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 : طبيعة االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: المبحث الثاني

  مخس التجارة    2000أصبحت اخلدمات حتتل مركزا هاما يف التجارة العاملية،  فقد بلغ حجمها يف سنة                     
نتقال العاملية الكلية، والواقع أن حجمها احلقيقي يفوق هذه النسبة، ألن إحصائيات التجارة اخلارجية تعتمد على ا               

 العمليات اليت جتري داخل الدولة بني الشركات األجنبية والشركات           لاخلدمة من دولة إىل أخرى وال تسج       
مت إدخال  1986العاملية،ويف السابق كان الغات مقتصرا على جتارة  السلع وخالل مفاوضات جولة األرغواي               

سنحاول خالل هذا املبحث التعرف على طبيعة       جتارة اخلدمات يف التنظيم التجاري العاملي اجلديد ، لذلك فإننا           
هذه االتفاقية إنطالقا من حتديد ماهية اخلدمات وتصنيفاهتا املختلفة، إضافة إلبراز ظاهرة تدويل اخلدمات، فضال                

 . عن اجلوانب املختلفة لالتفاقية
 

 ماهية الخدمات وظاهرة تدويلها:   المطلب األول
 

 ماهية الخدمات :     الفرع األول 
         إن اخلدمات بأنواعها املختلفة تعـد الدعامة الثانية اليت يقوم عليها االقتصاد سواء كان البناء يتـعلق                 

فقد ارتكزت املدخالت واملخرجات يف كافة العمليات االقتصادية على دعاميت السلع           . باإلنتاج أو يتعلق بالتجارة   
 حتظ اخلدمات باالهتمام الكايف، بالنظر إليها كواحدة من          واخلدمات، وعلى امتداد أدبيات الفكر التقليدي مل       

إىل أن كان باتيست ساي يف إشارته التحليلية إىل أن اإلنتاج ليس خلق املادة               "الفروع اهلامة يف توليد الدخل،      
فقط، بل ينصرف أيضا إىل خلق املنفعة ومن مث فإن كل عمل يؤدي إىل خلق املنفعة يعترب عمال منتجا، وعليه                      

 .1" األموال املادية وغري املاديةتشملتوسع ساي والالحقون من بعده يف معىن الثروة فجعلها 
      على ضوء ما سبق فان اصطالح اخلدمات غالبا ما ينصرف إىل املنتجات غري امللموسة و غري املرئية، غري أنه   

اد اإلنسان االعتماد عليها يف وصف        و يف ضوء التطورات التكنولوجية فقد تغريت  طبيعة املعايري اليت اعت              
 وعدم إمكانية التخزين، وتزامن اإلنتاج واالستهالك كخصائص         -أي املعنوية -فالسمات الالمادية   : اخلدمات

الة حللعمليات اليت توصف بأهنا خدمات تتغري كلها جزئيا أو كليا مع التطورات التكنولوجية، مثلما حدث يف                  
 وسائل االتصال العصرية، وعمليات ختزين املعلومات بواسطة احلاسب اآليل           تسليم اخلدمات عن بعد بواسطة    

، تكإحدى مثار ثورة اخلدمات اليت اتضحت معاملها منذ عقد السبعينيات وتزايد قوة انتشارها يف عقد الثمانينيا                
أن هذا ال   ونتيجة لذلك فقد أصبح حتديد تعريف واضح وحمدد الصطالح اخلدمات أمراً بالغ الصعوبات،  غري                 

 :ينفي وجود جهود بذلت حملاولة تعريف اخلدمات وتصنيفها  واليت سنحاول عرضها كما يلي
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 تعريف اخلدمات:    أوال
ا يف حاالت األشخاص أو السلع      ثه       ومييل بعض الكتاب إىل تعريف اخلدمات بالقياس إىل التغريات اليت حتد          

كما ميكن بالتوازي مع التحليل     ،1"إىل تغيري حالة املستفيد أو وصفه     فعل ينشأ عن نشاط إنتاجي يؤدي       : " على أهنا 
خمرج يتم إنتاجه بتضافر جمموعة من عوامل اإلنتاج، وقد تكون اخلدمات             " االقتصادي تعريف اخلدمة بأهنا     

مثل خدمات نقل األفراد، وخدمات االتصاالت وخدمات الصحة        (خمرجات هنائية يستفيد منها املستهلك مباشرة       
مثل خدمات التخزين، أو    (، وقد تكون اخلدمات ذاهتا مبثابة مدخالت يف عملية اإلنتاج أو عملية التوزيع              )التعليمو

 .2)"نقل البضائع، أو خدمات التصميمات واالستثمارات االقتصادية واهلندسية
 

  تصنيفات اخلدمات:    ثانيا
دة للخدمات حناول عرضها وفقا لتطورها وتسلسلها             يف ضوء هذه التعريفات املتقدمة فإن هناك تصنيفات ع        

 : الزمين كما يلي
 عدة معايري لتصنيف اخلدمة 1994سنة  ) unctad(  قدمت تقارير منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية     -1  

امة ذات الطابع   تبعا المكانية تداوهلا يف التجارة الدولية، غري أنه باستثناء اخلدمات الشخصية البحتة، واخلدمات الع             
السيادي، فان كل اخلدمات تقريبا تعد حمال للتجارة الدولية، فقد أصبحت جتارة اخلدمات متثل نسبة هامة يف                   

هلا ارتباطها بالصادرات والواردات    ...) اخلدمات املالية ، النقل، التأمني      ( التجارة  الدولية فمعظم اخلدمات      
ثال خدمة التخزين عن التعامل الدويل، فان التقارير التجارية املتأتية من           السلعية، وإذا كان التصور النظري يبعد م      

موانئ هونج كونج، وسنغافورة وغريها من املراكز التجارية الدولية تبني أن هناك شركات دولية وأجنبية متارس                 
باإلنتاج واالستثمار  هذا النوع من النشاط يف موانئ االسترياد والتصدير، على ذلك فان غالبية اخلدمات املرتبطة                

 .3والنقل ترتبط بالتجارة الدولية وتعد حمال هلا
 تصنف اخلدمات عادة إىل أربعة فصائل أو جمموعات للتجارة الدولية يف اخلدمات نذكر منها طبقا للتقسيم                 -2   

 :          4التايل الذي يرتكز على انتقال عارض أو طالب اخلدمة مايلي
وهذا النوع من اخلدمات ال يتطلب إىل انتقال عارض وطالب اخلدمات بني            : لة او املنعزلة  اخلدمات املنفص .      أ

 . خدمات النقل الربي، البحري واجلوي: ي إىل هذه الفصيلة خدمات النقل الدويل، مثلمدول العامل املختلفة، وينت
مني يف دائرة هذه الفصيلة من      ويقع كل من اخلدمات املصرفية والتأ     : خدمات متمركزة يف موقع طالبها    .      ب

إقامة فرع أو وكالة لشركة تأمني أو بنك يف سوق دولة أخرى لكي تتواجد جغرافيا جبانب                : األنشطة اخلدمية مثل  

                                                 
 . 296، 295، ص 1991الدار املصرية اللبنانية، : ، القاهرةالتجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيمسامي عفيفي حامت،  1
 .4. ص.املرجع السابق. حسن عبيد 2
 . املرجع السابق، نفس الصفحة 3
 .299، 298 ص .مرجع سابق. حامتسامي عفيفي  4
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طاليب اخلدمة املصرفية أو التأمينية،وهذه اخلدمات تستلزم انتقال عارض اخلدمة إىل املكان اجلغرايف الذي تطلب                
 . فيه

وعلى عكس اخلدمات السابقة فهذا النوع حيتاج إىل انتقال طالب           :ركزة يف موقع عارضها    خدمات متم  .ج     
هذه اخلدمة فقط، فعارض اخلدمة يقدمها ملن يطلبها داخل بلده، ولكن هذه اخلدمة قم يتم شراؤها بواسطة مواطن       

 .ئرة هذه الفصيلة الثالثةالتعليم، اخلدمات الطبية، يف دا،أو شركة مقيمة يف بلد آخر، وتقع كل من السياحة 
وهذا النوع من اخلدمات يتطلب انتقال كل من املستهلكني واملنتجني،           :اخلدمات غري املنعزلة أو املنفصلة    .     د

من إنشاء  ) الواليات املتحدة مثال  (ومن األمثلة على ذلك ما تقوم به االستثمارات املباشرة التابعة إلحدى الدول             
بان، حيث تقوم هذه األخرية بتقدمي اخلدمة إىل مواطن أو شركة يف دولة ثالثة مثل اململكة                وحدة فرعية هلا يف اليا    

 .املتحدة
 خيص اخلدمات املنتجة على     أوهلما"  تصنف اخلدمات باالرتكاز على احملتوى التكنولوجي إىل قسمني           -3   

ات إعادة التأمني وتكنولوجيا    أسس فنية أو املبنية على قواعد معلوماتية، وتشمل اخلدمات املصرفية وخدم             
ارات العنصر البشرى من ناحية،     هاملعلومات واالتصاالت، وبعض اخلدمات اليت تعتمد عملية إنتاجها على م          

وهذا ال ( وتعتمد على قواعد تقليدية يف املمارسة ثانيهماواستخدام رؤوس األموال عالية التقنية من ناحية أخرى، و
خدمات : حديثة يف إنتاجها، إال أن منتوجات اخلدمة ال حتتاج إىل اإلبداع مثل            ينفي تطورها باستخدام أدوات     

 .1"الشحن والتوزيع والتخزين والتأجري وأيضا خدمات السياحة
     من خالل ما سبق يتضح لنا أن معايري تصنيف اخلدمات عرفت تطورات هامة متاشيا والتطورات اليت مرت هبا                 

