابقــة علــى وجــود الثقــة املتبادلــة يف املؤسســات املختصــة
باالختبــارات وإصــدار شــهادات املطابقــة .لذلــك تشــر االتفاقيــة (املــادة  6الفقــرة  )1إىل ضــرورة القيــام
مبشــاورات مســبقة للتوصــل التفاقــات مرضيــة جلميــع األطـراف حــول قــدرات املؤسســات املختصــة بتقييــم
املطابقــة .كمــا تؤكــد االتفاقيــة علــى أن اعتمــاد املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بتقييــم املطابقــة التوجيهــات
والدالئــل الــي تضعهــا املنظمــات الدوليــة املتخصصــة يف جمــال املواصفــات القياســية ميكــن أن يؤشــر علــى
تطابــق القــدرات الفنيــة للمؤسســات الوطنيــة املذكــورة.
7.7مدونة الممارسات الجيدة في وضع المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها :
تتضمــن اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ملحقــا مت ختصيصــه ملدونــة املمارســات اجليــدة يف وضــع
واعتمــاد وتطبيــق املواصفــات القياســية مــن قبــل املؤسســات املختصــة علــى املســتوى الوطــي .ونظـرا لتعــدد
املؤسســات املذكــورة واختــاف أنواعهــا وطبيعــة اختصاصاهتــا ،فقــد مت اعتمــاد هــذه املدونــة كجــزء مــن
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اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة وعرضهــا لالنضمــام مــن قبــل املؤسســات املذكــورة الــي تكــون ملزمــة
مبجــرد االنضمــام إليهــا بتنفيــذ قواعدهــا وأحكامهــا.
وهتــدف املدونــة املذكــورة إىل تأكيــد املقتضيــات األساســية لالتفاقيــة وإل ـزام املؤسســات الوطنيــة
املختصــة يف وضــع املواصفــات القياســية واعتمادهــا وتطبيقهــا بعــدم التمييــز بــن املنتجــات الوطنيــة
واألجنبيــة (املعاملــة الوطنيــة) وبــن املنتجــات األجنبيــة (الدولــة األوىل بالرعايــة) ،وعــدم خلــق عوائــق
غــر ضروريــة أمــام التجــارة ،واالســتناد إىل املواصفــات القياســية الدوليــة ،واملشــاركة يف وضعهــا ،واعتمــاد
مواصفــات تســتند إىل عناصــر االســتخدام بــدال مــن عناصــر تصميــم املنتــج واإلعــان عــن برامــج عملهــا
ونشــر املواصفــات القياســية الــي تعتمدهــا.
سادسا ـ الشفافية :
أربعة أنواع من اإلخطارات :
 .1عرض تقدمه الدولة حول تنفيذ وإدارة االتفاقية (المادة  15الفقرة :)2
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بإخطــار جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة مباشــرة بعــد دخــول
االتفاقيــة حيــز النفــاذ مــن خــال تقــدمي عــرض بالتدابــر املتخــذة لتنفيــذ وإدارة االتفاقيــة .كمــا أن الــدول
األعضــاء ملزمــة بإخطــار اللجنــة بــكل التعديــات الــي تدخلهــا علــى هــذه التدابــر .ومبوجــب القـرارات
ذات الصلــة للجنــة واملتضمنــة يف الوثيقــة ( )G/TBT/1/Rev.7يتــم اإلخطــار بالتدابــر املذكــورة علــى
شــكل منــوذج يتضمــن مــا يلــي:
 أمجيــع التدابــر القانونيــة والتنظيميــة واإلداريــة ذات الصلــة الــي هتــدف إىل تنفيــذ اتفاقيــة احلواجــزالفنيــة أمــام التجــارة.
 بيف حال مت إدماج أحكام االتفاقية ضمن التشريع الوطين ،توضح كيفية اإلدماج املذكور. جعناويــن اإلصــدارات والنشـرات الــي يتــم مــن خالهلــا اإلشــعار بالقيــام بدراســة مشــاريع اللوائــحالفنيــة واملواصفــات القياســية وإج ـراءات تقييــم املطابقــة  ،واإلصــدارات الــي يتــم فيهــا نشــر
اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية وإج ـراءات تقييــم املطابقــة املعتمــدة.
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 دالف ـرات الزمنيــة املمنوحــة لــإدالء باملالحظــات حــول اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســيةوإج ـراءات تقييــم املطابقــة.
 هاســم وعن ـوان نقــاط االســتعالم املنصــوص عليــه يف املــادة  10مــن االتفاقيــة مــع توضيــحاختصاصــات كل منهــا إن كانــت متعــددة.
 واســم وعن ـوان كافــة املؤسســات املعنيــة باالختصاصــات املتعلقــة مبوضوعــات اتفاقيــة احلواجــزالفنيــة أمــام التجــارة.
 زالرتتيبــات والتدابــر الــي متكــن الســلطات الوطنيــة والســلطات التابعــة هلــا أو احملليــة ،حــن تضــعلوائح فنية ومعايري وإجراءات تقييم املطابقة جديدة أو تدخل تعديالت على القواعد املوجودة،
مــن تزويــد املنظمــة مبعلومــات وبيانــات عــن االقرتاحــات املتعلقــة باللوائــح الفنيــة واملواصفــات
القياســية وإج ـراءات تقييــم املطابقــة خــال فــرة زمنيــة ملنــح فرصــة االدالء باملالحظــات عليهــا
قبــل اعتمادهــا.
 .2اإلخطار باللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة:
جيب على الدولة العضو أن تقدم إخطارات كلما اجتمعت الظروف التالية:
 أيف حــال عــدم وجــود معايــر أو أدلــة أو توصيــات ذات الصلــة صــادرة عــن منظمــات دوليــةمتخصصــة يف وضــع املواصفــات القياســية ،أو يف حــال عــدم مطابقــة احملتــوى الفــي لالئحــة
الفنيــة أو إج ـراء تقييــم املطابقــة للمواصفــات القياســية واألدلــة والتوصيــات الدوليــة ذات الصلــة.
 بوأن يكــون للوائــح الفنيــة وإج ـراءات تقييــم املطابقــة تأثــر واضــح علــى جتــارة الــدول األعضــاءاألخــرى.
وإن اجتمع هذان العنصران معا يجب على الدولة العضو:
أ -اإلخطــار مبشــاريع اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية وإج ـراءات تقييــم املطابقــة أو اللوائــح
الفنيــة و املواصفــات القياســية وإجـراءات تقييــم املطابقــة املعتمــدة ،مــن خــال نشــرها يف إصــدار
أو نشــرة ويف وقــت مبكــر ،ملنــح الفرصــة للجهــات املهتمــة يف الــدول األعضــاء األخــرى لالطــاع
عليهــا.
-93-

ب -إخطار منظمة التجارة العاملية باملنتجات املقصودة يف اللوائح الفنية وإجراءات تقييم املطابقة،
س ـواء كانــت مشــاريع أو لوائــح معتمــدة ،وتوضيــح أهدافهــا وأســباب وضعهــا.
ج -تزويد املنظمة بنص اللوائح الفنية وإجراءات تقييم املطابقة عند الطلب.
د -منح فرتة زمنية لألعضاء لإلدالء مبالحظاهتم.
	ه -مناقشة هذه املالحظات وأخذها بعني االعتبار إن مت طلب ذلك.
ويف حــال وجــود مشــاكل متعلقــة بالصحــة ومحايــة البيئــة واألمــن والســامة وغريهــا تســتدعي اختــاذ
تدابــر اســتعجالية ،جيــب علــى الــدول األعضــاء اإلخطــار مباشــرة باللوائــح الفنيــة وإج ـراءات تقييــم
املطابقــة املعتمــدة ،مــع اإلشــارة إىل املنتجــات املقصــودة واهلــدف مــن الالئحــة واإلج ـراءات وأســباب
اللجــوء إليهــا ،مبــا يف ذلــك طبيعــة املشــاكل االســتعجالية .ومــع ذلــك ورغــم اعتمــاد التدابــر املذكــورة،
جيب على الدولة العضو املعنية منح الدول األعضاء املهتمة فرصة اإلدالء مبالحظاهتا ( املادة  2الفقرة
 10واملــادة  5الفقــرة  7مــن االتفاقيــة).
 .3اإلخطار باالتفاقيات الثنائية وعديدة األطراف :
مبوجــب املــادة ( 10الفقــرة  )7مــن االتفاقيــة ،جيــب علــى الــدول األعضــاء أن ختطــر املنظمــة
باالتفاقيــات الثنائيــة وعديــدة األط ـراف الــي تربمهــا خبصــوص اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية
وإج ـراءات تقييــم املطابقــة والــي ميكــن أن يرتتــب عليهــا آثــار علــى التجــارة .كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول
األعضــاء باإلخطــار باملنتجــات موضــوع االتفاقيــات املذكــورة.
 .4اإلخطار بموجب مدونة الممارسات :
كمــا ســبق ذكــره ،تتضمــن مدونــة املمارســات قواعــد وضوابــط موجهــة للمؤسســات املتخصصــة يف
وضــع املعايــر واملواصفــات القياســية علــى املســتوى الوطــي س ـواء كانــت حكوميــة أم غــر حكوميــة أو
إقليميــة .وتشــكل املدونــة وثيقــة توصيــات دوليــة يف جمــال وضــع املواصفــات القياســية مفتوحــة لالنضمــام
مــن قبــل املؤسســات املذكــورة .وتعــد املدونــة وثيقــة إلزاميــة بالنســبة للمؤسســات املتخصصــة يف وضــع
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املواصفــات القياســية التابعــة للجهــات احلكوميــة .كمــا يلــزم املدونــة (الفقــرة  )Cاملؤسســات األخــرى الــي
تقبــل االنضمــام إليهــا بــأن تقــوم باإلخطــار مبــا يلــي :
 أاسم وعنوان املؤسسة املختصة بوضع املواصفات القياسية . بنــوع املؤسســة املختصــة بوضــع املواصفــات القياســية س ـواء كانــت تابعــة للجهــات احلكوميــةاملركزيــة أم للجهــات العموميــة احملليــة أم مؤسســة غــر حكوميــة.
ججمال اختصاصات املؤسسة املذكورة.ومبوجــب الفقــرة ( )Jمــن املدونــة ،جيــب علــى املؤسســة الــي قبلــت باالنضمــام إىل املدونــة أن ختطــر
بربنامــج عملهــا كل ســتة أشــهر علــى األقــل وبالعناصــر التاليــة:
 أاسم ورقم النشرة اليت تتضمن برنامج العمل.ب -فرتة تطبيق برنامج العمل.
ج -سعر برنامج العمل إن مل يكن باجملان.
د -كيف وأين ميكن احلصول على الربنامج املذكور.
ويتــم نشــر هــذه املعلومــات كاملــة مبوجــب الفقرتــن ( )Cو ( )Jاملذكورتــن مــن قبــل منظمــة التقييــس
الدولية (.)ISO/IEC
باإلضافــة إىل االلتزامــات املتعلقــة باإلخطــار املذكــور أعــاه تلــزم االتفاقيــة الدولــة العضــو بإنشــاء
نقــاط اســتعالم وطنيــة تشــكل نقــاط اتصــال متكــن الــدول األعضــاء مــن طلــب معلومــات وبيانــات حــول
اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية وإجـراءات تقييــم املطابقــة  ،باإلضافــة إىل مشــاركة الدولــة العضــو يف
اتفاقات ثنائية وعديدة األطراف أو مؤسسات دولية أو إقليمية ذات االختصاص يف وضع املواصفات
القياســية أو يف أنظمــة تقييــم املطابقــة (املــادة  10مــن اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة).
ومــن جهــة أخــرى ويف نفــس ســياق تعزيــز الشــفافية ،أنشــأت منظمــة التجــارة العامليــة قاعــدة بيانــات
تتعلق ب « نظام معاجلة املعلومات اخلاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة» ( .)TBTIMSويشكل هذا
النظــام إطــارا شــامال جلميــع اإلخطــارات الــي تقــوم هبــا الــدول األعضــاء مبــا فيهــا املتعلقــة باللوائــح الفنيــة
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وإج ـراءات التدقيــق يف املطابقــة واإلخطــارات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات الوطنيــة املعنيــة باملواصفــات
القياســية ،باإلضافــة إىل املخــاوف املعــر عنهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء حــول اللوائــح الفنيــة واإلجـراءات
الوطنيــة املمكــن أن يرتتــب عليهــا عوائــق أمــام التجــارة .وميكــن الوصــول إىل قاعــدة البيانــات املذكــورة
مــن قبــل املتخصصــن والشــركات املهتمــة عــر البوابــة اإللكرتونيــة التاليــةhttp://tbtims.wto.org :

سابعا ـ لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة:
مت إنشــاء جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ملتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة وتلقــي ودراســة إخطــارات الــدول
األعضــاء والنظــر يف املخــاوف التجاريــة اخلاصــة الــي تعــر عنهــا الــدول الــي تواجــه صعوبــات جتــاه اللوائــح
الفنيــة وإجـراءات تقييــم املطابقــة الــي تعتمدهــا الــدول األعضــاء األخــرى .ويتضمــن جــدول أعمــال جلنــة
احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بشــكل عــام البنــود التاليــة:
 .1المخاوف التجارية الخاصة:
تتيــح جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ( )TBTالفرصــة ملناقشــة املخــاوف التجاريــة اخلاصــة
( )Specific Trade Concerns - STCsاملعرب عنها حول تطبيق القوانني واللوائح واإلجراءات
املؤثــرة علــى املبــادالت التجاريــة علــى ضــوء التزامــات الــدول األعضــاء مبوجــب اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة
أمــام التجــارة ،أو خبصــوص مشــاريع نظــم فنيــة ال تـزال يف طــور اإلعــداد ( .أمثلــة علــى النظــم الفنيــة الــي
تثــر خمــاوف جتاريــة خاصــة لــدى الــدول األعضــاء :القانــون األورويب املتعلــق بالرتاخيــص املتعلقــة باملـواد
املشــتملة علــى الكائنــات املعدلــة وراثيــا؛ أو النظــام الفرنســي الــذي حيظــر اســتخدام بعــض أن ـواع امل ـواد
البالســتيكية يف صناعــة لعــب األطفــال ألســباب صحيــة أو ملتطلبــات ســامة املســتهلك.).
 .2تنفيذ وإدارة اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة:
يتــم حتــت هــذا البنــد النظــر يف إخطــارات الــدول األعضــاء بالقوانــن واللوائــح والنظــم الفنيــة واملعايــر
وإجراءات تقييم املطابقة .كما يتم النظر يف التعديالت على النظم الفنية املوجودة ويف مشــاريع النظم
الفنيــة والتدابــر املزمــع تطبيقهــا يف هــذا اجملــال .ويف هــذا اإلطــار تتــم مناقشــة مشــاريع القوانــن واللوائــح
والتدابــر الــي توجــد يف طــور اإلعــداد باإلضافــة إىل النظــم املطبقــة فعــا وذلــك مــن خــال نظــام اإلخطــار
اجلــاري بــه العمــل يف هــذا اجملــال.
-96-

 .3تبادل المعلومات والخبرات :
كمــا توفــر اللجنــة الفرصــة للنظــر يف تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة وتبــادل
املعلومــات واخل ـرات والتجــارب يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــة هبــدف جعلهــا أكثــر فعاليــة وكفــاءة .ويتــم
ذلــك مــن خــال مناقشــة موضوعــات عامــة ذات التطبيــق األفقــي مبــا فيهــا الشــفافية ،وتطبيــق املعايــر
واملواصفــات ،وتقييــم املطابقــة (مطابقــة املنتــج للمواصفــات والنظــم الفنيــة للدولــة املســتوردة) ،واملمارســات
اجليــدة يف تطبيــق النظــم الفنيــة والتدابــر.
 .4االستعراض السنوي واالستعراض على فترة ثالثة أعوام:
يتــم االســتعراض الســنوي لتنفيــذ وتشــغيل اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة علــى أســاس وثيقــة
تعدهــا أمانــة منظمــة التجــارة العامليــة حــول مجيــع األنشــطة الــي متــت خــال الســنة يف هــذا اجملــال مبــا فيهــا
مناقشــة تدابــر احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة املتخــذة مــن قبــل الــدول األعضــاء ،وإخطــار املنظمــة بالنظــم
الفنيــة وإج ـراءات تقييــم املطابقــة مــن قبــل الــدول األعضــاء ،واملخــاوف التجاريــة اخلاصــة ()STCs
املعروضــة خــال الســنة واجتاهاهتــا العامــة ،والنزاعــات املعروضــة علــى جهــاز تســوية النزاعــات يف هــذا
اجملــال ،وبرامــج املســاعدة الفنيــة.
ويتــم اإلعــداد لالســتعراض الســنوي مــن خــال عقــد جلســات خاصــة مبناقشــة املواضيــع ذات
التطبيــق العــام فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة.
 .5أنشطة المساعدة الفنية:
يتــم حتــت هــذا البنــد مناقشــة برامــج منظمــة التجــارة العامليــة يف جمــال املســاعدة الفنيــة مبــا فيهــا تنظيــم
ورش العمــل الوطنيــة واإلقليميــة وأنشــطة املســاعدة الفنيــة يف جنيــف يف جمــال تنفيــذ اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة
أمــام التجارة.
كمــا يتــم عــرض برامــج املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الــدول واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة مثــل
املنظمــة الدوليــة للمواصفــات واملقاييــس (.)ISO
-97-

 .6قرارات لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة:
تتخذ جلنة احلواجز الفنية أمام التجارة قرارات وتوصيات يف جماالت اختصاصها مبا فيها:
أ -تشجيع اللجوء إىل املمارسات اجليدة يف جمال وضع واعتماد وتنفيذ النظم الفنية.
ب -توصيات بشأن التنفيذ املناسب ألحكام اتفاقية احلواجز الفنية أمام التجارة.
ج -دعــوة الــدول األعضــاء لتبــادل املعلومــات وعــرض جتارهبــا يف جمــال وضــع واعتمــاد وتطبيــق النظــم
الفنيــة.
د -تقييم املطابقة :دراسة تطبيق النظم الفنية اإلقليمية والدولية (دليل املنظمة الدولية للمواصفات
واملقاييــس ـ .)ISO
	ه -حتديد املبادئ اليت حتكم وضع واعتماد وتطبيق النظم الفنية.
و -تعزيز الشفافية خاصة يف جمال تقييم املطابقة.
ز -وغريهــا مــن الق ـرارات والتوصيــات الــي تســاهم يف تنفيــذ اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة
وتعزيــز فعاليتهــا وكفاءهتــا.
ثامنا ـ انعكاسات اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة على دول المجلس:
يرتتــب علــى عضويــة دول جملــس التعــاون يف منظمــة التجــارة العامليــة وخمتلــف االتفاقيــات
وااللتزامــات املنبثقــة عنهــا انعكاســات هامــة مباشــرة وغــر مباشــرة .وتتعلــق انعكاســات اتفاقيــة احلواجــز
الفنيــة أمــام التجــارة علــى دول اجمللــس جبوانــب خمتلفــة منهــا التشـريعية والتنظيميــة مــن جهــة ومنهــا كذلــك
اآلثــار االقتصاديــة احملتملــة علــى املنتجــن والفاعلــن التجاريــن مــن جهــة أخــرى.
1.1الجانب التشريعي والتنظيمي :
تنبثــق عــن اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة التزامــات خمتلفــة تقــوم دول اجمللــس بتنفيذهــا مــن
خــال وضــع تشـريعات ولوائــح وتدابــر تنظيميــة أخــرى متكــن املؤسســات واهليئــات الوطنيــة املتخصصــة
يف دول اجمللــس مــن تنفيــذ السياســات العامــة املتعلقــة حبمايــة اإلنســان واحلي ـوان والنباتــات ،ويف نفــس
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الوقــت مراعــاة متطلبــات تيســر املبــادالت التجاريــة وعــدم خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة .كمــا
تلجأ اجلهات التشـريعية والتنظيمية املختصة إىل تعديل التشـريعات واللوائح القائمة لتســاير التزاماهتا يف
منظمــة التجــارة العامليــة ( )WTOوتوصيــات ودالئــل املنظمــات الدوليــة األخــرى املتخصصــة يف وضــع
املواصفــات القياســية مثــل املنظمــة الدوليــة للمواصفــات القياســية ( )ISOواللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة
( )IECواالحتــاد الــدويل لالتصــاالت (.)ITU
ويف نفــس الســياق تقــوم املؤسســات واهليئــات املذكــورة بوضــع لوائــح فنيــة ومواصفــات قياســية لتنفيــذ
السياســات املذكــورة يف إطــار ت ـوازن بــن متطلبــات محايــة الصحــة والســامة واحلفــاظ علــى البيئــة مــن
جهــة وااللتـزام بتيســر املبــادالت واجتنــاب العوائــق غــر الضروريــة أمــام التجــارة مبوجــب اتفاقيــة احلواجــز
الفنيــة أمــام التجــارة مــن جهــة أخــرى.
ويتضمــن اإلطــار التنظيمــي لــكل دولــة مــن دول جملــس التعــاون لوائــح ومؤسســات نذكــر مــن
بينهــا :
اإلمارات العربية المتحدة:
إن هيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس ( )ESMAهــي اجلهــة الرمسيــة املســئولة عــن املواصفــات
القياســية واملتطلبــات الفنيــة يف دولــة اإلمــارات .وتضــع اهليئــة املذكــورة املواصفــات القياســية واملتطلبــات
الفنيــة ومتطلبــات االعتمــاد علــى أســاس املواصفــات الدوليــة مثــل املواصفــات القياســية املتضمنــة يف
( )ISO/IEC 17011والتوصيــات املتعلقــة باملتطلبــات العامــة هليئــات االعتمــاد املكلفــة بإصــدار
شــهادات االعتمــاد لصــاحل مؤسســات تقييــم املطابقــة .كمــا يتــم نشــر املواصفــات القياســية الــي تضعهــا
هيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس  60يومــا قبــل البــدء بالعمــل هبــا لتتيــح الفرصــة للمعنيــن باألمــر
مــن الــدول والشــركات للتعليــق عليهــا واإلدالء باملالحظــات حوهلــا ،وذلــك اســتجابة اللتزامــات اإلمــارات
العربيــة املتحــدة يف منظمــة التجــارة العامليــة.
وتنــدرج هيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس ضمــن قائمــة األعضــاء يف املنظمــات الدوليــة
املتخصصــة مثــل املنظمــة الدوليــة للمواصفــات القياســية واللجنــة الكهــرو تقنيــة واملنظمــة الدوليــة العتمــاد
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املخت ـرات واملنظمــة الدوليــة للمقاييــس القانونيــة ،كمــا وافقــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى مدونــة
املمارســات اجليــدة لوضــع واعتمــاد وتطبيــق املواصفــات القياســية ملنظمــة التجــارة العامليــة .وتتوفــر دولــة
اإلمــارات يف هنايــة  2014علــى مــا يعــادل  10848مواصفــة قياســية مــن بينهــا مــا يقــارب  77باملائــة
مطابقــة للمواصفــات الدوليــة.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن املنتجــات اخلاضعــة للوائــح الفنيــة تنفــذ إىل األسـواق اإلماراتيــة إذا كانــت تلــي
املتطلبــات الفنيــة ذات الصلــة وإجـراءات تقييــم املطابقــة املنصــوص عليهــا .كمــا يتــم تطبيــق اللوائــح الفنيــة
بــدون متييــز بــن الســلع األجنبيــة والســلع الوطنيــة ،وفقــا اللتزامــات اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف اتفاقيــة
احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة.
وخــال الفــرة  2012ـ  2015أخطــرت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام
التجــارة مبــا يعــادل  207إخطــارات مبوجــب التزاماهتــا يف منظمــة التجــارة العامليــة .كمــا توصلــت جلنــة
احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة مبخــاوف جتاريــة مــن بعــض الشــركاء التجاريــن حــول إجـراءات تقييــم املطابقــة
اإلماراتيــة املتعلقــة بإطــارات الســيارات واللوائــح الفنيــة املتعلقــة مبراقبــة املنتجــات احلــال ،ووضــع عالمــات
األداء علــى األجهــزة الكهربائيــة والواجــب أن ختضــع ملعايــر هيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس
 ESMAالشــيء الــذي يرتتــب عليــه صعوبــات يف وضــع العالمــات املذكــورة علــى كل وحــدة مــن
املنتجــات املذكــورة.
وعمــا بالتزامــات اإلمــارات مبوجــب اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ،مت تعيــن هيئــة اإلمــارات
للمواصفــات واملقاييــس كنقطــة اســتعالم لتزويــد املعنيــن باألمــر باملعلومــات والبيانــات املتعلقــة باملواصفات
القياســية واللوائــح الفنيــة وكل مــا يتعلــق مبوضوعــات وأهــداف االتفاقيــة.
وبصفــة عامــة تلتــزم دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتزاماهتــا لــدى منظمــة التجــارة العامليــة يف جمــال
تطبيــق اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية وتســاير إىل حــد كبــر املواصفــات القياســية الدوليــة الــي
تضعهــا املنظمــات الدوليــة .كمــا تنســق أعماهلــا يف جمــال املواصفــات القياســية مــع باقــي دول اجمللــس يف
إطار العمل املشــرك واجلهود اجلماعية الرامية إىل توحيد وتناســق ومواءمة املواصفات القياســية بني دول
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جملــس التعــاون وعلــى وجــه اخلصــوص داخــل هيئــة التقييــس اخلليجيــة وجلاهنــا الفنيــة الــي تضــع املواصفــات
القياســية اخلليجيــة الــي يتــم اعتمادهــا يف كل دولــة مــن دول جملــس التعــاون.
مملكة البحرين :
إن إدارة املواصفــات واملقاييــس بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ( )BSMDهــي اجلهــاز الوطــي
الرمســي املكلــف باملواصفــات واملقاييــس الــي تعمــل علــى وضــع ونشــر املواصفــات القياســية الوطنيــة
واللوائــح الفنيــة الوطنيــة يف مملكــة البحريــن متاشــيا مــع متطلبــات اجلــودة واألداء والســامة يف املنتجــات
واخلدمــات ،باإلضافــة إىل محايــة البيئــة .وتعتــر إدارة املواصفــات واملقاييــس نقطــة االســتعالم الوطنيــة الــي
مت تعيينهــا مبوجــب أحــكام اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة.
وختتــص اللجنــة الوطنيــة للمواصفــات واملقاييــس املكونــة مــن ممثلــن عــن اجلهــات املختصــة يف
البحريــن بوضــع السياســة العامــة يف جمــال املواصفــات واملقاييــس والتصديــق علــى اللوائــح واملواصفــات
الفنيــة الوطنيــة واعتمــاد قـرارات جملــس إدارة اهليئــة اخلليجيــة للمواصفــات واملقاييــس قبــل تطبيقهــا يف مملكــة
البحريــن.
وتعــد البحريــن عضــو يف املنظمــة الدوليــة للمواصفــات واملقاييــس ( )ISOواللجنــة الدوليــة الكهــرو
تقنيــة ( )IECو املنظمــة الدوليــة للمواصفــات القانونيــة ( )IOLMومنظمــة املواصفــات الدوليــة
( .)ASTM Internationalومــن جهــة أخــرى مل تــرم مملكــة البحريــن أي اتفــاق لالعـراف املتبــادل.
ويف ســنة  2013كانــت البحريــن تتوفــر علــى ( )6693مواصفــة قياســية وطنيــة مــن بينهــا ()3433
أي  50باملائــة تعتمــد علــى مواصفــات دوليــة و ( )3260تعتمــد علــى التعديــات الــي يتــم إدخاهلــا
علــى املواصفــات الدوليــة مــن قبــل هيئــة التقييــس اخلليجيــة .ويف نفــس التاريــخ كانــت البحريــن تتوفــر علــى
( )1601الئحــة فنيــة.
ومــن جهــة أخــرى تطبــق مملكــة البحريــن ،وفقــا التفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ،اللوائــح
الفنيــة علــى املنتجــات بغــض النظــر علــى مصدرهــا بــدون متييــز بــن املنتجــات احملليــة واملنتجــات املماثلــة
املســتوردة .وتقــوم البحريــن بإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة بانتظــام مبشــاريع لوائحهــا الفنيــة حســب
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متطلبــات االتفاقيــة ( 60يــوم قبــل تطبيقهــا) حيــث أخطــرت مــا بــن  2007و  2013مبــا يعــادل ()310
لوائــح فنيــة وإج ـراءات تقييــم املطابقــة .
المملكة العربية السعودية :
تعتــر اهليئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة ( )SASOاجلهــة الرمسيــة املختصــة بوضــع
املواصفــات القياســية الوطنيــة والرقابــة وضمــان اجلــودة وتقييــم املطابقــة وإصــدار الشــهادات واالعتمــادات
اخلاصــة باملخت ـرات واملؤسســات املعنيــة بإصــدار الشــهادات يف إطــار نظــام إدارة اجلــودة (.)QMS
وتتوفــر اململكــة علــى مــا يعــادل ( )1820الئحــة فنيــة يف حيــز النفــاذ مــن بينهــا ( )516مت
اعتمادهــا خــال الفــرة  2012ـ  .2015كمــا تتوفــر اململكــة علــى ( )28924مواصفــة قياســية منهــا 90

باملائــة تعتمــد حمتوياهتــا علــى املواصفــات الدوليــة و 10باملائــة تســتجيب خلصوصيــات اململكــة.
ومبوجــب الدليــل الفــي الــذي يعتــر اإلطــار األســاس يف وضــع املواصفــات القياســية يف اململكــة تلتــزم
اهليئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس باألخــذ بعــن االعتبــار املواصفــات القياســية الدوليــة ذات الصلــة
أثنــاء وضــع املواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الوطنيــة باســتثناء إذا كانــت املواصفــات الدوليــة غــر
جمديــة ألســباب مناخيــة أو جغرافيــة أو غــر مطابقــة للشـريعة اإلســامية.
كمــا أبرمــت اململكــة اتفاقيــات االع ـراف املتبــادل مــع جنــوب أفريقيــا وأملانيــا واألرجنتــن والصــن
ومصــر واندونيســيا واألردن وماليزيــا وباكســتان والفلبــن وكوريــا وســنغافورة وتونــس وتركيــا.
وتتمتــع اهليئــة املختصــة يف اململكــة بعضويــة املنظمــة الدوليــة للمواصفــات واملقاييــس ()ISO
واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( )IECواهليئــة الدوليــة لتقييــم املطابقــة التابعــة للجنــة الدوليــة الكهــرو
تقنية ( )IECEEاملنظمة الدولية للمواصفات القانونية ( )OIMLو اللجنة الدولية لألوزان واملقاييس
(.)BIPM
وتوصلت جلنة احلواجز الفنية أمام التجارة يف منظمة التجارة العاملية من اهليئة السعودية للمواصفات
واملقاييــس خــال فــرة  2012ـ  2015مبــا يعــادل ( )640الئحــة فنيــة وإجـراءات تقييــم املطابقــة تتعلــق
يف غالبيتهــا بامل ـواد الغذائيــة واملشــروبات وامل ـواد الكيميائيــة االســتهالكية واملنتجــات الكهربائيــة وأنظمــة
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األنابيــب البالســتيكية والســيارات .وتتضمــن هــذه اإلخطــارات كافــة الشــروط املطلوبــة يف اتفاقيــة منظمــة
التجــارة العامليــة مبــا فيهــا النشــر واإلخطــار ( )60يومــا قبــل البــدء بتنفيــذ اللوائــح الفنيــة لفســح اجملــال
للمعنيــن باألمــر لــإدالء باملالحظــات عليهــا.
كمــا توصلــت جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة مبخــاوف جتاريــة مــن قبــل بعــض الشــركاء التجاريــن
خبصــوص اللوائــح الفنيــة الســعودية املتعلقــة بالســيارات وألعــاب األطفــال ومشــروبات الطاقــة.
وبصفــة عامــة يتوافــق وضــع واعتمــاد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية يف اململكــة العربيــة
الســعودية مــع التزاماهتــا يف منظمــة التجــارة العامليــة وكذلــك مــع دالئــل وتوصيــات املنظمــات الدوليــة
املتخصصــة .هــذا وتعمــل اجلهــات املتخصصــة يف اململكــة علــى تطويــر املواصفــات القياســية واللوائــح
الفنيــة علــى املســتوى اخلليجــي وتوحيدهــا ومواءمتهــا يف إطــار اجلهــود املتواصلــة يف التنســيق والعمــل
املشــرك داخــل هيئــة التقييــس اخلليجيــة.
سلطنة عمان :
تعتــر املديريــة العامــة للمواصفــات واملقاييــس يف وزارة التجــارة والصناعــة ( )DGSMهــي جهــاز
التقييــس الوطــي يف ســلطنة عمــان املنــاط بأنشــطة املواصفــات واملقاييــس وتقييــم املطابقــة وضبــط اجلــودة
والقيــاس واملعايــرة.
صادقــت ســلطنة عمــان علــى دليــل املمارســات اجليــدة ملنظمــة التجــارة العامليــة .وخــال الفــرة مــا
بــن  2008و 2013قدمــت ســلطنة عمــان ( )110إخطــارات للجنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة .ومل
تتوصــل اللجنــة بــأي ختوفــات جتاريــة معــر عنهــا مــن قبــل الشــركاء التجاريــن جتــاه املواصفــات القياســية
واللوائــح الفنيــة العمانيــة.
كمــا تقــدم اجلهــات املختصــة يف الســلطنة مشــاريع اللوائــح الفنيــة واملواصفــات القياســية ()60
يومــا قبــل بــدء العمــل هبــا وفقــا ملــا نصــت عليــه اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة لفســح اجملــال أمــام
التعليقــات واملالحظــات حوهلــا مــن قبــل الــدول األعضــاء واملهتمــن.
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يف نوفمــر  2013كانــت ســلطنة عمــان تتوفــر علــى مــا يقــارب ( )10012مواصفــة قياســية يف حيــز
النفــاذ مــن بينهــا ( )10000مت اعتمادهــا اســتنادا إىل املواصفــات اخلليجيــة ( ،)GSOمنهــا ()1838
ملزمــة و ( )12مواصفــة وطنيــة حبثــة تتعلــق مبنتجــات مثــل اخلبــز واخلناجــر الوطنيــة واملــاء غــر املعبــأ يف
الزجاجــات وقنينــة الغــاز الســائل.
يتــم تطبيــق اللوائــح الفنيــة واملواصفــات امللزمــة بغــض النظــر علــى مصــدر املنتجــات أكانــت حمليــة أم
مســتوردة .وتتعلــق املواصفــات بصفــة عامــة باملـواد الغذائيــة ومـواد البنــاء وألعــاب األطفــال ومـواد التجميــل
والسيارات.
كمــا وقعــت ســلطنة عمــان علــى اتفاقيــات ثنائيــة لالعـراف املتبــادل مــع البحريــن ومصــر واإلمــارات
وإي ـران والع ـراق واألردن وقطــر وســوريا وتونــس وتركيــا واليمــن .وتعتــر ســلطنة عمــان عضــو يف املنظمــة
الدوليــة للمواصفــات ( )ISOواللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( )IECواملنظمــة الدوليــة للمواصفــات
القانونيــة (.)IOLM
دولة قطر :
تعتــر هيئــة املواصفــات واملقاييــس القطريــة ( )QSالتابعــة لــوزارة البيئــة هــي اجلهــة الرمسيــة املســئولة عــن
املواصفــات واملقاييــس مبــا فيهــا ســن السياســة العامــة يف هــذا اجملــال ووضــع واعتمــاد املواصفــات املســتندة
إىل املواصفــات القياســية الدوليــة .وتقــوم اهليئــة القطريــة بإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة بانتظــام وفقــا
اللتزامــات دولــة قطــر املتضمنــة يف اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة .وتعــد هيئــة املواصفــات واملقاييــس
القطريــة نقطــة االســتعالم الوطنيــة الــي مت تعيينهــا مبوجــب االتفاقيــة.
وتنســق دولــة قطــر أعماهلــا يف هــذه اجملــاالت هبــدف مواءمــة وتوحيــد املواصفــات والقياســية مــع دول
جملــس التعــاون يف إطــار اجلهــود اجلماعيــة واألعمــال املشــركة املبذولــة يف اهليئــة اخلليجيــة للمواصفــات
واملقاييــس ( )GSOالتابعــة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة.
وإىل جانــب اعتمادهــا للمواصفــات اخلليجيــة تضــع دولــة قطــر مواصفــات وطنيــة .وقــد اعتمــدت
حــى ســنة  2014مــا يناهــز ( )11000مواصفــة ولوائــح فنيــة مســتندة يف غالبيتهــا إىل املواصفــات الدوليــة
واملواصفــات اخلليجيــة .وتنحصــر املواصفــات الوطنيــة البحثــة يف ( )30مواصفــة.
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هــذا وقــد وافقــت قطــر علــى دليــل املمارســات اجليــدة ملنظمــة التجــارة العامليــة ،كمــا تتمتــع بعضويــة
املنظمــة العامليــة للمواصفــات واملقاييــس ( )ISOواللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( ،)ICEوتتوفــر علــى
( )15خمتـرا معتمــدا مــن قبــل املنظمــة الدوليــة أيــزو.
دولة الكويت :
تعترب هيئة املواصفات واملقاييس الكويتية ( )KOWSMDالتابعة للهيئة العامة للصناعة املســئولة
عــن وضــع ونشــر املواصفــات القياســية واعتمــاد املواصفــات اإلقليميــة والدوليــة وإصــدار شــهادات اجلــودة
وشــهادات املطابقــة بالنســبة للمنتجــات الوطنيــة واملنتجــات املســتوردة علــى حــد س ـواء .وتعتمــد اهليئــة
الكويتيــة يف وضعهــا للمواصفــات علــى املواصفــات الدوليــة يف غالبيتهــا ( 90باملائــة) وال تبتعــد عنهــا إال
ألســباب مناخيــة أو جغرافيــة أو خلصوصيــات ثقافيــة أو اجتماعيــة أو دينيــة.
تنســق دولــة الكويــت أعماهلــا يف هــذا اجملــال بشــكل أساســي مــع دول جملــس التعــاون يف إطــار
العمــل املشــرك واجلهــود اجلماعيــة املبذولــة لتوحيــد ومواءمــة املواصفــات القياســية وإرســاء نظــام مواصفــات
خليجــي فعــال مــن خــال اهليئــة اخلليجيــة للمواصفــات واملقاييــس التابعــة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج
العربيــة (.)GSO
ويعتــر اإلطــار القانــوين والتنظيمــي يف الكويــت املتعلــق باملواصفــات واملقاييــس واللوائــح الفنيــة مطابقــا
اللتزامــات دولــة الكويــت لــدى منظمــة التجــارة العامليــة .كمــا وافقــت الكويــت علــى دليــل املمارســات
اجليــدة ملنظمــة التجــارة العامليــة وتتمتــع بعضويــة املنظمــة الدوليــة للمواصفــات واملقاييــس ( )ISOواللجنــة
الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( )IECواملنظمــة الدوليــة للمقاييــس القانونيــة.
وتعتــر املواصفــات القياســية يف الكويــت اختياريــة إال يف حــال حتويلهــا للوائــح فنيــة حيــث تصبــح
ملزمــة بالنســبة لكافــة املنتجــات اخلاضعــة للتدابــر التنظيميــة بــدون متييــز س ـواء كانــت حمليــة أم أجنبيــة.
باإلضافــة إىل أن دولــة الكويــت تصــدر مشــاريع اللوائــح الفنيــة ( )60يومــا علــى األقــل قبــل بــدء تطبيقهــا
لفســح اجملــال ملالحظــات الــدول األعضــاء واملهتمــن.
وتقوم الكويت بإخطار منظمة التجارة العاملية بانتظام مبوجب اتفاقية احلواجز الفنية أمام التجارة،
حبيــث وصــل عــدد إخطــارات اهليئــة الكويتيــة املختصــة يف هنايــة  2011مــا يناهــز ( )56الئحــة فنيــة.
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وتتعلــق غالبيــة اللوائــح الفنيــة الكويتيــة باملـواد الغذائيــة ومنتجــات احلــال والســيارات.

