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 شكر وعرف ان
 

 شكر اهلل العلي القدير على توفيقو لنا في إكمال ىذا العمل .ن

  ونتقدم بالشكر إلى:

ل بالحبيب" على صبره  امكعبد ال" *األستاذ المشرف الدكتور
داتو المبذولة وإرشاداتو لنا  و وعلى كل مجي ،معنا في ىذا العمل

صو الشديد على إتمام ىذا العمل بأحسن صورة إن شاء  القيمة وحر 
 اهلل  

*كما ال يفوتنا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرين على عناء  
ومشقة قراءة ىذه المذكرة وتقييميا وعلى كل ما سيقدمونو لنا  
من انتق ادات وتوجييات الشك ستكون في مستوى مكانتيم  

 العلمية  المرموقة.

إلى الجامعي خاصة    االبتدائيمن الطور    *إلى كل أساتذتنا
 .'بوصبيع صالح رحيمة'الدكتورة  

 

 



 

 اإلىداء
 على ساىرة كانت والتي الوجود ىذا في إنسانة أعز إلى جيدي ثمرة أىدي
 أجازييا ف لن ليا فعلت ميما والتي مصلحتي على حرصت والتي طيلة حياتي نجاحي

ن  أ وجل عز اهلل من رجوأ و رتيبة   الغالية أمي بي إلى تفكيرىا من لحظات لحظة
 .عمرىا في طيلي

 في يقصر ولم ساعدني الذي الغنيعبد   الغالي والدي إلى العمل ىذا أىدي كما
 .عمره في طيلي أن    وجل عز اهلل من وأدعول  العم ىذا إلتمام شيء معي أي

 .المليم     لعايشالعزيز   أخي إلى

وإلى اخواتي وأخواني   مرال. وليد والعزيزة المليمة وإلى أوالد أختي   أختي إلى
 األعزاء.

 .بعيد من أو قريب من يعرفني من لك إلى  .أراه ما دو أحببتو منل  ك إلى

  ،منصف خالدي   ،عمار خاليفة   ،باىي  محمد الصغير   ،عمار موساوي  إلى كل أصدق ائي  
 أحمد حمي و أحمد المداح .

  "أنيب ويوال توكل عليو العظيم   باهلل إال توفيقي وما"     

                                                                               

                                                                               

 مصط              فى

 



 

 داء                            اإلى
 على ساىرة كانت والتي الوجود ىذا في إنسانة أعز إلى جيدي ثمرة أىدي
 أجازييا ف لن ليا فعلت ميما والتي مصلحتي على حرصت والتي طيلة حياتي نجاحي

ن  أ وجل عز اهلل من أرجو و الزىراء   الغالية أمي بي إلى تفكيرىا من لحظات لحظة
 .عمرىا في طيلي

 أي في قصري ولم ساعدني الذي األخضر الغالي والدي إلى العمل ىذا أىدي كما
 .عمره في طيلي أن    وجل عز اهلل من وأدعول  العم ىذا إلتمام شيء معي

كما أىدي ثمرة جيدي ىذا إلى كافة أخوتي وأخواتي وإلى أبناء وبنات أخوتي  
 وأخواتي خاصة أسماء .

 .أراه أن   ندو  أحببتو منل  ك إلى

 .بعيد من أو قريب من يعرفني من لك إلى  

خاليفة )خالد .. علي .. إبراىيم    ،أحمد المداح  ،   وانيرضمصطفي  إلى كل أصدق ائي  
..(و  ...تجاني  ... عبد الرزاق ..ياسين ...عبد الحميد ...نصر ... صالح ...حسين ..توفيق  

  ،كشي خالد  

  "أنيبو  والي توكل عليو العظيم   باهلل إال توفيقي وما"        

 

                                                                                    عم                             ار

 

                                                



 

 
 

 اإلى                            داء
 على ساىرة كانت والتي الوجود ىذا في إنسانة أعز إلى جيدي ثمرة أىدي
 أجازييا ف لن ليا فعلت ميما والتي صلحتيم على حرصت والتي طيلة حياتي نجاحي

 أن يطيل وجل عز اهلل من أرجو و  ليلى الغالية أمي بي إلى تفكيرىا من لحظات لحظة
 .عمرىا في

 يقصر ولم ساعدني الذي محمد الناصر الغالي والدي إلى العمل ىذا أىدي كما
 .عمره يف طيلي أن    عز وجل اهلل من وأدعول  العم ىذا إلتمام شيء معي أي في

الى جدي العزيز الحاج األخضر والى جدتي الكريمة    كما أىدي ثمرة جيدي ىذا
 ونتمنى من اهلل ان بحفظيما ويطيل عمرىما.  مبروكة

اخوتي ابراىيم وعبد الباسط واخواتي أميرة والغالية والى ابن اخي أحمد أمين  إلى  و 
 ونتمنى ليم التوفيق والسداد.

حمي ، أحمد دقو ، أحمد المداح ، أيمن نعيمي    الى أصدق ائي لخضر ممي ، أحمد
 (عبد العالي ... رضا ... بدر الدين ... علي ... حبيب ... نجيب ... ربيع   )وخالدي  

 

 "وما توفيقي إال باهلل العظيم  عليو توكل واليو أنيب"

 

 

 منصف



 

 
 

 

 الملخص

زبصصها ليس يف ؾبال البيئة بل يف  اىتمت اؼبنظمة العاؼبية للتجارة دبوضوع البيئة كموضوع رئيسي رغم أن

ؾبال تنظيم التجارة وضمان انسياهبا ولكن للبيئة عالقة بالتجارة متمثلة يف قواعد ربرير التجارة والتأثًن اؼبتبادل بٌن 

تكريس  مت ذلك، ضوء على للتجارة، العاؼبية اؼبنظمة يف إطار واسع بشكل بالبيئة االىتمام مت كماالتجارة والبيئة  

 .روغوايو ألاوتتمثل يف عبنة التجارة والبيئة واتفاقية البيئة  تتضمن ضباية واتفاقيات  عبان

 

 
 

Résumé 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’intéresse de près à 
l’environnement, même si sa spécialisation n’est pas du domaine Le 
domaine de la réglementation du commerce et de son flux, mais 
l’environnement est lié au commerce représenté dans les règles de la 
libéralisation du commerce et de l’influence mutuelle Entre commerce 
et environnement À la lumière de ces considérations, des comités et des 
accords sur la protection de l’environnement ont été établis dans le 
cadre de (OMC) et de cycle d’Uruguay. 
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 ،ومع تزايد ىذه اػبالفات ،منذ عقود عرفت نضم التجارة الدولية خالفات ذات اتصال دبوضوع البيئة
وكذا  ،فتح نقاش حول اهبابيات ،اليت كثًنا ما عرضت أمام قضاء اعبات ومنة بعده أمام اؼبنضمة العاؼبية لتجارة

أخرىا  ،بعد عدة جوالت من اؼبفاوضات1947وىذا ما أخذ أطراف اعبات  ،ـباطر ربرير التجارة على البيئة
كمنظمة   ،1995( إىل بعث اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اعتبارا من فاتح يناير 1993-1986جولة أروجواي )

النظام التجاري الدويل اؼبعتمد من خالل بعث عدة اتفاقات تضمن ربرير التجارة  متخصصة عهد ؽبا تأطًن
 الدولية وتسوية اػبالفات 

 ،رغم النتائج السلبية احملتملة على البيئة جراء ىذا التحرير و كما مت بعث عبنة خاصة بالتجارة والبيئة ،عنها الناصبة
وكذا العالقة بٌن اتفاقيات متعددة  ،تطلع ببحث اؼبمكن للتوفيق بٌن السياسات التجارية والسياسات البيئية

اؼبتعلقة حبماية البيئة.ويعترب جهاز اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  األطراف للمنظمة العاؼبية لتجارة واالتفاقيات الدولية 
من خالل آليات تقوية  ،(1994لتسوية اػبالفات من أىم اإلقبازات اليت توصلت إليها جولة  أروجواي سنة )

ليت ميزة بعد القصور وعدم الفعالية ا ،دور اؼبنظمة يف تسوية اػبالفات احملتملة عند تنفيذ االتفاقيات اؼبتصلة هبا
نظرا بغياب ىيئات قضائية وتنفيذية ـبولة باإلشراف على حل اػبالفات وتنفيذ األحكام اؼبرتبطة  1947اعبات 

يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة باعتبار اؽبدف اغبقيقي الذي أنشأت من  استثنائي اىتمامإذا كانت البيئة  هبا.
اؼبنظمة يف حل اػبالفات ذات  اختصاصع معو النظر يف مدى فذلك يستنب ،أجلو ىو تنظيم التجارة  الدولية

 اؼبقررة يف ؾبال ضباية البيئة ودور ىذا التدخل  باالستثناءاتالبعد البيئي السيما تلك اؼبرتبطة خبالفات ذبارية أو 

بارات الرئيسية يف يعد التفاعل بٌن البيئة الطبيعية والتجارية من االعتيف ترقية تطوير قواعد القانون الدويل للبيئة.
صياغة ووضع السياسات االقتصادية والبيئية لكل دولة من دول العامل خاصة يف ظل تزايد ربرير التجارة الدولية 
وزيادة تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر واالتفاقيات الدولية من جهة وتعاظم مشكالت البيئية وانعكاساهتا 

 :التالية اإلشكالية طرح يبكن اؼبنطلق ىذا ومنوم من جهة أخرى. واالجتماعية يف عامل الي االقتصادية 

 إلى أي مدى تراعي منظمة التجارة العالمية حماية البيئة دون المساس بحرية التجارة الدولية؟ 

 وتندرج ربت ىذه اإلشكالية ؾبموعة من التساؤالت الفرعية نوجزىا يف اآليت:

 ؟اؼبختلفة للقطاعات التنموية اػبطط يف البيئية االعتبارات راعاةىل هتدف السياسات البيئية العامة إىل م-
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 ىل تؤثر التجارة الدولية على البيئة ؟ -

اختصاص  الدولية من التجارية االتفاقيات تنفيذ حول األعضاء الدول بٌن تنشأ قد اليت اؼبنازعات يف الفصلىل -
 ؟اؼبنظمة العاؼبية لتجارة

 الفرضيات:

 ساؤالت نقوم بصياغة الفرضيات اآلتية:وإجابة على ىذه الت

وتقييم  ،اؼبختلفة للقطاعات التنموية اػبطط يف البيئية االعتبارات هتدف السياسات البيئية العامة إىل مراعاة -
 اآلثار البيئة يف ـبتلف اؼبشاريع.

 تؤثر التجارة الدولية على البيئة بشكل كبًن من الناحيتٌن اإلهبابية والسلبية. -

 تنفيذ حول األعضاء الدول بٌن تنشأ قد اليت اؼبنازعات يف اختصاص اؼبنظمة العاؼبية لتجارة الفصلمن  -
 الدولية.  التجارية االتفاقيات

 مبررات اختيار الموضوع:

 يرجع اختيارنا  للموضوع إىل أسباب نوجز منها مايلي:

 تجارة الدولية".كما أنو يندرج ضمن التخصص "ال  ،التعرف على نوع جديد من اؼبواضيع-

 جراء اؼبشاكل التجارية والصناعية. ،التهديدات اليت تعاين منها البيئة-

 تقدًن دراسة توضح مدى أنبية موضوع ضباية البيئة يف اؼبنظمة العاؼبية لتجارة.-

 أىداف الدراسة: يبكن أن نوجز أىم أىداف حبثنا فيما يلي:- 

 ارة الدولية وضباية البيئة._ معرفة طبيعة العالقة بٌن كل من نشاط التج

 _ إلقاء الضوء على التدابًن البيئية يف االتفاقيات التجارية متعددة األطراف يف إطار اؼبنظمة العاؼبية لتجارة .
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* ومنظمة التجارة GATT_ التعرف على البعد البيئي يف إطار االتفاقية العامة للتعريفات اعبمركية و التجارة*
 العاؼبية. 

  رة حول مدى تأثًن بعض العوامل على التجارة العاؼبية عامة وذبارة الدول النامية خاصة._ تقدًن نظ

 اؼبنظمة العاؼبية لتجارة .إلقاء الضوء على حقيقة وواقع االىتمام حبماية البيئة داخل  _

نظام ذباري عادل يف تستمد ىذه الدراسة أنبيتها من أنبية ودور اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يف إرساء  أنبية الدراسة:
خاصة التحدي اغبديث وىو تصاعد اؼبناداة بضرورة ضباية البيئة من خطر األنشطة  ،ظل التحديات اليت تعرتيها

كما تستمد الدراسة أنبيتها من ضرورة اكتساب مؤسسات ومنتجات الدول النامية للمعايًن   ،االقتصادية اؼبختلفة
 ا ح ى ال تستغل كأدوات ضباية حديثة ضدىا. البيئية العاؼبية والتنظيمات اؼبعلوم هب

 الدراسات السابقة:

بالنسبة  ؼبوضوع ضباية البيئة يف ظل اتفاقية اؼبنظمة العاؼبية لتجارة فإنو ال يوجد موضوع أو دراسة صيغة بنفس 
 العنوان إال أنو ىناك:

سات العامة البيئية و أثرىا واليت كانت ربت عنوان السيا 2014-2015 لطالبة سليمة بوعزيز _مذكرة ماسرت
بالعامل الطبيعي خاصة قضايا البيئة على  ىدفت ىذه الدراسة إىل االىتمام  على التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر

فاؼبشاكل البيئية آثرت على  ،اؼبوارد وانتهاكات البيئة  االستنزافاؼبستويات احمللية، اإلقليمية والعاؼبية مع تزايد 
ىذا الذي جعل حق اؼبواطن اعبزائري يف حياة كريبة وبيئية نظيفة دون األضرار  واالجتماعية  يةاالقتصاداألبعاد 

 حبق األجيال القادمة يف خطر.وخلصت ىذه الدراسة إىل:

 ضعف اعبانب التمويلي لقطاع البيئة يف اعبزائر.

 أن اعبزائر البد ؽبا أن تفعل آلية اغبكم الراشد.

واليت كانت  ربت عنوان اؼبسؤولية الدولية عن ضباة  2017-2016ين مبارك _أطروحة دكتوراء لطالب علوا
 وعناصرىا فقط الطبيعية البيئة على يركز ال للبيئة الدويل القانون أنوىدفت ىذه الدراسة إىل   ،البيئة دراسة مقارنة

 أرقى بصفتو و ىو اإلنسانومنو فإن ىدف ،وغًنىا واالجتماعية الصحية األوضاع مثل البشرية البيئة أيضا يشمل بل
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 ؽبذا حل لوضع أصوات اغبياة ارتفعت أشكال يبس كخطر وبروزىا الدولية اؼبلوثات تفاقم وبعد اغبية، الكائنات
 وبروتوكوالت وإعالنات دولية عدة اتفاقيات عنها صدر مؤسبرات عدة تنظيم مت ومنها بالبيئة غبق الذي التدىور

 أجهزة وإنشاء البيئة ضباية سبيل يف عدة مبادئ وأقرت أرست اليت ليةالدو  التوصيات من قرارات وؾبموعة
 الشمال دول ـبتلفتٌن، لكتلتٌن العامل انقسام الكربى التطورات ىذه الدراسة ومن نتائج .بالبيئة خاصة ومنظمات

 .بأنواعها ةالبيئ تلويث على تعمل اليت اؼبختلفة واؼبصانع والقوة ،اؼبال رأس و الصناعة والتكنولوجيا سبلك

واليت كانت ربت عنوان التدابًن البيئية يف إطار  2016-2015_مذكرة شهادة اؼباجستًن لطالب مقراين رمزي 
 التجارية متعددة االتفاقيات يف البيئية على التدابًن الضوء إلقاءىدفت ىذه الدراسة إىل  ،اتفاقية التجارة الدولية

وأستخلص من ىذه الدراسة النتائج ،الدولية التجارة يف البيئية اؼبعايًن لتعزيز طرق عن البحث إىل إضافة األطراف،
 التالية:

 خالل من للبيئة، ًناخط هتديدا يشكل أن يبكن ضابط إطار دون العاؼبية التجارة ربرير أمام واسعا الباب فتح إن
 التلوث وزيادة ضطرد،م بشكل اؼبتزايد االقتصادي النشاط كثافة بسبب الطبيعية اؼبوارد على الضغط زيادة

 .النشاط ؽبذا اؼبصاحب

 على والسيطرة النظيفة بالتكنولوجيا تتحكم ال اليت النامية الدول على بيئية معايًن لفرض اؼبتقدمة سعي الدول
 .أسواقها دخول من منتجاهتا ومنع أسواقها

 االجتماعية والرفاىية األمن لتحقيق ضروريان ولكنهما ىدفان متزامنان نبا البيئة وضباية الدولية التجارة ربرير أن
  .العامل شعوب لكافة

واليت كانت بعنوان دور السياسة البيئية يف توجيو  2015-2014مذكرة شهادة ماجستًن لطالبة ضبود صربينة  -
 مفهوم وهتدف ىذه الدراسة إىل توضيح العالقة اعبدلية بٌن البيئة والتنمية حملاولة الوصول إىل ،يف اعبزائر االستثمار

كفلسفة و سياسة من أجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة إمكانية التوافق بينهما ال ،التنمية اؼبستدامة
 وأستنتج من ىذه الدراسة:،التعارض

 _ ال يبكن ضباية البيئة إذا أنبلت التنمية اؼبستدامة.
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ئة مأخوذ بعن االعتبار يف كل _ هبب على كل دولة إنشاء سياسة واضحة للبيئة حبيث يكون عنصر ضباية البي
 اجملهودات الرامية إىل ربقيق النمو االستثماري والتنمية.

 :منهج الدراسة

إلقباز أي دراسة أو حبث والوصول إىل النتائج اؼبرجو البد من االعتماد على منهج ؿبدد وواضح. ومن ىذا اؼببدأ 
 سب واؼبالئم ؼبثل ىذا اؼبوضوع.سنعتمد يف حبثنا ىذا على اؼبنهج التحليلي الوصفي ألنو األن

 صعوبات الدراسة:

 عدم توافر اؼبراجع يف مكتبة اعبامعة. -
 .يف ما بيننا  التباعد اؼبكاين بيننا ىذا فبا أدى إىل صعوبة اإللتقاء -
 صعوبة إهباد اؼبعلومات ودؾبها يف الدراسة.  -

 محتويات الدراسة:

ل نظرية باإلضافة إىل مقدمة عامة وخاسبة. تطرقنا  يف ولتوضيح ـبتلف جوانب البحث مت تقسيمو إىل ثالث فصو 
ويف األخًن  ،السياسات البيئية العامة والتلوث البيئي حيث وضحنا فيو  ،الفصل األول إىل عالقة التجارة بالبيئة

نظمة و وتطرقنا فيو إىل ماىية  اؼب ،تأثًن التجارة على البيئة. أما الفصل الثاين خصصناه للمنظمة العاؼبية لتجارة
ىيكل وعضوية اؼبنظمة العاؼبية لتجارة. وخصصنا الفصل الثالث واألىم للبنود واإلتفاقيات غبماية البيئة يف ظل 

 يف البيئة ضبايةاؼبنظمة العاؼبية لتجارة حيث وضحنا فيو ضباية البيئة يف إطار اتفاقية التجارة الدولية و يف األخًن 
 .CCE))والبيئة التجارة عبنة ظل

  



 

 

 :ولصل األلفا
 وعالقتها بالتجارة البيئة
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 انبُئت وػالقخهب ببنخجبرة انفصم األول:

 حًهُذ

من اؼبالحظ خالل العقد اؼباضي أن القضايا البيئية فرضت نفسها بقوة على كافة اؼبستويات الدولية واإلقليمية  
حرجة أوشكت على االختالل ،  ويف صبيع ـبتلف األنشطة ، خاصة بعدما بلغت األوضاع البيئية حدودا والوطنية

ومل تعد تلك القضايا تشكل ىاجسا يهدد اؼبستقبل وحسب ، بل أصبحت واقعا جسيما يهدد حياة األجيال 
اغباضرة ، فاؼبوارد الطبيعية غًن اؼبتجددة مهددة بالنضوب والتنوع اإلحيائي مهدد باالنقراض وظواىر التغًنات 

من اعبفاف أو الفيضانات اؼبهلكة نتيجة ؼبا أسفرت عنو األنشطة البشرية اؼبناخية تتزايد يف صورة موجات حادة 
لذالك سنتحدث يف اؼببحث األول  من اكبسار للغابات وأتساع رقعة التصحر وارتفاع تركيز ثاين أكسيد الكربون.

