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 مقدمة
 
الادورة الثالثاة للجناة الفنياة ( إساكوا)التنفيذية للجنة االقتصاادية واالجتماعياة لبرباي اسايا  عقدت األمانة- 1

( 12-د) 211المعنياة بتحريار التجاارة الخارجيااة والعولماة االقتصاادية فاي بلاادان منطقاة إساكواا عما   بااالقرار 
لتجااارة الخارجيااة والعولمااة ا بشااأن إنشاااء لجنااة فنيااة ل هتمااام بقضااايا تحرياار ا1227مااايو /أيااار 7المااخر  

قتصادية في دول منطقة اإلسكوا؛ وتنفيذا  للتوصيات التي صدرت عن اللجنة في دورتها الثانياة المعقاودة فاي اال
ا وأقرتهاا إساكوا فاي دورتهاا الحادياة والعشارين 2001أبريال /نيساان 1و 7ياومي المنامةا في مملكة البحرينا 
 .2001مايو /أيار 11إلى  1الفترة من  المعقودة في بيروت خ ل

 
.  ويبرز هذا التقرير أهم ما دار في المناقشات حول كل بند من بنود جدول األعمال دون ذكر التفاصايل- 2

 .2003فبراير /شباط 21وقد اعتمدته اللجنة في جلستها الختامية المعقودة في 
 

 تنظيم أعمال الدورة والمشاركون  -أوالا 
 

 لدورة وتاريخ انعقادها مكان ا  -ألف
 
ُعقدت الدورة الثالثة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة - 3

ا وذلك بالتعاون مع 2003فبراير /شباط 21و 21مانا يومي إسكوا في غرفة تجارة وصناعة مسقطا بسلطنة عُ 
 .مانوزارة التجارة والصناعة في سلطنة عُ 

 
 المشاركون  -باء

 
المملكة األردنياة الهاشاميةا : شارك في الدورة ممثلون عن تسع دول من الدول األعضاء في إسكوا هي- 1

مااانا ودولااة قطاارا ودولااة الكويااتا والجمهوريااة اللبنانيااةا وجمهوريااة العااراقا وساالطنة عُ  ومملكااة البحاارينا
 .ذر مندوب فلسطين عن الحضور بسبب االوضاع الراهنةوجمهورية مصر العربيةا والجمهورية اليمنية؛ واعت

 
 .كما حضر الدورةا بصفة مراقبا ممثل عن منظمة التجارة العالمية- 1
 
ماانا وذلاك بادعوة مان وزارة التجاارة وحضر الدورة أيضا  ممثلون عن القطااع الخااف فاي سالطنة عُ - 6

 . مان وغرفة تجارة وصناعة ُعمانوالصناعة في سلطنة عُ 
 

 االفتتاح  -جيم
 
مان وراعاي الادورةا ألقى السيد علي بن مسعود السنيديا وكيل وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عُ - 7

فرحااب بالمشاااركينا وشااكر مملكااة البحاارين علااى رئاسااتها الاادورة الثانيااة للجنااة الفنيااة المعنيااة بتحرياار .  كلمااة
إسكوا بنجاحا وأثنى على الجهود التي بذلتها إساكوا فاي قتصادية في بلدان منطقة التجارة الخارجية والعولمة اال

التحضير للمختمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية من خ ل األوراق التي أعدتها حول اتفاقات وقضايا 
منظمااة التجااارة العالميااةا ومشاااركتها الفعالااة فااي المااختمر؛ وكااذلك الجهااود التااي تبااذلها فااي التحضااير للمااختمر 

كما ركز في كلمته على أهمية مشاركة سلطنة ُعماان .  2003سبتمبر /ري الخامس المقرر عقده في أيلولالوزا
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 ألول مااااااااارة فااااااااااي المااااااااااختمر الااااااااااوزاري الرابااااااااااع لمنظماااااااااة التجااااااااااارة العالميااااااااااة وفااااااااااي جميااااااااااع 
 .االجتماعات التنسيقية

 
لتزم بتحرير مان في منظمة التجارة العالميةا وموقفها المثم تطرق الى أهمية عضوية سلطنة عُ  -1

باا  للعزلاة الدولياة وأكاد علاى سياساة تنوياع مصاادر .  التجارةا انسجاما  مع توجهات المنظماةا وتجنب
طنة على تطبيقهاا وما ستحققه مان فوائاد عناد فاتس األساواق العالمياةا وإلبااء لالدخل التي تعمل الس

يا وال سيما قياام االتحااد الحواجز الجمركية وغير الجمركيةا وصوال  الى تحقيق التكامل االقتصاد
الجمركي بين دول مجلاس التعااون الخليجايا والعمال الجااد مان أجال إنشااء منطقاة التجاارة الحارة 

