
17-00566 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/9 

26 September 2017 

ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنميةالمعنية بلجنة ال
 )تحرير التجارة الخارجية( ية عشرةداحالدورة ال
 2017تشرين الثاني/نوفمبر  28-27بيروت، 

 األعمال المؤقت من جدول 11البند 

 االتفاقات التجارية الدولية العمالقة وتداعياتها على الدول العربية

 زـموج

والشراكة في التجارة واالستثمار عبر المحيط األطلسي  (TPP)ستكون الشراكة عبر المحيط الهادئ 
(TTIP)  من أهم االتفاقات التجارية العالمية إذا ما اعُتمدت، لما لها من تداعيات على االقتصاد العالمي بصفة

 عامة وعلى العديد من الدول النامية بصفة خاصة.

متحدة واالتحاد األوروبي، لن تتأثر الدول العربية ، وهو شراكة بين الواليات الTTIP في ما يتعلق باتفاق
هيكل التجارة الخارجية بين الدول العربية من  بشكل ملموس في حال اعتماده، وذلك نظرًا لالختالف في

ن اعتماد دول ال أن التحدي األبرز قد ينتج عإمن جهة أخرى.  جهة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة
دة حاليًا، عتَماالتحاد األوروبي والواليات المتحدة معايير صحية وفنية للواردات أكثر صرامة من المعايير الُم

ال سيما وأن المواصفات أو المعايير الفنية والصحية أصبحت من أهم القيود غير الجمركية على الواردات 
الذي كانت تتميز به قبل إطالق منظمة التجارة العالمية في  بعد أن فقدت التعريفات الجمركية الدور الحمائي

 .1995عام 
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دولة متقدمة ونامية مطلة على المحيط  ةعشر ىحدإ، وهو شراكة بين الواليات المتحدة وTPPأما اتفاق 
الهادئ، فإن آثارها ستكون أعمق وأكثر سلبية على االقتصادات العربية، ألن الدول النامية األعضاء في 

راكة تتميز بهيكل صادرات نحو السوق األمريكية شبيه بهيكل صادرات العديد من الدول العربية، خاصة الش
في قطاعات النسيج والجلود والمالبس. لذلك، ستكون دول عربية غير نفطية عديدة، وخاصة مصر وتونس 

يد من سالسل القيمة اق، حيث ستفقد نصيبها الحالي في العد، من أكثر المتضررين من هذا االتفوالمغرب
التي ستتمكن من الولوج إلى األسواق األوروبية واألمريكية بسهولة أكبر إما من  TPPالعالمية لفائدة دول 

خالل التجارة المباشرة أو من خالل تراكم المنشأ، وهذا ما يستدعي إعداد دراسات فنية على المستوى 
 .TPPن اتفاق القطاعي وعلى مستوى الدول التي قد تتضرر مباشرة م

وتعرض هذه الورقة أهم بنود هذين االتفاقين والتحديات التي قد تواجهها االقتصادات النامية، ومنها 
 TPPبأن الواليات المتحدة األمريكية قد انسحبت من اتفاق  ًااالقتصادات العربية، في حالة اعتمادهما، علم

إلى النظر في هذا التقرير إلبداء الرأي وتقديم  وممثلو الدول األعضاء مدعوون ز التنفيذ.قبل دخوله حّي
 المقترحات.

 المحتويات
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 الفرص والتحديات التي سيطرحها االتفاقان على اقتصادات الدول النامية -ثالثًا
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 9 34-22  ................... الفرص والتحديات على اقتصادات الدول النامية عمومًا -ألف
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 ةقدمـم

 ىحدإبين الواليات المتحدة و (Trans-Pacific Partnership-TPP)شراكة المحيط الهادئ عتبر اتفاق ُي -1
 على المستوى الدولي اتفاقات التجارة الحرة طموحًا من أهم  دولة متقدمة ونامية مطلة على المحيط الهادئ ةعشر

في نيوزيلندا كملت بنوده اسُت ، الذيTPPاتفاق  (.)االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارةبعد اتفاق الغات 
ز التنفيذ حال اعتماده دخل حّييمن المفترض أن كان  ،فاوضاتبعد سبع سنوات من الم 2016شباط/فبراير  4في 

ستحوذ . وت2017عام منه في أوائل انسحبت الواليات المتحدة األمريكية  ولكن ،من برلمانات الدول األعضاء
جمالي إمن  مائةفي ال 40وحوالي  ،من سكان العالم مائةفي ال 11.4 على TPP شملها اتفاقيمجموعة الدول التي 
هدف االتفاق إلى ي. ويةتجارة العالمالتمثل تجارتها الخارجية في السلع والخدمات ثلث و ،(1)الناتج المحلي العالمي

تحقيق تكامل اقتصادي شامل عبر حزمة من االلتزامات تشمل رفع القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة 
تجارة األدوية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونسان، إلحقوق اوالحوكمة الرشيدة، وحماية البيئة، والبينية، 

 معايير أسواق العمل، وتطوير التعاون بين الدول األعضاء في العديد من والحكومية،  شفافية المشترياتو
 القضايا األخرى.

 (Transatlantic Trade and Investment Partnership-TTIP)شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي أما  -2
بشأنه في عام المفاوضات  تانطلقللتجارة الحرة بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي. وقد  مقترح اتفاقفهي 

 2016عام ة من األشهر األخير فقد شهدتدارة األمريكية في استكمال المفاوضات، إل. وبالرغم من رغبة ا2013
وفي الواليات عدة وروبية أة في دول بالحمالت االنتخابي ًةمتأثر تمامًا تتوقفأن لى إالمفاوضات  قفي نس تراجعًا

من إجمالي الناتج المحلي ئة افي الم 60على  معًاوتستحوذ دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة  المتحدة.
مما  ،(2)لخدماتفي امن التجارة العالمية  ئةافي الم 42السلع و فيمن التجارة العالمية  ئةافي الم 33والعالمي 

 على االقتصاد العالمي. اكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي إذا ما اسُتكملت لشر التأثير المحتملر أهمية ظِهُي
التنظيمي؛ على ثالثة مواضيع أساسية هي: الوصول إلى األسواق؛ والتعاون بشأنها زت المفاوضات وقد رّك

 والقواعد أو المعايير.

الفرص التي قد تنتج التحديات و برزأالشراكتين وهم بنود هاتين اًل ألوتحلي عرضًاورقة هذه ال ضمنتوت -3
 خاصة. ورةبصات العربية ا على االقتصادمومدى تأثيرهإذا ما اعُتمدتا، عامة  ورةا بصمعنه

 (TPP) الشراكة عبر المحيط الهادئ  -أواًل

تفاق شراكة ال يشكل توسيعًا هوفي العالم. والتجارة الحرة طموحًا  من أكثر اتفاقات TPP عتبر اتفاقُي -4
الذي  (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)االستراتيجية االقتصادية  المحيط الهادئ

. 2006عام ودخل حّيز التنفيذ في  2005عام  فيتم توقيعه وسنغافورة ونيوزيلندا وتشيلي وبروناي كان يضم 
التعاون في  وتعزيز الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين الدول األعضاءوكان هدفه األساسي إلغاء الرسوم 

تباعًا وسياسات المنافسة. وقد انضمت  ،وحقوق الملكية الفكرية ،خرى من أهمها معايير العملعديدة أجاالت م
وماليزيا  ،2008 عام نام والبيرو في تيستراليا وفيأالواليات المتحدة و دول أخرى إلى المحادثات بشأن توسيعه:

                                                                 

 .(2016) ،البنك الدوليقاعدة بيانات  (1)

 المرجع نفسه. (2)
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مشروع يصبح عدد الدول المشاركة في ل ،2013عام  واليابان في ،2011عام  وكندا والمكسيك في ،2010عام  في
 ستراليا.أكا الشمالية والجنوبية وآسيا ويأمرمن دولة مطلة على المحيط الهادئ  12 االتفاق الجديد

العتبار اهتمامات األجيال افي معايير جديدة للتجارة العالمية وتأخذ لى وضع إ TPPشراكة تهدف و -5
 التالية:هي خصائص  بخمس تتميز. وللدول األعضاء القادمة

