
1 
 

 مائدة مستديرة حول

 ق التونسي األوروبيممشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمع

 1025سبتمبر  16تونس 

================================== 

 مشروع ورقة عمل للنقاش واالثراء

 

 تونس االجتماعية وليدارس

 يسامي العواد

 

 

 محتوى المشروع/2

 Accord de libre-échangeاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق التونسي األوروبي مشروع يمثل 

complet et approfondi (ALECA)  األوروبية الجديدة ما كان يمثله اتفاق الجوار بالنسبة لسياسة

بل  لما كان يسمى بالشراكة األورومتوسطية   zone de libre-échangeالمنطقة الحرة  

ى أي حال الوجه العملي لاخراج جديد لساسة قديمة وهو ع طوق النجاة للشراكة المعطبة او

عملي تنفيذ الشجرة التي تخفي الغابة، وممارسة حقيقية وأي  والميداني لسياسة الجوار هذه

في جنوب منطقة نفوذها  من دولدول االتحاد األوروبي  هاتطلبالتي للسياسة التجارية 

التجارة الحرة في منطقة من اتفاقية  استثنتجميع القطاعات التي لشامل تحرير أي المتوسط 

 .يات وهي الفالحة والصفقات العمومية وبقية الخدمات الخاصة والعموميةتسعينال

يتجاوز، الجوانب التعريفية للوصول إلى  اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمقمشروع 

والتدابير  بالغاء الحماية التعريفية، التونسية إلى األسواق، أي النفاذ الجوانب غير الجمركية

 .لك تلك المتعلقة بقانون المنافسةوكذ الفكريةالصحية والتدابير المتعلقة بحقوق الملكية 
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الجوانب  وبعض، األجنبي وسوف تشمل هذه االتفاقية أيضا أحكاما بشأن حماية االستثمار

على احرازها الشركات  فسالعمومية التي ستتناوالصفقات المنافسة قانون األفقية مثل 

 (انظر الملحق)التونسية مع الشركات األوروبية العمالقة 

يمثل هروبا آخر الحر الشامل والمعمق ويذهب عديد المحللين الى اعتباران مشروع التبادل 

على  8002محاولة لفك خناق األزمات المتتالية منذ قبل االتحاد األوروبي في  الى األمام من

اقتصادياته وذلك بفتح اسواق جديدة امام شركاته في القطاعات التي اعتبرتها بلدان جنوب 

وحافظت على حمايتها من المنافسة العالمية ابان انشاء منطقة   ،المتوسط حساسة وحيوية

وغير جمركية  جمركيةية واحاطتها بحماالتبادل الحر مع االتحاد األوروبي في التسعينيات 

 .مثال في شكل تراخيص مسبقة

 األولية حول المشروع بعض المالحظات/1

  اتفاق منطقة التبادل الحر ك حاجة ماسة إلجراء تقييم علمي ومستقل آلثار ل، هناالبدايةفي

البرام قبل المرور   على االقتصاد والمجتمع التونسي 8002-6991التونسي األوروبي 

 اتفاق جديد

 

  طويلة  تنميةستراتيجية التصميم تشاركي  الملحة لتونس اليوم تتمثل في إن األولوية

بديل السية ترسم معالم نموذج التنمية اخم اتخططمالتي يمكن تقسيمها إلى  المدى

المالية العالمية الذي سيشكل االطار األفضل لضبط  مؤسسات الحالي للللنموذج الليبرالي 

اسات القطاعية مثل سياسة التجارة الخارجية أو أدوات السياسة االقتصادية مثل السي

وهكذا ال يجوز البدء بأدوات تنفيذ  خاص /قانون الشراكة عامقانون االستثمار أو 

 .السياسات قبل االتفاق على هذه السياسات

 

  عروض لى منفتحة عوباإلضافة إلى ذلك، فإن سياسة التجارة التونسية يمكن أن تكون

التحاد ألن التركيز حصريا وتفاضليا على العالقات التجارية مع اأخرى في العالم، 

 .ناشركات تتأثر منهأن يكون خطأ يمكن األوروبي 
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 اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يفتقر مشروع (ALECA) انعكاسات دراسة ل

étude d’impact  متعددة األبعادوعلى االقتصاد والمجتمع التونسي مستقلة. 

