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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تالسياسالجنة 
 األولاالجتماع 
 2019كانون األول/ديسمبر  9-8 عّمان،

 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 زـموج

 العربية الحرة التجارة ةمنطق اتفاق أداء قصور وراء الكامنة األسباب استقصاء إلى الوثيقة هذه تهدف
 قارنتو .فيه المتضمنة الداخلية والقيود كامال   تنفيذا   تنفيذه تعترض التي العوائق دراسة خالل من ،الكبرى
 ،الصلة ذات التجارية االتفاقيات من غيره بينو تفاقاال هذا من مختارة رئيسية فصول ىومحتو حكامأ بين
 تعزيزل هتحديث ينبغي نهأ والواقع .هتحديث في قدما   للمضي المحتملة والسبل ضروريةال التغييرات تحديد ةبغي
 ذاك عن ا  تمام مختلف عالم في المنطقة، عبر واألشخاص األموال ورؤوس والخدمات السلع ةحرك ةحري
  .ةمر أول فيه وضع الذي

 لياتآ )ج( الجمركية؛ غير الحواجز )ب( ؛أالمنش قواعد (أ) التالية: العناصر ىعل الورقة هذه ّكزوتر
 وسياسات الفكرية الملكية وحقوق والعمل المال سأر ةوحرك الخدمات دراجإ )د( المنازعات؛ ةتسوي

 اآلن حتى عمله تم ما أن بينتو .الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة إطار في أخرى، أمور بين المنافسة،
 األموال ورؤوس واألفكار والخدمات لسلعا نقلل ضروريال االنضباط لتوفير كاف   غير المسائل هذه يشأن

 تعزيزب نتاجات اإلشبك تطوير يتيح أن تفاقاال تحديث شأن ومن .ميسورة وتكلفة وأمان بسرعة والفنيين
 وتحسين الملموسة وغير الملموسة لألصول ضمانات وتوفير العربية المنطقة في التجارية األعمال ةممارس
 .ظيميةنالت اللوائح وتقارب ةمواءمب قدما   الدفعو التجارية ألعمالاب للقيام المحلية روفالظ

 ةمدعو آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في األعضاء الدول في التجارية السياسات لجنةو
 .قدما   المضي سبل على تعليقات وإبداء الوثيقة هذه في الواردة المقترحات استعراض إلى



E/ESCWA/C.6/2019/9 

 
-2- 

 

 

 المحتويات

 الصفحة    الفقرات

 3 5-1  ......................................................................................... مقدمة

 الفصل

 الطبيعة المتغيرة للتكامل االقتصادي واألثر المحدود التفاق منطقة التجارة  -أوالا 
 4 14-6  ..............................................................  الكبرى الحرة العربية 

ا   6 41-15  .......... الكبرى السبل المؤدية إلى تحديث اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية -ثانيا

 7 21-16  .................................................................. قواعد المنشأ -ألف 
 8 24-22  ....................................................... التدابير غير الجمركية -باء 
 8 32-25  ...................................................... آليات تسوية المنازعات -جيم 
 11 35-33  ...................................................................... الخدمات -دال 
 12 41-36  ................................................... راس المال والعمالحركة  -هاء 

ا   13 45-42  ......................................................................... االستنتاجات -ثالثا

 
 
  



E/ESCWA/C.6/2019/9 

 
-3- 

 

 

 ةمقدم

 تحسين ةبغي ،األعضاء البلدان في بنيويال التحول وتعزيز تيسير إلى االقتصادي التكامل مخططات تهدف -1
 توفرةالم السوق توسيعو التنافسية، القدرة متينوت ،ةجديدة نسبي مزايا وتطوير ،وفرةالمت الموارد تخصيص ةفعالي

 قاعدتها ىمستو ورفع وتوسيع االتكنولوجي نقل عملياتو الحجم وفور من االستفادة حينئذ يمكنها التي للشركات
 تقليل مع أعضائها بين التجارة توليد إلى التجارية االتفاقات تؤدي أن يفترض المناسبة، الظروف وفي .اإلنتاجية
 مستويات وتحسين االقتصادي النمو برعاية الهدف يتمثل النهاية، وفي .ىدناأل الحدّ  إلى التجارة وانكماش انحراف
 مشترك. رخاء ةمنطق إنشاء خالل من النزاعات وتثبيط المعيشة

 1997 عام وقعّ  ذيال الكبرى العربية الحرة التجارة ةمنطق اتفاق صميم في المرجوة واتجالن هذه كانت -2
 ،2005 عام بعد الحق، وقت وفي .السلع تجارة غطيي االتفاق كان البداية، وفي (1)2005 عام كامال   تنفيذا   ذونفّ 

 بلدان من ا  بلد عشر ةثماني جهود تضافرت ،2006 عام وفي .المال رأسة وحرك الخدمات تجارة لتناو جرى
 الكامنة اإلمكانات تثبتأ متعددة استشرافية دراسات وأُعّدت ،التي يبلغ عددها اثنين وعشرين العربية الدول ةجامع
 اإلنمائية األهداف تحقيق ىعل أعضائها ةمساعد حيث من ،الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة في الكبيرة
  .القائمة والثقافية االجتماعية لعالقاتوا التاريخية الروابط على بناءبال ،المرتجاة

 التجارة منطقة إنجازات تزال ما التجريبية، التحقيقات من ىالعظم الغالبية ىعل وبناء   ،عاما   عشرين بعد -3
 مثلة لها، معاصرالناطق التجارة الحرة مب تهامقارن ىلد خاصة التوقعات، عنة صراق الكبرى العربية الحرة
 ،1992 عام أطلقت التي الموحدة األوروبية السوقو ،1995 عام أنشئت التي الحرة للتجارة الشمالية أمريكا ةمنطق
أسباب ذلك  بين منو .1992 عام آسيا شرق جنوب أمم رابطة بلدان بين وقّع الذي الحرة التجارة منطقة اتفاقو

 بداية.المنذ  السلع على ا  ضيّقتركيزا  االتفاق  تركيز الرئيسي السبب يظل ،التي أوردت ةالعديد