 .عن البيئة والتلوث البيئي واؼببحث الثاين عن مضمون القواعد البيئة وتأثًن التجارة على البيئة

 يلي:  ومن خالل ىذا سيتم تقسيم ىذا الفصل كما

 .السياسات البيئية العامة والتلوث البيئيالمبحث األول: 

 .تأثير التجارة على البيئة المبحث الثاني:
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 انسُبسبث انبُئُت انؼبيت وانخهىد انبُئٍ   :انًبحذ األول

 إجراءات ازباذويتطلب ذلك  ،يًن ؽبا يقلل من قيمتهان ضباية البيئة تعين احملافظة عليها دون ضرر أو حدوث تغإ
وتقوم ىذه األخًنة بدور ؿبوري يف ، اغبماية واليت يطلق عليها تسمية السياسة البيئية ىذهوتدابًن معينة لتحقيق 

  دية .اليت تتنوع ما بٌن قانونية وتنظيمية واقتصاعن طريق صبلة من األدوات والوسائل  ،اغبد من آثار التلوث البيئي

 يبهُت انبُئت  :انًطهب األول

 وأن العالقة  ومتواصل مشوليا  منحى تتخذ أصبحت التنمية وأن كما معقدة، مكونات ذو ىي  نظام  البيئة
 االىتمام يبكن ال ألنو التنمية مكونات بٌن البيئي البعد إدماج الضروري من جعل والتنمية البيئة بٌن ةاؼبوجود
 واألمن القومي لألمن متمم جزء ىو األمن  البيئي أن على والتأكيد العكس، أو ئةالبي حساب على بالتنمية
 .التكنولوجي والتطور العاؼبي

 يفهىو انبُئت  :انفرع األول

فكل باحث يعرف البيئة وفقا لرؤيتو الصادرة عن زاوية  ،إن البيئة كمصطلح ليس من السهل وضع تعريف ؿبدد ؽبا
وقد إخرتنا  ،طبيعة اؼبشكالت البيئية اليت تتسم بصبغة تراكمية عرب أزمنة متعاقبةزبصصو الدقيق وذلك بالنظر ل

 ثالث مفاىيم للبيئة:

وأول من استخدم  ،وكتب عنو علماء االغريق واليونان ، 1عرف مصطلح البيئة من اقدم العصور :المفهوم األول
 ذلك بدمج كلمتٌن يونانيتٌن ونبا *وصل لوقد ت 1866ىذا اؼبصطلح ىو العامل األؼباين * ارنست ىايكل * سنة 

OIKOS *   و * ،واليت معناىا اؼبسكنLOGOS و معناىا العلم وىكذا عرف ذلك اؼبصطلح بأنو العلم *
الذي يدرس عالقة الكائنات اغبية يف الوسط اليت تعيش فيو وقد أطلق ىذا العلم بالتينية دبصطلح 

 *.  ECOLOGY*إيكولوجي*

                                       
ن , الطبعة األوىل د. نادية ليتيم سعيد , دور اؼبنضمات الدولية يف ضباية البيئة من التلوث بالنفايات اػبطرة , دار اعبامد لنشر والتوزيع , االردن عما -1

 39, ص  2016
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: ؾبموعة العناصر اؼبكونة حمليط * البيئة باهناHACHETTE*اشات* *ف يف معجم عر  المفهوم الثاني:
 1سواء كان ىذ احمليط طبيعيا او اصطناعيا من صنع االنسان . ،الكائن اغبي

احمليط اؼبادي الذي يعيش فيو اإلنسان ويشمل اؼباء واؽبواء والفضاء والرتبة والكائنات اغبية  ىو: الثالث المفهوم
 2اليت أقامها اإلنسان إلشباع حاجاتو  اؼبختلفة . واؼبنشآت 

 يفهىو انخهىد انبُئٍ : انفرع انزبٍَ

 و من ىذه اؼبفاىيم إخرتنا مفهومٌن :،ىنالك عدة تعاريف لتلوث البيئي توضح مدى خطروة التلوث على البيئة

ليا أو جزئيا كنتيجة ألنشطة التغًنات الغًن مرغوبة فيها ووبيط باإلنسان ك ىو البيئي التلوث: األول المفهوم
اإلنسان من خالل حدوث تأثًنات مباشرة أو غًن مباشرة تغًن من اؼبكونة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة 

 .  3إلنسان ونوعية الياة اليت يعيشهافبا قد يؤثر على ا

 جزء ألي اإلشعاعية أو البيولوجية أو رارية اغب أو العضوية للخصائص مباشر التلوث ىو إفساد المفهوم الثاني :
 البيئة.  من

 والتلوث يف اللغة العربية نوعان: 

 .نفسها باؼبادة اؼبادة مكونات عن غريب شيء أي اختالط ىوالتلوث اؼبادي : 

 عناصر من حيث تتحول البيئة مكونات إفساد من يقرتب وىو خواصو تغيًن أو الشيء فسادالتلوث اؼبعنوي : 
 ة . ضار  إىل مفيدة

                                       
1 DICTIOMMAIRE HACHETTE ,PARI,HACHETTE LIVER, 2004 P 547 
علواين امبارك, اؼبسؤولية الدولية عن ضباية البيئة, اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف اغبقوق, جامعة ؿبمد خيضر بسكرة,  -2

 .20, ص 2016/2017
امية )دراسة لالثار اؼبتوقعة على تنافسية الصادرات اعبزائرية( , سامية سرحان , اثر السياسات البيئية على القدرات التنافسية لصادرات الدول الن- 3

 -سطيف–مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اؼباجستًن يف اطار مدرسة الدكتوراء يف العلوم االقتصادية وعلوم التسًن , جامعة فرحات عباس 
 .4, ص 2010-2011, 
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 : انسُبسبث انبُئُت انؼبيتانًطهب انزبٍَ

السياسة ىي إحدى أدوات تنفيذ أي خطة دبفهومها العلمي وىي يف نفس الوقت ركن من أركان ىذه اػبطة، 
ي مرشد للسلوك وازباذ القرارات للمستقبل، وقد تكون دليال شفويا أو مكتوبا، دبقتضاه يتم وضع والسياسات ى

 ا يتم ربديد االذباه الذي هبب إتباعو يف العمل اإلداري.اغبدود اليت على أساسه

 حؼرَف انسُبست انبُئُت انؼبيت وأهذافهب  انفرع األول:

بلغت التجاوزات  أنبعد  ،يشهد العامل يف اآلونة األخًنة اىتماما واسعا بقضايا البيئة وضبايتها من ـباطر التلوث
تبين ما يعرف بيئة مستويات مفزعة ىذا ما دفع باجملتمع الدويل إىل الناذبة عن التطورات الصناعية  واليت غبقت بال

 بالسياسة البيئية.

 تعريف السياسة البيئية العامة : :أوال

 ىناك العديد من التعاريف للسياسات العامة البيئية منها:

اليت ربدد أسلوب  واإلجراءات تلك اغبزمة من اػبطوط العريضة، اليت تعكس القواعدالسياسة البيئية العامة ىي 
تنفيذ اإلسرتاتيجية  البيئية، مع ربديد مهام اؼبؤسسات واعبهات والوحدات اؼبختلفة اؼبشاركة، واؼبسؤولة عن نتائج 

 ىذه اإلسرتاتيجية، وذلك من خالل األوامر التشريعية اؼبلزمة لكل من ىذه اعبهات. 

 أن كما أفضل، إنسان ؼبستقبل والضرورية العامة السياسة من جزء هنا أ على أيضا البيئية السياسة كما تعرف  
 للمطالبة ذلك تتعدى إمبا و أصال، اؼبتواجدة البيئية األضرار معاعبة يف فقط تنحصر ال البيئية السياسة مهمة

 اإلجراءات وتطوير إهباد إىل تسعى كما اإلمكان، قدر عنها الناصبة األخطار وتقليل البيئية اؼبشاكل بتجنب
 . 1كافة أشكال التلوث  من وحياتو اإلنسان صحة غبماية الفعالةو  الضرورية

 

 

                                       
دراسة جالة اعبزائر , مذكرة زبرج لنيل شهادة ماجستًن يف العلوم السياسية ,جامعة –السياسات البيئية  غنية ابرير , دور اجملتمع اؼبدين يف صياغة - 1

 .28, ص 2010-2009اغباج غبضر باتنة , 
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 أهداف السياسة البيئية العامة :ثانيا: 

ن مع األضرار الناصبة ع االقتصاديةتسعى السياسة البيئية اؼبثلى ؼبوازنة الفوائد اليت تعود على اجملتمع من األنشطة 
 . االقتصاديلوث البيئي يف القاموس كلفة  لتيعرف دبساواة  اؼبنفعة اغبدية بالت أو ما ،التلوث

 : األىداف التاليةتعمل السياسة البيئية  اؼبتكاملة لتحقيق   االقتصاديةويف ىذا اإلطار من القيود 

 معاعبة يكفل األنشطة دبا تلك تنظيم أو البيئة موارد تدىور إىل وتؤدي أدت اليت واألنشطة اؼبمارسات ربجيم
 . اإلمكان قدر آثاره وزبفيف التلوث مصادر

 االستيعابية هتا قدر  يكفل دبا واغبيوية والكيميائية الفيزيائية وخصائصها اؽبامة البيئة ؼبكونات األمثل الوضع استعادة
 .واإلنتاجية

 اؼبشاريع ـبتلف يف البيئية اآلثار وتقييم اؼبختلفة، للقطاعات التنموية اػبطط يف البيئية االعتبارات مراعاة
 1.خاصة ديةواالقتصا

 أدواث انسُبست انبُئُت انؼبيت   :انفرع انزبٍَ

 من بٌن األدوات األكثر فعالية اؼبعتمدة يف السياسة العامة البيئية يبكن ربديدىا فيما يلى: 

 أوال: األدوات المؤسسية والتشريعية: 

ؤسسات وىياكل تنفيذية، ويأيت تشمل ؾبمل القوانٌن واللوائح والتشريعات اػباصة حبماية البيئية وما يتبعها من م
يف مقدمتها قانون ضباية البيئة وىيئة مركزية مستقلة مؤىلة لتنفيذ القانون. وبالرغم من وجود قوانٌن ومؤسسات 

إال أن ىذه القوانٌن تعاين من الشمولية وعدم الوضوح كما تعاين اؼبؤسسات  ،اية البيئة يف العديد من البلدانضب
  2من ضعف وعدم الفاعلية.

                                       
 .29غنية برير , مرجع سابق , ص - 1
 2009كميلية لنيل شهادة اؼباسرت شعبة علوم سياسية , سليمة بوعزيز , السياسات العامة البيئة واثرىا على التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر , مذكرة ت - 2

 201جامعة العريب بن مهيدي ام البواقي, ص 
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 ثانيا: األدوات المالية: 

، واالستهالكوىي يف صيغة ضرائب وحوافز، فالضرائب ىي تدابًن رادعة هتدف إىل التحكم بأمباط اإلنتاج، 
وأساليب اغبياة لتفادي التدىور البيئي. أما اغبوافز فهي تدابًن تشجيعية بواسطة الدعم اؼبايل والتسهيالت  

  1و التنمية البديلة واحملافظة على البيئة. واالستهالكج الضريبية هبدف تدعيم أمباط اإلنتا 

 األدوات التعليمية والتثقيفية:  :ثالثا 

، برامج اإلنرتنت، احملاضرات العامة والندوات اليت هتدف إىل توعية اعبمهور الربامج التليفزيونية واإلذاعية تشمل
بالتدوير و إعادة  االىتماماؼبضرة بالبيئة و  كيةستهال االالبيئة، وتغيًن األمباط  بساؼبة ونظافة االىتمامبضرورة 

 دبصادر التلوث يف السلع اؼبصنعة واؼبوارد الغذائية وكيفية التعامل معها.  ، وكذلك تعريف اؼبستهلكاالستخدام

  اعبمعيات األىليةمسؤولية القيام هبذا الدور على عاتق اؼبؤسسات التعليمية واؼبنظمات غًن اغبكومية و  وتقع
 2. كجماعات ضباية البيئة والتجمعات الشبابية وصبعيات ضباية اؼبستهلك

 حؤرُر انخجبرة ػهً انبُئت :انًبحذ انزبٍَ

تعد من ناحية  باعتبارىا ،الوطين االقتصادعلى ىيكل وتطور  فبا ال شك فيو أن التجارة الدولية سبارس تأثًنا كبًنا
لطبيعية اؼبواد ا استغاللومن ناحية أخرى فهي تساعد على  ،دياالقتصاالرئيسية لعملية النمو أحد احملركات 

 فإن دورىا يرتكز بصفة رئيسية ،تجارة عند قيامها بدورىا التنمويومن اؼبالحظ أن ال ،بطريقة فعالة االقتصادية
 ،الطبيعي منهااؼبخزون  استنفاذويؤدي إىل  ،شأنو يؤثر سلبا على تلك اؼبوارد وىذا من ،على اؼبوارد الطبيعية البيئية

كالبرتول واؼبواد   ،ئةباإلضافة إىل اؼبخاطر اؼبرتتبة على التجارة يف اؼبواد اؼبضرة بالبي ،اإلخالل بالتوازن البيئيوإىل 
 . الكيماوية

                                       
 2014ار, ناجي , عبد النور , ربليل السياسة العامة البيئة يف اعبزائر مدخل اىل علم ربليل السياسات العامة , عنابة , منشورات جامعة باجي ـبت -1
 .17,ص 2015-
, 25 العدد بية، العر األقطار في التنمية بقضايا تعنى دورية سلسلة ،"البيئية السياسات"زالي،الغ محمد يسىع -2

 .10,ص2004



 البيئة وعالقتها بالتجارة                                                             الفصل األول:           
 

8 
 

 يضًىٌ انقىاػذ انخجبرَت  :انًطهب األول

لك بغية ربقيق وذ ،جارية الدوليةولة يف عالقتها التتعرف القواعد التجارية باهنا ؾبموعة التدابًن اليت تتخذىا الد
هبب أن  ،وتبعا لذلك ،ات النمو اإلقتصاديومن مث زبتلف ىذه األىداف بإختالف  درج ،أىداف ؿبلية معينة

زبتلف أنواع وأمباط القواعد اإلقتصادية التجارية ح ى تتالئم مع ظروف كل دولة وللقواعد التجارية دورا ىاما يف 
حيث تأخذ ىذه القواعد  ،آثار ىامة يف ؾبال ضباية البيئة ددة األطراف وىو ما وبدثؾباالت التعاون الدويل متع

  .يف اإلعتبار مشاكل البيئة عرب اغبدود الدولية

للتجارة الدولية ) الفرع  ل أساسي يف كل من القواعد احملررةالقواعد التجارية اؼبؤثرة على البيئة بشكوتكمن  
  . الثاين ( رعة ؽبا ) الف(  وتلك اؼبقيداألول

 انقىاػذ انًحررة نهخجبرة انذونُت انفرع األول: 

 :المقررة باإلرادة المنفردة لدولةأوال: القاعد 

  نظام التجارة العابرة ) الترانزيت ( –1

خارج اغبدود اعبمركية لتلك دبوجب نظام التجارة العابرة تدخل السلع إىل الدولة وزبرج منها يف رحلة تبدأ وتنتهي 
دبعىن أن السلع العابرة غًن معدة لالستهالك احمللي. ونضام الرتانزيت ىو نظام  ،لة دون أن تستهلك فيهاالدو 

يسمح دبرور بضاعة معينة عرب حدود الدولة يف طريقها لدولة أخرى وىناك نوعان ونبا :الرتانزيت العادي 
 1دبستندات دولية . الرتانزيت،

 ملتقى وؽبذا النظام أنبية بالغة يف الدول اليت توجد يف يفية عن استقبال السلعرغم أن ىذا النظام ألغى القيود التعر 
 ،أو بٌن ؾبموعة من الدول ،أو على البحار ،القاراتعلى مدخل أي تلك اليت تقع  ،الطرق التجارية اػبارجية

رات ىذه األخًنة فبا هبعل من أراضي ىذه الدول فبرا حيويا النتقال واردات وصاد ،تتصل أرضها ببعضها البعض
 فيما بينها.

 

                                       
 .84, ص2012عمان, -رائد ؿبمد عبد ربو ,التسويق الدويل, اعبنادرية لنشر والتوزيع ,االردن -1
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 نظام السماح المؤقت  –2

واؼبستوردة من أجل إدخال أي غًن كاملة التصنيع  ،السماح اؼبؤقت اؼبواد األولية ضى نظامتمن التعريفية دبق يتف
ويكفي يف ذلك  ،يرىا مرة أخرى خالل فرتة معينةلكن بشرط إعادة تصد ،ية معينة عليهاصناعية أو ذبار  ربويالت

وذلك ال تنافس  ،ستهالك احملليوردة ليست معدة لالتويرجع حكم اإلعفاء ىنا إىل أن السلع اؼبس،اة اؼبعف
ودبقتضى نظام السماح اؼبؤقت يتوجب على الدول إيداع كفالة مالية تساوي قيمة الرسوم  ،اؼبنتجات احمللية

إذ ينبغي  ،التصدير خالل فرتة ومنية معنيةة مين اؼبتمثل يف ضرور ى السلعة وكذلك مراعاة القيد الز اؼبستحقة عل
 . وراو إال وجب دفع الرسوم اعبمركية اؼبستحقة عليها ف ،تصدير السلعة خالل اؼبدة احملددةإعادة 

 نظام المناطق الحرة  –3

 ،1ية او يف داخل البالد على قطعة ارض مصورةكىي مناطق تنشئ يف اؼبوانئ واؼبطارات داخل نطاق الدوائر اعبمر 
على إال أنو يبكن تعريفها  ،ة اغبرةرغم أن القوانٌن اليت تنظم العمل يف اؼبناطق اغبرة مل تضع تعريفا ؿبددا للمنطقو 

دون  ،أجنبية كانت أو ؿبلية ،ها السلعترد إلي ،ي: مساحة معزولة أو ؿبايدة ؿباطة بسوار أو مناء حبري أو جو أهنا
 ،واؼبزج وإعادة تعبئتها اؼبطلوبة تم يف ىذه اؼبنطقة عمليات الوزن والفرزوت ،إىل التعريفة اعبمركية اؼبعتادة أن زبضع

القيود ويبكن ؽبذه اؼبناطق أن تتوسع ؾباالت التجارة اػبارجية للدول وتسهلها ؼبا تتميز بو فضال عن إعفائها من 
 . ات التيس تصدرىا الدولةو التشريعفإهنا تعفى من اإلجراءات اإلدارية أو القرارات أ ،التعريفية وغًن التعريفية

 نظام اإلفراج المؤقت )الموقوفات(  –4

فراج ودبقتضى نظام اإل ،ستثناء من ذلكاو  ،لع من اعبماركاألصل ىو أن ربصل الرسوم اعبمركية قبل خروج الس
قد  ،ويتعلق ذلك أصال بسلع تامة الصنع ،قبل ربصيل الرسوم اؼبستحقة عليها ،اؼبؤقت يفرج مؤقتا عن السلع

عن السلع الواردة ألغراض علمية كأدوات حالة اإلفراج  ،ومن حاالت اإلفراج اؼبؤقت ،ؤقتةتدخل الدولة بصفة م
وللخضوع ؽبذا النظام يشرتط أن تكون السلع من بٌن اغباالت  ،رات العلمية والصناعية والزراعيةختباالتجارب واال

و أن يعاد تصديرىا  ،مبلغ الرسوم اعبمركية اؼبستحقة ييغط ،أن يقدم ضمان مايل عنها ،اؼبؤقتاحملددة لإلفراج 
 . دخوؽباأو تدفع الرسوم اؼبستحقة عليها خالل اؼبدة احملددة وقت  ،يت كانت عليها عند دخوؽبا الدولةحبالتها ال

                                       
 .125م,ص 1987,فيفري 120د, ياسر حسٌن عباس, صبروكية, ؾبلة الفيصل, العدد -1
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 لدروباك(انظام رد الرسوم ) –5

ائع اؼبستورد او اؼبواد اليت ربويها رد وكذا الضرائب اؼبفروضة على البضتم دبقتضاه رد رسوم الواام صبركي خاص ينظ
ويطلق ىذا النظام ايضا على البضائع اليت تصدر  ،وذلك عند تصديرىائيا و جز أستهلك يف انتاجها كليا و اليت تأ

 واليت حلت ؿبل البضاعة اؼبستوردة السابقة ربملها بالرسوم الوارد وىو كذلك رد مبالغ الرسوم والضرائب اعبمركية
 1.ام اعبمركي اػباصيف ظل ىذا النظ

 نظام اإليداع ) المستودعات ( –6

ند إيداعها وذلك ع ،اليت ترد إىل الدولة ،على السلع يعد ىذا النظام تعليقا لسداد الرسوم اعبمركية اؼبستحقة 
وم إال أنو يتعٌن فرض الرس ،ػبارجها إىل غاية إعادة تصديرىا إىل اوتبقى في ،وؼبدة ؿبددة ،دبخازن خاصة باعبمارك

وربوؽبا إىل  ،لك لفقداهنا علة اإلعفاء الضرييبوذ ،السوق احمللية لتلك الدولةعليها يف حالة ما إذا دخلت ىذه 
واعد اإلعفاء من الرسوم وفقا لق ،ون مقررا من إعفاءات أخرى للسلعةمع عدم اإلخالل دبا يك ،واردات عادية

 . اعبمركية

ىذه وتعد  ،الت الضرورة كاغبرب أو الطوارئوز إطالتها إال يف حاوالهب ،وهبب أن تكون مدة التخزين ؿبددة    
 . ستحقتا ة إذا ماالسلع ضامنة ؼببلغ الرسوم اعبمركي

  استخدام القواعد المحررة للتجارة الدولية في مجال البيئة :ثانيا

ة، ومن أىم استخداماهتا يف غبماية البيئ لقد طالب أنصار اغبرية التجارية بضرورة استخدام قواعد ربرير التجارة    
 ؾبال البيئة لدينا:

 2ـ على المستوى األمريكي  1

أحكاما ترمي إىل ضمان ضباية  من الناحية العملية تتضمن كل االتفاقات اعبديدة اليت تنشئ مناطق للتبادل اغبر
ؼبستوى األمريكي واليت اؼبنشئة ؼبنطقة تبادل حر على ا البيئة أو على األقل اإلشارة إليها، ومن أىم االتفاقات

                                       
 .124د, ياسر حسٌن عباس, ؾبلة الفيصل مرجع سابق, ص - 1
2 -    -london caroline *lenvironnmet :une nouvelle donné économique* ,op-ci,p8 
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 ( بٌن كندا، اؼبكسيك والواليات اؼبتحدةALENAاغبر لشمال أمريكا الالتينية ) أشارت للبيئة، اتفاق التبادل
  .1992األمريكية لسنة 

األنظمة اليت ربمي البيئة، كما  تعرب ديباجتو على اذباه اغبكومات الثالث كبو ترقية التنمية اؼبستدامة، وتدعيم
منو احملافظة على حقوق والتزامات الدول األطراف الناذبة  103ا االتفاق دبجال البيئة، حيث تقرر اؼبادة اىتم ىذ

حالة  اؼبتعلقة حبماية البيئة، واليت تتضمن أحكاما ذبارية، ؽبا األولوية يف التطبيق، يف عن االتفاقات الدولية
 .اػبالف، على اتفاق التبادل اغبر، ىذا من جهة

خرى وفيما يتعلق باؼبقاييس البيئية، دبا فيها األنظمة التقنية وإجراءات مراقبة اؼبطابقة، فاالتفاق يسمح ومن جهة أ
لكل طرف بأن يضع اؼبقاييس اليت ىبتارىا من أجل ضباية البيئة، على أن يكون ذلك يف حدود ربقيق ىدفٌن، 

، والثاين يف تفادي أن تكون ىذه اؼبقاييس يكمن اؽبدف األول يف ضمان ضباية إدماج اؼبقاييس يف ؾبال البيئة
نفسها مستعملة كوسائل ضبائية، وبالتايل يتعٌن على األطراف اؼبتعاقدة منح معاملة غًن سبييزية للسلع القادمة من 
الدول األخرى غًن األطراف يف االتفاق، وهبب عليها من جهة أخرى، تفادي استعمال مقاييس من شأهنا أن 

رة، فيجب أن تأخذ كأساس ؼبقاييسها الوطنية، تلك اؼبوضوعة على اؼبستوى الدويل، وأخًنا زبلق عوائق للتجا
 جعل مقاييسها متطابقة أو متوافقة فيما بينها.

 ـ على المستوى األوروبي  2

يعد االرباد األورويب الشريك التجاري األكرب يف العامل، حيث بلغ ؾبموع صادراتو ما يعادل طبس ؾبموع 
العاؼبية، ولقد تعهد االرباد منذ نشأتو بإزالة اغبواجز واؼبوانع أمام التبادل التجاري بٌن أعضائو، على الصادرات 

 اعتبار أن ربرير التجارة سيحفز الرخاء االقتصادي و سيساىم يف ضباية البيئة وبالتايل ربقيق التنمية اؼبستدامة. 

، ٥٢/٣٠/٧٥٢١(، اؼبربم يف روما بتاريخ TICEية )هبب التذكًن ىنا أن االتفاق اؼبنشئ للمجموعة األوروب
والذي ينادي بتحرير التجارة بٌن األعضاء، مل يتضمن قبل تعديلو أي نص يتعلق باألمور البيئة، فكانت اجملموعة 
األوروبية تبحث دائما عن تنسيق سياستها القانونية لتحقيق أىدافها التجارية، وذلك بإزالة ـ تدرهبيا ـ القيود 

 ريفية وغًن التعريفية للتبادالت التجارية.التع
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ومع ظهور اؼبشاكل البيئية على الساحة الدولية، وجدت اجملموعة نفسها أمام أمرين: إما أن تتمسك قبل كل 
شيء حبرية حركة األموال واػبدمات ـ وىو ما مت النص عليو يف اتفاق روما ـ وتكون النتيجة يف اغبقيقة تنظيم كل 

نية للدول األعضاء على مستوى أدىن غبماية البيئة، ح ى ال زبضع منتجات الدول اليت تتحمل التشريعات الوط
التكاليف الناذبة عن تدابًن ضباية البيئة ؼبنافسة الدول اليت ال ربمي بيئتها، إذ تلتقي بالضرورة أدوات ربرير 

يئية للدول األعضاء، نظرا أن ىذه األخًنة التجارة، اليت تتبعها دولة عضو يف اجملموعة األوروبية، مع القواعد الب
يبكن أن تنشئ عوائق أمام التبادالت التجارية. وإما أن تنشئ إطار قانوين مالئم، وذلك باعتماد الوسائل الكفيلة 
بتنسيق التشريعات الوطنية يف ؾبال ضباية البيئة لتفادي تشوىات على مستوى شروط اؼبنافسة االقتصادية داخل 

 .1كةالسوق اؼبشرت 

 ـ على المستوى اإلفريقي 3

 يبكن اإلشارة ىنا إىل اعبهود اإلفريقية اؼبختلفة لتحرير التبادل مع اغبفاظ على البيئة. 

