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 ملخص تنفيذي
 

د       ة بع ات اإلقليمي ي الترتيب ورات ف ل التط ة وتحلي ة بمناقش ة معني ذه الدراس د     إن ه ة بع ات اإلقليمي ي الترتيب ورات ف ل التط ة وتحلي ة بمناقش ة معني ذه الدراس ارة  إن ه ة التج اء منظم ارة  إنش ة التج اء منظم إنش
ة     دول النامي ى ال أثير عل ذلك الت راف، وآ دد األط اري المتع ام التج ى النظ ا عل دى تأثيره ة، وم ة    العالمي دول النامي ى ال أثير عل ذلك الت راف، وآ دد األط اري المتع ام التج ى النظ ا عل دى تأثيره ة، وم دف   . . العالمي دف وته وته

ى اإلطار                           واع التكامل اإلقليمي، والتطرق إل ة ومناقشة أن ة اإلقليمي ات التجاري ى الترتيب ى اإلطار                          الدراسة إلى التعرف عل واع التكامل اإلقليمي، والتطرق إل ة ومناقشة أن ة اإلقليمي ات التجاري ى الترتيب الدراسة إلى التعرف عل
ة   ة  القانوني في منظمة التجارة العالمي ة          القانوني في منظمة التجارة العالمي ات التجاري أثير الترتيب ة، ومناقشة ت ة اإلقليمي ات التجاري م الترتيب ذي يحك ة           ال ات التجاري أثير الترتيب ة، ومناقشة ت ة اإلقليمي ات التجاري م الترتيب ذي يحك  ال

ى  ة عل ى اإلقليمي ة عل ىاإلقليمي ىالبن اده    البن تخالص رأي مف ات واس ذه االتفاقي ات ه ين التزام ة ب ل مقارن راء تحلي اده     االقتصادية، وإج تخالص رأي مف ات واس ذه االتفاقي ات ه ين التزام ة ب ل مقارن راء تحلي  االقتصادية، وإج
ة ا        . . معرفة أي من الترتيبات التجارية يمكن التمسك بها     معرفة أي من الترتيبات التجارية يمكن التمسك بها      ى دراسة أوضاع المنطق ا تهدف إل ة ا      آم ى دراسة أوضاع المنطق ا تهدف إل ق    آم ا يتعل ة فيم ق    لعربي ا يتعل ة فيم لعربي

 ..باالتفاقيات التجارية المعقودة فيما بين دولها وآذلك مع دول أخرى خارج المنطقةباالتفاقيات التجارية المعقودة فيما بين دولها وآذلك مع دول أخرى خارج المنطقة
 

ذا الجزء       : : وتتناول هذه الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية     وتتناول هذه الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية       ة، وفي ه ات اإلقليمي ام للترتيب ذا الجزء       األول وهو اإلطار الع ة، وفي ه ات اإلقليمي ام للترتيب األول وهو اإلطار الع
انوني         يتم مناقشة تطور الترتيبات اإلقليمية في ظل منظمة التجارة العال         يتم مناقشة تطور الترتيبات اإلقليمية في ظل منظمة التجارة العال          انوني         مية، وأنواع التكامل اإلقليمي، واإلطار الق مية، وأنواع التكامل اإلقليمي، واإلطار الق

ارة   ق التج ه خل ي ب ا نعن و م ي وه ل اإلقليم أثير التكام ة، وت ارة العالمي ة التج ات منظم ي اتفاقي ارة  ف ق التج ه خل ي ب ا نعن و م ي وه ل اإلقليم أثير التكام ة، وت ارة العالمي ة التج ات منظم ي اتفاقي  ف
راف،     دد األط ب متع ة آترتي ارة العالمي ة التج ي االنضمام لمنظم ة ف ة العربي ارة، وأوضاع المنطق ل التج راف،    وتحوي دد األط ب متع ة آترتي ارة العالمي ة التج ي االنضمام لمنظم ة ف ة العربي ارة، وأوضاع المنطق ل التج وتحوي

ي،                 واتفاقية منطقة التجارة ا   واتفاقية منطقة التجارة ا    اد األوروب ي،                 لحرة العربية الكبرى آترتيب إقليمي، واالتفاقيات الثنائية مع آل من االتح اد األوروب لحرة العربية الكبرى آترتيب إقليمي، واالتفاقيات الثنائية مع آل من االتح
ة                      . . األمريكيةاألمريكية  والواليات المتحدة والواليات المتحدة  ة مصر العربي ا جمهوري ين هم التي دولت اول دراسة ح اني يتن ة                    والجزء الث ة مصر العربي ا جمهوري ين هم التي دولت اول دراسة ح اني يتن يشار  يشار  ((والجزء الث

ـ      ر ب ذا التقري ي ه ًا ف ا أيض ـ     إليه ر ب ذا التقري ي ه ا  ف ا أيض ر""إليه رمص مية   ") ") مص ة الهاش ة األردني مية   والمملك ة الهاش ة األردني ار إلي((والمملك ار إلييش ـ     يش ر ب ذا التقري ي ه ًا ف ا أيض ـ     ه ر ب ذا التقري ي ه ا  ف ا أيض ه
ات  ")")األردناألردن"" ة االلتزام ق بمقارن ا يتعل ك فيم ات  ، وذل ة االلتزام ق بمقارن ا يتعل ك فيم م       ..، وذل ته، ث م مناقش ا ت تنتاجات م اول اس ث، فيتن زء الثال ا الج م      أم ته، ث م مناقش ا ت تنتاجات م اول اس ث، فيتن زء الثال ا الج  أم

 ..التوصيات الموجهة إلى دول المنطقةالتوصيات الموجهة إلى دول المنطقة
 

ة    التي الدراس ار ح م اختي د ت ة  وق التي الدراس ار ح م اختي د ت ددة  ) ) مصر واألردنمصر واألردن((وق ات المتع واع االتفاقي ل أن ي آ ارب ف ديهما تج ددة  ألن ل ات المتع واع االتفاقي ل أن ي آ ارب ف ديهما تج ألن ل
ة   ) ) منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    ((، واالتفاقيات اإلقليمية    ، واالتفاقيات اإلقليمية    ))منظمة التجارة العالمية  منظمة التجارة العالمية  ((األطراف  األطراف   ة   واتفاقيات ثنائي واتفاقيات ثنائي

ة              (( ات المتحدة األمريكي ي والوالي اد األوروب ة              مع آل من االتح ات المتحدة األمريكي ي والوالي اد األوروب راء للدراسة بدراسة                ). ). مع آل من االتح اك إث ى يكون هن ك حت راء للدراسة بدراسة              وذل اك إث ى يكون هن ك حت وذل
 ..هاتين الحالتينهاتين الحالتين

 
ة للدراسة    وقد تم مناقشة هذه المستهدفات ب   وقد تم مناقشة هذه المستهدفات ب     ة للدراسة    التفصيل في األجزاء المختلف تنتاجات      ..التفصيل في األجزاء المختلف تنتاجات     وخرجت الدراسة باس  وخرجت الدراسة باس

 ::جاءت على النحو التاليجاءت على النحو التالي
 
غ                        -١١ دًا حيث بل ة جاء محدودًا ج ر التجارة الدولي غ                       إن دور االتفاقيات اإلقليمية في تحري دا  حيث بل ة جاء محدودا  ج ر التجارة الدولي ط،    في   في     ١٠١٠إن دور االتفاقيات اإلقليمية في تحري ة فق ط،    المائ ة فق المائ

ددة األطراف بنحو  ات المتع ددة األطراف بنحو وساهمت االتفاقي ات المتع ي   ٢٥٢٥وساهمت االتفاقي ي ف ل الرئيف ا العام ة، أم ل الرئيالمائ ا العام ة، أم ام المائ و قي ارة فه ر التج ي تحري ام سي ف و قي ارة فه ر التج ي تحري سي ف
 ..المائةالمائةفي في   ٦٥٦٥الدول النامية بتحرير تلقائي، حيث ساهم ذلك بنحو الدول النامية بتحرير تلقائي، حيث ساهم ذلك بنحو 

 
اليم دون األخرى، حيث                       -٢٢ ة في بعض األق ادة في التجارة البيني ى زي ة إل اليم دون األخرى، حيث                      تؤدي الترتيبات التجارية اإلقليمي ة في بعض األق ادة في التجارة البيني ى زي ة إل تؤدي الترتيبات التجارية اإلقليمي

رى              ة الكب رى             زادت في االتحاد األوروبي ومنطقة منظمة التجارة الحرة العربي ة الكب ا ((زادت في االتحاد األوروبي ومنطقة منظمة التجارة الحرة العربي ا الغافت ا           ))الغافت زد في افريقي م ت ا ل ا           ، إال أنه زد في افريقي م ت ا ل   . . ، إال أنه
ارة     هيل التج ة تس ل درج ة مث ارة البيني ادة التج ي زي ة ف ة فعال اهم بدرج ل أخرى تس اك عوام إن هن ك ف ى ذل ارة    وعل هيل التج ة تس ل درج ة مث ارة البيني ادة التج ي زي ة ف ة فعال اهم بدرج ل أخرى تس اك عوام إن هن ك ف ى ذل وعل

 ..وتسهيل عبور المنتجات على الحدود والسياسات المتبعة في آل دولة، وحالتي اإلنتاج واالستهالكوتسهيل عبور المنتجات على الحدود والسياسات المتبعة في آل دولة، وحالتي اإلنتاج واالستهالك
 
ى                   إن قرار دولة نامية ما بالدخو     إن قرار دولة نامية ما بالدخو      -٣٣ أتي عل ا ي ة إنم ة أخرى متقدم ى                   ل في مفاوضات حول اتفاقية ثنائية مع دول أتي عل ا ي ة إنم ة أخرى متقدم ل في مفاوضات حول اتفاقية ثنائية مع دول

درات،   ى المخ اب، والحرب عل ى اإلره ل الحرب عل أثرًا بعوامل أخرى مث ون مت ية، ويمكن أن يك ة سياس درات،  خلفي ى المخ اب، والحرب عل ى اإلره ل الحرب عل أثرا  بعوامل أخرى مث ون مت ية، ويمكن أن يك ة سياس خلفي
رأة            وق الم دني وحق رأة           والدعم في مجلس األمن، ومراعاة حقوق اإلنسان، والتأآيد على أنشطة منظمات المجتمع الم وق الم دني وحق والدعم في مجلس األمن، ومراعاة حقوق اإلنسان، والتأآيد على أنشطة منظمات المجتمع الم
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ى                       ..وغيرهاوغيرها ان من المفترض أن تساعد عل ات والتي آ ذه االتفاقي دل ه ادة مع ه مع زي ى أن ارة إل ى                      وهنا يجب اإلش ان من المفترض أن تساعد عل ات والتي آ ذه االتفاقي دل ه ادة مع ه مع زي ى أن ارة إل  وهنا يجب اإلش
ة                             نح أفضليات من دول ى م د عل ة تعتم ات الثنائي ك ألن االتفاقي اقص، وذل م تتن ر ل ة                            تخفيض الفقر، فإن معدالت الفق نح أفضليات من دول ى م د عل ة تعتم ات الثنائي ك ألن االتفاقي اقص، وذل م تتن ر ل تخفيض الفقر، فإن معدالت الفق

ددة           وآان من األولى أن تنضم الدول النامية جميعه       وآان من األولى أن تنضم الدول النامية جميعه         . . لدولة أخرى فقط  لدولة أخرى فقط   ات متع ددة           ا إلى هذه األفضليات في إطار اتفاقي ات متع ا إلى هذه األفضليات في إطار اتفاقي
 ..األطرافاألطراف

 
د من                       -٤٤ اك العدي وب، إال أن هن ين دول الجن د من                      مع أن هناك مناداة مستمرة بالحوار االقتصادي والتعاون فيما ب اك العدي وب، إال أن هن ين دول الجن مع أن هناك مناداة مستمرة بالحوار االقتصادي والتعاون فيما ب

دول             ك ال ين تل ا ب دول            المعوقات تحول دون انسياب التجارة فيم ك ال ين تل ا ب ر من              . . المعوقات تحول دون انسياب التجارة فيم ى أن أآث ارة إل ر من            وتجدر اإلش ى أن أآث ارة إل ة من    في   في     ٤٠٤٠وتجدر اإلش ة من    المائ المائ
عصادراصادرا ا مرتف و فيه دل النم ة أخرى، وأن مع ة هي من دول نامي دول النامي عت ال ا مرتف و فيه دل النم ة أخرى، وأن مع ة هي من دول نامي دول النامي ة   . . ت ال دول النامي دفع ال ة وت دول النامي دفع ال ي   ٤٠٤٠وت ي ف ف

ة      في   في     ٧٠٧٠، وإن نحو    ، وإن نحو    )) مليار دوالر   مليار دوالر  ٨٠٨٠((المائة من فاتورة التعريفة العالمية على السلع الصناعية         المائة من فاتورة التعريفة العالمية على السلع الصناعية          ة من التعريف ة      المائ ة من التعريف المائ
 ..مية أخرىمية أخرىتكون لدول ناتكون لدول نا) )  مليار دوالر مليار دوالر٧٥٧٥نحو نحو ((المدفوعة بواسطة دول نامية المدفوعة بواسطة دول نامية 

 
ة، حيث االلتزامات          : : ظهرت عدة قضايا تتعلق باالتفاقيات الثنائية مثل      ظهرت عدة قضايا تتعلق باالتفاقيات الثنائية مثل       -٥٥ ة، حيث االلتزامات          قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكري قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكري

اك قضايا              ة؛ وهن اك قضايا             تكون أآثر مما تضمنه اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمي ة؛ وهن تكون أآثر مما تضمنه اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمي
ام  ارة األمريكي لع انون التج ق بق ام تتعل ارة األمريكي لع انون التج ق بق م  خ خ١٩٧٤١٩٧٤تتعل ق بالقس ا يتعل م اصة م ق بالقس ا يتعل اري؛ ٣٠١٣٠١اصة م ز فرض حظر تج ذي يجي اري؛  وال ز فرض حظر تج ذي يجي  وال

 ..وهناك زيادة وتشدد في قواعد المنشأ، ونظام تسوية المنازعاتوهناك زيادة وتشدد في قواعد المنشأ، ونظام تسوية المنازعات
 
ة     -٦٦ نا آاف د ناقش مية، وق ة الهاش ة األردني ة والمملك ة مصر العربي ا جمهوري دولتين هم التين ل ة ح م دراس ة    ت نا آاف د ناقش مية، وق ة الهاش ة األردني ة والمملك ة مصر العربي ا جمهوري دولتين هم التين ل ة ح م دراس ت

 ::االتفاقيات لكل منهما ونستنتج منها ما يلياالتفاقيات لكل منهما ونستنتج منها ما يلي
 

 بة لحالة مصربالنس  -١
 

ًا للقطاع                   ا  للقطاع                 من الواضح أن نقاط االختالف واالتفاق بين التزامات مصر وفقًا للمسارات المختلفة تتفاوت تبع من الواضح أن نقاط االختالف واالتفاق بين التزامات مصر وفقا  للمسارات المختلفة تتفاوت تبع
اط       التي التي فقد تأتي التجارة في السلع الصناعية في صدارة الموضوعات               فقد تأتي التجارة في السلع الصناعية في صدارة الموضوعات                 . . أو الموضوع محل النظر   أو الموضوع محل النظر    ا نق ل فيه اط        تحت ا نق ل فيه  تحت

نهج               االتفاق مكانة أعلى من نقاط االختالف، ليس بالضرو       االتفاق مكانة أعلى من نقاط االختالف، ليس بالضرو        ل الم ا من تماث ا وإنم نهج               رة من واقع تماثل االلتزامات ذاته ل الم ا من تماث ا وإنم رة من واقع تماثل االلتزامات ذاته
ا ل معه ي التعام اف ل معه ي التعام ة.  .  ف ق بنطاق التغطي ا يتعل ةففيم ق بنطاق التغطي ا يتعل ي ٩٨٫٧٩٨٫٧ ربطت مصر  ربطت مصر ،،ففيم ي  ف ة ف ةالمائ ة المائ ا الجمرآي ن بنوده ة  م ا الجمرآي ن بنوده ار بب م ار اإلط اإلط

ة، و     غغالمتعدد األطراف، بينما ألغت االستثناءات والقوائم السلبية في إطار ال         المتعدد األطراف، بينما ألغت االستثناءات والقوائم السلبية في إطار ال          ة العربي ات الثنائي ة، و     افتا واالتفاقي ة العربي ات الثنائي ى حد   افتا واالتفاقي ى حد   إل إل
ة      ))الكوميساالكوميسا((شترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي      شترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي      ممالسوق ال السوق ال آبير في سياق    آبير في سياق     ة      ، مع خصوصية اتفاقي  في    في   الشراآة الشراآة ، مع خصوصية اتفاقي

امج  امج البرن دريجيالبرن دريجيالت ًاالت تة عشر عام ى مدى س ة عل ر المتبادل ة غي رة االنتقالي ا ، أو الفت تة عشر عام ى مدى س ة عل ر المتبادل ة غي رة االنتقالي ا أدى انخفاض المتوسط .  .  ، أو الفت ا أدى انخفاض المتوسط آم آم
دول أطراف                البسيط للتعريفة المطبقة في مصر إلى التقليل من الف        البسيط للتعريفة المطبقة في مصر إلى التقليل من الف         ى التجارة مع ال ة السارية عل دول أطراف                وارق بين التعريف ى التجارة مع ال ة السارية عل وارق بين التعريف

ة                أ المطبق ة               آل مسار، إال أن عدم االتفاق يتمثل أساسًا في قواعد المنش أ المطبق ادير     آل مسار، إال أن عدم االتفاق يتمثل أساسا  في قواعد المنش ادير     وإعالن أغ ة تجارة        ((وإعالن أغ ة تجارة        بشأن إنشاء منطق بشأن إنشاء منطق
 .. خير برهان على ذلك خير برهان على ذلك))حرة بين األردن، وتونس، ومصر، والمغربحرة بين األردن، وتونس، ومصر، والمغرب

 
ه               ن ا ن ا إإالتجارة في الخدمات، ف   التجارة في الخدمات، ف   بب  يتعلقيتعلقأما فيما   أما فيما     ذا القطاع بالمسارات التي اشتملت علي ه               لمنطلق في تحرير ه ذا القطاع بالمسارات التي اشتملت علي لمنطلق في تحرير ه

ام بشأن التجارة في الخدمات             هو المبادئ المعمول بها في سياق        هو المبادئ المعمول بها في سياق         اق الع ام بشأن التجارة في الخدمات             االتف اق الع دد األطراف   (GATS)االتف دد األطراف    باإلطار المتع    باإلطار المتع
ا مصر أو انضمت       ي ي وال تشمل االتفاقوال تشمل االتفاق.  .  لمنظمة التجارة العالمية  لمنظمة التجارة العالمية   ة التي أقامته ة أو اإلقليمي ة الثنائي ا مصر أو انضمت       ات التجاري ة التي أقامته ة أو اإلقليمي ة الثنائي ا  ات التجاري ا   إليه  إليه

دد    .  .  حتى تاريخه أية التزامات محددة لتحرير التجارة في الخدمات   حتى تاريخه أية التزامات محددة لتحرير التجارة في الخدمات    ى المستوى المتع دد    وعليه، فإن التقدم المحرز عل ى المستوى المتع وعليه، فإن التقدم المحرز عل
ا                 –األطراف ال يزال    األطراف ال يزال     زم به ك الملت ا                  بالرغم من تواضعه ومن زيادة درجات التحرير األحادية المطبقة محليًا عن تل زم به ك الملت  بالرغم من تواضعه ومن زيادة درجات التحرير األحادية المطبقة محليا  عن تل

ى المستوى اإلقليمي       –دوليا   دوليًا   ى المستوى اإلقليمي        أآبر من نظيره عل بطء الشديد            ،، أآبر من نظيره عل ى ال ة إل اع المفاوضات اإلقليمي ا يشير نمط وإيق بطء الشديد          آم ى ال ة إل اع المفاوضات اإلقليمي ا يشير نمط وإيق آم
ار   ا المس اص، وهم كٍل خ ي بش ي والعرب ارين األفريق ى المس ار  عل ا المس اص، وهم كل  خ ي بش ي والعرب ارين األفريق ى المس ذااعل ذن الل دة  اان الل ا مصر مكاسب عدي ق فيهم د تحق دة  ن ق ا مصر مكاسب عدي ق فيهم د تحق ن ق

ي واألمريكي           .  .  آمصدر للخدمات آمصدر للخدمات  ا عن المسارين األوروب ي واألمريكي           أم ا عن المسارين األوروب ه     ((أم دء في ع الب ه     المتوق دء في ع الب رة         ))المتوق االت تسارع وتي إن احتم رة         ، ف االت تسارع وتي إن احتم ، ف
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ة                   مفاوضات ا مفاوضات ا  ر فاعلي اليب أآث ى أس ي إل ر، خاصًة مع لجوء الطرفين األمريكي واألوروب ر بكثي د أآب ر تع ة                   لتحري ر فاعلي اليب أآث ى أس ي إل ر، خاصة  مع لجوء الطرفين األمريكي واألوروب ر بكثي د أآب ر تع لتحري
ة               ة              وإيجابية في التفاوض والتحرير مقارنًة بتلك المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمي ات      ((وإيجابية في التفاوض والتحرير مقارنة  بتلك المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمي لبية واالتفاق ة الس ات      القائم لبية واالتفاق ة الس القائم

ى            ، وقد تقترن المكاسب     ، وقد تقترن المكاسب     ))القطاعية أو الخاصة بأنماط محددة للتوريد     القطاعية أو الخاصة بأنماط محددة للتوريد      ذين المسارين عل ة من ه ى            التصديرية المحتمل ذين المسارين عل ة من ه التصديرية المحتمل
 ..مستويات التحرير التي ستحصل عليها مصر في النمطين الرابع واألول بشكل  خاصمستويات التحرير التي ستحصل عليها مصر في النمطين الرابع واألول بشكٍل خاص

 
ا قورنت                 ر التجارة في الخدمات إذا م دة لتحري د المجاالت الواع ة تع ذآر أن المجاالت اإلقليمي ا قورنت               جدير بال ر التجارة في الخدمات إذا م دة لتحري د المجاالت الواع ة تع ذآر أن المجاالت اإلقليمي جدير بال

ة        ارات اللغ دد األطراف، حيث أن اعتب ة       بالمستوى المتع ارات اللغ دد األطراف، حيث أن اعتب ك من العوامل         بالمستوى المتع ر ذل ة وغي نظم القانوني ارب ال ة وتق ك من العوامل          والثقاف ر ذل ة وغي نظم القانوني ارب ال ة وتق  والثقاف
اذ لألسواق             ة للنف ة الفعلي اذ لألسواق            يعطي األولوية للمستوى اإلقليمي بالنسبة لإلمكاني ة للنف ة الفعلي ر         . . يعطي األولوية للمستوى اإلقليمي بالنسبة لإلمكاني اليب أآث ي أس إن تبن ه، ف اًء علي ر       وبن اليب أآث ي أس إن تبن ه، ف اء  علي وبن

ز ات ات  أآبر لتحرير التجارة في الخدم    أآبر لتحرير التجارة في الخدم   ا ًاإيجابية في التفاوض على المستويات اإلقليمية والثنائية قد يتيح فرص       إيجابية في التفاوض على المستويات اإلقليمية والثنائية قد يتيح فرص        ز وتعزي   وتعزي
دميًا في األساس، حيث              ..الصادرات الخدمية المصرية  الصادرات الخدمية المصرية     وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد المصري يعد اقتصادا  خدميا  في األساس، حيث                وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد المصري يعد اقتصادًا خ

ف      ن نص د ع ا يزي ف م ري وتوظي ي المص اتج المحل ف الن ن نص د ع ا يزي دمات بم اهم الخ ف     تس ن نص د ع ا يزي ف م ري وتوظي ي المص اتج المحل ف الن ن نص د ع ا يزي دمات بم اهم الخ  تس
 ..قوة العمل المصريةقوة العمل المصرية

 
ة   ة الفكري ة للملكي ه التجاري ل األوج ة وتظ ة الفكري ة للملكي ه التجاري ل األوج يوتظ يه دي  ه ديالتح يالحقيالحقي  التح يق ي ق ي  ف ة أيأي ف ات ثنائي ة  اتفاقي ات ثنائي تقبل اتفاقي ي المس تقبلف ي المس    ف

ة   ى جانب الموضوعات التقييدي ة الحال إل ك بطبيع ذا الموضوع، وذل ه جوانب ه ذي تخضع ل ييس ال رًا للتس ة  نظ ى جانب الموضوعات التقييدي ة الحال إل ك بطبيع ذا الموضوع، وذل ه جوانب ه ذي تخضع ل ييس ال نظرا  للتس
 ..األخرى آعالقة التجارة بالبيئة أو إقحام معايير العملاألخرى آعالقة التجارة بالبيئة أو إقحام معايير العمل

 
 بالنسبة لحالة األردن  -٢

 
ى           تت االلتزاما  االلتزاما يبدو جليا  أن نسبة نقاط االختالف والتوافق في       يبدو جليًا أن نسبة نقاط االختالف والتوافق في         ى            في آل من االتفاقيات تعتمد بشكل خاص عل  في آل من االتفاقيات تعتمد بشكل خاص عل

تمرار     ود المفروضة لضمان اس ات والقي ذه االتفاقي ار ه ياق مس ي س اع ف ل قط ان لك ا الطرف ي يوليه ة الت تمرار    األهمي ود المفروضة لضمان اس ات والقي ذه االتفاقي ار ه ياق مس ي س اع ف ل قط ان لك ا الطرف ي يوليه ة الت األهمي
م      : : وعلى الرغم من التفاوت، غير أنه من المتفق عليه أوال          وعلى الرغم من التفاوت، غير أنه من المتفق عليه أوالً           . . مصالح الطرفين في ذلك   مصالح الطرفين في ذلك    م      أن السلع الصناعية هي األه أن السلع الصناعية هي األه

ات مع األردن،                    واألآثواألآث ات مع األردن،                    ر تحررًا في االتفاقيات الثنائية ووفقًا لتنوع المكونات وحساسيتها في األطراف في االتفاقي ر تحررا  في االتفاقيات الثنائية ووفقا  لتنوع المكونات وحساسيتها في األطراف في االتفاقي
أت                 ة حيث ت ام تخضع لتخفيضات واسعة وآامل أت                ولكنها بشكل ع ة حيث ت ام تخضع لتخفيضات واسعة وآامل ا بالنسبة        ييولكنها بشكل ع ة تحريره رز أهمي ة لتب ا بالنسبة         السلع الزراعي ة تحريره رز أهمي ة لتب  السلع الزراعي

اد،            لالتحاد األوروبي والحرص في اإلبقاء على قوائم سلبية لسلع ومنتج         لالتحاد األوروبي والحرص في اإلبقاء على قوائم سلبية لسلع ومنتج          ا داخل االتح اد،            ات متصلة من حيث أهميته ا داخل االتح ات متصلة من حيث أهميته
ة             . . مثل تلك الواردة في اللوائح السلبية والحصص الموسمية         مثل تلك الواردة في اللوائح السلبية والحصص الموسمية          ة المطبق د أدى انخفاض المتوسط البسيط للتعريف ة           وق ة المطبق د أدى انخفاض المتوسط البسيط للتعريف وق

ى التجارة              ة السارية عل ات في التعريف ى خفض الفروق ى التجارة             بشكل عام في دول منظمة التجارة العالمية وفي األردن إل ة السارية عل ات في التعريف ى خفض الفروق بشكل عام في دول منظمة التجارة العالمية وفي األردن إل
 االتفاقيات، غير أن لقواعد المنشأ بعض التحفظات في دول عدة، وخاصة دول منتمية إلى                االتفاقيات، غير أن لقواعد المنشأ بعض التحفظات في دول عدة، وخاصة دول منتمية إلى               مع الدول األطراف في   مع الدول األطراف في   

ذلك    . . دول األوروبية المتوسطية  دول األوروبية المتوسطية  الالاتفاقية أغادير، حيث تبرز اإلشارة إلى قواعد المنشأ المتصلة بتلك الخاصة ب           اتفاقية أغادير، حيث تبرز اإلشارة إلى قواعد المنشأ المتصلة بتلك الخاصة ب            ذلك  وآ وآ
ر من القواعد في       فإن لكل اتفاقية منحى خاص في اإلشارة إلى قواعد المنشأ المعتمدة على الرغم   فإن لكل اتفاقية منحى خاص في اإلشارة إلى قواعد المنشأ المعتمدة على الرغم    ر من القواعد في        من وضع الكثي  من وضع الكثي

   ..إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىإطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
 

ه                        ذا القطاع بالمسارات التي اشتملت علي ه                      أما فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، فإن المنطلق في تحرير ه ذا القطاع بالمسارات التي اشتملت علي أما فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، فإن المنطلق في تحرير ه
ة    ياق اتفاقي ي س ا ف ول به ادئ المعم و المب ة   فه ياق اتفاقي ي س ا ف ول به ادئ المعم و المب ار (GATS)فه ار  باإلط دد باإلط ددالمتع رافالمتع راف األط ر أن االتفاقي  . .  األط ر أن االتفاقيغي ة غي ة ات التجاري ات التجاري

ة في سياق محددات                      ة في سياق محددات                     الثنائية أو اإلقليمية التي أبرمها األردن تبرز تقدمه في اتفاقيته مع الواليات المتحدة األمريكي الثنائية أو اإلقليمية التي أبرمها األردن تبرز تقدمه في اتفاقيته مع الواليات المتحدة األمريكي
ة التزامات محددة                      . . ولوائح في قطاعات مهمة   ولوائح في قطاعات مهمة    ي ألي ل عمل رى فال يوجد تفعي ة التزامات محددة                    وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة الكب ي ألي ل عمل رى فال يوجد تفعي وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة الكب

ثًال            بالنسبة لقطاع الخدمات بل إن احتماال     بالنسبة لقطاع الخدمات بل إن احتماال      ثال             ت تسارع وتيرة مفاوضات التحرير تعد واعدة على المستوى العربي، م ت تسارع وتيرة مفاوضات التحرير تعد واعدة على المستوى العربي، م
ل    دمات النق ال خ ي مج ذلك ف نمط وآ ذا ال ن حيث ه ة م دمات المهني ك بالخ اط ذل د وارتب ع للتوري نمط الراب ي ال ل   ف دمات النق ال خ ي مج ذلك ف نمط وآ ذا ال ن حيث ه ة م دمات المهني ك بالخ اط ذل د وارتب ع للتوري نمط الراب ي ال ف
رة موضوع                            ا زالت قطاعات آثي ة حيث م ذلك بالنسبة للشراآة األوروبي ي، وآ ى المستوى العرب رة موضوع                           وتحريرها عل ا زالت قطاعات آثي ة حيث م ذلك بالنسبة للشراآة األوروبي ي، وآ ى المستوى العرب وتحريرها عل

 . . حث في القطاع الخدماتيحث في القطاع الخدماتيبب



 -ح -

 
ويشير منحى المفاوضات اإلقليمية إلى البطء الشديد على المسار العربي بشكل  خاص في تحرير التجارة   ويشير منحى المفاوضات اإلقليمية إلى البطء الشديد على المسار العربي بشكٍل خاص في تحرير التجارة    

ى          ة إل ادراته البيني اهمة ص بة مس ى نس النظر إل ألردن ب م ل ار المه ى المس بة إل ة بالنس ة خاص ى         الخارجي ة إل ادراته البيني اهمة ص بة مس ى نس النظر إل ألردن ب م ل ار المه ى المس بة إل ة بالنس ة خاص الي الخارجي الي إجم إجم
 . . المائةالمائةفي في   ٤٠٤٠نسبة الـ نسبة الـ لدول العربية حيث تتعدى لدول العربية حيث تتعدى الصادرات البينية لالصادرات البينية ل

 
 :أما بالنسبة للتوصيات فهي 

 
ادة النظر                     -١١ ه يوصى بإع ة، فإن ات الثنائي ادة النظر                    بما أن هناك زيادة في عدد االلتزامات وتشددًا ملحوظًا في االتفاقي ه يوصى بإع ة، فإن ات الثنائي بما أن هناك زيادة في عدد االلتزامات وتشددا  ملحوظا  في االتفاقي

 ..في هذه االتفاقيات أو على األقل عمل دراسات متأنية للتأثيرات المتوقعة من جراء عقدهافي هذه االتفاقيات أو على األقل عمل دراسات متأنية للتأثيرات المتوقعة من جراء عقدها
 
ة     الدول  الدول  وجامعة  وجامعة  ) ) اإلسكوااإلسكوا(( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      أن تقوم اللجنة  أن تقوم اللجنة   -٢٢ ة     العربية بحث الدول العربي العربية بحث الدول العربي

 ..على االستمرار في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتهيئة إلنشاء اتحاد جمرآي عربيعلى االستمرار في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتهيئة إلنشاء اتحاد جمرآي عربي
 
ة        العربية جهودهما في مساعدة الدول العربية الت      العربية جهودهما في مساعدة الدول العربية الت      الدول  الدول  أن تواصل اإلسكوا وجامعة     أن تواصل اإلسكوا وجامعة      -٣٣ ى منظم ة        ي لم تنضم إل ى منظم ي لم تنضم إل

ارة      ال التج ي مج درات ف اء الق ي وبن دعم الفن ديم ال ذلك تق ا، وأن تواصل آ ى االنضمام إليه ة عل ارة العالمي ارة     التج ال التج ي مج درات ف اء الق ي وبن دعم الفن ديم ال ذلك تق ا، وأن تواصل آ ى االنضمام إليه ة عل ارة العالمي التج
 . . العالمية، حتى يمكن للدول العربية أن ترسخ انضمامها إلى النظام التجاري المتعدد األطرافالعالمية، حتى يمكن للدول العربية أن ترسخ انضمامها إلى النظام التجاري المتعدد األطراف

 
ارات التحري  -٤٤ ين مس ة ب يق والمواءم توى التنس ع مس ارات التحري رف ين مس ة ب يق والمواءم توى التنس ع مس دور رف ع ال ة م دور ر المختلف ع ال ة م يالرئيسير المختلف ار الرئيس تخدام المس ار  الس تخدام المس  الس

 .. المسارات المساراتلباقيلباقيالمتعدد األطراف آمرجعية المتعدد األطراف آمرجعية 
 
زة التفاوضية أو المس                   -٥٥ ذلك األجه ة، وآ زة التفاوضية أو المس                  ضرورة العمل على تحقيق التفاعل بين أجهزة الدولة المعني ذلك األجه ة، وآ ولين ولين ؤؤضرورة العمل على تحقيق التفاعل بين أجهزة الدولة المعني

د             د            عن المفاوضات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات سعيًا وراء تحقيق أآبر ق ز ر من االتساق   ر من االتساق   عن المفاوضات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات سعيا  وراء تحقيق أآبر ق ز وتعزي تفادة  وتعزي تفادة   االس  االس
ى              وبديهيوبديهي  . . من هذه المسارات  من هذه المسارات   ى               أن تحديد األهداف الوطنية يحتل األولوية والصدارة ويعمل على تيسير التوصل إل  أن تحديد األهداف الوطنية يحتل األولوية والصدارة ويعمل على تيسير التوصل إل

 ..المكاسب المتوخاة من مسارات التحرير المختلفةالمكاسب المتوخاة من مسارات التحرير المختلفة
 
ى    -٦٦ ة عل راف العربي ع األط ة لمصلحة جمي ارات اإلقليمي رابط المس ي ت دمًا ف ى   ضرورة المضي ق ة عل راف العربي ع األط ة لمصلحة جمي ارات اإلقليمي رابط المس ي ت دما  ف توى ضرورة المضي ق توى  مس  مس

 . . تحرير السلع والخدماتتحرير السلع والخدمات
 
ة                       -٧٧ ات الثنائي ا االتفاقي ة                      إعطاء األولية لتحرير الخدمات مع االبتعاد عن منحى المصالح الضيقة التي تمنحه ات الثنائي ا االتفاقي إعطاء األولية لتحرير الخدمات مع االبتعاد عن منحى المصالح الضيقة التي تمنحه

 . .  دولة منضوية في إطار النظام التجاري دولة منضوية في إطار النظام التجاري١١١١على الرغم من توافر التفضيالت وحيث أن المنطقة العربية تتضمن على الرغم من توافر التفضيالت وحيث أن المنطقة العربية تتضمن 
 
 . . يات منظمة التجارة العالمية بخصوص الملكية الفكريةيات منظمة التجارة العالمية بخصوص الملكية الفكريةاالستفادة من بنود اتفاقاالستفادة من بنود اتفاق -٨٨
 
 ..النظر في مواءمة اتفاقيات االستثمار مع الواليات المتحدة األمريكية مع المتطلبات اإلقليميةالنظر في مواءمة اتفاقيات االستثمار مع الواليات المتحدة األمريكية مع المتطلبات اإلقليمية -٩٩
 
 



 ةـمقدم
 

ام    ي ع ة ف ارة العالمي ة التج اء منظم رار إنش اء ق ام  ج ي ع ة ف ارة العالمي ة التج اء منظم رار إنش اء ق اني ١٩٩٤١٩٩٤ج انون الث ي آ ذ ف ز التنفي ه حي اني  ودخول انون الث ي آ ذ ف ز التنفي ه حي اير // ودخول اير ين ين
ة       . . بة تأآيد لنظام تجاري عالمي جديد وبداية لموجة جديدة من العولمة          بة تأآيد لنظام تجاري عالمي جديد وبداية لموجة جديدة من العولمة           بمثا  بمثا ١٩٩٥١٩٩٥ ة     وجاءت االتفاقيات الدولية بمثاب وجاءت االتفاقيات الدولية بمثاب

ع يحدد                 ع يحدد                إطار مؤسسي عالمي لكل من الدول النامية والدول المتقدمة، وظن الجميع أن هذا يعد بمثابة دستور للجمي إطار مؤسسي عالمي لكل من الدول النامية والدول المتقدمة، وظن الجميع أن هذا يعد بمثابة دستور للجمي
ات التجاري       ي العالق تقامة ف اك اس ون هن ى يك ات حت وق والواجب ات التجاري      الحق ي العالق تقامة ف اك اس ون هن ى يك ات حت وق والواجب ةالحق ةة الدولي ض      . . ة الدولي ي بع اءت نصوص ف ض    وج ي بع اءت نصوص ف وج

ددة األطراف، إال                 ات المتع ددة األطراف، إال                االتفاقيات للمنظمة تشجع على التكامل االقتصادي اإلقليمي وذلك ليكون مكمًال لالتفاقي ات المتع االتفاقيات للمنظمة تشجع على التكامل االقتصادي اإلقليمي وذلك ليكون مكمال  لالتفاقي
ات              أأأن الحال تغيرت إلى ما ال يمكن التوقع به وهو زيادة            أن الحال تغيرت إلى ما ال يمكن التوقع به وهو زيادة             ذلك االتفاقي ة، وآ ة اإلقليمي ات التجاري ذه الترتيب داد ه ات              ع ذلك االتفاقي ة، وآ ة اإلقليمي ات التجاري ذه الترتيب داد ه ع

 ..اإلطار القانوني المستقل بها وذات االلتزامات المتشددةاإلطار القانوني المستقل بها وذات االلتزامات المتشددةالثنائية ذات الثنائية ذات 
 

دولي   التجاريالتجاريإن المسارات الثنائية واإلقليمية قديمة العهد بدليل أن النظام          إن المسارات الثنائية واإلقليمية قديمة العهد بدليل أن النظام            دولي ال ة خاصة          ال ا معامل رد له ة خاصة           أف ا معامل رد له   في في  أف
ام اق الع اماالتف اق الع أن ااالتف أن ا بش ات  بش ات لتعريف ة لتعريف ة الجمرآي ارة الجمرآي ارة والتج ام للوالتج ام ع ادة ) ) اتاتغغالال ( (١٩٤٧١٩٤٧ع ددت الم دما ح ادة عن ددت الم دما ح ن ٢٤٢٤عن ن  م   م

ذين المسارين من تطبيق              غ غ اتفاقية ال اتفاقية ال  تثناء ه ذين المسارين من تطبيق              ات قواعد اس تثناء ه دأ ات قواعد اس دأ مب ة      مب ر رعاي ة األآث ة       الدول ر رعاي ة األآث ائم النظام        ،، الدول ائم النظام         أحد دع   التجاري التجاري  أحد دع
ر                . . متعدد األطراف متعدد األطراف الال اس أث ة قي دًا من حيث محاول ًا جدي ين المسارين أخذ طابع ة ب ر              ولكن تجدد الحديث عن العالق اس أث ة قي دا  من حيث محاول ا  جدي ين المسارين أخذ طابع ة ب ولكن تجدد الحديث عن العالق
ر سوا          " " التعدديةالتعددية""على  على  " " اإلقليميةاإلقليمية"" ذا األث ر سوا          أو على األقل تحديد اتجاه ه ذا األث ا         أو على األقل تحديد اتجاه ه ا         ء بالسلب أو باإليجاب، بم ك الشكل     في في ء بالسلب أو باإليجاب، بم ك الشكل      ذل  ذل

ى         .  .   ينبغي أن تكون عليه االلتزامات اإلقليمية       ينبغي أن تكون عليه االلتزامات اإلقليمية      الذيالذي رين إل ل وذهب بعض المفك ى         ب رين إل ل وذهب بعض المفك ول  ب ول   الق ة عكسية          الق اك عالق أن هن ة عكسية          ب اك عالق أن هن  ب
ى المسار       ر عل ى أن التعث ارين، بمعن ين المس ى المسار      مباشرة ب ر عل ى أن التعث ارين، بمعن ين المس دد  مباشرة ب دد  المتع ادة اللجوء    ألطراف ألطراف ااالمتع ى زي دفع إل ادة اللجوء    ي ى زي دفع إل ات ى اى ال ل إإي ات التفاقي التفاقي

ى         ييصحيح، وهو رأ  صحيح، وهو رأ  اإلقليمية والعكس   اإلقليمية والعكس    ة عل ة من المعادل ردات هام ى          ال يمكن التسليم مطلقًا بصحته إذ يغفل عدة مف ة عل ة من المعادل ردات هام  ال يمكن التسليم مطلقا  بصحته إذ يغفل عدة مف
  ::رأسها ما يليرأسها ما يلي

 
ار   ار أن المس يأن المس ياإلقليم ار    اإلقليم ًال للمس د مكم ه ُيع ار     بطبيعت ال  للمس د مكم ه ي ع ات       الال بطبيعت ث التزام ن حي ه م ًا علي راف ومبني دد األط ات       متع ث التزام ن حي ه م ا  علي راف ومبني دد األط متع

 .. متوازيين متوازيينيريرغغ هما فيه  هما فيه الذيالذي أن المسارين ليسا متعارضين، وبنفس القدر  أن المسارين ليسا متعارضين، وبنفس القدر أيأياألطراف، األطراف، 
 

ذلك، حدد النظام          ذلك، حدد النظام        وأنه ل ى                    الالوأنه ل ة، وهي قواعد سارية حت ات اإلقليمي ول باالتفاقي دد األطراف قواعد للقب ى                    متع ة، وهي قواعد سارية حت ات اإلقليمي ول باالتفاقي دد األطراف قواعد للقب متع
وم و وم والي ر إإالي اري النظ ان ج ر ن آ اري النظ ان ج ين آ يف ات  ف ة مفاوض ياق جول ي س ا ف ات   تطويره ة مفاوض ياق جول ي س ا ف ة   تطويره ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال ة  الم ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال  الم

د          ٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر  نوفمبر  // تشرين الثاني   تشرين الثاني  ١٤١٤ إلى    إلى   ٩٩ من    من   الدوحةالدوحةالتجارة العالمية المعقود في     التجارة العالمية المعقود في      ذآر بع د          ، وإن آان ال يوجد تقدم ُي ، وإن آان ال يوجد تقدم ي ذآر بع
ددة  الالبعض األطراف آان لها مصلحة في تعميق هذا االنطباع لخدمة مواقفها في المفاوضات              بعض األطراف آان لها مصلحة في تعميق هذا االنطباع لخدمة مواقفها في المفاوضات               ف  ف   ..في هذا الشأن  في هذا الشأن   ددة  متع متع

 ..ففاألطرااألطرا
 

ار استراتيجي، إن صح                     ه اختي ة هو في حقيقت ار استراتيجي، إن صح                   أن اتجاه الدول للدخول في اتفاقات ثنائية أو ترتيبات إقليمي ه اختي ة هو في حقيقت أن اتجاه الدول للدخول في اتفاقات ثنائية أو ترتيبات إقليمي
دليل .  .  بير، وليس مجرد رد فعل لما يحدث داخل أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف            بير، وليس مجرد رد فعل لما يحدث داخل أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف            التعالتع دليل وآ ك  وآ ى ذل ك   عل ى ذل ل  فف  ،، عل ل  قب قب

ة   ٤٤٠٠، قدر أن    ، قدر أن    ١٩٩٥١٩٩٥بدء عمل منظمة التجارة العالمية عام       بدء عمل منظمة التجارة العالمية عام        ة    في المائ ين دول             في المائ تم ب ا ي ة إنم ين دول          من حجم التجارة العالمي تم ب ا ي ة إنم من حجم التجارة العالمي
ذي            ن االتجاه المتزايد ن   ن االتجاه المتزايد ن   إإوحقيقة القول   وحقيقة القول       ..إقليميإقليميأعضاء في ترتيب    أعضاء في ترتيب     ة ال ذي            حو اإلقليمية إنما بدأ مع بداية اقتصاد العولم ة ال حو اإلقليمية إنما بدأ مع بداية اقتصاد العولم

ا أو                 ع به ادة تتمت ا لالستمرار في ري ًا أو اقتصاديًا في سعيها إم ل سواء جغرافي ى التكت دول إل الكثير من ال ع ب ا أو                دف ع به ادة تتمت ا لالستمرار في ري ا  أو اقتصاديا  في سعيها إم ل سواء جغرافي ى التكت دول إل الكثير من ال ع ب دف
ا ("(" التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية        التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية       لضمان موقع في عالم جديد متغير، وآان اتفاق       لضمان موقع في عالم جديد متغير، وآان اتفاق        ا النافت ام    ))""النافت ام     ع ى ى  أول   أول  ١٩٩٤١٩٩٤ ع

ة           .  .  نتائجهنتائجه  إرهاصاتهإرهاصاته ر الذاتي ة           آما ارتبط االتجاه نحو اإلقليمية بجهود التحري ر الذاتي ة       التي التي آما ارتبط االتجاه نحو اإلقليمية بجهود التحري دة دول خاصة النامي ة        اتخذتها ع دة دول خاصة النامي  اتخذتها ع
 حيث ظهرت الحاجة إلى إيجاد أسواق خارجية لإلنتاج المتزايد المترتب             حيث ظهرت الحاجة إلى إيجاد أسواق خارجية لإلنتاج المتزايد المترتب            ،،خالل النصف الثاني من عقد الثمانينات     خالل النصف الثاني من عقد الثمانينات     

 ..أوروغوايأوروغواي الشكل الذي سيؤول إليه ناتج جولة  الشكل الذي سيؤول إليه ناتج جولة على تطوير اقتصاداتها، بينما لم يكن حينها واضحا على تطوير اقتصاداتها، بينما لم يكن حينها واضحًا
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ر اإلضافية في                      رى أن خطوات التحري ين من ي ا ب ة م ات اإلقليمي ذه االتفاقي ر اإلضافية في                    وينقسم المحللون حول أثر ه رى أن خطوات التحري ين من ي ا ب ة م ات اإلقليمي ذه االتفاقي وينقسم المحللون حول أثر ه
ز                              ات آتميي ذه االتفاقي ة ه ى طبيع ين من ينظر إل تثمارات، وب ة االس ز                             إطارها تساهم في زيادة حجم التجارة وحرآ ات آتميي ذه االتفاقي ة ه ى طبيع ين من ينظر إل تثمارات، وب ة االس إطارها تساهم في زيادة حجم التجارة وحرآ

دير أن  .  .  التجارة أآثر مما يساهم في زيادتها التجارة أآثر مما يساهم في زيادتها " " تحويلتحويل""بما يعمل على    بما يعمل على    أخرى  أخرى    لصالح أطراف دون أطراف   لصالح أطراف دون أطراف    دير أن  وفي التق وفي التق
ر   ن أث ديث ع ودة للح ر  الع ن أث ديث ع ودة للح ة""الع ةاإلقليمي ى " " اإلقليمي ى عل ة""عل ةالتعددي ات   " " التعددي اق ومضمون االتفاقي ر نط ن تغي ة م ا تكتسب أهمي ات   إنم اق ومضمون االتفاقي ر نط ن تغي ة م ا تكتسب أهمي إنم

دد     ك المتع ي ذل ا ف دة بم دد    الجدي ك المتع ي ذل ا ف دة بم ا ةةالجدي راف منه ا  األط راف منه ادة .  .   األط ادة فالم ن ٢٤٢٤فالم ن  م اق  م اق اتف ا لل غغالالاتف مح أساس ا لل ات تس مح أساس ي  ات تس ار اإلقليم ي  مس ار اإلقليم مس
ة                 ات اإلقليمي ة                بتخفيضات إضافية في التعريفة الجمرآية وأحكام مختلفة لقواعد المنشأ، بينما السمة الرئيسية لالتفاقي ات اإلقليمي بتخفيضات إضافية في التعريفة الجمرآية وأحكام مختلفة لقواعد المنشأ، بينما السمة الرئيسية لالتفاقي

 عدم االقتصار على حرآة السلع الصناعية أو السلع عموما ، وإنما تشتمل أحكاما  للتجارة في الخدمات                 عدم االقتصار على حرآة السلع الصناعية أو السلع عمومًا، وإنما تشتمل أحكامًا للتجارة في الخدمات                هيهيالجديدة  الجديدة  
ا           وفي األوجه التجارية للملكية ال    وفي األوجه التجارية للملكية ال     ائل وجدت طريقه ا           فكرية وغيرها من مس ائل وجدت طريقه دد األطراف    الال  التجاري التجاري لنظام   لنظام   ي ا ي ا ل ل إإفكرية وغيرها من مس دد األطراف    متع متع

دخل في إطار    .  .  ١٩٩٤١٩٩٤-١٩٨٦١٩٨٦واي واي وغوغخالل جولة أور خالل جولة أور  دخل في إطار    بل وفي آثير من األحيان تعدت ذلك إلى موضوعات ال ت بل وفي آثير من األحيان تعدت ذلك إلى موضوعات ال ت
مستوى  مستوى   أو إلى أوجه للتناول مختلفة عن التناول المتعدد األطراف ليس من حيث                أو إلى أوجه للتناول مختلفة عن التناول المتعدد األطراف ليس من حيث               ،،النظام أصال  مثل معايير العمل    النظام أصًال مثل معايير العمل    

نهج    ررالتحريالتحري ث الم ن حي ا م نهج  وإنم ث الم ن حي ا م بوإنم ب المرتق تثمار،    المرتق ة باالس ام متعلق تثمار،    آأحك ة باالس ام متعلق   آأحك
 ..قابلها بالضرورة أية التزامات متوازيةقابلها بالضرورة أية التزامات متوازيةتتبحقوق إضافية للمستثمرين دون أن بحقوق إضافية للمستثمرين دون أن المتعلقة المتعلقة وأخرى وأخرى 

 
ر                       ا أو مع دول أخرى غي ر                     وقد شهدت المنطقة العربية تزايدًا في عدد االتفاقيات التي أبرمت فيما بين دوله ا أو مع دول أخرى غي وقد شهدت المنطقة العربية تزايدا  في عدد االتفاقيات التي أبرمت فيما بين دوله
ة                 . . ةةعربيعربي ات ثنائي ة واتفاقي ة               آما تتنوع هذه االتفاقيات ما بين اتفاقيات متعددة األطراف واتفاقيات إقليمي ات ثنائي ة واتفاقي اك   . . آما تتنوع هذه االتفاقيات ما بين اتفاقيات متعددة األطراف واتفاقيات إقليمي اك   فهن   ١١١١فهن

ددة األطراف                         ات المتع ى االتفاقي دمت التزامات عل دول ق ذه ال ة وه ددة األطراف                        دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمي ات المتع ى االتفاقي دمت التزامات عل دول ق ذه ال ة وه دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمي
ة        في مجاالت التجارة السلعية والتجارة في الخدمات والتز       في مجاالت التجارة السلعية والتجارة في الخدمات والتز        ة الفكري وق الملكي ة        امات على حماية حق ة الفكري وق الملكي اك     . . امات على حماية حق اك   وهن  دول   دول  ٥٥وهن

ة                             دم في المفاوضات الجاري ة بالنسبة لدرجة التق ة وهي في مراحل مختلف ى المنظم ة                            عربية في طور االنضمام إل دم في المفاوضات الجاري ة بالنسبة لدرجة التق ة وهي في مراحل مختلف ى المنظم عربية في طور االنضمام إل
ة                ى صفة مراقب في المنظم ديثًا عل ين حصلتا ح اك دولت ة               حاليًا، آما أن هن ى صفة مراقب في المنظم ديثا  عل ين حصلتا ح اك دولت ة        . . حاليا ، آما أن هن دول العربي ي أن معظم ال ذا يعن ة      وه دول العربي ي أن معظم ال ذا يعن وه

 ..لنظام التجاري العالمي الجديدلنظام التجاري العالمي الجديدانخرطت في اانخرطت في ا
 

رة من                        ة مبك ك في مرحل ا وذل ا بينه رة من                      وفي الحقيقة فإن الدول العربية آانت لها محاوالت إلنشاء تكامل فيم ة مبك ك في مرحل ا وذل ا بينه وفي الحقيقة فإن الدول العربية آانت لها محاوالت إلنشاء تكامل فيم
ة                 ١٩٩٨١٩٩٨القرن الماضي، إال أنه في عام       القرن الماضي، إال أنه في عام        ا تكتمل ببداي ا بينه ة                  نجحت في إرساء قواعد إلنشاء منطقة تجارة حرة فيم ا تكتمل ببداي ا بينه  نجحت في إرساء قواعد إلنشاء منطقة تجارة حرة فيم

ى التجارة    ١٧١٧أعضائها أعضائها وقد بلغ عدد    وقد بلغ عدد      . . ٢٠٠٥٢٠٠٥هذا العام   هذا العام    ا عل ى التجارة     دولة عربية أزالت تقريبًا التعريفة الجمرآية فيما بينه ا عل  دولة عربية أزالت تقريبا  التعريفة الجمرآية فيما بينه
ة               . . السلعية، وتعمل في الوقت الحاضر على إزالة القيود غير الجمرآية         السلعية، وتعمل في الوقت الحاضر على إزالة القيود غير الجمرآية          ذل من خالل اللجن ة تب ود حثيث ة             وهناك جه ذل من خالل اللجن ة تب ود حثيث وهناك جه

يا   ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي يا  االقتص ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي كوا((االقتص كوااإلس د  ) ) اإلس ة ال ل جامع ة مث ة إقليمي ات عربي د  ومنظم ة ال ل جامع ة مث ة إقليمي ات عربي س ومنظم ة ومجل س ول العربي ة ومجل ول العربي
دول    ك ال ين تل ا ب ارة فيم ة لتسهيل التج دول   الوحدة االقتصادية العربي ك ال ين تل ا ب ارة فيم ة لتسهيل التج دول    . . الوحدة االقتصادية العربي ة الناجحة ل ال التجرب ه ال يجب إغف دول  إال أن ة الناجحة ل ال التجرب ه ال يجب إغف إال أن

اد جمرآي مع                ١٩٨٢١٩٨٢مجلس التعاون الخليجي الست الذي أنشأ عام        مجلس التعاون الخليجي الست الذي أنشأ عام         ى اتح د إل اد جمرآي مع                 آمنطقة تجارة حرة وتحول فيما بع ى اتح د إل  آمنطقة تجارة حرة وتحول فيما بع
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣مطلع عام مطلع عام 

 
وق وإرساء قواعد التعاون والمشارآة مع الدول العربية المجاورة، قام االتحاد           وق وإرساء قواعد التعاون والمشارآة مع الدول العربية المجاورة، قام االتحاد           وفي إطار توسيع حجم الس    وفي إطار توسيع حجم الس     

ام    ٦٦األوروبي بعقد اتفاقيات ثنائية مع  األوروبي بعقد اتفاقيات ثنائية مع   ول ع ام     من الدول العربية، وذلك بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بحل ول ع   . . ٢٠١٠٢٠١٠ من الدول العربية، وذلك بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بحل
ة تج            ة منطق د اتفاقي ة بعق دة األمريكي ات المتح ت الوالي ًا، قام ه تقريب رض نفس ق الغ ة تج           ولتحقي ة منطق د اتفاقي ة بعق دة األمريكي ات المتح ت الوالي ا ، قام ه تقريب رض نفس ق الغ  ارة ارة ولتحقي

ا        ة المفاوضات وهم ا       حرة مع ثالث دول عربية هي األردن والبحرين والمغرب، وهناك دولتان عربيتان في مرحل ة المفاوضات وهم حرة مع ثالث دول عربية هي األردن والبحرين والمغرب، وهناك دولتان عربيتان في مرحل
ى أطر                 . . اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان    اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان     ة عل ات ثنائي د اتفاقي ى أطر               آذلك قامت الواليات المتحدة األمريكية بعق ة عل ات ثنائي د اتفاقي آذلك قامت الواليات المتحدة األمريكية بعق

ون  رين، ت ة وهي األردن، البح ع خمس دول عربي تثمار م ون االس رين، ت ة وهي األردن، البح ع خمس دول عربي تثمار م رباالس ربس، مصر والمغ ع   . . س، مصر والمغ ات م اك أيضًا اتفاقي ع وهن ات م اك أيضا  اتفاقي وهن
رة    ارة الح ة للتج ة األوروبي ل الرابط ة مث ات إقليمي رة   مجموع ارة الح ة للتج ة األوروبي ل الرابط ة مث ات إقليمي ا((مجموع ااإلفت وب  (EFTA)) ) اإلفت رق وجن ترآة لش وق المش وب   والس رق وجن ترآة لش وق المش  والس

ين إسرائيل وآل من األردن                         ))الكوميساالكوميسا((أفريقيا  أفريقيا   ا ب ا م م إبرامه ة التي ت ين إسرائيل وآل من األردن                         ، وآذلك اتفاقية المناطق الصناعية المؤهل ا ب ا م م إبرامه ة التي ت ، وآذلك اتفاقية المناطق الصناعية المؤهل
ذ   . . ومصر ومصر  دد ه ذ إن ع دد ه د تجاوز  إن ع ات ق د تجاوز  ه االتفاقي ات ق ا    ٦٥٦٥ه االتفاقي ع إنجازه ات التي يتوق د من االتفاقي ى العدي ة باإلضافة إل ا     اتفاقي ع إنجازه ات التي يتوق د من االتفاقي ى العدي ة باإلضافة إل  اتفاقي
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وب            ..مستقبال مستقبًال ون؟ مع الشمال أم مع الجن وب           والسؤال الذي يراود الكثيرين في المنطقة العربية هو إلى أين نحن ذاهب ون؟ مع الشمال أم مع الجن  والسؤال الذي يراود الكثيرين في المنطقة العربية هو إلى أين نحن ذاهب
 أم الدول العربية فقط؟أم الدول العربية فقط؟

 
ور    ل التط ة وتحلي ة بمناقش ة معني ذه الدراس ور  إن ه ل التط ة وتحلي ة بمناقش ة معني ذه الدراس ارة    إن ه ة التج اء منظم د إنش ة بع ات اإلقليمي ي الترتيب ارة    ات ف ة التج اء منظم د إنش ة بع ات اإلقليمي ي الترتيب ات ف

وتهدف الدراسة  وتهدف الدراسة    . . العالمية ومدى تأثيرها على النظام التجاري المتعدد األطراف، وآذلك التأثير على الدول النامية            العالمية ومدى تأثيرها على النظام التجاري المتعدد األطراف، وآذلك التأثير على الدول النامية            
ان           ان          إلى التعرف على الترتيبات التجارية اإلقليمية ومناقشة أنواع التكامل اإلقليمي، والتطرق إلى اإلطار الق وني في  وني في  إلى التعرف على الترتيبات التجارية اإلقليمية ومناقشة أنواع التكامل اإلقليمي، والتطرق إلى اإلطار الق

ى                    ة عل ة اإلقليمي ات التجاري أثير الترتيب ى                   منظمة التجارة العالمية الذي يحكم الترتيبات التجارية اإلقليمية، ومناقشة ت ة عل ة اإلقليمي ات التجاري أثير الترتيب منظمة التجارة العالمية الذي يحكم الترتيبات التجارية اإلقليمية، ومناقشة ت
ى ىالبن ن   البن ة أي م اده معرف تخالص رأي مف ات واس ذه االتفاقي ات ه ين التزام ة ب ل مقارن راء تحلي ن    االقتصادية، وإج ة أي م اده معرف تخالص رأي مف ات واس ذه االتفاقي ات ه ين التزام ة ب ل مقارن راء تحلي  االقتصادية، وإج

ا ن التمسك به ة يمك ات التجاري االترتيب ن التمسك به ة يمك ات التجاري ا ت  . . الترتيب ا تآم ات  آم ق باالتفاقي ا يتعل ة فيم ة العربي ة أوضاع المنطق ى دراس ات  هدف إل ق باالتفاقي ا يتعل ة فيم ة العربي ة أوضاع المنطق ى دراس هدف إل
 ..التجارية المعقودة فبما بين دولها وآذلك مع دول أخرى خارج المنطقةالتجارية المعقودة فبما بين دولها وآذلك مع دول أخرى خارج المنطقة

 
الجزء أوال ، ويتناول اإلطار العام للترتيبات اإلقليمية، وفي         الجزء أوًال، ويتناول اإلطار العام للترتيبات اإلقليمية، وفي         : : وتتألف هذه الدراسة من ثالثة أجزاء رئيسية      وتتألف هذه الدراسة من ثالثة أجزاء رئيسية       

ور الت  ة تط تم مناقش زء ي ذا الج ور الت ه ة تط تم مناقش زء ي ذا الج ي،    ه ل اإلقليم واع التكام ة، وأن ارة العالمي ة التج ل منظم ي ظ ة ف ات اإلقليمي ي،    رتيب ل اإلقليم واع التكام ة، وأن ارة العالمي ة التج ل منظم ي ظ ة ف ات اإلقليمي رتيب
أثير التكامل اإلقليمي               ة، وت أثير التكامل اإلقليمي              واإلطار القانوني في اتفاقيات منظمة التجارة العالمي ة، وت ق التجارة             -واإلطار القانوني في اتفاقيات منظمة التجارة العالمي ه خل ي ب ا نعن ق التجارة              وهو م ه خل ي ب ا نعن  وهو م

ة آ                ة التجارة العالمي ى منظم ة آ               وتحويل التجارة، وأوضاع المنطقة العربية في االنضمام إل ة التجارة العالمي ى منظم دد األطراف،      وتحويل التجارة، وأوضاع المنطقة العربية في االنضمام إل دد األطراف،      ترتيب متع ترتيب متع
ي                 اد األوروب ة مع آل من االتح ات الثنائي ي                واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى آترتيب إقليمي، واالتفاقي اد األوروب ة مع آل من االتح ات الثنائي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى آترتيب إقليمي، واالتفاقي

ة               . . والواليات المتحدة األمريكية  والواليات المتحدة األمريكية   ة والمملك ة             والجزء ثانيًا، ويتناول دراسة حالتي دولتين هما جمهورية مصر العربي ة والمملك والجزء ثانيا ، ويتناول دراسة حالتي دولتين هما جمهورية مصر العربي
ة االلتزامات   األردنية الهاشمية وذلك ف   األردنية الهاشمية وذلك ف    ق بمقارن ة االلتزامات   يما يتعل ق بمقارن م            ..يما يتعل ته، ث م مناقش ا ت تنتاجات م اول اس ًا، فيتن ا الجزء ثالث م           أم ته، ث م مناقش ا ت تنتاجات م اول اس ا ، فيتن ا الجزء ثالث  أم

 ..التوصيات الموجهة إلى دول المنطقةالتوصيات الموجهة إلى دول المنطقة
 

ة    التي الدراس ار ح م اختي د ت ة  وق التي الدراس ار ح م اختي د ت ددة  ) ) مصر واألردنمصر واألردن((وق ات المتع واع االتفاقي ل أن ي آ ارب ف ديهما تج ددة  ألن ل ات المتع واع االتفاقي ل أن ي آ ارب ف ديهما تج ألن ل
ة   ) ) منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    ((ت اإلقليمية   ت اإلقليمية   ، واالتفاقيا ، واالتفاقيا ))منظمة التجارة العالمية  منظمة التجارة العالمية  ((األطراف  األطراف   ة   واتفاقيات ثنائي واتفاقيات ثنائي

، وذلك حتى يكون هناك إثراء للدراسة بدراسة هاتين         ، وذلك حتى يكون هناك إثراء للدراسة بدراسة هاتين         ))مع آل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية       مع آل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية       ((
 ..الحالتينالحالتين
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 تغيرات تقودنا إلى أين؟:  الترتيبات اإلقليمية والمتعددة األطراف -أوال 
 

د                            ا حدث بع ة وم ة الدولي ات التجاري ق بالترتيب ا يتعل دة أمور فيم د                          يتناول هذا الجزء من الدراسة مناقشة لع ا حدث بع ة وم ة الدولي ات التجاري ق بالترتيب ا يتعل دة أمور فيم يتناول هذا الجزء من الدراسة مناقشة لع
ذ إنشاء الغات                     ه التطورات من ي ب ا نعن ذ إنشاء الغات                    الحرب العالمية الثانية، وهو م ه التطورات من ي ب ا نعن ة          ((الحرب العالمية الثانية، وهو م ات الجمرآي ام بشأن التعريف اق الع ة          االتف ات الجمرآي ام بشأن التعريف اق الع االتف

ارة  ارة والتج ا ب    ))(GATT)والتج ة وم ارة العالمي ة التج اء منظم ى إنش ا ب    ، حت ة وم ارة العالمي ة التج اء منظم ى إنش ات    ، حت اء الترتيب ارعة إلنش وتيرة المتس دها، وال ات    ع اء الترتيب ارعة إلنش وتيرة المتس دها، وال ع
 ..التجارية اإلقليمية، وزيادة عدد الترتيبات الثنائية ثم تقديم المالمح الرئيسية ألوضاع الدول العربيةالتجارية اإلقليمية، وزيادة عدد الترتيبات الثنائية ثم تقديم المالمح الرئيسية ألوضاع الدول العربية

 
  - النظام التجاري المتعدد األطراف والترتيبات اإلقليمية:  القضية -ألف

 هل هناك تناقض؟
 

 وبمبادرة من األمم المتحدة، جاء إنشاء الغات ليضع             وبمبادرة من األمم المتحدة، جاء إنشاء الغات ليضع            ١٩٤٧١٩٤٧تحديدا  في عام    تحديدًا في عام    بعد الحرب العالمية الثانية، و    بعد الحرب العالمية الثانية، و     
ة أوروغواي          اا و و  ..أساسا  التفاقية تجارية متعددة األطراف  أساسًا التفاقية تجارية متعددة األطراف   ى جاءت جول د جوالت تفاوضية حت ة أوروغواي          ستمر الوضع بعق ى جاءت جول د جوالت تفاوضية حت ستمر الوضع بعق

ت ت  ونهاية جولة أوروغواي آان       ونهاية جولة أوروغواي آان      ١٩٤٧١٩٤٧وما بين عام    وما بين عام      . . ، وآانت آخر جولة في إطار اتفاقية الغات       ، وآانت آخر جولة في إطار اتفاقية الغات       ))١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٦١٩٨٦((
اء وهو الغات                     ادي األغني د تحول ن اء وهو الغات                    هناك تغيرات آثيرة في بيئة التجارة العالمية، فق ادي األغني د تحول ن ك          ((هناك تغيرات آثيرة في بيئة التجارة العالمية، فق ه ذل ق علي ان يطل ك          حيث آ ه ذل ق علي ان يطل حيث آ

ة          دول الصناعية المتقدم ين ال ا ب تم بالتجارة فيم ان يه ه آ ائه مباشرة ألن د إنش ة         االسم بع دول الصناعية المتقدم ين ال ا ب تم بالتجارة فيم ان يه ه آ ائه مباشرة ألن د إنش اء   ) ) االسم بع ادي يضم األغني ى ن اء   إل ادي يضم األغني ى ن إل
ى األ اذ إل ول النف نهم ح ا بي ات فيم ري مفاوض راء يج ى األوالفق اذ إل ول النف نهم ح ا بي ات فيم ري مفاوض راء يج ة والفق ايا قطاعي اول قض واق وتن ة س ايا قطاعي اول قض واق وتن  س

ة     ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري رت الجوان ا ظه وجات، بينم ة والمنس ل الزراع ة    مث ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري رت الجوان ا ظه وجات، بينم ة والمنس ل الزراع ًا    . . مث رة أيض ذه الفت ي ه ا   وف رة أيض ذه الفت ي ه وف
ات                        ))١٩٩٣١٩٩٣-١٩٤٧١٩٤٧(( ذه الترتيب غ عدد ه ة، حيث بل ة اإلقليمي ات التجاري ات                        ، آان هناك اتجاه نحو التكتالت أو الترتيب ذه الترتيب غ عدد ه ة، حيث بل ة اإلقليمي ات التجاري ، آان هناك اتجاه نحو التكتالت أو الترتيب

 . .  سنة سنة٤٦٤٦فترة فترة  ترتيبا  إقليميا  في خالل  ترتيبًا إقليميًا في خالل ١٢٤١٢٤نحو نحو 
 

، ودخلت حيز التنفيذ في آانون      ، ودخلت حيز التنفيذ في آانون      ١٩٩٤١٩٩٤ طبقا  لقرار مراآش عام       طبقًا لقرار مراآش عام      (WTO)وتم إنشاء منظمة التجارة العالمية      وتم إنشاء منظمة التجارة العالمية       
ى               . . ١٩٩٥١٩٩٥يناير  يناير  //الثانيالثاني ة عل ددة األطراف، حيث تشرف المنظم ة متع ة تجاري ى اتفاقي د عل ة تأآي ى             وجاء ذلك بمثاب ة عل ددة األطراف، حيث تشرف المنظم ة متع ة تجاري ى اتفاقي د عل ة تأآي وجاء ذلك بمثاب

ة           تنفيذ االتفاقيات المتعددة األطراف والتي تشمل تجا      تنفيذ االتفاقيات المتعددة األطراف والتي تشمل تجا       وق الملكي ة لحق ة           رة السلع وتجارة الخدمات والجوانب التجاري وق الملكي ة لحق رة السلع وتجارة الخدمات والجوانب التجاري
 إن هذا اإلطار يعد إطارا  دوليا  ارتضاه الجميع عند االنضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وقد جاء                   إن هذا اإلطار يعد إطارًا دوليًا ارتضاه الجميع عند االنضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وقد جاء                    ..الفكريةالفكرية

