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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا لجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اللجنة 
 الدورة الثانیة 

 2021أیلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضیة، 

 من جدول األعمال المؤقت  4البند 

 تنفیذ األنشطة المتعلقة بالسیاسات التجاریة في إطار برنامج عمل اإلسكوا 
 2021-2020للفترة 

 ز ـموج

عقدت لجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  
عمَّ  في  األولى  دورتھا  یومي  (اإلسكوا)،  األول/دیسمبر    9و  8ان  التنفیذیة  2019كانون  األمانة  ونفذت   ، 

المعني    3مجموعة من األنشطة المتعلقة بالتجارة في إطار البرنامج الفرعي    الدورة األولىفي اإلسكوا منذ  
مجموعات أدوات،    إنتاج ومن ھذه األنشطة إعداد التقاریر واألوراق التقنیة، و  بالتنمیة والتكامل االقتصادي.

وتلّخص ھذه الوثیقة ما نفذتھ  .  مة في أنشطة مشتركة مع الشركاء، وعقد اجتماعات وورش عمللمساھاو
 . اللجنة من أنشطة 

ولجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اإلسكوا مدعوة إلى االّطالع على األنشطة المنفذة  
 وتقدیم المقترحات بشأنھا. 
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 ة ـ مقدم

االقتصادیة   -1 اللجنة  في  األعضاء  الدول  في  التجاریة  السیاسات  لجنة  آسیا  عقدت  لغربي  واالجتماعیة 
، ونفذت األمانة التنفیذیة في اإلسكوا  2019كانون األول/دیسمبر    9و  8ان یومي  (اإلسكوا)، دورتھا األولى في عمَّ 

الفرعي   البرنامج  إطار  في  بالتجارة  المتعلقة  األنشطة  من  مجموعة  انعقادھا  والتكامل    3منذ  بالتنمیة  المعني 
مجموعات أدوات، والمساھمة في أنشطة   إنتاج عداد التقاریر واألوراق التقنیة، واالقتصادي. ومن ھذه األنشطة إ 

 ، وعقد اجتماعات وورش عمل. وتلّخص ھذه الوثیقة ما نفذتھ اللجنة من أنشطة. الشركاءمشتركة مع 

في تحقیق حد أدنى من المستوى المعیشي الالئق للجمیع في المنطقة العربیة    3یسھم البرنامج الفرعي   -2
) وفي  2020المیزانیة البرنامجیة المقترحة لعام  خالل التنمیة االقتصادیة المّطردة والمتكاملة (كما ورد في  من  

لخطة عمل   الفعال  بالتنفیذ  والنھوض  اإلقلیمیین،  والتكامل  الترابط  وتعزیز  المنِصف،  االقتصادي  النمو  تحقیق 
(كما ورد   2030دیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة دعماً لخطة التنمیة المستدامة لعام أ

إلى التعاون    3). وتسعى اإلسكوا من خالل أنشطة البرنامج الفرعي  2021المیزانیة البرنامجیة المقترحة لعام  في  
مع الدول األعضاء وفقاً ألولویاتھا ومع الشركاء اإلقلیمیین والدولیین على متابعة مسائل التجارة العالمیة ومواجھة  

 التحدیات واستكشاف اآلفاق في المنطقة العربیة في مجال السیاسات التجاریة. 

 والوثائق  التقاریر -أوالً 

 المنشورات  -ألف

 تقییم التكامل االقتصادي العربي: كیف یمكن للتجارة الزراعیة أن تؤثر  
 على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل المزید من التكامل 

)E/ESCWA/EDID/2019/4( 

التكامل  و التعاون   ، في شدتھا ونطاق آثارھا في المنطقة العربیة، على الحاجة إلى19-تؤّكد جائحة كوفید  -3
القدرة على الصمود إزاء الصدمات الخارجیة.    لإلسھاماالقتصادي   المنطقة وبناء  تعافي    ویبحث اإلصدار في 

رّكز على قدرة التكامل  یالثالث من تقریر تقییم التكامل االقتصادي العربي اتجاھات التكامل في المنطقة العربیة، و 
في أوقات األزمات. فالزراعة قطاع حیوي لُسبُل العیش في    الزراعي على حفز النمو وسوق العمل والرفاه، حتى 