إلغاء أو تخفيض كافة القيود  تنص الشراكة علىحرية الوصول الشامل إلى األسواق: ضمان  )أ( 
 ،وكذلك تدفق رؤوس األموال واالستثمار ،دماتالجمركية وغير الجمركية في كل مجاالت التجارة من سلع وخ

  هدف تحسين مناخ األعمال وتشجيع االستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل وتحسين رفاهية سكانذلك بو
 ؛الدول األعضاء

العمليات و يةنتاجإلاطوير القدرات إلى تسهيل ت الشراكةأسلوب قطاعي لاللتزامات: تسعى  اعتماد )ب( 
 ؛تهاكفاء عزيزوتالتجارية من خالل رفع القيود على التجارة البينية 

نتاجية والتنافسية من إلعلى االبتكار وزيادة ا الشراكةالتصدي للتحديات الجديدة للتجارة: تشجع  )ج( 
 دور مشاريع القطاع العام في االقتصاد العالمي؛تعزيز القتصاد الرقمي وبادفع الخالل 

عناصر جديدة لضمان استفادة كل الدول األعضاء،  الشراكة تضمن اتفاقيالتجارة الشاملة: يل تسه )د( 
من خالل التزامات واضحة  ، وذلكالعالمية حجمها في التجارةأو  بغض النظر عن مستوى تقدمها االقتصادي

التزامات محددة لبناء و الشراكة، هذه الفرص التي توفرهاواستفادتها من تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ل
 ؛القدرات في التجارة

 نموذجًاتصبح الشراكة ل: تسعى اإلقليمي على المستوى العالميمل لتكاالتطوير  تأسيس نموذج (ه) 
 .متنوعة متفاوتة ومتباعدة جغرافيًالتضم اقتصادات نها مصممة ألقليمي للتكامل االقتصادي اإل جديدًا

اتفاقات منظمة التجارة العالمية واتفاقات  ال سيماوالتجارية بقية االتفاقات العالقة مع  TPPيحدد اتفاق و -6
اإلقليمية االتفاقات التجارية  مععلى عدم التعارض  ، مع التأكيدالتجارة الحرة بين الدول األعضاء وبقية دول العالم

 .ثنائيةالمتعددة األطراف أو ال ءسوااألخرى 

ز التنفيذ حال اعتماده من برلمانات الدول األعضاء، غير أن حّي TPPوكان من المفترض أن يدخل اتفاق  -7
أعاد مستقبل العالقات التجارية بين الواليات المتحدة قد  2017انسحاب الواليات المتحدة منه في أوائل عام 

قد يعتمد العمالقان  والصين الى المربع األصلي من التنافس والتدافع. ونتيجة للقرار األمريكي باالنسحاب،
وعلى مفاوضات جولة  تداعيات على مستقبل االقتصاد العالمي عمومًاتتسبب باالقتصاديان سياسات حمائية جديدة 

 بشكل خاص.لمنظمة التجارة العالمية الدوحة 

 معظم السلع والخدمات، إال أنَّ التفكيك الجمركي على الواردات لن يتم مباشرة  TPP اتفاق يشملو -8
وفي ما يلي لمحة عن أحكام االتفاق بحسب طبيعة السلع. بل سيتطلب فترات انتقالية تتفاوت  هبدء في تطبيقبعد ال

 بشأن عدد من القطاعات.
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 الزراعة )أ(

  TPPفي اتفاق  الزراعة، الذي يعتبر من أكثر القطاعات حساسية، ستقوم الدول األعضاء قطاعفي  -9
 مما يؤدي  ،والتدابير المقيدة األخرى على التجارة البينية الزراعيةبإلغاء أو تخفيض الضرائب الجمركية 

إصالح السياسات الزراعية  TPP تشجع شراكةكما  .في المنطقةاألمن الغذائي وتعزيز التجارة  زيادة هذهإلى 
ى تطوير الوطنية من خالل إلغاء دعم الصادرات الزراعية والعمل بالتوازي في إطار منظمة التجارة العالمية عل

المدة  حديدوت ضمان ائتمانات التصديروقواعد خاصة بصادرات الشركات التجارية المملوكة من القطاع العام 
أجل توفير حماية أكبر لألمن الغذائي في الدول األعضاء. كما من المسموحة لوضع قيود على صادرات الغذاء 

  التكنولوجيا الحيوية الزراعية. لمجاوافقت الدول األعضاء على زيادة الشفافية والتعاون في 

 االستثمار )ب(

تتطابق مع القوانين  ،ر الحماية للمستثمرين في جميع الدول األعضاءيتوفبالتزامات  TPP اتفاقيتضمن و -10
آليات مبتكرة للتصدي للعديد  يحدد كما. ى بالرعايةَلاألْوالدول  مقدمتها المعاملة الوطنية ومعاملةاألمريكية وفي 

لية لمصلحة الشركات المحلية في المشتريات يالقيود التفض هاحرية االستثمار ومن تعيقمن العراقيل الجديدة التي 
قواعد االستثمار في الدول األعضاء بشأن التكنولوجيا المحلية. كما يتضمن توضيحات الحكومية أو اعتماد 

باإلضافة إلى ضمانات قوية لسد الثغرات الموجودة حاليًا في نظام  ،والخاصةوتنطبق على الشركات الحكومية 
نافذ حاليًا  ،االستثماربشأن اتفاق  3,200في المنصوص عليه والدول المضيفة  ينزعات بين المستثمرانمتسوية ال

الصحة  تالعلى ضمان حق الدول في إصدار قوانين للمصلحة العامة في مجا االتفاقحول العالم. كما يؤكد 
 .والطاقة واالستقرار المالي وحماية البيئة

 الخدمات )ج(

وصول شركات  أهمية خاصة لتسهيل تجارة الخدمات في جميع أشكالها من خالل تحرير TPPتفاق ا ىَلْوأ -11
عطيت لشركات من تلك التي ُأ فضلواالستفادة من معاملة شبيهة أو حتى أاألعضاء دول الالخدمات إلى أسواق 

الشركات المنتجة للخدمات  تستطيع االتفاق وبموجب هذا. دول العالم التي ترتبط معها باتفاقات تجارة حرةبقية 
على االتفاق نص . كما تسويق منتجاتها في الدول األعضاء من دون االضطرار إلى تأسيس مكاتب في كل دولة

تطوير تجارة المؤثرة على قطاعات جميع التعزيز االلتزامات الحالية وفرض التزامات جديدة في ات لءجراإ
اللتزام بتحرير الخدمات المالية وأسواق التأمين مع حماية حقوق الحكومات في تنظيم القطاع من خالل ا الخدمات

 المالي واتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار وسالمة األنظمة المالية المحلية.

 البيئة )د(

في  االتفاقينص عليها زعات التي انمة قوية تخضع لنفس آلية تسوية الالتزامات بيئي TPPاتفاق فرض ي -12
تفاقات االتطبيق لتسهيل قوانين  اعتمادالدول األعضاء بتطبيق قوانين البيئة المحلية ووالتزام  ،المجاالت األخرى

ينص ز التطبيق. كما حّي تفاقاالحتى بعد دخول في المستقبل توقيعها  المتعلقة بالبيئة التي قد يتممتعددة األطراف ال
على االلتزام الكامل بعدم التنازل عن أو االنتقاص من الحماية التي توفرها قوانين البيئة ألغراض تشجيع  االتفاق

تتصدى لإلتجار  مًاأحكا ن االتفاقتضمَّفي المجهود الدولي لحماية الحياة البرية،  إسهامًاالتجارة أو االستثمار. و
ألفراد أو الهيئات للمراقبة تسمح لآليات  كما اعتمدبالحياة البرية وقطع األشجار وممارسات الصيد غير القانونية. 
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فتح التحريات  وتفرض اللتزامات البيئيةا خرقحكومية بالتبليغ مباشرة إلى حكومات الدول األعضاء عن الغير 
 صالح الخلل.إالالزمة و

 والمالبس المنسوجات (ه)

الواليات المتحدة  ال سيماألهمية المنسوجات في التجارة الخارجية للعديد من الدول األعضاء و ونظرًا -13
لى إلغاء ع TPPاتفاق  نصتعتبر أكبر مستورد للمنسوجات والمالبس في العالم ورابع أكبر دولة مصدرة، التي 