بعد أن كان معيار إمكانية التداول هو احلكم يف تصنيف اخلدمات، فان الواقع أثبت              الساحة االقتصادية الدولية، ف   
أن كل اخلدمات املرتبطة باإلنتاج و االستثمار والنقل تكاد أن تدخل يف إطار التعامل الدويل، لذلك فقد أصبحت                  

ولوجية يف جمال اإلعالم    معيار انتقال عارض أو طالب اخلدمة هو أساس تصنيف اخلدمات، غري أن التطورات التكن             
و االتصال جعلت الكثري من اخلدمات  ال حتتاج النتقال عارض اخلدمة أو طالبها، وبذلك فقد أفقدت املعيار                    

 .       هو املعيار األمثل لتصنيف اخلدماتيالسابقة مصداقية وأصبح احملتوى التكنولوج
 

 تدويل الخدمات:       الفرع الثاني 
هو لب العوملة االقتصادية فصناعة اخلدمات هتيئ األنشطة االقتصادية واملتفرقة جغرافيا           خلدمات   ا        إن تدويل   

لالرتباط فيها بينما، وبذلك فهي تلعب دورا رئيسيا يف تزايد االعتماد املتبادل بني األسواق وأنشطة اإلنتاج عرب                  
سنوات قليلة غري قابلة لالجتار فيها، أصبحت       الدول، باإلضافة إىل أن الكثري من اخلدمات اليت كانت تعترب منذ             

اآلن حمال للتجارة النشطة وذلك بسبب التقدم يف تكنولوجيا املعلومات، فحىت وقت قريب كان من املعتاد أن                   
ع الفرص  ستوصف اخلدمات بأهنا املثال التقليدي لألشياء غري القابلة لالجتار فيها، إال أن التجديد التكنولوجي و               

                                                 
 .5حسن عبيد، مرجع سابق، ص  1
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 وراء تدويل اخلدمات     ديناميكية   ات إىل بضائع يتم االجتار فيها على نطاق دويل، لكن القوة األكثر             اخلدم تدلتم
اإلمكانيات اجلديدة املرتبطة هبذه الشبكات لالجتار يف اخلدمات من           وهي التوسع يف الشبكات اإللكترونية       

 .مسافات بعيدة
 

لنمو السنوي للتعامل يف اخلدمات التجارية يف الفترة            وقد منت التجارة يف اخلدمات بسرعة إذا بلغ متوسط ا          
، وارتفع نصيب   )باألسعار االمسية ( يف جتارة البضائع      4,9 %ة ب   ن باملقار 7,7 %:1993 إىل   1980

 .19931  تقريبا يف22 % إىل 1980 يف 17 %اخلدمات التجارية يف التجارة العاملية من 
دمات يتعاظم باستمرار، فهو أسرع القطاعات االقتصادية منوا             وتوضح هذه اإلحصائيات  أن دور قطاع اخل       

  يف   % 70و% 60:وأكثرها إستيعابا للعنصر البشري ،فنسبة إنتاج هذا القطاع إىل اإلنتاج احمللي تتراح مابني              
 . يف البلدان النامية% 50البلدان الصناعية املتقدم، يف حني تصل هذه النسبة إىل 

 جتارة  ريرل املتقدمة ويف مقدمتها الواليات املتحدة على اإلصرار لوضع قواعد لتح                 وهذا ما حث الدو   
 ،خوفا من أن تقود     االجتاهواي ،وقد عارضت الدول النامية هذا       غرو جولة األ  اخلدمات على مائدة مفاوضات     

لواقع يعكس الصراع بني  ، ويف ا  الناشئة  إىل وضع قواعد أو التزامات قد تعيق إقامة أو منو هذه الصناعة             املفاوضات  
الدول املتقدمة والدول النامية بشأن إجياد اتفاقية لتنظيم جتارة اخلدمات االختالف يف امليزة النسبية يف جتارة                   

     .اخلدمات بني اجملموعتني
تفقد فقد أصبح واضحا خالل الثالثة عقود األخرية أن البالد الصناعية وعلى رأسها الواليات املتحدة بدأت              "

النسبية  يف الصناعات التقليدية وخصوصا الصناعة التحويلية، وانتقلت امليزات          نسبةتدرجييا ما تتمتع به من مزايا       
إىل البالد حديثة العهد بالتصنيع مثل بالد شرق آسيا وبعض البالد النامية األخرى، وانعكس ذلك يف تدهور                   

ن الصناعات، وهذا عكس الوضع لقطاع اخلدمات حيث تتمتع         القدرة التنافسية للبالد الصناعية يف هذا النوع م       
ألهنا تكتسب مزايا يف تصدير العديد من اخلدمات ذات         ،  2"الدول الصناعية املتقدمة فيها بدرجة عالية من التنافسية       

مثل النشاطات املصرفية والتأمني والشحن      (الكثافة يف رأس املال واليت تتطلب عمالة ماهرة إىل حد كبري               
، وبذلك فإن الدول الصناعية كانت تؤيد وضع إطار شامل التفاقية تطابق قواعدها لوائح اتفاقية                )تصاالتواال

 جتارة اخلدمات   ريرحول السلع، أما الدول النامية بزعامة الربازيل واهلند فكانت تعتقد أن حت           ) GATT(اجلات  
 مثل خدمات التشييد اليت     -كثافة يف العمالة  دة، نظرا لتركيز مزاياها يف اخلدمات ذات ال       وتؤدي إىل مكاسب حمد   

 واليت أحجمت الدول الصناعية عن حترير أنظمتها اخلاصة باهلجرة املؤقتة           – نسبيةمتتلك فيها البلدان النامية ميزة      
 . لعمالة الدول النامية

                                                 
 ،24، ص 1996 ، العدد األول، مارس 33، اجمللد جملة التمويل والتنمية، "تدويل اخلدمات وتأثريه على البلدان النامية" براجا، برميو  . أ.كارلوس 1
25 .   

     .75عالء كمال، مرجع سابق، ص  2
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الل حترير جتارهتا        وأثناء مفاوضات األورغواي قامت الدول املتقدمة بضغوط لربط املزايا اليت تقدمها من خ             
السلعية باملزايا اليت تقدمها الدول النامية من خالل حترير بعض قطاعات خدماهتا، وبذلك توصلت مفاوضات                 

 .األورغواي إىل إدراج حترير قطاع اخلدمات ألول مرة يف املفاوضات التجارية حتت إشراف الغات
ني من الصعوبات، فبعض اخلدمات تتميز بأهنا       وقد واجه إدخال اخلدمات يف إطارات مفاوضات األورغواي نوع        

القوانني ( ، وبعضها ميس األمن الداخلي للدولة        )النقل، االتصاالت   ( إستراتيجية وهي ذات طابع احتكاري      
وهذا ما يفسر التأخر يف     ) مسعي ، بصري  ( ، أو هلا حساسية مفرطة ثقافية وسياسية      )لبنوك والتمويل الداخلية ل 
 .1 )1994-1990( املفاوضات

 
 طبيعة االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات:   المطلب الثاني 

إتفاقية حترير جتارة اخلدمات من خالل         التعرف عن قرب على طبيعة      ثسنحاول من خالل هذا املبح           
 . عند بدء مفاوضات اجلاتس وثانيا إىل اجلوانب املختلفة لإلتفاقيةةالتعرض أوال  للقضايا املطروح

 
  القضايا المطروحة عند بدء المفاوضات: لفرع األول   ا

-général agreement on trade in  services(      يعترب إجناز االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات         
GATS(                  من النتائج املميزة جلولة األورغواي، فقد كان نطاق تطبيق القواعد الدولية قبل هذه اجلولة مقصورة

 ميتد يف ظل االتفاقية اجلديدة ليشمل التجارة يف اخلدمات، وقد أثار موضوع             سوف  يف السلع، لكنه    على التجارة   
 : العديد من القضايا لعل أمهها) 1994 -1984(إدخال حترير جتارة اخلدمات ضمن مفاوضات األورغواي 

 
  : القضية األوىل-أوال     
 املفاوضات متعددة األطراف، وقد نصت االتفاقية العامة        و كانت تدور حول تعريف اخلدمات اليت تدخل يف             

يشمل مجيع اخلدمات يف كل القطاعات باستثناء اخلدمات يف إطار          " اخلدمات"للتجارة يف اخلدمات على أن تعبري       
 .ممارسة السلطة احلكومية

 بتطبيقها على مجيع            ويتضح مما سبق مدى التوسع يف حتديد ماهية اخلدمات اخلاضعة ألحكام االتفاقية             
اخلدمات يف خمتلف القطاعات، إال أن اخلدمات اليت تورد يف إطار ممارسة السلطة احلكومية الختضع ألحكام                  
االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات وحسب االتفاقية فان املقصود هبذه اخلدمات أية خدمة تورد على أساس غري                 

ن موردي اخلدمات، وبالتايل يشمل االستثناء املتقدم طائفتني من          جتاري أو بدون تنافس مع واحد أو أكثر م         
 :1اخلدمات

                                                 
 حنو توحيد النظام القانوين للخدمات الرأمسالية وغري الرأمسالية،  يف املهن احلرة ) GATS(التفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أثر اهـاين دويـدار،    1

 .15، 14، ص 2001دار اجلامعة اجلديدة للنشر،: اإلسكندرية
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ويكون اهلدف من تقدمي هذه اخلدمة حتقيق املصلحة العامة وال هتدف بالتايل الدولة منها حتقيق الربح                  -     أ
قانون اخلاص  كسائر املشروعات الرأمسالية، ويستوي شأن هذه اخلدمات أن تتيح الدولة، وال تتيح ألشخاص ال              

