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بدعوة من سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية
وبالتعاون مع جامعة الدول العربية استضاف ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي في العاصمة
األردنية عمان يوم العاشر من آب  2014املؤمتر العربي الدولي حول تكلفة التجارة العربية
البينية وقد مثل األمانة العامة جلامعة الدول العربية سعادة السفير األستاذ الدكتور
محمد بن ابراهيم التويجري األمني العام املساعد للقطاع االقتصادي.
وشارك في املؤمتر عدد من وزراء الصناعة والتجارة و ممثليهم ومن السفراء املعتمدين في
األردن ومن أعضاء من اجمللس االقتصادي و االجتماعي في جامعة الدول العربية ومن ممثلي
البالد العربية في منظمة التجارة العاملية ومن ممثلي الهيئات الدولية املتخصصة ،ومراكز
األبحاث و الدراسات وأعضاء الغرف التجارية العربية ومؤسسات تشجيع االستثمار واخلبراء
وقطاع االعالم.
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المتحدثون
كلمة سعادة االستاذ الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري
األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية
أتشرف بأن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء العلمي الهام وأتقدم بالشكر
الى األردن ملكاً وحكومة وشعباً والشكر موصول الى أخي العزيز الدكتور
طالل أبوغزاله ملا لقيناه من نقاش علمي وهادف خلدمة أمتنا العربية ،وهذه
احملادثات التي عقدناه هي اساس إلنطالقة العمل االقتصادي العربي ألن
االقتصاد العربي هو الذي سيوحد هذه األمة ،فباالقتصاد نتوحد وبالسياسة
نختلف ،ولنجعل من االقتصاد أساساً النطالقتنا وتغليب املصالح العامة
على املصلحة الشخصية ،بقدر ما نستطيع بحيث نخدم أمتنا.
إن منتدى تطوير السياسات االقتصادية يتالحم اليوم مع جامعة الدول
العربية وكان البد أن ،يكون هذا التالحم منذ بدأ املنتدى ولكن كلما تداركنا،
وكلما بدأنا بالعمل سوياً جتاه هدف واحد موحد ،وهو خدمة االقتصاد
العربي لنسير خطوات إلى األمام ،وهذا التالحم بني اجلامعة ومنتدى تطوير
السياسات االقتصادية البد أن يأتي طبيعياً ألنه األساس في تطوير األمة
العربية اقتصادياً.
وعرض التويجري برامج وأنشطة القطاع االقتصادي باجلامعة فيما يتعلق
مبشاريع العمل العربي املشترك وأوضح بأن القمة االقتصادية العربية
اتخذت العام  2009قرارات باشراك القطاع اخلاص ودفع القطاع اخلاص ألن
يعمل مبشاريع وقرارات القمة االقتصادية باعتباره احملرك للتنمية االقتصادية ،وأكبر دليل أننا اليوم جنتمع في هذا امللتقى ،وهذا من
أهم األمور التي حققناها اليوم ،أن نوحد خطانا ونتحرك خلدمة األمة العربية بالطريقة الصحيحة عن طريق االقتصاد.
نحن في هذا امللتقى لنشد أيدينا مع بعض ،ولنتعرف على املعوقات ونذللها عن طريق التالحم مع القطاع اخلاص واالستفادة من
جتربته وعرضها على القطاع العام.
وعندما نظرنا من يعمل معنا وجدنا سعادة الدكتور طالل أبوغزاله فاحتاً ذراعيه ،لنعمل ما تريدون ،واليوم نحن مجتمعني هنا إلطالق
هذه الدراسة التقييمية في منطقة التجارة احلرة ،كيف نعزز التجارة البينية ،ما هي السبل ألرتقي بها ،املعوقات كثيرة ومن أهمها
التكلفة لوضع التجارة من الباب الى الباب والدراسة التي أعدتها مؤسسة طالل أبوغزاله هي حول التكلفة ،من أولى الدراسات
التي تعد بطريقة عملية واحصائية وآمل أن تكون احدى قرارات القمة االقتصادية الدورية بعد عرضها على اجملالس الوزارية اخملتصة
في جامعة الدول العربية.
