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 تمهيد

شهدت التجارة العالمية تغيرا هيكليا خالل العقد الماضي، خاصة من خالل تزايد ابرام اتفاقيات التجارة الحرة 

مية الكبرى مثل اتفاقية الشراكة من الجيل الجديد وانطالق المفاوضات بشأن عقد اتفاقيات التجارة الحرة اإلقلي

( بين الواليات TTIP( والشراكة التجارية واالستثمارية عبر المحيط األطلسي )TPPAعبر المحيط الهادئ )

 المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.

جمعات ، دخلت أفريقيا في نادي اتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية الكبرى، حيث وقعت ثالثة ت2015في يونيو 

( في شرم الشيخ FTAاقتصادية إقليمية أفريقية كبرى على اتفاقية بشأن تشكيل أكبر منطقة قارية للتجارة الحرة )

دولة عضو في المجموعات االقتصادية اإلقليمية الثالثة اآلتية:  26. وتضم االتفاقية 2015يونيو  10إلى  7من 

( ورابطة تنمية افريقيا EACمجموعة دول شرق افريقيا )السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا )الكوميسا( و

 الجنوبية )سادك(.

تكمن الدوافع الرئيسية لهذا التوجه من ناحية في عدم إحراز تقدم في جولة الدوحة، على الرغم من اعتماد 

، وفي كون الدول المتقدمة تخطط لتعميق 2013اتفاقية دولية بشأن تسهيل التجارة في بالي في ديسمبر 

التنازالت وتجاوز اتفاقيات جولة األوروغواي وفرض ضوابط متعددة األطراف جديدة وقواعد منظمة التجارة 

العالمية والرفع من الرفاه االجتماعي لشعوبها. وهناك من ناحية أخرى الدوافع الجيو سياسية نتيجة إعادة هيكلة 

( ومحاولة الدول المتقدمة أن BRICSريكس )جديدة لالقتصاد العالمي وصعود قوى جديدة مثل الصين ودول الب

 تحافظ على الوضع الحالي وأن تدافع عن مصالحها اتجاه القوى الجديدة والبلدان الناشئة.

أما الدافع الرئيسي الثالث فيتمثل في تنامي سالسل القيم العالمية من قبل الشركات عبر الوطنية الكبرى. 

ماد قواعد تجارية جديدة التي غالبا ما يتم التفاوض بشأنها ضمن ويتطلب تصاعد سالسل القيم العالمية اعت

الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل سياسة المنافسة واالستثمارات األجنبية المباشرة والخدمات واليد 

 العاملة ومواءمة المعايير والتخفيف من الحواجز غير التعريفية.

ياسات المحلية تشكل حاجزا أكثر أهمية للتجارة الدولية مقارنة بما كانت وحسب صندوق النقد الدولي فإن "الس

عليه في الماضي. على سبيل المثال، تتضرر سالسل القيم العالمية جراء ضعف حقوق الملكية الفكرية 

واالستثمار ألن نقل اإلنتاج إلى دولة أخرى )ترحيل الخدمات( يعرض الشركة إلى كشف رأسمالها على 

 الدولي".المستوى 

أما في دول الجنوب، فقد ساهم سببان رئيسيان في دفع بعض الدول إلى الشروع في التعامل باتفاقيات التجارة 

 spaghettiالحرة من الجيل الجديد وهما: التعقيدات والعراقيل التي تحدث بسبب ظاهرة "وعاء السباغيتي" )

Bowlالمنشأ( من ناحية. وعدم فعالية االتفاقيات التجارية  ( )تداخل اتفاقيات التجارة اإلقليمية وخاصة قواعد

جنوب من ناحية أخرى، وذلك نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية مثل الحواجز غير -اإلقليمية جنوب

الجمركية وضعف التكامل فيما بين الدول وضعف البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية واإلجراءات المحلية 

 المعقدة.

جنوب في دفع جزء من قطاع األعمال، وخاصة -همت عدم فعالية االتفاقيات التجارية اإلقليمية جنوبوقد سا

في اتحاد دول جنوب شرق آسيا )األسيان(، إلى الُعدول عن التصدير من خالل اتفاقيات التجارة اإلقليمية 

ي الجيل السابق من اتفاقيات القائمة. ولهذا السبب فإن أوساط األعمال تمارس ضغوطا من أجل إعادة النظر ف

 التجارة اإلقليمية واستبدالها باتفاقيات التجارة الحرة الجديدة المالئمة لألعمال.

 وفي هذا الصدد، تطالب أوساط األعمال بإدراج بعض التدابير المهمة في االتفاقيات التجارية اإلقليمية الجديدة:
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 الحاجة إلى اعتماد قواعد منشأ مبسطة وموحدة؛ .1
 خذ بعين االعتبار تفاوت مستويات التنمية الصناعية بين الدول األعضاء في تحرير التعريفات؛األ .2
 إنشاء هيئة فعالة لفض النزاعات والتحكيم في النزاعات التجارية؛ .3
 اعتماد قواعد ملزمة قانونيا لفرض إلغاء الحواجز غير التعريفية؛ .4

التجارة والتنمية الصناعية من خالل  التركيز بشكل خاص على عنصرين أساسيين، وخاصة تسهيل .5
تشجيع المشاريع المشتركة والتكامل الصناعي. وفي هذا الصدد، يشكل بروتوكول قواعد المنشأ لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي حال مناسبا ألنه ينص على تراكم المنشأ بين الدول المشاركة.

ية إقليمية عمالقة من خالل نظام األفضليات وتعمل منظمة التعاون اإلسالمي أيضا على إنشاء اتفاقية تجار

(، ويعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ TPS/OICالتجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

( الذي Fast Trackخالل األشهر القادمة فرصة واعدة جدا، وخاصة من خالل مفاوضات المسلسل السريع )

 اء منطقة تجارة حرة لمنظمة التعاون اإلسالمي.من شأنه أن سرع عملية إنش

وبالطبع يمكن لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تستفيد أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية الكبرى مثل  

(TPPA RECIP واالتفاقية الثالثية المبرمة في شرم الشيخ في يونيو )وإنشاء روابط بين اتفاقيات  2015

القائمة في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز نظام األفضليات التجارية لمنظمة التعاون التجارة اإلقليمية 

اإلسالمي. ويمكن للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تستفيد بدورها من هذا النوع من االتفاقيات 

هيل التجارة والخدمات اللوجستية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالحواجز غير الجمركية وتس

 والتدابير األخرى المالئمة لألعمال من أجل تسهيل وتبسيط المبادالت التجارية.
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 الجديد من االتفاقيات التجارية الجيل

 1الملخص التنفيذي

 

ء منظمة خالل العقود الثالثة الماضية مع تسارع وتيرتها المستمر منذ إنشا ةالحر التجارةأدى انتشار اتفاقيات 

إلى ردود فعل متباينة جدا سواء من قبل المتخصصين أو الدول المعنية، أو حتى  1995التجارة العالمية سنة 

الدول غير المعنية. ففي الوقت الذي يرى البعض على أنها تشكل مساهمة كبيرة في انتشار التجارة الحرة، 

كأحصنة طروادة الحتالل أسواق البلدان النامية  يعتبرها البعض اآلخر ميوال عنيدا نحو نوع من الحمائية أو

( 2004وفتح الطريق أمام الشركات المتعددة الجنسيات التي يصفها بروفسور االقتصاد الدولي باغواتي )

 (.52بقاذفات الرأسمالية )بي 

( FTAوعلى الرغم من أن المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية الغات تسمح بإنشاء مناطق التبادل الحر )

( تحت شروط معينة، إال أن خبراء منظمة التجارة العالمية قد تخلوا منذ زمن عن CUواالتحادات الجمركية )

اتخاذ قرار بشأن مطابقة االتفاقيات الموقعة مع هذه الشروط. والبد من القول بأنه إذا كانت هذه االتفاقيات تتوفر 

نها ال تخلو أيضا من العيوب سواء بالنسبة لبعض هذه على مجموعة من المزايا الواضحة للدول الموقعة، فإ

 الدول أو ألطراف أخرى.

تعرضت هذه االتفاقيات عبر مر الزمن إلى انتقادات تقول بأنها تسعى إلى تعزيز مبادالت تخص ميادين ال 

التبادل الحر،  تتصل مباشرة بالتجارة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال التيار المعارض للعولمة ونتيجتها المباشرة،

الذي يقول بأنها تساهم في رفاه السكان، حيث يؤكد أن  التجارة الحرةيهاجم نظرية التيار المؤيد التفاقيات 

 .العكس تماما هو الصحيح

 التجارةإن البلدان النامية التي ينتمي معظمها إلى منظمة التعاون اإلسالمي والتي يربطها عدد كبير من اتفاقيات 

ول المتقدمة خاصة، غالبا ما تعجز عن التفاوض مع هؤالء الشركاء بشأن الشروط التي تصب في مع الد ةالحر

صالحها في إطار هذه االتفاقيات. واألدهى من ذلك، أن العديد من هذه االتفاقيات التي تم تقديمها في البداية على 

 ا التجاري.أنها "عروضا مميزة"، تبين بعد تنفيذها، أنها تشكل مصدرا أساسيا لعجزه

ومن أجل معالجة أوجه القصور لهذه االتفاقيات، التي تقتصر على تفكيك بسيط للحواجز التعريفية وغير 

التعريفية التي تعرقل تبادل السلع والخدمات، ظهر جيل جديد من االتفاقيات، التي تم االتفاق على تسميتها 

 ت منظمة التجارة العالمية زائد"." أو "اتفاقياةالحر التجارة"بالجيل الجديد من اتفاقيات 

إن الميزة الرئيسية لهذه االتفاقيات هي أنها تفتح ملفات أخرى غير المبادالت التجارية لتشمل ميادين ال تربطها 

أية عالقة واضحة ومباشرة بالتجارة، مثل حقوق اإلنسان والحريات والبيئة ومكافحة آفة الفقر ومكافحة الفساد 

 وغيرها.

االتفاقيات إذن؟ وهل تساعد هذه االتفاقيات على التغلب على تجاوز نقائص النسخ السابقة في  فما هي هذه

الواقع؟ وهل تشكل أي خطر على الدول التي تلتزم بها؟ وما هي التوصيات التي يمكن توجيهها لدول منظمة 

 التعاون اإلسالمي من أجل االستفادة منها؟
 

 اإلجابة على كل هذه األسئلة وغيرها في خمسة أجزاء: ولذلك نسعى من خالل هذا التقرير إلى

                                                           
1
 أعده الدكتور إبراهيم عاللي، خبير مستشار لدى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة.   
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 ،سوف يتم عرض االتفاقيات الكالسيكية أو التقليدية، والسيما فيما يتعلق بتصنيفها  في الجزء األول
التجارة ومطابقتها للقواعد المتعددة األطراف لمنظمة التجارة العالمية. وباختصار، يمكن تعريف اتفاقية 

تزام األطراف الموقعة على إلغاء الحواجز التجارية التي قد تكون موجودة فيما بينها. على أنها ال الحرة
(. أما األشكال المتقدمة نوعا FTAويتعلق األمر بالتعريف األساسي الذي يسمى منطقة التبادل الحر )

 ( والسوق المشتركة، فتقتضي التزاما أكثر من قبل األطراف مثلCUما، مثل االتحاد الجمركي )

اعتماد تعريفة خارجية مشتركة )في حالة االتحاد الجمركي( وحرية تنقل عوامل اإلنتاج )في حالة 
السوق المشتركة باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات منطقة التبادل الحر واالتحاد 

المتبادلة واتفاقية الجمركي(. وهناك أنواع أخرى من االتفاقيات مثل: االتفاقية ذات األفضليات غير 
النطاق المحدود واالتفاقية التجارية الثنائية واتفاقية التعاون واتفاقية الشراكة، الخ. أما القسم الثاني من 

من  ةالحر التجارةهذا الجزء فسيخصص لعرض المناقشات الجارية حول مسألة مطابقة اتفاقيات 
 صار األطروحتين.عدمها للقواعد المتعددة األطراف والحجج الرئيسية ألن

 سوف يتم التطرق إلى خصوصيات الجيل الجديد من االتفاقيات على أساس تحديد في الجزء الثاني ،
قيود وأوجه قصور األشكال التقليدية لمثل هذه االتفاقيات. فيما يخص قيود وأوجه القصور بالنسبة 

المنصوص عليها في اتفاقيات التفاقيات التبادل الحر، سوف يتم تسليط الضوء على تعقيد اإلجراءات 
التبادل الحر وخاصة في حالة تداخلها وصعوبة قياسها من حيث خلق وتحويل المبادالت التجارية. أما 
القيود األخرى، التي ال تقل أهمية عن األولى، فتتعلق بالفعالية المحدودة التفاقيات التبادل الحر، بحيث 

اليوم وأن هذه االتفاقيات تحتوي على العديد من اإلعفاءات  أن الحواجز الرئيسية للتجارة ليست تعريفية
التي تقلل من نطاقها. وللتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعرقل هذه االتفاقيات، ظهر ما يسمى 
بالجيل الجديد من االتفاقيات. ويتجاوز هذا الشكل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر تجارة السلع ويشمل 

( أو "مسائل منظمة التجارة العالمية Singapore issuesلمعروفة بمسائل سنغافورة )بعض القضايا ا

زائد": الزراعة، الحواجز غير التعريفية، تجارة الخدمات، الصفقات العمومية، االستثمار، حقوق 
الملكية الفكرية، سياسة المنافسة، مكافحة آفة الفقر، الخ. كما يمكن أن يشمل أيضا آليات لتسوية 

 لمنازعات. وتندرج هذه االتفاقيات عادة ضمن ما يسمى باالتفاقيات المختلطة.ا

 ،سوف يخصص لعرض السياق األوروبي لتعريف الجيل الجديد من هذه االتفاقيات  في الجزء الثالث
في إطار تنفيذ معاهدة لشبونة وعرض أمثلة من هذه االتفاقيات. وقد ساهمت معاهدة لشبونة التي تم 

في خلق سياق جديد إلبرام اتفاقيات جديدة للتبادل الحر مع االتحاد األوروبي.  2009يها في التوقيع عل

حيث أن اعتبارات السياسة التجارية أصبحت منذ ذلك الحين مشروطة بالعمل الخارجي لالتحاد. 
وأصبحت هذه السياسة التجارية توجه من خالل أهداف أوسع وال تقتصر فقط على اإللغاء التدريجي 
للقيود المفروضة على التجارة واالستثمار. ويعتزم االتحاد األوروبي أن يجمع بين المصالح االقتصادية 
والقيم السياسية وغيرها من المعايير في عالقاته الخارجية. وسيتم عرض أمثلة واقعية عن الجيل 

ر باالتفاقيات المبرمة مع الجديد من اتفاقيات التبادل الحر في القسم الثاني من هذا الجزء، ويتعلق األم
 كندا وكوريا الجنوبية وكذلك مع رابطة التجارة الحرة األوروبية وأوكرانيا.

 فسوف يخصص لعرض حالة بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي الملتزمة باتفاقيات  أما الجزء الرابع
تم التطرق إلى الجيل الجديد مع تقييم أولي لتأثير هذه األخيرة على مختلف المستويات. كما سي

( ومع الواليات المتحدة في إطار ALECAاالتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية واالتحاد األوروبي )

( واتفاقية التبادل الحر بين االتحاد األوروبي MEFTAمنطقة التبادل الحر في الشرق األوسط )

ردن والبحرين وعمان واإلمارات وماليزيا، باإلضافة إلى اتفاقيات الواليات المتحدة مع كل من األ
العربية المتحدة. وعندما تتوفر المعطيات المتعلقة بتأثير اتفاقيات الجيل الجديد، فإنه سيتم التباحث 

 بشأنها وخاصة في حالة المغرب وماليزيا.

 الذي يختتم به التقرير سوف يخصص لعرض مجموعة من التدابير الجزء الخامس واألخير ،
االقتصادية بشأن أفضل الممارسات في مجال إعداد اتفاقيات التبادل الحر وتوصيات السياسة 

والتفاوض بشأنها وتنفيذها ومتابعتها. وسوف يستعرض هذا الجزء أيضا الجدل الدائر بين المؤيدين 
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والمعارضين التفاقيات التبادل الحر من خالل تقديم قراءة مزدوجة. ويحدد نجاح أو فشل اتفاقية التبادل 
 مجموعة من العناصر والعوامل التي يمكن أن نذكر منها ما يلي: الحر

 دينامية نمو اقتصاد البلد المعتمدة على الطلب المحلي؛ 
 اآلثار المترتبة عن االقتصاد العالمي؛ 
 الفجوة الظرفية بين دينامية نمو اقتصاد البلد وشركائه الرئيسيين األجانب؛ 
 ة في مجال معايير الجودة؛قدرة المشغلين على تلبية الشروط الدولي 
 .خصوصيات سالسل قيم صناعاته الرئيسية 

كما سيقدم القسم الثاني من هذا الجزء مجموعة من التوصيات من أجل االستفادة من اتفاقيات التبادل الحر، 
عقيدا وخاصة الجيل الجديد من االتفاقيات، إذا تبين أنها أكثر فعالية من اتفاقيات الجيل السابق وأنها أكثر ت

وتتطلب تحضيرات دقيقة. وبالتالي، فإنه يستحسن قبل الشروع في المفاوضات، إشراك جميع األطراف المعنية 
في اتخاذ القرار. وبالمثل، فإنه يفضل إجراء دراسة تأثير أولية لتقييم اآلثار المحتملة التفاقية التبادل الحر على 

 جميع المستويات.

عن كثب، يجب التعمق في تحليل  ر في إشراك جميع األطراف المعنيةوخالل المفاوضات، ومع االستمرا

 التأثير وإجراء محاكاة واسعة النطاق لتقييم أثر وتحديات أي تنازل خالل المفاوضات.

وبعد تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، من الضروري وضع أجهزة للرصد والمتابعة وتوفير آليات للتصحيح في حالة 

أن تكون هذه اآلليات قادرة على المتابعة الفعالة لتنفيذ االلتزامات سواء على المستوى  عدم االمتثال. ويجب

 الوطني أو داخل الدولة )أو مجموعة من الدول( المعنية.
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 ة:ــدمـمق

أدى انتشار اتفاقيات التبادل الحر خالل العقود الثالثة الماضية مع تسارع وتيرتها المستمر منذ إنشاء منظمة 

إلى ردود فعل متباينة جدا سواء من قبل المتخصصين أو الدول المعنية، أو حتى  1995العالمية سنة التجارة 

الدول غير المعنية. ففي الوقت الذي يرى البعض على أنها تشكل مساهمة كبيرة في انتشار التجارة الحرة، 

حتالل أسواق البلدان النامية يعتبرها البعض اآلخر ميوال عنيدا نحو نوع من الحمائية أو كأحصنة طروادة ال

( 2004وفتح الطريق أمام الشركات المتعددة الجنسيات التي يصفها بروفسور االقتصاد الدولي باغواتي )

 (.52بقاذفات الرأسمالية )بي 

( FTAوعلى الرغم من أن المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية الغات تسمح بإنشاء مناطق التبادل الحر )

( تحت شروط معينة، إال أن خبراء منظمة التجارة العالمية قد تخلوا منذ زمن عن CUالجمركية )واالتحادات 

اتخاذ قرار بشأن مطابقة االتفاقيات الموقعة مع هذه الشروط. والبد من القول بأنه إذا كانت هذه االتفاقيات تتوفر 

من العيوب سواء بالنسبة لبعض هذه  على مجموعة من المزايا الواضحة للدول الموقعة، فإنها ال تخلو أيضا

 الدول أو ألطراف أخرى.

تعرضت هذه االتفاقيات عبر مر الزمن إلى انتقادات تقول بأنها تسعى إلى تعزيز مبادالت تخص ميادين ال 

تتصل مباشرة بالتجارة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال التيار المعارض للعولمة ونتيجتها المباشرة، التبادل الحر، 

هاجم نظرية التيار المؤيد التفاقيات التبادل الحر الذي يقول بأنها تساهم في رفاه السكان، حيث يؤكد أن العكس ي

 .تماما هو الصحيح

إن البلدان النامية التي ينتمي معظمها إلى منظمة التعاون اإلسالمي والتي يربطها عدد كبير من اتفاقيات التبادل 

غالبا ما تعجز عن التفاوض مع هؤالء الشركاء بشأن الشروط التي تصب في الحر مع الدول المتقدمة خاصة، 

صالحها في إطار هذه االتفاقيات. واألدهى من ذلك، أن العديد من هذه االتفاقيات التي تم تقديمها في البداية على 

 أنها "عروضا مميزة"، تبين بعد تنفيذها، أنها تشكل مصدرا أساسيا لعجزها التجاري.

معالجة أوجه القصور لهذه االتفاقيات، التي تقتصر على تفكيك بسيط للحواجز التعريفية وغير  ومن أجل

التعريفية التي تعرقل تبادل السلع والخدمات، ظهر جيل جديد من االتفاقيات، التي تم االتفاق على تسميتها 

 المية زائد"."بالجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر" أو "اتفاقيات منظمة التجارة الع

إن الميزة الرئيسية لهذه االتفاقيات هي أنها تفتح ملفات أخرى غير المبادالت التجارية لتشمل ميادين ال تربطها 

أية عالقة واضحة ومباشرة بالتجارة، مثل حقوق اإلنسان والحريات والبيئة ومكافحة آفة الفقر ومكافحة الفساد 

 وغيرها.

ل تساعد هذه االتفاقيات على التغلب على تجاوز نقائص النسخ السابقة في فما هي هذه االتفاقيات إذن؟ وه

الواقع؟ وهل تشكل أي خطر على الدول التي تلتزم بها؟ وما هي التوصيات التي يمكن توجيهها لدول منظمة 

 التعاون اإلسالمي من أجل االستفادة منها؟

 األسئلة وغيرها في خمسة أجزاء:ولذلك نسعى من خالل هذا التقرير إلى اإلجابة على كل هذه 

 ،سوف يتم عرض دراسة نقدية لالتفاقيات الكالسيكية أو التقليدية، والسيما فيما يتعلق  في الجزء األول
 بتصنيفها ومطابقتها للقواعد المتعددة األطراف لمنظمة التجارة العالمية.

 من الجيل الجديد في الدول  عرض اتفاقيات التجارة الحرة، سوف يتم التطرق إلى في الجزء الثاني
 .غير األعضاء واألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي



12 
 

 ،االتفاقيات اإلقليمية الضخمة التي تهم الدول األعضاء في سوف يخصص لعرض  في الجزء الثالث
 .منظمة التعاون اإلسالمي مع تقييم تأثير هذه األخيرة على مختلف المستويات

 لتلخيص نتائج الندوتين حول الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة  فسوف يخصص أما الجزء الرابع
  الحرة التي نظمهما المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

 الذي يختتم به التقرير سوف يخصص لعرض مجموعة من التدابير الجزء الخامس واألخير ،
ت في مجال إعداد اتفاقيات التبادل الحر والتفاوض بشأنها ة بشأن أفضل الممارسايتوصيات السياسالو

 وتنفيذها ومتابعتها.

 (FTA-NGخصوصيات الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر )الجزء األول: 

الهدف األساسي من هذا الجزء هو دراسة األشكال رئيسية لالتفاقيات التجارية ووصف سياقها العام فيما يتعلق 

 د المتعددة األطراف.بمطابقة القواع

تندرج مسألة اتفاقيات التبادل الحر ضمن السياق العام للعولمة االقتصادية. وتدل هذه األخيرة على "دمج 

االقتصاديات الوطنية في االقتصاد الدولي من خالل التجارة واالستثمارات األجنبية المباشرة )من قبل 

رؤوس األموال قصيرة األجل، وتدفق العمال الدوليين  المقاوالت والشركات المتعددة الجنسيات( وتدفقات

 (.3-2004. باغواتي )امة، و]أخيرا[ تدفقات التكنولوجيا"واألشخاص بصفة ع

 ماذا يقصد باتفاقيات التبادل الحر وما هي أنواعها؟ .1

التجارية  باختصار، يمكن تعريف اتفاقية التبادل الحر على أنها التزام األطراف الموقعة على إزالة الحواجز

التي قد تكون موجودة فيما بينهما. ومع ذلك، يظل كل بلد حرا في تحديد سياسته التجارية والتعريفية تجاه الدول 

 (.FTA(. ويعرف هذا النوع من اتفاقيات التبادل الحر عموما بمنطقة التبادل الحر )Dent, 2006األخرى )

مل حيث يمكن الدول الموقعة من اعتماد تعريفة خارجية ( فهو شكل متقدم من التكاCUأما االتحاد الجمركي )

 مشتركة وتوحيد بعض التدابير األخرى للسياسة التجارية تجاه الدول غير األعضاء.

( وتقتضي، عالوة على التكامل التجاري، إلغاء حواجز CUأما السوق المشتركة فتنبني على االتحاد الجمركي )

 والخدمات وتنقل عوامل اإلنتاج بين األطراف الموقعة. أخرى من شأنها أن تعرقل تنقل السلع

باالتفاقيات التجارية وتندرج هذه األنواع الثالثة ضمن ما يسمى في مصطلحات منظمة التجارة العالمية 

 (.RTAs) اإلقليمية

 وتعرف بعض اتفاقيات التبادل الحر أحيانا "باالتفاقيات التفضيلية" وتنقسم إلى قسمين:

ت األفضليات غير المتبادلة: ويتعلق األمر عامة بالتخفيضات التعريفية التي تمنحها بعض االتفاقية ذا -
 الدول المتقدمة، دون مقابل، لبعض الدول النامية. 

اتفاقية النطاق المحدود: يخص هذا النوع من االتفاقيات عامة الدول النامية فحسب، حيث تقرر باتفاق  -
حدد من منتوجات معينة دون اللجوء إلى إنشاء منطقة للتبادل مشترك، تبادل األفضليات بشأن عدد م

 الحر.

 وهناك أنواع أخرى من اتفاقيات التبادل الحر البسيطة والمنتشرة مثل: 
 االتفاقيات التجارية الثنائية؛ -
 اتفاقية التعاون مع الدخول التفضيلي للسوق؛ -
 اتفاقيات الشراكة مع وجود إطار مؤسساتي مفصل نوعا ما؛  -
 تفاقيات المتعددة األطراف مع مجموعة من الدول أو في إطار منظمة التجارة العالمية.اال -
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وحسب كثرة هذه االتفاقيات، يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من االتفاقيات التي تربط العالقات التجارية بين 
على تبادل السلع، وأخيرا  الدول. ويتعلق األمر باالتفاقيات التجارية واتفاقيات التعاون التي ال تقتصر فقط

اتفاقيات الشراكة التي تشمل جوانب مثل الدخول المميز إلى السوق وأشكال التعاون االقتصادي أو المالي أو 
 الفني، الخ.

تفضل بعض الدول شكال أكثر تطورا من اتفاقيات التبادل الحر المعروف باسم "اتفاقيات التبادل الحر زائد" أو 

اقيات التبادل الحر. وال يقتصر هذا الشكل من اتفاقيات التبادل الحر التي خصص لها هذا الجيل الجديد من اتف

التقرير على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات والحواجز التجارية األخرى فقط وإنما يشمل أيضا تدابير 

مية وتنقل األفراد والبيئة غير تجارية مثل االستثمار والملكية الفكرية وسياسة المنافسة والصفقات العمو

 والتعاون العلمي والفني والتجارة اإللكترونية، الخ.

 اتفاقيات التبادل الحر وقواعد منظمة التجارة العالمية .2

في سنة  %40إن نجاح اإلطار المحدد من قبل اتفاقية الغات للمساهمة في إلغاء الرسوم الجمركية بمتوسط 

إلى التفكيك التدريجي للحواجز التجارية األخرى قد أدى إلى ظهور  ، باإلضافة1995في  %4إلى نحو  1945

(. في إطار هذا النموذج، أرادت بعض الدول أن تذهب إلى 2006نموذج جديد من الثنائية واإلقليمية )دنت، 

أبعد من ذلك في عملية دمج اقتصادياتها من خالل تخفيض مهم من هذه الحواجز التعريفية وغير التعريفية في 

 إطار االتفاقيات التفضيلية والتكتالت التجارية.

أقرت منظمة التجارة العالمية، بصفتها الوريثة المؤسسية التفاقية الغات، اإلطار التنظيمي الذي يجيز هذه 

الممارسات، حيث أنه باالعتماد على كيفية تصميم وتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر، يمكنها المساهمة بشكل إيجابي 

النظام المتعدد األطراف. على سبيل المثال، "إن تعزيز التبادل الحر على المستوى التفضيلي، يمكن  في تطوير

أن يساعد االقتصاديات النامية على تنفيذ اإلصالحات المحلية واالنفتاح على الضغوط التنافسية في السوق 

هذا األمر مفيدا أيضا في العملية  وقد يكون بوتيرة ثابتة، وبالتالي تسهيل اندماجها في االقتصاد العالمي.

 "المتعددة األطراف من خالل تطبيق رفع مالي من أجل االنفتاح وتحرير التنافسية في العالقات التجارية

(OMC, 2005 :1 باإلضافة إلى ذلك "يمكن لالتفاقيات التجارية اإلقليمية أن تكون بمثابة مختبرات للتغيير .)

على استخالص الدروس من أجل اعتماد ضوابط تجارية جديدة على المستوى  واالبتكار ومن شأنها أن تساعد

 (.OMC, 2005a: 16المتعدد األطراف" )

بشكل عام، تهدف قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن االتفاقيات التجارية اإلقليمية إلى خلق وتكثيف التدفقات 

قات إلى حد أدنى. وبصفتها وريثة اتفاقية الغات، تحكم التجارية إلى حد أقصى والتقليل من آثار تحويل هذه التدف

 هذه القواعد ثالثة قوانين وهي:

 المادة الرابعة والعشرون حول اتفاقيات التبادل الحر واالتحادات الجمركية؛ 

  المادة الخامسة حول التكامل االقتصادي؛ 

 ( وشرط التمكينEnabling Clause لسنة )تفاقيات التجارية اإلقليمية.بشأن البلدان النامية واال 1979 

  وتشترط المادة الرابعة والعشرون، وهي األكثر أهمية في هذا المجال، المتطلبات األساسية األربعة
 التالية بخصوص االتفاقيات التجارية اإلقليمية:

 يجب على األطراف الموقعة على االتفاقيات التجارية اإلقليمية أال ترفع الحواجز التجارية أما غير 
 من المادة(؛ 5bو 4األعضاء )البند 

 يجب أن تكتمل الخطط والجداول الزمنية إلنشاء اتفاقية تجارية اقليمية في غضون مدة زمنية معقولة 
 (؛5c)البند 
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  يجب على الدول األعضاء إشعار منظمة التجارة العالمية وباقي األعضاء فورا بإنشاء مشروع اتفاقية

 (؛7تجارية اقليمية )البند 

 ب أن تلغى التعريفات )الرسوم الجمركية( أساسا على الواردات وغيرها من األنظمة والقواعد يج
(. ويتمثل الهدف من ذلك في 8b)البند  (substantially all trade – SAT)التقييدية لكافة التجارة 

مة جدا منع الدول من حماية الصناعات واألنشطة التي تكون فيها فرص خلق المبادالت التجارية مه

 (.2006)دانت، 

( على النقاط الرئيسية التالية في GATSمن جانبها، تنص المادة الخامسة من االتفاقية العامة لتجارة الخدمات )

 حالة االتفاقيات التجارية اإلقليمية التي تنص على تحرير تجارة الخدمات:

  البند( )( 1يجب أن يتوفر االتفاق على تغطية قطاعية كبيرةa؛) 

 البند التن( 1فيذ في فترة زمنية معقولةbii؛) 

  البند( 3يجب منح معاملة أكثر أفضلية للبلدان الناميةb.) 

يوفر شرط التمكين، في المقابل، منح معاملة تفضيلية للبلدان النامية التي لم تقيد بشرط الدولة األكثر رعاية 

(NPFويدخل هذا الشرط في إطار أنواع االتفاقيات التي تمت اإل .) شارة إليها سابقا مثل اتفاقية النطاق المحدود

 واالتفاقية ذات األفضليات غير المتبادلة.

أصبح عنصر هام من الخطاب -"باختصار، أنا أؤيد الفكرة التي تقول بأن العولمة تحتاج إلى الوجه اإلنساني 

 "،كن يمكن جعله أكثر قبوالزائف. ألنه يخلق انذارا كاذبا. للعولمة وجه إنساني، ول-الشعبي كليشيها خطيرا

 (.x-2004باغواتي ) جاغديش

سوف يتم التطرق في هذا الجزء إلى خصوصيات الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية وكيفية تغلبها على 
بعض أوجه القصور وتجاوزها لقيود األشكال التقليدية التي تمت دراستها في المحور األول. ومن أجل ذلك، 

د القيود وأوجه القصور التي تعتري األشكال التقليدية ثم تقديم خصوصيات اتفاقيات الجيل يتعين أوال تحدي
 الجديد.

