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القطاعات الخدميَّة وسياسة التجارة 
يات التنمية يف املنطقة العربية وتحدِّ

الجزء األول
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يات التنمية يف املنطقة العربية« )الجزء األول( عبارة عن مبادرة  هذا الكتاب الذي يحمل عنوان: »قطاعات الخدمات وسياسة التجارة وتحدِّ

من قبل »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« ضمن سياق عملها املتعلق مبسائل التجارة والتنمية. وُينرش هذا الكتاب يف قسمني، 

ى للتجارة يف الخدمات يف البلدان العربية. وهو يشتمل عىل سلسلة من أربع أوراق بحثية تتصدَّ

القطاعات الخدميَّة وسياسة التجارة
يات التنمية يف املنطقة العربية وتحدِّ

يحتوي الجزء األول من الكتاب األوراق التالية:

• »تحديات تحرير الخدمات يف السياقني متعدد األطراف واإلقليمي: حالة البلدان العربية« )ص 13(	
• »التنظيامت املحلية وأهميتها بالنسبة إىل التجارة يف الخدمات: حالة البلدان العربية« )ص 75(	

ا الجزء الثاين من الكتاب )ويصدر منفرداً( فيشمل األوراق التالية: أمَّ
• »تحديات التفاوض بشأن التجارة يف الخدمات مع رشكاء تجاريني رئيسيني: حالة مرص يف تفاوضها مع االتحاد األورويب«	
• ة إىل منظمة التجارة العاملية: تحديات املفاوضات املتعلقةباالتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات 	 »البلدان العربية املنضمَّ

واألبعاد التنموية«

الجزء األول

تحرير: كندة محمدية و د. أحمد غنيم



ترمي »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية إىل تعزيز النقاشات البنَّاءة يف ما بني املعنيني املهتمني من األوساط والدوائر الحكومية والخاصة 
واألكادميية واملجتمعية املدنية يف العمليات التنموية وسياسات التجارة وحقوق اإلنسان.

متت طباعة هذا الكتاب بدعم من “مؤسسة فورد” )Ford Foundation(. ميكن االقتباس واالستشهاد من هذه الورقة، كام ميكن إعادة إنتاج املعلومات 
التي تحتويها مع اإلشارة إىل الشبكة مصدراً للعمل. ميكن إيجاد نسخة إلكرتونية منها يف موقع “الشبكة” اإللكرتوين:

www.annd.org . www.csr-dar.org
تعبرِّ املحتويات واألفكار الواردة يف أوراق البحث عن آراء كاتبيها، وهي ال تعكس بالرضورة موقف »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« 

أو »مؤسسة فورد«.

متت ترجمة املحتويات من االنكليزية اىل العربية من قبل د. محمد شومان، لبنان.

ملزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بالشبكة عىل العنوان أدناه:
شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية)*(

هاتف: 366 319 961+
+961 319 366

فاكس: 636 815 961+
Mazraa 1105 2070 14/5792 :.ص. ب

بريوت – لبنان
www.csr-dar.org  .   www.annd.org :املوقع الشبيك

annd@annd.org/ kinda.mohamadieh@annd.org :البيد اإللكرتوين

ز  )*( شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية تعمل يف 11 بلًدا عربيًّا، اعضاءها 7 شبكات وطنية و23 منظمة غري حكومية. ويركرِّ

ست الشبكة يف عام 1997. تم انشاء مكتبها التنفيذي يف بريوت  عمل الشبكة عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية والحقوق يف املنطقة العربية. تأسَّ
منذ عام 2000.

)ُنرشت الطبعة األوىل يف نيسان/ إبريل 2012(

تنويهات:

- نجزل الشكر للكتاب وهم: د. منى الجرف، د. محسن الهالل، د. أحمد غنيم )من مرص(؛ والسيد عادل الجبريي )من اليمن( وكندة محمدية )من لبنان(.

• ساهم د. أحمد غنيم يف اعداد ورقتني من الكتيب ويف تنسيق عملية الكتيرِّب وتسهيلها.	

دات أوراق البحث )بريوت، كانون األول/ ديسمب 2011( – )أنظر القامئة املرفقة  - تتقدم الشبكة بالشكر للمشاركني يف ورشة العمل اإلقليمية حيث تم نقاش مسوَّ
بأسامء املشاركني يف جلسة النقاش(.

• فريق »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية«:	

دية، مديرة البامج، ساهمت يف إعداد ورقة يف الكتيب، وتحرير محتويات الكتيب ، والتحضري لجلسة النقاش اإلقليمية وتنسيقها وتنظيمها. - كندة محمَّ
زياد عبد الصمد، مدير »الشبكة« التنفيذي، حنان يونس، سكرترية تنفيذية ساهمت يف تنظيم جلسة النقاش اإلقليمية.
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لقاء اقليمي حول التجارة يف الخدمات، مواقف الدول العربية، املفاوضات القامئة واملستقلبية، والقيمة املضافة االقتصادية 

والتنموية

9 كانون االول/ ديسمرب، 2011 

املنظمةاالسمالبلد

االردن

مركز كارنيغي للسالم الدويلابراهيم سيف1

جامعة االردنخوىل سبتان2

وزارة الصناعة والتجارة- االردننرسين السيد3

وزارة الصناعة والتجارة –اليمنعادل الغابري4اليمن

مرص

جامعة الدول العربيةخالد وايل5

املدير التنفيذي- الوحدة الفنية التفاقية أغاديروليد النزهي6

وزارة الصناعة والتجارة- مرصدينا محمود محمد7

الجامعة االمريكية يف القاهرةماجدة شاهني8

مستشار يف التجارة الدولية وقضايا منظمة التجارة العامليةمحسن هالل9

كلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرةاحمد فاروق غنيم10

الجامعة االمريكية يف القاهرةمنى الغرف11

مركز الجنوب- جنيفاوفا اوبايل12كامريون

لجنة االمم املتحدة للتجارة والتنميةخري الدين رّمول13جنيف

السعودية
وحدة منظمة التجارة العاملية، قسم ادارة التعاون، البنك االسالمي عيل محمود14

للتنمية
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لبنان

وزارة االقتصاد والتجارة- لبنانرميا يونس15

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنميةكندة محمدية16

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنميةزياد عبد الصمد17

غرفة التجارة والصناعة والزراعةعاطف ادريس18

غرفة التجارة والصناعة والزراعةناجي مزّنر19



7

I. هل ساهمت سياسة التجارة يف آفاق التنمية باملنطقة العربية؟

لطاملا مثَّلت التجارة أحد أنشط أجزاء سياسات البلدان العربية االقتصادية. كام اعُتب تحرير التجارة واحًدا من »إصالحات السياسة« 
تحت  املندرجة  دات  والتعهُّ االلتزامات  من  مزيًدا  أعلنت  حيث  األخريين،  العقدين  خالل  العربية  البلدان  أجرتها  التي  الرئيسية 

اتفاقيات التجارة البينية واإلقليمية ومتعددة األطراف.

بيد أنَّ الرتابط ما بني سياسات تحرير التجارة وأهداف التنمية، مبا يف ذلك بناء القدرات اإلنتاجية الوطنية وخلق فرص العاملة، 
ت إىل  ا، إن مل يكن ضبابيًّا. وبالفعل، فقد كانت قرارات تحرير التجارة غالًبا مفصولة عن أهداف التنمية، حيث أدَّ يظل ضعيًفا جدًّ
الضغط عىل القطاعات اإلنتاجية وأسواق العمل. ولقد انعكست مؤرشات النجاح يف هذا املجال يف انفتاح السوق وليس يف املساهمة 

بأهداف التنمية بالرضورة.

يات التي تواجه البلدان العربية يف أيرِّ من آفاق عملية التنمية يكمن يف كيفية تصميم سياسة التجارة لتكون  وبالتايل، فإنَّ أحد التحدرِّ
قة  داعمة لفسحة السياسة التنموية وموصلة إليها. وهكذا، يحتاج تحرير التجارة ألن يتسق ويتناسب مع مستويات التنمية املحقَّ

ومع أهدافها املوضوعة.

يات تصميم سياسة التجارة يف قطاع الخدمات II. تحدِّ

ضمن سياسة التجارة يف عدة بلدان عربية، صار قطاع الخدمات يضطلع بدور مهم ومتعاظم. فالعديد من هذه البلدان يفاوض قضية 
تحرير قطاعاته الخدمية وفق مندرجات »االتفاقية العامة لتجارة الخدمات« )GATS( يف اطار »منظمة التجارة العاملية«، فضاًل عن 

مسارات التفاوض السأخرى، أكانت إقليمية أم بينية.

ص متهيدي ملخَّ

دية إعداد كندة محمَّ
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يضطلع قطاع الخدمات بدور مهم ومتعاظم يف اقتصادات البلدان العربية من حيث املساهمة يف الناتج املحيل االجاميل وتوليد العاملة 
ات رسيعة يف ما يتَّصل بحجمه ومداه مع نشوء مستمر لخدمات جديدة  وتنمية القطاعات اإلنتاجية األخرى. ويتَّسم القطاع بتغريُّ
ات تطرأ عىل الطلب تحدث يف القطاعات األخرى. عالوًة عىل ذلك، يرتبط  وأسواق خدميَّة ناجمة من تطورات تقانيَّة، فضاًل عن تغريُّ
العديد من القطاعات الخدمية عىل نحو وثيق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية العائدة ملختلف امُلْنَجَمَعات )communities(، مبا 
يف ذلك الخدمات األساسية، كالوصول إىل تعليم جيد وإىل املياه والخدمات الصحية والنقل وغريها. بالتايل، تبدو العالقة والتاثري بني 
واجبات الحكومة التي ينص عليها القانون الدويل املتعلق بحقوق االنسان، وبني االلتزامات التي تتخذها مبوجب اتفاقية تجارية ما، 

ي. عالقًة واضحة وميلؤها التحدرِّ

بعض النقاط السجالية حول تحرير التجارة يف الخدمات

مثَّة نقطتان سجاليتان متعلقتان بالنظرة إىل وضع تحرير التجارة يف الخدمات عىل الصعيد العاملي الراهن. فبعضهم يحتجُّ بالقول 
م تحت إطار عمل االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات ال يعدو أن يكون قلياًل نسبيًّا، نظرًا إىل أنَّ التحرير الذي ربط  إنَّ ما ُقدرِّ
وفق هذه االتفاقيات محدود وال تجاوز املامرسة السائدة التي تطبقها الحكومة وعن الواقع القائم للمامرسة. فيام يشري بعٌض آخر 
إىل مرحلة التنمية املحدودة لقطاعات الخدمات يف البلدان النامية، باإلضافة إىل الفهم املحدود أيًضا للعديد من هذه القطاعات 
املتعلقة  االتفاقيات  يف  عليها  املنصوص  القواعد  من  للعديد  القانوين  الوضوح  غياب  مع  يرتاكب  نحو  عىل  وكمونها،  وإمكاناتها 
بالخدمات وتداعياتها عىل التنمية. وهكذا، فإنَّ هؤالء القلقني حيال تلك األبعاد يشريون إىل أنَّ االلتزامات الراهنة املتَّخذة يف قطاع 
الخدمات ميكن أن تنطوي عىل أثر يف صناعة السياسة بالنسبة إىل تطوير القطاعات الخدمية. كام يشري هؤالء، أيًضا، إىل أنَّ ربط 
الوضع القائم تحت االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات، أو أي اتفاقيات إقليمية أو بينية أخرى، يجعل الرجوع عن تلك الرشوط 
ات يف السياسات الحكومية نحو مزيد  أمرًا مستحياًل –من دون تكاليف- خاصة إذا ما حدث إخفاق للسوق أو إذا ما حدثت تغريُّ

من االعتبارات االجتامعية.

ومن النقاط السجالية الرئيسية االخرى املتعلقة  بتحرير التجارة يف الخدمات، كالتحرير يف مجاالت أخرى، هي ما إذا كان ينبغي أن 
تأيت عملية التحرير قبل اإلصالحات عىل املستوى الوطني، أو ما إذا كان ينبغي القيام بإصالحات قبل االلتزام بأيرِّ عروض تحريرية 
ا وجهة النظر السابقة فهي غالًبا متثرِّل رأي أولئك الذين يعتبون االنضامم إىل االتفاقيات الدولية عىل أنها  أو إعالن أيرِّ التزامات. أمَّ
قطاعات  يف  الراسخة  املصالح  ذات  املجموعات  تبذلها  التي  الضغط  وجهود  الوطني  السيايس  االقتصاد  تعقيدات  ملواجهة  طريق 
معيَّنة. بيد أنه مثة آخرون يعون أنَّ اتفاقيات تحرير التجارة –والسيَّام التجارة يف الخدمات- تطوَّرت لتصبح اتفاقيات تصل إىل نطاق 
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ى ملجاالت تنظيمية وأدوات سياسية متعددة متثرِّل جوهر عمليات التنمية. وهكذا، فإنَّ االلتزام بالتحرير وفق مندرجات  واسع تتصدَّ
التصديرية،  املصالح  ذات  القطاعات  ماهية  تحديد  عىل  تقوم  حكيمة  تنموية  سياسة  نتيجة  يكون  أن  يجب  الدولية  االتفاقيات 
»الحق يف  املحافظة عىل  ز عىل  تركرِّ أن  وإنَّ مقاربة كهذه يجب  بها.  القيام  ينبغي  التي  املطلوبة  التنظيمية  باإلصالحات  املرتبطة 
الخدمية  القطاعات  وتنمية   )align( تتساَوق  التي  املطلوبة  التنظيمية  واألدوات  السياسة  أدوات  استخدام  ذلك  مبا يف  التنظيم«، 

وأهدافها االقتصادية والتنموية.

اع السياسة يف املنطقة العربية اعتبارات لصنَّ

غالًبا ما يواجه صانعي القرار واألطراف املعنية األخرى يف البلدان العربية التي تقوم بالتفاوض بشأن تحرير التجارة يف الخدمات 
العربية، غالًبا ما تواجه  البلدان  النامية، مبا يف ذلك  البلدان  بأنَّ  أيًضا االعرتاف  املسائل السجالية املبسوطة أعاله. وإنه ملن املهم 
الضغط السيايس لتوافق عىل االلتزامات التحريرية يف القطاعات الخدمية، من دون تحديد سليم للتداعيات املمكنة عىل العمليات 
التنموية، وال للتداعيات املحتمل وقوعها عىل فسحة تطوير السياسة الوطنية وآفاق تطوير القطاعات. ويبدو مثل هذا الضغط 
واضًحا يف عملية االنضامم إىل »منظمة التجارة العاملية«، فضاًل عن الضغوط يف عملية التفاوض الثنايئ مع الكتل االقتصادية، كاالتحاد 
األورويب أو الواليات املتحدة، وغريها. هذا، وتسعى البلدان العربية عىل األغلب إىل أن تكون أول من يضمن االتفاقيات التفضيلية 
مع التكتالت املذكورة، بالرغم من ان الرشوط والقواعد املصاحبة قد تشكل تحديا، يدفعها يف ذلك الخوف من تجريف التفضيالت 
التي ميكن ان تكون متاحة لها وفق هذه االتفاقيات. وغالًبا ما تؤدي الضغوط السياسية هذه إىل عدم احتساب صحيح للمنافع 

االقتصادية والتنموية والتحديات التي قد تنجم من عملية التحرير.

د املفاوضات التي تخوضها البلدان العربية يزيد من التحديات، بدًءا من الضغوط اإلدارية والضغوط عىل  عالوًة عىل ذلك، فإنَّ تعدُّ
قدرات املفاوضني، انتهاًء بتلك التي تتعلق بالتامسك واالنسجام يف ما بني املوجبات القانونية لهذه االتفاقيات. وبالفعل، فمن الواجب 
التشديد عىل االنسجام املطلوب يف ما بني هذه االرتباطات، باإلضافة إىل اهمية تعاقب االلتزامات بطريقة تتوازى مع األهداف 
د أيًضا أنَّ تحرير الخدمات املتخذ يف مسارات متعددة )ثنايئ أو متعدد األطراف أو عىل املستوى اإلقليمي(،  التنموية. ومن املؤكَّ
ميكن أن يؤدي –إذا مل يكن هناك تنسيق- إىل خسارة املمكن من امُلخرَجات التنموية واالرتباك التنظيمي وتعاظم التكاليف اإلدارية 

والغموض املتعلق باالستثامر واملشكالت األخرى ذات الصلة.

االهتامم  عن  فضاًل  العربية،  البلدان  فيها  تنخرط  التي  التفضيلية  التجارة  اتفاقيات  لتصميم  االهتامم  يوىل  أن  املهم  من  وبالتايل، 
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بالتزاماتها املندرجة تحت االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات بطريقة توصل إىل أهدافها التنموية. وبالفعل، وبالنظر إىل الدور 
بالغ األهمية الذي ميكن أن تضطلع به القطاعات الخدمية عىل الجبهات التنموية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وعىل الجبهة 
ى لكل هذه األبعاد وتعالجها. وإنَّ اسرتاتيجية كهذه  الحقوقية، فإنَّ بناءها يجب أن يقوم عىل اسرتاتيجية تنموية ديناميكية تتصدَّ
تتطلَّب تقومًيا واضًحا للقطاعات الخدمية وخطة تنموية عىل تتطرق للقطاعات املختلفة واىل دراسة إمكانات القطاعات. وقد يشمل 
ن األهداف التجارية وغري التجارية، مبا يف ذلك األهداف التنموية  هذا تحديد القدرات واالطر التنظيمية املطلوبة التي ميكن أن تؤمرِّ
واالجتامعية والثقافية. كام تستلزم أيًضا بالرضورة التكيُّف مع الطبيعة املتطورة للعملية التنظيمية التي تتغريَّ مع الوقت يف سياق 

ات التي طرأ عىل األسواق الخدمية. التغريُّ

ضمن هذا السياق، تضطلع املعلومات املتصلة بالقطاعات الخدميَّة، وبنموها املحتمل والتطور التقاين وطبيعة التغريُّ الذي ميكن أن 
ر مثل هذه الدراسات املشار  ، بدور محوري. غري أنَّه غالًبا ما ال تتوفَّ تشهده واإلصالحات التنظيمية املطلوبة ارتباًطا مبثل هذا التغريُّ
إليها للبلدان النامية قبل املبارشة بالتفاوض. إذ غالًبا ما يصبح املوقف التفاويض ردة فعل حيال ما يقرتحه الرشيك املفاوض، ال موقًفا 
دة. ان القدرة عىل بناء منظومة لتوفري وتحليل املعلومات عىل املستويات املحلية واالقليمية  مبنيًّا عىل حاجات القطاع وآفاقه املحدَّ
تلعب دورا محوريا يف عملية بناء اسرتاتيجية تنمية وتطوير قطاعات الخدمات, ويجب ان توىل اهتامما كافيا من الدول العربية 

والدول النامية االخرى.

يات وافاق مرشوع تعاون إقليمي يف القطاعات الخدميَّة III. تحدِّ

يات فالقدرات املحدودة التي تتَّسم بها املؤسسات  تواجه عملية التقدم مبرشوع تعاون إقليمي يف القطاعات الخدميَّة عدة تحدرِّ
املنخرطة وغياب املعلومات املتعلقة بالقطاعات وآفاقها، والتفاوتات بني البلدان العربية األعضاء وغري األعضاء يف »منظمة التجارة 
يات تواجه هذا املرشوع. إال أنَّ إحدى  العاملية« من حيث االنفتاح التجاري وقدرات التعامل مع االتفاقيات، كل ذلك ميثرِّل تحدرِّ
العقبات الرئيسية أمام التقدم عىل هذه الجبهة تظل حقيقة أنَّ البلدان العربية غالًبا ما تعطي األولوية لالتفاقيات مع رشكاء خارج 

النطاق االقليمي ما بني الدول العربية، مامَّ قد يخلق عراقيل أمام التقدم نحو اتفاقيات إقليمية ذات توجه تنموي.

التقدم يف مرشوع إقليمي ذي آفاق تنموية يستدعي بالرضورة االنتقال إىل مقاربة جديدة للتعاون اإلقليمي وبناء مجموعة  إنَّ 
جديدة من املصالح/الحوافز التي ستجمع األطراف املشاركة بعضها مع بعض. وهكذا، فإنه ملن الرضوري تجاوز الرتكيز عىل النموذج 
السائد للتحرير والتنافسية يف ما بني البلدان. فإنَّ األهم هو يف بناء مصالح مشرتكة من خالل تعزيز الدورات االنتاجية التكاملية 
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عىل املستوى اإلقليمي، أي باالنتقال نحو ترسيخ قطاعات خدمية إقليمية ُتسهم يف توليد العاملة وتحقيق التنافسية الجامعية عىل 
املستوى العاملي. ويف ما يتجاوز مجرَّد التفاوض بشأن تحرير التجارة، تحتاج البلدان إىل التفكري بتوجيه السياسات االستثامرية لدعم 
مرشوع إقليمي ومعالجة عالقات سوق العمل، فضاًل عن اإلجراءات التنظيمية. وستظل التجارة واحًدا من عنارص هذه الشبكة من 

قة عىل نحو جيد عىل املستوى اإلقليمي. السياسات املنسَّ

عالوة عىل ذلك، فإنَّ هناك حاجًة لتصميم وتعزيز دور املؤسسات اإلقليمية املناسبة والقادرة  عىل نحٍو تتمكن معه من قيادة 
مرشوع تنموي إقليمي كهذا، مبا يف ذلك ترسيخ مؤسسات معلومات تساعد عىل تحديد اآلفاق واالسرتاتيجيات، وكذلك املؤسسات 
القضائية التي تحمي املرشوع املشرتك وتراقب تنفيذ القوانني املرعية. عالوة عىل ذلك، فإنَّ حفظ مساحة لقيام مرشوع »جنوب-

جنوب« تنموي إقليمي كهذا يستدعي بالرضورة معالجة عالقاته مع املوجبات التي تنص عليها االتفاقيات التجارية واالستثامرية 
الثنائية واملتعددة األطراف التي اقامتها الدول املشاركة يف املرشوع. وإذا مل ُيرَصْ إىل تخطيطها وتنسيقها عىل نحو جيد، فإنها غالًبا 
ما تحد من  فسحة السياسة املتاحة لتحقيق مرشوعات إقليمية ذات قيمة ُمضافة. وهكذا، فإنَّ هناك حاجًة لتتابع االنخراطات 
التجارية وتصميم السياسة التجارية للدول االعضاء يف املرشوع اإلقليمي بشكل يدعم املرشوع واليسبب بعرقلته. عالوة عىل ذلك، 
إنَّ موقف البلدان العربية عىل املستوى املتعدد األطراف، تحت مظلة »منظمة التجارة العاملية«، يحتاج إىل التنسيق إذا ما ُأِريَد 

التقدم عىل خط مرشوع تجاري إقليمي.

وباإلضافة إىل ذلك، فان احد الجوانب الرئيسية ملرشوع إقليمي ناجح يتعلق بحركة العامل اإلقليمية وسوق العاملة، مبا يف ذلك إعادة 
التفكري يف حقوق العامل املنتقلني عب املنطقة وحامية هذه الحركة، لجهة تسهيلها، وبناء اآلليات التنسيقية بني العاملة واألسواق 
يف املنطقة. ولطاملا كانت حركة موررِّدي الخدمات )الصيغة 4 لعرض الخدمات( مجاالً خالفيًّا يف املفاوضات، مبا يف ذلك بني البلدان 
العربية التي تتفاوض بشأن اتفاقية اقليمية للتجارة يف الخدمات. هذا بالرغم من حقيقة أنَّ املنطقة قد شهدت أصاًل حركة عامل 
ناشطة. من املهم االشارة اىل أنَّ حركة الناس وحقوقهم، مبا يف ذلك حقوق العامل والحامية االجتامعية، كانت أساسية بالنسبة إىل 

بناء تكتالت إقليمية، كاالتحاد األورويب مثاًل.

أهمية اسرتاتيجية تنموية بعيد املدى تسترشف املستقبل

إنَّ تصميم سياسات التجارة ضمن اسرتاتيجية تنموية شاملة تضم اعتبارات ألطر العمل املؤسسية والتنظيمية هو تحد أسايس يواجه 
البلدان النامية. وطاملا أنَّ تحرير التجارة يتم من دون غرض تنموي واضح، فإنَّ إمكانات اآلثار السلبية عىل فسحة السياسة التنموية 
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التجارية، و  النامية هو وضع اسرتاتيجية تنموية ميكن ان تساهم فيها السياسات  البلدان  إليه  الوطنية تظل مرتفعة. وما تحتاج 
ل إطار عمل لتحديد األغراض واالهداف من عملية التحرير واملصالح التي يخدمها والقطاعات التي ميكن أن ُتشَمل يف مثل  تشكرِّ

هذه السياسة.

د عىل ان تحرير التجارة يف الخدمات يتطلَّب عدة رشوط الزمة  وبالفعل، فإنَّ التحليل امُلجَرى يف الكتيرِّب الذي بني أيديكم يشدرِّ
مع  وعالقاتها  الكامنة  التنموية  ومساراتها  القطاعات  فهم  وإنَّ  واقتصادية.  ورفاهية  تنموية  إيجابية  نتائج  إمثاره  لضامن  مسبقة 
م يف سياق إطار عمل  القطاعات اإلنتاجية األخرى واآلفاق التقانية. فضاًل عن ان اية التزامات يف مجال تحرير التجارة ينبغي أن ُتصمَّ
يحمي استقاللية »الحق يف التنظيم« وسياديَّته. مثاًل، تعتب املرونة التنظيمية حاسمة لضامن وصول شامل ومتكافئ ومقدور عليه 
إىل الخدمات العامة ذات الجودة. هذا، وتضطلع السياسات الوطنية التي ترعى ا االطر التنظيمية بدور مركزي يف تحديد اثر اثر 
قواعد اتفاقيات التجارة عىل قطاعات الخدمات وعىل ضامن اآلفاق التنموية، مبا يتجاوز اعتبار تنافسية األسواق هدًفا وحيًدا من 

سياسة التحرير.

ي املركزي الذي تواجهه الحكومة يف اطار تصميمها التزاماتها أو التفاوض بشأنها وفق مندرجات اتفاقية تجارية  وبالتايل، سيظلُّ التحدرِّ
ا مستقاًل وسياديًّا يف يد الحكومات الوطنية تحدده وفق استنادها  ماهو قدرتها عىل تحديد ما إذا كان سيبقى »الحق يف التنظيم« حقًّ
إىل ما تراه رشعيًّا ومن أهداف السياسة الوطنية ، أو ما إذا كان هذا الحق سيكون مؤطرا وفق الحدود التي يرسمها قانون التجارة 
ومتوازيا مع االلتزامات التجارية املحددة يف االتفاقيات. وإنَّ ضامن السياق األسبق يستدعي بالرضورة ترسيخ اعتبارات متعددة 
ومقاربات متفاضلة )متاميزة( يف تصميم سياسات التجارة او اي اتفاقيات تجارية. ومن هذه االعتبارات الطبيعة األساسية العائدة 
لحقوق اإلنسان، التي متثرِّل جوهرًا بالنسبة إىل مختلف القطاعات الخدمية، كالتعليم والصحة وغريهام. وإن االعتبار املالئم لهذا 
الجانب يستدعي تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها بوصفها أهداًفا لتحرير التجارة وليس بوصفها استثناءات لقواعد هذه االتفاقيات.
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تلعب الخدمات يف االقتصادات الوطنّية وتنميتها االقتصادية دوراً له أهمّية قصوى. فهي تحتل عىل املستوى الكيل، حّصة متزايدة 
من إجاميل الناتج املحىل يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة، حيث أنها بلغت معّدل 70 ٪ يف البلدان املتقدمة و 35 ٪ يف البلدان 
إيجايب عىل  تأثري  الفّعالة  وللخدمات  كبرية  زيادة  اإلنتاج  كلفة  الخدمات من  زادت حّصة  فقد  الجزيئ،  املستوى  أما عىل  النامية. 
اإلنتاجية يف قطاع الصناعة. عالوة عىل ذلك، تؤثر الخدمات عىل املستهلكني بطرق عديدة، حيث أنها متثل تكاليف املعامالت الهامة 
وتضمن حصولهم عىل االحتياجات األساسية )عىل سبيل املثال، خدمة جيدة للهاتف املحمول تقلل بالتأكيد من تكاليف املعامالت 
وتضمن الوصول إىل االتصاالت(. أصبح قطاع الخدمات الكفء حجر الزاوية يف أي عملية تنموية من خالل القنوات املبارشة وغري 
املبارشة. تتمثل القنوات املبارشة يف كون قطاع الخدمات، باملقارنة مع الزراعة والصناعة، أكب مساهم ىف العاملة و الناتج املحىل 
االجامىل يف االقتصادات النامية واملتقدمة. وتشمل القنوات غري املبارشة دور قطاع الخدمات يف تعزيز كفاءة اإلنتاج يف الصناعات 
والزراعة، خصوصاً وأن الخدمات تبلغ نسبة %10 إىل 20 % من إجاميل تكاليف اإلنتاج التي تشمل مجموعة واسعة منها الخدمات 
والتجارة، واالتصاالت، وخدمات النقل، والخدمات املالية، وخدمات التأمني. من املنظور االجتامعي واالقتصادي، أصبحت الخدمات 

العامة الكفء )مثل التعليم والصحة(  متثل جانباً هاما من  الرفاهة املجتمع.

العاملية  التجارة  منظمة  رعاية  تحت   )GATS()الجاتس( الخدمات   يف  للتجارة  العامة  االتفاقية  تأسيس  التكنولوجية  الثورة  رافق 
)WTO( مام يعنى أن الخدمات أصبحت قابلة للتجارة. وقد أثبتت العديد من الدراسات النظرّية و التطبيقية  أن كفاءة الخدمات 
األجنبي  االستثامر  تعزيز  يف  محفزاً  دوراً  أيضاً  يلعب  أن  الخدمات  التجارة يف  لتحرير  التحرير. وميكن  كبري من  إىل حّد  مستمّدة 
املبارش، وحل املشاكل يف ميزان املدفوعات. فاألدلة التطبيقية تبنّي أن البلدان التي فيها قطاع الخدمة أكرث ليبالّية قد منت أرسع 
بكثري من البلدان التي لديها قطاعات الخدمات مغلقة. إال أن هذه الصلة بني تحرير الخدمات والنمو ليست تلقائية، فهناك العديد 
من الرشوط املسبقة الالزمة لضامن عائدات ايجابية للتحرير عىل النمو والتنمية. إضافة إىل ذلك، عادة ما يكون لتحرير التجارة يف 
الخدمات  تكلفة محدودة فيام يتعّلق بااليرادات الحكومية الناقصة وتحويل التجارة  والعجز يف ميزان املدفوعات، والبطالة. وبعبارة 

أخرى، من املرجح أن يكون تحرير التجارة يف الخدمات عملية تخدم التنمية باملقارنة مع تحرير السلع والبضائع.

ملّخص تنفيذي
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تفرتض هذه الورقة أن تحرير التجارة ميكن أن يكون مفيداً جداً بالنسبة إىل االقتصادات العربية، وليس من أجل التحرير يف حّد ذاته، 
بل باعتباره وسيلة لتعزيز كفاءة الخدمات التي تشكل عنرصاً هاماً من الكفاءة الشاملة والقدرة التنافسّية يف االقتصاد. لكن تحرير 
التجارة يف الخدمات يتطلب عدة رشوط مسبقة لضامن العائدات اإلمنائية اإليجابية واالقتصادية والرفاه االجتامعي الالزم.  تشمل 
الرشوط العديد من األبعاد التنظيمية واملؤسسية حيث االصالحات يف هذه املجاالت لها أهمية حاسمة لضامن تأثري إيجايب لتحرير 
التجارة يف الخدمات. باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد إجامع عىل ما هو أفضل نهج للتعامل مع تحرير التجارة يف الخدمات. وبعبارة أخرى، 
هل ينبغي عىل البلدان أن تتابع التحرير عىل قواعد من جانب واحد )unilateral( أو إقليمياً أو عىل مستوى متعدد األطراف إذا 

قررت حكوماتها القيام بالتحرير؟

فضاًل عن ذلك، ميكن لتحرير الخدمات يف مسارات عّدة )من طرف واحد ومتعدد األطراف وإقليمياً( إذا مل يتّم تنسيقه، أن يخلق 
التعقيدات التنظيمّية، مام قد يؤدي إىل زيادة التكاليف اإلدارّية، وعدم االستقرار يف االستثامر، وغريها من املشاكل ذات الصلة. 
وملنّظامت املجتمع املدين دور هام تقوم به للمساهمة يف تحديد املسار األنسب لإلصالح وتحرير التجارة. فنظراً لندرة املعلومات 
والبحوث يف هذا املجال، وكون سياق تحرير التجارة خاص القتصاد كل بلد، )بغياب منوذج عام يتبع(،  فانه ملنظامت املجتمع املدين 

دور هام يف توجيه املجتمع بأرسه بشأن كيفية امليض قدماً يف عملية اإلصالح وتحرير قطاع الخدمة.

يعتب عدد الكتابات التطبيقية عن التجارة الدولّية يف الخدمات والسياسات املتعلقة بالتجارة محدوداً، مام يعكس ضعف البيانات 
املتاحة عن التدفقات والسياسات املتعلقة بهذا القطاع. كام أن حجم ونوعية املعلومات املتاحة عن السياسات التي تقّيد التجارة 
الدولية يف الخدمات متواضعان. يعكس هذا األمر بشكل كبري صعوبة بالغة يف تحديد الحواجز أمام التجارة يف الخدمات وقياسها. يعني 
ذلك أنه يجري وضع سياسات تجارة الخدمات يف بيئة غري مؤكدة نسبياً. وبالتايل، فإن قرار االنفتاح يف الخدمات يعتمد بشكل حاسم 
 )Preferentialعىل نية اإلصالحات من جانب واحد. ال يزال النقاش يدور عام إذا نتج عن الجاتس أو االتفاقات التجارية التفضيلّية
 )Trade Agreements- PTAs 2 إصالحات كبرية، كام أن بعض الدراسات تشكك إىل حد كبري بشأن تأثري اتفاقية الجاتس وعدة 
اتفاقات تجارية تفضيلّية بشأن إصالح قطاع الخدمات. مثة موضوع آخر هام، هو التأكد أن التزامات االتفاقية العامة للتجارة يف 

الخدمات )الجاتس( واالتفاقات التجارية التفضيلّية ال تبقى “حباً عىل ورق” ، ويتم تنفيذها عىل أرض الواقع.

الهدف من هذه الورقة هو تحديد التحديات التي تواجه الدول العربية يف تحرير قطاعات الخدمات لديها، وكيفية معالجة هذه 
التحديات والتعامل اإليجايب لضامن مكاسب التنمية والرفاه.

تبدأ الورقة بتقديم ملحة تاريخّية حول تحرير الخدمات، وترشح كيف بدأت هذه العملية تحت رعاية منّظمة التجارة العاملّية، ثم 

2   االتفاقات التجارية التفضيلّية، هي إشارة إلى االتفاقات التجارّية اإلقليمية مبا فيها مناطق التجارة احلّرة واالحتادات اجلمركّية
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تحدد أن البلدان النامية كانت مرتددة يف موقف أوىل يف تحرير الخدمات، وهو موقف تغرّي بعد ذلك. وعالوة عىل ذلك، توضح الورقة  
أن تحرير الخدمات ميكن أن يتم من جانب واحد، أو عىل مستوى إقليمي أو متعدد األطراف. تتمّتع الدول العربّية مبيزة نسبية يف 
مجموعة واسعة من الخدمات، مبا يف ذلك العمليات التجارية وخدمات التعهيد، والسفر والنقل والخدمات التجارية، واإلنشاءات. 
كام تجري مناقشة األساليب املختلفة لتحرير التجارة اإلقليمية مبينة أنه ميكن لالتفاقات التجارية التفضيلّية تبني نهج يف التحرير 
قائم عىل مقاربة الالئحة اإليجابية أو السلبية. ميكن أيضا أن تصنف االتفاقيات التفضيلية إىل فئات خمس بحسب مدى تحرير 
الخدمات. فتسمح املراجعة باالستنتاج أنه ليس هناك منوذجاً واحدا لإلتباع. بشكل عام قد تحمل االتفاقات التفضيلية يف طياتها 
إمكانات تنموية عدة وتأثريات إيجابية إذا كانت مصممة جيداً، من أجل تلبية االحتياجات التنموية لألعضاء يف اتفاقيات التجارة 
التفضيلية. وعالوة عىل ذلك، يتضمن تصميم وشكل االتفاقات يف كثري من الحاالت درجة من التمييز ضد الدول غري األعضاء الذي 
ميكن أن يسود نتيجة ملثل هذه االتفاقيات. وينبغي للبلدان العربية أن تتخذ مثل هذه الجوانب بعني االعتبار، وتتبع النوع األنسب 

من اتفاقات التجارة التفضيلية الذي يتناول احتياجاتها التنموية، ويف الوقت نفسه يدفع ويريس إصالحاتها الداخلية.

ثم تنتقل الورقة إىل استعراض مجاالت تحرير الخدمات يف املنطقة العربيةفتحقق يف االلتزامات التي تعهدت بها الدول العربية يف 
منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات املختلفة. فيام يتعّلق بااللتزامات ذات الصلة بالخدمات يف سياق اتفاق الجاتس، تفاوت تورط 
املرتبة األوىل فيام يتعلق بعدد  السعودية  العربية  االلتزامات، فاحتلت األردن واململكة  العربية بشكل ملحوظ من حيث  الدول 
االلتزامات التي هي أساسا نتيجة لعملية انضاممها اىل منظمة التجارة العاملية. ولقد حاولنا دراسة مدى التحرير الذي التزمت به 
الدول العربية يف اطار اتفاقية الجاتس. وبالتايل، طّبقنا منهجية جديدة تهدف إىل تسجيل نقاط ملدى التحرير الذي اقدمت عليه 
الدول العربية وتشري املنهجية إىل أن عدد االلتزامات ال ينبغي أن يكون املعيار لتقييم مدى التحرير، بل ينبغي أن يحسب “عمق 
التحرير” يف القطاعات املختلفة التي تم االلتزام بتحريرها. وخالفاً للتوقعات، نجد ان بلدان مثل مرص واملغرب قد حررت أكرث نسبياً 
من األردن واململكة العربية السعودية )أي البلدان التي اتخذت التزامات يف أكب عدد من القطاعات(، إذا اتخذ عمق االلتزامات 
يف عني االعتبار. وبالتايل، يشري تحليلنا إىل أنه استناداً إىل االلتزامات التي تعّهدت بها الدول العربَية، يختلف مدى فعالية التحرير 
الحقيقي اختالفاً كبرياً بني البلدان. وال تحتسب منهجيتنا الفجوة القامئة بني ما هو محرر من جانب واحد وغري مدرج يف التزامات 
الجاتس، وما هو مدرج ضمن التزامات الجاتس، األمر الذي إذا أخذ يف عني االعتبار ميكن أن يغري من نتائج املؤرش الذي تم تطوير.

من حيث اتفاقات التجارة التفضيلية )PTAs(، ظّل تحرير الخدمات بني الدول العربية يف ما بينها، أو بني الدول العربّية والدول 

غري العربّية متواضعا. فقد رشعت الدول العربّية بتحرير إقليمي مع الدول العربية األخرى يف إطار االتفاق اإلقليمي 2003 لتحرير 

التجارة يف الخدمات، الذي يقوم عىل مقاربة اتفاق الجاتس مع إضافات. عىل الرغم من القيام بأربع جوالت من املفاوضات حتى 

العام 2010، مل يتم تحقيق أي خطوات ملموسة يف مجال تحرير التجارة. وقد انخرطت بعض الدول العربية مع االتحاد األورويب يف 
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مفاوضات حول تحرير الخدمات يف إطار اتفاقيات املشاركة )Association Agreements( القامئة فيام بينها ، ولكنه مل يتم التوصل 

إىل التزامات محددة. كام مل تتوصل الدول العربية األخرى املشاركة يف السوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا )الكوميسا( إىل أي 

التزامات محددة يف مجال التجارة بالخدمات. وكانت االلتزامات الوحيدة الهامة التي تم التوصل إليها قد انعقدت يف سياق اتفاقات 

التجارة الثنائية ما بني الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول العربية مثل األردن وعامن والبحرين واملغرب. وبالتأكيد، فقد شملت 

هذه االتفاقات التزامات يف تحرير الخدمات اوسع واعمق مام التزمت به هذه البلدان يف إطار اتفاقية الجاتس. لكن اآلثار التنموية 

لكل هذه املبادرات ال يزال غري مبحوث بها مبا فيه الكفاية.

نتيجة الضلوع يف اتفاقات التجارة التفضيلية هذه، وخاصة تلك مع الواليات املتحدة، يرتتب عدة أبعاد ميكن أن يكون لها تأثري كبري 

عىل التنمية، إال أنه ال بد من البحث اكرث يف تأثريها الحايل واملحتمل. عىل سبيل املثال، ميكن أن يؤدي تحرير املشرتيات الحكومية 

إىل اثار سلبية عىل مقدمي الخدمات الوطنية مام قد يكون له أثر سلبي عىل العاملة. من ناحية أخرى، ميكن أن يؤدي إىل طرق أكرث 

فعالية وآثار يف خفض التكاليف. 

)GATS minus(  آثار  املخففة  الجاتس  والتزامات   )GATS plus( الجاتس املعّززة  اللتزامات  يكون  أن  ذلك، ميكن  عالوة عىل 

خطرية )إيجابية وسلبية( عىل التنمية من خالل اثارها عىل توفري فرص العمل / أو الحد منها وتعزيز الكفاءة. تستطيع منّظامت 

املجتمع املدين أن يكون لها دور هام تقوم به من خالل اإلشارة إىل تأثري هذه االلتزامات عىل القطاعات الخدمية البالغة األهمية 

عىل اإلقتصادات العربّية، وإبراز آثارها التنموية. فالدراسات املوجودة يف هذا الشأن شحيحة. وبالتايل، هناك حاجة الجراء دراسات 

مامثلة.

ثم تتناول الورقة التحديات املرتبطة بتحرير الخدمات. فتحّدد عدداَ من التحديات، مبا يف ذلك الضغوط الخارجّية، التي ميكن أن 

تؤّدي إىل التزامات بنسب تحرير  ال تتناسب مع األهداف اإلمنائية، باإلضافة إىل التداخل مع االستثامر واتفاقات العمل، وكيف ميكن 

أن يؤدي هذا التداخل إىل تعقيدات قانونية وآثار تنموية سلبية. ومن بني التحديات التي تم تحديدها مثة أيضا قواعد مختلفة 

مبوجب اتفاقات التجارة التفضيلية يف الخدمات )PTAs( املختلفة التي ميكن أن تؤدي إىل مشاكل يف التنفيذ.

بني  به من  املرتبطة  والقانونية  اإلدارية  واإلصالحات  الخدمات  قطاع  مع  التعامل  الحكومّية يف  القدرات  إىل  االفتقار  يعتب  أخرياً، 

التحديات الرئيسية التي تم تحديدها. فال ميكن أن ينجح تحرير الخدمات من دون إصالح تنظيمي مناسب وفّعال. وهناك حاجة 

لإلصالح لتصحيح إخفاقات السوق، ولكن أيضا بسبب طبيعة تحرير الخدمات يف حد ذاتها وهي ذات ابعاد تنظيمية. واإلصالح 
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التنظيمي يف حد ذاته يشري إىل أهمية قدرة الحكومات اإلدارية والحاجة امللّحة يف املنطقة العربية إىل تعزيزها، جنباً إىل جنب مع 

تعزيز دور املجتمع املدين. تلك هي رشوط مسبقة إذا كنا نسعى لتحقيق نتائج تنموية إيجابية جراء عملية تحرير الخدمات. عالوة 

عىل ذلك، يف وجه كل التحديات املذكورة آنفا مثة حاجة إىل معالجة األبعاد االجتامعية مثل املساواة والوصول. كام يجب تأمني 

التغطية الشاملة للخدمات األساسية )مثل االتصاالت والخدمات العامة(، وهي تشكل جزءا رئيساً من أي مبادرة اصالح أو تحرير.

