
التكامل االقتصادي العربي
الواقع الحالي وآليات الرصد والتقييم

إعداد

نورا سالم نبوي
إدارة التكامل االقتصادي العربي

جامعة الدول العربية
Email: noura.elnabwi@las.int

1



ةيهدف العرض لإلجابة على التساؤالت األتي

عربيةما مدى انتشار اتفاقات التكامل اإلقليمي في المنطقة ال•

ومدي انعكاس ذلك على التجارة العربية البينية؟

منطقة ما مدي فاعلية آليات الرصد والتقييم المتبعة في إطار•

التجارة الحرة العربية الكبرى ؟

ما هي سبل االرتقاء بأليات الرصد والتقييم•
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حمتويات العرض

االتفاقات التجارية الرئيسية في العالم العربي وأهم جوانبها

:نظرة عامة على التكامل االقتصادي العربي

التجارة السلعية•

التجارة في الخدمات•

االستثمار•

مسارات التفاوض في االتحاد الجمركي العربي•

آليات الرصد والمتابعة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

الخالصة والتوصيات 
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االتفاقات التجارية الرئيسية للدول العربية 

.منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى➢

.مجلس التعاون الخليجي➢

اتحاد  المغرب العربي➢

.اتفاقية أغادير➢

.اتفاقات الشراكة األوروبية المتوسطية➢

.اتفاقات التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية➢
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يةاالتفاق الدول األطراف سنة النفاذ ةياالتفاق األطرافالدول اذسنة النف

منطقة تجارة

حرة

الواليات المتحدة-االردن  2001

منطقة 

تجارة حرة

رةسنغافو-مجلس التعاون الخليجي   2013

رابطة التجارة الحرة االوروبية-االردن  2002 االردن-كندا  2012

رابطة التجارة الحرة-فلسطين  1999 تركيا-االردن  2011

االتحاد االوروبي-فلسطين  1997 عمان-الواليات المتحدة االمريكية    2009

االتحاد االوروبي-سوريا  1997 ة رابطة التجارة الحرة االوروبي-مصر 2007

خدمات

االردن-سنغفورة 2005 تركيا-مصر  2007

الواليات المتحدة-االردن  2001 رابطة التجارة الحرة -لبنان  2007

الواليات المتحدة-البحرين  2006 تركيا-سوريا  2007

الواليات المتحدة-المغرب  2006 اتفاقية اغادير 2007

منطقة تجارة

حرة

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1998 البحرين-الواليات المتحدة  2005

المغرب-تركيا  2006 سنغافورا-االردن  2005

الواليات المتحدة-المغرب  2006 تركيا-فلسطين  2005

تركيا-تونس  2005 االتحاد االوروبي-مصر  2004

رابطة التجارة الحرة-تونس 2005 االتحاد االوروبي-لبنان  2003

المغرب االتحاد االوروبي 2000 ةمجلس التعاون لدول الخليج العربي 2003

رابطة التجارة الحرة-المغرب  1999 االتحاد االوروبي-االردن  2002

ملية إىل منظمة التجارة العاعنهاخطر املذات األطراف العربيةاالتفاقيات
2017/ 11/ 25وسنة النفاذ حىت 



Wعضوية الدول العربية يف منظمة التجارة العاملية  T O
والتكتالت اإلقليمية الرئيسية
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البلد
ة منظمة التجار 

