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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 
 (اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

 التنميةتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل المعنية بلجنة ال
 )تحرير التجارة الخارجية( ية عشرةداحالدورة ال
 2017تشرين الثاني/نوفمبر  28-27بيروت، 

 
 ( من جدول األعمال المؤقتأ) 4البند 

 
 
 
 
 
 

 التقدم المحرز في مجال تحرير التجارة الخارجية
 

 العاشرةتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها 
 

 موجـز
 

أصدرت اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها  
، مجموعة من التوصيات، 2015نوفمبر /الثانيتشرين  23و 22يومي القاهرة قدت في التي ُعلعاشرة، ا

 شعبةوتتولى  إلسكوا.األمانة التنفيذية لاألعضاء، وبعضها موجه إلى الدول بعضها موجه إلى حكومات 
 متابعة العمل في هذا المجال. اإلسكوااالقتصادي في والتكامل التنمية 

 
معروضة  هيو واإلجراءات المتخذة لتنفيذها. اإلسكواالموجهة إلى  التوصيات تستعرض هذه الوثيقةو 

 الطالع عليها وتقديم المالحظات بشأنها.لعلى الدول األعضاء 
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 ارجية والعولمة االقتصاديةالمعنية بتحرير التجارة الختوصيات اللجنة 
 العاشرةفي دورتها وتمويل التنمية 

 واإلجراءات المتخذة لتنفيذها
 

للجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها العاشرة اصت خُل 
بعضها موجه  ،إلى مجموعة من التوصيات ،2015تشرين الثاني/نوفمبر  23و 22التي انعقدت في القاهرة يومي 

وتتناول هذه الوثيقة التوصيات  إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.األعضاء، وبعضها موجه  الدولإلى حكومات 
اء تعزيز بنلعمل  اتتضمنت إعداد دراسات وتنظيم اجتماعات خبراء وورشالتي  الموجهة إلى األمانة التنفيذية

 ،والمفاوضات بشأن االتفاقات التجارية ،كالتجارة في الخدماتالمجاالت عدد من  فياألعضاء  الدولقدرات 
وتستعرض الوثيقة في ما يلي كل االتحاد الجمركي العربي.  إنشاء و ،وتعزيز التكامل العربي ،وتيسير التجارة

 توصية من هذه التوصيات وما تم إنجازه في إطارها. 
 

 الموجهة إلى األمانة التنفيذية التوصيات
 

إلى األمانة التنفيذية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية وجهت اللجنة  
 التوصيات التالية:

 
 )أ( التوصية

 
 دعم الدول األعضاء لإلعداد الجيد لالتحاد الجمركي من خالل: 

 
االتحاد الجمركي، بناًء على البرنامج التنفيذي الذي تم اعتماده في جامعة الدول بلورة سيناريوهات إلطالق  -1

  العربية، بهدف وضع تصورات تنفيذية للتقدم في مفاوضات االتحاد الجمركي.
 

 إجراءات التنفيذ
 

عتبار االفي أخذ ت ،سيناريوهات مختلفة إلطالق االتحاد الجمركي العربيتضمنت ورقة عمل  اإلسكواأعّدت  
ومستوى مساهمة اإليرادات الجمركية في اإليرادات  ،فات المطبقة في البلدان العربيةيالمستويات المختلفة للتعر

إلنشاء االتحاد  ًافعلي ًاالورقة مسار وتقّدموالمالية على الدول األعضاء.  االقتصاديةومحاكاة آثارها  العامة لكل بلد
عرض حزمة السياسات التي يجب تطبيقها تو ،القتصادية على الدول العربيةثاره المالية واآل ًاوتقييم ،الجمركي

سيناريوهات متباينة إلنشاء االتحاد بصورة تدريجية  ةومكونات ثالث ،الستكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
تطبيق هذه السيناريوهات على االقتصادات العربية من  انعكاساتأيضًا  الورقة تناولتو. 2025-2017خالل الفترة 