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كلمة معالي الدكتور حاتم الحلواني،
وزير الصناعة والتجارة والتموين /االردن
يطيب لي بداية أن أعبر عن سعادتي البالغة لوجودي اليوم بينكم للمشاركة
في افتتاح أعمال املؤمتر العربي الدولي حول تكلفة التجارة العربية البينية.
كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر مللتقى طالل أبو غزالة املعرفي على
استضافته لهذا اللقاء الهام وحلسن اإلعداد والتنظيم بالتعاون مع األمانة
العامة جلامعة الدول العربية ،وعلى اجلهود املتواصلة املبذولة في إطار
صياغة الرؤى االقتصادية والتنموية التي نلمس فيها املهنية واإلضافة
النوعية بهدف حتقيق التنمية الشاملة.
كما يطيب لي أن أرحب بهذه النخبة الطيبة من ممثلي الدول العربية
املشاركة في فعاليات هذا امللتقى ،متمنياً جناح هذه الفعالية في حتقيق
األهداف املرجوة منها ولضيوفنا األعزاء طيب اإلقامة في األردن.
إن الدراسة القيمة التي أعدتها مجموعة أبو غزالة حول تكلفة التجارة
العربية البينية تشكل إضافة نوعية ايجابية للجهود العربية السابقة
وعلى كافة املستويات في تناولها للمعوقات التي تعترض منو التجارة
العربية البينية.
يأتي انعقاد هذا امللتقى في الوقت الذي تتنامى فيه احلاجة إلى مثل هذه
اللقاءات لتدارس األوضاع االقتصادية التي تعيشها منطقتنا في ظل
الظروف والتطورات اإلقليمية ،الغتنام الفرص وجتاوز التحديات التي حتتم علينا أن نبحث بدقة عن الفرص املتاحة لكي نستثمرها
ونزيد من إجنازاتنا احلالية ونهيئ البيئة املالئمة التي تتفاعل مع الظروف املتغيرة.
إن حجم التحديات والصعوبات التي واجهت اململكة خالل اخلمس سنوات املاضية ،وملواجهتها تبنت احلكومة منذ توليها
املسؤولية ،برامج إصالح عديدة في عدة مجاالت؛ أهمها ،حتفيز النمو االقتصادي والتركيز على تنمية احملافظات من خالل حتسني
البيئة االستثمارية وزيادة اإلنفاق الرأسمالي .والعمل على حل مشكلة الطاقة من خالل تنويع مصادر الطاقة واستغالل الطاقة
املتجددة ،وإعادة النظر بالدعم املقدم للمشتقات النفطية وتوجيهه مباشرة للفئات املستهدفة من خالل تقدمي دعم نقدي مباشر
من باب حرص احلكومة على احملافظة على مستويات معيشة املواطنني وعدم حتميلهم أعباء إضافية.
في اخلتام ،أمتنى لهذا اللقاء الطيب التوفيق والنجاح واخلروج بتوصيات إيجابية وعملية قابلة للتطبيق ،سوف ترفع إلى صانع القرار
العربي لترجمتها إلى نتائج ملموسة من خالل املؤسسات العربية ذات العالقة.
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كلمة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
رئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية
أرحب بالضيف والشريك والصديق سعادة الدكتور
محمد التويجري وبأصحاب املعالي الوزراء وبأصحاب
السعادة السفراء وباحلضور الكرام.
أن هذه الدراسة تشكل مادة لتعمل كل دولة ما
تراه مناسباً بشأنها .وسوف يتم ارسالها لكل وزارة
عربية بعد إطالقها.
