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 التعاون االقتصادي العربي
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 
  

 نظرة عامة
 

، ولقد ساهمت التطورات االقتصادیة الدولية المتسارعة        1998بدأ تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع عام             

عربي تستطيع من خالله التعامل مع تلك               في التفكير الجاد وزیادة حرص الدول العربية على إنشاء تكتل اقتصادي                            

ومن أبرز تلك   . التطورات بصورة إیجابية، واالستفادة مما تتيحه من فرص سواء في مجال التجارة أو في مجال االستثمار                   

، وإنشاء منظمة التجارة     )1994مراآش  (التطورات ظهور النظام التجاري الدولي الجدید، بإقرار اتفاقيات التجارة الدولية               

وتسعى هذه االتفاقيات إلى فتح     . لعالمية لتنفيذ وإدارة هذه االتفاقيات واإلشراف على المفاوضات التجاریة متعددة األطراف            ا

 .األسواق العالمية دون أي قيود جمرآية وفتح مجال المنافسة فيها وفقا لجودة المنتج والسعر

 

لعدید من التكتالت االقتصادیة بين مختلف دول العالم حتى           وقد صاحب انتهاء جولة أوروجواي للمفاوضات التجاریة قيام ا           

تتمكن من تبادل ميزات تجاریة فيما بين أعضائها، حمایة لمصالحها التجاریة وتعزیزا للتبادل التجاري فيما بينها،  دون                             

رة العالمية باستثناء    وقد سمحت اتفاقيات التجا     . تعميم تلك الميزات على بقية الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية                   

وفي . التكتالت االقتصادیة من تطبيق حكم الدولة األولى بالرعایة، والحد األدنى لمثل هذه التكتالت هو منطقة تجارة حرة                       

ضوء ذلك برزت أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية من أجل تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية والحفاظ على                            

تالت االقتصادیة الدولية، خاصة وأن االتفاقيات الثنائية التجاریة أصبح ال مجال لها والبد من تعميم ما                        مصالحها أمام التك   

 .تتيحه من مميزات تجاریة على بقية الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية

 

 اإلطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

أن یقوم أو یستند إلى عدد من الوثائق القانونية التي تحكم وتنظم مجریات ذلك                       إن أي نظام تجاري متعدد األطراف البد             

وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فإنها تستند إلى عدد من الوثائق القانونية التي أنشأت بموجبها وتنظم                  . النظام

 :العمل في إطارها وهذه الوثائق هي 

 

 الفصل
الثاني عشر
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 . التجاري بين الدول العربيةاتفاقية تيسير وتنمية التبادل -

 .البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية -

 .الئحة فض المنازعات -

 .قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية -

 

جارة الحرة العربية     تشكل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية اإلطار القانوني الرئيسي لمنطقة الت                             

وقد .  بعد مصادقة أآثر من ست دول عربية عليها         1983، ودخلت حيز التنفيذ عام       1981أبرمت هذه االتفاقية عام     . الكبرى

إعفاء السلع الزراعية والحيوانية، والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية، والسلع              " نصت المادة السادسة من االتفاقية على         

والسلع التي تنتجها المشروعات العربية المشترآة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية، من آافة الرسوم               نصف المصنعة،   

آما أن السلع    " الجمرآية، والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل، ومن القيود غير الجمرآية المفروضة على االستيراد                     

قا لقوائم یتفق عليها بين الدول األعضاء، ویقرها المجلس االقتصادي           العربية المصنعة یتم االتفاق على تحریرها تدریجيا وف        

ولقد صادق على   ". واالجتماعي بهدف الوصول إلى تحریر آامل للتبادل التجاري فيما بين الدول العربية للمنتجات العربية                

وتعتبر المصادقة على   .  المتحدة هذه االتفاقية حتى اآلن تسع عشرة دولة عربية ليس من بينها الجزائر وجيبوتي وجزر القمر              

 .هذه االتفاقية الشرط األول واألساسي لالنضمام للمنطقة

 

 في 1992 إلى 1985ولم تثمر المفاوضات التي تمت بين الدول العربية، في إطار لجنة المفاوضات التجاریة طوال األعوام             

 آما اختلفت الدول العربية بالنسبة للتحریر            الوصول إلى إتفاق بشأن تحریر أي مجموعات سلعية من السلع المصنعة،                      