نشاء االتحاد الجمركي العربي باستخدام نموذج توازن عام ديناميكي إمن تنتج خالل قياس األرباح والخسائر التي قد 
ما بينها ومع أهم التجمعات االقتصادية العالمية  عالقات فيالدماج اقتصادات جميع الدول العربية وإقادر على  قليميإ

لتستجيب  تطويرها نبغييلسيناريوهات خطوة أولية قليمي. وتمثل هذه اإبط بعضها باتفاقات تكامل ترياألخرى والتي 
لى حين إي عملية تطوير متواصلة عما يستد ،منها كٍل وتطلعات الدول العربية حسب اهتماماتجميع الحتياجات 

 لى اتفاق نهائي كفيل بتحقيق األهداف التي من أجلها تنشأ االتحادات الجمركية.إالتوصل 
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بلورة نماذج اقتصادية لقياس اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية المترتبة على قيام االتحاد وفقًا  -2
 .للسيناريوهات المقترحة، بهدف وضع خارطة طريق عملية واضحة إلطالق االتحاد الجمركي العربي

 
 إجراءات التنفيذ

 
يار/مايو أ 31ولى في تونس من األ ،قليمياإلدون على المستوى عمل  تيحلق في هذا اإلطار اإلسكواعقدت  

بلدان عربية افريقية )تونس  6 ، ضمت ممثلين من وزارات التجارة والمالية في2016 وحزيران/يوني 1إلى 
، 2016تشرين الثاني/نوفمبر  30-29ان يومي في عّمثانية وال ،(وموريتانياوالمغرب والسودان وليبيا ومصر 

بعض  ومن (ولبنانمان ردن والعراق وُعسيوية )األآدول عربية  أربعوزارات التجارة في  ون منممثلحضرها 
 .وجامعة الدول العربية ،غاديرأوالوحدة الفنية التفاقية  ،مجلس التعاون الخليجيوال سيما قليمية المنظمات اإل

 وغطت حلقات العمل المواضيع التالية: 
 

 مفاوضات االتحاد الجمركي العربي؛ أدت إليهااإلنجازات التي  -

 العقبات الرئيسية التي تواجه الدول العربية في مفاوضات االتحاد الجمركي العربي؛ -

مفاوضات توجيهية بشأن المبادئ التطرق إلى التحليل الهياكل التعريفية في البلدان العربية و -
 التعريفة الخارجية المشتركة؛

 آليات لتحديد التعريفة الخارجية الموحدة والسيناريوهات المقترحة للتعريفة الخارجية المشتركة؛ -

 نشاء االتحاد الجمركي العربي؛إالتحديات المالية التي تواجه الدول العربية في  -

إلى مكانية توسيع نطاق الواردات إ تجربة النافذة الواحدة في العمليات التجارية الوطنية لرصد -
 العالم؛دول العربية من الدول 

 تجربة مجلس التعاون الخليجي. -
 

البديلة  اآللياتتقييم اآلثار المالية المترتبة على إطالق االتحاد حسب السيناريوهات المطروحة ودراسة  -3
قد تشهده بعض الدول األعضاء نتيجة لقيام ص المداخيل الجمركية على المالية العامة والذي الكفيلة بامتصاص تقُل

 .االتحاد
 

 إجراءات التنفيذ
 

 آليات إطالقحول نظمتها خالل ورشة العمل التي  هاورقة بهذا الخصوص وعرضت اإلسكواأعدت  
 في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ، فيبالتعاون مع جامعة الدول العربيةتحاد الجمركي العربي، الا

سيوية. اآلوفريقية للدول العربية األ تينقليميالعمل اإل تيوخالل ورش 2015أيار/مايو  19و 18يومي القاهرة، 
اقتصادات  التباين فيإلى و ،لى التحديات المالية العامة إلنشاء االتحاد الجمركي العربيإتطرقت هذه الورقة و

من حيث عدد السكان، والناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت التنمية، وهيكلية التجارة، ودرجة  الدول العربية
مختلفة  ًاالدول األعضاء آثارتواجه التباين،  ااالعتماد على اإلنفاق الحكومي، ومصادر اإليرادات. وبسبب هذ