وتحاادأ أيضااا  عاان المواضاايع المختلفااة العالقااة فااي المفاوضااات الحاليااة لمنظمااة .  العربيااة الكباار 
وعرقلااة تنفيااذ القاارار الخاااف  التجااارة العالميااةا ومنهاااا المواضاايع المتعلقااة بالزراعااة والخاادماتا

باستيراد األدوية الرخيصة المنتجة ببير تصريس من مالكي الع مات التجارية عند حدوأ كاوارأ 
تهاادد الصااحة العامااةا والمواضاايع المصااطلس علااى تسااميتها قضااايا ساانبافورة  المتعلقااة بالتجااارة 

.  لشفافية فاي المشاتريات الحكومياةتثمارا والتجارة وسياسة المنافسةا والتسهي ت التجارية واسواال
واختاااتم كلمتاااه باإلشاااارة الاااى ضااارورة تحضاااير أرضاااية مشاااتركة لموقاااف عرباااي موحاااد ضااامن 
المفاوضااات الجاريااة فااي منظمااة التجااارة العالميااةا وتقاادم بالشااكر لكاال ماان إسااكواا وغرفااة تجااارة 
 وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناعة 

لسالطنة بشاأن قضاايا منظماة ُعمان التي كاان لهاا وللقطااع الخااف دور فعاال فاي تنفياذ التزاماات ا
 .التجارة العالمية

 
ألقاات الساايدة ذكاااء الخالااديا رئاايس شااعبة العولمااة والتكاماال اإلقليمااي فااي إسااكواا كلمااة الساايدة مرفاات - 2

وفي هذه الكلماة أشاادت األماين التنفياذي بزنجاازات النهضاة التاي .  ت ويا األمين التنفيذي إلسكواا إلى الدورة
ا كمااا أشااارت إلااى تاااريخ 1270قااابوس فااي الساالطنةا منااذ توليااه مقاليااد الحكاام فااي عااام  حققهااا ج لااة الساالطان

 الساالطنة العريااق وموقعهااا االسااتراتيجي والبااالل األهميااة الااذي لااه صااد  كبياار فااي سياساااتها وأساالوبها فااي 
ة هيكلاة وأوضاحت كاذلك أن هاذه الادورة تاأتي فاي توافاق ماع إعااد.  التعامل مع الكثير من القضايا والتطورات

 ا شااعب جدياادةا منهااا شااعبة العولمااة والتكاماال اإلقليمااي والتااي تشاامل 2002إسااكواا حيااأ أنشاائتا فااي عااام 
 . أعمال هذه اللجنةا ثم استعرضت أهم الموضوعات التي تناولتها هذه الدورة

 
وزاري وأشارت األمين التنفيذي أيضا  إلاى األنشاطة التاي اضاطلعت بهاا إساكوا فاي اإلعاداد للماختمر الا- 10

ت 2001ناوفمبر /الرابع لمنظمة التجارة العالميةا الذي عقاد فاي الدوحاة فاي تشارين الثااني ورقاة  21ا فقاد أعادب
 بحثيااة تناولاات معظاام القضااايا التااي طرحاات فااي هااذا المااختمرا ووزعتهااا علااى الجهااات المعنيااة فااي الاادول 

 وزاري عربااي لدعااداد للمااختمرا كمااا أشااارت الااى عقااد اجتماااعيين علااى مسااتو  الخبااراء واجتماااع .  العربيااة
ا نوقشت خ له القضايا التي تهم الدول العربياة وإعا ن الدوحاة 2001أكتوبر /في مقر إسكوا في تشرين األول

وأضافت أن إسكوا قد بدأت اإلعداد للمختمر الوزاري الخامس لمنظمة التجاارة العالمياة المقارر عقاده .  المبدئي
 ورقااااااةا وسااااااتوزع قباااااال  20راق البحثيااااااة المنااااااوي إعاااااادادها فااااااي المكساااااايكا وساااااايتجاوز عاااااادد األو

وسيعقد اجتماع علاى مساتو  الخباراءا ثام اجتمااع وزاري عرباي لمناقشاة القضاايا التاي .  كافالمختمر بوقت 
وأملت ان تخول الجهود التي تبذلها إسكوا الى تحقيق الهدف المنشودا وال سايما أن .  سوف تطرح في المكسيك

.  المعوقااات أمامهااا ليااة علااى درايااة كاملااة بمااا يحاادأ فااي النظااام التجاااري العااالميا وأن تااذلتكااون الاادول العرب
وأخيرا  تقدمت بالشكر للسالطنة علاى استضاافتها الكريماة لهاذه الادورةا متمنياة أن تخارت بتوصايات تات ءم ماع 

 .لمنطقةالتحدياتا وتتيس االستفادة من فرف العولمة االقتصاديةا لتحقيق التكامل بين دول ا
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وألقاات الساايدة إيمااان الدوسااري ماان إدارة الع قااات التجاريااة الخارجيااةا فااي وزارة التجااارةا وممثاال - 11
البحرين بالنيابة عن السيد عبد الرزاق زين العابادينا مادير إدارة الع قاات التجارياة الخارجياة ورئايس الادورة 