العاملية
WTO

ة منطقة التجار 
ة احلرة العربي
الكربى

PAFTA

اون جملس التع
اخلليجي
GCC

الشراكة مع 
يباالحتاد األورو 

EU-MED

ّرة مناطق جتارة ح
مع الوالايت 

املتحدة
US-FTA

ة السوق املشرتك
لشرق وجنوب 

أفريقيا
COMESA

ارة اتفاقية جتأغادير
احرة مع تركي

ارة اتفاقية جت
حرة مع 
سنغافورة

ارة رابطة التج
يةاحلرة األوروب

EFTA

يت عدد التكتالت ال
متتلك الدولة 

خبالفعضويتها
منظمة التجارة 

العاملية

XXXX3البحرين

XXX2السعودية

XXX2قطر

XXX2اإلمارات

XXX2الكويت

XXXX3ُعمان

XXXXXX5تونس

XX1اليمن

XXX3لبنان

XXXXXXXX7األردن

XXXXXXX6مصر

XXXXXXX6املغرب

XXXX4فلسطني

XX2اجلزائر

XXX3سوراي

XX2السودان

X1العراق

XX1جيبويت

X1جزر القمر

X0موريتانيا

XX2ليبيا

0الصومال

عدد الدول العربية 
131868454616األعضاء

Source: Fath-Allah, Mahmoud (2015)
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تداخل االتفاقات التجارية التفضيلية بني الدول العربية

Source: Fath-Allah, Mahmoud (2015)
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املشاكل التي يثريها تعدد االتفاقيات التجارية التفضيلية 

وتباينهاليةالتفضيالتجارةباتفاقاتالمتعلقةوالضوابطالقواعدتعدد•

فيواضطرابتشويهحدوثالىيؤدياالتفاقاتتلكمختلفبين

.التجاريالتبادل

:مجاالتعدةفيشمولهامجالواختالفااللتزاماتتباين•

المنشأقواعد•

الجمركيةالتخفيضاتجداول•

االتفاقمنالمستثناةالسلع•

المنازعاتتسويةوالياتقواعد•

اعدقو)االتفاقيةفيالمتضمنةاألخرىوالقواعدالمعايير•

(هاوغيرالعمل،معاييرالفكرية،الملكيةحمايةالمنافسة،



النقلالمواصفات

ي التعاون ف

مجال 

الجمارك

الخدمات

حقوق 

الملكية 

الفكرية

االستثمار
جهاز فض 

المنازعات
المنافسةالعمالة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالالالواليات المتحدة  مع األردن

النعمنعمنعمنعمنعمنعمالنعمبالواليات المتحدة  مع المغر

اد اتفاقيات المشاركة لالتح

األوروبي مع دول جنوب 

البحر المتوسط

نعمالنعمالنعمالالالال

ية منطقة التجارة الحرة العرب

الكبرى

الالالنعمالنعمنعمنعمنعم

World Bank  (2005) “Global Economic Prospects” 

أهم القضايا التي تواجه الدول ذات العضوية يف  اتفاقات جتارية متعددة
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أمثلة الختالف  مجال شمول االتفاقات التجارية



؟أين حنن على سلم التكامل االقتصادي 

Source: UN-ESCAP (2007)
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تكامل عميقتكامل متوسطتكامل سطحي

إلغاء القيود 

على التجارة 

بين الدول 

األعضاء

تبني جدول موحد

ركية للتعريفة الجم

تجاه العالم 

الخارجي

انتقال عوامل 

يق اإلنتاج، تنس

السياسات

سياسة 

اقتصادية 

موحدة 

(مالية ونقدية)

