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 تقريـر
 

 اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية
 في بلدان منطقة اإلسكوا عن دورتها الرابعة

 5002مارس /آذار 8-7بيروت، 

 

 موجـز

 
عقدت اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسكووا  

 .5002مارس /آذار 8و 7دورتها الرابعة في بيت األمم المتحدة، بيروت، يومي 
 
وتضككمن جككدوم لعمككام دككذ  الككدورة عككدة مواضككيإ ذات لولويككة،  ضككافة  لكك  مناق ككة عامككة حككوم  

تطكور المفاوضكات ( ل: )ورات التي  هددا مجام تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية ومنهاالتط
( ب)؛ 5002يوليكو /منذ المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية حت  التوصم  ل  صفقة تمكوز

صكككفقة "لككك  اآلثكككار المتوقعكككة ( ج)؛ "5002يوليكككو /صكككفقة تمكككوز"المفاوضكككات الحاليكككة علككك  موضكككوعات 
المواضيإ ذات األولويكة ( د)عل  البلدان النامية مإ   ارة خاصة  ل  البلدان العربية؛ " 5002يوليو /تموز

للبلككدان العربيككة فككي مجككام تحريككر التجككارة الخارجيككة والعولمككة االقتصككادية، وال سككيما القضككايا الخاصككة 
لزراعيكككة، والقضكككايا الخاصكككة بتجكككارة بالزراعكككة، والقضكككايا الخاصكككة بالنفكككاذ  لككك  األسكككوا  للسكككلإ  يكككر ا

المنسوجات، والقضكايا الخاصكة بتسكهيم التجكارة، والقضكايا الخاصكة بتجكارة الخكدمات، والقضكايا الخاصكة 
 .بحقو  الملوية الفورية

 
و مم جدوم األعمام ليضاً بنوداً تتعل  بمتابعة تنفيكذ توصكيات الكدورة الثالثكة للجنكة، وبحكد التقكدم  

األن كطة المتعلقكة بتحريكر التجكارة الخارجيكة والعولمكة االقتصكادية بكين الكدورتين الثالثكة المحرز في تنفيكذ 
والرابعة للجنة، واستعراض األن طة التي جرى تنفيذدا في  طار الخدمات االست ارية والتعاون الفني فكي 

 .منطقة اإلسووا
 
ناق ككات واإلجككرااات التككي ويتضككمن دككذا التقريككر عرضككاً مقتضككباً ألدككم النقككاط التككي لثيككرت فككي الم 

 .لوصت اللجنة باتخاذدا ب أن وم بند من بنود جدوم األعمام
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 مقدمة
 
عقدت اللجنة الفنية المعنيكة بتحريكر التجكارة الخارجيكة والعولمكة االقتصكادية فكي بلكدان منطقكة اإلسكووا - 1

، ب أن  ن اا لجنة فنية لالدتمام بقضايا 1997مايو /ليار 7المؤرخ ( 19-د) 512ابعة، عمالً بالقرار دورتها الر
تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلكدان منطقكة اإلسكووا، وتنفيكذاً للتوصكيات التكي صكدرت عكن 

، ولقرتهكا اإلسكووا فكي دورتهكا 5003 فبرايكر/ باط 52و 52اللجنة في دورتها الثالثة المعقودة في مسقط يومي 
 .5003لبريم /نيسان 17و 12الثانية والع رين المعقودة في بيروت خالم الفترة من 

 
.  ويبرز دذا التقرير لدم ما دار في المناق ات حوم وم بند من بنود جدوم األعمام دون ذور التفاصكيم- 5

 .5002مارس /آذار 8وقد اعتمدته اللجنة في جلستها الختامية المعقودة في 
 

 التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية   -أوالا 
 والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسكوا في دورتها الرابعة

 
 التوصيات الموجهة إلى الحكومات  -ألف

 
االقتصادية في بلدان منطقة اإلسووا في اتخذت اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة - 3

 : ختام دورتها الرابعة التوصيات التالية
 
دعوة الدوم األعضاا  ل  موافاة اإلسووا دورياً بالتطورات المتعلقة بتنفيذ التوصيات وما يسكتجد  (ل) 

 دولياً؛لديها من تعديالت عل  صعيد الت ريعات ذات الصلة بتسهيم اندماج بلدان اإلسووا  قليمياً و

 
التأويد عل  ضرورة تحديكد نقكاط اتصكام خاصكة باللجنكة الفنيكة فكي الكدوم األعضكاا توكون علك  (ب) 

 مستوى متخصص و عالم األمانة التنفيذية لإلسووا بذلك؛

  

 دعكككوة الحوومكككات  لككك  دراسكككة األن كككطة المقترحكككة فكككي برنكككامج عمكككم اإلسكككووا لفتكككرة السكككنتين  (ج) 
الخارجية والعولمة االقتصادية وموافاة اإلسووا بموافقتها لو  بكداا المالحظكات  في مجام التجارة 5001-5007

 ؛5002مارس /آذار 31لقصا   عليها، وذلك في موعد
 
حد الدوم األعضاا عل  التعاون مإ األمانة التنفيذية لإلسووا فكي تكأمين مكوارد  ضكافية لتمويكم  (د) 

 لن طة معينة ترى الدوم األعضاا لدمية فيها؛
 

 ()  الككدوم األعضككاا  لكك  متابعككة الدراسككات التككي تن ككردا اإلسككووا علكك  موقعهككا اإللوترونككي، دعككوة
 فيها؛ وتتناوم قضايا النظام التجاري المتعدد األطراف و بداا الرلي

 
األمانكة التنفيذيكة الت اور مإ وزارات لخرى ال ي كارك ممثلودكا فكي لعمكام اللجنكة حكوم اقتكراح  (و) 

، بعكد وذلك اعتباراً مكن الكدورة الخامسكة موضوع تمويم التنمية عل  جدوم لعمام اللجنة الفنية،لإلسووا  دراج 
   .لن حظي بموافقة الم اروين المبدئية

 



 

 

-2 -

 

 التوصيات الموجهة إلى اإلسكوا  -باء
 
 :وجهت اللجنة الفنية  ل  اإلسووا التوصيات التالية- 2
 
إلسووا بهكدف تنسكي  المواقكف التفاوضكية بكين الكدوم عقد اجتماعات دورية للدوم األعضاا في ا (ل) 

 العربية  زاا جولة مفاوضات الدوحة في حدود الموارد المتاحة؛
 

دعوة اإلسووا  ل  تضمين برنامج عملها الحالي،  ذا وان ذلك مموناً، ن كاطاً لتكدريب اإلعالميكين  (ب) 
المككؤتمر الككوزاري السككادس لمنظمككة التجككارة  علك  قضككايا النظككام التجككاري المتعككدد األطككراف، وذلككك قبككم انعقككاد

