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منظمة التجارة العالمية
من وجهة نظر الدول النامية
عاما من التحكيم القضائي ()2015 - 1995
عشرون ً

وفعال لتســوية النزاعــات ع ْبر المؤتمرات
تناقــش هذه الورقة أهمية تأســيس نظام حقيقي َّ
خصوصا
عموما ،والدول العربية
الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ،تســتطيع الدول النامية
ً
ً
أن تدافــع ،مــن خالله ،عن حقوقهــا بالقاعدة القانونيةً ،
بدال من القــوة االقتصادية .ترى الورقة
أن عــدم تمكــن الــدول الناميــة من االســتفادة الكاملة من مزايــا نظام جهاز تســوية النزاعات
ّ
ِّ
ً
ً
ً
ً
يط ْرح إشكالية أساسية وجوهرية متمثلة بالسؤال :هل نجح جهاز تسوية النزاعات بمنظمة
التجــارة العالمية طــوال العقدين الماضيين في أن تصبح في أيدي الدول النامية أداة فعالة
إلصالح االختالالت الناتجة من العالقة االقتصادية غير المتكافئة بين الدول؟ وإذا كان هذا األمر
ممك ًنــا ،فلمــاذا لم تشــارك معظم الدول النامية ،ومنها الــدول العربية في هذه اآللية؟ فهل
يعــود األمــر إلــى عوامــل ذاتية؛ مــن قبيل المســاهمة المحــدودة في التجــارة الدوليــة وغياب
أن الســبب يعود إلى العوائــق الموضوعية التي
الكفــاءات الوطنيــة المتخصصــة؟ أم هل ّ
وخصوصا من جهــة طول اإلجــراءات وما
يضعهــا هــذا الجهــاز أمــام مشــاركة الــدول الناميــة؛
ً
تتطلبــه مــن إمكانات ،وطبيعة نظام التنفيذ؟ تتســاءل الورقة :هل من ضــرورة إلعادة النظر
فــي هــذا النظــام حتــى يتماشــى مــع أوضــاع الــدول الناميــة وإمكاناتهــا؟ ومــا هــي الحلــول
المطروحــة؟ وتعتمــد الورقــة فــي مقاربتهــا مســتويين مــن التحليــل؛ أولهما يجــري من خالل
الوقــوف عنــد حصيلــة مشــاركة الــدول النامية فــي جهاز تســوية النزاعــات ،وثانيهما يشــمل
ً
قراءة في مشاريع إصالح هياكل هذا الجهاز.
*

أكادميي وباحث مغريب جامعة محمد الخامس يف الرباط  -املغرب.
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مقدمة
إ ّن التفاهم بشأن تسوية النزاعات من خالل منظمة التجارة العاملية
هو مزيج من مجموعة إجراءات ،ونصوص خاصة بتسوية النزاعات،
واإلصالحات املؤسساتية ،والتحسينات العامة التي يُفرتض من خاللها
تحقيق مبدأ اإلنصاف يف الحال التي يكون فيها أحد طريف النزاع
دول ًة ناميةً.
ويعتمد معظم الفقهاء وجهة النظر القائلة إ ّن التفاهم املتعلّق
بتسوية النزاعات من خالل منظمة التجارة العاملية يُشكِّل تطو ًرا كب ًريا،
مقارن ًة بنظام غات  .)GATT 1947( 1947أ ّما من منظور الدول
النامية ،فقد حدث تطوران كبريان؛ هام إضفاء طابع شبه قضايئ عىل
اإلجراءات ،من خالل خلْق جهاز مختص بسلطات وآجال محددة،
وتأكيد الحاجة إىل توافر معاملة خاصة ومميزة للدول النامية(((.
ولقد أثبت التطبيق العميل نجاح جهاز تسوية النزاعات داخل
منظمة التجارة العاملية ،سواء من جهة رصامته يف إتباع إجراءات
وجداول زمنية حاسمة ،أو من منظور احرتام أعضاء املنظمة للقرارات
الصادرة يف إطاره ،وهذا ما يتوافق مع اإلحصاءات العامة للمنظمة.
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العاملية طوال العقدين املاضيني يف أن تصبح يف أيدي الدول النامية
أداة فعالة إلصالح االختالالت الناتجة من العالقة االقتصادية غري
املتكافئة بني الدول؟ وإذا كان هذا األمر ممك ًنا ،فلامذا مل تشارك
معظم الدول النامية ،ومنها الدول العربية  -ماعدا مرص  -يف هذه
اآللية؟ أيعود األمر إىل عوامل ذاتية؛ من قبيل املساهمة املحدودة
يف التجارة الدولية وغياب الكفاءات الوطنية املتخصصة أم إىل
العوائق املوضوعية التي يضعها هذا الجهاز أمام مشاركة الدول
وخصوصا من جهة طول اإلجراءات وما تتطلبه من إمكانات،
النامية؛
ً
وطبيعة نظام التنفيذ؟ وهل من رضورة إلعادة النظر يف هذا النظام
حتى يتامىش مع أوضاع الدول النامية وإمكاناتها؟ وما هي الحلول
املطروحة؟
لإلجابة عن تلك األسئلة كلّها ،ينبغي اعتامد مستويني يف التحليل؛
أولهام يكون من خالل الوقوف عند حصيلة مشاركة الدول النامية
يف جهاز تسوية النزاعات ،وثانيهام يشمل قراء ًة يف مشاريع إصالح
هياكل هذا الجهاز.

ويف الوقت نفسه ،نجد قراء ًة متأني ًة تقول يف هذه اإلحصاءات إ ّن
األطراف املشاركة يف النزاعات هي دامئًا الدول الكربى (الواليات
املتحدة األمريكية ،ودول االتحاد األورويب ،واليابان ،وكندا ..إلخ) .أ ّما
أي
الدول النامية ،فقد غاب أغلبها .وأ َّما الدول األقل من ًّوا ،فلم تح َظ ُّ
دولة منها بتمثيل يف هذه املنازعات ،سواء كانت مدعي ًة أو ُم َّد ًعى
عليها.
السياق يستمد املوضوع أهميته؛ بالنظر إىل أ ّن الدول
يف هذا ِّ
خصوصا ،ما فتئت تطالب بتأسيس
النامية عمو ًما ،والدول العربية
ً
عب معظم املؤمترات الوزارية
نظام حقيقي وف َّعال لتسوية النزاعات ْ
ملنظمة التجارة العاملية ،تستطيع من خالله أن تدافع عن حقوقها
بدل من القوة االقتصادية .لكننا نجدها يف منأًى
بالقاعدة القانونيةً ،
عن استعامل هذا الجهاز.
إ ّن عدم متكن الدول النامية من االستفادة الكاملة من مزايا نظام
جهاز تسوية النزاعات يحيل عىل ط ْرح إشكالية أساسية وجوهرية
متمثِّلة بالسؤال :هل نجح جهاز تسوية النزاعات مبنظمة التجارة
 1ريتشارد بالك هورست" ،دورة األرغواي والوصول إىل السوق :الفرص والتحديات أمام
الدول النامية" ،ترجمة أميمة عبد العزيز املجلة املرصية للتنمية والتخطيط ،إصدار معهد
التخطيط القومي ،املجلد الرابع ،العدد األول ،القاهرة ( ،)1996ص .15