  في لقطاع البناء مؤلمة  ضربةسيعطي الشركات األوروبية الصفقات العمومية امام فتح

 العمل مواطنتونس ومئات من اآلالف من 

 

 لمواجهة منافسة الفالحة األوروبية التي تمتعت طيلة عديد مستعدة  غيرالتونسية  الفالحة

، في حين كانت (PAC)المشتركة  الحيةالففي إطار السياسة  احكوماتهالسنوات بدعم 

الحتنا  مقصية من تدخالت برنامج التأهيل بل كانت ضحية سياسة تأطير األسعار ف

تأهيل نوعي للمناطق وهناك حاجة إلى سياسة . الفالحية لفائدة تحرير األسعار الصناعية

 البنية التحتية هشاشةومعالجة ، الفالحين واالشكاالت العقاريةتصفية مديونية و، الفالحية 

 .األجنبية المنافسةالقطاع على قبل فتح  وفك عزلة المواصالت

 

  او اجتماعي  ياقتصادتعديل كل سلطة من بعد هذا االتفاق سيتم تجريد الدولة التونسية

في مجال  التالتدخوستعتبر تشوهات اقتصادية كلشركات لالمساعدات  ستعتبرحيث 

 .اجتماعيإغراق كالسياسات االجتماعية 

 

  اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يمثل مشروعال ALECA)  ملحة لالقتصاد لوية أو

بموجب االتفاقات السارية المفعول  فية التجارة الخارجية ستمر التونسي الذي يمكن ان ت

التنفيذ االستراتيجيات القطاعية وأدوات  ومختلفنموذج التنمية البديل البالد  حتى تتبنى

للشركات األوروبية أكيدة  الحقا ال مسبقا، بل يمثل هذا المشروع أولوية تبدو تأتي

األخرى مثل نقل  مجاالت التعاونسوقنا وتجاهل لعديد من  االختراق ما تبقى محمي

البيولوجي وغيرها من األنشطة االقتصاد والجديدة، مهن التكنولوجيا والبحث العلمي وال

 .الواعدة
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دعي تقييم التجربة الفارطة للعالقة التجارية بين تونس واالتحاد ان خطورة المسألة تست

حتى يتسنى استشراف اآلثار  ،قع تقييمها رسميا من الطرفين الى اآلنياألوروبي التي لم 

 (étude d’impact )الممكنة والمتوقعة لالتفاق الجديد الذي لم يحض بدراسة انعكاسات 

التونسية بين الحكومة  8062لحد اآلن والذي وقع برمجة انطالق التفاوض حوله في اكتوبر 

 .والمفوضية األوروبية التي تبدو متقدمة في تفاوضها مع المغرب

وهذا ما يستدعي عودة سريعة الى فلسفة الشراكة األورومتوسطية من ناحية وتقييم سريع 

 .من ناحية أخرى 6991لسنة  رألهم انعكاسات اتفاق التبادل الح

 تطور مسار الشركة األورومتوسطة /3

     

 8002لسنة  سياسة الجوار األوروبية، حاولت لمسار برشلونة ازاء هزالة النتائج المحرزة

وتسعى سياسة الجوار األوروبية إلى إقامة شبكة . اعطاء مسار برشلونة المعطٌب نفسا جديدا

من مناطق للتجارة الحرة بين الشمال والجنوب من جانب، والجنوب والجنوب من جانب آخر 

بشكل يتخطى تحرير التجارة، وعلى سبيل المثال " تعزيز التكامل االقتصادي" كما تسعى الى

كما أعلن االتحاد األوروبي عن . قامة قواعد تنظيمية مشتركة بين الشركاء األورومتوسطيينإ

 كما يحاول االتحاد األوروبي تطوير. 8002في عام " االتحاد من أجل المتوسط"تكوين 

اال ان ذلك لم يغير  شريك متميز أو شراكة متقدمة" رتبة"محتوى مفهوم الشراكة باستنباط 

