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 لمحة عامة

للتجارة دور ھام في تعزیز النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة على المستوى الوطني واإلقلیمي 
ً ا  الدولیة محركالتجارة باعتبار  ھذا الدور على 20301خطة التنمیة المستدامة لعام  ؤكدتوالعالمي، و ً ا  أساسی     

 ،النامیة البلدان فيأھمیة التجارة  علىالخطة وتؤكد . والبطالة للنمو االقتصادي الشامل والحد من الفقر
، وال سیما من حیث أھداف ومقاصد الخطة المتعلقة بالتجارةالشروط واألسس المناسبة لتحقیق     ّ  وتوف ر 

تعظیم األرباح وتقلیص متكاملة تسھم في  وطنیة وإقلیمیةسیاسات  على تصمیم وتطبیققدرة ھذه الدول 
إلى  االنتقال من اقتصاد ریعي مكلف فياالجتماعیة  والشرائحالتي قد تتكبدھا بعض القطاعات  الخسائر
إیجاد نظام تجاري متعدد األطراف  :المتصلة بالتجارةاألھداف . وتشمل رفاھیةیزید من ال تنافسياقتصاد 

 النامیة،صادرات البلدان  وزیادة)؛ 10-17 مقصدال(واضحة وعادلة  وتضامنیةنافسیة تقائم على قواعد 
 وتقلیص)؛ 11-17 مقصدالمن الصادرات العالمیة (     ً نموا   البلدانأقل وال سیما بغرض مضاعفة حصة 

بدون رسوم  العالمیةاألسواق إلى  وسلسبشكل دائم      ً نموا   البلدانأقل  منتجات دخولالقیود على سرعة 
بصفة السیاسات التجاریة ھ فرضتما  ِ ل  أساسیة أھداف وھذه ). 12-17 مقصدال(وقیود غیر ضریبیة جمركیة 

ً المطبقة حالیا  والمواصفات الفنیة التدابیر غیر الجمركیة والمعاییر و ،عامة من عراقیل مكلفة أمام  ،خاصة              
،                  ً سواق أكثر انفتاحا  جعل األ فيالمبادئ ھذه  سھموت. والعالمیةاإلقلیمیة األسواق إلى  للسلعس السلاالنسیاب 

ّ   توج ھ و ّ  لتصب  التجاریة واالستثماریة عامالت مال   ً تفید طرفا      ً      بدال  من أنفي مصلحة الجمیع     على حساب           
ٍ     طرف  آخر َ  تلغ  ما لم قیق ھذه األھداف ال یمكن تح. و   السیاسات بما فیھا  ،الریعیة السیاسات التجاریة الحمائیة  

ما یتصور العدید  عكسعلى حساب المستھلكین والمنتجین المحلیین عادة  التي تكون ،التجاریة غیر العادلة
حق الدول في توظیف آلیات لحمایة التجاریة مع  تالمعامالتسھیل وال یتعارض . رارقالمن متخذي 

 . حیث تدعو الحاجة صادراتھا ومنتجاتھا المحلیة

ً توجھا   ،منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة ،قتصادیة الدولیةالساحة اال شھدتوقد  نحو بناء   ً ا  زایدمت      
 لعامروما  معاھدةمن أھمھا التكامل االقتصادي األوروبي عبر ھا، ودعمالتكتالت االقتصادیة االقلیمیة 

التي  ألمریكا الشمالیةالتجارة الحرة ومنطقة السوق األوروبیة المشتركة،  قیامالتي تعد األساس في  1957
. 1992عام  وقد أنشئتا فيأمم جنوب شرق آسیا  الموحدة ورابطة، والسوق األوروبیة 1995 أنشئت في عام

اختتام جولة أوروغواي  بعدبشكل ملحوظ قلیمیة اإلالتكتالت االقتصادیة والتجاریة  قیاموتسارع 
. والھدف 1994دیسمبر كانون األول/ للمفاوضات التجاریة المتعددة األطراف في مدینة مراكش في

قلیمیة اإلحصول على مزایا تجاریة تفاضلیة في األسواق ال ھولتكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة لالرئیسي 
وتسھم الصاعدة.  من الدولوالتصدي للمنافسة القویة والمتنامیة الوطنیة كوسیلة لتطویر القدرات اإلنتاجیة 

القدرات التنافسیة للدول األعضاء من خالل توسیع األسواق التفاضلیة كذلك في تعزیز  ھذه التكتالت مثل
 ل البنیوي وتحسین فعالیة استغالل الموارد المتوفرة لتطویر مزایا نسبیة جدیدة.            ّ وتیسیر التحو  

ة من االنعكاسات السلبیللوقایة لیات اآل عأنج إحدى ھي تفاضلیةالاإلقلیمیة االتفاقات التجاریة و
 التي تتمیز بقدرات تنافسیة وتصدیریة عالیة. كفة الدول إلى  تمیلالتي  تفاقات المتعددة األطرافلال

 إذ یسھم  ،التجاریة العالمیةواألزمات لتوترات ا تداعیات إزاءھامش أمان التكامل اإلقلیمي  یتیحكما 
                                                

1 A/RES/70/1. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
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تضرر قدراتھا اإلنتاجیة وھا التصدیریة تعویض جانب من خسائر على األعضاءتنمیة قدرات الدول في 
أسواق الدول إلى  ، وتحسین آلیات الدخولأسواق منطقة التكامل اإلقلیميإلى  توجیھ تلك القدراتمن خالل 

اإلنتاجیة  قدراتالتطویر تساعد في  مزایا تجاریة تفاضلیة األعضاء في مشروع التكامل اإلقلیمي بما یتیح
 . ن فرص العملوتأمیالتصدیر  عالوطنیة ودف

في جمیع أنحاء العالم، لحق باالنفتاح  التفاضلیةاتفاقیات التجارة  ورغم التطور الكبیر ھذا في
وخروج  ،لمملكة المتحدة الخروج من االتحاد األوروبيا قرار                      ً                التجاري العالمي مؤخرا  نكسات ھامة، مثل

 الرسوم وزیادة ،للقارات عابرةأو تعلیق مشاركة الوالیات المتحدة في عدد من اتفاقات التجارة الحرة ال
 .2العالم دول من العدید من وارداتھا على الجمركیة

االقتصادیة  التكتالت نموتمنع استمرار النسق التصاعدي في  لمھذه ولكن التحوالت السلبیة 
االتحاد  وال یزال. القائمةتطویر التجمعات  مأ جدیدة اقتصادیة تجمعات إنشاءمن خالل   ً ء  اسو ،اإلقلیمیة

، ویستمر في تعزیز مساھمتھ في سالسل القیمة الرئیسیةقائمة التكتالت االقتصادیة  یتصدر األوروبي
الیابان وكندا  آخرھا كاندول عدیدة من شتى أنحاء العالم، تجاریة تفاضلیة مع  اتفاقیاتخالل  من العالمیة

مبادرة  كما . وأحدثتالھادئ للمحیطاتفاقیة الشراكة العابرة  تفعیلإلى  امن جھتھ الیابان تبادرووفیتنام. 
 ، في إعادة تنظیم سالسل القیمة ومسالك النقل والتجارة العالمیة      ً كبیرا       ً تحوال   الصینیة والطریقلحزام ا

طریق الحریر البحري  ، عالوة علىممرات بریة ستةب األساسیة لقرابة سبعین دولة البنى               ً إذ تربط، مادیا ،
 فیذالتن حیزالتجارة العالمیة  تیسیراتفاقیة دخلت  كما. 3شبكات التعاون االقتصادي والمالي والمؤسسيو

 كلفةتال تقلیصمن خالل  التجاریةتسریع الحركة إلى  ھذه االتفاقیةتھدف و ،2017 فبرایر/شباط 22 في
دولة  131االتفاقیة  ھذهإلى  حدود. وقد انضمتلل العابرةللسلع  الجمركيلتخلیص ل ینالالزم الوقتو

. 5عربیة دول 9ا على بنودھ وصادقت ،4ةعربی دولة 12بینھا  منفي منظمة التجارة العالمیة  أعضاء
تكالیف  تقلیصإلى  التطبیق الكامل لبنود ھذه االتفاقیة سیؤديوحسب توقعات المنظمة العالمیة للتجارة، 

 للسلع الجمركي التخلیصیستغرقھ  الذيلوقت ا متوسط سیتراجع حین فيفي المائة،  14.3التجارة بنسبة 

                                                
 مفاوضات وعلقت ،الھادئ للمحیط العابرة الشراكة اتفاقیة من 2017 عام مطلع في ،األمریكیة المتحدة الوالیات خرجت 2

 ألمریكا الحرة التجارة اتفاقیة حول التفاوض أعادت كما ،األوروبي االتحاد مع لألطلسي العابرة ةواالستثماری التجاریة الشراكة اتفاقیة
ً ا  رسوم 2018 مارسآذار/ في وفرضت ،الشمالیة  رغم المائة في 10 بنسبة واأللمنیوم المائة في 25 بنسبة الفوالذ واردات على جمركیة  

  ً ا  باب یفتح ما والمكسیك كندا أعفیت ولكن  .التجاریین الشركاء ومن الداخل من واالحتجاجات عالمیة تجاریة حرب من التحذیرات
 .المستقبل في أخرى دول الستثناء

 دول عبر بحري نقل خطوط وبناء الجنوبیة، كایمرأ دول لتشمل والطریق الحزام مبادرة توسیع بشأن مداوالت ثمة 3
 ."القطبي الحریر "طریق مسمى: تحت الشمالي القطب

 المملكةو والمغرب مصرو والكویت وقطر مان  ُ وع   وجیبوتي تونسو البحرینو المتحدة العربیة اإلماراتو األردن وھي: 4
 ).2020 أیار/مایو 29 في علیھا (اطلع https://tfadatabase.org ،ایوموریتان السعودیة العربیة

 )2019 مایوأیار/ 14( والمغرب )2019 یونیوحزیران/ 24( مصر ھي: االتفاقیة على صادقت التي العربیة الدول  5
 فبرایرشباط/ 22( مان  ُ وع   )2017 فبرایرشباط/ 22( واألردن )2017 یونیوحزیران/ 12( وقطر )2018 أبریلنیسان/ 25( والكویت

  المتحدة العربیة واإلمارات )2016 یولیوتموز/ 28( السعودیة العربیة والمملكة )2016 سبتمبرأیلول/ 23( والبحرین )2017
 ).2020 أیار/مایو 29 في علیھا اطلع( www.tfadatabase.org )2016 أبریلنیسان/ 18(
 

https://tfadatabase.org/
http://www.tfadatabase.org/
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ً ما یمثل انخفاضا   ،یومین بمعدل المصدرةوللسلع یوم ونصف    ّ  معد لب المستوردة في المائة  47بنسبة                 
 مقارنة مع المعدالت الحالیة. للتصدیرفي المائة  91و للتورید

العالمیة لتعزیز  حوالتھذه الت منتستفید  أن ،الدول العربیة، كمجموعة اقتصادیة إقلیمیة وبإمكان
 وتوطیدفرص تصدیریة جدیدة  إلیجاد العالممن مختلف أنحاء  دولمع  ھاوتوسیع االقتصادیةشراكاتھا 

تحدیات  العربیة الدول معظم تواجھ ،6لإلسكوادراسة حدیثة  حسبارتباطھا بسالسل القیمة العالمیة. و
 المتحدة والوالیات الصین بین التجاریة التوترات بسببالنمو االقتصادي العالمي  تباطؤناجمة عن 

 أن تتحول یمكنھذه التحدیات  لكن .سواق المالیة والسلعیة الدولیةاأل استقرار على وانعكاساتھا األمریكیة
 المتحدة الوالیاتمن انخفاض التجارة بین  جزء عن تعویضال عبرتستفید منھا الدول العربیة فرص إلى 

. التطورات ھذه لتواكبالسیاسات التجاریة العربیة  ھیكلةإعادة  ذلك یتطلبإال أن ذلك  ،والصین األمریكیة
ستوعب نحو خمس الصادرات اإلجمالیة للدول تالوالیات المتحدة األمریكیة والصین  وحیث إن أسواق

 . في العالم اقتصادین أكبر بین التجاریة الحرب من الستفادةمھمة وملموسة ل فرص ثمةالعربیة، 

صادرات الدول النامیة العدید من  تواجھھمیة التجارة في التنمیة الشاملة والمستدامة، أورغم 
 . وقدألسواق العالمیةل ھادخولالتي تعوق  ةالتطبیقی واإلجراءاتجمركیة الغیر التدابیر القیود الجمركیة و

اإلنمائیة،  ھامتطلباتلتجیب اتفاقیات تجاریة تفاضلیة ثنائیة وإقلیمیة تس إبرامإلى  معظم دول العالمذلك دفع 
طار إفي المتعددة األطراف  التزاماتھامن بكثیر  أكبریشغل أولویة تحریر أسواقھا ب إذ وجدت أن التزامھا

ً ملموسا                ً لم تشھد تطورا  التي  ،منظمة التجارة العالمیة  منذ اتفاقیة مراكش.         

 أنإلى  االقتصادیة والكتلوتجارب العدید من الدول قلیمي اإلأدبیات التكامل االقتصادي  تشیر
االقتصادي بین  التكامللتحقیق  أربعة مستویات أساسیة الثاني من ھو المستوىاتحاد جمركي  إنشاء

، رغم ما واجھھ األوروبي من أھم وأنجح التكتالت االقتصادیة في العالم   ُ ّ        وی عد  االتحاد. مجموعات الدول
على السیاسات  اوأزمة فیروس كورونا وتداعیاتھ ا ھمنالمملكة المتحدة  خروجب من مصاعب ترتبط

  .غیر المتوقعة ا األزماتاالقتصادیة الكلیة والقطاعیة وعلى مبدأ التضامن في مواجھة 

حیز  ة، فقد وضعت اتفاقیة إنشاء منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرىوأما في المنطقة العربی
بإزالة القیود الجمركیة على السلع ذات المنشأ العربي. وبعد ذلك، انطلقت مفاوضات  2005في عام  التنفیذ

                                             ً      ً                                      حول إنشاء اتحاد جمركي عربي في خطوة تمثل تقدما  كبیرا  على مسار التكامل االقتصادي في المنطقة 
عربیة. بید أن نجاح ھذه الخطوة یتطلب توحید السیاسات التجاریة للدول األعضاء في االتفاقیة، وإزالة ال

سالسل التجارة الحرة العربیة بتسھیل ارتباط منطقة العربیة، والتدابیر غیر الجمركیة على التجارة البینیة 
 في عام وأعلن عن مبادرة بشأنھ ،1998 عام فيعربي  في إنشاء اتحاد جمركي البحثبدأ القیمة العالمیة. 

وضع قواعد إلى  دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربیة الدول األعضاء عم 2000
تحریر تجارة الخدمات ودفع المتعلقة بمفاوضات الباستكمال منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ل متینة

                                                
 .)E/ESCWA/C.6/2019/10( العربیة" المنطقة في والخاسرون الرابحون العالمیة: التجاریة الحروب" إلسكوا،ا 6

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901125.pdf
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قواعد إلى  یستندطالق اتحاد جمركي عربي إلكشرط أساسي  7شأ العربیةقواعد المنواالستثمارات البینیة 
ً ھذا التوجھ تدریجیا  التنفیذ العملي لبدأ و. لالستمرار ةمتینة وقابل بصدور قرار القمة  2001 عاممنذ                    

األمانة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول         ّ الذي كل فاالقتصادیة واالجتماعیة العربیة 
قرارات القمم  ، منذ ذلك الحینتوالت   ّ ثم  تحدید الخطوات الضروریة إلقامة اتحاد جمركي عربي. بالعربیة 

على استكمال مقومات منطقة التجارة الحرة العربیة  التي تركزالعربیة العادیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
وتشمل  ،ووضع التصور العربي المشترك للمقترحات التنفیذیة إلقامة االتحاد الجمركي العربي الكبرى

 20في بیروت في  عقدتالعربیة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة التي لقمة الدورة الرابعة لقرارات 
 .2019ینایر كانون الثاني/

مشروع الھیكل الدول العربیة جامعة في المجلس االقتصادي واالجتماعي اعتمد ، 2011في عام و
 قانوني إطار اقتراحبلجنة االتحاد الجمركي  تلف  ُ وك  ، العام للبرنامج التنفیذي إلقامة االتحاد الجمركي العربي

 یناإلطارعداد إلجنة االتحاد الجمركي العربي إلى  وأسندإلطالقھ.  جدول زمنيوتحدید  التنفیذي للبرنامج
دراسة اللجان الفنیة الفرعیة     ّ تول ت في حین           ً      ً                  وكذلك قسما  كبیرا  من أحكامھ العامة، العام والمؤسسي لالتحاد

بنود المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد والتعرفة الجمركیة الموحدة والضرائب غیر المباشرة ال
یتحقق تقدم ملموس لم ، المحرزم             ّ . ورغم التقد  ضامنوآلیات المرونة والتوالموارد الضریبیة للدول األعضاء 

 . الفنیةالمفاوضات على مستوى القمم العربیة  اتالعدید من القضایا المرتبطة بتفعیل قرار في

 2012 في عامسكوا اإل، أطلقت الالزمةالتوافق على اآللیات ولدفع ھذه المفاوضات وتسھیل 
ً برنامجا   ّ  یرك ز      ً طموحا           والفنیة للمفاوضین العرب. تطویر القدرات التفاوضیة الدراسات الفنیة وإعداد على    

طلق في أفي تقریر التكامل العربي الذي من ھذا البرنامج  األولىة مرحلال وتوصیات أھم نتائج تنشرو
ّ                وتضم ن اإلصدار األول ل . 20148ینایر كانون الثاني/في  تونس تقریر تقییم التكامل االقتصادي العربي    
الفوائد االقتصادیة إلطالق االتحاد الجمركي العربي. ومنذ لتقییم وتحلیل      ً     ً محورا  كامال   20159 امفي ع
ً ا  خاص       ً مشروعا  سكوا اإلأطلقت ، 2016 عامبدایة   بتمویل منتسھیل مفاوضات االتحاد الجمركي العربي ل  

على العدید من القضایا المرتبطة بمفاوضات االتحاد  ت فیھز   ّ ورك   ،المتحدةلألمم حساب التنمیة صندوق 
 واستمرحزمة جدیدة من مشاریع الدعم الفني حسب احتیاجات الدول األعضاء. تمویل الجمركي من خالل 

 . 2020یولیو تموز/إلى  2016ینایر كانون الثاني/تنفیذ ھذا المشروع من 

 االتحاد الجمركي العربي، یھدف ھذا التقریرمفاوضات تسھیل  بشأن اإلسكوا منشوراتل        ً ومتابعة  
األربع الماضیة في إطار مشروع األمم السنوات  في تذ                         ّ أھم مخرجات األنشطة التي نف   استعراضإلى 

التي أھم القضایا العالقة  ىالتركیز علب ، وذلكلتسھیل مفاوضات االتحاد الجمركي العربي المتحدة للتنمیة
متنوعة  مجموعةذه األنشطة التنفیذیة. وشملت ھ آلیاتھضات االتحاد وتسھیل استكمال مفاو تحول دون

                                                
ّ   رك زت 7 ّ    عم ان، في انعقدت التي العربیة القمة    ،االقتصادي المحور على ،2001 آذار/مارس 28و 27 یومي األردن  

 جمركي اتحاد إقامة خالل من العربي االقتصادي للتكامل متقدمة مرحلة إلى النتقالا في اإلسراع أھمیة على الختامي بیانھا في أكدتو
 .ةمتابعالب واالجتماعي االقتصادي المجلس وكلفت عربي،

  .)CWA/OES/2013/3E/ES( نیةإنسا لنھضة     ً سبیال   العربي: التكامل اإلسكوا، 8
  .)E/ESCWA/EDID/2015/4( العربي الجمركي االتحاد نحو العربي: االقتصادي التكامل تقییم اإلسكوا، 9

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/assessing-arab-economic-integration.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/assessing-arab-economic-integration.pdf
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فنیة رسمیة مع ممثلي الدول األعضاء في اللجان الالجتماعات االفنیة والتقاریر الودراسات الومتكاملة من 
 التي تشرف ،العربیةاألمانة العامة لجامعة الدول التنسیق مع بمفاوضات االتحاد الجمركي العربي بالمعنیة 

وأبرزھا األمانة العامة لدول االتحاد المغربي  ،والھیئات اإلقلیمیة العربیة األخرى ،على ھذه المفاوضات
 واألمانة العامة لدول مجلس التعاون الخلیجي. 

لنتائج والتوصیات لالتطبیقیة  النواحيعلى  تركز منھجیة متكاملة ھذا التقریرعداد إفي  تاعتمدو
ة الستكمال مفاوضات االتحاد الجمركي العربي واعتماد یضرور حیث إنھا، أنشطة المشروعة عن الصادر
دور تیسیر التجارة في دفع التكامل  التقریرمن األول القسم یتناول إنجاحھ. التنفیذیة الالزمة لتفعیلھ واآللیات 

ً االقتصادي العربي، مستعرضا   على ھذا والقضایا العالقة  ،االتحاد الجمركي العربيالتقدم في مفاوضات                          
ّ        ویرك ز القسم. المسار تعزیز فرص االستفادة من األفضلیات التجاریة بصفة لالتجارة  تیسیرعلى أھمیة  الثاني    

التجارة  تیسیرعملیة تطور یبحث في ، كما بصفة خاصة ىرة العربیة الكبرعامة ومن اتفاقیة التجارة الح
ھم القضایا المرتبطة على تحلیل ألالثالث القسم ویشتمل لجمارك في ھذا المجال. افي المنطقة العربیة ودور 

التعریفة الخارجیة بنیة سیناریوھات اختیار البحث في مختلف بمفاوضات االتحاد الجمركي العربي من خالل 
االتحاد  إطالقمن سیناریوھات لمجموعة االقتصادیة الكلیة والقطاعیة آلثار االرابع القسم     ّ  ویقی م الموحدة. 

القسم یتطرق ھذا ومعظم تطلعات الدول األعضاء.        ّ أن تلب ي یمكن ویحدد تلك منھا التي الجمركي العربي
ً أیضا   آلیات المرونة التي سیناریوھات التعریفة الخارجیة الموحدة والقضایا المالیة والضریبیة المرتبطة بإلى      

التوصیات التطبیقیة لتسھیل المفاوضات وتحدید مسار  فیتضمناألخیر من التقریر القسم یمكن اعتمادھا. أما 
 ،من جھةوالحیز المالي للدول األعضاء االقتصادي النسیج  فيتفاوت مع مراعاة ال ،االتحادطالق إلتنفیذي 

 وخصائص السیاسات التجاریة الوطنیة من جھة أخرى. 



 

 



 

 دفع التكامل االقتصادي العربيالتجارة في  دور تیسیر -  ً وال  أ

. غیر في دفع التكامل اإلقلیمي وتطویر الصادراتأھمیة كبیرة التفاضلیة لمناطق التجارة الحرة 
. من مناطق التجارة الحرةتحقیق األرباح االقتصادیة المرجوة ل وحده یكفي الالجمركیة  العوائقرفع  أن
 اتفاقیات التجارة التفاضلیة أكثر من فرص تصدیریة إضافیة  یست، للما ھو سائد من االعتقادات     ً خالفا  ف

لتنویع القدرة  باعتماد تدابیر وسیاسات، وذلك العمل على االستفادة منھا ال بد للدول األعضاء فیھا من
 ،واستقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة، سواقاألإلى  الصادرات وتوسیع طرقھا وتطویرة، اإلنتاجی

والفرص التصدیریة اإلضافیة  لالحتیاجاتحتى تتمكن من االستجابة  تھا،التجارة عبر تقلیص كلف تیسیرو
 . ال یستفاد منھالتي بدونھا ستبقى فرص دخول األسواق مجرد مصدر للتنمیة 

ً تیسیر التجارة محركا  وفي ھذا اإلطار، یعتبر  ً عموما  خارجیة للدول أساسیا لتطویر التجارة ال                           
ً خصوصا  ونحو األسواق التفاضلیة  ات اللوجستیة واألعمال حجم التجارة العالمیة وتطور الخدم تزایدومع  .     

الشركات  عملمن الشروط األساسیة في اختیار مراكز لوجستیة الخدمات كفاءة الال المرتبطة بھا، أصبحت
تصریف المعامالت كفاءة في الاستثمارات جدیدة أو تطویر المشاریع القائمة. فبدون  لمبادرة فيلالعالمیة 
خاضعة  اقتصاداتھا وتبقى ،االستفادة من اتفاقیات التجارة التفاضلیة مندولة  لن تتمكن أي التجاریة

 دخول علىالقدرة عدم  تبقى أسیرةوبالتالي  ،أسواق عناصر اإلنتاج والتصدیر تشوبللتشوھات التي 
 أسواق جدیدة. 

 التجارة تیسیر بشأن العالمیة التجارة منظمة اتفاقیةوالعربیة الدول   -لفأ

تنفیذ  تیسیر التجارة بشأناتفاقیة منظمة التجارة العالمیة إلى  الدول العربیةل انضمام بعض  ّ ھ  سیقد 
بالرغم من ضعف التمثیل العربي في ھذه االتفاقیة وفي  في تیسیر التجارةالعدید من اإلجراءات الھامة 
الرسوم وعبور البضائع،  :ھي ،مجاالت أساسیة ةتشمل االتفاقیة ثالثمنظمة التجارة العالمیة. و

القانونیة والكمیة  بااللتزامات ُ    ت عنى  ثالثة محاور فرعیة؛ كما تشمل واإلجراءات، وشفافیة القوانین واللوائح
 الضروري ویللتسھیل توفیر التماالستفادة منھا النامیة  التي یمكن للدولآلیات المرونة و ،للدول األعضاء

عربیة على ھذه  عشر دولصادقت  وقداألحكام النھائیة لالتفاقیة. الترتیبات المؤسسیة و، واللتزاماتھا
مان وقطر والكویت ومصر                   ُ البحرین وجیبوتي وع  و األردن واإلمارات العربیة المتحدةي ھاالتفاقیة 

عدم إلى  ماإاالتفاقیة إلى  الدول العربیة سائرعدم انضمام  عزىوی. والمغرب والمملكة العربیة السعودیة
 ، لقواعد الفنیة اإللزامیةلاالمتثال  منھا صعوبةتحدیات بإلى  وأمنظمة التجارة العالمیة إلى  انضمامھا
الجودة وتطبیق نظام النافذة  وضمان ،الدولیةالمعتمد في التجارة بتطبیق المواصفات والمقاییس وال سیما 
ً نیا  إلكتروالشفافیة ونشر المعلومات واللوائح واألنظمة المتعلقة بالتجارة  وضمان، الموحدة     . 

إلى  ت، فعمدتھا الخارجیةتجار تیسیرفي تنفیذ إصالحات ھامة ل دول عربیة عدیدةشرعت و
تقلیص عدد الوثائق المطلوبة والسلع عبر حدودھا،  لنقلتطویر وتحدیث الوسائل اللوجستیة والتقنیة 

ً نیا  إلكترولالستیراد والتصدیر وتبادلھا   عشربالرغم من انضمام لكن، و .الموحدةوتطبیق اجراء النافذة  ،   
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دول عربیة لالتفاقیة، لم تقدم أي منھا أي اشعار حول شفافیة المعلومات عبر االنترنت التي تنضوي تحت 
 حول إجراءات االستیراد والتصدیر والعبور، والمادة  1-1ادة الم :وھي ،التزامات في االتفاقیة ةأربع

حول  2-12حول استخدام الوسطاء الجمركیین، والمادة  6-10 ، والمادةالموحدةالنافذة حول تشغیل  10-4
في تنفیذ دول عربیة  خمس تقدم المتاحة وتبرز آخر التقییمات. نقاط االتصال لتبادل المعلومات الجمركیة

. المغرب والمملكة العربیة السعودیةومان وقطر                                  ُ األردن واإلمارات العربیة المتحدة وع   :ھي ،االتفاقیةبنود 
 .)1الجدول ( االتفاقیةااللتزام ببنود أسفل الترتیب في مدى في تونس ومصر    ّ حل تو

 التجارة تیسیرالتقدم افي تنفیذ بنود اتفاقیة  -1الجدول 
 (ج) (ب) (أ) البلدان
 9.7 8.8 81.5 األردن

 0 2.09 97.1 اإلمارات العربیة المتحدة

 8.4 30.3 61.3 البحرین

 40.3 0 59.7 تونس

 0 2.5 97.5 ُ    ع مان

 0 0 92.9 قطر

 0 0 59.2 الكویت

 74.4 2.5 23.1 مصر

 8 0.8 91.2 المغرب

 0 0 100.0 المملكة العربیة السعودیة

(اطلع علیھا في   ,https://tfadatabase.orgatabase. Available at dtation Agreement Trade FaciliWorld Bank :المصدر
 ).2020مایو /رأیا 29

 .2018شباط/فبرایر  22                  ً      وأقل البلدان نموا  بحلول 2017شباط/فبرایر  22 اإلجراء بحلول نفذت التي البلدان النامیة :)أ(الفئة  :مالحظة
 .مزید من الوقت لتنفیذ اإلجراءإلى  سیحتاج األعضاء :)ب(الفئة  
 .مزید من الوقت ودعم بناء القدرات لتنفیذ اإلجراءإلى  سیحتاج األعضاء :)ج(الفئة  

التكنولوجیة  البیئةإلى  افتقارھاإلى  العربیة، باستثناء بعض الدول الخلیجیة، الدولمعظم وأشارت 
المعاییر الدولیة ولبنود االتفاقیة  لجمیع بحیث تستجیبوالموارد البشریة الضروریة لتحدیث الجمارك 

 ).1الشكل (

  

https://tfadatabase.org/
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 العربیة للدول المساعدة الفنیة المطلوبةنوع  -1الشكل 

 
 22 في(اطلع علیھا   https://tfadatabase.orgatabase. Available at dWorld Bank, Trade Facilitation Agreement :المصدر
   ).2018نوفمبر /الثاني تشرین

جرائیة إلعدد اإلصالحات ا أنإلى  2018للبنك الدولي لعام  األعمالأنشطة ر تقریر ممارسة یشی
 369 قد بلغ 2004 في عامالتجارة عبر الحدود  تیسیرمؤشر صدار منذ إ التجارة یسیرلت المنجزةوالقانونیة 

 عدد اإلصالحات في المنطقة العربیة تجاوزی لمور. دولة شملھا التقری 190دولة من أصل  140في       ً إصالحا  
 .)2 الشكل(منخفض مقارنة بالتجمعات االقتصادیة األخرى عدد وھو  2017و 2005 عامي بین 24 الـ

 التجارة عبر الحدود  لتیسیرفي الدول العربیة المنجزة عدد اإلصالحات  -2الشكل 
 2017-2005خالل الفترة 

 
ورقة عمل تم  ،اتحاد جمركي: التحدیات والفرص" لىالعربیة في تسھیل االنتقال من اتفاقیة تجارة حرة إ ركاجملا دور": المصدر

 .عدادھا لجامعة الدول العربیة (غیر منشورة)إ

01020304050607080

تقییم الوضع واالحتیاجات
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الذي تنفذه اللجان  ،الالورقیة التجارة وتطبیق التجارة تیسیر حول العالمي المسحیوفر  وكذلك
الدول األعضاء وغیر  فيالتجارة تیسیر معلومات حول تقدم الدول في تنفیذ اتفاقیة  ،المتحدةاإلقلیمیة لألمم 

ً ا  أساسی     ً جراء  إ 31ز المسح الثالث على      ّ . ورك  10عضاء في منظمة التجارة العالمیةاأل مجاالت  ةأربع في  
  .التجارة تمویلو ،دامةالتجارة المست تیسیرو ،تیسیر التجارة الرقمیةو، التجارة العامة تیسیر ھي: ،رئیسیة

تیسیر التجارة الرقمیة والمستدامة  تدابیرأن المتوسط العالمي لتنفیذ مجموعة إلى  خلص المسح
في  79.7 بنسبةالدول المتقدمة أعلى معدل تنفیذ  وحققت .في المائة 62نحو ، 2019-2017 في الفترة ،بلغ

. وبالنسبة للمناطق في المائة 35.5لم یتجاوز معدل  دنىأجزر المحیط الھادئ  سجلت حین في ،المائة
بحر الكاریبي معدالت تنفیذ الالنامیة، حققت منطقة جنوب وشرقي آسیا ومنطقة أمریكا الالتینیة ومنطقة 

ً تباعا   في المائة 68.9و 71.2بنسبتي عالیة  التي ا جنوب الصحراء أفریقی. وبلغت نسبة التنفیذ في منطقة      
ً في المائة تقریبا   47.8                ً أقل البلدان نموا  تضم العدید من                  11. 

اإلصالحات  القدر األكبر من نفذت المنطقة العربیة أنإلى  نتائج المسح أن الدول العربیة تشیر
ك بمتوسطات تتراوح بین ل، وذون المؤسسيدابیر الشفافیة واإلجراءات الرسمیة والترتیبات والتعات في
، ةوالمعالجة غیر الورقی التوثیق في وال تزال الدول العربیة تواجھ تحدیات عدیدةال . في المائة 75و 64

ً ا  ما یضیف عبئ التجارة الورقیة عبر  وفي المقابل، سجلتالعربیة. الخارجیة غیر جمركي على التجارة   
ني إلصدار لكترو. وبالنسبة للطلب اإلفي المائة 37بمتوسط  ،في المنطقةأحد أقل درجات التنفیذ الحدود 

ثالث مستوى التنفیذ الكامل، وسجلت أي دولة عربیة  تبلغشھادة المنشأ التفضیلیة والسداد الجمركي، لم 
ً جزئیا         ً تنفیذا  دول عربیة  التمویل إلى  عم الشركات الصغیرة والمتوسطة في الوصولفي د وثمة تقصیر . كما     

    ّ  وتصد ر. في المائة 43و 34بین  التنفیذتراوح معدالت ، فتالتجاري وتطویر مستوى حركیة بیئة األعمال
ً ھاما                               ً المغرب الدول التي حققت تطورا    األردن. فالمملكة العربیة السعودیة  تلیھفي تنفیذ بنود االتفاقیة      

تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة، باستثناء السودان، الذي حقق  في            ً        العربیة نموا  متأخرة  بلدانال أقلوال تزال 
 .  في المنظمة الدول األعضاءلیس من نھ أع م 2019 عام فيبعض التحسن في معدل التنفیذ 

 في تسعنسبة تنفیذ أعلى  یسجلأن الترتیب المؤسسي والتعاون نتائج مختلف المسوح یتضح من و
تدابیر أن الدول في المنطقة العربیة نفذت، بدرجات كبیرة ولكن متفاوتة، إلى  وسبقت اإلشارةدول عربیة. 

نشر اللوائح المعمول  ، وتشمل ھذه التدابیرالشفافیة واإلجراءات الرسمیة والترتیبات والتعاون المؤسسي
ل نسخ من المستندات الداعمة األصلیة المطلوبة بھا بشأن الواردات والصادرات على اإلنترنت وقبو

ني وإصدار لكتروالطلب اإل ونفذت ست دول، بالكامل، تدابیرلالستیراد أو التصدیر أو إجراءات العبور. 
 شھادة المنشأ التفضیلیة ومواءمة أیام العمل وساعات العمل مع الدول المجاورة في المراكز الحدودیة. 

                                                
10  at Available Facilitation. Trade Sustainable and Digital on Survey Global Nations United

                                                                                                                                                  .https://untfsurvey.org 
11  2019 Report Global Facilitation: Trade Sustainable and Digital Nations, United، المتحدة األمم تقریر 

 المسح ویغطي الخمس. اإلقلیمیة المتحدة األمم لجان تولتھ والذي )2019-2017( والمستدامة الرقمیة التجارة تیسیر بشأن الثالث الدولي
 التجارة تیسیر بشأن الثالث الدولي المتحدة األمم لمسح والقطریة اإلقلیمیة التفصیلیة النتائج تتوفر جغرافیة. مناطق 8 في دولة 128

 .//:www.unescwa.org/ar/publicationshttps الموقع على والمستدامة الرقمیة

https://untfsurvey.org/
https://untfsurvey.org/
https://www.unescap.org/resources/digital-and-sustainable-trade-facilitation-global-report-2019?ref=untfsurvey.org
https://www.unescwa.org/ar/publications
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التجارة  تیسیرل شرط ضروريالتجاریة  العملیات تقلیل الوقت وتكالیف ومن ناحیة أخرى، فإن
المنطقة العربیة منطقة أمریكا الالتینیة والبحر  تقاربوفي ھذا المجال  في المنطقة العربیة.عبر الحدود 

المنطقة  ومع ذلك، تبقىبصفة عامة.  وكلفة التجارةالزمن المطلوب للتخلیص الجمركي الكاریبي من حیث 
یختلف أداء المنطقة العربیة مقارنة بمنطقة كما متأخرة عن البلدان المتقدمة ذات الدخل المرتفع. لعربیة ا

احترام الحدود، ولكن أضعف  من حیثالمنطقة العربیة نتائج أفضل  ، إذ تسجلا جنوب الصحراءأفریقی
 . ب))( 3) و)أ( 3 من حیث االمتثال الوثائقي (الشكالن

 (ساعات لكل شحنة)عدد الساعات الالزمة للتخلیص الجمركي   -(أ) 3الشكل 

 
تنفیذ تیسیر التجارة  . ,Digital and Sustainable Trade Facilitation: Global Report 2019United Nations (2019): المصدر

 .، االسكوا2019ة: التقریر اإلقلیمي الرقمیة والمستدامة في المنطقة العربی

 )بالدوالرمتوسط تكلفة التخلیص الجمركي (  -(ب) 3 الشكل

 
تنفیذ تیسیر التجارة  . ,Digital and Sustainable Trade Facilitation: Global Report 2019United Nations (2019): المصدر

 .، االسكوا2019ة: التقریر اإلقلیمي الرقمیة والمستدامة في المنطقة العربی
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تركیز عدد إلى  ،12تیسیر التجارة الرقمیة والمستدامة بشأنالمتحدة  ألممل حدیثتقریر أشار وقد 
) فیما موریتانیاو والمملكة العربیة السعودیةتونس ( االستثمار في البنیة التحتیةعلى الدول العربیة من 

وموریتانیا) أو والمغرب الجزائر واألردن والبحرین المرافق الحالیة (ركزت دول أخرى على تحسین 
تطویر موانئ جدیدة (البحرین وقطر والمغرب). كما اعتمدت بعض الدول العربیة نظام التخلیص 
الجمركي غیر الورقي (المغرب)، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للتخلیص الجمركي (المغرب والمملكة 

المغرب والمملكة العربیة و عمانو البحرینواألردن ( موحدةال النافذةواعتماد العربیة السعودیة)، 
نیة إلكتروموریتانیا)، وإنشاء بوابة و مصرو الكویتووتونس  السعودیة)، واإلجراءات اآللیة (البحرین

 (قطر والمغرب) وتعزیز التنسیق بین اإلدارات (الجزائر).

 وتحدیات عوائق  -باء

بصفة  ،الخارجیة العربیةالتجارة تنمیة جمركیة عقبة رئیسیة أمام الغیر والتدابیر ال تزال القیود 
وعلى  ،اتفاقیات التجارة الحرة على مستوى المنطقة ككل تعددبالرغم من  ،بصفة خاصة ،والبینیة ،عامة

  ،على التفكیك الجمركيال یقتصر العربیة  البینیة ةفتحریر التجار. مستوى بعض التجمعات االقتصادیة
لتتناسب مع المستویات العالمیة.  القیود اإلداریة والنقدیة والكمیة واالجرائیة تقلیصالعمل على  یستلزمبل 

 المعنیةافة األطراف من خالل آلیات كفیلة بتسھیل المعامالت بین كتامة  التعامل بشفافیة ذلك ویتطلب
 وبنوك. یونشركات مصدرة ووسطاء تجارحكومیة وأجھزة  التي تشمل التجارة الخارجیةب

التجارة  ، وھي تیسیرلتیسیر التجارة الرقمیة والمستدامةاألربعة رئیسیة الالتقدم في تنفیذ المجاالت 
ً ا  زال ضعیفی ال ،التجارة وتمویل التجارة المستدامة وتیسیر تیسیر التجارة الرقمیةو العامة في العدید من   

 ). 4الشكل من الدعم (      ً مزیدا   تطلبیالدول العربیة و

 نسب تنفیذ معاییر تیسیر التجارة في المنطقة العربیة -4الشكل 

 
تنفیذ تیسیر التجارة  . ,Digital and Sustainable Trade Facilitation: Global Report 2019United Nations (2019): المصدر

 .، االسكوا2019الرقمیة والمستدامة في المنطقة العربیة: التقریر اإلقلیمي 

                                                
12 (2019) 2019 Report Global Facilitation: Trade Sustainable and Digital Nations, United. 
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التجارة ب    ّ تصع  إداریة كبیرة تعقیدات  تواجھبعض البلدان العربیة في  تزال األطراف التجاریةال 
ومعالجتھا، وعدم  للحصول على الوثائق وتشعب عملیاتعدم فعالیة بعض الموانئ العربیة، ك ،عبر الحدود

 كفایة المساحة الطرقیة. 

متوسط معدل تنفیذ مجموعة التدابیر المدرجة بشأن تیسیر التجارة الرقمیة والمستدامة في بلغ 
 أكبر من المتوسط ، ولكنھالمتوسط العالمي نأقل موھو ، 2019في عام في المائة  55 نحوالمنطقة العربیة 

 ). 5الشكل ( 13الكبرى الصحراءا جنوب أفریقیمنطقة ل

ً ا  والتكلفة العالیة للتجارة من العوامل المؤثرة سلبطول مدة التخلیص الجمركي  على القدرة التنافسیة   
ً إضافیا                ً تستدعي تركیزا   ولذا ،للمنطقة العربیة فیما بینھا وفي األسواق الدولیة        . 