إن  بل فحسب، ملحا   أمرا   ليس الكبرى العربية الحرة التجارة منطقةل الكامل التنفيذ نأالوثيقة  هذه تبين -4
 الجديد" "الجيل شمليو والعولمة. اإلقليمي االقتصادي التكامل واقعل ةمالئم الجعله اتحديثه أيضا   الضروري من

 الفكرية والملكية واالستثمار والخدمات الجمركية وغير الجمركية الحواجزمن اتفاقات التكامل االقتصادي 
 ومواءمتها نافسةملاات سياس مسألة االتفاقات من عدد ويتناول التوسع.ة في آخذنطاقاتها و ،الحكومية والمشتريات

 التعاون ىعل ا  أيض التركيز ينصب ما ا  وكثير .على قدم المساواةبيئة يتنافس فيها الجميع  ةتهيئل األعضاء بين
 .هذه السياسات تقطيع األسواق التي يمكن أن تحدثها ثارآ من التقليل ةبغي ،السياسات مجال في والتقارب

 التجارة منطقة اتفاق ىعل التوقيع منذ ،االقتصادي للتكامل رالمتغيّ  الواقع الورقة من األول الجزء يصف -5
 هذا في ويبين .ةقليميإلوا العالمية القيمة سالسل وتوسيع إنشاء كبير حد إلىيدفعه ذي ال ،الكبرى العربية الحرة
 ىعل العربية القتصاداتا لتكامل محدود عمد سوى تقّدم ال الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة أن السياق

واستنادا  إلى االتجاهات الحديثة العهد في تصميم االتفاقات التجارية اإلقليمية  والعالمي. اإلقليمي مستويينال
 التجارة منطقة لتحديث سبال  من الورقة  الثاني لقسما يقترحومقارنات لمحتوى عدة اتفاقات تجارية ذات صلة، 

                                                

، العراق، السورية العربية الجمهورية، السودان ،تونس، البحرينالعربية المتحدة،  إلماراتا :مؤسسا   ا  عضو 18 االتفاق يضم (1)

 اليمن.و فلسطينة ودول الجزائربعد كل من  فيماله  انضمو السعودية، العربية المملكة، المغرب، مصر، ليبيا ،لبنان الكويت،، قطر، عمان



E/ESCWA/C.6/2019/9 

 
-4- 

 

 

 ةكنقط ،العربية البلدان بين والتكامل اإلقليمية القيمة سالسل تطويرل ةالفعّ  ةأدا تصبح كي ،الكبرى العربية الحرة
 .االستنتاجات الثالث القسم يعرضو العولمة.لمزيد من إلى ا انطالق

  المحدود واألثر االقتصادي للتكامل المتغيرة الطبيعة  -أوالا 
 (2)الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة تفاقال

التكامل وتقولب  .تطورا  دراميا االقتصادي للتكامل الدافعة القوى تطورت ،منذ تسعينات القرن الماضي -6
 )نقل االتصاالت وتكاليف الحدود(، عبر البضائع )نقل التجارة تكاليف كاليف:تمن أنواع ال ةثالثاالقتصادي 

البخارية  الثورة بعد التجارة فيلاتك خفضتوقد ان الناس(. )نقلوجها  لوجه اجتماع الناس  تكاليفو ،األفكار(
 األراضي ىعل ةكامل ةقيمة سلسل بناء من تتألف الناجحة التنمية استراتيجيات كانت الوقت، ذلك وفي الصناعية.
 الخارج. في النهائية السلع وبيع الوطنية

 األفكار تبادلباإلمكان  وأصبح ،االتصاالت تكاليف انخفضت واالتصاالت، المعلوماتة ثور أعقاب في -7
 اإلقليمية، النزعةظهرت  ثم العالمية. القيمة سالسل وظهور اإلنتاجة عملي تجزئة إلى ىدأ ما ،ا  دولي المهام أو

منطقة كل  سوق لتزويد ةمختلف مناطق في مصانع إنشاء إلىتميل  المعرفة،تمتلك  التي شركات،الأخذت  عندما
 .نفسها المنطقة من مدخالت باستخدام

 )في للتجارة مكمال   وأيضا   ،األجنبية السوقلتزويد  مصنع لبناء بديال   االستثمار أصبح الخلفية، هذهعلى  -8
 خصائص أو اللوجستية الخدمات ةوعين بتزايد تمليه ذتأخفقد  الشركات قعامو اختيارأما  مكونات(.الو الغيار قطع
 سلس تدفق ضمان ىعل بقدرتها ةرتبطم المضيفة لبلدانفي ا التنمية ةعمليغدت هكذا،  .المحلية عمالألا بيئة
 للتكامل الجديدةقدة الترابط ع العناصر هذه وتحدد .والناس والدراية المال سأور والخدمات لسلعل وآمن

 االقتصادي.

الذي  االهتمام ،التسعينات في عليه ووقّع صّمم الذي ،الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة اتفاق يعكس -9
بقدر   ثحدّ ي لمهذا االتفاق  لكن .الحدود عبر البضائع نقل على األساس فيمنصبا   كان الذيو حينذاك ا  سائدكان 

 .الفكرية الملكية حقوقو االستثماراتو الخدماتو لسلعل االقتصادي ترابط، واقع الالجديد الواقع ليطابقذي شأن 
 المطلوب، بينما السلع( تجارةفي ) ئيلالض التكاملتدفع إلى  الكبرىمنطقة التجارة الحرة العربية  تزال ماو

 سالسل في نفسها درجمن أن تو ةقليميإ قيمة سالسل تطويرتتمكن من كي  ،عميق تكامل تحقيق هو العربية للبلدان
 العالمية. القيمة

                                                

 ،2017-1995 للفترة وفرةالمت البيانات استخدمت وعندما .2017-1997 الفترة القسم هذا في المستخدمة البياناتة عين تغطي (2)

عنما أزيلت التعرفات بدءا  من  لالتفاق الكامل اإلنفاذ مع الخيار هذا ويتسق .2017-2007و 2006-1997 فرعيتين: فترتين إلى العينة متسّ قُ 