لعالقاته االقتصادية ( mercantile)أي التجاري البحت   الماركنتيلي الطابعشيئا من 

الحقيقية مع أجواره الجنوبيين كما تدل عليه اآلثار المسجلة في البلدان العربية سيما غير 

 .النفطية والمغاربية لشدة ارتباط اقتصادها باالتحاد األوروبي تاريخيا

 

 

 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


5 
 

األرومتوسطية  أو اتفاق منطقة التبادل الحر تقييم سريع لمحتوى وآثار الشراكة / 4

 1002-2991التونسية األروبية 

 االطار المفهومي او فلسفة الشراكة األرومتوسطية  / 4-2

، حمل االتحاد األوروبي أجواره االثني عشر في جنوب 6992إثر ندوة برشلونة لسنة 

، وحمل هذا (سنة في تونس 68)على القبول بمشروع مشترك يتم تحقيقه تدريجيا  المتوسط

لوضعيات وعالقات اقتصادية  المشروع اسم مسار برشلونة وهو يقوم على مقاربة برقماتية

 .كثيرة االختالف بين هذه البلدان

بشكل اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي وقد وقعت جل دول البحر المتوسط 

، وانتهت 8002ومصر في جوان  8002وقعت الجزائر اتفاقية شراكة في سبتمبر . منفصل

، أبرمت إسرائيل أيضا اتفاقية شراكة في 8002المفاوضات بشأن التجارة الزراعية في عام 

وقع . 8002و لبنان في مارس  8008وقعت األردن اتفاقية شراكة في ماي . 8000جوان 

كما وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية . 6991وتونس سنة   8000المغرب في مارس 

اتفاقية التعاون مع سوريا من جانبها لم تدخل حيز النفاذ . 6991الشراكة االنتقالية في جويلية 

واالتفاق وقع في عام  8009، ولكن جرت مفاوضات في عام 6911ألسباب سياسية منذ عام 

  2008.اقية الشراكة منذ نوفمبروشرعت ليبيا في المفاوضات التف 8060

ترتكز الشراكة األورومتوسطية على بنية رباعية األبعاد، حيث أنها متعددة األطراف أوال، 

وتعتمد اإلستراتيجية األورومتوسطية على . وجهوية ثانيا وتحت جهوية ثالثا وثنائية رابعا

التحاد األوروبي والدول أولها محورعمودي يتمثل في العالقات الثنائية بين ا. ثالثة محاور

جنوب وإقامة عالقات بين /وثانيها محور أفقي يرمي إلى تشجيع العالقات جنوب. المتوسطية

االتحاد األوروبي ومناطق التكامل تحت الجهوية على شاكلة اتحاد المغرب العربي ومجلس 

اإلصالحات  و يتمثل المحور الثالث في إجراءات مالية وتقنية هدفها دعم. التعاون الخليجي

 .االقتصادية للدول الشريكة

ويبرز البعد الثنائي للشراكة األورومتوسطية قي شبكة من االتفاقيات منها ما هو موجه 

للبلدان المتوسطية لجنوب أوروبا بهدف إقامة وحدة جمركية تمهيدا إلدماجها في االتحاد 
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ب المتوسط وهي ثمان األوروبي وهي قبرص ومالطا وتركيا، ومنها ما يتعلق ببلدان جنو

 . دول عربية وإسرائيل التي حظيت بمعاملة خاصة

وان يزعم المشروع األوروبي لبلدان جنوب المتوسط أنه يهدف إلى تكوين منطقة سلم 

وازدهار كبرى، فانه وعلى عكس برنامج االندماج الكلي الذي عرض على بلدان جنوب 

ص،  فإن المشروع األوروبي لبلدان جنوب وشرق أوروبا، البرتغال وأسبانيا ثم مالطا وقبر

