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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لغربي آسيا ةالسياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعيلجنة 
 الدورة األولى

 2019مبر ديس/كانون األول 9-8، عّمان

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 والشروحجدول األعمال المؤقت 

 افتتاح أعمال الدورة. 

 انتخاب أعضاء المكتب. 

 تنظيمية أخرى.جدول األعمال ومسائل  إقرار 

 قضايا المتابعة

 .2019-2018 المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا للفترة التجارية السياساتاألنشطة المتعلقة ب 

 أنشطة التعاون الفني. 

والعولمة االقتصادية الخارجية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة  
 .(تحرير التجارة الخارجية) عشرة يةحادوتمويل التنمية في دورتها ال

 التجارة العربية أدوات رصد وتقييم

 لتكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية.تقييم ا 

 وتقييم التكامل االقتصادي العربي. رصد 

 .العربية دولال صادراتاتجاهات وهياكل  

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.تطوير  
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 التنمية المستدامة.بعض أهداف  علىالسياسات التجارية  أثر قياسل أداة 

 2030والتكامل االقتصادي وخطة التنمية المستدامة لعام  السياسات التجارية

  الرابحون والخاسرون في المنطقة العربية.الحروب التجارية العالمية:  

التجارة العالمية: أي أولويات للمنطقة في رات التكامل التجاري العربي في ضوء التغي  حلقة نقاش:  
  العربية؟

*** 

 .الثانية للجنةموعد ومكان انعقاد الدورة  

 ما يستجد من أعمال. 

 .األولى دورتهافي لجنة الالصادرة عن توصيات الاعتماد  

 الشروح

 الدورة أعمال افتتاح 

ية واالجتماعية لغربي آسيا عمالً في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادالسياسات التجارية أنشئت لجنة 
بشأن تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية  2018حزيران/يونيو  28( المؤرخ 30-)د 332بقرار اإلسكوا 

بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، الذي فصل اللجنة الفنية إلى لجنتين. 
 23المؤرخ  2019/30على هذا الفصل في قراره  المتحدة ي لألممووافق المجلس االقتصادي واالجتماع

في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية السياسات التجارية تعقد لجنة ف ،2019تموز/يوليو 
 .2019 ديسمبر/كانون األول 9و 8يومي  ،عّماندورتها األولى في  آسيا يلغرب

 المكتب أعضاء انتخاب 

ظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول من الن 18تنص المادة 
األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم 

 . ()المتحدة. وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"

                                                
()  ،الدول األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين

فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، 
 ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،دولة ة اللبنانية، الجمهوري

 الجمهورية اليمنية.
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 أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار 

الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  النظام من 8 المادة تنص
ً  ،دورةالهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل  للمادة  وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقا

اللجنة جدول  تقرّ دورة بناًء على جدول األعمال المؤقت". وعمالً بهذه المادة، ، جدول األعمال لتلك ال12
 E/ESCWA/C.6/2019/L.1الوثيقتين في لهذه الدورة كما يردان وتنظيم األعمال  والشروحاألعمال 

 أو بعد إدخال تعديالت عليهما. ،E/ESCWA/C.6/2019/L.2و

 قضايا المتابعة

 2019-2018للفترة  المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا التجاريةبالسياسات األنشطة المتعلقة  

(E/ESCWA/C.6/2019/3) 

المدرجة والسياسات التجارية في مجال لإلسكوا ألنشطة التي نفذتها األمانة التنفيذية اتستعرض اللجنة 
 للجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية  ةحادية عشرمنذ الدورة ال برنامج عمل اإلسكوا في

 حتى  2017خالل الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر أي ، والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية
 .2019تشرين الثاني/نوفمبر 

 .بشأنها إلى االطالع على هذه األنشطة إلبداء الرأي وتقديم المقترحاتمدعوة  اللجنةو

 (E/ESCWA/C.6/2019/4) أنشطة التعاون الفني 

تلبيةً لطلبات الدول األعضاء،  األمانة التنفيذية لإلسكوانفذتها أنشطة التعاون الفني التي على  تّطلع اللجنة
 ومشاريع ميدانية. يةتدريبأنشطة خدمات استشارية وتضمن وهي ت

 .إبداء الرأي بشأنهاهذه األنشطة وب أخذ العلمإلى مدعوة  واللجنة

والعولمة االقتصادية الخارجية حرير التجارة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المعنية بت 
 (E/ESCWA/C.6/2019/5) )تحرير التجارة الخارجية( وتمويل التنمية في دورتها الحادية عشرة

اللجنة  عن الصادرة للتوصيات تنفيذاً  لإلسكوا التنفيذية األمانة بها اضطلعت التي ألنشطةا تستعرض اللجنة
 والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها الحادية عشرة. الخارجية الفنية المعنية بتحرير التجارة 

 .بشأنه المقترحاتتقديم المالحظات ووتنفيذه  تم ما على االطالع إلى مدعوة اللجنةو
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 أدوات رصد وتقييم التجارة العربية

 تقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنمية 
E/ESCWA/EC.6/2019/6)-(E/ESCWA/C.6/2019/6  

التركيز على عزى أهمية تُ تناقش اللجنة موضوع التكامل االقتصادي في مجال التجارة في الخدمات. و
النمو عجلة في تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي ودفع يساهم  هاحريرتأن إلى الخدمات التجارة في 

 اتواالستثمارشغيل اإلنتاج والتقطاَعي في كبيرة ومتنامية  مساهمةمات . ولقطاع الخدفي المنطقة والتنمية
إنها  لبي االحتياجات المحلية من االستهالك واالستثمار فحسب، بلتال الخدمات . فةالمباشر ةاألجنبي