بعض الدول العربیة تعاني من ندرة العمالة وھیمنة قطاع الطاقة وضعف التنافسیة القطاعیة فیما 
المنتجات األولیة  قیمة زیادةوبالتالي من غیاب القدرة على  ،ضعف الحیز الماليمن یشكو البعض اآلخر 

لحلول ممكنة على لدعم التصدیر. وفي وضع كھذا، تصبح ا الالزمةة یتضعف البنیة التحإلى  باإلضافة
المستوى اإلقلیمي أكثر منھا على المستوى الوطني وھو ما یمكن تسھیلھ من خالل دفع وتطویر التكامل 

 .االقتصادي العربي

 2019التجارة في المنطقة العربیة  تیسیرتنفیذ  -5الشكل 

 
تنفیذ تیسیر التجارة  . ,Digital and Sustainable Trade Facilitation: Global Report 2019United Nations (2019): المصدر

 .، االسكوا2019الرقمیة والمستدامة في المنطقة العربیة: التقریر اإلقلیمي 

                                                
 والمستدامة الرقمیة التجارة تیسیر بشأن الثالث الدولي المتحدة األمم لمسح والقطریة اإلقلیمیة التفصیلیة النتائج تتوفر 13

  .https://untfsurvey.org الرابط على
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 ، وتصعبأھم أسباب ضعف التكامل االقتصادي العربي منھو  غیاب سالسل قیمة إنتاجیة عربیة
ى ضعف السالسل وقد أد. للدول األعضاء االستفادة من المیزات التنافسیة أو المالیة أو الطبیعیةمن دونھ 

ھیمنة األنشطة االستخراجیة واألولیة على ھیكل الناتج المحلي والصادرات  استمرارإلى  اإلنتاجیة العربیة
 . والتنمویة إلى ضیاع العدید من الفرص االستثماریةومعظم الدول العربیة، دى ل

أھمھا المنافسة غیر العادلة من ة، وذلك لعدة أسباب توفر الغذاء في المنطقة العربی حالةتدھور 
المنتجات المستوردة، واالنخفاض المتواصل في الدعم العام للقطاع الزراعي، وانخفاض الدعم االستھالكي 

النزاعات والكوارث الطبیعیة وتغیر المناخ والنمو السكاني الكبیر والتوسع إلى  باإلضافة لبعض السلع الغذائیة
 . والمحدودةالمتوفرة  عف التقدم التكنولوجي واالستخدامات غیر الفعالة للموارد الطبیعیةالحضري وض

بارتفاع التي تسببت  2007عام  فيارتفاع أسعار الغذاء العالمیة عقب األزمة االقتصادیة العالمیة 
 سیاسي على االستقرار البدوره ما أثر  ،والعجز التجاري، وزیادة مستویات الفقر التضخم حاد في

 . في العدید من دول المنطقة

، ضعف كفاءة القطاع الزراعي العربيإلى  ، ما یؤديالداخلیة وغیاب المنافسة سواقاأل ه   ّ تشو  
 ،شكلتیالسیاسات التجاریة المطبقة التي  ولعل األھم من ذلك كلھ ھو. وارتفاع تكالیف العملیات التجاریة

ً عائقا   ،معظمھاب إلى  باإلضافةف. أمام تطور ھذا القطاع وتدعیم دوره في سیاسات النمو االقتصادي      
مجموعة كبیرة ومعقدة من إلى  التعریفات الجمركیة، تخضع المبادالت التجاریة للسلع الزراعیة والغذائیة

 جمركیة ومن بینھا الحصص الكمیة لالستیراد والضرائب على الصادرات،الالتدابیر والقیود غیر 
تدابیر ومعاییر متنوعة لحمایة كما تطبق معظم الدول العربیة  .جمركیة على الوارداتالوالضرائب غیر 

 ،الصحة والصحة النباتیة على وارداتھا الزراعیة والغذائیة لضمان سالمة األغذیة وصحة النبات والحیوان
ن تعقیدات وعدم خضوعھا لمبادئ     ً             نظرا  لما یشوبھا م كلفة للمصدرین والمستوردینتمن أكثر التدابیر  ھيو

الحمایة الجمركیة والدعم المباشر للمزارعین والصادرات منذ  الحد منوبالرغم من . الشفافیة والعدالة
             ً تستخدم أشكاال   عدیدة ، ال تزال بلدان1994دیسمبر كانون األول/اختتام جولة أوروغواي في مراكش في 

استكمال المفاوضات المتعددة األطراف في إطار جولة الدوحة أمام  األكبر عائقاللت   ّ مث  مختلفة من الدعم 
معظم دماج الكامل للسلع الزراعیة والغذائیة في كما عطلت ھذه السیاسات اإل .لمنظمة التجارة العالمیة

 .  قلیمیةاإلاالتفاقیات التجاریة التفاضلیة 

أنماط التدابیر على  ورخص التورید ،الحصص التوریدیة التفاضلیةوھیمنة الرسوم الجمركیة، 
ق بالتزامن مع آلیات الدعم    ّ تطب   ة التيالعربی المنطقةالتجاریة المطبقة على واردات السلع الزراعیة في 

 .سبقت اإلشارة إلیھاالمختلفة التي 

 مداخل للعمل  -جیم

تفاقیة منظمة الالكامل أجل التنفیذ  من في التنمیة الشركاء منبعض الدول العربیة ل فني دعم تأمین
 .سیر التجارةیتلالتجارة العالمیة 
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التسریع في استكمال ما تبقى من سیر التجارة، تبرز أھمیة یعلى ضوء التقدم في تنفیذ اتفاقیة ت
استراتیجیات وطنیة لتنفیذ  وضعوعلى العمل على  ،المصادقة على االتفاقیةب التزامات الدول العربیة

 في المنظمة.  ، وحتى غیر األعضاء،ة الدول العربیة األعضاءیاالتفاقیة بالنسبة لبق

المجلس  وال سیما اعتماد توصیة، تیسیر التجارة العربیةلإجراءات حزمة التسریع في تنفیذ 
تتیح  ، التي2019یونیو حزیران/دورتھ المنعقدة في في  االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربیة

في وضع مشروع متكامل والتعجیل ب ،التجارة تیسیرمرار عمل الفریق العربي حول سالمة الغذاء واست
لبرنامج التنفیذي التفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري في ا سیر التجارة العربیةیخاص بتملحق فني شكل 

 .بین الدول العربیة

ّ ٍ   كل   من من شأن وتعزیز البنیة التحتیة والخدمات  غیر الجمركیة تقلیص اإلجراءات والتدابیر  
سھم بشكل یأن  ،المتبعة في التخلیص الجمركي اللوجستیة والتجارة غیر الورقیة واإلجراءات التنظیمیة

 قدراتھا التنافسیة.في تخفیض تكالیف التجارة البینیة العربیة والرفع من كبیر 

تحسین مستوى رفاھیة شریحة كبیرة من السكان التي تساھم وبفعالیة في  دفع التنمیة الزراعیة
 . على بقیة مكونات االقتصادات العربیةیجابیة اإل اآثارھإلى  باإلضافة العرب

دون  في مسار التكامل االقلیمي العربيالزراعي إلدماج القطاع  الالزمةالسیاسات  تصمیم
 . الوطنيضرار بالنسیج االقتصادي واالجتماعي اإل

، شاملةوالكفؤة إنشاء البنى األساسیة العبر  البنى األساسیة الداعمة للتكامل االقتصادي تطویر
التي تؤمن النقل  المتعددة االختصاصات شبكات الطرق والسكك الحدیدیة وشركات النقلأبرزھا  ومن

تنقل الربط الكھربائي وشبكات االتصاالت الحدیثة الكفیلة بتیسیر  وتعمیم تنافسیة،بكفاءة مرتفعة وأسعار 
 المنطقة العربیة. األفكار في عموم والسیاح و والعمالالسلع والخدمات ورؤوس األموال 

التي یجب أن تستفید من التجارة  قطاعات اإلنتاجیة األساسیةفي بعض ال القطاعي لالتكام دفع
ویتحقق ذلك بوسائل من العربیة.  الصادرات دفع علىالحرة العربیة لتطویر سالسل قیمة إقلیمیة قادرة 

توفر المناخ المالئم لتنمیة االستثمارات البینیة العربیة وبناء  بحیثتطویع السیاسة التجاریة الموحدة  أھمھا
یدة عن المیزات التقلیدیة التي یطغى علیھا تصدیر المواد األولیة والخام. قدرات ومیزات تنافسیة جدیدة بع

سالسل القیمة القطاعیة على أساس تراكم  تفعلسیاسات قطاعیة  ومن أھم سبل تحقیق ذلك المناخ اعتماد
عي وھدر یرالقتصاد االسیاسات  التي تنجم عادة عنوطنیة القطاعیة التشوھات ال الالتنافسیة لمیزات ا

توحید سیاسات تسعیر عناصر اإلنتاج األساسیة  ویتمثل سبیل مھم آخر في الدفع نحوالموارد الوطنیة. 
 سیاسات التشغیل واألجور في المنطقة.  بین مختلفوالتقریب  ،مثل الطاقة

         ً     ً       ً     ً       تضم قطاعا  عاما  وقطاعا  خاصا  یتوخى  وثیق بین دولة تنمویة قادرة وفعالةالتضافر ال تشجیع
قادرة على ضمان مصالح الدول األعضاء عبر ضمان  ومتضامنة شفافة إقلیمیة بیئةوكفاءة االقتصادیة ال

 .محاربة االحتكاروحمایة المنافسة العربیة من خالل إجراءات موحدة وفعالة ل ضبط األسواق
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ة من أھم آلیات تنمیة القطاعات اإلنتاجی وھي تطویر السالسل القیمیة والتسویقیة اإلقلیمیة
عي یعن االقتصاد الر                                                                   ً عبر دفع مساھمة القطاعات اإلنتاجیة في اقتصادات البلدان العربیة بعیدا  وتثمینھا 

االنفتاح االقتصادي  تزایدتطویر السالسل القیمیة اإلقلیمیة مع  ت أھمیةازدادوھیمنة القطاع النفطي. وقد 
 19-دكوفیجائحة  مثل ،بالرغم من الصدمات األخیرةالعالمي والتوجھ نحو تحریر تجارة السلع والخدمات 

على مستقبل النظام التجاري  االلھظبت رم التي بین الصین والوالیات المتحدة، األمریكیةالتجاري  والتوتر
 . بصفة خاصةالمتعدد األطراف بصفة عامة وعلى مستقبل العدید من االتفاقیات التجاریة التفاضلیة 
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 منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  مسارعلى  -     ً ثانیا  

یمثل  قتصادياالتكامل للأن تصمیم استراتیجیة  201914في عام  إلسكواأصدرتھا اوثیقة برزت أ
اإلنتاجیة ألھمیة التكامل اإلقلیمي في دفع مستویات  فیھ االستثماریستحق لكنھ  ،                ً      ً في حد ذاتھ مسارا  معقدا  

ال ھیكلیا  یمكنھ أن  ، فیحدثاالقتصادي التخصص ي یدفع نحو. فالتكامل االقتصادوالقدرة التنافسیة ّ         ً          تحو    
التي تشھدھا األزمات والتحدیات المختلفة ظل  ال سیما في ،حسین مستویات المعیشةیفرص العمل و یزید

ً تطویر منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى شرطا   ویشكل. المنطقة ً أساسیا                                                 مفاوضات االتحاد لتسھیل        
 الجمركي العربي.

 وقائع  -ألف

لتطویر التكامل بلورة تصورات تنفیذیة إلى  الدول العربیة منذ منتصف القرن الماضي تسعى
التبادل التجاري وتنظیم تجارة  تسھیل ةاتفاقی، منھا اتفاقیات عدیدة لھذه الغایة عت  ّ وق   . وقداالقتصادي العربي

تیسیر وتنمیة التبادل اتفاقیة و ،1964عام العربیة في الوحدة االقتصادیة اتفاقیة و ،1953عام في الترانزیت 
التكامل االقتصادي  . تشكل ھذه االتفاقیات الخطوات األولى نحو1981عام  في التجاري بین الدول العربیة

  .األخرى مناطق العالمبسباقة في ھذا المجال مقارنة المنطقة العربیة وقد كانت في المنطقة العربیة، 

تحسین  من خاللاقتصادات الدول العربیة  في ھیكليتحول  إحداثإلى  ھدفت جمیع ھذه االتفاقیات
عزز ھذه وقد للسلع العربیة.  التنافسیةات القدرو المیزاتلتطویر  لموارد المتوفرةاستخدام وتوزیع افعالیة 

 ھذه المؤسسات: ومن أھم ھ.وتسھیللدفع التكامل العربي  مالیة عربیةوصنادیق مؤسسات  نشاءإ االتفاقیات
ا، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، أفریقیالمصرف العربي للتنمیة االقتصادیة في 

ربي، والمؤسسة العربیة لضمان االستثمار والھیئة العربیة لالستثمار واإلنماء الزراعي وصندوق النقد الع
 سعت الدول العربیة كماغیرھا. والمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة و

ً أساسیا                    ً عربیة لتصبح رافدا  توسیع السوق الإلى  االستفادة من وفور و لتطویر القدرات اإلنتاجیة الوطنیة       
انطالق البرنامج ل   ّ مث  وبین الدول العربیة ومع بقیة دول العالم.  عملیات نقل التكنولوجیاتسھیل الحجم و

، اللبنة األساسیة لقیام تكتل اقتصادي عربي 2005عام  في التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
 .يالعربلسلع ذات المنشأ البینیة ل لتجارةمن خالل التحریر التدریجي ل

نتائج ظلت العربیة،  مؤتمرات القمة صدور قرارات عنو السیاسیةاإلرادة  توفر وبالرغم من
مستوى . ف    ً عھدا  أحدث  أخرى تكتالت اقتصادیةضعیفة مقارنة بما حققتھ مشاریع التكامل االقتصادي العربي 

من مجموع التجارة  في المائة 16 ،في أحسن األحول ،في المنطقة العربیة لم یتجاوزالبینیة  التجارة
في  في المائة 12وسط تممقارنة ب ،الخارجیة للدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

 .في أوروبا في المائة 70و ؛أمریكا الشمالیة في في المائة 54و ؛في أمریكا الالتینیة ئةافي الم 19و ؛فریقیاأ
ً لتكامل االقتصادي العربي ھدفا  تعزیز ابقى الضعیف، یا األداء ھذ رغمو ً طموحا                               ً وملحا         لتحقیق أھداف       

                                                
 االقتصادیة اللجنة في األعضاء الدول في التجاریة لسیاساتا لجنة العربي"، االقتصادي التكامل وتقییم "رصد اإلسكوا، 14
ّ    عم ان، األول، االجتماع آسیا، لغربي واالجتماعیة  .)E/ESCWA/C.6/2019/7( 2019 األول/دیسمبر كانون 8-9  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901031.pdf
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آسیا السلع بین  حركةالشاملة والمستدامة. ویمثل الموقع االستراتیجي للدول العربیة كممر أساسي ل التنمیة
ً إضافیا       ً عامال   فریقیاأوأوروبا و االرتباط  زیادةلتسھیل ھذا التكامل من خالل خلق سالسل قیمة إقلیمیة و       

 . بسالسل القیمة العالمیة

تجارة الخارجیة للجمالیة اإلت القیمة بلغ، 201815 عامل صندوق النقد العربيات ءحصاإحسب 
 بمستوى عاممقارنة  في المائة 8.8بنسبة   ً ا  محققة نموملیار دوالر أمریكي،  1,920سلع من الالعربیة 

ملیار دوالر  1,095.4 قیمتھا التي بلغتالعربیة  من السلعالصادرات نمو إلى  لتحسنھذا ا. ویعزى 2017
وفي نفس الفترة، . 2017 عامبما كانت علیھ في مقارنة  في المائة 14.5 بزیادة نسبتھاأي  ،2018 في عام

ً طفیفا       ً نموا   2018 في عامالعربیة  من السلعشھدت قیمة الواردات  مستوى مقارنة بفي المائة  2لم یتجاوز       
             ً       في السلع نموا  بنسبة سجلت التجارة العربیة البینیة و .ملیار دوالر 824.6عند  قیمتھا لتستقر 2017 عام
البینیة  الوارداتفي حین سجلت  ،الرملیار دو 109.6لتبلغ قیمتھا  2018و 2017في المائة بین عامي  6.2

ّ  یشك لوال یزال النفط دوالر.  ملیار 103.2 قیمتھا لتناھز في الفترة نفسھا في المائة 9.4    ً       نموا  بنسبة العربیة     
لعدید من الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة دى ال من التجارة البینیة العربیةھامة نسبة 

 19.9ومصر في  في المائة 21.5ألردن وفي ا ائةفي الم 42.2 بین 2018 في عام تتراوح ، بنسبالكبرى
 . في المائة في لبنان 14.7و في المائة في المغرب

الوالیات ثم بي واالتحاد األورأھم شریك تجاري للدول العربیة تلیھا دول سیویة اآلدول التعتبر و
بالرغم من الجھود ف، للتجارة الخارجیة العربیة ةالسلعی التركیبة لى مستوىأما ع. مریكیةاأل المتحدة

الصادرات  ضمن مجموعرتبة األولى موالمعادن تحتل الطاقة ال تزالالمبذولة لتنویع الصادرات العربیة، ال 
ثلث الصادرات السلعیة.  التحویلیةمساھمة الصناعات تتعدى فیما ال  ،في المائة 50تتجاوز  العربیة بنسبة

 بمعدالتالسلع الزراعیة تلیھا  في المائة 10الصادرات العربیة حصتھا من ، فال تتجاوز الكیمیائیةأما السلع 
 . 16في المائة 8و 6تراوح بین ت

غیر منتظم. فعلى نسق على                                     ً ، شھدت التجارة البینیة العربیة نموا  2018-2014خالل الفترة و
 مجموعمن  في المائة 14و 9.5ككل، تراوحت نسب الصادرات البینیة بین  مستوى المنطقة العربیة

ة. أما على مستوى یللواردات البین في المائة 13.1و 12.8بین  تراوحتمقارنة بنسب  ،الصادرات العربیة
في دفع التكامل  أفضل النتائج 17يالتجمعات التجاریة واالقتصادیة العربیة، فقد سجل مجلس التعاون الخلیج

  في المائة 6.2و 1.2بین  من مجموع الصادراتث تراوحت مساھمة الصادرات البینیة یح ،التجاري

                                                
  ).2019 ظبي، (أبو 2019 الموحد العربي االقتصادي التقریر العربي، قدالن صندوق 15
 على تؤثر أن الزراعیة للتجارة یمكن كیف :العربي االقتصادي التكامل تقییم :وخاصة التجارة حول االسكوا منشورات 16

 وھیاكل اتجاھات" ؛)CWA/EDID/2019/4E/ES( 2020 الثالث اإلصدار ،التكامل من المزید خالل من المستدامة التنمیة أھداف تحقیق
 األول، االجتماع آسیا، لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة في األعضاء الدول في التجاریة السیاسات لجنة ،العربیة" الدول صادرات

ّ    عم ان،    .)E/ESCWA/C.6/2019/8( 2019 األول/دیسمبر كانون 8-9  
 والمملكة الكویتو وقطر ُ    ع مانو البحرینو المتحدة العربیة اإلمارات( الست الخلیجي التعاون مجلس دول ترتبط 17

 .جمركي اتحاد باتفاقیة )السعودیة العربیة
 

https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901035.pdf
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فتراوحت . أما على مستوى الواردات السلعیة، 2017 عامھذه النسبة منذ  ملحوظ فيتقلص إلى  مع اإلشارة
. وبالرغم من تراجع حصة في المائة 11.7و 9بین  في مجموعة البلدان ھذهالواردات البینیة  مساھمة

التجارة البینیة لدول من أعلى بكثیر بقیت ، في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخلیجيالتجارة البینیة 
 ).2الجدول ( 19أو اتحاد دول المغرب العربي 18اتفاقیة أغادیر

  ،العربیةاالقتصادیة للتجمعات جمالیة اإلمساھمة التجارة البینیة في التجارة  -2الجدول 
2014-2018 

 التجمعات العربیة
 الصادرات البینیة (بالنسبة المئویة) الواردات البینیة (بالنسبة المئویة)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

منطقة التجارة الحرة 
 14 16 16 12 9.5 13.1 14 13.2 12.6 12.8 العربیة الكبرى

مجلس التعاون 
 1.2 1.3 7.7 5.8 6.2 11.7 10 11.4 9.4 9 يالخلیج

 2.3 2.2 2.6 3.5 4.2 2 2 2.2 2.4 3 اتحاد المغرب العربي

 0.5 1.3 1.4 1.7 2.6 1.4 1.2 1.2 1.4 1.3 دول اتفاقیة أغادیر

 .2019 ،التقریر االقتصادي العربي الموحد: المصدر

منفتحة على العالم بالرغم من ضعف التبادل التجاري البیني         ً ، عموما ،تعتبر االقتصادات العربیةو
اإلمارات العربیة المتحدة على المرتبة األولى . وقد حافظت 20ورؤوس األموال مالتنقل العصعوبة و

ً انفتاحا  العربیة ألكثر البلدان   لزای فیما ال ،ھا موریتانیا ثم المغربیتل ،2018 عامعلى الخارج خالل         
أظھرت تحالیل االسكوا أن الدول التي تتجاوز نسبة االنفتاح االقتصادي وقد . في أسفل الترتیبالسودان 

العربیة  ماراتوخاصة اإل ،ملموسا في عملیات إعادة التصدیر                ً التي شھدت تطورا   ھي في المائة 100فیھا 
 ،21صادرات الدول العربیة وتركیبة اتجاھاتعن واألردن.  كما أشارت دراسة حدیثة لإلسكوا  المتحدة

مجلس التعاون بلدان  نطاقففي . 2016و 1995 عاميبین  بین مجموعات البلدان العربیةتفاوت كبیر إلى 
 معظم الشركاء على جزء كبیر من التغییر الھیكلي لصادراتھا معالسلع الوسیطة استحوذت الخلیجي، 
السلع االستھالكیة على السلع مساھمة تتفوق رى، منطقة التجارة الحرة العربیة الكبي نطاق فو ،التجاریین

                                                
 مغایرة حرة تجارة باتفاقیة ترتبط التي المغربو مصرو تونسو األردن ھي عربیة دول أربع أغادیر اتفاقیة تشمل 18

 تقریب إلى وتھدف األوروبي االتحاد مع الحرة التجارة التفاقیات ردیفة اتفاقیة تعتبر أنھا بما الكبرى العربیة الحرة التجارة التفاقیة
  أخرى. جھة من األوروبي االتحاد دول ومع جھة من األربع العربیة الدول بین التجاریة السیاسات

   وموریتانیا. والمغرب لیبیاو الجزائرو تونس ھي دول خمس العربي المغرب دول اتحاد تجمع یضم 19
 المستدامة التنمیة أھداف تحقیق على تؤثر أن الزراعیة للتجارة یمكن كیف :العربي االقتصادي التكامل تقییم اإلسكوا، 20

 .)E/ESCWA/EDID/2019/4( 2020 الثالث اإلصدار ،التكامل من المزید خالل من
21 E/ESCWA/C.6/2019/8. 

https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901035.pdf


-14- 

نمو المبادالت التجاریة اتحاد المغرب العربي، كان دول على نطاق أما  ،في نمو الصادراتالوسیطة 
ً مدفوعا    السلع االستھالكیة.والخام  بالمواد       

 وتحدیات عوائق  -باء

 قلیمیة،اإل دونقلیمیة واإلو نائیةثالتفاقیات االومنھا  ،ةتعدد اتفاقیات التجارة الحرة بین الدول العربیت
تحد من قدرة الدول العربیة على االستفادة منھا وتطویر مستویات  قیود وعراقیل عدیدة الزال ت ومع ذلك

 ھذه العراقیل: تشمل  .التجارة البینیة

 ؛في مجاالت التجارة التقلیدیة ضعف القدرات اإلنتاجیة •

من أھم محركات التكامل  ھيورؤوس األموال وتجارة الخدمات التي  العمالتنقل  صعوبة •
 ؛االقتصادي اإلقلیمي

ّ    القیود واإلجراءات غیر الجمركیة والفنیة، ومن أھ مھا •  ،المواصفات وقواعد المنشأیتعلق ب ما                                             
 الرسوم والضرائبو، كالحصص والتراخیص التوریدیةللواردات الكمي التقیید إجراءات و

تمثل ھذه التدابیر و وغیرھا. الوارداتفواتیر شروط دفع كالتمویل آلیات و جمركیة،الغیر 
على وارداتھا  التي تطبقھا الدول العربیة الجمركیةغیر التدابیر مجموع من في المائة  52

 ؛22بقیة دول العالم فيالمائة  في 13السلعیة مقارنة بنسبة 

 ؛الخدمات تجارة تحریر والتزاماتإجراءات  ضعف •

 ؛العالم دول بقیة مع العربیة التجارة تحریر التزامات وتباین تشعب •

 ؛البیني االستثمار لتسھیل وفعالة ةحواض عربیة اتفاقیة غیاب •

 ؛والتحكیم للرقابة عربي جھاز غیاب •

في  مسلحة داخلیة نزاعات ونشوب ،العربیة الدول من العدید بین الحدودیة التجارة تعطل •
 الحرة التجارة منطقة وإجراءات قرارات تطبیق على وأثرھا السلبي بعض بلدان المنطقة،

 العربیة الدول من العدید توجھ الموحد العربي االقتصادي التقریر الحظ . وقدالكبرى العربیة
ً تماما   منعھا أو العربیة الدول من وارداتھا بعض على الجمركیة الشروط تطبیق إعادةإلى        

                                                
 العربیة الدول في التعریفیة غیر التدابیر حول الشركات نظر وجھة :اإلقلیمي التكامل تفعیل للتجارة، الدولي المركز 22

  ).2018 (جنیف،
 

https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Arab_States2_Web.pdf.pdf
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 العربیة الدول التزام مع كلیا تتعارض إجراءات في السلبیة، بالقوائم العمل إعادة عبر
  ؛23العربي المنشأ ذات السلع على الكامل الجمركي التفكیك بضمان

 وبناء عقود منذ األمریكیة المتحدة والوالیات وآسیا أوروبا مع التجارة تطویر على التركیز •
 في ساھم الصحراء جنوب اأفریقیك جدیدة اقتصادیة تجمعات مع متینة تجاریة عالقات
 تجارة على تقتصر مازالت التي الكبرى الحرة العربیة التجارة بمنطقة االھتمام تراجع
 ؛التثبت وآلیات الجمركي عفاءاإل شروط تحدید دون من السلع

نازعات تسویة الممركیة وآلیات قواعد المنشأ والحواجز غیر الجبشأن حتى اآلن  ما تحقق •
المال وحقوق الملكیة الفكریة وسیاسات المنافسة غیر كاف وإدراج الخدمات وحركة رأس 

لتوفیر االنضباط الضروري لنقل السلع والخدمات واألفكار ورؤوس األموال والفنیین 
 . 24بسرعة وأمان وتكلفة میسورة

 للعمل مداخل  -جیم

في ال بد، التكامل التجاري العربي، بات المرتبطة التفاقیالذي شاب تطبیق اضعف البالرغم من 
                                                              ً للدفع باتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى لتصبح رافدا   ، من البناء على ما تحقققادمةالمرحلة ال

 مستغلالغیر ومھما للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة العربیة الشاملة والمستدامة نظرا للھامش الكبیر 
 . ویمكن لذلك االستفادة مما یلي:لألرباح

على أساس قانوني واضح  وتطویرھاألحكام منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  ليالتطبیق الك
 .العربي االقتصادي تكاملال إنجاحمن أھم شروط  وھو ،ضمانة لتعزیز الثقة ودفع التبادل التجاري البیني

بل یجب أن  ،ةالجمركی العوائقتفكیك  علىأال یقتصر  جبی التكامل من التنمویة األھداف تحقیق
ً عموما  تخفیض تكالیف التجارة یركز على كیفیة  سالسل قیمة  إنشاءوالتي من دونھا ال یمكن الحدیث عن       

  مشاركة الدول العربیة في سالسل القیمة العالمیة.رفع إقلیمیة أو 

                                                
 المائة في 100 بنسبة الجمركي لتخفیضا بتطبیق الیمن التزام عدم :2018 الموحد العربي االقتصادي التقریر في جاء 23

 العراق التزام وعدم موحدة؛ عربیة مواصفة وجود عدم حال في الدولیة المواصفة باعتماد لیبیا التزام وعدم ؛2012 عام من        ً اعتبارا  
 التعریفة تطبیقب الخاص الوزراء مجلس بقرار الكبرى العربیة الحرة التجارة بمنطقة األعضاء العربیة الدول صادرات شمول بعدم

 عام مطلع إجراءات باتخاذھا الجمركي، اإلعفاء من المستثناة السلع قوائم بإزالة الجزائر التزام وعدم الواردة؛ السلع على الجمركیة
 العربیة. الدول فیھا بما العالم دول مختلف من سلعة 900 نحو استیراد بحظر 2018

24 E/ESCWA/C.6/2019/9. 
 

https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-2018-0
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-2018-0
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901033.pdf
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 الخدمات اللوجستیة كفاءةللتجارة وتطویر البنیة التحتیة عبر تطویر تقلیص القیود غیر التعریفیة 
اتفاقیة تیسیر التجارة لمنظمة التجارة تحقیقھ إلى  وھو ما تسعى ،تخفیض تكالیف التجارةشرط أساسي ل

  . المبادرات اإلقلیمیة األخرىالعدید من ، وكذلك 2017في شباط/فبرایر ذ االنفالتي دخلت حیز العالمیة 

من اتفاقات التكامل االقتصادي الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة  "یشمل "الجیل الجدید
لوینبغي أن . والخدمات واالستثمار والملكیة الفكریة والمشتریات الحكومیة ّ  تتحو   التجاریةاالتفاقات     

بناء فضاء إقلیمي الدول األعضاء من أجل ین ب التقریب وآلیاتمنافسة لل دقیقةسیاسات إلى  التفاضلیة
متابعة آثار اتفاقیات التكامل الجمیع على قدم المساواة، مع التركیز على التعاون والتقارب في  یتنافس فیھ

 . 25اقتصادات مترابطة ومتعاونةإلى  من اقتصادات منعزلة لعبوراوالتقلیل من تكالیف 

 شھدو. الخدمات تجارة یرروتح السلع تجارة تحریر وھما أساسیین مجالین في مالتقدعلى  البناء
انطالق عمل لجان جدیدة للتفاوض حول مالحق قانونیة بعض التقدم على ھذا المسار مع  2019 عام مطلع

قانوني حول القیود الفنیة على الملحق ال، تشمل للبرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
المنطقة خاص بالترتیبات الخاصة بحمایة الصحة والصحة النباتیة في الملحق الوالبینیة العربیة، التجارة 
قانوني الملحق الفكریة ذات الصلة بالمعامالت التجاریة، والحمایة حقوق الملكیة الخاص بملحق الوالعربیة، 

لجنة الخبراء القانونیین تفعیل عمل  كما جرى الحرة العربیة الكبرى. التجارة في منطقة التجارة تیسیرل
عات التجاریة بین الدول العربیة في إطار منطقة التجارة الحرة اتسویة النزلتطویر االتفاقیة العربیة ل

یا العمل على حلحلة القضا وبدأ، والمعاییر الدولیة مع األطر التشریعیة للمنطقة لتتالءم العربیة الكبرى
 العالقة لتسھیل التطبیق الكامل والشفاف لمقتضیات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى. 

یلیة الخاصة ضقواعد التفالجرى استكمال  فقد. أالمنش قواعد صعید على نجزأعلى ما  البناء
في  80 حوالياالتفاق على  جرىمرحلة أولى في  بمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى على مرحلتین.

بعد  2018أكتوبر /ولمن تشرین األ        ً اعتبارا  دخلت حیز التنفیذ  التيیلیة ضالتفمن قواعد المنشأ  المائة
 المؤرخ 2170 القرارحسب  بیةجامعة الدول العرل المجلس االقتصادي واالجتماعي مناعتمادھا 

 أیبدض أن ترعالقة التي من المفالواعد قالاعتماد ما تبقى من  عنالمرحلة الثانیة سفرت أفیما  8/2/2018
 . 2020 یونیوحزیران/شھر تطبیقھا الفعلي في األول من 

اعتماد اآللیة من خالل  العربیة البینیة التجاریة المعامالت فيتفعیل مبدأ الشفافیة  فياالستمرار 
بموجب قرار من المجلس وذلك  ،الحرة العربیة الكبرىالخاصة بمتطلبات الشفافیة في إطار منطقة التجارة 

نشر قوانینھا ولوائحھا وادعاءاتھا حول الدول األعضاء  اتالتزام یشتمل على: االقتصادي واالجتماعي
بین الدول العربیة والبرنامج ي اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاربمشمولة الموضوعات حول جمیع ال

اط مھام نقتحدید و، خطار وتوفیر المعلوماتاإل، وآلیات ة الحرة العربیة الكبرىالتنفیذي لمنطقة التجار
 . لدول األعضاءالوطنیة لتصال اال

                                                
 اللجنة في األعضاء الدول في التجاریة السیاسات لجنة "،الكبرى العربیة الحرة التجارة منطقة تطویر" اإلسكوا، 25

ّ    عم ان، األول، ماعاالجت آسیا، لغربي واالجتماعیة االقتصادیة   .)E/ESCWA/C.6/2019/9( 2019 األول/دیسمبر كانون 8-9  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1901033.pdf
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 إزاء لجامعة الدول العربیةالمجلس االقتصادي واالجتماعي  قرھاأالتي  ةالجدید لیةاآلتفعیل 
العدید من الدول العربیة األعضاء في منطقة التجارة  لدىجمركیة غیر التزاید تطبیق القیود والتدابیر 

التجارة الحرة العربیة  منطقة نأبش يواالجتماعالدول بقرارات المجلس االقتصادي ھذه  إلزام بھدف الحرة
مبدأ أساسي یتمثل في المعاملة بالمثل فیما یتعلق بالقیود غیر الجمركیة  علىالكبرى. وترتكز ھذه اآللیة 

ء إخطار األمانة ألعضاالمجلس الدول االب . كما طةفجائیبصورة  التي تلجأ الیھا بعض الدول العربیة
 ل.لمعاملة بالمثا مبدأتم اتخاذھا حسب إجراءات أي العامة ب

اإلجراءات الفنیة لمكافحة اإلغراق وآلیة اإلجراءات باآللیة الخاصة  عدادإ علىاستكمال العمل 
العمل  مع مواصلة ،رة العربیة الكبرىحفي إطار منطقة التجارة ال لدعم والتدابیر التعویضیةا حولالفنیة 

وافقة . كما تمت الم2020عام  استكمالھا فيالتي یفترض  على وضع آلیة اإلجراءات الفنیة للتدابیر الوقائیة،
دلیل إعداد مقترح خاصة ب توصیة واعتماد المستھلكدلیل استرشادي للدول العربیة لحمایة ھیكل على 

لمواكبة التطورات العالمیة في مجال االقتصاد  نیة والبیع عن بعدلكتروالتجارة اإل حولاسترشادي عربي 
 في الموافقة جرت ، فقداالحتكارات في الدول العربیةمایة المنافسة ومراقبة ما یتعلق بح . أما فيالرقمي

القواعد  مسودة وینبغي استكمال ،على بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بالدول العربیة 2018 عام
 . تحدیثھ بما یتواكب مع متطلبات المنطقةلوذلك  ،طبقا للدلیل االسترشاديالعربیة للمنافسة 

إلى  اإلشارة وتجدر. العربي اتفاقیة التعاون الجمركيمن خالل اعتماد  لتعاون الجمركيا توسیع
وصدقت علیھا دولة  االتفاقیة وقع قدودولة فلسطین  واألردنالمملكة العربیة السعودیة قطر و     ً    أن كال  من 

وتدخل ھذه االتفاقیة حیز النفاذ بعد شھر من إیداع وثائق تصدیق سبع من الدول  .واحدة ھي فلسطین
ھذه  إنفاذمما یدل على عدم رغبة معظم الدول العربیة في  منھا (25)                        ً        الموقعة علیھا وذلك إعماال  للمادة 

  االتفاقیة بعد مرور خمس سنوات على اعتمادھا من المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي.

ً أساسیا        ً محركا   لكونھا المنطقة فيالخدمات  ةحریر تجارتعلى  التركیز باإلضافة  ،السلعتجارة ل       
التحدیات الخاصة  ، ولذا فإنالتمركز في الدولة المعنیةكما أن إنتاج الخدمات وتسویقھا یستدعي عادة 

عدد من الدول  عتمدامجال ال ھذا فيو. ضئیل للغایة ،كما ھو الحال في تجارة السلع ،بفقدان الوظائف
تشرین  14من                    ً حیز النفاذ اعتبارا  التي دخلت  ،االتفاقیة العربیة حول تحریر التجارة في الخدمات العربیة
. ةلالتفاقیفي حالة االنضمام  النھائیةھ استكمال عروضزال البعض اآلخر بصدد ال یو ،2019أكتوبر األول/

قد صادقوا  المملكة العربیة السعودیة ومصرومارات العربیة المتحدة اإلو األردن أنإلى  وتجدر اإلشارة
إنشاء لجنة دائمة لمتابعة تنفیذ  االقتصادي واالجتماعي للدول العربیة سقرر المجلوقد  .على االتفاقیة

وافقت اللجنة المعنیة بمفاوضات تحریر و.. ھذه اللجنة لعمل ةوقانونیة یشروط مرجع عدادإ دون االتفاقیة
التجارة في الخدمات بین الدول العربیة على جداول التزامات دولة الكویت، التي ستصبح العضو الحادي 

أن التزامات  ورغمالمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتھ القادمة.  لدىعشر، بعد اعتماد جداولھا 
 تلك التي تعھدت بھا الدول العربیة تجاه منظمة التجارة العالمیة تتخطىال اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات 

لقطاع الدور األساسي في ضوء  ةبالغ ھذه االتفاقیةتبقى أھمیة االتفاقیة الخاصة بتجارة الخدمات،  إطارفي 
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العربیة وفي تطویر القدرات التنافسیة لتجارة السلع واستقطاب االستثمارات  االقتصاداتفي الخدمات 
 .26ارجیة المباشرةالخ

طریق التنفیذ الكامل ألحكام منطقة  على ،التشریعات واالتفاقیاتثمة تطور ملموس، من حیث 
التي أقرتھا  المبادئ والشروط الموضوعیة للتكامل استیفاءال بد من ولكن . التجارة الحرة العربیة الكبرى

من التفاقیة إفراغ ا لتفادياتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة وبرنامجھا التنفیذي، 
التي قد األعباء لألرباح والتحمل المشترك لبعض روح التكامل االقتصادي والتجاري والتوزیع العادل 

 ة العربیة الكبرى. منطقة التجارة الحر اتفاقیةتترتب عن استكمال وتطویر 

تعزیز سالسل اإلمداد اإلقلیمیة وتحدیث تطویر سالسل قیمة إقلیمیة عربیة عبر  ینبغي العمل على
واتفاقیة على المستوى العربي كما ھو الحال في اتفاقیة أغادیر ھا بما یسمح بتراكم نظم قواعد المنشأ

لصناعي والزراعي، مع توسیع التعاون وخاصة على مستوى مدخالت اإلنتاج ا متوسطیة-الشراكة األورو
والمعاییر في مجال المشروعات المشتركة للبنى التحتیة والعمل على تنسیق السیاسات التجاریة والمقاییس 

زال من الضروري یال  2015العربیة. وعلى الرغم من إقامة الجھاز العربي لالعتماد مند عام الفنیة 
  االلتزام بتنفیذه على أرض الواقع.

 ذلك تحقیقیمكن و ،طویر السالسل القیمیة والتسویقیة العربیة لبعض السلع ذات المنشأ العربيت
ّ  تترك زفي الحالة األولى و .عبر االندماج األفقي والعمودي                  ً                      ھذه السالسل انطالقا  من شراء عناصر اإلنتاج     

ً األسواق عمودیا   وفي المرحلة الثانیة تربط ،حتى استالم المنتج النھائي ر.                ةاإلقلیمیسالسل القیمة    ُ  َّ وت طو 
التي تعبر بلدین أو  المتداخلةمن خالل تنمیة الترابط بین االندماج األفقي واالندماج العمودي لألسواق 

.  وتتطلب ھذه االستراتیجیة تنمیة من البلدانالمزایا التنافسیة النسبیة لكل إلى                          ً أكثر لسلع مختلفة استنادا  
 ت اإلقلیمیة في الصادرات غیر التقلیدیة وتنمیة القیمة المضافة للمنطقة في تجارة ھذه السلع.   القدرا

      ً      ً حالیا ، وصوال   تشیید البنیة التحتیة وإزالة الحواجز المؤسسیة القائمةتوسیع األسواق یتطلب 
یق ذلك، ویتطلب تحق .والزراعیة بصفة خاصة ،سوق عربیة مشتركة للسلع العربیة بصفة عامةإلى 

ً تنسیقا   بدوره، عادة بتشوھات  ترتبطفي السیاسات القطاعیة الوطنیة لمجابھة المنافسة الخارجیة التي       ً كبیرا         
 :عالیة ناتجة عن سیاسات الدعم في العدید من الدول الصناعیة الغنیة. ومن أھم وسائل تحقیق ھذه األھداف

 في التسویق في سوق عربیة مشتركة.  مأاج في عملیات اإلنت ءاسو ،من اقتصادیات الحجم االستفادة

  

                                                
 2018 ،والتنمیة للنمو كمحرك الخدمات في التجارة العربي: االقتصادي التكامل تقییم اإلسكوا، 26

)E/ESCWA/EDID/2017/6(. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9


-19- 

 الجمركي العربي التحادا مسارعلى  -     ً ثالثا  

توفرت شروط أساسیة ، ولكن إذا جدیدة إیجاد فرص تجاریةإلى  عادةاالتحادات الجمركیة تؤدي 
مدى . كما یرتبط القائمةالتعریفات الوطنیة وفة الخارجیة الموحدة یالتعرفي التباین تخفیف من أبرزھا 

االستفادة منھا یمكن  توفر فرص غیر مستغلة للتكامل بین الدول األعضاءب إیجاد الفرص التجاریة الجدیدة
أن إلى  الدولیةالتجارب  تشیرالتجارة التفاضلیة. وبالرغم من ھذه الفرص،  اتوتطویرھا عبر إقامة اتفاقی

ً         البا  ما تكون غ ،باین اقتصاداتھالف مصالحھا وتتتخت              ً التي تجمع دوال   ،االتحادات الجمركیة مفاوضات     
 .معقدة وطویلة

 وقائع  -ألف

ً ا  أولی  ً ا  موعد 2015حددت القمة االقتصادیة العربیة في الریاض مطلع عام  االتحاد  إلطالق  
القمة االقتصادیة بقرار من  تأخیر الموعدإلى  ال أن البطء في المفاوضات الفنیة وتشعبھا أدىإ. الجمركي

ضرورة  على. كما أكد البیان الختامي للقمة 2019بیروت عام في العربیة في دورتھا الرابعة المنعقدة 
االتحاد الجمركي في مفاوضات  اإلسراعو منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىعلى مسار متابعة التقدم 

 سوق عربیة مشتركة.  إنشاءمن أجل  العربي

القمم العربیة وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول ات العدید من توصیل       ً تنفیذا  
دراسة األقسام المتعلقة باإلطار العام في لجنة االتحاد الجمركي العربي شرعت ، 2011عام منذ العربیة 

لجنة دعم بعضاء لجان فنیة من الدول العربیة األ   ُ ِّ َ وك ل  ف تاألحكام العامة. بقیة واإلطار المؤسسي لالتحاد و
دراسة بنود األقسام المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد، والتعریفة في االتحاد الجمركي العربي 

 . وغیر ذلك من القضایاالمالیة للدول  الجمركیة الموحدة والضرائب غیر المباشرة والموارد

حریة انتقال السلع بین الدول تتمتع بأنھ منطقة ھو الرسمي لالتحاد الجمركي العربي  والتعریف
قانون تخضع لقیود غیر جمركیة، أو األعضاء دون أي ضرائب جمركیة وضرائب ذات أثر مماثل 

َ  َّ كما ت ح ص ل. لواردات من الدول األخرىلجمركي موحد وتعریفة جمركیة موحدة ولوائح تجاریة موحدة  ُ      
التي ینص علیھا  المھام لتنفیذو نبیة في نقطة دخول واحدة.الضرائب الجمركیة والرسوم على السلع األج

الجمركي التنفیذي لالتحاد لبرنامج ول الفنیة.  ھلجان مھام وحددتالبرنامج التنفیذي لالتحاد  وضع، التعریف
والتعریفة الجمركیة والضرائب تجاه العالم  ،اإلطار العام والقانون الجمركي الموحد تشمل، عدةأقسام 

واألحكام  ،االشراف والجھاز التنفیذي واإلطار المؤسسي لالتحاد بما فیھ جھاز ،والموارد المالیة ،الخارجي
 العامة والمنافذ الجمركیة المؤھلة.

لھذا  توضیحیةت الامذكرالالتنفیذیة و اللوائحلجنة القانون الجمركي العربي الموحد بوضع  تھتمو
البدء في  حالمقتضیات االتحاد في الدول األعضاء  قاللجنة مھمة متابعة تطبی لھذهالقانون. كما أسندت 

القانون الجمركي الموحد آلیات احتساب قیمة الواردات لتحدید قیمة الضرائب الجمركیة،  یشملتنفیذھا. و
المؤقت دخال اإلعملي لوضع والدخول المؤقت للبضائع دون استیفاء الضریبة، وشروط التطبیق ال
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األمتعة الشخصیة عفاء إوالتصدیر عفاء إووالضمانات الواجب تقدیمھا وإعادة التصدیر ورد الضریبة 
مستلزمات الجمعیات الخیریة وشروط النقل والجمارك وواجباتھم،  اتوحقوق وصالحیات موظفي إدار

 داخل النطاق الجمركي. 

الموحد  الشكلخالل اقتراح  منالتعریفة الجمركیة الموحدة  دبتحدیالفنیة الثانیة  اللجنة وتعنى
لتصنیف وتبویب السلع وفق النظام المنسق بما في ذلك البنود الفرعیة المحلیة الموحدة للدول العربیة، 

على جدول التعریفة، والقائمة ضافتھا إوومتابعة التحدیثات التي تصدر عن منظمة الجمارك العالمیة 
 المعفاة من الضرائب الجمركیة، وفئات الضرائب الجمركیة على ما تبقى من سلع.  المقترحة للسلع

لجنة اإلجراءات والمعلومات الجمركیة بتوحید اإلجراءات والنماذج الجمركیة في إدارات  تھتمو
الجمارك في الدول األعضاء ووضع اآللیات الالزمة لتسھیل تبادل المعلومات والربط اآللي بین المراكز 

البیان ومعوقات التجارة وتیسیر انتقال السلع  زالةإوالتجارة وتطبیقاتھا  تیسیرجمركیة، بما فیھا أنظمة ال
 الترانزیت. أو العبوروتجارة  ،حرةالوالمناطق  ،الجمركي الموحد ألغراض التصدیر واالستیراد

 العربي الموحد يالقانون الجمرك -1

 26منذ بدأت أعمالھا لجنة متخصصة وھي  ،الموحدلجنة القانون الجمركي العربي استكملت 
توضیحیة تھ الاإعداد القانون الجمركي العربي الموحد والئحتھ التنفیذیة ومذكر، 2007كانون األول/دیسمبر 

خالل اجتماعھم  مراجعتھ وإقرارهالدول األعضاء في  جماركالورؤساء  نوالعاممدراء ال . وتولىوملحقاتھ
ً رسمیا   اعتمادهإلى  لیصار ،2019یولیو تموز/في  للمجلس االقتصادي  (105)لعادیة الدورة اخالل       

بعض الدول  مع تسجیل تحفظات 2020فبرایر شباط/في  الصادر )2265رقم (ق عبر القرار واالجتماعي
 ).1 المرفق( البنودبخصوص بعض 

ً بابا   17مادة موزعة على  181القانون الجمركي العربي الموحد  نمیتض حكام األوتعاریف ال تغطي.     
تطبیق التعریفة الجمركیة حكام وأ ؛التعریفات، والمرجعیة القانونیة والمبادئ واألسسالمتعلقة بعامة ال

وآلیات وكل ما یتعلق بالسلع والموارد واالستیراد والتصدیر؛ وشروط  ؛الموحدة والضرائب غیر المباشرة
 . 27والتنفیذ؛ وكل ما یتعلق بشروط وترتیبات عمل االتحاد الجمركي العربيالمنع 

للمجلس  (105)الدورة العادیة  اعتمد دلیل اإلجراءات الجمركي العربي الموحد خاللكذلك 
 في اجتماعھملجمارك ورؤساء ا ومدیر بعد أن أقرهبعد ا 2020فبرایر شباط/في االقتصادي واالجتماعي 

 .28الدلیل تحفظات بخصوص بعض بنودسجلت بعض الدول العربیة و . 2019یولیو تموز/المنعقد في 

                                                
 بموجب الجمركیة الضریبة من "تعفى أن على تنص والتي الصناعة مدخالتب الخاصة المادة الباب، ھذا مواد أھم من 27

 الصناعة مدخالت اعفاء یجوز كما العربي الجمركي لالتحاد الموحدة الجمركیة التعریفة في اعفائھا على المتفق البضاعة قانونال ھذا
ً ا  ووفق دولة كل تحددھا التي والشروط القواعد وفق   المختصة". الجھة أو الوزیر یحددھا التي واإلجراءات للقواعد  

 نفسھ. المرجع 28

http://www.lasportal.org/ar/councils/economicalsocialcouncil/Documents/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%20105.pdf
http://www.lasportal.org/ar/councils/economicalsocialcouncil/Documents/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%20105.pdf
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من  للغایةطالقھ مرحلة متقدمة إو تحاد الجمركي العربيیعتبر مشروع استكمال مفاوضات اال
 نحو ھذا التكامل، طویل رمسا یمثل محطة مھمة على فالمشروع .اإلقلیمي االقتصادي التكاملمراحل 

یفترض الكلیة والقطاعیة للبلدان المعنیة، إذ  االقتصادیةالسیاسات  فيوعمیقة  كبیرةیتطلب إصالحات ھ لكن
 تشوھات إلزالةوسیاسات مصاحبة  ،الدول األخرى إزاءسیاسة تجاریة موحدة  اعتمادجمركي  اتحادبناء 

األسواق العربیة على مستوى االستثمار واإلنتاج والتجارة. وبالرغم من أھمیة توحید التعریفة الجمركیة 
اآللیات الالزمة الستكمال         ُ  ُّ       فھو ال ی عد  من بینجیة في مسار مفاوضات االتحاد الجمركي العربي، الخار

 طالق االتحاد وضمان نجاحھ. إالمفاوضات و

الدول األعضاء  بینالتشاور والتنسیق  دعمولتسھیل ھذه المفاوضات، ركزت االسكوا على 
أغلبھا بطلب من الدول األعضاء أعدت اإلسكوا مخرجات الدراسات الفنیة التي  من خاللوالھیاكل المعنیة 
المتواصلة  وقد ساھمت ھذه المشاورات والنقاشات. قلیمیة المشرفة على ھذه المفاوضاتومن الھیئات اإل

ضین عبر الورشات الفنیة والتدریبیة الوطنیة واالقلیمیة في تدعیم القدرات الفنیة للمفاو 2013 عاممنذ 
في تعزیز و ،أبعاد االتحاد الجمركي العربيمختلف ومواقفھا من  الدول في تحدید تصوراتو ،العرب

 قدرتھا على تقییم اآلثار االقتصادیة للسیناریوھات المطروحة على طاولة المفاوضات. 