كما أن هذه الندوة هي نتائج التعاون الذي نفخر
به مع اإلدارة االقتصادية في جامعة الدول العربية
برئاسة سعادة الدكتور التويجري وهنالك العديد
من املشاريع التي نعمل عليها معاً خدمة القتصادنا
الوطني ومنها:
•إنشاء االئتالف العربي لتجارة اخلدمات في
الوطن العربي الذي أطلق في مؤمتر االنكتاد
وكلفت بتأسيسه .ونعمل ،مبوجب توجيه من جامعة الدول العربية ،مع وزارة االقتصاد في لبنان ليكون مقره في بيروت وذلك
متهيدا ً النضمام االئتالف العربي الى االئتالف الدولي لتجارة اخلدمات (واشنطن) ألن كل دول العالم لها ائتالف لتجارة اخلدمات
اال املنطقة العربية.
•تقدمي املشورة الى جلنة تنسيق املساعدات االنسانية لإلخوة السوريني حول وسائل وطرق للتمويل ،اضافة الى تلك املوجهة من
منظمات األمم املتحدة ،استجابة لالجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية وشاركت فيه اجملموعة.
•تشرف اجملموعة على تقدمي املشورة باإلشتراك مع اإلدارة االقتصادية باجلامعة لكل من دولة فلسطني والسودان واليمن في
برامج التطور االقتصادي وتنمية جتارتها باجلامعة وذلك بتقدمي اجملموعة املساعدة في اعداد الدراسات ومجاالت الدعم التي
توفرها منظمة التجارة العاملية اضافة الى اجراء بحث في تلك الدول من قبل مكاتب مجموعة طالل أبوغزاله.
•العمل سوياً على حتقيق متثيل جامعة الدول العربية كمراقب في منظمة التجارة العاملية.
•العمل والبحث املشترك لتطبيق اتفاقية تيسير التجارة ملنظمة التجارة العاملية على املستوى العربي البيني .وكذلك العمل
على مشروع اعتماد اللغة العربية كإحدى لغات منظمة التجارة العاملية.
•اقتراح أن نعمل سويا على دراسة لتنمية التجارة البينية العربية في التجارة اإللكترونية – جتارة املستقبل واجملال األوسع
للعمل البيني.
وهنالك بحث للعمل على تقدمي املشورة للدول العربية بشأن استبدال الديون باستثمارات (.)Debtswabs
وسنعمل على رفع نتائج أعمال املؤمتر الى صاحب اجلاللة امللك املعظم ،وأن أعرف أن جاللة امللك مهتم مبا يجري اليوم وكل ما يخدم
االقتصاد واالردن والعرب ويسعده أن يرى هذه النخبة من الكفاءات التي اجتمعت اليوم لتتدارس وتخدم األمة العربية وسنعمل في
ظل توجهات جاللته مبا فيه مصلحة البلد.
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محاور المؤتمر
المحور األول :تكلفة التجارة العربية البينية
رئي�س اجلل�سة :معايل الدكتور حامت احللواين
املتحدث :معايل الدكتور حممد �أبوحمور
قدم الدكتور أبوحمور ايجازاً للدراسة حول تكلفة
التجارة العربية البينية،توجه بالشكر واالعتزاز الى
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله على جهوده املثمرة
والقيمة لنشر وتعزيز مفاهيم املعرفة والتعليم
واخلدمات واحلكومة االلكترونية.
هذه اجلهود التي تسعى الى التطور ورفد االقتصاد
العربي مبا هو جديد يهدف لتحسني مستوى معيشة
املواطن العربي.
هذه الدراسة جاءت بناء على طلب وزراء الصناعة والتجارة العرب خالل االجتماع الذي عقد في املنتدى مبشاركة منظمة التجارة
العاملية في شباط .2013
هناك دراسة أعدها البنك الدولي عن التجارة البينية بني دول العالم ،ولكن ال توجد دراسة توازيها عن التجارة البينية في البالد
العربية.
لذلك جاءت هذه الدراسة لتغطية هذا اجلانب حتديداً وشملت الدراسة  15دولة عربية.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها:
•تعد تكاليف التجارة من احملددات األساسية للتجارة بني الدول العربية وتعد من األسباب الرئيسة النخفاض قيم التجارة
العربية نسبة الى التجارة الدولية.
•تتناقص قيمة تكاليف التجارة في الدول العربية مع ازدياد نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بني الدول املتاجرة -بشكل
عام . -كما وتتناقص قيمة تكاليف التجارة بني الدول العربية املتاجرة مع الزمن بسبب حتسن وسائل وأمناط االنتاج باستثناء
بعض الدول العربية.