ثم تنتقل الورقة إىل تحديد متطلبات عدة لضامن ان سياسة التحرير عىل املستويات املتعددة األطراف واإلقليمية تعود بالنتائج 

اإليجابية والتنموية والرفاه. نذكر من هذه الرشوط رضورة االستعداد الجيد للمفاوضات واالستعالم الدقيق عن العواقب التنموية 

ألي عملية تحرير. فيعتب دور منّظامت املجتمع املدين أمر حاسم يف هذا الشأن يف التحقيق يف الصلة بني اإلصالح والتحرير والتنمية 

ودفع حكوماتها لتشمل اعتبارات التنمية يف اإلصالح و يف عمليات التحرير. وهناك حاجة لتغيري الذهنية السائدة، حيث ينبغي 

التخيل عن النزعة التجارية واعتامد نهج أكرث مؤيدة للتنمية. ونظرا للمجموعة الواسعة من الخدمات املتاحة، عىل الدول العربية 

تحديد القطاعات ذات األولوية للتحرير يف مبادراتها اإلقليمية. فاالخذ بعني االعتبار البعد التنموي يف تحديد هذه القطاعات له 

أهمية قصوى. هناك أيضا حاجة لتضمني االتفاق اإلقليمي العريب حول تحرير الخدمات، والذي يتم التفاوض عليه، بعض النقاط 

الدول  بني  الخدمات  يف  التجارة  تحرير  تعزيز  إىل  تهدف  أخرى  آليات  عدة  الورقة  وتقرتح  التنموية.  األهداف  تحقيق  لتسهيل 

 )Mutualالعربية مع الحفاظ عىل األهداف التنموية. وتشمل االقرتاحات اعتامد قواعد املنشأ، واطالق اتفاقات االعرتاف املتبادل

)MRAs/ Recognition Agreements، وتعزيز التعاون بني الهيئات التنظيمية.

وقد حّددت هذه الورقة التحديات املرتبطة بتحرير الخدمات التي ميكن أن تواجهها الدول العربية. فبالرغم من احتامل ارتفاع 

املكاسب من التحرير، هناك جوانب كثرية تحتاج إىل النظر فيها لضامن اإليجابية وحصد اآلثار التنموية. وتشمل هذه الجوانب 

الرؤية العامة التي تحكم االنخراط يف تحرير التجارة املتعدد األطراف واإلقليمي، واملتطلبات التنظيمية لتحرير فعال، واالهتامم 

الخاص بجوانب اإلنصاف  والوصول، والتدابري املرافقة املطلوبة. كان الرتكيز يف الورقة حول كيفية   تعامل الدول العربية مع اتفاقاتها 

التجارية االقليمية، مع املالحظة أنه ال يوجد منوذج للضلوع يف مثل هذه االتفاقات. وركزت أيضاً عىل كيفية االلتزامات املتعددة 

األطراف يف اتفاقية الجاتس مقارنة مع االلتزامات اإلقليمية.

وأشارت الورقة إىل أن التحرير اإلقليمي، أو تحرير التجارة بشكل عام، ليس من املرجح أن يسفر عنه نتائج إيجابية ورفاهية وتنموية 

إذا مل يكن مصحوباً بعدد من اإلجراءات عىل املستوى املحيل. من بني هذه اإلجراءات كام حددتها الدالئل التطبيقية مثة الحاجة اىل 

1( ضامن وجود بيئة تنافسية فعالة. وبالتايل، فإن التحرير إذا مل يكن مصحوبُا باملنافسة ليس من املرجح أن يؤدي إىل نتائج إيجابية. 
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هذا يتطلب أن يكون تسلسل التحرير واإلصالح يف صلب أي تغيري يف السياسات والخدمات. وهي قضية وطنية ينبغي االضطالع بها 

من قبل الحكومات عىل أساس فردي، 2( ضامن وجود إطار تنظيمي فعال يأخذ ىف االعتبار الجوانب التنموية واالجتامعية بشكل 

جّدي. يتطلب اإلطار التنظيمي الفعال يف البداية إجراء مراجعة الحسابات التنظيمية لتحديد القواعد واللوائح التي يجب تغيريها 

أو إزالتها، وتحديد الحاجة اىل أنظمة جديدة لتتالئم مع البيئة املتغرية.
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تبادل  الكيل، زاد  له أهمية قصوى. عىل املستوى  االقتصادية  الوطنية وتنميتها  االقتصادات  الخدمات يف  تلعبه  الذي  الدور  يعتب 
البلدان  النامية والبلدان املتقدمة يف املتوسط، حيث أنها بلغت 70 ٪ يف  البلدان  ا املحىّل يف  الناتج  الخدمات كنسبة من إجاميل 
املتقدمة و 35 ٪ يف البلدان النامية )Hoekman، 2006(. وأما عىل املستوى الجزيئ، فقد زادت حصة الخدمات كنسبة من تكلفة 

 .)2006 ، Arnold et. al,( االنتاج والخدمات زيادة كبرية و للخدمات الكفء تأثري إيجايب عىل اإلنتاجية يف قطاع الصناعة

عالوة عىل ذلك ، تؤثر الخدمات عىل املستهلكني بطرق عديدة ، حيث أنها متثل تكاليف املعامالت الهامة وتضمن حصولهم عىل 
االحتياجات األساسية )عىل سبيل املثال خدمة الهاتف املحمول يقلل بالتأكيد تكاليف املعامالت يضمن الوصول إىل االتصاالت(. فقد 
أصبح قطاع الخدمات الكفء حجر الزاوية يف أي عملية تنموية من خالل القنوات املبارشة وكذلك غري املبارشة. وتتمثل القنوات 
املبارشة يف كون قطاع الخدمات، وباملقارنة مع الزراعة والصناعة، أكب مساهم ىف العاملة والناتج املحىل االجامىل يف االقتصادات 
النامية واملتقدمة. وتشمل القنوات غري املبارشة دور قطاع الخدمات يف تعزيز كفاءة اإلنتاج يف الصناعات والزراعة، خصوصاً وأن 
الخدمات تبلغ نسبة % 10إىل 20 % من إجاميل تكاليف اإلنتاج التي تشمل مجموعة واسعة منها الخدمات والتجارة، واالتصاالت، 
وخدمات النقل، والخدمات املالية، وخدمات التأمني )Hodge and Nordas, 1999(. من املنظور االجتامعي واالقتصادي، أصبحت 

الخدمات العامة الكفء )مثل التعليم والصحة(  متثل جانباً هاما من  الرفاهة املجتمع.

. وقد أّدت الثورة التكنولوجية التي رافقت تأسيس االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات )GATS( -  الجاتس، تحت رعاية منظمة 
التجارة العاملية WTO( 3( إىل إمكانية التجارة ىف ل الخدمات، وهي قضية مل يكن يبحث فيها من قبل، حيث تم تصنيف الخدمات 
دامئا كأفضل مثال “لألمور غري القابلة للتداول تقليديا”. وقد أثبتت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية أن كفاءة الخدمات 
الدراسات  اشارت  )مينا(،  األوسط  والرشق  أفريقيا  شامل  منطقة  يف   .)2006  ،Hoekman( تحريرها  من  كبري  حد  إىل  مستمدة 

عام 1995، تم إنشاء املنظمة العاملية للتجارة )WTO(. ورعت 3 اتفاقات أساسية هي التالية:  3
االتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة )الغات، 1994( حيث شمل العديد من التعديالت عىل اتفاقية الغات للعام 1947. واتفاقان إضافيان جديدان، 
وأدرج فيه االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات  -الجاتس )GATS( وحقوق امللكية الفكرية املتعّلقة بالتجارة )TRIPS(. ومن الشائع تسمية االتفاقات الثالث 

.)WTO( ”الرئيسة واألحكام ذات الصلة باتفاقية الجات 1994 “كاتفاقيات منظمة التجارة العاملية

مقّدمة
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الرفاه  التكامل اإلقليمي ويزيد مكاسب  التجارة )trade facilitation( ميكن أن يعزز  )Dennis، 2006( أن تحسني تدابري تيسري 
االجتامعي ثالث أضعاف. وميكن لتحرير التجارة يف الخدمات أيضا أن يلعب دوراً محفزاً يف تعزيز االستثامر األجنبي املبارش، والتغلب 

عىل مشاكل يف ميزان املدفوعات.

فتبنّي األدلة التطبيقية أن البلدان التي فيها قطاع الخدمة أكرث ليبالّية قد منت أرسع بكثري من البلدان التي لديها قطاعات الخدمات 
مغلقة )Fink et. al، 2003(. إال أن هذه الصلة بني تحرير الخدمات والنمو ليست تلقائية، فهناك العديد من الرشوط املسبقة 
الالزمة لضامن تحرير عائدات النمو اإليجابية والجوانب التنموية. إضافة إىل ذلك، يتم تحرير التجارة يف حالة الخدمات يف كثري من 
األحيان بتعديالت أقل تكلفة فيام يتعّلق برتاجع االيرادات الحكومية وتحويل التجارة والعجز يف ميزان املدفوعات، والبطالة. وبعبارة 

أخرى، من املرجح أن يكون تحرير التجارة يف الخدمات عملية تخدم التنمية باملقارنة مع تحرير السلع والبضائع. 

تفرتض هذه الورقة أن تحرير التجارة ميكن أن يكون مفيداً للغاية بالنسبة إىل االقتصادات العربية، وليس من أجل التحرير يف حّد 
ذاته، بل باعتباره وسيلة لتعزيز كفاءة الخدمات التي تشكل عنرصاً هاماً من الكفاءة الشاملة والقدرة التنافسّية يف االقتصاد. لكن 
تحرير التجارة يف الخدمات يتطلب عدة رشوط مسبقة لضامن العائدات اإلمنائية اإليجابية واالقتصادية والرفاه اإلجتامعي الالزم.  

تشمل الرشوط العديد من األبعاد التنظيمية واملؤسسية حيث االصالحات يف هذه املجاالت لها أهمية حاسمة لضامن وجود تأثري 
إيجايب لتحرير التجارة يف الخدمات. باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد إجامع عىل ما هو أفضل نهج للتعامل مع تحرير التجارة يف الخدمات. 
وبعبارة أخرى، هل ينبغي عىل البلدان أن تتابع التحرير عىل قواعد من جانب واحد أو إقليمياً أو عىل مستوى متعدد األطراف 
إذا قررت حكوماتها القيام بالتحرير؟ فضاًل عن ذلك، ميكن لتحرير الخدمات يف مسارات عّدة )من طرف واحد ومتعدد األطراف 
وإقليمياً( إذا مل يتّم تنسيقه، أن يخلق تعقيدات تنظيمّية، مام قد يؤدي إىل زيادة التكاليف اإلدارّية، وعدم االستقرار يف االستثامر، 

وغريها من املشاكل ذات الصلة. 

بدأت الدول العربية بالفعل املشاركة يف ثالثة أنواع من التحرير )من جانب واحد، وإقليميا وبشكل متعدد األطراف( مع درجات 
مختلفة. وليس من الواضح إن كان هناك تسلسل خاص للنهج الذي اعتمدته الدول العربية املختلفة من حيث مبادرات التحرير 
الخاصة بكل منها. وملنّظامت املجتمع املدين دور هام تقوم به يف تحديد املسار األنسب لإلصالح وتحرير التجارة وتحديد مدى 
االصالحات التنظيمية واملؤسسية الالزمة كرشط أسايس لتحرير التجارة، مع إيالء اهتامم خاص العتبارات العدالة والخدمة الشاملة. 
فنظراً لندرة املعلومات والبحوث يف هذا املجال، وكون سياق تحرير التجارة خاص القتصاد كل بلد، )بغياب منوذج يتبع(، ملنظامت 
املجتمع املدين دور هام يف توجيه املجتمع بأرسه بشأن كيفية امليض قدماً يف عملية اإلصالح وتحرير قطاع الخدمات مبا يخدم التنمية.

إن الكتابات أو املقاالت التطبيقية  حول التجارة الدولية يف الخدمات والسياسات املتعلقة بالتجارة محدودة، مام يعكس ضعف 
البيانات املتاحة حول التجارة يف الخدمات والسياسات املتعلقة بها. أيضا، فإن حجم ونوعية املعلومات املتاحة عن السياسات التي 
تقيد التجارة الدولية يف الخدمات متواضع جدا. وهذا يعكس، يف جزء كبري منه، صعوبة تحديد وقياس الحواجز التي تعرتض تجارة 
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الخدمات )Hoekman 2006(. مام يعني أن تصميم سياسة تجارة الخدمات يتم يف خلفية غري واضحة. وتاليا، فإن قرار فتح سوق 
الخدمات يعتمد بشكل كبري عىل نية اإلصالحات التي تقوم بها الدول من جانب واحد. كام أن حقيقة ما إذا كانت االتفاقية العامة 
للتجارة يف الخدمات)جاتس( أو اتفاقيات التجارة التفضيلية4 قد سهلت قيام إصالحات كبرية، ال تزال خاضعة للبحث، خاصة أن بعض 
الدراسات تشكك كثريا يف تأثري اتفاقية الجاتس واتفاقيات التجارة الخاصة أو التفضيلية عىل إصالح قطاع الخدمات. إىل ذلك، يجب 

التأكد من أن التزامات اتفاقية الجاتس واالتفاقيات الخاصة ليست “حبا عىل ورق” بل تنفذ عىل أرض الواقع.

إن الهدف من هذه الورقة هو معرفة التحديات التي تواجه الدول العربية يف تحرير قطاعات الخدمات لديها، وكيفية مواجهتها 
ومعالجتها لضامن تحقيق تنمية إيجابية.  نبدأ يف القسم األول، بعد املقدمة، بخلفية تاريخية قصرية عن تحرير التجارة يف الخدمات 
يف املنطقة العربية، وملحة عامة عن موضوع تحرير الخدمات يف سياق عدد من اإلتفاقيات يف هذا املجال حول العامل. القسم الثاين 
بتحرير  املتعلقة  التحديات  الثالث  القسم  ويعالج  اإلتفلقيات.  بتلك  امللتزمة  العربية  البلدان  الوضع يف  الورقة يرشح حقيقة  من 
الخدمات بشكل عام، فيام يركز القسم الرابع عىل مسائل محددة تتعلق بالتجارة يف الخدمات يف إطار اإلتفاقيات اإلقليمية الخاصة 
املالحظات  بعض  اىل  أخريا  نيخلص  الخدمات،  وإصالح  تحرير  فيحدد رشوط  الخامس،  القسم  العربية .أما   الدول  ويطبقها عىل 

الختامية.

4     الرجاء العودة اىل اتفاقيات التجارة اإلقليمية، مبا فيها مناطق التجارة الحرة واالتحادات الجمركية
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انطلق مفهوم تحرير التجارة يف الخدمات خالل جولة أوروجواي 5التفاقية الجاتس، عندما أدركت الدول املتقدمة املكاسب التي 
التقليدية )مثل  النسبية يف سوق السلع  البلدان األخرى. فبعد أن فقدوا األفضلية  ميكن أن تحققها عب فتح أسواق الخدمات يف 
املنسوجات واملالبس الجاهزة والزراعة واألغذية املصنعة(، عملوا عىل استطالع مجاالت جديدة ميكن أن توفر لهم مامرسة تلك 
األفضلية، خاصة الخدمات واملنتجات املتصلة بحقوق امللكية الفكرية. لذلك، تم التوصل اىل اتفاق بني البلدان املتقدمة والبلدان 
النامية أثناء جولة أوروجواي، تعمد مبوجبه البلدان املتقدمة إىل تحرير أكب ألسواق الزراعة واملنسوجات مقابل فتح قطاع الخدمات 
وتعزيز نظم حامية امللكية الفكرية. يف البداية، عارضت البلدان النامية )مبا فيها بعض الدول العربية( فكرة وضع قطاع الخدمات 
تحت رعاية منظمة التجارة العاملية )Marchetti, 2004(. لكن، تحت ضغط املفاوضات وتبادل اآلراء، وافقت البلدان النامية أخريا 
عىل إدخال الخدمات ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية. ومع الوقت، أدركت البلدان النامية أن تحرير التجارة يف الخدمات قد 
تكون ذات فائدة كبرية لهم. كام أدركت أن تحرير التجارة يف الخدمات له طرقه ونتائجه مقارنة مع تحرير تجارة البضائع والسلع.

بدأت النظرة تجاه تحرير التجارة يف الخدمات تتغري تدريجيا. إن التحول يف تفكري البلدان النامية يعني أن املركنتلية 6 يف التجارة يف 
الخدمات ال تنجح دامئا. فتحرير التجارة يف الخدمات واإلسترياد يعود بالنفع عىل البلد املستورد من خالل توفري تشكيلة واسعة من 
الخدمات ونوعية تتصل بالكفاءة والكلفة املنخفضة، حتى لو مل يكن هناك تصدير يف املقابل. إال أن هذا التحول يف التفكري ال ينعكس 
بالرضورة يف التزامات البلدان النامية )مبا فيها العربية( يف اطار اتفاقية  الجاتس، وذلك لسببني رئيسيني. يرتبط األول بتاريخ تقديم 
اإللتزام والذي يعود إىل عام 1994، )باستثناء االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات املالية(، حيث قامت الحقا الكثري من الدول 
بإصالح وتحرير قطاعات الخدمات الخاصة بهم من جانب واحد، مل يلحظ بالرضورة يف تعهداتها يف اتفاقية الجاتس. أما السبب الثاين، 
فيتعلق مبرونة اإلتفاقية املذكورة التي ال تفرض تعهدات ملزمة حتى لو كانت القطاعات محررة. ),Marchetti ، 2004(. وبالتايل، 
فإن قياس التزامات الدول يف اطال بالجاتس ليست دامئا الطريقة االنسب ملعرفة مدى درجة التحرير الحقيقي لقطاعات الخدمات 
يف هذه الدول. إال أن وضع الدول امللتزمة حديثا يختلف بسبب التكتيكات والضغوط الكبرية التي واجهتها تلك الدول عند اإلنضامم 

5     الجولة الثامنة، التي تعتب أهم جولة يف تاريخ الغات كونها استمرت 8 سنوات من 1986 اىل 1994، ونتجت عن مفاوضاتها منظمة التجارة العاملية 

6  إن النهج املركنتيل  يتطلب دامئا من الدول زيادة صادراتها والحد من وارداتها

القسم األول : خلفية تاريخية
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إىل منظمة التجارة العاملية، )والتي مل تواجهها األعضاء يف اإلتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة منذ قيامها( مام دفع 
هذه الدول  للقبول بعدد أكب من الإللتزامات.

ويختلف وضع البلدان النامية والضغوط عليها لتحرير قطاعات الخدمات مقارنة مع البلدان األقل منوا. ففي حالة األخرية، ينبغي 
أن تنتفي كل الضغوظ عليها، خاصة أن أعضاء منظمة التجارة العاملية، كجزء من مرونة التعاطي مع البلدان األقل منوا )واملعاملة 
الخاصة والتفضيلية تجاهها( قرروا تخفيف الضغوط التي متارس عىل البلدان األقل منوا يف هذا املجال. وبالتايل، نص اإلعالن الوزاري 
البلدان األقل منوا ليست معنية بالتزامات جديدة متصلة بالخدمات. هناك ثالثة  ملنظمة التجارة العاملية يف هونغ كونغ7عىل أن 
أهداف رئيسية يف هذا الصدد تتعلق باملرونة يف التعاطي وتوفري املساعدة التقنية وتأمني التزامات من دول اخرى يف القطاعات 
واألمناط التي تهم الدول االقل منوا، مام يعكس املعاملة الخاصة والتفاضلية للدول االقل منوا )Matto and Payton، 2007. لكن 
يف املامرسة العملية، أظهرت تجربة البلدان األقل منوا املنضمة اىل منظمة التجارة العاملية بعد عام 19958، مثل كمبوديا والنيبال، 

تعرضها لضغوط باتجاه تقديم عدد كبري من االلتزامات.

مل تسفر مفاوضات الجاتس خالل جولة أوروجواي عن نتيجة مهمة يف تحرير الخدمات. فاإلنجازات املحدودة، عموما، مبوجب هذا 
االتفاق تظهر حتى اآلن يف عدم اتساع نطاق القطاعات الخاضعة اللتزامات تحرير التجارة ونوعية ومحدودية عمق تلك االلتزامات، 
من حيث مستوى الدخول املسموح به للخدمات األجنبية وملوردي الخدمات. كام أن العروض املقدمة يف إطار جولة الدوحة9 ال 
تضيف الكثري إىل االلتزامات القامئة، مام يعكس غياب الطموح والحامس لتحرير تجارة الخدمات عىل مستوى األطراف املتعددة. 
التقدم امللحوظ الوحيد حصل إما يف املفاوضات القطاعية املتصلة بالخدمات املالية واالتصاالت السلكية والالسلكية أو أثناء عملية 
اإلنضامم اىل منظمة التجارة العاملية ) Adlung 2009(. قد يكون هذا من بني األسباب التي أدت إىل انتشار اتفاقيات التجارة الخاصة 
أو التفضيلية  مبا يف ذلك يف مجال الخدمات. ويف الواقع، وقبل عام 2000، شاركت 11 دولة فقط، باعتبار السوق األوروبية دولة 
 Marchetti and( 2001 واحدة، يف اتفاقيات التجارة الخاصة أو التفضيلية ذات البعد الخدمي، لريتفع العدد إىل 47 يف نهاية عام
Roy ، 2008 (. من جانبها، بقيت الدول العربية خارج تلك املوجة التي تتوخى تحرير الخدمات، )باستثناء املغرب والبحرين واألردن 

وُعامن( بسبب اتفاقياتها الخاصة مع الواليات املتحدة، إضافة اىل اتفاقية األردن وسنغافورة.

إال أن الضغوط ازدادت لتوسيع نطاق تحرير التجارة يف الخدمات، سواء عىل املستويات األحادية أو اإلقليمية أو متعددة األطراف. 

7   الدول التي انضمت اىل منظمة التجارة العاملية بعد العام 1995

8  عقد إجتامع هونغ كونغ الوزاري خالل عام 2005

جولة الدوحة هي الجولة التاسعة ملفاوضات الغات/منظمة التجارة العاملية متعددة األطراف. وقد انطلقت عام 2001، ومل تختتم بعد    9
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عىل سبيل املثال، ساهمت التطورات التكنولوجية يف تغيري هائل للطريقة التي تتداول فيها الخدمات. خالل فرتة جولة أوروجواي مل 
تعطي الدول اهتامما كبريا للنمط االول من انتقال الخدمات10 )انتقال الخدمات عب الحدود(. لكن رغم ذلك، فإن التقدم التكنولوجي 
بات يسمح بصورة متزايدة للتخصص املناطقي يف إنتاج السلع والخدمات، مام أدى اىل انتشار ظاهرة إسناد العمليات إىل وحدات 
تنفيذية يف الخارج )Offshore( يف الخارج والتعاقد مع موردي خدمات أجانب. فأصبحت البلدان النامية تصدر ما يسمى بخدمات 
التعاقد إلدارة األعامل Bussiness Process Outsourcing(11(. إذ سمحت تكلفة العمل املنخفضة وتوافر مجموعات مثقفة من 
  .)2004 ، Marchetti,( العامل والتقدم يف جودة وسعر االتصاالت الدولية لبعض البلدان النامية من انتزاع الريادة يف هذا املجال
وكانت البلدان العربية من بني تلك الدول، خاصة مرص واألردن واإلمارات العربية املتحدة )Kamel et al( 2008(. مع ذلك، فإن 
األهمية املتزايدة للتجارة يف الخدمات، التي أصبحت ظاهرة اليوم، والوسائل املختلفة لتحرير هذه التجارة، ترغم الدول العربية عىل 
معالجة املشكالت املتصلة بها وتطوير رؤية واضحة حول كيفية امليض قدما يف تحرير التجارة، علام أن السري يف هذا اإلتجاه من دون 

تخطيط قد يتسبب بنتائج سلبية خطرية.

اتفاقيات التجارة الخاصة أو التفضيلية يف مجال الخدمات: ملحة موجزة:
حتى عام 2008، تم التبليغ عن نحو 68 إتفاقية تجارة خاصة جديدة بحكم املادة V12 من إتفاقية الجاتس. إال أن اإلتفاقيات املتصلة 
بدء  منذ  اإلتفاقيات  االتفاقيات( من هذه  ارباع عدد  ثالثة  )أكرث من  التبليغ عن 61  تم  فقد  بوترية أرسع:  تضاعفت  بالخدمات 
مفاوضات منظمة التجارة العاملية املتعلقة بالخدمات يف عام 2000، عرشة بني 2005 و2006 وإثني عرشة بني 2003 2004. عموما، 

10  يتم التداول بالخدمات وفق اربع امناط: النمط االول يشمل انتقال الخدمة عب الحدود بدون انتقال مقدم الخدمة، النمط الثاين يشمل االستهالك يف الخارج 
حيث ينقتل املستهلك، النمط الثالث – حق التاسيس- يتضمن انتقال مقدم الخدمة لالستثامر يف مكان تواجد املستهلك، والنمط الرابع يشمل انتقال االشخاص 

الطبيعيني لتقديم الخدمة. 

11  خدمات التعاقد إلدارة األعامل  )business process outsourcing )BPO النموذجية تتضمن التايل:
اإلدارة: حساب الرضائب واملستحقات وإدارة األصول اإلستثامرية والوثائق والتسجيالت والرتجامت- 
املالية: خدمات الفواتري والحسابات واإلستشارات واإللتزامات الرضيبية وإدارة األخطار والتقارير املالية والتحليل املايل.- 
املوارد البرشية: إدارة التقدميات والتعليم والتدريب والتوظيف وإدارة عملية التوظيف- 
جدولة الرواتب: إدارة السجالت وخدمات الدفع وبطاقة االئتامن/ الدين وتجهيز الشيكات واملعامالت املرصفية- 
الخدمات اللوجستية والتوزيع: إدارة املواد وعمليات التوزيع/ إدارة املخازن واإلمدادات واملشرتيات- 
خدمة الزبائن: تسويق قاعدة املعلومات والتحليل الخاص بالعمالء والتسويق أو املبيعات عب الهاتف ومركز اإلتصال الداخيل- 
تطوير املعلومات عىل الكومبيوتر: خدمات هندسة وتصميم املوقع والرسم الكرتوين وخدمات استشارية وإدارية للموقع اإللكرتوين والبحوث والتنمية- 

12  تتضمن املادة V من اتفاقية الجاتس الرشوط املطلوبة لعقد إتفاقيات تجارة تفضيلية يف مجال الخدمات. فهي تضع القواعد واألسس لتلك اإلتفاقيات التي 
تتناسب مع قواعد ورشوط منظمة التجارة العاملية. لكن، بعض رشوطها يستدعي التوضيح يف مسائل محددة مام يثري إرباكا عند املامرسة العملية.
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القامئة  القامئة االيجابية أو  التفاضلية ، وهام إما نهج  اتفاقيات التجارة  هناك طريقتان إلدراج تحرير التجارة يف الخدمات ضمن 
السلبية. فحسب القامئة اإليجابية، تقدم الدول تعهد باملعاملة الوطنية )بالتساوي بني املحيل واألجنبي( والتزامات دخول السوق 
التي تحدد نوع التعامل أو دخول الخدمات أو موردي الخدمات يف القطاعات املضمنة ضمن جدول االلتزامات فقط، )مثل حالة 
اتفاقية مريكوسور  MERCOSUR13(. أما النهج املعتمد عىل القامئة السلبية، فتفرتض تحرير كل القطاعات واإلجراءات، إال إذا ذكر 
خالف ذلك يف املالحق التي تتضمن تحفظات أو إجراءات غري مطابقة أو تدابري مستقبلية. فاتفاقيات القامئة السلبية ال تتضمن التزام 
الدخول اىل السوق كام هي الحال يف اتفاقيات التجارة الخاصة أو التفضيلية  املعتمدة عىل مقاربة الجاتس. إال أن اتفاقيات القامئة 
السلبية تتخطى هذا النوع من اإلتفاقيات وتقول بإخضاع االستثامر لرشوط شاملة )مثل اإلستمالك expropriation الحد األدىن 
من التعامل وتسوية الخالفات بني املستثمر والدولة، وما إىل ذلك(. كام أن اتباع القامئة السلبية لها متايزها، مثل إلزامية ربط الوضع 
 Roy, Marchetti( الراهن الذي بحد ذاته يعزز القدرة عىل التوقع، وتاليا، ميكن أن يعزز االستثامر ويقلص الحامئية إىل حد كبري
and Lim2006(. مبعنى آخر، إن القامئة اإليجابية، التي هي نوع من أنواع اإلتفاقيات، تضمن مرونة أكب، يف حني تعطي القامئة 
السلبية شفافية أكب ومشاركة أوسع للقطاعات. لكن ال ينبغي املبالغة يف إبراز اإلختالف بني النهجني. إذ ميكن إضافة رشوط تحرير 
التجارة والشفافية مستقبال يف سياق االتفاقيات التابعة للجاتس )القامئة اإليجابية(، يف حني ميكن ضامن املرونة يف االتفاقيات القامئة 
عىل املقاربة املعتمدة يف منطقة التجارة الحرة يف أمريكا الشاملية )نافتا( )أي مقاربة القامئة السلبية( عب التحّفظ عىل اإلجراءات 

 .)2007 Houde et. al( الحالية واملستقبلية غري املطابقة

الرغم من  الكامل، وأنه ليس هناك أفضلّية لواحد عىل اآلخر، عىل  التحرير  النهجني كليهام ال يضمنان  التطبيقية أن  تبنّي األدلة  
أن نهج القامئة اإليجابية يتمتع مبزيد من الدقة ىف تحديد القطاعات املراد تحريرها. ومع ذلك، فإن نهج القامئة السلبية يضمن 
استقرار الوضع الراهن التنظيمي، وميكن أن ينطوي عىل فهم أفضل لبيئة السياسات املحلّية )نتيجة للعمل الكبري الذي سبق القيام 
بااللتزامات(. فضال عن ذلك، غالبا ما ينطوي نهج القامئة السلبية عىل آلية تلقائية التحرير )Ratchet mechanism(، حيث ينعكس 
تلقائيا أي تدبري من التحرير الذايت يقوم به عضوا ملنطقة التجارة التفضيلية ضمن جوالت التفاوض املختلفة يف برنامج ذلك العضو 
من االلتزامات أو قوائم التحفظات. فيهدف مثل هذا النوع من املقاربات عادة اىل منع الدول من الرتاجع يف ما يتعلق بالتغيريات يف 
السياسة العامة. ومع ذلك، ميكن أن تعني مقاربة القامئة السلبية أيضا أقل مساحة لتعديل السياسة العامة يف املستقبل عن طريق 
تقييد القدرة لتعديل او ادخال التدابري التنظيمية، وكثريا ما ينطوي عىل مزيد من األعباء اإلدارية باملقارنة مع نهج القامئة اإليجابية 

.)2007 ،Sauve and Mattoo(

وقد تطور عدد من اتفاقات التجارة االقليمية التفضيلية )PTAs( يف مزيج من النهجني. وذلك بهدف تحقيق مزيد من الرتابط بني 
الخدمات والتخصصات االستثامرية، لتجنب التضارب يف معالجة االستثامر يف السلع ويف الخدمات أو يف معالجة التجارة الخدمات 

13   مريكوسور هو تكنل اقتصادي اقليمي من دول امريكا الالتينية، يشمل االرجنتني، البازيل، االوروجوي، والباغواي.
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يف اشكالها/امناطها املختلفة )Roy, Marchetti, and Lim 2006(. بالتايل يسعى الجمع بني النهجني إىل ضامن أن تجارة الخدمات 
يف إطار جميع امناط التوريد تخضع لنفس الضوابط وان النمط الثالث )Mode 3 ( يخضع لضوابط االستثامر العامة. يف مثل هذه 
الحاالت، يخضع النمط الثالث )االستثامر( الحكان الفصل الخاص باالستثامر والفصل الخاص بالخدمات. فهو يخضع لضوابط قيود 
فصل الخدمات املتعلقد بعدم التمييزية والقيود الكمية، كام يف الجاتس، ولكن، باإلضافة إىل الجاتس، يخضع الفصل احكام االستثامر 
عامة. وقد اتبعت جميع  اتفاقات التجارة االقليمية التفضيلية )PTAs( التي تشارك فيها الواليات املتحدة )مضمنة يف الجدول 1 ( 
هذا النمط، فضال عن االتفاقية بني اسرتاليا وسنغافورة، وإىل حد ما، تلك بني اليابان وسنغافورة. يف الجدول 1 قامئة لعدد من اتفاقات 
التجارة االقليمية التفضيلية )PTAs(  التي شملت مفهوم الخدمات ما بعد عام 2000، كام يحدد الجدول ما إذا كانت قد اعتمدت 

نهج القامئة اإليجابية أو نهج القامئة السلبية.

الجدول رقم 1 : نهج تحرير الخدمات يف عدد من اتفاقات التجارة االقليمية التفضيلية )PTAs( عند دخوله حيز التنفيذ بعد عام 2000

نهج تحرير الخدمات )PTAs( اتفاقات التجارة التفضيلية
نهج الئحة إيجابية نيوزيلندا وسنغافورة
نهج الئحة إيجابية الرابطة األوروبية للتجارة الحرة )EFTA( واملكسيك
نهج الئحة إيجابية - الكتلة االوروبية-  املكسيك
نهج الئحة سلبية تشييل وكوستاريكا 

)NT 3 نهج الئحة إيجابية )اعتمد اليابان نهج الالئحة السلبية للنمط  اليابان وسنغافورة
نهج الئحة سلبية  سنغافورة واسرتاليا
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة وشييل
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة وسنغافورة
نهج الئحة سلبية  تشييل والسلفادور
نهج الئحة سلبية  كوريا الجنوبية وتشييل

نهج الئحة إيجابية EC -  شييل
نهج الئحة إيجابية الرابطة األوروبية للتجارة الحرة )EFTA( وسنغافورة

نهج الئحة إيجابية   للصني  الصني وهونغ كونغ
نهج الئحة إيجابية   للصني  الصني وماكاو )الصني(

نهج الئحة إيجابية     الرابطة األوروبية للتجارة الحرة )EFTA( وتشييل
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة وأسرتاليا

نهج الئحة إيجابية     تايالندا واسرتاليا
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نهج الئحة سلبية  بنام والسلفادور
نهج الئحة سلبية  اليابان واملكسيك
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة والبحرين
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة وسلطنة عامن
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة واملغرب
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة وبريو

نهج الئحة إيجابية     اليابان وماليزيا
نهج الئحة سلبية  كوريا وسنغافورة
نهج الئحة سلبية  الواليات املتحدة وكولومبيا

نهج الئحة إيجابية     سنغافورة والهند

املصدر : روي، مارتن، وماركيتي هوان وليم هوي )2006(. »تحرير الخدمات يف الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية: إىل أي مدى بعد إتفاق  
.) ERSD - 2006 - 07( الجاتس؟« ورقة عمل ملوظفي منظمة التجارة العاملية

 )2007( Fink and Jansen/الذي اجراه فينك ويانسن  PTAs ويتضح من استعراض الخدمات من جراء اتفاقات التجارة التفضيلية
وفينك /Fink )2008( أنه ميكن تصنيف اتفاقات التجارة التفضيلية  PTAs  يف خمس فئات )الجدول 2(:

 تشمل الفئة األوىل الحاالت التي تكون التزامات البلد العضو محدودة جزئيا أو كليا التزام الجاتس، بدون التزامات إضافية. األفضلية 
الوحيدة التي أوجدها مثل هذا االلتزام هو أن أطراف منطقة التجارة التفضيلية ميكنها االستفادة من اآللية الخاصة مبنطقة التجارة 

التفضيلية، لتسوية املنازعات لتعزيز التزامات طرف آخر.

أما الفئة الثانية من االتفاقيات فهي تلك حيث تتجاوز التزامات الدول االعضاء التزامناه يف اطار الجاتس ، ولكنها ال تعني فتح أي 
أسواق جديدة. فيحظى املورّدون من أطراف اتفاقات التجارة التفضيلّية PTAs  الضامنة أن سياسة الطرف اآلخر لن تصبح أكرث 
تقييدا، - أو عىل األقل ليس أكرث ماّم هي ملتزمة. مثل هذا التأكيد له اهمية. فبالنسبة إىل خدمات البنية التحتية، يتكبد بعض 
املستثمرين األجانب تكاليف هائلة يف وقت الدخول ولن يتأىت عنها األرباح  إال بعد عدة سنوات. لذلك، فان ضامن ا سياسة عامة 

مستقرة يسمح بتحسني مناخ االستثامر ببلد ما.

القوانني  يف  بها  املرتبطة  التغيريات  تطبيق  يتم  ذلك،  ومع  الجديدة.  األسواق  فتح  تعني  التي  التعهدات  من  الثالثة  الفئة  تتألف 
واألنظمة بطريقة غري متييزّية، بحيث يستفيد موردو الخدمات من الدول غري األطراف يف االتفاقية من السياسة العامة األكرث ليبالية 
عىل قدم املساواة مع اعضاء االتفاقية. أما بالنسبة إىل موردي الخدمات من أطراف االتفاق، ينتج عن مثل هذه االتفاقيات أفضلّية 
تجارية ضعيفة لهم شبيهة بتلك املرتبطة بالتزامات منطقة التجارة التفضيلية من الفئة الثانية: أي تقليص خطر التعرض لتقلب يف 

السياسة العامة.
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تغطي الفئتني الرابعة والخامسة من اتفاقات التجارة التفضيلّية PTAs  الحاالت التي تشمل فتح األسواق الجديدة، والتي تنفذ 
بطريقة متييزية. وبعبارة أخرى، فقط أطراف هذه االتفاقيات تستفيد من فوائد منطقة التجارة التفضيلية من السياسة العامة األكرث 
ليبالية. الفرق بني الفئتني هو قواعد املنشأ املرتبطة بالتزام فتح االسواق. ففي الفئة الرابعة، يتم متديد األفضلية لجميع الرشكات 
املسجلةيف احدى الدول االطراف يف االتفاقية ، وتقوم بعمليات تجارية هناك. أما الفئة الخامسة فهي تحّد فوائد منطقة التجارة 
التفضيلية للرشكات التي ميلكها أو يسيطر عليها أشخاص الطبيعيّون من احدى الدول االطراف يف االتفاقية. وبعبارة أخرى، لجنسية 

مقدمي الخدمة )رشكات وأشخاص طبيعيّون( تأثري هام عىل تقييد قواعد املنشأ.

الجدول رقم 2: أنواع اتفاقات التجارة التفضيلّية )PTAs( يف قطاع الخدمات 

درجة التمييز منوذج طبيعة األفضلّية نوع االلتزام الفئة

معدوم إلتزام كمبوديا والفيتنام ضمن 

االتفاق بني اتحاد دول جنوب 

 )ASEAN( رشق آسيا - آسيان

والصني عىل تجارة الخدمات

 ميكن لألطراف طلب حل النزاع 

وفق االليات الدولية من أجل تعزيز 

االلتزام بقواعد االتفاقية.

اتفاق التجارة التفضيلّية ينسخ اتفاق 

الجاتس.

1

معدوم إلتزام إندونيزيا يف إطار اتفاق 

اتحاد دول جنوب رشق آسيا - 

آسيان )ASEAN( عىل الخدمات

تقليص خطر انحدار الخدمات 

للموردين من قبل األطراف

اتفاق التجارة التفضيلّية يتجاوز التزامات 

اتفاق الجاتس لكنه ال يعني التحرير 

الفعيل. 

2

معدوم التزام التشييل للسامح بتفرع 

الضامن ضمن اتفاق منطقة 

التجارة الحرة بني تشييل والواليات 

املتحدة

تقليص خطر انحدار السياسات 

للموردين من قبل األطراف

اتفاق التجارة التفضيلّية يعني تحرير 

التجارة الفعيل، الذي يتم تطبيقه من دون 

متييز.  

 

3

موجود لكن 

ضعيف

التزامات سنغافورة بالخدمات 

املالية ضمن اتفاق منطقة التجارة 

الحرة بني سنغافورة والواليات 

املتحدة

يستفيد مورّدو الخدمات من 

الوصول املسّهل إىل األسواق، 

ومجموعة مجموعة املستفيدين من 

االتفاقية واسعة.

اتفاق التجارة التفضيلّية ذات  التحرير 

الفعيل، وقواعد املنشأ الليبالية.   

4

موجود بقّوة إلغاء الحد من املشاركة األجنبيةيف 

خدمات البناء والتوزيع من قبل 

تايالند ضمن اتفاق منطقة التجارة 

الحرة بني تايلندواسرتاليا

يستفيد مورّدو الخدمات من 

الوصول املسّهل إىل األسواق، 

ومجموعة املستفيدين من االتفاقية 

محدودة

اتفاق التجارة التفضيلّية ذات التحرير 

الفعيل، وقواعد املنشأ مقّيدة.   

5
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املصدر: فينك كارسنت ، وماريون جانسن )2007(، »أحكام الخدمات الواردة يف اتفاقات التجارة التفضيلية: العرثات أو بناء الكتل لتحرير التجارة املتعددة 

األطراف«. دراسة قّدمت يف مؤمتر عن أقلمة تعدد األطراف مولتها ونظمتها منظمة التجارة العاملية - هيئة التعليم العايل وشارك يف تنظيمه مركز األبحاث 

للسياسات االقتصادية )CEPR( ، 12-10 سبتمب 2007 ، جنيف، سويرسا.

 راجع أيضا: فينك، كارسنت )2008( ، “اتفاقات التجارة التفضيلّية )PTAs(: أصدقاء أو خصوم لتعدد األطراف«، يف منشورات خوان أ. ماركيتي ومارتن 

روي، فتح األسواق للتجارة يف الخدمات : البلدان والقطاعات يف املفاوضات الثنائية ومنظمة التجارة العاملية، جنيف : منظمة التجارة العاملية.

بصفة عامة، أظهرت أفضل اتفاقات التجارة التفضيلّية )PTAs( املتعلقة بالخدمات التزامات أفضل من الجاتس. ومع ذلك مل تقدم 
كثريا من حيث القواعد التي تحكم التجارة يف الخدمات )Roy, Marchetti, and Lim2006(. كام أنه من الصعب للغاية التحقيق 
يف مدى التحرير الحقيقي الناجم عن اتفاقات التجارة التفضيلّية )PTAs( عىل الخدمات يف الواقع، ألنها ميكن أن تعكس الوضع 

الراهن، يف حني كان اتفاق الجاتس أقل ملزماً من الوضع الراهن.

 نستنتج من هذا االستعراض القصري، باإلضافة إىل خصائص وتحديات اتفاقات التجارة التفضيلّية )PTAs( أن ليس هناك منوذج 
لإلتباع يف ما يتعلق بالخدمات. وتحمل االتفاقات عموما معها إمكانات تنموية عدة إذا كانت مصممة  لتلبية االحتياجات التنموية 
لألعضاء يف منطقة التجارة التفضيلية. وعالوة عىل ذلك، قد يتضّمن تصميم وشكل اتفاقات التجارة التفضيلّية )PTAs( يف كثري من 
الحاالت درجة من التمييز ضد الدول غري األعضاء الذي ميكن أن يسود نتيجة ملثل هذه االتفاقات. وعىل البلدان العربّية أن تتخذ 
مثل هذه الجوانب يف عني االعتبار، وأن تتبع نوع اتفاق التجارة التفضيلية الذي يتناسب مع احتياجاتها التنموية، ويف الوقت نفسه 

يؤسس إلصالحاتها الداخلية.
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يف حالة البلدان العربية، فشلت التجارة يف السلع حتى اآلن يف لعب دور كمحرك للنمو والتكامل بني الدول العربية. فّظلت التجارة 
البينّية يف نسبة منخفضة هي 11.74 ٪ يف عام 2007 وترتفع إىل 17.67 ٪ بعد استبعاد النفط )االسكوا ، 2008(. هذا يعني أنه يف 
ضوء اسرتاتيجية النمو الذي يقوده التصدير، والتي تم إقرارها من قبل غالبية الدول، فشلت مبادرتها الهادفة إىل التكامل اإلقليمي 
الذي ميثل التطبيق لهذه اإلسرتاتيجية، يف تحقيق أهدافها التنموية املتوقعة. وإذا بقيت تجارة البضائع اإلقليمية محدودة، يعني هذا 
أنه ستكون امكانية توفري فرص عمل جديدة محدودة، وبالتايل سيبقى التأثري التنموي متواضعاً. يف الواقع، هذا هو نتيجة لعوامل 
كثرية من بينها هيمنة النفط عىل اقتصادات كثرية يف املنطقة العربية، فضال عن تشابه هياكل اإلنتاج والتصدير، إىل جانب انتشار 
الحواجز غري الجمركية. ذلك باإلضافة إىل غياب اإلرادة السياسية وضعف اآلليات املؤسسية )تلك الالزمة ألعامل التجارة والتكامل 

مثل وسائل التنقل، وتلك الالزمة إلدارة عملية التكامل( )خري الدين وغنيم، 2006(.

