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 آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 لغربي آسيا ةالسياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعيلجنة 
 الدورة األولى

 2019كانون األول/ديسمبر  9-8 عّمان،

 من جدول األعمال المؤقت 7لبند ا

 قييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات ت
 للنمو والتنمية كمحّرك

 موجـز

بنيوي التكامل االقتصادي وسيلة هاّمة لتوليد الدخل وفرص العمل وتحفيز االستثمار والدفع بالتحّول ال
كبيرة  يستحوذ قطاع الخدمات على حصص  على المستوى العالمي، و. تنّوعا   نحو نماذج اقتصادية أكثر

التجارة في الخدمات ركيزة إلى ذلك،  ةوباإلضاف األجنبي المباشر. والعمالة واالستثمار اإلنتاجومتنامية من 
تحرير يكون قد و. في تحقيق أهداف التنمية المستدامةتكون فعّالة أساسية للتجارة العالمية اليوم ويمكن أن 

 .توسيع نطاق التكامل االقتصادي اإلقليميل سبيل  التجارة في الخدمات 

تكشف المقارنة و. مواردالواالجتماعية واالقتصادية ى بنالحجم وحيث المن متنوعة لعربية بلدان االو
 الخدماتءها من حيث ناتج أّن أدافرادى على مستوى البلدان  والعمالة في اإلنتاج حصص قطاع الخدماتبين 

في المنطقة العربية أدنى بكثير  نتاجاإل مجموع حصة قطاع الخدمات من. غير أن ا  أيض متنّوعفيها والتجارة 
قد يعود ذلك إلى أن لدى . وإلى مستوى الدخل للفرد الواحد بالنظرمما في مناطق أخرى أو مما هو متوقّع 

 .الخدماتفي تجارة الفي سياسات وأنظمة موقفا  تقييديا  إلى حد ما  معظم البلدان العربية

البلدان العربية رة في الخدمات وتعميق العالقات بين لتعزيز التجااتية تقترح هذه الوثيقة توصيات سياس
)اإلسكوا( قد  لغربي آسيا ةللجنة االقتصادية واالجتماعيكانت األمانة التنفيذية . وومع االتحاد األوروبي

السياسات التجارية في الدول لجنة ، التي رحبت بتوصياتها. وهي اآلن تقدمها اللجنة التنفيذيةقدمتها إلى 
 مناقشة محتوياتها.لغربي آسيا ل ةي اللجنة االقتصادية واالجتماعياألعضاء ف
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 ةـمقدم

بنيوي التكامل االقتصادي وسيلة هاّمة لتوليد الدخل وفرص العمل وتحفيز االستثمار والدفع بالتحّول ال -1
تصدره  دوريوهو تقرير ، "تقييم التكامل االقتصادي العربي"يهدف تقرير و. تنّوعا   نحو نماذج اقتصادية أكثر

التكامل االقتصادي ما يتعلق بالعربية فيبلدان أداء التقييم إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
العالمية تعزيز الروابط االقتصادية الكفيلة بستراتيجيات االتحديد التحديات والفرص وبهدف العالمي واإلقليمي، 

لقضية رئيسية تواجهها المنطقة عمق أ يقدم تحليال  ل، زميّ تمعلى موضوع في كل إصدار التقرير  ويرّكز. واإلقليمية
بعنوان وهو ، 2017 عامإصدار ستعرض ويتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي أوثق. إلى السعي إطار العربية في 

قطاع الخدمات في المنطقة العربية والقضايا وضع "، التجارة في الخدمات كمحرك للنمو االقتصادي والتنمية"
 الخدمات.في تجارة الالمتعلقة بتحرير 

الخدمات وسيلة رئيسية لتوسيع نطاق التكامل في تجارة الأن تحرير في يكمن دافع التركيز على الخدمات  -2
على حصص  كبيرة ومتنامية من اإلنتاج والعمالة واالستثمار قطاع الخدمات يستحوذ ، إذ االقتصادي اإلقليمي
م قدّ ست. و2017عام لتقييم التكامل االقتصادي العربي تستعرض هذه الوثيقة النتائج الرئيسية لو. األجنبي المباشر

لتكامل انظام مؤشرات  يةبنحول أهداف ومحددة  وثيقةاالجتماع من جدول أعمال هذا  8إلى اللجنة في إطار البند 
 .ونتائجه الرئيسيةيتبناها التي وعملية التقدير  االقتصادي العربي

 التجارة في الخدماتاقتصاديات  -أوالا 

 الحالقة إلى مصطلح "قطاع الخدمات" مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية، تتراوح منيشمل  -3
ات نمن مكويا  أساسنا  ل قطاع الخدمات مكويشكّ و .االستشارات الهندسية والنقل والرعاية الصحية والتعليم، وغيرها

. وباإلضافة إلى ذلك، األجنبي المباشروالعمالة وتدفقات االستثمار  نتاجاإلمن كبيرة  صيستأثر بحصالقتصاد وا
ال قطاع خدمات ديناميكي وفعّ للقطاع الخدمات روابط قوية باألنشطة غير الخدماتية. وفي االقتصاد بكافة جوانبه، 
 مستدام.مرتفع ووتنافسي أهمية كبيرة للعمالة وتوليد الدخل، وفي نهاية المطاف أيضا  لنمّو اقتصادي 

 جزأ من النشاط االقتصاديالخدمات جزء ال يت -ألف

الخدمات ، ذلك أن كبرى للنشاط االقتصادي الكليبل إن له أهمية ذاته فقط، حد ب ا  قطاع الخدمات هامليس  -4
ر المعامالت عبر المكان والزمن. فمثال ، تؤّدي خدمات ستخَدم كمدخالت وسيطة في قطاعات أخرى وتيسّ ت  

تؤّدي خدمات كالتصميم واإلعالن والنقل وبالمثل، في إنتاج معظم السلع والخدمات األخرى.  األعمال دورا  كبيرا  
 .وتجارة التجزئة أدوارا  ال غنى عنها

في تراكم رأس  ةساهم بعض الخدمات، ال سيما التعليم والبحث والتطوير والخدمات الصحية، مباشري -5
مثل النقل وتكنولوجيا المعلومات  ،أخرىدي قطاعات وتؤوبالتالي في اإلنتاجية.  ،المال البشري والمادي