 ؛5002ديسمبر /العالمية في وانون األوم

 
دعوة اإلسووا  ل  مواصلة تحديد قائمة الجهكات المتلقيكة لمطبوعاتهكا التكي تتنكاوم مواضكيإ فكي  (ج) 

فككي مجككام التجككارة ومنظمككة التجككارة العالميككة، واالطككالع مككن الككدوم األعضككاا علكك  لسككماا الجهككات الرا بككة 
 الحصوم عل  دذ  المطبوعات؛

 
التأويكد علكك  اسكتمرار اإلسككووا فكي  عككداد دراسكات عككن قضكايا التجككارة العالميكة التككي تهكم الككدوم  (د) 

 .العربية، واالستمرار وذلك في تقديم المساعدة الفنية للدوم األعضاا في مجاالت مختلفة
 

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياا 
 

 مناقشة عامة   -ألف
 (من جدوم األعمام 2البند )

 
خصصككت اللجنككة الفنيككة بنككداً للمناق ككة العامككة، الحايككة منككه  تاحككة الفرصككة لمككن يككود مككن ممثلككي الككدوم - 2

األعضاا، إلبداا الرلي في مختلف المواضيإ ذات الصلة بجدوم لعمام الدورة، وذلكك بقصكد تبكادم المعلومكات 
 .والخبرات

 
بحد لبرز التطورات التي  هددا النظكام التجكاري العكالمي الجديكد، بهكدف وفي  طار دذا البند، تناوم ال- 1

 ثكراا المناق كات بككين الم كاروين والخبككراا مكن اإلسككووا حكوم العديكد مككن المواضكيإ المتعلقككة بالنظكام التجككاري 
يهكا ومكن لبكرز المحكاور التكي تروكزت عل.  العالمي المتعدد األطراف والمفاوضات في منظمكة التجكارة العالميكة

 :المناق ة العامة
 
لسباب ف م المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في وكانوون، الموسكيك،  (ل) 

، والتي تلخصت فكي عكدم االتفكا  بكين الكدوم علك  موضكوعات 5003سبتمبر /ليلوم 12 ل   10في الفترة من 
سككة، وال ككفافية فككي الم ككتريات الحووميككة، وتسككهيم التجككارة واالسككتثمار، والتجككارة وسياسككة المناف)سككنحافورة 
 يباإلضككافة  لكك  قضككية القطككن التكك، للزراعككة فككي الككدوم المتقدمككة يموضككوع تضككمين الككدعم المحلكك، و(التجككارة

 تككككتلخص فككككي طلككككب قككككدم مككككن لربككككإ دوم فككككي  ككككرب لفريقيككككا إلزالككككة الككككدعم المقككككدم للقطككككن، ثككككم تعككككويض 
المنافسككة فككي  ننخفككاض لسككعار القطككن عالميككاً وعجككزدم عككالة المككزارعين عككن الخسككائر التككي لحقككت بهككم نتيجكك

 ؛ األسوا  العالمية
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تطور المفاوضات فكي منظمكة التجكارة العالميكة منكذ المكؤتمر الكوزاري الخكامس لمنظمكة التجكارة  (ب) 
يوليو، /، والمفاوضات الحالية عل  موضوعات صفقة تموز5002يوليو /العالمية حت  التوصم  ل  صفقة تموز

فبعد ف م مؤتمر وانوون وتوقف المفاوضات، وانت دناك مبادرات من الواليات المتحكدة .  آلثار المتوقعة لهاوا
األمريوية واالتحاد األوروبي ومجموعة الع رين ومجموعة الكدوم المصكدرة للمنتجكات الزراعيكة ومجموعكات 

سكتئناف المفاوضكات علك  لن ، اتفك  علك  ا5002مكايو /وفكي ليكار.  لخرى، وذلك بحرض مواصلة المفاوضات
 يموككككككن اتخككككككاذ قككككككرارات ب ككككككأنها، وجككككككرى تحديككككككد مككككككا عككككككرف بحيككككككد توككككككون الموضككككككوعات قليلككككككة 

، 5002يوليكو /ووكان المقصكود منكه التوصكم  لك  نتكائج لهكذ  الموضكوعات فكي تمكوز".  يوليكو/صفقة تمكوز"ب  
 منظمككة التجككارة العالميككة  يوليككو، ون ككر عككن طريكك /وبالفعككم صككدر اإلطككار الجديككد للمفاوضككات فككي نهايككة تمككوز

يوليو موضوعات الزراعة والقطكن والنفكاذ /ويتناوم اإلطار الجديد في صفقة تموز.  5002ل سطس /آب 5في 
وتجري حالياً مفاوضات الستومام المعكادالت  .  ل  األسوا  للسلإ  ير الزراعية، والخدمات والتجارة والتنمية

وجرى .  5002يوليو /ويتوقإ لن تظهر نتائجها في تموز . لجمرويةالخاصة بتخفيض الدعم وتخفيض التعريفة ا

نقكا  بككين الم ككاروين وخبككراا اإلسككووا حككوم دكذ  التطككورات، وخاصككة الجزئيككة المتعلقككة بالمفاوضككات الحاليككة 
 لك  اللحكة العربيكة " يوليكو/صكفقة تمكوز"ول ارت األمانة التنفيذية  ل  لن اإلسووا قكد ترجمكت .  وويفية متابعتها

.  ون رتها عل  صفحتها عل   بوة اإلنترنت، ودي تعمم عل  المتابعة اليومية للمفاوضات وتحليلهكا ثكم ن كردا
المواد ذات الصلة  ل  اللحة العربية ون ردا عل  ووفي حام حدود تطور ملحوظ، سيصار  ل  ترجمة الوثائ  

 صفحة اإلسووا عل  اإلنترنت؛
 

، والتطكورات التكي حكدثت فيكه، 5000زراعكة منكذ عكام عرض  طار المفاوضكات فكي قضكايا ال (ج)
مروراً بجدوم لعمام الدوحة للتنمية، الذي تناوم تحديداً قضايا تخفيض الدعم المحلي الم و  للتجارة الزراعية، 
وتخفيض دعم الصادرات تمهيكداً إلزالتكه، وتخفكيض التعريفكة الجمرويكة لتحسكين النفكاذ  لك  األسكوا  للمنتجكات 

فالمفاوضكات .  لمصدرة من البلدان النامية، وتأويد المعاملة التفضيلية للبلدان النامية، والتنمية الريفيكةالزراعية ا
 ، وقكككككدمت دوم عديكككككدة مقترحكككككات ب كككككأن تخفكككككيض وكككككم 5005علككككك  الزراعكككككة جكككككرت فكككككي مطلكككككإ عكككككام 