 ( Windhoekاتفاق ويندىوك )

، الذي ينشئ ؾبموعة جنوب إفريقيا من أجل التنمية، ضباية البيئة، ٧١/٣٠/٧٥٥٥تناول اتفاق ويندىوك لـ
فقرة )جـ(، قبد  5لتنمية. فمن بٌن أىداف الدول األطراف اؼبتعاقدة اؼبعددة يف اؼبادة خاصة يف عالقتها مع ا

 االستعمال الدائم للموارد الطبيعية واغبماية الفعالة للبيئة.

 (Kampalaاتفاق كمباال ) 

لتعاون يف ، الذي ينشئ سوقا مشرتكة إلفريقيا الشرقية واعبنوبية، على مبدأ ا٧٧/٧٥٥٠/ ٣٢ينص اتفاق كمباال لـ
ؾبال تسيًن اؼبوارد الطبيعية البيئية، وىبصص فصال كامال ؽبذا التعاون بالتمييز بٌن إدارة البيئة بصفة عامة، وإدارة 

 اؼبوارد الطبيعية. 

                                       
global-www.delsyr.ec.europa.eu/ab/eu-اإلرباد األورويب : دور عاؼبي إزالة عوائق التجارة ونشر التنمية ,  -1

playr/2htm2007 ,10/05/2019 1, ص23:14, على الساعة. 

http://www.delsyr.ec.europa.eu/ab/eu-global-playr/2htm2007
http://www.delsyr.ec.europa.eu/ab/eu-global-playr/2htm2007
http://www.delsyr.ec.europa.eu/ab/eu-global-playr/2htm2007
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ىناك مادة خاصة يف ىذا االتفاق تنص على وضع طريقة مشرتكة ومنسقة متعلقة بالتنمية اؼبستدامة، التسيًن 
 للكائنات اغبية اغبيوانية والنباتية الربية.  واالستعمال العقالين

 : انقىاػذ انًقُذة نهخجبرة انذونُتانزبٍَانفرع 

 أىم القواعد اؼبقيدة للتجارة الدولية

 تتحدد اغبماية التجارية لدولة ما باستخدامها لقواعد فنية تتمثل يف القيود التجارية. 

 أوالـ القيود التجارية الجمركية 

 جارية اعبمركية إىل قيود تعريفية وقيود غًن تعريفية. تقسم القيود الت

 القيود التعريفية  

والغرض منو إحاطة من يعنيهم  يقصد بالقيود التعريفية كما يتبٌن من مدلوؽبا التعريف بالشيء اؼبدرج يف قائمة،
، وىي 1ة على الرسوم اعبمركيةعلى السلعة، وتشتمل القيود التعريفي األمر بالرسوم الواجبة الدفع أو بالضريبة اؼبقررة

والرسوم  من بٌن قيود ىذا النوع، وجبانبها تعريفات خاصة، كتعريفة القصاص أو الثأر سبثل القيد األصلي
 .التعويضية، وتعريفة األفضلية

 القيود غير التعريفية  

السلع أو اغبد من دخوؽبا تطلق تسمية القيود غًن التعريفية على كل فبارسات الدولة اليت قد يرتتب عليها حرمان 
 يف سوق ىذه الدولة.

 

 

 

                                       
 .54,ص 52قايدي سامية  ,مرجع سابق ,ص- 1
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 ثانياـ القيود التجارية الواردة في إطار االتفاقات البيئية متعددة األطراف 

اتفاقية دولية متصلة بالبيئة،  500تفيد التقديرات اليت قام هبا برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بأن ىناك أكثر من 
، السنة اليت عقد فيها مؤسبر 1972منها إىل الفرتة من سنة  302تاريخ  منها ذات طابع إقليمي، ويرجع 323

   1األمم اؼبتحدة األول للبيئة يف استكهومل اؼبعين بالبيئة البشرية ـ وح ى الوقت اغباضر.

ح ى وقتنا اغباضر زيادة سريعة يف ظهور االتفاقات البيئية متعددة األطراف،  1972وقد شهدت الفرتة من سنة 
ن ظهرت ؾبموعة من االتفاقات البيئية ذات عالقة مباشرة بالتجارة الدولية، حيث أحصت عبنة التجارة إىل أ

اتفاقية بيئية متعددة األطراف ربتوي  34قائمة تتضمن  2001والبيئة التابعة للمنظمة العاؼبية للتجارة يف سنة 
 على قيود ذبارية قوية نذكر منها:

 .الربية اؼبهددة باالنقراض لدولية يف أنواع اغبيوانات والنباتاتاتفاقية واشنطن بشأن التجارة ا

 .برتوكول مونرتيال بشأن اؼبواد اؼبستنفذة لطبقة األوزون

 .اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اػبطًنة والتخلص منها عرب اغبدود

 .خبرتوكول كيوتوا حول اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأن تغيًن اؼبنا 

اتفاقية روتردام بشأن اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على إجراءات بعض اؼبواد الكيميائية واؼببيدات اغبشرية اػبطًنة يف 
 .التجارة الدولية

 برتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية

  استخدام القواعد اؼبقيدة للتجارة الدولية يف ؾبال البيئة

مطالبة باستخدام أدوات اغبماية التجارية لتحقيق أغراض بيئية، ألنصار البيئة يف الواقع، يرجع اؼبصدر الرئيسي لل
 وبعض رجال األعمال، إذ يطالب ىؤالء أن تكون أدوات اغبماية التجارية، ضمن أدوات قواعد ضباية البيئة

 ويكمن استخدام أدوات اغبماية التجارية يف ؾبال البيئة كما يلي: 

                                       
 1991ص  2002,  147انظر اضبد دسوقي ؿبمد اظباعيل, * االدارة الدولية لقضايا البيئة* , ؾبلة السياسة الدولية العدد  - 1
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 ألغراض بيئية أوالـ فرض الرسوم اعبمركية 

يف تطبيقها، هبب أن زبضع لرسوم  يرى أنصار ضباية البيئة أن منتجات الدول اليت ال تتبع قواعد بيئية أو ترتاخى 
 بٌن السلع اؼبستوردة والسلع احمللية.  النسبية صبركية مضادة، وذلك للحفاظ على اؼبيزة

العلمية، منها الواليات اؼبتحدة  رف بالتعريفةولقد عبأت بعض الدول ىنا، إىل النص يف قوانينها على ما يع
على تعليمات صروبة لوزير  الفيدرايل اؼبتعلق بالرقابة اؼبائية، األمريكية، اليت ينص القسم السادس من قانوهنا

واليات اؼبصنعة يف ال النسبية احملتملة اليت سبتلكها أي سلعة مصنعة يف دولة أجنبية مقارنة دبثيلتها ؼبيزةبان االتجارة، 
تستوجب يف براؾبها البيئية، زبفيض التلوث بدرجة عالية  الدولة األجنبية ال اؼبتحدة األمريكية تنشأ نتيجة كون أن

 1أن يطبقوا برامج زبفيض التلوث. وال تستلزم من مصنعيها

يزة وإىل اؼبدى ومن ىنا هبب على الوزير فرض رسوم صبركية على اؼبنتج األجنيب بالقدر الالزم للتعويض عن ىذه اؼب
الذي يؤدي فرض ىذه الرسوم إىل تشجيع الدول األجنبية على تنفيذ برامج مكافحة وزبفيض التلوث بشكل 

 فعال.

 ثانيا ـ منح اإلعانات التجارية ألغراض بيئية 

جية قد تلجأ بعض الدول إىل استخدام اإلعانات التجارية ؼبشاريعها اػباصة، من خالل تغيًنىا ألساليبها اإلنتا
 األكثر تلوثا، إىل أساليب أقل تلويثا، واقتناءىا لتكنولوجيات نظيفة بيئيا، وذلك هبدف زبفيض ومكافحة التلوث. 

مع اؼبشاريع األجنبية اؼبماثلة يف  كما قد هتدف كذلك إىل جعل ىذه اؼبشاريع ال تفقد ميزهتا النسبية يف اؼبنافسة
 الداخل واػبارج. 

                                       
ية * ,دار النهضة نقال عن اضبد عبد اػبالق ,السياسات البيئية والتجارة الدولية *دراسة ربليلية لتاثًن اؼبتبادل بٌن السياسات البيئية والتجارة الدول- 1

 115 114,ص1994العربية ,القاىرة ,
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ألغراض بيئية، وال سبثل حافزا قويا يف ىذا  عانات كقيد غًن تعريفي، قد ال تستعمل فعالوذبدر اإلشارة ىنا، أن اإل
يف تقدير حجم إصداراهتا اؼبلوثة بغرض اغبصول على إعانات كبًنة، وذلك  اجملال، إذ قد تلجأ اؼبشاريع إىل اؼببالغة

 1.لتخفيض التلوث وإمبا لتحقيق مزايا ذبارية ليس

 حؤرُر انقىاػذ انخجبرَت ػهً انبُئت : يظبهرانزبٍَ انًطهب

القواعد التجارية ترتاوح بشكل أساسي بٌن التحرير والتقييد، فإنو من اؼبتوقع أن ىبتلف تأثًن كل  بعد أن رأينا أن
منها على البيئة وفقا ؼبا يرتبط هبا من قواعد ضبايتها، ويف ىذه الصدد ثار جدل بٌن أنصار حرية التجارة وأنصار 

 الثاين(.)الفرع األول( وقواعد تقييدىا على البيئة  الفرعيئة حول كيفية تأثًن قواعد ربرير التجارة )ضباية الب

 يظبهر حؤرُر قىاػذ ححرَر انخجبرة انذونُت ػهً انبُئت: األول انفرع

بطريقة متسعة يعد تأثًن ربرير التجارة الدولية على البيئة، من اؼبواضيع اؽبامة اليت شغلت الفكر االقتصادي الدويل 
يف السنوات األخًنة، ويبكن إرجاع ىذا االىتمام إىل ثالثة أسباب رئيسية، يتمثل السبب األول يف زيادة االىتمام 
بالتهديدات اليت قد تكون وراء اؼبشاكل البيئية على اؼبستوى العاؼبي، والسبب الثاين يف ظهور مفهوم التنمية 

م بالبيئة، أما السبب الثالث فيتمثل يف اندماج االقتصاديات القومية اؼبستدامة، الذي وسع من دائرة االىتما
 ما يعرف بظاىرة العوؼبة.   بشكل أكثر ومتزايد يف االقتصاد العاؼبي، وىو

تأثًن إهبايب )الفرع األول(، ومن يرى  ولقد كان تأثًن ربرير التجارة الدولية على البيئة ؿبل جدل بٌن من يرى أن ؽبا
 .الثاين( ا تأثًن سليب على البيئة )الفرعالعكس، أي ؽب

 التأثير اإليجابي: أوال

يرى أنصار اغبرية التجارية أن إتباع الدولة لقواعد ؿبررة للتجارة لو تأثًن إهبايب على البيئة، ويوفر ؽبا أفضل اآلليات 
 غبمايتها، ويستند ىؤالء إىل ؾبموعة من التأثًنات ىي: 

 ناعي / ـ تخفيض نسبة التلوث الص 1

                                       
 72قايدي سامية ,مرجع سابق ,ص 1
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أثبت بعض الدارسات نقص تركيز نسبة التلوث الصناعي يف الدول اؼبعتمدة لقواعد ربرير التجارة دبعدالت أعلى 
من تلك اليت حدثت يف الدول اليت تعتمد أدوات مقيدة للتجارة، ومن أىم ىذه الدراسات لدينا: الدراسة اليت قام 

حم، اليت تعد من السلع اليت ربقق موارد ، على سلعة الف1992سنة  ANDERSONهبا "ك. أندرسون"
مالية كبًنة، باعتبارىا اؼبساىم الرئيسي يف التدفئة العاؼبية، وىي سلعة زبضع لقيود كبًنة. وقد توصل ىذا الباحث 
إىل أنو يف حالة ربرير ذبارة الفحم بإزالة القيود على استًناده، سيؤدي ذلك إىل ارتفاع السعر العاؼبي ؽبذه السلعة، 

ىذا ما يؤدي إىل نقص استهالكو يف الدول اؼبستوردة للطاقة، وبالتايل تنخفض صادراتو إىل اػبارج، فتقل بذلك و 
 1الكمية اؼبستخدمة، وسينخفض التلوث الناتج من الطاقة اؼبعتمدة على الفحم، وىو ما سيخدم البيئة.

 ـ تسهيل نقل التكنولوجيا النظيفة بأقل تكلفة  /2

يف الفكر االقتصادي بأن الدول اليت تأخذ باغبرية التجارية، تكون أكثر استقباال للتكنولوجيا  لقد ثار جدل     
صادرات الدول اؼبتحررة ذباريا يتعٌن عليها أن أن النظيفة، من تلك اليت تتميز بتقييد ذبارهتا، وردبا يرجع ذلك إىل 

 2تفي حباجة اؼبتطلبات البيئية اؼبتشددة يف اػبارج.

ر اغبرية، ييسر ربرير التجارة إمكانية اغبصول على التكنولوجيا الالزمة، ورفع مستوى اإلنتاجية الذي فحسب أنصا
قد ىبفض من استنزاف اؼبوارد الطبيعية، فغالبا ما تكون التكنولوجيا اغبديثة أكثر صداقة للبيئة، ألهنا نشأت 

يتوقع أن يكون األثر التكنولوجي اهبابيا على  وتطورت بالدول اؼبتقدمة ذات القواعد البيئية اؼبتشددة، ومن مث
 3البيئة، حيث أنو يصاحب تطبيق التكنولوجيا النظيفة فوائد عديدة تعود على الدول اليت تتبناىا منها:

ربسٌن بيئة العمل، وذلك بتخفيض األمراض الناذبة عن التلوث اليت يعاين منها العمال، الذين يعتربون من أىم _ 
 ألي صناعة.  األصول بالنسبة

                                       
 ية يف الصادرات الغًن تقليدية  خاصة الفواكو واػبضر والزىور. شهدت السنوات االخًنة مبو سريع يف الدول النام -1
 32, ص 1999صفواة عبد السالم عوض اهلل, ربليل التجارة العاؼبية وآثارىا على البيئة والتنمية, دار النهضة العربية, القاىرة,  -2
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زيادة فرص التصدير من خالل الوفاء باشرتاطات الدول اؼبتقدمة، اليت تلزم أن تكون اؼبنتجات اؼبستوردة _ 
 صديقة للبيئة.

ربقيق وفرات يف تكلفو معاعبة اؼبخلفات واستهالك الطاقة واؼبواد اػبامة، فبا يؤدي يف الوقت نفسو إىل زيادة _ 
 اإلنتاج.  

على البحث على أفضل التكنولوجيات اؼبتاحة، فبا يفيد ليس فقط الصناعة وإمبا كذلك تشجيع اؼبنشآت _ 
 جهات البحوث واجملتمع العلمي واؼبدارس اؼبهنية يف ؾبال البيئة. 

 ـ تحقيق التنمية المستدامة  /3

ام أكثر كفاءة يؤمن أنصار اغبرية التجارية بأن ربرير التجارة الدولية سوف يشجع التنمية االقتصادية واستخد
ؼبصادر الثروات الطبيعية، وبالتايل ربقيق التنمية اؼبستدامة، فالتخفيضات على التعريفية اعبمركية، تتيح للدولة فرص 
أفضل للتصدير، ومن مث اغبصول على اؼبوارد الالزمة للتنمية االقتصادية، ورفع مستوى دخل الفرد، وربسٌن 

ألفراد يزيدون من اىتماماهتم يف احملافظة على البيئة، نتيجة زيادة الوعي، فبا مستوى اؼبعيشة والرفاىية، فبا هبعل ا
 1يؤدي يف النهاية إىل ربسٌن نوعية البيئة. 

ووفقا ألنصار اغبرية التجارية، يتطلب على الدول اؼبتقدمة الصناعية، لكي تتحقق التنمية اؼبستدامة، أن تفتح 
مام صادرات بعضها البعض، وأن تقلل أو تزيل من التعريفات اعبمركية اليت أسواقها أمام صادرات الدول النامية، وأ

تفرضها، وذلك ما أشار إليو اؼببدأ الثاين عشر من إعالن ريو، الذي ينص على أنو: " هبب على الدول أن تتعاون 
اؼبستدامة يف  من أجل ترقية نظام اقتصادي دويل متفتح ومناسب، قادر على أن يولد النمو االقتصادي والتنمية

 صبيع البلدان، وأن يؤمن مواجهة أفضل ؼبشاكل تدىور البيئة...".

 التأثير السلبي: اثاني

توجد اآلراء اؼبعارضة اليت ترى أن للحرية التجارية تأثًن سليب على البيئة، ويستند ىؤالء إىل ؾبموعة من التأثًنات 
 ىي:  

                                       
 .1صwww.greenline.com   ,2002وسام صبيل اإلمارة ,*العالقة بٌن النشاط التجاري والنظام البيئي, -1

http://www.greenline.com/
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 ـ استنزاف الموارد الطبيعية  /1

يئة من خطورة ربرير التجارة الدولية على عمليات استنزاف اؼبوارد الطبيعية، اليت تعتمد عليها الدول وبذر أنصار الب
النامية يف اغبصول على النقد األجنيب الالزم لعمليات التنمية، ومن أىم اؼبوارد الطبيعية اليت كثر اغبديث عن 

 ـباطر استنزافها نتيجة التحرير ىي:  

 أ ـ التربة 

ر والتلوث من اؼبشاكل اليت تعاين منها الرتبة، ويتوقع البيئيون زيادة حدهتا مع تبين الدول لسياسة اغبرية يعد التصح
 التجارية.  

 1.  ازدياد خطر التصحر1أ.

إن التصحر وتعرية الرتبة قدًن قدم األرض نفسها، لكن دراستو وطرق مكافحتو والتنبيو إىل خطورتو علم حديث، 
ة لرصد التصحر ومنعو ال يزيد عمرىا عن ربع قرن، و يعد من أخطر اؼبشاكل اليت سبس كل فالدراسات التطبيقي

 العامل، وتعاين منو خاصة دول العامل الثالث. أراضي

 . تلويث التربة الزراعية 2أ.

ات تتعرض الرتبة الزراعية، نتيجة تبين سياسة التجارة اغبرة إىل التلوث، عن طريق األظبدة الكيماوية واؼببيد
 اغبشرية.

  الغابات ب.

إذا كانت تعد إزالة األشجار ألغراض الزراعة والرعي أو لالستخدام اؼبنزيل من األسباب اؽبامة إلتالف الغابات، 
فحسب البيئيون فإن قطعها ألغراض ذبارية دولية يعد السبب األساسي إلزالتها، إذ قد يكون فتح األسواق العاؼبية 

 1بشكل أسرع من اؼبطلوب لالحتياجات احمللية. دافعا للدول لقطع األشجار

                                       
 .691, ص6491, 49ؿبمد رضوان اغبوري," التصحر يف الوطن العريب", ؾبلة اؼبستقبل العريب, العدد -1
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 جـ ـ الحيوانات البرية 

لقد أصبحت التجارة الدولية يف اغبيوانات الربية صناعة عاؼبية متكاملة، حيث أتاح ربرير التجارة زيادة صادرات 
سنة يتم شحن حوايل  أنوع كثًنة من اغبيوانات، وذات القيمة العالية يف السوق، وبالتايل زيادة انقراضها، ففي كل

مليون من إنتاج مزارع  3مليون طيور حية، و ٦ألف من القردة عرب اغبدود الدولية، إىل جانب حوايل  40
مليون جلد زواحف خام. وتعد الصٌن، اليابان، وأوروبا، وبعض أجزاء شرق آسيا، والواليات  15السالحف، و

ربية ومنتجاهتا، الستخدامها كحيوانات أليفة، ويف حدائق اؼبتحدة األمريكية ، من كبار مستهلكي اغبيوانات ال
 اغبيوانات، ويف اؼبالبس كالزينة، وكذا يف الغذاء أو اؼبكونات الدوائية

 د ـ مصايد األسماك 

 52، لتصل إىل 1980مع ربرير الدول لتجارهتا، ارتفعت قيمة صادرات األظباك طبسة أضعاف تقريبا منذ سنة 
، وذلك حسب إحصائيات اؼبنظمة العاؼبية للتغذية والزراعة، فمن جهة هتمٌن الدول 1997مليار دوالر يف سنة 

اؼبتقدمة الصناعية على توريد األظباك على مستوى العامل، ومن جهة أخرى قبد نصيب الدول النامية من 
وقد أصبحت %،  49ارتفع نصيبها إىل  1991الصادرات قد ارتفع بانتظام يف السنوات األخًنة، فبحلول سنة 

الصٌن، الشيلي، تايالند، وأندونسيا، من بٌن أول عشرة مصدرين لألظباك يف العامل، وقد زادت قيمة الصادرات 
لكن ىذه الزيادة أدت إىل استنزاف مصايد أظباك  1997،2و 1998من ىذه الدول أربع مرات فيما بٌن سنيت 

 .الدول النامية

 هـ ـ المياه 

 ة أخرى على البيئة كنتيجة لتحرير التجارة الدولية تتمثل: يضيف البيئيون آثارا سلبي

 .  اإلسراف في استهالك المياه 1ه.

                                                                                                                        
1- MATHIEU Jean - Luc, La protection internationale de l’environnement, Que sais – je ?, 

PUF, Paris, 1991, p12. 
ة ىيالري فرانش, ترصبة أضبد أمٌن اعبمل, إختفاء اغبدود)ضباية كوكب األرض(, اعبمعية اؼبصرية للنشر واؼبعرفة والثقافة العاؼبية,القاىر -2

 .64-36,ص2001
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مع ربرير التجارة الدولية ازدادت اؼبنافسة احمللية على اؼبياه يف بعض دول العامل، خاصة النامية منها، بٌن قطاعات 
لما ازدادت طموحات التوسع االقتصادي، والزيادة الزراعة والصناعة، ومن احملتمل أن تشتد ىذه اؼبنافسة ضراوة ك

. وأكثر الدول تأثرا يف قلة اؼبياه ىي دول الشرق األوسط ودول مال إفريقيا . غًن من الصادرات الزراعية والصناعية
أن منطقة إفريقيا الواقعة جنوب إفريقيا الكربى ستنضم إليها خالل نصف القرن التايل وذلك ألن عدد سكاهنا 

 1.عف سيتضا

 . تلويث المياه 2ه.

تعاين اجملاري اؼبائية، األهنار والبحار واحمليطات، من تلوث شديد نتيجة لرمي النفايات فيها، وعدم قدرة العوامل 
الطبيعية التخلص منها، نظرا لكميتها أو لنوعيتها أو لصعوبة ربّللها بيولوجيا، فبا يؤدي إىل آثار سلبية مدمرة 

اجملاري اؼبائية، تعود بالضرر الشديد على اإلنسان عند استخدامو ؼبياىها بصورة مباشرة أو غًن للحياة الطبيعية يف 
 2مباشرة.

