
تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها األولى
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مقدمـة

 ضاءاألع الدول في التجارية السياسات لجنة أصدرت
 ااإلسكواآسي لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في

 الدول إلى موّجه بعضها التوصيات، من مجموعة
 األمانة إلى اآلخر والبعض اإلسكوا في األعضاء
لإلسكوا التنفيذية

 مانةاأل إلى الموّجهة التوصيات إنجازات جميع تسهم و
مةالمستدا للتنمية أهداف تحقيق في التنفيذية
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)أ(التوصية 

 مواصلة دعم الدول العربية في مفاوضاتها التجارية في إطار
منظمات االتفاقيات الجديدة للتجارة الحرة، مع أهمية التنسيق مع ال

األممية واإلقليمية العاملة في هذا المجال

:إجراءات التنفيذ

بيانات التجارية ستستضيف جميع ال: البوابة العربية لتيسير التجارة
قليميين التي تنتجها أو تجمعها اإلسكوا، وكذلك بيانات شركائها اإل

والعالميين

العربي نسخة تجريبية عن مكتب المساعدة التابع لالتحاد الجمركي

 نتمكّ  ,العربية التجارة لمحاكاة منصة
 محاكاة عمليات إجراء من المستخدمين

تجارية
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المناطق الحرة "أعدت اإلسكوا دراسة بعنوان 
العربية حالة المنطقة: واتفاقيات التجارة التفضيلية

حها موقف عربي لالستفادة من الفرص التي تتي
المناطق الحرة

)أ(تتمة إجراءات التنفيذ للتوصية 
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)ب(التوصية 

جارية االستمرار في متابعة ورصد وتقييم التطورات الت
.الدولية وتأثيرها على الدول العربية

 :إجراءات التنفيذ

ربينظاما لقياس ورصد وتقييم التكامل االقتصادي الع

ع بشأن وهو منصة إلكترونية،  يوفر مؤشرات ولوحات تتب 
التكامل االقتصادي
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ارية الحرةالتقييم الالحق التفاقيات لبنان التج

لدول الدراسة  في إتفاقيات التكامل مع اتبحث 
اد العربية واالتحاد األوروبي على االقتص

ً اللبناني، وأسباب نتائجها الضعيفة نسبيا

باب يلقي الشق االقتصادي الضوء على األس 
للتصدير في الكامنة وراء ضعف الترويج

لبنان وضعف التنمية االقتصادية فيه

)ب(إجراءات التنفيذ للتوصية 
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)ج(التوصية 

ة الالزمة، ال بناء قدرات الدول األعضاء في مجال السياسات التجارية حسب طلبها وتطوير األنشطة التدريبي
سيما في مجال استخدام النمذجة االقتصادية لتحليل آثار السياسات التجارية المختلفة

:إجراءات التنفيذ

ظيم منصة لمحاكاة التجارة العربية وتن 
عدداً من حلقات العمل المصممة 

لعرب خصيصا لبناء قدرات المفاوضين ا
اريةعلى استخدامها في المفاوضات التج
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)د(التوصية 

ة والعمل تعزيز التواصل مع المعنيين بالسياسات التجاري
على إيصال المعلومات إلى الجهات المعنية

ى في الدول األعضاء لتشارك في األنشطة، وإطالعها عل
نتائج الورش والدراسات

:إجراءات التنفيذ

ج دعت اإلسكوا الوزارات المعنية إلى حضور إطالق نتائ
والمستدامة  المسح العالمي عن تنفيذ تيسير التجارة الرقمية

.2021لعام 

، ما أدى إلى اعتماد معظم واضعي السياسات تغييرات في أهدافهم المتعلقة بتمويل التجارة: ومن أبرز النتائج
تحسين الترويج للصادرات وزيادة القدرة التنافسية
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)م(التوصية 

تصرف تطوير أدوات كمية لتقييم اآلثار االقتصادية لسيناريوهات المفاوضات التجارية ووضعها في
الجهات الرسمية في الدول األعضاء المعنية بالمفاوضات التجارية مع الشركاء التجاريين

إجراءات التنفيذ 

ل أداة منصة لمحاكاة التجارة العربية تشكّ 
ييم كمية لمساعدة الدول األعضاء على تق

فاوض األثر االقتصادي لسيناريوهات الت
التجاري
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)و(التوصية 

قييم االستمرار في تطوير منصات توفر المعلومات واألدوات التي تساعد صانعي القرار على ت
المسارات المختلفة للتكامل اإلقليمي العربي

:إجراءات التنفيذ

محاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية 
)ISPAR :( هو منصة تدعم الدول األعضاء في تعزيز التخطيط

ات االقتصادي لتحقيق األهداف الوطنية، وتغطي العديد من المؤشر
الدولية المعتمدة على نطاق واسع
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التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء. 2

وّجهت لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا، في ختام دورتها األولى، التوصيات
:التالية إلى الدول األعضاء

ة على تنويع القدرات االستفادة من اتفاقيات التكامل االقتصادي اإلقليمي في تنفيذ برامج التحّول االقتصادي القائم) أ(
لمرجوة؛اإلنتاجية واالندماج في االقتصاد العالمي من خالل وضع السياسات الوطنية الكفيلة بتحقيق الفوائد ا

ير التمويل الالزم تعزيز دمج التجارة في خطط التنمية لتفعيل دور التجارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، توف )ب(
لتنفيذها؛

يل تنقل رؤوس حث الدول العربية على االنضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وتسه )ج(
األموال، والتأكيد على إزالة القيود غير الجمركية على التجارة البينية 

تطوير استراتيجيات طويلة األمد لتنفيذ السياسات التجارية) د(
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التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء. 2

إجراءات التنفيذ

تطوير استراتيجيات طويلة األمد لتنفيذ السياسات التجارية  )د(

ة، ووضع آليات أخذ بعين االعتبار اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية للحروب التجارية العالمية على البلدان العربي) ه(
لمواجهة التحديات الناتجة عنها واالستفادة من الفرص التي قد توفرها لبعض الدول العربية

عته األمانة االستفادة والتعاون لتطوير نظام المؤشرات ولوحات التتبع لرصد وتقييم التكامل االقتصادي الذي وض) و(
وتحديث أدوات رصد  التنفيذية لإلسكوا، واستخدامه كأداة تفاعلية لرصد االنفتاح التجاري؛ وتوفير البيانات الالزمة لتطوير

وتقييم السياسات التجارية العربية؛

أخذ العلم بالتغيرات في الصادرات من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  )ز(

إيالء االهتمام لتدعيم القدرات في مجال مكافحة الغش والتزوير والتقليد حمايةً للمنتوجات الوطنية )ح(

، من آثار سلبية على التأكيد على ما تحمله التدابير االقتصادية االنفرادية، بوصفها وسيلة للقسر السياسي واالقتصادي) ط(
جهود التنمية في البلدان التي تفرض عليها، والعمل على وضع حد لها
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خالصة. 3

ا لتنفيذ يدعى ممثلو الدول األعضاء إلى اإلحاطة علما باإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية لإلسكو
وّجهتها  التوصيات الموّجهة إليها، وإلى عرض اإلجراءات المتخذة في بلدانهم استجابة للتوصيات التي

اللجنة إلى الدول األعضاء



شكرا لكم   


