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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 الدورة الثانية

 2021أيلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضية، 

 من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 حلقة نقاش: األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال التجارة

 زـموج

الوثيقة هي ورقة معلومات أساسية لحلقة النقاش التي ستعقدها لجنة السياسات التجارية في الدول هذه 
آسيا )اإلسكوا(، في إطار دورتها الثانية، لمعالجة  ياألعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب

الوطنية  النشاطاتعلى نقاش حلقة ال ءوستضياألولويات اإلقليمية في مجال التجارة خالل السنوات المقبلة. 
. وستسترشد في المنطقة العربية واإلقليمية المطلوبة لتحقيق مزيد من التسهيالت للتجارة والتكامل اإلقليمي

 األمانة التنفيذية لإلسكوا، في أعمالها في هذه المجاالت، بالتوصيات الناتجة عن حلقة النقاش.

األعضاء في اإلسكوا مدعوة إلى المشاركة الفاعلة في المناقشة،  ولجنة السياسات التجارية في الدول
 وتسليط الضوء على األولويات الوطنية واإلقليمية في مجال التجارة.
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 مقدمـة

السياسات أُعّدت هذه الوثيقة لتوجيه حلقة النقاش بشأن األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال  -1
. تقدم الوثيقة لمحة عامة عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية حالياً، وتقترح توجيهات استراتيجية التجارية

لعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( فيما يتعلق بتحسين أداء التجارة بين بلدان المنطقة 
 ومع المناطق األخرى. 

كز على االبتكار والبيانات والمعلومات لتحسين التكامل االقتصادي سيركز النقاش على الجهود التي ترت -2
ً إلى استكشاف أولويات الدول األعضاء واحتياجاتها من حيث دعم السياسات التجارية،   في المنطقة، سعيا

 وذلك من أجل تحديد االستجابات المطلوبة من األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 طقة العربيةالتجارة في المن حالة -أوالا 

العالم، ال تزال المنطقة العربية من بين األقل تكامالً من حيث التجارة.  فيخرى األ المناطقبالمقارنة مع  -3
 عزى تدني األداء هذا، في كثيٍر من أوجهه، إلى االفتقار كشف أداء المنطقة في مختلف المؤشرات، يُ يوكما 

)النقل واللوجستيات(. فباستثناء تجليات متفرقة للقدرة تجارة إلى القدرة التنافسية الناشئ عن ارتفاع تكاليف ال
، سواء على صعيد التنافسية على ضعيفة القدرةالتنافسية مع بعض الشركاء، ال تزال المنطقة، إلى حد كبير، 

 التجارة بين بلدان المنطقة، أو بين بلدان المنطقة والمناطق األخرى. 

ولمعالجة هذا الوضع، شرعت الدول العربية في مفاوضات من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية،  -4
وصوالً إلى تحقيق اتحاد جمركي عربي. ويسود بين الدول العربية توافق على أن االنتقال من منطقة تجارة حرة 

 . العربيادي التكامل االقتصإلى اتحاد جمركي قد يكون الوسيلة األفضل لتحقيق 

علن عن االتحاد الجمركي العربي في القمة العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية التي عقدتها وقد أُ  -5
 يليه  2015في الكويت، والتي قررت إنشاء اتحاد جمركي بحلول عام  2009جامعة الدول العربية في عام 

ى اتخاذ قرارات أخرى تعزز التجارة والتكامل بين ، عالوة عل2020إنشاء سوق عربية مشتركة بحلول عام 
وتستعرض جميع  ،هايتالبلدان العربية. ومنذ ذلك الحين، تناقش الدول العربية خطة االتحاد الجمركي وهيكل

الجوانب القانونية والتنظيمية. وقد وافقت معظم الدول على وضع خطة للتنفيذ، وطلب بعضها التوصل إلى اتفاق 
مادة تنظم العالقات  179و فصالً  17االتحاد الجمركي. يتضمن قرار إنشاء االتحاد الجمركي العربي مستقل لتنظيم 

 االقتصادية والتجارية بين البلدان العربية، وترمي إلى تعزيز التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء. لكن 
لتفاوض واالتفاق على الرسوم الجمركية ال تزال هناك صعوبات عديدة تعوق تحقيق هذا االتحاد، مثل تحديد إطار ا

 الموحدة وتنفيذها.