والمالبس والغزول بين الدول األعضاء من أجل  جميع القيود الجمركية وغير الجمركية على تجارة المنسوجات
 :أبرزها ، في ما يلياإلجراءاتخالل مجموعة من من  ذلكو المنطقة،تنافسيتها في أسواق  عزيزت

ضمان قواعد منشأ محلية للغزول المستعملة في صناعة المنسوجات والمالبس بحيث تكون منتجة  )أ( 
 ؛باإلعفاءاتكشرط للتمتع الشراكة في دول  كليًا

سمح والتي ُيالشراكة تحديد قائمة مفصلة بأنواع الغزول واألقمشة واأللياف التي ال تنتج في دول  )ب( 
 ؛من خارج الدول األعضاء مع االستفادة من اإلعفاءاتباستيرادها 

كد من لتأباصارم لشروط االستفادة بالمعامالت التفضيلية والتزام هيئات الجمارك التطبيق الضمان  )ج( 
 ؛جميع الطلبات ورفض كل طلب مشكوك في عدم تطابقه مع الشروط الموضوعة

فرض الضرائب  عضاء بإعادةوضع آلية لتوفير حماية خاصة بالمنسوجات تسمح للدول األ )د( 
 الجمركية على بعض السلع كلما تبين أن نمو الواردات البينية قد ألحق ضررًا كبيرًا باإلنتاج المحلي.

 (TTIP) شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي  -ثانيًا

 بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي (TTIP) شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاقزال ال ي -14
، 2016عام في الربع األخير من  تتوقفبشأنه  2013طلقت في عام أالتي المفاوضات ف. في صيغة مشروع مقترح

 بي ونتائج االنتخابات األمريكية.االتحاد األوروزها القرار البريطاني بالخروج من أبر عدةألسباب سياسية 

القيود الجمركية بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي منخفضة أصاًل بسبب وينبغي اإلشارة إلى أن  -15
ات الزراعية. كما ترتبط على المنتجمركزة الحماية وألن منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في  عضوية كليهما

 تفاقاالمثل  ،الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي بالعديد من االتفاقات التجارية منذ الحرب العالمية الثانية
 ط المجلس االقتصادي عبر األطلسي.األجواء المفتوحة ونشا بشأن

في تسعينيات القرن  دأقد ب يالتجارة الحرة عبر األطلس بشأن اتفاق وكان الحديث عن ضرورة عقد -16
الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي أن الحمائية بين طرفي األطلسي يمكن أْن تكون  أدركت ، حينالماضي

، أي بعد بضع 1995عام في في هذا الشأن ظهرت أول مبادرة فحرة في المستقبل، التجارة للعائقًا أمام أي اتفاق 
عالن عبر األطلسي اإلعت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على وّق سنوات من انتهاء الحرب الباردة حيث

(Transatlantic Declaration) .تكوين مجموعة ضغط من رجال األعمال منها مبادرات من الطرفين  وتال ذلك
الشراكة ، وإقامة 1995في عام  (Transatlantic Business Dialogue)حوار األعمال عبر األطلسي  تسمي
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س المجلس االقتصادي يتأس، و1998في عام  (Partnership Transatlantic Economic)قتصادية عبر األطلسي اال
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل كما أثارت . 2007في عام  (Transatlantic Economic Council) عبر األطلسي

 منظمة التجارة العالمية.لنهيار محادثات جولة الدوحة على ا كرّد 2006عام في االهتمام بالشراكة عبر األطلسي 
لجنة مشتركة من كبار الخبراء أوصت في شباط/فبراير  وروبيأ الطرفان األمريكي واألأنش، 2011عام وفي 
األمريكي الرئيس  بعد دعوةاتفاق شامل للتجارة الحرة بين طرفي األطلسي. وبشأن عقد بالبدء بمفاوضات  2013

أعلن رئيس المفوضية األوروبية  ،االتفاق اوضع تصور لبنود هذإلى  2013في شباط/فبراير أوباما  السابق باراك
 في عقد االتفاق. وتؤكد هذه الخلفية التاريخية أنَّ التفكير  اعن البدء بالمفاوضات الخاصة بهذفي اليوم التالي 

 التكامل االقتصادي  عي إلى تطويرعصارة عقود من الس كاناتفاق شراكة عبر األطلسي لم يظهر فجأة بل 
 عبر األطلسي.

بشأن  النقاش، مواضيع 2016وتصنف الوثائق التي صدرت عن المفوضية األوروبية في تموز/يوليو  -17
وتحتوي آخر  والقواعد. ؛التعاون التنظيميوهي: الوصول إلى األسواق؛  عناوينتحت ثالثة الشراكة المرتقبة 

 توزعت كالتالي:فصاًل،  24مسودة لالتفاق على 

الخدمات، والتجارة في السلع والتعريفات الجمركية،  :فصول(أربعة )الوصول إلى األسواق  )أ( 
بمساعدة الشركات والمصانع على التصدير والحصول على عقود ؛ وُيعنى المشتريات الحكومية، وقواعد المنشأو

النهائية من دول االتحاد األوروبي والواليات حكومية وتشجيع استيراد السلع والخدمات الالزمة إلنتاج السلع 
 ؛المتحدة من خالل آليات لتحديد مصدر السلع

سالمة الغذاء والعوائق الفنية للتجارة، والتعاون التنظيمي،  :(ثنا عشر فصاًلإ)التعاون التنظيمي  )ب( 
األجهزة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسلع الهندسية، ومواد التجميل، والكيماويات، ووالحيوان والنبات، 

 تشجيع التعاون بين المشرعين في كل؛ وُيعنى بالسياراتواألنسجة، والمواد الصيدالنية، والمبيدات، والطبية، 
 ؛والواليات المتحدة دول االتحاد األوروبي

الجمارك وتسهيل التجارة، والطاقة والمواد األولية، والتنمية المستدامة،  :(ثمانية فصولالقواعد ) )ج( 
سياسة وتسوية نزاعات الدولة، وحماية االستثمار وتسوية نزاعات المستثمر، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و

وضع قواعد جديدة تساعد الشركات والفاعلين ب ؛ وُيعنىالمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والمؤشرات الجغرافية
 في تطوير االستثماربودول االتحاد األوروبي على تحقيق األرباح، خاصة االقتصاديين في الواليات المتحدة 

تسهيل الحصول على الطاقة والمواد األولية  هي: ثالث آليات أساسيةمن خالل لشركات الصغيرة والمتوسطة ا
ي تنفق توفير الوقت واألموال التو ؛حماية الملكية الفكرية ومخرجات األبحاث واالبتكاراتو ؛الالزمة لإلنتاج

 ى المعامالت الورقية في الجمارك.عل

 صميمالتنمية المستدامة في  اعتبار بشأنجراءات إ TTIPلى تضمين اتفاق إكما تطرقت المفاوضات  -18
منظومة قانونية تضمن للمجتمع المدني إلزام الحكومات بتعهداتها، ومنظومة متكاملة لحل  ووضعتفاق، اال

 النزاعات بين حكومات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بطريقة يثق بها الجميع.

