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المقدمة

ة لغربي لقد تم إعداد برنامج العمل المقترح للجنة االقتصادية واالجتماعي•

في مجال تحرير التجارة الخارجية 2019-2018لفترة ( اإلسكوا)آسيا 

المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي من 3استناداً إلى البرنامج الفرعي 

الذي اعتمدته اإلسكوا في 2019-2018اإلطار االستراتيجي المنقح لفترة 

.(2016ديسمبر /كانون األول15-13الدوحة، )والعشرينالتاسعة دورتها 

برنامج عمل اإلسكوا في مجاالت تحرير 3يتضمن البرنامج الفرعي •

فيذه شعبة التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية وتتولى تن

.التنمية والتكامل االقتصادي في اإلسكوا

جارة تقتصر هذه الوثيقة على األنشطة المقترحة في مجال تحرير الت•

.بةالخارجية والتي يضطلع بتنفيذها قسم التكامل اإلقليمي في الشع
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المطلوب من لجنة تحرير التجارة الخارجية 

لجنة تحرير التجارة الخارجية مدعوة إلى استعراض •

قديم النواتج المقترحة في مجال تحرير التجارة الخارجية وت

على توجيهاتها إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا، وذلك بناءً 

: المعيارين التاليين

ت وزاراالمدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات ( أ)•

ة العربية؛ في المنطقالخارجية والهيئات المعنية بقضايا التجارة 

وقعة مدى مساهمة هذه النواتج في تنفيذ اإلنجازات المت( ب)•

.3للبرنامج الفرعي 
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التنمية والتكامل االقتصادي: 3البرنامج الفرعي 

2019-2018الهدف لفترة السنتين 

امة تحقيق المستوى المعيشي األساسي للجميع في الدول األعضاء، من خالل تنمية اقتصادية مستد

.وشاملة في إطار من التكامل اإلقليمي

مؤشرات اإلنجازاإلنجازات المتوقعة

عضاء تحسين التنسيق اإلقليمي بين الدول األ(ه)

لحدود، في ما يتعلق بالبنى األساسية العابرة ل

.وال سيما في مجال النقل وتسهيل التجارة

ازدياد عدد الدول األعضاء التي تعتمد وتنفذ (1)( ه)

ود اتفاقات إقليمية أو ثنائية للتجارة عبر الحد

، من وتيسير التجارة، مثل االتحاد الجمركي العربي

قليميةأجل تعزيز التجارة البينية واال

ازدياد عدد الدول األعضاء التي تعتمد وتنفذ (2)

سات توصيات اإلسكوا من أجل تعزيز تنسيق سيا

االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية من أجل 

النهوض بالتجارة
ازدياد عدد الدول األعضاء التي تعتمد االتفاقات(3)

ل المعقودة في إطار نظام النقل المتكامل بين الدو

ل التجارةالعربية وتشكل لجاناً وطنية للنقل وتسهي

اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز
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مع جامعة ، وستعمل اإلسكوا مع الدول األعضاء2019-2018خالل فترة السنتين •

.ةعلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العدالة االجتماعي،الدول العربية

استمرارية لتلك المعتمدة 2019-2018وتشكل استراتيجية البرنامج الفرعي للفترة •

.  2017-2016للفترة 

دلة لتحديد وستعد المزيد من التقارير التحليلية والدراسات الفنية المرتكزة على األ•

مة، مع الفجوات في تلك المجاالت وإيجاد الحلول بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدا

.  مراعاة األولويات الوطنية واإلقليمية

ات لتقييم وستدعم اإلسكوا المؤسسات والجهات المعنية بصنع السياسات في وضع أدو•

كلي الكفيلة بتحقيق السياسات استناداً إلى نماذج اقتصادية، لتهيئة بيئة سياسات االقتصاد ال

.  2030التكامل اإلقليمي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

.وال بد من إجراء تقييم للسياسات مرتكز على األدلة •

التنمية والتكامل االقتصادي: 3البرنامج الفرعي 

االستراتيجية
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ي وبناء ستضطلع اإلسكوا بأنشطة مختلفة تهدف إلى تشجيع إحداث التحول االقتصاد•

.  قدرات الدول األعضاء في هذا االتجاه

ة لتوسيع نطاق وستعمل على تحسين كفاءة البنى األساسية واعتماد السياسات المالية الفاعل•

.  الصادرات

والخدمات وهذا ما سيتيح للقطاع الخاص مجال تحسين قدرته على المنافسة وإنتاج السلع•

السالسل ذات القيمة العالية وإقامة سالسل القيمة على المستوى اإلقليمي وتحسين صلة

زات نسبية، اإلقليمية بسالسل القيمة العالمية في المجاالت التي تتسم فيها المنطقة بمي