من ناحية أخرى، تشكل الخدمات حصة كبرية من إجاميل الناتج  املحىل االجامىل  يف كل اقتصادات الدول العربية تقريبا حيث قد 
تجاوز املتوسط اإلقليمي عتبة ال 50 ٪ )الجدول 3(. عالوة عىل ذلك، تتمتع الدول العربّية مبيزة نسبية يف مجموعة واسعة من 
الخدمات. عىل سبيل املثال، واعتامدا عىل البيانات املتوفرة، تتمتع مرص واململكة العربية السعودّية والبحرين واليمن مبؤرش امليزة 
العربية  السفر والنقل، يف حني تتمتع مرص واململكة  Revealed Comparative Advantage( 14( يف خدمات  الظاهرة   النسبية 
العام 2005  بيانات  البناء )بحسب  تتمتع مرص مبيزة نسبية يف  التجارية. وأخريا  الخدمات  النسبية يف غريها من  السعودية مبيزة 

.)2009 ،UNCTAD محسوبة من األونكتاد

14  يستعمل مؤرش امليزة النسبية الظاهرة )RCA(  ملقارنة امليزات. كثريا ما يقاس مؤرش امليزة النسبية لبلد ما)i( ملنتج ما )j( بحسب حصة املنتج يف صادرات البالد 
 Xit  وحيث j والصادرات العاملية من املنتج i هي قيم صادرات البلد xwjو xij حيث )RCAij = )xij/Xit( / )xwj/Xwt : مقارنة إىل حصتها يف التجارة العاملية
و Xwt إشارة إىل صادرات البالد اإلجاملية ومجموع الصادرات العاملية. وتعني قيمة أقل من وحدة ان البالد لديها مساوئ نسبية ظاهرة باملنتج. وباملثل، يقال 

أنه إذا كان املؤرش تجاوز الوحدة، ان البالد لديها ميزة نسبية ظاهرة يف هذا املنتج.

القسم الثاين: سياقات تحرير الخدمات يف املنطقة العربية
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الجدول رقم 3: حصة الخدمات من إجاميل الناتج املحّل يف الدول العربية

عام 2009 عام 2008 عام 2007 عام 2006 عام 2005 عام 2004 عام 2003 البلد

62.88 63.04 66.79 68.95 68.05 68.59 70.12 األردن

N/A N/A 37.60 39.11 40.42 43.34 45.36 اإلمارات العربية املتحدة

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A البحرين

62.26 58.08 60.69 60.06 59.92 59.09 59.66 تونس

33.73 30.96 30.69 29.71 30.47 33.46 34.69 الجزائر

N/A N/A N/A N/A N/A 45.31 45.36 جمهورية اليمن

45.27 45.00 46.93 49.48 44.97 43.50 40.78 الجهورية العربية السورية

N/A N/A 79.26 80.11 79.86 79.76 80.23 دجيبويت

37.40 42.42 41.38 40.77 39.68 38.94 39.27 السودان

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.28 العراق

N/A N/A N/A N/A N/A 43.03 44.11 عامن

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48.48 الكويت

77.59 73.47 70.24 72.64 72.32 71.38 71.46 لبنان

N/A 19.94 21.50 19.50 22.19 28.41 20.55 ليبيا

53.44 49.25 49.59 47.50 48.83 47.95 47.99 مرص

52.83 55.04 58.95 55.96 57.10 55.16 54.78 املغرب

N/A 28.41 31.66 32.43 33.53 75.60 41.11 اململكة العربية السعودية

N/A N/A 40.72 39.06 47.05 46.29 48.89 موريتانيا

53.17 46.56 48.92 48.87 49.57 51.99 47.89 املعدل اإلقليمي

املصدر: البنك الدويل )2010(، مؤرشات التنمية للبنك الدويل 

تحظى التجارة اإلقليمية يف مجال الخدمات فرصة لتكون مبثابة املحرك للنمو والتكامل بني الدول العربية، خصوصا أن رأس املال 
والتكامل  الحركة  سهولة  حيث  من  نسبيا  أفضل  بوضع  يتمتعان  الخدمات(  يف  للتجارة  الرئيسني  الجهازين  )وهام  عامل  وتحركة 
النسبية التي تتمتع بها  باملقارنة مع البضائع التجارية )خري الدين وغنيم، 2006؛ وفيرش، 1993(، فضال عن االختالفات يف امليزة 
الدول العربية يف مجال الخدمات. وال توجد أي بيانات عن التجارة اإلقليمية يف مجال الخدمات قد تسمح لنا بتقييم حجم هذه 
التجارة، ولكن من املهم أن نالحظ أنه يتم التقليل من شأن مساهمة الخدمات يف التجارة بالنسبة إىل مساهمة تجارة السلع، نتيجة 
لعدم القدرة عىل تغطية مختلف طرق توريد الخدمات، وهي ظاهرة عاملية. ويبنّي الجدول 4 أن معدل منو الصادرات من الخدمات 
التجارية يف الدول العربية ممكن أن يقارن بدرجة كبرية إىل معدل منو الصادرات السلعية، وكذلك يف عدد من البلدان قد تجاوز 

معدل منو صادرات الخدمات معدَل النمو من الصادرات السلعية.
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الجدول رقم 4: نسب النمو يف تصدير الخدمات والبضائع يف الدول العربية )2009 - 2000(
)2000 – 2009(

البلد
تصدير الخدمات تصدير السلع

14 8  الجزائر
N/A 7 البحرين

8 10 دجيبويت
9 18 مرص

N/A 7 العراق
11 14 األردن
23 11 الكويت

N/A N/A لبنان
17 7 املغرب

N/A 10 عامن
N/A 11 اململكة العربية السعودية
11 N/A الجمهورية العربية السورية
8 11 تونس
20 15 اإلمارات العربية املتحدة

N/A 4 اليمن

Country Profiles )2010( ، املصدر: منظمة التجارة العاملية

أما بالنسبة إىل االلتزامات املتعلقة بالخدمات يف سياق اتفاق الجاتس، تفاوتت التزامات الدول العربية بشكل ملحوظ ، فحلت 
األردن واململكة العربية السعودية يف املرتبة األوىل فيام يتعلق بعدد االلتزامات، التي هي أساسا نتيجة لعملية انضاممها اىل املنظمة. 
اىل  وبالتايل، طبقنا منهجية جديدة تهدف  الجاتس.  اتفاقية  العربية يف  الدول  نفذته  الذي  التحرير  التحقيق يف مدى  لقد حاولنا 
تقييم مدى التحرير الذي تجريه الدول العربية كام هو مبني يف الجدول 5. تشري املنهجية إىل أنه ال ينبغي أن يكون عدد االلتزامات 
املعيار الذي يتم من خالله تقييم مدى التحرير. بل ينبغي أن يحسب »عمق التحرير« الذي نطبقه يف منهجيتنا )اي مدى تحرير 
القطاعات التي تم تقديم التزامات حولها، ومدى تضمني جداول االلتزامات املتعلقة بها استثناءات اورشوط كمية او نوعية او قيود 
عىل النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية(. فوفقٌا ملنهجيتنا، وخالفا للتوقعات، لقد حررت بلدان مثل مرص واملغرب أكرث نسبيُا من 
األردن واململكة العربية السعودية )واألخريان لديهام عدد أكب من االلتزامات(، إذا اتخذ عمق االلتزامات يف عني االعتبار. وبالتايل، 
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يشري تحليلنا إىل أنه استناداً إىل االلتزامات التي تعهدت بها الدول العربية، يتفاوت مدى فعالية التحرير الحقيقي اختالفا كبريا بني 
البلدان. ال تحسب منهجيتنا الفجوة بني ما هو محّرر من جانب واحد وليس ملتزما يف اطار الجاتس15، وما هو ملتزم أساساً. فإذا 

أخذ هذا األمر يف عني اإلعتبار ميكن أن يغري النتائج املحققة لهذا املؤرش.

الجدول رقم 5: مؤرش التزامات الدول العربية يف اطار الجاتس *

البحرين مرص األردن الكويت املغرب عامن قطر

 اململكة

 العربية

السعودية

تونس

 اإلمارات

 العربية

املتحدة

- - 118 12.5 8.75 38.5 50 44 - 25.25 1-الخدمات التجارية

- 30.5 51 - 23.75 70.5 2 38.5 5.75 6.25 2 - خدمات التواصل

- 2 3 2.5 1 6.5 5.75 5 - 6.25 3 - الخدمات الهندسية والبناء

- - 11.25 2.5 - 6.5 - 10.5 - - 4 - خدمات التوزيع

- - 22.5 - - 6.5 - 6.5 - - 5 - الخدمات الرتبوية

- - 11 2.5 5.25 6.5 2.5 6.5 - 6.25 6 - الخدمات البيئية

61.25 123 72.5 36.75 66.25 17.75 11 7.25 36.5 6 7 - الخدمات املالية

- - 12.25 4.5 - 5.75 - 10.25 - - 8 - الخدمات الصحية واالجتامعية

- 50.5 45 2.5 22.75 6 8 19.25 11 6.5 9 - الخدمات السياحية والسفر

- - - 2.5 - - - 6.5 - -

10 - الخدمات الرتفيهية والثقافية 

والرياضية  )عدا الخدمات السمعية 

البرصية(

- 8 53.25 - 32.25 31.5 - 32 - - 11 - خدمات النقل

- - - - - - - - - -
12 - غريها من الخدات غري املذكورة 

هنا

15  يف مجال تحرير الخدمات، ميكن للبلدان تنفيذ التحرير )عىل سبيل املثال تغيري قوانينها وأنظمتها للسامح لألجانب بالدخول أو بزيادة مشاركتهم املسموح بها(، 
ولكنها ال تحتاج إىل إدراج مثل هذه التدابري الخاصة بالتحرير يف برنامج إلتزاماتها املتعلق بالجاتس. 
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61.25 214 399.75 66.25 160 196 79.25 186.25 53.25 56.5 املجموع )1(

22 44 110 61 45 98 46 120 20 46
مجموع قطاعات الخامت

)2(  GATS ذات التزامات الجاتس 

2.78 4.86 3.63 1.09 3.56 2.00 1.72 1.55 2.66 1.23 املجموع النسبي )2(÷)1( 

* القواعد لتقييم البلدان
ال يشء = 1

غري منضم = 0
ال يشء ما عدا...... = 0.75

غري منضم باستثناء....= 0.25
القيود = 0.5

تم احصاء القيود األفقية كام هو مبني يف آثارها عىل االلتزامات القطاعية
مجموع نقاط = نقاط الوصول إىل األسواق + نقاط املعاملة الوطنية

املصدر : حسابات من املؤلف باستخدام جداول الجاتس ومنظمة التجارة العاملية، املوقع:
 http://www.wto.org/english/tratop_e/tratop_e.htm 

يبني استعراض العروض والعروض املنقحة 16 التي قدمتها الدول العربية يف إطار جولة الدوحة أن هناك حركة تحرير فعلية اتخذتها 
بعض البلدان، وخصوصا تلك التي انخرطت يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs  مع الرشكاء التجاريني الرئيسيني. وقدمت دول 
اخرى التزامات  ال تعتب تحسينات كبرية عىل مستوى الوضع الراهن، يف حني أن ذهب آخرون بشكل قد يثري الدهشة، إىل عروض 
أقل من الوضع الراهن )status quo(! عموما، كانت هناك تطورات كبرية مبا يف ذلك إدراج قطاعات فرعية جديدة أو تعميق مدى 

التقدم يف التحرير يف غريها كام هو مبني يف الجدول 6.

16  تتم مفاوضات الخدمات التي تلت جولة الدوحة من خالل تقديم العروض والعروض املنقحة.
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الجدول رقم 6: مقارنة بني االلتزامات* يف اطار الجاتس والعروض األساسية أو املراجعة/املنقحة للدول العربية17

العروض األولية / املنقحة يف اطار الجاتس 

23 17 1-الخدمات التجارية

16 8 2- خدمات التواصل

24 15 3- الخدمات الهندسية والبناء

2 0 4- خدمات التوزيع

8 5 5- الخدمات الرتبوية

13 6 6- الخدمات البيئية

16 14 7- الخدمات املالية

6 3 8- الخدمات الصحية واالجتامعية

16 15 9- الخدمات السياحية والسفر

5 4 10 - الخدمات الرتفيهية والثقافية والرياضية  )غري الخدمات السمعية البرصية(

11 5 11- خدمات النقل

0 0 12- غريها من الخدات غري املدرجة يف مكان آخر

*يف القطاع، يتم احتساب الرقم املسجل عىل أنه مجموع عدد الدول التي تقّدم التزامات يف القطاعات الفرعية ذات الصلة.

التزمات مدى  تقديم  تم  القطاعات حيث  احتساب عدد  الخدمات من خالل  تحرير  يبنّي  ال  نتيجتني هامتني هام:  إىل  ومن هنا نصل 
فعالية التحرير )االخري مرتبط بعدد القيود املفروضة عىل النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية18(. ثانياً، يبدو أن تحرير الخدمات )بعد 
استعراض العروض والعروض املنّقحة( يسري يف نفس االتجاه كجولة أوروجواي  فىام يتعلقبالتزامات ، حيث ان أكب عدد من العروض 
والعروض املنقحةتتبع إىل حد كبري التزامات األولية ضمن جولة االوروجواي. جاءت مسألة تقديم بعض الدول لعدد أقل من االلتزامات 
يف االتفاقيات التفضيلية مقارنة مبا  تقدمت به ضمن اطار الجاتس كتعكس دم وجود القدرة عىل فهم االتفاقيات بوضوح وضعف الدول 
العربية عىل التعامل مع التحرير، وميكن أن يكون نتيجة لعدم وجود نهج بناء أو رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع تحرير الخدمات.

17  . البلدان املذكورة هي تلك التي قدمت عرضا أوليا أوعروضاً منقحة فقط : البحرين، مرص، االردن، االمارات العربية املتحدة واملغرب وقطر وتونس..

18  وميكن للبلدان املشاركة يف جدولة الجاتس وضع قيود عىل الوصول إىل األسواق واملعاملة الوطنية وبالتايل تقليل مدى التحرير.
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نعالج فيام يل مسألة التحرير اإلقليمية التي  بعض الدول العربية يف االتفاقات التجارية التفضيلية الخاصة بها

تّتصف اتفاقات التجارة التفضيلية العربية ذات البعد الخدمايت بعدٍد من امليزات. ولكّن هذه امليزات ال تقترص عىل اتفاقات التجارة 
للدول العربية فحسب، بل هي ميزات عامة تّتسم بها اتفاقات التجارة التفضيلية ذات البعد الخدمايت. ومن هذه امليزات أّنها تندرج 
عادًة ضمن اتفاقات تجارة تفضيلية شاملة تضّم عّدة جوانب إضافًة إىل التجارة بالسلع )كالفصول املتعّلقة باالستثامر مثاًل(؛ وهي ال 
تضيف الكثري إىل القواعد التنظيمية اإلطارية التي تنّص عليها االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات –الجاتس- )مثل: الضوابط عىل 
اإلعانات أو إدراج القواعد الوقائية(؛ ومن املمكن أن يكون لها مقاربات مختلفة من حيث جدولة األمناط وااللتزامات الخاصة )مثل: 
اإلعفاءات القطاعية و/أو اعتامد نهج القامئة السلبيةMatto and Sauve,(  )19 2007 (  .ولكن، عىل عكس غالبية اتفاقات التجارة 
التفضيلية حيث بقيت القطاعات التي بدت كقطاعات حّساسة ضمن إطار منّظمة التجارة العاملية من دون إجراء تطّورات هامة 
)كالنقل الجوي، والخدمات السمعية البرصية، وخدمات الطاقة( )Matto and Sauve, 2007( .،حّققت اتفاقات التجارة التفضيلية 
 GATS( مة يف إطار الجاتس امُلبَمة بني الواليات املّتحدة والدول العربية )كام يّتضح أدناه( تطّورات متعّددة إضافية تفوق تلك امُلقدَّ

plus 20( يف قطاَعي الخدمات السمعية البرصية وخدمات الطاقة.

بشكل عام، ما زال تحرير الخدمات محدوداً عىل الصعيد اإلقليمي بني الدول العربية أو بينها وبني الدول غري العربية. فحّتى اآلن، 
التزمت الدول العربية باالتفاق اإلقليمي بشأن تحرير التجارة يف الخدمات امُلبَم يف العام 2003 واملرتكز عىل مقاربة تفوق تلك 
مة يف إطار الجاتس. وقد بدأت املفاوضات عىل املستوى اإلقليمي يف العام 2004، غري أّنه مل يتّم التوّصل إىل اتفاقات ملموسة.  امُلقدَّ
ويف الفرتة املمتّدة بني ترشين الثاين/نوفمب 2004 لغاية كانون األّول/ديسمب 2010، جرى إمتام أربع جوالت من املفاوضات، وكانت 
الجوالت مرتكزة عىل مقاربة العروض و الطلبات. ومع ذلك، مل يتّم التوّصل إىل أّي اتفاق ملموس. وبالتايل، مّثة حاجة إىل تعزيز هذا 
االتفاق وتفعيل دور جامعة الدول العربية يف هذا الصدد. وتجدر اإلشارة إىل أّن مرص واألردن اقرتحتا طريقة جديدة لتحرير التجارة 
يف الخدمات عىل أساٍس قطاعي، من خالل تحديد عدٍد من القطاعات التي سيجري تحريرها بشكل كامل بينهام، مبا يف ذلك التعليم، 
وخدمات الكمبيوتر، واالّتصاالت. وعىل الرغم من حرص كّل من هاتني الدولتني عىل امليض قدماً بهذه املبادرة، إاّل أّنه مل يتّم إحراز 

19   مّثة مقاربتان لتحرير الخدمات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية، وهام نهج القامئة اإليجابية ونهج القامئة السلبية. يرتكز نهج القامئة السلبية عىل قيام الدول 
رة. وتّم اعتامد هذه املقاربة يف منطقة التجارة الحرّة ألمريكا الشاملية، فكان  بتحرير جميع القطاعات، وتعداد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي ليست ُمحرَّ
أّول اتفاق إقليمي للتجارة يعتمده. أّما نهج القامئة اإليجابية فهو يستند إىل أسلوب الجاتس حيث ُتعّدد الدول القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعّهدت 

فيها بالتزامات معّينة.

رة أو من  GATS plus   20 هو مصطلح ُيظِهر أّن االلتزامات بشأن الخدمات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية قد تجاوزت الجاتس، إّما من حيث عدد القطاعات امُلحرَّ
حيث تعميق نطاق التحرير لبعض القطاعات.
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أّي خطوة ملموسة من حيث التنفيذ، وما زالت املفاوضات جارية بشأن القطاعات الفرعية التي سيتّم تحريرها.21

أّما يف ما يتعّلق بالدول العربية التي التزمت مع االّتحاد األورويب يف اّتفاقات مشاركة )كمرص، واملغرب، واألدرن، وتونس، وسوريا، 
ولبنان(، فقد تضّمنت هذه االتفاقات أحكاماً تدعو إىل إجراء مراجعة بعد خمس سنوات من بدء نفاذ االتفاق بهدف زيادة التحرير. 
دت فيه أهداف تحرير التجارة يف الخدمات  ويف مؤمتر اسطنبول لوزراء التجارة )متوز/يوليو 2004(، جرى اعتامد بروتوكول إطاري ُحدرِّ
واالستثامر ونطاقه ومبادئه، وأعقبه إعالن مراكش يف العام 2006، ثّم تاله “البوتوكول الجديد لتحرير التجارة يف الخدمات وحّق 
التأسيس” الذي تضّمن” مقاربًة تدريجية” اشتملت عىل عنارص أخرى، كمبدأ حّق الدولة األوىل بالرعاية، والتجارة االلكرتونية، والحّق 
يف التأسيس للقطاعات الخدماتية وغري الخدماتية. ولقد اسُتِهّلت املفاوضات الثنائية الرسمية يف تواريخ مختلفة مع الدول العربية 
بهدف زيادة التحرير، ومع ذلك مل يتّم التوّصل إىل أّي اتفاقات ملموسة حّتى اآلن، وذلك ألّن املفاوضات ما زالت تتناول االتفاق 
عىل األحكام العامة والتعريفات األساسية مثل ‘“الحّق يف التأسيس«22. وتستند إجراءات ومفاوضات التحرير عىل مقاربة الطلب 
والعرض، للتّوصل إىل اتفاٍق يفوق إطار الجاتس. وقد كفلت خارطة الطريق التي اعُتِمدت يف العام   )CASE 2009 2009أن يتّم 

إحراز بعض التقّدم بحلول العام 2010.

وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أّن الدول العربية املشاركة يف السوق املشرتكة لرشق وجنوب افريقيا )الكوميسا( )السودان، ومرص، وليبيا( 
قد تعّهدت بزيادة تحرير الخدمات يف املستقبل، ولكن مل تتحّقق أّي خطوة ملموسة يف هذا الصدد أيضاً.

فالدول العربية الوحيدة التي تعّهدت بالتزامات إقليمية فعلية هي األردن - من خالل اتفاقات التجارة اإلقليمية التي أبرمتها مع 
الواليات املتّحدة وسنغافورة حيث استندت االلتزامات عىل نهج القامئة اإليجابية، واملغرب والبحرين وسلطنة عامن – من خالل 
اتفاقات التجارة التفضيلية التي أبرمتها مع الواليات املّتحدة، حيث استندت التزاماتها عىل نهج القامئة السلبية. يف ما ييل ناقشنا 
بعض ميزات اتفاقات التجارة التفضيلية يف مجال الخدمات التي أبرمتها كّل من األردن واملغرب والبحرين وسلطنة عامن، وقارّناها 

مع التزاماتها يف الجاتس.

ميزات تفوق الجاتس:

مة يف إطار  ُيعتَب أّن اتفاقات التجارة التفضيلية امُلبَمة بني الدول العربية ورشكاء تجاريني آخرين تتضّمن ميزات تفوق تلك امُلقدَّ

21   مقابالت مع مسؤولني من وزارة التجارة والصناعة، وجامعة الدول العربية.

22   مقابلة مع مسؤول رفيع يف وزارة التجارة والصناعة. 
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الجاتس. وهذه هي حال الدول التي وّقعت اتفاقات تجارة إقليمية مع الواليات املّتحدة، ومنها املغرب، وسلطنة عامن، والبحرين.

عىل سبيل املثال، يف اتفاق التجارة التفضييل بني الواليات املّتحدة واملغرب، استخدم كال الطرفني نهج القامئة السلبية، ومل تحتفظ 
 private leased( الخاصة الدوائر املؤّجرة  الجاتس  التزاماتها يف  املقابل، ال تتضّمن  بأّي قيود عىل خدمات االّتصاالت. يف  املغرب 
circuits(. واألمر ذاته ينطبق عىل خدماٍت أخرى عب الحدود مرتبطة بالخدمات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات، وأنشطة خدمات 
التعاقد إلدارة األعامل )BPO activities (، وهي مجاالت مل تتعّهد املغرب فيها بأّي التزامات يف إطار اتفاقية الجاتس، ولكّنها حّررتها 
 Chaudhuri, and Karmakar, 2008( إىل حّد كبري مع الواليات املّتحدة إذ ُفرِضت بعض القيود عىل املرتجمني والناسخني فقط
(.وكذلك يف قطاع التأمني، سمح لرشكات التأمني األجنبية األمركية التي تقّدم خدمات التأمني عىل الحياة والتأمينات العامة األخرى، 
بإنشاء فروٍع لها، وذلك ضمن مّدة ال تتجاوز األربع سنوات بعد بدء نفاذ االتفاق. وبعيداً عن قطاع وساطة إعادة التأمني، سُيسَمح 
لرشكات التأمني األمريكية بتوفري التأمني البحري والجوي والتأمني عىل النقل بعد سنتني من بدء نفاذ االتفاق، وذلك كخدمات عب 
الحدود  )Marchetti 2008( وهذا ميّثل أيضاً اختالفاً هائاًل عن التزامات املغرب يف الجاتس. ويف قطاع الخدمات البيدية، تعّهدت 
  .)2008 Zhang(املغرب بالتزاماٍت يف اتفاق التجارة اإلقليمي الذي أبرمته مع الواليات املّتحدة، ومل يكن لديها التزامات يف الجاتس
مة يف إطار اتفاقية  ولقد تعّهدت املغرب أيضاً بالتزامات إضافية يف اّتفاق التجارة اإلقليمي مع الواليات املّتحدة، تفوق تلك امُلقدَّ
 )2006( )Lim(وليم ،)Marchatti( وماركيتي ، )Roy( 23.   ولقد قّدر روي)2008  Cossy(  الجاتس، وذلك يف مجال خدمات الطاقة
مة يف إطار اتفاقية الجاتس والتي تعّهدت بها املغرب يف اتفاق التجارة اإلقليمي  نطاق االلتزامات اإلضافية التي تفوق تلك امُلقدَّ
الذي أبرمته مع الواليات املّتحدة. فأشاروا إىل أّن املغرب تعّهدت بالتزامات جديدة ضمن النمط االول للخدمات يف 94 قطاعاً فرعياً 
)%66 من املجموع(، وضمن النمط الثالث للخدمات يف 80 قطاعاً فرعياً )%53(. إضافًة إىل ذلك، قامت بتحسني عدٍد من االلتزامات 
الخاصة بقطاعات محّددة تعّهدت بها يف الجاتس: 23 ضمن النمط الثالث )%15(، و12 ضمن النمط االول )%8(. وبالتايل، من 
الواضح أّن اتفاق التجارة التفضييل مع الواليات املّتحدة قد دفع باملغرب من دون شّك إىل التعّهد بعّدة التزامات إضافية تفوق تلك 

مة يف إطار اتفاقية الجاتس. امُلقدَّ

مة يف إطار الجاتس وانعكاسها عىل التنمية.  ولقد حاول عدٌد قليل من الدراسات تقييَم تأثري االلتزامات اإلضافية التي تفوق تلك امُلقدَّ
فقد أجرى بنعبدرالرزيق)Benabderrazik 2008( تقيياًم لتأثري اتفاق التجارة اإلقليمي بني الواليات املّتحدة واملغرب عىل وضع 
القطاعات الخدماتية. وأتت نتائج هذا التقييم مختلطًة، الفتًة إىل صعوبة التوّصل إىل خالصات عامة. فقد شهدت بعض القطاعات 

23   إّن قامئة التصنيف القطاعي للخدمات )W/120( والتصنيف املركزي املؤّقت للخدمات ال يتضّمنان قساًم خاصاً لقطاع الطاقة. ولكن، مّثة ثالثة قطاعات فرعية 
مة مقابل أجر أو تعاقد يف حقول النفط والغاز،  يف W/120 تشري مبارشًة إىل الطاقة، وهي؛ الخدمات املرتبطة باملناجم والتي تشتمل عىل: أ( الخدمات امُلقدَّ
   .)Cossy“، 2008“ كخدمات الحفر وبناء الرافعات، واإلصالح والتفكيك، وب( تحضري املوقع الستخراج النفط، والخدمات األخرى املرتبطة بتوزيع الطاقة )راجع
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كقطاع  األخرى  القطاعات  أّن  حني  يف  الذهب،  وتصميم  املعامرية  الهندسة  رشكات  خالل  من  املغرب  يف  متزايداً  أمريكياً  حضوراً 
االّتصاالت مثاًل، وعىل الرغم من اإلصالحات املكّثفة التي أُجريت فيها )وليس بالرضورة تلك املتعّلقة باتفاق التجارة اإلقليمي( مل 
تشهد طفرًة بارزة يف االستثامر األجنبي املبارش من الواليات املّتحدة. وقد أدخل اتفاق التجارة اإلقليمي عّدة إصالحات يف القطاع 
املايل، غري أّن هذه اإلصالحات اجتذبت االستثامرات األوروبية والعربية أكرث من االستثامرات األمريكية. وشهد قطاع النقل أيضاً العديَد 
ني، وهي  من اإلصالحات نتيجَة إبرام اتفاق التجارة التفضييل، إاّل أّنه فشل يف اجتذاب االستثامرات. تعّلمنا هذه النتائج درَسني مهمَّ
عة؛ وأّن اإلصالحات التي يتّم إجراؤها يجب أن تكون  أّن تصميم اتفاقات التجارة اإلقليمية هو أمر بالغ األهمية لتحقيق النتائج امُلتوقَّ
مصحوبة بإصالحات تنظيمية أخرى )وليس بالرضورة أن تكون مّتصلة بالتجارة( بغية ضامن جني فوائد التحرير. أخرياً، إّن الظروف 

االقتصادية والثقافية الحالية )قبل إجراء التحرير( تنعكس إىل حّد كبري عىل تأثري التحرير.

أّما البحرين فقد تعّهدت بالتزامات محدودة يف الجاتس يف مجال االّتصاالت. اال انها أتاحت الوصول الكامل إىل األسواق، باستثناء 
متطّلبات الوجود املحيّل، يف اتفاق التجارة التفضييل الذي أبرمته مع الواليات املّتحدة، باالضافة اىل رشط متركزلبنى التحتية واملوارد 
البرشية املرتبطة بتوفري الخدمات اىل حّد كبري يف البحرين؛ ومبدأ املعاملة باملثل لخدمات البّث املبارش باألقامر الصناعية والبّث 
اتفاق  البحرين من خالل  أقرّت  الخدمات،  النتقال  االول  النمط  أي  الحدود،  املالية عب  الخدمات  ميدان  املنازل. ويف  إىل  املبارش 
التجارة التفضييل الذي أبرمته مع الواليات املّتحدة اإللغاَء التدريجي ملتطّلبات الوجود املحيّل يف غضون سبع سنوات من بدء نفاذ 
االتفاق  )Chaudhuri, and Karmakar, 2008 (. يف خدمات األعامل األخرى )أحد أبرز القطاعات للخدمات القامئة عىل تكنولوجيا 
التعاقد إلدارة األعامل( تعّهدت البحرين بالتزامات محدودة يف إطار منّظمة التجارة العاملية، بينام  املعلومات، وأنشطة خدمات 
التزمت بالتغطية القطاعية الكاملة يف اتفاق التجارة التفضييل مع الواليات املّتحدة. وتعّهدت البحرين أيضاً بالتزامات إضافية تفوق 
مة يف إطار اتفاقية الجاتس، يف اتفاق التجارة التفضييل الذي أبرمته مع الواليات املّتحدة، حيث ميكن لرشكات التأمني  تلك امُلقدَّ
االمريكية الحصول عىل تراخيص جديدة لتقديم خدمات التأمني العامة، من دون أّي قيود، وذلك بعد انقضاء مّدة سّتة أشهر عىل 
تاريخ بدء نفاذ االتفاق )Marchetti 2008( . ويف قطاع الخدمات البيدية، تعّهدت البحرين، عىل غرار املغرب، بالتزاماٍت يف اتفاق 
التجارة التفضييل الذي أبرمته مع الواليات املّتحدة، ومل يكن لديها التزامات يف الجاتس )Zhang 2008 (. يف حني أّن التزاماتها يف 

 .)2008 ، Cossy( قطاع خدمات الطاقة تتجاوز تلك الواردة يف الجاتس

وفيام يتعّلق باتفاق التجارة التفضييل الذي أبرمته سلطنة عامن مع الواليات املّتحدة، سمحت السلطنة للرعايا األجانب بأن يتمّلكوا 
إىل حّد 100 ٪ من األسهم يف أّي مؤّسسة تجارية للبيع بالتجزئة تزيد قيمتها عن 5 ماليني دوالر، بينام التزامات السلطنة يف منّظمة 
التجارة العاملية تحّد امللكية األجنبية ألّي مؤّسسة بنسبة %49. باإلضافة إىل ذلك، ينّص اتفاق التجارة التفضييل بني سلطنة عامن 
والواليات املّتحدة رصاحًة عىل تحرير التجارة يف املستقبل )التزام مسبق(، إذ ورد فيه أّنه ابتداًء من العام 2011، سيتّم السامح 
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بامللكية األجنبية الكاملة للمؤّسسات التي تزيد قيمتها عن مليون  دوالر  )Roy 2008  (. ويف مجال الخدمات البيدية وخدمات 
.) 2008 Zhang( الطاقة، حّسنت سلطنة عامن التزاماتها مقارنة بتلك يف اطار الجاتس

أّما اتفاق التجارة التفضييل بني األردن والواليات املّتحدة فهو فريد من عّدة جوانب. أّوالً، إّنه اتفاق التجارة الوحيد الذي يّتبع نهج 
القامئة اإليجابية من بني اتفاقات التجارة التفضيلية التي وّقعت عليها الواليات املّتحدة، كام أّن عدد االلتزامات التي تعّهدت بها 
األردن بقي محدوداً. فاألردن مثاًل مل تتعّهد بأّي التزامات يف اتفاق التجارة اإلقليمي يف قطاع الخدمات البيدية. أّما يف قطاع خدمات 
الطاقة فلقد أضافت األردن التزاماً تفضيلياً للخدمات املرتبطة بتوزيع الطاقة، فيام بقيت االلتزامات األخرى املتعّلقة بخدمات الطاقة 

. )2008 Cossy( ًمشابهة اللتزاماتها يف الجاتس التي اعُتبت شاملة نسبيا

إذاً، باستثناء اتفاق التجارة التفضييل بني األردن والواليات املّتحدة، يبدو أّن الدول العربية قد اّتخذت خطوات بارزة يف التزاماتها يف 
لة يف الجدول 7 الذي أعّدته منّظمة التجارة العاملية  اتفاقات التجارة التفضيلية مع الواليات املّتحدة. وهذا ما تؤّكده املعّدالت امُلسجَّ
إىل  العائدة  الجاتس  والتزامات  التفضيلية،  التجارة  اتفاقات  الخدمات يف 39 من  تحرير  يسّجل معّدالت24 درجة  والذي   ،)2010(
لة للبحرين وسلطنة عامن واملغرب  الرشكاء يف هذه االتفاقات، يف أعقاب التزاماتها يف النمطني االول والثالث. وتؤّكد املعّدالت امُلسجَّ

أّنه قد جرى تعّهد عّدة التزامات تحرير إضافية، مقارنًة مع التزاماتها يف الجاتس.

د املعّدل املؤرّش ضمن جدول يرتاوح بني 0 و100 لكّل قطاع، والـ100 متّثل االلتزامات الكاملة )أي من دون قيود( يف جميع القطاعات الفرعية ذات الصلة.  24   ُتحدَّ
و”الجاتس” تعكس قيمة املؤرّش اللتزامات وخدمات الجاتس يف جدول أعامل الدوحة بشأن التنمية. و”اتفاق التجارة اإلقليمي” يعكس قيمة املؤرّش الـ”أعىل” 
التزامات العضو يف جميع االتفاقات امُلبَمة، لكّل قطاع فرعي. وقيمة املؤرّش هي يف الوقت نفسه للنمط 1 )تجارة عب الحدود( والنمط 3 )الوجود التجاري( 

)منّظمة التجارة العاملية، 2010(. 
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التجارة  منّظمة  )منهجية  العربية  للدول  التفضيلية  التجارة  واتفاقات  العاملية  التجارة  منّظمة  إىل  العائدة  املعّدالت   :7 الجدول 
العاملية(

 البحرين

 )اتفاق التجارة التفضييل بني

الواليات املّتحدة والبحرين(

 سلطنة عامن

 )اتفاق التجارة

 التفضييل بني

 الواليات املّتحدة

وسلطنة عامن(

 املغرب

 )اتفاق التجارة

 التفضييل بني

 الواليات املّتحدة

واملغرب(

 األردن )اتفاق

 التجارة التفضييل

 بني الواليات املّتحدة

واألردن(

التجارة  )اتفاق  األردن 

التفضييل بني سنغافورة 

واألردن(

27.97 48.46 17.85 50.25 50.25
 معّدل االلتزامات

الجاتس

83.84 80.69 75.25 55.61 51.19

 معّدل االلتزامات

 يف اتفاقات التجارة

التفضيلية

املصدر: منّظمة التجارة العاملية )2010(، الخدمات: مجموعة البيانات حول االلتزامات بشأن الخدمات يف اتفاقات التجارة التفضيلية، املوقع االلكرتوين 

 http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/dataset_e/dataset_e.htm.

 

واذا رّكزنا عىل قطاعات محددة لكل بلد وفقا لتقييم  منظمة التجارة العاملّية )2010( كام هو مبنّي يف امللحق 1، نالحظ ما ييل: 
يف حالة البحرين وعىل مجموعه 14 قطاعات، قد أضافت البحرين اربع قطاعات جديدة يف اتفاقات التجارة التفضيلية  PTA مع 
الواليات املتحدة، حيث مل تعقد اي التزامات يف الجاتس ومل تقدم أي عروض جديدة. أما يف القطاعات الـعرشة املتبقية، فقد حّققت 

البحرين التزامات أكرث ليبالية يف اتفاقات التجارة التفضيلّية PTA مع الواليات املتحدة، باملقارنة مع التزامات الجاتس. 

ويف حالة عامن، تم تحرير احدى عرش قطاعاً من خالل منطقة التجارة التفضيلية اكرث من التحرير وفق االلتزامات ضمن منظمة 
التجارة العاملية و3 )2 منها محررة بالكامل( ظلت عىل حالها. يف حالة املغرب، شهدت عرش قطاعات مزيداً من التحرير يف اطار 
اتفاق التجارة التفضيلية مقارنة مع الجاتس، وقد تم تقديم التزامات يف قطاعيت )حيث مل يكن للمغرب التزامات يف اتفاق الجاتس

 GATS( و بقي قطاع واحد دون أي نوع من االنفتاح. أخريا، يف حالة األردن، نتيجة التفاق التجارة التفضيلية PTA مع الواليات 
املتحدة، بقيت 10 قطاعات عىل حلها و شهدت اربع قطاعات تحسناً طفيفاً يف االلتزامات، باملقارنة  مع االلتزامات يف اطار الجاتس.
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املشرتيات الحكومية : 25

يتعّلق  بنداً  املتحدة  )املغرب والبحرين وعامن( والواليات  العربّية  الدول  املوّقعة بني   PTAs  التفضيلية التجارة  اتفاقات  شملت 
باملشرتيات الحكومّية. وكان االستثناء الوحيد هو األردن التي قد عقدت التفاقاً للتجارة التفضيلية مع الواليات املتحدة ال يتضمن بنداً 
حول املشرتيات الحكومية. وكان بند املشرتيات الحكومية فسيحاً نسبياً مبا يف ذلك قواعد إجرائية تفصيلّية، وذلك لتسوية املنازعات، 

وقامئة الخدمات التي يغطيها، وقامئة خدمات البناء املغطاة.

يف ما يتعلق بعتبة )threshold( الخدمات املشمولة، حّددت البحرين واملغرب وسلطنة عامن، يف اتفاقات التجارة التفضيلية الخاصة 
بها مع الواليات املتحدة، عتبة محددة للخدمات، وخدمات البناء التي تقوم بها الجهات الحكومية املركزية، حيث كان للبحرين فرتة 
انتقالية مدتها سنتني مع عتبة أعىل. باملقارنة مع غريها من اتفاقات التجارة التفضياية التي أبرمتها الواليات املتحدة، تعتب العتبة 
عالية أو مامثلة ملا تتضمنه اتفاقيات الواليات املتحدة مع دول اخرى. يف حالة الحكومات شبه املركزية، مل تكن هذه الخدمات وال 
خدمات البناء مغطاة يف اتفاقيات البحرين وسلطنة عامن، ولكنها كانت مغطاة يف املغرب مع عتبات مامثلة لتلك التي اعتمدتها 
الواليات املتحدة اتفاقات التجارة التفضيلية مع دول اخرى )Anderson and Mueller ، 2008(. يف ما يتعّلق بالكيانات املشمولة، 
كانت عامن والبحرين واملغرب غطت الحكومة املركزية عىل أساس قامئة تم تحديدها مسبقا والتي كانت مشابهة جدا فيام بني هذه 

الدول، حيث ادرجت املغرب 30 كيانا وعامن ادرجت 33 منها. 

ومع ذلك، مل تشمل عامن وال البحرين أي حكومة فرعية )sub-central(، يف حني كان للمغرب قامئة مفّصلة. بخصوص الكيانات 
 .)2008 ، Anderson and Mueller,( األخرى، كان لعامن أصغر قامئة، تليها البحرين يف حني أنه كان لدى املغرب قامئة واسعة
ليس هناك أي متييز محدد لالتفاقات العربية-األمريكية باملقارنة مع اتفاقات بني الواليات املتحدة وبالد أخرى غري عربية، حيث كان 
بعضها أكرث ليبالية وغريها كانت أكرث تقييدا. يجدر التأكيد عىل أن أيا من الدول العربية املذكورة آنفا هي أعضاء يف اتفاق الرشاء 
الحكومي  )GPA( تحت رعاية منظمة التجارة العاملية، وبالتايل عىل ما يبدو كانت الضغوط من الواليات املتحدة قوّية لتشمل البنود 
ذات الصلة. ومع ذلك، ينبغي عىل البلدان العربية اإلنطالق من هذا الواقع لفتح قطاعاتها يف مجال املشرتيات الحكومية بعضها عىل 

البعض، عىل األقل يف القطاعات الواعدة والبناء، مع املحفاظة عىل عتبات محددة لحامية الرشكات املحلية الصغرية.