 القيودالرئيسيةالتفاقياتالتبادلالحرالتقليدية .3

على الرغم من محاسن اتفاقيات التبادل الحر المعترف بها، تعرف هذه األخيرة انتقادات عديدة من قبل 
( يالحظ أنه على الرغم من أن قواعد منظمة التجارة العالمية 2006ثال، دانت )المتخصصين. على سبيل الم

 substantially allتطلب من الدول األعضاء في اتفاقيات التبادل الحر أن تدرج فيها كافة التجارة في اتفاقية )
tradeميع الرسوم والقيود (، في الواقع، لم يتمكن سوى عدد قليل من اتفاقيات التبادل الحر في القضاء على ج

 المفروضة على تجارة المنتجات الزراعية.

( إلى أن انتشار اتفاقيات التبادل الحر منذ التسعينات قلل من تداخل هذه 2009من جانبهما، أشار تشنغ وآل )

ان االتفاقيات. ويعكس هذا التداخل العديد من اآلثار السلبية من بينها االزدواجية وتعقيد قواعد المنشأ وفقد

النجاعة االقتصادية التفاقيات التبادل الحر نفسها. وعالوة على ذلك، تزيد ظاهرة تداخل اتفاقيات التبادل الحر 

 من تعقيد العالقة بين هذه االتفاقيات والنظام التجاري المتعدد األطراف.

ن قبل منظمة ( من جانبه إلى تأطير أكثر صرامة التفاقيات التبادل الحر م1995دعا جاغديش باغواتي )

التجارة العالمية. ويؤكد بصفة خاصة على أن آثار تحويل التجارة عن طريق اتفاقيات التبادل الحر يقلل في 

كثير من األحيان من شأنها وأن التجارة الحرة المتعددة األطراف أو العالمية تقدم مزايا مهمة للبلدان الشريكة. 

قعة لفائدة األفضليات المتبادلة، فإن هذه االتفاقيات حسب رأيه، باإلضافة إلى ذلك، باستثناء الدول غير المو
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تمييزية وتؤدي في الوقت نفسه إلى التبادل الحر والحمائية. ولهذا السبب يوصي الكاتب بأن تسمى هذه 

 " بدال من اتفاقيات التبادل الحر.االتفاقيات التفضيليةاالتفاقيات بـ "

-2002ه، خالل فترة توليه منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ولم يتردد سوباتشاي بانيتشباكدي نفس

". وقد تتمكن أي اتفاقية منها من فتح تمييزية بطبيعتها، في توجيه اللوم التفاقيات التبادل الحر ألنها "2005

مال من خالل أسواق في الميادين الحساسة مثل الزراعة )...( ]وأن هذه االتفاقيات[ تنضاف إلى تعقيدات األع

 .خلق العديد من القواعد، وتترك الدول الفقيرة خارجها تتكبد شتى المعاناة"

حول تقييم إنجازات المنظمة العالمية خالل  2005اتخذت دراسة أعدتها منظمة التجارة العالمية في سنة 

االتفاقيات تخلق  سنواتها العشر األولى نفس توجه انتقادات سوباتشاي. حيث أكدت على وجه الخصوص أن هذه

الكثير من االلتباس في النظام التجاري الدولي من خالل إنشاء قواعد معقدة وغير متناسقة المنشأ، وقواعد 

(. وتشير التقارير التي نشرها البنك الدولي OMC, 2005bإدارية مكلفة وتساهم في ظهور حاالت الفساد )

 التوجه.وصندوق النقد الدولي في نفس الفترة أيضا إلى نفس 

وهناك قيود أخرى تعتري اتفاقيات التبادل الحر التي سوف نسميها في هذه الدراسة باالتفاقيات التقليدية. ويتعلق 

 األمر بما يلي:

شهدت مستويات التعريفات الجمركية على الواردات انخفاضا تدريجيا مع مرور الزمن وخاصة  -
همية الهامشية وتأثير االتفاقيات الكالسيكية على بالنسبة للمواد المصنعة. وأدى ذلك إلى الحد من األ

 (؛2006الدول الموقعة )دانت، 

تشمل االتفاقيات التقليدية عادة العديد من اإلعفاءات التي تحد من األهمية والنطاق في اآلن ذاته.  -
 وتخص معظم هذه اإلعفاءات مجاالت حساسة مثل الزراعة؛

الغالب سوى على صادرات البلد )التي تشكل أيضا واردات من  االتفاقيات التقليدية التي ال تقتصر في -
الدول الشريكة األخرى(، ال تهم في نهاية المطاف سوى نتيجة تنفيذ جميع السياسات القطاعية الوطنية 
األخرى. ومع ذلك، ال يمكن لالتفاقية التقليدية أن ترفع من هذه الصادرات، وبالتالي المبادالت التجارية 

الشريكة، إذا كان تنفيذ تلك السياسات القطاعية ال يسمح بإنتاج السلع والخدمات القابلة بين الدول 
 للتصدير؛

ال تأخذ االتفاقيات التقليدية بعين االعتبار إرادة الدول في الرفع من اندماج اقتصادياتها بحيث تستفيد  -
 بشكل أفضل من آثار التعاضد؛

الدول الموقعة على االتفاقيات التقليدية من صعوبات تتعلق يشكو العديد من الفاعلين االقتصاديين من  -
 بالحصول على إثبات المنشأ للمنتجات المتداولة، وبصفة عامة، االمتثال ألحكام اتفاقية التبادل الحر.

( إلى أنه في مجال االتفاقيات التجارية اإلقليمية نجد أن قواعد منظمة التجارة 2006من جانبه، يشير دانت )

ية الزالت متأخرة وهذا يعود، حسب قوله، ألسباب عديدة يصنفها إلى قسمين: األسباب النظامية واألسباب العالم

اإلجرائية. تثير األولى السؤال األساسي لتوافق االتفاقيات التجارية اإلقليمية مع القواعد المتعددة األطراف، 

إلى تطوير عملية مراجعة االتفاقيات اإلقليمية  وترتبط الثانية األخيرة إلى توقيت ومضمون اإلشعارات والحاجة

تكون أكثر شفافية وكفاءة. على سبيل المثال، لم يتم تصحيح أي تقرير لمراقبة االتفاقيات التجارية اإلقليمية من 

، وذلك يرجع خاصة لعدم 1995( لمنظمة التجارة العالمية منذ سنة CRTAقبل لجنة اتفاقيات التجارة اإلقليمية )

توافق في اللجنة فيما يخص مطابقة االتفاقيات التجارية اإلقليمية مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وجود 

 ( أهم نقاط الخالف في المسائل التالية:2006ويلخص دانت )

تفسيرات مختلفة بخصوص ما ينبغي أن تشمله عبارة "كافة التجارة" كما هو منصوص عليه في المادة  -
 ؛8bالرابعة والعشرين 
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األنظمة التجارية األخرى المتعلقة بقواعد المنشأ التفضيلية التي أدرجت في النظام التجاري الدولي من  -
 قبل االتفاقيات التجارية اإلقليمية؛

أسبقية النظام المتعدد األطراف واآلثار السلبية المحتملة لالتفاقيات التجارية اإلقليمية على األطراف  -
 األخرى؛

اوز االتفاقيات التجارية االقليمية القائمة والعمل بمبدأ األثر الرجعي لكل قاعدة مكانة "الجد" أو تج -
 جديدة؛

 .1979االتفاقيات التجارية اإلقليمية والتنمية، والسيما فيما يتعلق بشرط التمكين لسنة  -

 الخصوصيات الرئيسية للجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر  .4

يات التبادل الحر على تجارة المنتجات الصناعية، ولكن يشمل أيضا مجاالت ال يقتصر الجيل الجديد من اتفاق

أخرى مثل الزراعة والحواجز غير التعريفية وتجارة الخدمات والصفقات العمومية واالستثمار وحقوق الملكية 

ل هذه الفكرية أو سياسة المنافسة. كما يمكن أن تضم هذه االتفاقيات أيضا آليات تسوية المنازعات. وتشك

 االتفاقيات عادة جزءا مما يسمى باالتفاقيات المختلطة.

"ركز االتحاد األوروبي استراتيجيته التجارية على النمو والقدرة التنافسية ويدعو بقوة إلبرام الجيل الجديد من 

وأحكام اتفاقيات التبادل الحر. تجمع هذه االتفاقيات بين جدول أعمال طموح "منظمة التجارة العالمية زائد" 

 معيارية مثل البنود المتعلقة بحقوق اإلنسان والبعد االجتماعي والتنمية المستدامة".

ال يقتصر الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر على تجارة البضائع فقط وإنما يتعداها ليشمل بعض القضايا 

ا منظمة التجارة العالمية ( أو "قضايSingapore issuesالتي يطلق عليها قضايا أو مواضيع سنغافورة )

زائد". وتؤكد استراتيجية تجارة االتحاد األوروبي المعروفة باسم "أوروبا العالمية" أن اتفاقيات التبادل الحر 

يمكن أن تؤسس على المعايير الدولية وأن تتجاوزها "بصورة أكبر وأسرع في تعزيز االنفتاح والتكامل من 

ي ليست جاهزة بعد لمناقشة متعددة األطراف" مثل االستثمار والصفقات خالل معالجة القضايا والمسائل الت

 العمومية والمنافسة أو تطبيق حقوق الملكية الفكرية.

الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة في الدول غير األعضاء واألعضاء في منظمة التعاون : الثانيالجزء 

 اإلسالمي

ا -أ لبعض الجديد للجيل ميدانية دراسة التجارية التعاونالتفاقيات منظمة في األعضاء الدول في

اإلسالمي

 السياق األوروبي الجديد التفاقيات التبادل الحر من الجيل الجديد بمقتضى معاهدة لشبونة .1

بما أن االتحاد األوروبي يتوفر على خبرة في مجال عقد الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر، فإنه من 

اتفاقية للتبادل الحر الجاري بها العمل أو في  30تفيد أوال من تلك التجربة. حاليا، هناك أزيد من المناسب أن نس

اتفاقية يجري التفاوض  15طور المصادقة عليها التي تشمل االتحاد األوروبي باإلضافة إلى ما يقرب من 

ا على تعزيز تحرير التجارة. ويقع هذا بشأنها. تتميز سياسة التجارة الخارجية لالتحاد األوروبي تقليديا بتركيزه

على أن "االتحاد سيساهم، من أجل المصلحة المشتركة، في  206التوجه في معاهدة لشبونة، حيث تنص المادة 

التنمية المتناغمة للتجارة العالمية واإللغاء التدريجي للقيود على التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية المباشرة 

 لحواجز بما في ذلك الحواجز التعريفية".والحد من كل ا

وضعت صراحة وألول مرة السياسة التجارية المشتركة لالتحاد تحت رعاية العمل الخارجي  1 :207لمادة ا

لالتحاد األوروبي. وبالتالي، من اآلن فصاعدا سوف توجه هذه السياسة التجارية نحو أهداف أكثر شمولية من 

مفروضة على التجارة واالستثمار. يهدف االتحاد األوروبي على نحو متزايد أن مجرد إلغاء تدريجي للقيود ال
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يجمع بين المصالح االقتصادية والقيم السياسية وغيرها من المعايير في عالقاته الخارجية. وبعبارة أخرى، 

 .ستتم متابعة األهداف غير التجارية لالتحاد األوروبي من خالل التجارة في هذه الرؤية الجديدة

االتحاد األوروبي رائد في مجال التعامل باالتفاقيات التجارية التفضيلية. يوجد حاليا ثمانية أعضاء فقط في 

منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع االتحاد األوروبي على أساس الدولة األكثر أفضلية". وقد انخفض هذا 

مع كندا وسنغافورة. وسوف يستمر االتجاه النزولي  الرقم حتى مع دخول اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ

 مع الواليات المتحدة واليابان. 2013بالتأكيد مع االتفاقيات التي تم اطالقها في 

إن تعزيز اتفاقيات التجارة هو جزء من السياق الجديد الستراتيجية لشبونة للنمو وفرص العمل في االتحاد 

جولة الدوحة المتعددة األطراف. وقد اختار هذا السياق ظهور األوروبي وخصوصا عدم اكتمال مفاوضات 

التي تهدف إلى حظر االتفاقيات  1999" لسنة لنظرية الميرؤية جديدة في أوروبا تدعو إلى وضع حد "

 الثنائية لصالح المفاوضات المتعددة األطراف.

القدرة التنافسية ألعضائه من خالل  وفي هذا الصدد، تهدف االستراتيجية الجديدة لالتحاد األوروبي إلى تعزيز

 تسهيل الوصول إلى األسواق، وخاصة في البلدان الناشئة من خالل اتفاقيات التجارة الحرة.

وفي هذه االستراتيجية الجديدة، فإن المعايير االقتصادية الرئيسية التي يجب على البلدان الشريكة المحتملة أن 

س بالحجم والدينامية، مستوى الحماية المطبقة ضد صادرات االتحاد تفي بها هي: إمكانيات السوق التي تقا

األوروبي والمفاوضات التجارية مع الدول المنافسة الرئيسية لالتحاد األوروبي. وبالتالي، فإن البلدان والمناطق 

ق المشتركة ودول األسيان ودول السو الرئيسية التي تشملها االستراتيجية الجديدة هي: كوريا الجنوبية والهند

 ألمريكا الجنوبية وروسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين.

معاهدة لشبونة هو أحد أسماء المعاهدة التي من المفترض أن تعوض معاهدة إنشاء دستور ألوروبا. اسمها 

ا جاءت في لشبونة، ومن هن 2007ديسمبر  13". وقد تم التوقيع عليها في معاهدة اإلصالحالحقيقي هو "

 دولة من دول االتحاد. 27بعد أن صادقت عليها  2009تسميتها، وقد دخلت حيز التنفيذ في فاتح ديسمبر 

" بعد حملة وعد نيكوال ساركوزي: التي تنص على استبدال النص الذي تم معاهدة مبسطةوتسمى أيضا "

 ب الخضوع الستفتاء.بالنص المبسط الذي ال يتطل 2005رفضه من قبل الفرنسيين والهولنديين في 

إن المعاهدة عبارة عن سلسلة من التعديالت على النصوص القائمة لالتحاد األوروبي التي تهدف الى تطوير 

أدائها. "إذا كانت معاهدة لشبونة ال تحتوي على المقياس الرئيسي الذي يساهم في تقدم بناء االتحاد األوروبي 

تتناسب مع عمق قواعد المعاهدات حتى يمكن لالتحاد أن يستجيب على غرار اليورو، فإنها ينبغي مع ذلك أن 

للتحديات الجديدة خالل القرن الحادي والعشرين. وهكذا فإن المعاهدة تعمل على ترميم عمارة المؤسسات 

 «.والتخفيف من اتخاذ القرار وتعزيز التمثيل الخارجي لالتحاد

في السياسة األوروبية في مجال اتفاقيات التجارة الحرة. لقد أدى سريان مفعول المعاهدة إلى تغييرات عميقة 

وبالتالي، تم وضع التجارة في توجه أكثر شمولية للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي من جهة، وتمت إعادة 

صياغة عمليات صنع القرار والمهارات التي شملت من بين أمور أخرى، تعزيز صالحيات البرلمان األوروبي 

 رى.من ناحية أخ

لقد انضافت تداعيات األزمة التي دخلت فيها المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ إلى المتطلبات األوروبية للتجارة 

" تدعو صراحة لدعم القطاعات والمناطق التي تتوفر على 2020الخارجية. وبالتالي، فإن استراتيجية "أوروبا 

راتيجي مع الشركاء الرئيسيين لهذه الغاية. وفي هذا إمكانيات نمو حقيقية وإمكانيات االندماج والحوار االست

في بالغها "التجارة والنمو والشؤون العالمية" على أنه  2010المنظور، أكدت المفوضية األوروبية في عام 

"من أجل أن تنجح سياسة تجارية مفتوحة في أوروبا سياسيا، يجب على اآلخرين، بما فيهم شركائنا من الدول 
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اشئة أن يبذلوا نفس الجهود التي نبذلها بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة ". وأضاف في فقرة المتقدمة والن

أخرى أن الوسائل التجارية المحددة مثل اتفاقيات التجارة الحرة ينبغي أن يتم استخدامها لتشجيع "الشركاء على 

 لجيدة بما في ذلك المسائل الضريبية".تعزيز احترام حقوق اإلنسان ومعايير الشغل والبيئة والحكامة ا

مع الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة، يهدف االتحاد األوروبي إلى التأكيد على اعتماد المعايير الدولية 

في مجاالت ذات أنواع كبرى من التكامل حتى تضمن مالءمة القواعد المعتمدة في األسواق الرئيسية مع 

 المعايير األوروبية.

(، فإن االستراتيجية الجديدة لالتحاد األوروبي في مجال عقد اتفاقيات التجارة 2014وهانف ) Gstöhlب وحس

 الحرة من الجيل الجديد تنطوي على آثار دستورية على ثالثة مستويات على األقل: 

  أوال، بهدف تصدير القيم األساسية لالتحاد األوروبي في البلدان الشريكة، يمكن لألوروبيين
 مساهمة في تحسين الحقوق الدستورية للمواطنين لهذه الدول؛ال

  ثانيا، من خالل وضع هذه المعايير كشروط مسبقة لتحرير أكثر طموحا للتجارة، يسعى االتحاد
 ؛وبي أيضا إلى حماية حقوق مواطنيهاألور

 ياسة وأخيرا، يجب تعيين هذا النهج الجديد ضمن منظور أوسع لمعاهدة لشبونة، التي تخضع الس
التجارية لالتحاد األوروبي لمجموعة من األهداف وغيرت بشكل كبير من قواعد عقد االتفاقيات 

 التجارية مع الدول خارج االتحاد األوروبي.

وبشكل عام، فإن اتفاقيات التجارة الحرة من الجيل الجديد التي أبرمها االتحاد األوروبي أو التي يجري 

ط تتعلق على وجه الخصوص بثالثة جوانب رئيسية وهي: حقوق اإلنسان التفاوض بشأنها، تسعى لدمج شرو

 وظروف العمل والبعد االجتماعي والتنمية المستدامة، وذلك عالوة على الظروف االقتصادية والتجارية.

 (CETAحالة اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي وكندا ) .2

التحاد األوروبي وكندا أخيرا من توقيع اتفاقية التعاون تمكن ا ،د عدة سنوات من المفاوضات الصعبةبع
سبتمبر  26ي )االتفاقية االورو كندية للتعاون االقتصادي والتجاري( ف CETAاالقتصادي والتجاري سيتا 

حيث تم فيه تسجيل النقاط الرئيسية  2013أكتوبر  18االتفاقية توقيُع اتفاٍق مبدئي في  . وقد سبق توقيع2014
 ة.لالتفاقي

أوسع وأعمق وأكثر -من وجهة نظرها -(، رحبت السلطات الكندية باالتفاقية واعتبرتها 2014لفان ) وفقا
ك. وتوقعت مع الواليات المتحدة والمكسي 1992( والتي تم توقيعها في عام NAFTAشموال من اتفاقية نافتا )

وزيادة الناتج المحلي الكندي  %20بي بنسبة في حجم التجارة الثنائية مع االتحاد األورو السلطات الكندية زيادة
 .يةاالتفاق همليار دوالر أمريكي نتيجَة هذ 12بقيمة 

 .واالبتكاريغطي نص اتفاقية التجارة الحرة )سيتا( مجموعة واسعة من القضايا والمجاالت المتعلقة بالتجارة 

 حاالت اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية: .3

تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية في إطار الرؤية األوروبية الجديدة، 
 9التي تتمثل في اتباع سياسة تجارية توفق بين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وحماية البيئة وفقا للمادة 

 من معاهدة لشبونة.

للمفوضية  كشريك يتمتع باألولوية بالنسبة لالتحاد األوروبي في بيان "أوروبا العالمية" كوريا الجنوبية تم تعيين
 بشأن. وكان هذا اإلعالن تمهيدا لتحديد استراتيجية أعمال قائمة على التفاوض 2006األوروبية في أكتوبر 

مرتفعة  إمكانيات تصدير علىالتي تتوفر بلدان للتعطي األولوية التي لتجارة الحرة من الجيل الجديد ا ةاتفاقي
 للشركات األوروبية بما في ذلك كوريا الجنوبية.

تم التركيز أيضا  التعريفات الجمركية، إلغاءفي اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وباإلضافة إلى هدف 
أمام  الفنية تجارة الخدمات واالستثمار فضال عن البحث عن وسائل جديدة للتغلب على الحواجزعلى تحرير 
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كما وضعت اتفاقية التجارة الحرة لنفسها هدف تحسين الظروف للتنمية  .التعريفيةالتجارة والحواجز غير 
 المستدامة.

بعد  2009وانتهت في مارس  2007وبدأت المفاوضات بين االتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية في مايو 
 15اتفاقية التجارة الحرة رسميا من قبل الطرفين إال في توقيع  يتمثماني جوالت من المناقشات. إال أنه لم 

 .2009أكتوبر 

. كما أنها تغطي زائد أحكام منظمة التجارة العالميةالتجارة بين الشريكين على أساس وستحرر هذه االتفاقية 
ية المستدامة والتنم التعريفيةقضايا مثل الدعم الصناعي والملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية والحواجز غير 

 .وحماية البيئة ومكافحة الحمائية الخ

 :2خصائص اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة التجارة الحرة األوروبية .4

إزالة الرسوم الجمركية على استيراد ة التجارة الحرة األوروبية عادة اتفاقيات التجارة الحرة لرابط يتوقع من
ت البحرية األخرى، وتنص على امتيازات جمركية للمنتجات السلع الصناعية، بما في ذلك األسماك والمنتجا
ففي حين تمنح الرابطة، من حيث المبدأ، االعفاء من  .مختارةالزراعية المصنعة ومنتجات زراعية أساسية 

والحساء(، يتم  ة" )على سبيل المثال الشوكوالت الرسوم الجمركية لما يسمى "المنتجات الزراعية المصنعة
ابير معينة للتعويض عن ارتفاع تكاليف المواد الخام التي تستخدمها الصناعات التحويلية في دول الحفاظ على تد

وقد جرت العادة على االتفاق على تنازالت على المنتجات الزراعية األساسية )مثل الفواكه واللحوم(  الرابطة.
ال يتجزأ من اتفاقيات التجارة  ءازفي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين دول الرابطة والدول الشريكة وهي تشكل ج

 جميع اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة التجارة الحرة األوروبية على قواعد المنشأ. تحتوي الحرة.

باإلضافة إلى هذه العناصر، فإن "الجيل األول" من اتفاقيات التجارة الحرة للرابطة )المبرمة أساسا في 
عادة ما تحتوي على بنود لتدابير الصحة والصحة النباتية  متوسطية( التسعينات مع شركاء من المنطقة األورو

 تهدفو وحماية حقوق الملكية الفكرية. لجات التجارية )مثل تدابير الحماية(اعمأمام التجارة وال الفنيةوالحواجز 
ممارسات  بفعل تهعرقلتتم إطار اتفاقية التجارة الحرة ال  ضمان أن تحرير التجارة فيإلى قواعد المنافسة 

" من اتفاقيات التجارة الحرة للرابطة قواعد موضوعية  أضاف "الجيل الثانيوة. تجارية تقيد أو تشوه المنافس
/ أو المشتريات العامة، مستجيبا بذلك بشكل أوسع للفرص والتحديات  والتزامات على الخدمات واالستثمار و

بناء على االتفاقية العامة لتجارة الخدمات و المعولمة اليوم.التي تواجهها الشركات العاملة في البيئة االقتصادية 
(GATS،لمنظمة التجارة العالمية ) تجارة الخدمات من خالل زيادة تحرير  الطريق نحو هذه االتفاقيات تفسح

ضمان ظروف غير تمييزية لتأسيس  علىالتركيز  يقعوفيما يتعلق باالستثمار،  التزامات في قطاعات محددة.
هذا أن تكمل  الفرديةمعاهدات االستثمار الثنائية لدول الرابطة لكن يمخاضعة لتحفظات محددة. وشركات 
اتفاقيات التجارة الحرة التي تتضمن أحكاما شاملة بشأن المشتريات الحكومية الدخول إلى أسواق  تهدف اإلطار.

وبشكل متزايد  هات الحكومية المعنية.الشراء على أساس المعاملة بالمثل، وعدم التمييز والشفافية، بتحديد الج
التجارة التي تهدف إلى تبسيط  حول تسهيلاختصاصات  إدخال رابطة التجارة الحرة األوروبية أيضا بدأت

" من ثيما يمكن تسميته "الجيل الثالفو 2010وتسريع دفع الرسوم الجمركية على البضائع المتداولة. ومنذ عام 
في منهجي بشكل رابطة التجارة الحرة األوروبية في وضع بنود نموذجية  اتفاقيات التجارة الحرة، شرعت

البيئة المتعلقة بوهي تعالج المعايير  مجال التنمية المستدامة في عمليات التفاوض ومراجعة االتفاقيات القائمة.
حرة تحتوي على مثل ومنذ ذلك الحين تم ابرام اتفاقيات للتجارة ال والعمالة من حيث صلتها بالتجارة واالستثمار.

كوستاريكا مثل أمريكا الوسطى  ووالياتهذه البنود مع هونج كونج الصينية والجبل األسود والبوسنة والهرسك 
 ما.اوبن

 األعضاءفيمنظمةالتعاوناإلسالميعرضاالتفاقياتالتجاريةمنالجيلالجديدالتيتهمالدول -ب


ومنطقةالتجارةالحرةاألوروبيةالعربيةالخليجدوللاتفاقياتالتجارةالحرةبينمجلسالتعاون .1
3
: 

                                                           
 الحرة التجارة عالقات حول عامة نظرة- العالمية نحو التجارية، العالقات رئيس ،األوروبية الحرة التجارة رابطةل عامال األمين نائب كوفمان ايفوالمصدر: 

 .2013 ديسمبر ،االفتا نشرة الفتا،ل

 
3

 aided.gov.aewww.dubمذكرة إعالمية حول اتفاقيات التجارة الحرة، حكومة دبي؛ المصدر:  

http://www.dubaided.gov.ae/


20 
 

ذلك تسعى األطراف الموقعة  على وبإقدامهاتنطبق البنود الواردة في هذه االتفاقية على تجارة السلع والخدمات. 
عريفات بشأن الت ةالعام يةعلى اتفاقية التجارة الحرة إلى تحرير أسواقها طبقا للمادة الرابعة والعشرين من االتفاق

تجارة الخدمات. ة الخامسة من االتفاقية العامة لتجارة الخدمات وفقا للمادولتحقيق تحرير  .الجمركية والتجارة
في الوقت نفسه تأمل االتفاقية وتسعى االتفاقية إلى تعزيز المنافسة في البلدان الموقعة.  ،باإلضافة إلى ذلكو

تتطلع االتفاقية إلى ، ففي مجال المشتريات الحكوميةأما  الفكرية. ضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية
األخير من  ويرمي الجانب تحرير األسواق بحيث يتم التعامل مع الشركات في البلدان الموقعة كشركات وطنية.

ز تعزيإلى غير التجارية  وتسعى الجوانب االتفاقية إلى زيادة مستوى فرص االستثمار في البلدان المعنية.
 .العالقات االقتصادية بين الدول األعضاء

 حالةاتفاقيةالتجارةالحرةبينرابطةالتجارةالحرةاألوروبيةوأوكرانيا: .2

اتفاقية التجارة الحرة بين دول الرابطة أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا من جهة، وأوكرانيا من تضم 
تجارة  2010في عام  تم توقيعهاوتنظم االتفاقية التي  .2012يونيو  فاتحفي  التنفيذدخلت حيز و .جهة أخرى

منافسة السوق أيضا  تشملكونها نظرا لكاتفاقية من الجيل الجديد  وتعتبر السلع والخدمات بين البلدان الموقعة.
 والمشتريات الحكومية واالستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية. 

طراف أن تلغي جميع الرسوم الجمركية على استيراد مجموعة واسعة يتعين على األ، فإنه االتفاقيةحسب نص و
أي رسوم جمركية على  تطبيقنص الوثيقة على أنه "ال ينبغي  يؤكد ،ذلكباإلضافة إلى و من المنتجات.

مكافحة أحكاما تتعلق بتضمن تدير وأيضا على اإللغاء التدريجي لرسوم التص يةنص االتفاقتو". الواردات
 اإلغراق.

 ينويص اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة التجارة الحرة األوروبية وأوكرانيا على قائمة من األهداف التي تن 
والقضاء على الحواجز  تتجارة السلع والخدمالمستقبل وعلى وجه الخصوص تحرير الطرفان تحقيقها في ا

تحرير المشتريات و كل طرف ياتأمام التجارة وزيادة فرص االستثمار وتعزيز المنافسة في اقتصاد الفنية
 العامة. 

 هذه على تؤثر التي العام التطبيق ذات التدابير جميع أن بضمان األطراف وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، قامت
 الجديدة الوثيقة فتضمن لالستثمارات، بالنسبة أما".  ونزيه وموضوعي معقول بشكل تدار" أن يجب التبادالت

  ض قيود لحماية ميزان المدفوعات.تجنب الدول الموقعة فر

رابطة التجارة الحرة في عضاء الدول األبلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع بين أوكرانيا و ،2011 سنةفي 
بلغ النمو السنوي  ،خالل العقد الماضيو وفقا للموقع الرسمي للرابطة. ،أمريكي مليار دوالر 1,2األوروبية 

أكبر وجهة للصادرات من تجار ك ةثانيالمرتبة الأوكرانيا تحتل  ،اإلضافة إلى ذلكوب .%19لهذا المؤشر نسبة 
 خارج االتحاد األوروبي. ،الرابطة في أوروبا

ية غير العضوية، وصادرات أوكرانيا إلى دول رابطة التجارة الحرة األوروبية أساسا من المواد الكيماتتكون و
 بطة إلى أوكرانيا تتكون من األسماك والمواد الصيدالنية.في حين أن الصادرات الرئيسية من دول الرا

الدولة  بسكرتاريةوفيما يتعلق بتأثير هذه االتفاقية قال مارتن زبندن، رئيس قطاع االتفاقيات التجارية الحرة 
حجم التجارة بين األطراف الموقعة قد يتضاعف مع االتفاقية  ، "أن2012للشؤون االقتصادية في فبراير 

على اإلطالق المقبل التفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا ودول الرابطة أيسلندا  معلقاكما قال  ."ةالجديد
فرص التصدير الجديدة ]التي نتجت بإنه "من المهم إبالغ أصحاب المشاريع وليختنشتاين والنرويج وسويسرا 

 ."عن اتفاقية التجارة الحرة

روسيا  أوكرانيا اتفاقيات تجارة حرة مع أرمينيا وأذربيجان و قبل رابطة التجارة الحرة األوروبية، وقعت
 ومقدونيا ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.وقرقيزيا البيضاء وجورجيا وكازاخستان 
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 اتفاقيةأغادير: .3

نة أغادير اتفاقية أغادير هي اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر واألردن والمغرب وتونس. سميت باسم مدي
، ثم تم التوقيع عليها في الرباط في فبراير 2001المغربية، حيث تم إطالق عملية اإلعداد لالتفاقية في مايو 

 .2007ودخلت حيز التنفيذ في مارس  2004

جميع الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة النضمام اتفاقية أغادير مفتوحة 
والغرض منها هو تسهيل  الكبرى، وتربطها باالتحاد األوروبي اتفاقية شراكة أو اتفاقية للتجارة الحرة. العربية

تداعيات ا له متوسطي األوسع، لكن التكامل بين الدول العربية واالتحاد األوروبي في إطار المسار األورو
 أخرى كذلك.

عضاء والسماح بدخول منتجاتها إلى أسواق االتحاد األ للدولوتهدف االتفاقية إلى تعزيز القدرة التنافسية 
ويشمل  األوروبي، إلى جانب توسيع التعاون والتبادل التجاري والتجارة الحرة بين الدول األربعة المشاركة.

طيف اتفاقية أغادير الجمارك والخدمات وشهادات المنشأ والمشتريات الحكومية والمعامالت المالية والتدابير 
لملكية الفكرية والمعايير والمواصفات واإلغراق وآليات حل النزاعات. وتشكل منطقة التجارة الحرة الوقائية وا

 .4مليار يورو 150مليون نسمة وناتج محلي إجمالي بما يقارب  100سوقا ألكثر من 

ند التراكم الهامة التفاقية أغادير أنها تستخدم قواعد المنشأ لالتحاد األوروبي وتنص على أن ب المميزاتومن 
به بين البلدان األربعة التفاقية أغادير وفقا للشروط التالية، كما هو  مسموحمتوسطية  لقواعد المنشأ األورو
 مذكور في المعاهدة.