 .      إمكانية تقدمي خدمات من ذات الطبيعة كخدمات التعليم والصحة واإلسكان الشعيب مثال
وهي خدمات ختتار الدولة تقدميها، على الرغم من تنظيم النشاط على أسس رأمسالية،فهي هتدف من                 -    ب

النقل بالسكك احلديدية،   :  اخلدمات، مثال  خالل تقدميها إىل حتقيق الربح، ويف هذا اعترافا باحتكار الدولة لبعض          
     . أو اإلرشاد البحري يف قناة السويس يف مصر

      وقد حددت املادة األوىل من االتفاقية املقصود بالتجارة يف اخلدمات باالستناد إىل منط توريد اخلدمة،                  
 :1و التايلوتنحصر األساليب اليت حددهتا االتفاقية لتوريد اخلدمة يف أربعة على النح

خدمات االتصال أو خدمات    : رب احلدود مثل  ع ويشابه ذلك انتقال السلعة      :  توريد اخلدمة عرب احلدود     -1    
 . التسوية املالية عرب التجارة اإلليكترونية، أو اخلدمات االستشارية من خالل املراسالت اإللكترونية

 . نتقال لعرض السياحة أو التعليم أو العالجمثل اال:   انتقال مستهلك اخلدمة إىل مكان عرضها-2     
مثل إنشاء فروع أو وكاالت أو مكاتب متثيل للبنوك أو الشركات اخلدمات أو              :   التواجد التجاري   -3     

 .شركات التأمني يف دول أخرى، ويدخل يف ذلك أيضا املشروعات املشتركة
 :  التواجد املؤقت لألشخاص الطبيعيني-4     

ق ذلك على انتقال األفراد من دوهلم لدول أخرى لعرض خدمات العمل واالستشارات يف خمتلف                       ينطب
 .اجملاالت

 :2     وحسب التصنيف األول الذي أعدته جمموعة املفاوضات فإن االتفاقية يشمل اجملموعة اخلدمية التالية
ة، والصحة  ي  واهلندس  ضريبيةوالالقانونية واحملاسبة   ( اخلدمات املتخصصة     تضم و  خدمات األعمال  -أ   

مثل خدمات التركيب وخدمات تنفيذ الربامج وقواعد       (، وخدمات احلسابات اآللية وما يرتبط هبا         ...)البيطرية
وخدمات البحوث والتطوير يف العلوم الطبية واالجتماعية واإلنسانية وغريها من             ...) البيانات ومعاجلتها 

خدمات اإلجيار والتأجري ، وخدمات األعمال املرتبطة باإلعالن         التخصصات األخرى، واخلدمات العقارية و     
والتسويق واالستثمارات اإلدارية والعلمية والفنية والتحليل، وتلك املتصلة بالزراعة والصيد والتصنيع والطاقة              

 .اخل... والصيانة والتمويل والطباعة والنشر

الربيد السريع، وخدمات   (  مبختلف أنواعها     وتشمل خدمات الربيد واالتصاالت     خدمات االتصاالت  -    ب
اهلاتف والفاكس والتلغراف، ونقل البيانات باإلرسال السريع وبإرسال الدائرة والربيد اإللكتروين والربيد الصويت             

باإلضافة إىل خدمات   ...)  وحتويل الرموز والشفرات ونظم املعلومات اآلتية ومعاجلة البيانات اخل          لوالفاكس مي 

                                                 
 .10،11حسن عبيد، مرجع سابق، ص  1
 .126،125، ص2000، العدد الثاين ، سنةجملة دراسات اقتصادية،" لنظام التجاري العاملي اجلديددور املنظمة العاملية للتجارة يف ا"صاحل صاحلي،  2
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مثل خدمات إنتاج وتوزيع وعرض األفالم التلفزيونية، وشرائط الفيديو، خدمات           ( لسمعية والبصرية   الوسائل ا 
  .)اخل...اإلذاعة والتلفزيون، واإلرسال اإلذاعي والتلفزي، والتسجيل

 وما يتصل هبا من خدمات هندسية وتشمل خدمات أعمال إنشائية عامة للمباين                اخلدمات اإلنشائية  -   ج
 .   اخل... ملدنية، وخدمات التركيب والتجميع وخدمات إمتام البناء وأعمال التشطيبواهلندسة ا

خدمات الوكالء بالعمولة، خدمات جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات حقوق         : وتتضمن خدمات التوزيع    -    د
 اخل...االمتياز التجارية

 .اخل...ي والثانوي والعايل وتعليم الكبار مبا تشمله من خدمات التعليم االبتدائ اخلدمات التعليمية-     ه
 اخل... مثل خدمات اجملاري، وخدمات التخلص من النفايات وخدمات الصرف الصحي اخلدمات البيئة-و     
خدمات إعادة التأمني ،    ) على احلياة  ،الصحي ،من احلوادث     (  وتشمل خدمات التأمني      اخلدمات املالية  -     ز

قبول الودائع واإلقراض   : واخلدمات املصرفية واملالية مثل    ة مبا فيها السمسرة والوكالة    خدمات املساعدة التأميني  
 حلساب املنشأة أو حلساب     واإلجياروالتأجري التمويلي، خدمات الدفع وحتويل األموال والضمانات وااللتزامات،         

ملشاركة يف إصدار األوراق املالية     العمالء يف البورصة أو يف سوق األوراق املالية غري املسجلة وما يتصل بذلك، ا              
بكافة أنواعها مبا فيها أعمال الضمان واالستثمار والسمسرة املالية، إدارة األصول، مثل إدارة احلافظة وكافة                 
أشكال إدارة االستثمار اجلماعية وإدارة صندوق املعاشات وخدمات ودائع الكفالة واألمانة خدمات التسوية               

، اخلدمات االستثمارية املالية وغريها من اخلدمات املساعدة، خدمات تقدمي ونقل ومعاجلة            واملقاصة لألصول املالية  
 .اخل...املعلومات والبيانات املالية والربامج املتصلة هبا

 وأمهها خدمات املستشفيات وخدمات الصحة البشرية األخرى           اخلدمات الصحية واالجتماعية    -    ح
 .اخل...واخلدمات االجتماعية

 وأمهها الفنادق واملطاعم والتموين املرتبط هبا، وخدمات وكاالت السفر            خدمات السياحة واألسفار   -ط    
 .اخل...والسياحة، وخدمات اإلرشاد السياحي

ناء املباشر، املسرح،   غال( ومنها خدمات الترفيه عن طريق         اخلدمات الرياضية والثقافية والترفيهية     -    ي
 .اخل...اخلدمات الرياضية والترفيهية األخرىمن باء واملكاتب واملتاحف وغريها ، خدمات وكاالت األن)السريك
 مبا فيها من خدمات النقل البحري، والنقل املائي الداخلي، والنقل اجلوي، والنقل                 خدمات النقل  -    ك

 جلميع وسائل   الفضائي، والنقل بالسكك احلديدية والنقل الربي، وخدمات النقل باألنابيب، واخلدمات املساعدة          
 .وكاالت نقل البضائع، التخزين واملخازن(النقل 

         وتوجد خدمات استثنت من االتفاقية وهي األكثر ارتباطا بالسيادة الوطنية خدمات الدفاع و األمن                
 .  اخل...والعدالة
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  : القضية الثانية-ثانيا     

معرفة املقصود بتحرير التجارة    سهل  ت، حيث يالحظ أنه من ال        وتتعلق مبعىن حترير التجارة الدولية يف اخلدما      
الدولية يف السلع، فهي تتناول القيود التعريفية وغري التعريفية اليت تفرض على السلعة عند عبورها للحدود من دولة                  

 . أي عبور احلدود بالنسبة للخدمات-إىل دولة أخرى، لكن إىل أي حد ميكن تطبيق هذا املفهوم

 معىن التحرير بالنسبة للخدمات هو التحرير من القيود واللوائح الداخلية اليت تنظم مباشرة اخلدمة أو                  إن    " 
تقدميها، أي أن القضية املطروحة ليست إزالة التعريفة اجلمركية اليت تعترض اخلدمات عند عبورها احلدود، كما                 

قط عبور يف حالة اخلدمات، ولكن القضية       هو احلال يف السلع حيث ليس مثة تعريفات مجركية، وليست هناك ن            
املطروحة هنا هي النظام الداخلي يف البالد املختلفة، ومعىن ذلك أن املفاوضات متعددة األطراف يف اخلدمات                  

 .1"اللوائح الداخلية بعد أن كانت مقصورة على القيود اليت تطبق على نقط العبوروامتدت واليتها إىل القيود 
فهوم حترير التجارة الدولية للخدمات ينصرف إىل عملية اختاذ اإلجراءات اليت توسع فرص                   على ذلك فإن م   

 اجتاههم يف مواجهة املوردين احملليني، وهذا يعين يف         زدخول موردي اخلدمات األجنبية للسوق احمللية أو تقلل التحي        
ألجنبية، دون وجود حتيز بفضل موردي      نفس الوقت تواجد االجتاهني حيث أيضا حرية احملليني يف النفاذ لألسواق ا           

هذه األسواق، ويبقى األصل يف احلصول على حصة من حجم السوق سواء يف الداخل أو اخلارج مرهونا بامليزات                  
 . التنافسية بني موردي اخلدمات على اختالف جنسياهتم أو مواطن تسجيلهم

 أي من   اختيار حرية مستهلكي اخلدمة يف أي بلد        إىل"         وباإلضافة إىل ذلك فإن مفهوم التحرير يشري أيضا       
 ينصب أساسا على إلغاء القيود اليت يفرضها         ىنموردي اخلدمة، أو الطريقة اليت يتم هبا عرضها، وعليه فإن املع           

 ويفرض القيود   سيادية  التدخل احلكومي يف جمال جتارة اخلدمات، إال إذا كان ذلك التدخل الذي يتم ألسباب                
 .2" خدمات بذاهتا سواء كان عارضها موردين حمليني أو أجانبواحلواجز على