ومــا بــن 2008

و 2011توصلــت جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة مبخــاوف جتاريــة مــن قبــل الشــركاء التجاريــن حــول
متطلبــات املـواد الغذائيــة احلــال وتطبيــق شــهادات املطابقــة الــدويل ،وترخيــص املنتجــات الكيماويــة.
2.2بعــض األمثلــة عــن المخــاوف المعبــر عنهــا فــي لجنــة الحواجــز الفنيــة أمــام التجــارة تجــاه
المواصفــات واللوائــح فــي دول المجلــس :

 أتدابيــر البحريــن والكويــت والســعودية وقطــر حــول المعاييــر المتضمنــة فــي متطلبــات هيئــةالمقاييــس رقــم ()GSO 42:2003

أعــرب االحتــاد األورويب عــن خماوفــه جتــاه تدابــر البحريــن والكويــت والســعودية وقطــر حــول املعايــر
املتضمنــة يف متطلبــات هيئــة املقاييــس رقــم  GSO 42:2003مشـراً إىل أن هــذه التدابــر ،الــي جيــب أن
تتماشــى مــع املعايــر الدوليــة ذات الصلــة تلــزم أن يكــون الزجــاج األمامــي للســيارات مغلــف و أن تكــون

كل واجهاهتــا مــن الزجــاج الضامــن للســامة أو مغلفــة .كمــا أشــار إىل أن هــذا اإلج ـراء يفــرض أيضــا
أن ال يقــل احلــد األدىن للضــوء املنتقــل عــر البالســتيك مــن نوافــذ الســيارات عــن  .% 70وهبــذا الصــدد
تشــر إىل أن الالئحــة رقــم  43للجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا والالئحــة الفنيــة العامليــة رقــم
 6تبيــح اســتخدام مزيــج مــن الزجــاج و زجــاج البالســتيك جلميــع النوافــذ ،مبــا يف ذلــك الزجــاج األمامــي
للســيارة .كمــا أن نفــس الالئحــة رقــم  43تفــرض شــرط احلــد األدىن يف الضــوء املنتقــل للزجــاج األمامــي
و النوافــذ اجلانبيــة األماميــة  ،ولكــن دون فــرض حــد أدىن للضــوء املنتقــل للنوافــذ اجلانبيــة اخللفيــة والزجــاج
اخللفــي يف احلــاالت الــي يتــم فيهــا تركيــب اثنــن مــن املرايــا اخلارجيــة للرؤيــة اخللفيــة .وعليــه يدعــو االحتــاد
األورويب الــدول املعنيــة بإعــادة النظــر يف الشــروط واملتطلبــات املذكــورة .كمــا أشــار االحتــاد األورويب إىل
كــون التدابــر املذكــورة تفــرض وضــع عالمــة (وســم) الكفــاءة يف اســتهالك الوقــود ليتــم عرضهــا داخــل
الســيارة علــى اجلانــب األيســر اخللفــي مــن قبــل الشــركة املصنعــة للســيارة .كمــا أشــار إىل أن التدابــر املعلــن
عنهــا تفــرض وضــع العالمــات املذكــورة باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة .أمــا خبصــوص فــرض اللغتــن ،طلــب
االحتــاد األورويب توضيــح شــرط اللغــة العربيــة الــذي قــد ال ينطبــق علــى العبــارات ذات احلــرف الواحــد
أو احلرفــن مثــل (  ) on/ofوأن اللغــة العربيــة ميكــن أن تعويضهــا بالرمــوز ،وفقــا لالئحــة وقــم
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للجنــة االقتصاديــة ألوروبــا ومعايــر «  « ISO 2575املتعلقــة بســيارات الــركاب و املركبــات التجاريــة
اخلفيفــة و الثقيلــة واحلافــات  .ورد ممثــل قطــر بالنيابــة عــن األعضــاء األربعــة وأشــار إىل أن جلنــة املقاييــس
واملواصفــات تلقــت املخــاوف مــن أعضــاء آخريــن وســيتم تقــدمي الــردود يف الوقــت املناســب.
 بتدابير سعودية متعلقة باللوائح الفنية رقم ()SASO 2857:2014أعــرب االحتــاد األورويب عــن خماوفــه جتــاه تدابــر ســعودية متعلقــة بلوائــح فنيــة رقــم

(SASO

 )2857:2014املفروضــة علــى إطــارات الســيارات واخلاصــة بوضــع العالمــات .وأوضــح أن تاريــخ دخــول
هــذه التدابــر كان مــن املفــروض أن يكــون تاريــخ  1نوفمــر  2016بــدال مــن  1نوفمــر  2015إلعطــاء
املصانــع فــرة انتقــال معقولــة لالســتجابة هلــذه الشــروط .وأجــاب ممثــل الســعودية بدعــوة ممثــل االحتــاد
األورويب ملناقشــة املوضــوع علــى صعيــد ثنائــي.
 جتدابير سعودية متعلقة بشهادات المطابقة ومتطلبات هيئة المقاييس الخاصة بالوسمأعربــت كنــدا عــن خماوفهــا جتــاه تدابــر ســعودية متعلقــة بشــهادات املطابقــة ومتطلبــات هيئــة املقاييــس
اخلاصــة بالوســم مشــرة إىل أن الفهــم الســائد أن املقــرح كان يف األصــل هــو مطالبــة الشــركات املصنعــة
للعب األطفال تســجيل كل منوذج من املنتجات ،و تعيني رقم تســجيل واحد هلذا النموذج  ،و طباعة
رقــم التســجيل علــى تغليــف وتعبئــة مجيــع املنتجــات .وهبــذا الصــدد دعــا ممثــل كنــدا دول جملــس التعــاون
لتأكيد أن التشــاور مع فرع املنتجني الصناعيني قد أجريت بطريقة منفتحة وشــفافة ،والنظر يف تســجيل
الشــركات املصنعــة ووضــع رقــم التســجيل علــى املنتجــات بــدال مــن كل منــوذج ،ووفقــا هلــذه املشــاورات،
تصــدر دول اجمللــس الئحــة تطبقهــا دول اخلليــج بطريقــة موحــدة  .ورد ممثــل الســعودية باق ـراح إج ـراء
مناقشــة هــذه املواضيــع بطريقــة ثنائيــة.
 دالتدابير الخليجية الخاصة بالوقاية من مشروبات الطاقةأعــرب االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة عــن خماوفهمــا فيمــا يتعلــق بالتدابــر اخلليجيــة اخلاصــة
بالوقايــة مــن مشــروبات الطاقــة شــاكرة جمهــودات دول جملــس التعــاون علــى اجلهــود املبذولــة يف هــذا اجملــال
ومعــرة عــن آماهلــا يف أن تقــدم دول اجمللــس علــى مراجعــة التدابــر املذكــورة الــي ال ترتكــز علــى أســس
علميــة حســب اقتنــاع االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة وحســب الدراســات األخــرة يف املوضــوع.
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وطالبــت مبعلومــات إضافيــة عــن التدابــر املتعلقــة باحلجــم ومســتوى احلموضــة وعالقتهــا باحلفــاظ علــى
الصحــة .رد ممثــل الســعودية بــأن مشــروع التدابــر املتعلقــة باملوضــوع يوجــد حتــت الدراســة لــدى اجلهــات
املعنيــة وســيتم إخطــار جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة يف الوقــت املناســب.
3.3االنعكاسات االقتصادية والتجارية التفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة على دول المجلس:
تتأثــر التجــارة اخلارجيــة لــدول جملــس التعــاون بصفــة عامــة والشــركات اخلليجيــة املهتمــة بالتصديــر
بصفــة خاصــة مبــدى اســتجابتها للمتطلبــات الفنيــة لألس ـواق املســتهدفة ومــدى مســايرهتا ملســتويات
وتطــور املواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الوطنيــة عــر العــامل وتطابقهــا الكامــل للمواصفــات القياســية
الدوليــة .كمــا أن تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة املتعلقــة باحلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة وكيفيــة
تطبيــق أحكامهــا واســتخدام اآلليــات املتاحــة ضمنهــا ،يؤثــر بشــكل كبــر علــى النفــاذ إىل األس ـواق
وتيســر منــو صــادرات دول اجمللــس إىل األس ـواق اخلارجيــة.
 أاالستجابة لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية في األسواق المستهدفة:متثــل االســتجابة ملتطلبــات األسـواق اخلارجيــة املتعلقــة باملواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة أمـراً يف

غايــة األمهيــة بالنســبة للمنتجــن والشــركات الــي تعتــزم تصديــر منتجاهتــا إىل خــارج دول اجمللــس ،حبيــث
إن اســتجابة املنتجــات اخلليجيــة للمواصفــات واللوائــح الفنيــة حتــدد بصفــة أساســية نفــاذ هــذه املنتجــات
إىل األسـواق املســتهدفة .ويتأتــى ذلــك بــأدوات خمتلفــة ميكــن حصرهــا فيمــا يلــي:
−توفــر الدولــة علــى سياســة متطــورة وإطــار قانــوين وتنظيمــي متقــدم ميكــن مــن إرســاء نظــام للمواصفــات
القياســية واللوائــح الفنيــة يتســم بالفعاليــة والكفــاءة والقــدرة علــى مســايرة التطــور احلاصــل يف هــذا
اجملــال علــى صعيــد دول العاملــي.
−توفــر الدولــة علــى مؤسســات تنظيميــة وفنيــة متطــورة ينــاط هلــا بوضــع واعتمــاد وتطبيــق لوائــح فنيــة
ومواصفــات قياســية متطــورة منبثقــة مــن املواصفــات القياســية الدوليــة ومســايرة ملواصفــات الــي ترقــى
إىل أبعــد مــن املواصفــات الدوليــة.
−توفــر الدولــة علــى خمت ـرات متخصصــة يف تقييــم املطابقــة ومعتمــدة يف إصــدار الشــهادات املعــرف
هبــا دوليــا.
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−إب ـرام أكــر عــدد ممكــن مــن االتفاقيــات الثنائيــة والدخــول يف اتفاقيــات عديــدة األط ـراف حــول
االع ـراف املتبــادل للوائــح الفنيــة وإج ـراءات تقييــم املطابقــة.
−مســايرة الشــركات اخلليجيــة للتطــورات القائمــة يف جمــال املواصفــات القياســية واملتطلبــات الفنيــة
لألسـواق وتعزيــز برامــج البحــوث املتعلقــة باملواصفــات القياســية وتطويــر معداهتــا اإلنتاجيــة وتكييفهــا
لالســتجابة ملتطلبــات األس ـواق املســتهدفة.
−ورغــم أن املواصفــات القياســية تتســم بالطابــع االختيــاري يف مقابــل اللوائــح الفنيــة امللزمــة للمنتجــن
واملصدريــن ،إال أهنــا تؤثــر بشــكل كبــر علــى اخ ـراق األس ـواق اخلارجيــة للمنتجــات الــي نفــذت
إىل األس ـواق الســتجابتها للوائــح الفنيــة نظ ـرا لتفضيــل املســتهلك يف غالــب األحيــان للمواصفــات
املتطــورة واملعــرف هبــا دوليــا وملواصفــات دون أخــرى يف بعــض األحيــان.
 بالتعامل الجيد مع اآلليات المتوفرة في اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة :توفــر اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة عــدداً مــن اآلليــات تســاعد علــى تيســر التجــارة ومنــع

اســتخدام اللوائــح الفنيــة وإجـراءات تقييــم املطابقــة كعراقيــل مقنعــة أمــام التجــارة .ومــن بــن هــذه اآلليــات
نقــاط االســتعالم الوطنيــة والنظــام املندمــج ملعاجلــة احلواجــز الفتيــة أمــام التجــارة وآليــة دراســة املخــاوف
التجاريــة داخــل جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة:
نقاط االستعالم الوطنية :
تتوفــر نقــاط االســتعالم الوطنيــة علــى معلومــات متعــددة ومتنوعــة حــول املواصفــات القياســية واللوائــح
الفنيــة املطبقــة يف الدولــة املعنيــة حبيــث ميكــن للجهــات الرمسيــة يف دول جملــس التعــاون أو الشــركات
و املصانــع أن تطلــب تزويدهــا باملعلومــات والبيانــات املتعلقــة باملواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة
وإج ـراءات تقييــم املطابقــة ذات الصلــة باملنتجــات الــي تعتــزم الشــركات واملصانــع تصديرهــا .وتســاعد
هــذه املعلومــات الــي يتــم تزويــد أصحــاب الطلــب هبــا بشــكل إلزامــي مــن قبــل نقــاط االســتعالم الوطنيــة
علــى معرفــة املتطلبــات الفنيــة والصحيــة والبيئيــة لألسـواق املســتهدفة واختــاذ كافــة التدابــر جلعــل املنتجــات
املزمــع تصديرهــا مطابقــة لتلــك املتطلبــات.
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كمــا تســاعد املعلومــات احملصــل عليهــا مــن نقــاط االســتعالم الوطنيــة علــى ســن سياســات
واس ـراتيجيات التصديــر وتكييــف األجهــزة واملعــدات يف املصانــع هبــدف تلبيــة متطلبــات األس ـواق
اخلارجيــة.
−النظام المندمج لمعالجة الحواجز الفنية أمام التجارة :
ويتضمــن نظــام معاجلــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة قاعــدة بيانــات مندجمــة توفــر إطــارا شــامال جلميــع
اإلخطــارات الــي تقــوم هبــا الــدول األعضــاء مبــا فيهــا التدابــر املتعلقــة باللوائــح الفنيــة وإجـراءات التدقيــق
يف املطابقــة واإلخطــارات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات الوطنيــة املعنيــة باملواصفــات القياســية ،باإلضافــة
إىل املخــاوف املعــر عنهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء حــول اللوائــح الفنيــة واإلجـراءات الوطنيــة املمكــن أن
يرتتــب عليهــا عوائــق أمــام التجــارة .وميكــن الوصــول إىل قاعــدة البيانــات املذكــورة مــن قبــل املتخصصــن
والشــركات املهتمــة عــر البوابــة اإللكرتونيــة التاليــة:

http://tbtims.wto.org

وتســاعد املعلومــات املتوفــرة يف قاعــدة البيانــات املذكــورة علــى االطــاع علــى البيانــات املعلقــة
مبتطلبــات األسـواق املســتهدفة واالســتئناس باملخــاوف التجاريــة املعــر عنهــا مــن قبــل الشــركاء التجاريــن
واالســتفادة منهــا يف كال االجتاهــن س ـواءً مل يتــم تعديلهــا أو يف حــال اســتجابت الســلطات املعنيــة
وأدخلــت تعديــات علــى العناصــر املســببة لتــك املخــاوف.

−دراسة المخاوف التجارية في لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة :
تقــوم جلنــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة بتلقــي ودراســة املخــاوف املعــر عنهــا جتــاه لوائــح فنيــة أو
إجـراءات تقييــم املطابقــة مــن قبــل الشــركاء التجاريــن .وتكــون الفرصــة ســاحنة للحـوار وتبــادل املعلومــات
حــول الصعوبــات املصاحبــة لتطبيــق تلــك اللوائــح واإلج ـراءات .كمــا تتيــح اللجنــة الفرصــة لدراســة
إمكانيــة ســحب العوامــل الــي أدت إىل تلــك الصعوبــات خاصــة إذا كانــت التدابــر املعنيــة ال تتــاءم مــع
التزامــات الدولــة مبوجــب اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة .وحــى يف حالــة تطابــق اللوائــح وإجـراءات
تقييــم املطابقــة مــع أحــكام االتفاقيــة ،فــإن الدولــة املعنيــة قــد تلجــأ إىل تعديــل تلــك القواعــد واملتطلبــات
بالشــكل الــذي يزيــل الصعوبــات املعــر عنهــا وميكــن يف نفــس الوقــت مــن بلــوغ األهــداف املســطرة هلــا
بتدابــر أقــل تقييــدا ،وذلــك متاشــيا مــع مبــدأ تيســر التجــارة.
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ومتثــل هــذه اآلليــة وســيلة ذات حديــن .فمــن جهــة متكــن الــدول األجنبيــة مــن الضغــط علــى دول
اجمللــس هبــدف النفــاذ إىل أسـواقها حــن تعــر عــن خمــاوف جتاريــة متعلقــة بلوائــح فنيــة أو إجـراءات تقييــم
املطابقــة خليجيــة ،وتضغــط لتعديلهــا إلزالــة الصعوبــات .ومــن جهــة أخــرى تتيــح جلنــة احلواجــز الفنيــة
الفرصــة لــدول اجمللــس الســتخدام هــذه اآلليــة للضغــط علــى شــركائها التجاريــن لتعديــل ومواءمــة اللوائــح
الفنيــة واإلجـراءات وختفيــف الصعوبــات الــي قــد تعــرض طريــق مصــدري دول جملــس التعــاون.
وخالصــة القــول أنــه ميكــن أن نؤكــد علــى أن تنميــة الصــادرات اخلليجيــة  ،باإلضافــة للعوامــل
االقتصاديــة واالســتثمارية التقليديــة واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا وحبــوث التنميــة ،تعتمــد إىل حــد بعيــد
علــى مســايرة تطــورات املواصفــات القياســية واملتطلبــات الفنيــة لألسـواق العامليــة ،والتوفــر علــى مؤسســات
وهيئــات وخمتـرات متخصصــة يف جمــاالت املواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة متقدمــة وفعالــة ومرتبطــة
بالشــبكات الدوليــة ذات الصلــة .كمــا أن التعــرف علــى آليــات منظمــة التجــارة العامليــة املتعلقــة باحلواجــز
الفنيــة أمــام التجــارة واســتخدامها بالشــكل املطلــوب لصــاحل الشــركات واملصانــع اخلليجيــة مــن شــأنه أن
يســاهم يف تطويــر وتنميــة صــادرات دول جملــس التعــاون.
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املبحث الثاني
اتفاقيــة تدابــر الصحة والصحة النباتية ()SPS
للحفــاظ علــى صحــة اإلنســان وصحــة احلي ـوان والنباتــات كان البــد للــدول أن تضــع معايــر
ومواصفــات وإج ـراءات يف جمــال ترويــج امل ـواد الغذائيــة واســتريادها وتصديرهــا .ومــع ضــرورة وجــود هــذه
املعايري واإلجراءات ،من احملتمل أن يتم اســتخدامها أحيانا كعوائق أمام التجارة واالســترياد والتصدير.
لذلــك وضعــت منظمــة التجــارة العامليــة اتفاقيــة إج ـراءات الصحــة والصحــة النباتيــة الــي هتــدف إىل
اجتنــاب اســتخدام تلــك املعايــر واإلج ـراءات ملنــع دخــول ســلع إىل االس ـواق احملليــة أو حلمايــة الســلع
احملليــة أو اإلنتــاج الوطــي بطريقــة غــر مباشــرة .ويف هــذا اإلطــار تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بــأن يتــم
اعتمــاد املعايــر علــى أســس علميــة وأن ال يتــم تطبيقهــا إال يف حــدود احلفــاظ علــى صحــة اإلنســان
واحلي ـوان والنبــات وأن ال يتــم تطبيقهــا بطريقــة متييزيــة بــن الــدول األعضــاء .
كمــا تشــجع االتفاقيــة علــى اســتخدام معايــر ونظــم وتوصيــات دوليــة حــى يســهل تبنيهــا مــن قبــل
املنتجــن واملصدريــن .ومــع ذلــك ميكــن للــدول األعضــاء اعتمــاد معايــر أعلــى مســتوى إذا كان مــن
املمكــن تربيــر ذلــك علميــا .كمــا يســمح للــدول وضــع معايــر ونظــم مثــل اشـراط أن تــأيت املنتجــات مــن
مناطــق خاليــة مــن األمـراض وأن يتــم فحــص املنتجــات وكذلــك اشـراط معاجلتهــا أو حتويلهــا أو اشـراط
حــد أعلــى مــن بقايــا املبيــدات وحتديــد نوعيــة اإلضافــات املســموح هبــا علــى املـواد الغذائيــة.
كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بــأن تقــوم مؤسســاهتا املعنيــة بتقييــم األخطــار علــى أســس علميــة
فقــط وحتديــد احلــد األعلــى املقبــول لألخطــار.
وممــا ال شــك فيــه أن اتفاقيــة تدابــر الصحــة و الصحــة النباتيــة تشــكل إطــارا دوليــا متقدمــا يســاعد
الــدول األعضــاء وخاصــة الناميــة منهــا علــى إبـرام اتفاقيــات ثنائيــة يف هــذا اجملــال وفــرض بنــود الجتنــاب
اســتخدام املواصفــات واإلجـراءات والتدابــر الصحيــة كعوائــق أمــام املبــادالت التجاريــة مهتديــة يف ذلــك
وحمتجــة مبقتضيــات اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة.
ويظهــر بــكل وضــوح أن املصدريــن يســتفيدون مــن االتفاقيتــن املذكورتــن أعــاه لكوهنمــا تســاعدان
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علــى إزالــة العوائــق غــر الضروريــة أمــام التجــارة وتقلــل مــن وضعيــة الشــك والرتقــب الــي يعيشــها املنتجــون
واملصــدرون فيمــا يتعلــق باملواصفــات واملعايــر والنظــم الفنيــة املطبقــة يف الــدول املســتوردة.
ونظـرا ألمهيــة هاتــن االتفاقيتــن والنعكاســاهتما اهلامــة علــى دول اجمللــس وضــرورة اســتخدام اآلليــات
املتضمنــة هبمــا لالســتفادة مــن مقتضياهتمــا ،فســنتناوهلما يف فصلــن مســتقلني نســتعرض فيهمــا مجيــع
تفاصيلهمــا وجوانبهــا اهلامــة.
تتخــذ احلكومــات تدابــر عديــدة حلمايــة الصحــة العامــة .ومــن خــال اعتمــاد قواعــد ولوائــح تنظــم
ســامة األغديــة وصحــة احليـوان والنبــات ،تعمــل احلكومــات جاهــدة للحفــاظ علــى ثقــة املســتهلك وعــدم
اهتزازهــا بســبب اآلثــار الســلبية للطفيليــات واألمـراض وامللوثــات واألصنــاف املضــرة غــر احملليــة.
وميكــن هلــذه القواعــد واللوائــح أن تســاهم يف تيســر التجــارة الدوليــة بتعزيــز ثقــة املســتهلك يف
املنتجــات املســتوردة ،لكــن ميكــن أن تشــكل عائقــا أمــام املبــادالت التجاريــة ،خاصــة بالنســبة لصــادرات
الــدول الــي تفتقــد للمتابعــة الفعالــة والرقابــة واملرافــق األساســية الالزمــة للتدقيــق ومنــح الشــهادات والــي
يواجــه مصدروهــا صعوبــات يف إثبــات احـرام منتجاهتــم ملتطلبــات الصحــة يف األسـواق الــي يســتهدفوهنا.
ويف الواقــع فــإن الــدول الناميــة مــا فتئــت تعــر عــن قلقهــا جتــاه جلــوء الــدول املتقدمــة  ،مــن خــال سياســاهتا
يف اجملــال الصحــي واحلفــاظ علــى البيئــة ،إىل اختــاذ تدابــر يتــم اســتخدامها ألغـراض محائيــة.
هتــدف اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة إىل إجيــاد تـوازن بــن حقــوق الــدول يف محايــة الصحــة
مــن جهــة واحلاجــة إىل تعزيــز تدفــق الســلع بطريقــة سلســة عــر احلــدود الدوليــة مــن جهــة أخــرى .ويف هــذا
اإلطــار تعــرف االتفاقيــة حبــق الــدول يف اعتمــاد تدابــر مشــروعة حلمايــة ســامة األغديــة وصحــة احليـوان
والنبــات مــع ضمــان عــدم تطبيــق هــذه التدابــر بالشــكل الــذي خيلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة
وهبــدف محايــة اإلنتــاج الوطــي.
أوال ـ مجال تطبيق االتفاقية ومفهوم تدابير الصحة والصحة النباتية :
1 .1مجال تطبيق االتفاقية :
تنظــم اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ظــروف وضــع واعتمــاد وتطبيــق املواصفــات القياســية
املتعلقــة بالصحــة والســامة والــي تؤثــر بطريقــة مباشــرة وغــر مباشــرة علــى التجــارة الدوليــة .ويتــم تطبيــق
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االتفاقيــة علــى كافــة التدابــر املتعلقــة باألهــداف التاليــة ،بغــض النظــر عــن الشــكل الــذي يتــم بــه اختاذهــا
سـواء كانــت مرتبطــة بطــرق التصنيــع أو باملنتــج يف حــد ذاتــه:
−محايــة املســتهلك واحليـوان ضــد التســممات الغذائيــة (اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ،ملحــق
 ، Aفقرة .)b1
−محايــة املســتهلك واحلي ـوان والنبــات ضــد أخطــار الطفيليــات واألم ـراض (اتفاقيــة الصحــة والصحــة
النباتيــة ،ملحــق  ، Aفقــرة  a1و .)d1
وجتــدر اإلشــارة إىل أن توزيــع هــذه األخطــار إىل صنفــن لــه تداعيــات هامــة نظـرا الختــاف طابــع
تقييــم املخاطــر يف كل منهمــا ( املــادة  ، 5اجلــزء  .I 2.3املتعلــق بتقييــم املخاطــر).
كمــا جتــدر اإلشــارة مــن جهــة أخــرى إىل أن حتديــد تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة باملقارنــة مــع
التدابــر الصحيــة املتضمنــة يف اتفاقيــات أخــرى مثــل اتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ،يتوقــف علــى
أساســا علــى اهلــدف املتوخــى مــن وضــع التدابــر .فالتدابــر الــي يتــم وضعهــا حلمايــة الصحــة غــر تلــك
الــي مت ذكرهــا أعــاه أو الــي تســعى احلكومــات مــن خالهلــا لبلــوغ أهــداف عامــة أخــرى ،ال تعتــر ضمــن
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة .فالتدابــر الــي هتــدف مثــا إىل محايــة الصحــة مــن خــال منــع امل ـواد
املتضمنــة ملكــون احلريــر الصخــري (األسبســتوس ـ  )Asbestosال تعتــر تدابــر الصحــة مبفهــوم اتفاقيــة
الصحــة والصحــة النباتيــة.
وجيــب أن نؤكــد هنــا علــى أمهيــة الفــرق بــن هاتــن الفئتــن مــن التدابــر نظ ـرا ملــا لــكل منهمــا مــن
تداعيــات قانونيــة تظهــر يف غالــب احلــاالت يف موضــوع التدابــر (املنتــج وطريقــة الصنــع معــا) وكذلــك يف
مســتوى صرامــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة مقارنــة مــع التدابــر األخــرى.
حتــدد اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة جمــال تطبيــق تدابــر  SPSعلــى أســاس األهــداف
املتوخــاة منهــا وهــي ســامة األغذيــة ومحايــة صحــة احليـوان والنباتــات ،وليــس علــى أســاس نــوع التدابــر.
وبالتــايل تغطــي االتفاقيــة التدابــر املتعلقــة باملنتجــات وكذلــك التدابــر املتعلقــة بطــرق وعمليــات اإلنتــاج.
فاملســاخل مثــا جيــب أن تتطابــق مــع مواصفــات قياســية صحيــة صارمــة كــي حيصــل مســتخدموها علــى
منتجــات حلــوم آمنــة .وتنطبــق تدابــر  SPSعلــى األغذيــة الــي يتــم إنتاجهــا داخــل البلــد أو علــى
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أمـراض احليوانــات والنباتــات يف نفــس البلــد وكذلــك علــى املنتجــات األجنبيــة املســتوردة .وكل متييــز بــن
املنتجــات األجنبيــة جيــب أن يتــم تربيــره علــى أســاس الظــروف املتعلقــة بســامة األغذيــة وصحــة احليوانــات
والنباتــات.
2.2مفهوم تدابير الصحة والصحة النباتية (: )SPS
إن تدابــر الصحــة هــي التدابــر املتعلقــة بصحــة اإلنســان وصحــة احليـوان يف حــن أن تدابــر الصحــة
النباتيــة هــي التدابــر املتعلقــة باحلفــاظ علــى النباتــات .فحمايــة الثــروة الســمكية والثــروة احليوانيــة الربيــة أو
محايــة الغابــات والنباتــات الربيــة تدخــل ضمــن هــذا املفهــوم .يف حــن تظــل محايــة البيئــة يف مفهومهــا العــام
أو التدابــر املتعلقــة مبعاملــة احليـوان خــارج هــذا التعريــف .وحتــدد اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة
هــذا املفهــوم الواســع يف احلــاالت األربــع التاليــة:
الحالــة  « : 1حمايــة حيــاة و صحــة اإلنســان أو الحيــوان ضــد األخطــار الناجمــة عــن اإلضافــات
والملوثــات والســموم والكائنــات المســببة لألمـراض الموجــودة فــي األطعمــة «

وتعــد التدابــر املتعلقــة مبتطلبــات اســترياد احلوامــض املتعلقــة مبســتويات بقايــا املبيــدات أو اللوائــح
املتعلقــة باســترياد الدواجــن املصابــة مبــادة ســاملونيال أمثلــة واضحــة علــى تدابــر  . SPSوتعــد كذلــك
مــن ضمــن تدابــر  SPSاملتطلبــات املتعلقــة باألدويــة البيطريــة الــي تعــاجل املاشــية نظـرا لكوهنــا قــد تشــكل
خطــورة بالنســبة ملســتهلك اللحــوم .يف حــن ال تدخــل ضمــن هــذه الفئــة األخطــار األخــرى علــى صحــة
اإلنســان مثــل أخطــار عوامــل التغذيــة (مثــل اســتهالك الكحــول أو نســبة املكونــات احلراريــة أو األمــاح
أو الفيتامينــات) أو متطلبــات العالجــات الطبيــة أو شــروط ســامة أجهــزة الســيارات.
الحالة « : 2حماية اإلنسان ضد األمراض المنتقلة من النباتات أو الحيوانات»
لتوضيــح املخاطــر الــي هتــدد حيــاة اإلنســان مــن ج ـراء انتقــال أم ـراض مــن النباتــات أو احليوانــات
ميكــن اإلشــارة مثــا إىل التدابــر املتخــذة ملنــع انتشــار داء الســعر أو منــع اســترياد اللحــوم مــن مناطــق
متضــررة مــن احلمــى القالعيــة أو اختــاذ تدابــر وقائيــة حلمايــة اإلنســان مــن األم ـراض الــي ترتتــب علــى
تلــوث احلليــب باملـواد النوويــة إثــر حــادث تســرب نــووي (تشـرنوبل مثــا  :تلــوث النباتــات (مرعــى البقــر)
أدى إىل تلــوث احلليــب).
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الحالــة  « :3حمايــة الحيــوان أو الحفــاظ علــى النباتــات ضــد دخــول الطفيليــات أو األمـراض أو

الكائنــات المســببة لألمـراض «

واملثــال علــى ذلــك منــع اســترياد األبقــار الصــادرة عــن القطعــان املصابــة مبــرض الســل البقــري حــى ال
ينتشــر املــرض بــن قطعــان األبقــار احملليــة .واملثــال اآلخــر هــو القيــود املفروضــة علــى بعــض الفواكــه الصــادرة
عــن مناطــق تنتشــر فيهــا ذبابــة الفاكهــة.
الحالة « : 4حماية البلد من األخطار الناجمة عن دخول وانتشار الطفيليات»
إن اســترياد بعض النباتات واألعشــاب الضارة ،دون أن تكون بالضرورة مســببة لألمراض ،قد ينتج
عنــه أض ـرار مــن خــال إزاحــة كائنــات حيوانيــة ونباتيــة حمليــة .وتدخــل ضمــن الفئــة الرابعــة مــن التدابــر
الــي يتــم اختاذهــا هبــدف منــع دخــول هــذه النباتــات الضــارة حلمايــة البلــد مــن انتشــارها ( وتدخــل هــذه
النباتــات واألعشــاب عــادة حتــت تســمية الكائنــات الغازيــة).
3 .3أنواع وأشكال تدابير الصحة والصحة النباتية :
تغطــي اتفاقيــة  SPSالتدابــر الــي تســعى مــن خالهلــا احلكومــات لبلــوغ األهــداف املشــار إليهــا
أعــاه .وميكــن لتدابــر  SPSأن تتخــذ أشــكاال متعــددة :
−فرض مواصفات قياسية بالنسبة للمنتج أو لطريقة اإلنتاج والتصنيع.
−إلزامية إصدار املنتجات عن مناطق خالية من األمراض.
−نظام احلظر البيطري.
−إجراءات الفحص وإصدار الشهادات.
−متطلبات أخذ العينات واالختبارات.
−متطلبات وضع الوسم والعالمة على املنتج ألغراض صحية.
−حتديــد املســتويات املســموح هبــا مــن بقايــا املبيــدات أو اســتخدام بعــض املبيــدات دون غريهــا يف
األطعمة.
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وليــس مــن الضــروري أن تكــون املـواد الغذائيــة هــي موضــوع تدابــر  SPSحيــث ميكــن هلــا أن ترتبــط
مبنتجــات أخــرى هلــا عالقــة بالغــذاء بطريقــة غــر مباشــرة مثــل متطلبــات صباغــة أواين املائــدة الــي هتــدف
إىل ضمــان عــدم تلوثهــا مب ـواد ســامة .وهنــا يظهــر جليــا أن اهلــدف مــن التدبــر هــو األســاس وليــس
خصائصــه ووظائفــه.
وعلــى العمــوم فــإن اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة تغطــي كافــة تدابــر الصحــة والصحــة
النباتيــة الــي يكــون هلــا آثــار مباشــرة أو غــر مباشــرة علــى التجــارة الدوليــة .كمــا حــددت االتفاقيــة تدابــر
الصحــة والصحــة النباتيــة يف امللحــق  .Aوللــدول احلــق يف اختــاذ مــا تـراه مــن تدابــر  SPSعلــى أســاس
إثباتــات علميــة لكــن مــع العمــل علــى أن ال تكــون هــذه التدابــر أكثــر تقييــدا ممــا هــو ضــروري لبلــوغ
هــدف محايــة الصحــة ،وأن ال يتــم تطبيقهــا بالشــكل الــذي يرتتــب عليــه متييــز تعســفي بــن الــدول
األعضــاء الــي تتوفــر علــى ظــروف وأوضــاع متطابقــة أو مماثلــة .باإلضافــة إىل ذلــك ال جيــوز تطبيــق تدابــر
 SPSبالشــكل الــذي خيلــق عوائــق مقنعــة أمــام التجــارة الدوليــة .وكمــا هــو الشــأن بالنســبة التفاقيــة
احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ،تشــجع اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة الــدول األعضــاء علــى وضــع
تدابــر  SPSعلــى أســس املواصفــات القياســية واألدلــة والتوصيــات الدوليــة مــى أمكــن ذلــك.
ثانيــا ـ نظــرة تاريخيــة عــن معالجــة تدابيــر الصحــة والصحــة النباتيــة قبــل نشــوء منظمــة التجــارة
العالميــة:

1.1اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الزراعة :
مت الرتكيــز خــال جولــة أوروغ ـواي بدايــة علــى خفــض الرســوم اجلمركيــة وإزالــة بعــض التدابــر غــر
اجلمركيــة علــى الـواردات مــن الســلع الزراعيــة كأدوات فعالــة كانــت تســتخدمها الــدول ضمــن سياســاهتا
حلمايــة اإلنتــاج الوطــي والســوق احملليــة .وهبــذه املناســبة عــرت بعــض الــدول عــن ختوفاهتــا مــن االلتفــاف

علــى إزالــة األدوات أو خفضهــا مــن خــال تدابــر أخــرى محائيــة مقنعــة يف شــكل لوائــح تتعلــق بالصحــة
أو الصحــة النباتيــة ،األمــر الــذي أدى إىل التفــاوض حــول اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة جنبــا
إىل جنــب مــع اتفاقيــة الزراعــة.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن اتفاقيــة الزراعــة واتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة وثيقتــان يكمــل
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بعضهــا البعــض .يف الوقــت الــذي تشــتمل فيــه اتفاقيــة الزراعــة علــى التزامــات حمــددة تتعلــق بإزالــة أو
خفــض أدوات احلمايــة التقليديــة (خفــض الرســوم اجلمركيــة ،إزالــة نظــام احلصــص ،إزالــة دعــم الصــادرات
وخفــض الدعــم الداخلــي ،اخل) خــال فــرة زمنيــة حمــددة .يف حــن تتضمــن اتفاقيــة تدابــر الصحــة
والصحــة النباتيــة جمموعــة مــن القواعــد واملبــادئ والضوابــط واملعايــر واملؤش ـرات الــي مت وضعهــا جلعــل
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة الــي تتخذهــا الــدول األعضــاء مــررة وال يتــم اســتخدامها كعوائــق مقنعــة
أمــام التجــارة الدوليــة.
 2.2اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة:
قبــل جولــة أوروغ ـواي متــت معاجلــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ( )SPSيف إطــار القواعــد الــي
حتكــم اعتمــاد وتطبيــق التدابــر الفنيــة الــي يتــم اختاذهــا حلمايــة صحــة وســامة املســتهلك والــي تدخــل
ضمــن القواعــد الــي تغطــي احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ( ،)TBTحبيــث أدجمــت تدابــر الصحــة والصحــة
النباتيــة ضمــن دليــل طوكيــو الــذي كان يعــى باحلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة باإلضافــة إىل تدابــر الصحــة
والصحــة النباتيــة .إال أن املفاوضــات يف املنتجــات الزراعيــة أدت كمــا ســبق ذكــره إىل ظهــور احلاجــة
لوضــع قواعــد وضوابــط خاصــة ومنفصلــة تعــى بتدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة.
3.3اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية والمادة ( )XXمن اتفاق جات:
باإلضافــة إىل مــا ســبق ذكــره ،شــعرت الــدول املفاوضــة بالثغــرة الكبــرة الــي قــد ترتتــب علــى تأويــل
املــادة العشـرين ( )XXمــن االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة (جــات  )1947الــي تنــص يف فقرهتــا ()b
علــى إمكانيــة إعفــاء الــدول األعضــاء مــن التزاماهتــا أثنــاء اختاذهــا تدابــر « ضروريــة حلمايــة صحــة وحيــاة
اإلنســان واحلي ـوان واحلفــاظ علــى النباتــات « ،األمــر الــذي ترتــب عليــه ختوفــات كبــرة مــن قبــل بعــض
الــدول حــول عــدم دقــة ووضــوح هــذه املــادة وإمكانيــة اســتخدامها الختــاذ تدابــر محائيــة مقنعــة يف جمــال
الصحــة هبــدف محايــة اإلنتــاج الوطــي ،خاصــة أن التفــاوض حــول حتريــر جتــارة املنتجــات الزراعيــة كان
يهــدف إىل خفــض الرســوم اجلمركيــة وإزالــة بعــض احلواجــز غــر اجلمركيــة الــي كانــت األداة الفعالــة يف
محايــة اإلنتــاج الوطــي والســوق الداخليــة.
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ثالثا ـ أهداف اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وهيكلها:

1.1أهداف اتفاقية (:)SPS

 أالحفاظ على حق الدول في حماية الصحة :تعــرف اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة للــدول األعضــاء حبقهــا الســيادي يف ســن قوانــن

ولوائــح حلمايــة صحــة اإلنســان واحلي ـوان واحلفــاظ علــى النباتــات مــن احملتمــل أن تشــكل عوائــق أمــام
التجــارة .ومبوجــب مبــدأي الدولــة األوىل بالرعايــة واملعاملــة الوطنيــة تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بتطبيــق
نفــس تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة الــي يتــم تطبيقــه علــى املنتجــات احملليــة ،مبــا فيهــا املتطلبــات املتعلقــة
باحلمايــة ضــد أمـراض احليوانــات والنباتــات ،علــى املنتجــات الصــادرة مــن الــدول األعضــاء األخــرى ،دون
اعتمــاد أي متييــز غــر مــرر بــن مصــادر اإلنتــاج والتمويــن األجنبيــة.
ومــع ذلــك تعــرف اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بإمكانيــة وجــود اختالفــات بــن الــدول
املصــدرة فيمــا يتعلــق باألوضــاع احليوانيــة أو أوضــاع الصحــة النباتيــة والــي يتحتــم أخذهــا بعــن االعتبــار
يف السياســات التجاريــة للــدول األعضــاء.
 بالحد من التدابير التعسفية :مــن بــن األهــداف األساســية التفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة تقليــص اجلــزء املمكــن أن
يرتتــب عليــه تدابــر تعســفية يف إطــار تطبيــق احلكومــات لسياســاهتا املتعلقــة حبمايــة صحــة اإلنســان
واحلي ـوان واحلفــاظ علــى النباتــات وتوضيــح العوامــل الــي جيــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف تطبيــق تدابــر
الصحــة والصحــة النباتيــة.
وبصفــة خاصــة ،جيــب علــى احلكومــات عنــد اختاذهــا للتدابــر املتعلقــة بضمــان ســامة املـواد الغذائيــة
أو صحــة احليـوان واحلفــاظ علــى النباتــات ،أن تؤســس تلــك التدابــر علــى حتليــل وتقييــم املعطيــات بطريقــة
علمية تتســم باملوضوعية والوضوح.
كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بنهــج التناســق والشــفافية يف اختــاذ الق ـرارات املتعلقــة بتحديــد
املســتوى املناســب للحمايــة الصحيــة ،وأثنــاء اختــاذ تدابــر مــن احملتمــل أن تنتــج عنهــا قيــود علــى التجــارة،
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أن ال يتــم تطبيقهــا إال هبــدف وحيــد هــو ضمــان ســامة املـواد الغذائيــة أو محايــة صحــة احليـوان واحلفــاظ
علــى النباتــات ،وأن ال يتــم تطبيقهــا بالشــكل الــذي يرتتــب عليــه عوائــق غــر ضروريــة أمــام التجــارة.
2.2هيكل اتفاقية تدابري الصحة والصحة النباتية :
الديباجة
املادة 1

املقتضيات العامة

املادة 2

احلقوق والواجبات األساسية

املادة 3

التناسق و املواءمة

املادة 4

املعادلة

املادة 5

تقييم املخاطر وحتديد املستوى املناسب حلماية الصحة والصحة النباتية

املادة 6

التكيف مع األوضاع اإلقليمية مبا فيها املناطق اخلالية من الطفيليات واألمراض

املادة 7

الشفافية

املادة 8

إجراءات الرقابة والفحص واملوافقة

املادة 9

املساعدة الفنية

املادة 10

املعاملة التفاضلية واملتميزة

املادة 11

املشاورات وتسوية املنازعات

املادة 12

اإلدارة

املادة 13

التنفيذ

املادة 14

األحكام النهائية

امللحق A

التعاريف

امللحق B

شفافية تدابري الصحة والصحة النباتية واإلجراءات التنظيمية

امللحق C

إجراءات الرقابة والفحص واملوافقة
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رابعا ـ مضامين اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية:
1.1التناسق والمواءمة (( )Harmonisationالمادة :)3
 أمفهوم التناسق والمواءمة :هتــدف اتفاقيــة ( )SPSإىل إزالــة العوائــق أمــام النفــاذ إىل األسـواق املرتتبــة علــى محايــة الصحــة وذلــك
بتشــجيع وضــع وتطبيــق تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بشــكل منســق ومتوائــم وموحــد بــن الــدول
األعضــاء .ويعتــر اعتمــاد املواصفــات القياســية والتوجيهــات والتوصيــات الصــادرة عــن املنظمــات الدوليــة
املتخصصــة كأســاس لوضــع تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة علــى املســتوى الوطــي الســبيل األمثــل لبلــوغ
أهــداف املواءمــة والتناســق بــن التدابــر الصحيــة املعتمــدة مــن قبــل حكومــات الــدول األعضــاء.
كما أن احلكمة يف االستناد إىل املواصفات القياسية الدولية املوحدة هي أن من شأهنا أن تضمن
احلمايــة الصحيــة الالزمــة علــى أســاس معطيــات علميــة مــن جهــة وأن تســهم يف تعزيــز املبــادالت التجاريــة
مــن جهــة أخــرى.
 بدور المنظمات الدولية المتخصصة في وضع المواصفات القياسية :توفــر املنظمــات الدوليــة املتخصصــة يف جمــال وضــع املواصفــات القياســية املعطيــات واملؤشـرات الــي
ميكــن للــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة اســتخدمها لوضــع التدابــر الوطنيــة اخلاصــة هبــا .ومــن
املالحــظ أن أغلــب الــدول األعضــاء منخرطــة بشــكل نشــط يف أعمــال املنظمــات الدوليــة املذكــورة
وتشــارك ،إىل جانــب اخلـراء واملختصــن يف اجملــاالت الصحيــة والغذائيــة ،يف وضــع املواصفــات القياســية
املعــرف هبــا دوليــا.
 جاألخوات الثالث :تشــر اتفاقيــة ( )SPSصراحــة إىل املنظمــات الدوليــة املتخصصــة يف وضــع املواصفــات القياســية الــي
تشــكل أعماهلــا جانبــا هامــا مــن املوضوعــات واألهــداف ذات الصلــة باالتفاقيــة:
−جلنة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (.)Codex Alimentarius
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−املكتــب الــدويل لصحــة احلي ـوان (International Office For Animal
.)H ealth
−املعاهــدة الدوليــة حلمايــة النباتــات (International Plant Protection
.)C onvention
 داستخدام المواصفات القياسية الدولية:قبــل دخــول اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة حيــز النفــاذ كان تطبيــق املواصفــات القياســية
الدوليــة أمـراً اختياريـاً علــى اإلطــاق .وجــاءت االتفاقيــة املذكــورة لتضفــي علــى هــذه املواصفــات طابعــا