 / ـ إعادة توطين التلوث في الدول النامية 2

 يرى أنصار البيئة أن ىناك آثار سلبية ىامة لتحرير التجارة الدولية على بيئة الدول النامية تتمثل:

 ات الملوثة أ ـ إعادة توطين الصناع

إن ربرير التجارة الدولية ينقل آثار القواعد البيئية من الدول اؼبتقدمة إىل الدول النامية، وذلك نتيجة ىجرة 
الصناعات اؼبلوثة للبيئة من الدول اؼبتقدمة إىل الدول النامية. وأشارت الدراسات إىل أن الصناعات اؼبلوثة للبيئة 

تيجة لعدة عوامل، دبا يف ذلك تكلفة ونوعية اليد العاملة، وتوفر اؼبوارد الطبيعية، يتم اجتذاهبا إىل الدول النامية ن
إذ تفرض الدول اؼبتقدمة  3وإمكانية الوصول إىل األسواق الكربى، وكذا تراخي القواعد البيئية يف تلك الدول،

 ؼبستهلك والبيئة.صناعيا، العديد من اؼبقاييس البيئية على الصناعات اػبطًن، غبماية صحة العمال وا

                                       
األمٌن العام لنظمة األمم اؼبتحدة, تقرير حول وضعية البيئة حول العامل,  -1

www.un.org/arabic/millennium/sg/report/report.htm ,200009-08,ص.  
 . 01أضبد ؿبمود اعبمل,ضباية البيئة اغبرية من التلوث واتفاقيات اإلقليمية واؼبعاىدات الدولية, منشآت اؼبعارف, اإلسكندرية,ص -2
 .86أمٌن اعبمل, إختفاء اغبدود )ضباية كوكب األرض(, اؼبرجع السابق ص ىيالري فرانش, ترصبة أضبد -3

http://www.un.org/arabic/millennium/sg/report/report.htm
http://www.un.org/arabic/millennium/sg/report/report.htm
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 ـ إعادة توطين النفايات الخطرة ب 

من أسوء اآلثار اليت ترتبها التجارة الدولية اغبرة مبو السوق الدولية للنفايات، حيث تتيح الفرصة لنقل النفايات 
ين من اػبطًنة من مصادرىا، بالدول القادرة على دفع اؼبقابل أو على التفاوض، إىل الدول الفقًنة، خاصة اليت تعا

طن من النفايات السامة اؼبشعة، مت  2100عدم وطنية اؼبسئولٌن فيها، ومن أمثلة تلك الصفقات، صفقة تشمل 
إبرامها عن طريق شركة إيطالية )كسمسار، ووسطاء ؿبليٌن ذوي نفوذ(  لدفنها يف األراضي النيجرية سنة 

1988.1 

 الجوي نبعاثات الغازية التي تمس بالغالفجـ ـ إعادة توطين اال

إن النشاطات الصناعية اغبالية، وما تطلقو من غازات سامة، واليت ازدادت يف الدول النامية، نتيجة لتحرير  
 .التجارة الدولية، سوف تتسبب يف زيادة استنزاف طبقة األوزون ويف احرتار سطح األرض وضبوضة األمطار

 ػهً انبُئتيظبهر حؤرُر قىاػذ حقُُذ انخجبرة انذونُت :  انزبٍَ انفرع

تزايد عبوء العديد من الدول إىل قواعد مقيدة للتجارة الدولية ألغراض بيئية، خاصة اليت تعتمد على القيود 
التجارية غًن التعريفية كالقيود الكمية والرسوم ضد اإلغراق والقيود اإلدارية على الصادرات واؼبقاييس الفنية، واليت 

 2التفاقات البيئية متعددة األطراف.تعتمد كذلك على القيود الواردة يف ا

ويعترب تأثًن قواعد تقييد التجارة الدولية على البيئة من اؼبواضيع اؽبامة اليت كانت ؿبل جدل بٌن من يرى أهنا ذات 
 .تأثًن إهبايب )الفرع األول(، ومن يرى العكس أي أهنا ذات تأثًن سليب على البيئة ) الفرع الثاين(

 بيالتأثير االيجا :أوال

إتباع الدولة لقواعد مقيدة للتجارة الدولية، اليت هتدف إىل ربقيق أغراض بيئية ىي  يرى أنصار تقييد التجارة، أن
 شكل جديد من أشكال اغبماية البيئية، ويستند ىؤالء إىل ؾبموعة من التأثًنات االهبابية ؽبذه القواعد ىي: 

 ية البيئة ضمان التطبيق الكامل للقواعد المعتمدة لحما: أوال

                                       
 .87ىيالري فرانش, نفس اؼبرجع, -1
 .94, ص1009ؿبمود ابراىيم الشافعي, السياسة البيئية وتاثًنىا على الوضع التنافسي لصادرات الصناعي اؼبصرية, دار النتهضة القاىرة, -2
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لقد وجد أنصار البيئة يف تقييد التجارة الدولية وسيلة مناسبة للغاية لتحقيق ىدفهم اؼبتمثل يف تطبيق قواعد ضباية 
البيئة دبختلف أنواعها تطبيقا كامال، سواء داخل الدولة أو يف خارجها، لذا فهم يطالبون باستخدام قواعد تقييد 

 ستخدم قواعد بيئية جيدة، وتتساىل يف تطبيقها قصد ربقيق مزايا تنافسية. التجارة ضد صادرات الدول اليت ال ت

وباستخدام ىذه القواعد يصبح من اؼبمكن توفًن اغبماية للصناعات اليت تأخذ يف االعتبار التكاليف البيئية، أكثر 
البيئة، فهنا قد تلجأ من الصناعات األخرى اليت لن تستفيد من اغبماية نتيجة لرتاخي قواعدىا اؼبتعلقة حبماية 

اؼبشاريع الوطنية العاملة فيها عما تتحملو من تكاليف إضافية، نتيجة ؼبراعاهتا للقواعد البيئية  الدول إىل تعويض
اؼبختلفة، وىي تقوم دبختلف عمليات اإلنتاج، وذلك يف وجو عدم قيام بعض اؼبشاريع األجنبية اؼبشاهبة بتحميل 

اهتا ؼبثل ىذه القواعد، ويف ىذا تشجيع كاف للمشاريع الوطنية على إتباع ىذه مثل ىذه التكاليف، لعدم مراع
القواعد، وألنو يبكن ؽبذا التعويض أن يتم بكل بساطة يف صورة فرض قيود ذبارية على الوردات اؼبماثلة من تلك 

ات باؼبقارنة بأشبان اؼبشاريع األجنبية، مثال يف شكل رسوم صبركية تعوض االلبفاض النسيب يف أشبان ىذه الورد
اؼبنتجات الوطنية، فإنو ستكون ؽبذه القيود ذاهتا نتيجة أخرى إىل جانب تشجيع اؼبشاريع الوطنية على إتباع 
القواعد البيئية اؼبختلفة، أال وىي ربفيز اؼبشاريع األجنبية اؼبذكورة وكذلك حكوماهتا على إتباع مثل ىذه القواعد. 

 .1تقييد التجارة تكمن إهبابيتها يف نظر البيئيٌنويف ىذه النتيجة اؼبزدوجة لل

 ضمان فعالية القواعد الداخلية المعتمدة لحماية البيئة  :ثانيا

قد تستخدم الدولة قواعد مقيدة للتجارة لضمان فعالية قواعدىا البيئية الداخلية، ومثال ذلك أن تتطلب من 
ا الطبيعية، كالغابات، والرتبة الزراعية ، واؼبياه، فبا سيحافظ منتجيها إتباع طرق يف اإلنتاج تقلل من استنزاف ثرواهت

عليها أو يقلل من انبعاثات الغازات السامة اؼبلوثة، ويساىم يف معاعبتها، وبالطبع فإنو يرتتب على ىذه اؼبتطلبات 
من دول أخرى ال الوردات من السلع اؼبماثلة  ارتفاع يف تكاليف اإلنتاج الوطنية يف الدولة، ما يؤدي إىل زيادة

وبالتايل ال يوجد فيها متطلبات فباثلة، فبا ىبفض من تكاليف اإلنتاج باؼبقارنة مع  2تعنيها تلك الظاىرة أصال،
الدولة األوىل، فهنا تضطر ىذه الدولة إىل استخدام القيود التجارية على الوردات األجنبية لضمان فعالية قواعدىا 

 البيئية الداخلية.  
                                       

 .1554-1553, ص2001اؼبية, اعبزء الثاين, دار النهضة العربية, القاىرة, اضبد جامع, اتفاقات التجارة الع-1
 .1553اضبد جامع, نفس اؼبرجع,ص -2
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 ز الدول على االنضمام إلى االتفاقات البيئية الدولية تحفي: ثالثا

تستطيع القيود التجارية أن تقوم بدور اهبايب ىام، يتمثل يف ربفيز وتشجيع الدول على اؼبشاركة يف االتفاقات 
  البيئية متعددة األطراف، فحسب رأي البيئيون يبكن استخدامها ضد الدول ذات اؼبمارسات اؼبضرة بالبيئة الدولية

كاستنزاف الغابات، وذلك إلجبارىا على االنضمام إىل االتفاقات البيئية إلتباع قواعد ذبارية معينة أقل إضرارا 
 .بالبيئة

وأحسن مثال على ذلك برتوكول مونرتيال بشأن اؼبواد اؼبستنفذة لطبقة األوزون، إذ رغم التكاليف اليت قد تتحملها 
يف الربوتوكول، فإن القيود التجارية الواردة يف ىذا األخًن تعد بالنسبة الدول ذات الدخل األدىن بسبب مشاركتها 

للبعض ربفيزا كافيا.  وباعتبار أن الدول اؼبتقدمة األطراف يف الربوتوكول، ىي اؼبصدر الوحيد للمواد اؼبستنزفة 
ة يشكل ربفيزا كافيا للدول لطبقة األوزون اؼبراقبة بالنسبة للدول النامية، فإن حظر التصدير كبو الدول غًن اؼبوقع

 .اليت ربتاج إىل ىذه اؼبواد، وال يبكن اللجوء إىل أي مورد غًن موقع

 تقوية االتفاقات البيئية متعددة األطراف : رابعا

لقد استخدمت القيود التجارية يف حاالت عديدة لتقوية االتفاقات البيئية متعددة األطراف، حيث صرحت عدة 
على الدول اؼبعروف عن مواطنيها أهنم ينقصون من فعالية  ت بفرض عقوبات ذباريةحكومات بفرض عدة حكوما

 .1االتفاقات البيئية، على الرغم من أن العقوبات مل تفرض إال نادرا

 تقييد تجارة التلوث : خامسا

تخدام القيود سيسمح استخدام أدوات اغبماية التجارية للدولة باغبفاظ على بيئتها ضد استًناد السلع اؼبلوثة، كاس
اإلدارية غبضر ذبارة النفايات، خاصة أخطرىا كالنفايات النووية اؼبلوثة باإلشعاع، ويقصد هبا تلك الفضالت اليت 

 .تنتج عن اؼبصانع النووية، واليت تعد خطًنة على البيئة واإلنسانية صبعاء، كما تثًن مشكلة التخلص منها

                                       
 .147ىالري فرانش, ترصبة اضبد امٌن اعبمل, اختفاء اغبدود ....., مرجع سابق, ص - 1
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 انخؤرُر انسهبٍ: انفرع انزبٍَ

ضباية اؼبوارد البيئية الوطنية واؼبوارد البيئية  اغبماية التجارية أهنا سبثل قيدا على قدرة الدول النامية علىيرى معارضي 
 العاؼبية، ويستند ىؤالء إىل ؾبموعة من التأثًنات السلبية ىي: 

 :أوال ـ نمو التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية

غًن اؼبشروعة، واليت تتم يف  غبماية البيئة، انتشرت ظاىرة التجارةمع تقييد التجارة الدولية لبعض الصادرات  
 .اػبفاء للموارد الطبيعية، ومن األمثلة على ذلك

 . لألخشاب*التجارة الغًن مشروعة 

 1*التجارة الغًن مشروعة للحيوانات ومنتجاهتا .

 ثانيا ـ تحقيق منافسة غير عادلة بين الدول 

ية بطريقة ربكمية مبالغ فيها، ما هبعلها تضع اؼبنتجات األجنبية يف مركز أدىن من قد توضع أدوات اغبماية التجار 
احمللية، كما أن الكثًن من ىذه القواعد اغبمائية يؤخذ عليها االفتقار إىل الشفافية أو ضعف السند العاؼبي يف كثًن 

ر من وضعها على ضباية البيئة بل من األحيان، ولذا فهي تعد عائقا أمام التجارة الدولية، فقد ال يقتصر األم
فاألوىل قد  2يسعى يف اغبقيقة من وراء ىذه اغبماية ربقيق منافسة غًن عادلة بٌن الدول اؼبتقدمة والدول النامية.

تفرض شروطا قاسية على صناعتها غبماية صحة وسالمة وأمن عماؽبا أو أراضيها وتكلف الصناعـة اؼبعنية بنفقات 
جتماعية (، وىو ما يزيد من تكلفة اإلنتاج وأسعار منتجاتـو، ولكن الدولـة األخرى، وخاصة إضافية ) النفقة اال

 .النامية قد ال تعين هبذه االعتبارات، وربمل اجملتمع ىذه النفقات، وىذا يعين أن تكون أسعار صناعتها أقل

 نمو التجارة غير المشروعة للنفايات الخطيرة: ثالثاـ

                                       
وخاصة مصر, رسالة دكتوراء يف العلوم البيئية, معهد دراسات البحوث صاحل عزب حسن, اؼبعاير البيئية يف التجارة الدولية واثارىا على الدول النامية  -1
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ل السنوات األخًنة يف التحكم يف ذبارة النفايات اػبطًنة، فمازالت اؼبشكلة بعيدة عن رغم التقدم الذي مت خال
مليون طن من النفايات اػبطًنة تتولد كل سنة  440حوايل  اغبل، ففي تقدير برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة فإن

من  الدولية، وإن كانويعتقد أن جزء كبًن منها يشحن بطريقة غًن مشروعة عرب اغبدود  على مستوى العامل،
 .1اؼبستحيل ربديد كميتها، حيث أن ىذه التجارة ال تظهر أبدا
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 خالصت انفصم

الذي وبتوي ـبتلف الكائنات اغبية وغًن اغبية واليت تتميز بتفاعل واالنسجام مستمر ,  تعترب البيئة ذالك احمليط 
 أعدادهفجر تارىبو وىوا يف عالقة متوازنة مع بيئة, الن  كما يعد اإلنسان احد اؼبكونات األساسية للبيئة ومنذ

ومعدالت استهالكو وما يستخدمو من وسائل تقنية كانت يف حدود قدرة البيئة على العطاء فلما انتصف القرن 
معدالت ىذه الزيادة بالغة ح ى وصفت  وأصبحتالناس  أعدادزادت  لإلنسانالعشرين مفصلة التاريخ البيئي 

مت كمية النفايات ظمت تطلعاهتم للمزيد وتعاظعاتالسكاين فبا زادا يف استنزاف اؼبوارد الطبيعية  و باالنفجار 
 والبيئة. اإلنسانيف البيئة, بذالك اختلت العالقة اؼبتوازنة بٌن  اؼبطروحة

ـبتلفة بٌن نشأ العالقة بٌن التجارة والبيئة من كون أن التجارة ىي يف األساس يف تبادل السلع واػبدمات بسبل ت
األفراد واجملموعات واألقاليم والدول وىي تتأثر باؼبوارد الطبيعية والبيئية وتأثر فيهما وبالتايل تعتمد النشاطات 

االقتصادية كلها على البيئة اليت ىي أساس اؼبواد األولية اليت تدخل يف اإلنتاج مثل اؼبعادن والغابات واألظباك كما 
شاطات االقتصادية تأثر يف البيئة وعلى اعبانب اآلخر  تتأثر التجارة باؼبخاوف اؼبتعلقة أن النفايات الناذبة من الن

يفة وصديقة للبيئة وعلى ىذا النحو ظبالبيئة, ذالك أن حركة التجارة تتاثر بقواعد السوق اليت تنادي دبنتجات ن
ئة ترابط غًن مباشر.  البيحجم التجارة الدولية و  تعاظمفإن ترابط بٌن 



 

 
 

 :الثانيل صالف
اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
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 انًُظًت انؼبنًُت نهخجبرة انفصم انزبٍَ:

 حًهُذ 

إطار االتفاقية العامة يعترب إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة شبرة ؾبهود ومفاوضات دامت طبسا وأربعٌن سنة يف 
نطاق، حيث اختلف حول تقييم آثار للتعريفات والتجارة، وقد كان إنشاء ىذه اؼبنظمة ؿبل اىتمام عاؼبي واسع ال

قيام ىذه اؼبنظمة إثر التوقيع على الوثيقة اػبتامية لنتائج جولة أورغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف يف 
وما تضمنو ذلك من اتفاق إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اليت انطلقت عمليا يف اؼبنظمة  1994مراكش افريل

 (.OMCالعاؼبية للتجارة )

 ومن خالل ىذا قسمنا الفصل اىل مايلي:

 .ماهية المنظمة العالمية للتجارة المبحث االول:

 المبحث الثاني:هيكل وعضوية المنضمة العالمية لتجارة.
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 يبهُت انًُظًت انؼبنًُت نهخجبرة :األولانًبحذ 

إنشائها ،وىي ضمان انسياب التجارة بٌن ىي إحدى اؼبنظمات الدولية العاؼبية اليت أسند ؽبا مهمة  أساسية عند 
بلدان العامل بأكرب قدر من السالسة وضمان حرية تلك التجارة،وىي اؼبنظمة الدولية الوحيدة اليت زبتص بالقوانٌن 

 التجارية الدولية ،وتضم مائة وستٌن دولة تتمتع بالعضوية الكاملة،باإلضافة إىل أربعة وعشرين دولة بصفة مراقب.

 :  َشؤة انًُظًت انؼبنًُت نهخجبرةولانًطهب األ

 ؼبنظمة عمال حداثة من ،وبالرغم الثانية العاؼبية اغبرب بعد وضعها مت تأسست اؼبنظمة بناء على اتفاقية اعبات اليت
 متعدد التجاري النظام وىو ، عاماً  طبسٌن قبيل وضعو مت وفقو تعمل الذي النظام أن إال اغبالية بصيغتها
 .األطراف

 االحفبقُت انؼبيت نهخؼرَفبث انجًركُت وانخجبرة :األولانفرع 

إن تأثًن اغبرب العاؼبية األوىل على اقتصاديات معظم دول العامل أدى إىل ضرورة بذل اعبهود الدولية على نطاق  
واسع لتنظيم التبادل التجاري الدويل وكان نتيجة للمحاوالت اؽبامة من خالل ميثاق ىافانا ظهور ما يسمى 

 تفاقية العامة للتعريفات اعبمركية )اعبات(.باال

 أوال: نشأة الجات 

األساسي منها ىو ربرير  مر إعداد اتفاقية اعبات على عدة مفاوضات أنبها مفاوضات ىافانا، واليت كان اؽبدف
حدة يف فرباير التجارة الدولية بعد اغبرب العاؼبية الثانية حيث قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم اؼبت

 1وضع مشروع ميثاق منظمة ذبارة دولية. عقد مؤسبر دويل هبدف 1946

لقد اتصفت الفرتة اليت سبقت اغبرب العاؼبية الثانية بتزايد اغبواجز و القيود اعبمركية بٌن الكثًن من الدول. وقبل 
، وذلك للتفكًن  1944" عام ودزو تون برو مدينة "فيهناية اغبرب دعت الواليات اؼبتحدة األمريكية لعقد اجتماع 

يف كيفية إعادة بناء ما دمرتو اغبرب وكذلك لالتفاق على األسس اليت ستنظم االقتصاد العاؼبي، ولقد سبخض عن 
مؤسبر "بريتون وودز" ميالد عدد من اؼبؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمًن 

رب العاؼبية الثانية ، فكر الغرب وخاصة الواليات اؼبتحدة األمريكية التوسيع يف ويف أعقاب اغب 1944سنة 

                                       
1

 .31,ص 9002سهيل حسيه الفتالوي , منظمة التجارة العالمية ,دار الثقافة لتشر و التىزيع ,األردن , -



 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة                                                                              الفصل الثاين: 
 

31 
 

أصدر اجمللس االقتصادي  1946التجارة العاؼبية من خالل إقامة نظام للتجارة اغبرة بٌن الدول.ويف عام 
ر دويل للتجارة ربت واالجتماعي لألمم اؼبتحدة بناء على مقرتح من الواليات اؼبتحدة األمريكية توصية بعقد مؤسب

.وقد أقر ميثاق ىافانا نص ميثاق منظمة التجارة 1947رعاية األمم اؼبتحدة. ومت عقد اؼبؤسبر يف ىافانا عام 
الدولية، والذي أبرز اؼبساواة يف اؼبعاملة اعبمركية واالىتمام بتخفيض مستوياهتا من خالل التفاوض. واشرتكت يف 

وكان من الضروري موافقة نصف عدد الدولة اؼبشاركة على الوثيقة  1947م دولة عا 56مفاوضات ميثاق ىافانا 
باألحرف األوىل. وعلى الرغم من أن مؤسبر ىافانا عقد يف األساس بوجب مبادرة أمريكية إال أن اإلدارة األمريكية 

ستمر الوضع قامت بسحب موافقتها اؼببدئية على اؼبيثاق وذبميد عرضو على الكونغرس األمريكي للتصديق. وا
على حالو إىل أن رفضت اإلدارة األمريكية رظبيا التصديق على الوثيقة والسيما اعبزء اػباص بإنشاء منظمة 

 للتجارة العاؼبية خشية أن تنتقص ىذه الوثيقة من السيادة األمريكية على ذبارهتا اػبارجية .

رية عاؼبية ربكمها قوانٌن وأنظمة ال يكون ومن أجل أن تتحاشى الواليات اؼبتحدة االنضواء ربت ظل منظمة ذبا
ؽبا الدور األساس يف إنشائها، عملت على عقد مؤسبر دويل من أجل عقد اتفاقية ذبارية ربقق أىدافها. 

 .1947فاستطاعت عقد اتفاقية اعبات يف جنيف عام 

 ثانيا: جوالت الجات 

رة الدولية فقد كان من الضروري إجراء سلسلة ؼبا كان اؽبدف الرئيس للجات ىو ربقيق أكرب قدر من حرية التجا
 من اؼبفاوضات يف صورة جوالت متتالية تتمثل يف:

دولة، وكانت ناجحة مقارنة باعبوالت األربعة اليت تلتها، حيث مت  23: شاركت فيها 1947جولة جنيف  -
وتضمنت نتائج اؼبفاوضات على زبفيض الرسوم اعبمركية على عدد كبًن من السلع الداخلة يف التجارة،  االتفاق

 1% من حجم التجارة العاؼبية.20التنازل عن الرسوم اعبمركية دبا يقارب 

: و تعترب من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية 1949يف فرنسا  Annecyجولة آنسي  -
 اؼبتعددة األطراف يف إطار اتفاقية اعبات.

                                       
 447, ص  2001ؿبمد السيد عابد , التجارة الدولية , مكتبة ومطبعة إشعاع الفنية , جامعة اإلسكندرية  - 1
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 دولة،  47قد شاركت يف ىذه اعبولة  : و1951-1950جولة توركاي يف إقبلرتا  -

 وقد دارت يف نفس اإلطار للجوالت السابقة وىو السعي لتحقيق اؼبزيد من التنازالت يف ضرائب اإلستًناد.