ات  ة الغ ي اتفاقي ات ف ة الغ ي اتفاقي ادة ))١٩٩٤١٩٩٤-١٩٤٧١٩٤٧((ف ي الم ادة ، وف ي الم ادات ٢٤٢٤، وف رة واالتح ارة الح اطق التج كيل من ى تش ص عل ادات ، ن رة واالتح ارة الح اطق التج كيل من ى تش ص عل ، ن
ةالجالج ةمرآي ادة   . . مرآي ي الم ذلك ف ادة وورد آ ي الم ذلك ف ي  ٥٥وورد آ ارة ف ى التج ة عل ة العام ن االتفاقي ي   م ارة ف ى التج ة عل ة العام ن االتفاقي   م

ة                    . . الخدمات نص قانوني بهذا المعنى    الخدمات نص قانوني بهذا المعنى     ات اإلقليمي ات أو الترتيب ان أن تكون االتفاقي ة                  إن القصد من هذه النصوص آ ات اإلقليمي ات أو الترتيب ان أن تكون االتفاقي إن القصد من هذه النصوص آ
 ..مكملة لالتفاقيات المتعددة األطراف وذلك للمساهمة في إدماج الدول في االقتصاد العالميمكملة لالتفاقيات المتعددة األطراف وذلك للمساهمة في إدماج الدول في االقتصاد العالمي

 
ام      ٥٠٥٠إلى أن عدد الترتيبات اإلقليمية قد ارتفع من          إلى أن عدد الترتيبات اإلقليمية قد ارتفع من          ) ) ١((ير بيانات منظمة التجارة العالمية    ير بيانات منظمة التجارة العالمية    وتشوتش  ام       في ع   ١٩٩٠١٩٩٠ في ع

دت بشكل متسارع       ٢٠٠٥٢٠٠٥ في بداية عام      في بداية عام     ٣١٢٣١٢إلى  إلى   د تزاي ات ق دت بشكل متسارع       ، أي أن وتيرة إنشاء هذه الترتيب د تزاي ات ق ات     . . ، أي أن وتيرة إنشاء هذه الترتيب ل االتفاقي ات   وتمث ل االتفاقي وتمث
ا                 ٧٥٧٥الثنائية نحو   الثنائية نحو    اطق التج ا أن من ات، آم ذه الترتيب ة من ه ا                  في المائ اطق التج ا أن من ات، آم ذه الترتيب ة من ه ل نحو         في المائ ل نحو        رة الحرة تمث ة    ٨٣٨٣رة الحرة تمث ة     في المائ وتشير  وتشير    . .  في المائ

ى                      ١١بيانات البنك الدولي، والموضحة في الجدول       بيانات البنك الدولي، والموضحة في الجدول        الم تصل إل ة في الع ات لكل دول ى أن متوسط عدد الترتيب ى                       إل الم تصل إل ة في الع ات لكل دول ى أن متوسط عدد الترتيب   ٥٥ إل
ى نحو          ٨٨ترتيبات ترتفع إلى نحو    ترتيبات ترتفع إلى نحو     نخفض إل اريبي، وت ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني ى نحو           في أمريك نخفض إل اريبي، وت ة البحر الك ة ومنطق ا الالتيني ة شرق    ٢٢ في أمريك ة شرق     في منطق  في منطق
 ..آسيا والمحيط الهادئآسيا والمحيط الهادئ
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ن    ددًا م ر ع رات تثي ذه المؤش ن  ه ددا  م ر ع رات تثي ذه المؤش اؤالته اؤالتالتس ي  : : التس ارع ف ة والتس ة اإلقليمي ات التجاري دد الترتيب ادة ع ل زي ي  ه ارع ف ة والتس ة اإلقليمي ات التجاري دد الترتيب ادة ع ل زي ه

دول                    ة ال دول                   إنشائها يعطي مؤشرًا عن تهديدها للنظام المتعدد األطراف؟ وهل زيادة عدد هذه الترتيبات يعبر عن رغب ة ال إنشائها يعطي مؤشرا  عن تهديدها للنظام المتعدد األطراف؟ وهل زيادة عدد هذه الترتيبات يعبر عن رغب
 أم أن هناك عدم       أم أن هناك عدم      النامية في تحسين نوعية الحياة من خالل التجارة؟ أو أن التكتالت تكون من أجل القوة السياسية؟               النامية في تحسين نوعية الحياة من خالل التجارة؟ أو أن التكتالت تكون من أجل القوة السياسية؟               

رضا عن النظام التجاري المتعدد األطراف؟ أو أن هناك شعورا  باإلحباط في الدول النامية ألنها لم تحصل سوى                رضا عن النظام التجاري المتعدد األطراف؟ أو أن هناك شعورًا باإلحباط في الدول النامية ألنها لم تحصل سوى                
رًا هل تحولت                  ة؛ وأخي ر الزراعي ة وغي ى األسواق للسلع الزراعي اذ إل را  هل تحولت                 على وعود بتخفيض الدعم الزراعي والنف ة؛ وأخي ر الزراعي ة وغي ى األسواق للسلع الزراعي اذ إل على وعود بتخفيض الدعم الزراعي والنف

وي للن م ق ن داع ة م دة األمريكي ات المتح وي للنالوالي م ق ن داع ة م دة األمريكي ات المتح ات  الوالي ة واالتفاقي اند لإلقليمي ى مس دد األطراف إل ام التجاري المتع ات  ظ ة واالتفاقي اند لإلقليمي ى مس دد األطراف إل ام التجاري المتع ظ
الثنائية أدى إلى زيادة إبرام االتفاقيات اإلقليمية؟ ربما تكون اإلجابات على هذه األسئلة بنعم هي أسباب زيادة عدد                  الثنائية أدى إلى زيادة إبرام االتفاقيات اإلقليمية؟ ربما تكون اإلجابات على هذه األسئلة بنعم هي أسباب زيادة عدد                  

ة            ة للعولم ة           الترتيبات اإلقليمية في ظل الموجة الحالي ة للعولم درك المخاطر المترت            . . الترتيبات اإلقليمية في ظل الموجة الحالي ا يجب أن ن درك المخاطر المترت          إال أنن ا يجب أن ن ادة عدد        إال أنن ى زي ة عل ادة عدد        ب ى زي ة عل ب
ة                ات منظم ة               االتفاقيات اإلقليمية، وخاصة الثنائية، حيث أنها تتضمن التزامات أآثر تشددًا من تلك الواردة في اتفاقي ات منظم االتفاقيات اإلقليمية، وخاصة الثنائية، حيث أنها تتضمن التزامات أآثر تشددا  من تلك الواردة في اتفاقي

ة  ارة العالمي ة التج ارة العالمي ذا         . . التج ة، ه ات الثنائي ي االتفاقي ة ف ة الفكري ة الملكي ى حماي رق إل د التط حًا عن ك واض نرى ذل ذا       وس ة، ه ات الثنائي ي االتفاقي ة ف ة الفكري ة الملكي ى حماي رق إل د التط حا  عن ك واض نرى ذل وس
 فكيف    فكيف     ..ائية تؤدي إلى التأثير السلبي على المفاوضات التجارية المتعددة األطراف          ائية تؤدي إلى التأثير السلبي على المفاوضات التجارية المتعددة األطراف          باإلضافة إلى أن االتفاقيات الثن    باإلضافة إلى أن االتفاقيات الثن    

 يمكن لدولة أن تبدي معارضة لرأي دولة أخرى في المفاوضات إذا آانت قد وقعت اتفاقية ثنائية معها؟يمكن لدولة أن تبدي معارضة لرأي دولة أخرى في المفاوضات إذا آانت قد وقعت اتفاقية ثنائية معها؟
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 )٢(مستويات التكامل االقتصادي اإلقليمي  -١
 

ًا        ادي طبق ل االقتص تويات للتكام ة مس اك أربع ا       هن ادي طبق ل االقتص تويات للتكام ة مس اك أربع ك      هن ة، وذل ات المتبع ارة والسياس ر التج ة تحري ك      لدرج ة، وذل ات المتبع ارة والسياس ر التج ة تحري  لدرج
 ::على النحو اآلتيعلى النحو اآلتي

 
دول  : :  FTA(Free Trade Area(اتفاقية منطقة التجارة الحرة اتفاقية منطقة التجارة الحرة  ))أأ((  دول  وفيها يتم إلغاء التعريفة الجمرآية بين ال وفيها يتم إلغاء التعريفة الجمرآية بين ال

من التكامل   من التكامل   ومن أمثلة هذا المستوى  ومن أمثلة هذا المستوى    . . األعضاء، مع اإلبقاء على التعريفة الجمرآية لكل دولة مع العالم الخارجي     األعضاء، مع اإلبقاء على التعريفة الجمرآية لكل دولة مع العالم الخارجي     
ا الشمالية       : : اإلقليمي اإلقليمي  ين دول أمريك ة التجارة الحرة ب ا الشمالية       منطق ين دول أمريك ة التجارة الحرة ب  وتضم   وتضم  North American Free Trade Area (NAFTA)منطق

رى وتضم                     ة الكب رى وتضم                    ثالث دول هي الواليات المتحدة األمريكية، وآندا والمكسيك؛ ومنطقة التجارة الحرة العربي ة الكب   ١٧١٧ثالث دول هي الواليات المتحدة األمريكية، وآندا والمكسيك؛ ومنطقة التجارة الحرة العربي
 ؛؛دولة عربيةدولة عربية

 
اء          : : Customs Unionاالتحاد الجمرآي االتحاد الجمرآي  ))بب((  تم إلغ ة التجارة الحرة، حيث ي اء          وهو صورة أرقى من منطق تم إلغ ة التجارة الحرة، حيث ي وهو صورة أرقى من منطق

اد مع                               دول األعضاء في االتح دة لكل ال ة موح اد وعمل تعريف دول األعضاء في االتح ين ال اد مع                              التعريفة الجمرآية ب دول األعضاء في االتح دة لكل ال ة موح اد وعمل تعريف دول األعضاء في االتح ين ال التعريفة الجمرآية ب
 ؛؛العالم الخارجي، ومن أمثلة ذلك مجلس التعاون الخليجي العربيالعالم الخارجي، ومن أمثلة ذلك مجلس التعاون الخليجي العربي

 
ترآة  ))جج((  ترآة السوق المش ي إزال: : Common Marketالسوق المش ي إزالوتعن ا  وتعن دول األعضاء فيه ين ال ة ب ة الجمرآي ا  ة التعريف دول األعضاء فيه ين ال ة ب ة الجمرآي ة التعريف

اج                   ال الحر لعناصر اإلنت اج                  وعمل تعريفة جمرآية موحدة مع العالم الخارجي، باإلضافة إلى عنصر هام وهو االنتق ال الحر لعناصر اإلنت وعمل تعريفة جمرآية موحدة مع العالم الخارجي، باإلضافة إلى عنصر هام وهو االنتق
ك السوق                                ة ذل وال، ومن أمثل ام ورؤوس األم ة والبشر بوجه ع ه العمال ي ب ا نعن ك السوق                               فيما بين الدول األعضاء وهو م ة ذل وال، ومن أمثل ام ورؤوس األم ة والبشر بوجه ع ه العمال ي ب ا نعن فيما بين الدول األعضاء وهو م

 ؛؛))الكوميساالكوميسا((وب أفريقيا وب أفريقيا المشترآة لشرق وجنالمشترآة لشرق وجن
 

ادي  ))دد((  اد االقتص ادي االتح اد االقتص ادي   : : Economic Unionاالتح ل االقتص ور التكام ن ص ورة م ى ص و أرق ادي   وه ل االقتص ور التكام ن ص ورة م ى ص و أرق . . وه
ال الحر لعناصر                       ة واحدة واالنتق ة جمرآي ال الحر لعناصر                      فباإلضافة إلزالة التعريفة الجمرآية بين الدول األعضاء وعمل تعريف ة واحدة واالنتق ة جمرآي فباإلضافة إلزالة التعريفة الجمرآية بين الدول األعضاء وعمل تعريف

وهو ما  وهو ما    . . لتكون سياسة واحدة  لتكون سياسة واحدة  ) ) المالية والسياسات النقدية  المالية والسياسات النقدية  مثل السياسات   مثل السياسات   ((اإلنتاج، يتم تنسيق السياسات االقتصادية      اإلنتاج، يتم تنسيق السياسات االقتصادية      
 ..نراه اآلن واضحا  في االتحاد األوروبينراه اآلن واضحًا في االتحاد األوروبي

 
هذه هي صور أو مستويات التكامل االقتصادي، والترتيبات التجارية اإلقليمية يمكن أن تكون صورة من            هذه هي صور أو مستويات التكامل االقتصادي، والترتيبات التجارية اإلقليمية يمكن أن تكون صورة من             

 .. معظم االتفاقيات اإلقليمية معظم االتفاقيات اإلقليمية إال أنه آما سبق أن ذآرنا، فإن مناطق التجارة الحرة تمثل إال أنه آما سبق أن ذآرنا، فإن مناطق التجارة الحرة تمثل  ..الصور السابقةالصور السابقة
 

ددة األطراف                    يدوريدور  ة المتع ة أو اإلقليمي ة الثنائي ات التجاري ددة األطراف                     النقاش والجدل حاليًا حول مدى تفضيل االتفاقي ة المتع ة أو اإلقليمي ة الثنائي ات التجاري  النقاش والجدل حاليا  حول مدى تفضيل االتفاقي
ان         . . من جهة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى من جهة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى  ة آ ة الثاني د الحرب العالمي ان       فبإنشاء اتفاق الغات بع ة آ ة الثاني د الحرب العالمي فبإنشاء اتفاق الغات بع

ر التجارة              االتجاه نحو نظام متعدد   االتجاه نحو نظام متعدد    الم لتحري دى دول الع ر التجارة               األطراف باعتباره الطريقة المفضلة ل الم لتحري دى دول الع د        . .  األطراف باعتباره الطريقة المفضلة ل اه ق د      إال أن االتج اه ق إال أن االتج
ة              ة اإلقليمي ات التجاري ة             تغير بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية وزيادة عدد الترتيب ة اإلقليمي ات التجاري ى    ))٣((وتشير إحدى الدراسات     وتشير إحدى الدراسات     . . تغير بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية وزيادة عدد الترتيب ى  إل إل

ائي أو اإلقليمي أ                    ى المستوى الثن ائي أو اإلقليمي أ                   أن تحرير التجارة من جانب واحد أو عل ى المستوى الثن ة          الالو  و  أن تحرير التجارة من جانب واحد أو عل دد األطراف في إطار منظم ة          متع دد األطراف في إطار منظم متع
د تجارة حرة دون                ..التجارة العالمية إنما هي وسائل قانونية لفتح األسواق       التجارة العالمية إنما هي وسائل قانونية لفتح األسواق        د تجارة حرة دون               فال يمكن رفض أي ترتيب تجاري يع  فال يمكن رفض أي ترتيب تجاري يع

ام      ًا للنظ اك دعم ة، وأن هن باب وجيه ديم أس ام     تق ا  للنظ اك دعم ة، وأن هن باب وجيه ديم أس ة     الالتق واجز التجاري ة الح افتراض أن إزال ك ب راف وذل دد األط ة     متع واجز التجاري ة الح افتراض أن إزال ك ب راف وذل دد األط متع
الم            التعريفية وغير التعريفية تؤد   التعريفية وغير التعريفية تؤد    ى دول الع نعكس عل ا ي المي وهو م و في االقتصاد الع ادة معدالت النم الم            ي إلى زي ى دول الع نعكس عل ا ي المي وهو م و في االقتصاد الع ادة معدالت النم ي إلى زي

                                                      
 ))2((    Partnapratim Pal: Regional Trade Agreements in a Multilateral Trade Regime: An Overview.. 
 ))٣٣  (  (Edward L. Hudgins, Regional and Multilateral Trade Agreements: Complementary Means to Open Markets, the Cato 
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ع عأجم ا،       ..أجم ا يبرره ا م ة له ات اإلقليمي ات أو االتفاقي ا أن الترتيب ا،      آم ا يبرره ا م ة له ات اإلقليمي ات أو االتفاقي ا أن الترتيب   آم
 . . وهو أنها أدت إلى خلق التجارة وليس إلى تحويلهاوهو أنها أدت إلى خلق التجارة وليس إلى تحويلها

 
 )٤(اإلطار القانوني للترتيبات اإلقليمية في منظمة التجارة العالمية  -٢

 
 ::هناك ثالث نصوص قانونية جاءت على النحو التاليهناك ثالث نصوص قانونية جاءت على النحو التالي 

 
ادة  ))أأ((  ادة الم ام   ٢٤٢٤الم ات لع اق الغ ن اتف ام    م ات لع اق الغ ن اتف رة    : : ١٩٩٤١٩٩٤ م ارة الح اطق التج كيل من ة بتش ادة معني ذه الم رة    ه ارة الح اطق التج كيل من ة بتش ادة معني ذه الم ه

دة،             ة موح ل تعريف اء، وعم دول األعض ين ال ا ب ة فيم ة الجمرآي ة التعريف ة إزال ة، وآيفي ادات الجمرآي دة،            واالتح ة موح ل تعريف اء، وعم دول األعض ين ال ا ب ة فيم ة الجمرآي ة التعريف ة إزال ة، وآيفي ادات الجمرآي واالتح
 ؛؛حرة واالتحادات الجمرآية، وآيفية تسوية المنازعاتحرة واالتحادات الجمرآية، وآيفية تسوية المنازعاتواإلعالن عن مناطق التجارة الواإلعالن عن مناطق التجارة ال

 
وان       : :  من االتفاقية العامة على التجارة في الخدمات        من االتفاقية العامة على التجارة في الخدمات       ٥٥المادة  المادة   ))بب((  أتي تحت عن وان       وت أتي تحت عن " " التكامل االقتصادي   التكامل االقتصادي   ""وت

ة                    ة اإلجراءات التمييزي ة                   وتهدف إلى تحرير تجارة الخدمات وإلغاء جميع أنواع التمييز بين الدول األعضاء، وإزال ة اإلجراءات التمييزي وتهدف إلى تحرير تجارة الخدمات وإلغاء جميع أنواع التمييز بين الدول األعضاء، وإزال
اريين           القائمة وح القائمة وح  ة التفضيلية لألشخاص االعتب دة، والمعامل ة جدي ة إجراءات تمييزي ديم أي اريين           ظر تق ة التفضيلية لألشخاص االعتب دة، والمعامل ة جدي ة إجراءات تمييزي ديم أي ا   ((ظر تق ا   والمقصود هن والمقصود هن

 ؛؛، وضرورة إخطار مجلس التجارة في الخدمات باالتفاقيات اإلقليمية، وضرورة إخطار مجلس التجارة في الخدمات باالتفاقيات اإلقليمية))الجهات الموردة للخدماتالجهات الموردة للخدمات
 

ادة   : :  العمل  العمل  اتفاقات تكامل أسواق    اتفاقات تكامل أسواق   – مكررة من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات          مكررة من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات         ٥٥المادة  المادة   ))جج((  ادة   هذه الم هذه الم
ال الحي والصارخ              ًا، والمث ال الحي والصارخ             غاية في األهمية حيث أنها تتيح للدول إنشاء تكامل ألسواق العمل، وهو ما نفتقده حالي ا ، والمث غاية في األهمية حيث أنها تتيح للدول إنشاء تكامل ألسواق العمل، وهو ما نفتقده حالي
ًا                          ًا ملموس أثيرًا إيجابي ؤثر ت ذي يمكن أن ي ا                          على ذلك هو المنطقة العربية حيث يمكن إنشاء هذا النوع من التكامل ال ا  ملموس أثيرا  إيجابي ؤثر ت ذي يمكن أن ي على ذلك هو المنطقة العربية حيث يمكن إنشاء هذا النوع من التكامل ال

 :: إن هناك شروطا  لتكامل أسواق العمل آما حددتها هذه المادة وهي إن هناك شروطًا لتكامل أسواق العمل آما حددتها هذه المادة وهي  ..لفقرلفقرفي تخفيض معدالت البطالة وافي تخفيض معدالت البطالة وا
 

ة               ))١١((   ة              استثناء مواطني الدول األطراف في اتفاقية تكامل أسواق العمل من الشروط الخاصة باإلقام استثناء مواطني الدول األطراف في اتفاقية تكامل أسواق العمل من الشروط الخاصة باإلقام
 وتراخيص العمل؛وتراخيص العمل؛

 
ة بأي              ))٢٢((   ة التجارة العالمي ة بأي             إخطار مجلس التجارة في الخدمات في منظم ة التجارة العالمي ة تكامل   ةةإخطار مجلس التجارة في الخدمات في منظم ة تكامل    اتفاقي ألسواق  ألسواق   اتفاقي

 العمل؛العمل؛
 

واطني   ))٣٣((   ول م ق دخ مل ح ل تش واق العم ل أس ة تكام أن اتفاقي دونًا ب ون م ب أن يك واطني  يج ول م ق دخ مل ح ل تش واق العم ل أس ة تكام أن اتفاقي دونا  ب ون م ب أن يك  يج
مل         ا تش راف، آم دى األط ل ل واق العم ى أس رًا إل وًال ح ة دخ ي االتفاقي ة ف راف المعني مل        األط ا تش راف، آم دى األط ل ل واق العم ى أس را  إل وال  ح ة دخ ي االتفاقي ة ف راف المعني األط

 ..إجراءات تتعلق باألجور وغيرها من شروط العمل والمزايا االجتماعيةإجراءات تتعلق باألجور وغيرها من شروط العمل والمزايا االجتماعية
 

ة ا      ة ا    وتشير بيانات منظم ز                   وتشير بيانات منظم ة التي دخلت حي ات اإلقليمي ات أو الترتيب ة االتفاقي ى أن غالبي ة إل ز                   لتجارة العالمي ة التي دخلت حي ات اإلقليمي ات أو الترتيب ة االتفاقي ى أن غالبي ة إل لتجارة العالمي
ذ،   ٧٤٧٤، حيث بلغت نسبتها نحو   ، حيث بلغت نسبتها نحو   ٢٤٢٤التنفيذ آانت طبقا  للمادة     التنفيذ آانت طبقًا للمادة      ز التنفي ذ،    في المائة من إجمالي االتفاقيات التي دخلت حي ز التنفي  في المائة من إجمالي االتفاقيات التي دخلت حي

 ..٥٥ في المائة تم إبالغها طبقا  للمادة  في المائة تم إبالغها طبقًا للمادة ١٥١٥بينما آان هناك بينما آان هناك 
 

 يات اإلقليمية في تحرير التجارةدور االتفاق  -٣
 

                                                      
 ))٤٤((   WTO: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations - Legal Text, 1995, Geneva, 

Switzerland.                                                                                                                                                                                                  
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ارة          ر التج ى تحري ك إل ل أدى ذل و ه ام وه اؤل ه ر تس ة، يظه ة اإلقليمي ات التجاري دد االتفاقي ادة ع ارة        بزي ر التج ى تحري ك إل ل أدى ذل و ه ام وه اؤل ه ر تس ة، يظه ة اإلقليمي ات التجاري دد االتفاقي ادة ع بزي
ة جاء                       ر التجارة الخارجي ة جاء                      العالمية؟ إن اإلجابة على ذلك جاءت حاسمة وهي أن دور االتفاقيات اإلقليمية في تحري ر التجارة الخارجي العالمية؟ إن اإلجابة على ذلك جاءت حاسمة وهي أن دور االتفاقيات اإلقليمية في تحري

رة              ) ) ٥((لبنك الدولي لبنك الدولي محدودا  جدا ، حيث تشير بيانات ا     محدودًا جدًا، حيث تشير بيانات ا      ة في الفت دول النامي ه ال ذي قامت ب ائي، ال ر التلق رة              إلى أن التحري ة في الفت دول النامي ه ال ذي قامت ب ائي، ال ر التلق إلى أن التحري
ة                   ٦٥٦٥ ساهم بنحو     ساهم بنحو    ٢٠٠٣٢٠٠٣-١٩٨٣١٩٨٣ ات اإلقليمي ة                    في المائة في تحرير التجارة في حين آانت مساهمة االتفاقي ات اإلقليمي  في    في   ١٠١٠ في المائة في تحرير التجارة في حين آانت مساهمة االتفاقي

ددة األطراف          ات المتع ددة األطراف         المائة فقط واالتفاقي ات المتع ة      ٢٥٢٥المائة فقط واالتفاقي ة       في المائ ا هو موضح في الشكل          (( في المائ ا هو موضح في الشكل          آم و   ). ). ٢٢آم و وي دولي   وي دولي   رد البنك ال رد البنك ال
ث قامت  ذلك، حي اًال ل ث قامت مث ذلك، حي اال  ل و  ٣٣٣٣مث ا نح ل وارداته ة ضخمة تمث ة نامي و   دول ا نح ل وارداته ة ضخمة تمث ة نامي دول ٩٠٩٠ دول الي واردات ال ن إجم ة م ي المائ دول  ف الي واردات ال ن إجم ة م ي المائ  ف

ذه المعدالت نحو                  ذه المعدالت نحو                 النامية بتخفيض معدالت التعريفة الجمرآية بشكل ملموس، حيث آانت ه ة في        ٢٩٫٩٢٩٫٩النامية بتخفيض معدالت التعريفة الجمرآية بشكل ملموس، حيث آانت ه ة في      في المائ في المائ
وبناء على ذلك، فإن الجهود المبذولة من جانب   وبناء على ذلك، فإن الجهود المبذولة من جانب     . . ٢٠٠٣٢٠٠٣في المائة في عام     في المائة في عام       ١١٫٣١١٫٣  عقد الثمانينات، وانخفضت إلى   عقد الثمانينات، وانخفضت إلى   

ر                           ال في تحري ات االقتصادية هي التي تساهم بشكل فع ة البيان ر                          الدول في إطار اإلصالح االقتصادي وإعادة هيكل ال في تحري ات االقتصادية هي التي تساهم بشكل فع ة البيان الدول في إطار اإلصالح االقتصادي وإعادة هيكل
 ..التجارة الخارجيةالتجارة الخارجية

 
 التأثيرات االقتصادية للترتيبات التجارية  -٤

 
أثيراً         ة تعكس ت ة التجارة البيني إن حرآ ة، ف أثيرا        بداي ة تعكس ت ة التجارة البيني إن حرآ ة، ف ق        بداي ق بخل أثيرات تتعل اك ت دول األعضاء، وهن ق         اقتصاديًا لل ق بخل أثيرات تتعل اك ت دول األعضاء، وهن  اقتصاديا  لل

ية   أثيرات السياس ى الت ذا باإلضافة إل ارة، ه ل التج ارة وتحوي ية  التج أثيرات السياس ى الت ذا باإلضافة إل ارة، ه ل التج ارة وتحوي ارة    ..التج ة، زادت التج ارة البيني ق بالتج ا يتعل ارة   ففيم ة، زادت التج ارة البيني ق بالتج ا يتعل  ففيم
ل من   ) ) النافتاالنافتا((البينية في منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية    البينية في منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية     ل من   من أق الي التج     ٣٥٣٥من أق ة من إجم الي التج      في المائ ة من إجم ارة في  ارة في   في المائ

ى  ١٠١٠وفي إقليم ميرآوسور، ارتفعت من  وفي إقليم ميرآوسور، ارتفعت من    . . ١٩٩٩١٩٩٩ في المائة في عام       في المائة في عام      ٥٠٥٠نهاية عقد الثمانينات إلى نحو      نهاية عقد الثمانينات إلى نحو       ى   إل  في   في  ٢٠٢٠ إل
ا             ا هو الحال في أفريقي ا            المائة في نفس الفترة تقريبًا، وهناك أقاليم لم ترتفع فيها التجارة البينية آم ا هو الحال في أفريقي ك يعطي   . . ))٦((المائة في نفس الفترة تقريبا ، وهناك أقاليم لم ترتفع فيها التجارة البينية آم ك يعطي   وذل وذل

عني أنه سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة التجارة البينية، فهناك عوامل           عني أنه سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة التجارة البينية، فهناك عوامل           نتيجة مفادها أن تشكيل ترتيب إقليمي ال ي       نتيجة مفادها أن تشكيل ترتيب إقليمي ال ي       
اج واالستهالك،                        ة اإلنت ة، وحال ة في آل دول اج واالستهالك،                       آثيرة تؤثر على ذلك مثل درجة تسهيل التجارة، والسياسات المتبع ة اإلنت ة، وحال ة في آل دول آثيرة تؤثر على ذلك مثل درجة تسهيل التجارة، والسياسات المتبع

 ..وغيرهاوغيرها
 

ة   ((ي ي آما يشير البنك الدولي، يحدث عندما تقوم دولة عضو في الترتيب اإلقليم  آما يشير البنك الدولي، يحدث عندما تقوم دولة عضو في الترتيب اإلقليم   إن خلق التجارة،إن خلق التجارة،  ثًال دول ة   م ثال  دول م
ا          ) ) أأ ة شريك له ا          بزيادة وارداتها من دول ة شريك له ة ب  ((بزيادة وارداتها من دول ة ب  دول ة          ) ) دول واردات الدول ك دون تخفيض ل ة          وذل واردات الدول ك دون تخفيض ل الم،       ) ) أأ((وذل اقي دول الع الم،       من ب اقي دول الع من ب

ؤدي    ) ) بب((فمنتجات الدولة   فمنتجات الدولة     . . ويحدث ذلك بسبب إزالة التعريفات الجمرآية بين الدول األعضاء        ويحدث ذلك بسبب إزالة التعريفات الجمرآية بين الدول األعضاء         ؤدي    تصبح أرخص، وي تصبح أرخص، وي
ة    ) ) أأ((ذلك إلى زيادة الواردات للدولة      ذلك إلى زيادة الواردات للدولة       ة    من الدول ق التجارة            ))بب((من الدول ه خل ق علي ا يطل ق التجارة            ، وهو م ه خل ق علي ا يطل ه           ..، وهو م ل التجارة فإن ا تحوي ه          أم ل التجارة فإن ا تحوي  أم

ة     ) ) أأ((يحدث عندما يتم إحالل الواردات من باقي دول العالم في الدولة            يحدث عندما يتم إحالل الواردات من باقي دول العالم في الدولة             ة     من خالل واردات أعلى من الدول ، ألن ، ألن ))بب((من خالل واردات أعلى من الدول
واردات من              ) ) بب((الواردات من الدولة    الواردات من الدولة     ى ال ك الضرائب عل ع تل تم دف ا ي واردات بينم ى ال واردات من              ال تدفع عنها ضرائب عل ى ال ك الضرائب عل ع تل تم دف ا ي واردات بينم ى ال ال تدفع عنها ضرائب عل

ل للتجارة        بب ل للتجارة        اقي دول العالم، وهنا يحدث تحوي ل نحو                   . . اقي دول العالم، وهنا يحدث تحوي ة التفضيلية تمث ات التجاري د آانت االتفاقي ذا، وق ل نحو                 ه ة التفضيلية تمث ات التجاري د آانت االتفاقي ذا، وق  في    في   ٤٣٤٣ه
 ..))٧((٢٠٠٥٢٠٠٥ في المائة في عام  في المائة في عام ٥٥٥٥ ويتوقع أن ترتفع إلى نحو  ويتوقع أن ترتفع إلى نحو ٢٠٠٣٢٠٠٣المائة من التجارة العالمية في عام المائة من التجارة العالمية في عام 

 
 

 )٢٠٠٣-١٩٨٣(  تخفيض التعريفة الجمرآية طبقا  لنوع التحرير -٢الشكل 

                                                      
 ))٥٥  (  (World Bank: Making Regionalism Complementary to Multilateralism, Global Economic Prospects 2005.. 

 ))٦٦((    The World Bank: Global Economic Prospects 2005, op. cit.) )  أعاله أعاله١١انظر الجدول انظر الجدول .(.( 

 ))7 ( (The World Bank: Development, Trade and the WTO, A Hand Book, Bernard Hoekman, Anditya Mattoo, and Philip 
English, ed., first printing, Washington, D.C., 2002.                                                                                                                                    
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 ؟لماذا اإلقبال على االتفاقيات اإلقليمية  -٥
 

ارة           ة التج ادئ منظم ن مب دأ م ن مب تثناء م ل اس ة تمث ة اإلقليمي ات التجاري ات أو الترتيب ارة         إن االتفاقي ة التج ادئ منظم ن مب دأ م ن مب تثناء م ل اس ة تمث ة اإلقليمي ات التجاري ات أو الترتيب  إن االتفاقي
افس                 ".".الدولة األآثر لرعاية  الدولة األآثر لرعاية  ""أو  أو  " " عدم التمييز عدم التمييز "" وهو    وهو   العالميةالعالمية ا أن تتن ة يمكنه ات إقليمي افس                فالدول األعضاء في ترتيب ا أن تتن ة يمكنه ات إقليمي  فالدول األعضاء في ترتيب

ك التي                   ك التي                  مع بعضها باستخدام التعريفات التفضيلية والشروط الميسرة للنفاذ إلى األسواق، وذلك بصورة أآبر من تل مع بعضها باستخدام التعريفات التفضيلية والشروط الميسرة للنفاذ إلى األسواق، وذلك بصورة أآبر من تل
ة               ة التجارة العالمي ة              تطبق على الدول األخرى األعضاء في منظم ة التجارة العالمي ة                ..تطبق على الدول األخرى األعضاء في منظم دول األعضاء في منظم ة               والنتيجة هي أن ال دول األعضاء في منظم  والنتيجة هي أن ال

ك األسواق        األاألالتجارة وغير   التجارة وغير    ك األسواق        عضاء في ترتيبات إقليمية تفقد تل ق مجموعة               . . عضاء في ترتيبات إقليمية تفقد تل ة يخل ات الثنائي ادة عدد االتفاقي ق مجموعة             إن زي ة يخل ات الثنائي ادة عدد االتفاقي إن زي
 ..مختلفة من القواعد التي تحكم التجارة فيما بين الدولمختلفة من القواعد التي تحكم التجارة فيما بين الدول

 
ى النحو            ويمكننا أن نجمل هنا أهم األسباب التي أدت إلى زيادة اإلقبال          ويمكننا أن نجمل هنا أهم األسباب التي أدت إلى زيادة اإلقبال            ة وهي عل ات اإلقليمي ى النحو             على االتفاقي ة وهي عل ات اإلقليمي  على االتفاقي
ة؛               ) ) ١١: (: (التاليالتالي ى داعم لإلقليمي ة؛               تحول الدول الكبرى من داعم للنظام المتعدد األطراف إل ى داعم لإلقليمي طء مسيرة جوالت      ) ) ٢٢((تحول الدول الكبرى من داعم للنظام المتعدد األطراف إل طء مسيرة جوالت      ب ب

ل في            ل في           المفاوضات المتعددة األطراف وإحباط العديد من الدول لها وعدم رؤية النظام المتعدد األطراف بمثابة الكفي المفاوضات المتعددة األطراف وإحباط العديد من الدول لها وعدم رؤية النظام المتعدد األطراف بمثابة الكفي
ب  ق مكاس ب تحقي ق مكاس ة      تحقي امس لمنظم وزاري الخ ؤتمر ال ل الم د فش ة بع ريعة، وخاص ة س ة       تجاري امس لمنظم وزاري الخ ؤتمر ال ل الم د فش ة بع ريعة، وخاص ة س   تجاري

والتي  والتي  ((، وذلك بسبب قضايا الزراعة       ، وذلك بسبب قضايا الزراعة       ٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمبر  سبتمبر  // أيلول  أيلول ١٤١٤ إلى    إلى   ١٠١٠التجارة العالمية الذي عقد في آانكون من        التجارة العالمية الذي عقد في آانكون من        
فافية في ال           ((وقضايا سنغافورة   وقضايا سنغافورة   ) ) تهم الدول النامية  تهم الدول النامية   فافية في ال           التجارة واالستثمار؛ والتجارة وسياسة المنافسة؛ والش مشتريات  مشتريات  التجارة واالستثمار؛ والتجارة وسياسة المنافسة؛ والش

ارة   هيل التج ة؛ وتس ارة  الحكومي هيل التج ة؛ وتس ة          ) ) ٣٣((؛ ؛ ))الحكومي تثمارات األجنبي ن االس د م ذب المزي ي ج رة ف ة الفقي دول النامي ة ال ة          رغب تثمارات األجنبي ن االس د م ذب المزي ي ج رة ف ة الفقي دول النامي ة ال رغب
ة؛                        ة مع دول متقدم ات ثنائي د اتفاقي ل هو عق أن األسلوب األمث ة؛                       المباشرة، اعتقادًا منها ب ة مع دول متقدم ات ثنائي د اتفاقي ل هو عق أن األسلوب األمث ق     ) ) ٤٤((المباشرة، اعتقادا  منها ب ق     عوامل أخرى تتعل عوامل أخرى تتعل

   ..بعوامل سياسية وأمنية وتشجيع السالمبعوامل سياسية وأمنية وتشجيع السالم
 
 
 

 عبون الرئيسيون في االتفاقيات اإلقليمية الال -باء
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التحرير التلقائي 
٦٥ في المائة



-١٠- 

 

ة في                   ات اإلقليمي ة في                 يعد االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية الالعبين الرئيسيين في إنشاء االتفاقي ات اإلقليمي يعد االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية الالعبين الرئيسيين في إنشاء االتفاقي
الم المالع ي            . . الع ة ف ة المتمثل ك بالرفاهي مان التمس وق لض ة الس يع رقع و توس ا ه ا بينهم ترك فيم دف المش ي          واله ة ف ة المتمثل ك بالرفاهي مان التمس وق لض ة الس يع رقع و توس ا ه ا بينهم ترك فيم دف المش  واله

دة في                ..ارات والتصدير وتقليص البطالة   ارات والتصدير وتقليص البطالة   زيادة اإلنتاج واالستثم  زيادة اإلنتاج واالستثم   ات مع دول عدي دة في               فاالتحاد األوروبي قام بعقد اتفاقي ات مع دول عدي  فاالتحاد األوروبي قام بعقد اتفاقي
د وضع          ة، وق د وضع         الشرق األوسط تحت ما يسمى باتفاقيات الشراآة وذلك بهدف زيادة حجم السوق للمنتجات األوروبي ة، وق الشرق األوسط تحت ما يسمى باتفاقيات الشراآة وذلك بهدف زيادة حجم السوق للمنتجات األوروبي

اد ا           . . شروطا  متشددة في مجاالت الزراعة والخدمات     شروطًا متشددة في مجاالت الزراعة والخدمات      ان االتح د التسعينات آ اد ا         وخالل عق ان االتح د التسعينات آ د        وخالل عق يطًا في عق ي نش د        ألوروب ي نشيطا  في عق ألوروب
د      ١١١١اتفاقيات ثنائية مع دول منفردة، حيث عقد        اتفاقيات ثنائية مع دول منفردة، حيث عقد         د       اتفاقية ثنائية؛ وق اد       اا اتفاقية ثنائية؛ وق ى االتح اد       نضمت إل ى االتح  دول أخرى من وسط         دول أخرى من وسط        ١٠١٠نضمت إل

ام        ٢٥٢٥وشرق أوروبا ليصبح عدد الدول فيه       وشرق أوروبا ليصبح عدد الدول فيه        ام         دولة وذلك في ع اد            . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ دولة وذلك في ع إن االتح ات الشراآة، ف اد          وبالنسبة التفاقي إن االتح ات الشراآة، ف وبالنسبة التفاقي
وار وذل   ع دول الج ات م ذه االتفاقي د ه وار وذل  عق ع دول الج ات م ذه االتفاقي د ه ام    عق ول ع رة بحل ارة ح ة تج كيل منطق دف تش ام    ك به ول ع رة بحل ارة ح ة تج كيل منطق دف تش ع . . ٢٠١٠٢٠١٠ك به ي جمي ع وف ي جمي وف

ة  ات الثنائي ة االتفاقي ات الثنائي رة((االتفاقي ارة ح راآة أو تج واء ش رةس ارة ح راآة أو تج واء ش ارة  ) ) س ر تج ام بتحري اك اهتم ي، هن اد األوروب ا االتح ي يبرمه ارة  الت ر تج ام بتحري اك اهتم ي، هن اد األوروب ا االتح ي يبرمه الت
ا تضمنته اتفاق                 : : الخدماتالخدمات ر م ا تضمنته اتفاق                 ففي االتفاقية مع المكسيك وشيلي، هناك التزامات بتحرير القطاع المالي وذلك أآث ر م ة  ففي االتفاقية مع المكسيك وشيلي، هناك التزامات بتحرير القطاع المالي وذلك أآث ة  ي ي

ة   ارة العالمي ة التج دمات لمنظم ي الخ ارة ف ة  التج ارة العالمي ة التج دمات لمنظم ي الخ ارة ف دمات      . . التج ى خ ددة عل ات متش اك التزام يك، هن ة المكس ي اتفاقي دمات    وف ى خ ددة عل ات متش اك التزام يك، هن ة المكس ي اتفاقي وف
 . . وفي االتفاقية مع جنوب أفريقيا هناك التزامات لتحرير الخدمات بوجه عاموفي االتفاقية مع جنوب أفريقيا هناك التزامات لتحرير الخدمات بوجه عام  . . االتصاالت وخدمات النقل البحرياالتصاالت وخدمات النقل البحري

 
 ::))٨((ات تتسم بها االتفاقيات الثنائية معها وهيات تتسم بها االتفاقيات الثنائية معها وهيوبالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، فإن هناك عدة سموبالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، فإن هناك عدة سم 

 
ذه المعدالت نحو           -١١ ارب ه ة، وتق ذه المعدالت نحو          تخفيض جذري في معدالت تعريفة معظم المنتجات الصناعية والزراعي ارب ه ة، وتق تخفيض جذري في معدالت تعريفة معظم المنتجات الصناعية والزراعي

ة صفر                            دل التعريف غ مع ات المتحدة وشيلي بل ين الوالي ا ب ة صفر                           الصفر؛ وآمثال على ذلك، ففي اتفاقية التجارة الحرة م دل التعريف غ مع ات المتحدة وشيلي بل ين الوالي ا ب الصفر؛ وآمثال على ذلك، ففي اتفاقية التجارة الحرة م
 ..لمائة من المواد الداخلة في التجارةلمائة من المواد الداخلة في التجارة في ا في ا٨٥٨٥على ما يقارب على ما يقارب 

 
وجود بعض االستثناءات أو تأخير التحرير لمنتجات حساسة تشمل عموما  منتجات زراعية مثل منتجات               وجود بعض االستثناءات أو تأخير التحرير لمنتجات حساسة تشمل عمومًا منتجات زراعية مثل منتجات                -٢٢

تم                            تثناءات ت ذه االس دخان، إال أن ه ول السوداني وال دة الف ل وزب ول السوداني وآحول األثياي تم                           األلبان والقطن والف تثناءات ت ذه االس دخان، إال أن ه ول السوداني وال دة الف ل وزب ول السوداني وآحول األثياي األلبان والقطن والف
ي       ًا لجدول زمن ي      إزالتها طبق ا  لجدول زمن ه                            . . إزالتها طبق ى أن ارة إل يلي، تمت اإلش ات المتحدة مع ش ة الوالي ك، ففي اتفاقي ى ذل ال عل ه                          وآمث ى أن ارة إل يلي، تمت اإلش ات المتحدة مع ش ة الوالي ك، ففي اتفاقي ى ذل ال عل وآمث

 .. سنة سنة١٢١٢سوف تتم إزالة آل الرسوم خالل سوف تتم إزالة آل الرسوم خالل 
 
ة الجوانب                        -٣٣ ر من اتفاقي ة تتسم بالتشدد أآث ك من خالل نصوص قانوني ة الجوانب                       حماية حقوق الملكية الفكرية، وذل ر من اتفاقي ة تتسم بالتشدد أآث ك من خالل نصوص قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية، وذل

 ..لعالميةلعالميةالتجارية لحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة االتجارية لحقوق الملكية الفكرية لمنظمة التجارة ا
 
 ..حماية االستثمار، وذلك من خالل مواد خاصة بالمعاملة الوطنية وعدم التمييزحماية االستثمار، وذلك من خالل مواد خاصة بالمعاملة الوطنية وعدم التمييز -٤٤
 
بة     -٥٥ ًا بالنس لبية، خصوص ة الس ن القائم تثناة م ك المس دا تل ا ع ة، م ون مفتوح دمات يجب أن تك ارة الخ بة    تج لبية، خصوصا  بالنس ة الس ن القائم تثناة م ك المس دا تل ا ع ة، م ون مفتوح دمات يجب أن تك ارة الخ تج

 ..لموردي خدمات العمل، وما عدا تأشيرات الدخول الممنوحة للخبراءلموردي خدمات العمل، وما عدا تأشيرات الدخول الممنوحة للخبراء
 
 ..والبيئة يجب أن تكون مشمولة في االتفاقيات لتقوية قوانين البيئة والعملوالبيئة يجب أن تكون مشمولة في االتفاقيات لتقوية قوانين البيئة والعملقضايا العمل قضايا العمل  -٦٦
 

اءا نتيجة أل             ة ج ات الثنائي د عدد االتفاقي ة وتزاي ا سبق أن اإلقليمي اءا نتيجة أل           يالحظ مم ة ج ات الثنائي د عدد االتفاقي ة وتزاي ا سبق أن اإلقليمي ية،    يالحظ مم ية،    غراض اقتصادية وسياس غراض اقتصادية وسياس
ه     ويبقى الفقر والتخف  ويبقى الفقر والتخف    . . وذلك في إطار استقطابات غير مرئية نحو سيطرة القوة والحفاظ على الرفاهية           وذلك في إطار استقطابات غير مرئية نحو سيطرة القوة والحفاظ على الرفاهية            ه     يف من حدت يف من حدت

اد حل جذري                      ى إيج ى األسواق أو العمل عل اذ إل ادة النف دًال من زي اد حل جذري                     في إطار التمني والوعود بتقديم المساعدات ب ى إيج ى األسواق أو العمل عل اذ إل ادة النف دال  من زي في إطار التمني والوعود بتقديم المساعدات ب
 ..هذا هو الحال الذي جاء متزامنا  مع إنشاء منظمة التجارة العالمية والموجة الحالية للعولمةهذا هو الحال الذي جاء متزامنًا مع إنشاء منظمة التجارة العالمية والموجة الحالية للعولمة  . . لمشاآل التنميةلمشاآل التنمية

                                                      
 ))8  (  (The World Bank: Global Economic Prospects 2005.. 
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 الجنوب-عالقات الجنوب  -جيم

 
وب    غالبا  ما غالبًا ما   ين دول الجن ة ب وب     نالحظ االهتمامات الخاصًة بضرورة تنمية العالقات التجاري ين دول الجن ة ب ة،     .. نالحظ االهتمامات الخاصة  بضرورة تنمية العالقات التجاري ة،    وفي الحقيق  وفي الحقيق

ر من       ))٩((فإن التجارة بين هذه الدول آخذة في الزيادة، وتشير دراستان           فإن التجارة بين هذه الدول آخذة في الزيادة، وتشير دراستان            ر من        أن أآث دول           ٤٠٤٠ أن أآث ة من صادرات ال دول            في المائ ة من صادرات ال  في المائ
و              ين دول الجن و             النامية هي مع دول نامية أخرى، وأن معدل النمو في التجارة ب ين دول الجن غ نحو   النامية هي مع دول نامية أخرى، وأن معدل النمو في التجارة ب غ نحو   ب يبل نويًا،    ١١١١ب يبل ة س نويا ،     في المائ ة س  في المائ

ن        ر م ى أآث ة ستصل إل دول النامي ة لل ادرات البيني أن الص ات ب اك توقع ت هن ن       وآان ر م ى أآث ة ستصل إل دول النامي ة لل ادرات البيني أن الص ات ب اك توقع ت هن الي   ٥٠٥٠وآان ن إجم ة م ي المائ الي    ف ن إجم ة م ي المائ  ف
ة          آآهذه داللة مشرقة، وتطلق     هذه داللة مشرقة، وتطلق       . . ٢٠٠٥٢٠٠٥الصادرات في عام    الصادرات في عام     دول النامي ة          ماًال بزيادة النفاذ إلى األسواق فيما بين ال دول النامي إال إال   . . ماال  بزيادة النفاذ إلى األسواق فيما بين ال

ق         اك عوائ ق        أنه ال زالت هن اك عوائ دفع نحو                  أنه ال زالت هن دول ت ذه ال ة، حيث أن ه دول النامي ين ال دفع نحو                  ب دول ت ذه ال ة، حيث أن ه دول النامي ين ال ة           ٤٠٤٠ب اتورة التعريف ة من ف ة            في المائ اتورة التعريف ة من ف  في المائ
ناعية    لع الص ى الس ة عل ناعية   العالمي لع الص ى الس ة عل ار دوالر٨٠٨٠((العالمي ار دوالر ملي رى  ) )  ملي ة أخ ى دول نامي ون إل رى  تك ة أخ ى دول نامي ون إل و   ..تك و  وإن نح ن  ٧٠٧٠ وإن نح ة م ي المائ ن   ف ة م ي المائ  ف

ة  ة بواسطة دول نامي ة المدفوع ة التعريف ة بواسطة دول نامي ة المدفوع ار دوالر٥٧٥٧((التعريف ار دوالر ملي ذا ير) )  ملي ة أخرى، وه ى دول نامي ون إل ذا يرتك ة أخرى، وه ى دول نامي ون إل و تك ى النم و جع إل ى النم جع إل
و       . . الجنوب والمعدل المرتفع للتعريفة الجمرآية في دول الجنوب       الجنوب والمعدل المرتفع للتعريفة الجمرآية في دول الجنوب       -المتسارع في تجارة الجنوب   المتسارع في تجارة الجنوب    اذا ل ا م و       ونتساءل هن اذا ل ا م ونتساءل هن

لعية                 دفق التجارة الس ي ت ك يعن ة؟ إن ذل دول النامي ين ال ا ب ة ال وجود له ر الجمرآي ة وغي لعية                آانت الحواجز الجمرآي دفق التجارة الس ي ت ك يعن ة؟ إن ذل دول النامي ين ال ا ب ة ال وجود له ر الجمرآي ة وغي آانت الحواجز الجمرآي
 ..نمية، إذ تلعب التجارة دورا  هاما  وهو آمحرك للنمونمية، إذ تلعب التجارة دورًا هامًا وهو آمحرك للنمووالخدمية فيما بينها مما يؤدي إلى زيادة التوالخدمية فيما بينها مما يؤدي إلى زيادة الت

 
ل في                       اولو بالبرازي ل في                     وقد آان انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في ساو ب اولو بالبرازي وقد آان انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في ساو ب
ران رانحزي ا         ٢٠٠٤٢٠٠٤  وويونييوني//حزي ا بينه ارة فيم يط التج ول تنش ادل اآلراء ح ة لتب دول النامي دة لل بة جي ا          مناس ا بينه ارة فيم يط التج ول تنش ادل اآلراء ح ة لتب دول النامي دة لل بة جي ي . .  مناس ي فف  فف

ران١٦١٦ ران حزي ام   ٢٠٠٤٢٠٠٤  ووونيونييي// حزي ي ظل النظ ة ف ن المفاوضات التجاري ة م ة الثالث ة الجول دول النامي ق وزراء ال ام    أطل ي ظل النظ ة ف ن المفاوضات التجاري ة م ة الثالث ة الجول دول النامي ق وزراء ال  أطل
ام          (GSTP)العالمي لألفضليات التجارية بين الدول النامية       العالمي لألفضليات التجارية بين الدول النامية        ام           والذي آان قد أنشئ في ع ة في         ١٩٨٩١٩٨٩ والذي آان قد أنشئ في ع ذه الجول دأ ه ة في          لتب ذه الجول دأ ه  لتب

اني  رين الث اني تش رين الث وفمبر //تش وفمبر ن ات التج      . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ن ار الترتيب ي االعتب ات ف ذ المفاوض ات التج    وتأخ ار الترتيب ي االعتب ات ف ذ المفاوض ا   وتأخ لية فيم ة ذات األفض ا   اري لية فيم ة ذات األفض  اري
درت بنحو           . .  دولة نامية أعضاء في النظام السالف الذآر        دولة نامية أعضاء في النظام السالف الذآر       ٤٣٤٣بين  بين   درت بنحو         إن تجارة هذه الدول ق ام        ٢٢إن تجارة هذه الدول ق ون دوالر في ع ام         ترلي ون دوالر في ع  ترلي

ة ٥٥٥٥ أو نحو  أو نحو ٢٠٠٠٢٠٠٠ دول النامي ارة ال الي تج ن إجم ة م ي المائ ة  ف دول النامي ارة ال الي تج ن إجم ة م ي المائ ـ  . .  ف ة دول ال دعى مجموع ـوسوف ت ة دول ال دعى مجموع  والصين  والصين ٧٧٧٧  وسوف ت
ين      . . يدة للمفاوضات التي يتوقع أن تنتهي خالل عامين      يدة للمفاوضات التي يتوقع أن تنتهي خالل عامين      لالنضمام إلى هذا النظام وإلى الجولة الجد      لالنضمام إلى هذا النظام وإلى الجولة الجد       د أوضح األم ين    وق د أوضح األم وق

ة بنحو                  ة بنحو                 العام لألمم المتحدة، آوفي أنان، أن هذا النظام سوف يخفض متوسط التعريفة الجمرآي ا       ٥٠٥٠العام لألمم المتحدة، آوفي أنان، أن هذا النظام سوف يخفض متوسط التعريفة الجمرآي ة مم ا        في المائ ة مم  في المائ
دول  وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام يراعي االحتياجات الخاوتجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام يراعي االحتياجات الخا  . . مليار دوالر إضافيةمليار دوالر إضافية  ١٥٫٥١٥٫٥  يعني خلق نحو  يعني خلق نحو   دول  صة لل صة لل

اإلجراءات التفضيلية         ق ب اإلجراءات التفضيلية        األقل نموًا فيما يتعل ق ب ة            . . ))١٠((األقل نموا  فيما يتعل دول العربي ين ال ة ب دت قم د عق ة، فق ة العربي ة          وبالنسبة للمنطق دول العربي ين ال ة ب دت قم د عق ة، فق ة العربي وبالنسبة للمنطق
ن      رة م ي الفت ة ف ا الجنوبي ن     ودول أمريك رة م ي الفت ة ف ا الجنوبي ى ١٠١٠ودول أمريك ى  إل ار  ١١١١ إل ارأي ايو//أي ايوم ي ٢٠٠٥٢٠٠٥  م ي  ف   ف

ة االقت         اون لتحقيق التنمي ادل التجاري والتع ادة التب ة االقت        برازيليا بالبرازيل، من أجل زي اون لتحقيق التنمي ادل التجاري والتع ادة التب تدامة    برازيليا بالبرازيل، من أجل زي ة المس تدامة    صادية واالجتماعي ة المس صادية واالجتماعي
 ..والتصدي للفقر والجوعوالتصدي للفقر والجوع

 
  قضايا ظهرت في االتفاقيات الثنائية -دال

 
أنها            ة ظهرت قضايا من ش ة ودول نامي ين دول متقدم أنها          بعد االنتشار السريع لإلقليمية واالتفاقيات الثنائية ب ة ظهرت قضايا من ش ة ودول نامي ين دول متقدم بعد االنتشار السريع لإلقليمية واالتفاقيات الثنائية ب

اك تشدد واضح في       ..ذلك بشكل سلبي  ذلك بشكل سلبي  التأثير ليس فقط على الدول النامية بل على النظام التجاري العالمي، و التأثير ليس فقط على الدول النامية بل على النظام التجاري العالمي، و  اك تشدد واضح في      فهن  فهن
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أ     االتفاقيات الثنائية مثل التشدد في الجزء المتعلق بحماية حقوقاالتفاقيات الثنائية مثل التشدد في الجزء المتعلق بحماية حقوق ق بقواعد المنش أ    الملكية الفكرية، وهناك قضية تتعل ق بقواعد المنش الملكية الفكرية، وهناك قضية تتعل
 ..وأخرى تتعلق بنظام تسوية المنازعات، وغيرهاوأخرى تتعلق بنظام تسوية المنازعات، وغيرها

 
 قضايا الملكية الفكرية  -١

 
وق           تأتي االتفاقيات الثنائية مع آل من االتحاد      تأتي االتفاقيات الثنائية مع آل من االتحاد        ود والتزامات تف وق            األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ببن ود والتزامات تف  األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ببن

ة       ارة العالمي ة التج ة لمنظم ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري ة الجوان ي اتفاقي واردة ف ك ال ة      تل ارة العالمي ة التج ة لمنظم ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري ة الجوان ي اتفاقي واردة ف ك ال ذا     ..تل ذا وه  وه
ة أوروغواي                       ة في جول ة الفكري وق الملكي ة لحق ة أوروغواي                      التوجه ليس بالجديد، ففي أثناء المفاوضات على الجوانب التجاري ة في جول ة الفكري وق الملكي ة لحق التوجه ليس بالجديد، ففي أثناء المفاوضات على الجوانب التجاري

دة          ))١٩٩٣١٩٩٣-١٩١٩٨٦٨٦(( ات المتح إن الوالي ة، ف ذه االتفاقي ى ه ة عل ت الموافق ه إذا تم ا أن ات مفاده رت اقتراح دة          ، ظه ات المتح إن الوالي ة، ف ذه االتفاقي ى ه ة عل ت الموافق ه إذا تم ا أن ات مفاده رت اقتراح ، ظه
ة                 ات ثنائي اوض سيكون من خالل اتفاقي ة                األمريكية ترى أن تسهيل التف ات ثنائي اوض سيكون من خالل اتفاقي ام       . . األمريكية ترى أن تسهيل التف ام     وفي ع ات       ١٩٨٩١٩٨٩وفي ع ل الوالي ن ممث ات       ، أعل ل الوالي ن ممث ، أعل

ة                ة الفكري ة الملكي ى حماي ة               المتحدة أنه ستكون هناك تداعيات لعدم الحصول عل ة الفكري ة الملكي ى حماي ادة عدد        المتحدة أنه ستكون هناك تداعيات لعدم الحصول عل داعيات زي ذه الت ى ه ادة عدد        ، وأول داعيات زي ذه الت ى ه ، وأول
ة                    ١٩٧٩١٩٧٩وفي نهاية عام    وفي نهاية عام      . . االتفاقيات الثنائية االتفاقيات الثنائية  ات المتحدة في إنشاء اتفاقي و، فشلت الوالي ة طوآي ة                    ، أو في نهاية جول ات المتحدة في إنشاء اتفاقي و، فشلت الوالي ة طوآي ، أو في نهاية جول

ة     . . للتجارة في السلع المزيفة  للتجارة في السلع المزيفة   دول النامي ة   وقامت مجموعة من ال دول النامي د ويوغوسالفيا      ((وقامت مجموعة من ال ل ومصر والهن ا البرازي د ويوغوسالفيا      من بينه ل ومصر والهن ا البرازي ) ) من بينه
 ..))١١((للتفاوض على الملكية الفكريةللتفاوض على الملكية الفكريةبرفض مقترح أمريكي برفض مقترح أمريكي 

 
 قانون التجارة األمريكيقانون التجارة األمريكي ))أأ((
 

ديل القسم            م تع ديل القسم          في عقد الثمانينات، أدخلت إصالحات على قانون التجارة األمريكي، وت م تع انون   ٣٠١٣٠١في عقد الثمانينات، أدخلت إصالحات على قانون التجارة األمريكي، وت انون    من الق  من الق
ة     (special 301) الخاص   الخاص  ٣٠١٣٠١الذي عرف باسم القسم   الذي عرف باسم القسم    ة الفكري وق الملكي ة حق ق بحماي ة      ويتعل ة الفكري وق الملكي ة حق ق بحماي ومن المعروف أن   ومن المعروف أن     . .  ويتعل

ة، ويخول                     ٣٠١٣٠١القسم  القسم   ر عادل ة غي ات المتحدة األمريكي ا الوالي ة، ويخول                      يستخدم في حالة الممارسات التجارية التي تعتبره ر عادل ة غي ات المتحدة األمريكي ا الوالي  يستخدم في حالة الممارسات التجارية التي تعتبره
وق         . . فرض حظر تجاري أو إجراءات أخرى على الدول التي تقوم بتلك الممارسات           فرض حظر تجاري أو إجراءات أخرى على الدول التي تقوم بتلك الممارسات            وق       وقد امتد هذا القسم ليشمل حق وقد امتد هذا القسم ليشمل حق

م               ويمكن للتمثيل التجاري األمريكي أن يحدد الدول ا       ويمكن للتمثيل التجاري األمريكي أن يحدد الدول ا         . . الملكية الفكرية الملكية الفكرية  ة التي ته ة الفكري ة الملكي وم بحماي ي ال تق م               لت ة التي ته ة الفكري ة الملكي وم بحماي ي ال تق لت
ات المتحدة،                  ات المتحدة،                 الواليات المتحدة األمريكية، حيث يجري نسخ أقراص تحتوي أفالمًا أو موسيقى تم إنتاجها في الوالي الواليات المتحدة األمريكية، حيث يجري نسخ أقراص تحتوي أفالما  أو موسيقى تم إنتاجها في الوالي

تم                      .. منتجات أدبية   منتجات أدبية  ةةأو طبع آتب أو أي    أو طبع آتب أو أي     رة، وي دول الفقي تم                     وهذا ما يحدث غالبًا في عديد من دول العالم، خاصة في ال رة، وي دول الفقي  وهذا ما يحدث غالبا  في عديد من دول العالم، خاصة في ال
وق           ))١٢((٢٠٠٥٢٠٠٥وفي تقرير عام  وفي تقرير عام  . .  الخاص  الخاص ٣٠١٣٠١ تقرير سنوي عن القسم       تقرير سنوي عن القسم      إعدادإعداد اك حق تم انته ة ي وق           ، أدرجت الصين آدول اك حق تم انته ة ي ، أدرجت الصين آدول

ة          ة المتابع ى قائم دول عل م إدراج بعض ال ا ت ر آم كل آبي ا بش ة فيه ة الفكري ة         الملكي ة المتابع ى قائم دول عل م إدراج بعض ال ا ت ر آم كل آبي ا بش ة فيه ة الفكري ل (priority watch list)الملكي ل  مث  مث
تان، وترآ           ل، وباآس اراغواي، والبرازي تان، وترآ          األرجنتين، وإندونيسيا، وإسرائيل، وب ل، وباآس اراغواي، والبرازي ا األرجنتين، وإندونيسيا، وإسرائيل، وب ا ي ي    ،،ي يا، والفليب ي     وروس يا، والفليب زويال  نن وروس زويال  ، وفن   ،،، وفن

 في قانون التجارة األمريكي أصبح بمثابة هاجس          في قانون التجارة األمريكي أصبح بمثابة هاجس         ٣٠١٣٠١وعلى ذلك، فإن القسم     وعلى ذلك، فإن القسم       . . والكويت، ولبنان، ومصر، والهند   والكويت، ولبنان، ومصر، والهند   
ات المتحدة               ة مع الوالي ات المتحدة              يؤرق الدول، خاصة تلك التي لها عالقات ثنائي ة مع الوالي ة أمر ال               ..يؤرق الدول، خاصة تلك التي لها عالقات ثنائي ة الفكري وق الملكي ة حق ة أمر ال              إن حماي ة الفكري وق الملكي ة حق  إن حماي

روف أن   اره ومع روف أن  يجب إنك اره ومع االة     يجب إنك ة، إال أن المغ ادية واالجتماعي ة االقتص ى التنمي اعد عل ًا يس امًال هام د ع ك يع االة     ذل ة، إال أن المغ ادية واالجتماعي ة االقتص ى التنمي اعد عل ا  يس امال  هام د ع ك يع ذل
 ..والتشدد في ذلك قد يسبب مشاآل اقتصادية للدول الناميةوالتشدد في ذلك قد يسبب مشاآل اقتصادية للدول النامية

 
 ))13((الزيادة في االلتزاماتالزيادة في االلتزامات ))بب((

 

                                                      
 ))١١١١  (  (Peter Drahos: Bilateralism in Intellectual Property, Oxfam, December 2001.. 

 ))12 ( (  The U.S. Special 301 Process, Report 2005.. 