التقدم التكنولوجي يزيد واألخرى. بالغ األهمية في تبادل السلع والخدمات دورا   ،واالتصاالت والخدمات المالية
بين قطاع يدعم االرتباط أكبر للخدمات الوسيطة، ما  ا  أدواروتفكك عمليات اإلنتاج ت احتماالفي هذه الخدمات 

 .دوليةالنتاج اإلدماج في شبكات النمات واالخد

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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قطاع الخدمات يبدي و. تنتجها وتبيعها وتصّدرهاإنها أيضا  بل  ،شركات التصنيع الخدمات بتزايدتستخدم  -6
على الصناعة  أصبح "إضفاء الطابع الخدماتي"عة المحلية والمستوردة، وعلى المخرجات المصنّ  متزايدا  دا  اعتما

قطاع  ة السعرالجودة وتنافسيرفيعة تقييد الحصول على سلع وسيطة مستوردة وهن وال ي. هاّمةالتحويلية ظاهرة 
. ها كذلكقطاع الخدمات الذي يستخدمأيضا  يوهن بل  ،فحسبالذي يستخدم هذه المدخالت الصناعات التحويلية 

الخدمات قدمي مكما أن ل ،وجود أسواق خدمات منفتحة وأكثر تنافسيةمصلحة في عات وصنمال يمصّدرل، وبالتالي
من التكاليف المرتبطة  يتحّملون مباشرة أو بطريقة غير مباشرة جزءا  أنهم إذ  ،تحرير التجارةمصلحة في  أيضا  

 .تجارة السلعالتي تعيق بالحواجز 

رئيسي ألداء النمو االقتصادي. فخدمات المنتِجين، مثل  حدد  توفّر خدمات أعمال متنوعة كفؤة م  إن  -7
تشّكل ، خصوصعلى وجه الات اإلدارية والهندسية، قد تساعد الشركات المحلية على خفض تكاليفها. واالستشار

تاجر بها بتكاليف باهظة، قوة دافعة محتملة وراء تكتل النشاط الخدمات الوسيطة، التي ال ي تاجر بها عادة أو ي  
 المناطق.عبر االقتصادي واالختالفات في األداء االقتصادي 

قابلية بعض لمحدودية  هام لتدفّقات االستثمار األجنبي المباشر. ونظرا   دطاع الخدمات عامل محدِّ قكما أن  -8
كثيرا   دعتميَ أفضل الممارسات وعلى خدمات جديدة على الحصول فإن الخدمات للتداول التجاري عبر الحدود، 
مكن من خاللها المتاجرة يفي الواقع القناة األكثر أهمية  التي هو الذي ، على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

وفي هذا الصدد، يشّكل تحرير الحواجز أمام االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدمات القناة . الخدماتفي 
 .، بما فيها خدمات األعمالالخدمات األجنبيةلالقتصاد المحلي الرئيسية التي توفر 

ا لتكامل إقليمي أعمقالتكام يوفر -باء  ل القائم على الخدمات فرصا

االتصاالت والطاقة والنقل خدمات ومن األمثلة البارزة على ذلك  .يّسر بعض الخدمات الهاّمة التشبيكي   -9
(. ومن بين الجوانب الهاّمة لخدمات الشبكات هو أنها قابلة لالستفادة من يوالجوي والطرق يسككال)البحري و

لهذه الِسمة أّن االستثمار في الصناعات الشبكية الرئيسية ومن التداعيات  ومن وفورات الحجم. العوامل الخارجية
وإدارتها في سياق إقليمي قد يولّد مكاسب هائلة. فمثال ، من شأن إصدار تراخيص صالحة على صعيد المنطقة 

ة عن ذلك من اجتذاب مالواسعة الناجيمّكن األسواق و جّمع األسواقككل بدال  من تراخيص محّددة لبلد معيّن أن ي  
 جهات فاعلة عالمية.

. فمقدمو معظم إقليمي للخدمات واالستثمار معقّدا   هج  في كثير من األحيان، يكون اتباع نَومع ذلك،  -10
ا احتكارات عاّمة أو شركات تتمتع أكثر تكامال  إقليميّا ، هم إم هج  الخدمات، ممن يمكن أن يستجيبوا التباع نَ

، قد يتطلّب تحرير الخدمات البينية اإلقليمية عمليات خصخصة كبيرة وإصالحات الصددات. وفي هذا بامتياز
 .تنظيمية للخدمات

 والمنافع المحتملة التجارة في الخدماتتحرير  -جيم

رغم النمو  ،ال تتناسب مساهمة قطاع الخدمات في النشاط االقتصادي مع حّصته في التجارة الدولية -11
وواقع أّن بعض الخدمات ال ي تاجر  مقارنة  بالتجارة في السلع. التجارة في الخدماتفي  ا  يالسريع نسبالحديث العهد 
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مكن ت بل أنّه ال ،به على الصعيد الدولي إال بكميات قليلة فقط ال يعكس أن هذه الخدمات غير قابلة للتداول التجاري
تاجرة بها  عة الكاملة من التكاليف التي تواجهها الشركات عند المتاجرة ربِح إال في حاالت قليلة. وتتعلق المجموبالم 

هة التي تولّد عوائق أو تزيد التكاليف التي تتكبدها في  الخدمات بشكل أساسي باإلجراءات التنظيمية المشّوِ
 ة.التكاليف المرتبطة باالختالفات المؤسسية والثقافية والجغرافي، باإلضافة إلى الشركات

ح أن العواي   -12 ، سواء اتخذت شكل قيود على تدفقات الخدمات عبر التجارة في الخدماتئق التي تعترض رجَّ
على مكاسب الكفاءة في أسواق الخدمات المحلية من  تؤثّر سلبا  على دخول مقدمي الخدمات األجانب، م الحدود أ

طاعات اإلنتاجية التي تستخدم القسلبا  ومن الضغوط التنافسية. وباإلضافة إلى ذلك، تتأثر  المزاحمةخالل الحدّ من 
شأن رفع  ومن. ن المنافسةمحميين متكاليف إذا كان مقدمو الخدمات المحليون الالخدمات كمدخالت بارتفاع 

أن يساعد على ضمان حصول الشركات في أنحاء االقتصاد  التجارة في الخدماتبالغ فيها التي تقيّد الحواجز الم  
 المعني على خدمات كفؤة الكلفة ورفيعة الجودة وموثوقة، ما يحّسن قدرتها التنافسية.

