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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 االقتصاديةاللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة 

 وتمويل التنمية   
 تحرير التجارة الخارجية: الدورة العاشرة

 2102نوفمبر /الثانيتشرين  23-22 ،القاهرة
 

 من جدول األعمال المؤقت( أ) 4البند 
 
 
 
 
 

 الخارجيةفي مجال تحرير التجارة  إنجازهعرض ما تم 
 

 ةعفي دورتها الساب نفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنةت
 

 موجـز
 
أصدرت اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها  

، مجموعة من التوصيات، بعضها 2100أكتوبر /تشرين األول 2و 4ي ، التي عقدت في بيروت يوم  السابعة
 .إلسكواة لاألمانة التنفيذيه إلى وبعضها موج   األعضاء في اإلسكوا، الدوله إلى حكومات موج  

 
لمواضيع و لمواضيع تمويل التنمية مداورة  ص خص  ت  و ،سنة اللجنة كل  هذه عقد نت ،2103عام  ومنذ 

الصادرة  التجارة الخارجيةفي مجال تحرير  التوصيات وتستعرض هذه الوثيقة . الخارجية التجارةتحرير 
هةعن الدورة السابعة للجنة  شعبة وتتولى   .لتنفيذها ةتخذالمإلجراءات ااألمانة التنفيذية و إلى والموج 

 .متابعة العمل في هذا المجال اإلسكوافي االقتصادي  والتكاملالتنمية 
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 ارجية والعولمة االقتصاديةالمعنية بتحرير التجارة الختوصيات اللجنة 
 واإلجراءات المتخذة لتنفيذها السابعةفي دورتها وتمويل التنمية 

 
ويشار إليها )وتمويل التنمية التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية تنعقد اللجنة المعنية بتحرير  

  كل  سنة، وذلك عمال  بالقرار( اختصارا  في سياق هذا التقرير بلجنة التجارة والعولمة وتمويل التنمية
 01-2، بيروت) سكوالإل السابعة والعشرين الدورةفي ها الذي تم اعتماده تواتر دوراتبشأن  (22-د) 303

، وليس مرة 2103اعتبارا  من عام  أن تعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنةونص  القرار على .  (2102 مايو/أيار
ولكن خ صصت  . الخارجية التجارةتحرير لمواضيع و لمواضيع تمويل التنميةبالتناوب خصص ت  كل سنتين، 

ان، )دورتان متتاليتان لمواضيع تمويل التنمية وهما الدورة الثامنة  ( 2103أكتوبر /تشرين األول 8و 2عم 
ان، )التاسعة الدورة و وفي إطار الدورة الحالية العاشرة للجنة والمخصصة (.  2102أبريل /نيسان 8و 2عم 

لتوصيات الصادرة عن آخر دورة تناولت هذه يتناول هذا التقرير ا ،لمواضيع تحرير التجارة الخارجية
 .(2100أكتوبر /تشرين األول 2-4بيروت، ) المواضيع وهي الدورة السابعة

 
 األعضاء في اإلسكوا، الدولموجه إلى بعض التوصيات التي اتخذتها اللجنة في دورتها السابعة  

توثيق  ،األعضاء الدولتناولت التوصيات الموجهة إلى حكومات و  .التنفيذية تهاه إلى أمانوبعضها اآلخر موج
االقتصادية  بتحرير التجارة الخارجية والعولمةالتعاون والتنسيق مع األمانة التنفيذية في تنفيذ األنشطة المتعلقة 

وتستعرض  . األمانة التنفيذيةبينها وبين تعزيز تبادل المعرفة و الدول،هذه  ألولويات وتمويل التنمية وفقا  
إلجراءات او األمانة التنفيذيةهة إلى الموج   التوصيات الجانب المتعلق بتحرير التجارة الخارجية من الوثيقة

 .في اإلسكوا متابعة العمل في هذا المجالاالقتصادي  لمالتنمية والتكاشعبة وتتولى   .المتخذة لتنفيذها
 

 اإلسكوا األمانة التنفيذية في التوصيات الموجهة إلى تنفيذ
 

 التوصية
 
تحرير  قضايا ضمن العربية المنطقة تشهدها التي لألحداث االقتصادية التداعيات موضوع إدراج 