 ؛؛ TRIPs-plus through EFTA back door, November 2004    ))أأ ( (  ))13(( 

 David Vivas-Eugui: Regional and bilateral agreements and TRIPs-plus world- The Free Trade Area of the) ) بب((               
Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, 2003.                                                                                               
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ة      مى باتفاقي ا يس ة م ات الثنائي ي االتفاقي ر ف ة    ظه مى باتفاقي ا يس ة م ات الثنائي ي االتفاقي ر ف د""ظه ريبس زائ دت ريبس زائ افة  (TRIPs plus)" " ت ي إض ي تعن افة   وه ي إض ي تعن   وه
ة     التزامالتزام ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري ة الخاصة بالجوان ى االتفاقي دة عل ة     ات جدي ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري ة الخاصة بالجوان ى االتفاقي دة عل ريبس((ات جدي ريبست ارة ) ) ت ة التج ارة لمنظم ة التج لمنظم

ات المتحدة                        ة تجارة حرة مع الوالي ات المتحدة                       العالمية، وتشمل على سبيل المثال، ضرورة انضمام الدولة التي وقعت اتفاقي ة تجارة حرة مع الوالي العالمية، وتشمل على سبيل المثال، ضرورة انضمام الدولة التي وقعت اتفاقي
دة      ة الجدي ناف النباتي واع أو األص ة األن دولي لحماي اد ال ى االتح دة     إل ة الجدي ناف النباتي واع أو األص ة األن دولي لحماي اد ال ى االتح وف((إل وفاليوب  International Union for the): ): اليوب

Protection of New Varieties of Plants   (UPOV)        ،ي رامج الحاسب اآلل ة لب ي،         وضرورة تنظيم استخدام الحكوم رامج الحاسب اآلل ة لب  وضرورة تنظيم استخدام الحكوم
رات   د فت ًا بتحدي ة، وتشمل التزام ة لألدوي التراخيص اإلجباري ة ب ك المتعلق ل تل واد مث بعض الم ادة صياغة ل رات  وإع د فت ا  بتحدي ة، وتشمل التزام ة لألدوي التراخيص اإلجباري ة ب ك المتعلق ل تل واد مث بعض الم ادة صياغة ل وإع

ة الجوانب                      تتعلق ببراءات االختراع  تتعلق ببراءات االختراع   واردة في اتفاقي تثناءات ال ل االس راءة، وتضييق أو تقلي ك الب ة الجوانب                      ات لتعويض مال واردة في اتفاقي تثناءات ال ل االس راءة، وتضييق أو تقلي ك الب ات لتعويض مال
ة           . . )) أدناه  أدناه ٢٢راجع الجدول   راجع الجدول   ((التجارية لحقوق الملكية الفكرية     التجارية لحقوق الملكية الفكرية      ة         وهذا يأتي لضمان استمرار انتعاش األسواق األمريكي وهذا يأتي لضمان استمرار انتعاش األسواق األمريكي

ا                 ات وغيره ي النبات الم والموسيقى ومرب ة وصناعة األف ا                في مجاالت األدوي ات وغيره ي النبات الم والموسيقى ومرب ة وصناعة األف ة          فهل يم    فهل يم     ..في مجاالت األدوي دول النامي ة         كن أن يكون لل دول النامي كن أن يكون لل
تفادة          ة دروس يمكن االس تفادة         مواقف تتالءم مع هذه التطورات في النظام التجاري العالمي الجديد؟ وهل ذلك يعد بمثاب ة دروس يمكن االس مواقف تتالءم مع هذه التطورات في النظام التجاري العالمي الجديد؟ وهل ذلك يعد بمثاب

 ..منها؟ إن اإلجابة باإليجاب، وهي ضرورة التأآيد على حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول الناميةمنها؟ إن اإلجابة باإليجاب، وهي ضرورة التأآيد على حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية
 

 قواعد المنشأ  -٢
 

ية مال   ذه قض د ه ية مال تع ذه قض د ه ة     تع تكون موضع معامل ي س لع الت أ الس ان منش ق بمك ة، وتتعل ات اإلقليمي ة لالتفاقي ة     زم تكون موضع معامل ي س لع الت أ الس ان منش ق بمك ة، وتتعل ات اإلقليمي ة لالتفاقي زم
ة       ة      تفضيلية في التجارة فيما بين الدول األعضاء في الترتيب أو االتفاقية اإلقليمية أو االتفاقيات الثنائي ة     . . تفضيلية في التجارة فيما بين الدول األعضاء في الترتيب أو االتفاقية اإلقليمية أو االتفاقيات الثنائي ة   وفي منظم وفي منظم

لوب لمعالجته    اد أس ة إليج أ لمفاوضات مكثف د المنش ة تخضع قواع ارة العالمي لوب لمعالجته   التج اد أس ة إليج أ لمفاوضات مكثف د المنش ة تخضع قواع ارة العالمي دول  التج ة وال دول النامي ه ال دول  ا تقبل ة وال دول النامي ه ال ا تقبل
ة ةالمتقدم دة     . . ))١٤((المتقدم ات المتح ث أن الوالي ة، حي ات اإلقليمي ي الترتيب ذه القضية ف ول ه ات واضحة ح اك اختالف دة   وهن ات المتح ث أن الوالي ة، حي ات اإلقليمي ي الترتيب ذه القضية ف ول ه ات واضحة ح اك اختالف وهن

ق                    ا يتعل ة المضافة فيم ى للقيم وم باحتساب الحد األعل ى أن تق دول عل ة مع ال ا الثنائي ق                   األمريكية تعتمد في اتفاقياته ا يتعل ة المضافة فيم ى للقيم وم باحتساب الحد األعل ى أن تق دول عل ة مع ال ا الثنائي األمريكية تعتمد في اتفاقياته
ة                وفي اال وفي اال   . . بقواعد المنشأ بقواعد المنشأ  واد األولي ًا والم ة                تحاد األوروبي تتم معالجة قواعد المنشأ على المواد األولية المتاحة محلي واد األولي ا  والم تحاد األوروبي تتم معالجة قواعد المنشأ على المواد األولية المتاحة محلي

ول خاص     الل بروتوآ ن خ ك م تم ذل اج، وي ي اإلنت دخل ف ي ت توردة الت ول خاص    المس الل بروتوآ ن خ ك م تم ذل اج، وي ي اإلنت دخل ف ي ت توردة الت تالف    . . المس ى أن اخ ارة إل در اإلش تالف  وتج ى أن اخ ارة إل در اإلش وتج
ات اإل     راف واالتفاقي دد األط ام المتع ين النظ ا ب أ م د المنش ة بقواع امالت الخاص ات اإل    المع راف واالتفاقي دد األط ام المتع ين النظ ا ب أ م د المنش ة بقواع امالت الخاص ل المع ة يعم ل قليمي ة يعم  قليمي

راف   دد األط اري المتع ام التج عاف النظ ى إض راف  عل دد األط اري المتع ام التج عاف النظ ى إض ي     . . عل اء ف ة أعض ت دول عربي ى أن س ارة إل در اإلش ي   وتج اء ف ة أعض ت دول عربي ى أن س ارة إل در اإلش  وتج
أ تفضيلية                ة بقواعد منش أ تفضيلية               منظمة التجارة العالمية قد أخطرت المنظم ة بقواعد منش ونس،         ((منظمة التجارة العالمية قد أخطرت المنظم ة المتحدة، ت ارات العربي ونس،         األردن، اإلم ة المتحدة، ت ارات العربي األردن، اإلم

ان، قطر والمغرب ان، قطر والمغربسلطنة عم ة) ) سلطنة عم م تخطر المنظم ة ل ةوخمس دول عربي م تخطر المنظم ة ل أ التفضيلية وخمس دول عربي د المنش أ التفضيلية  عن قواع د المنش البحرين، البحرين، (( عن قواع
 ..))١٥(())وجيبوتي، والكويت، ومصر، وموريتانياوجيبوتي، والكويت، ومصر، وموريتانيا

                                                      
 ))14  (  (Dorothea C. Lazaro and M. Medalla: Evolving Best Practices for RTAs/FTAs: Rules of Origin, International 

Conference on Building an Asia-Pacific Economic Community, 22-25 May 2005, Korea.                                                                       
 ))15((    WTO: Tenth Annual Review of the Implementation and Operation of the Agreement on Rules of Origin, Note by the 

Secretariat, G/RO/59, 10 December 2004.                                                                                                                                              
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 تباين القوى واألداء االقتصادي  -٣
 

ع دول     ة م ات ثنائي ة اتفاقي و إقام ة نح دول النامي دفاع ال م بان الم يتس ي ع حًا ف بح واض ر أص ذا أم ع دول   ه ة م ات ثنائي ة اتفاقي و إقام ة نح دول النامي دفاع ال م بان الم يتس ي ع حا  ف بح واض ر أص ذا أم  ه
ى الب                 ك عل أثير ذل ة لت ك دون دراسة آافي ى الب                متقدمة صناعيًا وذل ك عل أثير ذل ة لت ك دون دراسة آافي ة       متقدمة صناعيا  وذل دول النامي ان االقتصادي لل ة       ني دول النامي ان االقتصادي لل ا هل          . . ني ه هن ا نعني ا هل        وم ه هن ا نعني وم

دة              ات المتح ل الوالي ة مث ع دول متقدم ة م ات ثنائي ة اتفاقي ود إقام ي ت ة الت دول النامي ي ال ة ف آت اإلنتاجي دة             المنش ات المتح ل الوالي ة مث ع دول متقدم ة م ات ثنائي ة اتفاقي ود إقام ي ت ة الت دول النامي ي ال ة ف آت اإلنتاجي المنش
ًا                            ذا المجال تعطي انطباع ًا في ه ا يجري حالي ة لم ة الوثيق ى الصمود والمنافسة؟ إن المتابع ادرة عل ا                            األمريكية، ق ذا المجال تعطي انطباع ا  في ه ا يجري حالي ة لم ة الوثيق ى الصمود والمنافسة؟ إن المتابع ادرة عل األمريكية، ق

ك مقومات اقتصادية،            ..سرع نحو إقامة اتفاقيات ثنائية دون وجود أهداف اقتصادية واضحة         سرع نحو إقامة اتفاقيات ثنائية دون وجود أهداف اقتصادية واضحة         بالتبالت ك مقومات اقتصادية،           فهناك دول ال تمل  فهناك دول ال تمل
ك                         ة، وقامت تل وارد بشرية مدرب ى مدخالت وم ا أو حت ى تكنولوجي ك                        أو قاعدة إنتاجية قوية، أو صناعات تعتمد عل ة، وقامت تل وارد بشرية مدرب ى مدخالت وم ا أو حت ى تكنولوجي أو قاعدة إنتاجية قوية، أو صناعات تعتمد عل

ة صناعيًا، فكيف يمكن لق          ة مع دول متقدم ات ثنائي د اتفاقي ة صناعيا ، فكيف يمكن لق         الدول بعق ة مع دول متقدم ات ثنائي د اتفاقي ا أن تجار  الدول بعق ا أن تجار  طاعاته أني     ييطاعاته ذلك يجب الت ك؟ ل أني      ذل ذلك يجب الت ك؟ ل  ذل
 ..ودراسة اآلثار المترتبة على عقد االتفاقيات الثنائيةودراسة اآلثار المترتبة على عقد االتفاقيات الثنائية

 
  مقارنة بين اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية -٢الجدول 

 واالتفاقيات الثنائية على الملكية الفكرية             
 

 بنود المقارنةبنود المقارنة رية لحقوق الملكية الفكريةاتفاقية الجوانب التجا االتفاقيات الثنائية
د              ة عن ة الفكري ة للملكي نح حماي د             األطراف سوف تم ة عن ة الفكري ة للملكي نح حماي األطراف سوف تم

 أعلى مستوى قياسيأعلى مستوى قياسي
 شروط عامةشروط عامة  تنفيذ قوانينهم للحماية تنفيذ قوانينهم للحماية،، دون التزام دون التزام،،األعضاء يمكنهماألعضاء يمكنهم

 
 حقوق المؤلف حقوق المؤلف   سنة سنة٥٠٥٠الحماية لمدة ال تقل عن الحماية لمدة ال تقل عن   سنة سنة٧٥٧٥الحماية ال تقل عن الحماية ال تقل عن 

 
يكون ل   ي س جيل األول يكون ل  التس ي س جيل األول ن   التس ل ع دة ال تق ن   م ل ع دة ال تق   ١٠١٠م

 سنواتسنوات
 العالمات التجاريةالعالمات التجارية  سنوات سنوات٧٧التسجيل األولي سيكون لمدة ال تقل عن التسجيل األولي سيكون لمدة ال تقل عن 

 
التصميمات   سنوات على األقل سنوات على األقل١٠١٠فترة الحماية تكون لفترة فترة الحماية تكون لفترة   سنة على األقل سنة على األقل١٥١٥فترة الحماية تكون لفترة فترة الحماية تكون لفترة 

 الصناعية
 بذل الجهد وتنمية التشريعات لحماية النباتاتبذل الجهد وتنمية التشريعات لحماية النباتات -
 
ة    ٥٥  حماية إضافية لمدة حماية إضافية لمدة  - ة     سنوات لمنتجات األدوي  سنوات لمنتجات األدوي

 والنباتاتوالنباتات
 
وانين       - رق ق دم خ ى لع ة تعط راخيص إجباري وانين      ت رق ق دم خ ى لع ة تعط راخيص إجباري ت

 المناقشة وطرح الحاجة الطارئة في الدولةالمناقشة وطرح الحاجة الطارئة في الدولة

راءات       - ن الب تثنى م وف تس اء س دول األعض راءات      ال ن الب تثنى م وف تس اء س دول األعض ال
 الخاصة بالنباتات والحيواناتالخاصة بالنباتات والحيوانات

 
  سنة سنة٢٠٢٠الحماية لمدة ال تقل عن الحماية لمدة ال تقل عن  -
 
 آل عضو له حرية تحديد التراخيص الممنوحةآل عضو له حرية تحديد التراخيص الممنوحة -

 راءات االختراعراءات االختراعبب
 

طة    ١٩٩١١٩٩١يجب االنضمام إلى يوبوف يجب االنضمام إلى يوبوف  ة بواس ة لألصناف النباتي دم حماي دول سوف تق طة   ال ة بواس ة لألصناف النباتي دم حماي دول سوف تق ال
 suigenerisنظام األصول نظام األصول 

 حقوق المربينحقوق المربين
 

ة      راخيص إجباري نح ت ة بم موحًا للدول يس مس ة     ل راخيص إجباري نح ت ة بم موحا  للدول يس مس ل
 ..لتصميمات الشكل للدوائر المتكاملةلتصميمات الشكل للدوائر المتكاملة

تخدام     مح باس ن أن يس و يمك ة العض انون الدول تخدام    ق مح باس ن أن يس و يمك ة العض انون الدول ق
 ويضويضالموضوع دون تفالموضوع دون تف

 تصاميم الشكلتصاميم الشكل
 

 
 International Conference: Moving forward from Cancun- The Global Governance of Trade, Environment and Sustainable: المصدر

Development , 30-31 October 2003, Berlin, Germany.                                                                                                                             
 

 نظام تسوية المنازعات  -٤
 

ا نالحظ أن تسوية المنازعات أصبح             ا نالحظ أن تسوية المنازعات أصبح           غالبًا م ة، فلكل               تتغالبا  م ة اإلقليمي ات التجاري ة قضية ترافق الترتيب ة، فلكل                بمثاب ة اإلقليمي ات التجاري ة قضية ترافق الترتيب  بمثاب
ام خاص لتسوية المنازعات ام خاص لتسوية المنازعاتترتيب نظ ي تمث  . . ترتيب نظ ة الت ارة العالمي ة التج ي تمثوحيث أن منظم ة الت ارة العالمي ة التج دد وحيث أن منظم ام التجاري المتع دد ل النظ ام التجاري المتع ل النظ

ام    ي ع ة ف ارة العالمي ة التج اء منظم ذ إنش ة، ومن ة دولي ة محكم د بمثاب وية المنازعات يع ام لتس ا نظ ام   األطراف له ي ع ة ف ارة العالمي ة التج اء منظم ذ إنش ة، ومن ة دولي ة محكم د بمثاب وية المنازعات يع ام لتس ا نظ األطراف له
ين دول أعضاء            ١٩٩٥١٩٩٥يناير  يناير  // ودخولها حيز التنفيذ في آانون الثاني       ودخولها حيز التنفيذ في آانون الثاني      ١٩٩٤١٩٩٤ ق بقضايا ب ين دول أعضاء            ، صدرت أحكام آثيرة تتعل ق بقضايا ب ، صدرت أحكام آثيرة تتعل



-١٥- 

 

ل إضعافًا للنظام                     وإنشاء نظام خاص لتسوية       وإنشاء نظام خاص لتسوية         . . في المنظمة في المنظمة  ًا ويمث د تشويش ل إضعافا  للنظام                      المنازعات في آل ترتيب إقليمي يع ا  ويمث د تشويش  المنازعات في آل ترتيب إقليمي يع
 بل وتضارب بين السلطات القضائية المهتمة بتسوية          بل وتضارب بين السلطات القضائية المهتمة بتسوية         (overlap)التجاري المتعدد األطراف، وهناك تداخل وتشابك       التجاري المتعدد األطراف، وهناك تداخل وتشابك       

 ..))١٦((المنازعاتالمنازعات
 

 أوضاع المنطقة العربية  -هاء
 

ا                الم الن اقي دول الع ل ب ا مث ة، مثله ا              إن الدول العربي الم الن اقي دول الع ل ب ا مث ة، مثله ة    إن الدول العربي ا آاف ة    مي، تالحظ فيه ا آاف ة  األاألمي، تالحظ فيه ة  شكال اإلقليمي اك دول    ..شكال اإلقليمي اك دول   فهن  فهن
ذلك المشارآة في النظام التجاري             ل ب ة، وهي تمث ذلك المشارآة في النظام التجاري            أعضاء في منظمة التجارة العالمي ل ب ة، وهي تمث دد األطراف  الالأعضاء في منظمة التجارة العالمي دد األطراف  متع اك    ..متع اك   وهن  وهن

ام               رى، والتي أنشئت في ع ة الكب ة التجارة الحرة العربي ام              اتفاقية إقليمية، وهي منطق رى، والتي أنشئت في ع ة الكب ة التجارة الحرة العربي ا    ١٩٩٨١٩٩٨اتفاقية إقليمية، وهي منطق ى نهايته ا     ووصلت إل ى نهايته  ووصلت إل
ا هو موضح في الجدول           ١٧١٧ وتضم    وتضم   ٢٠٠٥٢٠٠٥يناير  يناير  //ون الثاني ون الثاني بحلول آان بحلول آان  ة عضوًا، آم ة عربي ا هو موضح في الجدول            دول ة عضوا ، آم ة عربي اه ٤٤ دول اه  أدن اك    . .  أدن اك  وهن وهن

ر،    ونس، والجزائ ددها ست دول هي األردن، وت ي، وع اد األوروب ع االتح راآة م ة ش ة أبرمت اتفاقي ر،   دول عربي ونس، والجزائ ددها ست دول هي األردن، وت ي، وع اد األوروب ع االتح راآة م ة ش ة أبرمت اتفاقي دول عربي
ات الم                   ة التجارة الحرة مع الوالي ة منطق ات الم                  ولبنان، ومصر، والمغرب، آما أن هناك اتفاقي ة التجارة الحرة مع الوالي ة منطق دت      ولبنان، ومصر، والمغرب، آما أن هناك اتفاقي ة، وعق دت      تحدة األمريكي ة، وعق تحدة األمريكي

ات              ..هذه االتفاقية آل من األردن والبحرين والمغرب      هذه االتفاقية آل من األردن والبحرين والمغرب       ع دول وقعت اتفاقي ين أرب ة ب اك اتفاقي ات             باإلضافة إلى ذلك هن ع دول وقعت اتفاقي ين أرب ة ب اك اتفاقي  باإلضافة إلى ذلك هن
ادير      ة أغ ي اتفاقي ة ه ذه االتفاقي رب، وه ونس، ومصر، والمغ ي األردن، وت ي وه اد األوروب ع االتح راآة م ادير     ش ة أغ ي اتفاقي ة ه ذه االتفاقي رب، وه ونس، ومصر، والمغ ي األردن، وت ي وه اد األوروب ع االتح راآة م   . . ش

دول               وهناك دول عربية أبرمت اتفاقيات خارج       وهناك دول عربية أبرمت اتفاقيات خارج        ة السوق المشترآة ل دول               المحيط العربي، مثل مصر التي وقعت اتفاقي ة السوق المشترآة ل المحيط العربي، مثل مصر التي وقعت اتفاقي
 ).).الكوميساالكوميسا((شرق أفريقيا شرق أفريقيا 
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ة                          ة التجارة العالمي ة األعضاء في منظم دول العربي غ عدد ال ة                        حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، بل ة التجارة العالمي ة األعضاء في منظم دول العربي غ عدد ال ة   ١١١١حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، بل ة    دول  دول

ان،              المملكة األردنية الها  المملكة األردنية الها  : : هيهي وتي، سلطنة عم ان،              شمية، مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة، تونس، جيب وتي، سلطنة عم شمية، مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة، تونس، جيب
ا      رب، وموريتاني ة، المغ ر العربي ة مص ت، جمهوري ة الكوي ر، دول ة قط ا     دول رب، وموريتاني ة، المغ ر العربي ة مص ت، جمهوري ة الكوي ر، دول ة قط دول     . . دول ذه ال ن ه ع م دول   وتس ذه ال ن ه ع م  وتس

ام                        ان في ع ا آل من األردن وسلطنة عم ام                       آانت أعضاء في نهاية جولة أوروغواي، وانضم إليه ان في ع ا آل من األردن وسلطنة عم اك    . . ٢٠٠٠٢٠٠٠آانت أعضاء في نهاية جولة أوروغواي، وانضم إليه اك  وهن وهن
ة   خمخم ان، والمملك ودان، ولبن ر، والس ة وهي الجزائ ى المنظم ول االنضمام إل ة المفاوضات ح ي مرحل ة   س دول ف ان، والمملك ودان، ولبن ر، والس ة وهي الجزائ ى المنظم ول االنضمام إل ة المفاوضات ح ي مرحل س دول ف

ة                             ة العربي ا العراق والجماهيري ى صفة مراقب وهم ين حصلتا عل اك دولت ا أن هن يمن، آم ة                            العربية السعودية، وال ة العربي ا العراق والجماهيري ى صفة مراقب وهم ين حصلتا عل اك دولت ا أن هن يمن، آم العربية السعودية، وال
 . . م تشكيل مجموعة عمل لها بعدم تشكيل مجموعة عمل لها بعدوقدمت الجمهورية العربية السورية طلبا  لالنضمام إال أنه لم يتوقدمت الجمهورية العربية السورية طلبًا لالنضمام إال أنه لم يت. . الليبيةالليبية

 
دم التزامات                    ا أن تق ى العضوية عليه ا للحصول عل دم التزامات                  وتجدر اإلشارة إلى أن آل دولة عضو أو في طريقه ا أن تق ى العضوية عليه ا للحصول عل وتجدر اإلشارة إلى أن آل دولة عضو أو في طريقه

ة                      ة الفكري وق الملكي ة حق ى حماي ذلك عل ة                     على التجارة في السلع والتزامات على التجارة في الخدمات، وآ ة الفكري وق الملكي ة حق ى حماي ذلك عل اك     ..على التجارة في السلع والتزامات على التجارة في الخدمات، وآ اك    فهن  فهن
ة، وا  ة الجمرآي يض التعريف ات بتخف ة، وا التزام ة الجمرآي يض التعريف ات بتخف ة    التزام واق، والمعامل ى األس اذ إل دمات، والنف ارة الخ ر تج ات بتحري ة    لتزام واق، والمعامل ى األس اذ إل دمات، والنف ارة الخ ر تج ات بتحري لتزام

ة                           ..الوطنيةالوطنية ة والمملك ة مصر العربي ا جمهوري دولتين هم ذه الدراسة االلتزامات ل ة                          وسنبين في الجزء الثاني من ه ة والمملك ة مصر العربي ا جمهوري دولتين هم ذه الدراسة االلتزامات ل  وسنبين في الجزء الثاني من ه
 ..األردنية الهاشميةاألردنية الهاشمية
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 ))16((    Kyung Kwak and Gabrielle Marceau: Overlaps and Conflicts of Jurisdiction between the WTO and RTAs, 

Conference on Regional Trade Agreements, World Trade Organization, 26 April 2002.                                                                           
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رر المجلس                              ة مضيئة، حيث ق ة عالم د بمثاب رة تع د تجارب ومحاوالت آثي رر المجلس                            هذه االتفاقية التي جاءت بع ة مضيئة، حيث ق ة عالم د بمثاب رة تع د تجارب ومحاوالت آثي هذه االتفاقية التي جاءت بع
ة في          دول العربي ة في         االقتصادي واالجتماعي لجامعة ال دول العربي ر  // شباط  شباط ١٩١٩االقتصادي واالجتماعي لجامعة ال ر  فبراي ة   ١٩٩٧١٩٩٧فبراي ذه المنطق ة    إنشاء ه ذه المنطق ا     . .  إنشاء ه تم بموجبه ا   وي تم بموجبه وي

دة       ١٠١٠تخفيض التعريفة الجمرآية تدريجيا  بواقع      تخفيض التعريفة الجمرآية تدريجيًا بواقع       دة        في المائة سنويًا لم داء من      سنو   سنو  ١٠١٠ في المائة سنويا  لم داء من     ات ابت اني  ١١ات ابت انون الث اني   آ انون الث اير  // آ اير  ين ين
ا زالت                  . . ، وتم تخفيضها بعد ذلك خالل سبع سنوات       ، وتم تخفيضها بعد ذلك خالل سبع سنوات       ١٩٩٨١٩٩٨ ة م دول العربي ة لل ا زالت                والنتائج تشير إلى أن التجارة البيني ة م دول العربي ة لل والنتائج تشير إلى أن التجارة البيني

أآثر من           ٨٫١٨٫١ نحو     نحو    ٢٠٠٢٢٠٠٢ضئيلة مقارنة بمناطق العالم األخرى، حيث بلغت في عام          ضئيلة مقارنة بمناطق العالم األخرى، حيث بلغت في عام           ة ب ة مقارن أآثر من         في المائ ة ب ة مقارن  في   في  ٦٠٦٠في المائ
اد األورو  ي االتح ة ف اد األورو المائ ي االتح ة ف ن المائ ر م ي، وأآث ن ب ر م ي، وأآث رة    ) ) ١٧((٤٥٤٥  ب ارة الح ة التج ي منطق ة ف ي المائ رة    ف ارة الح ة التج ي منطق ة ف ي المائ  ف

مالية   ا الش مالية  ألمريك ا الش ا((ألمريك االنافت ارة          ).).النافت دفق التج رة ت ادة وتي ذل لزي رة تب ودًا آبي اك جه ى أن هن ارة إل در اإلش ن تج ارة         لك دفق التج رة ت ادة وتي ذل لزي رة تب ودا  آبي اك جه ى أن هن ارة إل در اإلش ن تج   لك
ذ مشروع طموح          . . بين الدول العربية من خالل تسهيل التجارة وإزالة المعوقات على الحدود          بين الدول العربية من خالل تسهيل التجارة وإزالة المعوقات على الحدود           ذ مشروع طموح        وتقوم اإلسكوا بتنفي   وتقوم اإلسكوا بتنفي

 ..))١٨((لتسهيل التجارة بين الدول العربية يعتمد على تكنولوجيا المعلوماتلتسهيل التجارة بين الدول العربية يعتمد على تكنولوجيا المعلومات
 

 اتفاقية أغادير  -٣
 

ادير   ((اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية          اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية          عقدت  عقدت    ة أغ ادير   اتفاقي ة أغ ع دول      ))١٩(())اتفاقي ين أرب ع دول       ب ين أرب  ب
ام    //مغرب وذلك في شباط    مغرب وذلك في شباط    األردن، تونس، مصر، وال   األردن، تونس، مصر، وال   : : وقعت اتفاقيات شراآة مع االتحاد األوروبي وهي      وقعت اتفاقيات شراآة مع االتحاد األوروبي وهي       ر ع ام    فبراي ر ع فبراي

ة                      . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ أ األوروبي دول واستخدام قواعد المنش ذه ال ة                    وتهدف هذه االتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري فيما بين ه أ األوروبي دول واستخدام قواعد المنش ذه ال   . . وتهدف هذه االتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري فيما بين ه
اني    ١١وهناك فترة انتقالية منذ فترة التوقيع وحتى         وهناك فترة انتقالية منذ فترة التوقيع وحتى          انون الث اني     آ انون الث اير   // آ اير   ين ين             ٢٠٠٥٢٠٠٥ين ة التجارة الحرة ب دأ منطق ك لتب ين             ، وذل ة التجارة الحرة ب دأ منطق ك لتب ، وذل

ع  دول األرب ع ال دول األرب ى     ويوي  . . ال ة عل أثيرات إيجابي ة ت ذه المنطق ون له راء أن تك ع الخب ى     توق ة عل أثيرات إيجابي ة ت ذه المنطق ون له راء أن تك ع الخب  توق
 ..التجارة والتنمية االقتصادية بشكل عام، وذلك نتيجة االستفادة من قواعد المنشأ وتحرير التجارةالتجارة والتنمية االقتصادية بشكل عام، وذلك نتيجة االستفادة من قواعد المنشأ وتحرير التجارة

 
أ  سلع ذات     سلع ذات    قائمةقائمةة  ة  ييتتضمن هذه االتفاق  تتضمن هذه االتفاق    أ منش ي  مصري مصري   منش ي   أو تونسي أو مغرب وري      ،، أو تونسي أو مغرب ثًال، تعفى بشكل ف وري    م ثال ، تعفى بشكل ف  من   من  م

د تصديرها    األثراألثر ذات  ذات األخرىاألخرى والضرائبوالضرائب سومسومالرسوم الجمرآية والرالرسوم الجمرآية والر ل عن د تصديرها     المماث ل عن ى  المماث ى إل ة  إل ة   المملك ة  المملك ة األردني   الهاشمية الهاشمية  األردني
د  . . اإلدارياإلداري  التعاونالتعاون  سبلسبلوومفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ       مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ       للتعريف  تعريف  من االتفاقية على    من االتفاقية على    ) ) ٢٠((٢٢وينص الملحق   وينص الملحق    د  وق وق

اط        ووجاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية            جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية             ا بالرب اط        التي تم التوقيع عليه ا بالرب   في في التي تم التوقيع عليه
ًا،        ،،٢٠٠٤٢٠٠٤فبراير  فبراير  // شباط  شباط ٢٥٢٥ ا آنف ا ،      آما أوردن ا آنف ه آل من األردن،           آما أوردن ذي وقع ادير ال ذًا إلعالن أغ ه آل من األردن،           تنفي ذي وقع ادير ال ذا  إلعالن أغ ونس،  ووتنفي ونس،  ت مصر،  مصر،  ووت
ات الشراآة    أتت أتت  اتفاقية أغادير  اتفاقية أغادير أنأن  ومن الممكن اعتبارومن الممكن اعتبار    ..٢٠٠١٢٠٠١مايو مايو // أيار أيار٨٨  فيفيالمغرب  المغرب  وو ات الشراآة    لتفعل ما تضمنته اتفاقي لتفعل ما تضمنته اتفاقي

أ  فيما يخص    فيما يخص    تكامل القطري   تكامل القطري   تحقيق ال تحقيق ال تلك االتفاقيات ل  تلك االتفاقيات ل  ي  ي   ف  ف المشارآةالمشارآةأهلية الدول   أهلية الدول   حيث  حيث  ن  ن  مع االتحاد األوروبي م   مع االتحاد األوروبي م    أ  منش منش
ي،   الال اد األوروب ى االتح دير إل ي،   تص اد األوروب ى االتح دير إل د تص رط أن تتواج د وش رط أن تتواج رة   وش ارة ح ات تج رة    اتفاقي ارة ح ات تج   اتفاقي

ي        تنظمتنظمقواعد المنشأ التي    قواعد المنشأ التي    مشترآة ل مشترآة ل  أسس    أسس   ترتكز على ترتكز على بين هذه الدول    بين هذه الدول     اد األوروب دان مع االتح ي         عالقة هذه البل اد األوروب دان مع االتح ا      .. عالقة هذه البل ا  آم آم
بإعفائها من  بإعفائها من  تتمثل  تتمثل   للسلع الصناعية ذات صفة المنشأ من تلك البلدان           للسلع الصناعية ذات صفة المنشأ من تلك البلدان           تفضيلية  تفضيلية تجاريةتجاريةذه االتفاقية امتيازات    ذه االتفاقية امتيازات    ههتمنح  تمنح  وو

اذ نفس السلع                      وذلك منذ   وذلك منذ     ،،التعريفة الجمرآية التعريفة الجمرآية  دريجي لنف ل تخفيض ت ا مقاب ات الشراآة معه اذ اتفاقي اذ نفس السلع                      اليوم األول لنف دريجي لنف ل تخفيض ت ا مقاب ات الشراآة معه اذ اتفاقي اليوم األول لنف
متوسطية  متوسطية  -هو مدة إنشاء منطقة التجارة الحرة األورو      هو مدة إنشاء منطقة التجارة الحرة األورو      األوروبية باتجاه أسواق تلك الدول يصل إلى عشرة أعوام و         األوروبية باتجاه أسواق تلك الدول يصل إلى عشرة أعوام و         

                                                      
االستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقليمي فـي دول           االستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل اإلقليمي فـي دول           : : اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    )  )  17(( 

 . . ٢٠٠٤٢٠٠٤منطقة اإلسكوا عام منطقة اإلسكوا عام 
 ))18   (   (  Interregional partnership for promoting trade as an engine of growth through knowledge management and 

information and communication technologies, UN-Development Account, 4th Tranche, 2005-2007.                                                    

 ..htm.akadeer_ar/arabic/jo.gov.jftp.www://http انظر موقع اإلنترنتانظر موقع اإلنترنت) ) 19(( 
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ادير،        ..٢٠١٢٢٠١٢عام  عام  في  في  المتوقعة  المتوقعة   ة أغ ادير،    وبموجب اتفاقي ة أغ د         وبموجب اتفاقي دول األطراف عن ين ال ة ب د         تخضع السلع الصناعية المتبادل دول األطراف عن ين ال ة ب تخضع السلع الصناعية المتبادل
 ::))٢١((االستيراد لنظام تفكيك الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل على النحو التالياالستيراد لنظام تفكيك الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل على النحو التالي

 
اد إلعفاء التام للقوائم الخاضعة للتفكيك الفوري والسريع مع         إلعفاء التام للقوائم الخاضعة للتفكيك الفوري والسريع مع         لتزام با لتزام با االاال ))أأ((  اد االتح د دخول       االتح ي عن د دخول        األوروب ي عن  األوروب

 االتفاقية حيز النفاذ، وهي القوائم الملحقة باالتفاقية؛االتفاقية حيز النفاذ، وهي القوائم الملحقة باالتفاقية؛
 

 االتفاقيات الثنائية؛االتفاقيات الثنائية؛في في استمرار العمل باإلعفاءات الفورية المنصوص عليها استمرار العمل باإلعفاءات الفورية المنصوص عليها  ))بب(( 
 

ا  ))جج((  ا أم رى الخاأم ناعية األخ لع الص رى الخاالس ناعية األخ لع الص ا،  الس ة فوري ر المفكك ة غي وم الجمرآي عة للرس ا،  ض ة فوري ر المفكك ة غي وم الجمرآي عة للرس اد ففض اد تم اعتم  تم اعتم
دءًا   األولى  األولى ::على مرحلتينعلى مرحلتينوالتي تجري والتي تجري  آحد أقصى للفترة االنتقالية    آحد أقصى للفترة االنتقالية   ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو  مايو  // أيار  أيار ١١تاريخ  تاريخ   دءا   ب اريخ دخول    ب اريخ دخول    من ت من ت

دأ           ، والثانية   ، والثانية    في المائة   في المائة  ٨٠٨٠االتفاقية حيز النفاذ بحيث يتم التخفيض بنسبة        االتفاقية حيز النفاذ بحيث يتم التخفيض بنسبة         د ب دأ           أنه من المفترض أن يكون ق د ب ة ة في بداي   في بداي     أنه من المفترض أن يكون ق
 .. في المائة في المائة١٠٠١٠٠عفاء آلي بنسبة عفاء آلي بنسبة العمل إلالعمل إل  ٢٠٠٥٢٠٠٥عام عام 

 
 اتفاقية الشراآة األوروبية المتوسطية  -٤

 
ى البحر األبيض المتوسط                             ة عل ة المطل دول العربي ي وال اد األوروب ين االتح ات الجوار ب ى البحر األبيض المتوسط                           في إطار عالق ة عل ة المطل دول العربي ي وال اد األوروب ين االتح ات الجوار ب في إطار عالق

اد ودول الج      ين االتح وار ب رورة الح ادي وض ي واالقتص تقرار السياس ي االس ة ف اد ودول الج     والرغب ين االتح وار ب رورة الح ادي وض ي واالقتص تقرار السياس ي االس ة ف ات  والرغب اءت اتفاقي ات  وار، ج اءت اتفاقي وار، ج
ول                     . . الشراآة األوروبية المتوسطية  الشراآة األوروبية المتوسطية   دول بحل ذه ال ة تجارة حرة مع ه ى تشكيل منطق ي إل ول                   ويهدف االتحاد األوروب دول بحل ذه ال ة تجارة حرة مع ه ى تشكيل منطق ي إل ويهدف االتحاد األوروب

دد             ١٠١٠وقد تم زيادة عدد أعضاء االتحاد بدخول        وقد تم زيادة عدد أعضاء االتحاد بدخول          . . ٢٠١٠٢٠١٠عام  عام   ا ليصبح الع دد              دول من وسط وشرق أوروب ا ليصبح الع ة   ٢٥٢٥ دول من وسط وشرق أوروب ة    دول  دول
دت اتف           . . ٢٠٠٤٢٠٠٤في عام   في عام    دول التي عق دت اتف         وقد بلغ عدد ال دول التي عق ي ستة دول هي              وقد بلغ عدد ال اد األوروب ات شراآة مع االتح ي ستة دول هي              اقي اد األوروب ات شراآة مع االتح األردن، األردن، : : اقي

ى                 . . وتونس، والجزائر، ولبنان، ومصر، والمغرب    وتونس، والجزائر، ولبنان، ومصر، والمغرب     ى عل األحرف األول ة السورية ب ة العربي ى               وقد وقعت الجمهوري ى عل األحرف األول ة السورية ب ة العربي وقد وقعت الجمهوري
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤أآتوبر أآتوبر // تشرين األول تشرين األول١٩١٩اتفاقية تجارة مع االتحاد األوروبي في اتفاقية تجارة مع االتحاد األوروبي في 

 
  ١٩٫٩١٩٫٩  ة إلى االتحاد األوروبي بشكل ملحوظ، من حوالي         ة إلى االتحاد األوروبي بشكل ملحوظ، من حوالي         لقد ارتفعت قيمة الصادرات من هذه الدول الست       لقد ارتفعت قيمة الصادرات من هذه الدول الست        

ام         ٢٨٫٣٢٨٫٣ إلى نحو     إلى نحو    ١٩٩٩١٩٩٩مليار أورو في عام     مليار أورو في عام      ام       مليار أورو في ع دارها نحو         ٢٠٠٣٢٠٠٣مليار أورو في ع ادة مق دارها نحو         ، أي بزي ادة مق ة   ٤٢٤٢، أي بزي ة    في المائ   . .  في المائ
واردات بنحو     واردات بنحو    وارتفعت ال ا هو موضح في الجدول                 ٢٠٫٩٢٠٫٩  وارتفعت ال ة آم ا هو موضح في الجدول               في المائ ة آم اه ٣٣في المائ اه  أدن دول       . .  أدن م الصادرات من ال دول     إن أه م الصادرات من ال إن أه

ونس والمغرب                 العربية هي النفط  العربية هي النفط   ونس والمغرب                  خاصة من الجزائر ومصر وسلع مصنعة خاصة من ت ق      . .  خاصة من الجزائر ومصر وسلع مصنعة خاصة من ت ة تعل دول العربي ق      وال ة تعل دول العربي وال
ك،          ك،         آماال آبيرة على الصادرات الزراعية إلى االتحاد األوروبي، إال أن هناك آثيرًا من القضايا التي أثرت على ذل آماال آبيرة على الصادرات الزراعية إلى االتحاد األوروبي، إال أن هناك آثيرا  من القضايا التي أثرت على ذل

ة            واردات الزراعي ة           مثل فرض رسوم معينة، واستخدام الشروط البيئية على ال واردات الزراعي ام   . . مثل فرض رسوم معينة، واستخدام الشروط البيئية على ال ام   وبوجه ع ي    وبوجه ع اد األوروب إن االتح ي     ف اد األوروب إن االتح  ف
 ..يضع اعتبارات آثيرة على الواردات الزراعية من خارج االتحاديضع اعتبارات آثيرة على الواردات الزراعية من خارج االتحاد

 
ي،      اد األوروب ي االتح ل ف ه مثي ن ل م يك د الماضي ل ي العق ة ف دول العربي ي ال ذي حدث ف ر ال ي،    إن التحري اد األوروب ي االتح ل ف ه مثي ن ل م يك د الماضي ل ي العق ة ف دول العربي ي ال ذي حدث ف ر ال إن التحري

تم          . . وخاصة فيما يتعلق بالزراعة، حيث تم إزالة الدعم المقدم للزراعة في عديد من الدول العربية              وخاصة فيما يتعلق بالزراعة، حيث تم إزالة الدعم المقدم للزراعة في عديد من الدول العربية               م ي ك ل تم        إال أن ذل م ي ك ل إال أن ذل
ة          ة         في االتحاد األوروبي حيث هناك دعم للمنتجين ودعم للصادرات الزراعي ة مع        . . في االتحاد األوروبي حيث هناك دعم للمنتجين ودعم للصادرات الزراعي إن المفاوضات الحالي ذلك ف ة مع      ول إن المفاوضات الحالي ذلك ف ول

ه   ل وأن تصر علي ة ب ة متقدم ذا الموضوع أولوي ي يجب أن تعطي ه اد األوروب ه  االتح ل وأن تصر علي ة ب ة متقدم ذا الموضوع أولوي ي يجب أن تعطي ه اد األوروب ا يجب إدراج قضية   . . االتح ا يجب إدراج قضية آم آم
 ..ى معاملة خاصة وتفضيلية في األسواق األوروبيةى معاملة خاصة وتفضيلية في األسواق األوروبيةالصادرات الزراعية العربية التي يجب أن تحصل علالصادرات الزراعية العربية التي يجب أن تحصل عل

 
 اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية  -٥
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ات المتحدة                    ة والوالي ات المتحدة                  تداخلت عدة عوامل تشكل أسبابًا لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة بين بعض الدول العربي ة والوالي تداخلت عدة عوامل تشكل أسبابا  لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة بين بعض الدول العربي
زاع العربي اإلسر          : : األمريكيةاألمريكية ية، والن ات السياس زاع العربي اإلسر          فهناك العالق ية، والن ات السياس ى               فهناك العالق ة إل دول العربي ع من جانب بعض ال ى               ائيلي والتطل ة إل دول العربي ع من جانب بعض ال ائيلي والتطل

وقد تم توقيع ثالث اتفاقيات مع آل        وقد تم توقيع ثالث اتفاقيات مع آل          . . توطيد أواصر األمن واالستقرار، واألمل في زيادة معدالت التبادل التجاري         توطيد أواصر األمن واالستقرار، واألمل في زيادة معدالت التبادل التجاري         
ارات             . . من األردن والبحرين والمغرب   من األردن والبحرين والمغرب    ا اإلم ارات           وهناك دولتان في مرحلة المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة وهم ا اإلم وهناك دولتان في مرحلة المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة وهم

ة السعودية                      العربية  العربية   ة العربي ة والمملك ة مصر العربي ة السعودية                      المتحدة وسلطنة عمان، آذلك يتوقع أن تبدأ آل من جمهوري ة العربي ة والمملك ة مصر العربي المتحدة وسلطنة عمان، آذلك يتوقع أن تبدأ آل من جمهوري
 ..بالتفاوضبالتفاوض

 
اذ           ق بالنف ا يتعل دول فيم اعدة ال أنها مس ن ش ور م دة أم ق ع وم بتطبي ة تق دة األمريكي ات المتح اذ         إن الوالي ق بالنف ا يتعل دول فيم اعدة ال أنها مس ن ش ور م دة أم ق ع وم بتطبي ة تق دة األمريكي ات المتح  إن الوالي

ام لألفضليات        ل تطبيق النظام الع ى األسواق مث ام لألفضليات       إل ل تطبيق النظام الع ى األسواق مث ي    Generalized System of Preferences  (GSP): : إل ا يعن ي    ، وهو م ا يعن ، وهو م
اطق الصناعية                  اطق الصناعية                 إعفاء سلع معينة من الضرائب الجمرآية عند دخولها على األسواق األمريكية، وتوقيع اتفاقية المن إعفاء سلع معينة من الضرائب الجمرآية عند دخولها على األسواق األمريكية، وتوقيع اتفاقية المن
ؤون              ي الش داخل ف ادة الت ة لزي ي محاول ك ف ر، وذل ل األردن ومص رائيل مث ة وإس ين دول عربي ا ب ة م ؤون             المؤهل ي الش داخل ف ادة الت ة لزي ي محاول ك ف ر، وذل ل األردن ومص رائيل مث ة وإس ين دول عربي ا ب ة م المؤهل

ين مصر                االقتصادية بين إسرائيل    االقتصادية بين إسرائيل     ا ب ة م ين مصر                والدول المجاورة لتحقيق السالم وتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهل ا ب ة م والدول المجاورة لتحقيق السالم وتوقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهل
ام صناعة المالبس المصرية  ة أم واق األمريكي تح األس ك لف ة، وذل دة األمريكي ات المتح رائيل والوالي ام صناعة المالبس المصرية وإس ة أم واق األمريكي تح األس ك لف ة، وذل دة األمريكي ات المتح رائيل والوالي م   . . وإس م وت وت

رها إلى الواليات المتحدة  رها إلى الواليات المتحدة  في المائة من المدخالت يجب استيفائها من إسرائيل حتى يمكن تصدي في المائة من المدخالت يجب استيفائها من إسرائيل حتى يمكن تصدي   ١١٫٧١١٫٧  تحديد نسبة تحديد نسبة 
ة من المنسوجات                          . . األمريكيةاألمريكية ادة الصادرات األردني ى زي ين إسرائيل واألردن عل ة ب ذه االتفاقي ة من المنسوجات                        وقد أدى توقيع ه ادة الصادرات األردني ى زي ين إسرائيل واألردن عل ة ب ذه االتفاقي وقد أدى توقيع ه

ات المتحدة بشكل ملحوظ          ات المتحدة بشكل ملحوظ         والمالبس إلى الوالي د ارتفعت من              ..والمالبس إلى الوالي ة ق ة اإلجمالي د ارتفعت من             فالصادرات األردني ة ق ة اإلجمالي ون    ٦٣٫٢٥٦٣٫٢٥   فالصادرات األردني ون  ملي ملي
ذه             . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ن دوالر في عام     ن دوالر في عام     مليومليو  ٦٦٢٫٩٥٦٦٢٫٩٥   إلى  إلى ٢٠٠٠٢٠٠٠دوالر في عام    دوالر في عام     ع ه ى أن توقي ذه           ويعطي هذا انطباعًا جيدًا عل ع ه ى أن توقي ويعطي هذا انطباعا  جيدا  عل

د                   س، خاصة بع ق بصادراتها من المنسوجات والمالب ا يتعل أثير إيجابي فيم ا ت د                  االتفاقية مع مصر سوف يكون له س، خاصة بع ق بصادراتها من المنسوجات والمالب ا يتعل أثير إيجابي فيم ا ت االتفاقية مع مصر سوف يكون له
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥تحرير تجارة المنسوجات عالميا  وبعد االنتهاء من إزالة الحصص في بداية عام تحرير تجارة المنسوجات عالميًا وبعد االنتهاء من إزالة الحصص في بداية عام 

 
ن العرض ا  ن العرض ايالحظ م دول    يالحظ م ع ال ة م ة الموقع ات التجاري دد االتفاقي راء ع د ج ابك والتعقي دى التش ابق م دول    لس ع ال ة م ة الموقع ات التجاري دد االتفاقي راء ع د ج ابك والتعقي دى التش ابق م لس
ات                   ..العربيةالعربية ك االتفاقي ذي تحقق آنتيجة لتل ات                  وربما تظهر تساؤالت تتعلق بمدى اإلنجاز االقتصادي ال ك االتفاقي ذي تحقق آنتيجة لتل ع    : :  وربما تظهر تساؤالت تتعلق بمدى اإلنجاز االقتصادي ال ع    فهل ارتف فهل ارتف

رات واإلنتاج؟ أم أن    رات واإلنتاج؟ أم أن    معدل التبادل التجاري وزاد معدل النمو وانخفضت معدالت البطالة وزادت معدالت االستثما           معدل التبادل التجاري وزاد معدل النمو وانخفضت معدالت البطالة وزادت معدالت االستثما           
ا مناقشة                            ل السياسية؟ إنه ك في المحاف رى، واستخدام ذل وى آب اط بق ا مناقشة                           هذه االتفاقيات جاءت تلبية لرغبة في االرتب ل السياسية؟ إنه ك في المحاف رى، واستخدام ذل وى آب اط بق هذه االتفاقيات جاءت تلبية لرغبة في االرتب

ا                      ر من ثلثيه ل أآث نفط يمث ا خصوصيتها وهي أن ال ا                     يمكننا اختصارها في أن التجارة العربية له ر من ثلثيه ل أآث نفط يمث ا خصوصيتها وهي أن ال  في   في  ٧٠٧٠أي نحو  أي نحو  ((يمكننا اختصارها في أن التجارة العربية له
ة         وأنه يخ وأنه يخ ) ) المائة من صادراتها اإلجمالية   المائة من صادراتها اإلجمالية    ة         ضع لقواعد العرض والطلب في األسواق العالمي ر      . . ضع لقواعد العرض والطلب في األسواق العالمي ا الصادرات غي ر    أم ا الصادرات غي أم

ة االقتصادية          ى التنمي ًا عل أثيرًا إيجابي ؤثر ت ذي يمكن أن ي ة االقتصادية         النفطية، فلم تشهد االرتفاع ال ى التنمي ا  عل أثيرا  إيجابي ؤثر ت ذي يمكن أن ي ى       ..النفطية، فلم تشهد االرتفاع ال ارة إل ى      لكن تجدر اإلش ارة إل  لكن تجدر اإلش
إلى زيادة الصادرات  إلى زيادة الصادرات  استثناء واحد وهو أن توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين األردن وإسرائيل قد أدى              استثناء واحد وهو أن توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين األردن وإسرائيل قد أدى              

 ..األردنية إلى الواليات المتحدة األمريكية بشكل ملحوظ آما سبق ذآره سالفا األردنية إلى الواليات المتحدة األمريكية بشكل ملحوظ آما سبق ذآره سالفًا
 
 
 

 )٢٠٠٣-١٩٩٩( مجموع صادرات وواردات الدول مع االتحاد األوروبي  -٣الجدول 
 بالنسبة التفاقيات الشراآة األوروبية

 
  )روأومليون ( الدول إلى االتحاد األوروبي صادرات

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 الجزائر ٧٫٦٧٤ ١٥٫٠٣٣ ١٣٫١٤٦ ١٢٫٥٤٠ ١٣٫٣٠٥
 تونس ٥٫٥٩٩ ٥٫١٠٣ ٥٫٩١٣ ٥٫٧٢٩ ٥٫٧٥٠
 مصر ١٫١٨٥ ٣٫٢٩٣ ١٫٤٩٥ ٣٫٠٤٤ ٣٫٠٧٦
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 األردن ٨٣ ٥٦ ١٠٥ ٢٠٩ ٩٢
 لبنان ١٨٠ ١٧٨ ٣٠٠ ١٩٩ ٢٠٠
 المغرب ٥٫١٨٥ ٥٫٨٢٩ ٥٫٥٩٨ ٥٫٩٠٠ ٥٫٨٥٧
 المجموع ١٩٫٩٠٦ ٢٩٫٤٩٢ ٢٦٫٥٥٧ ٢٧٫٦٢١ ٢٨٫٢٨٠

 
  )روأومليون (واردات الدول من االتحاد األوروبي 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 الجزائر ٤٫٩٧٣ ٥٫٨٣٦ ٦٫٧٨١ ٧٫١٧٢ ٨٫٧٧٥
 تونس ٧٫١٠٦ ٦٫٦٦١ ٧٫٦٥٨ ٧٫١٦٦ ٦٫٩٧٧
 مصر ٥٫٥٧٥ ٨٫٩٧٨ ٤٫٤١٢ ٧٫٢٩٦ ٦٫٨٥٠
 األردن ١٫١٠٥ ١٫٥٧٣ ١٫٥٧٣ ١٫٥٨٧ ١٫٣٥٢
 لبنان ٢٫٨٠١ ٣٫٠٨٤ ٣٫٥٠٩ ٣٫٣٨٨ ٣٫٧٥٣
 المغرب ٧٫٣٥٦ ٧٫١٤٧ ٦٫٩٠٤ ٦٫٩٣٧ ٧٫٢٦٤
 المجموع ٢٨٫٩١٦ ٣٣،٢٧٩ ٣٠٫٨٣٧ ٣٣٫٥٤٦ ٣٤٫٩٧١

 
در درالمص تBilateral Trade Relations: Trade Issues: : المص ع اإلنترن ت؛ موق ع اإلنترن .www://http/ issues/trade/comm/int.eu.europa: : ؛ موق

mht.index_en/bilateral.. 
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 االتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول العربية  -٤جدول ال
 

اتفاقيات متعددة األطراف 
 )منظمة التجارة العالمية(

اتفاقيات إقليمية 
  )جافتا(

 ) دولة١٧(

 أغادير 
 ) دول٤(

اتحاد المغرب 
 العربي 

 ) دول٥(

مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية 

 ) دول٦(
 اتفاقيات ثنائية

رة منطقة التجا
الحرة مع أوروبا 

 )إفتا(
 

   الواليات المتحدة األمريكية شراآة أوروبية     

 منطقة تجارة حرة       
 ) دول٣(

االتفاقات اإلطارية للتجارة 
  )TIFA (واالستثمار

 ) دول٥(
  

 ٢٠٠٠نيسان  ١١عضو 

شباط : تم التوقيع
 حيز ودخلت ١٩٩٧
 آانون الثاني :التنفيذ
١٩٩٨ 

 ٢٥ :تم التوقيع
   ٢٠٠٤شباط 

 ٢٤: تم التوقيع
 ١٩٩٧تشرين الثاني 

: ودخلت حيز التنفيذ
 ٢٠٠٢أيار  ١

 ٢٤: تم التوقيع
تشرين األول 

٢٠٠٠ 

 ١٩٩٧ تموز ٢: تم التوقيع
 ١٣: ودخلت حيز التنفيذ

 ٢٠٠٣حزيران 
 المملكة األردنية الهاشمية ٢٠٠١: تم التوقيع

  ١٩٩٦نيسان  ١٠عضو 
بدء تطبيق االتفاقية 

 آذار ١٦: عليبشكل ف
١٩٩٨ 

آذار  ٢٥: تم التوقيع  
 اإلمارات العربية المتحدة     ١٩٨١

آانون الثاني  ١عضو 
١٩٩٥ 

بدء تطبيق االتفاقية 
 شباط ٩: بشكل فعلي

١٩٩٨ 
آذار ٢٥: تم التوقيع  

 ١٤: تم التوقيع  ١٩٨١
 ٢٠٠٤أيلول 

 أيلول ٢٩: تم التوقيع
 ودخلت حيز ١٩٩٩
 ٢٠٠١ أيار ٣١: التنفيذ

 لكة البحرينمم 

 ١٩٩٥آذار  ٢٩عضو 

شباط : تم التوقيع
 حيز ودخلت ١٩٩٧
آانون الثاني : التنفيذ
١٩٩٨ 

 ٢٥: تم التوقيع
 ٢٠٠٤شباط 

 ١٧: تم التوقيع
  ١٩٨٩شباط 

 تموز ١٧: تم التوقيع
 ودخلت حيز ١٩٩٥
 ١٩٩٨آذار  ١: التنفيذ

 
 ١٩٩٠ أيار ١٥: تم التوقيع

 ٧: ودخلت حيز التنفيذ
 ١٩٩٣شباط 

 الجمهورية التونسية ٢٠٠٤: التوقيعتم 

في مرحلة المفاوضات 
، مجموعة لالنضمام

 حزيران ١٧: العمل
١٩٨٧ 

 ١٧: تم التوقيع  
تم التوقيع في نيسان   ١٩٨٩شباط 

الجمهورية الجزائرية     ٢٠٠٢
 الديمقراطية الشعبية

 جمهورية جيبوتي         ١٩٩٥أيار  ٣١عضو 
في مرحلة المفاوضات 

، مجموعة ملالنضما
 ١٩٩٣ تموز ٢١: العمل

بدء تطبيق االتفاقية 
 ذو ٣: بشكل فعلي

 ١٤١٨القعدة 
آذار  ٢٥: تم التوقيع  

 المملكة العربية السعودية     ١٩٨١
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 )تابع (٤جدول ال

اتفاقيات متعددة األطراف 
 )منظمة التجارة العالمية(

اتفاقيات إقليمية 
  )جافتا(

 ) دولة١٧(

 أغادير 
 ) دول٤(

تحاد المغرب ا
 العربي 

 ) دول٥(

مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية 

 ) دول٦(
 اتفاقيات ثنائية

منطقة التجارة 
الحرة مع أوروبا 

 )إفتا(
 

   الواليات المتحدة األمريكية شراآة أوروبية     

منطقة تجارة حرة       
 ) دول٣(

االتفاقات اإلطارية للتجارة 
  )TIFA (واالستثمار

 ) دول٥(
  

في مرحلة المفاوضات 
، مجموعة لالنضمام

تشرين األول  ٢٥: العمل
١٩٩٤ 

بدء تطبيق االتفاقية 
 آانون ١: بشكل فعلي

 ٢٠٠٥الثاني 
 جمهورية السودان       

 تم تقديم الطلب

شباط : تم التوقيع
 ودخلت حيز ١٩٩٧
آانون الثاني : التنفيذ
١٩٩٨ 

  السوريةالجمهورية العربية    مرحلة المفاوضات   

 جمهورية الصومال         
حصلت على صفة 

 آانون األول ١٣: مراقب
٢٠٠٤ 

بدء تطبيق االتفاقية 
 آذار ٤: بشكل فعلي

١٩٩٨ 
 جمهورية العراق       

تشرين الثاني  ٩عضو 
٢٠٠٠ 

بدء تطبيق االتفاقية 
 أيار ٩: بشكل فعلي

١٩٩٨ 
آذار  ٢٥: تم التوقيع  

 سلطنة عمان     ١٩٨١

     

شراآة (تم التوقيع 
شباط  ٢٤) انتقالية
ودخلت حيز ١٩٩٧
تموز  ١:التنفيذ
١٩٩٧ 

: دخلت حيز التنفيذ  
 السلطة الوطنية الفلسطينية ١٩٩٩

آانون الثاني  ١٣عضو 
١٩٩٦ 

بدء تطبيق االتفاقية 
 ١٣: بشكل فعلي

 ١٩٩٨حزيران 
آذار  ٢٥: تم التوقيع  

 دولة قطر     ١٩٨١

 جزر القمر         
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 )تابع (٤جدول ال

 

اتفاقيات متعددة األطراف 
 )منظمة التجارة العالمية(

اتفاقيات إقليمية 
  )جافتا(

 ) دولة١٧(

 أغادير 
 ) دول٤(

اتحاد المغرب 
 العربي 

 ) دول٥(

مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية 

 ) دول٦(
 اتفاقيات ثنائية

منطقة التجارة 
الحرة مع أوروبا 

 )إفتا(
 

   الواليات المتحدة األمريكية  أوروبيةشراآة     

منطقة تجارة حرة       
 ) دول٣(

االتفاقات اإلطارية للتجارة 
  )TIFA (واالستثمار

 ) دول٥(
  

آانون الثاني  ١عضو 
١٩٩٥ 

بدء تطبيق االتفاقية 
آذار  ٢٥: تم التوقيع   ١٩٩٧: بشكل فعلي

 دولة الكويت     ١٩٨١

في مرحلة المفاوضات 
، مجموعة ملالنضما
 ١٩٩٩نيسان  ١٤: العمل

شباط : تم التوقيع
 حيزودخلت ١٩٩٧
آانون الثاني : التنفيذ
١٩٩٨ 

   
 تموز ٢٢: تم التوقيع
 ودخلت حيز ٢٠٠٢
 ٢٠٠٣آذار  ١ :التنفيذ

 الجمهورية اللبنانية ٢٠٠٤: تم التوقيع  

حصلت على صفة 
 ٢٠٠٤تموز  ٢٧: مراقب

بدء تطبيق االتفاقية 
ذار  آ١٣: بشكل فعلي

١٩٩٩ 
 ١٧: تم التوقيع 

      ١٩٨٩شباط 
الجماهيرية العربية الليبية 

الشعبية االشتراآية 
 العظمى

حزيران  ٣٠عضو 
١٩٩٥ 

شباط : تم التوقيع
 حيز ودخلت ١٩٩٧
آانون الثاني : التنفيذ
١٩٩٨ 

 ٢٥ :تم التوقيع
   ٢٠٠٤شباط 

 ٢٥ :تم التوقيع
 ٢٠٠١حزيران 

  :ودخلت حيز التنفيذ
 ٢٠٠٤حزيران  ١

 

 آذار ١١: تم التوقيع
 ودخلت حيز ١٩٨٦
 حزيران ٢٧: التنفيذ
١٩٩٢ 

 جمهورية مصر العربية مرحلة المفاوضات

آانون الثاني  ١عضو 
١٩٩٥ 

شباط : تم التوقيع
 حيز ودخلت ١٩٩٧
 آانون الثاني :التنفيذ
١٩٩٨ 

 ٢٥: تم التوقيع
 ٢٠٠٤شباط 

 ١٧: تم التوقيع
  ١٩٨٩شباط 

 شباط ٢٦: تم التوقيع
  ودخلت حيز١٩٩٦
 ٢٠٠٠آذار  ١: التنفيذ

 ١٥: تم التوقيع
 ٢٠٠٤حزيران 

 تموز ٢٢: تم التوقيع
 ودخلت حيز ١٩٨٥
 ١٩٩١ أيار ٢٩: التنفيذ

 ١٩٩٧ :تم التوقيع
ودخلت حيز 

 ١٩٩٩: التنفيذ
 المملكة المغربية

 ١٧: تم التوقيع   ١٩٩٥أيار  ٣١عضو 
 جمهورية موريتانيا      ١٩٨٩شباط 

لمفاوضات في مرحلة ا
لالنضمام، مجموعة 

 ٢٠٠٠ تموز ١٧: العمل
 الجمهورية اليمنية        

االستعراض السنوي لتطورات العولمة والتكامل اإلقليمي ) ج(؛ )٧٠(والـ ) ٦٩(جامعة الدول العربية، اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية، دورات المجلس االقتصادي واالجتماعي الـ ) ب(؛ org.wto.www:  لمنظمة التجارة العالميةاإللكترونيالموقع ) أ  (:المصدر
 EU Bilateral Trade) و(؛ org.sg-gcc.www://http/ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ياإللكترونالموقع ) •(؛ htm.index/ar/org.maghrebarabe.www://http لألمانة العامة التحاد المغرب العربي اإللكترونيالموقع ) د(؛ ٢٠٠٤في دول منطقة اإلسكوا، 

htm.index_en/bilateral/issues/trade/comm/int.eu.europa.www://http: Relations ز(؛ (html.Section_Index/Bilateral/ Trade_Agreements/gov.ustr.www://http: Office of the United States Trade Representatives ؛ 
 .view/history/EFTAAtAGlance/ Web/int.efta.secretariat://httpفتا  لالاإللكترونيالموقع ) ح(
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 التخفيضات المطبقة لمنتجات ذات منشأ أوروبي المصدرة إلى األردن  -٥الجدول 
 

 مالحظات
التخفيض على 
 جموعة السلعيةالم التعريفة األساسية

الفترة الزمنية ما بعد دخول 
 االتفاقية حيز التنفيذ 

 من ٢ملحق ال في االتفاقية وآذلك السلع المدرجة في ٤و ٣و ٢جميع السلع غير المدرجة في المالحق 
 )١٩٥٧(المعاهدة التأسيسية للمجموعة األوروبية 

 ٢٠٠٢مايو /أيار ١  سلع مصنعة ومواد أولية-أ  في المائة١٠٠

  ٢٠٠٦مايو /أيار ١ المائة في ١٠
  ٢٠٠٧مايو / أيار١  في المائة٢٠
  ٢٠٠٨مايو / أيار١  في المائة٣٠
وهي الئحة منتجات مصنعة ذات منشأ أوروبي  . ٢ال تحرير آامل لهذه المنتجات المدرجة في الملحق   ٢٠٠٩مايو / أيار١ في المائة ٤٠

والتخفيضات على التعريفات األساسية تأتي وفقا   . حيث يمكن لألردن اإلبقاء على المكون الزراعي
 للتعريفات المطبقة على التعريفات للدولة األآثر رعاية بالنسبة لكل منتج 

 في المائة ٥٠
 ) تخفيض أقصى(

 : سلع زراعية مصنعة مثل-ب
 معجون الكاآاو من دون مواد دهنية أو زيوت  -
 مشروبات روحية و آحولية  -
 مشروبات غير آحولية ال تتضمن عصائر فاآهة -
 جليسيرين على جميع أشكاله   -

 
  ٢٠١٠مايو / أيار١

  ٢٠٠٢مايو / أيار١   في المائة٢٠
  ٢٠٠٣و ماي/ أيار١  في المائة٤٠
 ٢٠٠٤مايو / أيار١  في المائة٦٠
  ٢٠٠٥مايو / أيار١  في المائة٨٠

 جدول تخفيضات تدريجي لسلع مصنعة ذات منشأ أوروبي ٢٠٠٦مايو /تحرير آامل يبدأ من أيار
 )أ (٣مستوردة من قبل األردن ومدرجة في ملحق 

  في المائة١٠٠

 : سلع مصنعة مثل-ج
 أدوات ومعدات طبية  -
 ية أدو -
 مجوهرات وأحجار آريمة  -
بعض المواد الخام المعدنية المستخدمة في تصنيع البالستيك  -

 والكاوتشوك 
 أغذية مصنعة وبعض المنتجات الحيوانية والنباتية  -
بعض أنواع الخشب والفلين واألوراق ومنتجات خاصة للتوضيب  -

 مستخدمة في الطبع
 

  ٢٠٠٦مايو / أيار١

  ٢٠٠٦مايو / أيار١   في المائة١٠
  ٢٠٠٧مايو / أيار١  في المائة٢٠
  ٢٠٠٨مايو / أيار١ ي المائة ف٣٠
 ٢٠٠٩مايو / أيار١  في المائة٤٠
 ٢٠١٠مايو / أيار١  في المائة٥٠
 ٢٠١١مايو / أيار١  في المائة٦٠
 ٢٠١٢مايو / أيار١  في المائة٧٠
جدول تخفيض تدريجي لسلع مصنعة ذات المنشأ األوروبي : ٢٠١٤مايو / أيار١تحرير آامل يبدأ من  ٢٠١٣مايو / أيار١   في المائة٨٠

  في المائة١٠٠ )ب (٣مستوردة من األردن مدرجة في ملحق 

 :مصنعة مثل سلع -د
 بعض المنتجات الخاصة بالصناعات  الكيماوية  -
 األزهار االصطناعية  -
 بعض أنواع المفروشات و معدات الرياضة  و غيرها من التحف  -
 بعض أنواع األخشاب والورق  -
 بعض الملبوسات والمنسوجات واألحذية والجزادين -

 ٢٠١٤مايو / أيار١

 سنوات على دخول ٤فيض الجمرآي وسيتم التفاوض بشأنها بعد مرور هذه المجموعة ال يشملها التخ
 .االتفاقية حيز التنفيذ

 صفر

 : سلع ذات حساسية-ه
 

 ات جالبن و مكثفات الشاي وغيرها من المنت -
 الصلصات والبهارات والمستارد المصنع  -
 المشروبات الروحية  -
 بعض أنواع الملبوسات الجاهزة واألحذية  -
 ة السيارات المستخدم -
 بعض أنواع المفروشات وأدوات اإلنارة والمعدات الخاصة باإلشارة -

 ٢٠٠٦مايو / أيار١
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 )*( العربيةمصر جمهورية  دراسة حالة -ثانيا 
 

 تمهيد
 

ية  إنإن  ة األساس ية   النقط ة األساس ي النقط يه داول          ه ا لج ة وفق ات الدول ين التزام اق ب تالف واالتف اط االخ ى نق رف عل داول           التع ا لج ة وفق ات الدول ين التزام اق ب تالف واالتف اط االخ ى نق رف عل  التع
ى الصعيد       ،،التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية والوجهة المتوقعة للمفاوضات الحالية       التزاماتها بمنظمة التجارة العالمية والوجهة المتوقعة للمفاوضات الحالية        ى الصعيد        وبين التزامات تلك الدولة عل  وبين التزامات تلك الدولة عل

ة                .  .  اإلقليمياإلقليميلثنائي أو   لثنائي أو   اا ة والمكاسب المتوقع ة                ويستتبع ذلك تقييم أثر االختالف إن وجد، على تنفيذ االتفاقيات المختلف ة والمكاسب المتوقع ويستتبع ذلك تقييم أثر االختالف إن وجد، على تنفيذ االتفاقيات المختلف
أما في حالة االتفاق، فيثور التساؤل عن جدوى الدخول في مسارات آثيرة قد ال تضيف بالضرورة                أما في حالة االتفاق، فيثور التساؤل عن جدوى الدخول في مسارات آثيرة قد ال تضيف بالضرورة                .  .  من آل منها  من آل منها  

 .. إدارية ومالية في التنفيذ والمتابعة إدارية ومالية في التنفيذ والمتابعةمكاسب تجارية أو اقتصادية، ولكن بالقطع سترتب أعباءمكاسب تجارية أو اقتصادية، ولكن بالقطع سترتب أعباء
 

ام  ))الغات الغات  ( (والتجارةوالتجارةالجمرآية الجمرآية لتعريفات لتعريفات بشأن ابشأن اانضمت مصر إلى االتفاق العام    انضمت مصر إلى االتفاق العام    فقد  فقد    ام   ع دين   ١٩٧٠١٩٧٠ ع د عق دين    بع د عق  بع
ة               زامن االنضمام مع سياسة عام ة الشيوعية، وت ة              من تطبيق سياسات اشتراآية وارتباط اقتصادي وتجاري بالكتل زامن االنضمام مع سياسة عام ة الشيوعية، وت من تطبيق سياسات اشتراآية وارتباط اقتصادي وتجاري بالكتل

الي من               .  .  صاد العالمي صاد العالمي للدولة نحو االنفتاح على االقت    للدولة نحو االنفتاح على االقت     ادة نحو اإلصالح االقتصادي والم الي من               وبدأت مصر خطوات ج ادة نحو اإلصالح االقتصادي والم وبدأت مصر خطوات ج
د     ندوق النق ع ص ي األول م ف الهيكل امج التكي الل برن د    خ ندوق النق ع ص ي األول م ف الهيكل امج التكي الل برن دوليخ دوليال    ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٩١١٩٩١  ال

ERSAP-I   ١٩٩٥١٩٩٥-١٩٩٤١٩٩٤تاله البرنامج الثاني تاله البرنامج الثانيERSAP-II   .  .      ذا التحديث خالل النصف ار ه ذا التحديث خالل النصف      وبدأت مصر تجني ثم ار ه وبدأت مصر تجني ثم
 .. تطبيق التزاماتها وفقا  التفاقيات منظمة التجارة العالمية تطبيق التزاماتها وفقًا التفاقيات منظمة التجارة العالميةالثاني من التسعينات ومع بدايةالثاني من التسعينات ومع بداية

 
ة     األوروبياألوروبيالتفاوض مع االتحاد    التفاوض مع االتحاد    ببوبدأت مصر   وبدأت مصر     ة      على اتفاقي ام    الشراآة الشراآة  على اتفاقي ام     ع  وانتهت المفاوضات في        وانتهت المفاوضات في       ١٩٩٤١٩٩٤ ع
ران رانحزي و //حزي و يوني ي   ١٩٩٩١٩٩٩يوني ى ف األحرف األول ع ب م التوقي ي وت ى ف األحرف األول ع ب م التوقي انيوت انون الث انيآ انون الث اير //آ اير ين ز ٢٠٠١٢٠٠١ين ة حي ى دخلت االتفاقي ز  حت ة حي ى دخلت االتفاقي  حت

ات   بي بي وواألوراألوروتتضمن االتفاقية منطقة تجارة حرة بين مصر واالتحاد  وتتضمن االتفاقية منطقة تجارة حرة بين مصر واالتحاد  .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  //وزوزتمتمالتنفيذ في   التنفيذ في    ًا لترتيب ات    وفق ا  لترتيب  وفق
ه      ،،معينةمعينة ا سيلي بيان ه       آم ا سيلي بيان ة حوار          ،، آم ى جانب إقام ة حوار           إل ى جانب إقام يم             سياسي سياسي  إل ة، والتعل ة والثقافي اون في المجاالت االجتماعي يم             ، والتع ة، والتعل ة والثقافي اون في المجاالت االجتماعي ، والتع

ل، والطا     االت، والنق ا واالتص رية، والتكنولوجي وارد البش حة، والم ل، والطا    والص االت، والنق ا واالتص رية، والتكنولوجي وارد البش حة، والم ة   والص ة الجريم ة، ومكافح ة   ق ة الجريم ة، ومكافح  ق
اد    .  .  المنظمة واإلرهاب المنظمة واإلرهاب  اد    وُيعد االتح ي وي عد االتح ي األوروب ه                التجاري التجاري  الشريك     الشريك    األوروب غ حجم تجارة مصر مع ه                 األول لمصر حيث يبل غ حجم تجارة مصر مع  األول لمصر حيث يبل

ه مصر سوى                   جماليجمالي من إ   من إ   في المائة   في المائة  ٤٠٤٠حوالي  حوالي   ل في ذي ال تمث ه مصر سوى                    تجارتها مع العالم الخارجي، في الوقت ال ل في ذي ال تمث  في    في   ٠٫٥٠٫٥ تجارتها مع العالم الخارجي، في الوقت ال
 .. الخارجية الخارجيةاألوروبياألوروبي من تجارة االتحاد  من تجارة االتحاد المائةالمائة

 
اد         الشراآةالشراآةوقد جاءت اتفاقية    وقد جاءت اتفاقية      اد          في إطار سياسة دول االتح ي  في إطار سياسة دول االتح ي األوروب وب المتوسط           األوروب ة جن دول الواقع اه ال وب المتوسط            تج ة جن دول الواقع اه ال  تج

ين الطرفين                اون االقتصادي ب ة في التع ين الطرفين               لتحل محل نظام البروتوآوالت المالي اون االقتصادي ب ة في التع ه ظهرت      .  .  لتحل محل نظام البروتوآوالت المالي ذآر أن ه ظهرت      ومن الجدير بال ذآر أن ومن الجدير بال
دي          بعض األصوات في بداية التفاوض على هذه االتفاقية تحذر من اآلثار الس           بعض األصوات في بداية التفاوض على هذه االتفاقية تحذر من اآلثار الس            دخول في إطار تعاق دي          لبية المحتملة لل دخول في إطار تعاق لبية المحتملة لل

ة     ات اإلقليمي ر التجمع ع اآب زم م ارم ومل ة    ص ات اإلقليمي ر التجمع ع اآب زم م ارم ومل ئة    ،،ص ة الناش ناعات الوطني ى الص يما عل ئة     ال س ة الناش ناعات الوطني ى الص يما عل الح   إإ ال س رامج اإلص ر ب الح   ث رامج اإلص ر ب ث
تثمارات                              ..االقتصادياالقتصادي د من االس ادة فرص التجارة وجذب مزي ق زي ك من منطل دة في ذل تثمارات                                إال أن الغالبية رأت فائ د من االس ادة فرص التجارة وجذب مزي ق زي ك من منطل دة في ذل   إال أن الغالبية رأت فائ

ز             أأ على    على   األجنبية، بل ونظر إليها البعض    األجنبية، بل ونظر إليها البعض     ى تعزي ز             نها بمفردها شهادة ثقة في االقتصاد المصري وإمكانياته تعمل عل ى تعزي نها بمفردها شهادة ثقة في االقتصاد المصري وإمكانياته تعمل عل
 .. والسلبية المستقبلية والسلبية المستقبليةاإليجابيةاإليجابيةوضعيته دون الحاجة للخوض في استشراف آثارها وضعيته دون الحاجة للخوض في استشراف آثارها 

 
ن                اط م دوى االرتب و ج يس ه ر ل ي مص ًا ف ان مطروح ذي آ ؤال ال إن الس ارات، ف ت االعتب ًا آان ن              وأي اط م دوى االرتب و ج يس ه ر ل ي مص ا  ف ان مطروح ذي آ ؤال ال إن الس ارات، ف ت االعتب ا  آان  وأي

