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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 آسيااالقتصادية واالجتماعية لغربي  اللجنةلجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في 
 الدورة الثانية

 2021أيلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضية، 

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها األولى

 موجـز

الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  أصدرت لجنة السياسات التجارية في
مجموعة من  2019كانون األول/ديسمبر  9و 8ان يومي قدت في عم  )اإلسكوا( في دورتها األولى التي ع  

التوصيات، بعضها موجه إلى الدول األعضاء في اإلسكوا والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا. 
الوثيقة التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا واإلجراءات المتخذة لتنفيذها،  وتستعرض هذه

 تورد التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء.  كما

 واللجنة مدعّوة إلى أخذ العلم بالتقّدم المحرز، وإبداء الرأي به، وعرض ما تّم تنفيذه في الدول 
 في إطار التوصيات الموجهة إليها.
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 مقدمـة

أصدرت لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -1
 مجموعة  2019كانون األول/ديسمبر  9و 8ان يومي قدت في عم  )اإلسكوا( في دورتها األولى التي ع  

ه إلى الدول األعضاء في اإلسكوا والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا. من التوصيات، بعضها موجّ 
هة إلى األمانة التنفيذية وما تم إنجازه بموجب كّل منها، وتورد أيضاً وتتناول هذه الوثيقة التوصيات الموجّ 

 و الدول األعضاء إلى عرض ما تم تنفيذه في بلدانهم دعى ممثلالتوصيات الموّجهة إلى الدول األعضاء. وي  
 ً  أثناء انعقادها. في إطار تلك التوصيات، إما كتابياً قبل انعقاد اللجنة أو شفويا

 هة إلى األمانة التنفيذية لإلسكواالتوصيات الموج   -أوالا 

 التوصية )أ(

ات الجديدة للتجارة الحرة، مع أهمية مواصلة دعم الدول العربية في مفاوضاتها التجارية في إطار االتفاقي
 التنسيق مع المنظمات األممية واإلقليمية العاملة في هذا المجال.

 إجراءات التنفيذ

عمالً بهذه التوصية، تقوم اإلسكوا بتطوير منصة لمحاكاة التجارة العربية. والمنصة أداة تحليلية تمّكن  -2
بطريقة سهلة، وتهدف إلى دعم الدول األعضاء في مفاوضاتها المستخدمين من إجراء عمليات محاكاة تجارية 

التجارية بشأن اتفاقات تجارية جديدة. وتتيح المنّصة للمستخدمين إجراء ثالث فئات من المحاكاة المتعلقة بالتجارة. 
جراء عمليات تتناول الفئة األولى إصالحات السياسة التجارية في البلد المعني، وتتيح الفئة الثانية للمستخدمين إ

محاكاة إضافية تتعلق بإصالحات السياسة التجارية في البلدان الشريكة حول العالم. وفي كلتا الفئتين، يمكن 
الفئة  للمستخدمين إجراء محاكاة لإلصالحات التجارية وتحليل أثرها االقتصادي المحتمل على الدول األعضاء. أما

السيناريوهات التي تتناول التغييرات في السياسات في البلد المستهدف  الثالثة، فتمّكن المستخدمين من تقييم مجموع
 ولدى بلدان شريكة مختارة.

وهو كذلك تعمل اإلسكوا على وضع نسخة تجريبية عن مكتب المساعدة التابع لالتحاد الجمركي العربي،  -3
ين من الدول األعضاء عبارة عن منصة موثوقة وآمنة تمّكن المفاوضين التجاريين وأصحاب المصلحة الرسمي

 في اإلسكوا من المشاركة في جميع القضايا المتعلقة بمفاوضات االتحاد الجمركي العربي والتواصل بشأنها.

تستضيف جميع البيانات التجارية سوتعمل اإلسكوا أيضاً على تطوير البوابة العربية لتيسير التجارة، التي  -4
شركائها اإلقليميين والعالميين. وتهدف البوابة إلى إتاحة أداة تمكينيّة  ات، وكذلك بياناإلسكواتجمعها  وأالتي تنتجها 

 لواضعي السياسات في المنطقة، ولجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص المعنيين بالتجارة.
 كما تهدف إلى تسهيل عملية صنع القرار من خالل توفير بيانات ومعلومات عن التجارة.