 
 الجوانب المختلفة التفاقية التجارة في الخدمات:   الفرع الثاني 

        تعترب االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  هي االتفاقية الوحيدة اليت تغطي التجارة الدولية يف اخلدمات،                 
، وقد    بإعالن بونتاديليس   يسمى  فيما 1986 سبتمرب   20اح جولة األورغواي يف     وقد بدأ احلديث عنها مع افتت     

- واليت انطوت    1993 ديسمرب   15ظهرت الوثيقة اخلتامية اليت تشمل االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يف            
 :  على-)3(كما موضح يف امللحق 

، ويشمل اجلزء الثاين اإلطار العام      )1مادة(يفها      مقدمة وستة أجزاء يتضمن األول منها نطاق االتفاقية وتعر         
، وهي مواد ملزمة لكافة األطراف التعاقدية أما اجلزء الثالث          ) مادة 14 يف   15 إىل   2املواد من   (واملبادئ العامة   

واليت تقدمها الدول يف جداول وتتفاوض      ) 18 إىل   16املواد من   (فيتضمن االلتزام واالرتباطات احملددة للدول      

                                                 
 .76عالء كمال، مرجع سابق، ص 1
 .7حسن عبيد، مرجع سابق، ص  2
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 يف ضوء ظروف ومراحل التنمية اليت متر هبا، ويتناول اجلزء الرابع من االتفاقية موضوع التحرير التدرجيي                  حوهلا
 إىل  27(والسادس املادة من  ) 26 إىل   22املواد من   (مث يأيت اجلزء اخلامس     ) 21 إىل   19املواد من   (للخدمات  

 واملرفقات اخلاصة باالتفاقية فيما ميكن تسميته       حيث يتم تناول األمور التنظيمية والتعريفية وكذلك املالحق       ) 29
 .باإلطار املؤسس لالتفاقية

    
      ويف هذا اإلطار فإننا سنحاول التعرض إىل املالمح األساسية هلذه االتفاقية من خالل تقسيمها إىل ثالثة أجزاء                 

تعلق بكافة األعضاء، واجلزء الثاين     يضم اجلزء األول اإلطار العام ويعد مبثابة  مبادئ وأحكام والتزامات عامة ت             
يتمثل يف القواعد وااللتزامات احملددة املتعلقة بالنفاذ إىل األسواق، املعاملة الوطنية والتحرير التدرجيي هذا إىل                 
جانب مجلة من القرارات الناجتة عن جولة األورغواي، بينما سنتعرض يف اجلزء الثالث إىل مالحق تتضمن أحكاما                 

 .اخل...خلدمات اليت مل ينته تقرير معاجلة جوانبها مثل اخلدمات املالية وخدمات االتصالخاصة ببعض ا
   

 :وابطض االلتزامات العامة وال-    أوال
وابط اليت حددهتا، وتطبق على مجيع القطاعات       ضوهي االلتزامات اليت تضمنتها أحكام ومبادئ االتفاقية وال           

امات حمددة بشأهنا من عدمه، وهي ملزمة جلميع األعضاء من دون استثناء             بغض النظر عما إذا كانت هناك التز      
 : وختضع للمبادئ التالية

وقد نصت على هذا الشرط املادة الثانية القسم الثاين من االتفاقية ويقصد            :  شرط الدولة األوىل بالرعاية    -1    
ط التشغيل، فبموجب هذا    وسواق وشر به عدم التمييز بني موردي اخلدمات األجانب من حيث الدخول إىل األ            

الشرط جيب على كل عضو أن مينح اخلدمات و موردي اخلدمات من أي عضو آخر معاملة ال تقل رعاية عن                     
تلك اليت مينحها ملا مياثلها من اخلدمات وموردي اخلدمات من أي بلد آخر، ومن مث فإن أي ميزة تتصل بتجارة                     

ل األطراف األخرى، وقد استثنت االتفاقية من هذا الشرط الدولة العضو           اخلدمات تعطي لطرف متتد تلقائيا لتشم     
اليت متنح مزايا خاصة لبعض الدول من خالل اتفاقية ثنائية شريطة أال يتجاوز سرياهنا عشر سنوات من تاريخ بدء                   

ملمنوحة بعد  عاية على االمتيازات ا   ر مث يطبق مبدأ الدولة األوىل بال      ،01/01/1995نفاذ اتفاقية اخلدمات يف     
     .مرور مخس سنوات من قبل جملس التجارة يف اخلدمات 

وجتدر اإلشارة إىل أن عدد الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية اليت طلبت االستثناء من تطبيق مبدأ                       "
مجايل عدد الدول    دولة عضو يف االحتاد األورويب من إ       12 دولة باإلضافة إىل     61عاية قد  بلغ     رالدولة األوىل بال  

 .1" دولة باإلضافة إىل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب94اليت قدمت جداول التزامات حمددة والبالغ عددها 
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 :1من القسم الثاين وتعين) 3(وقد نصت عليها املادة :  الشفافية-2 

لتطبيقات العامة املتعلقة بتنفيذ هذه     جيب التزام كل عضو بنشر مجيع اإلجراءات ذات الصلة وذات ا            -       أ
ذلك نشر مجيع االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات أو املؤثرة فيها            كاالتفاقية أو بالتأثري على تنفيذها،      

 . واليت يكون العضو قد وقع عليها، ويف حالة تعذر النشر ينبغي أن تكون املعلومات متاحة بأي طريقة
يا على األقل بأية قوانني أو أنظمة أو مبادئ         وجملس التجارة يف اخلدمات سن    خيطر  ل عضو أن    على ك  -      ب

توجيهية أو إدارية جديدة وبأية تعديالت على املوجود منها تؤثر تأثريا كبريا على التجارة يف اخلدمات، وبذلك                  
 .  ذات تأثري على أحكام هذه االتفاقيةتتاح الفرصة لالحاطة جبميع التدابري والتشريعات اليت يطبقها العضو وتكون

ومات حمدودة بشأن   ل ألي طلب من أي عضو آخر ملع        ءبطاإيلتزم كل عضو باالستجابة دون        -       ج
واليت . ؤثرة فيها االجراءات ذات التطبيق العام اليت اختذها أو االتفاقات الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات أو امل              

ليها، وعلى كل عضو أيضا إنشاء مراكز استعالم واستفسار لتزويد األعضاء اآلخرين             يكون العضو قد وقع ع    
مع . باملعلومات احملددة بناء على طلبها، وذلك يف غضون سنتني من بدء سريان اتفاقية منظمة التجارة العاملية                 

   .توخي مرونة مناسبة جتاه الدول النامية بالنسبة للفترة احملددة إلنشاء هذه املراكز
 وألي عضو احلق يف إخطار جملس التجارة يف اخلدمات بأي إجراءات يتخذها أي عضو آخر ويعتربها                 -       د

 . العضو مؤثر يف تنفيذ بنود االتفاقية
 ليس يف هذه االتفاقية ما يفرض على أي عضو تقدمي معلومات سرية ميكن أن يؤدي اإلعالن                  "من جهة أخرى  

ني وإحلاق األذى باملصلحة العامة أو اإلضرار باملصاحل التجارية املشروعة ملنشآت معينة            عنها إىل إعاقة تنفيذ القوان    
 .  2"عامة كانت أم خاصة

 
  زيادة مشاركة الدول النامية -3      
القسم الثاين من االتفاقية أنه جيب قيام خمتلف األعضاء بتسهيل زيادة مسامهة أو مشاركة               ) 4(نصت املادة       

مية يف التجارة الدولية من خالل التفاوض حول جداول االلتزامات اخلاصة اليت يتفاوض عليها خمتلف                الدول النا 
 : األعضاء واليت تتعلق باألمور التالية

تدعيم قدراهتا الوطنية بتزويد اخلدمات مبا يف ذلك الوصول إىل التكنولوجيا على أساس جتاري، أي أن قوة                  -    أ
 .    هي اليت يتحدد إمكانية وصوهلا إىل التكنولوجيااملساومة للدول النامية 

 . حتسني وصوهلا إىل شبكات التوزيع وشبكات ونقاط املعلومات اليت ستقيمها الدول املتقدمة -ب    
حترير وصول صادرهتا من اخلدمات إىل األسواق الدولية يف القطاعات وطرق التوريد ذات األمهية                  -    ج

 . 1ا التصديرية هل
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نشئ األعضاء من الدول املتقدمة وأكرب عدد من غريها من األعضاء خالل سنتني من بدء نفاد اتفاقية منظمة                  ي     
التجارة العاملية نقاط اتصال غايتها تسهيل وصول موردي اخلدمات يف البلدان النامية إىل املعلومات املتصلة                  

 : بأسواقها واملتعلقة مبا يلي
 . والفنية يف توريد اخلدماتاجلوانب التجارية -       أ
 .شروط تسجيل املؤهالت العلمية واالعتراف هبا واحلصول عليها -   ب
 .توافر تكنولوجيا اخلدمات -   ج

 
وتعطي أولوية خاصة يف تنفيذ ما سبق إىل األعضاء من البلدان األقل منوا، ويويل اعتبار خاص للصعوبة                        

وا يف قبول االلتزامات احملددة اليت يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض نظرا             الشديدة اليت تواجهها البلدان األقل من     
  .2لوضعها االقتصادي اخلاص والحتياجاهتا التنموية والتجارية واملالية

 
 : التكامل االقتصادي-4    

 بأن تكون أو     القسم الثاين من اتفاقية اخلدمات تسمح االتفاقية للدول األعضاء           من )5(مبوجب املادة           
تصبح أطرافا يف اتفاق لتحرير التجارة يف اخلدمات فيما بينها شريطة أن يكن لالتفاقية تغطية قطاعية كبرية وأن                   