بشأن التنمية  3تمويل التنمية الواردة في إطار البرنامج الفرعي  التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وأيضا  
 .2103-2102والتكامل االقتصادي من برنامج العمل المقترح لإلسكوا لفترة السنتين 

 
 إجراءات التنفيذ

 
الت للظروف  التداعيات االقتصادية اإلسكوا أدرجت  في  األمنية والسياسية التي تمر بها المنطقةوالتحو 

 ،تمويل التنميةوالتجارة الخارجية والعولمة االقتصادية المعنية بقضايا  تهااودراساتها واجتماعتقاريرها مختلف 
الت هالضوء على دور هذ وسلطت  .مكن ذلكأكلما  الت و تقليص أفي زيادة  التحو  التجارة الخارجية معد 

 االقتصاد العالمي فياقتصادات المنطقة  تسهيل اندماجفي ما إذا كانت تسهم على وبالتالي  ،المنطقةفي  والبينية
سبل و ،بلدان المنطقة والعالمبين قتصادية بناء الشراكات االعلى  الظروفأثير تلك تتناولت  ذلك،ك . تهأو إعاق
  . والنهوض بالمنطقةالتمويل الالزم للقيام بالمشاريع اإلنمائية حشد 
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 التوصية
 
 التشريعات مجال في سيما وال ،واإلقليمي الوطني المستويين على القدرات بناء برامج تنفيذ متابعة 

 .الخدمات بقطاع الخاصة
 

 إجراءات التنفيذ
 
وجامعة الدول العربية وغيرهما من المنظمات  العالمية التجارة نظمةالتنسيق مع متواصل اإلسكوا  

 تهاوأنشطاإلسكوا أهداف بين تساق االتحقيق و ،التعاون القائمتعزيز هدف ب ،اإلقليمية المعنية بقضايا التجارة
التكامل تعزيز فضال  عن  من جهة، وأهداف تلك المنظمات وأنشطتها ومشاريعها من جهة ثانية، ،هاومشاريع

ت  وفي هذا السياق، . االقتصادي بين البلدان العربية تعزيز التجارة في يهدف إلى مشروع وثيقة  اإلسكواأعد 
الوكالة لتنفيذه من الحصول على الموارد المالية الالزمة  ىتسعى اإلسكوا إلو ،الخدمات في المنطقة العربية

 للبلدان والمنصفةالة إلى تحقيق المشاركة الفع  أيضا  المشروع هذا ويهدف .  (SIDA)السويدية للتنمية الدولية 
ويتضمن  . تحقيق النمو االقتصادي المستدام والحد من الفقرفي سبيل وذلك  ،العربية في التجارة في الخدمات

بناء القدرات ( أ) :العربية في ثالثة مجاالت رئيسية هي للبلدانتقديم المساعدة الفنية أنشطة ترمي إلى المشروع 
بتقييم حماية المعنية التقنيات مجال بناء القدرات في ( ب) ؛التجارة في الخدماتحول في مجال جمع البيانات 

الدراسات  إجراء (ج) المترتبة عليها؛ والتكاليفالتجارة ه هذمن تحرير  التجارة في الخدمات وقياس المكاسب
 .الرامية إلى ذلك السياساتوسيناريوهات بديلة لتحرير التجارة في الخدمات  حولالفنية 

 
 التوصية

 
 الدعم لتقديم إقليمي مشروع مسودة إلعداد العربية الدول وجامعة العالمية التجارة منظمة مع التنسيق 

 .أنشطته لتنفيذ الالزم التمويل إيجاد إلى والسعي الخدمات، تجارة مجال في العربية للبلدان الفني
 

 إجراءات التنفيذ
 
جل أتفعيل مشروع المساعدة من لسالمي للتنمية مع منظمة التجارة العالمية والبنك اإلاإلسكوا عمل ت 

الدعم الفني للبلدان الهادفة إلى تقديم نشطة األيتضمن مجموعة من وهذا المشروع .  ول العربيةالتجارة للد
ذلك  بما في ،التجارة تعزيزمشاريع تنفيذ لالالزم تمويل الالحصول على كي تتمكن من وبناء قدراتها  ،العربية