ا   عمل اإلسكوا في مجال السياسات التجارية -ثانيا

تهدف األمانة التنفيذية لإلسكوا، من خالل عملها في مجال السياسة التجارية، إلى دعم الدول األعضاء  -6
وذلك من أجل تعزيز التكامل االقتصادي كعامل في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه التجارة في المنطقة العربية، 

 يسّرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
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 وتستند األنشطة المتصلة بالتجارة في اإلسكوا إلى الركائز الثالث التالية: تعزيز نفاذ الدول األعضاء  -7
 إلى األسواق، وإنتاج تحاليل لألداء التجاري، وتيسير المفاوضات التجارية. 

سكوا على إنتاج وتحليل المعلومات بشأن شروط نفاذ السلع والخدمات إلى األسواق، وال سيما وتعمل اإل -8
 في ما يتعلق باالتفاقات التجارية، وبيئات األعمال، وتكاليف التجارة، واللوجستيات، وتدابير تيسير التجارة 

 مثل تمويل التجارة. 

ً بروحية تحسين التنسيق من أجل تسريع المفاوض -9 ات، تساعد اإلسكوا جامعة الدول العربية والتزاما
لع بإجراء طوالبلدان العربية في تصميم سيناريوهات مختلفة لهيكلية التعريفات الجمركية الخارجية المشتركة، فتض

تقييمات استباقية للسيناريوهات المحتملة، وتنظر في وضع االتحاد الجمركي العربي في خطط التكامل التجاري 
 منطقة. المتداخلة في ال

وتنشر األمانة التنفيذية لإلسكوا دراساتها وتقديرات البيانات المتعلقة بالتجارة بين صانعي السياسات  -10
اجتماعات تضم واضعي السياسات التجارية والخبراء  التنفيذية والمصدرين والباحثين في المنطقة. كما تعقد األمانة

 لمناقشة نواتج تلك الدراسات.

ا   المقترح لإلسكوا في مجال السياسات التجاريةالعمل  -ثالثا

ً إلى تحسين األداء التجاري  -11 تستتبع الجهود الوطنية المنسقة، التي تبذلها األمانة التنفيذية لإلسكوا سعيا
 وتعزيز التكامل االقتصادي، اتخاذ اإلجراءات التالية:

والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات االستفادة من الشراكات القائمة مع كيانات األمم المتحدة،  )أ( 
 اإلقليمية، والهيئات الدولية األخرى، والحكومات لمساعدة الدول األعضاء في التقدم نحو التكامل االقتصادي 

 ؛من خالل التجارة والربط بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها

الموارد المعرفية القائمة على األدلة من أجل وضع  تقديم المساعدة الفنية لتيسير الوصول إلى )ب( 
 ؛سياسات مستنيرة في مجال األداء التجاري

إتاحة المعلومات والمشاركة من أجل تطوير بوابة التجارة العربية، وهي منصة بيانات دينامية  )ج( 
وصانعو السياسات جميع البيانات  في التجارةالمعنيون   باستمرار، بحيث تكون محطة موحدة يجد فيهاث حد  تُ 

 ؛المتعلقة بالتجارة التخاذ قرارات مستنيرة

وضع بوابة التجارة كأداة مشاركة أساسية ستستخدمها اإلسكوا لتعزيز الحوار اإلقليمي حول  )د( 
 ؛التجارة ودورها في التكامل اإلقليمي

  لمخططات التكامل التجاري، تغطي كالً االستمرار في تقديم تقييمات مفصلة وقريبة من الواقع  (ه) 
 ؛من الخطط المنفذة وكذلك تلك التي يجري التفاوض بشأنها
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دعم صانعي السياسات في تحسين مهارات التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، وفي رصد  )و( 
 وتقييم االتفاقات المنفذة.

 للحد من التحديات وتحقيق مزيد  التمكين من تحديث االتفاقات و/أو تنفيذ سياسات االستجابة )ز( 
 من الفرص.

مساعدة صانعي السياسات في تصميم استراتيجيات مناسبة للترويج للصادرات في أسواق مختارة  )ح( 
 بحيث يتعرف المشغلون من القطاع الخاص على التفضيالت والفرص التجارية الجديدة.

ا   مواضيع البحث والمناقشة -رابعا

وذلك تحديد أولويات للمنطقة العربية في السنوات المقبلة في مجال التجارة، تهدف حلقة النقاش إلى  -12
 لتوجيه العمل الجماعي على الصعيد اإلقليمي وعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 ويمكن مناقشة جميع المواضيع المذكورة أعاله، مع التركيز على ما يلي: -13

 ؛في مجال التجارةأولويات الدول األعضاء في السنوات القادمة  )أ( 
 هات ومجاالت التدخل في عملية تيسير التجارة؛توج   )ب( 
هات ومجاالت التدخل مع أولويات البلدان العربية في مجال التجارة. )ج(   مناقشة ُسبُل مواءمة هذه التوج 

----- 
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