 : تسعى إىل إزالة مجيع أنواع التمييز بني األطراف املتعاقدة وذلك من خالل
 . إزالة اإلجراءات التمييزية-           أ

 .إجراءات متييزية جديدة أو إضافية إقامة أية حظر- ب          
وتعطي الدول النامية أطراف االتفاق مرونة خاصة لتطبيق هذين الشرطني، وإذا كان االتفاق يقتصر على                       

الدول النامية فقط ميكن منح األشخاص املعنويني اململوكني أو املسيطر عليهم من قبل أشخاص طبيعيني من الدول                 
 .   عاملة أكثر تفضيال وأن تسهل املبادالت بني الدول األطرافاألعضاء يف االندماج م

وينبغي أال يرفع هذا االتفاق املستوى الكلي للعوائق التجارية يف اخلدمات بالنسبة ألي عضو خارج االتفاق ضمن                 
 الذين  القطاعات أو القطاعات الفرعية موضوع املقارنة إىل املستوى الذي كان قبل االتفاق، األشخاص املعنيون              

انشئوا وفق تشريع بلد طرف يف االندماج سيكون هلم حق املعاملة املمنوحة مبوجب االتفاقية بشرط أن ميارس                   
 . أعمال جتارية مهمة على أراضي البلدان أطراف االتفاق

                                                                                                                                                             
قية اجتماع اخلرباء العرب لدراسة آثار اتفا      ،" واخلدمات االقتصادية يف الدول العربية     GATSاالتفاقية العامة لتجارة اخلدمات     "معتصم سليمان    1

  البنك ، االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية        ، جامعة الدول العربية   ،1994 يوليو   7-4 العربية القاهرة    تاالقتصاديااجلات على   
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ع أو  وتطبيقا ملبدأ الشفافية جيب على هذه األطراف أخطار جملس التجارة يف اخلدمات هبذا االتفاق وبأي توسي                   
تعديل مهم له وكذا تقدمي تقارير دورية عن التنفيذ إىل جملس التجارة يف اخلدمات وعند الضرورة ينشئ اجمللس                   

 .   جمموعة عمل لدراسة هذه التقارير
كما جتيز بنود اتفاقية التجارة يف اخلدمات دخول أعضائها يف اتفاق إلقامة تكامل تام ألسواق العمل بني                       

ستثناء مواطين أطراف االتفاق بالشروط اخلاصة باإلقامة وتراخيص العمل، باإلضافة إىل إخطار             أطرافه، بشرط ا  
 .  جملس التجارة يف اخلدمات به

 
 : القواعد واإلجراءات احمللية-5   
 . ويقصد هبا األحكام اليت تنظم التجارة الدولية للخدمات على املستوى الوطين 

  فيها األعضاء بتقدمي التزامات حمددة جيب على كل عضو أن يضمن إدارة               فهي القطاعات اليت يتعهد    -     أ
اإلجراءات ذات التطبيقات العامة واملؤثرة يف اخلدمات بطريقة مناسبة حيادية وذلك عن طريق إعداد القواعد                 

زمة املنظمة لقطاع اخلدمات الواردة يف جدول االلتزامات، من هذه القواعد أسلوب استصدار التراخيص الال               
 . لتوريد األجانب للخدمات يف أراضي عضو آخر حبيث ال متثل هذه القواعد عقبات وعوائق جتارية

ينبغي على كل عضو أن ينشئ يف أقرب وقت ممكن هيئات أو إجراءات قضائية أو تعليمية إدارية تنص                   -     ب
دارية اليت تؤثر على التجارة يف      على إجراء موافقة فورية بناء على طلب مورد خدمات متضرر من القرارات اإل             

اخلدمات لتوفري سبل العالج إذا استدعى األمر لذلك شريطة اليت تؤثر على التجارة يف اخلدمات لتوفري سبل                    
إال يتعارض إنشاء هذه اهليئات واإلجراءات مع اهليكل الدستوري للعضو           العالج إذا استدعى األمر لذلك شريطة       

 .1أو طبق نظامه القانوين
جيب على السلطات   . عندما يكون ترخيص مطلوبا من أجل توريد خدمة ما مت تقدمي التزام حمدد بشأهنا              -   ج  

املختصة يف خالل فترة زمنية مناسبة بعد تقدمي طلب يعترب مستوفيا مبوجب القوانني واللوائح احمللية أن خيطر                    
لعضو أن تفر بناء عن طلب من الطالب دوهنا         الطالب بالقرار بشأن الطلب، وعلى السلطات املختصة يف البلد ا          

 . 2إبطاء غري مربر معلومات بشأن احلالة اليت وصل إليها الطلب
يضع جملس التجارة يف اخلدمات الضوابط الضرورية للحيلولة دون استخدام الشروط املوضوعة لتحديد              -     د

تجارة اخلدمات وأن تقوم مثل هذه الشروط       املؤهالت واملعايري الفنية وشروط التراخيص لعوائق غري ضرورية ل         
 .    يف حد ذاهتا قيودا على توريد اخلدماتلوأال تشكوالضوابط على معايري موضوعية 
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 : االعتراف واعتماد شهادة التعليم واخلربة-6    
ءات والشهادات  جيوز للعضو حتقيقا هلدف التطبيق الكلي أو اجلزئي ملقاييسه اخلاصة مبنح التراخيص اإلجرا                   

أن يتعرف بالتعليم أو اخلربة املكتسبة أو متطلبات التأهيل املستوفاة، أو اإلجراءات اليت             . ملوردي اخلدمات األجانب  
مينحها لبلد آخر، غري أنه ال جيوز ألي عضو أن مينح االعتراف بطريقة جتعل منه وسيلة للتميز بني البلدان عند                      

يص واإلجازات والشهادات ملوردي اخلدمات أو قيدا مقنعا على التجارة يف             تطبيق العضو ملعايري ملنح الترخ     
 :      اخلدمات وعلى كل عضو أن

بالنسبة له بإجراءات   " WTO " شهرا بدءا من نفاذ اتفاقية       12خيطر جملس التجارة يف اخلدمات خالل        -    أ
ل األعضاء بشأن التراخيص األجانب املصرح هلم       االعتراف القائمة لديه وهي اإلجراءات واملعايري اليت تطبقها الدو        

 .   مبمارسة النشاطات املهنية يف تلك الدول
كما جيب إخطار جملس التجارة يف اخلدمات بأية إجراءات اعتراف جديدة يعتمدها أو تعديالت جوهرية                -  ب

دل للمؤهالت العلمية واخلربات    بداخلها على اإلجراءات القائمة باإلضافة إىل أية رغبات مرتبطة باالعتراف املتبا          
 . بني األعضاء

ويعمل . ينبغي حينما تقضي الضرورة أن يستند االعتراف إىل معايري متفق عليها من قبل األطراف املتعددة                    
األعضاء بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املختصة من أجل وضع واعتماد وممارسة مقاييس               

 .1تركة لالعتراف باخلدمات واحلرف و املهن ذات الصلة هباومعايري مش
 

 : مبدأ عدم السماح باالحتكارات واملمارسات التجارية املقيدة-7      
تقف اتفاقية التجارة يف اخلدمات موقفا معارضا من قيام احتكارات يف اخلدمات تؤدي إىل عرقلة تنفيذ هذه                     

 :  االتفاقية، هلذا نصت على
لى الدولة اليت متنح هؤالء احملتكرين احلق يف احتكار السوق احمللي أن تتأكد من عدم استغالل هذا احلق                   ع -    أ

 . بطريقة تتعارض مع االلتزامات العضو املترتبة عليه مبوجب املادة الثانية و االلتزامات احملددة اليت قام بتقدميها
 من عضو لديه من األسباب ما جيعله يعتقد أن موردا            جيوز جمللس التجارة يف اخلدمات بناء على طلب        -    ب

احتكاريا خلدمة ما من أي عضو آخر بتصرف بطريقة تتعارض مع ما سبق، أن يطلب من العضو املانع للحق                     
 . االحتكاري معلمات حمددة ختص هذه العمليات

امات احملددة للعضو بعد نفاذ     إذا منح عضو ما حقوق احتكارية فيما يتعلق بتوريد خدمة ما تشملها االلتز             -   ج
فعلى العضو أن يبلغ جملس جتارة اخلدمات قبل أقل من ثالثة أشهر من التاريخ املتوقع للمنح                . اتفاقية منظمة التجارة  

 . الفعلي للحقوق االحتكارية
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ماح بدخول من خالل الس. من جانب آخر تعاجل االتفاقية املمارسات التجارية اليت ميكن أن تقيد جتارة اخلدمات         
 . الدول املتضررة والدول الراعية لتلك املمارسات يف مشاورات بغرض احلد منها

 
 : املدفوعات التحويلية والقيود اخلاصة مليزان املدفوعات-8   
 من االتفاقية بعدم جواز فرض قيود على التحويالت واملدفوعات الدولية املسددة مقابل              )11(نصت املادة       

 : تصل بااللتزامات احملددة إال يف الظروف املذكورة فيمايليعمليات جارية ت
 من اتفاقية اخلدمات للعضو إذا ما واجه صعوبات خطرية يف ميزان املدفوعات                 )12( جتيز املادة     -    أ

 .    والتحويالت مقابل عمليات تتعلق هبذه االلتزامات

افق يف مضموهنا مع النظام األساسي لصندوق النقد         ال متيز بني األعضاء وأن تتو      أنونشترط يف هذه القيد          
 معاجلة أزمات موازيني املدفوعات وأن تتجنب مثل هذه القيود يف حالة             إجراءاتالدويل الذي تنظم أحكامه     

