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 األولالفصل 
 افتتاح أعمال الدورة

 
 مكان الدورة وتاريخ انعقادها وأهدافها -ألف

 
عقدت الدورة األولى للجنة الفنية لالهتماام بقضاايا تحريار التجاارة الخارجياة والعولماة االقتصاادية فاي - 1

 16-15رة دول منطقة اإلسكوا في فنادق انتركونتننتاال، أباو ظباي، بدولاة االماارات العربياة المتحادة، خاالل فتا
، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة االقتصاد والتجارة بدولة االمارات العربياة المتحادة ومكتاب 1999مايو /أيار

 .برنامج األمم المتحدة االنمائي في أبو ظبي
 
، الاذ  1991ماايو /أياار 1المارر  ( 19-د) 114وقد نظمت األمانة التنفيذية هذه الدورة عمالً باالقرار - 1

فاي دورتهاا التاساعة عشارة بشاأن ( اإلساكوا)للجنة الوزارية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرباي سسايا اتخذته ا
 .إنشاء لجنة فنية لالهتمام بقضايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في دول منطقة االسكوا

 
ة حالياااً حااول تحرياار التجااارة واسااتهدف هااذا االجتمااا، األول، بصاافة أساسااية، مناقشااة القضااايا المثااار- 3

 :الخارجية والعولمة االقتصادية، ومدى تأثير ذلك على دول منطقة اإلسكوا، اضافة الى ما يلي
 
 استعراض مهام اللجنة وتنظيم عملها؛ (أ) 
 
إقاارار الخطااة المتوسااطة األجاال للتنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة فااي مربااي سساايا، والتنميااة  (ب) 

 ؛1111-1998يرات العالمية للفترة االقتصادية والتغ
 
رصااد التقاادم المحاارز فااي برنااامج قساام التجااارة والماليااة والمتعلااق بالتجااارة الخارجيااة لعااامي  (ج) 

 ؛1998-1999
 
 .1111-1111إقرار برنامج قسم التجارة والمالية لعامي   (د) 
 

 المشاركون -باء
 
ايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في شارك في الدورة األولى للجنة الفنية لالهتمام بقض- 4

وشاارك أيضااً، كماراقبين مان المنظماات .  دول منطقة اإلسكوا ممثلاون عان جمياع الادول األعضااء فاي اللجناة
اإلقليمية، ممثلون رسميون عن األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد العرباي، كماا 

منظماات الدوليااة، كال مان مكتااب برناامج األمام المتحاادة االنماائي فاي أبااو ظباي ومنظماة التجااارة شاارك، مان ال
 (.المرفق األول) 91وبلغ عدد المشاركين .  العالمية

 
 االفتتاح  -جيم

 
جارت مراسام افتتاااح االجتماا، تحاات رعاياة معااالي الشايخ فااهم باان سالطان القاساامي، وزيار االقتصاااد - 5

ارات العربية المتحدة، فتولّى منادوب شاعبة قضاايا التنمياة االقتصاادية وسياسااتها المسارول والتجارة بدولة االم
عن اجتما، الدورة األولى، التقاديم لكلماة معاالي الاوزير، ثام لكلماات الادكتور حاازم البابالو ، األماين التنفياذ  

قد العربي، والسيد عادل خليفة، لإلسكوا، والدكتور جاسم المناعي، المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق الن
 .الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة االنمائي في أبو ظبي
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 الفصل الثاني
 تنظيم أعمال الدورة

 
 مهام اللجنة وتنظيم عملها -ألف

 
"  مهام اللجنة وتنظيم عملهاا"من جدول األعمال، المعروض عليها في وثيقة  4اطلعت اللجنة على البند - 6

(E/ESCWA/ED/1999/IG.1/3)التي تضمنت ما يلي ،: 
 
قرار الدورة الوزارية التاسعة عشارة لإلساكوا بشاأن إنشااء لجناة فنياة لالهتماام بقضاايا تحريار  (أ) 

 التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في دول منطقة االسكوا؛
 
 .تنظيم عمل اللجنة (ب) 
 
 : ة كما وردت في قرار الدورة الوزارية لإلسكوا، وهيوأحيط االجتما، علماً بالمهام الرئيسية للجن- 1
 
المشاركة في وضاع وصايامة األولوياات المتعلقاة ببارامج العمال والخطاط المتوساطة األجال فاي  (أ) 

 مجال التنمية والتجارة؛
 
 رصد التقدم المحرز في أنشطة األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال التجارة؛ (ب) 
 
ت الدولية واإلقليمياة ومشااركة الادول األعضااء فيهاا، وتنسايق الجهاود فيماا باين متابعة المرتمرا (ج) 

