
 
 

 
 

 
 

 )االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا 
  

  اجتماع خبراء حول
  

 "على التجارة واألداء االقتصاديوتبعاتها   الدول األعضاء باالسكواياسة التجارية فيمسارات الس" 
  

  2008ديسمبر / كانون أول18-17: بيروت، الجمهورية اللبنانية
  

  
 مذكرة المعلومات األساسية

  
  

 مقدمة .1
  

مسارات السياسة  " اجتماع خبراء حول)االسكوا( تنظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا
 سعيها إطارفي  " التجارة واألداء االقتصاديوتبعاتها على  باالسكوا األعضاءفي الدولالتجارية 

 األعضاء في ي الدولياسة التجارية ف التطورات المتعلقة بتقويم مسارات السخرآلزيادة الوعي حول 
 المتحدة في مدينة بيروت، الجمهورية األمموسيعقد االجتماع في مقر االسكوا، ببيت . اإلسكوا

   . 2008ديسمبر / كانون أول18-17اللبنانية، خالل الفترة 
  

وتأتي العولمة وتحرير التجارة والتكامل اإلقليمي في مقدمة القضايا التي يتوجب على البلدان النامية 
ومنذ الثمانينات، باشرت العديد من البلدان . اإلنمائيةلتعامل معها بالتوازي مع أهدافها ومراميها ا

 بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي بهدف أما ، اقتصادي وتعديل هيكليإصالحالنامية بجهود 
 دي شاءت إتباعهاقتصا/كخيار سياسي أوتخفيض ديونها الخارجية والعجز في موازاناتها العامة، 

لة وقد ساهم اختتام مفاوضات جو. تجاه مزيد من التحرير االقتصادي واالنفتاح على العالم
 مزيد من فرضتبعتها بإ التجارية التي تالعالمية والمفاوضا منظمة التجارة وإنشاء يغواوراال
 تجارية ثنائية قتصاداتها والدخول في ترتيباتبلدان النامية تجاه زيادة تحرير إال ضغوط علىال

أطراف خارجيين عمال بفرضية أن من شأن تحرير التجارة أن  وزيادة التزاماتها تجاه وإقليمية
  .ينعكس إيجابا على النمو

  

 باعتماد الثمانينيات، شانها كباقي البلدان النامية، قامت منذ منتصف  األعضاء في اإلسكواالدولو
 .ها بتطبيق سياسات التعديل الهيكلي والتثبيت االقتصاديوقام العديد من. سياسات التحرير االقتصادي

بغرض االندماج مع أنظمتها التجارية تحرير االنفتاح ووشاء بعضها األخر اعتماد سياسات 
 أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتتمتع بعضها اآلخر  المعنيةومعظم الدول. االقتصاد العالمي

 ة إلى المنظم"على سبيل التقدم بطلب االنضمام" أو "مراقب"  أو،"االنضمامعلى طريق "أما بصفة 
 في عدد هام من الترتيبات التجارية الثنائية واإلقليمية  العديد منها، دخل ذلكإلىباإلضافة . المذكورة
 األمور التجارية ىمرامي هذه الترتيبات علأهداف و ال تقتصر ،وفي معظم األحيان. واالقاليمية

تبني سياسات معينة السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة، ويتم ترجمتها بتشمل البحتة بل تمتد ل
وهكذا يصبح من  . وقد يكون لهذه السياسات تبعات حرجة على المسارات اإلنمائية.ذات عالقة بها
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 وتبعاتها على اسات التجارية في البلدان االعضاء في االسكواالمهم الوقوف على أهم مسارات السي
  . رة واالداء االقتصاديالتجا

  

 أهداف االجتماع  .2
  

 إلى توفير خالصة عن أهم مساراتخالل يومين من تداول الرأي والتباحث يهدف االجتماع 
 التجارة  على وتبعاتها اإلسكواب األعضاء الدول ارية التي تبنتهاوأهداف ومرامي السياسات التج

 :، وهيالرئيسية ثالتباحية موضوعات التالوتشكل العناوين . واألداء االقتصادي لديها
  

   المستقبلية وآفاقهاالدول األعضاء السياسات التجارية في أولويات  -
 المتبعة في الدول األعضاءارية بالسياسات التج  ذات انعكاسات تنموية تتأثرقضايا  -

