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של ארגון  בכנס המיניסטריאלי השלישי 1999גלובליזציה פרצה לזירה העולמית בשנת -תנועת האנטי

המהומות . ארצות הברית, בסיאטל, אשר נערך בנובמבר אותה שנה, )"WTO" -ה(הסחר העולמי 

שפרצו במהלך הכנס שיקפו את הקונפליקט החברתי החריף סביב תהליך הגלובליזציה הכלכלי אותו 

                                                           
גרסא מוקדמת של . Email: perezo@mail.biu.ac.il. אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למשפטים, מרצה  1

שהתקיים באוניברסיטת בר אילן , "? מה צופה העתיד-ארגון הסחר העולמי וישראל "המאמר הועברה כהרצאה בכנס 
אשר הזמין אותי להרצות בכנס והעיר הערות מועילות על טיוטא , ר אריה רייך"אני מבקש להודות לד. 26.3.2000ביום 

  . לי דגן שהאירה את עיני ביחס למספר נושאיםר צי"ולד, מוקדמת של המאמר
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ה הצליחו המפגינים להביא לביטולו של טכס הפתיח, שאורגן בדיוק צבאי, בקמפיין. WTO-מוביל ה

ליצור אנדרלמוסיה מוחלטת בסיאטל ולגרום לראש העיר להכריז על מצב חירום , החגיגי של הכנס

שהביאו , אחד הגורמים העיקריים, הייתה ללא ספק,  האינטנסיביות של ההפגנות2.ולהטיל עוצר

, איכות הסביבה: הכנס ננעל ללא הסכם על אף אחד משורת הנושאים שעמדו לדיון. לכישלון הכנס

  ההפגנות נגד הגלובליזציה 3.ומתן הקלות מיוחדות למדינות מתפתחות, חוקי היצף, יות עובדיםזכו

  4.לאומי חשוב-בעקבות סיאטל למעין ריטואל קבוע החוזר על עצמו בכל כינוס כלכלי רב, הפכו

 

תוך , גלובליזציה-העיתונות הכלכלית היתה מאוחדת בעמדתה העוינת כנגד תנועת האנטי 

 Wall Street -ה, למשל, כך. ה ספק בדבר יושרם וכושרם האינטלקטואלי של המפגיניםשהיא מביע
Journal Europeוה - Economist  השתמשו בכותרות"Rebels Without a Clue" או  "Clueless in 

Seattle" ,דומה שה5.על מנת לתאר את המפגינים בסיאטל - Financial Times סיכם יפה את עמדת 

 6:ימים ספורים לאחר שהכנס ננעל, 6.12.1999 -לכלית במאמר מערכת שפורסם בהעיתונות הכ

 
"governments and business must make a serious effort to reclaim, if not the 
streets, at least the moral high ground from the legion of the misguided and the 
self-interested now encamped there. It is necessary to argue, again and again, for 
the simple truth that trade liberalization poses no threat to the global environment 
and is, in addition, an essential component in any effort to end mass destitution".  

 

מות כדי להסביר את התנגדותם לתהליך הליברליזציה מתנגדי הסחר השתמשו במטפורות דו 

ההפגנות בסיאטל ובמקומות אחרים . ולארגון הסחר העולמי בפרט, הכלכלית של השנים האחרונות

חזון בין עולם המונע על ידי ; לאומית-התפרשו כחלק ממאבק נרחב על דמותה של החברה הבין

 the faceless" -לאומיות -לת החברות הבין ונשלט על ידי ארגון הסחר העולמי וקהי,קפיטליסטי
WTO and its evil sprites, the transnational corporations" , אשר , חזון חברתי אלטרנטיבילבין

מטרת . ודמוקרטיה עממית, צמיחה בת קיימא, מבוסס על התימות של שיתוף פעולה קוסמופוליטי

הפך בסולם הערכים שבבסיס ארגון הסחר ההפגנות תוארה על ידי המפגינים כנסיון להביא למ

                                                           
 Protestors Block Start of WTO Talks in Seattle’, International Herald Tribune, 1 December‘: ראו 2

1999, London, p. 1; ‘Riots Cast Cloud Over WTO Talks’, International Herald Tribune, 2 December 1999, 
London, p.1. 

 Seattle Debacle Highlights Sharp Differences in WTO’, International Herald Tribune, 6‘: ראו 3
December 1999, London, pp. 1, 17. 

פסגת איגוד הסחר החופשי של אמריקה :  היו שלושה מוקדים מרכזיים להפגנות2001בשנת , כך למשל 4
)FTAA( , ופסגת ה, שוודיה ביוני–ת האיחוד האירופי שנערכה בגותנבורג פסג,  קנדה באפריל-שנערכה בקוובק- G8 

, קטאר,  שנערכה בדוהאWTO-ועידת השרים של חברי ב. 6א, 1א' עמ, 2001 ביולי 20, הארץ: ראו. שנערכה בגנואה ביולי
לם המפגינים חזרו או, להפגנות' נוחה'לא שימשה בימה , יורק-בצילו של אסון מגדלי התאומים בניו, 2001בחודש נובמבר 

  .2003מקסיקו ספטמבר , לרחובות בפסגת הסחר שנערכה בקנקון
 Rebels Without a Clue’, The Wall Street Journal Europe, 2 December 1999, p. 10; ‘Clueless‘: ראו 5

in Seattle’, The Economist, 4-10 December 1999, p. 19. 
6 'Disaster in Seattle', Financial Times, 6 December 1999, p. 18) ההדגשה שלי.( 
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 -' סחר חופשי' ולא הערך של -' אדם הפשוט'באופן שאיכות הסביבה ואיכות החיים של ה, העולמי

-דמוקרטי' כישלון השיחות בסיאטל התפרש כניצחון של החזון ה7.יעמדו בראש סולם ערכי הארגון

במועד כתיבת .  של ארגון הסחר העולמידמוקרטי-האמור כנגד החזון החומרני והאנטי' קוסמופוליטי

שהתקיימו , ולאחר שני סבבים נוספים של שיחות סחר, סיאטל' פרשת'כארבע שנים לאחר , מאמר זה

, 2003 בספטמבר 14- ל10-בין ה, מקסיקו, ובקנקון, 2001 בנובמבר 14- ל9-קטאר בין ה, בדוהא

כשלון פסגת הסחר . 1999- שהיתה בהמחלוקת שעמדה בבסיס ההפגנות בסיאטל נותרה רלבנטית כפי

 - מאמר זה מתמקד בהיבט אחד של הויכוח שהתגלע בסיאטל 8.בקנקון אף שב וחידד את הקונפליקט

 . הקונפליקט בין סחר חופשי ואיכות הסביבה

 

 של המאמר יעגן את הביקורת הסביבתית הפרק הראשון. המאמר מורכב משלושה ראשים

בדבר היחס בין החברה האנושית , ה פילוסופית כללית יותרכנגד ארגון הסחר העולמי בדילמ

שורשי . הקונפליקט בין סחר חופשי ואיכות הסביבה מייצג פן אחד של הדילמה האמורה. והסביבה

 נעוצים בפרשנות השונה שאימצו הצדדים 9,שפרצה בסערה לזירה הציבורית בסיאטל, המחלוקת

שהיוותה את הרקע והיסוד לויכוח , ת הפרשניתפיענוח המערכ. 'סביבה-חברה-אדם'לדילמה של 

הוא יכול גם להוביל לזיהוי של הנחות יסוד ; הינו תנאי הכרחי להבנה מנגנוני הקונפליקט, בסיאטל

באספקלריה , WTO- העמדת הויכוח ב10.שיוכלו לשמש בסיס לדיאלוג פרגמטי בין הצדדים, משותפות

אלא  מהווה , WTO-סביבה אינו ייחודי ל-של סחרכי הקונפליקט , מדגישה', אדם וטבע'הרחבה של 

במובן זה הדיון הציבורי בקונפליקט בין סחר חופשי ואיכות . ביטוי לדילמה חברתית רחבה יותר

לבחינה מחודשת של הדרך שבה החברה ,  יכול וצריך לשמש תמריץWTO -הסביבה בהקשר של ה 

מעמיק יותר בתוואי הפיתוח הכלכלי של ולעיון , ולבעיות סביבתיות' טבע'הישראלית מתייחסת ל

 . ישראל

 

 GATT) The General-של ה' סביבתית' של המאמר סוקר את הפסיקה ההפרק השני
Agreement on Tariffs and Trade  ( ושל ערכאת הערעור של ארגון הסחר העולמי)ה-"Appellate 

                                                           
 Andrew Marr ‘Friend or Foe’, The Observer, 5 December 1999, p. 28; Vandana Shiva: למשל, ראו 7

‘This Round to the Citizens’, and Barry Coates ‘Friends Fall Out’, The Guardian (Society), 8 December 
1999, pp. 4-5 .ראו עוד  :‘Seattle Debacle Highlights Sharp Differences in WTO’, International Herald 

Tribune ,לעיל 3ש "ה. 
 Guy de Jonquieres, 'Poorer Countries Are Likely to be the Biggest Losers from the: ראו 8

Unexpected Breakdown in the Doha Round', Financial Times, 16 September 2003. 
, ראו.  במקביל לסבב אורוגוואי80-הויכוח בין הירוקים לאנשי הסחר החופשי החל כבר בסוף שנות ה, אם כי 9

 . ”.WWF. 1992. “The Multilateral Trade Organization: a Legal and Environmental Assessment: למשל
London: WWF International; Friends-of-the-Earth. 1992. “Fools' Gold - The General Agreement on Tariffs 

and Trade and the threat of unsustainable development.” . London .  
 Normal discourse… is“: שיח נורמלי ושיח לא נורמלי, רד רורטי הבחין בהקשר זה בין שני סוגי שיח'ריצ 10

any discourse (scientific, political, theological, or whatever) which embodies agreed-upon criteria for 
reaching agreement; abnormal discourse is any which lacks such criteria”, Rorty, Richard. 1980. 

Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, p. 11 . הויכוח 2שיובהר בפרק כפי 
, המפתח לפתרון פרגמטי של הסכסוך מותנה. 'קריטריון מוסכם להגעה להסכמה'שהתנהל בסיאטל לא התנהל על בסיס 

 הוא יכול לבטא גם –כי קריטריון כזה אינו חייב להיות סובסטינטיבי , חשוב להדגיש. בהגדרה של קריטריון כזה, כמובן
 . שבמסגרתו צריכות להתקבל החלטות קולקטיביות בחברההשקפות פרוצדורליות באשר להליך
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Body" (כת המשפטית של הלפיו המער' ירוקים'ומנסה לבחון האם יש ממש בטיעון של ה-GATTוה -

WTOהסביבתית ההסטורית של ה' אדישות'אני אטען כי ה.  התעלמה מהענין הסביבתי-GATT ,

 מורשת –הינה פרי של אתוס תרבותי , 1995 והוחלף על ידו בשנת WTO-המוסד שקדם ל

ה להשלכות הסביבתית של תהליך הליברליזצי' עיוור' היה GATT- שגרם לכך שה–מרכנטיליסטית 

בפרט ההחלטה , WTO-הפסיקה החדשה של ה, כפי שנראה בהמשך. של מערכת הסחר הגלובלית

שיתן ביטוי משמעותי יותר , משקפת מאמץ אמיתי להביא לשינוי בערכי הארגון, Shrimp-בפרשת ה

-האחיזה עמוקה של האתוס המרכנטיליסטי בתשתית המוסדית של ה, יחד עם זאת. לנושא הסביבתי

WTOתחייב שינוי , התגברות על מכשול זה. שול בפני יישום פסיקתה של ערכאת הערעור מהווה מכ

 .WTO-נאות לענין הסביבתי ב' ייצוג'מוסדי שיבטיח 

 

.  של המאמר ינסה לתרגם את הטיעון האבסטרקטי האמור לקווים מעשייםהפרק השלישי

חלקו השני של . WTO-חלקו הראשון של הפרק יסקור מספר אפיקים אפשריים לרפורמה מוסדית ב

בפרט תיבחן .  לאזורנוWTO-הפרק יבחן האם ניתן לגזור מסקנות כלשהן מהדיון בהקשר של ה

שבמסגרתו מתוכננת הקמתו ,  לתהליך ברצלונהWTO-הרלבנטיות של הביקורת הסביבתית כנגד ה

 the(ן של אזור סחר חופשי אשר יקשור בין האיחוד האירופי וארצות האגן הדרומי של הים התיכו
Mediterranean free trade zone.( 

 

 

הקונפליקט בין סחר חופשי  ואיכות הסביבה מפרסקטיבה של : וסביבהחברה  .1

 פילוסופיה סביבתית

 

שעומדות בבסיס הביקורת הסביבתית כנגד , פרק זה ינסה לאתר ולפענח את תפיסות היסוד 

הביקורת , ראשית. רש במספר אופנים הביקורת הסביבתית כנגד סחר חופשי יכולה להתפWTO.11-ה

השוללת באופן עקרוני את התפיסה האינסטרומנטלית של , יכולה להתפרש כחלק מעמדה ערכית

עם השיטה הקפיטליסטית והתרבות , יותר מכל,  תפיסה המזוהה-) כחומר גלם עבור האדם(הטבע 

 deep ecology’,12‘פי של המזוהה בעיקר עם הזרם הפילוסו, ביקורת זו. 20-התעשייתית של המאה ה

שאינו נגזר , כבעלי ערך עצמי, ובישויות הלא אנושיות אשר חיות בה, מבוססת על הכרה בסביבה

 יכולה לשמש מצע לשתי deep ecologiss -התובנה האלטרנטיבית של ה. מערכם עבור בני אדם

) deep ecologists -המזוהה עם הזרם של ה(הפרוגרמה הראשונה . פרוגרמות פוליטיות שונות

לפיה החברה האנושית צריכה להחליף את החתירה , לסגפנות כלכליתמבוססת על קריאה 

צרכנית שתשאף להביא -בתפיסה אנטי, 20-אשר אפיינה את המאה ה, האובססיבית לצמיחה כלכלית

רק צמצום כזה בפרופיל הצריכה יאפשר לחברה האנושית . לצמצום משמעותי בצריכת המשאבים

כבעלות , ובישויות הלא אנושיות אשר מצויות בה, בסביבה, הלכה למעשה, אופן המכירלהתקיים ב

                                                           
 .ינתח את עמדתם של תומכי הסחר החופשי) 2.1.1סעיף (הפרק הבא   11
 Naess, Arne. 1983. “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A: למשל, ראו 12

summary.” Inquiry 16:95-100. 
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הינה , אשר עמדה ביסוד הקמתו של ארגון הסחר העולמי', סחר חופשי'החתירה ל. זכויות עצמיות

 deep -וככזו אין לה מקום בחזון הפוליטי של ה, במהותה נגזרת של השיטה הקפיטליסטית
ecologists .שהוא אחד מהביטויים המוסדיים הבולטים של אתוס , גם לארגון הסחר העולמי, ממילא

 טמון בניסיון deep ecologists -עיקר הקושי בחזון של  ה. לא יכול להיות מקום בחזון זה', צמיחה'ה

המשמעות הפרגמטית של ניסיון זה הינה צמצום רדיקלי של . זכויות בלתי עבירות' טבע'להעניק ל

אין לטיעון זה תמיכה רחבה במפה הפוליטית ,  כתזה פרגמטית13.נושית על הפלנטההא' נוכחות'ה

 ). כגון החברה האמריקאית' סביבה'אפילו בחברות שוחרות (העכשווית 

 

אינסטרומנטלי של הטבע אינה מחייבת בהכרח אימוץ של -אולם ההכרה בערכו הבלתי

 על –יסה פרגמטית אחרת מבקשת לבנות תפ. deep ecologists-הסגפנות והמינימליזם החברתי של ה

' טבע'שיכיר במעמדו של ה, שיח פוליטי חדש - deep ecologists -יסוד התובנה האלטרנטיבית של ה

, מעשה בראשית'גישה זו דוחה את הניסיון להקדיש את הטבע כ. לאדם כשותף פוליטי שווה זכויות

 הינן –אדם - בין של אדם ובין של לא– זכויות 14.הגנה טוטאלית מפני ידו ההרסנית האדםהזכאי ל

אחד הנציגים . תוצאה של של משא ומתן בין שווים, פרי הכרעה פוליטית, על פי תפיסה זו, לעולם

 שטען באחד ממאמריו Bruno Latourהבולטים של תפיסה זו בשיח הסביבתי העכשווי הוא 

 :תכי עלינו לשנות את גישתנו ביחס לפוליטיקה האקולוגי, האחרונים

 

“… political ecology cannot be inserted into the various niches of modernity. On 
the contrary, it requires to be understood as an alternative to modernisation. To do 
so one has to abandon the false conceit that ecology has anything to do with 
nature as such. Disabused of this notion, political ecology is understood here as a 
new way to handle all the objects of human and non-human collective life…”. [It 
is] “a collective experimentation on the possible associations between things and 
people without any of these entities being used, from now on, as a simple means 
by the others”.15 

 
 לרבות ארגונים –כי מהלך כזה מחייב עיון ורפורמה במבנה המוסדי של הפוליטיקה האנושית , ברי

' טבע'הוא מצריך יצירת מנגנונים שיאפשרו ל, בפרט. WTO-לאומי כמו ה-הפועלים במישור הבין

                                                           
 .Bahro, Rudolf. 1998: רגמטי של תנועת הירוקים הגרמנית בראשית דרכהאת המניפסטו הפ,  ראו למשל 13

“Basic Positions of the Greens: For an Ecological Answer to the Economic Crisis.” Pp. 458-66 in Debating 
the Earth: the Environmental Politics Reader, edited by John S. Dryzek and David Schlosberg. Oxford: 

Oxford University Press .  
2920  94/צ"בג: 'חוצה ישראל'כך למשל מציג השופט חשין את האידאולוגיה הסביבתית בהחלטתו בעניין  14

 .455, 441) 3(ד נ" פלתכנון הארצית  המועצה 'נ ודין טבע אדם 
 Latour, Bruno. 1998. "To Modernize or to Ecologize? That is the Question." Pp. 221-42 in: ראו 15

Remaking Reality: Nature at the Millenium, edited by N. Castree and B. Willems-Braun. London: 
Routledge, p. 221, 234. 
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ע  בין הטבשיתווכו במילים אחרות עלינו להמציא ולעודד גורמים ומנגנונים –להשתתף בשיח הפוליטי 

 ). 'מדבר'ה(לאדם ) 'דומם'ה(

 

 קושרת את הביקורת האמורה WTO - לפרש את הביקורת הסביבתית כנגד ההדרך השנייה

על פי התפיסה הקאנטיאנית . של הקשר בין האדם והסביבה, הקאנטיאנית, עם התפיסה המסורתית

הטבע אינו חלק  16.נגזר מערכה עבור האנושות, לרבות החי והצומח המצויים בה, הערך של הסביבה

הזיקה בין האדם לטבע אינה חייבת להיות . פוליטית בה אנו פועלים-מהקהילה המוסרית

 הטבע -) use value(הערך של הסביבה לאדם יכול להיות ערך אינסטרומנטלי . אינסטרומנטלית

אולם הוא יכול להיות גם ערך ).  בית קיבול לזיהום ואשפה–למשל (כחומר גלם וכספק שירותים 

או מעצם הידיעה כי קיימים ,  הנאה מיופיו של מכתש רמון-) existence value(אקזיסטנציאלי 

, והישויות הלא אנושיות הפועלות בה,  אולם בשני המקרים ערכה של הסביבה17.נמרים במדבר יהודה

והמוסדות השונים התומכים בה , השיטה הקפיטליסטית, על פי גישה זו. נגזר מערכם עבור בני אדם

. צריכים להישפט בהתאם לערכם עבור בני אדם, !)ארגון הסחר העולמי הינו כמובן רק אחד מהם(

 -לאומי בסחורות ושירותים -העובדה שארגון הסחר העולמי נוסד על מנת לאפשר גידול בסחר הבין

 .ברת גינוי,  אינה כשלעצמה-מהלך שעשוי להביא לגידול בשיעור הצמיחה העולמי 

 

אינה מבוססת על ) ומוסדות סחר אחרים (WTO- הביקורת הסביבתית כנגד ה,על פי גישה זו

אלא על הטענה שההסרה המואצת של מגבלות , אלטרנטיבית' אקולוגית'פילוסופיה או פוליטיקה 

בסופו של , וכי פגיעה זו תזיק, פוגעת בסביבה) לאומי הנלווה למהלך זה-והגידול בסחר הבין(סחר 

כשל 'הרעיון של . externalitiesזה מבוסס על השיח הכלכלי של כשלי שוק או הטיעון ה. לאדם גם, יום

קורא תגר על ההנחה הכלכלית הקלאסית לפיה אימוץ מדיניות של ליברליזציה אמור להביא ' שוק

לעלייה מצרפית ברווחתם של תושבי המדינות , גם, ובהכרח, יעילה של משאבים) גלובלית(להקצאה 

בהינתן קיומם של כשלי שוק סביבתיים ) בהכרח( הנחה זו אינה נכונה 18.ושבוחרות במדיניות כז

רואים ' כלכלי'המקבלים על עצמם את כללי השיח ה, אותם ארגונים סביבתיים). מקומיים וגלובליים(

להביא לכך , באמצעות הדיאלוג האמור, וחותרים, כמובן ערך בניהול דיאלוג עם ארגון הסחר העולמי

 . מודד באופן מעשי עם אותם כשלי שוק יכיר ויתWTO-שה

 

אולם העצמה הפוליטית . מקשה אחת, אם כך, הביקורת הסביבתית כנגד הסחר אינה עשויה 

היטתה את הויכוח הציבורי , )התפיסה האינסטרומנטלית של הטבע(והחברתית של השיח הכלכלי 

בתית יש משקל רק אם  לפיו לביקורת סבי– לאפיק הכלכלי WTO-באשר להשפעתו הסביבתית של ה

, בכך נמנעה התפתחותם של דיאלוגים אלטרנטיבים. היא עושה שימוש בטיעונים אינסטרומנטלים

סעיף (כפי שנראה בפרק הבא , יתר על כן. טבע/שיתבססו על תפיסה אחרת של הדיכוטומיה חברה
                                                           

  . Whitebook, Joel. 1979. “The Problem of Nature in Habermas.” Telos 40:41-69:ראו 16
 .Ehrenfeld, David W. 1976 - בresource and non-resource argumentsבחנה בין את הה, בהקשר זה, ראו 17

“The Conservation of Non-Resources.” American Scientist 64:648-56. 
 Tisdell, Clem. 2001. Globalisation and Sustainability: Environmental Kuznets Curve: ראו למשל 18

and the WTO. Ecological Economics 39 (2):185-96.  
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 לביקורת לא היתה פתוחה גם, )'האתוס המרכנטיליסטי'(תרבות השיח של קהילת הסחר , )2.1.1