الریف واألمن الغذائي ومصدر للعمالت األجنبیة في أنحاء المنطقة العربیة، وتزداد أھمیتھ في خضم االختناقات  
  . ویمكن للمنطقة أن تستفید من تنویع مصادر 19-في اإلنتاج واالنقطاع في األنشطة الزراعیة بسبب جائحة كوفید 

وارتب تنویعاً  الغذائیة فتزداد  للمنتجات  المضافة  القیمة  التصدیر، ومن زیادة  بالمشاریع  طاً  االمدخالت ووجھات 
 واإلقلیمیة وسالسل القیمة في أنحاء العالم.  البریة 

من   -4 الثالث  اإلصدار  ھدفٌ الویتناول  أنھ  حیث  من  االقتصادي  التكامل  موضوع  للتحقیق    قابلٌ   تقریر 
لل المؤسسات اإلقلیمیة مثل منطقة  وضرورة الزمة  المشترك. وتوفر  العربیة على مسار السالم والرفاه  منطقة 

الستثمار األصول المشتركة وتوطید الشراكات    الً بُ واالتحاد الجمركي العربي ُس   الكبرى  التجارة الحرة العربیة 
اعد المجتمعات العربیة  على أسس صلبة عبر الحدود. وفي التقریر دعوة للمضي بالتكامل في خطة طموحة تس

 ، والتقدم على مسار التحول الھیكلي الشامل والمستدام. 19-على التعافي من كوفید 

https://undocs.org/ar/a/74/6(Sect.22)
https://undocs.org/ar/a/74/6(Sect.22)
https://undocs.org/ar/a/74/6(Sect.22)
https://undocs.org/ar/a/75/6(Sect.22)
https://undocs.org/ar/a/75/6(Sect.22)
https://undocs.org/ar/a/75/6(Sect.22)
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
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 تكالیف التجارة والنقل في المنطقة العربیة 
)E/ESCWA/EDID/2019/3( 

رئیسیة للقدرة التنافسیة والتكامل بین االقتصادات اإلقلیمیة واالندماج في  المحددات ال من تكالیف التجارة  -5
االقتصاد العالمي. وتترتب على ارتفاع تكالیف التجارة في المنطقة العربیة عقبات تضعف التكامل التجاري على  

الوطني كما    االقتصاد   لعالمي. وتتناول الدراسة تكالیف التجارة في المنطقة على مستوىالصعیدین اإلقلیمي وا
 على المستوى القطاعي. 

ظھر نتائج التحلیل تفاوتاً في تكالیف التجارة بین البلدان العربیة من جھة، وبین البلدان العربیة وشركائھا  وتُ  -6
لشركاء التجاریین التقلیدیین، كاالتحاد األوروبي، لكنھا  التجاریین من جھة أخرى. وتكالیف التجارة معتدلة مع ا

مرتفعة مع المناطق األخرى. كما إن تكالیف التجارة ضمن بعض القطاعات أفضل منھا في قطاعات أخرى.  
الدولیة،   وال  التجارة  في  المنطقة  مشاركة  توسیع  أمام  عقبة  العربیة  المنطقة  في  التجارة  تكالیف  ارتفاع  یزال 

اخل المنطقة. وتسھم في ارتفاع التكالیف عوامل مختلفة، منھا تكالیف النقل والخدمات اللوجستیة. لذلك،  والتكامل د 
 من األھمیة بمكان مواصلة تحلیل تكالیف التجارة على الصعید الوطني، والتركیز على تحلیل عناصرھا األساسیة. 

 األوراق التقنیة  -باء

 الواقع واآلفاق نحو سوق عربیة تنافسیة التجارة والمنافسة في المنطقة العربیة: 
 صدر قریباً) ست(

تعمل اإلسكوا على إعداد ورقة تقنیة تحلّل فیھا التقدم في المفاوضات المتعددة األطراف بشأن قوانین   -7
بالمنافسة   المتعلقة  األحكام  دمج  في  الناجحة  الدولیة  التجارب  أھم  وتستعرض  العالمیة،  التجارة  في   المنافسة 

ص سیاسات المنافسة المتبعة حالیاً في البلدان  في االتفاقات التجاریة التفاضلیة وتفعیلھا. وتتناول الورقة خصائ
العربیة واتساقھا مع االتفاقات التجاریة التفاضلیة التي أبرمتھا معظم البلدان العربیة في ما بینھا أو مع شركاء  
تجاریین من خارج المنطقة. ولتقییم مستویات المنافسة في البلدان العربیة، تقیس الورقة القوة السوقیة في عدد  

القطاعات اإلنتاجیة في مجموعة من البلدان العربیة على مدى فترة طویلة نسبیاً، مستعرضة تطّور اتجاھات  من
 مستویات المنافسة في االقتصادات العربیة. 