عداد إفي  البلدانهذه لى بناء قدرات إعمل الهادفة ال اتمن ورش عددا  ت اإلسكوا عقدوقد .  تجارة الخدمات
المحتملين لمانحين ا علىمشاريع تعرض من خاللها التتطابق مع المواصفات والمعايير الدولية للمشاريع وثائق 

تنفيذ مشاريع العمل إلى تعزيز قدرات تلك البلدان في  اتورشت كما هدف . لحصول على تمويل لهامن أجل ا
 . تساهم في تطوير التجارة

 
 التوصية

 
 بين التجارة بتسهيل ت عنى عربية التفاقية عام إطار تطوير حول التباحث أجل من للخبراء اجتماع تنظيم 

 التجارة منظمة إطار في المبرماالتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات  ضوء في وذلك العربية، البلدان
 .العالمية
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 إجراءات التنفيذ
 
قِد في جنيف للبلدان العربية األعضاء في منظمة التجارة العالمية  نظمت اإلسكوا اجتماعا     4و 3يومي ع 

للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي ستعدادات االوذلك في سياق  ،2103أكتوبر /تشرين األول
التحضيري إلى االجتماع هذا وهدف  . 2103ديسمبر /كانون األول 6-3في الفترة  ندونيسيا،إ ،عقد في بالي

المدرجة على جدول أعمال مختلف القضايا  إزاءالعربية  للبلدان المحتملةالمواقف  وتوحيد وتنسيقمناقشة 
والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان  ،التجارة وتسهيل ،واألمن الغذائي الزراعةال سيما  ،الوزاري المؤتمر
  .اتفاقية تكنولوجيا المعلوماتنطاق التوسع في و النامية،

 
سالمي للتنمية ووزارة بالتعاون مع البنك اإل ،نظمت اإلسكوا ،الوزاريلمؤتمر وفي إطار متابعة نتائج ا 

قدت العربية للدول ورشة عمل ،مارات العربية المتحدةاالقتصاد في اإل  02لى إ 01الفترة من في دبي في  ع 

 التجارة تسهيل اتفاق حول ا  عرضو ،بالي مؤتمر مراجعة لنتائجت ورشة العمل تضمنو . 2104مارس /ذارآ
 البلدان على التجارة تسهيل اتفاق وقدم المتحدثون خالل ورشة العمل تحليال  لتداعيات  .لمنظمة التجارة العالمية

هم كما ناقش المجتمعون مخاوف . االتفاق جل تنفيذأمن  لبلدانهذه ال ةآلليات الدعم الفني المتاح ا  عرضو ،العربية
قوا إلى  كذلك، . من الغذائيواأل ،الصادرات في المنافسةعلى  تفاقاالتداعيات تنفيذ بشأن   القراراتتطر 

 دونمن  سواقاأل لىإتمكينها من الوصول والهادفة إلى  نموا   لبلدانقل األ المتعلقة بالمعاملة التفضيلية الوزارية
ما يتعلق في ولوياتهاأ العربية البلدانطرحت فيها  بحلقة حوارواختتمت ورشة العمل  . حصص وأ تعرفات
 .تنفيذ اتفاق تسهيل التجارةمن أجل لفنية ة اللمساعد بحاجتها

 
توثيق وتحليل  إلىمطبوعة حول تسهيل التجارة في المنطقة العربية هدفت  اإلسكواأصدرت  ذلك،ك 

في  الجيدة لممارساتل ا  عرضوتضمنت  ،تيسير التجارةالهادف إلى لنافذة الواحدة نظام الالوضع الحالي 
توصيات بشأن السياسات  المطبوعة تقدم المنطقة، من تتحليالالمجموعة من نتائج إلى واستنادا  .  المنطقة
 .األعضاء والدول سكوالإل المقترحة

 
كما أجرت اإلسكوا مسحا  لمستوى تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في البلدان العربية وفقا  لما نص عليه  