25   املشرتيات الحكومية هو مصطلح يستخدم للحصول عىل عقود الرشاء الخاصة التي تقدمها الحكومات، حيث أنه يف معظم البلدان هناك أفضلية ملقدمي 
الخدمات الوطنية. ميكن أن ميتد اتفاق املشرتيات الحكومية يف منظمة التجارة العاملية ومبا فيه اتفاقاتPTAs  يف شأن املعاملة التفضيلية املقدمة ملزودي 

الخدمة الوطنية لتطال مقدمي الخدمات من رشكائها التجاريني.
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القطاعات الحساسة :

حتى يف القطاعات األكرث حساسية، كالقطاع السمعي البرصي، لقد تعهدت الدول العربية مع الواليات املتحدة عىل التزامات من 
رئيسة  ثالثة مجاالت  العاملية. ويف  التجارة  منظمة  اطار  التزامات يف  قدمت  قد  دامئاً  تكن  ومل  التفضيلية،  التجارة  اتفاقات  خالل 
للخدمات السمعية البرصية، وهي، الخدمات السينامئية وارشطة الفيديو، والخدمات اإلذاعية والتلفزيون، وتسجيل الصوت، تعهدت 
البحرين واملغرب بالتزامات. أما بالنسبة إىل األردن، فقد تعهدت بالتزامات يف مجال الخدمات اإلذاعية والتلفزيون، يف حني أن عامن 
تعهدت عىل تحسني الخدمات السينامئية وارشطة الفيديو مبوجب التزاماتها يف اطار بالجاتس )Roy, 2008b(. ومع ذلك، يف قطاعات 
الجاتس  به ضمن  التزمت  ما  تتعدى  التزاكات  التي تتضمن  التفضيلية  التجارة  اتفاقات  الدول يف  حساسة مثل هذه، فقد لجأت 
)GATS plus(  إىل املرونة املتاحة يف برمجة هذه االتفاقات )مثة تحفظات عىل التدابري الحالية غري املطابقة والتدابري املستقبلية( 
وذلك التاحة املساحة لتعامل أفضل مع األهداف السياسة العامة والحساسيات ذات البعد الثقايف واالقتصادي. فتنص االلتزامات مثاًل 
عىل ضامن نسبة معينة من االنفتاح مع الحفاظ عىل املجال لبعض القيود. وعىل سبيل املثال، احتفظت املغرب بالحق يف اعتامد أي 
تدابري متعلقة باالستثامر يف البث راديو / تلفزيون ومرافق الكابل اإلذاعي / التلفزيوين. ال يبدو أن هذا التحفظ يؤثر عىل محتوى 
البمجة ملثل هذه األنواع من الوسائل أو القنوات التلفزيونية الفضائية. وقد قدمت املغرب آخر تحفظاً أخرياً يشمل السامح لها 
  Roy( الطلب من مشغيل خدمة الكابل واألقامر الصناعية الذين يقدمون خدمات االشرتاك يف املغرب أن يكون لهم ممثل محيل

.)2008 b

النمط 4 :

بشكل عام، تعاملت اتفاقات التجارة التفضيلية  PTAs مع حركة العاملة بثالث طرق مختلفة. فقد وّفر بعضها درجة عالية نسبياً 
من حرّية الحركة مع إجراءات قليلة محددة )مثل الجامعة الكاريبية CARICOM واالتحاد األورويب(، يف حني قّدمت أخرى بعض 
الحركة املنّظمة وشملت إجراءات معنّية خاصة ومفّصلة )عىل سبيل املثال، االتفاقات  مع الواليات املتحدة(، وأخرياً قدمت أخرى 
تسهيل التنقل القائم مع املحفاظة عىل أقىص قدر من املرونة الستمرار املامرسات الوطنية القامئة )مثل التكتل االقتصادي يف االسيا-
باسيفيك APEC(. ومع ذلك، تشري األدلة التطبيقية إىل أن اتفاقات التجارة التفضيلية  PTAs هذه مل تكن ناجحة يف تسهيل التنقل 
املؤقت للعاّمل األقل مهارة. فاتفاقيات التجارة التفضيلية  PTAs القامئة حالياً فقد ساعدت عىل تسهيل نوعني من العمل، لذوي 

.)2007 ،Matto and Sauve( وللتابعني لحركة املنقولني داخل الرشكات )الدرجة العالية من املهارة )املهنية يف الغالب
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  PTAs التفضيلية التجارة  اتفاقات  إضافية يف  التزامات  أي  والبحرين  لدى سلطنة عامن  يكن  مل  العربية،  بالبلدان  يتعّلق  ما  ويف 
الخاصة بهام مع الواليات املتحدة بشأن النمط الرابع لتنقل العامل يف مجال الخدمات، سواء من حيث أي التزامات جديدة إضافية 
أو من حيث التحسني يف تحديد جدولة برنامج الجاتس الخاص بهام. يف حالة األردن مل يدرج أي بند مهم يف اتفاق التجارة التفضيلية 
 PTAs مع سنغافورة. ومع ذلك، شملت اتفاقيتها مع الواليات املتحدة حصول عىل الرعايا االمريكيني املؤهلني لتأشريات معاهدة 
التاجر ومعاهدة املستثمر، والتي مل تدرج يف التزاماتها يف اطار الجاتس، خصوصاً ان هذه التأشريات هي من نوع خاص بالواليات 
املتحدة. املغرب هو البلد الوحيد الذي قد حسنت من عروضها بشكل ملحوظ ضمن اتفاق التجارة التفضيلية مع الواليات املتحدة 
باملقارنة مع التزامات الجاتس حيث شملت فئات جديدة )عىل سبيل املثال رجال األعامل الزائرين، واملهنيني املستقلني، وموردي 

.)2008 ،Carzaniga( )الخدمات املتعاقدين

: GATS MINUS “ التزامات “الجاتس املخففة –أو “غاتس ناقص

التفضيلية، تعهد األعضاء بعدد أقل من االلتزامات من تلك التي قطعتها يف اتفاق الجاتس )مام يشار  يف بعض اتفاقات التجارة 
اليه بعبارة »الجاتس املخففة –أو الجاتس ناقص« GATS MINUS( ، حيث عىل سبيل املثال استثنت الواليات املتحدة يف 
 Tuthill( التزاماتها التي اتت بعد العام 2003 خدمات الهاتف املحمول من نطاق االلتزامات تجاه موردي خدمة الهاتف املحمول
Sherman and، 2008(. وقد كان هذا هو الحال التفاقات الواليات املتحدة مع املغرب  والبحرين، وعامن، ولكن ليس يف حالة 
األردن26. وبالتايل، مل تقدم أي من الدول العربية عىل التزامات “الجاتس املخففة GATS MINUS يف االتفاقات الخاصة بها، لكنها 

عانت من هذا الجانب من رشكائها التجاريني )الواليات املتحدة تحديداً(.

ان ضلوع هذه البلدان يف مثل هذه االتفاقات ، وخاصة تلك مع الواليات املتحدة، قد يحمل أبعاد، يؤدي  ذات تأثري هام عىل التنمية، 
لكن يبقى هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث للتأكد من تأثريها الحايل واملحتمل. عىل سبيل املثال، ميكن أن يؤدي فتح املشرتيات 
الحكومية إىل نزوح موّردي الخدمة الوطنية مام قد يكون له أثر سلبي عىل العاملة. من ناحية أخرى، ميكن أن يؤدي إىل طرق أكرث 
فعالية وآثار تخفض التكاليف. عالوة عىل ذلك، ميكن أن يكون اللتزامات الجاتس GATS املعززة plus GATS  آثار خطرية 

26   تذكر  PTAs اتفاقات التجارة التفضيلية  أن األمثلة التالية ال تنطبق عىل الواليات املتحدة يف ما يتعلق مبوردي الخدمات التجارية املتنّقلة:
يف : األرقام الجوالة number portability: يتعني عىل كل طرف أن يضمن أن يقدم موردو خدمات االتصاالت العامة يف أراضيه number portability  العدد 

إىل أقىص حد ممكن من الناحية التقنية ، وبرشوط معقولة.
يف : التكافؤ يف الطلب Dialing Parity: يتعني عىل كل طرف أن يضمن أن يقدم موردو خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة يف أراضيه التكافؤ يف 

توفري االتصال ملوردي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة للطرف اآلخر
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)االيجابية والسلبية منها( بشأن التنمية من خالل اثارها عىل عملية توفري فرص العمل، الحد من الفقر او تفاقمه، وتعزيز الكفاءة. 
وتستطيع منظامت املجتمع املدين أن تلعب دورًا هامًا يف هذا الصدد من خالل اإلبالغ عن تأثري هذه االلتزامات عىل القطاعات 
)مثل  شحيحة  الشأن  هذا  يف  القامئة  الدراسات  تبقى  لكن  التنموية.  آثارها  وإبراز  العربية،  لالقتصادات  األهمية  ذات  الخدمية 

 Benabderrazik، 2008 حول املغرب(. وبالتايل، هناك حاجة الجراء دراسات مامثلة.



49

الضغوط الخارجية

هناك العديد من التحديات املرتبطة بتحرير التجارة يف الخدمات. من بني هذه التحديات الضغوط التي متارس من املجتمع الدويل 
لتحرير الخدمات من اجل خدمة وفائدة مصالح شخصية ومحددة يف الخارج )Mattoo and Payton، 2007(. وتتم مثل هذه 
الضغوط من دون االلتفات اىل البيئة املحلية أو الحاجة إىل إصالح عىل املستوى املحيل التنظيمي واملؤسيس من اجل ضامن عملية 
تحرير فعالة ومثمرة يف املجال التنموي. يف الواقع، وبسبب مثل هذه الضغوط، يتم التحرير من دون فوائد بسبب آثار عديدة مبا يف 

 .)2007 Mattoo and Payton(  ،ذلك إعاقة املنافسة، وضعف و/أو عدم فعالية النظم املحلية، وغياب سياسة نفاذ هادفة

هذا ومن املرجح أن يكون الحال كذلك بالنسبة إىل الدول العربية يف سياقني: األول يرتبط بالبلدان طور االنضامم اىل منظمة التجارة 
العاملية )مثل لبنان واليمن والسودان والجزائر وسوريا( التي يرجح أن تواجه طلبات إضافية من أعضاء منّظمة التجارة العاملية لفتح 
قطاعات خدماتها، بغض النظر عن مستوى تنميتها ووضع قطاعات الخدمات لديها. ويرتبط السياق الثاين بالضغوط التي مارسها 
قبل الرشكاء التجاريون الكبريون عند التفاوض عىل اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs مع الدول العربية )مثل بني الواليات املتحدة 
واألردن واملغرب وعامن والبحرين( حيث طرح النوع نفسه من املطالب لفتح قطاعات الخدمات، كام يف حالة االنضامم. وقد ارشنا 
يف القسم الثاين اىل العديد من القطاعات الجديدة / االلتزامات يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs بني الواليات املتحدة وعامن، 
والبحرين، واملغرب، مام تجاوز حتى اآلن التزامات هذه البلدان يف اتفاقية الجاتس. هذا ال يعني أن الضغط الخارجي هو دامئا 
سيئ أو يؤدي إىل آثار سلبية، ولكننا نؤكد فقط أن هذا ميكن أن يكون الحال. هناك أيضا حاجة إىل وضع الجوانب التنموية كهدف 
رئيسيمن املشاركة يف هذه االتفاقات PTAs وضامن أن الضغوط الخارجية ال تدفع بعكس تحقيق أهداف التنمية والرفاهية للدول 

العربية.

القسم الثالث: التحديات املرتبطة بتحرير الخدمات
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االستثامر واتفاقات العمل

أيضا، من بني التحديات املرتبطة بتحرير الخدمات، مثة العديد من االتفاقيات عىل املستويات الثنائية واإلقليمية التي تتعامل مع 
انتقال اليد العاملة او االستثامرات. مثل هذه االتفاقات، عىل الرغم من عدم التعامل مع تحرير الخدمات يف حد ذاتها، غالبا ما 
تشمل التزامات تتداخل مع التزامات الجاتس أو اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs التي تتعامل مع النمط الثالث والرابع النتقال 
الخدمات. وميكن أن يؤدي غياب التنسيق بني االتفاقيات املختلفة إىل املشاكل التنظيمية. يف هذا الصدد تبدو معاهدات االستثامر 
الثنائية )BITS( وكأنها متثل تحديا واضحا خصوصا أن أكرث من 60 ٪ من االستثامرات املبارشة األجنبية )FDI( هي ذات الصلة 

بالخدمات ) Adlung and Molinuevo ، 2008(. يحدد الجدول 8 عدد من معاهدات االستثامر الثنائية لدول عربية مختلفة.

 الجدول 8 : نظرة عامة عىل معاهدات االستثامر الثنائية، )بحسب املعطيات حتى 1 حزيران - يونيو 2006(

البلد
التوقيع

التصديق
الجاتسNTب 

ex(MFN) ج  بعدقبلاملجموع8990-9495-9900-04-06-

غ??1121---الجزائر
غ		141011610-البحرين
-	-51-23--دجيبويت

-		1115551529871مرص
غ--31-1-11العراق
			33121533629األردن

		-104131714534الكويت
غ	-4637-12619-لبنان

-		410191925435املغرب
-	-339912521عامن
-	-2211-139--قطر

-	-118-236-اململكة العربية السعودية
-	-51101423224الجمهورية العربية السورية

-		4728-1214138تونس
-	-1812913123اإلمارات العربية املتحدة

غ	-141413315-4اليمن

ب تدل عالمة ‘•’ عىل وجود عىل األقل معاهدة واحدة مع التزامات مبعاملة وطنية عىل أساس ما قبل أو بعد اإلنشاء )“قبل” او”بعد”(، قد دخلت 
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حّيز التنفيذ. تشري األحكام ذات الصلة رصاحة إىل معاملة وطنية أو معاملة “ال تقل تفضيال” عن تلك املمنوحة للمستثمرين الخاصة. وقد تم تجاهل 

مفاهيم أقل وضوحا، مبا يف ذلك االلتزامات قد تم تجاهلها، بهدف عدم إيذاء استخدام االستثامرات عن طريق اتخاذ تدابري متييزية. أما إشارة:  ‘؟’ فهي 

تشري إىل أن املعاهدات ذات الصلة مل تكن متاحة.

ج تدل عالمة ‘•’ عىل وجود إعفاء الدولة األوىل بالرعاية )MFN( يف إطار اتفاقية الجاتس، وفقا للامدة الثانية - البند 2، بحسب التفضيالت املمّددة 

مبوجب معاهدات االستثامر الثنائية )يف بعض الحاالت، تقترص التغطية عىل »ضامنات االستثامر«(؛ يعني الحرف »غ« أن الدولة األوىل بالرعاية بالتزام 

الجاتس غري قابلة للتطبيق بسبب عدم عضوية البالد يف منظمة التجارة العاملية.

 املصدر أدلنغ  رودولف   Adlung Rudolf  ومارتن  مولينوفو Martin Molinuevo )2008( ، “الثنائية يف التجارة والخدمات: هل هناك 
حريٌق وراء دخان معاهدات االستثامر الثنائية؟”، مجلة القانون االقتصادي الدويل، 14 نيسان 2008.

التزامات  التي كثريا ما تتداخل مع  بالتحرير ومعالجة االستثامرات  الثنائية عنارص ذات صلة  ما تشمل معاهدات االستثامر  غالباً 
النمط الثالث يف اتفاقية الجاتس واتفاقات التجارة التفضيلية. يف كثري من الحاالت تتضمن معاهدات االستثامر الثنائية بنود رصيحة 
وضمنية عن تحرير قطاعات خدمية  عب النمط الثالث، التي ليست مبينة كالتزامات بتحرير للخدمات. هذا املوضوع يف حد ذاته 
العربية. فضاًل عن ذلك، عند  العربية والبلدان غري  البلدان  العربية أو بني  الدول  بالفعل بني  يعني أن هناك تحرير فعيل حدث 
التفاوض بشأن اتفاقات التجارة التفضيلية  PTAs، غالباً ما تهمل الحكومات غيالء االهتامم الواجب ملعاهدات االستثامر الثنائية 
 ،PTAs  القامئة التي سبق ووقعتها. وميكن أن يشكل هذا األمر يف حد ذاته التناقضات بني الجاتس، واتفاقات التجارة التفضيلية
الثانية من الجاتس بشأن الدولة األوىل بالرعاية )MFN( 27 عىل  النظرية، تنص املادة  الناحية  الثنائية. من  ومعاهدات االستثامر 
أنه ينبغي متديد أي نظام ملعاهدات االستثامر الثنائية التي تؤثر عىل التجارة يف الخدمات وتتجاوز التزامات أعضاء منظمة التجارة 

العاملية عىل أساس متعدد األطراف، والتي غالبا ما ال يحدث يف الواقع.

األفضليات  يجب متديد هذه  أنه  الثنائية  االستثامر  معاهدات  توقيع  عند  علم  العربية عىل  البلدان  تكون  ال  قد  أخرى،  وبعبارة 
لجميع الرشكاء التجاريني كام هو مبني من خالل اتفاقية الجاتس، وهي مسألة تستحق اهتامماً كبرياً نظرا ألهميتها القانونية وآثارها 
التنموية. باإلضافة إىل ذلك، هناك تداخل كبري بني االستثامر والخدمات يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs عىل أحكام وليس هناك 
نهج واحد مشرتك تم اعتامده يف هذا الصدد. يعني ذلك أن قضية إدراج االستثامر واألحكام املتعلقة بالخدمات، ومسالة البت بني 
دمجها أو فصلها هي حالة تغرّي مستمر. بالتايل، ينبغي اعتامد نهج أكرث حذراً عند التعامل مع مثل هذه القضايا العالقة بهدف 

تجنب آثارها التنموية السلبّية.

ينطبق األمر نفسه عىل اتفاقات العمل التي قد توافق فيها البلدان عىل بعض األحكام حول حركة اليد العاملة، التي غالبا ما ال 

27    الدولة األوىل بالرعاية: أي عدم التمييز بني الرشكاء التجاريني
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تنعكس يف جداول اتفاقية الجاتس، أو ال تدرج يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs الخاصة بها. مثال واضح يف هذا الصدد هو 
الحال بالنسبة إىل اتفاق العمل الثنايئ املوقع بني مرص وإيطاليا، الذي وافقت من خالله الحكومة االيطالية عىل الحصول عىل حصة 

من 7000 عامل مرصي مؤقت كل عام وفقاً الحتياجات سوق العمل يف ايطاليا.

قواعد مختلفة يف إطار اتفاقات التجارة التفضيلية املختلفة 

االتجاه املتزايد لتوقيع اتفاقات التجارة التفضيلية التي تتضمن الخدمات، حيث يف كل منها مجموعات خاصة من القواعد واألنظمة 
قد يؤدي إىل عواقب سلبية. قد يكون التفاقات التجارة التفضيلية قواعد مختلفة، مام قد يؤدي، يف ضوء غياب التنظيم يف املادة 
الخامسة من الجاتس حول كيفية التعامل مع اتفاقات التجارة التفضيلية، إىل اختالف يف األنظمة ميكن أن يؤثر سلباً عىل الهدف 
املتمثل يف تحرير التجارة يف الخدمات. وبعبارة أخرى، ميكن لتداخل العضوية يف اتفاقيات متعددة ان يؤدي إىل شبكة معقدة من 
األنظمة املتعلقة بإدارة وتنفيذ األحكام مام قد يتسبب بحواجز أمام بلدان ليست عضوة يف االتفاقيات أو حتى يف وجه أعضاء 

.)2000 Stephenson( اتفاقات التجارة التفضيلية

يف حالة التجارة بالخدمات، من غري املرجح أن تحدث ظاهرة “وعاء السباغيتي” الناجمة عن تداخل قواعد املنشأ والتي تظهر يف 
حالة تجارة السلع ، نظراً للطبيعة الليبالية العامة لقواعد املنشأ املعتمدة يف حالة الخدمات )Lim  Marchetti ،Roy ، 2006 ؛ 
Fink and Jansen ، 2007(. ومع ذلك، ميكن أن يؤدي تداخل األنظمة الناشئ عن تطبيق املناهج املختلفة يف اتفاقات التجارة 
التفضيلية )القوائم السلبية مقابل اإليجابية، وإدراج دولة أوىل بالرعاية غري عضو، الخ( إىل نسخة مامثلة من “وعاء السباغيتي” 
إذا مل يتم تنسيق القوانني واألنظمة وإدارتها بطريقة حكيمة من قبل الحكومات املعنية. هذه االلتزامات التنظيمية املتداخلة لها 

تكاليف إدارية كبرية.

 وتتجىل هذه الحالة بوضوح يف حالة اتفاق التجارة التفضيلية يف املغرب )وكذلك عامن والبحرين( مع الواليات املتحدة الذي يتبع 
نهج القامئة السلبية. يف املقابل، كانت املفاوضات حول االتفاق العريب اإلقليمي حول الخدمات، وكذلك مع االتحاد األورويب يف إطار 
اتفاقيات املشاركة تتبع حتى اآلن نهج القامئة اإليجابية. وبالتايل من املرجح أن يكون العبء اإلداري عىل الحكومات العربية املعنية 
بشأن القضايا املختلفة كقواعد املنشأ، ومعاملة الدولة األكرث رعاية، وغريها، عملية مجهدة بسبب تطبيق قواعد وأنظمة مختلفة 
ضمن سياق كل من اتفاقيات التجارة التفضيلية. هذه القضية لها أبعاد تنموية هامة ينبغي التحقيق فيها عىل نحو أفضل لتحقيق 

أقىص قدر من االستفادة من االنخراط يف اتفاقات التجارة التفضيلية ، مبا يف ذلك يف مجال الخدمات.
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عدم قدرة الحكومة عىل التعامل مع مشاكل الخدمات

من التحديات الكبى التي ينبغي النظر فيها غياب القدرة البرشّية الالزمة القادرة عىل التعامل مع قضايا الخدمات. هذه مسألة ذات 
أهمية كبرية يف جميع البلدان العربية، مع استثناءات قليلة. ليست القضية تتعلق فقط بنقص املفاوضني، ولكنها متتد إىل عدم وجود 
بحوث وأدوات عند املسؤولني الحكوميني تكون قادرة عىل السامح للحكومات العربية عىل فهم ديناميات وتفاعل قطاع الخدمات. 

وعالوة عىل ذلك، يوفر تقسيم االختصاصات السياسات يف مجال الخدمات نطاقاً لنشوء تحالفات حامئّية ودفاعّية.

وينعكس هذا يف طبيعة صنع السياسات املتعلقة بالتجارة بالخدمات التي تديرها يف كثري من األحيان وزارة التجارة يف حني أن التنفيذ 
الفعيل يقع عىل عاتق الوزارات القطاعية أو الوكاالت )االتصاالت السلكية والالسلكية والقطاع املايل(. قد تتفاقم التوترات ما بني 
االتحادات او املقاطعات يف بلد ما، وتزيد جوانباً إضافية من مشاكل التنسيق )Roy Adlung، 2005(. ان حالة احدى الدولة العربية 
التي تقدمت بعروض أقل يف جولة الدوحة ويف العروض املنقحة مام التزمت يف التزامات جولة أوروغواي نقطة يتعني اإلشارة إليها 
يف هذا السياق. حتى اآلن، مل تكرس البلدان العربية بصفة عامة سواء عىل املستوى الحكومي أو منظامت املجتمع املدين االهتامم 
املتوقع للخدمات. يف كثري من البلدان العربية، ال يوجد قسم محدد للتعامل مع التجارة يف الخدمات. عالوة عىل ذلك، ال يوجد عىل 
مستوى املجتمع املدين أو مقدمي الخدمات حتى، أي تحالف يعكس اهتامم هذا الجزء من املجتمع بالخدمات. نتيجة لذلك، ال تزال 

الجوانب اإلمنائية لإلصالح وتحرير الخدمات غري مدروسة مبا فيه الكفاية.

اإلصالحات التنظيمية واإلدارية

يشمل تحرير الخدمات العديد من االصالحات التنظيمية واإلدارية لضامن إدخال قدر أكب من املنافسة والتغلب عىل إخفاقات 
السوق )وهو ما يعني ضمنا أنه ال ميكن أن تعمل األسواق بشكل صحيح من دون تدخل الحكومة(. هناك حاجة إىل تدخل حكومي 

كبري يف أشكال مختلفة )بحسب طبيعة فشل السوق وطبيعة قطاع الخدمات( لضامن تنظيم فعال. 

تؤدي االختالفات يف التدابري التنظيمية يف مختلف البلدان إىل التمييز بحكم األمر الواقع، حتى ولو يتم تحرير الخدمات. للحد من 
هذا الخطر، قد تشجع الحكومات عىل األقل االعرتاف مبامرسات التنظيمية لبعضها البعض أو تؤمن شكل من التعاون املنظم. بالتايل، 
 ،Findlay ،Stephenson( الخدمات دون مرافقة إصالحات تنظيمية وإدارية محلية كبرية التجارة يف  ال ميكن أن يتحقق تحرير 

Bosworth، 2002( والتعاون التنظيمي. 
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من املهم أن نشري إىل أن نقص اإلصالح التنظيمي قد يؤدي إىل عواقب سلبية من جراء التحرير من خالل زيادة األسعار أو انتشار 
السلوك املناهض للمنافسة )Mattoo  and Stern ، 2007(. يشمل اإلصالح التنظيمي والتعاون  يف هذا املجال يتطلبلتكاليف. 
واملنافع الناشئة عن االصالح التنظيمي والتعاون تعتمد عىل كيفية وضع املعايري واألنظمة )االستجابة لدرجة التنمية املحققة يف 

 .)2007 ،Mattoo and Sauve( والبيئة التنظيمية العامة السائدة ،)البلد( وتطبيقها )القدرة عىل تعزيزها

التكلفة  العديد من الخدمات من  التنظيمية لتصبح أكرث تكلفة وتستغرق وقتاً طوياًل يف  عالوة عىل ذلك، قد تتحول اإلصالحات 
التعريفة  البسيطة لتغيري  التغيريات املطلوبة. ويف حني قد تكفي املراسيم اإلدارية  لطبيعة  التحويلية نظراً  يف قطاعات الصناعات 
التأمني أو انهاء احتكار قطاع االتصاالت التغيريات الترشيعية بعيدة املدى. قد تشكل  الجمركية، قد تتطلب عملية تحرير قطاع 

.)2005 ،Roy Adlung( الحاجة إىل إنشاء الهيئات التنظيمية الجديدة ومتويلها عائقاً إضافياً للبلدان

وبالتايل، عىل النحو املذكور يف القسم األول، ال ميكن أن ينجح تحرير الخدمات من دون إصالح تنظيمي مناسب وفعال. وهناك حاجة 
لإلصالح لتصحيح إخفاقات السوق، ولكن أيضا بسبب طبيعة تحرير الخدمات يف حد ذاتها والتي تتعلق مبارشة باملامرسة التنظيمّية. 
ويشري اإلصالح التنظيمي يف حد ذاته إىل أهمية قدرة الحكومات اإلدارية والحاجة امللحة يف املنطقة العربية إلىتعزيز هذا املجال، 
جنبًا إىل جنب مع تعزيز دور املجتمع املدين. تلك هي رشوط مسبقة إذا كنانسعى للتوصل إىل تحقيق نتائج تنموية إيجابية من 
تحرير الخدمات. عالوة عىل ذلك، عند النظر يف كل التحديات املذكورة آنفا يجب معالجة األبعاد االجتامعية واملساواة والوصول. 
باالضافة، يجب كفالة التغطية الشاملة للخدمات األساسية )مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، والخدمات العامة(، مام يجت ان 

يشكل جزءًا رئيسيًا من أي مبادرة لالصالح والتحرير.
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لتحرير للخدمات عىل املستوى اإلقليمي عدد من الخصائص والتحديات، التي هي، مقارنة بتحرير التجارة يف الخدمات يف االطر 
املتعددة األطراف و/ أو التحرير اإلقليمي للبضائع، يبدو أنها ذات منفعة كامنة وايجابية عىل املتسوى التنموي، رشيطة أن تكون 
التدابري الالزمة لضامن اآلثار اإليجابية والتنموية مؤمنة يف مكانها. يف هذا القسم، نبدأ من خالل تحديد الخصائص والتحديات التي 
تواجه االتفاقيات التفضيلية يف  الخدمات، ومن ثم نقدم ملحة موجزة مختارة عن اتفاقات تجارية حول الخدمات يف جميع أنحاء 

العامل.

من هذه الخصائص: 

أ( ليس هناك خسارة يف اإليرادات الجمركية، وبالتايل ال تحويل للتجارة ذات الصلة من جراء تحرير التجارة يف الخدمات وخصوصاً 
باملقارنة مع تحرير تجارة البضائع. هذا الجانب له أهمية كبرية، فاعتبه بعض االقتصاديني انه يعني أن أي تقدم يف  تحرير الخدمات 
)حتى لو كان عىل أساس إقليمي( سيؤدي إىل تحسني الرفاه )Sauve and Mattoo, 2007 (. وبعبارة أخرى، ال يتوقع من الدول 
العربية أن تعاين من خسائر مالية كبرية ومبارشة ناجمة عن خسارة يف اإليرادات الجمركية عند تحرير الخدمات عىل أساس إقليمي، 

مثلام حصل يف يف حالة تحرير التجارة بالسلع.

ب( ويشارك بالفعل عدد كبري من الدول العربية يف مجال تحرير التجارة اإلقليمية يف الخدمات سواء يف مرحلة التفاوض مع االتحاد 
األورويب )مرص، واملغرب، واألردن، وتونس ، وسوريا، ولبنان( أو يف مرحلة التنفيذ مع الواليات املتحدة )عامن والبحرين واملغرب 
واألردن(. وبعبارة أخرى، تحرير التجارة عىل املستوى اإلقليمي هو واقع، وليس خيار تواجهه الدول العربية وينبغي أن تنظر إليه 

بطريقة أكرث جدية.

ج( يوّفر تحرير التجارة عىل املستوى اإلقليمي للدول العربية التي تهدف إىل التصدير عىل الصعيد العاملي منصة للتعلم، عن طريق 
التصدير عىل نطاق واسع ولكن أقل من االقتصاد العاملي. ميكن النظر يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs التي تغطي الخدمات 
 .) Sauve and Mattoo, 2007( )inftant industry( ”بوصفها شكل من اشكال  السياسة القامئة عىل مقاربة “الصناعة الناشئة

القسم الرابع : قضايا محددة تتعلق بتحرير الخدمات من خالل اتفاقيات التجارة التفضيلية
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ميكن أن ينظر إىل اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs بخاصة بني بلدان من الجنوب يف ما بينها، باعتبارها شكل من أشكال التحرير 
التدريجي. وقد يساعد التعرض للمنافسة األوىل يف السوق اإلقليمية املحمية الرشكات عىل االستعداد للمنافسة العاملية. وقد تكون 
الرشكات التي اكتسبت القدرة التنافسية عىل الصعيد اإلقليمي أقل اعرتاضا عىل عملية التحرير واسعة النطاق. هذا هو الحال عىل 

سبيل املثال يف قطاع البناء يف الدول العربية.

الصعيد  الخدمات أن يعملوا عىل  الحجم، يفضل مقدمي  إقتصادات  الحاالت بسبب  التنظيم: يف كثري من  الدرجة االمثل من  د( 
اإلقليمي وليس عىل املستوى املحيل أو املستوى املتعدد األطراف. هذا واضح يف عدد من الخدمات املتعلقة بالبنية التحتية )مثل 
أكرث  التنظيمي  التعاون  يكون  وقد  االتصاالت(.  )مثل  اإلنتاجية  الخدمات  من  عدد  عن  فضاًل  الصحي(،  والرصف  واملياه  الكهرباء 
املرغوب فيه – ومجدياً أكرث عىل األرجح - بني مجموعة فرعّية من البلدان ماّم لو تّم عىل نطاق عاملي. ومن املرجح أن يكون التعاون 
عىل صعيد النظم أسهل بني الدول العربّية نظراً لتشارك اللغة، ومستوى التنمية، واألنظمة القانونية وغريها، والقضايا التي تقلل كثرياً 

من تكلفة التعاون التنظيمي، وبالتايل تجعل الدول العربية مؤّهلة للحصول لتحقيق درجة مثىل من التعاون.

هـ( كام هو الحال بالنسبة إىل السلع، يشمل التحرير عىل املستوى املتعدد األطراف املستفيدين عن غري حق )free riders(، كام 
يتضمن يف بعض الحاالت تعّذر التنفيذ نظراً إلطالة أمد املفاوضات، وهي ليست حال التحرير اإلقليمي.

و( من املحتمل أن يكون لتحرير التجارة اإلقليمية يف مجال الخدمات آثار ذات امتداد إيجايب عىل تحرير تجارة السلع يف املنطقة. 
هناك سببان ملثل هذه التوقعات. األول هو مكون كبري يف السلع يعتمد عىل الخدمات، حيث أظهرت الدراسات أن معّدل 30 ٪ 
من إنتاج السلع يرتبط بالخدمات )غنيم، 2009(. من املرجح ان يؤدي تعزيز التحرير اإلقليمي للخدمات اىل فعالية اعىل يف قطاع 
الخدمات مام ينعكس ايجابيا بالنسبةللقدرة التنافسية للسلع ومستوى التجارة البينية اإلقليمية. ثانياً، عند تضمني تحرير الخدمات 
عىل مستوى اقليمي، تتسع عملية األخذ والعطاء وآفاق الكسب من تجارة الخدمات، حتى لو كان هناك خسائر لناحية السلع، 
تصبح اكب. هذا األمر له أهمية كبرية بالنسبة إىل البلدان العربية التي لديها قامئة واسعة من الخدمات التي من املمكن تصديرها 

كام هو الحال يف لبنان وديب.

ز( عدم اكتامل هيكل الجاتس )األنظمة املحلية عىل سبيل املثال، واإلعانات وآليات الحامية ( ، وعدم االستقرار الناجم عن هيكل 
غري مكتمل يجب البلدان عىل اعتامد نهج إقليمي، حيث أنه من املمكن أن تعتمد نهجا أكرث حذراً من ناحية التحرير.

ح( لاللتحاق باتفاقات التجارة التفضيلية PTAs، التي تتضمنالتزامات تحرير هامة، انعكاسات كبرية عىل الوضع يف الدول العربية، 
يف املفاوضات املتعددة األطراف عىل املستوى اإلقليمي وغريها. وميكن أن تشجع اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs عىل التحرير عىل 
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املستوى املتعدد األطراف )مبا أن العناء قد بدأ عىل أي حال، عىل شكل االصالحات واالنفتاح( ، اال أنها ميكن أن تخلق املصالح التي 
تقاوم التحرير املتعدد األطراف أو اإلقليمي وغريه، والتي قد متتد إىل قضايا ذات الصلة بالنمط الرابع لتوريد الخدمات )عىل سبيل 
  and JansenFink املثال فإن الفيلبني ال تقبل بسهولة تآكل قدرتها عىل الوصول التفضييل إىل السوق اليابانية( )لحجة مامثلة انظر

.)2007 ،

لكن هناك عدد من التّحديات املرتبطة بتحرير التجارة يف الخدمات عىل املستوى اإلقليمي والتي يجب اخذها بعني االعتبار. من 
بني هذه التحديات ما ييل :

أ( الحاجة إىل تقديم التزامات باتفاقات التجارة التفضيلية بشكل متناسق مع السياسة الداخلية. هذه مشكلة ذات أهمية قصوى، 
وهذا ما يفرس جزئياً ترّدد الدول العربية للتفاوض باتفاقات التجارة التفضيلية،  وذلك بسبب عدم وضوح السياسة الداخلية املتعلقة 
بقضايا التجارة بالخدمات. فكام قيل عن حق: “إن تحرير الخدمات، ورمبا أكرث من السلع، يتعّلق أقل باملفاوضات التجارّية وأكرث 

.)Terwinand Bosworth ، 2008( “ باالصالحات السياسية الداخلية الجّيدة

 ”GATS ”ب( وهناك تحّد آخر يستلزم دراسة متأنية يف سياق تحرير الخدمات اإلقليمية، هو نوع “الجاتس املخفف / الجاتس ناقص
 “minus من  اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs. وقد وجد أدلنغ ) Adlung( وموريسون)Morrison(  )2010( أن هناك عدد من 
اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs للخدمات تشمل التزامات من قبل األعضاء أقل مام التزموا به يف اطار اتفاق الجاتس. وال تقترص 
هذه املالحظة عىل اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs يف البلدان النامية، بل هي ظاهرة وجداها يف بعض اتفاقات التجارة التفضيلية 
PTAs التي أبرمتها الواليات املتحدة واالتحاد األورويب )عىل سبيل املثال اتفاقية الرشاكة التجارية بني االتحاد األورويب  واملنتدى 
  GATS ناقص الجاتس  تقوم معاملة   املتحدة(.  والواليات  اسرتاليا  الحرة بني  التجارة  واتفاق   CARIFORUM  EPA الكاريبي
minusعىل  استبعاد القطاعات أو امناط معينة من انتقال الخدما،  أو االلتزامات العامة مثل تلك املتعلقة بالدولة األوىل بالرعاية، 
والعناية الوطنية، واإلعانات. وأشارا إىل عدة أسباب النتشار مثل هذه االتفاقات  مبا يف ذلك اعتبارات غري اقتصادية، والتفسري الخاطئ 
االتفاقات  ينطبق عىل  ال  الحال  كان هذا  وإن  للمفاوضات.  الوقت  السياسية، وضيق  والضغوط  الجاتس،  اطار  لاللتزامات ضمن 
التجارية التفضيلية التي ابرمتها الدول العربية، يجب أن تؤخذ مثل هذه القضية املهمة بعني االعتبار لتجنب حصولها يف اتفاقات 
التجارة التفضيلية التي تبمها الدول العربية فيام بينها أو فيام بينها وبني دول غري عربية )والتي هي الحال بالنسبة إىل االتفاقيات 

مع الواليات املتحدة – كام متت االشارة  يف القسم الثاين(.

الرئيسني  التجاريني  التفضيلية مع رشكائها  التجارة  اتفاقات  العربّية يف سياق  الدول  اعتمدته  الذي  التنظيمي  التقارب  يشمل  ج( 
تكاليف للمرحلة االنتقالية. عىل سبيل املثال، من الرضوري االهتامم بالطريقة التي تقوم الدول العربّية مثل املغرب وعامن والبحرين 
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مبالءمة أنظمتها يف ظل اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs املستقبلية وخاصة بني الدول العربية. من املؤكد، سوف يؤثر شكل مالءمة 
األنظمة أو تبني التزامات معّينة يف الحاالت املذكورة يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs مع الواليات املتحدة، عىل قوتها التفاوضّية 
ومواقفها التفاوضية يف اتفاقات التجارة التفضيلية PTAs املستقبلة. وبالتايل، يشكل التسلسل تحدياً مهاًم يف االنفتاح بعد اتفاقات 
التفضيلية. االنفتاح عىل أساس تفضييل ملوفر خدمة غري فعالة نسبياً، ويف حال تكاليف اولية )sunk costs( مرتفعة يف  التجارة 
القطاع،  قد يعيق دخول مورد فعال يف وقت الحق، خاصة إذا كان البلد ينفتح بطريقة غري تفضيلية بسبب التكاليف التي يتمتع 

.)2002 ، and FinkMattoo( بها املحرك األول

د( تتناول العديد من االتفاقيات قضايا محّددة قطاعية بني الدول العربّية )مثل اتفاقات النقل يف مجال النقل البحري والنقل الجوي، 
ويف مجال الخدمات املهنية(. ال ينظم اتفاق الجاتس GATS  يف املادة الخامسة مثل هذه االتفاقات. قد يتسبب عقد هذه االتفاقات 
القطاعية تحت رعاية اتفاقات التجارة التفضيلّية العربية بتحديات إضافّية بشأن وضعها القانوين. )للحصول عىل أدلة مامثلة يف 

.)2000 ،Stephenson  سياق رؤية مختلفة، راجع

هـ( وأخريا، بني التحديات املرتبطة بتحرير الخدمات يف سياق إقليمي مثة صعوبة إدراج الجوانب التمييزية. وتطرح مشكلة مامرسة 
سياسة التمييز نفسها يف هذا السياق. فيشمل التمييز يف حالة الخدمات تغيري القواعد واألنظمة التي تؤثر عىل الخدمات و/ أو عىل 
موردي الخدمات، األمر الذي قد ال يكون ممكناً دامئا بطريقة عملية )Fink، 2007(. وتكون التغيريات الترشيعية املطلوبة عادة 
أسهل إلنجاز عىل أساس غري تفضييل، ويتم فتح أسواق الخدمات بشكل مثايل عىل أساس الدولة األوىل بالرعاية أو عىل أساس غري 
تفضييل )Mattoo  and Stern ، 2007(. وحتى لو كان ذلك ممكناً، فإنه يتطلب من الحكومات التحقق من منشأ الخدمات أو 
موردي الخدمات ما قد يؤدي إىل زيادة األعباء البريوقراطية عىل الوكاالت املنفذة )Fink، 2008(. يجب عىل الدول العربية النظر 
يف مثل هذه القضايا عند الرشوع يف التحرير اإلقليمي فيام بينها. وإن كان من املمكن التغلب عىل القضايا املرتبطة بقواعد املنشأ، 

فهناك مشاكل أخرى تحتاج إىل النظر فيها.
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االستعداد الجيد للمفاوضات وتغيري املقاربة:

من أجل القدرة عىل املشاركة بفعالية وتعظيم منافع من من املفاوضات يف الخدمات )سواء كانت متعددة األطراف أو إقليمية( 
من املهم أن تأيت الحكومات العربّية ومفاوضيها مستعدين. يشمل اإلعداد وضع أجندة واضحة املعامل لإلصالح الداخيل ومدعومة 
باإلرادة السياسية التي يجب اتباعها. تلعب منظامت املجتمع املدين دوراً بالغ األهمية هنا يف تعزيز الروابط بني اإلصالح والتنمية 

بحيث تبقى الحكومات العربية واعية عىل املوضوع.

فقط البلدان التي  اهتمت بعملية اإلصالح التنظيمي الداخيل، وتتابع  الروابط بني اإلصالح والتحرير والتنمية ميكنها أن تشارك يف 
املفاوضات مع الوعي الرضوري حول ماهية  املقرتحات  يف مصلحتها، والقدرة عىل جني الفوائد من تبادل املعلومات الذي يحدث 
أثناء املفاوضات. فمن املرجح  أن يواجه البلد الذي ال ميلك املعلومات أو لديه القليل منها، حول السياسات الخاصة بقطاع الخدمات، 
وليس لديه أجندة لإلصالح الداخيل واسرتاتيجية واضحتان، مشاكل يف املفاوضات. ومن املهم أن نالحظ أن الخدمات تختلف يف هذه 
الحالة عن السلع التجارية حيث تبقى املعلومات، يف حالة السلع، نسبياً أكرث توافراً وحيث يسمح النهج املركنتيىل بالتفاوض عىل 

أساس أكرث وضوحا ىف حالة السلع عن الخدمات. 

يف هذا الصدد، ال ميكن للحكومات العربية االعتامد عىل العملية التقليدية للتبادل »األخذ والعطاء« يف االمتيازات لتعزيز املفاوضات. 
بدالً من ذلك، ال بد من سياسة فاعلة ترتكز بقوة عىل جدول أعامل اإلصالح الداخيل املرتبط بأهداف تنموية يتم تحديدها بوضوح. 
ميكن أن يلعب مخطط تحرير التجارة )اإلقليمية واملتعددة األطراف( دور امليرس العتامد سياسات بدأت محلياً وقد تدعم التنمية 
االقتصادية. ال ميكن للدول العربّية أن يكون لها توقعات عالية من لعبة املعاملة باملثل التقليدّية التي تم استخدامها يف مفاوضات 
العربية  الحرة  التجارة  العاملّية أو يف إطار مفاوضات منطقة  التجارة  الجات GATT ومنظمة  بالسلع يف إطار مفاوضات  التجارة 

 .)2000 Messerlin و Hoekman  ألمثلة مامثلة يف سياق مختلف، راجع( )GAFTA( الكبى

وعىل الحكومات العربية أن تدرك وتؤمن بأن املكاسب من تحرير الخدمات تتولدباألساس من الكفاءة التنافسية الناشئة يف البلد 

القسم الخامس: الطريق إىل األمام: املتطلبات األساسّية للتحرير واإلصالح وربطه بأولوّيات التنمية
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من الوصول إىل مدخالت أرخص. هذه املكاسب الخاصة بتحسني الكفاءة مستقلة عن تحسني الوصول إىل األسواق يف الخارج كام 
يف حالة السلع، مام يجعل التحرير مرشوطاً بحسب التنازالت املتبادلة )Maclom، 2002(. يجب أن تكرس منّظامت املجتمع املدين 
اهتامماً كبرياً للتحقيق يف العالقة بني اإلصالح والتحرير والتنمية يف القطاعات الخدمية التي تهم البالد، من دون اعتامد افرتاضات 

حامئية او ليبالية مسبقة.

اخرت القطاعات املناسبة للبدء بها :

وميكن للتعاون اإلقليمي بني الدول العربية يف مجال الخدمات أن يحقق فوائد كبرية يف بعض القطاعات املحددة التي تتميز بارتفاع 
التكاليف الغارقة و / أو بطبيتها القامئة عىل  الشبكات. هذا هو الحال، عىل سبيل املثال، لالتصاالت. وميكن للتعاون اإلقليمي يف 
مجال االتصاالت أن يتيح للبلدان العربية فرصة كسب عادلة وفعالة وبأسعار تنافسية اضافة اىل الوصول إىل البنية التحتية اإلقليمية 
التي ال غنى عنها لتطوير شبكة االنرتنت وقطاعات االتصاالت. عالوة عىل ذلك، ميكن للتعاون اإلقليمي مساعدة الدول العربية عىل 
تحقيق األهداف التنموية بشكل جامعي من خالل تقاسم تكاليف املشاريع املشرتكة. حالياً، تعتمد الدول العربّية عىل اتصاالت 
ساتليت مكلفة للتواصل مع بقية العامل، وهي تعاين من نقص يف عرض النطاق الرتددي الدويل الفعال املناسب بالنسبة إىل التكلفة. 
ميكن للدول العربية االستفادة من وضع مبادئ توجيهية إقليمية بهدف الرتابط، مثل تلك التي طرحتها دول السوق املشرتكة لرشق 
وجنوب أفريقيا )الكوميسا COMESA(، وإنشاء آلية لفض النزاعات اإلقليمية، واملشاركة الكاملة يف التعاون اإلقليمي عىل مستوى 

تنظيم القطاعات لتطبيق هذه املبادئ التوجيهية )وفق  and PaytonMatto ، ص 103(.