המורשת . ’externalities’-ו' כשלי שוק'סביבתית שנוסחה בהתאם לכללי השיח הכלכלי של 

לא הפנימה את , הברורה שלה' כלכלית' למרות האורינטציה הWTO- והGATT-התרבותית של ה

למעשה , עולם השיח המרכנטיליסטי היווה. הרעיונות החדשים של הכלכלה הסביבתית

 אקסקלוסיבי' מועדון'רקונסטרוקציה שנתמכה על ידי , השיח הכלכלי הטהורעל ' רקונסטרוקציה'

 העמדה המבטלת של המדיה הכלכלית כלפי מתנגדי .סגור של דיפלומטים מסחריים ואנשי עסקים

זה ' מועדון'שיקפה את העוינות של חברי ) ,’Rebels Without a Clue’‘ Clueless in Seattle‘(הסחר 

 .כלפי הנושא הסביבתי

  

 שיכולים לשמש המיפוי התאורטי של הביקורת הסביבתית מצביע לדעתי על שתי מתווים

ואשר יהוו אלטרנטיבה לאתוס , בסיס לדיאלוג פרגמטי בין מוסדות הסחר ותנועות ההתנגדות

כפי שנראה . ועל התאוריה של כשלי שוק, המתווה הראשון מבוסס על השיח הכלכלי. 'מרכנטליסטי'ה

המאפשרים לתרגם דילמות ) ורגישות(הכלכלה הסביבתית המודרנית פיתחה כלים , להלן 2.1.1בסעיף 

לפיה יש להתייחס ,  המתווה השני מבוסס על התזה של אקולוגיה פוליטית19.סביבתיות לשפה כלכלית

 המחייבות החלטה קולקטיבית באשר לאופן שבו אנו –לדילמות סביבתיות כבעיות פוליטיות 

שני המתווים האמורים יכולים להוות בסיס . ביחדמעונינים לחיות ) הלא אנושיתהקהילה האנושית ו(

לדיאלוג פרגמטי מאחר שהן עושים שימוש בשני עולמות השיח הדומיננטיים ביותר בתרבות המערבית 

שתי המסגרות האלה מסיטות את הדיון מהשיח . השיח הכלכלי והשיח הפוליטי: 20-של המאה ה

לדיון במבנה של המוסדות הפוליטיים והכלכליים ', טבע' ושל קידוש ה'זכויות'הבעייתי של 

התזה הזו מכוונת את . שבמסגרתם ייקבעו הזכויות של חברי הקהילה המשותפת של אדם וטבע

המשתתפים בויכוח להקדיש מחשבה ליצירת מבנים מוסדיים חדשניים שיעניקו עוגן מוסדי לנושא 

 . WTO-הסביבתי ב

 

ולעיון , WTO- והGATT-לבחינה מפורטת של הפסיקה הסביבתית של ההפרק הבא מוקדש 

 20.בהשפעה של השיח הכלכלי והאתוס המרכנטיליסטי על הפסיקה האמורה

 

 

 

                                                           
שמעבר למדיניות של משק פתוח עלול ואף גורם בפועל  לפגיעה מחקרים כלכליים מודרניים מצביעים על כך  19

 . להלן2.1.1 ראו סעיף .אקולוגית
נת גם את הדלות הרעיונית של השיח הסביבתי מאפיי, לאומית-למרות שמאמר זה התמקד בעיקר בזירה הבין 20

בתרבות הישראלית מנעה התפתחות של דיון פלורליסטי באשר ליחס שבין ' טבע'האופן שבו הוטמע ה. החברה הישראלית
שהיווה את אחד מאבני היסוד של השיח הציוני לא היווה כר ' גאולת האדמה'ו 'כיבוש השממה'השיח של . האדם לטבע

דיון רציני בנוגע לשאלות סביבתיות יחייב נכונות . שאלות סביבתיותנאות להתפתחותו של דיון ציבורי משמעותי בנוגע ל
. ניצנים של נכונות כזו בספרותניתן לאתר . התרבותי של החברה הישראלית' קו המים'להשקפות החורגות מ' האזין'ל

-189, 38, מגמות, "המקרה של החברה להגנת הטבע בישראל: הבנייה תרבותית של טבע"דניאלה אריאלי : למשל, ראו
 אולם דומה שפתיחות זו טרם מצאה את דרכה לעולם .211 - 203,  16, תאוריה וביקורת, "התוכנית"צבי אפרת , 206

דיון . )לעיל 14ש "ה', חוצה ישראל'את הערותיו של השופט חשין באשר לתימה הסביבתית בעניין , למשל, ראו(המשפט 
 .חורג ממסגרתו של מאמר זה, שראליובמשפט הי, מפורט במאפייני השיח הסביבתי בישראל
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 WTO/GATT-הפסיקה הסביבתית של ה .2

 

ארגון הסחר העולמי היווה בשנים האחרונות את המוקד של המחלוקת בין קהילות הסחר 

 ערכאת הערעור של מערכת יישוב - Appellate Body- של ההפסיקה. לקהילות הסביבתיות

 אי היכולת של המערכת הפוליטית של 21. תפסה מקום מרכזי בויכוח זה- WTO-הסכסוכים של ה

 גם לאחר שתי פסגות סחר נוספות בדוהא –ארגון הסחר העולמי להתמודד עם הדילמה הסביבתית 

הירוקים ביקרו  22. משנה חשיבותWTO-הת של   העניקה לפסיקה של הערכאות המשפטיו-ובקנקון 

 תוך שהם מייחסים את אדישות WTO,23- ושל הGATT-בחריפות את הפסיקה הסביבתית של ה

פרק זה של המאמר ייוחד . המערכת המשפטית לבעיות סביבתיות לאוריינטציה המסחרית של הארגון

מעדיף באופן ,  לפניוGATT - הכמו, WTO -כי ה, האם יש ממש בטענה. לניתוח של הטיעון הסביבתי

זו ' מערכת העדפות' על מנת להבין האם 24?שיטתי אינטרסים מסחריים על פני שיקולים סביבתיים

 אבחן באופן שיטתי את המורשת WTO- והGATT-משקפת אכן את התרבות הערכית של ה

 GATT -ואת השפעתו של האתוס האמור על הפסיקה הסביבתית של ה GATT-התרבותית של ה

 ).  2.1סעיף (

 

-ה .WTO-בוחן את הפסיקה הסביבתית החדשה של ה) 2.2סעיף ( חלקו השני של הפרק 

Appellate Bodyלהרחיב את האופק הערכי של ארגון הסחר העולמי ,בשתי החלטות מרכזיות,  ניסה ,

ן ההחלטה הראשונה הייתה פרי סכסוך בי. באופן שיעניק ביטוי נאות יותר לשיקולים סביבתיים

 על - על רקע סביבתי –ברזיל וונצואלה לארצות הברית בנוגע למגבלות שהוטלו על ידי ארצות הברית 

, תאילנד ומלזיה לארצות הברית, פקיסטאן,  ההחלטה השנייה עסקה בסכסוך בין הודו25.ייבוא בנזין

                                                           
 Understanding on Rules and Procedures  -ה,  מעוגנת בהסכם חדשWTO -מערכת יישוב הסכסוכים של ה 21

Governing the Settlement of Disputes ("DSU") , ל2נספח - Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization (the "WTO Agreement"). 

 לא סיפקה WTO -כי המערכת הפוליטית של ה,  ציין בהחלטתו בפרשת השרימפסAppellate Body -ה 22
 :'שאלה הסביבתית'למערכת המשפט כל הנחיות באשר ל

"Pending any specific recommendations by the CTE [Committee on Trade and Environment] to WTO 
Members on the issues raised in its terms of reference, and in the absence up to now of any agreed 
amendments or modifications to the substantive provisions of the GATT 1994 and the WTO Agreement 
generally, we must fulfill our responsibility in this specific case, which is to interpret the existing language 
of the chapeau of Article XX by examining its ordinary meaning, in light of its context and object and 
purpose in order to determine whether the United States measure at issue qualifies for justification under 
Article XX" (para. 155). 

 .לעיל 8ש "ה, Guy de Jonquieresלניתוח הכשלון בפסגת הסחר בקנקון ראו 
 Ecologist :‘Beyond-ראו למשל את הגליון המיוחד של ה, WTO-לסקירה של הביקורת הסביבתית כנגד ה 23

Monoculture: Shifting from Global to Local’ (Vol. 29, No. 3, May/June 1999) , ו– Menotti, Victor (Ed.). 
1993. The Case Against Free Trade: GATT, NAFTA, and the Globalization of Corporate Power. San 

Francisco and Berkeley, CA: Earth Island Press and North Atlantic Books.  
 Working-Group-on-the-WTO/MAI. 1999. “A Citizen's Guide to the World: ראו עוד לטיעון זה 24

Trade Organization.”, www.citizen.org; Friends-of-the-Earth. 1992. “Fools' Gold - The General Agreement 
on Tariffs and Trade and the threat of unsustainable development.” . London. Friends-of-the-Earth.. 

25 United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 20 May 
1996. 
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 שתי 26)."פרשת השרימפס "-להלן (בנוגע למגבלות שהוטלו על ידי ארצות הברית על ייבוא שרימפס 

 . WTO -החלטות אלה משקפות מאמץ שיפוטי להרחיב את האופק הערכי של מערכת המשפט של ה

 

 סביבה-הסיווג הנורמטיבי של סכסוכי סחר: שאלה מקדמית 

 

נוגעת לאופן שבו בא לידי , שראוי לעסוק בה לפני שניכנס לפרטי הטיעון, שאלה מקדמית 

 באשר WTO- ובGATT-הדיון המשפטי ב. משפטיביטוי הקונפליקט בין סחר וסביבה בשיח ה

ניסתה לממש יעד , לקונפליקט שבין סחר חופשי ואיכות הסביבה התמקד במקרים בהם מדינה חברה

ניתן להבחין . WTO- או הGATT-סביבתי באמצעות מדיניות מסחרית שנתפסה כמנוגדת לעקרונות ה

לים זה מזה במוטיבציה הסביבתית אשר נבד, סביבה-בהקשר זה בין שני סוגים של סכסוכי סחר

הוא תוצר של שאיפה פוליטית להגן על , סביבה- של סכסוכי סחרהסוג הראשון. שעומדת בבסיסם

 של הסוג השני.  של המדינה המחוקקתבתוך הטריטוריה, או בריאות התושבים, יחידה אקולוגית

או , יחידה אקולוגית רצון להגן על –טריטוריאלית -סביבה משקף מוטיבציה אקס-סכסוכי סחר

טריטוריאלית -המוטיבציה האקס.  של המדינה המחוקקתמחוץ לטריטוריה, בריאותם של תושבים

יכולה לשקף הן בעיה סביבתית המצויה בתחומה של מדינה ספציפית אך יש לה משמעות גלובלית 

הגנה על בעלי , ללמש(או בעיה אזורית או גלובאלית ) רצון להגן על היערות הטרופיים בברזיל, למשל(

 ).או על משאב המשותף לכלל האנושות כגון האוקיינוסים, חיים נודדים

 

הסוג הראשון מעורר . סביבה מעוררים שאלות שונות-שני הסוגים האמורים של סכסוכי סחר 

 את האוטונומיה של WTO- והGATT-את השאלה האם ועד כמה מגביל המשטר הרגולטיבי של ה

. שתחול בתוך גבולותיהם הריבוניים) או הבריאותית(ת המדיניות הסביבתית המדינות החברות בקביע

הסוג השני של .  necessity להתמודד עם פרשנות המושג WTO- והGATT-שאלה זו הצריכה את ה

פוליטית לאי התקינות הסביבתית של תהליך -סביבה הינו תוצר של רגישות חברתית-סכסוכי סחר

, בדרך כלל, אי תקינות זו לא באה לידי ביטוי). ’production externality‘(הייצור של המוצר המיובא 

. במובן זה שהמוצר כשלעצמו לא היה מקור לסיכון סביבתי במדינת הייבוא, בתכונות המוצר הסופי

-או ה/ וGATT-השאלה המשפטית שהתעוררה במקרים אלה הייתה האם המשטר הנורמטיבי של ה

WTOלמשל (באמצעות מגבלות סחר , של מוצר מיובאדרכי הייצור יע על  מתיר למדינה לנסות להשפ

 ).  אמברגו–

 

 ניתבה את הדיון הסביבתי לשני אפיקים WTO- והGATT-המערכת המשפטית של ה

הסביבתיות הכלולות ' פטור' והוראות הGATT-1947,27- של הXXסעיף : האפיק הראשון. מרכזיים

                                                           
26 ,United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products WT/DS58/AB/R, 12 

October 1998; the Panel Report, WT/DS58/R was issued on 15 May 1998 . כפי שנראה להלן פרשת השרימפס
 שאף הוא זכה להתייחסותו של – Appellate Body - שעסק ביישום ההחלטה הראשונה של ה–לידה סכסוך נוסף הו

 .2.2.3סעיף , להלן, ראו. WTO -הטריבונל העליון של ה



 11

הקמתו של . XXסביבה נדונו על פי סעיף - סכסוכי סחר שתי הקטיגוריות שלGATT- בתקופת ה28.בו

 - פיקוח על תקינה  -סביבה - פתחה אפיק נורמטיבי נוסף לדיון בסכסוכי סחר1995- בWTO-ה

  the Agreement on the Application of Sanitary and: שהוסדר בשני הסכמים נפרדים
Phytosanitary Measures (“SPS Agreement”)  ו- the Agreement on Technical Barriers to 

Trade (“TBT Agreement”) .שהרקע לאימוצם היה החשש שמדינות יעשו שימוש , הסכמים אלה

 סמכות רחבה יותר לדון בסכסוכי WTO-היקנו ל, גובר במנגנון התקינה לשם יצירת מחסומי סחר

ובכלל זאת סטנדרטים , )תתעריפיו- מגבלות סחר לא–היינו (סחר הנוגעים לסטנדרטיים טכניים 

שעוסקים בעיקר בשאלת ,  מהסוג הראשוןסביבה-סכסוכי הסחררוב . סביבתיים ובריאותיים

-בריאותית פנים/האוטונומיה הרגולטיבית של המדינות החברות בקביעת מדיניות סביבתית

לה עוררו הסכמים א. XX ולא על פי סעיף –נדונים כיום בהתאם להוראות הסכמים אלה , טריטוריאלית

הדיון . יותר לשיקול הדעת הריבוני' עמוקה'בין היתר מאחר שהם מייצגים חדירה , שאלות חדשות

בפסיקה , על כן,  מאמר זה יתמקד29.חורג מהמסגרת של מאמר זה, למרות חשיבותו, בהסכמים אלה

הדילמה , יחד עם זאת. GATT-1994 - לXXשעסקה בסעיף , WTO- ושל הGATT-הסביבתית של ה

משמעות בין קהילת הסחר - כיצד ניתן ליצור מסגרת משפטית שבגדרה יתקיים דיאלוג בר–בסיסית ה

 יכול לסייע XXהניתוח של סעיף , במובן זה.  משותפת לשני האפיקים-לקהילה הסביבתית 

 .WTO- יעסוק ב2.2סעיף ; GATT- יעסוק ב2.1סעיף , כאמור. בפרשנותם של הסכמים אלה

 

  GATT -דית לנושא הסביבתי בההתנגדות המוס 2.1

 

פרי אתוס ותרבות ,  כלפי הנושא הסביבתי הינה בעיקרהGATT-העמדה המוסדית של ה

שבה הייתה האמנה ) 1994 – 1948( בתקופה הארוכה GATT-שהתפתחו בקהיליית ה, מרכנטליסטית

יון  משפיעה עד היום על הדGATT -המוסדית של ה' מורשת' ה2.2כפי שנראה בסעיף . בתוקף

בחלק זה של המאמר אבקש לעמוד ביתר פרוט על מרכיביו של האתוס . WTO-המשפטי ב

 GATT-ועל הביטוי המשפטי של אתוס זה במסורת המשפטית של ה) 2.1.1סעיף (המרכנטיליסטי 

 ). 2.1.2-2.1.3סעיפים (

 

 

                                                                                                                                                                             
 אימץ לתוכו את GATT-1994 -ה. WTO - שהוא ההסכם המחייב את חברי הGATT-1994 כלול ב XXסעיף  27

 General Agreement on - ל1ראו סעיף . כפי שתוקן במהלך השנים) GATT-1947 -ה( המקורי GATT -הסכם ה
Tariffs and Trade 1994. 

 עוסק בהגנה על המוסר וסעיף  קטן (a)סעיף קטן , כך,  כולל גם הוראות פטור בעניינים לא סביבתייםXXסעיף  28
(e) בעבודת כפייה  (prison labour).   
 Perez, Oren. 1998. “Reconstructing Science: the Hormone Conflict :ולדיון בשני הסכמים אלה רא 29

Between the EU and the United States.” European Foreign Affairs Review 3:563-82, available at: 
www.cid.harvard.edu/cidtrade, and Perez, Oren. 2001. “Ecological Sensitivity and Global Legal Pluralism: 

Rethinking the Trade and Environment Conflict." Forthcoming, HART Publishing, 2004, chapter 4 .
הסכסוך בין ארצות הברית לאיחוד האירופי בנוגע לסטנדרטים האירופיים בדבר מתן הורמוני גדילה לבקר הינו דוגמא 

, Perez, 1998, 2004: לדיון בסכסוך זה ראו. SPS Agreement -אשר נדון בהתאם להוראותיו של ה, לסכסוך משפטי
  .שם
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  והכלכלה הסביבתית החדשהGATT -האתוס המרכנטיליסטי של ה 2.1.1

 

התבססה על , לאומי שתכליתו הסרת מחסומי סחר-כמועדון רב, GATT -ההתפתחות של ה

. שסטתה מעקרונות היסוד של השיח הכלכלי, רקונסטרוקציה של האידיאה הכלכלית של סחר חופשי

שהיה ,  התנהלה בהתאם למשחק מרכנטיליסטיGATT-האינטרקציה בין המדינות השותפות ל

 לא התנהל GATT-המשא ומתן בין חברי ה, אם לכךבהת. הגינות ולאומיותמבוסס על המושגים של 

אלא מתוך ניסיון להגיע לאיזון נאות , GATT-מתוך חתירה למיקסום הרווחה המצרפית של קהילת ה

כל הסרה של מגבלות סחר הייתה צריכה לעמוד . 'a balance of concessions' -של ויתורים הדדיים 

 -בתיים לא היה מקום במשחק המרכנטיליסטי של הלשיקולים סבי. בקריטריון המחמיר של הדדיות

GATT .שנטלו חלק במשא ומתן המרכנטיליסטי חתרו להשיג הזדמנויות טובות יותר ' שחקנים'ה

והיו נכונים לשלם עבור הזדמנויות כאלה בהסרת מגבלות (לייצוא עבור התעשייה המקומית שלהם 

. GATT-במשא ומתן שהתנהל ב' השתתף'לא ', טובין'בין כשלעצמו ובין כסוג של ' טבע'ה). מקומיות

צריכה להיות חלק  אינטגרלי מרווחתה של החברה הגלובלית ומכל מתווה ' איכות סביבה'הרעיון ש

 היה זר להוויה - רעיון שניצב ביסוד הכלכלה הסביבתית המודרנית –של פיתוח כלכלי 

 . GATT-המרכנטיליסטית של ה

 

 30: באופן הבאGATT -נטיליסטי של ה פול קרוגמן תאר את האופי המרכ

 

"Anyone who has tried to make sense of international trade negotiations 
eventually realizes that they can only be understood by realizing that they are a 
game scored according to mercantilist rules, in which an increase in exports - no 
matter how expensive to produce in terms of other opportunities foregone - is 
victory, and an increase in imports - no matter how many resources it releases for 
other uses - is a defeat." 

 

רשנות הכלכלית הקלאסית החתירה המרכנטיליסטית להדדיות לא עלתה בקנה אחד גם עם הפ

, לפיה האופטימליות של מדיניות של סחר חופשי אינה מותנית כלל בהדדיות, לעיקרון של סחר חופשי

רווחה 'במונחים של . גם אם היא ננקטת באורח חד צדדי) בכפוף להנחות מסוימות(והיא נשמרת 

הסרה מוחלטת של מחסומי ,  היינו–המדיניות של סחר חופשי ) הן מקומית והן גלובלית(' מצרפית

 הינה מדיניות אופטימלית גם אם אינה –) והגבלות אחרות, מכסות, מכסים (מדינתיים-בין סחר

 .  מתבצעת כחלק ממהלך מולטילאטרלי

 

אוסף של , בראש ובראשונה, אלא, האידיאה המרכנטיליסטית אינה עיקרון אבסטרקטי

 ועד החלפתו בשנת 1947-מ (GATT- פעל הפרקטיקות ומנהגים שנוצרו במשך התקופה הארוכה בה
                                                           

 Krugman, Paul. 1997. "What Should Trade Negotiators Negotiate About?" Journal of: ראו 30
Economic Literature 35:113-120, at p. 114. 
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 GATT- שהשפיעו כפי שנראה להלן על המערכת המשפטית של ה–פרקטיקות אלה ). WTO- ב1995

בתהליך שמכונה , WTO- והGATT- קנו אחיזה בהוויה המוסדית של ה-) 2.1.3- ו2.1.2ראו סעיפים (

תייחס לאופן שבו אידיאה מסויימת  מונח זה מthick institutionalism’.31‘בספרות הסוציולוגית 

שני מונחים אלה כוללים בחובם את המאפיינים . קונה אחיזה בפרקטיקות ובמסורת של הארגון

הפרקטיקות הבלתי , התרבותיים והאתניים של הקהילה האנושית הפועלת בגדרו של הארגון הרלבנטי

וגם המאפיינים ,  המידעערוצי זרימת, מנגנוני קבלת ההחלטות, פורמליות שהתפתחו במסגרתו

, Philip Selznick). העיצוב הארכיטקטוני שלו, המיקום הפיזי של המוסד(הטופוגרפים של המוסד 

 באופן ’thick institutionalism‘ הגדיר את המונח ,אחד מהסוציולוגים החשובים של תורת הארגון

 :הבא
 

“Thick institutionalism takes place in many different ways. Familiar examples 

are: by sanctifying or otherwise hardening rules and procedures; by establishing 

strongly differentiated organizational units, which then develop vested interests 

and become centers of power; by creating administrative rituals, symbols, and 

ideologies; by intensifying ‘purposiveness,’ that is, commitment to unifying 

objectives; and by embedding the organization in a social environment… these 

and other institutionalization forces tend to stabilize expectations, conduct, and 

belief”.32  
 

האחיזה המוסדית העמוקה של המורשת המרכנטיליסטית במערכת הסחר מעמידה בספק את היכולת 

 ללא שינוי במבנה WTO- להוביל את הרפורמה הסביבתית של הWTO - המערכת המשפטית של השל

 .WTO-המוסדי של ה

  

 -של השיח המרכנטיליסטי השיח הכלכלי המודרני קיבל  ' אטימות הסביבתית'בניגוד ל

, מספר מחקרים.  את הביקורת הסביבתית כנגד אידאת הסחר החופשי-הסתייגויות מסויימות ב

אשר בדקו את הזיקה בין מדיניות של סחר חופשי לפרמטרים סביבתיים , שנערכו בשנים האחרונות

עלול בהחלט לגרום  -סביבתיים ' כשלי שוק' במציאות הכוללת -הראו ששינוי במדיניות סחר , שונים

המתודולוגיה והטיעונים . הן במישור המקומי והן במישור הגלובלי,  במצב של איכות הסביבהלהרעה

, לאנשי הסחר' ירוקים'לשמש מצע לדיאלוג אמיתי ופרגמטי בין ה, יכולים, הכלולים במחקרים אלה

הם עושים שימוש , ומאידך גיסא, הם מבטאים סוג חדש של רגישות סביבתית, מאחר שמחד גיסא

נקודת המוצא . עליו מבוסס גם האתוס המרכנטיליסטי) תועלת-של עלות(ן המונחים הכלכלי בלקסיקו

                                                           
 Selznick, Philip. 1992. The Moral: ראו, לדיון בתהליך ההתמסדות שמאפיין התפתחות של ארגונים 31

Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community. Berkeley: University of California Press, at 
pp. 231-38.  

