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  موجـز
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  مقدمـة
 
عقدت اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان   - 1

عم>ً بقرار اللجنة ، 2015نوفمبر /تشرين الثاني 23و 22في القاھرة يومي  العاشرةدورتھا  ا"سكوامنطقة 
بشأن إنشاء لجنة  1997مايو /أيار 7المؤرخ ) 19-د( 214رقم ) ا"سكوا(ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا 

، وتنفيذاً للتوصيات ا"سكوافنية ل>ھتمام بقضايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية في بلدان منطقة 
التي ، و2009يوليو /تموز 7و 6 يوميفي دورتھا السادسة التي ُعقدت في بيروت اللجنة التي صدرت عن 

  إلى  17بيروت في الفترة الممتدة من  في دورتھا السادسة والعشرين التي ُعقدت في ا"سكواأقرتھا 
  .2010مايو /أيار 20
  
شات بشأن كل بند من اما دار من نقالتوصيات التي توصلت إليھا اللجنة وأھم ھذا التقرير أھم تضمن وي  - 2

  .2015 نوفمبر/ثانيتشرين ال 22بنود جدول ا6عمال، وقد اعتمدته اللجنة في جلستھا الختامية التي ُعقدت في 
 

  الصادرة عن اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجيةالتوصيات   - أو�ً 
  ا$سكواوالعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة 

  دورتھا العاشرةفي 
 
اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان أصدرت   - 3

والبعض  ا6عضاءالبلدان إلى  ، بعضھا موّجهالتوصياتمجموعة من  في ختام دورتھا العاشرة ا"سكوامنطقة 
  .إلى ا"سكوا موّجهاLخر 

  
  الحكوماتإلى  ھةالموجالتوصيات   -ألف

  
الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان وجھت اللجنة   - 4

 :التوصيات التالية ا6عضاءالبلدان إلى  ا"سكوامنطقة 
  

الحرة أھمية العمل على رفع القيود المتبقية على تدفق التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة   )أ(  
شكل يالعربية الكبرى، خاصة تلك المتمثلة في القيود غير الجمركية، نظراً لكون استكمال منطقة التجارة الحرة 

 ؛أھم شروط السير باتجاه ا�تحاد الجمركي

تفاقيات التجارية الخارجية ا�قليمي ون اتفاقيات التكامل ا�قتصادي ا"العمل على ا�ستفادة م  )ب(  
بھدف دعم تنفيذ برامج تحول اقتصادي تقوم على تنويع القدرات ا�نتاجية وتطوير مساھمة قطاع الخدمات في 

  ؛تطوير القدرات التنافسية

  ل بھدف تحقيق للدوأھمية السعي بصورة أكبر لدمج السياسات التجارية في خطط التنمية   )ج(  
  .التنمية المستدامة

 
  :مانة التنفيذيةإلى االتوصيات الموجھة   -باء

  
الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان وجھت اللجنة   -5

  :التوصيات التالية ا6مانة التنفيذيةإلى  ا"سكوامنطقة 
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 :لOعداد الجيد ل>تحاد الجمركي من خ>ل ا6عضاءدعم الدول   )أ(  
 

بلورة سيناريوھات "ط>ق ا�تحاد الجمركي، بناًء على البرنامج التنفيذي الذي تم اعتماده في   )1(    
  ؛جامعة الدول العربية، بھدف وضع تصورات تنفيذية للتقدم في مفاوضات ا�تحاد الجمركي

 
ثار ا�قتصادية الكلية والقطاعية المترتبة على قيام ا�تحاد �ابلورة نماذج اقتصادية لقياس   )2(    

ً للسيناريوھات المقترحة، بھدف وضع خارطة طريق عملية واضحة "ط>ق ا�تحاد  وفقا
  ؛الجمركي العربي

 
ثار المالية المترتبة على إط>ق ا�تحاد حسب السيناريوھات المطروحة ودراسة اLتقييم   )3(    

والذي قد على المالية العامة تقلص المداخيل الجمركية اLليات البديلة الكفيلة بامتصاص 
  ؛نتيجة لقيام ا�تحاد ا6عضاءبعض الدول تشھده 

 
قليمية على المستويات الوطنية وا"تكثيف أنشطة التعاون الفني وبناء القدرات والتوعية   )4(    

  ؛في دفع التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية في المنطقة العربية ا�تحاد الجمركيدور حول 
 

المطلوب لتطبيق ومتابعة وتقييم ا�تحاد  المؤسسي متعمقة حول الھيكلالدراسة ال تطوير  )5(    
 . الجمركي العربي، وفقاً 6فضل الممارسات