آخ ـرا ،حيــث أصبــح اعتمادهــا رغــم طابعهــا االختيــاري مؤش ـرا علــى التنفيــذ الكامــل التفاقيــة تدابــر
الصحــة والصحــة النباتيــة مــن قبــل الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة.
هــذا ويبقــى حــق الــدول قائمــا يف اعتمــاد مســتوى مواصفــات قياســية أعلــى مــن املواصفــات الدوليــة
إذا كان لذلــك مــررات علميــة أو إذا أتثبــت الــدول املعنيــة بــأن املواصفــة الدوليــة ال تضمــن بلــوغ مســتوى
احلمايــة املناســب هلــا أو املقبــول لديهــا .ويف حــال قــررت الدولــة العضــو اعتمــاد مواصفــة غــر املواصفــة
الدوليــة ،فالبــد أن يتــم اعتمــاد التدابــر ذات الصلــة علــى أســاس تقييــم مناســب لألخطــار وبشــروط مت
حتديدهــا يف املــادة  5مــن االتفاقيــة (الرجــوع إىل اجلــزء املخصــص لتقييــم املخاطــر يف هــذا العــرض).
2.2المعادلة :
 أمفهوم المعادلة :تعــرف اتفاقيــة  SPSبوجــود اختالفــات بــن الــدول يف طريقــة تأمــن الســامة الغذائيــة أو محايــة
صحــة احلي ـوان واحلفــاظ علــى النباتــات مــن جهــة ،وتلــزم الــدول األعضــاء مــن جهــة أخــرى بقبــول
إجـراءات الــدول األعضــاء األخــرى كإجـراءات معادلــة (متكافئــة) إلجراءاهتــا إذا كانــت قــادرة علــى تأمــن
نفــس مســتوى محايــة صحــة اإلنســان واحلي ـوان واحلفــاظ علــى النباتــات الــذي تعتمــده.
ويف هــذا اإلطــار يتــم إب ـرام اتفاقيــات ثنائيــة أو عديــدة األط ـراف هبــدف االع ـراف مبعادلــة تدابــر
محايــة الصحــة الــي يتــم اعتمادهــا وتطبيقهــا مــن خــال طــرق ومقاربــات خمتلفــة تــؤدي لنفــس مســتوى
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احلمايــة الصحيــة ،ممــا يســاهم يف تيســر التجــارة مــن جهــة ويف تعويــض غيــاب املواصفــات القياســية
الدوليــة مــن جهــة أخــرى.
 بعبء اإلثبات :يف إطــار التفــاوض حــول اتفاقيــات االعـراف باملعادلــة يكــون علــى البلــد املصــدر إثبــات أن التدابــر
الصحيــة الــي يعتمدهــا علــى املســتوى الوطــي ترقــى علــى األقــل إىل نفــس مســتوى احلمايــة املوجــودة يف
البلــد املســتورد .ولبلــوغ هــذا اهلــدف يقــدم البلــد املصــدر البيانــات ذات الصلــة املمكــن للبلــد املســتورد أن
يطالــب هبــا لتكويــن حكمــه علــى مســتوى احلمايــة لــدى البلــد املصــدر ،كمــا يعمــل البلــد املصــدر علــى
متكــن ســلطات البلــد املســتورد مــن الوصــول إىل الســلطات والتجهي ـزات واملرافــق واإلج ـراءات الصحيــة
يف البلــد املصــدر .وإذا ثبــت أن التدابــر املتخــذة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة يف البلــد املصــدر تؤمــن نفــس
مســتوى احلمايــة الصحيــة املوجــودة يف البلــد املســتورد فعلــى هــذا األخــر قبوهلــا كتدابــر معادلــة لتدابــره
الوطنيــة.
 جالمشاورات الثنائية :ويفــرض يف املعادلــة وجــود ثقــة يف املواصفــات القياســية املتعلقــة بالصحــة والســامة املتوفــرة لــدى
الشــركاء التجاريــن دون القيــام بتنــازالت فيمــا يتعلــق باألهــداف الصحيــة املســطرة مــن قبــل الدولــة .ولبنــاء
الثقــة املطلوبــة تقــوم الــدول مبشــاورات وتبــادل املعلومــات الكافيــة يف إطــار التفــاوض حــول اتفاقيــات
االع ـراف باملعادلــة.
3.3تقييم المخاطر :
 أمفهوم تقييم المخاطر :جيــب علــى الــدول اعتمــاد تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة علــى أســاس تقييــم للمخاطــر احلقيقيــة
احملتملــة .وتتضمــن عــادة معايــر تقييــم املخاطــر فروقــات هامــة مــن ناحيــة األمــن والســامة .ففــي إطــار
التدابــر املتعلقــة بتأمــن حيــاة النــاس مــن اآلثــار الســلبية لبقايــا املبيــدات يف الفواكــه املســتوردة مثــا،
فالدولــة هلــا أن ختتــار بــن وســيلتني اثنتــن:
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−إما أن تعتمد على املواصفات القياسية الدولية لتربير قراراهتا.
−أو أن تستخدم مواصفاهتا اخلاصة يف تقييم املخاطر احملتملة عند استهالك هذه الفواكه.
ويف ه ــذا اإلط ــار تش ــجع اتف ــاقية  SPSالــدول األعض ــاء علــى اس ــتخدام مق ــاربة وهن ــج نظامــي
( )Systemicيف تقييــم املخ ــاطر وأن تــزود الــدول األعض ــاء األخ ــرى ،عنــد طلب ــها ،بكاف ــة املعلوم ــات
والبي ــانات حــول العوامــل الــي مت أخذهــا بعــن االعتبــار لتقييــم املخاطــر علــى األغذيــة أو التهديــدات علــى
صحــة احليـوان واحلفــاظ علــى النباتــات .وميكــن لتقييــم املخاطــر أن يتخــذ شــكال كميــا أو كيفيــا ،ويعتــر
تقييــم املخاطــر الكمــي علــى وجــه اخلصــوص عمليــة مكلفــة تتطلــب مؤهــات وخـرات ومرافــق أساســية
صحيــة مناســبة قــد تفتقــر هلــا الــدول الناميــة يف غالــب األحيــان ،األمــر الــذي جيعــل اعتمــاد املواصفــات
القياســية الدولــة الســبيل األمثــل يف اختــاذ التدابــر الصحيــة.
 باتساق القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر :للــدول األعضــاء احلــق يف حتديــد املســتويات الــي يروهنــا مناســبة للحمايــة الصحيــة .إال أن هــذه
املســتويات البــد أن تعكــس املخــاوف احلقيقيــة املتعلقــة بالصحــة والســامة وأن ال تشــكل عراقيــل أمــام
التجــارة أو أداة محايــة مقنعــة للمنتجــن احملليــن ضــد املنافســة األجنبيــة .وإذا كانــت مســتويات املخاطــر
مماثلــة فالبــد أن تكــون مســتويات احلمايــة مماثلــة هبــدف منــع أن يرتتــب علــى االختــاف يف هــذه
املســتويات متيي ـزا أو قيــودا مقنعــة أمــام التجــارة الدوليــة.
 جاختيار تدابير الصحة والصحة النباتية :توجــد عــدة طــرق لتحديــد املخاطــر يف مســتويات معينــة .فبعــد القيــام مــن قبــل الســلطات احلكوميــة
املختصــة بتحديــد مســتوى احلمايــة املتعلقــة بالصحــة والصحــة النباتيــة املناســبة للبلــد ،ال جيــوز اختيــار
تدابــر أكثــر تقييــدا وصرامــة بالنســبة للتجــارة الدوليــة ممــا هــو ضــروري .فــإن منــع االســترياد الكلــي
للقمــح مثــا قــد ميثــل طريقــة مــن طــرق احلــد مــن مســتويات بقايــا املبيــدات املرتتــب عليــه بعــض األخطــار
بالنســبة لصحــة املســتهلك .إال أن االتفاقيــة تلــزم البلــد املســتورد بالنظــر حللــول أخــرى غــر احلظــر الكامــل
لالســترياد واعتبــار اآلثــار الســلبية علــى التجــارة وعــدم االكتفــاء فقــط بأخــذ األهــداف الصحيــة اخلاصــة
بالبلــد بعــن االعتبــار .وبالتــايل فــإن التدقيــق والرقابــة والفحــص العشـوائي يف منافــذ الدخــول للتأكــد مــن
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عــدم جتــاوز املســتويات العليــا لبقايــا املبيــدات قــد تشــكل تدابــر أقــل تقييــدا للتجــارة باملقارنــة مــع احلظــر
الكلــي لالســترياد ومتنــح إمكانيــة النفــاذ إىل الســوق الداخليــة لل ـواردات الــي تتوافــق مــع متطلبــات بقايــا
املبيــدات بــكل أمــان وســامة.
 داالستثناءات :متكــن اتفاقيــة  SPSالــدول األعضــاء مــن اختــاذ تدابــر وقائيــة اســتعجالية يف حــال عــدم وجــود
بيانــات علميــة كافيــة العتمــاد تدابــر هنائيــة .علــى ســبيل املثــال تعاطــت الــدول ســنة  1996مــع التنبيهــات
املوجهــة ضــد أم ـراض جنــون البقــر بشــكل اســتعجايل يف غيــاب بيانــات علميــة كافيــة باختاذهــا تدابــر
حظــر اســتعجالية لتفــادي أي خماطــر حمتملــة علــى اإلنســان وصحــة احلي ـوان.
إال أن مثــل هــذه التدابــر االســتعجالية جيــب أن تكــون مؤقتــة حبيــث تكــون الدولــة ملزمــة بــأن جتــري
األحبــاث الالزمــة خــال فــرة زمنيــة معينــة قصــد احلصــول علــى معلومــات وبيانــات للقيــام بتقييــم واقعــي
وموضوعــي للمخاطــر وتعديــل التدابــر املتخــذة علــى وجــه االســتعجال.
4.4المناطق الخالية من األوبئة :
 أمفهوم المناطق الخالية من األوبئة :تلــزم اتفاقيــة  SPSالــدول األعضــاء باالع ـراف بوجــود مناطــق خاليــة مــن األم ـراض والطفيليــات
الــي ال عالقــة هلــا باملناطــق املتوفــرة علــى األمـراض يف نفــس البلــد أو الــي ال تتطابــق بالضــرورة مــع احلــدود
السياســية للبلــد ،حبيــث تشــمل املناطــق اخلاليــة مــن األمـراض إمــا جــزءا فقــط مــن الدولــة املعنيــة أو تغطــي
أجـزاء جغرافيــة مــن عــدد مــن الــدول اجملــاورة ،األمــر الــذي جيــب أن تأخــذه املتطلبــات املتعلقــة باســترياد
املنتجــات بعــن االعتبــار .واملثــال علــى ذلــك متطلبــات التدابــر املتعلقــة ببعــض األمـراض احليوانيــة مثــل
احلمــى القالعيــة الــي جيــب أن ينحصــر تطبيقهــا علــى املنتجــات الصــادرة عــن مناطــق معينــة مــن البلــد
املصــدر وليــس علــى جممــوع أقطــاره.
ففــي املاضــي كانــت الــدول تشــرط أن يكــون البلــد يف جممــوع مناطقــه الداخلــة ضمــن حــدوده
السياســية خاليــا مــن األمـراض والطفيليــات .أمــا اليــوم فيتــم حتديــد املنتجــات الصــادرة عــن املناطــق اخلاليــة
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مــن األمـراض علــى أســاس وضعهــا اخلــاص باملنطقــة وليــس علــى أســاس الوضــع يف األجـزاء األخــرى مــن
البلــد املصــدر .ففــي حــال عــرت دولــة (أ) عــن خماوفهــا مــن وجــود محــى قالعيــة يف بلــد (ب) فعلــى
هــذا األخــر أن يفســح اجملــال خلـراء البلــد (أ) لزيــارة املرافــق الزراعيــة واملســاخل للقيــام بالفحوصــات الالزمــة
للتدقيــق والتأكــد مــن أن املنطقــة خاليــة مــن األمـراض.
 بعبء اإلثبات :كمــا يف اجلــزء املتلــق باملعادلــة ،يقــع عــبء إثبــات أن املنطقــة خاليــة مــن األم ـراض علــى البلــد
املصــدر ،حبيــث جيــب علــى هــذا األخــر الســماح خلـراء البلــد املســتورد بإجـراء التحقيقــات والفحوصــات
الالزمــة يف منطقــة اإلنتــاج والتدقيــق علــى النظــام املعمــول بــه للقضــاء علــى األمـراض والطفيليــات ومنــع
انتشــارها .وقــد قــام مؤخ ـرا املكتــب الــدويل لصحــة احلي ـوان بوضــع إج ـراءات وتوجيهــات دوليــة إلعــان
بلــد أو منطقــة خاليــة مــن األم ـراض.
5.5الشفافية :
 أالسلطة الوطنية املختصة باإلخطار :تلــزم اتفاقيــة  SPSالدولــة العضــو بتعيــن ســلطة وطنيــة يعهــد هلــا علــى مســتوى احلكومــة املركزيــة
بتنفيــذ إج ـراءات اإلخطــار املتعلقــة باالتفاقيــة .جيــب إخطــار منظمــة التجــارة العامليــة يف حــال قــررت
الدولــة العضــو اعتمــاد لوائــح جديــدة تتعلــق بتدابــر الصحــة أو الصحــة النباتيــة أو إدخــال تعديــات
علــى اللوائــح املوجــودة مــن شــأهنا أن حتــدث آثــارا علــى التجــارة والــي ختتلــف عــن املواصفــات القياســية
الدوليــة ذات الصلــة.
 بنقاط االستعالم الوطنية :تلــزم اتفاقيــة  SPSالدولــة العضــو كذلــك بتعيــن نقــاط اســتعالم وطنيــة ختتــص بتزويــد الشــركاء
التجاريــن باملعلومــات املطلوبــة حــول تطبيــق اللوائــح والتدابــر املتعلقــة بســامة األغذيــة ومحايــة صحــة
احليـوان واحلفــاظ علــى النباتــات ،واتفاقيــات املعادلــة املربمــة مــع دول أخــرى أو اإلجـراءات والقـرارات
املتعلقــة بتقييــم املخاطــر .وجيــب أن تكــون نقــاط االتصــال قــادرة علــى الــرد علــى مجيــع األســئلة املعقولــة
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واملتعلقــة بتدابــر  SPSوتزويــد املعنيــن باألمــر بنصــوص اللوائــح اجلديــدة والتعديــات الــي مت ادخاهلــا علــى
اللوائــح املوجــودة والــي مت إخطــار منظمــة التجــارة العامليــة هبــا وكافــة الوثائــق ذات الصلــة.
 -جإجراءات اإلخطار :

اإلجراءات العادية :

جيــب علــى الدولــة العضــو إخطــار منظمــة التجــارة العامليــة بكافــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة
اجلديــدة واملعدلــة واملمكــن أن حتــدث آثــارا علــى التجــارة والــي ختتلــف يف مضموهنــا مــع املواصفــات
القياســية الدوليــة .وتقــوم ســكرتارية املنظمــة مباشــرة بعــد توصلهــا باإلخطــارات بتوزيعهــا علــى الــدول
األعضــاء .وميكــن للــدول األعضــاء احلصــول علــى نصــوص التدابــر اجلديــدة أو املعدلــة أو مشــاريعها
بالتواصــل مباشــرة مــع نقــاط االســتعالم الوطنيــة أو مــع اجلهــات الــي مت تعيينهــا هلــذا الغــرض يف وثيقــة
اإلخطــار.
ومبوجــب قـرارات جلنــة  SPSيتــم اإلخطــار بالتدابــر املذكــورة  60يومــا علــى األقــل قبــل البــدء بالعمــل
هبــا هبــدف إتاحــة الفرصــة للــدول األعضــاء للتعليــق عليهــا واإلدالء مبالحظتهــا حوهلــا.
طريقة تقديم اإلخطارات :
أعــدت ســكرتارية األمانــة العامــة منــاذج موحــدة خاصــة بتقــدمي اإلخطــارات املتعلقــة بتدابــر الصحــة
والصحــة النباتيــة والــي جيــب أن تتضمــن اســم الســلطات املختصــة واملؤسســة املعنيــة باملوافقــة علــى
الالئحــة واملنتجــات املقصــودة ومســمى التدابــر ووصف ـاً موج ـزاً هلــا .كمــا جيــب توضيــح مــدى توافــق

التدابــر مــع املواصفــات القياســية الدوليــة ويف حــال عــدم توافقهــا جيــب توضيــح جانــب االختــاف
والســبب يف ذلــك .وهبــدف ضمــان الشــفافية جيــب أن يتضمــن اإلخطــار املرجعيــات األساســية للنشـرات

الــي يتــم مــن خالهلــا إصــدار التدابــر وكذلــك اجلهــات املعنيــة بتلقــي املالحظــات.
اإلجراءات االستعجالية :
يف حــال اختــاذ تدابــر اســتعجالية جيــب علــى الدولــة العضــو إخطــار املنظمــة بتلــك التدابــر مباشــرة
بعــد اعتمادهــا وتطبيقهــا وذلــك مــن خــال منــاذج خاصــة مت إعدادهــا هلــذا الغــرض والــي تتضمــن
توضيحــا للطابــع االســتعجايل للتدابــر املتخــذة والفــرة الزمنيــة املزمــع تغطيتهــا بالتدابــر املذكــورة .ويف مجيــع
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احلاالت ويف النهاية البد للدولة العضو أن تقوم بتربير مشــروعية التدابري االســتعجالية يف حال متديدها
واالحتفــاظ هبــا مــن خــال تقييــم مالئــم للمخاطــر وتقــدمي املــررات العلميــة ذات الصلــة.
 دنظام معالجة البيانات المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية :ويف نفــس ســياق تعزيــز الشــفافية ،أنشــأت منظمــة التجــارة العامليــة قاعــدة بيانــات تتعلــق ب
« نظــام معاجلــة البيانــات املتعلقــة بتدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة « الــذي يشــكل إطــارا شــامال
جلميــع اإلخطــارات الــي تقــوم هبــا الــدول األعضــاء مبــا فيهــا املتعلقــة بتدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة
واإلخطــارات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات الوطنيــة املعنيــة هبــذه اجملــاالت باإلضافــة إىل املخــاوف املعــر
عنهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء حــول التدابــر الوطنيــة الــي مــن املمكــن أن يرتتــب عليهــا عوائــق غــر
ضروريــة أمــام التجــارة .وميكــن الوصــول إىل قاعــدة البيانــات املذكــورة مــن قبــل املتخصصــن والشــركات
املهتمــة عــر البوابــة اإللكرتونيــة التاليــة:

/http://spsims.wto.org

خامسا ـ انعكاسات اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية على دول مجلس التعاون:
كمــا هــو الشــأن فيمــا يتعلــق باتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة تتأثــر دول جملــس التعــاون بأحــكام
اتفاقية الصحة والصحة النباتية بأشكال مباشرة وغري مباشرة .فمشاركة دول اجمللس يف التجارة الدولية
اســتريادا وتصديـرا تعتمــد ،مــن بــن مــا تعتمــد عليــه ،علــى مــدى مســايرة املنتجــن والشــركات واملصدريــن
للتطــورات احلاصلــة يف جمــاالت املواصفــات الصحــة والصحــة النباتيــة مــن جهــة ،وعلــى مــدى مســايرة
املســتوردين للم ـواد الغذائيــة لتطــورات مواصفــات الصحــة والصحــة النباتيــة ومــدى معرفتهــم وتطبيقهــم
للوائــح واملواصفــات القياســية الوطنيــة واخلليجيــة الــي تضعهــا اهليئــات الوطنيــة واهليئــات املوحــدة التابعــة
جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة.
كمــا تعتمــد بصفــة أساســية مشــاركة دول جملــس التعــاون يف التجــارة الدوليــة اســتريادا وتصديـرا علــى
مــدى قــوة وفعاليــة النظــم الصحيــة ونظــم محايــة صحــة وحيــاة اإلنســان وضمــان ســامة األغذيــة ومحايــة
احليوانــات والنباتــات مــن انتشــار األمـراض والطفيليــات .كمــا تعتمــد علــى مــدى فعاليــة اهليئــات املكلفــة
بوضــع واعتمــاد وتطبيــق لوائــح الصحــة والصحــة النباتيــة والرقابــة واملختـرات املتخصصــة.
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1.1نظم الصحة والصحة النباتية في دول المجلس والتزاماتها بموجب اتفاقية ()SPS
اإلمارات العربية المتحدة :

أخطــرت اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبوجــب اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة منظمــة التجــارة
العامليــة خــال فــرة  2012ـ  )47( 2015إخطــارا تتعلــق خاصــة بالدواجــن وحلــوم األبقــار واملاعــز .كمــا
أبلغــت جلنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة خــال الفــرة احلاليــة ( )15( )2016 – 2015إخطــارا
يتعلــق مبشــاريع لوائــح جديــدة أو بإدخــال تعديــا علــى لوائــح موجــودة.
ومل تتوصــل جلنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بــأي ختوفــات مــن قبــل الشــركاء التجاريــن تتعلــق
بالتدابــر اإلماراتيــة يف جمــال محايــة صحــة اإلنســان وســامة األغذيــة واحلفــاظ علــى النباتــات.
وتســتند لوائــح الصحــة والصحــة النباتيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة بصفــة عامــة علــى املواصفــات
اخلليجيــة باإلضافــة الســتنادها إىل قوانــن ولوائــح احتاديــة مــن بينهــا نظــام احلجــر الصحــي ونظــام احلجــر
الزراعــي ونظــام األمــن الصحــي للم ـواد الغذائيــة .وتعتمــد اإلمــارات علــى دليــل جملــس التعــاون املتعلــق
برقابــة امل ـواد الغذائيــة املســتوردة الــذي ينــص علــى املبــادئ واملتطلبــات التنظيميــة الــي جيــب علــى دول
اجمللــس تطبيقهــا لضمــان ســامة الغــذاء ومعاجلــة املنتجــات الغذائيــة املســتوردة .وتبــذل دول جملــس
التعــاون ،يف إطــار الدليــل املذكــور ،جهــودا حثيثــة لتوحيــد ومواءمــة املتطلبــات املطبقــة علــى املـواد الغذائيــة
املســتوردة وإنشــاء نظــام متســق وفعــال للفحــص يف احلــدود.
هــذا وقــد أبرمــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة اتفاقيــات ثنائيــة يف جمــال تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة
مــع مجهوريــة كوريــا وإثيوبيــا واألرجنتــن وأوروغـواي وبولنــدا والبحريــن واملغــرب وســلطنة عمــان .كمــا تتمتــع
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعضويــة جلنــة ( )Codex Alimentariusواملكتــب الــدويل لصحــة احليـوان
( )IOEواملعاهــدة الدوليــة حلمايــة النباتــات (.)IPPC
مملكة البحرين :
مت تعيــن إدارة الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة البحرينيــة كنقطــة اســتعالم يف جمــال الســامة الغذائيــة
وإدارة شــئون الصحــة النباتيــة بــوزارة شــئون البلديــات والتخطيــط العم ـراين (الشــئون الزراعيــة) كنقطــة
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اســتعالم فيمــا يتعلــق بتدابــر الصحــة النباتيــة .ومــن جهــة أخــرى مت تعيــن إدارة العالقــات التجــارة
اخلارجيــة التابعــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة كهيئــة مســئولة عــن اإلخطــار إىل منظمــة التجــارة العامليــة يف
جمــال تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة.
وتتكلــف جلنــة األمــن الصحــي للمـواد الغذائيــة املكونــة مــن اجلهــات الوطنيــة املعنيــة باإلشـراف علــى
مجيــع القضايــا املتعلقــة برقابــة الســامة الصحيــة للمـواد الغذائيــة.
وقــد مت يف الفــرة مــا بــن  2008ـ  2014مــا يعــادل ( )126إخطــارا يف جمــال  SPSتتعلــق احلديثــة
منهــا مبشــاريع املواصفــات امللزمــة اخلاصــة مبنتجــات مشــروبات الطاقــة وش ـراب عــايل احملتــوى مــن مــادة
الفركتــوز (ســكر الفاكهــة) ودبــس الســكر.
وتلــزم التدابــر الصحيــة املتخــذة مــن قبــل مملكــة البحريــن مســتوردي احليوانــات احليــة مــن مجيــع الــدول
مبــا فيهــا دول اجمللــس بتقــدمي شــهادة الصحــة وترخيــص مســبق مــن وزارة شــئون البلديــات والتخطيــط
العمـراين (الشــئون الزراعيــة) .وتتكلــف وزارة الصحــة برقابــة املـواد الغذائيــة الــي ختضــع لفحوصــات صحيــة
للتأكــد مــن عــدم إصابتهــا بامللوثــات .كمــا جيــب مصاحبــة منتجــات اللحــوم والدواجــن بشــهادات الذبــح
احلــال صــادرة عــن البلــدان املصــدرة وخمتومــة مــن قبــل مؤسســة إســامية معتمــدة.
وتعتمــد مملكــة البحريــن املواصفــات اخلليجيــة ومواصفــات ( )Codex Alimentariusيف رقابــة
املـواد الغذائيــة .كمــا تطبــق مملكــة البحريــن القوانــن املوحــدة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة واملتعلقــة
باحلجــر البيطــري واحلجــر الزراعــي .كمــا ختضــع املنتجــات النباتيــة واحليوانــات املســتوردة أو املصــدرة أو
املنتجــة يف الدولــة لفحوصــات تقــوم هبــا إدارة احلجــر الزراعــي التابعــة لــوزارة شــئون البلديــات والتخطيــط
العمـراين (الشــئون الزراعيــة).
وتتمتــع مملكــة البحريــن بعضويــة املنظمــة الدوليــة لصحــة احليـوان ( )IOEواملعاهــدة الدوليــة حلمايــة
النباتــات ( )IPPCاللجنــة الدوليــة (.)Codex Alimentarius
المملكة العربية السعودية :
إن اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء هــي اهليئــة املكلفــة بإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة مبوجــب اتفاقيــة
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة وهــي كذلــك نقطــة االســتعالم الــي مت تعيينهــا مــن قبــل اململكــة مبوجــب
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االتفاقيــة .وتعتــر اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء هــي اهليئــة املكلفــة برقابــة املـواد الغذائيــة واألعــاف واألدويــة
واألجهــزة الطبيــة ،يف حــن تتكلــف وزارة الزراعــة بصحــة احليوانــات احليــة واملنتجــات ذات املصــدر
احليـواين والنباتــات ومشــتقاهتا.
وخــال الفــرة ( 2012ـ  )2015أخطــرت اململكــة العربيــة الســعودية جلنــة تدابــر الصحــة والصحــة
النباتيــة مبــا يعــادل ( )134تدب ـراً للصحــة والصحــة النباتيــة و( )33تدب ـراً اســتعجالياً.
وتنســق اململكــة جهودهــا يف هــذه اجملــاالت مــع دول جملــس التعــاون مــن خــال اعتمــاد قوانــن
موحــدة متعلقــة باملنتجــات احليوانيــة والنباتيــة .مــن بينهــا قانــون احلجــر البيطــري وقانــون احلجــر الزراعــي.
ومــن جهــة أخــرى أبرمــت اململكــة العربيــة الســعودية اتفاقيــات ثنائيــة يف جمــال تدابــر الصحــة والصحــة
النباتيــة مــع بلجيــكا والربازيــل وكنــدا والدامنــارك وجيبــويت واإلمــارات العربيــة املتحــدة والواليــات املتحــدة
وإثيوبيــا وفرنســا واهلنــد وإيرالنــدا وكينيــا وباكســتان وهوالنــدا والســودان وتركيــا.
وتغطــي تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة يف اململكــة ال ـواردات املتعلقــة بامل ـواد الغذائيــة (متطلبــات
قانــون امل ـواد الغذائيــة) الــي حتتــاج لرخصــة اســترياد مــن اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء .باإلضافــة إىل
احليوانــات احليــة واملنتجــات ذات املصــدر احلي ـواين واألعــاف والتحض ـرات البيولوجيــة ذات املصــدر
احلي ـواين الصــادرة عــن غــر دول اجمللــس والــي حتتــاج رخصــة اســترياد مــن وزارة الزراعــة.
وفيما يتعلق ببقايا املبيدات تطبق اململكة مواصفات سعودية ومواصفات خليجية .ويف حال عدم
وجــود مواصفــات حمليــة يتــم الرجــوع إىل مواصفــات ( ،)Codex Alimentariusكمــا ميكــن اســتخدام
مواصفات أمريكية أو أوروبية يف حال عدم وجود مواصفات من املصادر املذكورة.
وتتمتــع اململكــة العربيــة الســعودية بعضويــة املنظمــة الدوليــة لصحــة احلي ـوان ( )IOEواملعاهــدة
الدوليــة حلمايــة النباتــات ( )IPPCاللجنــة الدوليــة (.)Codex Alimentarius
سلطنة عمان :
عينــت ســلطنة عمــان نقطــة االســتعالم الوطنيــة ومركــز املعلومــات بــوزارة التجــارة والصناعــة كنقطــة
اســتعالم لالستفســار حــول قضايــا تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة .وتعــد املديريــة العامــة للثــروة احليوانيــة
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واملديريــة العامــة للتنميــة الزراعيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية هــي اجلهــات املســئولة يف ســلطنة
عمــان عــن تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ،مبــا فيهــا ســامة امل ـواد الغذائيــة واحلفــاظ علــى النباتــات
ومحايــة صحــة احليـوان.
مل تتوصــل جلنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة بــأي خمــاوف معــر عنهــا مــن قبــل الشــركاء التجاريــن
جتــاه التدابــر العمانيــة ذات الصلــة.
تطبــق ســلطنة عمــان القوانــن املوحــدة جمللــس التعــاون املتعلقــة باحلجــر البيطــري واحلجــر الزراعــي.
ويتــم فحــص النباتــات واحليوانــات املســتوردة أو املصــدرة أو املنتجــة يف ســلطنة عمــان مــن قبــل إدارة
احلجــر لــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية الــي تصــدر شــهادات الصحــة والصحــة النباتيــة بالنســبة جلميــع
املنتجــات الزراعيــة قبــل تصديرهــا .كمــا تلــزم قوانــن الســلطنة باســتصدار شــهادات الصحــة النباتيــة
مــن قبــل املســتوردين للبــذور والنباتــات وأج ـزاء النباتــات واملنتجــات ذات املصــدر النبــايت .كمــا يشــرط
اســتصدار شــهادات الصحــة وترخيــص مســبق مــن املديريــة العامــة للثــروة احليوانيــة الســترياد احليوانــات
احليــة مــن مجيــع الــدول مبــا فيهــا دول جملــس التعــاون.
وتتكفــل املديريــة العامــة للثــروة احليوانيــة بالفحوصــات الالزمــة للمـواد الغذائيــة ذات املصــدر احليـواين
مبــا فيهــا منتجــات احلليــب للتأكــد مــن عــدم إصابتهــا بامللوثــات .وختضــع مجيــع اإلرســاليات الــي يتــم
اســتريادها ألول مــرة للتحاليــل واالختبــارات قبــل اإلفـراج عنهــا .ويتــم تقييــم املخاطــر الصحيــة علــى أســاس
املواصفــات اخلليجيــة ومواصفــات (.)Codex Alimentarius
قدمــت ســلطنة عمــان منــذ ســنة  2008إىل  2014مــا يقــارب ( )21إخطــارا إىل منظمــة التجــارة
العامليــة مــن بينهــا ( )6تدابــر اســتعجالية يف جمــال الصحــة والصحــة النباتيــة.
وتتمتــع ســلطنة عمــان بعضويــة املنظمــة الدوليــة لصحــة احليـوان ( )IOEواملعاهــدة الدوليــة حلمايــة
النباتــات ( )IPPCاللجنــة الدوليــة (.)Codex Alimentarius
دولة قطر :
يشــرف اجمللس األعلى لســامة األغذية على مجيع القضايا املتعلقة بســامة األغذية واســترياد املواد
الغذائيــة .كمــا مت إنشــاء جلنــة وطنيــة للســامة الغذائيــة لتنســيق األعمــال يف هــذا اجملــال ووضــع السياســة
املتعلقــة بالســامة الغذائيــة ورقابــة املـواد الغذائيــة.
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وتتوفــر دولــة قطــر علــى قوانــن منهــا علــى وجــه اخلصــوص القانــون رقــم  8لســنة  1990الــذي ينظــم
جمــال الســامة الغذائيــة مبــا فيهــا تــداول امل ـواد الغذائيــة واســتريادها وختزينهــا .وتتوفــر دولــة قطــر علــى مــا
يناهــز ( )300الئحــة فنيــة ومواصفــات يف هــذا اجملــال .كمــا أن وضــع العالمــات والوســم قاعــدة ملزمــة
جلميــع املنتجــات املســتوردة باإلضافــة إىل قواعــد أكثــر صرامــة بالنســبة للمـواد الغذائيــة .ويتطلــب اســترياد
اللحــوم شــهادة الذبــح احلــال صــادرة عــن البلــد املصــدر .ومــن جهــة أخــرى فــإن وضــع العالمــات والوســم
علــى املنتجــات البــد أن يتــم باللغــة العربيــة.
ويتــم وضــع املواصفــات القياســية يف جمــال الصحــة والصحــة النباتيــة مــن قبــل اهليئــة العامــة القطريــة
للمواصفــات ( .)QSكمــا تلعــب اهليئــة اخلليجيــة للمواصفــات واملقاييــس ( )GSOدورا هامــا يف جمــال
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة يف دولــة قطــر حبيــث يتــم وضــع املواصفــات القطريــة املتعلقــة بامل ـواد
الغذائيــة علــى أســاس املواصفــات اخلليجيــة ذات الصلــة.
وتتمتــع دولــة قطــر بعضويــة املنظمــة الدوليــة لصحــة احلي ـوان ( )IOEواملعاهــدة الدوليــة حلمايــة
النباتــات ( )IPPCاللجنــة الدوليــة (.)Codex Alimentarius
دولة الكويت :
اعتمــدت دولــة الكويــت قوانــن جملــس التعــاون املوحــدة واملتعلقــة باحلجــر البيطــري واحلجــر الزراعــي
الــي هتــدف إىل محايــة صحــة وحيــاة اإلنســان واحليـوان واحلفــاظ علــى النباتــات.
تعــد اهليئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية هــي نقطــة االســتعالم الوطنيــة مبوجــب اتفاقيــة
تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة .وتعتمــد تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة يف دولــة الكويــت علــى
املواصفــات الدوليــة واملواصفــات اخلليجيــة.
تلــزم القوانــن يف دولــة الكويــت املســتوردين للمنتجــات احليوانيــة والنباتيــة واملنتجــات ذات املصــدر
احليواين أو النبايت باســتصدار ترخيص مســبق من اهليئة العامة الكويتية لشــئون الزراعة والثروة الســمكية.
كمــا جيــب علــى املســتوردين مصاحبــة منتجاهتــم املســتوردة بشــهادات الصحــة والصحــة النباتيــة صــادرة
عــن البلــد املصــدر .ويتــم إج ـراء الفحوصــات واالختبــارات الالزمــة يف احلــدود مــن قبــل املصــاحل التابعــة
للهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية.
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كمــا ختتــص اهليئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية بإصــدار شــهادات الصحــة والصحــة
النباتيــة بالنســبة ملصــدري احليوانــات واملنتجــات ذات املصــدر احليـواين والنباتــات واملنتجــات ذات املصــدر
النبــايت .ومــن جهــة أخــرى جتــرى الفحوصــات علــى املـواد الغذائيــة مــن قبــل موظفــي البلديــات يف حــن
يتــم إجـراء الفحوصــات املتعلقــة باألدويــة مــن قبــل الســلطات التابعــة لــوزارة الصحــة.
قدمــت دولــة الكويــت مبوجــب اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة ثالثــة إخطــارات تتعلــق
بتدابــر اســتعجالية يف الفــرة  2007ـ  .2009ووقعــت اتفاقيــات ثنائيــة يف جمــال ( )SPSمــع اجلزائــر
واألرجنتــن وأس ـراليا واجملــر ومصــر وإندونيســيا وإي ـران واألردن والوس و منغوليــا و املغــرب والســودان
وســوريا وتركيــا وتونــس وفيتنــام و اليمــن .كمــا وقعــت اتفاقيــة مــع املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف
املناطــق اجلافــة (.)ICARDA
كمــا تفــرض الكويــت كباقــي دول اجمللــس عــددا مــن القواعــد املتعلقــة بوضــع العالمــات والوســم علــى
املنتجــات الغذائيــة لتوضيــح خصائــص املنتجــات وتركيبهــا وحمتوياهتــا ،باإلضافــة لفــرض اللغــة العربيــة إىل
جانــب اللغــة األخــرى.
وتتمتــع دولــة الكويــت بعضويــة املنظمــة الدوليــة لصحــة احليـوان ( )IOEواملعاهــدة الدوليــة حلمايــة
النباتــات ( )IPPCاللجنــة الدوليــة (.)Codex Alimentarius
2.2تأثير اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية على دول مجلس التعاون:
ومــن جهــة أخــرى ترتتــب علــى اتفاقيــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة انعكاســات علــى دول جملــس
التعــاون مــن حيــث تنفيــذ أحكامهــا املتعلقــة باالمتنــاع عــن خلــق عوائــق غــر ضروريــة أمــام اســترياد املـواد
الغذائيــة واســترياد منتجــات اللحــوم واحليوانــات احليــة ومنتجــات النباتــات ،ويف نفــس الوقــت احلفــاظ علــى
التـوازن بــن تيســر التجــارة يف هــذه اجملــاالت وحتقيــق األهــداف الصحيــة املشــروعة واملســطرة حلمايــة حيــاة
وصحــة اإلنســان واحلفــاظ علــى صحــة احليوانــات والنباتــات.
وتشــكل جلنــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة احملفــل الفعــال للتأثــر علــى دول جملــس التعــاون لتليــن
قواعدهــا وتدابريهــا املتعلقــة بالصحــة والصحــة النباتيــة لتمكــن املنتجــات الغذائيــة واملنتجــات احليوانيــة
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والنباتيــة واملنتجــات ذات املصــدر احلي ـواين والنبــايت مــن أن تنفــذ إىل األس ـواق اخلليجيــة بطريقــة سلســة
ومــن دون اخلضــوع أحيانــا لصرامــة تدابــر الصحــة والصحــة النباتيــة يف دول اجمللــس وذلــك مــن خــال
الضغــط علــى الســلطات الوطنيــة املعنيــة لتعديــل بعــض املقتضيــات والتدابــر الوطنيــة أو اخلليجيــة.
ومتــارس الــدول األعضــاء والشــركاء التجاريــون علــى دول اجمللــس هــذه الضغوطــات مــن خــال
املخاوف التجارية اليت يعربون عنها يف جلنة تدابري الصحة والصحة النبايت واليت يهدفون من خالهلا إىل
تعديــل بعــض التدابــر واإلجـراءات واملواصفــات املعتمــدة يف دول اجمللــس أو إىل إلغائهــا إن أمكــن ذلــك.
ومــن جهتهــا ال تدخــر دول اجمللــس جهــدا يف مقاومــة تلــك الضغوطــات بصرامــة إذا تصادمــت مــع
القواعد األساســية للحفاظ على صحة اإلنســان وحياته من تلوث الغذاء وتأثري بقايا املبيدات ،وصحة
احليـوان مــن انتقــال األمـراض واألوبئــة ،واحلفــاظ علــى النباتــات مــن انتشــار األمـراض والطفيليــات .كمــا
متنــح اللجــة املذكــورة لــدول اجمللــس الفرصــة الســتخدام نفــس الوســائل واآلليــات للضغــط علــى الشــركاء
التجاريــن هبــدف تليــن قواعــد الصحــة والصحــة النباتيــة الــي قــد تعــرض طريــق صــادرات دول اجمللــس
إىل األسـواق اخلارجيــة حــى وإن كانــت دول اجمللــس ال تعــد مــن بــن مصــدري املـواد الغذائيــة حاليــا.
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الفصل الخامس
اتفاقية الزراعة
شــكل القطــاع الزراعــي قبــل نشــأة منظمــة التجــارة العامليــة موضوعــا مــن موضوعــات االتفــاق العــام
للتعريفــة والتجــارة ( ،)GATT 1947وكانــت القواعــد الــي حتكــم التجــارة يف الســلع الزراعيــة خمالفــة
للقواعــد الــي حتكــم التجــارة يف الســلع الصناعيــة .وكان مــن املمكــن للــدول األعضــاء أن تدعــم صادراهتــا
الزراعية يف حني ال ميكنها دعم صادراهتا الصناعية .وكان الشرط الوحيد ملنح دعم صادرات املنتجات
الزراعيــة هــو أن ال ينتــج عــن الدعــم «حصــة غــر منصفــة» للدولــة يف الصــادرات الدوليــة مــن املنتــج
املعــي (املــادة  XVI:3مــن اجلــات) .كمــا أن االتفــاق يبيــح وضــع قيــود علــى الـواردات (نظــام احلصــص
يف االســترياد) حــن تكــون هــذه القيــود ضروريــة للحــد مــن اإلنتــاج الوطــي (املــادة  XI:2مــن اجلــات).
وأمــام اضطرابــات التجــارة الدوليــة يف املنتجــات الزراعيــة واملرتتبــة علــى اخللــل يف املنافســة الدوليــة،
وضــع املفاوضــون خــال جولــة أوروغـواي اتفاقيــة هتــدف إىل إعــادة التـوازن مــن خــال برنامــج إصالحــي
للتجــارة يف الســلع الزراعيــة رغــم التعامــل مبنهجيــة خمتلفــة يف القطــاع الزراعــي مقارنــة بالتجــارة يف الســلع
الصناعيــة.
وهتــدف اتفاقيــة الزراعــة الــي دخلــت حيــز التنفيــذ مــع نشــأة منظمــة التجــارة العامليــة يف  1ينايــر
 1995إىل وضــع برنامــج إصــاح علــى املــدى املتوســط والبعيــد يــؤدي إىل إرســاء نظــام جتــارة للمنتجــات
الزراعيــة يطبعــه اإلنصــاف وحتكمــه قواعــد الســوق .ويشــتمل الربنامــج املذكــور بصفــة عامــة علــى التزامــات
حمــددة تتعلــق بالنفــاذ إىل األس ـواق ،وخفــض الدعــم الداخلــي ،والتزامــات تتعلــق بدعــم الصــادرات.
كمــا تأخــذ االتفاقيــة بعــن االعتبــار االنشــغاالت واملخــاوف غــر التجاريــة اخلاصــة بالقطــاع الزراعــي مبــا
فيهــا األمــن الغذائــي ومتطلبــات محايــة البيئــة واملعاملــة التفضيليــة لصــاحل البلــدان الناميــة والــدول الناميــة
املســتوردة الصافيــة للغــذاء.
كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أن القطــاع الزراعــي خيضــع جلميــع االتفاقيــات األخــرى ملنظمــة التجــارة
العاملية مبا فيها جات  1994واتفاقيات التقييم اجلمركي ،وتراخيص االســترياد ،والفحص قبل الشــحن،
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والتدابــر الوقائيــة ،والدعــم والتدابــر التعويضيــة ،ومكافحــة اإلغ ـراق ،واحلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة،
والصحــة والصحــة النباتيــة ،وحقــوق امللكيــة الفكريــة.
وتغطــي اتفاقيــة الزراعــة املنتجــات الزراعيــة الـواردة يف ملحقهــا األول مبــا يف ذلــك املنتجــات الزراعيــة
الطبيعيــة واملنتجــات الــي خضعــت لعمليــات تصنيــع أو معاجلــة أو حتويــل ( مثــل مشــتقات احلليــب
واللحــوم والشــكوالتة واجللــد والتبــغ ومشــتقاته واملشــروبات وغريهــا) .وتظــل منتجــات الصيــد البحــري
وامل ـواد الســمكية وم ـواد الغابــات خــارج تغطيــة قواعــد اتفاقيــة الزراعــة.
وتنــص االتفاقيــة علــى عــدد مــن القواعــد ذات التطبيــق العــام يف جمــاالت النفــاذ إىل األس ـواق،
والدعــم الداخلــي ،واملنافســة يف التصديــر .وتتعلــق هــذه القواعــد بالتـزام الــدول األعضــاء بتحســن النفــاذ
إىل األسـواق  ،وخفــض أنـواع الدعــم الداخلــي املشــوه للتجــارة وخفــض دعــم الصــادرات خــال » فــرة
التنفيــذ» الــي متتــد بالنســبة للــدول املتقــدة إىل  6ســنوات وبالنســبة للــدول الناميــة إىل  10ســنوات ابتــداءً
مــن .1995
أوال ـ النفاذ إلى األسواق:
1.1التزامات خفض الرسوم الجمركية المطبقة وتثبيت سقوف التعريفة:
تغــر مفهــوم احلمايــة يف ظــل القواعــد اجلديــدة املتمثلــة يف اتفاقيــة الزراعــة حبيــث أصبحــت الــدول
األعضــاء تســتخدم الرســوم اجلمركيــة وتثبيــت ســقوفها بــدال مــن التدابــر غــر اجلمركيــة الــي تعيــق التجــارة،
وبالتــايل مت تعويــض هــذه التدابــر غــر اجلمركيــة مبــا يعادهلــا بالرســوم اجلمركيــة فيمــا يتعلــق بعــدد مــن
املنتجــات ( ،)Tariffication processاألمــر الــذي ســاهم يف ضمــان نــوع مــن الشــفافية
واالســتقرار يف التجــارة الدوليــة .ويف هــذا اإلطــار تقدمــت مجيــع الــدول األعضــاء جبــداول التزامــات مجركيــة
تغطــي مجيــع املنتجــات الزراعيــة الـواردة يف امللحــق األول التفاقيــة الزراعــة .وتشــتمل جــداول االلتزامــات
علــى ســقوف تعريفــة مجركيــة مثبتــة تتعهــد مبوجبهــا الــدول األعضــاء بــأن ال تطبــق رســوما أعلــى منهــا يف
املســتقبل .وتعهــدت الــدول املتقدمــة بــأن ختفــض رســومها اجلمركيــة املطبقــة فعــا مبتوســط  36باملائــة
خــال فــرة التنفيــذ ( ســتة أعـوام) ،وتعهــدت الــدول الناميــة خبفــض رســومها املطبقــة مبتوســط  24باملائــة
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خــال فــرة التنفيــذ ( 10أعـوام) .وأعفيــت البلــدان األقــل منـوا مــن خفــض الرســوم اجلمركيــة لكــن التزمــت
بتثبيــت ســقوف التعريفــة املتعلقــة باملنتجــات الزراعيــة.
2.2التزامات نظام حصص التعريفة الجمركية :
تلجــأ الــدول مبقتضــى نظــام حصــص التعريفــة اجلمركيــة ( )Tariff quota Systemإىل فــرض رســوم
مجركيــة خمفضــة علــى منتــج زراعــي يف حــدود كميــات حمــددة علــى أن يتــم رفعهــا إىل رســوم أعلــى مــن
األوىل عندمــا تفــوق الكميــات املســتوردة املســتوى احملــدد .ويف إطــار هــذا النظــام تلتــزم الــدول األعضــاء
بــأن تعمــل علــى ضمــان «نفــاذ اعتيــادي» إىل أس ـواقها بالنســبة للمنتجــات اخلاضعــة لنظــام حصــص
التعريفــة ،حبيــث إذا كان النفــاذ إىل األسـواق أقــل مــن  5باملائــة مــن االســتهالك احمللــي يف فــرة األســاس
(1988ـ  )1986جيــب علــى الدولــة العضــو املعنيــة رفــع إمكانيــة النفــاذ إىل أس ـواقها.
3.3حظر التدابير غير الجمركية في الحدود:
متنــع اتفاقيــة الزراعــة ( املــادة  ) 4.2االحتفــاظ بــأي نــوع مــن أنـواع التدابــر غــر اجلمركيــة يف احلــدود
ومنهــا فــرض القيــود الكميــة علــى االســترياد ،واجلبايــات املتغــرة علــى الـواردات ،وأســعار االســترياد الدنيــا،
وإجـراءات تراخيــص االســترياد املقيــدة ،واتفاقيــات التحديــد الــذايت للصــادرات ،والتدابــر غــر اجلمركيــة
مــن خــال الشــركات التجاريــة احلكوميــة .واحتفظــت منظمــة التجــارة العامليــة يف هــذا اجملــال بعــدد مــن
االســتثناءات مبوجب االتفاق العام للتعريفة والتجارة ( )GATTاملتعلقة مبيزان املدفوعات (املواد XII
و  ) XVIIIوالبنــود العامــة للوقايــة ( )XIXو االســتثناءات العامــة (  )XXوأحــكام اتفاقيــة الصحــة
والصحــة النباتيــة واتفاقيــة احلواجــز الفنيــة أمــام التجــارة ذات الصلــة.
4.4بند الوقاية (:)Safeguard clause
يبيــح بنــد الوقايــة (املــادة اخلامســة مــن االتفاقيــة) فــرض رســوم إضافيــة علــى ال ـواردات مــن الســلع
الزراعيــة عنــد ارتفــاع ال ـواردات إىل مســتويات معينــة  ،أو بالنســبة لشــحنة معينــة بســبب اخنفــاض ســعر
االســترياد إىل حــدود معينــة .أمــا بالنســبة للرســوم اإلضافيــة املتعلقــة بارتفــاع كميــات الـواردات فــا جيــوز
أن تتعــدى فــرة تطبيقهــا أكثــر مــن عــام واحــد .وبالنســبة للرســوم اإلضافيــة املتعلقــة باخنفــاض األســعار
فيجــب أن تنحصــر علــى الشــحنة املعنيــة فقــط.
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ثانيا ـ الدعم الداخلي:
كان مــن بــن أهــداف جولــة أوروغـواي تغيــر التعامــل مــع الدعــم الداخلــي الــذي ظــل حيكــم القطــاع
الزراعــي يف ظــل قواعــد اجلــات .حبيــث مت االتفــاق علــى خفــض الدعــم الداخلــي وإخضاعــه ألحــكام
واضحــة وتــرك هامــش معــن للــدول األعضــاء لســن سياســاهتا الزراعيــة كل دولــة حســب أوضاعهــا
اخلاصــة.
وفيما يعلق بمفهوم الدعم الداخلي فقد تم تصنيفه إلى فئتين:
•الفئــة األوىل تتعلــق بأنـواع الدعــم الــذي ال ترتتــب عليــه آثــار تشــويه علــى التجــارة أو ينتــج عنــه آثــار
تشــويه ضعيفــة جــدا .وقــد أطلــق علــى هــذا النــوع مــن الدعــم الداخلــي مصطلــح «الدعــم األخضــر»
(.)Green Box
•الفئــة الثانيــة تتعلــق بأنـواع الدعــم الــذي ينتــج عنــه آثــار مشــوهة للتجــارة وتنــدرج هــذه الفئــة مــن الدعــم
حتــت مــا يطلــق عليــه «الدعــم الربتقــايل» ( )Amber Boxالــذي خيضــع اللتزامــات اخلفــض عــر
فـرات متفاوتــة بــن الــدول.
1.1صندوق الدعم األخضر (:)Green Box
ال ختضــع أن ـواع الدعــم املندرجــة يف صنــدوق الدعــم األخضــر اللتزامــات اخلفــض بــل ميكــن الرفــع
منهــا عنــد احلاجــة إىل املســتوى الــذي ت ـراه الدولــة املعنيــة مناســبا .ويف إطــار املعاملــة التفضيليــة لصــاحل
الــدول الناميــة ميكــن للــدول الناميــة أن تقــوم بتكويــن خمــزون حكومــي ألغ ـراض األمــن الغذائــي وعــرض
م ـواد غذائيــة بأســعار مدعومــة لصــاحل الفئــات احملتاجــة يف املــدن والقــرى .ويدخــل ضمــن أن ـواع الدعــم
األخضــر الدعــم املقــدم يف إطــار برامــج الســلطات احلكوميــة املتعلقــة باحلفــاظ علــى البيئــة وحماربــة أمـراض
النباتــات وتعزيــز اإلنتــاج فيمــا يتعلــق مبنتجــات خاصــة وخدمــات الفحــص اخلاصــة بالصحــة والســامة
ومراقبــة اجلــودة وخدمــات التســويق والرتويــج وخدمــات البنيــات األساســية مبــا فيهــا شــبكات اإلنــارة
والطرقــات ووســائل النقــل األخــرى وجتهي ـزات املوانــئ وأنظمــة التزويــد باملــاء وغريهــا.
كمــا ميكــن للســلطات احلكوميــة أن تقــدم مباشــرة للمزارعــن مســامهات ماليــة شـريطة أن ال تكــون
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مرتبطــة باإلنتــاج ( الكميــات واألنـواع) وأن ال تكــون هنــاك عالقــة بــن مبلــغ الدعــم وأنـواع أو كميــات
أو أســعار املنتجــات .كمــا أن الدعــم األخضــر يشــمل كذلــك بعــض تدابــر التنميــة كدعــم االســتثمار
ودعــم مدخــات اإلنتــاج للمنتجــن ذوي الدخــل احملــدود وبعــض املدفوعــات املباشــرة اخلاصــة باحلــد مــن
اإلنتــاج .هــذا باإلضافــة إىل مــا يطلــق عليــه مصطلــح  De Minimisالــذي يســمح مبوجبــه االحتفــاظ
مبســتوى أدىن مــن الدعــم (  5باملائــة مــن اإلنتــاج بالنســبة للــدول املتقدمــة و 10باملائــة بالنســبة للبلــدان
الناميــة) .ويغطــي مفهــوم  De Minimisكل أنـواع الدعــم الــي ال تدخــل يف فئــات الدعــم املســموح.
2.2الصندوق األزرق (:)Blue Box
ويشــتمل علــى الدعــم املقــدم علــى شــكل مدفوعــات مباشــرة للحــد مــن اإلنتــاج وهــو دعــم معفــي
مــن التزامــات اخلفــض إذا كان مقدمــا علــى أســاس مســاحات ومردوديــة حمــددة أو عــدد حمــدد مــن رؤوس
املاشــية.
3 .3الصنــدوق البرتقالــي ( )Amber Boxوالتزامــات الخفــض:
تضــم هــذه الفئــة مــن الدعــم كمــا ســبق ذكــره كل أنـواع الدعــم الــي حتــدث تشــوهات يف التجــارة مبــا
فيهــا املســامهات املاليــة املباشــرة للمزارعــن مــن قبــل الســلطات احلكوميــة أو عــن طريــق املش ـريات الــي
تقــوم هبــا الســلطات احلكوميــة بأســعار مضمونــة (دعــم أســعار الســوق) .وختضــع هــذه األنـواع مــن الدعــم
اللتزامات اخلفض عرب فرتات التنفيذ .ويتم تقدمي االلتزامات يف هذا الشــأن على أســاس خفض نســب
مــن «جممــوع القيــاس الكلــي للدعــم»