تبني سعر 

صرف ثابت 

بين عمالت 

الدول 

األعضاء، أو 

استخدام عملة 

موحدة

✓منطقة تجارة حرة

✓✓إتحاد جمركي

✓✓✓سوق مشتركة

✓✓✓✓وحدة اقتصادية

✓✓✓✓✓إتحاد نقدي



بيئة عمل التكامل االقتصادي العربي وأهدافه

:ع االتفاقيات الخاصة بتسهيل انتقال لسل

.اتفاقية التعاون الجمركي-

.مبادرة أمن وتسهيل التجارة-

(.زيتالتران)اتفاقية تنظيم النقل بالبعور -

.اتفاقية النقل المتعدد الوسائط-

.يةاتفاقية نقل البضائع على الطرق البر-

.اتفاقية النقل البحري-

تحرير انتقال  رؤوس األموال تحرير تجارة الخدماتتحرير تجارة السلع

واستثمارها

.كارتعزيز بنية المنافسة ومنع االحت-

استثناءات -

.دعم الدول األقل نموا  -

.قواعد المنشأ-

وير توحيد المواصفات والمقاييس وتط-

.جهاز االعتماد

.سلعتسهيل التجارة وسهولة انسياب ال-

:االتفاقيات الخاصة بالسلع

الدول اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين-
.العربية

.إعالن منطقة تجارة حرة عربية كبرى-

رير االتفاقيات الخاصة بتح

:تجارة الخدمات

رير االتفاقية الخاصة بتح-
.الخدمات

مار االتفاقيات الخاصة بتحرير استث

رؤوس األموال ورجال األعمال في 

:الدول العربية

اتفاقية انتقال رجال األعمال -
.والمستثمرين العرب

اتفاقية استثمار رؤوس األموال -
.العربية

ن منتديات رجال األعمال والمستثمري-
.العرب

خمطط التكامل االقتصادي العربي

قانون جمركي عربي موحد-

ةموحدمعفاةقوائم)موحدةجمركيةتعرفة-

ممنوعةقوائم–موحدةمقيدةقوائم–

.(اإلنتاجمدخالتوقوائمموحدة

.دليل إجراءات جمركية عربي-

منافذ جمركية مؤهلة على مستوى البنى-

التحتية من حيث المعلومات وبناء 

.القدرات

.نماذج جمركية موحدة-

نظام منسق موحد-

.بيالحصيلة الجمركية والتنسيق الضري-

.التعامل مع اإلغراق-

متطلبات االتحاد الجمركي العربي



التجارة السلعية: أوالا 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ارة السلع هدف إلى التحرير الكامل لتجتكامل إقليمي عديد األطراف بين الدول العربية يتفاق ا

مركية التي إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الج، العربية ذات المنشأ الوطني بين الدول العربية

.تحد من تدفق السلع العربية ما بين الدول األطراف في المنطقة

:المنطقةعضوية

التبادليةوتنمتيسيراتفاقيةفياألعضاءالعربيةالدوللكافةمفتوحةالمنطقةعضوية▪

جارةالتمنطقةإلىعربيةدولةأيلدخولشرطبمثابةوهذا،العربيةالدولبينالتجاري

.الكبرىالعربيةالحرة

مستكملةهالك،عربيةدولةعشرثمانيةالعضويةإلجراءاتكليا  المستكملةالعربيةالدولعدد▪

.الجمركيةواإلجراءاتالعضويةإجراءاتخاصةالمطلوبة،الرئيسيةلإلجراءات

إلجراءاتابعدتستكمللملكنهااالتفاقيةعلىبمصادقتهاالعامةمانةاألموريتانياأبلغت▪

.لالتفاقيةمامهاانضإجراءاتبعضالصومالتستكمللمبينما.التصديقوثيقةإليداعالشكلية

وجزرتيجيبوماوهاالتفاقيةإلىبعدتنضمالموالعربيةالدولبجامعةأعضاءدولتانهناك▪

القمر
12
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المجلس االقتصادي واالجتماعي

المعالجات التجارية حماية المستهلك المنافسة

لجنة قواعد 
المنشأ

لجنة التنفيذ 
والمتابعة

لجنة المفاوضات 
التجارية

اهليكل التنظيمي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى



آليات الرصد واملتابعة يف إطار 
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
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االلية املقرتحة لتفعيل 
كربىمبدأ الشفافية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية ال

اإلخطارات: أوال

بيان أول•

اإلخطارات الدورية•

نقاط االتصال واالستفسار :ثانيا

نقطة اتصال•

نقاط استفسار•

جهة التشاور•

الية تحديث نقاط االتصال•

نشر اللوائح والتشريعات: ثالثا 
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الية التزام الدول العربية 
بية بقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي فيما يتعلق مبنطقة التجارة احلرة العر

لكربى

في حال عدم استالم رد من نقاط االتصال خالل الفترة المحددة

عدم االلتزاماالستمرار في في حال 

عدم االلتزاماالستمرار في في حال 

عدم االلتزاماالستمرار في في حال 

استنفاذ كافة المراحل السابقةفي حال 

استمرار عدم التطبيقفي حال 

في حال عدم التزام دولة بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي



التقارير الدورية

تي يتضمن اإلطار العام الذي أعدته األمانة العامة أربعة عناصر رئيسية تتوافق مع تلك ال

