
 

14-00252 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/8 
8 September 2014 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 

 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 االقتصاديةاللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة 
 وتمويل التنمية   

 تحرير التجارة الخارجية: الدورة العاشرة
 2102نوفمبر /الثانيتشرين  23-22 ،القاهرة

 
 من جدول األعمال المؤقت 02البند 

 

 6102-6102 لفترة السنتينالمقترح برنامج العمل 
 التجارة الخارجيةتحرير مجال في 

 

 موجـز
 

المقترح لفترة السنتين ( اإلسكوا)يتضمن برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
في مجال تحرير التجارة الخارجية مجموعة األنشطة والنواتج المتصلة بتنفيذ اإلنجازات  2102-2102

المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي، من اإلطار االستراتيجي لفترة  3المتوقعة ضمن البرنامج الفرعي 
، الذي تنفذه شعبة التنمية والتكامل االقتصادي في 3ويشمل البرنامج الفرعي .  2102-2102السنتين 

اإلسكوا، عمل اإلسكوا في ميادين التنمية االقتصادية والتكامل اإلقليمي التي تشمل الهياكل األساسية 
في االقتصاد الكلي، وتمويل التنمية؛ والسياسات االقتصادية؛ ية، والنقل، والتجارة، والتقارب ستاللوج

لكامل البرنامج النواتج المقترحة يعرض هذا التقرير و  .واإلدارة االقتصادية والتخطيط؛ والتوقع والنمذجة
ط، ُتعرض األنشطة المتصلة ؛ ولكن بما أن هذه الدورة تركز على تحرير التجارة الخارجية فق3الفرعي 

 .بتحرير التجارة الخارجية بالخط العريض من أجل التمييز بينها وبين األنشطة األخرى
 

إن اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية مدعوة إلى  
ى تلبيتها ألولويات الدول األعضاء مداألنشطة المقترحة ووإبداء مالحظاتها بشأن  برنامج العملاستعراض 

 .  3وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في مجال تحرير التجارة الخارجية في إطار البرنامج الفرعي 
 ا  دقيق ا  رصد بما يضمن كما أن اللجنة مدعوة إلى البحث في سبل قياس مؤشرات اإلنجاز على نحو ملموس

 .تنفيذ النواتج المقترحةلللتقدم المحرز في الدول األعضاء نتيجة 
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 ةـمقدم
 
لفترة ( اإلسكوا)تتضمن هذه الوثيقة برنامج العمل المقترح للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -0

وقد تم إعداد .  في مجاالت تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية 2102-2102السنتين 
المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي من اإلطار االستراتيجي  3هذا البرنامج استنادا  إلى البرنامج الفرعي 

.  (1)دة في دورتها التاسعة والستينالذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتح 2102-2102المقترح لفترة السنتين 
وُيعرض هذا البرنامج على اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية 

 .في بلدان منطقة اإلسكوا في دورتها العاشرة لالطالع عليه وإبداء المالحظات بشأنه
 
شعبة التنمية والتكامل االقتصادي في اإلسكوا، عمل اإلسكوا في  ، الذي تنفذه3ويشمل البرنامج الفرعي  -2

وفي إطار هذا البرنامج الفرعي، تسعى اإلسكوا إلى تعزيز . ميادين التنمية االقتصادية والتكامل اإلقليمي
 وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة ا منالعربية، لتمكينهمات في المنطقة القدرات الفنية والمؤسسية للحكو

في مجاالت التجارة والنقل واللوجستيات والهياكل األساسية، والتقريب بين سياسات االقتصاد الكلي، والقدرة 
التنافسية، والتنويع والقدرات اإلنتاجية؛ والمشاركة بفعالية في التجارة اإلقليمية والدولية؛ وتعزيز التعاون 

والتحول الهيكلي، وتنويع الصادرات من أجل تحقيق  وتحقيق التكامل اإلقليمي؛ وإجراء اإلصالحات التجارية،
ولتحقيق ذلك، سُتجري اإلسكوا أبحاثا  وتحليالت للسياسات في القضايا التجارية .  النمو المستدام والشامل

وقضايا أخرى متصلة بعدة قطاعات، وستقدم خدمات استشارية وخدمات بناء القدرات للحكومات العربية 
 .المعنية بعملية التكامل اإلقليمي، وستتيح منبرا  للمؤازرة وتبادل المعارفوالمؤسسات اإلقليمية 

 
في مساعدة البلدان العربية في تحسين إدراج  2102-2102وستساهم األنشطة المقررة لفترة السنتين  -3