(AMS - Total Aggregate Measurement of

 )Supportاملتمثــل يف رقــم إمجــايل واحــد يضــم كل تدابــر الدعــم حســب كل منتــج والــذي يتــم حســابه
بضــرب الفــارق بــن الســعر املدعــوم املطبــق واملرجــع اخلارجــي احملــدد لألســعار (أســعار الســوق العامليــة) يف
كميــات اإلنتــاج املدعــوم.
AMS = ( Intervention price – Fixed external reference price) x Volume/Domestic production

هــذا وقــد التزمــت الــدول األعضــاء خبفــض نســبة جممــوع القيــاس الكلــي للدعــم بنســب متفاوتــة
بــن الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة ،وعلــى ف ـرات تنفيــذ متفاوتــة كذلــك .ويف هــذا اإلطــار تنــص
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اتفاقيــة الزراعــة علــى خفــض  20باملائــة بالنســبة للــدول املتقدمــة خــال فــرة ســت ســنوات وخفــض
 13باملائــة بالنســبة للــدول الناميــة خــال عشــر ســنوات .وقــد مت إدراج هــذه االلتزامــات يف جــداول
الــدول األعضــاء.
ثالثا ـ دعم الصادرات الزراعية:
كان دعــم الصــادرات الزراعيــة يف عهــد جــات  1947حتكمــه قواعــد جــد حمــدودة أثبتــت عــدم
فعاليتهــا (املــادة السادســة عشــرة ( )XVIمــن اجلــات) .لذلــك حصــرت اتفاقيــة الزراعــة دعــم الصــادرات
فيمــا يلــي:
−دعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي خيضــع اللتزامــات اخلفــض حســب كل منتــج واملتضمنــة جبــداول
التزامــات الــدول األعضــاء (املــادة .)9.1
−اجلــزء مــن نفقــات امليزانيــة اخلــاص بدعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي يفــوق مســتواه اجلــزء املشــار إليــه
يف جــدول االلتزامــات (.) 9.2 b
−دعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي ينــدرج ضمــن بنــود املعاملــة التفضيليــة لصــاحل البلــدان الناميــة (املــادة
.)9.4
−دعــم الصــادرات الزراعيــة الــذي ال يدخــل ضمــن التزامــات اخلفــض ،شـريطة أن يكــون مطابقــا لتدابــر
مكافحــة االحنـراف املنصــوص عليهــا يف املــادة  10مــن االتفاقيــة.
وكل ماعدا ذلك فهو حمظور صراحة ( املواد  8 ، 3:3و 10من االتفاقية).
كمــا حــددت االتفاقيــة أنـواع دعــم الصــادرات كمــا يلــي:
−الدعــم املباشــر املقــرن بنتائــج التصديــر  :يشــرط يف تقــدمي الدعــم حتقيــق نتائــج حمــددة يف التصديــر
تتعلــق عــادة بالنــوع أو الكميــة أو العــدد أو القيمــة.
−بيــع خمــزون مــن منتجــات زراعيــة مت تكوينــه ألغ ـراض غــر جتاريــة بأســعار خمفضــة مقارنــة بأســعار
الســوق الداخليــة.
−الدعــم املقــدم للمزارعــن يف إطــار برامــج حكوميــة تفــرض جبايــات علــى جممــوع اإلنتــاج وختصيصهــا
بعــد ذلــك لدعــم اجلــزء املوجــه للتصديــر مــن ذلــك اإلنتــاج.
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	−تدابــر خفــض التكاليــف مثــل تكاليــف التســويق اخلاصــة بالتصديــر وتكاليــف حتســن اجلــودة
واملعاجلــة والشــحن الــدويل.
	−دعــم النقــل الداخلــي الــذي ال يطبــق إال علــى الصــادرات مثــل الدعــم املخصــص لنقــل املنتجــات
الزراعيــة املوجهــة للتصديــر إىل نقــاط الشــحن الواحــدة.
	−دعــم امل ـواد املعــدة للمــزج يف ســلع موجهــة للتصديــر مثــل دعــم القمــح ملزجــه مبنتــج البســكويت
املوجــه للتصديــر.
وكل هــذه األن ـواع ختضــع لقواعــد حمــددة يف إطــار اتفاقيــة الزراعــة ولربنامــج خفــض يلــزم الــدول
األعضــاء بنســب حســب مســتواها التنمــوي .فاالتفاقيــة تلــزم الــدول املتقدمــة خبفــض حجــم صادراهتــا
املدعومــة بنســبة  21باملائــة وخفــض نفقــات ميزانيتهــا بنســبة  36باملائــة خــال ســت ســنوات مــن
تاريــخ بــدء فــرة التنفيــذ وبنســب متكافئــة ســنويا .أمــا الــدول الناميــة فالتزمــت خبفــض  14باملائــة مــن
حجــم صادراهتــا املدعومــة و  24باملائــة مــن نفقــات ميزانيتهــا املخصصــة لدعــم الصــادرات الزراعيــة
موزعــة علــى الســنوات العشــر لفــرة التنفيــذ بنســب متكافئــة.
وظلــت الــدول الناميــة معفيــة مــن التزامــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  9.4مــن االتفاقيــة
واخلاصــة بالدعــم اخلــاص بالتســويق ومراقبــة اجلــودة والشــحن الــدويل.
رابعــا ـ قــرار المؤتمــر الــوزاري العاشــر ( نيروبــي 15 ،ـ  19دجنبــر :)2015
غــر املؤمتــر الــوزاري العاشــر خارطــة الربنامــج اإلصالحــي التفاقيــة الزراعــة يف جمــال دعــم الصــادرات
الزراعيــة حبيــث مت إق ـرار برجمــة إزالــة كل أن ـواع الدعــم املتبقيــة بالكامــل كمــا هــو الشــأن يف جتــارة الســلع
الصناعيــة ،وذلــك تباعــا لتنفيــذ أحــكام اتفاقيــة الزراعــة الــي اكتفــت حــن دخوهلــا حيــز النفــاذ ( 1ينايــر
 )1995بفــرض التزامــات خفــض دعــم الصــادرات الزراعيــة فقــط ومل تــرق آنــذاك إىل فــرض إزالتهــا.
فبموجــب ق ـرار املؤمتــر الــوزاري العاشــر ،تتــم إزالــة مجيــع إمكانيــات دعــم الصــادرات املتبقيــة يف
القطــاع الزراعــي واملنصــوص عليهــا يف جــداول التزامــات الــدول األعضــاء .و يتــم تنفيــذ القـرار مــن قبــل
الــدول املتقدمــة فــورا عــدا املنتجــات املصنعــة و منتجــات احلليــب وحلــوم اخلنزيــر الــي ميكــن أن حيتفــظ
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بدعــم الصــادرات فيهــا إىل هنايــة  2020مــع التزامهــا باإلبقــاء علــى الكميــات املدعومــة الــي مت اإلخطــار
هبــا إىل جلنــة الزراعــة وبعــدم خلــق دعــم ملنتجــات أو اس ـواق جديــدة.
وتقــوم الــدول الناميــة بإزالــة إمكانيــات دعــم الصــادرات الزراعيــة يف هنايــة  2018عــدا املنتجــات
الــي مت اإلخطــار بدعــم الصــادرات املتعلقــة هبــا إىل جلنــة الزراعــة واملمكــن أن تســتمر إىل هنايــة .2022
وتواصــل الــدول الناميــة مبوجــب ق ـرار نــرويب االســتفادة مــن أحــكام املــادة  9.4مــن اتفاقيــة الزراعــة
إىل هنايــة  2023أي مخــس ســنوات بعــد إزالــة كل أنـواع الدعــم املرتبــط بتصديــر املنتجــات الزراعيــة .كمــا
تظــل البلــدان األقــل منـوا والــدول الناميــة املســتوردة الصافيــة للمنتجــات الغذائيــة تســتفيد مــن مقتضيــات
املــادة  9.4املذكــورة إىل متــم عــام  .2030هــذا وقــد نصــت املــادة  9.4مــن اتفاقيــة الزراعــة بعــدم التـزام
الــدول الناميــة ،خــال فــرة التنفيــذ ،خبفــض الدعــم املتعلــق بنفقــات تســويق الصــادرات الزراعيــة مبــا فيهــا
نفقــات املعاجلــة وحتســن اجلــودة ونفقــات النقــل والشــحن الدوليــن وكذلــك إتاحــة أســعار تفضيليــة فيمــا
خيــص النقــل والشــحن الداخليــن مقارنــة مــع احلمــوالت الداخليــة.
ويلــزم القـرار عــدم دعــم الصــادرات بالشــكل الــذي يتيــح االلتفــاف علــى التزامــات الدولــة العضــو
املتعلقــة خبفــض وإزالــة كل أنـواع الدعــم املخصــص للصــادرات .وال يســمح بالرفــع مــن دعــم الصــادرات
إىل مســتوى أعلــى مــن متوســط اخلمــس ســنوات األخــرة.
كما تلتزم الدول بالعمل على أن ال يشكل املستوى املتبقي من الدعم تشوها للتجارة أو حاجزا
أمــام صــادرات دول أخــرى .ويف احلالــة الــي يرتتــب عــن الدعــم آثــار ســلبية علــى صــادرات دولــة أخــرى،
تلتزم الدولة املقدمة للدعم بالدخول يف مشــاورات مع البلد املتضرر وتقدمي املعلومات الضرورية له.
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الفصل السادس
االتفاقيــات عديدة األطراف/االختيارية ( ) Plurilateral
اتفاقيــة تكنولوجيا املعلومات
اجتهــت منظمــة التجــارة العامليــة منــذ نشــأهتا إىل اســتخدام االتفاقيــات عديــدة األطـراف يف املواضيــع
الــي يتعــذر التفــاوض حوهلــا يف اإلطــار متعــدد األط ـراف الــذي يدخــل ضمــن مبــدأ االلت ـزام باحلزمــة
الواحــدة .وبالتــايل متكــن االتفاقيــات عديــدة األطـراف مــن اختيــار االنضمــام أو عــدم االنضمــام إليهــا.
وحصــرت منظمــة التجــارة العامليــة هــذه االتفاقيــات يف عــدد قليــل مــن املواضيــع منهــا الطائـرات املدنيــة،
واملشرتيات احلكومية ،ومنتجات تكنولوجيا املعلومات .وسنقتصر يف هذا الفصل على عرض ملضامني
اتفاقيــة تكنولوجيــا املعلومــات الــي تشــمل مــن بــن أعضائهــا دول جملــس التعــاون الســت.
أوال ـ اتفاقية تكنولوجيا المعلومات:
خــال املؤمتــر الــوزاري الثــاين املنعقــد يف ســنغافورة ( ديســمرب  )1996مت االتفــاق بــن  29دولــة
مشــاركة بإزالــة الرســوم اجلمركيــة علــى ال ـواردات مــن منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات املنصــوص عليهــا
ضمــن قائمــة مت إرفاقهــا باالتفــاق .و ارتفــع بعــد ذلــك عــدد الــدول املشــاركة يف اتفاقيــة تكنولوجيــا
املعلومــات ليشــمل  82دولــة متثــل حـوايل  97باملائــة مــن التجــارة العاليــة ملنتجــات تكنولوجيــا املعلومــات.
هتــدف اتفاقيــة تكنولوجيــا املعلومــات إىل إزالــة الرســوم اجلمركيــة بصفــة كاملــة عــن مجيــع م ـواد
تكنولوجيــا املعلومــات املنصــوص عليهــا يف القائمــة املرفقــة باإلعــان الــوزاري حــول جتــارة منتجــات
تكنولوجيــا املعلومــات الــذي مت اعتمــاده يف ســنغافورة بتاريــخ  13ديســمرب  1996.ورغــم أن االتفاقيــة
تنــص علــى برنامــج يتعلــق مبعاجلــة العوائــق غــر اجلمركيــة أمــام منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات ،إال أهنــا ال
تلــزم الــدول املوقعــة عليهــا إال باإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركيــة وتغطيــة مجيــع املنتجــات املنصــوص عليهــا يف
إعــان ســنغافورة وتطبيــق اإلعفــاء اجلمركــي املذكــور علــى أســاس مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة حبيــث يتــم
إعفــاء منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات الصــادرة عــن مجيــع الــدول االعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة
مــن دون متييــز بينهــا .
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وخالفـ ــا لباقــي االتفاقي ـ ـ ــات متعــددة األطـ ـ ـراف يف منظمــة التجــارة العامليــة ،تظــل اتفاقيــة تكنولوجيــا
املعلومــات اتفاقيــة اختياريــة انضمــت إليهــا  82دولــة حــى هنايــة  2015مــن بينهــا مجيــع دول جملــس
التعــاون.
وأمــام تطــور قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات وظهــور منتجــات جديــدة أطلقــت  33دولــة مشــاركة يف
يونيــو  2012مفاوضــات حــول توســيع نطــاق تطبيــق االتفاقيــة املذكــورة بإضافــة قائمــة جديــدة متضمنــة ل
 201منتــج تكنولوجيــا املعلومــات إىل جمــال تطبيقهــا .و انضمــت بعــد ذلــك دول أخــرى إىل املفاوضــات
املذكــورة ليصــل عــدد الــدول املشــاركة  53دولــة .و بعــد ثــاث ســنوات مــن املفاوضــات مت االتفــاق علــى
توســيع نطــاق تطبيــق االتفاقيــة خــال املؤمتــر الــوزاري العشــر يف نــرويب بتاريــخ  16ديســمرب .2015
ويف هــذا اإلطــار ،التزمــت األطـراف الثالثــة واخلمســون بإعفــاء املنتجــات اإلضافيــة إعفــاء كامــا مــن
الرســوم اجلمركيــة األمــر الــذي ســيتيح للــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة االســتفادة يف جمموعهــا
مــن هــذا اإلعفــاء تطبيقــا ملبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن دول اجمللــس الســت مل تنضــم إىل هــذا االتفــاق األخــر رغــم عضويتهــا يف
النســخة األوىل مــن االتفاقيــة وذلــك لعــدم مالءمــة توســيع نطــاق تطبيــق االتفاقيــة إىل منتجــات جديــدة
مــع مصاحلهــا يف هــذه املرحلــة ،األمــر الــذي يعفيهــا مــن االلت ـزام بأحكامهــا وبالتــايل ال تلتــزم بإعفــاء
املنتجات املتضمنة بالقائمة اإلضافية من الرسوم اجلمركية.
ثانيا ـ مضامين اتفاق المؤتمر الوزاري العاشر حول توسيع نطاق تطبيق االتفاقية:
التزمــت  53دولــة مــن الــدول األعضــاء املشــاركة يف اتفاقيــة منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات بتوســيع
نطــاق تطبيــق اتفاقيــة تكنولوجيــا املعلومــات لتشــمل قائمــة تشــمل  201منتج ـاً إضافي ـاً إىل قائمــة
املنتجــات املرفقــة باالتفاقيــة املذكــورة يف نســختها األوىل .وبالتــايل متــت برجمــة إزالــة مجيــع الرســوم اجلمركيــة
علــى منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات املتضمنــة يف القائمــة اإلضافيــة تتــم إمــا فــورا بالنســبة جلــزء منهــا أو
خــال فــرة انتقاليــة ال تفــوق ثــاث ســنوات بالنســبة للجــزء املتبقــي.
ويلــزم االتفــاق اخلــاص بتوســيع نطــاق االتفاقيــة أيضــا مبواصلــة دراســة إمكانيــة إزالــة احلواجــز غــر
اجلمركيــة الــي تعيــق جتــارة تكنولوجيــا املعلومــات واحلفــاظ علــى قائمــة املنتجــات مفتوحــة لتحديــد مــدى
مالءمــة املزيــد مــن التوســع مســتقبال أخــذا باالعتبــار التطــورات املمكنــة يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات.
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وبنــاء علــى مــا ســبق ،ســيتم إدراج التزامــات التعريفــة اجلمركيــة اجلديــدة للــدول الــي وقعــت علــى هــذا
االتفــاق يف قوائــم التزاماهتــا اخلاصــة بالســلع لــدى منظمــة التجــارة العامليــة ليتــم تنفيذهــا علــى أســاس مبــدأ
الدولــة األوىل بالرعايــة.
ثالثا ـ توضيح القائمة اإلضافية الجديدة:
تتضمــن القائمــة اجلديــدة الــي متــت إضافتهــا إىل املنتجــات الــي تغطيهــا هــذه االتفاقيــة

201

منتجــا مــن بينهــا اجليــل اجلديــد مــن أشــباه املوصــات  ،ومنتجــات النظــام العــام للمالحــة اخلــاص
بتحديــد املواقــع ( )GPSواملنتجــات الطبيــة الــي تشــمل آالت التصويــر بالرنــن املغناطيســي ،وأدوات
تصنيــع الدوائــر املطبوعــة ،واألقمــار الصناعيــة واالتصــاالت ،والشاشــات الــي تعمــل باللمــس و أجهــزة
التشــخيص باملوجــات فــوق الصوتيــة و غريهــا.
هــذا ومــن املالحــظ أن الرســوم اجلمركيــة علــى هــذه املنتجــات مرتفعــة نســبيا يف بعــض األسـواق اهلامــة
ملنتجــات تكنولوجيــا املعلومــات تـراوح مــا بــن  8و  35باملائــة ،مــن بينهــا علــى ســبيل املثــال بعــض أجـزاء
اهلواتف  8.5%ولوحات ألعاب الفيديو وآالت التسجيل  ) % 14 ( DVDوآالت تشغيل األقراص
املضغوطة  30%وكامريات الفيديو ( )35%و غريها.
رابعا ـ انعكاسات اتفاق توسيع مجال تطبيق االتفاقية:
يعــي توســيع نطــاق تطبيــق اتفاقيــة تكنولوجيــا املعلومــات أن يتــم إضافــة منتجــات جديــدة ( 201

منتج ـاً) مــن منتجــات تكنولوجيــا املعلومــات إىل قائمــة الســلع املعفــاة مــن الرســوم اجلمركيــة عنــد
اســتريادها مــن قبــل الــدول املوقعــة علــى االتفــاق يف نســخته الثانيــة.
و ملــا كانــت هــذه االتفاقيــة مــن ضمــن االتفاقيــات عديــدة األطـراف (  )Plurilateralو ليســت
متعــددة األطـراف ( )Multilateralمبفهــوم منظمــة التجــارة العامليــة ،فــإن أحكامهــا ال تلــزم إال الــدول
الثالثــة و اخلمســون (  ) 53الــي وقعــت عليهــا .أمــا بقيــة الــدول األط ـراف يف اتفاقيــة تكنولوجيــا
املعلومــات يف نســختها األوىل فتظــل غــر ملزمــة مبقتضيــات اتفــاق نــرويب املتعلــق بتوســيع نطــاق تطبيــق
االتفاقيــة ( النســخة الثانيــة) وبالتــايل غــر ملزمــة بتنفيــذ اإلعفــاء اجلمركــي املذكــور.
-146-

ومــن جهــة اخــرى فمــا دام تنفيــذ االتفاقيــة مــن قبــل الــدول املوقعــة عليهــا ســيتم علــى أســاس مبــدأ
الدولــة األوىل بالرعايــة فــإن مجيــع الــدول االعضــاء ( )164يف منظمــة التجــارة العامليــة ستســتفيد مــن
نفــاذ ســلعها مــن املنتجــات املذكــورة إىل أسـواق الــدول املوقعــة علــى النســخة الثانيــة مــن االتفاقيــة معفيــة
مــن مجيــع الرســوم اجلمركيــة.
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اجلزء الثاني

التجارة يف اخلدمات
االتفاق العام لتجارة اخلدمات

General Agreement on Trade in Services
GATS
يشــكل االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات أحــد األعمــدة الثالثــة التفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة إىل
جانــب االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTواالتفاقيــات األخــرى املرتبطــة مبجــال جتــارة الســلع،
واتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة.
فمــن خــال اعتمــاد االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات ( )GATSأدرجــت منظمــة التجــارة العامليــة
وألول مــرة جتــارة اخلدمــات ضمــن القواعــد الــي حتكــم النظــام التجــاري متعــدد األط ـراف .وكان الدافــع
األساســي يف إدراج جتــارة اخلدمــات ضمــن غطــاء قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة هــو األمهيــة املتزايــدة
لتجــارة اخلدمــات عــر العــامل واالرتفــاع املضطــرد حلصــة املبــادالت التجاريــة يف اخلدمــات يف التجــارة
الدوليــة ومســامهتها يف الناتــج العاملــي اإلمجــايل.
ومــع ذلــك فقــد اختــار مفاوضــو جولــة أوروغ ـواي طرقــا ومناهــج يف حتريــر جتــارة اخلدمــات مغايــرة
متامــا باملقارنــة مــع كيفيــة تعامــل الــدول األعضــاء يف مفاوضــات جــات  1947املتعلقــة بالســلع ،حبيــث
مت االحتفــاظ حبــق الــدول األعضــاء يف اختيــار القطاعــات اخلدميــة الــي تعتــزم فتحهــا للمنافســة اخلارجيــة
ووضــع الشــروط والقيــود الــي تراهــا مناســبة لذلــك .وارتــأى املفاوضــون اعتمــاد هــذه الطريقــة يف عمليــة
حتريــر تدرجيــي للتجــارة يف قطاعــات اخلدمــات نظ ـرا الختــاف طبيعتهــا وحساســيتها االقتصاديــة
واالجتماعيــة واألمنيــة أحيانــا ،ونظـرا كذلــك لصعوبــة ضبــط املبــادالت التجاريــة يف قطاعــات اخلدمــات
بطريقــة ملموســة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتجــارة يف الســلع وحركتهــا عــر احلــدود.
وكمــا متــت اإلشــارة إليــه أعــاه أدرجــت مفاوضــات أوروغ ـواي ( 1986ـ  )1994وألول مــرة
جتــارة اخلدمــات ضمــن جمــاالت النظــام التجــاري متعــدد األطـراف ،وبــدأ العمــل باالتفــاق العــام لتجــارة
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اخلدمــات ( )GATSمــع نشــأة منظمــة التجــارة العامليــة يف  1ينايــر عــام  ،1995بعدمــا كان االتفــاق
العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTال يغطــي إال التجــارة يف الســلع .
ويهــدف االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات (اجلاتــس) إىل الرفــع التدرجيــي مــن مســتويات حتريــر جتــارة
اخلدمــات مــن خــال سلســلة مــن املفاوضــات املتتاليــة الــي تســعى إىل تعزيــز مصــاحل الــدول األعضــاء
وضمــان نــوع مــن التـوازن يف احلقــوق والواجبــات .كمــا أنــه مــن املفــرض أن يهــدف حتريــر جتــارة اخلدمــات
إىل تعزيــز النمــو االقتصــادي والتنميــة.
هــذا وقــد مت تــرك صالحيــة اختيــار القطاعــات الــي تعتــزم الــدول فتحهــا للمنافســة اخلارجيــة للــدول
نفســها يف إطــار املفاوضــات الثنائيــة الــي جتريهــا مــع بعضهــا البعــض ،مــع االحتفــاظ حبــق وضــع القيــود
والشــروط الــي تراهــا ضروريــة يف عمليــات حتريــر القطاعــات اخلدميــة.
يلــزم االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات دول جملــس التعــاون بشــكل عــام مببدأيــن أساســيني مــن مبــادئ
منظمــة التجــارة العامليــة واملســتندين إىل عــدم التمييــز فيمــا بــن مــوردي اخلدمــات األجانــب مــن جهــة
(مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة) وبــن املورديــن األجانــب ومــوردي اخلدمــات احملليــن مــن جهــة أخــرى
(املعاملــة الوطنيــة).
ومــع ذلــك فــإن طبيعــة االلتزامــات الناجتــة عــن االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات تضمــن حــق اختيــار
القطاعــات الــي تعتــزم دول اجمللــس عرضهــا للمنافســة اخلارجيــة مــع النــص علــى القيــود الــي تواصــل فرضهــا
يف تلــك القطاعــات واألفضليــات الــي حتتفــظ هبــا لصــاحل شــركاهتا أو للشــركات اخلليجيــة أو لشــركات
دول أخــرى قــد تــرم معهــا اتفاقيــات تبــادل األفضليــات خبصــوص النفــاذ إىل األسـواق و تطبيــق قاعــدة
املعاملــة الوطنيــة.
ومــن جهــة أخــرى تظــل اخلدمــات العامــة الــي تقدمهــا الدولــة يف إطــار ممارســتها لســلطتها احلكوميــة
مســتثناة صراحــة مــن أحــكام منظمــة التجــارة العامليــة ،كمــا ال حيظــر االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات
االحتــكارات احلكوميــة واحتــكارات القطــاع اخلــاص املمنوحــة مــن قبــل الدولــة وال يلــزم احلكومــات برفــع
يدهــا علــى تنظيــم القطاعــات اخلدميــة حبيــث يظــل ذلــك مــن االختصاصــات الســيادية حلكومــات الــدول
األعضــاء.
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كمــا جيــب توضيــح موقــع مبــدأي الدولــة األوىل بالرعايــة (املــادة الثانيــة) واملعاملــة الوطنيــة (املــادة
الســابعة عشــرة) يف إطــار االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات والــذي خيتلــف تطبيقهمــا يف االتفــاق العــام
لتجــارة اخلدمــات مقارنــة مــع االتفاقيــات املتعلقــة بالســلع.
فمبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة ينطبــق علــى كل القطاعــات اخلدميــة يف الدولــة حبيــث تكــون الــدول
ملزمــة بــأن تعمــم أي تفضيــل أو متييــز متنحــه خلدمــات أو ملــوردي خدمــات أجانــب علــى باقــي املورديــن
األجانــب للــدول األعضــاء  .و مــع ذلــك ينــص االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات يف املــادة اخلامســة
علــى إمكانيــة اعتمــاد اســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة يف إطــار االتفاقيــات التجاريــة
االقليميــة تتيــح امكانيــة تبــادل االمتيــازات يف جمــال توريــد اخلدمــات فيمــا بــن الــدول األطـراف فيهــا دون
تعميمهــا علــى باقــي الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة.
باإلضافــة إىل ذلــك يتيــح االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات إمكانيــة اعتمــاد االســتثناءات الــي تراهــا
مناســبة مــن حيــث تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة مــع النــص عليهــا صراحــة يف قائمــة مســتقلة مــن
قوائــم التزاماهتــا لــدى منظمــة التجــارة العامليــة.
أمــا مبــدأ املعاملــة الوطنيــة فــا يطبــق إال علــى القطاعــات الــي يتــم عرضهــا يف قوائــم االلتزامــات
اخلاصــة للمنافســة اخلارجيــة .فتقــدمي قائمــة االلتزامــات اخلاصــة يف جتــارة اخلدمـ ـ ــات تعــي أن الدولــة متنــح
النفــاذ إىل أس ـواق اخلدمــات واملعاملــة الوطنيــة للشــركات األجنبيــة يف إطــار القطاع ـ ــات املعروضــة يف
قائمــة التزاماهتــا يف حــدود الش ـ ــروط و القيــود املبينــة يف كل قطــاع خدمــايت علــى حــدة .كمــا تنــص الدولــة
العضــو يف بدايــة قائمتهــا علــى مــا يســمى بااللتزامــات األفقيــة الــي تبــن القيــود املفروضــة بشــكل عــام
علــى مجيــع القطاعــات اخلدماتيــة ال ـواردة يف القائمــة ،وغالبــا مــا يتعلــق األمــر بالشــكل الثالــث لتوريــد
اخلدمــات (التواجــد التجــاري) والشــكل الرابــع ( تنقــل األشــخاص الطبيعيــن) .
وهكــذا تقدمــت كل مــن الــدول الســت األعضــاء يف جملــس التعــاون مبناســبة التحاقهــا أو انضمامهــا
إىل منظمة التجارة العاملية بقائمتني تشمل التزامات خاصة يف جمال جتارة اخلدمات .وتشمل القائمة
األوىل القطاعــات اخلدماتيــة الــي تقــرر الدولــة فتــح أسـواقها للمورديــن األجانــب مــع النــص علــى القيــود
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املفروضــة عليهــا بالنســبة للنفــاذ إىل األسـواق و تطبيــق مبــدأ املعاملــة الوطنيــة .وتتضمــن القائمــة الثانيــة
االســتثناءات املقــرر تطبيقهــا علــى مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة .وســنعرض يف احملــور املتعلــق بااللتزامــات
اخلاصــة لــدول اجمللــس تفاصيــل القوائــم املذكــورة.
ويف هــذا االطــار ،جيــب اإلشــارة إىل الت ـزام الــدول االعضــاء بعــدم فــرض قيــود أكثــر مــن تلــك
املنصــوص عليهــا يف قوائــم التزاماهتــا أو تعديــل تش ـريعاهتا ونظمهــا وشــروطها مبــا يفــوق مســتوى القيــود
والشــروط ال ـواردة يف قوائــم التزاماهتــا إال إذا أرادت أن حتســن حتريــر األس ـواق أو تعــزز تطبيــق مبــدأي
الدولــة األوىل بالرعايــة واملعاملــة الوطنيــة.
كمــا يلــزم االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات بنشــر القوانــن واللوائــح املتعلقــة بقطــاع اخلدمــات وإنشــاء
نقــاط اســتعالم الطــاع املورديــن املهتمــن علــى مجيــع املعلومــات الضروريــة يف هــذا الشــأن ومنهــا القوانــن
واللوائــح الداخليــة وجــداول االلتزامــات لــدى منظمــة التجــارة العامليــة ومتطلبــات الرتاخيــص واملعايــر
واملواصفــات واملؤهــات اخلاصــة بالقطاعــات اخلدميــة.
ومــن جهــة أخــرى ال يعــي حتريــر جتــارة اخلدمــات انســحاب الدولــة مــن تنظيــم القطاعــات اخلدميــة
ورفــع القيــود عليهــا بــل تظــل القوانــن واللوائــح الداخليــة حتكــم ســر القطاعــات اخلدميــة يف جمملهــا ومنهــا
علــى وجــه اخلصــوص اخلدمــات العامــة الــي تســتدعي اإلدامــة واالســتمرارية واخلدمــات ذات احلساســية
الكــرى والــي حتتــاج إىل مســتوى عـ ٍ
ـال مــن التنظيــم والتدابــر االحرتازيــة.
وعلــى خــاف االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( )GATTالــذي يغطــي الســلع (املنتــج) فقــط دون
غريها(املنتجــون) ،فــإن االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات ( )GATSيعــى بالقوانــن واللوائــح الداخليــة
املتعلقــة باخلدمــة (املنتــج) وبالشــركات واألشــخاص املورديــن للخدمــات كذلــك .كمــا أن اتفــاق اجلاتــس
لــه عالقــة باالســتثمار األجنــي رغــم أنــه ال يغطــي السياســات االســتثمارية بــل ينحصــر يف جوانــب
االســتثمار األجنــي املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات مــن خــال التواجــد التجــاري.
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ويتضمن هيكل االتفاق العام لتجارة الخدمات العناصر التالية:
1.1اجلزء األول (املادة األوىل) :نطاق تطبيق االتفاق العام والقطاعات املعنية ومفهوم جتارة اخلدمات.
2.2اجلــزء الثــاين ( امل ـواد مــن  2إىل  :)15االلتزامــات العامــة الــي يتــم تنفيذهــا بشــروط (يف إطــار
القطاعــات املرتبطــة بااللتزامــات اخلاصــة) أو بــدون شــروط ( بالنســبة جلميــع القطاعــات اخلدميــة).
3.3اجلــزء الثالــث ( املـواد مــن  16إىل  :)18االلتزامــات اخلاصــة املتعلقــة بالنفــاذ إىل األسـواق واملعاملــة
الوطنيــة وااللتزامــات اإلضافيــة الــي ميكــن اختاذهــا يف القطاعــات اخلدميــة الـواردة يف قائمــة االلتزامــات.
4.4اجلــزء الرابــع (املـواد مــن  19إىل : )21إطــار املفاوضــات املســتقبلية وتوضيــح هيــكل قائمــة االلتزامــات
واإلجـراءات الــي حتكــم تعديــل قوائــم االلتزامــات أو ســحبها.
5.5اجلــزء اخلامــس ( املـواد  22إىل  : )26اجلوانــب املؤسســية واإلجرائيــة مبــا يف ذلــك واليــة جملــس جتــارة
اخلدمــات وإمكانيــات اللجــوء إىل نظــام تســوية النزاعــات.
6.6اجلزء السادس ( املواد  27إىل  : ) 29املقتضيات النهائية والتعريفات.
.
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املبحث األول
نطــاق تطبيق االتفــاق العام والقطاعات املعنية
ومفهوم تجارة الخدمات
يشــكل نطــاق تطبيــق االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات جمــاال واســعا حيــث يشــمل كل التدابــر املؤثــرة
علــى جتــارة اخلدمــات الــي تعتمدهــا الــدول األعضــاء علــى شــكل قوانــن أو لوائــح أو قـرارات إداريــة أو
توجيهــات أو ممارســات اعتياديــة ولــو كانــت غــر موثقــة .واســتخدام االتفــاق العــام لكلمــة «مؤثــرة» تعــي
كل التدابــر الــي تؤثــر علــى جتــارة اخلدمــات بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة مبــا فيهــا التدابــر الــي يتــم
اختاذهــا لتســيري قطاعــات أخــرى لكــن هلــا تأثــر علــى قطــاع اخلدمــات.
وال ينــص االتفــاق علــى تعريــف للخدمــات بــل يركــز علــى تعريــف جتــارة اخلدمــات الــي ال تشــتمل
فقــط علــى توريــد اخلدمــات عــر احلــدود بــل تتعــدى ذلــك لتشــمل حركــة رأس املــال وحركــة األشــخاص
الطبيعيــن عــر احلــدود املخصصــة لتوريــد اخلدمــات .وبالتــايل يرتتــب علــى تعريــف جتــارة اخلدمــات توزيــع
طــرق توريــد اخلدمــات إىل أربعــة طــرق نعرضهــا كمــا يلــي:
1.1الطريقة األولى ( توريد الخدمات عبر الحدود):
توريــد خدمــة عــر احلــدود صــادرة مــن إقليــم دولــة عضــو باجتــاه دولــة عضــو أخــرى عــر شــبكات
االتصــاالت أو إرســاليات الربيــد .واملثــال علــى ذلــك إرســال تصاميــم هندســية أو دراســات الســوق أو
استشــارات طبيــة أو تدريــب عــن بعــد مــن مــورد خدمــات يف دولــة ( )Aإىل مســتهلك يف دولــة (.)B
2.2الطريقة الثانية (استهالك الخدمة في الخارج) :
يتــم اســتهالك اخلدمــة يف إقليــم دولــة عضــو ( )Aمــن قبــل مســتهلك مــن دولــة عضــو أخــرى (،)B
أي بتنقــل املســتهلك مــن بلــد إىل بلــد آخــر لش ـراء اخلدمــة .واملثــال علــى ذلــك اخلدمــات الســياحية
واخلدمــات املقدمــة للطلبــة وللمرضــى .كمــا ميكــن توريــد اخلدمــات عــر هــذه الطريقــة عندمــا يتــم إرســال
بضاعــة مــن دولــة إىل دولــة أخــرى إلجـراء عمليــات الصيانــة أو اإلصــاح مثــل صيانــة وإصــاح البواخــر.
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3.3الطريقة الثالثة (توريد الخدمات من خالل التواجد التجاري):
يتــم توريــد اخلدمــة مــن قبــل مــورد للخدمــات لدولــة عضــو ( )Aعــر تواجــد جتــاري يف إقليــم دولــة
عضــو أخــرى ( .)Bوتســتدعي هــذه الطريقــة القيــام باســتثمار أجنــي مباشــر يف دولــة مــن خــال إنشــاء
مؤسســة أجنبيــة لتقــدمي اخلدمــات يف ســوق هــذه الدولــة .واملثــال علــى ذلــك فــروع البنــوك وشــبكات
الفنــادق وشــركات البنــاء.
4.4الطريقة الرابعة (توريد الخدمات من خالل تواجد األشخاص الطبيعيين):
يتــم توريــد اخلدمــات مــن قبــل مــورد للخدمــات عــر تواجــد أشــخاص طبيعيــن لدولــة عضــو ()A
يف إقليــم دولــة عضــو أخــرى ( .)Bويتــم توريــد اخلدمــة مــن قبــل شــخص أجنــي يف إقليــم دولــة عضــو
بصفــة مــورد مســتقل (مستشــار أو طبيــب) أو بصفــة عامــل لــدى شــركة أجنبيــة لتوريــد اخلدمــات (مكتــب
استشــارات ،مستشــفى ،شــركة بنــاء) .وينحصــر تقــدمي اخلدمــات مــن خــال تنقــل األشــخاص الطبيعيــن
مبوجــب االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات يف التواجــد املؤقــت هلــؤالء األشــخاص وال يغطــي األشــخاص
الذيــن يبحثــون عــن إقامــة أو عمــل يف البلــد املعــي.
ويســري االتفــاق العــام علــى كل القطاعــات اخلدميــة املندرجــة يف قائمــة األمــم املتحــدة ()W/120
والــي مت اعتمادهــا مــن قبــل منظمــة التجــارة العامليــة ونشــرها حتــت رقــم (.)MTN.GNS/W/120
ويســتثىن مــن تطبيــق االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات قطــاع خدمــات النقــل اجلــوي الــذي ال ينــدرج
منــه ضمــن غطــاء االتفــاق العــام إال خدمــات صيانــة وإصــاح الطائـرات وخدمــات نظــام احلجــز اآليل
وبيــع وتســويق خدمــات النقــل اجلــوي.
وال تدخــل كذلــك ضمــن أحــكام االتفــاق اخلدمــات الــي يتــم تقدميهــا يف إطــار «ممارســة الســلطة
احلكوميــة» الــي كــي تكــون كذلــك ال بــد أن ال يتــم توريدهــا علــى أســس جتاريــة أو بالتنافــس مــع مــوردي
اخلدمــات.
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قائمة قطاعات الخدمات لدى منظمة التجارة العالمية:
Business .1

خدمات األعمال مبا فيها اخلدمات املهنية

Communication .2

خدمات االتصاالت

Construction and Engineering .3

خدمات البناء واهلندسة

Distribution .4

خدمات التوزيع

Education .5

خدمات الرتبية والتعليم
اخلدمات البيئية

Environment .6

اخلدمات املالية

Financial .7
Health .8

اخلدمات الصحية

Tourism and Travel .9

خدمات السياحة والسفر

Recreation, Cultural, and Sporting .10

اخلدمات الرتفيهية والثقافية والرياضية
خدمات النقل

Transport .11

خدمات أخرى

”Other“ .12

مرجع :منظمة التجارة العاملية
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املبحث الثاني
االلتزامــات العامة ()General Obligations
تنقســم االلتزامــات مبوجــب االتفــاق العــام إىل التزامــات عامــة والتزامــات خاصــة .أمــا االلتزامــات
العامــة فيمكــن جتزئتهــا بدورهــا إىل التزامــات عامــة غــر مشــروطة والتزامــات عامــة مشــروطة:
−وتســري االلتزامــات العامــة غــر املشــروطة علــى كل القطاعــات اخلدميــة بغــض النظــر عمــا إذا
تقدمــت الدولــة أو مل تتقــدم بالتزامــات قطاعيــة ضمــن جــدول التزاماهتــا اخلاصــة .ويتعلــق األمــر
باملقتضيــات املتعلقــة مببــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة ،والشــفافية ،وتطبيــق القوانــن والنظــم الداخليــة،
ونظــام االحتــكار ،واملمارســات التجاريــة.
−وتتعلــق االلتزامــات العامــة املشــروطة بالقواعــد العامــة الــي ال تلــزم الدولــة العضــو إال يف القطاعــات
اخلدميــة الــي قدمــت فيهــا التزامــات ضمــن جــدول التزاماهتــا اخلاصــة.
وســنرى مــن خــال عــرض االلتزامــات العامــة مــى تكــون مشــروطة ومــى تكــون غــر مشــروطة
وعامــة التطبيــق بغــض النظــر علــى اختــاذ التزامــات ضمــن جــدول االلتزامــات اخلاصــة (القطاعيــة) للدولــة
العضــو.
أوال  :مبدأ الدولة األولى بالرعاية :
1.1مضمون مبدأ الدولة األولى بالرعاية:
يقضــي مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة (املــادة الثانيــة مــن االتفــاق) بإل ـزام الــدول األعضــاء بــأن تقــدم
للخدمــات ومــوردي اخلدمــات التابعــة للــدول األعضــاء األخــرى أفضــل املعاملــة الــي تقدمهــا خلدمــات
ومــوردي خدمــات مــن دول أخــرى ولــو مل تكــن أعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة .وتضمــن الدولــة
العضــو مــن خــال تطبيــق هــذه القاعــدة أن يتــم تعميــم كل تدابــر التحريــر الــي تقــوم هبــا يف قطاعــات
اخلدمــات علــى مجيــع الــدول األعضــاء ،س ـواء قامــت بتلــك التدابــر إثــر مفاوضــات ثنائيــة أو بشــكل
أحــادي .ويذكرنــا هنــا مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة بنفــس القاعــدة يف االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة
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( ،)GATTإال أن اتفاق اجلاتس ( )GATSيشتمل على بعض االختالف فيما يتعلق باالستثناءات
مــن تطبيــق املبــدأ املذكــور.
وتعتــر قاعــدة الدولــة األوىل بالرعايــة مــن االلتزامــات العامــة غــر املشــروطة والــي تكــون الــدول
األعضــاء ملزمــة بتطبيقهــا علــى كل القطاعــات الـواردة يف االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات بغــض النظــر
عــن وجــود أو عــدم وجــود التزامــات خاصــة يف القطاعــات املعنيــة .إال أن هنــاك بعــض االســتثناءات مــن
تطبيــق هــذه القاعــدة.
2.2االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األولى بالرعاية:
على خالف االتفاق العام للتعريفة والتجارة يبيح االتفاق العام لتجارة اخلدمات إدامة استثناءات
معينــة مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة لفــرة مؤقتــة تــدوم عشــر ســنوات شـريطة أن تنــص عليهــا
الدولــة العضــو يف جــدول التزاماهتــا اخلاصــة لــدى منظمــة التجــارة العامليــة.
ويف نفــس ســياق اجلــات يســمح اتفــاق اجلاتــس باســتثناء هــام مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل
بالرعايــة .فاملــادة اخلامســة مــن االتفــاق العــام كمثيلتهــا يف اتفــاق اجلــات (املــادة  )24تبيــح تبــادل
األفضليــات وامليـزات فيمــا بــن الــدول األطـراف يف اتفاقيــة إقليميــة يف جمــال جتــارة اخلدمــات دون تعميمهــا
علــى باقــي الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة .ويتــم تبــادل هــذه األفضليــات شـريطة أن تغطــي
االتفاقيــة اإلقليميــة عــددا هامــا مــن القطاعــات اخلدميــة ،وأن ال تســتثين أي طريقــة مــن الطــرق األربــع
لتوريــد اخلدمــات ،وأال تتوفــر علــى تدابــر متييزيــة فيمــا بــن الــدول األط ـراف فيهــا.
ثانيا ـ تطبيق قاعدة الشفافية:
1.1نشر المعلومات :
يتــم ضبــط ســر القطاعــات اخلدميــة والتجــارة فيهــا بشــكل صــارم مــن قبــل احلكومــة يف غالبيــة دول
العامل نظرا لدورها املتميز يف االقتصاد الوطين ونظرا كذلك للحساسية االقتصادية واملالية واالجتماعية
واألمنيــة أحيانــا لعــدد كبــر منهــا .ويف هــذا اإلطــار ال ميكــن لعمليــات التحريــر أن تتــم علــى النحــو
املطلــوب إال إذا مت نشــر القوانــن واللوائــح واإلجـراءات اإلداريــة الــي تؤثــر علــى جتــارة اخلدمــات .ويتعلــق
-157-

األمــر حســب املــادة الثالثــة مــن االتفــاق جبميــع التدابــر ذات التطبيــق العــام الــي هلــا عالقــة مبقتضيــات
االتفــاق العــام وآثارهــا علــى ســر جتــارة اخلدمــات بصفــة عامــة .ويتعلــق األمــر كذلــك باالتفاقيــات الثنائيــة
واإلقليميــة الــي تربمهــا الــدول األعضــاء يف جمــال جتــارة اخلدمــات.
 2.نقاط االستعالم :
كمــا يلــزم االتفــاق الــدول األعضــاء بتعيــن نقطــة أو نقــاط اســتعالم تعــى بتزويــد املعنيــن باألمــر
باملعلومــات املتعلقــة بالقوانــن واللوائــح والتدابــر الــي تؤثــر علــى جتــارة اخلدمــات مــن دون أن تكــون ملزمــة
بالتوفــر علــى نصــوص القوانــن واللوائــح ،باإلضافــة إىل اإلجـراءات املتعلقــة بالرتاخيــص واملؤهــات ومجيــع
متطلبــات تقــدمي اخلدمــات.
3.3إخطار منظمة التجارة العالمية:
يلــزم االتفــاق أيضــا الــدول األعضــاء بإخطــار جملــس جتــارة اخلدمــات يف منظمــة التجــارة العامليــة
ســنويا بــكل القوانــن واللوائــح والتدابــر اجلديــدة الــي تؤثــر علــى جتــارة اخلدمــات يف القطاعــات الــي
اختــذت فيهــا التزامــات خاصــة واملتضمنــة يف جــدول التزاماهتــا.
4.4تشجيع مشاركة الدول النامية:
هبــدف تشــجيع جتــارة اخلدمــات لــدى الــدول الناميــة يلــزم االتفــاق العــام الــدول املتقدمــة بتعيــن
نقــاط اتصــال لتزويــد مــوردي اخلدمــات يف الــدول الناميــة باملعلومــات املتعلقــة باجلوانــب التجاريــة والفنيــة
لتوريــد اخلدمــات لديهــا ،وإج ـراءات التســجيل واالع ـراف واحلصــول علــى املؤهــات املعنيــة ،وإتاحــة
التكنولوجيــا املســاندة لتوريــد اخلدمــات .كمــا يشــجع االتفــاق الــدول الناميــة علــى تعيــن نقــاط اتصــال
مماثلــة.
ثالثا ـ النظم والضوابط الداخلية :
تنص املادة السادسة من االتفاق على فئتني خمتلفتني من االلتزامات العامة:
−فمنهــا مــا ينــدرج ضمــن االلتزامــات ذات التطبيــق العــام مبعــى أن الدولــة العضــو مطالبــة بتطبيقهــا
عمــا إذا قدمــت أو مل تقــدم التزامــات خاصــة ضمــن
علــى كل القطاعــات اخلدميــة بغــض النظــر ّ

جــدول التزاماهتــا.
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−ومنهــا مــا يتضمــن التزامــات عامــة ال يتــم تطبيقهــا إال علــى القطاعــات الــي مت بشــأهنا اختــاذ التزامــات
خاصــة ضمــن جــدول التزامــات الدولــة العضــو .كمــا تنــص نفــس املــادة مــن االتفــاق علــى إطــاق
مفاوضــات هبــدف وضــع مقتضيــات مفصلــة يف جمــاالت حتديــد املؤهــات ،وتطبيــق املعايــر الفنيــة
ومتطلبــات تراخيــص توريــد اخلدمــات.
1.1إجراءات الطعن والمراجعة:
يلــزم االتفــاق الــدول األعضــاء بإتاحــة وســائل متكــن مــن الطعــن يف الق ـرارات اإلداريــة هبــدف
مراجعتهــا وتصحيحهــا عنــد احلاجــة بالطــرق املناســبة إمــا مــن خــال إج ـراءات إداريــة أو قضائيــة .ويف
حــال الطعــن لــدى جهــة إداريــة غــر مســتقلة عــن اجلهــة الــي أصــدرت القـرار املطعــون فيــه فيتوجــب علــى
الدولــة العضــو ضمــان إج ـراءات طعــون ومراجعــة تتســم باملوضوعيــة وعــدم التحيــز .ويتــم تطبيــق هــذا
عمــا إذا كانــت الدولــة العضــو قــد قدمــت أو مل تقــدم التزامــات خاصــة
االلتـزام بشــكل عــام وبغــض النظــر ّ
(قطاعيــة) ضمــن جــدول التزاماهتــا.

