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أسوان (مصر)
 ٢٨-٢٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي:
التحديات والفرص والخطوات المستقبلية
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أوال -السياق
 -١إن تيسري التجارة هو عبارة عن مقاربة شاملة ومتكاملة لتقليل تعقيد وتكلفة العمليات املرتبطة باملعامالت
التجارية ،حيث يهدف إىل أن تتم كافة األنشطة التجارية بطريقة فعالة وشفافة يسهل التنبؤ هبا ،وذلك بناء على
أعراف ومعايري وممارسات فضلى متفق عليها دوليا .ويف الوقت ذاته ،فإنه يسعى إىل حتسني فعالية الضوابط
التنظيمية لضمان سالمة ورفاه املواطنني ومجع الضرائب والرسوم املناسبة .لذلك ،يعد تيسري التجارة من العوامل
الرئيسية املسامهة يف التنمية االقتصادية لألمم ،وهو على ارتباط وثيق باألجندات الوطنية اخلاصة بالرفاه
االجتماعي ،وتقليص معدالت الفقر ،وحتقيق التنمية االقتصادية للبلدان ومواطنيها.
 - ٢هذا وحتسن اإلصالحات املرتبطة بتيسري التجارة األداء التجاري من خالل تعزيز جودة البيئة التنظيمية
والبنية التحتية يف جمايل النقل واالتصال .ولن تساعد هذه اإلصالحات على تعميق التكامل يف سوق مشال أفريقيا
فحسب ،وإمنا ستعزز أيضا أداء دول املنطقة على مستوى التجارة العاملية .وبالتايل فإن حتسني تيسري التجارة يعد
أمرا حيويا من أجل دعم األداء التجاري على املستويني اإلقليمي والدويل.
 - ٣وقد توقعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة أن الفرص التجارية اليت توفرها تدابري تيسري
التجارة ،إىل جانب منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية ،ستكون أكثر من كافية لتعويض التكاليف القليلة الناجتة
عن اخنفاض عائدات التعريفة اجلمركية الناجم عن التحرير ،حيث إن املكاسب احملققة من وراء التحرير راجعة
باألساس إىل تيسري التجارة الذي يفوق أثره االقتصادي األثر الناجم عن حترير التعريفة اجلمركية واالستثمار.
وسيمكن تيسري التجارة من توسيع التجارة اإلفريقية البينية والتصنيع داخل القارة ،إذ سيمكن من احلصول على
منتجات وسيطة بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ،ما سيمكن من إنتاج سلع عالية القيمة (أوفا
وكارينغي .)٢٠١٣ ،إن منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية لن تعوض اآلثار السلبية النامجة عن التحرير فحسب،
وإمنا ستوسع كذلك آثاره اإلجيابية على التجارة اإلفريقية البينية ،خاصة بعد اعتماد اإلصالحات املرتبطة بتيسري
التجارة (التقرير االقتصادي حول أفريقيا.)٢٠١٥ ،
 -٤وتشارك بلدان مشال أفريقيا يف جمموعة متنوعة من اتفاقيات التجارة الثنائية واإلقليمية املتداخلة ،كاحتاد
املغرب العريب ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،واتفاقية أكادير ،والشراكة األورو-متوسطية وجتمع دول
الساحل والصحراء والسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا .وقد أدى هذا التداخل إىل تقلص املوارد البشرية
والتقنية ،وارتفاع التكاليف اإلدارية ،وعدم اتساق خطط التكامل ،وهو ما سيرتتب عنه انعكاسات خطرية على
تيسري التجارة واملشاركة دون اإلقليمية يف منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية.
 - ٥وبالرغم من توفر منطقة مشال أفريقيا على معظم العناصر اهليكلية اليت ختول هلا التوفر على سوق متكاملة
دينامية ،كالقرب والبنية التحتية والروابط اللغوية والثقافية ،فإن وجود أغلب هذه العناصر مل يكن كافيا لبلوغ
التجارة اإلقليمية البينية مستواها األمثل .وقد بذل املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا جهودا يف جمال الدعوة
مدعومة بأحباث للنهوض بسالسل القيمة اإلقليمية كأداة للتكامل اإلقليمي والتحول اهليكلي للدول األعضاء.
وتظهر نتائج األحباث أن التجارة البينية اليت تربط مصر واملغرب وتونس تتمحور باألساس حول املنتجات الوسيطة
واملنتجات شبه املصنعة مثل القطن والنسيج القطين واألقمشة اخلاصة .وتظل حصة صادرات هذه املنتجات
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مقارنة بإمجايل صادرات كل من هذه البلدان الثالثة ضئيلة .ومن ناحية أخرى ،تشمل الصادرات املوجهة لدول
أخرى يف مشال أفريقيا (اجلزائر وليبيا وموريتانيا والسودان) بشكل رئيسي املنتجات التامة الصنع كاملالبس ،حيث
إهنا توجه لتلبية الطلب احمللي هلذه الدول األربع ،إال أهنا تظل ضئيلة باملقارنة مع إمجايل صادرات هذه الدول.