المتوسط يرتكز على بعد تجاري بحت حيث يقوم على تكوين تدريجي لمنطقة تبادل حر بين 

 .كل من هذه البلدان ومجموعة االتحاد األوروبي

متبادلة بين  وعندما نُعّرف مفهوم االندماج االقتصادي كمسار يخلق ديناميكية مؤّسسـية

تكون عامال لدفع التبادل التجاري واإلنتاج واالبتكار والتجديد،  ومتناغمةاألطراف منسجمة 

فإننا نالحظ أن المشروع األوروبي باتجاه دول جنوب المتوسط ال يهتم بهذه األهداف وإنما 

يقتصر على رؤيا تقليدية لالندماج االقتصادي عبر تحرير التجارة على أساس مفهوم 

 .(static)أي الجامدة االمتيازات المقارنة القائمة 

ففي حين كان توسع االتحاد األوروبي . إن االختالف لكبير بين المقاربتين لعملية االندماج

واالندماج فيه يقوم على إندماج مؤسسي وطيد يوحد أو يقرب بين األهداف االقتصادية 

قوم والسياسية لمختلف بلدان االتحاد األوروبي، فإن مشروع الشراكة األورومتوسطية ي

وهذان المفهومان يختلفان كثيرا  (catch-up) على مفهوم التأهيل وعلى إمكانية االلتحاق

من حيث محتواهما وانعكاساتهما عن مفهوم االندماج القائم على انسجام األهداف عبر 

 (Convergence and coevolution).انسجام المؤسسـات والتطور المشتـرك

قبل عالقات االتحاد األوروبي مع البلدان العربية ومما سهّل تمرير هذه الرؤى لمست

وعوض أن تسعى البلدان  .المتوسطية، هو تفكك األواصر السياسية واالقتصادية لهذه البلدان

العربية إلى اقتراح مقاربة أخرى وتصور آخر على الطرف األوروبي، فانها آثرت أن 

مبرمة ذات محتوى تجاري بحت تتفاوض معه بشكل انعزالي ، فكانت اتفاقيات الشراكة ال

يكرس نهاية االمتيازات التفاضلية التي كانت تحظى بها الصادرات العربية خاصة منها 

المغاربية في األسواق األوروبية وبداية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر إزاحة الحواجز 

 .الكمية والجمركية أمام دخول السلع األوروبية لألسواق العربية
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 تقييم موجز لآلثار االقتصادية واالجتماعية للشراكة األورومتوسطة  / 4-1

طبيعي أن ال ينجم عن هذه التصورات التي حكمت صياغة الشراكة األورومتوسطية 

ويتجلى ذلك من خالل النتائج . انعكاسات تنموية تذكر على اقتصاديات بلدان الجنوب

سواء على مستوى تفاقم التداين  6991 المسجلة منذ إمضاء أول اتفاق شراكة مع تونس سنة

في األسواق العالمية أو ضعف تدفق االستثمارات  تونس حصةالخارجي، أو تراجع 

األجنبية، ناهيك عن تصاعد مشاكل الشركات الصناعية من جراء المنافسة األجنبية وتفاقم 

 .البطالة تبعا لذلك

لمديونية بآثار الشراكة فقط، إال أنه ولئن ال يجوز شرح تفاقم ا:  تفاقم التداين الخارجي* 

ورغم االختناق الذي . يالحظ أن الشراكة لم تخفف من مديونية البلدان التي انخرطت فيها

يسببه التداين الخارجي لهذه البلدان ال سيما وهي بصدد إنجاز إعادة هيكلة وتأهيل لنسيجها 

لت طلبات البلدان المتوسطية الصناعي والمؤسسي لمواجهة آثار اتفاقيات الشراكة، فلقد ظ

الشريكة خفض مديونيتها إزاء بلدان االتحاد األوروبي عبر إعادة استثمارها ورسكلتها في 

 .مشاريع اقتصادية بدون صدى

 

بشدة تركيزها على  لتونستتسم التجارة الخارجية : تراجع الحصص في األسواق العالمية* 

الشراكة بصفة ملحوظة،  اتفاقتركيز بعد إبرام أسواق االتحاد األوروبي، ولقد تعمق هذا ال