 . الفوري للسلع الزراعية، وارتأى البعض إخضاعها للتخفيض التدریجي

 

ولم یتم إحراز أي تقدم ملموس في تلك المفاوضات، وفي ظل التطورات االقتصادیة الدولية التي سبق اإلشارة إليها،                                      

تصادي عربي تستطيع من خالله التعامل مع متطلبات اتفاقيات التجارة           وحرصا من الدول العربية على سرعة إقامة تكتل اق         

العالمية، اتجهت الدول العربية إلى صياغة برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية                          

 معالجة العقبات التي اعترضت      ومن خالل الترآيز على   . والوصول إلى منطقة تجارة حرة عربية خالل فترة زمنية محددة           

تنفيذ االتفاقية، تمت صياغة ما تم التعارف على تسميته بالبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مراعيا                          

 :الجوانب التالية 

 

 خاصة وأن   أن تتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات مختلف الدول العربية ومع أحكام منظمة التجارة العالمية،                 -1

 .عددا من الدول العربية إما أعضاء في هذه المنظمة أو بصدد االنضمام إليها

 

وتتمثل العناصر الرئيسية للبرنامج       . أن یتضمن البرنامج التنفيذي خطة عمل وجدول زمني محدد إلنشاء المنطقة                      -2

 :بية، في اآلتي التنفيذي، استنادًا إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العر
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 .معاملة السلع التي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع الوطنية -

 

یتم تحریر آافة السلع المتبادلة بين الدول األطراف من الرسوم الجمرآية وفقا لمبدأ التحریر التدریجي، والذي                             -

، ویمكن أن تتفق     31/12/2007في   وتنتهي   1/1/1998یطبق بنسب سنویة متساویة خالل عشر سنوات تبدأ في             

الدول األطراف أثناء التنفيذ على وضع أي سلع تحت التحریر الفوري، آما یجوز ألي بلدین طرف في البرنامج                        

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه قد تم تعدیل الفترة الزمنية                 .التنفيذي تبادل إعفاءات تسبق البرنامج الزمني       

وتم . 2005 ليتم ذلك مع مطلع عام         2000على توجيهات من القمة العربية في عمان عام           الستكمال المنطقة بناء     

 في المائة في 20 إلى 2005 ومطلع عام 2004رفع نسبة التخفيض التدریجي من الرسوم الجمرآية في مطلع عام        

 .آل منهما

 

 .مرآية تحت أي مسمىال تخضع السلع التي یتم تبادلها في إطار البرنامج التنفيذي ألي قيود غير ج -

 

مراعاة األحكام والقواعد الدولية فيما یتعلق بإجراءات الوقایة والدعم واإلغراق والخلل في الميزان التجاري الناجم            -

 .عن تطبيق البرنامج

 

ية منح معاملة تفضيلية للدول العربية األقل نموا، وعلى الدول المعنية تحدید طبيعة المعاملة المطلوبة والفترة الزمن                 -

وفي هذا اإلطار، تم منح الدول العربية األقل نموًا                   .وعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي للموافقة           

الراغبة في االنضمام إلى المنطقة فترة سماح من تطبيق التخفيض التدریجي من الرسوم الجمرآية حتى مطلع عام                  

تدریجي من الرسوم الجمرآية في الدول األعضاء         ، مع تمتعها خالل هذه الفترة بما وصل إليه التخفيض ال              2005

 لتصل إلى إزالة آاملة للرسوم           2005األخرى،  وعلى أن تبدأ في تطبيق التخفيض التدریجي مع مطلع عام                          

 .، وقد استفادت من هذه المعاملة التفضيلية وانضمت إلى المنطقة آل من السودان واليمن1/1/2010الجمرآية في 

 

وقد تم لهذا الغرض    .  التنفيذ وفض أي منازعات تنشأ عند التطبيق من خالل لجان متخصصة             تحدید أسلوب متابعة   -

 :إنشاء عدد من اللجان تضم في عضویتها آافة الدول أعضاء المنطقـة وهي 

 

 لمتابعة التنفيذ وفض المنازعات، وأعطيت صالحيات المجلس االقتصادي                            -لجنة التنفيذ والمتابعة            •