ديككد لنمككاط ووككان مقككرراً لن يككتم الوصككوم  لكك  تح.  مككن الككدعم المحلككي ودعككم الصككادرات والتعريفككة الجمرويككة
ب أن حاً وقدم رئيس اللجنة الخاصة بالمفاوضات عل  الزراعة مقتر.  5003مارس /االلتزامات في لواخر آذار
ثكم جكاا ف كم مكؤتمر وكانوون  . حظ بإجماع الكدوم األعضكااي،  ال لنه لم 5003مارس /ويفية التخفيض في آذار

.  قكدمت  طكاراً جديكداً للمفاوضكات علك  الزراعكةيوليو، التكي /وتوقفت المفاوضات، ثم التوصم  ل  صفقة تموز
وفي دذا اإلطار تم التأويد عل  المعاملة الخاصة والتفضيلية للدوم النامية، وتحديكد اسكم المعادلكة التكي سكيجري 

 ال لن متحيرات ومعالم دكذ  المعادلكة لكم تحكدد بعكد  ،(Tiered Formula)من خاللها التخفيض، ودي معادلة طبقية 
 للمفاوضات؛ ودي موضوع

 
النفاذ  ل  األسوا  للسلإ  ير الزراعية، حيكد قكدم رئكيس وفكد جمهوريكة مصكر العربيكة عرضكاً  (د) 

لن اإل والية تومن في محددات المفاوضات وواليتها، و عطاا ضكمانات عاماً لهذا الموضوع وتطور ، فأوضح 
ي دكذا المجككام خكالم جولككة الدوحكة، مثككم بهكدف دفكإ البلككدان الناميكة  لكك  الموافقكة علكك  اسكتئناف المفاوضكات فكك

مراعككاة احتياجككات البلككدان الناميككة، ومبككدل االلتزامككات  يككر المتماثلككة بككين البلككدان المتقدمككة والبلككدان الناميككة، 
واستهداف التعريفات المرتفعة والقمم التعريفية، علماً بأن متوسط التعريفات في البلدان الناميكة لعلك  بوثيكر مكن 

يوليو بهذا ال أن، مإ توضيح استبعاد الكنهج /دان المتقدمة، وتطر  ليضاً  ل  عناصر صفقة تموزنظير  في البل
الخطي وترك تحديكد صكيحة المعادلكة للمفاوضكات،  لك  جانكب صكعوبة االتفكا  علك  نهكج لتنكاوم العوائك   يكر 

ميكة ووضكعية لقكم البلكدان التعريفية للتجارة، وتم توضكيح بعكض لوجكه المعاملكة الخاصكة والتمييزيكة للبلكدان النا
 نمواً؛ 
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 ()   يضاح اتجادات السو  العالمية لتجارة المنسوجات والمالبس وواقعها في البلكدان العربيكة، فهكذ 
لقواعكد النظكام التجكاري المتعكدد األطكراف بعكد لن وانكت قكد اسكتثنيت مكن  5002السلإ لخضعت في مطلإ عكام 

فتجارة .  1927في عام ( الحات)م ب أن التعريفات الجمروية والتجارة  طار تلك القواعد منذ تأسيس االتفا  العا
المنسوجات والمالبس خضعت لعدد من الترتيبات التجاريكة الدوليكة خكالم السكتينات والسكبعينات التكي لدت  لك  

اف باتفاقيككة األليكك"تسككوية التجككارة الدوليككة فيهككا وقيككام لنظمككة عسككيرة مككن القيككود الوميككة وككان آخردككا مككا يعككرف 
ودكذ  االتفاقيكة األخيكرة وانكت فكي الواقكإ اتفاقيكة انتقاليكة  . 1992التكي حومكت دكذ  التجكارة منكذ عكام " المتعددة

حيكد لزالكت  5002يناير /وانون الثاني 1إلدماج دذ  التجارة في قواعد المنظمة خالم ع ر سنوات انتهت في 
وبعكد اسكتعراض  . الناميكة المنتجكة لهكذ  السكلإالدوم المتقدمة الحصص الومية التي وانت تفرضكها علك  الكدوم 

الم كاوم والمعوقكات الحاليكة فكي السكو  العكالمي التكي تواجكه تجكارة المنسكوجات والمالبكس، تكم تقكديم عكدد مككن 
التوصيات للحوومات وال روات العربية التي مكن  كأنها زيكادة تنافسكية صكناعة المنسكوجات والمالبكس العربيكة 

 منافسكككككة المتعاظمكككككة علككككك  الصكككككعيد العكككككالمي وكككككان لدمهكككككا بالنسكككككبة  لككككك  ومسكككككاعدتها فكككككي مواجهكككككة ال
 عفاا اآلالت ومدخالت اإلنتكاج الخاصكة و قامكة ال كراوات االسكتراتيجية فكي اإلنتكاج والتسكوي  علك  المسكتوى 

 العالمي؛ 
 
اسكية  يضاح اإلطار العام التفا  الجوانب التجارية لحقو  الملوية الفورية، وخاصة المبكاد  األس (و) 

التي يقوم عليها والمعاملة الوطنيكة والدولكة األولك  بالرعايكة، باإلضكافة  لك  اسكتعراض المجكاالت التكي ي كملها 
.  ، والعالمكككات التجاريكككة والمؤ كككرات الجحرافيكككة، والرسكككوم والنمكككاذج الصكككناعيةالمؤلكككفاالتفكككا  مثكككم حقكككو  

والصككحة العامككة، وخصوصككاً الفقككرة  واسككتعرض الم ككاروون مضككمون  عككالن الدوحككة ب ككأن الملويككة الفوريككة
السادسككة منككه والمتعلقككة بككالتراخيص اإلجباريككة للككدواا بالنسككبة للككدوم التككي ال تملككك قككدرات تصككنيعية وافيككة، 

 5003ل سككطس /آب 30ومقترحككات الككدوم األعضككاا بخصككوص دككذ  الفقككرة وصككوالً  لكك  القككرار الصككادر فككي 
التطور الوحيد عل  صعيد المفاوضات في المرحلة التي سبقت  لتنفيذ الفقرة السادسة ووان والذي وضإ تصوراً 

وجكرى ليضكاً  يضكاح بعكض التطكورات المتعلقكة بالمفاوضكات حكوم آليكة نظكام تسكجيم متعكدد  . مؤتمر وانوون
األطككراف للمؤ ككرات الجحرافيككة و عطككاا نظككرة عامككة حككوم القككدرات التصككنيعية فككي مجككام الككدواا ألدككم الككدوم 

 والمنطقة العربية؛ المصنعة في العالم 
 
اسككتعراض الوضككإ الحككالي للمفاوضككات ذات الصككلة بتجككارة الخككدمات والتككي تتمحككور لوالً حككوم  (ز) 

التككي لككم تسككتومم فككي جولككة لورو ككواي، مثككم قضككايا الككدعم والم ككتريات الحووميككة، وثانيككاً النفككاذ  لكك  القواعككد 
فاوضككية األوليككة ودككي المملوككة األردنيككة األسككوا ، وفككي دككذا السككيا ، قككدمت ثككالد دوم عربيككة عروضككها الت