 20%إلى  6990سنة  12%حيث ارتفعت الصادرات التونسية لبلدان االتحاد األوروبي من

ارتفاع هام في قيمة الواردات من  »وخلصت دراسة رسمية تونسية إلى تأكيد . 8066سنة 

سنويا خالل الفترة  21%االتحاد األوروبي الموجهة إلى السوق التونسية بلغ معدل 

في حين أن نسق ... 2991-2993سنويا خالل الفترة السابقة  5.5%مقابل  2991-1000

وبالمقابل، . « سنويا خالل نفس الفترة %2الواردات من خارج االتحاد األوروبي لم يتجاوز 

ال من التجارة العالمية فحسب بل من التجارة الخارجية لبلدان  تونس ةلوحظ تراجع حص

 6920ففي حين عرفت التجارة العالمية في الفترة الفاصلة بين . االتحاد األوروبي أيضا

سنويا وعرفت التجارة الخارجية األوروبية نفس النمو  %2،2نموا مطردا بنسبة  8066و
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، فلقد تراجعت في نفس الفترة الزمنية حصص البلدان المغاربية من التجارة (%2،2)تقريبا 

وتراجعت حصصها من التجارة  8066سنة  %0،1إلى  6920ة سن %8العالمية من 

 . في نفس الفترة الزمنية %8،6إلـى  %2،1الخارجية لالتحاد األوروبي من 

وبالتالي، فإن تأثير اتفاقات الشراكة على القطاع التصديري للبلدان الشريكة ظل في مستوى 

 .ال أكثر النوايا الطيبة واالحتماالت النظرية لسياسة التبادل الحر

 :ضعف تدفق االستثمارات األجنبية* 

وبالتوازي مع تراجع التجارة الخارجية، فلقد تراجعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 

خالل العشرية األخيرة، خاصة إذا قارنا فترة ما قبل اتفاقيات الشراكة والفترة  تونسفي 

ففي حين عرفت حركة رؤوس األموال في العالم نشاطا مطّردا خالل العشرية . الحالية

الفارطة بحكم اإلجراءات التحريرية والعولمة االقتصادية، تأكد تراجع نصيب البلدان 

-6990في سنوات  %0،02ات األجنبية العالمية من معدل المغاربية من جملة االستثمار

 8066-6991في سنوات  %0،08أي ما قبل الشراكة األورومتوسطية، إلى معدل  6992

أي بعدها، وكأن هذه الشراكة جعلت االستثمار األجنبي ينفر البلدان المغاربية رغم انخراطها 

اءات التحفيزية من أجل دعم قدرتها على في العولمة االقتصادية واتخاذها كل التدابير واإلجر

وإذا استثنينا عمليات خصخصة . جلب االستثمارات األجنبية خاصة في تونس والمغرب

، فإنه يالحظ أن حجم هذه االستثمارات ضئيل وال (استثمارات محفظية)المنشآت العمومية

فإن مقولة رفع وبالتالي . (%10في تونس) يمثل إال نسبة ضئيلة من االستثمارات الوطنية

وتحسين جاذبية البلدان لالستثمارات األجنبية وخاصة األوروبية بعد انخراطها في اتفاقيات 

 االحتماالتليست إال من قبيل  (effet d’annonce)الشراكة بمفعول عامل اإلعالن 

 .(hypothèse d’école)النظرية 

 التشغيل والبطالة*

يتولد عن اشتداد المنافسة العالمية في البلدان التي تفكك نظام الحماية الديوانية صعوبات جمة 

ولقد ورد في دراسة أعدتها منظمة أرباب . للشركات الصناعية وفقدان آلالف مواطن الشغل

 680العمل في تونس أن اتفاق الشراكة سيتسبب في تحطيم ثلث النسيج الصناعي وفقدان 

وحيث لم تكن االستثمارات األجنبية في الموعد كما أسلفنا، وحيث عرف . غلألف موطن ش
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االستثمار العمومي تراجعا بفعل انسحاب الدولة من األنشطة االقتصادية تطبيقا لتوصيات 