ء سالسل إمداد تحديد سياسات التنويع وبنا( أ: )التجارة في استراتيجياتها اإلنمائية من خالل اإلجراءات التالية
تحسين مهارات المفاوضين العرب إلجراء واستخدام دراسات تحليل اآلثار من أجل الحصول ( ب)للتصدير؛ 

تحسين قدرات الكيانات دون اإلقليمية المعنية بتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي ( ج)على نتائج تجارية مفيدة؛ 
تحسين إدماج المسائل الشاملة ( د)التجارة الدولية؛  ثال لقواعدلالمتعلى تلبية المتطلبات التشريعية واإلدارية 

 .مثل النوع االجتماعي والبيئة في السياسات التجارية
 
وإذ تدرك اإلسكوا أن تطوير الصناعة والبنى األساسية في المنطقة العربية يتطلب توسيع السوق  -4

مجموعة من األنشطة لوضع مقاييس كمية للتكامل  اإلقليمية وتفعيل التعاون بين البلدان، فقد شرعت في تنفيذ
مة على نحو يراعي خصائص المنطقة، للمساعدة في  االقتصادي اإلقليمي، تكون بمثابة نقاط مرجعية مصمَّ

ومن هذه المقاييس دليل التكامل العربي الذي سيساعد البلدان .  قياس األداء في مختلف أوجه التكامل االقتصادي
المعنية المنضمة إلى اتفاقات واتحادات اقتصادية إقليمية في تحليل أدائها في مختلف مجاالت العربية والجهات 
 .التكامل االقتصادي

 
 :وقد راعت األمانة التنفيذية لدى اقتراح النواتج في برنامج العمل االعتبارات التالية -2
 
 لتجاري المتعدد األطراف؛القضايا الرئيسية المتعلقة بمشاركة بلدان المنطقة في النظام ا (أ) 

                                                

متاح من   .(A/69/6 (Prog.19)) 2016-2017الجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، اإلطار االستراتيجي المقترح للفترة  (1)

 .http://documents.un.org: الموقع
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قضايا تمويل التنمية في المنطقة العربية، ومنها القضايا الناشئة أثناء تنفيذ برنامج العمل لفترة  (ب) 
 ؛2102-2104السنتين 

 
ضرورة االستمرار في مساندة جهود الدول األعضاء في إجراء المفاوضات التجارية المتعددة  (ج) 

 الدوحة للتنمية؛األطراف في إطار أجندة 
 
 أهمية تحسين مهارات المسؤولين في مجال التجارة للتفاوض على المستوى المتعدد األطراف  (د) 

 في إطار منظمة التجارة العالمية؛
 
 أهمية تقديم الخدمات االستشارية حول إجراءات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ (ه) 
 
 .المعرفة بالقضايا المتصلة بالتجارة الدولية في القطاع الخاص العربيضرورة المساهمة في زيادة  (و) 
 
إن اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية مدعوة إلى استعراض  -2

يهاتها إلى النواتج المقترحة آخذة في االعتبار نتائج النقاشات التي ستجري أثناء دورتها الحالية وتقديم توج
 :األمانة التنفيذية لإلسكوا، وذلك بناء على المعيارين التاليين

 
مدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات المستفيدين المستهدفين، أي الوزارات والهيئات  (أ) 

 المعنية بالتجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية في المنطقة العربية؛
 
 .3مة النواتج المقترحة في تنفيذ اإلنجازات المتوقعة للبرنامج الفرعي مدى مساه (ب) 
 
يرد ما يتعلق بتحرير التجارة الخارجية من اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز واالستراتيجية و -2

 .3والنواتج مظهَّرا  بالخط العريض، وذلك لتمييزه عن المجاالت األخرى المشمولة أيضا  بالبرنامج الفرعي 
 

 التنمية والتكامل االقتصادي  -3البرنامج الفرعي 
 

 الهدف  -ألف
 
األعضاء، من خالل تنمية اقتصادية إقليمية مستدامة  الدولتحقيق مستوى معيشي الئق للجميع في  

 .شاملة ومتكاملة
 

 اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء
 

 مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة 

األعضاء تقوم بإصالح المؤسسات  الدول (أ)
االقتصادية ووضع السياسات وتنفيذها باالستناد 

، بهدف وضع السياسات الرشيدإلى مبادئ الحكم 
والخطط االقتصادية التي تدعم التنمية الشاملة 