 التجارة في الخدمات والتجارة في السلع: أدلّة من قاعدة  -دال
 بيانات التجارة في القيمة المضافة

القيمة من ناحية ي الصادرات من ناحية القيمة اإلجمالية ومن المهم أن نرى كيف ساهمت الخدمات ف -13
ومنظمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ل TiVA التجارة في القيمة المضافةقاعدة بيانات  تيحتو. المضافة

، هي ثالثةإال  ةعربيالبلدان هذه من البيانات القاعدة تشمل وال  .التجارة العالمية إحصائيات في القيمة المضافة
وبغض النظر عن مستوى التنمية والموقع الجغرافي، ارتفعت تجارة تونس والمملكة العربية السعودية والمغرب. 

ها تعافت في ويبدو أن، حتى بداية األزمة المالية العالميةفي البلدان الثالثة خدمات من حيث القيمة البضائع وال
 األزمة.هذه أعقاب 

إجمالي الصادرات كحصة من إجمالي الصادرات  فيمحتوى القيمة المضافة للخدمات  1الشكل يعرض  -14
العربية الثالثة.  البلدانالشكل اتجاهات مختلفة في  كشفيومقدمي الخدمات المحليين واألجانب.  حسب ،اإلجمالية

حصة تونس  أماا . اطراد، بدءا  من قاعدة متدنية جدكة العربية السعودية، كانت الحصة تتراجع بففيما يتعلق بالممل
سّجل  ذلك. ك2011و 2005هبطت بين العامين  ،زادت باطراد أنبعد  هاالمعايير الدولية، لكنبما نوعا   فمرتفعة

كان االنخفاض في حصة و. 2005و 1995المغرب تراجعا  في الفترة نفسها، بعد زيادات مّطردة بين العامين 
 .هاما  الخدمات المحلية في البلدين كليهما 

محتوى القيمة المضافة للخدمات في صادرات الصناعات التحويلية والزراعة في البلدان العربية  يبدي -15
كان محتوى القيمة  ،المملكة العربية السعوديةفي حالة ف(. 2الشكل الكلية ) نمط الصادراتمقارنة بنمطا  مختلفا  

صادرات الصناعات التحويلية متدنيا  نوعا  ما )بالمقارنة مع االقتصادات النامية والمتقّدمة في المضافة للخدمات 
 1995ا المغرب، فسّجل زيادة حادًّة بين العامين أم .ا  الحصة عالية نسبي تونس، كانتفي حالة و. على حد سواء(

نوعا  ما في تونس، وإلى حّد أقّل مرتفعة منذ ذلك الحين. وتبدو مساهمة الخدمات األجنبية جزئيا  انتفت ، 2000و
ة. ويعكس المحتوى النهائي التحويلية الصناعات أنشطةفي المغرب، ما يشير إلى أّن هذين البلدين متخصصان في 

ا  للخدمات المحلية في محتوى القيمة المضافة للخدمات في افة للخدمات والحصة العالية نسبيالمتدني للقيمة المض
 المملكة العربية السعودية بنيتها اإلنتاجية، بما في ذلك هيمنة الموارد الطبيعية.

https://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/oecd-wto-statistics-on-trade-in-value-added_data-00648-en
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  ةالمضافة للخدمات في إجمالي الصادرات في الدول العربية الثالثالقيمة   -1الشكل 
 "التجارة في القيمة المضافة"في قاعدة بيانات  المدرجة

 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي توفرها حسابات اإلسكوا استنادا  إلى بيانات من قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة  :المصدر

 .2016كانون األول/ديسمبر  ، إصدار(OECD-WTO TiVA) ميةالعالارة منظمة التج

  التحويلية الصناعات صادرات إجمالي من للخدمات المضافة القيمة محتوى  -2الشكل 
 عربية مختارة بلدان والزراعة،

 
توفرها لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  التياإلسكوا استنادا  إلى بيانات من قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة  : حساباتالمصدر

 .2016، إصدار كانون األول/ديسمبر (OECD-WTO TiVA) العالميةمنظمة التجارة 

 إجمالي الصادرات  فيللخدمات  القيمة المضافةمحتوى 
 من إجمالي الصادرات اإلجماليةكحصة 

 محلية أجنبية
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ا   أداء التجارة في الخدمات والحواجز التي تواجهها  -ثانيا
 في المنطقة العربية

المقارنات بين من حيث الحجم والبنى االقتصادية واالجتماعية والموارد المتاحة. وتمتنوعة البلدان العربية  -16
الخدمات  نتاجإوالعمالة في البلدان فرادى أّن أداء البلدان العربية في  نتاجاإلبين حصص قطاع الخدمات في 

ا  )مثل بلدان لخدمات دورا  هامشيا  نسبيوالتجارة متنّوع أيضا ، إذ يتراوح من بلدان تعتمد على النفط وتؤّدي فيها ا
تلك التي مجلس التعاون الخليجي( إلى اقتصادات عربية متنّوعة )مثل لبنان( تحتل فيها الخدمات مكانة مركزية ك

 .االقتصادات األكثر تقدما  تحتلها 

ري. القطمستوى اللحواجز أمام التجارة في الخدمات على ا تقييديةمدى تقييم القسم من التقرير يحاول هذا  -17
مقارنة مع مناطق كبرى أخرى وتكتالت تجارية أخرى، من ى بالنسبة إلى ثالثة قطاعات خدمات أساسية، تجرو

لخدمات واالستثمار األجنبي المباشر. السياسات واألطر التنظيمية الخاصة بالتجارة في اعن خالل معلومات 
نظرا  إلى أّن الروابط بين هذه  ،أنظمة السياسات لقطاعات النقل والمالية واالتصاالت يةح درجة تقييدوت وضّ 

من تحريرها مكاسب كبرى. وباإلضافة إلى ذلك، تأتى تأن واحتمال قوة الالقطاعات وباقي االقتصاد تميل إلى 
 .لتكامل اإلقليميل تهاأهميهذه القطاعات ى التركيز علبّرر ت

 الخدمات كقوى دافعة للنشاط والتكامل االقتصاديّين -ألف

تشّكل حصة الناتج المحلي اإلجمالي الناشئة من الخدمات مقياسا  بسيطا  ألهمية الخدمات في النشاط  -18
بها  تساهم تيالّور القيمة المضافة جانب البيانات الخاصة بكيفية تط إلىالبسيط،  المقياساالقتصادي. ويقّدم هذا 