المنظمات العالمية وعرف االستثمار الخاص نفس االنكماش واالنتظارية تخوفا من عدم 

ترتفع نسبة البطالة في البلدان  البديهي أنالمية، فإنه من القدرة على مواجهة المنافسة الع

 .المغاربية بعد انخراطها في الشراكة األورومتوسطية

 8066سنة  62.2%في تونس وقفر الى  62%في حدود  6992كان معدل البطالة في سنة 

 ومن الخاصيات الجديدة للبطالة أنها تمس فئات كانت في مأمن منها وهي الشباب وخريجي

 82وتصل في تونس نسبة العاطلين عن العمل من الشباب البالغين أقل من . الجامعات

 .8066سنة  22%سنة 

 العجز العمومي وتراجع التحويالت االجتماعية*

من نافلة القول أن إلغاء االداءات الديوانية يتسبب في انخفاض الموارد الذاتية لميزانية الدولة 

فإذا لجأت إلى . دول ال تملك حلوال عديدة لمواجهة هذا اإلشكالوال. وفي تفاقم عجز الميزانية

وإذا لجأت . االقتصاد في مصاريف التصرف ترتطم بمقاومة الجهاز اإلداري والبيروقراطية

إلى التقليص من مصاريف التنمية تهرم نتيجة لذلك البنية التحتية لالقتصاد في فترة تكون 

لدعم وإلى التعصير والتأهيل لمواجهة المنافسة مؤسسات اإلنتاج في أمس الحاجة إلى ا

فتلتجئ الدول إلى طريقتين رئيسيتين تتمثالن في االقتراض األجنبي وفي تقليص . العالمية

وفي تونس بلغت خسائر الميزانية المتأتية من إلغاء الضرائب . التحويالت االجتماعية

مليون  6200تطبيق اتفاق الشراكة، الديوانية وآداء القيمة المضافة على الواردات في إطار 

وبلغت هذه الخسارة . من الناتج الداخلي اإلجمالي %2.2وهو ما يساوي  8006دينار سنة 

من  2.2%مليون دينار وهو ما ناهز  8120عند انتهاء ارساء منطقة التبادل الحر ما قيمته 

 . 8062نصف ميزانية التنمية لسنة اكثر من الناتج وهو يناهز حاليا 

  ضعف االلتزام األوروبي والتعاون المالي*

ولعل الشهادة األكثر بالغة على عدم اكتراث المفّوضية األوروبية بمشاغل وأولويات بلداننا 

 :8002صدر سنة  واكتفائها بفتح أسواقنا، هذه المقتطفات من تقرير رسمي للحكومة التونسية

ن المفوضية األوروبية لم تف بالوعد الذي قطعته بتمكين البلدان الملتزمة بمسار إ »

برشلونة والتي لها قدرة على تشخيص المشاريع من الموارد اإلضافية الالزمة التي تمكنها 
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من مجابهة المضاعفات الناجمة عن تطبيق اتفاق الشراكة والتسريع بإدماج اقتصادها 

تالي تقليص الهوة بين الطرفين على غرار التجارب التي شهدها باالقتصاد األوروبي وبال

كما أن تطلعات تونس . االتحاد األوروبي مع بعض أعضاءه مثل أسبانيا والبرتغال واليونان

وبصفة عامة بلدان جنوب المتوسط إلى الزيادة في الحصة المخصصة لبلدان جنوب 

وبا الوسطى والشرقية لم تلق تجاوبا المتوسط خالل الفترة القادمة على غرار بلدان أور

لدى االتحاد األوروبي الذي أقر أخيرا المحافظة على تلك الحصة بل التقليص فيها خالل 

وتؤكد نفس الدراسة أن التعاون بصفة عامة مع االتحاد  .«II )1000 -(2006ميدا   فترة

يشمل عديد لم يرتق إلى مستوى األهداف المرسومة ضمن االتفاقية ولم »األوروبي 

التعاون في المجال »وتوضح الدراسة أن  «المجاالت ذات األهمية بالنسبة لتونس 

كما أن ...وال يتناسب مع برامج التأهيل...لم يرتق إلى مستوى أهداف االتفاقية...الصناعي 