:تضمنها البرنامج التنفيذي وهي

التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج،( 1

العقبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ،( 2

الحلول المقترحة للتغلب على المشاكل والعقبات، ( 3

المقترحات لتطوير العمل، ( 4

منطقة وتشمل التقارير الوطنية كافة جوانب السياسات التجارية التي يتم تناولها من خالل

.التجارة الحرة العربية الكبرى 
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المتابعة،والتنفيذلجنةإلىدوريةوبصفةالقطريةبتقاريرهااألعضاءالدولتتقدم"
لتجاريةاوالممارساتالسياساتبشأنالكاملةالمعلوماتالتقاريرتلكتتضمنأنعلى
"عليهاومتفقموحدةصيغةأساسعلىالمعنييناألعضاءأوالعضوقبلمن

البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية



الرؤية المستقبلية

المجلسوقراراتةالعربياالتفاقاتبتنفيذااللتزاملعمليةالعربيةالدولفهمتغيير▪

(اعيواالجتماالقتصاديالمجلسبقراراتاالزمااللية).واالجتماعياالقتصادي

الدولثلثي).الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةإطارفيالقراراتخاذآليةتفعيل▪

(االعضاء

.القرارعلىالتحفظفاعليةتعطيل▪

.الشفافيةمبدأتفعيل▪

السياساتوعنالتنفيذمتابعةلالدوريةالتقاريرمستوىفيالمستمرالتحسين▪

األعضاءالدوليفالتنفيذيالبرنامجتطبيقعلىتؤثرالتيواالقتصاديةالتجارية

.المنازعاتفضآليةتطوير▪

.الصلةذاتللموضوعاتمالحقادراجخاللمنالمنطقةبنيةتطوير▪
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تطوير البنية التشريعية للمنطقة

:إضافة مالحق لالتفاقية فيما يخص الموضوعات التالية

.TBTالحواجز الفنية للتجارة -

.SPSالصحة والصحة النباتية -

.IPRحقوق الملكية الفكرية -

. TFتسهيل التجارة-

.GPالمشتريات الحكومية-
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تطوير الية فض املنازعات

الكبرىالعربيةالحرةالتجارةلمنطقةالفنيةباألمانةقانونيكيانايجادضرورة•

.لمنازعاتاوتسويةالتشاوربأمورالمتعلقةوخاصة  القانونيةالموضوعاتتتابع

.العربيةاالستثمارمحكمةقراراتأوالتحكيملقراراتإلزامآليةايجاد•

.تداخلهاوعدمالخطواتتسلسلتوضيح•

بعضوفيالموادبعضفيتعارضهناكيكونالحتىاآلليةمراجعة•

.للمنطقةالتنفيذيالبرنامجمعاآلليةومراجعةاالختصاصات

وقتالأنحيث.المختلفةلإلجراءاتالمتاحةالزمنيةالتوقيتاتفيالنظرإعادة•

اختياريتمفمثال  .أنجازهاالواجباألمورمعيتناسبالاألحيانبعضفيالمتاح

ورالتشايستمراآلخرالصعيدوعلىطويلة،فترةوهيشهرخاللفيالمحكم

قصيرةمللتحكيأشهرالثالثةفترةأنكما.قصيرةفترةوهيفقطيوما  15لفترة

.إليهمشارهوكماواحدةإضافيةلفترةمدهاتمإنوحتى

.واالتفاقيةلتنفيذي•
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التجارة يف اخلدمات: ثانياا 

اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربي

على 2017المنعقدة في فبراير 99وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته رقم 

ةاختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربي

:وهياالتفاقيةفيطرفتصبحلكيالنهائيةااللتزاماتبجداولعربيةدولعشرةتقدمت▪
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الهاشميةاألردنيةالمملكة▪