 .الدول األعضاء على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات
 
 .وأقر االجتما، تنظيم أعمال اللجنة كما ورد في الوثيقة المذكورة أعاله- 8
 

 انتخاب أعضاء المكتب -باء
 
لفنيااة لالهتمااام بقضااايا تحرياار التجااارة الخارجيااة والعولمااة انتخااب المشاااركون ماان أعضاااء اللجنااة ا- 9

 :االقتصادية في دول منطقة اإلسكوا، باالجما،، أعضاء المكتب السادة
  
 رئيس وفد دولة االمارات العربية المتحدة؛: الرئيس 
 رئيس وفد جمهورية مصر العربية؛: نائب الرئيس 
 رئيس وفد دولة قطر؛: نائب الرئيس 
 .ئيس وفد فلسطينر: المقرر 
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم
 

، كما أقرت تنظيم E/ESCWA/ED/1999/IG.1/L.1أقرت اللجنة جدول األعمال المرقت الوارد في الوثيقة - 11
 .E/ESCWA/ED/1999/IG.1/L.2األعمال المقترح الوارد في الوثيقة 
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 الفصل الثالث
 مواضيع البحث والمناقشة

 
 الخطة المتوسطة األجل لبرنامج اإلسكوا في التنمية االقتصادية  -ألف

 1005-5111والتغيرات العالمية للفترة 
 (من جدول األعمال 1البند )

 
اطلعت اللجنة على الخطة المتوسطة األجل لبرنامج اإلسكوا في التنمية االقتصاادية والتغيارات العالمياة - 11

وقد تضمنت األهاداف التالياة .  E/ESCWA/ED/1999/IG.1/4الوثيقة  ، المعروضة عليها في1111-1998للفترة 
 :في مجال التنمية االقتصادية والتغيرات العالمية

 
توساايع تفهاام التنميااة االقتصااادية بغيااة تعزيااز ادارة االقتصاااد الكلااي والتجااارة الدوليااة داخاال  (أ) 

 المنطقة، والتمويل واالستثمار المحلي واألجنبي المباشر؛
 
زيااادة فهاام أثاار تحرياار النشاااط االقتصاااد  وتحسااين اسااتعداد الاادول األعضاااء للمشاااركة فااي  (ب) 

مجموعااة االتفاااق العااام بشااأن التعريفااات الجمركيااة /كمنظمااة التجااارة العالميااة)الترتيبااات االقتصااادية العالميااة 
 ؛(، وشراكة البلدان األوروبية وبلدان حوض البحر األبيض المتوسط(مات)والتجارة 

 
تحديد طرائق تعزيز الهياكل األساسية اإلقليمية للتمويل بغياة تساهيل تحركاات رروس األماوال   (ج) 

 داخل المنطقة؛
 
تعزيز قادرة الادول األعضااء علاى تنمياة االصاالحات والسياساات االقتصاادية واالدارة المالياة  (د) 

 .وتحويل الملكية الى القطا، الخاص وتدابير رفع القيود االدارية
 

وقد تمت اإلحاطاة بهاذه األهاداف باعتبارهاا االطاار العاام ألنشاطة وبارامج التنمياة والتجاارة الخارجياة - 11
 .1111-1998باإلسكوا خالل الفترة 

 
 ،5111-5111برنامج عمل قسم التجارة والمالية باإلسكوا لعامي   -باء

 والتقدم المحرز في تنفيذه
 (من جدول األعمال 1البند )

 
 E/ESCWA/ED/1999/IG.1/5من جدول األعمال، المعروض عليها في الوثيقة  6نة في البند نظرت اللج- 13

، التاي "والتقادم المحارز فاي تنفياذه 1999-1998برنامج عمل قسم التجارة والمالياة باإلساكوا لعاامي "المعنونة 
لعمال وناقشات األنشاطة وقد أحيطات اللجناة علمااً ببرناامج ا.  تضمنت ما انجز خالل السنة االولى من البرنامج

 .المستمرة، وشكر أعضارها اإلسكوا على ما تم إحرازه
 

 1005-1000برنامج عمل قسم التجارة والمالية باإلسكوا المقترح لفترة السنتين   -جيم
 

مااااااان جااااااادول األعماااااااال، المعاااااااروض عليهاااااااا فاااااااي الوثيقاااااااة  1اطلعااااااات اللجناااااااة علاااااااى البناااااااد - 14
E/ESCWA/ED/1999/IG.1/6 ،"1111-1111قساام التجاااارة والماليااة المقتاارح لفتاارة السااانتين  برنااامج عماال" ،
وجرى نقاش حول العديد من الموضوعات التي تهم دول منطقة اإلسكوا فيما   .واعتمدت اللجنة هذا البرنامج