االستثمارات األوروبية في تونس وإن شهدت تطورا إيجابيا خالل السنوات األخيرة فذلك 

وكان ...اس إلى المجهودات التي قامت بها تونس لخلق المناخ المالئم الستقطابهمرده باألس

من المؤمل أن ينتهج االتحاد األوروبي سياسة أكثر إرادة وحزم في هذا المجال لتوجيه 

وفي مجال ...االستثمارات األوروبية نحو تونس بصفة خاصة وجنوب المتوسط بصفة عامة

ي كرسه اتفاق الشراكة كإحدى أولويات التعاون مع االتحاد البحث العلمي والتكنولوجي الذ

بقي التعاون دون المنتظر مقتصرا على المشاركة في ...األوروبي استجابة لتطلعات تونس

وفي »: وتنتهي الدراسة إلى هذا االستنتاج  «...االجتماعات والتظاهرات األورومتوسطية

االت المذكورة سابقا تنطبق على جل الحقيقة فإن حصيلة التعاون المتواضعة في المج

القطاعات األخرى كالفالحة والنقل واالتصاالت عن بعد وتقنيات اإلعالم والطاقة والسياحة 

 «... وغيرها من الخدمات

ويذهب بعض المحلليين إلى اعتبار أن سقوط األنظمة الديكتاتورية على خلفية الربيع العربي 

اتفاق مع عقد الى ( الجبالي)رئيس الحكومة التونسية ى سع 8068ففي نوفمبر "لم يغير شيئا، 

لم يكن يهدف من خالله إال " شريك مميز"اإلتحاد األوروبي بغاية الوصول إلى وضع 

لضمان الدعم المالي و شراء الدعم السياسي لحزبه مثلما كان النظام السابق يسعى إلى كسب 

 دعم أوروبا لسياسية قمعه لإلسالميين 
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 ملحق
    اتفاق التبادل الحر الشامل  مشروعالمجاالت واألنشطة المعنية بالتحرير في اطار 

   (ALECA)  والمعمق

1. Défense commerciale 

Le champ d’application de l’Aleca en matière de défense commerciale vise à 

s’appuyer sur les dispositions existantes de l’accord d’association concernant 

les mesures de sauvegarde, les mesures antidumping et les mesures 

compensatoires. La référence en la matière reste les dispositions 

multilatérales  de l’OMC 

2. Transparence: 

L’objectif relatif à  la transparence est d’établir et de maintenir un 

environnement réglementaire effectif et prévisible pour les opérateurs 

économiques leur permettant un accès un accès à l’information d’une manière 

transparente, régulière et non discriminatoire que ce soit sur les mesures 

actuelles ou futures    Le Chapitre comprend des dispositions relatives à la 

publication, aux demandes de renseignements ainsi qu’aux  points de contact, 

référence dans ce domaine. 

3. La concurrence dans l’Aleca: 

Ce Chapitre prévoit notamment  l’instauration d’une législation sur la 

concurrence couvrant toutes les activités économiques ainsi que  l’institution 

d’une agence tunisienne de concurrence avec des pouvoirs étendues. Il prévoit 

au niveau des aides d’Etat principalement l’adoption par la Tunisie d’une 

législation intérieure sur les aides d’Etat ainsi que  la mise en place d’une 

autorité chargée du contrôle et des mécanismes garantissant la transparence 

de ces aides d’Etat. 

4. Douane et facilitation des échanges: 

Ce volet de l’accord porte sur des dispositions horizontales qui doivent 

encadrer les procédures des régimes douaniers et de la facilitation des 

échanges afin que celles-ci soient administrées de manière uniforme. L’Aleca 

vise donc un rapprochement progressif des législations et des procédures 

douanières tunisienne  avec celles de l’UE et les négociations entre les deux 

parties devront s’atteler à trouver les modalités d’application des pratiques et 

procédures liées aux régimes douaniers et à la facilitation du commerce entre 
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les deux partenaires sur des aspects touchant le contrôle sélectif, les mesures 

de sécurité y compris les pré-arrivée et déclarations préalables au départ et les 

procédures simplifiées pour des opérateurs économiques agréés en douane. 