الها مية، ومملوة البحكرين، وجمهوريكة مصكر العربيكة، مكإ التنبيكه  لك  عالقكة الكدوم العربيكة فيمكا بينهكا نظكراً 
لوجككود مفاوضككات موازيككة، وذلككك لتجنككب التضككارب فككي التزامككات الككدوم العربيككة تجككا  بعضككها الككبعض فككي 

بأن مفاوضات الخدمات وتقديم العروض ال تسير بال وم المطلوب  ذا وان  دناك انطباع عام ولخيراً ، اإلطارين
 ؛ 5002يوليو /تموز ل  صفقة  من المفترض لن يوون دناك تقدم استناداً 

 
م التجكارة اعتبكاراً مكن المكؤتمر الكوزاري األوم لمنظمكة التجكارة ياستعراض خلفية موضوع تسه (ح) 

 ، حيككد طككرح ألوم مككرة ولصككبح لحككد الموضككوعات التككي 1991 عككام يسككنحافورة فكك يالعالميككة الككذي عقككد فكك
ي ار  ليها الحقاً بموضوعات سنحافورة، ثم لحظ  عالن الدوحة  جراا مفاوضات حوم تسكهيم التجكارة بإجمكاع 

وبسكبب ف كم المكؤتمر المكذوور، .  مريح من الدوم األعضكاا حكوم لسكاليب المفاوضكات خكالم مكؤتمر وكانوون
مقابككم  سككقاط  5002يوليككو /ارة بالموافقككة علكك  المفاوضككات ب ككأن صككفقة تمككوزحظككي موضككوع تسككهيم التجكك

موضوعات سكنحافورة األخكرى، ول كير ليضكاً  لك  لن لدكم القضكايا المرتبطكة حاليكاً بتسكهيم التجكارة تتمثكم فكي 
ت الر بكة فككي التوصكم  لكك  اتفككا  متعكدد األطككراف لو عكدم الر بككة فككي ذلكك، ولن االتفككا  العكام لتجككارة الخككدما
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لخضإ لتفادم تسوية المنازعات في المنطقة، ولخيراً لوضح لن دور الدوم العربية في دكذا اإلطكار محكدود جكداً 
 .عل  الر م من لدميته وخاصة بالنسبة لتنمية التجارة العربية البينية

 
 :ولثيرت النقاط التالية لثناا المناق ة- 7
 
 5002يوليكو /ي المفاوضكات علك  صكفقة تمكوز عراب الم اروين عن  عور عام بكبطا التقكدم فك (ل) 

 ولن العديد من القرارات الهامة ستؤجم  ل  المؤتمر الوزاري السادس في دونغ وونغ؛
 
 ضككككعف م ككككاروة الككككدوم العربيككككة فككككي جولككككة المفاوضككككات الحاليككككة بالمقارنككككة مككككإ م ككككاروة  (ب) 

المرحلة المقبلة تتطلب م كاروة لوبكر،  المجموعات الدولية األخرى وخاصة النامية، والمجموعة األفريقية، ولن
وخاصككة علكك  المسككتوى الفنككي، وضككرورة تعزيككز التنسككي  بككين الككدوم العربيككة حيككام القضككايا التفاوضككية ذات 

 االدتمام الم ترك؛
 
 موانيككة نجككاح جولككة المفاوضككات فككي  زالتككه مككدى وموضككوع دعككم الصككادرات الزراعيككة، لدميككة  (ج) 

اقف دوم منطقة اإلسووا  ل  دراسة انعواسات  زالة الكدعم سكواا علك   موانياتهكا نهائياً، وضرورة لن تستند مو
 التصديرية لم عل  فاتورة وارداتها الحذائية؛

 
قككرار مككراو  ب ككأن اآلثككار السككلبية المحتملككة لبرنككامج اإلصككالح علكك  الككدوم الناميككة المسككتوردة  (د) 

المواسكب تصنيف البلدان عل  لساس االستيراد للحكذاا و الصافية للحذاا، في وضإ بلدان منطقة اإلسووا، وويفية
 الممون الحصوم عليها نتيجة لذلك التصنيف؛

 
 ()  لدمية المفاوضات الجارية حوم صيغ التخفيض الجمروي عل  السلإ الزراعيكة و يكر الزراعيكة

بيه دوم المنطقة لتلك وتحديد المنتجات الخاصة لو الحساسة في  طار المعاملة الخاصة والتفضيلية، وضرورة تن
 المنتجات التي ستعف  من التخفيض، وخاصة التي توون ذات لدمية تصديرية لبلدان المنطقة؛

 
عدم  حراز تقدم ملموس في مفاوضكات السكلإ  يكر الزراعيكة، وخاصكة موضكوع  زالكة العوائك   (و) 

 زالة العوائ   يكر الجمرويكة  ير الجمروية، وخاصة في ويفية تناولها في المفاوضات، وضرورة اإلسراع في 
بككين الككدوم العربيككة فككي  طككار اتفككا  منطقككة التجككارة الحككرة العربيككة الوبككرى لتعظككيم  موانيككات التوامككم اإلقليمككي 

 العربي؛
 
 2القضايا الرئيسية التي تدور حولها المفاوضكات، علك  صكعيد تسكهيم التجكارة، وخاصكة المكواد  (ز) 
ف الماليككة التككي سككتترتب علكك   عككادة الهيولككة فككي المرافكك  واإلجككرااات والولكك 1992مككن اتفككا  الحككات  10و 8و

 الجمروية وحجم المساعدات المالية والفنية التي من الممون لن تقدم للبلدان النامية؛
 
المفاوضككات التككي تجككرى فككي  طككار حقككو  الملويككة الفوريككة، حككوم المؤ ككرات الجحرافيككة ونظككام  (ح) 

 .مجلس الجوانب التجارية لحقو  الملوية الفورية في منظمة التجارة العالمية التسجيم المتعدد األطراف في ظم
 

 عرض ما تم تنفيذه في مجال تحرير التجارة الخارجية  -باء
 والعولمة االقتصادية منذ الدورة الثالثة للجنة 

 (من جدوم األعمام 1البند )
 
 . ضمن ثالثة لجزاانظرت اللجنة الفنية في دذا البند استناداً  ل  وثيقة تت- 8
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 متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية  -1
 والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسووا

 
، E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3(Part I)نظكككرت اللجنكككة الفنيكككة فكككي دكككذا الجكككزا اسكككتناداً  لككك  الوثيقكككة - 9

ي اضطلعت بها اإلسووا بالتعاون مإ المنظمات الدولية المعنية تنفيكذاً لتوصكيات اللجنكة فاستعرضت األن طة الت
 . الفنية في دورتها الثالثة

 
 التقدم المحرز في تنفيذ األن طة المدرجة في الميزانية االعتيادية واألن طة الممولة   -5

