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موجز

ة في إطار مجموعة من األنشطة المتعلقة بالتجار( اإلسكوا)نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا •

-2018سنتين البرنامج الفرعي الثالث المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي من برنامج عمل اإلسكوا لفترة ال

:  حيث تضمنت هذه األنشطة2019

تنظيم اجتماعات وورش عمل لفرق خبراء؛-2

إعداد وثائق فنية ووثائق تداولية اجتماعات اللجان؛-1

إعداد منشورات؛-3

بناء قواعد بيانات ووضع لمحة مختصرة عن أداء التجارة لألقطار للدول األعضاء؛-4

المساهمة والمشاركة في األنشطة المشتركة مع الشركاء-5

ليميين تسعى اإلسكوا من خالل هذه األنشطة إلى التعاون مع الدول األعضاء وفقاً ألولوياتها ومع الشركاء اإلق•

جال السياسات والدوليين على متابعة مسائل التجارة العالمية ومواجهة التحديات واآلفاق في المنطقة العربية في م

التجارية
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أدوات لتحليل أداء السياسات :األوراق الفنية 

التجارية

يماتها لألداء تفاصيل فنية عن المؤشرات التجارية التي يشيع ويتواتر استخدامها في دراسات اإلسكوا وتقي•

المؤشرات على مستوى ( 1: )وتنقسم المؤشرات المعروضة في هذه الورقة إلى ثالث مجموعات-التجاري

.  الُمنتج-مؤشرات على مستوى الُمبلّغ ( 3)الشريك؛ -المؤشرات على مستوى الُمبلّغ( 2)المنطقة؛ 

ألعضاء يستخدم قسم التكامل اإلقليمي في اإلسكوا معظم هذه المؤشرات في إعداد لمحة عن بنية تجارة الدول ا•

.  وأدائها التجاري مختصرة

جارة الدولية هذه اللمحات تمثل امتداداً، وليس تكراراً، للمحات اإلحصائية الحالية التي ينشرها كل من مركز الت•

.ومنظمة التجارة العالمية واإلسكوا

ي يتبعها معظم أو تكاليف مشاريع التكامل التجاري الت/القيمة المضافة كبيرة إلى المداوالت الجارية حول فوائد و•

.1995وإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994الدول العربية منذ اختتام جولة أوروغواي عام 
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أدوات لتحليٍل مسبق لتأثير السياسات :األوراق الفنية 

التجارية

ستند إلى صورة ال تكفي النظرية لتحديد السياسات المثلى؛  بل من الضروري أيضاً إجراء تحليل تجريبي متعمق ي

بية، ونماذج التوازن نماذج الجاذ: متسقة ومفّصلة لالقتصادات المعنية التجارية مع التركيز على فئات رئيسية ثالث هي

.الجزئي ونماذج التوازن العام 
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مشروع تيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي-1

االجتماعات وورش العمل

القياسات واالتجاهات الرئيسية: التطور التكنولوجي للصادرات العربية

استخدام قواعد تم تحليل االتجاهات الحديثة في مستويات تطور المحتوى التكنولوجي لالقتصادات العربية عبر•

.البيانات المفصلة للمبادالت التجارية والعمليات اإلنتاجية والتقنيات المناسبة

ويين اإلقليمي تم ترتيب االقتصادات العربية من حيث تطور مستوى المكون التكنولوجي لصادراتها على المست•

.والعالمي
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مشروع تيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي-1

االجتماعات وورش العمل

لمحات عن أداء وهياكل التجارة

سات التجارة تم إعداد لمحات مختصرة عن بنية التجارة وأدائها التجاري لتقييم الثغرات في األداء التجاري وسيا•

األردن :ة واالستثمار بالعالقة مع مجموعة من القضايا المحددة الصلة بالتجارة واالستثمار لعشرة بلدان عربي

.والبحرين وتونس والسودان وُعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية

ت المختصرة وباإلضافة إلى عرض االتجاهات اإلجمالية في التجارة واالستثمار األجنبي المباشر، تتضمن اللمحا•

ة للغاية على مجموعة واسعة من مؤشرات التجارة التي تُحتسب خصيصاً لهذه اللمحات باستخدام بيانات مفّصل