 .القطاع في المنطقة العربية بالمقارنة مع باقي العالمهذا أداء إلى لخدمات في السنوات األخيرة، نظرة  واسعة ا

هو  في المنطقة العربية أدنى بكثير مما في مناطق أخرى أو مما نتاجاإل مجموع حصة قطاع الخدمات من -19
غير أن المتوسط للمنطقة العربية يخفي فروقا  بين مجموعات البلدان.  .الدخل للفرد الواحدإلى مستوى بالنظر متوقّع 

 نتاجاإلمجموع ، حصة الخدمات من على اقتصاداتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تهيمن الموارد الطبيعيةف
اتحاد المغرب العربي وأقل البلدان العربية . ولدى بلدان 2000ها ازدادت إلى حّد كبير منذ عام متدنية نوعا  ما، مع أن

نمّوا  حصص متدنية نوعا  ما للخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي، حتى بعد ضبط الحسابات لتعكس مستويات الدخل 
ان ذات مستويات ع حالة بلدعا  اقتصاديا  يتماشى مت في البلدان العربية األكثر تنوّ لديها. كما أّن مدى بروز قطاع الخدما

مطردا  في المنطقة  دخل مشابهة في مناطق أخرى. وفيما عدا االقتصادات العربية المتنوعة، حقق قطاع الخدمات تقدما  
 ، وإن بدرجات مختلفة في مجموعات البلدان المختلفة وعلى مدى الفترات الزمنية المختلفة.1990العربية منذ عام 

 في الخدمات التجارةتقييم الحواجز أمام  -باء

القيود فتجارة السلع. من تماما  عن تلك التي تحّد  التجارة في الخدماتتعرقل قد الحواجز التي  تختلف -20
الحدود قد تتّخذ مجموعة متنوعة من األشكال،  وراءإجراءات  ا  هي أساس التجارة في الخدماتالمفروضة على 

استخدام المدخالت  فرض علىت  إضافية ومتطلبات  أو شهادات أو تراخيصات متطلبات توفر دبلومذلك  بما في
يمكن اتخاذ تدابير . ووغيرها ،والتسويق والتأمين المهني المحلي والعضوية في الجمعيات المهنية والشكل القانوني

مثل ضمان حماية المستهلك واالستقرار االقتصادي  ، منمبّررةالتنظيمية لخدمة مختلف األغراض المشروعة و
 .التجارة واالستثمار يثبطء عبإلى أن يؤدي ذلك دون  ،الّكلي
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إن تقييم الحواجز أمام التجارة في الخدمات مهّمة صعبة. وال تزال الجهود المنتظمة لجمع البيانات في  -21
ية . ومن القيود األساسبانتظامتحديثها هذا المجال محدودة، وفي حال جمعها ال يجري في كثير من األحيان 

 التجارة في الخدماتقاعدة بيانات القيود على ا  للدول العربية، ما يجعل من يضة نسبياألخرى التغطية العر
(STRD)،  ا  عربي بلدا   12 لـ األساسية الخدمات قطاعات في التجارة أمام لحواجزعن ا ةمفّصل معلوماتالتي توفّر، 
 المالئم.الوحيد لتحليل امصدر 

 التجارة في الخدمات عبر مناطق مختلفة وفي المنطقة العربية ةيإجمالي تقييد -جيم

في المنطقة العربية أكثر تقييدا   التجارة في الخدمات، (STRI) التجارة في الخدماتمؤشر تقييد لوفقا   -22
تجارية أخرى رئيسية في أنحاء العالم، باستثناء بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا  مناطق وتكتالتمع مقارنة بال
(. وبصورة خاصة، الخدمات المالية وخدمات االتصاالت، وإلى حّد ما خدمات النقل، أكثر تقييدا  في 3الشكل )

ى . وفي العادة، تخضع الخدمات المهنية إليا  مة اقتصادالمناطق والمجموعات المتقدمع مقارنة بالالمنطقة العربية 
. وليست خدمات التجزئة منغلقة بشكل ء  تشكل المنطقة العربية استثنا وال والتكتالت؛تقييد  في جميع المناطق 
 خاص في المنطقة العربية.

 تكتالت مختارةعبر مناطق و القطاعحسب  التجارة في الخدماتتقييد   -3الشكل 

 
 ,Policy barriers to international trade in services: new empirical "Ingo Borchert, Batshur Gootiiz and Aaditya Mattoo :المصدر

evidence", World Bank Policy Research Working Paper, No. 6109 (June 2012).                                                                   

ضد  ةميزم التنظيمية اللوائحلسياسات وا تتخذهأكثر تقييدا   موقفعلى للمؤشر إلى األقيم التشير . 2010 تعود البيانات إلى حوالي عام :مالحظة
بسيطة للبلدان التي تشكّل  متوسطاتهي  التكتالتخدمات األجانب في القطاع المعنّي. والمؤشرات للمناطق وال مقدميالخدمات األجنبية أو 

 .التكتل/المنطقة

بلدان مجلس التعاون الخليجي لدى الخدمات. ف يةدرجة تقييدمن حيث متباينة  مجموعات البلدان العربية -23
 إجماال   التجارة في الخدماتمؤّشر تقييد درجة وأنظمة تقييدية نوعا  ما، بغض النظر عن قطاع الخدمات الفرعي. 
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اتحاد المغرب العربي تخذ المقارنة. ويالتكتالت مناطق والعلى بين هي األالتعاون الخليجي مجلس بلدان لدى 
ين األكثر تقييدا  في من بفيه بينما خدمات النقل  ،خدمات التجزئة والمالية واالتصاالتا  في نسبي ليبراليا   موقفا  

. ففي إجماال   الخدمات يةتقييدمن حيث  همافتقع بين أي من هاتين المجموعتينا البلدان التي ليست في العالم. أم
بينما خدمات المالية واالتصاالت  ،العالممن بين األكثر تقييدا  في هي هذه البلدان، الخدمات المهنية وخدمات النقل 

 .مناطق أخرىإلى والتجزئة أقرب 

 في المنطقة العربيةالقطاع حسب  التجارة في الخدمات يةتقييد  -4الشكل 

 
 ,Policy barriers to international trade in services: new empirical "Ingo Borchert, Batshur Gootiiz and Aaditya Mattoo :المصدر

evidence"  (.2)الشكل 

الخدمات  مقدميضد الخدمات األجنبية أو  مميزة التنظيمية اللوائحلسياسات وا تتخذهعلى للمؤشر إلى موقف أكثر تقييدا  األقيم التشير  :ةمالحظ
 األجانب في القطاع المعنّي.