وب               ، و ، و األوروبياألوروبيعدمه باالتحاد   عدمه باالتحاد    ة الجن وب               إنما فيما إذا آانت مصر تقوى واقتصادها يتحمل أن تكون الدول ة الجن متوسطية  متوسطية  -إنما فيما إذا آانت مصر تقوى واقتصادها يتحمل أن تكون الدول
ى                           التيالتي ة الشرق األوسط من المغرب حت ا بمنطق ائر جيرانه ك لس ى                            ليس لها عالقة االنتساب هذه في حين يكون ذل ة الشرق األوسط من المغرب حت ا بمنطق ائر جيرانه ك لس  ليس لها عالقة االنتساب هذه في حين يكون ذل

 ..رى في المستقبلرى في المستقبلترآيا مرورا  بإسرائيل واألردن ولبنان وتونس، مع توقع اتساع الدائرة لتشمل دوال  عربية أخترآيا مرورًا بإسرائيل واألردن ولبنان وتونس، مع توقع اتساع الدائرة لتشمل دوًال عربية أخ

                                                      
 .. أعد هذا الجزء بواسطة السيد عمرو رمضان، واآلراء الموجودة فيه هي آراؤه وال تعكس بالضرورة رأي اإلسكوا أعد هذا الجزء بواسطة السيد عمرو رمضان، واآلراء الموجودة فيه هي آراؤه وال تعكس بالضرورة رأي اإلسكوا) ) *(( 



-٢٤- 

 

 
ه ال   ة، فإن ة معروف ت اإلجاب ه ال وإذا آان ة، فإن ة معروف ت اإلجاب يح     وإذا آان ام تت ي التوصل ألحك د ف ذل أقصى جه م ب يح   شك ت ام تت ي التوصل ألحك د ف ذل أقصى جه م ب زشك ت زتعزي د تعزي د  الفوائ  الفوائ

لبية       لبية      المصرية من االتفاقية ودرء آثارها الس ادة                 .  .  المصرية من االتفاقية ودرء آثارها الس ة، اآتفت الم ة الفكري ة الملكي ق بمستوى حماي ا يتعل ادة                 ففيم ة، اآتفت الم ة الفكري ة الملكي ق بمستوى حماي ا يتعل  من    من   ٣٧٣٧ففيم
اد       بالقبول بالمعايير بالقبول بالمعايير،، على سبيل المثال  على سبيل المثال ،،االتفاقيةاالتفاقية ان االتح ائدة، في حين آ اد       الدولية الس ان االتح ائدة، في حين آ ي  الدولية الس ي األوروب  يسعى لالستحواذ    يسعى لالستحواذ   األوروب

 اشترط الملحق السادس   اشترط الملحق السادس  ،،ولكن مع ذلكولكن مع ذلك.  .  على معايير أعلى ونجح في ذلك في مفاوضاته مع دول متوسطية أخرى   على معايير أعلى ونجح في ذلك في مفاوضاته مع دول متوسطية أخرى   
ة        ة لحماي دة الدولي ا المعاه ة منه ة الفكري وق الملكي ة بحق ة معني ات دولي ى ست اتفاقي مام مصر إل ة انض ة       لالتفاقي ة لحماي دة الدولي ا المعاه ة منه ة الفكري وق الملكي ة بحق ة معني ات دولي ى ست اتفاقي مام مصر إل ة انض لالتفاقي

دة   ة الجدي دة  األصناف النباتي ة الجدي دة بودابست     (UPOV 91)  األصناف النباتي دة بودابست   ومعاه راف  حول حول ومعاه راف   االعت دولي  االعت دولي ال ات   ال داع الكائن ات    بإي داع الكائن ة   بإي ة  الحي ة  الحي ة  الدقيق الدقيق
 .. البراءات البراءاتلغايات تسجيللغايات تسجيل

 
   االلتزامات الخاصة بالسلع الصناعية-ألف

 
 منظمة التجارة العالمية  -١

 
ود      في المائة   في المائة  ٩٧٩٧مصر بإدراج   مصر بإدراج   واي المنشئة لمنظمة التجارة العالمية عن قيام        واي المنشئة لمنظمة التجارة العالمية عن قيام        غغأسفرت جوالة أورو  أسفرت جوالة أورو    ود      من بن  من بن

ة         ة التجارة العالمي ا بمنظم ة        تعريفتها الجمرآية على السلع غير الزراعية ضمن جداول التزاماته ة التجارة العالمي ا بمنظم غ المتوسط   .  .  تعريفتها الجمرآية على السلع غير الزراعية ضمن جداول التزاماته غ المتوسط   ويبل ويبل
ة    في المائة في المائة٢١٫١٢١٫١البسيط للتعريفة الجمرآية المربوطة للسلع غير الزراعية حوالي         البسيط للتعريفة الجمرآية المربوطة للسلع غير الزراعية حوالي          ة تعريفي ة   ، آما تم ربط أعلى قم ة تعريفي ، آما تم ربط أعلى قم

د        في جدول التزامات مص   في جدول التزامات مص    د        ر على السلع غير الزراعية عن ة    ١٦٠١٦٠ر على السلع غير الزراعية عن ة     في المائ د          .. في المائ د            وبالنسبة للمالبس والمنسوجات، فق   وبالنسبة للمالبس والمنسوجات، فق
 ::آما يليآما يلي  ٢٠٠٥٢٠٠٥  ينايريناير// آانون الثاني آانون الثاني١١خفضت مصر تعريفتها المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية لتكون في خفضت مصر تعريفتها المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية لتكون في 

 
 ؛؛))١٩٩٥١٩٩٥ عام  عام  في المائة في المائة٦٠٦٠  مقارنة بـمقارنة بـ ( ( في المائة في المائة٣٠٣٠  ::األقمشةاألقمشة - 
 ؛؛))١٩٩٥١٩٩٥ عام  عام  في المائة في المائة٦٥٦٥  مقارنة بـمقارنة بـ ( ( المائة المائة في في٣٥٣٥  ::المنسوجاتالمنسوجات - 
 ..))١٩٩٥١٩٩٥ عام  عام  في المائة في المائة٧٠٧٠  مقارنة بـمقارنة بـ ( ( في المائة في المائة٤٠٤٠  ::المالبسالمالبس - 

 
تجدر اإلشارة إلى أن السلع غير الزراعية تعد أحد المكونات الرئيسية لهيكل صادرات وواردات مصر                تجدر اإلشارة إلى أن السلع غير الزراعية تعد أحد المكونات الرئيسية لهيكل صادرات وواردات مصر                وو 

ل حوالي             الم الخارجي حيث تمث ل حوالي            مع الع الم الخارجي حيث تمث ة     ٣٠٫٥٣٠٫٥مع الع ة   في المائ الي ال     في المائ الي ال      من إجم ة     ٤٨٫٤٤٨٫٤صادرات و  صادرات و   من إجم ة   في المائ الي     في المائ الي      من إجم  من إجم
واردات وارداتال ا مصر  .  .  ال ي تنتهجه ذاتي الت ر ال وات التحري ياق خط ي س ا مصر  وف ي تنتهجه ذاتي الت ر ال وات التحري ياق خط ي س ام  ،،وف رارًا ع ة المصرية ق ام   أصدرت الحكوم رارا  ع ة المصرية ق  أصدرت الحكوم
ة        ٢٠٠٤٢٠٠٤ ة         بخفض التعريفة الجمرآية المطبقة على العديد من الخطوط التعريفية وانخفض المتوسط البسيط للتعريف  بخفض التعريفة الجمرآية المطبقة على العديد من الخطوط التعريفية وانخفض المتوسط البسيط للتعريف

ة  ة المطبق ى ال  (MFN Applied Rate) المطبق ى ال عل ى      عل ة إل ر الزراعي ة وغي ى      سلع الزراعي ة إل ر الزراعي ة وغي ة    ٩٫١٩٫١سلع الزراعي ة  في المائ زوًال من   في المائ زوال  من    ن في  في    ١٦٫٥١٦٫٥ ن
ره المطبق في                    .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ عام    عام   المائةالمائة ل من نظي ره المطبق في                    وبهذا التطور أصبح المتوسط البسيط للتعريفة المطبقة في مصر أق ل من نظي وبهذا التطور أصبح المتوسط البسيط للتعريفة المطبقة في مصر أق

 تسعى   تسعى  ،،ياقياق وفي هذا الس    وفي هذا الس   ).).في المائة في المائة   ١٣٫٨١٣٫٨(( والبرازيل    والبرازيل   )) في المائة   في المائة  ٢٩٢٩((العديد من الدول النامية وعلى رأسها الهند        العديد من الدول النامية وعلى رأسها الهند        
ر التجارة من جانب واحد          ،،منظمة التجارة العالمية  منظمة التجارة العالمية  في  في  مصر إلى منح الدول النامية األعضاء       مصر إلى منح الدول النامية األعضاء        وم بتحري ر التجارة من جانب واحد           والتي تق وم بتحري   ،، والتي تق

م   ه ل ة، إال أن ة مفاوضات الدوح ة المربوطة خالل جول ة خفض التعريف ق معادل ق بتطبي ا يتعل ا فيم م  بعض المزاي ه ل ة، إال أن ة مفاوضات الدوح ة المربوطة خالل جول ة خفض التعريف ق معادل ق بتطبي ا يتعل ا فيم بعض المزاي
 ..يتبلور بعد في المفاوضات أي اتجاه نحو هذا الهدفيتبلور بعد في المفاوضات أي اتجاه نحو هذا الهدف

 
ة       ام آاف ذ أحك زم بتنفي ا تلت ة، فإنه ارة العالمي ة التج ي ضوء عضوية مصر بمنظم رى وف ة أخ ن ناحي ة     م ام آاف ذ أحك زم بتنفي ا تلت ة، فإنه ارة العالمي ة التج ي ضوء عضوية مصر بمنظم رى وف ة أخ ن ناحي م

ة     متعددة األطراف المبرمة في إطار المنظمة، ومنها اتفاق قواعد المنشأ و          متعددة األطراف المبرمة في إطار المنظمة، ومنها اتفاق قواعد المنشأ و          الالاالتفاقيات  االتفاقيات   ة     االتفاق بشأن الحواجز التقني االتفاق بشأن الحواجز التقني
ر التفضيلية      قامت مصر بإبالغ المنظمة بقواعد المن قامت مصر بإبالغ المنظمة بقواعد المن،،وعلى ذلكوعلى ذلك.  .  أمام التجارةأمام التجارة ى التجارة غي ر التفضيلية     شأ المطبقة عل ى التجارة غي  Non)شأ المطبقة عل

Preferential Trade)،، باإلضافة إلى التزامها باالعتماد على المقاييس والمعايير والمواصفات الدولية المتفق عليهاباإلضافة إلى التزامها باالعتماد على المقاييس والمعايير والمواصفات الدولية المتفق عليها.. 
 

 GAFTAاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى   -٢



-٢٥- 

 

 
ادل       ة التب ة تيسير وتنمي ة اتفاقي دول العربي ادل     أبرمت ال ة التب ة تيسير وتنمي ة اتفاقي دول العربي ى     أبرمت ال ق سعيها إل ة من منطل دول العربي ين ال ى     التجاري ب ق سعيها إل ة من منطل دول العربي ين ال التجاري ب

التكامل االقتصادي ألنه السبيل الوحيد للصمود أمام التكتالت االقتصادية العمالقة والمتغيرات العالمية واالتفاقات             التكامل االقتصادي ألنه السبيل الوحيد للصمود أمام التكتالت االقتصادية العمالقة والمتغيرات العالمية واالتفاقات             
ة المشترآة         ،،الدولية المهيمنة على التجارة العالمية    الدولية المهيمنة على التجارة العالمية     ى السوق العربي ة المشترآة          وذلك آخطوة للوصول إل ى السوق العربي ذا اإلطار   . .  وذلك آخطوة للوصول إل ذا اإلطار    وفي ه   ،، وفي ه

ذياً   وقعت الدول العربية برنامجا    وقعت الدول العربية برنامجاً    ذيا  تنفي ام             تنفي ول ع رى بحل ة آب ة تجارة حرة عربي ة منطق ام              إلقام ول ع رى بحل ة آب ة تجارة حرة عربي ة منطق ذا    . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ إلقام د دخل ه ذا    وق د دخل ه وق
ن   ارًا م ذ اعتب ز التنفي ول حي ن  البروتوآ ارا  م ذ اعتب ز التنفي ول حي اني١١البروتوآ انون الث اني آ انون الث اير // آ اير ين ة  ١٩٩٨١٩٩٨ين ارة البيني دريجي للتج ر الت م التحري ث ت ة   حي ارة البيني دريجي للتج ر الت م التحري ث ت  حي

ة وصوًال  ة وصوال  العربي ى االعربي ى اإل و إل ة والرس ة الجمرآي ل للتعريف ع الكام و لرف ة والرس ة الجمرآي ل للتعريف ع الكام ي  لرف ل ف ر المماث ي  م والضرائب األخرى ذات األث ل ف ر المماث   ١١م والضرائب األخرى ذات األث
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يناير يناير //آانون الثانيآانون الثاني

 
ة طرف أن تطلب فرض بعض      الغافتا الغافتا  من بروتوآول    من بروتوآول   ١٥١٥تجدر اإلشارة إلى أن المادة      تجدر اإلشارة إلى أن المادة      وو  ة طرف أن تطلب فرض بعض      سمحت ألي دول سمحت ألي دول

ة     ك بصفة مؤقت ا وذل ائم منه اظ بالق ة أو االحتف ة واإلداري ود الكمي ل أو القي ر المماث وم والضرائب ذات األث ة    الرس ك بصفة مؤقت ا وذل ائم منه اظ بالق ة أو االحتف ة واإلداري ود الكمي ل أو القي ر المماث وم والضرائب ذات األث الرس
دة التي يحددها           ،،ضمان نمو إنتاج محلى معين    ضمان نمو إنتاج محلى معين    لل دة التي يحددها            على أن يقر المجلس ذلك وللم ه   .  .   على أن يقر المجلس ذلك وللم اء علي ه   وبن اء علي د قامت ست دول        ،،وبن د قامت ست دول         فق  فق
بطلب منحها استثناءات على بعض     بطلب منحها استثناءات على بعض     ) ) المغربالمغرب، و ، و مصرمصروو  ،،لبنانلبنانوو  ،،تونستونسوالجمهورية العربية السورية، و   والجمهورية العربية السورية، و     ،،األردناألردن((

تثن            ذه االس تثن           السلع، وقد وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي على منح ه ذه االس رة ثالث سنوات انتهت في      السلع، وقد وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي على منح ه رة ثالث سنوات انتهت في      اءات لفت   ١٦١٦  اءات لفت
ول ولأيل بتمبر //أيل بتمبر س ي .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢س ة ف تثناءات الممنوح اء االس ر بإلغ ت مص د قام ي وق ة ف تثناءات الممنوح اء االس ر بإلغ ت مص د قام ول٢٢٢٢وق ول أيل بتمبر // أيل بتمبر س ى ٢٠٠٣٢٠٠٣س ى  عل  عل

يارات  يارات الس ة و والس ةالمنتجات المعدني أ التف وا واالمنتجات المعدني د المنش ق قواع أ التفلمالبس والمنسوجات بشرط تطبي د المنش ق قواع بوطلب  . . يليةيليةصصلمالبس والمنسوجات بشرط تطبي  المجلس  المجلس وطل
ة    ة العربي اعي للجامع ادي واالجتم ة   االقتص ة العربي اعي للجامع ادي واالجتم أ التف  االقتص د المنش ع قواع أ التف  وض د المنش ع قواع ام  صصوض ذ ع ام  يلية من ذ ع تم   ١٩٩٥١٩٩٥يلية من م ي ى اآلن ل تم    وحت م ي ى اآلن ل  وحت
د     ذه القواع ع ه أن وض اق بش ل التف د    التوص ذه القواع ع ه أن وض اق بش ل التف أ تف    .  .  التوص د منش ود قواع دم وج ؤدي ع أ تف    وي د منش ود قواع دم وج ؤدي ع رار   صصوي ى اإلض ة إل رار   يلية عربي ى اإلض ة إل يلية عربي

ا                     دول األعضاء، آم المميزات الممنوحة لل ا                    بالصناعات العربية القائمة عن طريق تمتع بعض السلع غير العربية ب دول األعضاء، آم المميزات الممنوحة لل بالصناعات العربية القائمة عن طريق تمتع بعض السلع غير العربية ب
ود دم وج ودأن ع دم وج أ تفأن ع د منش أ تف قواع د منش ة    صص قواع دول العربي ن ال دمت م ي ق تثناءات الت ات االس بب الرئيسي لطلب ان الس ة    يلية آ دول العربي ن ال دمت م ي ق تثناءات الت ات االس بب الرئيسي لطلب ان الس يلية آ

 ..األعضاءاألعضاء
 

ادة                        ى تحقيق الزي لبًا عل ؤثر س ة التي ت أ التفصيلية أحد الموضوعات الخالفي ادة                      ويعد موضوع قواعد المنش ى تحقيق الزي لبا  عل ؤثر س ة التي ت أ التفصيلية أحد الموضوعات الخالفي ويعد موضوع قواعد المنش
عضاء بالمنطقة إلى توافق حول قواعد  عضاء بالمنطقة إلى توافق حول قواعد  المنشودة في التجارة البينية العربية، حيث لم تتوصل بعد الدول العربية األ           المنشودة في التجارة البينية العربية، حيث لم تتوصل بعد الدول العربية األ           

ة،                دول العربي ة ال اعي لجامع ة للمجلس االقتصادي واالجتم أ التابع ة قواعد المنش أ التفصيلية في إطار لجن ة،               المنش دول العربي ة ال اعي لجامع ة للمجلس االقتصادي واالجتم أ التابع ة قواعد المنش أ التفصيلية في إطار لجن المنش
ي            ييوذلك لسببين رئيسيين، أولهما سع    وذلك لسببين رئيسيين، أولهما سع     اد األوروب ي             الدول العربية المتوسطية التي ترتبط باتفاقيات شراآة مع االتح اد األوروب  الدول العربية المتوسطية التي ترتبط باتفاقيات شراآة مع االتح

ذا اإلطار        .  .  متوسطية وهو ما ال تتحمس له الدول الخليجية       متوسطية وهو ما ال تتحمس له الدول الخليجية       -المنشأ األورو المنشأ األورو إلى اعتماد قواعد    إلى اعتماد قواعد     ذا اإلطار        وتجدر اإلشارة في ه وتجدر اإلشارة في ه
ات                     دخول في اتفاقي ي لل ات                    إلى أن الحوار الحالي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع االتحاد األوروب دخول في اتفاقي ي لل  يمكن    يمكن   شراآة شراآة إلى أن الحوار الحالي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع االتحاد األوروب

-ما تم اعتماد قواعد المنشأ األورو   ما تم اعتماد قواعد المنشأ األورو   أن يساهم في تضييق هوة الخالف بين الدول العربية في هذا الشأن، خاصة إذا               أن يساهم في تضييق هوة الخالف بين الدول العربية في هذا الشأن، خاصة إذا               
ي              مم اد األوروب ة واالتح دول الخليجي ين ال ي              توسطية عند تحرير التبادل التجاري ب اد األوروب ة واالتح دول الخليجي ين ال اني للخالف حول          . . توسطية عند تحرير التبادل التجاري ب ا السبب الث اني للخالف حول          أم ا السبب الث أم

أ  د المنش أ قواع د المنش د ففقواع ي يوج ة الت دول العربي و سعي ال د ه ي يوج ة الت دول العربي و سعي ال بيا فيفيه ة نس دة صناعية متقدم ا قاع بيا ه ة نس دة صناعية متقدم ا قاع ل ((ه ل مث ة مث ة العربي ة الجمهوري ة العربي الجمهوري
ة، في حين تسعى                  ) ) غربغربالمالمووومصر  ومصر    تونستونسالسورية، و السورية، و  ة صناعاتها الوطني ة، في حين تسعى                  إلى اعتماد قواعد منشأ متشددة لحماي ة صناعاتها الوطني إلى اعتماد قواعد منشأ متشددة لحماي

 ..دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد قواعد منشأ مرنةدول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد قواعد منشأ مرنة
 

ة                               ذلك في اتفاقي ود الخاصة ب ى البن اد عل تم االعتم أ، ي ًا حول قواعد المنش ائم حالي ة                             وفي ضوء الخالف الق ذلك في اتفاقي ود الخاصة ب ى البن اد عل تم االعتم أ، ي ا  حول قواعد المنش ائم حالي وفي ضوء الخالف الق
ول العربية، والتي تنص على أنه الآتساب صفة المنشأ العربي يجب أال تقل             ول العربية، والتي تنص على أنه الآتساب صفة المنشأ العربي يجب أال تقل             تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الد     تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الد     

قواعد المنشأ العربية قواعد المنشأ العربية في في ) ) ٥٥  القاعدةالقاعدة((   وبالرغم من وجود نص  وبالرغم من وجود نص.. من تكلفة السلعة من تكلفة السلعة في المائة في المائة٤٠٤٠القيمة المضافة عن القيمة المضافة عن 
 .. بين الدول األعضاء حتى اآلن بين الدول األعضاء حتى اآلنمطبقمطبقالحالية خاص بتراآم المنشأ، إال أنه غير الحالية خاص بتراآم المنشأ، إال أنه غير 

 



-٢٦- 

 

ة أ   ن ناحي ة أ م ن ناحي ارة  م ة للتج ق الفني د العوائ رى، تع ارة  خ ة للتج ق الفني د العوائ رى، تع د    ،،خ ية أح فات القياس ي المواص ة ف دد والمبالغ ا التش د     ومنه ية أح فات القياس ي المواص ة ف دد والمبالغ ا التش  ومنه
ة             دول العربي ة            األسباب الرئيسية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين ال دول العربي ك      ..األسباب الرئيسية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين ال رغم من ذل ى ال ك        وعل رغم من ذل ى ال م تتضمن   ،،  وعل م تتضمن    ل  ل

ا         اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أية نصوص حول المعايير والمواصف           اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أية نصوص حول المعايير والمواصف            يتم تطبيقه ا         ات القياسية التي س يتم تطبيقه ات القياسية التي س
ذلك،      .  .  على التجارة البينية العربية   على التجارة البينية العربية    ذلك،      وقد تم إنشاء فريق عمل في إطار الجامعة العربية لوضع الدراسات الخاصة ب وقد تم إنشاء فريق عمل في إطار الجامعة العربية لوضع الدراسات الخاصة ب

 . . إال أنه لم يتم بعد التوصل إلى معايير ومواصفات قياسية عربية موحدةإال أنه لم يتم بعد التوصل إلى معايير ومواصفات قياسية عربية موحدة
 

 اتفاقيات التجارة الحرة العربية الثنائية  -٣
 

در اإلش  در اإلشتج ن األردن   تج ل م ع آ ا مصر م ي وقعته ة الت ات الثنائي ى أن االتفاق ن األردن   ارة إل ل م ع آ ا مصر م ي وقعته ة الت ات الثنائي ى أن االتفاق ة   ،،ارة إل ة العربي ة والجمهوري ة العربي والجمهوري
ة، و    ة الليبي ة العربي ورية، والجماهيري ة، و   الس ة الليبي ة العربي ورية، والجماهيري ونسالس ونست راقوو  ،،ت راقالع انوو  ،،الع انلبن ن      وو  ،،لبن ل م يلية أق ا تفض نح مزاي رب تم ن      المغ ل م يلية أق ا تفض نح مزاي رب تم المغ

رى،  ة الكب ارة الحرة العربي ة التج ي إطار منطق رى، الممنوحة ف ة الكب ارة الحرة العربي ة التج ي إطار منطق ام ووالممنوحة ف ول ع ام بحل ول ع ارة الحرة  ودخول منط ودخول منط٢٠٠٥٢٠٠٥بحل ة التج ارة الحرة ق ة التج ق
ابع      االقتصادي االقتصادي  ويناقش المجلس  ويناقش المجلس..العربية الكبرى لمرحلة التخفيض النهائي همشت هذه االتفاقيات    العربية الكبرى لمرحلة التخفيض النهائي همشت هذه االتفاقيات     اعي الت ابع   واالجتم اعي الت واالجتم

ة ة العربي ةللجامع ة العربي دول     للجامع ين ال ة ب ات الثنائي ع االتفاقي ون جمي ة ضرورة أن تك دول العربي ة ال ار جامع ي إط ًا ف دول      حالي ين ال ة ب ات الثنائي ع االتفاقي ون جمي ة ضرورة أن تك دول العربي ة ال ار جامع ي إط ا  ف  حالي
 ..منوحة في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرىمنوحة في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى مميزات تفوق الم مميزات تفوق المقادرة على منحقادرة على منحاألعضاء األعضاء 

 
 COMESAالسوق المشترآة لشرق وجنوب أفريقيا   -٤

 
دف     يلية ته ارة تفض ة تج ا آمنطق ة الكوميس دأت اتفاقي دف   ب يلية ته ارة تفض ة تج ا آمنطق ة الكوميس دأت اتفاقي دول   ااب ين ال رة ب ارة ح ة تج ة منطق دول   لوصول إلقام ين ال رة ب ارة ح ة تج ة منطق لوصول إلقام

ة   .  .   ثم سوقا  مشترآة ثم سوقًا مشترآة جمرآيا  جمرآيًاتصبح اتحادا تصبح اتحادًاوواألعضاء لتتطور  األعضاء لتتطور   ة   وتضم االتفاقي ا،   ٢٠٢٠في عضويتها   في عضويتها   وتضم االتفاقي ة هي أثيوبي ا،    دول ة هي أثيوبي    دول
ا، ا،إريتري دا  إريتري داأوغن وازيالند،  ،،أوغن ابوي، س ا، زيمب دا، زامبي وتي، روان ر، جيب زر القم دي، ج وازيالند،   بورون ابوي، س ا، زيمب دا، زامبي وتي، روان ر، جيب زر القم دي، ج ل،   بورون ودان، سيش ل،الس ودان، سيش   الس

قر، ا، مدغش ة، آيني و الديمقراطي قر،الكونغ ا، مدغش ة، آيني و الديمقراطي يوس،   الكونغ يوس، مصر، موريش الويوومصر، موريش الويم دت أن. . م د جم دت أنوق د جم وال عضويتها وانضمت وال عضويتها وانضمت غغوق
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥و و يييونيون//حزيرانحزيرانية خالل القمة العاشرة لرؤساء الدول في ية خالل القمة العاشرة لرؤساء الدول في  إلى االتفاق إلى االتفاقالجماهيرية العربية الليبيةالجماهيرية العربية الليبية

 
وب األفريقي                وووقد  وقد    وب األفريقي                قعت مصر على االنضمام إلى اتفاقية السوق المشترآة للشرق والجن ا ((قعت مصر على االنضمام إلى اتفاقية السوق المشترآة للشرق والجن ا الكوميس في  في  ) ) الكوميس

دول األعضاء                         ١٩٩٨١٩٩٨  وويونييوني// حزيران  حزيران ٢٩٢٩ اقي ال واردات من ب ى ال ة عل اءات الجمرآي دء في تطبيق اإلعف م الب دول األعضاء                          وت اقي ال واردات من ب ى ال ة عل اءات الجمرآي دء في تطبيق اإلعف م الب  وت
دة من                ١٩٩٩١٩٩٩فبرايرفبراير// شباط  شباط ١١٧٧ من    من   اعتبارا اعتبارًا أ معتم دة من                 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة منش أ معتم  على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة منش

ة       ة بكل دول ة      الجهات المعني ة بكل دول ة، وقعت           . . الجهات المعني اءات الجمرآي ة، وقعت         وبالنسبة لإلعف اءات الجمرآي ا       تسع تسع وبالنسبة لإلعف دول األعضاء في الكوميس ا        دول من ال دول األعضاء في الكوميس  دول من ال
وتي : : ا هي ا هي  على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينه         على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينه        أآتوبرأآتوبر// تشرين األول   تشرين األول  ٣١٣١بتاريخ  بتاريخ   وتي جيب ا ، ، جيب ا زامبي ابوي ،،زامبي ابوي  زيمب   ،، زيمب
ودان ودانالس ا، ، الس اآيني قر، ، آيني قرمدغش ر، ، مدغش رمص يوس، و، ومص يوسموريش مت إليه  ، ، موريش الوي، وانض مت إليه  م الوي، وانض دياام دي بورون ي   و و بورون دا ف ي  روان دا ف انون ١١روان انون  آ  آ
ة               ،،٢٠٠٤٢٠٠٤يناير  يناير  //الثانيالثاني واردات المتبادل ى ال ررة عل ة المق ة             حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمرآي واردات المتبادل ى ال ررة عل ة المق حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمرآي

ا  بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات م   بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات م    أ الكوميس ا  صحوبة بشهادة منش أ الكوميس ك  .  .  صحوبة بشهادة منش ى ذل ك  وعل ى ذل نح السلع      ،،وعل دول بم ك ال وم تل نح السلع       تق دول بم ك ال وم تل  تق
ر           رى ذات األث رائب األخ وم و الض ة والرس وم الجمرآي ن الرس ًا م اء تام ا إعف أ الكوميس ات ذات منش ر          والمنتج رى ذات األث رائب األخ وم و الض ة والرس وم الجمرآي ن الرس ا  م اء تام ا إعف أ الكوميس ات ذات منش والمنتج

 ..المماثلالمماثل
 

دمت ا                 وو  ا وموريشيوس، حيث تق دمت ا                 فيما يتعلق باالستثناءات، فال توجد استثناءات إال للسودان وآيني ا وموريشيوس، حيث تق لسودان  لسودان  فيما يتعلق باالستثناءات، فال توجد استثناءات إال للسودان وآيني
ايو   // أيار  أيار ٢٣٢٣في  في   ايو   م لبية      ٢٠٠١٢٠٠١م ة س لبية       بقائم ة س داد الرسوم               ٥٨٥٨تتضمن   تتضمن   (( بقائم د س تيرادها من مصر إال بع داد الرسوم                سلعة ال يسمح باس د س تيرادها من مصر إال بع  سلعة ال يسمح باس

ة ةآامل ي    ).  ).  آامل ودان ف ت الس م قام ي    ث ودان ف ت الس م قام وز٢٠٢٠ث وز تم ة      ٢٠٠٣٢٠٠٣  وويولييولي// تم ة القائم ري بمراجع ب المص ب الجان ى طل اء عل ة       بن ة القائم ري بمراجع ب المص ب الجان ى طل اء عل  بن
ع       وانتهى الموقف إلى قيام       وانتهى الموقف إلى قيام      ،،وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة      وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة       ع      السودان بتخفيض الرسوم الجمرآية بواق السودان بتخفيض الرسوم الجمرآية بواق

ي باص             : :  على بعض السلع وهى     على بعض السلع وهى     في المائة   في المائة  ٣٠٣٠ يارات بكاسي ومين ي باص             مراتب اإلسفنج وشمع اإلضاءة والمواسير وس يارات بكاسي ومين مراتب اإلسفنج وشمع اإلضاءة والمواسير وس
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بابيك    واب والش اء واألب اتيح الكهرب ات ومف ات والتليفون اء والتليفزيون ردات الم بابيك   ومب واب والش اء واألب اتيح الكهرب ات ومف ات والتليفون اء والتليفزيون ردات الم  ومب
 ..السلع المستثناة من تطبيق اإلعفاءاتالسلع المستثناة من تطبيق اإلعفاءات، مع احتفاظ السودان ببعض ، مع احتفاظ السودان ببعض المنزليالمنزليالحديدية واألثاث الحديدية واألثاث 

 
لعة    وو  لعة    فيما يتعلق بقواعد المنشأ المطبقة في إطار االتفاقية، ينص بروتوآول قواعد المنشأ على اآتساب الس فيما يتعلق بقواعد المنشأ المطبقة في إطار االتفاقية، ينص بروتوآول قواعد المنشأ على اآتساب الس

ا  أ الكوميس ا لصفة منش أ الكوميس بة إذاإذالصفة منش ة المضافة بنس بة  آانت القيم ة المضافة بنس ة٣٥٣٥ آانت القيم ي المائ ة ف ي المائ اب المصنع ف ة ب اب المصنع تكلف ة ب د تحفظت آل من .  .   تكلف د تحفظت آل من وق وق
ة مضافة                   مصر على   مصر على  ووأوغندا وزامبيا   أوغندا وزامبيا    ا بنسبة قيم أ الكوميس لعة لصفة منش ة مضافة                   اآتساب الس ا بنسبة قيم أ الكوميس لعة لصفة منش ة    ٣٥٣٥ اآتساب الس ة     في المائ  وتشترط    وتشترط   .. في المائ

بة   ل نس ر بالفع بة  مص ل نس ر بالفع ة ٤٥٤٥مص ي المائ ة  ف ي المائ ن دول      ف ا م اء لوارداته نح اإلعف ى تم افة حت ة مض بة قيم ن دول      آنس ا م اء لوارداته نح اإلعف ى تم افة حت ة مض بة قيم   آنس
ل أن  أن  الكوميسا و الكوميسا و  ل تعاملها باقي الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمث ة لرؤ       ..تعاملها باقي الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمث ة الثالث ال القم ك خالل أعم ى ذل ة لرؤ         واتفق عل ة الثالث ال القم ك خالل أعم ى ذل ساء  ساء    واتفق عل

ا عن        شهدت أيضا  شهدت أيضًاوالتيوالتي  ١٩٩٨١٩٩٨يونيو يونيو //خالل شهر حزيرانخالل شهر حزيراندول الكوميسا بالكونغو    دول الكوميسا بالكونغو     دا وزامبي ازل آل من أوغن ا عن        تن دا وزامبي ازل آل من أوغن  تن
ا اتحفظهم دد .  .  تحفظهم ة تتضمن ع م وضع قائم ا ت دد آم ة تتضمن ع م وضع قائم ا ت دول   ا ًاآم ين ال ا ب تم تبادله ي ي ة االقتصادية والت لع ذات األهمي ن الس دول    م ين ال ا ب تم تبادله ي ي ة االقتصادية والت لع ذات األهمي ن الس  م
ا   قيمة مضافة ح    قيمة مضافة ح   في المائة في المائة   ٢٥٢٥حيث يتم االآتفاء بنسبة     حيث يتم االآتفاء بنسبة     وواألعضاء  األعضاء   أ الكوميس ا  تى تكتسب هذه السلع صفة منش أ الكوميس ا   و و.تى تكتسب هذه السلع صفة منش ا  فيم فيم

تناداً     فقد  فقد  المواصفات القياسية للسلع المتبادلة بين الدول األعضاء،        المواصفات القياسية للسلع المتبادلة بين الدول األعضاء،        بب  يتعلقيتعلق دها اس م تحدي تنادا      ت دها اس م تحدي ى المواصفات القياسية       ت ى المواصفات القياسية        إل  إل
يس  وآذلك بالتعاون مع المنظمة اإلفريقية اإلقليمية  وآذلك بالتعاون مع المنظمة اإلفريقية اإلقليمية المتعارف عليها دوليا المتعارف عليها دوليًا يس للتقي وزاري وحث المجلس   وحث المجلس   ، ،  (ARSO)للتقي وزاري ال   ال

ي نها   لل ر ف ع عش ه التاس الل اجتماع ا خ ي نها   لكوميس ر ف ع عش ه التاس الل اجتماع ا خ ار لكوميس هر أي ة ش ار ي هر أي ة ش ايو//ي ايوم ذه   ٢٠٠٥٢٠٠٥  م زام به ى االلت اء عل دول األعض ذه    ال زام به ى االلت اء عل دول األعض  ال
 ..المواصفاتالمواصفات

 
 األوروبية- المصريةالشراآة  -٥

 
ي ومصر         دخل الشق التجاري التفاقية     دخل الشق التجاري التفاقية       اد األوروب ين االتح ي ومصر         المشارآة ب اد األوروب ين االتح ارًا من        المشارآة ب ذ اعتب ز التنفي ارا  من         حي ذ اعتب ز التنفي انون   ١١   حي انون    آ  آ
اني انيالث اير //الث اير ين ك لالس ٢٠٠٤٢٠٠٤ين ك لالس  وذل اد          وذل واق االتح ل أس س داخ وجات والمالب ى المنس اء الحصص عل ن إلغ اد         تفادة م واق االتح ل أس س داخ وجات والمالب ى المنس اء الحصص عل ن إلغ تفادة م

ام    ام   األوروبي قبل حلول ع ل  الال  وجرى وجرى   ،،٢٠٠٥٢٠٠٥األوروبي قبل حلول ع ل  تعجي ة   ببتعجي ذ اتفاقي ة   تنفي ذ اتفاقي ات     الشراآة الشراآة تنفي اقي برلمان ات      دون االنتظار لتصديق ب اقي برلمان  دون االنتظار لتصديق ب
ا ة عليه دول األوروبي اال ة عليه دول األوروبي د ..ال د ب ة، فق ة واالجتماعي ا المالي ة بأبعاده ل لالتفاقي ق الكام ا التطبي د   أم د ب ة، فق ة واالجتماعي ا المالي ة بأبعاده ل لالتفاقي ق الكام ا التطبي ن  تنفي تنفيأأ  أم ارًا م ن ذه اعتب ارا  م  ذه اعتب

ران١١ ران حزي ر         و و. . ٢٠٠٤٢٠٠٤  وويونييوني// حزي ين مص راآة ب اون والش ب للتع ار المناس يس اإلط ى تأس ة إل ذه االتفاقي دف ه ر        ته ين مص راآة ب اون والش ب للتع ار المناس يس اإلط ى تأس ة إل ذه االتفاقي دف ه ته
 االقتصادي اإلقليمي   االقتصادي اإلقليمي  االندماجاالندماجواالتحاد األوروبي بما يسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر، وتعزيز  واالتحاد األوروبي بما يسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر، وتعزيز  

ين                     وتسعى االتفاقية إليج  وتسعى االتفاقية إليج  . . بين شمال وجنوب المتوسط   بين شمال وجنوب المتوسط    ى التجارة ب ة عل ود آمي ة قي اء أي ة تجارة حرة وإلغ ين                     اد منطق ى التجارة ب ة عل ود آمي ة قي اء أي ة تجارة حرة وإلغ اد منطق
 ..الجانبين وتحديث وإعادة هيكلة الصناعة المصريةالجانبين وتحديث وإعادة هيكلة الصناعة المصرية

 
ة    ة  وبموجب االتفاقي ى                      ،،وبموجب االتفاقي ل المفروضة عل ر المماث ة والرسوم ذات األث ات الجمرآي ة التعريف ة آاف ى                       تمت إزال ل المفروضة عل ر المماث ة والرسوم ذات األث ات الجمرآي ة التعريف ة آاف  تمت إزال

ة            المنتجات الصناعية المصرية المصدرة إلى االتحاد األوروبي، وفي ا        المنتجات الصناعية المصرية المصدرة إلى االتحاد األوروبي، وفي ا         دريجي للتعريف اء ت وم مصر بإلغ ل تق ة            لمقاب دريجي للتعريف اء ت وم مصر بإلغ ل تق لمقاب
 ::التاليالتاليللجدول الزمني للجدول الزمني  الجمرآية المفروضة على وارداتها الصناعية من االتحاد األوروبي طبقا الجمرآية المفروضة على وارداتها الصناعية من االتحاد األوروبي طبقًا

 
رة من          في المائة   في المائة  ٢٥٢٥تخفيض جمرآي يصل إلى     تخفيض جمرآي يصل إلى       رة من          سنويًا على المواد األولية والمعدات الصناعية خالل الفت    سنويا  على المواد األولية والمعدات الصناعية خالل الفت

 ..٢٠٠٧٢٠٠٧يناير يناير //لثانيلثانيآانون اآانون ا إلى  إلى ٢٠٠٤٢٠٠٤يناير يناير //آانون الثانيآانون الثاني
 

ى    في المائة في المائة١٥١٥ في السنة األولى و في السنة األولى و في المائة في المائة١٠١٠تخفيض جمرآي يصل إلى  تخفيض جمرآي يصل إلى    ة عل ى    سنويًا في السنوات التالي ة عل  سنويا  في السنوات التالي
آانون آانون  إلى    إلى   ٢٠٠٧٢٠٠٧يناير  يناير  //آانون الثاني آانون الثاني المستلزمات الصناعية والسلع نصف المصنعة ومواد البناء خالل الفترة من           المستلزمات الصناعية والسلع نصف المصنعة ومواد البناء خالل الفترة من           

 ..٢٠١٣٢٠١٣يناير يناير //الثانيالثاني
ة ١٥١٥ في السنة األولى و   في السنة األولى و  في المائة في المائة   ٥٥تخفيض جمرآي يصل إلى     تخفيض جمرآي يصل إلى       ة  في المائ ى       في المائ ة عل نويًا في السنوات التالي ى       س ة عل نويا  في السنوات التالي  س

ن    رة م الل الفت ل خ ل الثقي ات النق ة وعرب ة المنزلي س واألدوات الكهربائي ن   المالب رة م الل الفت ل خ ل الثقي ات النق ة وعرب ة المنزلي س واألدوات الكهربائي انيالمالب انون الث انيآ انون الث اير //آ اير ين ى ٢٠٠٩٢٠٠٩ين ى  إل  إل
 ..٢٠١٦٢٠١٦يناير يناير //آانون الثانيآانون الثاني
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اني  ل الفترة من    ل الفترة من     على سيارات النقل الخفيف خال      على سيارات النقل الخفيف خال      في المائة   في المائة  ١٠١٠تخفيض جمرآي يصل إلى     تخفيض جمرآي يصل إلى       اني  آانون الث اير  //آانون الث اير  ين ين
 ..٢٠١٩٢٠١٩يناير يناير //آانون الثانيآانون الثاني إلى  إلى ٢٠١٠٢٠١٠

 
ة       ادة التعريف ا يخص زي تثنائية فيم راءات اس اذ إج نح مصر حق اتخ ًا تم ة نصوص ا تتضمن االتفاقي ة     آم ادة التعريف ا يخص زي تثنائية فيم راءات اس اذ إج نح مصر حق اتخ ا  تم ة نصوص ا تتضمن االتفاقي آم

ة   ١١١١الجمرآية بشروط معينة ولفترات زمنية محددة وفقا  للمادة   الجمرآية بشروط معينة ولفترات زمنية محددة وفقًا للمادة    ة    من اتفاقي ة، بهدف    المشارآة المشارآة  من اتفاقي ة، بهدف     المصرية األوروبي  المصرية األوروبي
 .. تواجه صعوبات تواجه صعوباتالتيالتي تمر بفترة إعادة هيكلة أو تلك  تمر بفترة إعادة هيكلة أو تلك التيالتيحماية الصناعات الجديدة والوليدة أو القطاعات حماية الصناعات الجديدة والوليدة أو القطاعات 

 
ل  وو  ن قب ورًا م ر تط ول األآث ذا البروتوآ د ه ة، يع ق باالتفاقي أ المرف د المنش ول قواع ق ببروتوآ ا يتعل ل  فيم ن قب ر تطورا  م ول األآث ذا البروتوآ د ه ة، يع ق باالتفاقي أ المرف د المنش ول قواع ق ببروتوآ ا يتعل فيم

أ بالنسبة للمنتجات الصناعي         تم تحديد قواعد      تم تحديد قواعد     إذإذاالتحاد األوروبي في عالقاته التجارية مع مصر،        االتحاد األوروبي في عالقاته التجارية مع مصر،         أ بالنسبة للمنتجات الصناعي        خاصة بالمنش   . . ةةخاصة بالمنش
ة                ))٢٢((أما بالنسبة لنظام الدروباك   أما بالنسبة لنظام الدروباك    ى سماح بموجب اتفاقي إن مصر حصلت عل ة                ، ف ى سماح بموجب اتفاقي إن مصر حصلت عل دروباك       الشراآة الشراآة ، ف ق نظام ال دروباك        لتطبي ق نظام ال  لتطبي

ذ                 ز التنفي اق حي اريخ دخول االتف ذ                لمدة ست سنوات من ت ز التنفي اق حي اريخ دخول االتف أ مع دول متوسطية                 ..لمدة ست سنوات من ت راآم المنش ه بمجرد تطبيق ت أ مع دول متوسطية                  إال أن راآم المنش ه بمجرد تطبيق ت  إال أن
دروباك بمجرد                جب  جب  مومو آما هو الحال ب     آما هو الحال ب    ،،أخرىأخرى ق ال ن يسمح لمصر بتطبي ذا الحق يسقط ول إن ه ادير، ف دروباك بمجرد                اتفاقية أغ ق ال ن يسمح لمصر بتطبي ذا الحق يسقط ول إن ه ادير، ف اتفاقية أغ

أ األورو     أ األورو    تبني قواعد المنش دة   -تبني قواعد المنش دة   متوسطية الجدي ى                 و  و . . متوسطية الجدي ا عل يتم تطبيقه ايير والمواصفات القياسية التي س ى                بالنسبة للمع ا عل يتم تطبيقه ايير والمواصفات القياسية التي س بالنسبة للمع
انبين لتط     اون الج ى تع ة إل ير االتفاقي ي، تش اد األوروب ين مصر واالتح ة ب ارة البيني انبين لتط    التج اون الج ى تع ة إل ير االتفاقي ي، تش اد األوروب ين مصر واالتح ة ب ارة البيني ايير التج ة المع ايير وير ومواءم ة المع وير ومواءم

 ..TBT plusالمصرية مع تلك المطبقة في االتحاد األوروبي، وهو ما يمكن أن يعد المصرية مع تلك المطبقة في االتحاد األوروبي، وهو ما يمكن أن يعد 
 

 اتفاقية أغادير  -٦
 

ام      لونة ع ؤتمر برش ر م ام    عب لونة ع ؤتمر برش ر م وير        ١٩٩٥١٩٩٥عب ي تط ط ف وب المتوس ي ودول جن اد األوروب ة االتح ن رغب وير         ع ي تط ط ف وب المتوس ي ودول جن اد األوروب ة االتح ن رغب  ع
د               عالقاتهما باالنتقال من عالقة المانح والمتلقي إلى مرحلة المشار        عالقاتهما باالنتقال من عالقة المانح والمتلقي إلى مرحلة المشار         ك من خالل عق ين األطراف، وذل املة ب د               آة الش ك من خالل عق ين األطراف، وذل املة ب آة الش

ى   . . ))بين دول جنوب المتوسطبين دول جنوب المتوسط(( أفقية  أفقية شراآةشراآةواتفاقيات  واتفاقيات  ) ) شمال وجنوب المتوسط  شمال وجنوب المتوسط  ((اتفاقيات مشارآة رأسية    اتفاقيات مشارآة رأسية     اًء عل ى   وبن اء  عل وبن
ر  //شباط شباط  تم التوقيع في    تم التوقيع في   ،،ما سبق ما سبق  ر  فبراي ين آل من األردن      ٢٠٠٤٢٠٠٤فبراي ادير ب ة أغ ى اتفاقي ين آل من األردن       عل ادير ب ة أغ ى اتفاقي ونس    عل ونس وت مصر والمغرب   مصر والمغرب    و ووت

أ،           لتعزيز التكامل اإلقلي  لتعزيز التكامل اإلقلي   راآم القطري للمنش دة الت تيفاء الشروط الخاصة بقاع ق اس ع عن طري أ،           مي بين الدول األرب راآم القطري للمنش دة الت تيفاء الشروط الخاصة بقاع ق اس ع عن طري مي بين الدول األرب
دول األخرى                    واردة من ال دول األخرى                   بحيث يحق ألي من الدول األربع االستفادة من مدخالت اإلنتاج والمنتجات الوسيطة ال واردة من ال بحيث يحق ألي من الدول األربع االستفادة من مدخالت اإلنتاج والمنتجات الوسيطة ال

ع االس   ي، م اد األوروب ن االتح دول األخرى م واق ال ى أس دخول إل ه ال تج يحق ل ع االس  لتصنيع من ي، م اد األوروب ن االتح دول األخرى م واق ال ى أس دخول إل ه ال تج يحق ل اء لتصنيع من زة اإلعف اء تفادة بمي زة اإلعف تفادة بمي
 ..الجمرآي الكاملالجمرآي الكامل

 
ن خالل     ع م دول األرب ين ال ارة ب دة للتج اد فرص جدي اق إيج ذا االتف أن ه ن ش ه م ى أن ارة إل در اإلش ن خالل   تج ع م دول األرب ين ال ارة ب دة للتج اد فرص جدي اق إيج ذا االتف أن ه ن ش ه م ى أن ارة إل در اإلش تج

التكامل الصناعي فيما بينها باإلضافة إلى إتاحته فرصا  لجذب االستثمارات الخارجية لالستفادة من ميزة التصدير               التكامل الصناعي فيما بينها باإلضافة إلى إتاحته فرصًا لجذب االستثمارات الخارجية لالستفادة من ميزة التصدير               
 .. تعريفة جمرآية تعريفة جمرآيةالتحاد األوروبي دونالتحاد األوروبي دونإلى اإلى ا

 
 
 

 مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع دول اإلفتا  -٧
 )EFTA( )النرويجوسويسرا وليخنشتاين  وأيسلندا(       

 

                                                      
سوم تسترد إما بشكل عام أو جزئي عنـدما         سوم تسترد إما بشكل عام أو جزئي عنـدما         رسوم أو ضرائب تفرض على الواردات من السلع، وهذه الر         رسوم أو ضرائب تفرض على الواردات من السلع، وهذه الر         : : نظام الدروباك نظام الدروباك )  )  22(( 

 ..World Bank: Development, Trade and the WTO: A Handbook, 2002: : يعاد تصدير هذه السلعيعاد تصدير هذه السلع
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ا               ا             تأتي المفاوضات الجارية بين مصر ودول اإلفتا إلقامة منطقة للتجارة الحرة في إطار استراتيجية اإلفت تأتي المفاوضات الجارية بين مصر ودول اإلفتا إلقامة منطقة للتجارة الحرة في إطار استراتيجية اإلفت
 االقتصادي التي ينتهجها االتحاد األوروبي إلى عزل دول          االقتصادي التي ينتهجها االتحاد األوروبي إلى عزل دول         االندماجاالندماجالقائمة على تجنب أن تؤدي سياسة التوسع في         القائمة على تجنب أن تؤدي سياسة التوسع في         

انون األول   تم التوقيع في       تم التوقيع في      ،،وبناء  على ذلك  وبناًء على ذلك  .  .  اإلفتااإلفتا انون األول  آ ة            ١٩٩٥١٩٩٥ديسمبر   ديسمبر   //آ دء المفاوضات إلقام ى إعالن خاص بب ة             عل دء المفاوضات إلقام ى إعالن خاص بب  عل
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤منطقة للتجارة الحرة بين مصر واإلفتا، حيث عقدت ثمان جوالت تفاوضية حتى نهاية منطقة للتجارة الحرة بين مصر واإلفتا، حيث عقدت ثمان جوالت تفاوضية حتى نهاية 

 
رات   دل المؤش رات وت دل المؤش ام   وت اء آ ا إعف نح دول اإلفت و أن تم ه نح ى التوج ام    عل اء آ ا إعف نح دول اإلفت و أن تم ه نح ى التوج لع   ال ًال عل ن الس رية م ادرات المص لع    للص ن الس رية م ادرات المص  للص

ا                   ة التي تمنحه ا نفس المعامل ا من دول اإلفت نح مصر وارداته ذ، وأن تم ز التنفي اق حي د دخول االتف ا                  الصناعية عن ة التي تمنحه ا نفس المعامل ا من دول اإلفت نح مصر وارداته ذ، وأن تم ز التنفي اق حي د دخول االتف الصناعية عن
اق   ييمع توق مع توق لوارداتها من االتحاد األوروبي من حيث نسب التخفيض وفترات التحرير لكل مجموعة سلعية،              لوارداتها من االتحاد األوروبي من حيث نسب التخفيض وفترات التحرير لكل مجموعة سلعية،               اق   ع االتف ع االتف

راآم             -على قواعد منشأ مماثلة للقواعد األورو     على قواعد منشأ مماثلة للقواعد األورو      ا في تطبيق ت راآم             متوسطية مما يسمح بإبرام اتفاق تجارة حرة مع اإلفت ا في تطبيق ت متوسطية مما يسمح بإبرام اتفاق تجارة حرة مع اإلفت
 ..المنشأ بين مصر ودول اإلفتاالمنشأ بين مصر ودول اإلفتا

 
   االلتزامات المتعلقة بالسلع الزراعية-باء

 
دع                و ول دع              اعتمد االقتصاد المصري تاريخيًا على قطاع الزراعة آمصدر للنم و ول ة،    اعتمد االقتصاد المصري تاريخيا  على قطاع الزراعة آمصدر للنم ر الزراعي ة،    م القطاعات غي ر الزراعي م القطاعات غي

ومي من                       دخل الق الي ال ومي من                      إال أن هذا الدور في تناقص حيث انخفض نصيب الزراعة في إجم دخل الق الي ال ة    ٢٩٫٣٢٩٫٣إال أن هذا الدور في تناقص حيث انخفض نصيب الزراعة في إجم ة     في المائ ام    في المائ ام    ع  ع
ود في     .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠ عام  عام  في المائة  في المائة ١٦٫٦١٦٫٦ ثم إلى     ثم إلى    ١٩٨٠١٩٨٠عام  عام   في المائة     في المائة    ١٨٫٢١٨٫٢ إلى    إلى   ١٩٧٠١٩٧٠ ك االنخفاض يع ود في     وإذا آان ذل ك االنخفاض يع وإذا آان ذل

اء، إال              خاصة قطاع الب    خاصة قطاع الب   ،،األساس إلى نمو قطاعات أخرى    األساس إلى نمو قطاعات أخرى     ييد والبن يما التش ة ال س اء، إال             ترول والقطاعات الخدمية المختلف ييد والبن يما التش ة ال س ترول والقطاعات الخدمية المختلف
ى                            وة العمل أو في العمل عل تيعاب ق د لقطاع الزراعة سواء في التوظيف واس دور المتزاي ى                           انه ال يعكس حقيقة ال وة العمل أو في العمل عل تيعاب ق د لقطاع الزراعة سواء في التوظيف واس دور المتزاي انه ال يعكس حقيقة ال

 ..تحسين الميزان التجاري وزيادة الصادراتتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات
 

الزراعية والسلع الزراعية المصنعة والمدرجة     الزراعية والسلع الزراعية المصنعة والمدرجة      السلع    السلع   ،،والمقصود بالسلع الزراعية التي يتناولها هذا القسم      والمقصود بالسلع الزراعية التي يتناولها هذا القسم       
ين      ويجريويجري.  .   النظام المنسق للتعريفة الجمرآية     النظام المنسق للتعريفة الجمرآية    منمن  ٢٤٢٤ إلى    إلى   ١١ضمن الفصول من    ضمن الفصول من     ة ب ين       هذا الجزء من الدراسة مقارن ة ب  هذا الجزء من الدراسة مقارن

ارات    ف المس ى مختل ة عل لع الزراعي ي الس ارة ف ر التج ا مصر لتحري ي انتهجته بل الت ارات   الس ف المس ى مختل ة عل لع الزراعي ي الس ارة ف ر التج ا مصر لتحري ي انتهجته بل الت اهج . . الس ددت المن د تع اهج فق ددت المن د تع فق
ًا                  تحتحى  ى  للإإالمتبعة للتوصل   المتبعة للتوصل    ك وفق ا                   رير أآبر للتجارة بشكل عام وتحرير التجارة في السلع الزراعية بشكل خاص وذل ك وفق رير أآبر للتجارة بشكل عام وتحرير التجارة في السلع الزراعية بشكل خاص وذل

ى تحقيق تخفيض في         .  .  لكل محفل تفاوضي  لكل محفل تفاوضي   ة عل ى تحقيق تخفيض في         فبينما رآزت مفاوضات منظمة التجارة العالمي ة عل ط ""فبينما رآزت مفاوضات منظمة التجارة العالمي ط رب ة  " " رب ة  التعريف التعريف
ة التي انضمت      ، جاءت اتفاقيات منطقة التجارة الحرة ال       ، جاءت اتفاقيات منطقة التجارة الحرة ال       ""المطبقةالمطبقة""الجمرآية دون اشتراط تخفيض التعريفة      الجمرآية دون اشتراط تخفيض التعريفة       ة التي انضمت      مختلف مختلف

اطق التجارة الحرة التي انضمت       وو.  .   إلى مستوى اإللغاء    إلى مستوى اإللغاء   ا ًاها مصر لتتناول تخفيض   ها مصر لتتناول تخفيض   ييللإإ اطق التجارة الحرة التي انضمت       من ناحية أخرى، اختلفت من من ناحية أخرى، اختلفت من
ات          ::الوصول إلى التعريفة الجمرآية الصفرية    الوصول إلى التعريفة الجمرآية الصفرية    " " آيفيةآيفية""ها مصر في    ها مصر في    ييللإإ ات           ففي حين جاءت بعض االتفاق ة    (( ففي حين جاءت بعض االتفاق ل اتفاقي ة    مث ل اتفاقي مث

ى              لتكرس مبدأ ا  لتكرس مبدأ ا  ) )  المصرية األوروبية   المصرية األوروبية  الشراآةالشراآة د عل ات أخرى تؤآ ى              لفترة االنتقالية لطرف دون اآلخر، آانت اتفاقي د عل ات أخرى تؤآ لفترة االنتقالية لطرف دون اآلخر، آانت اتفاقي
 .. غير أنه لكل منحى ميزات نسبية متصلة به وفقا  لاللتزامات المدرجة غير أنه لكل منحى ميزات نسبية متصلة به وفقًا لاللتزامات المدرجة،،مبدأ االلتزامات المتبادلةمبدأ االلتزامات المتبادلة

 
 التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية  -١

 
اق الزراعة     ((المية المية يختلف نطاق التزامات مصر الزراعية في إطار منظمة التجارة الع         يختلف نطاق التزامات مصر الزراعية في إطار منظمة التجارة الع           اق الزراعة     سواء في إطار اتف سواء في إطار اتف

ة التجارة الحرة        ) )  أو في إطار المفاوضات الحالية في جولة الدوحة      أو في إطار المفاوضات الحالية في جولة الدوحة     ١٩٩٤١٩٩٤لعام  لعام   ات منطق ا في اتفاقي ة التجارة الحرة        عن التزاماته ات منطق ا في اتفاقي عن التزاماته
ا  ي وقعته ا الت ي وقعته ا((الت اوض حوله اأو تتف اوض حوله ب خفض   ) ) أو تتف ى جان ة لتشمل إل ارة العالمي ة التج ي منظم ات ف د االلتزام ث تمت ب خفض   حي ى جان ة لتشمل إل ارة العالمي ة التج ي منظم ات ف د االلتزام ث تمت حي

ة    التعريفة الجمرآية على السل   التعريفة الجمرآية على السل    ة    ع الزراعي اذ لألسواق         ((ع الزراعي ى تسميته بعنصر النف ا اصطلح عل اذ لألسواق         أو م ى تسميته بعنصر النف ا اصطلح عل عنصرين آخرين   عنصرين آخرين   ) ) أو م
ة             ن أي ان ع ذين يغيب ة، الل لع الزراعي دم للس ي المق دعم المحل ديرية وال ة التص ا المنافس ة            هم ن أي ان ع ذين يغيب ة، الل لع الزراعي دم للس ي المق دعم المحل ديرية وال ة التص ا المنافس  هم

ة        ((منطقة تجارة حرة      منطقة تجارة حرة       ة أو إقليمي ة        سواء آانت ثنائي ة أو إقليمي د قامت                 ). ). سواء آانت ثنائي ة، فق ة التجارة العالمي ا في منظم ًا اللتزاماته د قامت               وتطبيق ة، فق ة التجارة العالمي ا في منظم ا  اللتزاماته   وتطبيق
والي   ربط ح والي  مصر ب ربط ح ة ٩٩٫٧٩٩٫٧مصر ب ي المائ ة  ف ي المائ ة      ف وط التعريفي بة الخط ت نس ا بلغ ة، بينم ة الزراعي وط التعريفي ن الخط ة      م وط التعريفي بة الخط ت نس ا بلغ ة، بينم ة الزراعي وط التعريفي ن الخط  م
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والي   ة ح ر المربوط ة غي والي  الزراعي ة ح ر المربوط ة غي ة٠٫٣٠٫٣الزراعي ي المائ ة ف ي المائ دون    ف ا أو ب ار بعظامه وم األبق ا لح دين هم ل بن دون    تمث ا أو ب ار بعظامه وم األبق ا لح دين هم ل بن غ .  .  هاها تمث د بل غ وق د بل وق
والي     ة ح ة المربوط لع الزراعي ة الس يط لتعريف ط البس والي    المتوس ة ح ة المربوط لع الزراعي ة الس يط لتعريف ط البس ي الم٩٥٫٣٩٥٫٣المتوس ي الم ف ة ف ةائ يط   ائ ط البس غ المتوس ين بل ي ح يط   ، ف ط البس غ المتوس ين بل ي ح ، ف

ة   ٢،٢٢،٢وقد مثلت القمم التعريفية حوالي      وقد مثلت القمم التعريفية حوالي      .  .   في المائة   في المائة  ٢٢٫٨٢٢٫٨للتعريفة المطبقة   للتعريفة المطبقة    ة    في المائ ة للسلع          في المائ ة للسلع          من الخطوط التعريفي  من الخطوط التعريفي
 ..الزراعيةالزراعية

 
د     ة أخرى، فق د   ومن جه ة أخرى، فق بية   ومن جه ات النس بية    مثلت التعريف ات النس ة في         (ad valorum) مثلت التعريف ات المربوطة والمطبق ة في      معظم التعريف ات المربوطة والمطبق معظم التعريف

.  .   خاصة في قطاع الزراعة     خاصة في قطاع الزراعة    ،،التي طبقتها مصر التي طبقتها مصر  (specific) عض التعريفات المحددة أو الكميةعض التعريفات المحددة أو الكميةمصر، إال أن هناك بمصر، إال أن هناك ب
غ الحد األقصى المطبق         ) ) مشروبات آحولية مشروبات آحولية  ( ( في المائة   في المائة  ٣٠٠٠٣٠٠٠ لربط تلك التعريفات      لربط تلك التعريفات     األقصىاألقصىوقد بلغ الحد    وقد بلغ الحد     غ الحد األقصى المطبق         بينما بل بينما بل

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو //ر أيارر أيارشهشه، حتى تم تحويلها إلى تعريفات نسبية في ، حتى تم تحويلها إلى تعريفات نسبية في  في المائة في المائة٦٠٠٦٠٠لتلك التعريفات حوالي لتلك التعريفات حوالي 
 

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -٢
 

إن   ابقًا، ف رنا س ا أش إن آم ابقا ، ف رنا س ا أش رى آم ة الكب ارة الحرة العربي ة التج رى منطق ة الكب ارة الحرة العربي ة التج ة ١٧١٧تضم تضم منطق ة عربي ة  دول ة عربي دول (( دول ة ال دول وهي آاف ة ال وهي آاف
ا   وتي والصومال وموريتاني ر وجيب ر وجزر القم تثناء الجزائ ة باس دول العربي ة ال ي جامع ة األعضاء ف ا  العربي وتي والصومال وموريتاني ر وجيب ر وجزر القم تثناء الجزائ ة باس دول العربي ة ال ي جامع ة األعضاء ف ). ). العربي

ة السلع ذات                          وتنص الت وتنص الت  ى آاف ة عل ة الرسوم الجمرآي ى خفض آاف ة عل ك االتفاقي ة السلع ذات                          زامات الدول العربية بموجب تل ى آاف ة عل ة الرسوم الجمرآي ى خفض آاف ة عل ك االتفاقي زامات الدول العربية بموجب تل
بة  ة بنس دول العربي ين ال ة ب ي والمتبادل أ العرب بة المنش ة بنس دول العربي ين ال ة ب ي والمتبادل أ العرب ة١٠٠١٠٠المنش ي المائ ة ف ي المائ ام  ف ة ع ي نهاي ه ف ا آانت علي ام  عم ة ع ي نهاي ه ف ا آانت علي أي أي  ( (١٩٩٧١٩٩٧ عم

ى مستوى الصفر         ا إل ى مستوى الصفر        الوصول به ا إل ة             ).  ).  الوصول به ة المرحل ة التجارة العربي د دخلت منطق ة             وق ة المرحل ة التجارة العربي د دخلت منطق رة من مراحل التخفيض        وق رة من مراحل التخفيض        األخي األخي
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥الجمرآي مع بداية عام الجمرآي مع بداية عام 

 
ابه المحاصيل    رًا لتش ة نظ دول العربي ين ال ام المفاوضات ب رة أم ة حجر عث لع الزراعي ت الس ا مثل ابه المحاصيل  طالم را  لتش ة نظ دول العربي ين ال ام المفاوضات ب رة أم ة حجر عث لع الزراعي ت الس ا مثل طالم

في مجال    في مجال    " " المؤقتةالمؤقتة""الزراعية في الدول العربية، األمر الذي حدا بالمفاوضين العرب البتكار نظام للقائمة السلبية              الزراعية في الدول العربية، األمر الذي حدا بالمفاوضين العرب البتكار نظام للقائمة السلبية              
ة  ((ة في السلع الزراعية  ة في السلع الزراعية  التجارالتجار ة الزراعي ة  ما يطلق عليه نظام الرزنام ة الزراعي دول       ) ) ما يطلق عليه نظام الرزنام ه ال ة تتبادل دول       وهو نظام للمواسم الزراعي ه ال ة تتبادل وهو نظام للمواسم الزراعي

ة                   ة                  العربية فيما بينها بشكل ثنائي وينص على وقف العمل بالتخفيضات الجمرآية لبعض السلع خالل مواسم زراعي العربية فيما بينها بشكل ثنائي وينص على وقف العمل بالتخفيضات الجمرآية لبعض السلع خالل مواسم زراعي
ع       ٢٠٠٥٢٠٠٥ومع بداية عام    ومع بداية عام    .  .  محددةمحددة ع       ، تم وقف العمل بجمي ة الرزنامات ال  الرزنامات ال  ""، تم وقف العمل بجمي ة زراعي ا     " " زراعي ا     المعمول به سواء المشترآة أو     سواء المشترآة أو     ((المعمول به

ة            ين من دول المنطق ين دولت ة           في إطار ثنائي ب ين من دول المنطق ين دولت ة                   ))في إطار ثنائي ب اء آاف م إلغ ر الشامل وت ة التحري ة مرحل ة                   ، ودخلت السلع الزراعي اء آاف م إلغ ر الشامل وت ة التحري ة مرحل ، ودخلت السلع الزراعي
 ..الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة عليهاالرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة عليها

 
لع ال  وو  ي الس ارة ف ر التج اه تحري ات مصر تج ف التزام لع ال  تختل ي الس ارة ف ر التج اه تحري ات مصر تج ف التزام ة   تختل رة العربي ارة الح ة التج ي منطق ة ف ة   زراعي رة العربي ارة الح ة التج ي منطق ة ف زراعي

ة من حيث الهدف                 هاهاالكبرى عن التزامات  الكبرى عن التزامات   ة التجارة العالمي ات منظم ة من حيث الهدف                  بموجب اتفاقي ة التجارة العالمي ات منظم حيث تسعى لتحقيق تخفيض     حيث تسعى لتحقيق تخفيض     (( بموجب اتفاقي
ة    ) )  على التعريفة الجمرآية    على التعريفة الجمرآية    في المائة   في المائة  ١٠٠١٠٠بنسبة  بنسبة   ة    ونطاق التغطي ة دون خفض             ((ونطاق التغطي اول فقط تخفيض التعريف ة دون خفض             حيث تتن اول فقط تخفيض التعريف حيث تتن
دعم دعمال ث ) ) ال الي حي ث والشق االنتق الي حي نوات  والشق االنتق بع س ة بلغت س رة انتقالي ى فت نوات  تمت التخفيضات عل بع س ة بلغت س رة انتقالي ى فت ة .  .  تمت التخفيضات عل ا تضمنت االتفاقي ة آم ا تضمنت االتفاقي آم

ى أساسه           ى أساسه          بروتوآوًال موحدًا لقواعد المنشأ يتم عل د بروتوآوال  موحدا  لقواعد المنشأ يتم عل د تحدي ة والتي                 تحدي دول العربي ين ال ة ب وطني للسلع المتبادل أ ال ة والتي                  المنش دول العربي ين ال ة ب وطني للسلع المتبادل أ ال  المنش
 ..تتمتع باإلعفاء الجمرآي بموجب االتفاقيةتتمتع باإلعفاء الجمرآي بموجب االتفاقية

 
رة العربية الكبرى إلى القيود اإلجرائية على التجارة حيث           رة العربية الكبرى إلى القيود اإلجرائية على التجارة حيث           من ناحية أخرى، تطرقت منطقة التجارة الح      من ناحية أخرى، تطرقت منطقة التجارة الح      وو 

ارة الحرة،  ة التج ة منطق ع بمعامل ي تتمت ة الت لع العربي ز الس ة لتميي ة إجرائي ا آلي ا بينه ة فيم دول العربي ارة الحرة، ابتكرت ال ة التج ة منطق ع بمعامل ي تتمت ة الت لع العربي ز الس ة لتميي ة إجرائي ا آلي ا بينه ة فيم دول العربي ابتكرت ال
ل السفارات والقن          ا من قب ائق المصاحبة له ل السفارات والقن         وتتمثل في إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوث ا من قب ائق المصاحبة له صليات  صليات  وتتمثل في إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوث

اعي                 .  .  العربية في الدول العربية مصدر البضاعة      العربية في الدول العربية مصدر البضاعة       رار من المجلس االقتصادي واالجتم ك الق د جاء ذل اعي                 وق رار من المجلس االقتصادي واالجتم ك الق د جاء ذل ة  وق ة  لجامع لجامع
اوت في رسوم                     الدول العربية   الدول العربية    ة وأوضحت التف دول العربي ة ال اوت في رسوم                     في ضوء الدراسة التي أعدتها األمانة العامة لجامع ة وأوضحت التف دول العربي ة ال في ضوء الدراسة التي أعدتها األمانة العامة لجامع

 ).).م الجمرآيم الجمرآيوالتي تصل في بعض األحيان إلى قيمة تقارب الرسوالتي تصل في بعض األحيان إلى قيمة تقارب الرس((التصديق التصديق 
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مكية،        ة، والس ات الزراعي ي المنتج ارة ف ر التج ى تحري ة عل ارآة المصرية األوروبي اق المش نص اتف مكية،      ي ة، والس ات الزراعي ي المنتج ارة ف ر التج ى تحري ة عل ارآة المصرية األوروبي اق المش نص اتف ي
 ..والزراعية المصنعة وفقا  لترتيبات وجداول معينةوالزراعية المصنعة وفقًا لترتيبات وجداول معينة