 العالمية. المالية األزمة بداية مع يتزامن نهأ كما .2005نهاية عام 
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 المتفق النحو ىعل فاتيالتعرتخفيف جرى  (أ) اآلن، حتىف الكامل. التنفيذ إلى االتفاق يفتقر ذلك،عدا عن  -10
  ،جمركيةال غير بالحواجز المتعلقة األحكامالفصول/ تعزز لم (ب)و تماما، ليس ولكن ،االتفاق في عليه
 مصداقة. إنفاذ لياتآ أنشتُ  لم (ج)و

 البلدان بين التكامل أداءما يزال و (3) العربية المنطقة في األعلى هي التجارية التكاليف لذلك، نتيجة -11
 سلسلة تدل كماالمشابهة،  ماتسال ذات األخرى البلدانما حققته م بكثير قلأ والعالمي واإلقليمي الثنائي العربية
 غير العربية البينية التجارة استحوذت ،2017 عام وفي .اإلسكوا تصدرها التي االقتصادي التكامل تقييم تقارير
 مائةال في 9 على الخليجي التعاون مجلس بلدانل البينية التجارةو ،التجارة إجمالي من مائةال في 13.1 على النفطية
 التجارةنسبة  عنكل البعد  ةبعيد األرقامهذه و .(4)المائة في 2.1 على العربي المغرب تحادال البينية والتجارة
 ىعل وعالوة (.مائةال في 63.1) 27-األوروبي االتحادو (مائةال في 23.2) آسيا شرق جنوب أمم لرابطة البينية
 هبطت عندما العربية للبلدانشكل ملجأ  ت لمالكبرى  العربية الحرة التجارة منطقة نأ سكواإلا تحليالت تبين ،ذلك

 العربية. البلدان لعولمة انطالق نقطة كنت لم، كما 2008 عام في العالمية المالية األزمة بعد العالمية التجارة

 وتكلفتها ودورها انتشارها ىمد لتقييم دراسات ةعد اإلسكوا أجرت الجمركية، غير بالحواجز يتعلق فيما -12
 ولبنان تونس :2012لعام  بيانات عنها تتوفر بلدان ةأربعب ممثلة ،الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة في االقتصادية
 من مائةال في 40 من أكثرتدابير غير جمركية كانت تغطي، في المعدل،  أن التقديرات وتشير .(5)والمغرب ومصر
ّ  وب(.أ  1 ل)الشك عهاجمي المستوردة المنتجات  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة في البينية ةالتجار بيئة ،وعموما

 خضعي منطقةفي ال شركاءال من المستوردة السلع من مائةال في 97أن  إذ ،أوروبا مع التجارة من نسبيا   تقييدا   أكثر
  أوروبا. من الواردات من مائةال في 57 مقابل ،الجمركية غير التدابير منعلى األقل  واحد لتدبير

  وأوروبا العربية المنطقة واردات ،الجمركية غير التدابير انتشار)أ(  1 الشكل
 القيمة من مئوية نسبة ،ةجمركي غير بيرالتد الخاضعة

 

                                                

 .E/ESCWA/EDGD/2013/Technical Paper.3 ،المنطقة العربية. مبادرات تيسير التجارة في 2013 ،اإلسكوا (3)

 التصدير. دةعاإ ةأنشط تشمل األرقام هذه تزال ما (4)

(5) ESCWA, 2016. Non-Tariff measures in the Arab region: quantification and economic impacts, technical 

paper. https://theforum.erf.org.eg/2019/01/15/non-tariff-measures-arab-region/. 

https://www.unescwa.org/publications/trade-facilitation-initiatives-escwa-region
https://theforum.erf.org.eg/2019/01/15/non-tariff-measures-arab-region/
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 الواردات من المنطقة حصة حسب الواردات، مصادر)ب(  1 الشكل

 

 بينما تونس، في ةجمركيال غير بيراتدمن ال 12 إلى يصل لما المتوسط فيمن المنتجات  منتج كل يخضع -13
 فيمن التدابير غير الجمركية  9بـ  ىقصأ حدك (مائةال في 90 إلى 85) الواردات من العظمي الغالبية تتأثر

 في 22 بلغي ،جدا   مرتفع الواردات ىعل اإلضافية التكلفة متوسط ،هنا ومن لبنان. في 4و مصر في 6و المغرب
 المغرب. في مائةال في 44و لبنان في مائةال في 33و تونس في مائةال في 50 إلى 45ومن  مصر في مائةال

 مدخالت توفر التي القطاعات تتأثر عندما خاص بشكل ةمرتفع الجمركية غير للتدابير االقتصادية والتكاليف
 .العالمية القيمة سالسل في ةمشاركتعوق الو ةقليميإ قيمة سالسل ظهور تعرقل ألنها ،إنتاجية

 شان ومن .فاهالرودعم  تعزيز ىعل الكبرىآثار منطقة التجارة الحرة العربية على  الوضعأثقل هذا  -14
 اإليجابي األثر كبير قدرب يعزز نأ الكمية، التجارية والقيود الحصص سيما ال ،الجمركية غير التدابير خفض

 العربية الحرة التجارة منطقة في البيني االقتصادي لتكاملالذي يحدثه اعلى النمو االقتصادي للبلدان األعضاء 
 بـ زيدسي سميإلا المحلي الناتج إجمالي أن التقديرات بينت ،في حالة المغرب وتونسو خارجها.مع و الكبرى

 فيو مائةفي ال 1.2 بـ المغرب في الصادراتبينما تزيد  ،تونس في مائةال في 0.8و المغرب في مائةال في 0.6
 ىعل أكبر أثر الجمركية غير لتدابيرل أن الجمركية فاتيالتعر ثرأ مع المقارنةتبيّن و .مائةفي ال 1.8بـ  تونس
 .االقتصادي داءاأل

ا   الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة اتفاق تحديث إلى المؤدية السبل  -ثانيا