 تقدیر إمكانات التصدیر من المنطقة العربیة على مستوى قطاع الزراعة واألغذیة 
 صدر قریباً) ت(س

  176بلداً عربیاً و  22تقدیرات المحتملة للتصدیر وفرص تمایز المنتجات في  د اإلسكوا ورقة تقنیة عن العِ تُ  -8
ھج إلى  ھج المتبع في إعداد التقدیرات. ویستند النَبلداً من بلدان المقصد على المستوى التفصیلي للمنتج، محددةً النَ

Decreux and Spies (2016)  ،یع المنتجات. ویقیس  ویتضمن إنشاء مؤشرین: مؤشر إمكانات التصدیر ومؤشر تنو
مؤشر إمكانات التصدیر اإلمكانات غیر المستغلة للمنتجات القائمة في سلة صادرات بلد معین. أما مؤشر تنویع  

ھج خریطة حیّز المنتجات. وتم توسیع مؤشر تنویع المنتجات لیدمج  المنتجات، فیقیس فرص التمایز استناداً إلى نَ
البنیة التحتیة المادیة ورأس المال البشري ضمن العوامل التي تزید من إمكانات العرض. ویمكن استخدام نتائج  

درین  التحلیل لتحدید فرص التصدیر في أي وجھة وألي منتج یشملھ التحلیل. ویمّد ذلك شركات التصدیر (أو المص

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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المحتملین) بمعلومات قیمة عن السوق ویوجھ الجھود نحو اختراق أسواق جدیدة أو توسیع األعمال في األسواق  
القائمة. كما یوفر قاعدة أدلة ھامة لصانعي السیاسات للتركیز على منتجات محددة لتعزیز الصادرات والتفاوض  

 على وجھات معیّنة حیث إمكانیة عقد اتفاقات تجاریة. 

 التقاریر المشتركة  -جیم

 2021و 2019المسح العالمي عن تنفیذ تیسیر التجارة الرقمیة والمستدامة 

الرقمیة  أعدَّ  -9 التجارة  "تیسیر  األخرى  األربع  اإلقلیمیة  المتحدة  األمم  لجان  مع  بالتعاون  اإلسكوا  ت 
العالمي   التقریر  تیس 2019والمستدامة:  اتفاقیة  بنود  تنفیذ  في  التقدم  یرصد  الذي  التجارة  "،  لمنظمة  التجارة  یر 

ببیانات ومعلومات عن المنطقة وأصدرت التقریر اإلقلیمي. وتتعاون اللجان الخمس    اإلسكوا  العالمیة. وساھمت 
إلى استبیان العام نفسھ بشأن تدابیر    2021. وسیستند تقریر عام  ) 2021(اآلن على اإلصدار الخامس من المسح  

أُ  الذي  التجارة  إلى خبرتیسیر  التقدم  رسل  لجمع معلومات حول مدى  العربیة  البلدان  التجارة من جمیع   اء في 
 درج النتائج في تقریر تیسیر التجارة الرقمیة والمستدامة في المنطقة العربیة. في تنفیذ تدابیر تیسیر التجارة. وستُ 

 فصل إضافي في المسح حول تدابیر تیسیر التجارة في أوقات األزمات واألوبئة 

ت اإلسكوا، بالشراكة مع اللجان اإلقلیمیة األخرى التابعة لألمم المتحدة، مسحاً إضافیاً  رَ ، أجْ 2020في عام   -10
. وأرسلت األمانة التنفیذیة لإلسكوا  19-لجمع المعلومات عن التدابیر المنفذة لتیسیر التجارة خالل جائحة كوفید 

دة لتیسیر التجارة عموماً، وتجارة  التدابیر المعتمَ االستبیان إلى مجموعة من البلدان العربیة لجمع معلومات حول 
 ً  وستصدر النتائج قریباً.  ،اإلمدادات األساسیة خصوصا