 
ة                ١٤١٤وقد نصت المادة    وقد نصت المادة      ة والزراعي ى أن تعامل السلع الزراعي اق عل ة                 من االتف ة والزراعي ى أن تعامل السلع الزراعي اق عل المدرجة ضمن    المدرجة ضمن    ((المصنعة   المصنعة    من االتف

ن   ول م ن  الفص ول م ى ١١الفص ى  إل قة  ٢٤٢٤ إل ة المنس ن التعريف قة   م ة المنس ن التعريف ق  ) )  م ًا للمالح ق  وفق ا  للمالح اق ٣٣وو  ٢٢ و و١١وفق ة باالتف اق  المرفق ة باالتف ان  .  .   المرفق نص الملحق ان  وي نص الملحق  وي
ة            ) ) أو إلغاء أو إلغاء (( بشأن تبادل السلع الزراعية على تخفيض         بشأن تبادل السلع الزراعية على تخفيض        ٢٢ و  و ١١ ى عدد من السلع الزراعي ة عل ة            الرسوم الجمرآي ى عدد من السلع الزراعي ة عل د    الرسوم الجمرآي د  وق وق

ة المصرية التي                  المص  المص الشراآةالشراآةاحتوى الملف الزراعي التفاقية     احتوى الملف الزراعي التفاقية      ة السلع الزراعي ى توسيع لقائم ة عل ة المصرية التي                 رية األوروبي ة السلع الزراعي ى توسيع لقائم ة عل رية األوروبي
ـ        ١٠٠١٠٠التحاد األوروبي إلى أآثر من       التحاد األوروبي إلى أآثر من       ى ا ى ا للإإيمكن تصديرها   يمكن تصديرها    ة ب ـ         سلعة مقارن ة ب اق        ٢٥٢٥ سلعة مقارن ًا التف اق         سلعة وفق ا  التف ويمكن  ويمكن  . . ١٩٧٧١٩٧٧ سلعة وفق

ة ومواسم     التحاد األوروبي إلىالتحاد األوروبي إلىإلى اإلى اتقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة  ة ومواسم    أربعة مواد سلعية لها حصص آمي أربعة مواد سلعية لها حصص آمي
سلع  سلع  ووسلع لها حصص آمية وليس لها مواسم تصدير،          سلع لها حصص آمية وليس لها مواسم تصدير،          وو،  ،  ))إعفاء الحصص من الرسوم الجمرآية    إعفاء الحصص من الرسوم الجمرآية    ((تصدير محددة   تصدير محددة   

ا     وو،  ،  )) داخل مواسم التصدير       داخل مواسم التصدير      ةةإعفاء من الرسوم الجمرآي   إعفاء من الرسوم الجمرآي   ((لها مواسم تصدير وليس لها حصص آمية        لها مواسم تصدير وليس لها حصص آمية         يس له ا     سلع ل يس له سلع ل
 ).).وتدخل معفاة من الرسوم الجمرآيةوتدخل معفاة من الرسوم الجمرآية((حصص آمية وال مواسم حصص آمية وال مواسم 

 
ية بعض الحصص التعريفية بحيث تخضع السلع التي يتم تبادلها في إطار الحصة لنسبة              ية بعض الحصص التعريفية بحيث تخضع السلع التي يتم تبادلها في إطار الحصة لنسبة              آما حددت االتفاق  آما حددت االتفاق   

ة                 د عن الحصة نسبة مختلف ة                جمرآية محددة بينما تفرض على السلع التي تزي د عن الحصة نسبة مختلف وتخضع أغلب حصص التصدير       وتخضع أغلب حصص التصدير       .  .  جمرآية محددة بينما تفرض على السلع التي تزي
ة   ٣٣لزيادة تلقائية سنوية قدرها    لزيادة تلقائية سنوية قدرها     ة في المائ ه       . . في المائ ا أن ذآر هن ه     ومن الجدير بال ا أن ذآر هن ة   اا رغم   رغم  ،،ومن الجدير بال اع اتفاقي ة   تب اع اتفاقي نفس أسلوب   اآةاآةالشر الشر تب نفس أسلوب    ل  ل

تقًال للسلع                   تصنيف السلع الصناعية والزراعية وفقا  للنظام المنسق للتعريفة الجمرآية، إال أنها أضافت تصنيفا  مستقال  للسلع                  تصنيف السلع الصناعية والزراعية وفقًا للنظام المنسق للتعريفة الجمرآية، إال أنها أضافت تصنيفًا مس
ة المصنعة وتشمل                     التيالتي ًا لتعرف بالسلع الزراعي ة مع ات صناعية وزراعي ا بواسطة مكون ة المصنعة وتشمل                      يتم إنتاجه ا  لتعرف بالسلع الزراعي ة مع ات صناعية وزراعي ا بواسطة مكون د من    يتم إنتاجه د من   العدي العدي

ة ود التعريفي ةالبن ود التعريفي ن البن ي الفصول م ة ف ن  المدرج ي الفصول م ة ف ى ٢٩٢٩   المدرج ى  إل ك   ٥٣٥٣ إل ن تل ايرة ع ة مغ ق وتخضع لمعامل ام المنس ن النظ ك    م ن تل ايرة ع ة مغ ق وتخضع لمعامل ام المنس ن النظ  م
 ..المطبقة على السلع الزراعيةالمطبقة على السلع الزراعية

 
ق     نص الملح ق   وي نص الملح نعة        ٣٣وي ة المص لع الزراعي ن الس ة م ة لقائم وم الجمرآي اء الرس ى إلغ ة عل ن االتفاقي نعة         م ة المص لع الزراعي ن الس ة م ة لقائم وم الجمرآي اء الرس ى إلغ ة عل ن االتفاقي  م

ذ، بي                  المستوردة  المستوردة   ز التنفي اق حي نتين من دخول االتف د مرور س ذ، بي                  من االتحاد األوروبي إلى مصر بع ز التنفي اق حي نتين من دخول االتف د مرور س تم تخفيض    من االتحاد األوروبي إلى مصر بع ا ي تم تخفيض    نم ا ي نم
ة   ٢٥٢٥ و  و  في المائة   في المائة  ٥٥بنسب تتراوح بين    بنسب تتراوح بين    ((الرسوم الجمرآية   الرسوم الجمرآية    ة    في المائ راوح            ) )  في المائ رة تت لعية أخرى خالل فت وائم س ى ق راوح            عل رة تت لعية أخرى خالل فت وائم س ى ق عل

نوات  ع س نتين وأرب ين س نوات ب ع س نتين وأرب ين س ى دول   .  .  ب درة إل رية المص نعة المص ة المص لع الزراعي بة للس ا بالنس ى دول   أم درة إل رية المص نعة المص ة المص لع الزراعي بة للس ا بالنس  أم
ة محددة          فتحدد االتفاقية الرسوم الجمرآية المفروضة ع       فتحدد االتفاقية الرسوم الجمرآية المفروضة ع      ،،االتحاد األوروبي االتحاد األوروبي  ًا لقائم ا وفق ة محددة         ليه ا  لقائم ا وفق سواء آانت في إطار        سواء آانت في إطار        ((ليه
 ).).حصة تعريفية أم الحصة تعريفية أم ال

 
ة        الزراعيالزراعيوقد مث ل الفصل    وقد مّثل الفصل      ة         صعوبة في مفاوضات اتفاقي ديدة        الشراآة الشراآة  صعوبة في مفاوضات اتفاقي ة الش ديدة         نظرًا للحمائي ة الش ا     التي التي  نظرا  للحمائي ع به ا      يتمت ع به  يتمت

ه خارج إطار قواعد النظام                 ة وبقائ ة واألمني ه االجتماعي ة نظرًا لجوانب دول األوروبي ه خارج إطار قواعد النظام                هذا القطاع في ال ة وبقائ ة واألمني ه االجتماعي ة نظرا  لجوانب دول األوروبي   جاري جاري التالتهذا القطاع في ال
ة أخرى،    .  .  وايوايوغوغمتعدد األطراف حتى جولة أور    متعدد األطراف حتى جولة أور    الال ة أخرى،    ومن جه ر             ومن جه زة التنافسية األآب ة المي ل الصادرات الزراعي ر              تمث زة التنافسية األآب ة المي ل الصادرات الزراعي  تمث

ة    في المائة  في المائة ٥٠٥٠ستوعب نحو   ستوعب نحو   يي  الذيالذي  األوروبياألوروبيلمصر في عالقاتها التجارية باالتحاد      لمصر في عالقاتها التجارية باالتحاد       ة    من صادرات الخضر والفاآه  من صادرات الخضر والفاآه
ًا في البطاط       ل أساس ا  في البطاط      المصرية، والتي تتمث ل أساس والح    تتوالخضروا والخضروا جاف  جاف   والبصل الطازج وال   والبصل الطازج وال  ااالمصرية، والتي تتمث ة والم والح     الطازجة والجاف ة والم  الطازجة والجاف

 .. والنشا والنشاوالدبسوالدبس واألعشاب والنباتات الطبية  واألعشاب والنباتات الطبية السودانيالسودانيوالبهارات واألرز والفواآه والفول والبهارات واألرز والفواآه والفول 
 

 آانت قائمة وقت التفاوض على االتفاقية لتشمل      آانت قائمة وقت التفاوض على االتفاقية لتشمل     التيالتي توسيعا  للتفضيالت التجارية      توسيعًا للتفضيالت التجارية     الشراآةالشراآةوأتاحت اتفاقية   وأتاحت اتفاقية    
ة المصرية، با       ة المصرية، با      جميع المنتجات الزراعي ل                       جميع المنتجات الزراعي ع من قب م تتمت دة من السلع ل ى حصول مجموعات جدي ل                       إلضافة إل ع من قب م تتمت دة من السلع ل ى حصول مجموعات جدي أي إلضافة إل أي ب   ب

ل  رة مث ى تفضيالت ألول م ا تفضيلية عل ل حصص أو مزاي رة مث ى تفضيالت ألول م ا تفضيلية عل دبسحصص أو مزاي دبسال ة والمانال ة والمان والزهور والفراول ا والزهور والفراول اغ بلح غ ة وال بلح  والجواف ة وال  والجواف
ا  ف والب وم المجف ل والث ا والبص ف والب وم المجف ل والث انزيالزيالوالبص ان والباذنج ادرات    .  .   والباذنج بعض الص دير ل م التص ّد مواس م م ا ت ادرات    آم بعض الص دير ل م التص د  مواس م م ا ت  آم

 ..لبعض المنتجاتلبعض المنتجات   (entry price)ل العنب والبطيخ، وآذلك تخفيض مستوى أسعار الدخولل العنب والبطيخ، وآذلك تخفيض مستوى أسعار الدخولالزراعية الهامة مثالزراعية الهامة مث
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ة المصرية             ة المصرية           وترتب على ما تقدم تحقيق زيادة في سقف الصادرات الزراعي ى ا وترتب على ما تقدم تحقيق زيادة في سقف الصادرات الزراعي ى ا إل اد  إل اد  التح ي التح ي األوروب  بنسب   بنسب  األوروب

ين  راوح ب ين تت راوح ب ة٢٥٢٢٥٢تت ي المائ ة ف ي المائ ة  ٦٥٢٦٥٢ و و ف ي المائ ةف ي المائ ثًال ف ور م ة الزه ي حال بة ف ثال  ، وحيث تصل النس ور م ة الزه ي حال بة ف ى، وحيث تصل النس ىإل انينإل انين ثم  ضعفا ،  ضعفًا،  ثم
 ..، وثمانية أضعاف للبرتقال، وثمانية أضعاف للبرتقالااوضعفين ونصف للبطاطوضعفين ونصف للبطاط

 
 )الكوميسا(اتفاقية السوق المشترآة لشرق وجنوب أفريقيا   -٤

 
ا     انضمت مصر   انضمت مصر     ا     إلى اتفاقية الكوميس ابقاً     ((إلى اتفاقية الكوميس ا أشرنا س ابقا      آم ا أشرنا س ام    في في ) ) آم ام     ع د طبقت تسع دول من دول          .  .  ١٩٩٨١٩٩٨ ع د طبقت تسع دول من دول          وق وق

ا          ا         الكوميسا نسبة تخفيض الرسوم الجمرآية المتفق عليها في إط ة التجارة الحرة    الكوميسا نسبة تخفيض الرسوم الجمرآية المتفق عليها في إط ة التجارة الحرة    ر منطق  في   في  ١٠٠١٠٠تخفيض بنسبة   تخفيض بنسبة   ((ر منطق
 ..بالنسبة للسلع ذات منشأ من دول الكوميسا، وذلك دون تمييز بين السلع الزراعية أو السلع الصناعيةبالنسبة للسلع ذات منشأ من دول الكوميسا، وذلك دون تمييز بين السلع الزراعية أو السلع الصناعية) ) المائةالمائة

 
 مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول اإلفتا  -٥

 
لندا    آال آًاليضم تجمع دول اإلفتا     يضم تجمع دول اإلفتا       لندا     من أيس ت    و  و  من أيس ت   سويسرا وليختنش رويج  سويسرا وليختنش رويج  اين والن د   .  .  اين والن د   وق ة      وق دت مفاوضات منطق ة      امت دت مفاوضات منطق امت

ا في أواخر               ان آخره ان جوالت تفاوضية آ ى ثم ا في أواخر              التجارة الحرة بين مصر ودول اإلفتا بالقاهرة إل ان آخره ان جوالت تفاوضية آ ى ثم ى  . . ٢٠٠٤٢٠٠٤التجارة الحرة بين مصر ودول اإلفتا بالقاهرة إل ى  وعل وعل
عكس اتفاقية المشارآة المصرية األوروبية، تأخذ المفاوضات حول تحرير التجارة في السلع الزراعية بين مصر               عكس اتفاقية المشارآة المصرية األوروبية، تأخذ المفاوضات حول تحرير التجارة في السلع الزراعية بين مصر               

وائم                    ودول اإلفتا شكل االتفا   ودول اإلفتا شكل االتفا    ادل ق وائم                    ق على التزامات تحرير بين مصر وآل من دول اإلفتا على حدة حيث يجري تب ادل ق ق على التزامات تحرير بين مصر وآل من دول اإلفتا على حدة حيث يجري تب
 ..سياسة زراعية موحدةسياسة زراعية موحدةللويرجع ذلك إلى عدم تطبيق دول اإلفتا ويرجع ذلك إلى عدم تطبيق دول اإلفتا .  .  محددة للحصص الزراعيةمحددة للحصص الزراعية

 
ة   لع الزراعي ي الس ارة ف ر التج ا بشأن تحري ين الجانب المصري ودول اإلفت ات ب اك اختالف زل هن م ت ة ول لع الزراعي ي الس ارة ف ر التج ا بشأن تحري ين الجانب المصري ودول اإلفت ات ب اك اختالف زل هن م ت ول

راعية المصنعة، مما تسبب في عدم االنتهاء من المفاوضات حتى اآلن، حيث يطالب الجانب المصري    راعية المصنعة، مما تسبب في عدم االنتهاء من المفاوضات حتى اآلن، حيث يطالب الجانب المصري    والسلع الز والسلع الز 
رية    ادرات المص اذ للص ن النف د م رية   بمزي ادرات المص اذ للص ن النف د م ى بمزي ى إل رية    إل لع المص نح الس الل م ن خ ا م واق دول اإلفت رية    أس لع المص نح الس الل م ن خ ا م واق دول اإلفت  أس
م    ىىحت حت وو).  ).   والبصل وزهور القطف    والبصل وزهور القطف   والبندورةوالبندورة  اامثل البطاط مثل البطاط ((حصصا  زراعية تتمتع فيها مصر بميزة نسبية        حصصًا زراعية تتمتع فيها مصر بميزة نسبية         م     اآلن ل  اآلن ل

ود في       ) ) خاصة سويسراخاصة سويسرا((ترق العروض المقدمة من دول اإلفتا   ترق العروض المقدمة من دول اإلفتا    ا يع ود في       إلى مستوى طلبات الجانب المصري، وهو م ا يع إلى مستوى طلبات الجانب المصري، وهو م
 ..الزراعيالزراعي تطبقها سويسرا فيما يخص قطاعها  تطبقها سويسرا فيما يخص قطاعها التيالتيجانب آبير منه إلى السياسة الحمائية الشديدة جانب آبير منه إلى السياسة الحمائية الشديدة 

 
   االلتزامات المتعلقة بالتجارة في الخدمات-جيم

 
 العالميةمنظمة التجارة   -١

 
ة                       ة في خمسة قطاعات خدمي ة                     تقدمت مصر بالتزامات محددة لتحرير مجموعة من الخدمات الفرعي ة في خمسة قطاعات خدمي من  من  ((تقدمت مصر بالتزامات محددة لتحرير مجموعة من الخدمات الفرعي

ة أورو       ) )  لتصنيف األمم المتحدة    لتصنيف األمم المتحدة   وفقا وفقًا عشر قطاعا  خدميا       عشر قطاعًا خدميًا     اثنياثني ة أورو       في إطار مفاوضات جول ة       غ غ في إطار مفاوضات جول ة       واي التي آانت االتفاقي واي التي آانت االتفاقي
ا ئئالعامة لتحرير التجارة في الخدمات أحد نتا       العامة لتحرير التجارة في الخدمات أحد نتا        ا جه ذه الق    .  .  جه ذه الق    وشملت ه ة الخمسة خدمات االتصاالت         وشملت ه ة الخمسة خدمات االتصاالت         طاعات الخدمي   ،،طاعات الخدمي

ام       .  .   والنقل  والنقل ،، والخدمات المالية   والخدمات المالية  ،، والسياحة  والسياحة ،،والتشييدوالتشييد ام       آما انضمت مصر ع ى ملحق االتصاالت األساسية      ٢٠٠٢٢٠٠٢آما انضمت مصر ع ى ملحق االتصاالت األساسية       إل  إل
(Basic Telecommunications Agreement (BTA)) ، ،    ة بعرٍض ة مفاوضات الدوحة الحالي دمت خالل جول ا تق ة بعرض     آم ة مفاوضات الدوحة الحالي دمت خالل جول ا تق آم

ال، وعدد               أولي شمل بعض االلتزامات الج      أولي شمل بعض االلتزامات الج       وتر وخدمات األعم دة في مجاالت خدمات الكمبي ال، وعدد               دي وتر وخدمات األعم دة في مجاالت خدمات الكمبي  من االلتزامات      من االلتزامات     ا ًادي
رح في االلتزامات            ديل مقت ى تع اء وخدمات االتصاالت، باإلضافة إل ييد والبن رح في االلتزامات           اإلضافية في مجالي خدمات التش ديل مقت ى تع اء وخدمات االتصاالت، باإلضافة إل ييد والبن اإلضافية في مجالي خدمات التش

د الخدمات ع لتوري نمط الراب ا يخص ال ة فيم د الخدماتاألفقي ع لتوري نمط الراب ا يخص ال ة فيم ع تطور الم..األفقي ات إضافية م دم بالتزام ع أن تتق ع تطور الم  ويتوق ات إضافية م دم بالتزام ع أن تتق   . . فاوضاتفاوضات  ويتوق
ر                    ر مجموعة من االلتزامات المحددة وإجراءات التحري ر                   هذا، ويعد قطاع الخدمات المالية القطاع الذي يشمل أآب ر مجموعة من االلتزامات المحددة وإجراءات التحري هذا، ويعد قطاع الخدمات المالية القطاع الذي يشمل أآب

ي                    ..ويليه قطاع خدمات االتصاالت   ويليه قطاع خدمات االتصاالت    ى المستوى المحل ي المطبق عل ر الفعل ي                      وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى التحري ى المستوى المحل ي المطبق عل ر الفعل   وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى التحري
 ..منظمة التجارة العالميةمنظمة التجارة العالميةفي هذين القطاعين يزيد بكثير عن االلتزامات المقدمة لفي هذين القطاعين يزيد بكثير عن االلتزامات المقدمة ل
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دأ                     ،،وآما هو معروف  وآما هو معروف    ى مب وم عل ر التجارة في الخدمات تق ة لتحري دأ                      فإن مفاوضات منظمة التجارة العالمي ى مب وم عل ر التجارة في الخدمات تق ة لتحري  فإن مفاوضات منظمة التجارة العالمي

ة             يتم  يتم  القائمة اإليجابية، بمعنى أن توريد الخدمة       القائمة اإليجابية، بمعنى أن توريد الخدمة        ة             تحت نمط غير محرر وال تنطبق عليه أية التزامات محددة أو أفقي تحت نمط غير محرر وال تنطبق عليه أية التزامات محددة أو أفقي
وبشكل  عام، تعتبر التزامات تحرير التجارة في الخدمات لمعظم    وبشكٍل عام، تعتبر التزامات تحرير التجارة في الخدمات لمعظم      . . ت المحددة ت المحددة إال إذا ذآر نصا  في جداول االلتزاما      إال إذا ذآر نصًا في جداول االلتزاما      

دول          ة بالتزامات ال ة متواضعة ومحدودة مقارن ارة العالمي ة التج ا مصر في إطار منظم ة ومن بينه دول النامي دول         ال ة بالتزامات ال ة متواضعة ومحدودة مقارن ارة العالمي ة التج ا مصر في إطار منظم ة ومن بينه دول النامي ال
 ..المتقدمةالمتقدمة

 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -٢

 
ول  لجامعة الدول العربية في  لجامعة الدول العربية في ييالقتصادي واالجتماعالقتصادي واالجتماع تبنى المجلس ا تبنى المجلس ا،،بناء  على اقتراح مصري بناًء على اقتراح مصري   ول أيل بتمبر  //أيل بتمبر  س س
ي الخدمات ٢٠٠١٢٠٠١ ارة ف ر التج اق لتحري دول األعضاء لوضع اتف دعو ال رارًا ي ي الخدمات  ق ارة ف ر التج اق لتحري دول األعضاء لوضع اتف دعو ال رارا  ي ة .. ق ة اللبناني دمت الجمهوري ة   وتق ة اللبناني دمت الجمهوري   وتق

ة              ة             بمشروع مسودة لهذا االتفاق داعيًة الدول العربية إلى اجتماع للخبراء لوضع صيغته النهائي م التوصل   .  .  بمشروع مسودة لهذا االتفاق داعية  الدول العربية إلى اجتماع للخبراء لوضع صيغته النهائي م التوصل   وت ى وت ى إل   إل
ة          اعي لجامع ة         اتفاق إطاري لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار المجلس االقتصادي واالجتم اعي لجامع اتفاق إطاري لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار المجلس االقتصادي واالجتم

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣الدول العربية بعد ثالثة اجتماعات للخبراء ببيروت آان آخرها في عام الدول العربية بعد ثالثة اجتماعات للخبراء ببيروت آان آخرها في عام 
 

ي                   تم تبن دول األعضاء أن ي أت ال اق، ارت ذا االتف ي                 وفي ه تم تبن دول األعضاء أن ي أت ال اق، ارت ذا االتف ا في إطار مف           نفس نفس وفي ه ادئ المعمول به ا في إطار مف            المب ادئ المعمول به اوضات  اوضات   المب
ة من                 ((منظمة التجارة العالمية    منظمة التجارة العالمية     ة وجوالت المفاوضات المتتالي ة اإليجابي ة من                 التحرير التدريجي في إطار أسلوب القائم ة وجوالت المفاوضات المتتالي ة اإليجابي التحرير التدريجي في إطار أسلوب القائم

لبية         ة الس لوب القائم ت أس ي تبن ة الت ودة اللبناني ًا للمس ب خالف رض والطل الل الع لبية        خ ة الس لوب القائم ت أس ي تبن ة الت ودة اللبناني ا  للمس ب خالف رض والطل الل الع توى   ))خ س مس ث يعك توى   ، وبحي س مس ث يعك ، وبحي
ك المقدم           ك المقدم          االلتزامات النهائي درجة من التحرير أآبر من تل يًا مع شروط             االلتزامات النهائي درجة من التحرير أآبر من تل ة تمش ة التجارة العالمي يا  مع شروط             ة في إطار منظم ة تمش ة التجارة العالمي ة في إطار منظم

ة  ادة الخامس ة الم ادة الخامس ل االقتصادي الم أن التكام ل االقتصادي بش أن التكام ات   بش روط االتفاق دمات والخاصة بش ي الخ ارة ف ام للتج اق الع ن االتف ات   م روط االتفاق دمات والخاصة بش ي الخ ارة ف ام للتج اق الع ن االتف م
 ..اإلقليمية، وتحقيقا  لدرجة التحرير المطلوبةاإلقليمية، وتحقيقًا لدرجة التحرير المطلوبة

 
ى اال      ٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو  يونيو  //حزيرانحزيرانوقد عقدت حتى نهاية     وقد عقدت حتى نهاية       ى اال       جولة واحدة للمفاوضات عل روت     جولة واحدة للمفاوضات عل روت    لتزامات المحددة ببي لتزامات المحددة ببي

ًا           تت، وشارآ  ، وشارآ  ٢٠٠٤٢٠٠٤سبتمبر  سبتمبر  //أيلولأيلولفي  في   ود تسع دول للتشاور ثنائي ا وف ا             فيه ود تسع دول للتشاور ثنائي ا وف ارات (( فيه ارات اإلم ة المتحدة،   اإلم ة المتحدة،    العربي ، ، والبحرين والبحرين  العربي
ونس ونسوت لطنة وت لطنة ، وس ان، وس انعم ان، ، عم انولبن ة  و و،،مصرمصر، و، و وقطر وقطر،،ولبن ة العربي ة المملك ة العربي عوديةالمملك عوديةالس رب،،الس ة )) والمغرب والمغ دمت مجموع ة ، وتق دمت مجموع ، وتق

ة       ة      محدودة من الدول التسع بعروضها المبدئي دول        ج ج ((محدودة من الدول التسع بعروضها المبدئي ة بالنسبة لل ة التجارة العالمي ة بمنظم دول        داول االلتزامات الحالي ة بالنسبة لل ة التجارة العالمي ة بمنظم داول االلتزامات الحالي
اء  ة األعض اء العربي ة األعض ي العربي ي ف ي    ف دول الت بة لل مام بالنس روض االنض ي ع منة ف داول المتض ة والج ي    المنظم دول الت بة لل مام بالنس روض االنض ي ع منة ف داول المتض ة والج  المنظم

والخالصة أنه ال توجد حتى تاريخه التزامات فعلية لتحرير التجارة في الخدمات          والخالصة أنه ال توجد حتى تاريخه التزامات فعلية لتحرير التجارة في الخدمات          ).  ).  ال تزال في مرحلة االنضمام    ال تزال في مرحلة االنضمام    
 ..العربيةالعربيةبين الدول بين الدول 

 
ى                   اد عل ى                 في التقدير أن تبني أسلوب القائمة اإليجابية والعرض والطلب الثنائي مع االعتم اد عل  النصوص    النصوص   نفس نفس في التقدير أن تبني أسلوب القائمة اإليجابية والعرض والطلب الثنائي مع االعتم

ر عن       قد قد GATSشديدة المرونة التفاقيةشديدة المرونة التفاقيةالال ى المستوى العربي بكثي ر عن       يؤدي إلى تأخر تحرير التجارة في الخدمات عل ى المستوى العربي بكثي  يؤدي إلى تأخر تحرير التجارة في الخدمات عل
د من ا           .  .  متعدد األطراف متعدد األطراف الالالمسار  المسار   ك أن العدي م من ذل د من ا           واأله ك أن العدي م من ذل ة                واأله ة إلقام ات ثنائي ة دخلت بالفعل في اتفاق دول العربي ة                ل ة إلقام ات ثنائي ة دخلت بالفعل في اتفاق دول العربي ل

ًة وشمولية من أسلوب                             ر مرون اليب أآث ات أس ذه االتفاق ى في ه ة وتتبن ة  وشمولية من أسلوب                            مناطق تجارة حرة مع أطراف غير عربي ر مرون اليب أآث ات أس ذه االتفاق ى في ه ة وتتبن مناطق تجارة حرة مع أطراف غير عربي
 ). ). القائمة السلبية واالتفاقات القطاعيةالقائمة السلبية واالتفاقات القطاعية((القائمة اإليجابية القائمة اإليجابية 

 
 )يساالكوم( اتفاقية السوق المشترآة لشرق وجنوب أفريقيا  -٣

 
ا األساسي           اق الكوميس ا األساسي         لم يتضمن اتف اق الكوميس ام   لم يتضمن اتف ام   لع ر التجارة في الخدمات أو             ١٩٩٣١٩٩٣لع ى تحري ر التجارة في الخدمات أو              إشارات صريحة إل ى تحري  إشارات صريحة إل

ة أو                ىىوضع نماذج أو أساليب لهذا الغرض، وإنما اآتف       وضع نماذج أو أساليب لهذا الغرض، وإنما اآتف        ات ثنائي ة اتفاق ة األطراف في إقام ى ني ة أو                 االتفاق باإلشارة إل ات ثنائي ة اتفاق ة األطراف في إقام ى ني  االتفاق باإلشارة إل



-٣٤- 

 

ة ورؤوس             راد والعمال ال األف ة ورؤوس            اتخاذ إجراءات أحادية لتحرير انتق راد والعمال ال األف تقبًال في وضع بروتوآول            اتخاذ إجراءات أحادية لتحرير انتق وال، والنظر مس تقبال  في وضع بروتوآول            األم وال، والنظر مس األم
ذا      (right of establishment) جماعي ينظم التجارة في الخدمات وحق اإلنشاء جماعي ينظم التجارة في الخدمات وحق اإلنشاء  ذا    إال أنه لم تجر أية مفاوضات حول ه إال أنه لم تجر أية مفاوضات حول ه

 ..البروتوآول حتى اآلن ولم تتم مناقشة أساليب ونماذج المفاوضات المقترحةالبروتوآول حتى اآلن ولم تتم مناقشة أساليب ونماذج المفاوضات المقترحة
 

ي   ي ف انف اننيس ل //نيس ل إبري ة٢٠٠٥٢٠٠٥إبري ا واللجن ة، دعت الكوميس ا واللجن اعيين ، دعت الكوميس راء القط اع للخب ى اجتم ا إل اعيين  االقتصادية ألفريقي راء القط اع للخب ى اجتم ا إل  االقتصادية ألفريقي
دول              ين ال دول             بأديس أبابا للتعريف بأهمية التجارة في الخدمات وآيفية تحريرها استعدادًا إلطالق مفاوضات جماعية ب ين ال بأديس أبابا للتعريف بأهمية التجارة في الخدمات وآيفية تحريرها استعدادا  إلطالق مفاوضات جماعية ب

وة عمل             ى تشكيل ق ا عل ا تعمل سكرتارية الكوميس ذا الصدد، آم وة عمل            األعضاء في ه ى تشكيل ق ا عل ا تعمل سكرتارية الكوميس ذا الصدد، آم دول     (task force) األعضاء في ه راء ال دول    من خب راء ال من خب
 ..للعمل على وضع تصور لكيفية تحرير التجارة في الخدمات بين دول المجموعةللعمل على وضع تصور لكيفية تحرير التجارة في الخدمات بين دول المجموعةاألعضاء األعضاء 

 
رًا   ة نظ ة التنظيمي ًا من الناحي ًا هش د تجمع زال يع ا ال ي ع الكوميس ياق أن تجم ذا الس ي ه ذآر ف ة نظرا  وجدير بال ة التنظيمي ا  من الناحي ا  هش د تجمع زال يع ا ال ي ع الكوميس ياق أن تجم ذا الس ي ه ذآر ف وجدير بال

درج         ((ألحادية اتخاذ قرارات التحرير بين الدول األعضاء        ألحادية اتخاذ قرارات التحرير بين الدول األعضاء         ة وت درج         التي تطبق مستويات تخفيض جمرآي مختلف ة وت وائم   التي تطبق مستويات تخفيض جمرآي مختلف وائم    ق  ق
أ             أ            استثناءات سلعية بشكٍل أحادي بل وتنفرد بتحديد نسب متعددة إلآساب المنش ال      ،،استثناءات سلعية بشكل  أحادي بل وتنفرد بتحديد نسب متعددة إلآساب المنش ى سبيل المث ال       عل ى سبيل المث إن     ..)) عل الي ف إن      وبالت الي ف  وبالت

د                        ذي ق زال محدودة، األمر ال د                       فاعلية قواعد التجارة المتفق عليها واللجوء إلى آليات تسوية النزاعات التجارية ال ت ذي ق زال محدودة، األمر ال فاعلية قواعد التجارة المتفق عليها واللجوء إلى آليات تسوية النزاعات التجارية ال ت
ه       ،،تتينبئ بأن التحرير الفعلي للتجارة في الخدما      ينبئ بأن التحرير الفعلي للتجارة في الخدما       اق حول ه        في حالة التوصل إلى اتف اق حول ن يحدث في المدى المنظور      ،، في حالة التوصل إلى اتف ن يحدث في المدى المنظور       ل  ل

 ..خاصة  إذا ما أخذ في االعتبار تدني مستويات التنمية االقتصادية في معظم دول المجموعةخاصًة إذا ما أخذ في االعتبار تدني مستويات التنمية االقتصادية في معظم دول المجموعة
 

 األوروبية- المصريةالشراآة  -٤
 

اق   اق تضمن اتف راآةتضمن اتف راآةالش ة الش ة  المصرية األوروبي ام  المصرية األوروبي ام لع د ٢٠٠١٢٠٠١لع ول تأآي دة ح رة وحي د  فق ول تأآي دة ح رة وحي رفين فق رفينالط ى تالط ى ت عل ق  عل ق طبي طبي
ة ومنحه    ماماالتزاماتهالتزاماته ة التجارة العالمي ة ومنحه     لتحرير التجارة في الخدمات في إطار منظم ة التجارة العالمي ا  لتحرير التجارة في الخدمات في إطار منظم ا م ة   م ة الدول ة    معامل ة الدول ر  معامل ر األآث ة  األآث ة   رعاي  رعاي

ادلي كٍل تب دمات بش وردي الخ ادليلم دمات بشكل  تب وردي الخ ر حق  .  .  لم يم تحري اق ليشمل تنظ يع االتف ي توس ى النظر ف ان عل ق الطرف ا اتف ر حق  آم يم تحري اق ليشمل تنظ يع االتف ي توس ى النظر ف ان عل ق الطرف ا اتف آم
اء اءاإلنش دما (right of establishment) اإلنش د الخ ر توري دماوتحري د الخ ر توري دول    .تتوتحري اع لل الل اجتم ق خ د اتف ان ق دول  وآ اع لل الل اجتم ق خ د اتف ان ق  وآ
ام           -األورواألورو ام           متوسطية المشارآة في عملية برشلونة عقد باسطنبول ع ر             ٢٠٠٤٢٠٠٤متوسطية المشارآة في عملية برشلونة عقد باسطنبول ع اق لتحري ى النظر في وضع اتف ر              عل اق لتحري ى النظر في وضع اتف  عل

ي                      تم تبن ى أن ي لونة عل ي                     التجارة في الخدمات بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية الداخلة في عملية برش تم تبن ى أن ي لونة عل   نفس نفس التجارة في الخدمات بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية الداخلة في عملية برش
 ..ي إطار منظمة التجارة العالمية المشار إليها سلفا ي إطار منظمة التجارة العالمية المشار إليها سلفًااألسلوب والمبادئ المتبعة فاألسلوب والمبادئ المتبعة ف

 
د الخدمات      ((وهناك مؤشرات على ترآيز االتحاد األوروبي على تحرير حق اإلنشاء           وهناك مؤشرات على ترآيز االتحاد األوروبي على تحرير حق اإلنشاء             د الخدمات      النمط الثالث لتوري ) ) النمط الثالث لتوري

ي تحقيق مكاسب                         ،،بشكل  خاص بشكٍل خاص  اد األوروب ه االتح ع في ذي يتوق نمط ال ي تحقيق مكاسب                          وهو أمر منطقي نظرًا ألن هذا النمط هو ال اد األوروب ه االتح ع في ذي يتوق نمط ال  وهو أمر منطقي نظرا  ألن هذا النمط هو ال
أو توريد الخدمات عبر    أو توريد الخدمات عبر    ) ) النمط الرابع النمط الرابع ((ا قد ينتج عن تحرير االنتقال المؤقت لموردي الخدمات          ا قد ينتج عن تحرير االنتقال المؤقت لموردي الخدمات          تجارية في ضوء م   تجارية في ضوء م   

 ..من مخاطر تجارية وضغوط سياسية داخلية في دول االتحادمن مخاطر تجارية وضغوط سياسية داخلية في دول االتحاد) ) النمط األولالنمط األول((الحدود الحدود 
  أغاديريةاتفاق  -٥

 
ا                  يةيةتضمن اتفاق تضمن اتفاق تتلم  لم    ر التجارة في الخدمات أو وضع نم ى تحري ا                   أغادير إشارات صريحة إل ر التجارة في الخدمات أو وضع نم ى تحري اليب     أغادير إشارات صريحة إل اليب    ذج أو أس ذج أو أس

ة المتوسطية      الشراآةالشراآة بتبني ذات النص الذي تضمنه اتفاق         بتبني ذات النص الذي تضمنه اتفاق        تتلهذا الغرض، وإنما اآتف   لهذا الغرض، وإنما اآتف    ة المتوسطية       األوروبي من حيث تطبيق      من حيث تطبيق      (( األوروبي
ة             دأ الدول ة وخاصًة مب ة            االلتزامات المقدمة في إطار منظمة التجارة العالمي دأ الدول ة وخاصة  مب ر  االلتزامات المقدمة في إطار منظمة التجارة العالمي ر  األآث ة األآث ة رعاي ى     ) ) رعاي ى     مع إضافة النص عل مع إضافة النص عل

 .. الدورية لتطور التجارة في الخدمات بين الدول األعضاء الدورية لتطور التجارة في الخدمات بين الدول األعضاءقيام اللجنة الوزارية للدول األعضاء بالمراجعةقيام اللجنة الوزارية للدول األعضاء بالمراجعة
 

دير أن اتفاق   ي التق ذا، وف دير أن اتفاق ه ي التق ذا، وف ةه ةي ادير ي ادير  أغ د اتفاقتت أغ د اتفاقع ة تع ة تي ى  ي اس إل ي األس دف ف ى  ه اس إل ي األس دف ف زه زتعزي ع  تعزي دول األرب تفادة ال ع   اس دول األرب تفادة ال  اس
تم      الشراآةالشراآةالمتوسطية من اتفاقات    المتوسطية من اتفاقات     ذي ح لعية، األمر ال تم       التي عقدتها مع االتحاد األوروبي في جانب الصادرات الس ذي ح لعية، األمر ال  التي عقدتها مع االتحاد األوروبي في جانب الصادرات الس

ا                   على هذ على هذ  ي، مم ا                   ه الدول إنشاء منطقة للتجارة الحرة الستيفاء قواعد إآساب المنشأ المفروضة من الجانب األوروب ي، مم ه الدول إنشاء منطقة للتجارة الحرة الستيفاء قواعد إآساب المنشأ المفروضة من الجانب األوروب
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ل االتفاق          ل االتفاق         يدفع إلى ترجيح عدم إيالء أهمية إلى تفعي ة يدفع إلى ترجيح عدم إيالء أهمية إلى تفعي ة ي الي عدم          ي ه وبالت ارف علي المعنى المتع ة تجارة حرة ب الي عدم           آمنطق ه وبالت ارف علي المعنى المتع ة تجارة حرة ب  آمنطق
 ..االلتفات إلى شق التجارة في الخدمات بشكل  مؤثرااللتفات إلى شق التجارة في الخدمات بشكٍل مؤثر

 
 جه التجارية للملكية الفكرية  األو-دال

 
اريخ              اريخ            تعتبر تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية من أقدم التشريعات االقتصادية في الت  حيث   حيث  المصري المصري تعتبر تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية من أقدم التشريعات االقتصادية في الت

ام  ى ع ود إل ام تع ى ع ود إل افي  ١٨٨٣١٨٨٣تع راث الثق ن المي ة جزء أصيل م ة الفكري وق الملكي ى أن حق ل عل ر دلي ذلك خي افي  ، وهى ب راث الثق ن المي ة جزء أصيل م ة الفكري وق الملكي ى أن حق ل عل ر دلي ذلك خي ، وهى ب
ه   لكيلكي براءات االختراع في العالم القديم        براءات االختراع في العالم القديم       ن قدماء المصريين هم أول من سجل      ن قدماء المصريين هم أول من سجل      إإبل  بل  .  .  لمصرلمصر ه    يحفظوا لكل مبتكر حق  يحفظوا لكل مبتكر حق

 ..، ومعابد طيبه وبردياتها ومخطوطاتها أصدق شاهد على ذلك، ومعابد طيبه وبردياتها ومخطوطاتها أصدق شاهد على ذلكالفكريالفكريفي التمتع بثمرة جهده في التمتع بثمرة جهده 
 

د انضمت مصر   د انضمت مصر ولق ى اولق ى اإل قيها إل ة بش ة الفكري وق الملكي ة حق ية لحماي ات األساس دات واالتفاق قيها لمعاه ة بش ة الفكري وق الملكي ة حق ية لحماي ات األساس دات واالتفاق يلمعاه ياألدب   األدب
ا التزمت بت  والصناعي والصناعي  ا التزمت بت  ، آم ة             ، آم ى اتفاقي ا عل ة في سياق توقيعه ة الفكري ة للملكي ة األوجه التجاري ام اتفاقي ق أحك ة             طبي ى اتفاقي ا عل ة في سياق توقيعه ة الفكري ة للملكي ة األوجه التجاري ام اتفاقي ق أحك طبي

ة والنظام            التيالتيمراآش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وهى االتفاقية        مراآش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وهى االتفاقية         ة التجارة العالمي ة والنظام             وجدت طريقها إلى منظم ة التجارة العالمي  وجدت طريقها إلى منظم
 ..واىواىوغوغلمعروفة بجولة أورلمعروفة بجولة أورمتعدد األطراف بعد بداية الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية امتعدد األطراف بعد بداية الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية االال  التجاريالتجاري

 
 منظمة التجارة العالمية  -١

 
ة في           ة الفكري وق الملكي ة في         صدر القانون الموحد لحماية حق ة الفكري وق الملكي ران   ٢٢صدر القانون الموحد لحماية حق ران حزي و  //حزي و  يوني م    ٢٠٠٢٢٠٠٢يوني انون رق م     ويعرف بالق انون رق  ويعرف بالق

انون واحد يغطى مجاالت                  ٢٠٠٢٢٠٠٢ لسنة    لسنة   ٨٢٨٢ انون واحد يغطى مجاالت                   وألغى جميع القوانين المختلفة لمجاالت الملكية الفكرية وجمعها في ق  وألغى جميع القوانين المختلفة لمجاالت الملكية الفكرية وجمعها في ق
بعة  ة الس بعة الحماي ة الس ي  الحماي يالت ى  الت ريبس وه ة الت ا اتفاقي ى   آفلته ريبس وه ة الت ا اتفاقي راع،  : :  آفلته راءات االخت راع،  ب راءات االخت اورة،   ووب وق المج ف والحق وق المؤل اورة،   حق وق المج ف والحق وق المؤل حق

ة،     ووالتصميمات والنماذج الصناعية،    التصميمات والنماذج الصناعية،    ووالمؤشرات الجغرافية،   المؤشرات الجغرافية،   ووالعالمات التجارية،   العالمات التجارية،   وو ة،     األصناف النباتي المعلومات  المعلومات  وواألصناف النباتي
ا     ا    غير المفصح عنه ادة                 . . غير المفصح عنه ة من الم رة الرابع ًا للفق ادة               وتمتعت مصر وفق ة من الم رة الرابع ا  للفق ا           من االتفاق    من االتفاق   ٦٥٦٥وتمتعت مصر وفق ة إضافية فيم رة انتقالي ة بفت ا          ي ة إضافية فيم رة انتقالي ة بفت ي

ي   ا انتهت ف االت التكنولوجي راع لمنتجات مج راءة االخت ة بب ي  يخص الحماي ا انتهت ف االت التكنولوجي راع لمنتجات مج راءة االخت ة بب اني١١يخص الحماي انون الث اني آ انون الث اير// آ ايرين ث ٢٠٠٥٢٠٠٥  ين ث  بحي  بحي
 .. هذا التاريخ وفقا  اللتزامات الدول النامية هذا التاريخ وفقًا اللتزامات الدول الناميةمنذمنذأصبح تطبيق مصر لالتفاقية آامال  أصبح تطبيق مصر لالتفاقية آامًال 

 
ة        ه المرون ن أوج تفادة م ى االس ر عل ل مص ة      وتعم ه المرون ن أوج تفادة م ى االس ر عل ل مص يوتعم يالت ات    آفلته آفلتهالت ز السياس ريبس وحي ة الت ات   ا اتفاقي ز السياس ريبس وحي ة الت    ا اتفاقي

 (policy space)     ا ا وردت في مادته ة آم ا     الذي وفرته من أجل اضطالع الدول األطراف بأهداف ومبادئ االتفاقي ا وردت في مادته ة آم   ٧٧الذي وفرته من أجل اضطالع الدول األطراف بأهداف ومبادئ االتفاقي
ة في القطاعات        ال  ال ،،٨٨وو ة في القطاعات     سيما في حق اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العام سيما في حق اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العام

ة ل  ة الحيوي ة ل ذات األهمي ة الحيوي ا  ذات األهمي ة، م ة والتكنولوجي ة االقتصادية واالجتماعي ا  لتنمي ة، م ة والتكنولوجي ة االقتصادية واالجتماعي دابير    لتنمي ذه الت م تخالف ه دابير  ل ذه الت م تخالف ه ام أيأيل ام  من األحك  من األحك
ؤتمر      الوزاريالوزاريويدخل في نطاق هذه المرونة اإلعالن       ويدخل في نطاق هذه المرونة اإلعالن         .التنفيذية لالتفاقية التنفيذية لالتفاقية  ؤتمر       الصادر عن الم وزاري  الصادر عن الم وزاري ال ة     ال ع لمنظم ة      الراب ع لمنظم  الراب

ذلك         عن عالقة اتفاق    عن عالقة اتفاق   ٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر  نوفمبر  //تشرين الثاني تشرين الثاني   ١٤١٤التجارة العالمية بالدوحة في     التجارة العالمية بالدوحة في      ة، وآ ذلك        ية التريبس بالصحة العام ة، وآ ية التريبس بالصحة العام
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣أغسطس أغسطس //آبآب  ٣٠٣٠ون العامة للمنظمة في ون العامة للمنظمة في ؤؤقرار اإلعفاء الصادر عن مجلس الشقرار اإلعفاء الصادر عن مجلس الش

 
 اإلقليميعلى المستوى   -٢

 
رى            ة الكب رى          ال تشتمل آل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربي ة الكب ا غغالال((ال تشتمل آل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربي ا افت ة السوق المشترآة لشرق     ) ) افت ة السوق المشترآة لشرق     واتفاقي واتفاقي

ة، إال أن اتفاق            علىعلى) ) الكوميساالكوميسا((وجنوب أفريقيا   وجنوب أفريقيا    ة الفكري وق الملكي ة، إال أن اتفاق             أحكام خاصة بحق ة الفكري وق الملكي ة  أحكام خاصة بحق ة ي ادير تطرق    ي ادير تطرق     أغ ام   تت أغ ام    بشكل ع  بشكل ع
 ..ولية أطراف االتفاق في ضمان حماية هذه الحقوق وفقا  اللتزاماتهم الدولية خاصة اتفاقية التريبسولية أطراف االتفاق في ضمان حماية هذه الحقوق وفقًا اللتزاماتهم الدولية خاصة اتفاقية التريبسؤؤإلى مسإلى مس

 
 الثنائيعلى المستوى   -٣



-٣٦- 

 

 
ة    ٣٧٣٧أشارت المادة   أشارت المادة     ة     من اتفاقي ى    المشارآة المشارآة  من اتفاقي ة إل ى     المصرية األوروبي ة إل ة       المصرية األوروبي ة مالئم زام الطرفين بضمان حماي ة      الت ة مالئم زام الطرفين بضمان حماي الت

ًا  ة وفق ة الفكري وق الملكي ة لحق ا  وفعال ة وفق ة الفكري وق الملكي ة لحق ائدة""وفعال ة الس ايير الدولي ائدةللمع ة الس ايير الدولي ارة ضمنية ""للمع ه إش ى أن م عل ا يمكن أن يفه و م ارة ضمنية ، وه ه إش ى أن م عل ا يمكن أن يفه و م ، وه
دات  ريبس والمعاه ة الت دات التفاقي ريبس والمعاه ة الت ار    الالالتفاقي ي إط ك ف ة أو تل ة الفكري ة للملكي ة العالمي ار المنظم ي إط راف ف ددة األط ار    متع ي إط ك ف ة أو تل ة الفكري ة للملكي ة العالمي ار المنظم ي إط راف ف ددة األط متع

ة       منظمة األمم المتحد  منظمة األمم المتحد   وم والثقاف ة       ة للتربية والعل وم والثقاف ة والزراعة             ))اليونسكو اليونسكو ((ة للتربية والعل م المتحدة لألغذي ة األم ة والزراعة             ، أو في إطار منظم م المتحدة لألغذي ة األم ، أو في إطار منظم
ول        ).  ).  آالمعاهدة الدولية لموارد الجينات النباتية من أجل الغذاء والزراعة        آالمعاهدة الدولية لموارد الجينات النباتية من أجل الغذاء والزراعة        (() ) الفاوالفاو(( ه يمكن الق ول        ورغم أن ه يمكن الق ة   ب ب ورغم أن ة   أن اتفاقي أن اتفاقي

ك ال ينسحب       )) دولة طرف   دولة طرف  ١٤٨١٤٨((التريبس لها صفة العالمية     التريبس لها صفة العالمية      ك ال ينسحب       ، إال أن ذل ات        ، إال أن ذل ى بعض االتفاقي ات         عل ى بعض االتفاقي ا     التي التي  عل ا      تشرف عليه  تشرف عليه
ة أو دول                      ات من دول متقدم ة أو دول                     المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث تكون غالبية العضوية في هذا العدد من االتفاقي ات من دول متقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث تكون غالبية العضوية في هذا العدد من االتفاقي

 .. خاص خاصسياسيسياسي أو  أو اقتصادياقتصادينامية ذات وضع نامية ذات وضع 
 

ادة        الشراآةالشراآةونصت اتفاقية   ونصت اتفاقية     ادة         على المراجعة المنتظمة لتطبيق الم ة حدوث     والملحق السادس، و     والملحق السادس، و    ٣٧٣٧ على المراجعة المنتظمة لتطبيق الم ة حدوث    في حال في حال
ى طلب          التجاريالتجاريمشاآل في مجال الملكية الفكرية تؤثر على أوضاع التعامل          مشاآل في مجال الملكية الفكرية تؤثر على أوضاع التعامل           اء عل ة بن د مشاورات عاجل ى طلب          ، تعق اء عل ة بن د مشاورات عاجل   أيأي، تعق

  ..من الطرفين بهدف التوصل إلى حلول مرضية لهمامن الطرفين بهدف التوصل إلى حلول مرضية لهما
 

ًا                       ة وفق ة الفكري وق الملكي ا                      ونص الملحق السادس على انضمام مصر إلى ست اتفاقيات دولية في مجال حق ة وفق ة الفكري وق الملكي ونص الملحق السادس على انضمام مصر إلى ست اتفاقيات دولية في مجال حق
 ::هيهي، وهذه االتفاقيات ، وهذه االتفاقيات منيمنيززلبرنامج لبرنامج 

 
 ؛؛(UPOV 91)المعاهدة الدولية لحماية األنواع الجديدة من النباتات المعاهدة الدولية لحماية األنواع الجديدة من النباتات  - 
 ؛؛البراءاتالبراءاتتسجيل تسجيل   لغاياتلغاياتالدقيقة الدقيقة الحية الحية  بإيداع الكائنات  بإيداع الكائنات الدوليالدولي االعتراف  االعتراف حولحولمعاهدة بودابست معاهدة بودابست  - 
 ؛؛معاهدة التعاون بشأن البراءاتمعاهدة التعاون بشأن البراءات - 
 ؛؛جيالت الصوتية وهيئات اإلذاعةجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة التس التسومنتجيومنتجي األداء  األداء فنانيفنانيمعاهدة حماية معاهدة حماية  - 
 ؛؛ للعالمات للعالماتالدوليالدوليالبروتوآول الخاص باتفاق مدريد بشأن التسجيل البروتوآول الخاص باتفاق مدريد بشأن التسجيل  - 
 .. للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالماتالدوليالدولياتفاق نيس بشأن التصنيف اتفاق نيس بشأن التصنيف  - 

 
 بين الطرفين أن يقرر انضمام مصر إلى اتفاقيات أخرى متعددة األطراف في               بين الطرفين أن يقرر انضمام مصر إلى اتفاقيات أخرى متعددة األطراف في              الشراآةالشراآةآما يجوز لمجلس    آما يجوز لمجلس     

 ..مجال حقوق الملكية الفكريةمجال حقوق الملكية الفكرية
 

ا إلإلاا ( (دول الرابطة األوروبية للتجارة الحرة    دول الرابطة األوروبية للتجارة الحرة    هذا، وتقوم مصر حاليا  بالتفاوض مع       هذا، وتقوم مصر حاليًا بالتفاوض مع         ا فت ة      ) ) فت ى اتفاقي ة      للتوصل إل ى اتفاقي للتوصل إل
ايير             ى من المع ى الحد األدن ة إضافية عل ايير            تجارة حرة وينتظر أن تكون هناك مطالب بمستويات مرتفعة من الحماي ى من المع ى الحد األدن ة إضافية عل تجارة حرة وينتظر أن تكون هناك مطالب بمستويات مرتفعة من الحماي

 األوروبية من اشتراط االنضمام التفاقيات لم تكن          األوروبية من اشتراط االنضمام التفاقيات لم تكن         الشراآةالشراآة على ذات نمط اتفاقية       على ذات نمط اتفاقية      الذي وفرته اتفاقية التريبس ربما    الذي وفرته اتفاقية التريبس ربما    
ى          . .  المتفق عليه   المتفق عليه  الزمنيالزمنيمصر بالضرورة لتنضم إليها طواعية أو في البرنامج         مصر بالضرورة لتنضم إليها طواعية أو في البرنامج          ى        آما قد تكون المطالب اإلضافية عل آما قد تكون المطالب اإلضافية عل

ة وتقليص هامش       نمط المطالب األمريكية في اتفاقيات األخيرة الثنائية من حيث المطالبة بمعايير أعلى             نمط المطالب األمريكية في اتفاقيات األخيرة الثنائية من حيث المطالبة بمعايير أعلى              ة وتقليص هامش       من الحماي من الحماي
 ..المرونة الذي وفرته اتفاقية التريبسالمرونة الذي وفرته اتفاقية التريبس

 
دا                         وقدوقد  ا ونيوزيلن ل تجمع الميرآسور وترآي دول مث دا                          بدأت مصر في التفاوض مع عدد من التجمعات وال ا ونيوزيلن ل تجمع الميرآسور وترآي دول مث  بدأت مصر في التفاوض مع عدد من التجمعات وال

 .. هذه االتفاقات مستقبال  على أحكام خاصة بحقوق الملكية الفكرية هذه االتفاقات مستقبًال على أحكام خاصة بحقوق الملكية الفكريةتنطويتنطويوأستراليا وغيرها من الدول، وقد وأستراليا وغيرها من الدول، وقد 
 

ة       الال يتقدم أن نقاط االلتقاء بين التزامات مصر          يتقدم أن نقاط االلتقاء بين التزامات مصر         يتضح مما يتضح مما   ة       متعددة األطراف في مجال حقوق الملكية الفكري   ،،متعددة األطراف في مجال حقوق الملكية الفكري
ة         (( اإلقليمية    اإلقليمية   التزاماتهاالتزاماتهاوو ذه الحال ادير في ه اق أغ ة         اتف ذه الحال ادير في ه اق أغ ا    و  و ،،))اتف ا   التزاماته ع       التزاماته ا تنب ة إنم ع       الثنائي ا تنب ة إنم ات         من من الثنائي ذه االتفاقي ليم آل ه ات          تس ذه االتفاقي ليم آل ه  تس

ة في        ة في       بمرجعية اتفاقية التريبس آالحد األدنى من معايير الحماي ة    بمرجعية اتفاقية التريبس آالحد األدنى من معايير الحماي ة    المجاالت السبعة الرئيسية لالتفاقي ا .  .  المجاالت السبعة الرئيسية لالتفاقي ا آم  يصعب   يصعب  آم



-٣٧- 

 

ر       الشراآةالشراآةالقول بأن االتفاقيات الدولية الست المشار إليها في اتفاقية          القول بأن االتفاقيات الدولية الست المشار إليها في اتفاقية           ا أث ر        سيكون له ا أث ل من     سلبي سلبي  سيكون له ى المدى الطوي ل من      عل ى المدى الطوي  عل
ين      فإنفإنومع ذلك، ومع ذلك، . . حيث االلتزامات اإلضافية المترتبة على االنضمام إليها  حيث االلتزامات اإلضافية المترتبة على االنضمام إليها   د بعض أوجه االختالف ب ين       هناك بالتأآي د بعض أوجه االختالف ب  هناك بالتأآي

ذه ذهه ات ه ات وااللتزام ات  االلتزام ات وااللتزام ي    الال االلتزام نهج ف ة الم ث طبيع ن حي واء م راف س ددة األط ي    متع نهج ف ة الم ث طبيع ن حي واء م راف س ددة األط  متع
ة    األصناف األصناف  آما هو الحال مع المعاهدة الدولية لحماية  آما هو الحال مع المعاهدة الدولية لحماية ،،االختيارات السياسية االختيارات السياسية   ووأأالتعامل  التعامل   ة  النباتي دة النباتي دة الجدي  والمفاضلة   والمفاضلة  ،،الجدي

وق، أو من          ذه الحق ين ه وق، أو من         بين حقوق المربين وحقوق المزارعين ومستوى التوازن من عدمه ب ذه الحق ين ه حيث التعارض في    حيث التعارض في    بين حقوق المربين وحقوق المزارعين ومستوى التوازن من عدمه ب
ات      الدوليالدولي االعتراف    االعتراف   حولحولبعض الحاالت مثلما هو الحال في معاهدة بودابست         بعض الحاالت مثلما هو الحال في معاهدة بودابست          داع الكائن ات       بإي داع الكائن ة    بإي ة   الحي ة   الحي ة   الدقيق ات  الدقيق ات  لغاي لغاي

جيل جيلتس راءاتتس راءات الب راف        ،، الب دول األط ي ال ة ف ات الدقيق داع الكائن راف بإي ى االعت دة يعن مام للمعاه ث أن االنض راف         حي دول األط ي ال ة ف ات الدقيق داع الكائن راف بإي ى االعت دة يعن مام للمعاه ث أن االنض  حي
د   األخرى على أنه إفصاح لهذه الكائنات لغرض عملاألخرى على أنه إفصاح لهذه الكائنات لغرض عمل ا ق ًا مم د   ية فحص ومنح البراءة وطني ا ق ا  مم ه التوسع في      ية فحص ومنح البراءة وطني ه التوسع في     يترتب علي يترتب علي

ة   دول األفريقي ه مصر وال اول في ذي تح ي الوقت ال اة ف كال الحي ة وأش ات الدقيق ى الكائن راءات عل نح الب ة  نطاق م دول األفريقي ه مصر وال اول في ذي تح ي الوقت ال اة ف كال الحي ة وأش ات الدقيق ى الكائن راءات عل نح الب نطاق م
 ..من اتفاقية التريبسمن اتفاقية التريبس  (b) ٣٣. . ٢٧٢٧تضييق هذا النطاق في سياق مراجعة المادة تضييق هذا النطاق في سياق مراجعة المادة 

 
 لمنازعات اتسوية  قواعد التجارة ونظام -هاء

 
 منظمة التجارة العالمية  -١

 
ة  واإلجراءات واإلجراءات مكافحة اإلغراق، والدعم واإلجراءات التعويضية،        مكافحة اإلغراق، والدعم واإلجراءات التعويضية،        ((تدخل اتفاقات القواعد    تدخل اتفاقات القواعد      ة   الوقائي ضمن  ضمن  ) )  الوقائي

ات  ات االتفاق ة الالاالتفاق فقة المتكامل راف والص ددة األط ة متع فقة المتكامل راف والص ددة األط ة أورو  (single undertaking) متع ن جول ي تمخضت ع ة أورو الت ن جول ي تمخضت ع واي واي غغالت
اوض                   وفيما يخص الجولة ال   وفيما يخص الجولة ال     . . التفاوضيةالتفاوضية وزاري باستمرار التف د نص إعالن الدوحة ال اوض                   حالية من المفاوضات، فق وزاري باستمرار التف د نص إعالن الدوحة ال حالية من المفاوضات، فق

رة              ا حيث أشارت الفق رة             حول موضوعات القواعد بغرض تفعيله ا حيث أشارت الفق ى ضرورة العمل            ٢٨٢٨حول موضوعات القواعد بغرض تفعيله ى ضرورة العمل             من اإلعالن إل من خالل    من خالل    (( من اإلعالن إل
ة    ارة العالمي ة التج ل منظم د داخ ول القواع اوض ح ة التف ة   مجموع ارة العالمي ة التج ل منظم د داخ ول القواع اوض ح ة التف ين    (negotiating group on rules)مجموع ى تحس ين عل ى تحس عل

ا    وتوضيح اوتوضيح ا الل بم راءات التعويضية دون اإلخ دعم واإلج راق وال ة اإلغ اقيتي مكافح ي اتف واردة ف ات ال ا    اللتزام الل بم راءات التعويضية دون اإلخ دعم واإلج راق وال ة اإلغ اقيتي مكافح ي اتف واردة ف ات ال اللتزام
رة        ا أشارت الفق ية، آم ار أساس ادئ وأفك رة       تتضمنه من مب ا أشارت الفق ية، آم ار أساس ادئ وأفك اهم     ٣٠٣٠تتضمنه من مب تكمال المفاوضات حول تف ى اس اهم      من اإلعالن إل تكمال المفاوضات حول تف ى اس  من اإلعالن إل

ة       دون أن تمثل جز    دون أن تمثل جز    ) ) من خالل جلسات خاصة لجهاز تسوية المنازعات      من خالل جلسات خاصة لجهاز تسوية المنازعات      ((تسوية المنازعات   تسوية المنازعات    ة       ءًا من الصفقة المتكامل ءا  من الصفقة المتكامل
و  //تموز تموز  والمعروف بصفقة       والمعروف بصفقة      ٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس  أغسطس  //آبآب  ١١ون العامة في    ون العامة في    ؤؤوقد أآد قرار مجلس الش    وقد أآد قرار مجلس الش    .  .  إلعالن الدوحة إلعالن الدوحة  و  يولي يولي

 ..على ما تضمنه إعالن الدوحة في هذا الشأنعلى ما تضمنه إعالن الدوحة في هذا الشأن
 

ردة             ردة           وتساهم مصر بفاعلية في المفاوضات الجارية حول القواعد حيث قدمت بعض المقترحات سواء منف وتساهم مصر بفاعلية في المفاوضات الجارية حول القواعد حيث قدمت بعض المقترحات سواء منف
وم   ،،فعلى سبيل المثالفعلى سبيل المثال.  .   المجموعة األفريقية المجموعة األفريقيةأو من خالل  أو من خالل   وم    قدمت مصر اقتراحًا بتحسين مفه ة أو إنشاء    "" قدمت مصر اقتراحا  بتحسين مفه أخر إقام ة أو إنشاء    ت أخر إقام ت

 ..(material retardation)  ""الصناعات المحلية المقابلةالصناعات المحلية المقابلة
 

 )الغافتا(منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى   -٢
 

ة التجارة        نص البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بي        نص البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بي          ة التجارة        ن الدول العربية والمنشئ لمنطق ن الدول العربية والمنشئ لمنطق
ة                 ة                الحرة العربية الكبرى على تطبيق القواعد الدولية فيما يخص الدعم ومكافحة اإلغراق واإلجراءات الوقائي   إال   إال ..الحرة العربية الكبرى على تطبيق القواعد الدولية فيما يخص الدعم ومكافحة اإلغراق واإلجراءات الوقائي

رغم من أن معظم دول                      ى ال ذا الشأن عل رغم من أن معظم دول                     أن البرنامج لم يتطرق بالتحديد إلى اتفاقات منظمة التجارة العالمية في ه ى ال ذا الشأن عل أن البرنامج لم يتطرق بالتحديد إلى اتفاقات منظمة التجارة العالمية في ه
 .. إلى االنضمام إلى االنضمامااضاء في منظمة التجارة العالمية أو في سبيلهضاء في منظمة التجارة العالمية أو في سبيلهالمنطقة أعالمنطقة أع

 
ادة               إن الم ادة             أما بالنسبة إلى عملية تسوية المنازعات، ف إن الم ين               ١٣١٣أما بالنسبة إلى عملية تسوية المنازعات، ف ادل التجاري ب ة التب ة تيسير وتنمي ين                من اتفاقي ادل التجاري ب ة التب ة تيسير وتنمي  من اتفاقي

ا    وط به ة المن و الجه ة ه دول العربي ة ال اعي لجامع ى أن المجلس االقتصادي واالجتم نص عل دول األعضاء ت ا   ال وط به ة المن و الجه ة ه دول العربي ة ال اعي لجامع ى أن المجلس االقتصادي واالجتم نص عل دول األعضاء ت ال
ة يفوضها صالحياته     ئئفي المنازعات بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة وله أن ينش      في المنازعات بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة وله أن ينش      النظر  النظر   ة فني ة يفوضها صالحياته      لجن ة فني  لجن



-٣٨- 

 

ذا الغرض ذا الغرضله ن  ،،له ي الفصل السادس م واردة ف وية المنازعات ال ام تس ذه النزاعات أحك ق بشأن ه ه أن يطب ا ل ن   آم ي الفصل السادس م واردة ف وية المنازعات ال ام تس ذه النزاعات أحك ق بشأن ه ه أن يطب ا ل  آم
 ..االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية وملحقهااالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية وملحقها

 
رى                   ونظرا  ل ونظرًا ل   ة الكب ة التجارة الحرة العربي ذي لمنطق امج التنفي رى                   ظهور العديد من المشاآل عند تطبيق البرن ة الكب ة التجارة الحرة العربي ذي لمنطق امج التنفي   ،،ظهور العديد من المشاآل عند تطبيق البرن

اعي    ادي واالجتم س االقتص ر المجل د أق اعي   فق ادي واالجتم س االقتص ر المجل د أق ة  فق دول العربي ة ال ة  لجامع دول العربي ة ال بع  لجامع ة والس ة الثالث ه العادي ي دورت بع  ف ة والس ة الثالث ه العادي ي دورت ة ييف ة ن الالئح ن الالئح
ا               تسويةتسويةاإلجرائية آللية   اإلجرائية آللية    ة التج دول األعضاء في إطار منطق ين ال ا                المنازعات ب ة التج دول األعضاء في إطار منطق ين ال ى أن           المنازعات ب رى عل ة الكب ى أن          رة الحرة العربي رى عل ة الكب رة الحرة العربي

 :: وتشتمل الالئحة اإلجرائية على أربع خطوات آما يلي وتشتمل الالئحة اإلجرائية على أربع خطوات آما يلي..يشمل العمل بها السلع والخدماتيشمل العمل بها السلع والخدمات
 

 ؛؛حددها آل دولة عضوحددها آل دولة عضوتتمحاولة حل النزاع من خالل التشاور بين نقاط االتصال والتي محاولة حل النزاع من خالل التشاور بين نقاط االتصال والتي  - 
 ؛؛المشاورات الثنائيةالمشاورات الثنائية - 
 ؛؛التحكيمالتحكيم - 
 ..اللجوء إلى محكمة االستثماراللجوء إلى محكمة االستثمار - 

 
 اتفاقية الكوميسا  -٣

 
ام    ى ع ام  حت ى ع ا      ٢٠٠١٢٠٠١حت ة الكوميس ي اتفاقي د ف ة بالقواع واد الخاص ن للم م تك ا      ، ل ة الكوميس ي اتفاقي د ف ة بالقواع واد الخاص ن للم م تك دعم  ((، ل راق وال دعم  اإلغ راق وال  اإلغ

دول                   ) ) واإلجراءات الوقائية واإلجراءات الوقائية  ق لل ان يطل ذي آ دول، األمر ال ة ال دول                   واستثناءات ميزان المدفوعات معايير محددة لحماي ق لل ان يطل ذي آ دول، األمر ال ة ال واستثناءات ميزان المدفوعات معايير محددة لحماي
ة من       .  .  راب ألسواقهاراب ألسواقهاالعنان في تطبيق ما تراه من إجراءات لمواجهة أي اضط        العنان في تطبيق ما تراه من إجراءات لمواجهة أي اضط         ذه اإلجراءات األحادي ان له د آ ة من       وق ذه اإلجراءات األحادي ان له د آ وق

 ..قبل بعض الدول األعضاء في الكوميسا العديد من اآلثار السلبية على مسار التجارة في إطار الكوميساقبل بعض الدول األعضاء في الكوميسا العديد من اآلثار السلبية على مسار التجارة في إطار الكوميسا
 

اني   ونجح المجلس الوزاري الثاني عشر للكوميسا الذي عقد في لوساآا           ونجح المجلس الوزاري الثاني عشر للكوميسا الذي عقد في لوساآا             اني   في تشرين الث وفمبر   //في تشرين الث وفمبر   ن  في    في   ٢٠٠١٢٠٠١ن
ة  تبني بعض اللوائح الت   تبني بعض اللوائح الت    ة  نفيذية للمواد الخاصة باإلجراءات الوقائي ان ددااممالال((نفيذية للمواد الخاصة باإلجراءات الوقائي ان ت اإلغراق   ) ) ٦١٦١ و و٤٩٤٩  ت اإلغراق   والخاصة ب ادة  الال((والخاصة ب ادة  م م

ا           تتوالوال) ) ٥٢٥٢مادة  مادة  الال((والخاصة بالدعم   والخاصة بالدعم   ) ) ٥١٥١ ة أساسية له ا           ي تمثل اتفاقات منظمة التجارة العالمية مرجعي ة أساسية له ذه    . . ي تمثل اتفاقات منظمة التجارة العالمية مرجعي ذه    وتهدف ه وتهدف ه
 ..اذ اإلجراءات الوقائيةاذ اإلجراءات الوقائيةاللوائح إلى تقنين آيفية مواجهة عمليات الدعم واإلغراق وتحديد معايير اتخاللوائح إلى تقنين آيفية مواجهة عمليات الدعم واإلغراق وتحديد معايير اتخ

 
 