 دولة. 27: شاركت فيها 1957-1954جولة جنيف  -

 دولة.27: يف جنيف، وبلغ عدد الدول اؼبشاركة فيها 1961-1960جولة ديلون   -

: عقدت ىذه اعبولة جبنيف بدعوى من الرئيس األمريكي السابق "جون  1967-1964 جولة كنيدي -
، يف رسالة عرضها على الكونغرس واليت تقدم على إثرىا منح الرئيس األمريكي سلطة إجراء 1962كينيدي" عام 

% على 50ر اؼبفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صالحية خفض التعريفات اعبمركية دبقدا
 1صبيع السلع.

دولة وكان اؼبوضوع األساسي الذي تناولتو  102: لقد شاركت يف ىذه اعبولة 1979-1973جولة طوكيو  -
على  االلبفاضىذه اعبولة ىو القيود الغًن اعبمركية، حيث لوحظ أنَّو على الرغم من أنَّ الرسوم اعبمركية بدأت يف 

 صبركية بدأت يف التزايد، فبا تسبب يف إلغاء بعض اؼبزايا اليت ربققت من السلع اؼبصنعة، إال أنَّ القيود الغًن
التخفيض الذي مت يف الرسوم اعبمركية، إىل جانب موضوع القيود الغًن الكمية، فإنَّ جولة طوكيو قد تناولت 

 أيضا، موضوع زبفيض الرسوم اعبمركية، وىو القاسم اؼبشرتك يف صبيع اعبوالت.

ا كانت أكثر  األورجواي : تعد جولة1976-1991جولة أورجواي  - اعبولة الثامنة من جوالت اعبات، إال أهنَّ
ولكنها مل تبدأ إال  1982اعبوالت تعقيدًا وتأزماً، وقد تأخرت أربع سنوات حيث كان من اؼبقرر أن تنطلق يف 

رًا المتدادىا لقطاعات ، وتعد ىذه اعبولة أكثر طموحًا وأوسع نطاقاً، من سابقاهتا نظ1986سبتمرب  20يف 
جديدة مل تكن مشمولة يف جوالت احملادثات السابقة، وقد جاءت ىذه الدورة يف ظروف اقتصادية حاظبة كما 
أهنا سعت لرسم معامل القرن الواحد والعشرين، وكان اؽبدف من ىذه اعبولة ربقيق بعض األىداف األساسية 

 التالية: 

 زبفيض القيود الغًن صبركية.  - 1
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 ربرير ذبارة اػبدمات باإلضافة إىل التجارة السلعية. - 2

 1زبفيض القيود على الواردات من اؼبنتجات الزراعية. - 3

: لقد بدأت اؼبفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إىل حل وسط بٌن 1991-1994جولة أورجواي الثانية  -
أخرى، حول دعم اؼبنتجات الزراعية، ولقد  الواليات اؼبتحدة األمريكية من ناحية واإلرباد األورويب من ناحية

انتقدت الواليات اؼبتحدة األمريكية ذلك بتأييد من أعضاء اعبات بعض الربامج األوروبية اليت تساند اؼبنتجٌن 
الزراعيٌن، ويف نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة وذبارة الواليات اؼبتحدة األمريكية بصفة 

% على إيراداهتا من اإلرباد 20ىددت الواليات اؼبتحدة األمريكية بفرض رسوم صبركية قدرىا خاصة، ولقد 
عقد وزراء التجارة لكل من اإلرباد األورويب و  1993مليون دوالر.  و يف عام 300األورويب يف حدود ما قيمة 

 ، وقد مت Iيف جولة أورجواي   كذا اليابان و أمريكا اجتماعا مت االتفاق فيو على دراسة كل اؼبشاكل اؼبعلقة

 .1994بالفعل حل ىذه اؼبشكالت ليتم توقيع االتفاق النهائي يف مراكش يف اؼبغرب يف أفريل عام 

 2أبرز نتائج جولة أورجواي الثانية:

قيام منظمة التجارة العاؼبية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات اعبات، وتضع األسس للتعاون بينها  - 1
 للدول األعضاء. واالقتصاديةصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، هبدف تنسيق السياسات التجارية واؼبالية  وبٌن

 ربسٌن ودعم اؼبنظومة القانونية بشأن اإلجراءات اؼبعيقة للتجارة. -2

يف االتفاقية اؼبزيد من التفصيل والوضوح يف األحكام يف القواعد واإلجراءات اؼبرتبطة بتحرير التجارة سواء  -3
الرئيسية، أو االتفاقيات الفرعية، وخصوصا بالنسبة للمشاكل اليت كانت غامضة ومثًنة للتأويالت العديدة وإساءة 

 االستخدام يف السابق.

إهباد نظام متكامل لتسوية اؼبنازعات التجارية، وإقامة آلية )نظام( ؼبواجهة السياسات التجارية للدول  -4
 األعضاء.

                                       
 447, التجارة الدولية , مكتبة ومطبعة إشعاع الفنية, مرجع سابق, ص  ؿبمد السيد عابد,-1
 .61ص 2000الفرص و التحديات, مكتبة مدبويل , القاىرة, -عبد الواحد العفوري, العوؼبة و اعبات-2
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طوات ربرير التجارة من خالل اؼبزيد من زبفيض الرسوم اعبمركية وإزالة اغبواجز غًن اعبمركية عليها، تعزيز خ -5
وتوسيع نطاق اعبات ليشتمل ربرير السلع الزراعية واؼبنتوجات واؼبالبس، وذبارة اػبدمات، واعبوانب التجارية 

 اؼبتعلقة باالستثمار وحقوق اؼبلكية الفكرية.

زام دول العامل اؼبتقدمة باؼبعاملة التفضيلية للدول النامية، بصفة عامة واألقل مبوًا على وجو التأكيد على الت -6
 اػبصوص.

ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية اؼبتقدمة بتقدًن العون اؼبايل والفين إىل الدول النامية، لتمكينها  -7
 اعبديدة. االتفاقيةء بالتزاماهتا إزاء تطبيق للمتطلبات اإلدارية والفنية، بغرض الوفا االستجابةمن 

إعطاء الفرصة للدول النامية واألقل مبواً اؼبزيد من اؼبشاركة يف النظام التجاري العاؼبي اعبديد، وذلك من خالل  -8
ة الوزن اؼبتساوي ألصوات األعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية، بغض النظر عن أوزاهنم التجارية واإلقتصادية بصور 

 عامة.

 يراكش احفبقُت: انفرع انزبٍَ

غواي للمفاوضات التجارية متعدد و ) الوثيقة اػبتامية اؼبتضمنة لنتائج جولة األور  1994اعتمدت يف مراكش 
األطراف( واستغرقت اؼبفاوضات سبع سنوات تباينت فيها اؼبواقف وتصادمت ؾبموعات الدول اؼبختلفة. 

دنكل( سكرتًن عام اعبات يف ذلك الوقت  آرثرمنت الوثيقة اليت قدمها )( دولة. وتض122واشرتكت يف اعبولة )
( وثيقة ما بٌن اتفاقية وقرار ومذكرة تفاىم لتفسًن بض مواد 28مشروعا متكامال لوثيقة ختامية للجولة تضمنت )

ومن بٌن 1986.1عام  األوروغواياتفاقية اعبات األصلية لتغطي كافة ؾباالت التفاوض اليت مت التوصل إليها يف 
ىذه الوثائق مشروع اتفاقية منظمة التجارة الدولية والذي أطلق عليو اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاؼبية 

تفتح اتفاقية منظمة التجارة العاؼبية للقبول برمتها ككل متكامل للتوقيع من جانب  أن.واتفق اؼبمثلون على 
ة عشر.وىذا يعين أنو ال وبق ألية دولة التحفظ على مادة من مواد االتفاقية. اؼبشاركٌن صبيعهم طبقا ؼبادهتا الرابع

 ن تقبل باالتفاقية ككل أو ترفضها.أوأن على الدول 

 واعتمد اؼبؤسبر سبع وثائق سبثل حصيلة سبع سنوات من اؼبفاوضات الثنائية ومتعددة األطراف وىي: 

                                       
 .33سهيل حسٌن الفتالوي , مرجع سابق ,ص - 1
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 النضمام ؼبنظمة التجارة العاؼبية.قرار بقبول ا 1

 قرار بإنشاء اللجة التحضًنية اؼبعنية بإجراءات إنشاء اؼبنظمة وربديد نطاق واليتها. 2

 قرار بدراسة االنعكاسات اؼبالية و اإلدارية اؼبرتتبة على إنشاء اؼبنظمة. 3

 قرار بدراسة العالقة بٌن التجارة والبيئة إنشاء عبنة دائمة ؽبذا اؼبوضوع. 4

 اؼبوافقة على إصدار إعالن مراكش الذي يعد تلخيصا لنتائج جولة االوروغواي. 5

 اعتماد الوثيقة اػبتامية للجولة وإحالتها اىل الوزراء للتوقيع عليها. 6

اعتماد اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاؼبية وملحقاهتا من االتفاقيات والقرارات واالعالنات وإحالتها إىل الوزراء  7
( دولة من الدول اؼبشاركة يف اعبولة. وأسفرت جولة مراكش عن إنشاء 111ووقعت الوثيقة ) توقيع عليها.لل

نظرا للتعنت  1947منظمة التجارة العاؼبية اليت سبق للمجتمع الدويل أن اخفق يف إنشائها منذ مؤسبر ىافانا عام 
ريكية اؼبطلقة على سياستها التجارية الدولية. والتخوف األمريكي من أن يؤدي إنشاؤىا إىل تقليص السيادة األم

 1واستمرار اغبفاظ على اؼبعاملة التفضيلية للدول النامية خاصة الدول األقل مبو.

 انًُظًت انؼبنًُت نهخجبرة يهبوأهذاف و  :انًطهب انزبٍَ

اليت تواجو التجارة  هتدف منظمة التجارة العاؼبية إىل إهباد منتدى للتشاور بٌن الدول األعضاء حول اؼبشكالت
بعض اؼبساعدات الفنية واؼبالية للدول األعضاء  إضافة إىل تقدًن العاؼبية ،وآليات لفض اؼبنازعات اليت تنشأ بينهم،

 هبا .

 أهذاف انًُظًت انفرع األول:

تجارة هتدف منظمة التجارة العاؼبية إىل إهباد منتدى للتشاور بٌن الدول األعضاء حول اؼبشكالت اليت تواجو ال
العاؼبية، وآليات لفض اؼبنازعات اليت تنشأ بينهم، إضافة إىل تقدًن بعض اؼبساعدات الفنية واؼبالية للدول األعضاء 

 هبا. ويف ما يلي بعض التفصيالت عن أىداف منظمة التجارة العاؼبية:

                                       
 .34نفس اؼبرجع ,ص سهيل حسٌن الفتالوي , - 1
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 1إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية -1

شبو منتدى أو ناد يتباحث األعضاء فيو يف ش ى األمور التجارية  هتدف منظمة التجارة العاؼبية إىل صبع الدول يف
ويتفاوضون ضمن جوالت متعددة األطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية يف اؼبنظمة فرصة 

ون للقاءات الدائمة بٌن فبثلي األعضاء وتتيح اجملال أمامهم ؼبناقشة اؼبشاكل اؼبهمة ومواكبة التطورات يف شؤ 
 منظمة التجارة. ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العاؼبية ذبمع الدول األعضاء يف جوالت ؿبادثات 

وقد ورثت منظمة التجارة العاؼبية فكرة اؼبفاوضات الدورية متعددة  ،منظمة بشأن عالقاهتم التجارية اؼبستقبلية
وهتدف كذلك إىل ربقيق مستوى أعلى  والتجارة(. األطراف عن سلفها الغات )االتفاقية العامة للتعرفة اعبمركية

 من التحرير ودخول األسواق يف القطاعات اؼبعنية.

 تحقيق التنمية -2

تسعى منظمة التجارة العاؼبية إىل رفع مستوى اؼبعيشة للدول األعضاء واؼبسانبة يف ربقيق التنمية االقتصادية عبميع 
% من صبلة األعضاء، وتلك اليت سبر دبرحلة 75ا يف اؼبنظمة عن الدول وخباصة النامية اليت يزيد عدد أعضائه

انتقالية إىل اقتصاد السوق. وسبنح اؼبنظمة الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فرتات ظباح أطول من 
األقل  تلك اليت سبنحها للدول اؼبتقدمة، وسبنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غًنىا. وتعفى الدول

 2مبوا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية.

 تنفيذ اتفاقية أورغواي -3

أنيط دبنظمة التجارة العاؼبية تنفيذ اتفاقية أورغواي، واليت ربتاج من أجل ربسٌن سًن أعماؽبا إىل إطار مؤسسايت 
 ات.سليم وفعال من الناحية القانونية على خالف اعب

 

                                       
 8c64-47e5-b12b-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0dd55004أىداف اؼبنظمة العاؼبية لتجارة  - 1

2019/05/18 .23:25 
 .43,ص2004ظبًن لقماين ,منضمة التجارة العاؼبية ,االثار السلبية على اعمالنا اغبالية واؼبستقبلية بالدول اػبليجية والعربية ,الطبعة االوىل , - 2
 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0dd55004-bb12-47e5-8c64
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 ين الدول األعضاءحل المنازعات ب -4

مل تكن آلية الغات كافية لفض اؼبنازعات بٌن الدول األعضاء اليت قد تنشأ بسبب االختالف حول تفسًن أحكام 
واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرهتا وتشعبها وبسبب اؼبشاكل اليت عانت منها على مدى اػبمسٌن عاما 

 وذات قوة رادعة، سبثلت ىذه اآللية يف منظمة التجارة العاؼبيةاؼباضية، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة 

 إيجاد آلية تواصل بين الدول األعضاء -5

تلعب الشفافية دورا مهما يف تسهيل اؼبعامالت التجارية بٌن الدول، خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات 
ة العاؼبية على الدول األعضاء إخطار غًنىا التجارية واالبتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجار 

بالتشريعات التجارية وغًنىا من األنظمة واألحكام ذات العالقة والتأثًن على شؤون التجارة الدولية. كما تلعب 
االتفاقية اػباصة دبراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء بشكل دوري دورا مهما يف ىذا اجملال، فهي تتيح 

األعضاء لالطالع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة صبيع جوانبو وإبراز النواحي فرصة للدول 
اليت قد تتعارض مع االلتزامات اليت تفرضها اتفاقيات اؼبنظمة.وجود تشريعات قانونية ثابتة وعادلة ضروري لقيام 

على الثبات واالستقرار وىو ما يعرب عنو مشاريع ذبارية ضخمة عرب اغبدود، فاالستثمار العاؼبي يعول بشكل كبًن 
بـ "توقع اؼبسار"، ورباول اؼبنظمة تأمٌن ذلك، فعلى سبيل اؼبثال رباول إهباد سقف للتعريفة اعبمركية، من خالل 

 إلزام الدول األعضاء بقواعد معينة يف التجارة تكون معروفة للجميع.  

 يهبو انًُظًت انؼبنًُت نخجبرة انفرع انزبٍَ: 

  :التالية اؼبهام للتجارة العاؼبية اؼبنظمة تتوىل الدولية للتجارة كامل ربرير إىل الوصول هبدف

تقوم  و  ،األطراف متعددة التجارية االتفاقيات و االتفاقية ىذه أعمال إدارة و تنفيذ اؼبنظمة ىذه تسهيل -1
  .1عضاءاأل الدول بٌن التجارية للعالقات اؼبنظمة االتفاقيات تنفيذ على باإلشراف

خالل  عليها االتفاق مت اليت األمور بعض حول مستقبال األعضاء الدول بٌن ستجري اليت اؼبفاوضات تنظيم -2
إىل  األورغواي جولة يف جوانبو كل حول االتفاق تأجيل مت الذي  ،مثال اػبدمات كقطاع األورغواي جولة

                                       
 699,ص1004 والتوزيع,لبنان النشر و لليباعة سالنفا دار األوىل، اليبعة النامية، الدول و العاؼبية التجارة منظمة السحمراين، خليل -1
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من  اؼبزيد ربقيق إىل الرامية االخرى اؼبفاوضات إىل ضافةباإل للتجارة العاؼبية اؼبنظمة عليها تشرف اليت اؼبفاوضات
  .العاؼبية التجارة ربرير

من  ذلك و  ،الدولية التجارية االتفاقيات تنفيذ حول األعضاء الدول بٌن تنشأ قد اليت اؼبنازعات يف الفصل -3
أسلوب  و عمل طبيعة ربدد اليت و اؼبنازعات، تسوية عبهاز اؼبنشئة االتفاقية على اإلشراف و اإلدارة خالل

طبقا  ذلك و ،اؼبذكور اعبهاز إطار يف الدول التزامات حقوق و االستئناف جهاز و التحكيم عبان تشكيل
  .األورغواي جولة خالل الشأن ىذا يف إليو التوصل مت الذي للتفاىم

الدول  ؽبذه التجارية اتالسياس مراجعة جهاز طريق عن،األعضاء للدول التجارية السياسات مراقبة و متابعة -4
  .اؼبتقدمة للدول سنتٌن كل و النامية للدول سنوات أربع كل ىي و ، ؿبددة زمنية لفرتات وفقا تتم اليت و

شؤون  إدارة سياسات تنسيق هبدف ،العاؼبي البنك و الدويل النقد كصندوق الدولية اؽبيئات مع التعاون -5
اؼبناسب  الشكل حول اؼبنظمة داخل اؼبشاورات تتم و ، التجارية و النقدية اؼبالية جوانبو شامال العاؼبي، االقتصاد

 1 .التعاون ىذا ألوجو

 انًبحذ انزبٍَ: هُكم وػضىَت انًُظًت انؼبنًُت نهخجبرة

 قد اؼبنظمة يف والعضوية1947 لعام اعبمركية التعريفات حول العام االتفاق ؿبل حلت العاؼبية التجارة منظمة
نص  قبده العاؼبية التجارة ؼبنظمة اؼبنشئ االتفاق إىل نظرنا ما إذا أيضا و باالنضمام تكون قد و ، أصلية تكون
 . األجهزة اؼبتخصصة و العامة للمنظمة  األجهزة على

 هُكم انًُظًت انؼبنًُت نهخجبرة انًطهب األول:

قد أوردهتا يف اؼبادة الرابعة حبيث تتكون اؼبنظمة العاؼبية للتجارة من ؾبموعة ىياكل تنظيمية تتالئم مع وظيفتها و 
ذكرت كل ىيكل وما يتمتع بو من صالحيات وتتمثل تلك اؽبياكل يف نوعٌن من األجهزة : أجهزة عامة وأخرى 

 صة.تخصم

                                       
 2003ة ,ناصر دادي عدون ,متناوي ؿبمد , اعبزائر واؼبنضمة العاؼبية لتجارة , اسباب االنضمام .النتائج اؼبرتقب معاعبتها ,دار احملمدية العام - 1

 63,ص
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 انفرع األول: األجهسة انؼبيت نهًُظًت

 أوال: المؤتمر الوزاري

اؼبية للتجارة كما يعترب شقها األول من جهازىا أو ما يعرف باجمللس الوزاري حيث يعترب اعلى سلطة يف اؼبنظمة الع
العام، يتكون اؼبؤسبر الوزاري من فبثلي صبيع اعضاء اؼبنظمة ويبثلو وزراء التجارة واالقتصاد يف الدول األعضاء، 

 وهبتمع اؼبؤسبر مرة كل سنتٌن على األقل.

وعبنة  ،اليت تتمثل يف عبنة للتجارة والتنميةو  ،كما ان اجمللس الوزاري ينشأ حسب اؼبادة الرابعة فقرة السابعة عبان
 وعبنة للميزانية واؼبالية واالدارة.  ،لقيود ميزان اؼبدفوعات

 1ثانيا: المجلس العام

يتكون اجمللس العام من فبثلي صبيع الدول االعضاء يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة والذين يلتقون مرة كل شهرين 
ة عامة السفراء ورؤساء الوفود يف جنيف ولكن يشمل أحيانا مسؤولٌن لتصريف أعمال اؼبنظمة، ويشمل بصف

مرسلٌن من عواصم الدول األعضاء، وينعقد عدة مرات يف العام يف اؼبقر جبنيف.باإلضافة اىل ذلك، فإنو هبتمع يف 
حدود ما اي وقت مالئم يف الفرتة بٌن مؤسبرين وزاريٌن حبيث يصبح يف تلك الفرتة يبارس صالحيات واسعة ضمن 

كما ان اجمللس العام وبل ؿبل اجمللس الوزاري يف الفرتات اليت    رظبتو االتفاقية ووبدد نظامو الداخلي ويصادق عليو.
 تفصل بٌن اجتماعاتو أي يقوم اجمللس العام مقام اؼبؤسبر الوزاري يف فرتات عدم انعقاده، ولو أمانة عامة 

 )سكرتارية(، ومدير عام، ولو أربعة نواب.

 الثا: األمانة العامة ث

ان اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كشأن اؼبنظمات الدولية األخرى ؽبا أمانة عامة أو ما يعرف بالسكرتارية، حيث تعترب 
 1اعبهة اؼبعنية بإدارة أعمال ومهام اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ويقع مقرىا يف جنيف. فقد نصت اؼبادة السادسة فقرة 

أنو " تنشأ أمانة للمنظمة يرأسها مدير عام، يعٌن اؼبؤسبر الوزاري اؼبدير العام، ويعتمد  من اتفاقية مراكش على

                                       
رية ,شهادة ماجستًن يف قانون االعمال اؼبقارن ,جامعة وىران عبد الالوي خدهبة ,الية اؼبنضمة العاؼبية لتجارة لتقيم السياسات التجا - 1
 .26,ص2013,
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فاؼبدير العام يعترب أعلى .األنظمة، اليت ربدد سلطات اؼبدير العام وواجباتو وشروط خدمتو وفرتة شغل اؼبنصب"
ول األعضاء على أساس تنافسي سلطة، فمدة عهدتو ىي أربع سنوات، اذ يتم انتخابو ؽبذا اؼبنصب من قبل الد

من اتفاقية  3من بٌن اؼبرشحٌن ؽبذا اؼبنصب.أما بالنسبة ؼبوظفي األمانة العامة فحسب اؼبادة السادسة فقرة 
 افموظفو  مراكش يعينهم اؼبدير العام ووبدد واجباهتم وشروط خدمتهم، وفقا للقواعد اليت يعتمدىا اؼبؤسبر الوزاري.

باالستقالل عن الدول اليت ينتمون اليها، اي ان اؼبدير العام والعاملٌن معو ىبضعون فقط األمانة العامة يتمتعون 
 ألحكام اؼبنظمة العاؼبية للتجارة حيث ؽبم طابع دويل ؿبض.

 رابعا: جهاز تسوية المنازعات 

يف اتفاقية اعبات، إن نظام تسوية اؼبنازعات ليس جديد على اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، فقد كان ىذا اعبهاز موجودا 
 1ولكن بعد انشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة أصبح ىذا النظام اكثر شفافية ومشولية.

ومن أبرز ما جاءت بو جولة االورجواي إحداث نظام شبو متكامل لتسوية النزاعات الدولية التجارية، يف اطار 
 اؼبنازعات بٌن الدول األعضاء يف اؼبنظمة  منظمة التجارة الدولية.ففهي ىذه اعبولة، مت وضع تفاىم حول تسوية

مت فيو ربديد اجملاالت اليت يغطيها النظام وإدارتو واحكامو العامة، واؼبشاورات اليت تتم بٌن الدول األعضاء غبل 
 االشكال قبل رفع  األمر ؽبيئة تسوية اؼبنازعات. 