.مستوى المنتجات

باستخدام تتضمن اللمحات المختصرة مجموعة واسعة من مؤشرات التجارة التي تُحتسب خصيصاً لهذه اللمحات•

ى بيانات مفّصلة للغاية على مستوى المنتجات، ما يجعلها مجموعة جديدة من مؤشرات التجارة ذات محتو

.معلوماتي عاٍل جداً للبلدان العربية مفردة وللمنطقة العربية ككل
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الوثائق التداولية

التجارة في الخدمات كمحّرٍك للنمو والتنمية: تقييم التكامل االقتصادي العربي

إلى تقييم أداء البلدان العربية في التكامل 2015هدفت الطبعة األولى من التقرير األصلي في عام -2015•

تعزيز الروابط االقتصادي العالمي واإلقليمي، وذلك لتحديد التحديات والفرص واالستراتيجيات فيما يتعلق ب

.االقتصادية بين المنطقة والعالم

ر تعمقاً للقضايا الرئيسية رّكز التقرير الثاني على موضوعٍ متميز يتعلق بتجارة الخدمات، ُمقِدماً تحليالً أكث-2018•

.التي تواجهها المنطقة العربية في سعيها إلى تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي أوثق
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الوثائق التداولية

التطورات الحديثة في المنطقة العربية: الهوامش التجارية المكثفة والموسعة

جات الحالية أو تم إعداد ورقة تستكشف ما يدفع إلى التغيير في صادرات المنطقة العربية من حيث األسواق والمنت•

.األسواق الجديدة، وكذلك المنتجات أو األسواق المتوقفة

اء شركاء مختلفين، وتُحلّل الورقة التغيُّر في صادرات البضائع في المنطقة العربية ككل وفي مجموعات الدول  إز•

لع وسيطة، مواد خام، س:وبين فترات زمنية مختلفة، وعبر فئات مختلفة من المنتجات على أساس مرحلة المعالجة 

.سلع رأسمالية، سلع استهالكية
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الوثائق التداولية

أداء اللوجستيات في المنطقة العربية

في قواعد البيانات تنظر هذه الوثيقة في الركائز المختلفة للوجستيات في المنطقة العربية وفقاً ألحدث البيانات•

.العالمية الرئيسية، كما تقدم توصيات لتعزيز أداء اللوجستيات في البلدان العربية
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الوثائق التداولية

2018العقبات التي تعوق التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 

من المنطقة تم إعداد ورقة الفنية عن الحواجز والمعوقات المتبقية التي لم تحقق المزيد من التكامل االقتصادي ض•

.العربية، ال سيما تلك المتعلقة بتيسير التجارة وبالتجارة في الخدمات
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الوثائق التداولية

رصد وتقييم التكامل االقتصادي العربي

ت الهيكلية ويمكن استخدام هذا النظام لتسليط الضوء على تكاليف وفوائد سياسة التكامل، كما على وقع السما•

.الحالية واألحداث غير المتوقعة، وبالتالي إرشاد اإلصالحات التكميلية الالزمة

رصد وتقييم نظاماً للمؤشرات ولوحات التسجيل ل( اإلسكوا)وضعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا •

القتصادي مؤشرات التكامل اونقييمنظام رصد "التكامل االقتصادي في المنطقة العربية، يُْطلَق عليه اسم 

“.العربي

ل إليها وتقترح وتعرض هذه الوثيقة هذا النظام، وتصف نطاقه ومنهجيته، كما تقدم أمثلة على النتائج التي تم التوص•

ُسبُل المضي قدماً في تكييف النظام مع احتياجات 

.الدول األعضاء
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الوثائق التداولية

المستفيدون والخاسرون من السياسة التجارية األمريكية الجديدة في المنطقة العربية

شكل رئيسي تجاه وتشمل السيناريوهات الُمختبرة مراحل مختلفة من التغييرات في السياسة التجارية األمريكية، ب•

سرين في المنطقة الصين، كما تشمل السياسات االنتقامية المتعاقبة من الجانبين كليهما، وتحدد المستفيدين والخا

.لمحتملةحول السياسات المصاحبة لتخفيف اآلثار السلبية وزيادة الفوائد اسياساتيةوتصيغ توصيات 