 منخفضًا بشكل عام ُيعتبرفة الجمركية بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة يمعدل التعر ومع أن -19
 قرابة نصف التجارة البينية للسلع بين ن أل ،بين السلع ًاكبير ًايخفي تفاوت ، فهوئةافي الم 2ال يتجاوز  حيث

 فة يلمستويات من التعرالمتبقية خضع معظم السلع يفي حين  الطرفين ال تخضع ألي رسوم جمركية
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في  350و ،ألحذية والمالبسل مائةفي ال 30لى إتصل و ،لمواد األوليةل مائةفي ال 3وفي المائة  1تتراوح بين 
  .(3)على الفول السوداني مائةفي ال 130وأكثر من  ،لتبغ )مادة أولية(ل مائةال

 وهو ما يفسر ،تتطلب مفاوضات إضافية عدة قضايا ال تزالوبالرغم من التقدم الكبير في المفاوضات،  -20
 :هم الملفات العالقةعرض ألما يلي  . وفيلالتفاق بعض دول االتحاد األوروبيكبير رفض  إلى حد

بمجرد  مًابما أن معظم التعريفات الجمركية ستزول تما :التفكيك الجمركي على التجارة البينية للسلع )أ( 
مما يستدعي،  بًا،في بعض الدول األوروبية ستتأثر سلعدة نتاجية إز التطبيق، فإن قطاعات دخول االتفاق حّي

تتأقلم القطاعات لكي التفكيك الجمركي  لتنفيذروبية، اعتماد فترات زمنية طويلة حسب وجهة نظر المفوضية األو
 ؛فتح األسواق األوروبية بشكل جزئي فقطذلك يعني و ،المعنية مع المنافسة األمريكية المرتقبة

ألهمية هذا القطاع في اقتصادات كل من دول االتحاد األوروبي والواليات  ًانظر :تجارة الخدمات )ب( 
دخول السوق في واجه صعوبات يزال ي ن العديد من قطاعات الخدمات في االتحاد األوروبي الألالمتحدة، و

على وضع قواعد وأحكام تزيل القيود  منهااألمريكية، يسعى المفاوضون األوروبيون إلى تحقيق المكاسب و
دعم وحماية القطاعات الحساسة مثل الخدمات الحكومية، و المشاركة األوروبية في ملكية الشركات األمريكية،

 ؛ر للنوعية والسالمةيوضع معايفي حكومات الحق 

ألفراد حصول اسرعة  تيحر تييإلى وضع معاالمتفاوضون سعى ي :الترخيص والمصادقة )ج( 
الرسمية الالزمة لتقديم خدماتهم في مجاالت التدقيق واالستشارات والشركات على التراخيص أو الموافقات 

 ؛اإلدارية واالستشارات القانونية

قواعد تفصيلية للخدمات التي تعتبر وضع لى إ األوروبيون يسعى المفاوضون :القواعد الجديدة )د( 
مات المالية والخدمات البريدية االتصاالت والتجارة اإللكترونية والخد هاأساسية القتصاد االتحاد األوروبي ومن

بين الشركات  تنافس متساٍو عبرالصادرات األوروبية من هذه الخدمات زيادة هدف ، وذلك بوالنقل البحري
 الشركات؛هذه كية واألوروبية والمساواة في تعامل الحكومات مع ياألمر

لخدمات العامة في قطاعات ا هدد دورين أن االتفاق ون األوروبيويعتبر المفاوض :الخدمات العامة (ه) 
 التعهدتفادت المفوضية األوروبية  ولذلك ،الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية وجمع المياه وتنقيتها وتوزيعها

 ؛لتترك بالتالي لحكومات االتحاد األوروبي حرية اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة الشأنهذا في أي التزامات ب

  كلولذد التنوع الثقافي للدول األوروبية هّدياالتفاق  المفاوضون األوروبيون أنيعتبر  :الثقافة )و( 
اتخاذ حرية للحكومات األوروبية  تركوُت ،التزامات أوروبية في مجاالت السينما والراديو والتلفزيونال 
 ؛تراها مناسبةالتي جراءات اإل

                                                                 

(3) International Trade Center, Trade Map database. 
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للمعلومات  وفر الحماية المطلوبةياق ال االتف يرى المفاوضون األوروبيون أن :حماية المعلومات )ز( 
إزالة األوروبي الجانب طلب  ولذلك ،المعلومات الشخصية بشأنتباين التشريعات األمريكية واألوروبية  بسبب
 ؛ر حماية المعلومات الشخصيةيمعاي

لى تجنب التمييز بين الشركات األمريكية إيسعى االتحاد األوروبي  :المشتريات الحكومية )ح( 
الشفافية في المناقصات  لضمانواعتماد قواعد  واألوروبية في المناقصات على العقود الحكومية في كال السوقين

 ؛في هذا المجال تاحةمعلومات كاملة حول الفرص الم وتوفير

ضمان أحقية السلع في االستفادة من تفكيك التعريفات إلى يسعى االتحاد األوروبي  :قواعد المنشأ )ط( 
االعتبار االتجاهات في تأخذ و ،اعتماد قواعد منشأ مبسطة يمكن فهمها وتطبيقها بسهولةمن خالل ة، الجمركي

 بيق هذه القواعد وتقليص التزوير.من حسن تطتضاعتماد آليات و ،وتشجع االبتكار ،المستقبلية في اإلنتاج

 النامية على اقتصادات الدول تي سيطرحها االتفاقان الالفرص والتحديات   -ثالثًا
 من خارج الدول األعضاء

ثار آعن  ن المعروضين في هذه الوثيقةتفاقياالاالقتصادية لتحرير تجارة السلع في  اآلثارال تختلف  -21
 (trade creation) خلق التجارةبيعرف  ساسيين هما ماوالتي تتأتى من مصدرين أ ،تفاقات التجارة الحرة التقليديةا

وتحويل التجارة  ،قدراتها التنافسية بعد إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية بين الدول األعضاء نتيجة لنمو
(trade diversion) رين أقل كفاءة داخله خارج التكتل إلى مصدِّمن أكثر كفاءة  مصدِّرينتحول التجارة من  أي

قتصر يال  TTIPو TPPاتفاقي كمعظم االتفاقات التجارية الحديثة في تفكيك القيود كن لنتيجة للتفكيك الجمركي. 
 ،وقوانين المنافسة ،البيئةحماية و ،وانتقال العمالة ،واالستثمار ،تجارة الخدماتأيضًا شمل يعلى تجارة السلع بل 

دولة محددة  أصبح قياس آثار هذه االتفاقات على اقتصاد ولذلك، وغيرها. والصفقات العمومية ،والمعايير الفنية
لها هذه االتفاقات والتي أصبحت تشمل معظم السياسات االقتصادية ِخْدب التغييرات التي ُتلتشعُّ ًاشديد التعقيد نظر

عضاء األعلى الدول النامية غير  اناالتفاق ذانه سيطرحهاما يلي أهم التحديات التي  فيو. وحتى الكلية القطاعية
 ة خاصة.وعلى الدول العربية بصفبصفة عامة 

 عمومًاالفرص والتحديات على اقتصادات الدول النامية   -ألف

إلى  ًاإلغاء الحواجز الجمركية حتم سيؤدي، فيه ست دول ناميةعضوية بسبب و TPPما يتعلق باتفاق  في -22
. وقد يشمل تحويل التجارة خارج التكتل إلى الدول النامية داخلهمن الدول النامية  عمن التجارة م متحويل جزء ها

السلع الزراعية والمواد األولية والمالبس ومن أهمها الدول هذه من صادرات  ًا عاليةنسبتشكل  ًا عديدةسلع
متخصصة دراسات  تناولتباقتصاداتها وفرص التنمية المستدامة فيها. وقد كبيرة أضراراً  ُقلِحما قد ُي ،والمنسوجات

 ومنها، داخل دول االتفاق على الدول غير األعضاءوتنسيق المعايير وتوحيدها تأثيرات إلغاء القيود غير الجمركية 
 التي تتمتع بها حالياً بعض الدول النامية واألقل نمواً من خارج دول االتفاق؛ (preference erosion)تآكل األفضليات 

أشارت دراسة لمعهد الدراسات الدولية طار، إلوفي هذا ا دد األطراف.على نظام التجارة العالمي المتع اتتأثيرالو
تأثير تطبيق االتفاق على يجعل مما  ،الدولهذه بين ما  ًاتم حالييأن نصف تجارة دول االتفاق إلى االستشرافية 

لناتج المحلي ااالتفاق على  تأثيرتوقعت الدراسة أن . كما نسبيًا تحويل التجارة لصالح الدول األعضاء محدودًا
 .2030 عام بحلول مائةفي ال 0.1في حدود  ن سلبيًاوسيكجمالي للدول غير األعضاء إلا
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كوريا وتايلند وبعض جمهورية تتضرر اقتصادات دول كمن المتوقع أن ، TTIPما يتعلق باتفاق وفي  -23
دول مع جمالي نتيجة لتقلص تنافسيتها إلمن ناتجها المحلي ا مائةفي ال 0.3ستفقد قرابة  إذالدول اآلسيوية األخرى 

 تتضرر من االتفاق،قد ًا التي الدول األقل نمو من أبرزوالتي تعتبر حاليًا من أكبر أسواقها التصديرية. واالتفاق 
التي تتمتع حاليًا بميزة تفضيلية عالية في قطاعات المنسوجات والمالبس  ،بنغالدش والنيبال وكمبوديا والوس