 .شأنواالجتماعي في هذا ال

 .لجنة المفاوضات التجاریة، وآلفت بمهمة إزالة القيود غير الجمرآية •

اللجنة الفنية لقواعد المنشأ وآلفت بمهمة إعداد قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية، وقد أقرت هذه اللجنة                             •

 .قواعد منشأ مرحلية یتم العمل بها في الوقت الحالي وإلى حين  استكمال القواعد التفصيلية
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 لوضع الحالي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرىا
 

، وبلغ التخفيض التدریجي من الرسوم             2003أآملت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها السادس بنهایة عام                         

ایة  في المائة من تلك التي آانت مطبقة في نه           80  1/1/2004الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل من تاریخ           

األردن، اإلمارات، البحرین،   : وبلغ عدد الدول العربية التي انضمت إلى المنطقة سبع عشرة دولة عربية هي                  . 1997عام  

. تونس، السعودیة، السودان، سوریة، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكویت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن                     

  من بينها أربع دول مصنفة ضمن مجموعة الدول العربية األقل نمواً                             وبقيت خمس دول لم تنضم بعد إلى المنطقة                  

 .، باإلضافة إلى الجزائر)جيبوتي، الصومال، جزر القمر المتحدة، موریتانيا(

 

والتزمت جميع الدول األعضاء بالمنطقة بتطبيق التخفيض التدریجي من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر،                

وبالرغم من هذا االلتزام والشفافية التي تعاملت بها الدول              . انة العامة البالغات الرسمية التي تفيد بذلك          وأودعت لدى األم   

العربية في إطار المنطقـة، إال أن زیادة فعالية المنطقة وتعزیز دورها في زیادة حجم المبادالت التجاریة العربية البينية                                

لقانونية وخاصة تلك المتعلقة باالتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية، وإزالة            ورفع معدالتها یتطلب استكمال بعض الجوانب ا       

 ).الخ..النقل، التمویل، اإلدارة(بعض القيود والحواجز غير الجمرآية، وزیادة آفاءة التجارة العربية بكافة مكوناتها 

 

دد من الدول األعضاء عند بدایة التطبيق           ولعل من أبرز المعوقات التي تم التغلب عليها إزالة االستثناءات التي منحت لع                    

وقد أوقفت جميع الدول المعنية العمل         . لتمكينها من تصحيح أوضاعها االقتصادیة، وإعادة تأهيل بعض قواعدها االنتاجية              

آما تم االنتهاء من إعداد الئحة فض المنازعات في إطار المنطقة واالتفاق على                     . 2003بتلك االستثناءات مع نهایة عام         

 .اإلجراءات التي یتم اتباعها

 

 آلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

إن وجود نظام قانوني متفق عليه بين آافة األطراف في االتفاقية لمعالجة الخالفات والتجاوزات التي قد تنشأ في إطار تنفيذ                       

لذا، آان البد من    . اسية لزیادة الثقة وتفعيل التعامل في إطار المنطقة       منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، یعتبر ضرورة أس       

العمل على وضع آلية محددة وواضحة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين المتعاملين في إطار المنطقة، على أن تتسم اآللية                         

وقد تم  .  للمتعاملين للضرر   بالنزاهة وسرعة البت في النزاعات التي تعرض عليها حتى ال تتعرض المصالح االقتصادیة                    

الئحة للقواعد اإلجرائية المتعلقة بفض المنازعات بين الدول األعضاء          "التوصل بين الدول األعضاء في المنطقة إلى وضع          

ومن أهم ما تمت مراعاته عند إعداد هذه الالئحة هو السرعة في البت في                         ". في منطقة التجارة الحرة العربية الكـبرى         

آما تمت مراعاة أن تكون الالئحة صالحة       .  خالل مختصين في القانون التجاري مع مراعاة الحيدة والنزاهة          المنازعات ومن 

لفض المنازعات التجاریة سواء في مجال السلع أو الخدمات، بمعنى صالحية تطبيقها على النزاعات التي تنشأ في إطار                            

لتنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وآذلك                  تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها ا                 
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وقد استندت الالئحة على ثالثة نصوص          . االتفاقية التي یجري حاليًا إعدادها لتحریر تجارة الخدمات بين الدول العربية                    

 :أساسية وردت في 

 