2.2إدارة القوانين والنظم والضوابط اإلدارية:
يف إطــار القطاعــات الــي اختــذت الدولــة العضــو فيهــا التزامــات خاصــة يلــزم االتفــاق بــأن تديــر الدولــة
املعنيــة قوانينهــا ونظمهــا وضوابطهــا اإلداريــة بطريقــة معقولــة وموضوعيــة وغــر متحيــزة .ويتعلــق األمــر
بالطريقــة الــي يتــم علــى حنوهــا تطبيــق القوانــن والنظــم وليــس جبوهرهــا أو مضموهنــا .ويهــدف االتفــاق
مــن خــال هــذه القاعــدة إىل ضمــان عــدم تعــرض مــوردي اخلدمــات األجانــب لتمييــز أو إلج ـراءات
تعســفية أو احنيازيــة.
3.3نظام التراخيص ومتطلبات التأهيل والمعايير الفنية:
يلــزم االتفــاق الــدول األعضــاء ،فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الــي مت فيهــا اختــاذ التزامــات خاصــة ضمــن
جــدول االلتزامــات ،أن تعمــل علــى ضمــان أن ال تشــكل إج ـراءات الرتاخيــص ومتطلبــات مؤهــات
توريــد اخلدمــات وتطبيــق قواعــد املعايــر الفنيــة عراقيــل غــر ضروريــة أمــام جتــارة اخلدمــات .كمــا يتوجــب
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علــى الــدول األعضــاء أن تبــي هــذه اإلج ـراءات علــى أســس موضوعيــة وأن يكتســيها أكــر قــدر مــن
الشــفافية ،مثــل الكفــاءة والقــدرة علــى تقــدمي اخلدمــة ،وأن ال تشــكل إجـراءات الرتاخيــص حاجـزا يعرقــل
توريــد اخلدمــة.
4.4اعتماد المعايير الدولية:
يلــزم االتفــاق الــدول األعضــاء بالعمــل علــى ضمــان أن ال تشــكل املعايــر الفنيــة عوائــق غــر ضروريــة
أمــام جتــارة اخلدمــات .وكــي ال تكــون كذلــك البــد مــن اعتمــاد املعايــر الدوليــة الــي يتــم تطويرهــا داخــل
املنظمــات الدوليــة املتخصصــة ذات الطابــع العاملــي مثــل املنظمــة الدوليــة للمواصفــات واملعايــر ()ISO
واعتمادهــا هــذا النــوع مــن املعايــر الفنيــة يف وضــع املعايــر الــي حتكــم ســر جتــارة اخلدمــات ألهنــا معايــر
معروفــة ومتعــارف عليهــا وذات مســتويات مقبولــة دوليــا.
5.5إجراءات التدقيق على الكفاءات المهنية:
يف إطــار اخلدمــات املهنيــة والــي مت يف إطارهــا تقــدمي التزامــات خاصــة ،يلــزم االتفــاق الدولــة العضــو
املعنيــة باختــاذ إج ـراءات مناســبة للتدقيــق علــى الكفــاءات املهنيــة بالنســبة ملــوردي اخلدمــات املهنيــة مــن
دول أعضــاء أخــرى .وتســاعد هــذه القاعــدة علــى تيســر النفــاذ إىل األسـواق بالنســبة ملــوردي اخلدمــات
مــن الــدول األعضــاء الــي ال تتوفــر علــى اتفاقيــة االعـراف املتبــادل للمؤهــات املهنيــة.
6.6وضع مقتضيات جديدة تتعلق بالقوانين والنظم الداخلية:
مت تكليــف جملــس جتــارة اخلدمــات ،مبوجــب املــادة السادســة (الفقــرة  )4مــن االتفــاق العــام لتجــارة
اخلدمــات بالتفــاوض حــول مقتضيــات جديــدة ومفصلــة يف جمــال تطبيــق القوانــن والنظــم والضوابــط
اإلداريــة فيمــا يتعلــق مبتطلبــات املؤهــات واملعايــر الفنيــة وإج ـراءات الرتاخيــص .ويف هــذا اإلطــار بــادر
جملــس جتــارة اخلدمــات إىل إنشــاء فريــق عمــل متخصــص يف القضايــا املذكــورة والــذي كان مــن املتوقــع
أن ينهــي أعمالــه يف عــام  2000لكــن املفاوضــات مازالــت متواصلــة يف املوضــوع يف ارتبــاط مــع تطــور
برنامــج املفاوضــات الــي مت إطالقهــا يف إطــار جولــة الدوحــة اإلمنائيــة.
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7.7االعتراف بالمؤهالت والخبرات:
تنــص املــادة الســابعة مــن االتفــاق علــى االعـراف املتعلــق باملؤهــات واخلـرات والشــهادات املقدمــة
ملــوردي اخلدمــات يف الــدول األعضــاء األخــرى حبيــث ميكــن هلــذا االعـراف أن يتــم مــن خــال مواءمــة
أو توحيــد قواعــد متطلبــات االع ـراف بــن الــدول األعضــاء ،أو إب ـرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع الــدول
األخــرى ،أو أن يتــم االعـراف بشــكل أحــادي مــن قبــل الــدول األعضــاء.
ويبيح االتفاق التمييز بني موردي اخلدمات حبســب مؤهالهتم اليت يتم احلصول عليها يف بلداهنم.
لكــن ال يبيــح فــرض أي متييــز يف تطبيــق قواعــد املتطلبــات املتعلقــة بإصــدار الرتاخيــص أو الشــهادات
ملــوردي اخلدمــات علــى أســاس جنســية مــورد اخلدمــات .كمــا يوضــح االتفــاق العــام الفــرق بــن إصــدار
الرتاخيــص بإج ـراءات س ـريعة يف إطــار اتفــاق االع ـراف املتبــادل وتطبيــق قواعــد متطلبــات موضوعيــة
خمتلفــة علــى مــوردي اخلدمــات حبيــث أن الشــخص الــذي يســتويف متطلبــات املعايــر املوضوعيــة جيــب أن
يتــم اعتبــاره متوفـرا علــى املؤهــات الالزمــة لتوريــد اخلدمــة بغــض النظــر عــن بلــده األصلــي.
ويف هــذا اإلطــار فــإن الــدول األط ـراف يف اتفاقيــات االع ـراف املتبــادل مطالبــة بإتاحــة الفرصــة
للــدول األخــرى األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة لالنضمــام هلــذه اإلتفاقيــات .كمــا يلــزم االتفــاق
باعتمــاد املعايــر املتعــارف عليهــا دوليــا يف وضــع قواعــد االعـراف باملؤهــات والتعــاون يف هــذا اجملــال مــع
املنظمــات الدوليــة املعنيــة .ويلــزم االتفــاق العــام مــن جهــة أخــرى الــدول األعضــاء بإخطــار جملــس جتــارة
اخلدمــات بتدابــر االع ـراف املطبقــة لديهــا وبــأي إتفاقيــات تربمهــا يف هــذا اجملــال.
8.8المؤسسات االحتكارية وذوو الحقوق الحصرية والممارسات التجارية:
متنــح الــدول أوضاعــا احتكاريــة وحقوقــا حصريــة يف أس ـواقها لبعــض شــركاهتا الوطنيــة املــوردة
للخدمــات يف بعــض القطاعــات .وعــادة مــا تشــكل اخلدمــات الــي تقدمهــا هــذه الشــركات عنصـرا مــن
عناصــر اخلدمــة الــي تقدمهــا شــركات أخــرى منهــا األجنبيــة .واملثــال علــى ذلــك قطــاع االتصــاالت وقطــاع
اخلدمــات املاليــة وقطــاع خدمــات النقــل.
ومــع أن االتفــاق العــام ال مينــع منــح احلقــوق االحتكاريــة أو احلصريــة للشــركات الوطنيــة ،إال أنــه يلــزم
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الــدول األعضــاء بــأن تضمــن أن ممارســات الشــركات املعنيــة ال تتعــارض مــع التزاماهتــا العامــة واخلاصــة يف
إطــار االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات .فــإذا رخصــت مؤسســة احتكاريــة يف قطــاع االتصــاالت ربــط شــركة
توريــد خدمــات اتصــاالت بالشــبكة األساســية فالبــد أن تقــوم بنفــس الشــيء بالنســبة ملــوردي اخلدمــة مــن
الــدول األعضــاء األخــرى دون أي متييــز.
كمــا أنــه إذا مت منــح املعاملــة الوطنيــة ملــورد مــن مــوردي اخلدمــة فالبــد للمؤسســة االحتكاريــة يف
قطــاع االتصــاالت أن تتيــح الربــط مــع الشــبكة لصــاحل شــركات الــدول األعضــاء األخــرى علــى أســاس
مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة.
ويف حال توفر مؤسسة وطنية على حقوق احتكارية أو حصرية يف القطاعات اليت تقدمت الدولة
العضــو فيهــا بالتزامــات خاصــة ضمــن جــدول التزاماهتــا جيــب علــى الدولــة العضــو املعنيــة إخطــار جملــس
جتــارة اخلدمــات بذلــك.
9.9النفاذ إلى األسواق ومبدأ المعاملة الوطنية:
يعــي النفــاذ إىل األسـواق فتــح القطاعــات اخلدميــة أمــام املنافســة اخلارجيــة .وتعــي املعاملــة الوطنيــة
عــدم وجــود متييــز بــن اخلدمــات ومــوردي اخلدمــات املواطنــن واألجانــب.
وال يتــم تطبيــق مبــدأ املعاملــة الوطنيــة إال يف القطاعــات الــي تتوفــر فيهــا الدولــة العضــو علــى التزامــات
خاصــة مــع فــرض شــروط وقيــود يف هــذا اإلطــار .ويتــم تطبيــق املعاملــة الوطنيــة .وبالتــايل ال يتــم تطبيــق
املعاملــة الوطنيــة إال مصاحبــة بتطبيــق النفــاذ إىل األسـواق يف القطاعــات الــي هلــا فيهــا التزامــات خاصــة
أي الــي ختتارهــا الدولــة العضــو لفتحهــا أمــام املنافســة اخلارجيــة .وســنرى ذلــك بأكثــر وضــوح يف عرضنــا
لاللتزامــات اخلاصــة.
1010قواعد عامة أخرى:
يؤكــد االتفــاق العــام علــى أن مقتضياتــه املتعلقــة بالدولــة األوىل بالرعايــة واملعاملــة الوطنيــة ال تســري
علــى املشـريات احلكوميــة .كمــا مت إدراج موضــوع املشـريات احلكوميــة ضمــن برنامــج املفاوضــات.
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أمــا فيمــا يتعلــق بتقــدمي الدعــم يف إطــار قطاعــات اخلدمــات فالدعــم التمييــزي خيضــع لقواعــد الدولــة
األوىل بالرعايــة واملعاملــة الوطنيــة يف القطاعــات الــي يتــم تقــدمي التزامــات خاصــة ضمــن قائمــة التزامــات
الدولــة العضــو .أمــا الدعــم غــر التمييــزي فــا خيضــع أليــة قاعــدة مــن قواعــد اجلاتــس .ويف إطــار برنامــج
معاجلــة أن ـواع الدعــم املشــوهة لتجــارة اخلدمــات مت إدراج موضــوع الدعــم ضمــن برنامــج املفاوضــات يف
جمــال جتــارة اخلدمــات.
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املبحث الثالث
االلتزامــات الخاصة ()Specific Commitments
تلتــزم كل دولــة مــن الــدول األعضــاء بتقــدمي قائمــة بالتزاماهتــا اخلاصــة (جــداول التزامــات الــدول
األعضــاء) الــي تتضمــن عروضــا متنــح النفــاذ إىل أسـواقها املتعلقــة بتجــارة اخلدمــات يف القطاعــات الــي
تراهــا مناســبة وحســب التفــاوض مــع الشــركاء التجاريــن .باإلضافــة إىل ضمــان املعاملــة الوطنيــة خلدمــات
ومــوردي خدمــات الــدول األعضــاء األخــرى يف القطاعــات املذكــورة.
وعنــد تقــدمي الدولــة العضــو اللتزاماهتــا اخلاصــة يف قطــاع خدمــي أو قطــاع فرعــي تكــون مطالبــة
بتثبيــت مســتوى النفــاذ إىل أسـواقها ومســتوى املعاملــة الوطنيــة الــي متنحهــا خلدمــات ومــوردي خدمــات
الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة ،متعهــدة بــأن ال تطبــق تدابــر جديــدة مــن شــأهنا أن تعيــق
توريــد اخلدمــات أو تفــرض متيي ـزا لصــاحل اخلدمــات ومــوردي اخلدمــات الوطنيــن .وكمــا هــو الشــأن يف
االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة ( اجلــات) فــا ميكــن للدولــة العضــو مبوجــب االتفــاق العــام لتجــارة
اخلدمــات (اجلاتــس) أن تســحب أو تعــدل مــن التزاماهتــا اخلاصــة إال بعــد التفــاوض علــى ذلــك مــع
الشــركاء التجاريــن للتوافــق علــى إمكانيــات التعويــض يف هــذا الشــأن.
أوال ـ جدول االلتزامات الخاصة:
باإلضافــة إىل االلتزامــات العامــة املشــار إليهــا أعــاه ،يلــزم االتفــاق العــام كل دولــة عضــو بتقــدمي
التزامــات خاصــة تتعلــق مباشــرة بالقطاعــات والقطاعــات الفرعيــة الــي تعرضهــا للمنافســة اخلارجيــة .فاملــادة
( 16النفــاذ إىل األس ـواق) واملــادة ( 17املعاملــة الوطنيــة) تلــزم الــدول األعضــاء أن متنــح للخدمــات
ومــوردي اخلدمــات يف الــدول األجنبيــة معاملــة ليــس أقــل مــن املعاملــة الــي يتــم حتديدهــا يف األعمــدة
املخصصــة هلــا يف جــدول التزاماهتــا .وبالتــايل يضمــن جــدول االلتزامــات اخلاصــة مســتوى أدىن للمعاملــة
جتــاه اخلدمــات ومــوردي اخلدمــات األجانــب .وعلــى عكــس االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة الــذي
يفــرض تطبيــق مبــدأ املعاملــة الوطنيــة بشــكل واســع ،فاالتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات يلــزم الــدول
األعضــاء بتطبيــق هــذه القاعــدة يف القطاعــات الــي مت عرضهــا للمنافســة اخلارجيــة والنــص عليــه يف جــدول
االلتزامــات اخلاصــة وضمــن الشــروط والقيــود احملــددة هلــا يف اجلــدول املذكــور.
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وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه ضمــن القواعــد وااللتزامــات العامــة ،تقــدم الدولــة العضــو ضمــن جــدول
التزاماهتــا اخلاصــة عــرض القطاعــات الــي تعتــزم فتحهــا للمنافســة اخلارجيــة إمــا بصفــة أحاديــة أو مــن
خــال املفاوضــات الثنائيــة الــي تقــوم بينهــا وبــن شــركائها التجاريــن يف هــذا الشــأن .وتشــتمل جــداول
االلتزامــات اخلاصــة علــى القيــود والشــروط املفروضــة علــى النفــاذ إىل األس ـواق واملعاملــة الوطنيــة.
باإلضافــة إىل االلتزامــات اخلاصــة بالنفــاذ إىل األسـواق واملعاملــة الوطنيــة ،ميكــن للــدول األعضــاء أن
تلتــزم يف إطــار جدوهلــا بالتزامــات إضافيــة ميكــن أن تشــمل بعــض اجلوانــب اهلامــة لتجــارة اخلدمــات مثــل
قواعــد تطبيــق املعايــر ومتطلبــات التأهيــل والرتاخيــص وغريهــا.
ثانيا ـ هيكل جدول االلتزامات الخاصة:
يعتمــد تقــدمي جــدول االلتزامــات اخلاصــة علــى منــوذج موحــد يتــم مــن خاللــه اإلشــارة فيــه إىل
القطاعــات اخلدميــة والقطاعــات الفرعيــة الــي تعرضهــا الدولــة العضــو للمنافســة اخلارجيــة وحتديــد القيــود
والشــروط الــي حتتفــظ هبــا الدولــة يف هــذه القطاعــات فيمــا يتعلــق بالنفــاذ إىل الســوق واملعاملــة الوطنيــة،
باإلضافــة إىل االلتزامــات اإلضافيــة ،وكذلــك االســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة يف
قائمــة مســتقلة.
ويتضمن جدول االلتزامات الخاصة لكل دولة عضو أربعة أعمدة كالتالي:
1.1يشمل العمود األول القطاعات والقطاعات الفرعية اليت ختتار الدولة عرضها للمنافسة األجنيب.
2.2ينص العمود الثاين على القيود والشروط املفروضة على النفاذ إىل األسواق.
3.3يشري العمود الثالث إىل القيود والشروط املفروضة على املعاملة الوطنية.
4.4يوثق العمود الرابع واألخري االلتزامات اإلضافية غري املتعلقة هباتني القاعدتني.
وختتلــف مســتويات االلتزامــات اخلاصــة املرتبطــة بالنفــاذ إىل األس ـواق واملعاملــة الوطنيــة مــن الت ـزام
كامــل بــدون شــروط أو قيــود والــي يتــم توثيقهــا بكلمــة بــدون قيــود ( )Noneإىل مســتوى عــدم االلتـزام
الكلــي واملعــر عنــه بكلمــة غــر مثبــت ( ،)Unboundمــرورا بااللتزامــات املفــروض عليهــا مســتويات
خمتلفــة مــن الشــروط والقيــود.
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وتتضمــن القيــود املمكــن فرضهــا علــى النفــاذ إىل األسـواق عناصــر تتعلــق بعــدد املورديــن  ،وقيمــة
العمليــات ،وعــدد العمليــات ،وعــدد األشــخاص الطبيعيــن ،وعــدد الفــروع ،والوضــع القانــوين للشــركة،
واملشــاركة يف رأس املــال .كمــا ميكــن للقيــود املتعلقــة باملعاملــة الوطنيــة أن تتضمــن تدابــر متييزيــة خاصــة
بالدعــم وفــرض الضرائــب واجلبايــات ومتطلبــات اإلقامــة ،ومتلــك العقــارات ،وغريهــا.
ويشتمل جدول االلتزامات الخاصة لكل دولة عضو على جزئين:
1.1يتعلــق اجلــزء األول بااللتزامــات األفقيــة الــي يتــم تطبيقهــا علــى مجيــع القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة
الـواردة يف جــدول االلتزامــات اخلاصــة.
2.2ويشمل اجلزء الثاين االلتزامات القطاعية والقيود والشروط املرتبطة هبا.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن القيــود والشــروط املنصــوص عليهــا يف جــدول االلتزامــات اخلاصــة واملتعلقــة
بالنفــاذ إىل األسـواق واملعاملــة الوطنيــة تنحصــر يف التدابــر غــر املطابقــة ملقتضيــات االتفــاق العــام لتجــارة
اخلدمــات .أمــا التدابــر املطابقــة لالتفــاق فــا حاجــة للنــص عليهــا يف جــدول االلتزامــات اخلاصــة.
واملثــال علــى التدابــر الــي ال حاجــة لذكرهــا ضمــن جــداول االلتزامــات :حظــر تقــدمي خدمــات ممنوعــة أو
فــرض تدابــر احرتازيــة لضمــان اســتقرار القطــاع املــايل الــي تعتــر مطابقــة لالتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات
مبوجــب املــادة  12املتعلقــة بالتدابــر االحرتازيــة والوقائيــة واملــادة  14املتعلقــة باالســتثناءات العامــة.
ومــن جهــة أخــرى يتضمــن جــدول االلتزامــات اخلاصــة للدولــة العضــو االســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ
الدولــة األوىل بالرعايــة الــي يبيــح االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات واالحتفــاظ هبــا لفــرة مؤقتــة (عشــر
ســنوات ال يســمح بتجديدها).لكــن يبيــح االتفــاق للــدول املنضمــة حديثــا أن تنــص ضمــن التزاماهتــا
اخلاصــة علــى االســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة لفــرة عشــر ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ
انضمامهــا.
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املبحث الرابع
نظــرة إىل االلتزامــات الخاصة لــدول مجلس التعاون يف مجال الخدمات
لــدى منظمة التجارة العاملية
قدمــت مجيــع الــدول الســت األعضــاء يف جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة عروضــا بالتزاماهتــا
يف جمــال جتــارة اخلدمــات وضمنتهــا يف جــداول التزاماهتــا اخلاصــة لــدى منظمــة التجــارة العامليــة .وتشــمل
هــذه االلتزامــات القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة اخلدميــة الــي تعرضهــا للمنافســة اخلارجيــة مــع الشــروط
والقيــود الــي تفرضهــا علــى النفــاذ إىل األسـواق واملعاملــة الوطنيــة يف هــذه القطاعــات اخلدميــة .وتشــتمل
اجلــداول املذكــورة علــى االلتزامــات األفقيــة الــي تســري علــى مجيــع القطاعــات والقطاعــات الفرعيــة
املدرجــة يف اجلــداول ،وااللتزامــات القطاعيــة الــي تتضمــن القيــود علــى النفــاذ إىل األس ـواق واملعاملــة
الوطنيــة ،واالســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة.
ومن خالل تحليل الجداول المذكورة يمكن اإلدالء بالمالحظات التالية:
تضمنــت االلتزامــات األفقيــة لــدول اجمللــس بشــكل عــام الطابــع القانــوين للتواجــد التجــاري ملــوردي
اخلدمــات األجانــب الــذي خيضــع للقوانــن الداخليــة لــكل دولــة املتعلــق بالشــركات .كمــا تضمنــت
االلتزامــات األفقيــة عــدم الســماح للشــركات األجنبيــة ب ــتملك العقــارات ،وحــددت املســامهة األجنبيــة يف
رأس املال الشــركات بنســب متفاوتة (  49%يف اإلمارات والكويت ،ومن  49%إىل  70حســب اجملال
يف الســعودية وعمــان ،و 49%يف الداخــل و 100%يف اخلــارج بالنســبة للخدمــات املاليــة واملصرفيــة يف
البحرين ،أما قطر فلم تدرج ضمن جدول التزاماهتا قيودا على املسامهة األجنبية يف رأس املال بالنسبة
للتواجــد التجــاري) .ونصــت اجلــداول يف جمموعهــا علــى إمكانيــة ختصيــص الدعــم ملــوردي اخلدمــات
املواطنــن دون األجانــب وإمكانيــة فــرض الضرائــب علــى الشــركات األجنبيــة وإعفــاء الشــركات الوطنيــة .
ومل تتقــدم مجيــع دول اجمللــس بالتزامــات فيمــا يتعلــق بتواجــد األشــخاص الطبيعيــن فيمــا عــدا تنقــل األطــر
العليــا ورجــال األعمــال وكبــار اخلـراء مــع حتديــد فــرة إقامتهــم.
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أمــا فيمــا يتعلــق بااللتزامــات القطاعيــة فقــد تقدمــت مخــس دول مــن دول اجمللــس بعــروض تتعلــق
أساســا باخلدمــات املهنيــة مبــا فيهــا خدمــات احلســابات واالستشــارات الضريبيــة واالستشــارات الفنيــة،
وخدمــات البحــوث والتنميــة ،وخدمــات البنــاء واهلندســة وخدمــات إدارة األعمــال واخلدمــات الطبيــة
والصيدليــة واخلدمــات البيئيــة والصيانــة واخلدمــات الســياحية وخدمــات اإلعالنــات ودراســة الســوق
وخدمــات الربيــد.
ويالحــظ أن مملكــة البحريــن حصــرت التزاماهتــا القطاعيــة يف اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة ،و اقتصــر
تقــدمي االلتزامــات يف جمــال خدمــات التوزيــع (توزيــع اجلملــة وتوزيــع التجزئــة) علــى كل مــن اململكــة
العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان ودولــة الكويــت .و مــن املالحــظ كذلــك أن دول جملــس التعــاون مل
تضمــن جداوهلــا بالتزامــات قطاعيــة تتعلــق خبدمــات النقــل نظ ـرا ألمهيتــه وحساســيته باإلضافــة إىل عــدم
تقــدمي التزامــات يف جمــال االتصــاالت (عــدا اململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان نظـرا النضمامهمــا
احلديــث نســبيا ملنظمــة التجــارة العامليــة 11،ديســمرب  2005و 9نوفمــر  2000تباعــا).
كمــا تضمنــت االســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة بالرعايــة النقــل اجلــوي (خدمــات مبيعــات النقــل
واحلجــز اآليل) وخدمــات النقــل الــري والنقــل البحــري يف جــداول مجيــع دول اجمللــس ألســباب وجــود
اتفاقيــات ثنائيــة مربمــة يف هــذه اجملــاالت .واســتثنت اإلمــارات العربيــة املتحــدة اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة
والتأمــن مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة .أمــا دولــة قطــر فاشــرطت ضمــن جــدول التزاماهتــا نقــل
التكنولوجيــا وإقامــة البحــوث والتنميــة وتدريــب املســتخدمني احملليــن.
ولالطــاع علــى املزيــد مــن التفاصيــل حــول التزامــات دول جملــس التعــاون لــدى منظمــة التجــارة
العامليــة يف جمــال جتــارة اخلدمــات ميكــن الرجــوع إىل امللحــق املوجــود يف آخــر هــذه الوثيقــة.
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املبحث الخامس
حقائــق متعلقــة باالتفاق العام لتجارة الخدمات
يف هــذا املبحــث نــود التأكيــد علــى بعــض احلقائــق القانونيــة والتنظيميــة اللتزامــات حكومــات
الــدول األعضــاء مبوجــب االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات (جاتــس) وذلــك هبــدف رفــع الغمــوض
علــى بعــض مقتضيــات اتفــاق جاتــس وانعكاســاهتا علــى دول اجمللــس.
1.1المرونة المتاحة في اتفاق جاتس:
−ختتار الدول األعضاء القطاعات اليت تعتزم فتحها أمام املنافسة األجنبية.
−ميكــن للــدول األعضــاء وضــع الشــروط والقيــود الــي حتــدد مســتوى النفــاذ إىل األس ـواق واملعاملــة
الوطنيــة املمكــن ضماهنــا مــن قبــل احلكومــة.
−ميكــن للــدول األعضــاء أن حتصــر التزاماهتــا املتعلقــة بقطــاع خدمــي معــن يف طريقــة واحــدة أو بعــض
مــن الطــرق األربــع لتوريــد اخلدمــات.
−ميكن للدول األعضاء سحب التزامها وإعادة التفاوض حوله للوصول إىل تعويض معادل له.
−ميكــن للــدول األعضــاء أن تســتثين مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة لفــرة عشــر ســنوات الــذي
ينطبــق علــى مجيــع القطاعــات اخلدميــة بغــض النظــر عــن اختــاذ أو عــدم اختــاذ التزامــات خاصــة بشــأهنا.
2.2الخدمات العامة :
ال يتــم توريــد عــدد كبــر مــن اخلدمــات العامــة علــى أســاس جتــاري أو تنافســي وبالتــايل ال ختضــع
لقواعــد ومقتضيــات اتفــاق جاتــس الــذي يســتثين صراحــة يف مادهتــا ( )X.3.cاخلدمــات الــي يتــم
توريدهــا يف إطــار الســلطة احلكوميــة .وال يتضمــن اتفــاق جاتــس علــى أي مقتضيــات لتحريرهــا أو
خصخصتهــا .يف جمــال اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة مثــا يتــم التوريــد مــن قبــل املؤسســات احلكوميــة
ومؤسســات القطــاع اخلــاص يف آن واحــد ميكــن للحكومــات أن تفــرض مــا تـراه مناســبا مــن قوانــن ولوائــح
وضوابــط وفقــا لسياســاهتا الوطنيــة ،كمــا ميكنهــا أن تفــرض متطلبــات إضافيــة علــى املورديــن األجانــب مــع
النــص عليهــا يف قائمــة التزاماهتــا اخلاصــة.
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3.3تحرير تجارة الخدمات وليس تخفيض مستوى التنظيم الحكومي:
حتتفــظ حكومــات الــدول األعضــاء حبقهــا الكامــل يف تنظيــم القطاعــات اخلدميــة مبــا ت ـراه مناســبا
لتنفيذ سياساهتا الوطنية يف هذا اجملال .تتناول املادة السادسة من اتفاق جاتس اإلجراءات واملتطلبات
اخلاصــة باملؤهــات واملعايــر الفنيــة والرتاخيــص هبــدف عــدم اســتخدامها كعوائــق أمــام جتــارة اخلدمــات.
وال تنص هذه املقتضيات على املعايري اليت جيب اعتمادها يف جمال توريد اخلدمات لضمان اجلودة
ومحايــة املســتهلك وال تنــص علــى مراجعــة هــذه املعايــر ،بــل تنحصــر أهدافهــا يف تعزيــز الشــفافية مــن
خــال إتاحــة املعلومــات حــول املعايــر الوطنيــة واإلجـراءات واملتطلبــات املتعلقــة باملؤهــات والرتاخيــص.
ونأخــذ علــى ســبيل املثــال األعمــال اجلاريــة يف منظمــة التجــارة العامليــة الــي هتــدف إىل وضــع قواعــد يف
جمــال خدمــات احلســابات والــي تظهــر توجــه املنظمــة يف هــذا اجملــال.
4.4إمكانية سحب االلتزام وإعادة التفاوض حوله هبدف تعويضه مبا يعادله.
5.5إمكانيــة اســتخدام مقتضيــات املــادة الرابعــة عشــرة مــن اتفــاق جاتــس املتعلقــة باالســتثناءات العامــة
الــي جتيــز تعليــق االلتزامــات ألســباب املصلحــة العامــة واألخــاق واآلداب العامــة واألمــن والصحــة
وحيــاة اإلنســان وصحــة احليـوان واحلفــاظ علــى النباتــات.
6.6إمكانية تعليق االلتزامات ألسباب صعوبات هامة يف ميزان املدفوعات.
7.7اخلدمات واالستثمار األجنيب املباشر:
ال مينــع اتفــاق جاتــس الــدول األعضــاء مــن اعتمــاد سياســات وطنيــة يف جمــال االســتثمار األجنــي
حبيــث ال يغطــي اتفــاق جاتــس إال بعــض اجلوانــب التجاريــة لعمليــة االســتثمار األجنــي املتعلــق بالطريقــة
الثالثــة لتوريــد اخلدمــات (التواجــد التجــاري) .بــل متنــح مقتضيــات جاتــس للــدول األعضــاء فرصــة تشــجيع
االســتثمار األجنــي املباشــر وتوجيهــه إىل قطاعــات حمــددة مــن خــال تعيــن القطاعــات اخلدميــة الــي
تعرضهــا للمنافســة األجنبيــة ضمــن قائمــة التزاماهتــا اخلاصــة.
كمــا ميكــن للــدول األعضــاء أن تفــرض علــى االســتثمار األجنــي ضمــن قائمــة التزاماهتــا اخلاصــة
القيــود الــي تراهــا مناســبة مثــل القيــود الكميــة (عــدد الفــروع البنكيــة مثــا) واملشــاركة يف رأس املــال ونــوع
الصفــة القانونيــة للشــركة ،اخل ..مــع اإلشــارة إليهــا ضمــن قائمــة التزامــات الدولــة.
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8.8المعاملة الوطنية:
ال تنطبــق إال علــى القطاعــات الــي تعرضهــا الدولــة العضــو للمنافســة األجنبيــة وبالقيــود والشــروط
التمييزيــة املشــار إليهــا ضمــن قائمــة االلتزامــات( .تقــدمي الدعــم وفــرض الضرائــب مثــا).
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املبحث السادس
مجــاالت تبــادل امليزات بــن دول املجلس يف مجال تجارة الخدمات
أوال ـ المادة الخامسة من االتفاق العام لتجارة الخدمات:
ميكــن لــدول اجمللــس أن تتبــادل املي ـزات واألفضليــات فيمــا بينهــا دون تعميمهــا علــى باقــي الــدول
األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة ،اســتثناء مــن تطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة مبوجــب املــادة
اخلامســة ( )Vمــن االتفــاق العــام لتجــارة اخلدمــات.
فاملــادة اخلامســة مــن االتفــاق العــام كمثيلتهــا يف اتفــاق اجلــات (املــادة  )24تبيــح تبــادل األفضليــات
وامليـزات فيمــا بــن الــدول األطـراف يف اتفاقيــة إقليميــة يف جمــال جتــارة اخلدمــات دون تعميمهــا علــى باقــي
الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة .ويتــم تبــادل هــذه األفضليــات ش ـريطة أن تغطــي االتفاقيــة
اإلقليميــة عــدداً هام ـاً مــن القطاعــات اخلدميــة ،وأن ال تســتث ِن أي طريقــة مــن الطــرق األربــع لتوريــد
اخلدمــات ،وال تتوفــر علــى تدابــر متييزيــة فيمــا بــن الــدول األطـراف فيهــا.

كمــا أن املــادة اخلامســة مكــرر جتيــز تبــادل امليـزات فيمــا يتعلــق برتاخيــص اإلقامــة وتراخيــص العمــل
يف إطــار اتفاقيــة إقليميــة متعلقــة باندمــاج ســوق العمــل.
ثانيا ـ اإلمكانيات األخرى لتبادل الميزات واألفضليات:
1.1القطاعات التي لم يتم تقديم التزام بشأنها لدى منظمة التجارة العالمية:
باإلضافــة إىل اإلمكانيــات الــي توفرهــا املــادة اخلامســة مــن االتفــاق العــام ،ميكــن لــدول اجمللــس تبــادل
املي ـزات فيمــا يتعلــق بالقطاعــات والقطاعــات الفرعيــة اخلدميــة الــي مل يتــم تقــدمي التزامــات فيهــا لــدى
منظمــة التجــارة العامليــة مبــا فيهــا خدمــات التوزيــع وخدمــات النقــل ،الــي يوجــد فيهــا هامــش كبــر ميكــن
اســتغالله لتبــادل امليـزات واألفضليــات لصــاحل مورديهــا للخدمــات مــن أشــخاص طبيعيــن وشــركات.
وبالتــايل تظــل القطاعــات الــي مل يتــم عرضهــا للمنافســة اخلارجيــة ضمــن جــداول التزامــات دول
اجمللــس يف منظمــة التجــارة العامليــة حك ـرا علــى مــوردي اخلدمــات اخلليجيــن مــن شــركات وأشــخاص
طبيعيــن يف جمــاالت عديــدة ال منافــس فيهــا هلــم.
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2.2القطاعات التي تم عرضها للمنافسة األجنبية في المنظمة:
وحــى بالنســبة للقطاعــات الــي مت عرضهــا للمنافســة اخلارجيــة فقــد مت ذلــك بقيــود وشــروط ميكــن
ملــوردي اخلدمــات اخلليجيــن أن يقوم ـوا بأنشــطتهم اخلدميــة معفيــن مــن تلــك القيــود والشــروط مقارنــة
باملورديــن األجانــب لنفــس اخلدمــات .وتتعلــق القيــود املفروضــة علــى املورديــن األجانــب يف القطاعــات
املعروضــة علــى املنافســة األجنبيــة بعــدد مــن اجلوانــب املمكــن االســتفادة مــن اإلعفــاء منهــا لصــاحل مــوردي
اخلدمــات اخلليجيــن مثــل عــدد وقيمــة وكميــات اخلدمــات ومتلــك العقــارات واملســامهة يف رأس املــال
واملعامــات املاليــة ومعامــات البورصــة وطــرق توريــد اخلدمــات بشــكل عــام وغريهــا مــن اجملــاالت.
ومــن جهــة أخــرى ميكــن ملــوردي اخلدمــات مــن دول اجمللــس االســتفادة مــن الدعــم املتــاح لــدى تلــك
الــدول دون التزامهــا بتعميمــه علــى غريهــم مــن املورديــن األجانــب .ويف نفــس الســياق ميكــن إعفــاء
مــوردي اخلدمــات مــن دول اجمللــس مــن الضرائــب علــى الدخــل دون االلتـزام مبعاملــة املورديــن األجانــب
بنفــس املعاملــة.
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اجلزء الثالث

اتفاقية اجلوانــب التجارية حلقوق امللكية الفكرية

تعــد حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن أهــم جمــاالت منظمــة التجــارة العامليــة وأحــد موضوعاهتــا األساســية
الثالثــة إىل جانــب التجــارة يف الســلع والتجــارة يف اخلدمــات .وقــد أصبحــت اتفاقيــة جوانــب حقــوق
امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة ركيــزة مــن ركائــز النظــام التجــاري متعــدد األطـراف منــذ اعتمادهــا ألول
مــرة يف هنايــة جولــة أوروغـواي التفاوضيــة ودخوهلــا حيــز النفــاذ يــوم  1ينايــر  1995يف نفــس تاريــخ نشــأة
منظمــة التجــارة العامليــة.
وتتضمــن اتفاقيــة جوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة (اتفاقيــة تريبــس) (

Trade

 )Related intellectual Property Rights - TRIPSجمموعــة مــن القواعــد امللزمــة للــدول
األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة ،مبــا فيهــا دول جملــس التعــاون ،متنــح احلمايــة حلقــوق املؤلــف،
وب ـراءات االخ ـراع ،والعالمــات التجاريــة ،واملؤش ـرات اجلغرافيــة ،والرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،والدوائــر
املتكاملــة ،واألس ـرار غــر املفصــح عنهــا يف إطــار املبــادالت التجاريــة للســلع يف مجيــع مراحلهــا مــن
تواجدهــا يف احلــدود لــدى مكاتــب وإدارات اجلمــارك حلــن دخوهلــا إىل األسـواق احملليــة وأثنــاء فــرة تداوهلــا
يف تلــك األس ـواق.
تشــكل اتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة جمموعــة قواعــد ملزمــة لــدول جملــس
التعــاون متنــح احلمايــة حلقــوق املؤلــف وب ـراءات االخ ـراع والعالمــات التجاريــة واملؤش ـرات اجلغرافيــة
والرســوم والنمــاذج الصناعيــة والدوائــر املتكاملــة واألسـرار التجاريــة أثنــاء عمليــات املبــادالت التجاريــة يف
مجيــع مراحلهــا مــن مرحلــة تواجدهــا لــدى اجلمــارك إىل حــن ولوجهــا إىل األسـواق الوطنيــة.
وتتجلــى احلمايــة يف التـزام الــدول األعضــاء بوضــع قوانــن ولوائــح وتدابــر إداريــة وقضائيــة هبــدف منــع
اســتخدام حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن قبــل غــر أصحاهبــا يف املعامــات التجاريــة وضمــان هــذه احلمايــة
مــن فــرة تواجــد الســلع يف احلــدود الوطنيــة إىل عبورهــا احلــدود وتروجيهــا واســتهالكها داخــل األس ـواق
احملليــة .كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء مــن اختــاذ تدابــر إداريــة ومجركيــة س ـريعة ضــد مســتخدمي
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حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن دون حــق ،باإلضافــة إىل التدابــر القضائيــة وإمكانيــة الطعــن يف االنتهــاكات
احملتملــة يف هــذا اجملــال.
باإلضافــة إىل االلت ـزام باحلمايــة املتضمنــة يف االتفاقيــة ،تلتــزم دول جملــس التعــاون بتطبيــق مبــدأي
الدولــة األوىل بالرعايــة واملعاملــة الوطنيــة كمــا متــت اإلشــارة إليهــا يف اجلــزء املخصــص للمبــادئ األساســية.
فبموجــب املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة اخلاصــة مببــدأ الدولــة
األوىل بالرعايــة تلــزم دول جملــس التعــاون بعــدم التمييــز فيمــا بــن حقــوق امللكيــة الفكريــة للــدول األعضــاء
وأن ال تتعامــل مــع حقــوق ملكيــة فكريــة بشــكل تفضيلــي مقارنــة مــع حقــوق ملكيــة فكريــة علــى أســاس
مصدرها.
كمــا متنــع املــادة الثالثــة اخلاصــة باملعاملــة الوطنيــة التمييــز بــن حقــوق امللكيــة الفكريــة الوطنيــة مــن
جهــة وحقــوق امللكيــة الفكريــة األجنبيــة مــن جهــة أخــرى.
فااللت ـزام بالقواعــد املتضمنــة يف هــذه االتفاقيــة يلعــب دورا كب ـرا يف تطويــر االســتثمار وإنعــاش
املبــادالت التجاريــة الدوليــة لــدول جملــس التعــاون .فاملســتوردين واملســتثمرين األجانــب يلجــؤون يف
جمــاالت االســتثمار واملبــادالت التجاريــة إىل البلــدان الــي تتوفــر لديهــا أنظمــة فعالــة حلمايــة امللكيــة
الفكريــة كــي حيمـوا ســلعهم واســتثماراهتم ضــد التقليــد و التهريــب .فمــن الواضــح أن البلــدان الــي حتمــي
امللكيــة الفكريــة وتضمــن احلقــوق املتصلــة هبــا هــي القــادرة علــى التعامــل يف املبــادالت التجاريــة واالندمــاج
يف النظــام التجــاري الــدويل.
وتســتند اتفاقيــة تريبــس إىل مقتضيــات معاهــدة باريــس املعلقــة بامللكيــة الصناعيــة ومعاهــدة بــرن
اخلاصة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اليت تديرها املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية (،)WIPO
كمصدريــن أساســيني ألحكامهــا .باإلضافــة إىل ذلــك مت إدخــال مقتضيــات جديــدة يف اتفاقيــة تريبــس
قــد يكــون مت إمهــال اجملــاالت املتعلقــة هبــا أو اتســمت األحــكام اخلاصــة هبــا يف املعاهدتــن املذكورتــن
بنــوع مــن عــدم الدقــة والوضــوح.
عــاوة علــى قواعــد احلمايــة تتضمــن اتفاقيــة تريبــس كباقــي اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة االلتـزام
بتطبيــق مبــدأي الدولــة األوىل بالرعايــة واملعاملــة الوطنيــة اللــذان يلزمــان الــدول األعضــاء بعــدم التمييــز
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فيمــا بــن حقــوق امللكيــة الفكريــة ملواطــي الــدول األعضــاء يف املنظمــة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى عــدم
التمييــز بــن حقــوق امللكيــة الفكريــة ملواطــي الدولــة العضــو وحقــوق امللكيــة الفكريــة ملواطــي باقــي الــدول
األعضــاء.
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املبحث األول
املفاهيــم واملقتضيــات العامة ومجال التطبيق
أوال ـ ماهي حقوق الملكية الفكرية:
إن حقــوق امللكيــة الفكريــة هــي احلقــوق املخولــة للفــرد واملرتتبــة علــى إبــداع فكــري والــي متنــح للمبــدع
حقوقــا حصريــة يف اســتخدام إبداعــه خــال فــرة زمنيــة معينــة وداخــل حــدود الدولــة الــي تعــرف هبــذه
احلقــوق .ويتــم توزيــع حقــوق امللكيــة الفكريــة عــادة إىل فئتــن :حقــوق املؤلــف واحلقــوق اجملــاورة ،وامللكيــة
الصناعية.
1.1حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
−تشــمل حقــوق املؤلــف احلقــوق املتعلقــة باملؤلفــات األدبيــة والفنيــة (مثــل الكتــب والكتابــات األخــرى
(بروشــورات) ،القطــع املوســيقية ،اللوحــات الفنيــة والنحــت والزخرفــة ،برامــج احلاســوب ،األفــام).
وتتــم محايــة حقــوق املؤلــف لفــرة تــدوم إىل مــا بعــد وفــاة املؤلــف خبمســن ســنة.
−وتشــمل احلقــوق اجملــاورة حقــوق الفنانــن األدائيــن (املمثلــون واملغنيــون واملوســيقيون) ومنتجــي
األســطوانات (التســجيالت الصوتيــة) ومؤسســات البــث اإلذاعــي.
2.2حقوق الملكية الصناعية:

يمكن توزيع الملكية الصناعية إلى فئتين:

أ -تتعلــق الفئــة األوىل بالعالمــات املميــزة مبــا فيهــا العالمــات التجاريــة (الــي متيــز ســلع أو خدمــات
شــركة علــى غريهــا مــن منتجــات الشــركات األخــرى) واملؤشـرات اجلغرافيــة ( الــي حتــدد خصائــص
املنتــج مــن خــال مــكان إنتاجــه املتميــز مبصــدره اجلغ ـرايف) .وميكــن أن تغطــي احلمايــة يف هــذه
احلــاالت فــرة غــر حمــددة ش ـريطة أن تظــل العالمــة مميــزة.
ب -وتشــتمل الفئــة الثانيــة مــن امللكيــة الصناعيــة علــى االبتــكار والتصميــم واإلبــداع يف اجملــاالت
التقنيــة .ويدخــل ضمــن هــذه الفئــة االخرتاعــات (تتــم محايتهــا ب ـراءات االخ ـراع) والرســوم
والنمــاذج الصناعيــة واألس ـرار التجاريــة .وتغطــي احلمايــة يف هــذه اجملــاالت ف ـرات حمــددة متتــد
لعش ـرين ســنة فيمــا يتعلــق ب ـراءات االخ ـراع.
-177-

حقوق الملكية الفكرية
الملكية الصناعية

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
حقوق املؤلف

الحقوق المجاورة

العالمات المميزة

االبتكار والتصميم في المجاالت التقنية

املؤلفات األدبية والفنية

الفنانون األدائيون

العالمات التجارية

براءات االخرتاعات

−الكتب والكتابات األخرى
−القطع املوسيقية
−اللوحــات الفنيــة
والزخرفــة
−برامج احلاسوب
−األفالم

والنحــت

متيــز ســلع أو خدمــات شــركة الرسوم والنماذج الصناعية
عــن منتجــات شــركات أخــرى
األسرار التجارية
املؤشرات اجلغرافية
حتــدد خصائــص املنتــج مــن
خــال مــكان إنتاجــه املتميــز
مبصــدره اجلغ ـرايف

ثانيا ـ لماذا حماية حقوق الملكية الفكرية ؟
تضع الدول قوانين وإجراءات وتتخذ تدابير لحماية مختلف حقوق الملكية الفكرية بهدف:
−تشجيع املبدعني واالعرتاف بأعماهلم اإلبداعية.
−محايــة نتائــج االســتثمار ودوره يف تطويــر التكنولوجيــا اجلديــدة هبــدف تشــجيع حبــوث التنميــة وضمــان
متويلها.
−احلفــاظ علــى املنافســة الشـريفة حبيــث هتــدف محايــة العالمــات املميــزة وحقــوق امللكيــة األخــرى إىل
تنشــيط وضمــان منافســة شـريفة بــن املنتجــن.
−محايــة املســتهلك لكــون محايــة العالمــات املميــزة هتــدف كذلــك إىل محايــة املســتهلك مــن خــال
تزويــده مبعايــر تســاعده علــى اختيــار الســلع واخلدمــات وهــو علــى معرفــة مبنتجيهــا.
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−نقل التكنولوجيا حيث يساهم نظام فعال حلماية حقوق امللكية الفكرية يف تيسري نقل التكنولوجيا
من خالل االستثمار األجنيب املباشر (املشاريع املشرتكة واإلنتاج مبوجب ترخيص).
ثالثا ـ مجال تطبيق اتفاقية جوانب حقوق الملكية المتصلة بالتجارة:
تغطي اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المجاالت السبعة التالية:
1.1حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
2.2العالمات التجارية املتعلقة بالسلع واخلدمات.
3.3املؤشرات اجلغرافية مبا فيها تسميات املنشأ.
4.4الرسوم والنماذج الصناعية.
5.5براءات االخرتاع مبا فيها محاية األصناف النباتية.
6.6تصاميم الدوائر املتكاملة.
7.7البيانات غري املفصح عنها مبا فيها األسرار التجارية ونتائج االختبارات.
رابعا ـ اتفاقية تريبس ومعايير الحد األدنى للحماية:
تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول األعضــاء بوضــع معايــر احلــد األدىن للحمايــة يف اجملــاالت األساســية
حلقــوق امللكيــة الفكريــة مــع توضيــح موضــوع احلمايــة ،واحلقــوق املخولــة واالســتثناءات مــن ممارســة تلــك
احلقــوق ،وفــرة احلمايــة.
وتنــص االتفاقيــة علــى هــذه املعايــر مؤكــدة بدايــة علــى إلزاميــة االمتثــال للمقتضيــات اجلوهريــة
املتضمنــة يف معاهــدة باريــس املتعلقــة حبمايــة امللكيــة الصناعيــة ومعاهــدة بــرن اخلاصــة حبمايــة املؤلفــات
األدبيــة والفنيــة .وبالتــايل تصبــح املقتضيــات اجلوهريــة هلاتــن املعاهدتــن التزامــات للــدول األعضــاء يف
منظمــة التجــارة العامليــة مبوجــب اتفاقيــة تريبــس (املـواد  2.1و 9.1مــن اتفاقيــة تريبــس تنــص علــى إلزاميــة
مقتضيــات املعاهدتــن).
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هــذا باإلضافــة اللتزامــات جديــدة أغفلتهــا املعاهدتــان املذكورتــان أو مل تكــن األحــكام املتعلقــة هبــا
كافيــة ســنتناوهلا يف معــرض احلمايــة املخصصــة لــكل نــوع مــن أنـواع حقــوق امللكيــة الفكريــة.
خامسا ـ وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس:
تنــص االتفاقيــة يف جزئهــا األساســي الثــاين علــى اإلجـراءات والتدابــر التصحيحيــة الداخليــة الــي يتــم
وضعهــا حلمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن بينهــا:
−املبادئ العامة املطبقة على مجيع اإلجراءات والتدابري املتعلقة حبماية حقوق امللكية الفكرية،
−اإلجراءات والتدابري التصحيحية ذات الطابع املدين واإلداري.
−التدابري املؤقتة.
−متطلبات تدابري احلدود.
−اإلجراءات القضائية واجلنائية.
وتشــر هــذه املقتضيــات بالتفصيــل إىل اإلج ـراءات والتدابــر التصحيحيــة الواجــب إتاحتهــا لصــاحل
أصحــاب احلقــوق هبــدف ضمــان اح ـرام حقوقهــم.
سادسا ـ تسوية النزاعات واتفاقية تريبس:
يتــم عــرض النازعــات املتعلقــة بالتزامــات الــدول األعضــاء مبوجــب اتفاقيــة جوانــب حقــوق امللكيــة
الفكريــة املتصلــة بالتجــارة علــى أنظــار جهــاز تســوية النزاعــات الــذي ميهــد الطريــق الختــاذ تدابــر يف حــق
الــدول الــي ال متتثــل ألحــكام االتفاقيــة مبــا فيهــا منعهــا مــن االســتفادة مــن احلقــوق املتعلقــة بالنفــاذ إىل
األس ـواق واملي ـزات األخــرى املخولــة هلــا مبوجــب عضويتهــا يف منظمــة التجــارة العامليــة.
سابعا ـ المقتضيات العامة في اتفاقية تريبس:
تغطــي اتفاقيــة تريبــس حقــوق امللكيــة الفكريــة للشــخص ،وتعتــر بذلــك احلقــوق املوثقــة يف اتفاقيــة
تريبــس حقوقــا فرديــة وليســت حقوقــا مجاعيــة .وحــددت االتفاقيــة يف مادهتــا ()1:3كلمــة شــخص
باألشــخاص الطبيعيــن واألشــخاص االعتباريــن كمــا مت حتديــد ذلــك مــن قبــل يف إطــار معاهــدة باريــس
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(حقــوق امللكيــة الصناعيــة) ومعاهــدة بــرن (احلقــوق املتعلقــة باملؤلفــات األدبيــة والفنيــة) ومعاهــدة رومــا
(حقــوق الفنانــن األدائيــن أو املنفذيــن ومنتجــي األشــرطة الصوتيــة ومؤسســات البــث اإلذاعــي) ومعاهــدة
واشــنطن (حقــوق امللكيــة الفكريــة يف جمــال الدوائــر املتكاملــة).
كمــا تتضمــن اتفاقيــة تريبــس (املـواد  3و )4القواعــد األساســية لتطبيــق مبــدأ املعاملــة الوطنيــة ومبــدأ
الدولــة األوىل بالرعايــة امللزمــة للــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق جبميــع جمــاالت حقــوق امللكيــة الفكريــة .وال
تقتصــر هــذه االلتزامــات علــى املعايــر األساســية للحمايــة بــل تشــمل كذلــك اجلوانــب املتعلقــة بوجــود
ونطــاق حقــوق امللكيــة الفكريــة واحلصــول واحلفــاظ عليهــا والوســائل الكفيلــة باحرتامهــا .وملــا كانــت
قاعــدة املعاملــة الوطنيــة تلــزم الــدول األعضــاء بعــدم التمييــز جتــاه مواطــي الــدول األعضــاء (األجانــب)
مقارنــة مــع مواطنيهــا ،فــإن مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة حيظــر التمييــز بــن مواطــي الــدول األعضــاء فيمــا
يتعلــق حبمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ومجيــع اإلج ـراءات األخــرى املتعلقــة هبــا.
وتنــص اتفاقيــة تريبــس علــى قواعــد عامــة أخــرى تلــزم الــدول األعضــاء باختــاذ التدابــر الكفيلــة بضمــان
أال تــؤدي الصعوبــات يف إج ـراءات احلصــول أو احلفــاظ علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة إىل إلغــاء املنافــع
اهلامــة املخولــة ألصحــاب احلقــوق مبوجــب االتفاقيــة.
وتنــص اتفاقيــة تريبــس علــى نفــس االســتثناءات مــن تطبيــق مبــدأ املعاملــة الوطنيــة املنصــوص عليهــا
يف املعاهــدات الدولــة املتعلقــة حبقــوق امللكيــة الفكريــة .يف حــال النــص علــى قاعــدة املعاملــة باملثــل يســقط
بالضــرورة تطبيــق مبــدأ املعاملــة الوطنيــة .مثــال :تفــوق ف ـرات محايــة حقــوق املؤلــف فــرة احلــد األدىن
املطلــوب مبوجــب اتفاقيــة تريبــس مقارنــة مــع معاهــدة بــرن( .املــادة  7مــن معاهــدة بــرن) .كمــا تنــص
االتفاقيــة علــى اســتثناءات أخــرى لتطبيــق مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة ســنتناوهلا يف األج ـزاء املخصصــة
هلــا.
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ثامنا ـ أهداف اتفاقية تريبس:
تنــص ديباجــة اتفاقيــة تريبــس علــى نفــس أهــداف جولــة أوروغ ـواي املتمثلــة يف تقليــص التشــوهات
والعوائــق أمــام التجــارة الدوليــة وضمــان محايــة فعالــة وكافيــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة والعمــل علــى اجتنــاب
أن تصبــح إجـراءات وتدابــر محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة نفســها عراقيــل أمــام التجــارة.
وإىل جانــب األهــداف العامــة املنصــوص عليهــا يف الديباجــة تنــص املــادة  7مــن االتفاقيــة علــى
مســامهة محايــة واحـرام حقــوق امللكيــة الفكريــة يف تعزيــز اإلبــداع التكنولوجــي ونقــل التكنولوجيــا هبــدف
املصلحــة املشــركة للمبدعــن ومســتخدمي املعــارف التقنيــة ولصــاحل الرخــاء االجتماعــي واالقتصــادي
وضمــان نــوع مــن الت ـوازن بــن احلقــوق والواجبــات.
وتؤكــد املــادة  8مــن اتفاقيــة تريبــس علــى حــق الــدول األعضــاء يف اختــاذ التدابــر الالزمــة حلمايــة
الصحــة العامــة وألســباب أخــرى متعلقــة باملصلحــة العامــة وكذلــك الجتنــاب ســوء اســتخدام حقــوق
امللكيــة الفكريــة ،ش ـريطة أن تظــل هــذه التدابــر مطابقــة ألحــكام اتفاقيــة تريبــس.

-182-

املبحث الثاني
حمايــة حقوق امللكية الفكرية
أوال ـ حقوق املؤلف:
تتضمــن اتفاقيــة تريبــس مقتضيــات مقتبســة مــن معاهــدة بــرن ( )1971حبيــث رأى مفاوضــو جولــة
أوروغـواي أن هــذه املعاهــدة متنــح إطــارا حلمايــة حقــوق املؤلــف ميكــن أن ميثــل نقطــة انطــاق إلطــار قانــوين
جديــد يتمثــل يف اتفاقيــة تريبــس الــي نصــت يف مادهتــا التاســعة ( )9:1علــى إلزاميــة املقتضيــات األساســية
ملعاهدة برين (املواد من  1إىل  21وملحق املعاهدة) ،باســتثناء املادة ( 6ثانيا) املتعلقة باحلقوق املعنوية
اخلاصــة حبــق التعــرض علــى تعديــل املؤلفــات بالشــكل الــذي ميــس مسعــة املؤلــف أثنــاء حياتــه أو بعــد وفاتــه.
وإىل جانــب املقتضيــات األساســية ملعاهــدة بــرن أضافــت اتفاقيــة تريبــس توضيحــات عليهــا ومشلتهــا
مبقتضيــات جديــدة.
1.1أحكام معاهدة بيرن الملزمة في اتفاقية تريبس:
 أمبدأ المعاملة الوطنية:تلــزم معاهــدة بــرن بتعميــم نفــس احلمايــة الــي ختوهلــا لألعمــال األدبيــة والفنيــة ملواطنيهــا علــى أعمــال
ومؤلفــات مواطــي مجيــع الــدول األعضــاء.
 بمبدأ الحماية التلقائية:ال يســتدعي احلصول على احلماية أي إجراءات للتســجيل أو اإليداع (املادة  5الفقرة  2من
معاهــدة بــرن).
 جاستقاللية ممارسة الحقوق:تظل ممارسة احلقوق املخولة مستقلة عن احلماية يف بلد املنشأ (املادة  5الفقرة  2من معاهدة
بــرن).
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 دالمصنفات المتمتعة بالحماية:تغطــي احلمايــة كل منتجــات احلقــل األديب والعلمــي والفــي أيــا كانــت طريقــة أو شــكل التعبــر عنهــا
مثــل الكتــب والربوشــورات وغريهــا مــن احملــررات ،واحملاضـرات واخلطــب واملواعــظ واألعمــال األخــرى الــي
تتســم بنفــس الطبيعــة ،واملصنفــات املســرحية أو املســرحيات املوســيقية ،واملصنفــات الــي تــؤدى باحلــركات
اإلميائيــة ،واملؤلفــات املوســيقية ،واملصنفــات الســنيمائية ،ومصنفــات الرســم واللوحــات الفنيــة واهلندســة
املعماريــة ،والنحــت واحلفــر والطباعــة علــى احلجــر ،واألعمــال الفوتوغرافيــة ومصنفــات الفنــون التطبيقيــة،
والصــور التوضيحيــة ،واخلرائــط اجلغرافيــة ،والتصميمــات والرســوم التخطيطيــة واملصنفــات اجملســمة املتعلقــة
باجلغرافيــا والطوبوغرافيــا والعمــارة والعلــوم (املــادة  2الفقــرة  1مــن معاهــدة بــرن).
 همعايير الحد األدنى للحماية :تشمل الحماية بموجب معاهدة بيرن جميع الحقوق الحصرية المخولة للمؤلف بما فيها:
−حق الرتمجة (املادة  8من املعاهدة) .
−وحق حتوير املصنفات وتعديلها (املادة  12من املعاهدة).
−وحــق األداء العلــي للمســرحيات واملســرحيات املوســيقية واملصنفــات املوســيقية (املــادة  11مــن
املعاهــدة).
−وحــق تــاوة املصنفــات األدبيــة علنــا ،وحــق نقــل أداء تلــك املصنفــات للجمهــور (املــادة  11ثالثــا
مــن املعاهــدة).
−وحــق البــث اإلذاعــي (مــع جـواز النــص يف تشـريع الدولــة املتعاقــدة علــى جمــرد احلــق يف احلصــول علــى
مكافــأة عادلــة بــدال مــن حــق التصريــح) (املــادة  11ثانيــا مــن املعاهــدة) .
−وحق النسخ بأية طريقة أو شكل كان (املادة  9من املعاهدة).
−احلقوق السينمائية واحلقوق املرتبطة هبا مع عدم وجود تراخيص إجبارية (املادة  14من املعاهدة).
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 واالستثناءات :تنــص معاهــدة بــرن علــى إمكانيــة اســتخدام املؤلفــات الــي تتمتــع باحلمايــة يف حــاالت خاصــة دون
ترخيــص أصحــاب احلقــوق ومنهــا إمكانيــة نســخ التســجيالت الصوتيــة والبصريــة يف حــاالت خاصــة
دون أي تصريــح شــرط أال خيــل االستنســاخ باالســتغالل العــادي للمصنــف ،وأال يســبب أي ضــرر ال
داعــي لــه للمصــاحل املشــروعة للمؤلــف ،ومــع ج ـواز النــص علــى احلــق يف احلصــول علــى مكافــأة عادلــة
عــن التســجيالت الصوتيــة للمصنفــات املوســيقية (املــادة  9الفقــرة  2مــن املعاهــدة) .ويطبــق مثــل هــذه
األحــكام االســتثنائية علــى االقتباســات واســتخدام األعمــال األدبيــة والفنيــة كأمثلــة يف التعليــم (املــادة 10
مــن املعاهــدة) واستنســاخ املقــاالت الصحفيــة واســتخدام املؤلفــات إلظهــار األحــداث اجلاريــة (املــادة 10

ثانيــا مــن املعاهــدة) والتســجيالت املؤقتــة (املــادة  11ثانيــا الفقــرة  3مــن املعاهــدة).
وتنــص املعاهــدة علــى إمكانيــة إصــدار تراخيــص إجباريــة فيمــا يتعلــق بالبــث اإلذاعــي واتصــاالت
أخــرى الســلكية والنقــل املصنــف املــذاع إىل اجلمهــور مبكــر الصــوت أو بوســائل أخــرى (املــادة  11ثانيــا
الفقــرة  )2وحــق تســجيل املصنفــات املوســيقية (املــادة  13الفقــرة .)1
 زفترة الحماية :تنــص املــادة  7مــن املعاهــدة علــى أن فــرة احلمايــة تشــمل فــرة حيــاة املؤلــف ومخســون ســنة بعــد
وفاتــه .كمــا تنــص نفــس املــادة علــى ف ـرات أقــل بالنســبة لبعــض احلقــوق مثــل األعمــال الفوتوغرافيــة
واألعمــال الفنيــة التطبيقيــة ( 25ســنة ابتــداء مــن إهنــاء األعمــال) .ويشــر امللحــق إىل أنــه ميكــن للــدول
الناميــة ،يف حــدود شــروط معينــة ،أن تضــع قيــودا علــى حقــوق الرتمجــة وحقــوق االستنســاخ.
2.2اتفاقية تريبس :أكثر من معاهدة بيرن :
باإلضافة إىل تضمينها للمقتضيات األساسية ملعاهدة برين تشتمل اتفاقية تريبس على التوضيحات
وااللتزامات التالية:
تؤكــد املــادة ( )9:2مــن اتفاقيــة تريبــس أن محايــة حقــوق املؤلــف تغطــي التعب ـرات وليــس األفــكار
واإلج ـراءات أو أســاليب العمــل أو مفاهيــم الرياضيــات يف حــذ ذاهتــا.
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 أبرامج الكمبيوتر (: )Computerتنــص املــادة  10:1مــن اتفاقيــة تريبــس علــى أن برامــج الكمبيوتــر سـواء املعــر عنهــا برمــز املصــدر أو
رمــز املوضــوع تتــم محايتهــا بوصفهــا مصنفــات أدبيــة مبوجــب معاهــدة بــرن .ويعــي ذلــك أن اتفاقيــة تريبــس
تؤكــد احلمايــة املخولــة لربامــج الكمبيوتــر وكأهنــا مصنفــات أدبيــة مبوجــب معاهــدة بــرن وأن املقتضيــات
املطبقــة علــى املصنفــات األدبيــة مبوجــب معاهــدة بــرن يتــم تطبيقهــا كذلــك علــى برامــج الكمبيوتــر
مبوجــب اتفاقيــة تريبــس .وتؤكــد اتفاقيــة تريبــس كذلــك علــى أن شــكل برامــج الكمبيوتــر ال يؤثــر علــى
احلمايــة املخولــة هلــذه املصنفــات .وتعــي كذلــك محايــة برامــج الكمبيوتــر كأعمــال أدبيــة أن القيــود املطبقــة
علــى األعمــال األدبيــة فقــط هــي الــي ميكــن إخضــاع برامــج الكمبيوتــر هلــا .وتعــي كذلــك أن فــرة محايــة
برامــج الكمبيوتــر تغطــي فــرة حيــاة صاحبهــا باإلضافــة إىل مخســن ســنة بعــد وفاتــه وال ختضــع لفـرات أقــل.
 بتجميع البيانات :توضــح املــادة  10:2مــن اتفاقيــة تريبــس إلزاميــة محايــة قواعــد البيانــات وأي جتميــع آخــر للبيانــات
مبوجــب حقــوق املؤلــف ولــو مل تتضمــن بيانــات تتمتــع باحلمايــة يف حــد ذاهتــا مبوجــب حقــوق املؤلــف،
شـريطة أن تشــكل قواعــد البيانــات إبداعــات فكريــة .وتنــص نفــس املــادة  10علــى وجــوب محايــة قواعــد
البيانــات بغــض النظــر عــن شــكلها (أكانــت مستنســخة لالســتخدام اآليل أو بــأي طريقــة أخــرى) وال
متتــد احلمايــة إىل املعلومــات والبيانــات املكونــة لقاعــدة البيانــات يف حــد ذاهتــا.
وتنــص املــادة  11مــن اتفاقيــة تريبــس علــى أحقيــة املؤلفــن ،فيمــا يتعلــق بربنامــج احلاســوب واألعمــال
الســينمائية أن يرخص ـوا أو مينع ـوا اإلجيــار التجــاري للجمهــور ألصــول أو نســخ مــن مصنفاهتــم احملميــة
مبوجــب حقــوق املؤلــف .وفيمــا يتعلــق باألعمــال الســينمائية خيضــع احلــق احلصــري لإلجيــار إىل معيــار
« التعــدي علــى احلقــوق» الــذي يقضــي بــأن الدولــة العضــو ملزمــة باملقتضيــات املذكــورة يف حــال أدت
عمليــة اإلجيــار إىل إجنــاز نســخ مــن هــذه األعمــال علــى نطــاق واســع خيــل بشــكل كبــر باحلقــوق احلصريــة
املخولــة يف الدولــة العضــو للمؤلفــن وذوي احلقــوق.
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 جمدة الحماية :تغطــي مــدة احلمايــة بشــكل عــام مبوجــب املــادة ( -7الفقــرة  )1مــن معاهــدة بــرن الــي مت إدماجهــا
يف اتفاقيــة تريبــس ،فــرة حيــاة املؤلــف ومخســون ســنة بعــد وفاتــه .وتنــص الفق ـرات  2إىل  4مــن نفــس
املــادة  7علــى فـرات أقصــر يف بعــض احلــاالت (األعمــال الســينمائية 50 :ســنة علــى وضــع املصنــف يف
متنــاول اجلمهــور مبوافقــة املؤلــف؛ التصويــر الفوتوغـرايف ومصنفــات الفــن التطبيقــي 25 :ســنة علــى األقــل
مــن تاريــخ إجنــاز املصنفــات).
هــذا ومت اســتكمال األحــكام معاهــدة بــرن يف املــادة  12مــن اتفاقيــة تريبــس بالنــص علــى مــا يلــي:
» باســتثناء األعمــال الفوتوغرافيــة وأعمــال الفــن التطبيقــي وحينمــا يتــم حســاب مــدة احلمايــة علــى أســاس
غــر حيــاة الشــخص الطبيعــي ،حتــدد مــدة احلمايــة خبمســن ســنة علــى األقــل ابتــداء مــن انتهــاء الســنة
امليالديــة للنشــر املرخــص لــه ،أو مخســون ســنة ابتــداء مــن انتهــاء الســنة امليالديــة إلجنــاز األعمــال يف حالــة
مل يتــم النشــر املرخــص لــه خــال اخلمســن ســنة مــن تاريــخ اإلجنــاز».
 دااللتزام بالحد من االستثناءات :تنــص املــادة  13مــن اتفاقيــة تريبــس علــى أن الــدول األعضــاء ملزمــة بتقليــص القيــود علــى احلقــوق
احلصريــة واالســتثناءات مــن هــذه احلقــوق يف احلــاالت اخلاصــة الــي ال يتــم فيهــا اإلخــال باالســتغالل
العــادي للحقــوق احلصريــة أو إحلــاق الضــرر باملصــاحل املشــروعة لــذوي احلقــوق.
ثانيا ـ الحقوق المجاورة:
1.1الفنانون األدائيون أو المنفذون :
تنــص املــادة  14:1مــن اتفاقيــة تريبــس علــى حــق الفنانــن األدائيــن أو املنفذيــن يف منــع إعــادة إنتــاج
أدائهــم علــى التســجيالت الصوتيــة بــدون موافقتهــم ( أي منــع التســجيل املباشــر لــأداء املوســيقي).
وتســري هــذه األحــكام علــى التســجيالت الصوتيــة فقــط دون التســجيالت الســمعية ـ البصريــة .وحيــق
هلــم كذلــك منــع استنســاخ إعــادة إنتــاج أعماهلــم األدائيــة ومنــع البــث اإلذاعــي أو غــره ألعماهلــم ونقلهــا
إىل اجلمهــور بــدون موافقتهــم.
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2.2منتجو التسجيالت الصوتية (األشرطة الصوتية):
تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول األعضــاء بضمــان حــق االستنســاخ احلصــري (املــادة  ) 14:2وحــق
اإلجيــار احلصــري ( املــادة  )14:4ملنتجــي التســجيالت الصوتيــة .وتطبــق األحــكام املتعلقــة حبقــوق اإلجيــار
املتعلقــة بالتســجيالت الصوتيــة كمــا حيددهــا القانــوين الداخلــي للــدول األعضــاء.
ويشــمل نطــاق تطبيــق حقــوق اإلجيــار املتعلقــة بالتســجيالت الصوتيــة نفــس نطــاق تطبيــق حقــوق
اإلجيــار املتعلقــة بربامــج الكمبيوتــر حبيــث ال ينطبــق عليهــا معيــار «التعــدي علــى احلقــوق» مثــل األعمــال
الســينماتوغرافية (املــادة  11مــن اتفاقيــة تريبــس) ،لكــن ختضــع لقيــود بنــد «احلــق املكتســب» (الــذي
مبوجبــه حتتفــظ الدولــة العضــو بنظــام التعويــض املنصــف إذا كان مطبقــا لديهــا يف  1ينايــر  1995تاريــخ
دخــول اتفاقيــة تريبــس حيــز النفــاذ) ،شـريطة أال يرتتــب علــى اإلجيــار التجــاري لألشــرطة الصوتيــة إخــاال
هامــا للحقــوق احلصريــة املتعلقــة باالستنســاخ لــذوي احلقــوق.
3.3مؤسسات البث اإلذاعي:
مبوجــب اتفاقيــة تريبــس (املــادة  )14:2تتوفــر مؤسســات البــث اإلذاعــي علــى حــق منــع األعمــال
التاليــة دون موافقتهــا :تســجيل واستنســاخ التســجيل وإعــادة البــث الالســلكي للربامــج والنقــل لرباجمهــا
للجمهــور .ويظــل ضمــان هــذه احلقــوق ملؤسســات البــث اإلذاعــي غــر ضــروري إذا كان ألصحــاب
احلقــوق املتعلقــة مبضامــن الربامــج اإلذاعيــة إمكانيــة منــع األعمــال املذكــورة ،دون اإلخــال بأحــكام
معاهــدة بــرن.
4.4مدة الحماية :
متتــد احلمايــة بالنســبة للفنانــن األدائيــن أو املنفذيــن ومنتجــي األشــرطة الصوتيــة لفــرة مخســن ســنة
ابتــداء مــن انتهــاء الســنة امليالديــة لتســجيل مصنفاهتــم ولفــرة عش ـرين عامــا بالنســبة ملؤسســات البــث
اإلذاعــي (املــادة .)14:5
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5.5القيود واالستثناءات:
تنــص اتفاقيــة تريبــس ( )14:6علــى أحقيــة الــدول األعضــاء يف أن تفــرض القيــود واالســتثناءات
الــي تراهــا مناســبة بالنســبة للفنانــن األدائيــن أو املنفذيــن ومنتجــي األشــرطة الصوتيــة ومؤسســات البــث
اإلذاعــي يف إطــار أحــكام معاهــدة رومــا املتعلقــة حبمايــة فنــاين األداء ومنتجــي التســجيالت الصوتيــة
وهيئــات اإلذاعــة .وجتيــز اتفاقيــة رومــا النــص علــى تقييــدات واســتثناءات للحقــوق املشــار إليهــا فيمــا يتعلــق
باالنتفــاع اخلــاص واالنتفــاع مبقتطفــات قصــرة للتعليــق علــى األحــداث اجلاريــة والتســجيل املؤقــت الــذي
جتريــه هيئــة إذاعيــة واالنتفــاع املقتصــر علــى أغـراض التعليــم أو البحــث العلمــي .ومــع ذلــك يتــم تطبيــق
املــادة  18مــن معاهــدة بــرن مبــا يتناســب مــع كل حالــة واملتعلقــة باملصنفــات الــي مل تســقط بعــد يف امللــك
العــام أو الــي مت انقضــاء مــدة محايتهــا يف تاريــخ دخــول معاهــدة بــرن حيــز النفــاذ .
ثالثا ـ العالمات التجارية :
1.1مفهوم العالمة التجارية وشروط التسجيل:
ميكــن لــكل عالمــة أو جمموعــة عالمــات مــن شــأهنا أن متيــز ســلع أو خدمــات شــركة عــن منتجــات
شــركات أخــرى أن يتــم تســجيلها كعالمــة جتاريــة شـريطة أن تكــون قابلــة لــإدراك البصــري .فاإلشــارات
والرمــوز والكلمــات مبــا فيهــا أمســاء األشــخاص واحلــروف واألرقــام والعناصــر التصويريــة وتوليفــات األلـوان
وأي مزيــج مــن هــذه العالمــات ميكــن تســجيلها كعالمــات جتاريــة .وإذا كانــت العالمــات ال ميكنهــا يف
حــد ذاهتــا متييــز املنتجــات ميكــن فــرض شــرط إضــايف لقابليــة التســجيل الــذي يفــرض احلصــول علــى
الطابــع املميــز للســلع أو اخلدمــات مت عــن طريــق االســتخدام .وتظــل الــدول األعضــاء حــرة يف قبــول
تســجيل العالمــات غــر قابلــة اإلدراك بصريــا مثــل العالمــات القابلــة اإلدراك عــن طريــق حـواس الســمع
أو الشــم.
وميكــن للــدول األعضــاء ربــط تســجيل العالمــات التجاريــة باالســتخدام لكــن ال جيــب فــرض شــرط
االســتخدام ضمــن شــروط طلــب التســجيل حبيــث يتــم منــح فــرة ثــاث ســنوات علــى األقــل ابتــداء مــن
تاريــخ اإليــداع ليمكــن بعدهــا حتديــد عــدم اســتخدام العالمــة التجاريــة لرفــض الطلــب (املــادة .)15:3
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وجيــب محايــة العالمــات التجاريــة املتعلقــة باخلدمــات مثلهــا مثــل العالمــات املتعلقــة بالســلع ( .املـواد
 62:3 ،16:2 ،15:4 ،15:1مــن اتفاقيــة تريبــس).
2.2الحقوق المخولة للعالمات التجارية:
لصاحــب العالمــة التجاريــة املســجلة احلــق احلصــري يف منــع األطـراف الثالثــة مــن اســتخدام عالمــات
مطابقــة أو مماثلــة يف إطــار عمليــات جتاريــة وبــدون موافقتــه بالنســبة للســلع أو اخلدمــات املطابقــة أو
املماثلــة للســلع أو اخلدمــات الــي مت تســجيل عالماهتــا التجاريــة ويف احلالــة الــي ميكــن فيهــا احتمــال
حدوث لبس .ويفرتض احتمال حدوث اللبس يف حالة اســتخدام عالمة جتارية مطابقة بالنســبة لســلع
أو خدمــات مطابقــة.
3.3الحقوق المخولة للعالمات التجارية المشهورة:
تتضمــن اتفاقيــة تريبــس بعــض املقتضيــات املتعلقــة باحلقــوق املخولــة للعالمــات التجاريــة املعروفــة
باإلضافــة إىل احلمايــة امللزمــة مبوجــب معاهــدة باريــس (املــادة  6ثانيــا) املدجمــة باإلحالــة إليهــا يف اتفاقيــة
تريبــس والــي تلــزم الــدول األعضــاء مبنــع وإبطــال التســجيل ومنــع اســتخدام العالمــة التجاريــة الــي تشــكل
نســخا أو تقليــدا أو ترمجــة يكــون مــن شــأهنا إحــداث لبــس بعالمــة مشــهورة .ويتــم تطبيــق مقتضيــات
معاهــدة باريــس (املــادة  6ثانيــا) املذكــورة كذلــك حســب احلــاالت علــى اخلدمــات.
وكــي يتــم حتديــد مــا إذا كانــت العالمــة معروفــة جيــب اعتبــار الســمعة املكتســبة للعالمــة لــدى اجلمهــور
يف الدولة العضو ،ليس عرب االســتخدام فقط ،ولكن أيضا عرب وســائل أخرى من بينها ترويج العالمة
(املادة  16:2من اتفاقية تريبس).
وتــزداد احلمايــة بالنســبة للعالمــات التجاريــة املعروفــة حبيــث أن احلمايــة املخولــة للعالمــات التجاريــة
املســجلة مبوجــب اتفاقيــة تريبــس تكــون حــى ضــد الســلع واخلدمــات غــر املطابقــة للســلع واخلدمــات
الــي مت تســجيل العالمــة التجاريــة املرتبطــة هبــا .ويف هــذا اإلطــار يتــم تطبيــق املــادة  6ثانيــا مــن معاهــدة
باريس املذكورة أعاله بالطريقة املناســبة شـريطة أن يكون اســتخدام هذه العالمات يشــر إىل رابط بني
املنتجــات مــن الســلع أو اخلدمــات وصاحــب العالمــة املســجلة ،وشـريطة أن يســيء االســتخدام ملصــاحل
صاحــب العالمــة املســجلة (املــادة  16:3مــن االتفاقيــة).
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4.4االستثناءات :
ميكــن للــدول األعضــاء أن تفــرض اســتثناءات للحقــوق املخولــة لعالمــة جتاريــة مثــل االســتخدام
العــادل للمصطلحــات الوصفيــة ش ـريطة أن يتــم أخــذ مصــاحل صاحــب احلقــوق بعــن االعتبــار (املــادة
.)17
5.5فترة الحماية :
يتم تسجيل العالمة التجارية لفرتة سبع سنوات على األقل متجددة إىل ما ال هناية (املادة .)18
ويف حــال فــرض الســلطات املختصــة اســتخدام العالمــة التجاريــة كشــرط لعــدم شــطبها فــا جيــوز
شــطبها إال بعــد مضــي ثــاث ســنوات علــى األقــل مــن عــدم اســتخدامها ،إال إذا قــدم صاحــب العالمــة
التجاريــة أســبابا معقولــة مرتبطــة بعوائــق متنعــه مــن اســتخدام العالمــة مثــل القيــود الــي قــد تضعهــا
الســلطات احلكوميــة علــى االســترياد.
وال جيــوز وضــع عوائــق أمــام اســتخدام العالمــة التجاريــة بشــكل غــر مــرر مــن خــال متطلبــات
خاصــة مثــل االســتخدام املـوازي لعالمــة أخــرى أو االســتخدام يف شــكل خــاص أو االســتخدام بطريقــة
تســيء لقدرهتــا يف متييــز الســلع أو اخلدمــات املرتبطــة هبــا ( املــادة .)20
وال جيــوز إصــدار تراخيــص إجباريــة بالنســبة للعالمــات التجاريــة وميكــن لصاحــب العالمــة أن يتنــازل
عنهــا دون شــرط نقــل الشــركة الــي تتوفــر علــى العالمــة (املــادة .)21
رابعا ـ المؤشرات الجغرافية:
1.1تعريف المؤشرات الجغرافية:
تعــرف اتفاقيــة تريبــس املؤشـرات اجلغرافيــة باملؤشـرات الــي يتــم اســتخدامها لتحديــد منتــج مــن خــال
مصــدره اجلغ ـرايف إمــا أن يكــون أراضــي البلــد العضــو أو منطقــة أو موقــع مــن تلــك األراضــي ،وذلــك
عندمــا تكــون اجلــودة أو الشــهرة (الســمعة) أو خصائــص املنتــج املذكــور مرتبطــة بشــكل أساســي باملنشــأ
اجلغـرايف املذكــور (املــادة  .) 22:1ومــن خــال هــذا التعريــف يتجلــى أن كال مــن اجلــودة أو الســمعة أو
إحــدى خصائــص املنتــج ٍ
كاف بــأن تكــون مؤشـرا جغرافيــا حينمــا تكــون مرتبطــة باملنشــأ اجلغـرايف للمنتــج.
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2.2معايير الحماية العامة :
تلزم اتفاقية تريبس الدول األعضاء بإتاحة وســائل تشـريعية متكن اجلهات املعنية من منع اســتخدام
مؤش ـرات يرتتــب عليهــا تضليــل لــدى اجلمهــور فيمــا يتعلــق باملنشــأ اجلغ ـرايف للمنتــج أو أي اســتخدام
يشــكل منافســة غــر مشــروعة مبوجــب املــادة  10مكــرر مــن معاهــدة باريــس (املــادة  22:2مــن اتفاقيــة
تريبــس).
3.3العالمات التجارية الممكن أن تحدث تضليال لدى الجمهور :
إن العالمــات التجاريــة الــي تتضمــن مؤشـرات يتــم اســتخدامها هبــدف تضليــل اجلمهــور فيمــا يتعلــق
باملنشــأ اجلغرايف للمنتج ميكن أن يتم رفض تســجيلها أو شــطبها إما مباشــرة إذا كانت التشـريعات تنص
علــى ذلــك أو بطلــب مــن اجلهــة املعنيــة (املــادة  22:3مــن اتفاقيــة تريبــس).
4.4المشروبات الروحية :
متنــع املــادة  23مــن اتفاقيــة تريبــس اســتخدام مؤش ـرات جغرافيــة بالنســبة للمشــروبات الروحيــة الــي
ال تنتمــي للجهــة اجلغرافيــة املرتبطــة باملؤشـرات اجلغرافيــة املذكــورة حــى ولــو مل تكــن مــن شــأهنا أن حتــدث
تضليــا لــدى اجلمهــور وحــى ولــو مل ينتــج عنهــا منافســة غــر مشــروعة وحــى ولــو كانــت املؤش ـرات
اجلغرافيــة الـواردة علــى املنتــج مصحوبــة بعبــارات مثــل «نــوع» أو «منــط» أو «أســلوب» أو «تقليــد» أو
أي عبــارة أخــرى.
وتلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بإتاحــة احلمايــة كذلــك ضــد تســجيل العالمــات التجاريــة الــي
تســتخدم مؤشـرات جغرافيــة ال عالقــة هلــا باملنشــأ اجلغـرايف للمنتــج هبــدف تضليــل اجلمهــور فيمــا يتعلــق
باملنشــأ اجلغ ـرايف للمنتــج.
5.5االستثناءات من حماية المؤشرات الجغرافية:
تنــص املــادة  24مــن اتفاقيــة تريبــس علــى عــدد مــن االســتثناءات مــن محايــة املؤش ـرات اجلغرافيــة.
وتتعلــق هــذه االســتثناءات بصفــة خاصــة باحلمايــة اإلضافيــة للمؤش ـرات اجلغرافيــة املرتبطــة باملشــروبات
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الروحيــة .واملثــال علــى ذلــك أن الــدول األعضــاء ليســت ملزمــة حبمايــة مؤشـرات جغرافيــة عندمــا تكــون قــد
حتولــت إىل عبــارات عامــة يتــم اســتخدامها لوصــف املنتــج ( الفقــرة  6مــن املــادة  24مــن اتفاقيــة تريبــس)،
مــع عــدم اإلخــال حبقــوق العالمــات التجاريــة املكتســبة عــن حســن نيــة مــن قبــل ( الفقــرة  .)5وجيــوز
يف بعــض احلــاالت االســتخدام املتواصــل ملؤش ـرات جغرافيــة حتــدد النبيــذ أو املشــروبات الروحيــة بنفــس
التدابــر ونفــس الطــرق الــي مت اعتمادهــا مــن قبــل (الفقــرة .)4
وعلــى الــدول األعضــاء الــي تســتغل هــذه االســتثناءات أن تكــون علــى اســتعداد للدخــول يف
مشــاورات بشــأن اســتمرار تطبيــق االســتثناءات مــن املؤش ـرات اجلغرافيــة (الفقــرة  .)1وليســت ملزمــة
حبمايــة املؤشـرات اجلغرافيــة الــي ال تتوفــر علــى محايــة واســتخدام يف بلدهــا األصلــي .وال جيــوز اســتغالل
االســتثناءات هبــدف التقليــل مــن محايــة املؤش ـرات اجلغرافيــة املوجــودة قبــل دخــول اتفاقيــة تريبــس حيــز
النفــاذ (الفقــرة  .)3وعلــى جملــس الرتيبــس متابعــة محايــة املؤش ـرات اجلغرافيــة (الفقــرة .)2
خامسا ـ الرسوم والنماذج الصناعية :
1.1شروط توفير الحماية :
تنــص املــادة  25:1علــى أن الــدول األعضــاء ملزمــة بتوفــر محايــة للتصاميــم والنمــاذج الصناعيــة الــي
مت وضعهــا بطريقــة مســتقلة والــي تكــون جديــدة وأصليــة .وميكــن للــدول األعضــاء أن حتكــم علــى كــون
التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة ليســت جديــدة أو ليســت أصليــة إذا مل تكــن مغايــرة لتصاميــم ومنــاذج
معروفــة أو إذا كانــت ليســت مغايــرة لتجميــع عناصــر تصاميــم ومنــاذج معروفــة .وميكــن للــدول األعضــاء
عــدم محايــة التصاميــم والنمــاذج الــي تفرضهــا اعتبــارات تقنيــة أو وظيفيــة.
2.2تصاميم ونماذج المنسوجات :
تتضمــن املــادة  25:2مقتضيــات خاصــة بقصــر فــرة صالحيــة التصاميــم والنمــاذج املســتخدمة يف
قطــاع املنســوجات وكثــرة عددهــا ،حبيــث ال جيــب أن تشــكل متطلبــات ضمــان محايــة هــذه التصاميــم
والنمــاذج ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتكلفتهــا أو فحصهــا أو نشــرها ،مساســا بإمكانيــة طلــب احلصــول علــى
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احلمايــة .وتظــل الــدول األعضــاء حــرة عنــد تطبيــق هــذه املقتضيــات إمــا مــن خــال تشـريعات يف جمــال
محايــة التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة أو مــن خــال تش ـريعات يف جمــال محايــة حقــوق املؤلــف.
3.3الحقوق الحصرية:
تلتــزم الــدول األعضــاء مبوجــب املــادة  26:1بضمــان حــق صاحــب التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة
املشــمولة باحلمايــة يف منــع األطـراف الثالثــة مــن صنــع أو بيــع أو اســترياد منتجــات تتضمــن تصاميــم أو
منــاذج تشــكل يف جــزء منهــا أو يف جمموعهــا نســخة مــن التصاميــم أو النمــاذج املشــمولة باحلمايــة ،حــن
تكــون هــذه األعمــال يف إطــار عمليــات جتاريــة.
4.4االستثناءات:
ترخــص اتفاقيــة تريبــس (املــادة  )26:2اســتثناءات حمــدودة مــن محايــة التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة
شـريطة أال ختــل بشــكل غــر مــرر باالســتغالل العــادي للتصاميــم والنمــاذج الصناعيــة املشــمولة باحلمايــة
وأال تلحــق أض ـرارا باملصــاحل املشــروعة ألصحاهبــا وذلــك مــع اعتبــار املصــاحل املشــروعة لألط ـراف
الثالثــة.
5.5فترة الحماية:
متتــد فــرة محايــة التصاميــم والنمــاذج الصناعيــة عشــر ســنوات علــى األقــل (املــادة  )26:3وميكــن
جتزئتهــا إىل فرتتــن متتــد كل منهــا مخــس ســنوات.
سادسا ـ براءات االختراع :
1.1موضوع حماية براءة االختراع:
تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول األعضــاء توفــر إمكانيــة احلصــول علــى ب ـراءات ألي اخ ـراع ملنتــج أو
طريقــة إنتــاج يف مجيــع جمــاالت التكنولوجيــا ،شـريطة أن يكــون االخـراع جديــداً وأن ينطــوي علــى نشــاط
إبداعــي وأن يكــون قابــا للتطبيــق الصناعــي .كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بضمــان إمكانيــة
احلصــول علــى ب ـراءات االخ ـراع والتمتــع باحلقــوق املرتبطــة هبــا مــن دون متييــز علــى أســاس موقــع منشــأ
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االخـراع أو علــى أســاس كــون املنتجــات املرتبطــة باالخـراع مــن مصــدر وطــي أو مســتوردة مــن اخلــارج
(املــادة .)27:1
2.2الحاالت الممكن فيها استبعاد االختراع من حماية البراءة:
تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى ثــاث حــاالت حيــق فيهــا للــدول األعضــاء اســتبعاد االخرتاعــات مــن
محايــة حقــوق ب ـراءات االخ ـراع:
−وتتعلــق احلالــة األوىل باالخرتاعــات الــي ختــل بالنظــام العــام باإلضافــة إىل االخرتاعــات الــي تشــكل
خط ـرا علــى صحــة اإلنســان واحلي ـوان والنباتــات أو الــي مــن شــأهنا أن حتــدث أض ـرارا علــى البيئــة،
ش ـريطة أن يتــم منــع االســتغالل التجــاري لالخ ـراع وأن يكــون هــذا املنــع ضروريــا للحفــاظ علــى
النظــام العــام واألخــاق (املــادة .)27:2
−وميكــن يف احلالــة الثانيــة للــدول األعضــاء اســتبعاد طــرق التشــخيص والعــاج واجلراحــة اخلاصــة
باإلنســان واحلي ـوان مــن إمكانيــة ب ـراءة االخ ـراع (املــادة  27:3الفقــرة . )a
−وتتعلــق احلالــة الثالثــة بإمكانيــة اســتبعاد النباتــات واحليوانــات غــر الكائنــات احليــة الدقيقــة والطــرق
البيولوجيــة للحصــول علــى احليوانــات والنباتــات فيمــا عــدا الطــرق غــر البيولوجيــة وامليكــرو بيولوجيــة.
وعلــى الــدول األعضــاء الــي تســتبعد أنـواع النباتــات مــن بـراءة االخـراع أن توفــر نظــام محايــة فعــال
مطابــق للوضــع اخلــاص .كمــا جيــب مراجعــة هــذه املقتضيــات بعــد أربــع ســنوات مــن دخــول اتفاقيــة
تريبــس حيــز النفــاذ ( املــادة  27:3الفقــرة .) )b
3.3الحقوق المخولة لبراءات االختراع:
 أبراءات االختراع المرتبطة بالمنتج:حينمــا تكــون ب ـراءة االخ ـراع مرتبطــة باملنتــج يتعلــق موضــوع احلمايــة مبنــع طــرف ثالــث مــن إنتــاج
واســتخدام وعــرض املنتــج للبيــع وبيــع واســترياد املنتــج لألغ ـراض املذكــورة.
 ببراءات االختراع المتربطة بطريقة اإلنتاج:وحينمــا يكــون موضــوع ب ـراءة االخ ـراع هــو طريقــة اإلنتــاج فتتمثــل احلقــوق احلصريــة لصاحــب
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الـراءة يف منــع طــرف ثالــث مــن اســتخدام طريقــة اإلنتــاج هبــدف اســتخدام وعــرض للبيــع وبيــع واســترياد
لألغـراض املذكــورة للمنتــج احملصــل عليــه مباشــرة مــن طريقــة اإلنتــاج املذكــورة .ويكــون لصاحــب الـراءة
كذلــك حــق التنــازل ونقــل ال ـراءة عــن طريــق اإلرث وإب ـرام عقــود تراخيــص بشــأن ب ـراءة االخ ـراع.
4.4االستثناءات المرخص بها:
ميكــن للــدول األعضــاء أن تســتثين مــن بـراءات االخـراع واحلقــوق احلصريــة املرتبطــة هبــا شـريطة أال
يرتتــب علــى ذلــك إخــال غــر مــرر لالســتغالل العــادي لل ـراءة وأال حيــدث أض ـرارا غــر مــررة علــى
املصــاحل املشــروعة لصاحــب ال ـراءة ،واعتبــارا للمصــاحل املشــروعة لطــرف ثالــث (املــادة .)30
5.5فترة الحماية:
متتد فرتة احلماية إىل  20سنة على األقل اعتبارا من تاريخ إيداع الرباءة.
6.6مقتضيات أخرى:
 أاإلفصاح عن عناصر االختراع:جيــب علــى صاحــب طلــب إيــداع الـراءة أن يفصــح عــن عناصــر االخـراع بوضــوح ٍ
كاف وبشــكل
كامــل حبيــث ميكــن للمتخصــص أن يقــوم بتنفيــذ االخ ـراع .كمــا ميكــن مطالبــة صاحــب االخ ـراع
باإلفصــاح عــن الطريقــة األفضــل لتنفيــذ االخـراع املعروفــة لديــه يف تاريــخ اإليــداع أو تاريــخ األولويــة املشــار
إليهــا يف الطلــب.
 بعكس عبء اإلثبات :إذا كان موضــوع ال ـراءة هــو طريقــة االخ ـراع جيــب علــى الســلطات القضائيــة طلــب املدعــي عليــه
إثبــات أن الطريقــة املســتخدمة للحصــول علــى املنتــج املطابــق مغايــرة للطريقــة احملميــة ب ـراءة االخ ـراع
حينمــا تكــون الظــروف تشــر إىل أن الطريقــة املشــمولة بـراءة االخـراع قــد مت اســتخدامها (املــادة .)34
 جالتراخيص اإلجبارية:تبيــح اتفاقيــة تريبــس إصــدار تراخيــص إجباريــة واســتخدام ب ـراءات االخ ـراع مــن قبــل الســلطات
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احلكوميــة مــن دون موافقــة أصحاهبــا أو ترخيــص منهــم بشــروط تضمــن حقوقهــم املشــروعة (املــادة .)31
وميكــن تلخيــص هــذه الشــروط فيمــا يلــي:
−فحــص الطلبــات علــى أســاس الظــروف اخلاصــة هبــا :جيــب دراســة طلــب اســتخدام موضــوع ب ـراءة
االخ ـراع علــى أســاس الظــروف اخلاصــة بــكل ب ـراءة يف حــد ذاهتــا.
−جيــب أن تســبق الرتخيــص اإلجبــاري حماولــة غــر جمديــة لــدى صاحــب الـراءة هبــدف احلصــول علــى
ترخيــص يف إطــار معاملــة جتاريــة معقولــة ويف إطــار فــرة زمنيــة معقولــة.
−جيــب أن يكــون نطــاق وفــرة اســتخدام ال ـراءة مــن دون ترخيــص صاحبهــا حمدوديــن يف األهــداف
املرخــص هبــا .ويف حــال يتعلــق األمــر بتكنولوجيــا أشــباه املوصــات يكــون االســتخدام فقــط ألهــداف
حكوميــة غــر جتاريــة أو لتصحيــح أوضــاع ممارســات مت حتديدهــا يف إطــار إجـراءات قضائيــة أو إداريــة
بأهنــا ممارســات ضــارة باملنافســة.
−جيب للرتاخيص اإلجبارية الستخدام موضوع براءة االخرتاع أال تكون حصرية.
−وجيــب أن يكــون اهلــدف مــن الرتاخيــص اإلجباريــة متويــن الســوق احملليــة للبلــد العضــو الــذي أصــدر
الرتخيــص اإلجبــاري فقــط.
−وجيب تعويض صاحب الرباءة بتعويض مايل مناسب.
−وإتاحــة إمكانيــة مراجعــة قضائيــة أو مراجعــة أخــرى مســتقلة للقـرارات املتعلقــة بالرتاخيــص اإلجباريــة
والتعويضــات املالية.
سابعا ـ التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة :
تلــزم اتفاقيــة تريبــس (املــادة  )35الــدول األعضــاء بتوفــر احلمايــة لتصاميــم الدوائــر املتكاملــة وفقــا
ملعاهدة واشــنطن املتعلقة بامللكية الفكرية اخلاصة بالدوائر املتكاملة اليت مت إبرامها ســنة  1989يف إطار
املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة.
1.1التعريف:
وتعــرف االتفاقيــة الدوائــر املتكاملــة باملنتــج يف شــكل هنائــي أو يف شــكل وســيط الــذي تكــون
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عناصــره ،ومــن بينهــا عنصــر نشــط علــى األقــل ،وبعــض أو كل موصالتــه (روابطــه) جــزءا ال يتج ـزأ مــن
تركيبــة قطعــة معــدة ألداء وظيفــة إلكرتونيــة .وتعــرف االتفاقيــة التصاميــم التخطيطيــة (الطوبوغرافيــات)
بالرتتيــب ثالثــي األبعــاد لعناصــر ،مــن بينهــا عنصــر نشــط علــى األقــل ،والــكل أو اجلــزء مــن موصــات
(روابــط) دائــرة متكاملــة أو ترتيــب ثالثــي األبعــاد معــد لدائــرة متكاملــة يف إطــار التصنيــع.
2.2شروط الحصول على الحماية:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء حبمايــة التصاميــم التخطيطيــة شـريطة أن تكــون أصليــة حبيــث تكــون
نتيجــة جهــد فكــري ملخرتعيهــا وأال يكــون وقــت اخرتاعهــا معروف ـاً لــدى أوســاط خمرتعــي التصاميــم
التخطيطيــة ومصنعــي الدوائــر املتكاملــة.
3.3الحقوق الحصرية:
تشــتمل احلقــوق احلصريــة املتعلقــة بالدوائــر املتكاملــة علــى حقــوق االستنســاخ واالســترياد والبيــع
والتوزيــع هبــدف جتــاري .وباإلضافــة إىل مقتضيــات معــادة واشــنطن ،تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى أربعــة
عناصــر توضيحيــة وتكميليــة:
4.4فترة الحماية:
حتــدد اتفاقيــة تريبــس مــدة احلمايــة املتعلقــة بالدوائــر املتكاملــة يف  10ســنوات عوضــا عــن  8ســنوات
املقــررة يف معاهــدة واشــنطن ( املــادة  38مــن اتفاقيــة تريبــس).
5.5قابلية تطبيق الحماية:
عــدم قابليــة تطبيــق احلمايــة للقطــع الــي حتتــوي علــى دائــرة متكاملــة ختــل حبقــوق ،أي تلــك الــي مت
استنســاخها بطريقــة غــر مشــروعة (آخــر أحــكام املــادة .)36
6.6التعدي على الحقوق عن غير قصد:
ال جيــوز اعتبــار التعــدي علــى احلقــوق عــن غــر قصــد املتعلــق بالدوائــر املتكاملــة عمــا غــر مشــروعا.
لكــن جيــب توفــر التعويــض بعــد اطــاع املعتــدي.
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7.7التراخيص اإلجبارية:
فيمــا يتعلــق بالتصاميــم التخطيطيــة للدوائــر املتكاملــة ،يتــم تطبيــق الشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة
( 31املتعلقــة بـراءات االخـراع) بعــد إجـراء التعديــات الالزمــة ( .)Mutatis mutandisفيمــا يتعلــق
بإصــدار تراخيــص إجباريــة بشــأن دوائــر متكاملــة أو هبــدف اســتخدامها مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة أو
حلســاهبا مــن دون ترخيــص صاحــب احلــق ،وذلــك عوضــا عــن تطبيــق أحــكام معاهــدة واشــنطن ()1989
وفقــا للمــادة  37:2مــن اتفاقيــة تريبــس .وللتذكــر تنــص املــادة  31الفقــرة ( )cعلــى أنــه فيمــا يتعلــق
بتكنولوجيــا أشــباه املوصــات يكــون االســتخدام فقــط لألغ ـراض احلكوميــة غــر التجاريــة أو لتصحيــح
أوضــاع ممارســات مت حتديدهــا يف إطــار إجـراءات قضائيــة أو إداريــة علــى أهنــا ممارســات ضــارة باملنافســة.
ثامنا ـ البيانات غير المفصح عنها:
1.1األسرار التجارية:
وفقــا التفاقيــة تريبــس تلتــزم الــدول األعضــاء بتوفــر محايــة البيانــات غــر املفصــح عنهــا ـ األس ـرار
التجاريــة واخلــرة والدرايــة الفنيــة ـ  .ووفقــا للمــادة  39:2تنطبــق احلمايــة علــى البيانــات الــي تكــون سـرية
وهلــا قيمــة جتاريــة ألهنــا س ـرية والــي متــت بشــأهنا إج ـراءات هبــدف احلفــاظ علــى س ـريتها.
2.2الحماية ضد إفشاء األسرار :
ال تلــزم اتفاقيــة تريبــس أن تتــم معاملــة البيانــات غــر املفصــح عنهــا كشــكل مــن أشــكال امللكيــة،
لكــن تقضــي بــأن الشــخص الــذي يتوفــر بطريقــة مشــروعة علــى أس ـرار البــد أن تتــاح لــه إمكانيــة منــع
اإلفشــاء هبــا لطــرف ثالــث أو احلصــول عليهــا أو اســتخدامها مــن دون موافقــة صاحبهــا وبطريقــة تناقــض
املمارســات التجاريــة الشـريفة .وتعــي عبــارة «تناقــض املمارســات التجاريــة الشـريفة» وقــف عقــد املعاملــة
أو خيانــة األمانــة أو التحريــض علــى ارتــكاب جنحــة ،باإلضافــة إىل احلصــول علــى البيانــات غــر املفصــح
عنهــا مــن قبــل طــرف ثالــث علــى علــم بــأن ذلــك ســيؤدي إىل مثــل تلــك األعمــال أو الــي تظهــر علــى
إمهــال جســيم بتجاهلهــا.
-199-