ككّل  التجارة في الخدماتكل من في  يةناحية درجة التقييدمن  ا  واسعتباينا  المفردة البلدان العربية تباين ت -24
تتخذ ، على المستوى اإلقليمي المقارنة معتماشيا  و (.4الشكل ) ختلفةالملقطاعات الفرعية وكذلك في التجارة في ا

في خدمات القطاع غير أن معظم الخدمات. فيما يتعلق بأكثر تقييدا  المفردة موقفا  بلدان مجلس التعاون الخليجي 
قطاع الخدمات الفرعي األكثر هي . والخدمات المهنية واليمن الجزائر تليه المنطقةاألقّل تقييدا  في هو المغرب 

مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واألردن وتونس ولبنان بما في ذلك تقييدا  في أغلبية البلدان العربية، 
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ارة. وخدمات النقل في حواجز أمام التجأكبر القطاع االتصاالت ، يواجه الكويتو مان وقطرع  وفي واليمن. 
 هي األكثر تقييدا . الجزائر والخدمات المالية في البحرين

ا   في المنطقة العربية التجارة في الخدماتعزيز تآثار  -ثالثا

في بلدان عربية  التجارة في الخدماتنتائج تحليل تأثيرات المسارات البديلة لتحرير  القسميعرض هذا  -25
أقدمت على إدراج الخدمات في هي إن المنطقة العربية  ة فيبلدان مختلفلبحث الفوائد والتكاليف فيمختارة. 
سياق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أو مع االتحاد  فيا من طرف واحد، أو ، إمالتفضيلية التجاريةها اتفاقات

بين االتحاد األوروبي عليها التفاوض يجري  سياق اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة التيفي األوروبي 
في تقرير تقييم التكامل االقتصادي العربي لعام خدمت للمرة األولى واست  ّورت وقد ط  عربية. البلدان د من الوعد
، على وجه التحديدو. التجارة في الخدماتدمج تقييم بعض السيناريوهات المحتملة للتقنيات وأدوات متنوعة  2017

مت  ّمِ منطقة التجارة في إطار تحرير التجارة في قطاع الخدمات، لاآلثار التقريبية لتقييم نماذج محاكاة مجموعة ص 
على والمباشر على تدفقات االستثمار األجنبي  ،الحرة العربية الكبرى واتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة

 .غازات الدفيئةالفقر وتوزيع الدخل وانبعاثات على والعمالة حسب الجنسين 

 التجارة في الخدمات مفاوضاتأولويات وتحديات بشأن  -ألف

 متعددة األطراف( مأ جماعيةم إقليمية أم األشكال التي تتخذها )ثنائية أمهما كانت االتفاقات التجارية،  -26
الجانب تحويل اإلصالحات المستقلة األحادية كما أنها وسيلة ل. العالمية حاسمة األهمية للمشاركة في سالسل القيمة

ترسيخ فيما لم يحدث خالل األزمة هذا التجلّت أهمية وقد . وملِزمة قانونا  لإلنفاذ ، قابلة فيها ةال رجع إلى التزامات
ن البلدانكوص منظمة التجارة العالمية دون االلتزامات المتعهد بها في حالت عندما ، 2009-2008 في الفترة المالية

 .إلى الحمائية

وقد التزمت جميعها بتطبيق  .(1)أعضاء في منظمة التجارة العالميةثالثة عشر  ،عربيةالبلدان من بين ال -27
 ،، هي األعماليا  بنود االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، حيث تتوّزع الخدمات على اثني عشر قطاعا  إجمال

والسفر،  ،السياحةوالصحة، والخدمات المالية، والبيئة، والتعليم، والتوزيع، والبناء والهندسة، واالتصاالت، و
 .غيرهالنقل ووالترفيه والثقافة، و

تكشف االلتزامات التي قطعتها البلدان العربية بموجب االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات عن حذرها  -28
التزامات مستوى ودرجة ها أقل من اتالتزاممستوى ودرجة ف، التجارة في الخدماتمن المضي قدما  في تحرير 
بحث في القيود المفروضة على الخدمات في البلدان العربية ضمن إطار اليؤدي والبلدان النامية بشكل عام. 

 العربية للبلدان يمكن التي التدابير من واسعة مجموعة هناكو .مشابهاالتفاقات التجارية اإلقليمية إلى استنتاج 
 العميقة الحرة التجارة واتفاقات الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة من كل يوفر وقد. أسواقها لفتح اتخاذها

                                                

 العربية والمملكة والمغرب ومصر والكويت قطرجيبوتي وع مان وو وتونس والبحرين المتحدة العربية اإلماراتاألردن و (1)

 اليمن.و وموريتانيا السعودية
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 داخل الحدود، عبر واالستثمار التجارة وإطالق الخدمات سياسات إلصالح أحدهما اآلخر كملين يمسار والشاملة
 .خارجه ومع اإلقليم

منطقة التجارة الحرة في إدراج التجارة في الخدمات حول رعاية جامعة الدول العربية بالمفاوضات أما  -29
اتخاذ قرار  بإجراء أول دراسة حول هذا الموضوع. ب، 2001بدأت فعليا  في آذار/مارس فقد  ،العربية الكبرى

إلى المبادرة أشار مشروع اتفاقية، في قرار  على  2002دورتها الرابعة عشرة في عام في القمة العربية صادقت و
االقتصادي  المجلسوافق و. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىفي إدماج التجارة في الخدمات حول اللبنانية 

دعا الدول العربية إلى إطالق ومشروع االتفاقية وأقره؛ ى عل 2004عام في واالجتماعي لجامعة الدول العربية 
"جولة بيروت للمفاوضات حول ة مفاوضات ع ِرفت باسم مفاوضات حول جداول االلتزامات في إطار جولال