فرضها إحلاق الضرر غري الضروري باملصاحل التجارية واملالية ألي عضو وأن تكون يف احلدود الضرورية اليت                  
وأن ال  1وأنه ال جيوز استخدامها حلماية قطاعات معينة      . هي بانتهاء الغرض الذي فرضت من أجله      استدعتها وأن تنت  

 . تنشئ متيز بني األعضاء
ميكن لدول النامية ودول دخلت التحول االقتصادي طلب اللجوء ملثل هذه القيود للحفاظ خاصة على                -    ب

ل أثار هذه القيود إعطاء األولوية لتوريد اخلدمات اهلامة         مستوى االحتياطات املالية، كما جيوز األعضاء عند تعدي       
 .   لرباجمها االقتصادية أو التنموية إال أنه ال جيوز اعتماد القيود أو اإلبقاء عليها حلماية قطاع خدمات بعينه

 وبأية  1جيب إخطار اجمللس العام للتجارة يف اخلدمات فورا بأية قيود تعتمد أو تستبقي مبوجب الفقرة                  -    ج
 . تعديالت تطرأ عليها

جيب على األعضاء اليت تطبق أحكام هذه املادة أن نتشاور فورا مع جلنة قيود ميزان املدفوعات بشأن                    -    د
 .  القيود اليت نفرض مبوجب هذه املادة

من  من أجل عقد مشاورات دورية هبدف تسهيل  تقدمي ما يراه مناسبا               إجراءات يضع املؤمتر الوزاري     -و   
 بعد تقييم وضع ميزان املدفوعات والقيود املعتمدة باالعتماد على إحصاءات صندوق            2توصيات إىل العضو املعين     

 .النقد الدويل فيما يتصل بالنقد األجنيب واالحتياطي النقدي وميزان املدفوعات
 

 :املشتريات احلكومية -9     
ضات متعددة األطراف بني الدول األعضاء بشان املشتريات        ص االتفاق يف مادته الثامنة على أن تعقد مفاو             ن

 ومعلوم أن اتفاقية التجارة يف اخلدمات        منظمة التجارة العاملية،   احلكومية يف جمال اخلدمات خالل سنتني من إنشاء       
 القوانني   بعدم تطبيق ما نص عليه يف معاملة الدولة األكثر رعاية والنفاد إىل األسواق واملعاملة الوطنية على                يتقض

                                                 
 .88 ص،2000 ،مكتبة مدبويل: القاهرة،  التحديات والفرص:العوملة واجلات ،عبد الواحد العفوري 1
 .329 ص ،مرجع سابق، مسري حممد عبد العزيز 2
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 والشروط اليت حتكم حصول اجلهات احلكومية على اخلدمات عن طريق الشراء لألغراض احلكومية                واألنظمة
وليس هبدف إعادة بيعها جتاريا أو استخدامها يف توريد اخلدمات للبيع التجاري ويرجع ذلك إىل أن املشتريات                  

 .احلكومية ذات طبيعة سيادية واحتكارية 
 
  :ات العامة واألمنيةاإلستثناء -10  

وهي التدابري اليت نتخذها الدول العضو حلماية األخالق العامة واحلفاظ على النظام العام ومحاية الصحة                      
النباتات واحليوانات وسالمة البشر والسالمة العامة ،ومنع الغش والتدليس ومحاية الصفة الشخصية حلياة األفراد أو               

ب املباشرة أو جتنب االزدواج الضرييب، على أن ال تنطوي اإلجراءات املتخذة يف هذا              هتدف التغطية الفعالة للضرائ   
تدابري حلماية املصاحل اجلوهرية    ، من خالل    الشأن على متيز بني الدول أو أية صورة من صور احلماية املستمرة            

االندماج أو مواد تستخدم يف     خدمات لضمان منو قدراته املسلحة، تعود إىل مواد قابلة لالنشطار أو            : األمنية وهي 
 . صناعتها أو تطبيقها يف أوقات احلرب أو التوتر الدويل اخلطري أو االلتزام مبيثاق األمم املتحدة

 :برامج الدعم واإلعانات -11   
تدخل الدول يف مفاوضات هبدف وضع قواعد متعددة األطراف لتجنب اآلثار التشويهية       للدعم، وينبغي           

ضات أن تعاجل أيضا مالءمة اإلجراءات اخلاصة بالرسوم التعويضية وستعترف املفاوضات بدور اإلعانات يف              للمفاو
برامج التنمية للبلدان النامية، وأن نأخذ يف اعتبارها حاجة األعضاء وخاصة يف البلدان النامية إىل املرونة يف هذا                   

علومات عن مجيع األنواع الدعم املتصلة بالتجارة يف         اجملال، وينبغي يف هذه املفاوضات أن تبادل األعضاء امل         
اخلدمات اليت يوفرها البلد العضو ملوردي اخلدمات احملليني هبا، وألي عضو يرى أنه يتأثر سلبيا بالدعم الذي                   
يقدمه عضو آخر أن يطلب عقد مشاورات مع هذا العضو بشأن هذا األمر، وينبغي دراسة هذه الطلبات بعناية                   

 .وتعاطف
   

 : االلتزامات احملددة-   ثانيا
اليت تنشئ عن اتفاقية حترير جتارة اخلدمات واليت        ) االلتزامات العامة (باإلضافة إىل النوع األول من االلتزامات            

تنطوي على أحكام ومبادئ وضوابط تتساوى يف االلتزام هبا كافة األعضاء، تنشأ عن اجلاتس نوع ثاين من                    
 واليت متثل لب االتفاقية، فهي تلك اليت تشمل اإلجراءات اخلاصة بالنفاذ إىل              زامات احملددة االلتزامات وهي االلت  

وتطبق هذه اإللتزامات إما أفقيا أو على كل         .األسواق واملعاملة الوطنية،وكذلك ما يعرف بااللتزامات اإلضافية      
 .ل التزاماهتا به الدول يف جداومقطاع أو أسلوب توريد اخلدمة على حدة يف حدود ما تلتز

تتبلور االلتزامات احملددة يف جداول االلتزامات مرفقة بربوتوكول انضمام الدولة العضو، وتلتزم الدولة                  حيث  
مبوجبها بتحرير قطاعات خدمة معينة، ويعرض يف هذا اجلدول القطاعات اليت تقبل الدولة بفتح أسواقها للمنافسة                

رد اخلدمة األجنيب إىل السوق الوطنية بشىت الطرق، سواء كانت عن            األجنبية، باإلضافة إىل شروط دخول مو     
طريق وجود مورد اخلدمة األجنيب يف أراضي الدولة من خالل الشركات والوكاالت أو مكاتب التمثيل أو                   
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السماح بتقدمي خدماته عرب احلدود، وهذا يعين تقدمي اخلدمة من أراضي عضو إىل أراضي عضو آخر، أو توريد                   
 عن طريق إيفاد األشخاص من دولة العضو املورد إىل أراضي عضو آخر للتوريد عن طريق الوجود املوقت                  اخلدمة

 ،وااللتزامات اإلضافية من جهة   ، وبذلك فهي تتضمن قواعد تتعلق بالنفاد لألسواق واملعاملة الوطنية  من جهة             1
 . أخرى

 : النفاذ إىل األسواق-1    
ألسواق اإللغاء التدرجيي للقيود املوضوعة على مقدمي اخلدمة أو على إمجايل قيمة             إن املقصود بالنفاذ إىل ا         

كذلك اإللغاء التدرجيي للقيود اليت     . املعامالت اخلدمية أو على إمجايل عدد عمليات اخلدمة أو األفراد املستخدمني          
 على رأس املال األجنيب تتعلق       تناول الكيان القانوين أو املشروعات املشتركة اليت يقدم اخلدمة، أو أية قيود             

 .2باملستويات القصوى للمشاركة األجنبية

 : ويف القطاعات اليت يقوم العضو بتقدمي االلتزامات للنفاذ إىل أسواقها، مينع وضع أي قيود أو حدود على-     
 . عدد املوردين األجانب إىل الدولة املضيفة.       أ
 . املتعلقة باخلدمة قيمة املعامالت أو األصول .      ب
 . حجم الناتج من اخلدمات.      ج
 . عدد األشخاص الطبيعيني األجانب القائمني بتقدمي اخلدمة.      د
 ). فرع أو دليل لبنك مثال( الشكل القانوين للوحدة اليت تقدم من خالهلا اخلدمة .      ه
قصى للقيمة املطلقة لالستثمار أو من حيث القيمة         قيمة مسامهة رؤوس األموال سواء تعلق األمر باحلد األ         .      و

 .3النسبية للمشاركة
 

 :املعاملة الوطنية -2    
تشمل اجلداول أيضا ضوابط املعاملة الوطنية حيث يوفر العضو للخدمات أو موردي اخلدمات من أي عضو                     

ل رعاية عن تلك اليت يوفرها ألمثاهلا من        آخر، فيما يتعلق جبميع اإلجراءات املتعلقة بتوريد اخلدمات معاملة ال تق          
  .4اخلدمات وموردي اخلدمات لديه، وذلك يف القطاعات املدرجة يف جدولة وطبقا للشروط واألوضاع احملددة فيه

وميكن ألي عضو أن يفي  بالتزاماته مببدأ املعاملة الوطنية من خالل منح اخلدمات و موردي اخلدمات يف أي                       
ية مماثلة  رمسيا للرعاية اليت يوفرها للخدمات وموردي اخلدمات املماثلة لديه أو رعاية خمتلفة                عضو آخر إما رعا   

رمسيا عنها، ومعىن ذلك أنه ميكن تنظيم العالقات املعلقة بالواردات األجنبية من اخلدمات مبا يغاير تنظيم العالقات                 
يد اإلطار التنظيمي العام للواردات األجنبية من        الناشئة عنها داخل السوق احمللية على األقل فيما يتعلق بتحد          