موقااف عضااوية دول : يتعلااق بتحرياار التجااارة الخارجيااة والعولمااة االقتصااادية فااي دول المنطقااة، ومنهااا مااثالً 
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منظمااة التجااارة العالميااة، وتبااادل الخباارات فااي مجااال مفاوضااات العضااوية وتطبيااق االتفاقيااات،  اإلسااكوا فااي
النفط والمنتجات البترولية، مواجهة الادعم واالماراق، : واهتمامات دول اإلسكوا ببعض الموضوعات التي منها

واالساتثمار والتجاارة والبيئاة، االستفادة من نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، قضاايا التجاارة 
التجارة والخدمات، التجارة الزراعية، التجارة االلكترونية، باالضافة الى اتفاقية التجارة الحارة العربياة الكبارى 

 .واالتفاقية الخاصة بالشراكة الغربية األوروبية
 

 ما يستجد من أعمال  -دال
 (من جدول األعمال 1البند )

 
لمقترح المقدم من فلسطين والخااص بمسااعدتها فنيااً مان قبال اإلساكوا فاي مساعاها اطلعت اللجنة على ا- 15

الاواردة فاي الفصال الراباع  11واعتمدت اللجنة التوصاية .  لالنضمام الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب
 .من هذا التقرير

 
قضاايا تحريار التجاارة الخارجياة وعرضت دولة البحرين استضافة الدورة الثانية للجناة الفنياة المعنياة ب- 16

، وذلاك بالتنسايق باين األماناة التنفيذياة لإلساكوا، 1111والعولمة االقتصاادية فاي دول منطقاة اإلساكوا فاي عاام 
 .وبرنامج األمم المتحدة االنمائي في البحرين ووزارة التجارة في البحرين

 
 ر التجارة الخارجيةاعتماد تقرير الدورة األولى للجنة المعنية بقضايا تحري  -هاء

 والعولمة االقتصادية في دول منطقة اإلسكوا
 (من جدول األعمال 1البند )

 
 .استعرض التقرير ونوقش، واعتمد بعد ايالء االعتبار لوجهة نظر األعضاء في مسّودة التقرير- 11
 

 الفصل الرابع
 التوصيـات

 
 :قدم المجتمعون التوصيات التالية- 18
 
نااة العامااة لإلسااكوا بوعااداد ورقااة فااي إطااار التحضااير لالجتمااا، الااوزار  القااادم اضااطال، األما (1) 

 .لمنظمة التجارة العالمية، على ان توز، على الدول األعضاء في مضون وقت كاف  
 

تطوير الكوادر الفنية القانونية الضرورية جداً لالستفادة والتفاعل فاي اجتماعاات منظماة التجاارة  (1)
 .وض، سواء للدول األعضاء أو الدول التي تفاوض أو تحضر لالنضماموفي التفاالعالمية 

 
تاوفير المسااعدة القانونياة للادول األعضااء التااي تفااوض لالنضامام الاى منظماة التجاارة العالميااة  (3)

لمعرفة األنظماة والقاوانين الوطنياة التاي يجاب تعاديلها أو تغييرهاا، والطريقاة المثلاى للتعاديل أو 
 .تكار أحياناً، بأقل ما يمكن من سثار سلبيةالتغيير أو االب

 
دعوة الدول المشاركة الى وضع األطر القانونية الضرورية لمكافحة اإلمراق ومكافحاة الادعم،  (4)

وذلك، طبعاً، بشكـل وفحوى يتماشيان مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مماا سيشاجع الحقااً 
 .االستفادة من سلية حل النزا،
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د دراسااات تتناااول كافااة القضااايا الخاصااة بااالنفط ومنتجاتااه بالنساابة الااى منظمااة التجااارة إعاادا (5)
 .العالمية

 
اقتاراح باادعوة األمانااة التنفيذيااة لإلساكوا الااى عقااد اجتمااا، أو ورشاة عماال بخصااوص الشااراكة  (6)

 .المتوسطية-األوروبية
 
الادول األعضااء، وذلاك فاي إطاار قيام األمانة التنفيذية لإلسكوا بوعاداد دورات للمفاوضاين مان  (1)

 .التحضير للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية أو مع االتحاد األوروبي فيما يتعلق بالشراكه
 
 .متابعة تطبيق اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (8)
 
وتعظاايم  إعطاااء عنايااة خاصااة لموضااو، التجااارة اإللكترونيااة ماان ناحيااة المعرفااة والتاادريب (9)

 .االستفادة
 

دراسة اإليجابيات والسلبيات المتعلقاة بموضاو، التجاارة واالساتثمار فاي إطاار منظماة التجاارة  (11)
 .العالمية، وذلك لمعالجة مخاوف الدول النامية حول هذا الموضو،