، 2017مطلع عام  في وانتهت ما  عا 12 المفاوضات استمرتوقد تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية". 
تسع دول هي: اإلمارات العربية المتحدة والسودان لفي االجتماع الختامي الموافقة على جداول التزامات وتمت 
البلدان لبنان، و باستثناء السودانو .والمملكة العربية السعودية واليمن والمغرب ومصر مان ولبنانوع   وقطر

التجارة في أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وسبق لها أن قّدمت تعهدات بتحرير الموقّعة على االتفاقية 
وسياسات تجارية منفتحة نوعا  ما  ا  يعتمد نظمفهو لبنان خصوصيته بعض الشيء، ل. لكّن كبيربقدر  الخدمات

 .مع أنه لم ينضّم بعد إلى منظمة التجارة العالمية ،أخرىبلدان عربية مع مقارنة بال

أجرى االتحاد األوروبي ومنظمات أخرى تقييما  آلثار اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة بين االتحاد  -30
غير أّن إدماج التجارة في قطاع الخدمات ضمن منطقة  .(2)مصرو األوروبي وكّل من األردن وتونس وليبيا
االقتصاد الكلي وأداء كل من على بعيدة المدى  تَبِعاتيترتب عليه من التجارة الحرة العربية الكبرى، مع ما قد 

ازن نماذج التوعلى  للبلدان الخمسةتستند جميع عمليات التقييم التي جرت وّي بلد. يقيّم حتى اآلن ألالقطاعات، لم 
أسواق الخدمات في تنافسية الترّكز على زيادة التي  عدة قطاعات وبلدانوالشاملة لية يكالعام القابلة للحوسبة الدينام

 في مجاالت معيّنة. (3)يعات األوروبيةالتشروتحرير تدفقات االستثمار عبر الحدود، باإلضافة إلى اعتماد مجموعة 
الدراسات حول اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة على المستوى أجريت بشكل منفصل ، باإلضافة إلى ذلكو

، غير آخذة  باالعتبار الخطط أساسخط ك الوضع الراهن في البلدان الشريكةاتخذت أنها القطري الموجودة، أي 
أنه ، إذ ا  يرئيس ا  ذلك قصوريشّكل الرامية إلى تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو أّي اتفاق آخر. و

                                                

حول تقييم تأثير االستدامة التجارية لدعم مفاوضات اتفاقات  Ecorysالرجوع إلى التقارير التي نشرتها الشركة االستشارية  (2)

التجارة الحرة العميقة والشاملة بين االتحاد األوروبي وكل من األردن 

https://www.researchgate.net/publication/303298905_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiat(

, 2014)ions_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Jordan  وتونس

https://www.researchgate.net/publication/303299002_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiat(

, 2013)_the_EU_and_Tunisiaions_of_a_DCFTA_between  ومصر

Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiathttps://www.researchgate.net/publication/303299021_Trade_(

, 2014)ions_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Egypt  والمغرب

https://www.researchgate.net/publication/303298910_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiat(

, 2013)ions_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Morocco ؛Trade Sustainability Impact European Commission, 

Assessment (SIA) of the EU‐Libya Free Trade Agreement (2009). 

 .األوروبي االتحاد أعضاء لجميع الملزمة المشتركة وااللتزامات الحقوق مجموعةالتشريعات األوروبية هي  (3)

https://www.researchgate.net/publication/303298905_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Jordan
https://www.researchgate.net/publication/303298905_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Jordan
https://www.researchgate.net/publication/303299002_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Tunisia
https://www.researchgate.net/publication/303299002_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Tunisia
https://www.researchgate.net/publication/303299021_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Egypt
https://www.researchgate.net/publication/303299021_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Egypt
https://www.researchgate.net/publication/303298910_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Morocco
https://www.researchgate.net/publication/303298910_Trade_Sustainability_Impact_Assessment_in_support_of_negotiations_of_a_DCFTA_between_the_EU_and_Morocco
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=L1hvTTNJxCC6ZBh4ZLGYwJF2Gq16DJh0vKh0sQPT1HJ6QxvHcxhy!1601440011?documentId=3999
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=L1hvTTNJxCC6ZBh4ZLGYwJF2Gq16DJh0vKh0sQPT1HJ6QxvHcxhy!1601440011?documentId=3999
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على المنافسة بين البلدان غير األوروبية زيد تقد التي  خرىاألبلدان الهمل اإلصالحات اإلضافية وردود فعل ي
 .البلدان الشريكة مبالغ  فيهاالتي يمكن أن تجنيها الفوائد ولذا فإن تقديرات سوق االتحاد األوروبي. 

بلدان المكاسب على مستوى الناتج المحلي اإلجمالي بين الأّن أعلى ه تتوقع دراسات األثر المذكورة أعال -31
المحلي على  جمالياإل يسّجل ناتجهاقد ؤول إلى تونس، التي يومصر والمغرب( س تونس وليبياو )األردن ةالخمس

عن ود التجارة التي تقيِّ التعرفية التدابير غير ض عن خف ا  ئة، ناجمة أساسافي الم 7.4المدى البعيد زيادة  بمقدار 
توقع الخدمات في تونس في   نتاجإرات المقّدرة على مستوى التغي  أكبر  االزراعية. أمعلى التجارة فات يخفض التعر

ئة(، الذي تتّركز فيه نسبة عالية من العمالة ذات المهارات العالية اي المف 42+طرأ على قطاع النقل الجوي )يأن 
فرضيتين تقوم على تونس على مستوى االقتصاد الكلي تحققها توقّع أن التي ي  المكاسب الكبيرة غير أن والمتوسطة. 