 هناك بعض الفوائد المستمدة من تنفيذ تراكم المنشأ في اتفاقية أغادير، على النحو التالي:

  قتصادي بين كل دولة عضو في اتفاقية أغادير واالتحاد التكامل اال منسوف يزيد التراكم الثنائي
بين  من المبادالت التجاريةاألوروبي، وأيضا بين األعضاء أنفسهم. وعالوة على ذلك، فإنه سيزيد 

 أعضاء اتفاقية أغادير.
 والذي تم ةالتراكم القطري بين البلدان األربعة واالتحاد األوروبي ورابطة التجارة الحرة األوروبي ،

، يمكن أن يكون أداة يلعب من خاللها أعضاء اتفاقية أغادير دور المتعاقدين 2007/08/01نفيذه منذ ت
رابطة التجارة الحرة األوروبية. كما تم تطبيق ذلك بين من الفرعيين نيابة عن االتحاد األوروبي و

 .20065 زيوليو فاتحاالتحاد األوروبي والمغرب وتونس ومصر وتركيا منذ 

، مما يجعل من الصعب على دول البحر األمريكية واليات المتحدةباللقواعد المنشأ  امخالف األمر هذاويعد 
ويسمح  في عالقاتها التجارية مع كتلتي القوى المتنافستين. كلتيهمااألبيض المتوسط والشرق األوسط تطبيق 

غض الطرف ي وهذا يعني أنه فة.لقيمة المضاا بمراكمةالمتوسط البحر األبيض االتحاد األوروبي لشركائه من 
في بلد شريك في  أنها كانتإضافة القيمة بحثا عن التعريفات التفضيلية طالما  فيهتمت المكان الذي عن 

خاصة مثل تلك التي تنطبق على مناطق تجهيز الترتيبات فباستثناء الأما بالنسبة للواليات المتحدة،  االتفاقية.
وتمنح  القيمة المضافة محليا في الدولة المصدرة للواليات المتحدة. سوىعتبار ال تأخذ بعين االفإنا الصادرات، 

 هذه األنظمة المتضاربة االتحاد األوروبي ميزة في المنافسة مع واشنطن لتأمين اتفاقية التجارة الحرة األورو
 .األوسطمتوسطية كقوة مضادة التفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة والشرق 

د اسبوعين فقط من دخولها حيز التنفيذ، طفت على السطح صراعات بين اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة بع
غرب على وافق الم ،فبمقتضى اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة الحرة بين الواليات المتحدة والمغرب.

مصدرة صافية لتلك  غير ف ثالثة تكونعلى بعض الواردات الزراعية من أطرا اتاالمتناع عن خفض التعريف
التعريفات وهذا من شأنه أن يؤثر على الدول العربية التي كانت تتوقع بيع منتجات زراعية معفاة من  المنتجات.
 .إلى المغرب بموجب اتفاقية أغادير الجمركية

                                                           
 

4
 agreement-general/agadir-world-http://www.medea.be/en/countries/arab.www.agadiragreeement.org;  

 ة، دراسة حول اتفاقية أغادير كبوابة لتقييم اآلثار التجارية من إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى )الحالة المصرية(، رسالة الدكتورامحمد طلبا
http://211.253.40.86/mille/service/SAT/10000/IMG/000000005444/2010Fall_MOHAMEDTOLBA,El-
MetwalyMohamed.pdf 

 

 
5
 سنوات حسب فهم جولة األوروغواي. 10يقصد بمدة زمنية معقولة   
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من رغم وبالما، عموو، وقع أعضاء اتفاقية أغادير بروتوكوال بشأن تجارة المنسوجات. 2008في نوفمبر و
 ".6ذلك، كان تأثير الصفقة كما يراها رجال االعمال والسياسيين "أقل من التوقعات

 حسباألولي على التجارة في تلك البلدان  هاثرفاقيات يتضمن هذا الجزء تقييما ألباإلضافة إلى عرض هذه االت
  البيانات المتاحة.

 

  سنغافورةوالعربيةليجدولالخلمنطقةالتجارةالحرةبينمجلسالتعاون .4
 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة على الشروع في مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة في نوفمبر

اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس  اختتمت مفاوضات المحادثاتبعد أربع جوالت من  .2006
اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين سنغافورة ومجلس وهي  ،2008يناير  31التعاون الخليجي وسنغافورة في 

االتفاقية العامة للتعريفات  بنودتجارة السلع والخدمات بموجب تتضمن  العربية التي الخليج لدول التعاون
كما تنص االتفاقية أيضا على  (.GATS) واالتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GAT) الجمركية والتجارة

في حالة التجارة تم تبسيط قواعد المنشأ واإلجراءات الجمركية  .ةالموقعاألطراف ار بين تشجيع تنمية االستثم
  وعالوة على ذلك، تسعى االتفاقية لخلق فرص متكافئة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. .للبضائع بين الدول

 

  الجوانب الرئيسية لالتفاقية:
تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية الجمركية و اإلجراءاتشأ ولتجارة السلع ولقواعد المنإنها اتفاقية شاملة 

 وباإلضافة إلى ذلك فهي تشمل االعتراف بشهادة حالل للمجلس الديني اإلسالمي في سنغافورة .وغيرها
(MUIS). 
 

  :هي ميزات الرئيسية األخرى لالتفاقيةمال
 

  :وجمهورية  لدول الخليج العربيةتعاون تخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التجارة الخدمات
حصص أغلبية في قطاعات  امتالكوالمقيمين الدائمين بها  هالمواطنيو بسنغافورةسنغافورة للشركات المقيمة 

عززت سنغافورة على وجه الخصوص تواجدها باإلمارات ي. فلقد رئيسية بأسواق دول مجلس التعاون الخليج
والخدمات  السعودية وقطر في خدمات البناء والكمبيوتر والخدمات ذات الصلة ةالعربية المتحدة والمملكة العربي

  البيئية والخدمات المهنية كمجاالت القانون والهندسة المعمارية والهندسة والتخطيط العمراني.
دد ويستند االتفاق على االلتزامات التي تعهدت بها سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي على المستوى المتع

  األطراف، والسيما االتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.
عالوة ولقد التزمت سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد بتحرير شتى قطاعات الخدمات 

إلى الخدمات المهنية وسوف تحظى سنغافورة بأفضلية في النفوذ  .جارةتللتجاه المنظمة العالمية  هاالتزاماتعلى 
وخدمات  وخدمات األعمال مثل خدمات البناءمثل الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة والخدمات الهندسية 

  التوزيع وخدمات المستشفيات.
 

  عموما، يحتوي جدول االلتزامات المحددة على ما يلي:و
 

  وغيرها؛ والكراء خدمات األعمال: الخدمات المهنية، الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة -أ 
  خدمات االتصاالت؛ -ب 
  ة ذات الصلة؛يخدمات الهندسالخدمات البناء و -ج 
  خدمات التوزيع؛ -د 
 الخدمات التعليمية؛ -ه 
 الخدمات البيئية؛  -و 
 الخدمات المالية؛ -ز 
 الخدمات الصحية واالجتماعية؛ -ح 
 السياحة؛ -ط 
  ؛والرياضيالخدمات الترفيهية والثقافية   -ي 
  خدمات النقل. -ك 

                                                           
 

6
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األجنبية وضبطها في بعض  األسهمالتعاون الخليجي التالية بتخفيف القيود المفروضة على وستقوم دول مجلس 
  القطاعات الرئيسية ذات االهتمام بالنسبة لسنغافورة:

في خدمات البناء وخدمات األجنبية  األسهماإلمارات العربية المتحدة: تخفيف القيود المفروضة على  - أ
  ت االستشارية القانونية.وخدمات المستشفيات والخدما التوزيع

إذا كان مزود الخدمات  %100والسماح بالوصول إلى  %49في حدود  ةاألجنبي األسهمقطر: ضبط  - ب
  كافية.الالسنغافوري قادر على إثبات تمتعه بالخبرة 

 .في خدمات البناء %100بنسبة  ةجنبياأل باألسهمعمان: تسمح  - ت

القطاع  ،لقطاعات السبعة التالية: البناءفي ا %100في مستوى  ةاألجنبي األسهمالكويت: ضبط  - ث
 ،المستشفيات والخدمات الصحية ،وجيا المعلومات وتطوير البرمجياتتكنول ،التأمين ،المصرفي

  والثقافة واإلعالم والتسويق. السياحة والفنادق

عمان ، في حين ستضبطه %100نسبة في  لشركاتبالنسبة ل ةاألجنبي األسهمالبحرين سقف دولة ستضبط 
 وذلك في جميع القطاعات. %70بنسبة 

سوف تشمل الفوائد المذكورة أعاله المواطنين والمقيمين الدائمين والشركات المحلية وكذلك الشركات متعددة 
 .7يورة أو بدول مجلس التعاون الخليجالجنسيات سواء كان مقرها بسنغاف

 :االستثمارات  

ل مجلس التعاون الخليجي والتي ستوقع معها اتفاقيات ثنائية بموجب هذه االتفاقية، التزمت سنغافورة ودو
لضمان االستثمار باستكمال المفاوضات في غضون سنتين. لقد وقعت البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية 
السعودية اتفاقيات ثنائية مع سنغافورة والتزمت الكويت وقطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة باستكمال 

  .8ات من أجل اتفاقيات ثنائية مع سنغافورة في أجل ال يتعدى سنتين من بدء المفاوضاتالمفاوض

دول من  سارية المفعول مع خمس من أصل ست( IGAs)االستثمار  اتفاقيات لضمان على سنغافورةتتوفر 
حاليا من  مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر حماية أقوى لالستثمارات في األسواق من الجانبين وهي تتفاوض

 .مع قطر أجل ابرام اتفاقية لضمان االستثمار

 ترتيب االعتراف المتبادل بالسلع  

نية والمعايير فال األنظمةالتعاون في مجال سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي بين سوف تعزز االتفاقية 
وتسهيل الدخول إلى  ل منهماصة بك، وذلك بهدف زيادة التفاهم المتبادل للنظم الخالمطابقةوإجراءات تقييم 
 .أسواقهم الخاصة

لتجارة، حاجزا لد اتخذ إجراءات من شأنها أن تخلق أو خلقت آخر ق ا اعتبر طرف من األطراف أّن طرفاإذ
  ، داخل إطار اللجنة المشتركة، من أجل التوصل إلى حلٍّ مالئم.مشاوراتاألطراف على عقد  تتفق

 االتصالسيقوم األطراف بتبادل أسماء وعناوين نقاط  النباتية وفيما يخص اإلجراءات الصحية والصحة
  ية وتبادل المعلومات.فنال االستشارات تسهيلالرسمية الخاصة بهم، من أجل 

كما سيمهد االعتراف بشهادة حالل للمجلس الديني اإلسالمي في سنغافورة الطريق أمام منتجاتها المعتمدة لهذه 
ل عام من دخول هذه إذ ستقوم األطراف، في خال .ول مجلس التعاون الخليجيدإلى  لتسريع الوصولالشهادة 

على  الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي تساعدلتي ز التنفيذ، بالتفاوض ووضع الترتيبات ااالتفاقية حي
 .بمعايير شهادة حالل وعالمة حالل لسنغافورة االعتراف
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 :المشتريات الحكومية  

لتعاون الخليجي وسنغافورة على الحفاظ على نظام مفتوح وشفاف للمشتريات يشمل مبادئ اتفقت دول مجلس ا
افسية وممارسات اتفاقية المشتريات الحكومية على مستوى منظمة التجارة العالمية إلعطاء الفرص التن

  أسواق بعضهم البعض.إلى دخول من أجل الللمزودين من كال الجانبين 

المحليين بدول  للمزودينالذي يمنح  %10بنسبة  السعر التفضيليسنغافورة نفس منح المزودون من كما سيُ 
مجلس التعاون الخليجي الستخدام أي سلع أو خدمات يتم إنتاجها في الدولة الخليجية لشراء السلع والخدمات 

 .المشتريات الحكومية فصلالمدرجة في مالحق 

 تسمح  التي سوفمن الجهات الحكومية المركزية  حكوميةالمشتريات الم إقرار عتبات تنافسية لفرص ت

 .من هذا المجال لمزيد من الشركات باالستفادة

  بعض األمثلة:

  :البحرين

 دوالر سنغافوري 140,000 :      جميع السلععتبة 

 دوالر سنغافوري  140,000:    4جميع الخدمات المحددة في الملحق عتبة 

 دوالر سنغافوري 6,000,000:   5الملحق جميع خدمات البناء المحددة في عتبة 

 :الكويت

 دوالر سنغافوري  400,000:      جميع السلععتبة 

 دوالر سنغافوري  400,000:    4جميع الخدمات المحددة في الملحق عتبة 

 دوالر سنغافوري  5,000,000:    5جميع خدمات البناء المحددة في الملحق عتبة 

 دوالر سنغافوري  20,000,000 :   5حددة في الملحق جميع خدمات البناء المعتبة 

 :اإلمارات العربية المتحدة

 دوالر سنغافوري  134,000:      جميع السلع عتبة 

 دوالر سنغافوري  134,000:      جميع الخدمات عتبة 

 دوالر سنغافوري 5,844,000:     جميع خدمات البناء عتبة 
 

 ة.ص الشراء من المواقع اإللكترونيد مزيد من المعلومات عن فرتستطيع الشركات السنغافورية إيجا 

  بعض األمثلة:

  http://www.tenderboard.gov.bh و الجريدة الرسمية :    نالبحري

  www.ctg.gov.kw :    الكويت

   egov.uae.gov.ae://http : اإلمارات العربية المتحدة

 

 قواعد المنشألد ب  

، وسوف تكون الموقعة البلدانمن  لبلدألغراض هذه االتفاقية، سيتم اعتبار السلع، بضائع من ذات منشأ يتبع 
، شريطة أن تكون تلك السلع قد تم الحصول عليها، أو إنتاجها بالكامل، التفضيليةمعاملة ال لالستفادة منمؤهلة 

 ، في التراب الوطني للبلد المصدر

 

http://www.ctg.gov.kw/
http://egov.uae.gov.ae/
http://egov.uae.gov.ae/
http://egov.uae.gov.ae/
http://egov.uae.gov.ae/
http://egov.uae.gov.ae/
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%( 35ُمضافة ال تقل عن ) ةلتصل إلى قيم وإنتاجهات بمراحل كافية من العمل عليها، أو أن تكون قد مرأو 
 عادلة التالية:الم باالعتماد علىعلى أساس السعر السابق للعمل 

 % 35≥ % 100× قيمة المواد غير ذات المنشأ  -ل السعر السابق لألعما

 كون: يحيث  

ي تاألطراف ال الدول من "عمالألل السابقة البضاعة"السعر المدفوع للُمصّنع مقابل  هوالسعر السابق لألعمال 
عر على قيمة جميع المواد المستخدمة، شريطة أن يشتمل السالتحويل فيها، أو يقوم بتنفيذ األعمال األخيرة 

تصدير السلع ما يتم عند تسديدهاعادة أو قد تكون قابلة إل تكونضرائب داخلية والتي  ةمطروحا منها أي
  حصل عليها.الم

N.O.M : قيمة المواد من غير ذات المنشأ. 

 األشخاص الطبيعيين تنقل : 

بإدارة التجارة واالستثمار  ألشخاص الطبيعيين المعنيينا تنقلتنص االتفاقية على الحقوق والواجبات لتسهيل 
إما الذين يكونون حد األطراف: األطراف الطبيعيون ُيقصد بـاألشخاص الطبيعيين التابعيين أل .ألطرافابين 

األعضاء في مجلس التعاون الخليجي أو سنغافورة طبقا حدى الدول ااطنين أو مقيمين إقامة دائمة في مو
  كل منهما.باصة للتشريعات الخ

 .5دخول واإلقامة المؤقتة لألشخاص الطبيعيين في الملحق اليمكن االطالع على التدابير المتعلقة ب

  .9ينال يسمح بوجود األشخاص الطبيعيين األجانب كأرباب عمل ذاتي

 عات:ازتسوية الن  

 عات.اتسوية النزل ءاتجرااالتفاوضت دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة على مجموعة شاملة من 
النزاعات لمشاورات ومفاوضات ومصالحة وتحكيم تماما مثلما هو الحال في منظمة التجارة العالمية، تخضع 

  وبالتالي تعزيز سيادة القانون في التجارة الدولية.

 عن طريق المشاورات بهدف التوصل إلى حل مشترك يةاالتفاق هتسعى األطراف إلى حل أي نزاع ينشأ عن هذ
  .يرضي الطرفين

 ، إنشاء لجنة تحكيم في الحاالت التالية: منهأن يطلب كتابًة، من الطرف المشكو  المتقدم بالشكوىُيمكن للطرف 

  مثل هذه المشاورات؛ يوماً، من تاريخ استالم طلب 30لم يتم عقد الُمداوالت، خالل ثالثين إذا  -أ 
 ايوم 60في فترة ستين  المشاورات والمفاوضاتاألطراف الُمتنازعة في حل النزاع من خالل  تفشلإذا  -ب 

  أو المفاوضات؛، إال إذا اتفقت األطراف الُمتناِزعة على أن تستمر المفاوضاتبعد تاريخ بداية 
  .االُمتفق عليه ةالزمني في الفترة، المتفق عليه في االمتثال إلى الحلِ  أحد أطراف النزاعفشل في حالة  -ج 

سُيصبح قرار لجنة التحكيم  أطراف النزاع به. إشعارتاريخ  ابتداء منائياً وُملزماً، ُيعتبر ُحكم لجنة التحكيم نه
. وإذا للُحكم في خالل هذه الفترة الزمنية االمتثال ويجب. ة المطلوبة لتنفيذ الُحكم نهائيابخصوص الفترة الزمني

بدءا من تاريخ  يوما 90تسعين  داخل أجلللُحكم  يجب االمتثالفترة زمنية لتنفيذ الُحكم،  لم يتم تحديد أي
  كم.بالح اإلشعار

 (دولاالفتا)األوروبيةلتجارةالحرةارابطةالتجارةالحرةبينمصروبلدانحالةاتفاقية .5

  ماهي خصوصيات اتفاقية التجارة الحرة؟

 ابتداءة الرسوم الجمركيمعفية من الصادرات المصرية إلى دول االفتا أصبحت في مجال المنتجات الصناعية، 
  .2007أغسطس  1من 

                                                           
 

9
  //:gsfta.asp?hl=32-fta www.fta.gov.sg/httpالمصدر:  

http://www.fta.gov.sg/
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 10وقد يعود ذلك بفائدة خاصة على مصر، فالقطن المصري الشهير عالميا ومنتجات النسيج المصنعة تتمتع
وستلغي مصر من  اآلن بإعفاء من الرسوم الجمركية للدخول إلى أسواق دول رابطة التجارة الحرة األوروبية.

جدول زمني  وفق، االفتاالمنتجات الصناعية من دول  من داتوارالجانبها تدريجيا الرسوم الجمركية على 
بشكل ملموس، تم تخفيض الرسوم و .مماثل لذلك المعتمد في إطار اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية

ها ؤ، وسيتم الغا2007 أغسطس فاتحفي  االفتادول  ذات منشأالجمركية على عدد من المنتجات الصناعية 
. ستقوم مصر على مدى العامين المقبلين، بتفكيك الرسوم الجمركية تدريجيا على 2008 يناير فاتحتماما في 

يناير  فاتحالعديد من المنتجات األخرى. وسيتم الغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية المتبقية في 
خول األسواق للعديد من لية لديك شروطا تفضلكذ االفتا. وتمنح اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول 2020

لقطاع الزراعي في مصر. والجدير بالذكر أن خاصة في االمنتجات الزراعية، المتعلقة بمصالح تصديرية 
غيرها( القادمة من مصر والخضروات الطازجة )مثل البصل والكراث، الخس، الطماطم، الفاصوليا، 

الرسوم في إطار الحصص العالمية ذات  ءالغامن  2007أغسطس  فاتحوالمستوردة في سويسرا استفادت منذ 
وتشمل تنازالت أخرى من سويسرا إلى مصر حصص التعريفة الجمركية  .الصلة لمنظمة التجارة العالمية

العديد من  تستفيدباإلضافة إلى ذلك،  .وزيت الزيتون المخصص لألكلعنب الو سبطاطال :الحرة، مثال
فيما يتعلق بالمنتجات  أما رسوم جمركية مخفضة.من  ىربرى مثل الفواكه الطازجة والمالمنتجات األخ

ذات سنوات نفس األفضليات المطبقة على نفس المنتجات  5لمدة لمصر  االفتاالزراعية المصنعة، تمنح دول 
 ل األولى بالرعاية على الوارداتاالتحاد األوروبي، في حين تواصل مصر تطبيق الرسوم الجمركية للدو منشأ

جميع األطراف.  من تنازالتبشأن الالتفاوض  يتعينبعد خمس سنوات من اآلن، سوف و .االفتال من دوالقادمة 
 االفتاقبل، من المهم أن نالحظ أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول  سبقت اإلشارة منكما ومن منظور تجاري، و

 االستفادة مما يسمى نيةإمكا فإنها تفتح بذلكومتوسطي،  من نظام التراكم األورو ءاومصر سوف تكون جز
من جميع البلدان  جزاءواألللمنتجين والمصدرين والمستوردين. وهذا يعني أن المدخالت  بالتراكم القطري

تفضيلية التعريفة الويضل المنتج النهائي مؤهال للحصول على معاملة  اإلنتاجاجها في عملية مالمشاركة يمكن اد
متوسطي، والسيما السوق الكبير لالتحاد  شاركة في النظام األوروعند تصديره إلى أي بلد من البلدان الم

وصادرات دول  االفتاوال يقتصر ذلك على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية إلى دول  .األوروبي
الفتا أكثر قدرة على المنافسة في سوق دول مصر و القادمة منبل يجعل أيضا المنتجات فقط، إلى مصر  االفتا

  تحاد األوروبي.اال

فحسب، بل يشكل  التفضيليينالتجارية بين الشركاء  المبادالت الرفع منلتجارة الحرة في اال يساهم إبرام اتفاقية 
يعتبر نظام التراكم  أيضا حافزا إضافيا هاما لالستثمارات في بلد الشريك المعين. وبالنظر كذلك لالستثمارات،

مرافق اإلنتاج الموجودة في مصر يمكن لها اآلن ايجاد إن ، فارة للتوسبقت اإلشكما  متوسطي هاما. ورواأل
غيار ومكونات ومنتجات وسيطة أخرى، فضال عن بيع المنتجات النهائية بشروط تفضيلية في الوتزويد قطع 

  متوسطية. جميع أنحاء المنطقة األورو

لزراعية، وبما أن هذه القطاعات تنتج نظرا للميزة النسبية لمصر في مجال الصناعات النسيجية والصناعات او
ا سوف تصبح صناعات وتصدر على أساس إقليمي، يمكن أن يركز اهتمام المستثمرين عليها، ولكن أيض

سوف تعزز اتفاقية التجارة الحرة  باهتمام متزايد من المستثمرين المباشرين األجانب. ظىمصرية أخرى تح
، ولكن أيضا من بلدان أخرى، بما االفتاسرا وغيرها من دول اهتمام المستثمرين في مصر ليس فقط من سوي

بغض النظر عن جنسية الشركة  ،األور ومتوسطيأنه يمكن للمؤسسات في مصر االستفادة من نظام التراكم 
سوف ترسل إشارة قوية إلى الفاعلين  االفتابأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول  وأنا على يقين األم.

وفي هذا  ن الباحثين عن فرص استثمارية جديدة، شريطة أن تثبت الشروط العامة لالستثمار صحتها.االقتصاديي
مجاالت الضرائب والجمارك، مثل صالحات، ( من اإل10/12إدخال جزء هام )مصر  الصدد، استكملت

تساهم في تحسين . وهناك المزيد من البنود الواردة في االتفاقية التي أخرى في طور االنجاز إصالحاتوهناك 
أحكام خرى في االتفاقية التي تساهم في تحسين ظروف التجارة ظروف التجارة واالستثمار. كما توجد 

  المنافسة.والدعم سياسة تهم على سبيل المثال، واالستثمار. وهناك قواعد 

                                                           
10

 : الفوائد والفرص لفائدة الشركات من مصر ودول االفتاللتجارة الحرة األوروبيةاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبلدان الرابطة المصدر: كريستيان إيتر،   
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االختراع وحقوق على حماية حقوق الملكية الفكرية في مجاالت مثل براءات  يةنص االتفاقتوعالوة على ذلك، 
دة بشأن محد ابنودكما تتضمن  المؤلف والمعلومات غير المفصح عنها والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.

باإلضافة إلى ذلك، تنص و .الظروف المالئمة وحماية وتعزيز االستثمارإلى تهيئة االستثمار تدعو األطراف 
الجارية، وعلى  في الصفقات الدفعوتمنع فرض قيود على تجارة الخدمات تحرير تحقيق هدف االتفاقية على 

 حركة رؤوس األموال المتعلقة باالستثمارات المباشرة.

 حالةالمغرب: .6
في مجال اتفاقيات التجارة الحرة، تعتبر  منظمة التعاون اإلسالميمن بين أكثر التجارب المثمرة في بلدان 

 دراسة.اتفاقيات المغرب مثيرة جدا لالهتمام وتستحق ال

  تقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب:. 1.6

وقد األوائل في تحرير اقتصاده وتجارته منذ اوائل الثمانينات.  االفريقيةو يةعربالدول الكان المغرب من بين 
رب هذا االنفتاح، الذي يمثل خيارا استراتيجيا ال رجعة فيه، انعكاسا كبيرا من خالل مشاركة المغانعكس 

تكاثر  ويتضح ذلك من خالل النشيطة في النظام التجاري المتعدد األطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.
اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها، وال سيما مع الفاعلين الرئيسيين في االقتصاد العالمي )وخصوصا مع 

النامية ذات االمكانيات القوية )تركيا، الدول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة( ومع البلدان الناشئة و
 .، إلخ.(االفتا ،، اإلمارات العربية المتحدةأكاديراألعضاء في اتفاقية 

إبرام هذه االتفاقيات الحاجة إلى التكيف مع المتطلبات الجديدة للتجارة العالمية والحاجة إلى تنويع يبرر 
ل هذه االتفاقيات لخلق مراحل إضافية للنمو االقتصادي المنتجات وأسواق التصدير. ويهدف المغرب من خال

 .من خالل توسيع وتنويع صادراته، وتعزيز جاذبيته لالستثمار األجنبي المباشر

 (%حصة تجارة السلع بالنسب ) 

 65 مع الموقعين على اتفاقية التجارة الحرة

 35 مع باقي الدول

 المصدر: مكتب الصرف

أن أكثر من نصف التجارة الخارجية للبالد درجة ب في تحرير التجارة واضح، إلى إن التقدم الذي حققه المغر
  (.1.4لتجارة الحرة )الجدول افي إطار اتفاقيات اليوم  ت تتمأصبح

زيادة كبيرة في الصادرات مع إلى تحسين إمكانية دخول السلع الوطنية إلى أسواق البلدان الشريكة  وقد أدى
 (.2.4الشكل  إلى 1.4الشكل من لقطاعية والجغرافية )التنويع على المستويات ا

 على اتفاقية التجارة الحرة ةالموقعالدول : تطور الواردات مع 1.4الشكل 

 

 : مكتب الصرفالمصدر
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 على اتفاقية التجارة الحرة ةالموقعالدول الواردات مع  : تطور هيكل2.4الشكل 

 

 : مكتب الصرفالمصدر

ي يسجل معه فائضا، ذباستثناء األردن الوزا مزمنا في الميزان التجاري للمغرب. لقد ولدت هذه الوضعية عج
  (.2.4جدول الاتفاقيات تجارة حرة )بطه بهم تجاريا مع جميع الشركاء الذين تريشكو المغرب عجزا 

 تطور التجارة المغربية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة :2.4الجدول 

اتفاقية التجارة 
 درهمالحرة/ مليار 

 
2000 2007 2013 

يناير إلى سبتمبر 
2013 

يناير إلى سبتمبر 
2014 

 االتحاد األوروبي

 93.9 83.1 112.6 90.5 59.7 الصادرات
 147.2 144.8 191.5 138.3 72.4 الواردات

 241.1 228.0 304.2 228.76 132.2 مجموع حجم التداول
 53.2- 61.7- 78.9- 47.7- 12.7- الميزان التجاري

 %64 %57 %59 %65 %83 نسبة التغطية

         

اتفاقيات التجارة 
 الحرة

 1.5 1.9 2.4 1.8 0.5 الصادرات
 2.2 2.4 3.2 2.3 1.5 الواردات

 3.7 4.3 5.6 4.1 2.0 مجموع حجم التداول
 0.7- 0.5- 0.8- 0.6- 1.0- الميزان التجاري

 %68 %80 %75 %76 %33 نسبة التغطية

       

 تركيا

 3.0 2.6 3.6 47.7- 0.6 الصادرات
 11.1 8.9 11.7 %65 1.1 الواردات

 14.2 11.5 15.2 8.07 1.6 مجموع حجم التداول
 8.1- 6.3- 8.1- 47.7- 0.5- الميزان التجاري

 %27 %30 %30 %65 %52 نسبة التغطية

         

 اتفاقية أغادير

 1.6 1.6 2.4 1.3 0.8 الصادرات
 5.0 4.9 6.1 4.5 0.8 داتالوار

 6.6 6.5 8.5 5.8 1.7 مجموع حجم التداول
 3.4- 3.3- 3.8- 3.2- 0.0 الميزان التجاري

 %31 %32 %38 %28 %98 نسبة التغطية
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اتفاقية التجارة 
 الحرة/ مليار درهم

 
2000 2007 2013 

يناير إلى سبتمبر 
2013 

يناير إلى سبتمبر 
2014 

دة الواليات المتح
 األمريكية

 5.9 5.6 7.2 3.0 2.7 الصادرات
 22.8 21.5 28.6 15.4 6.8 الواردات

 28.7 27.1 35.8 18.44 9.5 مجموع حجم التداول
 16.9- 16.0- 21.4- 12.4- 4.1- الميزان التجاري

 %26 %26 %25 %19 %39 نسبة التغطية

         

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 الصادرات
 2.6 1.9 2.6 1.3 0.2 الواردات

 3.0 2.2 3.0 1.5 0.3 مجموع حجم التداول
 2.2- 1.7- 2.2- 1.0- 0.1- الميزان التجاري

 %16 %13 %16 %20 %40 نسبة التغطية

         

 
 

منطقة التجارة 
 العربية الحرة الكبرى

 5.6 5.2 7.4 4.0 2.6 الصادرات
 39.9 40.5 56.8 29.0 15.2 الواردات

 45.5 45.7 64.2 33.0 17.8 مجموع حجم التداول
 34.3- 35.3- 49.4- 25.1- 12.6- الميزان التجاري

 %14 %13 %13 %14 %17 نسبة التغطية

 14مع  اهاعن التجارة التي أجر اناتج( %80)، كان جزء كبير من العجز التجاري المغربي 2013في عام 

أوروبا والصين والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة، كما هو مبين في الرسم البياني  بلدا، بما في ذلك
  (7.4 البياني أدناه )الرسم

 المئوية التوزيع الجغرافي لمصادر العجز التجاري المغربي بالنسب :43.الشكل 

 

لتجارة الحرة اموقعة على اتفاقية مع األطراف الالمغرب  اهاي أجرومع ذلك، وعلى الرغم من أن التجارة الت
 %57 نسبة تجارة السلع فإن مساهمتها في عجز الميزان التجاري للمغرب ال تتجاوزمن إجمالي  %65تمثل 

  (.4.4)الجدول 

في  اإلجماليمن العجز  %43وبذلك، تكون التجارة مع الدول غير الموقعة على هذه االتفاقيات هي مصدر 

تجارة السلع وتتصدر الصين قائمة هؤالء فقط من إجمالي  %35من أنها تمثل ميزان السلع، على الرغم 

  .اإلجماليمن العجز  %10,6حوالي بالشركاء 

 المئوية : توزيع العجز التجاري بالنسب3.4جدول ال

 (%حصة العجز التجاري من السلع ) (%حصة تجارة السلع ) 

على اتفاقيات التجارة  الدول الموقعة
 الحرة

65 57 

على اتفاقيات التجارة  ةغير الموقعالدول 
 الحرة

35 43 

 المصدر: مكتب الصرف
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 تنفيذ يتمفإنه  تقدمها، التي الفوائدسريان مفعول وحيز التنفيذ  االتفاقيات هذه دخول من الرغم علىو ،وعليه
 المحدد هي تليس الحرة التجارة اتفاقيات أن يفسر ما وهو تفضيلي،ال طاراإل خارج األسهم تبادل عملية

 .المغرب حالة في هيكليا يزال ال الذي التجاري، للعجز الرئيسي

  األهداف التالية:تحقيق اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب أساسا إلى ترمي 

  الطلب المحليبة نمو االقتصاد المغربي مدفوعة دينامي، 
 تأثيرات االقتصاد العالمي، 
 تي تخص شركائه األجانب الرئيسيينالقتصاد المغربي وتلك الايكيات نمو القتصادية بين دينامالفجوة ا، 
  إلخ المعايير الدولية ومعايير الجودةطلبات مطابقة متقدرة الفاعلين على. 