ً
أوال ،حصيلة مشاركة الدول النامية
فــي جهــاز تســوية النزاعــات
بمنظمة التجارة العالمية
تختلف حصيلة مشاركة الدول النامية يف جهاز تسوية النزاعات
باختالف الرؤى واملؤرشات املأخوذة يف الحسبان .فاملهتمون بنظام
تسوية النزاعات من البلدان املتقدمة يع ُّدون الحصيلة بوج ٍه عا ٍّم
إيجابيةً ،إذا ما قورنت بـ "غات"  ،1947وباملشاركة املحدودة لهذه
الدول يف التجارة العاملية .يف حني يرى الطرف اآلخر ،وهو أغلب
األحيان من الدول النامية ،أ ّن هذه املشاركة ال ترقى إىل طموحات
هذه الدول ،إذا أُخذ يف الحسبان أ ّن ثلثي أعضاء املنظمة هم من
الدول النامية .لك ّن األمر املتفق عليه هو أ ّن استفادة الدول النامية

دراسات وأوراق تحليليّة
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من الجهاز الجديد مازالت ضعيفةً ،مقارن ًة بالدول املتقدمة ،ويرجع
ذلك إىل عوامل ذاتية خاصة بالدول النامية نفسها ،وعوامل أخرى
موضوعية متعلقة باختالالت يعرفها نظام التسوية داخل املنظمة.

مدى استفادة الدول النامية من جهاز
تسوية النزاعات

•كانت املشاركة يف تسوية النزاعات داخل غــات  1947شبه
محصورة يف القوى التجارية الكربى((( .لك ْن مع وجود جهاز
لتسوية النزاعات مبنظمة التجارة العاملية سيعرف نظام تسوية
النزاعات مشارك ًة يُعت ُّد بها بالنسبة إىل الدول النامية ،بوصفها
أطرافًا شاكي ًة أو مدافعةً ،وستصل نسبة مشاركتها إىل الثلث(((.
ومبا أ ّن هذه الدول استطاعت أن تربح قضايا مهم ًة ض ّد الدول
الكربى ،فقد أخذت ثقتها بالنظام الجديد تكرب .لكن ما هي
حقيقة هذه املشاركة؟ وهل أنها ترقى إىل طموحات جميع
الدول النامية؟ وما موقف املنظمة من هذه املشاركة؟

نسبة مشاركة الدول النامية في جهاز تسوية
النزاعات

بدأت ثقة الدول النامية تكرب مع دخول اتفاق التفاهم بشأن قواعد
تسوية النزاعات وإجراءاتها حيز التنفيذ؛ إذ ستعرف نسبة مشاركتها
مهم .وقد ج َمع
يف القضايا املق َّدمة لجهاز تسوية النزاعات تطو ًرا ًّ
جهاز تسوية النزاعات أ ّول نزاع بني بلد نامٍ (فنزويال) وآخر متق ّدم
(الواليات املتحدة) .وق َّرر فريق التحكيم ،شأ َن جهاز االستئناف ،أ ّن
القواعد األمريكية ال تحرتم مقتضيات منظمة التجارة العاملية.
وستسري الدول النامية عىل هذا النهج .ففي ترشين الثاين /نوفمرب ،1999
ُس ِّجلت  23شك ًوى ،من أصل  142شك ًوى تحت املعالجة ،باسم الدول
النامية و 4شكا َوى كانت مسجل ًة عىل نح ٍو مشرتك بني دول نامية
وأخرى متقدمة .ويف عام  2002تحقّقت أعىل نسبة مشاركة لتلك
الدول؛ إذ وصلت إىل نحو  .(((%70عىل أ ّن الحصيلة ،بوج ٍه عا ٍّم،
تتمثَّل بأ ّن أغلب ّية الشكاوى ُمس َّجلة من الدول املتقدمة؛ فهي ت ُشكِّل
نحو  %62من مجموع الشكاوى ،أغلبها ُمو َّجه إىل دول متقدمة أخرى
بكل
 2مل تشارك الدول النامية يف نظام غات  1947لتسوية النزاعات إال مرتني ،متمثلتني ٍّ
من شييل وأوروغواي ،لكن تلك املشاركة كانت من دون جدوى.
3 Olivier Blin, L'organisation mondiale du commerce, 2nd edn (Paris:
Ellipses, 2004), p. 113.
4 Pierre Monnier, “Activité de l'organe de règlement des différends au
31 juillet 2002”, Revue de droit des affaires internationales, no. 7, FEC, Paris
(2002), pp. 818 - 819.
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(تصل إىل الثلثني) .أ ّما الدول النامية ،فإ ّن شكاواها التي تتق َّدم بها
تكون ض ّد الدول املتقدمة يف أغلب األحيان ( .((()% 59وإ ّن املعطى
نفسه ميكن مالحظته حتى حدود كانون الثاين /يناير  .2015فالدول
املتقدمة تبقى هي املسيطرة عىل نسبة املشاركة ،سواء بوصفها
أطرافًا شاكيةً ،أو أطرافًا مدافعةً .ويف الجدول ( )١تأكيد لذلك.
إ ّن أ ّول مالحظة ميكن استخالصها من هذا الجدول ،هي أ ّن الدول
التجارية الكربى مازالت تُ َع ّد من أكرب املستفيدين من نظام تسوية
كل من الواليات املتحدة ،واالتحاد
النزاعات داخل املنظمة؛ إذ تسيطر ّ
األورويب ،واليابان ،وكندا ،عىل نحو نصف عدد القضايا املق َّدمة إىل
جهاز تسوية النزاعات .فقد شاركت بـ  254قضي ًة بوصفها أطرافًا
شاكي ًة من أصل  513قضيةً ،وبـ  234قضي ًة بوصفها أطرافًا مدافع ًة
من أصل  502قضية" ،متفوقةً" بذلك عىل سائر الدول ،مبا فيها الدول
النامية.
بغض النظر عن
وعىل الرغم من ذلكُّ ،
تظل هذه الدول النامية ِّ -
األغلبية العددية للدول النامية األعضاء  -من أه ّم املشاركني يف
وخصوصا تلك التي
نظام تسوية النزاعات ،مقارن ًة بغات ،1947
ً
دول اقتصادها يف
أصبحت متلك اقتصا ًدا تنافس ًّيا((( ،أو ما يس َّمى ً
مرحلة انتقالية؛ كالربازيل ،واألرجنتني ،واملكسيك ،والهند ،وجمهورية
كوريا .فهذه الدول تقدمت بـ  194قضيةً ،سواء كانت أطرافًا شاكي ًة
أو مدافعةً .أ َّما الدول األفريقية والعربية ،فنجدها شبه غائبة عن
نظام تسوية النزاعات داخل املنظمة ،ماعدا جنوب أفريقيا ومرص
اللتني شاركتا بصفتهام طرفني مدافعني ،وهو ما يُشكِّل مصدر انشغال
كبري داخل املنظمة.
مقاربة نوعية لمشاركة الدول النامية في جهاز
تسوية النزاعات