، ربیةالدول الع العامة لجامعةواألمانة  االسكوالتعاون بین وقد صدرت دراسات فنیة عدیدة نتیجة ل
الدراسات ركزت و .للمرحلة القادمةھا وضع تصوراتمساعدة الدول األعضاء في  كان الھدف منھا ھو

وقوائم  ،االتحاد الجمركي العربي إطالقتحدید قوائم السلع التي یتوجب حمایتھا حال أسس وضوابط على 
وغیرھا  ،حساسة والمھمةالصناعات الحمایة آلیات و ،الموحدة وخیارات التعریفة ،سلبیةالسلع المقیدة وال

 التقریر.  عداد ھذا إ حتىالفنیة التي لم یتم االتفاق بشأنھا من القضایا 

آلیات محددة وواضحة للتدرج في تطبیق ضرورة اعتماد التجارب الدولیة على  أكدتوقد  
 ةالخارجیتعریفة لتطبیق كامل لإلى  حیز زمني للوصولتحدید عبر  . وذلكالتعریفة الخارجیة الموحدة

الكلي على قوائم أولیة من  التعریفة تطبیق من خاللالتغطیة السلعیة والتدرج في  ،المستھدفةالموحدة 
ً ، وتطبیقھا تدریجیا  السلع السوق ودول  ؛كاالتحاد األوروبي وتشیر تجارب دولیة عدیدة،. على قوائم أخرى                   

 ضرورة اعتمادإلى  ،واالتحاد الجمركي بین تركیا واالتحاد األوروبي )؛میركوسور( المشتركة الجنوبیة
حاالت بعض ال. وفي خصوصیات الدول األعضاء ورغباتھاببعض االستثناءات حسب تسمح مرونة آلیات 

االتحاد الجمركي بعث دول المتضررة من لل یتسع مفھوم المرونة لیشمل إنشاء آلیات تعویض، خرىاأل
 .أو تضرر قطاعات إنتاجیة ھامة الجمركیة الحصیلة تدنيبسبب 

ستكمال العدیدة ممكنة لسیناریوھات  عملیات تصور ،2014 عاممنذ  ،سكوااإل أجرتوقد 
. وقد اعتمدت اإلسكوا، في عملیات التصور تلك، على مصادر عدیدة، مفاوضات االتحاد الجمركي العربي

المختصة لجان المقترحات الرسمیة المقدمة من وفود الدول العربیة األعضاء خالل اجتماعات الأھمھا 
. أما المصدر الثاني األمانة العامة لجامعة الدول العربیةاشراف االتحاد الجمركي العربي تحت مفاوضات ب

سواء المفعلة منھا أو التي االتحادات الجمركیة في العالم العدید من  فھو تجاربیوھات المقترحة للسینار
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على العدید  باالعتمادخاصة باإلسكوا        ٌ تصورات  ھذه السیناریوھات غذت . وقد ال تزال تحت قید التفاوض
 نیة. من المحددات والخصائص األساسیة لالقتصادیات العربیة وسیاساتھا التجاریة الوط

ھا نظمتالتي  الورشات االقلیمیة والوطنیةوعرض العدید من ھذه السیناریوھات ونوقش في 
اللجان الفنیة المكلفة بعملیة  توكذلك في اجتماعا ،أنشطة الدعم الفني للدول األعضاء إطارفي  اإلسكوا

 بنود ھذه السیناریوھات إلى  شراف األمانة العامة لجامعة الدول العربیة.  وباإلضافةإالتفاوض تحت 
آلثار ل اتاالسكوا قیاس أجرتلسیاسات التجاریة والضریبیة العربیة، لوما تقتضیھ من إعادة ھیكلة 

السیناریوھات المقترحة باستخدام النماذج الریاضیة من القطاعیة لكل  االقتصادیة واالجتماعیة الكلیة او
أھم السیناریوھات التنفیذیة لالتحاد وآثارھا االقتصادیة  الرابع من التقریر الفصل ستعرضوی .المناسبة

الكلیة والقطاعیة على اقتصادیات الدول العربیة وآلیات تعظیم األرباح والتقلیص من الخسائر التي قد 
  نشاء االتحاد. تشھدھا بعض الدول األعضاء خالل الفترة االنتقالیة إل

 كيالجمردور الجمارك في مواكبة إطالق االتحاد  -3

ثالث  ضمن الجمارك العربیة بدور أساسي في إطالق وتسییر االتحاد الجمركي العربيتضطلع 
تحصیل االیرادات الضریبیة على السلع المستوردة في المنافذ الجمركیة للدول  :وھي ،مھام أساسیة
جمركیة على جمیع السلع الواردة من خارج المنطقة التطبیق اإلجراءات والتدابیر غیر واألعضاء، 

حسب اآللیة التي یرادات اإلتوزیع عادة إالعربیة، وتبادل المعلومات الجمركیة بصورة آنیة لتسھیل عملیة 
 . ستعتمد

نسبة تغطیة السلع بالتعریفة في أھمھا  ، یتمثلالمستویات عدد منتختلف االتحادات الجمركیة على 
ولتحدید مھمة الجمارك الوطنیة الخارجیة الموحدة واأللیات المعتمدة في جمع وتوزیع العوائد الجمركیة. 

بعض الجوانب األساسیة إلى  التوصل ال بد منفي تسییر االتحاد الجمركي وآلیات تطویر المنافذ، 
 : مخرجات المفاوضات والتي من أبرزھال

 من السنة األولى أم على مراحل؟ وتطبق بالكاملالتعریفة الخارجیة الموحدة  ستعتمدھل  •
 تحدید قوائم سلبیة؟إلى  سیصار أمھل سیشمل االتحاد الجمركي جمیع السلع  •
 ي أم حسب الوجھة النھائیة؟نقطة الدخول األولى في التحصیل الضریب ستعتمدھل  •
لالدول مباشرة حسب معاییر محددة أ علىتوزیع اإلیرادات الجمركیة  سیعادھل  • ّ  م ستحو        

 توزیعھا فیما بعد؟  یتولىھیكل خاص إلى 
اتفاقیات التجارة الحرة مع بقیة دول العالم لتشمل جمیع الدول العربیة األعضاء  ستعممھل  •

 كما ھي؟  القائمةاالتفاقیات  ستبقى أمفي االتحاد الجمركي 
 القائمةالسیاسات الوطنیة  ستبقى أمجمركیة التوحید القیود واإلجراءات غیر  سیجرىھل  •

 في ھذا المجال؟
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 عنھااتفاقیة اتحاد جمركي تم التصریح  17 أن ثمةإلى  لعالمیةحصائیات منظمة التجارة اإتشیر 
ویمكن االستئناس . )3الجدول ( أساسي لتفعیلھا على المستوى القانوني الدولي شرط ذاوھ ،لدى المنظمة

الخاص  القسمبھذه التجارب لتسریع استكمال مفاوضات االتحاد الجمركي العربي وھو ما اعتمده 
ت طالق االتحاد فیما یتعلق بھیكل التعریفة الخارجیة الموحدة وآلیات المرونة وأدواإبسیناریوھات 

 التعویض والتضامن.  

 االتحادات الجمركیة المصرح بھا لدى منظمة التجارة العالمیة -3الجدول 

 االتحادات الجمركیة
عدد 

 األعضاء

االتفاقیة إلى  أساس اإلخطار
العامة للتعریفة الجمركیة 

منظمة /(جات) والتجارة
 التنفیذتاریخ الدخول حیز  التجارة العالمیة

معاھدة المفوضیة األوروبیة (رقم متزاید 
 1958ینایر كانون الثاني/ XXIV 1جات المادة  28 منذ بدء حیز النفاذ)

السوق المشتركة األمریكیة المركزیة 
(CACM) 5  جات المادةXXIV 4  1961حزیران/یونیو 

 1973آب/أغسطس  XXIV 1جات المادة  15 (CARICOM)مجموعة الكاریبي 
 1988أیار/مایو  25 بند التمكین 4 (CAN) مجموعة دول األندیز

 1991تموز/یولیو  XXIV 1جات المادة  29 أندورا واالتحاد األوروبي
السوق المشتركة الجنوبیة 

(MERCOSUR) 5 تشرین الثاني/نوفمبر  29 شرط التمكین
1991 

المجموعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا 
(ECOWAS) 15 2013تموز/یولیو  24 بند التمكین 

السوق المشتركة ألفریقیا الشرقیة 
 1994كانون األول/دیسمبر  8 شرط التمكین 19 (COMESA)والجنوبیة 

 1999ینایر كانون الثاني/ XXIV 1ات المادة ج 29 تركیا
 1997أكتوبر تشرین األول/ XXIV 8جات المادة  5 (EAEC) المجموعة االقتصادیة األوراسیة

 1997كانون األول/دیسمبر  XXIV 3جات المادة  3 كازاخستان –بیالروسیا  -روسیا االتحادیة 
الجماعة االقتصادیة والنقدیة ألفریقیا 

 1999حزیران/یونیو  24 بند التمكین 6 (CEMAC)الوسطى 

االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا 
(WAEMU) 8 2000ینایر كانون الثاني/ 1 بند التمھید 

 2000تموز/یولیو  7 بند التمكین 5 (EAC)مجموعة أفریقیا الشرقیة 
 2002نیسان/أبریل  XXIV 1جات المادة  29 سان مارینو واالتحاد األوروبي

  - XXIVجات المادة  6 (GCC)مجلس التعاون الخلیجي 
 2003ینایر كانون الثاني/ 1 شرط التمكین

االتحاد الجمركي للجنوب األفریقي 
(SACU) 5  جات المادةXXIV 15  2004تموز/یولیو 

 2015ینایر كانون الثاني/ XXIV 1جات المادة  5 (EAEU) االتحاد االقتصادي األوراسي

 حزیران/ 1في طلع علیھ (ا http://rtais.wto.orgمنظمة التجارة العالمیة، قاعدة بیانات االتفاقات التجاریة اإلقلیمیة،  :المصدر
 ).2020یونیو 

  

http://rtais.wto.org/
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 كفاءة خدمات الجمارك العربیة -4

. واالستیرادالتصدیر باإلداریة المرتبطة  اإلجراءاتمن  مجموعةالتخلیص الجمركي عملیة تشمل 
دفع الرسوم وتسلیم البضائع في المرحلة و ،تقییم السلعو ،الفحص الجمركي اإلجراءات:وتشمل ھذه 

مؤشرات عدیدة ھیئات اقتصادیة عالمیة وإقلیمیة  تصدرولتسھیل عملیة تقییم الجمارك الوطنیة، األخیرة. 
ً مھما       ً دلیال   تشكلخاصة   .لمساعدة المستثمرین وأصحاب األعمال في تحدید وجھاتھم االستثماریة والتجاریة     

ً مثل عبئا  ، ما ینین والمصدریالمورد التكالیف علىیزید عملیة التخلیص الجمركي  وطول مدة ً مالیا            ً إضافیا                
على مؤشرات وبالتالي  ،واالستھالكنتاج اإلیؤثر على مستوى األسعار عند و ،على المتعاملین التجاریین

كفاءة التجارة عبر الحدود الذي  :ومن أھم ھذه المؤشرات. التضخم والقدرة التنافسیة للسلع التصدیریة
ً یصدره البنك الدولي سنویا   العملیات  مؤشرات كفاءةإلى  باإلضافة ،تقریر ممارسة أنشطة األعمالفي إطار                          

 . اللوجستیة الذي یصدره البنك الدولي كل سنتین

على ویعتمد تقییم الخدمات اللوجستیة بمختلف مكوناتھا، العملیات اللوجستیة مؤشر كفاءة  یتناول
كفاءة وجودة البنیة التحتیة وكفاءة عملیات التخلیص الجمركي،  مثل ،مجموعة من المؤشرات الفرعیة

مات اللوجستیة، مستوى جودة وكفاءة الخدوبأسعار تنافسیة، الحاویات سھولة ترصیف وللتجارة والنقل، 
. المرسل إلیھ في الوقت المحددإلى  مستوى تواتر ووصول الشحناتوالقدرة على تتبع ومتابعة الشحنات، و

مقارنة بدول أوروبا وآسیا الوسطى  فمن خالل تقییم المؤشر العام، مازالت المنطقة العربیة أقل كفاءة
. وفي المقابل، تتفوق الدول العربیة على دول أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي ئالھادوشرق آسیا والمحیط 
  .)2 المرفق(التفاصیل في  جنوب الصحراءا أفریقیوجنوب آسیا ودول 

تقریر في  ،(Trading-accros-border Indicator) وتظھر نتائج مؤشرات التجارة عبر الحدود
ً تقاربا   ،)4الجدول ( 2019 عامللبنك الدولي ل ممارسة أنشطة األعمال مع نتائج مؤشر كفاءة       ً كبیرا         

ً عالمیا   45المرتبة ( دولة فلسطین تتبوأحیث  ،اللوجستیات ً عالمیا   26( والمغرب)        أعلى ترتیب الدول )       
ً ، خالفا  التجارة. لكن تیسیر العربیة في مؤشر كفاءة اإلمارات  تضع النتائجمؤشر كفاءة اللوجستیات، لم ل       

 ،معظم الدول العربیة تحلأفضل الدول العربیة كفاءة في ھذا المجال. وبصفة عامة،  بینالعربیة المتحدة 
ً . وھناك أیضا  أسفل الترتیب العالمي لھذا المؤشر في ،كالكویت ومصر والعراق والجزائر تباین كبیر في              

یدل على  ، ماین الدول العربیة األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىمؤشر أداء الجمارك ب
لتقلیص ھذه الفجوة  یستوجب اعتماد برنامج تنفیذيو ،الخدمات الجمركیة بینھا في كفاءة فجوة واسعة

 . عربيالجمركي التحاد اال األساسیة لتحقیق الفعالیة في بمستوى ھذه الخدمات والنھوض
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 التجارة عبر الحدود للدول العربیة والمتوسط البسیط  تیسیرمؤشرات  -4الجدول 
 2018 عاملبعض التجمعات االقتصادیة ل
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رتب 
التداول عبر 

 الحدود
173 77 171 181 74 159 150 62 72 97 158 185 101 98 54 121 128 14 142 

تسجیل 
التجارة 

 عبر الحدود
38 78 42 25 79 54 58 84 79 72 54 19 71 72 87 61 64 97 51 

الوقت 
الالزم 

للتصدیر: 
التوافق مع 
المستندات 
 (بالساعات)

149 24 88 504 6 72 48 26 7 10 60 190 3 6 72 84 23 1 80 

وقت 
االستیراد: 
التوافق مع 
المستندات 
 (بالساعات)

96 60 265 176 55 96 72 26 7 72 90 132 27 12 45 82 81 1 164 

الوقت 
الالزم 

للتصدیر: 
االمتثال 
للحدود 

 (بالساعات)

80 71 48 85 53 96 96 11 52 25 50 180 50 27 6 62 72 19 77 

وقت 
االستیراد: 

االمتثال 
للحدود 

 (بالساعات)

210 42 240 131 79 89 180 65 70 48 228 144 80 54 6 111 30 7 189 

تكلفة 
التصدیر: 

التوافق مع 
المستندات 
(بالدوالر 
 األمریكي)

374 100 100 1,800 100 191 100 107 107 150 105 428 200 178 80 275 159 43 170 

تكلفة 
االستیراد: 
التوافق مع 
المستندات 
(بالدوالر 
 األمریكي)

400 130 1,000 500 190 332 135 116 124 290 390 420 144 283 85 303 162 63 380 

تكلفة 
التصدیر: 
االمتثال 
للحدود 

(بالدوالر 
 األمریكي)

593 47 258 1,118 131 602 480 156 261 382 363 967 469 462 51 423 716 217 428 

تكلفة 
االستیراد: 

االمتثال 
للحدود 

(بالدوالر 
 األمریكي)

409 397 554 644 206 491 790 228 394 558 779 1,093 596 678 50 524 644 273 690 

 –النتیجة 
الوقت 
الالزم 

12 86 49 - 97 58 72 85 96 95 65 - 99 97 58 75 87 100 66 
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للتصدیر: 
التوافق مع 
المستندات 
 (ساعات)

 –النتیجة 
الوقت 

المطلوب 
لالستیراد: 
التوافق مع 
المستندات 
 (بالساعات)

60 75 - 27 77 60 70 90 97 70 63 45 89 95 81 72 67 100 60 

 –النتیجة 
الوقت 
الالزم 

للتصدیر: 
االمتثال 
للحدود 

 (ساعات)

50 56 70 47 67 40 40 94 68 85 69 - 69 84 97 67 56 95 53 

 –النتیجة 
الوقت 

المطلوب 
لالستیراد: 

امتثال 
الحدود 

 (ساعات)

25 85 14 54 72 68 36 77 75 83 19 49 72 81 98 61 90 99 48 

نقاط التكلفة 
للتصدیر: 

التوافق مع 
المستندات 
(بالدوالر 
 األمریكي)

6 75 75 - 75 52 75 73 73 63 74 - 50 56 80 64 60 96 57 

نقاط التكلفة 
لالستیراد: 
التوافق مع 
المستندات 
(بالدوالر 
 األمریكي)

43 81 - 29 73 53 81 83 82 59 44 40 79 60 88 64 77 99 64 

نقاط التكلفة 
للتصدیر: 
االمتثال 
للحدود 

(بالدوالر 
 األمریكي)

44 96 76 - 88 43 55 85 75 64 66 9 56 56 95 65 62 98 54 

نقاط التكلفة 
لالستیراد: 

االمتثال 
للحدود 

(بالدوالر 
 األمریكي)

66 67 54 46 83 59 34 81 67 54 35 9 50 44 96 56 62 98 54 

 ,https://www.doingbusiness.org/en/reports/global. Available at Doing Business 2018World Bank-: المصدر
reports/doing-business-2018 . 

  

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2018
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2018
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2018
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2018


-27- 

عدادھا لمواكبة كبیر في مستوى كفاءة الجمارك الوطنیة ومدى است تفاوتالدول العربیة  وبین
 بین الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى أكان سواء  ،إطالق أي اتحاد جمركي

جمیع قواعد البیانات والدراسات المختصة  في      ّ              قد تبی ن ھذا التفاوت و ،حتى مع دول من خارج المنطقة مأ
ولكن ، العربیة جمارك في العدید من الدولضعف كفاءة ال ومن المھم تناول كافة مسبباتفي عملیة التقییم. 

ً نیا  إلكتروتبادل البیانات الجمركیة  والتمكین من ،بناء واستخدام نوافذ موحدة للتجارة من أھم المجاالت ھما     
مواكبة تشعبات التجارة الدولیة ل وتحدیث إمكاناتھاتطویر كفاءة الجمارك الوطنیة لالتي تستدعي األولویة 

 لشركات وفي أقصر حیز زمني ممكن.على اومعالجة االستخالص الجمركي بأقل التكالیف المالیة 

 العربیة البلدان فيللعملیات التجاریة  الموحدة النافذة -5

موحدة للعملیات والمعامالت التجاریة بین نیة إلكترومنصة  توفیرإلى  الموحدة النافذةتھدف 
المستندات الورقیة  استخداموبالتالي تقلیص  ،عملیة التخلیص الجمركي في جھات المعنیةالمختلف 
ّ           كما أن النوافذ الموحدة تمك ن من تخفیض. ةممكن درجةأقل إلى  االنتظار أمام المؤسسات وصفوف كلفة ت                          
نجاعة تحصیل اإلیرادات الضریبیة  زیادةالمعامالت التجاریة، تحسین مستویات الشفافیة في والتجارة، 

للدور المتنامي لسالسل القیمة في التجارة العالمیة، أضحت كفاءة عملیات                             ً على التجارة الخارجیة. ونظرا  
ً أساسیا                        ً التخلیص الجمركي عنصرا    لتحقیق أھداف التنمیة الشاملة والمستدامة.       

أنشطة ب عنیةالمبین جمیع األطراف تصل نیة إلكتروعلى روابط النوافذ الموحدة للتجارة  تشتمل
ً وفقا  التجارة الدولیة والتخلیص الجمركي عبر تكنولوجیا المعلومات واالتصال  لمعاییر الدولیة لتبادل      

تشمل النافذة الوطنیة  وبذلك،.     َّ  ومكی فةمبسطة ومتناسقة نیة إلكتروالبیانات والرسائل من خالل نظم 
ومن أبرزھا الجمارك وأنظمة  ،الموحدة جمیع المعلومات التي یتبادلھا التجار مع اإلدارات الحكومیة

سائر و ،الموانئ والنقل البحري والجوي والطرق والسكك الحدیدیة والممرات المائیة الداخلیة ومشغل
ولكي تكون . مینوكالء الشحن والسماسرة والمصارف وشركات التأ مثل في العملیة التجاریة الجھات

استیفاء العدید من المعاییر األساسیة من أبرزھا: تحدید اسم  ال بد منالنوافذ الموحدة عملیة ومفیدة، 
المعامالت  فيستیفاء شروط األمان خاصة اوللنافذة، على شبكة اإلنترنت  تطویر موقعورسمي للنافذة، 

 .ربط جمیع المؤسسات فیما بینھاوالمالیة، 

. تطویر وتفعیل نوافذ موحدة للعملیات التجاریة على مسارتتباین الدول العربیة في مدى التقدم و
ً فبعض الدول سجلت تقدما   ً ملموسا                         ً لم یحقق البعض اآلخر تقدما  بینما         رھاأو أن النوافذ التي                          ّ    طو  تفتقد   

تقدمت تونس والمغرب  2004فبرایر شباط/ 25وفي  .الفاعلیة الضروریة لتسھیل العملیات التجاریة
ض ترالمفومن  ،للدول األعضاء في اتفاقیة أغادیرني لكترواإلواألردن ومصر في أغادیر بمبادرة للربط 

لھذه الدول  موحدةة قلیمیإ نافذة، ویمثل خطوة ھامة نحو إطالق مراحلھ األخیرة قد بلغأن یكون ھذا الربط 
مبادرة إلنشاء نظام  2003دیسمبر كانون األول/كما أطلقت دول مجلس التعاون الخلیجي في . األربع

في ني للبیانات التجاریة بین الدول األعضاء الست. وقد دخل النظام، ومقره الریاض لكتروللتبادل اإل
نیة لإلعالن لكترومن خالل المعالجة اإل 2010 العربیة السعودیة، مرحلة االختبار في عامالمملكة 
 لدفع الرسوم.نیة لكترواإلویتمیز ھذا النظام االقلیمي بقدرتھ على المعالجة . الجمركي
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 إطالقالتقدم في المنطقة العربیة في  ،تقریر ممارسة أنشطة األعمالفي  ،البنك الدولياستعرض و
 التقریر. وأشار 2017 یونیو/نحزیرا 1 حتىبین الدول ني لكترواإلالموحدة للتجارة وعملیات الربط  النوافذ
  مقارنة بأعضاء اتحادات جمركیة أخرى دول المنطقةمعظم غیاب تعمیم ھذه المنظومات في إلى 

للبیانات، في حین أن العراق ني لكترواإل). فالجزائر ومصر والسودان بصدد تنفیذ مبادرة التبادل 5الجدول (
نوافذ موحدة للتجارة في كل من الجزائر  غیابإلى  . كما یشیر التقریرنيلكترواإلال یمتلك أي منصة للتبادل 

 .لسعودیة بعض التقدمومصر والكویت ولبنان والسودان والعراق في حین حققت المملكة العربیة ا

 تجمعات اقتصادیة أخرىوالعربیة في المنطقة ني لكترواإلالموحدة والتبادل  النوافذ -5الجدول 
 للمعلومات للواردات والصادراتني لكترواإلنظام التبادل  للتجارة الخارجیة  الموحدةالنافذة 

 ني للمعلوماتلكتروالتبادل اإلوضع  للجمارك وضع نظام النافذة الموحدة

 

االتحاد 
الجمركي 

لدول 
شرق 
 افریقا 

االتحاد 
الجمركي 
 األوروبي 

االتحاد 
الجمركي 
لتجمع 
دول 

أمریكا 
 الالتینیة 

منطقة 
جارة تال

الحرة 
العربیة 
  الكبرى 

االتحاد 
الجمركي 

لدول 
شرق 

 ایافریق

االتحاد 
الجمركي 
 األوروبي 

االتحاد 
الجمركي 

لتجمع دول 
أمریكا 

 الالتینیة 

منطقة 
جارة تال

الحرة 
العربیة 
 الكبرى

 10 5 28 5 التشغیل 6 2 5 2 التشغیل

 3 0 0 0 في تقدم 2 2 16 3 في تقدم

 1 0 0 1 ال 6 1 7 1 ال

ال 
ال  0 0 0 0 ممارسة

 0 0 0 0 ممارسة

الكرتونیة لإلعالن الجمركي من خالل نظام النافذة معالجة 
 للجمارك الموحدة

التبادل نیة لإلعالن الجمركي من خالل نظام إلكترومعالجة 
 ني للمعلوماتلكترواإل

 

االتحاد 
الجمركي 

لدول 
شرق 
 افریقا 

االتحاد 
الجمركي 
 األوروبي 

االتحاد 
الجمركي 
لتجمع 
دول 

أمریكا 
 الالتینیة 

منطقة 
التجارة 
الحرة 
العربیة 
  الكبرى 

االتحاد 
الجمركي 

لدول 
شرق 
 افریقیا

االتحاد 
الجمركي 
 األوروبي 

االتحاد 
الجمركي 

لتجمع دول 
أمریكا 

 الالتینیة 

منطقة 
التجارة 
الحرة 
العربیة 
 الكبرى

 10 5 28 5 نعم 6 2 5 2 نعم

 4 0 0 1 ال 8 3 23 4 ال

ال 
ال  0 0 0 0 ممارسة

 0 0 0 0 ممارسة

 .  ,https://www.doingbusiness.org/. Available at Doing Business 2018World Bank: المصدر

 للنوافذنیة لكترواإلالمنظومات  أن استكمالإلى  ،2018 عامل تقریر ممارسة أنشطة األعمالوأشار 
 5و 1التجارة حسب البنود  تیسیرجزء مھم من اتفاقیة  وھوللبیانات الجمركیة، ني لكترواإلالموحدة والتبادل 

https://www.doingbusiness.org/
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 ساعة لكل عملیة  742 الجمركي بمقدارالوقت الالزم لمعالجة التخلیص  قصیرتإلى  ، سیؤدي10و 7و
 ). 6الشكل (

 مدة عملیات االستخالص الجمركي تقصیرالتجارة على  تیسیراتفاقیة صالحات إتأثیر  -6الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  ,https://www.doingbusiness.org/. Available at Doing Business 2018World Bank: المصدر

 العربیة البلدانللبیانات الجمركیة بین ني لكترواإلالتبادل  -6

ً لطالما كان عبور المنافذ الجمركیة عائقا   ً ھاما                                          وعلى الرغم من التحسینات . أمام التجارة الدولیة     
معظم الدول العربیة خالل السنوات الماضیة، ال تزال عملیة االستخالص الجمركي تواجھ التي شھدتھا 

بشكل خطیر وصول سلع العدید ق وتع وھذه العملیة .عقبات وتكالیف مالیة متنوعة عند المنافذ الجمركیة
إذ تحول الوطنیة  لالقتصاداتخسائر كبیرة إلى  تؤديفاألسواق االقلیمیة والعالمیة إلى  من الدول العربیة

ویعتبر ضعف كفاءة عملیات . التجاریة التي توفرھا اتفاقیات التجارة الحرةفضلیات ألالدول لاستخدام  دون
ً أساسیا                        ً االستخالص الجمركي مصدرا     .لتآكل القدرات التنافسیة للسلع الوطنیة في األسواق الخارجیة       

لمنافذ في معظم الدول العربیة تحدیات أمنیة تتعلق في نفس الوقت، تواجھ سلطات مراقبة ا ،لكن
النمو المتواصل لعملیات التخلیص إلى  وبالنظر. بالتھریب واإلرھاب والتجارة غیر المشروعة والھجرة

السلطات الجمركیة في وضع یسمح لھا بالتحكم في كل مركبة أو لم تعد الجمركي عبر المنافذ الحدودیة، 
ً وتحسین مستوى كفاءتھا، أصبح ضروریا   إمكانات ھذه السلطاتولتطویر . حاویة تمر عبر المنافذ أكثر                                   

جمیع الدول العربیة تقنیات إدارة المخاطر وتحدید الشحنات عالیة المخاطر  أن تطبقمن أي وقت مضى 
على أساس البیانات المتوفرة وأدوات الرصد التي توفرھا مصادر أخرى للمعلومات حول محتوى الشحنات 

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون البیانات المقدمة لتحلیل المخاطر في . المنافذإلى  ا قبل وصولھاومصدرھ
      ً                                   وكثیرا  ما تكون البیانات األكثر موثوقیة عن . تضلیل مسؤولي الجماركإلى  بلد معین مزورة أو تھدف

. عد إجراء التصدیرالسلع المنقولة متاحة في المكاتب الجمركیة للمغادرة عند منشأ حركة الترانزیت ب
وینبغي قدر اإلمكان الحصول على ھذه البیانات وإتاحتھا للسلطات الجمركیة في بلدان العبور والبلدان 

لھذه األسباب وغیرھا، . البضائعني مشترك للبیانات قبل وصول إلكتروالمقصودة من خالل نظام تبادل 

 األنظمة

https://www.doingbusiness.org/
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نیة وإنشاء ترتیبات شبكات التبادل لكتروإلھناك اتفاق دولي على أن تأمین تدفق البیانات الجمركیة ا
 .ني بین الجمارك عامل أساسي في تأمین سلسلة التورید العالمیةلكترواإل

ً وال یتوفر حالیا   ني للبیانات لكتروسوى عدد محدود من االتفاقیات الدولیة حول التبادل اإل               
االتفاقیة الجمركیة بشأن النقل الدولي للبضائع أو ما یعرف باتفاقیة  لدىومن ھذه االتفاقیات، . الجمركیة

(TIR)  نیة في إطار لكتروتبادل المعلومات اإل ویجرى. ھادولة ب 67إذ تلتزم  ة،جغرافی تغطیةأوسع 
ویھدف . 2002، الذي تدیره لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا منذ عام (eTIR)ما یسمى بمشروع 

منصات الوثائق الورقیة الجمركیة بواستبدال  (TIR)حوسبة كاملة إلجراءات اتفاقیة إلى  (eTIR)مشروع 
ّ   وح د د،. نيلكتروالتبادل اإل  ُ نیة الالزمة لبناء ھذه لكترومتطلبات األنظمة اإل ،في إطار ھذه االتفاقیة  

الجمارك في مختلف أنحاء ني بین لكتروالمنصات، بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات مركزیة للتبادل اإل
واعتماد متكامل لواقع البنیة المعلوماتیة التقییم الني یعتمد على لكترواإل مشاریع الربطغیر أن نجاح . العالم

 نوعیة المعلومات التي ینبغي تبادلھا،  (1)من أربع مراحل أساسیة ومتالزمة ھي:  تتألف خطة عمل
القدرة على استغالل المعلومات الواردة  (3)قبال البیانات المتبادلة، القائمة على است األساسیةقدرة البنیة  (2)

 ني للبیانات الجمركیة. لكتروأفضل منصة الستقبال التبادل اإل (4)على الفور، و

والتي تتمثل في ستتبادل، المعلومات التي  مرحلة أولى تحدد في ني،لكتروموضوع التبادل اإل ففي
بیانات التصدیر الجمركي للبلد المصدر للسلع للتسریع في عملیات التخلیص الجمركي وتدعیم شفافیة 

  ً ا  وبمجرد االتفاق على قائمة ھذه البیانات، تصبح جزء. من االحتیال والحداستخالص الرسوم والضرائب 
ً أساسیا   ً الدول لیصبح قانونا     ّ   توق عھ من بروتوكول         بیانات التخلیص الجمركي  تتضمنو. التبادل م عملیة  ّ نظ  ی                   

بلد الوجھة وبلد العبور، وبلد المنشأ، : مجموعة من المعلومات األساسیة للمصدرین والموردین وھي
طریقة التسلیم، و، )المغادرة/الجنسیة، الوضع، الھویة، تاریخ الوصول(وسیلة النقل المعتمدة والنھائیة، 

وصف وتسمیات إصدار المنتج، وإجمالي القیمة الجمركیة، ولشحن، اوإجمالي صافي فاتورة السعر، و
، )كلغ(، الوزن الصافي )كلغ(، الوزن اإلجمالي ) :On Board FreightFOB  فوب(القیمة والبضائع، 

ً          ا  للمعاییر المتبادلة وفق من الناحیة العملیة، یجب تدوین محتوى المعلومات. األنظمة الجمركیة المعتمدة  
 . الدولیة لتصنیف السلع

ً نیا  إلكترو، یتم تبادل البیانات ھالنقل البیانات واستقبال األساسیةبالنسبة للبنیة و من خالل ربط     
. عن طریق ارتباطات مخصصة أو عن طریق شبكة خاصة ذات قیمة مضافة عالیةعالمیة اإلاألنظمة 

ً ا  وتنظم البیانات وفق قواعد األمم المتحدة للتبادل للمعاییر الفنیة الدولیة المرجعیة المعتمدة ومن أبرزھا   
 األساسیةتتطلب عملیة تحدید البنیة و. (UN/EDIFACT)والتجاریة والنقل داریة اإلللبیانات ني لكترواإل

ً دقیقا       ً جردا   ً لتجھیزات المتوفرة والحلول الممكنة تقنیا  ل       ل                                         ّ  للتحو  مكونات وخصائص بقلیمیة إشبكة إلى      
 . ماثلةتم أو حتىمتشابھة 

الربط بالدول التي ترغب ینبغي أن تتمكن المعلومات الواردة عبر المنصة،  تخدامالسوبالنسبة 
مراقبة مكونات الضریبة، واستخدام ھذه البیانات بشكل فوري في معالجة وإدارة المخاطر، من ني لكترواإل

ني للبیانات بین الجمارك بتوقیع لكترووفي ھذا اإلطار، یجب أن یسمح التبادل اإل .الالحقةوالمراقبة 
النتقائیة فیما یرتبط باو. إجراءات التخلیص الجمركي وتسریع عملیات رفع الید عن السلع المستوردة

https://howtoexportimport.com/Clean-On-board-Bill-of-Lading-Vs-Shipped-On-board--544.aspx
http://tfig.unece.org/AR/contents/un-edifact.htm
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ّ  تسھ لنیة في عملیات المراقبة عند االستخالص الجمركي، لكترواإل ني تصفیة لكتروعملیة التبادل اإل   
المعلومات الواردة من بلد على تعتمد عادة ھي والبیانات الجمركیة من خالل التحكم اآللي في المخاطر 

البضاعة واإلجراءات الجمركیة الخاصة المتعامل االقتصادي وطبیعة و المنشأ حول القیمة المعلنة للبضائع
ً نیا  إلكتروھذه البیانات جمیع  ویمكن الحصول على .بتوریدھا من بلد المنشأ ما یسھل عمل وحدات تحدید     

 . العینات الخاضعة للمراقبة قبل وصول البضاعة

إلى                 ً الضرائب استنادا    ُ   ُ ت حسب  وبما أن المھمة الرئیسیة للجمارك تبقى تحصیل الرسوم والضرائب، 
والتي تشمل البیانات المتعلقة بنوع  ،البیانات التي یجب أن تظھر على التصریح المفصل من قبل المورد

لھذه . لمداخیل الجمركیةلذلك فان التالعب بھذه البیانات یؤثر مباشرة على قیمة ا. وقیمة ومنشأ البضاعة
الربط و. التأكد من صحة البیانات المصرح بھا من قبل المستورد تشمل مھام الجمارك الرئیسیةاألسباب، 

قیمة اإلیرادات الجمركیة  زیادةمن أنجع آلیات مواجھة ھذه التحدیات وبالتالي ھو ني بین الجمارك لكترواإل
 نسبھا.  زیادةإلى  دون الحاجةمن 

لمعاییر الفنیة لني للبیانات لكتروالتبادل اإلفي  ستستخدمتحدید المنصة التي یخضع ،      ً أخیرا  
 :ھما من خالل آلیتین أساسیتین ،لضمان تبادل سریع وفعال للمعلومات صلةالوالتنظیمیة الدولیة ذات 

فترة ستلزم ویمنظومة جدیدة مكلف ومعقد نشاء إ. وبما أن قائمةاعتماد منصة جدیدة أو تطویر منصة 
ني للبیانات لكتروالتبادل اإل مستلزمات عوتطویرھا للتأقلم م قائمةزمنیة طویلة، من األفضل اعتماد منصة 

نیة لكتروبین الجمارك الوطنیة. وعادة ما تتمثل المنصة الموجودة في شكل النافذة الموحدة للمعالجة اإل
 . التخلیصللبیانات الجمركیة ووثائق 

 عوائق وتحدیات  -باء

ثار المستقبلیة على اقتصادات العدید من الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة اآلالتخوف من 
النسیج اإلنتاجي في وللدول العربیة، الحالیة في السیاسات التجاریة واالقتصادیة للتباین الشدید      ً نظرا  

 . اإلیرادات الضریبیة للدولمساھمة العائدات الجمركیة في مدى في الصناعي والزراعي لكل منھا، و

على التجارة إزالة الرسوم الجمركیة  على مشاریع التكامل االقتصادي واالنفتاح التجاري ال تقتصر
بحزمة من اإلصالحات في العدید من رتبط بل ت، ألغراض حمائیة القیود غیر الجمركیةوالخارجیة 
في نشر وتطبیق الشفافیة ، تلعب اإلطاروفي ھذا اإلداریة. ة والقطاعیة وحتى االقتصادیة الكلی السیاسات

ً أساسیا                  ً والتشریعیة دورا   اإلجراءات اإلداریة السیاسات فیما تشكل  ،في تسھیل العملیات التجاریة       
االستثمارات رافدا مھما لالستفادة من االتفاقیات التجاریة التفاضلیة عبر تشجیع استقطاب االقتصادیة 

الوطنیة والخارجیة لتنویع ودفع القدرات اإلنتاجیة الوطنیة ودفع الصادرات. فكلما انعدمت الشفافیة في 
تلك خاصة و قطاعات عدیدة،المتدخلین االقتصادیین، تتضرر إلى  التشریعات وتسھیل وصول المعلومة

األسعار الرؤیا والتنبؤ بمستقبل تطور  غیابإلى  . ویؤدي ھذا بدورهسریعة التلفالسلع العاملة في میدان 
 یعظم الضغوطات التضخمیة من دون سند واقعي. مانتاج االوتكالیف 
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في التكتالت  بعض الدول األعضاء فيالمطبقة االقتصادیة الكلیة والقطاعیة  السیاساتبعض 
. ومن أھم خرىاأل في الدول األعضاء الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات           ً      ً تشكل تھدیدا  واضحا  االقتصادیة 

الذي  مباشرالمباشر وغیر الدعم ال ، مثل                    ّ                                      ھذه السیاسات ما یتعل ق بالمنافسة غیر العادلة وغیر المتكافئة
في شكل إعفاءات  لصناعاتھا ومنتجاتھا الوطنیةالتي تتمتع بھامش مالي ھام بعض الدول العربیة تمنحھ 

. وتؤدي جمیع ھذه ف إنشاء وتشغیل منخفضةتكالیومدخالت إنتاج مجانیة أو بأسعار رمزیة، وضریبیة، 
لصالح إغراق سعري في شكل عملیات  في التجارة البینیة العربیة تشوھات عدیدة إیجادإلى  السیاسات

 تضرر العدید من األنشطة االقتصادیة إلى  یؤديوالتشجیع مما  المنتجات المستفیدة من سیاسات الدعم
 السیاسات.  ھذا النوع منالتي ال تمارس  بقیة الدول العربیةفي 

سیاسات نتیجة ل من حیث األسعار،إضافیة تنافسیة میزة من تستفید منتجات بعض الدول العربیة 
التي تعتمد على عمالة أجنبیة غیر  بتلك الدول، وال سیما تلكوقوانین العمل الخاصة األجور الضغط على 

نتیجة  ،المنتجات األجنبیة لألسواق العربیةالعدید من اختراق  أدى، ھذه التشوھاتإلى  باإلضافة مكلفة.
دون أن  العربیةاألسواق في تجاریة السلع األجنبیة امتیازات ھذه تمنح مالئمة العتماد قواعد منشأ غیر 
 للصادرات العربیة.  ھانفستمنح االمتیازات التجاریة 

تبادل مدخالت اإلنتاج وبناء سالسل  من حیثغیاب سیاسات واضحة للتكامل اإلنتاجي العربي 
سبب أساسي في ضعف االستفادة من األفضلیات التجاریة التي تمنحھا اتفاقیات التكامل  ذاوھ .قیمة عربیة

 اإلقلیمي في المنطقة العربیة. 

منطقة التجارة حول كفاءة  2019في عام اتحاد الغرف العربیة أظھرت نتائج المسح الذي نفذه 
ي المنطقة ق نشاط القطاع الخاص فوزالت تع العدید من الصعوبات التي ما أن ھناك، 29الحرة العربیة

الجمركیة وقدرتھ على االستفادة من األفضلیات التجاریة العربیة. وتشمل ھذه الصعوبات القیود  العربیة
 نطاق المسح توسع. كما أظھرت نتائج نیةلكتروالتجارة اإلعلى التجارة البینیة وضعف  وغیر الجمركیة

المطلوبة للسلع المستوردة  تالمعاییر والمواصفاختالف أصبح اف ،ھذه العراقیل وتغیر آثارھا الحمائیة
ً أساسیا        ً حاجزا   ة المتعلقة بالصفقات المالیالت التحویآلیات  وقد باتتتطویر التجارة البینیة العربیة.  مأما       

لصعوبات االقتصادیة التي التجارة البینیة العربیة نتیجة ل جمركیة علىالتصدر قائمة القیود غیر تالتجاریة 
 . 2011عام  فيالمنطقة  بدأت فيالعدید من الدول العربیة منذ موجة التغییرات السیاسیة التي  تمر بھا

على  باإلجراءات الجمركیةأما المجموعة الثالثة من القیود األساسیة على التجارة البینیة العربیة فتتصل 
في شفافیة غیاب أو ضعف الإلى  باإلضافة ارتفاع تكالیف التجارةو الحدود ىالعبور علول مدة طمستوى 

 ).7الشكل ( الخارجیة بالتجارةبیانات واإلجراءات المرتبطة ال

                                                
  السنوي التقریر ى،الكبر العربیة الحرة التجارة منطقة بشأن 2019 لعام العربیة الغرف اتحاد استبیان نتائج 29

  ،2019 یونیوحزیران/ شھر في المنعقدة دورتھ في العربیة الدول لجامعة االجتماعي و االقتصادي للمجلس دم ُ ق   الذي 26 رقم
  تطلعاتھ ویحمل الكبرى، العربیة الحرة التجارة منطقة في العمل سیر بشأن العربي الخاص القطاع مرئیات ینقل والذي

 الشركات من العدید فیھ شارك میداني استبیان إلى        ً استنادا   وتكبلھا، البینیة ةالعربی التجارة تواجھ التي العراقیل لتجاوز ومقترحاتھ
 الصناعي القطاع من اوأغلبھ 92 عددھا بلغ والذین البینیة، العربیة بالتجارة المعنیة العربیة والجھات

org.org/content/uploads/PublicationE/190514111512812~ArGafta26FwEcoNews.pdf-http://kms.uac. 

http://kms.uac-org.org/content/uploads/PublicationE/190510115220978%7EGafta%2026.pdf
http://kms.uac-org.org/content/uploads/PublicationE/190510115220978%7EGafta%2026.pdf
http://kms.uac-org.org/content/uploads/PublicationE/190510115220978%7EGafta%2026.pdf
http://kms.uac-org.org/content/uploads/PublicationE/190514111512812%7EArGafta26FwEcoNews.pdf
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ً      تزاید الربط بشبكة اإلنترنت كما  وجودةبالرغم من  التجارة  ال تزال ة،العربی المنطقةفي                               
الدول العربیة.  بیننیة لكتروكفاءة البنى التشریعیة للتجارة اإل فينیة ضعیفة مع تفاوت كبیر لكترواإل
ً قائمة الدول العربیة األكثر تقدما  والبحرین العربیة المتحدة كل من اإلمارات تصدر یو في التجارة                                 

نیة تتیح عملیات إلكترومن الشركات العربیة لدیھا مواقع فقط  نسبة ضئیلةأن  8الشكل نیة. ویظھر لكترواإل
 خاصة بھا.  نیةإلكتروبالرغم من أن معظم الشركات طورت مواقع  ،والشراءالبیع 

 ترتیب القیود على التجارة العربیة البینیة -7الشكل 

 
 .2019 ،التقریر االقتصادي العربي الموحد: المصدر

 نیة اإلقلیمیةلكتروالتجارة اإلأھمیة  -8الشكل 

 
 .2019 ،التقریر االقتصادي العربي الموحد: المصدر
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https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
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 لمؤسساتلدى انیة لكتروالتجارة اإلتطویر المعوقات التي تواجھ أھم  تتمثلحسب نتائج المسح، 
العرب  وسلوك المستھلكیننفسھا، مؤسسة في الالصعوبات التقنیة والتكنولوجیة في  االقتصادیة العربیة

نیة لكتروالتشریعات واللوائح المرتبطة بالتجارة اإلضعف وغیاب والذي لم یبلغ التطور الھیكلي المطلوب، 
 . )9الشكل ( ، وضعف الخدمات اللوجستیة على مستوى المنطقة العربیةفي معظم الدول

 ني بالمؤسسةلكتروالعوائق التي تحول دون إضافة الجانب اإل -9الشكل 

 
 .2019 ،التقریر االقتصادي العربي الموحد: المصدر

بین الدول  كبیرة اتمع تفاوت      ً  عالمیا ، على األ ھو من بینتكلفة التجارة في المنطقة العربیة معدل 
) أعلى مستویات مجلس التعاون الخلیجي(دول  المصدرة للنفطالدول  ممعظ تسجلاألعضاء. ففي حین 

تكالیف  ارتفاع مسبباتالعربي في أسفل الترتیب. ومن أھم اتحاد المغرب دول ال تزال  ،الكفاءة في المنطقة
 وصفوفنقاط التفتیش داخل البلدان العربیة، العملیات التجاریة في معظم الدول العربیة التعقیدات على 

 التخلیص الجمركي.طول إجراءات المعابر الحدودیة، و داالنتظار عن

منطقة ف .التجاري العربي التكاملحاجز كبیر أمام وھو  ضعف شبكة النقل البري والجوي اإلقلیمیة
بلدانھا أربع وسائل نقل بحریة وجویة وبریة وسكك حدیدیة، لعلى سبیل المثال، تتوفر  ،المغرب العربي

. كما یعد في مجموعة البلدان تلكلكنھا لیست مستغلة جمیعھا في سبیل تنمیة المبادالت التجاریة البینیة 
الستغالل الطریق السریع الجاري "طریق القاھرة داكار"                                  ً الحدود بین المغرب والجزائر حاجزا   إغالق

العربیة. كما  البلدانباقي إلى  موریتانیامن المغرب أو إلى  من مصر                                   ً وبالتالي یستحیل بذلك نقل السلع برا  
یتعذر استغالل شبكة السكك الحدیدیة بین الشرق والغرب العربي، بالرغم من وجود طرق سكك حدیدیة 

 ال تستطیع عبور الحدود بین الجزائر والمغرب.  ألنھاا أفریقیال شمدول في محلیة 

خطوط  ما ثمةموانئ في جمیع البلدان العربیة، ال توفرفیما یتعلق بالنقل البحري، وبالرغم من 
 ،مصالحھ الوطنیة بنیة أساسیة تناسب بلد عربي لكوضع  وقد. بین ھذه البلدانشحن تجاریة كبیرة مباشرة 

مع أوروبا أو جھات أخرى خارج المنطقة العربیة، بحیث تأتي مصلحة التجارة  تجارتھعلى نحو یخدم و

غیرھا

الصعوبات التقنیة والفنیة في المؤسسة

الخدمات اللوجستیة في المنطقة

سلوك المستھلكین

التشریعات المرتبطة بالتجارة اإللكترونیة 35.1%

25.5%

21.3%

14.9%

3.2%

https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
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عدد قلیل من الموانئ العربیة بقدرات تنافسیة حسب ال إالبینیة العربیة في المقام الثاني. كما ال یتمتع 
لسلع نقل انقل البحري المباشرة عدد قلیل للغایة من خطوط ال ال یتیح سوىالمقاییس الدولیة. ونتیجة لذلك، 

رفع تكالیف النقل والحد من تنافسیة أسعار المنتجات التجاریة. وعلى إلى  بین البلدان العربیة، ما یؤدي
العربیة في مجال النقل البحري للسلع، یعد میناء طنجة المتوسطي المنطقة في مستوى التجارب الناجحة 

ً لوجستیا                              ً المنطقة العربیة لكونھ مركزا   في شمال المغرب من الموانئ الرائدة في ً ھاما            منطقة المغربفي      
 ا والعالم. أفریقیوشمال 

اشتراط العدید من البلدان العربیة الحصول على تأشیرة دخول للمتعاملین التجاریین من مواطني 
ً یوما   90عن المسموح بھا البلدان العربیة، كما ال تزید غالبا مدة اإلقامة  البلدان العربیة في ، ما یجعل     

سرعة الترتیب منخفض للغایة مقارنة بتجمعات اقتصادیة أخرى في مجال التسھیالت في اإلقامة والتحرك ب
 .بین بلدان المنطقةالمرغوبة 

فیما یتعلق بكفاءة البیئة االستثماریة والتجارة عبر الحدود، یبین تقریر حدیث صادر عن البنك 
 190سھولة أداء األعمال. فالتصنیف الذي شمل  من حیثالدول العربیة وجود تفاوت كبیر بین  30الدولي

عربیة تتصدر القائمة في سھولة أداء األعمال، كما ھو الحال بالنسبة لإلمارات                   ً في العالم یضم دوال       ً بلدا  
ً عالمیا   21التي احتلت المرتبة العربیة المتحدة  دولة  20 آخر عربیة ضمن                            ً ، كما یضم في الوقت ذاتھ دوال        

المرتبة ()، ولیبیا 174المرتبة ة (سوریالجمھوریة العربیة ال)، و170المرتبة (في القائمة، مثل السودان 
ً األخیرة عالمیا   وھي 190ة المرتب()، والصومال 186المرتبة ()، والیمن 185               .( 

ئتمان أن مشكلة الحصول على اال تقریر البنك الدولي المشار إلیھ في الفقرة السابقة یتبین من
، یلیھا في المرتبة الثانیة الصعوبات التي في المنطقة العربیة تتصدر الصعوبات التي تواجھ بیئة األعمال

الصعوبات  ثمضعف حمایة صغار المستثمرین، ثم تواجھ التجارة عبر الحدود، ثم مشكلة تصفیة األعمال، 
اخیص البناء والحصول على كھرباء الحصول على تر یلیھتنفیذ العقود،  ثمالمتصلة بتأسیس األعمال، 

مراتب  تتبوأ العربیة المتحدة ویالحظ أن اإلمارات تسجیل الملكیة.                    ً دفع الضرائب، وأخیرا   ثمللمشروعات، 
كھرباء ودفع الضرائب والحصول على تراخیص البناء، وكذلك قطر الالحصول على  في           َ متقدمة جدا  

االردن مرتبة جیدة  یشغلوفي مجال التجارة عبر الحدود، . الضرائبوالبحرین والكویت بالنسبة لدفع 
ً عالمیا    .الكثیر من التحسین والتطویر في ھذا المجالإلى  معظم باقي الدول العربیةیحتاج ، بینما       

اسات بالسی قعلالوطنیة في كل ما یت ةسیادالالتخلي عن جانب ھام من د جمركي یستلزم إقامة اتحا
تحدید تعریفات خارجیة موحدة وتطبیقھا في ظل تضارب مصالح الدول  كما یصعبالتجاریة والمالیة. 