اللجان اإلقليمية الخرى التابعة لألمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية اتفاق تسهيل التجارة، وذلك بالتعاون مع 
 .وأصدرت تقريرا  تضمن نتائج هذا المسح.  في الميدان االقتصادي

 
 التوصية

 
 .بها المعرفة مستوى ورفع تنسيقها بهدف المطلوبة الخدمات في التجارة بتشريعات خاص دليل إصدار 
 

 إجراءات التنفيذ
 
بالتعاون مع  الذي تنفذه اإلسكوا تعزيز التجارة في الخدمات في المنطقة العربية مشروعفي إطار  

 في التجارة بتشريعات خاص دليلسيتم العمل على إصدار  وبدعم مالي منها،الوكالة السويدية للتنمية الدولية 
من لدعم الفني وطنية ل إنشاء برامجالجهود الرامية إلى سياق  ويصب  ذلك في.  الدول األعضاءفي  الخدمات

عمل  ورشات تنظيمإلى و ،التجارة في الخدمات تفي مجاال لهذه الدولالفنية تعزيز المهارات والقدرات أجل 
 .هذا النوع من التجارةتدريبية إقليمية متخصصة حول مختلف جوانب 



E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part I) 

 
-2- 

 

 

 التوصية
 
 اإلقليمية االتفاقيات ظل في دورها وتحديد العربية البلدان في الخدمات في التجارة لتقييم دراسة إعداد 

 .واالستثمارية اإلنتاجية قواعدها تحسين وبالتالي والخدمي اإلنتاجي دورها تعزيز إلى ذلك ويهدف . والدولية
 

 إجراءات التنفيذ
 
واإلمارات العربية  األردنفي  وتنظيمهاالخدمات في  التجارة تحرير حولفنية ورقة  أعدت اإلسكوا 

مع التركيز  ،هذه البلدانلتجارة في لالورقة لمحة عامة عن الوضع القائم هذه وتقدم  . مصرو مانوع   المتحدة
 لتحرير التجارة في الخدمات معمقا   تحليال  و ،واالتصاالت والنقل والسياحةالخدمات المالية  اتقطاععلى 
والمكاسب دور التجارة في الخدمات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما تتناول بإيجاز  . المالية

في  مساهمتهاقييم من خالل تها قيس أثر تحريرتو ،والقيود التي تفرضها الدول في هذا المجال الناتجة منها
السياسات والتدابير بشأن وصيات دم الورقة تتق ختاما ،و . تهاوكفاء هانموللمنطقة وزيادة القدرة التنافسية 

 .تعزيز تحرير التجارة في الخدماتالكفيلة باإلصالحية 
 

 التوصية
 
 .اإلقليمي للتكامل ومؤشر اللوجستية الخدمات ألداء مؤشر إلنتاج خاصة نماذج إعداد 
 

 إجراءات التنفيذ
 
 عرضا  الدراسة وتضمنت  . العربية عدد من البلدان لوجستيات التجارة فيدراسة حول  اإلسكواعدت أ 
 قطاعينحاجتها للخدمات اللوجستية في  لتلبيةفي خمس دول عربية عينة من الشركات  تنتهجهالسبل التي ل
العمل على  اإلسكواباشرت وقد  . لنظام النقل ولوجستيات التجارة في تونس ا  تقييمتضمنت أيضا  و . عي نينم

خالل ومناقشته األعضاء  الدولعلى عرضه من المقرر  تطوير مؤشر للتكامل اإلقليمي في المنطقة العربية
 .الدورة الحالية

 
 التوصية

 
 التكامل إطار في العربية البلدان في والقطاعية الكلية السياسات رسم في يساعد رياضي نموذج تطوير 

 .اإلقليمي
 

 إجراءات التنفيذ
 
ساهم فيه منها و بمبادرة أعد   ،"إنسانية لنهضة سبيال  : العربي التكامل"ن بعنوا ا  أطلقت اإلسكوا تقرير 

ع من قدرسم بيت العرب، المفكرين منعدد  ععكس ي التنو  في  والثقافي واالجتماعي واالقتصادي الجغرافي التنو 
إمكانية وينطلق التقرير من أسس نظرية تؤكد على   .الشامل العربي التكامل مشروعتنفيذ يدعو إلى و ،المنطقة