ي يمكن أن تواجه البلدان العربية جّراء االنضمام إلى االتحاد الجمركي العربي. وركز العرض على التحديات الت
مع التمييز بين مجموعتين رئيسيتين: المجموعة األولى تضم  في حال المضي بتنفيذ االتحاد الجمركي العربي
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الدول التي تعتمد على الضرائب كمصدر رئيسي إليراداتها، والمجموعة الثانية تضم الدول التي تعتمد على 
 وغيرها.مصادر أخرى للدخل القومي كالنفط 

 
تكثيف أنشطة التعاون الفني وبناء القدرات والتوعية على المستويات الوطنية واإلقليمية حول دور االتحاد  -4

 .في دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية الجمركي
 

 إجراءات التنفيذ
 

الجمركي العربي بين  االتحادعن تحديات إطالق  تقريرًا 2016في تشرين الثاني/نوفمبر  اإلسكواأعدت  
التقدم الحاصل في مفاوضات االتحاد الجمركي العربي ومختلف القضايا  يستعرض التقرير  .الطموح والواقع

مع أخرى على تجارب اتحادات جمركية  العالقة بهدف بلورة توصيات عملية لتسريع عملية التفاوض اعتمادًا
دة في َمعَتعلى اآلليات الُمالدول العربية طالع أيضًا إلى إهدف التقرير يوت العربية. خصائص االقتصادامراعاة 

وتطوير العروض  ،تسهيل عملية تحديد المواقفلوتحديد السياسات االقتصادية المناسبة  ،عملية التفاوض
التفاوضية بصورة تتماشى وخصائصها االقتصادية واستراتيجياتها المستقبلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

تقييم آثار إطالق االتحاد ل أساسيًا هيكل التعرفة الخارجية الموحدة شرطًالتحديد السيناريوهات العملية ويشكل 
 . التعامل معهاالممكنة وكيفية تحديد مكامن الخسائر والجمركي العربي 

 
ة حول الهيكل المؤسسي المطلوب لتطبيق ومتابعة وتقييم االتحاد الجمركي َقعَمَتتطوير الدراسة الُم -5

  .العربي، وفقًا ألفضل الممارسات
 

 إجراءات التنفيذ
 

الهيكل المؤسسي المطلوب المتعلقة بإجراء الدراسة تأجيل  اإلسكوا يات، ارتأتوبهدف التركيز على األول 
بشأن المتعلقة بالمفاوضات  األخرىتم تغطية المواضيع تحتى ومتابعته وتقييمه لتطبيق االتحاد الجمركي العربي 

  فة الخارجية الموحدة. يالتعر
 

 )ب( التوصية
 

بالمبادالت النهوض  دعم جهود البلدان األعضاء في دراسة احتياجات البنية التحتية للتجارة بما يساعد على 
 .قليمي العربيالتجارية والتكامل اإل

 
 إجراءات التنفيذ

 
اللوجستي  عضاء في مؤشرات األداءالدول األ داءأعداد تقارير حول على إبشكل مستمر  اإلسكواتعمل  

 عضاء. األلدول بناًء على طلب التقديم الدعم وهي مستعدة دائمًا  .نى التحتية للتجارة والنقلوالُب
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 )ج( التوصية
 

جراءات غير الجمركية )التي تشكل عائقًا على التجارة( وأهمية إلدراسة اآلثار المترتبة على تطبيق ا 
ما يخص دراسة وتحديد  التنسيق مع المنظمات المختلفة، وتحديداً جامعة الدول العربية ومركز التجارة العالمي في

 .ومعالجة العوائق غير الجمركية في الدول العربية
 

 إجراءات التنفيذ
 

حول مستوى تنفيذ تدابير تسهيل  ًامسح ،المتحدة لألممقليمية بالتعاون مع اللجان اإل ،اإلسكواأجرت  
 وذلك بغرض تحديد التقدم المحرز في تنفيذ تدابير تسهيل التجارة والتجارة الالورقية.   ،التجارة في الدول العربية