  تسعى للضغط على حكوماتھا لتعدیل التعریفات حسب تغیر المصالح.سوالمجموعات النافذة التي 

                                                
 .2020 األعمال أنشطة ممارسة تقریر ،الدولي البنك 30

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
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 مداخل للعمل  -جیم

تساعد الدول  لتنفیذطرح توصیات قابلة لمن خالل بین الدول األعضاء تسھیل المفاوضات 
االتفاق على المسار األنسب ب والتعجیلتحدید مواقفھا  علىاألعضاء واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

وذلك من خالل تلخیص أبرز مخرجات مشروع الدعم الفني  ،العربي الجمركياالتحاد  إطالقلمشروع 
 بصورة مبسطة وقابلة للتنفیذ. 2020-2016الذي تم تنفیذه خالل الفترة 

في تسھیل  التكنولوجیات الحدیثة باستیعاتطور اقتصاداتھا وقدراتھا على العربیة أن دول على ال
لثورة الصناعیة الجدیدة التي تمثل أساس ا معلوماتیةالتطبیقات كالتحول الرقمي وال ،التجارةمناخ األعمال و

نیة على المستوى لكتروتجارة اإلتواصل النمو السریع للومع  ،تغیرات المختلفةوبالتزامن مع ھذه ال. الرابعة
یتوجب على المنطقة العربیة تطویر آلیات التكامل فیما بینھا حتى تحافظ على دورھا في االقتصاد العالمي، 
  تنمیتھ.العالمي و

شرط أساسي إلنجاح مسیرة دمج االقتصادات العربیة فیما بینھا  تطویر التجارة البینیة العربیة
 دخال حزمة من اإلصالحات التجاریة.إ ھي تستلزمومع بقیة االقتصادات العالمیة و

 بین الدول العربیة عبر تحسین إتاحة المعلومات عن األسواق واإلجراءات العمل بمبدأ الشفافیة
وخاصة بالنسبة لإلخطارات المتصلة بالقیود الفنیة على التجارة وبالصحة  ،للقطاع الخاص المطلوبة

 .والصحة النباتیة

من خالل تخفیض الرسوم اإلداریة والمالیة واالستثمار في البنى التحتیة تحسین كفاءة الكلفة 
 .خطوط النقل البحریة المباشرةللنقل على المستوى العربي المشترك، وباألخص بتشجیع إقامة 

وأتمتة  ةرقمنوتحسین الكفاءة من خالل اعتماد  تسھیل وتسریع عملیات التخلیص الجمركیة
" حیث تقدم الخدمات الموحدةإقامة "النافذة إلى  العملیات وبناء القدرات وتطویر المھارات، باإلضافة

 .الرسمیة المتعددة في مكان واحد

الوصول بالتوقیت المناسب للمعلومات ى جامعة الدول العربیة یتیح ني لدإلكتروإقامة موقع 
  .التجاریة

، وإزالة القیود على العمالت الصعبة، وإلغاء الرسوم لتسھیل التحویالت المالیةتوحید الجھود 
 على المعامالت المالیة التجاریة أو على األقل تخفیضھا، وتیسیر وتبسیط فتح حسابات االعتمادات التجاریة

  .والتحویالت المصرفیة

ودعم بعضھا البعض لتحقیق الترابط المطلوب بین األسواق  الشراكات اإلقلیمیةتشجیع إقامة 
 .العربیة
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  .للسلع وشھادة المطابقة وااللتزام بتطبیقھا تنسیق وتوحید المعاییر والمواصفاتتسریع 

المنطقة وتقییم النظم القائمة لضمان ولمراقبة حسن تنفیذ آلیات فعالة لفض المنازعات اعتماد 
  .التطبیق المناسب للدول العربیة

نیة لكتروبما ینسجم مع المتطلبات الجدیدة للتجارة اإلنیة لكتروتطویر البنى التشریعیة اإل
  .ولتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات

وى اإلقلیمي قصد في قطاع النقل البحري على المست زیادة التحریر وإلغاء الضوابط التنظیمیة
  في المنطقة العربیة. ةتعزیز التكامل اإلقلیمي وتحسین شبكات النقل البحري والتجار

لتسھیل وتخلیص جمیع المعامالت  موحدةقلیمیة إتطویر نافذة أظھرت التجارب الدولیة أھمیة 
استخدام ھذه النافذة الموحدة في تجمیع كما یمكن . قلیمیة بین دول االتحاد ومع بقیة دول العالمالتجاریة اإل

على  إماویمكن تطویر ھذه النافذة . واعادة توزیع االیرادات الضریبیة المرتبطة بالمعامالت التجاریة
ني بین الجمارك لكتروأو عبر الربط اإل ،قلیمیة مستقلةإمن خالل ھیئة  المنطقة العربیة ككلمستوى 

ولتسھیل . من الدول األعضاءذ وطنیة موحدة على مستوى كل دولة یستدعي بناء نوافبدوره الوطنیة وھو 
عملیة االستخالص ومتابعة مسار السلع بین الدول األعضاء، یجب العمل على توحید الوثائق المعتمدة في 
عملیات التخلیص الجمركي وھو ما اعتمدتھ كل من المجموعة االقتصادیة لدول أمریكا الالتینیة والتجمع 

 . اأفریقیلشرق االقتصادي 

 مراجعةالمعتمدة في الدول األعضاء  السیاسات االقتصادیة الكلیة والقطاعیةالعدید من یستلزم 
وتراجع القدرات اإلنتاجیة في البعض منھا. وقد أكدت  النسبیة التنافسیة المیزات تشوه خطر من للحد

 التجارب الناجحة عبر العالم االستئناس بضرورة على  31التي أعدتھا االسكوافنیة الدراسات المختلف 
 . االتحادات الجمركیةإقامة ومتابعة في 

 القضایا علىسكوا لتسھیل عملیة التفاوض كدت جمیع الدراسات الفنیة التي أعدتھا اإلأ كما التركیز
الكامل ألحكام تبدأ بالتطبیق  التفاوض عملیة في ومتكاملة واضحة طریق خریطة اعتمادو األساسیة الفنیة

آلیات التدرج  اعتمادھیكل التعریفة الخارجیة الموحدة، و واستكمالمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، 
                                 ً                    بعض الدول العربیة وخاصة األقل نموا  منھا، والشفافیة في  خصوصیات      ً  مراعاة  ل ھاوالمرونة في تطبیق

ومراعاة التزامات الدول األعضاء مع األطراف  التجاریة، تطبیق اإلجراءات والحصول على المعلومات
  .والمستدامة الشاملة االقتصادیة والتنمیة والتعویض التضامن وآلیات ،الخارجیة

                                                
 والعولمة الخارجیة التجارة تحریر لجنة "،والواقع الطموح بین العربي الجمركي اإلتحاد إطالق تحدیات" اإلسكوا، 31

 .2017 الثاني/نوفمبر تشرین 28-27 بیروت، عشرة، ادیةالح الدورة التنمیة، وتمویل االقتصادیة
 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/thdyt_tlq_lthd_ljmrky_lrby_byn_ltmwh_wlwq.pdf
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 الكبرى العربیة الحرةلدول األعضاء في منطقة التجارة لالمنافذ الداخلیة التوفیق بین ضبط  یتطلب
ھیكلة مصالح الجمارك الوطنیة من خالل دعم  ھذه الدول مبدأ حریة نقل البضائع واألشخاص بینمع 

وقد أبرزت تجارب االتحادات . الموارد في المنافذ الخارجیة وتقلیصھا أو حتى ازالتھا في المنافذ الداخلیة
أن اقتصار التكامل االقلیمي على تجارة السلع لم یكن مبررا كافیا إلزالة الرقابة  )3 المرفق( الجمركیة

كما أن . األعضاء خاصة في غیاب معاییر وقیود غیر جمركیة موحدة على المنافذ الداخلیة بین الدول
 غیاب آلیة واضحة ومعتمدة من جمیع الدول األعضاء في تجمیع واعادة توزیع المداخیل الجمركیة 

وتعتبر التجربة األوروبیة .  یشجع الدول األعضاء على تفكیك المراقبة الجمركیة في المنافذ الداخلیةال
االتحاد األوروبي بتفكیك جمیع أدوات الرقابة الجمركیة على  فكك، 1993 عامفمنذ ، رائدة في ھذا المجال

 عام فياالتحاد األوروبي إلى  ضمامھاالمنافذ الداخلیة بین دول االتحاد. كما قامت كرواتیا، مباشرة بعد ان
، بإزالة جمیع اإلجراءات الجمركیة على منافذھا البریة مع دول االتحاد األوروبي عبر مراجعة 2013

مت ضولتحقیق ذلك، ان. جمیع قوانینھا ولوائحھا الجمركیة لتتطابق مع تلك المعتمدة من جمیع دول االتحاد
ً كرواتیا سریعا   ھا لكن ،ارة الحرة التي تربط االتحاد األوروبي بالعدید من دول العالملجمیع اتفاقیات التج              

المنتجات الزراعیة والفحم الحجري والصلب من تطبیق كبعض القطاعات االقتصادیة الحساسة  تاستثن
 . التعریفة الخارجیة الموحدة لدول االتحاد

 تطویر عمل الجمارك العربیة في -1

أبرزت نتائج تقییم كفاءة التخلیص الجمركي في الدول العربیة ومدى تأقلم المنافذ الجمركیة مع 
بین الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.       ً كبیرا         َ تفاوتا  مقتضیات االتحاد الجمركي 

ً صنف في المراتب األولى عالمیا  ی افمنھا م  تشملل الترتیب. في أسف أخرىدول أعضاء  ظلتفي حین                             
 الموحدةكالنوافذ  ،نیة للتصرف في البیانات الجمركیةلكتروأسباب ھذا التباین غیاب المنظومات اإل
عتمد ھذا التقریر في عملیة اني للبیانات بین الدول. وقد لكتروللعملیات الجمركیة ومنصات التبادل اإل

لتحدید واقع المنافذ الجمركیة العربیة (مؤشرات  التقییم على جمیع قواعد البیانات المتوفرة في ھذا المجال
االستبیان الذي نفذتھ األمانة العامة لجامعة الدول وومؤشر ممارسة األعمال  اللوجستیة عملیاتكفاءة ال

 العربیة بالتعاون مع الجمارك الوطنیة).  

 لجمیع المنافذ العربیةدراسة شاملة إطالق  من خاللتسھیل عملیة تقارب كفاءة الجمارك العربیة 
المالیة ، والتكلفة والفترات الزمنیة الالزمة لتحقیق ذلك ،نیةلكتروالمنصات اإلإلى  االنتقاللتحدید مقتضیات 

 تحفیز الدول األعضاء على اعتمادال بد من وضع آلیات لو ،نیةلكترولتطویر ھذه المنظومات اإل الالزمة
 .      ً رسمیا   ھذه اآللیات

 التخلیصلتباین في كفاءة عملیات ل       ً ، نظرا  لمرونة في تنفیذ االتحاد الجمركياعتماد التدرج وا
االتحاد الجمركي العربي حال استكمال  متطلباتاستعداد الجمارك العربیة لتنفیذ  وفي مستویاتالجمركي 

مجموعات من ھذا التدرج في المرحلة األولى تحدید مجموعتین أو ثالث یتیح . المفاوضات الخاصة بھ
االتحاد الجمركي. ویمكن أن  متطلباتخاصة لكل منھا في تطبیق  جداول زمنیةمع اعتماد  ،الدول العربیة

 كافیةبشریة ومادیة  ومواردللتجارة الخارجیة فعالة و موحدةتشمل المجموعة األولى الدول التي لھا نوافذ 
ً نیا  إلكتروتبادل البیانات الجمركیة إلى  مباشرة لالنتقال المجموعة الثانیة الدول التي تتوفر  ویمكن أن تضم.    
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للتجارة الخارجیة أو أنھا في آخر مراحل استكمالھا ولكنھا غیر مستعدة لتبادل البیانات  موحدة نوافذلدیھا 
ً نیا  إلكتروالجمركیة   نوافذإلى  تفتقرزالت  . أما المجموعة الثالثة فیمكن أن تضم بقیة الدول العربیة التي ما   

ً االتحاد الجمركي العربي تدریجیا  مكانیة إطالق إ وینبغي البحث في للتجارة. دةموح من خالل آلیات مرونة                               
التجاریة التفاضلیة التي  وكذلك االتفاقیاتالدول األعضاء االقتصادیة واالجتماعیة  خصوصیاتتراعي 

 .تربط العدید من الدول العربیة ببقیة دول العالم

ذات الصلة تساھم  اعتماد سیاسة إدارة مشتركة للحدود تتطابق مع المعاییر الدولیةال بد من
 . حتى تتمكن من تنفیذ متطلبات االتحاد الجمركي العربي كفاءة الجمارك الوطنیة زیادةبصفة مباشرة في 

العمل على  فمن المھمالرقابة الجمركیة على المبادالت البینیة،  االتحاد الجمركي یفترض إلغاءأن وبما 
 المنافذھیكلة ، وكذلك اإلسراع بالجمركیة الثغراتالتجاریة للدول األعضاء لتقلیص  توحید السیاسات

 . المالیة والبشریة الضروریة اإلمكاناتالجمركیة من خالل توفیر 

 جمع وتوزیع اإلیرادات الجمركیةو التنفیذ متابعة في -2

ویمكن، في ھذا اإلطار، مؤسسات كفؤة وفعالة. العربي یستدعي التنفیذ الناجح لالتحاد الجمركي 
وتشیر  على مستوى اإلجراءات واللوائح. ھیئة عربیة مكلفة بمتابعة تنفیذ االتحاد الجمركي العربي إنشاء

آلیة اقتطاع نسبة معینة  ھي اعتمادھذه الھیئة أن الطریقة األنجح لتمویل ى إل تجارب االتحادات الجمركیة
مساھمات  وحسابآلیة لتجمیع وتوزیع اإلیرادات  ، ما یتطلبمن اإلیرادات الجمركیة للدول األعضاء

الدول لیات انتداب الموظفین وبالرغم من أھمیة احترام مبدأ تمثیل جمیع آفیما یتعلق بوالدول األعضاء. 
المنافسة بین جمیع  أاألعضاء، من الضروري تجنب التعیینات المباشرة من الدول وبالتالي اعتماد مبد

وأما مدیر الھیئة التنفیذي فینتخب عادة بالتصویت باألغلبیة بین أعضاء مجلس اإلدارة، مع  المرشحین.
 مراعاة التداول الدوري على ھذا المنصب. 

في متابعة وتدقیق العملیات الجمركیة على المنافذ الخارجیة  جة األولى،، بالدرالھیئة والیة تتمثل
حال وجمع وتوزیع اإلیرادات الجمركیة، والتحكیم بین الدول والجمارك الوطنیة في  ،للدول األعضاء
 ةویتطلب تنفیذ مھام الھیئ. وبما أنھا ھیئة تنفیذیة، فلیس لھا أي صلة بالتشریعات واللوائح. بروز الخالفات

ني بین أجھزة الجمارك الوطنیة ومع بقیة األجھزة الوطنیة المتدخلة في میدان التجارة لكتروالربط اإل
ووزارات المالیة والمصالح الفنیة المكلفة بالتحقق من المعاییر الفنیة والبیئیة والصحیة واألمنیة  كالمصارف

خالل  ،یمیة مع خصائص الدول األعضاءمھام ھذه الھیئة االقل تكییفكما یمكن . عند المنافذ الخارجیة
إدارة وتنفیذ جمیع األنشطة  :ھما ،من خالل تركیز عملھا على مجالین أساسین ،على األقلفترة انتقالیة 

 . الجمركیة لالتحاد، وتطویر آلیات ومعاییر تشغیل االتحاد

 توزیعھاویرادات على مستوى الدول جمع اإل عملیة لمراقبةمن الضروري إنشاء ھیكل إقلیمي 
وھناك أمثلة عدة على ھذه الھیاكل، تشمل  .الشفافیة والثقةلتوخي مصالح الجمارك و عنالضغط  لتخفیف
 ما یلي: 
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وبما أن ھذه  .عتبر إیرادات الرسوم الجمركیة ملكیة جماعیة لالتحادتالتحاد األوروبي، في ا •
ً بسیطا    ً ا  اإلیرادات تمثل جزء ادات الدول األعضاء لم یكن من الصعب اعتماد من إیرفقط       

في المائة من الرسوم الجمركیة المجمعة على الواردات  75 وتخصص نسبة. ھذه الفرضیة
ویستخدم جزء مھم منھا لتمویل مبادرات  ،األوروبیة للمیزانیة العامة لالتحاد األوروبي

.           ً واألقل نموا                    ً صة المنضویة حدیثا  التنمیة اإلقلیمیة وتطویر البنیة التحتیة للدول األعضاء خا
 في المائة 25 بنسبة يأالتي تقوم بتجمیع الرسوم في منافذ الدخول بالباقي،  الدول تحتفظو

 ؛، لتغطیة التكالیف اإلداریة للجمارك الوطنیةمن الرسوم

وفي بعض االتحادات الجمركیة األخرى، تخصص العوائد المحصلة بین الدول األعضاء  •
ً وفقا   تتطلب في و ،لصیغة تقاسم متفق علیھا تقوم على أساس التفاوض على أسھم ثابتة    

ً ا  بعض األحیان صیغ معقدة تأخذ في االعتبار الخصائص االقتصادیة والدیمغرافیة لكل دولة   
وفیما یتعلق . اأفریقیمن دول االتحاد كما ھو الحال في االتحاد الجمركي لدول جنوب 

لرسوم الجمركیة في أول میناء لدخول البضائع المستوردة من ع ا                     ّ بالوجھة النھائیة، تجم  
الدولة العضو التي یتم فیھا إلى  المنطقة الجمركیة الواحدة وتحولإلى  خارج دول االتحاد

استھالك أو استخدام البضائع المستوردة ما یتطلب تحدید الوجھة النھائیة على الحدود 
 ؛الخارجیة

نشاء إ. ویستدعي تطبیق ھذه اآللیة 2003 عام فيمماثلة یة لآاعتمد مجلس التعاون الخلیجي  •
مكان إلى  ني متكامل قادر على تتبع تنقل السلع من منفذ الدخول األولإلكترونظام 

ني، تتطلب ھذه اآللیة اعتماد حد أدنى من لكتروالنظام اإلإلى  االستھالك النھائي. باإلضافة
متابعة مسار السلع وتحدید قیمة بمي مختص جھاز إقلی وإنشاءالثقة بین الدول األعضاء 

ً عن جمیع الدول األعضاء وخاضعا             ً یكون مستقال   ،التحویالت المالیة بین الدول بدوره                             
 ؛مجلس تحكیم ومراقبة مستقل قادر على بعث الثقة بین الدول حول اآللیات المعتمدةل

لتجمع دول شرق  االتحاد الجمركي من األمثلة على اآللیات التي یستحسن تجنبھا حالة •
، أھم كینیا فيفي میناء موم باسا  امجموعة من موظفي جمارك أوغند تعمل ، حیثاأفریقی

بوابة لدخول السلع للدول األعضاء، لمعالجة التصریحات الجمركیة وجمع الرسوم 
لیھ من إقد تؤدي  ألنھاھذه الطریقة غیر مالئمة و. أوغنداإلى  الجمركیة على السلع المتجھة

 ؛من بینھا احتمال تحویل التجارةعدة، اختالالت 

نقل البضائع ، وھي اأفریقیاالتحاد الجمركي لتجمع دول شرق تستخدم آلیة أخرى في  •
إلى  ما یعني أن السلع التي تستورد ،الوجھة النھائیةإلى  مباشرة من میناء الدخول األول

ما یستدعي ، أو الوجھة النھائیة، دولة الثانیةاال في ال ھاولى لن تتم عملیة استخالصاألدولة ال
 تطبیق صعوبة تتزایدو .وضع أنظمة خاصة بالتصرف في عبور السلع وتجنب االحتیال

 الحال ھو كمامباشرة التباین وغیاب تنسیق السیاسات الضریبیة غیر ال تزاید مع اآللیة ھذه
 ؛الدول العربیة لدى
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مسمى النظام الجدید لقیاس تجارة العبور بین دول ني جدید تحت إلكتروتطویر نظام  جرى •
االتحاد األوروبي من جھة وتركیا وأعضاء اتفاقیة التجارة الحرة األوروبیة (أیسلندا 

رت. كما من جھة أخرى ولیختنشتاین والنرویج وسویسرا) دول التجمع االقتصادي    َّ  طو 
عبور السلع بین الدول  للتبادل المنتظم للمعلومات حول" RADDEx"نظام ا أفریقیلشرق 

 ؛األعضاء

حریة االختیار للمتعاملین التجاریین  التي تعتمد عدة آلیات بعض االتحادات الجمركیة تتیح •
االتحاد الجمركي لدول التجمع االقتصادي  وھذه میزة لدى اآللیة األنسب لھم.في استخدام 

المستحقة في مكتب  إصدار تصریح مرور ودفع الرسوم الجمركیة إذا یتیحا أفریقیلشرق 
الجمارك في أوغندا لإلفراج عنھا أو إصدار بیان االستیراد ودفع الرسوم الجمركیة 

كینیا. وینصح باعتماد  فيمكتب الجمارك األوغندیة مباشرة في میناء موم باسا  المستحقة في
ل ، ولكن لیس ھذا حاھذه اآللیة عندما تكون التدفقات التجاریة للدول األعضاء متقاربة

ففي حال اعتماد ھذه اآللیة، لن تتمكن بعض الدول العربیة من تعویض . العربیة الدول
 مالیة. الخسائر ال
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ً رابعا    اآلثار االقتصادیة والمالیة -     

 اآلثار المحتملةاإلطار المعتمد في عملیة قیاس   -ألف

السیاسات التجاریة على ثالث أدوات تعتمد دراسات تقییم وقیاس اآلثار االقتصادیة المحتملة لھیكلة 
لقیاس اآلثار ونماذج التوازن العام، ونماذج التوازن الجزئي، ونماذج السالسل الزمنیة.  :ھي ،أساسیة

نماذج على سكوا طالق االتحاد الجمركي العربي، اعتمدت اإلإاالقتصادیة الكلیة والقطاعیة لسیناریوھات 
نات االقتصاد  الكبیرة القدرتھوذلك  ،التوازن العام القیاسي ّ             على دمج جمیع مكو  من قطاعات إنتاجیة                

طار واحد من خالل عالقات تشابكیة في خلق الدخل أو الثروة إومؤسسات أو متدخلین في  إنتاجوعوامل 
قیاس اآلثار االقتصادیة المرتبطة أساسیة في . وتمثل ھذه النماذج أدوات محاكاة وتوزیعھا واستخدامھا

اآلثار إلى  باإلضافةو من السیاسات، أو صدمات خارجیة. مجموعةاقتصادیة محددة، أو بتغییر سیاسة 
ثار االرتدادیة وغیر تقییم اآلعلى المباشرة لتغییر السیاسات االقتصادیة، تتمیز ھذه النماذج بقدرتھا 

 . لسیاساتلمباشرة ال

ر نماذج التوازن العام على مراحل عدة حتى تستخدم في وضع  ّ                                                       ت طو  تركز و. السیاسات العامة ُ 
مكونات النموذج عبر بناء قاعدة بیانات مفصلة لسنة مرجعیة تعرف بمصفوفة  وضعمرحلة األولى على ال

 مؤشرات أخرى عدیدة، ،مصفوفة الحساباتإلى  باإلضافة ،ھذه قاعدة البیانات تضمالحسابات االجتماعیة. 
قیاس النموذج ومحاكاة إلى  . وبعد استكمالھا، یصاریةاإلنتاجیة والتجاریة واالستھالك ةمن أبرزھا المرون

المرحلة وفي . دخال صدمات خارجیة أو تغییر في السیاسات االقتصادیة الوطنیةإبدون  السنة المرجعیة
في حال استخدام نموذج ثابت، وسیاسات اقتصادیة وتجاریة بدیلة.  ةالنموذج في محاكا یستخدمالثالثة، 
 ن اعتماد سیاسة بدیلة من خالل مقارنة النتائج ببیانات سنة األساس. ملناتجة           ّ     قیاس التغی رات ایمكن 

ر  يآثار السیاسة الجدیدة مع السیناریو المرجع تقارنفي حال استخدام نموذج متحرك أو دینامیكي، و ّ   لتطو     
اآلثار االقتصادیة  :االقتصاد موضع الدرس. وتشمل أھم مخرجات عملیة محاكاة السیناریوھات البدیلة

والرواتب،  عملالوالواردات والصادرات، و، اإلجمالي الناتج المحلي وال سیماالكلیة والقطاعیة 
 .الضرائبو، ھانفاقإو األسرة دخلواالستثمار، و

 علىساعد متخذي القرار تمیزات مختلفة وأساسیة نماذج التوازن العام  نتائج المحاكاة باستخدامول
بوصفھا إسقاطات  ھذه المحاكاة ال یمكن استخدام . ولكنالسیاسات العامة فيالمستقبلیة  توجھاتالتحدید 

كمي لمدى تغیر االقتصاد ومختلف مكوناتھ نتیجة تطبیق سیاسة أو  كتقییمبل  ،اقتصادیة دقیقة أو تنبؤات
وھو  مما تتناولھ المحاكاة،                    ً االقتصاد أكثر تعقیدا  ، خاصة وأن مسار محددةسیاسات اقتصادیة  جموعةم

وتطور سلوك  ،الصدمات الخارجیةومن بینھا السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة،  لعوامل عدیدة،نتیجة 
عوامل على العدید من  ھذه النماذج . وبحكم اعتمادنتجیناالقتصاد من مستھلكین وم األطراف فيجمیع 

ھذه بعض بتغیر  ھانتائجقد تتغیر ، الخارجیة التجارة ةاستخدام عناصر االنتاج أو مرون ة، كمرونالمرونة
في  وتعتمد. إزاء تغیر العواملقیاس مدى حساسیة نتائج السیناریوھات المطروحة تطلب ما ی ،عواملال

التي ترتبط ة المرونأھم عوامل تركز على منھجیة علمیة دقیقة  لنماذجاتقییم حساسیة ھذه النوعیة من 
  بالسیاسات االقتصادیة.مباشرة 
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، دولة عربیة) 22من أصل  18من الدول العربیة (      ً كبیرا                             ً االتحاد الجمركي العربي عددا   ویشمل
اتفاقات  وألن. واحدةنموذج وطني خاص بدولة عربیة      ً   عوضا  عننموذج توازن عام إقلیمي  ولذا استخدم

نسخة ال اعتمدت زمنیة تتجاوز السنة الواحدة                                      ً                 مثل االتحاد الجمركي العربي تطبق تدریجیا  عادة، وعلى فترة 
آلیات المرونة ألنھ یتناول المستخدم في تقییمات االسكوا لھیكلة السیاسات التجاریة  دینامیكیة للنموذجال

وتكییفھ ناء ھذا النموذج بالجمركي العربي. ول االتحادإطالق سیناریوھات  محاكاةفي ویدمجھا المطروحة 
التي  (GTAP)مشروع تحلیل التجارة العالمیة قاعدة بیانات  من المعلومات استقیتألھداف ھذا التقریر، 

من  ،مصفوفة حسابات عالمیة تشمل العدید من الدول والتجمعات االقتصادیة والقطاعات اإلنتاجیة تتضمن
 . )https://www.gtap.agecon.purdue.edu(النسخة العاشرة من ھذه القاعدة  شملتھادول عربیة  10بینھا 

ّ  تمك نثار االقتصادیة للسیاسات التجاریة الوطنیة الخاصة بكل دولة، تقییم اآلإلى  وباإلضافة نماذج    
قد تعتمد في دولة معینة على اقتصاد بقیة الدول  محددةتقییم آثار سیاسة تجاریة  منالتوازن العام اإلقلیمیة 

بدخول الدول المھتمة ألن ضروري لتسھیل أي مفاوضات تجاریة . وھذا في التجمع االقتصادي اإلقلیمي
أسواق الدول األعضاء في التجمع أكثر إلى  تسھیل دخول سلعھاإلى  تكتالت تجاریة تفاضلیة تسعى عادة

 . الدول األخرىفتح أسواقھا أمام الواردات المتأتیة من إلى  مما تسعى

المتوقعة  مستویات التغییر تقدیرالعربي االتحاد الجمركي  إلطالقثار االقتصادیة اآلیتضمن تقییم 
اإلجمالي والقطاعي الناتج المحلي في المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة الكلیة والقطاعیة، ومن أبرزھا 

من خالل احتساب الفرق بین قیمة  وتقدر مستویات التغییر ھذهالكلیة والقطاعیة. الصادرات والواردات و
القتصاد للدولة أو الدول المعنیة، أي قبل اعتماد السیاسة ھذه المؤشرات في السیناریو العادي لتطور ا

السیاسة التجاریة الجدیدة. وتمثل قیمة التغییر  اتیمقتضأي بعد تطبیق  ،التجاریة الجدیدة، والسیناریو البدیل
أدوات كمیة معقدة، مستویات االستفادة أو التضرر من  من خالل  ُ   ت حسبفي المؤشرات المستخدمة، والتي 

تطبیق في تحدید الخاسرین والرابحین من تساعد  النماذجھذه بما أن وة التجاریة الجدیدة. السیاس
 التجاریة المختلفة قبل اعتمادھا الفعلي، تعتبر أداة أساسیة في التسریع في المفاوضات.  السیناریوھات

یكلیة الخصائص الھة بلللسیاسات التجاریة البدیالتأثیرات االقتصادیة واالجتماعیة  ترتبط
ِ    غ ذ یت . ولذلك االقتصادیة لكل دولة دراسات االسكوا بأھم مكونات السیاسات مختلف النماذج المستخدمة في ُ 

مع التركیز على  ،باالتحاد الجمركي العربياالقتصادیة الكلیة والقطاعیة في الدول العربیة المعنیة 
ً السیاسات التجاریة المتبعة حالیا   أسواق سیاسات  :السیاسات والخصائص االقتصادیةھذه أھم وتشمل .                                

 القوى العاملةتوزع االستثمارات ووسیاسات الدعم، والسیاسات الضریبیة، والتعریفات الجمركیة، والعمل، 
 اإلنتاجیة.بین القطاعات 

دون العادي أو األساس لمعظم االقتصادات العربیة نمو سیناریو ال وفي المرحلة األولى، وضع
حتى یتسنى في مرحلة ثانیة تحدید األثر االقتصادي لكل من  ،ضیات االتحاد الجمركي العربيدخال مقتإ

، یفترض سیناریو خط األساس عدم حدوث أي تغییر في االلتزامات ولذا. السیناریوھات المطروحة
ً المطبقة حالیا   قتصادیةاالسیاسات في بقیة الالتجاریة للدول العربیة أو  ت البدیلة وتتضمن السیناریوھا.              

یرتبط األول بالنسب التي یمكن اعتمادھا فیما  :التزامات مختلفة لكل الدول األعضاء في مجالین أساسین
یشمل المجال الثاني آلیات المرونة التي یمكن و ؛یتعلق بالتعریفة الخارجیة الموحدة لجمیع الدول األعضاء

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/
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الفترة الزمنیة في تنفیذ االلتزامات، والسلع الحساسة، : ثالثة محاور أساسیةإلى  بدورھاتنقسم و ،تطبیقھا
  .وآلیة التعامل مع االتفاقیات التجاریة التفاضلیة مع بقیة دول العالم

أن تظھر عملیة تقییم األثار االقتصادیة واالجتماعیة لسیناریوھات إطالق  من الطبیعي والمتوقع
أي سیاسة اقتصادیة  ، فتطبیققطاعات معینة االتحاد الجمركي العربي بعض الخسائر لبعض الدول في

ً ا  كون مربحجدیدة لن ی د األساسي ألي تصور اقتصادي      ِّ المحد    ولكن. جمیع القطاعات والشرائح االجتماعیةل  
مربح حتى یمكن استخدام جزء من ھذه األرباح في تمویل سیاسات المجمع الكلي الثر ینبغي ھو األجدید 

خالل مرحلة تنفیذ بنود االتفاقیة التجاریة  إما ،أرباحإلى  الخسائر مصادر تحولمصاحبة أو تعویضیة 
 الجدیدة أو بعد استكمالھا.  

 :وھما ،مؤشرین أساسیین في التركیز في تحدید الموقف النھائي من أي اتفاقیةمحط عادة  یتمثل
السیاسة الجدیدة  تعدتجاوزت قیمة األرباح مستوى الخسائر  وإذا. رفاھیة السكانوالناتج المحلي اإلجمالي 

في أحد المؤشرین أما في حالة توقع خسائر  بتطبیقھا. ویوصىالمقترحة ذات جدوى اقتصادیة واجتماعیة 
حالة  وفيإعادة التفاوض بشأنھا. إلى  برفض الدخول في االتفاقیة المقترحة والدعوة یوصى، أو كلیھما

من تطبیق االتفاقیة التجاریة الجدیدة، یجب أن یركز متخذو القرار على تحدید مسارین  ةإجمالیتوقع أرباح 
 ،لتعظیم االستفادة من االتفاقیة ةاآللیات التنفیذی :وھما ،أساسیین بالتزامن مع تطبیق بنود ھذه االتفاقیة

لتجاري والتنافسي من التأقلم مع الوضع ا اقل تأھیلھم لیتمكنواألوآلیات تعویض المتضررین أو على 
لتعظیم اآلثار اإلیجابیة لالتحاد الجمركي العربي ومن ھنا تبرز أھمیة تصور سیاسات مصاحبة  الجدید.

غیر مباشرة او عن طریق سیاسات من خالل سیاسات دعم مقبولة  مباشرةبصفة سواء الخسائر  والحد من
 .لالستثمار واإلنتاج والتصدیر كفیلة بتوفیر فرص جدیدة

 توقعات كبیرة في اتحاد جمركي صعوب إطالقحاكاة م واجھباتفاقیات التجارة الحرة، تمقارنة و
د آلیات التفاوض من جھة وعمق التغییرات المتوقعة یاألعضاء نظرا لتعقالمفاوضات بین الدول مخرجات 

ب تصور السیناریوھات التنفیذیة لالتحادات یتطلوفي السیاسات التجاریة الوطنیة للدول األعضاء. 
من الفرضیات تشمل العدید من المحاور الكمیة الختتام المفاوضات خاصة على مستوى  مجموعةالجمركیة 

آلیات وآلیة تجمیع وتوزیع اإلیرادات الجمركیة، وآلیات المرونة، وھیكل التعریفة الخارجیة الموحدة، 
حكام تجاریة ألردات التفاضلیة من خارج الدول األعضاء التي تخضع آلیات التعامل مع الواوالتعویض، 

تزامات الدول العربیة ل) والاالتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارةمن  24المادة متعددة األطراف (
 . في إطار منظمة التجارة العالمیة

محاكاة إنشاء اتحاد جمركي عربي وفي ضوء مجمل ھذه الضوابط القانونیة والقیود الفنیة، تتسم 
                                                                                                 ّ  وتقییم أثره على كل من البلدان العربیة بقدر كبیر من عدم الیقین، وتبقى السیناریوھات المقترحة إرشادی ة 

 تسعىطرح بدائل تستكمل على أساسھا مسیرة التكامل التجاري العربي، بل إلى  فھي ال تھدف  بطبیعتھا.
لتصورات مختلفة الستكمال المفاوضات وكیفیة  ،من فرص وتحدیات ،الممكنة تداعیاتتسھیل فھم الإلى 

 كلھا. أو حتىطار تنفیذي مناسب لمعظم الدول األعضاء إإلى  التوصل
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تركز السیناریوھات على ثالث قضایا مترابطة وأساسیة في تحدید تصورات االتحاد الجمركي و
اقیات التجارة التفاضلیة مع بقیة دول العالم العربي. ففیما تركز مجموعة أولى على آلیات التعامل مع اتف

من خارج المنطقة العربیة، تھتم المجموعة الثانیة بتقییم تصورات مختلفة لھیكل التعریفات الخارجیة 
العربیة الموحدة وآلیات المرونة المرتبطة بھا. أما المجموعة الثالثة فتھتم بتصور وتقییم إمكانیة تطبیق أو 

 وتضامن بین الدول األعضاء.  اعتماد آلیات تعویض

 التباین في التعریفات الحالیة للدول العربیة  -باء

أھم  علىلقاء الضوء إ ال بد من ،طالق االتحاد الجمركي العربيإمفاوضات التقدم في بطء  إزاء
ممكنة العتماد ھیكل للتعریفة السیناریوھات البالتالي بلورة فات الجمركیة العربیة ویخصائص التعر

 العربیة فات الجمركیةیالتعرقواعد بیانات عالمیة لتطور  مت، استخدوفي ھذا الصددالخارجیة الموحدة. 
ومختلف الشركاء  تشمل جمیع أنواع التعریفای الذي ،المستوى السادس للتصنیف المنسق للسلععلى 

التعریفات المربوطة أو  :مرتبطة بالتعریفات الجمركیةالتجاریین من المنطقة وخارجھا. وتشمل البیانات ال
الدول األعضاء في منظمة التجارة وتقتصر على  ،والتعریفات الخاصة بالدولة األولى بالرعایة ؛القصوى
ً والتعریفات المطبقة فعلیا   ؛العالمیة التعریفات التفاضلیة التي تشمل جمیع الدول العربیة األعضاء  ومنھا                         
على البیانات الرسمیة   ً ا  انات اعتمادیھذه القاعدة العالمیة للب وضعتي المنظمة.  وقد عضاء فاألوغیر 

وخاصة المنظمة العالمیة للجمارك ومؤتمر  ،الھیئات األممیة المختصةإلى  جمیع دول العالمالمقدمة من 
 . والتنمیةاألمم المتحدة للتجارة 

ة مع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة تزامات التجاریة للمملكة العربیة السعودیلتمثل اال
 ، ألنخارجیة الموحدة لالتحاد الجمركي العربيلعریفة اتالفنیة أمام تحدید ھیكل ال الحواجزھم أحد أ

فإن مراعاة جمیع الدول العربیة األعضاء في المنظمة. لذلك، لدى األدنى بین تعریفاتھا القصوى تعتبر من 
على  السعودیة المملكة العربیة اتقتصر التزامتنجاح المفاوضات. وال إل شرط أساسيااللتزامات  ھذه

التزامات التعریفات  ألنقطاعات كاملة تطال بعض التعریفات القصوى على مستوى بعض السلع، بل 
 .ت متوسطة ومركبةالقصوى تشمل كذلك مستویا

ً التعریفات المربوطة عائقا   ال یمثل ارتفاع معظمأما بالنسبة لبقیة الدول العربیة،  ً ملموسا                             أمام       
سمح بمرونة كبیرة یمستویات عالیة  ، إذ إن تثبیتھا عندالخارجیة الموحدة تعریفةاعتماد مستویات مختلفة لل

ھي قد تتجاوز أضعاف ما  إلى نسب تعریفاتال ةزیادللدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة عبر 
ً حالیا   علیھ في منظمة التجارة العالمیة حریة كاملة في تغییر تعریفاتھا عضاء األالدول العربیة غیر  ولدى.      

 تربطھا ببقیة دول العالم.  قداتفاقیات تفاضلیة أي  ةالوطنیة مع مراعا

الوطنیة المربوطة  التعریفات الجمركیة في تفاوتالتحلیل  كان محط التركیز ھولھذا السبب، 
على ھیكل التعریفة الخارجیة  لكن دون االقتصار للدول العربیة األعضاء في منظمة التجارة العالمیة

بعض القضایا . فتطرقت تقاریر سابقة عدیدة لإلسكوا إلى الموحدة في تحدید مالمح االتحاد الجمركي
في استكمال مفاوضات االتحاد وتوسیع مشاركة الدول  عناصر مھمة االستراتیجیة األخرى التي تشكل

الزمني لتطبیق التعریفات الخارجیة  فیما یتعلق باإلطارآلیات المرونة  العناصر: العربیة فیھ. وتشمل ھذه
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التعامل مع االتفاقیات التجاریة التفاضلیة مع خیارات ووالسلع،  الموحدة حسب مجموعات الدول األعضاء
 .آلیات التعویض والتضامن، وبقیة دول العالم

 للتعریفة الخارجیة الموحدة مالیةالقتصادیة واال ثاراآل -1

الجمركیة العربیة الموحدة بعد إدخال التفریعات الوطنیة للدول األعضاء  التعریفةمشروع    ّ عد  أ
لفئات التعریفیة للدول لقاعدة بیانات  . كما تم وضع2012المنسق لعام وتعدیل جدول التعریفة وفق النظام 

ً فعلیا  األعضاء المطبقة   تبقىلدى منظمة التجارة العالمیة بالنسبة للدول العربیة األعضاء فیھا. و والمثبتة      
 . قضیة الشروع الفعلي في مفاوضات توحید الفئات التعریفیة من أھم القضایا العالقة

اختیار واعتماد ھیكل موحد للتعریفات بالرغم من أھمیة إقامة االتحادات الجمركیة، یمثل و
 األخرى،جمیع القضایا  التي تحدد الخارجیة الموحدة من أھم ركائز ھذه االتفاقیات التجاریة التفاضلیة

 كألیات المرونة والسیاسات الضریبیة التجاریة وسیاسات التضامن بین الدول.  

، وتطبق میع الدول األعضاء في االتحادفة الخارجیة الموحدة باالتفاق بین جیالتعرمستویات  وتحدد
تعریفات الوطنیة. وبمجرد اعتماد ال                                            ً    على جمیع مستورداتھا من خارج الدول األعضاء بدال  من  عادة

التخلیص الجمركي للواردات من خارج الدول األعضاء مرة عملیات تجرى  التعریفة الخارجیة الموحدة
وتكون بالتالي معفیة  ،یة كاملة في المجال الجمركي الموحدتنقلھا بحرقبل عند معبر الدخول األول واحدة 
  تعریفات جمركیة أو حتى عملیات مراقبة اضافیة. من أي 

إلى  عادةتؤدي وقد أكد العدید من الدراسات الفنیة والتجارب العالمیة، أن االتحادات الجمركیة 
دة عن مستویات التعریفات الوطنیة جدیدة كلما كانت التعرفة الخارجیة الموحدة غیر بعی إیجاد تجارة

ً ا  أوجھ ووفرتالحالیة من جھة  تكامل بین الدول األعضاء من جھة أخرى. فكلما توفرت للغیر مستثمرة   
دفع في أساسیا بین الدول األعضاء، تصبح االتحادات الجمركیة عامال غیر مستغلة فرص تجاریة 

  جدیدة. تجارة إیجاد فيالتخصص بین الدول األعضاء وبالتالي 

                                                                              ً أظھرت التجارب الدولیة لالتحادات الجمركیة أن المفاوضات بین البلدان األعضاء غالبا  كما 
 یناسببسبب التحدیات التي تواجھھا في تحدید ھیكل للتعریفة الخارجیة الموحدة  ما تكون معقدة وطویلة
ً مثل تحدیا  . كما أن االتفاق على آلیات تطبیق ھذه التعریفات یلجمیع الدول األعضاء ً إضافیا             وھو ما یفسر        

 أھمیة تصور آلیات مرونة قادرة على مراعاة مصالح الدول األعضاء وخاصة التقلیص من تخوفاتھا.