 لية أو جهاز استعراض السياسات التجاريةآخامسا: 

السياسات التجارية يقوم بتنفيذ القواعد واالجراءات اليت يقوم بتحديدىا اجمللس العام، حيث  إن جهاز استعراض
 تتعلق بالسياسات وكذلك اؼبمارسة التجارية وتأثًنىا على سريان قواعد النظام التجاري الدويل.

 األجهسة انًخخصصت انفرع انزبٍَ:

 ىبتصأقسام  ثالث وتتكون اجملالس من   ،الس وعبانؾب إنشاء على 1994 لعام مراكش اتفاقية يف النص مت لقد
 الدولية وتتمثل ىذه األجهزة يف: التجارة قطاعات بأحد منها واحد كل

                                       
 .28عبد الالوي خدهبة , نفس اؼبرجع , ص- 1
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 أوال: المجالس 

 مجلس لشؤون التجارة في السلع  – 1

 األطرافويشرف ىذا اجمللس بتفويض من اجمللس العام على سًن صبيع االتفاقيات اليت تشمل التجارة متعددة 
. وان كان معظم تلك االتفاقيات ربتوي على جهات متابعة خاصة، ويضع اعبلس (أ) 1الوارد يف اؼبلحق 

إجراءاتو اليت زبضع ؼبوافقة اجمللس العام، كما تكون عضوية اجمللس مفتوحة ؼبمثلي صبيع األعضاء وهبتمع اجمللس 
األجهزة الفرعية أنظمتها الداخلية دبوافقة  حسب الضرورة  ولو اغبق إنشاء اجهزة فرعية عند اغباجة، وتضع ىذه

 1اجمللس العام. 

 مجلس لشؤون التجارة في الخدمات  – 2

من اتفاقية  (ب) 1يتابع ىذا اجمللس بتفويض من اجمللس العام تنفيذ االتفاقيات العامة للتجارة يف اػبدمات ملحق 
ن بينها : ؾبموعة اؼبفاوضات حول منظمة التجارة العاؼبية، ويشرف ىذا اجمللس على عدة ؾبموعات م

االتصاالت، وعبنة اػبدمات اؼبصرفية، كما عينت اطراف عامة يف اػبدمات اؼبؤقتة ولالتفاقية العامة للتجارة يف 
 .اػبدمات "اعباتس"

 لشؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية امجلس  – 3

من اتفاقية  (ج)1ام تنفيذ اتفاقية اؼبلكية الفكرية اؼبتصلة بالتجارة ملحق ويتابع ىذا اجمللس بتفويض من اجمللس الع
اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ويعتمد أيضا نفس االجراءات اؼبتبعة من قبل اجمللسٌن األخرين، ويهتم ؾبلس حقوق اؼبلكية 

 2ارة. الفكرية ببحث القضايا اؼبتعلقة حبقوق اؼبلكية الفكرية اليت تكون ؽبا عالقة بالتج

 

 

                                       
زبصص قانون اعمال ,جامعة –بسكري رفيقة ,النضام القانوين ؼبنظمة التجارة العاؼبية واشكالية االنضمام ؽبا ,اطروحة دكتوراء العلوم يف اغبقوق  - 1

 .47,ص2015ر باتنة ,اغباج ػبض
 48بسكري رفيقة ,نفس اؼبرجع , ص  -- 2
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 1ثانيا: اللجان 

 الوزاري، وتقوم دبا يكلفها بو وتتمثل يف: اجمللسكما نصت اتفاقية مراكش على انشاء عبان فرعية تكون دبعرفة 

 عبنة التجارة والبيئة: وتعىن بدراسة تأثًن التجارة على البيئة. 1-

 تثمارات بالقيود عبنة القيود اؼبفروضة ألىداف ترتبط دبيزان اؼبدفوعات، وتقدم االس 2-

 اليت ترد على التجارة ألىداف ترتبط دبيزان اؼبدفوعات.

 عبنة اؼبيزانية واؼبالية واإلدارة: وتشرف على اؼبسائل الداخلية للمنظمة. 3-

 مت بالعامل الثالث وباألخص بالدول األقل مبوا. عبنة التجارة والتنمية: واليت 4-

  تث نهًُظًت انؼبنًُانؼضىَت واحخبر انقرارا انًطهب انزبٍَ:

 ىذه بٌن مشرتكة قواعد وجود رغم و بالعضوية اؼبتعلقة األحكام منظمة كل إنشاء اتفاق أو ميثاق يتضمن
 البالغة األنبية عن مراكش اتفاقية واضعو يغفل منظمة.مل كل نوع حسب االختالفات بعض ىناك أن اؼبواثيق،إال

 .ايبالرق ودورىا اؼبنظمة يف القرار ازباذ لعملية

 انفرع األول:  انؼضىَت فٍ انًُظًت 

  ،ؼبيثاقها وفقا اؼبتطلبة الشروط فيها توافرت طاؼبا الدول لكل العضوية باب تفتح عاؼبي اذباه ذات منظمات ىناك
بعض  على عضويتها تقتصر أخرى منظمات ىناك و ؿبدود غًن عريض ؾبتمع عن تعرب اؼبنظمات فهذه بالتايل و

وبالتايل  ،االقتصادية أو التارىبية أو السياسية أو اعبغرافية للظروف ترجع معينة بروابط بينها يماف ترتبط اليت الدول
  .اإلقليمية باؼبنظمات أحيانا توصف و مغلقة تعترب اؼبنظمة فهذه

 العالمية :  التجارة منظمة في العضوية :  حقأوال

                                       
 عدنان فرحان اعبوارين , منضمة التجارة العاؼبية واثارىا على الدول النامية , ؼبزيد من التوضيح االطالع على اؼبوقع التايل : -1

hewar.org/debat/show.art.asp?aid=269827http://www.a 19/05 /2019   22:43على الساعة 
 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269827
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الدول  عضوية زادت وقد  ،الدولية اؼبنظمات يف العضوية إكتساب يف اغبق وحدىا للدول أن ىو الغالب الوضع
 العاؼبية التجارة منظمة أخذت قد و .حاليا الدولية الساحة على اؼبوجودة الدولية اؼبنظمات يف مضطرد بشكل

 دبجرد و لديها، العضوية دولة اكتساب كل حق على (2/1) اؼبادة يف إنشائها اتفاقية نصت و القاعدة هبذه
 من وقتها الدول بعض مل تتمكن و ،(15/04/1994بتاريخ ) ( دولة106عليو ) عتوق االتفاق ىذا وضع

 يف شاركت اليت الدول معظم إال أن ، دستورية ألساب للمصادقة الالزمة القانونية االجراءات هتيئ مل ألهنا التوقيع
 الدول عدد رتفعا مث وقت الحق، يف اؼبنظمة ىذه إنشاء اتفاقية على صادقت قد األورجواي جولة مفاوضات
 األعضاء عدد ( ليصل2009سنة ) نوعية قفزة العدد ىذا ( ليشهد1997سنة ) ح ى ( دولة132إىل) األعضاء

 1.اؼبراقب صفة ؽبا ( دولة31وحوايل ) ، ( دولة153إىل )

 العالمية :  التجارة منظمة في العضوية : أنواعثانيا

 أو عن منفرد بشكل واالتفاق بينهم فيما باالتصال ىؤالءيقوم  إذ الدول، من ؾبموعة باتفاق الدولية اؼبنظمة تنشأ
 للمعاىدة اػباصة مشروع وضع تتوىل فنية عبان تشكل دولية منظمة بإنشاء توصية إىل يتوصل دويل مؤسبر طريق

 اليت تنضم الدول أما "األصليٌن باألعضاء" ىؤالء يسمى و اؼبشاركة الدول قبل من عليها التوقيع و بإنشائها
  ."اؼبنضمٌن األعضاء" فتسمى ذلك بعد للمنظمة

 :األصلية ة/ العضوي1

  .1947لعام  الغات يف اتفاقية اؼبتعاقدة لألطراف مراكش اتفاقية من عشر اغبادية للمادة وفقا تثبت وىي

 : اآلتية للشروط طبقا األوروبية اجملموعة

تتمتع  اعبات اتفاقية يف طرفا 2كانت اليت ولةالد أن دبعىن . 1947عام  اعبات اتفاقية يف طرفا تكون أ/ أن
من  أو إليها انضمت و االتفاقية ناقشت اليت الدول من اي أصلية عضويتها كانت سواءا ، األصلية بالعضوية

 1995عام  يف العاؼبية التجارة منظمة إنشاء قبل االنضمام ىذا يكون أن بشرط ، ذلك بعد انضمت اليت الدول
  .العاؼبية التجارة منظمة يف أصلية عضويتها تكون اعبات اتفاقية إىل التاريخ ىذا قبل انضمت دولة فكل

                                       
 28 . ،ص 2003 ، لبنان  بًنوت ، اغبقوقية اغبليب منشورات ، الثالث اعبزء ، الدويل اإلقتصاد مبادئ ، دويدار ؿبمد -1
 .142رفيقة بسكري ,مرجع سابق ,ص- 2
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االطراف  اؼبتعددة التجارية واالتفاقات العاؼبية التجارة منظمة اتفاقية إىل االنضمام ترغب اليت الدولة تقبل ب/ ان
للمعاىدات   االنضمام الدولة يلزم اؼبنظمة إىل االنضمام أن يعين ىذا و.اؼبنظمة بعدىا و إنشاء قبل اؼبعقودة
تاريخ  من يكون اؼبعاىدات هبذه التزامها أن غًن . العاؼبية التجارة منظمة و اعبات ضل يف صبيعها اؼبعقودة

 شامال صبيع كامال االتفاقيات ؽبذه االنضمام يكون أن يشرتطو  اؼبعاىدات. ىذه عقد تاريخ من ليس و االنضمام
 1 .اعبات ضل يف اؼبعقودة االتفاقيات

  .التنفيذ حيز العاؼبية التجارة منظمة اتفاقية دخول تاريخ ىو و 1995إىل غاية 1947عام  منذ

هبا  اػباصة احملددة التعهدات جداول أرفقت اليت1994عام باتفاقية تعهداهتا و تنازالهتا ول جدا ترفق ج/ ان
اليت  اغبدود يف إال تنازالت او تعهدات تقدم أن وامب األقل الدول من يطلب ال و . اػبدمات يف التجارة باتفاقية

إذا   عما معرفة و . اؼبؤسسية و اإلدراية امكاناهتا أو والتجارية اؼبالية واحتياجاهتا منها كل تنمية مرحلة مع تتفق
 .مبوا أقل بأهنا اؼبتحدة األمم أعدتو الذي للتصنيف مبوا أقل الدولة كانت

كل  يف اؼبتبعة الدستورية لالجراءات طبقا العاؼبية التجارة اتفاقية على وسيلة بأية اموافقته تعلن أن أو توقع د/ ان
مل  و .دولة كل يف اؼبتبع الدستوري للنظام طبقا االنضمام مسألة العاؼبية التجارة منظمة اتفاقية تركت قد و . دولة

الدولية  اؼبنظمات من العديد ذلك تشرتط كما أخرى إجراءات وأية أ التشريعية السلطة قبل من التصديق تشرتط
  .األخرى

يف  األعضاء الدول العام اؼبدير يشعر و العام اؼبدير لدى انضمامها وثائق باالتفاقية قبوؽبا الدولة تودع ه/ أن
 .فبكن وقت بأسرع اؼبنظمة

اليت  الدول وافقةم إىل اغباجة دون اؼبنظمة يف أصليا عضوا تصبح الدولة فان اؼبذكورة الشروط توافرت ما إذا و
اتفاقية  يف األعضاء الدول بٌن اؼبساواة دببدأ العاؼبية التجارة منظمة اتفاقية أخذت قد و . باالنضمام سبقتها
الدول  جعلت و لالتفاقية اؼبنظمة الدول و األصلية بالعضوية تتمتع اليت الدول بٌن تفرق مل و 1947عام  اعبات

اتفاقية  أن من الرغم على . العاؼبية التجارة منظمة يف أصليٌن اءأعض للجات 1995 عام قبل انضمت اليت
  .العاؼبية التجارة منظمة يف األساس تعد تاعبا

                                       
 .18,ص 210ولية ,اعبزء االول ,دار اغبامد لنشر والتوزيع ,عمان ,سهيل حسٌن الفتالوي ,نظرية اؼبنظمة الد- 1
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 1باإلنضمام : /العضوية2

 :أن على للمنظمة اؼبنشئ االتفاق من عشرة الثانية اؼبادة نصت

 يف عليها اؼبنصوص األخرى واؼبسائل  ،جاريةالت عالقاتو إدارة يف كامال ذاتيا صبركي استقالال وإقليم أ دولة ألي ا/
 التجارية االتفاقات على و  ،االتفاق ىذا إىل ينضم أن  ،األطراف متعدة التجارية يف االتفاقات و  ،االتفاق ىذا

 .بو األطراف اؼبلحقة متعددة

 .اؼبنظمة أعضاء ثيثل بأغلبية االنضمام اتفاق شروط على يوافق و االنضمام، قرارات الوزاري اؼبؤسبر ب/ يتخذ

 ."اؼبذكور االتفاق ألحكام األطراف متعدد ذباري اتفاق إىل االنضمام ج/ ىبضع

 : ىي ،رأمو  ثالثة اؼبادة ىذه من لنا يتضح و

 التجارية، عالقات إدارة تام باستقالل يتمتع صبركي، اقليم أو دولة ألي تثبت باالنضمام العضوية أن : األول
  .األطراف متعددة التجارية االتفاقات و اؼبنشئ االتفاق يف ةاؼبذكور  األخرى واؼبسائل

االنضمام  ىذا ويسري االنضمام شروط على العاؼبية التجارة منظمة و االنضمام طالب بٌن االتفاق يتم :الثاين
  .بو اؼبلحقة األطراف متعددة التجارية االتفاقات و اؼبنشئ االتفاق على

ثلثي  بأغلبية ، االنضمام اتفاق شروط 2على اؼبوافقة و ، االنضمام قرارات ازباذ كنةم الوزاري اؼبؤسبر يبلك :الثالث
  .اؼبنظمة أعضاء

من  األوىل الفقرة( عضويتها بقبول الوزاري اؼبؤسبر قرار على يوما ثالثٌن مرور بعد ، عضوا اؼبنضمة الدولة تصبح و
 (.عشرة الرابعة اؼبادة

 .اؼبنظمة يف القرار ازباذ لعملية البالغة ألنبيةا عن مراكش اتفاقية واضعو يغفل مل

                                       
 211عبد الكرًن عوض خليفة , القانون الدويل االقتصادي ,دار اعبامعة اعبديدة االسكندرية ,ص- 1
 .211عبد الكرًن عوض خليفة ,نفس اؼبرجع ,ص - 2
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 انًُظًت فٍ انقرار احخبر كُفُت :انفرع انزبٍَ

 طريق تتم عن اليت اؼبنظمة يف القرارات ازباذ طريقة العاؼبية التجارة منظمة إنشاء اتفاقية من التاسعة اؼبادة حددت
  .األغلبية قاعدة و اإلصباع نظام

 اإلجماع  قاعدة: أوال

 دون تصويت أهنا تصدر  بالرتاضي دون تصدراجمللس العام و  الوزاري اؼبؤسبر أمام القرارات أن القاعدة د هبذهيقص
 على باإلصباع دبثابة موافقة ىذا كان بالسكوت اغباضرون صبيع التزم فإذا رظبي، بشكل األعضاء احد من اعرتاض

 ىذا مراكش اتفاقية تبنت الدول، بٌن فيما اؼبساواة عن تعبًنه و استجابتو و التوافق ألنبية إدراكا و القرار
 ازباذ القرارات يف اؼبنظمة تستمر" :أن على التاسعة اؼبادة من األوىل الفقرة فتنص.1 القرارات إصدار يف األسلوب

 فأن رأيي، حسب العامة و القاعدة ىي فهذه 1947جات  اتفاقية دبوجب اؼبتعبة اؼبمارسة حسب اآلراء بتوافق
 األعضاء .  الدول بٌن القانونية اؼبساواة تكريس و إلقرار وسيلة أفضل اعاإلصب

 ثانيا: قاعدة األغلبية 

م ى تعذر التوصل إىل قرار بتوافق اآلراء، يتخذ القرار يف اؼبسألة اؼبعروضة بالتصويت، و يصدر القرار يف 
 .لبية العادية، حسب اغبالة اؼبعروضة على اؼبنظمةىذه اغبالة باألغلبية سواء أغلبية الثلثٌن أو الثالثة أرباع أو األغ

 

 

 

 

 

 

                                       
 .149ص ،  2008، دار اعبامعة اعبديدة اإلسكندرية، إبراىيم اضبد خليفة، النظام القانوين ؼبنظمة التجارة العاؼبية 1-
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 خالصت انفصم

منظمة تنظم التجارة بٌن دول العامل  إنشاء؛ حيث كان ماىية اؼبنظمة العاؼبية للتجارة تناولنا يف ىذا الفصل      
بعد رفض ؛ و 1948ثاق ىافانا يمطلب أساسي بسبب تزايد اغبواجز والقيود اعبمركية ؛ وىو ما ذبسد يف م

غاية  إىلاؼبصادقة على ىذا اؼبيثاق فقامت على عقد  اتفاقية اعبات واليت استمرت  األمريكيةالواليات اؼبتحدة 
منظمة التجارة العاؼبية دبوجب مؤسبر مراكش حيث تعىن ىاتو اؼبنظمة بتطبيق اتفاقية اعبات والسهر على  إنشاء

العتبارىا فضاء للتفاوض التجاري. ضافةباإلتسوية اؼبنازعات وتدعيم القدرات التجارية 
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 :الفصل الثالث
غبماية  واالتفاقياتالبنود 

 البيئة يف ظل اؼبنظمة
 .العاؼبية لتجارة
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 انبُىد واالحفبقُبث نحًبَت انبُئت فٍ ظم انًُظًت انؼبنًُت نخجبرة. انفصم انزبنذ:

 حًهُذ 

 كبًنة اكتسبت أنبية اليت اؼبوضوعات أىم أحد جاريةوالت البيئية القضايا بٌن الوثيق الرتابط  فهم إن        
 ذلك  نظيفة،  بيئة  وجعلها واغبفاظ عليها البيئة ضباية بقضايا الدويل واالىتمام الوعي يدتزا مع تدرهبيا ومتزايدة 

 أوجو على االىتمام ىذا انعكس حيث على االختالل، أوشكت حرجة جذور إىل البيئية األوضاع لوصول نتيجة
 ذلك للتجارة العاؼبية اؼبنظمة إطار يف واسع بشكل بالبيئة االىتمام مت الدويل. كما والتجاري االقتصادي اطالنش

 ذبارية عدة قضايا تسوية سبت حيث بتسوية اػبالفات اػباص جهازىا ويف والبيئة بالتجارة أعمال عبنتها اػباصة يف
 أمامو . بالبيئة متصلة

 الدولية التجارة اتفاقات إطار في البيئة حماية .المبحث األول: 

 (CCE)حماية البيئة في ظل لجنة التجارة والبيئة  المبحث الثاني:
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 انذونُت انخجبرة احفبقبث إطبر فٍ انبُئت : حًبَتانًبحذ األول
 يف اىتمامها ربصر أنفضلت  بل  ، (GATT) اعبات التفاقية الرئيسية اضر األغ بٌن من تكن مل البيئة ضباية

 اؼبطلب( االتفاق ىذا ومبادئ أحكام خاللإال أن البعد البيئي يظهر من  ،ضيق دبفهوم الدولية التجارة مواضيع
 أوروغواي جولة أثناء أنّ  حيث دبراحل عديدة، البيئة ضباية موضوع مرّ  العام، االتفاق جوالت تعاقب مع ،)األول
 .(الثاين ؼبطلباا( اتفاقاتو من يف العديد انعكست البيئية راتاالعتبا

 وانخجبرة انجًركُت نهخؼرَفبث انؼبو االحفبق إطبر فٍ انبُئت حًبَت :انًطهب األول

 تضمنت أهنا االّ  حة،اصر  البيئة ضباية ؼبفهوم توحي ومل البيئة، ؼبسألة ىامة مكانة تعط مل 1947 اعبات اتفاقية
 بعض تضّمنت كما ،)األول الفرع 20 (اؼبادة أنبها بالتجارة اؼبرتبطة البيئية بالقضايا الصلة ذات اؼبواد من عددا

 الثاين(. الفرع (ضئيال كان ولو البيئة دبشاكل اىتمامها يعكس الذي األمر بالبيئة الصلة ذات اؼببادئ

 انؼبو االحفبق يٍ 20 انًبدة َص فٍ انبُئت انفرع األول:حًبَت

 إلجراءات وا من التدابًن عدد ، 1947 اعبات اتفاقية من 20 اؼبادة أوردت وبيئية، صحية ت االعتبار  عاةامر 
 مربّرة غًن أو ربكمية تكون أالّ  بشرط ،ازباذىااؼبتعاقدة  لألطراف يبكن وأحكامها االتفاقية اؼببادئ استثناء تشكل

 .)ب( و)خ(يف الفقرتٌن  االستثناءاتوقد وردت ىذه  ،ذبارية كحوافز تستخدم ال لكي

 على واغبفاظ واغبيوان وحياة اإلنسان صحة غبماية اإلجراءات الضرورية بازباذ حيسم أنو إىلالفقرة )ب(  تشًن إذ
 هتدد اليت األجنبية السلع بعض ضد ذبارية 1استخدام أدوات للدولة هبوز أنو الفقرة ىذه نص من يعين ،النبات
 على الفقرة )خ( فتنص أما ،الوطنية منتجاهتا على القواعد ذات كما أن الدولة تطبق ،السابقة االعتبارات سالمة

  .للنفاذ القابلة الطبيعية اإلجراءات اؼبتعلقة بالثروات

 اػبالفات لتسوية اليت شكلت اػباصة الفرق تقارير يف بكثرة العام االتفاق من 20 اؼبادة نص استخدام مت كما
  .بالبيئة اؼبتصلة التجارية بالقضايا اؼبتعلقة

                                       
جامعة عبد وبياوي ظبًنة ,وبياوي كهينة .مكانة قواعد ضباية ضباية البيئة يف ضل التجارة الدولية , مذكرة زبرج لنيل شهادة اؼباسرت يف اغبقوق ,  - 1

 4, ص 2015.2016الرضبان مًنا جبايا ,
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 انجًركُت نهخؼرَفت انؼبو االحفبق يببدئ فٍ انبُئت حًبَت :انفرع انزبٍَ

 مبدأ :وىي اؼببادئ أىم ىذه ىلإ نتطرق وسوف بالبيئة الصلة ذات اؼببادئ من العديد اعبات اتفاقية تتضمن
 .أ إلغاء القيود الكمية ) ثالثا (مبد ،الوطنية ) ثانيا ( اؼبعاملة مبدأ ،بالرعاية )أوال( األوىل الدولة

 لرعاية : با األولى الدولة مبدأ :أوال

 الدولة رعايا بتمكٌن دولية معاىدة دبقتضى بو اؼبلتزمة الدولة تتعاىد بأن بالرعاية األوىل الدولة مبدأ يقضي
 األساسية الدعامة الشرط ىذا ويعد ،الدولة األوىل يف األجانب يلقاىا معاملة أفضل على اغبصول من اؼبستفيدة
 للتعريفة العامة االتفاقية من األوىل اؼبادة يف الشرط ىذا ة. أدرجالدولي التجارة ربرير لفلسفة الفقري والعمود
 حصانة أو امتياز أو رعاية أو ميزة أي" :أن على تنص حيث ، 1947لعام  (GATT)والتجارة  اعبمركية
 إىل شرط أي وبدون وراً ف سبنح سوف خرآ بلد أي إىل متجو أو يف ناشئ منتج ألي متعاقد طرف أي يبنحها
 الدول بٌن التمييز عدم يعين فذلك بالتايل األخرى اؼبتعاقدة رافاألط كافة ضيار األ إىل اؼبتجو أو يف ماثلاؼب اؼبنتج