  ذلك على الصناعة واإلنتاجوأبعادتنمية الصادرات وتحرير الواردات  •
،  والتنافسيةفاذ إلى االسواق للمنتجات الزراعية وغير الزراعيةقضايا الدعم والن •

 العمل وخلق فرص عمل
 التجارة في الخدمات •

 مقارنة مع االتفاقيات  النظام التجاري المتعدد االطرافالفرص والتحديات التي يوفرها  -
 الثنائية

 
   سكوا المقدمة من قبل الدول االعضاء باال القطريةأوراق العمل  .3

  

 ية بالسياسة التجارية التقدم بهانرغب الوزارات المعت التي  القطريةب االسكوا بأوراق العملترح
حول مختلف الموضوعات الرئيسية المثارة آنفا، وتقديم تصور مستقبلي لمرامي واضعي السياسات 

لتقديم وسيتم تخصيص وقت كاف .  التجارة واالداء االقتصادي  بلدانهم وانعكاساتها علىالتجارية في
 تشرين 20قبل   بذلك أن يكون قد تم إعالم االسكوا برغبتهمقشة العروض خالل االجتماع علىومنا
 لمعدي ومقدمي االوراق القطرية  المرفقة ملء استمارة ترشيحات الدوليرجى .2008اكتوبر/االول

سكوا بتغطية اال  وستقوم.حول مسارات السياسة االقتصادية وتبعاتها على التجارة واالداء االقتصادي
تكاليف سفر واقامة مرشح واحد من قبل كل دولة عضو للمشاركة في االجتماع مع االخذ بعين 

 نوفمبر/ تشرين الثاني30رسالها قبل وإ االعتبار قيامه باعداد وتقديم ورقة العمل القطرية لدولته
 الدليل  يرجى إتباعيةعداد أوراق العمل القطروإل .يمكن من اتخاذ الترتيبات الالزمة بما 2008
  :مبين ادناه كما هو رشادي لمكونات محتوى الدراسات القطريةتاالس

    

I.  التعريف بأهداف السياسة التجارية المعمول بها :  
         مدى ارتباطها بالتنمية االقتصادية وتطوير قطاعات اقتصادية حيوية معينة-  
        زيادة النفاذ إلى األسواق وتعزيز الصادرات-  
   .      تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي-  

  

II.  العناصر واألدوات المعمول بها  :  
 التحرير التجاري -
 التخفيض الجمركي المتدرج -
  تحويل المعوقات غير الجمركية إلى ضرائب جمركية -
 ديريةمنح الحوافز المالية واإلدارية للعمليات التص -
 برامج لتمويل وتأمين الصادرات -
 مراكز تشجيع وتطوير الصادرات -
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 إعفاء مدخالت اإلنتاج للتسويق التصديري -
 عقد االتفاقيات التجارية على المستويات الثنائية اإلقليمية والمتعددة األطراف -

  

III.  متخذو القرار والجهات والمؤسسات الفاعلة في الدول المعنية   :  
هل تتخذ بمجرد قرار من وزير أو  . ( إعداد السياسة التجارية والجهات المسؤولة       كيفية-  

بناءا على عملية تشاور ، في مجال إقليمي أو متعدد اإلطراف أو من خالل تشكيل لجان تشاوريه 
مشتركة أو عناقيد مع وزارات وهيئات حكومية أخرى أو مع  القطاع الخاص أو هيئات المجتمع 

  ).نظمات غير الحكومية، وغيرهاالمدني أو الم
    

IV     . 2008-1980رصد ألهم اتجاهات السياسة التجارية المطبقة خالل الفترة  
 التي طرأت على السياسة التجارية المطبقة كاالنتقال من سياسة  الرئيسية      بيان التغيرات-  

ء مناطق حرة ومناطق اإحالل الواردات إلى تشجيع الصادرات، إلى قيام صناعات تصديرية وإنش
  .عقد اتفاقيات إقليمية ومتعددة األطراف، وغيرهاصناعية، و

    