 
فااي ضااوء سااعي فلسااطين لالنضاامام إلااى منظمااة التجااارة العالميااة بصاافة مراقااب، دعااوة الاادول  (11)

بية الى دعمها فاي ذلاك، وتاوفير المسااعدة الفنياة لهاا مان اإلساكوا بالتنسايق ماع المنظماات العر
 . اإلقليمية والدولية

 
ال برناامج - 19 وفي نهاية االجتما، المخصص للتوصايات، جارى التنوياه بأهمياة تقاديم الادعم الماالي مان قابج

 .امج السنو  لإلسكوااألمم المتحدة اإلنمائي في تنفيذ البرامج اإلضافية خارج البرن
 

وأعرب عن التقدير للدور اإليجابي الذ  ترديه اإلسكوا، والذ  أسهم في زيادة قدرات الادول األعضااء - 11
على اتخاذ القرارات وتحديد مواقف في موضوعات التجارة الدولية والدراسات الخاصة والخادمات االستشاارية 

 .التي تقدم في هذا المجال
 

بحرين ترحيبها بعقد االجتما، القادم للجنة الفنية لالهتمام بقضايا تحرير التجارة الخارجية وأبدت دولة ال- 11
والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسكوا في المنامة، مع التأكيد على اجراء تنسيق تاام باين وزارة التجاارة 

 .نفي البحرين واإلسكوا ومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحري
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 المرفق األول
 

 قائمة بأسماء المشاركين
 

 الدول األعضاء  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد محمد ذياب الفايز
 سكرتير ثان

 السفارة األردنية
 

 االمارات العربية المتحدة
 

 السيد عيسى أحمد أبو شريجة
 نائب المدير العام

 مرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة
 

 خالد محمد الجاسمالسيد 
 نائب المدير العام

 مرفة تجارة وصناعة الفجيرة
 

 السيد أحمد علي الحوسني
 مستشار 

 وزارة الخارجية
 

 السيد سالم علي المهير 
 مدير ادارة العالقات الخارجية

 وزارة العمل والشرون االجتماعية
 

 السيد سيف هادف الشامسي
 المدير التنفيذ  لدائرة الخزانة

 ارات المركز مصرف االم
 

 السيد عبد هللا الطريفي
 المدير العام

 هيئة المنطقة الحرة بالحمرية
 

 السيد سعيد محمد البحار
 مدير ادارة األعمال التجارية الدولية

 مرسسة االمارات لإلتصاالت
 

 السيد حبيب حسين العبود 
 رئيس وحدة التخطيط

 وزارة الزراعة والثروة السمكية

 
 السيد صبر  حسنين

 ير اقتصاد خب
 ديوان سمو ولي العهد

 
 السيد وليد علي بن فالح

 نائب مدير ادارة االستثمارات
 وزارة المالية والصناعة

 
 السيد أحمد االستاذ

 باحث
 مركز االمارات للدراسات االستراتيجية

 
 السيد أحسن بولصبا،

 خبير المنظمات واالتفاقيات الدولية 
 دائرة موانئ وجمارك دبي

 
 شيحا السيد مازن

 اتحاد مرف التجارة والصناعة
 

 السيد سالم علي الشرهان
 مساعد المدير المالي لالستثمار 
 مرسسة االمارات لالتصاالت

 
 الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن

 محلل بحوث اقتصادية
 مرفة تجارة وصناعة أبو ظبي

 
 الدكتورة سهير السبع

 خبيرة صناعية
 مرفة تجارة وصناعة دبي

 
 ت سالم العياشالسيد نعما

 رئيس قسم معلومات التجارة
 برنامج تمويل التجارة العربية

 
 السيد صالح محمد النقي
 القائم بأعمال قسم اإلعالم

 دائرة الموانئ والجمارك، دبي
 
 

  (تابع) االمارات العربية المتحدة
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 السيد فيصل سي صابر
 مراسل

 تلفزيون دبي
 

 السيد عبد المنعم عبد الرحمن علي
 احصائي باحث

 مرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
 

 السيد الوليد حمد الملك 
 خبير قانوني

 وزارة النفط والثروة المعدنية
 

 السيد ميشيل شورت
 مراسل

 تلفزيون دبي
 

 السيد حسن سعيد مرعي
 نائب الرئيس

 جمعية االمارات لحماية المستهلك
 

 السيد عبد هللا محمد شمسان
 مسرول عالقات عامة

 ت لالستشارات االقتصاديةدار االمارا
 

 السيدة مريم محمد الرميثي
 مديرة ادارة الدراسات االقتصادية والتدريب

 مرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
 

 الشيخ سعود حمد القاسمي
 مدير ادارة الشرون التجارية
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد محمد سعد عميرة

