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 ملف انضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولیة في التداول من جدید
وضع لبنان بھدف " 1998ي االولى النضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمیة الى سنة مساعٍ بدأت ال

اال أن تحضیر المستندات األساسیة لتقدیم طلب االنضمام بدأ في  "على خریطة التجارة العالمیة
عام  العام  ،2000أواخر  منذ  مضمونھا  على  والتفاوض  المستندات  تسلیم  لبنان  ، وھو 2002وباشر 

العام الذي تعتبره المنظمة "تاریخ بدء إجراءات انضمام لبنان".ومنذ ذلك الحین وحتى الیوم لم 
مفاوضات تتراوح عادة بین المنظمة، علما ان مدة ال یحصل لبنان على الموافقة لیصبح عضواً في

سنوات.وخمسة سنتین   

قام وفد من منظمة التجارة العالمیة برئاسة جان بدء المفاوضات،  علىعشر سنة بعد مرور خمسة و
بغیة تفعیل عملیة إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة الدولیة.ن الزیارات مبجولة بول تویلیھ   

االقتصاد والتجارة آالن وزیر أعرب فقد وقد تضاربت االراء الرسمیة حول انعكاسات االنضمام، 
اإلیجابیات التي "ستحل" على اإلقتصاد اللبناني وفي مقدمھا "تثبیت لبنان على الخارطة عن حكیم 

دولة أمام  162اإلقتصادیة العالمیة، وزیادة التبادل التجاري بین لبنان والعالم عبر فتح أسواق 
النمو  ززیع ماماإلستثمارات األجنبیة  واضاف ان االنضمام سیجلب المزید منالمنتجات اللبنانیة". 

من االعتراف  الوزیر لم تمنع االیجابیات،. إالّ أن جدیدة عملیساھم في خلق فرص االقتصادي و
"لن نأخذ من المنظمة إالّ ما یناسب اإلقتصاد اللبناني  مؤكدا انناسلبیات عملیة اإلنضمام، بعض ب

." والمصلحة العامة  

مقابل   االقتصاد، بي لاالیجاتوجھ الفي  نظرة وزیر  الصناعة فان  تخّوف القطاعین  عكستوزیر 
رأیھ باإلتفاق الذي تّم توقیعھ مع الحاج حسن  منظمة. ویعللاالنضمام الى الالصناعي والزراعي من 

من  أكثر  إلى  المنطقة  ھذه  مع  التجاري  العجز  رفع  والذي  األوروبي  ملیارات دوالر في  7اإلتحاد 
ً الس بب إلى عدم تكافؤ اإلقتصادین اللبناني واألوروبي في ظل غیاب سیاسة المعاملة السنة، عازیا

النتیجة عینھا، رت مع المنطقة العربیة وأّدت بالمثل. ویُضیف الحاج حسن: "إن التجربة نفسھا تكرّ 
  م."وتالیاً فإن ضعف القطاعین الصناعي والزراعي لن یسمح للبنان من اإلفادة من ھذا اإلنضما

ملیة انضمام لبنان إلى منظمة التجارة تخوفھ ومعارضتھ لعمن كما اعرب بیان االتحاد العمالي العام 
العالمیة، قبل استكمال الضوابط الحمائیة وتمكینھ من تخفیض أكالف اإلنتاج بدء من أسعار الطاقة 

ال في ھذه المسألة اضاف البیان :"أن رأي العم. ووأسعار الخدمات الباھظة والبنى التحتیة المناسبة
ھو األساس، وال یمكن تجاوزه ألنھم المعنیون بھ قبل غیرھم، وھم الذین یكتوون بنار االحتكار 

  ."وكارتالت وكاالت األدویة الطبیة والمواد الغذائیة والسلع االستھالكیة أكثر من غیرھم

، خالل مرحلة التفاوض من ھنا نطرح في ھذه الورقة بعض النقاط التي یجب ان تؤخذ بعین االعتبار
تند الى دراسة جدیة للفوائد والتكالیف المترتبة سن الدخول باي افاق تجارة جدید یجب ان یعلما بأ
  لتفادي اعادة تكرار االنعاكاسات السلبیة التي ترتبت عن التجارب السابقة. علیھ
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فیما یتعلق بقطاع الزراعة: •  

رفضھ انضمام لبنان إلى اتفاقیة التجارة العالمیة، مشیراً ، ”تجمع المزارعین في البقاع“رئیس أكّد 
دول  إلى  ترتفع  لم  اللبنانیة  الصادرات  وتیرة  أن  بفعل اتفاقیة الشراكة مع ” االتحاد األوروبي“إلى 
وبیّن رئیس التجمع، أن التجربة نفسھا ستتكرر  االتحاد، وعادت ھذه االتفاقیة بالفائدة على ھذه الدول.