V    .ةاآلثار المترتبة عن السياسة التجارية المطبق:  
     تطور القطاعات اإلنتاجية وصادراتها -
    تطور القطاعات الخدمية وصادراتها -
    توطين التقانة المتقدمة -
    خلق وجذب االستثمارات -
 ة فرص التوظيف والعمل   زياد -
    زيادة النفاذ إلى األسواق الخارجية -
أثرها  والنفاذ إلى األسواق واآلثار المرتبطة باالتفاقيات التجارية على المستويات المختلفة    -

 على السوق الداخلي والقطاعات االقتصادية الوطنية 
  

VI    .  دروس مستقاة وتوصيات  
     
  

 اعموعد ومقر انعقاد االجتم  .4
  

  2008ديسمبر / كانون أول17-18
   بيت األمم المتحدةاالسكوا ـ

  ساحة رياض الصلح
  لبنانبيروت ـ

             
  

  :جهات المدعوةال  .5
  
  ممثلو الوزارات المعنية في الدول العربية -
، مركز التجارة متحدة للتجارة والتنمية الاألمم مؤتمر  منظمة التجارة العالمية،:منظمات دولية -

 والبنك ، ولجان االمم المتحدة االقليمية، والزراعةاألغذيةي، منظمة العمل الدولية، منظمة العالم
 . الدولي

جامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، المنظمة العربية للصناعة : منظمات إقليمية -
 ةللتنميوالتعدين، منظمة العمل العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الصندوق العربي 
 تحاد ، االاالقتصادية واالجتماعية، برنامج تمويل التجارة العربية، الصندوق الكويتي للتنمية

 .  وغيرهاالعام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية،
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  لجان األمم المتحدة اإلقليمية -
    

  :لغة االجتماع  .6
  

  .العربية واإلنجليزية
  

  اع والمشاركة باالجتم السفر  .7
  

  األعضاءدول ال من الخبراء من عدد محدود) واإلقامةالتذكرة (ستقوم االسكوا بتغطية تكاليف سفر   
 ، بعين االعتبار تسميتهم من قبل الجهات المعتمدة كنقاط اتصال مع االسكوااألخذسكوا مع االفي 

قبل  من  السفر لهم تذاكرإرسال وسيتم .عمل قطرية وتقديمها خالل االجتماع أوراق بإعدادوقيامهم 
 تشرين 10 وعلى هؤالء المرشحين التنسيق مع االسكوا لجهة طلبات السفر قبل .االسكوا
فرهم بشراء المهم عدم قيام المرشحين الذين سيتم تغطية تكاليف س ومن .2008نوفمبر /الثاني

هو  كمايومي سيخصص لهؤالء مصروف و . لهم بذلكاإليعاز في حال تم  االتذاكر من طرفهم
  .مباشرة إقامتهمتكاليف  ة المشاركين باجتماع الخبراء تسويةويطلب من كاف.  المتحدةباألمممعتمد 

  
  :تأشيرة الدخول إلى الجمهورية اللبنانية واإلقامة  .8

   
ويكون سفر وإقامة . يمكن الحصول على سمة الدخول من السفارة اللبنانية في الدول األعضاء

وتكون إجراءات الحجز في الفنادق والسفر .  على نفقتهم الخاصةهمحرشي غير الذين يتم تالمشاركين
الفنادق بلالطالع على بيان برجاء مراجعة صفحة الويب الخاصة باالجتماع  .من قبل المشاركين

: سعار الخاصة التي امكن الحصول عليها لالجتماع وغيرها من المعلومات على العنوان التاليواال
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=835E  

  
  

  :المراسالت  .9
   

  : إلى الخبراءاجتماعصلة بالمشاركة في يرجى توجيه كافة المراسالت ذات 
  

  أسيااعية لغربي اللجنة االقتصادية واالجتم
  ل صفوت، القائم باألعمالالسيد نبي

  والعولمة التنمية االقتصاديةإدارة 
  +961-1-978342: هاتف
  +961-1-981510: فاكس

  safwatn@un.org: البريد اإللكتروني
    

  نائلة حداداآلنسة عناية
  مسؤول أول شؤون اقتصادية، فريق التجارة 

  +961-1-978354: هاتف
  +961-1-981510: فاكس

   haddad8@un.org: البريد اإللكتروني
 


