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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تالسياسالجنة 
 ىاألولالدورة 
 2019ر كانون األول/ديسمب 9-8 ،عّمان

 من جدول األعمال المؤقت 6البند 

  الخارجية الفنية المعنية بتحرير التجارة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة
 الحادية عشرةفي دورتها  وتمويل التنميةوالعولمة االقتصادية 

 رجية(ا)تحرير التجارة الخ

 موجـز

في اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية  الفنية أصدرت اللجنة
 27يومي  بيروتقدت في التي ع   الحادية عشرةفي دورتها (، سكوااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل

مجموعة من التوصيات،  ،الخارجية التجارة موضوع تحرير وركزت على 2017نوفمبر /الثانيتشرين  28و
 .سكواإلاألمانة التنفيذية لإلى اآلخر بعض ال، وسكوافي اإل األعضاءالدول بعضها موجه إلى 

 واإلجراءات المتخذة لتنفيذها. سكواإلاألمانة التنفيذية لالموجهة إلى  التوصيات تستعرض هذه الوثيقةو
اللجنة  لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء فيو. كما تورد التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء

، بشأنه وتقديم المالحظات ى مضمون الوثيقةالطالع علإلى امدعّوة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 .في إطار التوصيات الموجهة إليها وإلى استعراض ما تّم تنفيذه في الدول
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 ارجية والعولمة االقتصاديةالمعنية بتحرير التجارة الخالفنية توصيات اللجنة 
 ةحادية عشرالفي دورتها وتمويل التنمية 

 واإلجراءات المتخذة لتنفيذها

في اللجنة  االقتصادية وتمويل التنمية والعولمةاللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية صت خل   -1
 28و 27يومي  بيروتالتي انعقدت في الحادية عشرة في دورتها  (،سكوااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل

 .إلى مجموعة من التوصيات ،وركزت على موضوع تحرير التجارة الخارجية 2017تشرين الثاني/نوفمبر 
وتتناول هذه  .األعضاء الدولإلى  اآلخر بعضالو سكواإلى األمانة التنفيذية لإلموجه وبعض هذه التوصيات 

كما تورد الوثيقة )في الجزء  .بموجب كّل منهاوما تم إنجازه  الوثيقة التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية
 . وممثلو وممثالت الدول مدعوون إلى استعراض سكوا"باء"( التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء في اإل

 في بلدانهم في هذا اإلطار.ما تّم تنفيذه 

 سكوالإل التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية  -ألف

 )أ( التوصية

برامج بناء  إعدادمن خالل  تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية فيدعم الدول األعضاء 
 .خرىألواإلقليمية االتي تحتاج إليها، بالتنسيق مع المنظمات الدولية للبلدان القدرات 

 إجراءات التنفيذ

تقدمت جمهورية قد فبتنفيذ العديد من األنشطة المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة العالمية.  سكواقامت اإل -2
هذا لبتنفيذ المساعدة عبر ورشة عمل مخصصة  سكواوقامت اإل ،العراق بطلب مساعدة فنية حول النافذة الواحدة

بما  ،ا من المؤسسات الحكومية العراقيةعدد من المسؤولين من مختلف الوزارات وغيره هاشارك في، الموضوع
للعديد من  لفنية في مجال النقل واللوجستياتا ةالمساعد قديمبت سكواكما قامت اإل فيها التجارة والمالية والجمارك.

التي  ،في هذا المجال سكوااإل الخاصة بأنشطة ثيقةالوفي ذه المساعدات هى تفاصيل ويمكن االطالع عل ،الدول
لجان األمم المتحدة مع  سكوااإلشاركت باإلضافة إلى ذلك و. لجنة النقل واللوجستياتلالعشرين في الدورة ق ّدمت 

المحرز في التقدم رصدت ف، لتسهيل التجارة وتنفيذ التجارة الالورقية"العالمي "المسح في اإلقليمية األخرى 
 ا  تقريرأعّدت و، تنفيذ البنود الواردة في اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالميةالمنطقة العربية في 

  عن تقدم المنطقة في تسهيل التجارة الرقمية والمستدامة.

 : التالية ابطوالرجميع الوثائق متوفرة على  -3
list-https://www.unescwa.org/events/events; list-https://www.unescwa.org/publications/publications. 