وأعربات عان .  ذي إلساكواا وكاذلك الساادة الخباراءفشكرت السيدة مرفات تا ويا األماين التنفيا.  السابقة كلمة
مان الدولة المضيفةا وثقتها بتحقيق ما يصبو إليه الجميعا لتفعيل دور سرورها لنقل رئاسة الدورة إلى سلطنة عُ 

وتقاادمت بالشااكر الجزياال الااى  . هاذه اللجنااة واناادمات دول إسااكوا وتفاعلهاا مااع اتفاقااات منظمااة التجااارة العالمياة
ن والمسخولين فاي إدارة المنظماات الدولياة باوزارة التجاارة والصاناعة علاى استضاافة هاذه الادورةا ماعُ  سلطنة

 .متمنية النجاح ألعمال هذه الدورة
 

ااب .  مااانا كلمااةثاامب ألقااى الساايد جمياال باان علااي ساالطانا نائااب رئاايس غرفااة تجااارة وصااناعة عُ - 12 فرحب
ات ذات الصالة باتفاقاات منظماة التجاارة العالمياةا بالمشاركين في هذه الدورة التي تساعى الاى بحاأ الموضاوع

قتصاديةا للتوصل الى رخ  والمفاوضات التي تجري في الجوالت المختلفة بشأن قطاعات التجارة والعولمة اال
ورأ  أن هااذه الاادورة تكتسااب أهميااة .  مشااتركة تساااهم فااي تعزيااز التنميااة االقتصااادية فااي بلاادان منطقااة إسااكوا

نتاجياة توحيد التوجهات حاول الموضاوعات والتحاديات التاي تواجههاا بعاض القطاعاات اإل كبيرةا إذ تساهم في
 .وأثنى على الجهود التي تبذلها إسكوا إلنجاح هذه الدورة.  والخدميةا لما يلببي مصالس دول المنطقة

 
 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

 
بشااأن انتخاااب أعضاااء مكاتااب ( 21-د) 26يقضااي قاارار اللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة لبربااي اساايا - 13

أن تتااولى الاادول األعضااء رئاسااة دورات اللجنااة وهيئاتهاا الفرعيااة بالتناااوب "دورات اللجناة وهيئاتهااا الفرعياة 
رتااأ  المشاااركون انتخاااب رئاايس للاادورة الثالثااةا فااي إجااراء اوقااد   .")*(وحسااب الترتيااب األبجاادي بالعربيااة
ماانا رئيساا  للادورة؛ والسايد تيساير عُ  د علي بن مسعود السنيديا ممثل سلطنةاستثنائيا فانتخبوا باإلجماع السي

الصماديا ممثل المملكة األردنياة الهاشاميةا والسايدة إيماان الدوساريا ممثال مملكاة البحارينا ناائبين للارئيس؛ 
  .والسيدة منى التنيرا ممثل الجمهورية اللبنانيةا مقررا  

 
 األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   -هاء

 
أقرت اللجنة في جلستها األولى جدول األعمال المخقت وتنظيم األعمال المقترح المعروضين عليها فاي - 11

 وفيماااااااا يلاااااااي جااااااادول  E/ESCWA/GRID/2003/IG.1/L.2و  E/ESCWA/GRID/2003/IG.1/L.1  الاااااااوثيقتين
 : األعمال بصيبته المعتمدة

 
 .افتتاح أعمال الدورة- 1" 
 .لمكتبانتخاب أعضاء ا- 2 

 .إقرار جدول األعمال- 3 

 .تنظيم األعمال المقترح- 1 

 

                                                           

ا دولة اإلمارات المملكة األردنية الهاشمية: قائمة الدول األعضاء في إسكوا حسب الترتيب األبجدي باللبة العربية هي كاآلتي   (*) 

العربيااة المتحاادةا مملكااة البحاارينا الجمهوريااة العربيااة السااوريةا جمهوريااة العااراقا ساالطنة ُعمااانا فلسااطينا دولااة قطاارا دولااة الكويااتا 

 .الجمهورية اللبنانيةا جمهورية مصر العربيةا المملكة العربية السعوديةا الجمهورية اليمنية
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الموضاااوعات ذات األولوياااة فاااي مجاااال تحريااار التجاااارة الخارجياااة والعولماااة : مناقشاااة عاماااة- 1 
 :االقتصادية 

 
 الوضع الحالي للمفاوضات على برنامج عمل الدوحة للتنمية؛ (أ)  
 
لخاامس لمنظماة التجاارة العالمياة الاذي ساُيعقد فاي اإلعداد للمختمر الاوزاري ا: حلقة حوار (ب)  