•تتناقص تكاليف التجارة بني الدول العربية ذات الدخل املرتفع مع مثيالتها من نفس الفئة ،لكن العالقة تبدو غير ذلك بالنسبة
للدول ذات الدخل املتوسط األدنى.
•تتسم الصادرات العربية بقلة التنوع في تركيبتها السلعية وسيادة السلع الزراعية والنفط بشكل عام على صادراتها الكلية
وذلك بسبب ضعف القاعدة االنتاجية وعدم متايز الدول في طبيعة انتاجها.
•تعتمد الدول العربية وبشكل كبير على الدول األخرى من أجل تأمني حاجاتها من املستوردات املتعلقة باآلالت واملعدات
والصناعات الثقيلة.
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•تعد املسافة بني الدول العربية املتاجرة من احملددات الرئيسية لتكاليف التجارة ،فبزيادة املسافة بني الدول املتاجرة تتزايد
تكاليف التجارة.
•وجود احلدود املشتركة بني الدول املتاجرة يسهم بشكل كبير في تقليل تكلفة التجارة بني الدول وذلك بسبب تخفيض تكاليف
النقل عبر الدول األخرى خصوصا اذا اتسمت التجارة بني الدول بالتركز مع الدول اجملاورة مثل حالة الدول العربية.
•يعد سعر الصرف من احملددات الرئيسية لتكاليف التجارة بني الدول العربية ،إذ تزداد تكلفة التجارة بانخفاض سعر الصرف
وتنخفض بزيادته.
•لم تظهر النتائج العملية معنوية التعرفة اجلمركية كمحدد لتكلفة التجارة بني الدول العربية في السيناريو األول على الرغم
من أن معظم أدبيات الدراسات السابقة قد أشارت الى انها من احملددات الرئيسة واملعيقات امام التجارة بني الدول العربية.
•يعد متغير الوقت الالزم للتصدير بشكل عام من املتغيرات احملددة لتكاليف التجارة بني الدول العربية ،فبزيادة عدد األيام الالزمة
للتصدير تتزايد قيمة تكاليف التجارة.
•حتسن مؤشر األعمال التجارية يؤدي الى تخفيض تكاليف التجارة بني الدول العربية.
• يعد مؤشر الشحن  LSHI Liner shipping Indexمن محددات تكلفة التجارة بني الدول العربية ،حيث اظهرت النتائج معنوية
املؤشر في التأثير على تكلفة التجارة وباالجتاه السالب باستثناء حالة تكاليف التجارة بالسلع الزراعية حيث كانت العالقة
بالشكل املوجب.
•ال زالت العوامل اجلغرافية تؤثر بشكل كبير على التجارة ،وفي حالة الدول العربية يفترض أ ّن هذا العامل يشكل دفعة ايجابية
لتعزيز حركة التجارة بني الدول العربية وخصوصا أن التجارة البينية العربية تتركز في الدول اجملاورة.
•على الرغم من تعدد السيناريوهات التي استخدمت في التحليل ،فقد اشترك معظمها (وبشكل عام) في بقاء كل من املسافة
بني الدول املتاجرة ،وسعر الصرف ،ووجود احلدود املشتركة بني الدول ،وعدد األيام الالزمة للتصدير ،وتكلفة انشاء االعمال التجارية
ومؤشر  LSHIذو داللة احصائية ولكن بقيم مختلفة ودرجات معنوية متفاوتة.
•وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع دراسة  Arvisوآخرون في معنوية كل من :املسافة بني الدول ومؤشر الشحن و احلدود املشتركة
وسعر الصرف وتكلفة االعمال التجارية .حيث بينت هذه الدراسة اهمية كبيرة للمتغيرات اجلغرافية ومنها املسافة و احلدود
املشتركة ،وقد يُعزى ذلك الى تركز التجارة العربية في الدول اجملاورة وبالتالي تشكل العوامل اجلغرافية مصدرا مهما لتفسير
التغير في تكاليف التجارة.