 يةالتكامل انخفاض مثل بنيوية بعناصر الكبرى العربية الحرة التجارة منطقةل المحدودة اآلثار فسرتُ  ما ا  كثير -15
 سياسات في العربية البلدان بين تبايناتالوة نتاجياإل قدراتتشابه وضعف الو الصادرات تنويعضعف و ةالتجاري
 ،(6)2017 ،التكامل االقتصادي العربي تقييم تقرير) لمدخالتل إعانات تقديمو المحلي لإلنتاج الدعم توفير
 أيضا   ىعزي نأ يمكن وضعال نأ غير .اراضرلحق أت المتكررة السياسية والتوترات نزاعاتالأن كما  (.(7)2015
 غير أالمنش قواعد (أ) مثل، نفسه الكبرىمنطقة التجارة الحرة العربية  اتفاق وتنفيذ تصميم في ضعف مواطن إلى

 مصداقية قوضي ما نفاذلإلو النازعات ةلتسوي ةالفعّ  لياتآ بغيا (ج) ؛جمركيةال غير الحواجز انتشار (ب) ،المالئمة

                                                

 .E/ESCWA/EDID/2017/6 للنمو والتنميةتقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحّرك  (6)

 .E/ESCWA/EDID/2015/4تقييم التكامل االقتصادي العربي: نحو االتحاد الجمركي العربي  (7)

https://www.unescwa.org/publications/assessing-arab-economic-integration-trade-services-growth-development
https://www.unescwa.org/publications/assessing-arab-economic-integration-1st-issue
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 إلى بالنظر، كمثل الخدمات واالستثمار وتحركات اليد العاملة، ةحاسم مسائل تغطية إلى االفتقار (د) االتفاق،
 للعالم. المقبلة نةالرقمإلى و االقتصادي التكاملة عمليالجديدة ل طبيعةال

 المنشأ قواعد  -ألف

 تحديدل المنتج فيه صنع الذي المكان لتحديد تستخدم معايير ا  أساس وهي .ةجمركي غير بيراتد أالمنش قواعد -16
 الحماية أو اإلغراقة مكافحرسوم  تحديد تيحت نهاأ كما، ةمعين ةمنطق إلى الوصول ةحري تُمنح أن يمكن التي السلع
 البينية التدفقات تشجيع قصدب اإلقليمية التجارة اتفاقات في رئيسيا عنصرا   المنشأ قواعد لوتشكّ  الحصص. تنظيمو

 التجارة. وتحويل انحرافوفي الوقت ذاته اجتناب  تجاري تبادل إقامة أي وتعظيمها، اإلقليمية

 التي المكاسب خفضتالكبرى  العربية الحرة التجارة منطقةاتفاق في  المنشأ قواعدوقد بيّنت اإلسكوا أن  -17
 ذلك لويشكّ  .جمركية رسومدون مدخالت منتجة في المنطقة  على حصولال من تجنيها إنللشركات  يمكن كان

الشركاء  حصص نمت ،ولذا نتاج.اإل تجزئة عليه يهيمن عالم فيعلى وجه الخصوص  االقتصادي للتكامل رادعا  
 .أنفسهم منطقةال أعضاءحصص  حساب ىعلفي السوق  التفضيلية غير

 بسبب المتوقعة الثمارؤت ت لم الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة نأ أحيانا   حاججيُ  ذلك، إلى باإلضافةو -18
 فيقد تكون  السببية العالقة لكن لمدخالت.با يتعلق فيما خاصةو ،المالئمة المحلية اإلنتاجية القدرات إلى االفتقار
 منطقة اتفاقفي  المنشأ قواعد إلى راجعا   بالفعل يكون قد اإلنتاجية القدرات إلى االفتقار نأ إذ ،المعاكس االتجاه
 ثبطيما  ،المنتجات لهذه ةعربي سوق إنشاء دون ، تحولالتقييد شديدة كونهال ،التي ،الكبرى العربية الحرة التجارة

 حتملين.المُ  الموردين

 تراكم نظام اتباع مفضال   سيكونف .يالتراكم نظامالب المنشأ قواعدتسببها  التي الرئيسية الصعوبةوتتمثل  -19
 ناشئة منتجات استخدام صرخّ ي ،برمته النظام نطاق على كقاعدة ،الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة لبلدان لمنشأل

 تجارية اتفاقات في أعضاء العربية البلدان الراهن، الوقت فيلكن و .محليا   ةمنتج كانت لو كما آخربلد عضو  كل من
 العربية التجارية االتفاقات عدد زايدت نتيجةكانت و .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة خرهاآ كان ،مختلفة

هذه  عبري نشأت تال متباينةالو متجانسةال وغير معقدةال منشأال قواعد وإجراءات تنظيميةال لوائحأن ال المتداخلة
 ، اهكذ العربية. البينية التجارة تطور وقوضت اإلمداد ةسلسل امتداد ىعل للتجارةمعيقا   ا  حاجز أصبحت االتفاقات

 العربية. البينية التجارة تطويرل ةومواتي متسقة العربية التجارية لالتفاقات المنشأ قواعد تكون أنال بد من العمل على 

 خفضلف .جميعها العربية للبلدان شامل تراكم نظام أثر لزيادة األخرى التغييرات من العديد جراءإ ويمكن -20
 بكميات متوفرة غير أو ،متوفرة غير مدخالت تستخدم التي لشركاتبا يتعلق فيما المنشأ قواعد لنظام االمتثال ةتكلف
 يمكن بحيث ،يةليفضت تعرفة مستويات الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة تشمل أن يمكن المنطقة، ضمن ،ةكافي

 بلدان من مدخالت استيراد حق ممنحه يمكن أو إقليمي تجاري اتفاق فوائدب موجبهاب المطالبة التجاريين للشركاء
 هذا مثل سيكونو المنطقة. ضمن منتجةنفسها  المدخالت من ةمحدد ةكمي ىعل واحصل قد يكونوا نأ بعد ةثالث

 بالقواعد يتعلق وفيما .شروطالبهذه  استيرادها يمكن التي المدخالت تحدد قصيرة ةقائم لوضعخاضعا   التدبير
 قانون" في وارد هو ما غرار على ،"المفردالتحويل " ةقاعدتبني  منالمنطقة  أعضاء سيستفيد بالمنتجات، الخاصة
 األجنبي ىلمحتولالضئيل المسموح  حدّ تبين ال قواعدمن و والسلع، البلدان لبعض ألفريقيا" المتاحة والفرص النمو
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حّد ضئيل إلى  المطاف تُقلّص في نهاية ،منتج(كل ب خاصة قواعد من )بدال   المنتجات من ةكبيرات لمجموع
 األجنبي. ىللمحتو حدوامسموح 