 خبير اقتصاد 
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 سه عزيزة أحمد الحماد اآلن

 مدير ادارة الدراسات
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد سعيد بن خادم

 مدير مكتب الوزارة بالشارقة 
 وزارة االقتصاد والتجارة

 

 
 السيد محمد جاسم المزكي

 وكيل الوزارة باإلنابة
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 الدكتور حسين منايم

 مستشار قانوني
 د والتجارةوزارة االقتصا

 
 السيد نزار فيصل المشعل

 مدير ادارة المنظمات والتعاون الدولي
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد سعيد سويد النصيبي

 رئيس قسم منظمة التجارة العالمية
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد عبد هللا سل حسين

 مدير مكتب الوزارة بعجمان
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 أحمد السيد الحوسنيالسيد 

 مدير ادارة الشركات
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد عبد هللا العويس

 أمين سر مجلس الجمارك
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد عبد الرحمن الوهابي
 باحث اقتصاد  رئيسي
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 السيد نجيب مال هللا

 رئيس قسم القيد والتجديد
 اد والتجارةوزارة االقتص

 
 السيد علي البحر 

 مدير مكتب الوزارة برأس الخيمة
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 اآلنسة رائدة محمود القيسية

 رئيسة قسم المدققين والمحاسبين
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 
 
 



 

 

 

 (تابع) االمارات العربية المتحدة
 

 السيد مرباو  الياس
 باحث اقتصاد 

 ارةوزارة االقتصاد والتج
 

 السيد علي منيف الجابر 
 مدير ادارة الشرون الجمركية

 مجلس الجمارك
 

 السيد خالد محمد الجاسم
 نائب مدير عام 

 مرفة تجارة وصناعة الفجيرة
 

 السيد عبد هللا محمد سمان مالب
 مسرول عالقات عامة بدار االمارات

 لالستشارات االقتصادية   
 

 الكثير السيد حسن سعيد مرعي 
 جمعية االمارات لحماية المستهلك

 
 السيد عبد الكريم ثابت

 مستشار التسويق
 شركة بترول أبو ظبي الوطنية

 
 البحرين

 
 السيد مصطفى شاكر الخطيب

 خبير التجارة الدولية
 وزارة التجارة

 
 السيد عبد الرزاق زين العابدين

 مدير ادارة العالقات التجارية الخارجية
 وزارة التجارة

 
 المملكة العربية السعودية

 
 السيد باسل محمد الجابر

 مدير عام المنظمات الدولية
 

 السيد أنور يوسف العبد هللا
 مدير ادارة البترول

 األمانة العامة لدول الخليج العربية
 يةالعربية السعودمملكة ال –الرياض 

 
 السيد فهد سعد الدوسر 

 مستشار الغرفة االقتصاد 
 مرفة تجارة الرياض

 
 السيد عبد هللا بن فالج الشمر 

 مدير عام ادارة المنظمات والمرسسات
 المالية والدولية   

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني
 

 السيد فهد بن عبد هللا العشبان
 الملحق التجار 

 سفارة المملكة العربية السعودية
 
 لسيد رشيد بن علي الزيدا

 سكرتير أول 
 وزارة الخارجية

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 السيد أمير العطار

 مدير التجارة الخارجية
 وزارة االقتصاد

 
 جمهورية العراق

 
 السيد محمد مهد  صالح 

 وزير التجارة
 وزارة التجارة

 
 السيد أكرم ناصر حسين

 مدير مكتب الوزير
 بيروت –السفارة العراقية 

 
 السيد عبد السالم عبد الحافظ

 يةالمنظمات الدول
 بيروت –السفارة العراقية 

 
 السيد محمد منذر الفحام

 وزارة التجارة ،مدير
 بيروت –السفارة العراقية 

 
 
 

 
 سلطنة ُعمان

 
 السيد جمال رمضان ابراهيم

 باحث اقتصاد 
 مرفة تجارة وصناعة ُعمان
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 فلسطين
 