، تنفيذاً مزيد من التحرير والتكامل واإلصالحتحقيق شأن ر وتُستخدم كمدخالت وسيطة أيضاً. ومن صد  ت
 .قطاع الخدمات في المنطقة العربيةمعيّنة، أن يعود بالمكاسب على  إقليمية وعالميةتجارية فاقات تال

ل بُ اقتراح سُ إلى و ،دور التجارة في الخدمات كمحرك للنمو والتنميةبشأن واللجنة مدعوة إلى التداول 
 .المضي قدماً في عمل اإلسكوا في هذا المجال

 )E/ESCWA/EC.6/2019/7/Rev.1)-E/ESCWA/C.6/2019/7 يالعرباالقتصادي رصد وتقييم التكامل  

ع اقترحته األمانة التنفيذية لإلسكوا لرصد التكامل نظر اللجنة في نظام من المؤشرات ولوحات التتب  ت
النظام لمعرفة ما إذا كانت االتفاقات التجارية هذا . ويُستخدم وتقييمه االقتصادي في المنطقة العربية

ما إذا كانت وأدائها، االرتقاء بعلى أو كّل منها على حدة،  مجموعةً ، هافي طرافاألالدول اإلقليمية تساعد 
 تضافر الموارد لزيادة االرتباط بسالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. تشّجع

 .والتقييم المقترح وإبداء الرأي بشأنهواللجنة مدعّوة إلى مراجعة نظام الرصد 

 ((E/ESCWA/C.6/2019/8 اتجاهات وهياكل صادرات الدول العربية 

 التجارة الحرة العربيةقة منط إلنشاء نتيجةً الصادرات على  الطارئة تغييراتال وراء األسبابتناقش اللجنة 
مرجعيّتين  فترتين في ،ومراحل التصنيع المنتجاتمن حيث األسواق المستهدفة ونوعية وذلك  ،الكبرى
أهمية صياغة سياسات على الصعيدين  تبحث في. كما 2016-2005الفترة و 2016-1996الفترة  هما

 .نطاقها توسيعتسهم في وسالسل القيمة واإلمداد ع بناء تشجّ واإلقليمي الوطني 

 .في المنطقة العربية ل تعزيز التجارة البينيةبُ إبداء الرأي بشأن سُ إلى  ةمدعو اللجنةو

 تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 (E/ESCWA/C.6/2019/9) 

تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في إطار اتفاقية تقييم لمستوى تنفيذ تّطلع اللجنة على 
التي تفرضها بعض الدول  ليةوالقيود الداخ ،والعوائق أمام استكماله ،الكبرىالعربية التجارة الحرة منطقة 
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تطوير االتفاقية وتحديثها بما يتماشى مع الالزمة لآلليات بشأن ا. كما تّطلع على مقترح الصددفي هذا 
 .تنفيذها من االستفادة على البلدان لمساعدةالتي تواجهها الدول العربية، وراهنة ظروف والتحديات الال

 .تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىبُل سُ  واللجنة مدعوة إلى تقديم المقترحات بشأن

 بعض أهداف التنمية المستدامة علىالسياسات التجارية  أثر قياسل أداة 
 (التنفيذية لألمانة عرض)

ً نموذجتستعرض اللجنة  ً كمي ا يربط السياسات التجارية بأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على  ا
بلد لمن المؤشرات. وقد بُني النموذج على أساس مصفوفة أولية للحسابات االجتماعية  مجموعة مختارة

مؤشرات في إطار على هذه السياسات تجارية مختارة آثار  ويُظهر النموذج بيانات.الُمختار توفرت عنه 
 يها البلد النموذج.ر  ج  سيناريوهات معيّنة لمفاوضات تجارية قد يُ 

 ل تحسينه.بُ الرأي في النموذج المقترح وسُ  اللجنة مدعوة إلى إبداءو

 2030السياسات التجارية والتكامل االقتصادي وخطة التنمية المستدامة لعام 

 الرابحون والخاسرون في المنطقة العربيةالحروب التجارية العالمية:  
)01E/ESCWA/C.6/2019/( 

، والفرص عدد من الدول العربيةعلى العالمية  الحروب التجاريةالتي تفرضها التحديات تناقش اللجنة 
 يها األمانة التنفيذية لإلسكوا حول هذا الموضوع.ر  ج  تُ  النتائج األولية لدراسة إلى اً استنادوذلك ، التي تتيحها

 .تقترحها اإلسكوا بهذا الشأني تال التوصياتو التحليالت بشأن مقترحاتإلى تقديم  اللجنة مدعّوةو

 منطقةلالعالمية: أي أولويات لفي التجارة رات التجاري العربي في ضوء التغي  التكامل حلقة نقاش:  
 ؟العربية

العربي والخيارات المتاحة في هذا المجال التجاري حلقة نقاش حول موضوع التكامل  تتخلل أعمال اللجنة
التي إلى تحديد السيناريوهات التجارية النقاش اإلقليمي والمتعدد األطراف. وتهدف حلقة  ينعلى الصعيدَ 

تطلب يما  ،أهداف التنمية المستدامةتحقيق تساهم في وبالكامل عربي الجمركي التحاد قد تنتج من تنفيذ اال
 في سالسل القيمة العالمية.فعالة مشاركة 

 في النقاش.يشارك ممثلو وممثالت الدول األعضاء و

*** 

 للجنة موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية 

 .الثانيةد دورتها اعقانموعد ومكان تحديد اللجنة في نظر ت
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 ما يستجد من أعمال 

 ومناقشتها. طرحها اللجنة قررت قد أخرى مسائل أية البند هذا يشمل

 األولى دورتهالجنة في ال الصادرة عن توصياتالاعتماد  

 تنظر اللجنة في مسودة التوصيات لمناقشتها واعتمادها.

----- 
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