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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 االقتصادية تحرير التجارة الخارجية والعولمةالمعنية ب اللجنة

 وتمويل التنمية
 تحرير التجارة الخارجية :العاشرة الدورة
 2025 نوفمبر/تشرين الثاني 22-22 ،القاهرة

 
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 

 تنظيم األعمال
 

 مذكرة من األمانة التنفيذية
 
التنظيم المقترح ألعمال ( اإلسكوا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  أعدت األمانة التنفيذية -2

 اإلسكوافي بلدان منطقة  وتمويل التنمية االقتصادية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة المعنية الفنية اللجنة
في دورتها ( ويشار إليها اختصاراً في سياق هذه الوثيقة إما باللجنة أو بلجنة التجارة والعولمة وتمويل التنمية)

تنظيم وُيعرض .  بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح لمناقشة كل بند ،العاشرة
 .ة عليها أو تدخل عليه بعض التعديالتتقره بالصيغة المعروض ، وقدعلى اللجنة األعمال المقترح

 
 .  2025نوفمبر /تشرين الثاني 22حد ألصباح امن العاشرة للجنة في الساعة األولى عقد الجلسة وتُ  -2

 ةصباحيواحدة  ،التالييوم في ال جلستينو األول للدورةيوم في ال ضافيتينإتين جلسعقد اللجنة ومن المقرر أن ت  
الثانية الدورة في الساعة أعمال م اختتلدى او.  سياق هذه الوثيقةن في لجدول المبي  ل وفقاً وذلك ، ظهراً  أخرىو

 النقلمع لجنة  ةمشترك جلسةتنضم لجنة التجارة إلى  ،2025نوفمبر /الثاني تشرين 22يوم االثنين عشرة ظهراً 
تنظمها األمانة ، (القاهرة أيضاً في  2025نوفمبر /الثانيتشرين  22و 22مي عشرة يوالسادسة دورتها تعقد التي )

الذي يصدر " عربيالجمركي التحاد االنحو : تقييم التكامل االقتصادي العربي"سكوا تقرير اإل إلطالق التنفيذية
تشرين  22ظهراً من يوم الثالثاء الساعة الثانية عشرة ُتعقد الجلسة المشتركة في   .2025ام في نهاية ع

وتستغرق  في القاهرة( الجزيرة)في مكان انعقاد اجتماعات اللجنتين في فندق ماريوت  2025نوفمبر /الثاني
 .ساعة واحدة

 
التي  لمناقشةوادقيقة،  25 دقائق إلى 20من  التنفيذيةمانة قدمه األت كل عرض يستغرقن أمن المتوقع و -2

 إلى البند  لمناقشةا ، انتقلتاالمخصص لهانتهاء الوقت بنود قبل ال أحدمناقشة انتهت ما  ذاوإ . دقيقة 20 تليه
 .الذي يليه
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 تنظيم األعمال المقترح
 

 بند جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ

 
 2025 نوفمبر/تشرين الثاني 22األحد 

 
   صباحا  

 .تسجيل المشاركين  9.00-20.00
 

 .الدورة أعمالافتتاح  2البند  20.00-22.00
 

 .المكتب انتخاب أعضاء 2البند  
 

 .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال 2البند  
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.1والشروح  المؤقت األعمال جدول
 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.2األعمال  تنظيم

   ظهرا  

 :الخارجية التجارة تحريرعرض ما تم إنجازه في مجال  2البند  22.20-22.00
 
 السابعة؛ دورتها في اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ (أ)
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part I) الوثيقة
 وعروض يقدمها ممثلو الدول األعضاء

 
في إطار برنامج  الخارجية التجارة تحريرب المتعلقة األنشطةتنفيذ  (ب)  

 .2025-2022في الفترة  عمل اإلسكوا
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part II) الوثيقة
 

المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية في بعض  جمركيةر الغي التدابير 5د البن 
 .البلدان العربية

 
 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/4الوثيقة 
 

 .التقدم المحرز في المفاوضات بشأن إقامة اتحاد جمركي عربي 6 دالبن 
 

 للمناقشة

 جامعة الدول العربيةتقدمه عرض 
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 بند جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ

 
 (تابع) 2025 نوفمبر/تشرين الثاني 22األحد 

 
   مساء  

 .العربي لالتحاد الجمركي يةطر المؤسساأل 1د البن 25.00-21.00
 

 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/5 الوثيقة
 

 إقامة اتحاد التي تواجهها البلدان العربية في التحديات المالية  8 دالبن 
 .جمركي عربي

 
 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/6 الوثيقة

 
 .طالق االتحاد الجمركي العربيإسيناريوهات  9د البن 

 
 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/7 الوثيقة

 
دول العالم وبين دول عربية  المعقودةآليات التعامل مع االتفاقات التجارية  20 البند 

 .عربي اتحاد جمركي إقامةفي ضوء 
 

 للمناقشة

 منظمة التجارة العالمية تقدمه عرض
 

ومتطلبات إنشاء اتحاد  استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 22 البند 
 .تالفرص والتحديا: جمركي عربي

 
 حوار حلقة
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 والوثائقبند جدول األعمال  الوقت/التاريخ

 
 2025 نوفمبر/تشرين الثاني 22 االثنين

 
   صباحا  

تحرير في مجال  2021-2026برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  22 البند 9.00-22.20
 .التجارة الخارجية

 
 للمناقشة

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/8الوثيقة 
 

 .عشرة للجنةحادية موعد ومكان انعقاد الدورة ال 22 البند 
 

 .ما يستجد من أعمال 22د البن 
 

 .اعتماد توصيات اللجنة في دورتها العاشرة 25د البن 
 

 تعرض مسودة التوصيات للمناقشة واإلقرار  
   ظهرا  

نحو االتحاد : تقييم التكامل االقتصادي العربي"إطالق تقرير اإلسكوا  26 البند 22.00-22.00
 ."الجمركي العربي

 
في كل من لجنة التجارة األعضاء  الدولممثلي  بين مشتركة جلسة

 النقل والعولمة وتمويل التنمية ولجنة

 
----- 