تجارة العالمیة إذا انضم إلیھا لبنان، ألن التفاھمات المتبادلة تشترط مواصفات تحمي مع اتفاقیة ال
االقتصادیات واألسواق الخارجیة، بینما ال یستطیع اللبنانیون االلتزام بھا، األمر الذي سینعكس إیجاباً 

ً على االقتصاد الوطني، في ظل الكلفة المرتفعة لإلنتاج ال لبناني، وبغیاب على الدول األخرى، وسلبا
ھنا  الدعم الرسمي لھ مما سیفقده القدرة على المنافسة. إلى أھمیة وجود استراتجیة وطنیة  ویشار 

للنھوض بالقطاع الزراعي تأخذ بعین اإلعتبار الوجھیین اإلجتماعي و البیئي فضالً عن الوجھ  
ً من ھذا المفھوم، ھناك    دیتین یجب التنبھ لھم عند اعدااساس تیننقطاإلقتصادي لھذا القطاع. انطالقا

: لحمایة الزراعات الوطنیة ملف التفاوض مع منظمة التجارة العالمیة  

- : وھي سیاسة مزدوجة ومسموحة في اطار منظمة حصص معدالت التعریفة الجمركیة 
الحصص (كوتا)  تحدید  یمكن  حیث  الدولیة  التعرفة الجمركیة  وعدم تقییدالواردات التجارة 

اللبناني.  لالقتصاد  بالنسبة  الحساسة  الزراعیة  السلع  بعض  ان تحدید ھذه السلع علما على 
یجب ان یتم من خالل التشاور مع تجمعات المزارعین.  

 
- للدول النامیة ان تحتفط ببعض المرونة بدعم الصادرات وان تتمتع : الصادرات علىالدعم  

اضافیة  ھنا بمھل  من  صادراتھا،  عن  الدعم  المفاوضین یجلرفع  على  وا للتمتع ان یدفعب 
بأطول مھل لرفع الدعم، مع العلم ان الوالیات المتحدة االمیركیة ما زالت تحتفظ بدعم 

لصادراتھا الزراعیة.  

 

فیما یتعلق بقطاع الصناعة: •  

القطاع الصناعي اللبناني یحتاج إلى الدعم « في لبنان ان جمعیة الصناعیین أكد رئیس
».تقوم بھ الدول الصناعیة في انحاء العالموالحمایة أسوة بما   

انھ  الى  ھنا  على فان ، للتنمیة في اطار اجندة الدوحةویشار  مجبر  غیر  ربط جمیع لبنان 
لبنان القدرة ان تحافظ المفاوضات على التعرفات الجمركیة على الصناعات، وبالتالي یجب 

وذلك لجمركیةاعات الصناعیة التي سیقوم بربط تعرفتھا اعلى اختیار القط لضمان حمایة ، 
. بالكامل على المنافسة في حال تحریرھا القادرةغیر الصناعیة الناشئة و القطاعات  

یشكل ، كما ھو الحال بالنسبة للصادرات الزراعیة، رات الصناعیةدالصابعض كما ان دعم 
أو دم فقدانھا سیاستیة مھمة لتعزیز الصناعات المحلیة وبالتالي یجب على المفوضین عاداة 
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في كلفة اإلنتاج المرتبطة بالنقل و الطاقة و خالل المفاوضات، ألن أي تخفیض التنازل عنھا 
المواد الخامة تترجم بتخفیض كلفة الیّد العاملة.  