3.3االختبارات والبيانات األخرى غير المفصح عنها:
تتضمــن اتفاقيــة تريبــس كذلــك مقتضيــات تتعلــق بالبيانــات غــر املفصــح عنهــا والناجتــة عــن اختبارات
وبيانــات أخــرى غــر مفصــح عنهــا والــي تفــرض الســلطات احلكوميــة اإلفصــاح عنهــا كشــرط للموافقــة
علــى املتاجــرة بامل ـواد الصيدليــة وامل ـواد الكيماويــة املســتخدمة يف الزراعــة واملتضمنــة ملكونــات كيماويــة
جديــدة .ويف هــذا احلــال جيــب علــى الســلطات احلكوميــة محايــة البيانــات املذكــورة ضــد االســتغالل غــر
املشــروع يف التجــارة .وتلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء كذلــك حبمايــة البيانــات ضــد اإلفشــاء إال إذا
كان ذلــك هبــدف محايــة اجلمهــور أو إذا مت اختــاذ تدابــر تضمــن محايــة البيانــات غــر املفصــح عنهــا ضــد
االســتغالل غــر املشــروع يف اجملــال التجــاري.
تاسعا ـ الممارسات المضرة للمنافسة :
تعــرف االتفاقيــة يف املــادة  40بــأن بعــض الشــروط املرتبطــة بإصــدار الرتاخيــص الــي تتضمــن
حقــوق امللكيــة الفكريــة والــي يكــون اهلــدف منهــا احلــد مــن املنافســة ميكــن أن ترتتــب عليهــا أضـرار علــى
املبــادالت ونقــل التكنولوجيــا (الفقــرة  .)2كمــا ميكــن للــدول األعضــاء اختــاذ تدابــر مطابقــة ألحــكام
اتفاقيــة تريبــس هبــدف التصــدي للممارســات املفرطــة أو الضــارة باملناقشــة واملتعلقــة بإصــدار الرتاخيــص
املتضمنــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة ( الفقــرة  ،)2باإلضافــة إىل إمكانيــة الدخــول يف مشــاورات بــن الــدول
األعضــاء يف هــذا الشــأن (الفق ـرات  3و .) 4
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املبحث الثالث
الوســائل الكفيلة بضمان احــرام حقوق امللكية الفكرية
أوال ـ نطاق التطبيق :
تتنــاول وســائل تطبيــق محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة يف القســم األول مــن جزئهــا الثالــث االلتزامــات
العامــة الــي ختضــع هلــا مجيــع اإلجـراءات الــي يتــم اختاذهــا لضمــان احـرام حقــوق امللكيــة الفكريــة والــي
هتــدف إىل تعزيــز فعاليــة إج ـراءات محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة وتطبيــق بعــض املبــادئ األساســية
الــي تضمــن ســر اإلجـراءات بصفــة منتظمــة .وتتعلــق األقســام املواليــة باإلجـراءات التصحيحيــة املدنيــة
واإلداريــة ،والتدابــر املؤقتــة ،واملتطلبــات اخلاصــة املتعلقــة بتدابــر احلــدود املتعلقــة حبمايــة حقــوق امللكيــة
الفكريــة ،واإلج ـراءات اجلنائيــة.
وهتــدف هــذه املقتضيــات بشــكل عــام إىل إتاحــة وســائل فعالــة الســتخدامها مــن قبــل أصحــاب
احلقــوق هبــدف ضمــان احـرام حقوقهــم مــن جهــة وإىل تطبيــق هــذه اإلجـراءات بالشــكل الــذي ال خيلــق
عوائــق أمــام التجــارة املشــروعة وضمــان الوقايــة ضــد اإلفـراط يف اســتخدامها مــن جهــة أخــرى.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن اتفاقيــة تريبــس تنــص علــى الفــرق بــن التعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة
بشــكل عــام والــذي خيضــع إلج ـراءات وتدابــر تصحيحيــة مدنيــة وإداريــة وقضائيــة مــن جهــة والتقليــد
والقرصنــة مــن جهــة أخــرى الــذي ميثــل الشــكل األكثــر فداحــة يف جمــال التعــدي علــى احلقــوق والــذي
يســتدعي اختــاذ إجـراءات وتدابــر إضافيــة مبــا فيهــا تدابــر احلــدود واإلجـراءات اجلنائيــة .وتعــرف االتفاقيــة
الســلع املقلدة بالســلع اليت مت إجناز نســخ من عالمتها التجارية والســلع املقرصنة هي الســلع اليت تنتهك
حــق االستنســاخ املخــول ألصحــاب احلقــوق مبوجــب حقــوق املؤلــف واحلقــوق اجملــاورة.
ثانيا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية :االلتزامات العامة (المادة :)41
1.1تدخالت فعالة:
جيــب أن تتضمــن اإلج ـراءات الكفيلــة بضمــان اح ـرام احلقــوق تدخــات فعالــة ضــد أي عمــل
يرتتــب عليــه تعديــا علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة ،كمــا جيــب أن تكــون التدابــر التصحيحيــة سـريعة ملنــع
التعــدي علــى احلقــوق وردع إمكانيــات التعديــات الالحقــة.
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2.2إجراءات ال تحدث عوائق أمام التجارة:
جيــب تطبيــق اإلجـراءات الــي يتــم وضعهــا ملنــع التعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة بالشــكل الــذي
ال حتــدث عوائــق أمــام التجــارة املشــروعة وإتاحــة الوقايــة ضــد اإلفـراط يف اســتخدامها.
3.3إجراءات عادلة ومنصفة:
جيــب أن تكــون اإلجـراءات املذكــورة عادلــة ومنصفــة وأال تكــون مكلفــة ومعقــدة مــن دون مــرر وأال
تتضمــن آجــاال غــر معقولــة أو أي تأخــر غــر مــرر.
4.4قرارات كتابية ومعللة:
جيــب أن تتخــذ القـرارات املوضوعيــة (اجلوهريــة) يف القضايــا شــكال كتابيــا وأن يتــم تعليلهــا وأن يتــم
تزويــد األطـراف املتعارضــة هبــا دون تأخــر غــر مــرر وينبغــي أن تســتند علــى األدلــة الــي أقيمــت علــى
أساســها وإتاحــة الفرصــة لســماع األطـراف املتعارضــة (الفقــرة  3مــن املــادة .)41
5.5المراجعة القضائية للقرارات:
جيــب أن تتــاح لألط ـراف املتعارضــة إمكانيــة طلــب مراجعــة الق ـرارات اإلداريــة النهائيــة مــن قبــل
ســلطات قضائيــة (الفقــرة  4مــن املــادة .)41
6.6عدم االلتزام بإنشاء قضاء متخصص:
مل تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول األعضــاء بوضــع نظــام قضائــي منفصــل للنظــر يف قضايــا احـرام حقــوق
امللكيــة الفكريــة حبيــث يتــم االكتفــاء بتقدميهــا أمــام القضــاء العــادي الــذي يســهر علــى تطبيــق القانــون
بشــكل عــام .كمــا ال تلــزم االتفاقيــة نوعــا مــن توزيــع امل ـوارد بــن وســائل ضمــان اح ـرام حقــوق امللكيــة
الفكريــة وضمــان اح ـرام القانــون بصفــة عامــة (الفقــرة  5مــن املــادة  .)41ومــع ذلــك قامــت بعــض
الــدول بإنشــاء مصــاحل خاصــة مبكافحــة التقليــد والقرصنــة بشــكل فعــال ،كمــا عملــت بعــض الــدول علــى
متركــز القضايــا املتعلقــة حبقــوق امللكيــة الفكريــة يف واحــدة أو أكثــر مــن احملاكــم لتوفــر نــوع مــن القضــاء
املتخصــص.
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ثالثا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية :التدابير المدنية:
1.1إجراءات عادلة ومنصفة (المادة :)42
تلزم اتفاقية تريبس الدول األعضاء بتوفري إجراءات قضائية مدنية تعاجل كل األعمال أو النشاطات
املتضمنــة للتعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة .وتنــص االتفاقيــة علــى
مقتضيــات مــن شــأهنا ضمــان إج ـراءات قضائيــة مدنيــة منتظمــة .كمــا جيــب إبــاغ املدعــى عليهــم
باالدعــاءات خــال فــرة زمنيــة مناســبة وعــر إخطــار خطــي ودقيــق مبــا فيــه الكفايــة .وجيــب أن يتــاح
للمدعــى عليهــم إمكانيــة متثيلهــم مــن خــال مكاتــب حمامــاة مســتقلة وال جيــب أن تفــرض اإلج ـراءات
متطلبات مبالغ فيها متعلقة باحلضور الشخصي اإلجباري كما جيب إتاحة الفرصة لألطراف املتعارضة
لتقــدمي األدلــة وحتديــد املعلومــات الس ـرية ومحايتهــا.
2.2عناصر األدلة (المادة :)43
يف حــال كانــت األدلــة يف حــوزة الطــرف املعــارض جيــب أن تكــون احملكمــة خمولــة إلصــدار أمرهــا لــه
بتقــدمي األدلــة املذكــورة .ويف حــال رفــض الطــرف املعــارض اإلفصــاح عــن األدلــة الــي يف حوزتــه مــن دون
ســبب معقول ،جيب أن تكون احملكمة خمولة أن تصدر أحكامها على أســاس املعلومات املقدمة إليها،
شـريطة االســتماع ألطـراف الدعــوى.
3.3التدابير التصحيحية (المادة :)44
تلــزم اتفاقيــة تريبــس الــدول األعضــاء بإتاحــة إمكانيــة إصــدار أوامــر املنــع أي األوامــر القضائيــة
بإيقــاف التعــدي علــى احلقــوق هبــدف منــع دخــول ســلع مســتوردة تتضمــن تعديــا علــى احلقــوق مباشــرة
بعــد التخليــص اجلمركــي .وتظــل الــدول األعضــاء غــر ملزمــة يف حتريــك هــذه اإلجـراءات عندمــا يكــون
الشــخص تصــرف عــن حســن نيــة ومل يكــن يعلــم حــن حصــل علــى الســلع أو طلــب احلصــول عليهــا
قبــل أن تكــون لــه أســباب معقولــة ملعرفــة أن التعامــل يف هــذه الســلع يشــكل تعديــا علــى حــق مــن حقــوق
امللكيــة الفكريــة.
4.4تعويض األضرار (المادة :)45
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء بــأن تكــون للمحاكــم الصالحيــة إلصــدار أوامرهــا للمعتــدي علــى
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احلقــوق عــن قصــد أن يقــدم لصاحــب احلــق تعويضــات مناســبة عــن األضـرار الــي حلقــت بــه .كمــا جيــب
متكــن احملاكــم مــن إصــدار أوامــر للمعتــدي علــى احلقــوق بدفــع مصاريــف الدعــوى القضائيــة مبــا فيهــا
أتعــاب احملامــي .ويف حــال كان األمــر مناســبا يــؤذن للمحكمــة أن تصــدر أوامــر حتصيــل األربــاح و/أو
التعويضــات عــن األضـرار احملــددة ســلفاً حــى ولــو كان املتعــدي علــى احلقــوق قــد تصــرف عــن حســن نيــة.
5.5تدابير تصحيحية أخرى (المادة :)46
وحــى تضمــن وســيلة ردع فعالــة ضــد التعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة ،تنــص اتفاقيــة تريبــس
علــى أن تكــون للمحكمــة الصالحيــة يف إصــدار أوامرهــا بإبعــاد الســلع الــي تتضمــن تعديــا علــى احلقــوق
مــن القن ـوات التجاريــة أو بتدمريهــا إذا كانــت املقتضيــات الدســتورية تبيــح ذلــك .كمــا جيــب أن يــؤذن
للمحاكــم بإصــدار األوامــر بإبعــاد املـواد واألدوات الــي ســامهت بشــكل أساســي يف إنتــاج الســلع املعنيــة
مــن القن ـوات التجاريــة .وعنــد النظــر يف مثــل هــذه الدعــاوى جيــب علــى احملاكــم أخــذ نســبية خطــورة
التعــدي علــى احلقــوق بعــن االعتبــار مــع التدابــر التصحيحيــة الــي يتــم األمــر هبــا ،باإلضافــة إىل مصــاحل
األط ـراف الثالثــة .وفيمــا يتعلــق بالســلع املقلــدة للعالمــات التجاريــة فســحب العالمــة الــي مت وضعهــا
بطريقــة غــر مشــروعة ال تكفــي للســماح للســلع بنفــاذ القن ـوات التجاريــة.
6.6الحق في الوصول إلى المعلومة (المادة :)47
تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى إمكانيــة منــح الصالحيــة للســلطات القضائيــة إلصــدار أوامــر للمعتــدي
علــى احلقــوق هبــدف إخبــار صاحــب احلقــوق هبويــة األطـراف الثالثــة املشــاركة يف إنتــاج وتوزيــع الســلع أو
اخلدمــات املعنيــة بالتعــدي علــى احلقــوق باإلضافــة إىل قنواهتــا التجاريــة ،حبيــث تســاعد هــذه اإلجـراءات
أصحــاب احلقــوق علــى حتديــد مصــدر الســلع املخالفــة واختــاذ التدابــر الالزمــة ضــد األشــخاص الضالعــن
يف التعــدي علــى احلقــوق .كمــا تنــص االتفاقيــة علــى وجــوب تطبيــق هــذه األحــكام علــى أســاس نســبية
خطــورة التعــدي علــى احلقــوق.
7.7تعويضات لصالح المدعى عليه (المادة :)48
تنــص اتفاقيــة تريبــس كذلــك علــى ضمانــات ضــد االســتخدام املفــرط لإلج ـراءات اخلاصــة باح ـرام
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احلقــوق حيــث تقضــي بــأن يــؤذن للمحاكــم بإصــدار األوامــر للطــرف الــذي اســتخدم اإلجـراءات بشــكل
مفــرط بــأن يدفــع تعويضــات مناســبة للطــرف املتضــرر مقابــل الضــرر احلاصــل واملصاريــف الناجتــة عــن ذلــك
مبــا فيهــا أتعــاب احملامــي .وال يتــم اســتثناء الســلطات احلكوميــة وموظفيهــا مــن املســؤولية الــي تضعهــا أمــام
تدابــر تصحيحيــة إال إذا تصرفــت عــن حســن نيــة.
رابعا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية :التدابير المؤقتة:

1.1تدابير مؤقتة سريعة وفعالة:
تنــص اتفاقيــة تريبــس (املــادة  )41علــى وجــوب توفــر إج ـراءات فعالــة ضــد التعــدي علــى احلقــوق
وتدابــر تصحيحيــة سـريعة .ونظـرا لطــول فــرة اإلجـراءات القضائيــة ،فالبــد مــن أن تكــون احملاكــم خمولــة
إلصــدار أوامــر باختــاذ تدابــر مؤقتــة س ـريعة وفعالــة إليقــاف التعــدي علــى احلقــوق مباشــرة بعــد االدعــاء
بــه ( املــادة  .)50وجيــب أن يتــم اختــاذ التدابــر املؤقتــة يف حالتــن :األوىل للحيلولــة دون التعــدي علــى
احلقــوق والعمــل علــى منــع الســلع مــن دخــول القن ـوات التجاريــة وقن ـوات املوزعــن احملليــن مباشــرة بعــد
عمليــة التخليــص اجلمركــي ،والثانيــة تتعلــق بالتدابــر الالزمــة للحفــاظ علــى عناصــر إثبــات األعمــال
املتعلقــة بالتعــدي علــى احلقــوق.
وكــي تكــون التدابــر املؤقتــة فعالــة جيــب أن يتــم اختاذهــا دون إعــام ســابق للطــرف اآلخــر وبالتــايل
جيــب أن تكــون الســلطات القضائيــة خمولــة إلصــدار أوامــر دون الســماع للطــرف اآلخــر يف احلــاالت الــي
يكــون ذلــك مالئمــا ،وخاصــة يف حــال كان أي تأخــر مــن شــأنه أن حيــدث ضــررا غــر قابــل للتصحيــح
علــى صاحــب احلقــوق مــع وجــود خطــر ظاهــر بإتــاف عناصــر إثبــات التعــدي علــى احلقــوق (الفقــرة 2
مــن املــادة .)50
2.2تدابير أخرى :
ميكــن للمحاكــم أن تأمــر املدعــي بتزويدهــا بعناصــر اإلثبــات هبــدف ثبــوت صفــة صاحــب احلقــوق
وحالــة التعــدي عليــة أو أن التعــدي أصبــح وشــيكا (الفقــرة  5مــن املــادة  .)50ويف حــال مت اختــاذ تدابــر
مؤقتــة دون الســماع للطــرف اآلخــر جيــب إخبــار األط ـراف املتأثــرة بذلــك .وميكــن للمدعــى عليــه أن
مطلــب مراجعــة التدابــر املؤقتــة خــال فــرة زمنيــة معقولــة بعــد تلقيــه اإلشــعار بالتدابــر املذكــورة هبــدف
تغيريهــا أو إلغائهــا ( الفقــرة  4مــن املــادة .)50
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3.3تدابير الجتناب اإلفراط :
تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى بعــض الضمانــات هبــدف اجتنــاب االســتخدام املفــرط للتدابــر املؤقتــة،
حبيــث ميكــن للمحاكــم أن تصــدر أوامــر للمدعــي هبــدف توفــر ضمانــة مناســبة كافيــة حلمايــة املدعــى
عليــه واجتنــاب اإلف ـراط (الفقــرة  3مــن املــادة .)50
كمــا جيــب أن تكــون التدابــر املؤقتــة قابلــة لإللغــاء أو توقــف آثارهــا بطلــب مــن املدعــى عليــه يف
حــال مل يتــم بــدء إجـراءات تــؤدي إىل قـرارات موضوعيــة يف فــرة زمنيــة معقولــة حتددهــا الســلطة القضائيــة
(الفقــرة  6مــن املــادة  .)50ويف حــال إلغــاء التدابــر املؤقتــة أو إيقــاف العمــل هبــا بســبب إمهــال أو
نســيان مــن قبــل املدعــي أو يف حــال مت إظهــار عــدم التعــدي علــى احلقــوق جيــب أن تكــون الســلطات
القضائيــة خمولــة بإصــدار أوامــر للمدعــي بطلــب مــن املدعــى عليــه بتعويــض هــذا األخــر بالشــكل املناســب
تصحيحــا للضــرر احملــدث عليــه مــن جـراء هــذه التدابــر ( الفقــرة  7مــن املــادة .)50
4.4تطبيق نفس المبادئ على التدابير المؤقتة التي تمت في إطار إجراءات إدارية:
يتــم تطبيــق نفــس املبــادئ املذكــورة أعــاه علــى التدابــر املؤقتــة الــي مت إقرارهــا يف إطــار إج ـراءات
إداريــة.
خامسا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية :تدابير الحدود
1.1االلتزام بمنح المساعدة لذوي الحقوق من قبل اإلدارات الجمركية :
يف إطار الوسائل الكفيلة بضمان احرتام احلقوق ،توفر اتفاقية تريبس آليات داخلية إذا استخدمت
بفعاليــة تــؤدي إىل منــع التعــدي علــى احلقــوق مــن املصــدر .ومــع ذلــك تشــر االتفاقيــة يف نفــس الوقــت إىل
إمكانيــة عــدم التوصــل إىل نتائــج مــن خــال هــذه اآلليــات وتنــص علــى وســائل يف احلــدود تعمــل علــى
منــع وصــول الســلع املســتوردة للقنـوات التجاريــة مــن خــال تعــاون ومســاعدة اإلدارات اجلمركيــة للــدول
األعضــاء (القســم  4مــن اجلــزء املتعلــق بالوســائل الكفيلــة بضمــان احـرام حقــوق امللكيــة الفكريــة).
2.2نطاق التطبيق:
 أتنــص االتفاقيــة (املــادة  )51علــى أن ســلع العالمــات املقلــدة والســلع املقرصنــة املتضمنــة للتعــدي-206-

علــى احلقــوق واملوجهــة لالســترياد هــي علــى األقــل الــي جيــب أن تكــون موضــوع تدابــر أثنــاء عبورهــا
للحــدود لضمــان احـرام احلقــوق املرتبطــة هبــا .كمــا تــرك االتفاقيــة جمــال إضافــة أي حــق مــن حقــوق
امللكيــة األخــرى إىل تغطيــة تدابــر احلــدود لتقديــر الــدول األعضــاء.
ب-ال تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتغطيــة االســترياد املـوازي أو اســترياد احلــد األدىن (de
 )minimisحبيــث تركــت هلــا حريــة تطبيــق تدابــر احلــدود علــى االســتريادات املوازيــة (املذكــرة 13

املتعلقــة باملــادة  )51والــي تؤكــد علــى عــدم إلزاميــة تطبيــق اإلج ـراءات املذكــورة علــى االســتريادات
الــي مت إدخاهلــا لســوق بلــد آخــر مــن قبــل صاحــب احلقــوق أو مبوافقتــه .كمــا أن املــادة  60تســتثين
اســترياد احلــد األدىن مــن تطبيــق هــذه التدابــر واملتعلقــة بالســلع غــر ذات الطابــع التجــاري املقدمــة
بأعــداد قليلــة يف احلقائــب الشــخصية للمســافرين أو الــي يتــم شــحنها ضمــن إرســاليات صغــرة.
ج -ميكــن تطبيــق هــذه اإلج ـراءات علــى الصــادرات والســلع يف وضــع ترانزيــت حبيــث تــرك االتفاقيــة
للــدول األعضــاء صالحيــة اختــاذ القـرار فيمــا يتعلــق بتطبيــق التدابــر احلدوديــة علــى الســلع املوجهــة
للتصديــر أو الــي توجــد يف وضــع ترانزيــت والــي تشــكل تعديــا علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة.
3.3السلطات المختصة :
تلــزم اتفاقيــة تريبــس كل دولــة مــن الــدول األعضــاء أن تعــن « ســلطة خمتصــة « ذات طابــع إداري أو
قضائــي يتــم اللجــوء إليهــا بطلــب مقــدم مــن قبــل ذوي احلقــوق الختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر حدوديــة (املــادة
 .)51ويف هــذا اإلطــار جيــب علــى مقــدم الطلــب أن يــزود الســلطة املختصــة بعناصــر اإلثبــات الــي تؤكــد
ادعــاء التعــدي علــى احلقــوق وتوصيــف مفصــل للســلع .كمــا جيــب علــى الســلطة املختصــة إخبــار مقــدم
الطلــب بقبــول أو عــدم قبــول الطلــب والفــرة الزمنيــة املتعلقــة بــه وإعطــاء التوجيهــات الالزمــة للســلطات
اجلمركيــة (املــادة  .)52وجيــب بعــد ذلــك علــى مقــدم الطلــب القيــام ببــدء اإلج ـراءات هبــدف احلصــول
علــى قـرار مــن احملكمــة .كمــا تفــرض االتفاقيــة وضــع نظــام يســمح باختــاذ تدابــر بطلــب مــن ذوي احلقــوق
لكــن تظــل الــدول حــرة يف فــرض اختــاذ هــذه التدابــر مببــادرة مــن الســلطات املختصــة ( املــادة  58توضــح
التدابــر املمكــن اختاذهــا تلقائيــا).
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4.4إجراءات لمنع اإلفراط في تطبيق تدابير الحدود :
تغطــي األحــكام املتعلقــة بتدابــر احلــدود علــى وجــه اخلصــوص التدابــر املؤقتــة الــي يتــم اختاذهــا حيــال
الســلع املســتوردة الــي تشــمل تعديــا علــى احلقــوق .وتوفــر عــددا مــن التدابــر املطابقــة للتدابــر املنصــوص
عليهــا يف املــادة  50مــن االتفاقيــة واملتعلقــة بالتدابــر القضائيــة املؤقتــة .وميكــن للســلطات املختصــة أن
تشــرط مــن مقــدم الطلــب أن يوفــر وديعــة أو ضمانــة مناســبة وكافيــة حلمايــة املدعــى عليــه والســلطات
املختصــة ومنــع اإلفـراط يف اســتخدام التدابــر املذكــورة .لكــن ال جيــوز هلــذه الضمانــات أن تشــكل عنصــر
تثبيط لتقدمي طلب اختاذ التدابري املذكورة ( الفقرة  1من املادة  .)53كما جيب إشــعار املســتورد ومقدم
الطلــب يف أقــرب اآلجــال حبجــز الســلع (املــادة  .)54ويف حــال مل يقــم مقــدم الطلــب خــال عشــرة
أيــام ببــدء اإلجـراءات املؤديــة إىل اختــاذ قـرار قضائــي يتــم اإلفـراج عــن الســلع ومنحهــا حريــة الوصــول إىل
القنـوات التجاريــة.
وفيمــا يتعلــق بالســلع املفــرض أهنــا تتضمــن تعديــا علــى احلقــوق املخولــة مبوجــب الرســوم والنمــاذج
الصناعيــة ،أو بـراءات االخـراع ،أو تصاميــم الدوائــر املتكاملــة ،أو بيانــات غــر مفصــح عنهــا ،جيــب أن
يتــاح للمســتورد إمكانيــة اإلفـراج عــن الســلع ووضعهــا يف القنـوات التجاريــة مقابــل وديعــة أو ضمانــة مببلــغ
ٍ
كاف حلمايــة صاحــب احلقــوق ضــد أي تعـ ٍـد حــى ولــو مل يقــم ببــدء اإلجـراءات املؤديــة إىل قـرار قضائــي.
ويف حــال بــدء اإلج ـراءات القضائيــة للوصــول لق ـرار قضائــي ميكــن للســلطة القضائيــة أن تتمســك مبنــع
حريــة حتــرك الســلع وفقــا إلجـراءات قضائيــة مؤقتــة ويتــم تطبيــق مقتضيــات املــادة  53مــن االتفاقيــة علــى
هــذه احلــاالت.
كمــا تتيــح مقتضيــات االتفاقيــة إمكانيــة التعويــض للســلع الــي تضــررت مــن احلجــز غــر املــرر مــن
قبــل مقدمــي الطلــب أو مــن حجــز الســلع الــي مت فســحها للقن ـوات التجاريــة بســبب عــدم قيــام مقــدم
الطلــب ببــدء إج ـراءات مؤديــة إىل اختــاذ ق ـرار قضائــي (املــادة .)56
5.5حق الفحص واإلشعار :
تلــزم االتفاقيــة الســلطات املختصــة بإتاحــة إمكانيــة فحــص الســلع الــي قامــت املصــاحل اجلمركيــة
حبجزهــا مــن قبــل صاحــب احلقــوق هبــدف إثبــات ادعائــه .ويف حــال أثبتــت احملكمــة بق ـرار موضوعــي
التعــدي علــى احلقــوق ،تقــوم الســلطات املختصــة بإشــعار صاحــب احلقــوق باألشــخاص اآلخريــن
-208-

املشــاركني يف قن ـوات التوزيــع هبــدف اختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر ضدهــا (املــادة .)57
6.6التدابير التصحيحية :
جيــب أن تكــون الســلطات املختصــة خمولــة إلصــدار أمــر بإتــاف الســلع املتضمنــة للتعــدي علــى
احلقــوق أو جعلهــا خــارج القن ـوات التجاريــة بالشــكل الــذي مينــع أو يزيــل الضــرر علــى ذوي احلقــوق.
ويتــم تطبيــق نفــس املبــادئ املنصــوص عليهــا يف املــادة  46املتعلقــة بالتدابــر التصحيحيــة املدنيــة مثــل التـزام
النســبية (التدابــر التصحيحيــة مبقــدار التعــدي) يتــم تطبيقهــا كذلــك علــى التدابــر احلدوديــة.
أمــا بالنســبة لســلع العالمــة املقلــدة فيجــب علــى للســلطات املختصــة أال تســمح بإعــادة تصديــر
الســلع املعنيــة يف شــكلها األصلــي وال بإخضاعهــا لنظــام مجــارك آخــر مــا عــدا يف إطــار ظــروف اســتثنائية.
وجيــب أن يتــم تطبيــق التدابــر التصحيحيــة مــن دون إحلــاق الضــرر باحلقــوق األخــرى املتعلقــة بالقيــام
بإجـراءات بالنســبة للحقــوق األخــرى مثــل طلــب التعويــض يف إطــار دعــوى مدنيــة وبشــرط إتاحــة إمكانيــة
طلــب املراجعــة للمدعــى عليــه مــن قبــل ســلطة قضائيــة (املــادة .)59
سادسا ـ الوسائل الكفيلة بضمان احترام حقوق الملكية الفكرية :اإلجراءات الجنائية
1.1نطاق التطبيق:
تنــص االتفاقيــة علــى اإلجـراءات اجلنائيــة يف القســم اخلامــس مــن اجلــزء املخصــص للوســائل الكفيلــة
بضمــان احـرام حقــوق امللكيــة الفكريــة (املــادة  )61الــي تلــزم الــدول األعضــاء بتوفــر هــذه اإلجـراءات
علــى األقــل بالنســبة لألعمــال املقصــودة لتقليــد ســلع العالمــات التجاريــة أو القرصنــة الــي تتضمــن
تعديــا علــى حقــوق املؤلــف مت اقرتافــه علــى نطــاق جتــاري .وتــرك االتفاقيــة للــدول األعضــاء حريــة توفــر
اإلج ـراءات اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باألعمــال األخــرى املتضمنــة للتعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة،
وخاصــة عندمــا يتــم اقرتافــه عــن قصــد وعلــى نطــاق جتــاري.
2.2العقوبات :
جيــب أن تتضمــن العقوبــات الســجن و/أو الغرامــات الكافيــة للــردع مناســبة مــع مســتويات
العقوبــات املطبقــة علــى اجلنــح ذات اخلطــورة املماثلــة .ويف احلــاالت املناســبة ،جيــب أن تشــمل العقوبــات
اجلنائيــة كذلــك حجــز ومصــادرة وإتــاف الســلع املعنيــة وكافــة املـواد واألدوات الــي ســامهت يف إنتاجهــا
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املبحث الرابع
اكتســاب حقوق امللكيــة الفكرية والحفاظ عليها
ال تنــص اتفاقيــة تريبــس بالتفصيــل علــى إجـراءات اكتســاب حقــوق امللكيــة الفكريــة واحلفــاظ عليهــا
واكتفــت ببعــض األحــكام العامــة يف هــذا املوضــوع وذلــك اجتنابــا للصعوبــات غــر املــررة الــي قــد ترتتــب
علــى اســتخدام هــذه اإلجـراءات واملمكــن أن تعرقــل التطبيــق العــادي للحمايــة املطلوبــة مبوجــب االتفاقيــة.
1 .1احترام إجراءات شكلية معقولة :
مبوجــب االتفاقيــة (املــادة  )62ميكــن أن تشــرط الــدول األعضــاء الكتســاب حقــوق امللكيــة الفكريــة
واحلفــاظ عليهــا احـرام إجـراءات شــكلية معقولــة فيمــا يتعلــق بالعالمــات التجاريــة ،واملؤشـرات اجلغرافيــة،
والرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،والـراءات ،والدوائــر املتكاملــة.
2 .2تسجيل حقوق الملكية الفكرية:
عندمــا يشــرط التســجيل الكتســاب حقــوق امللكيــة الفكريــة ،جيــب أن متكــن اإلج ـراءات مــن
التســجيل يف آجــال معقولــة بالشــكل الــذي يتــم معــه اجتنــاب تقليــص غــر مــرر لفــرة احلمايــة (الفقــرة
 2مــن املــادة .)62
3 .3شروط أخرى :
جيــب أن ختضــع اإلج ـراءات املتعلقــة باكتســاب حقــوق امللكيــة الفكريــة واحلفــاظ عليهــا ،يف حــال
النــص يف تش ـريعات الدولــة العضــو علــى مثــل هــذه اإلج ـراءات مبــا فيهــا إج ـراءات اإللغــاء اإلداري
واالع ـراض ،جيــب أن ختضــع للمبــادئ العامــة املتعلقــة بالق ـرارات واملراجعــات املشــار إليهــا يف الفقــرة 2

و 3مــن املــادة ( 41الفقــرة  4مــن املــادة  .)62وجيــب علــى القـرارات اإلداريــة النهائيــة أن ختضــع إلمكانيــة
املراجعــة مــن قبــل ســلطة قضائيــة أو شــبه قضائيــة كمــا جــاء يف الفقــرة  5مــن املــادة .41
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املبحث الخامس
تنفيــذ اتفاقيــة جوانب حقوق امللكية الفكريــة املتصلة بالتجارة  :اإلخطار
1.1اإلخطار بالقوانين واللوائح:
تلــزم االتفاقيــة الــدول األعضــاء (الفقــرة  2مــن املــادة  ) 63بإخطــار منظمــة التجــارة العامليــة مــن
خــال جملــس تريبــس بالقوانــن واللوائــح املتعلقــة مبواضيــع االتفاقيــة وتنفيــذ االلتزامــات املنبثقــة عنهــا .ونظـرا
للتعقيــدات املمكنــة يف متابعــة تنفيــذ االلتزامــات املذكــورة مــن قبــل الــدول األعضــاء فقــد مت إعــداد منــوذج
مــن قبــل ســكرتارية منظمــة التجــارة العامليــة علــى شــكل اســتمارة يتــم الــرد علــى األســئلة املتضمنــة هبــا.
2.2اإلخطار بتنفيذ مبدأ المعاملة الوطنية:
وتنــص الفقــرة  3مــن املــادة  1والفقــرة  1مــن املــادة  3مــن االتفاقيــة علــى إمكانيــة حتديــد تعريــف
املســتفيدين واملعاملــة الوطنيــة ش ـريطة إخطــار املنظمــة بذلــك مــن خــال جملــس تريبــس.
3.3اإلخطار بتنفيذ مبدأ الدولة األولى بالرعاية:
وفيمــا يتعلــق مببــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة ،تنــص املــادة  4علــى أن يتــم تعميــم مجيــع املي ـزات
واألفضليــات واحلصانــات الــي يتــم تقدميهــا مــن قبــل دولــة عضــو ملواطــي دولــة عضــو أخــرى علــى مواطــي
كافة الدول األعضاء األخرى مباشــرة ومن دون شــروط .ويتضمن هذا االلتزام بعض االســتثناءات اليت
تشــمل املي ـزات واألفضليــات واحلصانــات الــي مت تقدميهــا يف إطــار اتفاقيــات دوليــة أبرمــت قبــل دخــول
اتفاقيــة تريبــس حيــز النفــاذ شـريطة أن يتــم إخطــار جملــس تريبــس وأن ال تشــكل مصــدر متييــز تعســفي غــر
مــرر ضــد مواطــي الــدول األعضــاء األخــرى.
4.4اإلخطار بنقاط االتصال:
تلــزم االتفاقيــة يف مادهتــا  69الــدول األعضــاء بإنشــاء نقــاط اتصــال لــدى اإلدارات املختصــة هبــدف
التعــاون وهبــدف إزالــة التجــارة الدوليــة يف الســلع املنطويــة علــى انتهــاك حقــوق امللكيــة الفكريــة وإخطــار
منظمــة التجــارة العامليــة بنقــاط االتصــال املذكــورة.
-211-

5.5اإلخطار ببرامج التعاون الفني ونقاط االتصال المتعلقة بها:
تلــزم املــادة  67الــدول املتقدمــة بتقــدمي املســاعدة الفنيــة للــدول الناميــة وللبلــدان األقــل منـوا بطلــب مــن
هــذه األخــرة وفقــا لإلجـراءات والرتتيبــات الــي يتــم االتفــاق عليهــا بــن أطـراف التعــاون الفــي .وتشــمل
املســاعدة الفنيــة صياغــة القوانــن واللوائــح املتعلقــة حبمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ومنــع اإلفـراط وإنشــاء
مؤسســات وتدريــب املوظفــن والكـوادر .وتلــزم االتفاقيــة الــدول املتقدمــة بإخطــار جملــس تريبــس بالربامــج
املتاحــة يف هــذا اجملــال وإخطــار اجمللــس كذلــك بنقــاط االتصــال املتعلقــة بالتعــاون الفــي.
6.6اإلخطار بالتحفيزات المقدمة من قبل الدول األعضاء المتقدمة:
حتث اتفاقية تريبس من خالل املادة  66الدول املتقدمة على تقدمي حتفيزات للشركات واملؤسسات
التابعة هلا هبدف تشــجيع نقل التكنولوجيا إىل البلدان األقل منوا لتمكينها من إرســاء قاعدة تكنولوجية
صلبــة وفعالــة .وبالتــايل فالــدول األعضــاء املتقدمــة ملزمــة بإخطــار جملــس تريبــس مبــا يتــم اختــاذه مــن تدابــر
لتنفيــذ هــذه األحكام.
7.7تقاسم المعلومات فيما يتعلق بتطبيق القوانين والممارسات الخاصة :
تقــوم الــدول األعضــاء كذلــك بتقاســم املعلومــات حــول قوانينهــا وممارســاهتا يف إطــار أعمــال جملــس
تريبس املتعلقة « باستعراض القوانني التطبيقية « ،واستعراض كيفية تنفيذ املقتضيات املتعلقة باملؤشرات
اجلغرافيــة ،واســتعراض تنفيــذ أحــكام املــادة ( 27:3)bحــول قابليــة أو عــدم قابليــة محايــة الـراءات بالنســبة
لالخرتاعــات املتعلقــة باحليوانــات ،ومحايــة األصنــاف النباتيــة.