 .2003سبتمبر /المكسيك في أيلول
 
 عاارض مااا تاام تنفيااذه فااي مجااال تحرياار التجااارة الخارجيااة منااذ الاادورة الثانيااة للجنااة المعنيااة - 6 

 :بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية

 
لفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثانية للجنة ا (أ)  

 ؛في بلدان منطقة إسكوا االقتصادية
 
التقدم المحرز في تنفيذ األنشاطة المدرجاة فاي الميزانياة االعتيادياة واألنشاطة الممولاة مان  (ب)  

 ؛2003-2002خارت الميزانية لفترة السنتين 

  
 .الخدمات االستشارية والتعاون الفني (ت)  
 
 فاااي مجاااال تحريااار  2001-2001مقترحاااات بشاااأن أولوياااات برناااامج العمااال لفتااارة السااانتين - 7 

 .التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية

  
  .ما يستجد من أعمال- 1 

 
 ."اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة- 2 

 

 موضوعات البحث والمناقشة  -ثانياا 
 

 مناقشة عامة   -ألف
 (عمالمن جدول األ 1البند )

 
خصصت اللجنة بندا  للمناقشة العامةا الباية مناه إتاحاة الفرصاة لمان ياود مان ممثلاي الادول األعضااءا - 11

إلبااداء الاارأي بشااأن مختلااف الموضااوعات ذات الصاالة بجاادول أعمااال الاادورةا وذلااك بقصااد تبااادل المعلومااات 
ي إلى رفع مستو  أداء اللجنة  .والخبراتا بما يخدب

 
ا البناادا ُعقادتا فااي الياوم الثاااني مان الاادورةا حلقاة حااوارا بهادف إثااراء المناقشاات بااين هاذوفاي إطااار - 16

المشاركين والخبراء من إسكوا ومنظمة التجارة العالمياة حاول موضاوعين يساتحوذان علاى اهتماام كافاة الادول 
الوضاع الحاالي  :العربية األعضاء في منظمة التجاارة العالمياة وتلاك التاي لهاا صافة مراقاب فاي المنظماة وهماا

للمفاوضات حول برنامج عمل الدوحة للتنميةا واإلعداد للمختمر الوزاري الخامس الذي سيعقد في المكسيك في 
 .2003سبتمبر /أيلول
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 : وأثيرت النقاط التالية أثناء المناقشة- 17
 
دت فاي إعا ن الدوحاة للتوصال الاى موقا (أ)  ف موحادا بالنسبة إلى بعض المواعيد التي كانت قد ُحدب

كااااانون  31وخاصااااة فااااي موضااااوعي الملكيااااة الفكريااااة والمعاملااااة التفضاااالية التااااي كاناااات محااااددة بنهايااااة 
ا لم ُيتفق بعد على أسلوب لتنفيذ القرار الخاف بالملكية الفكرية والصحة العامة فاي إعا ن 2002ديسمبر/األول

لجة موضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية كما لم ُيتفق على صيبة موحدة لكيفية معا.  الدوحة في الموعد المحدد
 للدول النامية وفق ما ورد في إع ن الدوحة؛

 
ما زال يسير ببطء ومان األهمياة إعطااء دفعاة للمفاوضاات فاي : في تنفيذ نتائج جولة أوروجواي (ب) 

 اللجان المختلفة لتسريع عرضها على لجنة المفاوضات التجارية؛

 
ى اإلبقااء علاى تطبياق سياساات اإلجاراءات الحمائياة مماا ياخثر سالبا  هناك توجه الا: في الزراعة (ت) 

وعلى جميع األطراف االتفاق على سبل لخفض اإلجراءات الحمائياة التاي .  تفاقات ذات الصلةعلى العمالة واال
 مااارس/اذار 31قااد تساابب تشااوهات للتجااارة قباال انتهاااء الماادة المحااددة فااي إعاا ن الدوحااة الااوزاريا وهااي 

 ؛ 2003

 
لاام ُيتفااق علااى أساااليب لتحسااين اليااة تسااوية المنازعااات علااى الاارغم ماان قاارب  : فااض النزاعااات (د) 

 ؛2003مايو /تفاق عليها وتقديمها في أيارالموعد المحدد ل 
 

 () تبادلات الادول المشااركة الطلباات فيماا بينهااا واآلن هاي فاي مرحلاة تقاديم : التجارة في الخادمات
القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن تحريرهاا والشروط الخاصة بالنفاذ الى عروض الخدمات التي تشمل 

 ؛2003مارس /األسواقا والمعاملة الوطنيةا والموعد النهائي لذلك هو اخر اذار

 
أودعاات لااد  لجنااة المفاوضااات إخطااارات كثياارة : النفاااذ الااى األسااواق للمنتجااات غياار الزراعيااة (و) 