فهي  الفرص.العديد من كذلك له تجلب  فإنهاإذا كانت هذه االتفاقيات تعرض االقتصاد المغربي لمحن شديدة، و
، على السماح للمغرب بالسيطرة على توازن االقتصاد الكلي، وتسريع اإلصالحات قادرة على وجه الخصوص

  وزيادة االستثمار األجنبي المباشر. يمستوى االقتصادمن الرفع الاالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى 

وتشمل  .ليةة عايضافإات قيمة اتفاقيات التجارة الحرة أيضا تخصيص موارد ألنشطة تنافسية جديدة ذ تتطلب
 والمكونات اإللكترونية والفضائيةومكونات السيارات  الحديثةالمعلومات االتصال وتكنولوجيا هذه األنشطة 

  والمنتجات الغذائية المطابقة لمعايير الجودة العالمية بما في ذلك منتجات التكنولوجيا الحيوية.

ل )النمو واستقرار االقتصاد الكلي والتنمية البشرية(. إال أنه، ولحد اآلن، لم يقع تحقيق األهداف المرجوة بالكام
تدني التماسك بين سياسات اإلنتاج والتجارة )االستراتيجيات القطاعية فيما يتعلق بويمكن تفسير هذا الوضع 

  باتفاقيات التجارة الحرة(.

دراسات  اجراءدون في بعض األحيان  قد تم عقدهاتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة للمغرب و
تحديد المستوى المقبول لالمتيازات الجمركية وغير الجمركية والتنفيذ التدريجي من أجل ألثر ليس فقط مسبقة ل

الميزان  خلل فيتخاذ تدابير تصحيحية في حالة ال، ولكن أيضا قطاعاتمختلف الألخذ بعين االعتبار مرونة ل
  .غير المستدامالتجاري 

، في إطار هذه االتفاقيات يةولضمان نجاح التنويع الجغرافي والقطاعي للصادرات المغرب باإلضافة إلى ذلك،و
 ات اللوجستية، الخ( كثيرا مايقاعدة اإلنتاج، ورفع مستوى االمكان مواءمةالسريع لالقتصاد الوطني ) فإن الرفع

  ابية لهذه االتفاقيات.عدية، وهو ما ال يسمح باإلدراك السريع لآلثار اإليجبصفة بُ اللجوء إليه يتم 

  :)كافتا( بين المغرب واالتحاد األوروبيالتجارة الحرة العميقة والشاملة اتفاقية . 2.6

العالقات التجارية بين المغرب واالتحاد األوروبي مع  ينظماإلطار القانوني الذي  تعزز ،خالل العقد الماضي
كجزء ال يتجزأ من سياسة  2005 يوليولعمل في واعتماد خطة ا 2000بدء نفاذ اتفاقية الشراكة في عام 

إلى مرحلة شراكة أوسع  2008سنة للمغرب  هامنحتم التي  أدت صفة الشريك المميز الجوار األوروبية.
ي العام نفسه تم توقيع وف .2012منذ سنة آلية جديدة لتسوية النزاعات التجارية وبدأ العمل ب أكثر طموحا.و

 2015وسيوقع المغرب واالتحاد األوروبي في يناير  الزراعة والصيد البحري. مجالي ة فييتجاراتفاقيات 
  اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للبيانات الجغرافية.

من التجارة اإلجمالية  %50فهو يمثل حوالي  ،للمغرب ا بالنسبةهام اتجاري ايعتبر االتحاد األوروبي شريك
مليار درهم في  304لسنوات األخيرة، لتصل قيمتها إلى أكثر من ا خاللتبادل السلع ارتفاع استمر قد للبالد. و

  .2013 سنة

، تلقت اللجنة تفويضا من بروكسل لبدء محادثات تمهيدية حول اتفاقيات تحرير التجارة أو 2011في ديسمبر 
تفاقية أغادير: مصر البلدان األربعة ال مع شاملةالوعميقة الحرة التجارة الاتفاقيات من ما يسمى بالجيل الجديد 

 .كل بلد شريك واستعداده للمشاركة هذه المفاوضات على مصلحة ويتوقف إطالقوتونس واألردن والمغرب. 
االتحاد  أطلق معهالمغرب هو الشريك األول في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط الذي  وبالتالي فإن

  .2013عملية التفاوض في مارس  بشكل رسمياألوروبي 
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"الغرض ]من هذه المفاوضات[  فإن، 2013ا لبيان مشترك خالل الجولة األولى من المفاوضات في أبريل وفق
  .2000 سنةبالفعل إلى الكثير من التجارة الحرة في المنتجات منذ  والتي أدتهو ترقية اتفاقية الشراكة القائمة، 

لتعميق العالقات التجارية القائمة في عدد  يةاتفاق حولالمفاوضون في الرباط وتبدأ المناقشات  وسوف يجتمع
توفير حماية ب االتفاقينبغي أن يسمح ومن الميادين التي لم تشملها حتى اآلن، مثل الخدمات والمشتريات العامة. 

 المنافسة وحقوق الملكية الفكرية.  بشأنأفضل لالستثمارات والتزامات جديدة 

سعى المفاوضون أيضا لتبسيط اإلجراءات الجمركية وخفض يمة، التجارة الحرة القائ اتفاقياتلتحسين كفاءة 
الحواجز التجارية المتعلقة بثقل المعايير الصناعية المتباينة أو الزائدة عن الحاجة أو الناتجة عن متطلبات األمن 

 اتأثيرليس له تحرير التجارة أن  من شأنه أن يوضحفصل عن التنمية المستدامة  أن تخصيصالغذائي. كما 
  ."على البيئة أو األعراف االجتماعية اسلبي

اتفاقية التجارة الحرة المفهوم التقليدي لتحرير التجارة وخفض و/ أو إلغاء الرسوم، لصالح  وبالتالي تتجاوز
وهكذا، فإن اتفاقية التجارة  الحدود وخارجها. عندالتكامل االقتصادي األوثق والحد من الحواجز غير الجمركية 

ن من "تعميق" التكامل من خالل التوفيق بين متطلبات التجارة ومعايير الصناعة والضوابط كمالحرة ست
 ،المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية المعمول بها في المغرب بتشريعات االتحاد األوروبيالفنية  واإلجراءات

ة تبادل واستثمارات حديثة أساسية في بيئذات أهمية  تعتبرشاملة" من الميادين التي مجموعة " تشملوسوف 
  شفافة ومتوقعة.

حركة البضائع واألشخاص والخدمات ورؤوس  تحقيق حريةالمسار هو في نهاية المطاف  اوالهدف من هذ
الجيل الجديد سيتوقف  مناالتفاقية هذه . إال أنه من الواضح أن نجاح المشتركاألموال عبر الفضاء االقتصادي 
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى و .اا على قدرة المغرب على تنفيذ جميع بنودهعلى اإلرادة السياسية وخصوص

، حقق المغرب تقدما كبيرا في تقريب تشريعاته من 2008 سنةأنه منذ حصوله على صفة الشريك المميز في 
لكنه أصبح من الضروري اآلن وضع خطة تقارب بحيث يتم هذا االندماج بطريقة أكثر  .المجتمعمتطلبات 

  .واستراتيجيةتنظيما 

الجانب األوروبي تركيز مفاوضاته على مقاربة تنظيمية واقعية ومتوازنة ومرنة تأخذ يتعين على  ،ومن جهته
  في االعتبار الفرق في مستوى التنمية االقتصادية واألولويات التنظيمية للمغرب.

تتمة التفاقية الشراكة بين المغرب بمثابة  نستكوفاقية التجارة الحرة وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن ات
على انها اتفاقية جديدة. ولذلك فإن الهدف ال يتمثل في وضع إطار تعاقدي تم اعتبارها ولن يواالتحاد األوروبي 

 جديد، بل تأكيد اتفاقية الشراكة القائمة من خالل جوانب أخرى لم تستأنف بعد.

  األوروبي: ة مع غيرها من االتفاقيات التجارية بين المغرب واالتحادفوائد اتفاقية التجارة الحرة مقارن. 3.6

تضع اتفاقية التجارة الحرة إطارا إلعداد تدريجي ومتعاقب الندماج تام لالقتصاد المغربي في السوق  ينبغي أن
  الداخلية لالتحاد األوروبي من خالل:

  إذا  ،مليون مستهلك. الى جانب ذلك 500لمنتجات المغربية إلى السوق األوروبية ذات  تسهيل دخول
تشريعات االتحاد األوروبي في جميع المجاالت التي تغطيها  ية تقاربالمغرب أصبحت التشريعات

  بلدان أخرى. إلى ومنتجاتهاتفاقية التجارة الحرة سيكون من السهل تصدير 
  العامة. مشاركة أكثر مرونة من الشركات من كال الطرفين في سياق عقود المشتريات  
   المغاربة  والخدمات للمستهلكينضمانة أقوى لألمن وجودة أحسن وخيارات أوسع من المنتجات

  األوروبيين.
  ب المستثمرين من االتحاد األوروبي جذتمن شأنها أن مالءمة لالستثمار في البلد  ظروف أكثر

 .والبلدان األخرى

نشاء منطقة التجارة الحرة في عملية التكامل في منطقة كما تجدر اإلشارة إلى الدور الحيوي الذي قد يكون إل
اتفاقية  بشأنفلقد تفاوض االتحاد األوروبي بالفعل  .عامالمغرب العربي ومنطقة البحر األبيض المتوسط بشكل 

فرص التبادل التجاري بين من منطقة التجارة الحرة مع شركاء آخرين في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يعزز 
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ويشكل دافعا إيجابيا لتسهيل التجارة بين هذه الدول وتحسين مناخ األعمال  ،ألعضاء في اتفاقية أغاديرا الدول
  واالستثمار.

أعدهاالدراسةنتائج .4.6 االتحادالتجارةاتفاقيةتأثيربشأناألوروبياالتحادالتي بين الحرة

:والمغرب األوروبي

 التجارة التفاقية المستدام التجاري حول التأثير دراسة إعداد تم تفويض األوروبي، البرلمان من طلب على بناء
 شركة) خارجيين استشاريين إلى األوروبية المفوضية قبل من والمغرب األوروبي االتحاد بين الحرة

Ecorys .)لالقتصاد اإليجابية اآلثار ،2013 نوفمبر في تم نشرها التي الدراسة، لهذه النهائي ويظهر التقرير 
 .األوروبي واالتحاد بالنسبة للمغرب الحرة التجارة منطقةل الكلي

كل من  في المدني المجتمع مع عامة مشاورات أساس على أخرى، أمور بين من الدراسة، هذه إعداد تم وقد
 (.4.4 الجدول) لالتفاقية والبيئية واالجتماعية االقتصادية لألبعاد تحليال وتقدم وبروكسل، الرباط

 ج األثر الرئيسي على اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب واالتحاد األوروبينتائ :4.4الجدول 

 المغرب
االتحاد 
 األوروبي

 المغرب
االتحاد 
 المعطيات األوروبي

 على المدى القصير على المدى الطويل

 الدخل القومي بماليين اليورو 834 1.145 1.403 1.300

  %النسبالي بتطور الناتج المحلي اإلجم 0.0 1.3 0.0 1.6

 % النسبتطور أسعار المستهلك ب 0.0 0.4 0.0 0.4

 % النسببتطور أجور العمال األقل مهارة  0.0 1.4 0.0 1.5

 % النسبتطور أجور العمال األكثر مهارة ب 0.0 1.6 0.0 1.9

 % النسببتطور إجمالي الواردات  0.0 8.0 0.0 8.4

  %النسببتطور إجمالي الصادات  0.0 15.3 0.0 15.3

 من أجل التوصل للمفاوضات كدعم( TSIA) المستدام التجاري األثر لتقييم النهائي للتقرير التنفيذي المصدر: الملخص
 .والمغرب األوروبي االتحاد بين( كافتا) وشاملة عميقة حرة تجارة اتفاقية إلى

  اآلثار االقتصادية الكلية العامة:

مليار دوالر أمريكي في االتحاد  1,4ومي على المدى الطويل إلى الدخل الق أرباحمن المتوقع أن تصل 
في الناتج  المتوقعةفإن المكاسب ذين االقتصادين، اونظرا لحجم همليار يورو في المغرب.  1,3األوروبي و

ة بالنسبتمثل سفي حين  ،األوروبيتكون قريبة من الصفر بالنسبة لالتحاد سالمحلي اإلجمالي من الناحية النسبية 
  .%1,6 بحواليالناتج المحلي اإلجمالي زيادة على المدى الطويل في للمغرب 

من المتوقع أن تكون تأثيرات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة على التجارة  األوروبيبالنسبة لالتحاد و
  واألجور وأسعار السلع االستهالكية ضئيلة.

  اآلثار على التجارة:

 %15 تسجيل ارتفاع بنسبة ة كبيرة مع توقعيالتجار المبادالتكون تأثيرات االتفاقية على بالنسبة للمغرب، ست
 . في الواردات على المدى الطويل وهو ما سينعكس نسبيا على تحسن الميزان التجاري %8في الصادرات و

من المتوقع أن  ،ووفقا لنتائج هذه الدراسة وفيما يخص التغييرات حسب القطاع في معدالت التبادل التجاري
يتوقع أن تسجل ارتفاعا يحدث التطور األهم بالنسبة للصادرات المغربية في قطاع معدات النقل األخرى حيث 

  في الصادرات على المدى الطويل. %89 بنسبة

قطاعات  ترتفع صادراتجميع القطاعات الصناعية بشكل ملحوظ )فمثال ينتظر أن  صادرات ترتفعتوقع أن يو
 يستفيد قطاععلى وجه الخصوص ينتظر أن و .(على التوالي %50و 71 السيارات بنسبحركات موت يااآلل

لتجارة بما أنه سيظهر أيضا أكبر زيادة في اتحرير  النوع من األجهزة األخرى بالدرجة األولى من هذا
المتوقع أن  وعالوة على ذلك، من مليار يورو على المدى الطويل(. 3,3الصادرات من حيث القيمة المطلقة )

  .هافي صادرات تراجعاتسجل معظم قطاعات الخدمات 
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جميع القطاعات )باستثناء قطاع الطاقة في  %15 إلى 5 الواردات من ترتفعمن المتوقع أن  ،من ناحية أخرى
إال أن هذا القطاع يمثل حصة صغيرة . (%34)+ في قطاع صناعة اللحوم أكبر نسبة ويتوقع تسجيل األولية(. 

  من الواردات المغربية.نسبيا 

 :المضافة القيمة على اآلثار

على الرغم من بداهة األثر اإليجابي عموما التفاقية التجارة الحرة على الناتج المحلي اإلجمالي لكال الطرفين، 
قطاعات  تسجلأن  ارتفاعا، يتوقعبعض القطاعات  الذي ستشهد فيهففي  .فإن النتائج تختلف حسب القطاع

في القيمة  %8,5أهم أثر على قطاع اآلالت األخرى بزيادة  يسجلأن  يتوقعفي المغرب، فا. أخرى تراجع
ومن المتوقع أيضا أن  .التعريفيةالتدابير غير  خفضساس إلى ذلك باأليعزى و .المضافة على المدى الطويل

بنسبة  ارتفاعامل فرص العخلق يحقق قطاع الفواكه والخضر وهو قطاع هام نسبيا من حيث القيمة المضافة و
في قطاع الخدمات والخدمات العامة وغيرها من الخدمات وهي قطاعات مهمة أما على المدى الطويل.  4%

  على المدى الطويل(. %1توقع أن تحقق نموا )+، فيفي المغرب

لتجارة أما فيما يتعلق بقطاع الزراعة والحبوب وغيرها من المحاصيل فسيكون هو الخاسر األكبر من اتفاقية ا
 التعريفيةأساسا معادلة التدابير غير مرده على المدى الطويل(، وذلك  %2,7 بنسبة انخفاض اإلنتاجالحرة )

ر من اتفاقية بكبشكل أقطاع الجلود  يتوقع أن يتضررالمعتمدة في االتحاد األوروبي. و التدابيرالمغربية مع 
فيما أما على المدى الطويل.  %3,6يقدر بنحو  في االنتاج اانخفاض، حيث يتوقع أن يسجل التجارة الحرة

فمن المتوقع أن تواجه منافسة  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات التجارية األخرىكيخص الخدمات 
في هذا ومن اإلنتاج على المدى الطويل.  %1,7متزايدة من الشركات األوروبية ويمكن أن تخسر حوالي 

سلبا باتفاقية التجارة  (offshoring industry) حلةالُمرَ ن تتأثر الصناعة رجح أالمجال الشامل من غير الم
 هتحرير تجارة الخدمات في إطار هذ بخصوصوتوقعات عالية  محررة حالياالحرة بسبب وجود بيئة تجارية 

  االتفاقية.

  التأثيرات على البيئة وعلى الحقوق االجتماعية وحقوق اإلنسان:

رات البيئية ينبغي أن توفر اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة مجموعة من اآلثار اإليجابية فيما يتعلق بالمؤش
  بالتأثير الكلي. اوالسلبية على البيئة ويبقى من الصعب التنبؤ يقين

تشير التحاليل الكمية إلى انخفاض انبعاثات جميع الملوثات على المدى القصير  ،من حيث تلوث الهواءأما 
هذا التأثير اإليجابي العام أساسا إلى تحول النشاط االقتصادي من الطاقة يعزى و. كافتاطويل بعد تنفيذ اتفاقية وال

ينبعث منها قدرا أقل من التلوث في الهواء مثل  قطاعاتاألولية والمنسوجات والجلود والكيماويات والنقل إلى 
يؤدي التأثير اإليجابي طويل وف س، فالناحية النقدية منأما والمرافق والخدمات األخرى.  والخضرواتالفواكه 

من المتوقع أن تنخفض و .مليون يورو 24 قيمةاألمد على تلوث الهواء إلى خفض التكاليف الخارجية بـ
كون التفاقية التجارة الحرة ينبغي أن يطن متري على المدى الطويل و 600انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 

المؤشرات البيئية مثل ع األخرى من نوااألفيما يتعلق بجميع أما  .المناخيةعلى التغيرات  اإيجابي لكنه قليال اتأثير
 . احتى ضعيف وأ اتأثيرا مشترك كافتاالتفاقية  ، فينبغي أن يكونالنفايات والتنوع البيولوجي واالقتصاد األخضر

ب مع زيادة محتملة على المدى الطويل بين آثار إيجابية ملموسة من حيث األجور بالنسبة للمغر ويتوقع تسجيل
ارتفاع الدخل و ارتفاعنتيجة  %0,4نسبة حوالي ورغم توقع ارتفاع أسعار السلع االستهالكية ب .%1,9و 1,6

  فإن ارتفاع األجور سيعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن العادي المغربي. ،لككنتيجة لذالطلب 

سيكون إيجابيا وغير مباشر من خالل حقوق  يةاالتفاق هر هذيأثتنسان، فإن حقوق اإل بوضعيةوفيما يتعلق 
اقتصادية واجتماعية متقدمة )مثل تحسين حقوق الحصول على مستوى معيشي الئق، وتحسين فرص الحصول 

 .على الغذاء( وليس من خالل تطور الحقوق الثقافية والمدنية أو السياسية
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األوروبي لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بين االتحاد األوروبي الدعم المالي من االتحاد . 5.6
  والمغرب:

مالي من االتحاد الدعم ال فعليا من كافتاالتشريعي المنصوص عليها في مفاوضات  التقريبعملية  استفادتلقد 
على قطاعات معينة من اتفاقية األوروبي. إذ يقوم االتحاد األوروبي بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تؤثر 

  هذه التدخالت في المستقبل. الستكمالخطط يو كافتا

بين  ةمشاريع التوأمالوهكذا سمح تمويل االتحاد األوروبي في السنوات الخمس الماضية بتنفيذ العديد من 
  اإلدارات المغربية واألوروبية.

اقية باعتبارها اإلطار المعياري للجودة السياسية المتعلقة بمجاالت االتف عيضاوقد شملت هذه المشاريع المو
لمستهلك وتطبيق متطلبات المعايير الصحة والصحة اللمنتجات الصناعية وإدخال سياسة منافسة وسياسة حماية 

لمساعدة الفنية لتبادل لآلية  تم استخداموقع  النباتية وتسويق المنتجات السمكية وتعزيز حماية الملكية الصناعية.
ومات وهي أداة هامة جدا في تقديم الدعم والتدريب أو الدراسات لإلدارات عدة مرات في المناطق المعل

 المتضررة من جراء االتفاقية.

االتحاداألوروبي:أربعجوالتالتجارةالحرةالعميقةوالشاملةبينالمغربوتقدممفاوضاتاتفاقية .6.6

  منالمفاوضات:

وروبي والمغرب في لتجارة الحرة العميقة والشاملة )كافتا( بين االتحاد األتم إطالق المفاوضات حول اتفاقية ا
تعميق م لالنخراط في هذا المشروع بهدف الفاعلين في القطاع العا تشجيعمن أجل . و2013مارس  فاتح

لتجارة انشاء "فريق عمل" يضم ممثلين من وزارة ا ، تم اقتراحالعالقات الثنائية بين المغرب واالتحاد األوروبي
أعمال هذه لمراقبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون واألمانة العامة للحكومة في محاولة والخارجية 

  المفاوضات.

الجوالت  وشكلت هذه. 2014في أبريل آخرها عقدت ن، جرت أربع جوالت من المفاوضات إلى حد اآلو
مختلفة من االتفاقية واستعراض  صوصفرصة لكال الطرفين لمواصلة تبادل المعلومات والتوضيحات حول ن

  أهداف ومدى ونطاق كل فصل قيد التفاوض.

عمل متعلقة بموضوعات مجموعة  11في إطار  التجارة الحرة العميقة والشاملة وأجريت مفاوضات اتفاقية
ي تنظيمي. وبمناسبة هذه الجوالت شدد المغرب على ضرورة النظر فمن االتفاقية وقد تخضع لتقريب  مختلفة

  البعد "التنموي".

  الدفاع التجاري:

على البنود القائمة التفاقية الشراكة بشأن التدابير الوقائية  االعتمادبشأن الدفاع التجاري إلى  كافتايهدف مجال 
خصوص هذا الجانب بالمفاوضات الجارية لن تشكل و .والتدابير التعويضيةوتدابير مكافحة إغراق األسواق 

فالتوافق بين الشريكين ممكن ما دام المرجع في هذا المجال  الدفاع التجاري مجازفة كبيرة. بآليات الذي يتعلق
سواء بالنسبة للمغرب ـ الذي اعتمد حديثا قانون  المتعددة األطراف لمنظمة التجارة العالمية االتفاقيات هو
  .مماثلة متعددة األطراف تفاقياتا والمستوحاة مناالتحاد األوروبي  وأيحترم المعايير الدولية ـ  الذي 09ـ15

  الشفافية:

 ونقاطالنشر والبحوث  حوليتضمن الفصل الخاص بالشفافية في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بنودا 
فصال مستقال  تضمنالتي ت ،اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملةتهدف  .ذلكاالتصال وعدم التمييز وما إلى 

 حولإلى ضمان الوصول إلى المعلومات بطريقة شفافة وعادلة وغير تمييزية من أي نوع  ،عن الشفافية
 .اإلجراءات الحالية أو المستقبلية

المادة العاشرة ، مثل على بنود متعددة األطراف يعتمدانن سوف امن المؤكد أن الجانب ،فيما يخص هذه المسألةو
والمادة الثالثة من االتفاقية العامة لتجارة بالنسبة لتجارة السلع ارة فة الجمركية والتجيمن االتفاقية العامة للتعر

  الخدمات التي تشكل مرجعا في هذا المجال.
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  المنافسة:

في هذا المستوى، علينا أن و .االقتصاديةتسعى بنود االتفاقية لتنفيذ قانون شامل للمنافسة يغطي جميع األنشطة 
لكن هذا الجهد  .األوروبيود كبيرة لالقتراب من مكتسبات االتحاد ندرك أن المغرب في حاجة إلى بذل جه

هو الذي وفي االتفاقية يلفت االنتباه  وهناك بند .بشكل جيدأهداف محددة مع حقيقية ومالية  فنيةيتطلب مساعدة 
 يدعو المغرب إلى إنشاء هيئة ذات صالحيات كافية ووسائل لتنفيذ جميع بنود االتفاقية.

 اإلجراءات لتنظيم األفقية حكاماأل يةاالتفاق من الجزء هذا يشمل ة واإلجراءات الجمركية:تسهيل التجار
 من اتدريجي اتقريب الحرة التجارة اتفاقية وتهدف. باستمرار تتم إدارتها بحيث التجارة وتسهيل الجمركية

 المفاوضاتتسعى  أن غيوينب األوروبي، االتحاد في نظيرتها مع المغربية الجمركية واإلجراءات التشريعات
 التي التجارة وتسهيل الجمارك بإجراءات المتعلقة واإلجراءات الممارسات لتطبيق صيغة إليجاد الطرفين بين

التصريحات  مغادرة وقبل وصول قبل األمنية اإلجراءات ذلك في بما نتقائية،اال مراقبةال جوانب على تؤثر
 .لهم المرخص تصادييناالق للمشغلين مبسطةال الجمركية واإلجراءات

 لتشجيع المتجددة للطاقة تشريعي إطار وضع إلى المغرب الحرة التجارة منطقة أحكام تدعو :جددةالطاقة المت
 الحرة التجارة اتفاقية من المتوقعة المساهمة وتستهدف. القطاع هذا في لالستثمار األوروبي االتحاد شركات

 .الشراكة يةاتفاق أحكام تنظمها الطاقة تجارة أن العلم عم المتجددة الطاقة مجال في التجارة أساسا

 الفنيةإن الهدف المعلن من خالل االتفاقية يتمثل في الحد من الحواجز  أمام التجارة: الفنيةالحواجز تسهيل 
 وإجراءات تقييم المطابقة المغربية قدر الفنية القوانين مطابقةتجارة المنتجات الصناعية وتدعيم عملية أمام 

كبير هذا الجزء من االتفاقية من المغرب توفير جهد  يتطلبو اإلمكان مع تلك المعتمدة في االتحاد األوروبي.
ونظام توحيد  ةوتطوير البنية التحتية وتقييم المطابق المشمولة في هذه الحالة المجاالت تعديل نظرا لكثرةلل

 .ومراقبة األسواق، الخ اتالمقاييس واالعتماد

مثال المفاوضات المتعددة األطراف التي أدمجت التنمية المستدامة في التجارة تنمية المستدامة: التجارة وال
جعل التجارة حافزا لتحقيق التنمية ل يروم ذيلهدف المشترك لكال الطرفين الا االتفاقية أيضا على أنه تشير إليه

 المستدامة.

أن يالئم تشريعاته مع االتحاد األوروبي فيما يتعلق ينتظر من المغرب في هذا المجال حقوق الملكية الفكرية: 
بحماية حقوق الملكية الفكرية. وتتعلق معايير الحماية فيما يخص حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في 

االختراع والمؤشرات  تءاوالتصاميم وبراهذه االتفاقية بحق النشر والحقوق ذات الصلة والعالمات التجارية 
  الجغرافية.

تجارة السلع الخاضعة لعنصر من االتفاقية هو تسهيل الهدف من هذا ا إن :النباتيةتدابير الصحة والصحة  
الرئيسي  وينص البند الحفاظ على مستوى من الحماية لألطراف المعنية. النباتية معلمتطلبات الصحة والصحة 

ه في مجال الصحة والصحة النباتية من االتفاقية على أنه يتحتم على المغرب أن يلتزم بتقريب تشريعات
بطبيعة الحال دول االتحاد األوروبي عدة سنوات لتحقيق المالئمة بين  ولقد أخذت لتشريعات االتحاد األوروبي.

  االتحاد األوروبي للنجاح في عملية التقريب. والتقنية منقوانينها. وبالتالي هناك حاجة للمساعدة المالية 

درجت اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة مفاوضات حول الخدمات وحق أالخدمات وحق التأسيس: 
واتفق الطرفان على أن يتم  .2008 سنةموضوع مفاوضات مسبقة التفاقية جزئية منذ  وقد كانتالتأسيس 

ر تجارة الخدمات تواجه عقبات قانونية تحتاج إلطاإطار االتفاقية ألن  التأسيس فيالتفاوض في الخدمات وحق 
حول دون االعتراف المتبادل والمؤهالت يي ذال الحاجز هذه العقباتوتعد  شامل ومتكامل للتوفيق بين المواقف.

(. 4)الصيغة  لالتحادالمهنية التي تعيق بشكل كبير االستفادة من الخدمات المقدمة من قبل أشخاص ال ينتمون 
الدخول إلى األسواق  مسألة ديعقزيد من تالتي تهناك أيضا اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتأشيرات الدخول 

 .اتلمزودي الخدمبالنسبة األوروبية حتى 

هام من المفاوضات في إطار اتفاقية التجارة الحرة  ءإلى جزالمشتريات العامة تنتمي المشتريات العامة: 
ية حول هذا ويهدف هذا األخير إلى ضمان اقتراب المغرب من التشريعات األوروب .والشاملةالعميقة 

يبدو أن تأثير هذا الهدف صعب في ضوء التباين في مستويات التنمية بين  ،االقتصادية ومن الناحية الموضوع.
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لدخول إلى سوق المشتريات العامة الشركات المغربية بإمكان اهل المطروح هو  ويبقى السؤالاالقتصادين. 
األكثر تنافسية في االتحاد  ئهانظراهة المنافسة من لمواجالكافية المعلومات  الو توفرت لهواألوروبية حتى 

 األوروبي.

/  المغرببين والشاملة لمغرب يطلق دراسة تأثير ومرافقة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة ا .7.6
  االتحاد األوروبي:

األوروبي على تأجيل بهدف تمكين المغرب من إجراء دراسة تأثير ومرافقة المفاوضات، تم االتفاق مع االتحاد 
خالل هذه الفترة للسماح باستمرارية  الفنيةعقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع ضمان استمرار االتصاالت 

عدة مؤتمرات فيديو من أجل مواصلة تبادل  أو تم التخطيط لعقد دتم عقفي هذا السياق، و سير العملية الحالية.
لجنة مشتركة تتألف من رؤساء  وتم تكليفلتوفير الدعم للمفاوضات  سةهذه الدرا تم إطالق .واآلراءالمعلومات 

هذه الدراسة إلى خمس مجموعات من المواضيع تنقسم و بمراقبتها. هذه المفاوضاتبمختلف الوزارات المعنية 
 الرئيسية بما في ذلك:

  تجارة الخدمات واالستثمار .1

  لتجارةلنية فحواجز الال .2

  يةتدابير الصحة والصحة النبات .3

  مجاالت أخرى من المفاوضات: .4

  المشتريات العامة •
  الجوانب التجارية المتعلقة بالطاقة •
  التجارة والتنمية المستدامة •
  تدابير الدفاع التجاري •
  التجارة سهيلالجمارك وت •
  الملكية الفكرية •
  المنافسة ومساعدة الدولة •
  الشفافية. •

  ميقة والشاملة بين المغرب واالتحاد األوروبي )كافتا(:تقييم األثر العام التفاقية التجارة الحرة الع

اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية التفاقية التجارة الحرة العميقة  تقييمالغرض من الدراسة المرفقة هو إن 
تنمية أثر هذه االتفاقية على ال الكفيلة بالرفع إلى أقصى حد من والشاملة على المغرب وتحديد السبل والوسائل

 االقتصادية واالجتماعية.

  المشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني:. 8.6

شيا مع الرؤية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التجارة الخارجية بشأن المفاوضات اوباإلضافة إلى ذلك، وتم
عدة  تم عقدفقد التجارية وإضفاء الطابع المؤسسي على التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، 

  اجتماعات:

  لجميع المواضيع التي تغطيها  والحاجياتمع القطاع الخاص لمعالجة الشواغل والمواقف والشكاوى
  المفاوضات.