ويبني  . ومن تجارب عملية تبين فوائد التكامل على االقتصاد والمجتمع بين دول المنطقة، التكامل الشامل
رهالذي مفهوم العمران البشري التقرير على  تكامل تحقيق الدعو إلى يو ،عالم االجتماع العربي ابن خلدون طو 
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فصل ي من دون أ ،ةوالتربوي ةوالسياسي ةوالثقافي ةالنظم االقتصاديبما في ذلك  ،عناصر العمرانميع بين ج
إلى  التكامل العربيالنهضة الذي يسعى مشروع وهذه العناصر األربعة العالقة بين التقرير بي ن وي.  بينها

 . تحقيقه
 
 ألثر وبيانية قياسية تقديراتوضع ل أعدتها اإلسكوا اقتصادية ونماذج عديدة دراسات إلى التقرير ويستند 

.  حالها ىلع الراهنة األوضاع استمرتفي حال  المؤشرات هذهولقياس  ،يالعرب ياالقتصاد التكامل تعميق
 تحاداإنشاء و الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة استكمال لمسارات محتملة سيناريوهات قتراحاتم  ،وعليه

 وإلبراز  .اإلنتاج سالسل نيوتحس الخدمات تجارة تحريرمنها  أخرى بمسارات ومقارنتها عربي، جمركي
 سيناريوتم تقديم  جمركي، اتحاد وإنشاء التجارة تحرير يتجاوز ما إلى االقتصادي التكامل في التوسع أهمية

 من جزء وي ستبدل ،ا  تدريجي العربيةالبلدان البينية بين  التجارةالمتصل ب النقل تكاليف بموجبه ت خفض إضافي
  .المنطقة داخل من العاملة اليدب العربية المنطقة خارج من الوافدة العاملة القوى

 
 الحالية التكامل سياسات يتناولو االقتصادي، التكامل مسيرة تعثر ألسباب يتضمن التقرير تحليال   ذلك،ك 

 تقي د أخرى عوائقتهمل و ،تحديدا   الجمركية الرسوم إزالةمن خالل  ،السلع تجارة تحرير علىالتي ترك ز 
 تجاوز من المتوقعة الفوائد يستعرض وهو.  الجمركية غير القيود أو المرتفعةالنقل  كتكاليف ،التجاري التبادل
 ولو العاملة القوى انتقال عنالقيود  يزيل شامل اقتصادي تكامل وتحقيق البحت التجاري الطابع ذي التكامل
 مقارنة التقرير ويجري. العربية البلدان بين المال ورأس السلع حركة ويحرر والخدمات، السلع ويشمل جزئيا ،

 االقتصادية المتغيرات على الشامل، واالقتصادي الصرف التجاري أي المسارين،من هذين  كل  تأثير  بين
 .والرفاه والبطالة كالدخل األساسية،

 
 التوصية

 
 إطار في وذلك اإلسكوا، تصدرها التي المتخصصة الفنية واألوراق بالدراسات األعضاء البلدان تزويد 

 .القرار صنع مجال في الوطنية القدرات دعم
 

 إجراءات التنفيذ
 
 تنفيذ مجمل األنشطة المدرجة في برنامج عملها  لدى االعتبارفي هذه التوصية  اإلسكواأخذت  
 كلماكما حرصت على إرسال الوثائق الخاصة باالجتماعات بالبريد اإللكتروني  . اإلعداد الجتماعاتهاعند و
جهودها  اإلسكواضاعفت  كذلك،  .فترة ال تقل عن أربعة أسابيع من تاريخ انعقادهافي وذلك  ،ان ذلك متاحا  ك

فضال  عن الدراسات واألوراق  ،جميع المعلومات والوثائق المتصلة باجتماعاتهالعرض في الفترة األخيرة 
لمجال أمام إفساح امن أجل  ،سكوا على االنترنت بشكل دوريعلى موقع اإل ة عنها،دراصالالفنية والتقارير 

وضع ت واالقرار اتخاذستفادة منها عند واال مضمونها ومراجعتهاالطالع على ل األعضاء الدولممثلي 
 .قتصاديةسياسات االال
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