ةا وإخطارات أخر  إلزالة أو تخفيض القيود غير التعريفيةا والمشاكلة الهاماة هناا لتخفيض التعريفات الجمركي
 هي في عدم التوصل الى صيبة موحدة ألساليب التخفيض الجمركي تتفق مع مصالس كافة الدول المشاركة؛

 
عناصر هناك كم كبير من المعلومات على طاولة المفاوضاتا يلزم تحليلها وفقا  ل: التجارة والبيئة (ز) 

 المفاوضات؛

 
ه المشاركون باجتماع فريق الخبراء حول خدمات الطاقة واثار اتفاقات منظمة : خدمات الطاقة (ح)  ُنوب

ا وضارورة أن يكاون للادول العربياة 2003فبرايار /شباط 21و 20التجارة العالميةا الذي عقد في إسكوا يومي 
 سواقا والمعاملة الوطنية؛رأي في موضوعات تصنيف خدمات الطاقةا والنفاذ الى األ

 
التنسايق داخاال الاادول باين الجهااات المعنيااة بقضاايا منظمااة التجااارة العالمياة وكااذلك التنساايق بااين  (ط) 

 المفاوضين العرب في منظمة التجارة العالمية؛

 أثير تنفيذ إع ن الدوحة فيما يتعلق بمراعاة: الدول المنضمة حديثا  الى منظمة التجارة العالمية (ي) 
 . الدول المنضمة حديثا والتزاماتها
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 الخارجية عرض ما تم تنفيذه في مجال تحرير التجارة  -باء
 منذ الدورة الثانية للجنة  االقتصاديةوالعولمة 
 (من جدول األعمال 6البند )

 
 متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثانية للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية  -1

 سكواإاالقتصادية في بلدان منطقة والعولمة 
 

مت األمانة التنفيذية هذا البند استنادا  إلى الوثيقة - 11 نت األنشاطة E/ESCWA/GRID/2003/IG.1/3قدب ا وتضامب
ة فااة شااملت تحضاايرات مكثطوهااذه األنشاا.  التااي اضااطلعت بهااا إسااكوا بالتعاااون مااع المنظمااات الدوليااة المعنيااة

تشاارين  11إلااى  2التجااارة العالميااة الااذي عقااد بالدوحااة خاا ل الفتاارة ماان  للمااختمر الااوزاري الرابااع لمنظمااة
؛ وعقد اجتماعات حول نتائج مختمر الدوحةا وتحرير تجاارة الخادماتا وخادمات الطاقاة؛ 2001نوفمبر /الثاني

كااذلك تقااوم إسااكوا بزعااداد دراسااات  .  وعقااد دورات تدريبيااة حااول تجااارة الخاادمات وحمايااة الملكيااة الفكريااة
صصااة تتناااول قضااايا التجااارة فااي المنطقااة وع قتهااا بحقااوق الملكيااة الفكريااة والزراعااة والبيئااةا وتشااجيع متخ

تدريس اتفاقات منظمة التجارة العالمية في جامعات الدول األعضاء ومعاهدها العلياا وُيطبباق ذلاك بالتعااون ماع 
 .جامعة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 : نقاط التالية أثناء المناقشةوأثيرت ال- 12
 
تنويااه باادور إسااكوا الفعااالا والااذي ظهاار جليااا  فااي األوراق التااي أعاادتها حااول اتفاقااات وقضااايا   (أ) 

منظمة التجارة العالميةا وهي بذلك تعد الجهاة الوحيادة فاي المنطقاة التاي قادمت ذلاك فاي إطاار المسااعدة الفنياة 
اإلضافية التي تقوم بها إسكوا في مجال التجارة العالمياةا والجهاود التاي  كما أشير الى األنشطة.  للدول العربية

 تبذلها في توفير التمويل ال زم لتلك األنشطة؛

 
ها إسكوا حول التجارة العالميةا وإمكانية نشارها علاى موقاع إساكوا  (ب)  كيفية توزيع الوثائق التي تعدب

بجهود إسكوا في ترجمة الوثائق الخاصة بمنظماة التجاارة  على اإلنترنت حتى تكون في متناول الجميعا وتنويه
العالمية الى اللبة العربيةا وضرورة التنسيق ما بين إسكوا ومخسسات التمويل الدولياة واإلقليمياة للمسااهمة فاي 

 تمويل أنشطتها؛

 
ريب علاى أهمية دور إسكوا في تقديم المساعدات الفنيةا وبناء القدراتا وإعداد الدراسااتا والتاد (ت) 

قضايا معينةا واقتراح أن يكون هناك تدريب للمتدربين من الدول األعضاءا حتى يمكن لهخالء نقل األفكار الى 
 كما اقترح أن تقوم إسكوا بالتدريب في الدول األعضاءا مثل تدريب القضاةا في كل دولة؛.  ب دهم