  سير المفاوضات ورؤية وضعية ، كان الهدف هو تقديم 2014مع ممثلي المجتمع المدني في مارس
  جهات المجتمع المدني.المغرب لمختلف مواضيع االتفاقية والتحقيق في شكاوى وتو

كان الهدف منها تقديم أحدث االبتكارات التي  2014باإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم ندوة دولية في أكتوبر 
  المنهجية في نماذج تحليل أثر اتفاقيات التجارة الحرة.
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  التقارب: مراجعة منتصف المدة: عملية. 9.6

 2014 سنة: التقدم المحرز في 2014 سنةروبية في عن "تنفيذ سياسة الجوار األو في أحدث تقرير له
واإلجراءات التي يتعين تنفيذها." أقر االتحاد األوروبي أن المغرب حقق تقدما كبيرا في العديد من المجاالت 

  بما في ذلك تعزيز حقوق اإلنسان والحريات.

الت األخرى. وهكذا، يشدد بطء وتيرة اإلصالحات في العديد من المجاإلى ومع ذلك، يشير التقرير نفسه 
بعد أربع سنوات من وففي الواقع  .2011للقوانين العضوية في دستور  ةالضعيف األرقامالتقرير عن  محررو

قانون  ثمانية قوانين عضوية فقط من جملة تسعة عشر على ت المصادقةتم ،دخول الدستور النهائي حيز التنفيذ
التطوير، ولكن البعض منها ال يزال مجمدا مثل القانون  . صحيح أن العديد من النصوص هي بصددمبرمج

  لغة رسمية.كألمازيغية بإدراج ا المتعلقالعضوي 

ويوصي التقرير باإلسراع في تنفيذ الدستور الجديد والسيما من خالل اعتماد جميع القوانين العضوية 
 المنصوص عليها وإنشاء آليات وهياكل في هذا الشأن. 

مع  للتقاربا المملكة بتعميق التوجه وتحقيق تقدم استراتيجي نحو خطة قانونية وطنية ويوصي التقرير أيض
من أن التقرير يرحب بالتقدم الكبير المحرز في إصالح  وعلى الرغمنفس السياق  فياألوروبي. واالتحاد 

 كما .وخاصة إنشاء المجلس األعلى لإلصالح القضائي لإلجراءات المدنية والجنائية وما إلى ذلك ،العدالة
  حتى التسريع في وتيرته. وأ النهجمواصلة نفس يوصي بشدة على 

فيما يتعلق بالتأشيرات وإعادة القبول، يوصي التقرير باستمرار بل وبتسريع وخاصة مقارنة بمسألة التنقل و
في انتظار نتائج دراسات األثر القطاعية وبسبب رفض  عرفت هذه األخيرة بعض التأخرقد ف .المفاوضات

وفيما يتعلق بالقضية الشائكة المتعلقة  .الهجرة غير الشرعية في مواجهةالجانب المغربي لعب دور الشرطي 
ل إصالح صندوق بفض تمت كما يجبأشار التقرير بارتياح إلى أن األمور المالية قد  ،الفقرآفة بمكافحة 
  في نفس الوقت بإيجاد نظام لمعالجة عدم المساواة االجتماعية وبين الجنسين. ي التقريريوص ولكن .المقاصة

مشاركة  من أجل يشجع التقرير الحكومة على أن تعتمد وبدون تأخير القوانين العضوية والنصوص ،وفي الختام
 .أوسع للمجتمع المدني في الحياة العامة

ماليزيافيإطاراتفاقيةالتجارةالحرةمعاتحاددولرةالحرةبيناالتحاداألوروبيواقيةالتجاحالةاتف .7

  جنوبشرقآسيا:

تعتبر ماليزيا من بين أكبر ثالثين دولة في العالم من حيث التجارة الدولية وتحتل المرتبة العشرين في ترتيب 
وقد شهدت البالد تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في  البنك الدولي فيما يتعلق بحجم "ممارسة األعمال".

وعالوة على  لناتج المحلي اإلجمالي من بين أعلى المعدالت في آسيا.في العقود األخيرة وسجلت معدالت نمو ا
ذلك فماليزيا هي ثالث أغنى اقتصاد في اتحاد دول جنوب شرق آسيا )االسيان( والشريك التجاري الثاني 

  تحاد األوروبي داخل الكتلة االقليمية.الرئيسي لال

لرئيسية من نظام تعتبر ماليزيا واحدة من البلدان المستفيدة ا، ففيما يخص عالقتها مع االتحاد األوروبيأما 
سوق االتحاد األوروبي معفاة من التي تدخل إلى من صادراتها  %70أكثر من  أنإذ ، ماألفضليات المعم
ت نفسه فإن االتحاد األوروبي هو ثالث أكبر مزود ورابع موفر لالستثمار األجنبي وفي الوق .الرسوم الجمركية

  المباشر لماليزيا ضمن اتحاد دول جنوب شرق آسيا.

وتبين دراسة  .2010انطلقت المفاوضات مع ماليزيا وتوقفت بعد ذلك لفترة وجيزة قبل أن تستأنف في أكتوبر 
وبي أن المفعول اإلجمالي التفاقية التجارة الحرة سيكون ايجابيا بالنسبة األثر المنجزة بتكليف من االتحاد األور

لماليزيا. ويظهر السيناريو المتفائل أنه من المتوقع على المدى الطويل أن يرتفع الدخل المحلي لماليزيا بمبلغ 
وقيمة  %8,5 كما سترتفع األجور بنسبة أكثر من %7,42مليار يورو وناتجها المحلي اإلجمالي بنسبة  11,7

  .%8,32الصادرات بنسبة 
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ووفقا للدراسة، فإن القطاعات التي ستستفيد أكثر من غيرها من اتفاقيات التجارة الحرة هي المالبس واألحذية 
في حين أن مجاالت الغاز واآلالت واألدوات  ،%154وخصوصا قطاع الجلود الذي سيشهد تطورا بنسبة 

  ض التراجع.والمعادن والسلع المصنعة ستعرف بع

ماليزيا ثاني وتعد الدراسة، فإن صناعة السيارات وقطع الغيار ستعرف نموا في اإلنتاج والصادرات.  وحسب
على العالمة التجارية الوطنية  جبي، ومع ذلك لسيارات في اتحاد دول جنوب شرق آسيامحركي اأكبر منتج ل

  ن أجل زيادة القدرة التنافسية لصادراتها.لقواعد السالمة والجودة م مطابقتها"بروتون" أن تحسن من 

واحدة هي ماليزيا في الواقع ألن سوف تستفيد أيضا القطاعات المالية والتأمين من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة 
  من دول اتحاد دول جنوب شرق آسيا الخمسة التي تتمتع بقطاع مالي كبير.

العاملة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء نظرا لنمو األنشطة مزيد من القوى كما يتوقع أن تحتاج البالد إلى 
مختلف في  األجور، البد من اإلشارة إلى تحسين ظروف الوقتنفس وفي  ذات القيمة المضافة العالية.

 أكثر من غيرها من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.بشكل التي سوف تستفيد  الصناعاتفي  اصةوخ ،الصناعات
سوف تعرف بعض القطاعات األخرى كصناعة المأكوالت البحرية ركودا أو حتى تراجعا طفيفا  ،في المقابلو

  بفعل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.

 تم تحليل آثارها حتى من الناحية االجتماعية. ، فإنه قدبما أن هذا هو الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرةو
دراسة األثر إلى أنه من المرجح أن يكون لالتفاقية تأثير إيجابي على اد إعدتوصل الباحثون الذين قاموا ب حيث

الفقر في ماليزيا، وكذلك على الصحة والسالمة من خالل اعتماد المعايير المحددة في االتفاقيات  آفة الحد من
كورة أعاله السيما في القطاعات المذ الشغل،كما سيكون لالتفاقية أيضا أثر إيجابي على خلق فرص  .الدولية

  والتي ستستفيد أكثر من اتفاقية التجارة الحرة، وخاصة قطاعات السيارات والنسيج والمالبس.

وباإلضافة إلى هذه اآلثار المباشرة، ستدعم اتفاقية التجارة الحرة أيضا بشكل غير مباشر قطاعات مثل التعليم 
  تحسين الرواتب وظروف االستثمار. فضلوذلك ب

  فاقيات التجارة الحرة آثار على البيئة رغم أنها قد تكون متباينة.وسيكون كذلك الت

  لوالياتالمتحدةاألمريكيةمعدولالشرقاألوسط:لحالةاتفاقيةالتجارةالحرة .8

إال أنه يتحتم التمييز بين نوعين من ، عدد من الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرةبالواليات المتحدة  تربط
تفاقية التجارة الحرة مع األردن من جهة، واتفاقيات منطقة التجارة الحرة للشرق األوسط من جهة االتفاقيات: ا

 أخرى.

  اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن:. 1.8

التي  قيةاالتفاالثانية التي وقعتها الواليات المتحدة في المنطقة بعد  االتفاقية اتفاقية التجارة الحرة مع األردن هي
إال أنه لم ينطلق أي حوار جاد مع االردنيين  .هي األولى مع دولة عربيةو، 1985وقعتها مع إسرائيل في عام 

واالنضمام إلى منظمة  1994سالم مع اسرائيل في عام ال يةإال تحت إدارة كلينتون وخاصة بعد توقيع اتفاق
تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات وفي هذا السياق،  .2000 سنةالتجارة العالمية في أوائل 

تفاقية من اال هوجرى تنفيذ هذ. إجراءات المسار السريع حسببعد إقرارها  2000المتحدة واألردن في أكتوبر 
في الوقت الذي كانت فيه الواليات المتحدة  2001ديسمبر  17في  التنفيذبوش ودخلت حيز قبل إدارة جورج 
 .في العالم العربي تبحث عن حلفاء

على جميع المنتجات الصناعية  التعريفيةوغير  التعريفيةسنوات لتفكيك الحواجز  10تنص االتفاقية على مدة 
قواعد المنشأ المعتمدة هي تقريبا نفسها المتفق عليها مع اإلسرائيليين قبل عدة سنوات كما أن والزراعية تقريبا. 

  لمضافة المحلية.من القيمة ا %35نسبة بوالتي تحتفظ 

شرط احترازي بالعودة إلى المستويات الوقائية قبل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في حالة توريد كميات يسمح 
بالنسبة لقواعد حماية الملكية و تجارة الخدمات بتوخي نهج القائمة اإليجابية.تم تحرير  .ضخمة من المنتجات

 تشمل الوفي المقابل، . (TRIPs) منظمة التجارة العالميةقبل دة من الفكرية، تم االتفاق على تبني تلك المعتم
 باالستثمار.  مسبقة تتعلقاالتفاقية االستثمارات بسبب وجود اتفاقية ثنائية هذه 
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ومن  ،المنسوجات والمالبس باألساسالمنتجات الرئيسية التي تصدرها األردن إلى الواليات المتحدة هي إن 
ليس من المستغرب أن يكون بالتالي فإنه و .أخرىالمنتجات من تراكم المنشأ مع دول المرجح أن تستفيد هذه 

 هذه االتفاقية. تنفيذقد ارتفع بشكل كبير منذ بدء  ةتصدير هذه المنتجات إلى السوق األمريكي

ى تنفيذ قواعد ن علتتضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن أيضا التزاما متبادال بين الموقعي
اتفاقيات التجارة الحرة لتكون مما يجعل االتفاقية تتجاوز الشكل الكالسيكي من  ،حماية البيئةوطنية للعمل و

 تفاقيات الجيل الجديد.من ا ءاجز

  اتفاقيات مع دول أخرى في إطار مبادرة منطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط:. 2.8

ات التجارية للواليات المتحدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ياالتفاقسعى ت ( يكتب أن "1: 2007فولسوم. )
ظهور إلى  النهجوقد أدى هذا  .أكثر من أي مكان آخر لتحقيق أهداف اقتصادية في بيئة سياسية يسودها الغليان

 فأنت ضدنا'' في منطقة معروفة بدقتها.  لم تكن معنا "إنمقاربة 

وهي "خطة  2003ط في مايو درتها لمنطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسوهكذا أعلنت إدارة بوش مبا
دولة في منطقة الشرق  14بشكل واضح بين الواليات المتحدة و مسبقةعالقات اقتصادية محددة بمنهجية 

  (.8: 2007األوسط وأربع دول من شمال أفريقيا" )فولسوم 

. 2013 سنةل لمنطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط هو كان التاريخ الذي تم اختياره للتنفيذ الكامقد و
ووفقا إلدارة بوش، "تهدف منطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط إلى تعزيز السالم واالزدهار 

ليد اتق يتوفر علىفالعالم العربي  :والديمقراطية في هذه المنطقة المضطربة ]الشرق األوسط وشمال أفريقيا[
 ."كنه يفتقر إلى تقدم اقتصادي كبيرل عظيمة ةثقافي

وقد أنشأت الواليات المتحدة مجموعة من المعايير التي يجب توفرها في الدول المرشحة لالنضمام إلى منطقة 
حيث يتحتم عل الدولة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من أجل تهيئة ، التجارة الحرة لدول الشرق األوسط

أعضاء بالفعل في منظمة  وقع االختيار عليهاكانت جميع الدول التي  ،في هذا الصددو .الحرةالظروف للتجارة 
على يتعين كما كان  إيران والعراق وسوريا واليمن ولبنان والجزائر وليبيا. باستثناء ،التجارة العالمية

تم إبرام هذه  ،ك الوقتفي ذلو للتجارة واالستثمار مع الواليات المتحدة. ةثنائيالمترشحين أيضا إبرام اتفاقية 
  .فقط االتفاقيات مع مصر واألردن والمغرب وتونس

فقد انضمت المملكة العربية السعودية  .هذه المبادرة إيجابية جدالاالستجابة المتوقعة لمعظم البلدان  كما كانت
لعراق والكويت ولبنان ات ثنائية للتجارة واالستثمار مع كل من قطر وايلمنظمة التجارة العالمية وتم توقيع اتفاق

في طور كانت ليبيا ولبنان والجزائر  ،وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة واليمن. الى جانب ذلك
  انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. بشأنفاوض الت

  األمريكية:اتفاقيةالتجارةالحرةبينالمغربوالوالياتالمتحدة 1.2.8

 تموالتي  2004يونيو  15بين المغرب والواليات المتحدة في الموقعة تجارة الحرة يمكن اعتبار اتفاقية ال
 ،لتجارة الحرة من الجيل الجديد وذلك في العديد من النواحيااتفاقية بمثابة  2006يناير  فاتحفي  تنفيذها

عية والمنتجات المنتجات الصنا :لكال البلدين التجارية كافة قطاعات األعمالكونها تشمل فباإلضافة إلى 
تشمل االتفاقية أيضا الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية  ،الزراعية والخدمات والمشتريات الحكومية

  (.2011)عبد المالكي.  .الخ مةاوالبيئة والعمل والحك

اقيات البداية للمعايير التي أنشئت من أجل التفاوض على اتف ذاستجاب منقد تجدر اإلشارة إلى أن المغرب و
على االتفاقية العامة هذا البلد وقع . فقد التجارة الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط

األعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في  بين من كانو ،1987 سنةللتعرفة الجمركية والتجارة منذ 
 المتحدة معاهدة استثمار منذ أوائل التسعينات.فقد كانت تربطه بالواليات  ،وباإلضافة إلى ذلك .1995 سنة

إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة قد تقدمت بالفعل عند أخذ مبادرة بشأن وكانت المفاوضات 
  منطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط.

لمغرب والواليات بين ا( أنه في كثير من النواحي، فتحت اتفاقية التجارة الحرة 2007ويالحظ فولسوم )
. جميع االتفاقيات األخرى الموقعة في إطار منطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسطأمام المتحدة الطريق 
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شمل السلع والخدمات من مختلف األنواع والتجارة اإللكترونية وحقوق ت"فاالتفاقية تتمتع بمنظور واسع و
 أصبحت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والواليات المتحدة )...( الملكية الفكرية واالستثمار والعمل والبيئة.

  (.10: 2007فولسوم ) "تجارة الحرة لدول الشرق األوسطلمنطقة البالنسبة  "النموذج"

وينص هذا االتفاق الطموح للغاية على عدة طرق مختلفة لتفكيك التعريفة الجمركية من القطاعات المعنية. إن 
هذه االتفاقية من حيث الرفاه  نتقييم النتائج المترتبة عإلى ( كانت تهدف 2011وأل ... كيعبد المال دراسة

 فيمساهمة هذه االتفاقية عام، إمكانية تطور الميزان التجاري القطاعي لكال البلدين وبشكل و والنمواالجتماعي 
زئي لتحديد األنشطة والقضايا هذا الغرض استخدم المؤلفون نموذجا للتوازن الجلو. تطور االقتصاد المغربي

التحديد ممكنا بفضل مستوى رفيع جدا من التصنيف )مواصفات من مستوى ستة قد كان هذا و ."الحساسة"
أرقام(. كما استخدموا أيضا نموذجا عاما ومتوازنا وقابال للحساب )مشروع تحليل التجارة العالمية( لتقييم أكثر 

من حيث الرفاه تأثيرها التجارية و المبادالتإلنشاء وتحويل لقطاعات بين وداخل اصرامة لآلثار التوزيعية 
 .االجتماعي

االتفاقية بإحياء اإلصالحات تسمح أمل أن هذه االتفاقية في سياق يتميز ب تم توقيعقد ويجب التأكيد على أنه 
تصادي للمملكة. ومع ذلك والتي من شأنها أن تعزز التطور االق ،الخ التنظيميةاالجتماعية والمؤسسية واإلدارية 

الفرص التي  استغاللعلى  يافعل أن المغرب غير قادرالسيما فقد تميز السياق أيضا بالعديد من المخاوف و
 التعريفيةلسوق الواليات المتحدة ووجود الحواجز غير  الجيدةالمعرفة عدم بسبب  ،توفرت له بموجب االتفاقية

وتتركز معظم المخاوف منطقيا على . ير الصحة والصحة النباتيةفيما يتعلق باحترام معاي خاصةو ادخولهل
 .الزراعةقطاع 

تزعزع في أغلب األحيان هو أن تخلق صدمة االنفتاح آثارا مدمرة  الكبير الذي تم التعبير عنهكان القلق قد و
الساكنة ل وإفقار )تدمير العم القرويةإضعاف النسيج االجتماعي في المناطق تساهم في العالم القروي واستقرار 
وإعادة النظر في الممارسات الزراعية الرعوية وزيادة التبعية الغذائية للبلد وزيادة الضغط على  القروية

  الخ(. القروية،الموارد الطبيعية والهجرة 

المغربي إلى منافسة متزايدة في عرضت هذه االتفاقية االقتصاد  التنفيذ،ليس هناك شك أنه منذ دخولها حيز و
( فقد أدى هذا الضغط التنافسي منطقيا إلى بعض 2011واستنادا لعبد المالكي ) جودة عدد من المنتجات.عر وس

ومن المحتمل جدا كذلك أن يؤدي دخول  التحسن في القدرة التنافسية للشركات المغربية في مثل هذه الظروف.
لتجارة في في اية إلى تحول كبير الصادرات األمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى السوق المغرب

أن تسقط  ، يحتملانخفاض األسعار باالستفادة منففي حين يسمح هذا االتفاق للمستهلكين المغاربة  المستقبل.
 التعريفيةوأبرزها الخسارة النسبية لإليرادات  ،من األنشطة عددالمنتجين في على عاتق هذه األرباح بخسائر 

إلى  هذا األمر ويمكن أن يؤدي لواليات المتحدة بدال من مصادر أكثر كفاءة.للدولة وبشراء البضائع من ا
المغرب من تدهور معدالت التبادل يعاني وعالوة على ذلك، فمن المرجح أن  خسارة صافية في االقتصاد ككل.

واليات ال من قبلالتجاري بما أن التخفيضات الجمركية التي يجب أن تمنح هي أكبر بكثير من تلك المعتمدة 
  .الةالمتحدة بسبب التفاوت في المستويات األولية للحماية الفع

( تبين أن طرق تحرير التجارة في 2011) إال أن عمليات المحاكاة التي أنجزها في هذا الصدد عبد المالكي
ر ستتطو ،فعلى سبيل المثال على العموم.االقتصاد المغربي في سياق هذه االتفاقية ستلعب دورا إيجابيا 

  (.5.4الصادرات المغربية في العديد من المنتجات بصورة ملحوظة )الجدول 
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المليون ببعض المنتجات المختارة )بالنسبة لات المتحدة أثر التحرير الكامل على الصادرات المغربية إلى الوالي :5.4لجدول ا

 (ة األمريكيةمن الصادرات القطاعية المغربية إلى الواليات المتحد النسببو أمريكيدوالر 

 تراكمي % الرفاه االجتماعي التغيرات من حيث القطاعات

 %32 32.4 8.07 الحبوب

 %44.8 12.8 3.20 المعدات الكهربائية

 %52 7.2 1.79 البالستيك ومشتقاته

 %58.5 6.5 1.61 الورق ومنتجاته

 %63.1 4.6 1.16 المطاط ومنتجات المطاط

 %67.6 4.5 1.13 يوت ومواد التشحيمالمنتجات المعدنية والبترول والز

 %71 3.4 0.85 المركبات وملحقاتها

 %74.2 3.2 0.79 التبغ ومنتجاته

 %77.2 3 0.75 الطائرات ومنتجاتها

 %79.9 2.7 0.66 صناعة الطاقة ومشتقاتها

 %81.7 1.8 0.46 الحديد والصلب

 %83.3 1.6 0.40 القطن

 %84.8 1.4 0.36 منتجات األلياف

 %86.1 1.3 0.33 الكيماويةواد الم

 %87.4 1.3 0.32 منتجات الحديد والصلب

 %88.3 1 0.24 المستحضرات الصيدالنية

 %100 11.7 2.8 منتجات أخرى

 %100 100 24.9 المجموع

 (32: 2011المصدر: عبد المالكي. )

يكون لهذه االتفاقية تأثير نبغي أن ، ياتفاقية تدريجية وغير متكافئة. وعالوة على ذلكاالهتمام بأظهرت النتائج 
 وسيؤثر أهم التجارية مع بلدان أخرى. هماعالقاتارة بين البلدين ولكن أيضا على كبير ليس فقط على التج

التجاريان الرئيسيان للمغرب  وهما الشريكانفرنسا وإسبانيا اصة تحويل للتجارة على االتحاد األوروبي وخ
باختصار و .وجنوب الصحراء شمال افريقياتحويل أيضا بعض الدول في آثار الكما تمس  .(6.4)الجدول 
على اعتماد تجارته من تخفيف الو هتسمح االتفاقية للمغرب بتنويع أسواقيتوقع أن (، 2011) المالكي ووفقا لعبد

 التقليديين. شركائه

 دوالر أمريكي(أثر التحرير الكامل على التجارة المغربية مع دول أخرى )بالمليون  :6.4الجدول 

 التحويل الشامل للتجارة  الشريك

 92,60+ الواليات المتحدة

 0,24- اتحاد المغرب العربي

 0,20- تونس

 0,03- الجزائر

 0,16- ليبيا

 3,63- باقي دول أفريقيا

 36,43- االتحاد االوروبي

 17,23- فرنسا

 4,77- اسبانيا

 51,28- باقي دول العالم

 (33: 2011لكي. )المصدر: عبد الما

 البحرين: األمريكية واتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة  2.2.8

الشريك الثاني للواليات المتحدة في ضل منطقة التجارة  2004 سنةبعد المغرب، أصبحت مملكة البحرين في 
الواليات المتحدة هي لبلد إلى ا اصدرها هذيوكانت المنتجات الرئيسية التي  .الحرة لدول الشرق األوسط

  الرئيسية من الطائرات. في حين تتكون وارداته ،المنسوجات
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االعتبار  بعينإال أنها لم تأخذ  ،مع المغرب تم توقيعهاتشبه االتفاقية إلى حد كبير تلك التي  ،من حيث تغطيتهاو
ة االتفاقية مع المغرب تم في حين أنه في حال ،2001 سنةفي  تم توقيعهااالستثمار ألنه كان موضوعا لمعاهدة 

 في اتفاقية التجارة الحرة. نطاقهاإدراج تم و التي كانت قائمة إلغاء معاهدة االستثمار

 تفاقيةالتجارةالحرةبينالوالياتالمتحدةوعمان:ا .3.2.8

. 2006 سنةمنطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط في اتفاقية أصبحت عمان الشريك الثالث في ضل 
( أن موقعها االستراتيجي في المنطقة هو الذي شجع في المقام األول على إبرام اتفاقية 2007ولسوم )ويالحظ ف

  .2006 سنةالتجارة الحرة مع سلطنة عمان في 

المتمثل في شرط ال تلبيلى عكس المغرب واألردن والبحرين، يبدو أن عمان هي الدولة الوحيدة التي لم وع
وربما لهذ  .ستثمار مع الواليات المتحدة كشرط أساسي لتوقيع اتفاقية التجارة الحرةمعاهدة اعلى المسبق التوقيع 

 .بشكل أساسي ره من معاهدة استثمارا، يتضمن ما يمكن انتظ10 رقم غنيالسبب تشتمل االتفاقية على فصل 

  تفاقيةالتجارةالحرةبينالوالياتالمتحدةواإلماراتالعربيةالمتحدة:ا 4.2.8

، وقعت دولة 2004. وفي عام 1996 سنةت العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية منذ مت اإلماراضان
اإلمارات العربية المتحدة على معاهدة االستثمار مع الواليات المتحدة وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 

بصفقة شركة بريطانية  زتفامنطقة التجارة الحرة لدول الشرق األوسط تتقدم بنسق عادي إلى أن  إطارفي 
. 2005بالواليات المتحدة في عام موانئ دبي العالمية وكانت تلك الشركة مسؤولة عن إدارة ستة موانئ إدارة 
 الصحافة والكونغرس والرأي العام األميركي ككل لعدة أسابيع.في أثار هذا الحدث ضجة وقد 

 :التركيةالحالة .9

داء أة الثنائية واإلقليمية بسبب ضعف مشاركة في اتفاقيات للتجارة الحرتميل الدول إلى ال يومنا الحالي،في 
منظمة التجارة العالمية غير كافية  تخفيضاتمنظمة التجارة العالمية في تحقيق مستوى عال من التحرير وألن 

ول لدخلفرص الإضافة إلى عدم نجاعة النظام التجاري المتعدد األطراف في توفير أفضل  ،في ظروف اليوم
 التي تم اإلشعار بها لدىللتجارة الحرة  ةاتفاقي 400هناك ما يقرب من  التوجه،ونتيجة لهذا  .إلى األسواق

  منظمة التجارة العالمية.

ة التجارة العالمية منذ وعضو في منظم 1947الجمركية والتجارة  للتعريفةفي االتفاقية العامة  اتركيا طرفتعد 

 للتعريفةات للتجارة الحرة وفقا للمادة الرابعة والعشرين من االتفاقية العامة اتفاقي. وتتوفر على 1995عام 

يمكن لتركيا منح معاملة تفضيلية لشركائها التجاريين في إطار  ،ووفقا لهذه المادة .1947الجمركية والتجارة 

ة العالمية وفق اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة دون أن تمتد هذه المعاملة لجميع أعضاء منظمة التجار
  شروط معينة.

يشكل االتحاد الجمركي بين تركيا واالتحاد األوروبي أساسا  ،بدون اإلخالل بأحكام منظمة التجارة العالميةو
يتحتم على تركيا مالئمة سياستها  ،ففي إطار االتحاد الجمركي .تركيافي تفاقيات التجارة الحرة ال قانونيا كبيرا

وتشمل هذه المالئمة كل من أنظمة الحكم الذاتي  ي.جارية المشتركة لالتحاد األوروبتالتجارية مع السياسة ال
  .أخرىات التفضيلية مع بلدان يواالتفاق

لمجلس الشراكة التركي االوروبي بشأن تنفيذ المرحلة األخيرة من  1/95من القرار رقم  16المادة نص ت

تتخذ التدابير الالزمة وتتفاوض بشأن اتفاقيات وف س دول أخرى،من بين  ،ن تركياعلى أاالتحاد الجمركي 
  على أساس المنفعة المتبادلة مع الدول المعنية.

، لتجارة الحرة ومع التزامها باالتحاد الجمركياالسائد في العالم للتفاوض بشأن اتفاقيات  التوجهشيا مع اوتم
وإضافة إلى التعريفة  .ع االتحاد األوروبيم بالموازاة أخرىتتفاوض تركيا وتبرم اتفاقيات تجارة حرة مع دول 
التجارية التفضيلية أهم جزء من السياسة التجارية  األنظمةالجمركية المشتركة في االتحاد األوروبي تشكل 

  .أخرىالمطبقة نحو بلدان 
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د قرر االتحا، الدوحة واألزمة االقتصاديةجولة تغير المعطيات في ميدان تعدد األطراف مثل جمود جراء 
إدخال استراتيجيته التجارية  من خاللاألوروبي التركيز على االتفاقيات التجارية الثنائية كأداة لتعزيز النمو 

الحفاظ على /أو لزيادة وو. وتماشيا مع هذه االستراتيجية 2006 سنة"أوروبا العالمية" في  التي أسماهاالجديدة 

د األوروبي في التفاوض بشأن اتفاقيات للتجارة الحرة مع شرع االتحا ،قدرته التنافسية في األسواق العالمية
تركيا نفسها لمثل  حضروت أحكام محددة بشأن الخدمات واالستثمار والمشتريات العامة وحقوق الملكية الفكرية.

مجموعة  معتركيا أيضا  تتأقلمشروعها في مفاوضات بالتوازي مع االتحاد األوروبي، عد فب .هذه البيئة المتغيرة
اتفاقيات تجارة حرة من الجيل الجديد مع  بشأنات وتتفاوض ياسعة من الموضوعات التي يتم تناولها في االتفاقو

  شركائها المحتملين.

انضمام هذه الدول إلى  منها بسبب 11بلدا تم إلغاء  33فقد أبرمت تركيا حتى اآلن اتفاقيات تجارة حرة مع 

اتفاقية للتجارة الحرة نافذة المفعول وبالتحديد مع رابطة التجارة  17 لىعحاليا تركيا  وتتوفر االتحاد األوروبي.