 األوروبية- المصريةالشراآة  -٤
 

ادة   ادة نصت الم س    ٨٢٨٢نصت الم ى مجل وء إل تم اللج ه ي ى أن ة عل ارآة المصرية األوروبي ة المش ن اتفاقي س     م ى مجل وء إل تم اللج ه ي ى أن ة عل ارآة المصرية األوروبي ة المش ن اتفاقي راآة م راآةالش   الش
رية ريةالمص ا          -المص ي حله ر ف ة لينظ ي االتفاقي ين طرف زاع ب وب ن ة نش ي حال ة ف ا          األوروبي ي حله ر ف ة لينظ ي االتفاقي ين طرف زاع ب وب ن ة نش ي حال ة ف ة      .األوروبي دم إمكاني ة ع ي حال ة    وف دم إمكاني ة ع ي حال  وف

ًا  زاع طبق وية الن ا  تس زاع طبق وية الن ل طرف محكم   تس ين آ ث يع يم بحي دأ التحك ى مب وء إل تم اللج راء، ي ذا اإلج ل طرف محكم   له ين آ ث يع يم بحي دأ التحك ى مب وء إل تم اللج راء، ي ذا اإلج س ا ًاله ين مجل س  ويع ين مجل  ويع
 ..ا ًا ثالث ثالثا ًاالمشارآة محكمالمشارآة محكم

 
ة   ٢٢٢٢فيما يخص مكافحة اإلغراق، فإن المادة       فيما يخص مكافحة اإلغراق، فإن المادة       وو  ة    من اتفاقي ة اآتشاف أحد        الشراآة الشراآة  من اتفاقي ه في حال ى أن ة اآتشاف أحد         تنص عل ه في حال ى أن  تنص عل

ه   غ غ م المادة السادسة من اتفاق ال    م المادة السادسة من اتفاق ال     وذلك طبقا  لمفاهي    وذلك طبقًا لمفاهي   ،،طرفي االتفاقية حدوث إغراق من قبل الطرف األخر       طرفي االتفاقية حدوث إغراق من قبل الطرف األخر        إن ل ه   ات، ف إن ل ات، ف
ى   .  .  الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا  التفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة اإلغراق            الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة طبقًا التفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة اإلغراق             ى   وبالنسبة إل وبالنسبة إل

ادة       إن الم ادة      الدعم واإلجراءات التعويضية، وآما هو الحال بالنسبة لإلغراق، ف إن الم ه في       ٢٣٢٣الدعم واإلجراءات التعويضية، وآما هو الحال بالنسبة لإلغراق، ف ى أن ة تنص عل ه في        من االتفاقي ى أن ة تنص عل  من االتفاقي
ادة السادسة      ،،خرخرآلآلتشاف أحد طرفي االتفاقية وجود دعم لوارداته من قبل الطرف ا         تشاف أحد طرفي االتفاقية وجود دعم لوارداته من قبل الطرف ا         حالة اآ حالة اآ  وم الم ًا لمفه ك طبق ادة السادسة       وذل وم الم ا  لمفه ك طبق  وذل

دعم  يكونيكونات،  ات،  غغمن اتفاق ال  من اتفاق ال   دعم   له الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة طبقًا التفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بال  له الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا  التفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بال
 ..واإلجراءات الوقائيةواإلجراءات الوقائية
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ة      ٢٤٢٤ائية، فتنص المادة    ائية، فتنص المادة    أما بالنسبة إلى اإلجراءات الوق    أما بالنسبة إلى اإلجراءات الوق      ة       من اتفاقي ة تطبيق أحد          الشراآة الشراآة  من اتفاقي ه في حال ى أن ة تطبيق أحد           عل ه في حال ى أن  عل

ة المعلومات ذات الصلة بغرض            ،،طرفي االتفاقية لبعض اإلجراءات الوقائية    طرفي االتفاقية لبعض اإلجراءات الوقائية     ة المعلومات ذات الصلة بغرض             فعليه أن يبلغ مجلس المشارآة بكاف  فعليه أن يبلغ مجلس المشارآة بكاف
ول الموضوع    يلي ح ة بحث تفص ول الموضوع   إقام يلي ح ة بحث تفص الل      ييإقام ن خ ك م راف وذل ع األط ل يناسب جمي ى ح ى الوصول إل دف إل الل      ه ن خ ك م راف وذل ع األط ل يناسب جمي ى ح ى الوصول إل دف إل ه

 فإن للدولة الراغبة في       فإن للدولة الراغبة في      ،، يوما   يوماً ٣٠٣٠  وفي حالة عدم الوصول إلى حل في غضون             وفي حالة عدم الوصول إلى حل في غضون           .. تعقد بمجلس المشارآة    تعقد بمجلس المشارآة   مشاوراتمشاورات
اق ال  ١٩١٩اللجوء إلى المواد المنصوص عليها في المادة     اللجوء إلى المواد المنصوص عليها في المادة     الحق ب الحق ب تطبيق تلك اإلجراءات    تطبيق تلك اإلجراءات     اق ال   من اتف ة   غ غ  من اتف ة منظم ة   ات واتفاقي ة منظم ات واتفاقي

 ..التجارة العالمية الخاصة باإلجراءات الوقائيةالتجارة العالمية الخاصة باإلجراءات الوقائية
 

دم،   ا تق ى م دم، إضافة إل ا تق ى م ا مجلس   إضافة إل غ به راءات أن تبل ك اإلج ة لتل ة المطبق ى الدول ا مجلس    فعل غ به راءات أن تبل ك اإلج ة لتل ة المطبق ى الدول راآة فعل راآةالش ورًا بغرض الش ورا  بغرض  ف  ف
ى اآلن          و  و . . التشاور حول آيفية إزالة الظروف المؤدية إلى تطبيق تلك اإلجراءات         التشاور حول آيفية إزالة الظروف المؤدية إلى تطبيق تلك اإلجراءات          تم حت م ي ه ل ذآر أن ى اآلن         من الجدير بال تم حت م ي ه ل ذآر أن من الجدير بال

 لم يتم عقد أي مجلس   لم يتم عقد أي مجلس   من االتفاقية لتسوية أي نزاع قد ينشب بين مصر واالتحاد األوروبي حيث       من االتفاقية لتسوية أي نزاع قد ينشب بين مصر واالتحاد األوروبي حيث      ٨٢٨٢ المادة    المادة   تطبيقتطبيق
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو يوليو //تموزتموزللمشارآة منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ في للمشارآة منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ في 
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 المملكة األردنية الهاشمية: دراسة حالة  -ثالثا 
 
 تمهيد
 

ة من أجل تحقيق                    ة من أجل تحقيق                  في السنوات األخيرة قامت المملكة األردنية الهاشمية بإبرام عدد من االتفاقيات التجاري   في السنوات األخيرة قامت المملكة األردنية الهاشمية بإبرام عدد من االتفاقيات التجاري
 سواء على المستوى التجاري المتعدد       سواء على المستوى التجاري المتعدد      جاري وتدفق االستثمارات وتحسين األداء االقتصادي     جاري وتدفق االستثمارات وتحسين األداء االقتصادي     زيادة معدل التبادل الت   زيادة معدل التبادل الت   

ائي ي أو الثن ائياألطراف أو اإلقليم ي أو الثن ة     . . األطراف أو اإلقليم ة األردني راف، انضمت المملك دد األط اري المتع ام التج توى النظ ى مس ة   فعل ة األردني راف، انضمت المملك دد األط اري المتع ام التج توى النظ ى مس فعل
ام     ف ع ي منتص ة ف ارة العالمي ة التج ى منظم مية إل ام    الهاش ف ع ي منتص ة ف ارة العالمي ة التج ى منظم مية إل ا سل ))٢٣((٢٠٠٠٢٠٠٠الهاش د اتخاذه ك بع ا سل ، وذل د اتخاذه ك بع راءات ، وذل لة إج راءات س لة إج س

 ..وإصالحات جوهرية من أجل المضي قدما  نحو تحرير التجارة الخارجيةوإصالحات جوهرية من أجل المضي قدمًا نحو تحرير التجارة الخارجية
 

ان يعرف   ١٩٩٤١٩٩٤عام عام  فيفي األردن  األردن فعلى المستوى المتعدد األطراف، قدمفعلى المستوى المتعدد األطراف، قدم  ان يعرف    طلب االنضمام إلى ما آ اق   طلب االنضمام إلى ما آ اق  باالتف باالتف
ة  وهو الطلب الذي تحول إلى طلب االنضمام إلىوهو الطلب الذي تحول إلى طلب االنضمام إلى) ) الغاتالغات((العام بشأن التعريفات الجمرآية والتجارة العام بشأن التعريفات الجمرآية والتجارة  ة منظم التجارة  التجارة   منظم

ة   ةة سكرتاري  سكرتاري شكلتشكلتوقد وقد     ..١٩٩٥١٩٩٥م م ااعع العالميةالعالمية ة منظم ة    التجارة التجارة   منظم ة  العالمي ة  مجموعة عمل النضمام األردن    مجموعة عمل النضمام األردن    العالمي ة  مكون من  من  مكون
فتوج ت تلك  فتوّجت تلك  ،  ،   أقل ما يمكن القول عنها أنها لم تكن بالسهلة          أقل ما يمكن القول عنها أنها لم تكن بالسهلة         مفاوضاتمفاوضات  حيث قام األردن بخوض   حيث قام األردن بخوض   ثالثين دولة عضو،    ثالثين دولة عضو،    

ات اتالمفاوض ول المفاوض ى برتوآ التوقيع عل ول  ب ى برتوآ التوقيع عل مام ب مامانض ة  األردن إ األردن إانض ى المنظم ة ل ى المنظم تنادًال تنادا اس ى إإ  اس ى ل  ل
 ..٢٠٠٠٢٠٠٠أبريل أبريل // نيسان نيسان١١١١  دخلت عضويته حيز النفاذ بتاريخدخلت عضويته حيز النفاذ بتاريخحيث حيث ) ) ٢٤((العملالعملفريق فريق  تقريرتقرير

 
 دولة   دولة  ١٧١٧ ضمن    ضمن   ))٢٥((الكبرىالكبرى  ةةمنطقة التجارة الحرة العربي   منطقة التجارة الحرة العربي   وعلى المستوى اإلقليمي، فإن األردن عضو في        وعلى المستوى اإلقليمي، فإن األردن عضو في         

ذه      ١٩٩٨١٩٩٨عربية، وهي االتفاقية التي تم إنشاؤها في بداية عام          عربية، وهي االتفاقية التي تم إنشاؤها في بداية عام           م خفضت ه ذه       على أن تستكمل خالل عشر سنوات ث م خفضت ه  على أن تستكمل خالل عشر سنوات ث
ى  دة إل ى الم دة إل نوات٧٧الم نوات س ة      .. س ة منطق ًا اتفاقي ع األردن الحق رى، وق ة الحرة الكب ارة العربي ة التج ة منطق ًا ألهمي ة  وإدراآ ة منطق ا  اتفاقي ع األردن الحق رى، وق ة الحرة الكب ارة العربي ة التج ة منطق ا  ألهمي وإدراآ

دول ا  ين ال اري الحر ب ادل التج دول ا التب ين ال اري الحر ب ادل التج اريخ  التب اط بت ي الرب طية ف ة المتوس اريخ  لعربي اط بت ي الرب طية ف ة المتوس ياط٢٥٢٥لعربي ياط ش ر // ش ر فبراي ذًا ٢٠٠٤٢٠٠٤فبراي ك تنفي ذا   وذل ك تنفي  وذل
الن  الن إلع اريخ     أأإلع ي ت م ف ذي ض ادير ال اريخ     غ ي ت م ف ذي ض ادير ال ار٨٨غ ار أي ايو // أي ايو م ونس     ٢٠٠١٢٠٠١م ن ت ًال م ألردن آ افة ل ونس      باإلض ن ت ال  م ألردن آ افة ل   باإلض

 ..ومصر والمغربومصر والمغرب
 

ة           فلألرفلألرأما على المستوى الثنائي،     أما على المستوى الثنائي،       ذه االتفاقي د سبقت ه ي وق اد األوروب ة           دن اتفاقية شراآة مع االتح ذه االتفاقي د سبقت ه ي وق اد األوروب ة  اتفاقاتفاقدن اتفاقية شراآة مع االتح ة  ي ي
اون  اون تع ين  تع ين   ب ام     ه من المالحظ أن  ه من المالحظ أن   أن  أن إالإال  ،،١٩٧٧١٩٧٧أغسطس  أغسطس  //آبآب  ١٨١٨ في   في  الطرفين الطرفين  ب اون لع اق التع دة الرئيسية التف ام     الفائ اون لع اق التع دة الرئيسية التف الفائ
ام           ..بالمساعدات الفنية والمالية في هذا المجال بالمساعدات الفنية والمالية في هذا المجال  إلى حد ما متصال       إلى حد ما متصًال     آانآان  ١٩٧٧١٩٧٧ ذ ع ه من ره أيضًا أن ام       ومن الجدير ذآ ذ ع ه من ره أيضا  أن   ومن الجدير ذآ
ام     وحتىوحتى  ١٩٧٧١٩٧٧ ام   ع اون ف        ١٩٩٤١٩٩٤ع ة بروتوآوالت تع ع أربع م توقي اون ف         ت ة بروتوآوالت تع ع أربع م توقي الي    ت الي   ني وم ي    ني وم اد األوروب ي    مع االتح اد األوروب رة   مع االتح رة   غطت الفت غطت الفت

ذ           ١٩٩٧١٩٩٧ ثم جاء التوقيع عام       ثم جاء التوقيع عام      ،،١٩٩٦١٩٩٦   عام  عام  وحتى  وحتى ١٩٧٧١٩٧٧عام  عام  الممتدة من   الممتدة من    ز التنفي ذ            حيث تم وضع اتفاقية الشراآة حي ز التنفي  حيث تم وضع اتفاقية الشراآة حي
 ..٢٠١٠٢٠١٠ بحلول عام  بحلول عام ))٢٦(( وهدفت إلى إيجاد منطقة تجارة حر ة وهدفت إلى إيجاد منطقة تجارة حّرة٢٠٠١٢٠٠١ديسمبر ديسمبر //في آانون األولفي آانون األول

 
أيضا   أيضًا    ية ببضعة أشهر، وقع األردن اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة        ية ببضعة أشهر، وقع األردن اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة        وعقب انضمامه إلى منظمة التجارة العالم     وعقب انضمامه إلى منظمة التجارة العالم      

ق         ))٢٧((٢٠٠٠٢٠٠٠أآتوبر  أآتوبر  // تشرين األول   تشرين األول  ١١مع الواليات المتحدة األمريكية في      مع الواليات المتحدة األمريكية في       ز التطبي ق         ، ودخلت هذه االتفاقية الثنائية حي ز التطبي ، ودخلت هذه االتفاقية الثنائية حي
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انون األول    انون األول   في آ ام       //في آ ام       ديسمبر من الع وق                   ٢٠٠١٢٠٠١ديسمبر من الع ة حق ل التجارة في السلع والخدمات، وحماي وق                    وغطت مواضيع مث ة حق ل التجارة في السلع والخدمات، وحماي  وغطت مواضيع مث
ة ارة اإللكتروني ة، والتج ة والبيئ ة الفكري ةالملكي ارة اإللكتروني ة، والتج ة والبيئ ة الفكري دة   . . الملكي ات المتح ع الوالي ة م ه بموجب االتفاقي ى أن ارة إل دة وتجدر اإلش ات المتح ع الوالي ة م ه بموجب االتفاقي ى أن ارة إل وتجدر اإلش

نوات يياألمراألمر ة خالل عشر س ى المنتجات الزراعي لع الصناعية وعل ى الس ة عل ات الجمرآي ة تلغى آل التعريف نوات كي ة خالل عشر س ى المنتجات الزراعي لع الصناعية وعل ى الس ة عل ات الجمرآي ة تلغى آل التعريف كي
 ..ويحصل التخفيض على مراحلويحصل التخفيض على مراحل

 
ظرا  إلى أهمية الروابط بين األردن ودول اإلفتا، أي دول اتفاقية التجارة        ظرًا إلى أهمية الروابط بين األردن ودول اإلفتا، أي دول اتفاقية التجارة        آذلك وعلى المستوى الثنائي، ون    آذلك وعلى المستوى الثنائي، ون     

ة التجارة            ٢٠٠١٢٠٠١  وويونييوني// حزيران  حزيران ٢١٢١ وقعت في     وقعت في    ))٢٨((الحرة األوروبية الحرة األوروبية  ين األردن ودول اتفاقي ة التجارة             اتفاقية التجارة الحرة ب ين األردن ودول اتفاقي  اتفاقية التجارة الحرة ب
ة  رة األوروبي ة الح رة األوروبي ل    (EFTA)الح والت تتص ق وبروتوآ ة بمالح وائم خاص ا ق ت فيه ي أدرج ل  والت والت تتص ق وبروتوآ ة بمالح وائم خاص ا ق ت فيه ي أدرج  والت

ود آم ود آمبقي ل  بقي ر المماث راءات ذات األث ادرات وإج ى واردات وص ة عل ة مفروض ل  ي ر المماث راءات ذات األث ادرات وإج ى واردات وص ة عل ة مفروض ع األردن    . . ي ر، وق ذلك األم ع األردن  آ ر، وق ذلك األم آ
 ..بروتوآوالت أخرى حول تطبيقات إقليمية وحماية الملكية الفكرية ومهام تشكيل هيئات تحكيميةبروتوآوالت أخرى حول تطبيقات إقليمية وحماية الملكية الفكرية ومهام تشكيل هيئات تحكيمية

 
 نوضح في    نوضح في   وفي سياق تلك المسارات التجارية، أي الثنائية أو اإلقليمية أو النظام المتعدد األطراف، سوف             وفي سياق تلك المسارات التجارية، أي الثنائية أو اإلقليمية أو النظام المتعدد األطراف، سوف              

رز   ًا ألب ة األردن ملخص ة لحال ن الدراس زء م ذا الج رز  ه ة األردن ملخصا  ألب ة لحال ن الدراس زء م ذا الج ذآر،     ه ة ال ات اآلنف ك االتفاقي ار تل ي إط ات األردن ف ذآر،   التزام ة ال ات اآلنف ك االتفاقي ار تل ي إط ات األردن ف التزام
وق                     ة والخدمات والجوانب المتصلة بحق لعية سواء الصناعية أو الزراعي وق                    وخاصة في مجاالت أهمها التجارة الس ة والخدمات والجوانب المتصلة بحق لعية سواء الصناعية أو الزراعي وخاصة في مجاالت أهمها التجارة الس

ات     وية النزاع ات تس أ وآلي د المنش ة وقواع ة الفكري ات    الملكي وية النزاع ات تس أ وآلي د المنش ة وقواع ة الفكري ادل     الملكي ددة تتصل بالتب واحي متع ى ن افة إل ة إض ادل      التجاري ددة تتصل بالتب واحي متع ى ن افة إل ة إض  التجاري
 . . التجاريالتجاري

 
 االلتزامات الخاصة بالسلع الصناعية  -ألف

 
 منظمة التجارة العالمية  -١

 
ة  تضمنت تضمنت ية، ية، ي مجال التجارة السلع ي مجال التجارة السلع فف  ة  التزامات األردن في منظمة التجارة العالمي ة نسب  نسب  لل  ا ًاتخفيض تخفيض التزامات األردن في منظمة التجارة العالمي ة التعريف   التعريف

ة ٢٥٢٥ وثم إلى  وثم إلى ٢٠٠٠٢٠٠٠في عام في عام  في المائة   في المائة  ٣٠٣٠  إلىإلى  وصلت في حدها المرتفع   وصلت في حدها المرتفع   الجمرآية  الجمرآية   ة  في المائ ام   في المائ ام   ع ى أن    ٢٠٠٥٢٠٠٥ ع ى أن  عل عل
غ         مع  مع    ٢٠١٠٢٠١٠ عام    عام    في المائة   في المائة  ٢٠٢٠ الجمرآية األردنية عند مستوى       الجمرآية األردنية عند مستوى      فةفةييالتعرالتعريستقر سقف   يستقر سقف    غ         استثناء آل من منتجات التب استثناء آل من منتجات التب

ة المربوطة ل           قد  قد  وو.  .  الجمرآيالجمرآي والمرآبات من هذا التخفيض       والمرآبات من هذا التخفيض      والكحولوالكحول ة الجمرآي ة المربوطة ل           بلغ المتوسط البسيط للتعريف ة الجمرآي لسلع  لسلع  بلغ المتوسط البسيط للتعريف
ى السلع   األردناألردنآما تم ربط أعلى قمة تعريفية في جدول التزامات        آما تم ربط أعلى قمة تعريفية في جدول التزامات         في المائة     في المائة    ١٢٫١١٢٫١ حوالي    حوالي   ))٢٩((غير الزراعية غير الزراعية  ى السلع    عل  عل

وبالنسبة للمالبس والمنسوجات، خفض األردن التعريفة المربوطة لدى منظمة         وبالنسبة للمالبس والمنسوجات، خفض األردن التعريفة المربوطة لدى منظمة           . .  في المائة   في المائة  ٣٠٣٠غير الزراعية عند    غير الزراعية عند    
ى  متو      ))٣٠((التجارة العالمية للمنسوجات والمالبس    التجارة العالمية للمنسوجات والمالبس     ى  متو       لتصل إل ة و     ١٦٫٨١٦٫٨سط   سط    لتصل إل ة و      في المائ ة والمصنوعات     ٢٤٫٥٢٤٫٥ في المائ ة والمصنوعات      لألحذي  لألحذي

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤مارس مارس // آذار آذار٢٦٢٦الجلدية حتى تاريخ الجلدية حتى تاريخ 
 

 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -٢
 

ى       ة عل ة الجمرآي يض التعريف رى بتخف ة الكب رة العربي ارة الح ة التج ة منطق وم األردن بموجب اتفاقي ى     يق ة عل ة الجمرآي يض التعريف رى بتخف ة الكب رة العربي ارة الح ة التج ة منطق وم األردن بموجب اتفاقي يق
نوات أي ب   ر س الل عش دريجيًا خ ه ت نوات أي ب  واردات ر س الل عش دريجيا  خ ه ت بة واردات بة نس نوياً ١٠١٠نس ة س ي المائ نويا   ف ة س ي المائ ام    . .  ف ة ع ي نهاي ام  وف ة ع ي نهاي يض  ٢٠٠٤٢٠٠٤وف غ التخف يض   بل غ التخف  بل
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أ              ة المنش أ             التدريجي للرسوم الجمرآية والرسوم ذات األثر المماثل على السلع العربي ة المنش ا        ٨٠٨٠ نسبة     نسبة    ))٣١((التدريجي للرسوم الجمرآية والرسوم ذات األثر المماثل على السلع العربي ة عّم ة عم ا          في المائ   في المائ
 . . ١٩٩٨١٩٩٨آانت عليه عام آانت عليه عام 

 
ات ثن         ب اتفاقي افية بموج زات إض ة مي نح أي و بم ة عض ق ألي دول ة الح ت االتفاقي ات ثن       أعط ب اتفاقي افية بموج زات إض ة مي نح أي و بم ة عض ق ألي دول ة الح ت االتفاقي ددة  أعط ة أو متع ددة  ائي ة أو متع ائي
ام بطلب                       . . األطرافاألطراف د ق ان ومصر والمغرب ق ونس ولبن ام بطلب                     واألردن، إلى جانب آل الجمهورية العربية السورية وت د ق ان ومصر والمغرب ق ونس ولبن واألردن، إلى جانب آل الجمهورية العربية السورية وت

ى الرسوم         ١٠١٠ستثناءات لمجموعة من السلع من التخفيض التدريجي السنوي بنسبة           ستثناءات لمجموعة من السلع من التخفيض التدريجي السنوي بنسبة           االلحصول على   للحصول على    ة عل ى الرسوم          في المائ ة عل  في المائ
د وافق المجلس          والضرائب ذات األثر المماثل حيث أبلغت الدول المستفيد       والضرائب ذات األثر المماثل حيث أبلغت الدول المستفيد        ة، وق ة الفني د وافق المجلس          ة من إجراء االستثناء األمان ة، وق ة الفني ة من إجراء االستثناء األمان

ي     نوات انتهت ف الث س رة ث تثناءات لفت ذه االس نح ه ى م ة عل دول العربي ة ال اعي لجامع ي    االقتصادي واالجتم نوات انتهت ف الث س رة ث تثناءات لفت ذه االس نح ه ى م ة عل دول العربي ة ال اعي لجامع   ١٦١٦االقتصادي واالجتم
ول ولأيل بتمبر //أيل بتمبر س يض     . . ٢٠٠٢٢٠٠٢س ق التخف زم بتطبي د الت ة، ق ن المنطق ة األعضاء م دول العربي أن ال أنه ش يض   واألردن، ش ق التخف زم بتطبي د الت ة، ق ن المنطق ة األعضاء م دول العربي أن ال أنه ش واألردن، ش

ه       ٢٠٠٥٢٠٠٥يناير  يناير  // آانون الثاني   آانون الثاني  ١١منتجات الغربية الواردة إليه اعتبارا من       منتجات الغربية الواردة إليه اعتبارا من       الكامل على ال  الكامل على ال   ه       ، وهو التاريخ الذي دخلت في ، وهو التاريخ الذي دخلت في
 ..االتفاقية حيز التنفيذ الكاملاالتفاقية حيز التنفيذ الكامل

 
 )اتفاقية أغادير(اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية   -٣

 
ا    الجمرآية و الجمرآية و إزالة آافة القيود    إزالة آافة القيود    بب األخرى في هذه االتفاقية       األخرى في هذه االتفاقية      الدول األطراف الدول األطراف وو   األردن  األردن يلتزميلتزم  ا    غير الجمرآية بم غير الجمرآية بم

ه        ى وج ذه، عل مل ه واردات، وتش ي ال تحكم ف ة الطرف لل ذها الدول د تتخ ي ق راءات الت دابير واإلج ك الت ي ذل ه       ف ى وج ذه، عل مل ه واردات، وتش ي ال تحكم ف ة الطرف لل ذها الدول د تتخ ي ق راءات الت دابير واإلج ك الت ي ذل ف
م  الكمية والنقدية واإلدارية والفنية التي        الكمية والنقدية واإلدارية والفنية التي       تلك القيود تلك القيود الخصوص،  الخصوص،   م تحك تيراد  بموجب بموجب   تحك تيراد   االس أي حال ألي     وال يجوز    وال يجوز    .  .   االس أي حال ألي     ب ب

وطرف طرف  ة قي وفرض أي ة قي ام الخاصة  فرض أي ع األحك ا يتماشى م ك بم دة، وذل ة جدي ر جمرآي ام الخاصة  د غي ع األحك ا يتماشى م ك بم دة، وذل ة جدي ر جمرآي ة للد غي ارة العالمي ة التج ة منظم ارة العالمي ة التج منظم
ة توسيع      ا ًادخولها حيز التنفيذ تزامن   دخولها حيز التنفيذ تزامن   ببتأتي أهمية االتفاقية    تأتي أهمية االتفاقية    وو.  .  واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى     واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى      ة توسيع       مع عملي  مع عملي

دول        يتيح الفرصة لتوسيع    يتيح الفرصة لتوسيع   األمر الذي األمر الذي  عشر دول جديدة      عشر دول جديدة     ههاالتحاد األوروبي وشمول  االتحاد األوروبي وشمول   ذه ال أ مع ه دول        قاعدة تكامل المنش ذه ال أ مع ه  قاعدة تكامل المنش
ادير  ة أغ ار اتفاقي ي إط ادير ف ة أغ ار اتفاقي ي إط أ  ..ف ل المنش ة تكام ر أهمي أ    وتظه ل المنش ة تكام ر أهمي ادير   وتظه ة أغ ادير التفاقي ة أغ ر  التفاقي وء تحري ي ض ر  ف وء تحري ي ض  ف

ارة  ارة التج ط التج يس فق ط ل يس فق ي من خالل من خالل ل ي الشروع ف ة الشروع ف ة التخفيضات الجمرآي يالتخفيضات الجمرآي يلكن ف ات لكن ف ات  إطار التوجه نحو التخفيض نحو التخفيض أيضا  أيضًا  إطار التوجه
 ..الحالية في منظمة التجارة العالميةالحالية في منظمة التجارة العالميةالجمرآي على مستوى متعدد األطراف ضمن جولة المفاوضات الجمرآي على مستوى متعدد األطراف ضمن جولة المفاوضات 

 
 الشراآة األردنية األوروبية  -٤

 
ار  ١١والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ      والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ        وبيةوبيةاتفاقية الشراآة األردنية األور   اتفاقية الشراآة األردنية األور   تندرج  تندرج    ار   أي ايو   // أي ايو   م اء     ٢٠٠٢٢٠٠٢م د إنه اء      بع د إنه  بع

وداً  محاور رئيسية محاور رئيسية ة ة ثالثثالثمجمل المصادقات الدستورية عليها في سياق     مجمل المصادقات الدستورية عليها في سياق      ودا   تضمنت بن دد من البروتوآوال   لل  تضمنت بن دد من البروتوآوال   ع : : حول حول ت ت ع
ل                     ب  ب األمور السياسية واألمنية  األمور السياسية واألمنية    -أوالأوال ة من قب ادئ عام ي مب ى تبن ؤدي إل ل                    هدف وجود حوار ي ة من قب ادئ عام ي مب ى تبن ؤدي إل ة     هدف وجود حوار ي ة     أطراف االتفاقي نحو  نحو  أطراف االتفاقي

ن والديم  الم واألم ن والديم الس الم واألم ر      ووالس رك للتغيي اس ومح ة آأس ة اإلقليمي ان والتنمي وق اإلنس ة وحق ر      قراطي رك للتغيي اس ومح ة آأس ة اإلقليمي ان والتنمي وق اإلنس ة وحق ًا .  .  قراطي ا  ثاني راآة   -ثاني راآة الش الش
ة ةاالقتصادية والمالي ة االقتصادية والمالي دعو االتفاقي ة ، حيث ت دعو االتفاقي ى ، حيث ت ى إل اء إل اء إنش ي بشكل إنش اد األوروب ين األردن واالتح ارة حرة ب ة تج ي بشكل منطق اد األوروب ين األردن واالتح ارة حرة ب ة تج منطق

ة         حيث تتطرق بنود االتفاقية إلى        حيث تتطرق بنود االتفاقية إلى       ٢٠١٠٢٠١٠حلول عام   حلول عام   ببتدريجي  تدريجي   ة التحتي وارد والبني ة        مواضيع التنمية االقتصادية والم ة التحتي وارد والبني .  .  مواضيع التنمية االقتصادية والم
ى            -ثالثا ثالثًا ى          دعت االتفاقية أيضًا في هذا الصدد إل ى تحقيق التكامل بحيث           طابع إقليمي   طابع إقليمي   ذات  ذات  تحقيق شراآة     تحقيق شراآة     دعت االتفاقية أيضا  في هذا الصدد إل ى تحقيق التكامل بحيث            تهدف إل  تهدف إل
تقبل مع آل من              يي تقبل مع آل من              مكن أن تتوافق في المس ام   مكن أن تتوافق في المس اق الع ام   االتف اق الع ات    بشأن ا    بشأن ا   االتف ات   لتعريف ة   لتعريف ة   الجمرآي ة  ) ) الغات الغات ((  والتجارة والتجارة الجمرآي ة  واالتفاقي واالتفاقي

 .. في منظمة التجارة العالمية في منظمة التجارة العالمية(GATS)العامة للتجارة في الخدمات العامة للتجارة في الخدمات 
 
 
 

                                                      
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه  ) ) 31(( 
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ة    راآة األردني من الش ة  وتتض راآة األردني من الش طية-األورواألورو-وتتض طيةمتوس ة ب    ))٣٢((متوس وادًا متعلق ودًا وم ة ب  بن وادا  متعلق ودا  وم ارة بن ارة التج ي التج ي ف ة  ف لع الزراعي ة  الس لع الزراعي الس
دفوعات  ،، والخدمات   والخدمات  ،، وحق تأسيس الشرآات    وحق تأسيس الشرآات   ،،والصناعيةوالصناعية دفوعات   والم ال     ،، والم ة رأس الم ال      وحرآ ة رأس الم ة     ،، والمنافسة   والمنافسة  ،، وحرآ وق الملكي ة      وحق وق الملكي  وحق
ة ةالفكري الي،،الفكري اون الم الي والتع اون الم فات    ،، والتع تثمار والمواص ة واالس ناعة والزراع ول الص ي حق ادي ف اون االقتص فات     والتع تثمار والمواص ة واالس ناعة والزراع ول الص ي حق ادي ف اون االقتص  والتع

ي              ة والس ا والبيئ وم والتكنولوجي ة والعل ي             والمقاييس والنقل واالتصاالت والطاق ة والس ا والبيئ وم والتكنولوجي ة والعل   ..احة واإلحصاء ومكافحة المخدرات      احة واإلحصاء ومكافحة المخدرات      والمقاييس والنقل واالتصاالت والطاق
ي            وو اد األوروب ى أسواق االتح اذ حر إل ي            من جهة أخرى، وبموجب الشراآة تتمتع معظم السلع ذات منشأ أردني بنف اد األوروب ى أسواق االتح اذ حر إل من جهة أخرى، وبموجب الشراآة تتمتع معظم السلع ذات منشأ أردني بنف

ا تتضمن                    ا نسبة لكونه ه تجاهه ي بحق اد األوروب لبية والتي يحتفظ االتح وائح س ى ل دا السلع الموضوعة عل ا تتضمن                   ما ع ا نسبة لكونه ه تجاهه ي بحق اد األوروب لبية والتي يحتفظ االتح وائح س ى ل دا السلع الموضوعة عل ما ع
وحول التخفيض الجمرآي،   وحول التخفيض الجمرآي،     ". ". flat rate""   يتخذ المكون الزراعي شكل تعريفة الـ يتخذ المكون الزراعي شكل تعريفة الـ، وهنا، وهنا))١١الملحق الملحق ((مكونا  زراعيا  مكونًا زراعيًا 
 :: الفترات الزمنية للتخفيضات المرحلية لمنتجات أوروبية مصدرة إلى األردن الفترات الزمنية للتخفيضات المرحلية لمنتجات أوروبية مصدرة إلى األردن١١يبرز الجدول يبرز الجدول 

 
 :: بحيث بحيثهذه السلعهذه السلع اتفاقية الشراآة إلى بناء منطقة تجارة حرة ل اتفاقية الشراآة إلى بناء منطقة تجارة حرة لتتهدفهدف  ))33((وبالنسبة للسلع الصناعيةوبالنسبة للسلع الصناعية 

 
 إلى االتحاد األوروبي دون أي رسوم جمرآية أو أي رسوم أخرى             إلى االتحاد األوروبي دون أي رسوم جمرآية أو أي رسوم أخرى            ييمنشأ أردن منشأ أردن ذات  ذات  ردات  ردات  اال و ل و تدختدخ ))أأ(( 

اد   الوارداتالوارداتتدخل معظم تدخل معظم ، على أن ، على أن ذات أثر مماثل وذلك ابتداء من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ ذات أثر مماثل وذلك ابتداء من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ  اد    من سلع االتح  من سلع االتح
ل                 إلىإلىاألوروبي  األوروبي   ر مماث ة أو أي رسوم أخرى ذات أث ل                  األردن بدون أي رسوم جمرآي ر مماث ة أو أي رسوم أخرى ذات أث دريج  با  با  األردن بدون أي رسوم جمرآي دريج لت رة      وو،  ،  لت ى مدى فت رة      عل ى مدى فت عل

  سنة ابتداء من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ؛ سنة ابتداء من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ؛١٢١٢تمتد إلى تمتد إلى انتقالية انتقالية 
 

ة بعض     التخفيض التدريجي للرسوم الجمرآية     التخفيض التدريجي للرسوم الجمرآية    أما بصدد أما بصدد  ))بب((  ى حماي ة بعض    على السلع المصنعة، وحرصًا عل ى حماي على السلع المصنعة، وحرصا  عل
م المنتجات األردنية ونتيجة الختالف المستويات التنموية والصناعية        المنتجات األردنية ونتيجة الختالف المستويات التنموية والصناعية         م ت ى    ت اق عل ى     االتف اق عل رة متسعة من الوقت          االتف نح فت رة متسعة من الوقت       م نح فت م

أمين أمينلت راء   لت ن ج ة م ع االتفاقي راء التكيف م ن ج ة م ع االتفاقي ة   التكيف م ام بعملي ة القي ام بعملي ة القي وم الجمرآي دريجي للرس يض الت ة التخف وم الجمرآي دريجي للرس يض الت ي التخف ين ف و مب ا ه ي وآم ين ف و مب ا ه وآم
 ::))٣٤(( وجاءت آالتالي وجاءت آالتالي١١الجدول الجدول 

 
ى األردن ال تشملها            صناعية  صناعية  الالسلع  سلع  لبية لبعض ال  لبية لبعض ال  قائمة س قائمة س  ))١١((   ى األردن ال تشملها            ذات منشأ أوروبي مصدرة إل ة    ذات منشأ أوروبي مصدرة إل ة  عملي عملي

ل     الجمرآية و الجمرآية و تحرير  تحرير  الال ل     تضم منتجات مث يارات المستعملة   ، و ، و السجائر السجائر تضم منتجات مث يارات المستعملة   الس دورة   ، و ، و الس دورة   معجون البن ، ، معجون البن
  واألحذية والسجاد؛ واألحذية والسجاد؛،،األثاثاألثاث، و، والمستعملةالمستعملة  المالبسالمالبسوو

 
تعفى تماما  بمجرد دخول االتفاقية     تعفى تمامًا بمجرد دخول االتفاقية      األردن    األردن   مصدرة إلى مصدرة إلى أوروبي  أوروبي    منشأمنشأذات  ذات  سلع صناعية   سلع صناعية   للقائمة  قائمة   ))٢٢((  

 ؛؛حيز التنفيذحيز التنفيذ
 

ا   روبي يطبق عليها روبي يطبق عليها ها االتحاد األو ها االتحاد األو ؤؤقائمة سلع صناعية منش   قائمة سلع صناعية منش    ))٣٣((   راوح م ا   األردن رسومًا جمرآية تت راوح م األردن رسوما  جمرآية تت
دل       ةةتدريجيتدريجيالال  ةةزالزالعلى أن تبدأ اإل   على أن تبدأ اإل      في المائة   في المائة  ١٠١٠-٥٥بين  بين   دل     للرسوم ذات األثر المماثل بمع  في    في   ٢٠٢٠  للرسوم ذات األثر المماثل بمع
دء    سنويا    سنويا   المائةالمائة دء   مع ب ة      مع ب اريخ سريان االتفاقي ة       ت اريخ سريان االتفاقي ة سلع     .  .   ت ة سلع     وتشمل القائم ر أساسية      استهالآية   استهالآية  ا ًاوتشمل القائم ر أساسية      تعتب  تعتب

ة، وو دات طبي ة، أدوات أو مع دات طبي امووأدوات أو مع واد خ امم واد خ اهزم اهز ج نيع ج نيعة للتص ناعية، وو، ، ة للتص آلالت الص ار ل ع غي ناعية، قط آلالت الص ار ل ع غي قط
 المبيدات؛المبيدات؛ و واألدوية،األدوية،ووية الصناعية، ية الصناعية، ئئااييالمواد الكيمالمواد الكيم و والمدخالت الصناعية،المدخالت الصناعية،وو

 
ى األردن        الال  أوروبيةأوروبيةائمة سلع صناعية    ائمة سلع صناعية    قق ))٤٤((   أ مصدرة إل ى األردن        منش أ مصدرة إل ا     تتمنش ق عليه ا     طب ق عليه   ٤٠٤٠ أو  أو ٣٠٣٠ و و٢٠٢٠رسوم   رسوم   طب

دريجياً ذات األثر المماثل    ذات األثر المماثل      وتخضع الرسوم وتخضع الرسوم   . . في المائة في المائة  دريجيا  ت ة     ١٢٫٥١٢٫٥نسبة   نسبة    ل  ل ت ة   في المائ نوياً  في المائ نويا    س داء    س داء    ابت  ابت

                                                      
 ..htm.2_2chap/Dat/MoA/jo.gov.moa.www://httpانظر موقع اإلنترنت انظر موقع اإلنترنت ) ) 32(( 

 ..))١٣١٣ إلى  إلى ٧٧المواد المواد //األولاألول الفصل  الفصل ،، الكتاب الثاني الكتاب الثاني،،كما ورد في البروتوكولكما ورد في البروتوكول((المرجع نفسه، المرجع نفسه، )  )  33(( 
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ذ             ز التنفي ة حي ذ            من السنة الخامسة من دخول االتفاقي ز التنفي ة حي ذه   وتشمل   وتشمل   .  .  من السنة الخامسة من دخول االتفاقي ذه   ه ة سلع  ه ة سلع  القائم تج   ا ًاالقائم تج    صناعية تن  صناعية تن
  للتكيف؛ للتكيف؛ أطول أطول وتحتاج إلى فترة انتقالية وتحتاج إلى فترة انتقاليةمحليا محليًا

 
على على من االتفاقية   من االتفاقية     األولاألول أحكام الفصل     أحكام الفصل    تطبقتطبق وبخصوص المنتجات الصناعية،      وبخصوص المنتجات الصناعية،     ))٣٥((وبشكل عام وبشكل عام  ))٥٥((  

ي       منشؤها منشؤها ون  ون  المنتجات التي يك  المنتجات التي يك   اد األوروب ي     االتح اد األوروب ك المدرجة في الملحق            االتح دا تل ك المدرجة في الملحق            واألردن ع دا تل ) ) ٢٢((واألردن ع
ادة   ًا للم ة وفق ادة  لالتفاقي ا  للم ة وفق ى أال  ،،٧٧لالتفاقي ى أالعل ين   عل ارة ب ى التج رض عل ين    تف ارة ب ى التج رض عل اد تف اداالتح ي   االتح ي األوروب واألردن أي واألردن أي األوروب

وم ومرس ة رس ة  جمرآي ده جمرآي دهجدي وجدي ى ال و عل ى ال ه  اا عل ر ل م آخ ه  ردات أو أي رس ر ل م آخ رردات أو أي رس رأث لأث ل مماث ادة  ( ( مماث ادة الم محوو  ). ). ٨٨الم محيس   يس
ى     األ  األ في في  الناشئة    الناشئة   المنتجاتالمنتجات  باستيرادباستيراد ى    ردن إل ي من       ردن إل اد األوروب ي من       االتح اد األوروب ة   االتح ة   دون رسوم جمرآي أي أي   ووأأدون رسوم جمرآي

ر        ه أث ر       رسم آخر ل ه أث ل رسم آخر ل ل مماث اه من دون         ،    ،   مماث ا معن اه من دون        م ا معن ل                م ر مماث ه أث ة أو أي إجراء آخر ل ود آمي ل                أي قي ر مماث ه أث ة أو أي إجراء آخر ل ود آمي   أي قي
أ   بخصوص بخصوص  أما  أما . . ))٩٩المادة  المادة  (( أ    البضائع ذات المنش ي  البضائع ذات المنش ي األردن من  من  ) ) ١١(( في الملحق    في الملحق   ))٣٦(( والمدرجة  والمدرجة األردن

ة، ف ة، فاالتفاقي وز االتفاقي وز يج ورة   أنأنيج ي ص ون الزراع ذ المك ورة    يأخ ي ص ون الزراع ذ المك بة   يأخ غ بنس بة  مبل غ بنس ب  مقطوعمقطوعمبل ما حس ب  ة أو رس ما حس ة أو رس
 ..القيمةالقيمة

 
ا   ا آم دف آم ه به دف وأن ه به ادة   وأن ة إع ر بمرحل ي تم ة بعض القطاعات الت ئة أو حماي ة الصناعات الناش ادة   حماي ة إع ر بمرحل ي تم ة بعض القطاعات الت ئة أو حماي ة الصناعات الناش ل، حماي ل، تأهي تأهي

ادة فرض رسوم  ادة أو إع ى شكل زي دد محدودة عل تثنائية لم اذ إجراءات اس ألردن باتخ ة الحق ل ادة فرض رسوم تعطي االتفاقي ادة أو إع ى شكل زي دد محدودة عل تثنائية لم اذ إجراءات اس ألردن باتخ ة الحق ل تعطي االتفاقي
ة   ( ( في المائة   في المائة  ٢٥٢٥ة الزيادة   ة الزيادة   ال تتجاوز نسب  ال تتجاوز نسب  أأجمرآية ويشترط هنا    جمرآية ويشترط هنا     ة  رسوم قيمي الي السنوي         أأوو) ) رسوم قيمي د المتوسط اإلجم الي السنوي         ال يزي د المتوسط اإلجم ال يزي

ذه اإلجراءات عن               ذه اإلجراءات عن              لقيم المستوردات من السلع التي تخضع له ة    ٢٠٢٠لقيم المستوردات من السلع التي تخضع له ة     في المائ ة المتوسط السنوي            في المائ الي قيم ة المتوسط السنوي            من إجم الي قيم  من إجم
تج الصناعي ذا المن توردات له تج الصناعيللمس ذا المن توردات له ع األحوال.  .  للمس ي جمي والوف ع األح ي جمي لعة إذا،،وف ى أي س لعة إذا ال يسمح بفرض أي إجراءات عل ى أي س ا    ال يسمح بفرض أي إجراءات عل ا م م

ر      راءات ذات األث دفوعات واإلج ة أو الم ود الكمي وم والقي يض بالرس ة التخف دء عملي ى ب نوات عل ع س رت أرب ر     م راءات ذات األث دفوعات واإلج ة أو الم ود الكمي وم والقي يض بالرس ة التخف دء عملي ى ب نوات عل ع س رت أرب م
لعة         ك الس ق بتل ا يتعل لعة        المماثل فيم ك الس ق بتل ا يتعل رة                       .  .  المماثل فيم د الفت دتها ثالث سنوات بع رة إضافية م نح األردن فت ة تم إن االتفاقي ذلك ف رة                       آ د الفت دتها ثالث سنوات بع رة إضافية م نح األردن فت ة تم إن االتفاقي ذلك ف آ

اذ إجراءات  ألردن باتخ ا ل ذآورة يسمح خالله ة الم اذ إجراءات االنتقالي ألردن باتخ ا ل ذآورة يسمح خالله ة الم اؤها خالل االنتقالي تم إنش ي ي ق بالصناعات الت تثنائية تتعل اؤها خالل اس تم إنش ي ي ق بالصناعات الت تثنائية تتعل اس
 ..الفترة االنتقاليةالفترة االنتقالية
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 األردن يجوز للمجموعة بشأنها االحتفاظ بمكون زراعي،  األردن يجوز للمجموعة بشأنها االحتفاظ بمكون زراعي، نشؤهانشؤهامم صناعية  صناعية  منتجات منتجاتقائمةقائمةمن نص االتفاقية من نص االتفاقية    ))١١ ( (الملحقالملحق
 ..١١الفقرة الفقرة ) ) ١٠١٠ ( (المادةالمادةكما هو مشار إليه في كما هو مشار إليه في 

 بمكون زراعي كمـا هـو        بمكون زراعي كمـا هـو       االحتفاظاالحتفاظ يجوز بشأنها لألردن      يجوز بشأنها لألردن     التحاد األوروبي التحاد األوروبي اا  منشؤهامنشؤها منتجات صناعية     منتجات صناعية    قائمةقائمة  ))٢٢ ( (الملحقالملحق
 ).).٢٢((الفقرة الفقرة ) ) ١١١١((والمادة والمادة ) ) ٢٢((الفقرة الفقرة ) ) ١٠١٠ ( (المادةالمادة في  في إليهإليهمشار مشار 

 إلى األردن، جـدول تفكيـك        إلى األردن، جـدول تفكيـك       استيرادهااستيرادها يسري بشأنها عند      يسري بشأنها عند     التحاد األوروبي التحاد األوروبي اا  نشؤهانشؤهامم منتجات صناعية     منتجات صناعية    قائمةقائمة  ))٣٣ ( (الملحقالملحق
 ).).٤٤((وو) ) ٣٣((الفقرتين الفقرتين ) ) ١١١١(( في المادة  في المادة إليهإليهفة المشار فة المشار ييالتعرالتعر

 ).).٥٥((فقرة فقرة الال) ) ١١١١(( في المادة  في المادة إليهاإليهامشار مشار   التحاد األوروبيالتحاد األوروبياا  نشؤهانشؤهامم منتجات صناعية  منتجات صناعية قائمةقائمة  ))٤٤ ( (الملحقالملحق
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 )EFTA-اإلفتا (اتفاقية التجارة الحرة بين األردن ودول اتفاقية التجارة الحرة األوروبية  -٥
 

ب ب  مع الجان   مع الجان  ٢٠٠٢٢٠٠٢يناير  يناير  // آانون الثاني   آانون الثاني  ١١  حيز التنفيذ بتاريخ  حيز التنفيذ بتاريخ    ))٣٧((ودول اإلفتا ودول اإلفتا األردن  األردن  ما بين   ما بين     االتفاقيةاالتفاقيةدخلت  دخلت   
لندا  لحين استكمال إجراءات المصادقة الدستورية في آل من النرويج و لحين استكمال إجراءات المصادقة الدستورية في آل من النرويج والسويسريالسويسري لندا أيس اون    وتغطي وتغطي     ..أيس ة التع اون   االتفاقي ة التع االتفاقي

ن      دد م ي ع ة ف اعدة الفني ادي والمس ن     االقتص دد م ي ع ة ف اعدة الفني ادي والمس االت االقتص االتالمج ة      المج ارك واألنظم ؤون الجم ة وش ة الفكري وق الملكي ة       آحق ارك واألنظم ؤون الجم ة وش ة الفكري وق الملكي  آحق
د تواجه بعض       إيالء اهتمام خاص بالقطاعات إيالء اهتمام خاص بالقطاعات إلى إلى  أيضا أيضًا تدعوتدعووالتعليمات الفنية، ووالتعليمات الفنية، و د تواجه بعض       االقتصادية في األردن والتي ق االقتصادية في األردن والتي ق

 ..الجمرآيالجمرآي نتيجة لعملية التكيف الهيكلي لعملية التحرير التجاري والتخفيض  نتيجة لعملية التكيف الهيكلي لعملية التحرير التجاري والتخفيض الصعوباتالصعوبات
 

تدخل   ة، فس ر الزراعي لع غي ا يخص الس تدخل وفيم ة، فس ر الزراعي لع غي ا يخص الس ين األردن ودول اوفيم ة ب ين األردن ودول ا االتفاقي ة ب ز إلإل االتفاقي ا حي ز فت ا حي ذفت ذالتنفي د التنفي ل بع د  الكام ل بع  الكام
 الصناعية   الصناعية  السلع السلع  التجارة في    التجارة في   ا  لتشمل ًا لتشمل عام عام  ١٢١٢  خالل خالل تمتد تمتد س س التي  التي  وو من عملية التحرير التجاري التدريجي  من عملية التحرير التجاري التدريجي االنتهاءاالنتهاء

ة و  ة و والزراعي ات والزراعي ات المنتج مكية المنتج مكية الس ةووالس ةالبحري رى البحري رىاألخ وم دول اوو  . . األخ وم دول اتق ا إلإلتق ا فت اءفت اءبإلغ ى بإلغ رى عل وم األخ ع الرس ى  جمي رى عل وم األخ ع الرس  جمي
الدستورية  الدستورية   اإلجراءات اإلجراءات   في األردن بمجرد دخول االتفاقية حيز التنفيذ واالنتهاء من في األردن بمجرد دخول االتفاقية حيز التنفيذ واالنتهاء منالمصنعةالمصنعة مستورداتها من السلعمستورداتها من السلع

 الصناعية المنتجة في     الصناعية المنتجة في    السلعالسلععلى على   الرسوم الجمرآية الرسوم الجمرآيةتدريجيا  إلغاءتدريجيًا إلغاء األردني، فيتم  األردني، فيتم أما من جانب الطرفأما من جانب الطرف.  .  قرارهاقرارهاإلإل
ذه السلع الصناعية      فتا فتا إلإلدول ادول ا ًا لمجموعات محددة له ذه السلع الصناعية      حيث تقسم إلى ثالث مراحل وفق ا  لمجموعات محددة له ى  ::حيث تقسم إلى ثالث مراحل وفق ى األول  سنوات،   سنوات،  ٤٤خالل  خالل   األول

ا             الصناعيةالصناعية سنة، أما المجموعة الثالثة من المنتجات         سنة، أما المجموعة الثالثة من المنتجات        ١٢١٢والثانية خالل   والثانية خالل    ى تحريره انبين عل ين الج اوض ب دأ التف ا              فيب ى تحريره انبين عل ين الج اوض ب دأ التف  فيب
 .. حيز التنفيذ حيز التنفيذاالتفاقيةاالتفاقية سنوات على دخول  سنوات على دخول ٤٤بعد مضي بعد مضي 

 
ام                           ى أحك اء عل ة بن رة معين تثنائية لفت اذ إجراءات اس ألردن اتخ ام                         فيما يتعلق بالتكيف الهيكلي، من الممكن ل ى أحك اء عل ة بن رة معين تثنائية لفت اذ إجراءات اس ألردن اتخ فيما يتعلق بالتكيف الهيكلي، من الممكن ل
ادة  ادة الم ة ٤٤الم ن االتفاقي ة  م ن االتفاقي ة المفروض    ))٣٨(( م وم الجمرآي ادة الرس كل زي ى ش ة المفروض     عل وم الجمرآي ادة الرس كل زي ى ش راءات    عل ذه اإلج ق ه ن أن تتعل راءات   ة، ويمك ذه اإلج ق ه ن أن تتعل ة، ويمك

ا             ا            االستثنائية بالصناعات الناشئة فقط ثم بعد نفاذ هذه اإلجراءات فإن مجمل الرسوم الجمرآية المضافة التي يطبقه االستثنائية بالصناعات الناشئة فقط ثم بعد نفاذ هذه اإلجراءات فإن مجمل الرسوم الجمرآية المضافة التي يطبقه
ا ال يجوز أن تتجاوز          ا ال يجوز أن تتجاوز         األردن على منتجات منشؤها دول اتفاقية اإلفت ار       ٢٥٢٥األردن على منتجات منشؤها دول اتفاقية اإلفت ين االعتب ى أن يؤخذ بع ة عل ار        في المائ ين االعتب ى أن يؤخذ بع ة عل  في المائ

ى عنصر ال اظ عل ى عنصر الالحف اظ عل نوي   الحف ل الس ون المجم ى أن يك ا، وعل ة اإلفت ي دول اتفاقي ؤها ف ي منش ات الت نوي   تفضيل للمنتج ل الس ون المجم ى أن يك ا، وعل ة اإلفت ي دول اتفاقي ؤها ف ي منش ات الت تفضيل للمنتج
 في المائة من مجمل معدل القيمة السنوية       في المائة من مجمل معدل القيمة السنوية      ٢٠٢٠لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه اإلجراءات أقل من          لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه اإلجراءات أقل من          

ث           نوات بحي الث س ر ث الل آخ ا خ ن دول اإلفت أ م ناعية ذات منش ات الص ن المنتج توردات م ث          للمس نوات بحي الث س ر ث الل آخ ا خ ن دول اإلفت أ م ناعية ذات منش ات الص ن المنتج توردات م وافر  للمس تم ت وافر   ي تم ت  ي
ود                       . . إحصاءات حولها إحصاءات حولها  ع الرسوم والقي اء جمي د إلغ ود                     وتشير االتفاقية إلى أنه إذا مضت مدة تزيد عن أربع سنوات بع ع الرسوم والقي اء جمي د إلغ وتشير االتفاقية إلى أنه إذا مضت مدة تزيد عن أربع سنوات بع

ا                        تثنائية فيم المنتج، ال يجوز تطبيق أي إجراءات اس ا                       الكمية أو الرسوم أو اإلجراءات ذات األثر المماثل المتعلقة ب تثنائية فيم المنتج، ال يجوز تطبيق أي إجراءات اس الكمية أو الرسوم أو اإلجراءات ذات األثر المماثل المتعلقة ب
 . . يتعلق بالمنتجيتعلق بالمنتج

 
 األمريكية المتحدة األردن والواليات  -٦

 
ة تجارة حرة               ة منطق ة تجارة حرة             صدقت المملكة األردنية الهامشية على اتفاقية إقام ة منطق ات المتحدة         ))٣٩((صدقت المملكة األردنية الهامشية على اتفاقية إقام ين الوالي ا وب ات المتحدة          بينه ين الوالي ا وب  بينه

م            ٢٠٠١٢٠٠١ لسنة    لسنة   ٢٤٢٤ رقم    رقم   ))٤٠((األمريكية وقد أدرج ذلك تحت قانون     األمريكية وقد أدرج ذلك تحت قانون      دة الرسمية رق م             الصادر في الجري دة الرسمية رق اريخ   ٤٤٩٦٤٤٩٦ الصادر في الجري اريخ    بت  بت
لعية،               وشملت االتفاقية آما ذآرن   وشملت االتفاقية آما ذآرن     . . ٢٠٠١٢٠٠١  وويولييولي// تموز  تموز ١٦١٦ ر التجارة الس ود حول تحري لعية،               ا في المقدمة، إضافة إلى بن ر التجارة الس ود حول تحري ا في المقدمة، إضافة إلى بن

مع مالحق خاصة بالرسوم   مع مالحق خاصة بالرسوم    اإللكترونية،اإللكترونية، حماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارةحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارةموادا  محددة  حول موادًا محددة  حول 
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لعية         . .  قواعد المنشأ   قواعد المنشأ  وتطبيقوتطبيقالجمرآية وااللتزامات في القطاعات الخدمية      الجمرآية وااللتزامات في القطاعات الخدمية       لعية       وبشكل عام بالنسبة للتجارة الس ك   وبشكل عام بالنسبة للتجارة الس ك   ، هنال ، هنال
ة   رة انتقالي ة  فت رة انتقالي دتها فت دتها م ة  ١٠١٠م ة الرسوم الجمرآي ة   سنوات آحد أقصى إلزال ة الرسوم الجمرآي ًا للجدول    ؛؛ سنوات آحد أقصى إلزال ا  للجدول  ووفق ك الرسوم ، ، ٣٣ووفق ك الرسوم يجري تفكي يجري تفكي

 ..متماثلةمتماثلةخالل تلك الفترة بصورة خالل تلك الفترة بصورة الجمرآية الجمرآية 
 

 تفكيك التعريفات في اتفاقية األردن والواليات المتحدة األمريكية  -٦الجدول 
 

 الرسم الجمرآيالرسم الجمرآي التعريفةالفترة الزمنية إلزالة  آيفية التخفيض
  %) %)٥٥((وأقل من أو تساوي وأقل من أو تساوي  %)  %) صفرصفر((من من  أآبرأآبر ننااسنتسنت نناامتساويمتساوي ننااقسطقسط
  %) %)١٠١٠((وأقل من أو تساوي وأقل من أو تساوي  %)  %) ٥٥((من من  أآبرأآبر سنواتسنوات ٤٤ أقساط متساويةأقساط متساوية أربعةأربعة
  %) %)٢٠٢٠((وأقل من أو تساوي وأقل من أو تساوي  %)  %) ١٠١٠ ( (منمن  أآبرأآبر سنواتسنوات ٥٥  متساوية متساويةأقساطأقساط  خمسةخمسة
  %) %)٢٠٢٠ ( (منمن  أآبرأآبر سنواتسنوات  ١٠١٠  متساوية متساويةأقساطأقساط  عشرةعشرة
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ا   الخاصة الخاصة    الرسوم الجمرآية الرسوم الجمرآيةجداولجداولالطرفين المتعلقة بالتخفيضات الجمرآية في الطرفين المتعلقة بالتخفيضات الجمرآية في  التزاماتالتزامات وتقعوتقع  ا    بكل منهم  بكل منهم

ة      ا ًاأن هناك عددأن هناك عدد إالإال  . . االتفاقيةاالتفاقية مالحقمالحقفي إطار في إطار  ة مختلف ة زمني ة       من السلع تخضع لجدول ة مختلف ة زمني  رسوم رسوم للللتفكيك  تفكيك  من حيث ال  من حيث ال   من السلع تخضع لجدول
ى مثل اللحوم والدواجن والسيارات مثل اللحوم والدواجن والسيارات  الجمرآية،الجمرآية، ى ذات المنشأ األمريكي المصدرة إل اً     األردن،األردن، ذات المنشأ األمريكي المصدرة إل تج حالي ا     والسلع التي تن تج حالي   والسلع التي تن

ة   ناعية المؤهل اطق الص ي المن ة  ف ناعية المؤهل اطق الص ي المن ا (QIZ) ف اوغيره ات        ..وغيره ن االختالف دد م ك ع ام، هنال ه ع ات    وبوج ن االختالف دد م ك ع ام، هنال ه ع  وبوج
اطق الصناعية                   ) ) ٤٤الجدول  الجدول  (( نهج المن ين م ا ب اج م ات اإلنت انوني ومتطلب اطق الصناعية                   من حيث الرسوم والحصص واإلطار الق نهج المن ين م ا ب اج م ات اإلنت انوني ومتطلب من حيث الرسوم والحصص واإلطار الق

 : : المؤهلة واتفاقية التجارة الحرة وهي على النحو التاليالمؤهلة واتفاقية التجارة الحرة وهي على النحو التالي
 

  مقارنة ما بين المناطق الصناعية واتفاقية التجارة الحرة -٧الجدول 
 

 الموضوع الموضوع  المؤهلةالمناطق الصناعية  اتفاقية التجارة الحرة
وجود لجداول نحو إزالة آاملة للرسوم بشكل 

  سنوات ١٠تدريجي خالل 
 وضع الرسوم والحصص الجمرآية المنتجات آلها معفاة

 النشاطات  تشمل فقط النشاطات الصناعية تشمل النشاطات الصناعية والخدمات 
اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة 

 ردن األمريكية واأل
 -اتفاقية التجارة الحرة إسرائيل
 والواليات المتحدة األمريكية

 اإلطار القانوني 

Input requirements متطلبات اإلنتاج  في المائة أردني١١٫٧  في المائة أردني في إطار التفاوض ٣٥
 النطاق الجغرافي للتغطية أراضي محددة ضمن األردن آامل الدولة
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ى                         ٢٢ويشير الملحق   ويشير الملحق     ة عل دريجيًا رسومه الجمرآي ل ت ى آل طرف أن يزي ين عل ه يتع ى أن ة إل ى                          من االتفاقي ة عل دريجيا  رسومه الجمرآي ل ت ى آل طرف أن يزي ين عل ه يتع ى أن ة إل  من االتفاقي

ر رف اآلخ ن الط أ م لع ذات المنش رالس رف اآلخ ن الط أ م لع ذات المنش ة   . . الس ذه االتفاقي ات ه ق ولغاي ذا الملح ي ه الطرف ف اص ب دول الخ ة والج ذه االتفاقي ات ه ق ولغاي ذا الملح ي ه الطرف ف اص ب دول الخ  والج
ة             . .  من االتفاقية   من االتفاقية  ٢٢السلعة المبينة في الملحق     السلعة المبينة في الملحق     " " شأشأسلعة ذات من  سلعة ذات من  ""يقصد بـ   يقصد بـ    ادئ منظم ة مب ذه االتفاقي ة           وآذلك تراعي ه ادئ منظم ة مب ذه االتفاقي وآذلك تراعي ه

ادة   ((التجارة العالمية من حيث  المعاملة الوطنية        التجارة العالمية من حيث  المعاملة الوطنية         ادة   الم ام       ) ) ٣٣الم ام       من الغات لع ادة        ١٩٩٤١٩٩٤من الغات لع تم تضمين الم ادة         وي تم تضمين الم ة     ٣٣ وي ة      من اتفاقي  من اتفاقي
ام    ام   الغات لع ا بحيث تكون جزءًا منه    ١٩٩٤١٩٩٤الغات لع واردة عليه ا بحيث تكون جزءا  منه     المالحظات التفسيرية ال واردة عليه ه ال     . . اا المالحظات التفسيرية ال ا تجدر المالحظة أن ه ال   وهن ا تجدر المالحظة أن وهن

ذلك في                         م يسمح ب ذلك في                        يجوز ألي طرف أن يستحدث رسمًا جمرآيًا أو قيدًا آميًا على الواردات من الطرف اآلخر ما ل م يسمح ب يجوز ألي طرف أن يستحدث رسما  جمرآيا  أو قيدا  آميا  على الواردات من الطرف اآلخر ما ل
اة الملحق            ك مع مراع اة الملحق           هذه االتفاقية، وذل ك مع مراع ة   وفي حين أن      وفي حين أن        . . ٢٢هذه االتفاقية، وذل ذه االتفاقي ة   ه ذه االتفاقي د سمحت ب     ه د سمحت ب      ق ادة  ق ادة زي ة   زي ة    الصادرات األردني ، ،  الصادرات األردني

 بفعل هذه االتفاقية تزايد في المستوردات من     بفعل هذه االتفاقية تزايد في المستوردات من    األردنيةاألردنيةفيض في الرسوم الجمرآية فيض في الرسوم الجمرآية نه وفي حال نتج عن التخ نه وفي حال نتج عن التخ أأ  نرىنرى
ابهة أو المنافسة،               يتسببيتسببالسلع األمريكية المنشأ بما     السلع األمريكية المنشأ بما      ة من السلع المش ابهة أو المنافسة،                بضرر أو قد يتسبب بضرر للصناعة المحلي ة من السلع المش  بضرر أو قد يتسبب بضرر للصناعة المحلي
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ق  ق يح ألردنيح ألردنل ن       ل توردة م لع المس د الس ة ض دابير حماي اذ ت ة اتخ ب االتفاقي ن        بموج توردة م لع المس د الس ة ض دابير حماي اذ ت ة اتخ ب االتفاقي   بموج
ة تستهدف    عاما  عامًا١٥١٥على فترة سماح مدتها على فترة سماح مدتها  حصلحصل األردن قداألردن قد حيث أن  حيث أن منشأ أمريكيمنشأ أمريكي ة تستهدف    التخاذ تدابير حماي ى وجه    التخاذ تدابير حماي ى وجه   عل عل
ة  التجارة التجارة  السماح تطبق تدابير الحماية في إطار منظمة  السماح تطبق تدابير الحماية في إطار منظمة فترةفترة  وبعد انتهاء   وبعد انتهاء .. األمريكية األمريكيةالوارداتالوارداتالخصوص الخصوص  ة العالمي .  .  العالمي

 .. للصناعات الناشئة للصناعات الناشئة تولي االتفاقية اعتبارات خاصة تولي االتفاقية اعتبارات خاصة،،الحمايةالحماية تطبيق تدابيرتطبيق تدابيرأخيرا ، وبصدد أخيرًا، وبصدد وو
 

 االلتزامات الخاصة بالسلع الزراعية  -باء
 

 منظمة التجارة العالمية  -١
 

ة بنحو نسبة                          ة الزراعي ربط الخطوط التعريفي ام األردن ب ة ق ة التجارة العالمي ة بنحو نسبة                        تطبيقًا اللتزاماته في منظم ة الزراعي ربط الخطوط التعريفي ام األردن ب ة ق ة التجارة العالمي تطبيقا  اللتزاماته في منظم
ة المربوط                . .  في المائة   في المائة  ١٠٠١٠٠ ة السلع الزراعي غ المتوسط البسيط لتعريف ة المربوط              وقد بل ة السلع الزراعي غ المتوسط البسيط لتعريف ة، في       ٢٣٫٧٢٣٫٧ حوالي     حوالي    ))٤١((ةةوقد بل ة، في        في المائ  في المائ

ة             ة المطبق غ المتوسط البسيط للتعريف ة            حين بل ة المطبق غ المتوسط البسيط للتعريف ام        ١٩٫٦١٩٫٦حين بل ة لع ام         في المائ ة لع ة المربوطة        ٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائ م التعريفي د مثلت القم ة المربوطة        ، وق م التعريفي د مثلت القم ، وق
والي  والي ح ة  ٣٫٥٣٫٥ح لع الزراعي ة للس وط التعريفي ن الخط ة م ي المائ ة   ف لع الزراعي ة للس وط التعريفي ن الخط ة م ي المائ ة   .. ف ات القيمي ت التعريف د مثل ا وق ة  وآم ات القيمي ت التعريف د مثل ا وق م ))٤٢(( وآم م  معظ  معظ

ات المربوطة نسبة        التعريفات، وقد بلغ الحد األقص     التعريفات، وقد بلغ الحد األقص      ات المربوطة نسبة        ى للتعريف ات        ٢٠٠٢٠٠ى للتعريف غ الحد األقصى للتعريف ا بل ة بينم ات         في المائ غ الحد األقصى للتعريف ا بل ة بينم  في المائ
ى             .. في المائة في المائة١٨٠١٨٠المطبقة حوالي  المطبقة حوالي   بعض المنتجات فتصل إل ات المربوطة بالنسبة ل ى         أما معدالت التعريف بعض المنتجات فتصل إل ات المربوطة بالنسبة ل   ١٠٥٫٨١٠٥٫٨أما معدالت التعريف

ة و  روبات الروحي ة للمش ي المائ ة و ف روبات الروحي ة للمش ي المائ غ و ١٣٥٫٦١٣٥٫٦ف ة للتب ي المائ غ و  ف ة للتب ي المائ ة و ٢٤٫٣٢٤٫٣ ف ة للفاآه ي المائ ة و  ف ة للفاآه ي المائ ي ٢٠٫٥٢٠٫٥ ف ي  ف   ف
بن والشاي        الال بن ومشتقات ال بن والشاي        مائة لل بن ومشتقات ال د                      . . مائة لل ي واألردن ق اد األوروب ين االتح ة الشراآة ب ى أن اتفاقي ارة إل د                    وتجدر اإلش ي واألردن ق اد األوروب ين االتح ة الشراآة ب ى أن اتفاقي ارة إل وتجدر اإلش

 ..شملت بعضا  من هذه المنتجات في بعض اللوائح السلبيةشملت بعضًا من هذه المنتجات في بعض اللوائح السلبية
 

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -٢
 

رى           ة الحرة الكب رى         بدخول منطقة التجارة العربي ة الحرة الكب رة من      ))٤٣((بدخول منطقة التجارة العربي ة األخي رة من       المرحل ة األخي  مراحل التخفيض الجمرآي مع          مراحل التخفيض الجمرآي مع          المرحل
 قد دخلت   قد دخلت  ٢٠٠٥٢٠٠٥، من المفترض أن تزال اللوائح الموسمية وأن تعتبر السلع الزراعية ببداية عام    ، من المفترض أن تزال اللوائح الموسمية وأن تعتبر السلع الزراعية ببداية عام    ٢٠٠٥٢٠٠٥بداية عام   بداية عام   

مرحلة التحرير الشامل إللغاء آافة الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل باستثناء ما قد تنص                مرحلة التحرير الشامل إللغاء آافة الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل باستثناء ما قد تنص                
ات الثنائ   ه بعض االتفاقي ات الثنائ  علي ه بعض االتفاقي ة علي ة ي ي         ..ي ة ف ر التجارة في السلع الزراعي اه تحري الطبع تختلف التزامات األردن تج ي        وب ة ف ر التجارة في السلع الزراعي اه تحري الطبع تختلف التزامات األردن تج  وب