التحاد األوروبي، وأن تستوعب لهما: أن تلقى الصادرات التونسية ترحيبا  أكبر في األسواق الزراعية  ،اثنتين
 نتائج ليالتا الجدول يلخصو. التي ستتقلصالعّمال الذين يفقدون وظائفهم في القطاعات التي ستتوسع القطاعات 

 .الخمسةاألثر للبلدان  دراسة

 فاقات التجارة الحرة ات إطارفي العربية اتفاقات البلدان نتائج دراسات أثر 
  األوروبي االتحاد مع العميقة والشاملة

 البلد

مكاسب الناتج 
المحلي 
 رأسباب التغي   رات القطاعية المتوقعةالتغي   اإلجمالي

 واألغذية الزراعة قطاعي في انخفاض +1.8% مصر

 الصناعية المنتجات إنتاج هامشية في زيادة

 الجوي النقل المضافة لخدمات القيمة زيادة

 لألعمال التجارية وتكنولوجيا المضافة القيمةانخفاض 
 واالتصاالت المعلومات

 في التعرفية غير التدابير في تخفيضات
 السلع تجارة

 والتبغ والمشروبات واألغذية الزراعة قطاعاتضعف ست +2.1% األردن

 والمطاط والكيماويات األخرى التحويلية الصناعاتستشهد 
 اإلنتاج في كبيرة زيادة والبالستيك

 التعرفية غير التدابير في تخفيضات
 التعريفات بعض وانخفاض

 التجارية الحواجز في تخفيضات المال رأس لتراكم أسرع وتيرة واالبتكار، االستثمار تعزيز +6% ليبيا

 قطاع في %50+: الصناعية القطاعات في كبيرة زيادات +1.5% المغرب
 "أخرى أجهزة" في %71+ ؛"السيارات"

 عبر الواردات زيادة الخدمات؛ صادرات في انخفاض
 (األولية الطاقة باستثناء) القطاعات

 السلع في أسواق تنظيمي تقارب

 الزراعي األوروبي االتحاد سوق كونتس %42+: الجوي النقل +7.4% تونس
 المتسعة القطاعات وستستوعب مفتوحة
 أخرى قطاعات في الوظائف فقدان

بين االتحاد مفاوضات الحول تقييم أثر االستدامة التجارية لدعم  Ecorysيكوريس إالشركة االستشارية ّمعت من تقارير نشرتها : ج  المصدر
اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة مع في إطار  (2013)والمغرب  (2014)ومصر  (2013)وتونس  (2014)وكل من األردن األوروبي 

 European Commission, Trade Sustainability Impact ومن ؛(في هذه الوثيقة 11ص.  2)الرجاء النظر إلى الحاشية  االتحاد األوروبي

Assessment (SIA) of the EU‐Libya Free Trade Agreement (2009).                                                                                                              

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=L1hvTTNJxCC6ZBh4ZLGYwJF2Gq16DJh0vKh0sQPT1HJ6QxvHcxhy!1601440011?documentId=3999
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=L1hvTTNJxCC6ZBh4ZLGYwJF2Gq16DJh0vKh0sQPT1HJ6QxvHcxhy!1601440011?documentId=3999
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على بلدان ثالثة، بما فيها بلدان أطراف في منطقة التجارة الحرة العربية  ا  سلبيأثرا  جميعها الدراسات تجد  -32
الدراسات أّن بين باإلضافة إلى ذلك، تور مسار التجارة واالستثمار. تغي  إلى ا  الكبرى. ويعود السبب في ذلك أساس

مع سياسات االتحاد األوروبي.  ا  حاسم تقاربتحقيق مكاسب إجمالية على مستوى الرفاه االجتماعي سيتطلّب بشكل 
لصحة التنظيمية لتبني اللوائح عتماد الحواجز التقنية التي يفرضها االتحاد األوروبي على التجارة وفمن شأن ا
 السوق، األقّل كفاءة  على الخروج منالمنتجين يجبر سيؤّدي حكما  إلى زيادة كلفة اإلنتاج، ما أن النباتية والصحة 

 رفع إلى الكلفة، ارتفاع نتيجة مضطرين، أنفسهم ليجدوا التكاليف استيعاب منكفأ األ المنتجون سيتمّكن فيما
 ،(الصافية الخسارة أو) الصافي الربح سيحّدد ما اأم. سواء حد على التصدير وأسواق المحلية األسواق في األسعار

 .جودة أرفع منتجات على للحصول المزيد لدفع المستهلك استعداد مدى فهو

 التجارة اتفاقية لتنفيذ االقتصاديةاآلثار  حول الدراسات هذه نتائج أن على الضوء تسليط المهم منغير أن  -33
 نتائج تعكس وال أنفسهم المؤلفون صاغها محددة سيناريوهات تعكس األوروبي االتحاد مع والشاملة العميقة الحرة
 األوروبي االتحاد من كلقوم يالعربية، بلدان بعض المع  الفنية المفاوضات تقدم مع اليوم،و. مفاوضات أي
على جديدة  تقييمات إلجراء العروض هذه استخدام يمكنو. ثةومحدّ  تفصيلية عروض صياغةبالبلدان المعنية و

 .اتالسياس نحو توجها   وأكثرككل نطاق االقتصاد 

 المستدامة التنمية وأهداف الخدمات في التجارة تحرير -باء

في تحقيق فعال تقوم بدور تشّكل التجارة في الخدمات ركيزة أساسية للتجارة العالمية اليوم ويمكن أن  -34
كافة قطاعات على  االتفاق العام حول التجارة في الخدماتينطبق  ،المبدأمن حيث و. أهداف التنمية المستدامة

مثل  ،الهيئات الحكومية بشروط غير شروط السوقوفرها تالتي  خدمات، هما الإثنينقطاعين  باستثناءالخدمات، 
 حقوق على تؤثر التي واإلجراءات، الصحة والتعليمك وغيرها من الخدمات العامة خطط الضمان االجتماعي

 .(4)الحقوق هذه بممارسة مباشرة المرتبطة الجويالنقل  وخدمات

 الهدف تحقيقعلى و االقتصادي النمو علىأقوى  ا  تأثير الخدمات في التجارة تحريرل أن على أدلةهناك  -35
 أسباب بين من ،ذلك عودوي .(5)نسبيا   بالفعل تحقق الذي السلع، تجارة تحريرلمما أهداف التنمية المستدامة  من 8

وهي ميزة ينفرد بها  ،التجارة في الخدمات في( يد العاملةال/المال رأس) اإلنتاج عواملسهولة حركة  إلى أخرى،
 من 4 الهدف تحقيق فييا  رئيسرا  دو التعليمية الخدمات في التجارةؤدي ت قد ذلك، إلى باإلضافةو. القطاع هذا

 أفضل نوعية  تعليمحصول على لا إمكانية ضمان خالل من( الجيد التعليم) المستدامة التنمية أهداف
 ،(6)2017 أهداف التنمية المستدامة لعامولوحات معلومات مؤّشر لتقرير تبعا  و. (تكلفة أقلخدمات تعليم  أو/و)

الجزائر تحتّل و، اإلجمالي مؤّشر أهداف التنمية المستدامةعلى قائمة  المراتب الوسطىالبلدان العربية في تقع 
موريتانيا واليمن والسودان أسفل المراتب. حتل ، بينما تالعيّنةلها شمتبلدا   157من بين  64المرتبة  ،أعلى المراتب

                                                

(4) https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm#3. 