ومصر وألبانيا  11الحرة األوروبية وإسرائيل ومقدونيا والبوسنة والهرسك وفلسطين وتونس والمغرب وسوريا
 باإلضافة إلى ذلك تجري شيلي واألردن وموريشيوس وكوريا الجنوبية.توجورجيا والجبل األسود وصربيا و

 وجزر فارو. ومولدوفاعلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع لبنان وكوسوفو وماليزيا  المصادقةاآلن عملية 
اتفاقية التجارة الحرة مع غانا ويتوقع أن يتم التوقيع عليها في النصف  بشأنختمت المفاوضات االى جانب ذلك و

  .2015 سنةاألول من 

بيرو وأوكرانيا  :دول وهي تكتلدولة أو  13تفاقيات للتجارة الحرة مع ا بشأن شرعت تركيا في مفاوضات كما

نغو الديمقراطية والكاميرون وجزر سيشل ووكولومبيا واإلكوادور والمكسيك واليابان وسنغافورة وجمهورية الك
عالوة على . كما أطلقت تركيا يةلجنوبمريكا اوليبيا والسوق المشتركة أل 12العربية ومجلس التعاون لدول الخليج

كتل وهي الواليات المتحدة األمريكية وكندا وتايالند والهند تأو  دول 10ذلك مبادرات لبدء مفاوضات مع 

أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط مجموعة واندونيسيا وفيتنام ودول أمريكا الوسطى وبلدان أخرى من دول 
  وجنوب أفريقيا. الجزائرثم الهادئ 

ارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتركيا هي أولى اتفاقيات التجارة الحرة من الجيل الجديد وتعتبر اتفاقية التج 
االستثمار واتفاقية  حولالسلع واتفاقية تجارة : االتفاقية اإلطارية واتفاقية اتفاقيات 4وهي تتألف من  لتركيا

 .تجارة الخدمات

 حولاتفاقية  على توقيعال مؤخرافي حين تم  لتنفيذ،اتجارة السلع حيز ت االتفاقية اإلطارية واتفاقية وقد دخل
  دخال حيز التنفيذ قريبا.تالخدمات ومن المتوقع أن تجارة االستثمار واتفاقية 

 أمريكي تريليون دوالر 3,8تركيا اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول ذات حجم اقتصادي يبلغ  وقعت وعموما،

شركائها في نحو ويبلغ حجم الصادرات التركية  أمريكي. رتريليون دوال 1,4وتوفر سوق استيراد بمبلغ 

إجمالي  منوتبلغ نسبة اتفاقيات التجارة الحرة أمريكي. مليار دوالر  21 حوالياتفاقيات التجارة الحرة 

 .على التوالي %9و %13الصادرات والواردات التركية 

 اإلسالمي التعاون في منظمة األعضاء لالتي تهم الدو الضخمة االقليمية الجزء الثالث: عرض االتفاقيات

 13اإلسالميالتعاونمنظمةفياألعضاءالدولعلىالضخمة االقليميةلالتفاقياتالمحتملالتأثير .1

 حد على والمتقدمة النامية فالبلدان جديدة. ظاهرة ليست اإلقليمية التجارة اتفاقيات أو الحرة التجارة اتفاقيات إن
ووفقا  العالمية التجارة منظمة ألرقام ووفقا .باستمرار إقليمية تجارية اتفاقيات وتبرم تتفاوض كانت سواء

 .2015 يوليو من اعتبارا المفعول سارية اإلقليمية للتجارة اتفاقية 263 هناك هذه األخيرة، أعضاء إلشعارات

 في ،(1) فقط خدماتال أو( 137) فقط السلع تجارة اإلقليمية التجارية االتفاقيات هذه نصف يقارب ما ويغطي

                                                           
11

 2011ديسمبر  6وسوريا في تم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا   
12

 الحرة التجارة اتفاقية بشأن مفاوضاته جميع العربية الخليجلدول  التعاون مجلس علق  

 
13

 gmail.comPeter.lunenborg@مستشار في التجارة الدولية. يمكن التواصل مع الكاتب على البريد اإللكتروني  لوننبرغ بيتر 
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 للتجارة اتفاقية 125) وللخدمات بالنسبة للسلع األسواق إلى الوصول فرص توفير اآلخر النصف يشمل حين

 .14اإلقليمية(

 أو/  و اإلقليمية التجارة اتفاقيات اعتبار أولهما يتمثل في تزايد. توجهان ظهر األخيرة اآلونة في أنه إال
 في حدثت التي التطورات يشبه ما وهو النامية، البلدان بين اإلقليمي االقتصادي التكامل لزيادة كأداة استخدامها

 العربية التجارة ومنطقة أفريقيا شرق ومجموعة آسيا شرق جنوب دول رابطة األمثلة ومن .األوروبي االتحاد
 أفريقيا نحاءأ جميع في محتملة قارية حرة تجارة منطقة إلى التوصل أجل من مفاوضات وإطالق الكبرى الحرة

 .2015 يونيو في

( المتحدة والواليات األوروبي واالتحاد الصين) الكبرى التجارية فيما بين القوى يتمثل في توجه والثاني،
 في الناشئة االقتصاديات من العديد تشمل الفاعلين من كبيرة مجموعة مع الحرة التجارة اتفاقيات حول للتفاوض

 عدم يحركه التوجه هذا أن ، ويعتقد" الضخمة اإلقليمية االتفاقيات" أنها على المبادرات هذه إلى آسيا. ويشار
 التجاري التنشيط هيئة قانون فإن المثال سبيل العالمية. وعلى التجارة لمنظمة الدوحة جولة في تقدم إحراز

 تخالف ال ان شريطة االتفاقيات هذه على أكبر بسهولة االمريكي الكونغرس بمصادقة يسمح الذي األمريكي
 بين من الدوحة لجولة الذكر مجرد حتى لم يشر القانون، هذا في مسبقا المحددة التجارية المفاوضات أهداف
 (.قد أشار إليها 2002 لسنة السابق القانون كان حين في) التجاري التفاوض أهداف

 الضخمةاالقليميةحولاالتفاقياتعامةنظرة .1.1

 على 3) األطراف من العديد تجمع االقليمية للتجارة اتفاقيات بكونها"  الضخمة االقليمية االتفاقيات" هنا وتعرف

 من %25 عن تقل ال) التجارة على التأثير حيث من عالمية أهمية ولها، أحدها( األوروبي االتحاد يكون األقل،

 .العالمية ةالتجار لمنظمة العادية التخصصات بكثير التجارة اتفاقية جوهر ويتجاوز( العالمية التجارة

 الصادرات حصة-بشأنها التفاوض يجري التي الرئيسية اإلقليمية التجارة اتفاقيات :4.4البياني  الرسم

 العالمية والواردات

 

 

 باتفاقية تعرف ضخمة اقليمية اتفاقيات ثالث بشأن حاليا التفاوض يتم األطراف، وعدد التجارة تأثير إلى استنادا
الهادئ  المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة واتفاقية( RECEPالشاملة ) ميةاإلقلي االقتصادية الشراكة

(TPP )واالستثمار ) للتجارة األطلسية الشراكة واتفاقية(TTIP. 
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 الشاملة اإلقليمية االقتصادية الشراكة اتفاقية -أ 

 عن فضال والصين الهند ذلك في بما آسيوية دول أساسا الشاملة اإلقليمية االقتصادية الشراكة اتفاقية تشمل
 .ونيوزيلندا استراليا

 الشاملة اإلقليمية االقتصادية الشراكة اتفاقية في المتفاوضة األطراف: الرسم البياني

 

 تغطي إذ التجاري، التبادل حيث من ضخمة إقليمية اتفاقية أكبر هي الشاملة اإلقليمية االقتصادية الشراكة اتفاقية
 الشراكة اتفاقية ستشمل المسؤولين وتصريحات إخبارية تقارير على وبناء .العالمية ارةالتج من %40 يقارب ما

 والملكية والفني االقتصادي والتعاون واالستثمار الخدمات وتجارة السلع تجارة الشاملة اإلقليمية االقتصادية

 .الفكرية الملكية حول فصول مشاريع تسربت القضايا. وقد من وغيرها النزاعات وتسوية والمنافسة الفكرية
 هو ما إلى الفكرية الملكية بشأن التفاوض نتيجة تذهب أن المرجح غير من أنه يبدو النصوص، إلى واستنادا

 ومن .العالمية التجارة لمنظمة الفكرية الملكية لحقوق التجارية الجوانب فيما يخص الحالية االتفاقية من أبعد

 .الطرفين بين القائمة التجارية للعالقات هامة إضافة بالنسبة للخدمات األسواق إلى الدخول يمثل أن المتوقع

 سبيل على يذكر إذ .المفاوضات في كبير احراز تقدم على واضح يوجد دليل ال أنه اإلخبارية التقارير وتشير
 تخشى حيث التعريفات تحرير من استبعادها تريد التي السلع من نسبيا كبيرة قائمة قدمت الهند أن المثال

 .الصين مع مقارنة المحلية الصناعية قاعدتها ضعف بسبب المصنعة الصينية السلع واردات في الحادة الزيادات

 وستعمق العالمية التجارة من كبيرة حصة ستشمل الشاملة اإلقليمية االقتصادية الشراكة اتفاقية أن حين في
 جديدة. وبناء قواعد إرساء حيث من كبيرة يراتتغي تحدث أن محتمال وليس األطراف. بين التجارية العالقات

 من أبعد هو ما إلى الشاملة اإلقليمية االقتصادية الشراكة اتفاقية تذهب أن يتوقع ال الحالية، التطورات على
 اتفاقية إلى الفصل هذا في الضخمة االقليمية االتفاقيات تشير لذلك العالمية.  التجارة لمنظمة الحالية التخصصات

 واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة واتفاقية (TPPالهادئ ) المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية كةالشرا

(TTIP). 

 الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية -ب 

 المحيطو آسيا أنحاء من متفاوضا طرفا 12 الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية تجمع

 والواليات وسنغافورة وبيرو ونيوزيلندا وتشيلي وبروناي أستراليا نجد: األصليين ومن المشاركين .الهادئ

 دار بروناي في الثالثة الجولة خالل 2010أكتوبر  5 في المفاوضات إلى ماليزيا انضمت .وفيتنام المتحدة

 ديسمبر في الخامسة عشرة الجولة في اتالمفاوض الى وانضما كعضوين وكندا المكسيك قبول وتم .السالم

 فيحتمل أن والفلبين وتايوان الجنوبية وكوريا كولومبيا أما. عشر الثاني العضو بصفتها اليابان قبول وتم. 2012

 .ابرامها بعد االتفاقية إلى تنضم

 هناك بل فحسب، ةاقتصادي دوافع تسيرها ال الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية إن
 والصين المتحدة الواليات بين والتنافس آسيا نحو المتحدة الواليات توجه والسيما سياسية، (جيو) دوافع أيضا

 للواليات بالنسبة األفضل من يكون االقتصادية الفوائد حيث فمن. هذا األمر التالي الرسم ويوضح .آسيا في
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 سببا في التقليل الصين انضمام يعد األخرى للبلدان بالنسبة لكن .االتفاقية في كشريك تنضم الصين أن المتحدة
 .اقتصادية خسائر إلى يؤدي قد أو لالتفاقية( األولي) الربح من

 الناتج على الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة التفاقية المحتملالتأثير الرسم البياني: 
 15الصين بدونو مع ،(التغير نسبة) اإلجمالي المحلي

 

 

 واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة اتفاقية -ج 

 والواليات األوروبي االتحاد بين بشأنها التفاوض يجري اتفاقية هي واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة اتفاقية
 .ابرامها بعد االتفاقية إلى( وتركيا )جزئيا وسويسرا وأيسلندا النرويج تنضم المتحدة وقد

 الرئيسية القنوات- اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول على التأثير .1.2

 التي منظمة التعاون اإلسالمي في األعضاء الدول من بين وبروناي ماليزيا سوى ال توجد الحاضر الوقت في
 عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية وهي ضخمة اقليمية بشأن اتفاقية مفاوضات في مباشرة تشارك
 بين( TTIP) واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة باتفاقية مباشر تركيا بشكل تتأثر وقد .(TPPالهادئ ) المحيط

 فيما يخص األوروبي االتحاد مع جمركي اتحاد في عضو حاليا أنها بما ،المتحدة والواليات األوروبي االتحاد
 .الزراعية السلع وبعض الزراعية غير السلع

 سيكون، االتفاقيتين في مفاوضا طرفا ليست منظمة التعاون اإلسالمي في األعضاء الدول عظمم أن حين وفي
 :رئيسية قنوات ثالث خالل من تأثير الضخمة االقليمية االتفاقيات لهذه

 أو كانت سواء، النامية البلدان في التنمية آفاق في تؤثر أن القواعد لهذه يمكن. الجديد الجيل قضايا تقديم .1
 واتفاقية الشراكة( TPPالهادئ ) المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية في طرفا تكن لم

 .(TTIP) واالستثمار للتجارة األطلسية

                                                           
15

 2013تشيونغ،   

http://www.adbi.org/files/2013.07.11.wp428.trans.pacific.partnership.east.asian.regionalism.pdf 
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 المنشأ وتقادم األفضليات وقواعد اإلقليمية التجارة اتفاقية من االستبعاد خالل من التجارة تحويل .2
 إلى منظمة التعاون اإلسالمي في األعضاء الدول من تجارةال توجيه إعادة شأنها من التي التقييدية

 الشراكة واتفاقية( TPPالهادئ ) المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية في األعضاء
 (.TTIP) واالستثمار للتجارة األطلسية

 المعايير. توحيد نتيجة األسواق دخول في المتزايدة الصعوبة مخاطر .3

 الجديد لجيلا مسائل تقديم -أ 

الهادئ  المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية بين حاليا الجديد الجيل مسائل بشأن التفاوض يتم

(TPP )واالستثمار للتجارة األطلسية واتفاقية الشراكة (TTIP )لذلك ونتيجة .ألعضائها ملزمة تكون وسوف ،

 إلى جلبها خالل من أخرى لتشمل دول الجديدة القواعد تطبيق نحو تمديد بالسعي يقوم األعضاء أن المرجح فمن
 .(تعاون واتفاقيات تجارة اتفاقيات) الثنائية االتفاقيات خالل من أو العالمية التجارة منظمة

 يتم ال التي القواعد على المصطلح عادة هذا يدل إذ"  الجديد الجيل لمسائل" عموما موحد تعريف يوجد ال
 بين أو مع وخاصة في االتفاقيات اإلقليمية التي يتم ابرامها، اإلقليمية بشكل عام التجارة ياتاتفاق في تضمينها

 .العالمية التجارة منظمة في حاليا عليه متفق هو ما تتجاوز التي القواعد أو النامية البلدان

 تقديمها تم التي بعةالمسائل األر وهي"  الجديد الجيل مسائل" عن منفصال مفهوما"  سنغافورة مسائل" وتمثل
 بالتحديد وهي سنغافورة. في 1996 في ديسمبر الوزاري المؤتمر في العالمية التجارة منظمة أعمال جدول إلى

وقد . وتسهيل التجارة، الحكومية المشتريات في والشفافية، المنافسة وسياسة والتجارة، واالستثمار التجارة
 .2013 سنة الوزاري في اجتماع بالي األخيرة لةالمسأ بشأن على اتفاق التجارة صادق وزراء

 األخرى ما يلي: الجديد الجيل مسائل وتشمل

 الفكرية الملكية لحقوق التجارية الجوانب حول االتفاقية تتجاوز التي القواعد- الفكرية الملكية حقوق 
 العالمية؛ التجارة لمنظمة

 في 1996 سنة العالمية التجارة في منظمة رةإعالن وزراء التجا وتتجاوز للتنفيذ قابلة قواعد- العمل 
 األساسية؛ العمل معايير الحترام سنغافورة

 البيئية االتفاقيات عن الناشئة االلتزامات وتنفيذ المحلي البيئي القانون في للتنفيذ قابلة قواعد- البيئة 
 األطراف؛ المتعددة

 التي أو العمومية للمؤسسات تفضيل ناكهليس -الدولة تراقبها التي أو لدى الدولة المملوكة الشركات 
 للمواطنين؛ الدولة بالنسبة تراقبها

 المحلية؛ القوانين وصياغة ونشر إعداد كيفية فرض- القانوني التناسق 

 عن المثال سبيل على) حول التنسيق قواعد على تنص التي القواعد- النباتية والصحة تدابير الصحة 
 الحيوية؛ والتكنولوجيا، األسمدة(

 البيانات؛ مواقع تحديد عدم المثال سبيلعلى -الرقمية التجارة/  اإللكترونية لتجارةا 

 الخدمات أو المالية الخدمات مجال في المثال سبيل على القانونية، والمجاالت األسواق دخول- الخدمات 
 .البحرية

 للدولة. المملوكة لشركاتوا الفكرية الملكية بحقوق المتعلقة الجديدة القواعد من نقدم مثاالن يلي وفيما

 االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية مفاوضات في المواضيع أصعب من واحدة هي الفكرية الملكية حقوق
أو  الحصول مقابل الفكرية الملكية أصحاب أو المبتكرين مكافأة بين التوازن تتناول فهي. الهادئ المحيط عبر

 أما في (.األسمدة مثل المدخالت حالة في) المزارعين أو السكان من العظمى للغالبية متاحة توفير منتجات
 عالي من مستوى الفكرية الملكية أصحاب يستفيد الهادئ، المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية

 كةالشرا اتفاقية أعضاء من يطلب المثال: سبيل وعلى .االختراع براءات مجال في وخاصة الحماية من جدا
 على الموافقة قبل لألدوية براءة اختراع أي انتهاك عدم من التأكد الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية

 االختراع براءات ألصحاب يمكن كما'(  االختراع براءات بروابط" ذلك إلى ويشار) الجنيسة األدوية تسويق
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 يتم، ذلك على وعالوة (.بالبيانات التفرد) الجنيسة ويةاألد منتجي مع األدوية اختبار بيانات تبادل عن االمتناع
 الفكرية الملكية لحقوق التجارية الجوانب حول االتفاقية تتطلبه مما أبعد إلى االختراع براءات شروط توسيع

  .فقط قليلة مجرد أمثلة وهذه( TRIPS) العالمية التجارة لمنظمة

 عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية عن الفكرية ةالملكي حقوق فصل مشروع فإن، ذلك إلى وباإلضافة
 االنترنت، خدمات مقدمي مسؤولية أيضا يتناول بل، ذاتها حد في الفكرية الملكية على يقتصر الهادئ ال المحيط
 انخفاض على الحفاظ على الحكومة قدرة من يحد مما، األدوية االستفادة من استرجاع أثمنة أنظمة وكذلك

 لحقوق كقواعد اعتبرت التي القواعد لهذه يمكن .اإللزامي الصحي التأمين خطط إطار في حتى األدوية، رأسعا
 .والصحية األمنية السياسات على كبيرة آثار لها تكون أن الفكرية، الملكية

 المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية مفاوضات األمريكية من خالل المتحدة الواليات تبحث
 تتجاوز التي المعينة واالحتكارات العمومية للمؤسسات التجارية األنشطة على إضافية اختصاصات عن الهادئ

 المتعلقة االلتزامات ذلك في بما اإلقليمية، التجارة واتفاقيات العالمية التجارة منظمة في القائمة االلتزامات
 معاملة وتمنح التجارية االعتبارات أساس على تعمل تواالحتكارا لدى الدولة المملوكة الشركات أن بضمان

 التجارية باألنشطة لها صلة التي الدعاوي في مختصة محاكم توفير مع البيع والشراء، عمليات في تمييزية غير
 .الخواص والمنافسين لهذه األخيرة نزيه تنظيم مع لدولةا لدى المملوكة للشركات

 المملوكة الكيانات على تفضيل الحكومة قدرة تسلب ألنها الجد حملم على القواعد هذه تؤخذ أن يمكن ال
آثار سياسية كبرى  لها تكون أن يمكن القواعد هذه بعض فإن، ذلك على وعالوة. سيطرتها تحت أو للحكومة

 أمريكي دوالر مليار 200 تركيا في لدى الدولة المملوكة الشركات تستحق، المثال سبيل فعلى. على االقتصاد

 .16(المزارعين أي) األولية القطاعات من معظمهم ألف شخص، 600 من يقرب ما ظفوتو

 التجارة تحويل -ب 

 االقتصادية الشراكة اتفاقية في أعضاء إلى أخرى دول من التجارة توجيه تجارةال اتفاقية تعيد أن المرجح من
 حجم على التأثير ويعتمد ثمار.واالست للتجارة األطلسية الشراكة الهادئ واتفاقية المحيط عبر االستراتيجية

 .التفضيل هامش فقدان أو ووجود التجارة

 مستوى التنمية تقريبا. نفس من كيانين بين اتفاقية هي (TTIP) واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة اتفاقية

 حوالي) أرقام ستة من مستوى المنسق النظام هيكل بين تشابه أي عمليا يوجد ال أنه( 2013) رولو استنتج

 األوروبي االتحاد نحو المنخفض الدخل ذات للبلدان النفطية غير الصادرات من( صنف من المنتجات 5000

 المتحدة صادرات الواليات أو المتحدة الواليات نحو األوروبي االتحاد وصادرات، جهة من المتحدة والواليات
 األمريكية المتحدة والواليات األوروبي تحاداال أن يعني ال هذا ولكن .أخرى جهة من األوروبي االتحاد نحو
 .منظمة التعاون اإلسالمي في األعضاء باقي الدول توفره لما مماثلة منتجات تنتج

 األفضليات تقادم على واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة التفاقية العام التأثير أن يبدو، متوفر لبحث ووفقا

 أن يبدو، وباكستان وكمبوديا لبنغالديش فبالنسبة .صغير اون اإلسالميمنظمة التع في األعضاء الدول قبل من

 االتحاد سوق في كبيرة مشكلة يمثل ال واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة التفاقية نتيجة التجارة تحويل
 أن يرجح التي الحاالت بعض فهناك ذلك ومع .قوية أولية وجود منافسة بسبب المتحدة والواليات األوروبي

 األميركية السوق بصفة خاصة في جدا كبير التأثير ويبدو .جدا كبير الصادرات على المطلق األثر فيها يكون
 (.%3,1-وماالوي )( %4,5-قيرقيزيا ) جمهورية تليها ،(%12,1-بقيمة ) الصادرات في بانخفاض للنيجر

 حين في ،%2و %1 بين المتحدة تالواليا صادرات سوق حصة في انخفاضات وباكستان وغانا النيبال وعرفت

 .%1 عن تقل بنسبة المنخفض الدخل ذات األخرى البلدان صادرات ستنخفض

 تنخفض أن واالستثمار: يتوقع للتجارة األطلسية الشراكة اتفاقية بفعل التجارة تحويل على األخرى األمثلة ومن
 أن بما المتحدة الواليات سوق ي( ف%7-) ( والجوز%18-) ( والخوخ%3-) الفستق من أفغانستان مبيعات
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 .التأثيرات نفس قيرقيزيا وستواجه جمهورية .المتحدة الواليات نحو صادراته من يرفع سوف االوروبي االتحاد
 على المحبوكة القطنية كالقمصان المنسوجات صادرات في طفيفا تراجعا تسجل أن فيمكن أما بالنسبة لبنغالديش

المصنعة  والفتيان الرجال وبدالت المتحدة الواليات سوق في( دوالر أمريكي نمليو 12-، %0,5-المثال ) سبيل

 انخفاضا باكستان تعرف وقد .األوروبي االتحاد سوق في( %16-) المحبوك الناعم غير الوبر أو الصوف من

 .األميركية السوق في (%2-) العادي المنسوج القطن من األقمشة صادرات في

 االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية فإن ،(TTIP)واالستثمار للتجارة األطلسية ةالشراك اتفاقية عكس وعلى

 اتفاقية في فيتنام انضمام يؤثر قد، المثال سبيل فعلى .النامية أيضا الدول تشمل (TPP) الهادئ المحيط عبر

 التي والمالبس وجاتالمنس منتجي على كبير بشكل الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة
 سلسلة من( أجزاء) نقل إلى يؤدي أن ويمكن تفضيلية. بأسعار المتحدة الواليات سوق إلى الوصول يمكنها
 كبير زراعي كمنتج المكسيك وقد برزت فيتنام. إلى اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول من التوريد
 االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية تكون وسوفالصناعية.  الخبرة بعض واكتسبت السكر لمادة خاصة

 منظمة في المنتجين حساب على وذلك المصنعة، والمنتجات المكسيكي للسكر متنفسا الهادئ المحيط عبر
 عالية على امكانيات الهادئ المحيط عبر االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاقية تتوفر .اإلسالمي التعاون

 الشراكة اتفاقية امكانيات تفوق إلى أعضائها اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول من التجارة لتحويل
 في هذا الشأن. هناك غياب تام تقريبا فيما يخص انجاز بحوث، ذلك ومع. واالستثمار للتجارة األطلسية

 بشأنها االتفاق سيتم تيال المنشأ لقواعد ستكون، االتفاقيتين أطراف بين التعريفات إلغاء أو خفض جانب إلى
 من كثيرا تغير الحرة التجارة اتفاقيات في المنشأ قواعد أن التحليل يظهر إذ أخرى. دول على سلبية آثارا

 كما كان لقواعد .الوسيطة السلع وتجارة التزويد أو التموين مصادر عن البحث بخصوص الشركات قرارات

 على سلبي تأثير والمكسيك وكندا المتحدة الواليات بين( نافتا) ليةالشما ألمريكا الحرة التجارة التفاقية المنشأ
 17.%62 إلى ووصل %18 بمتوسط معدل انخفاض أخرى دول من الوسطاء استيراد

 األعضاء الدول قبل من الوسيطة السلع صادرات على سلبية تأثيرات لالتفاقيتين يكون وسوف فيمكن وبالمثل
 .إجراء أي يتخذ مل إذا منظمة التعاون اإلسالمي في

 المعايير توحيد نتيجة األسواق دخول الصعوبة المتزايدة في مخاطر .1.2

 على عديدة آثارا االقليمية التجارة اتفاقيات أطراف بين المعايير لتوحيد يكون أن يمكن، النظرية الناحية من
 أخرى: أطراف

 اتفاقية أطراف جميع عند منتجال بيع يمكن، المشترك المعيار احترام أمكن إذا -التسهيلية  التجارة 
 .المتحدة والواليات األوروبي االتحاد مثل االقليمية التجارة

 القائمة منتج معين في مثال إدراج تم فإذ صرامة. أكثر للمتطلبات االمتثال يصبح -التجارة حاجز 
 .المتحدة الواليات في الشيء نفس له فإنه سيقع األوروبي االتحاد في لالستيراد السوداء

 نتائج إال اعتماد يتم ال، المثال سبيل على. فقط االقليمية التجارة اتفاقيات ألطراف- تسهيلية تجارة 
 الموجهة نحو للواردات بالنسبة والواليات المتحدة األوروبي االتحاد التي تتم في مختبرات االختبارات

 الواليات أسواق منتجات لىع سوى ينطبق الذي ال المتبادل االعتراف اتفاق وهو المتحدة؛ الواليات
 .األوروبي االتحاد أو المتحدة

 للقواعد يمكن، المثال سبيل فعلى .األخرى لألطراف التجارة ليس هو تسهيل المعايير توحيد فإن، وهكذا

 ذلك في بما الفطرية السموم توجدو .أعلى تجارية حواجز إلى تؤدي أن الفطرية السموم بخصوص الموحدة

 خاصة، خبيثة مسرطنة سامة مواد وهي طبيعي بشكل تنشأ التي السامة المواد- كراتوكسينواأل األفالتوكسين

 بشكل تحدث التي( الحيوانات علف) والحليب الزيتية والبذور والحبوب والبن المجففة والفواكه المكسرات في
وهي ، الفطرية سمومال لهذه عينات ألخذ للغاية صارمة على قيود وأنظمة األوروبي ويتوفر االتحاد .طبيعي

 .المتحدة الواليات في المعتمدة تلك من صرامة أكثر
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 فإن، األوروبي االتحاد مستوى ليصل إلى المعيار هذا توحيد على المتحدة والواليات األوروبي االتحاد اتفق إذا
 الذين المتحدة في الواليات المصدرين جانب من المنافسة ستعزز واالستثمار للتجارة األطلسية الشراكة اتفاقية

 وقرقيزيا أفغانستان الحالة هذه مثل من المتأثرة الدول وستشمل الفطرية. للسموم صرامة أكثر بمراقبة يقومون
 وباكستان

 الختامية المالحظات

 كأطراف منظمة التعاون اإلسالمي في األعضاء الدول سلبية على آثار الضخمة االقليمية لالتفاقيات يكون قد
 القواعد وكذلك المعايير وتوحيد التقييدية المنشأ وقواعد األفضليات وتقادم اإلقصاء خالل وذلك من، ثالثة

 العالمية التجارة منظمة خالل من القواعد هذه تفعيل تم إذا التنمية سياسات مساحة من تحد أن يمكن التي الجديدة
ومسائل  الضخمة االقليمية تفاقياتاال لتقييم والتوعية البحث من المزيد إلى حاجة وهناك أخرى. هيئة أي أو

 في األعضاء الدول من قبل أو مع يتم ابرامها( )قد التي اإلقليمية التجارة اتفاقيات ذلك في بما الجديد، الجيل
 .منظمة التعاون اإلسالمي

 تأثيراتفاقياتالشراكةاالقتصاديةواتفاقياتالتجارةالحرةاألفريقيةعلىاالقتصادياتاالفريقية .2

 (EPAsتفاقياتالشراكةاالقتصادية)ا .2.1
 

 :تذكير 

 مجموعة باسم المعروف الهادئ، والمحيط والكاريبي أفريقيا ودول األوروبي االتحاد اعتمد ،2000 عام في

ACP، التي السياسي والتعاون والمساعدات التجارة بشأن اإلطارية المعاهدةعبارة عن  وهي كوتونو، يةاتفاق 

 ودول األوروبي االتحاد بين المتميزة لعالقاتا ة منعام مجموعة على نصوت السابقة، لومي اتفاقية محل حلت
 من وغيرها يةالفن والمساعدة األسواق إلى الوصولالمتعلقة ب مسائلبشأن ال افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

 متحرر عالمي وقس في مجموعةال لدول والسياسي االقتصادي التكامل تسهيل هو ذلك من والهدف. القضايا
 .المقبلة 20 ـال السنوات مدى على

 بين الحرة التجارة اتفاقيات من منفصلة مجموعة على التفاوض على الطرفان اتفق كوتونو، يةاتفاقوبمقتضى 
 من مجموعات لست خصيصا مصممة المشاركة،الهادئ  والمحيط والكاريبي أفريقيا ودول األوروبي االتحاد
 ،(سادكالجنوبية ) ألفريقيامجموعة التنمية  الوسطى، فريقياأ أفريقيا، وجنوب شرق ،أفريقيا غرب) البلدان
 أن االقتصادية الشراكة اتياتفاق تهدف األوروبي لالتحاد بالنسبةو(. الهادئ والمحيط الكاريبي البحر منطقة
 لالتحاد بالنسبةف". اإلقليمي التكامل"و" التنمية" ا طابععليه غلبي يالت الشاملة، الحرة التجارة اتفاقيات تكون

 الخدمات تحرير أيضايشمل  ولكن السلع، تجارة تحرير على فقط يقتصر المفهوم الشمولية هنا  األوروبي،
 .(الخ المنافسة، وقواعد الفكرية الملكية حقوق وتعزيز الحكومية والمشتريات واالستثمار

 بحلول كتملت أن المفترض من وكان ،2002 تمبرسب في االقتصادية الشراكة اتفاقيات حول المفاوضات بدأت

 التفضيلية التجارية العالقات على للحفاظ العالمية التجارة منظمةمن  تنازل تم طلب لكن. 2007 ديسمبر 31

 االتحاددفع . )وقد تمت االستجابة له حدود ذلك التاريخ إلى المجموعة دول مع األوروبي لالتحاداألحادية 
 دولوقبلت به  للمحادثات كإطار االقتصادية الشراكة التفاقيات" العالمية التجارة ظمةمن توافق" األوروبي

 المطرقة بين هذه المجموعة حكومات وقعت المحادثات، تقدم ومع .(الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا
 لكن القتصادية،ا الشراكة اتفاقيات التي تقدمها األسواقالقليل من الصالحيات لدخول  تأرادحيث . والسندان

 استقرار زعزعةو الجمركية اإليرادات على مستوى الخسائر حيث من للغاية باهظا ثمنا تدفعكان عليها أن 
غير الواضحة بشأن المساعدات  تزاماتواالل األوروبي االتحاد واردات من المتوقع الطوفان من اتهاياقتصاد
 العمالية والنقابات المدني المجتمع تباحثوقد  .خال السياسي، الذاتي الحكم تخفيضو بروكسل من المالية

 على التوقيع لوقف قوية حمالتب واوخرجالسلبية  اآلثاربخصوص  المجموعة دول في األعمال ومجموعات
 .االقتصادية الشراكة اتفاقيات

مجموعة دخلت ال االقتصادية الشراكة اتفاقياتللتوقيع على  2007 ديسمبر 31 النهائي في وبعد حلول الموعد

التي اختتمت المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية  الكاريبي البحر منطقةباستثناء . الدراما من سلسلة في
 وكوت وغانا وفيجي الجديدة غينيا بابوا ذلك في بما- الدول من ديعدوقد بادرت ال النهائي؛ الموعد قبل شاملة
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 استمرار لضمان فقط السلع بشأن المؤقتة الثنائية يةاالقتصاد الشراكة اتياتفاقبالتوقيع على  – ديفوار
. بجدية التنمية شواغلتتم االستجابة ل لم ما وقعت لنا أنه تأقسمفقد  السنغال، مثل أما الدول األخرى. صادراتها

 أنها يبدو التي المؤقتة االقتصادية الشراكة اتفاقيات في النظر إلعادة المفاوضات استمرت الحين ذلك ومنذ
 اتفاق أي إلى المفاوضات هذه تؤد لم ،إقليمية اتياتفاق إلى وصلللتو. اإلشكالية األحكام من العديد على ويتحت

 التي المجموعة دولحيث أن : جديدة مهلة األوروبي االتحاد فرض المفاوضات، على للضغط وسعيا ،جديد
 قبل اتياالتفاق هذه لم تنفذ أو دقاتص لم ولكن االقتصادية الشراكة اتفاقياتعلى ( مؤقتةبصفة ) بدأت أو وقعت

 .األوروبي االتحاد مع األسواق إلىللدخول  التفضيليتعاملها  تفقد سوف 2014تاريخ فاتح يناير 

 مارك مجاملة) 2014 فبراير من اعتبارا التي سادتاتفاقيات الشراكة االقتصادية  حالةلوفيما يلي توضيح 

 (:11.11.11 في مايس

 (2014 فبراير من اعتبارا) اتفاقيات الشراكة االقتصادية حالة :8.4 الجدول

 دول مجموعة-االتحاد األوروبي 
 الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا

(ACP) 
 حالة االتفاقية

 الكاريبي

 في وتم توقيعها 2007 ديسمبر في الكاملة االقتصادية الشراكة بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية

 مارس) األوروبي البرلمان عليها وافق والتي( هايتي قبل من 2009 وديسمبر) 2008 أكتوبر

عانت . األوروبي واالتحاد الكاريبي دول معظم في معلقة فال تزال أما المصادقة عليها(. 2009

 تنفيذ اتفاقية الشراكة االقتصادية. في صعوبات من الكاريبي منطقة بلدان

 افريقيا الوسطى

( وتم توقيعها من 2007االقتصادية المؤقتة في )ديسمبر  لشراكةا بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية

(، ثم تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان األوروبي في 2009)يناير في قبل الكاميرون فقط 

 (.2013)يونيو 

 .لم تبدأ سبع دول أية مفاوضات بعد

 غرب افريقيا

( وتم توقيعها من 2007قتة في )ديسمبر االقتصادية المؤ الشراكة بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية

ثم تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان األوروبي في  (.2008)في نوفمبر قبل كوت ديفوار 

 (.2009)مارس 

االقتصادية المؤقتة من قبل جمهورية غانا في )ديسمبر  الشراكة بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية
2007). 