اعتماد إجراءات  كما أن .(4)ز التنفيذنام حال دخول االتفاق حّي تيلصالح فيهذه القطاعات تتراجع س إذ ،واألحذية
شفافة في العقود الجراءات إلافبقية دول العالم. مع لى تسهيل العمليات التجارية إسيؤدي ة يشفافأكثر تجارية 

واالستفادة من عضاء األوغير تسهيل التجارة الخارجية للدول األعضاء ستزيد الحكومية والتجارة اإللكترونية 
تآكل األفضليات التي تتمتع بها حاليًا بعض الدول النامية وأغلب الدول األقل بما يتعلق  فيو .قفلةأسواق شبه م

كتابة  ، وحتى2013عام منذ  متوقففي الواليات المتحدة د عتَمالُمنظام األفضليات أن لى إشارة إلاتجدر ، ًانمو
 .بعد تم تجديدهيكن قد لم  هذه الورقة

 ،ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع الواليات المتحدة ،دولة نامية ة، تتمتع ثماني عشرهنفس لكن وفي الوقت -24
المناطق ففي إطار اتفاق فة وبدون حصص. يلسوق األمريكية بدون تعرإلى احر الدخول منها البامتيازات تجارية 
األردن وإسرائيل تمتع كل من ي، QIZالمعروف اختصاراً باتفاق  (Qualifying Industrial Zone)الصناعية المؤهلة 

بشكل رئيسي إلى األسواق األمريكية  هامنتجة فيوسلع أخرى لمالبس ا حق إدخالب مصرو والسلطة الفلسطينية
قد تخوف مما عديدة دول نامية في سرائيلية. ويسود إبشرط احتوائها على مكونات  ،فة وبدون حصةيبدون تعر

االتفاق على التزام الدول األعضاء بكل تأكيد رغم  ،ز التنفيذحّي TPPاتفاق يحصل لهذه االتفاقات بعد دخول 
ما يعني أن اتفاقات التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وبقية دول  ،االتفاقات القائمة بينها وبين بقية دول العالم

 التجارية. نتيجة تعميم األفضلياتبصفة غير مباشرة  بلعالم لن تتأثر مباشرة ال

التجارة العالمي  تفاق نظاماال اهذنافس يمن المتوقع أن  وبحسب دراسة لمعهد التنمية الخارجية في لندن، -25
منظمة مفاوضات  فرغيمما قد  ،أخذ مصالح الدول النامية في االعتبارال ي هنأل ة العالميةفي إطار منظمة التجار

إلى األسواق لدول األعضاء التحسين وصول  اًلُبُس TPPاتفاق ويوفر من أية قيمة للدول النامية. التجارة العالمية 
 ،قليميةإلمع تطور االتفاقات ا الوضع تعقيدًا، وقد يزداد األعضاءمن خارج لبي احتياجات الدول النامية يلكنه ال 

 .(5)وضات المتعددة األطراف تعتبر الوحيدة القادرة على تقليص تشوهات التجارة العالميةن المفاأل

تباين شاسع في المواصفات والقوانين بتتسم  فقيرةونامية  متقدمة ودواًل دواًلشمل ي TPPاتفاق  بما أن -26
على  ًايجابإعكس نما ي ،المعاييرب هذه تشعُّؤدي إلى تقليص يقد فهو ة الخارجية، رتبطة بالتجارواإلجراءات الم

كما أن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في الدول نحو الدول األعضاء.  كتلصادرات الدول من خارج الت
فرصة أمام الدول ال يتيحما قد  ،لى زيادة الطلب على االستيراد من داخل وخارج المنطقةإاألعضاء سيؤدي 

 .صادراتها زيادةلالنامية 

واالتحاد بطها اتفاقات تجارة حرة بالواليات المتحدة ترالدول التي باألساس فسيشمل ، TTIPاتفاق تأثير أما  -27
تستفيد من أنظمة األفضليات التجارية الموجهة للدول األقل نموأ. لكن وبصفة عامة، بي والدول التي األورو

                                                                 

(4) Csilla Lakatos, Maryla Maliszewska, Franziska Ohnsorge, Peter Petri, and Michael Plummer, “Potential 

Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership”, Global Economic Prospects (January 2016).                       

(5) Maximiliano Mendez-Parr, “How this week’s TPP trade deal will affect the developing world”, Overseas 

  .wto-countries-developing-affect-deal-trade-ttp-/www.odi.org/comment/9949https:/ Development Institute. Available from 

https://www.odi.org/comment/9949-ttp-trade-deal-affect-developing-countries-wto
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من تربطه بالعديد لتعدد اتفاقات التجارة الحرة التي وذلك  ،أثيرات الممكنة من الجانب األوروبيالتستتأتى غالبية 
بالحفاظ على مصالح الدول النامية في أي اتفاقات  هنفس في الوقت لزٌمدول وأقاليم العالم. لكن االتحاد األوروبي ُم

"على االتحاد  تنص أنالتي  (2009)لشبونة  معاهدةمن  208مع المادة  وذلك تماشيًا ،يعقدها مع بقية دول العالم
 ."االعتبار األهداف التنموية في سياساته التجارية التي يمكن أن تؤثر على الدول الناميةفي أن يأخذ 

  TTIPالتفاق  على الدول الناميةاآلثار المحتملة حول قياس  2015عام  في أجريتدراسة  فيو -28
فات الجمركية على التجارة البينية للسلع بين يلغاء وتخفيض التعرإ :هي (6)أساسيةمجاالت  ةبعأر علىتم التركيز

جمركية والتدابير الفنية من خالل التنسيق واالعتراف التخفيض القيود غير و ؛الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
 ؛فضيلية الممنوحة للدول الناميةالتأثير على الميزات التو ؛لمعايير والجوانب التنظيمية األخرىبشأن االمتبادل 

 .التأثير على نظام التجارة العالمي المتعدد األطرافو

االتحاد دول فات الجمركية بين الواليات المتحدة ويخفيض التعرتفكيك وتلاآلثار الممكنة  تصنيف ويمكن -29
 :نوعين أساسيينفي عضاء األ، على الدول األعضاء وغير األوروبي

في  التحرير التجاري بين الدول األطراف الذي ينتج عنقتصادي االنمو ال وهويجابي إ تأثير )أ( 
على السلع تطور الطلب من خالل  وًابقية دول العالم ومن بينها الدول النامية واألقل نممنه ستستفيد و ،االتفاق

يرتبط بمدى دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. لكن مستوى استفادة هذه الدول والخدمات من خارج 
عتماد قواعد منشأ مرنة تمكنها من االستفادة من تراكم المنشأ الاالتحاد األوروبي دول استعداد الواليات المتحدة و

 ؛مع بقية دول العالم بصفة عامة ومع الدول التي ترتبط معها باتفاقات تجارة حرة بصفة خاصة

ألعضاء على حساب بقية دول العالم بصفة تغيير اتجاه التجارة لصالح الدول اوهو  تأثير سلبي )ب( 
 .الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبيإزالة التعريفات الجمركية بين بسبب عامة والدول النامية بصفة خاصة 

ختلفة عن م عًانها تنتج عادة سلأللكن من الصعب الجزم بأن الدول النامية بصفة عامة ستتأثر من تغيير التجارة 
جها دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة نتيجة للتفاوت التكنولوجي ولهيمنة المواد األولية تلك التي تنت
على صادرات الدول النامية، باستثناء السلع الزراعية التي تبقى المنخفضة القيمة المضافة  ذاتوالصناعات 

ات المتحدة األمريكية تتميز بضعف المعضلة األساسية في التجارة الدولية. كما أن الدول األوروبية والوالي
لم االتعريفات الجمركية التي تطبقها على وارداتها الصناعية مما يجعل اآلثار المرتقبة على صادرات بقية دول الع

 ن لم تكن منعدمة.إعيفة ض هانفسمن السلع 

والمواصفات لمعايير توحيد امن خالل  جمركية والتدابير الفنيةالتخفيض القيود غير  من المستبعد تمامًاو -30
الممارسات الصناعية وحيد تعلى نطاق محدود ك تم ذلكيأن  يمكنلكن و ،الواليات المتحدة واالتحاد األوروبيبين 

باإلضافة الى ذلك، فإنَّ  تنسيق المعايير الفنية كمعايير السالمة لسيارات الركاب.و الخاصة بالمواد الصيدالنية
اإلجراءات هذه ن تبسيط وتسهيل ألعلى الدول النامية  حتمًايؤثر سطرفي االتفاق تخفيض القيود غير الجمركية بين 

 االتحاد األوروبي.دول الواليات المتحدة و عضاء والتي لها عالقات تجارية معاألستستفيد منه جميع الدول غير 

                                                                 

(6) Manuel Manrique Gil and Marika Lerch, “The TTIP’s potential impact on developing countries: A review of 

existing literature and selected issues”, European parliament: Directorate-General for External policies (April 2015). 