 اؼببدأ ىذا مع متناقض يعد فمثال األخرى، الدول حساب على ألحدى الدول خاصة رعاية منح عدم أو األعضاء
 النص مت قد و ىذا . والبيئي االجتماعي األمن ٌنقوان تطبق اليت الدول من الواردات على احمللي الضرييب اإلعفاء

 1.الفكرية اؼبلكية حقوق و اػبدمات يف التجارة اتفاقية و السلع يف التجارة اتفاقات كل يف اؼببدأ ىذا على

 2الوطنية :  المعاملة مبدأ :ثانيا

 يف عليو النص ىو غالبال أن إال للدول، الداخلي القانون يف يكون الوطنية اؼبعاملة مبدأ تكريس أن األصل
 فقرة الثالثة اؼبادة نص يف وذلك للتعريفات اعبمركية العامة االتفاقية يف عليو النص مت حيث ،الدولية االتفاقيات

 أن هبب اخر متعاقد طرف أي راضياأل إىل متعاقد طرف أي ضياألرا من اؼبستوردة اؼبنتجات" :أن على أوىل
 بكافة يتعلق فيما وذلك الوطين، اؼبنشأ ذات اؼبماثلة للمنتجات منحت يتال تلك عن تفضيال ألقل معاملة سبنح

 أو توزيعهم أو نقلهم أو شرائهم  أو للبيع عرضهم أو الداخلية مبيعاهتم على تؤثر اليت واؼبتطلبات واللوائح القوانٌن
  .استخدامهم

                                       
 52 .ص ، 2 دالعد التشاؤم، و التفاؤل بٌن للتجارة العاؼبية اؼبنظمة إىل اعبزائر إنضمام ثارآ اهلل، عبد إبراىيم قويدر، عياش -1
 .5وبياوي ظبًنة ,وبياوي كهينة ,نفس اؼبصدر ,ص - 2
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 احمللية، السوق يف السلع من النوعٌن الك بٌن الكاملة اؼبنافسة ربقيق أوىل ناحية من ىو اؼببدأ ىذا من فاؽبدف*
 . اعبمركية التعريفة يف زبفيضات من عليو االتفاق مت ما حول االلتفاف دون اغبيلولة ثانية ناحية ومن

 واحمللية. األجنبية البضائع بٌن التمييز منع إىل أيضا يهدف كما*

 السلع تعامل أن العام االتفاق يف اؼبتعاقدة الدول على أن منو نفهم اعبات، من الثالثة اؼبادة نص إىل بالعودة
  .اؼبماثلة احمللية السلع سبنحها اليت تلك عن تفضيال تقل ال معاملة اؼبستوردة

فرض  أو اؼبستورد، اؼبثيل اؼبنتج على استخدامو لتفضيل احمللي للمنتج إعانة تقدًن اؼبتعاقدة الدولة على يبنع فمثال
 نفسية استخدام شرتاطا أو اؼبثيل، احمللي اؼبنتج على يفرض مل تفوق اؼبستورد اؼبنتج على ذلك إىل ما أو رسوم
  .معينة سلعة إنتاج يف احمللي اؼبنتج من معينة

 طريقة يف االختالف أساس إقرارىا على يتم أن ىو اإلجراءات اغبمائية مع اؼبماثل اؼبنتج مفهوم من فالغرض
 زبضعها مث ومن نظيفة أو كملوثة السلع  تصنف أن يبكن ال الدول فإن ذلك وعلى اؼبنتجات، بٌن الصنع

 لدوائر لوحتان ىناك كان إذا اؼبثال سبيل ففي طريقة اإلنتاج، يف فقط اختلفت إذا ـبتلفة ضرائب أو ألحكام
 ىذان فهل ملوثة غًن بطريقة تنتج واألخرى األوزون، طبقة تستنفذ مواد ينبعث منها بطريقة تنتج أحدنبا اؼبتكاملة

 اؼبستوردة واؼبنتجات الوطنية اؼبنتجات بٌن اؼبساواة و الكاملة اؼبنافسة ربقيق بغرض ذلك واؼبنتجان متماثالن؟ 
 1.ؽبا اؼبماثلة

 ففيما اعبات، قواعد ترتكز عليو الذي األساس الوطنية اؼبعاملة ومبدأ بالرعاية األويل الدولة مبدأ من كل يبثل
 متبّناة ليست الوطين الصعيد على البيئة أّن وقاية يضمنان اؼببدأين فهذان بالتجارة، اؼبرتبطة البيئية باؼبسائل يتعلق

 يبنع أنو بل اعبات، يف متعاقد طرف أي أراضي من اؼبستوردة اؼبنتجات اؼبماثلة بٌن التعسفي التمييز خلق أجل من
  .الدولية للتجارة مانعا تشكل أو بتعسف البيئية  تطّبق التدابًن أنّ 

 

                                       
 دار ، الدولية التجارة تنمية في دورها و العالمية التجارة منظمة بإنشاء الخاصة االتفاقية ، مبهر الرحمن عبد الملك عبد -1

 .49, ص2009,مصر، التوزيع و للنشر شتات
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 الكمية : القيود إلغاء أمبد :اثالث

 من لو ؼبا التجارية اغبواجز وإلغاءاعبمركية  للرسوم اؼبتوايل اػبفض على اغبرص ىو اعبات التفاقية العام االذباه إنّ 
 ،اعبات من 11 اؼبادة دبقتضى الكمية القيود إلغاء وضع مبدأ مت الدولية ، ومنو التجارة ربرير على إهبايب أثر

 ربديد )أي الكمي القيد استخدام عن اعبات اتفاقية يف اؼبشاركة كل الدول منع يتم أن ىو منو واؼبقصود
 هبدف القيود ىذه ربضر 11 العاؼبية اؼبادة البلدان مع التجاري التعامل أساليب يف) معينة بكمية الواردات
 بيئية نظر وجهة اؼببادالت ومن يف وّدقة شفافية أكثر ىي اليتصبركية  حقوق إىل لتحويلها األعضاء الدول تشجيع

 تصدير كخطر،  اإلجراءات ىذه مثل على يؤثر اؼببدأ ىذا اعمال ألن صعبة مشكلة أيضاالكمية  القيود إلغاء يعد
  .الغذاء يف نقص تعاين اليت الدول من السلع الزراعية 

 خطر فرضت اليت ف الدولطر  من بالبيئة، اؼبتعلقة النزاعات  إطار تراع يف مل اعبات من 11 اؼبادة أن كما
 1 .والبيئة التجارة حول للمناقشات تتخذ اؼبواضيع اليت بٌن من اؼبادة ىذه تعترب كما اؼبنتجات، لبعض االستًناد

 أوروجىاٌ جىنت ػٍ انُبحجت االحفبقبث إطبر فٍ انبُئت : حًبَتانًطهب انزبٍَ

 يف التجارة بشأن االتفاقات من كل يف تتمثل ليتوا بالبيئة الصلة ذات االتفاقات من عددا أوروجواي جولة أفرزت
 يف للتجارة العام واالتفاق الفكرية اؼبلكية حبقوق اؼبتصلة التجارة جوانب بشأن االتفاق وكذا ،)أول فرع (السلع

 .  اػبدمات ) الفرع الثاين (

 انسهغ فٍ انخجبرة بشؤٌ االحفبقبث إطبر فٍ انبُئت حًبَت :انفرع األول

  :كاآليت نستعرضها اتفاقات أربع يف السلع يف التجارة بشأن قاتاالتفا تتلخص

 (AOTC)التجارة  على الفنية الحواجز بشأن االتفاق :أوال

                                       
 نقلو باؼبوقع التايل : الكادمية العربية ,متمة التجارة العاؼبية والعوؼبة االقتصادية امنظ - 1

Httb//www.abache.co.uk/reserch.papers/wto.and.economic.globalisation.pdf , االطالع عليو يف  مت
  23:15على الساعىة  2019افريل 16
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 يف اؼبتعاقدة األطراف  من وثالثون إثنٌن 1979 لسنة طوكيو دورة يف جرت اليت اؼبفاوضات من سنوات بعد
 أوروجواي جولة يف تعديلو مت حيث ،(AOTC)ة التجار  على اغبواجز بشأن االتفاق على أمضت اعبات

 : 1995 يف التنفيذ حيز وليدخل 1994

 صبيع تتفق وأن جديدة،  لوائح بوضع اؼبتعلقة خاصة واؼبقاييس التقنية بالقواعد اػباصة األطر االتفاق وضع
 سواء الوطنية واؼبعاملة زالتميي عدم مبدأ مع اغبكومي واللوائح الفنية للمعايًن اؼبطابقة بتقييم اؼبتعلقة القواعد

 1.األعضاء دول منتوجات أو اؼبنشأ ؿبلية للمنتوجات

 يف االتفاق أكد فقد البيئية باألىداف مباشر بشكل الصلة ذات األحكام من العديد االتفاق ىذا يتضمن 
 أودراهتا صا نوعية لضمان تراىا ضرورية اليت اؼبقاييس ووضع تدابًن ازباذ يف عضو دولة كل حق على ديباجتو
من 2/2)اؼبادة  للتجارة مقيدة التدابًن ىذه تكون أال بشرط ،النبات أو واغبيوان اإلنسان صحة أو حياة غبماية

 إتفاقية اعبات ( . 

 ـبرب من مطابقة شهادة حاصلة على تكن مل ما اؼبنتوجات بيع بعدم اؼبختصة، للسلطات اغبق االتفاق أعطى قد
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 1(A.A)الزراعة  بشأن االتفاق :ثانيا

 الدعم الزراعي من القطاع ربرير طريق إىل ةكبًن  خطوة يعد أوروجواي جولة عنو أسفرت الذي اتفاق الزراعة إن
  .الطويل األمد إىل الزراعية  اؼبنتوجات يف التجارة إصالح عملية يف للشروع أساسا ويعترب التجارية، واغبماية

 متعددة الزراعية  اؼبفاوضات أن إىل ديباجتو يف نص حيث كبًنابالبيئة الزراعة اىتماما بشأن االتفاق أبدى
  .البيئة غبماية اغباجة ذلك يف دبا الزراعة  التجارية باؼبصاحل عليو يطلق ما االعتبار يف تأخذ أن هبب األطراف 

 برنامج تنفيذ عندإستمرار البيئة ضباية ومنها التجارية، غًن أنبية مراعاة مصاحل على 20 اؼبادة يف نص كما 
  .السلع الزراعية يف التجارة إصالح

 إطار ضمن تدخل اليت النفقات ببعض اؼبتعلقة التدابًن بعض إىل االتفاق من ينالثا اؼبلحق يف النص مت كما
  .الشروط من ؾبموعة تستويف أن بشرط البيئة ضباية برنامج

 (ASPS) النباتية والصحة الصحة تدابير تطبيق بشأن االتفاق :ثالثا

 الزراعية، باؼبنتوجات لزراعة الرتباطوا التفاق مكمال النباتية والصحة الصحة تدابًن تطبيق بشأن االتفاق يعترب
  . والنبات واغبيوان اإلنسان بصحة منها، الغذائية خاصة

 التدابًن ازباذ يف األعضاء الدول حق يقر حبيث التجارة، على الفنية القيود دببدأ مرتبطة األخًنة ىذه أن كما
 ما بقدر وتطبق ومربرة واضحة التدابًن ىذه تكون أن مراعاة  مع والنبات واغبيوان اإلنسان صحة غبماية الضرورية

 تبين من عضو بلد أي منع جواز عدم" :يلي ما على منو األوىل اؼبادة يف االتفاق منها ينص اؽبدف لتحقيق يلزم
 التدابًن ىذه تطبق أال بشرط النبات أو اغبيوان أو اإلنسان صحة أو حياة غبماية ضرورية ترتيبات أي تنفيذ أو

                                       
ضوء القانون الدويل ,رسالة لنيل شهادة دكتوراء يف العلوم ,جامعة مولود معمري تيزي زيد اؼبال صافية ,ضباية البيئة يف اطار التنمية اؼبستدامة على -1

 .214ص211ص207,ص2013ويزي ,
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 الظروف فيها تسود اليت األعضاء البلدان بٌن يربره ما لو ليس الذي أو التحكمي التمييز وسيلة تشكل بطريقة
 . 1....الدولية التجارة من للحد كقناع استخدامها يتم أال ويشرتط نفسها

 ايةغبم الدول بواسطتها تسعى اليت التقنية القواعد تصبح أن من منع إىل هتدف االتفاقية أن السياق ىذا من يفهم
 السيادي باغبق االتفاق يعرتف نفسو الوقت يف التجارية اؼببادالت أمام عائقا والنبات األشخاص وسالمة صحة
  .النباتية والصحة الصحة غبماية وضرورية معينة مستويات ربديد يف للدول

 (ASMC) التعويضية والتدابير اإلعانات بشأن االتفاق :بعاار 

 االتفاق ومت طوكيو، جولة يف مناقشتها سبت اليت اؽبامة اؼبوضوعات من التعويضية والتدابًن اإلعانات موضوع يعترب
 ضوابط بوضع سانبت أوروجواي جولة أن إىل التعويضية والتدابًن اإلعانات الستخدام وأسس ضوابط وضع على

  .طوكيو جولة يف إليها التوصل مت اليت ذلك من أمشل وأسس

 للشركات خاصة إعانات منح على نص حيث ،)ج (فقرة 8 اؼبادة يف االتفاق ىذا يف البيئة موضوع إىل اإلشارة مث

 عائقا األحكام ىذه تشكل عندما القوانٌن بعض دبوجب اؼبلزمة البيئة ضباية ألحكام منشآهتا تكييف أجل من
  .الشروط من بعض باحرتام اإلعانات ىذه منح هبب ولكن ماليا

 أكسيد ثاين غاز انبعاث كميات من تنقص اليت مصفات شراء عن اجزةالع األعضاء للدول إعانات منح:مثال
    .الكربون

 األخري انخجبرَت االحفبقبث إطبر فٍ انبُئت حًبَت :انفرع انزبٍَ

 :يلي فيما األخرى التجارية االتفاقيات تتمثل

 لتي تمس التجارة:ا الفكرية الملكية بحقوق المتصلة التجارة جوانب بشأن االتفاق في البيئة حماية :أوال

                                       
 .103.ص 2001واؼبنظمة العاؼبية لتجارة ,مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ,االسكندرية , 1194ظبًن ؿبمد عبد العزيز ,التجارة العاؼبية بٌن اعبات - 1
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 ىذه وضعت إذ الفكرية ؾبال اؼبلكية يف تريبس اتفاقية أدخلتها اليت اؼبسائل من البيئة ضباية تعد األمر حقيقة يف
 ولقد ،والنبات واغبيوان اإلنسان وصحة بالبيئة الضارة االخرتاعات استبعاد يف الدولة حق مفاده دوليا مبدآ األخًنة
  .ألوروجواي جولة فكرية يفال اؼبلكية حقوق موضوع عرض

 الفكرية ضباية ملكيتها األعضاء للدول السماح بغرض الفكرية اؼبلكية حقوق بشأن االتفاقية جاءت حيث
 إجراءات  بتنفيذ تتعهد حيث للدول األعضاء ملزمة أحكام تشمل اغبقوق كما هبذه ؽبا  واالعرتاف وابتكاراهتا

  .الوطنية يف تشريعاهتا رادعة ٌنقوان سن خالل من الفكرية اؼبلكية ضباية

 اؼبادة من 3 و 2 نص الفقرة يف بالتجارة سبس اليت الفكرية اؼبلكية حقوق بشأن االتفاق يف البيئي البعد يتمثل
 ضباية أجل من االخرتاع براءة  منح شهادات منع باستطاعتهم األعضاء الدول أن حيث اػبامس القسم من 27

 . 1بالبيئة  اػبطًن اؼبساس ذبنب أجل من النباتات أو على واغبفاظ واغبيوانات األشخاص الصحة،

 الخدمات في التجارة بشأن العام االتفاق في البيئة حماية :ثانيا

 قصًنة فرتة منذ بدأ اؼبختصون الدولية التجارية اؼببادالت حجم ثلث سبثل اػبدمات ذبارة أن من الرغم على
 يف للتجارة العام االتفاق يف البيئي البعد حيث يظهر ،اػبدمات يف لتجارةل البيئية اآلثار حول تساؤالت يطرحون

 اعبات من 20 اؼبادة يف الواردة االستثناءات نفس تتضمن حيث منو، 14 اؼبادة يف ، (GAT)اػبدمات 
قية اتفا من 20 اؼبادة لنص فباثل سبهيدي بنص تبدأ اػبدمات يف للتجارة االتفاق العام من 14 فاؼبادة ، 1947

(GATT) ،بدأ تعميم معاملة الدول االلتزام دب أنبهاومن  اػبدماتارة ويتضمن االلتزامات والضوابط العامة لتج
 بشأن العام االتفاق مع مالئمة تدابًن بتبين األعضاء لدول تسمح  )ب(فقرة 14 اؼبادة أن كما .2رعاية  األكثر
 بشرط النبات على اغبفاظ أو واغبيوان األشخاص حياةو  صحة غبماية ضرورية تكون عندما اػبدمات يف التجارة

  .الدولية للتجارة مربرا غًن قيدا أو تعسفيا سبييزا  التدابًن ىذه تشكل ال أن

                                       
1 -Environnement:questions debattues a n l omc,  op . cit.   
ام *,جامعة برزيق خالد ,اثار اتفاقات اؼبنضمة العاؼبية لتجارة على سيادة الدول , مذكرة لنيل درجة ماجستًن يف القانون فرع *القانون الدويل الع - 2

 .66مولود معمري تيزي ويزي ,ص
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 (CCE)وانبُئت انخجبرة نجُت ظم فٍ انبُئت : حًبَتانزبٍَ انًبحذ

 ونتيجة والبيئة، التجارة حول ةاؼبنظم يف شامل عمل يف البدء األعضاء دول وزراء قرر أوروغواي، جولة هناية مع
 حددهتا اليت اؼبهام )اؼبطلب األول( حيث مت توكيلها دبجموعة من CCE)) والبيئة التجارة عبنة تأسيس مت لذلك

   .)اؼبطلب الثاين( ؽبا اؼبنشئ القرار  مرجعية

 (CCE)وانبُئت انخجبرة نهجُت انؼبو : اإلطبرانًطهب األول

 عبنة نشأة إىل سنتطرق حيث ،إىل فرعٌن تقسيمو مت والذي والبيئة، التجارة للجنة عامال اإلطار اؼبطلب ىذا يعاجل
 .  )الثاين الفرع( والبيئة رة التجا عبنة مهام إىل مث ،)األول الفرع( والبيئة التجارة

 وانبُئت انخجبرة نجُت : َشؤةاألول انفرع 

الفقري   العمود تفصيلي بشكل والبيئة التجارة موضوع تناول والذي 1991 لعام جاتلل السنوي التقرير مٌثل
 والذي 1994 فريلا مراكش  يف أورجواى عبولة اػبتامي الوزاري االجتماع يف تبنيو مت الذي والبيئة لقرار التجارة

 عبنة التجارة إنشاء ارقر  ناف مث ومن تجارة،ل العاؼبية اؼبنظمة إطار يف والبيئة التجارة عبنة إنشاء إىل بدوره أدى
 حددت وقد .تجارةلل العاؼبية اؼبنظمة اىتمامات ضمن البيئي البعد دخول بداية على القاطع الدليل والبيئة شكل

 أحكام بٌن العالقة يف ربديد اللجنة للتجارة مهام العاؼبية اؼبنظمة داخل والبيئة التجارة للجنة اؼبنشئ القرار  مرجعية
 دبوجب اؼبتخذة بيئية وتلك ألغراض  اؼبتخذة التجارية واإلجراءات اؼبتعدد األطراف  العاؼبي التجاري النظام

 التجارية اآلثار بإجراءات البيئية ذات اؼبتعمقة البيئية السياسات بٌن والعالقة بالبيئة اؼبعنية الدولية االتفاقات
 العاؼبي التجاريالنظام  أحكام بٌن العالقة بتحديد اللجنة اختصت كما.األطراف متعدد التجاري النظام وأحكام
 اؼبعايًن وتتضمن باؼبنتجات اؼبتعمقة البيئية باتلواؼبتط البيئة ألغراض اؼبفروضة والضرائب والرسوم األطراف  1متعدد
  2.االستخدام وإعادة والتغليف والتعبئة الفنية والنظم

 ويعتمد عمل اللجنة على مبدأين نبا:

  .األطرافالتجاري اؼبتعدد  اإلطار يهتم بدراسة موضوعات البيئية يف :األولاؼببدأ 

                                       
اؼبلتقى الدويل حول :النظام القانوين غبماية البيئة يف ظل القانون  ئة داخل اؼبنضمة العاؼبية لتجارة ,االستاذ صالح الدين بو جالل ,  ضباية البي -1

 .3,ص 2والتشريع اعبزائري ,جامعة سطيف  الدويل
 .3مرجع سابق,ص االستاذ صالح الدين بو جالل ,  ضباية البيئة داخل اؼبنضمة العاؼبية لتجارة ,- 2



 اؼبنظمة العاؼبية للتجارةالبنود واالتفاقيات غبماية البيئة يف ظل                                      : لثالفصل الثا
 

59 
 

ول اؼبطروحة متماشية مع مبادئ هبب ان تكون اغبل ،يشًن إىل أن يف حالة ربديد اللجنة مشكلة ما اؼببدأ الثاين:
  .مة التجارة العاؼبيةمنظ

 من وفهازب أبدت اليت البيئة صباعات مارستها اليت للضغوط طبيعية كنتيجة والبيئة التجارة عبنة تأسيس جاء كما
 .على البيئة العاؼبية التجارة لتحرير اؼبتوقعة السلبية اآلثار

 النفاذ، حيز العاؼبية التجارة منظمة اتفاقية دخول منذ أي ، 1995 جانفي 1 يف والبيئةالتجارة عبنة  عمل انطلق
 حكومية، دولية ظماتمن من مراقبٌن إىل إضافة العاؼبية، منظمة التجارة أعضاء صبيع من عبنة ا ىذه تتألف حبيث
 العالقة لتحديد ؽبا اؼبمنوح التفويض جوانب  لدراسة ـبتلف ، 1995 عام بداية يف للجنة اجتماع أول كان وقد
 بٌن للتوفيق اؼبناسبة تقدًن التوصيات إىل إضافة اؼبستدامة، التنمية لتعزيز البيئية والتدابًن التجارية القواعد بٌن

 . العاؼبية التجارة العام ؼبنظمة اجمللس إىل اللجنة تقريرىا وتقدم البيئية، والتحديات الدولية التجارية اؼببادالت

 إنشائها، منذ أجرهتا اليت اؼبناقشات صبلة اللجنة ػبصت ، 1996 لعام سنغافورة الوزاري يف اؼبؤسبر ودبناسبة
إىل  قدم تقرير يف أعماؽبا  بدأ من الوجيزة الفرتة خالل إليها توصلت اليت االستنتاجات من ؾبموعة وقدمت

