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 الهادي المحيط على مطلة دولة 06، وقعت 6102شباط/ فبراير  4في 

اتفاقية أنشأت  .نيوزيلندا أوكالند، في الهادي المحيط عبر الشراكة على اتفاقية

جل أل االقتصادي التكاملتشجع  شاملة   إقليمية   الشراكة عبرالمحيط الهادي اتفاقية  

 والفوائد االقتصادي النمو وتحقيق االستثمار، وتعزيز التجارية، الحواجز إزالة

 مستوى رفع في والمساهمة والشركات، للعمال جديدة فرص وخلق االجتماعية،

 .المستدام النمو وتعزيز الفقر من والحد لمستهلكين،وتقديم الفائدة ل المعيشة،

 يتفق بما الحرة التجارة مناطق ر المحيط الهاديالشراكة عب اتفاقية وأنشأت

 التفاقية 0A الملحق) 0994 لعام الغات من والعشرون الرابعة رقم المادة مع

 إنشاءا تقوم ببموجبهو الجاتس اتفاقية من 5رقم  والمادة( العالمية التجارة منظمة

 .حرة تجارة منطقة

دولة التي تضم:  06المحيط الهادي  وقد وقعت على اتفاقية الشراكة عبر

 دار وبروناي وماليزيا سنغافورة) اليابان السالم، دار بروناي ماليزيا، سنغافورة،

 -القانونية اآلسيوية  ستشاريةاإل المنظمة في األعضاء الدول هي واليابان السالم

 وتشيلي وبيرو والمكسيك األمريكية المتحدة والواليات وكندا، وفيتنام، ،(اإلفريقية

 .ونيوزيلندا ياوأسترال

 اإلقليمي االقتصادي التكامل لتحقيق مشتركة   منصة  أن تخدم ك سعىأنها تو

 التجارة في الجديدة القضايا معالجة خالل من واإلنتاجية والتنافسية ،االبتكار وتعزيز

 اإللكترونية والتجارة الرقمي، واالقتصاد الفكرية الملكية حقوق مثل العالمية

 الجمركية وغير الجمركية لحواجزل إزالة كاملة أو خفضتتضمن  كذلك .وغيرها

تحسين آلية تسوية  إلى هدفت كما. واالستثمارات والخدمات السلع قائمة في

 .والدولة المستثمرالمنازعات بين 

 مستويات تعزيزب أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي تقوم المتوقع ومن

 التنمية أهداف وتعزيز البيئية، للقوانين لفعالا اإلنفاذ مع البيئية الحماية من عالية

 ؛التجارةو لبيئيةل الداعمة ممارساتالو سياساتال خالل من ذلكو المستدامة،

 مجال عن والفساد الرشوةنزع و القانون، وسيادة ،ةالرشيد واإلدارة ،الشفافيةو

 .واالستثمار التجارة



 ومستوى العمل فظرو تحسينو العمال حقوق وإنفاذ حماية إلى تهدف كما

 .العمالية القضايا حول األطراف وقدرة التعاون وتعزيز معيشة،ال

 االقتصادي التباطؤ مكافحة إلى يةاالتفاق ههذ هدفت ،ذلك إلى باإلضافة

 خالل من ستعزز اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي،. البلدان تواجهها التي العالمي

 ،اإلقليمي المستوى على موجب القواعدب تجارةالو قتصاديةاال فرصال أفضل خلق

 التجارة توسعو المنسجمة التنمية في االتفاقية تسهم وسوف. العالمية التجارة

 .األوسع والدولي اإلقليمي للتعاون حافزا وتوفر العالمية،