المتحدةالعربيةاإلمارات▪

السعوديةالعربيةالمملكة▪

السودانجمهورية▪

عمانسلطنة▪

قطردولة▪

اللبنانيةالجمهورية▪

العربيةمصرجمهورية▪

المغربيةالمملكة▪

.اليمنيةالجمهورية▪

العامةاألمانةدىلالتصديقوثائقإيداعتاريخمنأشهرثالثةبعدالتنفيذحيزاالتفاقيةتدخل

.األقلعلىدولثالثةقبلمنالعربيةالدوللجامعة



االستثمار: ثالثا 

لعربية االتفاقية العربية لتحرير رؤوس االموال العربية في  الدول ا•

(المعدلة)

التأشيرة العربية )اتفاقيات انتقال رجال االعمال والمستثمرين العرب•

(الموحدة
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همسارات تنفيذ متطلبات االتحاد الجمركي العربي تمهيدا  إلطالق

.الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةمتطلباتوإتمامالتجارةمعوقاتكافةإزالة

.الجمركيةالنماذجوتوحيدموحدةجمركيةوإجراءاتأنظمة

لسلعاوقوائموالمحميةوالممنوعةالمعفاةالسلعوقوائمالموحدةالجمركيةالتعرفة

الجمركيةللرسومتخضعالتي

.الموحدالجمركيةاإلجراءاتدليل

.الموحدالعربيالجمركياالقانون

.العربيالجمركياالتحادإطالقبعدمالمرحلةاالنتقاليةالمرحلةمخططوضع

االحتاد اجلمركي العربي: رابعا



الموحد،العربيالجمركيالقانونمناالنتهاءتم:للجماركالموحدالقانون1.

.اإليضاحيةومذكرتهالتنفيذيةوالئحته

-HSسقالمنالنظاموفقالجمركيةالتعريفةلجداولالوطنيةالتصنيفاتتوحيد2.

Code:سنوات،عدةمدارعلىاجتماعا  27نحوالجمركيةالتعريفةلجنةعقدت

.الوطنيةالتصنيفاتتوحيدخاللهاانجزت

دالموحالجمركيالبياناعدادمناالنتهاءتم،الموحدالعربيالجمركيالبيان3.

)الحرةالمناطق-ترانزيت-مؤقتتصدير-تصديرإعادة-تصدير-استيراد)

جاريوالمعنيةاللجنةمنهانتهتحيث،الموحدالعربيةالجمركياالجراءاتدليل4.

.الموحدالعربيالجمركيالقانونلجنةقبلمنمراجعته

ياملهام التي مت االنتهاء منها يف سبيل اقامة االحتاد اجلمركي العرب



املهام التي مل يتم إجنازها حىت اآلن

الموحدةالعربيةالجمركيةالتعريفة

حيثاجتماعا ،38الموحدةالعربيةالجمركيةالتعريفةلجنةعقدت▪
الجمركيةفةالتعريجدولفيالسلعوتبويبتصنيفمناالنتهاءتم

خط9443وصنف13882إلىوصوال  الموحدةالعربية
.تعريفي

كانبيةالعرالجمركيةالرسومتوحيدعلىالتفاوضعمليةبدايات▪
ليستاللجنةمهمةأنالواقعوفيللجنه،38االجتماعفي

:أهمهامنأسباب،لعدةيرجعوهذاباليسيرة،

اليإلجمبالنسبةالجمركيةللتعرفةالنسبيةاألهميةاختالف1.
.العامةااليرادات

.العربيةللدولاالقتصاديةالهياكلاختالف2.