وتبني تجربة التحرير إىل أن تجربة املفاوضات القطاعية )االتصاالت والخدمات املالية( أثبتت أنها أكرث نجاحاً من حيث التقدم يف 
املفاوضات. وينبغي عىل الدول العربية النظر يف هذه الجوانب إذا كانت ترغب يف امليض قدماً بشكل أرسع يف التحرير اإلقليمي. إن 
التأكيد عىل فكرة أن تحرير الخدمات ال ينبغي أن يّتبع النهج التقليدي القائم عىل مقاربة املعاملة باملثل واملقاربة املركنتيلية  ميكن 
أن يؤدي إىل تسهيل قبول فكرة اعتامد نهج القطاعية. فاستناداً إىل تجربة اتفاق الجاتس، تعتب خدمات السياحة و الخدمات املالية 
واالتصاالت هي القطاعات التي تعّهدت فيها البلدان بأكب قدر من االلتزامات، وهي الحال أيضا بالنسبة إىل البلدان العربية، ويضاف  
إىل القطاعات املذكورة آنفاً قطاع خدمات األعامل. السبب لهذا يرجع إما ألن هذه البالد بدت بني القطاعات غري الحساسة، أو 
بسبب اعتامد النهج القطاعي. من الناحية األخرى املعاكسة،  تبني أن الخدمات البيدية والسمعية البرصية تعتب قطاعات حساسة، 
اىل جانب التعليم والصحة، والتي بال شك لها طابع اجتامعي )Marhetti and Roy ، 2008(. يف هذا الصدد، من املفيد أن نشري إىل 
أن اتفاقات التجارة التفضيلية ميكن أن تساعد عىل تعزيز قدرة البلدان العربية عىل التفاوض عىل التزامات يف اطار منظمة التجارة 
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العاملية، ألنها تشكل مسارا للتعلم. ويف كثري من الحاالت، يؤثر تغيري القواعد واألنظمة عىل جميع املجاالت ، وتتم   عملية التحقيق 
املعّمق يف القواعد واألنظمة القطاعية عندما يجري التفاوض بشأن اتفاقات التجارة التفضيلية.

واألعامل  واالتصاالت  املالية  الخدمات  هي  الليبالية  االلتزامات  من  قدر  أكب  شهدت  التي  القطاعات  العربية،  البلدان  حالة  يف 
التجارية، والخدمات السياحة كام هو مبني يف الجدول 9. اعتامد األبعاد التنموية )آثار العاملة والروابط مع القطاعات األخرى من 
اقتصاد، الخ( يف مقاربة قرار تحرير أي من القطاعات أو القطاعات الفرعية وأي من األمناط تشكل معايرياً هامًة يف عملية االختيار.

الجدول 9 : ترتيب التزامات الجاتس للدول العربّية بحسب القطاعات

البحرين مرص األردن الكويت املغرب عامن قطر

 اململكة

 العربية

السعودية

تونس

 اإلمارات

 العربية

املتحدة

 مجموع

 املعدل

للقطاع

 ترتيب

القطاع

- - 118 12.5 8.75 38.5 50 44 - 25.25 297 2 1-الخدمات التجارية

- 30.5 51 - 23.75 70.5 2 38.5 5.75 6.25 228.25 3 2- خدمات التواصل

- 2 3 2.5 1 6.5 5.75 5 - 6.25 32 9 3- الخدمات الهندسية والبناء

- - 11.25 2.5 - 6.5 - 10.5 - - 30.75 10 4- خدمات التوزيع

- - 22.5 - - 6.5 - 6.5 - - 35.5 7 5- الخدمات الرتبوية

- - 11 2.5 5.25 6.5 2.5 6.5 - 6.25 40.5 6 6- الخدمات البيئية

61.25 123 72.5 36.75 66.25 17.75 11 7.25 36.5 6 438.25 1 7- الخدمات املالية

- - 12.25 4.5 - 5.75 - 10.25 - - 32.75 8 8- الخدمات الصحية واالجتامعية

- 50.5 45 2.5 22.75 6 8 19.25 11 6.5 171.5 4 9- الخدمات السياحية والسفر

- - - 2.5 - - - 6.5 - - 9 11

10 - الخدمات الرتفيهية والثقافية 

والرياضية  )عدا الخدمات السمعية 

البرصية(
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- 8 53.25 - 32.25 31.5 - 32 - - 157 5 11- خدمات النقل

- - - - - - - - - - 0 12 12- غريها من الخدات غري املذكورة

املصدر: احتسب كاتب الورقة األرقام باستخدام جداول الجاتس، منظمة التجارة العاملية، املوقع: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tratop_e.htm   

تعديل االتفاق العريب اإلقليمي حول الخدمات:

هناك حاجة إىل تعديل االتفاق العريب اإلقليمي حول الخدمات من خالل إدراج بند مينع األعضاء من فرض أي قيود كمية إضافية 
يف املستقبل قد يعرقل استخدام األعضاء االمناط االربع من التحرير، طاملا أنهم ليسوا جزء من ضامن ميزان املدفوعات أو مرتبطني 
مبشاكله. سيؤمن ذلك منع تراجع اإلصالحات وتدابري التحرير التي تقوم بها الدول العربية. باإلضافة إىل ذلك، يثبت ذلك تدابري 

التحرير التي قد اتخذت وهذا األمر يف حد ذاته يتعب انجازا.

هناك حاجة إىل تعديل عدد من مواد االتفاق اإلقليمي القائم يف مجال الخدمات بني الدول العربية، وضامن أنها تهدف إىل تحقيق 
األهداف التنموية. عىل سبيل املثال، تؤكد املادة 26 عىل أن األعضاء يجب أن تنتظر ثالث سنوات لتكون قادرة عىل تعديل أو سحب 
التزاماتها الخاضعة آللية التعويض. املادة 26 بحاجة إىل أن تكون أكرث دقة ومرونة. عىل سبيل املثال، ملاذا ينبغي عىل البلدان االنتظار 
3 سنوات للتمكن من استدعاء مادة كهذه. فضاًل عن ذلك، فإن آلية التعويض غري واضحة، وليس من الواضح كيف ميكن تطبيق ذلك 
عىل أساس الدولة األوىل بالرعاية، وما هو املقصود من مبدأ الدولة األوىل بالرعاية. عالوة عىل ذلك، ينبغي الرشوع يف مناقشة أوسع 
من جانب جامعة الدول العربية عىل توفري الدعم، وآليات الحامية، واملشاكل املرتبطة مبيزان املدفوعات واملشرتيات الحكومية التي 
ال تزال غري دقيقة وغامضة يف االتفاق بني الدول العربية. وينبغي أن يكون مثة صلة واضحة اىل االهداف التنموية يف املعايري املتعلقة 
باستخدام هذه املواد. عىل سبيل املثال، ينبغي أن يعّزز االتفاق اإلقليمي العريب حول الخدمات )املادة 17( املشرتيات الحكومية بني 

الدول العربية ويقوم بربطها بقواعد أكرث ليبالية من قواعد املنشأ.

باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل إدراج رشط الدولة “غري العضو” األوىل بالرعاية )non-party MFN clause(. فمن خالل إدراج 
هذه املادة، سيضمن اعضاء االتفاق اإلقليمي العريب حول الخدمات حامية من أي متييز سلبي يف املستقبل ميكن أن ينشأ جراء ابرام 
اتفاقات التجارة التفضيلية يف مجال الخدمات بني اعضاء االتفاق االقليمي ودول غري العربية. تهدف املادة إىل ضامن أن يتم متديد 
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أي معاملة تفضيلية يقدمها أعضاء االتفاق العريب اإلقليمي يف خدمات لغري األعضاء تلقائياً إىل األعضاء يف االتفاق اإلقليمي العريب 
حول الخدمات. ويتطلب هذا تعديل املادة 5 من االتفاق العريب اإلقليمي حول الخدمات املتعلقة  بالدولة األوىل بالرعاية. ومع 
ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن إدراج مادة الدولة األوىل بالرعاية يقلل من القدرة التفاوضية للدول العربية يف اطار التفاوض عىل اتفاقات 
تجارية تفضيلية يف املستقبل، حيث أن الرشيك الجديد يف اتفاقات التجارة التفضيلية يعرف أنه يتم متديد أي تفضيل تم التفاوض 
عليه تلقائياً لآلخرين. وبالتايل لن يكون ملصدري الخدمات واملستثمرين من هذا الرشيك حق الوصول الحرصي إىل السوق املحّلية، 

.)2008 ،Fink( PTA  مام يحد بالتايل من قيمة االلتزام باتفاق التجارة التفضييل

وينبغي اعتامد آلية تلقائية للتحرير  )Ratchet mechanism(28 بني الدول العربّية لضامن أن ينعكس تلقائيا التحرير الذايت بني 
الشفافية  املفاوضات قد مّتت. يجب أن يضيف ذلك عنارص  أن تكون  االقليمي، وحتى بعد  االتفاق  اطار  الدورية يف  املفاوضات 
والتأكيد يف االتفاق اإلقليمي العريب يف مجال التجارة يف الخدمات. وقد اعتمد هذا النهج يف عدد من اتفاقات التجارة التفضيلية عىل 

.)Andean( ومجموعة دول األنديز )CARICOM ( الخدمات مبا يف ذلك التكتل الكاريبي

يف حال اعتامد نهج القامئة السلبية )يف بعض القطاعات عىل األقل( ينبغي أن يكون هناك مجال للسامح بالتحفظات أو االستثناءات 
بالنسبة للقطاعات الحساسة، أو السامح مبعاملة خاصة لها طاملا أنها تؤثر عىل األمن الوطني. هناك حاجة إىل ذلك خصوصاً إذا كانت 
الدول العربية متيض قدماً يف نهج القطاعية الذي بدأته مرص واألردن. ومن املرجح أن يعزز إدراج هذه االستثناءات / التحّفظات 

التقدم يف النهج القطاعي.

عىل جامعة الدول العربية البدء يف تصميم نظام قواعد املنشأ يف مجال الخدمات لتكون جزءا ال يتجزأ من االتفاق العريب اإلقليمي 
مؤهلني   االفراد  او  الرشكات  لتصبح  الرشوط  من  عدد  التفضيلية  التجارة  اتفاقات  تتطلب  الحاالت،  من  كثري  يف  الخدمات.  حول 
للحصول عىل االمتيازات التي تؤمنها االتفاقية، منها ان تكومنسجلة وفقا لقوانني أحد البلدان الرشيكة او ان يكون األفراد املؤهلني 
)»األشخاص الطبيعيني«( مواطنني أو مقيمني يف أحد البلدان الرشيكة يف االتفاق. ولضامن أن متنح املعاملة التفضيلية ألعضاء االتفاق 
العريب اإلقليمي حول الخدمات، عىل جامعة الدول العربية أن تقرتح معياراً إضافياً حيث قد يطلب من الرشكات تأمني »أنشطة 
تجارية كبرية« داخل املنطقة أو يف أرايض أي من األعضاء لفرتة متفق عليها من الوقت قبل أن تصبح مؤهلة ملعاملة تفضيلية. إن 
إلدراج هذا البند آثار تنموية عدة من حيث الحفاظ عىل فرص العمل والرشكات للمواطنني والكيانات العربية. يجب عىل الدول 

28   هي آلية معتمدة يف اتفاقات التجارة التفضيلية عىل الخدمات، تضمن أنه إذا تم إجراء تحرير التجارة بشكل ذايت من قبل عضو خالل فرتة املفاوضات، ينعكس 
ذلك تلقائيا يف التزاماته خالل املفاوضات، وبعد مفاوضات. عادة ما يتم تطبيقها عندما تكون البلدان قد اعتمدت نهج القامئة السلبية، لكن ميكن تطبيقها حتى 

لو كانت البلدان اعتمدت نهج القامئة اإليجابية، عىل األقل يف القطاعات التي يتم تحريرها
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العربية االستفادة اكرث من املرونة التي تسمح بها املادة الخامسة من اتفاقية الجاتس29. ومع ذلك، ينبغي أن تقاس مكاسب تامني 
التخيل عن مقدمي  انها قد تعني  االعتبار  االقليمي اخذا بعني  االتفاق  اطار  العربية يف  البلدان  بالنسبة إىل  الوصول إىل األسواق 
الخدمات األكرث كفاءة عىل املستوى العاملي، مام قد يسبب اآلثار ضارة من ناحية تكريس أمناط اإلنتاج واالستهالك  ذات الكفاءة 

.)2007 ، Mattoo and Sauve  املتدنية يف البلدان العربية يف )لحجة مشابهة، راجع

اتخاذ خطوات عملّية :

االختالف  درجة  التعرف عىل  بهدف  العربية  البلدان  يف  التنظيمية  االطر  ملراجعة  البدء مبشاريع  العربية  الدول  جامعة  وبإمكان 
لتقريب  تدابري  اقرتاح  التالية يف  الخطوة  البلدان. ستكون  الخدمات يف هذه  ترعى قطاعات  التي  واألنظمة  القوانني  املوجودة يف 
ومالءمة القوانني والترشيعات. وهذا يتطلب الرشوع يف مرشوع يهدف إىل إنشاء قاعدة بيانات كمية ونوعّية لقطاعات الخدمات 

يف املنطقة العربية.

يهدف االتفاق العريب اإلقليمي حول خدمات إىل الوصول إىل مرحلة الفئة الرابعة التي حددت يف القسم األول، ولكنه مل يتم حتى 
اآلن التوصل إىل يشء للخلوص إىل ما هو مذكور يف الفئة االوىل املحددة أعاله. وبالتايل، ينبغي إعادة النظر يف االتفاق العريب اإلقليمي 
حول الخدمات بهدف تصنيفه بني الفئات األربع املذكورة سابقا، حيث قد يكون من األفضل خفض سقف التوقعات من الجاتس، 
وشمل فئات عىل شكل خطوات تدريجية لتحرير التجارة. عىل سبيل املثال، قد يكون من األفضل أن تشمل البنود التي تهدف اىل 
الوصول اىل الفئة الثانية وبعد فرتة معينة من الزمن الوصول إىل الفئة الرابعة. ويف ما ييل قامئة لعدد من النقاط التي ميكن تنفيذها 

عىل ضوء اإلطار القائم لتعزيز الجهود الالزمة لتمتني االتفاق العريب اإلقليمي حول الخدمات.

الناظمة لإلرشاف عىل الخدمات ذات الطبيعة الشبكية )االتصاالت والكهرباء والسكك  التعاون بني الوكاالت  هناك حاجة لتعزيز 
الشبكات  التي تستثمر يف تأسيس وإدارة  العربية  الدول  التعاون بني  الناظمة اإلقليمية تسهيل  للوكاالت  الخ(. وميكن  الحديدية، 
املادية عن طريق إصدار ترخيص عىل مستوى املنطقة لسوق كبرية مبا يكفي لجذب األطراف الدولية. ومن املفيد تطوير الهيئات 
الناظمة عىل مستوى إإقليمي لتوفري املعلومات وخلق املعرفة بني الهيئات الناظمة املحلية، والتي هي رضورية لتضييق الفجوات 
املتسعة  بني األنظمة املحلية، وللمساعدة يف إصدار الرتاخيص اإلقليمّية. يؤدي التعاون يف هذا الشأن إىل التحرير عن طريق تقارب 

الجوانب التنظيمية.

29   تنص املادة الخامسة )V( 6 عىل ما ييل : “مقدم  الخدمة من أي عضو آخر هو شخص قانوين مبوجب القوانني من طرف.. ويحق له مبعاملة مبوجب هذا 
االتفاق، رشط أن يشارك يف عمليات تجارية كبرية يف ارايض أطراف االتفاق هذا، ولكن املادة الخامسة تقدم التفاقات التجارة التفضيلية “التي تشمل الدول 

النامية فقط” خيار الحد من األفضليات التجارية ملوردي الخدمات ميلكها أو يسيطر عليها أشخاص من الطرفني.
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وينبغي تعزيز اتفاقات االعرتاف املتبادل )Mutual Recognition Agreements( بني الدول العربية. فهي ذات أهمية حاسمة يف 
تعزيز التحرير اإلقليمي للخدمات. هذا أمر بالغ األهمية يف خدمات البناء / الهندسة والخدمات املهنية والحركة املؤقتة لألشخاص 
الطبيعيني. وميكن إعداد منوذج من قبل جامعة الدول العربية للتوصل إىل اتفاق االعرتاف املتبادل )MRA( يف مختلف القطاعات 
وتعميمه بني البلدان عىل أن تحذو حذوها. ومن املهم تحديد القطاعات التي من املمكن تنفيذ اتفاقات االعرتاف املتبادل عليها، 
فقد أثبتت األدلة التطبيقية أنها مل تكن فعالة يف كثري من الحاالت كام كان الحال ألعضاء االتحاد األورويب وكذلك يف  إتفاق توثيق 

.)2009 ،Marconini 2007 ؛ ،Sauve and Mattoo( - ANZCERTA  العالقات االقتصادية والتجارية بني اسرتاليا ونيوزيلندا أو
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حددت هذه الورقة التحديات املرتبطة بتحرير الخدمات التي ميكن أن تواجهها الدول العربية. فبالرغم من امكانية ارتفاع املكاسب 
املحتملة من التحرير، هناك جوانب كثرية تحتاج إىل النظر فيها لضامن أن تكون إيجابية ولحصد الرفاه واآلثار التنموية. وتشمل 
الجوانب رؤية االنخراط يف تحرير التجارة املتعدد األطراف واإلقليمي، واملتطلبات التنظيمية لتحرير فعال، والتدابري املرافقة املطلوبة. 
تّم الرتكيز يف الورقة عىل كيفّية تعامل الدول العربية مع اتفاقات التجارة التفضيلّية يف مجال الخدمات، مع الرتكيز أنه ال يوجد 
منوذج التباعه للضلوع يف مثل هذه االتفاقات. وركزت الورقة أيضاً عىل االلتزامات املتعددة األطراف يف اتفاقية الجاتس مقارنة مع 

االلتزامات اإلقليمية.

وأشارت الورقة إىل أن التحرير اإلقليمي، أو التحرير بشكل عام، ليس من املرجح أن يؤدي إىل النتائج اإليجابية والرعاية التنموية 
إذا مل يكن مصحوباً بعدد من اإلجراءات عىل املستوى املحيل. من بني هذه اإلجراءات كام وضحتها الدالئل التطبيقية مثة الحاجة 
باملنافسة ليس من املرجح أن يؤدي إىل نتائج  اىل 1( ضامن وجود بيئة تنافسية فعالة. وبالتايل، فإن تحرير إذا مل يكن مصحوباً 
إيجابية. هذا يتطلب أن يكون تسلسل التحرير واإلصالح يف صلب أي تغيري يف السياسات والخدمات بل هي قضية وطنية ينبغي 
أن تتوالها الحكومات عىل أساس فردي، 2( ضامن وجود إطار تنظيمي فعال يدرس جدياً الجوانب التنموية واالجتامعية. ويتطلب 
إطار تنظيمي فعال يف البداية إجراء مراجعة االطر التنظيمية لتحديد ما هي القواعد واألنظمة التي يجب تغيريها أو إزالتها، وما 

هي الحاجة ألنظمة جديدة لتتجاوب مع البيئة املتغرية.

ترتفع الكمونات من التكامل العريب يف مجال الخدمات ملا ترتكز عليه االقتصادات واملجتمعات العربية من الخصائص املشرتكة مبا 
يف ذلك اللغة املشرتكة )التي تسهل املعامالت والخدمات والسياحة، والخدمات الثقافية(، والقرب الجغرايف، واألسواق الصغرية التي 
تؤدي إىل إمكانات تحقيق اقتصادات الحجم الكبري، والنظم القانونية املتقاربة )Mueller-Jentsch، 2005(. وبالتايل، فإن عددا من 
القواعد األساسية هي الزمة لتعزيز تحرير التجارة يف الخدمات. ومع ذلك، من ناحية أخرى، ينبغي خفض التوقعات من تحرير 
التجارة اإلقليمية يف مجال الخدمات لسببني رئيسني هام التنوع الكبري ما بني القطاعات ، وتعقيد القواعد واألنظمة، والتجربة التي 
أظهرت أن القطاعات الحّساسة عىل الصعيد املتعّدد األطراف تبقى حساسة أيضاً عىل املستوى اإلقليمي )Marconini، 2009(. يعني 

هذا أنه ينبغي اعتامد نهج أكرث تواضعاً من حيث التوقعات، وينبغي أن يطبق نهج أكرث واقعية تدريجاً يف التنفيذ.
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امللحق )1( :معدل الجاتس و«أعىل« معدل اتفاق تجارة تفضيلية PTA لكل من األعضاء

لقطاعات خدمات مختارة )منهجية منظمة العمل الدولية(

 GATS غاتس

البحرين-  

-معدل   ”أفضل” 

PTA

للبحرين

GATS معدل غاتس- 

األردن

معدل   أفضل”  

 PTA

لألردن

 معدل الجاتس 

  GATSللمغرب

معدل ”أفضل” 

PTA

للمغرب

GATSمعدل  -غاتس

لسلطنة عامن

 ”أفضل“ -معدل

PTA

لسلطنة عامن

15.00 72.50 57.50 57.50 7.50 76.25 67.50 97.50 الخدمات املهنّية

80.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

الخدمات 

املعلوماتّية وذات 

الصلة

0.00 100.00 50.00 50.00 25.00 37.50 50.00 50.00 خدمات الربيد

43.33 76.67 100.00 100.00 45.83 96.25 100.00 100.00 خدمات التواصل

0.80 1.00 0.45 0.60 0.00 0.80 0.30 0.60
الخدمات السمعية 

البرصية

41.67 91.67 33.33 33.33 41.67 58.33 58.33 100.00 خدمات البناء

0.00 87.50 75.00 75.00 25.00 75.00 75.00 100.00 خدمات التوزيع

30.00 100.00 70.00 75.00 0.00 50.00 60.00 100.00 خدمات الرتبية

50.00 100.00 37.50 43.75 50.00 75.00 75.00 100.00 الخدمات البيئية 

46.32 72.06 66.91 68.38 33.09 48.90 50.00 63.24 الخدمات املالية

33.33 100.00 91.67 91.67 0.00 0.00 25.00 100.00
الخدمات الصحية 

واالجتامعية
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25.00 87.50 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 62.50
الخدمات السياحية 

والسفر

0.00 87.50 37.50 37.50 15.00 67.50 32.50 105.00

الخدمات البحرية 

واملتعلقة بالنقل 

البحري

0.00 78.57 28.57 28.57 7.14 85.71 71.43 100.00
خدمات النقل 

الثانوي 

املصدر: منظمة التجارة العاملية، )2010(. مجموعة معطيات عن الخدمات يف إطار االلتزامات باتفاقات التجارة اإلقليمية  )RTAs( : املوقع،

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/dataset_e/dataset_e.htm.

مالحظة: يتم تعديل درجة املؤرش ضمن هامش يرتاوح بني 0 إىل 100 لكل قطاع، وميثل  100 االلتزام الكامل )أي بدون قيود( يف 
جميع القطاعات الفرعية ذات الصلة. يعكس »الجاتس« قيمة املؤرش بالنسبة إىل التزامات الجاتس وتقديم الخدمات يف جدول 
أعامل الدوحة الحايل للتنمية. ويعكس »اتفاق  التجارة التفضيلية PTA “ قيمة املؤرش”ألعىل” عضو يف التزامات  PTA بني االتفاقات 
التجاري(. يشار إىل كوريا كـ  )الوجود  الحدود( و 3  )التجارة عب  النمط 1  املعقودة، يف كل قطاع فرعي. قيمة املؤرش هي لكال 
»جمهورية كوريا«. النتيجة اللتزامات االتحاد األورويب هي واحد للEC - 15. املزيد من املعلومات عن املؤرش وتفسريه، يف الفصل 

2 من “فتح األسواق من أجل التجارة يف الخدمات: البلدان والقطاعات يف املفاوضات الثنائية ومنظمة التجارة العاملية”.
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بقلم

ديَّة1 أحمد فاروق غنيم وكندة محمَّ

)تم االنتهاء من اعداد املادة يف ترشين األول/ أكتوبر 2011(

متت ترجمة النص من اللغة االنكليزية من قبل د. محمد شومان
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املحتويات

ملخَّص

ُمدخل: قطاع الخدمات ودور التنظيامت )regulations( اقتصاديًّا واجتامعيًّا وتنمويًّا وثقافيًّا

I. أشكال التنظيامت وأهدافها

- إضاءات عىل الحاجات الكامنة وراء إصالحات التنظيامت

تنظيم معالج  إلخفاق السوق- 

ة-  تنظيم القطاعات ذات الطبيعية الديناميّكيَة واملتغريرِّ

 -)distributional and equity concerns(  التنظيم عىل أساس االهتاممات التوزيعية واملساواة

التنظيم بغرض تعزيز التنافسيَّة- 

التنظيم من اجل تقليص التكاليف - 

- خصائص تطوير التنظيامت يف قطاع الخدمات

II. العالقة البينية يف ما بني أطر العمل التنظيمية واملكاسب الناجمة عن التحرير

- رشوط تنظيمية مسبقة لضامن تحرير ذي كفاءة

دة مسبقة للتحرير - رشوط قطاعية محدَّ

- التحرير يف خطوات

- اختيار القطاعات والصيغ
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III. تصنيف )disciplining( التنظيامت املحلية ضمن قانون التجارة؛ العمل الجاري يف ”منظمة التجارة العاملية“

- التنظيامت املحلية يف اطار “االتفاقية العامة للتجارة بالخدمات” )الجاتس(

- بعض املبادئ الرئيسية يف تصنيف التنظيامت املحلية

 	)transparency( الشفافية

 	)credibility( املصداقيَّة

 	)pre-establishment( ما قبل التأسيس

 	)objective performance-based( املعايري القامئة عىل قياس األداء

 	)relevance( وثاقة الصلة

“الرضورة” )necessity( واللغة البديلة األخرى 	 

IV. مرشوع تحرير الخدمات بني البلدان العربية واإلصالح التنظيمي املطلوب

- التحرير اإلقليمي واإلصالح والتقارب التنظيميني 

- تنافسية ضمن القطاعات

- التوفيق بني مصالح الرشكاء اإلقليميني

- قواعد املنشأ

- ُشمول جانٍب متييزي يف التنظيامت املحلية

- معالجة االزدواج  الرضيبي
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استنتاجات ختاميَّة وتداعيات يف مجال السياسة العامة:

تعزيز املعاملة الخاصة والتمييزية وحامية ”الحق يف التنظيم“ وفق مندرجات التصنيفات املستقبلية للتنظيامت املحلية

األطر والجداول:

اإلطار 1: تصنيف التنظيامت املحلية يف اتفاقيات التجارة التفضيلية

ة حول التجارة يف الخدمات” اإلطار 2: ”الحق يف التنظيم” وفق “االتفاقية العامَّ

اإلطار 3: بعض ما اقرتحه الباحثون واملفاوضون يف صدد “الرضورة”

اإلطار 4: تحديات االنسجام والتامسك بني التنظيامت املحلية والتزامات التحرير )حالة الخدمات املالحية يف مرص(

اإلطار 5: استخدام املعايري الدولية يف وضع التنظيامت يف القطاعات الخدميَّة

ة حول التجارة يف الخدمات”، وعروض البلدان العربية األولية  الجدول 1: مقارنة االلتزامات وفق جداول “االتفاقية العامَّ
أو املنقَّحة
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إال  أم منتَجات وسيطة.  نهائيَّة  أكانت منتَجاٍت  مة والنَّامية، سواٌء  املتقدرِّ االقتصادات  ة متعاظمة يف  بأدوار مهمَّ الخدمات  تضطلع 
مع  التكيُّف  عن  العجز  من  معاناتها  عن  فضالً  آخر،  اقتصادي  نشاط  كأيرِّ  السوق،  إخفاقات  من  تعاين  الخدمية  القطاعات  أنَّ 
إلخ...  الرشائح،  أو  القطاعات  املحدود يف بعض  التنافس  والتغلُّب عىل  لها،  والثقافية واالستجابة  االجتامعية  السياقات واألهداف 
ومن املعلوم أنَّ النظم واملؤسسات الناظمة تضطلع بدور رئييس يف اكتساب األهداف االقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها من 
القطاعات الخدميَّة. ولهذا السبب، وملعالجة االهتاممات املرتبطة بتوفري الخدمات  التجارية املرتبطة كلها مبختلف  األهداف غري 
ة)universal services( وحامية املستهلك والقواعد االحرتازية واألبعاد واملخرجات االقتصادية املختلفة، يحتاج قطاع الخدمات  العامَّ
الخدمات  تنظيم  أهمية  بالتشديد عىل  وتستهلُّ  العربية؛  البلدان  عىل  برتكيزها  املسألة  الورقة  تعالج هذه  والتنظيم.  الضبط  إىل 
لتتمكَّن من تحقيق ُمخرَجات تتَّسم بالكفاءة والفاعلية عىل الجبهات االقتصادية واالجتامعية والثقافية والتنموية. وتنتقل الورقة 
د  ي لطبيعة اإلصالح التنظيمي الخاصة يف قطاع الخدمات وكيفية ارتباطه الشديد بالتحرير. غري أنَّ الورقة تشدرِّ بعدئٍذ إىل التصدرِّ
ال قبل املبارشة بأيرِّ خطوة تحريرية، مبا يكفل ُمخرًَجا إيجابيًّا ينبع  عىل أنَّ إيَّ إصالح تنظيمي يجب أن يضمن سيادة التنافس الفعَّ
ة جوانب لإلصالح التنظيمي والتحرير، وهي تشمل التحرير مبراحله واختيار القطاعات  دت عدَّ من عملية التحرير نفسها. وقد ُحدرِّ
والصيغ، حيث يضطلع التنظيم بدور محوري يف أيرِّ محاولة تحريرية. كام تسلرِّط الورقة الضوء عىل املناقشات التي تتناول تأطريات 
التفضيلية  التجارة  اتفاقيات  يف  بها  املعمول  تلك  عن  فضالً  العاملية”،  التجارة  “منظمة  مستوى  عىل  املتَّخذة  املحلية  التنظيامت 
pre-( وما قبل التأسيس ،)credibility( كام تُستعرض  جوانب التصنيفات الرئيسية وترُشح، مبا فيها: الشفافية، واملصداقيَّة .)PTAs(

 ،)relevance( الصلة األداء )objective-performance based criteria(، ووثاقة  القامئة عىل قياس  establishment(، واملعايري 
والرضورة )necessity(. كام تناقش الورقة كيفيَّة إمكان البلدان العربية اعتامد تنظيامت محلية مع أدائها التزاماتها التحريرية، أكان 
عىل مستوى “منظمة التجارة العاملية”، أم يف مختلف اتفاقيات التجارة التفضيلية، وخصوًصا عملية التحرير التي تُجرى يف ما بني 
هذه الدول . كام تُبز الظروف الخاصة املرتبطة بإصالح تنظيمي ناجح، وتناقش يف سياق البلدان العربية، مبا فيها مسائل كالتقارب 
التنظيمي من خالل اتفاقيات االعرتاف املشرتك )MRAs(، وقواعد املنشأ والحؤول دون االزدواج  الرضيبي. وتُختتم الورقة ببعض 
ال “للمعاملة الخاصة والتمييزية”، بغية  توصيات السياسة املتعلقة بكيفية املحافظة عىل “الحق يف التنظيم” وتأمني استخدام فعَّ

مت لتكون جزًءا من هذه السياسة. تحقيق أهداف تنموية يف سياق سياسة التجارة يف الخدمات و أيرِّ خطوات تحريرية ُصمرِّ

ص ملخَّ
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الناتج املحيل  املتزايدة كنسبة مئوية من  اقتصاد، والسيَّام يف ضوء حصصها  الخدمات عنارص متكاملة يف عملية تنمية أيرِّ  تشكرِّل 
القائم وباعتبارها مصدًرا من مصادر فرص العاملة يف البلدان النامية عىل وجه العموم، ويف البلدان العربية عىل وجه الخصوص. 
ة األساسية التي غالبًا ما تنطوي عىل عالقة وثيقة  بحقوق اإلنسان  فهذا القطاع يترِّسم بالتنوع يف ما هو يحتضن الخدمات العامَّ
واملساواة والوصول، فضالً عن شمولها أيًضا خدمات البُنى التحتية، كاالتصاالت والنقل والطاقة والبيد، وهي تعتب عنارص رضورية 
لتحقيق األهداف التنموية والقضاء عىل الفقر وتوفري العاملة وتعزيز االستثامر والتنافسية وقدرة العرض املحلية2. كام يشمل قطاع 
الخدمات، أيًضا، تلك الخدمات القامئة عىل التقانة الفائقة)high technology(، فضالً عن الخدمات املالية التي تشتمل عىل تدفق 

األموال من تحويالت وأصول أجنبية3.

ويضطلع قطاع الخدمات بدور كبري ومهم يف تنمية القطاعات اإلنتاجية األخرى، وبالتحديد الزراعة والصناعة، حيث تشكرِّل خدمات 
البنية التحتية عنرًصا محوريًّا لربط مختلف أجزاء االقتصاد بالطريقة األجدى واألفعل كلفة. وبالفعل، فإنَّ الخدمات ذات الفعالية 

والكفاءة )بأسعار تنافسية ونوعية جيدة( تقدم فوائد مبارشة للمستخِدمني وتؤثر باألداء االقتصادي الكيل إىل حدٍّ بعيد.

قا بصورة تلقائية، بل تحتاجان إىل توفُّر رشوط الزمة مسبقة. فالخدمات يجب أن تُضبَط  إنَّ كفاءة الخدمات وجدواها ليستا لتتحقَّ
ل إىل الفعالية  لضامن موافقة جدواها األهداف االقتصادية واالجتامعية والتنموية والثقافية. ففي العديد من الحاالت ميكن التوصُّ
االقتصادية )التقنية و/أو املتعلقة بالتوزيع(، ولكنَّ هذا ميكن أن يكون عىل حساب تحقيق األهداف االجتامعية أو الثقافية. بيد 
أنَّ الضبط مطلوب لضامن عدم تجاوز الفعالية االقتصادية األهداف االجتامعية والتنموية والثقافية األخرى. عالوًة عىل ذلك، فإنَّ 
عملية التنظيم –مبا يف ذلك طبيعة القدرات التنظيمية واملؤسسية عىل تطويرها وتنفيذها- تحتاج إىل أن تتكيَّف مع النهوض الرسيع 

2 United Nations Commission on Trade and Development )UNCTAD( )2010(  ”Service, development and trade: the regulatory and institutional dimension“, 
note presented to Trade and Development Commission Multi-year Expert Meeting on Services, Development and Trade: the Regulatory and Institutional 
Dimension )Second session- Geneva, 17–19 March 2010(.

3 Raworth, Phillip Marc )2005( Trade in Services: global regulations and the impact on key services sectors page 2; Dobbs Ferry N.Y.: Oceana Publications, cop.

ُمدخل: قطاع الخدمات ودور التنظيامت اقتصاديًّا واجتامعيًّا وتنمويًّا وثقافيًّا
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ة4، مبا يف ذلك بناء  للفرص املالمئة يف قطاع الخدمات، الذي يتطلَّب قدرة عىل التكيُّف الرسيع والعاجل مع ظروف السوق املستجدَّ
ترشيعات جديدة وإصالح تلك القامئة منها.

وبالتايل، فإنَّ التنظيامت واملؤسسات الناظمة تضطلع بدور رئييس يف اكتساب األهداف االقتصادية واالجتامعية واألهداف األخرى غري 
ة وحامية  التجارية املرتبطة مبختلف القطاعات الخدمية. ولهذا السبب، وبغية معالجة االهتاممات املتعلقة بتوفري الخدمات العامَّ
 .)ex-ante(5استباقية الخدميَّة بطريقة  القطاعات  تُنظَّم  الكىل،  االقتصاد  املستهلك والقواعد  االحرتازية واملُخرَجات عىل مستوى 
وفيام تعمل الحكومات عىل إعادة تقويم تجاربها يف ضوء آخر األزمات االقتصادية التي اندلعت يف عام 2008، فإنها تضع مسألتي 

التنظيم وإعادة التنظيم يف مقدمة اإلجراءات.

تناقش الورقة دور التنظيامت يف قطاع الخدمات، عىل املستوى االقتصادي، فضالً عن املستويات االجتامعية والتنموية والثقافية. 
الثاين  القسم  ويناقش  التنظيمية.  اإلصالحات  وراء  الكامنة  والحاجة  وأهدافها  التنظيامت  أشكال  الضوء عىل  األول  يسلرِّط قسمها 
الترشيعات  الجاري يف تاطري  العمل  لينتقل إىل مناقشة  التحرير،  الناجمة عن  التنظيمية واملكاسب  العمل  العالقة يف ما بني أطر 
التنظيمية املحلية من خالل قانون التجارة، وخصوًصا املفاوضات الجارية يف هذا املجال ضمن  اطار “منظمة التجارة العاملية”. أما 
ى القسم الرابع من  القسم الثالث فيعرض للمبادئ الرئيسية املتفاوض عليها يف ما يتعلق بالترشيعات التنظيمية املحلية. ويتصدَّ

الورقة ملرشوع تحرير الخدمات اإلقليمي العريب واإلصالحات التنظيمية املطلوبة.

I. أشكال التنظيامت وأهدافها

تتَّخذ التنظيامت أشكاالً وأمناطًا وصيًغا مختلفة، وتنطوي عىل جملة من األهداف. فهي ليست تنظيامت ساكنة البتَّة، وال تقترص 
عىل وظيفة الجدوى والكفاءة االقتصاديتني وحسب، بل إنها تتغريَّ استناًدا إىل األوضاع التاريخية والسياسية واالقتصادية املختلفة6. 
ومثَّة آليات تنظيمية مختلفة لألهداف املختلفة التي تُعالَج عىل املستويني الوطني وما دون الوطني7. وقد لحظت الجهود الرامية إىل 
 .)process regulations( بناء تصنيف مشرتك للتنظيامت ثالثة أنواع منها: االقتصادية واالجتامعية والتنظيامت املتعلقة باملامرسة

4 UNCTAD )1998( ”Scope for Expanding Exports of Developing Countries in specific Services Sectors Through All GATS Modes of Supply“, Note by the 
UNCTAD secretariat; Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities- Third session, Geneva )28 September 1998(; TD/B/COM.1/21 )24 
July 1998(.

5 Ibid.

6 Krajewski, Markus )2003(National Regulation and Trade Liberalization in Services: the Legal Impact of the General Agreement on Trade in Services )GATS( 
on National Regulatory Autonomy; page 39; Kluwer Law International )2003(; London.

7 South Center )October 2009(; ”The Draft GATS Domestic Regulation Disciplines- Potential Conflicts with Developing Countries“;SC/AN/TDP/SV/12.
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دة وخروجها؛ فيام يُراد بالتنظيامت  أما التنظيامت االقتصادية فرياد بها القيود عىل األسعار والكمية ورشوط دخول صناعات محدَّ
ة وتلك املتعلقة باألمان والسالمة. وأما  االجتامعية تلك التي تؤثر يف عدد واسع من الصناعات، كالتنظيامت البيئية والصحية العامَّ
ة والخاصة، كمتطلَّبات األعامل الورقية والتكاليف  تنظيامت املتعلقة باملامرسة فيقصد بها إدارة الحكومة عمليات القطاعات العامَّ

اإلدارية التي تنشأ من كال جانبي املنتجني واملستهلِكني8.

دة للطريقة التي بها تُبنى التنظيامت ومن  يف ظل عالقة الرتابط الوثيق بني كلٍّ من التنظيامت والقوانني اإلجرائية الوطنية املحدرِّ
ينخرط فيها وتشمله، فضالً عن السياقات الال قانونية )non-legal contexts(، مبا يف ذلك الخصائص التنموية والثقافية واالجتامعية، 
ا. وملعالجة هذا القيد، يُلجأ يف بعض األحيان إىل تأطري التنظيامت  يبقى من الصعب توصيف التنظيامت املحلية توصيًفا منوذجيًّا عامًّ
ا بوصفها حوافز اقتصادية، كإعانات الدعم  لها يف السلوك االقتصادي9. وبالتايل، ميكن أن تُصنَّف التنظيامت إمَّ بحسب درجة تدخُّ
املايل أو الرسوم أو الرضائب، أو بوصفها ضوابط سلوكية كاملعايري واملواصفات ورشوط الجودة التي تجعل نشاطًا ما خاضًعا لرشوط 
الً فيها، والسيَّام  أو قيود معيَّنة تُفرض عىل األنشطة. وهذه األخرية هي أكرث أنواع الرشوط والقيود اقتحاًما لألنشطة االقتصادية وتدخُّ

إذا كانت كمية الطابع.

سية10، مبا يف ذلك تلك الضوابط )أو املؤسسات الضابطة( التي  عالوة عىل ذلك، تضمُّ العملية التنظيمية جملًة من التدابري املؤسَّ
تعمل عىل املستويني الوطني وما دون الوطني، وكذلك الضوابط األخرى التي تعمل عىل املستويات البينية واإلقليمية والدولية. هذا، 
ة، فيام تعمل ضوابط أخرى ضمن الوكاالت التنظيمية املستقلة التي تضعها الحكومة.  وتشكرِّل بعض الضوابط جزًءا من الخدمة العامَّ
ة للتجارة يف الخدمات” بحق الحكومات األعضاء يف التنظيم )أنظر اإلطار 2 املتعلق بـ “الحق يف التنظيم”(. وتعرتف “االتفاقية العامَّ

إضاءات عىل الحاجات الكامنة وراء إصالحات التنظيامت

الخدمات، وهي  قطاعات  التنظيمي يف  اإلصالح  إىل  الضاغطة  الحاجة  تفرسرِّ  عوامل  اقتصادية-اجتامعية عدة  نظر  مثَّة من وجهة 
عوامل تؤثر يف طرق التفكري ببناء التنظيامت وما يتعلق بها. والعوامل املذكورة تشمل إخفاقات السوق والعوملة وطبيعة القطاع 
ة واملساواة وتوزيع األرباح والخسائر. ويف االستجابة لهذه العوامل املتنوعة، ينبغي أن تخضع التنظيامت لإلصالح ملعالجة  املتغريرِّ

8 Guasch, Luis and Hahn, Robert )1997( ”The Costs and Benefits of Regulations; Implications for Developing Countries“; World Bank Policy Research Working 
Paper 1773, Washington D.C.: World Bank; page10.

9 Krajewski op.cit )2003(, page 35.

ُيقصد بالعملية التنظيمية هنا الخطوات املشمولة بتطوير تنظيٍم ما وإمراره، فضاًل عن املؤسسات املنخرطة، وكذلك املعنيني.  10
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األهداف االقتصادية، فضالً عن األهداف الالاقتصادية املرتبطة بإحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية والتوزيع االجتامعي العادل 
واالعتبارات الثقافية والغايات املرتبطة باملُنَجَمع )community(. عالوًة عىل ذلك، يجب أن تقيم التنظيامت توازنًا بني كلٍّ من صيغ 

ال. التقانات الجديدة واألهداف االجتامعية والكفاءة والفعالية االقتصاديتني وتنفيذ القوانني والتنظيامت عىل نحٍو فعَّ

ليس هناك مخطَّط عمل لإلصالح التنظيمي يف حقل الخدمات، إذ ميكنه أن يتَّخذ عدة أشكال، مبا يف ذلك إعادة التنظيم والتخيلرِّ عنه 
)مبعنى إزالته(. وبالفعل، تحتاج إزالة التنظيم ألن ترتاكب وإعادة التنظيم، أي بإدخال بضعة قواعد من شأنها تسهيل االنتقال إىل 
ل التنظيمي املطلوب  ة. هذا، ويعتمد نوع التدخُّ نظام أكرث انفتاًحا، وضامن ظروف السوق التنافسية ، وكذلك توفري الخدمات العامَّ
ا سياق اإلصالحات التتابعي فيختلف  بقوة عىل خصوصية كل قطاع وظروفه، مبا يف ذلك القدرة عىل التنظيم وُمتَاحيَّة املعلومات. أمَّ

من قطاع إىل آخر، استناًدا إىل القطاع املعني نفسه وإىل السياسات والتنظيامت القامئة11.