5. Questions liées à l’énergie : 

Sur ce volet, les dispositions de l’Aleca invitent la Tunisie  à mettre en place un 

cadre législatif régissant les énergies renouvelables en vue d’encourager les 

entreprises de l’UE d’investir dans ce secteur. L’apport attendu de l’Aleca vise 

principalement le commerce des énergies renouvelables. 

6. Les obstacles non tarifaires au commerce : 

L’objectif affiché à travers l’Aleca consiste à réduire les obstacles non tarifaires 

au commerce (OTC) dans les produits industriels et consolider le processus 

d’alignement de la réglementation technique tunisienne et les procédures 

d’évaluation de la conformité autant que possible avec ceux de l’UE. Il s’agit en 

fait du volet de l’accord qui exige de la Tunisie de fournir un effort 

d’ajustement considérable compte tenu du nombre important des domaines 

qu’il couvre en l’occurrence le développement des infrastructures, évaluation 

de la conformité, système de normalisation, accréditation, surveillance du 

marché, etc. 

7. Le commerce et le développement durable: 

A l’instar des négociations multilatérales qui ont intégré l’aspect du 

développement durable dans le commerce, l’Aleca y fait aussi référence 

comme un objectif commun des deux parties qui souhaitent faire du commerce 

un stimulant au développement durable. 

8. Droits de propriété intellectuelle concernés par le rapprochement 

Dans ce domaine, la Tunisie  est appelée à rapprocher sa législation avec celle 

de l’UE à l’égard de la protection des droits de propriété intellectuelle. Les 

normes de protection concernant les droits de propriété intellectuelle prévues 

par l’accord concernent les droits d’auteur et les droits connexes, les marques, 

les designs, les brevets et les indications géographiques. 

9. Mesures SPS: 

L’objectif de ce volet de l’accord consiste à faciliter le commerce des 

marchandises soumises à des exigences de la protection sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) tout en préservant un niveau de protection pour les 

parties. La principale disposition qui ressort du texte de l’Aleca est que la 

Tunisie  doit s’engager à rapprocher sa législation dans le domaine SPS à la 
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législation de l’UE. Bien évidemment, les pays de l’UE ont mis plusieurs années 

pour aboutir à une harmonisation de leurs législations. La question est de 

savoir à quel coût et délai l’ajustement se fera pour la Tunisie. 

10. Les services et le droit d’établissement 

La proposition de l’UE relative aux services , droit d’établissement et protection 

des investissements est basée sur le texte du protocole relatif à la libéralisation 

du commerce des services et du droit d’établissement  objet des négociations 

entamées depuis 2008. Elle a introduit des nouvelles dispositions et principes 

concernant la protection et la promotion des investissements et vise à 

améliorer et renforcer les dispositions de l’Accord d’Association pour ce qui est 

des mouvements des capitaux. 

11.  es marchés publics 

Les marchés publics figurent parmi les volets importants des négociations dans 

le cadre de l’Aleca. La proposition de l’UE vise  l’intégration progressive des 

marchés publics respectifs des deux parties à tous les niveaux sur la base d’un 

cadre réglementaire et principes communs qui s’articulent  principalement 

autour de : 

- l’ouverture réciproque des marchés publics à tous les  soumissionnaires y 

compris les entreprises d’Etat et les entreprises privées qui bénéficient de 

droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des services d’utilité publique. 

- le rapprochement de la réglementation tunisienne en matière de marchés 

publics par rapport aux règles pertinentes de l’acquis régissant les marchés 

publics de l’UE, sur la base d’intérêts mutuels 

- la mise en place d’un système institutionnel axé sur la séparation entre 

l’autorité publique responsable de la définition et de la mise en œuvre des 

politiques, l’entité contractante et l’institution chargée d’examiner les décisions 

prises en matière de passation des marchés.  