 السيدة نسرين عبد العزيز الحاج
 مسرولة

 وزارة االقتصاد والتجارة
 

 دولة قطر
 
 لسيد عبد العزيز يوسف الخليفيا

 مدير ادارة الشرون التجارية
 وزارة المالية واالقتصاد والتجارة

 
 السيد فاد  مكي
 مسرول التجارة

 وزارة المالية واالقتصاد والتجارة
 

 دولة الكويت
 

 السيد عبد هللا عباس القالف
 رئيس قسم المنظمات الدولية
 وزارة الصناعة والتجارة

 
 رية اللبنانيةالجمهو

 
 السيد سامي النمير

 سكرتير أول
 أبو ظبي –السفارة اللبنانية 

 
 جمهورية مصر العربية

 
 السيد عبد الرحمن عبد الرروف

 سكرتير تجار 
 المصريةسفارة ال
 

 السيد عبد الرحيم عبد الرحمن علي
 باحث اقتصاد 

 مرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
 

 السيد حمدان مبارك العكبر 
 ر ادارة الشرون االقتصاديةمدي

 وزارة النفط
 

 يقالسيد صالح محمد الف
 قائم بأعمال رئيس قسم اإلعالم

 دبي –دائرة الموانئ والجمارك 
 
 

 السيد عالء الدين عبد اللطيف
 وزير مفوض تجار 

 العربية مصرجمهورية 
 

 السيد بسام عصام راضي
 السفارة المصرية

 
 السيد ممدوح مصطفى 

 مستشار تجار 
 السفارة المصرية

 
 لسيد محمد مأمون عبد الفتاحا

 وزير مفوض
 وزارة الصناعة

 
 السيد أحمد خليل ابراهيم حسين

 وزارة الخارجية المصرية
 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد قائد عبده محمد الحرو 
 وكيل الوزارة للشرون التجارية

 وزارة التموين والتجارة
 

 
 المنظمات الدولية واإلقليمية  -باء

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي سسيا

 
 السيد حازم الببالو 

 مين التنفيذ األ
 اإلسكوا

 
 
 محسن هالل دسيال

 مستشار إقليمي
 اإلسكوا

 (تابع) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي سسيا
 

 السيد محمد رضوان
 مسرول شرون اقتصادية

 اإلسكوا
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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 السيد عادل محفوظ خليفة
 الممثل المقيم
 ة المتحدةدولة االمارات العربي –أبو ظبي 

 
 منظمة التجارة العالمية

 
 السيد جان موريس
 خبير استشار 

 
 

 السيد زدينيك درابيك
 مستشار أقدم

 
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 
 السيدة نهاد عباس فهد عبد هللا تقي

 مراقبة شرون مجلس التعاون الخليجي
 

 صندوق النقد العربي
 

 السيدة جاسم المناعي
 ئيس مجلس االدارةالمدير العام ور

 االمارات العربية المتحدة –أبو ظبي 
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 المرفق الثاني

 
 جدول األعمال

 
 
 افتتاح أعمال الدورة- 1

 
 انتخاب أعضاء المكتب- 1

 
 اقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال- 3

 
 مهام اللجنة وتنظيم عملها - 4

 
 1111-1998للفترة  ةاالقتصادية والتغيرات العالمي الخطة المتوسطة األجل لبرنامج اإلسكوا في التنمية- 5

 
 والتقدم المحرز في تنفيذه 1999-1998برنامج عمل قسم التجارة والمالية في اإلسكوا لعامي - 6

 
 1111-1111برنامج عمل قسم التجارة والمالية في اإلسكوا المقترح لعامي - 1

 
 ما يستجد من أعمال- 8

 
 للجنة اعتماد تقرير الدورة األولى - 9
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 المرفق الثالث

 
 كلمات االفتتاح

 

 

 كلمة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي

 وزير االقتصاد والتجارة

 دولة االمارات العربية المتحدة

 في افتتاح الدورة األولى للجنة الفنية لالهتمام

 بقضايا تحرير التجارة والعولمة االقتصادية في دول منطقة اإلسكوا

 5111مايو /أيار 51-51أبو ظبي، 

 

 أصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،

 
أود في البداية أن أرحب بالمشاركين من الدول العربية الشاقيقة فاي الادورة األولاى للجناة الفنياة لالهتماام بقضاايا تحريار  

 .المارات العربية المتحدةالتجارة والعولمة في دول منطقة اإلسكوا، متمنياً لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني دولة ا
 
تأتي فعاليات هذا اللقاء الخّير لبحث موضو، في ماية الحيوية على المستويين العام والخاص، أال وهو موضو، التجاارة  

كما يحظى لقارنا هاذا باهتماام خااص حياث .  والعولمة ومختلف القضايا المتعلقة بذلك والتي تهم جميع الدول العربية بدون استثناء
ينعقد في الوقت الاذ  تعاد الادول العربياة األعضااء فاي منظماة التجاارة العالمياة نفساها لمواجهاة الموضاوعات المطروحاة فاي  أنه

 .المفاوضات المقبلة للمنظمة، وفي حين تجّهز دول عربية أخرى نظمها للتوارم مع متطلبات العضوية في هذه المنظمة
 