تنظيم معالج إلخفاق السوق

وبالتحديد  املشكالت،  من  أنواع  لثالثة  املعزورِّ  السوق  إخفاق  من  بالرضورة  واالجتامعية  االقتصادية  التنظيمي  اإلصالح  أسباب  تنبع 
وتوجد مشكلة  التنظيمي.  والفراغ  الخارجية  والعوامل   )asymmetric information( املتناظرة  واملعلومات غري  الطبيعي  االحتكار 
ل )intermediation services(، كالقطاع املايل، والخدمات  ط والتدخُّ املعلومات غري املتناظرة12 يف مروحة واسعة من خدمات التوسُّ
القامئة عىل املعرفة كاالتصاالت، والخدمات املهنيَّة. ففي حالة القطاع املايل، عىل سبيل املثال، يصعب عىل املستهلكني الحكم عىل وضع 
نني املايل. فاستقرار البنوك ورشكات التأمني مسألة حاسمة وبالغة األهمية بالنسبة إىل الزبائن وإىل االقتصاد ككل. وأما  البنوك أو املؤمرِّ
التنظيم فهو رضوري حيث ميكن أن يؤدرِّي إخفاق أحد موررِّدي الخدمات يف أحد األسواق إىل كارثة يف السوق كلها13. واألمر نفسه ينطبق 
عىل مجموعة كبرية وواسعة من الخدمات املهنية القانونية واملحاسبية، حيث ال ميكن تقويم الخدمات إال بإعادة تقويم ex-post من 

ة حاجة للتنظيامت للتغلُّب عىل املشكالت املرتبطة باملعلومات غري املتناظرة. قبل املستهلكني14. ويف تلك الحاالت، فإنَّ مثَّ

11 Mattoo, Aaditya, and Robert Stern )2008(,  »Overview« in AadityaMattoo, Robert Stern, and Gianni Zanini,  A handbook of international trade in services, 
Washington D.C.:Oxford University Press and World Bank.

12  تشمل املعلومات غري املتناظرة عدم حيازة الرشاة والباعة حجم املعلومات ونوعيتها نفسهام، حيث ميلك كل منهم املعلومات الخاصة باملنتج الذي ميلكه )سلعًة 
كان أم خدمًة( ويتعاملون به يف ما بينهم.

13 Hoekman, Bernard, AadityaMattoo, and Andrea Sapir )2007(, »The political economy of services trade liberalization: A case for international regulatory 
cooperation. Oxford Review of Economic Policy 23 )3(, 2007, pp. 367-392; Findlay, Christopher, and June-Dong Kim )2002(, ”Issues in domestic regulation of 
services“, in Stephenson, Sherry, Christopher Findlay with Soonhwa Yi )eds.( Services trade liberalization and facilitation, Asia Pacific Press at the Australian 
National University.

14  Fink, Carsten, and Marion Jansen )2007(, »Services provisions in regional trade agreements: Stumbling or building blocks for multilateral liberalization?« 
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ة مبيزة االحتكار الطبيعي أو احتكار القلَّة، مبا يف ذلك احتكار قطاعات املياه ومياه الرصف  يتشارك عدد كبري من الخدمات العامَّ
صة: كالطرق واالتصاالت واألنابيب للتغذية  دة. فمثل هذه الخدمات تتطلَّب شبكات توزيع متخصرِّ والكهرباء وقطاعات النقل املحدَّ
باملياه وتوزيع الطاقة، فضالً عن شمول ذلك االبعاد الخارجية )externality dimension( 15. وهذه األخرية تنبع بصورة واضحة من 
وجود اقتصاديات الحجم الكبري ومدى ما تسبرِّبه يف العديد من الحاالت من سيطرة عىل السوق من قبل عدد محدود من منتجي 
التنافس والحؤول دون  التنظيامت لتعزيز  الخدمة. فحينام تُفتح هذه القطاعات أمام املنافسة وإجراءات الخصخصة، يُحتاج إىل 
أيرِّ إساءة الستخدام الهيمنة التي ميكن أن ميارسها العدُد املحدود من منِتجي الخدمات يف السوق. وقد بيَّنت الدراسات أنَّ النتائج 
القدرات  عىل  وكذلك  وجودتها  التنظيامت  أنواع  عىل  أخرى-  أمور  بني  –من  تعتمد  الخدميَّة  التحتية  البُنى  لخصخصة  اإليجابية 
سية املرتبطة بها16. وبحسب ما أوردته دراسة أجرتها منظمة بلدان التعاون االقتصادي والتنمية17 فإنَّ ضامن فتح املنشآت  املؤسَّ
والخدمات أمام التنافس الكامل قد يؤدرِّي إىل تنافسية مستدامة يف األسواق، األمر الذي يستدعي وضع أطر عمل تنظيمية موضع 
ل أن يحدث ذلك قبل فتح األسواق أمام التنافس18.ولكنَّ العديد من البلدان التي تُجري الخصخصة يف  العمل بأرسع ما ميكن، ويُفضَّ
قطاعات خدمية متعددة تعاين عادة من الفراغ التنظيمي، اي من االفتقار اىل أأطر العمل التنظيمي املطلوبة للتحكم بقطاع معنيَّ 

وللقدرة عىل التعامل مع موررِّدي الخدمات الخاصني )كخدمات املياه والكهرباء يف مختلف البلدان العربية(.

وعىل اإلجامل، فإنَّ التوازن فيام  بني التنظيم النابع من تصحيح إخفاقات السوق مقابل التكاليف النابعة من التحديد املمكن ان 
ينتج عىل الدخول اىل األسواق، هو أمر محوري إزاء أيرِّ محاولة إلصالح الخدمات نظرًا لكفاءتها وتأثرياتها التوزيعية19. وإنَّ معالجة 
كل إخفاقات السوق تلك تتطلَّب إطار عمل تنظيمي يتَّسم بالكفاءة والفعالية؛ وخصوًصا أنَّ الدليل التجريبي يبنيرِّ اعتامد القطاع 
الخدمي الكفؤ، إىل حدٍّ بعيد، عىل وجود التنظيامت املحلية الناظمة املتَّسمة بالكفاءة والفعالية، التي تحول دون إخفاقات السوق20.

Paper presented at the Conference on Multilateralising Regionalism, sponsored and organized by WTO–HEI, co-organized by the Centre for Economic Policy 
Research )CEPR(. 10-12 September 2007, Geneva, Switzerland.

15 Stephenson, Sherry, and Francisco Javier Prieto (2002), «Regional liberalization of trade in services».in Bernard 
Hoekman, AadityaMattoo, and Philip English (eds.) Development, trade and the WTO: A handbook, Washington 
D.C.: World Bank and Oxford University Press.

16 Estache, Antonio and Rossi, Martin )2008(; ”Regulatory Agencies: Impact on Firm Performance and Social Welfare“; World Bank Policy 
Research Working Paper 4509; referenced by UNCTAD Noted: ”Service, development and trade: the regulatory and institutional dimension“, 
page 6.

17 OECD )1997( Communications Outlook, Paris: by OECD Publishing; available at: http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K
=5LMQCR2K98NW&lang=EN&sf1=RegularIdentifier&st1=REG-93021P1&sort=sort_date/d&ds=OECD%20
Communications%20Outlook&m=7&dc=9&plang=en

18 Ibid.; referenced by Tuthill, Lee )1997(, ”The GATS and New Rules for Regulators“, Telecommunication Policy, Vol. 21, N. 9/10. page 797.

19 Hoekman, Mattoo and Sapir )2007(, op.cit.; UNCTAD )2006(, »Trade in services and development implications«, UNCTAD TD/B?COM.1/77, Geneva: 
UNCTAD; OECD )2002(,  GATS: The Case for open services markets. Paris: OECD

20  Amin, Mohamed, and AadityaMattoo)2006(, »Do institutions matter more for services?«, World Bank Policy Research Working Paper, no. 4032. Washington, 
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ة تنظيم القطاعات ذات الطبيعة الديناميَّة واملتغريرِّ

 technological(ات عىل املشهد االقتصادي وعىل وظائفية االقتصادات. وقد شمل ذلك ابتكارات تقانيَّة ة تغريُّ حملت العوملة عدَّ
السوق  بُنى  عليها  هيمنت  لطاملا  التي  التحتيَّة،  البُنى  خدمات  وخصوًصا  الخدمات،  يف  التنافس  كُُمون  عت  وسَّ  )innovations
ًعا، مع ميل طاٍغ إلدخال منتجات وخدمات جديدة ال تتالءم  االحتكارية21.وضمن سياٍق كهذا، أصبح قطاع الخدمات أكرث ديناميًَّة وتنوُّ
وقواعد التنظيامت الراهنة. وقد حمل هذا بدوره رؤى جديدة إىل اقتصاديات التنظيامت )economics of regulations(، التي تركرِّز 
عىل إمكانيات تصميم تنظيامت أكفأ من الناحية االقتصادية. عالوة عىل ذلك، فقد زادت عوملة اإلنتاج واألسواق كلفة اإلبقاء عىل 
االختالفات الوطنية الكبرية يف املعايري التنظيمية22، ورفعت مستوى الحاجة إىل التقارب التنظيمي. وبالتايل، فإنَّ اإلصالحات التنظيمية 
وما يرتبط بها من تأطريات تحتاج إىل مقاربة استرشافية ترنو إىل املستقبل، حيث تعمد الحكومات إىل حفظ قدراتها عىل التفاعل 
ة يف آن. وهكذا، فإنه ملن املفيد أن تكون التنظيامت عند وضعها جزًءا من اسرتاتيجية  حيال الحاجات التنظيمية الناشئة واملتغريرِّ
شاملة تتآثر)interact( مع الرؤية الوطنية املرتبطة بقطاع الخدمات. وهذا يشمل فهم إمكانات القطاع الخدمي من حيث النمو 

االقتصادي واملساهمة التنموية. كام ينجم عن ذلك تحديد القطاعات الخدمية االسرتاتيجية بالنسبة إىل االقتصاد الوطني.

التنظيم عىل أساس االهتاممات التوزيعية واملساواة

عىل التنظيم بوجه عام أن يحافظ دامئًا عىل التوازن بني الكفاءة عىل الجبهة االقتصادية، وبني املساواة والوصول الشامل عىل الجبهة 
ا  االجتامعية23. ففعالية التنظيم والتنافس املستحّث سيعيرِّنان إىل حدٍّ بعيد حجم األرباح الناجمة من عملية اإلصالح وتوزيعها. أمَّ
ا األرباح الكامنة  ال فسيتمخَّض عنه عىل األرجح انتقال األرباح إىل املحتكرين وعن سلوك السعي إىل الريعية. أمَّ التنظيم غري الفعَّ
املتوقَّعة من الكفاءة عىل الجبهة االقتصادية –كاألسعار األكرث تدنرِّيًا والجودة الفضىل بالنسبة إىل املستهلكني، فضالً عن املنافع التي 
سيحصل عليها مستخدمو القطاعات الخدمية املعنيَّة- فال يُتوقَّع أن ترَُتجم إىل الواقع املادي يف ضوء تنظيم ال يتَّسم بالكفاءة. عالوة 

D.C.: World Bank.

ن توفري خدمات البنى التحتية. فقد قلَّصت كلفة رأسامل منشآت البنى التحتية ارتباًطا بالتكاليف  ت التقانة الحديثة عىل نحو جذري االقتصادات التي تتضمَّ 21  غريَّ
ة، وزادت فرص توفري الخدمات املتداخلة من خالل النظم الحاسوبية الوسيطة، وجعلت من املمكن متابعة الخدمات الشبكية ومراقبتها وأسعارها، املورَّدة  املتغريرِّ
ًا وحسب، بل إنه ميثرِّل، اآلن، رشًطا رضوريًّا  عىل أساس شبكة واحدة منفردة من قبل مؤسسات مختلفة. وأما صايف النتيجة فهو أنَّ التنافس مل يصبح أكرث تغريُّ

إلدخال خدمات ُبنى تحتية أكفأ وأكرث ابتكارًا وتجديًدا.
22 Feketekuty, Geza )2000(, » Regulatory reform and trade liberalization in services« in Pierre Sauvé, and Robert M. Stern )eds.(  GATS 2000: New directions in 

services trade liberalization,  USA: Center for Business and Government )Harvard University( and Brookings Institution Press.

23 Gamberale, Carlo, and AadityaMattoo )2002(, »Domestic regulations and liberalization of trade in goods« in Bernard Hoekman, AadityaMattoo, and Philip 
English )eds.( Development, trade and the WTO: A handbook, Washington D.C.: World Bank and Oxford University Press.
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ح أن ينجم عن تنظيم غري ذي كفاءة ضعيف التنفيذ انعداٌم يف املصداقيَّة، بحيث ميكنه أن ينتهي بدوره إىل تقييد  عىل ذلك، فاملرجَّ
الدخول واملنافسة أو إىل استثارة مطالب املستثمرين بعائدات أعىل لتغطية املجازفة التنظيمية والخسارة الضمنية يف كفاءة اإلنتاج. 
ة باألداء الحكومي  ن الثقة العامَّ كام أنَّ التنظيم الكفؤ هو، أيًضا، موصل بالنسبة إىل الحاكمية املنصفة املترِّسمة بالكفاءة، مبا يحسرِّ

والتنظيمي، وإىل الكفاءة االقتصادية مبا يساعد عىل تقليص التشوُّهات والعيوب التي ميكن أن تقورِّض أهداف السياسة املحلية24.

بيد أنَّه مثَّة حاجٌة إىل التنظيم ألغراض املساواة والوصول الشامل –إىل جانب التنظيم من أجل الكفاءة االقتصادية- والسيَّام عندما 
تؤخذ بعني االعتبار الخدمات الرضورية التي تشكرِّل ُمتاحيَّتها والوصول إليها وتوفرها بأسعار معقولة وتكيُّفيَّتها/مالءمتها مفاتيح 
لها. فمثل هذه التنظيامت ترتبط ارتباطًا وثيًقا بواجبات الدولة والتزاماتها املندرجة تحت اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، كالعهد 
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وقد خصَّ بالذكر تقرير -أصدره مفوَّض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان- 
الحقيقة القائلة بأنَّ االستثامر يف الخدمات ميكن أن يكون ذا تأثريات غري مرغوبة، حيث يكون هناك تنظيم غري كاٍف لحامية حقوق 
اإلنسان. وهكذا، فإنَّ للتنظيامت دوًرا يف الحد من “التشديد املفرط عىل األهداف التجارية عىل حساب األهداف االجتامعية، التي 
ميكنها أن تكون أكرث تركيزًا عىل توفري جودة الخدمات الصحيَّة واملائيَّة والتعليميَّة ألولئك الذين ال يستطيعون الوصول إليها باألسعار 
التجارية”25. عىل سبيل املثال، توجب االلتزامات املندرجة تحت بنود منظومة حقوق االنسان الدولية، يف بعض الحاالت، رضورة  
التنظيم بغرض حامية استخدام اآلليات، كإعانات الدعم املايل ما بني القطاعات )“cross-subsidization” (، لضامن عدم معاناة 

شني من التمييز يف وصولهم إىل الخدمات يف األسواق املحرَّرة26. الفقراء واملعرَّضني واملهمَّ

التنظيم بغرض تعزيز التنافس

بتحرير  الخاصة  التجريبيَّة  املراجع  املستقى من  األسايس  أيرِّ قطاٍع خدمي. واالستنتاج  لتنظيم  رئيسيًّا  التنافس هدفًا  تعزيز  يُعتب 
يف  التغيري  مبجرَّد  مقارنة  التنافس  مستوى  زيادة  من  تنبع  أكب  رفاهية  عن  الناجمة  املنافع  أنَّ  و/أو خصخصته  الخدمي  القطاع 
ة27. وتكتسب هذه املعاينة أهمية كبى بالنسبة إىل عملية تحرير قطاٍع خدمي ما يف البلدان  ة إىل كونها خاصَّ امللكية من كونها عامَّ
 precautionary(العربية و/أو خصخصته. فاألثر السلبي ملحاوالت التحرير/الخصخصة ينبع من انعدام الرشوط التنظيمية الوقائية
24 Kieya, Lida, and Julia Nielson )2003(, ” Transparency in domestic regulation: Practices and possibilities“. inAadityaMattoo, and Pierre Sauvé Domestic 

regulation and services trade liberalization, World Bank and Oxford University Press.

25  Report by UN High Commissioner for Human Rights )2002(, ”Liberalization of trade in services and human rights“; Sub-Commission on the Promotion and 
Protection of Human Rights- Fifty-fourth session Item 4 of the provisional agenda E/CN.4/Sub.2/2002/9 )25 June 2002(.

26 Ibid.

27 Mattoo, Aaditya )2002(, » Negotiating improved market access commitments«, in Bernard Hoekman, AadityaMattoo, and Philip English )eds.( Development, 
trade and the WTO: A handbook, Washington D.C.: World Bank and Oxford University Press; Hoekman, Bernard, and AadityaMattoo )2008(, ” Services trade 
and growth“ World Bank Policy Research Working Paper, no. 4461. Washington, D.C.: World Bank.
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regulatory conditions(الرضورية لتحويل محاوالت كهذه إىل أثر رفاهي إيجايب، والحول دون تشكُّل سلوك ضار باملنافسة . ومثل 
تلك الرشوط الوقائية تشمل إطار عمل مؤسيس راٍع للتنافس يحكم السوق، فضالً عن قواعد وتنظيامت شفافة وعالقة واضحة بني 

كلٍّ من الحكومة والعبي السوق.

التنظيم من اجل تقليص التكاليف 

مثَّة يف معظم البلدان النامية حاجة إىل خفض التكاليف املرتبطة بالتنظيامت املحلية املطبَّقة حتَّى حدودها الدنيا، وذلك من أجل 
 )compliance( إجراء إصالح للخدمات. وتندرج التكاليف تحت ثالثة أنواع، وهي تحديًدا التكاليف اإلدارية وتكاليف املُطاَوعة
وتكاليف التشوُّهات )distortion(. فالتكاليف اإلدارية هي تلك التي تُنشئها مبارشة الحكومة أو الوكالة التنظيمية، ومتوَّل من خالل 
ا تكاليف املُطاَوعة فيُقَصُد بها تكاليف العمليات املالية  ة. وأمَّ الرسوم املفروضة عىل الصناعة املنظَّمة، أو من خالل املوازنة العامَّ
والتحويالت اإلجاملية املفروضة عىل العمالء املنظَّمني بفعل التنظيامت املحلية، وهي ال تكون محدودة بالتكاليف النقدية املبارشة. 
وهذه التكاليف ميكن أن تنشأ ببساطة من خالل تطبيق تنظيامت خاطئة أو غري ذات كفاءة. وأخريًا، تعني تكاليف التشوُّهات تلك 
التي تتَّسم بأثر سلبي منترش عىل االبتكار و/أو التنافس اللذين ميكن لها أن تستحثَّه عندما يطبَّق التنظيم بسبب ضغوط مجموعات 

مصالح نافذة28.

وفيام نالحظ أهمية معالجة تكاليف التنظيامت والتصدي لها، فمن الرضوري أن نالحظ أيًضا بعض اإلجراءات التنظيمية التي قد 
تكون مكلفة، كتقوميات األثر البيئي أو الرشوط املفروضة عىل املؤسسات التعليمية، مع كون هذه كلها رضورية يف سياق معالجة 
املُقلقات البيئية والتعليمية. وبالتايل، فإننا وفيام ما نزال نعالج جانب الكلفة يف التنظيامت، فإنَّ مثَّة حاجة إىل موازنة تكاليف كهذه 

مع األهداف اإلجاملية التي تخدمها التنظيامت نفسها.

28 Abugattas, Luis )2007(, »Policy paper on trade in services and sustainable development Domestic regulation«, Geneva: International Center for Trade and 
Sustainable Development )ICTSD(; Findlay, Christopher )2000(, »Introduction to the regulation of services«, in Australian Productivity Commission›s 
conference proceedings, Achieving Better Regulation ofServices. Australian National University, Canberra, 26-27 June; Findlay, Christopher, and June-Dong 
Kim )2002(, ”Issues in domestic regulation of services“, in Stephenson, Sherry, Christopher Findlay with Soonhwa Yi )eds.( Services trade liberalization and 
facilitation, Asia Pacific Press at the Australian National University.
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خصائص تطوير التنظيامت يف القطاع الخدمي

القطاعات الخدميَّة  التعامل مع  البداية حني  التي تحتاج ألن تؤخذ بعني االعتبار يف  التوجيهات والسامت  مثَّة جملة عريضة من 
ن أنَّ تترصف القطاعات الخدميَّة  لضامن عملية إصالحية تُعزرِّز الكفاءة القطاعية. فرتجمة الكفاءة إىل تأثريات ُمعايَنة مشهودة تتضمَّ
بنوعية جيدة، مع  املُخَرج  وبكميات مالمئة من  الطبيعية(  األرباح غري  )باإلقالل من  نسبيًّا  تنافسية  أسعار  تتحقَّق معها  بطريقة 

معالجة الهموم االجتامعية والتكافؤية والتوزيعية يف الوقت نفسه.

أداء  لتقييم  التي ميكن استخدامها   )benchmarks( املعامل الكفاءة فهي صعوبة تحديد  تقويم  تنبع يف مجال   التي  املشكلة  ا  أمَّ
د. وهذا ينشأ بدوره من حقيقة أنَّ الخدمات وتنظيمها ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبستوى التنمية يف البلدان وحجم  قطاع خدمي محدَّ
االقتصاد والقدرات التنظيمية واملؤسسية، فضالً عن أهداف التنمية والسياسة العامة لبلد معني. وبالتايل، فإنَّ تلك املعامل والعناوين 
أو التوجيهات ميكن أن تختلف من قطاع إىل آخر ومن بلد إىل بلد آخر استناًدا إىل مستوى التنمية املحقَّق فيهام. كام أنَّ هناك معاملَ 
ة ميكن أن تُستخَدم لتقويم الكفاءة، كأداء الرشكات املامثلة يف بلدان ُمقارنة أخرى )من حيث تغريُّ السعرين املطلق والنسبي،  عدَّ
مة ونوعيتها(. ومثَّة معامل أخرى لتؤخذ بعني االعتبار ميكن أن تكون أداء الرشكات األكرث تنافًسا يف  فضالً عن كمية املنتجات املقدَّ
االقتصادي  الوطني،  بالسياق  الخدمات  تنظيامت  بني  العالقة  وثاقة  إىل  وبالنظر  الرشكات وضبطها29.  مراقبة حجم  بعد  االقتصاد 
لتقويم  واملعامل  الخدميَّة  للقطاعات  املنظرِّمة  الدوليَّة  تطويراملعايري  امكانية  تتَّسم  الخدمات،  قطاع  ع  بتنوُّ املتعلقة  والالاقتصادي، 

كفاءته بالتعقيد الشديد.

ضمن هذا السياق، تحتاج البلدان أن تأخذ بعني االعتبار عدة سياسات وأدوات وأطر عمل تنظيمية لتحسني مقاربتها للتنظيم، وإنَّ 
ما تختاره إمنا يعتمد عىل القدرات املؤسسية والخبات واملوارد اإلدارية املتوفرة، فضالً عن العقبات السياسية واآلثار االقتصادية 
والحاجات التنموية30. وإنَّ تحديد املزيج األمثل من السياسات واألدوات التنظيمية لهو عملية دقيقة وصعبة، وحتَّى الحكومات ذات 
ة31. وبالتايل،  ال مع املصلحة العامَّ التجارب الطويلة يف تحرير األسواق تواصل خوض تجاربها الكتشاف ما الذي يتناسبعىل نحٍو فعَّ
ل إىل توصيات سياسة تتعلق  د للقطاع بغية التوصُّ ه نحو تحليل محدَّ فإنَّ مناقشة التنظيامت وتصنيفاتها يستلزم بالرضورة التوجُّ

بتصميم التنظيامت املحلية وتنفيذها.

29 Findlay and Kim: )2002(, op.cit.

30 Guasch, Luis and Hahn, Robert )1997(: »The Costs and Benefits of Regulations; Implications for Developing Countries«, p.2.; World Bank Policy Research 
Working Paper No. 1773. Washington, D.C.: World Bank.

31 Tuthill, Lee 1997. The GATS and New Rules for Regulators. Telecommunication Policy, Vol. 21, N. 9/10.
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II. العالقة ما بني أطر العمل التنظيمية ومكاسب التحرير

للتنظيم  آنًفا، فإنَّ هناك أهمية متزايدة  التنظيم )de-regulation(. فكام الحظنا  إزالة  التحرير إىل  ليس من الرضوري أن يؤدرِّي 
عندما تُجري الحكومات عمليات الخصخصة والتحرير. ففي هذا الصدد، من املفيد أن منيرِّز بني التحرير وبني إزالة التنظيم. فتحرير 
التجارة يف الخدمات يشمل تقليص الحواجز التنظيمية ضد األجانب واإلقالل من التمييز الوطني ضدهم، إذ تنطوي إزالة التنظيم 

عىل تقليص الكمية اإلجاملية لتنظيم الدولة يف قطاٍع يشمل الوطنيني واألجانب مًعا.

املثال، تشمل  التنظيم، وهذه مسألة غالبًا ما أيُسء فهمها32. عىل سبيل  أو إعادة  التنظيم  الخدمات يتطلَّب  أنَّ تحرير  والحقيقة 
ل التنظيمي بتدخُّل آخر، كالتخيلرِّ عن مراقبة الدخول  اإلصالحات التنظيمية املرتبطة بعمليات التحرير االستعاضة عن نوع من التدخُّ
واعتامد وضع املعايري. عالوًة عىل ذلك، عند إجراء تحرير نظام التعليم، فإنَّ إبقاء القدرة عىل إدخال تنظيامت، كحدود زيادة الرسوم 
واألقساط أو نوعية املناهج، يكتسب أهمية أكب بغرض تحقيق األهداف التنموية. وعىل وجه اإلجامل، فإنَّ الوترية السليمة وتعاقب 
التنظيم والتحرير يعتبان أمرين مركزيَّني لجعل تحرير تجارة الخدمات يعمل لصالح التنمية. وهكذا، فإنَّ املجال والقدرة عىل إدخال 

تنظيامت كهذه وإصالحها -عىل أساس التجربة والخطأ والتجارب العملية- أمران مطلوبان.

وبالتايل، تحتاج السلطات أن تعتمد رشوطًا تنظيمية مسبقة الزمة لضامن تحرير يتَّسم بالكفاءة، وأن تأخذ بعني االعتبار تحرير 
ة حاجًة لإلبقاء  الخدمات عىل مراحل، وأن تضع األولويات عىل املستوى القطاعي وكذلك صيغ العرض33. باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ مثَّ
قة الناجمة من تحرير  عىل إطار عمل قانوين دويل يحرتم استقاللية الدول التنظيمية السيادية. وإنَّ الرتابط الوثيق بني الفوائد املحقَّ
الخدمات وبني تحقيق التغيري التنظيمي املالئم مييرِّز تحرير تجارة الخدمات، ويفرقها عن تحرير التجارة السلعية. وبالتايل، فإنَّ بعض 
املسائل الرئيسية املُعالَجة من حيث بناء القواعد املتعلقة بتجارة الخدمات يتصل بكيفية وضع التنظيامت وتنفيذها بطريقة حكيمة 
 Intentional( دة، من دون أن تترصف وكأنها حاجز الجمريك مقصود متكرِّنها من تحقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية املحدَّ

Non-tariff Barriers, NTBs(، أو أن تتسبَّب بإجراءات ادارية )red tape measures( غري الرضورية.

32 Mattoo, Aaditya, and Pierre Sauvé )2003(, »Domestic regulations and trade in services: Looking ahead: Key issues«, in AadityaMattoo, and Pierre Sauvé )eds.( 
Domestic regulation and services trade liberalization,  World Bank and Oxford University Press.

ة للتجارة يف الخدمات«( وتشمل انتقال الخدمة عب الحدود )وهو ما  33  ُيتجر عموًما بالخدمات من خالل أربع أشكال للتوريد)معرتف بها يف »االتفاقية العامَّ
ُيعرف بـ »الصيغة 1« يف مندرجات االتفاقية املذكورة(، واستهالك الخدمة يف الخارج )وهو ما ُيعرف يف االتفاقية نفسها بـ »الصيغة 2«( والوجود التجاري 

لالستثامرات يف بلدان أخرى )وهو ما ُيعرف يف االتفاقية بـ »الصيغة 3«(، واالنتقال املؤقت لألشخاص الطبيعيني )»الصيغة 4«(.
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رشوط تنظيمية مسبقة لضامن تحرير ذي كفاءة

ن تحرير الخدمات معالجة الحواجز الالجمركية املقصودة )NTBs( )غالبًا عىل هيئة تنظيامت(، إذ ال توجد حواجز جمركية  يتضمَّ
عىل الخدمات. وامليزة الرئيسية للتجارة يف الخدمات هي عالقتها بتشكيلة من التنظيامت املحلية التي ترتاوح بني رشوط التأهيل 
والرتخيص واإلجراءات يف الخدمات املهنية وبني التنظيم الذي يدير التنافس يف االتصاالت والخدمات الشبكية األخرى مثالً، والوصول 
الشامل واملتطلَّبات يف الخدمات الصحية والتعليمية، والتنظيامت الحكيمة يف القطاع املايل للحؤول دون اندالع أي أزمة مالية، وغري 
ذلك. وهكذا، فإنَّ نوعية التنظيم ميكنها أن تؤثر بقوة عىل تأثريات تحرير التجارة واالستثامر ذات الطابع االقتصادي واالجتامعي، 

كام هو مبنيَّ يف هذه الورقة.

ة للتجارة يف الخدمات” أو اتفاقيات التجارة التفضيلية  ويجدر التشديد هنا عىل أنَّ التحرير نفسه، وفق أحكام  “االتفاقية العامَّ
األخرى، ال يعالج مشكلة إخفاق السوق. فقواعد التحرير تحاول أن تضمن أنَّ إجراءات التنظيم املحيل للتعامل مع مشكالت إخفاق 
للتجارة  التأثريات مقيرِّدة  للتنافس. ومثل هذه  ًعا  ُمخرًَجا مشجرِّ التحرير نفسه ال يضمن  إنَّ  اال  التجارة،  تقييد  تُفرط يف  السوق ال 
ميكن أن تنشأ من جملة معايري تقنية وتنظيامت احرتازية ومتطلبات األهلية )qualification requirements( يف الخدمات املهنية 
ة يف خدمات  واملالية والخدمات املتعددة األخرى، فضالً عن تلك الناشئة من منح الحقوق االحتكارية إلمتام موجبات الخدمة العامَّ
د األهداف االقتصادية واالجتامعية الكفء  كالنقل واالتصاالت. وبكالم آخر، ما مل يُجرى إصالح تنظيمي محليًّا، ميكن للتحرير أن يهدرِّ

املستهدفة أساًسا عب عملية التحرير34.

 35]2006[ )Van Assche( ”وفان آسيك )Konan( ”وقد بُرهن عىل ذلك تجريبيًّا يف عدة حاالت من البلدان، حيث بنيَّ مثال “كونان
أنه يف حالة تونس ميكن أن يؤدرِّي التحرير من دون اعتامد إطار عمل تنظيمي يسمح بالتنافس يف قطاع االتصاالت إىل بروز تأثري 
ح أن تزداد الرفاهية. بيد أنَّ أي محاولة تحريرية  سلبي عىل الرفاهية. وإذا صاحب التحرير اطار تنظيمي يكفل التنافسية، من املرجَّ

ينبغي أن تأخذ يف اعتبارها وضع إطار العمل التنظيمي قبل التحرير، وكيف ميكن توقُّع أن يتآثُر التحرير مع مثل ذلك اإلطار.

عىل أنَّه بالرغم من التاميز النظري بني التحرير وإزالة التنظيم الذي رشحناه أعاله، يظل من الصعب عىل صعيد املامرسة والتطبيق 
ات مهمة يف كيفية تنظيم  تفكيكهام، نظرًا لشدة ترابطهام. فعىل سبيل املثال، االنتقال اىل نظام تنظيمي المتييزي ميكن ان يتطلب تغريُّ
ة. وقد يرتدي ذلك أهمية أعىل يف حالة الصناعات الشبكية املحددة، كالكهرباء  بعض القطاعات راهًنا، والسيَّام يف الخدمات العامَّ
ل تاريخيًّا باعتبارها احتكارات )امتيازات( تابعة للقاطاع العام تستفيد من الدعم املايل القطاعي  والنقل واالتصاالت، التي كانت تُشغَّ

34 Gamberale and Mattoo )2002(, op.cit.

35  Konan, Denise Eby, and Ari Van Assche )2006(, » Regulation, market structure, and service trade liberalization«,  CIRANO Scientific Series 2006-18.
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ح أنَّ التغريُّ يف التقانة والزيادات يف الطلب والقدرة عىل تقسيم )تفكيك( سلسلة اإلنتاج  )cross-subsidization(. ويجدر أن نوضرِّ
ة االحتكار الطبيعي يف مثل القطاعات املذكورة، لتنتهي بوجهة نظر مختلفة حول كيفية تنظيمها.  أدَّت كلها إىل تدهور يف أهمية حجَّ
ة وتفكيك الخدمات. يات جديدة ترتبط بقرارات الخدمة العامَّ كام أدخل كل ذلك، أيًضا، جانب التحرير يف االعتبار، حاملة معه تحدرِّ

دة مسبقة للتحرير رشوط قطاعية محدَّ

إنَّ الرشوط املسبقة أليرِّ تحرير ناجح يف القطاعات الخدميَّة تختلف عىل نحو كبري يف ما بينها. فالتكوين املؤسيس الذي يحكم كل 
قطاع خدمي يعنيرِّ إىل حدٍّ كبري جاهزيته للتحرير. مثالً، يف حالة االستقرار االقتصادي الكيل )املاكروي( للقطاع املايل تبقى القواعد 
الة عنرًصا رضوريًّا للتحرير الناجح.  الرئيسية التي تحكم أداء البنوك وتنفيذ التنظيامت االحرتازية )prudential regulations( الفعَّ
ومثل هذه الرشوط املسبقة تختلف يف حالة تحرير النقل مثالً، وهو القطاع الذي يتطلَّب نوًعا آخر من اطر العمل املؤسسية املالمئة. 
د بنوعية القطاع وهي متصلة بصورة رئيسية بالتنظيامت. وهذا اختالف  وبكالم آخر، إنَّ الرشوط املسبقة لتحرير الخدمات تتحدَّ

كبري ورئييس بني تحرير السلع والخدمات، حيث قد ال يكون لهذا البُعد املؤسيس وخصوصية القطاع دور كبري يف القطاع السلعي.

التحرير يف خطوات

إنَّ االنتقال نحو التحرير ميكن أن يُجرى عىل مراحل، مع تعزيز التنافس وغياب أي متييز غري رضوري إزاء امللكية األجنبية، باعتبار 
ين حاسمني يف عملية التحرير. وينبغي رسم التوازن بدقة وحذر بني الجانبني املذكورين. فإذا ُسمح للملكية  هذين العنرصين متغريرِّ
األجنبية فقط فقد تُضيَّع املكاسب الناجمة من الكفاءة، يف حني أنه إذا روعي التنافس وحده يف غياب املنظم املستقل ذي الكفاءة 

فان ذلك أيضا ليس ضامن كاىف لتحقيق الكفاءة.36.

اختيار القطاعات والصيغ

مثَّة مسألة مرتبطة أخرى، وهي مركزية بالنسبة إىل أيرِّ اسرتاتيجية لتحرير التجارة يف الخدمات تتعامل مع اختيار القطاعات التي 
ال. هل هناك أيُّ أولويَّات ينبغي أخذها بعني االعتبار،  ينبغي تقدميها أوالً للتحرير، بغضرِّ النظر عن وجود إطار عمل تنظيمي فعَّ

36 Hodge, James )2002(, » Liberalization of trade in services in developing countries«, in Bernard Hoekman, AadityaMattoo, and Philip English )eds.( 
Development, trade and the WTO: A handbook, Washington D.C.: World Bank and Oxford University Press.
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وعىل أي أساس؟ هناك معايري مختلفة يُجرى االختيار عىل أساسها. مثالً، ميكن أن يكون تركيز محاوالت التحرير عىل الخدمات التي 
دة يرغب البلد يف تعزيزها )كالخدمات  ا قطاعات محدَّ ا ُمدَخالت وسيطة لبقية االقتصاد )كقطاعي النقل واالتصاالت(، وإمَّ ن إمَّ تؤمرِّ
ا عىل قطاعات أدَّت الحامية فيها إىل كلفة الالكفاءة عىل املجتمع )كالتأمني والنقل(. كام يتطلب  السياحية والحاسوبية واملهنية(، وإمَّ
تحرير التجارة يف الخدمات، أيًضا، تحديد اختيار صيغ العرض والحواجز التي ينبغي إزالتها، وهذه مسألة تختلف بحسب القطاعات، 
للتجارة يف  ة  العامَّ “االتفاقية  ن  بعناية. هذا، وتتضمَّ االعتبار  تؤخذ يف  أن  ة يجب  تنظيمية عدَّ إجراءات  يجر وراءه  أنه  فضالً عن 
الخدمات” -الصادرة عن “منظمة التجارة العاملية”- يف قواعدها انعكاًسا لطبيعة القطاعات الخدميَّة واملرونات املطلوبة من حيث 

تحريرها، إذ تعرف بالتحرير التدريجي عىل مدى مراحل التفاوض.

يف هذا الصدد، من املهم أن نذكر اهمية مسألة تحديد واجراء االلتزامات )scheduling process( يف أي اتفاقية لتجارة الخدمات، 
ة للتجارة يف الخدمات. وهذا بالرغم  نة أو ملحقة باالتفاقية العامَّ وأن نالحظ أنه ليس مثَّة توجيهات متعلقة بهذه العملية مضمَّ
من حقيقة أنَّ جداول االلتزامات قد استخدمت ألغراٍض تأويلية )تفسريية( يف اطار معالجة عدد من القضايا التي عرضت عىل الية 
ة للتجارة يف الخدمات بنيَّ حتى اآلن أنَّ  فض النزاعات يف “منظمة التجارة العاملية”. والواقع أنَّ النزاعات ذات الصلة باالتفاقية العامَّ
مجال التأويل الرئييس يبدأ من برامج التزامات البلدان األعضاء37. كام ينبغي إجراء تحديد دقيق للقطاعات التي سيُلتزم بها بحسب 
ة للتجارة يف الخدمات” أو بحسب أيرِّ اتفاقية تجارة تفضيلية أخرى، فضالً عن املراحل التي سيجري خاللها تحرير  “االتفاقية العامَّ
د لبامج االلتزامات والتنظيامت التي يريد بلٌد ما حفظ حقه يف  القطاعات، باإلضافة إىل رضورة القيام بتصنيف دقيق وحذر ومحدَّ

د حجم االلتزامات ومداها. استخدامها، وهو أمر بالغ األهمية ألن هذا السياق يحدرِّ

التجارة  ”منظمة  اطار  يف  الجارية  املفاوضات  التجارة؛  قانون  خالل  من  املحلية  التنظيامت  تصنيف   .III
العاملية“

يتم تأطري التنظيامت املحلية وفق قوانني التجارة بغية الحؤول دون بروز حواجز أمام التجارة يف الخدمات ومنع نشوء مزيد من 
التنظيامت التي تشكرِّل أعباء غري رضورية، سعيًا إىل وضع تنظيامت أقل تشويًها للتجارة. وتُستهَدُف التنظيامت التمييزية من خالل 
الخاصة  البنود  أم تحت  الخدمات”،  للتجارة يف  ة  العامَّ “االتفاقية  أكانت مندرجًة تحت  الخدمات،  للتجارة يف  املوضوعة  القواعد 
بالخدمات يف أيٍّ من اتفاقيات التجارة التفضيلية )أنظر اإلطار 1 املتعلق بتأطري التنظيامت املحلية وفق اتفاقيات التجارة التفضيلية(. 

ميكن لبلد ما أن يحدد حجم االلتزامات القطاعية أو يضيرِّقه، وذلك من خالل إضافته فئات جزئية )disaggregated categories(تحت تصنيف املنتجات املركزي   37
.)Central Product Classification, CPC(
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ة للتجارة يف الخدمات” بتنظيامت متيرِّز ضد األجانب، سواٌء أكان ذلك من خالل القيود الكمية أمام  وال تسمح قواعد “االتفاقية العامَّ
ة للتجارة يف الخدمات”، املتعلقة بالنفاذ إىل األسواق(،  دخول املوررِّدين األجانب إىل السوق )أنظر املادة XVI من “االتفاقية العامَّ
ل رشوط املنافسة لصالح املوررِّدين املحليني وموررِّدي الخدمات )أنظر املادة XVII من االتفاقية  أو من خالل اإلجراءات التي تعدرِّ
يتَّصل  ما  يف  كهذه،  إجراءات  يتَّخذ  الذي  العاملية”  التجارة  “منظمة  العضو يف  البلد  وعىل  الوطنية(.  باملعاملة  املتعلقة  املذكورة، 
ة، أن يحفظ حقه املسبق بالقيام بذلك يف جدول التزاماته. عىل سبيل املثال،  بالقطاعات التي التزم بها وفق مندرجات االتفاقية العامَّ
إنَّ التنظيامت التي متيرِّز بني كلٍّ من موررِّدي الخدمات املحليني واألجانب يف القطاعات التي برمجها بلٌد ما، وفق مندرجات “االتفاقية 
ة لتجارة الخدمات”، تُعتب غري قانونية بحسب قانون “منظمة التجارة العاملية”، إال إذا احتفظت حكومته بحقها يف استخدامها  العامَّ

ظات يف برامج التزاماتها38. وبرمجتها باعتبارها تحفُّ

ة للتجارة يف الخدمات” إطار عمل قانوين جديد يقوم عىل  ة للرسوم والتجارة«)GATT(، فقد أدخل مفاِوضو “االتفاقية العامَّ 38  خالًفا لطبيعة »االتفاقيةالعامَّ
املعاملة  السوق والتزامات  الوصول إىل  العاملية”  التجارة  املقاربة ُيبمج أعضاء “منظمة  االلتزامات. ووفق هذه  مقاربة هجينة تدمج ضمنها وسيلتي إجراء 
الوطنية يف مختلف القطاعات ويف القطاعات الفرعية عىل أساس مقاربة إيجابية تسمح باختيار ما ينبغي وما ال ينبغي تضمينه يف برامج التزاماتهم. ومن ناحية 
ظاتهم عىل الوصول إىل السوق وعىل املعاملة الوطنية وإضافتها إىل برامج التزاماتهم عىل أساس املقاربة السلبية، حيث  أخرى، ميكن لألعضاء أن يختاروا تحفُّ

ميكن اعتبار كلرِّ ما مل يبمجوه غري قانوين وفق قانون “منظمة التجارة العاملية. للمزيد من املعلومات عن هذه املسألة راجع:
Marchetti A. Juan and Mavroidis C. Petros )2004(. ”What are the Main Challenges for the GATS Framework? Don’t Talk about Revolution“. European Business 

Organization Law Review.
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االطار )1(: معالجة التنظيامت الوطنية يف اطار اتفاقيات للتجارة التفضيلية
م، يف الوقت نفسه، مزيًدا من التصنيفات تتجاوز ما  تتعامل عدة اتفاقيات للتجارة التفضيلية مع التنظيامت، مع أنها ال تقدرِّ

ة للتجارة يف الخدمات”. ففي املجاالت التي ال توجد فيها قواعد لـ “منظمة التجارة العاملية”  هو قائم تحت “االتفاقية العامَّ

أو هي قواعد منقوصة ، كالحاميات وإعانات الدعم املايل واملشرتيات، فضالً عن التنظيامت املحلية، فإنَّ اتفاقيات التجارة 

بعض  تغطي  التي  اآلسيوية  التفضيلية  التجارة  اتفاقيات  البحث يف  بنيَّ  فقد  اإلضافات)*(.  نوع من  أيَّ  م  تقدرِّ ال  التفضيلية 

القطاعات الخدمية الرئيسية )كالعمل املرصيف والتوزيع واملرافئ واملهن واالتصاالت والنقل الجوي وتوليد الكهرباء( أنَّ هذه 

االتفاقيات التي تغطي الخدمات تركرِّز عىل الحواجز التجارية الخدمية األقل أهمية، وال تتعامل مع السياسات التي تؤدي اىل 

ا اتفاقيات التجارة التفضيلية  رفع األسعار فوق التكاليف. يتم تطبيق هذه السياسات عىل جميع املوررِّدين أيًّا كان منشأهم. أمَّ

األخرى التي يرورِّج لها االتحاد األورويب فتحاول تصنيف التنظيامت التي يعتبها قطاع األعامل األورويب عىل أنها حواجز، 

ا اتفاقيات التجارة التفضيلية  وذلك من خالل فقرات تتطلَّب من التنظيامت املحلية أن تكون “أقل تشويًها للتجارة”)**(. وأمَّ

التي وقَّعتها الواليات املتحدة فتشمل فصالً كامالً عن الشفافية يرعى نرش القوانني والتنظيامت واإلجراءات والتدابري اإلدارية 

الحاكمة وإشعار املعلومات وتوفريها واملراجعة واملقاضاة ومكافحة الفساد.