  
في دراسة احتياجات البنية التحتية للتجارة بما يساعد على النھوض  ا6عضاءدعم جھود البلدان   )ب(  

 ؛بالمباد�ت التجارية والتكامل ا�قليمي العربي
  

) التي تشكل عائقاً على التجارة(دراسة اLثار المترتبة على تطبيق ا�جراءات غير الجمركية   )ج(  
يخص  في ماوأھمية التنسيق مع المنظمات المختلفة، وتحديداً جامعة الدول العربية ومركز التجارة العالمي 

 ؛دراسة وتحديد ومعالجة العوائق غير الجمركية في الدول العربية
 

قياس اLثار التنموية لا�قتصادية الرياضية البرامج التدريبية لممثلي الدول على النماذج عداد إ  )د(  
 ؛المترتبة من ا�تفاقيات التجارية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المختصة ا6خرى

  
الخدمات على عداد الدراسات الفنية المتعلقة بتجارة إالتركيز على تطوير أنشطة التعاون الفني و  )ھ(  

، وذلك الخدمات المستوي ا"قليمي، ودراسة المعوقات الخاصة بتفعيل مفاوضات جولة بيروت لتحرير تجارة
 ؛بالتنسيق مع جامعة الدول العربية

  
لمساعدة الدول في رصد  ا"سكواالتي أعدتھا لتكامل ا�قتصادي لتطوير منظومة مؤشرات   )و(  

  ؛قليمي والعالميوتقييم تطور مستويات اندماجھا ا"
  

دراسة اLثار ا�قتصادية والتجارية المترتبة على ا�تفاقيات التجارية الجديدة العابرة لQقاليم مثل   )ز(  
وروبي مريكية وا�تحاد ا6اتفاق الشراكة عبر المحيط الھادئ واتفاقية التجارة الحرة بين الو�يات المتحدة ا6

 ؛على المنطقة العربية) التفاوضقيد (
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عداد لمفاوضات جولة الدوحة والتي من المفترض استكمالھا ل� أھمية متابعة تنظيم ورش عمل  )ح(  
العاشر  نتائج المؤتمر الوزاري ومتابعة ، وكذلك تقييم2017عام في المؤتمر الحادي عشر المقرر عقده أواخر 

 لمنظمة التجارة العالمية؛
 

 ؛التجارة واجتماعات لجنةعمال أالعمل على استمرار وانتظام   )ط(  
  

برنامج العمل المقترح لOسكوا لفترة السنتين في ا6خذ علماً با6نشطة المتعلقة بالتجارة الواردة   )ي(  
تفعيل ا�تحاد الجمركي العربي، والتجارة في الخدمات : ، مع أھمية إي>ء ا�ھتمام الكافي لقضايا2017- 2016

  ؛ا"قليمية والدولية الكافية "عادة بلورة المخرجات وفقاً للمستجداتالعربية، مع أھمية إبداء المرونة 
  

وضع تقارير اجتماعات من خ>ل بشكل دوري ا"لكتروني  ا"سكواالعمل على تحديث موقع   )ك(  
بنتائج الدراسات  ا6عضاءبصورة بارزة، وموافاة الدول على الموقع  ا"سكوادراسات التي تقوم بھا الخبراء وال

من خ>ل  ا6عضاءالتنفيذية من خ>ل القنوات الرسمية خاصة تلك التي تساھم فيھا الدول  ا6مانةالتي تقوم بھا 
  رھا؛توفالبيانات التي 

  
 ا6عضاءالعربية التجارة للدول  تسھيلتنفيذ التزامات اتفاق  يف ا6عضاءتقديم الدعم الفني للدول   )ل(  

فلسطين في  إلىعداد دراسة وتقييم لتنفيذ اتفاقية تسھيل التجارة إھمية أي تحتاجه وذالفي منظمة التجارة العالمية 
  ؛ضوء نتائج ا�جتماع الوزاري التاسع

  
تشمل لتشمل التحليل الفني حتى  ا"سكوا عدتھاأدراسة التدابير غير الجمركية التي  قتوسيع نطا  )م(  

بين الدول  في ماو ،بھدف الوقوف على مدى اتساقھا مع ا�رشادات والمعايير الدولية من ناحية الناحية النوعية
 .خرى بھدف العمل على اتساق تلك التدابيرأالعربية بعضھا ببعض من ناحية 

  
  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً 

  
  في مجال تحرير التجارة الخارجية منذ الدورة السابعة تنفيذهعرض ما تم   -لفأ

  الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية  للجنة
  ا�سكواوتمويل التنمية في بلدان منطقة 

  )من جدول ا6عمال 4البند (
  
  :التاليتين وثيقتينالإلى  نظرت اللجنة في ھذا البند استناداً   - 6
  

   الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمةتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة   - 1
  بعةالسافي دورتھا  ا"سكواا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة 