 تخدم نأو الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة بلدانل لمنافسةل مجاال   تنشئ أن الخطوة هذه نأش ومن -21
 بين التصدير بنى اختالفات عن الناجم الفعلي التمييزإزالة  إلى ستؤدي ألنها اإلنمائية األهداف أفضل بشكل

، ما أخرىحاالت  فيهو موجود  ما مع تتسق واإلجراءات القواعد هذه أن هي أخرى يزةم هناكو األعضاء.
 األطراف. ةمتعددالمفاوضات ال أو ةثالث بلدان مع المفاوضات سييّسر

 جمركية التدابير غير ال  -اءب

لكن التدابير غير الجمركية  ،إلى حد كبير الكبرىفات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية يضت التعرفّ خُ  -22
جدا  في طبيعتها، تنوعة . وتتشّكل هذه التدابير من مجموعة كبيرة من األدوات السياساتية الممستشريةما تزال 

من طبقات إضافية آلخر البعض اضيف يبينما  ،يتناول بعضها شواغل مشروعة ويهدف إلى حماية المستهلكين
إنها ف ،ال طائل منها. وبشكل عام، مهما كان هدف التدابير غير الجمركيةالتي لمتطلبات التنظيمية واإلجرائية ا

 تؤثر سلبا  على التجارة من خالل التكاليف االقتصادية اإلضافية التي تفرضها على الشركات.

من شان تحديث ووضع فالجمركية أمام التجارة. وهناك طائفة كبيرة من الخيارات لخفض الحواجز غير  -23
معايير مع التدابير غير جمركية إقليمية، مثل المعايير البيئية والمتعلقة بالصحة، والتخطيط لتقارب تدريجي 

يشّجع أيضا  بلدان منطقة التجارة الحرة أن أفضل الممارسات، أالّ يجعل االمتثال ممكنا  فحسب، بل مع دولية وال
 ، بما في ذلك أقل البلدان نموا ، على تحسين نوعية منتجاتها.لكبرىا العربية

كما ال تستند إلى العلم، التي تلك بتدابير الصحة والصحة النباتية  ةتعلقالمقيود المن ستهدف أن تُ يمكن و -24
الحدود' التي تفرض خلف مبررة وغيرها من حواجز 'القة للتجارة غير يمعالتقنية الحواجز ستهدف اليمكن أن تُ 

. ويمكن استبدال التدابير غير الجمركية الكبرى منطقة التجارة الحرة العربيةفي شركاء التكاليف ال لزوم لها على 
زيادة ، باإلضافة إلى فات. ومن شأن ذلك أن يعزز الشفافيةيرخص االستيراد بتعركالتي تسمح بسلوك ريعي 

طويل األجل من خالل تحسين التعزيز قدرة النمو االقتصادي في تخدامها الموارد المالية للحكومات التي يمكن اس
كون لمثل هذه تسونوعية عوامل اإلنتاج المتوفرة )التعليم والصحة( أو االستثمار في البنية التحتية أو االبتكار. 

 االستراتيجية تأثيرات توزيعية كبيرة ومستدامة.

 المنازعاتة آليات تسوي  -جيم

 ،اإلنفاذ الفعّال لالتفاقتدعم تشّكل أليات تسوية النازعات عناصر رئيسية في أي اتفاق تجاري. أوال ، ألنها  -25
التزام أعضاء االتفاق التجاري ة درج (أ)تدليل على . ويمكن استخدام هذه اآلليات للالعامة مصداقيتهحدد تإنها ف

عدم اللجوء إلى أي إجراء تصميمهم على  (ب)ألخرى، وفات والحواجز التجارية ايباإللغاء المتفق عليه للتعر
قوة الحجم االقتصادي والمن حيث انفرادي قد يخرق/يخالف االتفاق. ثانيا ، كلما اختلف أعضاء االتفاق التجاري 

بذلك عزز فت ،أن تضمن معاملة عادلة ومنصفة للطرفينجيدا  السياسية، يمكن آلليات تسوية النازعات المصّممة 
ات اآلليتحدد هذه توسيع نطاق االتفاق. ثالثا ، على ، وبمرور الوقت، ا  لعمل تعاونياعلى أعضاء االتفاق  عزم

وتفسيره. ومن هنا، االتفاق  ألنها تسهم في إنفاذ أكثر اتساقا  عن طريق تيسير فهم ،نوعية حوكمة إنفاذ االتفاق
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 هؤالء، كذلك القطاع الخاص، وعلى نوعية تفاعالتتؤثر آليات تسوية النازعات على مشاركة البلدان األعضاء و
 نواتج التجارة والرفاه لهذه االتفاقات.على و

بجعل التكاليف المتصورة أكبر  ،تثبط مخالفة أحكام االتفاق (أ)اآللية الفعّالة والمتسمة بالكفاءة هي التي و -26
 عقوباتالتلجأ إلى  (ج)تشجع على التباحث والتفاوض حول استخدام التدابير الحمائية،  (ب)من الفوائد المحتملة، 

ينبغي خفض تكاليفه،  (أ)كإجراء مالذ أخير. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون اإلجراء نفسه كفؤا  وفعّاال، أي 
على أوسع نطاق ممكن أن تكون تغطية أحكام االتفاق يجب  (ب)األدنى، و خاصة من حيث الوقت، إلى الحدّ 

التزام الدول األعضاء تجاهها أقل قوة نسبيا، اجتناب أن يكون قل أهمية نسبيا  واألب اعتبار بعض األحكام انتجال
ينبغي  (د)تكون القرارات مقبولة تماما  من األطراف، وألن ينبغي أن تكون نوعية التحكيم عالية بما يكفي  (ج)و