إ ّن تقييم مشاركة الدول النامية يف جهاز تسوية النزاعات ،بعد
 20عا ًما من دخوله حيز التنفيذ ،ينبغي ألَّ يقترص عىل املستوى
الكمي ،وأن يتعداه إىل املستوى النوعي .من أجل ذلك س ُنق ِّدم بعض
القضايا امله ّمة التي عكست ،عىل نح ٍو أو آخر ،الدور امله ّم الذي
أصبحت تضطلع به املنظمة يف مواجهة أعضائها ،وسنحرصها يف
منوذجني .فأ َّما النموذج األول ،فهو هندي؛ أل ّن الهند هي أكرب الدول
5 Michel Rainilli, L'Organisation Mondiale Du Commerce, 7th edn (Paris :
la Découverte, 2004), pp. 99 - 100.
6 “L'économie mondiale 2009”, Centre d'études prospectives et
d'information internationales, collection repères no. 521, septembre
2008, p. 117.
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الجدول ()١
مشاركة دول أعضاء منظمة التجارة العاملية يف جهاز تسوية النزاعات
الـدول
الواليات املتحدة
االتحاد األورويب
كندا
اليابان
أسرتاليا
األرجنتني
تركيا
سويرسا
نيوزيلندا
الفلبني
فنزويال
ماليزيا
نيكاراغوا
الرنويج
هولندا
بولندا
الربتغال
رومانيا
اململكة املتحدة
الجمهورية الدومينيكية
سلوفاكيا
سنغافورة
الدامنرك
مرص
تونغا وبربادوس
هندوراس
هونغ كونغ
هنغاريا
الصني
أرمينيا
السلفادور
إسبانيا
إيطاليا
االتحاد الرويس
أنتيغوا وباربودا

األطراف الشاكية األطراف املدافعة
107
94
43
19
07
20
02
04
07
05
01
01
01
04
0
03
0
0
0
01
0
01
0
0
01
08
01
05
12
0
0
0
0
02
01

121
80
18
15
15
22
09
0
0
06
02
01
02
0
03
01
01
02
03
07
03
0
01
04
0
0
0
02
32
01
01
03
01
05
0

املجموع

الـدول

228
174
52
34
22
42
11
04
07
11
03
02
03
04
03
04
01
02
03
08
03
01
01
04
01
08
01
07
44
01
01
03
01
07
01

الربازيـل
الهند
جمهورية كوريا
املكسيك
تايلند
إكوادور
باكستان
بنام
بريو
الجمهورية التشيكية
أوروغواي
رسي النكا
السويد
تايوان
ترينيداد وتوباغو
جنوب أفريقيا
بلجيكا
بنغالديش
شييل
كولومبيا
كوستاريكا
كرواتيا
فرنسا
اليونان
غواتيامال
إندونيسيا
آيرلندا
فييتنام
أملانيا
مولدوفا
تايبيه الصينية
رومانيا
أوكرانيا
كوبا
***

األطراف الشاكية األطراف املدافعة املجموع
27
21
16
23
13
03
04
07
03
01
01
01
0
03
0
0
0
01
10
05
05
0
0
0
09
09
0
02
0
01
03
0
03
01
***

املصدر :تقرير منظمة التجارة العاملية بخصوص تسوية النزاعات كانون الثاين /يناير .2015

15
22
14
14
03
03
03
01
05
02
01
0
01
0
02
04
03
0
13
40
0
01
04
03
02
11
03
0
02
01
0
02
02
0
***
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منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول النامية

استعامل لجهاز تسوية النزاعات مبنظمة التجارة العاملية ،فقد
ً
النامية
مشتك).
ً
شاركت يف  43قضي ًة ( 21قضي ًة طرفًا شاكيًا ،و 22قضي ًة طرفًا
وأ َّما النموذج الثاين ،فهو مرصي؛ أل ّن مرص هي البلد العريب الوحيد
شتك).
الذي استعمل هذا الجهاز  4مرات (بوصفها طرفًا ُم ً

•الهند :القيود الكمية عىل استرياد املنتوجات الزراعية
واملنسوجات والسلع الصناعية (شك ًوى مقدمة من الواليات
املتحدة ضدّ الهند)
اشتكت الواليات املتحدة كرثة القيود التي تطبقها الهند يف استرياد
عدد كبري من املنتوجات واملنسوجات والسلع الزراعية التي تشمل
أكرث من ٍ 2700
بند من بنود التعريفة الجمركية عىل املنتوجات
الزراعية والصناعية ،جرى اإلبالغ عنها لدى منظمة التجارة العاملية.
فتلك القيود ،من وجهة نظر الواليات املتحدة ،ال تتفق مع التزامات
الهند ،مبوجب املادتني الحادية عرشة والثامنة عرشة من اتفاقية
غــات  ،1994واملــادة  2 – 4من االتفاق بشأن الزراعة ،واملادة 3
وتبي لهيئة تسوية النزاع التي
من اتفاقية تدابري أذونات االستريادَّ .
شُ كِّلت يف  18أيلول /سبتمرب  1997أ ّن التدابري املتنازع فيها ال تتفق
مع التزامات الهند ،مبوجب املادتني الحادية عرشة والثامنة عرش من
اتفاقية غات املذكورة ،وأ ّن تطبيق هذه التدابري بخصوص املنتوجات
التي ينظمها االتفاق بشأن الزراعة ال يتفق مع املادة .2 - 4
•مرص :اإلجــراءات املتعلقة بالرسوم الجمركية عىل املالبس
الجاهزة (شكوى مقدمة من الواليات املتحدة ضدّ مرص)
ُس ّجلت هذه الشكوى يف  23كانون األول /ديسمرب  .2003وكانت
الواليات املتحدة قد طلبت مشاورات مع مرص بشأن التعريفات
الجمركية املطبقة بخصوص بعض املنسوجات واملالبس األمريكية،
واملرسوم رقم  469عــام  2001لرئيس الجمهورية ،وبشأن جميع
التعديـالت واللوائح والتدابري التنفيذية األخرى.
تزعم الواليات املتحدة أ ّن مرص ،خـالل جولة أوروغواي ،وافـقت
عىل إزالــة حظْر عا ٍّم عىل واردات املالبس واملنسوجات بحلول
كانون الثاين /يناير  .2002وتزعم كذلك أ ّن مرص بتاريخ  31كانون
األول /ديسمرب  ،2001أصدرت املرسوم رقم  ،469وهو تعديل للرسوم
الجمركية املطبقة يف عدد من السلع املستوردة ،مبا يف ذلك البنود التي
تندرج يف إطار الفصول  61و 62و 63من القوانني املنظمة السترياد
املالبس الجاهزة من الخارج ،وفرض رسوم محددة .كام أنها تزعم أ ّن
هذه الحقوق تذهب أبعد كث ًريا من معدالت الرسوم املحددة سلفًا،
وتعتقد أ ّن هذه التعريفات ،واملرسوم رقم  ،469وجميع اإلجراءات