32 Selznick ,235'  בעמ,שם. 
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לניתוח הכלכלי היא במיפוי הממדים בהם יכול להתעורר הקונפליקט ביו סחר חופשי ואיכות 

סחר , שנית. אימוץ של מדיניות סחר חופשי עשוי להשפיע על הסביבה המקומית, ראשית. הסביבה

סחר חופשי עשוי להשפיע לרעה על ,  לבסוף33.טריטוריאלי- לגרום לנזק סביבתי אקסלאומי עשוי-בין

, האוקיינוסים,  האטמוספרה–) the global commons(משאבי הטבע המשותפים של האנושות 

 . היערות הטרופיים, אנטארקטיקה

 

מידת ואופי ההשפעה של מדיניות של סחר חופשי על כל אחד מהממדים האמורים נגזרת 

בחינת ההשפעה . שכל אחד מהם עשוי להשפיע על הסביבה בכיוון אחר, משלושה מסלולים סיבתיים

) למשל הפחתה גלובלית של מכסים בשיעור מסויים(הסביבתית של מדיניות סחר חופשי מסויימת 

 המסלול 34).שיתוארו להלן(מחייבת לפיכך ניתוח של ההשפעה המצטברת של שלושת המסלולים 

אחת . משקף את ההשפעה של השינוי במדיניות על היקף הייצור במשק) scale effect (הראשון

. התוצאות הצפויות של אימוץ מדיניות של סחר חופשי הינה גידול בהיקף הייצור והצריכה המקומיים

 היינו בהינתן מצב שבו קיימים –כאשר הייצור או הצריכה של מוצר מסוים גורמים לזיהום סביבתי 

צריכה צפוי להביא לגידול מקביל של הזיהום / גידול בייצור- ’environmental externalities‘במשק 

משקף את השינוי בהרכב של התעשייה המקומית ) composition effect (המסלול השני. הסביבתי

להביא להתמקדות של , בדרך כלל, פתיחה של המשק המקומי צפויה. כתוצאה מהסרת מגבלות סחר

ההשפעה הסביבתית של אפקט זה תלויה . רים בהם הוא נהנה מיתרון יחסיהמשק באותם סקטו

. בחלקן של תעשיות מזהמות במשק) או קיטון( האם הוא יביא לגידול -באופי של תהליך ההתמקדות 

בוחן את ההשפעה של ליברליזציה במדיניות ) regulatory and technology effect(המסלול השלישי 

הטענה היא , אשר לאיכות הרגולציה הסביבתית. כנולוגיה הסביבתיתהסחר על הרגולציה והט

העלייה . שקיימת קורלציה חיובית בין עלייה ברמת ההכנסה לעלייה באיכות משטר הפיקוח הסביבתי

צריכה להביא לגידול בביקושים לטובין , שהיא אחד מתוצרי מדיניות סחר חופשי, ברמת ההכנסה

. תר על הממשלה לשפר את הרגולציה והפיקוח על איכות הסביבהסביבתיים ובהתאם ללחץ גדול יו

הטענה כאן היא שליברליזציה במדיניות סחר צריכה לעודד פיתוח של : אשר למישור הטכנולוגי

 -והן באופן עקיף ,  על ידי חשיפה לטכנולוגיה זרה–הן באופן ישיר , לסביבה' ידידותית'טכנולוגיה 

 35.סביבתי-להיות פרו, לכן, האפקט השלישי נוטה. ובין סביבתייםכתוצאה מהביקוש הגדל והולך לט

האפקטים השונים שתוארו לעיל יכולים לשמש בסיס לבחינת ההשפעה של ליברליזציה בתנאי סחר 

מאחר שהכיוון כמו גם השיעור של כל אפקט אינו ניתן . על בעיות אקולוגיות מקומיות וגלובליות

                                                           
' הפן הראשון מתייחס למצב בו שינויים במבנה המשק של מדינה א. לנזק האקסטריטוריאלי שתי פנים 33

סוג אחר של ). גשם חומצי, למשל(ות שכנות /גורמים לגידול בזיהום המועבר למדינה) כתוצאה משינוי במדיניות הסחר(
או במוצרים , סחר בפסולת רעילה, למשל(לאומיות -בעיות סביבתיות קשור באופן ישיר לקיומן של טרנסקציות בין

 ).חקלאיים שעברו הינדוס גנטי
חוקרים הראשונים שעשו שימוש במסגרת האנליטית המשולשת על מנת לחקור את גרוסמן וקרוגר היו בין ה 34

 Grossman, Gene M., and Alan B. Krueger. 1993. "Environmental: ראו. הקשר שבין סחר חופשי ואיכות הסביבה
Impacts of a North American Free Trade Agreement." Pp. 13-56 in The Mexico-U.S. Free Trade 

Agreement, edited by Peter M. Garber. London: MIT Press . יש מחסור –מרבית המחקרים עסקו בממד הראשון 
 . טריטוריאלית-סמחקרים אמפיריים שיעריכו את ההשפעה של סחר חופשי ברמה הגלובלית והאקס

ו מדינות ינסו לשפר את  שבמסגרת–' מרוץ לתחתית'אם כי יש הטוענים שליברליזציה בסחר עשויה להביא ל 35
 .התחרותיות של התעשיות שלהן באמצעות הפחתה אסטרטגית בסטנדרטים הסביבתיים הקבועים בחוקים המקומיים
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ת של שלושת האפקטים עשויה להשתנות בהתאם לקונטקסט ההשפעה המצטבר, פריורי-להכרעה א

האם הבחינה נערכת בקונטקסט מקומי או , מאפייני מדיניות הסחר: למשל(שבו נערכת הבחינה 

 ). האינדיקטורים הסביבתיים בהם מדובר, גלובלי

 

, environmental externalitiesשבעולם של , אם כך, מראה, המתודולוגיה שתוארה לעיל 

הפגיעה האמורה אינה רק אפשרות .  למדיניות של משק פתוח עלול לגרום לפגיעה אקולוגיתמעבר

שהראו כי מעבר למדיניות , היא זכתה לאישוש במספר לא מבוטל של מחקרים אמפיריים. היפותטית

 באחד 36).הן ברמה הלאומית והן ברמה הגלובלית (של משק פתוח הביא בפועל לפגיעה אקולוגית

בהן הליברליזציה בסחר תרמה , כי בחלק מהמדינות המתפתחות, מורים נטען למשלמהמחקרים הא

 10% -העלות הכלכלית של הפגיעה האקולוגית האמורה עשויה להגיע עד ל, לפיתוח כלכלי מואץ

, עלות זו גבוהה בהרבה מהרווחים שמיוחסים בדרך כלל למדיניות של סחר חופשי. מהתוצר הלאומי

  יש אם כך הגיון -  לביקורת הסביבתית כנגד סחר חופשי 37.וצר הלאומי מהת1-3%העומדים על 

קיים אם כך פער של ממש בהקשר זה בין . של תמהונים' דמגוגי' אין מדובר כאן בשיח –כלכלי 

 .ההתיחסות המרכנטיליסטית לביקורת הסביבתית לבין הספרות הכלכלית המודרנית

 

 GATT -האסטרטגיה הקוגניטיבית של ה 2.1.2

 

קשור לאופן שבו התמודד עולם המשפט , הביטוי המשפטי הראשון לאתוס המרכנטיליסטי 

 היה הסירוב GATT-אחד הסממנים הבולטים של הפסיקה הסביבתית של ה. עם שאלות אמפיריות

שעמדה בבסיס , העיקש של הפאנלים לבחון את התוצאות הכלכליות והסביבתיות של מדיניות הסחר

                                                           
 Cole, M. A., A. J. Rayner, and J. N. Bates. 1998. "Trade Liberalisation and the: ראו למשל 36

Environment: the Case of the Uruguay Round." The World Economy 21:337-47 (examining the effect of 
the Uruguay Round in terms of five air-pollutants); Dessus, Sebastian, and Maurizio Bussolo. 1998. "Is 

There a Trade-off between Trade Liberalization and Pollution Abatement: A Computable General 
Equilibrium Assessment Applied to Costa Rica." Journal of Policy Modelling 20:11-31 (a study of the 

effects of trade liberalization in Costa Rica); Lee, Hiro, and David Roland-Holst. 1997. "The Environment 
and Welfare Implications of Trade and Tax Policy." Journal of Development Policy 52:65-82 (a study of 

Indonesia); Jha, Raghbendra, and John Whalley. 1999. "The Environmental Regime in Developing 
Countries." Paper presented at a NBER/FEMI conference on 'Distributional and Behavioural Effects of 

Environmental Policy', Milan, 11-12, June, 1999, available at www.cid.harvard.edu/cidtrade (the 
ecological impacts of economic growth in developing countries) . קיימים מחקרים שהגיעו לתוצאות הפוכות- 

על הסף של הביקורת  שאין כל סימוכין במחקר הכלכלי לשלילה -אולם בכך אין כדי לשלול את הטענה העקרונית 
 Antweiler, Werner, Brian R. Copeland, and Scott M. Taylor. 1998. "Is: ראו למשל. WTO -הסביבתית כנגד ה

Free Trade Good For the Environment." National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 6707, 
August 1998 (examining the impact of trade liberalization on the global concentrations of SO2); 

Ferrantino, Michael J., and Linda A. Linkins. 1998. "The Effect of Global Trade Liberalization on Toxic 
Emissions in Industry." U.S. International Trade Commission (Office of Economics), Working Paper (No. 

96-11-A) (using data from the EPA Toxic Release Inventory to examine the influence of the Uruguay 
Round on global toxic industrial emissions). 

הפיליפינים , פקיסטן, אינדונזיה, סין, נתונים אלה מתייחסים להודו. Jha and Whalley, ibid, at p. 15: ראו 37
 החל מזיהום אורבני ועד פגיעה במשאבי מים –נתונים אלה לוקחים בחשבון את כל מגוון הבעיות סביבתיות . אילנדות

 נתונים אלה הינם – בפרט במדינות מתפתחות –' משאב במחסור'מאחר שמידע סביבתי הוא . וקרקע באזורים חקלאיים
 .פרי של היסק הנשען על נתונים חלקיים
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אשר , הזו' דוקטרינלית'רגונים הסביבתיים תקפו בחריפות את הסרבנות ההא. הסכסוך המשפטי

-הקטינה באופן משמעותי את ספקטרום הטיעונים שניתן היה להעלות במסגרת הדיון המשפטי ב

GATT .מחייבת גם ניתוח אמפירי ' סביבה-סחר'התמודדות ראויה עם הדילמה של סכסוכי , לטענתם

הרחבת האופק , במילים אחרות; יות הסחר נשוא הסכסוך של מדינהתוצאות הסביבתיותשל 

היענות , לדעתם. התייחסו לדרישה זו בחשדנות' סחר החופשי' שוחרי ה38.הקוגניטיבי של דיני הסחר

 במסווה של הגנה על ערכים –אשר תעניק , לחקיקה מניפולטיבית' דלת'לדרישה זו עלולה לפתוח 

יצול ציני של המורכבות האמפירית של הקשר בין צמיחה תוך נ,  הגנה לתעשייה מקומית–סביבתיים 

קהילת הסחר אף הביעה ספק באשר ליכולתה של המערכת .  יתר על כן39.כלכלית ואיכות הסביבה

 . להתמודד עם המורכבות האמפירית של דילמות סביבתיותWTO-המשפטית של ה

 

 -ת המשפט של המערכ. הפרקטיקה של אטימות קוגניטיבית פעלה בעיקר כמחסום דיוני

GATT שהחשובות שבהן היו ,  באמצעות מספר דוקטרינות משפטיות- חתרה לצמצם'prima facie 
nullification or impairment' ו- 'like product' -דוקטרינות .  את האופק הקוגניטיבי של המשפט

 III) most favoured - וI סעיפים : GATT-אלה עצבו את הדיון המשפטי בסעיפים המרכזיים של ה
nationו - national treatment.(40 בהתאם לדוקטרינה של 'prima facie' כי מדיניות , הצד שמתלונן

 nullification or impairment of'מצב של  (GATT -מסחרית מסוימת עומדת בניגוד להוראות ה
benefits'  בלשונו של סעיף(XXIII יניות האמורה כי המד, אינו נדרש להביא ראיות סטטיסטיות

 על מנת להצליח בתהליך המשפטי די היה להראות שהמדיניות המסחרית 41.גורמת לו לנזק כלכלי

למשל בגלל שהיא מפלה בין סחורות מקומיות , GATT -האמורה עומדת בניגוד להוראות היסוד של ה

כהסכם שנועד להסדיר את תנאי התחרות , על כן,  התפרשGATT -ה. לסחורות מיובאות

ולא כהסכם שנועד לשמר את מבנה השווקים , אשר ישררו במדינות שהצטרפו לו, )ורמלייםהפ(

 בהקשר הסביבתי מנעה תפיסה פרשנית זו בחינה אמפירית של ההשלכות 42.במדינות החברות בו

                                                           
38 Shrybman, Steven. 1999. "The World Trade Organization: the New World Constitution Laid 

Bare." The Ecologist 29:270-75, at p. 270; Arden-Clarke, Charles. 1992. "International Trade, GATT, and 
the Environment." : WWF International, at p. 7. 

 Petersmann, Ernst-Ulrich. 1995. International and European Trade and: למשל, ראו 39
Environmental Law After the Uruguay Round. London: Kluwer Law International, at pp. 21-22. 

בשיעורי , למשל(עד לנקודת הייבוא ' דומים'אוסר על הפליה בין מוצאים ) Iסעיף (עקרון האומה המועדפת  40
למשל באמצעות הטלת מסים שונים על (אוסר על הפלייה בתוך גבולות המדינה ) national treatment (IIIסעיף ). מכס

 ).מוצרים מקומיים ומוצרים מיובאים
 Treatment by Germany of Imports of Sardines, GATT doc G/26 - 1S/53, adopted 31 :למשל, ראו 41

October 1952, at para 9. See also: Japan - Customs Duties, Taxes, and Labelling Practices On imported 
Wines and Alcoholic Beverages, GATT doc L/6216 - 34S/83, adopted 10 November 1987, at para 5.11; 

United States - Restrictions on Imports of Tuna ('Tuna II'), 33 I. L. M. 839-903 (1994), at para 5; United 
States – Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, GATT Doc L/6175 - 34S/136, adopted 17 

June 1987, at para 5.1.7. 
סעיף .  כחזקה משפטיתDSU - אומצה על ידי ה 'prima facie nullification or impairment'הדוקטרינה של  42

 : קובעDSU - ל(8)3
"In cases where there is an infringement of the obligations assumed under a covered agreement, the action 
is considered prima facie to constitute a case of nullification or impairment. This means that there is 
normally a presumption that a breach of the rules has an adverse impact on other Members parties to that 
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 -הקוגניטיבית של ה' אטימות'ה. של מדיניות סחר מסויימת) החיוביות או השליליות(הסביבתיות 

GATTולמנוע בכך , מתוך רצון לשמר את היציבות הנורמטיבית של הארגון, אופן מובהקב,  התפתחה

לאסטרטגיה זו ,  להלן2.1.3כפי שנראה בסעיף . כרסום בהסכמות המרכנטיליסטיות בין הצדדים

  GATT.43-הייתה השפעה מכרעת על הפסיקה הסביבתית של ה

 

רשנית לפיה דרך הייצור של  פיתח תפיסה פGATT-ה: 'like product‘אשר לדוקטרינה של 

מדיניות , כתוצאה מתפיסה פרשנית זו. המוצר נושא הסכסוך נתפסה כבלתי רלבנטית להגדרת המוצר

על פי הנאותות הסביבתית של ,  למשל-סחר שהבחינה בין מוצרים בהתאם לשיטת הייצור בה יוצרו 

בדלים בשיטות הייצור אלא אם לה (GATT- נתפסה כמנוגדת למשטר המשפטי של ה–שיטת הייצור 

באמצעות פליטה מסיבית של , למשל, מוצר שהופק). הייתה השפעה על התכונות הסופיות של המוצר

נתפסו בלקסיקון , ומוצר שיוצר באמצעות טכנולוגיה נקייה) CFCs(גזים הפוגעים בשכבת האוזון 

על ידי , למשל(מדיניות סחר שהפלתה בין מוצרים כאלה .  כמוצרים זהיםGATT-המשפטי של ה

על מנת ליתן תמריץ , הטלת מכס או מס קנייה גבוהים יותר על מוצרים שיוצרו בטכנולוגיה מזהמת

מדיניות זו . III- וIנתפסה על כן כמנוגדת להוראותיהם של סעיפים ) ליצרנים לשנות את שיטת הייצור

  XX.44הצדקה נפרדת בהתאם להוראות הפטור הקבועות בסעיף , בהתאם לכך, חייבה

 

מדיניות הצמצום הקוגניטיבי שאפיינה את הדיון המשפטי בשאלות סביבתיות לא שיקפה 

 – בפרט בכל הקשור לשאלות מתחום הסובסידיות וההיצף –בענפי משפט אחרים . מערכתי-נוהג כלל

, אפליה זו התפתחה על רקע האתוס המרכנטיליסטי. אימץ המשפט אסטרטגיה קוגניטיבית מרחיבה

 היו חלק בלתי נפרד – בניגוד לעניין הסביבתי –עובדה שדיני ההיצף והסובסידיות ועל יסוד ה

בניגוד לאטימות הקוגניטיבית שאפיינה את הדיון . GATT-מההוויה המרכנטיליסטית של ה

 הן כלכליים –מערכת המשפט הפגינה נכונות גבוהה יותר להתחשב בפרמטרים אמפיריים , הסביבתי

אשר , GATT- לVIסעיף ,  כך למשל45.ם מתחום ההיצף או הסובסידיות בסכסוכי-והן חברתיים 

                                                                                                                                                                             
covered agreement, and in such cases, it shall be up to the Member against whom the complaint has been 
brought to rebut the charge". 

של ארגונים  ביחס להשתתפות WTO - והGATT -נוגע למדיניות של ה' צמצום'היבט אחר של אסטרטגית ה 43
ארצות הברית 'אני אחזור לעניין זה בהמשך אגב הדיון בעניין . WTO - ובGATT -סביבתיים בתהליך קבלת ההחלטות ב

 .' שרימפס-
דולפינים בין ארצות הברית - בענין סכסוך הטונהGATT-ראו בהקשר זה את ההחלטות של הפאנלים של ה  44

 - United States: ראו(יקאית שנועדה להגן על אוכלוסית הדולפינים המחלוקת נסבה על תוכנית שימור אמר. למקסיקו
Restrictions On Imports of Tuna ("Tuna I"), Report of the Panel, 30 I.L.M 1594-1623 (1991); United 

States - Restrictions On Imports of Tuna ("Tuna II"), Report of the Panel,33 I.L.M 839-903 (1994) .( שתי
לדיון נרחב יותר בשתי ההחלטות .  נוכח התנגדותה של ארצות הבריתGATT Council -ההחלטות לא אומצו על ידי ה

 . להלן2.1.3ראו סעיף 
שני נושאים אלה מוסדרים במסגרת . GATT- של הXVI - וVIהנושא של היצף וסובסידיות מוסדר בסעיפים  45
 the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement :  בשני הסכמים ספציפייםWTO-ה

on Tariffs and Trade 1994  ")קוד ההיצף(" ,ו- the Agreement on Subsidies and Countervailing Duties ") קוד
. ת השותפות על ידי חלק מהמדינוGATT-שני הסכמים אלה החליפו קודים דומים שנחתמו בתקופת ה"). הסובסידיות

 Jackson, John H. 1997. The World Trading System: Law and Policy of: לדיון מפורט בהסכמים אלה ראו
International Economic Relations. Cambridge, Mass.: The MIT Press, at Pp. 247-77, and Tharakan, P. K. 

M. 1999. "Is Anti-Dumping Here to Stay?" The World Economy 22:179-206 . השקפה קוגניטיבית דומה אפיינה
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-של ה' רגילים' בניגוד  לכללים ה–מאפשר להטיל היטל היצף או היטל משווה על מוצרים מיובאים 

GATT –סעיף.  אינו מבוסס על איסור אבסולוטי של מתן סובסידיה או מכירה בהיצףVI(6)(a)  

 היטל כזה בכך שהסובסידיה או ההיצף יגרמו לפגיעה מהותית מתנה את יכולתה של מדינה להטיל

  46):ההדגשה שלי(לתעשייה המקומית 

 
 “6. (a) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the 

importation of any product of the territory of another contracting party unless it 
determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as 
to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is such as to 
retard materially the establishment of a domestic industry”. 

 

ינסה לפתח פתרונות לדילמה הקוגנטיבית , WTO-עוסק ברפורמה אפשרית של ה אשר 3פרק 

 .שתוארה בסעיף זה

 

 XXהשפעת האתוס המרכנטיליסטי על הפרשנות של סעיף  2.1.3

  

 היתה אף היא תוצר של האתוס XX לסעיף GATT-הפרשנות שאומצה על ידי ה

י לצטט במלואן את הוראות הפטור על מנת להבין את המחלוקת המשפטית הזו ראו. המרכנטיליסטי

 XX:הסביבתיות הקבועות בסעיף 

 

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which 
would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between 
countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on 
international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the 
adoption or enforcement by any contracting party of measures: 
 ... 
 (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; 
 ... 

                                                                                                                                                                             
כולל   WTO-הסכם ה). XIX - וXIIסעיפים  (GATT- של הsafeguard -גם את הדיון המשפטי בהקשר של הוראות ה

יכולתה של מדינה להגן על  (safeguards -שכולו מוקדש לדיון בסוגיית ה) Agreement on Safeguards(הסדר ספציפי 
 ).  כנגד ייבוא שאיננו ייבוא נתמך או ייבוא בהיצף– בנסיבות חריגות –ייה המקומית התעש

סעיף . GATT- של הXVI(3)פתיחות קוגניטיבית דומה מאפיינת גם את האיסור על סובסידיות לייצוא בסעיף  46
XVI(3) אוסר על השימוש בסובסידיות רק אם האפקט שלהן יהיה - in that contracting party having more than 

equitable share of world export trade in that product…”. .למרות שקוד הסובסידיות שנחתם במסגרת הסכם ה-
WTOכמותנה, הוא שמר על אופיו של האיסור,  חידש בכך שהוסיף איסור אבסולוטי על סוג מסוים של סובסידיות ,
 - ו”prohibited subsidies“ראו בעניין זה את ההבחנה בין . לאומי-יןבקיומה של השפעה שלילית על הסחר הב, בעיקרו

“actionable subsidies”בקוד הסובסידיות . 
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 (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures 
are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or 
consumption". 