 والمستدامة
 

 الِمنعةو الرشيدالحكم : االستراتيجيةالركيزة 
 تطوير المؤسسات: مجال األولوية

األعضاء التي تلتزم بإجراء إصالحات  الدولعدد  (0) (أ)
تشريعات لتحسين اإلدارة في  تسن  تنظيمية أو 

 المؤسسات االقتصادية

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
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 مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة 

االقتصادية  بالحوكمةعدد السياسات المتعلقة  (2)   
األعضاء مستفيدة من  الدولالتي تعتمدها  السليمة

 خدمات اإلسكوا

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 سياسات 2: 2102-2102العدد التقديري 

 سياسات 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

 تصنيفها وفقاألعضاء التي تحسن  الدولعدد  (3)   
المعتمدة لقياس أو الدولية /والمؤشرات الوطنية 

اإلدارة االقتصادية الجيدة، كمؤشر بيئة ممارسة 
األعمال، ومؤشر الميزانية المفتوحة، ودليل سهولة 

 ممارسات األعمال للبنك الدولي، وغيرها

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

األعضاء التي تطبق النماذج التي تدعو  الدولعدد  (4)   
إليها اإلسكوا في إعداد االستراتيجيات اإلنمائية 

 الوطنية للحوار حول السياسات المرتكزة 
 على األدلة

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

األعضاء تصمم وتنفذ خططاً وسياسات  الدول (ب)
اقتصادية لصالح الفقراء قائمة على الحقوق 

وترتكز على األدلة للقضاء على الفقر والحد من 
 عدم المساواة في الدخل

 
 التنمية الشاملة: الركيزة االستراتيجية

 العدالة االجتماعية: مجال األولوية
 

األعضاء التي تعتمد خططاً وسياسات  الدولعدد  (0) (ب)
 على طرق جديدة لرصد الفقر تشجع

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 صفر: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

عدد الخطط المعّدة والمنفذة التي تراعي مصالح  (2) 
 الحقوق والمرتكزة على األدلة من منطلق الفقراء

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 صفر: 2102-2102العدد التقديري 

 خطط 2: 2102-2102العدد المستهدف 



E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/8 

 
-2- 

 

 

 مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة 

المؤسسات الوطنية المعنية بصنع السياسات تطور  (ج)
إلى األدلة أدوات لخلق فرص العمل  باالستناد

 الالئق للرجال والنساء
 

 التنمية الشاملة: االستراتيجيةالركيزة 
 التشغيل واقتصاد المعرفة: مجال األولوية

األعضاء التي تصّمم خطة للتشغيل  الدولعدد  (0) (ج)
 وتدمجها ضمن اآلليات الوطنية المعتمدة 

 للتخطيط اإلنمائي

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 صفر: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

األعضاء التي تطلب دعم اإلسكوا  الدولعدد  (2) 
وتتلقاه في وضع استراتيجيات وسياسات اقتصادية 

 قائمة على المعرفة للحد من البطالة

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

تضع  قليميةاألعضاء والمؤسسات اإل الدول (د)
سياسات وآليات للتنفيذ تهدف إلى تحقيق التقارب 

 في السياسات االقتصادية
 

 التكامل اإلقليمي: الركيزة االستراتيجية
 العامة اتساق السياسات: مجال األولوية

األعضاء التي تتخذ الخطوات الالزمة  الدولعدد  (د)
 بينها في ماالنقدية و المالية لتنسيق السياسات

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

تضع خططاً  اإلقليميةاألعضاء والمؤسسات  الدول (ه)
 بنية أساسية عابرة للحدود،  لتشييدوسياسات 

 وال سيما في مجال تسهيل النقل والتجارة
 

 التكامل اإلقليمي: الركيزة االستراتيجية
 االتفاقات واالستراتيجيات: مجال األولوية

 تحقق تحسنا  فياألعضاء التي  الدولعدد  (0) (ه)
 اللوجستيالمؤشرات الرئيسية لألداء 

 مقاييس األداء

 صفر :2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
 

األعضاء التي تعتمد أو تضع خططاً أو  الدولعدد  (2) 
مع اتفاق  يتماشىبرامج تتضمن تدابير جديدة بما 

 تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية

 مقاييس األداء

 صفر: 2102-2102العدد 
 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد التقديري 

 دول أعضاء 2: 2102-2102العدد المستهدف 
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 مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة 

األعضاء التي تعتمد مكّونات نظام  الدولعدد  (3)   
النقل المتكامل في المشرق العربي، وتنشئ لجاناً 