يف هذا الشأن ،تتعارض مع التزامات مرص ،مبوجب املادة الثانية
من اتفاقية غات  ،1994واملادة  7من االتفاق املتعلّق باملنسوجات
كل من مرص والواليات
واملالبس .ويف  20أيار /مايو  ،2005أبلغت ٌّ
توصلتَا إىل تسوية من خالل
املتحدة هيئ َة تسوية النزاعات أنهام َّ
اتفاق متبادل ،مبوجب املادة  3 - 6من مذكرة تسوية النزاعات.
إ ّن هذين النموذجني يبينان أ ّن هامش املناورة بالنسبة إىل الدول
ضئيل؛ وذلك بسبب وسائل التسوية الجديدة التي
املخالفة أصبح ً
أتت بها املنظمة((( .فقد أصبحت أكرث مهني ًة وقضائيةً ،مقارن ًة مبثيالتها
يف غــات  .1947وهذا ما دفع املنظمة إىل إنشاء مركز استشاري
لقوانينها من أجل مساعدة الدول النامية عىل االنخراط الف َّعال يف
عملية تسوية النزاعات.
إحداث مركز استشاري لقوانين المنظمة

نتيج ًة للعوامل املتق ِّدم ِذك ُرها ،صارت الدول النامية – مؤيّد ًة بعدد من
الدول املتقدمة – تسعى للبحث عن وسيلة تساعدها عىل استخدام
آليات تسوية النزاعات داخل املنظمة بكفاءة وتكلفة مقبولة.
التوصل عام  ،1999بالتعاون بني  9دول متقدمة (كندا،
وقد أمكن
ُّ
والدامنرك ،وفنلندا ،وآيرلندا ،وإيطاليا ،وهولندا ،والرنويج ،والسويد،
واململكة املتحدة) ،وعدد من الدول النامية واألقل من ًّوا ،إىل إنشاء
املركز االستشاري لقوانني منظمة التجارة العاملية ،ووقَّع االتفاقية
وزراء تجارة ينتمون إىل  29دول ًة ( 9دول متقدمة ،و 20دول ًة ناميةً)،
أثناء حضورهم اجتامع سياتل .1999
وانضمت إىل هذا االتفاق ،حتى آذار /مــارس  7 ،2004دول أخرى،
وم َنح االتفاق الـ َ
ـدول األعضاء أو املرشحة للعضوية األقــل من ًّوا
حق االستفادة من خدمات
( 41دولةً ،وفقًا لتحديد األمم املتحدة) َّ
املركز .ودخل االتفاق ح ِّيز التنفيذ بداي ًة من  15متوز /يوليو ،2001
لكل الدول
بإرشاف جمعية عمومية عىل أعاملهُ ،مك َّونة من ممثلني ّ
األعضاء تجتمع عىل األقل مرتني سنويًّا؛ ملتابعة أعامل املركز واعتامد
ميزانيته السنوية.
وعىل ال ّرغم من إنشاء هذا املركز ،ومن املساعدة التقنية التي تقدمها
أمانة املنظمة يف إطار املادة  27من اتفاق التفاهم ،فإ ّن دولً نامي ًة
كثري ًة مل تنخرط بع ُد يف نظام تسوية النزاعات داخل املنظمة؛ إ ّما ألسباب
ذاتية ،وإ َّما ألسباب موضوعية مرتبطة بنظام التسوية يف ح ّد ذاته.
 7بوجالل صالح الدين" ،نظام التعويض يف قانون منظمة التجارة العاملية ،خصوصية
النظام التجاري الدويل أم خصوصية القوة التجارية" ،مجلة الرشيعة والقانون ،العدد 51
(متوز /يوليو  ،)2012ص .309
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أسباب عدم لجوء الدول النامية
إلى جهاز تسوية النزاعات
إ ّن وجود نظام ملزم لتسوية النزاعات التجارية املتع ِّددة األطراف،
يسمح لألعضاء باللجوء إليه عىل نح ٍو متساوٍ .فداخله ال تُؤخذ
القرارات بحسب القوة االقتصادية ،بل عىل أســاس القاعدة
القانونية ،وهو ما يُق ِّوي وضعية الدول النامية واالقتصاديات
الصغرية ،ويسمح للضعفاء مبحاربة األقوياء بأسلحة قانونية(((،
ويساهم عىل نح ٍو أسايس يف ترسيخ القاعدة القانونية الدولية
ملسايرة تطورات العالقات التجارية املعارصة((( .وهكذا سمح نظام
تسوية النزاعات داخل املنظمة لدول نامية عديدة بربح قضايا
ُمثارة لدى جهاز تسوية النزاعات يف مواجهة دول تجارية كربى،
وجرى س ْحب ع ّدة إجراءات مخالفة.

ويف الوقت نفسه وجدت ع ّدة دول نامية أنها ُمبعدة من االستفادة
من هذا الجهاز؛ ألسباب متعلِّقة مبحدودية مواردها املادية والبرشية،
أو متعلِّقة بعيوب الجهاز ،بخاصة املشكالت املرتبطة بنظام التنفيذ.
محدودية الموارد الالزمة لمباشرة اإلجراءات