 

 עוצבה בשתי החלטות חשובות שהתקבלו במסגרת סכסוך XXהתפיסה הפרשנית של סעיף 

 הסכסוך פרץ בעקבות הטלת מגבלות על ידי ארצות הברית על 47.סחר בין מקסיקו לארצות הברית

 purse-seineמחקרים אקולוגיים הראו שדייג טונה באמצעות רשתות מסוג . ייבוא טונה ממקסיקו

שנועדה , ארצות הברית אימצה תוכנית שימור מקיפה. פינים שנלכדים ברשתותפוגע משמעותית בדול

התנה החוק , בנוסף להטלת פיקוח סביבתי  על צי הדייג האמריקאי. להתמודד עם בעיה אקולוגית זו

הטונה המיובאת ' יוצרה'האמריקאי את ייבוא טונה לארצות הברית בכך ששיטת הדייג באמצעותה 

מקסיקו . אשר נועדו למנוע את הפגיעה האגבית בדולפינים, ריונים סביבתייםתעמוד בשורה של קריט

, GATT -כי ההגבלות האמורות על ייבוא טונה לארצות הברית מהוות הפרה של הוראות ה, טענה

הכולל איסור מוחלט , XIושל סעיף ) 'דומים'בהיותן אפליה אסורה בין מוצרים  (IIIובפרט של סעיף 

הפאנלים שדנו בסכסוך האמור דחו את הניסיון האמריקאי לעגן את .  של סחרעל הגבלות כמותיות

האתוס המרכנטיליסטי השפיע . XXההגבלות האמורות בהוראות הפטור הסביבתיות שבסעיף 

-GATT - של הIIIשניהם קבעו שלצורך סעיף . במספר אופנים על התפיסה הפרשנית של הפאנלים
ההבחנה . לשיטתם של הפאנלים' טונה היא טונה'. רת המוצר הדייג אינו רלבנטי להגדאופן 1947

 המתעלמת - GATT - של הIII פרשנות זו של סעיף 48.האמריקאית התפרשה על כן כאפליה אסורה

מאחר . GATT- היא תוצר של ההשקפה הקוגניטיבית המצמצמת של ה–מהאופן בו יוצר המוצר 

) תאם לקריטריונים האקולוגיים האמריקאייםשלא נדוגה בה(שהאמברגו האמריקאי על ייבוא טונה 

 . GATT- לXIנקבע כי האמברגו הפר את סעיף ', אבחנה מותרת'לא היווה 

 

אם , היווה, GATT-אשר קובע שורה של חריגים לעקרונות היסוד של ה, GATT- לXXסעיף 

 את סעיף האופן שבו פרשו שני הפאנלים. את האופציה האחרונה להצדקת המדיניות האמריקאית, כך

XXשיקף במובהק את המורשת המרכנטיליסטית של ה -GATT .כי יש , שני הפאנלים קבעו, ראשית

שאינו מטיל על המדינות , GATT- לחיובים המהותיים של החריג מוגבל משום  XXלראות בסעיף

 49:למשל, הפאנל הראשון קבע.  חיובים עצמאייםGATT-החברות ב

 

"Article XX is a limited and conditional exception from obligations under other 
provisions of the General Agreement, and not a positive rule establishing 
obligations in itself... the practice of panels has been to interpret Article XX 

                                                           
  . לעיל, 44ש "ה, Tuna I ,Tuna II, שתי ההחלטות בענין הטונה 47
 .  להחלטה של הפאנל הראשון5.16 - 5.8סעיפים ;  להחלטה של הפאנל השני 5.8סעיף  48
 :הפאנל השני אימץ פורמולה דומה. חלטה של הפאנל הראשון לה5.22סעיף   49

"Article XX should be interpreted narrowly and in a way that preserves the basic objectives and principles 
of the General Agreement" (para. 5.38). 
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narrowly [and] to place the burden on the party invoking Article XX to justify its 
invocation..." (para. 5.22).  

 

סעיפים , למשל (GATT-של ה' המסחריות' להוראות XXקביעה פרשנית זו הכפיפה למעשה את סעיף 

I ,ו-III( ,על יישומו בפועל, כפי שנראה להלן, והשפיעה. 

 

.  השתקף גם בהכרעות הספציפיות של שני הפאנליםGATT-האתוס המרכנטיליסטי של ה

 …necessary to protect… animal"הפאנלים התבקשו להכריע האם האמברגו האמריקאי היה 
life" במשמעות המונח בסעיף XX(b) , או"relating to the conservation of exhaustible natural 

resources" כפי שקובע סעיף XX(g) .כי החקיקה האמריקאית אינה עומדת , שני הפאנלים מצאו

טריטוריאלי של החקיקה -סעל האופי האקתוך שהם מבססים את החלטתם , בדרישות האמורות

עמדת הפאנלים היתה כי מתן גושפנקא שיפוטית למדיניות מסחרית שנועדה להכתיב . האמריקאית

-עלולה לחבל בעיקר העיקרים של ה, לשותף סחר את אופן התנהגותו בטריטוריה שבה הוא ריבון

GATT – התכלית של גם אם.  אשר נשען על עיקרון ההדדיות– היותו הסכם סחר מולטילאטרלי 

את , פריורי-א, טריטוראלי שלל-אופיה האקס, המדיניות המסחרית הינה תכלית סביבתית ראויה

 50:כך ניסח את הדברים הפאנל השני. XXהאפשרות להצדיקה באמצעות סעיף 

 

“[If] Article XX were interpreted to permit contracting parties to take trade 
measures so as to force other contracting parties to change their policies within 
their jurisdiction, including their conservation policies, the balance of rights and 
obligations among contracting parties, in particular the right of access to markets, 
would be seriously impaired. Under such an interpretation the General Agreement 
could no longer serve as a multilateral framework for trade among contracting 
parties” (Tuna II, para. 5.26, my emphasis). 

 

שתי ההכרעות הפרשניות של הפאנל הוציאו למעשה את הנושא הסביבתי ממערך הזכויות והחיובים 

  XX.51ורוקנו מתוכן את סעיף , GATT-של הסכם ה

                                                           
 GATT - עולה בקנה אחד עם אופיו של האינה, XX(b)הפרשנות האמריקאית של סעיף , לפיה, אמירה דומה 50

 : הופיעה גם בהחלטתו של הפאנל הראשון, כהסכם סחר מולטילאטרלי
""if the broad interpretation of Article XX(b) suggested by the United States were accepted, each 

contracting party could unilaterally determine the life or health protection policies from which other 
contracting parties could not deviate without jeopardizing their rights under the general agreement. The 

General Agreement would then no longer constitute a multilateral framework for trade among all 
contracting parties but would provide legal security only in respect of trade between a limited number of 

contracting parties with identical internal regulations" (para. 5.27). 
אף אחד .  XXאפיין גם את פרשנותו לסעיף , IIIשהינחה את הפאנל בפרשנות של סעיף , הצמצום הקוגניטיבי 51

האם . את הרקע האמפירי של תוכנית השימור האמריקאית, במסגרת הדיון בטיעון האמריקאי, מהפאנלים לא טרח לבחון
מה היו ההשלכות של האמברגו ? היה בסיס אמפירי לטענה האמריקאית כי דייג הטונה גרם נזק לאוכלוסיית הדולפינים

 מה הייתה העלות המשוערת של אימוץ הדרישות ?האמריקאי על אוכלוסיית הדולפינים ועל הכלכלה המקסיקנית
, GATT-אותה עוינות כלפי ניתוח אמפירי אפיינה גם החלטה אחרת של ה? האמריקאיות עבור הדייגים המקסיקניים
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 לדילמות סביבתיות טמון GATT-פן בעייתי נוסף בהתיחסות של המערכת המשפטית של ה

והמערכת הסביבתית , אומיתל-בהתעלמות הפאנלים מהאסימטרייה בין מערכת דיני הסחר הבין

לשיטתם של הפאנלים האסימטרייה האמורה לא היתה רלבנטית לאופן בו צריכים להיות . המקבילה

כי גם , קבע, הפאנל הראשון שדן בסכסוך הטונה, למשל, כך. GATT-מוכרעים סכסוכים פנימיים ב

היה מקום לקבל את לא , טריטוריאלי- היה מתפרש כמתיר חקיקה בעלת אופי אקסXX(b)אם סעיף 

: הסיבה. necessityמאחר שהמדיניות האמריקאית לא עמדה בדרישה של , הטיעון האמריקאי

את האפשרויות האחרות שעמדו בפניו על מנת לפתור את ) לדעת הפאנל(הממשל האמריקאי לא מיצה 

מדינות ובפרט את האפשרות לפתור את הסכסוך באמצעות הסכם סביבתי בין ה', דולפינים'בעיית ה

 אלא שנימוק זה התעלם 52).אשר היה מייתר את הצורך בהטלת אמברגו מסחרי(המעורבות 

וכי לארצות הברית לא הייתה כל דרך לגרום , לאומי יכול להיכשל-כי משא ומתן בין, מהעובדה

 . או לחתום על הסכם מחייב/למקסיקו לנהל עמה משא ומתן רציני ו

 

כמי שצריכים לקדם באופן אקטיבי פתרון של , על כן, הפאנלים בפרשת הטונה לא ראו עצמם

הדומה , שבו לא קיימת תשתית ארגונית סביבתית גלובלית, במצב הדברים הנוכחי. דילמות סביבתיות

של מערכת הסחר יכולה להשפיע ' אדישות הסביבתית'ה, WTO-בהיקפה ובסמכויות הנתונות לה ל

. אשר מחייבות פעולה קולקטיבית, מות סביבתיותבאופן משמעותי על הסיכוי למצוא תשובה לדיל

 ובכלל זאת המשך האמברגו על -ניתן לומר שהנחישות האמריקאית , ובניגוד לעמדת הפאנל, בדיעבד

 לחתימה על 1998 היוותה גורם מרכזי בתהליך שהביא בשנת –לדולפינים ' בלתי ידידותית'ייבוא טונה 

בניגוד לחשש שהביע הפאנל לפיה ,  יתר על כן53.ולפיניםהסכם סביבתי אזורי לשימור אוכלוסיית הד

בפועל , GATT-טריטוריאלית של ארצות הברית עלולה לפגוע ביציבותו של משטר ה-המדיניות האקס

 .1995פרשת הטונה לא מנעה את הצלחתו של סבב אורוגוואי והקמתו של ארגון הסחר העולמי בשנת 

 

. השקפת עולם מרכנטיליסטית, במובהק,  אם כך,ההכרעות הפרשניות של הפאנלים שיקפו  

המערכת ' פעלה'התרבותי שבגדרו ' מילייה'הבמידה רבה ההתנהגות של הפאנלים שקפה גם את 

חריפה ' נגד'סביבתית יביא לתגובת - ואת החשש כי אימוץ מדיניות פרו,GATT-של ההמשפטית 

 מחייב בחינה מחודשת של ,WTO- לGATT-מההמעבר . מרכנטיליסטי' מילייה'מצידו של אותו 

                                                                                                                                                                             
 – XX(b) :Thailand - Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes ('Thaiשעסקה בסעיף 

Cigarettes'), GATT Doc DS10/R - 37S/200, adopted 7 November 1990. 
 :בלשון הפאנל.  להחלטה של הפאנל הראשון5.28סעיף  52

“The United States had not demonstrated to the Panel – as required of the party invoking an Article XX 
exception – that it had exhausted all options reasonably available to it to pursue its dolphin protection 

objectives through measures consistent with the General Agreement, in particular through the negotiation 
of international cooperative arrangements, which would seem to be desirable in view of the fact that 

dolphins roam the waters of many states and the high seas”.  
ובכלל זאת ארצות ,  מדינות12 נחתם על ידי -  International Dolphin Conservation Program -ההסכם  53

 לאכוף לאומית שאמורה- הרשות הבינ.פנמה וונצואלה, ניקראגווה, אקוודור, ריקה-קוסטה, קולומביה, מקסיקו, הברית
 פרטים נוספים על ההסכם ניתן למצוא .Inter-American Tropical Tuna Commission ("IATTC"): את ההסכם היא

 .IATTC :www.iattc.org-באתר של ה
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האם ?  ינקט באסטרטגיה אחרתWTO-כי ה, האם ניתן לצפות. מערכת הציפיות שלנו מהמשפט

- מסוגלת להשתחרר מהכבלים של המורשת המרכנטיליסטית של הWTO-המערכת המשפטית של ה

GATT ? להלן2.2שאלה זו תיבחן בסעיף . 

   

 -ארצות הברית 'עניין ההחלטה ב: WTO -הפסיקה הסביבתית של ה 2.2

 'שרימפס

 

שלוש מהן . Appellate Body -הנושא הסביבתי התברר עד היום במסגרת שש החלטות של ה 

 GATT-1947.55 - של הXX ושלוש אחרות עסקו בסעיף SPS Agreement,54 -נפלו בגידרו של ה

',  שרימפס-ת ארצות הברי' בעניין Appellate Body -החלק הזה של המאמר יתמקד בהחלטה של ה 

ומהווה אבן דרך '  בנזין–ארצות הברית 'פיתחה את המתווה הרעיוני שנקבע בהחלטה בענין , אשר

,  מחייבות דיון נפרדSPS Agreement -ההחלטות בנוגע ל. WTO-חשובה במדיניות הסביבתית של ה

 -ות הברית ארצ' ניסה לפרוץ בהחלטתו בעניין Appellate Body -ה. החורג ממסגרתו של מאמר זה

אשר ,  ולעצב מסגרת פרשנית חדשהGATT-המורשת המרכנטיליסטית של ה' כבלי'את ' שרימפס

 .Appellate Body -פרק זה יבחן את המהלך הפרשני של ה. תהיה רגישה יותר לנושא הסביבתי

 

 ' שרימפס–ארצות הברית 'ההחלטה בענין  2.2.1 

 

דומה בעיקרו '  שרימפס-ארצות הברית 'הסכסוך המסחרי שעמד ביסוד ההחלטה בעניין  

מחקרים מדעיים שנערכו בארצות הברית ובמקומות . בין מקסיקו וארצות הברית' טונה'לסכסוך ה

 גורמת - shrimps trawling -אחרים בעולם הראו שהשיטה המסחרית הרווחת של דייג שרימפס 

מת כתוצאה מלכידה אגבית של הפגיעה בצבי הים נגר. לפגיעה משמעותית במספר מינים של צבי ים

 על מנת להתמודד עם הבעיה ארצות 56.צבי הים ברשתות המיוחדות המשמשות לדייג השרימפס

כמו גם מגבלות על ייבוא , הברית אימצה תוכנית שימור שהטילה מגבלות על צי הדייג האמריקאי

                                                           
 EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26-DS48/AB/R, 16: ראו 54

January 1998 (Appellate Body Report) ('EC-Hormones'); Australia – Measures Affecting Importation of 
Salmon, WT/DS18/AB/R, 20 October 1998 (Appellate Body Report) ('Australia-Salmon'); Japan – 

Measures Affecting Agricultural Products, WT/DS76/AB/R, 22 February 1999 (Appellate Body Report).   
 United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 29: ראו 55

April 1996 (Appellate Body Report) ('Reformulated Gasoline'); United States – Import Prohibition of 
Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/R, 12 October 1998 (Panel Report), WT/DS58/AB/R, 12 

October 1998 (Appellate Body Report); European Communities - Measures Affecting the Prohibition of 
Asbestos and Asbestos-Containing Products, 12 March 2001, WT/DS135/AB/R (Appellate Body Report). 

 Appellate Body - שעסקה ביישום של ההחלטה הראשונה של ה–יינות משפטית נוספת פרשת השרימפס הולידה התד
  .  להלן2.2.3ראו דיון בנושא בסעיף ). DSU - ל21.5בהתאם לסעיף (

56 trawl netsהינן רשתות מיוחדות הנגררות על קרקעית הים על מנת לתפוס שרימפס ו - prawns . חיות אחרות- 
, 2נספח , 1ראו אפנדיקס .  מהשלל10% - 5%הסרטנים עצמם מהווים לעיתים רק . ם הן ברשת נתפסות ג-לרבות צבי ים 

 The Issue of Bycatch in Modern Fisheries with Special Reference to Shrimp Trawls', by' -להחלטה של הפאנל 
Dr. J. Frazier)  ר "ד). 2סעיףFrazierל הינו אחד מהמומחים שהעידו בפני הפאנ . 
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 Turtle -כשור מיוחד כי ספינות הדייג יצוידו במ, החקיקה האמריקאית דרשה,  כלפי פנים57.שרימפס
Excluder Devices ("TEDs") -כלפי .  אשר מצמצם כמעט לחלוטין את הפגיעה האגבית בצבי ים

כי תנאי למתן רשיון ייבוא לארצות הברית יהיה שהמדינה , החקיקה האמריקאית קבעה, חוץ

יימת שהאפקטיביות שלה בהגנה על צבי ים תהיה דומה לזו הק, המייצאת תאמץ תוכנית שימור

כי המדינות המייצאות יאמצו את הדרישה , הממשל האמריקאי דרש,  בפועל58.בארצות הברית

 .TEDs-האמריקאית בנוגע ל

 

אשר יזמו את ההליך כנגד ארצות הברית טענו כי ההגבלות , תאילנד ומלזיה, פקיסטן, הודו 

. XIובפרט סעיף , GATT-1994 -שהוטלו על ידי ארצות הברית כנגד ייבוא שרימפס עומדות בניגוד ל

ודחה את הניסיון האמריקאי לעגן את המגבלות האמורות בהוראות , הפאנל קיבל את הטיעון האמור

בפני דילמה משפטית הדומה ,  ניצב אם כןAppellate Body -ה. XXהפטור הסביבתיות של סעיף 

. 90 -שנות הבראשית ' טונה'אשר דנו בסכסוך ה, GATT-מאוד לזו שעמדה בפני הפאנלים של ה

,  Appellate Body-במסגרת נסיונו לעצב מסגרת פרשנית חדשה לדיון בסכסוכים סביבתיים הדגיש ה

 Appellate-כך למשל ה. WTO-כי לערך הסביבתי מעמד עצמאי בקודקס הזכויות והחיובים של ה
Bodyהבהיר כי : 

 

"Maintaining, rather than undermining, the multilateral trading system is 
necessarily a fundamental and pervasive premise underlying the WTO Agreement; 
but it is not a right or an obligation, nor is it an interpretative rule which can be 
employed in the appraisal of a given measure under the chapeau of Article XX" 
(para. 116). 

 

                                                           
המגבלות על הייבוא כלולות בתקנות ; Endangered Species Act, 1973 -התקנות הפנימיות תוקנו בהתאם ל 57

 .Section 609 of Public Law 101-162 -שתוקנו בהתאם ל
היתר ייבוא יינתן אם תוכנית השימור של ,  לעילSection 609 -שנחקקו בהתאם ל, 1996-בהתאם לתקנות מ 58

 : תעמוד בדרישות הבאותמדינת הייצוא
"(i)  the required use of TEDs that are 'comparable in effectiveness to those used in the United States. Any 
exceptions to this requirement must be comparable to those of the United States program ... '; and (ii) 'a 
credible enforcement effort that includes monitoring for compliance and appropriate sanctions'. The 
regulatory program may be in the form of regulations, or may, in certain circumstances, take the form of a 
voluntary arrangement between industry and government. Other measures that the harvesting nation 
undertakes for the protection of sea turtles will also be taken into account in making the comparability 
determination. The average incidental take rate 'will be deemed comparable if the harvesting nation 
requires the use of TEDs in a manner comparable to that of the U.S. program ...'". 61 Federal Register 
17342, 19 April 1996, quoted from the Appellate Body Report, para. 4. 

כמו גם ההתדיינות המשפטית הענפה בבתי המשפט ,  סקירה מפורטת יותר של תוכנית השימור האמריקאית
 אשר שיחקה תפקיד חשוב בהתפתחות של התוכנית - בפרט Court of International Trade - ה-האמריקאיים 
 .Appellate Body - להחלטה של ה8 - 2כלולה בסעיפים , האמריקאית
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אזכור כולל היום  WTO Agreement -העובדה שהמבוא של ה,  כיAppellate Body-עוד הדגיש ה

 צריכה לשמש רקע לכל דיון פרשני בדבר הזכויות והחיובים קיימא-מפורש לעיקרון של צמיחה בת

  59.של המדינות החברות בארגון הסחר העולמי

 

 הפרשני שנקבע בהחלטות תוך שהוא סוטה מהמתווה,  הבהיר גםAppellate Body -ה 

כדי למנוע , כשלעצמו, אין בו, טריטוריאלי של החקיקה האמריקאית-כי האופי האקס', טונה'ה

כי , בכך נדחתה הטענה. XXמהחקיקה האמריקאית את האפשרות ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 

לגיטימית פגיעה בלתי , בהכרח, התערבות מעין זו במדיניות הסביבתית של מדינה אחרת מהווה

   60:בזכותה הריבונית לעצב את המדיניות הסביבתית שתחול בתוך גבולותיה

 
"...conditioning access to a Member's domestic market on whether exporting 
Members comply with, or adopt, a policy or policies unilaterally prescribed by the 
importing Member may, to some degree, be a common aspect of measures falling 
within the scope of one or another of the exceptions (a) to (j) of Article XX. 
Paragraphs (a) to (j) comprise measures that are recognized as exceptions to 
substantive obligations established in the GATT 1994, because the domestic 
policies embodied in such measures have been recognized as important and 
legitimate in character. It is not necessary to assume that requiring from exporting 
countries compliance with, or adoption of, certain policies (although covered in 
principle by one or another of the exceptions) prescribed by the importing 
country, renders a measure a priori incapable of justification under Article XX.  
Such an interpretation renders most, if not all, of the specific exceptions of Article 
XX inutile, a result abhorrent to the principles of interpretation we are bound to 
apply" (para. 121, italics in the original).  
  

-מסגרת ערכית חדשה ל למעשה ליצור Appellate Body -בשורה של הערות כלליות אלה ביקש ה

WTO ,שתנתק את הארגון מהמורשת המרכנטיליסטית של ה-GATT , לערכים ' שווה'ותעניק משקל

 בסכסוך שהתגלע בין הצדדים Appellate Body -ההחלטה של ה. של סחר חופשי ואיכות סביבה

                                                           
 ):ההדגשה שלי( קובע כי  WTO Agreement -המבוא של ה. Appellate Body - להחלטה של ה155סעיף  59

"[The] Parties to this Agreement, Recognizing that their relations in the field of trade and economic 
endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a 
large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of 
and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance 
with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to 
enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at 
different levels of economic development...".  