عدد األطراف مقارنة الرتتيبات التجارية على املستوي ااالقليمي واملستوى الدويل مت

التجارة الحرة العربية الكبرىمنطقة العالميةمنظمة التجارة عناصر التجارة

تنفيذي للمنطقةبرنامج

ال يوجد اتفاق محدد بشأن الزراعة

الموضوع للتفاوضجاري طرح

الموضوع للتفاوضجاري طرح

يوجدال

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

برتوكول

جاري التفاوض

جاري التفاوض

 GATTالعامة للتعريفات والتجارة االتفاقات
اتفاقية الزراعة

(TBT)الحواجز الفنية للتجارة 

(SPS)التدابير الصحية والصحية النباتية 

المالبساألنسجة  واتفاقية  حول

تراخيص االستيراد

.اتفاقية التقييم الجمركي

اتفاقية التفتيش قبل الشحن

اتفاقية اجراءات تراخيص االستيراد

اتفاقية قواعد المنشأ 

اتفاقية الدعم والتدبير  التعويضية

اتفاقية التدابير الوقائية

التجارة السلعية

اتفاقية عربية لتحرير التجارة في الخدمات

جداول التزامات الدول

 GATSالخدماتاتفاقية تحرير التجارة في
جداول التزامات الدول

التجارة في الخدمات 

ربية االتفاقية العربية الستثمار رؤوس االموال الع

(معدلة)في الدول العربية

االستثمار (TRIMS)التدابير الخاصة باالستثماراتفاقية

ال توجد اتفاقية TRIPSاتفاقية  ارةبالتججوانب حقوق الملكية المتصلة

الية فض المنازعات المنازعاتجهاز لتسوية تسوية المنازعات

ال توجد الية (TPRM)اليةتوجد آلية مراجعة السياسة التجارية

فريق عربي مختص

جاري التفاوض

التفاوضجاري

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

سالمة الغذاء 

ومنع االحتكارالمنافسة

حماية المستهلك

البيئة

المشتريات الحكومية

المساواة

موضوعات اخري ذات عالقة
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مقارنة اداء منطقة التجارة احلرة العربية والتجمعات العربية 
االخرى

2017جامعة الدول العربية وآخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، : المصدر

ية حصة الواردات البين

من إجمالي الواردات 
)%(

حصة الصادرات 

البينية من إجمالي 
)%(الصادرات 

(مليار دوالر)قيمة التجارة البينية  التجمعات العربية

الواردات الصادرات

2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005

12.8 11.1 16 7.9 101 38.5 96.6 44.8 يةمنطقة التجارة الحرة العرب

0 8.3 8 5 54 15.6 55 20 مجلس التعاون الخليجي

2.2 2.7 2.5 2 2.6 1.8 2.9 2.1 اتحاد المغرب العربي

1.2 1.3 1.3 1.3 1.7 0.9 1.7 0.6 اتفاقية  أغادير



األطراف املعنية بآليات الرصد واملتابعة
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ةاتحاد الغرف العربي•

يانات استب)تقارير سنوية 

–اداء التجارة العربية –

اتجاهات التجارية 

مقترحات –العالمية 

(تطوير

االمانة العامة بالتعاون مع •

صندوق النقد العربي، 

والصندوق العربي إلنماء 

االقتصادي واالجتماعي، 

األوابك

موحدالتقرير االقتصادي العربي ال

ان المؤسسة العربية لضم•

االستثمار وائتمان 

الصادرات

تقرير االستثمار السنوي



الخالصـة والتوصيات

وقاتالمععلىالتغلبخاللمنتحسينهاوسبلالتكاملدرجةتقييمإعادةضرورة▪

التالمدخلجوانبتحليلمنأسسعلىالمنطقةدولبينالصناعةهيكلتحليلأو

عناوتعزيزهالتنافسيةوالميزوالنهائيةوالوسيطةالخامالسلعمنوالمخرجات

.العاليةالمضافةالقيمةذاتالصناعاتفيالبينيةاالستثماراتطريق

فضلألوفقا  الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةوتحديثتطويركيفيةبحث▪

ةالصلذاتاألخرىالموضوعاتإدماجيتمبحيثواإلقليمية،الدوليةالممارسات

لتجارةالتعزيزوالزمةضروريةتعدأنهاالتطبيقأوضحوالتيللمنطقة،بالتجارة

.العربياالقتصاديالتكاملوعمليةالعربيةالبينية

سيارئيدورامنيلعبهلماالقراراتاتخاذعمليهفيالعربيالخاصالقطاعإشراك▪

.االقتصاديوالتكاملالبينيةالعربيةالتجارةوزيادهتحقيقفي

تحاداالداخلستطبقوالتيالمنطقةإطارفيالمطبقةالمنازعاتفضآليةتطوير▪

.العربيالجمركي
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