 :مادة الثالثة عشر  ما ورد في نص ال–اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية  •

تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية على المجلس للفصل فيها، وله أن یحيلها إلى لجنة أو لجان                                 "  •

فرعية یفوضها بعض اختصاصاته، آما له أن یطبق بشأنها أحكام تسویة المنازعات الواردة في الفصل السادس من                         

وال العربية في الدول العربية وملحقها، ویحدد المجلس في آل حالة طریقة                    االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األم       

 ".تسویة النزاع 

 ما ورد في الفصل السادس وفي الئحة محكمة          –االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية            •

 ).االتفاقية وملحق االتفاقية  من 36 وحتى المادة 25المواد (االستثمار العربية المنشأة في إطارها  

 ما ورد في الفقرة سادسًا من البرنامج،           –البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية                •

 :والتي تنص على 

 لجنة لتسویة    تمشيا مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، یتم تشكيل                        "  •

وآذلك أي  . المنازعات في آافة القضایا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية                         

 ".خالف حول تطبيق هذا البرنامج 

  

ة في  وهذا یعني أن السند القانوني لالئحة ینطلق من اتفاقيات جماعية تمت المصادقة عليها من قبل المؤسسات التشریعي                             

ولقد تم في الالئحة بلورة النصوص المشار إليها آنفا في إجراءات                 . الدول األعضاء بالمنطقة مما یعطيها القوة في التنفيذ           

 .تحدد المراحل المختلفة لفض المنازعات

 

ي قد تنشأ من خالل نقاط االتصال في الدول األعضاء                     نزاعات الت راحل معالجة الشكاوى بشأن ال ى م بدأ  أول ث تم في حي. ت

ة عضو تحدید جهة معينة        ، وتسمية اثنين من آبار المسؤولين فيها آمسؤولين عن نقطة االتصال في الدولة، )وزارة(آل دول

تكون مهامهم باإلضافة إلى محاولة معالجة الشكاوى، إجراء االتصاالت مع آافة الجهات المعنية بتطبيق االلتزامات المتعلقة    

ة سواء        نطقة داخل الدول ك إجراء االتصاالت مع وسائل اإلعالم للتعریف                    بالم ية أو قطاع خاص، وآذل  آانت جهات حكوم

يحها        ي تت نطقة والفرص الت دول األعضاء قائمة بأسماء مسؤولي نقاط االتصال في الدول المختلفة             . بالم ة ال دى آاف توفر ل وت

ة الوسائل المتاحة               م بكاف ا یسهل االتصال به نهم، مم التصال معالجة موضوع الشكوى وتسویته ودیا      وتتولى نقطة ا  . وعناوی

ى وجه السرعة وخالل فترة زمنية ال تتجاوز أسبوعين، وذلك من خالل إجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات المعنية             وعل

 .داخل الدولة أو مع نقطة االتصال في الدولة األخرى المشتكى عليها

 

م یتم معالجة موضوع النزاع أو الشكوى من            . خالل نقاط االتصال، یمكن لطرفي النزاع اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم        وإذا ل

يانات           ة الب زویده بكاف نهما، وت يق بي يتولى التوف ن س ى م اق عل نزاع االتف ي ال ن لطرف يق یمك ى التوف وء إل ة اللج ي حال وف
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ته        ي تساعده في مهم  النزاع وتقدیم المقترحات وتنحصر مهمة الموفق في التقریب بين وجهات نظر طرفي. والمعلومات الت

 .هذا، وقد أعطيت للموفق فترة ثالثة أشهر لالنتهاء من مهمته. التي تساهم في حل النزاع وتلقى القبول من قبل الطرفين

 

ثة هي التحكيم، ویتم اللجوء إليه في حالة فشل الموفق في معالجة موضوع النزاع، أو حالة عدم اتفاق أطراف            والمرحلة الثال

نزاع    يم مباشرة             ال يارهما التحك يق واخت ى التوف ى اللجوء إل يم عن طریق إخطار یتقدم به الطرف            . عل بدأ إجراءات التحك وت

نزاع والقرار المطلوب صدوره                             يعة ال د طب تم في األخطار تحدی نزاع األخرى، وی ى أطراف ال يم إل آما . الراغب في التحك