 
مجاااالت مختلفااةا وأن ترساال ضاارورة أن تقااوم كاال دولااة بحصاار احتياجاتهااا فااي التاادريب فااي  (د) 

 المعلومات الى األمانة التنفيذية إلسكوا حتى يمكنها إدراجها في برامجها؛

 

 ()  ضرورة إنشاء قاعدة بيانات عن الخبراء فاي مجاال التجاارة العالمياةا وقياام إساكوا بزعاداد قائماة
 .العربية تضم خبراءهاا وكذلك خبراء المنظمات الدولية واإلقليميةا وخبراء من الدول
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 وفيمااا يتعلااق باألنشااطة اإلضااافية التااي تقااوم بهااا إسااكواا أوضااس ممثاال األمانااة التنفيذيااة أن إسااكوا ال - 20
.  تألو جهدا  في االستجابة لطلبات الدول األعضااء فيماا يتعلاق بالتادريبا وإعاداد التقااريرا والدراساات وغيرهاا

 .لموارد المتاحة من خارت الميزانية االعتياديةإال أن العائق الرئيسي الذي يواجهها هو محدودية ا

 
 تنفيذ األنشطة المدرجة في الميزانية االعتيادية واألنشطة الممولة  التقدم المحرز في  -2

 2003-2002من خارت الميزانية لفترة السنتين 
 

م ممثاال األمانااة التنفيذيااة هااذا البنااد اسااتنادا  إلااى الوثيقااة - 21 فاسااتعرض  اE/ESCWA/GRID/2003/IG.1/4قاادب
م المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في الميزانية االعتيادية واألنشاطة الممولاة مان خاارت الميزانياة لفتارة  التقدب

  .2003-2002السنتين 

 
 الخدمات االستشارية والتعاون الفني  -3

 
م هااذا البنااد اسااتنادا  إلااى الوثيقااة - 22 الباارامج التدريبيااةا فاسُتعرضاات  اE/ESCWA/GRID/2003/IG.1/5قُاادب

 والمهااام االستشااارية التااي أنجاازت بناااء علااى طلااب الجهااات الحكوميااة وذلااك لعاادد ماان دول المنطقااةا ومااا أعاادب 
 .من أوراق عمل ودراسات

 
 :وأثيرت النقاط التالية أثناء المناقشة- 23

 
دياد وقضاايا ضرورة رفع مستو  الوعي لد  المواطن العربي حول النظام التجاري العاالمي الج (أ) 

 منظمااة التجااارة العالميااة والمفاوضااات الجاريااة علااى برنااامج عماال الدوحااة للتنميااةا وتفعياال دور إسااكوا فااي 
تناااول هااذه القضاااياا وذلااك بززالااة المعوقااات حتااى يمكنهااا أن تقاادم المساااعدة الفنيااة للاادول األعضاااء ماان خاا ل 

تناول حقاوق الملكياة الفكرياةا وقطااع الادواءا  عضاء؛ وأهميةضرورة تدريب القضاة  في الدول األالتدريب؛ و
 والسياسات المتعلقة به في الدول األعضاء؛

 
ضرورة تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخافا وبين المفاوض في جنياف والمفااوض فاي  (ب) 

علاى الوزاراتا وبين المفاوض في الدولة وفي غرف التجارةا ودور اإلع م في ذلاكا وضارورة إيجااد وعاي 
 ؛لمساعدات الفنيةا وتوسيع نطاقهامستو  رجال األعمال ليس فقط من خ ل الندواتا بل برفع مستو  ا

 
الية االتصال بين إسكوا والقطاع الخافا وعما إذا كان ذلك عن طريق الحكومة أو الوزارة  (ت) 

 المعنية؛ 
 
 ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات خاصة بموضوعات التجارة العالمية؛ (د) 
 
 () تضرورة قيام إسكوا ببناء القدرات في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية لمختلف الفئا. 

 
وأوضحت األمانة التنفيذية إلسكوا النقطة المتعلقة برفع مستو  الوعي حاول النظاام التجااري العاالميا - 21

أن إسكوا بادرت الى ذلك من خ ل اإلعدادا سابقا ا للماختمر الاوزاري  فذكرتوقضايا منظمة التجارة العالميةا 
إلعادادا حاليااا للماختمر الاوزاري الخاامس الاذي سايعقد الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحةا وا

 .2003سبتمبر /في المكسيك في أيلول
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كمااا رحباات األمانااة التنفيذيااة بالمقترحااات الخاصااة بتاادريب القضاااة واإلع ميااين فااي الاادول األعضاااءا - 21
 .وأشارت الى عزم إسكوا على القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة

 
 4002-4002ويات برنامج العمل لفترة السنتين ن أولأمقترحات بش  -جيم

 في مجال تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية

 (من جدول األعمال 7البند )
 