•لم تظهر حصة الفرد من الناجت احمللي قيما معنوية خالل التحليل في السيناريو األول املعتمد على تكاليف التجارة إال في حاالت
محدودة ،في حني ظهرت ذات معنوية وداللة احصائية في السيناريو الثاني وبعالقة ايجابية ،اي تتزايد تكلفة التجارة بني الدول
العربية بتزايد حصة الفرد من الناجت احمللي االجمالي ،وقد يعزى ذلك الى تزاد النمط االستهالكي للفرد مع زيادة نصيبه من الناجت
احمللي وبالتالي تزايد قيم الواردات على حساب الصادرات.
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المحور الثاني :البرامج المستقبلية
رئي�سا اجلل�سة� :سعادة د .حممد التويجري � ،سعادة د .طالل �أبوغزاله
املتحدث الأول :املهند�س �أميــة فاخــــوري
مركز التجارة الدولية  ITCحــول ت�سهيـل التجـارة العربيــة البينيــة
أشاد بدعم الدكتور طالل أبوغزاله ملركز التجارة الدولية  ITCوقال هذا شيء
لهم لنا أن نتحدث عن التجارة البينية العربية في دول مركز التجارة الدولية،
وهو مركز تابع لألمم املتحدة ويهدف الى املساعدة التقنية للدول النامية ،لزيادة
صادراتها بهدف خلق فرص عمل.
وأشار الى أن أحد املشاريع في االردن بدأ عام  2010وما يزال هناك جزء نعمل عليه مع وزراة الصناعة والتجارة حول القدرات العربية
للتجارة البينية وهو بني خمس دول عربية في االردن ،مصر ،تونس ،اجلزائر ،واملغرب،وقدم شرحاً لبرامج وأنشطة مركز التجارة الدولية
األخرى ،وأوضح بأن لدى املركز دراسات وأبحاث متنوعة .قد تساعد وتغني موضوع املؤمتر ،معرباً عن استعداده لتزويد منتدى تطوير
السياسات االقتصادية بها.

املتحدث الثاين :ال�سيد عادل عبداهلل الغابري
م�س�ؤول �ش�ؤون اقت�صادية �أول � ,شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا اال�سكوا
حتدث عن املعوقات غير اجلمركية في املنطقة العربية ومنها عوائق
هيكلية وعوائق أخرى تتمثل في اخلدمات اللوجستية ،واجلمارك ،والنقل،
والبنية التحتية ،وتكاليف التجارة.
وتطرق الى واقع التجارة البينية وقال:
•التزال جتارة املنطقة العربية تشكل ما نسبتة  %1من التجارة الدولية
في السلع بدون النفط و  %4.3مع النفط و %2.8من جتارة اخلدمات.
•التجارة البينية بني دول منطقة التجارة العربية الكبرى ال تزيد عن  %10في احسن االحوال.
•التجارة بني دول جتمع اغادير ال تزيد عن  %2من جتارة الدول االعضاء مع العالم.
•التجارة بني دول احتاد املغرب العربي ال تزيد عن  %2.5من جتارتها مع العالم.
•التجارة البينية لدول اخلليج ال تزيد عن .%3
كما تطرق الى أولويات االصالح والطريق الى االصالح عبر االحتاد اجلمركي العربي ودور االسكوا في االحتاد اجلمركي.
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الموضوع:االئتالف العربي لتجارة الخدمات
المتحدث  :معالي الدكتور جواد العناني
بدعوة كرمية من املنتدى وبرئاسة أخي وصديقي سعادة الدكتور
طالل أبوغزاله ،وكذلك بحضور قامة عربية نعتز بها الدكتور
محمد بن ابراهيم التويجري األمني العام املساعد للشؤون
االقتصادية في اجلامعة العربية أشارك في هذا املؤمتر الهام.