بله          ن من ق م المعي ى الطرف اآلخر و    . یسمي المحك خالل ثالثين یوما تسمية المحكم الذي یعينه، ویتم اختيار حكمًا ویجب عل

ام لجامعة الدول العربية ویكون رئيسًا لهيئة التحكيم وله صوت مرجح                          ن الع بل األمي ن أو من ق ن الطرفي اق بي مرجحًا باالتف

ند تساوي األصوات      يم من عدد أآبر من هذا العدد باتفاق أط           . ع ئة التحك ون هي ا یمكن أن تّك راف النزاع، على أن یكون آم

اویا باإلضافة إلى الحكم المرجح رئيس هيئة التحكيم                نهم آل طرف متس ن یعي ن الذی وتم تحدید الفترة الزمنية .  عدد المحكمي

ا یشترط في أعضاء هيئة التحكيم أن یكونوا من آبار رجال القانون                             ثالثة اشهر آحد أقصى، آم يم ب اء إجراءات التحك إلنه

م    تجارة والصناعة            والقضاء وله ویقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي باختيار قائمة للمحكمين       .  اطالع واسع في مجال ال

ن رجال القضاء والقانون، ویتم اللجوء إلى هذه القائمة الختيار المحكمين من قبل أطراف                  ية من بي دول العرب من مختلف ال

نزاع تعلقة بس. ال يل الم ة التفاص ة آاف ت الالئح د عالج اب وق م، وألق دور الحك ية ص ه وآيف يم ومكان راءات التحك ير إج

ن  خ ... المحكمي ى أن الحكم الذي یصدر عن هيئة التحكيم یعتبر حكمًا نهائيًا، ویجري تنفيذه مباشرة                     . ال م اإلشارة إل ومن المه

 التحكيم، یتم رفع األمر وإذا انقضى أآثر من ثالثين یوما دون تنفيذ حكم هيئة. آما لو آان صادرًا من محكمة وطنية مختصة  

 .إلى محكمة االستثمار العربية

 

ویتم اللجوء إلى محكمة االستثمار العربية إذا لم تتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم، أو عند عدم التمكن                     

يه من قرارات في إطار التوفيق أو التحكيم، أو في حالة فشل هيئ          تم التوصل إل ا ی يذ م ة التحكيم أو الموفق في إصدار من تنف

ية المحددة             ترات الزمن رار خالل الف م أو الق تثمار العربية تفاصيل اإلجراءات التي یتم               . الحك ة االس د حددت الئحة محكم وق

 .اتباعها في المحكمة وآيفية صدور الحكم

 

الحرة العربية الكبرى نزاعات بسيطة وتجدر اإلشارة إلى إن طبيعة النزاعات التي نشأت حتى اآلن في إطار منطقة التجارة       

يق التخفيض التدریجي من الرسوم الجمرآية، أو عدم االعتراف بشهادات المنشأ                تزام بتطب دم االل بط بصورة رئيسية بع ترت

اط االتصال                     ذه الشكاوى من خالل نق ة ه د أمكن معالجة آاف يها، وق واردة ف يانات ال ة الب ه ومع اتساع حجم   . وعدم دق إال أن

با ية       الم رة العرب تجارة الح نطقة ال بطة بم ایا المرت تعقد القض تعدد وت توقع أن ت ن الم ية، فم دول العرب ن ال تجاریة بي دالت ال

تمام بها من قبل رجال                              ذه موضوعات یجب االه أ، وه تعلق باإلغراق، والدعم، وقواعد المنش برى، وأن تشمل قضایا ت الك

يكونوا أآثر             ية ل دول العرب انون في ال آما یتطلب األمر آذلك تدریب وتأهيل العاملين في .  استعدادا للتعامل معهاالقضاء والق

تجاري في الدول العربية على التعامل مع قضایا الدعم واإلغراق، والتي تشكل حاليا أهم مجاالت النزاع والقضایا                    القطاع ال

 .تكلفة عاليةبين الدول في إطار منظمة التجارة العالمية، وتتوالها مكاتب قانونية مختصة وب
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ادة      برى وزی ية الك رة العرب تجارة الح نطقة ال ل م ة لعم ن الموضوعات الضروریة والهام نازعات م إن موضوع فض الم

ة      نازعات، وآسب ثق ية لفض الم ذه اآلل تعریف به ن ال د م ية، والب دول العرب ن ال تجاریة بي بادالت ال ية الم ي تنم تها ف فعالي