إ ّن العقبة الكربى التي تحول دون استفادة الدول النامية من مزايا
جهاز تسوية النزاعات تكمن يف املوارد البرشية ،ويف املوارد املالية
الالزمة لالنخراط يف عملية التسوية؛ ذلك أ ّن تكاليف اللجوء إىل جهاز
دول نامي ًة كثري ًة ال ميكنها
تسوية النزاعات باهظة ،ج ًّدا حتى أ ّن ً
مبارشة إجراءات اللجوء إىل هذا الجهاز.
8 Bérengère Taxil, L'OMC et les pays en développement
(Paris: Montchrestien, 1998), p. 140.
(عمن :دار
 9موىس شقري نوري وآخرون ،التمويل الدويل ونظريات التجارة الخارجية ّ
املسرية ،)2012 ،ص .15
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محدودية املوارد املالية
إ ّن اللجوء إىل جهاز تسوية النزاعات يتطلب تخصيص ميزانية كبرية
لتغطية مصاريف التقايض ،ويتطلب م ـ َّد ًة قد تصل إىل ثالث
فض نزاع ما ،سواء بالطرائق الدبلوماسية أو
سنوات؛ إذ يتطلب أمر ِّ
القضائية ،االستعانة بخبري دويل يتقاىض أج ًرا يبلغ نحو  500دوالر يف
الساعة ،وهو مبلغ باهظ بالنسبة إىل الدول النامية ،بخاصة أ ّن مدة
التقايض قد تطول بحسب اإلجراءات .كام أنه من الصعب عىل الدول
النامية األعضاء أن تتحمل طَوال مدة التسوية ،األرضار الناتجة من
العوائق التجارية التي يتسبب بها عضو آخر ،ويقيض أنها غري مالمئة
مع قواعد املنظمة بعد سنتني أو ثالث سنوات من إيداع املنظمة
الشكوى ،وهو ما يسبب للدول النامية خسائر فادحةً.
محدودية املوارد البرشية
إ ّن التقدم بشكوى إىل جهاز تسوية النزاعات يتطلب توافر أُط ٍر
خاص مسطّرات
وطنية متخصصة بقوانني املنظمة ،ويتطلب عىل نح ٍو ٍّ
وإجراءات تسوية النزاعات بالغة التعقيد .فاالجتهاد القضايئ يتطور
يو ًما بعد يوم ،سواء من جهة ِفرق التحكيم أو جهاز االستئناف؛ وهذا
التطور يجعل مواكبة الدول النامية لهذه التطورات أم ًرا صعبًا(.((1
كام أنه من الصعب بالنسبة إىل دولة تجارية صغرية أن تقوم مبتابعة
نزاع تجاري من خالل أحد موظفيها القليلني الذين يعانون هم
أنفسهم عج ًزا يف ما يخص التطور الذي تعرفه القضايا املق َّدمة إىل
مثل ،يتطلب عىل األقل موظفًا واح ًدا ُمكلَّفًا به
املنظمة .فنزا ٌع واحدً ،
م َّد ًة طويل ًة ميكن أن متت َّد إىل سنتني.
نص عىل قيام األمانة العامة
وعىل الرغم من أ ّن اتفاق التفاهم َّ
للمنظمة بتقديم خرباء مستشارين للدول النامية يف إطار املساعدة
التقنية( ،((1فإ ّن التجارب أثبتت أ ّن هؤالء الخرباء ال يل ُّبون حاجات
الدول النامية .ففريق املساعدة القانونية ُمك َّون من أربعة خرباء؛
اثنني يعمالن عىل نح ٍو موقَّت ،واثنني ُمع َّينني عىل نح ٍو دائم .وهذا
العدد ،مقارن ًة بعدد النزاعات الكبري ،غري ٍ
كاف.
وملواجهة هذا النقص من املوارد البرشية الوطنية ،تلجأ الدول النامية
إىل مراكز الخربة األجنبية .ويف هذا اإلطار لجأت إكوادور يف قضية
 10محمد املكيلف" ،املغرب ومنظمة التجارة العاملية" ،أطروحة دكتوراه يف القانـون العا ّم،
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط – املغرب،
 ، 2004ص .211 - 210
 11املادة  27من وثيقة التفاهم بشأن قواعد تسوية النزاعات وإجراءاتها يف منظمة
التجارة العاملية.
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مثل( ((1إىل خرباء خارج منظمة التجارة العامليةُ ،معلِّل ًة ذلك بأنها
املوز ً
متلك حقًّا سياديًّا يف االختيار .لك َّن أه ّم عائق يحول دون مشاركة
أغلبية الدول النامية يف نظام تسوية النزاعات ،هو نظام التنفيذ
الحايل والتحديات التي يطرحها تجاه هذه الدول.
المشكالت الناتجة من تنفيذ القرارات الخاصة
بالدول النامية

تُ َع ُّد مسألة تنفيذ تقرير فريق التحكيم أو جهاز االستئناف واحد ًة
من أكرث جوانب اإلج ـراءات الحالية صعوبةً ،بخاصة بالنسبة إىل
الدول النامية .فبحسب اتفاق التفاهم يف حالة عدم قيام العضو
تعديل موامئًا للقرار الصادر عن
ً
املخالف بتعديل ترصفاته التجارية
يحق للطرف املترضر طلب تعويض ،أو إيقاع
جهاز تسوية النزاعاتُّ ،
(((1
عقوبات تجارية بذلك العضو .
إ ّن نظام التنفيذ الحايل يبعد املنظمة عن مسألة إيقاع العقوبات
بأي طرف َمدين بخرق اتفاق أو اإلخالل بالتزام ما .يف حني يُف َّوض
ِّ
جل
إىل الطرف املترضر إيقاع العقوبة به .ويف هذا السياق تتمحور ُّ
تخوفات الدول النامية .فامدام إيقاع العقاب ُموك ٌَل إىل املترضر ،فإ ّن
واألقل من ًّوا
ّ
قدرة الدول التجارية الكربى عىل معاقبة الدول النامية
(((1
تبدو أكرب من قدرة الضعفاء عىل ف ْرض عقوبات رادعة عىل األقوياء .
مثل ،سوف
ففي حال حدوث نزاع بني الواليات املتحدة وبنغالديش ً
يكون تأثري ف ْرض عقوبة من بنغالديش عىل صادرات الواليات املتحدة
إليها ضعيفًا ،مقارن ًة بالعقوبة التي ميكن أن تفرضها الواليات املتحدة
عىل صادرات بنغالديش إليها( .((1وهذا ما جعل بعضهم يتساءل يف
تخل إكوادور عن تطبيق جزاءات تجاه
قضية املوز :هل كان سبب ِّ
املنتوجات األوروبية هو تأثري هذه الجزاءات يف حياة مواطنيها؟
إ ّن نظام التنفيذ الحايل هو نظام ُمفتق ٌد للتوازن؛ ألنه يخدم مصلحة
الدول املتقدمة ،وال يشمل الدول النامية بهذه املصلحة يف مرحلة
التنفيذ عىل األقل( .((1بنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن هشاشة نظام التنفيذ تجعل
12 Dominique Pantz, Institutions et politiques commerciales internationales:
du GATT à l'OMC (Paris: Armand Colin, 1998), p. 112.
 13انظر الفقرة األوىل من املادة  ،22من وثيقة التفاهم بشأن قواعد وإجراءات يف تسوية
النزاعات مبنظمة التجارة العاملية.
 14محمد إبراهيم أبو شادي ،منظمة التجارة العاملية ودورها يف تسوية املنازعات
التجارية (القاهرة :دار النهضة العربية ،)1996 ،ص .141 - 140
 15إبراهيم العيساوي ،الغات وأخواتها :النظام الجديد للتجارة العاملية ومستقبل التنمية
العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1995 ،ص .85 – 84
 16عبد الله رزق ،االقتصاد العاملي يف زمن األزمات املتناسلة (بريوت :دار املنهل اللبناين
للطباعة والنرش ،)2012 ،ص .240
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كل نظام قانوين
النظام القانوين لجهاز تسوية النزاعات هشًّ ا؛ أل ّن ق َّوة ّ
مرتبطة بق َّوة نظام التنفيذ(.((1
ومن مثة ال ب َّد من إقرار طريقة تنفيذ إضافية تستعملها الدول النامية
يف مواجهة الدول املتقدمة املخالفة حتى تضمن عدم ترضرها من
والتوصل،
النزاع .ويكون ذلك بالحفاظ عىل سالمة تجارتها واقتصادها
ُّ
يف الوقت نفسه ،إىل ر ْدع الدولة املتقدمة املخالفة .وقد كان إصالح
نظام التنفيذ من بني املقرتحات التي جرى تقدميها من أجل إصالح
نظام تسوية النزاعات داخل املنظمة .غري أ ّن هذه املقرتحات مل ت َ ْع ُد
مكانها؛ بسبب عدم اتفاق الدول األعضاء يف املؤمترات األخرية عىل
صيغة نهائية لإلصالح.