واملوضوع الذي نطرحه اليوم جرى لفت النظر إليه بأنه موضوع
مهمل على مستوى العمل العربي ،وهو ان التجاره في اخلدمات
ال تلقى االهتمام والرعاية التي تستحقها ،مقارنة بالتبادل
التجاري السلعي ونحن نعلم ان بلدا كاالردن وما يعانيه من عجز
كبير في امليزان التجاري يغطي جزء كبير منه بالوفر املوجود في
ميزان اخلدمات .ومن هنا ،وفي كثير من الدول لو جمعنا «امليزان
االساسي» الذي يضم السلع واخلدمات ،نرى ان العجز يتغير
نسبيا ،ويغطي العجز في امليزان التجاري.
اما الدول التي تتمتع بفائض جتاري ،يصبح نظام اخلدمات فيها اقل اهمية  ،لكن الدول االخرى غير ذلك ،حيث ان تطور التجاره عندهم
يعكس أيضاً تطوراً كبيراً لقطاع التطور اخلدمي ،ولذلك فان األمرين متالزمان معا ويصب كل واحد منهما في مصلحة اآلخر.
فالعالقة بينهما تبادلية ،ولذلك كانت املبادره التي قام بها سعاده الدكتور طالل ابوغزاله بدءاً من األمم املتحده ثم اجلامعة العربية،
وبداية تشكيل االئتالف العربي لتجاره اخلدمات وتتم الدعوة له ويتضمن نظامه األساسي مايلي :تؤسس منظمة غير ربحية باسم
«االئتالف العربي لصناعه اخلدمات» يشار اليها الحقاً باجلمعية.
وقد قطعنا شوطاً ،حيث جرى توقيع االتفاقية مع وزارة الصناعه والتجارة في لبنان ،وستكون بيروت مقرا لهذا االئتالف ،ولذلك
ومبباركة اجلامعة العربية نكون قد قطعنا خطوه هامة في هذه االجتاه.
يجب ان نركز على ان اخلدمات تتمتع مبيزه ال تتمتع بها السلع وهي القدره على ان نعزز التبادل اخلدمي ،متجاوزين القيدود التي تعرقل
التجاره السلعية ،لكن هناك امكانيات لتطوير التجاره البينية اخلدمية بشكل كبير جدا ،دون التأثر كثيرا باملعوقات ،رغم انه في
املعلوماتية في الوقت احلاضر وبسبب هذا االنفجار املعرفي في العالم بدأنا نالحظ والسباب سياسية في مختلف مناطق العالم،
محاوالت من الدول لتنظيم تدفق هذه املعلومات عبر االنترنت ،ولذلك نحن امام خياران في املستقبل ،هل سيكون هنالك املزيد من
الديكتاتورية املعلوماتية على مستوى العالم الذي ستحول دونه تدفق املعلومات او سنحافظ على احلد االدنى من االنفتاح ولذلك
هناك فرصة كبيره جدا ميكن تقدميها  ،ولذلك التركيز يجب ان يتم على امرين:
األول :املعلوماتية وما حتمله من وعد كبير في مجال تطور التبادل في مجال الصحة ،التعليم ،التعليم عند بعد ،بناء جامعات عربية
تستطيع ان تصل الى االفراد.
االمر الثاني :التجاره االلكترونية ،ميكن ان نعمل من خاللها عبر العالم ،نحن امام عالم جديد وهذه كلها وسائل للهروب من قيود
الرقابه التي تفرضها الدول .ومبادرة اخي طالل في هذا االمر تهدف الى خلق بنيان ومنبر يبحث هذه القضايا لتعزيز التكامل العربي
في مجال اخلدمات وهو مجال وفضاء واسع جداً.
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الموضوع  :الدعم االستراتيجي لفلسطين واليمن والسودان
المتحدث  :الدكتور محمد النسور
المستشار في جامعة الدول العربية  /الشوؤن االقتصادية
نحن أمام ملتقى لن يتكرر  ،تشترك فيه عناصر ويجب أن نتمسك
فيه وحتدث عن برامج اجلامعة العربية  /القطاع االقتصادي
واجمللس االقتصادي واالجتماعي وقال اتيحت لنا الفرصة عبر
هذه املؤسسة العريقة مجموعة طالل ابوغزاله ممثلة بسعاده
الدكتور طالل ابوعزاله التي قدمت لنا كل مجاالت التعاون بعد ان
عرضنا لهم حاجاتنا ملد يد العون .
