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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 

 السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجنة 
 الدورة األولى

 2019مبر ديس/كانون األول 9-8، ان   عم 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

لجنة  التنظيم المقترح ألعمال (اإلسكوا) لغربي آسياأعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية  -1
بهدف  األولىدورتها في  السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

تنظيم األعمال اللجنة في  وتنظركل بند.  تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لمناقشة
 .عليها أو بعد أن تدخل عليه تعديالت                       تقر ه بالصيغة المعروضةوهذه الوثيقة في  المقترح

دورتها  في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالسياسات التجارية لجنة  تعقد -2
الثانية أعمالها في الساعة  وتختتم ،2019 ديسمبر/كانون األول 8 األحد صباحمن  عاشرةلاالساعة في األولى 

 .في هذه الوثيقةوذلك حسب تنظيم األعمال المقترح ، 2019 ديسمبر/كانون األول 9ثنين اال يوم           عشرة ظهرا 

 45و 30دقيقة، والمناقشة التي تليه بين  15ودقائق  10يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية بين  -3

 .مناقشة البند الذي يليه تبدأ، المحدددقيقة. وفي حال انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت 
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 
 2019 ديسمبر/كانون األول 8 ،ألحدا

 
         صباحا 

 تسجيل المشاركين.  9.00-10.00

   
 .أعمال الدورةافتتاح  1البند  10.00-10.15

للجنة المعنية الدورة الحادية عشرة  التي ترأستالجمهورية التونسية كلمة 
 .قتصادية وتمويل التنميةاال بتحرير التجارة الخارجية والعولمة

 .سكوالإل األمانة التنفيذيةكلمة 

 األولى الجلسة  10.15-13.00

 2البند  

 

 3 البند

 .انتخاب أعضاء المكتب

 األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.إقرار جدول 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2019/L.1 جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/C.6/2019/L.2 تنظيم األعمال

 قضايا المتابعة  

األنشطة المتعلقة بالسياسات التجارية المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا للفترة  4البند  
2018-2019. 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2019/3الوثيقة 

 .أنشطة التعاون الفني 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2019/4الوثيقة 
 الخارجية التجارةتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المعنية بتحرير  6البند  

)تحرير التجارة  االقتصادية وتمويل التنمية في دورتها الحادية عشرة والعولمة
 .الخارجية(

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2019/5الوثيقة 
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 .العربياالقتصادي رصد وتقييم التكامل  8البند  

 للمناقشة  

 E/ESCWA/EC.6/2019/7/Rev.1-E/ESCWA/C.6/2019/7 الوثيقة  

  .العربية الدول صادراتاتجاهات وهياكل  9البند  
 للمناقشة  
 E/ESCWA/C.6/2019/8 الوثيقة  

 .تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 10البند  
 للمناقشة  

 E/ESCWA/C.6/2019/9 الوثيقة  

 2019 كانون األول/ديسمبر 9 ثنين،اإل

       صباحا 

12.00-9.00 
 الجلسة الثالثة 

 
 )تابع( أدوات رصد وتقييم التجارة العربية 

 .لقياس أثر السياسات التجارية على بعض أهداف التنمية المستدامةأداة  11البند  

 للمناقشة

 عرض لألمانة التنفيذية
 

 بند جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019 مبرديس/كانون األول 8 ،حداأل

         مساء  

 الجلسة الثانية  14.00-17.00

 أدوات رصد وتقييم التجارة العربية  

 .كمحرك للنمو والتنميةتقييم التكامل االقتصادي العربي: التجارة في الخدمات  7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/EC.6/2019/6-E/ESCWA/C.6/2019/6الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق      التاريخ/الوقت

 )تابع( 2019 كانون األول/ديسمبر 9 ثنين،اإل

       صباحا 
  

 )تابع(الجلسة الثالثة   9.00-12.00
 2030 االقتصادي وخطة التنمية المستدامة لعام السياسات التجارية والتكامل  

 
 12البند 

 
 

 .الحروب التجارية العالمية: الرابحون والخاسرون في المنطقة العربية

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2019/10الوثيقة 

                                                                        التكامل التجاري العربي في ضوء التغي رات في التجارة العالمية: أي أولويات  13البند  
 .حلقة نقاش – ؟العربيةللمنطقة 

 .موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية للجنة 14البند  

 15البند  

 61البند 

 .ما يستجد من أعمال

 اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها األولى
                                           ت عرض مسودة التوصيات للنظر فيها واعتمادها. 

                                                                                  على هامش أعمال اللجنة، من الساعة الثانية عشرة ظهرا  إلى الساعة الواحدة بعد الظهر، 

 "2019"تقرير االستثمار العالمي حول تنظم اإلسكوا جلسة خاصة 

----- 