ثان ًيا :قراءة في مشاريع
إصالح هياكل جهاز تسوية النزاعات
قررت األطراف املشاركة يف إطار االجتامع الوزاري املنعقد مبراكش
عام  1994مراجعة نظام تسوية النزاعات خالل األربع سنوات التي
تلَت إنشا َءه .وبالفعل جرى تقديم ع َّدة مقرتحات ،وجرى تخصيص
يتوصلوا إىل إجامع بشأنها ،لتصل
وقت كثري لدراستها .لك ّن األعضاء مل َّ
إىل باب مسدود مع مؤمتر سياتل.
واستُؤنفت مفاوضات إصالح نظام تسوية النزاعات يف مؤمتر الدوحة
عام  ،((1(2001عىل نح ٍو منفصل عن باقي املفاوضات األخرى هذه
املرة ،و ُح ِّدد شهر أيار /مايو  2003آخر أجل لهذه املفاوضات(،((1
أي اتفاق؛ فاستمر الوضع عىل ما هو
لك ّن هذه املدة مل تُسفر عن ِّ
تظل
التوصل إليهُّ ،
عليهِّ .
التوصل إىل اتفاق أو عدم ُّ
وبغض النظر عن ُّ
مثة مقرتحات كثرية لإلصالح جديرة بالدراسة؛ لذلك س ُنعنى بدراستها
بحسب موضوعاتها.

المقترحات الخاصة بالهيئات المكلفة
بتسوية النزاعات
إ ّن أه ّم املشكالت التي شغلت تفكري ع َّدة دول أعضاء يف ما يخص
جهاز تسوية النزاعات ،كفاءة ِفرق التحكيم ،ومدى ضامن فعاليتها
 17إبراهيم بن فرح" ،فض املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية" ،املجلة املغربية
لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد  ،٤١الرباط ( ،)٢٠٠٣ص .١٣٨ - ١٣٧
 18انظر الفقرة  30من إعالن منظمة التجارة العاملية بالدوحة عام .2001
19 Mohamed Benjeloun, “L'utilisation des mécanismes de règlement des
différends dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce”, Revue
marocaine d'administration locale et de développement, no. 41(2003), p. 13.
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ونزاهتها ،واملؤهالت التي يحظى بها األشخاص امل ُك ِّونون لهذه
الفرق .وقد قُ ِّدمت ،بعد إثارة موضوع إصالح نظام تسوية النزاعات،
اقرتاحات كثرية ،منها ما يتعلّق بتكوين ِفرق التحكيم ،ومنها ما يتعلّق
بوضعيات الدول النامية.
المقترحات المتعلقة بتكوين فرق التحكيم

تعتمد عملية إنشاء فرق التحكيم  -حتى اآلن  -عىل املشاركة الخاصة
ملحكمني يجرى اختيارهم بتوافقٍ من األطراف املتنازعة ،أو من خالل
املدير العا ّم إن مل تتوصل هذه األطراف إىل توافق .وقد قُ ِّدمت
مقرتحات عديدة إلعادة النظر يف طرائق تكوين فرق التحكيم ،من
بينها اقرتاح االتحاد األورويب إنشاء ِفرق تحكيم دامئة شبيهة ب ِفرق
فض النزاع من فرق يجرى
جهاز االستئناف( .((2وهكذا تتحول ِفرق ِّ
لكل قضية عىل حدة إىل فرق تحكيم دامئة؛ ومن مثة فإنها
تكوينها ّ
ستصبح أكرث احرتافي ًة ومهنيةً ،وستح ُّد أيضً ا من املشكالت التي تعرتض
جهاز تسوية النزاعات أثناء اختيار أعضاء ِفرق التحكيم( .((2والسؤال
املطروح يف هذا السياق هو :ما هي الجهة التي ستُكلف بتحديد
هذه الالئحة بخاصة أ ّن الطرائق الدبلوماسية والسياسية ال ميكن أن
توصل من خاللها إىل اختيار الشخص املالئم؟
يُ َّ
لتفادي هذا األمر  -بحسب املجلس االستشاري للمنظمة  -ينبغي
إنشاء فريق خرباء غري مس َّيس ،وأن يُكلَّف بإعداد الئحة من املرتشحني
ينسق مع جهاز تسوية النزاعات يف وضع
مبواصفات محددة ،وأن ِّ
الالئحة النهائية(.((2
المقترحات المتعلقة بمعاملة تفضيلية لمصلحة
الدول النامية

تطرح مسألة تكوين فرق التحكيم قضية مشاركة الدول النامية يف هذه
الفرق ،ومن مث ّة يف النظام التجاري املتع ّدد األطراف .ففي إطار القواعد
الحالية لتسوية النزاعات ،ال تكون مشاركة الدول النامية ،أو األقل من ًّوا،
يف فريق تحكيمٍ ينظر يف نزا ٍع أحد أطرافه دولة من هذه الدول ،متاح ًة
إال إذا طلبت ذلك الدولة النامية التي هي طرف يف النزاع.
 20قُدِّم هذا االقرتاح ،يف  ،2002 /7 /10ضمن وثيقة بعنوان "الفوائد الناجمة عن االنتقال
من نظام إنشاء فريق تحكيم خاص بكل قضية عىل حدة إىل نظام إنشاء فرق تحكيم دامئة".
 21منرية أحمد عبد الله البشاري ،فض املنازعات التجارية :دراسة ملبدأ التفاوض
يف منظمة التجارة العاملية (موقف الجامهريية من املنظمة)( ،القاهرة :رشكة ناس
للطباعة ،)2004 ،ص .595 - 594
22 l'OMC, Rapport du conseil consultatif de l'OMC (Genève, 2004), p. 68.
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ويف إطــار الـــدورة غــر العادية لجهاز تسوية الــنـزاعــات يف
 9ترشين األول /أكتوبر  ،2002تقدمت الدول األقل من ًّوا ،ممثل ًة
ببعثة زامبيا ،باقرتاح لتعديل الفقرة  10من املادة  8من اتفاق
التفاهم ،ليوجب االتفاق ،يف جميع النزاعات التي يكون أحد أطرافها
من الدول النامية أو األقل من ًّوا ،أن يكون عض ٌو من بني أعضاء فريق
التحكيم  -عىل األقل  -من الدول النامية ،وأن يُضاف عض ٌو ثانٍ
من الدول النامية إ ْن طلبت هذه الدولة ذلك .واقرتحت الهند يف
شهر نيسان /أبريل  ،2002أن تُ نح ِفرق التحكيم مزي ًدا من الوقت
الستكامل أعاملها بخصوص املسطَّرات التي يكون فيها العضو من
الدول النامية مداف ًعا ،وأن تستفيد هذه الدول من وقت إضا ٍّيف أيضً ا
حتى تتحقَّق املالءمة بني توصيات جهاز تسوية النزاعات وقراراته(.((2
إضاف ًة إىل املقرتحات املتعلقة بتكوين ِفرق التحكيم وعملها ،كانت
قد ظهرت مقرتحات مبناسبة انعقاد مؤمتر سياتل ،تتعلق مبوقف
املنظمة من مشاركة املجتمع املدين والوحدات غري الحكومية يف
عملية تسوية النزاعات.