 متوفرة. أن تكون وسائل اإلنفاذ الفعّال

األحكام المتضمنة والكبرى مقارنة أحكام آلية تسوية النازعات لمنطقة التجارة الحرة العربية من شأن و -27
، وبين تلك التي من ناحية هابينفيما في االتفاقات التجارية األحدث عهدا  التي أبرمتها البلدان النامية واالتفاقات 

. األولىتلك في  ةالمتضمن اتاإلجراء يةحدودمء الضوء على إلقااالتحاد األوروبي، من ناحية أخرى،  يعتمدها
ال الكبرى تسوية النازعات المدرجة في اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية  بآليةتتعلق فالفقرة الوحيدة التي 

االتفاقات تطور معظم آليات تسوية النازعات في كذلك م أو قواعد أو إجراءات أو جدول زمني. احكأتتضمن أي 
 .الكبرى التجارة الحرة العربيةمنطقة اتفاق حالة ذلك لم يحدث في لكن  ،التجارية اإلقليمية بمرور الوقت

 ليات تسوية المنازعات في اتفاقات التجارة المتعددةآ  -1الجدول 

 فريق التحكيم  التغطية 

اإلطار 
 الزمني

تعليق 
 االستحقاقات

عدد  
 التغطية الفقرات

قواعد 
 السلوك

قواعد 
متعلقة 
 باإلجراءات

ة مجموع
من ة ثابت

 المحكمين

مذكرة 
صديق 
 المحكمة

منطقة التجارة الحرة العربية 

 الكبرى

1 1  X     

       X 4 المتوسطية -األوروبية

 12) 30 رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 (مادة

 X X X  X X 

 X X X X X X  44 اليابان-االتحاد األوروبي

 X X X X X X  47 تشيلي-األوروبي االتحاد

منطقة أمريكا الشمالية للتجارة 
 الحرة

 X X X X X X  فصول 3

الجماعة  -االتحاد األوروبي
 اإلنمائية للجنوب األفريقي

  X X X X X X 

منطقة التجارة الحرة لرابطة 
أمم جنوب شرق آسيا 
 وأستراليا ونيوزيلندا

   X  X X X 

والتدريجي االتفاق الشامل 
 بشأن شراكة المحيط الهادئ

21 

 ةصفح

 X X X X X X 

 : تجميع المؤلفين.المصدر
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على  الكبرىفي الوقت الراهن، تركز عملية تسوية النازعات التفاق منطقة التجارة الحرة العربية  -28
وتفتقر االتفاقية إلى المتيازات المحددة بموجب االتفاق. لالنازعات بين أعضائها فيما يتعلق بالمخالفة المحتملة 

وغيرها من المسائل التي ترد  ،المسائل المتعلقة باالستثمار والمعايير ووصول المنتجات الزراعية إلى األسواق
الفصل المتعلق بتسوية النازعات محدود جدا  من حيث األحكام ولذا فإن  .في االتفاقات التجارية اإلقليمية الحديثة

بقواعد المنشأ وأنشطة إعادة التصدير لبعض البلدان ا  إحدى المسائل األكثر إلحاحالموضوعية والتغطية. وتتعلق 
في  الكبرىإلى سوق منطقة التجارة الحرة العربية المنتجات المصنّعة في الصين العربية التي تؤدي إلى دخول 

ما يؤدي االفتقار ا  يرشوه المنافسة. وكثينشوء سالسل قيمة بينية عربية وإمكانات قوض ما ي ،إطار وضع تفضيلي
هذا غير أن وى إلى منظمة التجارة العالمية. االبلدان العربية بشكتقّدم النازعات إلى ة إلى آلية فعّالة وكفؤة لتسوي

لبلدان العربية األعضاء في منظمة التجارة أن يلجأ له غير اال يمكن أيضا  لكن وطويال  فحسب، ليس جراء اإل
 .ككل يلبي احتياجات البلدان العربيةال ا فإنه ولذ ،العالمية

وإن كانت هناك  ،أي بند صريح يتعلق باالستثمار الكبرىاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية في وليس  -29
اللتين اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات واتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية، ك ،اتفاقات فرعية

. 1980لعام لالستثمار الدول العربية ة جامعة تفاقيال 2013وتبعهما تعديل عام  2000 كلتاهما في عام اووقعت
س أحماية ومعاملة المستثمرين العرب )أي معاملة عادلة ومنصفة، والحق في تحويل ر 2013ويحّسن تعديل عام 

المال واإليرادات بحرية بعد الوفاء بااللتزامات القانونية وبعملة قابلة للتحويل يعترف بها صندوق النقد الدولي، 
والحق في تعويض عادل في حالة نزع الملكية، والحق في توظيف يد عاملة ماهرة مهنيا ، وآليات تسوية منازعات 

دور لتعزيز الشفافية في التحكيم االستثماري ولاك ضرورة موسعة بين المستثمر والدولة(. مع ذلك، ما تزال هن
مثل مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وضمان مزيد من االتساق بين سياسات كجهات فاعلة متنوعة 

 وقواعد االستثمار اإلقليمية والثنائية والمحلية.

ثالثة، من مثل أطراف حديثة مع ة إقليمية ات تجارييالوقت الراهن، وقعت البلدان العربية اتفاقحتى و -30
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية واالتفاقية الثالثية أو السوق و الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي
بينها. وتمكن صياغة آلية تسوية منازعات تجارية فيما مما أكثر المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، 

بالبناء على الخبرة التي راكمتها البلدان العربية حتى اآلن وعلى أفضل الممارسات  ،اتيهذه االتفاقإلى بنود  تستند
مصادرة غير التشمل مجموعة ضمانات موحدة تحمي المستثمرين من يفترض أن ، ءا  بدالشركاء. وطورها التي 
ها السياسي، أحكاما  تتعلق بقبول االستثمارات هوجعادلة، خاصة عندما تغير الحكومات تالمعاملة غير المبررة أو ال

ضد المعاملة التعسفية أخرى وضمانات بمعاملة عادلة ومنصفة، وضمانات تتعلق بالتحويل الحر للمدفوعات، و
التي تمنح للشركات المحلية العربية نفسها منح الشركات العربية الحقوق والمزايا والتمييزية. وينبغي أيضا  أن تُ 