مت األمانة التنفيذية هذا البند استنادا  إلى الوثيقة - 26 ا فاستعرضت برنامج E/ESCWA/GRID/2003/IG.1/6قدب
 . في مجال تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية 2001-2001العمل واألولويات لفترة السنتين 

 
 : ثناء المناقشةأوأثيرت النقاط التالية - 27

 
ضرورة التركيز على بناء القدرات المخسسية في الدول األعضاءا وذلك من خ ل برنامج عمال  (أ) 

 برنااااامجا وإبااااداء اآلراء ا وإعطاااااء الاااادول فتاااارة زمنيااااة لمراجعااااة ال2001-2001إسااااكوا لفتاااارة الساااانتين 
 إلسكوا؛بشأنه لألمانة التنفيذية 

 
وفض النزاعاتا وكيفياة  المنشأقليميا وضرورة مراعاة موضوعات قواعد موضوع التكامل اإل (ب) 

 .ةلاتخاذ القرارات ذات الص

 
ت األمانة التنفيذية على ما طرحا فأشارت الى أن إسكوا تركز على تقديم المساعدات ال- 21 فنية وبناء ثم ردب

جتماعاااتا ريةا وعقااد الاادورات التدريبيااة واالالقاادرات فااي الاادول األعضاااء ماان خاا ل تقااديم الخاادمات االستشااا
ا وموافااة 2001-2001ويمكن للدول األعضاء مراجعة البرنامج المقترح لفترة السانتين .  وإنشاء قاعدة بيانات

ذلك أشارت األمانة التنفيذية إلاى وجاود تعااون وتنسايق ك.  األمانة التنفيذية بأية مقترحات بأقصى سرعة ممكنة
 . بين إسكوا واالتحاد العام لبرف التجارة والصناعة والزراعة للب د العربية

 
 قتصادية اعتماد تقرير اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة اال  -دال

 عن دورتها الثالثة في بلدان منطقة إسكوا
 (من جدول األعمال 1البند )

 
اعتمدت اللجنة الفنية المعنياة بتحريار التجاارة الخارجياة والعولماة االقتصاادية فاي بلادان منطقاة إساكوا - 22

 .التقرير المقدم عن دورتها الثالثة
 
 

 
 

 التوصيات  -ثالثاا 
 

 :خلصت مناقشات اللجنة إلى التوصيات التالية- 30
 

  عملهااااا لفتاااارة الساااانتينريبيااااة التاليااااة فااااي برنااااامج إدرات األنشااااطة التددعااااوة إسااااكوا الااااى  (1) 
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 :المنظمات اإلقليمية والدوليةمع التعاون بوذلك  ا2001-2001
 
 ؛الدول األعضاء على قضايا منظمة التجارة العالميةفي  المسخولين اإلع ميينتدريب - أ  
 
 على أن يشمل ذلك االميةتهيئة قطاع القضاء للتعامل مع القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة الع- ب  

  ؛وتدريب المحامين اتدريب القضاة ومعاونيهم
 
 ؛هتمام بتدريب المدربيناال- ت  
 
ساتخدام تقنياة اإتاحة المجال للمشاركة الفاعلاة والواساعة لجمياع الادول األعضااء مان خا ل - د  

 .االئتمار الفيديوي
 
العااام والخاااف لاادعم وتعزيااز عمليااات التأكيااد علااى أهميااة تشااكيل لجااان وطنيااة ماان القطاااعين  (2) 

علاى أن تسااهم إساكوا والادول األعضااء ذات الخبارة بتقاديم  االتفاوض حول القطاعات المختلفاة
 ؛الخدمات الفنية لبناء القدرات المخسسية في هذا المجال

 
لمياة المفاوضات الجارية فاي منظماة التجاارة العا التي تشهدهامتابعة التطورات الى إسكوا دعوة  (3) 

 ؛الى اللبة العربية ة الوثائقبعد ترجم بانتظاما بهااوإع م الدول األعضاء 
 
  ؛شبكة اإلنترنت فيجتماعات على موقعها شر الدراسات ونتائج االا الى نإسكودعوة  (1) 
 
تصال في الادول األعضااء خاصاة بهاذه اللجناة وعلاى مساتو  االتأكيد على ضرورة تحديد نقاط  (1) 

 ؛متخصف
 
 واألولوياتموافاة إسكوا بمقترحات الدول األعضاء المتعلقة ببرنامج العمل ضرورة التأكيد على  (6) 

وذلاك فاي موعاد  في مجال التجارة الخارجية والعولماة االقتصااديةا 2001-2001 لفترة السنتين
 ؛2003مارس /اذار 20أقصاه 

 
 رها حول األنشطة المختلفة التي تنفذهاموافاة إسكوا بآرائها ووجهة نظالى الدول األعضاء دعوة  (7) 

 إسكوا على هذا الصعيد؛
 
الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلادان منطقاة عقد دورات اللجنة  (1) 