 5002-5002من خارج الميزانية لفترة السنتين 
 

، E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3(Part II)نيكككة فكككي دكككذا الجكككزا اسكككتناداً  لككك  الوثيقكككة نظكككرت اللجنكككة الف- 10

فاستعرضككت التقككدم المحككرز فككي تنفيككذ األن ككطة المدرجككة فككي الميزانيككة العاديككة واألن ككطة الممولككة مككن خككارج 
 . 5002-5002الميزانية لفترة السنتين 

 
 الخدمات االست ارية والتعاون الفني  -3

 
، E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3(Part III)نككة الفنيككة فككي دككذا الجككزا اسككتناداً  لكك  الوثيقككة نظككرت اللج- 11

فاستعرضت البرامج التدريبية، والمهام االست ارية التي لنجزت بناًا عل  طلب الجهات الحوومية لعدد من دوم 
 .المنطقة، وما لعد من ورقات عمم ودراسات

 
 :اق ةولثيرت النقاط التالية لثناا المن- 15
 
 قكككدمت وفكككود وكككم مكككن مملوكككة البحكككرين وجمهوريكككة العكككرا  والجمهوريكككة اللبنانيكككة وجمهوريكككة  (ل) 

مصككر العربيككة والمملوككة العربيككة السككعودية  فككادة بقيككام الككوزارات المعنيككة بت ككويم لجككان وطنيككة مهمتهككا متابعككة 
اً لتوصية اللجنكة الفنيكة فكي دورتهكا المفاوضات التجارية المتعددة األطراف والت ريعات ذات الصلة، وذلك تنفيذ

 الثالثة ب أن  ن اا تلك اللجان؛

 
دور اإلسككووا فككي  عككداد الككدوم العربيككة للمككؤتمر الككوزاري السككادس لمنظمككة التجككارة العالميككة فككي  (ب) 

دونغ وونغ من خالم تنظيم مؤتمر وزاري عربي، حيد طلب الم اروون لن تروز اإلسووا عل  تقكديم تقكارير 
ضمن توصكيات محكددة ب كأن المفاوضكات وذلكك نظكراً لعكدم تقكدم المفاوضكات علك  معظكم المحكاور منكذ فنية تت

 مؤتمر وانوون؛ 

 
 األن كككطة التكككي تقكككوم بهكككا اإلسكككووا والمنظمكككات الدوليكككة األخكككرى فكككي مجكككام بنكككاا القكككدرات فكككي  (ج) 

لجمكإ عكدد مكن الوفكود علك  قضايا منظمة التجارة العالمية وضكمان عكدم االزدواجيكة بكين تلكك األن كطة، حيكد 
لدمية دور اإلسووا في دذا المجام المتالوهكا الميكزة النسكبية لعالقتهكا بكدوم المنطقكة وموقعهكا واسكتخدامها للحكة 

 رسمية في منظمة التجارة العالمية؛ لم تعتمد بعد ولحةالعربية التي 

 
وا علك  األن كطة التكي تقكوم تعبير الوفكود الم كاروة فكي دورة اللجنكة عكن ال كور والتقكدير لإلسكو (د) 

بتنفيذدا في مجكام بنكاا القكدرات فكي قضكايا النظكام التجكاري المتعكدد األطكراف، وخاصكة مبادرتهكا  لك  ترجمكة 
 .الوثائ  الهامة  ل  اللحة العربية ووضعها في متناوم الدوم األعضاا
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 5007-5002مقترحات بشأن أولويات برنامج العمل لفترة السنتين   -جيم
 ل تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصاديةفي مجا

 (من جدوم األعمام 8البند )
 

، فاستعرضككت E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/4نظككرت اللجنككة الفنيككة فككي دككذا البنككد اسككتناداً  لكك  الوثيقككة - 13
 . تصاديةفي مجام تحرير التجارة الخارجية والعولمة االق 5007-5001برنامج العمم واألولويات لفترة السنتين 

 
 : ولثيرت النقاط التالية لثناا المناق ة- 12
 
طلب ممثلو عدد من الدوم األعضاا زيادة المساعدات الفنية المقدمة من اإلسووا للدوم األعضاا  (ل) 

في مجام تسهيم التجارة، حيد لوضحت األمانة التنفيذية لن دناك م روعاً وبيراً في مجام تسهيم التجارة ودو 
 ك مإ اللجان اإلقليمية األخرى التابعة لألمم المتحدة؛م روع م تر

 
مسككادمة تجككارة الخككدمات فككي االقتصككادات العربيككة وضككرورة لن يتضككمن برنككامج العمككم المقبككم  (ب) 

لإلسككووا لن ككطة ذات صككلة بتطككوير القككدرات التفاوضككية لككدوم منطقككة اإلسككووا وعقككد اجتماعككات خبككراا حككوم 
 قطاعات خدمات معينة؛

 
ة األمانة التنفيذية الوفكود الم كاروة  لك   عطكاا مكوافقتهم علك  برنكامج العمكم لفتكرة السكنتين دعو (ج) 

للت اور مإ الحوومات و بالغ اإلسووا  5002مارس /، فطلبت الوفود منحها مهلة حت  نهاية آذار5001-5007
 . الحقاً 

 
 زمان ومكان عقد الدورة الخامسة للجنة  -دال

 
ن وموان الدورة المقبلة، اتفقت الوفود الم اروة عل  عقد الدورة الخامسة للجنة في بعد التداوم في زما- 12

 .5001بيروت في الربإ األخير من عام 
 

 ما يستجد من أعمال  -هاء
 

اقترحت األمانة التنفيذية لإلسووا عل  الوفود الم كاروة  دراج موضكوع توافك  آراا مكونتيري الصكادر - 11
.  ، عل  جدوم لعمام اللجنة الفنية اعتباراً مكن دورتهكا المقبلكة5005يم التنمية في عام عن المؤتمر الدولي لتمو

 وطلبكككت الوفكككود الم كككاروة  مهالهكككا بعكككض الوقكككت لمناق كككة دكككذ  المسكككألة مكككإ الجهكككات المعنيكككة، والتنسكككي  
دوم األعضكاا  لك  واتف  عل   مهام الك.  لمالية واالقتصاد، والبنوك المروزيةعدد من الوزارات المعنية، وا مإ

 .إلبداا آرائها 5002مارس /نهاية  هر آذار
 

 اعتماد تقرير اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة   -ثالثاا 
 االقتصادية في بلدان منطقة اإلسكوا عن دورتها الرابعة

 (من جدوم األعمام 11البند )
 

لتجارة الخارجية والعولمكة االقتصكادية فكي بلكدان منطقكة اإلسكووا اعتمدت اللجنة الفنية المعنية بتحرير ا- 17
 م كككروع التقريكككر المقكككدم عكككن دورتهكككا الرابعكككة فكككي  5002مكككارس /آذار 8فكككي الجلسكككة الختاميكككة المنعقكككدة فكككي 