       .fhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549035/EXPO_IDA(2015)549035_EN.pdAvailable from  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549035/EXPO_IDA(2015)549035_EN.pdf
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. تشغل الدول النامية أهم القضايا التيمن  التأثير على أنظمة التجارة التفضيلية مع الدول الناميةعتبر ُيو -31
، يمنح االتحاد األوروبي للدول )GSP-Generalized System of Preferences(م فبموجب نظام األفضليات المعمَّ

كجزء من مساهمة االتحاد  ،النامية إمكانية التصدير ألسواقه بتعريفات جمركية منخفضة أو حتى بدون تعريفات
 عدا السالح كل شيء ما ماعية لهذه الدول. وبموجب مبادرةاالجتاألوروبي في دفع التنمية االقتصادية و

Everything but Arms)) مكانية دخول أسواقه بدون أي تعريفاتإ، يمنح االتحاد األوروبي للدول األقل نموًا 
فة يصفر تعر ميزةاألوروبي عدا األسلحة. كما يمنح االتحاد  جمركية وبدون حصص محددة لجميع السلع ما

 معاييرووالحكم الرشيد للدول التي تطبق معايير حقوق اإلنسان وحقوق العمال  (GSP Plus status) جمركية
دولة. وبموازاة نظام األفضليات المعمم، يرتبط  ةثالث عشرمنها تستفيد  ، وهذه الميزةلتنمية المستدامةلأخرى 

 لى خالف االتحاد األوروبي، وع دولة نامية. عشرينوخمس االتحاد األوروبي باتفاقات تجارة حرة مع 
تم  بعدماألفضليات المعمم ألية مجموعة من الدول النامية أو األقل نموًا االواليات المتحدة حاليًا نظام  تطبقال 

 فريقياأوفرص هو قانون نمو  احدًاو نًاالواليات المتحدة تطبق قانو . لكن2013في تموز/يوليو  يقاف العمل بهإ
African Growth and Opportunity Act)) فة يكية بدون تعريالذي يمنح امتياز الدخول إلى السوق األمر 

جنوب  افريقيفي أجمركية لمجموعة من السلع أهمها المالبس والخمور وبعض السلع الزراعية ألربعين دولة 
 الصحراء الكبرى.

م في كل من األفضليات المعمَّي لى تقريب نظاَمإ TTIPاتفاق ؤدي مفاوضات تهل ساألهم ويبقى التساؤل  -32
؟ ففي حالة إعادة إحياء المبادرة األمريكية وتقريبها مًالى اندثارهما تماإالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي أم 

الواليات  تحسن إذايجابية لالتفاق على الدول النامية. وفي هذا اإلطار، إ آثارًاذلك  سيولد ،من المبادرة األوروبية
إشارة إلى حرصها على تشجيع التنمية فسيكون ذلك م للدول ذات الدخل المنخفض ام أفضلياتها المعّمنظ المتحدة

في ليه بعد في المفاوضات التي توقفت إلم يتم التطرق  وهو ما ،الدول الفقيرة في نظام التجارة العالمي شراكوإ
، فإنَّ اإلصالح األهم "عدا السالح شيء ماكل "زال يطبق مبادرة ال ي. وبما أنَّ االتحاد األوروبي 2016أواخر 

يقتصر على توسيع التغطية السلعية  أالويجب  ،يجب أْن يأتي من الواليات المتحدة وليس من االتحاد األوروبي
االعتبار التطورات الحالية في نظام التجارة  فيخذ أن يأصالح نظام قواعد المنشأ الكفيل بإبل يتعداه ليشمل 
 .عليهسالسل القيمة العالمية العالمي وهيمنة 

أهم األسباب أصبح واضحاً أنّ أحد ، فقد نظام التجارة العالمي المتعدد األطرافما يتعلق بالتأثير على  وفي -33
ي األطلسي إنعاش العالقة االقتصادية على ضفَتفي هي رغبتها  TTIPشراكة الواليات المتحدة إلطالق التي دفعت 

)مجموعة بلدان  بين دول البريكسوفي جنوب آسيا )الصين( خاصة كرد فعل لظهور مراكز اقتصادية جديدة 
وضع قواعد مستقبلية لالقتصاد العالمي تحد من وذلك عبر  ،(البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا

ه الواليات المتحدة ال يمكن أن يمر دون بروز الذي بدأت تراجع الدول الغربية. لكن هذا التحرك الجيوسياسي
الصين حاليًا على تأسيس شراكة اقتصادية تعمل مواقف وسياسات مقابلة في بقية دول العالم. فعلى سبيل المثال، 

 آسيارابطة أمم جنوب شرق وريا ودول كجمهورية إقليمية ضخمة تضم الهند واليابان وأستراليا ونيوزيلندا و
(ASEAN)،  ًامزيد سيخلقن تنامي مناطق التجارة الحرة العمالقة إفلذلك حياء طريق الحرير. إمشروع وعلى 

 متعدد األطراف.الم نظام التجارة العالمي من العراقيل أمام تقّد

التنسيق  سيزيدتفترض أن زيادة اتفاقات التجارة الحرة حول العالم  هناك آراء أكثر تفاؤاًل في المقابل،و -34
 ،القوانين التجارية واإلجراءات المرتبطة بهافي شأن  وال سيما ،تجارية الوطنية في كل المجاالتبين السياسات ال

أن يتم من الضروري متعدد األطراف. ولتحقيق هذا الهدف، النظام التجارة العالمي بدفع اللى حتمًا إمما سيؤدي 
 إليه.االنضمام بدول من خارج االتفاق لليسمح  دًابن TTIPتضمين اتفاق 
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 لدول العربيةعلى اقتصادات ا والتحدياتالفرص   -باء

 اويرتبط حجم هذ .عن بقية الدول النامية الدول العربية كثيرًاعلى  TTIPو TPP ير اتفاَقيتأثختلف يال  -35
ومستوى عالقاتها التجارية بالدول األعضاء  ،هيكل الصادرات للدولة المعنية :عوامل أساسية هي ةبثالث التأثير
إذا صفة عامة، تكون اآلثار أكثر سلبية بواالتفاق.  الناتجة عن تنفيذرات وقدرتها على التأقلم مع التغيُّ تفاق،في اال
 .الدول األعضاء في أسواقعضاء األغير  لى تآكل األفضليات التجارية التي تتمتع بها الدولإاالتفاق  ىما أد

 QIZاتفاق  التي يمنحها لهما تفضيليةالميزة تواصالن االستفادة من الس، مصر واألردنما يتعلق بوفي  -36
التي تستجيب لشروط تراكم المنتجات على نها تقتصر ألمحدودة هذه الميزة تظل في السوق األمريكية ولكن 

هي أربع دول عربية مع  تجارة حرةترتبط باتفاقات الواليات المتحدة  وتجدر اإلشارة إلى أنمع إسرائيل.  أالمنش
 ،لذلك .ريفي مجال التصد لدول العربيةل هامًا كًابر شريعَتال ُت ولكنها رغم ذلكمان ومصر، وُعوالبحرين األردن 
على المستوى  ضعيفة نسبيًا TPP اتفاقبموجب االنعكاسات السلبية للتفكيك الجمركي على تجارة السلع  ستكون
 .السلعالقطاعات و على مستوى بعضمرتفعة ، قد تكون الخسائر نفسه في الوقتوالكلي. 