 

فیما یتعلق بقطاع الخدمات: •  

 األساسیة الخدمات من الكثیر تتجھ الى تحریر حدیثا المنضمة الدول التجارب أن أظھرت
 والخدمات الطبیة، الخدمات القانونیة، الخدمات مثل. انضمامھا عملیة في واالستراتیجیة

 االجتماعیة، والخدمات الصحیة، والخدمات التعلیمیة، والخدمات واالتصاالت، البریدیة
حیویة وتؤمن حقوق  قطاعات وھذه. وغیرھا المصرفیة والخدمات والمالیة والنقل، والسیاحة،

.اساسیة للمواطن  

 في المتاحة المحاظة على المرونة محاولة االنضمام، من ھنا فانھ یجب لبنان خالل مفاوضات
بالقیام  النامیة البلدان بحق یعترف الذي ،)Gats( الخدمات في للتجارة العامة االتفاقیة إطار

 الجاتس اتفاقیة من الصلة ذات والتفضیلیة الخاصة المعاملة كما ان احكام. أقل بالتزامات
 الوصولوتسھیل  المعامالت، أنواع من أقل عدد وتحریر القطاعات، من عددتسمح بتحریر 

التي تحتاج إلى استراتجیة وطنیة  البالد في التنمیة حالة مع تمشیابشكل تدریجي  األسواق إلى
لدعمھا و تفعیلھا.  

: لبنان على یتعین لذلك، وفقا  

-  الصحیة، والخدمات والمیاه والطاقة والكھرباء التعلیم ذلك في بما األساسیة، الخدمات تحریر عدم
واألمن والشرطة البریدیة والخدمات النقل، مثل الحساسة القطاعات إلى باإلضافة  

 -   الخدمات مقدمي وجنسیة والجودة، األسعار تنظیم على الدولة قدرت تأمین 

-  تفاقیةوفقا ال اإلیجابیة القائمة بنھج والتمسك الخدمات بشأن للمفاوضات السلبیة القائمة نھج رفض 
الجاتس  

  

بالي  فیما یتعلق بتسھیل التجارة: • اتفاقیة  توقیع  ، فان ھناك التزامات جدیدة 2013بعد 
یتضمن مفھوم . ویفرضھا االنضمام الى منظمة التجارة الدولیة وتتعلق بتسھیل التجارة

تسھیل التجارة تلك السیاسات التي تتناول دخول البضائع الى بلد معین، وتأمین تدابیر 
الشفافیة وتوفیر المعلومات المتعلقة بدخول البضائع. وھي تتضمن متطلبات الجمارك والحد 

العبور.  تنظم  التي  القواعد  إلى  الرسوم  ن یة ال تتطابق مع الكثیر ملبنانالتشریعات الومن 
المزید من  رتب علیھتیوبالتالي فان االنضمام س البنود واالتزامات التي تحددھا اتفاقیة بالي، 

في الت التشریعیة ویالتعد والمؤسساتیة.  ىالبناالستثمار   تزاماتلھذه االوتنفیذ التحتیة 
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بالمساعدات التقنیة والمادیة من التفكیر والمطالبة ضرورة من ھنا  ،جدا ستكون عملیة مكلفة
دیة علما ان العائدات االقتصا ،عدم ارھاق الخزینة اللبنانیة بتكالیف تسھیل التجارةاجل 
.ة من ھذه العملیة غیر مضمونةوالمرج  

 

   فیما یتعلق بتخفیض التعرفة الجمركیة: •
یمكن تعویضھ واھذا االنخفاض ال ان تخفیض التعرفة الجمركیة یؤدي الى انخفاض الدخل 

باي طریقة في اطار التجارة الدولیة كون لبنان سیكون ملتزما بأحكام منظمة التجارة الدولیة، 
لى االستھالك بزیادة نسبة الضریبة غیر المباشرة عالتعویض عن ھذا النقص غالبا ما یتم ف

ات لسیاساالتفكیر ب اعادة المقاربة الشاملة تفترض فان. من ھنا التي ترھق المستھلك
  واكثر تحقیق لمبادئ اعادة التوزیع. الضریبیة االكثر عدالة

 
:دیمقراطي في التفاوض ضرورة خلق مسار تشاركي •  

عددا كبیرا من أعّدت الحكومة اللبنانیة في اطار االعداد لالنضمام الى منظمة التجارة الدولیة 
م للتكیف مع متطلبات االنضمام، بما یشمل مجاالت عدة: یسامرالوت تشریعاالو انینقوال