 وطنية لتسهيل النقل والتجارة

 مقاييس األداء

 حالة اعتماد 22: 2102-2102العدد 
 حالة اعتماد 22: 2102-2102العدد التقديري 

 حالة اعتماد 24: 2102-2102العدد المستهدف 

 
 (2)االستراتيجية  -جيم

 
ويستمد هذا البرنامج الفرعي سنده .  شعبة التكامل والتنمية االقتصادية 3ى تنفيذ البرنامج الفرعي تتول 01-40

التشريعي من تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول اإلدارة االقتصادية العالمية والتنمية، وعقد األمم المتحدة 
، ومتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وتوافق آراء مونتيري، (2102-2118)الثاني للقضاء على الفقر 

ويل التنمية، ونظام النقل المتكامل في المشرق العربي، والقرارات ذات الصلة الصادرة وإعالن الدوحة بشأن تم
 .عن الجمعية العامة لألمم المتحدة واإلسكوا

 
وستدعم اإلسكوا تحقيق النمو العادل واالستدامة والتكامل اإلقليمي واإلدارة االقتصادية من خالل دعم  01-42

االقتصادية ووضع وتنفيذ السياسات القائمة على مبادئ الحكم الرشيد؛ األعضاء في إصالح المؤسسات  الدول
وتصميم وتنفيذ سياسات وخطط اقتصادية مرتكزة على األدلة تراعي مصالح الفقراء وتقوم على الحقوق؛ 
والعمل من أجل خلق فرص العمل الالئق للرجال والنساء وتحسين إمكانية الوصول إليها؛ ووضع السياسات 

 .هم في تحقيق التقارب بين السياسات االقتصادية وتعزيز آليات تنفيذها؛ ودعم التكامل اإلقليميالتي تسا
 

.  بمطالب سكان المنطقة واحتياجاتهم 2102-2102ويسترشد هذا البرنامج الفرعي في فترة السنتين  01-43
بالتساوي واإلنصاف للجميع في كنف ومن القضايا الهامة التي تشغل المنطقة العربية تأمين فرص العمل الالئق 

 .اقتصاد المعرفة الذي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ويهدف إلى القضاء على الفقر
 

وبات التكامل اإلقليمي والتخطيط المرتكز على األدلة ضرورة ملحة لتحقيق التنمية االقتصادية في  01-44
تنفيذ االتفاقات المعقودة بين بلدان المنطقة واالتفاقات  وفي هذا السياق، ستركز اإلسكوا جهودها على.  المنطقة

 .الدولية بشأن التجارة والنقل، ووضع سياسات استثمارية ونقدية ُمحكمة التنسيق
 

ولتحقيق اإلنجازات المتوقعة، ستعمد اإلسكوا إلى تطوير واستخدام أدوات التحليل والتوقع االقتصادي  01-42
تسمح باستنباط توصيات سليمة بشأن السياسات؛ وإجراء البحوث الالزمة إلعداد كنماذج االقتصاد الكلي التي 

 .األعضاء وبناء قدراتها حسب حاجات كل منها للدولالمنشورات الرئيسية؛ وتقديم المساعدة الفنية 

                                                

المخصص  01إلى البرنامج  01حيث يشير الرقم  42-01إلى  40-01تحمل الفقرات الواردة تحت عنوان االستراتيجية الترقيم  (2)

 42إلى  40، وتشير األرقام 2102-2102لفترة السنتين  للتنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا في اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة

 .لي للفقرات في الوثيقة الشاملة لكل برامج األمم المتحدةإلى الترتيب التسلس
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 األعضاء،  الدولوسيتم تنفيذ البرنامج الفرعي في إطار من التعاون الوثيق مع الجهات المعنية في  01-42
وال سيما الحكومات، وشركاء التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، 

وستعمل اإلسكوا على تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع اللجان اإلقليمية .  والقطاع الخاص
 .والمنظمات اإلقليمية والدولية، والمؤسسات األكاديمية األخرى، ووكاالت األمم المتحدة، وجامعة الدول العربية،

 
 العوامل الخارجية  -دال

 
 الدولالتزام ( أ: )اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية 3ُينتظر أن يحقق البرنامج الفرعي  

عدم حصول عجز كبير في ( ب)األعضاء بزيادة التعاون والتكامل على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛ 
ر لتنفيذ خطة العمل؛ توف ر االستقرار( ج)تمويل الميزانية؛  إتاحة اإلحصاءات ( د) السياسي واألمني الميسِّ