المناطق الحرة واتفاقيات التجارة تعاون فني من المغرب، أعدت اإلسكوا دراسة بعنوان  واستجابة لطلب -5
الناشئة منها والمتداولة بين الدول  . ورغم انتشار المناطق الحرة، فالمنتجاتالتفضيلية: حالة المنطقة العربية

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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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العربية ال تستفيد بعد من األفضليات الجمركية المنصوص عليها في معظم اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، وخاصة 
. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للعديد من البلدان العربية الكبرى في إطار منطقة التجارة الحرة العربية

منتجاتها المصدرة من مناطق حرة، أو التي زادت صادراتها بفضل هذه المناطق. لذلك فحرمان  التي تأتي
منتجاتها من األفضليات التعريفية يؤثر على قدرتها على تنويع اقتصاداتها وتشجيع صادراتها. ويدعم التقرير 

ض تقييم وتحليل مفصلين اتخاذ موقف عربي لالستفادة من الفرص التي تتيحها المناطق الحرة، من خالل عر
 للتجارب في إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية ولكيفية التعامل مع منتجات المناطق الحرة. ويركز التقرير 
على أدوات متعددة في السياسة العامة من شأنها أن تيّسر التجارة البينيّة وتقلّل من مخاطر التجارة غير التفضيلية 

اهتماماً خاصاً لقواعد المنشأ بوصفها أدوات رئيسية لتنظيم التجارة  ياق. ويولعلى غرار تحويل التجارة واإلغر
 وتحقيق الهدف الرئيسي من اإلصالحات التجارية، أي تشجيع الصادرات على أساس المعاملة بالمثل.

 التوصية )ب(

 .يةاالستمرار في متابعة ورصد وتقييم التطورات التجارية الدولية وتأثيرها على الدول العرب

 إجراءات التنفيذ

عمالً بهذه التوصية، تطّور اإلسكوا نظاماً لقياس ورصد وتقييم التكامل االقتصادي العربي. ينتج النظام،  -6
ع بشأن التكامل االقتصادي، ويسمح للدول األعضاء وهو عبارة عن منصة إلكترونية، مؤشرات ولوحات تتب  

والتحديات لتيسير جهودها لتحقيق التكامل االقتصادي. كذلك تتضّمن  ع االتجاهات الناشئة، ونقاط القوة،برصد وتتب  
ع فيها عدد كبير من المؤشرات التي ترصد العوامل التمكينية، وسياسات الدول األعضاء، المنصة ثالث لوحات تتب  

كانون  18و 17وغيرها من نتائج الجهود التجارية التي تبذلها والتي تتجاوز حدود التكامل االقتصادي. وفي 
، نّظمت اإلسكوا حلقة تدريب إقليمية في الرباط لتعريف ممثلي الدول األعضاء بالمنصة. 2019األول/ديسمبر 

 وأبدت عدة دول أعضاء اهتمامها بمواصلة تدريب موظفيها على استخدامها.

. تبحث التقييم الالحق التفاقيات لبنان التجارية الحرة، أصدرت اإلسكوا 2020وفي كانون األول/ديسمبر  -7
لدراسة في األثر الملموس التفاقات التكامل مع الدول العربية واالتحاد األوروبي على االقتصاد اللبناني، وأسباب ا

 ً لقي الضوء على األسباب الكامنة وراء ضعف الترويج . ويتجاوز التقييم الشق االقتصادي لي  نتائجها الضعيفة نسبيا
 للتصدير في البلد وضعف التنمية االقتصادية فيه.

 التوصية )ج(

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

 إجراءات التنفيذ

  ( وستنظم عدداً 2عمالً بهذه التوصية، تقوم اإلسكوا بتطوير منصة لمحاكاة التجارة العربية )الفقرة  -8
 ً لبناء قدرات المفاوضين التجاريين العرب على استخدامها في المفاوضات  من حلقات العمل المصممة خصيصا

 التجارية.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF


E/ESCWA/C.6/2021/5 

 
-5- 

 

 

 التوصية )د(

 العمل على إيصال المعلومات إلى الجهات المعنية تعزيز التواصل مع المعنيين بالسياسات التجارية و
 .في الدول األعضاء لتشارك في األنشطة، وإطالعها على نتائج الورش والدراسات

 إجراءات التنفيذ

سيما فيما يتعلق  اإلسكوا على اتصال دائم بالوزارات المسؤولة عن التجارة في الدول األعضاء، وال -9
، تواصلت اإلسكوا مع تلك الوزارات لجمع معلومات عن التدابير الجديدة 2020بموضوع تيسير التجارة. وفي عام 

ً 2021. وفي عام COVID-19دة لتيسير التجارة خالل جائحة واإلضافية المعتم   بخبراء  ، اتصلت اإلسكوا أيضا
 المحرز تجاريين من الدول األعضاء لجمع معلومات عن أحدث التدابير المتخذة لتيسير التجارة، وعن التقدم 

 الرقمية  2021في تنفيذ التدابير الرقمية والمستدامة. ود عيت الوزارات المعنية إلى حضور إطالق طبعة عام 
 .2021تموز/يوليو  14وذلك في  التجارة الرقمية والمستدامة المسح العالمي عن تنفيذ تيسيرمن 

واطن القوة كذلك تواصلت اإلسكوا مع كل دولة من الدول األعضاء من خالل مسحٍ آخر لتحسين فهم م   -10
 والضعف في تمويل التجارة، والقتراح حلول مناسبة لسد الثغرات في تمويل التجارة في المنطقة العربية. 