להליך  להצדקה של רגולציה סביבתית שתתייחס XX פתח בכך את הדלת לשימוש בסעיף Appellate Body -ה 60
 .זה אין כל השפעה על התכונות הסופיות של המוצרגם אם להליך ,  של המוצר המיובאהייצור
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העניקה משנה תוקף לנסיון להקנות לערכים , 22.10.2001 -תו שניתנה בבאשר ליישום החלט

עיון מעמיק בהחלטה ,   יחד עם זאתWTO.61-סביבתיים מעמד עצמאי במערכת המשפט של ה

מעלה מספר סימני שאלה ביחס ליכולתה של המערכת המשפטית , Appellate Body -המקורית של ה

הדיון להלן . GATT -המורשת המרכנטיליסטית של הלהתנתק מ, בתצורתה הנוכחית, WTO -של ה

 . מבקש לבחון סימני שאלה אלה ביתר פרוט2.2.2ובסעיף 

 

 Appellate - פנה הXXלאחר שהציג את המסגרת הנורמטיבית הכללית שבגדרה מצוי סעיף 
Bodyבין הערכים של סחר חופשי ואיכות ' איזון'מהו אלגוריתם ה:  לשאלה הפרשנית הספציפית

 מחייב דיון בשני XXכי יישומו של סעיף ,  קבעAppellate Body-ה. XXבה אשר נקבע בסעיף סבי

מוטל על הפאנל לבחון האם החקיקה העומדת לדיון נופלת בגדרם של סעיפים , בשלב הראשון. שלבים

אם התשובה לשאלה זו היא חיובית הפאנל צריך לבדוק האם החקיקה האמורה . (g) או (b)קטנים 

 נועד להבטיח כי XX המבוא לסעיף XX) the chapeau.(62קנה אחד עם המבוא לסעיף עולה ב

 במובן זה הדגיש XX.63החקיקה המקומית לא תעשה שימוש לרעה בהוראות הפטור הכלולות בסעיף 

 64.'תום לב' הינו ביטוי לעיקרון המשפטי הכללי של XXכי המבוא לסעיף , Appellate Body-ה

 

,  בשלב ראשוןAppellate Body -נדרש ה, XXלבית ליישום סעיף ש-בהתאם למסגרת הדו 

 -ה, ראשית. (g)לשאלה האם החקיקה האמריקאית עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף קטן 

Appellate Bodyעולה - שימור צבי ים -כי המטרה האקולוגית שביסוד החקיקה האמריקאית ,  קבע 

 הקבועה ברישא של ’conservation of exhaustible natural resources‘בקנה אחד עם המטרה של 

לדעת . (g)הקבועה בסעיף קטן ' זיקה' החקיקה האמריקאית קיימה גם את דרישת ה65.(g) סעיף קטן

 התקיימה במקרה זה זיקה סבירה בין האמצעים הרגולטיביים שננקטו על ידי Appellate Body -ה

,  העובדה כי הקשר בין אמברגו הסחר66.ארצות הברית למטרה האקולוגית שהביאה לחקיקתם

 -לא נשקלה כלל על ידי ה, למציאות האקולוגית היה קשר עקיף בלבד, שננקט על ידי ארצות הברית

                                                           
 United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products - Recourse to: ראו 61

article 21.5 by Malaysia, WT/DS58/RW, 15 June 2001 (Panel Report) WT/DS58/AB/RW, 22 October 
2001 (Appellate Body Report). 

 .Appellate Body - להחלטה של ה118סעיף  62
 .Appellate Body - להחלטה של ה116סעיף  63
כי העובדה שהחקיקה ,  הבהיר בהקשר זהAppellate Body-ה. Appellate Body - להחלטה של ה158סעיף  64

, XX תנאי סף לדיון בסעיף מהווה, III או Iכגון סעיף , GATT-1994 -נושא הדיון עומדת בניגוד להוראות אחרות של ה
 50סעיף  (XXוממילא אין בעובדה זו כדי למנוע מהמדינה שהטילה את מגבלת הסחר להצליח בטיעון על פי סעיף 

 ).להחלטה
 תוצר של -כי נוכח הזיקה הטריטוריאלית בין צבי ים לארצות הברית ,  הדגיש בהקשר זהAppellate Body -ה 65

 חל גם על חקיקה סביבתית הנוגעת לבעיות (g)וא אינו נדרש להכריע בשאלה האם סעיף קטן  ה-של מין זה ' נוודי'האופי ה
 .Appellate Body - להחלטה של ה133ראו סעיף . אקולוגיות הנעדרות כל זיקה טריטוריאלית למדינה המחוקקת

 Appellate Body :"Section 609... is not disproportionately wide in its scope and reach -בלשונו של ה 66
in relation to the policy objective of protection and conservation of sea turtle species. The means are, in 

principle, reasonably related to the ends" . להחלטה של ה141סעיף - Appellate Body. 
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Appellate Bodyחוסר הרצון לבחון את האפקטיביות של החקיקה האמריקאית משקף.  בהקשר זה ,

 67. אמפירייםמדיונים, ככל שניתן, שאיפה להימנע, GATT -בדומה ל, אם כך

  

 נדרש לשאלה כיצד ליישם את המבחן המשפטי הטבוע Appellate Body-בשלב השני ה 

 כקובע –ליישום המעשי של המבוא יש חשיבות מיוחדת מאחר שקריאת הסעיף . XXבמבוא לסעיף 

 אינה מבהירה כיצד אמור להתבצע האיזון בין האינטרס של סחר חופשי –' תום לב'עיקרון של 

, XXשבגידרה ייושם סעיף , הפרקטיקה השיפוטית.  של איכות הסביבה הלכה למעשהלאינטרס

קודם לדיון ביישום . Appellate Body-חשובה למעשה יותר מהקביעה הפרשנית האבסטרקטית של ה

 ):ההדגשה שלי: ( ראוי לחזור ולצטט כאן את תוכן הסעיףchapeau -של ה

 

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which 
would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between 
countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on 
international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the 
adoption or enforcement by any contracting party of measures..." 

 

 unjustifiable בחן האם תוכנית השימור האמריקאית מהווה Appellate Body-ה, ראשית
discrimination , ולאחר מכן האם יש בה משוםarbitrary discrimination .לדעת ה- Appellate 

Body החקיקה האמריקאית הפרה את התנאי של - "unjustifiable discrimination between 
countries where the same conditions prevail" , ולכן היא אינה יכולה להנות מההגנה הקבועה

 יישמהבאופן שבו ארצות הברית , בעיקר,  התמקדהAppellate Body -הביקורת של ה. XXבסעיף 

 -ראשית ה. הביקורת כללה ארבעה ראשים). להבדיל מהמבנה הנורמטיבי שלה(את החקיקה בפועל 

Appellate Bodyכי החקיקה האמריקאית ,  הדגיש)Section 609והתקנות שהוצאו מכוח הוראה זו  (

העניקה לרשות המבצעת שיקול דעת רחב בנוגע לשאלה האם האמצעים הרגולטיביים שננקטו על ידי 

אלא . לאמצעים האמריקאיים- מבחינת האפקטיביות האקולוגית שלהם -מדינת הייצוא שקולים  

כי מדינת , כתנאי למתן היתר ייבוא, אשר דרש, ה מבחן דווקניאימצ, הרשות אמריקאית, שבפועל

                                                           
 'effective'כי השימוש במונח ',  בנזין-צות הברית אר'בהחלטתו בעניין ,  הבהירAppellate Body -ה 67

. כתנאי לתחולת הפטור,  לא נועד ליצור מבחן אמפירי שיבחן את האפקטיביות של הרגולציה המסחרית XX(g)בסעיף
ששימש בסיס גם להחלטה בפרשת השרימפס ,  'necessity' בעניין זה מבחן מקל של Appellate Body -אימץ ה, חלף זאת

 ):ה שליההדגש(
"In the first place, the problem of determining causation, well-known in both domestic and international 
law, is always a difficult one. In the second place, in the field of conservation of exhaustible natural 
resources, a substantial period of time, perhaps years, may have to elapse before the effects attributable to 
implementation of a given measure may be observable. The legal characterization of such a measure is not 
reasonably made contingent upon occurrence of subsequent events. We are not, however, suggesting that 
consideration of the predictable effects of a measure is never relevant. In a particular case, should it 
become clear that realistically, a specific measure cannot in any possible situation have any positive effect 
on conservation goals, it would very probably be because that measure was not designed as a conservation 
regulation to begin with. In other words, it would not have been 'primarily aimed at' conservation of natural 
resources at all" (p. 21). 
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 TEDsלרבות הדרישה להתקין ,  שאומצה על ידי האמריקאיםזהה לזוהייצוא תאמץ תוכנית שימור 

 שאפיינו בתנאים הייחודייםכלל , אם כך, הרשות האמריקאית לא התחשבה, בפועל. בכל ספינת דייג

 :כי מצב דברים זה אינו סביר,  קבעAppellate Body-ה. את מדינות הייצוא

 

"... it is not acceptable in international trade relations, for one WTO Member to 
use an economic embargo to require other Members to adopt essentially the same 
comprehensive regulatory program, to achieve a certain policy goal, as that in 
force within that Member's territory, without taking into consideration different 
conditions which may occur in the territories of those other Members" (para. 164, 
italics in the original). 

 

יקאית שלא להעניק היתר ייבוא  ביקר את המדיניות האמרAppellate Body-שנית ה 

גם אם ספינות , לשרימפס שיוצאו ממדינות שלא קיבלו אישור פורמלי ממשרד החוץ האמריקאי

את הכישלון האמריקאי  ביקר Appellate Body -ה,  שלישיתTEDs.68 -הדייג עצמן היו מצוידות ב

מדינתי אשר יסדיר -ם רבאשר היה עשוי להוליך להסכ, לנהל משא ומתן רציני עם המדינות העותרות

 - לבסוף ה69.קודם להטלת האמברגו המסחרי, את הדילמה הסביבתית הקשורה בדייג השרימפס

Appellate Bodyכי ,  קבעSection 609 האפליה .  בין מדינות שונותשהיפלה ייושמה בפועל באופן

- להתקנה של ההתקופה שניתנה על ידי הממשל האמריקאי, ראשית. באה לידי ביטוי בשני אופנים
TEDs) 'phase-in' period (המדיניות האמריקאית ביחס ,  שנית70.למדינות שונות לא הייתה זהה

לא הייתה ,  למדינות שביקשו לייצא שרימפס לארצות הבריתTEDsלהעברת הטכנולוגיה של 

   71.שוויונית

 

 arbitrary discrimination" קבע כי החקיקה האמריקאית היוותה גם Appellate Body-ה 
between countries where the same conditions prevail" .שני טעמים עמדו ביסוד קביעה זו .

לא התחשבה בנסיבות האקולוגיות , שכאמור(האופי הדווקני של מדיניות חלוקת ההיתרים , ראשית

-ה. נות הטעם השני נגע לפגמים בהליך המנהלי של חלוקת הרשיו72).המיוחדות של מדינות הייצוא

Appellate Bodyשני פגמים . וללא פרוצדורה ברורה,  עמד על כך שההליך המנהלי התנהל בחשאי

והעובדה שההליך לא , העובדה שנימוקי ההחלטות לא התפרסמו: צוינו על ידו כחמורים במיוחד

,  קבעAppellate Body - ה73.אפשרות לערער על ההחלטה, שבקשתן להיתר סורבה, העניק למדינות

                                                           
 .Appellate Body - להחלטה של ה165סעיף  68
 הבחין בהקשר זה בין המאמצים Appellate Body -ה. Appellate Body - להחלטה של ה168 - 166סעיפים  69

 the Inter-American(הרבים שהשקיעה ארצות הברית על מנת להביא לחתימה של הסכם לשימור צבי ים בים הקריבי 
Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles( , לעומת המאמצים המועטים שהושקעו על ידה על

 .Appellate Body - להחלטתו של ה172-ו) 24ש "ה (167' ראו סע. מנת להגיע להסכם דומה עם המדינות האסייתיות
 .Appellate Body - להחלטה של ה172סעיף  70
 .Appellate Body - להחלטה של ה175סעיף  71
 .Appellate Body - להחלטה של ה177סעיף  72
 Appellate Body - להחלטה של ה182סעיף  73
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היא לא , (g)כי למרות שהחקיקה האמריקאית עמדה בקנה אחד עם הוראתו של סעיף קטן , ם כךא

, נדחה הטיעון האמריקאי, בהתאם לכך. XXקיימה את הדרישות הנוספות הקבועות במבוא לסעיף 

 המליץ על Appellate Body -ה. XXכי המדיניות שלהם הייתה צריכה ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 

 יבקש מארצות הברית לשנות את מדיניות הסחר שלה כך Dispute Settlement Body74 -הכי , כן

 GATT-1994.75 -שהיא תעלה בקנה אחד עם הוראותיו של ה

 

 ביקורת 2.2.2 

 

 מותירה מספר סימני שאלה Appellate Body -כי ההחלטה המקורית של ה, לעיל, טענתי 

 - להתנתק מהמורשת המרכנטיליסטית של הWTO -ביחס ליכולתה של המערכת המשפטית של ה

GATT .שני אלמנטים בהחלטה של ה-Appellate Bodyהראשון .  ראויים לציון מיוחד בהקשר זה

לאומי בהקשר של בעיות - התייחס לנושא של שיתוף פעולה בןAppellate Body-נוגע לאופן שבו ה

 חזר והתייחס לשתי Appellate Body -ה. השני קשור לפן הקוגניטיבי של ההחלטה. סביבתיות

באופן שנתן מענה חלקי לחלק מהביקורת שתובא בסעיף , 21.5סוגיות אלה בהחלטות בהליך לפי סעיף 

-אחת הסיבות שהביאו את ה, כפי שצוין לעיל. אך קודם לביקורת).  להלן2.2.3ראו סעיף (זה 

Appellate Body מוקנית לה בסעיף בזכות ה' שימוש לרעה' לקבוע כי ארצות הברית עשתהXX , היה

על מנת להגיע לפתרון מוסכם של , הכישלון האמריקאי לנהל משא ומתן רציני עם המדינות העותרות

הבעייתיות במהלך הפרשני האמור טמונה בכך . הבעיה האקולוגית שנגרמה על ידי דייג השרימפס

בין המשטר הסביבתי תוצר של האסימטרייה המוסדית ש, במידה רבה, שהכישלון האמריקאי הינו

השאלה הקריטית הינה האם ובאיזו מידה האסימטרייה האמורה  .הגלובלי ומשטר הסחר הגלובלי

 . WTO-צריכה להשפיע על האופן שבו צריכים להיפתר סכסוכים פנימיים ב

 

, ראשית.  הותירה שני סימני שאלה בהקשר זהAppellate Body -ההחלטה המקורית של ה

על ', צבי  הים'לאומי שיסדיר את בעיית - הניח את הנטל להשגת הסכם ביןAppellate Body -ה

 לא בחן כלל את השאלה האם המדינות העותרות עשו Appellate Body-ה. בלבדארצות הברית 

כי ,  עצמו צייןAppellate Body-זאת למרות שה. מאמץ כלשהו להביא לפתרון מוסכם של הבעיה

, אשר אינה מיוחדת לארצות הברית, לאומית-ת בעיה סביבתית ביןהדילמה של שימור צבי הים מייצג

והן בגלל האזכור המפורש שלהם במספר , הן בגלל אופים המיוחד של צבי ים כבעלי חיים נודדים

 לא נתן משקל ראוי לעובדה שארצות הברית לא Appellate Body - נראה שה76.לאומיות-אמנות בין

                                                           
 WTO - הינו הגוף הממונה על יישום מערכת יישוב הסכסוכים ב"DSB") -ה (Dispute Settlement Body -ה 74

סעיף ( וכולל נציג מכל מדינה WTO - זהה בהרכבו למועצה הכללית של הDSB -ה). WTO Agreement - לIII(3)סעיף (
IV(3)ל - WTO Agreement.( 

 .Appellate Body -  להחלטה של ה187-8סעיפים  75
 כמינים -כל המינים של צבי הים עליהם נסב הדיון נכללים . Appellate Body -  להחלטה של ה168-9סעיפים  76

 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild של 1 בנספח -הנתונים בסכנת הכחדה 
Flora and Fauna, done at Washington, 3 March 1973, 12 ILM 1085 ("CITES") .הוגדרו כ, למעט אחד, כולם- 

Endangered Migratory Species לאמנה 2- ו1 בנספחים The Convention on the Conservation of Migratory 
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. ותרות לחתום על הסכם או אפילו להיכנס עמה למשא ומתןיכולה הייתה לאכוף על המדינות הע

 Bonn - או הCITES כמו Appellate Body -האמנות הבין לאומיות שנזכרו בהקשר זה על ידי ה
Convention)  אינן נותנות מענה נאות לבעיית האכיפה ) 'נודדים'שעוסקת בהגנה על בעלי חיים

 עצמו WTO- כל מקום להשתמש בהליך המשפטי ב לא ראהAppellate Body -ה, שנית 77.האמורה

התפיסה הפרשנית המשתמעת מהכרעות אלה הינה בעייתית . לקידומו של הסכם ישיר בין הצדדים

 .  מאחר שהיא מתעלמת מהאסימטריה בין מוסדות הסחר והסביבה

 

 בפרשת השרימפס הייתה בעייתית גם באופן שבו התייחסה Appellate Body-ההחלטה של ה 

את האסטרטגיה , קודם לכן, תיארתי. XXאלות האמפיריות שהתעוררו אגב יישומו של סעיף לש

-הסכם ה. GATT- וכיצד היא השפיעה על הפסיקה הסביבתית של הGATT-הקוגניטיבית של ה

WTOניסה להתמודד עם הנושא האמפירי על ידי מתן שיקול דעת רחב לגופים השיפוטיים של ה -

WTO בהחלטתו בעניין השרימפס הרחיב ה78.טכני מצדדים שלישיים לבקש מידע וייעוץ -Appellate 
Bodyבקבעו כי הם רשאים לקבל ולהתייחס ל ,  את שיקול הדעת המסור לפאנלים בהקשר זה- 

unsolicited information ,הדיון ,  במקרה שלפנינו79.לרבות כזה שהוגש על ידי ארגונים סביבתיים

 Appellate Body-ה. כלל עדות מפורטת של חמישה מומחים, ונההמשפטי שהתקיים בערכאה הראש

אשר , טיעונים של מספר ארגונים סביבתיים, כחלק מהתגובה של ארצות הברית, אף הסכים לקבל

 אולם שילובם הפורמלי של מומחים וארגונים סביבתיים בהליך 80.צורפו כנספחים לטיעון האמריקאי

 הנוגעות לבעיות כונות אמיתית לדון בשאלות האמפיריות נ,כפי שנראה להלן, המשפטי לא שיקף

 . סביבתיות

 

 ביחס לאפשרות של ארגונים סביבתיים להגיש Appellate Body -העמדה הליברלית של ה 

'amicus curiae briefs'התקבלה בסיפוק על ידי קהילת ה - NGOs) Non Governmental 
Organizations( .אולם המשקל שניתן על ידי ה-Appellate Body לטיעונים של הארגונים 

,  הבהירAppellate Body -ה. מעמיד בספק את החשיבות של שינוי זה' שרימפס'הסביבתיים בעניין ה

                                                                                                                                                                             
Species of Wild Animals, done at Bonn, 23 June 1979, 19 ILM 15 ("Bonn Convention") . 25ראו סעיף 

 .Appellate Body -להחלטה של ה
77 CITESלסחר מאחר שהדילמה האקולוגית נושא הסכסוך אינה קשורה,  כלל אינה רלבנטית לפרשת השרימפס 

ת  משקפת ניסיון להסדיר אCITES). הפגיעה בצבי הים היא תוצאה עקיפה של הסחר בשרימפס (ים-בין לאומי בצבי
 היא לא מתיימרת להסדיר את כל הבעיות הקשורות בשימור של מינים -לאומי במינים על סף הכחדה -הסחר הבין

היא קרוב לוודאי הפורום הנאות לדיון , העוסקת במישרין בבעלי חיים נודדים, אמנת בון. העומדים על סף הכחדה
י אשר היה מאפשר לארצות הברית לאכוף על אולם אמנת בון אינה כוללת כל אמצע. בדילמה של שרימפס וצבי ים

 הכולל מערכת יישוב ,WTO Agreement -בניגוד ל,  כך למשל. המדינות העותרות לשנות את שיטת דייג השרימפס
סעיף (אינה אובליגטורית ,  לאמנהXIIIהמפורטת בסעיף , מערכת יישוב הסכסוכים של אמנת בון, סכסוכים אובליגטורית

XIII(2)בניגוד ). אולם רק אם שני הצדדים יסכימו לכך, כי סכסוך בנוגע לסעיפי האמנה יוכרע בבוררות,  קובע לאמנת בון
 היה נוח להתעלם Appellate Body -ל.  אמנת בון גם אינה כוללת כל הוראה באשר לסעדים פוטנציאלייםWTO -ל
 .   174ש "ה, Appellate Body - להחלטה של ה171ראו סעיף . המשפטית האמורה' המציאות'מ
 .  DSU - ל13סעיף  78
כי לכל פאנל יהיה שיקול דעת האם ,  הדגישAppellate Body -ה. Appellate Body -  להחלטה של ה108סעיף  79

  ).שם(לקבל חומר מסוים ואיזה משקל לתת לו 
 amicus curiaeהממשל האמריקאי צרף לתגובתו שלושה . Appellate Body - להחלטה של ה91 - 79סעיפים  80

briefs בינהם ,  שנכתבו על ידי מספר ארגונים סביבתייםEarth Island Instituteו - WWF . שם, 79ראו סעיף . 
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, כי נוכח סירובה של ארצות הברית לאמץ באופן מפורש את הטעונים של הארגונים הסביבתיים

לפחות , ר המשתמע מהחלטה זו המס81. בטיעונים של הממשל האמריקאיאך ורקהחלטתו תתמקד 

 הם זקוקים - מכוח עצמםהוא שהטיעונים של הארגונים הסביבתיים אינם ראויים לדיון , לכאורה

אמירתו זו . על מנת שהמערכת המשפטית תמצא אותם ראויים לבחינה) מדינתית(לגושפנקא חיצונית 

שיכולים , semi-mute observers - מציירת את הארגונים הסביבתיים כAppellate Body -של ה

בסיס נאות לפיתוח של שיח פלורליסטי , כמובן, גישה זו אינה מהווה. 'נשמעים'אך אינם , 'דבר'ל

 WTO.82 -במסגרת הדיון המשפטי ב

 

-ה. בעדויות המומחים משקף אטימות קוגניטיבית דומה!)  העדר הדיון-או ליתר דיוק (הדיון  

Appellate Bodyדוגמא מרכזית לכך הינה . יק בעדויות של המומחים נמנע מלדון באופן מעמ

 כנגד אי ההתחשבות של תהליך הרישוי האמריקאי בתנאים Appellate Body-ביקורתו של ה

 - במדיניות שנקט בפועל –הממשל האמריקאי אימץ , כפי שצוין לעיל. הייחודיים של מדינות הייצוא