-212-

املبحث السادس
املفاوضات الحالية واملســتقبلية
أشــارت اتفاقيــة جوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة إىل بعــض املواضيــع الــي أبقتهــا
مفتوحــة للمفاوضــات وأخــرى متــت إضافتهــا لربنامــج املفاوضــات خــال جولــة الدوحــة اإلمنائيــة الــي
أطلقــت يف نوفمــر  .2001وميكــن تلخيــص املفاوضــات يف جمــال حقــوق امللكيــة الفكريــة يف احملــاور
التاليــة:
1 .1وضــع نظــام لإلخطــار وتســجيل املؤش ـرات اجلغرافيــة املتعلقــة بالنبيــذ و املشــروبات الروحيــة ،ومــد
املســتوى العــايل حلمايــة املؤش ـرات اجلغرافيــة إىل منتجــات أخــرى غــر النبيــذ واملشــروبات الروحيــة.
2 .2اتفاقية جوانب امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة.
3 .3قابليــة تطبيــق املــادة  23مــن اتفــاق جــات يف إطــار اتفاقيــة تريبــس املتعلقــة باالمتنــاع عــن تقــدمي
شــكاوى يف إطــار نظــام تســوية املنازعــات يف حــال غيــاب انتهــاك واضــح اللتزامــات الــدول األعضــاء.
4 .4إمكانية سحب بعض االخرتاعات املتعلقة باحليوانات والنباتات من محاية الرباءات.
أوال ـ وضــع نظــام متعــدد األط ـراف لتســجيل المؤش ـرات الجغرافيــة المتعلقــة بالمشــروبات
الروحيــة ،ومــد المســتوى العالــي لحمايــة المؤش ـرات الجغرافيــة إلــى منتجــات أخــرى غيــر النبيــذ
والمشــروبات الروحيــة:

تشــر املؤشـرات اجلغرافيــة كمــا ســبق ذكــره إىل أمســاء أماكــن يتــم اســتخدامها لتحديــد املنشــأ واجلــودة
أو السمعة أو أي خصائص أخرى متيز السلع مثل “ ”Champagne” “Tequilaأو “”Roquefort
 .ويناقــش جملــس تريبــس يف إطــار تفويــض مــن مؤمتــر الدوحــة (برنامــج عمــل الدوحــة) مســألة إقامــة نظــام
تســجيل متعــدد األط ـراف ملنتجــات النبيــذ واملشــروبات الروحيــة ومــد املســتوى العــايل حلمايــة املؤش ـرات
اجلغرافيــة ملنتجــات أخــرى غــر منتجــات النبيــذ واملشــروبات الروحيــة.
ثانيا ـ اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة:
مت مــن خــال الفقــرة  6مــن بيــان الدوحــة بتاريــخ  14نوفمــر  2001حــول اتفاقيــة جوانــب حقــوق
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امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة والصحــة العامــة تفويــض جملــس تريبــس للبحــث عــن حلــول س ـريعة
للمشــاكل املتعلقــة بالصعوبــات الــي تواجــه البلــدان الــي ال تتوفــر علــى قــدرات كافيــة لتصنيــع األدويــة
أو ال تتوفــر علــى تلــك القــدرات باملــرة يف قطــاع صناعــة األدويــة ،وذلــك باللجــوء إىل نظــام الرتاخيــص
اإلجباريــة بشــكل فعــال يف إطــار اتفاقيــة تريبــس.
وبعــد عامــن مــن تــدارس املوضــوع توصلــت الــدول األعضــاء بتاريــخ  30أغســطس  2003الختــاذ
قـرار يف اجمللــس العــام ميكــن مــن تنفيــذ الفقــرة  6مــن بيــان الدوحــة املذكــور حبيــث مت االتفــاق علــى صيغــة
قانونيــة هبــدف تعديــل اتفاقيــة تريبــس لتمكــن الــدول الفقــرة مــن اســترياد املـواد الصيدليــة الــي تكــون يف
حاجــة هلــا بأســعار خمفضــة وذلــك يف إطــار نظــام الرتاخيــص اإلجباريــة .وينــص تعديــل اتفاقيــة تريبــس علــى
تغيــر الفقــرة ( )fمــن املــادة  31الــي تنــص قبــل التعديــل علــى حصــر الرتاخيــص اإلجباريــة علــى تصنيــع
األدويــة لتمويــن الســوق احملليــة فقــط حبيــث ميكــن يف حــاالت حمــددة إصــدار تراخيــص إجباريــة هبــدف
التصديــر .ويف انتظــار اكتمــال إج ـراءات التعديــل املذكــور مت اختــاذ ق ـرار يقضــي باســتثناء مــن تطبيــق
أحــكام املــادة املذكــورة حلــن وضــع التعديــل يف شــكله النهائــي ودخولــه حيــز النفــاذ.
ويتخــذ الق ـرار شــكل «مســاح» أو «تنــازل» ( )Waiverمؤقــت يســمح ملصانــع الــدول األعضــاء
تصنيــع نســخ ( )Genericملـواد صيدليــة أو مـواد تشــخيص طــي تتوفــر علــى بـراءات اخـراع يف إطــار
تراخيــص إجباريــة متكــن مــن تصديــر املنتجــات إىل الــدول املســتوردة املقبولــة يف إطــار النظــام املذكــور.
ويســري القـرار املذكــور حلــن تعديــل الفقــرة ( )fمــن املــادة  31مــن اتفاقيــة تريبــس.
وبعــد ذلــك مت إق ـرار التعديــل مبوجــب ق ـرار اجمللــس العــام بتاريــخ  6ديســمرب  2005الــذي يتضمــن
حتويــل االســتثناء املؤقــت (اســتثناء مــن تطبيــق الفقــرة ( )fمــن املــادة  31بالنســبة للمصــدر إىل دولــة
مســتوردة مقبولــة حســب الرتتيبــات املتفــق عليهــا يف اجمللــس العــام) إىل تعديــل دائــم يتــم دخولــه حيــز
النفــاذ بتصديــق ثلثــي أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة ( .)109وقــد مت حلــد اآلن تصديــق  75دولــة
باإلضافة إىل االحتاد األورويب من بينها مملكة البحرين ( 4أغسطس  )2009واململكة العربية السعودية
( 29مايــو  )2012ودولــة قطــر ( 6أبريــل  )2016مــن دول جملــس التعــاون.
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هذا وقد تم تحديد شروط استخدام النظام فيما يلي:
−إخطار جملس تريبس من قبل الدول النامية مع استثناء البلدان األقل منوا من اإلخطار املذكور.
−استخدام النظام بشكل كامل أو ملواجهة حاالت صحية طارئة وألهداف غري جتارية.
−اإلخطار باسم املنتج والكميات املرتقبة من املنتج املعين.
−إظهار عدم توفر البلد على قدرات صناعية يف القطاع املذكور أو ضعف يف القدرات.
−تأكيد وجود املنتج حتت محاية براءة االخرتاع.
−مت حتديــد الــدول املصــدرة يف الــدول الــي تنتــج وتصــدر مـواد صيدليــة إىل دول مســتوردة مقبولــة يف
إطــار ق ـرار اجمللــس العــام بتاريــخ  30أغســطس .2003
−تعويــض صاحــب احلقــوق مــن قبــل املصــدر يف إطــار نظــام الرتاخيــص اإلجباريــة بالقــدر الــذي
يتناســب مــع القيمــة االقتصاديــة بالنســبة للبلــد املســتورد واملتعلقــة باملنتــج املصــدر إليــه.
ويف نفــس ســياق القـرار املذكــور أعلنــت عــدد مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة ،مــن
بينهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر ودولــة الكويــت مــن دول جملــس التعــاون ،عــن عزمهــا يف حــال
اســتخدام النظــام املذكــور هبــدف التصديــر أهنــا لــن تقــوم بذلــك إال يف إطــار األوضــاع الطارئــة واحلاجــة
القصــوى يف البلــدان املســتوردة .ومــن جهــة أخــرى أعلنــت عــدد مــن الــدول املتقدمــة األعضــاء يف املنظمــة
عــن عزمهــا عــدم اســتخدام النظــام املذكــور بصفتهــا أقطــارا مســتوردة.
ثالثــا ـ قابليــة تطبيــق المــادة  23مــن اتفــاق جــات فــي إطــار اتفاقيــة تريبــس واالمتنــاع عــن تقديــم
شــكاوى فــي إطــار نظــام تســوية المنازعــات فــي حــال غيــاب انتهــاك واضــح اللتزامــات الــدول
األعضــاء:
تنــص اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة علــى أحقيــة الدولــة العضــو يف الطعــن و تقــدمي شــكاوى إذا
مــا تضــررت مصاحلهــا أو امليـزات املفــروض أن تنبثــق عــن عضويتهــا يف املنظمــة بســبب عمــل تقــوم بــه
دولــة عضــو أخــرى حــى و لــو مل تكــن هــذه األخــرة يف وضــع انتهــاك ألحــكام االتفاقيــات.
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ويف هــذا اإلطــار تــرى بعــض الــدول أن هــذا احلــق جيــب أن يســري علــى كل االتفاقيــات مبــا فيهــا
اتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة نظ ـرا للتجربــة الــي حصلــت عليهــا الــدول األعضــاء
مــن خــال أعمــال نظــام تســوية املنازعــات .يف حــن تــرى غالبيــة الــدول األعضــاء أنــه ليــس هنــاك مــكان
التفاقيــة حقــوق امللكيــة الفكريــة املتعلقــة بالتجــارة يف إطــار تقــدمي الشــكاوى و الطعــن يف حــاالت عــدم
انتهــاك أحــكام االتفاقيــة نظـرا لصعوبــة اإلثباتــات القانونيــة يف هــذه احلــاالت.
ويف انتظــار التوصــل إىل احلــل النهائــي يف املوضــوع  ،يتخــذ املؤمتــر الــوزاري يف دوراتــه قـرارات مبواصلــة
النظــر يف املوضــوع إىل أن يتــم التوصــل إىل توافــق حــول احلــل النهائــي .و يف انتظــار ذلــك ،جيــب علــى
الــدول األعضــاء أن متتنــع عــن تقــدمي شــكاوى تتعلــق باتفاقيــة تريبــس يف إطــار املــادة  XXIIIمــن اجلــات.
مضمون قرار المؤتمر الوزاري المنعقد في نيروبي بتاريخ ديسمبر :2015
−االمتنــاع عــن تقــدمي شــكاوى يف حــاالت عــدم انتهــاك أحــكام اتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق
امللكيــة الفكريــة حبيــث ينــص القـرار الــوزاري علــى اســتثناء اتفاقيــة اجلوانــب التجاريــة حلقــوق امللكيــة
الفكريــة مــن أحــكام املــادة  XXIIIمــن االتفــاق العــام للتعريفــة و التجــارة (اجلــات).
−و تقضي املادة  XXIIIاملذكورة بثبوت احلق يف اللجوء إىل تقدمي شكاوى أمام الدول األعضاء
يف منظمــة التجــارة العامليــة حينمــا تتضــرر دولــة عضــو مــن عمــل دولــة عضــو أخــرى حــى و لــو مل
تكــن هــذه األخــرة يف حالــة انتهــاك اللتزاماهتــا.
رابعا ـ إمكانية سحب بعض االختراعات المتعلقة بالحيوانات والنباتات من حماية البراءات:
تنــص اتفاقيــة تريبــس علــى إعــادة النظــر يف (املــادة  ) b 27:3املتعلقــة باملعــارف التقليديــة والتنــوع
البيولوجــي والــي تغطــي مســألة إخضــاع أو عــدم إخضــاع بعــض املنتجــات احليوانيــة والنباتيــة ل ـراءات
االخـراع .وتنــص الفقــرة  19مــن بيــان الدوحــة ( )2001علــى تفويــض جمللــس تريبــس لدراســة العالقــة بــن
اتفاقيــة تريبــس ومعاهــدة األمــم املتحــدة حــول التنــوع البيولوجــي وكيفيــة محايــة األصنــاف النباتيــة باإلضافــة
إىل محايــة املعــارف التقليديــة والفولكلــور .وهتــدف املفاوضــات يف آخــر املطــاف إىل تعديــل اتفاقيــة تريبــس
هبــدف محايــة األصنــاف النباتيــة واحليوانيــة ضــد مــا يســمى بالقرصنــة البيولوجيــة.
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كمــا هتــدف املفاوضــات إىل حتديــد املســتوى املمكــن حلمايــة املعــارف التقليديــة والفولكلــور  .ويف
هــذا اإلطــار ميكــن أن نذكــر اآلراء املختلفــة يف املوضــوع والــي تعكســها املواقــف التاليــة:
−يطالــب الفريــق األول ،املكــون مــن الربازيــل واهلنــد وتايالنــد وعــدد مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة والــدول
اإلفريقيــة ،بتعديــل اتفاقيــة تريبــس علــى النحــو الــذي يلــزم مقــدم طلــب ال ـراءة باإلفصــاح عــن بلــد
املنشــأ للمـواد البيولوجيــة واملعــارف التقليديــة املســتخدمة يف االخـراع وأن يقــدم عناصــر إثبــات تؤكــد
حصولــه علــى موافقــة مســبقة مت منحهــا يف إطــار «معرفــة مجيــع العناصــر احمليطــة باملوضــوع « كمــا
متــت اإلشــارة إىل ذلــك يف معاهــدة األمــم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي ،باإلضافــة إىل إثبــات التقاســم
العــادل واملنصــف للميـزات.
−تقــرح سويسـرا نظــام تنفيــذ معاهــدة التعــاون يف جمــال الـراءات (الوايبــو) لفــرض اإلفصــاح عــن منشــأ
املـوارد البيولوجيــة واملعــارف التقليديــة عنــد تقــدمي طلــب الـراءة حبيــث ميكــن رفــض منــح الـراءة حــال
االمتنــاع عــن االمتثــال هلــذا الشــرط.
−يقــرح االحتــاد األورويب دراســة إمكانيــة إرغــام مقــدم طلــب إيــداع الـراءة علــى اإلفصــاح مبصــدر املـواد
البيولوجيــة املســتخدمة يف االخـراع مــع حتديــد النتائــج القانونيــة لعــدم تنفيــذ هــذه االلتزامــات خــارج
نطــاق تطبيــق قانــون الـراءات.
−تــرى الواليــات املتحــدة أن أفضــل الطــرق لتحقيــق أهــداف معاهــدة التنــوع البيولوجــي املتعلقــة
بالوصــول إىل املـواد البيولوجيــة وتقاســم امليـزات هــي تطبيــق التشـريعات الوطنيــة وعلــى أســاس ذلــك
إبـرام ترتيبــات واتفاقــات وعقــود ميكــن أن تتضمــن التزامــات متعلقــة باإلفصــاح يف حــال تطبيــق جتــاري
للم ـوارد البيولوجيــة أو املعــارف التقليديــة.

-217-

املبحث السابع
انعكاســات على اتفاقية جوانــب حقوق امللكية الفكرية
املتصلــة بالتجــارة يف دول مجلس التعاون
عملــت دول جملــس التعــاون علــى تكييــف تشـريعاهتا علــى املســتوى الوطــي مــع املتطلبــات القانونيــة
التفاقيــة جوانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة (تريبــس) مبوجــب عضويتهــا يف منظمــة التجــارة
العامليــة .كمــا عــززت عملهــا املشــرك وجهودهــا اجلماعيــة يف إطــار االتفاقيــة االقتصاديــة املوحــدة بقوانــن
موحدة يف جمايل براءات االخرتاع والعالمات التجارية.
أوال ـ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون :
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
اإلمارات العربية المتحدة

−قانــون احتــادي (2002 )7
املتعلــق حبقــوق املؤلــف
واحلقــوق اجملــاورة

الملكية الصناعية
−قانون احتادي رقم (  ) 17لسنة  2002م بشأن تنظيم
ومحايــة امللكيــة الصناعيــة ل ـراءات االخ ـراع و الرســوم
والنمــاذج الصناعيــة املعــدل للقانــون االحتــادي رقــم ()44
لســنة 1992
−قانــون احتــادي ( 2002 )8املعــدل للقانــون االحتــادي
( 1992 )37املتعلــق بالعالمــات التجاريــة

مملكة البحرين

قانون حقوق املؤلف ()2001

	−قانــون رقــم (  ) 14لســنة  2006بتعديــل بعــض أحــكام
القانــون رقــم (  )1لســنة  2004بشــأن ب ـراءات االخ ـراع
ومنــاذج املنفعــة
	−قانون الرسوم والنماذج الصناعية (2006 )6
	−قانون محاية املؤشرات اجلغرافية (2004 )16
	−قانون تصاميم الدوائر املتكاملة (2006 )5

−قانون العالمات التجارية (2006 )11
−قانون األسرار التجارية (2003 )7
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المملكة العربية السعودية

−قانــون حقــوق املؤلــف (مرســوم
ملكــي رقــم  M/41بتاريــخ
 2رجــب 30( 1424
أغســطس )2003

−نظــام ب ـراءات االخ ـراع والتصميمــات التخطيطيــة
للــدارات املتكاملــة واألصنــاف النباتيــة والنمــاذج
الصناعيــة بتاريــخ 2004/07/17

−اللوائــح التنفيذيــة لقانــون
حقــوق املؤلــف

−الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ب ـراءات االخ ـراع
والتصميمــات التخطيطيــة للــدارات املتكاملــة
واألصنــاف النباتيــة والنمــاذج الصناعيــة

−الئحــة إج ـراءات احلــدود
املتعلقــة بالعالمــات التجاريــة
وحقــوق املؤلــف

−قانــون العالمــات التجاريــة (مرســوم ملكــي رقــم
 M/21بتاريــخ  17أغســطس 2002
−الالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية
−قانون املنافسة والئحته التنفيذية
−القواعد اإلجرائية لديوان املظامل

سلطنة عمان

−قانــون حقــوق املؤلــف واحلقوق
اجملاورة (2008 )65
−الالئحــة التنفيذيــة لقانــون
حقــوق املؤلــف (ق ـرار وزاري
رقــم ()103لســنة 2008

−قانــون حقــوق امللكيــة الصناعيــة  :املرســوم الســلطاين
( )67لســنة 2008
−الالئحــة التنفيذيــة لقانــون حقــوق امللكيــة الصناعيــة
2008
(الق ـرار الــوزاري ( )105لســنة
−املرســوم الســلطاين رقــم ( )49لســنة  2009حــول
املصنفــات النباتيــة اجلديــدة
−قانــون تنظيــم إنتــاج األقـراص البصريــة الضوئيــة وأجـزاء
إنتاجهــا  :املرســوم الســلطاين رقــم (2008 )66

دولة قطر

−قانــون ( 2002 )7املتعلــق
حبمايــة حقــوق املؤلــف
واحلقــوق اجملــاورة

−مرســوم بقانــون رقــم ( )30لســنة  2006بإصــدار
قانــون ب ـراءات االخ ـراع
−قانــون ( 2002 )9املتعلــق حبمايــة العالمــات التجاريــة
واملؤشـرات اجلغرافيــة
−قانــون ( 2005 )6املتعلــق حبمايــة تصاميــم للدوائــر
املتكاملــة
−قانــون رقــم ( 2005 )5املتعلــق حبمايــة األس ـرار
التجاريــة
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دولة الكويت

−قانــون  71لســنة  2013بإصــدار قانــون ب ـراءات
االخ ـراع لــدول جملــس التعــاون
−قانــون ( 1962 )4املتعلــق (ب ـراءات االخ ـراع)
والنمــاذج الصناعيــة
−مرســوم قانــون ( 1999 )64املتعلــق حبمايــة امللكيــة
الفكريــة
−مذكــرة توضيحيــة ملرســوم قانــون املتعلــق حبمايــة امللكيــة
الفكريــة

ثانيا ـ حقوق الملكية الفكرية في إطار العمل المشترك :
تعــد جمــاالت حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن اجملــاالت اهلامــة للتعــاون املشــرك بــن دول جملــس التعــاون
حبيــث مت اعتمــاد نظــام موحــد حلمايــة بـراءات االخـراع ،وقانــون موحــد منوذجــي لتعزيــز محايــة العالمــات
التجاريــة يف دول اجمللــس ليعكســا مــدى االهتمــام القــوي الــذي توليــه دول اجمللــس هلــذه اجملــاالت احليويــة
وأمهيــة اجلهــود املبذولــة هبــدف تعزيــز املنــاخ املالئــم لتشــجيع االخـراع واإلبــداع مــن جهــة ودعــم املبــادالت
التجاريــة واالســتثمار ونقــل التكنولوجيــا مــن جهــة أخــرى.
وأمــا يف جمــال ب ـراءات االخ ـراع فقــد مت اعتمــاد « نظــام ب ـراءات االخ ـراع لــدول جملــس التعــاون»
علــى شــكل قانــون موحــد للدفــع جبهــود االخـراع وتوفــر البيئــة املالئمــة للمخرتعــن وتشــجيعهم ،وتســهيل
إجـراءات احلصــول علــى الـراءة ومحايــة االخرتاعــات املرتبطــة هبــا وذلــك باختصــار إجـراءات طلــب منــح
ب ـراءات االخ ـراع وتقــدمي املخــرع لطلــب واحــد إىل مكتــب ب ـراءات االخ ـراع جمللــس التعــاون لــدول
اخلليــج العربيــة ومنحــه بعــد اســتيفاء الشــروط بـراءة اخـراع تتيــح الخرتاعــه احلمايــة القانونيــة مــن التعــدي
يف مجيــع دول جملــس التعــاون بــدال مــن تكـرار اإلجـراءات لــدى مكاتــب بـراءات االخـراع الوطنيــة .ويف
هــذا اإلطــار يســتطيع مقــدم الطلــب تقــدمي عــدة طلبــات للمكاتــب الوطنيــة القائمــة أو تقــدمي طلــب واحــد
للمكتــب اإلقليمــي ليغطــي مجيــع الــدول األعضــاء وبالتــايل فلــه االختيــار حســب مــا يـراه مناســباً لــه.
ويؤكــد التوافــد اهلــام ملقدمــي طلبــات بـراءات االخـراع علــى مكتــب بـراءات االخـراع لــدول جملــس
التعــاون أمهيــة هــذا املســار ملــا لــه مــن دور يف نشــر ثقافــة امللكيــة الفكريــة والتوعيــة بأمهيتهــا إضافــة إىل
جــودة ب ـراءات االخ ـراع الــي مينحهــا املكتــب خاصــة وأن غالبيــة الطلبــات املودعــة يف املكتــب مملوكــة
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لشــركات عامليــة .ومــن بــن أكــر الــدول إيداعــا لطلبــات ب ـراءات اخ ـراع لــدى املكتــب خــال األع ـوام
األربعــة املاضيــة بالتتابــع حســب عــدد الطلبــات الواليــات املتحــدة األمريكيــة ( )451واململكــة العربيــة
الســعودية ( )171و سويس ـرا ( )159وهولنــدا ( )132وأملانيــا (.)114
ويف جمــال العالمــات التجاريــة اعتمــدت دول اجمللــس « قانــون العالمــات التجاريــة لــدول جملــس
التعــاون» الــذي يشــكل قانونــا منوذجيــا يوحــد األحــكام الواجــب تنفيذهــا علــى مســتوى كافــة دول اجمللــس
وإطــارا قانونيــا تعمــل ضمنــه اجلهــات املختصــة لــدى الــدول األعضــاء لتســجيل العالمــات التجاريــة
ومحايــة احلقــوق املخولــة ملالكيهــا يف كافــة دول اجمللــس بعــد تســجيلها يف إحــدى اجلهــات الوطنيــة .وإذا
كان القانــون املوحــد لـراءات االخـراع يوفــر إمكانيــة اختيــار مــكان إيــداع طلــب الـراءة إمــا يف املكاتــب
الوطنيــة أو لــدى املكتــب اإلقليمــي املوحــد ،فــإن قانــون العالمــات التجاريــة لــدول اجمللــس يوحــد األحكام
املطبقــة يف محايــة العالمــات التجاريــة ويــرك جمــال تســجيلها للجهــات املختصــة يف كل دولــة مــن دول
اجمللــس مــع سـريان مفعــول التســجيل الواحــد يف كافــة دول اجمللــس.
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اجلزء الرابع

أنظمــة املتابعة واملراجعة والطعون

وضعــت منظمــة التجــارة العامليــة عــدة أنظمــة لضمــان الشــفافية يف أعماهلــا ومتابعــة تنفيــذ التزامــات
الــدول األعضــاء واســتعراض السياســات التجاريــة للــدول األعضــاء ،وتســوية النزاعــات الــي قــد تنشــب
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــات و االلتزامــات املتضمنــة هبــا.
ويف إطــار متابعــة تنفيــذ االلتزامــات املتضمنــة يف االتفاقيــات وضعــت منظمــة التجــارة العامليــة نظــام
إخطــار يلــزم الــدول األعضــاء بإخطــار أمانــة املنظمــة واللجــان واجملالــس املتخصصــة بــكل مــا يتعلــق
بتنفيــذ االتفاقيــات مــن بينهــا التش ـريعات واللوائــح واإلج ـراءات والتدابــر ونقــاط االســتعالم وغريهــا مــن
املعلومــات املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــات بصفــة خاصــة وبالتجــارة بصفــة عامــة.
أمــا خبصــوص السياســات التجاريــة فقــد وضعــت منظمــة التجــارة العامليــة نظــام اســتعراض للسياســات
التجاريــة للــدول األعضــاء يتــم برجمتهــا بشــكل دوري علــى فـرات ختتلــف حســب حصــة كل دولــة عضــو
يف التجــارة الدوليــة و مســتواها التنمــوي.
وفيما يتعلق بتسوية املنازعات اليت قد تنشب بني الدول األعضاء مت إنشاء نظام تسوية املنازعات
الذي يعترب من أهم وأســرع األنظمة لتســوية املنازعات الدولية عرب العامل.
وســنقتصر يف هــذا الفصــل علــى عــرض اجلوانــب اخلاصــة بنظــام اســتعراض السياســات التجاريــة
ونظــام تســوية املنازعــات.
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املبحث األول
نظام اســتعراض السياســات التجارية للدول األعضاء
تعــد مراقبــة السياســات التجاريــة الوطنيــة مــن الوظائــف األساســية والدائمــة ملنظمــة التجــارة العامليــة
(املادة الثالثة من اتفاق مراكش املؤسس ملنظمة التجارة العاملية) هبدف ضمان الشفافية يف اإلجراءات
والتدابــر الــي تتخذهــا الــدول األعضــاء يف اجملــاالت التجاريــة وعالقاهتــا باملبــادالت التجاريــة .وتعتمــد
هــذه املراقبــة أساســا علــى نظــام اســتعراض السياســات التجاريــة الــذي ختضــع لــه مجيــع الــدول األعضــاء
بصفــة دوريــة مــع اختــاف تــردد االســتعراضات حســب املســتوى التنمــوي للدولــة العضــو املعنيــة وحصتهــا
يف التجــارة الدوليــة.
ويتــم اســتعراض السياســات التجاريــة داخــل جهــاز مراجعــة السياســات التجاريــة الــذي هــو يف الواقــع
اجمللــس العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة املكــون مــن ممثلــي مجيــع الــدول األعضــاء والــذي يتــم العمــل فيــه وفقــا
إلجـراءات خاصــة .وتظهــر أمهيــة نظــام اســتعراض السياســات التجاريــة يف كــون منظمــة التجــارة العامليــة
وضعتــه ضمــن مســؤولية اجمللــس العــام جمتمعــا يف إطــار خمتلــف .ويغطــي اســتعراض السياســات التجاريــة
الوطنيــة كل املواضيــع املتعلقــة بالتجــارة يف الســلع باإلضافــة إىل جتــارة اخلدمــات وحقــوق امللكيــة الفكريــة.
وتشــكل االســتعراضات املذكــورة نوعــا مــن التقييــم الــذي جتريــه الــدول األعضــاء للسياســات التجاريــة
املتبعــة مــن قبــل الدولــة العضــو املعنيــة علــى أســاس إعــان للسياســة العامــة تقدمهــا الدولــة العضــو املعنيــة
وتقريــر تعــده أمانــة منظمــة التجــارة العامليــة بتنســيق وثيــق مــع اجلهــات املعنيــة يف الدولــة.
ويهدف نظام استعراض السياسات التجارية بصفة عامة إلى:
•تعزيز الشفافية وفهم السياسات واملمارسات التجارية من خالل متابعة دورية.
•التعريــف بالسياســات التجاريــة للــدول األعضــاء لــدى العمــوم وإثـراء النقــاش العــام والنقــاش فيمــا بــن
احلكومــات حــول القضايــا املطروحــة.
•إتاحة نوع من التقييم متعدد األطراف آلثار السياسات التجارية على النظام التجاري الدويل.
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وختضــع مجيــع الــدول األعضــاء لنظــام اســتعراض السياســات التجاريــة بصفــة دوريــة ويف إطــار جــدول زمــي
ختتلــف فرتاتــه كالتــايل:
−بالنســبة للقــوى التجاريــة األربــع األوىل ( االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة والصــن واليابــان) كل
ســنتني؛
−بالنسبة للدول الستة عشر املوالية يف ترتيب حصصها يف التجارة الدولية :كل أربع سنوات.
−بالنسبة لباقي الدول األعضاء :كل ست سنوات.
−بالنسبة للبلدان األقل منوا :فرتات أطول.
ويف هذا اإلطار مت استعراض السياسات التجارية لدول اجمللس حىت اآلن حسب اجلدول التايل:
جدول استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون:
الدولة

تاريخ االستعراض

تقرير احلكومة

تقرير املنظمة

تقرير االجتماع

اإلمارات

 24ـ  26أبريل 2006

WT/TPR/G/162

WT/TPR/S/162

WT/TPR/M/162

 27ـ  29مارس 2012

WT/TPR/G/262

WT/TPR/S/262

WT/TPR/M/262

 11ـ  13أكتوبر 2000

WT/TPR/G/74

WT/TPR/S/74

WT/TPR/M/74

 18ـ  20يوليو 2007

WT/TPR/G/185

WT/TPR/S/185

WT/TPR/M/185

 22ـ  24أبريل 2014

WT/TPR/G/294

WT/TPR/S/294

WT/TPR/M/294

 25ـ 27يناير 2012

WT/TPR/G/256

WT/TPR/S/256

WT/TPR/M/256

 4ـ  6أبريل 2016

WT/TPR/G/333

WT/TPR/S/333

WT/TPR/M/333

 25ـ  27يونيو 2008

WT/TPR/G/201

WT/TPR/S/201

WT/TPR/M/201

 22ـ  24أبريل 2014

WT/TPR/G/295

WT/TPR/S/295

WT/TPR/M/295

 21ـ  23فرباير 2005

WT/TPR/G/144

WT/TPR/S/144

WT/TPR/M/144

 22ـ  24أبريل 2014

WT/TPR/G/296

WT/TPR/S/296

WT/TPR/M/296

 7ـ  9فرباير 2012

WT/TPR/G/258

WT/TPR/S/258

WT/TPR/M/258

البحرين

السعودية
عمان
قطر
الكويت
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املبحث الثاني
نظام تسوية النزاعات
يعــد نظــام تســوية املنازعــات يف منظمــة التجــارة العامليــة أحــد أعمــدة النظــام التجــاري متعــدد
األط ـراف ويســاهم مســامهة هامــة يف اســتقرار االقتصــادي العاملــي ،حبيــث إنــه مــن دون وســيلة كفيلــة
بتســوية النزاعــات يظــل نظــام القواعــد يف منظمــة التجــارة العامليــة غــر ذي فعاليــة نظ ـرا الحتمــال عــدم
تطبيقــه مــن قبــل الــدول األعضــاء.
ويعتمــد نظــام تســوية املنازعــات علــى قواعــد واضحــة وإجـراءات صارمــة وجــدول زمــي حمــدد للنظــر
يف النزاعــات املطروحــة .ويتــم اختــاذ القـرارات األوليــة مــن قبــل جمموعــة خـراء خاصــة ( )Panelعلــى أن
تتــم املوافقــة عليهــا أو رفضهــا مــن قبــل جهــاز تســوية املنازعــات الــذي مــا هــو إال اجمللــس العــام الــذي يضــم
ممثلــي مجيــع الــدول األعضــاء جمتمعــن يف حلــة قضائيــة.
كمــا يتيــح نظــام تســوية املنازعــات إمكانيــة اســتئناف احلكــم األويل لــدى جهــاز االســتئناف الــذي
يتــم تشــكيله مــن قبــل جهــاز تســوية املنازعــات (اجمللــس العــام يف حلتــه القضائيــة) حبيــث يتكــون مــن ســبعة
أعضاء/خـراء يف القانــون والتجــارة الدوليــة يتــم تعيينهــم لفــرة أربــع ســنوات.
وتتعلــق املنازعــات يف غالبيتهــا حبــاالت عــدم الت ـزام الــدول بتعهداهتــا مبوجــب عضويتهــا يف منظمــة
التجــارة العامليــة .وأمــام احتمــال وقــوع انتهــاكات لاللتزامــات والقواعــد اتفقــت الــدول األعضــاء علــى
اللجــوء لنظــام متعــدد األطـراف لتســوية املنازعــات بــدال مــن اختــاذ إجـراءات أحاديــة ملواجهــة االنتهــاكات
املذكــورة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق اإلجـراءات املتفــق عليهــا واحـرام األحــكام الصــادرة عــن النظــام.
وينشــأ الن ـزاع عندمــا تتخــذ دولــة عضــو إج ـراءات يف السياســة التجاريــة أو أي ق ـرار مــن نــوع آخــر
تعتــره دولــة عضــو أخــرى أو دول أعضــاء انتهــاكا التفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة أو عــدم اح ـرام
اللتزاماهتــا .كمــا ميكــن جملموعــة ثالثــة مــن الــدول األعضــاء أن تتشــكل كــدول ذات مصلحــة ممــا مينحهــا
بعــض احلقــوق يف الدعــوى املطروحــة.
هــذا وكان االتفــاق العــام للتعريفــة والتجــارة قــد أنشــأ نظــام تســوية املنازعــات لكــن مــن دون جــدول
زمــي واضــح ممــا جعــل املنازعــات والدعــاوى املطروحــة تأخــذ وقتــا طويــا يف طريقهــا حنــو التســوية أو
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تظــل أحيانــا معلقــة ال يتــم الفصــل فيهــا علــى اإلطــاق .هلــذا الســبب جــاءت منظمــة التجــارة العامليــة يف
إطــار اتفــاق التفاهــم الــذي أبــرم يف ختــام جولــة أوروغـواي بنظــام جديــد يتوفــر علــى هيكلــة وإجـراءات
تتســم بأكثــر قــدر مــن الوضــوح والدقــة والصرامــة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق باجلــدول الزمــي املتعلــق بالنظــر يف
الدعــاوى والفصــل فيهــا دون تأخــر حبيــث ال جيــوز أن تفــوق اإلجـراءات اخلاصــة بالدعــوى املطروحــة فــرة
زمنيــة تفــوق عامــا واحــدا أو مخســة عشــر شــهرا إذا كانــت القضيــة تســتدعي اللجــوء الســتئناف احلكــم
األويل.
كمــا أن نظــام تســوية املنازعــات اجلديــد مينــع الــدول األعضــاء مــن تعليــق احلكــم املعلــن مــن قبــل
جمموعــة اخلـراء مــن خــال اعـراض دولــة واحــدة عليــه داخــل جهــاز تســوية املنازعــات كمــا كان احلــال
عليــه يف إطــار نظــام تســوية املنازعــات جلــات  1947الــذي كان يعتمــد علــى التوافــق يف اختــاذ القـرارات.
فاألحــكام الصــادرة عــن جمموعــة اخلـراء أو جهــاز االســتئناف يتــم اعتمادهــا بصــورة آليــة مــن قبــل جهــاز
تســوية املنازعــات (اجمللــس العــام) إال إذا كان هنــاك أمجــاع لرفــض احلكــم ممــا يســتدعي موافقــة مجيــع
الــدول األعضــاء مبــا فيهــا الدولــة أو الــدول املوافقــة واملعارضــة للحكــم وهــذا أمــر مســتحيل .وجتلــى هنــا أن
النظــام القضائــي اجلديــد عكــس ســر اآلليــة الــي كانــت ســارية يف عهــد اتفــاق جــات القــدمي حبيــث يلــزم
النظــام اجلديــد اإلمجــاع لرفــض احلكــم وليــس لقبولــه.
وقبــل اللجــوء إىل اجلانــب القضائــي لنظــام تســوية املنازعــات يفضــل الــدول األعضــاء الدخــول يف
مشــاورات بــن احلكومــات املعنيــة هبــدف إجيــاد حلــول للنـزاع املطــروح يف إطــار الرتاضــي بــن املتنازعــن.
وبعــد إصــدار احلكــم (املوافقــة مــن قبــل جهــاز تســوية املنازعــات /اجمللــس العــام علــى تقريــر جمموعــة
اخلـراء) جيــب علــى الدولــة العضــو املدعــى عليهــا يف حــال خســرت الدعــوى أن متتثــل للحكــم وأن تنفــذ
توصيــات تقريــر جمموعــة اخلـراء وأن تعلــن عــن نيتهــا يف ذلــك خــال فــرة ال تفــوق  30يومــا .وإذا تعــذر
عليهــا ذلــك البــد أن تدخــل يف مشــاورات مــع الدولــة العضــو املدعيــة هبــدف التوافــق علــى تعويضــات
مناســبة (ختفيــض الرســوم اجلمركيــة مثــا) .ويف حــال مل يتوصــل الطرفــان إىل اتفــاق بشــأن التعويضــات
تطلــب الدولــة العضــو املدعيــة اإلذن مــن جهــاز تســوية املنازعــات بفــرض عقوبــات حمــددة علــى الدولــة
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العضــو املدعــى عليهــا تكــون عــادة يف نفــس القطــاع املتعلــق بالدعــوى ( مثــل تعليــق التزاماهتــا اجلمركيــة
جتــاه الدولــة املدعــى عليهــا).
كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أن نظــام تســوية املنازعــات ملنظمــة التجــارة العامليــة يهتــم بصفــة حصريــة
بالنزاعــات بــن الــدول (احلكومــات) أثنــاء تطبيــق التزاماهتــا يف إطــار عضويتهــا يف املنظمــة ،وال يعــى
بالنزاعــات بــن الــدول والشــركات واألشــخاص يف عالقاهتــا التجاريــة وال بالشــركات فيمــا بينهــا.
ولالطــاع علــى الفـرات احملــددة للنظــر يف الدعــاوى املطروحــة علــى أنظــار نظــام تســوية املنازعــات
وإمتــام اإلجـراءات املتعلقــة هبــا وتقــدمي األحــكام يف إطــار نظــام تســوية املنازعــات ،نقــدم فيمــا يلــي اجلــدول
الزمــي املتعلــق بذلــك:
الجدول الزمني إلجراءات تسوية المنازعات:
املشاورات

 60يوماً

تكوين جمموعة اخلرباء

 45يوماً

تقدمي تقرير جمموعة اخلرباء للدول املعنية

 6أشهر

تقدمي تقرير جمموعة اخلرباء للدول األعضاء

 3أسابيع

اعتماد التقرير من قبل جهاز تسوية املنازعات

 60يوماً

جمموع اإلجراءات بدون إجراءات االستئناف

عام واحد

تقدمي تقرير االستئناف

 60ـ  90يوماً

اعتماد تقرير االستئناف

 30يوماً

جمموع اإلجراءات مبا فيها إجراءات االستئناف

عام وثالثة أشهر

ويف هــذا اإلطــار جتــدر اإلشــارة إىل أن دول اجمللــس شــاركت يف عــدد مــن الدعــاوى املطروحــة علــى
أنظــار نظــام تســوية املنازعــات مبســتويات متفاوتــة كأط ـراف ثالثــة ذات مصلحــة فقــط وليــس كأط ـراف
أساســية يف الدعــاوى املذكــورة .و فيمــا يلــي جــدول يلخــص مشــاركة دول اجمللــس حــى اآلن كأط ـراف
ثالثــة يف نظــام تســوية املنازعــات:
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ملخص مشاركة دول مجلس التعاون في نظام تسوية المنازعات كأطراف ثالثة:
عدد الدعاوى

موضوعات الدعاوى

اإلمارات

1

اإلغراق

البحرين

1

اإلغراق والتدابري التعويضية

السعودية

28

اإلغـراق والتدابــر التعويضيــة و امللكيــة الفكريــة وعوائــق التجــارة والرســوم البيئيــة
وغريهــا

عمان

8

امللكية الفكرية واإلغراق وإعاقة التجارة وقيود على التصدير

قطر

0

الكويت

1

اإلغراق والتدابري التعويضية
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خالصة :
متثل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية القواعد اليت حتكم سري العالقات التجارية الدولية واملبادالت
بــن الــدول األعضــاء يف جمــاالت التجــارة يف الســلع واخلدمــات .كمــا تتضمــن هــذه االتفاقيــات قواعــد
تضمــن محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة يف إطــار املبــادالت التجاريــة وأثنــاء ترويــج املنتجــات داخــل
احلــدود الوطنيــة .كمــا تتضمــن هــذه االتفاقيــات إىل جانــب القواعــد امللزمــة عــددا مــن اآلليــات املمكــن
اســتخدامها لضمــان تنفيــذ التزامــات الــدول األعضــاء مــن جهــة وتعزيــز االســتفادة مــن احلقــوق املنبثقــة
عــن االتفاقيــات مــن جهــة أخــرى.
ويظــل االطــاع والتعــرف علــى القواعــد واآلليــات املذكــورة والرفــع مــن الوعــي بقضايــا منظمــة التجــارة
العامليــة وانعكاســاهتا القانونيــة واالقتصاديــة والفنيــة أم ـرا يف غايــة األمهيــة بالنســبة للمســئولني واملهتمــن
بــدول جملــس التعــاون .كمــا أن االطــاع علــى هــذه القواعــد واآلليــات لوحــده ال يــؤدي الغــرض بأكملــه
بقــدر مــا يكــون اســتخدامها واالســتفادة منهــا بأكــر قــدر ممكــن هــو اهلــدف النهائــي مــن الرفــع مــن
مســتوى املعرفــة يف هــذه اجملــاالت.
كمــا أن الرفــع مــن مســتوى املعرفــة لقواعــد منظمــة التجــارة العامليــة وآلياهتــا املختلفــة مــن شــأنه أن
يشــكل بالنســبة للمســئولني يف دول جملــس التعــاون قاعــدة أساســية لإلعــداد اجليــد واملشــاركة وتعزيــز
املواقــف يف املفاوضــات التجاريــة احلاليــة واملســتقبلية سـواء الــي يتــم إطالقهــا يف منظمــة التجــارة العامليــة أو
تلــك الــي يتــم إجراؤهــا يف إطــار اإلعــداد إلبـرام اتفاقيــات التجــارة احلــرة بــن دول جملــس التعــاون وباقــي
دول العــامل.
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مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
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