                                                 
 .122 ،121 ص ، مرجع سابق،عاطف السيد 1

 .333 ص ،جع سابقمر، مسري حممد عبد العزيز   2
 .345 ص ، مرجع سابق حسن عوض اهللا،زينب  3
 .334 ص ، مرجع سابق،مسري حممد عبد العزيز  4
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اخلدمات، لذلك الذي حتدده مثال قوانني االستثمار، إال أن اجلوهري يف األمر هو عدم إعاقة الواردات األجنبية من                 
يا اخلدمات بسبب اختالف التنظيم القانوين، وهو ما عربت عنه االتفاقية بالنص على أنه تعترب املعاملة املماثلة رمس                 

أو املختلفة رمسيا أقل رعاية إذا عدلت شروط التنافس لصاحل اخلدمات أو موردي اخلدمات العضو مقارنة مبا                   
 . يقابلها من خدمات أو موردي خدمات من أي عضو آخر

ويتضح مما سبق أن اجلاتس ال تشترط التوحيد املطلق للنظام القانوين للخدمات مبا يشمل الواردات األجنبية                     
ا واخلدمات احمللية إذا جاز التعبري، فاالتفاقية مل تشر مطلقا إىل ما قد يقدمه العضو من مزايا تفضيلية للواردات                   منه

األجنبية من اخلدمات ال متنح للخدمات احمللية، مما يعين يف الواقع أن عدم التمييز الذي يستتبعه مبدأ املعاملة الوطنية                   
 الدول األعضاء يف متكني الواردات األجنبية من اخلدمات من النفاذ إىل              ال يعدوا احلد األدىن الذي تلتزم به       

 .1األسواق
 :االلتزامات اإلضافية-3   

  لألعضاء أن تتفاوض بشأن التزامات بصدد اإلجراءات املتصلة باخلدمات وغري اخلاضعة لألدراج يف جداول                
 .باملؤهالت واملقاييس والتراخيص مبا يف ذلك املعايري املتصلة 17و16التنازالت مبوجب املادة 

 
أسلوب القائمة اإلجيابية  بالنسبة لتغطية قطاعات خدمية معينة، مبعىن أن اخلدمات الواردة يف               تتخذ االتفاقية     و

جداول عروض األطراف املفاوضة هي فقط ختضع لقواعد االتفاقية، وتتضمن جداول االلتزامات ألي دولة                 
ي تعاريف بالقوانني والتشريعات واللوائح السارية واليت تتعلق بكافة قطاعات            القسم األفقي وحيتو  : قسمني

وهناك أيضا القسم الرأسي الذي حيدد      . قانون العمل وقانون الشركات والقانون التجاري وغريها      : اخلدمات مثل 
 .2عالقطاعات اخلدمية اليت ترغب الدولة الدخول هبا يف االتفاقية واالرتباطات احملددة لكل قطا

وحيث كانت االلتزامات احملددة غري كافية يف عدد من القطاعات املهمة يدخل األعضاء يف جوالت تفاوضية                     
، ودوريا بعد ذلك، هبدف     متتابعة تبدأ بعد مرور مخس سنوات كحد أقصى منذ بدء اتفاقية منظمة التجارة العاملية               

 :3الوزاري مبراكش إىل عدد القرارات أمههارفع مستوى التحرير تدرجييا ومت التوصل يف االجتماع 
القرار اخلاص بالترتيبات اهليكلية ويلزم أجهزة تقدمي الدعم اليت ينشئها جملس التجارة يف اخلدمات بتقدمي                -     أ

 . تقرير سنوي وعلى كل جهاز أن يضع قواعده اإلجرائية وأن تشكل أجهزته الفرعية
 املنازعات وقد ركزت االتفاقية على التشاور فيما بني األعضاء كسبيل إىل            القرار اخلاص بالتشاور لتسوية    -   ب

الشروع يف حل الرتاعات التجارية وتسوية اخلالفات، فالتشاور هو السبيل املالئم للتوصل إىل حل مقبول يعاجل                 
إلجراءات اليت حتكم   األضرار الناشئة وحيفظ مصاحل األطراف املتنازعة، ويف حالة عدم النجاح يتم اللجوء لقواعد ا             

                                                 
 .42،43 ص ، مرجع سابق،هاين دويدار 1
 .122 ص ، مرجع سابق،، العوملة وإقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد 2
 .90 ص ، مرجع سابق،عبد الواحد العفوري 3
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حيث شكل جلان تسوية املنازعات من أفراد مؤهلني        (تسوية املنازعات من أجل التوصل إىل حل مقبول للطرفني          
 ).لديهم خربة يف املسائل التنظيمية واملرتبطة باالتفاقية

 مجاعة عمل   قرار خاص جبماعة العمل املختصة بالتجارة يف اخلدمات وشؤون البيئة يتم مبوجبه تشكيل              -   ج
 .  تدرس وتعد التوصيات بشأن العالقة بني التجارة والبيئة

قرار خاص بشأن املفاوضات اخلاصة بوسائل االتصال السلكية والالسلكية األساسية ويقضي بتشكيل               -   د
 . جمموعة تفاوض لتقدمي التزامات حمددة يف هذا الشأن

 .حول التزامات الدول يف قطاع اخلدمات املاليةالقرار اخلاص بإجراء املفاوضات املستقبلية  -   ه
قرار خاص باخلدمات املهنية ويقضي بتكوين جمموعة عمل لوضع نظم تقف عليها الدول لضمان تطبيق                 -   و

اإلجراءات التنظيمية املتعلقة باخلدمات املهنية دون عوائق، وذلك يف حالة تقدمي الدول التزامات بتحرير اخلدمات               
 . املهنية

قرار خاص بتشكيل جمموعة عمل إلجراء مفاوضات على أساس تطوعي للدول اليت ترغب يف تقدمي                  -ز   
 . تنازالت حمددة يف قطاع النقل البحري

قرار خاص حبركة األشخاص الطبيعيني ويقضي بتكوين جمموعة تفاوض لتحقيق املزيد من التحرير يف إطار                -   ح
 . ةانتقال األفراد الالزمني لتوريد اخلدم

 
     

 :املالحق -   ثالثا
متخضت جولة األرغواي عن التوصل إىل اتفاق بني الدول املشاركة بالنسبة لقطاعات اخلدمات اليت مشلها                      

التحرير كمرحلة أولية وكمقدمة ملزيد من التحرير يف املستقبل ولقد اشتمل االتفاق على قطاعات النقل اجلوي                 
االتصاالت األساسية واالتصاالت عن بعد وخدمات السياحة والتشييد واملقاوالت          والبحري واخلدمات املالية و   

 .    واخلدمات االستشارية وخدمات الترفيه والتعليم ونشاط وانتقال األشخاص الطبيعيني
، على اعتبارها جزء مكمال لالتفاقية) 29(وقد مت إرفاق االتفاق مبجموعة من املالحق نص االتفاق يف مادته            

 وهي تتضمن أحكاما تفسريية وتوضيحية لعدد من القطاعات اليت يعطيها االتفاق جتنبا ألي لبس أو تداخل، وتعترب 
 : 1هذه املالحق ملزمة جلميع األعضاء وتشمل ما يلي

 
 : ملحق اإلعفاءات اخلاصة مبنح الدولة األوىل بالرعاية-1   
 العضو من التزاماته عند سريان شروط الدولة األوىل          عفاءبإحيدد هذا امللحق الظروف اليت من أجلها               

سنوات ويعاد النظر فيها بعد مرور مخس سنوات على األكثر من نفاذ             10بالرعاية، وال تزيد مدة اإلعفاء عن       
 .  املنظمة العاملية للتجارةءاتفاقية إنشا

                                                 
 .93-91ابق، ص املرجع الس 1
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 :ملحق اخلدمات املالية -2    
خدمات البنوك والتأمني وإعادة التأمني، ويبني حق األعضاء      : ت املالية مثل  يصنف هذا امللحق نشاطات اخلدما         

يف اختاذ اإلجراءات اليت يروهنا ضرورية حلماية املستثمر وأصحاب الودائع وحاملي وثائق التأمني وضمان وحدة                
 .  وسالمة النظام املايل

مات اليت يتم توريدها يف إطار ممارسة السلطة        كما أنه يشرح ويفسر أحكام االتفاقية األصلي فيما يتصل باخلد             
احلكومية واستبعدت عن عملية التحرير، وسنعود بالتفصيل هلذا امللحق املتعلق باتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية               

 ). املبحث الثالث(يف مبحثنا املوايل 
 

 :ملحق انتقال العمالة -3    
ني وهم األشخاص الذين ينتقلون لإلقامة مؤقتا يف أراضي الدولة           يسرى هذا امللحق على األشخاص الطبيعي         

أخرى من أجل توريد اخلدمات هلذه الدولة العضو يف حني ال ينطبق على توظيف وتشغيل األفراد بصفة دائمة أو                   
 .اإلقامة الدائمة أو احلصول على اجلنسية

خول األشخاص إىل أراضيه أو إلقامة املؤقتة       وال حيول االتفاق دون تطبيق أي عضو اجراءات لتنظيم د                   
فيها مبا يف ذلك تلك اإلجراءات الضرورية حلماية سالمة حدوده وضمان انتظام حركة األشخاص الطبيعيني غريها                

شريطة أال تطبق هذه اإلجراءات بطريقة من شأهنا إلغاء أو تعطيل املزايا  اليت جينيها أي عضو مبوجب شروط                     .
كما ينص امللحق على أن تتفاوض الدول لتقدمي التزامات بتحرير أسواق العمالة السيما يف الدول                .االلتزام احملدد 