)*(Hoekman, Bernard and Mattoo, Aaditya )2011(, ”Services Trade Liberalization and Regulatory Reform; Re-invigorating International Cooperation“ 

World Bank Policy Research Working Paper, No. 5517. Washington, D.C.: World Bank.
)**( European Public Health Alliance. How does European trade policy impact on public health? Webpage: http://www.epha.org/a/4023 )last visited on 

October 25th 2011(.

التفاوض بشأن  التنظيامت تكتسب اهمية كبرية يف  قطاع الخدمات، فهي تكتسب أهمية كبرية كذلك يف مجال  وبالنظر إىل أنَّ 
ة الكثري من السجال الذي يتناول عالقة تحرير  ة للتجارة يف الخدمات«. فثمَّ االلتزامات الوطنية املنصوص عليها يف »االتفاقية العامَّ
ته سكرتارية »منظمة التجارة  الخدمات بفعل االتفاقية املذكورة وإزالة تنظيم قطاع الخدمات. ويكرر الدليل اإلرشادي -الذي أعدَّ
ة للتجارة يف الخدمات«39- أنه ما من يشء يف هذه االتفاقية “ميكنه أن يُجب  العاملية« يف عام 2001 واملتعلق بـ »االتفاقية العامَّ
الحكومات عىل التضحية بأي مستوى معقول من التنظيامت التقنية أو التجارية” ]أنظر اإلطار 2 يف ما يتعلق بـ “الحق يف التنظيم”[، 
ت  فيام تفرض االتفاقية نفسها “عوائق عىل استخدام متطلَّبات تقييدية أو متييزية غري رضورية يف القطاعات املجدولة”40. وكام فرسَّ

39  WTO Secretariat )2001(, Guide to the GATS: An overview of issues for further liberalization of trade in services ed. London:  Kluwer Law International.

40  Guide to GATS )ibid.(; pages 5 and 6.
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د يف االتفاقية، وال قيًدا  “منظمة التجارة العاملية )2010(41، فإنَّ “اإلجراءات التي ال تشكرِّل قيًدا عىل النفاذ إىل األسواق، كام هو محدَّ
ة للتجارة يف الخدمات”42. عىل املعاملة الوطنية، تقع ضمن مجال التنظيامت التي يُضَمُن تطبيقها ومامرستها من قبل االتفاقية العامَّ

االطار )2(: ”الحق يف التنظيم“ وفق اتفاقية الجاتس

ة للتجارة يف الخدمات” التي تعرتف مبا ييل: “حق البلدان األعضاء يف  مة “االتفاقية العامَّ ٌن يف مقدرِّ إنَّ “الحق يف التنظيم” مضمَّ

التنظيم وإدخال تنظيامت جديدة عىل عرض الخدمات ضمن أراضيها بغية تحقيق أهداف السياسة الوطنية”. وتتم االشارة 

أيًضا اىل “الالمتاثالت املوجودة يف ما يتعلق بدرجة وضع تنظيامت الخدمات يف بلدان مختلفة، )و( حاجة البلدان النامية 

دة ملامرسة هذا الحق”. املحدَّ

ة للتجارة يف الخدمات »منت القواعد الوطنية التي تنظِّم لتوفري الخدمات  تتضمن التنظيامت املحلية وفق مندرجات االتفاقية العامَّ
يف الدول املُضيفة عىل أساس المتييزي ، وقد مييِّز بعضها يف الواقع ضد املورِّدين األجانب،  وبالتايل يندرجون تحت املادة املتعلقة 
باملعاملة الوطنية طاملا هي تشمل التمييز يف الواقع، وذكل يف حال ال تتمتَّع اإلجراءات قيد التساؤل بُبعد مصلحي عام مهم”43. وقد 
تشمل هذه التنظيامت رخًصا وتفويضات ومعايري تقنية وعضوية يف املنظامت املهنية والتجارية، ومواصفات الدولة املضيفة وقواعد 
احرتازية وتنافًسا لغويًّا وإجراءات بيئية ومتطلَّبات تدريبية، باإلضافة إىل أمور أخرى. وهي غالبًا ما تكون متصلة بعضها ببعض، 
بحيث يعتمد واحدها عىل اآلخر، كامتالك مواصفات الدولة املُضيفة كرشٍط رضوريٍّ للعضوية يف املنظامت املهنيَّة )االخرية تكون 

ة. رشط يجب مراعته كذلك(. كام أنها تعتب، أيًضا، متعلقة بالسياسات العامَّ

41  World Trade Organization )WTO( )2010(, »Financial Services«, Background Note by the Secretariat, S/C/W/312, S/FIN/W/73 3 February 2010.

ة للتجارة يف الخدمات« عىل ما ييل: »االعرتاف بحق البلدان األعضاء يف التنظيم وإدخال تنظيامت جديدة تتعلق  مة »االتفاقية العامَّ يتنص املادة الرابعة من مقدرِّ  42
بعرض الخدمات ضمن أراضيها بغية تحقيق أهداف السياسة الوطنية...«.

43  ”body of national rules that regulate on a non-discriminatory basis the provision of services in the host states, some 
of which may discriminate in fact against foreign providers, in which case they come under the rubric of national 
treatment as long as it extends to discrimination in fact and the measures in question do not have an important public 
interest dimension” ; Raworth, Phillip Marc )2005(, pages 15 and 26; Trade in Services: global regulations and the 
impact on key services sectors; Dobbs Ferry New York.: Oceana Publications, cop.

الحظ املؤلفون أنَّ األمور التي تقع تحت التنظيم املحيل تشمل تلك التي ُصنرِّفت تحت التمييز واقًعا؛ أو حيث ال تكون، يف الواقع، لصالح املوررِّد األجنبي.
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ة للتجارة يف الخدمات” التنظيامت املحلية املُدرجة تحت “االتفاقية العامَّ

ة للتجارة يف الخدمات” مع التنظيامت املحلية من خالل مادتها الرابعة، التي تُعنى بتأطرياإلجراءات  تتعامل “اتفاقية التجارة العامَّ
التي تُجرى  القطاعات  التجارة يف الخدمات. ففي  التنظيمية املحلية الالمتييزية بهدف الحؤول دون نشوء حواجز الجمركية أمام 
أعضاء  قبل  من  الخدمات  يف  بالتجارة  تؤثر  التي  اإلجراءات  كلُّ  تُدار  أن  ضامن  إىل  الرابعة  املادة  تسعى  دة  محدَّ التزامات  فيها 
“منظمة التجارة العاملية” “بطريقة معقولة وموضوعية وبتجرُّد”44. تتضمن الفقرة الفرعية )VI( من املادة الرابعة من “االتفاقية 
املواصفات  ذلك  يف  مبا  املحلية،  بالتنظيامت  متعلق   )  negotiations mandate( تفاوضيًّا  تفويًضا  الخدمات”  يف  للتجارة  ة  العامَّ
التقنية  املعايري  إىل  باإلضافة   )Licensing requirements and procedures( واإلجراءات  الرتخيص  ورشوط   )qualifications(
)technical standards (45. ترعى هذه املادة تفويض “مجلس التجارة يف الخدمات” ليضع أي تأطريات رضورية ترمي إىل ضامن أن 
تكون الرشوط واملتطلَّبات املتصلة بتلك اإلجراءات )من بني أمور أخرى(: )أ( قامئًة عىل معايري موضوعية وشفافة، كالجدارة ]األهلية[ 
والقدرة عىل عرض الخدمة؛ )ب( غري مشكرِّلة عبئًا غري رضوري عىل ضامن جودة الخدمة ونوعيتها؛ و)ج( غري مشكرِّلة يف حد ذاتها 

قيًدا عىل عرض الخدمة يف حالة اإلجراءات الرتخيصية.

ة للتجارة يف الخدمات” –فضالً عن املبادرات الفردية التي قامت بها الحكومات لتحرير التجارة يف الخدمات-  بيد أنَّ “االتفاقية العامَّ
تعرتف بأهمية التنظيامت وبرضورة وضعها46. واالفرتاض األسايس املتمحور حول التنظيامت املحلية هو يف أنَّها ينبغي أن تُتَّبع طاملا 
ل إىل أهداف السياسة العامة الرشعية، حتَّى ولو أمكنها أن تشكرِّل عبئًا كبريًا عىل التجارة الدولية بإزاء  هي المتييزية ورضورية للتوصُّ

املنافع الناجمة عن التنظيم املحيل47.

ة للتجارة يف الخدمات« أنظر املادة 4 )1( من »االتفاقية العامَّ  44

 ‘Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations’,[ 1991 لعام )Dunkle( »45  رأى نص »دانكل
ب األطراف أن تلبي  MTN.TNC/W/FA, 20 December 1991[ يف ما يتعلق بالتنظيامت املحلية قاعدة مبارشة ُملزَِمة، حيث تنص عىل ما ييل: “قد تتطلَّ
بات يجب أن تكون مبنية عىل معايري موضوعية، كالجدارة واألهلية  نة. ومثل هذه املتطلَّ د الخدمات تنظيامت أو معايري أو مواصفات معيَّ الخدمات أو مورِّ
ي كل التنظيامت يف كل  والقدرة عىل توفري مثل هذه الخدمات، بحيث أال تكون عبًئا يتجاوز ما هو رضوري لتحقيق أهداف السياسة الوطنية«، التي تغطرِّ

القطاعات، وليس فقط القطاعات امللتزَم بها. موثَّق يف:
DelimatsisPanagiotis )2006a(; “Due Process and ‘Good’ Regulation Embedded in the GATS – Disciplining Regulatory Behaviour in Services Through Article VI 

of GATS”; page 36; Journal of International Economic Law 10)1(.

يف هذا السياق من املفاوضات املرعية باملادة )VI )4، كرَّرت البلدان النامية أنها تعتب “الحق يف التنظيم” مبدأ أساسيًّا. وقد متفصل هذا املوقف يف مرشوعات   46
اقرتاحات متنوعة تقدمت بها “مجموعة االقتصادات الصغرية والضعيفة” واملجموعة األفريقية والبازيل.

47 Delimatsis, Panagiotis )2006b(, page 204; »Necessity, Transparency, and Regulatory Diversity in Trade in Services; An Analysis of Article VI GATS« unpublished 
doctoral  thesis presented to University of Neuchatel.
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بعض املبادئ الرئيسية الراعية لتأطري التنظيامت املحلية

هناك عدٌد كبري من املبادئ التي يتم نقاشها يف اطار الجهود اآليلة إىل تأطري التنظيامت املحلية، التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند 
إجراء أيرِّ إصالح تنظيمي. كام يسعى قانون التجارة إىل ضامن أن تكون هذه التنظيامت المتييزية وقابلة للتنفيذ. ومن بني املبادئ 
ة املرتبطة بهذه األهداف ما ييل: الشفافية، املصداقيَّة، املعايري املوضوعية القامئة عىل األداء، وثاقة الصلة )relevance(، ما قبل  العامَّ
التأسيس )التوقُّعيَّة(، الرضورة. وتبقى هذه التأطريات الضابطة، التي يجري  التفاوض عليها يف “منظمة التجارة العاملية”، غامضة 
دة. ففيام ميكن أن تكون قد استخدمت يف اطار قانون املنظمة املذكورة أو إطار قانوين آخر، فإنَّ مصطلحات “الشفافية”  وغري محدَّ
و”ما قبل التأسيس” و”املوضوعية و”وثاقة الصلة ال تحمل تفسريًا متجانًسا ومل يتم اختبارها وفق قانون منظمة التجارة العاملية حتى 
اآلن. واالفتقار إىل تحديد واضح واسع النطاق ومتََّفق عليه لهذه النصوص يعطي الية فضرِّ النزاعات يف “منظمة التجارة العاملية” 

املساحة لتفسري هذه املبادئ يف املستقبل، مام قد يؤثر عىل اإلجراءات الوقائية التي تحميحق الدول األعضاء “يف التنظيم”.

أما كيفية تحقيق هذه املبادئ فهذا شأن يجب أن يقررِّره كل بلد من البلدان العربية، مع األخذ يف االعتبار خصوصية كل قطاع 
خدمي والظروف السائدة، مبا يف ذلك -عىل سبيل املثال ال الحرص- التنمية واالهتاممات االقتصادية واالجتامعية، فضالً عن القدرات 
سية واملالية. وتعاقبية مثل هذه اإلصالحات عامل حاسم يف تحديد املُخَرج من عملية التحرير. وعىل اإلجامل، ينبغي عىل الدول  املؤسَّ

أن تقورِّم أطر التنظيامت املحلية يف ضوء تأثريها عىل “الحق يف التنظيم”.

ة للتجارة يف الخدمات” ما ييل: تشمل املبادئ املروَّج لها يف املفاوضات بشأن التنظيامت املحلية وفق مندرجات “االتفاقية العامَّ

الشفافية

م انعدام  تضطلع الشفافية48 بدور مهم يف الحيلولة دون الحواجز غري الرضورية أمام النفاذ يف مختلف القطاعات الخدمية. يُضخرِّ
الشفافية أثر املعلومات غري املتناظرة، وميكنه بالتايل أن يحول دون دخول املنتجني املحتملني إىل السوق، األمر الذي يؤدرِّي إىل خسارة 
لة  الرفاهية بالنسبة إىل املستهلكني. عالوة عىل ذلك، يزيد انعدام الشفافية احتامل الفساد والسعي إىل الريعية. ومن األجزاء املكمرِّ
يعطى   أن  ن  تتضمَّ والتنظيامت  القوانني  إدارة  العملية يف  فهذه   .)due process( السليم  املسار  توفر  الشفافية  تعزيز  أجزاء  من 
املعنيني املتأثرين بقوانني الحكومة وتنظيامته الفرصة للتشاور مع الحكومة عىل تفسري التنظيامت التي تؤثر عليهم وتطبيقها،اللجوء 

ة للتجارة يف الخدمات ُتعنى بصورة رئيسية بشفافية القواعد املحلية )أي القوانني والتنظيامت( التي ترعى التجارة يف الخدمات  املادة III من “االتفاقية العامَّ  48
ضمن إطار القضاء الوطني للبلدان األعضاء يف “االتفاقية”. أما نحن فنتعاطى، هنا، مع “الشفافية” مبعناها االقتصادي-السيايس األوسع.
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إىل الهيئات اإلدارية والقضائية املالمئة والحصول عىل استجابة حيال مطالب متعلقة بالقرارات التنظيمية49. ويف هذا الصدد، قد 
يكون من املفيد النظر بامكانية إنشاء هيئة مسؤولة )ميكن أن تكون حكومية أو شبه حكومية( تعمل عىل ضامن حقوق املوررِّدين 
الخدميني للوصول إىل املعلومات. كام ميكن ملثل هذه الهيئة أن مُتنح بالقانون حق التشاور مع الحكومة عند الحاجة، يف ما يتعلق 
بتصميم إطار العمل التنظيمي الحكومي وتعديله. وإنَّ إنشاء مثل هذه الهيئة املقرتحة ميكنه أن يعزز الشفافية يف عملية صياغة 
السياسات والتنظيامت، بدالً من االعتامد عىل مبادرات خاصة ملامرسة الضغط والتأثري يف قرارات الحكومة. كام تتطلَّب الشفافية، 

أيًضا، وجود منظرِّم مستقل، وهو ما يغيب يف أكرثية البلدان العربية.

“منظمة  أعضاء  يُطلَب مبوجبه من  ا،  عامًّ الخدمات موجبًا  للتجارة يف  ة  العامَّ االتفاقية  )4( من   III املادة  الشفافية يف  بند  يُعتب 
ة التي تُناقش  التجارة العاملية”، عىل سبيل املثال، تحديد نقاط تواصل وتوفري معلومات . فالشفافية هي من بني املوجبات العامَّ
يف إطار العمل املتعلق بتأطري التنظيامت املحلية ضمن االتفاقية املذكورة، كام يوجد يف صدده اختالفات ووجهات نظر متباعدة 
يف املفاوضات. فاملفاوضات بشأن شفافية التنظيامت املحلية تغطي املعنيني الحكوميني وغري الحكوميني، حيث يُطلَب من الدول 
األعضاء يف “منظمة التجارة العاملية” أن يضمنوا الشفافية القصوى للعمليات ذات الصلة املرتبطة بوضع املعايري املحلية والدولية 
وتطبيقها من قبل هيئات غري حكومية. أما الشفافية يف ما يتعلق باملعايري الطوعية فيمكن أن تنطبق عىل تطبيق املعايري من قبل 
الهيئات غري الحكومية، أو إذا طبَّق العضو املعايري التي طوَّرتها هيئات غري حكومية. وقد يكون لذلك تداعيات كبرية عىل أعضاء 
“منظمة التجارة العاملية”، والسيرِّام عىل البلدان النامية بصورة رئيسية. فهذه األخرية غالبًا ما تكون قلقة حيال عملية تطوير املعايري 

الطوعية من قبل هيئاٌت متعددة األطراف قد يؤثرِّر يف القدرة عىل عرض الخدمات، وبالتحديد بالنسبة إىل صغار موررِّديها50.

كام يُرجع إىل الشفافية، أيًضا، يف فصول منفصلة من عدد كبري من اتفاقيات التجارية التفضيلية، كتلك التي تفاوض عليها الواليات 
املتحدة. فالبلدان النامية تسعى إىل ربط مستوى موجبات “الشفافية” املتَّخذة مبستوى قدراتها املؤسسية وبالجدوى املالية واإلدارية 
ة وبـ “الحق يف التنظيم”51. وهذا يُعتب انعكاًسا للمعاملة الخاصة والتفضيلية املضمونة للبلدان  والتقنية، وبأهداف السياسة العامَّ

النامية وفق قانون “منظمة التجارة العاملية”.

املصداقيَّة
تُعتب “مصداقيَّة” التنظيامت مبدأ أساسيًّا يُعالج نوعني رئيسيَّني من الحاالت اإلشكاليَّة: أ( يف حالة وجود غموض كبري حيال السياسة، 
49 Feketekuty, Geza )2000(, » Regulatory reform and trade liberalization in services« in Pierre Sauvé, and Robert M. Stern )eds.(  GATS 2000: New 

directions in services trade liberalization,  USA: Center for Business and Government )Harvard University( and Brookings Institution Press.

50 Howse, Robert; ”A New Device for Creating International Legal Normativity, the WTO Technical Barriers to Trade Agreement and International Standards«, 
Michigan:  University of Michigan Law School.

51 South Center )2011(, »Domestic Regulations of the Services Sector; Analysis of the Draft Negotiation Text«, available at: www.southcentre.org
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فسيؤثر عىل االستثامرات ، وسيُطالُِب موررِّدو الخدمات بُجَعالة )premium( عىل عائدات رساميلهم؛ ب( يف حالة إمكان التأثري يف 
السياسة مبا يخدم مصلحتهم. وللمصداقيَّة  للتالعب بخيارات  اسرتاتيجي  الخدمات عىل نحو  ة، قد يترصَّف موررِّدو  العامَّ السياسة 
التأكيد لهم أنَّ اإلصالحات املستقبلية  يُنَقلَب عليها؛ فيام يقوم ثانيهام يف  بُعدان: أولهام إقناع العمالء أنَّ اإلصالحات الراهنة لن 

ل للمصداقيَّة. ستُجرى. واملصداقية هي أكرث شموالً من التكهُّنيَّة )predictability(، التي هي عنرص مكمرِّ

ة للتجارة يف الخدمات” وبني  وهكذا، يحاجج البعض بأنَّ مثَّة فجوة واسعة بني التزامات التي تتخذها الدول يف اطار “االتفاقية العامَّ
الوضع يف البلدان، مامَّ ميكنه أن يكون ذا تأثري سلبي عىل مصداقية اإلصالحات او االلتزامات. فهم يحاججون من أجل أن تكون هناك 
ة للتجارة يف الخدمات” تعكس الوضع القائم، أو يجري عىل األقل تعديل االلتزامات املوجودة  التزامات جديدة يف “االتفاقية العامَّ
ة للتجارة يف الخدمات  مبا يعكس الوضع القائم. ومن وجهة النظر هذه قال “ماتُّو” )Mattoo, 2002( إنَّ “استخدام االتفاقية العامَّ
“أنواع الرشوط والقيود عىل  القطاعات”، وإنَّ  لآلمال يف بعض  التحريرية كان مخيرِّبًا  البامج  املصداقية عىل  آلية إلضفاء  بوصفها 
الوصول إىل السوق واملعاملة الوطنية يف البامج الوطنية ال تعكس بالرضورة املامرسة الحقيقية. مام يؤدي اىل قدٌر أقل من الشفافية 
ملوردي الخدمات وقدر أقل من الوضوح القانوين واالقتصادي يف ما يتعلق بالوصول إىل السوق”. تؤثر هذه الحجج عىل النقاشات 
الدائرة حول تأطري التنظيامت املحلية، وخصوًصا عندما يُتذرَّع بأنَّ حق الحكومات يف التنظيم وتغيري أطر العمل التنظيمية -استناًدا 
ة- يُضِعفان املصداقيَّة. وال شكَّ أنَّ موازنة الهدفني من دون التأثري يف حق األعضاء يف التنظيم  إىل جملٍة من أهداف املصلحة العامَّ

يًا. يشكرِّل تحدرِّ

ما قبل التأسيس

مبدأ “ما قبل التأسيس” يرتبط بالتكهُّنيَّة والوضوح )فضالً عن املصداقية(، وهو مسألة تحت النقاش فيام يتعلق بالتنظيامت املحلية 
ة للتجارة يف الخدمات”، وكذلك يف اتفاقيات التجارة التفضيلية. فهذا املبدأ يتعامل مع تطبيق التنظيامت  الواردة يف “االتفاقية العامَّ
املذكورة، كطلب الرتخيص لتقديم خدمة ما عىل سبيل املثال. ويعتب بعض املفاوضون أنَّ ما يُقصد بـ “ما قبل التأسيس” هو ضامن 
أنَّ أيَّ طلٍب لرخصة مرتبطة بتوريد خدمٍة ما، سيتم وفق الرشوط القامئة وقت تقديم طلب الرخصة ، مبا يخدم التكهُّنيَّة واملصداقية؛ 
فيام يرى آخرون أنَّ “ما قبل التأسيس” يجب أال يحول دون القدرة عىل تعديل الرشوط املتعلقة بالتنظيامت القامئة يف مجال الخدمة 

املعنية ما بعد أن مُتنح الرخصة52.

وميكن االشارة اىل أنَّ النظم القانونية املختلفة تلتقط الهموم الرئيسية املعبَّ عنها مبصطلح “ما قبل التأسيس” من خالل مفاهيم 
52 Informal Note by the Chairperson of the Working Party on Domestic Regulations, entitled ”Disciplines on Domestic Regulation Pursuant to GATS Article 

VI:4“, Room Document )14 March 2010(, paragraph 86- on file with the author.
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مختلفة، كمبادئ “الالارتجاعية” )“non-retroactivity”( و”التوقُّعات الرشعية” )“legitimate expectations”(53. فإذا ُربط “ما 
يسبق  نحٍو  عىل  واملتطلَّبات  الرشوط  كل  عندئٍذ  تُبنى  أن  ذلك، وجب  يعني  بأنه  وفرُسرِّ  الرشعية”  “التوقُّعات  بـ  التأسيس”  قبل 
طلبات الرخص أو تجديدها. وقد يبدو هذا مناِقًضا لالعرتاف بالحق يف إدخال تنظيامت جديدة54. وليك توجد التوقُّعات الرشعية، 
دة وخاصة تُعطى بشكل عادي. وهكذا، فإنَّ هذا التفسري قد يحدُّ من  فهذا يعني أنَّ فائدة ما سيُحَصل عليها من ضامنات محدَّ
التنظيامت ويقيدها بتلك القامئة أو املبمجة. ومبا أنَّ التنظيامت التي تعالجها املادة VI )4( هي المتييزية وغري خاضعة للتنصيص 
يف جدول التزامات الدول، فقد تكون هذه املقاربة منطوية عىل خطر تقييد التنظيامت التي ال تتعارض مع قانون املنظمة اىل تلك 
القامئة يف وقت تنفيذ هذا املبدأ. ويف أوقات األزمات، مثالً، لن تكون البلدان األعضاء يف “منظمة التجارة العاملية” قادرة عىل اترِّخاذ 
إجراءات عاجلة أو طارئة. ويف مثل هذه الحاالت قد تحتاج البلدان األعضاء إىل محاولة االستفادة من الفقرة االستثنائية املندرجة 
ة للتجارة يف الخدمات” )أي املادة XIV منها( بغية إدخال تنظيم محيل المتييزي. ومن ناحية أخرى، إذا كان  تحت “االتفاقية العامَّ
“ما قبل التأسيس” يُربط مبفهوم “الالارتجاعية” –الذي يعني الفرتة التي سبقت تطبيق حكومة ما تغيريًا يف القانون، وأنَّ التنظيامت 
الجديدة ستؤثرِّر فقط يف األعامل املستقبلية- عندئٍذ سيبقى هذا املفهوم منسجاًم مع مامرسة العديد من البلدان األعضاء يف “منظمة 

التجارة العاملية”55.

وهكذا، فإنَّ مثَّة رضورة لتوضيح مبدأ “ما قبل التأسيس” بغية تحديده باملجال اإلجرايئ مام  يضمن قدرة أعضاء “منظمة التجارة 
العاملية” عىل إدخال تعديالت جوهرية وإجرائية عىل اإلجراءات التنظيمية عند الحاجة.

املعايري املوضوعية املتعلقة باألداء

يفرتض عادة أن النظام التنظيمي يجدر به أن يحقرِّق هدفه االجتامعي املُراد، يف حني أنه من األقل ترجيًحا أن يفرض أعباء عىل األداء 
االقتصادي إذا كانت فقراته وتنفيذه قامئة عىل معايري موضوعية قابلة للقياس عىل أساس األداء. وهذا بدوره يساعد عىل اإلقالل من 

53 WTO )2009(, »Draft annotated text of negotiations on domestic regulations«, available atwww.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=106851

54 South Center )2010(; ”Preliminary Analysis of the WPDR Chair’s Annotated Text on GATS Domestic Regulation Disciplines“, paragraph 25. This right is 
specifically articulated in paragraph 3 of the disciplines on the recognition of the ‘right to regulate’.

55 Robert Stumberg )2010(,”GATS Negotiations on Domestic Regulations“, page 5; Harrison Institute for Public Law, Georgetown Law, produced 
by Forum on Development and Trade and Heinrich BoellStiftung.

ن تطبيق هذه املبادئ يف املوضوعات القانونية املحلية العديد من الوجوه، فقد يبدو أنه  ُفرسرِّ النص يف رئاسة WPDR)آذار/ مارس 2010( بالقول إنَّه “فيام يتضمَّ
ليس مبدأ معرتًفا به عىل نطاق واسع يشرتط أنه ال ميكن تغيري اإلجراءات أو إيجاد إجراءات خاصة، أو يف سياق التطبيق، بل يسبق وجود التطبيق الخاص. ومثل 

هذه التأويل الحازم ملصطلح “ما قبل التأسيس” قد يقرتح أنه قد يفرض تقييًدا كبريًا عىل حق األعضاء يف تعديل تنظيامتهم” )املقطع 93(.
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ذة عىل أساس معايري اعتباطية )arbitrary( أو عىل أساس رغبات املنظرِّم، فيام ميكن تطبيق تعزيز التنظيامت  حجم التنظيامت املنفَّ
القامئة عىل أساس معيار شفاف وقابل للتكهُّن، وذلك عىل أساس المتييزي حيال جميع املشاركني يف السوق56. هذا، وقد يختلف 

املعيار املوضوعي القائم عىل األداء من قطاع آلخر.

ويُعتب مصطلح “املوضوعيَّة” )“objectivity”(، أيًضا، جزًءا من املفاوضات القامئة يف “منظمة التجارة العاملية” يف صدد التنظيامت 
 Robert( ستامبريغ”  “روبرت  د  حدَّ  ،2007 عام  إىل  تعود  مذكرة  ففي  متعددة.  تحديدات  املصطلح  يحمل  أن  وميكن  املحلية57. 
Stumberg( خمسة معاين محتملة ميكن أن تعطيها “هيئة فضرِّ النزاعات” يف “منظمة التجارة العاملية” ملعيار “املوضوعية” يف أيرِّ 
نزاع محتَمل مستقبالً. وهذه املعاين هي: موضوعية “غري تحكيميَّة”، موضوعية “غري ذاتيَّة”، موضوعية “غري منحازة”، موضوعية 

“وثيقة الصلة بالقدرة عىل أداء الخدمات”، موضوعية “قامئة عىل املعايري الدولية”58.

وقد تنشأ من هذه املعاين البديلة جملة من األبعاد املتناقضة مع أطر العمل التنظيمية القامئة  يف الدول. وبالفعل، فغالبًا ما يوفر 
القانون أو الترشيع حرية الترصف للمنظمني الذين يستخدمون مثل حرية الترصف هذه بطريقة ذاتية. واالعتبارات الذاتية، التي 
تشكرِّل جوهر عملية التنظيم، ميكن أن ترمي إىل املحافظة عىل القيم التاريخية أو الثقافية، أو ميكنها أن تبز يف مجاالت تنمية البُنى 
التحتية وتنمية األرايض، من بني مجاالت أخرى59. وإذا مل تلَق “املوضوعية” توضيًحا يف القواعد املستقبلية، ميكن ينظر اىل مثل هذه 
ة للتجارة يف الخدمات”.  املقاربات الذاتية عىل أنها  تنتهك التنظيامت التي ستقر مستقبال وفق املادة IV )4( من “االتفاقية العامَّ
وبالتايل، ميكن أن تتعرض املعايريالتي قد تقوم عليها التنظيامتاىل التفسري والتأويل من قبلـ “هيئة فضرِّ النزاعات” يف “منظمة التجارة 

العاملية”.

)Relevance( وثاقة الصلة

ة من يفهم من “وثاقة الصلة” أنها تُستخَدم  ليست “وثاقة الصلة” مفهوًما قامئًا أو مختَبًا وفق قانون “منظمة التجارة العاملية”60. مثَّ

56 Feketekuty )2000(, op.cit.
57 Under the mandate of Article VI )4( a, objective criteria is linked to »competence and the ability to supply the service“, which are included 

as illustrative examples. Limiting the objectivity criteria as such gives rise to serious concerns regarding constraining the accepted criteria behind regulatory 
measures to that regulating competence and ability to provide the service.

58 Stumberg: )2010(, op.cit., page 11.

59 Ibid, page 9.

60 Informal Note by the Chairperson of the Working Party on Domestic Regulations, entitled ”Disciplines on Domestic Regulation Pursuant to GATS Article 
VI:4“, Room Document )14 March 2010(- )para. 97(, on file with the author.



103

لتأطري املعايري واملتطلَّبات والرشوط غري ذات الصلة بصورة واضحة. ومثَّة آخرون يرون أنَّ املقصود هو ضامن تقييم املسائل املرتبطة 
.61)exogenous factors( بالتنظيامت من ناحية ضامنها لجودة الخدمة وحامية املستهلك واستثناء العوامل األخرى خارجية املنشأ

ومن الواضح أنَّ الرأي يتفاوت يف ما بني البلدان األعضاء يف “منظمة التجارة العاملية” فيام يتعلق بهذا املوضوع. ففيام يظل األساس 
الذي تقوم عليه “وثاقة الصلة” بحاجة إىل توضيح، فقد يؤدي تأويل معناها عىل نحو واسع إىل احتامالت واسعة لتقييض مجاالت 
كثرية لحرية الترصُّف التنظيمية، مبا يف ذلك الخيارات التنظيمية عىل أساس ثقايف يف ما يتعلق بالعرق والجنوسة. وبالفعل، فإنَّ سياقًا 
كهذا يطرح أسئلة حول الطرف الذي يقررِّر بشأن “وثاقة الصلة” واملعايري املستخدمة للحكم عليها. كام يطرح، أيًضا، أسئلة حول مكان 

األهداف التنموية لتنظيم ما ضمن معايري واعتبارات كهذه.

 IV إنَّ توسيع األمثلة التوضيحية للمعايري التنظيمية مبا يتجاوز “األهلية والقدرة عىل توفري الخدمة” )املنصوص عليها راهًنا يف املادة
ة للتجارة يف الخدمات”(، قد يساعد عىل الحؤول دون تضييق معايري “وثاقة الصلة” التنظيمية لتشمل  )4( )أ( من “االتفاقية العامَّ
فقط تلك املرتبطة بعرض الخدمة62. وهكذا، يجب تحديد وثاقة الصلة بأنها امتداد يتجاوز العوامل الجوهرية للخدمات إىل احتضان 
العوامل خارجية املنشأ )exogenous( لخدمٍة ما63. فهنا، يجب أال يُعتب اإلجراء “االكرث وثاقة الصلة” )most relevant( هو الرابط 

االقل تقييدا للتجارة، بل يجب النظر اىل الرابط ما بني االجراء التنظيمي و وعرض الخدمات واالهداف التنموية املستهدفة منها.

مبدأ “الرضورة” واللغة البديلة األخرى

املحلية64 يف  بالتنظيامت  املتعلقة  القواعد  التفاوض بشأن  للخالفات خالل  إثارة  األكرث  املسألة  استخدام “اختبار الرضورة”  يشكل 
بديلة  أيًضا، من خالل اصطالحية  “الرضورة”،  م  تقدَّ الرضورة”(. كام  “اختبار  اإلطار 3 بخصوص  )أنظر  العاملية”  التجارة  “منظمة 
تُقرتَح تحت القواعد املستقبلية املتعلقة بالتنظيامت املحلية، مبا يف ذلك “”القيود املقنَّعة عىل التجارة”، مصطلح “بأبسط ما أمكن”، 

ُيستخَدُم هذا املفهوم يف قطاع املحاسبة؛ إذا اسُتخدم يف املقطع رقم 20 من األطر املحاسبية )Accountancy Disciplines(، حيث ُأقيم عىل أنَّه “يجب أن ُيحدَّ 
مدى –حجم- التفسريات وأي مقتضيات ومتطلَّبات تأهيلية أخرى مبوضوعات وثيقة الصلة مبا ُيرى من أنشطة تفويضية. فمتطلَّبات األهلية أو الجدارة ميكن أن 

 )document S/L/64 adopted on 14 December 1998(.”تشمل التعليم واالختبارات والتدريب العميل التطبيقي والخبة واملهارات اللغوية
61 Informal Note by the Chairperson of the Working Party on Domestic Regulations, entitled ”Disciplines on Domestic Regulation Pursuant to GATS Article 

VI:4“, Room Document )14 March 2010(- )para. 90(, on file with the author.

62  الحظت رئاسة WPDR أنه “إذا كان ُيفهم من وثاقة الصلة السامح وجوب اترِّباع مروحة واسعة من األهداف التنظيمية، فعندئٍذ ُتعتب اإلجراءات التي لن 
تحمل أي مساهمة يف مثل تلك األهداف التنظيمية، وحدها فقط إجراءات غري ذات وثاقة صلة”.

63 Stumberg, pages 11 and 12 )same as reference 37(.

64 Informal Note by the Chairperson of the Working Party on Domestic Regulations, entitled ”Disciplines on Domestic Regulation Pursuant to GATS Article 
VI:4“, Room Document )14 March 2010(- )para. 17(, on file with the author.
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باإلضافة إىل “”املوضوعية” و”وثاقة الصلة” و”ما قبل التأسيس” التي ناقشناها أعاله65. ومضمون هذه اللغة املحدد ومعناها وأثرها 
املقابل عىل فسحة السياسة املتاحة أمام البلدان لإلبقاء عىل استقالليتها التنظيمية، يظلُّ غري واضح، والسيرِّام إذا أخذنا بعني االعتبار 
النتائج املمكنة من التأويالت والتفسريات املستقبلية التي قد تصدر عن “هيئة فضرِّ النزاعات” يف “منظمة التجارة العاملية فيام 

يتعلق بهذه املصطلحات واملبادئ.

إنَّ النقاش يف مبدأ “الرضورة” ضمن اطار املادة VI )4( من اتفاقية الجاتس ينبع من اللغة القائلة: “ال مزيد من األعباء أكرث مامَّ 
هو رضوري” )“not more burdensome than necessary” ( الواردة يف املادة VI )4( ب، التي تبدو أشد حزًما من اختبارات 
“الرضورة” األخرى66. فهذه الفقرة تشرتط أن تهدف التنظيامت إىل ضامن عدم تشكيل التنظيامت املحلية -من بني أمور أخرى- 
 not more burdensome than necessary to ensure the“( ”مزيًدا من األعباء أكرث مامَّ هو رضوري لضامن جودة الخدمات“
quality of the services”(. فاإلجراء املحيل الذي ميكن ان ُيعترب عبًئا أكرث مام تفرضه »الرضورة« ليس عليه حتَّى أن يكوم مقيدا 
للتجارة. والجدير بالذكر أن عدد من القراءات القانونية التي متت يف اطار »االتفاقية العامة للرسوم والتجارة«)GATT( كانت قد 
التجاريَّة” )restrictiveness    trade( وليس بثقل األعباء)burdensomeness(67. غري  ربطت مفهوم “الرضورة” ب “التقييديَّة 
ة نظرًا للرجوع إىل هدف واحد مرتبط  ة للتجارة يف الخدمات” معقدَّ أنَّ االثر املحتمل جراء املادة VI )4( ب من “االتفاقية العامَّ

ب”جودة الخدمة” فقط68.

دة الصادرة عن رئاسة WPDR )نيسان/ إبريل 2007(، مبا يف ذلك املقطع  يجدر بالذكر أنَّ اختبار الرضورة )أو ما يكافئه( ظهر يف حاالت متعددة يف نص املسوَّ  65
2 تحت عنوان التحديدات، واملقطع 17 بخصوص رشوط الرتخيص، واملقطعان 18 و26 تحت عنوان إجراءات الرتخيص، واملقطع 30 بخصوص إجراءات األهلية 

والكفاءة.
66 Tuerk, Elisabeth and Neumann, Jan; ”Necessity Revisited: Proportionality in World Trade Organization Law After Korea-Beef, EC- Asbestos, and EC- 

Sardines“, page 223; Journal of World Trade )Feb 2003( Vol. 37 Issue 1 p 199- 35.

67 Mashayekhi, Mina and Tuerk, Elisabeth )2008(; page 278; ”GATS Negotiations on Domestic Regulation; A Developing Country Perspective“; in Alexander, 
Kern and Andenas, Mads )eds(, The World Trade Organization and Trade in Services, The Netherlands: Koninklijke Brill NV.

أنظر أيًضا:
 Korea - Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef )Korea- Beef case( AB report )adopted 2001(

يضع تقرير )AB( ثالثة رشوط يف ما يتعلق بالرضورة: )1( املساهمة يف اإلجراء يف ما يتصل باألهداف الرشعية؛ )2( أهمية املصالح والقيم املشرتكة؛ )3( أثر اإلجراء 
يف التجارة. وانظر أيًضا EC-حالة اآلزِبستوس )EC-Asbestos case(، حيث الحظ تقرير AB أنَّ اإلجراءات البديلة ميكن أن تظل متاحة عىل نحو معقول، حتى 

ولو انطوت عىل صعوبات إدارية أو من أي نوع آخر يف التنفيذ.
68 Article VI: 4 )b( reads: ”not more burdensome than necessary to ensure the quality of the service“.
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اإلطار 3: بعض ما اقرتحه الباحثون واملفاوضون يف ما يتعلق بـمبدأ »الرضورة«

ى لهموم “اختبار الرضورة”، وما إذا كان عىل الدول األعضاء أن تتجنَّب ذكر اختبار  من األسئلة التي طرحها الباحثون تلك التي تتصدَّ
كهذا يف القواعد املستقبلية، أو ما إذا كان ينبغي عليها أن تسعى إىل تحديد بدقة اللغة حواليها مبا يحول دون وقع أثرها عىل استقاللية 
التنظيم الذاتية للدول. ومثَّة أسئلة تتمحور حول إمكانات وضع اختبار أفقي لكل اإلجراءات املندرجة تحت مدى القواعد املستقبلية، 
 )procedures( أو إمكانية وضع اختبار أكرث تحديًدا يُنصح به ملعالجة املظاهر أو الجوانب املحددة الخاصة بهذه القواعد، كالتدابري
املتعلقة بالتنظيامت وليس بجوهرها)1(. عالوة عىل ذلك، تعالج األسئلة املتمحورة حول “اختبار الرضورة” إمكانية تأهيله بغية األخذ 
يف عني االعتبار مستوى تطور النظم التنظيمية يف دولة عضو محددة، أو اإلجراءات املالية واملؤسسية واجراءات أخرى  تهم البلدان 
الخدمات وحقوق  التجارة يف  السامي لحقوق اإلنسان يف تقريره لعام 2002 عن “تحرير  املتحدة  النامية)2(. وقد أضاء مفوض األمم 
اإلنسان” عىل الخطر الناجم من اختبار “الرضورة” الصارم الذي ممكن ان يجعل من ضامن تنظيم الخدمات بطريقة تخدم حقوق 
اإلنسان أمرًا صعبًا)3(. فأغلبية البلدان النامية تعبرِّ عن معارضتها إدراج “اختبار الرضورة” تحت القواعد املستقبلية املتعلقة بالتنظيامت 
املحلية، متائلة مشريين اىل ان عملية التساؤل عامَّ إذا كان إجراء ما متَّسم بالتقييدية التجارية رضوريًّا عىل اإلطالق، أو إذا كان هناك 
طرق أخر أقل من حيث تقييديتها التجارية لتحقيق هدف معني من السياسات العامة للدول، يعيق حق هذه الدول  يف التنظيم)4(. 
الواليات والحكومات  لـ “اختبار الرضورة” بعد ضغط متواصل مارسته حكومات  أبدت مقاومة  املتحدة  الواليات  أنَّ  بالذكر  والجدير 

املحلية)5(.

املصادر:
)1(South Center )2010(, ”Preliminary Analysis of the WPDR Chair’s Annotated Text on GATS Domestic Regulation Disciplines“, available at: www.
southcentre.org,page 5. 
)2(Ibid.
)3(Ibid.
)4(South Center )2009(, ”The Draft GATS Domestic Regulation Disciplines- PotentialConflicts with Developing Countries“,SC/AN/TDP/SV/12, available at: 
www.southcentre.org, page 3.
)5(United States, Outline of US position on a Draft Consolidate Text in GATS Working Party on Domestic Regulation available at www.ustr.gov/trade_
sectors/services/section_index.html; referenced by Stumberg )March 2010(; ”GATS Negotiations on Domestic Regulations“.
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IV. مرشوع تحرير الخدمات بني البلدان العربية واإلصالحات التنظيميَّة املطلوبة

تحت مظلة “اتفاقية التجارة الحرة العربية”)Pan Arab Free Trade Area( تفاوض البلدان العربية يف الوقت الراهن عىل اتفاقية 
إقليمية للتجارة يف الخدمات، ستكمل اتفاقية التجارة الحرة يف السلع التي باتت نافذة يف ما بينها منذ عام 200569. وفيام تقوم  
البلدان العربية بالتفاوض عىل اتفاقية للتجارة يف الخدمات، تحتاج الحكومات للنظر يف إمكانيات تعزيز األطر املتعلقة بالتنظيامت 
املحلية التي تأخذ يف عني االعتبار طبيعة اقتصاداتها النامية. فعىل البلدان العربية، أيًضا، أن تضمن أن يكون هناك انسجام ومتاسك يف 
يات االنسجام  ما بني تنظيامتها املحلية والتزاماتها التي تعهَّدتها عىل املستويني اإلقليمي ومتعدد األطراف )أنظر اإلطار 4 املتعلق بتحدرِّ
والتامسك بني التنظيامت املحلية وبني التزامات التحرير(، ويتعنيَّ عليها أن تأخذ يف اعتبارها إمكانيات التقارب يف التنظيامت املحلية 

بهدف تسهيل بناء قطاع خدمي إقليمي ميكنه تحقيق تنافسية أعىل مستوى عىل الصعيد الدويل.