ارة   ة التج ة واتفاقي ارة العالمي ة التج ات منظم ه بموجب اتفاقي رى عن التزامات ة الكب ارة الحرة العربي ة التج ارة  منطق ة التج ة واتفاقي ارة العالمي ة التج ات منظم ه بموجب اتفاقي رى عن التزامات ة الكب ارة الحرة العربي ة التج منطق
ر    ث ي ة حي راآة األوروبي ة الش ن اتفاقي ذلك ع ة، وآ دة األمريكي ات المتح ع الوالي رة م ر   الح ث ي ة حي راآة األوروبي ة الش ن اتفاقي ذلك ع ة، وآ دة األمريكي ات المتح ع الوالي رة م دد الح دد د ع  د ع

ة                ة               ال يستهان به من الحصص الكمية والموسمية فيما بين األردن واالتحاد األوروبي وآذلك مع بعض الدول العربي ال يستهان به من الحصص الكمية والموسمية فيما بين األردن واالتحاد األوروبي وآذلك مع بعض الدول العربي
 ). ).  الثنائية الثنائيةاالتفاقياتاالتفاقياتراجع راجع ((ضمن بنود اتفاقيات ثنائية جانبية ضمن بنود اتفاقيات ثنائية جانبية 

 
 
 

 اتفاقية اغادير  -٣
 

                                                      
 ). ). عالهعاله أ أ٢٩٢٩انظر الحاشية انظر الحاشية  ( (٢٠٠٤٢٠٠٤ منظمة التجارة العالمية لعام  منظمة التجارة العالمية لعام لتقريرلتقرير وفقا   وفقاً ) ) 41(( 

  الصادر عـن منظمـة التجـارة العالميـة بتـاريخ             الصادر عـن منظمـة التجـارة العالميـة بتـاريخ            ٢٠٠٥٢٠٠٥ النسب وفقا  للبيانات الصادرة عن تقرير التجارة العالمية عام            النسب وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير التجارة العالمية عام           ) ) 42(( 
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥  وويونييوني// حزيران حزيران٣٠٣٠

 . .  كافة الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية باستثناء الجزائر وجزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا كافة الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية باستثناء الجزائر وجزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا) ) 43(( 
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ة،       بعد اإلطالع على مدى االلتزامات الواردة في آل من منظمة التجارة ال            بعد اإلطالع على مدى االلتزامات الواردة في آل من منظمة التجارة ال              ة والشراآة األوروبي ة،       عالمي ة والشراآة األوروبي من  من  عالمي
ة         ان التعريف بأهمي ة        األهمية بمك ان التعريف بأهمي دأ   األهمية بمك دأ   المب ة              التراآم التراآم المب ذه االتفاقي أ في ه ة              ي بالنسبة لقواعد المنش ذه االتفاقي أ في ه ا حيث   حيث   ي بالنسبة لقواعد المنش ا أنه  تعمل بشكل      تعمل بشكل     أنه

رى           ة  ة  مكمل التفاقي  مكمل التفاقي   ة الكب ة التجارة الحرة العربي رى           منطق ة الكب ة التجارة الحرة العربي ة     منطق ات التجاري ة     واالتفاقي ات التجاري ا          واالتفاقي ديًال عنه ة وال تشكل ب ا          الحرة الثنائي ديال  عنه ة وال تشكل ب   . . الحرة الثنائي
ى    ١١المصنفة في الفصول من     المصنفة في الفصول من     مثال   مثًال  الزراعية المصنعة،   الزراعية المصنعة،   السلع  السلع  الزراعية و الزراعية و بالنسبة للسلع   بالنسبة للسلع   فف ى     إل  من النظام المنسق        من النظام المنسق       ٢٤٢٤ إل

(Harmonized System)  دول ين ال ادل التجاري ب ة التب ير وتنمي ة تيس ذي التفاقي امج التنفي ًا للبرن ا وفق تم تحريره دول   ي ين ال ادل التجاري ب ة التب ير وتنمي ة تيس ذي التفاقي امج التنفي ا  للبرن ا وفق تم تحريره  ي
 ..العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية آبرىالعربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية آبرى

 
 األوروبيةالشراآة األردنية   -٤

 
ة      ياق االتفاقي ي س ة ف ود المدرج رق البن ة    تتط ياق االتفاقي ي س ة ف ود المدرج رق البن ول   ))٤٤((تتط ة وح لع الزراعي ى الس ول    إل ة وح لع الزراعي ى الس ام  إل ام  أحك ري أحك ريتس ى تس ى  عل   عل

ات  ات المنتج يالمنتج يالت ي  الت أ ف ي   تنش أ ف ن   تنش ل م ن  آ ل م ة آ ة المجموع ة المجموع ة األوروبي اولوو    ..واألردنواألردناألوروبي اولتتن ات    تتن دم للمنتج اء المق ة اإلعف ات     االتفاقي دم للمنتج اء المق ة اإلعف  االتفاقي
ة           سلع زرا  سلع زرا  : : الزراعية األردنية الذي يمكن تصنيفه في أربع أنواع، أوال        الزراعية األردنية الذي يمكن تصنيفه في أربع أنواع، أوال         اة من الضرائب الجمرآي ة معف ة           عي اة من الضرائب الجمرآي ة معف دون  ووعي دون  ب ب

ة والبامي   مل الملوخي ة وتش ددات زمني ة أو مح ة والبامي  حصص جمرآي مل الملوخي ة وتش ددات زمني ة أو مح ل،  ةةحصص جمرآي واع الفلف ل،   وبعض أن واع الفلف ور، وو وبعض أن ور، التم   تتوالخضرواوالخضرواالتم
اة    : :  ثانيا   ثانياً ). ). يخضع لضريبة دخول  يخضع لضريبة دخول  ففالبرتقال  البرتقال  أما عصير   أما عصير   ((ريب فروت،   ريب فروت،   غغالالووعصير الحمضيات،   عصير الحمضيات،   ووالمجففة،  المجففة،   اة    سلع معف سلع معف

ددات آمي    دون مح ة ب وم الجمرآي ن الرس ددات آمي   م دون مح ة ب وم الجمرآي ن الرس ود  م ع وج ن م ود  ة ولك ع وج ن م اء  ة ولك مية لإلعف ة موس اء  روزنام مية لإلعف ة موس دورة، روزنام مل البن دورة،  وتش مل البن  وتش
ة                  : : ثالثا ثالثًا  . .  وغيرها  وغيرها فل الحلو فل الحلو للالفالفووالباذنجان،  الباذنجان،  وو ة مع وجود محددات آمي اة من الرسوم الجمرآي ة                  سلع معف ة مع وجود محددات آمي اة من الرسوم الجمرآي ة  سلع معف ة  وروزنام وروزنام

ة ةزمني دة، زمني ا الجدي مل البطاط دة،  وتش ا الجدي مل البطاط ار القطف، وو وتش ار القطف، أزه ونالخس، الخس، ووأزه ونوالهلي ه المصنعة، وو، ، والهلي ه المصنعة، الخضار والفواآ ون ووالخضار والفواآ ون معج معج
ا مع تخفيض                  : : ورابعا ورابعًا    .. والفراولة  والفراولة البندورةالبندورة ي له ة وجدول زمن ة جمرآي ى حصص آمي ا مع تخفيض                  سلع اتفق عل ي له ة وجدول زمن ة جمرآي ى حصص آمي الرسوم  الرسوم  في  في  سلع اتفق عل

د     آما    آما     .. والليمون  والليمون ،، والمندرين  والمندرين ،، والجوافة  والجوافة ،،ااغغ والمان  والمان ،، والتين  والتين ،، والبصل  والبصل ،،الجمرآية وتشمل الجزر  الجمرآية وتشمل الجزر   د    وأنه ق اد    وأنه ق اد    وافق االتح وافق االتح
 ..ألوروبي معفاة من الجماركألوروبي معفاة من الجماركاألوروبي على إدخال الجبنة البيضاء ذات المنشأ األردني إلى االتحاد ااألوروبي على إدخال الجبنة البيضاء ذات المنشأ األردني إلى االتحاد ا

 
م   ول رق ب البروتوآ ًا حس ك طبع رة، وذل اءات آبي دم األردن إعف م يق م ول ول رق ب البروتوآ ا  حس ك طبع رة، وذل اءات آبي دم األردن إعف م يق ذي ) ) ٢٢((ول ة ال ق باالتفاقي ذي الملح ة ال ق باالتفاقي  الملح

 . . يبين الرسوم الجمرآية التي يفرضها األردن على منتجات زراعية محدودةيبين الرسوم الجمرآية التي يفرضها األردن على منتجات زراعية محدودة
 

 اتفاقية اإلفتا  -٥
 

ة   ١٣١٣ووفقا  للمادة ووفقًا للمادة  مع األردن  مع األردن ))٤٥((في الجانب الزراعي تنص اتفاقية اإلفتا في الجانب الزراعي تنص اتفاقية اإلفتا   ان بتنمي ة    لالتفاقية أن يلتزم الطرف ان بتنمي  لالتفاقية أن يلتزم الطرف
التبادل التجاري الزراعي وذلك باتخاذ تدابير لتطبيق أية ضرائب داخلية أو رسوم أو أنظمة أخرى وذلك بموجب          التبادل التجاري الزراعي وذلك باتخاذ تدابير لتطبيق أية ضرائب داخلية أو رسوم أو أنظمة أخرى وذلك بموجب          

ة         ٣٣المادة  المادة   ة ذات العالق ة التجارة العالمي ات منظم اق الغات واتفاقي ة          من اتف ة ذات العالق ة التجارة العالمي ات منظم اق الغات واتفاقي اع من        . .  من اتف ذا ال يجوز للمصدرين االنتف اع من      ل ذا ال يجوز للمصدرين االنتف ل
ر        إإ رة وغي رائب المباش دار الض ن مق د ع ي تزي ة الت رائب الداخلي رادات الض ر        ي رة وغي رائب المباش دار الض ن مق د ع ي تزي ة الت رائب الداخلي رادات الض  ي

ًا ب الجانبان الجانبان  أبدىأبدىآذلك آذلك   . . المفروضة على المنتجات المصدرة إلى إقليم أحد الطرفينالمفروضة على المنتجات المصدرة إلى إقليم أحد الطرفين ا  ب في هذه االتفاقية اهتمام تطوير  تطوير  في هذه االتفاقية اهتمام
اق  وعلى أساس ذلك تم  وعلى أساس ذلك تم ،،بشكل ثنائيبشكل ثنائيوذلك وذلك الزراعية، الزراعية،  المنتجاتالمنتجات التجارة بينهما فيالتجارة بينهما في اق االتف ين ا االتف ين ا  ب ألردن وآل من دول   ألردن وآل من دول    ب

ة ةة هذه االتفاقي  هذه االتفاقي وبموجبوبموجب   التجاري التجاريفتا على ترتيبات خاصة بتبادل المنتجات الزراعية لتسهيل قيام التبادل   فتا على ترتيبات خاصة بتبادل المنتجات الزراعية لتسهيل قيام التبادل   إلإلاا ة  الثنائي   ،، الثنائي
ى ىتحظ ة  تحظ ة خاص ة األردني ات الزراعي ة   المنتج ة خاص ة األردني ات الزراعي ار المنتج ارالخض ة الخض ه الطازج ة  والفواآ ه الطازج منها  والفواآ ن ض منها وم ن ض  وم

ر من المنتجات       بالنسبة ل  بالنسبة ل    تصل تصل ية  ية   جمرآ  جمرآ وبإعفاءاتوبإعفاءاتتفضيلية  تفضيلية  خاصة و خاصة و زيت الزيتون بمعاملة    زيت الزيتون بمعاملة    منتجات مثل   منتجات مثل    ر من المنتجات       لكثي ى لكثي ى إل   إل
 ..في أسواق اإلفتافي أسواق اإلفتا الكامل  الكامل اإلعفاءاإلعفاءحد حد 
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 االتفاقية الثنائية بين األردن والواليات المتحدة األمريكية  -٦
 

دأ                          ار مب ين االعتب ة ومع األخذ بع ات المتحدة األمريكي ين األردن والوالي دأ                        بموجب اتفاقية التجارة الحرة ب ار مب ين االعتب ة ومع األخذ بع ات المتحدة األمريكي ين األردن والوالي بموجب اتفاقية التجارة الحرة ب
ة،        الدولة األآثر رعاية بي   الدولة األآثر رعاية بي    ة،        ن هاتين الدولتين، وهما عضوان في منظمة التجارة العالمي ة     تخضع تخضع ن هاتين الدولتين، وهما عضوان في منظمة التجارة العالمي ة   الصادرات األردني الصادرات األردني

ة  ا الزراعي ة ومنه ا الزراعي ةومنه دة لحصص آمي ات المتح ى الوالي ةإل دة لحصص آمي ات المتح ى الوالي ة الإل ع نهاي ة م ون عرضة لإلزال ا سوف تك ر أنه ة ال، غي ع نهاي ة م ون عرضة لإلزال ا سوف تك ر أنه نة ، غي نة س س
اذ اريخ نف اذالعاشرة من ت اريخ نف ة العاشرة من ت ةاالتفاقي ذه السلع.  .  االتفاقي ى ه ة عل لعومن األمثل ذه الس ى ه ة عل ببعض منتجات الحليب: : ومن األمثل ا، ومصنومصن  ،،بعض منتجات الحلي ا، عات البطاط عات البطاط

غ و   و  و ،، والقطن  والقطن ،، والفول السوداني   والفول السوداني  ،،والسكروالسكر غ و  التب ا التب ا غيره ى داخل                     ..غيره ذه المنتجات إل تيراد ه ى أن اس ارة إل ى داخل                 وتجدر اإلش ذه المنتجات إل تيراد ه ى أن اس ارة إل وتجدر اإلش
ا               ا              الواليات المتحدة يتطلب رخصًا مسبقة يتم الحصول عليها من وزارة الزراعة األمريكية وهي قابلة للتجديد طالم الواليات المتحدة يتطلب رخصا  مسبقة يتم الحصول عليها من وزارة الزراعة األمريكية وهي قابلة للتجديد طالم

 ..استوفت الشروط ومتطلبات االستيراداستوفت الشروط ومتطلبات االستيراد
 

نص  نصوت ة وت ل الزراعي ناعية ب ات الص ط للمنتج يس فق ر ل ق التحري رورة تحقي ى ض ًا عل ة أيض ة  االتفاقي ل الزراعي ناعية ب ات الص ط للمنتج يس فق ر ل ق التحري رورة تحقي ى ض ا  عل ة أيض   االتفاقي
، ووفقا  للتخفيض الجمرآي     ، ووفقًا للتخفيض الجمرآي     ٢٠١٠٢٠١٠أيضا  خالل عشر سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ، أي بنهاية عام              أيضًا خالل عشر سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ، أي بنهاية عام              

ابقًا  دد س ابقا  المح دد س دول ((المح دول الج د س ) ) ٣٣الج ى ح تج عل ية المن ة وحساس يض طبيع ى أن يراعي التخف د س عل ى ح تج عل ية المن ة وحساس يض طبيع ى أن يراعي التخف بة للطرفين عل بة للطرفين واء بالنس واء بالنس
ومثال على ذلك، فإن الرسوم المطبقة حاليا  على المشروبات سوف يتوقف             ومثال على ذلك، فإن الرسوم المطبقة حاليًا على المشروبات سوف يتوقف             : : باإلضافة إلى حماية التصنيع المحلي    باإلضافة إلى حماية التصنيع المحلي    

ى      ة عل ة االنتقالي اء المرحل ع انته ا م ي عليه يض الجمرآ ى     التخف ة عل ة االنتقالي اء المرحل ع انته ا م ي عليه يض الجمرآ ة و ٨٠٨٠التخف ي المائ ة و  ف ي المائ وم   ٢٢٢٢ ف ة بالرس ة مقارن ي المائ وم    ف ة بالرس ة مقارن ي المائ  ف
ة، فيشملها          ..ثر رعاية ثر رعاية الجمرآية المطبقة بموجب مبدأ الدولة األآ     الجمرآية المطبقة بموجب مبدأ الدولة األآ      ة، فيشملها         أما المنتجات الحساسة الخاصة بصناعات أردني  أما المنتجات الحساسة الخاصة بصناعات أردني

ة               دواجن، والمشروبات الروحي ل اللحوم، وال ة              تخفيض سريع في السنوات األخيرة مث دواجن، والمشروبات الروحي ل اللحوم، وال  ونسبة للجانب التصديري        ونسبة للجانب التصديري         ..تخفيض سريع في السنوات األخيرة مث
ا بشكل أسرع مم                    ا بشكل أسرع مم                   الخاص باألردن، هنالك أيضًا منتجات تعتبر ذات أولوية فيتم تخفيض التعريفة الجمرآية عليه ا ا الخاص باألردن، هنالك أيضا  منتجات تعتبر ذات أولوية فيتم تخفيض التعريفة الجمرآية عليه

دورة         ٣٣أورده الجدول   أورده الجدول    ة آالبن دورة          المتعلق بالتخفيضات المرحلية، منها على سبيل الذآر وليس الحصر منتجات زراعي ة آالبن  المتعلق بالتخفيضات المرحلية، منها على سبيل الذآر وليس الحصر منتجات زراعي
ات المتحدة، من المنتجات التي تستحوذ                   ..ومصنعاتها، والفطر، والبصل، ومحضرات الكاآاو    ومصنعاتها، والفطر، والبصل، ومحضرات الكاآاو     ا بالنسبة للوالي ات المتحدة، من المنتجات التي تستحوذ                  أم ا بالنسبة للوالي  أم

ة    على أولوية هنالك منتجات مصنعة من الذرة، والعسل الطبيعي،       على أولوية هنالك منتجات مصنعة من الذرة، والعسل الطبيعي،        ة وبعض المحضرات الغذائي ة    واللحوم المفروم ة وبعض المحضرات الغذائي   . . واللحوم المفروم
ة بشموليتها             وبشكل عام، فإن    وبشكل عام، فإن     ة الشراآة األوروبي ة بشموليتها             هذه االتفاقية بين األردن والواليات المتحدة قد تميزت عن اتفاقي ة الشراآة األوروبي هذه االتفاقية بين األردن والواليات المتحدة قد تميزت عن اتفاقي

ة                   ة                  من حيث نطاق التخفيض الجمرآي الخاص بها فيما يخص المنتجات الزراعية، حيث نصت على تغطيات جزئي من حيث نطاق التخفيض الجمرآي الخاص بها فيما يخص المنتجات الزراعية، حيث نصت على تغطيات جزئي
ة آحال         وحصص موسمية هامة    وحصص موسمية هامة     ة آحال         وأشمل في هذا الصدد مما ال يحد من فرص دخول الكثير من المنتجات الزراعي وأشمل في هذا الصدد مما ال يحد من فرص دخول الكثير من المنتجات الزراعي

 ..النفاذ أحيانا  إلى األسواق األوروبيةالنفاذ أحيانًا إلى األسواق األوروبية
 

 التزامات التجارة في الخدمات  -جيم
 

 منظمة التجارة العالمية  -١
 

ا        مدى الصعوبة في المفاوضات       مدى الصعوبة في المفاوضات      ))٤٦((يبين جدول االلتزامات األردني في التجارة في الخدمات       يبين جدول االلتزامات األردني في التجارة في الخدمات         ام به ا        التي ق ام به  التي ق
ا المجموعة حيث أدرج األردن في جداول               ا المجموعة حيث أدرج األردن في جداول              األردن في صدد تحرير التجارة في الخدمات والتي آانت قد قامت به األردن في صدد تحرير التجارة في الخدمات والتي آانت قد قامت به

ات     امل لقطاع به ش رًا ش ه تحري ات    التزامات امل لقطاع به ش را  ش ه تحري ت ))٤٧((التزامات ت  بلغ االت،      ١١١١ بلغ ة، واالتص ال التجاري دمات األعم ا خ ًا منه االت،       قطاع ة، واالتص ال التجاري دمات األعم ا خ ا  منه  قطاع
ا      والتشييد، والتوزيع، والخدمات التعليمية والسياحية، وخ     والتشييد، والتوزيع، والخدمات التعليمية والسياحية، وخ      ا      دمات الحاسوب وما يتصل به ى          . . دمات الحاسوب وما يتصل به اذ إل ق بالنف ا يتعل ى        وفيم اذ إل ق بالنف ا يتعل وفيم

 الوطنية، فقد تمت إزالة القيود لكل نمط من أنماط التوريد عبر الحدود واالستهالك في الخارج       الوطنية، فقد تمت إزالة القيود لكل نمط من أنماط التوريد عبر الحدود واالستهالك في الخارج      ةةاألسواق والمعامل األسواق والمعامل 
ي    املون ف اء والصيادلة الع ل األطب ي تتصل بوجوب أن يحم ود الت دا بعض القي ا ع اري فيم ود التج ي   ونمط الوج املون ف اء والصيادلة الع ل األطب ي تتصل بوجوب أن يحم ود الت دا بعض القي ا ع اري فيم ود التج ونمط الوج
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ة، حيث              آذلك األمر   آذلك األمر   وو  . . ن الجنسية األردنية  ن الجنسية األردنية  األرداألرد ة، حيث              في آل من قطاعات الصحة والمستشفيات والخدمات االجتماعي في آل من قطاعات الصحة والمستشفيات والخدمات االجتماعي
أدرج األردن التزامات تمت إزالة القيود عليها من حيث أنماط التوريد عبر الحدود واالستهالك في الخارج ونمط         أدرج األردن التزامات تمت إزالة القيود عليها من حيث أنماط التوريد عبر الحدود واالستهالك في الخارج ونمط         

دًا أقصى من نسبة             الوجود التجاري في آل من النفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية،           الوجود التجاري في آل من النفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية،            زم ح دا  أقصى من نسبة             ولكن أبقيت القيود لتل زم ح ولكن أبقيت القيود لتل
ى         . . العاملين األردنيين في المؤسسات األجنبية الموردة لبعض من تلك الخدمات في األردن           العاملين األردنيين في المؤسسات األجنبية الموردة لبعض من تلك الخدمات في األردن            ارة إل ى       وهنا يمكن اإلش ارة إل وهنا يمكن اإلش

ات المتحدة                  األمريكيةاألمريكيةأن اتفاقية الواليات المتحدة     أن اتفاقية الواليات المتحدة      وارد في التزامات الوالي ك ال ات المتحدة                   منحت األردن تحريرًا أبعد من ذل وارد في التزامات الوالي ك ال  منحت األردن تحريرا  أبعد من ذل
ة بشكل شامل                 . . ر منظمة التجارة العالمية   ر منظمة التجارة العالمية   في إطا في إطا  ة بشكل شامل               وقد وضع األردن في سياق انضمامه إلى منظمة التجارة العالمي وقد وضع األردن في سياق انضمامه إلى منظمة التجارة العالمي
ه من أصل                ))٤٨((التزاماتالتزامات ه من أصل                 في معظم قطاعات الخدمات، غير أنه من المالحظ أن ى          ١٥٥١٥٥ في معظم قطاعات الخدمات، غير أنه من المالحظ أن ى           قطاع فرعي مقسم إل   ١٢١٢ قطاع فرعي مقسم إل

 .. قطاعا  قطاعًا١٢٨١٢٨قطاعا  وصلت االلتزامات لحدود نحو قطاعًا وصلت االلتزامات لحدود نحو 
 

  العربية الكبرىمنطقة التجارة الحرة  -٢
 

ول                 ة في أيل دول العربي ة ال اعي لجامع ول               دعا المجلس االقتصادي واالجتم ة في أيل دول العربي ة ال اعي لجامع بتمبر   //دعا المجلس االقتصادي واالجتم بتمبر   س دول األعضاء     ٢٠٠١٢٠٠١س دول األعضاء      ال  ال
ه بموجب مسودة                    دمت ب د تق ة ق ة اللبناني اق آانت الجمهوري ر التجارة في الخدمات، وهو اتف ه بموجب مسودة                   لوضع اتفاق لتحري دمت ب د تق ة ق ة اللبناني اق آانت الجمهوري ر التجارة في الخدمات، وهو اتف لوضع اتفاق لتحري

ي ال   ارة ف ر التج ه لتحري ة وضع صيغة إطاري ول آيفي روع ح ي ال  مش ارة ف ر التج ه لتحري ة وضع صيغة إطاري ول آيفي روع ح س   مش ل المجل ي ظ ة ف دول العربي ين ال دمات ب س   خ ل المجل ي ظ ة ف دول العربي ين ال دمات ب خ
ة في             دول العربي راء من ال د اجتماعات لمجموعة من الخب ة في            االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية بعد عق دول العربي راء من ال د اجتماعات لمجموعة من الخب االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية بعد عق

وقد ارتكزت الصيغة اإلطارية على أسلوب طرح منهج القائمة السلبية حيث            وقد ارتكزت الصيغة اإلطارية على أسلوب طرح منهج القائمة السلبية حيث              . . ٢٠٠٣٢٠٠٣بيروت آان آخرها في عام      بيروت آان آخرها في عام      
المادة الخامسة من االتفاق العام للتجارة في الخدمات في ظل منظمة التجارة العالمية             المادة الخامسة من االتفاق العام للتجارة في الخدمات في ظل منظمة التجارة العالمية             آان ال بد من مراعاة شروط       آان ال بد من مراعاة شروط       

ة     . . والخاصة بخصوص االتفاقات اإلقليمية، وتحقيقا  لدرجة التحرير المطلوبة    والخاصة بخصوص االتفاقات اإلقليمية، وتحقيقًا لدرجة التحرير المطلوبة     ة   ومن الجدير ذآره أنه قد جرت جول ومن الجدير ذآره أنه قد جرت جول
ول ي أيل روت ف ددة ببي ات المح ى االلتزام دة للمفاوضات عل ولواح ي أيل روت ف ددة ببي ات المح ى االلتزام دة للمفاوضات عل بتمبر //واح بتمبر س ه٢٠٠٤٢٠٠٤س ر أن ه، غي ر أن اريخ ، غي ى ت د حت اريخ  ال توج ى ت د حت  ال توج

 ..إعداد هذه الدراسة التزامات في إطار اتفاقية فعلية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربيةإعداد هذه الدراسة التزامات في إطار اتفاقية فعلية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
 

 اتفاقية أغادير  -٣
 

ادة                       ادة                     لم تتطرق اتفاقية أغادير بشكل واضح إلى بنود محددة حول التجارة في الخدمات سوى من خالل الم لم تتطرق اتفاقية أغادير بشكل واضح إلى بنود محددة حول التجارة في الخدمات سوى من خالل الم
ى        ))٤٩((الخامسة منها الخامسة منها  ى         التي أآدت عل ة                     التي أآدت عل ة للتجارة في الخدمات لمنظم ة العام دول بجداول االتفاقي زام ال ة                    ضرورة الت ة للتجارة في الخدمات لمنظم ة العام دول بجداول االتفاقي زام ال ضرورة الت

دول األعضاء            ة لل ة الوزاري وم اللجن دول األعضاء           التجارة العالمية وخاصًة مبدأ الدولة األآثر رعاية مع إضافة نص على أن تق ة لل ة الوزاري وم اللجن التجارة العالمية وخاصة  مبدأ الدولة األآثر رعاية مع إضافة نص على أن تق
ادير اتفاقية في األساس      ادير اتفاقية في األساس       لذا تعتبر اتفاقية أغ     لذا تعتبر اتفاقية أغ      ..بالمراجعة الدورية لتطوير التجارة في الخدمات بين الدول األعضاء        بالمراجعة الدورية لتطوير التجارة في الخدمات بين الدول األعضاء        

ع المتوسطية             دول األرب تفادة ال ع المتوسطية            تهدف إلى تعزيز اس دول األرب تفادة ال ونس، والمغرب      ((تهدف إلى تعزيز اس ونس، والمغرب      األردن، ومصر، وت ات الشراآة    ) ) األردن، ومصر، وت ات الشراآة    من اتفاق من اتفاق
اد                 اد                المعقودة مع االتحاد األوروبي بخصوص الصادرات السلعية، مع األخذ بقواعد المنشأ المفروضة من قبل االتح المعقودة مع االتحاد األوروبي بخصوص الصادرات السلعية، مع األخذ بقواعد المنشأ المفروضة من قبل االتح

ة التجارة             اااماتهاماته التز  التز ذذوتلتزم األطراف بتنفي  وتلتزم األطراف بتنفي    . . األوروبياألوروبي ة التجارة              الواردة في جداول االتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظم  الواردة في جداول االتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظم
ا من                        ة معمول به وانين وأنظم ًا لق ا وفق ا من                       العالمية فيما يتعلق بتحرير التجارة التي تسعى لتوسيع نطاق الخدمات فيه ة معمول به وانين وأنظم ا  لق ا وفق العالمية فيما يتعلق بتحرير التجارة التي تسعى لتوسيع نطاق الخدمات فيه

 ..قبل األطرافقبل األطراف
 

 الشراآة األردنية األوروبية  -٤
 

                                                      
 ..المرجع نفسهالمرجع نفسه) ) 48(( 
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دمات    د الخ ق بتزوي ا يتعل دمات  فيم د الخ ق بتزوي ا يتعل دعو، ، ))٥٠((فيم دعوت ة  ت راآة األوروبي ة الش ة   اتفاقي راآة األوروبي ة الش رفينالال اتفاقي رفينط ى   ط ى إل ذل إل ذل ب ود ب ود الجه ماح الجه ماح للس للس
يم             األوروبية  األوروبية   بتزويد الخدمات من قبل شرآات المجموعة         بتزويد الخدمات من قبل شرآات المجموعة        تدريجيا تدريجيًا ة التي تؤسس في إقل ك األردني يم             أو تل ة التي تؤسس في إقل ك األردني ق أو تل ق فري دا  فري دا   ع  ع

   .. لدى الفريقين لدى الفريقينالخدماتالخدماتفريق الشخص الذي قصد تزويد الخدمات إليه، مع األخذ بالحسبان تطور قطاعات فريق الشخص الذي قصد تزويد الخدمات إليه، مع األخذ بالحسبان تطور قطاعات 
 

ة في      وتنصوتنص  ة في       االتفاقي ادة  االتفاقي ادة الم ا  ٤٤٤٤  الم ا   منه ه       منه ى ان ه    عل ى ان اراً عل ارا  اعتب ذي يسبق بشهر واحد سريان        اعتب وم ال ذي يسبق بشهر واحد سريان         من الي وم ال   مفعول مفعول  من الي
دابير التي           ""الجاتسالجاتس""االلتزامات المعنية من    االلتزامات المعنية من     دابير التي           ، فيما يتصل بالقطاعات أو الت ة      ""الجاتس الجاتس  " "تشملها تشملها ، فيما يتصل بالقطاعات أو الت ن تكون المعامل ة      ، ل ن تكون المعامل ، ل

اء  د الفرق ا أح ي يمنحه اء الت د الفرق ا أح ي يمنحه رالت ل لآلخرلآلخ ي آ ا وف ل  ههن ي آ ا وف وال ههن والاألح ن أأ  ،،األح ر أفضلية م ن آث ر أفضلية م ق آث ذا الفري ا ه ي يمنحه ك الت ق تل ذا الفري ا ه ي يمنحه ك الت   األولاألولتل
ة    أأ فيما يتعلق بكل قطاع خدمات أو قطاع فرعي              فيما يتعلق بكل قطاع خدمات أو قطاع فرعي             وآذلكوآذلك،  ،  ""الجاتسالجاتس""بموجب أحكام   بموجب أحكام    ة    و طريق داد و طريق داد إم ه         ..إم ى أن ه     وعل ى أن ن  وعل ن  ل ل

دول   ) )  من االتفاقية   من االتفاقية  ٤٥٤٥  المادةالمادة((األوروبية  األوروبية   التي تمنحها المجموعة      التي تمنحها المجموعة     المعاملةالمعاملةيؤخذ في االعتبار    يؤخذ في االعتبار     دول   وال ا، أو    األعضاء األعضاء وال ا، أو     فيه  فيه
ذلك   ".".الجاتس الجاتس ""من   من   ) ) ٥٥(( بموجب اتفاقات التكامل االقتصادي وفق قواعد المادة          بموجب اتفاقات التكامل االقتصادي وفق قواعد المادة         المترتبةالمترتبةت  ت   تبعا لاللتزاما   تبعا لاللتزاما  األردناألردن ذلك    آ  آ

ال المؤقت لموردي الخدمات                        ر االنتق ى تحري تقبليًا عل ز مس ال المؤقت لموردي الخدمات                       ومع توسيع االتحاد األوروبي، يجري الترآي ر االنتق ى تحري تقبليا  عل ز مس نمط  ((ومع توسيع االتحاد األوروبي، يجري الترآي نمط  ال ال
ومن  ومن    . . ظل توسيع دول االتحاد   ظل توسيع دول االتحاد   من حيث األعباء التي قد تنجم عن أية تأثيرات تجارية وتبعات سياسية في              من حيث األعباء التي قد تنجم عن أية تأثيرات تجارية وتبعات سياسية في              ) ) الرابعالرابع

ادة  ًا للم ه وفق ره أن دير ذآ ادة الج ا  للم ه وفق ره أن دير ذآ دف، و، و))٥١((٣٨٣٨  الج دفبه ريقين، به ين الف ق ب ور متناس أمين تط ريقين،  ت ين الف ق ب ور متناس أمين تط تنادًا  ت تنادا   واس ات واس اتلحاج رفينلحاج رفين الط    الط
 .. النقل النقلما يتعلق بخدماتما يتعلق بخدماتفيفيالتجارية، يجوز معالجة شروط الدخول المتبادل للسوق وتوفير الخدمات التجارية، يجوز معالجة شروط الدخول المتبادل للسوق وتوفير الخدمات 

 
 اتفاقية اإلفتا  -٥

 
ادة        ال تورد اتفاقية اإل ال تورد اتفاقية اإل   ا من خالل الم ادة        فتا أحكامًا أو بنودًا خاصة بالتجارة في الخدمات سوى مجال طرحه ا من خالل الم فتا أحكاما  أو بنودا  خاصة بالتجارة في الخدمات سوى مجال طرحه

بعض          ٢٨٢٨ دة ل ة المتزاي ان باألهمي رف الطرف ى أن يعت ث نصت عل تثمار، حي دمات واالس ة بالخ ام خاص بعض           ألحك دة ل ة المتزاي ان باألهمي رف الطرف ى أن يعت ث نصت عل تثمار، حي دمات واالس ة بالخ ام خاص  ألحك
ءات ءات المجاالت آالخدمات واالستثمارات ومراجعة التطورات في القطاعات من أجل اإلطالع عن آثب حول إجرا             المجاالت آالخدمات واالستثمارات ومراجعة التطورات في القطاعات من أجل اإلطالع عن آثب حول إجرا             

 ..التحرير بين الطرفين وحيث تناقش هذه من خالل التعاون في اللجنة المشترآةالتحرير بين الطرفين وحيث تناقش هذه من خالل التعاون في اللجنة المشترآة
 

 اتفاقية األردن والواليات المتحدة األمريكية  -٦
 

نح                         ة واألردن يم ات المتحدة األمريكي ين الوالي نح                       آما ذآرنا، فإن الجداول الخاصة بالتجارة في الخدمات ب ة واألردن يم ات المتحدة األمريكي ين الوالي آما ذآرنا، فإن الجداول الخاصة بالتجارة في الخدمات ب
واق األ ى األس امل إل به ش اذًا ش ر نف واق األاألخي ى األس امل إل به ش اذا  ش ر نف ع  األخي ي جمي ات ف دد االلتزام دد ع د ح رى أن األردن ق ا ن ر أنن ة، غي ع  مريكي ي جمي ات ف دد االلتزام دد ع د ح رى أن األردن ق ا ن ر أنن ة، غي مريكي

ة          ٢٢٢٢٢٢ ولديه ما يفوق      ولديه ما يفوق     ))52((قطاعات الخدمات قطاعات الخدمات  ة           استثناء عبر التزامات أفقية ومعظمها قطاعية فرعي   ١١انظر الملحق     انظر الملحق     (( استثناء عبر التزامات أفقية ومعظمها قطاعية فرعي
ة الشكل           ة الشكل          في الدراسة مع مراجع ياحة،              ))١١في الدراسة مع مراجع ا الس ياحة،              ، وتغطي معظم الصناعات المتصلة بالتجارة في الخدمات ومنه ا الس ، وتغطي معظم الصناعات المتصلة بالتجارة في الخدمات ومنه

 اللتزامات الخدمات،      اللتزامات الخدمات،     ةةفبالنسبفبالنسب  . . النقل، والصحة، وقطاع الخدمات المالية، والتأمين، والبريد، والمرئية والسمعية        النقل، والصحة، وقطاع الخدمات المالية، والتأمين، والبريد، والمرئية والسمعية        وو
ي     ل المحل تفادته والتمثي ي واس ل األجنب د األقصى للتمثي ثًال الح ددات م ن المح ي    م ل المحل تفادته والتمثي ي واس ل األجنب د األقصى للتمثي ثال  الح ددات م ن المح اوز    . . م ر، ال تتج ب آخ ن جان اوز  وم ر، ال تتج ب آخ ن جان وم

ة               ٩٣٩٣االلتزامات المحددة التي أوردتها الواليات المتحدة الـ        االلتزامات المحددة التي أوردتها الواليات المتحدة الـ         دخول المؤقت واإلقام تثناء في مجاالت خاصة بال ة                اس دخول المؤقت واإلقام تثناء في مجاالت خاصة بال  اس
تثناءات ال  ااأي أي " " time bound""بالواليات المتحدة والتزاماتها األفقية، وهذه اإلستثناءات تعتبر مربوطة بالتوقيت  بالواليات المتحدة والتزاماتها األفقية، وهذه اإلستثناءات تعتبر مربوطة بالتوقيت   تثناءات ال  س س

 .. سنوات من تاريخ االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي عرضة للتغيير سنوات من تاريخ االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي عرضة للتغيير١٠١٠تدوم أآثر من تدوم أآثر من 
 

 يع االلتزامات في الخدمات ما بين الواليات المتحدة األمريكية واألردنتوز  -٣الشكل 
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ات  : : المصدر المصدر  ات  بيان ا في     بيان ًا لوروده ا في     رسمت وفق ا  لوروده  ,Economic Impact and Implications for Jordan of the US:– Jordan Free Trade agreementرسمت وفق
Final Report, February 2001, AMIR Program) )  ١٠١٠انظر الجدول انظر الجدول.(.( 

 
  الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية -دال

 
 المستوى المتعدد األطراف  -١

 
وق                  ة لحق وق                بانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، غدا األردن ملزمًا بتطبيق أحكام اتفاقية الجوانب التجاري ة لحق بانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، غدا األردن ملزما  بتطبيق أحكام اتفاقية الجوانب التجاري

ة الت         ة مراآش المنشئة لمنظم ة الت        الملكية الفكرية في سياق اتفاقي ة مراآش المنشئة لمنظم ة        الملكية الفكرية في سياق اتفاقي ة المفاوضات التجاري د بداي ك بع ة وذل ة        جارة العالمي ة المفاوضات التجاري د بداي ك بع ة وذل جارة العالمي
ام                    . . المعروفة بجولة أوروغواى  المعروفة بجولة أوروغواى   ة، ق ة التجارة العالمي ام                  وبهدف توافق نظامه التجاري والتشريعي مع قواعد منظم ة، ق ة التجارة العالمي وبهدف توافق نظامه التجاري والتشريعي مع قواعد منظم

ي      ا ف ة ومنه ة الفكري وق الملكي ة بحق ة المعني ب التجاري لة بالجوان ريعاته المتص ن تش ر م ديالت للكثي ي     األردن بتع ا ف ة ومنه ة الفكري وق الملكي ة بحق ة المعني ب التجاري لة بالجوان ريعاته المتص ن تش ر م ديالت للكثي األردن بتع
ة حق المؤلف    مجاالت مث  مجاالت مث   ة حق المؤلف    ل حماي م  ((ل حماي انون رق م  ق انون رق ام  ٢٢٢٢ق ام   لع م   ) ) ١٩٩٢١٩٩٢ لع انونين رق م   والق انونين رق ام  ١٤١٤والق ام   لع م  ١٩٩٨١٩٩٨ لع م   ورق ام ٢٩٢٩ ورق ام  لع  لع

م    ١٩٩٩١٩٩٩ لعام  لعام ٣٢٣٢، ووضع القانون رقم    ، ووضع القانون رقم    ١٩٩٩١٩٩٩ ي رق م     آتعديل لقرار حول امتيازات االختراعات، والمرسوم األردن ي رق  آتعديل لقرار حول امتيازات االختراعات، والمرسوم األردن
ام ٢٢٢٢ ام  لع م   ١٩٥٣١٩٥٣ لع انون رق دل الق ا ع م   ، آم انون رق دل الق ا ع م    ٣٣٣٣، آم انون رق در الق ة ليص ات التجاري أن العالم م     بش انون رق در الق ة ليص ات التجاري أن العالم ام ٣٤٣٤   بش ام  لع   . . ١٩٩٩١٩٩٩ لع

ام        ام       وصدرت قوانين أخرى تتناسب مع أحكام منظمة التجارة العالمية خاصة في ع ا يخص المؤشرات    ٢٠٠٠٢٠٠٠وصدرت قوانين أخرى تتناسب مع أحكام منظمة التجارة العالمية خاصة في ع ا يخص المؤشرات     فيم  فيم
وانين خاصة                وانين خاصة               الجغرافية وحماية التصاميم للدوائر المتكاملة والمنافسة غير المشروعة والنماذج الصناعية، آذلك ق الجغرافية وحماية التصاميم للدوائر المتكاملة والمنافسة غير المشروعة والنماذج الصناعية، آذلك ق

 ..بالمواصفات والمقاييس وحماية اإلنتاج المحليبالمواصفات والمقاييس وحماية اإلنتاج المحلي
 

 المستوى اإلقليمي  -٢
 

ة      ) ) الغافتاالغافتا((بإيجاز، ال تشتمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى          بإيجاز، ال تشتمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى            ة      على أحكام خاصة بحقوق الملكي على أحكام خاصة بحقوق الملكي
وق     ة حق دول األطراف بحماي ات خاصة لل ى التزام ارة إل ام تتضمن إش كل ع ادير بش ة أغ ة، إال أن اتفاقي وق    الفكري ة حق دول األطراف بحماي ات خاصة لل ى التزام ارة إل ام تتضمن إش كل ع ادير بش ة أغ ة، إال أن اتفاقي الفكري

ة                 الملكية الفكرية حيث تتولى لجنة وزراء ا      الملكية الفكرية حيث تتولى لجنة وزراء ا       ة الفكري وق الملكي ة بحق ة األمور المتعلق ة آاف ة متابع ة                 لتجارة الخارجي ة الفكري وق الملكي ة بحق ة األمور المتعلق ة آاف ة متابع     ..لتجارة الخارجي
ا حق   ٢٢٢٢وتدعو اتفاقية أغادير الدول األطراف من خالل المادة       وتدعو اتفاقية أغادير الدول األطراف من خالل المادة        ا حق    إلى االلتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيه  إلى االلتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيه

اذج الصناعية والع وم الصناعية والنم ة والرس ات التجاري راع والعالم راءات االخت اذج الصناعية والعالمؤلف وب وم الصناعية والنم ة والرس ات التجاري راع والعالم راءات االخت ة المؤلف وب ات الجغرافي ة الم ات الجغرافي الم
راف   دول األط ات ال الل بالتزام ك دون اإلخ وب، وذل رامج الحاس ة وب ة والفني ال األدبي ة األعم ذلك حماي راف  وآ دول األط ات ال الل بالتزام ك دون اإلخ وب، وذل رامج الحاس ة وب ة والفني ال األدبي ة األعم ذلك حماي وآ
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ة  ذه االتفاقي ي ه ل طرف ف دى آ ذة ل ة الناف القوانين واألنظم ة وب ارة العالمي ة التج ة عن منظم ات المنبثق ة باالتفاقي ذه االتفاقي ي ه ل طرف ف دى آ ذة ل ة الناف القوانين واألنظم ة وب ارة العالمي ة التج ة عن منظم ات المنبثق   . . باالتفاقي
 ..آافة األمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةآافة األمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةوتتولى لجنة وزراء التجارة الخارجية متابعة وتتولى لجنة وزراء التجارة الخارجية متابعة 

 
 المستوى الثنائي  -٣

 
 الملكية الفكرية واالتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية الملكية الفكرية واالتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية  ))أأ((
 

ة                   وق الملكي ة                 عند إبرام االتفاقيات الثنائية حرصت الواليات المتحدة األمريكية وال سيما في إطار حماية حق وق الملكي عند إبرام االتفاقيات الثنائية حرصت الواليات المتحدة األمريكية وال سيما في إطار حماية حق
ذآرة                      الفكرية إلى وضع الكثير من فت     الفكرية إلى وضع الكثير من فت      ذلك م رة وآ ًا ومحددات آثي ة أخرى أحكام ة، ومن جه ذآرة                      رات السماح من جه ذلك م رة وآ ا  ومحددات آثي ة أخرى أحكام ة، ومن جه رات السماح من جه

ة                   راءات ومجاالت لشروط تصنيع األدوي نح الب ة                  تفاهم مفصلة في إطار م راءات ومجاالت لشروط تصنيع األدوي نح الب ك             . . تفاهم مفصلة في إطار م رات السماح تل ا أن فت ك           ومن أهميته رات السماح تل ا أن فت ومن أهميته
ل بنحو خمس                       ابقًا، أي أق ا ورد س ل بنحو خمس                      تميزت بقصرها مقارنة بتلك الواردة في اتفاقية الشراآة األوروبية، آم ابقا ، أي أق ا ورد س سنوات  سنوات  تميزت بقصرها مقارنة بتلك الواردة في اتفاقية الشراآة األوروبية، آم

رة       ((فإن تلك الفترات ما بين الواليات المتحدة واألردن          فإن تلك الفترات ما بين الواليات المتحدة واألردن           ة، الفق ادة الرابع رة       الم ة، الفق ادة الرابع الي        )  ) ٢٩٢٩الم ى النحو الت الي       جاءت عل ى النحو الت   -أوال أوًال: : جاءت عل
رار            ة واألس رات الجغرافي ة والمؤش ات التجاري االت العالم ي بمج إجراءات تعن ة ب ددة خاص ة مح رة انتقالي رار           فت ة واألس رات الجغرافي ة والمؤش ات التجاري االت العالم ي بمج إجراءات تعن ة ب ددة خاص ة مح رة انتقالي فت

اً  ة؛ ثاني ا  التجاري ة؛ ثاني ام   -التجاري ق أحك دء بتطبي نتين للب رة لس ام    فت ق أحك دء بتطبي نتين للب رة لس ة    فت ة للملكي ة العالمي دة المنظم ة   معاه ة للملكي ة العالمي دة المنظم  معاه
ة                             ة األصناف النباتي ة حماي ى اتفاقي رة سماح لسنة لالنضمام إل ذلك فت وق المؤلف والتسجيل وآ ة                            الفكرية بشأن حق ة األصناف النباتي ة حماي ى اتفاقي رة سماح لسنة لالنضمام إل ذلك فت وق المؤلف والتسجيل وآ الفكرية بشأن حق

دة  دة الجدي اً (UPOV)الجدي دة أطول؛ ثالث ي أعطت م راآة الت ة الش ى عكس اتفاقي ا   عل دة أطول؛ ثالث ي أعطت م راآة الت ة الش ى عكس اتفاقي دء - عل نوات للب ثالث س ة ل رة انتقالي دء  فت نوات للب ثالث س ة ل رة انتقالي  فت
ة لأل      وفير الحماي ة لأل     بالعمل بت وفير الحماي ادة                بالعمل بت ى الم تناد إل تم االس ى أن ي دة عل ة الجدي ادة                دوي ى الم تناد إل تم االس ى أن ي دة عل ة الجدي ريبس     ) ) ٣٣ ( (٣٩٣٩دوي ة الت ريبس     من اتفاقي ة الت وتشترط  وتشترط    . . من اتفاقي

ى                      ة عل ى                     االتفاقية على أي طرف تقديم اختبارات سرية أو بيانات أو أدلة للموافقة على التسويق وذلك بهدف الموافق ة عل االتفاقية على أي طرف تقديم اختبارات سرية أو بيانات أو أدلة للموافقة على التسويق وذلك بهدف الموافق
واد آيم ا م تخدم فيه ي تس ة والت ة الكيماوي واد آيمتسويق المنتجات الصيدالنية أو الزراعي ا م تخدم فيه ي تس ة والت ة الكيماوي دةتسويق المنتجات الصيدالنية أو الزراعي ة جدي دةيائي ة جدي ذا   . . يائي ى ه ا، عل ذا وهن ى ه ا، عل وهن

نف           ر المص اري غي تعمال التج ن االس ات م ذه المعلوم ل ه ة لمث وفر حماي رف أن ي نف          الط ر المص اري غي تعمال التج ن االس ات م ذه المعلوم ل ه ة لمث وفر حماي رف أن ي ات    . . الط بة للمنتج ات  وبالنس بة للمنتج وبالنس
راءة              دة الب د م ل آل طرف لتمدي راءة             الصيدالنية التي تكون محًال لبراءة اختراع، فذلك يستوجب إتاحة الفرصة من قب دة الب د م ل آل طرف لتمدي الصيدالنية التي تكون محال  لبراءة اختراع، فذلك يستوجب إتاحة الفرصة من قب

ك         لتعويض مالكها عن فوات تلك المدة وذلك        لتعويض مالكها عن فوات تلك المدة وذلك         ى أن يجري إعالم مال ك         من جراء إجراءات الموافقة على التسويق عل ى أن يجري إعالم مال من جراء إجراءات الموافقة على التسويق عل
راءة                        ة للب دم بطلب للتسويق ضمن سريان الحماي ة أي طرف ثالث تق راءة                       البراءة عن هوي ة للب دم بطلب للتسويق ضمن سريان الحماي ة أي طرف ثالث تق ات        . . البراءة عن هوي ا بالنسبة لالختالف ات      أم ا بالنسبة لالختالف أم

ة واإلضافات                   ة الفكري وق الملكي ة لحق ة حول الجوانب التجاري ة واإلضافات                  والفوارق ما بين اتفاقية منظمة التجارة العالمي ة الفكري وق الملكي ة لحق ة حول الجوانب التجاري  من   من  والفوارق ما بين اتفاقية منظمة التجارة العالمي
دة، يوضح الجدول   ات المتح ع الوالي ات م ا االتفاقي ي تتطلبه دة، يوضح الجدول  حيث الشروط والمجاالت الت ات المتح ع الوالي ات م ا االتفاقي ي تتطلبه ك بشكل جذري ٨٨حيث الشروط والمجاالت الت ك بشكل جذري  ذل  ذل

 ..فيشير إلى أهمية التراخيص والترآيز على الصناعات الصيدالنية وحمايتهافيشير إلى أهمية التراخيص والترآيز على الصناعات الصيدالنية وحمايتها
 
 
 
 اتفاقية الشراآة بين األردن واالتحاد األوروبي اتفاقية الشراآة بين األردن واالتحاد األوروبي  ))بب((
 

ادة   ًا للم ادة وفق ا  للم راآة  ٥٦٥٦وفق ة الش ن اتفاقي راآة   م ة الش ن اتفاقي ي  م اد األوروب ين األردن واالتح ي ب اد األوروب ين األردن واالتح ق  و و))٥٣((ب ق الملح نح، ، ))٧٧((الملح نحيم ان يم ان  الفريق  الفريق
ة        الملكيةالملكية وفعالة لحقوق     وفعالة لحقوق    وافيةوافيةويضمنان حماية   ويضمنان حماية    ة والصناعية والتجاري ة         الفكري ة والصناعية والتجاري تناداً  الفكري تنادا  اس ة      اس ايير الدولي ى المع ة       ألعل ايير الدولي ى المع ى   ألعل ى   عل  عل

د انقضاء خم                 ..))٧٧(( والملحق    والملحق   المادةالمادة تنفيذ هذه     تنفيذ هذه    الطرفان بانتظام الطرفان بانتظام يراجع  يراجع  أن  أن   ه بع ى أن ة عل د انقضاء خم             ونصت االتفاقي ه بع ى أن ة عل س سنوات   س سنوات   ونصت االتفاقي
ة  ككعلى دخول االتفاقية حيز التنفيذ ينضم األردن إلى ست اتفاقيات متعددة األطراف في مجال حقوق الملكية الف                على دخول االتفاقية حيز التنفيذ ينضم األردن إلى ست اتفاقيات متعددة األطراف في مجال حقوق الملكية الف                 ة  ري ري

ر    ة مص ي حال ا ورد ف ا آم ر   ومنه ة مص ي حال ا ورد ف ا آم ات      : : ومنه وتية وهيئ جيالت الص ي التس اني األداء ومنتج دة فن رن، ومعاه دة ب ات      معاه وتية وهيئ جيالت الص ي التس اني األداء ومنتج دة فن رن، ومعاه دة ب معاه
ة مصر     ((اإلذاعة، واتفاق نيس، واتفاقية مدريد      اإلذاعة، واتفاق نيس، واتفاقية مدريد       ة مصر     راجع حال د بشأن التسجيل         ،  ،  ))راجع حال ة مدري د بشأن التسجيل         والبروتوآول الخاص باتفاقي ة مدري والبروتوآول الخاص باتفاقي

ات، و  دولي للعالم ات، و ال دولي للعالم ت  ال دة بودابس ت  معاه دة بودابس ولمعاه ولح راف ح راف  االعت دولي االعت دوليال ات  ال داع الكائن ات   بإي داع الكائن ة  بإي ة الحي ة الحي ة الدقيق جيل الدقيق ات تس جيل لغاي ات تس   لغاي

                                                      
 ))53 ( (  htm.5_11Chap/Dat/MoA/jo.gov.moa://http.. 
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اون                         ). ). ٩١٩١يوبوف   يوبوف    ( (البراءاتالبراءات دة التع ى معاه ة ينضم األردن إل دء بسريان االتفاقي ى الب اون                       وبمضي سبع سنوات عل دة التع ى معاه ة ينضم األردن إل دء بسريان االتفاقي ى الب وبمضي سبع سنوات عل
ًا لمن يسبق،                   بشأن البراءات، وبع  بشأن البراءات، وبع   ا  لمن يسبق،                   د ثالث سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ أو بعد االنضمام إلى المنظمة وفق د ثالث سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ أو بعد االنضمام إلى المنظمة وفق

ًا            ة والصيدلية وفق ا            يتعهد األردن باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأمين الحماية الفعالة لبراءات المستحضرات الكيميائي ة والصيدلية وفق يتعهد األردن باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأمين الحماية الفعالة لبراءات المستحضرات الكيميائي
 ..لتجارية لحقوق الملكية الفكريةلتجارية لحقوق الملكية الفكرية من اتفاقية منظمة التجارية العالمية للجوانب ا من اتفاقية منظمة التجارية العالمية للجوانب ا٣٤٣٤ إلى  إلى ٢٧٢٧للمواد للمواد 

 
 مقارنة ما بين اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية  -٨الجدول 

 واالتفاقية الثنائية ما بين الواليات المتحدة واألردن
 

حماية الملكية الفكرية في االتفاقية الثنائية ما بين الواليات 
 يكية واألردنالمتحدة األمر

حماية الملكية الفكرية في إطار منظمة 
 الموضوع التجارة العالمية

 إلزامية فرض حماية لهذه البراءات من قبل األردن إلزامية فرض حماية لهذه البراءات من قبل األردن  -
 
ة   - وء الممارس ات س حبها وإدراج شروط حول إثب ة س ة  إلزامي وء الممارس ات س حبها وإدراج شروط حول إثب ة س إلزامي

 والغشوالغش
 

ر       - ر      الحماية بموجب هذه البراءات تعتب الحماية بموجب هذه البراءات تعتب
 غير ملزمة غير ملزمة 

ع اإلنف    - راءات م تثناء الب ع اإلنف   اس راءات م تثناء الب ن اس ن اذ م اذ م
 خالل القوانين المحليةخالل القوانين المحلية

داول         - راءات والت ك الب داول        طرح سحب تل راءات والت ك الب طرح سحب تل
ة  وانين محلي ي ق ا ف ر دمجه ي أط ة ف وانين محلي ي ق ا ف ر دمجه ي أط ف
دون شروط إضافية للتثبت من سوء       دون شروط إضافية للتثبت من سوء       

 ممارسة  ممارسة  

براءات اختراع للنباتات  -١
 والحيوانات

 حماية لمدة عشر سنواتحماية لمدة عشر سنوات - حماية أطول لمدة خمس عشرة سنة حماية أطول لمدة خمس عشرة سنة  -
 

 النماذج الصناعية  -٢

ة    : : ية محددة في اإلنفاذ مثل    ية محددة في اإلنفاذ مثل    شروط إضاف شروط إضاف  - ة    فرض األردن لغرام فرض األردن لغرام
ر أو     ة تزوي ي ألي محاول ار أردن تة آالف دين و س در بنح ر أو    تق ة تزوي ي ألي محاول ار أردن تة آالف دين و س در بنح تق

 غش في حقوق المؤلف والعالمات المسجلة  غش في حقوق المؤلف والعالمات المسجلة  
ى     - ات عل راءات وعقوب رض إج دة ف ات المتح ان الوالي ى    بإمك ات عل راءات وعقوب رض إج دة ف ات المتح ان الوالي بإمك

 الحدود دون اللجوء إلى شكوى رسمية الحدود دون اللجوء إلى شكوى رسمية 

 في اإلنفاذ  -٣ " " التريبسالتريبس""التزامات التزامات  -

اهي  - ة بمف ا عالق درج شروط إضافية له اهي ت ة بمف ا عالق درج شروط إضافية له ة ممت ة  ودالالت للمقارن  ودالالت للمقارن
 متصلة بالنظر والسمع مما يرفع من مستوى الحماية متصلة بالنظر والسمع مما يرفع من مستوى الحماية 

ا       - ام م كل ع دد بش وم يح ود مفه ا      وج ام م كل ع دد بش وم يح ود مفه وج
 تتضمن العالمة وتورد أمثلة تتضمن العالمة وتورد أمثلة 

في حماية العالمات  -٤
 المسجلة 

ا عالمات         - ا عالمات        يجري التعامل بالمؤشرات الجغرافية في إطار أنه يجري التعامل بالمؤشرات الجغرافية في إطار أنه
ث ح    ن حي جلة م ث ح   مس ن حي جلة م ع      مس ا يرف ا مم جيلها وتطبيقه ا وتس ع      مايته ا يرف ا مم جيلها وتطبيقه ا وتس مايته

ة   ة الخاص ة الجغرافي ات ذات الدالل ة العالم توى حماي ة  مس ة الخاص ة الجغرافي ات ذات الدالل ة العالم توى حماي مس
دول               وافرة في ال ك المت دول              بالدول الصناعية وقدرات قد تفوق تل وافرة في ال ك المت بالدول الصناعية وقدرات قد تفوق تل

 النامية النامية 

ة   - ردة خاص ًا منف من أحكام ة  تتض ردة خاص ا  منف من أحكام تتض
 بالمؤشرات الجغرافية بالمؤشرات الجغرافية 

في المؤشرات الجغرافية  -٥

 )تابع (٨الجدول 
 

فكرية في االتفاقية الثنائية ما بين الواليات حماية الملكية ال
 المتحدة األمريكية واألردن

حماية الملكية الفكرية في إطار منظمة 
 الموضوع التجارة العالمية

ى المنتجات          - ة إل ى المنتجات         توسيع نطاق الشمولية من المنتجات المماثل ة إل توسيع نطاق الشمولية من المنتجات المماثل
ة        ات التجاري دد العالم ام تح ل بأحك ة والعم ر المماثل ة       غي ات التجاري دد العالم ام تح ل بأحك ة والعم ر المماثل غي

 المعروفةالمعروفة

  

ر اتفاقات األطر االستثمارية محفزة لوجود معايير دولية        ر اتفاقات األطر االستثمارية محفزة لوجود معايير دولية        تعتبتعتب -
ع معاهدات        ع معاهدات       عالية لحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل توقي عالية لحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل توقي

 خاصة على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف خاصة على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف 

لة  - ددة متص ايير مح د مع لة ال يوج ددة متص ايير مح د مع ال يوج
 مباشرة بإطار استثماري مباشرة بإطار استثماري 

 أطر االستثمار -٦
 

راءات اال       - راءات اال      إجراءات خاصة وممارسات لب ى شكل      إجراءات خاصة وممارسات لب راع عل ى شكل      خت راع عل خت
رتين  ي الفق ود خاصة ف ًا لبن ة تصنيع وفق تج أو طريق رتين من ي الفق ود خاصة ف ا  لبن ة تصنيع وفق تج أو طريق   ١٧١٧من

ستثناءات للحصول  ستثناءات للحصول  اا في االتفاقية مع قابلية       في االتفاقية مع قابلية      ٤٤ من المادة     من المادة    ١٨١٨وو
تيفاء تسويق                ة الس ات واسعة للموافق راءة مع متطلب تيفاء تسويق               على الب ة الس ات واسعة للموافق راءة مع متطلب على الب

 المنتجات الصيدالنيةالمنتجات الصيدالنية

ة        - ة       ما زالت في إطار مفاوضات منظم ما زالت في إطار مفاوضات منظم
ادة     ت الم ة تح ارة العالمي ادة    التج ت الم ة تح ارة العالمي   ٣١٣١التج

ريبس(( ريبسالت ة ) ) الت رة السادس ول للفق ة والحل رة السادس ول للفق والحل
من إعالن الدوحة الخاص بالصحة         من إعالن الدوحة الخاص بالصحة         

 العامة العامة 

التراخيص اإلجبارية  -٧
 لألدوية 

 

ة             - ارة العالمي ة التج ة            وضع إجراءات محددة خارج إطار منظم ارة العالمي ة التج وضع إجراءات محددة خارج إطار منظم  آلية تسوية المنازعات  -٨ إطار منظمة التجارة العالمية إطار منظمة التجارة العالمية  -



-٥٦- 

 

ة              دة لتسوية ومراجع ات جدي راح آلي ة             لتسوية المنازعات و اقت دة لتسوية ومراجع ات جدي راح آلي لتسوية المنازعات و اقت
راءات   ى إج ة عل ون مبني ا تك ًا م ات وغالب راءات  المنازع ى إج ة عل ون مبني ا تك ا  م ات وغالب ة المنازع ة تحكيمي تحكيمي

ستلزامات تطبيق خارج    ستلزامات تطبيق خارج    ااملزمة إضافة إلى أعباء وخبرات و     ملزمة إضافة إلى أعباء وخبرات و     
 إطار منظمة التجارة إطار منظمة التجارة 

 

 
 ..Implications of IPRs for the Arab World: From Trips minus to TRIPs plus: article /org.bilaterals.www://http: : المصدرالمصدر

 
  المنازعات تسويةقواعد التجارة ونظام  -هاء

 
ة             ات المتحدة األمريكي ة           فيما يتعلق بقواعد المنشأ وتسوية المنازعات، مما ال شك فيه أن االتفاقية مع الوالي ات المتحدة األمريكي فيما يتعلق بقواعد المنشأ وتسوية المنازعات، مما ال شك فيه أن االتفاقية مع الوالي

ر                ة التي تفرض الكثي ة بالشراآة األوروبي أ مقارن ر               تعتبر أسهل آثيرًا من حيث التفصيل خصوصًا في قواعد المنش ة التي تفرض الكثي ة بالشراآة األوروبي أ مقارن تعتبر أسهل آثيرا  من حيث التفصيل خصوصا  في قواعد المنش
ة ث ترآيب ن حي ةم ث ترآيب ن حي تجم ات المن تج ومكون ات المن أ       .. ومكون د منش ل بقواع هيل العم ي تس ة ف اهمة فعال ادير مس ة أغ إن التفاقي ذلك، ف أ   آ د منش ل بقواع هيل العم ي تس ة ف اهمة فعال ادير مس ة أغ إن التفاقي ذلك، ف آ

 ).).٩٩الجدول الجدول ((متوسطية متوسطية 
 

  في اتفاقيات األردن )*( اختالفات ومقارنات -٩الجدول 
 من حيث قواعد المنشأ وتسوية المنازعات        

 
 االتفاقية  أقواعد المنش تسوية المنازعات

زال          آلية تسوية ا  آلية تسوية ا   ا ت ة وم زال          لمنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمي ا ت ة وم لمنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمي
ا لتطرح مواضيع متصلة        ا لتطرح مواضيع متصلة       هناك مفاوضات حول تحسين العمل به هناك مفاوضات حول تحسين العمل به

 بالشفافية  بالشفافية  

ة    ار مفاوضات منظم ي إط ت ف ا زال ة   م ار مفاوضات منظم ي إط ت ف ا زال م
 التجارة العالمية التجارة العالمية 

 منظمة التجارة 

ة                  ة للمنطق زة الفني اقش في إطار األجه ة                 لجنة لتسوية المنازعات تن ة للمنطق زة الفني اقش في إطار األجه لجنة لتسوية المنازعات تن
د  ة القواع ع وضع الئح د م ة القواع ع وضع الئح ات ووضع  م وية المتنازع ة لتس ات ووضع   اإلجرائي وية المتنازع ة لتس  اإلجرائي

 نقاط اتصال نقاط اتصال 

م  دة رق ب القاع م بحس دة رق ب القاع د ٤٤بحس ن القواع د  م ن القواع  م
ار     ذ بمعي ير ويؤخ ة التس ة التفاقي ار    العام ذ بمعي ير ويؤخ ة التس ة التفاقي العام
دة   ق القاع افة فتطب ة المض بة القيم دة  نس ق القاع افة فتطب ة المض بة القيم نس

ى أساس  ة المضافة عل بة القيم ى أساس بنس ة المضافة عل بة القيم   ٤٠٤٠بنس
ة ي المائ ةف ي المائ ار   ف ين االعتب ذ بع ع األخ ار    م ين االعتب ذ بع ع األخ  م

ًا           ك وفق د الجمرآي وذل ا           معيار تغيير البن ك وفق د الجمرآي وذل معيار تغيير البن
 المنشأ التراآمي المنشأ التراآمي لقواعد لقواعد 

 
 

منطقة التجارة 
العربية الحرة 

 الكبرى

 )تابع (٩الجدول 
 

 االتفاقية  أقواعد المنش تسوية المنازعات
  لمجلس الشراآة حل الخالف بواسطة قراريجوز

 
 ينطوي عليها تنفيذ القرار التييلتزم آل فريق باتخاذ التدابير  -

 )٢( في الفقرة إليهالمشار 
 
، )٢( فيها تسوية النزاع وفقا للفقرة يمكنالتي ال في الحالة  -

 الفريق على يبلغ اآلخر بتعيين محكم؛ أنيجوز ألي فريق 
  محكم ثان خالل شهرينيعيناآلخر عندئذ 

ى         ك بروتوآول خاص عل ى        يتحكم في ذل ك بروتوآول خاص عل يتحكم في ذل
اج        ات اإلنت اج       أسس أهمها عمليات ومتطلب ات اإلنت أسس أهمها عمليات ومتطلب
وافر   داخل وت توى ت ي بمس رى تعن وافر  وأخ داخل وت توى ت ي بمس رى تعن وأخ

ات المستوردة  ات المستوردة  المواد األولية في المكونالمواد األولية في المكون

الشراآة 
 األوروبية

ة األمر          تتمن خالل المشاورا  من خالل المشاورا   ا إحال ة األمر           بين الطرفين، يكون ألي منهم ا إحال  بين الطرفين، يكون ألي منهم
ل       ى ح عى إل ع وتس ا أن تجتم ي عليه ترآة والت ة المش ى اللجن ل      عل ى ح عى إل ع وتس ا أن تجتم ي عليه ترآة والت ة المش ى اللجن عل

د              ..النزاع المذآور النزاع المذآور  د             أما إذا لم يتم التوصل إلى حل بع ًا من     ٩٠٩٠ أما إذا لم يتم التوصل إلى حل بع ا  من      يوم  يوم
ى هيئ     ألة إل ة المس رفين إحال ن الط إن ألي م ه، ف ى هيئ    تاريخ ألة إل ة المس رفين إحال ن الط إن ألي م ه، ف وية تاريخ وية ة لتس ة لتس

ة        ى للقيم ة       االعتماد على نسبة الحد األعل ى للقيم االعتماد على نسبة الحد األعل
ي  افة ف ي المض افة ف ابالمض اباحتس أ احتس د المنش أ  لقواع د المنش  لقواع

 ومعاييرها ومعاييرها 

االتفاقية مع 
 الواليات المتحدة 



-٥٧- 

 

ة      ن ثالث ات م وية المنازع ة لتس ذه الهيئ كل ه ات وتش ة     المنازع ن ثالث ات م وية المنازع ة لتس ذه الهيئ كل ه ات وتش المنازع
ل    ين آ ك يع ى خالف ذل ان عل ق الطرف م يتف ا ل ث م ل   أعضاء، بحي ين آ ك يع ى خالف ذل ان عل ق الطرف م يتف ا ل ث م أعضاء، بحي
ولي   ًا لت وًا ثالث ان عض وان المعني ار العض وا ويخت رف عض ولي  ط ا  لت وا  ثالث ان عض وان المعني ار العض وا ويخت رف عض ط

 أما إذا لجأ أحد الطرفين إلى هيئة النزاعات بموجب هذه            أما إذا لجأ أحد الطرفين إلى هيئة النزاعات بموجب هذه             ..رئاستهارئاستها
رى م  ة أخ ى آلي ة أو إل رى م االتفاقي ة أخ ى آلي ة أو إل ب  االتفاقي ات بموج ل النزاع ة لح ب  ختص ات بموج ل النزاع ة لح ختص

م    ي ت ة الت ون لآللي ه يك ان عضوان فإن ا الطرف ون فيه ة يك م   االتفاقي ي ت ة الت ون لآللي ه يك ان عضوان فإن ا الطرف ون فيه ة يك االتفاقي
 اللجوء إليها االختصاص الحصرياللجوء إليها االختصاص الحصري

ة        يتم االعتماد واللجوء في البدء إل     يتم االعتماد واللجوء في البدء إل      ة وزراء التجارة الخارجي ة        ى لجن ة وزراء التجارة الخارجي ى لجن
 فتقوم هذه اللجنة بالتشاور واتخاذ القراراتفتقوم هذه اللجنة بالتشاور واتخاذ القرارات

ق  ق الملح ابق   ٢٢الملح ة والمط ذه االتفاقي ابق    له ة والمط ذه االتفاقي  له
ة    أ األوروبي د المنش ول قواع ة   لبروتوآ أ األوروبي د المنش ول قواع لبروتوآ
ه،         ديالت تطرأ علي ه،        المتوسطية وألية تع ديالت تطرأ علي المتوسطية وألية تع
در     أ والمص لع ذات المنش ق الس در    وترف أ والمص لع ذات المنش ق الس وترف
دول  دى ال ن إح درة م ين المص دول المحلي دى ال ن إح درة م ين المص المحلي