 .المحدثة والموثوق بها
 

 النواتج  -هاء
 
 :النواتج التالية 2102-2102في فترة السنتين  3ُيتوقع أن يحقق البرنامج الفرعي  
 
 (الميزانية العادية)لالجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء تقديم الخدمات  (أ) 
 
 (الدورة التاسعة والعشرون)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  (0)  
 

 :الوثائق المعروضة على اللجنة   
 

التنمية تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل - أ   
 عن دورتها التاسعة؛

 
تقرير اللجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية - ب   

 عن دورتها العاشرة؛
 

 .تقرير لجنة النقل عن دورتها السابعة عشرة- ج   
 
 لجنة النقل (2)  
 

  والثامنة عشرة للجنة النقللدورتين السابعة عشرة الجتماعات اتقديم الخدمات - أ   
 ؛((ه)و( د)، اإلنجازان المتوقعان 2102و 2102اجتماعات لكل دورة في  4)

 
 :الوثائق المعروضة على اللجنة- ب   
 

 ؛(إتسام)تنفيذ نظام النقل المتكامل في المشرق العربي  ‘0’    
 .تقييم شبكات النقل في المنطقة العربية ‘2’    
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 المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنميةاللجنة  (3)  
 

التجارة في )والثانية عشرة ( تمويل التنمية)للدورتين الحادية عشرة  تقديم الخدمات- أ   
للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية ( الخدمات

 ؛وتمويل التنمية
 

 :المعروضة على اللجنة الوثائق- ب   
 

 ؛((د)، اإلنجاز المتوقع 6102)ي التكامل المالي اإلقليم ‘0’    
 

 ؛((ه)، اإلنجاز المتوقع 6102) تعزيز التجارة في الخدمات في المنطقة العربية ‘6’    
 

تقييم : تقارب السياسات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ‘3’    
 التجاري والتحديات المتصلة به؛التكامل 

 
 في الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية؛ رظإعادة الن ‘4’    
 

 .التجارة والسياسات الصناعية والتشغيل في المنطقة العربية ‘5’    
 
 فرق الخبراء المخصصة (4)  
 

 :اثنا عشر اجتماعا  لفرق الخبراء حول المواضيع التالية   
 

 معايير الحوكمة االقتصادية؛وضع - أ   
 

 الحوكمة االقتصادية العربية؛ ب   
 

 الحالة االقتصادية العربية وآفاقها؛- ج   
 

 الفقر المتعدد األبعاد في أقل البلدان نموا ؛- د   
 

 الفقر المتعدد األبعاد في البلدان المتوسطة الدخل؛- ه   
 

 آفاق التنمية العربية؛- و   
 

 ؛((د)، اإلنجاز المتوقع 6102) التنسيق في مجال سياسات االقتصاد الكلي تقييم ورصد- ز   
 

 المؤتمر الدولي حول القطاع المصرفي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛- ح   
 

 ؛((ه)، اإلنجاز المتوقع 2102) اإلقليميةعبر شبكات النقل وسالسل القيمة الربط - ط   
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االقتصادي اإلقليمي من خالل تحرير التجارة في الخدمات في  تعميق التكامل- ي   
 ؛((ه)، اإلنجاز المتوقع 6102( )التوقعات والمستلزمات واآلثار) المنطقة العربية

 
 إدارة الديون في المنطقة العربية؛- ك   
 

 .االستثمار األجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة- ل   
 
 (ميزانية العاديةال)أنشطة فنية أخرى  (ب) 
 
 منشورات متكررة (0)  
 

رات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية - أ     ؛2102-2102مسح التطو 
رات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية - ب     ؛2102-2102مسح التطو 
 ؛2102آفاق التنمية العربية - ج   
 العربية؛تمويل التنمية في المنطقة - د   
 (.التقرير الثاني)التكامل االقتصادي العربي - ه   
 
 منشورات غير متكررة (2)  
 

 تقرير الفقر في المنطقة العربية؛- أ   
 .((ه)، اإلنجاز المتوقع 2102) الربط عبر شبكات النقل وسالسل القيمة اإلقليمية- ب   
 
 مواد فنية (3)  
 

 :ورقات عمل- أ   
 

 أمام التجارة في الخدمات في بعض البلدان العربية؛الحواجز  ‘0’    
 

 التقدم المحرز في عملية إنشاء اتحاد جمركي عربي؛ ‘6’    
 

تقرير متابعة تحضيراً : حالة تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في البلدان العربية ‘3’    
 ؛6102لالجتماع الوزاري في إطار منظمة التجارة العالمية في عام 