الدول األعضاء يف »اتفاقية التجارة الحرة العربية« تضم: مرص، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، األردن، تونس، السعودية، السودان، سورية، العراق، ُعامن،   69
فلسطني، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، املغرب، اليمن.
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يات االنسجام يف ما بني التنظيامت املحلية والتزامات التحرير )حالة خدمات املالحة البحرية مبرص( اإلطار 4: تحدِّ

اتَّخذت مرص يف الخدمات املالحية البحرية التزامات ُسمح مبوجبها ملؤسسة مشرتكة من الرشكات يف مجال تنظيف املرافئ وتعميقها 

بحصة ائتامنية أجنبية قصوى تبلغ %75 مع عاملة مرصية ال تقل نسبتها عن %25، وبحيث ُمثرِّل املرصيون يف مجلس إدارتها مبا ال 

ات التي طرأت يف قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية  يقل عن %25 أيًضا. ومن الواضح أنَّ مثل هذه االلتزامات ال تعكس التغريُّ

املتعلقة به يف عام 1996، عندما أقر قانونان جديدان )هام: القانون 1/1996 وقانون 1/1998( اللذان سمحا بانخراط القطاع الخاص 

)املحيل واألجنبي( يف بناء املرافئ الخاصة ويف مجموعة من الخدمات اللوجستية املتعلقة بذلك. ومثل هذا االفتقار للتكافؤ بني القوانني 

ة للتجارة يف الخدمات” ال ميثرِّل مشكلة ألنَّ التحرير املحيل تجاوز التزامات التحرير التي  املحلية وبني التنظيامت مبوجب “االتفاقية العامَّ

نصت عليها االتفاقية املذكورة.

ة للتجارة يف الخدمات” مبا يعكس خطواتها  يف القطاعات األخرى، قامت، عىل سبيل املثال، مرص بتعديل برنامج العائد لـ “االتفاقية العامَّ

د الرأسامل األجنبي فيها بـ %49، لتعمد  التحريرية من طرف واحد وإصالحها املحيل، كام هي الحالة بالنسبة إىل البنوك املشرتكة التي ُحدرِّ

فيام بعد إىل إلغاء هذا الرشط.

ة للتجارة يف الخدمات” والرشوط التنظيمية املحلية،  بيد أنَّ القطاعات األخرى ما تزال تواجه تناقضات يف ما بني موجبات “االتفاقية العامَّ

وهذا هو حال الخدمات املرتبطة باإلنشاءات والهندسة، حيث مل تنعكس التنظيامت املحلية التقييديَّة التي تُعيق وصول األجانب إىل 

السوق يف جداول التزاماتها ضمن اتفاقية الجاتس. ففي برنامج التزامات مرص وفق االتفاقية مل يُذكر أنَّ اإلنشائيني من الفئة “أ” يف 

بلدانهم فقط هم من يُسمح لهم بالعمل يف السوق املرصية، وتلك هي القواعد التي يطبرِّقها االتحاد املرصي لإلنشاء والبناء. فقد اشرتطت 

ة للتجارة يف الخدمات” أنه يُسمح بالوجود )أو الحضور( التجاري للرشكات املشرتكة بسقٍف حده األقىص يبلغ  موجبات “االتفاقية العامَّ

%49 للرشيك األجنبي من قيمة املرشوعات.

املصادر:

Ghoneim, Ahmed F. and Omneia A. Helmy )2007(, ”Maritime Transport and Related Logistics Services in Egypt: Opportunities and Risks“ paper prepared 

for the Egyptian Center for Economic Studies )ECES( and the International Center for Trade and Sustainable Development )ICTSD(. Available at:http://

www.ictsd.org/dlogue/2007-07-01/Final%20version%20-%20Maritime%20and%20Logistics-%2017%20july%202007.pdf. Published as ECES Working Paper 

No. 125

Ghoneim, Ahmed F. )2009(, ”Egypt’s Prerequisites to Ensure Effective and Fruitful Reform of Services“, ECES Working Paper No. 149, Cairo: Egyptian 

Center for Economic Studies.
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من بني القطاعات والقطاعات الفرعية الخدمية املتنوعة عىل املستوى اإلقليمي، مثَّة عدد من القطاعات الخدمية التي هي أكرث أهلية 
للتحرير اإلقليمي من التحرير متعدد األطراف. إنَّ الطبيعة الخاصة لقطاعات كهذه، من حيث وضع معايريها وقواعدها والتنظيامت 
األطراف. ومن بني قطاعات كهذه  املستوى متعدد  إقليمي منه عىل  للتحرير عىل مستوى  أكرث مالءمة  الراعية ألسواقها، تجعلها 
خدمات البنى التحتية والشبكية )كالنقل والطاقة(، حيث يناسب التحرير اإلقليمي أكرث من التحرير متعدد األطراف وذلك لعدة 
أسباب. ومن بني القطاعات األكرث أهلية للتحرير اإلقليمي قطاعات اإلنشاءات/ الهندسة والقطاعات املهنية حيث ال توجد معايري 
دولية )مقارنة بحالة خدمات االتصاالت والخدمات املالية(. ويف حاالت أخرى، ميكن أن يُتَّجر بالخدمات عىل أساس إقليمي، ألن 
هناك رضورة بأن تكون قريبة من املستهلك. وهذا الوضع يصح عىل الكهرباء، ذلك أنه كلام ابتعدت مكانًا عظم فقدانها عب عملية 
النقل. عالوة عىل ذلك، تتطلَّب التجارة عب الحدود )الصيغة 1( يف الخدمات الشبكية صلة مادية تشابكية وقربًا جغرافيًّا يف الكهرباء، 
باالضافة اىل بعض خدمات النقل واالتصاالت، من بني خدمات أخرى70. إنَّ هذه األنواع من التجارة ميكنه أن يحدث فقط بني البلدان 
املتجاورة )أي إقليميًّا(. وهو أمر يصح، أيًضا، عىل بعض خدمات االعامل واملالية )business and finance(، حيث تكتسب املعرفة 
املحلية واالنتقال بطريقة رسيعة أهمية كبرية71. وغالبًا ما تتقيَّد هذه القطاعات وتكون خاضعة ملعايري وطنية صارمة. ففي هذه 
ح أن  القطاعات غالبًا ما تكون الحالة يف أنَّ مقاربًة إقليميَّة بني بلدان تتشارك يف اللغة نفسها ودرجة تنميتها وقيمها، إلخ... يُرجَّ
تكون مثمرة ومالمئة أكرث من حيث التفاوض. ويف مثل هذه الحاالت قد يكون من األسهل تطوير جملة مشرتكة من املعايري لالعرتاف 
بتكافؤ املعايري و/أو تكافؤ الشهادات والتدريب التعليمي واملهني ملنح رخص ملامرسة الخدمات املهنيَّة املتنِوعة عندما تُجرى هذه 
بني مجموعة فرعية صغرية من البلدان72، 73. والواقع أنَّ قطاعات عديدة -كام هو مبنيَّ يف الجدول 1- مؤهلة للتحرير اإلقليمي األمر 
الذي أخذته بعني االعتبار البلدان العربية يف ما يتعلق بااللتزامات عىل املستوى متعدد األطراف )أي الخدمات اإلنشائية والسياحية 

واملالية(.

70 Müller-Jentsch, Daniel )2004(, »Deeper integration and trade in services in the Euro-Mediterranean region, southern dimensions of the European 
Neighbourhood Policy«, Washington, D.C.: World Bank and European Commission.

71 Hodge )2002(, op.cit.
72 Stephenson, Sherry )2002(, »Can regional liberalization of services go further than multilateral liberalization under the GATS?« World Trade Review 

1 )2(, July 2002; Fink, Carsten, and Marion Jansen )2007(, ”Services provisions in regional trade agreements: Stumbling or building blocks for multilateral 
liberalization?“ Paper presented at the Conference on Multilateralising Regionalism, sponsored and organized by WTO–HEI, co-organized by the Centre for 
Economic Policy Research )CEPR(. 10-12 September 2007, Geneva, Switzerland.

.V دة، أو ميكن شمولها من خالل اإلشعار الذي أشارت إليه املادة قد تتطلَّب خطوات كهذه إعادة نظر يف التزامات البنامج إذا ما اتُّخذت يف قطاعات ُمتعهَّ  73
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ة للتجارة يف الخدمات“ الجدول 1: مقارنة االلتزامات)*( وفق برنامج ”االتفاقية العامَّ

والعروض األولية أو املعاد النظر فيها للبلدان العربية74

العروض األولية/ املعاد النظر فيهابرنامج االتفاقية

11723. خدمات األعامل

2816. خدمات االتصاالت

31524. الخدمات اإلنشائية والهندسية

402. خدمات التوزيع

558. الخدمات التعليمية

6613. الخدمات البيئية

71416. الخدمات املالية

836. الخدمات الصحية واالجتامعية

91516. خدمات السياحة والسفر

1045. الخدمات اإلبداعية والثقافية والرياضية )غري الخدمات السمع-برصية(

11511. خدمات النقل

1200. خدمات أخرى غري مشمولة يف تحت أي فئة

)*( احتُسب لكل قطاع رقمه باعتباره مجموع عدد البلدان التي أعلنت تعهداتها يف القطاعات الفرعية

ة للتجارة يف الخدمات”  ]مصدر غري منشور[. املصدر: برامج البلدان العربية املتعلقة بـ “االتفاقية العامَّ

عالوة عىل ذلك، تتطلَّب االلتزامات لتحرير التجارة يف سياق إقليمي إقامة توازن بني املحافظة عىل الطبيعة القطاعية الخاصة وبني 
التفاوض  العربية عند  البلدان  أنَّ مقاربة  ن  يتضمَّ ناجحة. وهذا  الخدمية لضامن مفاوضات  القطاعات  لكل  ة  العامَّ القواعد  رسم 
بشأن تحرير الخدمات عىل املستوى اإلقليمي يجب أن تأخذ يف اعتبارها مثل تلك الجوانب واملظاهر. وميكن القيام بذلك بتجميع 

مت عرًضا أوليًّا أو معاد النظر فيه فقط: كالبحرين ومرص واألردن واإلمارات العربية املتحدة واملغرب وقطر وتونس. البلدان املشمولة هي تلك التي قدَّ  74
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امت والخصائص. عىل سبيل  العناقيد )املجموعات(، حيث تضم كل مجموعة الخدمات التي تتشارك بالسرِّ الخدمات يف عدد من 
املثال، صنَّفت “ستيفنسون” )Stephenson, 2002( الخدمات أربعة أنواع، هي بالتحديد:

i .نوع الخدمات املتعلقة بالبنى التحتية: املالية، االتصاالت، الطاقة النقل؛
ii . /نوع خدمات األعامل: خدمات التوزيع، الخدمات املهنيَّة، خدمات العامل األخرى، الخدمات السياحية، الخدمات اإلنشائية

الهندسية، الخدمات البيئية؛
iii .نوع الخدمات االجتامعية: الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية؛
iv ..خدمات أخرى: الخدمات اإلبداعية، الخدمات الثقافية

ح أن يجعل تصنيف الخدمات إىل فئات أصغر املفاوضات أسهل، والسيَّام أنَّ مدى التحرير اإلقليمي قد يختلف من فئة لفئة  من املرجَّ
بسبب خصائص محددة ومعيَّنة لكل فئة، بحيث ترتاوح بني تحرير إقليمي محتمل يف خدمات البُنى التحتية إىل مدى تحرير أقل يف 

ا يف خدمات أخرى. نوع خدمات األعامل، وإىل مدى أقل أكرث يف نوع الخدمات االجتامعية، إىل تحرير محدود جدًّ

بالكمون  التي تتمتع  الوليدة  الخدمية  العربية عىل تحسني صناعاتها  البلدان  التحرير اإلقليمي  عالوة عىل ذلك، ميكن أن يساعد 
العربية  الخدمات  من  عدد  مثَّة  اإلقليمي.  التحرير  من خالل  بالعمل”  “التعلُّم  عب  العاملي،  املستوى  للتنافس عىل   )potential(
الرائدة التي بدأت تضطلع بدور ما يف السوق العاملي )مثالً يف حقيل االتصاالت واإلنشاءات(. يف مثل هذه الحاالت، كانت القفزة 
األوىل لقطاعات كهذه خارج حدود أي بلد عريب عىل أساس إقليمي، بحيث انتقلت بعدئٍذ إىل املستوى العاملي. ومثَّة قطاعات اخرى 
ذات كمون محتمل يحتاجون إىل التعزيز عىل املستوى اإلقليمي ليكونوا قادرين عىل التنافس عىل املستوى العاملي، أكان ذلك يف 
حقيل االتصاالت واإلنشاءات نفسيهام، أو يف حقول جديدة كخدمات األعامل مثالً. وبكالم آخر، ميكن النظر إىل التكامل اإلقليمي 
باعتباره خطوة باتجاه انفتاح عىل العامل كله وفق سياق “منظمة التجارة العاملية”. ويُحتاج إىل االستعداد لهذه الخطوة-بعد القيام 
بالوقايات التنظيمية الرضورية التي تحول دون نشوء عواقب التحرير السلبية عىل املستوى اإلقليمي- لتكوين القدرة عىل خلق 
 trade( د عىل أنَّ تأثريات االنحراف التجاري قطاعات خدمية إقليمية ذات قدرة تنافسية. أما عىل جانب االسترياد، من األجدر أن يشدَّ
diversion( املرتبطة بالتحرير التفضييل يف الخدمات ال تؤدرِّي إىل أي خسائر يف عائدات الحكومة- التي ميكن أن تؤدرِّي بدورها إىل 
تأثريات سلبية عىل الرفاهية- كام هو الحال يف السلع. فاملخاوف من االنحراف التجاري املرتبط بالتجارة التفضيلية يف السلع عىل 

املستوى اإلقليمي ال يُتوقَّع أن يتحقق يف الواقع يف حالة الخدمات75.

75 Mattoo, Aaditya, and Carsten Fink )2002(, »Regional agreements and trade in services: policy issues« World Bank Policy Research Working Paper, no. 2852, 
Washington D.C.: World Bank.
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)convergence( التحرير اإلقليمي واإلصالح التنظيمي والتقارب

يتطلَّب التحرير اإلقليمي الناجح للتجارة يف الخدمات تقاربًا تنظيميًّا بني الرشكاء التجاريني. وقد أثبت البهان العميل ألنَّ القوانني 
انحراف  أنَّ  الخدمات76. والسبب هو  تجارتهام يف  ترتابطان عكسيًّا مع  بلدين  الخدمات بني  املختلفة يف  والتنظيامت والسياسات 
ن أنَّ عدم تجانس القوانني والتنظيامت يزيد  القوانني والتنظيامت يف الخدمات تؤثر يف التكاليف الثابتة لتقديم الخدمات، إذ تتضمَّ
يف العديد من الحاالت من تكاليف دخول املوررِّدين الخدميني لدى ولوجهم األسواق اإلقليمية، التي تقلرِّص بدورها التجارة اإلقليمية 

البينية.

وميكن أن يتَّخذ التقارب التنظيمي عدة أشكال، مبا يف ذلك تبنرِّي قواعد الرشيك التجاري )ما يُعرف بـ “التناغم”( أو مراعاة املعايري 
العاملية77.إنَّ مجاالت التعاون التنظيمي الذي يبدو واعًدا بالنسبة التفاقيات التجارة اإلقليمية تشمل املعايري املرتبطة بالخدمات 
والرخص واملواصفات أو املؤهالت التعليميَّة أو املهنيَّة. كام ميكن تحقيق التقارب التنظيمي من خالل اتفاقيات اعرتاف مشرتكة. غري 
الة فهي تتطلَّب بعض التناغم املسبق ونقل مشرتك لسلطات االعرتاف وإجراءات التحقُّق ذات  أنَّه حتَّى تكون هذه االتفاقيات فعَّ
التناغم املسبق سيكون مدى نجاح هذه االتفاقيات محدوًدا للغاية79. من الجدير أن تكون رشوط  املصداقية78. ومن دون رشط 
كهذه أجدى يف السياقني البيني أو اإلقليمي مام هو يف السياق متعدد األطراف. )أنظر اإلطار 5 ملناقشة استخدام املعايري يف تنظيم 

الخدمات(.

ترتدي اتفاقيات االعرتاف املشرتك أهمية بالغة بالنسبة إىل الخدمات املهنية عىل وجه التحديد، مع أنها متتد لتشمل خدمات أخرى، 
مبا يف ذلك االعرتاف باإلجراءات الحكيمة تحت الخدمات املالية )بغية تسهيل الصيغة 3(، واالعرتاف باملواصفات واملؤهالت التعليمية 
من وجهة نظر االلتحاق بالتعليم العايل أو التدريب )تيسريًا للصيغة 2: استهالك الخدمات التعليمية(، واالعرتاف باملؤهالت املهنية 
)لتيسري التجارة وفق الصيغة 4(80. وفيام تشهد املنطقة العربية واحدة من أنشطة الحركات العاملية عب املنطقة، فإنَّ مثل عمليات 

76 Kox, Henk, and ArjanLejour )2005(, »Regulatory heterogeneity as obstacle for international services trade”, CPB Discussion Paper, no. 49. The Netherlands: 
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

77 Müller-Jentsch )2004(, op.cit.
78 Nicolaidis, Kalypso, and Joel P. Trachtman )2000(, » From policed regulation to managed recognition: Mapping the boundary in GATS«, in  Pierre Sauvé, 

and Robert M. Stern )eds.( GATS 2000: New directions in services trade liberalization, Washington D.C.: Center for Business and 
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التقارب واتفاقيات االعرتاف املشرتك هذه تضطلع بدور مهم يف تعزيز كفاءة أسواق العمل واملنافع الناجمة عن حركة األشخاص )أو 
الصيغة 4 التجارة يف الخدمات(.
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اإلطار 5: استخدام املعايري الدولية يف تطوير تنظيامت القطاعات الخدمية

غالبًا ما تقدم املعايري الدولية بوصفها أساًسا للمعايري والتنظيامت الوطنية. وهذا يشمل قبول املقاييس األجنبية باعتبارها اساس 

للمقاييس املحلية واملراقبة املنتظمة للجهود املبذولة الستخدام املعايري الدولية. غري أنَّه تجدر املالحظة أنَّ ربط التنظيامت 

املحلية باملعايري الطوعية الدولية باعتبارها موجبات قانونية يف االتفاقيات يتمتع بتأثري تحويل هذه األخرية إىل معايري إلزامية. 

يتم ذلكبالرغم من حقيقة أنَّ تلك املعايري الدولية غالبًا ما تُطوَّر من دون أيرِّ مشاركة مالمئة من جانب العديد من البلدان 

النامية. عالوة عىل ذلك، قد يكون تنفيذ املعايري الدولية مكلًفا وغري مالئم للقدرات املالية واملؤسسية املتاحة للبلدان النامية.

 ،)TBT Technical Barriers to Trade( ويف مناقشة هذه املسألة تحت االتفاقية حول بالعوائق التقنية املتعلقة بالتجارة

التزام املعايري الدولية او مجرد اخذها بعني االعتبار يتامهى  يالحظ “روبرت هاوس” )Robert Howse()*( أن الفسحة بني 

عندما يكون عىل األعضاء الزام تفسري اإلجراء التنظيمي الذي يتخذونه من خالل التزامهم املعايري الدولية. وبالنسبة إىل املعايري 

الدولية الطوعيَّة فيمكن أن تتحوَّل إىل معايري إلزامية يف الحاالت التي قد تستنتج فيها “هيئة فضرِّ النزاعات” التابعة لـ “منظمة 

 unnecessary trade( ”التجارة العاملية” أنَّ اإلجراءات التي تنحرف عن هذه املعايري هي عبارة عن “قيود تجارية غري رضورية

.)restrictions

وبالتايل، يجدر األخذ بعني االعتبار ما إذا كانت مقاربة املعايري الدولية املتبنَّاة تحت االتفاقية املتعلقة بالعوائق التقنية املتعلقة 

Sanitary and Phyto-( النباتية الصحية والصحة  باالجراءات  املتعلقة  ) Technical Barriers to Trade( وتلك  بالتجارة 

sanitary Measures( ميكن تطبيقها بفعالية يف مجال التنظيامت املحلية يف قطاعات الخدمات، حيث يُطالَب األعضاء بأن 

الة نظرًا  فعَّ املقاربة قد تكون ضعيفة وغري  التقنية عىل معايري دولية ذات صلة. ومثل هذه  تنظيامتهم  أو  يبنوا إجراءاتهم 

ُمتاحيَّة  وإنَّ  بالخدمات.  املتعلقة  املحلية  التنظيامت  مجال  يف  الصلة  ذات  الدولية  املعايري  ميثرِّل  ما  حيال  الوضوح  النعدام 

التنظيامت وبني السياق االقتصادي  الوثيقة بني هذه  بالنظر إىل الرتابطات  د عىل وجه الخصوص  معايري كهذه لهو أمر معقَّ

والالاقتصادي الوطني، ومع تنوعيَّة قطاع الخدمات.

املصادر:
)*(Howse, Robert )2006(; A New Device for Creating International Legal Normativity, the WTO Technical Barriers to Trade Agreement and International 

Standards, Michigan:  University of Michigan Law School.
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بيد أنَّ مثَّة بعض األمور املقلقة يف ما يتعلق بالتحرير اإلقليمي والوقايات التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار، وخصوًصا أنه يف حال 
عدم اتخاذ الوقايات الرضورية، فان النظم التنظيمية املوحدة يف قطاع الخدمات قد تعني وصول البلدان الغري عضوة يف اتفاقية 

اقليمية ما اىل اتفضيالت التي اتفق حولها اعضاء االتفاقية. يف ما ييل مسائل ينبغي أخذها يف الحسبان:

)Contestability of Sectors(تنافسية القطاعات

 sunk costs, standard(من بني املسائل الرئيسية التي ميكن أن تنشأ يف أسواق الخدمات اإلقليمية التكاليف التى ال ميكن اسرتدادها
costs( املرتبطة ببعض القطاعات الخدمية التي ميكنها أن تؤثرِّر عىل التنافسية )التبارزية contestability( يف الحاالت التي ميكن 
للمتحركني )الداخلني (األوائل اىل السوق أن يؤثرِّروا يف السوق اذا ما ضمنوا اسواق مغلقة. فالتبارزية ينبغي أن تُحفظ بحيث يكون 
االتصاالت  قطاعي  الحال يف  هو  كام  السوقا،  اىل  االوائل  الداخلني  مع  املساواة  قدم  التنافس عىل  عىل  قادرين  املتأخرون  اآلتون 
ة. ويف هذا الصدد، يجب أن توضع التنظيامت بطريقة تضمن انفتاح القطاع يف املستقبل مع التشديد يف الوقت نفسه  واملنشآت العامَّ
عىل أنَّ الداخل األول إىل السوق )عىل املستوى اإلقليمي( لن ييسء استخدام وضعه من خالل التكاليف االولية، فيام يحافظ هذا 
ا شمول بُعد الزمن يف التنظيامت هنا فهو حاسم األهمية  الداخل األولعىل معدل عائدات معقول لالستثامرات يبقيه يف السوق. أمَّ
حيث ميكن استخدام الفقرات الراعية لإلبطال بعد فرتة زمنية معيَّنة )sunset clauses( بطريقة شفافة لإلشارة إىل انفتاح القطاع 
يف املستقبل. ففرتات الحرصيَّة )exclusivity( يجب أن تُقرَّر عىل أساس عادل ومنصف مبا يحفظ حقوق املتحرك األول يف تحقيق 

معدالت عائدات معقولة، ويف الوقت نفسه التشديد عىل أنَّ األسواق ستواصل انفتاحها يف املستقبل.

التوفيق بني مصالح الرشكاء اإلقليميني

ميكن أن تختلف مصلحة الرشكاء اإلقليميني يف االتفاقيات اإلقليمية. عىل سبيل املثال، يف حالة الخدمات املهنيَّة والتعليم، ميكن أن 
ترحرِّب البلدان العربية بخدمات بلدان عربية أخرى، نظرًا لتشاركها يف اللغة، األمر الذي ال يتمتع به النظري األورويب. ومن ناحية 
يف  اإلقليمي  التحرير  أنَّ  ن  يتضمَّ وهذا  اإلقليميني.  الرشيكني  لِِكال  مصلحة  التحتية  بالبُنى  املرتبطة  الخدمات  يف  تكون  قد  أخرى، 
الخدمات ميكن أن يؤدرِّي إىل تحرير إقليمي أبعد مًدى يف بعض القطاعات دون قطاعات أخرى، تبًعا لطبيعة القطاع والتفضيالت 
التي لدى الرشكاء اإلقليميني. ومثل هذه املعاينة تبدو ذات أهمية بالغة عند التفاوض عىل قطاعات كهذه بحيث يجب أن تؤخذ 
االعتبارات املستقبلية يف الحسبان للحؤول دون قيام التحرير اإلقليمي )كام هو الحال يف خدمات البُنى التحتية( بتمجيد املبادرات 
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التحريريَّة الالحقة )عىل املستوى العاملي أو عىل املستويات اإلقليمية األخرى(.

قواعد املنشأ

تضطلع قواعد املنشأ بدور مهم يف تحديد املعاملة التفضيلية املمنوحة للرشكاء اإلقليميني وضامن أنَّ االنفتاح عىل املستوى اإلقليمي 
مت يف األساس ليستفيد منها األعضاء فقط )مثال: الصيغة  ال يؤدرِّي إىل باب خلفي لغري االعضاء يف االتفاقية ليتمتعوا باملنافع التي ُصمرِّ
3 يف حالة الخدمات السياحية، مثالً إذا فُتح قطاع السياحة يف مرص أمام البلدان العربية فقط، فيمكن عندئٍذ للرشكات األوروبية أن 

تُنشئ لنفسها موقًعا يف البلدان العربية للوصول إىل السوق املرصية(.

ويف حالة الخدمات، خالفًا لحالة السلع، يصعب أكرث تعيني قواعد املنشأ. فالخدمات ميكن أن توفَّر بصيغٍ مختلفة، وهذا يؤثر بدوره 
نها رشيك تجاري. غري  عىل قواعد املنشأ املتبنَّاة. يف حالة النمطني االول والثاين، ال متثرِّل قواعد املنشأ مشكلة رئيسية، ألنَّ الخدمة يؤمرِّ
أنَّه مثة رضورة لالتفاق عىل الخطوط العريضة لقواعد املنشأ املتبنَّاة يف النمطني الثالث والرابع لتوريد الخدمات. فهناك عىل األغلب 
 )jurisprudence( ة للتجارة يف الخدمات”81، مبا يف ذلك: “القضاء ثالثة معايري ميكن تطبيقها وفًقا للامدة V)6( من “االتفاقية العامَّ
لة للتمتع  الذي ينتمي إليه الكيان ]أو الهيئة[” )وبالتحديد غالبًا ما تتطلَّب مناطق التجارة الحرة أن املؤسسات أو الرشكات املؤهَّ
باالمتيازات التي تًشمل بقوانني أحد البلدان الرشيكة وأن يكون األفراد/ “األشخاص الطبيعيون” مواطنني ألحد البلدان أو مقيمني 
فيه(؛ “مكان أنشطة موررِّدي الخدمات االقتصادية” )وبالتحديد املؤسسات/ الرشكات التي قد يُطلب منها أن تكون ذات “أعامل 
أساسية “ ضمن املنطقة املضمنة يف االتفاقية(؛ ويتوقَّع من األفراد أن يكون لديهم “مركز للمصلحة االقتصادية” يف املنطقة. إنَّ 
ن البلدان النامية فقط.  معيار “امللكية والسيطرة” ميكن أن يُضاف إىل معيارين آخرين، طاملا أنَّ اتفاقيات التجارة التفضيلية تتضمَّ
وهذه املعايري الثالثة ليست حرصية عىل نحو مشرتك، وإنَّ مزيًجا منها ثالثتها ميكن أن يطبَّق، ولكن مثَّة حاجة ألن تتفق البلدان 
العربية مع الرشكاء اإلقليميني عىل أي معيار يجدر تبنرِّيه )وهو ما قد يختلف بحسب القطاع( لضامن فعالية املفاوضات82. ونظرًا 
للطبيعة واسعة النطاق وللتعقيد اللذين يسامن العديد من القطاعات املشمولة ضمن الخدمات، ميكن أن تخضع قطاعات متنوعة 
إما لبوتوكوالت منفصلة يف اتفاقيات التجارة التفضيلية أو مللحقاتها املنفصلة. وينبغي أن توضع بروتوكوالت أو ملحقات كهذه بلغة 
عالية التحديد تنص عىل القواعد والتنظيامت الراعية للقطاع قيد السؤال، وعىل شكل التدخل التنظيمي املقبول، أو عىل تحديد 

81 Article V)6( of the GATS states that: »a service supplier of any other Member that is a juridical person constituted under the 
laws of a party to an agreement referred to in paragraph 1 shall be entitled to treatment granted under such agreement, 
provided that it engages in substantive business operations in the territory of the parties to such agreement“.

82 Fink and Jansen )2007(, op.cit.
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حجم التحرير ومداه. يف معظم اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تبنَّت بروتوكوالت وملحقات منفصلة كهذه، يبز الدخول املؤقت 
لألصحاب األعامل والخدمات املهنية واالتصاالت أكرث تواترًا83.

ُشمول جانٍب متييزي يف التنظيامت املحلية

يات الرئيسيَّة التي تزيد تكاليف تحرير الخدمات عىل املستوى اإلقليمي الحاجة إىل إعادة النظر يف التنظيامت املحلية  من بني التحدرِّ
لشمول جانٍب متييزي لصالح الرشكاء اإلقليميني. وشمول مثل هذا الجانب التمييزي ميكن أن يجر وراءه كلفة مرتفعة مرتبطة بتغيري 
القوانني والتنظيامت املحلية. وإنَّ املرونة يف تصميم قوانني كهذه وتضمني التنظيامت و/أو املراسيم التطبيقية بنوًدا ينبغي أن تُتَّبع 

لضامن سهولة التحرير اإلقليمي من دون إحداث تكاليف تنظيمية زائدة.

معالجة االزدواج الرضيبي

ح ظهورهام يف امناط محددة  ينبغي التعامل بحذر مع التحدي الذي ميثله االزدواج  الرضيبي أو التهرب من الرضيبة اللذان يُرجَّ
الخدمات  أنَّ مرص حرَّرت  ليُتصوَّر مثالً  الجالء والوضوح،  ما. وملزيد من  تقديم خدمة  االول( عند  النمط  )بصورة رئيسية  خاصة 
الحاسوبية مع البلد “س”. وبدأت الرشكات يف مرص تقديم هذه الخدمات من خالل النمط االول لتوريد الخدمة إىل املستهلكني 
يف البلد املذكور؛فأيُّ نوع من املعاملة الرضيبية يجب أن تتلقى هذه الرشكات يف كلٍّ من مرص ويف البلد “س”؟ هل تُعتب خدماتها 
خالصة من الرضائب املحلية املرصية. أم ستكون خاضعة للرضائب املعمول بها يف البلد “س” وللرضائب املحلية يف مرص؟ وأيُّ نوع 
من الوسائل ستُشَمل للحيلولة دن حدوث تهرُّب رضيبي من كلتا حكومتي البلدين املعنيَّني، أي مرص و”س”؟ تلك هي كل املسائل 

التي يجب أخذها بعني االعتبار يف أي محاولة تحريرية عىل املستوى اإلقليمي.

83 Stephenson, Sherry, and Francisco Javier Prieto )2002(, »Regional liberalization of trade in services«.in Bernard Hoekman, AadityaMattoo, and Philip English 
)eds.( Development, trade and the WTO: A handbook, Washington D.C.: World Bank and Oxford University Press.
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بالرغم من خصوصية كل قطاٍع والحاجة إىل األخذ بعني االعتبار حالة كل قطاع، بل وكل قطاع فرعي، عىل أساس منفصل عند القيام 
بإصالح تنظيمي أو محاولة تحريرية، لكَن مثَّة رضورة السرتاتيجية منسجمة لتحقيق تحرير الخدمات بوجه عام. ولتلك األغراض فإنَّ 
ة إلجراء إصالح تنظيمي يتَّسع للتغريُّ الذي يطرأ عىل البيئات الخارجية واملحلية مع املحافظة عىل مبادئ معيَّنة  هناك حاجة ُملِحَّ
ة التي ترتاوح ما بني  تضمن الوصول إىل ُمخَرٍج ذي كفاءة. وعىل هذا اإلصالح التنظيمي أن يعالج جملًة من أهداف السياسة العامَّ
حامية املستهلكني وتعزيز التنافس وتنمية قدرة عىل العرض املحيل، وبني املحافظة عىل التنوع الثقايف وحامية البيئة وضامن وصول 

شامل إىل الخدمات األساسية84.

التنظيم أوإزالته. وإنَّ نوع  ليس مثَّة مسوَّدة إلصالح تنظيمي يف حقل الخدمات، إذ ميكن له أن يتخذ عدة أشكال تشمل إعادة 
التدخل التنظيمي املطلوب يعتمد بقوة عىل خصوصية كل قطاع وظروفه، مبا يف ذلك القدرة عىل التنظيم وُمتاحيَّة املعلومات. أما 
نتيجة اإلصالحات فتختلف من قطاع آلخر استناًدا إىل القطاع نفسه وإىل السياسات والتنظيامت املوجودة85. عالوًة عىل ذلك، ينبغي 
ال للقوانني  أن تقيم التنظيامت توازنًا بني كلٍّ من صيغة التقانة الجديدة واألهداف االجتامعية والكفاءة االقتصادية والتنفيذ الفعَّ

والتنظيامت. كام تجدر املالحظة أنه قد يُحتاج إىل إجراء إزالة لتنظيامت معينة بالتوازي مع إعادة تنظيم وإدخال قواعد جديدة.

إىل ذلك، يجب أن تكون اآللية املحلية للبدء يف اإلصالح والتحرير واضحة وقابلة للتطبيق عىل كل القطاعات بالطريقة نفسها، حيث 
يكتسب أهمية كبرية شمول املعنيني ذوي الصلة، مبن فيهم منتجو الخدمة ومستخِدموها ومستهلكوها. وال يبدو أنَّ آلية كهذه توجد 
يف سياق البلدان العربية. فانعدام الوعي وغياب املعلومات -الكيفية والكمية- املحددة، وانخراط املنظمني الضعيف، والخوف من 

قات تكمن وراء غياب مثل هذه اآلليات الوطنية. املحاوالت التحريرية وتبعرث املعنيني، كل ذلك يشكل معورِّ

االً ما مل  خلص التحليل إىل أنَّ تحرير التجارة يف الخدمات يف حد ذاته ال يخلرِّف جانب تعزيز للرفاهية، كام ال ميكنه أن يكون فعَّ

84 UNCTAD )2008(, op.cit.
85 Mattoo, Aaditya, and Robert Stern )2008(,  »Overview« in AadityaMattoo, Robert Stern, and Gianni Zanini )eds.(  A handbook of international 

trade in services, Washington D.C.:Oxford University Press and World Bank.

مالحظات ختامية وتداعيات يف السياسة العامة: تعزيز املعاملة الخاصة والتفضيلية وحامية ”الحق 
يف التنظيم“ تحت أي قواعد مستقبلية تتناول التنظيامت املحلية
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يسبقه أو يرتافق معه إصالح محيل. إال أنَّ يف إمكان التحرير يف بعض األحيان أن يساعد عىل إرساء اإلصالحات التنظيمية أو هو يفعل 
ح أنَّ أيَّ محاولة تحريرية ستُفرغ من مضمونها إذا مل يسبقها إصالح تنظيمي. ع إلجرائها. ومن املرجَّ يف بعض الحاالت فعل املرسرِّ

إنَّ نجاح أي اسرتاتيجية إصالحية تعتمد عىل القدرة عىل إجراء اإلصالح نفسه، واملتوقَّع له أن ينخفض إذا جوبه مبعارضة املعنيني 
الرئيسيني. ومع أنَّ وضًعا كهذا ميكن أن يكون مشابًها لقطاع السلع، فإنَّ ندرة البيانات واملعلومات يف قطاع املعلومات تُفاقم املشكلة 
مقارنة بحالة القطاع السلعي. ويجدر هنا االستشهاد مبا قاله “رودريك” )Rodrik, 2002(86 يف هذا الصدد: “يسهم إصالح السياسة 
التجارية يف التنمية االقتصادية طاملا يساعد عىل بناء مؤسسات ذات جودة عالية. والهدف الرئييس إلصالح السياسة التجارية ينبغي 
أال يكون الوصول اىل أحجام تجارة أعىل، أو تحويل نظام التجارة اىل أكرث ليبالية، أو زيادة الوصول إىل السوق يف الخارج، بل التعويل 

ن جودة املؤسسات يف الداخل ونوعيته”. عىل أنَّ اإلصالح سيحسرِّ

وباإلجامل، يجب أن يُبنى التحرير عىل فهم واضح للقطاعات التي تُحرَّر، وكمونها ومسار تنميتها املستقبلية، مع األخذ يف االعتبار 
أنَّ معظم القطاعات الخدمية يف البلدان النامية ما تزال يف مرحلتها التكوينية، وال متلك أفضليتها التقارنية. وبالتايل، يجب أن يُخطَّط 
الخدمات  والتقانة وجودة  الجديدة  املامرسات  باالستفادة من  تنافسيتها  تعزيز  بطريقة تجمع هدف  الخدمية  القطاعات  تحرير 
املتاميزة التي ميكنها أن تجتذب األجانب إىل األسواق املحلية. وهكذا، فإنَّ إجراء اإلصالح املحيل قبل اللجوء إىل أيرِّ محاولة تحريرية 
يعتب أمرًا بالغ األهمية يف أغلبية القطاعات الخدمية87، وهنا يجدر التاكيد أنَّ املحافظة عىل الحرية التنظيمية يتطلَّب العناية عند 
برمجة االلتزامات والتعهدات وفق االتفاقيات البينية أو اإلقليمية أو متعددة األطراف، بغية ضامن فسحة كافية للسياسة الوطنية 

مع املحافظة يف الوقت نفسه عىل الشفافية واملصداقية.

القطاعات  ع  فتنوُّ تبني اسرتاتيجياتها لإلصالح ولتحريرها خدماتها.  العربية تحتاج ألن  البلدان  أنَّ  أيًضا، عىل  الورقة،  دت  وقد شدَّ
نان وجوب وضع قامئة األولويات. وهذه ينبغي أن تركرِّز عىل  الخدميَّة والعدد الكبري لإلصالحات املحلية التي تحتاج إىل املعالجة يتضمَّ
الخدمات التي لها أثر كبري عىل االقتصاد والتي لها عدد كبري من الروابط مع القطاعات األخرى يف االقتصاد، أو التي ترغب الحكومة 
)كالنقل  التحتية  البُنى  خدمات  تشمل  أن  ميكن  القامئة  هذه  فمثل  املثال.  سبيل  عىل  تقارنية  بأفضلية  نتيجةمتتُّعها  تعزيزها  يف 
ة(، فضالً عن الخدمات الشبكية )كاالتصاالت والخدمات املالية( والسياحة. عالوًة عىل ذلك، تحتاج الحكومات، أيًضا،  واملنشآت العامَّ
رة يف األهداف التنموية واالجتامعية والثقافية التي يُحتاج إىل إدخالها قبل االلتزام بأيرِّ تحرير  إىل معالجة نوع التنظيامت املتجذرِّ

قطاعي.
86 Rodrik, Dani )2002(, »Trade policy reform as institutional reform«. In Development, trade and the WTO: A handbook, in Bernard Hoekman, 

AadityaMattoo, and Philip English )eds.( Development, trade and the WTO: A handbook, Washington D.C.: World Bank and Oxford University 
Press.

87 Hoekman, Bernard, and AadityaMattoo )2008(, » Services trade and growth« World Bank Policy Research Working Paper, no. 4461. Washington, D.C.: World 
Bank; UNCTAD )2006(, »Trade in services and development implications«, UNCTAD TD/B?COM.1/77, Geneva: UNCTAD.
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إنَّ التحرير عىل املستوى اإلقليمي يكتسب اهمية كبرية ما بني البلدان العربية ، نظرًا لتجميد مفاوضات الدوحة، وخاصة أنَّ بعض 
الخدمات أكرث أهلية للتحرير اإلقليمي مقارنة بالتحرير متعدد األطراف. ويف هذا الصدد، ينبغي عىل الحكومات أن تأخذ يف حسبانها 

بعض املُقلِقات كمصالح الرشكاء اإلقليميني املختلفة والحؤول دون تطويق قواعد املنشأ أو تخطيها.

وإىل جانب عملية إصالحية كهذه عىل املستويني الوطني واإلقليمي، تحتاج البلدان النامية، ومنها البلدان العربية، إىل تعزيز قدراتها 
نحو املساهمة يف عملية تحديد املبادئ والقواعد يف القوانني الدولية التي سيجري تأطري التنظيامت املحلية يف القطاعات الخدمية 
وفقها يف . عىل سبيل املثال، املساهمة يف تحديد االبعاد القانونية التي تخضع للنقاش ضمن “منظمة التجارة العاملية” يف ما يتعلق 
بالقواعد املتعلقة بالتنظيامت املحلية، وهو أمر بالغ األهمية من حيث تعزيز آفاق البلدان النامية وآرائها يف ساحة قانون التجارة 

الدولية.

ضمن هذا السياق، قد تكون االولوية يف املفاوضات املتعلقة بالتنظيامت املحلية القدرة عىل تحديد ما إذا كان “الحق يف التنظيم” 
ا سياديًّا يُحَكم به وتحدده الحكومات الوطنية عىل أساس ما ترسمه كأهداف  رشعية وذات أولوية عىل املستوى الوطني،  سيبقى حقًّ
ف ويحدد بالحدود التي ترسمها اتفاقيات التجارة املختلفة. وبالتايل، يجب أن تكون الحقوق املتعلقة  أو ما إذا كان هذا الحق سيوصَّ
التوقُّعات. عالوة عىل  للتنفيذ تحت أيرِّ قواعد مستقبلية للتنظيامت املحلية، بحيث ال ترُتك ملجرَّد االستثناءات أو  بالتنمية قابلة 
ذلك، يستدعي ضامن السياق أعاله بالرضورة التكيُّف مع الطبيعة املتطورة للعملية التنظيمية يف قطاعات الخدمات، التي تحتاج 
ات أسواق الخدمات. كام تستدعي، أيًضا، التكيُّف مع مختلف املقاربات  إىل التغيري مع مرور الوقت، مع األخذ بعني االعتبار تغريُّ

التنظيمية القامئة يف القطاعات الخدمية بتعددها، فضالً عن املقاربات املختلفة للدول القامئة عىل التنظيم.

الخاصة  الحاجات  بالتنظيامت املحلية هي االستجابة اىل  ُستَسنُّ يف ما يتعلق  التي  القانونية   للقواعد  الدور االسايس  بالتايل، فان 
واملتاميزة للبلدان عىل مختلف مستويات مراحل التنمية والسياقات السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية. فاألمر ينبغي أال 
يكون مجرَّد فرض منوذج بقياس واحد من شأنه أن يجررِّف الفسحات املطلوبة للدول ليك تتخذ إجراءات  بُغية تحقيق فرص للتنمية 
وتأمينها للمستقبل. ومع هذه األهداف التي يجب عدم إغفالها، تحتاج الحكومات إىل بناء توازن بني القيمة املضافة من بناء قواعد 
حول التنظيامت املحلية ميكنها أن تسهم يف تعزيز اإلصالح التنظيمي املحيل من ناحية، وبني ضامن أال تقوض التنظيامت املحلية غري 

املالءمة املكاسب املمكنة من عملية التحرير.
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