 
 )د( التوصية

 
التدريبية لممثلي الدول على النماذج الرياضية االقتصادية لقياس اآلثار التنموية المترتبة إعداد البرامج  

 .من االتفاقات التجارية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المختصة األخرى
 

 إجراءات التنفيذ
 

 .2018عام في هذه النماذج عمل ُتخّصص لورشة  اإلسكوا تنّظمس 
 

 (ه) التوصية
 

 ىالتركيز على تطوير أنشطة التعاون الفني وإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتجارة الخدمات على المستو 
اإلقليمي، ودراسة المعوقات الخاصة بتفعيل مفاوضات جولة بيروت لتحرير تجارة الخدمات، وذلك بالتنسيق مع 

 .جامعة الدول العربية
 

 إجراءات التنفيذ
 

تجارة الخدمات بين الدول العربية تحرير التقدم في مسار مفاوضات جولة بيروت حول  اإلسكوا تابعت 
قليمي بين الدول العربية حول التكامل اإل ًاتقرير أعدتو  .2017فبراير شباط/لى اتفاق في إ لت الدولوتوصَّ

خدمات اللتقديم  وهي مستعدةالخدمات المالية وخدمات النقل.  وتحديدًا ،بالتركيز على قطاعات الخدمات
  .بناًء على طلبهاما يتعلق بتجارة الخدمات  عضاء فيفنية للدول األالمساعدات الستشارية واال
 

 )و( التوصية
 

لمساعدة الدول في رصد وتقييم تطور  اإلسكوالتكامل االقتصادي التي أعدتها اتطوير منظومة مؤشرات  
 .ويات اندماجها اإلقليمي والعالميمست
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 التنفيذإجراءات 
 

لين حول مستوى التكامل االقتصادي بين الدول العربية باستخدام مؤشرات تقريرين مفّص اإلسكواعدت أ 
ول على التجارة في السلع في حين ركز التقرير وركز التقرير األلهذه الغاية.  اإلسكوا وضعتهاقليمي للتكامل اإل

 الخدمات المالية وخدمات النقل. وال سيما الثاني على التجارة في الخدمات 
 

 )ز( التوصية
 

دراسة اآلثار االقتصادية والتجارية المترتبة على االتفاقات التجارية الجديدة العابرة لألقاليم مثل اتفاق  
الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي )قيد 

 .المنطقة العربيةالتفاوض( على 
 

 إجراءات التنفيذ
 

 ،طلبهابناًء على  ،على مصراآلنفي الذكر ثار المحتملة لالتفاقين على اآل ركزت دراسة اإلسكواأعدت  
 سيا.آو روباوأبلدان وتجارة مصر مع الواليات المتحدة بالتي تتأثر لى القطاعات المختلفة وال سيما ع

 
 )ح( التوصية

 
عمل لإلعداد لمفاوضات جولة الدوحة والتي من المفترض استكمالها في  اتأهمية متابعة تنظيم ورش 

العاشر لمنظمة  ، وكذلك تقييم ومتابعة نتائج المؤتمر الوزاري2017المؤتمر الحادي عشر المقرر عقده أواخر عام 
 .التجارة العالمية

 
 إجراءات التنفيذ

 
 ردنفي األ ورشة عمل ،سالمي للتنميةالبنك اإلبالتعاون مع ، و2016راير بفي شباط/ف اإلسكوامت نّظ 

في كانون كينيا  - حول مخرجات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي
. وتناولت ورشة العمل الجوانب المختلفة لمفاوضات جولة الدوحة واالتفاقات التي نتجت 2015ديسمبر األول/

موضوع تسهيل التجارة والتقدم المحرز  وتطرقت إلىثارها المحتملة على الدول العربية. آعن مؤتمر نيروبي و
استعرضت نتائج تقييم مستوى كما  ،ز التنفيذدخوله حّيلستعدادات االو تسهيل التجارة في المصادقة على اتفاق

 تنفيذ الدول العربية لتدابير تسهيل التجارة. 
 