(5) Aaditya Mattoo, Robert M. Stern and Gianni Zanini, eds., A Handbook of International Trade in Services 

(Oxford, Oxford University Press, 2008).                                                                                                                                  

(6) Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards Report 

2017: Global Responsibilities - International Spillovers in Achieving the Goals (New York, 2017).                                         

https://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm#3
http://documents.worldbank.org/curated/en/568351467995816402/pdf/105324-PUB-Box394886B-PUBLIC-978-0-1992-3522-3.pdf
http://sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf
http://sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf
http://sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf
http://sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf
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منطقة أن تعطي األولوية يتعين على ال هوالتحديات المعروفة، أنّ أوجه التعرض للمخاطر ضوء في ويرى التقرير، 
دارة اإلاألمن الغذائي والزراعة المستدامة وقضايا تشمل  ن، اللذين يعالجا6و 2التنمية المستدامة  يلتحقيق هدف

 مستدامة لموارد المياه.ال

في ِعداد المجاالت جميعها لمناخ ر اوالتخفيف من حدة آثار تغي  العمل توفير فرص المساواة بين الجنسين و -36
، في هذه المجاالت الخدمات في تخفيف بعض الضغوطفي تجارة القد تسهم وإحراز تقّدم فيها. التي يتعين لّحة الم  
قد توّسع  إذأيضا  تمكين المرأة، تشجع قد كما للبيئة. صديقة التكنولوجيا الونقل  حركة اليد العاملةمثال  ع تشجّ إذ 
قد تساعد التجارة و في كثير من البلدان العربية )وبلدان أخرى(.النساء التي تهيمن عليها وهي الخدمات تجارة ال

تنامي في ذلك نعكس يكما خدمات الرعاية الصحية، عولمة في الخدمات أيضا  على تحسين مستوى الصحة، مع 
ا  سّكان بلدان نامية تعاني ضعفأن ات تحرير التجارة في الخدميعني حركة العاملين والمستهلكين عبر الحدود. و

يتوقّف ذلك و المنتجات والخدمات المبتكرة المقّدمة في بلدان أخرى.من يستفيدوا  قدالرعاية الصحية قطاع  في
 .ةبيئة تنظيمية مؤاتيوجود على أيضا  

ا   يةوالتوصيات السياسات االستنتاجات -رابعا

بعض  يليما  وفي ،حد ما في سياسات وأنظمة التجارة في الخدماتإلى ا  موقفا  تقييديالبلدان العربية  تتخذ -37
 لتعزيز التجارة في الخدمات وتعميق العالقات بين البلدان العربية واالتحاد التوصيات السياساتية المهّمة 

المنظمات أدوار على كما الضوء على أدوار الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويسلط األوروبي 
 .الدولية واإلقليمية

اتفاقات التجارة اإلقليمية أداة مهّمة للدفع قدما  ببرامج التكامل العميقة. وتحتوي اتفاقات التجارة اإلقليمية  -38
المشتريات الحكومية وتحسين مناخ األعمال للمستثمرين المحليين  بإجراءاتتتعلق والتزامات  ا  أحكام حدثاأل

االستثمار علقة بالتجارة وإلجراءات المتافي أحيان كثيرة، تكون مع ذلك، لفكرية. والدوليين وحماية حقوق الملكية ا
يشدد ما  ،ذات طبيعة محلية ،وفي سالسل القيمة العالمية بصورة خاصة ،لتحفيز المشاركة في االقتصاد العالمي

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقات في يفترض و. من خالل إصالحات محلية حادياألأهمية العمل على 
ق تكامل أعمق بينما يستمّر التقّدم على يتحقلوسيلة أن تكونا وروبي مع االتحاد األالتجارة الحرة العميقة والشاملة 

 المستوى المتعدد األطراف.

عبر ات يم الخدمحواجز التجارة واالستثمار والتقدم في التكنولوجيا إلى خفض تكاليف تقدانخفاض أّدى  -39
غير أنه الصناعات التحويلية. في اإلنتاج، بما في ذلك في في التجارة و ا  برز كثيرأالحدود وإلى دور للخدمات 

التي ة يسيالرئالخدمات بعض ومن بين . كبيرةحواجز  قطاع الخدمات في بعض البلدان العربيةتزال هناك في  ال
تكنولوجيا المعلومات ، بسالسل القيمة العالميةترتبط وة عالميجهات فاعلة أن تنافس لشركات محلية بها يمكن 

منطقة أن توفّر يفترض واللوجستيات. والنقل خدمات والخدمات المالية و ات،اإلمدادسل إدارة سالو، واالتصاالت
 .الخدماتمثل هذه لتحرير حافزا  التجارة الحرة العربية الكبرى 

المعايير الطوعية العامة والخاصة، من بين العتراف المتبادل أو التقارب ا ضافة إلى ذلك، من شأنباإل -40
خالل إرشادات توجيهية وطنية أو دولية، أن يساعد البلدان العربية على المضّي قدما  نحو تعميق عالقاتها التجارية 
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وروبية المتوسطية فرصة فيما بينها ولكن أيضا  مع شركائها األساسيين مثل االتحاد األوروبي. وتشكل الشراكة األ
لتقريب المعايير في البلدان العربية من معايير البلدان المتقّدمة. كما تشكل اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة 

 .التحسينات عمليتقوم بمالي كي دعم من خاللها إلى لبلدان العربية المعنية افرصة يمكن أن تسعى 

دعم . وبمقدور اإلسكوا الجهات الفاعلةكثير من من فعّالة تحرير التجارة في الخدمات مشاركة  يقتضي -41
وفر تيمكن أن و ،التجارة في الخدماتومساعدة الدول في االختيار بين خيارات تحرير ي اإلقليمتكامل تعزيز ال
تدفع قدما  بطريقة  في الخدمات التجارةللحوار بين أصحاب المصلحة لوضع وتنفيذ استراتيجيات لتحرير  منبرا  

 .تحقيق أهداف التنمية المستدامةب

----- 
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