 (بالتوصية )

واالندماج في األسواق  ،التكامل اإلقليميتحقيق تنمية التجارة من خالل حول عداد الدراسات إ مواصلة
الستفادة التي تمكنها ا في المنطقة العربيةالقطاعات أبرز تحديد وبسالسل القيمة العالمية،  وتعزيز الربط ،العالمية

 .العربية على تبني السياسات المناسبة البلدان ةقدر وتعزيزالعالمي،  ىمن هذه السالسل على المستو

https://www.unescwa.org/events/events-list
https://www.unescwa.org/publications/publications-list
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 إجراءات التنفيذ

بالتعاون ب نيت التي  ،في تطوير قاعدة البيانات للتجارة في القيمة المضافة 2016عام  منذ سكواساهمت اإل -4
دماج كل من المغرب وتونس إوذلك من خالل  ،والتنمية االقتصادي بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون

حول تطور  ينفني ينتقرير لكة العربية السعودية. كما قامت بإصدارملمإلى التنضاف  ،هذهقاعدة البيانات  في
 سكواشاركت اإلذلك . ك2019عام  والثاني 2017 في عامفي القيم العالمية، األول  ةمساهمة البلدان العربية الثالث

اإلقليمية والعالمية نظمتها منظمة التعاون  (TiVA)مبادرات التجارة في القيمة المضافة حول في ورشة عمل 
ضافة إعدة البيانات واهدف تحديث قب ،باريسفي  2019 حزيران/يونيوفي شهر  والتنمية في الميدان االقتصادي

قاعدة البيانات دماج الدول العربية في إالى تنفيذ مشروع خاص لتطوير  سكوادول عربية أخرى لها. وتتطلع اإل

عداد ورقة مشروع مع منظمة إطار تحديد أولويات الهيكلة االقتصادية فيها. وقد تم في هذا اإلعلى  تهالمساعد
  .التنفيذ حال توفر االعتمادات المالية الالزمة أيبد على أن ،والتنميةاالقتصادي التعاون 

 (جالتوصية )

 .االتحاد الجمركي العربي بمسارسالسل القيمة اإلقليمية، وارتباطها لإجراء دراسة أولية تشمل مسحا  

 إجراءات التنفيذ

 .الدراسة حتى اآلنلم تتسّن الفرصة إلجراء  -5

 (دالتوصية )

الرصد أدوات  تطوير العربية لدعمها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل البلدانبناء قدرات 
، هذه األهداف ، وتقييم آثار بعض سياسات التكامل اإلقليمي على تنفيذهذا المجالللتقدم المحرز في  والمتابعة

 .هاتنفيذالخطط الوطنية في وتحليل دور 

 إجراءات التنفيذ

هذا النموذج  تطبيق تمقد و تطوير نموذج لربط السياسات التجارية بأهداف التنمية. سكوااإل استكملت -6
متابعة ب ما يتعلقتلبية تطلعات الدول األعضاء فيعلى ته للتأكد من قدرالعربية حدى الدول إعلى البيانات الخاصة ب

الفعلي تطبيق ال. وسيتم المستدامة والقطاعية للسياسات التجارية على أهداف التنميةثار االقتصادية الكلية وتقييم اآل
 .هاالدول األعضاء حسب طلبسائر هذا النموذج على ل

 (ه)التوصية 

وتزويد الدول  ،ها على تكاليف التجارةأثرغير الجمركية وقياس  الحواجزتحديد لمواصلة الجهود 
 .في التجارة العالمية المشاركةو ةتنافسيالن يتحسالحواجز، وهذه  مع للتعاملمقترحات ب األعضاء
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 إجراءات التنفيذ

جراءات غير لإلاالقتصادية حول تحديد وتقييم اآلثار لمغرب با خاصةدراسة عداد إ سكوااإل استكملت -7
في تستكمل دراسة خاصة بتكاليف التجارة أنها كما ، جمركية على الواردات المغربية من السلع الزراعيةال

هذه الدراسة وتعتبر  .در الواردات واتجاه الصادراتاالدول العربية وأهم محدداتها حسب مجموعات السلع ومص
جمركية على التجارة الخارجية للدول العربية ودور لوجستيات الة القيود غير ءفي متابعة وتقييم كفا هاما   مرجعا  

 .التجارة فيها

 (والتوصية )

، على العربيةالدول تحرير تجارة الخدمات العربية بالتنسيق مع أمانة جامعة  حول دراساتالع في التوسّ 
 .ودراسات المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ،المفاوضات بين الدول العربية ضوء نتائج

 إجراءات التنفيذ

عرض يتوالذي  (E/ESCWA/EDID/2017/6) صدار التقرير الثاني لتقييم التكامل االقتصادي العربيإتم  -8
 على دور تجارة الخدمات فيو قطاع الخدمات من خالل التركيز على أهميته في اتفاقيات التجارةلللمرة األولى 

تطوير القدرات التنافسية للسلع وفي جلب االستثمارات الخارجية األجنبية. كما تم تقييم اآلثار االقتصادية لبعض 
لى تطوير هذا المجال الحيوي إ سكواسيناريوهات تحرير تجارة الخدمات في عينة من الدول العربية. وتتطلع اإل

ية العربية لتجارة الخدمات قافة الدول العربية حول االتسواء بالتعاون مع جامع ،طرية مفصلةمن خالل دراسات ق  
فريقي حول أو مع االتحاد األ ،طار مفاوضات مناطق التجارة الحرة الكاملة والمعمقةإأو مع االتحاد األوروبي في 

 فريقية للتجارة الحرة.االتفاقية القارية األ

 (زالتوصية )

االتحاد ي يمكن أن يلحق بالبلدان نتيجة إنشاء عن الضرر الذتعويض الوضع تصورات عملية آلليات 
 .المجالالعربية في هذا  الدول التنسيق مع أمانة جامعةواألولى،  أعوامهالجمركي العربي في 

 إجراءات التنفيذ

طالق تم القيام بدراسات وطنية لكل من لبنان وتونس والسودان حول تقييم آثار سيناريوهات مختلفة إل -9
العمل على استكمال الدراسات الخاصة بكل من المغرب ومصر. كما تم  ويتم حاليا   ،العربياالتحاد الجمركي 

وعلى العربية الدول بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة  ،تنظيم العديد من الورش التدريبية على المستوى اإلقليمي
 مستوى الدول. 