 .بعد دولة أية مفاوضات 14لم تبدأ 

 شرق افريقيا

 االقتصادية المؤقتة من قبل زيمبابوي وسيشيل الشراكة بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية
تم توقيعها قد و ،(2007ديسمبر -وزامبيا في )نوفمبر ومدغشقر والقمر االتحادية وموريشيوس

وفي الوقت الذي (. 2009ومدغشقر فقط )في غشت  وموريشيوس زيمبابوي وسيشيل من قبل

ادقت فيه كال من زيمبابوي وسيشيل على االتفاقية، قامت كل من مدغشقر وموريشيوس ص
األولى هي تلك اتفاقية الشراكة االقتصادية )المؤقتة(  فقد كانتباإلشعار بالتنفيذ المؤقت. وبالتالي 

لمؤقتة على هذه االتفاقية ا البرلمان األوروبيصادق و. بالفعل التي بدأ تنفيذهالحد اآلن والوحيدة 
 (.2013يناير ) في

االقتصادية المؤقتة من قبل الدول األعضاء في مجموعة  الشراكة بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية
 (.207شرق افريقيا: بوروندي، كينيا، رواندا، تانزانيا وأوغندة في )نوفمبر 

 .لم تبدأ خمس دول أية مفاوضات بعد

 جنوب افريقيا

 وناميبيا وليسوتو بوتسوانااالقتصادية المؤقتة من قبل  الشراكة قيةبدأت المفاوضات بشأن اتفا
 وليسوتو من قبل بوتسوانا وتم توقيعها( 2007 ديسمبر-نوفمبر) وموزامبيق في وسوازيالند

 .(2009 يونيو) فقط في وموزامبيق وسوازيالند

 .لم تقم أنغوال بأي شيء بعد

 المحيط الهادئ

 وفيجي في الجديدة غينيا االقتصادية المؤقتة من قبل بابوا الشراكة يةبدأت المفاوضات بشأن اتفاق
( من قبل 2011( والمصادقة عليها في )فبراير 2009في )يوليو  وتم توقيعها (2007 نوفمبر)

 بابوا غينيا الجديدة فقط.

 دولة أية مفاوضات بعد. 13لم تبدأ 

 األوروبية المنتجات أمام أسواقها فتح أفريقيا غربمن  وبياألور االتحاد طلب بالمثل، المعاملة لمبدأ اتطبيق
 غرب منتجاتأما  األوروبي االتحاد سوقل %100بنسبة  فوريفتح  مقابل عاما، 15 مدى على %80 بنسبة

 بين التنمية في هائلةال لفروقا يراعي بشكل أكثر تفسيرب سمحقد ت العالمية التجارة منظمة قواعدلكن . أفريقيا
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 على عاما، 25 فترة مدى على %60نسبة ب السوق فتحأن يقبل  األوروبي االتحادحيث بإمكان  .نالمنطقتي

 .أفريقيا غرب دول هتاقترح الذي النحو

 تحرير بشأن العالمية التجارة منظمة متطلبات من بعدأيضا إلى أ األوروبي االتحاد ذهب ،المفاوضات خالل
 ذلك، أفريقيا غرب تعارض وقد. السلع نباج إلى والمشتريات ارواالستثم الخدماتخالل إدراج  من التجارة،

 عشر اثنيوبما أن  .األوروبي االتحاد منافسة من القطاعات هذه حماية على قدرتها على الحفاظ حيث أرادت

 أي الديه يكن لم ، فإنه(LDC) نموا األقل البلدان ضمن فئة تقع أفريقيا غرب ة من جولدول عشر ستةبين  من

 تجارية أفضليات نموا األقل البلدان يمنح األوروبي االتحاد ألن .اتفاقية الشراكة االقتصادية إبرام في مصلحة
 االتحاد سوق إلى الوصول حرية اله يتيح الذي( EBA) األسلحة عدا ما شيء كلنظام  ظل في واحد جانب من

 سنة نهاية في األوروبي االتحاد مكنعدم ت يفسر ما وهذا. سوقها في المقابل تحريرب اإلزامه دون األوروبي
 هدد قد األوروبي االتحاد أن ومع. اإلقليمية اتفاقية الشراكة االقتصادية بشأن موافقة على الحصول من 2007

 فقدانب الدول األقل نموا األعضاء في مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ غيرمن  البلدان جميع

 ينطبق الذي النظام هذايعد (. GSP) المعمم ألفضلياتا نظام تطبيقبو ألوروبية،ا السوق إلى الوصول حرية

 المتقدمة، البلدان على طبقي النظام الذي من مالءمة أكثر ،األقل نموادول ّأخرى من غير الدول  على بالفعل
 .األوروبي االتحاد الموجهة نحو الصادرات على الجمركية الرسوميعيد تأسيس  ولكنه

وزراء دول افريقيا والكاريبي  مجلس ابه ندد يالت ،األوروبي االتحادقوية من  ضغوط بعدو لذلك، ونتيجة
وهما  نموا، األقل غيروقعت دولتان من الدول  اإلقليمية، اتفاقية الشراكة االقتصادية من بدالو ،والمحيط الهادئ

 .السلع تجارة في مجال ئيةالثنا المؤقتة االقتصادية لشراكةيتين لاتفاقعلى  وغانا ديفوار كوت

 حرية وغانا ديفوار كوت منح األوروبي االتحاد واصل المؤقتة، االقتصادية الشراكة يتياتفاق على التوقيع بعدو
 .دون رسوم جمركية األوروبي االتحاد سوقإلى  الوصول

 الضرورية جراءاتاإل الدول هذه تستكمل لم طويلة، لفتراتالتي استمرت  اإلقليمية المفاوضات إلى وبالنظر
 .التنفيذ حيز مؤقتةال الثنائية االقتصادية الشراكة اتياتفاقلكي تدخل 

 األفريقي، لالتحاد التجارة وزراء من اقتراح على أن يوافق األوروبي لالتحاد يمكن الوضع، هذا ضوء فيو
 الستفادةمن ا أفريقيا بغرولقد كان هذا األمر سيمكن . الدول األقل نموا ضمن كمنطقة أفريقيا غرب العتبار

 ،ذلك من بدالو. اتفاقية الشراكة االقتصادية إبرام إلى الحاجة دون ،(EBA) األسلحة عدا ما شيء كل نظام من

 سوق إلى الوصول حرية بسحب ديهدمن خالل الت المفاوضات الستكمال جديدة مهلة األوروبي االتحاد وضع
 تتخذ لم التيمن غير الدول األقل نموا  ا والكاريبي والمحيط الهادئافريقي مجموعة دوللفائدة  األوروبي االتحاد

 .2014 أكتوبر وذلك في أجل أقصاه فاتح المؤقتة اتفاقيات الشراكة االقتصادية لتنفيذ الالزمة الخطوات

ة بنود التعريف من %75 بنسبة أفريقيا غربل الجمركية الرسوم إلغاء وقد توقعت اتفاقية الشراكة االقتصادية

 تصلس تحريرفإن نسبة ال بنود،ال لهذه المقابلة المصدرة األوروبية السلع قيمة إلى نظرنا ما إذا ولكن. الجمركية

 .%82 إلى

 فيسيتحقق  تحريرال من األكبر الجزء فإن ذلك، ومع. مراحل 3ة عبر سن 20 القرار هذا تنفيذ وسيتطلب

 .فقط المنتجات من قليال ادعدالخمسة األخيرة ستهم  سنواتألن ال. عاما 15 غضون

 أفريقيا وغرب األوروبي االتحاد بين للتجارة الحالي الوضع 

 والكاريبي أفريقيامناطق  وجميع األوروبي االتحاد بينمن إجمالي التجارة  %38 من أكثر أفريقيا سجلت غرب

 االقتصادي النمو في تساهم التي المعدات من كبيرا جزءا األوروبي االتحاد ويزود(. ACP) الهادي والمحيط

 قيمة تبلغو. أفريقيا في غرب والسمكية الزراعية للمنتجات الرئيسية التصدير سوق وهي المنطقة في والتنمية
 فتصل األوروبي االتحاد نحو افريقيا غرب أما صادرات مليار يورو. 30 حوالي األوروبية السنوية الصادرات

 .يورو مليار 38 إلى
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 الهادئ والمحيط والكاريبي لدول مجموعة أفريقيا االقتصادية كةالشرا اتياتفاق فوائد (ACP ) 

 وإلى جانب. واالستثمار للتجارةالمناسبة  الظروف تهيئة على مساعدةإلى ال االقتصادية الشراكة اتفاقيات تهدف
 :الهادئافريقيا والكاريبي والمحيط  مجموعة دولل الفوائد من عددا تقدم أنلها  يمكن التنمية، مساعدات

 وارداتلل كامل بشكل األوروبي االتحاد أسواق فتح من خالل – المبيعات من مزيد األسواق، من مزيد 
 .نفسها المجموعة دول بين التجاري التبادل وتعزيز وتقوية المجموعة دول من

 بالتدري وفرص اإلنتاجية القدرة وتحسين لزيادة- العامة والخدمات واإلدارات التحتية البنى أفضل 
 المعرفة؛ ونقل

 العالقة من يتجزأ ال جزءا السياسي الحوار أصبح- واالقتصادي السياسي االستقرار/  الشفافية من مزيد 
 دعم إلى الرامي ،الرابطة بين االتحاد األوروبي ومجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

 ؛اإلنسان وحقوق ةالرشيد ةماوالحك الديمقراطية معايير

 يةاالتفاق هذه تنفيذ سيتم ،من مجموعة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ األخرى المناطق في الحال هو كماو
 وتحفيز األوروبي االتحاد إلى صادراتها زيادة ستساهم في أفريقيا، لغربفبالنسبة . للطرفين مفيدة بطريقة

 .تشغيلوضعية ال على إيجابي تأثير مع اإلنتاجية القدرة تطويرو االستثمار

 :كما يلي الماضي العقد خالل أفريقيا وغرب األوروبي االتحاد بين التجارة ارتفعت

 280 بنسبة األوروبي االتحاد نحو أفريقيا غرب صادرات ارتفعت%. 

 125 بنسبة أفريقيا غرب نحو األوروبي االتحاد صادرات ارتفعت%. 

 :أفريقيا في األوروبي لالتحاد النسبةب أهمية األكثر االستثمارية الوجهة أيضا أفريقيا غربوتعد 

 15 منطقة توجهت نحو أفريقيا، في األوروبي االتحاد ستثماراتا قتدف من %30 أي ،يورو مليار 
 .أفريقيا غرب

 :اتفاقية الشراكة االقتصادية لصالح يبدو، ما على اإليجابية النقاط من عددا المفوضية األوروبيةتضع 

 ؛األوروبي االتحاد سوق إلى أفريقيا غرب سلعل الحر ادية الدخولتمنح اتفاقية الشراكة االقتص 

 أفريقيا؛ لغرب اإلقليمي التكاملاتفاقية الشراكة االقتصادية  دعمت 

 ؛السلع تحرير من الزراعية المنتجات تستثنى 

 فاقية؛االت من االستفادة من لتمكينها أفريقيا غرب دولإلى  المساعدات اتفاقية الشراكة االقتصادية ستقدم 

  أفريقيا غرب لدول السياسي الحيزتحترم اتفاقية الشراكة االقتصادية. 

 األولى بالحروف إليه يشار ما عادة" )أفريقيا غربالتنمية التفاقية الشراكة االقتصادية ل برنامج"ولقد تم اعداد 
PAPED )وقد تعهد . أفريقيا غرب اتيقتصادال التنافسية القدرةو اإلقليمي التكامل تعزيز أهدافه بين من ويضم

 (.3.60المادة " )التعريفة تفكيك لفترة)...(  الضريبي األثر لتغطية التمويل بتوفير" أيضا األوروبي االتحاد

 :فإن ذلك ومع

 المقدرة االحتياجات من بكثير أقل هي األولى سنوات 5 لمدة مليار يورو 6,5 بمبلغ المالية المساهمة 
 .مليار يورو 9,5 مبلغب أفريقيا غرب منطقة قبل من

 برنامج  لتمويل األوروبي لالتحاد بالنسبة القانوني االلتزامنفس  اتفاقية الشراكة االقتصادية شملت ال
PAPED تعريفاتها تفكيكمن  افريقيا غرب دول حتى تتمكن. 

  مسبقا له  طيخطتم الت الذي التمويل من أساسا تتكون وإنما جديدة أمواال ليستف األوروبية المساهمةأما
 االتحاد في األعضاء الدولاألوروبي و االتحاد ميزانياتو( EDF) األوروبي التنمية صندوق ضمن

 .األوروبي

 أفريقيا غرب دولبالنسبة ل خسائرال 

 بنود من فقط %6 فإن الجنوب، لمركز ووفقا. التجاريين لشريكينل التنمية مستويات في كبير فرق هناك

. األوروبي االتحاد من المنافسة على قدرة أكثر أفريقيا غربتعد فيها  التي جاتالمنت هي الجمركية التعريفة
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 القدرة في الفرق حجم عن جيدة فكرة يعطي هفإن ،إعادة التنقيح يستحق التحليل هذا أن من الرغم علىو
 غرب إنتاج يهددالذي  األوروبي واالتحاد أفريقيا غرب اتياقتصاد بين القوى توازن اختالل هناكو. التنافسية

 .والثروة الشغل فرص لتوليد جديدة طرق ظهور عيققد ي وربماالقائم  افريقيا

 المناطق تلك يعطي العالم في أخرى ومناطق األوروبي االتحاد بين الحرة التجارة اتفاقيات تكاثر فإن وأخيرا،
 ائدوف علىهذه األخيرة  صلوستح. أفريقيا لغرببالنسبة  األفضليات تقادم إلى ذلك يؤدي وسوف. مماثلة مزايا

 .خالل ابرام اتفاقية الشراكة االقتصادية من أقل

 العائدات من سنويامليون يورو  746 من أكثر تخسرسوف  أفريقيا غربفإن  ،الجنوب مركز لتقديرات وفقا

ار يورو ملي 1,9 وتقريبا ،التنفيذ منالسنوات الخمس األولى  في الجمركية واإللغاءات التخفيضات من المالية

 حجمل مؤشرا توفر األرقام هذه فإن التقدير، هذاتنقيح  يمكن حين فيو. متم السنوات العشرين عند سنويا
. سنوات خمس لمدة سنويا مليار يورو 1,3 هي PAPEDبرنامج ل المتوقعة المبالغفإن  مقارنةوبال. الخسائر

 للسماح ضرورية التعويضات هذه وتعد .الخسائر لتعويض آليات تحديد يتم لم ، فإنهذلك إلى وباإلضافة
 .العامة الخدمات من وغيرها العائلية الزراعة ودعم والمستشفيات المدارس بناء تمويل استمرارب

ا لصندوق التنمية أساس تعد يالت كوتونو، يةاتفاق بكون الكافي اإلضافي التمويل من اليقين عدم حالة وتتفاقم
تم تنفيذ اتفاقية الشراكة  إذاو .2020 سنة فيصالحيتها  تنتهي سوف ،PAPED برنامج وتمويلاألوروبي 

 .الجمركية التعريفات بإلغاء أفريقيا غربالوقت الذي تقوم فيه  ذلك مالئما في يكون سوفاالقتصادية، 

 يناألوروبي لمستهلكينبالنسبة ل الفوائد 

 أسعارا و األوروبي تحاداال سوق في سليمة منافسة تنتج التجارية الحواجز إلغاء- منخفضة أسعار
 ؛للمستهلكين بالنسبةمنخفضة 

 دول) الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا من غريبة جديدة منتجات- الخيارات من مزيد 
 وغيرها؛ واألناناس والمانجو والكاكاو القهوة مثل مألوفةال السلع من جديدة وأصناف ،(المجموعة

 المدارية؛ المناخات في تنمو التي يةاالستوائ المنتجات- جيدة وقيمة جيدة نوعية 

 فيو. ازدهارا أكثر تصبحلكي  المجموعة دول التجارة تساعد سوف الطويل، المدى على- وظائف 
 والتي األوروبية،والخبرات  المنتجات على الطلب من مزيدسوف يساعد ذلك على خلق  المقابل،

 بالنسبة لميدان الشغل؛ جيدة تكون سوف

 في ةيائلالع التجارية واألعمال ةصغيرال المشروعات من آالف عدة ستستفيد - األخالقية الخيارات 
 في امنتجاته بيع على قادرة كونها ستصبح منافريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ  مجموعة بلدان

 .األوروبي االتحاد

 الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا في والمصنعين للمزارعين بالنسبة فوائدال: 

 حرية - األوروبي االتحاد الموجهة نحو الصادرات على جمركية رسوم الو ق لنظام الحصصتطبي ال 
مجموعة افريقيا دول  منتجات جميعو نسمة مليار نصفلبالنسبة  األوروبي االتحاد سوق إلىالدخول 

 ؛الحجم وفورات لتحقيق اواسع مجاال توفرس والكاريبي والمحيط الهادئ

 األوروبية لتجارة الحرةارابطة دول  ذلك في بما واسعة حرة سوق إلى الدخول "EFTA " - بما 

 ؛والنرويج سويسرا فيها

 لمجموعة افريقيا  المجاورة والمناطق الدول بين التجاري التبادل تعزيز - إقليمية أسواق انشاء
 من المجموعة؛ للمصدرين بالنسبة جدا كبيرة محتملة فوائد مع والكاريبي والمحيط الهادئ

 االتحاد واردات أمام فقط تدريجيا أسواقها المجموعة دول ستفتح - غير مشروعة منافسة ودوج عدم 
 ؛المنافسة من دائمة حماية من حساسيةالسلع من  %20 ألكثر نوالمنتجيتمتع  وسوف األوروبي،

 تيال الصدمات تجنبيتم فيها  طريقةب االقتصادية الشراكة اتياتفاق تنفيذ سيتم - صدمات ال وجود ألي 
 25 قدره أقصى حد إلى وتصل) سنة 15 فترة مدى على تدريجيا تنفيذ المستحقات سيتمو. لها داعي ال

 ؛مشاكلال تواجه التي المجموعة بلدان عرض دعمو ضمانات مع ،(سنة

 فقط  السلع تجارة مع االقتصادية الشراكة اتفاقياتال تتعامل  – األجنبي واالستثمار الخدمات تغطية
 ؛التنمية هي التجارة ألن - أيضا بالتنمية المتعلقة ضاياالق مع وإنما
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 بالنسبة لدول  األوسع التنمية خطة من جزء هي االقتصادية الشراكة اتفاقيات - صالحاتمزيد من اإل
 واألجنبية المحلية االستثمارات وجذب القانون لتعزيز مجموعة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

 .االزدهار من زيدم لتحقيق الظروف وتهيئة
 
 التأثير على قطاع الزراعة 

المعروفة بالمنتجات الحساسة التي نجد من من المنتجات  %18تمكن اتفاقيات الشراكة االقتصادية من تأمين 

ضمنها أغلب المنتجات الزراعية. ومع ذلك البد من اإلشارة إلى بعض المخاطر التي قد تتهدد المنتجات 

 فريقيا:الزراعية في بلدان غرب إ

  80من فرص الشغل و %60تشكل الزراعة أهم قطاع حيوي بالنسبة لبلدان غرب إفريقيا، فهو يوفر% 
من الحاجيات الغذائية للمنطقة. كما أن القائمين على هذا القطاع ينتمون في أغلب الحاالت للفئات 

 االجتماعية األكثر فقرا،

 ت الزراعية األكثر استهالكا والتي تعتبر من فمن الضروري والحالة هذه العمل على حماية المنتجا
 المنتجات الحساسة،

  المواد الزراعية الخام، قصد تحويلها محليا، لكي تشكل ومن المالحظ في نفس الوقت تحرير استيراد
بالحليب المجفف خاصة فيما يتعلق بذلك عنصرا منافسا لمثيالتها من المنتجات الزراعية المحلية، 

تعليبه محليا في شكل حليب سائل وبذلك يصبح منافسا للحليب  تما بدون تعليب ليالمستورد من أوروب
 المحلي،  

  إال أن وسائل الدعم األخرى في  االستفادة من دعم الصادراتوبالرغم من التزام االتحاد األوروبي بعدم
ة بأسعار أقل منتجاته الزراعي بيعتخول لالتحاد األوروبي  (CAP) إطار السياسة الزراعية المشتركة

المنافسة غير شرعية وغير متكافئة بين المنتجات الزراعية األوروبية من كلفة االنتاج، مما يجعل 
 ،لغرب افريقيا المستوردة والمنتجات الزراعية المحلية

  إفريقيا االستمرار في توظيف رسوم جديدة على الصادرات لدعم مسلسل انتاج غرب وال يمكن لبلدان
بلدان أفريقيا الغربية. فكال العاملين يحرمان المنطقة من التوفر على اآلليات التي تؤسس المواد الخام ل

ويتعين استعمال الرسوم على الصادرات بحذر   .إلنشاء صناعة غذائية وتفضي إلى تقليص الجباية
 هذه اآللية في الحاجات القصوى. استخداماإلبقاء على مع  وحيطة كبيرين

 فاقيات التعاون االقتصاديالنتائج الملموسة الت 

  بدالفقط  صفحتين من تصدير طلب نموذج على اآلن ليسوتو في اللوجستية الخدمات إدارة شركةتتوفر 
 7 من بدال ةقيدق 15 خالل الطلب في البت ويتم صفحة، 23 الطلب القديم الذي كان يتكون من من

 .األوروبي االتحاد من لةالممو لتجارةوا لالستثمارالوسيلة الجديدة  بفضل وذلك أيام،

  ماب الغنية األوروبية السوق إلى الوصول على امكانية كينيا في النسيجويتوفر اآلن القائمون على قطاع 
اتفاقية  تحت - صرامة أقل منشأ قواعد في تتمثل إضافية فائدة مع - مستهلك مليون 500 من يقرب

 .األوروبي واالتحاد (EACيقيا )مجموعة دول شرق افربين  المؤقتة الشراكة االقتصادية

 من مفاجئ قرارلن يتعرض ألي  أعمالهمن مناخ أل واطمئني أن غانا في األناناس مصدريويمكن ل 
 تجهيز مجال في أكثر بأمان االستثمار هميمكن أنهعلى  لتنبؤويدل المجال الواسع ل. واحد جانب

 هذه الفاكهة. وتسويق

 االتحاد في الزراعية المنتجات من %75 – الكاريبي البحر منطقة في للمزارعين بالنسبة قلق ال 
المتبقية من  %25 ولن تواجه نسبة الواردات، على الجمركية التعريفات ستواصل مواجهة األوروبي

 .أخرى سنة 25-10 مدى على الجمركية الرسوم منافسة االعفاء من

 ياشخص هناك ة إلى الذهاب إلىالحاج دون فيجي من الهند جوز زيت على الحصول لألوروبيين يمكن 
 اآلن الهادئ المحيطمن  نكما يتوفر الموردو. كافيا كوني قد المحلية األسواق الكبرى الىفالذهاب  –

  .إلى االتحاد األوروبي لوصولاعفاء من الحصص/ الرسوم الجمركية لعلى 
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 في كفاءة أكثر منتجين من مالخا المواد جلب اآلن وتنزانيا كينيا في النسيجقائمين على انتاج لل يمكن 
 تستفيد من الدخول – مالبسال - النهائية المنتجاتاتفاقية الشراكة االقتصادية. وسوف تظل  تحت آسيا
 .الحصص من خالية األوروبي االتحادإلى 

 أن على اتفاقية الشراكة االقتصادية وقعت التي الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا دول جميعل يمكن 
 أرخص مدخالت باستخدام لها تسمح والتي ،وتبسيطا وإفادة مرونة أكثرمنشأ  قواعد نم تستفيد

 بدال المضافة القيمة سلمبالرفع من  وذلك صادراتها في أخرى بلدان من إبداعا أكثر أو أفضل جودةو
 .الغالب في الخام المواد تصدير من

 اآلفاقالمستقبلية

 يتعين األعضاء، والدول( اإلقليمية االقتصادية المجموعات) مختارةال اإلقليمية االقتصادية الجماعات من بدعم
 في النظر األوروبي االتحاديعيد  أن ضمان إلى الرامية الجهود في المبادرة زمام أخذ األفريقي االتحاد على

 االتحادة مع التفاقية الشراكة االقتصادي المواعيد هذهفإن  آخر، شيء أي من أكثرو. التعسفية النهائية المواعيد
 المناسبة البيئة خلقل المنطقة في المحرز التقدم وال حقيقية مفاوضات متطلبات االعتبار بعين تأخذ ال األوروبي

 .للطرفين مفيدة نتائج لتحقيق

 هأن يعني وهذا - األفريقية التكامل أهداف مع بالتزامن النهائية المواعيدالبت في التفاوض بشأن  يجب 
 للتجارة القارية المنطقة إلنشاء ألفريقيا الوقت من متسعوإعطاء  – القادم العقد حتى تأخيرها تمسوف ي

 .أبوجا معاهدة في متوقعا كان كما فريقياأل الجمركي واالتحاد( CFTA) الحرة

 :وباختصار

 لالتحاد التجارية االستراتيجية مع تتفق الدول جعل حول االقتصادية الشراكة اتفاقيات تكون أن يجب ال 
 الشريكة؛ البلدان تواجهالتي  التنمية تحديات وتدعم تعالج أن يجب ولكن األوروبي

 من الهادئ والمحيط والكاريبي أفريقيا دولل حقيقيةال مخاوفأن يتطرق لل األوروبي االتحاد على يجب 
 المفاوضات؛ في المرونة من المزيد تقديم خالل

 في ليست التي للبلدان االقتصادية الشراكة تفاقياتال حقيقية بدائل األوروبية المفوضية تقدم أن يجب 
إلى  وصولال أنظمة على الحفاظ يعني وهذا. االقتصادية الشراكة اتياتفاق ابرام من يمكنها وضع

 إلى لوصولل حرية ومعفاة من الرسوم الجمركية مجانية احصص منحي MAR 1528) قاسواأل
 نظام وإصالح( مؤقتةى اتفاقية شراكة اقتصادية وقعت عل التي لبلدانل األوروبي االتحاد أسواق

 الصحراء جنوب أفريقيا لعموم( EBA) األسلحة عدا ما شيء نظام كل لتقديم وذلك المعمم األفضليات
معاهدة االتحاد  من 21المادة و (PCDاتساق السياسات من أجل التنمية ) التزامات مع يتماشى بما

 .األوروبي

 (TFTAلثالثية )منطقة التجارة الحرة ا 2.2

 إنشاء مهمة بشأن ةيتجار يةاتفاق لتوقيع 2015 يونيو 10 يوم الشيخ شرم في األفريقية الدول رؤساء اجتمع

 أفريقيا جنوب إلى شماال مصر من أفريقيا من الشرقي النصف تغطي تاون، كيب إلى القاهرة من مشتركة سوق

رابطة  الثالث: األفريقية الكتل بين( FTA) الحرة جارةالت منطقةانشاء إجراءات  من االنتهاء يعتمدو. اجنوب

السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا )الكوميسا( ومجموعة دول شرق افريقيا ، تنمية افريقيا الجنوبية )سادك(
(EAC) لجمهورية مصر  والتجارة الصناعة وزير حسب ما ذكر الجمركية، والرسوم المنشأ قواعد توحيد على

 على بناء المشاركة الدول برلمانات موافقةتلي هذه اإلجراءات  ان يجبو. النور عبد فخري منيرد العربية السي
 .وقواعدها الحرة التجارة اتفاقية مقترح

 منذقد تمت المصادقة عليه و مهم، تطورهو في الحقيقة الثالثية التجارة الحرة انشاء منطقة  على التوقيعإن 
 .2008 أكتوبر

 علىو. الفردية اإلقليمية دون الكتل التجاريةفيها  فشلت حيث غير فعالة واحدة تجارية كتلة ان منتقدون ويقول
في  يؤدي وسوف السابقة التجارية األرباح سوف يضاف إلى الثالثة التجارية الكتل توحيد فإن ذلك، من العكس
 .اأجزائه مجموع من أكبرستصبح  إلى أنها المجمل
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دوالر  مليار 22 إلى مليار 8 من الكوميسا منطقة داخل التجارة ارتفعت ،2014و 2004 سنتي بين

مليار  72 إلى مليار 20 من رابطة تنمية افريقيا الجنوبية )سادك( داخل الفترةوارتفعت خالل نفس  .أمريكي

 . وقددوالر أمريكي مليار 8,6 إلى مليار 2,6 من (EACمجموعة دول شرق افريقيا )وفي دوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي مليار 102,6 إلى أمريكي دوالر مليار 30,6 من الثالث المناطقهذه  بين التجارة ماليإج ارتفع

 .الفترةنفس  خالل

 %22 حيث تشكل. تجارة بين إقليمية هي أفريقيا في التجارة من فقط %12 حوالي فإن النمو، من الرغم علىو
التعريفات  تحرير انكما . الغربية ألوروبا %70و آلسيا %50و الشمالية ألمريكا %40و الجنوبية ألمريكا

 .الحدود عبروالخدمات  السلع مبادالت تسهيل في كبير أثر له يكونس %85و 60 بنسب تتراوح بين

سوف  أوال،. األخرى عززتكل واحدة منها  األقل على طرق ستب أفريقيا التجارة الحرة انشاء منطقة فيدي سوف
 إلى نيجيريا مثل اقتصادية قوى جذبو أفريقيا، غرب في مماثلة ترتيبات نشاءإل ادافع يةتفاقاال إبرام يخلق

 مع ،2015 عام في شامل اتفاق الى للتوصل مفاوضات إطالق سيتم الواقع، فيو. القارية الحرة التجارة منطقة

 .2017 عام في أفريقيا لعموم حرة سوق إنشاءتوقع 

 على الحفاظ علىتساعد  بشكل حر والخدمات السلع يتم تبادلس حيث أكثر اتساعا اوقهناك ستصبح سوف  ،اثاني
اإلجمالي  المحلي الناتج يصل أن المتوقع من ،المعدل هذا علىبناء و. سنويا %7-6 بنسبة االقتصادي النمو

 المحلي لناتجل مساويا يكون أن شأنه من والذي ،2050 سنة بحلول تريليون دوالر أمريكي 29 ألفريقيا إلى

 هذابمساعدة سياسات إضافية سوف يساهم و. األمريكية المتحدة والواليات األوروبي لالتحاد الحالي ياإلجمال
 .الفقرآفة  من والحد الرخاء توفير في بشكل كبير النمو

. الحدود عبر أفريقيا في التحتية البنية في لالستثمار حافزا الثالثية التجارة الحرة منطقة تشكل سوف ثالثا،
 البنية في سنويا دوالر أمريكي مليار 100 من يقرب ما استثمار إلى بحاجة أفريقيا أن إلى ديراتالتق وتشير

 التي األسباب بين منو. حاليا الهدف هذا نصف من أقل وقد تم بالفعل تحقيق. المقبل العقد مدى على التحتية
 ىالبن انشاءكما سيساهم . اريةالتج الكتلمختلف  بين التنسيق ضعفكان  ،االستثمار مستوى انخفاض إلى أدت

 .الهندسية الخدمات تنمية وتعزيز إضافية عمل فرص خلق في أيضا التحتية

وهو ما من شأنه . في المنطقة الصناعية التنمية التحتية البنيةتدعيم و ىالكبر األسواق ظهور سوف يحفز رابعا،
 التي افريقيا اتياقتصاد تنويع في تمثلت إضافية ميزةإنما سيكون له أيضا وفقط  العمل أن يخلق ليس فرص

