
أداة لقياس أثر السياسات التجارية على مجموعة 
مختارة 

من أهداف التنمية المستدامة
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مقدمة

هي محفٌّز الرغم من أن التجارة الدولية ال تنال حيّزاً كبيراً في هذه األهداف، ف•

.  لتحقيق معظمها

ل التنمية تؤدي التجارة الدولية دوراً رئيسياً في بناء شراكات عالمية من أج•

.  من أهداف التنمية المستدامة17المستدامة، وهو ما يؤّكد عليه الهدف 
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األهداف

ترمي هذه األداة إلى مساعدة الدول األعضاء على صياغة وتقييم أفضل•

كيز على دور االستراتيجيات لتيسير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التر

.السياسات التجارية واألداء التجاري

ة لغربي تتناول هذه الوثيقة األداة التي أعدتها اللجنة االقتصادية واالجتماعي•

ن لقياس أثر السياسات التجارية على مجموعة مختارة م( اإلسكوا)آسيا 

.أهداف التنمية المستدامة



Page 4

مجموعة مختارة من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها 

المتعلقة بالتجارة
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األدواتمجموعة
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التي يمكنها تيسير تحقيق أهدافالسيناريوهات 

التنمية المستدامة
:وفي ما يلي السيناريوهات التجارية البديلة الخمسة

ل العمل تنفيذ االتحاد الجمركي العربي من خال: االتحاد الجمركي العربي ( 1

.المتعلق بالتعرفة الخارجية الموحدة1بالخيار 

تنفيذ االتحاد الجمركي العربي من خالل : 2االتحاد الجمركي العربي ( 2

.المتعلق بالتعرفة الخارجية الموحدة2العمل بالخيار 

تنفيذ االتحاد الجمركي العربي من خالل : 3االتحاد الجمركي العربي ( 3

.المتعلق بالتعرفة الخارجية الموحدة3العمل بالخيار 

تطبيق : اتفاق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى( 4

ى نسبة اتفاق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى عل

.في المائة من البنود الجمركية90

اتفاق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة+ 3االتحاد الجمركي العربي ( 5

لتحليل آثار توطيد 4و3يتم الجمع بين السيناريوين : وبلدان أمريكا الوسطى

.التكامل بين بلدان الجنوب
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تعرفة خارجية موحدة حسب السيناريو، وفئة المنتجات حسب 

المجموعة

مجموعات النظام 
المتناسق لتوصيف السلع 

 الفئة 2األساسية وترميزها-

 تعرفة 1الخيار 
خارجية موحدة 
- االتحاد 
الجمركي 
 العربي

 2الخيار 
تعرفة خارجية 
موحدة - 
االتحاد 
الجمركي 
 العربي

 3الخيار 
تعرفة خارجية 
موحدة - 
االتحاد 
الجمركي 
 العربي

 بالنسبة المئوية بالنسبة المئوية بالنسبة المئوية  

  11  20 30 الحيوانات والمنتجات الحيوانية 5-1المجموعات 

  11  20  30 المنتجات النباتية 14-6المجموعات 

  11  20  30 الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية 15المجموعة 

  11  20  30 المواد الغذائية المجهزة 24-16المجموعات 

  5  10  10 المنتجات الفلزية 27-25المجموعات 

  5  10  10 المواد الكيميائية والصناعات المرتبطة بها 38-28المجموعات 

  5  10  10 المواد البالستيكية/المطاطية 40-39المجموعتان 

 43-41المجموعات 
الجلود الخام، والجلود، والجلود المدبوغة، 

 والفراء
20  10  5  

  5  10  20 األخشاب والمنتجات الخشبية 46-44المجموعات 

  5  10  20 لباب الخشب أو غيره من المواد الليفية 49-47المجموعات 

  5  10  20 المنسوجات 63-50المجموعات 

  5  10  20 األحذية/أغطية الرأس 67-64المجموعات 

  5  0  0 الحجر/الزجا  70-68المجموعات 

  5  0  0 ال ل  الطبيعية أو المزروعة 71المجموعة 

  5  0  0 المعادن األساسية 83-72المجموعات 

  5  10  10 ا الت/المعدات الكهربائية 85-84المجموعتان 

  5  10  10 تاسعاً   النق ل 89-86المجموعات 

  5  0  0 منتجات أخر  97-90المجموعات 
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النتائج



Thank You

وشكرا 