 .E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/L.5الوثيقة 

 تنظيم أعمال الدورة  -رابعاا 
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 مكان الدورة وتاريخ انعقادها   -ألف

 
قكدت الكدورة الرابعككة للجنكة الفنيككة المعنيكة بتحريككر التجكارة الخارجيككة والعولمكة االقتصككادية فكي بلككدان ع  - 18

 .5002مارس /آذار 8و 7منطقة اإلسووا في بيت األمم المتحدة، بيروت، يومي 

 
 االفتتاح  -باء

 
ت، ممثكم سكلطنة للق  السيد سكعيد بكن حكارد البرا كدي، القكائم بأعمكام سكفارة سكلطنة عمكان فكي بيكرو- 19

مان في الجمهورية اللبنانية، ولمة فرحب بالم اروين، ودعادم  لك  الوقكوف دقيقكة صكمت حكداداً علك  روح .  ع 
ثكم لعطك  الولمكة للسكيدة ذوكاا .  ال هيد السيد رفي  الحريري، رئكيس الكوزراا األسكب  فكي الجمهوريكة اللبنانيكة

وبعكد ذلكك لعطك  .  لتي قكدمت ولمكة األمكين التنفيكذي لإلسكوواالخالدي، رئيس  عبة العولمة والتوامم اإلقليمي ا
 .الولمة للسيد فادي موي، ممثم وزير االقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية

  
وللقت السيدة ذواا الخالدي، رئكيس  كعبة العولمكة والتوامكم اإلقليمكي فكي اإلسكووا، ولمكة السكيدة مرفكت - 50

وفي دذ  الولمة، رحبت األمين التنفيذي بجميإ الم كاروين الكذين .   ل  الدورة تالوي، األمين التنفيذي لإلسووا،
حضروا لمناق ة تطورات النظام التجاري العالمي الجديد التي تحمم في طياتها العديكد مكن القضكايا االقتصكادية 

مدرجكة علك  جكدوم لعمكام وبينكت لن البنكود ال.  المتأثرة بنواٍح سياسية، وتحدد تأثيراً بالحاً عل  بلدان اإلسووا
الدورة الرابعة للجنة الفنية تتروز عل  بحد تطورات المفاوضات في منظمة التجكارة العالميكة حكوم المواضكيإ 
.  المختلفكككة المدرجكككة علككك  جكككدوم لعمكككام الدوحكككة للتنميكككة، وخاصكككة القضكككايا ذات األدميكككة للبلكككدان العربيكككة

.  سككووا فككي دككذا المجككام منككذ انعقككاد الككدورة الثالثككة للجنككةواستعرضككت ليضككاً مككا تككم  نجككاز  فككي برنككامج عمككم اإل
ول ارت األمين التنفيذي  ل  لدم التطكورات الدوليكة ذات الصكلة بالمفاوضكات التجاريكة المتعكددة األطكراف منكذ 
 انعقاد الدورة الثالثة للجنة والتي تمثلت بف م المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، وجمود مسيرة

يوليككو التككي قامككت اإلسككووا بترجمتهككا /، تككاريخ التوصككم  لكك  صككفقة تمككوز5002يوليككو /المفاوضككات حتكك  تمككوز
 .ووضعها في متناوم الدوم األعضاا من خالم موقعها اإللوتروني

 
واستعرضت األمين التنفيذي وذلك األن طة التي قامت اإلسووا بتنفيذدا منذ انتهاا الكدورة الثالثكة والتكي - 51
فعاليكات  ياإلسكووا ثمكانففي المحكور األوم، عقكدت .  في مجام التدريبتها في عدد من المحاور األساسية لجمل

الفنيكة للتجكارة وحقكو  الملويكة الفوريكة وتجكارة عوائ  وكال ،تدريبية في عدد من قضايا النظكام التجكاري العكالمي
لمحككور وفككي ا . اص فككي الككدوم العربيككةولفائككدة لفككراد القطككاعين العككام والخكك ،الخككدمات ونظككام فككض المنازعككات

عقكد لربعكة اجتماعكات للخبكراا تناولكت التطكورات فكي مجكام حقكو  الملويكة ن كاط اإلسكووا علك  تروز  ،الثاني
فكي المحكور الثالكد، عقكدت و . الفورية والتجارة اإللوترونية وتنافسية الصادرات ومتابعة نتائج مكؤتمر وكانوون

تكدارس لإلعكداد الكدوم العربيكة لمكؤتمر وكانوون سكبقه اجتمكاع خبكراا تحضكيري  اً عربي اً وزاري اً اإلسووا مؤتمر
تمثم ن اط اإلسووا  ،المحور الرابإوفي  . اإلسووا تمهيداً لهذا الحددلعدتها ورقة  51األورا  البحثية وعدددا 

لربإ دراسات في فقد لعدت  ،متعدد األطرافالعداد الدراسات المتخصصة بقضايا النظام التجاري العالمي في  
م دذلك، تقوباإلضافة  ل   . منظمة التجارة العالمية ل  نضمام قضايا البيئة والزراعة والملوية الفورية وويفية اال

احتياجككات الككدوم األعضككاا  يراعككيلككذي المقبككم اضككمن البرنككامج  األعضككاادوم لككاإلسككووا خككدمات است ككارية ل
ولخيكراً تناولكت األمكين التنفيكذي م كاروة اإلسكووا  . نضمامال ل  ا المنضمة لمنظمة التجارة العالمية لو الساعية

 التكككككي عقكككككدت فكككككي البرازيكككككم  ؤتمر األمكككككم المتحكككككدة للتجكككككارة والتنميكككككةلمككككك ةالكككككدورة الحاديكككككة ع كككككرفكككككي 
 ورقككككة عمككككم حككككوم موضككككوع االتفاقيككككات الثنائيككككة باإلسككككووا  تسككككادمحيككككد و، 5002يونيككككو /فككككي حزيككككران

 .اإلقليمي والنظام المتعدد األطراف اممووانعواساتها عل  جهود الت
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وللقكك  السككيد فككادي موككي، مككدير عككام وزارة االقتصككاد والتجككارة ممثككم وزيككر االقتصككاد والتجككارة فككي - 55

فرحب بالم اروين في دذ  الدورة، وقدم ال ور لسلطنة عمان عل  رئاسكتها للكدورة .  الجمهورية اللبنانية، ولمة
لإلسووا عل  دوردا الهكام والكدائم فكي مسكاعدة الكدوم األعضكاا فكي تحقيك  التوامكم الثالثة للجنة الفنية بنجاح، و

االقتصادي فيما بينها، ودعمها من خالم التعريف بالقضايا الدولية ومدى تأثيردا علك  المنطقكة، والجهكود التكي 
تعكددا حكوم اتفاقكات تبذلها من خالم االجتماعات واللقااات وحلقات التدريب الدوريكة والموثفكة واألورا  التكي 