 .جديدة صناعات إنشاء إلى المرتبط التكنولوجي التطور وبالتالي سيؤدي. الخام المواد على كبير حد إلى تعتمد

 وذلك المصنعة، والسلع الوسيطة المنتجات الماضي العقد مدى على الثالث الكتل بين التجارةعلى  هيمنتقد و
 على التوجهات هذهوتؤكد . مماثلة زراعية منتجاتتتبادل  األفريقية البلدان أنالذي مفاده  عالشائ لالعتقاد خالفا
 .عالية قيمة ذات منتجات وتصنيع الصناعية للتنمية كمحرك الثالثية الحرة لمنطقة التجارة المحتمل الدور

 القطاع يكون أن مرجحال ومن. الخدمات تجارة تحفيز على أيضا ىالكبر األسواق مؤشر يساعد سوف خامسا،
 اقتصادات من الستفادةالراغبين في ا ن على قطاع الصناعةوالقائمستفيد منه يس حيث ،هو المستفيد األول المالي
 األفريقية الشركات قبل من الحدود عبر االستثمارات زيتعزعلى  المالية الخدمات هذهسوف تعمل و. الحجم

 .الصناعية يةللتنم ينإقليمي كأبطال تخدم التيالناشئة 

 منتجاتها إنتاجى مقيدة بالصغر األفريقية البلدانتكون  لن ،ىرالكب األسواق من جزءا كونها خالل من سادسا،
 موضع ،ذات كفاءات بشرية مواردوتوفير  أفضل سياساتنهج  ، من خاللتصبح أن يمكنها، بل التقليدية
 .نطاقا أوسع اأسواق تخدمالتي  جديدةال تصنيعال عمليات

 التجارة الحرة منطقةستحل  تنظيمي، إطارو موحدة تجارية سياسات مع واحد اقتصادي فضاء توفير خالل نم
 ودعم األعمال ممارسة كلفة من ليلالتقو التجارية المفاوضات ترشيدوتعمل على  ةعضويتعدد ال مشكلةالثالثية 
 .الحدود عبر التحتية البنية مشاريع وتشجيع التصنيع

 سيستغرقكما . األفضل نحو اأفريقيفي  والتكامل التجارةممارسة  طريقة تغيير المعاهدة هذه تنفيذ ومن شأن
 المحلية المتابعة تدابير وسيتم وضع( مصادقة 14 بعد اكتمال) ذينفتال حيز االتفاقية هذهأن تدخل  قبل وقتا مراأل

 .األعضاء الدول في
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 الجمركية الرسوم تخفيض على تعملسو اوببالتنالثالثية  التجارة الحرة منطقةبرئاسة  الثالث الكتل تقوم سوف

 والحواجز - سنوات ثالث غضون في %85هو خفض التعريفات الجمركية بنسبة  من ذلك الهدفألن  –

 .الحدود عند الوثائق غير الضرورية مثل التعريفية غير التجارية

 .العالم دول بقية مع أفضل تجارية صفقات على التفاوضفي  افريقيا لعموم التجارة اتفاقية تساعد قد

تريليون  1,2 حوالي تهاتجار حجم كما يبلغ ،نسمة مليون 625 حوالي ثالثال األفريقية الكتل اكنةس تبلغو

 .دوالر أمريكي

 من %51 الجمركي االتحاد أنشأها التي المشتركة السوقستشمل  ذ،ينفتالل حيز ودخ عند ،2017 سنة فيو

 الكبرى الدول من وعدد - مليار أورو( 884) تريليون دوالر سنويا 1 حوالي - يلقارا ياإلجمال المحلي الناتج

 .مبيقوموز وكينيا إثيوبيا مثلهائلة  نمو اتيبإمكان تتمتع التي

 والمساعدة توحيد مزيد من األسواق هو أفريقيا في التجارة تحرير من مزيدمن المطالبة ب الرئيسي الدافعإن 
بكثرة الوثائق  لتعاملفكلما قلت الحاجة إلى ا. المباشر األجنبي الستثمارجذب ال إقناعا أكثر وضعتهيئة على 

 .لالستثماركلما كان الوضع مناسبا أكثر  والمسؤولين، األنظمة وتعدد الحدود طول مدة االنتظار عندو

 التعريفية غير الحواجز ورفع رصدو وتقرير لتحديد آلية توفرالثالثية  التجارة الحرة منطقةأن  مسؤولون لوقيو
 .فقط %2 في حاليا تستقر التي العالمية التجارة من أفريقيا حصة رفع إلى هدفتو. التجارة أمام

 الرئيسي النصويتضمن . السلع تجارةل الحرة التجارة التفاقية نموذجا تمثل التي األحكام يةتفاقمذكرة اال تتضمن
التعريفية  غير والحواجز المنشأ وقواعد التعريفات تحريرو زالتميي بعدم يتعلق فيما األساسية اللتزاماتا

 وقضايا الناشئة والصناعات المؤسسية والجوانب اعاتزالن وتسوية اتواالستثناء والمعايير ةيالتجار والحلول
 .الجمركي والتعاون للتجارة نيةالف والحواجز النباتية والصحة الصحة

 الختامية المالحظات 

 للموافقة المشاركة الدول توصلت إليه ما بشأن أحكاما تتضمن فريدة يةاتفاقالثالثية  الحرةالتجارة  منطقةتعد 
 .المفاوضات من سنوات أربع خالل عليه

اتفاقية تجارة حرة جديدة واحدة  إلى القائمة الثالثة اإلقليمية االقتصادية المجموعات لتحويل األصلي إن النموذج
 .بعد يتحقق لممتداخلة ال العضويات لمشاكل حلول يجادوإ

 المتعلقة المسائل في إطار الخدمات تجارة بشأن بروتوكوالت إبرام إلى وتسعى لتفاوضبا ت األطرافتعهد وقد
 في الفكرية الملكية وحقوق والتنمية التجارة ،الحدود عبر االستثمار المنافسة، سياسة ذلك في بما بالتجارة،
 .حيز التنفيذ االتفاقية هذهدخول  من شهرا 24 غضون

 التنفيذ إجراء سيتم وكيف العالقة القضايا من االنتهاء ننتظر أن يجبالثالثية  التجارة الحرة منطقة فوائد تقييملو
أمرا  يكونسالثالثية التجارة الحرة  منطقةسكرتارية  إنشاءكما أن . اإلقليمية والهياكل الوطنية اإلدارات قبل من
 .اجباريا ليس لكن جدا امهم

الذين  والمستثمرين الخاصة الشركات حجم على المطاف نهاية فيالثالثية  التجارة الحرة منطقة فوائد تمدعست
 موحدة نيةف ومعايير تعريفات منخفضة إطار في عمالاألب والقيام التجارة ممارسة على ينقادر ونيكون سوف

 من ةالمحلي ةماالحك جوانب لىع مباشرة اآثار هذاسيكون لو. حديثة قيم سلسال إلى فضيت منشأ وقواعد
 الضروريةات الخدم تجارة تعهدات إدماج ويوفر. اإلقليمي التكامل خطط وراء والسعي التجارية االلتزامات

. النهائي بالحكم للنطق معايير عاتازالن وتسوية الخاصألطراف من القطاع  القانونيةوالحلول  التنفيذ قابليةو
 .به القيام يتعين الذي العمل من المزيد هناكف وبالتالي
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نظمهما المركز اإلسالمي  انتلالجزء الرابع: نتائج الندوتين حول الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة ال
 لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 تذكير .2

االقتصادي والتجاري الصادر عن الدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون  22في إطار تنفيذ القرار رقم 

لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( بشأن إعداد دراسة وتنظيم ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيات 
، وتنظيم ندوة بهذا الشأن التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي

، ندوة حول التابع للبنك اإلسالمي للتنميةندماج والتعاون نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وقسم اال
"الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون 

المملكة المغربية وندوة أخرى لفائدة الدول -بالدار البيضاء 2015مايو  6إلى  4اإلسالمي"، من 

 مايو بإسطنبول، الجمهورية التركية. 27إلى  25بانيا وغويانا وسورينام من األسيوية وتركيا وأل

 األهداف: .1

 فيما يلي: تينالندو مثلت أهداف هاتينت

  دراسة محتوى الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وإمكانية تأثيرها على التجارة
في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى  العربية واألسيوية واالفريقية األعضاءالبينية للدول 

 ؛تركيا وألبانيا وغويانا وسورينام

  وإثرائها دراسة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر األولية ل نتائجالتقديم
 بالتعاون مع مختلف الخبراء المشاركين؛

 دل الحر وخاصة منها اتفاقيات الجيل تبادل التجارب الوطنية واإلقليمية في مجال اتفاقيات التبا
 الجديد؛

  استخالص الدروس والنواحي اإليجابية من الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر من أجل
 تعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 المشاركون: .1

اسو، الكاميرون، القمر الدول التالية: العربية السعودية، البحرين، بوركيناف شاركت في هاتين الندوتين
يجيريا، السنغال، السودان، االتحادية، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، المغرب، النيجر، ن

، ألبانيا، بنغالديش، كازاخستان، قرقيزيا، باكستان، سورينام، طاجكستان، تركيا تونستوغو، 
 .وتركمانستان

لجنة االقتصادية ألفريقيا )مكتب شمال افريقيا(، الوحدة المنظمات اآلتية: ال كما شاركت في الندوتين
منظمة التعاون االقتصادي الفنية التفاقية أغادير، اتحاد المغرب العربي، مركز أنقرة، مركز الجنوب، 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )قسم التعاون واالندماج( )سكرتارية المنظمة(، مركز التجارة الدولي، 
 مي لتنمية التجارة.والمركز اإلسال

 التوصيات: .4

بعد مناقشات مثمرة، أكد المشاركون على أهمية االستفادة من تجارب دول االتحاد االقتصادي 
والنقدي لغرب افريقيا والرابطة االقتصادية لدول غرب افريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب 

والجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر الجنوبية واتفاقية أغادير  ألفريقياومجموعة التنمية افريقيا 
لتجارة ارابطة دول في المغرب والبحرين واإلمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وتركيا مع 

( والواليات المتحدة األمريكية من أجل استفادة الدول األعضاء من EFTA"إفتا" ) األوروبية الحرة

 فها وفرص األعمال التجارية واالستثمار التي تتيحها.هذه االتفاقيات من خالل تقييم نقاط قوتها وضع

 كما أوصى المشاركون بما يلي:
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 الدراسة حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر: 

 والوحدة الفنية التفاقية  مساهمة الدول المشاركة وخبراء من اللجنة االقتصادية ألفريقيا
إثراء في ومركز الجنوب ة الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي ومركز التجارأغادير 

بين  التبادل الحرات ياتفاقمن الدراسة األولية مع توصيات محددة لتسهيل إبرام الجيل الجديد 
على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو سواء اإلسالمي  التعاونالدول األعضاء في منظمة 

 ؛اإلسالمي
  أجل أقصاهخطية من الخبراء في المات جميع المساهالتجارة بالمركز اإلسالمي لتنمية إيفاء 

 ؛2015يونيو  15

  بين الدول  التبادل الحراتفاقيات الجيل الجديد من أفضل ممارسات  حولإضافة فصل
من أجل تكوين رؤية مشتركة اإلسالمي في الدراسة النهائية  التعاونمنظمة األعضاء في 

 تعزيز التجارة البينية.ل

 على المستوى الوطني: 

 االتفاقيات من قبل  االستفادة من مزايا هذهمن أجل  التبادل الحراتفاقيات لجميع ري تقييم دو
 االقتصاد العالمي واإلقليمي؛ ة عليها حسب مناخالموقع الدول مختلف

  التوقيع الحر قبل  التبادلتفاقيات العلى القطاعات االقتصادية الوطنية  التأثيرإجراء دراسات
 ؛لتطبيقهازمنية الجداول الالقطاعات و بشأن لتفاوضعليها من أجل ا

 من خالل إنشاء صفحة  قدر اإلمكان والسيما القطاع الخاص والمجتمع المدني التشاور مع
مالحظاتهم من أجل استقبال التجارة الخارجية ب المكلفةالوزارة  بموقععلى شبكة اإلنترنت 

 ؛وتعليقاتهم
  تجارة ليس فقط بين البلدان الموقعة ولكن لتنمية ال كوسيلةالحر  التبادلاستخدام اتفاقيات

 أخرى؛أطراف أيضا مع 
 في األسواق المستهدفة في  الشركات الشريكةمع معايير الدول والمعايير الوطنية  تكييف

 ؛االتفاق
  الوطنية وفقا اللتزامات الدول الموقعة على االتفاقيات ذات الصلة. القوانينتكييف 

 على المستوى اإلقليمي: 

 اإلسالمي لتعزيز التعاون في  التعاونبين الدول األعضاء في منظمة  تشاورال تكثيف
التبادل اتفاقيات التي تندرج ضمن الجيل الجديد من ذات االهتمام المشترك  الفنيةالمجاالت 

 .الحر

 لفائدة األطراف المعنيةتوعية للمن خالل تنظيم ندوات  ات التبادل الحرتفاقيال الترويج 
 شكليات ....(؛ال، الجداول الزمنيةقطاعات، ال ،)االلتزامات

  مجال التكامل الصناعي  بشكل أكثر على التبادل الحراتفاقيات الجيل الجديد من تركيز
 اإلقليمي؛

 اتفاقيات لفائدة الجيل الجديد من قواعد المنشأ والمعايير  في مجالالقوانين الوطنية  توحيد
 التبادل الحر؛

 ؛اإلسالمي التعاونقليمية القائمة بين دول منظمة ات التجارة اإليتعزيز اتفاق 
  الجيل  عن تنفيذ المترتبةاألرباح والخسائر  من أجل موازنة اديقإنشاء صندراسة جدوى

 ؛اإلسالمي التعاونمنظمة الدول األعضاء في التي تضم التبادل الحر اتفاقيات الجديد من 
 ؛اإلسالمي التعاونمنظمة  دولفي  لحرالتبادل ااتفاقيات  الجيل الجديد من تقييممتابعة و 
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  على  اإلسالمي التعاونمنظمة ة في نظام األفضليات التجارية لشاركغير المتشجيع الدول
حجم من أجل الرفع من  لمصاحبيناين بروتوكولالعلى هذه االتفاقية و والمصادقةالتوقيع 

 ؛البينية المبادالت التجارية
  سنويا وإشراك كبار المسؤولين اإلسالمي  التعاونظمة منللتكامل االقتصادي اتنظيم منتدى

الستفادة من أجل الجان التجمعات االقتصادية اإلقليمية والقطاع الخاص و العامةمانات في األ
ات الدول األعضاء يودراسة تأثيرها على اقتصادالتبادل الحر اتفاقيات الجيل الجديد من من 

التجارة والغرفة نمية والمركز اإلسالمي لتنمية البنك اإلسالمي للتمجموعة  بالتعاون مع
 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة؛

  التبادل الحر اتفاقيات الجيل الجديد من  حول نماذج تحليل تأثيراتتنظيم دورات تدريبية
)الفرنسية والعربية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  الخارجيةعلى التجارة 
 ؛واالنجليزية(

 ( دعم الجانب التحليلي للدراسة من خالل تحليلSWOT ،نقاط القوة، نقاط الضعف :)

 الفرص المتاحة الستغالل اتفاقيات التجارة الحرة وتأثيراتها المحتملة على الدول األعضاء؛
  تحليل اآلثار المتوقعة لاللتزام بالمواضيع األخرى التي تتضمنها اتفاقيات الجيل الجديد

 ن، الحريات، العمل، الحكم الرشيد، إلخ ...؛كحقوق اإلنسا
  تضمين الدراسة بخيارات تعامل الدول األعضاء مع خسارة اإليرادات الجمركية في ظل

 توقيع اتفاقيات التجارة الحرة؛
  تضمين نتائج الدراسة بكافة أوجه التكليف المناط بالدورة الثالثين للكومسيك، والذي يشمل

ع على الجيل الجديد من االتفاقيات وتأثير هذه األخيرة علة اإلجابة على: جدوى التوقي
 التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

  األخذ بمالحظات ووجهات نظر الدول المشاركة وتضمينها في الدراسة وعرضها بالصيغة
لعرضها  ، وذلك تمهيدا2015المعدلة على الدول األعضاء في أجل أقصاه شهر سبتمبر 

 .2015بشكلها النهائي في اجتماع الكومسيك في نوفمبر 

  توصيات الستخالص أفضل الفوائد الممكنة من االتفاقات التجاريةالتدابير السياسة وال :الجزء الخامس

  اتفاقيات التجارة الحرة موضوعات لنوعين متناقضين من القراءة: .1

اتفاقيات  تشكله يمكن أن فإن ،جزء األول من هذا التقريرعلى األقل في الضمنيا  ى ذلكعل كما تم التأكيد
  نوعين من القراءة:موضوع  عموماالتجارة الحرة 

استحالة تناسقها مع القواعد  ،وفي بعض األحيان تها،ات وصعوبتبرز حدود هذه االتفاقي :متشائمةالقراءة ال
إذا كان إخطار  تتمثل فيمامسألة شائكة  ثارواقد أالمتعددة األطراف. ويبدو أن خبراء منظمة التجارة العالمية 

ن من االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية يمع أحكام المادة الرابعة والعشر يتوافق ،المنظمة باالتفاقيات من عدمه
 نتاد يقر. وبالمثل (GATS)والمادة الخامسة من االتفاقية العامة لتجارة الخدمات  (GATT)والتجارة 

(2006: XV)   بدال من المساهمة بشكل إيجابي في بناء المجتمع اإلقليمي في آسيا  أنه تهدراس خاللمن"
 التوجهيبدو أن ، وباختصار عكسي. أثرقد يكون للتكثيف من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية  ،والمحيط الهادئ

 حتمل أن يرفعوي إلقليمية القائمةتناسق واستمرارية المنظمات ا ْضِعفقيات التجارة الحرة الثنائية يُ تفاالالجديد 
وتفاقم االختالفات في مستويات التنمية في  ىتفاوت القوبين الدول بطريقة كبيرة وتعزيز المنافسة  من

  ."المنطقة

 فيللمواطنين  الرفاه االجتماعي العاممن شأنها أن تعزز قيمة تأثير اتفاقية التجارة الحرة على  :القراءة المتفائلة
ه فإن، "وباالستناد إلى تفسير متفائل جدا ضاء وتالقي األهداف مع أهداف منظمة التجارة العالمية.األع الدول

من خالل إنشاء قواعد مشتركة ومؤسسات وإجراءات ومنتديات للحوار بين  ،تفاقيات التجارة الحرةيمكن ال
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لبنات لتطوير سياسات الحتى إلى  البعيدعلى المدى أن تتطور  ،المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمواطنين
  . Gstöhl and Hanf (2014: 746)مشتركة أكثر طموحا"

إذا كانت اتفاقيات التجارة الحرة الكالسيكية ليست كافية ألنها تقتصر على التجارة مع بقاء المؤثرات و
تغطي هذه و .عكسيثير تلك التي تنتمي إلى الجيل الجديد لها تأال محالة، فإن واألسباب خارج هذه االتفاقيات 

وفي معرض حديثه عن  .االتفاقيات العديد من المجاالت المختلفة والتي تبقى تفاعالتها وامتداداتها صعبة التحديد
اتفاقية التجارة الحرة من الجيل الجديد بين االتحاد األوروبي وأوكرانيا يكتب بروس بيتكيرن جاكسون 

عميقة وشاملة تحتوي على أكثر مما تستطيع أوكرانيا تقبله في مرة محادثات بشأن اتفاقية أن "ال( 60: 2011)
 عملياوقوانينها  أسعارها توحيديجب على أوكرانيا  ،وبالتالي ومن أجل الوصول إلى األسواق األوروبية .واحدة

 ،وحتى لو نجحت سوفييتي.المع جميع األنظمة األوروبية ويعتبر هذا جهد جبار ألي اقتصاد سليل لالتحاد 
المنتجات وتنقل الزراعة وبعض الخدمات والعديد من  مجال يصر االتحاد األوروبي على حجب الدخول إلى

 وكرانيا. أل بالنسبةيبطل مفعول معظم فوائد التجارة الحرة  و األمر الذياليد العاملة وه

اإلسالمي تعتمد  التعاونالنامية بما في ذلك دول منظمة  الدولأهداف اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها  إن
  على مجموعة من العناصر والعوامل منها:

 الطلب المحلي ضلالنمو الديناميكي لالقتصاد بف 
 تأثيرات االقتصاد العالمي  
  النمو االقتصادي في البلد وما يقابله عند الشركاء األجانب دينامية الفجوة االقتصادية بين

 الرئيسيين
 تطلبات المعايير الدولية ومعايير الجودةقدرة الفاعلين على االمتثال لم  

 سالسل القيمة المحددة لصناعاتها الرئيسية. 

فهي أيضا.  الفرص تجلب لهإذا كانت هذه االتفاقيات تعرض االقتصاد الختبارات قاسية، فإنها  ،بشكل عامو
وتسريع  يةالتوازنات االقتصادية الكل بمراقبةقادرة على وجه الخصوص على السماح للدول المعنية 

 .اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التي تهدف إلى رفع مستوى االقتصاد وزيادة االستثمار األجنبي المباشر

مضافة عالية وتحسين  وتروج اتفاقيات التجارة الحرة أيضا لتخصيص الموارد ألنشطة تنافسية جديدة وقيمة
  معايير الجودة العالمية.الستجابة لمن أجل البلد في اللقطاعات ذات األولوية  سل القيمسال

اإلسالمي  التعاونلم يقع تحقيق األهداف المرجوة بالكامل بالنسبة لمعظم دول منظمة  ،إال أنه إلى حد اآلن
بانخفاض غالبا يفسر هذا الوضع  يمكن أنو )النمو واستقرار االقتصاد الكلي والتنمية البشرية وما إلى ذلك(.

  نتاج والتجارة )االستراتيجيات القطاعية فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة(.التناسق بين سياسات اإل

في بعض األحيان من دون اللجوء المسبق لدراسات  اتفاقيات التجارة الحرة تم وضع قد هتجدر اإلشارة إلى أنو
التدريجي لمراعاة قدرة المقبولة والتنفيذ  التعريفيةوغير  التعريفيةاألثر لتحديد ليس فقط مستوى االمتيازات 

في فادح خلل تدابير تصحيحية في حالة ل لألخذ بعين االعتبارلقطاعات مختلفة ولكن أيضا بالنسبة المرونة 
  لميزان التجاري.ا

اإلسالمي في  التعاونولضمان نجاح التنويع الجغرافي والقطاعي لصادرات دول منظمة  ،باإلضافة إلى ذلك
)تكييف أداة اإلنتاج وتحديث  ة كان التفكير في الرفع السريع لالقتصاد الوطنيإطار اتفاقية التجارة الحر

الخ( يقع في غالب األحيان بصفة بعدية وهو ما ال يسمح بتحقيق اآلثار اإليجابية لهذه  .الخدمات اللوجستية
 االتفاقيات بسرعة كبيرة.

 بعض التدابير والتوصيات السياسية  .2
فئات منظمة وفقا للتسلسل ثالث نفضل تقديمها في  ،ات المقترحة في هذا القسملتسهيل فهم التدابير والتوصي

 اعتمادالزمني لعملية التفاوض وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة: قبل االتفاقية وخالل التفاوض حول االتفاقية وبعد 
  االتفاقية.

 التفاقيةاقبل .1.2
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خاذ قرار بدء المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية للتجارة حكم اتاألمور التي تمعرفة  المسألة الرئيسية هنا هيإن 
  الحرة مع دولة أو مجموعة من الدول.

تجاهله  أو يتمفإنه ال يتم دائما البحث بجدية عن الجواب  ،حتى تافها وأعلى الرغم من أن السؤال يبدو واضحا و
فالرغبة في مواصلة  .سياسي بحتفي كثير من الحاالت يكون القرار  األمر في واقعو .في كثير من األحيان

لتشجيع صانعي السياسات القتراح إبرام اتفاقية  ةكون كافيتالسياسية مع بلد معين غالبا ما  تعزيز العالقات
ال يمكن ف ،الحرة. ورغم أن العالقات السياسية الممتازة هي عنصر هام في نجاح اتفاقية للتجارة الحرة للتجارة

  .في نجاحها حيد أو األكثر حسماالعامل الو الجزم بأنها هي

 ، فإنوبما أن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة تبرم بفضل العالقات السياسية الممتازة بين البلدان المعنية
االعتماد في جنب تلذلك يجب  .إلى تصلب هذه االتفاقيات أو حتى إنهائهاغالبا ما يؤدي تدهور هذه العالقات 

  .الحرة حصريا على أسباب سياسيةاتفاقيات التجارة ابرام 

الشركات إما مباشرة أو عن طريق المنظمات المهنية  تقومفي كندا والواليات المتحدة على سبيل المثال غالبا ما 
تنمية الإبرام اتفاقية تجارة حرة مع أي بلد بالنظر إلى  بشأنمفاوضات ال من أجل الشروع فيطلب السلطات ب
ام بذلك، تفتح القيضرورة جدوى الأثبتت دراسة ، إذا على هذا الطلب أو بمبادرة منها ءوبنا محتملة.التجارية ال

الغرض من هذه المشاورات هو جمع اآلراء . ويكون عامة على الصعيد الوطنيالسلطات مشاورات 
لمبادرات مثل هذه اتنشر و .نتيجة إبرام مثل هذه االتفاقيةالتي يحتمل أن تتأثر واالقتراحات من جميع األطراف 

المختصة بإجراء جرد لجميع الحجج المؤيدة والمعارضة  للهيئاتبكثافة على مواقع الوكاالت الحكومية وتسمح 
تدخل في محادثات حينها فقط  ،إبرام مثل هذه االتفاقية مع البلد المعنيب الهيئاتهذه يتم اقناع عندما و .لالتفاقية

 يراسة تأثير أولية خالل هذه المرحلة للحصول على تقييم أولعادة ما يتم إجراء دو .المفاوضات للشروع في
باإلضافة إلى و .إبرام مثل هذه االتفاقية في مختلف المجاالتجراء مباشرة آلثار المحتملة المباشرة وغير الل

  بتحديد: أيضا للهيئات المعنيةسمح الدراسة ، تةعلى نماذج محاكاة متطور القائمالتقييم 

 ولوية في إطار التفاوض على االتفاقية األأن تحظى بات الثانوية التي يجب القطاعات والمنتج
إلى سوق البلد  الدخولر ممكن من امتيازات لها أكبر قد تحاول السلطات أن تطلبوالتي سوف 

 الشريك

  القطاعات والمنتجات الثانوية المعرضة للخطر والتي يجب حمايتها من الصادرات من البلد
  التفاقيةالشريك في إطار ا

  مجاالت أخرى ال عالقة لها بالتجارة ولكن قد يساعد تحريرها أو تنميتها على تعزيز القدرة
  التنافسية للمؤسسات الوطنية: الملكية الفكرية والمشتريات العامة الخ.

 الوطنية مجاالت أخرى ال عالقة لها بالتجارة ولكن تحسينها يتماشى مع نشر المعايير والقيم :
 .لهجرة الخابيئة وإدماج المرأة في مجال األعمال التجارية والحد من تدفقات حماية ال

 التأثير على سالسل القيم للصناعات الوطنية الرئيسية  

 التأثير على االلتزامات التي اتخذتها الدولة بمقتضى اتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة األطراف. 

إبرام بشأن اإلعداد المسبق لبدء مفاوضات أن يشمل نبغي اإلسالمي ي التعاونوفيما يتعلق ببلدان منظمة 
إذ في الواقع لم يعد الحال كما كان عليه في اتفاقية التجارة أكثر مما هو عليه اآلن. اتفاقيات تجارة حرة جديدة 

فبموجب هذه  .الحرة التقليدية من مجرد تفاوض على إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على منتج معين
لبلد افي محاولة لالمتثال لتشريعات  ككلالمجتمع  أويات يجب قولبة كل أو معظم التشريعات االقتصادية االتفاق

البلد  الهيئات في تفكرأهم بكثير من مجرد تحرير للتجارة. ولذلك يجب أن  التحديألن  المنطقة الشريكة.أو 
  .كنها القيام بذلكحد يمهذه التغييرات وإلى أي مثل استعدادها إلجراء  في مدىالمعني 

وقد تكون المخاطر أكثر أهمية في حالة البلدان التي تدخل في التفاوض في عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مثل هذه 
 .ألنها سوف تجتنب إجراء إصالحات متناقضة على أساس االلتزامات المتخذة في إطار مختلف االتفاقيات

وإلى أي حد وما ال ينبغي تعديله على بالضبط بول تغييره ق ما يمكن ةعرفتتم منوصي في هذا الصدد بأن و
 اإلطالق.
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  خاللالتفاوضبشأناتفاقيةالتجارةالحرة: .2.2

 .تماما تجري بشكل سلسمفاوضات سلطات البلد المعني في جعل اإلعداد المناسب للمرحلة السابقة  يساهم
في الحصول عليه وما  ما يرغبونوهكذا يأتي المفاوضون إلى طاولة المفاوضات وهم يعرفون بالضبط 

  .تقديمهخر اآلبلد اليستطيع 

 :ومع ذلك ينبغي تسليط الضوء على نقطتين هامتين في هذه المرحلة

عالمها إ يتمتشارك بشكل مباشر في المفاوضات أو التي أوال األحزاب الوطنية العامة والخاصة المعنية  -
اقتراحات أو إضافات  خيرة. حتى يتضح إن كانت ستقدمالذي أحرزته هذه األ تقدمالعلى األقل ببانتظام 

  بحماية قطاع أو منتج معين. م أنها ستوصيأ مسبقامناقشتها  تمتلمنتجات أو خدمات 

يجب أال تقتصر دراسة  ثم يتم إجراء تقييم لألثر ومحاكاة واسعة بالتزامن مع المفاوضات وحسب تطورها.
في الملخص  في هذا السياقوورد  اشر من جراء تنفيذ االتفاقية.ثر على القطاعات التي تتأثر بشكل مباأل

خالل التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي وكندا  تم إعدادهاالتي  األثرالتنفيذي لدراسة 
ثالثة مجاالت  أن "تقييم األثر يتناول التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في كندا واالتحاد األوروبي في

يم أثر اتفاقية االقتصاد الشامل والتجارة يقتأيضا تم رئيسية وستة عشر قطاعا فرعيا وسبعة قضايا شاملة. وي
وأقاليم ما وراء  على الواليات المتحدة والمكسيك وبلدان ومناطق أخرى بما في ذلك عدد من البلدان النامية

 (.14: 2011ضية األوروبية )ر وميكلون وغرينالند ". المفويالبحار وسان بي

  بعداقامةمنطقةالتجارةالحرة: .3.2

  :إذا كانتينصح بشدة بعدم قبول أي التزام للمفاوضات 

  بالكامل؛معروفة اآلثار المباشرة وغير المباشرة لاللتزام على االقتصاد والمجتمع ليست  

 .تحييد أو تخفيف آثارها السلبية غير محددة وجاهزة للتنفيذ  

)تخلص تدريجي(  وبالنسبة لبعض المنتجات أو القطاعات يجب المرور بفترة انتقالية ،ذلك علىوعالوة 
لالمتثال لشروط اتفاقية التجارة الحرة من أجل التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة كنتيجة لحدوث تغيير مفاجئ 

  في الوضعية.

  وعين التاليين من األدوات:النإنشاء ستحسن ي ،باإلضافة إلى التدابير المذكورة أعالهو

 كما  .أداة لرصد تنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة على المستوى الوطني وآثاره وفقا لمحاكاة دراسة األثر
يجب أن تتضمن هذه األداة آليات تصحيح االنحرافات في إطار سيناريوهات مختلفة منصوص عليها 

 ؛في تقييم األثر

 نجاح اتفاقية التجارة  شترطيو .قية التجارة الحرة على مستوى البلد الشريكآلية لمراقبة تنفيذ أحكام اتفا
ويجب رفع أي خرق على هذا المستوى  .الحرة المبرمة احترام االلتزامات التي يتحملها كل األعضاء

  ه فورا إلى الشريك بحيث يمكنه معالجة هذه المشكلة.عن بالغاإلو

ت مختصة ومجهزة للقيام بأعمال الرصد والتوصية باتخاذ التدابير ويتطلب اعتماد هذه األجهزة وجود مؤسسا
  التصحيحية الالزمة إن وجدت.

هذا الرصد فضال عن التفاعل المستمر مع جميع األطراف المعنية السلطات لطرح تنقيح بعض بنود وقد يدفع 
 االتفاقية أو إضافة مجاالت أو قطاعات جديدة تهم الدولة.
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