المقترحات المتعلقة بانفتاح الجهاز
تجاه المجتمع المدني

بدأ النقاش املتعلق بإرشاك املجتمع املدين العاملي يف عملية تسوية
النزاعات ضمن جهاز تسوية النزاعات يف مؤمتر سياتل .وعىل الرغم
رص عىل املحافظة عىل الخاصية الحكومية
من أ ّن الدول كانت تُ ُّ
مل ُسطَّرة تسوية النزاعات ،وأ ّن اتفاق التفاهم مينح ِف َ
حق
رق التحكيم َّ
(((2
أي شخص أو هيئة لتقديم معلومات ذات طبيعة تقنية ،
استدعاء ِّ
وأنه ميكِّن الدول النامية من االستعانة بخرباء داخل بعثتها ،سواء
تجاه فرق التحكيم أو جهاز االستئناف  -عىل أن تت َّم املحافظة عىل
حق اللجوء إىل ُمسطَّرة تسوية
رسية املعلومات والجلسات ُّ -
يظل ّ
23 Vilaysoun Loungnarath, “Le mécanisme de règlement des différends”,
in Christian Deblock, L'Organisation mondiale du commerce: Où s'en va la
mondialisation? (Québec: Fides, 2002), pp. 69 -70.
 24راجع الفقرة األوىل من املادة  ،13من وثيقة التفاهم بشأن قواعد تسوية النزاعات
وإجراءاتها مبنظمة التجارة العاملية.
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وحق االطالع عىل املعلومات ،للدول األعضاء وحدها(.((2
النزاعاتّ ،
لذا ،جرى تقديم مقرتحات بشأن موقف املنظمة من مشاركة املجتمع
املدين والوحدات غري الحكومية يف عملية تسوية النزاعات ،وهي
تتلخص يف نقطتني:
•االنفتاح تجاه الجمهور إلبداء مالحظاته أو التدخل يف إحدى
مراحل امل ُسطَّرة.
•إيجاد طريقة ُي ِكن لجهاز تسوية النزاعات من خاللها تقديم
الوثائق واملعلومات املتعلقة بقضية ما إىل الجمهور.
إ ّن كث ًريا من هذه املقرتحات ي ُع ُّد أ ّن تنظيم مسألة الولوج يف الوثائق،
عىل نح ٍو سهل ورسيع ،سيسمح بفهم طبيعة تقارير ِفرق التحكيم
وجهاز االستئناف ،كام أنه سيضفي عليها مزي ًدا من الشفافية( .((2لكن
ينبغي أن نشري إىل أ ّن النقاش الدائر بشأن الشفافية يف ما يتعلق بعمل
هيئات تسوية النزاعات داخل املنظمة ،يتقاسمه موقفان متعارضان.
فأحد املوقفني يرى أ ّن آليات تسوية النزاعات تتطور بطريقة تُضفي
عىل امل ُسطَّرة الصفة القضائية شيئًا فشيئًا ،وهذا من شأنه أن يجعل
العملية مفتوح ًة عىل الجمهور ،وأن يجعلها أكرث شفافي ًة كام هو
الشأن بالنسبة إىل القضاء الوطني .يف حني يـرى املوقف اآلخر ،أنه
ينبغي ألَّ نذهب بعيـ ًدا فـي املقـارنة بيـن جهاز تسوية النزاعـات
داخل منظمة التجـارة العاملية وعمل املحاكم الوطنية؛ نظ ًرا إىل الدور
املهم الذي تضطلع به املفـاوضات الدبلومـاسية يف تسوية النزاعـات
التجارية الدولية .ومن مثة ،فإ ّن هـذه املفـاوضات ستفقد فعاليتها
إ ْن جرى التخيل عن سـرية املداوالت ،أو إ ْن وجـدت الدول األعضـاء
نفسها أنها مرتبطة ،يف موضوع التسوية ،برشكات ومنظامت غري
حكومية أكرث ق َّو ًة ماديًّا ومعنويًّا(.((2
ويرى املجلس االستشاري للمنظمة ،يف تقريره امل ُق َّدم عام  ،2004أنه
من اإليجايب إرشاك بعض املالحظني من الجمهور يف عملية تسوية
كل من جهاز
النزاعات ،بخاصة داخـل جلسات االستامع التي نظمها ّ
االستئناف و ِفرق التحكيـم .وبحسب املجلس ،ميكن االعرتاض عىل هذا
الحضور؛ إ ّما من طرف فريق التحكيم ،وإ َّما من أحد األطراف ،بدعوى
25 Eric Canal Forgues, Le règlement des différends à l'OMC (Bruxelles:
Bruylant, 2003), pp. 20 - 21.
26 Hélène Ruiz Fabri, “Chronique du règlement des différends 2002”,
Journal du droit international, no. 3, Paris (2003), pp. 897 - 898.
27 Loungnarath, pp. 67 - 68.

رسية بعض املعلومات ،وال سيام أ ّن حامية املعلومات التجارية الرسية
تُ َع ُّد من بني أسباب االعرتاض املعقولة( .((2وكيفـام كـانت الحال ،فإ ّن
مـزي ًدا من الشفـافية سيمنح الخواص صـور ًة إيجابيـ ًة بشأن نظام
وخصوصا أ ّن هذا
تسـويـة النزاعات داخل منظمة التجارة العاملية،
ً
النظام طاملا انتُقد بسبب اشتغاله بعي ًدا من األضواء.
المقترحات المتعلقة بإصالح نظام التنفيذ