 )ط( التوصية
 

 .وانتظام أعمال واجتماعات لجنة التجارةالعمل على استمرار 
 

 إجراءات التنفيذ
 

 حسب برنامج عملها.  ،لجنة التجارة بانتظامدورة على عقد  اإلسكواتعمل  
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 )ي( لتوصيةا
 

 األخذ علمًا باألنشطة المتعلقة بالتجارة الواردة في برنامج العمل المقترح لإلسكوا لفترة السنتين 
إيالء االهتمام الكافي لقضايا: تفعيل االتحاد الجمركي العربي، والتجارة في الخدمات ، مع أهمية 2016-2017

 .ًا للمستجدات اإلقليمية والدوليةالعربية، مع أهمية إبداء المرونة الكافية إلعادة بلورة المخرجات وفق
 

 إجراءات التنفيذ
 

عقدت أربع ف 2017-2016الفترة على موضوع االتحاد الجمركي وتجارة الخدمات خالل  اإلسكواركزت  
فة الخارجية الموحدة يمصر حول التعرللسودان وخدمات استشارية  وقدمت ،عمل حول االتحاد الجمركي اتورش

الثاني من تقرير تقييم العدد  فيتجارة الخدمات بشكل مفصل  موضوع اإلسكواوتناولت في مفاوضات االتحاد. 
 التكامل االقتصادي العربي الذي ركز على قطاعي الخدمات المالية وخدمات النقل. 

 
 )ك( التوصية

 
اإللكتروني بشكل دوري من خالل وضع تقارير اجتماعات الخبراء  اإلسكواالعمل على تحديث موقع  

على الموقع بصورة بارزة، وموافاة الدول األعضاء بنتائج الدراسات التي تقوم  اإلسكواوالدراسات التي تقوم بها 
بها األمانة التنفيذية من خالل القنوات الرسمية خاصة تلك التي تساهم فيها الدول األعضاء من خالل البيانات 

  .التي توفرها
 

 إجراءات التنفيذ
 

تنشر من ووعلى إطالقه بصورة حديثة، بشكل مستمر  لكترونيعلى تحديث موقعها اإل اإلسكواتعمل  
 .يهالتسهيل الوصول إل التي تعدهاجميع التقارير خالله 

 
 )ل( التوصية

 
للدول العربية األعضاء في  تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في تنفيذ التزامات اتفاق تسهيل التجارة 

دراسة وتقييم لتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة إلى فلسطين في ضوء منظمة التجارة العالمية الذي تحتاجه وأهمية إعداد 
  نتائج االجتماع الوزاري التاسع.

 
 إجراءات التنفيذ

 
في  ،في عّمانورشة عمل حول تسهيل التجارة ومخرجات مؤتمر نيروبي وذلك  اإلسكوا نّظمت 

تقديم المشورة للدول بو ،تسهيل التجارة وآليات التمثيل باتفاقالتطورات المتعلقة فاستعرضت  .2016شباط/فبراير 
جميع مستعدة لتلبية  اإلسكواوالعربية بخصوص جدولة التزاماتها في االتفاق حسب الفئات المختلفة لاللتزامات. 

  من الدول.التي تردها طلبات الدعم الفني 
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 )م( التوصية
 

لتشمل التحليل الفني حتى تشمل الناحية  اإلسكواتوسيع نطاق دراسة التدابير غير الجمركية التي أعدتها  
ما بين الدول العربية  النوعية بهدف الوقوف على مدى اتساقها مع االرشادات والمعايير الدولية من ناحية، وفي

 .بعضها ببعض من ناحية أخرى بهدف العمل على اتساق تلك التدابير
 

 إجراءات التنفيذ
 

هي و في المغرب. جمركية على السلع الزراعية والغذائيةالدراسة حول التدابير غير  اإلسكواأعّدت  
تطور هذه التدابير مستويات أخرى بهدف إعداد تقرير يقارن  بيةعر تتطلع إلى توسيع هذه الدراسة لتشمل دواًل

 في عدد من دول المنطقة.
 

----- 
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