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 المجـلس 

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا لجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في
 الدورة الثانیة

 2021أیلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضیة، 

 معلومات للمشاركین 

 معلومات أساسیة  

نشئت لجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا عمالً  أُ 
،  2018حزیران/یونیو    28، المؤرخ  )30-(د   332بقرار اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) رقم  

. وقد قضى  2019تموز/یولیو    23المؤرخ    ،30/2019الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره رقم  
ھذا القرار بفصل اللجنة الفنیة المعنیة بتحریر التجارة الخارجیة والعولمة االقتصادیة وتمویل التنمیة إلى لجنتین  

 منفصلتین، تَعقد كل منھما دورة كل عامین. 

جنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  تتضمن مھام ل 
متابعة  و مناقشة األولویات المتعلقة ببرامج عمل اإلسكوا وخطط عملھا المتوسطة األجل في السیاسات التجاریة؛  

وصیات بھذا الشأن؛ ومتابعة التطّورات  التقدم المحرز في الدول األعضاء في ما یتعلق بالسیاسات التجاریة وإعداد الت 
 في المنتدیات والمؤتمرات اإلقلیمیة والدولیة في ما یتعلق بتمویل التنمیة، وتنسیق الجھود اإلقلیمیة من أجل تنفیذ  
ما یصدر عنھا من قرارات وتوصیات؛ ودعم التعاون بین األمانة التنفیذیة لإلسكوا والمجالس الوزاریة المتخصصة  

ال  السیاسات  لجامعة  ومواءمة  القدرات  بناء  في  المختصة،  اإلقلیمیة  المنظمات  من  وغیرھا  العربیة،  دول 
المواقف   وتنسیق  والشراكات  االتصال،  جھود  ودعم  التجاریة؛  السیاسات  بتطویر  الخاصة   واالستراتیجیات 

 على الساحة الدولیة. 

 المشاركة 

الحكومات   عن  وممثالت  ممثلون  الدورة  في  والوزارات  یشارك  بالتجارة  المعنیة  الوطنیة  واآللیات 
والمجالس والمنظمات الحكومیة المعنیة في الدول األعضاء في اإلسكوا. كما ُوجھت الدعوة إلى ممثلي وممثالت 

 حكومات الدول العربیة غیر األعضاء في اإلسكوا لحضور االجتماعات بصفة مراقب.
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بیة، وھیئات األمم المتحدة، وبرامج األمم المتحدة ووكاالتھا  ُوجھت الدعوة أیضاً إلى جامعة الدول العر
 المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنیة للمشاركة بصفة مراقب. 

 المكان وتاریخ االنعقاد  

تُعقد الدورة الثانیة للجنة السیاسات التجاریة في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي  
، باستخدام منصة إلكترونیة تُحدد الحقاً. وتبدأ الجلسة االفتتاحیة  2021أیلول/سبتمبر    16و  15اً، یومي  آسیا افتراضی

وتنتھي االجتماعات في الساعة الثانیة عشرة    2021أیلول/سبتمبر    15في الساعة العاشرة من صباح یوم األربعاء،  
 . 2021أیلول/سبتمبر  16ظھراً من یوم الخمیس 

 ورة واعتماد التوصیات تیسیر أعمال الد  

ُم األمانة التنفیذیة الدعم الالزم لتیسیرھا وإتاحة الوقت  تماشیاً مع البیئة االفتراضیة ألعمال الدورة، ستقَّدِ
الكافي للمناقشات. وستُِعدُّ مسودةً للتوصیات، منبثقةً من الوثائق المعروضة، وترسلھا مسبقاً إلى رؤساء الوفود 

وت  لمراجعتھا  بتوصیات المشاِركة  المسودة  ھذه  التنفیذیة  األمانة  وستُغني  علیھا.  الخطیة  المالحظات  قدیم 
التنفیذیة  األمانة  وتأمل  العتمادھا.  المخصَّصة  الجلسة  في  مجدداً  وتعرضھا  المناقشات،  خالل   المشاركین 

الشخصيّ  االجتماع  یتیحھ  عّما  ویعّوِض  التوصیات  اعتماد  عملیّة  التحضیري  العمل  ل  یُسّھِ فرٍص   أن  من 
لة. للمناقشة  المطوَّ

 اللغة 

ن الترجمة الفوریة من وإلى اللغتین.   تجري أعمال الدورة ومناقشاتھا باللغتین العربیة واإلنكلیزیة، وتُؤمَّ

 التوقیت  

 یتقدم توقیت بیروت توقیت غرینتش بثالث ساعات. 

 التالمراسَ  

 الت المتعلقة بھذه الدورة إلى: یُرجى توجیھ كافة المراسَ 

 السید خالد المعلم 
 مسؤول في الشؤون االقتصادیة

 مجموعة االزدھار االقتصادي المشترك 
 978412-1-961+ھاتف:  
 981510-1-961+فاكس:  

 khaled.moualem@un.orgبرید إلكتروني: 

 السیدة ھناء سعد 
 مساعدة أبحاث 

 مجموعة االزدھار االقتصادي المشترك 
 978452-1-961+ھاتف:  
 981510-1-961+فاكس:  

 saad@un.orgبرید إلكتروني: 
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