التجارة الدولیة، التراخیص، المقاییس والمواصفات، مكافحة اإلغراق، التمییز الضریبي، 
الرقابة على األرباح، تحدیث القانون التجاري، التمییز بین اللبنانیین واألجانب في منح 

ل التشریعات الللبنانیة غیر مطابقة للمتطلبات ومع ذلك ما تزاتراخیص االستیراد والتصدیر. 
بشكل كبیر. وبالتالي فان آثار العضویة بدأت بشكل فعلي حتى قبل االنضمام، وقد تمت ھذه 

لالنضمام  التمھیدیة  من خالل مسار اتبعتھ الحكومة من دون اشراك االطراف اإلجراءات 
ول الكبرى التي قد تتضارب  المعنیة المختلفة على المستوى المحلي، ورعت المسار الد

ویشار الى ان  ھا االقتصادیة في لبنان مع مصالح االطراف الداخلیة في لبنان.مصالح
ً للرقابة الدائمة تحت عنوان  » فحص السیاسات«انضمام لبنان إلى المنظمة سیعرضھ أیضا

ً للتأكد من تقید األعضاء بالتزامات ً ما الذي یقوم بھ المجلس العام للمنظمة دوریّا ھم، لكن غالبا
تتخطى تقاریر مراجعة السیاسات ھذه االلتزامات، لتطال مسائل أخرى، كاإلصالحات 

والضرائب...  اإلنفاق  وسیاسات  الدولة،  ودور  واالقتصادیة،  المنظمة تستعین والمالیة 
تعتمد تقاریر فحص السیاسات على وبمؤسسات دولیة أخرى، وخاصة صندوق النقد الدولي، 

الھیكلي.  التصحیح  إن انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمیة سیفقده أكثر وبالتالي فبرامج 
كما انھ سیكون فأكثر القدرة على انتھاج سیاسات وطنیة مصّممة على نحو دیموقراطي، 

  .Single undertakingمضطرا للقبول بأي اتفاق جدید في المستقبل عمال بمدأ 
 

ان ملف االنضمام الى منظمة التجارة العالمیة ھو ملف استراتیجي یتطلب االنطالق من 
تنفید اھداف التنمیة  ررؤیة شاملة اقتصادیة وتنمویة تھدف الى تحقیقق التزامات لبنان في اطا

ي وبشكل ادق، فانھ ف. المستدامةع التجارة لخدمة االقتصاد والتنمیة یوتطو 2030 المستدامة 
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فان االنخراط في اتفاقیات تجارة دولیة تترتب  المؤسسات، وشلل الرئاسة موقع شغور زمن
 والتفاوض مناقشتھا علیھا انعكاسات اقتصادیة وتنمویة وحقوقیة كبیرة ال یجب ان تمر قبل

حولھا على اوسع نطاق.  
 المختلفة منبشكل تشاركي وشفاف حیث تتطلع الجھات تتم االنضمام یجب ان  مفاوضاتان 

زارعي ونقابات عمالیة الوتجاري والوي صناعالقطاع الوزارات المعنیة المختلفة وال
للمشاركة والتعلیق على  ةومنظمات مجتمع مدني على تفاصیل المفاوضات وتعطى الفرص

بنود االتفاق بحیث ال یؤدي االتفاق الى ازدھار قطاعات على حساب قطاعات اخرى في 
  البلد.

 
:بناء قدرات المفاوضین وانخراطھم في مسارات المفاوضات في جنیف ضرورة •  

 مضمونمن المھم التأكید على اھمیة بناء قدرات المفاوضین عن السلطة اللبنانیة حول 
نقل المعرفة ایضا لممثلي لبنان في بعثة جنیف. كما یجب منظمة التجارة العالمیة،  اتاتفاقی

عثة على االنخراط الجدي في كافة اللقاءات كما انھ من الضروري تشجیع ھذه الب
والمفاوضات في جنیف، مما سیساھم في االطالع على مختلف جوانب عمل المنظمة 

وانعكاسات المفاوضات الجدیدة.  
 

 

 

 