 .سنتينكل بدال  من إسكوا سنويا  
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 المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 الدول األعضاء  -ألف
 

 هاشمية المملكة األردنية ال
 

 السيد تيسير الصمادي
 مدير مديرية السياسات والدراسات 

 وزارة التخطيط
 

 السيد ماجد حموده 
 مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية 

 التجارة وزارة الصناعة و
 

 مملكة البحرين
 

 السيدة إيمان الدوسري
  أولىاختصاصية معلومات 

 رة الع قات التجارية الخارجيةاإد
 ة التجارةوزار

 
 جمهورية العراق

 
 السيد ص ح كريم محمد الدليمي

 سكرتير ثان  
 سفارة جمهورية العراق لد  سلطنة ُعمان

 
 مانسلطنة عُ 

 
 السيد علي بن مسعود السنيدي 

 وكيل 
 وزارة التجارة والصناعة

 
 السيد الفاضل مدرك بن كاظم الموسوي 

 مدير عام التجارة باإلنابة 
 صناعةوزارة التجارة وال

 
 السيد جابر بن مرهون فليفل

 مدير دائرة المنظمات
 وزارة التجارة والصناعة

 
 السيد محمد علي بن سعيد بن عبد هللا 

 مدير عام السياحة
 وزارة التجارة والصناعة 

 
 

 السيد أحمد بن صالس بن عبد هللا المولي
 مدير عام

 واالتصاالتوزارة النقل 
 

 وانيالسيد علي بن حسن بن علي العبد
 مستشار الوزير لتخطيط القو  العاملة 

 وزارة القو  العاملة
 

 السيد أكرم حسن المرزع 
 مدير عام 

 المديرية العامة للتجارة والصناعة
 

 السيد عبد هللا بن جمعة السبكي
 مدير إدارة شخون مجلس التعاون 

 وزارة التجارة والصناعة
 

 السيدة فاطمة بنت عمر الحكماني 
 نظمات والع قات الدوليةمدير عام الم

 وزارة النفط والباز
 

 السيد علي بن حمدان الرئيسي
 مدير أول

 مانيالبنك المركزي العُ 
 

 السيد سعيد بن جمعة بن خميس الشيادي
 دائرة البحوأ والدراسات مدير

 اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة
 وزارة التجارة والصناعة

 

 نالسيدة بتول بنت الحات جعفر سليما
 مدير دائرة

 وزارة الصحة
 

 السيدة سمر سليمان الوهيبي 
 باحثة اقتصادية 

 وزارة االقتصاد الوطني
 

 السيد نعيم بن سالم بن محمد المشرفي 
 مخطط بيئي 

 المديرية العامة للشخون البيئية
 وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه
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 (تابع) مانسلطنة عُ 
 

 هللا بن سليمان اليعربي  السيد سليمان بن عبد
 اختصاصي إع م

 دائرة المنظمات والع قات الدولية
 وزارة النفط والباز

 
 السيد جميل بن علي سلطان

 نائب رئيس 
 غرفة تجارة وصناعة عمان

 
 السيد يوسف يعقوب الحارثي
 غرفة تجارة وصناعة عمان

 
 دولة قطر

 
 السيد أحمد صالس المهندي 

 ولية رئيس قسم الع قات الد
 والتجارة االقتصادوزارة 

 
 السيد راشد محمد جابر البريدي 

 اقتصادي باحأ 
  االقتصاديةإدارة الشخون 

 والتجارة االقتصادوزارة 
 

 دولة الكويت
 

 السيد إسحاق عبد الكريم 
 مدير إدارة التعاون االقتصادي الدولي

 وزارة المالية
 الكويت 

 
 السيدة إلطاف إبراهيم العلي 

 قسم تجارة الخدمات والمنظمات التجاريةرئيس 
 وزارة التجارة والصناعة

 السيدة إيمان إبراهيم الحداد
 اقتصاديةباحثة 

 وزارة المالية 
 

 السيدة هند بو حمرا
 باحثة اقتصادية 
 وزارة المالية 

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة منى عدنان التنير

 سكرتير أول 
 ماناللبنانية لد  سلطنة عُ الجمهورية سفارة 

 
 جمهورية مصر العربية

 
 السيد مجدي سويلم راضي

 وزير مفوض بوزارة الخارجية
 مدير الع قات االقتصادية الدولية

 وزارة الخارجية
 

 السيد أيمن هاشم 
 رئيس 

 المكتب التجاري لمصر في سلطنة عمان
 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد هشام شرف عبد هللا
 عاون الدولي وكيل وزارة التخطيط والتنمية للت

 وزارة التخطيط والتنمية
 
 
 
 

 
 منظمات دولية  -باء

 
 منظمة التجارة العالمية 

 
 تسالسيد مارتين سمي

 مستشار
 شعبة التعاون الفني

 سويسرا-جنيف
 

 

 

 
 