ولود السيد فكادي موكي علك  عكدد مكن الموضكوعات، فرحكب بن كر الدراسكات .  وقضايا منظمة التجارة العالمية
ونتائج االجتماعات عل  موقإ اإلسووا عل   بوة اإلنترنت وترجمة الوثائ   ل  اللحة العربيكة تنفيكذاً لتوصكيات 

صية الدورة الثالثة المتعلقة بتكدريب القضكاة واإلعالميكين والمكدربين وما لود عل  لدمية تنفيذ تو.  الدورة الثالثة
ولوكد وكذلك علك  ضكرورة اإلسكراع فكي  زالكة العوائك  .  في بلدان اإلسووا عل  قضايا متعلقة بالتجارة العالميكة

ي لمنطقكة الجمروية و ير الجمروية لتسهيم التبادم التجاري السلعي بكين الكدوم العربيكة واسكتومام التنفيكذ الفعلك
 .وتمن  النجاح ألعمام الدورة الرابعة للجنة الفنية.  التجارة الحرة العربية الوبرى

 
 الحضور  -جيم

 
المملوة األردنيكة :  ارك في الدورة ممثلون عن  حدى ع رة دولة من الدوم األعضاا في اإلسووا دي- 53

مكان، وفلسكطين، ودولكة الها مية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملوة البحرين، وجمهور ية العرا ، وسلطنة ع 
قطككر، ودولككة الوويككت، والجمهوريككة اللبنانيككة، وجمهوريككة مصككر العربيككة، والمملوككة العربيككة السككعودية واعتككذر 

وترد قائمة الم اروين في المرف  األوم لهكذا .  مندوب وم من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية
 . التقرير

 
 تخاب أعضاء المكتبان  -دال

 
مككن صككالحيات اللجنككة االقتصككادية واالجتماعيككة لحربككي آسككيا ونظامهككا الككداخلي بككأن  18المككادة تقضككي - 52
، المعموم به )*(بالعربيةتتول  الدوم األعضاا رئاسة الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب وحسب الترتيب األبجدي "

ضوا انعقاد الدورات الثالد السابقة للجنة خارج دولة المقر، لن وقد ارتأى الم اروون في ".  في األمم المتحدة
تسند رئاسة الدورة الرابعة للجنة  ل  رئيس وفد دولة المقر، عل  لن يليه في تولي رئاسة الدورة الخامسة ممثم 

.  اليككجمهورية مصر العربيكة باعتباردكا الدولكة التكي تلكي الجمهوريكة اللبنانيكة فكي الترتيكب األبجكدي ودوكذا دو
وتول  السيد فكادي موكي، ممثكم الجمهوريكة اللبنانيكة، رئاسكة الكدورة؛ والسكيد عمكرو رمضكان، ممثكم جمهوريكة 
مصر العربية، والسيد سكعيد بكن حكارد البرا كدي، ممثكم سكلطنة عمكان، منصكبي نيابكة الرئاسكة، عمكالً بالتقليكد 

قة نيابة الرئاسكة؛ واختيكر السكيد عبكدالوريم ناصكر المتبإ في لن يتول  ممثم دولة الرئاسة المقبلة والرئاسة الساب
 . الوحيدي، ممثم دولة اإلمارات العربية المتحدة، مقرراً 

 
 جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

 

                                                      
المملوككة األردنيككة الها ككمية، دولككة : ب األبجككدي باللحككة العربيككة دككي وككاآلتيقائمككة الككدوم األعضككاا فككي اإلسككووا حسككب الترتيكك  )*(

مان، فلسطين، دولة قطر، دولة الوويك ت، اإلمارات العربية المتحدة، مملوة البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العرا ، سلطنة ع 

 .سعودية، الجمهورية اليمنيةالجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملوة العربية ال
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اللجنة الفنية في الجلسة األول  جدوم لعمام دورتها الرابعة بصيحته المعدلكة الكواردة فكي الوثيقكة  لقرت- 52
E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/1 . وفيما يلي جدوم األعمام بصيحته المعدلة:  

 
 .افتتاح لعمام الدورة- 1 

 .انتخاب لعضاا الموتب- 5 

 . قرار جدوم األعمام- 3 

 .تنظيم األعمام المقترح- 2 

 
 :حوم التطورات في مجام تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية: مناق ة عامة- 2 
 
 ذ المكككؤتمر الكككوزراي الخكككامس لمنظمكككة التجكككارة العالميكككة حتككك  تطكككور المفاوضكككات منككك (ل)  

 ، اإلسووا؛5002يوليو /التوصم  ل  صفقة تموز
 
 ؛"5002يوليو /صفقة تموز"المفاوضات الحالية عل  موضوعات  (ب)  

 
 علكك  البلككدان الناميككة مككإ   ككارة خاصككة " 5002يوليككو /صككفقة تمككوز"اآلثككار المتوقعككة لكك   (ج)  

 ربية، ممثم مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ ل  البلدان الع

 
المواضككيإ ذات األولويككة للككدوم العربيككة فككي مجككام تحريككر التجككارة الخارجيككة والعولمككة  (د)  

 :االقتصادية
  

 القضايا الخاصة بالزراعة؛ (1)   
 القضايا الخاصة بالنفاذ  ل  األسوا  للسلإ  ير الزراعية؛ (5)   

 صة بتجارة المنسوجات؛القضايا الخا (3)   

 القضايا الخاصة بتسهيم التجارة؛ (2)   

 القضايا الخاصة بتجارة الخدمات؛ (2)   

 .القضايا الخاصة بحقو  الملوية الفورية (1)   
 
 عككرض مككا تككم تنفيككذ  فككي مجككام تحريككر التجككارة الخارجيككة منككذ الككدورة الثالثككة للجنككة المعنيككة - 1 

 :ولمة االقتصاديةبتحرير التجارة الخارجية والع

 
متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة  (ل)  

 االقتصادية في بلدان منطقة اإلسووا؛
 
التقدم المحرز في تنفيذ األن كطة المدرجكة فكي الميزانيكة االعتياديكة واألن كطة الممولكة مكن  (ب)  

 ؛5002-5002رة السنتين خارج الميزانية لفت
 .الخدمات االست ارية والتعاون الفني (ج)  
 
 .اإلعداد للمؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية: حلقة حوار- 7 
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 فكككي مجكككام تحريكككر  5007-5001مقترحكككات ب كككأن لولويكككات برنكككامج العمكككم لفتكككرة السكككنتين - 8 

 .التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية
 

 .زمان وموان عقد الدورة الخامسة- 9 
  
 .ما يستجد من لعمام- 10 
  
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة- 11 

 
وفكككي الجلسكككة ذاتهكككا وافقكككت اللجنكككة علككك  تنظكككيم األعمكككام المقتكككرح المعكككروض عليهكككا فكككي الوثيقكككة - 51

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/L.2بعد تعديله وف  جدوم األعمام ،. 
 