اجمللس االقتصادي والقمم العربية تطالب االمانه العامة باعداد
الدراسات ونقوم بدورنا ما استطعنا وكان من ابرز االصوات
الفعليه التي تؤثر في هذا املسار هو شراكتنا مع الدكتور
طالل ابوغزاله بحيث تقدم لنا الدراسات للدول االقل منواً
«فلسطني،والسوادن،واليمن» حول احتياجاتها .
وبوجود ميزه انتشار مكاتب مجموعة طالل ابوغزاله ومنها في الدول الثالث املذكوره كان ذلك ميزه وفرصة عظيمة لتحريك هذا
الهدف ،وقد يخدمنا ذلك مستقبالً في جميع الدول العربيه وسنقوم باعداد دراسه اقتصادية عن هذه الدول ،ثم مبا يتمتع به الدكتور
ابوغزاله من حضور دولي في املنظمات العاملية وخاصة في منظمه التجاره العاملية وهذه الدراسة مقدمة مجاناً وبتبرع كامل
وبلغة مهنية وعلمية ،وعبر مكاتب اجملموعة وبالتنسيق مع االمانه العامه سيكون هنالك زيارات ميدانيه للموسسات االقتصادية
في الدول الثالث حتى يتم التعرف على احتياجاتها ،وبالتالي اخملرج النهائي هو دراسة مشتركه للدول الثالث وستقدم الى اجمللس
االقتصادي واالجتماعي والقمم االقتصادية العربية .
ولم يكن لنا ان نصل الى هذه النتائج دون هذا الدعم السخي لهذه الدول وأكد أن جتربة تعاون اجلامعه مع مجموعة طالل ابوغزاله
وقال انها بناءة وايجابيه ومثمره ،وتلبي اجملموعة ما نطلبه من خدمات بزمن قياسي ،وكنت امتنى لو ان عالقة التعاون هذه بدأت
مبكره ،لكن قد اجنزنا معاً وحققنا الكثير.

10

التوصيات
وشكل املؤمتر فرصة هامة للتحاور وإبراز وجهات النظر واملواقف و املصالح
مبا يسهم في وضع حلول لكيفية معاجلة اخللل واملعوقات في نظام
التجارة احلالي حيث توصل املؤمتر إلى التوصيات الواردة في الدراسة التي
أعدتها شركة لالستشارات في مجموعة طالل أبوغزاله حول تكلفة
التجارة العربية البينية ومنها :

أوال :السعي إلى تذليل العقبات التي تعترض طريق التجارة العربية البينية من أجل قيام التجارة بدورها الطبيعي كمحرك للتنمية
و ُمحفز لالستثمار ،وال شك بأن هذا يتطلب جهودا ً جماعية وإجراءات وتدابير تكفل توفير األُطر القانونية والهياكل التنظيمية
واخلدمات املساندة:
1.1لتخفيض كلفة التجارة العربية البينية ال بد من تطوير البنية األساسية في مختلف الدول العربية بحيث يساعد ذلك على
تسهيل الترابط بني هذه الدول ويؤدي إلى حتقيق وفورات في تكاليف النقل واإلتصاالت البينية مع الدول األخرى.
2.2العمل على تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف ،السيما السكك احلديدية نظرا الهميتها
في تقليص ُكلفة الصادرات والواردات في آن معاً ،علماً بأن شبكة الطرق البرية وإن كانت أوضاعها جيده بشكل عام في الدول
ً
مقارنة بوسائل النقل األخرى.
العربية إالّ أن قدرتها على خدمة التجارة تبقى محدودة عدا عن ُكلفتها املرتفعة
3.3إنشاء موانىء مناسبة في بعض الدول العربية لتعزيز تواجد السلع العربية في األسواق اإلقليمية والدولية ،وتسهيل إنهاء
املعامالت اجلمركية والضريبية للواردات العربية من خالل نافذة واحدة في املوانيء العربية.