تجاري في فعا           ن في المجال ال تزام بتنفيذ األحكام التي تصدر عنها، وسرعة البت في                    المتعاملي ية من خالل االل ذه اآلل ية ه ل

 .النزاعات التي تحال إليها

 

 تأثير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التجارة العربية البينية
 

دء إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ست سنوات حتى اآلن،  إال أنه ی                  ى ب تعذر التعرف بصورة واضحة مضى عل

ات التجارة                                 ترة القصيرة، خاصة وأن معوق ذه الف ا خالل ه ادة معدالته ية وزی ية البين تجارة العرب ى ال يرها عل ى مدى تأث عل

د من المعوقات األخرى واألآثر تأثيرًا من القيود الجمرآية                    ناك العدی ل أن ه ية ب يود الجمرآ ط في الق ية ال تنحصر فق . العرب

نالك الق    دول العربية، وهي تتعلق بجانبين، الجانب األول منها هو عدم اآتمال                       فه ن ال نقل بمختلف أشكاله بي بطة بال يود المرت

ية فهنالك العدید من محاور الربط البري وعن طریق خطوط                    دول العرب ن ال ة بي نقل بالسكك الحدیدی بري وال نقل ال شبكات ال

ي  تكمال، خاصة ف ب االس ي تتطل ة الت مال  السكك الحدیدی ي ش ية ف دول العرب ي وال ن دول المشرق العرب ربط بي تعلق بال ما ی

يا  بري والبحري في المنطقة العربية، وبالقيود اإلداریة المرتبطة بحرآة                . أفریق نقل ال ة ال اع تكلف تعلق بارتف ي ی والجانب الثان

نقل  يد وت                  . ال ة، وإجراءات الترانزیت بالتعق نافذ الحدودی ى الم ستغرق أحيانًا فترات زمنية طویلة،      حيث تتسم اإلجراءات عل

 .األمر الذي یتطلب المراجعة

  

، بإیفاد فرق   2003/2004وفي إطار السعي لمعالجة هذه المعوقات، قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية خالل العام                   

العمل الورقي واإلجراءات     عمل ميدانية إلى آافة الدول العربية للتعرف على هذه القيود غير الجمرآية والمتمثلة في                                

الجمرآية المطولة، والقيود الفنية المرتبطة بالمواصفات والمقایيس، وإجراءات الحجر الزراعي والبيطري، إضافة إلى                         

 .القيود النقدیة المرتبطة بالتحویالت، ورخص االستيراد والتصدیر، ورسوم الخدمات التي یتم تحصيلها، والرسوم األخرى

 

ریر األولية لفرق العمل الميدانية العدید من التجاوزات خاصة فيما یتعلق بتعدد اإلجراءات غير الضروریة،               وقد أبرزت التقا  

وتعدد األوراق المطلوب استيفاؤها، والمغاالة أحيانا في فرض الرسوم، والتعسف في دخول بعض المنتجات بحجة عدم                            

 دراسة تفصيلية شاملة حول نتائج هذه الزیارات الميدانية ليتم          ویجري حاليا إعداد  . مطابقتها للمواصفات أو الشروط الصحية    

 .بحثها والتفاوض بشأنها في إطار لجنة المفاوضات التجاریة

 

ي ینبغي اإلسراع في التوصل إلى اتفاق بشأنها في إطار                      ة الت بر موضوع المواصفات القياسية من الموضوعات الهام ویعت
ثر اإلجراءات ا ه من أآ نطقة، إذ أن تجات الم ة للمن نة منافس تجات معي نع دخول من فية لم تخدامها بصورة تعس ي یمكن اس لت

ية المماثلة   ویجري العمل حاليًا على توحيد هذه المواصفات من خالل إقرار إلزامية المواصفات التي یتم االتفاق عليها        . المحل
لعربية للتنمية الصناعية والتعدین، وذلك بدًال من    في إطار اللجنة العربية للمواصفات القياسية التي تعمل في إطار المنظمة ا              
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ا                 دول الراغبة في العمل به ط لل ادیة فق بارها مواصفات استرش اه الستصدار قرار من القمة العربية یقضي   . اعت نالك اتج وه
 .بإلزامية هذه المواصفات حتى تستطيع الدول العربية والمنتجين على وجه الخصوص تجاوز هذه العقبة