 ً  بوابة تیسیر التجارة العربیة - ثانیا

تأتي بوابة تیسیر التجارة العربیة التي تقوم اإلسكوا بتطویرھا في وقت یبحث فیھ جمیع صانعي السیاسات،   -11
یة على حد سواء، عن حلول قصیرة ومتوسطة األجل لتمكین االنتعاش االقتصادي من  في العالم والمنطقة العرب

. وتعزیز الصادرات والقدرات اإلنتاجیة الوطنیة من خالل تحسین الوصول إلى األسواق األجنبیة  19-جائحة كوفید 
 تصادي. رؤوس األموال والعمال من المحددات الرئیسیة ألي استراتیجیة لالنتعاش االق  حركة وزیادة 

ولتمكین االنتعاش االقتصادي وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، یحتاج مشغلو القطاع الخاص وصانعو   -12
عن   وشاملة  دقیقة  معلومات  إلى  التجارالالسیاسات  مستودعاً  ی مجاالت  العربیة  التجارة  تیسیر  بوابة  ولیست  ة. 

فحسب  التجاري    ، للبیانات  التكامل  لخطط  تقییمات  أیضاً  تقدم  بشأنھا.  فھي  التفاوض  یجري  التي  كما  الساریة 
التفاوض  السیاسات في  السابقة والالحقة لمساعدة صانعي  التقییمات  باستخدام أحدث أدوات  التقییمات  وتُجرى 
على اتفاقات جدیدة ورصد االتفاقات الساریة وتقییمھا. وتتیح بوابة تیسیر التجارة العربیة مجموعة أدوات جدیدة  

لتقنیة لجمیع مشغلي الخدمات التجاریة في المنطقة العربیة من خالل مواد تدریبیة متخصصة  لتطویر القدرات ا
 . وفي الموقع على اإلنترنت 
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 ً  االجتماعات وورش العمل - ثالثا

ة واإلقلیمیة: االستثمار األجنبي المباشر واآلثار التجاریة"  واالنكماش في سالسل القیمة العالمی 19-كوفید "
 " و"مجموعة أدوات لتسھیل التجارة العالمیة واإلقلیمیة لدعم االنتعاش االقتصادي

 ) 2020تشرین األول/أكتوبر  28، ندوة افتراضیة(

ألفراد.  االقتصادات بشدة، وكبحت حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال وا 19-ضربت جائحة كوفید  -13
وتعطلت نتیجة ذلك سالسل اإلمداد وشبكات اإلنتاج، كما السفر والسیاحة وتجارة التجزئة التي تضررت إلى حد  
كبیر. وأتت الجائحة في وقت كانت الشركات تعاني فیھ أصالً من ضیق ھوامشھا نتیجة الحرب التجاریة. ونظمت 

على التجارة بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة    19-تداعیات كوفید   في  للبحث اإلسكوا ندوتین عبر اإلنترنت  
 والتنمیة (األونكتاد)، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، ومركز التجارة الدولیة. 

 ات  محاكي المؤشرات لراسمي السیاساجتماع فریق الخبراء االفتراضي حول 
 )ISPAR(  في المنطقة العربیة 

 )2020كانون األول/دیسمبر  10(

لدعم الحكومات العربیة في تعزیز التخطیط االقتصادي واستجابةً لعدد من طلبات المساعدة التقنیة الواردة   -14
محاكي المؤشرات  من الدول األعضاء بشأن تقییم أدائھا وفقاً للمؤشرات الدولیة، أطلقت اإلسكوا مشروعاً بعنوان "

دة على نطاق واسع  " لوضع أداة تغطي العدید من المؤشرات الدولیة المعتمَ لراسمي السیاسات في المنطقة العربیة
 والمتعلقة بالتكامل االقتصادي وبیئة األعمال وقضایا الجنسین واالبتكار والتكنولوجیا الرقمیة. 

ى مندوبي الدول األعضاء في اإلسكوا وإظھار  وكان الھدف الرئیسي من االجتماع عرض منصة األداة عل -15
االجتماع أیضاً إلى عرض األنشطة    فَ دَ كیف یمكن لھا أن تسھم في دعم صنع السیاسات في المنطقة العربیة. وھَ 

 المزمع تنفیذھا في ھذا المجال. 

----- 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-covid-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-covid-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-covid-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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