  

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-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 (حالتوصية )

برز نتائج ورش العمل واجتماعات الخبراء التي تعقدها إطالع الدول األعضاء، على نحو دوري، على أ
 .القضايا الفنية المطروحةبحث األمانة التنفيذية بهدف تعظيم االستفادة من 

 إجراءات التنفيذ

 لمشاركين من الدول األعضاء، كلها إلى ااالجتماعات ببإرسال التقارير الخاصة  سكواقامت اإل -10
 :جميع الوثائق متوفرة على. الخاص باالجتماعات سكواكما قامت بنشرها على موقع اإل

https://www.unescwa.org/publications/publications-list; https://www.unescwa.org/events/events-list. 

 التوصيات الموجهة إلى الحكومات  -باء

دول الوجهت اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية إلى  -11
 :األعضاء التوصيات التالية

 السابقة،دورتها  فياألمانة التنفيذية في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة  بجهودالترحيب  )أ(
علم الجهودها في ربط دراساتها وتقاريرها بأنشطة التعاون الفني والتدريب الذي تقدمه للدول األعضاء، وأخذ وب

 ، السابقةليها في الدورة إللتوصيات الموجهة  اللجنة تنفيذا  في الدول األعضاء  بذلتهابالجهود اإليجابية التي 
 ؛السياسات التجارية وال سيماإصالحات واسعة في مجال السياسات االقتصادية، في تنفيذ  تقدما  ملحوظا  ما يعكس 

القائمة قتصادي االتحول الالتأكيد على دور اتفاقيات التكامل االقتصادي اإلقليمي في تنفيذ برامج  )ب(
في مجال  ماوال سيالقدرات التنافسية،  تنميةمساهمة قطاع الخدمات في تعزيز نتاجية وإلعلى تنويع القدرات ا
 ؛تجارة الخدمات العربية

التكامل اإلقليمي بين البلدان العربية بهدف  بما يعززاالتحاد الجمركي، ب المتعلقة مفاوضاتالتسريع  )ج(
 في سبيل دفعمفاوضات التعرفة الخارجية الموحدة يالء االهتمام لمستوى الرفاه لشعوبها، من خالل إاالرتقاء ب

 ؛ر مسار التجارةوتقليص كلفة تغي   ،دول العالمسائر ومع  ة البينيةالعربيالتجارة الخارجية 

ثار آمن لها  لما ،التي انضمت إليهافي البلدان  ،تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية )د(
 ؛إيجابية على خفض تكاليف التجارة وتعزيز تنافسية االقتصادات العربية

تحسين أداء البنية التحتية للنقل، وتطوير خدمات النقل تعزيزا   ، بما في ذلكالنقلتعزيز أداء قطاع  (ه)
 ؛في سالسل القيمة العالمية المشاركةالعربية على  البلدانلقدرة 

في تنفيذ أهداف  دور التجارةتفعيل ل دمج التجارة في خطط التنميةتعزيز حث البلدان العربية على  )و(
 ها؛على توفير التمويل الالزم لتنفيذ اهداف، وقدرتههذه األبالعديد من  هاالرتباط التنمية المستدامة نظرا  

https://www.unescwa.org/publications/publications-list
https://www.unescwa.org/events/events-list
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 البلدان على آثارها السلبية الممكنةلدرء  دوري على نحو متابعة االتفاقيات التجارية الدولية العمالقة )ز(
 ؛االقتصادية والتجارية الوطنية مصالحالل الكفيلة بحماية ب  الس   وإيجادالعربية، 

السياسات التجارية العربية مع سياسات االقتصاد الكلي لتسهيل االنتقال من اتفاقية  توافقتعزيز  )ح(
 ؛لى االتحاد الجمركي العربيإالتجارة الحرة 

دفع تجارة الخدمات العربية في إطار اتفاقيات التكامل االقتصادي العربي، وتقليص الفوارق في  )ط(
استقطاب والمنطقة العربية  لتفعيل البيئة التنافسية فيودعم سياسات تشجيع االستثمار  ،السياسات الضريبية

 ؛االستثمارات البينية والدولية

الخدمات، تجارة  وال سيمايتعلق بالتجارة،  فيما 2019-2018 لفترة السنتينالترحيب ببرنامج العمل  )ي(
 سل القيمة اإلقليمية والعالمية.وعالقة التجارة بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير سال

----- 
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