 كاآلتي: فقد تستفيد الدول العربية على مستويين أساسيين ،أما في مجال الفرص -37

لى زيادة في الطلب على سلع إل ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في دول التكّتيؤدي  قد، اًلأو )أ( 
 ، النفط والغاز بشكل رئيسية مثل ضذات القيمة المضافة المنخف منتجاتوالالمواد األولية عديدة، منها عربية 

لنفط العربي. وستستفيد من هذا الطلب اإلضافي الدول امن أبرز مستوردي  هيأن الدول اآلسيوية ال سيما و
تعاني  أما صادرات بقية الدول العربية، والتي والعراق. يالخليجمجلس التعاون دول  وال سيماالعربية النفطية 

فلن تستفيد بصفة عامة من هذا  ،قدراتها اإلنتاجية وقلة تنوعها أو من ضعف بنيتها اللوجستية ما من محدوديةإ
 ؛ن هذه المعوقات تمنعها من االستفادة السريعة من فرص التصدير الجديدةألالطلب المتزايد 

ية، في حالة التقليص من مستوى تباين ، قد تستفيد الدول العربية، شأنها شأن بقية الدول الناميًاثان )ب( 
وذلك من خالل تقليص تكاليف  ،TTIP وصرامة المعايير الفنية المطبقة على واردات الدول األعضاء في اتفاق

لى الدول األعضاء وفتح آفاق تصديرية لسلع أخرى لم تكن قادرة على االستجابة للمعايير إصادرات الدول النامية 
 .ول االتفاقدالدقيقة التي تفرضها 

 هي قدو ،الدول العربيةمعظم بين االتحاد األوروبي ومتينة العالقات التجارية  تجدر اإلشارة إلى أنو -38
العالقات طوير . ففي البداية كان الهدف األوروبي من تعديدة تجارة حرة مع دول عربية اتتطورت لتشمل اتفاق

على  األوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانياالدول العربية حماية مصالح بعض الدول مع التجارية 
من الدول عدد الطفرة المالية في ات القرن الماضي ومع بروز مالمح يالمستوى الجيوسياسي. لكن ومع بداية ستين

أي لى مواجهة إالنفطية، سعت الدول األوروبية ثروة نتيجة للعلى االستيراد  الستهالك اعتمادًاوتصاعد االعربية 
. وقد شملت تلك االتفاقات دول عربية عدةمنافسة على األسواق العربية من خالل عقد اتفاقات تجارية تفاضلية مع 

أساسيين هما المساعدات المالية وتحرير التجارة. ولكن ومباشرة بعد توقيع اتفاقية أوسلو للسالم بين  مجالين
 أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف،  جولة بعد، و1993 عام في ةالفلسطينيالسلطة سرائيل وإ

ل احتدام المنافسة التجارية واالقتصادية على األسواق العربية من الواليات ظلم تعد هذه االتفاقات كافية في 
 مما شجع االتحاد األوروبي على إطالق ،ومن مراكز اقتصادية ناشئة مثل الصين والهند المتحدة واليابان
 متوسطية. -من الدول العربية تحت اسم الشراكة األوروعدد دة إلبرام اتفاقات شراكة مع مفاوضات جدي
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من أبرزها  ،تجارة الحرة بين االتحاد األوروبي والدول العربيةللاتفاقات  عدةعقد هذه الشراكة تم على أساس  فدو
  (2006)ولبنان  (2004)ومصر  (2002)واألردن  (2000)والمغرب  (1998)تونس مع اتفاقات الشراكة 

 ز التطبيق الفعلي.والجزائر حّي الجمهورية العربية السوريةفيما لم تدخل االتفاقات مع كل من 

طارية إلاالتفاقات ا هيأطر في سياساتها التجارية مع الدول العربية  ةلواليات المتحدة، فهي تعتمد ثالثاأما  -39
التفاقات اإلطارية هي آلية االمؤهلة، واتفاقات التجارة الحرة.  للتجارة واالستثمار، واتفاقات المناطق الصناعية

على التجارة واالستثمار مع دولة أخرى. وفي هذا  تؤثراستشارية تتيح للواليات المتحدة مناقشة المشاكل التي 
 ،تحدةاإلمارات العربية الماإلطار، أبرمت الواليات المتحدة في السنوات األخيرة اتفاقات إطارية مع كل من 

واليمن. وتستخدم هذه  ،المملكة العربية السعوديةو ،والكويت ،وقطر ،مانُعو ،والجزائر ،وتونس ،والبحرين
إلصالحات االقتصادية عن طريق تنظيم حوارات نقاشية عالية ااالتفاقات لتعزيز التبادل التجاري الثنائي ودعم 

 المستوى تتطرق إلى مسائل تجارية وقضايا أمنية وسياسية.

 كي يوفقًا للقانون األمر 1996عام نتيجة للمبادرة التي أقرها الكونغرس في  QIZاتفاقات  وجاءت -40
وتنشيط التنمية تحقيق وسرائيل والدول المجاورة إوتهدف هذه االتفاقات إلى تعزيز السالم بين  .6955رقم 

لكن من جانب آخر، يمكن  وزيادة فرص العمل فيها.مصر ووالضفة الغربية وقطاع غزة األردن اقتصادات 
لسلع اإلسرائيلية عبر االستفادة من اإلعفاءات الضريبية لالتنافسية  ةتفسير هذه االتفاقات بالرغبة في تطوير القدر

سواق كانت مغلقة على السلع أ إلىدخول السهولة  منو ،وحوافز استثمارية أخرى في كل من األردن ومصر
االتفاق  امصري. وقد بدأ العمل بهذ أو ف منتج أردنييعرتن المنطقتين يحمل تيان المنتج النهائي لهألاإلسرائيلية 
في تشرين ان ربد شمال عّمإفي أقيمت أول منطقة صناعية مؤهلة )مدينة الحسن الصناعية(  حيثفي األردن 

 منطقة صناعية مؤهلة إضافية. ةثالث عشرليتم بعدها إنشاء  1997الثاني/نوفمبر 

 مليون دوالر  15االتفاق من هذا كية في إطار يالصادرات األردنية إلى األسواق األمروارتفع حجم  -41
 بشكل دراماتيكي في السنوات التالية لتنخفض  ،2006و 2004 عاميإلى مليار دوالر في  1997عام في 

وتدخل حاليًا غالبية   .2012عام في  جمالي الصادرات األردنيةإ من فقط مائةفي ال 5حتى وصلت إلى نسبة 
 اتفاقبموجب اتفاق التجارة الحرة بين البلدين أكثر من دخولها بموجب الصادرات األردنية إلى الواليات المتحدة 

QIZ منها دخلت  مائةفي ال 88دوالر؛  مليار 1.2الواليات المتحدة من األردن واردات بلغت ، 2012عام . وفي
المناطق  بموجب اتفاقفقط  مائةفي ال 5و ،أية ترتيبات تجارية خارج مائةفي ال 7و ،اتفاق التجارة الحرة بموجب

 .(7)الصناعية المؤهلة

شركة مؤهلة. ثم ازداد  397تضم  2005عام تم اعتماد سبع مناطق صناعية مؤهلة في بداية  ،وفي مصر -42
صادرات الأن إلى البيانات المتوفرة وتشير  شركة. 700منطقة تعمل فيها قرابة  15عددها بسرعة ليبلغ أكثر من 

. ومثلت المنسوجات 2014و 2011عامي من المنسوجات والمالبس ظلت فوق مليار دوالر سنويًا بين ية مصرال
  .)8(من صادرات مصر إلى الواليات المتحدة مائةفي ال 72

 ازدهرت بعد أحداث أما اتفاقات التجارة الحرة الثنائية بين الواليات المتحدة والدول العربية فقد  -43
مان. . وعقد االتفاق األول مع األردن ثم تبعته ترتيبات مماثلة مع البحرين والمغرب وُع2001أيلول/سبتمبر  11

                                                                 

 .2017 ،في األردن وزارة االقتصاد والصناعة (7)

(8) International Trade Center, Trade Map database. 
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اتفاق واحد  عقدلى إكما طرحت اقتراحات لعقد اتفاقات أخرى مع كل من مصر وتونس. وتهدف هذه االتفاقات 
 .(9)فريقياأضم الواليات المتحدة وجميع دول منطقة الشرق األوسط وشمال يوشامل 