رة بلدان تحلل هذه الورقة آثار السيناريوهات البديلة لسياسة التجارة الخارجية األمريكية على اقتصادات عش•

.جميع دول مجلس التعاون الخليجي واألردن وتونس ومصر والمغرب(عربية 
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الوثائق التداولية

نموذج كمي لربط السياسات التجارية بمؤشرات التنمية المستدامة

. ياناتهيتجاوز النماذج الكالسيكية من حيث توسيع المواصفات الحسابية األساسية للنموذج وكذلك قاعدة ب•

ارة من النموذج األولي األول الذي يوضع لغرض محدد هو ربط السياسات التجارية واألداء التجاري بأهداف مخت•

أهداف التنمية المستدامة

ذكور، إناث، )وبنوع الجنس( التوزيع مقابل المناطق)يتضمن سمات تتعلق بتوزيع الدخل بين األسر المعيشية •

.ئةانبعاثات غازات الدفي(وبالشركاء التجاريين المتنوعين، وبالطاقة المتجددة وطاقة الوقود األحفوري

• ً نحو كيفية هذا النموذج هو النموذج األولي ويمكن تطبيقه على بلدان محددة إلجراء تحليل سياساتي أكثر توجها

.تعميم السياسات التجارية بالعالقة مع أهداف التنمية المستدامة
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المنشورات المتكررة

التجارة في الخدمات كمحّرٍك للنمو والتنمية: تقييم التكامل االقتصادي العربي

.  ي المنطقةكما تستكشف مدى تقييدية السياسات واللوائح التنظيمية التي تؤثر على التجارة في الخدمات ف•

تويين دون اإلقليمي باإلضافة إلى تقييم أداء التكامل االقتصادي للبلدان العربية على مستوى البلدان المفردة والمس•

ي االقتصادات والعالمي، تبحث الطبعة الحالية من تقرير تقييم التكامل االقتصادي العربي دور وأهمية الخدمات ف

.العربية من حيث حصص اإلنتاج والتصدير والعمالة لقطاعات الخدمات

اتفاقات تجارة يُتوج التقرير بمناقشة األولويات والتحديات التي تواجهها البلدان العربية في التفاوض بشأن•

.الخدمات في ضوء التحليل المقدم
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المنشورات غير المتكررة

أمثلة من الدول العربية: النقل والتواصل مع سالسل القيمة العالمية

ى نحو فهٍم أفضل يركز هذا التقرير على دور النقل فيما يتعلق بتقاسم اإلنتاج الدولي، وهو ال يمثّل غير خطوة أول•

لعناصر تعزيز أداء الصادرات وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر
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المنشورات غير المتكررة

االجتماعات وورش العمل

ألجل التنميةسياساتيةالتدابير غير الجمركية تقييم اقتصادي وخيارات 

نوفمبر /تشرين الثاني8-7بيروت، 

2018

ألجل سياساتيةتقييم اقتصادي وخيارات: التدابير غير الجمركية"بعنوان األونكتادناقشت ورشة العمل هذه كتاب •

مل ، مركزة في المقام األول على آثار التدابير غير الجمركية على الوصول إلى األسواق والتكا"التنمية

.يةكما ناقشت دراسات االسكوا في مجال تقييم آثار هذه التدابير على االقتصاديات العرب. االقتصادي

مفاوضات هذه مسألة هامة تحظى باهتمام كبير من خبراء االقتصاد التجاري، فضالً عن أنها مرتبطة بوضوح بال•

.في المنطقةالسياساتيةالتجارية الراهنة والشواغل 
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المنشورات غير المتكررة

2019حول االستثمار العالمي لسنة األونكتادالمساهمة في تقرير 

اشر على يدعم تقرير االستثمار العالمي واضعي السياسات عن طريق رصد اتجاهات االستثمار األجنبي المب•

.المستويين العالمي واإلقليمي وتوثيق التطورات في سياسات االستثمار الوطنية والدولية

تثمار الدولية ويستعرض الفصل المتعلق بالسياسات في تقرير هذا العام الجهود المبذولة إلصالح اتفاقات االس•

.ويستعرض التدابير الجديدة

نظرة عامة عن المشهد العالمي للمناطق االقتصادية الخاصة ويقدم 2019كما يقدم تقرير االستثمار العالمي •