4.4ولتقليص ُ
الكلفة ال بُ ّد أيضاً من إزالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والتفريغ والشحن وهذه العوائق تؤثر بشكل
كبير على السلع ،وخاصة سريعة التلف .ومعاجلة املشاكل املتعلقة بالقيود غير اجلمركية على املنتجات العربية والتي تشمل
القيود الفنية واإلدارية واملالية.
5.5تقليل كلفة التجارة العربية البينية يتطلب العمل على مستويني أولهما على املستوى الداخلي لكل دولة من حيث اإلجراءات
املتعلقة باجلمارك والنقل وأعمال املوانيء البرية والبحرية واجلوية ،واملستوى اآلخر إقليمياً.
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6.6توفير املعلومات والبيانات سوا ًء ما يتعلق منها باملواصفات املطلوبة أو اإلجراءات الالزمة إلستكمال عمليات التخليص على
ً
إضافة إلى متطلبات عمليات الترانزيت ،وهذا األمر مرتبط ايضاً بالشفافية واحلوكمة الرشيدة.
البضائع في املراكز احلدودية
7.7تعزيز نهج اإلستفادة من اجتاهات العوملة وذلك من خالل تطوير املؤسسات والعمل على رفع كفاءة أدائها وتطوير الكفاءات
اإلدارية باإلضافة إلى تطوير جوانب التكنولوجيا املتقدمة واالتصال والبرمجيات وغيرها وتوظيفها بشكل فاعل في العملية
االنتاجية للمساهمة في تقليل تكاليف االنتاج للسلع املتاجر بها.
8.8ايجاد مواصفات قياسية عربية للسلع التي يتم تبادلها ضمن دول منطقة التجارة العربية احلرة الكبرى ألن املواصفات اخملتلفة
تشكل حاجزاً أكثر تعقيداً من احلواجز اجلمركية القائمة.
ثانيا :تنمية التجارة اإللكترونية بإعتبارها إحدى وسائل تعزيز التجارة العربية البينية وهذا يتطلب تنمية الوعي بأهميتها وتطوير
البنية األساسية اخلاصة بها وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية لتسهيل ممارستها.
ثالثا :إشراك القطاع اخلاص في القرارات ذات العالقة بالتجارة العربية البينية بحيث يفسح اجملال أمامه للمساهمة باإلقتراحات
الكفيلة بتقليص كلف هذه التجارة ،وهذه املشاركة تعزز التوجه إلى اإلنفتاح على مختلف الفئات اإلجتماعية ودفعها للمساهمة
في عملية البناء والتطوير االقتصادي واالجتماعي في البلدان العربية.
رابعا :تقدمي الدعم الفني لكل من فلسطني والسودان واليمن بهدف تطوير اقتصادها وتنمية جتارتها اخلارجية وذلك مبساعدة
اجملموعة على إعداد دراسات تضمن الوضع االقتصادي ومجاالت الدعم التي توفرها منظمة التجارة العاملية والتكتالت االقتصادية
للدول األفقر اقتصادياً باإلضافة إلى إجراء بحث ميداني في تلك الدول من قبل مكاتب مجموعة طالل أبوغزاله املتواجدة فيها
بالتعاون مع القطاع االقتصادي في األمانة العامة جلامعة الدول العربية تنفيذاً لقرارات القمم العربية واجمللس االقتصادي
واالجتماعي التي نصت على ضرورة توفير كل أشكال الدعم للدول األعضاء في منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى خصوصاً في
فلسطني،والسودان،واليمن.
خامساً :توفير الدعم الرسمي ملنتدى السياسات االقتصادية/األردن ضمن مجموعة طالل أبوغزاله ليكون مبثابة منتدى اقتصادي
عربي يضم السياسيني وصناع القرار خلدمة مسيرة العمل االقتصادي واالجتماعي العربي املشترك في إطار األمانة العامة جلامعة
الدول العربية وعقده في اململكة االردنية الهاشمية/عمان بدعم مطلق من الدكتور طالل أبوغزاله.
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