, לזו שאומצה על ידי האמריקאיםזהה  שימור אשר דרש ממדינת הייצוא לאמץ תוכנית, מבחן דווקני

 מייצגת ספקנות Appellate Body - העמדה של ה83. בכל ספינת דייגTEDsלרבות הדרישה להתקין 

יש , המאופיין על ידי שונות סביבתית, בעולם. בסיסית כלפי גישה הומוגנית לפתרון בעיות סביבתיות

 של הבעיה חוסר הבנה שיקפה Appellate Body -הגישה של ה, אולם בענייננו. לספקנות זו בסיס

כי דייג , מרבית המומחים הסכימו. מהעדויות של המומחיםוהתעלמות , האקולוגית נושא הדיון

של צבי ' נוודי'האופי ה. מהווה איום משמעותי על אוכלוסיית צבי הים, trawl netsשרימפס באמצעות 

שאפיינה ,  בגלל הפגיעות המיוחדת הזו84.ם אנושיהים הופך אותם לפגיעים במיוחד לסוג זה של איו

, שתנסה לשמר את אוכלוסיית צבי הים, כל תוכנית אקולוגית, את כל חמשת המינים נושא הדיון

כאלמנט אינטגרלי של תוכנית , TEDsטכנולוגיה של -תהיה חייבת לכלול את הדרישה להשתמש ב
                                                           

 considering that the United States has itself ...":  מציין כיAppellate Body -ה,  להחלטתו91בסעיף  81
accepted the briefs in a tentative and qualified manner only, we focus in the succeeding sections below on 

the legal arguments in the main U.S. appellant's submission" . 
ראו למשל . התעלמות דומה מתוכנם של הטיעונים של ארגונים סביבתיים ניתן למצוא גם במקרים אחרים  82

החלטת הפאנל בגלגול השני של פרשת ,  ) להחלטה השניה91סעיף (החלטת ערכאת הערעור בפרשת השרימפס הראשונה 
-Thailand – Antiוכן , ) להחלטה השניה75-78סעיפים (והחלטת ערכאת הערעור באותו ענין ) 5.16' סע(השרימפס 

Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland , 
WT/DS122/AB/R, 12 March 2001 (para 78) . המקרה היחידי שבו פאנל הסתמך על טענות של ארגון לא ממשלתי

' בסע (European Communities – Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R, 26 September 2002הוא 
293 ,300.(   

 ידי הנציגים האמריקאיים בהליכים שהתנהלו  ציטט בהקשר זה את העמדה שהוצגה עלAppellate Body -ה 83
 as a policy matter, the United States government believes that all governments should require" :לפיה, לפניו

the use of turtle excluder devices on all shrimp trawler boats that operate in areas where there is a 
likelihood of intercepting sea turtles" and that "when it comes to shrimp trawling, we know of only one 

way of effectively protecting sea turtles, and that is through TEDs." . להחלטה של , 181הערת שוליים , 177סעיף
 .Appellate Body -ה
 : כמו כן ראו. Appellate Body - להחלטה של ה140 סעיף uרא 84

Dr. J. Frazier's Report, 'The Issue of Bycatch in Modern Fisheries with Special Reference to Shrimp Trawls' 
 (Annex II, Appendix 1, to the Panel Report), and his comments at paras. 5.82-5.84 to the Panel Report, Dr. 
Eckert comments at para. 5.75 to the Panel Report, and the comments of Mr. Hock-Chark Liew, at para. 
165 to Annex IV of the Panel Report, Transcript of the Meeting with Experts Held On 21 and 22 January 
1998. 
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שה האמורה רק אם דייג השרימפס התבצע ניתן היה לוותר על הדרי,  מבחינה אקולוגית85.השימור

 trawlאו אם הדייג לא נעשה באמצעות , באזור שבו ההסתברות למצוא צבי ים הייתה נמוכה במיוחד
nets .בתקנות האמריקאיות כנסיבות בהם אין צורך להשתמש , אכן, שני המקרים האמורים נזכרים

יתה אם כך רלבנטית כלל לדרישה  השונות הסביבתית בין המדינות העותרות לא היTEDs.86 -ב

 בנוגע Appellate Body - ממילא לא היה ערך ממשי לביקורת של הTEDs.87 -האמריקאית ביחס ל

 .לכישלון האמריקאי להתייחס לשונות האמורה

 

הקורה ' עומק'ניתן אמנם להבין את הסיבות שעמדו ביסוד ההחלטה להימנע מכניסה ל 

, יחד עם זאת. בותו של הדיון האמפירי בשאלות סביבתיות בעיקר החשש ממורכ–הקוגניטיבית 

לפגוע ביכולת של , בטווח הארוך, מדיניות של אטימות קוגניטיבית ביחס לשאלות סביבתיות עלולה

עם , היא גם אינה מתיישבת.  לבחון באופן ראוי סכסוכים סביבתייםWTO -מערכת המשפט של ה

 כגון תחום ההיצף או –יריות בתחומים אחרים הנכונות של מערכת המשפט לבחון שאלות אמפ

 . הסובסידיות

 

 בוררות האכיפה בפרשת השרימפס: אפילוג 2.2.3

 

 היוותה בסיס Appellate Body -הדרך שבה ארצות הברית יישמה את ההחלטה של ה 

ומספר מדינות ) המשיבה(ארצות הברית , )המתלוננת(שבו נטלו חלק מאלזיה , משפטי נוסף' סיבוב'ל

 הטריגר להגשת התלונה על ידי מלאזיה היה 88.נוספות שביקשו להשתתף בדיון כצדדים שלישיים

 - למרות שעברה מספר שינויים בעקבות ההחלטה של ה–העובדה שהמסגרת החקיקתית האמריקאית 

Appellate Body -אם ,  הותירה בידי הממשל האמריקאי את הסמכות שלא להעניק רשיון ייבוא

, כתוצאה מכך. שות לא עמדו בקריטריונים שנקבעו בתכנית האמריקאית החדשההמדינות המבק

 לטענת מלאזיה בהתאם 89.נמנעה מתעשיית השרימפס שלה גישה לשוק האמריקאי, טענה מאלזיה

 ארצות הברית לא היתה רשאית להטיל אמברגו סחר על ייבוא Appellate Body -להחלטה של ה

עוד .  מולטילאטרלי שיכלול את מדינות דרום מזרח אסיהאלא במסגרת הסכם סביבתי, שרימפס

כי השינויים שערכה ארצות הברית בחקיקה הפנימית שלה לא עלו בקנה אחד עם , טענה מלאזיה

כי הנסיון של ארצות הברית לכפות את , בפרט טענה מלאזיה. Appellate Body -ההוראות של ה

 בניגוד לזכותה הריבונית של מלאזיה לקבוע את עומד, מדיניות השימור שלה על מדיניות שלישיות

                                                           
  :הפאנלשהופנתה להם על ידי , (c)2את תשובת המומחים לשאלה , למשל, ראו 85

"What are the sea turtle conservation measures that should be implemented on a priority basis? Are those 
the same for all sea turtle populations and all countries concerned, or do they differ among countries and 
regions, and species or populations of sea turtles?" Paras. 5.170-5.185 to the Panel Report. 

 .1996לתקנות משנת , 17343' ראו עמ 86
בנוסף להגנה על נתיבי . השונות האמורה הייתה רלבנטית ביחס לאספקטים אחרים של הדילמה הסביבתית 87

,  התשובה לשאלה כיצד לעשות זאת.הנמצאים על חוף הים, יש צורך להגן על אזורי הקינון שלהם, הנדידה של צבי הים
 . תלויה בתנאים הסביבתיים והסוציאליים המאפיינים כל אזור קינון ספציפי

 ,United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/RW: ראו 88
Recourse to article 21.5 by Malaysia, Report of the Panel, 15 June 2001 .  

 .3.28סעיף ,  שם,החלטת הפאנל 89
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 בהתאם לבקשתה של מלאזיה הוקם 90.המדיניות והסטנדרטים הסביבתיים שיחולו בתחום שלטונה

 - ל21.5הפאנל הוקם בהתאם לסעיף . Appellate Body -פאנל לבחינת שאלת יישום החלטת ה

Dispute Settlement Understanding ,בהם קיימת מחלוקת באשר ליישום אשר נועד לטפל במקרים 

וקבע כי ארצות הברית קיימה באופן נאות ,  הפאנל דחה את טענותיה של מלאזיה91.החלטה שיפוטית

 באוקטובר 22בהחלטה מיום . מלאזיה ערערה על החלטת הפאנל. Appellate Body -את הוראות ה

  92. את קביעותיו של הפאנלAppellate Body - אימץ ה2001

 
ביחס , ראשית. Appellate Body -חלטות אלה מבהירות את ההחלטה המקורית של השתי ה 

כי מה שנדרש , הפאנל מציין, להסדרת הבעיה של שימור צבי הים במסגרת הסכם מולטילאטרלי

 serious good faith efforts in“:  הוא רקAppellate Body -מארצות הברית בהתאם להחלטת ה

the negotiation of an agreement aiming at the protection and conservation of sea turtles, 

taking into account the situation of the other negotiating parties”.93כי ארצות ,  הפאנל קבע

שכן היא נטלה חלק פעיל ומרכזי במשא ומתן על  ’good faith efforts‘הברית עמדה בדרישה של 

התקשרות בהסכם בעל תוקף (הפאנל מציין שהצלחת המשא ומתן , ד עם זאת יח94.הסכם אזורי

 –ולכן לא יהיה זה ראוי לזקוף לחובת ארצות הברית , תלויה גם בצדדים שלישיים) משפטי מחייב

או אף ( את העובדה שהמשא ומתן האמור טרם הושלם -ובלבד שנהגה בתום לב במהלך המשא ומתן 

כי אין זה סביר ,  אישר את קביעת הפאנל תוך שהוא מבהירAppellate Body - ה95).לא יושלם בעתיד

 להשלים את המשא ומתן על הסכם סביבתי לפני שתעשה שימוש WTO -לדרוש ממדינה החברה ב

מאחר שבכך תוענק לצד השני למשא ומתן זכות וטו על יכולתה של המדינה , XXבזכויותיה לפי סעיף 

 WTO.96 -להשתמש בזכויותיה לפי הסכם ה

 

 להבדיל מהתוצאה הסופית של –במשא ומתן במרכז המבחן המשפטי ' תום הלב'העמדת  

 מהווה הכרה משמעותית באסימטריה האינהרנטית שבין עולם דיני הסחר לעולם –המשא ומתן 

                                                           
 .5.1סעיף , שם, החלטת הפאנל 90
בהתאם להמלצות ,  הפאנל אמור לבחון האם הצעדים שננקטו על ידי הצד שהפסיד בהליך21.5בהתאם לסעיף  91

 . מתיישבות עם ההסכמים הרלוונטיים, DSB -ערכאת הערעור וה
 United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products - Recourse: ראו: ראו 92

to article 21.5 by Malaysia, WT/DS58/RW, 15 June 2001 (Panel Report) WT/DS58/AB/RW, 22 October 
2001 (Appellate Body Report) .ה- Appellate Body ,153' מציין בסע)b ( להחלטתו כי הוא מאמץ את ממצאי הפאנל

 : להחלטתו לפיהם6.1' עבס
"Section 609 of Public Law 101-162, as implemented by the Revised Guidelines of 8 July 1999 and as 
applied so far by the [United States] authorities, is justified under Article XX of the GATT 1994 as long as 
the conditions stated in the findings of this Report, in particular the ongoing serious good faith efforts to 
reach a multilateral agreement, remain satisfied". 

 ).ההדגשה שלי (5.86סעיף , שם, החלטת הפאנל 93
, סייתיות בין מספר מדינות אMemorandum of Understandingהמאמץ האמריקאי הביא לחתימתו של  94

 Appellate -החלטת ה: ראו. MOU -הצדדים היו חלוקים בדעתם ביחס למעמדו המשפטי של ה. שנועד להגן על צבי הים
Body , 117ש "ה, 152סעיף. 

 .5.83סעיף , שם, החלטת הפאנל 95
 .123סעיף , Appellate Body -החלטת ה 96
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 יכולה לתרום תרומה חשובה לעידוד משא ומתן Appellate Body -העמדה של ה. המשפט הסביבתי

 Appellate -הסוגייה השנייה לה נדרשו הפאנל וה. ות סביבתיות קולקטיביותקולקטיבי על סוגי

Body ,  הן בניסוחם והן באופן שבו -עסקה בשאלה האם השינויים שנערכו בחקיקה האמריקאית 

 שאפיינו את מדינות תנאים הייחודייםה הביאו בחשבון את –יושמו על ידי הרשויות האמריקאיות 

קבע , Appellate Body -ה.  שני הטריבונלים את טענותיה של מלאזיה בהקשר זה דחו97.הייצוא

 -שנכנסו לתוקף לאחר ההחלטה הקודמת של ה(בהקשר זה כי ההנחיות האמריקאיות החדשות 

Appellate Body ( אינן דורשות עוד כי תוכנית השימור הזרה תהיה זהה בעיקרה לתוכנית

אלא מסתפקות בכך שלתוכניות תהיה ) ’essentially the same programme‘(האמריקאית 

 כי ההנחיות Appellate Body -עוד מציין ה). comparable effectiveness‘(אפקטיביות דומה 

החדשות מאפשרות לרשויות האמריקאיות להביא בחשבון את התנאים המיוחדים ששוררים במדינת 

ריקאיות בבקשה להיתר יבוא לא  מאחר שמלאזיה לא עתרה לרשויות האמ98).לרבות מלאזיה(הייצוא 

 - ה99.ניתן היה לקבוע האם הרשויות האמריקאיות התעלמו מהתנאים המיוחדים שנהגו שם

Appellate Body ,עם זאת מלבחון את הפרקטיקה המנהלית שאפיינה את הרשויות , נמנע

אם , ינההרתיעה מדיון אמפירי אפי. TEDs-שככל הנראה המשיכו לעמוד על הדרישה ל, האמריקאיות

 .גם את ההחלטה השנייה של הטריבונל, כך

 

כי הנסיון האמריקאי לכפות מדיניות שימור מסויימת על מדינות , אשר לטענה של מלאזיה

זרות עומד בניגוד לזכותה הריבונית של כל מדינה לקבוע את הסטנדרטים הסביבתיים שיחולו בתחום 

 חזר על קביעתו Appellate Body -ה. ן כל בסיס קבע כי לטענה זו איAppellate Body -ה -שלטונה 

 conditioning access to a Member's domestic...": בהחלטה הראשונה בפרשת השרימפס לפיה

market on whether exporting Members comply with, or adopt, a policy or policies 

unilaterally prescribed by the importing Member may, to some degree, be a common 

aspect of measures falling within the scope of… Article XX”.100  הההחלטה של- Appellate 

Body  מכירה לפיכך בלגיטימיות של שימוש בצעדים מסחריים חד צדדים על מנת לקדם מטרות

את העמדה ,  הלכה למעשהAppellate Body -הבכך יישם . 'תום לב'בכפוף לדרישה של , סביבתיות

בדבר מעמדו השווה של הערך הסביבתי בלקסיקון הנורמטיבי העקרונית שהביע בהחלטתו הראשונה 

 . WTO-של ה

 

                                                           
 .5.104 – 5.90סעיפים , שם, החלטת הפאנל 97
 .146, 145סעיפים , Appellate Body -החלטת ה 98
 .148סעיף , Appellate Body -החלטת ה 99

 .138, 137סעיפים , Appellate Body -החלטת ה 100
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לקחים אפשריים לארגון הסחר העולמי ולאזור הסחר : מביקורת לרפורמה .3

 העתידי באגן הים התיכון

 

בהוויה המוסדית של ושרש עמוקות האתוס המרכנטיליסטי מ,  לעיל2.1.1כפי שציינתי בסעיף 

לא רק העמדה של , התמודדות עם המורשת המרכנטיליסטית מחייבת לפיכך. WTO- והGATT-ה

 אלא גם שינוי של ההוויה המוסדית – דוגמת העיקרון של צמיחה בת קיימא -מצע ערכי אלטרנטיבי  

 יחייב WTO-ית של השינוי של ממש בתפיסה החברת. ששימשה מצע ועוגן לאתוס המרכנטיליסטי

שיעניקו עוגן ארגוני לתפיסות , לא רק שינויים נורמטיביים אלא גם שינויים מוסדיים, לפיכך

 מערכת המשפט לא תוכל להוביל את .חברתיות אלטרנטיביות שיהיו רגישות יותר לנושא הסביבתי

 – WTO- השינוי נורמטיבי של הסכם.  ללא תמיכה מוסדית רחבהWTO-הרפורמה הסביבתית של ה

ובין על ידי שינוי חקיקתי ) 'שרימפס' בפרשת הAppellate Body -כפי שעשה ה(בין בדרך פרשנית 

יתקשה להביא לשינוי ,  אשר לא ילווה ברפורמה מוסדית-) XXלמשל בניסוחו של סעיף (מוגבל 

ה במובן זה מערכת המשפט כרוכה ומושפעת מהנעש.  לשאלות סביבתיותWTO-משמעותי ביחס של ה

אחת מהסיבות שהביאו לכישלון השיחות בסיאטל בשנת , כך למשל. WTO-בזירה הפוליטית של ה

 הנוהגות להציג עצמן כמי שהסביבה יקרה - היתה העובדה שארצות הברית והאיחוד האירופי 1999

כי המדינות , האפשרות . סרבו לכרוך בין שאיפותיהן האקולוגיות למשא ומתן המסחרי-לליבן 

 למשל –בין במישרין ובין על ידי הקלות סחר ( יציעו סיוע פיננסי למדינות המתפתחות המפותחות

בתמורה לתמיכה של האחרונות בהרחבת ההוראות הסביבתיות של ) בענפי החקלאות או הטקסטיל

 WTO - ההסכמות אליהן הגיעו המדינות החברות ב101.לא נדונה באופן רציני בסיאטל, GATT-ה

,  אם כי–שקפות מאמץ לכרוך בין העניינים הסביבתיים לעניינים המסחריים בכנס שנערך בדוהא מ

 102.הצהרתי בלבד, בשלב זה, מוגבלת שתוקפה' כריכה'ב, עדיין, מדובר

                                                           
פקיסטאן או סין , כי הוא אינו מאמין שלארצות הברית יש זכות לבקש מהודו, ביל קלינטון הצהיר בסיאטל 101

 to finance a" -בלשונו , מר שהיא תסייע למדינות האמורותאבל לארצות הברית יש זכות לו, לוותר על צמיחה כלכלית
different path to growth" - תוך שהיא מעמידה את הנושאים של איכות סביבה וזכויות עובדים במרכז מדיניות הסחר 

 Seattle Debacle Highlights Sharp Differences in WTO', International Herald Tribune, 6' : ראו. שלה
December 1999, London, pp. 1, 17, at p. 17 .העמדות שהוצגו על ידי הנציגים האמריקאיים בסיאטל לא , בפועל

אחת מהסיבות העיקריות לכישלון השיחות הייתה הנוקשות האמריקאית כלפי . אימצו את החזון של נשיא ארצות הברית
יקאי להצטרף ליזמה האירופית בדבר מתן אפשרות נוקשות זו באה לידי ביטוי בסירוב האמר. המדינות המתפתחות

כמו גם בסירוב האמריקאי לכלול את חוקי ההיצף האמריקאיים , לייצוא ללא מכס לשורה של מדינות עניות במיוחד
 Modest WTO Talks Still Manage to Fail; Protestors Celebrate', Wall Street Journal' : ראו. המשא ומתן' סל'ב

Europe, 6 December 1999, pp. 1, 9, at p. 9 .תרם , יותר' צד הנאור'למרות ניסיונו להציג עצמו כ, האיחוד האירופי
 . לעילראו דיווחי העיתונות . אף הוא לכישלון השיחות בעמדתו הנוקשה בכל הנוגע לקידום הליברליזציה בענף החקלאות

כנס בדוהא כוללת בחובה התחייבויות בתחום ההצהרה המיניסטריאלית שפורסמה עם נעילת ה, כך למשל  102
וצמצום בסובסידיות החקלאיות , )16סעיף (כמו גם התחייבויות להקלות סחר למדינות המתפתחות ) 31סעיף (הסביבתי 

בעיקר על מנת (המסמך אף כולל התחייבות להקלות בתחום דיני הקנין הרוחני ). 14, 13סעיפים (במדינות המפותחות 
והתחייבות לעיין מחדש בדיני ההיצף שהפכו בשנים ) 19 - 17סעיפים , ר התרופות במדינות המתפתחותלהוזיל את מחי

הבעייה המרכזית היא שההצהרה המיניסטריאלית היא מסמך ). 29- ו28סעיפים (האחרונות לכלי פרוטקציוניסטי 
המבחן האמיתי של . ובות בשנים הקרWTO -אשר אמור לשמש מסגרת למשא ומתן הפרטני שיתקיים ב, דקלרטיבי

 נכשל הניסיון להגיע להסכמות מעשיות על יישום 2003-בפסגת קנקון שנערכה ב. הצדדים יהיה ביישומו של המסמך
 .    לעיל 8ש "ה, Guy de Jonquieresראו . הצהרת דוהא
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שני הסעיפים הבאים מנסים לבחון באופן מפורט יותר כיצד ניתן לממש את הקריאה  לשינוי 

ההקשר של אזור הסחר , השני; חר העולמיההקשר של ארגון הס, האחד. מוסדי בשני הקשרים שונים

שאמור לקשור בין האיחוד האירופי למדינות השוכנות בחלקו הדרומי של אגן , תיכוני-מזרח-האירופי

שהוצגו בפרק הראשון של המאמר כבסיס , שני המתווים התאורטייםהטיעון נשען על . הים התיכון

בניסוחה הכלכלי ,  התאוריה של כשלי שוק- מחד גיסא .אפשרי לדיאלוג בין קהילות הסחר והסביבה

הרואה בדילמות סביבתיות בראש ובראשונה ,  התזה של אקולוגיה פוליטית-מאידך גיסא . המודרני

היתרון בשני המתווים האלה טמון בעובדה . אשר מחייבת התמודדות קולקטיבית, בעיה פוליטית

: 20-בתרבות המערבית של המאה השהם עושים שימוש בשני עולמות השיח הדומיננטיים ביותר 

הפנייה  לקוד הפוליטי ולקוד הכלכלי כיסודות פוטנציאליים לדיאלוג . השיח הכלכלי והשיח הפוליטי

. קיימים עדיין מכשולים רבים. כי הדיאלוג יסתיים בהסכמה, עם זאת, אינה מבטיחה, פרגמטי

להכיר (טי בשיח הכלכלי להמיר את השיח המרכנטיליסקהילית הסחר החופשי צריכה להסכים 

 WTO-ולוותר על החלום לשמור על ה, )WTO-בהקשר של ה' כשלי שוק'בלגיטימיות של השיח של 

-הירוקים צריכים לוותר על החלום הרדיקלי של ה. אקסקלוסיבי שהכניסה אליו מוגבלת' קלאב'כ

deep ecologists ,כמו גם להסכים להתדיין במסגרת ה-WTO – נחיתות מובנית מוסד שבו יש להם. 