 - ٦صحيح أن التصدي للتحديات اليت تواجه تيسري التجارة يف مشال أفريقيا ترتتب عنه تكاليف مرتفعة ،إال
أنه أمر بالغ األمهية ويتطلب مقاربة دون إقليمية وشاملة ومنسقة تنطوي على حتسني البنية التحتية وتقدمي خدمات
فعالة وتنافسية فيما يتعلق بالطرق والسكك احلديدية واملوانئ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتبسيط
ومواءمة اإلجراءات اجلمركية واحلدودية ،حيث إن مكاسب تيسري التجارة ترتبط بسلسلة اإلجراءات بأكملها.
وميكن هلذه املقاربة دون اإلقليمية أن تكون وسيلة فعالة لتنسيق األعمال وحتديد األولويات واستعراض التقدم
احملرز وتعبئة املوارد وختصيص األموال ورصد مستويات املسامهة.
 -٧لكي تتم عملية تيسري التجارة بنجاح يف مشال أفريقيا ،جيب أن تتوفر العناصر الثالثة التالية:
▪ إرادة والتزام سياسيان قويان.
▪ خطة اسرتاتيجية واضحة.
▪ تعاون وثيق مع جمتمع األعمال.
ثانيا – أهداف اللقاء
 -٨تتجسد أهداف هذا اللقاء فيما يلي:
▪ تبادل املعارف والتجارب وأفضل املمارسات بني املشاركني حول تفعيل برامج تيسري التجارة الوطنية وكذا
تعزيز استخدام املعايري والتطبيقات الدولية يف مشاريع التجارة أحادية النافذة والالورقية.
▪ تقدمي املشورة بشأن سياسات معينة حول املمارسات اجليدة واالسرتاتيجيات الناجحة لتيسري التجارة يف
مشال أفريقيا لصناع السياسات والقطاع اخلاص وغريهم من األطراف املعنية الرئيسية.
ثالثا – النتائج المتوقعة
 -۹تتجلى النتيجة املتوقعة والفورية هلذا اللقاء يف إعداد تقرير شامل ومنقح حول تيسري التجارة يف مشال أفريقيا
لتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي ،يتضمن التحديات والفرص واخلطوات املستقبلية املقرتحة.
رابعا – تنظيم اللقاء وشكله
 -۱۰سينعقد اللقاء يف شكل جلسات عامة ،وسيتم عرض التقرير عن تيسري التجارة يف مشال أفريقيا لتعزيز
التكامل االقتصادي اإلقليمي ،الذي يتضمن التحديات والفرص واخلطوات املستقبلية املقرتحة ،على املشاركني
الذين سيحضرون ويناقشون كذلك عروضا يقدمها عدد من اخلرباء .كما سيتم إرسال النسخة النهائية للتقرير
إىل الدول األعضاء.
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خامسا – المشاركة
 - ۱۱إن باب املشاركة يف اللقاء مفتوح أمام الوزارات ،واإلدارات واملؤسسات الوطنية املكلفة بالتنمية االقتصادية
والتجارة والتكامل اإلقليمي ،وممثلي منظمات القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومراكز البحوث ،وكذا
الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة وشركاء تنمويني آخرين يف املنطقة دون اإلقليمية.
سادسا – تاريخ ومكان انعقاد اللقاء
 -۱٢سينظم مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف مشال أفريقيا اللقاء على هامش اجتماع اللجنة احلكومية
الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف نسخته الرابعة والثالثني .وسينعقد هذا اللقاء يف مدينة أسوان من  ٢٥إىل
 ٢٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٩بدعوة من حكومة مجهورية مصر العربية.
سابعاً :لغات العمل

 -۱٣ستكون لغات عمل اللقاء هي العربية والفرنسية واإلنكليزية.
ثامناً :مزيد من المعلومات

 -١٤لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم اللقاء:
جهة االتصال والتنسيق:
أمال نجاح البشبيشيelbeshbishi@un.org :
إدارة املعرفة:
سالم الصبارdebbar@un.org :
التواصل ووسائل اإلعالم:
هدى فياللي أنصاريfilali-ansary@un.org :
وثائ ـ ـ ــق االجتماع:
محمد مصدقmosseddek.uneca@un.org :
اإلدارة واللوجستيات:
لحسن حمادhmade@un.org :
سكرتارية:
نعيمة الصحراويsahraoui.uneca@un.org :
فوزية عسوassouqaddou@un.org :
هاتف املكتب بالرباط(+212) 537 71 56 13/ 537 71 78 29 :
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