جري مناقشات مع الفريق الدول األعضاء جهات تنسيق لإلجابة على أسئلة المسح، وهي ت   من 14وقد عيّنت 
المعني بالتجارة في اإلسكوا بهذا الصدد. ومن النتائج التي تم التوصل إليها حتى اآلن اعتماد معظم واضعي 

للصادرات وزيادة القدرة السياسات تغييرات في أهدافهم المتعلقة بتمويل التجارة، ما أدى إلى تحسين الترويج 
 تزال بعض العقبات تواجه الحصول على التمويل، على غرار المشروطية والقدرة  التنافسية. ومع ذلك، ال

 على التنبؤ.

وتقوم اإلسكوا أيضاً ببناء بوابة التجارة العربية، وهي ليست مجّرد مصدر للبيانات والمعلومات الموثوقة،  -11
 ً شراك واضعي السياسات والباحثين والتجار في المنطقة، ووضع تقييمات محّدثة أداة ديناميّة إل بل هي أيضا

لخطط التكامل التجاري التي تغطي االتفاقات المنفّذة وتلك التي يجري التفاوض بشأنها. وستوفر البوابة معلومات 
يح أيضاً مواد لبناء الزمة لصنع القرار أثناء صياغة السياسات التجارية أو للمعامالت التجارية الخاصة. وستت

 القدرات الفنية لجميع المتعاملين التجاريين العرب من خالل التدريب المتخصص االفتراضي والوجاهي، 
 ومن خالل التطبيقات التفاعلية التي تربط اإلسكوا بالمتخصصين في السياسة التجارية والتجار.

 (ه)التوصية 

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

 إجراءات التنفيذ

( تشّكل أداةً كمية لمساعدة 2عمالً بهذه التوصية، وضعت اإلسكوا منصة لمحاكاة التجارة العربية )الفقرة  -12
 على تقييم األثر االقتصادي لسيناريوهات التفاوض التجاري.الدول األعضاء 

https://unece.org/trade/outreach-support-TF/global-survey-digital-and-sustainable-trade-facilitation
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 التوصية )و(

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

 إجراءات التنفيذ

من المنصات التي توفّر معلومات وأدوات تساعد  عمالً بهذه التوصية، تعمل اإلسكوا على إنشاء عددٍ  -13
صانعي القرار على تقييم المسارات المختلفة للتكامل اإلقليمي العربي. من هذه المنّصات البوابة العربية لتيسير 
التجارة، التي تجمع بين كافة التطبيقات والمنصات التي توفر معلومات محدثة وموثوقة لصناع القرار العرب 

في مجال التكامل االقتصادي والتجارة. تستضيف البوابة نظام قياس ورصد وتقييم التكامل االقتصادي العاملين 
ً الذي يوفر معلومات لمساعدة صناع القرار في تقييم المسارات المختلفة للتكامل اإلقليمي  العربي المذكور آنفا

هو منصة أخرى تدعم الدول األعضاء  (ISPAR) رات لراسمي السياسات في المنطقة العربيةمحاكي المؤشالعربي. 
دة على نطاق في تعزيز التخطيط االقتصادي لتحقيق األهداف الوطنية، وتغطي العديد من المؤشرات الدولية المعتم  

 ر، والتكنولوجيا الرقمية.واسع والمتعلقة بالتكامل االقتصادي، وبيئة األعمال، وقضايا الجنسين، واالبتكا

 التوصية )ز(

مواصلة التعاون مع المنظمات المختصة في توفير المساعدة الفنية للدول األعضاء وخاصة في 
 الموضوعات التالية:

مبادرة المساعدة من أجل التجارة للمنطقة العربية، بالتعاون مع المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل  ‘1’
 .التجارة

 .المفاوضات المتعلقة باالتحاد الجمركي العربي وبتجارة الخدمات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ‘2’

إدماج الدول العربية في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة، بالتعاون مع منظمة التعاون  ‘3’
 .االقتصادي والتنمية