فة خارجیة یعرأي اتحاد جمركي ھو القدرة على اعتماد ت نجاحشروط ، فان أھم وعلى العموم
تحقیق أرباح اقتصادیة تتجاوز عبر في تحسین رفاھیة شعوب الدول األعضاء كفیلة بالمساھمة موحدة 

 ،اعتمادا على التجارب العالمیةووالفئات االجتماعیة. الخسائر التي قد تصیب بعض القطاعات اإلنتاجیة 
سلسلیة، البنیة التوفي إطار . للدول األعضاء االختیار بین بنیة تسلسلیة وبنیة ثابتة للتعریفة الموحدةیمكن 
تشجیع الصناعات المحلیة ھدف بوذلك  ،تعریفات أعلى على السلع النھائیة مقارنة بمدخالت اإلنتاج تطبق

في أسواق الدول األعضاء في االتحاد الجمركي أو في بقیة أسواق  ءاسوعلى تطویر قدراتھا التنافسیة 



-47- 

الموحدة حسب دورھا في عملیة اإلنتاج.  األولویة لتصمیم التعریفات بأنھا تعطيتتمیز ھذه اآللیة والعالم. 
وعادة ما یكون من الصعب تحدید ھذه التعریفات الخارجیة الموحدة وتطبیقھا في ظل تضارب مصالح 

تسعى للضغط على حكوماتھا لتعدیل التعریفات حسب تغیر المصالح. سالدول والمجموعات النافذة التي 
ّ                              أم ا التعریفة الثابتة فھي واحدة  تصمیمھا      ً نسبیا   یسھلوبالتالي فھي  ،ساوي على جمیع السلعبالت وتطبق 

 لكنھا في المقابل تغفل البعد التنموي للسیاسة التجاریة.  ،أكثر شفافیة ، ویجعلھا ذلكوتطبیقھا

 ،األعضاء دور الدول العوامل األخرى التي تؤثر على اختیار التعریفة الخارجیة الموحدة وتشمل
تسھیل اعتماد سیاسات المرونة والتضامن  من حیث في االتحاد الجمركي ،جانسةمت          ً           التي غالبا  ما ال تكون 

 .ناع جمیع الدول األعضاء بالمردودیة االقتصادیة الشاملة لالتحاد الجمركيإق بدونھا یصعب التي
 ،توفر بعض الشروط في الدولة أو الدول التي ستضطلع بدور قیادي في عملیة التفاوضذلك ویستدعي 

لتي تتمتع بقدرات ا عادةھي . فھذه الدولة، أو الدول، الخارجیة الموحدةانب المتعلق بالتعریفة وخاصة الج
ً اقتصادیة وتجاریة ومالیة عالیة نسبیا   اقتراح آلیات مرونة  یمكنھا منما  ،الدول األعضاء سائرمقارنة ب                                    

 وتضامن مناسبة لبقیة الدول األعضاء. 

جمیع الدول المشاركة في مفاوضات االتحاد الجمركي العربي  على ،القواعد العامةإلى  وباإلضافة
 ،القصوىالتعریفات أو ما یعرف ب ،لتعریفات المربوطةبا ،فة الخارجیة الموحدةیالتعرتحدید أن تلتزم، أثناء 
التزامات الدول األعضاء في فتصبح  ،تجاوزھاللدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة  التي ال یجوز

وتمثل التزامات المملكة العربیة السعودیة فیما یتعلق عضاء. األمنظمة التجارة العالمیة ملزمة للدول غیر 
ً أساسیا        ً محددا  بمستویات التعریفات القصوى أو المربوطة  . لذلك، خارجیة الموحدةفي اختبار التعریفات ال       

وحتى ال تدخل المملكة العربیة السعودیة في مفاوضات معقدة وطویلة مع جمیع الدول األعضاء في منظمة 
فة الخارجیة الموحدة لالتحاد یان یراعي ھیكل التعرستحسن التجارة العالمیة لتغییر بعض التزاماتھا، ی

 الجمركي العربي ھذه االلتزامات. 

 الدول العربیة األعضاء في منظمة التجارة العالمیةوقت، تتطلب مراعاة التزامات لكن وفي نفس ال
ضغوط التي ي لتقلیل البفي تطبیق مقتضیات االتحاد الجمركي العرمناسبة تصور واعتماد آلیات مرونة 
كبیر في تراجع  وقوع خطربعض الدول العربیة. ومن أھم ھذه التحدیات قد تتعرض لھا اقتصادیات 

 ھا مواجھة المنافسة العالمیة إذا رادات الجمركیة وتضرر بعض القطاعات الحساسة التي ال یمكناإلی
ما اعتمدت تعریفات موحدة أقل بكثیر من التعریفات الوطنیة المطبقة حالیا في بعض الدول األعضاء، 

 لسلع الزراعیة.ومن أھمھا ا

المطروحة في تحدید مستویات التعریفات  األسباب، یتوجب على الدول العربیة تقییم الخیارات هلھذ
تحادات العالمیة لال تجاربالخارجیة الموحدة وآلیات تطبیقھا حتى تتفادى مثل ھذه المخاطر. وبمراجعة ال

المتوسط البسیط  :فة الخارجیة الموحدة وھيینماذج أساسیة في تحدید التعر ةخمس ھناكالجمركیة، 
المتوسط المرجح لالستیراد للتعریفات و، المعتمدة في الدول األعضاءللتعریفات الجمركیة الحالیة 

المتوسط المرجح لالستھالك و، الجمركیة الوطنیة على واردات الدول األعضاء من بقیة دول العالم
فة الجمركیة الدنیا المطبقة یالتعرو، للتعریفات الجمركیة على الواردات للدول األعضاء من بقیة دول العالم

ً حالیا   التوافق على نموذج خاص یتماشى والخصائص ، أو على واردات الدول األعضاء من بقیة دول العالم      
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ت اآللیة المعتمدة كانمع االستئناس بالتجارب العالمیة. لكن مھما  االقتصادیة والتجاریة للدول األعضاء
سائر االقتصادیة بعض الخ الدول األعضاءبعض على ترتب یفة الخارجیة الموحدة، یتحدید التعرفي 
 زالتھا. إما یتطلب تحدیدھا وقیاسھا والعمل على جتماعیة واال

الخارجیة الموحدة التي ستعتمدھا الدول العربیة في إطار االتحاد  مھما كان ھیكل التعریفات
التعریفات  تباینمستوى ترتبط ب مختلفةآثار اقتصادیة ومالیة إلى  ؤدي بالضرورةیسفھو الجمركي العربي، 

ً التعریفات الوطنیة المطبقة حالیا  والموحدة لخارجیة ا ص الدول االقتصادیة الكلیة ئخصابمن جھة و                                
 والقطاعیة من جھة أخرى. 

قبل  المنفذةتعریفات الخارجیة الموحدة تعریفاتھا الوطنیة الالتي تتجاوز  ،لدولستتكبد اقتصادات اف
دول أخرى أعضاء إلى  االتحاد دول وارداتھا من خارجنتیجة تحویل جزء من  بعض الخسائر ،االتحاد

 وبالتالي. وسیؤدي عذا بدوره إلى ارتفاع أسعار الواردات، الزمةالتنافسیة اللمیزة ا في االتحاد لیست لدیھا
في بقیة أسواق العالم.  مسواء في أسواق دول االتحاد الجمركي أدولة الموردة للتنافسیة القدرة ال تراجعإلى 

ل  كما أن ّ   تحو  دین من إلى  الدول األعضاءمن خارج  ةالسلع المستوردمستھلكي جزء من    ّ        مور   دولال  
خارجیة موحدة  تعریفةعائدات الجمركیة بالرغم من وجود ال انخفاضإلى  سیؤدياألعضاء في االتحاد 

توسیع نشاء االتحاد الجمركي. لكن في بعض الحاالت، یؤدي إأعلى من التعریفات الوطنیة المطبقة قبل 
تعویض الواردات وبالتالي إلى  استثمارات اضافیة تؤدي بدورھاإلى  السوق المحمیة لمجموعة دول االتحاد

 تقلیص العائدات الجمركیة.

التحول إلى  الدافعلدیھا یتراجع فس ،التعریفات الحالیةعن خارجیة التعریفة ال تقل وأما الدول حیث
یستفید المستھلكون من فالتحول التجاري ما سیحد من كات أقل كفاءة في إطار االتحاد الجمركي، انحو شر

، قد تتضرر بعض القطاعات من االنفتاح التجاري على المقابللكن في جمركیة. الرسوم للمعدالت أدنى 
ّ                    ومن المعروف أن  تقلیص القیود على السلع الزراعیة. اكما ھو حال  ،بقیة دول العالم لتجارة الخارجیة              

حجم التجارة  اتسعالعائدات الجمركیة في حال یزید قد  ماالتجارة)  إیجادالواردات ( تزایدإلى  یؤدي عادة
ّ  انخفاض التعریفات الجمركیة. وعلى الرغم من أن  حد یعوض فیھ التحصیل الضریبي عن إلى  الجدیدة                                           
االستفادة من األسواق المحمیة،  تتیحتي جمركیة موحدة منخفضة سیضعف االستثمارات ال تعریفة اعتماد
الكفاءة  استثمارات تتوخىجذب على وبالتالي  ،تحسین بیئة األعمال علىتخفیض مستویات الحمایة یساعد 

 واالرتباط بسالسل القیمة العالمیة. 

مستویات وفئات التعریفات الخارجیة الموحدة مفاوضات تحدید  تستلزماألسباب وغیرھا،  لھذه
استنباط بین وجھات النظر من خالل لتقریب باورغبة سیاسیة واضحة  ،لمفاوضیندى الكفاءة فنیة عالیة 

ھذه  وثمة اعتبارات أساسیة ال بد من أخذھا في الحسبان أثناءآلیات للتقلیل من الخسائر وتعظیم األرباح. 
 ، وال سیما:د الجمركي العربياالتحاالمرحلة من مفاوضات 

 ؛لدول األعضاءدى اتباین الشدید في مستویات التعریفات الجمركیة الوطنیة لال •

مستوى االلتزامات التجاریة للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة من  في تفاوتال •
 ؛أخرى جھة واالتفاقیات التجاریة التفاضلیة مع بقیة الدول والتجمعات االقتصادیة من جھة
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إجمالي التجارة الخارجیة  منالمائة  في 12تدني حجم التجارة العربیة البینیة الذي ال یتجاوز  •
 مع دول  ھيمن التجارة الخارجیة للدول العربیة  المائة في 88أن  یعنيمما  ،العربیة

 ؛من خارج االتحاد

 ول النفطیة اختالف مصادر الموارد المالیة لموازنات الدول األعضاء حیث تعتمد الد •
على عائدات صادرات النفط والغاز ومشتقاتھا كمصدر أساسي لموارد الدولة فیما تعتمد 
بقیة الدول العربیة على الموارد الضریبیة بصفة عامة والرسوم الجمركیة بصفة خاصة 

 .في تمویل موازناتھا

یعید ما في الغالب، مفاوضات إقامة أي اتحاد جمركي فعال فترات زمنیة طویلة لذلك تستغرق 
التعریفات الخارجیة جمیع مفاوضات تحدید    ً مثال  استغرقت وقد على أھمیة التدرج والمرونة.  التأكید

ً عاما   11دول االتحاد األوروبي لالموحدة  اقتصرت فترة التفاوض في تجمع دول فیما  ،)1957-1968(،     
من مقتضیات  استثنیتالعدید من السلع، ومن بینھا السلع الزراعیة، بما أن  أربعة أعوامعلى  ركوسورمیال

 .  في مرحلتھ األولى االتحاد الجمركي

ً في التعریفات الوطنیة المطبقة حالیا   الفوارق الكبیرة 6الجدول في البیانات المتوفرة وتظھر  في                                    
 وخاصة الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة. ،الدول العربیة

 عربیةالتعریفات الجمركیة في عدد من البلدان ال  -6الجدول 

 البلد

 2018المتوسط البسیط، 
 التعریفات الجمركیة المطبقة بموجب  الحد األعلى

 نھج الدولة األولى بالرعایة
 ) 2017( 4.4 16.2 األردن

 4.4 14.4 اإلمارات العربیة المتحدة
 4.3 34.8 البحرین

 )2016( 9.3 57.9 تونس
 14.2 (applied 2013)  الجمھوریة العربیة السوریة

 (applied 2013) 21.2  السودان
  1.7 13.8 ُ    ع مان
 3.7 15.6 قطر

 4.8 97.8 الكویت
 1.1 .. لبنان

 8.2 36.8 مصر
 )2017( 3.9 41.3 المغرب

 )2017( 4.8 11.1 المملكة العربیة السعودیة
 )2017( 5.0 21.2 الیمن

 . ,Trade Profiles 2019World Trade Organization (Geneva, 2019): المصدر

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles19_e.pdf
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للعدید من سیؤثر مباشرة على اإلیرادات المالیة التعریفات الخارجیة الموحدة وبما أن اختیار 
خذ بعین االعتبار ھذا الجانب في تحدید مستویات التعریفات الخارجیة المھم األ، من الدول األعضاء

مباشرة بصفة عامة الغیر  على الضرائبمجتمعة الدول العربیة  اعتماد مدى 10الشكل یظھر الموحدة. و
ھیمنة اإلیرادات بسبب التي تعتبر عالیة  ،ائب الجمركیة بصفة خاصة في إیراداتھا الضریبیة الكلیةوالضر

 إذ ،على السلع مباشرةاللضرائب غیر أھمیة امعظم الدول العربیة. ویبرز الشكل  تالنفطیة على موازنا
من  في المائة 40نحو  2018-2013خالل الفترة جمالي اإلیرادات الضریبیة إمساھمتھا في  متوسطبلغت 

جمالي الناتج إفي المائة من  4ما یعادل مباشرة، أي المجموع اإلیرادات الضریبیة العربیة، المباشرة وغیر 
نفس  اإلیرادات الجمركیة على التجارة الخارجیة، فقد مثلت خاللوأما اإلجمالي للدول العربیة.  المحلي
 من الناتج المحلي العربي اإلجمالي. في المائة 1من مجموع العائدات الضریبیة وقرابة  في المائة 13الفترة 

 العربیة،  جمالي اإلیرادات الضریبیةإیرادات الجمركیة في اإلمساھمة متوسط   -10الشكل 
2013-2018 

 
 ). 2020 (أبو ظبي، صندوق النقد العربي، الضرائب على الخدمات واألدوات المالیة في الدول العربیةطارق إسماعیل،  :المصدر

الناتج المحلي االجمالي في الدول العربیة  مناإلیرادات الضریبیة وزن تطور  11الشكل یبرز و
ً متسارعا       ً نموا   . وقد شھد2012-2000مقارنة بمتوسط اإلیرادات للفترة  2018-2013خالل الفترة   7.3من         

 2012-2000لفترة الم یتجاوز متوسط في حین  2018 في عام في المائة 9.1إلى  2013 في عام في المائة
. لكن في نفس الوقت، تبقى في المائة 7.3 نحوویقدر متوسط نسبة اإلیرادات خاللھا ب، في المائة 7 نسبة

نتیجة  ،مستویات العبء الضریبي في العالم العربي منخفضة مقارنة بمعظم التجمعات االقتصادیة األخرى
مؤشر خطیر على  ھذاو ،تماد العدید من الدول العربیة على اإلیرادات النفطیة في تمویل موازناتھاعال
لحد من الصدمات الخارجیة التي قد تتأتى من تقلص لخفاق معظم دول المنطقة في تنویع اقتصاداتھا إ

 ). 12الشكل الطلب على الطاقة (
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الرسوم الجمركیة على التجارة الضرائب على السلع والخدمات
الخارجیة

النسبة إلى اجمالي اإلیرادات الضریبیة النسبة إلى الناتج المحلي االجمالي

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2020/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.amf.org.ae/ar/study/taxes-on-financial-services-and-tools-in-arab-countries
https://www.amf.org.ae/ar/study/taxes-on-financial-services-and-tools-in-arab-countries
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 الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة إلى  تطور نسبة اإلیرادات الضریبیة  -11الشكل 
 2012-2000مقارنة بمتوسط الفترة  2018-2013خالل الفترة 

 
 ).2020 (أبو ظبي، صندوق النقد العربي، الضرائب على الخدمات واألدوات المالیة في الدول العربیةطارق إسماعیل،  :المصدر

  )الناتج اإلجمالي المحليإلى  نسبة اإلیرادات الضریبیةالعبء الضریبي (متوسط   -12الشكل 
 2018-2000خالل الفترة مقارنة بتجمعات اقتصادیة أخرى  في الدول العربیة

 
 ).2020(أبو ظبي، صندوق النقد العربي،  الضرائب على الخدمات واألدوات المالیة في الدول العربیةطارق إسماعیل،  :المصدر

ً تفاوتا  ف العبء الضریبي في المنطقة العربیة یخفي غیر أن ضع بین الدول التي یمكن       ً كبیرا         
 الرسوم على  ّ  شد ةب تعتمد التيلى الدول األو المجموعة). تضم 13الشكل ( رئیسیتینمجموعتین إلى  تقسیمھا

 فالثانیة بضع المجموعةفیما تتمیز دول  ،مباشرةال غیرلإلیرادات الضریبیة  رئیسيصدر كم الجمركیة
ة. وتضم المجموعة األولى الدول النفطیة مباشرال غیریبیة لضرفي اإلیرادات ا الجمركیة الرسوممساھمة 

ً تشمل المجموعة الثانیة الدول العربیة األكثر تنویعا  و ،            ً أو األقل نموا    في اقتصاداتھا التي ال تعتمد                                                  
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https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2020/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2020/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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الضریبیة من  االتي نجحت في تطویر إیراداتھ أوعلى الموارد الطبیعیة كمورد أساسي للدخل الحكومي 
. وتجدر اإلشارة، في ھذا اإلطار، إلى أن دخال ضریبة القیمة المضافة على كل السلع والخدماتإخالل 

  لمجابھة تراجع اإلیرادات النفطیة.  2019 عامإصالحات ضریبیة ھامة منذ  أطلقالدول النفطیة      ً   عددا  من

 حسب مستوى مساھمة الضرائب الجمركیة توزیع الدول العربیة   -13الشكل 
 2018-2013متوسط  مباشرةالفي اإلیرادات الضریبیة غیر 

 
  .باستخدام بیانات صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي كواسإلا : حساباتالمصدر

، العربي الجمركي مع مقتضیات االتحاد ة الدول على التكیفیویساعد التنوع في األدوات الضریب
ّ   موح دةال      ّ خارجی ةال جمركیةال تعریفةوال سیما ال  الوقت في األخرى الضرائب خالل تعدیل معدالت من ،  

ً نھائیا   تلغى أو الجمركیة الرسوم تنخفض فیھ قد الذي نوعیة اتفاقیات التجارة التفاضلیة وااللتزامات  حسب       
 المرتبطة بھا فیما یتعلق بتسھیل دخول األسواق. 

 تعریفات الدولة األولى بالرعایة والتعریفات التفاضلیة -2

، من تعكس . فھيالتفاوض التجاري بین الدول ھي أحد أسسالتعریفات القصوى أو المربوطة 
ن جھة أخرى تعھداتھا الملزمة مع بقیة الدول األعضاء في منظمة األولویات التنمویة للدول وم جھة،

ً من الضروري األخذ بعین االعتبار مستویات التعریفات المطبقة فعلیا   . ولكنالتجارة العالمیة التي عادة  ،                                                            
. ومن المھم اإلشارة                                 ً خاصة في الدول النامیة واألقل نموا   ،ما تكون أقل بكثیر من التعریفات المربوطة

                                                                                         ً أن الدول التي تتمیز بفارق كبیر بین التعریفات القصوى وتعریفات الدولة األولى بالرعایة نادرا  إلى  كذلك
ھا تطبیقآلیة حمائیة یمكن  ھذه التعریفات تمثل ولذا،لتعریفات القصوى. لوارداتھا أو جزء منھا  تخضعما 
  دون الرجوعمن  ،ة لذلكضرور ارتأتالدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة كلما جمیع  في

نیة
لثا

ة ا
وع

جم
الم

%)11.37(األردن •
%)15.63(تونس •
%)13.75(لبنان •
%)15.42(لیبیا •
%)15.31(مصر •
%)6.41(المغرب •

لى
ألو

ة ا
وع

جم
الم %)50.95(اإلمارات العربیة المتحدة •
%)87.79(البحرین •
%)35.3(الجزائر •
%)41.18(المملكة العربیة السعودیة •
%)33.52(الجمھوریة العربیة السوریة •
%)83.38(العراق •
%)55.11(ُعمان •
%)92.05(قطر •
%)99.23(الكویت •
%)32.3(الیمن •
%)30.49(السودان •
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تعریفات الدولة األولى بالرعایة األساس في لھذه األسباب، تعتبر  جدیدة.  استثناءاتالمنظمة أو طلب إلى 
توسع تطبیق التعریفات القصوى من كلما . فمعاییر منظمة التجارة العالمیة فیما یتعلق بولوج األسواق

إلى  الحاجة تتالشىالتجاریة التفاضلیة،  الفضاءاتمن خارج التجارة العالمیة  لدول األعضاء في منظمةا
ُ تلقائیا  التي تصبح التعریفات القصوى المحافظة على تسمیة   وھو  ،بالرعایة تعریفات الدولة األولى        

 االتحاد األوروبي. دول تمیز بھ العدید من الدول الصناعیة كیما 

التي ال یمكن تجاوزھا في التعریفات القصوى تباین ة في تقییم وباستخدام نفس المنھجیة المعتمد
 في 15-4إلى  1-4 ألشكال مناتظھر  للسلع،المستوى السادس للتصنیف المنسق التخلیص الجمركي على 

ومستویات  ،التعریفات الجمركیة على المستوى السادس حسب مجموعات السلع المعتمدة توزیع 4 المرفق
التعریفات من ضعف تطبیق األشكال تظھر و. في عملیة التحلیل والتقییم اعتمدتالتي  التعریفات الستة

على تعریفات لمستویات الثالثة األولى اھیمنة و ،مقارنة بالتعریفات القصوى الخامسة والسادسة تینالفئ
ھذه التعریفات كلما دعت الحاجة لذلك، باستثناء  زیادةمرونة كبیرة في . ویتیح ذلك الدولة األولى بالرعایة

ً لدولة األولى بالرعایة قریبة نسبیا  لالمملكة العربیة السعودیة التي تطبق تعریفات   ،من التعریفات القصوى                                 
من أھم الشروط التي یجب أخذھا بعین االعتبار عند تحدید ھیكل ومستوى التعریفة  تھذه التعریفا ما یجعل

 العربیة الخارجیة الموحدة.

ما عادت ھذه رغم من أھمیة تعریفات الدولة األولى بالرعایة في العالقات التجاریة الدولیة، لوبا
التجارة التفاضلیة في جمیع  توسع اتفاقیات من جراء على جزء من واردات الدولالتعریفات تفرض إال 

الواردات الكلیة للدول.  مننسبة الواردات المعفاة  . وذلك حسبأنحاء العالم ومن ضمنھا المنطقة العربیة
الحمایة  تبینالتي                                                                           ً لھذا السبب، من الضروري تقییم أو قیاس متوسط التعریفات الجمركیة المطبقة فعال  

ً الجمركیة الكلیة المطبقة فعلیا    ل. في الدو                              

كان أ سواءباعتماد نفس المنھجیة السابقة مع قیاس األوزان النسبیة للواردات حسب المصدر، و
ً ا  تفاوت 5في المرفق التفصیلیة ظھر األشكال ت تحت نظام تفضیلي أو عام، في التعریفات المطبقة   ً ا  كبیر  

فھناك على المستوى السادس من النظام المنسق لتصنیف السلع خاصة بین مجموعات الدول العربیة.     ً فعال  
 89حیث تخضع نسبة  ،مجلس التعاون الخلیجيدول   بین                              ً في متوسط التعریفات المطبقة فعال  تشابھ كبیر 

وبعكس دول  .مائةفي ال 10و 5، أي بین من وارداتھا للمستوى الثاني من التعریفة الجمركیة في المائة
على جمیع فئات التعریفات الجمركیة.  اأفریقیمنطقة شمال دول  تتوزع وارداتمجلس التعاون الخلیجي، 

مستوى لل )في المائة 51( ومصر )في المائة 55( المغربویخضع أكثر من نصف السلع المستوردة في 
األول  ینالواردات في المغرب للمستوی من إجمالي في المائة 10خضع فیما ی ،الثاني من التعریفة الجمركیة

تخضع وبعكس المغرب ومصر، في مصر.  في المائة 29الجمركیة مقارنة بنسبة  تعریفةمن الوالثالث 
في  30تجاوز ی ذيالفة الجمركیة یللمستوى السادس من التعرالمستوردة في السودان وتونس معظم السلع 

 تعریفةاألولى لل ةالثالث للمستویاتمن السلع المستوردة في السودان  في المائة 48نسبة تخضع  كما. المائة
األعلى  ةثالثمستویات الللالمستوردة في تونس  من إجمالي السلع في المائة 55 نسبة تخضع، والجمركیة
للمستوى  فیھ من السلع المستوردة في المائة 41نسبة خضع تر، فئ). أما الجزاوالخامس والسادس(الرابع 

من إجمالي  في المائة 76 بنسبةمقارنة  في المائة 30و 20الجمركیة التي تتراوح بین  تعریفةمس من الالخا
  والخامس.  الرابعین لمستویالتي تخضع لالمستوردة في لیبیا  السلع
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لتجارة العالمیة بشأن ابیانات تفصیلیة  عنھاالتي تتوفر  الدول العربیة اآلسیویةوبالنسبة إلى 
من  في المائة 44 یخضعوالیمن،  ةسوریالجمھوریة العربیة الاألردن ولبنان ووالتعریفات الجمركیة، أي 

من السلع  في المائة 46لمستوى األول من التعریفة الجمركیة فیما یخضع لاألردن السلع المستوردة في 
لمستوى الثاني ل ةسوریي الجمھوریة العربیة المن السلع المستوردة ف في المائة 53المستوردة في لبنان و

األول  ینمن السلع المستوردة في لبنان للمستوی في المائة 60یخضع أكثر من  كمامن التعریفة الجمركیة. 
  24فیخضع  أما في الیمن .ةسوریي الجمھوریة العربیة الف في المائة 66للتعریفة مقارنة بنسبة  الثالثو

 .لمستوى الثالث للتعریفات الجمركیةلالمستوردة  لسلعمن إجمالي ا في المائة

 طالق االتحاد الجمركي العربي إسیناریوھات   -جیم

ختیار ھیكل معین للتعریفة الخارجیة إلى ا المجموعة األولى من السیناریوھات المقترحة تھدف
آلیات التعامل مع الواردات التفاضلیة من خارج المنطقة  من حیثوالتركیز على مجال تطبیقھا  ،الموحدة

طار اتفاقیات التجارة الحرة التي تربط العدید من الدول العربیة بدول وتجمعات اقتصادیة من إالعربیة في 
 سیناریوھات بدیلة في ھذا المجال.  ةخارج المنطقة. وقد تم تصور ثالث

الدول العربیة األعضاء في منطقة التجارة     ّ تغی رال  ،من ھذه المجموعةالسیناریو األول  حسب
ً أیا  الحرة العربیة الكبرى  بالتزامن مع البدء في تطبیق مع بقیة دول العالم تھا التجاریة الدولیة االتزاممن     

 ،                                                               ً االمتیازات التجاریة مع الشركاء التجاریین في العالم لن تشھد تغیرا   . أي أنبنود االتحاد الجمركي العربي
ً أساسیا      ً خلال  مثل بحد ذاتھ یما  ،طالق االتحادقل في الفترة االنتقالیة إلعلى األ بما أن االتحادات الجمركیة        

بناء فضاء تجاري موحد مع بقیة دول العالم كشرط أساسي لرفع جمیع القیود إلى  تھدف بالدرجة األولى
 فتقتصر ،الجمركیة الموحدة تعریفةالتطبیق  حیزاعتماد ھذه الفرضیة من  كما یحدعلى التجارة البینیة. 

سبیل المثال، على و على الواردات من خارج المنطقة العربیة التي ال تتمتع بامتیازات تجاریة معینة.
 في المائة 80ستحوذ الواردات المتأتیة من الدول التي ترتبط وتونس باتفاقیات تجارة تفاضلیة على قرابة ت

األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  الدول العربیة خاصة من ،من الواردات الكلیة لتونس
 تستوردبقیة السلع التي فقط على  ستطبقالجمركیة الموحدة  تعریفةأن ال، أي االتحاد األوروبي وتركیاو

 واردات تونس.  إجمالي من في المائة 20 نسبتھا تتجاوزال خارج االتفاقیات التفاضلیة و

تعمیم جمیع االتفاقیات التجاریة على جمیع الدول من المجموعة األولى  ثانيالسیناریو الویفترض 
إیجابیات ومن أھم المفاوضات في مرحلة ثانیة.  فيینصح بطرحھ ، وھو ما العربیة األعضاء في االتحاد

ما یعني رفع جمیع القیود على حركة  ،العربیة ازالة االختالفات في السیاسات التجاریةھذا السیناریو 
كلفة التجارة ت خفضد ذاتھ أداة فعالة في بح وھذاعربیة) العربیة وغیر السلع للالتجارة البینیة العربیة (

 تحقیقھ من خالل مشروع االتحاد الجمركي العربي. إلى  وھو ما تسعى الدول العربیة ،البینیة

االتفاقیات التفاضلیة مع الدول من تعلیق جمیع من المجموعة األولى ویفترض السیناریو الثالث 
عوض التعریفات التفاضلیة والمطبقة  التعامل بمبدأ الدولة األولى بالرعایة أي ،خارج المنطقة العربیة

ً تراجعا   ،للعدید من الدول العربیة ،. وتمثل ھذه الفرضیة   ً فعال   ً ھیكلیا          عن مسارات تجاریة واقتصادیة       
اندماجھا في االقتصاد العالمي ومشاركتھا في سالسل القیمة  یزلتعزمنذ قرابة ثالثة عقود  اعتمدتھا
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على القدرات التنافسیة للدول  . وخطوة كھذه ستفضي إلى آثار سلبیة ومكلفةالعالمیة اإلقلیمیة والعالمیة
 العربیة المعنیة. 

ّ ِ  وقد ح د  د   ُ موعة المج منھیكل التعریفات الخارجیة الموحدة المعتمدة في السیناریوھات الثالثة     
االفتراضیة على المستوى في مرحلة أولى قیاس اإلیرادات الجمركیة  فجرىاألولى على عدة مراحل. 

السادس للتصنیف المنسق للسلع باعتماد التعریفات الجمركیة للدولة األولى بالرعایة والواردات من خارج 
جمیع اإلیرادات الجمركیة في مرحلة ثانیة وجمعت . ةمناطق التبادل الحر على مستوى كل دولة على حد

االفتراضیة للدول العربیة األعضاء في كل من منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ومنظمة التجارة 
في المجموعة األولى  المعتمدةیرة متوسط التعریفة للدولة األولى بالرعایة خفي مرحلة أ لیحسبالعالمیة 

آثار سیناریوھات بدیلة لالتحاد الجمركي العربي  قیاسإلى  من السیناریوھات. وتھدف ھذه المجموعة
تختلف في كیفیة التعامل مع االتفاقیات التجاریة التفاضلیة مع بقیة دول العالم مع اعتماد ھیكل تعریفة 

لتجنب الدخول في  ، وذلكمتوسط التعریفات الوطنیة للدولة األولى بالرعایة على أساسخارجیة موحدة 
آلیات مرونة  التي تتطلبتعتمد على توجھات االقتصادات العربیة باختالفھا                        ً سیناریوھات أكثر تعقیدا  

 في حال، تقترح ھذه السیناریوھات تطبیق التعریفات الخارجیة الموحدة دفعة أولى                      ً متنوعة وفعالة. وأخیرا  
 طالق االتحاد. إ

التي تعتمد على ھیكل  ،االتحاد الجمركي العربي إطالقبعكس المجموعة األولى من سیناریوھات 
تتطلب التي بدیلة الخیارات ال مجموعة منوحید للتعریفات الخارجیة الموحدة، تركز المجموعة الثانیة على 

الزمني الالزم العتماد التعریفات الخارجیة الموحدة  من حیث اإلطارسواء  ،تحدید بعض آلیات المرونة
على تقییم         ً اعتمادا  السیناریوھات التالیة على ختیار قع االووقد نسبة تغطیة السلع بالتعریفات الجدیدة.  مأ

التباین الكبیر في  یعتبر الذي التعریفات الوطنیة على المستوى السادس من النظام المنسق لتصنیف السلع
القصوى التي ال یمكن للدول األعضاء في منظمة التعریفات أو                                     ً مستوى التعریفات الوطنیة المطبقة فعال  

 .تجاوزھاأن تعالمیة التجارة ال

سیناریوھات لھیكل التعریفة الخارجیة الموحدة. ثالثة المجموعة الثانیة، تم تصور  إطاروفي 
مع  ،في المائة 30و 20و 10الخارجیة الموحدة وھي  تعریفةسیناریو األول من ثالث نسب للالیتكون 
لمحافظة على التعریفات الوطنیة في السلع الزراعیة من التعریفة الخارجیة الموحدة وبالتالي ا استثناء

مرحلة أولى. ویمثل ھذا السیناریو الفرضیة األكثر حمائیة تجاه السلع المستوردة من خارج المنطقة العربیة 
رغبات االقتصادات العربیة غیر إلى  واتفاقیات التجارة الحرة وبالتالي یمكن اعتبار ھذا السیناریو أقرب

ً نفطیة واألكثر تنوعا  ال  ،ثالث تعریفات جمركیة    ً أیضا   السیناریو الثانيویعتمد ردن وتونس والمغرب. كاأل                   
سیناریو وسیط بین الدول األكثر حمائیة وأقلھا. ویفترض السیناریو الثالث  في المائة فھو 30و 10و 5وھي 

 لدیھاالسیاسات التجاریة لدول الخلیج العربي التي إلى  یعتبر أقرب ھوو في المائة 15و 5 واألخیر نسبتي
توزیع السلع حسب المستوى الثاني من النظام المنسق لتصنیف  7الجدول ویعرض . متدنیةتعریفات مطبقة 

الثالثة التي تم اعتمادھا في السلع حسب التعریفات الخارجیة الموحدة المقترحة في كل من السیناریوھات 
  المجموعة الثانیة. 
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 توزیع التعریفة الخارجیة الموحدة حسب السیناریوھات ومجموعات السلع   -7الجدول 
 (بالنسبة المئویة)

 الرمز
تقسیم السلع حسب المستوى الثاني 

 السیناریو الثالث السیناریو الثاني السیناریو األول للنظام المنسق لتصنیف السلع

 15 30 تغییرال  الحیوانات الحیة والمنتجات الحیوانیة 0.1-0.5

 15 30 ال تغییر المنتجات النباتیة 0.6-15

منتجات صناعات األغذیة  16-24
 5 30 30 والمشروبات والسوائل الكحولیة والتبغ

 5 5 10 منتجات معدنیة 25-27

 5 10 20 منتجات كیمیائیة 28-38

 5 10 20 البالستیك والمطاط 39-40

 5 10 20 الجلود ومنتجات السفر 41-43

 10 5 10 الخشب، الفحم الخشبي، والخفاف 44-49

 5 10 20 مواد نسیجیة 50-63

 5 10 20 أحذیة ومظالت وزھور اصطناعیة 64-67

 5 5 10 أحجار وأسمنت وسیرامیك وزجاج 68-71

 5 5 10 المعادن الشائعة 72-83

 5 5 10 آالت وأجھزة كھربائیة 84-85

 5 5 10 مركبات، طائرات، سفن 86-89

 5 5 10 سلع أخرى  90-97

 یقترحمن حیث التغییرات المقترحة في التعریفات الوطنیة،  لحساسیة بعض السیناریوھات      ً ونظرا  
 في المائة 10السیناریو األول، تطبیق تعریفة  في :تطبیق التعریفات الخارجیة الموحدة على النحو التالي

ً تدریجیا    في المائة 30على فترة ثالث سنوات، وتعریفة  في المائة 20خالل فترة خمس سنوات، وتعریفة         
 في المائة 10السیناریو الثاني، تطبیق تعریفة  وفي ؛في سنة واحدة حال دخول االتحاد حیز التطبیق الفعلي

ً تدریجیا   دخول االتحاد حیز  على فترة ثالث سنوات حال في المائة 20خالل فترة خمس سنوات وتعریفة         
ً السیناریو الثالث، تطبیق التعریفتین المقترحتین تدریجیا   وفي ؛التطبیق الفعلي خالل فترة خمس سنوات                                                       

 .مع استثناء السلع الزراعیة
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 اآلثار االقتصادیة للسیناریوھات المقترحة  -دال

 التجارة التفاضلیة مع بقیة دول العالمحسب سیناریوھات  -1

 اعتماد وبعد قبل      ً كبیرا        ً تغیرا   یشھد لن العربیة للدولأن الناتج المحلي اإلجمالي  14الشكل     ّ یبی ن
 حول الثالث الفرضیات تحت ،الموحدة العربیة الخارجیة للتعریفات كأساس الوطنیة التعریفات متوسط
األول من ھذه المجوعة  السیناریویفترض  ففیما. العالم دول بقیة مع التفاضلیة یةالتجار االتفاقیات مستقبل
 ھذهیفترض السیناریو الثاني تعمیم  ،الدول العربیة التجاریة مع بقیة دول العالم التزاماتعلى  اإلبقاء

الفرضیة الثالثة فتتمثل في تعلیق جمیع  أمااالتفاقیات على جمیع الدول العربیة األعضاء في االتحاد. 
تج المحلي اإلجمالي للدول العربیة االن وسجلاالتفاقیات التفاضلیة مع الدول من خارج المنطقة العربیة. 

ً إضافیا       ً نموا   الثابتةباألسعار   نقطة 0.5 أي 2025-2021خالل الفترة  مئویة نقطة 0.1 نحوبمتوسطھ یقدر        
 2021 لعامبقیمة الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة  مقارنة 2025 عامكزیادة تراكمیة بحلول  ویةئم

 نفطیة. الالنفطیة وغیر  ةالعربیعلى البلدان  تشابھ في اآلثار   ُ   وی الحظ. المرجعي السیناریو تحت

 مقارنة بالسیناریو المرجعي  الناتج المحلي اإلجمالياآلثار على   -14الشكل 
 )2025-2021لفترة لالنمو  متوسط(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام. حسابات اإل: المصدر

التغیرات المتوقعة في الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى كل دولة من الدول التي إلى  وبالنظر
ً را  طفیفا  یتغ 16و 15الشكالن شملھا النموذج وقاعدة البیانات الخاصة بھ، یظھر   فيفي معدالت النمو   ً      

لتبلغ  ،باالرتفاع أو االنخفاض     ً سواء   ،في معظم الدول عشر النقطة المئویةتجاوز یال  2025-2021الفترة 
ً سنویا   ثالثة أعشار النقطة المئویةفي أقصى الحاالت   عشري النقطة المئویة و )2 األردن (سیناریوفي       

 . )3) والمغرب (سیناریو 2كل من تونس (سیناریو في 

 الدولة غیر النفطیة
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 النفطیةالدول غیر  -الناتج المحلي اإلجمالي تغیر متوسط نمو   -15الشكل 

 
 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل: المصدر

 النفطیةالدول  –لناتج المحلي اإلجمالي ار متوسط نمو    ّ تغی    -16الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل: المصدر

الناتج المحلي لكلیة مقارنة باعلى أداء الصادرات ثالثة بصورة جلیة ال تأثیر السیناریوھاتویظھر 
األول ناریوھین یالس تحتحوالي ثالثة أعشار النقطة المئویة حیث ستتقلص الصادرات العربیة ب ،اإلجمالي
ً ا  فیما ستشھد ارتفاع ،والثالث  18ن الشكالكما یظھر ). 17الشكل ( الثانيلسیناریو ا تحتبنفس المستوى   

ً                       تشھد تحسنا  في ظل تطبیق السیناریو سإجمالي صادرات الدول غیر المنتجة للنفط أن  19و   ،الثاني          
ً سنویا  حوالي النقطة المئویة نمو لھذه المجموعة من الدول العربیة الحیث سیبلغ متوسط  خالل الفترة       
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متوسطھ      ً نموا     ً  مثال ،  ،مصر. فیتوقع تحت ھذا السیناریو أن مع بعض التفاوت بین الدول 2021-2025
السیناریو األول والثالث فیما  تحتویة. أما بالنسبة للدول النفطیة، فستتقلص صادراتھا ئنقطة م 1.6 حوالي

 .السیناریو الثاني تحت عستشھد بعض االرتفا

 تطور إجمالي الصادرات  -17الشكل 

 
 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل :المصدر

 النفطیةالدول غیر  –إجمالي الصادرات   -18الشكل 

 
 العام.سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن حسابات اإل: المصدر
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 النفطیةالدول  –إجمالي الصادرات   -19الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل :المصدر

أثر  ةالثالثتطبیق ھذه السیناریوھات ل سیكونقد تتكبدھا بعض الدول العربیة،  خسائروبالرغم من 
ً سنویا   في الصادرات العربیة البینیةاالرتفاع  ویبلغ الصادرات البینیة العربیة. تطور إیجابي واضح على       

 3.1إلى  الثالث، في حین یصل السیناریو تحتویة ئنقطة م 1.6و األول والسیناری تحتویة ئنقطة م 0.9
نفطیة أعلى مستویات النمو في صادراتھا للدول الالثاني. وستحقق الدول غیر  السیناریو تحتویة ئمنقاط 

أعلى مستویات أن تحققا عمان وقطر ل ویتوقعالثاني.  والسیناری تحتویة ئنقاط م 4.5العربیة حیث ستتجاوز 
ً تباعا   ویةئنقاط م 3.8و 4بارتفاع یناھز  ،نمو الصادرات البینیة مصدرة للنفط، الیر غ. أما بالنسبة للدول      

ً ھاما                                 ً فستحقق جمیع الدول المعنیة نموا    4.8یبلغ فیتوقع أن  ،السیناریو الثاني تحتفي صادراتھا البینیة      
نمو ر    ّ تغی   التالیة. وتبرز األشكال (3.7)تلیھا تونس  (4.3)ثم المغرب  (4.6)لیھا األردن ی لمصرنقاط 

 .عملیة التقییم ھاتالصادرات البینیة العربیة لجمیع المناطق والدول التي شمل

 الصادرات البینیة العربیة  -20الشكل 

 
 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل :المصدر
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 الصادرات البینیة العربیة للدول النفطیة  -21الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل: المصدر

 النفطیةالصادرات البینیة العربیة للدول غیر   -22الشكل 

 
 سكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.حسابات اإل: المصدر

في حال تطبیق جمیع الدول في المتوقع أن ینخفض مستوى نموھا  منفیما یتعلق بالواردات، و
 الثانيالسیناریو  ویحقق .كان ذلك ببضعة أعشار النقطة المئویة فحسب وإن األول والثالث،السیناریوھین 

ً ا  انخفاض في الدول غیر النفطیة). وتظھر النتائج في المائة 1إلى  بضعف ذلك (یصلواردات زیادة في ال   
األول السیناریوھین  تحتالسعودیة بعشري النقطة المئویة المملكة العربیة إجمالي واردات مستوى نمو في 

على نسق  بقیة الدول المنتجة للنفط وتلیھا .الثاني النسبة في السیناریو ھذهبینما یزداد بضعف  والثالث
العربیة  ، واإلماراتاألول والثالثالسیناریوھین  تحتباستثناء الكویت التي تحافظ على معدالتھا  مماثل،
قل ھو األ الثانيالسیناریوھات الثالثة مع بقاء السیناریو  تحتالواردات نمو نخفض فیھا یالتي  المتحدة
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ّ                     أم ا الدول غیر النفطیة        ً تأثیرا . بمستویات عالمیة مقارنة ببقیة  الثاني السیناریو تطبیق نتیجة وارداتھافتزداد  
 ).25و 24و 23ل االسیناریوھات (األشك

 إجمالي الواردات  -23الشكل 

 
 باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.سكوا اإلحسابات  :المصدر

 الدول النفطیة –إجمالي الواردات   -24الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دینامیكي للتوازن العام.باستخدام نموذج عالمي سكوا اإلحسابات : المصدر
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 الدول غیر النفطیة –إجمالي الواردات   -25الشكل 

 
 باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.سكوا اإلحسابات : المصدر

تظھر نتائج المحاكاة أن  ،بالسیناریوھات الثالثة على الواردات البینیة العربیةأما فیما یتعلق بآثار 
األول السیناریوھین  تحتنقطة مئویة للمنطقة ككل  1.5و 1تراوح بین ی     ً نموا  تشھد الواردات العربیة البینیة 

ّ             أم ا السیناریو . والثالث ویة ئنقاط م 3إلى  صلینمو ھام في الواردات البینیة العربیة إلى  یؤديف الثاني 
ً سنویا     ).28و 27و 26(األشكال مقارنة بالسیناریو المرجعي  2025-2021خالل الفترة       

 الواردات البینیة العربیة  -26الشكل 

 
 باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.سكوا اإلحسابات : المصدر
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 النفطیةالدول ، الواردات البینیة العربیة  -27الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.سكوا اإلحسابات : المصدر

 الدول غیر النفطیة ،الواردات البینیة العربیة  -28الشكل 

 
 باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام.سكوا اإلحسابات : المصدر

التفصیلیة لمحاكات السیناریوھات الثالثة من المجموعة األولى أن نتائج تبرز ال ،وبصفة عامة
التي أبرمتھا الدول األعضاء اعتماد فرضیات مختلفة في كیفیة التعامل مع االتفاقیات التجاریة التفاضلیة 

بقیة  مع في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى والمشاركة في مفاوضات إقامة االتحاد الجمركي العربي
الخارجیة الموحدة  تعریفةال. ففي حال اعتماد ھذه الدول تاقتصاداآثار متباینة على إلى  ول العالم سیؤديد

التي تربط العدید من الدول العربیة األعضاء في منطقة التفاقیات التجاریة التفاضلیة دون المساس با
ادیة ملموسة على مستوى الناتج مكاسب اقتصلن تتحقق  التجارة العربیة الحرة الكبرى وبقیة دول العالم

. لكن على المستوى القطاعي بصفة خاصة ستكون اآلثار اإلجمالي للدول المشمولة بعملیة التقییمالمحلي 
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 ر نسب أسعار المنتجات   ّ غی  تتسوبالتالي  ،ھامة نتیجة لتغیر مستویات الحمایة التي تطبقھا الدول العربیة
 . اإلنتاج المتوفرةام الموارد الطبیعیة وعناصر ة استخدءتحسین كفاإلى  ما یؤدي مباشرة

وبالتالي توحید أو تعمیم جمیع االتفاقیات التجاریة  ،سیاسة تجاریة عربیة موحدة في حال اعتمادأما 
األرباح مرتفعة  فستكون ،التفاضلیة التي تربط بعض الدول العربیة ببقیة دول العالم على جمیع الدول العربیة

وشاملة لجمیع الدول األعضاء كنتیجة مباشرة لتقلیص كلفة التجارة البینیة العربیة التي تشمل جمیع السلع 
لغاء جمیع االتفاقیات التجاریة الثنائیة بین بعض إعربیة. أما السیناریو الثالث الذي یفترض الالعربیة وغیر 

طالق سیاسة تجاریة فرضیة ثانیة إلیمثل  فھون صعوبة تحقیقھ، الدول العربیة وبقیة دول العالم، وبالرغم م
نتیجة لتغییر اتجاه التجارة لصالح ستتقلص لعدید من الدول العربیة امستویات أرباح  مع أنعربیة موحدة 
ضعف القدرات التنافسیة لبعض القطاعات في العدید من الدول األعضاء. كما تشیر النتائج والدول العربیة 

لكن بنسب متفاوتة  ،مباشرة على الواردات في كل الدول العربیةالثر العائدات الضریبیة غیر أإلى  یةالتفصیل
  .حسب الفرضیات المعتمدة في التعامل مع اتفاقیات التجارة التفاضلیة مع بقیة دول العالم

  الموحدة الخارجیة التعریفات ھیكل سیناریوھات حسب -2

ً ة من إقامة االتحاد الجمركي العربي ارتباطا  ترتبط اآلثار االقتصادیة المرتقب ً وثیقا                                            بھیكل التعریفات       
 یتناولمن أبرزھا آلیات المرونة والتضامن.  محددات أخرى عدیدة،إلى  باإلضافة ستعتمد،الخارجیة التي 

ثالث فرضیات متباینة للتعریفات الخارجیة الموحدة تعكس بصورة أو بأخرى مواقف الدول  القسمھذا 
 أكثر مالئمة لخصائصھا االقتصادیة واالجتماعیة.  حسب ما تراهاألعضاء في المفاوضات الجاریة 

تعمیم  ھيالفرضیة األولى وتقییم ھذه السیناریوھات اإلضافیة تحت فرضیتین أساسیتین.  جرى
بما فیھا تلك  ،لتعریفة الخارجیة العربیة الموحدة على جمیع واردات المنطقة من بقیة دول العالمتطبیق ا

ومن أبرزھا االتحاد األوروبي، والوالیات المتحدة  ،التي ترتبط باتفاقیات تجارة تفاضلیة مع الدول العربیة
الفرضیة قد تعكس رغبة عربیة  وتركیا والتجمع األوروبي للتجارة الحرة. وبالرغم من أن ھذه ةاألمریكی

فھي بعیدة عن المواقف الرسمیة للدول المعنیة بما أنھ لم  ،نشاء اتحاد جمركي متین وفعالإموحدة في 
ھذا البند في أي من اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي أو  على لھا وأن تفاوضتیسبق 

ً جمركي العربي. كما تمثل ھذه الفرضیة تحدیا  في اجتماعات اللجان الخاصة بمفاوضات االتحاد ال ً اقتصادیا                                                     
للدول المعنیة وخاصة تلك التي ترتبط اقتصاداتھا بصورة كبیرة مع بعض التجمعات االقتصادیة       ً كبیرا  

نفطیة مما قد الن للدول العربیة غیر یالتجارة مع الشركاء التقلیدی رفع تكلفةإلى  ألنھا قد تؤديالعالمیة 
جع تنافسیتھا العالمیة وتراجع الصادرات وتدفقات االستثمارات الخارجیة المباشرة. كما قد تراإلى  یؤدي

في شكل طلب تعویضات على  إما ،من الشركاء التجاریین فرض عقوباتإلى  یؤدي اعتماد ھذه الفرضیة
 بیة ألسواقھا. على الصادرات العر عقوباتالخسائر التي قد تتكبدھا من تطبیق التعریفات الجدیدة أو تطبیق 

تتمثل في الحفاظ وأكثر منطقیة وتعكس التوجھ الرسمي العربي الحالي،  فھيأما الفرضیة الثانیة، 
عفاء وارداتھا من ھذه الدول من تطبیق إعلى اتفاقیات التجارة التفاضلیة مع بقیة دول العالم من خالل 

 التعریفة الخارجیة العربیة الموحدة.
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دماج ردة فعل إدون  ،على التغییرات المرتقبة في السیاسات التجاریة العربیة الفرضیتانوتقتصر 
َ تقییما  أي أنھما تمثالن  ،الشركاء التجاریین في محاكاة السیناریوھات المطروحة  للخسائر التي       َ جزئیا         

 . بھاتین الفرضیتینقد تتكبدھا الدول العربیة المعنیة 

ثار المجموعة الثانیة من السیناریوھات باعتماد الفرضیة األولى في كیفیة التعامل آ 8لجدول این بی
مع االتفاقیات التجاریة التفاضلیة مع بقیة دول العالم على تطور الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة في 

مقارنة بالتطور العادي لالقتصادات العربیة المشمولة بعملیة التقییم  2025-2021نوات الخمس القادمة الس
المعتمدة وحسب الدول العربیة.  اختالف السیناریوھاتاآلثار بتختلف و ما یعرف بالسیناریو المرجعي. وأ
نتائج معظمھا سلبیة إلى  (السیناریو الثالث) الخلیجیةالتعریفات إلى  أقربفات جمركیة یعتماد تعرایؤدي ف

ویة ئنقطة م 0.1بمعدل باستثناء تونس التي ستحقق زیادة سنویة  ،على الناتج المحلي اإلجمالي معدومةأو 
. وفي نفس الوقت 2025 عامویة كزیادة تراكمیة بحلول ئنقطة م 0.5أي ما یمثل  2025-2021خالل الفترة 

ً سنویا  ویة ئنقطة م 0.1األردن  سیخسر ، إذمن تطبیق ھذا السیناریو تضرر كل من األردن ومصریس       ،
ویة سنویا مقارنة بالسیناریو المرجعي من تطبیق الھیكلة المقترحة ئنقطة م 0.3مصر قرابة  وستخسر

  . للتعریفة الخارجیة الموحدة

الزراعي المنافسة الشدیدة التي سیتعرض لھا القطاع إلى  خسائر األردن ومصریمكن إرجاع 
أمام الواردات المتأتیة من خارج  ،المصریة واألردنیة المتاحة للصادرات ،نتیجة انفتاح األسواق العربیة

  المنطقة العربیة والتي أصبحت تخضع لمستویات منخفضة من الحمایة الجمركیة.