 

בשני הסעיפים הבאים אנסה לשרטט את קווי המתאר של דיאלוג פרגמטי כזה בשתי הזירות  

 .האמורות
 

 

 של ארגון הסחר העולמי' סביבתית'רפורמה  3.1

 

אילו שינויים מוסדיים יכולים להביא לאינטגרציה של העניין הסביבתי בהוויה המוסדית של 

. התמודדות עם הציפיות הפוליטיות מהארגון, בראש ובראשונה, ילדעת, שאלה זו מחייבת? WTO-ה

אלא .  התמקד באופיו הלא דמוקרטי של הארגוןWTO -אלמנט מרכזי בביקורת הסביבתית כנגד ה

הארגונים הסביבתיים ביקרו באופן , מחד גיסא. בסתירה פנימית, בהקשר זה, שהטיעון הסביבתי לקה

ואת האטימות הקוגניטיבית של הארגון ביחס , WTO- של המסחרית-חריף את האוריינטציה הפרו

,  לדיון פלורליסטיWTO-ביקשו להפוך את הדיון הפוליטי והמשפטי ב' ירוקים'ה. לענינים סביבתיים

טענו הארגונים , את הרפורמה הזו צריכה להוביל. 'טוענים'שיהיה פתוח למגוון רחב של טיעונים ו

לפחות כל עוד לא ניתן להפנות סכסוכים מעין אלה  (WTO-המערכת המשפטית של ה, הסביבתיים

). לאומיים-בסכסוכים סביבתיים בין' המילה האחרונה'להכרעה בפורום גלובלי אחר שלו תהיה נתונה 

- ושל המערכת המשפטית של הWTO-יביא להתעצמות של ה, אם יישא פרי, שהטיעון הסביבתי, אלא

WTOת מאזנת ירכשו הטריבונאלים של הבהעדר סמכות סביבתית גלובלי.  בפרט-WTO מגוון רחב 

) כגון קבילות של ראיות וזכות עמידה(החל מסמכות להכריע בשאלות פרוצדורליות : של סמכויות

ונקודת האיזון הראויה בין הערך , ערכן האמפירי של ראיות(וכלה בסמכות להכריע בשאלות מהותיות 

 ). הסביבתי לערך של סחר חופשי
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 אינה מתיישבת עם הביקורת WTO-מורה של המוסדות השיפוטיים של הההעצמה הא

הפקדת הרפורמה הקוגניטיבית והפוליטית של דיני , מהפן התאורטי. WTO -הדמוקרטית כנגד ה

, מהפן המעשי. 'ירוקה'הסחר בידי גוף אחד אינה מתיישבת עם הרוח הפלורליסטית של הביקורת ה

סוגלת לעמוד בנטל שהטיעון הסביבתי מבקש להטיל  מWTO-ספק אם המערכת המשפטית של ה

 - ללא הרחבה מקבילה של הבסיס החברתי עליו נשען הארגון – WTO-הרחבת הסמכויות של ה. עליה

בכך עלולה להיפגע לא רק יכולתו של . WTO-עלולה להעמיד בסכנה את הלגיטימיות החברתית של ה

 - לקיים את המטרה למענה הוקם WTO-של האלא גם יכולתו ,  לקדם את העניין הסביבתיWTO-ה

 .פיקוח על מערכת הסחר העולמית

 

כל נסיון לתת מענה לביקורת של הארגונים הירוקים צריך אם כך להתמודד גם עם הפרדוקס  

אשר יבטיחו מחד , הפתרון טמון ביצירת הסדרים מוסדיים יצירתיים. הדמוקרטי שביקורת זו מציבה

יפעלו להרחבת , ומאידך גיסא, ר יהיה רגיש יותר לנושאים סביבתייםשהשיח של דיני הסח, גיסא

הסדרים אלה צריכים להישען לדעתי על שתי . הקהילה שבה מתקבלות ההחלטות בנושאי סחר

 לוותר על WTO-אימוץ התפיסה הפלורליסטית יחייב את ה. שיתוף ופלורליזם רעיוני: פרדיגמות

 WTO-ת שיח פלורליסטי בתוך מערכת הסחר תחייב את היציר. ההגמוניה של השיח המרכנטיליסטי

, מתווה את המסלול המעשי' שיתוף'הרעיון של . לפתוח את עצמו לעולמות אחרים של שיח

. בשיח פלורליסטי, המאפיינת את הארגון היום, שבאמצעותו ניתן להמיר את האחידות הרעיונית

 אשר יכולים לתמוך וליתן תמריץ ,הרעיון של שיתוף כולל מגוון רחב של הסדרים מוסדיים

רעיון השיתוף אינו מחוייב לפרשנות . להתפתחות דיאלוג אמיתי בין קהילות ועולמי שיח שונים

 אינו WTO-במובן זה הניסיון לגרום לרפורמה מוסדית של ה. קונקרטית של האידיאה הדמוקרטית

 directly'גמת החזון של דו, להיות מבוסס על אידיאות דמוקרטיות רדיקאליות, לדעתי, צריך

deliberative democracy'.103 להשקפות כאלה אין כל סיכוי להתממש במסגרת הפוליטית הנוכחית 

. WTO-ואימוצן כאבן בוחן עקרונית עלול לפגוע בכל ניסיון פרגמטי לשיפור המבנה של ה, )?ובכלל(

באופן טוב יותר עם  להתמודד WTO-יאפשר לדעתי ל, מימוש יצירתי של שתי הפרדיגמות האלה

הן על ידי יצירת בסיס חברתי רחב יותר ; ממדיים המאפיינים את הזירה בה הוא פועל-האתגרים הרב

והן על ידי יצירת כלים ,  אותה לגיטימציה חברתית שהוא כה חסר כרגעWTO-שעשוי להעניק ל

 .נאותים יותר להתמודדות עם המורכבות האמפירית של דילמות סביבתיות

  

                                                           
 collective decision-making that“:  מתייחס לתהליך הדמוקרטי כאל’direct deliberation‘הרעיון של  103

proceeds through direct participation by and reason-giving between and among free and equal citizens”. .
 arena in which free and equal citizens reflect on and seek to advance common"  -הבימה הציבורית מתפרשת כ 

aims".ראו: Cohen, Joshua and Charles Sabel. 1997. "Directly-Deliberative Polyarchy." European Law 
Journal 3:313-42, pp. 314, 337; Habermas, Jurgen. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a 

Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by W. Rehg. Cambridge, Mass.: MIT Press..  
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הערותיי בהקשר זה יעסקו ? לקחים קונקרטיים ניתן להפיק מהטיעון הכללי שהוצג לעילאילו 

- UNEP –ם " קשור לשילובה האפשרי של התוכנית הסביבתית של האוהאחד. בשלושה נושאים

 השלישי. WTO-קשור לשילובם של ארגונים סביבתיים ב, השני WTO.104-במערך קבלת ההחלטות ב

אחת מהדרכים בהם ניתן להרחיב את המסגרת הארגונית . WTO-שפטי בנוגע לאופיו של הדיון המ

 במערך קבלת ההחלטות UNEPהיא על ידי שילוב משמעותי יותר של ,  בהקשר הסביבתיWTO-של ה

הוא מהווה כיום את , WTO- אינו נהנה ממגוון רחב של סמכויות כמו הUNEP-למרות ש. WTO-ב

 UNEP שילובו של 105.עיות סביבתיות ברמה הגלובליתאשר מטפל בב, לאומי המרכזי-הגוף הבין

 .  ישרת מספר מטרותWTO-במערך קבלת ההחלטות ב

 

המומחיות , שנית. WTO-הוא יעגן את הנושא הסביבתי במערך המוסדי של ה, ראשית

 להתמודד באופן טוב יותר עם הלימוד והעיבוד של WTO- תאפשר לUNEPהמקצועית של 

את התמה הסביבתית כעלה תאנה ' נצל'לל זאת זיהוי של נסיונות לובכ(אינפורמציה סביבתית 

שאפיין את הפסיקה ' קוגניטיבי'בכך ניתן יהיה לפרוץ את המחסום ה). לחקיקה פרוטקציוניסטית

ירחיב את ,  בתהליך קבלת ההחלטותUNEPהשילוב של , לבסוף .WTO- ובGATT-הסביבתית ב

. סביבה- בסכסוכי סחרWTO-רחבה יותר להכרעות של הויעניק לגיטימציה חברתית , מעגל האחריות

 יהיה משמעותי הוא חייב להעניק לארגון מעמד משמעותי יותר WTO- בUNEPעל מנת ששילובו של 

 UNEP -על ידי מתן זכות עמידה פורמלית ל, למשל,  ניתן להשיג יעד זה106.'בר שיח'או ' משקיף'משל 

 לצורך בחינת הרקע UNEP-על ידי הסתייעות ב, בכל הליך משפטי הכרוך בשאלות סביבתיות

 למנות את אחד UNEP על ידי מתן זכות לדירקטור של 107,סביבה-האמפירי של סכסוכי סחר

מינוי של שופט בעל רקע סביבתי . השופטים בכל פאנל שידון בסכסוך הכרוך בשאלות סביבתיות

ינוס האחרון שנערך בדוהא בכ.  יכול להשלים את המהלך Appellate Body -להרכב הקבוע של ה

הצדדים התחייבו לפתוח במשא ומתן על מנת ליצור פרוצדורות לחילופי . נעשה צעד ראשון בכיוון זה

מזכירויות של אמנות סביבתיות (לאומיים - לארגונים סביבתיים ביןWTO -אינפורמציה בין ה

                                                           
104  United Nations Environmental Programme . עוד עלUNEPראו  :www.unep.org. 

 נהנים אמנם מסמכויות – כגון המזכירויות של אמנות סביבתיות בין לאומיות –גופים סביבתיים אחרים  105
 צריך להוביל את UNEP- על כך שכי קיימת הסכמה בין לאומית רחבה, עוד יצוין. גלובליות אולם הן מוגבלות בהיקפן
 Nairobi Declaration On The Role And Mandate of The United Nations: ראו. המאבק הסביבתי ברמה הגלובלית

Environment Programme, 1997.  
106 UNEP נהנה כבר היום ממעמד של 'observer'הטיעון .  בדיונים של הועדה על סחר חופשי ואיכות הסביבה

 . WTO - מעמד מרכזי יותר בתהליך קבלת ההחלטות בUNEP -ט חותר להקנות לבטקס
.  אשר דן בזכותם של הפנאלים לבקש אינפורמציהDSU- ל13בהקשר זה הפאנלים יכולים להשתמש בסעיף  107

הפאנלים קובע כי ) 2(בעניינים טכניים או מדעיים סעיף קטן . הסעיף קובע כי לפנלים זכות לבקש אינפורמציה מכל גורם
בכל הקשור לעניינים סביבתיים ניתן לאמץ פרוצדורה . ח בעניין" אשר תגיש לפאנל  דוexpert review groupרשאים להקים 

 . תרכז את קבוצת המומחיםUNEPלפיה 
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 -לאומיים ב-ים ביןולקבוע קריטריונים למעמד של משקיף לארגונים סביבתי) מולטילאטרליות

WTO.108  

 
- לשם הרחבת המעגל המוסדי של קבלת ההחלטות בUNEPהקושי העיקרי בהסתמכות על  

WTO , טמון בכך שההסתמכות עלUNEP) או על מזכירויות של אמנות סביבתיות מולטילאטרליות (

חימה ת. לאומיים-תוחמת את השיח הסביבתי לקהילה הבירוקרטית עליה נסמכים הארגונים הבין

לארגונים סביבתיים לא ממשלתיים . כזו אינה עולה בקנה אחד עם השאיפה ליצור שיח פלורליסטי

)“NGOs”(109שילובם של .  יכול להיות תפקיד חשוב בשבירת ההגמוניה הבירוקרטית האמורהNGOs 

 לא ברור כיצד ניתן במישור הפרוצדורלי. בהליך המשפטי מעורר עם זאת שאלות משפטיות קשות

מציבים , WTO-והתקציב המוגבל של ה, לוח הזמנים הצפוף. גבר על הדילמה של זכות עמידהלהת

פתיחת התהליך , יתר על כן. מגבלה ברורה על מספר הארגונים שיוכלו להשתתף בהליך המשפטי

לארגונים סביבתיים תחייב מטבע הדברים גם את שיתופם של ארגונים לא ממשלתיים אחרים כגון 

יצירה של קריטריון צודק ושוויוני שיברור בין הארגונים השונים . ים וארגוני עובדיםארגונים כלכלי

-גם אם נתיר לארגונים סביבתיים להשתתף בהליך המשפטי ב, במישור המהותי. מהווה אתגר קשה

WTO ,שיתוף הארגונים . הנטל לבחון את טענותיהם יישאר בידי המערכת המשפטית של הארגון

 אפשרות להתערב בעניינים הקשורים ללב ליבה WTO-המשפטי יעניק למעשה להסביבתיים בהליך 

יותר ' ראויים' על ידי הכרעה בשאלה איזה ארגונים -הן ברמה הפוליטית , civil society -של ה

 על ידי שיפוט קוגניטיבי או ערכי של –והן ברמה הערכית , WTO-להשתתף בתהליך המשפטי ב

 כלל לא ברור האם לארגונים סביבתיים ולחברה 110. הסביבתייםהטיעונים שישמיעו הארגונים

 סמכויות רחבות WTO-האזרחית בכלל צריך להיות אינטרס להפקיד בידי המערכת השיפוטית של ה

 . כאלה מעין אלה

    

 במובנו של מונח זה –' נציגים'קושי נוסף טמון בעובדה שארגונים סביבתיים אינם משמשים 

 אינו מהווה WTO-שילובם הפורמלי ב.  של החברה הגלובלית-יה המערבית בפרקטיקה של הדמוקרט

- בNGOsנוכח קשיים אלה הסדרי השיתוף של . על כן מימוש אמיתי של האידיאה הדמוקרטית

WTO וזכות הצבעה ( אינם צריכים לדעתי להתבסס על מתן זכות טיעון מלאה בהליך המשפטי

                                                           
 דיונים בענין CTE –מאז הכנס בדוהא נערכו במסגרת ה . Doha Ministeral Declaration, para. 31(ii): ראו 108

 .טרם הושגה הסכמהזה אולם 
המנוהלים על ידי פרטים ולא על ידי ,  הם ארגונים פרטייםNGOs, מדינתי-שהוא ארגון בין, UNEP-להבדיל מ 109

  .מדינות או שלוחיהם
 Appellate Body-בעניין השרימפס ה, מחד גיסא.  טרם מצא פתרון ראוי לדילמה האמורהAppellate Body-ה 110

גם אם הטיעונים נשלחו לפאנלים באורח עצמאי ,  של ארגונים סביבתייםAmicus Briefsהחליט להתיר לפאנלים לקבל 
)unsolicited) ( באותו עניין החליט ה, מאידך גיסא).  להחלטה91 – 89סעיפים-Appellate Body שלא להתייחס לתוכנם 

, מכך). 91סעיף (יקאית של הטיעונים שהוגשו מטעם הארגונים הירוקים מאחר שהם לא אומצו על ידי המשלחת האמר
-שבכך רוקן ה, ברי. שום ערך אוטונומי' ירוקים' אין לטיעונים של הAppellate Body-עולה שלדעת ה, לכאורה

Appellate Body מכל תוכן ממשי את ההחלטה הפרוצדורלית לאפשר לארגונים ירוקים להגיש Amicus Briefs. 
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ו לארגונים סביבתיים להשתתף בשיח הציבורי שמלווה אלא על הסדרים שיאפשר) בפורומים אחרים

הסדרים אלה צריכים לשפר את הנגישות של ארגונים סביבתיים לפורומים בהם . WTO -את ה

 הם יכולים לכלול זכות השתתפות והבעת 111.'מייצר'ולמידע שהארגון , WTO -מתקבלות ההחלטות ב

זכות  (WTO- לערכאות השיפוטיות של הAmicus Curiaדעה בפורומים שונים וזכות להגיש תזכירי 

 עשה מאמצים WTO-יצוין שה). WTO-שכבר קיימת הלכה למעשה אם כי אינה מעוגנת בהסכמי ה

הן על ידי בניית , הארגון ואת קשריו עם ארגונים סביבתיים' שקיפות'בשנים האחרונות לשפר את 

והן על ידי פיתוח של , ל ידי הארגוןאשר כולל כמעט את כל המסמכים שיוצרו ע, אתר אינטרנט מקיף

 . יש צורך במאמצים נוספים בכיוון זה112. לארגונים סביבתייםWTO-דיאלוג בין ה

 

היה , אחד מהאפיקים שבהם באה לידי ביטוי המורשת המרכנטיליסטית במישור המשפטי

בכל הקשור בסכסוכים WTO - ובGATT-הפאסיביות השיפוטית של הטריבונאלים השונים ב

 -ובעיקר המבנה המיוחד של מערכת יישוב הסכסוכים של ה, WTO- לGATT-המעבר מה. בתייםסבי

WTO) ה- DSU( ,שתרם אף הוא לפאסיביות  של הטריבונאלים השונים של ה, יצר אילוץ נוסף-

WTOבניגוד למערכת הקונסנסואלית של ה113. בתחום הסביבתי -GATT ,אחד-שדרשה הסכמה פה ,

מערכת יישוב , GATT- ההחלטה של הפאנל במועצת הלאשרורוהן , שיפוטי של הפאנל הלהקמתוהן 

מבטיחה כי לכל מדינה תהיה זכות בלתי מסויגת ) DSU -ה (WTO -הסכסוכים החדשה של ה

 אף קבע מסגרת נוקשה DSU- ה114.אשר יסתיים בהכרעה שיפוטית, לפתוח בהליך משפטי) בעיקרה(

 החל משלב הגשת התלונה ועד למתן -יך המשפטי של לוחות זמנים שבגדרה צריך להתנהל ההל

 למרות שהאפשרות the Appellate Body.(115(ובערכאת הערעור ) הפאנל(החלטה בערכאה הראשונה 

 לא העניק למערכת השיפוטית DSU- הDSU,116-של פתרון סכסוכים בהליך של פישור מוזכרת ב

האופי . ת הצדדים להליך של פישורכלים פרוצדורליים שהיו יכולים לאפשר לטריבונלים להוביל א

 win-lose -ל, במידה רבה, WTO-אשר הפך את הדיון  ב, WTO -של ההליך המשפטי ב' לעומתי'ה

contest ,גם הוא ביכולתה של המערכת לקדם פתרונות של פשרה לדילמות סביבתיות, לפיכך, פגע .

                                                           
, וטענות הצדדים, כיום ההליך המשפטי.  הוא הדיון המשפטיאחד מהנושאים המובהקים שבהם יש צורך בשינוי 111

  .לסגירות זו אין מקום. סגורים לציבור
:  NGOs- שמוקדש לWTO-את החלק באתר ה, למשל, ראו 112

http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm.  
  .Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes ("DSU") -ה 113
 על מנת שזה  Dispute Settlement Body-כיום נדרש קונסנזוס ב.  הפך את דרישת הקונסנזוס על פניהDSU-ה 114

 Appellate Body/ את החלטת הפאנללא יאשראו , )DSU- ל6סעיף ( לבקשת מדינה מתלוננת להקים פאנל לא ייעתר
  ). DSU- ל(14)17 - ו(4)16סעיפים (

, (9)12, (8)12ראו סעיפים . לאף אחד מהגופים אין סמכות לדחות את מועד מתן ההחלטה באופן משמעותי 115
 .   DSU -ל, (5)17,  (12)12

 מעמד מיוחד בקידום WTO- חשיבות מיוחדת מאחר שהוא מקנה לדירקטור של ה(6)5לסעיף . DSU- ל5סעיף  116
 :הליכי פישור

“The Director-General may, acting in an ex officio capacity, offer good offices, conciliation or mediation with 
the view to assisting Members to settle a dispute”.  
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של הדיון המשפטי ' לעומתי'גם עם האופי ה, לפיכך,  צריכה להתמודדWTO-הרפורמה המוסדית ב

 צריכים להינתן כלים פרוצדורליים נאותים שיאפשרו WTO-למערכת השיפוטית של ה. הנוכחי

 . לטריבונאלים השונים לקדם הליכי פשרה

 

 Appellate-וה(בהקשר זה קיימת חשיבות מיוחדת לדעתי להרחבת סמכויות הפאנלים 

Body (הצר שנקבע בסד הזמנים .  בניהול ההליך ומתן ההחלטה-WTO אינו מאפשר לעיתים דיון 

, במקרים הראויים, לפאנלים צריכה להינתן הסמכות. מעמיק בהיבטים הלא מסחריים של הסכסוך

כך . על מנת לאפשר לצדדים לדון בפתרונות ישירים לבעיות סביבתיות, את לוח הזמנים' הגמיש'ל

לאפשר לצדדים לדון , החלטה בשנהבעניין השרימפס יכול היה הפאנל לדחות את מתן ה, למשל

בתקופה זו באמנה שתסדיר את במישרין את דייג השרימפס ולהודיע לצדדים כי החלטתו הסופית 

גמישות בניסוח ההחלטה יכולה .  במהלך המשא ומתן– בפועל –תיקח בחשבון את העמדות שיציגו 

לתת החלטה , למשל, ל היהבעניין השרימפס הפאנל יכו. אף היא לסייע בקידום פתרונות של פשרה

ולקבוע כי תוקפה של ההחלטה יוארך רק אם במהלך השנה , זמנית לטובת המדינות העותרות

האמורה יציגו בפניו העותרות ראיות על כך שעשו ניסיון של ממש לפתור את את הבעיה הסביבתית 

 כי כל  הינה כזו שהדרישה האמריקאיתTEDs-או שהעלות של התקנת ה, באמצעות משא ומתן

 117. אינה סבירהTEDs-ספינות הדייג שלהן יצוידו ב

 

 )Mediterranean Free Trade Zone -ה(אזור הסחר העתידי באגן הים התיכון  3.2

 

לקח אחד קשור להתנהלות הפנימית של המשק ? מהם הלקחים ממאמר זה לישראל

מצביעה על כך ,  לעיל2.1.1שממצאיה נסקרו בקצרה בסעיף , הספרות הכלכלית המודרנית. הישראלי

והפיתוח הכלכלי המואץ שנלווה אליה עלולים לגרור תוצאות סביבתיות , שליברליזציה במדיניות סחר

המשק הישראלי עבר בשנים האחרונות תהליך מואץ של פתיחה כלפי חוץ וגידול כלכלי מואץ  . קשות

 118.תיות של תהליך זה מבלי ליצור מערכת תכנונית מסודרת שתוכל לבקר את ההשפעות הסביב-

, למשל( בין במסגרת המשרד לאיכות הסביבה ובין במסגרת משרד אחר –הקמה של מערכת כזו 

נוגע להתנהלות החיצונית של מדינת ,  הלקח השני119.היא מחוייבת המציאות) משרד ראש הממשלה