 جارة وقضايا قواعد المنشأ.رصد وتقييم آثار اإلجراءات غير الجمركية على الت ‘4’

 إجراءات التنفيذ

ساعدة تعاونت اإلسكوا مع المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة إلعداد الوثيقة الختامية لمبادرة الم -14
حتمل إدراجه في المرحلة الثانية من المبادرة. وتدعم المبادرة الدول التجارة، ووضعت برنامج عمل ي   من أجل

 استخدام التمويل التجاري لتحسين األداء التجاري.األعضاء في 

https://ispar.unescwa.org/
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ووضعت اإلسكوا النسخة التجريبية عن مكتب المساعدة التابع لالتحاد الجمركي العربي، وهي عبارة  -15
عن منصة موثوقة وآمنة تمّكن المفاوضين التجاريين وأصحاب المصلحة الرسميين من البلدان العربيّة من 

لمتعلقة بمفاوضات االتحاد الجمركي العربي والتواصل بشأنها. وستطور اللجنة المشاركة في جميع القضايا ا
الصيغة النهائية لمكتب المساعدة على ضوء ما يردها من مالحظات من جامعة الدول العربية والدول األعضاء. 

 تاح دورات تدريبية محددة للمفاوضين العرب لالستفادة من خدمات مكتب المساعدة.وست  

ً وأجرت اإل -16 ً  تحليالً  سكوا أيضا لتقدير أثر التدابير غير التعريفية على تكاليف التجارة على مستوى  تجريبيا
 المنتجات.

ا  هة إلى الدول األعضاء -ثانيا  التوصيات الموج 

وّجهت لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اإلسكوا، في ختام دورتها األولى، التوصيات  -17
 عضاء:التالية إلى الدول األ

 االستفادة من اتفاقيات التكامل االقتصادي اإلقليمي في تنفيذ برامج التحّول االقتصادي القائمة  )أ(
على تنويع القدرات اإلنتاجية واالندماج في االقتصاد العالمي من خالل وضع السياسات الوطنية الكفيلة بتحقيق 

 الفوائد المرجوة؛

لتفعيل دور التجارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة نظراً  تعزيز دمج التجارة في خطط التنمية )ب(
 الرتباطها بالعديد من هذه األهداف، وتعزيز كذلك قدرتها على توفير التمويل الالزم لتنفيذها؛

حث الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية  )ج(
إليها، وتسهيل تنق ل رؤوس األموال، والتأكيد على إزالة القيود غير الجمركية على التجارة البينية إلى االنضمام 

 والتي ِشهدت نمواً سريعاً في نسق استخدامها منذ استكمال التفكيك الجمركي؛

 تطوير استراتيجيات طويلة األمد لتنفيذ السياسات التجارية من خالل العمل على التقليص  )د(
ذة في إطار االتفاقيات التجارية المختلفة التي تتفاوض الدول األعضاء من ال تباين في االلتزامات التجارية المتخ 

 بشأنها مع مختلف دول ومناطق العالم؛

أخذ بعين االعتبار اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية للحروب التجارية العالمية على البلدان  (ه)
اد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية، ووضع آليات لمواجهة التحديات الناتجة سيما بين االتح العربية، ال

 عنها واالستفادة من الفرص التي قد توفرها لبعض الدول العربية؛

االستفادة من نظام المؤشرات ولوحات التتب ع لرصد وتقييم التكامل االقتصادي الذي وضعته األمانة  )و(
عاون معها لتطويره واستخدامه كأداة تفاعلية لرصد االنفتاح التجاري؛ وتوفير البيانات التنفيذية لإلسكوا، والت

 الالزمة لتطوير وتحديث أدوات رصد وتقييم السياسات التجارية العربية؛
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أخذ العلم بالتغي رات في الصادرات من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وضمان أن يستند  )ز(
زال ذلك يشّكل تحدياً هاماً، خاصة  جاري مع مناطق أخرى إلى استراتيجية تنموية شاملة، فماتوسيع التكامل الت

 بالنظر إلى المبادرات التجارية القارية المهمة والحروب التجارية الجارية؛

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

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

ا   خالصة -ثالثا

18-  ً ها األمانة التنفيذية لإلسكوا لتنفيذ باإلجراءات التي اتخذت ي دعى ممثلو الدول األعضاء إلى اإلحاطة علما
 هتها اللجنة هة إليها، وإلى عرض اإلجراءات المتخذة في بلدانهم استجابة للتوصيات التي وجّ التوصيات الموجّ 

 إلى الدول األعضاء.

----- 
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