مجموعة الضمانات األخرى )المعاملة الوطنية( أو شركات بلدان ثالثة )معاملة الدولة األكثر رعاية(. كما ستوضح 
 الطريقةجميعها باألعضاء في االتفاقية التجارية اإلقليمية ستعامل في البلدان أيضا  ما إذا كانت الشركات هذه 
 يكن األمر كذلك، فما االختالفات المسموح بها.، وإذا لم نفسها

. وينبغي وضع قائمة بمحكمين واضحة وفيما يتعلق بالشفافية والفعالية، ينبغي اعتماد مدونة قواعد سلوك -31
ا  تحكيم خاصة، كما في اتفاق االتحاد األوروبي وشيلي. وتحقيقة موافق عليهم مسبقا  لتقليل الوقت الالزم لتعيين لجن

تشير إلى المؤهالت والتخصصات المرجعية واإلجراءات ة مكن إضافة خطوط توجيهية محددتاية، لهذه الغ
وضع إطار زمني محدد وواضح لكل خطوة من خطوات ا  العملياتية فيما يتعلق بالمحّكمين. وينبغي أيض
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ت المتعلقة بالتجارة . ويمكن تعديل اإلطار الزمني وفقا  لطبيعة المنازعة وتقصيره في حالة المنازعااتاإلجراء
 أو السلع القابلة للتلف، مثال . 

ولتعزيز مصداقية االتفاق، ينبغي إدراج آليات إنفاذ تتسم بالشفافية. وينبغي على الطرف الُمدافع توضيح  -32
االقتصادية في المنطقة العربية، ينبغي ت . ولكن نظرا  لتباين الحاالالتحكيمها االمتثال لقرارات بالكيفية التي ينوي 

على غرار اتفاق االتحاد األوروبي  ،منح تعويض مقبول للطرفينعلى أن يكون بإمكان األطراف التفاوض 
على 'تعليق االستحقاقات' في حالة االمتثال تنص أحكام في االتفاق أن تُدرج وشيلي. وعالوة على ذلك، يمكن 

 غير المرضي.

 الخدمات  -دال

تساهم خدمات هي القطاع األسرع نموا  في االقتصاد العالمي وتؤدي دورا  هاما  في نمو البلدان وتنميتها. وال -33
وتبين تحليالت اإلسكوا أن التحرير  .(8)في الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربية ةمتزايد ةهام ةالخدمات مساهم

 اإلنتاج فية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبير الكامل لقطاعات الخدمات )المالية واالتصاالت والنقل(
. وعلى الرغم من أن الخدمات غير مدرجة الكبرى واإلنتاجية والتجارة والعمالة في منطقة التجارة الحرة العربية

العمل على اتفاق حول تحرير الخدمات، وبعد  2004في عام ، فقد بدأ الكبرى في اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية
بالتزام تسعة بلدان هي: اإلمارات العربية  2017 عاما  من المفاوضات، اختتمت "جولة بيروت" في شباط/فبراير 12

 المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وُعمان والمغرب ولبنان ومصر واليمن والسودان.

في المنطقة العربية ى علهي األوفي الوقت الراهن، ما زالت المؤشرات المتعلقة بتقييد تجارة الخدمات  -34
الخدمات  اتستستفيد البلدان العربية من تحديد عدد من قطاعو .(9)اإلمدادنمط  في جميع القطاعات مهما كان

للشروع في حوار على المستوى اإلقليمي يعيد النظر في اإلضافة إلى اتفاق ا  لتحقيق تحرير إقليمي مبكر تمهيد
وقع عليها مؤخرا  بهدف توسيع تغطيتها وتحسين قابليتها للتطبيق. تي الالكبرى منطقة التجارة الحرة العربية 

الخدمات مع بلدان ثالثة. وفي هذا ة وتنبغي إضافة خطوات تؤدي تدريجيا  إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل تجار
التجارة العالمية وفي الصدد، يمكن للبلدان العربية أن تستفيد من خبرة البلدان األخرى ومن مشاركتها في منظمة 

بين من يفترض أن يكون اتفاقات تجارية إقليمية أخرى تشمل الخدمات، وخاصة مع أوروبا والواليات المتحدة. و
مع المعايير الُمنقّح ضمان تقارب المعايير العربية الكبرى  تفاق منطقة التجارة الحرة العربيةالعناصر الرئيسية ال

 .البلدان المتقدمةتمدة في المع

 بمكان من األهمية  ابين الدول العربية. لذفيما ختلف االقتصاد السياسي لتحرير الخدمات كثيرا  يو -35
 للتصدي كي توضع تدابير  ،تكاليف وفوائد خطط التحرير المتوخاةلالبدء بتقييم على المستوى القطاعي 

 لنتائج التوزيعية.ل

                                                

 .E/ESCWA/EDID/2017/6 للنمو والتنميةالقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحّرك ا التكامل تقييم ،2017اإلسكوا،  (8)

 .E/ESCWA/EDID/2017/6. القتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحّرك للنمو والتنمية 2017اإلسكوا،  (9)

https://www.unescwa.org/publications/assessing-arab-economic-integration-trade-services-growth-development
https://www.unescwa.org/publications/assessing-arab-economic-integration-trade-services-growth-development
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 حركة راس المال والعمال  -هاء

ن تدفقات رأس إ، فالكبرى التجاري ما زال محدودا  في منطقة التجارة الحرة العربيةرغم أن التكامل  -36
مّكثفة وقد تتيح إمكانيات أكبر من التجارة التقليدية. واالستثمار الدولي زالت وما المال واليد العاملة كانت دائما  

تغيّر ن إتصادي. وكما قيل من قبل، فوالبيني في المنطقة أمر حيوي لتبادل المعرفة وزيادة األجور والنمو االق
 جزءا  هاما  من االتفاقات التجارية الحديثة.بح أصالتكامل االقتصادي ومسائل االستثمار طبيعة 

تعزيز االستثمار األجنبي من شأن فإن ، اتفاقية الجامعة العربية المتعلقة باالستثمار المعّدلةتجاوز فيما يو -37
تعزيز بيئة قطاع األعمال وتصورات المستثمرين لنوعيتها. الكبرى المباشر ضمن منطقة التجارة الحرة العربية 