 ثائقالو  -واو
 

ترد في المرف  الثكاني لهكذا التقريكر الوثكائ  التكي ع رضكت علك  اللجنكة الفنيكة المعنيكة بتحريكر التجكارة - 57
 . الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسووا في دورتها الرابعة
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 المرف  األوم

 

 قائمة المشاركين

 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 ية الها ميةالمملوة األردن
 

 السيد محمد لمين الخراب ة
 مست ار ثقافي

 سفارة المملوة األردنية الها مية
 لدى الجمهورية اللبنانية  
 

 السيد محمد الدديمات
 مساعد المست ار الثقافي

 سفارة المملوة األردنية الها مية
 لدى الجمهورية اللبنانية  
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ريم ناصر الوحيديالسيد عبد الو
 رئيس االتصام الدولي واالتفاقيات 
 وزارة الزراعة والثروة السموية

 وزارة الزراعة
 

 السيد ماجد زوريا رمضان
 مست ار في موتب التخطيط

 وزارة الزراعة والثروة السموية
 وزارة الزراعة

 
 مملوة البحرين

 
 السيدة ايمان احمد الدوسري

 دوليةرئيس قسم المنظمات التجارية ال
 وزارة الصناعة والتجارة

  دارة العالقات التجارية الخارجية
 

 ال يخ حمد بن سلمان آم خليفة
 اقتصادي لوم

 قسم المنظمات التجارية الدولية
  دارة العالقات التجارية الخارجية 

 وزارة الصناعة والتجارة
 

 السيد جمام داود سلمان
 مدير  دارة المطبوعات والن ر

 وزارة اإلعالم
 مهورية العرا ج

 
 السيد باتإ خليفة دالم

 خبير في وزارة التخطيط
 وزارة التخطيط

 
 السيد وميض محمود حسين
 موظف في وزارة التجارة

 وزارة التجارة
 

مان  سلطنة ع 
 

 السيد سعيد بن حارد البرا دي
 القائم باألعمام

 سفارة سلطنة عمان لدى الجمهورية اللبنانية
 

 فلسطين
 

 السيد رلفت ريان
 مسؤوم ملف المنظمات الدولية

 وزارة االقتصاد الوطني
 

 دولة قطر
 

 السيد لحمد سالم الهاجري
 مسؤوم الوثائ  والمستندات
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 دولة الوويت

 
 السيد عبد اللطيف الهندام

 مراقب
 وزارة التجارة والصناعة

 
 السيد ناصر البحلي

 وفد الوويت الدائم لدى األمم المتحدة
 جنيف، سويسرا

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد فادي موي

 مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة
 وزارة االقتصاد والتجارة

 (تابإ) الجمهورية اللبنانية
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 السيد مالك عاصي

 رئيس دائرة التجارة الخارجية
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيدة لما عويجان

 رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية
 زارة االقتصاد والتجارةو
 

 السيدة سهير ندي
 رئيس وحدة االتفاقات متعددة األطراف

 خبيرة في الملوية الفورية 
 وزارة االقتصاد والتجارة

 

 السيدة ليندا فهمي قاسم
  ختصاصي قانوني في ال ؤون التجارية

 وزارة االقتصاد والتجارة
 

 السيدة محاسن بهيج رحام
 يةالتجارة الخارج/مساعد باحد

 وزارة االقتصاد والتجارة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد عمرو رمضان
 مدير  ؤون العالقات االقتصادية الدولية -مست ار 

 وزارة الخارجية المصرية
 

 السيد وليد النزدي
 وويم وزارة

 رئيس اإلدارة المروزية لمنظمة التجارة العالمية
 لخارجية والصناعةوزارة التجارة ا

 
 السيد مصطف  السباعي

 اخصائي سياسات تجارية دولية 
 اإلدارة المروزية لمنظمة التجارة العالمية

 
 المملوة العربية السعودية

 
 السيد مساعد بن محمد الع يوي
 مدير عام  دارة المنظمات الدولية

 وزارة التجارة والصناعة

 

 

 مستشارون  -باء
 

 السيد ل رف عز الدين
 مست ار تجاري

 رئيس الموتب التجاري 
 سفارة جمهورية مصر العربية

 لدى الجمهورية اللبنانية  
 

 السيد نزية النجاري
 قنصم جمهورية مصر العربية
 سفارة جمهورية مصر العربية

 لدى الجمهورية اللبنانية  
 

 السيدة نادد النعماني
 باحثة اقتصادية

 والزراعة االتحاد العام لحرف التجارة والصناعة
 للبالد العربية  

 بيروت

 السيد ريان القوتلي
 محامي

 نقابة المحامين
 بيروت

 

 السيد محمد علي حسن
 محامي

 نقابة المحامين
 
 
 
 
 
 

 ت



E/ESCWA/23/9 
Arabic 

Page  

-11 -
 

 

16 

 المرف  الثاني
 

 قائمة الوثائق
 

 العنوان الرمز

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/1 جدوم األعمام 

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/1/Add.1 م المؤقت الم روحجدوم األعما 

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/2 تنظيم األعمام المقترح 

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3  عكككرض مكككا تكككم تنفيكككذ  فكككي مجكككام تحريكككر التجكككارة الخارجيكككة
والعولمككة االقتصككادية منككذ الككدورة الثالثككة للجنككة الفنيككة المعنيككة 
بتحريكككر التجكككارة الخارجيكككة والعولمكككة االقتصكككادية فكككي بلكككدان 

 ة اإلسووامنطق

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3(Part I)  متابعكككة تنفيكككذ توصكككيات الكككدورة الثالثكككة للجنكككة الفنيكككة المعنيكككة
بتحريكككر التجكككارة الخارجيكككة والعولمكككة االقتصكككادية فكككي بلكككدان 

 منطقة اإلسووا

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3(Part II) التقككدم المحككرز فككي تنفيككذ األن ككطة المتعلقككة بتحريككر التجككارة 
 الخارجيكككككة والعولمكككككة االقتصكككككادية بكككككين الكككككدورتين الثالثكككككة 

 والرابعة للجنة

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/3(Part III) الخدمات االست ارية والتعاون الفني 

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/4  مقترحككات ب ككأن برنككامج األن ككطة واألولويككات لفتككرة السككنتين
  فككككككي مجكككككككام تحريككككككر التجكككككككارة الخارجيكككككككة 5001-5007

 والعولمة االقتصادية

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/5  تقرير اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمكة
 االقتصادية في بلدان منطقة اإلسووا عن دورتها الرابعة

E/ESCWA/GRID/2005/IG.2/INF.1 مذورة توضيحية 

 
 

 

 