 أيها السادة الحضور،
 
عولمة قد أصبحت تفرض نفسها في ضوء التغيرات االقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم حاليااً، مما ال شك فيه أن ال 

والمتمثلة في االنفتااح االقتصااد  العاالمي نتيجاة النضامام معظام الادول لمنظماة التجاارة العالمياة والتوجاه لتحريار التجاارة بينهاا، 
ولمة بكل أبعادها لالستفادة من سثارها االنمائية وتفاد  سثارها السلبية من خاالل األمر الذ  يحّتم االستمرار في مواجهة تحديات الع

 .تعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات العربية لتتمكن من استغالل امكانيات التصدير التي يتيحها االنفتاح االقتصاد  العالمي
 
هذه الادورة، والمتمثلاة فاي عالقاة التحريار التجاار  ومن هنا تنبثق األهمية الكبرى للموضوعات التي ستتم مناقشتها في  

بكل من المنافسة، واالستثمار، والخدمات والزراعة، والنفط، والمنتجات البترولية، والتجارة االلكترونية، والبيئة، إضاافة لمواجهاة 
 .الدعم واإلمراق واالستفادة من نظام تسوية المنازعات القائم في منظمة التجارة العالمية

 
في ضوء ذلك، نأمل أن يخرج هذا االجتما، بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تركز على خدمة المصالح العربياة المشاتركة و 

ماان خااالل اتخاااذ مواقااف عربيااة موحاادة تجاااه مختلااف القضااايا المااذكورة، لتساااهم بفاعليااة فااي إعااداد الاادول العربيااة األعضاااء فااي 
ضااات المقبلااة للمنظمااة، وكااذلك لتساااعد الاادول العربيااة األخاارى فااي مسااعاها المنظمااة لمواجهااة الموضااوعات المطروحااة للمفاو

 .لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي التخاذ القرارات العربية المناسبة في هذه الشرون
 
 .وختاماً، أتمنى أن ينجح لقاركم هذا في تحقيق األهداف المنشودة لما فيه خير األمة العربية بأسرها 
 
 .قكم هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوف 

 
 كلمة الدكتور حازم الببالوي

 وكيل األمين العام لألمم المتحدة

 األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة
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 (اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 في افتتاح

 الدورة األولى للجنة الفنية لالهتمام بقضايا 

 رجية والعولمة االقتصادية في دول منطقة اإلسكوا، تحرير التجارة الخا

 5111مايو /أيار 51-51المنعقدة في أبو ظبي، 

 

 معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، 

 وزير االقتصاد والتجارة بدولة االمارات العربية المتحدة وراعي هذا االجتما،،

 أصحاب السعادة،

 السيدات والسادة،

 

يعاً في أبو ظبي في افتتاح الدورة األولى للجنة الفنية لالهتمام بقضايا تحرير التجارة الخارجية يسعدني أن أرحب بكم جم 

وأعرب عن شكر  .  والعولمة االقتصادية في دول منطقة اإلسكوا، مركداً تقدير  لمشاركتكم الكريمة في أعمال هذه الدورة

األولى لهذه اللجنة، والشكر موصول لكل من وزارة االقتصاد والتجارة  لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة الستضافتها للدورة

بدولة االمارات العربية المتحدة، ومكتب برنامج األمم المتحدة االنمائي في أبو ظبي لمشاركتهما وتعاونهما البّناءين مع اإلسكوا 

 .في اإلعداد لهذه الدورة

 

، الاذ  1991ماايو /أياار 1الماـرر  ( 19-د) 114اساعة عشاـرة لإلساكوا  ان انشاء هذه اللجنة يستند الى قرار الدورة الت

نص على انشاء لجنة فنية من دول اإلسكوا لالهتمام بقضاايا تحريار التجاارة الخارجياة والعولماة االقتصاادية، علاى أن تتاألف هاذه 

 .اللجنة من ممثلين للدول األعضاء متخصصين في هذا المجال

 

 السيدات والسادة،

 

فوثر جولة أوروموا  .  عيش هذه الحقبة التي فيها يتم تحرير التجارة الخارجية واندماج الدول في االقتصاد العالميإننا ن

، ولدت منظمة دولية جديدة هاي منظماة التجاارة العالمياة التاي 1994للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف، التي ُعقدت في عام 

وأصابحت بمثاباة منتادى للتجاارة الدولياة وفاض المنازعاات التجارياة التاي  1995ينااير عاام /دخلت حّيز التشغيل في كانون الثاني

وإذا كانت التجارة الدولياة قاد حظيات بمثال هاذا االهتماام، فاون .  يمكن أن تنشأ بشأن تطبيـق االتفاقيات التجارية المتعددة األطراف