من الھیكل الحالي للتعریفات الوطنیة في أغلب الدول  القریبأما في حال اعتماد السیناریو األول، 
، وذلك الدول العربیة موضوع الدراسة أرباحا مھمة باستثناء األردن ومصر غالبیةستحقق نفطیة، الغیر 

البینیة العربیة  انفتاح األسواق العربیة على بعضھا البعض وبالتالي تطور الصادراتللسبب نفسھ، أي 
الخارجیة الموحدة  تعریفةالذي یمثل فرضیة وسطى لل ،. أما في السیناریو الثانيعلى حساب األردن ومصر

للدول العربیة بعض اإلجمالي بین السیناریوھین األول والثالث، فسیشھد مستوى تطور الناتج المحلي 
تغییر  ول والثالث من دون أن تشھد قائمة الدول المتضررة والمستفیدة أياأل ینالتغیر مقارنة بالسیناریوھ

 المقررة في السیناریو الثالثالجمركیة الموحدة  تعریفةتطبیق السیؤدي  ،). وعلى سبیل المثال9الجدول (
متوسط  المستوردة من الصین والفلبین منعلى السلع حالیا التي تفرضھا مصر  تعریفةالانخفاض إلى 

في المائة على  5إلى  31ومن فقط  في المائة 5إلى  والمالبس سلع النسیجعلى  في المائة 29یناھز 
 .  الصناعات الغذائیة

الفجوة على اعتماد التعریفة الجمركیة الموحدة بثر االقتصادات العربیة أت مدى یعتمدوبصفة عامة 
ة الجمركیة الحالیة ومستوى التعریفة الجمركیة الموحدة على السلع وقطاعاتھا بین مستویات الحمای

 السیناریومن جھة أخرى. ویبین     ً ثرا  أوالمساھمة النسبیة للسلع والقطاعات األكثر ت ،اإلنتاجیة من جھة
العربیة،  بین البلدانھا الكامل ن استثناء السلع الزراعیة من اتفاقیة االتحاد الجمركي، مع تحریراألول أ

           ً                                                                                 سیكون مفیدا  للعدید من البلدان العربیة بما أنھا ستتمكن من مواصلة حمایة ھذا القطاع االستراتیجي 
 إطاراتفاق ملزم حول ھذه السلع في إلى  ن حتى التوصلوالمحافظة على مستویات اإلنتاج ودخل المنتجی

 جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمیة. 



-67- 

لم تظھر آثار وبرغم التفاوت في ھیكل التعریفة الخارجیة الموحدة،  ،اریوھاتوفي كل السین
اقتصادیة كبیرة إللغاء االمتیازات الجمركیة على الواردات التفاضلیة من خارج المنطقة العربیة. فتطبیق 

بتكلفة عالیة على زیادة التجارة البینیة العربیة، ولكن إلى  التعریفات في السیناریوھین األول والثاني یؤدي
                                                              ً                                  المستھلكین والمستثمرین على حد سواء، ألن ھذه الزیادة تتأتى غالبا  من تحویل سبل التجارة لصالح الدول 

على  إعادة التأكید.  لذلك، من الضروري العربیة على حساب التجارة مع بقیة دول العالم األكثر كفاءة
فترة زمنیة انتقالیة ل على األقل ،لیة مع بقیة دول العالماتفاقیات التجارة التفاض ءإلغاتجنب اعتماد فرضیة 

اعتماد ھذه سیؤدي . كما وتنویع القدرات اإلنتاجیة لدى بلدان المنطقةوالتقدم  التكاملمبادئ  لترسیخ كافیة
الشركاء التجاریین سواء باإللغاء المتبادل لالمتیازات  افیة نتیجة لردضإخسائر اقتصادیة إلى  الفرضیة

لزام الدول العربیة المعنیة بإأو  ،األسواق تلكریة التي تتمتع بھا العدید من الصادرات العربیة في التجا
التجارة ستتأثر بدفع تعویضات مالیة قد تكون مؤلمة.  وحتى في غیاب ردة فعل من الشركاء التجاریین 

ً      ، وخصوصا  لدى االخارجیة العربیة فرضیة الغاء االتفاقیات       ً              تأثرا  كبیرة باعتماد ،نفطیةاللدول غیر         
 .التجاریة مع بقیة دول العالم

 آثار المجموعة الثانیة من السیناریوھات على الناتج المحلي اإلجمالي  -8الجدول 
 للدول العربیة تحت فرضیة تطبیق التعریفة الموحدة على الواردات 

 التفاضلیة من خارج المنطقة العربیة 
 (متوسط النمو السنوي، بالنسبة المئویة)

 السیناریو المرجعي  1السیناریو  2السیناریو  3السیناریو   

 2.7 2.6 2.7 2.7  البحرین

 2.4 2.3 2.4 2.3  األردن

 2.5 2.6 2.5 2.5  الكویت

 2.2 2.4 2.3 2.2  ُ    ع مان

 3.1 3.3 3.2 3.1  قطر

 2.3 2.5 2.4 2.3  المملكة العربیة السعودیة

 3.2 3.3 3.3 3.2  اإلمارات العربیة المتحدة

 4.7 4.6 4.6 4.4  مصر

 4.3 4.6 4.5 4.3  المغرب

 3.0 3.3 3.2 3.1  تونس

 حسابات االسكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام. :المصدر
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 آثار المجموعة الثانیة من السیناریوھات على التجارة الخارجیة للدول العربیة  -9الجدول 
 تحت فرضیة تطبیق التعریفة الموحدة على الواردات التفاضلیة من خارج 

 (متوسط النمو السنوي، بالنسبة المئویة) الثابتةباألسعار المنطقة العربیة 

 السیناریو األول  السیناریو الثاني  السیناریو الثالث   
السیناریو 
 المرجعي 

 2.6 1.7 1.9 2.0 الصادرات الكلیة  البحرین
 2.7 1.9 2.1 2.2 الواردات الكلیة  البحرین
 2.4 1.5- 0.1 1.5 الصادرات الكلیة  األردن
 2.7 1.0 1.7 2.3 الواردات الكلیة  األردن
 2.6 2.1 2.3 2.4 الصادرات الكلیة الكویت
 2.4 1.3 1.8 2.1 الواردات الكلیة  الكویت
 2.3 0.8 1.3 1.6 الصادرات الكلیة ُ    ع مان
 2.3 0.3 1.0 1.5 الواردات الكلیة  ُ    ع مان
 2.7 2.1 2.4 2.6 الصادرات الكلیة قطر
 2.6 0.4 1.7 2.2 الواردات الكلیة قطر

 2.4 1.5 1.9 2.2 الصادرات الكلیة المملكة العربیة السعودیة
 2.2 0.7 1.5 1.9 الواردات الكلیة المملكة العربیة السعودیة
 3.3 1.3 2.2 2.6 الصادرات الكلیة اإلمارات العربیة المتحدة
 3.4 1.6 2.5 2.9 الواردات الكلیة اإلمارات العربیة المتحدة

 4.3 2.3 3.8 5.1 الصادرات الكلیة مصر
 3.8 2.6 3.6 4.4 الواردات الكلیة مصر

 3.6 0.3 1.9 3.0 الصادرات الكلیة المغرب
 3.4 1.1 2.3 3.0 الواردات الكلیة المغرب

 2.6 1.3- 0.8 2.0 الصادرات الكلیة تونس
 2.7 0.0 1.5 2.3 الواردات الكلیة  تونس

 حسابات االسكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام. :المصدر

لكن  ،لتعریفة الخارجیة العربیة الموحدةل ةوھات الثالثیقیاس آثار السینار        ً             وتأكیدا  لما سبق، جرى
االتفاقیات التجاریة التفاضلیة القائمة بین الدول العربیة وبقیة دول العالم. وبالرغم من أن بدون المس 

   ً حال      ّ تمث لنشاء اتحاد جمركي فعال، اال أنھا إالحفاظ على ھذه االتفاقیات یتعارض مع مبادئ وشروط 
ً مرحلیا   لغائھا إالتفاقیات أو عبر تعمیم ھذه ا ، إماحتى تتفق الدول العربیة على مسار خاص بھذا الجانب       
ً تدریجیا    في ھیكل جدید ومالئم للتعریفة العربیة الموحدة.  البحثمع  ،       

ً إضافیا                       ً المنطقة العربیة نموا   تحققس ،الجمركیة تفي حال اعتماد السیناریو األول لھیكل التعریفاو        
ً ا  ویة سنویئنقطة م 0.2إلى  ،حسب التقدیرات ،یصلفي الناتج المحلي اإلجمالي   2025-2021لفترة ا في  

مقارنة بالسیناریو في السیناریو الثالث ویة سنویا ئنقطة م 0.1فیما سیتراجع الناتج اإلجمالي للمنطقة العربیة 
أي تغییر في نمو الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة  یتحقق، في إطاره،المرجعي. أما السیناریو الثاني فلن 

، وال یظھر المتضررة من تطبیق ھذه الفرضیة وتلكالمستفیدة  الدول 11و 10 نالجدوال     ّ ویبی نالعربیة. 
 .في الفرضیة السابقة ھانفستختلف عن نتائج محاكاة مجموعة السیناریوھات أن ھذه النتائج 
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 آثار المجموعة الثانیة من السیناریوھات على الناتج المحلي اإلجمالي   -10الجدول 
 على اتفاقیات التجارة التفاضلیة  للدول العربیة تحت فرضیة الحفاظ

 القائمة مع بقیة دول العالم (متوسط النمو السنوي، بالنسبة المئویة)
 السیناریو الثاني السیناریو األول  السیناریو المرجعي  

 2.7 2.8 2.9 2.7 البحرین
 2.4 2.5 2.5 2.4 األردن
 2.5 2.5 2.6 2.5 الكویت
 2.2 2.2 2.3 2.2 ُ    ع مان
 3.1 3.2 3.4 3.1 قطر

 2.3 2.4 2.6 2.3 المملكة العربیة السعودیة
 3.2 3.3 3.4 3.2 اإلمارات العربیة المتحدة

 4.4 4.6 4.8 4.7 مصر
 4.2 4.4 4.4 4.3 المغرب

 3.0 3.2 3.2 3.0 تونس
 3.3 3.4 3.6 3.4 الدول العربیة 

 .حسابات االسكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام :المصدر

 آثار المجموعة الثانیة من السیناریوھات على التجارة الخارجیة   -11الجدول 
 للدول العربیة تحت فرضیة الحفاظ على اتفاقیات التجارة التفاضلیة القائمة 

 مع بقیة دول العالم (متوسط النمو السنوي)
 2.7 2.8 3.2 2.7 البحرین الصادرات الكلیة 
 2.7 2.9 3.3 2.7 البحرین الواردات الكلیة 
 2.9 2.4 1.5 2.4 األردن الصادرات الكلیة
 2.9 2.7 2.5 2.7 األردن الواردات الكلیة

 2.5 2.4 2.2 2.5 الكویت الصادرات الكلیة
 2.3 2.3 2.2 2.4 الكویت الواردات الكلیة

 2.1 2.0 1.8 2.2 ُ    ع مان الصادرات الكلیة
 2.2 2.1 2.0 2.3 ُ    ع مان الواردات الكلیة

 2.8 2.6 2.3 2.8 قطر الكلیةالصادرات 
 2.6 2.2 1.4 2.6 قطر الواردات الكلیة

 2.3 2.0 1.6 2.3 المملكة العربیة السعودیة الصادرات الكلیة
 2.1 1.9 1.4 2.2 المملكة العربیة السعودیة الواردات الكلیة

 3.1 2.9 2.2 3.3 اإلمارات العربیة المتحدة الصادرات الكلیة
 3.3 3.1 2.7 3.4 اإلمارات العربیة المتحدة الكلیةالواردات 

 7.0 6.2 5.0 4.6 مصر الصادرات الكلیة
 5.0 4.7 4.1 3.8 مصر الواردات الكلیة

 4.2 3.6 3.2 3.9 المغرب الصادرات الكلیة
 3.5 3.2 3.0 3.4 المغرب الواردات الكلیة

 3.3 2.7 2.3 2.8 تونس الصادرات الكلیة
 3.0 2.7 2.4 2.7 تونس الواردات الكلیة

  .حسابات االسكوا باستخدام نموذج عالمي دینامیكي للتوازن العام :المصدر
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نشاء االتحاد الجمركي العربي للتعمق إالفنیة لإلسكوا الخاصة بمحاكاة  التقاریرإلى  ویمكن الرجوع
اآلثار على التشغیل وتطور نسب البطالة والفقر في  ، وكذلكفي تحلیل النتائج على المستوى القطاعي

یختلف وبصفة عامة  .المشھداالتحاد الجمركي العربي في تغییر ھذا  یؤدیھوالدور الذي قد  ،المنطقة بلدان
ففي حال اعتماد   االتحاد الجمركي العربي على البطالة. إنشاء            ً                           المشھد تماما  عند تقییم آثار سیناریوھات 

انفتاح سریع وكبیر لألسواق العربیة من خارج بلدان مجلس  تسھم في ، یسھم ذلكمتدنیةة فات جمركییتعر
معدالت  ارتفاع ملحوظ فيإلى  وسیؤدي ذلك بدورهالتعاون الخلیجي أمام صادرات باقي بلدان العالم، 

. وستشمل طفیفةفیما ستسجل معدالت بطالة القوى العاملة غیر الماھرة زیادة ، بطالة القوى العاملة الماھرة
                                                                                            ُ    الزیادة في معدالت البطالة معظم البلدان العربیة، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخلیجي التي لن ی دخل 

 .على سیاستھا التجاریةملموس ھذا السیناریو أي تغییر 

متوسط سینخفض ، نفطیةالغیر الدول العربیة لتطلعات  أقربجمركیة  تعریفةوفي حال اعتماد 
في عدد من البلدان العربیة مقارنة بالسیناریو  مع ارتفاع                  ً                     معدالت البطالة قلیال  في البلدان العربیة، 

دنیا واألقرب فات الجمركیة الیلكن بنسبة أقل من السیناریو السابق الذي یفترض اعتماد التعر ،المرجعي
النخفاض في حال استثناء السلع الزراعیة          ّ                ً     وسیشھد معد ل البطالة مزیدا  من ا .للتعریفة الخلیجیة الموحدة

من اتفاقیة االتحاد الجمركي العربي، إذ ستنخفض بطالة القوى العاملة الماھرة في المنطقة العربیة بمقدار 
نقطة مئویة بالنسبة للعمالة  0.8مقارنة بالسیناریو المرجعي، وبمقدار  2025نقطة مئویة بحلول عام  0.4

 الماھرة.غیر 

لق بالتركیبة القطاعیة للناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربیة، یؤدي إنشاء االتحاد ما یتع وفي
تغیرات متباینة في الھیكل القطاعي لالقتصادات العربیة. وستكون البلدان األكثر إلى  الجمركي العربي

 .من إقامة االتحاد الجمركي األكثر استفادة ھي      ً                    تنوعا  على الصعید االقتصادي

بلدان مجلس منة قطاع النفط والغاز على صادرات العدید من البلدان العربیة، خاصة ظل ھیوفي 
 اتتجار إیجاد، وقلة تنوع اقتصاداتھا، یبقى من الصعب زیادة التجارة العربیة من خالل التعاون الخلیجي

وس جدیدة. فتحسین التجارة یتطلب إجراءات متزامنة لتحریر تجارة الخدمات، وانتقال العمال ورؤ
 األموال، وتطویر القدرات اإلنتاجیة، وتنوع المنتجات.

فال شك في أن التأثیر على مؤشرات اقتصادیة،  ،آلثار المتوقعة على الفقرابما یتعلق  أما في
لعدم توفر البیانات  ولكن، ونتیجة.    ّ                                                ّ         كمعد الت البطالة وأسعار السلع االستھالكیة، سیؤثر على معد الت الفقر

            ّ                                                                                     المتعلقة بمعد الت الفقر في العدید من البلدان العربیة، اقتصر تقییم آثار السیناریوھات المطروحة إلنشاء 
. وبالرغم من أھمیة قیاس آثار والمغرب وتونس ومصر ھي األردن ،بلدانأربعة اتحاد جمركي على 

التقییم یبقى تویات الفقر في الدول العربیة، طالق االتحاد الجمركي العربي على تغیر مسإسیناریوھات 
ً االسكوا في دراساتھا السابقة تقییما   أجرتھالذي  ً أولیا                                     قیاس أكثر دقة تمكن من  إجراءیستدعي و         ً وإجمالیا ،      

نفاق مستویات الدخل واإلو، ةحضریالو ةریفیالمناطق توزع السكان،  صعیدتوفیر نتائج تفصیلیة على 
 . ، وحتى من حیث التصنیفات المھنیة إذا أمكن ذلكاالجتماعیة العشریة أو الخمسیةحسب الشرائح 
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ً ا  االسكوا تقییم وأجرت في  50تحویل تتمثل في  ،سیناریو أخیر یفترض اعتماد آلیات تعویضل  
حسب  ،االتحاد الجمركي العربيطالق إالمستفیدة من  من الدولاإلضافیة  ةمن العائدات الضریبی المائة
الدول المتضررة حسب نسبة تراجع العائدات. إلى  ،دراسات االسكوا قیمتھاف السیناریوھات التي مختل

وتبرز نتائج ھذه المحاكاة امتصاص نسبة ھامة من التراجع في المداخیل الضریبیة فیما یبقى التأثیر على 
الموحدة المعتمدة في  القطاعات االقتصادیة مربوطا بآلیات المرونة المطبقة وھیكل التعریفة الخارجیة

استثمارات أساسیة إلى  التحویالت المالیة من الدول المستفیدة صرفتالسیناریوھات المختلفة. ففي حال 
 االستفادة من االتحاد بسرعة. منالدول المتضررة  تتمكنقد لمناخ األعمال، 

في دماج كل القضایا إھذه النتائج أھمیة تركیز المفاوضات على الجوانب الفنیة من خالل تؤكد 
طار متكامل إإلى  المفاوضات بالدراسات الفنیة المتكاملة سیسھل الوصول تغذیة. لذلك فان نھج متكامل

 تالیة:الجوانب األساسیة ال من حیث على أساس اتفاق واضح وملزمطالق االتحاد الجمركي العربي إل

التعریفة الخارجیة الموحدة على مستوى السلع (المستوى السادس أو الثامن أو حتى  ھیكل •
 ؛العاشر)

 ؛الوطنیةفات یالتعرالمرتقبة في وأھمیة التغیرات  تھاحسب حساسیالسلع قوائم  •

 ؛المرونة في الفترة الزمنیة الستكمال االتحاد الجمركي •

 ؛االنتقالیةالمرونة في انضمام الدول خالل الفترة  •

ً االتفاق على كیفیة التعامل مع االتفاقیات التجاریة الموقعة حالیا   • وااللتزام بعدم توقیع أي                                                              
 ؛اتفاقیات تجاریة أخرى بصورة منفردة

 ؛تحدید آلیة تجمیع العائدات الجمركیة •

 ؛عادة توزیع االیرادات الجمركیةإتحدید آلیة  •

 .            ً العربیة نموا  أقل البلدان تصور آلیات تضامن وتأھیل القتصادات  •

 آلیات تجمیع وإعادة توزیع االیرادات الضریبیة وتعویض الدول المتضررة -3

المحاور الھامة في مفاوضات اقامة ھي من  عادة توزیعھاإتحصیل الرسوم الجمركیة وإن سبل 
 ، التجارةواتجاه تغییر أنماط إلى  خارجیة موحدة تعریفةاعتماد عادة ما یؤدي فاالتحادات الجمركیة. 

. ومن أھم التساؤالت التي تطرح خالل الجمركیةاإلیرادات  ارتفاع أو انخفاض فيإلى  ما یفضي بدوره
خاصة بكل بلد من  مإذا كانت اإلیرادات الجمركیة ستعتبر ملكیة مشتركة أ المتعلقة بما كالمفاوضات تل

 البلدان األعضاء في االتحاد.
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الحالة الوحیدة التي األوروبي التجارب العالمیة، یمثل االتحاد الجمركي لدول االتحاد إلى  وبالنظر
نفقات جزء ھام من لتغطیة  عتبر اإلیرادات الجمركیة، ملكیة مشتركة، تستخدمھا جمیع الدول األعضاءت
مبادرات إنمائیة مویل                           ً                        یستخدم االتحاد األوروبي جزءا  من اإلیرادات الجمركیة لتكما لمفوضیة األوروبیة. ا

في  ثمانینات القرن العشرینوقد شرع االتحاد األوروبي منذ . حول العالم إقلیمیة ولدعم البلدان الفقیرة
الصندوق أھمھا  ، ومناء العدید من الھیئات التمویلیة الخاصة بھنشإعبر  سیاسة إقلیمیة خاصة بھتطبیق 

الصندوق و ،االتحادالتنمویة بین دول  الفوارقالتقلیص من إلى  سعىالذي ی األوروبي اإلقلیمي للتنمیة
تحسین فرص العمل والتعلیم من خالل  االستثمار في رأس المال البشريإلى  یھدفالذي  األوروبي للتنمیة

توفیر إلى  یھدف صندوق تضامن 1994 في عامكما أنشأ االتحاد األوروبي اد األوروبي.  في االتح
 90للفرد فیھا  الدخل اإلجماليالتي ال یتجاوز مستوى  األعضاءات مالیة إضافیة وخاصة للدول مساعد

 . بین تلك الدول واالجتماعیةالفوارق االقتصادیة بھدف تقلیص  اإلتحادعام لدول معدل الالفي المائة من 

للدول مجموع اإلیرادات الحكومیة في  منخفضة الجمركیة المعامالت إیراداتمساھمة وبما أن 
لمفوضیة تم االتفاق على تخصیصھا لتمویل مصاریف ومشاریع ا، في االتحاد األوروبي األعضاء

آلیات معقدة، تعتبر التجربة یتطلب  اإلیرادات الجمركیةوبما أن جمع وإعادة توزیع األوروبیة.  
على الجوانب  وفي التركیزنھا نجحت في تفادي مثل ھذه التعقیدات ألاألوروبیة رائدة في ھذا المجال 

مكنت ھذه التجربة من تفادي تعقیدات كبیرة في تاألخرى لالتحاد عبر بناء سوق أوروبیة موحدة. كما 
ً تحدید مسار السلع المستوردة انطالقا   صارت و ،نقطة االستھالك األخیرةإلى  من نقطة الدخول األولى                                  

ني بین الجمارك الوطنیة لكتروالتبادل اإلوأكثر سھولة ودقة مع تطور الشبكات المعلوماتیة  العملیة
. ودون الخوض في الحلول المتوفرة Blockchain"32" بـالمعلومات أو ما یعرف كتل وخاصة سالسل 

اإلیرادات  زیعتوردة، نستعرض فیما یلي أھم القضایا المرتبطة بإعادة تولتحدید مسار السلع المس
 الجمركیة وآلیات التعویض الممكنة. 

ھما إعادة  ،ففیما یتعلق بآلیات إعادة التوزیع، تظھر التجارب العالمیة اعتماد آلیتین أساسیتین
. وتظھر التجارب العالمیة ةوإعادة التوزیع حسب آلیات خاص ،التوزیع حسب وجھة االستھالك النھائیة

توزیع وفق وجھة االستھالك في معظم االتحادات الجمركیة حول العالم.  عادةإالتوجھ نحو اعتماد آلیة 
الموحدة على  المنطقة الجمركیةإلى  تحصیل الرسوم الجمركیة في أول مرفأ دخول وتعتمد ھذه اآللیة على

لأن  ّ  تحو  تحدید االستھالك النھائي للسلع المستوردة. لكن تطبیق ھذه اآللیة یتطلب  دولةإلى  اإلیراداتھذه    
 التي تخصھا.  المطالبة بالرسوملمساعدة الدول األعضاء في  وجھة جمیع الشحنات التي تدخل االتحاد

إلى  إبقاء الشحنات المستوردة في المستودعات الجمركیة حتى تصل لمن خالھذه اآللیة طبیق یمكن تكما 
المستحقة. وتبدو ھذه الجمركیة  الرسومدفع أو االستخدام النھائي بالتزامن مع  لالستھالكالوجھة النھائیة 

من فیما یتعلق بالمستوردات ال سیما لكنھا معقدة من الناحیة التطبیقیة  الناحیة النظریةاآللیة بسیطة من 
للمحافظة على حریة عبور السلع بین الدول  ،وبصفة عامة ینصح بعدم اتباع ھذه اآللیةالمواد الخام. 

تحدید ومراقبة وضع نظام مما یستدعي  ،ة رسوم أو إجراءات مراقبةألیاخضاعھا من دون األعضاء 

                                                
 األطراف جمیع بین نیةلكترواإل للبیانات والسریع اآلمن بالتبادل تسمح خاصة تقنیة عبر Blockchain نظام یعمل 32

 الجمركیة. باإلدارات والمرتبطة الشحنات بتتبع یتعلق فیما وخاصة التجاریة تالعملیا في المشاركة
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التوزیع المناسب لإلیرادات لتسھیل  تدابیر مراقبة الحدود الداخلیةو آلیات النقل والضمانو قواعد المنشأ
 بین الدول األعضاء. الجمركیة 

مثل تكییف التجربة وللتعامل مع ھذه التحدیات، یمكن اعتماد آلیات أخرى لتسھیل ھذه العملیة 
اإلیرادات من طرف ھیئة عربیة فتجمع  ،لخصائص االقتصادیة والمالیة للدول العربیةاألوروبیة ل
تتمیز .  وبین الدول األعضاء وفق صیغة أو نسبة متفق علیھا مسبقاة ثانیة في مرحل وتوزعمتخصصة 

الفضاء رصد حركة الشحنات داخل آلیات معقدة لإلى  تحتاجفھي ال  ،ھذه اآللیة بالعدید من اإلیجابیات
. وفي المقابل تكالیف النقل والمعامالتوتخفض التخلیص الجمركي  كفاءة، كما تدعم الجمركي الموحد

یمكن وقادرة على إدارة اإلیرادات بطریقة منصفة.  إقلیمیة مؤسسات نشاء أو بعث إھذه اآللیة ب تتطل
 بین الدول األعضاء. یتفق علیھاعملیة توزیع بسیطة وفق حصص معینة ب     ً               أیضا  تقاسم اإلیرادات

ً جزئیا      ً شكال  ، وتتخذ ھذه اآللیات عادة إما لتضامنلاستنباط آلیات  ویمكن كذلك عتماد من خالل ا      
آلیات للتعویض عن تراجع اإلیرادات الجمركیة نتیجة العتماد التعریفة الخارجیة الموحدة أو أكثر شمولیة 

 من خالل سیاسات مشتركة لتطویر القدرات اإلنتاجیة والتنافسیة للدول األعضاء األقل نموا. 

إلى  االتحاد الجمركيبعض الدول األعضاء في دى لالوطنیة خفض التعریفات  ویؤدي، عادة،
یساھم ارتفاع ون اإلیرادات الحكومیة من الضرائب على الواردات. یوبالتالي تحس ،زیادة تدفقات التجارة

وبالتالي في دفع االستھالك المحلي، وبالتالي،  ،أحجام الصفقات التجاریة في االستفادة من اقتصادات الحجم
ر یإذا أدى تغیوخاصة ضریبة القیمة المضافة. أما  یعاتاإلیرادات التي توفرھا الضرائب على المب رفع

سیاسات ضریبیة متنوعة  لدیھاالتي للدول  یمكن، الضریبیة نقص في اإلیراداتإلى  الجمركیةالتعریفات 
أو مباشرة، الغیر المباشرة و الضرائب المحلیةمستویات  زیادة إما من خالللخسائر ھذه اتعویض وفعالة 

مزیج من كل ھذه األدوات التي من خالل أو  ،التحصیل الضریبيیبیة وتحسین كفاءة سیع القاعدة الضرتو
على زالت تعتمد  التي ما          ً األقل نموا  وخاصة المنخفضة الدخل ال تتوفر لجمیع الدول العربیة. أما الدول 

القدرات تشریعات والإلى  افتقارھاإلى  باإلضافة ،لإلیرادات الحكومیةأساسي الضرائب التجاریة كمصدر 
    ً      ً     خطرا  كبیرا  على الوطنیة التعریفات مستویات خفض  لسیمث، لتنویع األدوات الضریبیة اإلداریة الالزمة

 قدرتھا على تمویل نفقاتھا. توازناتھا المالیة وبالتالي 

آلیة تقاسم اإلیرادات وأمام ھذه التحدیات التي قد تواجھ بتحفظات بعض الدول األعضاء حول 
ً ا في تدعیمھا بآلیات تضامنیة إضافیة، یصبح اعتماد آلیات لتعویض الدول المتضررة شرطا  ورغبتھ                                                                                  
ً أساسیا   للحفاظ أیضا بل المتضررة  على القدرات المالیة للدوللیس فقط للحفاظ  .إلنجاح االتحاد الجمركي       

 . في االتحادجمیع الدول على عضویة 

جزء ھام من  یتأتىلتخفیض التعریفات الوطنیة،  تراجع العائدات الضریبیة نتیجةإلى  وباإلضافة
واردات من خارج النتیجة الستبدال  ،أو ما یعرف بتحویل التجارة ،الخسائر عن تغییر مصادر الواردات

اعتماد تعریفات موحدة أعلى من التعریفات بسبب دول األعضاء البواردات من  ،ارغم كفاءتھ ،دول االتحاد
وخاصة النادرة منھا كالموارد الطبیعیة  ،عناصر اإلنتاجلمشوه توزیع إلى  ارةویؤدي تحویل التج الوطنیة.

في حالة اعتماد تعریفات موحدة أقل و.  ھیة الكلیةالرفاتراجع مستویات إلى  وبالتالي ،بمختلف أنواعھا
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االستیراد من ال تعوض المكاسب التي یحققھا المستھلك نتیجة انخفاض تكالیف  ،من التعریفات الوطنیة
أو حتى في نسق تطور القدرات  الخسائر في اإلیرادات الحكومیة من التعریفات الجمركیة البلدان الشریكة

ال یمكن توقع  للقدرة التنافسیةالواردات من الدول األعضاء في االتحاد  تفتقدفعندما اإلنتاجیة المحلیة. 
 .ةاألسعار المحلیة للمنتجات المستوردانخفاض في مستوى 

دوق خاص بجمع إنشاء صنالخسائر في اإلیرادات الجمركیة على ترتیبات تعویض عتمد تو
كتحدید استراتیجیات تعبئة  ،مالئمة اعتماد تشریعات تنظیمیة وتنفیذیة . ویتطلب ذلكالتعویضات وصرفھا

لتحقیق التضامن فعالة الموارد، ومعاییر دفع التعویضات، ومدة ھذه العملیة. وتعتبر ترتیبات التعویض أداة 
تنمویة        ً أبعادا  تضمن ھذه الترتیبات ت                                        ً                االقتصادي لصالح البلدان األعضاء األكثر فقرا  بشكل خاص. لذا، 

 كتطویر البنیة التحتیة. 

تحدید التعریفة الخارجیة خاصة و ،للتحدیات الكثیرة التي ترتبط بإقامة اتحاد جمركي موحد    ً نظرا  و
آلیات تحصیل اإلیرادات الجمركیة ، والموحدة األكثر مالءمة من جھة وآلیات تطبیقھا من جھة أخرى

لتسھیل  رونةآلیات للم  ُ         ت عتمد عادةتعویض الخسائر، التضامن فیما بینھا ووبین الدول األعضاء  وتوزیعھا
ً عموما  أھم آلیات المرونة المعتمدة في االتفاقیات التجاریة التفاضلیة  وتشملرفع التخوفات. والتوافق        

من التعریفات الخارجیة الموحدة   ُ     ت ستثنىالقوائم السلبیة للسلع التي قد  :خاصة بصورةواالتحادات الجمركیة 
  تحاد.أو تمتیعھا بفترة امھال معینة في تطبیق مقتضیات اال

على الذي یشمل  ،بالرغم من أھمیة البعد الفني في جمیع مفاوضات االتفاقیات التجاریة التفاضلیةو
وآلیات المرونة  ،باالتفاق التجاريتحدید مستویات وشروط ولوج أسواق الدول المعنیة  وجھ الخصوص

المعتمدة وتضمینھا في الوثیقة الرسمیة لالتفاقیة، تبقى قضیة تحدید أي من المسارات المطروحة ھي 
تستدعي قدرات  وھي ،كلفة من أھم التحدیات المفروضة على طاولة المفاوضاتاألكثر ربحیة واألقل 

 فنیة عالیة ومرونة تفاوضیة. 

تسھیل التفاوض علیھا واعتماد مسار واألفضل یناریوھات ولمساعدة متخذي القرار في تحدید الس
ختلفة التي تعكس قتصادیة للسیناریوھات الماالجدوى للدراسات  من المھم إجراءتنفیذي لختم المفاوضات، 

 مجموعةھذه العملیة من خالل قیاس  وتجرى المشاركة في عملیة التفاوض. الدول تصورات أكبر عدد من 
عتماد متوقعة من االاالقتصادیة واالجتماعیة الكلیة والقطاعیة عن األرباح والخسائر كمیة المؤشرات من ال

، فقد باتت ثار البیئیة للسیناریوھات المطروحةاآلخاصة ب مؤشراتالممكنة. ویمكن إضافة  السیناریوھات
ً أساسیا       ً حددا  مھذه اآلثار   مؤشرات الرفاه الكلي لشعوب الدول المشاركة في المفاوضات التجاریة ل       

 لما للجانب البیئي من آثار مباشرة وغیر مباشرة على مستویات اإلنتاجیة لمختلف عوامل اإلنتاج.
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ً قدما   المضي سبلو خالصة  -ھاء      

بسبب صعوبة التكھن بما ستسفر معقدة وحساسة عملیة محاكاة إطالق االتحاد الجمركي العربي 
الخیارات التي  بشأنمتعددة  فرضیاتعنھ المفاوضات الجاریة بین الدول العربیة. فأي محاكاة تتطلب 

                   ً                                                                     الدول العربیة، علما  بأن الخیارات المتاحة أمام الحكومات العربیة من أجل إقامة اتحاد جمركي  ستعتمدھا
االتفاقیة العامة للتعریفة من  24اریة المتعددة األطراف (المادة باألحكام التج مع التقیدُ            ً  م حكم قانونیا ، 

، والتفاھم الخاص بتفسیر ھذه المادة)، وبالتزامات الدول العربیة في إطار 1994لعام  الجمركیة والتجارة
 1994 اتفاقیة عاممن  24منظمة التجارة العالمیة، وبما ستسفر عنھ المفاوضات الخاصة بمراجعة المادة 

على اعتبار . وذلك یة الشفافیة الخاصة بالترتیبات التجاریة التفضیلیة اإلقلیمیة في إطار جولة الدوحةوآل
ً                                االتحاد الجمركي طبقا  لمقتضیات الصفقة المتكاملة لھذه  وتكییفأن الدول العربیة ستطالب باستیعاب                     

 اصالح منظمة التجارة العالمیة. طار إمراجعات كبیرة في لحالیا  خضعتة التي الجول

االتحاد الجمركي العربي تعقیدات  إطالقومقارنة باالتحادات الجمركیة األخرى، تواجھ عملیة 
الدول العربیة أغلب تعدد وتشعب االتفاقات التجاریة التفاضلیة التي التزمت بموجبھا إلى              ً إضافیة، نظرا  

اتحاد جمركي  إطالقویستدعي خارج المنطقة العربیة. من قتصادیة االتجمعات الدول والعدید من المع 
 عربیةالدول اللیھا إ انضمتعربي متكامل وفعال مراجعة جماعیة للترتیبات التجاریة التفاضلیة النافذة التي 

أن تلتزم جمیع الدول العربیة في مفاوضات     ً أیضا  توسیعھا لتشمل جمیع الدول العربیة. من الضروري و
سیاسة  تعتمدحتى تستكمل المفاوضات و جدیدةعن توقیع أي اتفاقیات تجارة تفاضلیة  االتحاد باالمتناع

ً ا  جمركی  ً ا  جدارعلى األقل  أو ،تجاریة موحدة الدول استمرت وإذا ما  .تشوھاتالأو ثغرات الموحد بأقل   
ً فردیا   بالتفاوض واالنضمام ىالعربیة األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبر اتفاقیات توقیع على       

من التي صادقت علیھا ة للتجارة الحرة فریقیاالتفاقیة القاریة األ ، كما ھو الحال فيجدیدةضلیة تجارة تفا
، األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى                                         ً         برلمانات دول عربیة أفریقیة عدیدة ھي أیضا  من الدول

 اقیة إقامة االتحاد الجمركي العربي. مصد بشأنانعدام الرؤیا الواضحة إلى  فھذا یشیر

وفي ضوء مجمل الضوابط القانونیة والفنیة، تتسم محاكاة إنشاء اتحاد جمركي عربي وتقییم أثره 
في مختلف الدراسات  اقترحتالتي على الدول العربیة بقدر كبیر من عدم الیقین، وتبقى السیناریوھات 

مالمح تحدید ھدفھا       ّ  إرشادی ة  ،على مستوى الدول مأل سواء على مستوى المنطقة كك ،سكواإللالفنیة 
الممكنة لتسھیل المفاوضات وإعطاء المفاوضین مالمح أولیة عن اآلثار االقتصادیة المتوقعة  سیناریوھاتال

 أكثرھا حمائیة. إلى  على بقیة دول العالم                  َ من أكثرھا انفتاحا   ،من تطبیق جمیع الفرضیات الممكنة

االتحاد الجمركي العربي أن  إلطالققییم الكمي لمحاكاة سیناریوھات مختلفة وقد أظھرت نتائج الت
ما یستدعي  ،تحقیق أرباح اقتصادیة واجتماعیة لجمیع البلدان األعضاء ھو في الواقع طموح شبھ مستحیل

 خاللعلى األقل  ،بالضرورة التفكیر في آلیات تعویض للبلدان التي قد تتضرر من إقامة االتحاد الجمركي
 فترة انتقالیة محددة.

على تقییم فني لھیكل التعریفات الجمركیة الحالیة على  اعتمدالممكنة، ولتصور السیناریوھات 
 .المستوى السادس من النظام المنسق لتصنیف السلع في معظم الدول العربیة المشاركة في المفاوضات
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ھي التعریفات المربوطة أو القصوى التي ال یمكن للدول األعضاء  ،أساسیة تتعریفا ویشمل التقییم ثالث
مة التجارة العالمیة تجاوزھا، وتعریفات الدولة األولى بالرعایة التي تمثل أساس التعامل مع في منظ

ً ، والتعریفات المطبقة فعلیا  ظمةالواردات المتأتیة من جمیع الدول األعضاء في المن  أو التفاضلیة.                            
ً ا  تقییم تباینالعملیة  أظھرتوقد  السیاسات أثر عكس یلسلع في التعریفات الجمركیة على المستوى التفصیلي ل  

عریفة الخارجیة العربیة الموحدة، تفرضیات ھیكل الإلى  باإلضافةو .التجاریة المختلفة في المنطقة العربیة
آلیات مختلفة للمرونة شملت العدید من المبادئ األساسیة في بعث االتحادات الجمركیة من  عرضت   ُ است  

فرضیات التعامل مع االتفاقیات و ،السلع الحساسةوأبرزھا الرزنامة الزمنیة في تطبیق التعریفات الموحدة، 
 قة العربیة. التجاریة التفاضلیة التي تربط بعض الدول العربیة بشركاء تجاریین من خارج المنط

ً لسیناریوھات المختلفة أن إطالق االتحاد الجمركي العربي سیكون مربحا  اأظھرت نتائج محاكاة و                                                                
في حال اعتماد تعریفات خارجیة موحدة تقترب من متوسط التعریفات العربیة  ككلللمنطقة العربیة 

ً المطبقة حالیا   مایة بعض حا المالیة أو لللمحافظة على عوائدھ                      ً مرونة للدول األقل نموا  ال بعضمع  ،             
من الضروري العمل على تعمیم وبعد اعتماد التعریفات العربیة الموحدة.  التي قد تضررالقطاعات 

جمیع لغاء إاالتفاقیات التجاریة التفاضلیة التي تشمل بعض الدول العربیة حتى تتمكن الدول األعضاء من 
السیاسات  في تباینال استمرارحال  يحد ومتین. ففالقیود على التجارة البینیة من خالل جدار جمركي مو

 ،التجاریة التفاضلیة مع بقیة دول العالم، لن تتمكن الدول العربیة من تحقیق أحد أھم أھداف إقامة االتحاد
ً إزالة جمیع إجراءات الرقابة على التجارة البینیة أیا   ووھ       ً یسیرا  بدو یھذا الخیار ال  غیر أنكان مصدرھا.                                                     
النتائج أن اعتماد تعریفات خارجیة موحدة بعیدة عن التعریفات الوطنیة  تأظھر كما. الوقت الحاضرفي 

 ،        ً ألقل نموا  ا وال سیما بعض الدول،على الموارد الضریبیة ل            ً سیوقع آثارا  ض الدول األعضاء عالحالیة لب
 تشجع ویض وتضامنما یستدعي اعتماد آلیات تع ،التي ال تعتمد على النفط كمصدر أساسي لمواردھا

 المشروع.إلى  الدول المترددة على االنضمام

یتوجب اعتماد منظمة خاصة  ،تجمیع وتوزیع االیرادات الجمركیةل ومھما كانت اآللیة المعتمدة
قد تتفاوت حسب مستوى  ، وبدرجاتالجمارك الوطنیة       ً           تغییرا  في طرق عملیتطلب  ما ،إلدارة اإلیرادات

وفي ھذا اإلطار، تبرز أھمیة   .الصلةدارات الوطنیة ومدى تطابقھا مع المعاییر الدولیة ذات كفاءة اإل
مراجعة اإلجراءات الجمركیة الوطنیة المرتبطة بالحدود الخارجیة لالتحاد الجمركي باالعتماد على 

لتحقیق ھذا و. وعلى أفضل التجارب الدولیة لتبسیط إجراءات التخلیص (WCO's RKC)المعاییر الدولیة 
 ،الھدف، یتوجب على جمیع الجمارك العربیة استخدام التقنیات الحدیثة في تحلیل المخاطر وإدارتھا

ً وتكییفھا وفقا  دارة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إتطویر القدرات الوطنیة في و الحتیاجات الدول               
ى الحدود الخارجیة لدول االتحاد كما تبرز أھمیة تنسیق السیاسات واإلجراءات الجمركیة عل. األعضاء

ً نیا  إلكترووتعزیز الشفافیة من خالل دفع تبادل المعلومات   بین جمارك الدول األعضاء.     