 طراف األخرىطراف األخرىاألطراف إلى الدول األاألطراف إلى الدول األ

  أغادير اتفاقية

وية  راءات تس بة إلج ات، فبالنس وية المنازع وص تس وية بخص راءات تس بة إلج ات، فبالنس وية المنازع وص تس بخص
رة    ،،٣٠٣٠المادة  المادة  ( ( المنازعات يجوز ألي طرف     المنازعات يجوز ألي طرف      رة     فق ًا إجراء     )  ) ٢٢ فق ا  إجراء    خطي خطي

ى أن                 ذا الخصوص عل د وضع إخطار لألطراف به ى أن                مشاورات بع ذا الخصوص عل د وضع إخطار لألطراف به مشاورات بع
ة     وز إحال ترآة ويج ة المش ار اللجن ي إط اورات ف ري المش ة    تج وز إحال ترآة ويج ة المش ار اللجن ي إط اورات ف ري المش تج

ًا            المنازعات التي لم يتم ح    المنازعات التي لم يتم ح     ة تشكل وتعمل وفق ة تحكيمي ى هيئ ا             لها إل ة تشكل وتعمل وفق ة تحكيمي ى هيئ لها إل
 ٧٧لما ورد في الملحق لما ورد في الملحق 

أ القطري        أ القطري       سمحت االتفاقية بتراآم المنش سمحت االتفاقية بتراآم المنش
ة  بين األردن وجيرانه من الدولبين األردن وجيرانه من الدول ة العربي  العربي

ة خاصة           ات مماثل ى اتفاقي ة خاصة          التي توقع عل ات مماثل ى اتفاقي التي توقع عل
 مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية ممامصر والسلطة الوطنية الفلسطينية مما

 من مقدرة الصادرات األردنيةمن مقدرة الصادرات األردنية يرفعيرفع

 إفتا

 
 ..د في ملخصات واستنتاجات وردت آنفا  في دراسة الحالةد في ملخصات واستنتاجات وردت آنفًا في دراسة الحالة وفقا  لما ور وفقًا لما ور))**(( 

 
  بشكل عام ألبرز االتفاقياتت االستنتاجات في االلتزاما -واو

 
ات األردن،                       ة وردت في اتفاقي ات األردن،                     في استنتاجات موجزة  لمقارنات ما بين السلع الصناعية و السلع الزراعي ة وردت في اتفاقي في استنتاجات موجزة  لمقارنات ما بين السلع الصناعية و السلع الزراعي

   ..١٠١٠فيما يلي الجدول فيما يلي الجدول 
 
 
 

 النفاذ إلى األسواق في االتفاقيات المختلفة لألردن مقارنة في مجال  -١٠الجدول 
 

 االتفاقية  السلع المصنعة السلع الزراعية
تخفيض تدريجي على أن يصل     تخفيض تدريجي على أن يصل      -

ى  قف إل ى الس قف إل ة٢٠٢٠الس ي المائ ة ف ي المائ ي  ف ي  ف  ف
   ٢٠١٠٢٠١٠بداية عام بداية عام 

 
ه   - تؤول إلي ا س ذآير بم ع الت ه  م تؤول إلي ا س ذآير بم ع الت م

 مفاوضات أجنده الدوحة مفاوضات أجنده الدوحة 

دريجي   - كل ت يض بش ة للتخف قفة متتالي دريجي  أس كل ت يض بش ة للتخف قفة متتالي ي ٢٠٢٠ و و٢٥٢٥ و و٣٠٣٠أس ي  ف  ف
والي وأي     ٢٠١٠٢٠١٠ و  و ٢٠٠٥٢٠٠٥ و  و ٢٠٠٠٢٠٠٠ لكل من عام      لكل من عام     المائةالمائة والي وأي      على الت  على الت

 تخفيضات جديدة ستعتمد على نتائج مفاوضات جولة الدوحةتخفيضات جديدة ستعتمد على نتائج مفاوضات جولة الدوحة
 
 يجري اعتماد مبدأ الدولة بالرعاية للنفاذ إلى األسواق  يجري اعتماد مبدأ الدولة بالرعاية للنفاذ إلى األسواق   -

النظام المتعدد 
  األطراف

إزالة الرزنامات الزراعية  -
  تحرير آامل ٢٠٠٤بنهاية 

 
اذ حر متبادل إعفاء آامل ونف -

بين دول منطقة التجارة 
العربية الحرة  مع حلول عام 

٢٠٠٥     

ى ١٩٩٨١٩٩٨ - ى  إل توى   ( (٢٠٠٣٢٠٠٣ إل يض بمس توى  تخف يض بمس ة ١٠١٠تخف ي المائ ة  ف ي المائ ) )  ف
بة   ( (٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤وو يض بنس تويات  تخف بة  أي بمس يض بنس تويات  تخف ي ٢٠٢٠أي بمس ي  ف  ف

 ))المائةالمائة
 
       ٢٠٠٥٢٠٠٥إعفاء آامل بدخول عام إعفاء آامل بدخول عام  -

منطقة التجارة العربية 
 الحرة الكبرى

ى  - ات عل راء المفاوض ى إج ات عل راء المفاوض إج ة    ٢٠١٤٢٠١٤إعفاء آامل بنهاية  إعفاء آامل بنهاية   - وائح مختلف وائم ول ة     ق وائح مختلف وائم ول لبية (( ق لبية س د  ) ) س د  تعتم تعتم  الشراآة األوروبية



-٥٨- 

 

ات    ي المنتج يض ف ات   التخف ي المنتج يض ف التخف
ام  ي ع ة ف ام الزراعي ي ع ة ف  أي  أي ٢٠٠٣٢٠٠٣الزراعي
   ذذبعد سنة من حيز التنفيبعد سنة من حيز التنفي

 
يلية    - ة وتفض ة خاص يلية   معامل ة وتفض ة خاص معامل

وائح   ة ول ات األردني وائح  للمنتج ة ول ات األردني للمنتج
اءات   اين و إعف مية بتب اءات  موس اين و إعف مية بتب موس
آاملة إلى جزئية وفقا  لحساسية      آاملة إلى جزئية وفقًا لحساسية      

 المنتجات  المنتجات  

ع س      ع س     على فترة أرب ى        على فترة أرب دريجي وأخرى عل ى        نوات وبتخفيض ت دريجي وأخرى عل   ١٢١٢نوات وبتخفيض ت
 سنة، آذلك أخرى تجري مراجعتها بعد ذلك سنة، آذلك أخرى تجري مراجعتها بعد ذلك 

 
ستثناءات ترد في مالحق وفقا  لوضع المكون       ستثناءات ترد في مالحق وفقًا لوضع المكون       ااتتمتع بإعفاء مع    تتمتع بإعفاء مع     -

 وبلد المنشأ وبلد المنشأ 

تتضمن تحرير آامل للمنتجات     تتضمن تحرير آامل للمنتجات      -
       ٢٠١٠٢٠١٠في عام في عام 

 
ل    - ة بالمث دأ المعامل زام بمب ل   االلت ة بالمث دأ المعامل زام بمب االلت

اد    ى ص يض عل ع تخف اد   م ى ص يض عل ع تخف رات رات م
لم    ى الس نعة ترع ة مص لم   زراعي ى الس نعة ترع ة مص زراعي
ى  نوعات حت ي للمص ى التعريف نوعات حت ي للمص التعريف
ول  ل بحل ر الكام ق التحري ول تحقي ل بحل ر الكام ق التحري تحقي

   ٢٠١٠٢٠١٠عام عام 

د     - ل بع اء آام دعو إلعف د    ت ل بع اء آام دعو إلعف ام   ١٠١٠ت ول ع نوات أي بحل ام    س ول ع نوات أي بحل   ٢٠١٠٢٠١٠ س
اد      ري االعتم ا ويج غ آم ة والتب روبات الروحي تثنى المش اد     وتس ري االعتم ا ويج غ آم ة والتب روبات الروحي تثنى المش وتس
على مستوى حساسية المنتجات لكل طرف خالل عشر سنوات     على مستوى حساسية المنتجات لكل طرف خالل عشر سنوات     

ى عشر سنوات              وح التخفيضات وح التخفيضات ااوتتروتتر نتين وتصل إل ين س ى عشر سنوات               ما ب نتين وتصل إل ين س  ما ب
 في المائةفي المائة  ٢٠٢٠ إلى أخرى أآثر من  إلى أخرى أآثر من في المائةفي المائة  ٥٥لرسوم من لرسوم من 

 
رات             - ًا لفت رات            إعفاء تدريجي مبني على شرائح و فئات جمرآية وفق ا  لفت إعفاء تدريجي مبني على شرائح و فئات جمرآية وفق

   ٢٠١٠٢٠١٠زمنية إلى حين تحقيق منطقة التجارة الحرة عام زمنية إلى حين تحقيق منطقة التجارة الحرة عام 

االتفاقية مع الواليات 
 المتحدة 

 
  الخدمات بشكل عامفي مجال التزامات التجارة في  -١

 
ي الخدمات   ارة ف ة التج ام اتفاقي د وأحك ق قواع ي حين تطب ي الخدمات ف ارة ف ة التج ام اتفاقي د وأحك ق قواع ي حين تطب اتسالجاتس((ف ي ) ) الج دول األعضاء ف ى معظم ال ي عل دول األعضاء ف ى معظم ال عل

ود     ة والقي ات المربوط وائح لاللتزام ة وحسب الل ر رعاي ة األآث دأ الدول ل ومب ة بالمث دأ المعامل م مب ة بحك ود    المنظم ة والقي ات المربوط وائح لاللتزام ة وحسب الل ر رعاي ة األآث دأ الدول ل ومب ة بالمث دأ المعامل م مب ة بحك المنظم
ى األسواق          ى األسواق         المطروحة من قبل آل دولة وفقًا للنفاذ إل ة دون         المطروحة من قبل آل دولة وفقا  للنفاذ إل د األربع ة في آل من أشكال التوري ة الوطني ة دون          والمعامل د األربع ة في آل من أشكال التوري ة الوطني  والمعامل

رغم من التزامات محدودة                          ى ال ة عل ر أن الشراآة األوروبي رغم من التزامات محدودة                         التمييز بين موردي الخدمات في الدول األخرى، غي ى ال ة عل ر أن الشراآة األوروبي التمييز بين موردي الخدمات في الدول األخرى، غي
ى    . . من قبل األردن، من المتوقع أن تشهد تفاوضا  أوسع حول قطاعات أشمل  من قبل األردن، من المتوقع أن تشهد تفاوضًا أوسع حول قطاعات أشمل   ى  ولكن اتفاقية الشراآة نفسها تنص عل ولكن اتفاقية الشراآة نفسها تنص عل

أما بالنسبة التفاقية منطقة التجارة      أما بالنسبة التفاقية منطقة التجارة        . . لشرآات معاملة تمييزية مماثلة للشرآات في أوروبا من حيث االستثمار         لشرآات معاملة تمييزية مماثلة للشرآات في أوروبا من حيث االستثمار         منح ا منح ا 
ًا حول                        ا زال يلقى تجاذب ة م ا  حول                       العربية الحرة الكبرى، فإن طرح مسألة اتفاقية خاصة بالخدمات في إطار هذه المنطق ا زال يلقى تجاذب ة م العربية الحرة الكبرى، فإن طرح مسألة اتفاقية خاصة بالخدمات في إطار هذه المنطق

ة من     ياق اتفاقي ي س ا ف ا أو ازدواجيته قها وترابطه دى تناس ة من    م ياق اتفاقي ي س ا ف ا أو ازدواجيته قها وترابطه دى تناس دمات     م ي الخ ارة ف ول التج ة ح ارة العالمي ة التج دمات     ظم ي الخ ارة ف ول التج ة ح ارة العالمي ة التج ظم
ى األسواق        ). ). الجاتسالجاتس(( اذ إل ى األسواق      ومن المالحظ في منظمة التجارة العالمية تقديم التزامات من قبل األردن من حيث النف اذ إل ومن المالحظ في منظمة التجارة العالمية تقديم التزامات من قبل األردن من حيث النف

د تعدت نحو            ة وهي ق د تعدت نحو           في قطاعات فرعي ة وهي ق ة من أصل نحو      ١١٠١١٠في قطاعات فرعي ة من أصل نحو       قطاعات فرعي ًا     ١٥٥١٥٥ قطاعات فرعي ة ولكن وفق ًا تمييزي ا       قطاع ة ولكن وفق ا  تمييزي  قطاع
 ..ت ما بين الواليات المتحدة واألردنت ما بين الواليات المتحدة واألردنللجداول حول الخدماللجداول حول الخدما

 
 استنتاجات بخصوص حقوق الملكية الفكرية  -٢

 
ة                    وق الملكي ة لحق ة اتفاقي ام أو أطر ألي ة أحك ة                  في حين أن اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى ال تضع أي وق الملكي ة لحق ة اتفاقي ام أو أطر ألي ة أحك في حين أن اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى ال تضع أي

ة                 ة                الفكرية وعلى الرغم من عدم منح األردن أية فترات انتقالية إبان انضمامه إلى منظم ة، وخاصة      الفكرية وعلى الرغم من عدم منح األردن أية فترات انتقالية إبان انضمامه إلى منظم ة، وخاصة      التجارة العالمي التجارة العالمي
ة من   من   بعقده التفاقيات، نرى أن آال       بعقده التفاقيات، نرى أن آًال       ة اتفاقي ة       اتفاقي ات المتحدة األمريكي ة     الوالي ات المتحدة األمريكي ة تضع شروطًا            الوالي ا والشراآة األوروبي ة تضع شروطا           واإلفت ا والشراآة األوروبي واإلفت

وق                       ة حق ا، بشأن حماي ة أو االنضمام إليه وق                      ومهًال وفترات سماح نسبيًا طويلة للتقييد، سواء بأحكام االتفاقيات الدولي ة حق ا، بشأن حماي ة أو االنضمام إليه ومهال  وفترات سماح نسبيا  طويلة للتقييد، سواء بأحكام االتفاقيات الدولي
ة وأبر  ة الفكري ة وأبر الملكي ة الفكري ب       الملكي ة الجوان ة واتفاقي ة الفكري وق الملكي ة لحق ة العالمي ار المنظم ي إط ة ف ك المندرج ا تل ب       زه ة الجوان ة واتفاقي ة الفكري وق الملكي ة لحق ة العالمي ار المنظم ي إط ة ف ك المندرج ا تل زه

ة     ة    التجارية لحقوق الملكية الفكري ات                          . . التجارية لحقوق الملكية الفكري ة الوالي ى غرار اتفاقي ات، عل ذه االتفاقي ل ه م هو أن مث ر أن األمر األه ات                        غي ة الوالي ى غرار اتفاقي ات، عل ذه االتفاقي ل ه م هو أن مث ر أن األمر األه غي
ات المتحدة في     المتحدة وعلى خالف اتفاقية الشراآة األوروبية حيث المدد األطول، فقد منحت    المتحدة وعلى خالف اتفاقية الشراآة األوروبية حيث المدد األطول، فقد منحت     ات المتحدة في     االتفاقية مع الوالي االتفاقية مع الوالي

وق المؤلف والتسجيالت الصوتية          ممخالل مدة قصيرة، أي سنتين، األردن حق االنضما       خالل مدة قصيرة، أي سنتين، األردن حق االنضما        وق المؤلف والتسجيالت الصوتية           إلى معاهدات تتصل بحق   . .  إلى معاهدات تتصل بحق
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ذه                ذ ه اريخ تنفي د سنة من ت د أتت مباشرة بع دة، فق ة الجدي ذه               أما بالنسبة التفاقية اليوبوف أو حماية األصناف النباتي ذ ه اريخ تنفي د سنة من ت د أتت مباشرة بع دة، فق ة الجدي أما بالنسبة التفاقية اليوبوف أو حماية األصناف النباتي
 ).). الواليات المتحدة واألردن الواليات المتحدة واألردنأي ما  بينأي ما  بين((االتفاقية االتفاقية 

  بعض المؤشرات االقتصادية وأهمية تلك االتفاقيات -زاي
 

ة    ل اتفاقي ة آ ول أهمي ات االقتصادية ح ن المعطي ر م رز الكثي ة  يب ل اتفاقي ة آ ول أهمي ات االقتصادية ح ن المعطي ر م رز الكثي ا ))٥٤((يب تنادًا لم ا  اس تنادا  لم ة الصادرات  ههبلغتبلغت اس ة الصادرات قيم قيم
رة   فمثال ،  فمثًال،    ..الوطنية األردنية إلى دول العالم    الوطنية األردنية إلى دول العالم     رة   خالل الفت اني    من     من    خالل الفت انون الث اني   آ انون الث اير //آ اير ين ى   ين ى إل اني ينينتشر تشر   إل اني  الث وفمبر // الث وفمبر ن   ،،٢٠٠٤٢٠٠٤  ن

ى   ى  وصلت الصادرات إل ة مع      ٣٣،،٢٢حوالي  حوالي  وصلت الصادرات إل ي مقارن ار أردن ار دين ة مع       ملي ي مقارن ار أردن ار دين ار  ٧٧،،١١ ملي ار دين ار   ملي ار دين ي   ملي ي أردن ام    أردن ام   خالل ع ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣خالل ع
  ٤٥٦٤٥٦ أي من   أي من   في المائة في المائة٩٩ فقد انخفضت بنسبة  فقد انخفضت بنسبة ،،السلع المعاد تصديرهاالسلع المعاد تصديرها أماأما.  .   في المائة في المائة٣٩٣٩حوالي حوالي ببمحققة نسبة نمو محققة نسبة نمو 

ام  ٤٤١٥١٥إلى حوالي إلى حوالي  ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليون دينار أردني عاممليون دينار أردني عام ام   مليون دينار أردني ع ا ارتفعت المستوردات من     . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ مليون دينار أردني ع ا ارتفعت المستوردات من     بينم بينم
ًا           .. في المائة في المائة٣٧٫٤٣٧٫٤ مليار دينار محققة نسبة نمو  مليار دينار محققة نسبة نمو ٥٥دينار إلى دينار إلى  مليارمليار ٣٫٦٣٫٦ م تصديرها وفق يم السلع التي ت ا        والنسبة لق م تصديرها وفق يم السلع التي ت والنسبة لق

ام    ن ع ات م ام   لالتفاقي ن ع ات م ام  ٢٠٠٠٢٠٠٠لالتفاقي ى ع ام   إل ى ع ة     ٢٠٠٤٢٠٠٤ إل ناعية المؤهل اطق الص ة المن رز أهمي ة      تب ناعية المؤهل اطق الص ة المن رز أهمي   تب
ار سنة    ١٫٧١٫٧ من المناطق الصناعية المؤهلة من  من المناطق الصناعية المؤهلة من ))٥٥((قد ارتفعت الصادراتقد ارتفعت الصادراتفف: : ٢٢من خالل الشكل  من خالل الشكل   ون دين ار سنة     ملي ون دين   ١٩٩٩١٩٩٩ ملي

ا الشكل             ٢٠٠٣٢٠٠٣ مليون دينار سنة      مليون دينار سنة     ٤١٥٤١٥إلى نحو   إلى نحو    ع السلع المصدرة من خالله ى جمي ا الشكل             ، حيث التحرير الكامل عل ع السلع المصدرة من خالله ى جمي   . . ٤٤، حيث التحرير الكامل عل
م الشرآاء التجاريين للصادرات    من بينمن بينالواليات المتحدة  الواليات المتحدة  أن  أن  وتبين البيانات اإلحصائية    وتبين البيانات اإلحصائية     م الشرآاء التجاريين للصادرات     أه ام   ))٥٦(( أه ام    خالل ع   ٢٠٠٤٢٠٠٤ خالل ع

غ              ٧٢١٫٨٧٢١٫٨حيث بلغت نحو    حيث بلغت نحو     ادة مبل ذلك زي ي مسجلة ب غ               مليون دينار أردن ادة مبل ذلك زي ي مسجلة ب ام         ٢٥٣٫٢٢٥٣٫٢ مليون دينار أردن ار عن ع ون دين ام          ملي ار عن ع ون دين ، إذ ، إذ ٢٠٠٣٢٠٠٣ ملي
ا        ٣٠٫٩٣٠٫٩بلغت الصادرات إلى الواليات المتحدة ما نسبته نحو       بلغت الصادرات إلى الواليات المتحدة ما نسبته نحو        ة ومعظمه الي الصادرات الوطني ة من إجم ا         في المائ ة ومعظمه الي الصادرات الوطني ة من إجم  في المائ

ة ومن المنسوجات           اطق الصناعية المؤهل ة ومن المنسوجات          من المن اطق الصناعية المؤهل دات المصنعة      وا  وا ))٥٧((من المن دات المصنعة     ألقمشة والمع ة أخرى، احتلت          . . ألقمشة والمع ة أخرى، احتلت        من ناحي من ناحي
واردات األردن إذ بلغت نحو                  ى ل ة األول واردات األردن إذ بلغت نحو                 المملكة العربية السعودية المرتب ى ل ة األول ة      ١٩٫٩١٩٫٩المملكة العربية السعودية المرتب واردات اإلجمالي الي ال ة       من إجم واردات اإلجمالي الي ال  من إجم

اع العجز         . .  وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا      وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا     ٨٫٤٨٫٤األردنية تلتها آل من الصين      األردنية تلتها آل من الصين       رغم من ارتف اع العجز         وعلى ال رغم من ارتف وعلى ال
اع من                    التالت د سجل فائضًا بارتف اع من                    جاري لألردن، غير أن الميزان التجاري مع الواليات المتحدة ق د سجل فائضا  بارتف ام   ٩٣٫١٩٣٫١جاري لألردن، غير أن الميزان التجاري مع الواليات المتحدة ق ام    ع   ٢٠٠٣٢٠٠٣ ع

ى  ى إل ام ٣٣٤٫٦٣٣٤٫٦إل ار ع ون دين ام  ملي ار ع ون دين اطق الصناعية   ٢٠٠٤٢٠٠٤ ملي ي المن اع الصادرات ف ى ارتف رة إل ع مباش ر يرج و أم اطق الصناعية    وه ي المن اع الصادرات ف ى ارتف رة إل ع مباش ر يرج و أم  وه
ادل التجاري      وهنا يبدو جليا  آيف تطغى أهمية التبادل العربي التجاري البيني            وهنا يبدو جليًا آيف تطغى أهمية التبادل العربي التجاري البيني            . . المؤهلةالمؤهلة ة التب ذلك أهمي ألردن وآ ادل التجاري      ل ة التب ذلك أهمي ألردن وآ ل

ألردن            ألردن           مع الواليات المتحدة مقارنة بالتبادل التجاري مع االتحاد األوروبي بالنسبة ل د الملحق     ((  مع الواليات المتحدة مقارنة بالتبادل التجاري مع االتحاد األوروبي بالنسبة ل د الملحق     للمزي ين حجم     ٢٢للمزي ين حجم      يب  يب
 ).).التجارة الخارجية لألردنالتجارة الخارجية لألردن

 
 صادرات وواردات ومعاد تصديره وفقا  لالتفاقيات  -٤الشكل 
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، كانون  ، كانون  ١١  ددوزارة الصناعة والتجارة، المملكة األردنية الهاشمية، نشرة الصناعة والتجارة واالستثمار، المجلد الثالث، العد            وزارة الصناعة والتجارة، المملكة األردنية الهاشمية، نشرة الصناعة والتجارة واالستثمار، المجلد الثالث، العد            )  )  56(( 
 . . ٢٠٠٤٢٠٠٤يناير يناير //الثانيالثاني

 ))57  (  (US Foreign Trade Statistics with Jordan, Website.. 
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-٦١- 

 

  والتوصيات  االستنتاجات-رابعا 
 

  االستنتاجات -ألف
 

 ::هناك استنتاجات هامة تخرج بها هذه الدراسة وهيهناك استنتاجات هامة تخرج بها هذه الدراسة وهي 
 
دًا حيث بلغت           إن دور االتفاقيات اإلقليمية في تحرير التجارة ال       إن دور االتفاقيات اإلقليمية في تحرير التجارة ال        -١١ دا  حيث بلغت           دولية جاء محدودًا ج ط،       ١٠١٠دولية جاء محدودا  ج ة فق ط،        في المائ ة فق  في المائ

ددة األطراف بنحو           ات المتع ددة األطراف بنحو          وساهمت االتفاقي ات المتع ة    ٢٥٢٥وساهمت االتفاقي ة     في المائ ام                  . .  في المائ و قي ر التجارة فه ا العامل الرئيسي في تحري ام                أم و قي ر التجارة فه ا العامل الرئيسي في تحري أم
 .. في المائة في المائة٦٥٦٥الدول النامية بتحرير تلقائي، حيث ساهم ذلك بنحو الدول النامية بتحرير تلقائي، حيث ساهم ذلك بنحو 

 
ا         -٢٢ ى زي ة إل ا        تؤدي الترتيبات التجارية اإلقليمي ى زي ة إل اليم دون األخرى، حيث              تؤدي الترتيبات التجارية اإلقليمي ة في بعض األق اليم دون األخرى، حيث              دة في التجارة البيني ة في بعض األق دة في التجارة البيني

ا ي أفريقي زد ف م ت ا ل ا، إال أنه ي والغافت اد األوروب ي االتح ازادت ف ي أفريقي زد ف م ت ا ل ا، إال أنه ي والغافت اد األوروب ي االتح رى   . . زادت ف ل أخ اك عوام إن هن ك، ف ى ذل رى وعل ل أخ اك عوام إن هن ك، ف ى ذل  وعل
ى الحدود                                ور المنتجات عل ل درجة تسهيل التجارة وتسهيل عب ة مث ادة التجارة البيني ة في زي ى الحدود                               تساهم بدرجة فعال ور المنتجات عل ل درجة تسهيل التجارة وتسهيل عب ة مث ادة التجارة البيني ة في زي تساهم بدرجة فعال

 .. المتبعة في آل دولة، وحاالت اإلنتاج واالستهالك المتبعة في آل دولة، وحاالت اإلنتاج واالستهالكوالسياساتوالسياسات
 
ى                         -٣٣ أتي عل ا ي ة إنم ة أخرى متقدم ى                        إن قرار دولة نامية ما بالدخول في مفاوضات حول اتفاقية ثنائية مع دول أتي عل ا ي ة إنم ة أخرى متقدم إن قرار دولة نامية ما بالدخول في مفاوضات حول اتفاقية ثنائية مع دول

درات،   ى المخ اب، والحرب عل ى اإلره ل الحرب عل أثرًا بعوامل أخرى مث ون مت ية، ويمكن أن يك ة سياس درات،  خلفي ى المخ اب، والحرب عل ى اإلره ل الحرب عل أثرا  بعوامل أخرى مث ون مت ية، ويمكن أن يك ة سياس خلفي
رأة        والدعم في مجلس األ   والدعم في مجلس األ    وق الم دني وحق رأة        من، ومراعاة حقوق اإلنسان، والتأآيد على أنشطة منظمات المجتمع الم وق الم دني وحق من، ومراعاة حقوق اإلنسان، والتأآيد على أنشطة منظمات المجتمع الم

ى                       ..وغيرهاوغيرها ان من المفترض أن تساعد عل ات والتي آ ذه االتفاقي دل ه ادة مع ه مع زي ى أن ارة إل ى                      وهنا يجب اإلش ان من المفترض أن تساعد عل ات والتي آ ذه االتفاقي دل ه ادة مع ه مع زي ى أن ارة إل  وهنا يجب اإلش
ى                      د عل ة تعتم ات الثنائي ك ألن االتفاقي اقص، وذل م تتن ر ل ى                     تخفيض الفقر، فإن معدالت الفق د عل ة تعتم ات الثنائي ك ألن االتفاقي اقص، وذل م تتن ر ل ة       تخفيض الفقر، فإن معدالت الفق نح أفضليات من دول ة        م نح أفضليات من دول  م

ددة                       . . لدولة أخرى فقط   لدولة أخرى فقط    ات متع ذه األفضليات في إطار اتفاقي ا به ة جميعه دول النامي ى أن تنضم ال ان من األول ددة                       وآ ات متع ذه األفضليات في إطار اتفاقي ا به ة جميعه دول النامي ى أن تنضم ال ان من األول وآ
 ..األطرافاألطراف

 
د من                       -٤٤ اك العدي وب، إال أن هن ين دول الجن د من                      مع أن هناك مناداة مستمرة بالحوار االقتصادي والتعاون فيما ب اك العدي وب، إال أن هن ين دول الجن مع أن هناك مناداة مستمرة بالحوار االقتصادي والتعاون فيما ب

دول        المعوقات تحول دون انسياب الت    المعوقات تحول دون انسياب الت     ك ال ين تل ا ب دول        جارة فيم ك ال ين تل ا ب ر من                ..جارة فيم ى أن أآث ارة إل ر من            وتجدر اإلش ى أن أآث ارة إل ة من       ٤٠٤٠وتجدر اإلش ة من        في المائ  في المائ
ة    ٤٠٤٠وتدفع الدول النامية    وتدفع الدول النامية    . . صادرات الدول النامية هي إلى دول نامية أخرى، وأن معدل النمو فيها مرتفع            صادرات الدول النامية هي إلى دول نامية أخرى، وأن معدل النمو فيها مرتفع             ة     في المائ  في المائ

ناعية     لع الص ى الس ة عل ة العالمي اتورة التعريف ن ف ناعية    م لع الص ى الس ة عل ة العالمي اتورة التعريف ن ف ار دوالر٨٠٨٠((م ار دوالر ملي و )) ملي و ، وأن نح ي ال٧٠٧٠، وأن نح ي ال ف ة   ف ن التعريف ة م ة  مائ ن التعريف ة م مائ
 ..تكون لدول نامية أخرىتكون لدول نامية أخرى) )  مليار دوالر مليار دوالر٧٥٧٥نحو نحو ((المدفوعة بواسطة دول نامية المدفوعة بواسطة دول نامية 

 
ة، حيث االلتزامات          : : ظهرت عدة قضايا تتعلق باالتفاقيات الثنائية مثل      ظهرت عدة قضايا تتعلق باالتفاقيات الثنائية مثل       -٥٥ ة، حيث االلتزامات          قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكري قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكري

ة ل     ة الفكري ة ل    تكون أآثر مما تضمنته اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكي ة الفكري اك قضايا      تكون أآثر مما تضمنته اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكي ة، وهن ة التجارة العالمي اك قضايا      منظم ة، وهن ة التجارة العالمي منظم
ق بالقسم                ا يتعل ق بالقسم               تتعلق بقانون التجارة األمريكي خاصة م ا يتعل ادة           ٣٠١٣٠١تتعلق بقانون التجارة األمريكي خاصة م اك زي ز فرض حظر تجاري، وهن ذي يجي ادة            وال اك زي ز فرض حظر تجاري، وهن ذي يجي  وال

 ..وتشدد في قواعد المنشأ، ونظام تسوية المنازعاتوتشدد في قواعد المنشأ، ونظام تسوية المنازعات
 
مية وق     -٦٦ ة الهاش ة األردني ة والمملك ة مصر العربي ا جمهوري دولتين هم التين ل ة ح م دراس مية وق    ت ة الهاش ة األردني ة والمملك ة مصر العربي ا جمهوري دولتين هم التين ل ة ح م دراس ة ت نا آاف ة د ناقش نا آاف د ناقش

 ::االتفاقيات لكل منهما ونستنتج منها ما يلياالتفاقيات لكل منهما ونستنتج منها ما يلي
 
 

 
 بالنسبة لحالة مصر  -١
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ًا للقطاع                   ا  للقطاع                 من الواضح أن نقاط االختالف واالتفاق بين التزامات مصر وفقًا للمسارات المختلفة تتفاوت تبع من الواضح أن نقاط االختالف واالتفاق بين التزامات مصر وفقا  للمسارات المختلفة تتفاوت تبع

أتى التجارة في السلع الصناعية في صدارة الموضوعات                .أو الموضوع محل النظر   أو الموضوع محل النظر    أتى التجارة في السلع الصناعية في صدارة الموضوعات              فقد ت اط    التي التي فقد ت ا نق ل فيه اط     تحت ا نق ل فيه  تحت
نهج                       ل الم ا من تماث ا وإنم نهج                      االتفاق مكانة أعلى من نقاط االختالف، ليس بالضرورة من واقع تماثل االلتزامات ذاته ل الم ا من تماث ا وإنم االتفاق مكانة أعلى من نقاط االختالف، ليس بالضرورة من واقع تماثل االلتزامات ذاته

ة    .  .  في التعامل معها  في التعامل معها   ة    ففيما يتعلق بنطاق التغطي ة     ٩٨٫٧٩٨٫٧ ربطت مصر       ربطت مصر      ،،ففيما يتعلق بنطاق التغطي ة   في المائ ة في اإلطار       في المائ ا الجمرآي ة في اإلطار        من بنوده ا الجمرآي  من بنوده
ى حد       غغناءات والقوائم السلبية في إطار ال     ناءات والقوائم السلبية في إطار ال     متعدد األطراف، بينما ألغيت االستث    متعدد األطراف، بينما ألغيت االستث    الال ة، وإل ى حد       افتا واالتفاقيات الثنائية العربي ة، وإل افتا واالتفاقيات الثنائية العربي

ة         التدريجيالتدريجي في البرنامج     في البرنامج    الشراآةالشراآةآبير في سياق الكوميسا، مع خصوصية اتفاقية        آبير في سياق الكوميسا، مع خصوصية اتفاقية         ر المتبادل ة غي ة         ، أو الفترة االنتقالي ر المتبادل ة غي ، أو الفترة االنتقالي
وارق  آما أدى انخفاض المتوسط البسيط للتعريفة المطبقة في آما أدى انخفاض المتوسط البسيط للتعريفة المطبقة في   . . على مدى ستة عشر عاما    على مدى ستة عشر عاما     وارق  مصر إلى التقليل من الف مصر إلى التقليل من الف

أ                 ًا في قواعد المنش أ                بين التعريفة السارية على التجارة مع الدول أطراف آل مسار، إال أن عدم االتفاق يتمثل أساس ا  في قواعد المنش بين التعريفة السارية على التجارة مع الدول أطراف آل مسار، إال أن عدم االتفاق يتمثل أساس
 .. واتفاقية أغادير خير برهان على ذلك واتفاقية أغادير خير برهان على ذلك،،المطبقةالمطبقة

 
ذا القطاع بالمسارات الت          إإأما فيما يخص التجارة في الخدمات، ف      أما فيما يخص التجارة في الخدمات، ف        ر ه ذا القطاع بالمسارات الت          ن المنطلق في تحري ر ه ه   ن المنطلق في تحري ه   ي اشتملت علي ي اشتملت علي

ار   اتس باإلط ة الج ياق اتفاقي ي س ا ف ول به ادئ المعم و المب ار  ه اتس باإلط ة الج ياق اتفاقي ي س ا ف ول به ادئ المعم و المب دد األطرافالاله دد األطرافمتع مل االتفاق.  .  متع مل االتفاقوال تش ة ييوال تش ة ات التجاري ات التجاري
ر التجارة في     التي التي الثنائية أو اإلقليمية التي أقامتها مصر أو       الثنائية أو اإلقليمية التي أقامتها مصر أو        ر التجارة في     انضمت إليها حتى تاريخه أية التزامات محددة لتحري انضمت إليها حتى تاريخه أية التزامات محددة لتحري

ادة     – على المستوى المتعدد األطراف ال يزال        على المستوى المتعدد األطراف ال يزال       وعليه، فإن التقدم المحرز   وعليه، فإن التقدم المحرز   .  .  الخدماتالخدمات ادة      بالرغم من تواضعه ومن زي  بالرغم من تواضعه ومن زي
ا    ،، أآبر من نظيره على المستوى اإلقليمي        أآبر من نظيره على المستوى اإلقليمي       –درجات التحرير األحادية المطبقة محليا  عن تلك الملتزم بها دوليا            درجات التحرير األحادية المطبقة محليًا عن تلك الملتزم بها دوليًا            ا  آم آم

د  حيث   حيث   شكل  خاص،   شكٍل خاص،   يشير نمط وإيقاع المفاوضات اإلقليمية إلى البطء الشديد على المسارين األفريقي والعربي ب            يشير نمط وإيقاع المفاوضات اإلقليمية إلى البطء الشديد على المسارين األفريقي والعربي ب             د  ق ق
ق مصر  ق مصر تحق ارين تحق ذين المس ي ه ارين ف ذين المس ي ه دماتف دة آمصدر للخ دماتمكاسب عدي دة آمصدر للخ ي  .  .  مكاسب عدي ي واألمريك ارين األوروب ا عن المس ي  أم ي واألمريك ارين األوروب ا عن المس أم

ر، خاصًة مع لجوء الطرفين                     ))المتوقع البدء فيه  المتوقع البدء فيه  (( ر بكثي د أآب ر، خاصة  مع لجوء الطرفين                     ، فإن احتماالت تسارع وتيرة مفاوضات التحرير تع ر بكثي د أآب ، فإن احتماالت تسارع وتيرة مفاوضات التحرير تع
ة             ة وإيجابي ر فاعلي اليب أآث ى أس ي إل ة            األمريكي واألوروب ة وإيجابي ر فاعلي اليب أآث ى أس ي إل ة في إطار                 األمريكي واألوروب ك المتبع ًة بتل ر مقارن اوض والتحري ة في إطار                  في التف ك المتبع ة  بتل ر مقارن اوض والتحري  في التف

ة   ارة العالمي ة التج ة  منظم ارة العالمي ة التج د   ((منظم ددة للتوري اط مح ة أو الخاصة بأنم ات القطاعي لبية واالتفاق ة الس د   القائم ددة للتوري اط مح ة أو الخاصة بأنم ات القطاعي لبية واالتفاق ة الس رن ))القائم د تقت رن ، وق د تقت ، وق
المكاسب التصديرية المحتملة من هذين المسارين على مستويات التحرير التي ستحصل عليها مصر في النمطين                المكاسب التصديرية المحتملة من هذين المسارين على مستويات التحرير التي ستحصل عليها مصر في النمطين                

 ..واألول بشكل  خاصواألول بشكٍل خاصالرابع الرابع 
 

ا قورنت                 ر التجارة في الخدمات إذا م دة لتحري د المجاالت الواع ة تع ذآر أن المجاالت اإلقليمي ا قورنت               جدير بال ر التجارة في الخدمات إذا م دة لتحري د المجاالت الواع ة تع ذآر أن المجاالت اإلقليمي جدير بال
التي  التي  متعدد األطراف، حيث أن اعتبارات اللغة والثقافة وتقارب النظم القانونية وغير ذلك من العوامل  متعدد األطراف، حيث أن اعتبارات اللغة والثقافة وتقارب النظم القانونية وغير ذلك من العوامل  الالبالمستوى  بالمستوى  

ب        ب       يعطي األولوية للمستوى اإلقليمي بالنس اذ لألسواق        يعطي األولوية للمستوى اإلقليمي بالنس ة للنف ة الفعلي اذ لألسواق        ة لإلمكاني ة للنف ة الفعلي ر              .ة لإلمكاني اليب أآث ي أس إن تبن ه، ف اًء علي ر            وبن اليب أآث ي أس إن تبن ه، ف اء  علي وبن
ز  أآبر لتحرير التجارة في الخدمات     أآبر لتحرير التجارة في الخدمات    ا ًاإيجابية في التفاوض على المستويات اإلقليمية والثنائية قد يتيح فرص       إيجابية في التفاوض على المستويات اإلقليمية والثنائية قد يتيح فرص        ز وتعزي   وتعزي

ا  في األساس، حيث    ًا في األساس، حيث      وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد المصري يعد اقتصادا  خدمي            وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد المصري يعد اقتصادًا خدمي          ..الصادرات الخدمية المصرية  الصادرات الخدمية المصرية  
ف      ن نص د ع ا يزي ف م ري وتوظي ي المص اتج المحل ف الن ن نص د ع ا يزي دمات بم اهم الخ ف     تس ن نص د ع ا يزي ف م ري وتوظي ي المص اتج المحل ف الن ن نص د ع ا يزي دمات بم اهم الخ  تس

 ..قوة العمل المصريةقوة العمل المصرية
 

ة نظرًا للتسييس           أيأي في     في    الحقيقي الحقيقي   التحدي التحدي   هيهيوتظل األوجه التجارية للملكية الفكرية      وتظل األوجه التجارية للملكية الفكرية        ة قادم ات ثنائي ة نظرا  للتسييس            اتفاقي ة قادم ات ثنائي  اتفاقي
ة ال  ك بطبيع وع، وذل ذا الموض ب ه ه جوان ع ل ذي تخض ة ال ال ك بطبيع وع، وذل ذا الموض ب ه ه جوان ع ل ذي تخض رى  ال ة األخ وعات التقييدي ب الموض ى جان ال إل رى  ح ة األخ وعات التقييدي ب الموض ى جان ال إل  ح

 ..آعالقة التجارة بالبيئة أو إقحام معايير العملآعالقة التجارة بالبيئة أو إقحام معايير العمل
 

 بالنسبة لحالة األردن  -٢
 

ى           تتيبدو جليا  أن نسبة نقاط االختالف والتوافق في االلتزاما        يبدو جليًا أن نسبة نقاط االختالف والتوافق في االلتزاما          ى            في آل من االتفاقيات تعتمد بشكل خاص عل  في آل من االتفاقيات تعتمد بشكل خاص عل
ياق م   ي س اع ف ل قط ان لك ا الطرف ي يوليه ة الت ياق م  األهمي ي س اع ف ل قط ان لك ا الطرف ي يوليه ة الت تمرار  األهمي ود المفروضة لضمان اس ات والقي ذه االتفاقي ار ه تمرار  س ود المفروضة لضمان اس ات والقي ذه االتفاقي ار ه س
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ه أوًال                 . . مصالح الطرفين في ذلك   مصالح الطرفين في ذلك    ه من المتفق علي ر أن اوت، غي رغم من التف ى ال ه أوال                وعل ه من المتفق علي ر أن اوت، غي رغم من التف ى ال  أن السلع الصناعية هي     أن السلع الصناعية هي    –وعل
ي            راف ف دى األط يتها ل ات وحساس وع المكون ًا لتن ة ووفق ات الثنائي ي االتفاقي رًا ف ر تحري ة واألآث ر أهمي ي           األآث راف ف دى األط يتها ل ات وحساس وع المكون ا  لتن ة ووفق ات الثنائي ي االتفاقي را  ف ر تحري ة واألآث ر أهمي األآث

ا ااالتفاقي رز  االتفاقي ة لتب لع الزراعي أتى الس ة حيث ت عة وآامل ام تخضع لتخفيضات واس ا بشكل ع ع األردن، ولكنه رز  ت م ة لتب لع الزراعي أتى الس ة حيث ت عة وآامل ام تخضع لتخفيضات واس ا بشكل ع ع األردن، ولكنه ت م
ي        اد األوروب ي       أهمية تحريرها بالنسبة لالتح اد األوروب لبية لسلع ومنتجات متصلة من                      . . أهمية تحريرها بالنسبة لالتح وائم س ى ق اء عل لبية لسلع ومنتجات متصلة من                    والحرص في اإلبق وائم س ى ق اء عل والحرص في اإلبق

وقد أدى انخفاض المتوسط    وقد أدى انخفاض المتوسط    . . ميةميةحيث أهميتها داخل االتحاد، مثل تلك الواردة في اللوائح السلبية والحصص الموس           حيث أهميتها داخل االتحاد، مثل تلك الواردة في اللوائح السلبية والحصص الموس           
البسيط للتعريفة المطبقة بشكل عام في دول منظمة التجارة العالمية وفي األردن إلى خفض الفروقات في التعريفة                 البسيط للتعريفة المطبقة بشكل عام في دول منظمة التجارة العالمية وفي األردن إلى خفض الفروقات في التعريفة                 

ات           ات          السارية على التجارة مع الدول األطراف في االتفاقي دة               . . السارية على التجارة مع الدول األطراف في االتفاقي أ بعض التحفظات في دول ع ر أن لقواعد المنش دة             غي أ بعض التحفظات في دول ع ر أن لقواعد المنش غي
ى اتفاقي ة إل ى اتفاقيوخاصة دول منتمي ة إل دول  وخاصة دول منتمي ك الخاصة بال أ المتصلة بتل د المنش ى قواع ارة إل رز اإلش ادير، حيث تب دول  ة أغ ك الخاصة بال أ المتصلة بتل د المنش ى قواع ارة إل رز اإلش ادير، حيث تب ة أغ

رغم من                    . . األوروبية المتوسطية األوروبية المتوسطية  ى ال دة عل رغم من                  وآذلك، فإن لكل اتفاقية منحى خاص باإلشارة إلى قواعد المنشأ المعتم ى ال دة عل وآذلك، فإن لكل اتفاقية منحى خاص باإلشارة إلى قواعد المنشأ المعتم
   ..وضع الكثير من القواعد في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرىوضع الكثير من القواعد في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى

 
ه                أما فيما يخص ا   أما فيما يخص ا     ذا القطاع بالمسارات التي اشتملت علي ر ه ه                لتجارة في الخدمات، فإن المنطلق في تحري ذا القطاع بالمسارات التي اشتملت علي ر ه لتجارة في الخدمات، فإن المنطلق في تحري

ة         ..متعدد األطرافمتعدد األطرافالالهو المبادئ المعمول بها في سياق اتفاقية الجاتس باإلطار   هو المبادئ المعمول بها في سياق اتفاقية الجاتس باإلطار    ة الثنائي ات التجاري ر أن االتفاقي ة     غي ة الثنائي ات التجاري ر أن االتفاقي غي
ة في سياق محددات      أو اإلقليمية التي أبرمها األردن تبرز تقدم األردن في اتفاقيته مع الوالي          أو اإلقليمية التي أبرمها األردن تبرز تقدم األردن في اتفاقيته مع الوالي           ة في سياق محددات      ات المتحدة األمريكي ات المتحدة األمريكي

ة التزامات محددة         . . ولوائح في قطاعات مهمة   ولوائح في قطاعات مهمة    ي ألي ل عمل ة التزامات محددة       وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة الكبرى، فال يوجد تفعي ي ألي ل عمل وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة الكبرى، فال يوجد تفعي
ي،                           ى المستوى العرب دة عل د بواع ر تع رة مفاوضات التحري االت تسارع وتي ل إن احتم ي،                          بالنسبة لقطاع الخدمات ب ى المستوى العرب دة عل د بواع ر تع رة مفاوضات التحري االت تسارع وتي ل إن احتم بالنسبة لقطاع الخدمات ب

ل                  مثال  في النمط الرابع     مثًال في النمط الرابع      ل                  للتوريد وارتباط ذلك بالخدمات المهنية من حيث هذا النمط، وآذلك في مجال خدمات النق للتوريد وارتباط ذلك بالخدمات المهنية من حيث هذا النمط، وآذلك في مجال خدمات النق
د البحث في                     رة قي د البحث في                    وتحريرها على المستوى العربي وأيضًا بالنسبة للشراآة األوروبية حيث ما زالت قطاعات آثي رة قي وتحريرها على المستوى العربي وأيضا  بالنسبة للشراآة األوروبية حيث ما زالت قطاعات آثي

 . . القطاع الخدماتيالقطاع الخدماتي
 

ار العربي بشكل  خاص في تحرير التجارة  ار العربي بشكٍل خاص في تحرير التجارة  ويشير منحى المفاوضات اإلقليمية إلى البطء الشديد على المس ويشير منحى المفاوضات اإلقليمية إلى البطء الشديد على المس  
دول                            ى ال ة إل ى نسبة مساهمة صادراته البيني النظر إل ألردن، ب م بالنسبة ل دول                           الخارجية خاصة نسبة إلى المسار المه ى ال ة إل ى نسبة مساهمة صادراته البيني النظر إل ألردن، ب م بالنسبة ل الخارجية خاصة نسبة إلى المسار المه

 . .  في المائة في المائة٤٠٤٠العربية من اإلجمالية حيث تتعدى نسبة العربية من اإلجمالية حيث تتعدى نسبة 
 

 التوصيات  -باء
 
وظا  في االتفاقيات الثنائية، فإنه يوصى بإعادة النظر        وظًا في االتفاقيات الثنائية، فإنه يوصى بإعادة النظر        حيث أن هناك زيادة في عدد االلتزامات وتشددا  ملح        حيث أن هناك زيادة في عدد االلتزامات وتشددًا ملح         -١١

 ..في هذه االتفاقيات أو على األقل عمل دراسات متأنية للتأثيرات المتوقعة من جراء عقدهافي هذه االتفاقيات أو على األقل عمل دراسات متأنية للتأثيرات المتوقعة من جراء عقدها
 
أن تقوم اإلسكوا والجامعة العربية بحث الدول العربية على االستمرار في استكمال منطقة التجارة الحرة           أن تقوم اإلسكوا والجامعة العربية بحث الدول العربية على االستمرار في استكمال منطقة التجارة الحرة            -٢٢

 ..يئة إلنشاء اتحاد جمرآي عربييئة إلنشاء اتحاد جمرآي عربيالعربية الكبرى، والتهالعربية الكبرى، والته
 
ة   -٣٣ ى منظم م تنضم إل ي ل ة الت دول العربي اعدة ال ي مس ا ف ة جهودهم ة العربي كوا والجامع ة  أن تواصل اإلس ى منظم م تنضم إل ي ل ة الت دول العربي اعدة ال ي مس ا ف ة جهودهم ة العربي كوا والجامع أن تواصل اإلس

ارة      ال التج ي مج درات ف اء الق ي وبن دعم الفن ديم ال ذلك تق ا، وأن تواصل آ ى االنضمام إليه ة عل ارة العالمي ارة     التج ال التج ي مج درات ف اء الق ي وبن دعم الفن ديم ال ذلك تق ا، وأن تواصل آ ى االنضمام إليه ة عل ارة العالمي التج
 . . ن ترسخ انضمامها إلى النظام التجاري المتعدد األطرافن ترسخ انضمامها إلى النظام التجاري المتعدد األطرافالعالمية، حتى يمكن للدول العربية أالعالمية، حتى يمكن للدول العربية أ

دور   -٤٤ ع ال ة م ر المختلف ارات التحري ين مس ة ب يق والمواءم توى التنس ع مس دور  رف ع ال ة م ر المختلف ارات التحري ين مس ة ب يق والمواءم توى التنس ع مس يالرئيسيرف ار الرئيس تخدام المس ار  الس تخدام المس  الس
   .. المسارات المساراتلباقيلباقيمتعدد األطراف آمرجعية متعدد األطراف آمرجعية 

 
ذلك األجهز              -٥٥ ة، وآ ذلك األجهز             ضرورة العمل على تحقيق التفاعل بين أجهزة الدولة المعني ة، وآ ولين ولين ؤؤة التفاوضية أو المس     ة التفاوضية أو المس     ضرورة العمل على تحقيق التفاعل بين أجهزة الدولة المعني

در من االتساق                در من االتساق               عن المفاوضات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات سعيًا وراء تحقيق أآبر ق ز عن المفاوضات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات سعيا  وراء تحقيق أآبر ق ز وتعزي تفادة  وتعزي تفادة   االس  االس
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ى تيسير التوصل                     وبديهيوبديهي  . . من هذه المسارات  من هذه المسارات   ة والصدارة، ويعمل عل ل األولوي ة يحت ى تيسير التوصل                      أن تحديد األهداف الوطني ة والصدارة، ويعمل عل ل األولوي ة يحت  أن تحديد األهداف الوطني
 ..ت التحرير المختلفةت التحرير المختلفةإلى المكاسب المتوخاة من مساراإلى المكاسب المتوخاة من مسارا

 
توى      -٦٦ ى مس ة عل راف العربي ع األط ة لمصلحة جمي ارات اإلقليمي رابط المس ي ت دمًا ف توى     ضرورة المضي ق ى مس ة عل راف العربي ع األط ة لمصلحة جمي ارات اإلقليمي رابط المس ي ت دما  ف ضرورة المضي ق

 . . تحرير السلع والخدماتتحرير السلع والخدمات
 
ة                         -٧٧ ات الثنائي ا االتفاق اد عن منحى المصالح الضيقة التي تمنحه ة                        إعطاء األولية لتحرير الخدمات مع االبتع ات الثنائي ا االتفاق اد عن منحى المصالح الضيقة التي تمنحه إعطاء األولية لتحرير الخدمات مع االبتع

يال    وافر التفض ن ت رغم م ى ال يال   عل وافر التفض ن ت رغم م ى ال من   عل ة تتض ة العربي ث أن المنطق من   ت، وحي ة تتض ة العربي ث أن المنطق ام    ١١١١ت، وحي ار النظ ي إط وية ف ة منض ام     دول ار النظ ي إط وية ف ة منض  دول
 . . التجاريالتجاري

 
 . . االستفادة من بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بخصوص الملكية الفكريةاالستفادة من بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بخصوص الملكية الفكرية -٨٨
 
 . . النظر في مواءمة اتفاقيات االستثمار مع الواليات المتحدة األمريكية مع المتطلبات اإلقليميةالنظر في مواءمة اتفاقيات االستثمار مع الواليات المتحدة األمريكية مع المتطلبات اإلقليمية -٩٩
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 ١الملحق 
 

 األمريكية الخدمات ما بين األردن والواليات المتحدة التزاماتبتوزيع عدد جدول 
 

 األردن الواليات المتحدة األمريكية
محددات في المعاملة

 الوطنية 
) جاتس١٧المادة (

محددات في النفاذ إلى
  األسواق

 ) جاتس١٦المادة (

محددات في المعاملة 
 الوطنية 

 ) جاتس١٧لمادة ا(

محددات في النفاذ إلى
  األسواق

  والقطاعااللتزامنوع   ) جاتس١٦المادة (

 التزامات أفقية ٢ ٣ ١ ٢
 إجمالي التزامات قطاعية محددة ١٣٩ ٧٨ ٧٣ ١٧

  قطاع الخدمات في مجال األعمال التجارية -١ ٤١ ٢١ ١٥ ٤

١٨ ٩ ٩ ٣ 

ستشارية، اخدمات قانونية، (خدمات مهنية  )أ( 
ية هندسية، طبية، تدقيق حسابات، معمار

 ...)  تمريض، صيدلية بيطرية، قابالت

- ١ ١ ١ 

 خدمات الحاسوب وما يتصل بها )ب( 
 

تنفيذ برامج، قواعد بيانات، إصالح ( )ج( 
 ...) وصيانة آالت،

- - ٤ ٢ 
مجال العلوم (خدمات البحث والتطوير )د( 

 ...الطبيعية واالجتماعية والجيولوجية  
 ) خدمات بأجر أو بعقد(ت العقارية الخدما )ه(  ٢ ١ ١ ١

- - ٢ ١ 
التأجير دون مشغلين /اإليجار/خدمات )و( 

 ...)محرآات وطوربينات  آليات، معدات(

- ١٤ ٧ ٤ 

خدمات أخرى في مجال األعمال التجارية  )ز( 
تحليل فني،  إعالنية، تعبئة، بحوث سوق،(

 ..) توريد عاملين، توزيع طاقة

  االتصاالت   قطاع خدمات-٢ ٧ ٤ ٤ ٢

 خدمات نقل الرسائل  )أ(   - - ١ -
 خدمات االتصال السلكية والالسلكية  )ب(  ٥ ٣ - -
 الخدمات السمعية والبصرية )ج(  ٢ ١ ٣ ٢

خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها  -٣ ٢ - ٤ -

 خدمات التشييد العامة إلقامة المباني )أ(  - - ١ -
خدمات التشييد العامة في الهندسة المدنية  )ب(   - - ١ -
 أعمال الترآيب والتجميع  )ج(  ١ - ١ -
 أعمال إآمال المباني وتشطيبها )د(  ١ - ١ -

  أعمال التوزيع -٤  ٥ ٢ ٤ -

 خدمات الوآالء بالعمولة )أ(   ٣ ١ ١ -
 خدمات تجارة الجملة )ب(   - - ١ -

- ١ - - 
باستثناء تجارة  (خدمات تجارة التجزئة )ج(  

 ) المستحضرات الصيدالنية
 خدمات الترخيص تحت االسم األصلي  )د(  ٢ ١ ١ -

  الخدمات التربوية-٥ ٦ ٤ ٣ -

 خدمات التعليم الثانوي )أ(  ١ ١ - -
 خدمات التعليم العالي )ب(   ١ ١ - -
 خدمات تعليم الكبار )ج(   ٢ ١ ٢ -
 خدمات تربوية أخرى  )د(   ٢ ١ ١ -



-٦٦- 

 

 )تابع (١الملحق 
 

 األردن الواليات المتحدة األمريكية
محددات في المعاملة

 الوطنية 
) جاتس١٧المادة (

محددات في النفاذ إلى
  األسواق

 ) جاتس١٦المادة (

محددات في المعاملة 
 الوطنية 

 ) جاتس١٧المادة (

محددات في النفاذ إلى
  األسواق

 )تس جا١٦المادة (

  والقطاعااللتزامنوع  

  الخدمات البيئية -٦  ٢ ٢ ٤ -
 خدمات الصرف الصحي )أ(  - - ١ -
 خدمات التخلص من القمامة )ب(   - - ١ -
 خدمات النظافة الصحية وما شابهها  )ج(   ١ ١ ١ -
 خدمات أخرىخدمات أخرى ))دد((    ١ ١ ١ -
  خدمات مالية-٧  ٢٢ ١٥ ٢٣ ١٠
 خدمات التأمين وإعادة التأمين )أ(  ٧ ٤ ٩ ٣

١٥ ١١ ١٤ ٧ 
الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات  )ب( 

 المالية 

٤ ٢ ١ ١ 
 قطاع الخدمات المتصلة بالصحة والخدمات -٨

 االجتماعية
 خدمات المستشفيات )أ(  - - ١ ١
 خدمات أخرى متعلقة بالصحة البشرية  )ب(  ٢ ١ - -
 الخدمات االجتماعية )ج(  ٢ ١ - -
 لمتعلقة بالسياحة والسفر قطاع الخدمات ا-٩ ١٠ ٥ ٤ -

- ٦ ٣ ١ 
خدمات السكن في الفنادق والنزل بما فيها  )أ( 

 ) توريد األطعمة
خدمات وآاالت السفر ومنظمي الرحالت  )ب(  ٣ ١ ٢ -
 خدمات المرشدين السياحيين )ج(  ١ ١ ١ -

قطاع الخدمات الترويحية والثقافية والرياضية -١٠ ٦ ٥ ٥ -
 )يةغير السمعية والمرئ(

 خدمات تسلية أخرى )أ(  ٣ ٢ ١ -
 خدمات وآاالت األنباء )ب(  ١ ١ ١ -

- ١ ١ ١ 
خدمات المكتبات، والمحفوظات  )ج( 

 والمتاحف

- ١ ١ ١ 
الخدمات الرياضية وغيرها من الخدمات  )د( 

 الترويحية
  خدمات النقل-١١ ٣٤ ١٨ ٦ -
 خدمات النقل عن طريق السفن البحرية )أ(  ١٠ ٦ - -
خدمات النقل على المسالك المائية الداخلية )ب(  ١٠ ٥ - -
 خدمات النقل بالسكك الحديد )ج(  ٨ ٤ ٢ -
 خدمات النقل البري )د(  ٦ ٣ ٤ -
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 ٢الملحق 
 

 )مليون دوالر أمريكي ( األردنيةالصادراتقيمة 
 وفقا  لبيانات تم جمعها من خالل قاعدة بيانات صندوق النقد الدولية* 

 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 

 ٣ ٠٨١٫١٢ ٢ ٧٦٩٫٤٩ ٢ ٢٩١٫٥٠ ١ ٢٨٤٫٢٢ ١ ٢٣٦٫٣٢ ١ ٢٣٤٫٩١ ١ ٣٣٤٫١٠ ١ ٤٦٦٫٤٦ دول العالمدول العالمإلى إلى 
 ٩٧٣٫٠٨ ٦٨٥٫٥٧ ٣٤٩٫٥٥ ١٢٩٫٠٧ ١٢١٫٣٦ ١٥٢٫٤٣ ١٦٤٫٩٤ ١٨٤٫٣٧ دول صناعية

 ٦٦٢٫٩٥ ٤٣١٫٧٢ ٢٣٤٫٧٧ ٦٣٫٢٥ ١٣٫١٤ ٧٫٩٠ ٦٫٩٣ ١٩٫٤٣  األمريكيةالواليات المتحدة
 ٣٫٠٠ ١٫٩٦ ١٫١٧ ٠٫٧١ ٠٫٥٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٣١ آندا

 ٢٫٢٢ ١٫٣٠ ١٫٢٧ ٠٫٧٢ ٥٫٧١ ٢٢٫٣٤ ٢١٫٧١ ١٧٫٢٤ أستراليا
 ١٣٫٩٨ ١١٫٩٧ ١٢٫٩٨ ١٣٫٠٨ ١٤٫٩٨ ١٤٫١٩ ١٧٫٩٦ ٢٤٫٠١ اليابان

 ٠٫١٦ ٠٫٠١ ٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٧٣ ٩٫٩١ ٧٫٦٠ ٠٫٠٠ نيوزيلندا
 ١ ٣٦٧٫١٢ ١ ٣١٤٫٣١ ١ ١٦٦٫٦٨ ٦١٦٫٣٣ ٥٨٧٫٥٧ ٦٥٢٫٠٤ ٧٤٠٫٤٨ ٦٩٤٫٣٧ الشرق األوسط

 ١٨٫٢٥ ١٩٫٢٦ ١٨٫٦٧ ١٤٫٩١ ١٤٫٧٨ ١٨٫٥٤ ١٦٫٤٦ ١٩٫٨٣ الصادرات إلى البحرين
 ٢٦٫٩٠ ١٨٫٩٨ ٢٣٫٤٣ ٢٣٫٨٦ ٢١٫٧٠ ١٩٫٤٨ ٢١٫٠١ ١٩٫٨١ درات إلى مصراالص

 ٥٤٢٫٥٢ ٦٠٣٫٩٧ ٥٣٣٫٨٤ ١٤١٫١٢ ١١٣٫٣٣ ١٤٩٫٧٣ ٢٠٠٫٣٨ ١٣٥٫٦٣ الصادرات إلى العراق
 ٣٩٫٦٩ ٣٦٫٢٥ ٣٦٫٩٥ ٢٧٫٥٦ ٢٨٫٤٤ ٣٧٫٧٢ ٤٨٫٥٩ ٢٨٫٣٥ الصادرات إلى الكويت
 ٥٠٫٥٥ ٥٣٫٤٠ ٤٣٫١٠ ٣٤٫٠٢ ٣١٫٥٧ ٤٢٫٢٦ ٤٠٫١٦ ٣٤٫٠٩ الصادرات إلى لبنان

 ١٨٫٨٤ ٢٢٫٨٠ ٣٠٫٤٠ ٢٣٫٢٣ ١٩٫٠٩ ١٤٫٢٩ ١١٫٤٦ ١٢٫٠٣ يبيةلالجماهيرية العربية الالصادرات إلى 
 ١٦٫٩٢ ١٥٫١٨ ١٣٫٩١ ١١٫٣٨ ١٢٫٤٣ ١٤٫٠٢ ٨٫٢١ ٩٫٧٢ الصادرات إلى سلطنة عمان

 ٢٦٫٤٦ ٢٨٫٣٩ ٢٥٫٦٣ ٢١٫٣٧ ٢٢٫١٩ ٢٦٫٨٣ ٣٠٫٣٧ ٢٥٫٢٣ الصادرات إلى قطر
 ١٦١٫٧٢ ١٥٦٫٤٨ ١٤٢٫١٢ ١٢٩٫٨٣ ١٤٠٫٥٠ ١٤٦٫٢٩ ١٩٨٫٤١ ١٨٢٫٨٦  إلى المملكة العربية السعوديةتالصادرا
الجمهورية العربية  إلى تالصادرا
 ٩٧٫١٠ ٦٩٫٧٥ ٣٩٫٨٦ ٢٣٫٣٣ ١٨٫٦٦ ٢١٫٥٦ ٣٦٫٢٢ ٥٧٫٨١ السورية
 ١١٧٫٢٧ ٩٥٫٨٨ ٩١٫٦٩ ٦٧٫١٩ ٨٧٫٠٩ ٨١٫٧٦ ٧٨٫١٧ ٨٣٫٧٧  المتحدةالعربية اإلمارات إلى تالصادرا

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  إلى الضفة الغربية وقطاع غزةالصادرات
 ٢٢٫٦٥ ١٨٫٥٣ ١٧٫٦٦ ١٥٫٧٣ ١٦٫١٧ ١٦٫٣٩ ١٨٫٧٩ ٢٩٫٦٩ الصادرات إلى اليمن

 ١ ١٢٠٫٠٢ ١ ١١٦٫٠٧ ٩٨٦٫٨٦ ٥١٠٫٣٢ ٥٠٦٫٨٧ ٥٧٤٫٥٩ ٦٩٦٫٧٧ ٦٢٦،٧٨ الصادرات إلى دول منطقة اإلسكوا
 ١ ٨٨٧٫١٩ ١ ٨٦٦٫٤٠ ١ ٦٥٨٫٦٥ ١ ١٢٤٫٧٤ ١ ٠٧٨٫٦٣ ١ ٠٣٣٫٦٦ ١ ١٥٨٫٦٢ ١ ١٦٤٫٦٠ الصادرات إلى الدول النامية

 ١١٦٫٥٤ ١٢٥٫١٠ ٨٦٫٠٥ ٦٣٫١٩ ٥٦٫٠٤ ٨١٫٦٩ ٧٨٫١١ ١٠٣٫٨٢ الصادرات إلى الدول األفريقية
 ٣٥٢٫٨٨ ٣٨٤٫٧٧ ٣٧٢٫٢٣ ٤١٨٫٣١ ٤٠٨٫٩٧ ٢٨٠٫٥٨ ٢٩٤٫٢٣ ٣٠٥٫٨٥ الصادرات إلى الدول األسيوية

 ١٠٣٫٩٣ ١٩٧٫٧٠ ٩٣٫٦١ ٥١٫٦١ ٨٨٫٠٩ ٩٩٫٤٧ ١١٢٫١٠ ١٢٦٫٣٢  األوروبياالتحادالصادرات إلى 
 ١ ٠٣٥٫١٧ ١ ٠٣٧٫٩٤ ٩٤٨٫٨٣ ٤٧٤٫١٤ ٤٧٥٫٤١ ٥٤٦٫٣٩ ٦٣٩٫٣٨ ٥٦٢٫٥٩ الصادرات إلى الدول المصدرة للنفط

 ٨٥٢٫٠٢ ٨٢٨٫٤٦ ٧٠٩٫٨٢ ٦٥٠٫٦٠ ٦٠٣٫٢٢ ٤٨٧٫٢٧ ٥١٩٫٢٥ ٦٠٢٫١٠ الصادرات إلى الدول غير المصدرة للنفط
 نسبة توزيع الصادرات األردنية من إجمالي الصادراتنسبة توزيع الصادرات األردنية من إجمالي الصادرات

 نسبة التوزيعنسبة التوزيع
 ٣١٫٥٨ ٢٤٫٧٥ ١٥٫٢٥ ١٠٫٠٥ ٩٫٨٢ ١٢٫٣٤ ١٢٫٣٦ ١٢٫٥٧ دول صناعية

 ٦١٫٢٥ ٦٧٫٣٩ ٧٢٫٣٨ ٨٧٫٥٨ ٨٧٫٢٥ ٨٣٫٧٠ ٨٦٫٨٥ ٧٩٫٤٢  ناميةدول
 ٣٫٧٨ ٤٫٥٢ ٣٫٧٦ ٤٫٩٢ ٤٫٥٣ ٦٫٦١ ٥٫٨٥ ٧٫٠٨ أفريقيا
 ١١٫٤٥ ١٣٫٨٩ ١٦٫٢٤ ٣٢٫٥٧ ٣٣٫٠٨ ٢٢٫٧٢ ٢٢٫٠٥ ٢٠٫٨٦ آسيا

 ١٫٥٥ ١٫٤٠ ١٫٢٣ ١٫٧٣ ٢٫٠٦ ١٫٤٢ ٢٫٩٨ ٣٫٦٢ أوروبا
 ٤٤٫٣٧ ٤٧٫٤٦ ٥٠٫٩١ ٤٧٫٩٩ ٤٧٫٥٣ ٥٢٫٨٠ ٥٥٫٥٠ ٤٧٫٣٥ الشرق األوسط
 ٠٫٠٩ ٠٫١٢ ٠٫٢٤ ٠٫٣٧ ٠٫٠٥ ٠٫١٥ ٠٫٤٥ ٠٫٥١ النصف الغربي

 معدل التغيير السنويمعدل التغيير السنوي
 ٤٦٫٠٦- ٧٣٫٤١- ١ ٩٢٤٫٦١ ٣ ٣٠٠٫١٥ ١٠١٫٥٣- ١٧٫٦٣- ٦٢٥٫١٩- ٩٣٫٢٠- العالم

 ٥٦٫٣٧- ٤٣٫٧٢- ٢ ٥٨٧٫٦٩ ١٣١٫١٨- ١٦٨٫٩١ ٢٨٫٠٨- ١٤٠٫٩٢- ٠٫٣٣ الدول الصناعية
 ٩١٫١٠- ٧٣٫٦١- ١ ٠١٠٫٤٩ ١٫٧٤- ١٤٠٫٣٤- ٢ ٠٠٢٫٠٧ ١٠٨٫٠٥- ٨٠٫٣٢- الدول النامية

 ١١٥٫٢٣- ٢٥٫٥١ ١٨٣٫١٩ ١٤٠٫٦٧- ٧٨٥٫٠٥- ١١٨٫٥١- ١٢٦٫٠٢- ٤٧٠٫٨٨ أفريقيا
 ٣٤٦٫٠١- ١٣٠٫٥٨- ٥٨٢٫٥٢- ٩٥٫٠١- ١ ٠٨٦٫٦٣- ٢٢٫٠٠ ٥٧٫٢٥- ١٣٧٫٧٧- آسيا

 ٣٦٫٨٩- ٣٦٫٧٢ ٣١٥٫١٦- ١٢٨٫٢٣- ١٨٠٫٣٩- ١٢٢٫١٨ ٣٩٩٫٥٧ ١١٧٫٨٧- أوروبا
 ٦٨٫٢٤- ٨٥٫٨٣- ١ ٧٢٤٫٦٧ ١٤٩٫٥٠- ١٧٫٢٣- ٢٧٩٫٨٧- ١٤٫٧٩- ٨١٫٠٧- الشرق األوسط
 ٥١٫٩٧- ٣٣٧٫٨٦- ٩٧٫٦٢- ١ ٠٩٣٫٢٨- ٦٫٦٠- ٢٧٤٫٨٦ ١٦٥٫٨٥- ١٧١٫٧٣- النصف الغربي
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