الملكية األجنبية وهيمنة القطاع ى انعدام االستقرار واألمن والقيود المفروضة علواليوم، تعاني البلدان العربية 
 والنشاط االقتصادي وانعدام الشفافية والضعف في تنفيذ سيادة القانون. العام على األعمال التجارية

منطقة التجارة الحرة تكون تضمين أحكام اتفاق ينبغي أن ن الخطوة األولى إمن قبل، فأشير وكما  -38
تصيغ إنشاء آليات موثوقة لتسوية المنازعات تحمي بفعالية حقوق المستثمرين وإنفاذ العقود. والكبرى العربية 

مساهمة القطاع الخاص ترفع وضع وتطبق اللوائح التنظيمية الجهات التي تأحكام تسوية المنازعات الثقة في 
في التكامل االقتصادي وجهود التنمية. ومن التحسينات األخرى أن يضع األعضاء إطارا  قانونيا  إقليميا  

توحيد اللى تعزيز المواءمة والتعاون والتشديد عمع ، على غرار أفضل الممارسات الدولية ،لالستثمار الخاص
 أطر االستثمار الوطنية.فيما بين 

ضافة إلى االستثمار، سيعتمد نجاح اتباع نهج فباإلولكن لكي تنجح هذه المبادرة، ينبغي أن تكون كلية.  -39
محددة ات إجابأنه ليست هناك إقليمي على تغطية القضايا المحاذية التي تؤثر على استدامة العملية ومكاسبها، رغم 

 يسمالأرالدخل الى لضرائب علعلى االحادة . وكمثال على ذلك، يمكن استخالص الدروس من المنافسة هالها جميع
من غير المستحسن السعي إلى تحقيق مواءمة كاملة بين الحوافز الضريبية وغير مع أن في االتحاد األوروبي. و

 .إيجابياأمرا   أن اعتماد نهج تعاوني سيكونإال ، ىالكبر الضريبية في منطقة التجارة الحرة العربية

القيود على ف .األعضاءالبلدان  األشخاص بين ةحركومن العناصر الرئيسية األخرى السياسات التي تنّظم  -40
نتائج االستثمار  ىعل ،المستثمرين والحق في توظيف يد عاملة ماهرة مهنيا  ركة تحدّ من حالتي  ،تأشيرات الدخول

 . اإلقليميةدرج عموما  في فصول االستثمار في اتفاقات التجارة المتعلقة بذلك تاألحكام أصبحت وقد  .الخدماتو

أحكاما  لحماية حقوق الملكية  ةالمحّدث الكبرى تضمن منطقة التجارة الحرة العربيةتوأخيرا ، ينبغي أن  -41
في منطقة التجارة الحرة القارية رج ستدلة أالمسجارية، لكن هذه في هذا الشأن الفكرية. وما تزال المفاوضات 

ستكون وكوجهة استثمار عربية. الكبرى األفريقية، التي تعتبر منافسا  محتمال  قويا  لمنطقة التجارة الحرة العربية 
االلتزام بمعايير الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي وضعتها في هذا الصدد الخطوة األولى 

 التجارة العالمية.منظمة 
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ا ثالث  اتاالستنتاج  -ا

ات القرن الماضي إمكانية غير مستغلة لزيادة التكامل التجاري يتسعينكانت هناك في أنه الوثيقة هذه بيّنت  -42
انية هذه اإلمك االستفادة منعلى أن تساعد الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية وسع كان بو ،بين البلدان العربية

التحديد أن نُفذّت تنفيذا كامال  ونُقّحت تدريجيا  لتعكس التغيرات في طبيعة عملية التكامل. وعلى الرغم من لو أنها 
بقواعد فيما يتعلق  يةيتجاوز نطاق هذه الورقة، فقد عرضت خيارات لتحديث االتفاقللمسائل ذات العالقة الشامل 

ة مثل حرك ،والخدمات واالستثمار والسياسات الموازيةتسوية المنازعات ات المنشأ والحواجز غير الجمركية وآلي
 اليد العاملة وسياسات المنافسة.

الكبرى مع ذلك، ينبغي أن يأخذ أي جدول أعمال للتكامل االقتصادي لمنطقة التجارة الحرة العربية  -43
ة يبرام اتفاقات تجارباالعتبار شبكة االتفاقات التجارية المنتشرة التي تشمل شركاء غير عرب، ولكن أيضا  نتائج إ

، وبروز جهات فاعلة رئيسية تؤثر بصورة هائلة على لعبة التكامل، ودور القطاع الخاص الذي يدفع إلى عمالقة
 حد كبير عملية التكامل االقتصادي.

على تنسيق جهودها وسياساتها. الكبرى واإلسكوا ملتزمة بمساعدة بلدان منطقة التجارة الحرة العربية  -44
الفني لمساعدة الدول األعضاء على توسيع نطاق اتفاق منطقة التجارة الحرة العون لتقديم  أيضا  وهي مستعدة 

لتحسين القدرة كرافعة على تسخير اإلمكانات الكاملة للتكامل  ووضع سياسات قطرية تساعدالكبرى العربية 
 التنافسية والنمو االقتصادي واستحداث فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

أمر أساسي لتحسين اإلنفاذ الكبرى اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية لهذه الغاية، رصد تنفيذ  يقا  وتحق -45
الفعّال.  وقد وضعت اإلسكوا نظاما  لرصد وتقييم تحقيق التكامل االقتصادي في المنطقة العربية يشمل منطقة 

لحصول الصانعي السياسات وأصحاب المصلحة يمكن من خاللها . وستوضع منصة الكبرى التجارة الحرة العربية
على المعلومات ذات الصلة. وفي المستقبل، ستتاح للدول األعضاء إمكانية اإلشعار بالتغييرات التي تحدث في 
القواعد واللوائح التنظيمية، ويمكن وضع مؤشر لتتبع تقدم البلدان في تنفيذ جداول األعمال المختلفة والتقارب بين 

 ظيمية.البيئات التن

----- 
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