 أفضل فهم األطراف للتوصل إىل  متعددة البيئية االتفاقيات أمانات مع جلسات اللجنة عقدت كما اؼبنظمة  ،
 يف اؼبنظمة إىل  اؼبقدم التقرير أن إال العاؼبية، التجارة منظمة وقواعد األطراف متعددة البيئية االتفاقيات بٌن للعالقة

 كان الذي األمر اللجنة داخل مناقشتها مت اليت اؼبوضوعات من العديد يتضمن مل 1996 عامل سنغافورة مؤسبر
 قدرة الوزاري  اؼبؤسبر خالل والبيئة التجارة عبنة أكدت ذلك البيئة إىل ضباية منظمات من العديد انتقاد موضع
 لعام جانًنو دي ريو إعالن من 11 بدأاؼب مع سباشيا البيئية اؼبتطلبات على إدراج  متعدد األطراف  التجاري النظام

االقتصادي أو  النمو زيادة إىل يؤدي دويل اقتصادي بنظام للنهوض الدويل التعاون تعزيز بضرورة اؼبتعلق 1992
 . 1البيئة تدىور ومعاعبة اؼبستدامة التنمية

 يهبو نجُت انخجبرة وانبُئت انفرع انزبٍَ: 

و  والبيئة، التجارة عبنة بإنشاءقرارا وزاريا  ،" 1991" مراكش  ورغوايأل جولة ألعمال اػبتامية الوثيقة تضمنت
  :يلي فيما دورىا سبحور اليت 

                                       
 2016, 1 البيئية يف اطار اتفاقية التجارة الدولية ,شهادة ماجستًن يف اغبقوق :فرع قانون البيئة والعمران ,جامعة اعبزائر رمزي مقراين ,التدابًن- 1

 .101,ص
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 إلغراض  اؼبتخذة التجارية األطراف  واإلجراءات متعدددويل ال التجاري النظام أحكام بٌن العالقة وضبط ربديد-
 .1بالبيئة اؼبعنية االتفاقيات الدولية جبدبو  اؼبتخذة وتلك اؼبستدامة التنمية ؼبتطلبات ربقيقا بيئية

 .النظام التجاري الدويل اؼبتعدد األطراف يف الواردة واألحكام التجارية اآلثار ذات البيئية السياسات بٌن العالقة-

 اؼبفروضة والضرائب بالرسوم متعدد األطراف  الدويل التجاري النظام عالقة-

 للتعبئة الفنية والنظم اؼبعايًن يف ذلك دبا باؼبنتجات او اؼبتعلقة بيئية، سبابأل اؼبتخذة واؼبتطلبات بيئية ألغراض -  
 .االستخدام وإعادة والتغليف

 اإلجراءات  شفافية بشأن األطراف متعدد الدويل التجاري النظام أحكام توضيح-  

  .التجاري األثر ذات واإلجراءات البيئية بيئية أىداف لتحقيق اؼبتخذة يةر االتج- 

     البيئية االتفاقيات يف اؼبتضمنة وتلكراف األط متعدد الدويل التجاري النظام يف اؼبنازعات تسوية مسألة توضيح-
 .األطراف متعددة الدولية

 األخص الدول  وعلى للدول النامية بالنسبة خاصة األسواق إىل النفاذ مسألة على البيئية التدابًن آثار ربديد-
 .مبوا األقل

 .ؿبليا االستهالك احملظورة السلع صادرات ألةمس مناقشة-

 .والبيئة الفكرية اؼبلكية للحقوق التجارية اتفاقية اعبوانب  عالقة-

 .والبيئة اػبدمات اتفاقية عالقة-

 منظمة إطار يف بالبيئة اؼبعنية اغبكومية وغًن اغبكومية اؼبنظمات بٌن العالقة لتنظيم اؼبناسبة يف اإلجراءات النظر-
  .العاؼبية ةالتجار 

                                       
 53,54,العدد 18قويدري ؿبمد ,*اشكالية ربرير التجارة الدولية وقضايا البيئة والتنمية اؼبستدامة* .مصر ,ؾبلة حبوث اقتصادية عربية ,اجمللد - 1
 . 16,ص 2011,



 اؼبنظمة العاؼبية للتجارةالبنود واالتفاقيات غبماية البيئة يف ظل                                      : لثالفصل الثا
 

61 
 

 .النامية الدول احتياجات االعتبار بعٌن واألخذ اؼبناسبة التوصيات تقدًن-

 واعبوانب البيئة ضباية لغرض يتم ازباذىا اليت التجارية التدابًن تطبيق ومراقبة اغبمائية التجارية التدابًن من لوقاية-ا
   1.البيئة على تؤثر اليت البيئية

 ؾبال يف الدول بٌن اؼبسؤوليات و التعاون بتقسيم األخًنة السنوات يف والبيئة تجارةال عبنة مهام توسيع مت كما
 بغرض وذلك احملتملة األضرار من اإلنسان البيئة وصحة ضباية ألجل ميائية،يالك اؼبواد لبعض الدولية التجارة

  .خصائصها حول اؼبعلومات تبادل تيسًن والعمل على اؼبواد ؽبذه السليم االستخدام

 حيث بينهما، التعارض لتجنب متعددة العاؼبية الدولية  البيئية باالتفاقيات العاؼبية التجارة منظمة عالقة وخبصوص
 او األطراف متعدد الدويل التجاري النظام بٌن ما العالقة أجل توطيد من الدويل سبل التعاون تعزيز إىل دعت

 راف.متعددة األط البيئية التفاقياتا

 انًُظًت إطبر فٍ انبُئُت انقضبَب ػهً نإلشراف كآنُت وانبُئت انخجبرة نجُت :انًطهب انزبٍَ
 نهخجبرة  انؼبنًُت

قرار  دبوجب إنشاءىا اليت مت والبيئة التجارة عبنة بإنشاء وذلك العاؼبية التجارة منظمة يف البيئي البعد إدراج  مت
 . عدة مؤسبرات )ثانيا( يف أعماؽبا لتبدأ ،أوال(( دبراكش 15/04/1994يف  وذلك وزاري 

 وانبُئت انخجبرة نهجُت انًُشئ انقرار انىزارٌ : يضًىٌانفرع األول

 هتتم فرعية عبنة تكوين بأنبية منها، اؼبتقدمة وخاصة الدول طالبت ،عبولة األرغواي  األخًنة اؼبراحل  خالل
  . والبيئة بالتجارة اؼبتعلقة السياسات بتنسيق

 اؼبتعلقة قواعدىا تطبيق يف اؼبتقدمة الدول تعسف من خوفا التوجو، ىذا بشدة ضتعار  النامية الدول أن إال
 .2 اؼبتقدمة  الدو أسواق إىل منجاهتا نفاذ تعوق واليت العادلة غًن التجارية اغبماية من نوعا شكل فبا البيئة، حبماية

 التجارة عبنة إلنشاء اػبتامية ةالوثيق على التوقيع دبراكش، 15/04/1994 يف اجملتمعون التجارة وزراء  قرر 
 يف القرار الوزاري  يؤكد حيث ،الوجود  إىل تظهر أن بعد تعقدىا جلسة أول يف للتجارة العاؼبية للمنظمة والبيئة

                                       
 .102رمزي مقراين ,مرجع سابق ,ص - 1
 .278قايدي سامية , مرجع سابق ,ص- 2
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 يف اؼبوجود التناقض مدى عن ويكشف ،فاألطرا متعدد التجاري النظام يف البيئية اإلنشغاالت دخول األول جزئو
 كانت إذا ألنو التناقض، ىذا زبفيض كبو القرار  ىذا يف اؼبستعملة الصياغات وتتجو والبيئة، التجارة بٌن العالقة

 فعال، حدث قد األخًن ىذا يكن مل ولو تناقض، وجود على ضمنيا تدل فإهنا التكامل إىل هتدف العالقة ىذه
 قواعد بٌن التوفيق هبدف باشرةم مرتبطة البيئة ؾبال يف للتجارة العاؼبية للمنظمة اؼبخول فاالختصاص وبالتايل
 . البيئة ضباية وقواعد الدولية التجارة

 وانبُئت انخجبرة نجُت فُهب شبركج انخٍ انًؤحًراث  أهى :انفرع انزبٍَ

 أخرى وتارة ،أكرب اىتمام يكون فتارة عدة، دبراحل للتجارة العاؼبية اؼبنظمة ظل يف والبيئة التجارة موضوع مر لقد
 خالل من لنا يتضح ما ذلك البيئي، النظام بٌن التكامل ربقيق كيفية ىو األساسي األمر يظل أقل، اىتمام يكون

 : وىي كتايل والبيئة التجارة للجنة اؼبتعددة اؼبؤسبرات

 ( : 1996مؤتمر سنغافورة )

 1992 ديسمرب  13إىل 9 من الفرتة يف اؼبنعقد ىذا اؼبؤسبر يعتربو  للتجارة، العاؼبية للمنظمة وزاري  مؤسبر أول ىو
 مراقبة  ىو انعقادهمن  اؽبدف كان العاؼبية  حيث منظمة التجارة إنشاء أعقاب يف مباشرة يعقد وزاري  مؤسبر أول

  ،1والبيئة التجارة بٌن ما العالقة مسألة فيما ىبص اؼبنظمة  إطار يف إلتزماهتا  بتنفيذ األعضاء الدول التزام مدى
 : أساسية وىي كتايل نقطة 11 ضبل وقد الوزاري  للمؤسبر الدوري تقريرىا والبيئة التجارة عبنة قدمت حيث

 البيئية االتفاقيات ذلك يف دبا البيئة، ضباية ألغراض التجارية والتدابًن األطراف متعدد التجاري النظام بٌن العالقة-
 .األطراف متعددة

 واالتفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراف.   األطراف اؼبتعدد التجاري النظام يف اؼبنازعات تسوية آليات بٌن العالقة-

 التجاري النظام وأحكام التجارة على تأثًن ؽبا اليت البيئية واؼبعايًن التجارة سبس اليت البيئية السياسات بٌن العالقة-
  .طرافاأل اؼبتعدد

  . ضباية البيئة أجل نم اؼبطبقة رائبوالض والرسومراف األط متعدد التجاري النظام أحكام بٌن العالقة- 

                                       
 .67مقراين رمزي , مرجع سابق ,ص- 1
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 .الفنية والقواعد واؼبعايًن األطراف متعدد التجاري النظام أحكام بٌن العالقة- 

 .البيئة غبماية هتدف اليت التجارية اإلجراءات شفافية- 

 .األسواق نفاذ على البيئية اؼبعايًن تأثًن-

 .احمللية األسواق يف احملضورة اؼبنتوجات صادرات  مسألة-

 .بالتجارة اؼبتصلة الفكرية اؼبلكية حقوق اتفاقية مع الصلة تذا أحكام-

 .والبيئة اػبدمات يف التجارة بشأن العمل برنامج-

 . األخرى اؽبيئات مع التشاور-

 :  1998مؤتمر جنيف 

 سنة اجتماعات ثالثة وعقدت الوزاري سنغافورة إعالن توجيهات حسب عملها والبيئة التجارة عبنة واصلت
 وىيئات صبعيات مثلث منظمة، يقارب ما فيها شارك حكومية غًن اؼبنظمات مع ندوة نظمت كما 1997،

 :من لكل مراقب صفة بتمديد قامت كما  ،منظمات البحوث إىل باإلضافة والصناعة، اؼبستهلك البيئة، ضباية
 اغبيوانات من باإلنقراض  اؼبهددة عاألنوا  يف الدولية التجارة اتفاقية بالتنوع البيولوجي، اؼبتعلقة اؼبتحدة األمم اتفاقية

 1اعبنوبية .  ألمريكا االقتصادية اؼبنظومة والنباتات،

 : 1999جولة سياتل 

 األسواق، إىل مسألة النفاذ على االجتماعات ىذه خالل وركزت ، 1999 سنة اجتماعات ثالثة اللجنة عقدت
 واؼبالبس، اؼبنتجات اؼبعادن، الغابات،  طاقة،ال قطاع السمكية، والثروة الزراعة  ؾباالت إىل التطرق مت كما

 اؼبستوى رفيعة ندوة عقد مت وكما حكومية، غًن منظمة 20 اؼبالحظ حوايل صفة منح مت وكما  ،البيئية واػبدمات

                                       
لنيل شهادة خًن الدين بالعز, التحديات الراىنة لتجارة العاؼبية وتأثًنىا على الدول النامية على ضوء نظام ذباري متعدد االطراف , أطروحة مقدمة - 1

 .  78ص2015-2014الدكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية زبصص: ذبارة دولية , جامعة ؿبمد خيضر بسكرة 
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 عن فبثلٌن حكومية، غًن منظمة 130 من أكثر حضرىا 1999 مارس 16 و 15يف والبيئة التجارة حول
  .الدويل البنك والبيئة، التجارة وزارات 

 :  2001مؤتمر الدوحة 

 أربعة يف ىذه اؼبفاوضات وتتلخص والتجارة، البيئة بٌن العالقةلدراسة  2001 نوفمرب يف الدوحة مؤسبر بدأ
   : ىي أساسية مواضيع

 متعددة البيئية االتفاقيات يف اؼبتضمنة التجارية  وااللتزامات العاؼبية التجارة منظمة قواعد بٌن العالقة توضيح-
 .األطراف

 .البيئية االتفاقيات وأمانات العاؼبية التجارة منظمة بٌن اؼبعلومات  تبادل-

 .بيئية ألغراض العنونة، متطلبات-

 .التعريفية وغًن التعريفية القيود كل من البيئية واػبدمات اؼبواد يف التجارة ربرير-

 التجارة موضوع البيئية كون والسياسات التجارية السياسات بٌن التكامل زيادة ىو اعبولة ىذه من اؽبدف كان
 للتجارة العاؼبية اؼبنظمة قواعد بٌن إىل العالقة فبالنسبة للتنمية، الدوحة أجندة مستها اليت اؼبواضيع بٌن من والبيئة

 منها 20 حوايل األطراف ، متعددة بيئية اتفاقية 250 من أكثر ىناك األطراف، متعددة البيئية االتفاقيات وقواعد
 كما معينة، منتجات أو أنواع يف التجارة ربظر اليت التدابًن مثل التجارة، على أن تؤثر يبكن أحكام على ربتوي

 1.للتجارة العاؼبية اؼبنظمة قواعد مع تتعارض اليت البيئية االتفاقيات توجد بعض

 :  2001مؤتمر كانكون 

 التجارة موضوع مناقشة البيئة، ورغم قضية يف جديدة اءأشي كانكون مؤسبر يتناول مل السابقة اعبوالت عكس على
 :  اآلتية باؼبظاىر كانكون مؤسبر يف بالبيئة االىتمام عدم يفسر حيث  ،اغبدة بتلك تكن مل أهنا إال والبيئة،

  .والبيئة التجارة عبنة مستوى على إال البيئة االتفاقيات أمانات تدخل إمكانية عدم-

                                       
 . 79خًن الدين بالعز ,نفس اؼبصدر , ص  1
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   .للبيئة اؼبتحدة األمم وبرنامج للتجارة العاؼبية اؼبنظمة بٌن ونالتعا إىل اإلشارة عدم-

 . اؼبستدامة التنمية أجل من النامية للدول التقنية اؼبساعدة تقدًن حول االقرتاحات غياب-

 ( : 2005مؤتمر هونغ كونغ )

 تثمٌن وكذا ؼبفاوضات،تكثيف ا خالل من والبيئة التجارة بٌن اؼبتبادل الدعم تعزيز وجوب على اؼبؤسبر أكد لقد
 يف احملددة التجارية واإللتزامات للتجارة اؼبنظمة العاؼبية قواعد بٌن بالعالقة واؼبتعلق الدوحة إعالن من 31 الفقرة

 السلع يف التجارة أمام اعبمركية الغًن واغبوافز اعبمركية الرسوم ٕوالغاء وخفض اؼبعلومات تبادل البيئية، االتفاقيات
   .ئيةالبي واػبدمات

وخالل ىذا اؼبؤسبر عمت الدول األطراف على التفاوض على عدد من اؼبوضوعات على رأسها موضوع التنمية 
 1مصفيات اؽبواء. كاستعمالاؼبستدامة من خالل ربرير ذبارة اؼبوارد واػبدمات البيئية  

 : (2007) يفمؤتمر جن

 :اؼبؤسبر ؽبذا الرئيسي العنوان كان حيث جبنيف ابعالس الوزاري  اؼبؤسبر يف اؼبنظمة يف األطراف  الدول اجتمعت
  "العالية العاؼبية االقتصادية األطراف والبيئة اؼبتعدد التجاري النظام للتجارة، العاؼبية اؼبنظمة"

  :أساسية ؿباور أربعة إىل التطرق مت وقد

 األوىل على نقطتٌن، وركزت األسواق إىل والنفاذ البيئية باؼبتطلبات اؼبتعلقة ) م (32 الفقرة وتشمل : 32 الفقرة
 باغبد متعلقة والثانية مبوان واألقل للدول النامية بالنسبة خاصة األسواق إىل النفاذ على البيئية التدابًن تأثًن زبص

  .البيئية  والتنمية التجارة تعيق أن يبكن اليت القيود إلغاء أو

  .احمللي اؼبستوى على البيئة القدرات وبناء نيةالتق اؼبساعدة - :التالية اعبوانب وزبص : 33 الفقرة

 اإلمبائية ومناقشة اعبوانب لتحديد والتنمية التجارة وعبنة والبيئة التجارة عبنة بٌن التعاون وزبص : 51 الفقرة
 . اؼبستدامة التنمية ىدف ربقيق يف اؼبساعدة أجل من للمفاوضات والبيئية
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 ( : 2011يف )مؤتمر جن

 ؿبورين إىل وتطرقت نوفمرب، 1 و جويلية 6 جوان، 27 يف مناسبات ثالثة يف والبيئة التجارة عبنة اجتمعت لقد
 االقتصاد دبفهوم الثاين احملور أما اؼباضية، يف اعبولة إليو التطرق مت الذي احملور نفس وىو 32 الفقرة ىو األول

 السياسة أدوات فحص ومراجعة  وكذا دامة،اؼبست بالتنمية وعالقتو ىذا اؼبفهوم، ربقيق يف التجارة ودور األفضل
إىل غاية  2003 منذ والبيئة التجارة عبنة شهدت- اؼبؤسبرات الوزارية – العادية اعبوالت إىل البيئية باإلضافة

 االتفاقيات إطار يف اؼبتصلة بالتجارة للتدابًن مصفوفات خاللو من وقعت استثنائي، اجتماع 17 ، 2013
 . 1البيئية
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 خالصت انفصم

 الدولية التجارية يف العالقات ىاما ؿبورا تشكل األنظار, وأصبحت ذبذب عصرية مسالة البيئة ضباية مسألة تعد
البنود  طرح عدد من إىلمة العاؼبية لتجارة ظباؼبن أدىاليوم فبا  بيئتنا إليها وصلت اليت اغبرجة لألوضاع نتيجة وذلك

عقد عدة اجتماعات للجنة التجارة  متو االتفاقيات وعقد مؤسبرات تعىن دبجال ضباية البيئة. ويف ىذى الصدد 
, توضيح العالقة بٌن التجارة العاؼبية, األعضاءمن خالؽبا الدول  أثارتوالبيئة يف إطار اؼبنضمة العاؼبية لتجارة, 
التعاون بٌن اؼبسئولٌن عن التجارة  أنبية, بسبب لبيئة اؼبتعددة األطرافالسيما عبنة التجارة والبيئة واالتفاقيات ا
 وعن البيئة, ومن اجل توفًن مناخ أفضل.

يف منظمة التجارة العاؼبية, مدى وقد تبٌن من خالل اؼبفاوضات واؼبناقشات اليت سبت يف عبنة التجارة والبيئة, 
يف بداية التاريخ حيث أن ىناك حاجة إىل إطار تعريفي واىل  صعوبة موضوع التجارة والبيئة, وان اؼبفاوضات الزال

 مزيد من التنسيق الفعال بٌن منظمة التجارة العاؼبية واالتفاقيات الدولية للبيئة.
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 خبحًت 

 لتجارة باؼبنظمة العاؼبية ل اؼبنازعات تسوية جهاز أمام التجارية النزاعات معرض يف البيئية القضايا إىل االستناد إن
أن  رافاألط ال يبكن لنظام التجاري اؼبتعدد جديدا سبثل بعدا أصبحت البيئية االنشغاالت أن مفادىا فكرة يؤكد

للغاية  مفيدة العاؼبية  للتجارة تبدوا اؼبنظمة اتفاقية ديباجة إىل اإلشارة يضعها على اؽبامش. ولعل يتجاىلها أو
 ضباية وأنو من اؼبمكن ،جنب إىل جنبا التعايش يبكن نبا ارية والبيئيةالتج السياسات بأن القائمة الفكرة إلبراز
 البيئة أن حبق بينت ،االستئنافعرب ىيئة  ،فاؼبنظمة العاؼبية للتجارة ،اؼبساس باؼببادالت التجارية الدولية دون البيئة

 أنو ذلك، من األىم ولكن ،إدراجها ضمن سياساهتا اػباصة بالتنمية الدول عمل ينبغي قيمة ؾبرد فقط ليست
 نفس يف وبيئية مصاحل ذبارية على تنطوي منازعات يف بالفصل كلف ما إذا ،اؼبنازعات تسوية عبهاز يبكن

 .والبيئة الدولية التجارة بٌن التوازن من نوع إحداث إىل فاعل بشكل يسيم أن الوقت،

 لتجارة ما بيئة يف ظل اتفاقية اؼبنظمة العاؼبيةاية الضبدراستنا ؼبوضوع  خالل من إليها توصلنا اليت من بٌن النتائج
  يلي:

 اإلنسان ىو اؼبسبب الرئيس للمشكالت البيئية. -
 وليس بطريقة ؿبتشمة البيئة ضباية ؼبوضوع تطرقتا للتجارة العلمية واؼبنظمة اعبات اتفاقية من كال أن -

 .قيد من كلو  العراقيل كل من التجارة ربرير ىو الرئيسي ىدفهما أن كون واسعة بصفة
 البيئة ضباية آليات االعتبار بعٌن تأخذ مل للتجارة العاؼبية اؼبنظمة أو اعبات اتفاقية سواء أن أيضا استنتجنا -

  التجارة ربرير إىل دائما تسعيان أهنما كون مالية، أو وقائية آليات من
  .للبيئة كبًنة أنبية إعطاء دون الدولية

 جزءا جعلها ضرورة من بد ال لذلك الالحقة، لألجيال حق أنو كما اغبالية، لألجيال حق البيئة ضباية -
  .الدولية التجارة قواعد يف أساسيا

 :التالية التوصيات تقدًن يبكن الدراسة لنتائج وتبعا

  .البيئية واػبدمات السلع من الواردات على التجارية القيود من داغب -
  .البيئية اػبدماتو  للسلع الدويل ىاؼبستو  على التجاري التبادل تشجيع -
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 .والتجارة البيئة قضايا تتناول تشريعات إعداد -
 الدول النامية. يف البيئة بقضايا اؼبعنية أو اؽبيئات الدولية بالتجارة اؼبعنية اؼبنظمة بٌن التنسيق -
 وذلك البيئية، لسياساتا و الدولية التجارة ربرير بٌن التنسيق لتحسٌن وسائل إهباد على العمل ضرورة -

 .الوقت ذات يف البيئية اؼبوارد على و اغبفاظ االقتصادي النمو تعزيز بٌن لتوازنا ربقيق ريقط عن

 آفاق الدراسة:

 التحديات البيئية أمام صادرات الدول النامية.  -
 اؼبنازعات البيئية داخل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة . -
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