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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 ةنيالدورة الثا

 2021أيلول/سبتمبر  16-15دورة افتراضية، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 تنظيم األعمال

 مذكرة من األمانة التنفيذية

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التنظيم المقترح ألعمال لجنة أعدت األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية  -1
ة بهدف نيالسياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في دورتها الثا

  تيسير النظر في بنود جدول األعمال، في حدود الوقت المتاح لمناقشة كل بند. ويُعرض التنظيم المقترح
 على اللجنة في إطار هذه الوثيقة، وهي تقره إما بالصيغة المعروضة عليها أو بعد إدخال التعديالت عليه.

 . وتختتم أعمالها 2021أيلول/سبتمبر  15في الساعة العاشرة من صباح األربعاء  جلساتهااللجنة  تبدأ -2
 ك حسب تنظيم األعمال المقترح ، وذل2021أيلول/سبتمبر  16في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 

 في هذه الوثيقة.

دقائق تتبعه مناقشة. وفي حال  10إلى  5من المتوقع أن يستغرق كل عرض تقدمه األمانة التنفيذية من و -3
 انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له تنتقل المناقشة إلى البند الذي يليه.
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 تنظيم األعمال المقترح

 جدول األعمال والوثائق بند التاريخ/الوقت

 

 2021أيلول/سبتمبر  15األربعاء، 
 

 صباحا  
 

  

 افتتاح الدورة. 1البند  10.00-10.10

 للجنة. األولىكلمة األردن، الدولة التي ترأست الدورة 

 كلمة األمانة التنفيذية لإلسكوا.
 

 الجلسة األولى  10.10-10.45
 

 انتخاب أعضاء المكتب. 2البند  
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
 E/ESCWA/C.6/2021/L.2تنظيم األعمال 

 

 قضايا المتابعة  
 

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالسياسات التجارية في إطار برنامج عمل  4البند  
 .2021-2020اإلسكوا للفترة 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/3الوثيقة 

 

 أنشطة التعاون الفني. 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/4الوثيقة 
 

 .األولىتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها  6البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/5الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 )تابع( 2021أيلول/سبتمبر  15األربعاء، 
 

 الجلسة الثانية  11.45-13.00
 2030أدوات التجارة وتحليالتها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   

 واجهة محاكاة التجارة على مستوى االقتصاد العربي. 7البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/6الوثيقة 
 

مفاوضات االتحاد الجمركي العربي: نسخة  مكتب المساعدة في 8البند  
 تجريبية.

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/7الوثيقة 
 

 المسح العالمي بشأن تدابير تيسير التجارة. 9البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/8الوثيقة 
 

 ُمحاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية. 10البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.6/2021/9الوثيقة 
 

 2021أيلول/سبتمبر  16الخميس، 

 الجلسة األولى  10.00-11.30

 القضايا البرنامجية  

 حلقة نقاش: األولويات اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال التجارة. 11البند  
 

 الجلسة الثانية  11.30-12.00
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة للجنة. 12البند  
 

 .ما يستجد من أعمال 13البند  
 

 ة.نياعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الثا 14البند  

----- 