والثورة مشورة حول كيفية استجابة هذه المناطق للتحديات األساسية التي تطرحها حتمية التنمية المستدامة

.  الصناعية الجديدة واألنماط المتغيرة لإلنتاج الدولي

ل الثانيوقد ساهمت اإلسكوا، ألول مرة، في هذا التقرير في األقسام المتعلقة باالتجاهات اإلقليمية في الفص•
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المشاركة والمساهمة في األنشطة المشتركة مع 

الشركاء

مساهمة في المسح العالمي عن تنفيذ تيسير التجارة الرقمية والمستدامة

تجارة مع اللجان اإلقليمية األربع األخرى إلجراء مسح عالمي عن تنفيذ تيسير ال2015تتعاون اإلسكوا منذ عام •

.الرقمية والمستدامة والمساهمة في التقرير العالمي عن تيسير التجارة

في 2019، تولت اإلسكوا إدارة المسح العالمي عن تيسير التجارة الرقمية والمستدامة لعام 2019وفي عام •

.المنطقة العربية، وأعدت تقرير تنفيذ تيسير التجارة الرقمية والمستدامة في المنطقة العربية 

.  ارة العالمية لتيسير التجارةويقيّم التقرير مستوى تنفيذ تدابير تيسير التجارة التي تندرج في إطار اتفاق منظمة التج•
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المشاركة والمساهمة في األنشطة المشتركة مع 

الشركاء

قاعدة البيانات حول التجارة في القيمة المضافة

مية على ، تتعاون اإلسكوا مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة التجارة العال2014منذ عام •

.  تحديث وتطوير قاعدة البيانات حول التجارة في القيمة المضافة

ياسات عن تهدف قاعدة البيانات الجديدة هذه ومؤشراتها المختلفة إلى تحسين المعلومات المتوفرة لصانعي الس•

طريق توفير رؤى جديدة للعالقات التجارية بين الدول

ويجدر بالذكر أن اإلسكوا عضو في اللجنة الفنية المكلّفة بتنقيح وتحديث قاعدة البيانات•

.  بية السعوديةوفي الوقت الراهن، تغطي قاعدة البيانات ثالثة بلدان عربية فقط، هي تونس والمغرب والمملكة العر•

.  بلدان العربيةتعمل اإلسكوا على تطوير مشروع مشترك لتوسيع نطاق تغطية قاعدة البيانات لتشمل المزيد من ال•

قيمة العالمية وباإلضافة إلى ذلك، تجري اإلسكوا تقييماً دورياً ألداء البلدان العربية في االتصال بسالسل ال

.باستخدام كل إصدار جديد لقاعدة البيانات
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المساهمة والمشاركة في المؤتمر السنوي لمشروع 

تحليل التجارة العالمية

المساهمة والمشاركة في المؤتمر السنوي لمشروع تحليل التجارة العالمية

مين بتقييم إن مشروع تحليل التجارة العالمية هو شبكة عالمية من باحثين متخصصين في االقتصاد الكمي مهت•

" لغة"وبسرعة 1993أصبحت هذه الشبكة منذ اطالقها في عام وقد.العالميةوتحليل آثار التغيرات االقتصادية 

. مشتركة للمحللين االقتصاديين

تحليل بيانات ونماذج وموارد لتطبيق النماذج الكمية ل: ويقدّم المشروع مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل•

.القضايا االقتصادية العالمية

من خالل عرض لورقة بصدد االستكمال حول قياس 22وقد ساهمت اإلسكوا وشاركت في المؤتمر السنوي •

ود على محددات االستثمارات الخارجية المباشرة حسب المصدر والقطاع االقتصادي مع التركيز على دور القي

.  التجارة بصفة عامة وعلى تجارة الخدمات بصفة خاصة

.  بلدان العربيةتعمل اإلسكوا على تطوير مشروع مشترك لتوسيع نطاق تغطية قاعدة البيانات لتشمل المزيد من ال•

قيمة العالمية وباإلضافة إلى ذلك، تجري اإلسكوا تقييماً دورياً ألداء البلدان العربية في االتصال بسالسل ال

.باستخدام كل إصدار جديد لقاعدة البيانات



شكرا  


