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.Iمقدمة

نظرا لما يشكل تسهل التجارة أولوية قصوى للدول العربية

:  يلي

المية تدني مساهمة التجارة العربية في التجارة الع•

%  5اقل من 

تدني مستوى التبادل التجاري العربي حوالي•

13 %

ارتفاع تكاليف التجارة العربية •

سل انخفاض مستوى اندماج الدول العربية في سال•

القيمة العالمية 

رة في انخفاض نسب تنفيذ تدابير تسهيل التجا•

معظم الدول

ارتفاع تكاليف النقل الداخلي واإلقليمي •

ارتفاع األزمنة الالزمة لتخليص البضائع من•

الموانئ البحرية والمنافذ البرية  



خالل وسائل تعمل االسكوا بشكل كبير على تعزيز اندماج المنطقة العربية مع العالم تجاريا من•

: متعددة أهمها

جارة عالمية المساعدة في تعزيز قدرات الدول العربية على التفاوض واالنخراط في اتفاقيات ت•

 (WTO, EU, African various agreements )او إقليمية من أهمها 

التنافسية مساعدة الدول العربية على وضع السياسات االقتصادية والتجارية المواتية لتعزيز•

.  الوطنية بما يمن الدول من المنافسة عالميا

اصالح مناخات االستثمار واالعمال بما يمكن االقتصادات الوطنية من جذب وتشجيع •

.  االستثمارات المحلية واألجنبية

يمة تشجيع الدول العربية على االنخراط في تفاهمات تمكنها من االنخراط في سالسل الق•

.  العالمية
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ن خالل وسائل تعمل االسكوا بشكل كبير على تعزيز التكامل اإلقليمي بين الدول العربية م

:  متعددة أهمها

ة الكبرىمساعدة الدول العربية على استكمال تنفيذ متطلبات منطقة التجارة العربي•

مساعدة الدول العربية على التفاوض على مسار االتحاد الجمركي العربي •

تنفيذ مشاريع الربط الطرقي من خالل مكونات نظام أتساس•

حاد تقديم الدعم لجامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة التفاوض على مشروع االت•
.  الجمركي العربي
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:  لفة من خاللتعمل االسكوا على تعزيز قدرا ت الدول العربية لتنفيذ تدابير تسهيل التجارة المخت

نها مكون والذي يتضمن عدة مكونات م(  اتساس) تنفيذ مكونات نظام النقل بين الدول العربية •

انشاء لجان تسهيل النقل والتجارة 

.  2015دعم الدول العربية اثناء مفاوضات اتفاقية تسهيل التجارة حتى استكمالها في عام •

. بناء القدرات للدول على تنفيذ تدابير تسهيل التجارة•

.  تنفيذ مشاريع لتعزيز تسهيل التجارة خصوصا فيما يتعلق بالنافذة الواحدة•

لتوصيات اجراء تقييم دوري لمستويات تنفيذ تدابير التجارة عن طريق االستقصاء ووضع ا•

. للدول للتطوير في هذا الجانب
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/https://atg.unescwa.orgانشاء البوابة االلكترونية للتجارة العربية
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يةبوابة التجارة العرب

الوصول إلى السوق

اتفاقيات تجارية بيئة العمل

تكاليف التجارة
اإلجراءات 

اللوجستية وتسهيل 
التجارة

سياسات المنافسة

أداء التجارة

SIMAEI التدفقات التجارية

مؤشرات رادي ISPAR

المفاوضات التجارية

واجهة محاكي 
التجارة العربية

https://atg.unescwa.org/