 الخطة التنفیذیة لالتحاد الجمركي العربي

أن إلى  اإلشارة تجدرفي تقدیم خارطة طریق واقعیة إلنشاء االتحاد الجمركي العربي،  البدءقبل 
، باستثناء النفط والموارد لعربي یقوم باألساس على المنشآت الصغیرة والمتوسطةا اإلنتاجيالنسیج 

ھیمنة شركات عامة عادة ما تكون إلى  ،في العدید من الدول العربیة ،زالت تخضع المنجمیة التي ما
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للغایة فتشغل حصة كبیرة معظم الدول العربیة،  القتصاداتت العمود الفقري آ. وتمثل ھذه المنشضخمة
التشغیل والتصدیر. في  ، كما تسھم مساھمة فعالةمن غیر القطاع النفطيالمتأتي الناتج المحلي اإلجمالي  من

نتیجة تراجع الطلب في األسواق التصدیریة التقلیدیة (آثار األزمة متعددة وتواجھ ھذه المؤسسات تحدیات 
إلى  الوصولمیة في الداخل والخارج، وصعوبة واشتداد المنافسة العال ،)2008 لعاماالقتصادیة العالمیة 

 وقد أظھرت اإلشكالیات التي صاحبت تنفیذ منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.و ،مصادر التمویل
وما ترتب عنھا من تعطل سالسل اإلنتاج والتجارة، أھمیة تطویر التكامل اإلقلیمي العربي  ،جائحة كورونا

ة واالستعداد ألزمات شبیھة قد تحصل في المستقبل. لذلك، وفي غیاب كآلیة لمواجھة آثار ھذه الجائح
في السیاسات االقتصادیة العربیة وتصور آلیات ناجعة للمحافظة على ھذا النسیج اإلنتاجي ھیكلي تغییر 

ال تزال مقتضیات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى،  استكمالعدم  ومعالجة أسبابوتدعیم قدراتھ 
مرحلي ومتدرج، یتضمن ثالث  نھج اتباع تستدعيیرة االتحاد الجمركي العربي عقبات كثیرة مس تعترض

 مراحل أساسیة یتوقف علیھا نجاح مساره. 

بین  االقتصاديللتكامل  والتشریعیة الالزمةتھیئة البیئة المؤسساتیة  على المرحلة األولىتقوم 
تتضمن  .برى، التي نصت علیھا قرارات القمم العربیةالدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الك

على الجمركي، ومنھا  بناء االتحادمرحلة  فيقبل الدخول  ال بد من معالجتھامسائل أساسیة  ھذه المرحلة
من أھم ھي متطلبات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى. وھذه المرحلة  استكمالوجھ الخصوص، 

الجمركي  االتحادإقامة  بما فیھاالمراحل الالحقة، ، ویتوقف علیھا نجاح العربي االقتصاديمراحل التكامل 
 ، وال سیما:مسائل أساسیة ینبغي حسمھا بشكل نھائي خالل ھذه المرحلةتبرز ، اإلطارالعربي. وفي ھذا 

مواصلة العمل على إزالة القیود غیر والتجاریة العربیة،  اإلجراءات وتنسیقتقریب  •
 ؛مركیةالج

 المفاوضات على قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع العربیة ذات المدخل األجنبي  استكمال •
 ؛ون عوائقبد العربیة الدول بینبما یسمح بتنقل ھذه السلع 

 ؛في المنطقة العربیة لالستثماررؤوس األموال العربیة  انتقالز یحفت •

 ؛والوقایة سیاسات الدعم واإلغراقوضع آلیة لتطبیق مقتضیات قواعد  •

المتبادل  واالعترافتطویر البنیة التحتیة للجودة وتدعیم إطار التعاون في مجال المواصفات  •
 .واالعتمادواإلشھاد بالمطابقة 

 ھي: خطواتاستراتیجیة تتكون من ست ولذلك ال بد من اعتماد 

المتبادل بالمواصفات وبشھادات المطابقة بین الدول العربیة وبعالمات الجودة  االعتراف •
 ؛المتبادل بالمواصفات وبعالمات الجودة لالعترافعربیة  اتفاقیةمن خالل التعجیل بوضع 

 ؛تأھیل وتطویر مخابر الفحص والتحلیل •
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المتبع  األسلوب حیثبینھا من  وتدعیم التقارب فیما العربیة في الدول االعتماد أجھزة تطویر •
ً العربیة وأیضا   التجارة اتفاقیات متطلبات یحقق بما في عملیات االعتماد  ؛العالمیة التجارة              

للتعاون العربي في مجال  مؤسساتیةكآلیة  لالعتمادعم جھود إرساء الجھاز العربي د •
 ؛االعتماد

 ؛توحید المواصفات والمقاییس وقواعد التقییم •

 ،في الدول العربیة الجمركیةالخدمات  علىتوحید ھیاكل ومسمیات الرسوم  استكمال •
 الواردات.  على وخاصة

وضع برنامج للتعاون الفني والتطویر المؤسساتي في الدول  ،     ً أخیرا   ،تتطلب المرحلة األولىو
ات المنافسة قانون وسیاسوالبنیة التحتیة للجودة والمواصفات والمقاییس، كشمل مجاالت أساسیة یالعربیة 

 المنافذ الجمركیة. وتأھیلوإرساء المؤسسات ذات الصلة، 

ّ   وترك ز  استكمال المفاوضات في العدید من  علىالمرحلة الثانیة من بناء االتحاد الجمركي العربي    
 زالت ما الذيحلحلة القضایا والمسائل المتعلقة بالبرنامج التنفیذي لالتحاد وال سیما  ،المجاالت األساسیة

الجمركي العربي  لالتحاداألساس القانوني  :القضایا ذات الصلةتتحفظ علیھ. ومن أھم  عربیة عدیدة دول
 ،ولتسھیل التفاوضالتنفیذیة.  والالئحةما یتعلق بالمرونة والتدرج،  يف الذي تطلب بعض التنقیح، خاصة

 خاصة  ،جمركیةالتجاریة والبیانات الللسلع وتطویر قواعد موحد اعتماد تصنیف وتبویب  ال بد من
 ،حجم المبادالت، وتوزیعھا الجغرافي، والرسوم الجمركیة المطبقة من الدول العربیةب في ما یتصل

لة حتتطلب ھذه المروالدول العربیة في منظمة التجارة العالمیة.  التزاماتوالرسوم المثبتة ضمن 
ً أیضا  التحضیریة   االقتصادیةعلى األنشطة  الموحدةالجمركیة اسات فنیة دقیقة حول تأثیر الرسوم در إعداد     

. ھذه اآلثاروكیفیة معالجة ، واألنشطة االقتصادیة اإلیرادات الجمركیة ، وال سیماللدول العربیة األعضاء
خارج إزاء الدول والتكتالت التجاریة تشمل ھذه المرحلة االتفاق على تحدید سیاسة تجاریة موحدة و

  .تلك الدول والتكتالت معالمبرمة التفاضلیة  كیفیة التعامل مع االتفاقیات التجاریةو االتحاد،

 ةأربع ، وذلك فيالجمركي العربي بنود االتحادتنفیذ وتسییر ل مخصصةالمرحلة الثالثة واألخیرة و
 ، ھي:مجاالت أساسیة

تعزیز القدرة التفاوضیة للحصول على أفضل  من أجلوضع السیاسة الجمركیة الموحدة  •
 ؛العالم دول بقیةالشروط مع 

وضع السیاسة التجاریة الموحدة بصفة ملزمة لكل الدول األعضاء للحد من تشابك وتشعب  •
 ؛والتعقیدات المرتبطة بھا االتفاقیات

دعت  إذاوآلیات التعویض والتضامن  تحدید قواعد تحصیل وتوزیع الرسوم الجمركیة •
 ؛الحاجة لذلك
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 أو التنفیذیة.  التطبیقیةإنشاء الجھاز الجمركي العربي الموحد وآلیاتھ  •

 ولتسریع المفاوضات وضمان أھم شروط النجاح، من الضروري التعمق في عدد من القضایا
 ،لذلكوتوافقي. و تشاركي لنھجإعطاء األولیة ، والجمركي العربي لالتحادالبرنامج التنفیذي ضمن الملحة 

 الجوانب األساسیة التالیة.  بعض إعادة النظر في ال بد من

لظروف الدول العربیة                          ً التدرج في التطبیق مراعاة  مبدأ  لشمولیجب الدفع نحو إیجاد صیغ ،    ً أوال  
مراعاة التزامات الدول  وكذلكالجمركي، االتحاد إلى  ھاانضماموتوقیت ومبدأ المرونة في متطلبات 

حین االتفاق على جمیع بنود إلى  على األقل في فترة انتقالیة محدودة ،األعضاء مع األطراف الخارجیة
تعدیل األقسام المتعلقة بالتنفیذ ضمن صیاغة المواد إلى  ذلك وإن دعاالسیاسة التجاریة العربیة الموحدة 

 الموحد والتعریفة الجمركیة العربیة الموحدة، حسب موضوع كل مادة.  القانون الجمركيبذات العالقة 

مفھوم التدرج عند صیاغة المواد الخاصة بتطبیق االتحاد والفترات  أن یظھر      ً ، مثال ،یمكنف
االنتقالیة، وتطبیق التعریفة الجمركیة في حین یمكن إدراج المرونة عند صیاغة المواد الخاصة بتوزیع 

بالنسبة والحصیلة الجمركیة والموارد المالیة لالتحاد وتعیین المراكز الجمركیة المؤھلة كنقطة دخول. 
أھم الشركاء التجاریین للدول العربیة ھم من فة الجمركیة الموحدة تجاه العالم الخارجي، وبما أن للتعری

أن تعكس التعریفة الجمركیة العربیة الموحدة ھذه الخاصیة على مستوى  نبغيخارج المنطقة العربیة، ی
والتجاریة  االقتصادیة تااللتزاما بما یراعيتصنیف السلع وتحدید مستویات التعریفات الخارجیة الموحدة 

للدول العربیة مع ھذه األطراف كآلیة أساسیة في تقلیص خطر وقوع صدمات ھیكلیة على اقتصادات 
ً ا  تقییم . ویستدعي ذلكالعدید من الدول العربیة ً ا  دقیق   من وھذا المجال.  يسكوا فاإل أنجزتھما  یستكمل  

بإدراجھا صراحة ضمن البرنامج  ،قانوني أساسعلى  األخذ بھذه المبادئمصلحة الدول العربیة كمجموعة 
ً ، بما یتیح للدول العربیة ھامشا  لالتحادالتنفیذي  لدفاع عن مصالحھا كمجموعة في امن التحرك و                               

على منظمة                       َ الجمركي العربي مستقبال   االتحادالمفاوضات مع األطراف الخارجیة وعند عرض ترتیبات 
 التجارة العالمیة.

الجمركي  لالتحادقضیة النصاب القانوني المطلوب لدخول البرنامج التنفیذي تستوجب وكذلك، 
ً العربي حیز التنفیذ اھتماما   ً خاصا                              في تجربة التكامل  ، وأھمیتھالجمركي االتحاد ضخامة مشروعل     ً نظرا   ،    

صیاغة نصوص تشجع على توسیع فرص انضمام دول عربیة أخرى  وضرورةالعربي  االقتصادي
دول    ّ ست  أن أخذ الواقع القائم باالعتبار، بما في ذلك نوعة لالتحاد. من المھم كذلك ذات اقتصادات مت

لتي االنقائص الذي تشوب ھذا االتحاد، وبالرغم من                  َ جمركي قائم فعلیا   اتحادعربیة ھي أعضاء في 
ً    وال بد أیضا  من . سكوا في تقاریر خاصةتطرقت لھا اإل الحرص على التناسق بین عناصر الخطة           

ً الجمركي العربي، وذلك بإعادة ترتیب األولویات وفقا   لالتحادتقبلیة المقترحة المس ً للمنھج المتبع إقلیمیا                                                                         
ً ودولیا   التجارة  ومنطقةالعربي  االقتصاديفي تحقیق التكامل وأولویات ومتطلبات الواقع الراھن للتكامل        

 الحرة العربیة الكبرى. 

االنضمام لالتحاد الجمركي  وشروط د أھلیةوضع معاییر موضوعیة تحد    ً أیضا  ضروري المن 
واإلجراءات السیاسات واإلجراءات المتعلقة بالتجارة  تقریبإلى  منھذه  االنضماممعاییر . وستدفع العربي
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والتشریعات یجب أن تكون القوانین  ،فولتحقیق ھذا الھد .االتحادبین الدول األعضاء في  الجمركیة
الوطنیة متوائمة مع مقتضیات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وال تتعارض مع أحكامھا  التجاریة

وأن تشریعات في مجال المنافسة متناسقة مع القواعد الدولیة ، وأن تكون التنفیذھا وال تعطلاألساسیة 
یر الوقائیة ضمن اإلغراق والدعم والتداب تمقتضیات اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة في مجاالتدرج 

 التشریعات الوطنیة. 

في مفاوضات االتحاد الجمركي العربي االلتزام الصریح  المشاركةكما یتوجب على الدول العربیة 
بتطبیق مبدأ المعاملة الوطنیة على السلع ذات المنشأ العربي في إطار المنطقة واالتحاد الجمركي العربي، 

المعمول بھا في  االمتیازاتتقل  وأال، االتحاداألعضاء في وعلى أصحاب األعمال من مواطني الدول 
وبمبدأ الدولة العضو في منظمة التجارة العالمیة فیما یتعلق بالمعاملة الوطنیة  التزاماتھذا المجال عن 

االلتزام بإزالة كافة العوائق واإلجراءات غیر  وینبغي على الدول األعضاءاألولى بالرعایة.  الدولة
التي تتعارض مع مقتضیات وأسس منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى التي تمثل العمود الجمركیة، 

من أھم  االستفادةمن األھمیة بمكان  ،سبقت اإلشارةاالتحاد الجمركي العربي. وكما  إلنجاحالفقري 
حققتھ من المتبع وبما  نھججمركیة سواء فیما یتعلق بال اتحاداتإقامة  التجارب الناجحة في العالم في

 من صعوبات، والحلول التي تم إتباعھا لتجاوزھا. اعترضھانجاحات وما 

من التصورات  مجموعةالجمركي العربي المقترح على  االتحاد إلطالقیعتمد المسار التنفیذي و
بالسیاسات التجاریة وآلیات المرونة والتضامن بین الدول األعضاء الكفیلة  المتعلقةأو المسارات الممكنة 

لتغییر اتجاه التجارة. وقد أثبتت معظم التجارب                ً ولیس فقط مصدرا   ،الثروة إلیجاد                      ً بجعل ھذا االتحاد مصدرا  
جمركیة على التجارة نشاء اتفاقیات إقلیمیة أو ثنائیة للتجارة التفاضلیة تقتصر على رفع القیود الإالعالمیة أن 

البینیة للدول األعضاء أو توحیدھا على الواردات من خارج المنطقة لن تكون مربحة لجمیع الدول 
 الدول العربیة مدعوة فإنالتقریر. ولمجابھة ھذه المخاطر، ، وذلك ألسباب عدیدة تطرق إلیھا ھذا األعضاء

النعكاسات ل على التصدياعات المتضررة اعتماد سیاسات إقلیمیة مصاحبة لمساعدة الدول والقطإلى 
     مصدر للفرص االقتصادیة والنمو. إلى  السلبیة في مرحلة أولى وتحویل االتحاد

وطنیة في أي دولة عربیة  عمل أي ورشات لم تخصصالجمركیة،  اتوبالرغم من أھمیة االتحاد
أي اجتماعات تخصصیة حول االتحاد  ترصدلم وبھذه المفاوضات.  وخیاراتھا للتقدممبادئ االتحاد  لمناقشة

الجمركي العربي على مستوى التجمعات االقتصادیة العربیة كدول اتفاقیة أغادیر، أو مجلس التعاون 
الخلیجي، أو دول اتحاد المغرب العربي، باستثناء األمانة العامة لجامعة الدول العربیة التي یبدو أنھا 

رصد أي نقاشات جدیة حول االتحاد الجمركي تلمناقشات. كما لم فیھ ھذه ا تجرىالجھاز الوحید الذي 
القطاع الخاص وغرف التجارة في الدول األعضاء یطرحھا على مستوى العربي والفرص والتحدیات التي 

بعكس االتفاقیات التجاریة مع تجمعات تجاریة أخرى التي استحوذت على حیز ھام من اھتمامات ھذه 
یمثل غیاب مثل ، والصین وغیرھا. واألمریكیة والوالیات المتحدة ا،أفریقیوبا، الغرف كالتجارة مع أورو

أھم أسباب عدم التقدم في حلحلة القضایا الفنیة األساسیة  أحدعلى مستوى الدول األعضاء  النقاشاتھذه 
صادیة المرتقبة ثار االقتتقییم اآلوالتعریفة الخارجیة الموحدة،  مثل تحدیدالمرتبطة بإقامة االتحاد الجمركي 

آلیات المرونة والسیاسات الداعمة وتجمیع وإعادة توزیع العائدات الجمركیة، وللسیناریوھات المطروحة، 
 یة على بعض االقتصادات العربیة والقطاعات اإلنتاجیة. بلتعظیم األرباح والحد من بعض اآلثار السل
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تقدیم مقترحات تنفیذیة لتسھیل كبیرة لملء ھذا الفراغ من خالل            ً سكوا جھودا  وقد بذلت اإل
 ،ملتقیات وورش عمل إقلیمیة ووطنیة في ما نظمتھ من للمناقشةالمفاوضات وتوفیر منابر تخصصیة 

 ،بالتعاون مع الوزارات المعنیة بالمفاوضات في الدول األعضاء والھیئات اإلقلیمیة العربیة ذات الصلة
دماج فعلي لمفاوضات االتحاد إوبالرغم من ھذه المحاوالت وفي غیاب  ،تتقدمھا جامعة الدول العربیة. لكن

تبقى النتائج  العربیة،الجمركي العربي في أولویات التصورات المستقبلیة للسیاسات االقتصادیة والتجاریة 
القرار.  صانعيعن تطلعات شعوب المنطقة واھتمامات  وبعیدةالمرجوة من ھذه المفاوضات محدودة 

االتحاد الجمركي العربي تعتمد على أھم  إلطالقاقتراح تصورات تطبیقیة إلى  ى ھذا التقریرذلك یسعول
. وقد 2016 عاممخرجات مشروع تسھیل مفاوضات االتحاد الجمركي العربي الذي أطلقتھ االسكوا منذ 

لتغییر الممكنة  ةالمرون تراعي عوامل ،ھذه المسارات التنفیذیة بصورة متكاملة وضعت التصورات حول
على األقل فیما یتعلق بالتجارة  ،عربیة موحدة ةیتجارسیاسة إلى  االنتقالالتعریفات الجمركیة الوطنیة و

ً حالیا   لدیھاالخارجیة مع الدول التي لیست  تقییم  أجرياتفاقیات تجارة تفاضلیة مع بقیة دول العالم. كما       
التجارة في  تیسیرسیاسات  كفاءةالل تحلیل االتحاد العربي من خ إلطالقمدى استعداد الدول العربیة ل

 في متابعة تطبیق االتحاد وتسھیل نجاحھ بصفة خاصة.  الوطنیةالجمارك  وكفاءةالمنطقة بصفة عامة 

اإلجراءات الخاصة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى واالعداد إلطالق إلى  باإلضافة
المقترحة في ھذا التقریر التنفیذیة للتكامل االقتصادي العربي  االستراتیجیةاالتحاد الجمركي العربي، تشمل 

، ةقویة ومتنوع تبني مداخل جدیدة تنفذ بالتوازي مع التحریر التجاري، وتركز على إنشاء بنى إنتاجیة
ورؤوس األموال بین الدول العربیة  العمالتسھیل انتقال وإقامة البنى األساسیة والمؤسسیة الداعمة، و

 .تصحیح بعض السیاسات االقتصادیة الكلیة والقطاعیة العربیة نحو مزید من التقاربإلى  إضافة

                      ً لن یكون بحد ذاتھ كافیا   ،صادیةاالقت رغم فوائده ،قیام االتحاد الجمركيفان  ،وكما أشار التقریر
عتماد ا في المنطقة العربیةالقرار االقتصادي  صانعيلذلك على  .العربیةالدول معظم  تطلعاتلتحقیق 
ً         أكثر تقد ما  وفعالیة آلیات  بلوغ مراحل أرقى من العمل على ب تكامل االقتصادي العربيلدعم وتسھیل ال       ّ   

االستثمار ضمن حریة السوق العربیة الموحدة التي ت إقامة ة أوالعربی ةاالقتصادیوحدة الكتحقیق التكامل 
الثروة من خالل تطویر مشاركة  إیجادوالتنقل والتجارة في بیئة تنافسیة عادلة ومشجعة قادرة على 

 االقتصادیات العربیة في سالسل القیمة العالمیة.
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 على القانون الجمركي العربي الموحد التحفظات  -األول المرفق

التي تنص على  85المادة  على بشكل خاص الدول العربیة على القانون الجمركي العربي الموحد تحفظات تز  ّ رك  
الدائرة الجمركیة معاملة البضائع األجنبیة حتى ولو اشتملت على مواد إلى  معاملة "البضائع الخارجة من المناطق الحرة

، 85المادة إلى  . باإلضافةالمناطق الحرة"إلى  قبل إدخالھالیھا الضرائب الجمركیة عدفع أولیة محلیة أو من أصناف سبق 
للتعریفة الجمركیة العربیة األسواق الداخلیة إلى  والمتجھةمن المناطق الحرة متأتیة خضاع" البضائع الإعلى  15المادة تنص 

المعاملة التفضیلیة المعمول بھا في ب. وبموجب ھذه المواد، لن تتمتع منتجات المناطق الحرة "النافذة في تاریخ خروجھا
  .بعض الدول األعضاء إلیھال في حال مراجعتھا وھو ما تسعى إ إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

 على التالي: المغربحفظ ینص تو

بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد والئحتھ التنفیذیة ومذكرتھ  بخصوص تحفظ المملكة المغربیة: المتعلق "
اإلیضاحیة: " تؤكد المملكة المغربیة على تحفظھا السابق المسجل على مشروع القانون الجمركي العربي الموحد والئحتھ 

، كما تؤكد على إدراج تحفظھا الخاص بالباب الثالث عشر من مشروع القانون والمتعلق (87)ادة التنفیذیة والمتعلق بالم
 17-16للجنة القانون الجمركي العربي الموحد (القاھرة:  33بالقضایا الجمركة وفق الصیغة المدونة في تقریر االجتماع 

 ) وذلك على الشكل التالي: 2019أبریل نیسان/

وعلى ضرورة  ،ةیالمتعلق بالقضایا الجمرك (13)یة على تحفظھا على الباب الثالث عشر توكد المملكة المغرب •
ستثناء المقتضیات المتعلقة بالمنازعات من قاعدة التوحید، العتبارات عدة منھا كون القانون الزجري ا

ً وأیضا   ،عربیة(العقوبات) الجمركي جزء من البناء القانوني الوطني الذي لم یوحد بعد على مستوى الدول ال       
مما یفسر كون معظم االتحادات الجمركیة  ،المالیة لكل بلدو التوجھات االقتصادیةو لتباین المعطیات        ً اعتبارا  

في العالم تقتصر في تشریعاتھا الجمركیة الموحدة على الجوانب الجبائیة والمسطرة (اإلجرائیة) دون أن 
 ؛تشمل المجال الزجري

من مشروع الالئحة التنفیذیة.  كما تتحفظ على  (11)"كما تؤكد المملكة المغربیة على تحفظھا بشأن المادة  •
وتؤكد على  ،من مشروع القانون ضمن الباب الثامن الخاص باإلعفاءات (100)فقرة (ب) للمادة  إضافة

 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد.  (33)            ً                                  موقفھا سابقا  بخصوص الموضوع، ضمن تقریر االجتماع 
فظھا على وبخصوص مشروع دلیل اإلجراءات الجمركیة العربي الموحد، تؤكد المملكة المغربیة على تح •

 (87)تحفظ على المادة المع                                      ً داع في المناطق واألسواق الحرة، تماشیا  یالخاص باإل 0304من البند  4الضابط 
 (4)من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، وتؤكد على إدراج تحفظ الجانب المغربي على الضابط 

ة، یل المؤقت للسیارات السیاحیة األجنبمن دلیل اإلجراءات الجمركیة والخاص باإلدخا 030101من البند 
من الالئحة التنفیذیة لمشروع القانون.  (11)وذلك تماشیا مع تحفظ الجانب المغربي المسجل على المادة 

 وتؤكد على إدراج ھذا التحفظ كذلك ضمن نص مشروع دلیل اإلجراءات الجمركیة العربي الموحد. 

 التالي:النحو على  فظاتھا، فكانت تحالعربیة المتحدة اإلماراتأما و

في مشروع القانون الجمركي العربي  (87)تؤكد دولة اإلمارات العربیة المتحدة على تحفظھا على المادة  •
 .ةالموحد والئحتھ التنفیذیة بشأن معاملة منتجات المناطق الحر
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 نتائج مؤشر كفاءة الخدمات الجمركیة  -نيالثا المرفق

 2018، كفاءة العملیات اللوجستیة ومكوناتھ في العالممؤشر   1-2رفق مالجدول 

 البلد/المنطقة

إجمالي 
نقاط 
 للجمارك المؤشر

البنیة 
 التحتیة

الشحنات 
 الدولیة

الكفاءة 
 اللوجستیة

التتبع 
 التوقیت والتعقب

 4.39 4.24 4.31 3.86 4.37 4.09 4.20 ألمانیا

 3.65 3.27 3.21 3.14 3.13 3.04 3.24 أوروبا وآسیا الوسطى

 3.49 3.18 3.13 3.03 3.05 3.01 3.15 شرق آسیا والمحیط الھادئ

 3.19 2.79 2.68 2.73 2.76 2.54 2.78 اأفریقیالشرق األوسط وشمال 

 3.05 2.68 2.59 2.69 2.47 2.47 2.66 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي

 2.9 2.56 2.45 2.48 2.33 2.32 2.51 جنوب آسیا

 2.77 2.5 2.39 2.52 2.20 2.27 2.45 ا جنوب الصحراءأفریقی

 ).2018تموز/یولیو  24(اطلع علیھ في  https://www.albankaldawli.org: البنك الدولي، المصدر
والجمھوریة العربیة السوریة  ثالث دول عربیة نتیجة للنزاعات المسلحة، وھي لیبیا 2018 في عامال یشمل التقییم الصادر : مالحظة

في منطقة التجارة الحرة  دولة عضو 18دولة من بین  14ا یضم فقط أفریقیلذلك فان مؤشر منطقة الشرق األوسط وشمال  ،الیمنو
 العربیة الكبرى.

 بین الدول العربیة األعضاء  فوارق كبیرةالحظ تك، المتعلقة بكفاءة الجمار بالتعمق في المؤشرات الوطنیة
فمن خالل مقارنة مؤشر كفاءة الخدمات . قلیمیة أخرىإفي منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى مقارنة بدول وتجمعات 

الدول أن العدید من  یتبین، )2018، 2016، 2014، 2012(صدارات سابقة إ ةبالمتوسط البسیط ألربع 2018 عامالجمركیة ل
شھدت معظم الدول العربیة األعضاء في منطقة و .في المؤشر المجمع لكفاءة الخدمات الجمركیة                    ً العربیة شھدت تراجعا  

األردن والبحرین وتونس السودان والجزائر  وھذه الدول ھي: ،في الترتیب الدولي                                    ً التجارة الحرة العربیة الكبرى تراجعا  
أن تراجع ھاتین الدولتین  مع العربیة المتحدة ماراتوحتى قطر واإل ،والمملكة العربیة السعودیةولبنان ومصر والمغرب 

أما العراق والكویت وسلطنة عمان فقد شھدت . في مستوى كفاءة الخدمات الجمركیة       ً حقیقیا                 ً وال یعكس تدھورا              ً یعتبر طفیفا  
تبرز ثالث دول خلیجیة في قائمة الدول العربیة التي تتمیز ). وبصفة عامة، 2-2المرفق  جدولفي تصنیفھا الدولي (      ً تحسنا  

وباستخدام المتوسط البسیط،  . مان وقطر ُ ع  و العربیة المتحدة ماراتاإل :وھي ،بأعلى مستویات الكفاءة في الخدمات الجمركیة
 ةلعربیة الكبرى مع ثالثمقارنة مستویات كفاءة الخدمات الجمركیة للدول العربیة األعضاء في منطقة التجارة الحرة ا جرت

ا. ویظھر أفریقیوتجمع التجارة لجنوب أمریكا والتجمع االقتصادي لدول شرق  ،االتحاد األوروبي :وھي ،اتحادات جمركیة
ا وشرق الصحراء لكنھا أفریقیأن المنطقة العربیة تعتبر أكثر كفاءة من االتحادات الجمركیة لجنوب  2-2المرفق  جدول

 .أنجح اتحاد جمركي في العالم وھوتبقى في مستویات منخفضة مقارنة باالتحاد األوروبي 

  

https://www.albankaldawli.org/
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 ة تطور مؤشرات كفاءة العملیات اللوجستیة والخدمات الجمركیة للدول العربی 2-2المرفق  جدول
 2018، تجمعات اقتصادیة أخرىلو

 2018مؤشر كفاءة العملیات اللوجستیة والخدمات الجمركیة الدولیة لعام  

أعضاء منطقة التجارة الحرة 
 العربیة الكبرى

مؤشر كفاءة 
العملیات 
 اللوجستیة

الترتیب حسب مؤشر 
كفاءة العملیات 

 اللوجستیة
مؤشر الخدمات 

 الجمركیة
كفاءة الترتیب حسب 

 الخدمات الجمركیة
 15 3.63 11 3.96 اإلمارات العربیة المتحدة

 38 3.00 30 3.47 قطر

 44 2.78 43 3.20 ُ    ع مان

 66 2.66 55 3.01 المملكة العربیة السعودیة

 63 2.67 59 2.93 البحرین

 56 2.73 63 2.86 الكویت

 77 2.60 67 2.82 مصر

 106 2.38 79 2.72 لبنان

 88 2.49 84 2.69 األردن

 107 2.38 105 2.57 تونس

 115 2.33 109 2.54 المغرب

 138 2.13 117 2.45 الجزائر

 136 2.14 121 2.43 السودان

 153 1.84 147 2.18 العراق

 متوسطات بسیطة االتحادات الجمركیة
 86 2.56 78 2.84 منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

 102 2.35 84 2.71 التجارة لجنوب أمریكاتجمع 

 28 3.35 29 3.54 االتحاد األوروبي

 92 2.40 96 2.61 اأفریقیالتجمع االقتصادي لشرق 

 The Logistics Performance Index and( .اللوجستیات كفاءةلمؤشر  بیانات البنك الدوليإلى         ً استنادا  ین : حسابات المؤلفالمصدر
Its Indicators, 2018, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf(. 

مع       ً موسعا       ً مسحا   ،كفاءة الخدمات الجمركیة مؤشرإلى  باإلضافة ،العملیات اللوجستیةتقریر كفاءة مؤشر یتضمن 
 .لتقییم كفاءة الجمارك مھمضافي إمصدر  وھو ،المتعاملین التجاریین في الداخل لتقییم مدى رضاھم عن الخدمات الجمركیة

 مائةفي ال 27أن  2-3رفق مال جدولالعربیة األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، یبرز  الدولإلى  وبالنسبة
 في دول االتحاد األوروبي في المائة 65مقارنة بنسبة  ،عبروا عن رضاھم عن الخدمات الجمركیة المجیبینفقط من 

ویفید المسح . في التجمع االقتصادي لدول شرق آسیافي المائة  30في تجمع التجارة لدول أمریكا الجنوبیة و في المائة 10و
الجوانب المرتبطة بالبنیة التحتیة لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والبنیة التحتیة  عن         ً             ھناك رضا ، بصورة عامة، بأن

 .إجراءات التخلیص والتفتیش قبل الشحن          ً    ، وعدم رضا  عن للتجارة والنقل

  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf
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 (بالنسبة المئویة) نتائج مسح كفاءة الخدمات الجمركیة على المستوى المحلي  2-3رفق مال جدول
 GAFTA MERCOSUR EU CU EAC الفرعیةالفئة  الفئة

 االتصاالت وتقنیة المعلومات (منخفضة نوعیة البنیة التحتیة
 20 5 29 7           ً منخفضة جدا )إلى 

 لى مرتفعةإ(مرتفعة ھیئات الجمارك  كفاءة وجودة الخدمات
 30 65 10 27    ً جدا )

(مرتفعة  لوكاالت التفتیشلمعاییر دة اجو ت لخدمادة اجوكفاءة و
 33 58 29 29 ) ً ا  مرتفعة جدلى إ

     ً دائما  إلى        ً(غالبا اردات لوورفع اتخلیص  تلعملیاكفاءة ا
ً تقریبا )        41 29 80 27 

ً تخلیص ورفع الصادرات (غالبا   تلعملیاكفاءة ا إلى                            
ً دائما  تقریبا )        ً      49 46 80 33 

ً الشفافیة في التخلیص الجمركي (غالبا   كفاءة العملیات                                    
 63 74 15 47      ً       ً دائما  تقریبا )إلى 

الشفافیة في خدمات وكاالت الحدود  كفاءة العملیات
ً دائما  تقریبا  إلى              ً األخرى (غالبا          ً     ( 31 14 69 30 

 كفاءة العملیات
توفیر المعلومات الكافیة في الوقت 

ً المناسب عن التغییرات التنظیمیة (غالبا                                         
      ً       ً دائما  تقریبا )إلى 

33 21 62 27 

 كفاءة العملیات
الجمركي السریع للمتعاملین التخلیص 

ً ا  ذوي مستویات امتثال عالیة (غالب إلى   
ً دائما  تقریبا )        ً      

31 36 64 20 

تقریبا إلى  التفتیش قبل الشحن (غالبا أھم مصادر التأخیر 
 18 4 32 22 دائما)

التغیرات في البیئة 
 2015اللوجستیة منذ عام 

 إجراءات التخلیص الجمركي (تحسن
 60 53 41 33 كبیر)تحسن إلى 

التغیرات في البیئة 
 2015اللوجستیة منذ عام 

إجراءات التخلیص الرسمیة األخرى 
 73 43 35 26 تحسن كبیر)إلى  (تحسن

التغیرات في البیئة 
 2015اللوجستیة منذ عام 

إلى  البنیة التحتیة للتجارة والنقل (تحسن
 40 49 29 45 تحسن كبیر)

التغیرات في البیئة 
 2015اللوجستیة منذ عام 

البنیة التحتیة لالتصاالت وتكنولوجیا 
 43 70 34 54 تحسن كبیر)إلى  المعلومات (تحسن

التغیرات في البیئة 
 2015اللوجستیة منذ عام 

إلى  تحسن( طلب مدفوعات غیر قانونیة
 70 37 30 26 تحسن كبیر)

 2015التطورات منذ عام 
في الخدمات  تھدیدات األمن االفتراضي

اللوجستیة (انخفضت أو انخفضت 
 ) ً ا  كثیر

4 9 4 31 

 2015التطورات منذ عام 
استعداد الشركات للتعامل مع التھدیدات 

انخفضت أو انخفضت ( االفتراضیة
 ) ً ا  كثیر

5 7 1 24 

 The Logistics Performance Index and( .لمؤشر كفاءة اللوجستیات إلى بیانات البنك الدولي           ً ین استنادا  : حسابات المؤلفالمصدر
Its Indicators, 2018, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf(. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf
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لتیسیر التجارة بین الدول األعضاء  تبذلھاالتي  الجھودفي إطار أعدت األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، 
على  ، ووزعتھلتقییم مستوى تأھیل وكفاءة المنافذ الجمركیة العربیة         ً استبیانا  عداد إلطالق االتحاد الجمركي العربي، واإل

التكنولوجیا والبنیة التحتیة، والموارد البشریة،  :ھي ،مجاالت أساسیة ةشمل االستبیان أربعو. مسؤولي الجمارك العربیة
دولة عضو  18 أصلعربیة من دول  10واألمن. وقد وردت الردود على االستبیان من  ،وتطبیق المعاییر الدولیة للسالمة

 االلتزام بمفاوضات االتحاد الجمركي العربي.                          ً    ، ما یمثل، بحد ذاتھ، ضعفا  في في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
 العربیة المتحدةاإلمارات سجلت فیما  ،الخدمات الجمركیة أقل مستویات الرضا عن كفاءة قرالعاوت یولکمن ا           ٌّ وقد سجل كل  

 ). 4-2رفق مال جدول(المستویات أعلى  وقطر

 المنافذ الجمركیة العربیة فاعلیةنتائج االستبیان حول   4-2جدول المرفق 
 

سؤال  رقم
 

 ُ ع  
مان

 

المملكة العربیة 
السعودیة

 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
السودان 
 

قطر
 

البحرین الند
طیران البحرین 

 

البحرین بحر
 

س
تون

العراق 
الكویت 
المغرب 
متوسط  

المنطقة 
 العربیة

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3 2.67 

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2.58 

 2.92 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الموارد البشریة

 2.25 2 2 0 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 السیرورات

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

5 3 3 3 1 3 0 3 3 3 0 3 3 2.33 

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

6 3 3 3 2 3 0 0 0 2 0 2 3 1.75 

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

7 2 3 3 0 3 3 3 3 3 0 2 3 2.33 

 2.58 3 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 السیرورات

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2.75 

معاییر السالمة 
 واألمن الدولیة

10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2.67 

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

11 3 0 3 2 3 2 3 3 2 0 2 3 2.17 

 2.33 3 3 2 2 1 2 3 3 0 3 3 3 12 السیرورات

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

13 2 3 3 2 3 2 0 0 3 2 2 3 2.08 

 2.67 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 14 السیرورات

التكنولوجیا والبنیة 
 التحتیة

15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 2 3 2.58 

 ؛2= ؛ متوسطة 3= مرتفع 
؛ غیر منتھي 1=منخفض 

 =0 

2.73 2.80 3.00 2.00 3.00 2.47 2.47 2.40 2.67 0.73 2.13 2.93  

 ).(غیر منشور 2019االتحاد الجمركي العربي،  إلطالقاستعداد الجمارك العربیة نتائج مسح تحلیل االسكوا ل: لمصدرا



-87- 

توصیات  وضعاستخالص النتائج أو  توخي الحیطة قبلوبالرغم من أھمیة ھذا االستبیان، یبقى من الضروري 
، اقتصار      ً ثانیا  . التقییمات الواردةن من التثبت من                       ِّ ، غیاب معاییر كمیة تمك      ً أوال  . لثالثة أسباب أساسیةباالستناد إلیھ، وذلك 

،      ً ثالثا  . من عملیة تقییم شاملة وذات مصداقیة للخدمات الجمركیة      ً بسیطا                                                   ً عملیة التقییم على المصادر الرسمیة التي تمثل جزءا  
لذلك ومن منطلق علمي وتطبیقي بحت، . من الجمارك العربیة في المائة 55ما یمثل  ،دول فقط 10اقتصار الردود على 

توجب تطویر ھذا االستبیان لیتالءم مع القضایا المرتبطة بإطالق االتحاد الجمركي العربي والتغییرات التي یستوجب ی
قترح التركیز على الجوانب الفنیة حتى یصبح االستبیان       ُ ذلك، ی  إلى  باإلضافة. ادخالھا لتحسین كفاءة الخدمات الجمركیة

كما یتوجب تصور . تناقض مع التقییمات المختصة للبنك الدولي ومنتدى دافوسلل           ً ولیس مصدرا   ،اتللمعلوم       ً اضافیا        ً مصدرا  
 . ن منھاون األساسیوالمستفیدھم بنود في االستبیان تسمح للمعاملین التجاریین من تقییم كفاءة الخدمات الجمركیة بما أنھم 
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 الجمركیةأھم التجارب الدولیة في إقامة االتحادات   -الثالثالمرفق 

في تصور الحلول أو مسارات      ً ھاما        ً مصدرا  االستئناس بالتجارب العالمیة في االتفاقیات التجاریة التفاضلیة مثل ی
استنباط السیناریوھات التطبیقیة األمثل لالتفاقیات من مساعدة في ھذه التجارب لما توفره  ،أي مفاوضات تجاریة مماثلة

وفي ھذا اإلطار، ولتسھیل مفاوضات االتحاد الجمركي العربي، ھا قبل تنفیذھا الفعلي. تقییمواقعي لالجدیدة ومصدر التجاریة 
 ،المسارات التي یمكن اعتمادھا تحدیدفي      ً ھاما        ً مصدرا  االتحادات الجمركیة إقامة تحلیل وتقییم التجارب العالمیة في یمثل 

التحادات ا حولالعالمیة في التفاوض ستعرض ما یلي أھم التجارب یالتضامن. ووالتعویض أو المرونة آلیات  ذلك بما في
  مع التركیز على المشاكل التي اعترضت تطبیقھا والحلول التي تم اتخاذھا.  ،الجمركیة

 (WAEMU)ا یأفریقاالتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب 

توحید   ُ ِ َّ أ ق ر  ا، أفریقیالتحاد االقتصادي والنقدي لدول غربي االخاصة بإنشاء  1994 عاممعاھدة إلى         ً استنادا  
وألن . )1999-1997(خالل فترة ثالث سنوات   ً ا  المطبقة على الواردات من بقیة دول العالم تدریجیالتعریفات الجمركیة 

ا، كانت االختالفات في التعریفات أفریقیالمجموعة االقتصادیة لغرب      ً         أیضا  أعضاء فيجمیع الدول األعضاء في االتحاد ھي 
دة التي دخلت حی ز التنفیذ  ،   ً أصال   قلیلةالجمركیة بین الدول األعضاء  ّ                ّ          ما سھ ل المفاوضات بشأن التعریفة الجمركیة الموح                                          ّ     

فیما یتعلق بالدولتین المتبقیین، وھما مالي دول. أما  8من أصل  6 وفيفي مرحلة أولى  2000 دیسمبر/في كانون األول
  .2003ا التعریفات الخارجیة الموحدة مطلع عام توغینیا بیساو، فقد اعتمد

 ؛في المائة 10و ؛في المائة 5و ؛صفر في المائة :وھي ،للتعریفة الخارجیة الموحدةأربعة مستویات  اعتمدتو
 ،حسب قائمة محددة السلع األساسیة واالجتماعیةالخارجیة الموحدة على طبق المستوى األول من التعریفة ی. وفي المائة 20و
 والمستوى الرابع ،السلع االستثماریة والوسیطة ، والمستوى الثالث علىاألولیةعلى الواردات من السلع  المستوى الثانيو

 على بقیة السلع االستھالكیة. 

  .من األھداف مجموعةلتحقیق والقوائم السلعیة التي تخضع لھا اعتماد ھذه النسب  بأن بنود االتفاقیة وتفید
 وھي التالیة:

 ؛تبسیط الرسوم الجمركیة والحد من تشعبھا كآلیة لتبسیط النظام الضریبي في الدول األعضاء •
 ؛العالمیة دعم انفتاح اقتصادات الدول األعضاء على االقتصاد العالمي وتطویر ارتباطھا بسالسل القیمة •
 دعم تعویض الحمایة الجمركیة على المنتجات المحلیة بمستویات ضریبیة منخفضة على عناصر اإلنتاج ل •

 ؛ق العالمیةالقدرات التنافسیة في األسواأو دفع 
 ؛الحد من تحویل التجارة والتكالیف االقتصادیة المرتبطة بھا •
 ؛تطویر سالسل قیمة إقلیمیة بین دول االتحاد •
 ؛دلدفع التنافسیة داخل االتحا یاسات االقتصادیة الكلیة والقطاعیةتقریب الس •
كة تعتمد على سیاسة تجاریة موحدة وحریة تنقل السلع والخدمات ورؤوس األموال تأسیس سوق مشتر •

 ؛واألشخاص
 العمل على توحید التشریعات المرتبطة بالتجارة والتنافسیة. •

 واستعرضت ،تطبیق االتحاد الجمركيعلى حول اآلثار المترتبة أولى  ةتقییمی مفوضیة االتحاد دراسة أعدتوقد 
وتبین من الدراسة . 2005 في عامفي مالي وزاري للدول األعضاء عقد  في مؤتمروالتوصیات المنبثقة عنھا  النتائجأھم 

للدول اإلیرادات الجمركیة ، لم تسجل أنھ، ورغم اعتماد الدول األعضاء لتعریفات موحدة أعلى من تعریفاتھا الوطنیة السابقة
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ً انخفاضا  األعضاء  على  االنفتاحنمو الواردات المتأتي من زیادة لنتیجة  السابقة، وذلكالدراسات  على غرار المتوقع في        
في  في المائة 40بعدما كانت تتجاوز  في المائة 20تعریفة مطبقة من دول االتحاد أقصى االقتصاد العالمي حیث أصبحت 

للدول األعضاء  اإلجمالي في الناتج المحلي       ً ملحوظا        ً تحسنا  األولى أظھرت الدراسة التقییمیة كما  عدد من الدول األعضاء.
أن ھذه األرباح االقتصادیة بوبالرغم من أھمیة ھذه االتفاقیة، اال أنھ من الصعب الجزم في نسب البطالة والفقر.         ً وتراجعا  

ومن أھمھا  ،لبعض العیوب التي تشوب الھیكل المعتمد في التعریفة الخارجیة                ً ة لالتفاقیة نظرا  واالجتماعیة ھي نتیجة مباشر
 العبء الضریبي على السلع األولیة واالستثماریة.  