.  باالستفادة من مواردها الطبيعية والمالية والبشرية

جات أعلى وفي هذا السياق، ستقدم اإلسكوا الدعم للدول األعضاء في سعيها إلى تحقيق در•

سات من التكامل في ما بينها عن طريق تسهيل تبادل عوامل اإلنتاج وتنسيق السيا

.االقتصادية

ت التركيز وبغية تقديم األدلة الداعمة لتشجيع التكامل االقتصادي اإلقليمي وتحديد مجاال•

ية والمؤسسية للمنطقة العربية، ستجري اإلسكوا تحليالت كمية دقيقة للترتيبات القانون

نمائية الالزمة لخلق البيئة المالئمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي وتحقيق األهداف اإل

.للمنطقة، بما فيها معدالت مرتفعة لنمو اقتصادي قائم على كثافة اليد العاملة

التنمية والتكامل االقتصادي: 3البرنامج الفرعي 

(تابع)االستراتيجية
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:

التنمية والتكامل االقتصادي: 3البرنامج الفرعي 

(العوامل الخارجية)

هدفه واإلنجازات المتوقعة في ظل 3ُينتظر أن يحقق البرنامج الفرعي •

: االفتراضات التالية

ون التزام الدول األعضاء بزيادة التعاون والتكامل على الصعيدين د( أ)

اإلقليمي واإلقليمي؛

عدم حصول عجز كبير في تمويل الميزانية؛( ب)

ر في الدول األعض( ج) اء والمنطقة توّفر االستقرار السياسي واألمني الميسِّ

بما يسمح بتنفيذ خطة العمل؛ 

إتاحة اإلحصاءات المحدثة والموثوق بها؛ ( د)

حيازة الحكومات على ما يكفي من االستقرار إليالء االهتمام الواجب( ه)

.لهذه المسائل
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النواتج

(في مجال تحرير التجارة الخارجية فقط)

:النواتج التالية في مجال تحرير التجارة الخارجية2019-2018في فترة السنتين 3ُيتوقع أن يحقق البرنامج الفرعي 

تقديم الخدمات لالجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء(أ)

(الدورة الثالثون)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (1)

:الوثائق المعروضة على اللجنة

صة للبعد المخص)تقرير لجنة تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية عن دورتها الثانية عشرة 

؛(التجاري

لجنة تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية(2)

ة وتمويل تقديم الخدمات الجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادي

؛(المخصصة للبعد التجاري)التنمية 

:الوثائق المعروضة على اللجنة-ب

؛2018–العقبات التي تعوق التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‘1’

في التحديات والخيارات الندماج اقتصادي أعمق: التداخل بين اتفاقات التجارة الحرة في المنطقة العربية‘2’

؛2018–سالسل القيمة العالمية 

؛2019-2018–أداء اللوجستيات التجارية في المنطقة العربية ‘3’

؛2018–قضايا التنفيذ : من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى االتحاد الجمركي العربي‘4’

.2019–تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة في المنطقة العربية ‘5’
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فرق الخبراء المخصصة(3)

للطبعة الثالثة من تقرير تقييم التكامل االقتصادي المفاهيميةالمذكرة اجتماع فريق الخبراء حول 

.  2018–العربي 

(من الميزانية العادية)أنشطة فنية أخرى (ب)

نحو تحقيق أهداف مختارة من أهداف : تقييم التكامل االقتصادي العربي: منشورات متكررة(1)

.2019–التنمية المستدامة 

.2018–أمثلة من المنطقة العربية : تعزيز التجارة والتدابير الفنية: منشورات غير متكررة(2)

:مواد فنية(3)

تقييم دور سياسات التجارة في حركة االستثمار األجنبي المباشر-أ

؛2018–الوافد 

جال مساهمة في مسوح منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حول تقديم المعونة في م-ب

؛2019-2018–التجارة 

؛2018–الوجهات وآخر التغيُّرات : تقييم ارتباط بلدان عربية مختارة بسالسل القيمة العالمية-ج

؛2019–تقنيات تحديد قواعد المنشأ المناسبة في اتفاقات التجارة التفضيلية -د

؛2019–تقييم التغيُّرات في تكاليف التجارة في المنطقة العربية -هـ

المباشر في النموذج اإلقليمي للتوازن العام القابل للحوسبة؛إدخال عنصر االستثمار األجنبي-و

.2019–دولة عضو 18صحائف وقائع عن –لمحة عامة عن السياسات التجارية -ز

النواتج

(في مجال تحرير التجارة الخارجية فقط)

(تابع)
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