تشوب نظا َم التنفيذ الحايل املتمثِّل بتعليق الطرف الشايك لالمتيازات
وااللتزامات األخرى تجاه الطرف املخالف ع ّدة اختالالت .فالجـزاء
املط َّبق ال يُصلح األرضار الناتجة من القطاع الذي كان موضوع
توصيات جهاز تسوية النزاعات وقراراته ،بل ُيكن أن يتسبب بأرضار
تلحق مبصالح اقتصادية ال عالقة لها بالنزاع .وهذا األمر يخلق نو ًعا
من اإلحساس بعدم العدالة تجاه منظمة التجارة العاملية( ،((2كام
أ ّن هذه الجزاءات تعاقب املستهلكني واملصالح االقتصادية داخل
البلد الذي يُط ِّبقها ،بخاصة إذا كان الذي لجأ إىل هذه العقوبات من
البلدان النامية .ففي مثل هذه الحال تصبح النتائج كارثيةً.
عبت مجموعة من األعضاء عن رغبتها
ومع انطالق مفاوضات الدوحةَّ ،
يف إصالح نظام التنفيذ ،وذلك من خالل تقديم مقرتحات لإلصالح.
وهكذا تقدمت الدول األقل من ًّوا ،يف  9ترشين األول /أكتوبر ،2002
مبقرتح إلصالح نظام تسوية النزاعات ،فطالبت بتعويض مايل إجباري
ملصلحة الدول األقل من ًّوا  ،ألنه يُ َع ُّد  -بحسب هذه الدول  -أكرث
أي جزاء آخر.
فعالي ًة بالنسبة إىل الدول الضعيفة اقتصاديًّا من ِّ
إ ّن غياب آلية فعالة للتنفيذ ،والتأثري السلبي للتدابري املضادة يف
سببي مبارشين من أسباب عزوف
اقتصاديات الدول الفقرية ،كانَا ْ
الدول النامية عن املشاركة يف نظام تسوية النزاعات .لهذا ترى
الدول األقل من ًّوا أ ّن من بني حلول التغلب عىل هذا العائق هو
اعتامد "مبدأ املسؤولية الجامعية" ،عىل غرار ما هو معمول به يف
إطار ميثاق األمم املتحدة .وبحسب هذا املبدأ ،فإ ّن لجميع أعضاء
حق تنفيذ توصيات ،وعليهم جمي ًعا أيضً ا واجبات جهاز
املنظمة َّ
تسوية النزاعات وقراراته.
ويف اإلطار نفسه ،تق َّدمت إكوادور إىل املنظمة ،يف  8متوز /يوليو ،2002
باقرتاح من أجل تحسني آلية تنفيذ قرارات جهاز تسوية النزاعات،
28 l'OMC, p. 69.
29 Loungnarath, pp. 65 - 66.
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يف ضوء معاناتها قضية املوز التي كانت طرفًا فيها بوصفها دول ًة
نامي ًة ذات موارد محدودة .وتقول إكوادور يف اقرتاحها امل ُق َّدم إىل
املنظمة إ ّن تجربة نزاع املوز كشفت عن أخطاء فادحة يف آلية
تسوية النزاعات تُع ِّرض صدقية النظام بأكمله للخطر؛ يتمثّل أه ّمها
باملادتني ( 21الفقرة  )5و 22من اتفاق التفاهم ،ومن مثة:
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عىل قرار ملصلحتها ض ّد الدول الكربى (مل يكن هذا األمر متا ًحا من
قبل) ،كام سمح أيضً ا باعتامد جداول زمنية محددة يف جميع مراحل
ُ
امل ُسطَّرة ،تضاف إليها تلقائية املرور من مرحلة إىل أخرى ،من دون
حاجة إىل موافقة الطرف اآلخر.

•يجب وضع إطار زمني ُمح َّدد للتعويض وس ْحب االمتيازات.

•يجب تأكيد أ ّن الهدف األسايس هو التخلص من اإلجراءات التي
ت ُضعف النظام التجاري ،وأ ّن دفْع التعويض ليس معناه استمرار
االنتهاكات.
•يجب البحث عن وسيلة عقاب أكرث فعالي ًة من تعليق التنازالت.

•يجب العثور عىل بديل من التعويض؛ ألنه يحثُّ عىل مزيد
االنتهاك(.((3
لك ّن إخفاق مؤمتر سياتل ،وهو املؤمتر الذي ظهرت فيه هذه
املقرتحات ،وإخفاق املؤمترات الالحقة بهذا الشأن ،أ َّدى إىل عدم
اعتامد مشاريع التعديالت املقرتحة من ع َّدة أعضاء يف ما يخص
ظل هذا امللف مفتو ًحا ،وضمن
اتفاق التفاهم .وعىل الرغم من ذلكّ ،
إطار إصالح أشمل سيمس مؤسسات املنظمة يف املستقبل.

خاتمة
عرفت وضعية الــدول النامية يف إطار منظمة التجارة العاملية،
وعىل نح ٍو خاص النصوص املتعلقة بتسوية النزاعات بجهاز تسوية
النزاعات ،تراج ًعا كب ًريا مقارن ًة بغات  .1947فقد جرت االستعاضة عن
املقتضيات التي كانت تُعفي الدول النامية من التزامات وإجراءات
معينة خالل فرتات انتقالية أو إضافية ،لتتالءم مع هذه االلتزامات.
ولك ْن يف الوقت نفسه ،وعىل الرغم من هذا الرتاجع ،نجد أ ّن الدول
إقبال عىل جهاز تسوية النزاعات ،مقارن ًة بغات .1947
النامية أكرث ً
وال يرجع سبب ذلك إىل معامل ٍة تفضيلي ٍة ،بل إىل تحسينات عامة
أدخلها اتفاق التفاهم عىل ُمسطَّرة تسوية النزاعات؛ كاعتامد قاعدة
اإلجامع السلبي( ،((3وهو ما سمح للدول النامية بإمكان الحصول
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 31يُفرتض يف الطريقة املذكورة قبول القرار عىل نح ٍو تلقايئ ،ما مل يَ ْج ِر إجامع عىل رفضه،
وهي طريقة يف اإلجامع متنع إمكان التنصل من إقامة الدعوة؛ بسبب صعوبة الحصول عىل
قرار من جميع األعضاء مبن فيهم األطراف الشاكية.

لكن ينبغي ألَّ ننخدع بهذا التحسن الذي عرفته مشاركة الدول النامية
يف جهاز تسوية النزاعات داخل املنظمة؛ ذلك أ ّن أغلب ّية الدول النامية
مل تلجأ بع ُد إىل هذا النظام ،إ َّما ملحدودية إمكاناتها املادية والبرشية،
وإ َّما الستمرار بعض العوائق التي كانت يف غات 1947؛ كعدم قدرتها
عىل إجبار الدول الكربى عىل تنفيذ قرار التسوية .ولقد كان أمل هذه
التوصل إىل اتفاق بشأن التعديالت امل ُق َّدمة إلصالح
الدول كب ًريا يف
ُّ
نظام تسوية النزاعات ،لك ّن إخفاق املؤمترات األخرية للمنظمة،
وإخفاق اعتامد هذه التعديالت ،سيبقيان الوضع عىل ما هو عليه.
يظل توفُّق جهاز تسوية النزاعات مبنظمة التجارة العاملية
ومن مثة ُّ
يف تحقيق اإلنصاف إزاء الوضع الخاص بالدول النامية ،حقيق ًة نسبيةً.
وإذا كانت رغبة أعضاء منظمة التجارة العاملية يف تطوير نظام تسوية
النزاعات ،قد تحقَّقت يف جهاز تسوية النزاعات من خالل هياكله
شبه القضائية واآلليات التفضيلية التي تُراعي  -نسب ًّيا  -الوضع
الخاص بالدول النامية ،فإ ّن هذا األمر ال يعني أ ّن جهاز تسوية
النزاعات أصبحت له ُسلطة مستقلة يستطيع من خاللها مواجهة
أعضاء املنظمة ،كام هي الحال بالنسبة إىل املحاكم الوطنية.
إ ّن هذا الطرح يحيل عىل رضورة إعادة النظر يف طريقة تنفيذ قرارات
جهاز تسوية النزاعات؛ لرتقى من قرارات ت ُلزم أطراف الدعوى إىل
ُعب عن إرادة الجامعة تجاه األطراف املخالفة ،شأنها يف ذلك
قرارات ت ِّ
شأ َن قرارات األمم املتحدة.