وبصفة عامة، تمنح اتفاقات الشراكة بين االتحاد األوروبي ومعظم الدول العربية المطلة على البحر  -44
ذات من الرسوم الجمركية األوروبية على المنتجات الصناعية  كاماًل ًءإعفااألبيض المتوسط )بما فيها األردن( 

السلع  لكنها تمنح أيضًا، متوسطي-د في اتفاق قواعد المنشأ األوروعتَمالمنشأ العربي أو التي تحترم مبدأ التراكم الُم
 ًاعتبر جديدُي وهو ما ،سواق هذه الدول العربية من دون قيود جمركيةإلى أالصناعية األوروبية حرية الدخول 

ظم المبادالت التجارية بين هذه الدول واالتحاد األوروبي منذ منتصف مقارنة باتفاقات التعاون التي كانت تنظم مع
تعريفية اللحماية التعريفية وغير لزال تخضع في معظمها ت الات القرن الماضي. أما السلع الزراعية فهي يسبعين

بجداول زمنية صارمة وأسعار دنيا عادًة ترتبط ومع بعض االمتيازات المتبادلة في شكل حصص تصديرية معفاة 
 ألسواق األوروبية.اعند دخول 

إلى بية من الواليات المتحدة والبلدان العربية وورألهيكل الواردات اات المتوفرة حول ءحصاإلوتشير ا -45
 الوارداتطاقة. ثم تأتي بقية ال من منتجاتهي العربية  البلدان منبي واالتحاد األور وارداتأكثر من نصف أن 
 .مائةفي ال 7.4 ما عدا اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية التي تمثل في مائةفي ال 5سب متفاوتة ال تفوق بن

هي أصناف  أربعةعلى  هامن مائةفي ال 50 أكثر منأما الواردات األوروبية من الواليات المتحدة فيقتصر 
و"أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير" "مفاعالت نووية ومراجل وآالت وأجهزة" و"منتجات الصيدلة" 

األصناف التي تستوردها الدول أما . من الدول العربية إطالقًار ال تصدَّهذه أصناف و ،و"مالحة جوية وفضائية"
ين فهي آالت وأجهزة مئوية متقاربة بين المتنافَس ًانسب من الدول العربية ومن الواليات المتحدة وتسجلبية واألور

 عربات سيارةو ؛من الدول العربية( مائةفي ال 7.4و من الواليات المتحدة مائةفي ال 7.7)ومعدات كهربائية 
منتجات كيماوية و ؛من الدول العربية( مائةي الف 2.2و من الواليات المتحدة مائةفي ال 4.9) دراجاتوجرارات و

  لدائن ومصنوعاتهاو ؛من الدول العربية( مائةفي ال 2.3و دةمن الواليات المتح مائةفي ال 4.6ة )عضوي
 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمةو ؛من الدول العربية( مائةفي ال 4و من الواليات المتحدة مائةفي ال 3)
 .(10(من الدول العربية مائةفي ال 3.3و من الواليات المتحدة مائةفي ال 5.2)

ما يخص  على الدول العربية بصفة عامة تبدو ضئيلة في TTIP اتفاقيتضح مما سبق أن انعكاسات و -46
تختلف في مجملها عن السلع التي  بي يستورد من الواليات المتحدة سلعًاون االتحاد األورألالوصول إلى األسواق 

 .(trade diversion)التجارة في تحويل  يدعو إلى استبعاد حصولمما  ،يستوردها من الدول العربية

 الخالصة  -رابعًا

دول لعلى ا ةمباشر سلبية ًاآثار لن يسبب ،TPPتفاق عكس ا، على TTIP اتفاقالدراسة، أن هذه أبرزت  -47
تضمن لها استمرار دخول سلعها  ، فهذه االتفاقاتتجارة حرة مع االتحاد األوروبيالعربية التي ترتبط باتفاقات 

هيكل  يختلف عناألوروبية -هيكل التجارة البينية األمريكية وألن ،فة جمركية أو رسوميالصناعية بدون تعر
ضمن اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة مع ينحو االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. كما  العربية الصادرات

                                                                 

وسط ألة من جهة وبعض دول الشرق اوروبي والواليات المتحدألحاد اترياض الخوري، تقويم اتفاقات التجارة الحرة بين اال (9)

 .(2008وسط )حزيران/يونيو ألكارنيغي للشرق اخرى، مركز ألوشمال أفريقيا من الجهة ا

(10) International Trade Center, Trade Map database. 
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بقى يوالتي س ،المالبس واألنسجة عديدة وال سيمامصر من سلع األردن والواليات المتحدة استمرار صادرات 
 الجمركية في السوق األمريكية.من الرسوم  ًىكبير منها معفجزء 

في حالة اعتماد منظومة معايير فنية وصحية بعض االقتصادات العربية س تحديات قد تّم ثمةال أن إ -48
 درجة وبحسب ،العربية على بعض السلع دًالدخول األسواق األوروبية واألمريكية والتي قد تصبح أكثر تشد

المنشأ التي سيتم اعتمادها وخاصة على مستوى تراكم المنشأ والذي قد يؤدي الى انفتاح السوق مرونة قواعد 
ات العربية من المهم أن تتابع الحكوم ،لذلك .عربيةاألوروبية أمام سلع أمريكية ذات مكونات منافسة للصادرات ال

االتفاق  اقدم هذيال  اإلضافة إلى ذلك،ب لحفاظ على مصالحها قدر المستطاع.لسعيًا المفاوضات في هذين الملفين 
قدر ما ستستفيد منه الدول النامية بشكل عام في حالة ارتفاع معدل بإال لمعظم الدول العربية أية فرص جديدة 

يؤدي مما قد  ،االتفاقاتنتيجة لتطبيق هذه  دةالمتح النمو االقتصادي في كل من دول االتحاد األوروبي والواليات
 بعض السلع العربية.ب على إلى زيادة الطل

أو أي  TPP ئحياء اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادإفي حالة ات العربية ويبقى التحدي األبرز لالقتصاد -49
ر غفال إمكانية تغيُّإدون  ،من بعض السلععربية ما لها من تداعيات مباشرة على الصادرات الل ،اتفاقات شبيهة

على  قد تسبب آثارًا سلبيةعائدات قناة السويس. ومن أهم العوامل التي  علىذلك ممرات التجارة العالمية وأثر 
تحويل واحتمال  ،والواليات المتحدةعدة دول عربية عدم وجود اتفاق تجارة حرة بين ات العربية القتصادبعض ا

 ،TPPشراكة لواليات المتحدة لصالح الدول النامية األعضاء في بعض الدول العربية إلى اجزء من صادرات 
الدول فغالبية . عربيةتلك التي تتميز بها السلع ال تفوقخصوصًا إذا استطاعت هذه الدول تطوير قدرات تنافسية 

نام والبيرو والمكسيك وماليزيا تنتج سلعًا مشابهة ت يمثل تشيلي وبروناي وفي الشراكةهذه في عضاء األالنامية 
 .السلع الزراعيةاألنسجة والمالبس وكالعربية لمنتجات للعديد من ا

شراكات جديدة بين  إنشاءيمنع  ذلك ال ّنفإ ،TPPاتفاق  بالرغم من انسحاب الواليات المتحدة منو -50
في عربية فضليات التي تتمتع بها السلع الألوروبي ودول نامية قد تؤدي الى تآكل األالواليات المتحدة واالتحاد ا

مع االتحاد األوروبي من خالل عربية العالقات التجارية ال عزيزتبرز أهمية ت ،ساسيين. وبالتاليألهذين السوقين ا
اتفاق تجارة حرة. كل هذه التوجهات من خالل مع الواليات المتحدة ومشروع اتفاق التجارة الحرة الكاملة والعميقة 

 سوقًا لتمث التي ةفريقياألال يجب أن تكون على حساب التكامل اإلقليمي مع بقية دول العالم وخاصة مع الدول 
 عربية.هامة للصادرات ال

----- 


	مقدمـة
	أولاً-  الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)
	ثانياً-  شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP)
	ثالثاً-  الفرص والتحديات التي سيطرحها الاتفاقان على اقتصادات الدول النامية  من خارج الدول الأعضاء
	ألف-  الفرص والتحديات على اقتصادات الدول النامية عموماً
	باء-  الفرص والتحديات على اقتصادات الدول العربية

	رابعاً-  الخلاصة