ھور صعوبات اقتصادیة ملموسة ظتسمح االتفاقیة للدول األعضاء بتعلیق العمل ببعض بنود االتفاقیة في حال و
الدول األعضاء بشرط مصادقة جمیع  ، ولكنوقائيالحمایة الجمركیة كإجراء ن خالل زیادة ، وذلك مفي بعض القطاعات

 بعدم فقدانللدول األعضاء  بمثابة ضمانةالمعتمدة في االتفاقیة  آلیات المرونةفكانت مقنع. طلب رسمي بعد تقدیم  ذلكعلى 
 جم عن التطبیق الكامل لالتحاد الجمركي. قد تنخسائر اقتصادیة أو اجتماعیة صالحیاتھا الوطنیة في مجابھة أي 

 (ECOWAS)ا أفریقیالمجموعة االقتصادیة لدول غربي 

االتفاق على ھیكل ، وبعد ذلك جرى 1975 مایو/یارأ 28 تأسس اتحاد "ایكوواس" بموجب اتفاقیة الغوس في
رؤساء دول من طرف  2001 أكتوبر/في تشرین األول ةالخمس عشر اأفریقیالتعریفة الخارجیة الموحدة لدول غربي 

صفر في المائة على قائمة أولى من  :ھي ،تمستویا ةمسالتعریفة الخارجیة الموحدة خ تشملاألعضاء. ودول الوحكومات 
قائمة تتكون من على  في المائة 10 ؛المواد الخام والمنتجات الرأسمالیةثانیة تشمل  ةمعلى قائ في المائة 5 ؛السلع األساسیة
قائمة من السلع تتطلب  على في المائة 35 ؛                   ّ          السلع النھائیة المعد ة لالستھالكقائمة تشمل على  في المائة 20 ؛السلع الوسیطة

وھي تعرف بقائمة السلع ذات الصبغة التنمویة  ،المحافظة على مستویات حمائیة عالیة لتطویر القدرات اإلنتاجیة المحلیة
 أو الحساسة. 

البند الثاني یسمح و. 2005ینایر /في كانون الثانيالفعلي                   ّ         الموحدة لالتحاد حی ز التنفیذالخارجیة ودخلت التعریفة 
دم تطبیق بع 2013 سبتمبر/أیلول 30في  المعتمدقواعد التدابیر الحمائیة التكمیلیة التحاد "ایكوواس" من لمادة الثانیة من ا

ة الخارجیة الموحدة لمجابھة بعض التحدیات أو اآلثار السلبیة على اقتصادات الدول األعضاء على أال یتجاوز فالتعری
یبلغ عددھا للسلع التي  (tarif lines)في المائة من مجموع الخطوط الجمركیة  3مستوى االنحراف أو عدم االلتزام 

التعریفة الجمركیة الموحدة ھیكل مع التدریجي  التكیفمرونة إضافیة في لدول األعضاء ل تتیح ھذه القواعد. كما 5,899
على  ،تمویل موازناتھا علىء على قدرة الدول األعضا رتجاوز انخفاض اإلیرادات الجمركیة مستویات قد تؤثفي حال 

. وتھدف ھذه القواعد 2019و 2015سنوات بین عامي  5أال تتجاوز الفترة الزمنیة لتطبیق ھذه التدابیر االستثنائیة 
، الحفاظ على صحة السكانمن األھداف التنمویة للدول األعضاء یمكن تلخیصھا في مجموعة تحقیق إلى  االستثنائیة

الحفاظ على االیرادات الجمركیة كمصدر ، وطویر الصناعة المحلیة عبر زیادة القیمة المضافةت، والحفاظ على البیئةو
 للدول األعضاء.  مھم لإلیرادات المالیة

وبالرغم من ھذه المرونة في تطبیق قواعد االتحاد الجمركي، سجلت الدول األعضاء العدید من اآلثار السلبیة 
 لدولبعض ا في واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة مستوى انخفاضوال سیما والعوائق خالل السنوات األولى من مسار االتحاد 

وطنیة في متابعة وتسھیل تطبیق االتفاقیة، ال ات المؤسساتقدرن ، وعدم تحسالبینیة التجارة حجم انخفاض، واألعضاء
 . العامة لإلیرادات كمصدر الجمركیة االیرادات على األعضاء الدول اعتمادوتواصل 

ل، والتكام التعاون تعزیزا ومن أھمھا أفریقیانشاء االتحاد الجمركي لدول غرب  منوبالرغم من األھداف المعلنة 
إقلیمیة، وبالتالي  تللدول وتدعیمھ عبر تطویر صناعا االستقرار االقتصادي على الحفظ، وللسكان شةالمعی مستویاتورفع 

طبیعة اآلثار  بشأن، یبقى من المبكر الجزم فریقية من خالل بناء نواة إقلیمیة للتكامل األفریقیاأل القارة تنمیة في المساھمة
 لكن یبقى ھذاضعف الحیز المالي للدول األعضاء، إلى  رجعیاالقتصادیة لالتحاد. كما أن غیاب أدوات تضامن حقیقیة 

بآلیات جدیدة وھامة للتقلیل من التحدیات واالستفادة من الفرص التنمویة الجدیدة. وفي ھذا  الدعمویتطلب  ،              ً المشروع ریادیا  

https://www.ecowas.int/
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االستقرار  وتعزیزللحد من النزاعات  1990 في عام أنشئت ةوأمنی ةتدعیم االتحاد بذراع سیاسیإلى  الصدد تجدر اإلشارة
 .نشاء قوة خاصة للتعامل مع االضطرابات والنزاعات في الدول األعضاءإوذلك من خالل  ،السیاسي

 (EAC)ا أفریقیمجموعة شرق 

 يودخل حیز التنفیذ الفعل ،2004 عامفي ا أفریقیاالتحاد الجمركي لمجموعة شرق الخاص بإنشاء البروتوكول وقع 
وافقت الدول ، تنفیذ البروتوكولمنذ البدء في وت. سنواخمس لانتقالیة  وعلى مدة 2005 ینایر/كانون الثانيفي األول من 

الرسوم على البضائع من وإلى أوغندا  لغاءإ تقرركما على تجارتھا البینیة.  التجاریةلغاء جمیع الرسوم إ علىاألعضاء 
لمحافظة على العالقات التجاریة القدیمة او ،من جھة                                    ً توسیع الفضاء الجمركي الموحد تدریجیا  إلى  السعي إطارا في وتانزانی

أوغندا وتانزانیا وكل من  كینیاالمتبادلة بین البضائع  صنفت. وقد من جھة أخرى أوغندا وتانزانیاوالمتینة بین كینیا وكل من 
جموعة المو ؛                                        ّ                                        تشمل المجموعة (أ) البضائع التي تتمتع بحری ة التنقل وتكون معفاة من الرسوم الجمركیة، مجموعتین ضمن

 القادمة. الخمس سنوات ى ال                  ُ                                           ُ           ً       (ب) البضائع التي ی فرض علیھا التعریفة الجمركیة الحالیة التي ست لغى تدریجیا  على مد

العدید من الدول  معتمدة لدىوأدخلت التعریفة الخارجیة الموحدة تغییرات ھامة على الحمایة الجمركیة التي كانت 
       ً ملموسا                                      ً شھدت معظم التعریفات الوطنیة انخفاضا  ، یكل المبسط للتعریفة الموحدةالھإلى  فباإلضافة قبل االتحاد. ءاألعضا
، وتمثل في المائة 25و 10و صفرلرسوم جمركیة تتراوح بین  معظم البضائع أخضعقبل االتحاد الجمركي. فقد  بمامقارنة 

ال تمثل العائدات الجمركیة ال تز أن وبالرغم منمن قیمة الواردات السلعیة لدول االتحاد.  في المائة 40قرابة  ھذه البضائع
اإلیرادات المالیة  إجمالي في                           ً مساھمة ھذه العائدات تراجعا  شھدت  ،نسبة ھامة من اإلیرادات الضریبیة للدول األعضاء

نجاح الدول األعضاء في تنویع مصادر وذلك بسبب  ،كینیاثم تانزانیا تلیھا  في رواندا وأوغنداوخاصة  ،للدول األعضاء
 ترى في ذلك تكلفة مرحلیةأن الدول األعضاء  إال ،التراجعي المنحىدخلھا الضریبیة. وبالرغم من التوقعات باستمرار ھذا 

 خسارة. كوفرصة للتطور أكثر منھا  االتحاد الجمركيللتكیف مع مقتضیات 

رفع و، زیادة تحریر التجارة البینیةإلى  اأفریقیتحاد الجمركي لدول شرق كبقیة االتحادات الجمركیة، یھدف االو
تعزیز التنمیة ، وزیادة االستثمارات المحلیة واألجنبیة بین دول المجموعة، والدول األعضاءفي القطاع الصناعي  إنتاجیة

 الدول األعضاء. لدىاالقتصادیة والتنویع في التصنیع 

ول الدمربح لجمیع  االتحاد بمثابة المرحلة األولى من أربع خطوات موضوعة لتحقیق تكاملویعتبر إنشاء 
 في آلیات لتطویره ودفع التنمیة االقتصادیة الشاملة في جمیع الدول األعضاء.  البحثیتطلب مواصلة  ما ،ءاألعضا

  (MERCOSUR)السوق المشتركة للجنوب 

إثر اعتماد  1994 في عام ، وبدأ العمل بھ1991مارس /آذار 26أسونسیون في  معاھدة" بسوروركیاتحاد "م أنشئ
، واالستثمارتعزیز التجارة من خالل  تحفیز القدرة التنافسیة للدول األعضاءإلى  و". ویھدف االتحادبروتوكول "أورو بریت

 إنشاء عملة موحدة خاصة بالكتلة االقتصادیة.، وحریة حركة السلع والخدمات واألفرادودفع 

واألوروغواي، األرجنتین والبرازیل والباراغواي وھي حكومات الدول األعضاء األربع، وبالرغم من موافقة 
ة الخارجیة التعریفأثناء المفاوضات على  ت خالفاتبرز لالتحاد،على المبدأ التوجیھي لتحدید التعریفة الجمركیة الموحدة 

وھي الباراغواي  ،ففي حین طالبت االقتصادات الصغیرة في االتحادفریقین. إلى  مت الدول األعضاءانقس. فقد الموحدة
حمایة لصیغة مرتفعة لھذه التعریفة  باعتمادالبرازیل واألرجنتین  تعریفة موحدة منخفضة، طالبت باعتماد ،واألوروغواي

 ة. الصناعات المحلی

لتعریفة الھیكل النھائي لعلى اعتماد  1994 دیسمبر/لكانون األووبعد مفاوضات عسیرة اتفقت الدول األعضاء في 
ریفة تقرر أثناء المفاوضات على أن تدخل التعا كم. ، التي أرضت البرازیل بالدرجة األولىجمركیة الموحدةالخارجیة ال

ھذا االتفاق كان على حساب نسبة تغطیة التعریفات الخارجیة إلى  . لكن التوصل1995 ینایر/يكانون الثان 1  ّ             حی ز التطبیق في 

https://www.eac.int/
https://www.mercosur.int/en/about-mercosur/mercosur-in-brief/
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خالل اعتماد قوائم للسلع الحساسة. وتحتوي التعریفة  نفي المائة من الخطوط التعریفیة م 85الموحدة التي اقتصرت على 
غواي اعند رغبة البار                                               ً أو نسبة تتراوح بین صفر وعشرین في المائة. ونزوال   شریحة 11الخارجیة الموحدة على 

على سبیل  ،2012 عامق. ففي بالتوافواألوروغواي، تم االتفاق على إمكانیة تغییر ھذه التعریفات ومستوى التغطیة السلعیة 
ٍ  عال  مستوى  مع في المائة 12و 10تراوحت نسب التعریفات الخارجیة الموحدة لالتحاد بین  ،المثال خاصة  ،بالتذبذمن   

في  35لتبلغ األرجنتین والبرازیل بزیادة الرسوم الجمركیة كل من  حیث طالب 2008عام العالمیة زمة المالیة خالل األ
 سلعة.  200المائة على 

بالتفاوض كمجموعة ھذه الدول الدول األربع، تلتزم  فياعتماد تعریفة خارجیة مشتركة للواردات إلى  وباإلضافة
من الناحیة النظریة، یعني ھذا االلتزام أو الشرط أن ودة على أي اتفاقیات تجاریة مع غیر الدول األعضاء. حاقتصادیة مو

وبعكس  ،لواقعكل الدول األعضاء ستستفید من قوة تفاوضیة أعلى في االتفاقیات التجاریة مع بقیة دول العالم. لكن وفي ا
وبقیت الحواجز غیر الجمركیة وإجراءات تقیید                             ً التجارة داخل الكتلة انتعاشا  لم تشھد الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
التعریفة  حیث یتجاوز متوسط ،في العالم  ً ا  ما جعل میركوسور المنطقة األكثر انغالق ،التجارة فاعلة في معظم الدول األعضاء

ال مع مصر إ 1994المائة. كما لم تنجح الدول األعضاء في توقیع اتفاقیات تجاریة منذ نشأتھا في عام في  12المطبقة فعلیا 
 . ، بالرغم من أھمیة اقتصادات بعض الدول األعضاء فیھاوإسرائیل

  (SACU)ا الجنوبیة فریقیاالتحاد الجمركي أل

 حیث یعود تاریخ تأسیسھ ،في القارة أقدم االتحادات الجمركیة أحدا الجنوبیة أفریقیالجمركي لدول  االتحادیمثل 
خاصة تلك التي كانت  ،مع استقالل الدول األعضاءلتكییفھ  1969 عامفي اتفاقیة . وقد عززتھ 1910 یونیو/حزیران 29إلى 

تعكس بوضوح إرادة الدول في انشاء اتحاد التي  2002 عامو" "ساكاالتحاد باتفاقیة  تطور. كما البریطانيتحت االحتالل 
، عصري یعكس واقع الدول األعضاء واستراتیجیتھا التنمویة. وقد أكدت اتفاقیة "ساكو" على األھداف األساسیة لالتحاد

  ّ               شف افة تضمن مزایا و                            ّ   المساھمة في إقامة مؤسسات فع الةو، الدول األعضاءتسھیل حركة تنقل البضائع عبر حدود وأھمھا 
ي االستثمارات ف الفضاء الجمركي الموحد، ودفع تعزیز شروط المنافسة العادلة داخل ، وتجاریة منصفة للدول األعضاء

مع بقیة دول تكامل ة، وتدعیم فرص الالقدرة التنافسیاقتصاداتھا وتطویر التصنیع و تنویعفرص عزیز الدول األعضاء، وت
تسھیل وضع سیاسات ضریبیة على الواردات، وتسھیل التقاسم العادل لإلیرادات الر، والتجارة واالستثما العالم عبر تحفیز

 موحدة.   واستراتیجیات

مع إعفاءات  ،العدید من السلع األساسیة دخولضمان حریة خاصة ل  ً ا  مالتعریفة الخارجیة الموحدة أحكا وتتضمن
تجھیز الأو  تصنیعلمكونات المطلوبة لوالالمواد الخام قائمة ھامة من  كما تضم ،جمركیة كاملة لجمیع الدول األعضاء

لجمركیة أو الرسوم االمستوردة من خارج دول االتحاد من  والمعدات وقد أعفیت اآلالت. رتغلیف السلع الموجھة للتصدیو
شھر كانون بصورة دوریة في  تراجعتخفیضات استثنائیة ب السلع الصناعیة بعض وتمتعت ة.رسوم منخفضلأخضعت 

 التنمویة.  امع بقیة دول العالم أو لتلبیة بعض احتیاجاتھ الدول األعضاء تمع التزاما مسنة للتأقلالثاني/ینایر من كل 

العدید من ، بالرغم من الفرص التي وفرتھا تطرح،ت الجمركیة توزیع اإلیراداآلیة خاصة في  اعتمدتوقد 
على الواردات من خارج دول االتحاد الجمركي  یجري تحصیل جمیع التعریفات الجمركیة ورسوم االستھالك .تاإلشكالیا

لى تقلیص الكلفة المالیة والزمنیة وإ الداخلیة ل ما أزال كل أشكال مراقبة تنقل وعبور السلع في المعابرفي أول مرفأ دخو
تستورد من خارج دول االتحاد.  مأ                                                                                ً للخدمات اللوجستیة لجمیع السلع المتبادلة بین دول االتحاد سواء تلك التي تنتج محلیا  

عن تعویض للضروریة للدول األعضاء الموارد ال لتوفیرتحصیلھا اإلیرادات الضریبیة على الواردات بعد توزیع  یعادكما 
 دقیقة ومدروسة.  تحویالت مالیةلتعریفة الخارجیة الموحدة من خالل لالسلبیة  بعض النتائج

 مشاكل عدیدة، أھمھا التالي:  االتحاد یواجھ، من ناحیة أخرىلكن 

بالرغم من أھمیة ھذا التعریف  ،ھذه التجارة مكوناتعریف واضح ودقیق للتجارة داخل االتحاد ولت غیاب •
. وتشكل ھذه القضیة مصدر نزاع متواصل بین الدول تللتطبیق الشفاف والعادل آللیات توزیع اإلیرادا

https://www.sacu.int/
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     ً حتما  من الواردات من خارج دول االتحاد یؤدي  حصتھاألعضاء ألن أي اعالن من أي بلد عضو في نمو 
ركیة وھو ما تتحفظ علیھ الدول كلما واجھت مثل تراجع حصص البلدان األخرى من اإلیرادات الجمإلى 

  ؛ھذه الحاالت
 فریقيبادالت التجاریة لدول االتحاد الجمركي للجنوب األمقیمة الإلى                               ً توزیع الرسوم الجمركیة استنادا   یتطلب •

صدرھا مراقبة الحدود وإعداد الوثائق الالزمة لتحدید مسار السلع المتبادلة ومل دقیقة آلیات اعتماد بالضرورة
  ؛العراقیل الداخلیة على تنقل السلع زیادةإلى  ما یؤدي بدوره ،األول

 وخاصة، االتحاد دولتوسیع نطاق عضویة  على ضریبیةصیغة المعتمدة في توزیع اإلیرادات الال تشجع ال •
 األكبر النصیب على تستحوذ أنھا بما الحالیین باألعضاء مقارنة كبیرة باقتصادات تتمیز التي دول الجوار

 بعد الجمركیةالرسوم  منحصل على أكبر حصة تتجاریة مع بقیة دول العالم وبالتالي سال المبادالت من
  ؛لالتحاد انضمت حال في توزیعھا

 لصدمات یعرضھا قد ما ،نفقاتھا تمویل في الجمركیة اإلیرادات                         ً               تعتمد االقتصادات األقل نموا  في االتحاد على  •
 األكبر للدول مالئمة أكثر تعتبر التي التوزیع إعادة في المعتمدة اآللیة من عوائدھا ثرأت حال في عالیة مالیة
 .     ً حجما  
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 ل التعریفات الجمركیة الوطنیة  ھیك  -الرابع المرفق

 :ھما ،مجموعتین أساسیتین علىاألعضاء في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى  ةالدول الثماني عشرتتوزع 
تونس، المغرب، مصر، الیمن)  ،األردنالدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة (دول مجلس التعاون الخلیجي الست، 

 وترتبط الدول). لیبیا ،لبنان ،فلسطینلة ، دوالعراق الجمھوریة العربیة السوریة، ،السودان ،الجزائرعضاء (األوالدول غیر 
بالتعریفات المربوطة أو القصوى التي ، وخاصة في ما یتعلق تجاریة محددة تبالتزامااألعضاء في منظمة التجارة العالمیة 

 وارداتالتعریفات الدول األولى بالرعایة التي تضمن معاملة إلى  باإلضافة ،ال یمكن تجاوزھا حسب بنود اتفاقیات االنضمام
ھا باستثناء الواردات المتأتیة من الدول التي تربط ،منظمة بصورة متساویة وبدون تمییزالمن بقیة الدول األعضاء في 

 .اتفاقیات تجارة تفاضلیة قانونیة

 : ھي ستة مستویات مختلفة ضمنالتعریفات الجمركیة  صنفت، العربیة ولتسھیل عملیة التحلیل والمقارنة بین الدول

 ؛صفر في المائةالسلع التي تخضع لتعریفة جمركیة بنسبة  المستوى األول: •
 ؛في المائة 5لكن أقل من  صفر في المائةالسلع التي تخضع لتعریفة جمركیة أعلى من  المستوى الثاني: •
 ؛في المائة 10أقل من لكن  في المائة 5السلع التي تخضع لتعریفة جمركیة أعلى من  المستوى الثالث: •
 ؛في المائة 20لكن أقل من  في المائة 10السلع التي تخضع لتعریفة جمركیة أعلى من  المستوى الرابع: •
 ؛في المائة 30لكن أقل من  في المائة 20السلع التي تخضع لتعریفة جمركیة أعلى من  المستوى الخامس: •
 .في المائة 30لى من السلع التي تخضع لتعریفة جمركیة أع المستوى السادس: •

عملیة التقییم على  وجرت. تباینھاستعرض فیما یلي أھم خصائص التعریفات الوطنیة العربیة ومستویات وت
 سب الشرائح الست التي اعتمدت في عملیة التحلیل والتقییم.  حالمستویین الكلي والقطاعي 

 على المستوى الكلي (أ)

في مجموعة من الدول  توزیع السلع حسب مستویات التعریفة القصوى أو المربوطة 1-4رفق مالیبرز شكل 
اإلمارات العربیة تخضع واردات معظم دول مجلس التعاون الخلیجي (و. بیانات دقیقة ومصادقة عنھاالعربیة التي تتوفر 

 50 یخضع ما یتراوح من حیثمركیة لمستوى الرابع من التعریفات الجلقطر، المملكة العربیة السعودیة)  ،عمان ،المتحدة
. في المائة 20و 10من السلع على المستوى السادس للتصنیف المنسق لتعریفات جمركیة تتراوح بین  في المائة 82إلى 

 20.4في حین یخضع  ،من السلع لتعریفة جمركیة من المستوى الرابع في المائة 76ففي اإلمارات العربیة المتحدة، تخضع 
كما تخضع معظم السلع  .)في المائة 10وأقل من  5من السلع لمعدل تعریفة من المستوى الثالث (أكثر من  في المائة

في المملكة العربیة وتعریفات جمركیة قصوى من المستوى الرابع والثالث. إلى  )في المائة 86المستوردة في سلطنة عمان (
ي والثالث نالثا المستویینمن السلع المستوردة لتعریفة جمركیة قصوى من  في المائة 88.8 ما نسبتھ خضعیالسعودیة، 

 في دولة قطروفقط للتعریفات القصوى من المستویین الخامس والسادس.  في المائة 0.3لمستوى الثالث ول في المائة 10.9و
  من السلع المستوردة لتعریفات جمركیة قصوى ال تتجاوز المستوى الرابع. ةفي المائ 95.8 نحوخضع ی

جمركیة  تلتعریفاتخضع جمیع السلع المستوردة ف                                               ً            أما بالنسبة للیمن، التي تصنف من الدول األقل نموا  في العالم، 
في الكویت  ةدمن السلع المستور في المائة 96.8و 98.3خضع یفي حین  (المستوى السادس) في المائة 30قصوى ال تتجاوز 

العدید من السیناریوھات لتعریفات قصوى تتجاوز المستوى الرابع ما یجعلھا أكثر قدرة على التأقلم مع         ً ، تباعا ،والبحرین
كثر من أ فھيالمغرب، وتونس ومصر ة مثل فریقیالدول العربیة األ وأمالمستویات التعریفة الخارجیة الموحدة. الممكنة 

تونس، في التعریفات الجمركیة من المستوى الخامس والسادس. ف وتغلب فیھاالبلدان العربیة تنوعا في نسیجھا االقتصادي، 
فیما تخضع بقیة السلع  ،لمستوى الخامس من التعریفة الجمركیة القصوىلمن السلع المستوردة  في المائة 16.3خضع ی
من إجمالي السلع بحمایة جمركیة قصوى أقل  في المائة 64.6 یتمتعمصر،  فيو. في المائة 30تعریفات مربوطة تتجاوز ل
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من السلع المستوردة  في المائة 6.3خضع یلمغرب، وفي ا ألردن.في ا في المائة 99.3من المستوى السادس مقارنة بنسبة 
 . السادستوى تعریفات قصوى ال تتجاوز المستوى السادس فیما تخضع بقیة السلع لتعریفات قصوى من المسل

 فات المربوطة (القصوى) للدول األعضاء یتوزیع السلع حسب مستویات التعر  1-4شكل المرفق 
 في منظمة التجارة العالمیة

 
  .میةنالتونات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة اباعتماد قواعد بی اإلسكواات ب: حساالمصدر

مستویات  ، فتسجلفي ما یتعلق بتعریفات الدول األولى بالرعایة للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیةو
تباین كبیرة نسبیا مقارنة بالتعریفات المربوطة. فكما ھو معروف، ترتبط دول مجلس التعاون الخلیجي باتفاقیة اتحاد جمركي 

في  89.2 یخضعللكویت،  ففي الكویتما یجعل جمیع تعریفاتھا المطبقة متطابقة بشكل كبیر بالرغم من بعض االختالفات. 
في اإلمارات  في المائة 90.3مان و ُ ع  في  في المائة 89.1بنسبة اني للتعریفات الجمركیة مقارنة من السلع للمستوى الث المائة

التجاریة على  ةسیاستقترب اللیمن، وفي افي البحرین.  في المائة 90.6السعودیة وقطر والمملكة العربیة و العربیة المتحدة
في  71قرابة  فتخضعتمدة في دول مجلس التعاون الخلیجي من تلك المع                           ً لدولة األولى بالرعایة كثیرا  امستوى تعریفات 

 من السلع للتعریفات من المستویین األول والثاني. المائة

فلدیھا  ،المغرب ومصرواألردن وتونس  يوھ ،بقیة الدول العربیة األعضاء في منظمة التجارة العالمیة وفي
معدل التعریفة الجمركیة للدولة لسیاسات تجاریة متقاربة بعض الشيء. فمعظم السلع المستوردة في المغرب ومصر تخضع 

تعریفات من المستوى األول. لألردن، یخضع الجزء األھم من السلع المستوردة وفي ااألولى بالرعایة من المستوى الثاني. 
في  في المائة 0.6 بنسبة من السلع المستوردة لتعریفات من المستوى السادس مقارنة في المائة 30 نحوخضع یتونس،  وفي

 ). 2-4رفق مال في المغرب (شكل في المائة 7.7في األردن و في المائة 0.5مصر و
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 عریفات الدولة األولى بالرعایةتتوزیع السلع حسب مستویات   2-4رفق مال شكل

 
  .التنمیةو: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 على المستوى القطاعي (ب)

 التعریفات المربوطة 

جمیع  ُ    ص نفتعلى المستوى القطاعي، عربیة الللدول تقییم مستویات التقارب أو التباین في السیاسات التجاریة ل
منتجات ، (S01-05) المنتجات النباتیة والدھون الحیوانیة والنباتیة، (S01-05) الحیوانیةالسلع ھي:  مجموعة 15 فيالسلع 

منتجات الصناعات الكیمائیة والصناعات  ،(S25-27)المنتجات المعدنیة  ،(S16-24)صناعة األغذیة، المشروبات والتبغ 
خام والمدبوغة المنتجات الجلود  ،(S39-40)لدائن ومصنوعاتھا والمطاط ومصنوعاتھ منتجات ال ،(S28-38)المرتبطة بھا 

منتجات الخشب  ،(S41-43)والمھیأة ومصنوعاتھا ولوازم السفر ومصنوعات أخرى من الجلود والخیوط الحیوانیة 
ظالت واألزھار منتجات األحذیة واألغطیة والم ،(S50-63)سلع النسیج  ،(S44-49)ومصنوعاتھ والفحم الخشبي 

 منتجات الصناعات الحجریة واالسمنتیة والخزف والزجاج واألحجار الكریمة والحلي  ،(S64-67)صطناعیة اال
(S68-71)،  عادیة ومصنوعاتھا المعادن المنتجات(S72-83)، من آالت وأجھزة ومعدات كھربائیة وأجزاؤھا وأجھزة  السلع

 . (S90-97)بقیة السلع  ،(S86-89)معدات النقل  ،(S84-85)تسجیل وصوت 

بین الدول العربیة األعضاء في منظمة التجارة  الفوارق الكبیرة 3-4رفق مالیبرز شكل وبالنسبة للمجموعة األولى، 
 مستویات التعریفات القصوى المطبقة على ھذه السلع. ففي حین تخضع واردات ھذه السلع للتعریفات من من حیثالعالمیة 

معظم واردات اإلمارات العربیة المتحدة وقطر وعمان والمملكة تخضع  ،المستوى السادس في كل من الكویت والبحرین
 أعلى نسبة منتخضع ف. أما في مصر، الوطنیة القصوى الجمركیةات لمستوى الرابع من التعریفلالعربیة السعودیة واألردن 

لمستوى لمن السلع  في المائة 39قرابة تلیھا الثالث من التعریفة الجمركیة ) للمستوى في المائة 41(واردات ھذه المجموعة 
المستوى السادس من التعریفة بجمیع السلع المستوردة من السلع الحیوانیة تتمتع  لمغرب وتونس،ا وفيالسادس من التعریفة. 

  التعریفة العربیة الخارجیة الموحدة. مفاوضات تحدید ما یؤكد أھمیة ھذه السلع في القصوى  الجمركیة

تخضع للمستوى السادس ن األغلبیة القصوى من ھذه السلع أإلى  4-4رفق مالیشیر شكل  ،ةالثانیمجموعة ال وفي
في  99 نحو(                                  ً وكذلك، تخضع ھذه السلع كافة تقریبا  البحرین والكویت والمغرب وتونس. من التعریفات القصوى في كل من 

لمستوى الرابع من التعریفات الجمركیة لد الجمركیة على المستوى السادس من التصنیف المنسق للسلع) من البنو المائة
ذه معظم ھ تخضعمان والمملكة العربیة السعودیة،  ُ ع  لفي كل من اإلمارات العربیة المتحدة وقطر. وبالنسبة وذلك المربوطة 
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 وفيفي عمان.  في المائة 75لمملكة العربیة السعودیة وا في في المائة 60 أي السلع بالمستوى الرابع للحمایة القصوى
السادس فیما تخضع أعلى نسبة من واردات  المستوىبالحمایة الجمركیة القصوى من أكبر نسبة من ھذه السلع مصر، تتمتع 

  .القصوى لمستوى الخامس من التعریفة الجمركیةل) في المائة 40األردن من ھذه السلع (

المغرب والبحرین تخضع واردات جمیع سلع ھذا القسم في كل من  ،ةالغذائیمجموعة الثالثة من السلع نسبة لللباو
من سلع  في المائة 73تتمتع قرابة ف. أما في مصر، القصوى والكویت وتونس للمستوى السادس من التعریفات الجمركیة

إلمارات العربیة مقارنة بالمستوى الرابع في كل من ا (المستوى السادس) في المائة 30بحمایة قصوى تفوق ھذه المجموعة 
التعریفات الجمركیة القصوى من المستوى األردن طبق ی،      ً أخیرا  والمتحدة وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربیة السعودیة. 

 ).في المائة 38( سلعھذه المن جزء ھام الرابع على 

 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S01-05) یوانیةالحتوزیع السلع   3-4رفق مال شكل

 
 .التنمیةونات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة اات اإلسكوا باعتماد قواعد بیب: حساالمصدر

  (S01-05) توزیع المنتجات النباتیة والدھون الحیوانیة والنباتیة  4-4المرفق  شكل
 التعریفات المربوطةحسب مستویات 

 
 . لتنمیةللتجارة وانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة اات اإلسكوا باعتماد قواعد بیب: حساالمصدر
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 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S16-24)المشروبات والتبغ و توزیع منتجات صناعة األغذیة  5-4شكل المرفق 

 
 .التنمیةونات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة اباعتماد قواعد بیات اإلسكوا ب: حساالمصدر

الرابع  المستویینبتعریفات قصوى من  معظمھافیخضع  تشمل السلع المعدنیة،التي وبالنسبة للمجموعة الرابعة 
). وباستثناء 6-4رفق مالالسادس من التعریفات الجمركیة القصوى في كل من المغرب والبحرین والكویت وتونس (شكل و

لمستوى الرابع لاألردن، تخضع أغلب السلع المعدنیة المستوردة في بقیة الدول العربیة األعضاء في منظمة التجارة العالمیة 
لمستوى لمن السلع المعدنیة المستوردة في األردن  في المائة 40ع قرابة في حین تخض ،من التعریفة الجمركیة القصوى

من ھذه المجموعة التي  السلع نسبةأن  6-4المرفق كما یظھر شكل لمستویین الخامس والرابع. با ، وتتمتع بقیة السلعالثالث
من مستوى التنوع االقتصادي في المستوى السادس، ضعیفة بالرغم أي تتمتع بأعلى مستویات الحمایة الجمركیة القصوى، 
 كل من األردن ومصر مقارنة بتونس والمغرب. 

 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S25-27)توزیع المنتجات المعدنیة   6-4شكل المرفق 

 
 .التنمیةونات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة اات اإلسكوا باعتماد قواعد بیب: حساالمصدر
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فتتوزع ، (S28-38)أما فیما یتعلق بالصناعات الكیمیائیة والمنتجات المرتبطة بھا تحت التصنیف المنسق 
بین الدول العربیة األعضاء في منظمة التجارة العالمیة ومنطقة التجارة الحرة العربیة بصفة متفاوتة التعریفات القصوى 
كل من المغرب والبحرین في المستوى السادس من التعریفات القصوى على واردات ھذه السلع  یغلبالكبرى. ففي حین 

لمستوى الثالث من التعریفات لي والكویت وتونس، تخضع معظم واردات ھذه السلع في بقیة دول مجلس التعاون الخلیج
السلع على المستویات الستة للتعریفات الجمركیة  ھذهالجمركیة القصوى. أما بالنسبة لألردن ومصر، فتتوزع واردات 

 ).7-4المرفق (شكل                    ً بصورة متقاربة نسبیا  القصوى 

  (S28-38)الكیمائیة والصناعات المرتبطة بھا  الصناعاتتوزیع منتجات   7-4شكل المرفق 
 حسب مستویات التعریفات المربوطة

 
 .التنمیةونات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة اات اإلسكوا باعتماد قواعد بیب: حساالمصدر

  (S39-40)ومصنوعاتھا والمطاط ومصنوعاتھ  اللدائنتوزیع منتجات   8-4شكل المرفق 
 حسب مستویات التعریفات المربوطة

 
 .التنمیةو: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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كل من الكویت في  وارداتالجمیع تتمتع  (S39-40)منتجات اللدائن ومصنوعاتھا والمطاط ومشتقاتھ وبالنسبة ل
 وفيفي كل من تونس ومصر. فقط  في المائة 50نسبة بالمستوى السادس للتعریفات القصوى مقارنة بوالبحرین والمغرب 
الجمركیة  تعریفةلمستویات الرابع والخامس والسادس من اللمن إجمالي السلع المستوردة  في المائة 93مصر، تخضع قرابة 

دول أما في حالة للتعریفات الجمركیة.  ةات الثالثالمستوی لھذهھذه المجموعة تخضع جمیع سلع فتونس  ، وأما فيالقصوى
لمستویین الثالث والرابع لوقطر من ھذه السلع  العربیة المتحدة ماراتجمیع واردات اإل فتخضعمجلس التعاون الخلیجي، 

توى لمسبا األردن وسلطنة عمان والمملكة العربیة السعودیةالقصوى في حین تتمتع معظم واردات  للتعریفات الجمركیة
 .)8-4شكل المرفق الثالث من التعریفات الجمركیة القصوى (

 توزیع السلع الخاصة بمنتجات الجلود الخام والمصنعة والفراء ولوازم السفر  9-4شكل المرفق عرض یو
(S41-43)  .ھذه السلع في المغرب ففي حین تتمتع جمیع حسب مستویات التعریفات المربوطة على واردات الدول العربیة

في كل من اإلمارات السلع نفس  عتخضالقصوى، المستوى السادس من التعریفات الجمركیة بوالبحرین والكویت وتونس 
من واردات المملكة العربیة السعودیة  في المائة 69 أنإلى  كما یشیر الشكل لمستوى الرابع.لالعربیة المتحدة وعمان وقطر 

 )في المائة 31القصوى فیما تتمتع بقیة سلع المجموعة (المستوى الرابع من التعریفات الجمركیة تتمتع بمن ھذه السلع 
یة سلع بغال السادس من التعریفة فیما تخضع لمستوىلتخضع أكبر حصة من ھذه السلع ، مصرفي المستوى الثالث. أما ب

     ً                                  عموما ، تتمركز واردات معظم ھذه السلع في ومستوى الخامس للتعریفة الجمركیة المربوطة. للفي األردن ھذه المجموعة 
أعضاء في منظمة التجارة الحرة العربیة ومنظمة التجارة العالمیة في المستوى السادس  11خمس دول عربیة من أصل 
 الرابع للتعریفات الجمركیة على واردات بقیة الدول من نفس السلع.  المستوىبللتعریفات الجمركیة مقارنة 

) توزیع التعریفات القصوى لنفس الدول العربیة 17-4شكل المرفق إلى  9-4شكل المرفق وتبرز األشكال المتبقیة (
ھیمنة المستوى الثالث من التعریفات القصوى بالرغم من إلى  ھافي مجملتشیر وعلى المجموعات الثمانیة المتبقیة للسلع 

أمام التوصل لھیكل موحد       ً كبیرا            ً مثل عائقا  یال األھمیة النسبیة. لكن ھذا التباین في مجملھ، حیث األعضاء من الدول  تباین
من جھة والسلع  دیةالسعو للتعریفات العربیة الخارجیة الموحدة باستثناء التعریفات القصوى الخاصة بالمملكة العربیة

 الزراعیة من جھة أخرى.  

 خام والمدبوغة والمھیأة ومصنوعاتھا ولوازم السفر التوزیع منتجات الجلود  9-4شكل المرفق 
 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S41-43)ومصنوعات أخرى من الجلود والخیوط الحیوانیة 

 
 والتنمیة.لتجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة : حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات االمصدر
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  (S44-49)توزیع منتجات الخشب ومصنوعاتھ والفحم الخشبي   10-4شكل المرفق 
 حسب مستویات التعریفات المربوطة

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S50-63)توزیع سلع النسیج   11-4شكل المرفق 

 
 والتنمیة.ارة : حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجالمصدر
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  (S64-67)صطناعیة االتوزیع منتجات األحذیة واألغطیة والمظالت واألزھار   12-4شكل المرفق 
 حسب مستویات التعریفات المربوطة

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 توزیع منتجات الصناعات الحجریة واالسمنتیة والخزف والزجاج واألحجار الكریمة والحلي  13-4شكل المرفق 
(S68-71) حسب مستویات التعریفات المربوطة 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S72-83)عادیة ومصنوعاتھا المعادن التوزیع منتجات   14-4شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 (S84-85)ھا وأجھزة تسجیل وصوت ئتوزیع السلع من آالت وأجھزة ومعدات كھربائیة وأجزا  15-4شكل المرفق 
 حسب مستویات التعریفات المربوطة

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S86-89)توزیع معدات النقل   16-4شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 حسب مستویات التعریفات المربوطة (S90-97)توزیع بقیة السلع   17-4شكل المرفق 

 
 والتنمیة.ارة : حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجالمصدر
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                      ً التعریفات المطبقة فعال    -الخامس المرفق

 حیوانات حیة ومنتجات المملكة الحیوانیة (S01-05)  1-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

  ةمنتجات المملكة النباتیة، شحوم ودھون وزیوت حیوانیة أو نباتی (S06-15)  2-5شكل المرفق 
 صل حیواني أو نباتيأ، شموع من ةمحضر ةومنتجات تفككھا دھون غذائی

 
 والتنمیة.ات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة : حسابالمصدر
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 وخل، تبغ وأبدال تبغ مصنعة ةمنتجات صناعة األغذیة، مشروبات، سوائل كحولی (S16-24)  3-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 منتجات معدنیة (S25-27)  4-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 منتجات الصناعات الكیمائیة أو الصناعات المرتبطة بھا (S28-38)  5-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 لدائن ومصنوعاتھا، مطاط ومصنوعاتھ. (S39-40)  6-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 صالل وجلود خام، جلود مدبوغة أو مھیأة، جلود بفراء، ومصنوعات  (S41-43)  7-5شكل المرفق 
 أصناف عدة الحیوانات والسراجة، وحقائب وأوعیة مماثلة لھا،  ھذه المواد ولوازم السفر،

 (عدا مصارین دودة القز) مصنوعات من مصارین الحیوانات

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 خشب ومصنوعاتھ، فحم خشبي، فلین ومصنوعاتھ، ومصنوعات من القش أو الحلفاء  (S44-49)  8-5شكل المرفق 
، ىو من مواد لیفیة سلیولوزیة أخرعجائن من خشب، ا ،أو غیرھا من مواد الضفر وأصناف صناعتي الحصر والسالل

 بغرض إعادة التصنیع ورق وورق مقوى ومصنوعاتھما (نفایات وفضالت) ورق أو ورق مقوى

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 ومصنوعاتھا ةجییمواد نس (S50-63)  9-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

عصي  عصي مشي، أصناف األحذیة، أغطیة رأس، مظالت مطر، مظالت شمس، (S64-67)  10-5شكل المرفق 
 شعر بشري سیاط وسیاط الفروسیة، أزھار اصطناعیة، مصنوعات من بمقاعد،

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حریر صخري اومیكا  (S68-71)  11-5شكل المرفق 
 لؤلؤ طبیعي أو مستنبت واحجار كریمة  ،منتجات من خزف، زجاج ومصنوعاتھ أو من مواد مماثلة،

 معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة،  أو شبھ كریمة ومعادن ثمینة،
 حلي الغوایة (مقلدة)، نقود

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 معادن عادیة ومصنوعاتھا (S72-83)  12-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

  

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس



-110- 

 آالت وأجھزة آلیة، معدات كھربائیة وأجزاؤھا، أجھزة تسجیل  (S84-85)  13-5ق شكل المرف
  وإذاعة الصوت، أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئیة (تلفزیونات)

 ةجھزأجزاء ولوازم ھذه األ

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 معدات النقل (S86-89)  14-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 أدوات وأجھزة للبصریات أو التصویر الفوتوغرافي أو السینمائي  (S90-97)  15-5شكل المرفق 
 احة، أو للقیاس، وأجھزة الفحص والمراقبة أو للقیاس والضبط الدقیق وأجھزة للطب والجر

  ة،جھزوأصناف صناعة الساعات، واألدوات الموسیقیة أجزاء ولوازم ھذه األدوات واأل
 أسلحة وذخائر، أجزاؤھا ولوازمھ

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 ھیكل التعریفات للدولة األولى بالرعایة

 حسب مستویات التعریفات المطبقة  (S01-05) الحیوانیةتوزیع السلع   16-5شكل المرفق 
 (الدولة األولى بالرعایة)

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 حسب مستویات التعریفات المطبقة  (S01-05)توزیع السلع الحیوانیة   17-5شكل المرفق 
 (الدولة األولى بالرعایة)

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 وخل،  ةكحولیمنتجات صناعة األغذیة، مشروبات، سوائل  (S16-24)  18-5شكل المرفق 
 تبغ وأبدال تبغ مصنعة

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 المنتجات المعدنیة (S25-27)  19-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 منتجات الصناعات الكیمائیة أو الصناعات المرتبطة بھا (S28-38)  20-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 لدائن ومصنوعاتھا، مطاط ومصنوعاتھ (S39-40)  21-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 صالل وجلود خام، جلود مدبوغة أو مھیأة، جلود بفراء، ومصنوعات  (S41-43)  22-5شكل المرفق 
 أصناف عدة الحیوانات والسراجة، وحقائب وأوعیة مماثلة لھا، مصنوعات  ھذه المواد ولوازم السفر،

 (عدا مصارین دودة القز) من مصارین الحیوانات

 
 والتنمیة.لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة  : حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیةالمصدر
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 خشب ومصنوعاتھ، فحم خشبي، فلین ومصنوعاتھ، مصنوعات من القش  (S44-49)  23-5شكل المرفق 
 عجائن من خشب،  ،أو الحلفاء أو غیرھا من مواد الضفر وأصناف صناعتي الحصر والسالل

  (نفایات وفضالت) أخر، ورق أو ورق مقوى و من مواد لیفیة سلیولوزیةأ
 ورق وورق مقوى ومصنوعاتھما ،بغرض إعادة التصنیع

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 ومصنوعاتھا ةجیینسمواد  (S50-63)  24-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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  عصي مشي، أصناف األحذیة، أغطیة رأس، مظالت مطر، مظالت شمس، (S64-67)  25-5شكل المرفق 
 سیاط وسیاط الفروسیة، أزھار اصطناعیة، مصنوعات من شعر بشري عصي بمقاعد،

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حریر صخري اومیكا  (S68-71)  26-5شكل المرفق 
 ریمة لؤلؤ طبیعي أو مستنبت واحجار ك ،منتجات من خزف، زجاج ومصنوعاتھ أو من مواد مماثلة،

 معادن عادیة مكسوة بقشرة من معادن ثمینة،  أو شبھ كریمة ومعادن ثمینة،
 حلي الغوایة (مقلدة)، نقود

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 معادن عادیة ومصنوعاتھا (S72-83)  27-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 آالت وأجھزة آلیة، معدات كھربائیة وأجزاؤھا، أجھزة تسجیل  (S84-85)  28-5ق شكل المرف
 وإذاعة الصوت، أجھزة تسجیل وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئیة (تلفزیونات)

 ةأجزاء ولوازم ھذه االجھز

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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 معدات النقل (S86-89)  29-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر

 أدوات وأجھزة للبصریات أو التصویر الفوتوغرافي أو السینمائي أو للقیاس،  (S90-97)  30-5شكل المرفق 
 وأجھزة الفحص والمراقبة أو للقیاس والضبط الدقیق وأجھزة للطب والجراحة، وأصناف صناعة الساعات، 

 أسلحة وذخائر، أجزاؤھا ولوازمھا واألجھزة،واألدوات الموسیقیة أجزاء ولوازم ھذه األدوات 

 
 والتنمیة.تحدة للتجارة : حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المالمصدر
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 التعریفات المطبقة على المستوى الكلي  31-5شكل المرفق 

 
 والتنمیة.: حسابات اإلسكوا باعتماد قواعد بیانات التجارة العالمیة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة المصدر
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