مع إعطائها احلق يف اختاذ اجراءات تنظيمية موضوعية         . النامية باعتبارها من اخلدمات املنافسة اليت تصدرها         
 .لدخول األشخاص

 
 :ملحق خدمات االتصال -4    
وقد يقر  . الحظات والشروح التفسريية وجمموعة من األحكام التكميلية لالتفاق األصلي         يشمل امللحق على امل       

خبصوصية خدمات االتصال وخاصة بدورها املزدوج كقطاع متميز من قطاعات النشاط االقتصادي كوسيلة نقل              
و واليت تكون   لألنشطة االقتصادية األخرى، إن نطاق تطبيق امللحق يشمل مجيع اإلجراءات اليت يتخذها العض              

 املتصلة هبا و يستبعد امللحق التدابري املتعلق بتوزيع الربامج اإلذاعية            1متعلقة بالوصول استخدام الشبكات العامة      
والتلفزيونية بواسطة الكابالت أو البث، وينص على اإلجراءات اليت تؤثر على استخدام موردي اخلدمات األجانب  
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ت الفعلي بني نقطتني أو   والتلكس، وإرسال البيانات الذي ينطوي عادة على إرسال املعلومات اليت يقدمها العميل يف الوق             . اهلاتف. الربق. أمـور أخرى  

 .أكثر دون أن يطرأ أي تغري على شكل أو حمتوى معلومات العميل بني هاتني النقطتني أو النقط
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متييزية وأال تكون هذه الشروط      ضرورة أن ختضع لشروط مناسبة غري     لشبكات وخدمات االتصاالت العامة، و    
 . أكثر مما يلزم حلماية موردي اخلدمات احملليني ومحاية التكامل الفين للشبكة العامة لالتصاالت

يلزم امللحق األعضاء بتوفري مجيع املعلومات املتاحة عن ظروف الوصول إىل الشبكات وخدمات االتصال                      
ر وبيان األسعار بذلك، كما ينص على معاملة تفضيلية للبلدان النامية حبسب مستويات التنمية لكل منها                للجمهو

حيث جييز هلا فرض شروط معقولة على الوصول إىل شبكات وخدمات االتصال العامة واستخدامها، إذا رأى                 
فع طاقة اخلدمة وزيادة مشاركة العضو      هذه الشروط ضرورية لعزيز البنية األساسية احمللية يف جمال االتصاالت، ور          

   .        يف التجارة الدولية يف جمال خدمات االتصاالت على أن تدرج هذه الشروط يف جداول تعهدات العضو
ويفترض األعضاء بأن توافر بنية أساسية فعالة ومتقدمة يف جمال االتصاالت يف خمتلف البلدان وال سيما                   -   أ

روري لتوسيع جتارهتا يف اخلدمات، هلذه الغاية يؤيد األعضاء وتشجع مشاركة البلدان املتقدمة             البلدان النامية أمر ض   
 أبعد حد ممكن يف برامج التنمية       إىلوالنامية وموردي خدمات شبكات االتصال العامة فيها، والكيانات األخرى،          

ج األمم املتحدة للتنمية والبنك الدويل       للمنظمات الدولية واإلقليمية مبا فيها االحتاد الدويل لالتصاالت وبرنام         
 .   لإلنشاء والتعمري

كما تويل اهتماما خاص بالفرص اليت تتيح للبلدان األقل منو أن تشجع موردي خدمات االتصاالت                  -    ب
األجانب على املساعدة يف نقل التكنولوجيا ويف التدريب وغريها من األنشطة اليت تدعم بنيتها األساسية يف جمال                  

 .االتصاالت وتوسيع جتارهتا يف جمال خدمة االتصاالت
 وبعد مضي ثالث سنوات من املفاوضات الصعبة يف جمال حترير جتارة االتصاالت واليت بدأت عام                   -ج    

 توقيع الدول املشاركة على االتفاق العاملي لالتصاالت والذي دخل حيز التنفيذ مع             1997 م شهد عام     1994
 .19981بداية عام 

 
 

                                                

 : ملحق خدمات النقل اجلوي-5   
حيدد هذا امللحق اجملالت واألنشطة اليت تغطيها االتفاقية يف قطاع النقل اجلوي وتتضمن إصالح الطائرات                      

وصيانتها مع خدمات النقل اجلوي وتسويتها دون التدخل يف األسعار باإلضافة إىل خدمات احلجز بالكمبيوتر                
امللحق على عدم تطبيق أحكام هذه االتفاقية مبا يف ذلك تسوية املنازعات على              وإصدار بطاقات السفر، وينص     

 ونقصد بتعبري حقوق املرور يف هذا اجملال حق اخلدمات املنتظمة أو غري             –حقوق املرور   : اإلجراءات اليت تؤثر يف   
 أو ضمنها أو إليها أو      املنتظمة يف تشغيل أو نقل الركاب والسلع والربيد لقاء تعويض أو أجر من أراضي عضو ما               

 كذلك فإنه جيوز أن يتولد عن اتفاق اخلدمات اإلخالل بااللتزامات املترتبة على العضو مبوجب اتفاقيات                 -فوقها
ثنائية أو متعددة األطراف تكون سارية وقت نفاذ اتفاق منظمة التجارة العاملية، يوضع هذا امللحق للمراجعة بعد                  

 . يذهانقضاء مخس سنوات على بدء تنف
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 :جملس التجارة يف اخلدمات -6    
أقر االتفاق إنشاء جملس للتجارة يف اخلدمات على غرار جملس السلع وتكون عضوية اجمللس مفتوحة ملشاركة                    

ممثلني عن مجيع األعضاء ما مل يقرر اجمللس عكس ذلك، وينتخب األعضاء رئيس اجمللس ويقوم اجمللس بتحديد                  
 .  اخلاصة مبباشرة عملهالقواعد واإلجراءات

مهامه يف تنفيذ االتفاقية اخلاصة بالتجارة يف اخلدمات، وله أن ينشئ هيئات فرعية تساعده يف أداء                   وتتمثل   
مهامه، وتتضمن مهام اجمللس إضافة إىل ما تقدم تلقي اإلخطارات املنصوص عليها يف هذا االتفاق وملحقاته                  

عضاء يف حاالت االشتباه يف سوء االستغالل للحقوق االحتكارية من قبل           واإلشراف على عملية التشاور بني األ     
بعض املوردين بطريقة تتعارض مع أحكام االتفاقية، وتلقي بالغات األعضاء بتدابري االعتراف السارية لدى كل                

 . عضو وتقوميها وفقا ألحكام الفترة اخلاصة باالعتراف
ورية اليت تتضمن عدم استخدام التدابري املتصلة بشروط املؤهالت         كما يسهر اجمللس على وضع الضوابط الضر          

 .1واملعايري الفنية وشروط التراخيص كعوائق غري ضرورية أمام جتارة اخلدمات
 

و االتفاقية العامة للتجارة يف      -الغات–الفرق بني االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة        : رابعا
  -الغاتس-اخلدمات

فاقية اخلاصة باخلدمات يقوم على التدرج واملفاوضة على حترير التجارة قطاعيا، أي قطاع               إن هيكل االت       
بقطاع ودولة بدولة، حيث أن مبدأ عدم التمييز يف املعاملة الوطنية وحرية الدخول إىل األسواق، وإلغاء كافة                   

 يتم مرة واحدة وبالنسبة لكافة      أشكال التفرقة يف املعاملة بني اخلدمات الوطنية واخلدمات األجنبية ال جيب أن            
اخلدمات ومبعىن آخر فإن انضمام أي دولة لالتفاق يعين االلتزام الفردي بتحرير التجارة يف اخلدمات يف القطاعات                 
أو القطاعات الفرعية اليت تقبل فيها الدولة ذلك وفقا للحدود والشروط اليت تصنعها يف هذا الشأن واملوعد احملدد                  

 .اللتزام، وبالطبع فإن ذلك يكون وفقا لظروف كل دولة على حدىباجلدول لقبول ا
ويف هذا ختتلف اجلاتس عن اجلات ورمبا يكون هذا ضروريا ألن اخلدمات ختضع لنظم متعددة يف الرقابة                        

، وجيوز لكل عضو تعديل التزاماته أو سحب أحد االلتزامات اليت           2والتنظيم حبسب كل دولة وذلك بعكس السلع      
له قبوهلا مىت شاء بعد انقضاء ثالث سنوات على موعد بدء سريان االلتزام، ولكن يشترط أن يكون التحويل                  سبق  

لصاحل املزيد من حرية التجارة يف اخلدمات، إذا أنه ال جيوز لدولة أن تعلن عن حترير قطاع خدمي معني ويتم                      
دولة، مث تفاجأ بعد ذلك حبذف هذا القطاع        إعالن ذلك للدول األخرى اليت قد تعد خططها لالستثمار يف هذه ال           
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 3، وجيب على العضو املعدل بإخطار جملس التجارة يف اخلدمات بنيته يف التعديل قبل ما ال يقل من                    1من القائمة 
أشهر من املوعد املقرر لتنفيذ التعديل إال أنه جيب مراعاة أنه إذا ترتب عن التعديل أو السحب اإلضرار مبصاحل                    

 على الدولة املعنية الدخول يف مفاوضات مع العضو املتضرر بشأن االتفاق على تسوية تعويضية،                عضو آخر فإن  
ويعين ذلك من حيث املبدأ أنه حيق للدول األعضاء األخرى إقتضاء تعويض عن األضرار اليت تلحق به بسبب                    

ات عن اتفاق حول التسوية     تعديل اجلدول أو سحب االلتزام، وحياول األمر إىل التحكيم إذا مل تسفر املفاوض             
التعويضية، وال جيوز للعضو املعدل أن يعدل التزامه أو يسحبه قبل أن ينفذ الترتيبات التعويضية اليت قضى هبا                    

 .2التحكيم
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