 
ا تجري    نقل بالترانزیت بين الدول العربية المعمول بها منذ عام                آم ية ال راجعة اتفاق ك م يًا آذل  وذلك بعد أن أثبتت 1977 حال

تها دم آفای تجربة ع بل المجلس االقتصادي   . ال ن ق كيلها م م تش ذا الموضوع ت نة خاصة به راجعة بواسطة لج ذه الم تم ه وت
 .واالجتماعي

  
تجارة الحرة            نطقة ال د اقتصرت م م تشمل حتى اآلن تجارة الخدمات                  ولق ط ول ى تجارة السلع فق برى عل ية الك وتشكل . العرب

ة من إجمالي التجارة العربية في السلع والخدمات تبلغ في المتوسط حوالي                       في المائة وتقارب 24تجارة الخدمات نسبة هام
بلغ              ذي ی ية وال تجارة العالم تجارة الخدمات في ال ك المتوسط العالمي ل وق هذه النسبة في عدد من     في 25بذل د تف ة، وق  المائ

ا مقومات سياحية وخدماتية أخرى مثل مصر واألردن والمغرب وتونس هذا المتوسط                       توفر لدیه ي ت ية الت دول العرب ومع . ال
ذي یشهده قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، یكتسب قطاع الخدمات أهمية متزایدة على المستویين العالمي                  تطور ال ال

ي و نظمة التجارة العالمية والتي بلغ عددها إحدى عشرة دولة               . العرب ى م ي انضمت إل ية الت دول العرب ى أن ال ذا، إضافة إل ه
ن وجيبوتي وعمان وقطر والكویت ومصر والمغرب وموریتانيا،  تقدمت بجداول                ارات واألردن وتونس والبحری وهي اإلم

ية والتي تجع        نظمة العالم تزاماتها في إطار الم ا       ال تحریر بعض قطاعات الخدمات لدیه زمة ب ا مل وفي ضوء ذلك، تزاید . له
 في إعداد اتفاقية لتحریر تجارة الخدمات فيما        2001اهتمام الدول العربية بتحریر تجارة الخدمات فيما بينها، وبدأت منذ عام            

 .بينها وإدماجها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

. الجزء األول منها یتعلق باألحكام العامة لالتفاقية والجزء الثاني یتضمن جداول االلتزامات         : جزئين  تتكون هذه االتفاقية من     
ي ترغب في التفاوض بشأنها مع بقية الدول وهذه                                ية الت تزامات األول ية بجداول االل د تقدمت حتى اآلن خمس دول عرب وق

ان               ارات واألردن ومصر والكویت وسلطنة عم دول هي اإلم بدأ المفاوضات بين هذه الدول قبل نهایة            ومن . ال توقع أن ت  الم
 .2004عام 

 
ك حتى ال تشكل تناقضا بالنسبة للدول                                ية الجات، وذل يها في اتفاق ك المنصوص عل ية مع تل ة لالتفاق ام العام وتنسجم األحك

ي بصدد االنضمام إليها                 ك الت ية أو تل نظمة العالم ية األعضاء بالم ات والتعهدات، فيتم فيها االلتزام أما جداول االلتزام  . العرب
نوحة في إطار اتفاقية الجات وبحيث تشكل الخدمات التي یتم تحریرها نسبة هامة                          ك المم وق تل دات تف تزامات وتعه تقدیم ال ب

 .من تجارة الخدمات العربية، آما تم االتفاق على اعتماد القوائم اإلیجابية بالنسبة للخدمات التي ترغب الدول في تحریرها
 

یتضح مما تقدم أن هنالك الكثير من الجهود والخطوات التي ینبغي القيام بها لتذليل المعوقات أمام التجارة العربية البينية حتى                       
. یمكن زیادة فاعلية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وحتى تكون لها انعكاسات إیجابية على مجرى التجارة العربية                              

حيث بدأت الدول العربية في بحثها بشفافية           . ذه المنطقة أنها سلطت الضوء على هذة المعوقات            ولعل من أبرز إیجابيات ه       
 .وجدیة، والعمل على إزالتها من خالل تضافر جهود مختلف الجهات ذات العالقة في جميع الدول األعضاء
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