.  لعاالم المختلفاة، الاذ  أصابح لاه أهمياة كبيارة خاصاة للادول النامياةهناك جانباً سخر هو االنتقال الحر لارروس األماوال باين دول ا

ولذلك فون تحرير التجارة الخارجية واالستثمار ُيعّدان من العناصر الجوهرية في العولمة االقتصادية، باإلضافة إلى التقدم الماذهل 

 .والسريع في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 

وفي هذا الصدد، ازداد االهتمام بحماية حقوق .  يه الثروة مرتبطة بالعلم واالخترا، واالبتكارإننا نشهد عصراً أصبحت ف

 .الملكية الفكرية في مختلف المجاالت، إذ ادرج اتفاق خاص لحماية حقوق الملكية الفكرية ضمن اتفاقات منظمة التجارة العالمية
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 السيدات والسادة،

 

في منطقة اإلسكوا أعضاء في منظماة التجاارة العالمياة وخماس دول أخارى بادأت هنالك، في الوقت الحاضر، خمس دول 

 .وتدرس باقي دول المنطقة الموضو، من جوانبه المختلفة.  في مفاوضات العضوية لالنضمام إلى تلك المنظمة

 

تصااد العاالمي، فاون وإذا كان على الدول العربية أن تساير التطورات العالمياة، وأن تعمال جاهادة علاى االنادماج فاي االق

عليها أن تعمل على االستفادة القصوى من الفرص التي يمكن أن تكون متاحة مان خاالل العولماة وأن تعمال فاي الوقات ذاتاه علاى 

وهنا بقاي التأكياد علاى ضارورة ادراك كافاة المزاياا والحقاوق التاي توفرهاا اتفاقياة منظماة التجاارة العالمياة .  تفاد  سثارها السلبية

وال ُيخفااى علاايكم أهميااة قيااام الاادول العربيااة باسااتكمال اإلطااار المرسسااي لااديها، الااذ  سيساااعد كثيااراً علااى تنفيااذ .  لناميااةللاادول ا

السياسات الخاصة بتحرير التجارة الخارجية والعولمة وميرها، وهي التي تفتح الطرياق أماام تادفق االساتثمار األجنباي الاى الادول 

وينبغاي لهاذه الادول كاذلك مضااعفة الجهاود للحااق بركاب .  اءة والمنافساة فاي األساواق العالمياةالعربية، وتساعد علاى زياادة الكفا

 . التطورات العالمية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتجارة االلكترونية

 

 السيدات والسادة،

 

فقد تضمن برناامج . مة االقتصاديةان اإلسكوا تولى اهتماماً كبيراً للموضوعات الخاصة بتحرير التجارة الخارجية والعول

عماال اإلسااكوا العديااد ماان الدراسااات ذات الصاالة بتحرياار التجااارة فااي القطاعااات االقتصااادية المختلفااة، ومتابعااًة مسااتمرة لكافااة 

كاذلك تقاادم اإلسااكوا خادمات استشااارية للادول األعضاااء فااي مجااالت االنضاامام إلاى منظمااة التجااارة .  التطاورات فااي هاذا المجااال

 .مية، وتنظيم االستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقات المنظمةالعال

 

أخيراً، فون عزمناا الثابات علاى تعزياز عالقاة اإلساكوا بالادول األعضااء إنماا ينباع مان ثقتناا بقادرة أجهازة األمام المتحادة 

كماا ان ساعينا .  ي، مان جهاة أخارىومنظماتها على إفادة الدول األعضاء، مان جهاة، وبالنتاائج اإليجابياة للتعااون اإلقليماي والادول

الدروب لتنشيط هذه العالقة وترسيخ الثقة بين اإلسكوا ولجانهاا المتخصصاة، مان جاناب، والادول األعضااء، مان جاناب سخار، هاو 

تجاارة إنناا نأمال أن تانجح أعماال هاذه الادورة األولاى للجناة الفنياة لتحريار ال.  منهج نأمل تدعيم مستوياته وتعميم الفائدة من اتباعه

الخارجيااة والعولمااة االقتصااادية، وأن تخاارج بتوصاايات يمكاان تنفيااذها ومتابعتهااا، وذلااك فااي إطااار اللحاااق بااالتطورات العالميااة 

 .المتسارعة في هذا المجال

 

وفي الختام أود أن أكرر شكر  الاى معاالي الشايخ فااهم بان سالطان القاسامي وزيار االقتصااد والتجاارة بدولاة االماارات 

 .متحدة لرعايته هذا االجتما،، والسيد عادل خليفة، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أبو ظبيالعربية ال

 

 .وفقكم هللا في مساعيكم لخير دول وشعوب منطقة اإلسكوا

 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