 
 معايير الحوكمة االقتصادية؛ ‘4’    
 

 المسح السنوي لميزان المدفوعات والوضع المالي في البلدان العربية؛ ‘2’    
 

 .دليل التخطيط اإلنمائي الوطني في المنطقة العربية ‘2’    
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 :ورقات تقنية- ب
 

 العراق، ليبيا، الجمهورية )انعكاسات األزمات على البلدان المجاورة  ‘0’    
 ؛(العربية السورية

 الفقر المتعدد األبعاد؛ ‘2’    

 سياسات اإلنفاق العام لمكافحة الفقر المتعدد األبعاد؛ ‘3’    

 التجارة والصناعة والتشغيل؛ ‘4’    

 النمو المقيد بميزان المدفوعات؛ ‘2’    

 إدخال اآلثار الخارجية القتصادات المعرفة في نموذج التوازن العام  ‘2’    
 القابل للحوسبة؛

 إدارة الديون في المنطقة العربية؛ ‘2’    

 إعادة النظر في سياسات االستثمار في المنطقة العربية؛ ‘8’    

 إعادة النظر في دليل التنمية البشرية في البلدان العربية؛ ‘1’    

 العربية؛التمويل الشامل للجميع والنفاذ إلى القطاع المالي في المنطقة  ‘01’    

 إدارة صناديق الثروة السيادية في المنطقة العربية؛ ‘00’    

 إدراج االقتصاد األخضر في التخطيط الوطني في المنطقة العربية؛ ‘02’    

 قضايا الحوكمة االقتصادية والتخطيط في المنطقة العربية؛ ‘03’    

 بية؛تحسين قياس الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العر ‘04’    

 منهجية لرصد اتساق السياسات القطاعية؛ ‘05’    

 تقدير مؤشر تقييد التجارة في بعض قطاعات الخدمات؛ ‘02’    

 تقدير آثار تحرير التجارة في الخدمات؛ ‘02’    

 ؛(وضع مؤشرات جديدة)وضع نظام مؤشرات لتقييم التكامل االقتصادي العربي  ‘01’    

 .االقتصادي من خالل تحسين الربط بسالسل القيمة العالميةسياسات للتحول  ‘01’    
 

 :ورقات في السياسات- ج   
 

 نحو اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية؛ ‘0’    
 اآلثار اإلقليمية للنزاعات المسلحة في المنطقة؛ ‘2’    
 .لمحة عن القطاع الخاص في المنطقة العربية ‘3’    
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 :موجزات- د   
 

 الفقر في مصر؛ ‘0’    
 الفقر في فلسطين؛ ‘2’    
 الفقر في ليبيا؛ ‘3’    
 الفقر في السودان؛ ‘4’    
 الفقر في اليمن؛ ‘2’    
 الفقر في المغرب؛ ‘2’    
 .الفقر في ُعمان ‘2’    
 
 مناسبات (4)  
 

رات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية - أ     ؛2102-2102إطالق مسح التطو 
رات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية - ب     ؛2102-2102إطالق مسح التطو 
 إطالق تقرير الفقر في المنطقة العربية؛- ج   
 آفاق التنمية العربية؛تقرير إطالق - د   
 .6102إطالق تقرير التكامل االقتصادي العربي  -ه   
 
 مساهمات في منشورات مشتركة (2)  
 

 تقرير الحوكمة العربية؛- أ   
 

المساهمة اإلقليمية في الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم، التقرير السنوي الذي - ب   
 تصدره إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة؛

 
 التقرير المشترك لألمم المتحدة والبنك الدولي حول لبنان؛- ج   
 

 ي العربي؛المؤتمر االقتصاد- د   
 

 المؤتمر حول مشروع تحليل التجارة العالمية؛- ه   
 

 منتدى البحوث االقتصادية؛- و   
 

 مؤتمر المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التابعة لجامعة الدول العربية؛- ز   
 

 مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛- ح   
 

 ؛(2102و 2102)مؤتمر منظمة باسل فليحان حول إدارة المالية العامة - ط   
 



E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/8 

 
-03- 

 

 

 مسوح المعونة من أجل التجارة، لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛- ي   
 

مبادرة التحول االقتصادي وسالسل القيمة العالمية، لمنظمة التعاون والتنمية في - ك   
 .الميدان االقتصادي

 
 (موارد من خارج الميزانية)التعاون الفني  (ج) 
 
 .ورشة عمل حول اآلثار اإلقليمية للنزاعات المسلحة في المنطقة  
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