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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 
 لجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنميةال

 ادية عشرة )تحرير التجارة الخارجية(حالدورة ال
 2017تشرين الثاني/نوفمبر  28-27بيروت، 

 
 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 
 

 
 تنظيم األعمال

 
 مذكرة من األمانة التنفيذية

 
التنظيم المقترح ألعمال  ا(اإلسكو) التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياأعدت األمانة  -1

عشرة، بهدف الحادية في دورتها  عنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنميةالماللجنة 
وُيعرض تنظيم األعمال المقترح  تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لمناقشة كل بند.

 .اعليه تعديالت بعد إدخال ، وقد تقره بالصيغة المعروضة عليها أوفي القسم التالي من هذه الوثيقة على اللجنة
 
ومن المقرر  2017 نوفمبرتشرين الثاني/ 27ثنين إلفي الساعة العاشرة من صباح اأعمالها للجنة ا تفتتحو -2

في اليوم التالي، وذلك وفقًا للجدول المبين في سياق هذه الوثيقة. وجلسة أن تعقد جلستين في اليوم األول للدورة 
 .2017 نوفمبر/تشرين الثاني 28ثاء اليوم الثمن ظهرًا  الواحدةأعمال الدورة في الساعة اللجنة ختتم تو
 
دقيقة.  30دقيقة، والمناقشة التي تليه  15دقائق إلى  10من التنفيذية ويستغرق كل عرض تقدمه األمانة  -3

 وإذا ما انتهت مناقشة أحد البنود قبل انتهاء الوقت المخصص له، انتقلت المناقشة إلى البند الذي يليه. 
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 تنظيم األعمال المقترح
 

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  27 اإلثنين
 

   صباحًا

 تسجيل المشاركين.  9.00-10.00

 الجلسة األولى  10:00-13:00

 افتتاح أعمال الدورة. 1البند  

 انتخاب أعضاء المكتب. 2البند  

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3البند  
 

 للمناقشة

  E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/L.2تنظيم األعمال 

 تحرير التجارة الخارجية:التقدم المحرز في مجال  4البند  

 ؛تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها العاشرة )أ(  

 للمناقشة  

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/3(Part I)الوثيقة 

في إطار برنامج تنفيذ األنشطة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية  )ب(
 أنشطة التعاون الفني منذ الدورة العاشرة للجنة.وعمل اإلسكوا 

 للمناقشة  
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/3(Part II)الوثيقة   

 االتصال بسالسل القيمة العالمية.تعزيز دور النقل في  5البند  
 للمناقشة  

 E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part I)/Rev.1الوثيقة 

 

 الجلسة الثانية  مساًء

 التجارة وأهداف التنمية المستدامة. 6البند  14.00-16.00
 للمناقشة  

 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 )تابع( 2017تشرين الثاني/نوفمبر  27اإلثنين 
 

 الجلسة الثانية  مساًء

 تنفيذ تدابير تسهيل التجارة في المنطقة العربية. 7البند  

 للمناقشة  
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/5الوثيقة 

 تكلفة غياب التكامل التجاري العربي األفريقي. 8البند  

 للمناقشة  
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/6الوثيقة 

   
 مسار إنشاء اتحاد جمركي عربي.التطور في  9البند  

 للمناقشة  
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/7الوثيقة 

 
 2017تشرين الثاني/نوفمبر  28الثالثاء 

 

 للمناقشة  
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/10الوثيقة 

 موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة للجنة. 14البند  
 ما يستجد من أعمال. 15البند  

 اعتماد توصيات اللجنة عن دورتها الحادية عشرة. 16البند  

 تعرض مسودة التوصيات لمناقشتها وإقرارها  

----- 

 الجلسة الثالثة  صباحًا

 .دور التجارة في سياسات التحول االقتصادي: الحالة األردنية 10البند  9.00-13.00

 للمناقشة  
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/8الوثيقة 

 .االتفاقات التجارية الدولية العمالقة وتداعياتها على الدول العربية 11البند  

 للمناقشة
 E/ESCWA/EDID/2017/IG.3/9الوثيقة 

 .التكامل اإلقليمي العربي بين اإلقليمية والتعددية 12البند  

 حلقة نقاش  

مجال تحرير في  2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  13البند  
 .التجارة الخارجية


