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مقدمـة

ورتها عقدت لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا، د
2019ديسمبر /كانون األول 9و 8األولى في عمان يومي 

طة ونفذت األمانة التنفيذية في اإلسكوا منذ انعقادها مجموعة من األنش
لتنمية المتعلقة بالتجارة في إطار البرنامج الفرعي الثالث المعني با

:  والتكامل االقتصادي منها

إعداد التقارير واألوراق التقنية-
عقد اجتماعات وورش عمل-
إنتاج أدوات-

ديات وتسعى اإلسكوا الى متابعة مسائل التجارة العالمية ومواجهة التح 
اريةواستكشاف اآلفاق في المنطقة العربية في مجال السياسات التج

و تسهم جميع  هذه األنشطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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التقارير والوثائق

ل كيف يمكن للتجارة الزراعية أن تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خال: تقييم التكامل االقتصادي العربي
المزيد من التكامل  

،بلغت معدالت  2016عاما المنتهية في عام  21خالل فترة الـ 
في  5.8ي النمو السنوي للواردات الغذائية في المنطقة العربية حوال

2005المائة، وتسارعت بعد عام 

لى المنطقة العربية أكبر مستورد للمواد الغذائية حجما وقيمة ع
لعالمية من الصعيد العالمي، إذ تستأثر بما يزيد على ثلث الواردات ا

بعض المواد الغذائية الرئيسية، وخاصة الحبوب

على ما  2016وفي المنطقة العربية، استحوذت الزراعة في عام
اتج يقرب ربع إجمالي اليد العاملة وعلى خمسة في المائة من الن

2019المحلي اإلجمالي في عام 
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التقارير والوثائق

تكاليف التجارة والنقل في المنطقة العربية

)  يةمنها تكاليف النقل والخدمات اللوجست(ما تزال التكاليف  
لى تحقيق مرتفعة في معظم البلدان العربية، ما يؤثر على قدرتها ع

المزيد من اإلندناج في االقتصاد العالمي

 وعلى الرغم من خصوصية سياق كل بلد، ممكن التغلب على
:يةعقبات ارتفاع تكاليف التجارة والنقل في البلدان العرب

وليس على  تحسين نوعية البنية التحتية في الموانئ، مع التركيز على الكفاءة) 1  
الحجم

تعزيز الربط بشبكات النقل العالمية) 2

حدود وخفض تكاليف التنفيذ الكامل لتدابير تيسير التجارة للتقليل من التأخير على ال) 3
البضائعتخليص

ية عن تحسين الشفافية من خالل رقمنة العمليات وتوفير المعلومات الضرور) 4
طريق الوسائل اإللكترونية
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التقارير والوثائق

)ر قريباورقة تقنية ستصد(الواقع واآلفاق نحو أسواق عربية تنافسية : التجارة والمنافسة في المنطقة العربية

اف بشأن تحليل التقدم في المفاوضات المتعددة األطر
قوانين المنافسة في التجارة العالمية

ي البلدان خصائص سياسات المنافسة المتبعة حاليا ف
فاضلية العربية واتساقها مع االتفاقات التجارية الت

التي أبرمتها معظم البلدان العربية

تاجية تقاس القوة السوقية في عدد من القطاعات اإلن
 في مجموعة من البلدان العربية على مدى فترة

 ً طويلة نسبيا
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التقارير والوثائق

)باورقة تقنية ستصدر قري(تقدير إمكانات التصدير من المنطقة العربية على مستوى قطاع الزراعة واألغذية 

قائمة يقيس اإلمكانات غير المستغلة للمنتجات ال :مؤشر إمكانات التصدير
في سلة صادرات بلد معين

طة يقيس فرص التمايز استنادا َ إلى نهج خري:ومؤشر تنويع المنتجات
حيز المنتجات

ي وجهة وألي يمكن استخدام نتائج ّ التحليل لتحديد فرص التصدير في أ
منتج يشمله التحليل
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التقارير والوثائق

 
2021و 2019المسح العالمي عن تنفيذ تيسير التجارة الرقمية والمستدامة  •

يسير ت"أعدت اإلسكوا بالتعاون مع لجان األمم المتحدة اإلقليمية األربع األخرى 
ذ الذي يرصد التقدم في تنفي"، 2019التقرير العالمي : التجارة الرقمية والمستدامة

بنود اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية

 

فصل إضافي في المسح حول تدابير تيسير التجارة في أوقات األزمات واألوبئة•

عة ، أجرت اإلسكوا، بالشراكة مع اللجان اإلقليمية األخرى التاب 2020في عام 
يسير التجارة لألمم المتحدة، مسحاً إضافياً لجمع المعلومات عن التدابير المنفذة لت

 وأرسلت األمانة التنفيذية لإلسكوا  االستبيان إلى. 19-خالل جائحة كوفيد 
 ً مجموعة من البلدان العربية وستصدر النتائج قريبا
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االجتماعات وورش العمل 

األجنبي  االستثمار: واالنكماش في سالسل القيمة العالمية واإلقليمية 19-كوفيد "•
إلقليمية مجموعة أدوات لتسهيل التجارة العالمية وا"و" المباشر واآلثار التجارية

) 2020أكتوبر /تشرين األول 28ندوة افتراضية، " (لدعم االنتعاش االقتصادي

على التجارة بالتعاون مع مؤتمر  19-ندوتين للبحث في تداعيات كوفيد 
ادي ، ومنظمة التعاون االقتص)األونكتاد(األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

والتنمية، ومركز التجارة الدولية

اسات اجتماع فريق الخبراء االفتراضي حول محاكي المؤشرات لراسمي السي•
) 2020ديسمبر /كانون األول ISPAR) ) (10في المنطقة العربية 

طقة محاكي المؤشرات لصانعي السياسات في المن"إطالق مشروع بعنوان 
نطاق  لوضع أداة تغطي العديد من المؤشرات الدولية المعتمدة على" العربية

واسع

 وكان الهدف من االجتماع عرض منصة األداة على مندوبي الدول األعضاء
طقة في اإلسكوا وإظهار كيفية إسهامها في دعم صنع السياسات في المن

العربية
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بوابة تيسير التجارة العربية

 التي يةالعرب التجارة تيسير بوابة تأتي
 بحثي وقت في بتطويرها اإلسكوا تقوم
 لعالما في السياسات، صانعي جميع فيه

 عن سواء، حد على العربية والمنطقة
 نلتمكي األجل ومتوسطة قصيرة حلول

ً  االقتصادي االنتعاش  منض خصوصا
19- كوفيد جائحة

.ةيحتاج مشغلو القطاع الخاص وصانعو السياسات إلى معلومات دقيقة وشاملة عن المجاالت التجاري

ات في وتجرى التقييمات باستخدام أحدث أدوات التقييمات السابقة والالحقة لمساعدة صانعي السياس 
التفاوض على اتفاقات جديدة ورصد االتفاقات السارية وتقييمها



شكرا لكم   