יבות בהקשר זה קיימת חש.  בעיקר בהתקשרות בהסכמי סחר חופשי עם מדינות שלישיות–ישראל 

                                                           
. WTO -בכנס בדוהא הסכימו הצדדים לפתוח במשא ומתן על שינויים במערכת יישוב הסכסוכים של ה  117
 . Doha Ministeral Declaration, para. 30:ראו
: ביניהן,  ישראל חתמה בשנים האחרונות על הסכמי סחר חופשי עם מדינות נוספותWTO-בנוסף לחברותה ב 118

, טורקיה, סלובקיה, כיה'צ, קנדה, )איסלנד, נורבגיה, ליכטנשטיין, שוויץ(א "אפט, ארצות הברית, האיחוד האירופי
ח בעניין זה של "ראו את הדו. ם ירדן שאינו הסכם סחר חופשיבנוסף קיים הסכם סחר מיוחד ע. פולין וסלובניה, הונגריה

-הסכמי הסחר החופשי הדו'וכן אסתי שרון וברוך פוקס , )www.mof.gov.il/customs/sahar.htm(מ "אגף המכס ומע
הרבעון הישראלי ',  והשפעתם על התפתחות הסחר של ישראל עם המדינות החתומות1997-צדדיים שנכנסו לתוקף החל מ

  .    40 – 21' עמ, 98ה " כיסיםלמ
בין הגופים שמעורבים . ריבוי הסמכויות בתחום הסביבתי מקשה מאוד על פיתוחה של מערכת תכנון נאותה  119

רשויות התכנון , משרד החקלאות, את משרד התשתיות, בנוסף למשרד לאיכות הסביבה, בתחום הסביבתי אפשר למנות
 .רשות שמורות הטבע ועוד, נציב המים, הקרן הקיימת, מינהל מקרקעי ישראל, )יהובפרט המועצה הארצית לתכנון ולבני(
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מאחר שתכנית . מיוחדת לדעתי לתכנית להקים אזור סחר חופשי שיקשר בין אירופה למזרח התיכון

בין היתר בגלל שמימושה תלוי בהצלחתו של (זו לא זכתה עד היום לתהודה רבה בציבור הישראלי  

לאחר מכן אבחן את הבעייתיות של התוכנית מבחינה . אסקור בקצרה את פרטיה) תהליך השלום

 .יבתיתסב

 

שענינו פיתוח ,  הינו חלק מתהליך ברצלונה– MFTZ- ה–אזור הסחר החופשי המזרח תיכוני 

בין ) ומדעיים, תרבותיים, כלכליים, פוליטיים(במגוון רחב של תחומים , של דיאלוג עמוק יותר

ראשיתו של תהליך ברצלונה בועידה . האיחוד האירופי למדינות הים התיכון הלא אירופאיות

 מדינות האיחוד 15 בהשתתפות שרי החוץ של 1995 לנובמבר 28- וב27-יימה בברצלונה בשהתק

, קפריסין, ריה'אלג, ישראל( מדינות שותפות מחלקו הדרומי של אגן הים התיכון 12-האירופי ו

, הצהרת ברצלונה). טוניס וטורקיה, סוריה, הרשות הפלשתינאית, מרוקו, מלטה, לבנון, ירדן, מצריים

קידום , ראשית. תיכונית שלוש מטרות עיקריות-מזרח- את הועידה קבעה כי לשותפות האירושסיכמה

שיפור הרווחה הכלכלית של מדינות , שנית. השלום והביטחון באזור באמצעות דיאלוג פוליטי ובטחוני

על ידי הקמה הדרגתית של אזור סחר חופשי , בין היתר, השותפות על ידי שותפות כלכלית שתתבטא

והן את הסחר בין המדינות , יף הן את המסחר בין הקהילה לבין כל אחת מהמדינות השותפותשיק

, )rapprochement(קידום מערכת היחסים בין הקהילות השונות , שלישית. השותפות לבין עצמן

 מאחר שענינו של מאמר זה בקונפליקט שבין 120.באמצעות דיאלוג חברתי ותרבותי ברמת המיקרו

ולא אתייחס לאספקטים , יבה אני אתמקד באספקט הכלכלי של תהליך ברצלונהסחר חופשי וסב

 אין בכוונתי גם לנתח את הרקע ההיסטורי והמוטיבציות 121.הפוליטיים והתרבותיים של התהליך

  122.הפוליטיות השונות שקדמו להצהרת ברצלונה

 

-ה.  לקוםMFTZ- כתאריך יעד שבמסגרתו אמור ה2010תהליך ברצלונה קבע את שנת 

MFTZהמדינות השותפות גם את המדינות החברות 12-בנוסף לאיחוד האירופי ו,  אמור לכלול 

. להצטרפות לאיחוד האירופי' מועמד'א ואת המדינות המזרח אירופאיות שקבלו סטאטוס של "באפט

היא תקיף ) ערבי-ותנאי הכרחי לכך הוא הצלחה של תהליך השלום הישראלי(אם תתממש התוכנית 

. ותהפוך לאחד מאזורי הסחר החשובים בעולם) …צרכנים( מליון אנשים 800 – 600ייה של אוכלוס

שהסדר סחר כזה עלול לגרום לשינויים סביבתיים משמעותיים הן ברמה הפנים מדינתית והן , ברי

, מאחר שתהליך ברצלונה מצוי עדיין בראשיתו).  זיהום יתר של הים התיכון–למשל (ברמה האזורית 

עוגן נאות לעניין , דיין הזדמנות ליצור במערכת המוסדית שתפקח על אזור הסחר העתידיקיימת ע
                                                           

 :הנוסח המלא של הצהרת ברצלונה מצוי באתר 120
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/doc.htm . באתר זה ניתן למצוא גם תיעוד מלא של כל שאר

  . וספים הקשורים אליהההסכמים שנחתמו במסגרת התוכנית ומסמכים נ
 :Joffe, George. 1998. The Euro-Mediterranean Partnership: לדיון מקיף יותר בתהליך ברצלונה ראו 121

Two Years After Barcelona. Briefing No. 44, May 1998. The Royal Institute of International Affair, Middle 
East Programme, London; Rhein, Eberhard. 1996. "Europe and the Mediterranean: A Newly Emerging 

Geopolitical Area?" European Foreign Affairs Review 1:79-86.  
הייתה החשש , אחת מהסיבות המרכזיות שהניעו את הקהילה האירופית לפתוח בתהליך ברצלונה, כך למשל 122

חשש זה הינו כמובן תוצר של מתחים לאומיים ותרבותיים ). וטוניס, קומרו, יריה'אלג(מהגירה המונית מארצות המגרב 
  .  ומאידך גיסא מהווים את הסיבה לכינונו, מעיבים על סיכויי הצלחתו של התהליך, אשר מחד גיסא, עמוקים
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 מעורר סימני שאלה בדבר נכונות הצדדים MFTZ-תהליך היישום של ה, כפי שנראה להלן. הסביבתי

מאחר שהמצב .  לעגן את הנושא הסביבתי במוסדות הסחר העתידיים– ובעיקר האיחוד האירופי –

אינם מאפשרים היום קיומו , כמו גם אי הסימטרייה הכלכלית בין המדינות השונות, המדיני באזור

 MFTZ-האיחוד האירופי בחר לקדם את ה, של משא ומתן על הקמתו של אזור סחר חופשי כללי

בין האיחוד לבין ) association agreements(צדדיים -באמצעות חתימה על הסכמי סחר חופשי דו

 . MFTZ-כמים אלה יהוו את הבסיס להס. המדינות השותפות

 

הסכמים כאלה נחתמו עד היום עם מרבית מדינות השותפות לתהליך ברצלונה בינהן 

 למרות שהסכמי הסחר 124.מרוקו והרשות הפלסטינאית, לבנון, ירדן, טוניסיה, יריה'אלג 123,ישראל

את הקמתו של אזור כל ההסכמים מציבים כיעד .  עקרונות משותפיםשונים זה מזה הם כוללים מספר

מימוש ההסכם יהיה . WTO-אשר יעלה בקנה אחד עם הסכם ה, )בין המדינה לאיחוד(סחר חופשי 

כאשר האיחוד האירופי מתחייב בדרך כלל להסרה מיידית של המכסים על ייבוא של סחורות , הדרגתי

ית את בעוד שלמדינות השותפות ניתנת תקופת הסתגלות שבמסגרתה יוכלו להפח, תעשייתיות

ולפתוח תחומים , שירותים, להנהיג ליברליזציה הדרגתית של הסחר במוצרים חקלאיים, המכסים

כמו כן ההסכמים תובעים מהמדינות החתומות לאמץ . לתחרות) כמו רכישות ממשלתיות(נוספים 

ולהנהיג שינויים בדיני התחרות ובפרקטיקה של סובסידיות , מערכת מתקדמת של דיני קניין רוחני

 .  משלתיותמ

 

תוך ציפייה ', שמיכת טלאים' במתכונת של MFTZ-האסטרטגיה של מימוש פרויקט ה

הקשתה על יצירת עוגן , שהשותפות המולטילאטרלית תוקם על יסוד הסכמי הסחר הבילאטרלים

 MFTZ.125- של המדינות השותפות להמשותפיםאשר ייצג את האינטרסים הסביבתיים , אזורימוסדי 

אשר תפעל , פית ניסתה לתת מענה לקושי זה על ידי ייזום של תכנית סביבתית אזוריתהנציבות האירו

הצהרת ברצלונה הסמיכה את הנציבות האירופית להכין תוכנית סביבתית . במסגרת תהליך ברצלונה

                                                           
 Hirsch, Moshe. 1996. "The 1995 Trade Agreement: לדיון בהסכם בין ישראל והאיחוד האירופי ראו 123

Between the European Communities and Israel: Three Unresolved Issues." European Foreign Affairs 
Review 1:87-123.. 

בין האיחוד .  קיימים בין האיחוד למצרים וסוריה-  cooperation agreements -הסכמים מוגבלים יותר  124
לפרטים נוספים אודות .  קודם לתהליך ברצלונהקפריסין ומלטה קיימים הסכמי סחר חופשי שנחתמו, לטורקיה

:  והסטטוס המדוייק שלהם ראוEuro-Mediterranean Partnership –ההסכמים הבילטרליים שנחתמו במסגרת ה 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/doc.htm. 

רת הליך ברצלונה אינן פותרות את הבעיה שנכללו בהסכמים הבילטרליים שנחתמו בנסג, ההוראות הסביבתיות 125
 (1)50סעיף ). 50סעיף (ההסכם בין האיחוד האירופי לישראל כולל הוראה ספציפית שדנה בסביבה , כך למשל. האמורה
 :קובע כי

“The Parties shall promote cooperation in the tasks of preventing deterioration of the environment, 
controlling pollution and ensuring the rational use of natural resources, with a view to ensuring sustainable 
development and promoting regional environmental projects”. 

 מימי זיהום,  מפרט את הנושאים שבהם אמור להתמקד שיתוף הפעולה האזורי ובכלל זאת תהליך המידבור(2)50סעיף 
ההשפעה הסביבתית , פיתוח מערכות ניהול סביבתיות, חינוך סביבתי, הגנה על חופים, התפלת מי ים, אשפה, הים התיכון

אולם ערכה המעשי מוטל . הוספת ההוראה הסביבתית להסכם הסחר היא כמובן מבורכת. של פיתוח תעשייתי וחקלאי
גם הפרק .  ספציפי שבמסגרתו יתממש שיתוף הפעולה האזוריוריאז מתייחס  למנגנון אינובמיוחד מאחר שההסכם , בספק

הוראות דומות מופיעות גם בהסכמים . אינו כולל כל התייחסות למנגנון אזורי כזה) 75 – 67סעיפים (המוסדי של ההסכם 
 ). להסכם עם טוניסיה48- ו45סעיפים , למשל, ראו(הבילטרליים האחרים שנחתמו במסגרת תהליך ברצלונה 
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- Short and Medium-term Priority Environmental Action Programme (“SMAP”) . התוכנית

הכולל חמישה ,  התוכנית קבעה סדר עדיפות1997.126 לנובמבר 28-דינות השותפות באושרה על ידי המ

 Integrated Water management, Waste: נושאים שבהם אמור שיתוף הפעולה הסביבתי להתמקד
management, Hot Spots, Integrated coastal zone management, Combating 

Desertification.127 ן בכוונתי לסקור את פעילותה של במסגרת מאמר זה איSMAP128  אלא לבחון

האם השלד הארגוני שיצרה התוכנית מהווה משקל נגד ראוי : את ההיבט המוסדי של התוכנית ובפרט

 ? למערכת הסחר הנטווית במסגרת תהליך ברצלונה

 

במקביל . SMAP-הנציבות האירופית אמורה לרכז את היישום התכנוני והמעשי של ה

 SMAP: ירופית ולפורום שרי המדינות השותפות הוקמו שתי מסגרות נוספותלנציבות הא
Correspondents Network ,ו-NGOs Steering Committee . אחד מההישגים הבולטים של

אולם המבנה הארגוני . התוכנית הוא הניסיון האמיתי לקיים דיאלוג רצוף עם הקהילה האזרחית

אשר פועלת מזה ,  שהוא מתחרה במערכת הסביבתית הקיימת הינו בעייתי במובן זהSMAP-שיצרה ה

 Mediterranean Action Plan-מערכת זו הוקמה במסגרת ה. תקופה ארוכה באגן הים התיכון
(“MAP”)  של UNEPביניהן האיחוד האירופי ,  מדינות21 לאמנה שותפות 129. ואמנת ברצלונה

בהגנה על , בעיקרם,  במסגרתה עוסקיםאמנת ברצלונה והפרוטוקולים השונים שהתקבלו. וישראל

במישור המוסדי יישום האמנה והפרוטוקולים השונים הופקד . המערכת האקולוגית של הים התיכון

 UNEP/Co-ordinating( אשר יושבת באתונה UNEPיחידה אזורית של : בידי שני גופים עיקריים
Unit for the Mediterranean Action Plan ( וגוף חדש בשםMediterranean Commission on 

Sustainable Development , ופועל אף הוא תחת החסות של 1996אשר הוקם בשנת UNEP.130 

למרות הקשיים הפוליטיים שמאפיינים את אגן הים התיכון אמנת ברצלונה רשמה הישגים 

יעדים הגדרה של , בפרט בכל הקשור לפיתוח מערכת סדורה של פרוטוקולים סביבתיים, משמעותיים

 131.פוליטי באזור/והצבת הנושא הסביבתי על סדר היום הציבורי, אקולוגיים משותפים

                                                           
126 Euro-Mediterranean Ministerial Conference on the Environment, Helsinki, 28 November 1997.  
  .europa.eu.int/comm/environment/smap/home.htm:  מופיע באתר התוכניתSMAPתאור מפורט של  127
ו את אתר  והכיסוי התקציבי של התוכנית ראSMAPלסקירה של הפרוייקטים השונים שאומצו במסגרת  128

SMAP  ח של הנציבות האירופית" וכן את הדולעיל :Athens ministerial declaration (2002) and Report on the 
first five years of implementation (1997–2001) (EU Commission - Environment DG, 2003), available at: 

http://europa.eu.int/comm/environment/smap/5_year_broch_en.pdf.  
129 Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (“Barcelona 

Convention”), 16 February 1976, Barcelona . ובכלל זאת ישראל והאיחוד האירופי,  מדינות21על האמנה חתמו .
ממקורות ,  העוסקים בהיבטים שונים של זיהום הים התיכוןבמסגרת אמנת ברצלונה התקבלו מספר רב של פרוטוקולים

פרטים מלאים על אמנת ברצלונה והפרוטוקולים הנלווים ניתן למצוא באתר הבית של ). אניות(יבשתיים וימיים 
 .  www.unepmap.org: התוכנית

מרכזת את  Mediterranean Trust Fund -ה.  פועלים שלושה גופים נוספים שראויים לאזכורMAPבמסגרת  130
, ראשית.  פועלים שני מנגנונים נוספיםUNEPבמסגרת יחידת התאום של . MAPההיבטים הפיננסיים של כלל פעילויות 

אשר , יחידה להערכה של זיהום מי הים התיכון, שנית. אשר פועלות באזורים שונים בים התיכון, שש יחידות אזוריות
  .ראות האמנה ולפקח על האפקטיביות של היישוםתפקידה לסייע למדינות החברות ליישם את הו

 Haas, Peter. M. 1990. Saving the: לניתוח פוליטי של התהליכים שאפשרו החתימה על אמנת ברצלונה ראו 131
Mediterranean - The Politics of International Environmental Cooperation. New York: Columbia 

University Press .  
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- והמערכת הארגונית המקבילה שהוקמה במסגרת הSMAP הפיצול בין המסגרת של 

Mediterranean Action Plan למרות הצלחתה של .  מעורר מספר סימני שאלהMAP ביצירת 

כמו גם , בעיות תקציביות. הישגיה המעשיים היו פחות מרשימים, מסגרת נורמטיבית מולטילאטרלית

מכשולים פוליטיים הקשו על היישום המעשי של אמנת ברצלונה והפרוטוקולים השונים שהתקבלו 

 הזרמת משאבים כספיים ופוליטיים למסגרות אחרות תיפגע ביכולתם של המוסדות 132.במסגרתה

ופוליטית שבלעדיה לא ניתן לקדם את אמנת  לגייס תמיכה כספית MAPשהוקמו במסגרת של 

 לא הציבה תכנית ברורה שתבטיח את העיגון המוסדי של הנושא SMAP, יתר על כן. ברצלונה

 הדרך הטובה 133.תיכוני-מזרח-הסביבתי במסגרת מוסדות הסחר העתידיים של אזור הסחר האירופי

 באופן MAPלב את המערכת של  היא לשMFTZ-ביותר ליצור עוגן מוסדי לנושא הסביבתי במסגרת ה

 ולא הבירוקרטיה של האיחוד MAPהיעד צריך להיות שהמערכת של . ברור בתהליך ברצלונה

 134.תהיה אמונה על קידומו של הנושא הסביבתי) אשר אינה מחויבת רק לעניין הסביבתי(האירופי 

ואשר מעורבתו , SMAP-כמי שנושא בעיקר הנטל הכספי של ה, שלאיחוד האירופי, עם זאת, ברור לי

' היפרד'יהיה קשה ל, )לא בהכרח סביבתיות(בתהליך ברצלונה משקפת מגוון רחב של מוטיבציות 

 .MAPמסמכותו לטובת 

 

  סיכום .4

 

לשוחרי הסחר ' ירוקים'הרטוריקה הדמגוגית שאפיינה את הדיאלוג שהתנהל בסיאטל בין ה

-אשר הציגה של ה', ירוקה'ריקה ההרטו. החופשי לא יצרה בסיס להתפתחותו של דיאלוג פרגמטי

WTOהכוללת הן את התאגידים (מאפיוזית גלובאלית -אשר שולט ברשת סמי, גלובלי' עריץ' כ

, לאומית-קרן המטבע הבין, והן ארגונים כלכליים אחרים כמו הבנק העולמי, לאומיים-הכלכליים הרב

שאבים הטבעיים של כדור שכל מטרתה ניצול חסר מעצורים של המ, )ולשכת המסחר הבין לאומית

נטתה , קהיליית הסחר החופשי מצידה. WTO-עם הלא יצרה בסיס לדיאלוג קונסטרוקטיבי , הארץ

 הגדיל לעשות כאשר כינה International Herald Tribune -ה(בביטול ' ירוקים'להתייחס למפגינים ה

                                                           
 Skajaerseth, Jon. B. 1996. “The 20th Anniversary of the Mediterranean Action Plan: Reason: ראו 132

to Celebrate?" Green Globe Yearbook:47-53  .  
במסגרת האיחוד האירופי איזון זה הושג על ידי עיגונו של האינטרס הסביבתי במערכת מסועפת של הוראות  133

 שכן MFTZ-אולם תשתית נורמטיבית ומוסדית זו לא תהיה רלבנטית ל. ת  מוסדית ברורהויצירת תשתי, נורמטיביות
 באמנה שהקימה את הקהילה האירופית. תהליך ברצלונה אינו צופה הצטרפות של המדינות השותפות לאיחוד האירופי

Treaty establishing the European Community) ( קיים פרק שלם המוקדש לסביבה) בנוסף ). 176 – 174סעיפים
, לעקרונות הכלליים הקבועים בסעיפים אלה הקהילה האירופית יזמה ומימשה תהליך מעמיק של הרמוניזציה חקיקתית

. סביבתיים שנוהגים בקרב מדינות הקהילה בספקטרום רחב של נושאים אשר עסק בהסדרה פרטנית של הסטנדרטים 
. הממונה על התחום של איכות הסביבה) Directorate-General - DG(ברמה המוסדית קיים בנציבות אגף ספציפי 

 Kiss, A. And D. Shelton. 1993. Manual of European, למשל, לסקירה מפורטת של הדין הסביבתי בקהילה ראו
Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press.  

 סמכויות גדולות יותר UNEP- ש ביקשה להקנות לWTO-הטיעון האמור מתיישב גם עם הצעתי בהקשר של ה 134
ראו , הנציבות האירופית מודעת לצורך בשיתוף פעולה עם מוסדות אמנת ברצלונה. בתהליך קבלת ההחלטות בארגון

-אולם לא נראה שהיא מוכנה לוותר על עצמאותה של תוכנית ה, לעיל 128ש "ה,  להצהרת אתונה12-15סעיפים , למשל
SMAP.   
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 תוך שהיא מציגה את Noah's ark of flat earth advocates"(,135"את המפגינים הירוקים כאוסף של 

. כדרך היחידה להשגת רווחה כלכלית גלובלית, WTO- והGATT-המרכנטיליסטית של ההפרקטיקה 

פיתוחו של דיאלוג פרגמטי יחייב נטישה של הרטוריקה הלוחמנית שאפיינה את המפגש בין שני 

 . המחנות מאז סיאטל

 

האחד מבוסס . ס לדיאלוג פרגמטישיכולים לשמש בסי, מאמר זה הציע שני מתווים אפשריים

המתווה השני . ועל ההבחנה בין השיח הכלכלי לשיח המרכנטיליסטי, על התאוריה של כשלי שוק

לפיהם דילמות סביבתיות הן בראש , התבסס על התזה של אקולוגיה פוליטית ועל הרעיון של שיתוף

ללמוד כיצד לחיות זה )  אותנובני אדם והטבע הסובב(המחייבות אותנו , ובראשונה בעיות פוליטיות

 של המאמר ניסה לשרטט את קווי המתאר של דיאלוג פרגמטי כזה ואת ההסדרים 3פרק . בצד זה

ברור ? האם יש סיכוי כי הצדדים לויכוח ינטשו את הרטוריקה. המוסדיים אשר יאפשרו את מימושו

שתפסו במשך , נטיליסטייםלי כי ללא לחץ ציבורי משמעותי יהיה קשה לשנות את כללי המשחק המרכ

אפשר , במובן זה.  מקום מרכזי בשיח ובמוסדות של קהילת הסחרGATT-שנות התהוות ה

 הינה אמצעי שקשה יהיה לוותר - ככל שיש בה כדי לתרום ליצירת לחץ כזה -'  ירוקה'שהרטוריקה ה

 .עליו
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