 
واستعرضت  .E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part I)الوثيقة إلى  نظرت اللجنة في ھذا الجزء استناداً   -7

وقد أخذت . السابقةتنفيذاً للتوصيات التي صدرت عن اللجنة في دورتھا  ا"سكواا6نشطة التي اضطلعت بھا 
اللجنة علماً با"جراءات التي اتخذت تنفيذاً للتوصيات، ومن ضمنھا إدراج التداعيات ا�قتصادية للظروف 

المنظمات ا"قليمية التنسيق مع تابعة ، وما"سكواتقارير  والتحّو�ت ا6منية والسياسية التي تمر بھا المنطقة في
في جنيف الذي عقد خبراء الاجتماع كذلك التعاون وتفعيل مشاريع المساعدات، والمعنية بقضايا التجارة لتعزيز 
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لOعداد للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي،  2013أكتوبر /في تشرين ا6ول
، وإط>ق العمل على دليل خاص بتشريعات التجارة في الخدمات في 2013ديسمبر /إندونيسيا، في كانون ا6ول

التي تساعد في رسم ، وغيرھا من التقارير المختصة وا6وراق الفنية والنماذج الرياضية ا6عضاءالدول 
  .يميالسياسات الكلية والقطاعية في البلدان العربية في إطار التكامل ا"قل

  
  ا"سكواتنفيذ ا6نشطة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية في إطار برنامج عمل   - 2

  
وقدمت   .E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part II) ةالوثيقإلى  نظرت اللجنة في ھذا الجزء استناداً   -8

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتھا إلى  التنفيذية ھذا البند من خ>ل عرض موحد تطرق ا6مانة
 ا6مانةوقامت ممثلة  . ا"سكواالسابعة وتنفيذ ا6نشطة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية في إطار برنامج عمل 

إلى  2011أكتوبر/بتقديم ا6نشطة التي جرى تنفيذھا خ>ل فترة السنوات الممتدة من تشرين ا6ولالتنفيذية 
إلى  وتضمنت إعداد الدراسات وتنظيم اجتماعات الخبراء وورشات العمل الھادفة 2015نوفمبر /نيتشرين الثا

والتي توزعت على عدد من المحاور كالتجارة في الخدمات والمفاوضات  ا6عضاءتعزيز بناء قدرات البلدان 
أخذت اللجنة كما   .كي العربيبشأن ا�تفاقات التجارية وتيسير التجارة وتعزيز التكامل العربي وا�تحاد الجمر

 .عة تنفيذ توصيات الدورة السابعةيخص متاب في ماعلماً بما تم إنجازه 
 
الدول والخبراء في الحصول على  وركزت مداخ>ت المشاركين على العوائق التي يواجھھا ممثل  - 9
بالنيابة  في مصر والمشاركين ا"سكوامصر ب وفدممثل رحب و  .ا"سكواوراق الفنية والدراسات التي تعدھا �ا

أن ھناك إلى  وفي معرض التعليق على ھذا البند، أشار  .السيد طارق قابيل معالي وزير التجارة والصناعة عن
 والتي تم عرضھا، ومنھا المسح الشامل ا"سكواصعوبة في الحصول على ا6وراق والتقارير التي تنشرھا 

 .بشكل دوري صر، وتمنى ضمان الحصول على التقاريرإعداده مفي الذي شاركت  الخاص بتسيير التجارة
  

 االتى سبق وأن قامت بھ جل البناء على الدراسات الفنيةأالعمل من  ا"سكواممثل تونس من طلب   -10
 اً تعزيز في مجال النمذجة ا�قتصادية تشكيل كوادر فنية متخصصةل التنفيذية، مع إي>ء اھتمام خاص ا6مانة

ل تطبيقھا في المجا�ت ذات يفعتدعم ا�ستفادة من المعرفة والخبرات المكتسبة و طنية، وبھدفالو لقدراتل
 .الدول خذ با�عتبار خصوصيةللمنطقة مع ا6ھمية ا6
 

ا�لكتروني، والذي سيتم  ا"سكواعلى موقع  توضعالتنفيذية لOسكوا أن جميع التقارير  ا6مانةأوضحت   -11
كما . ا"سكواكافة التقارير والمشاريع الخاصة بإلى  بصورة حديثة لتسھيل الوصولتطويره وإط>قه قريباً 

في مجال  ا"سكواأخذت اللجنة علماً بالخطوات ا"جرائية ال>زم اتخاذھا لطلب المشورة والمعونة الفنية من 
  .ب الموارد المتاحةاستعدادھا ل>ستجابة لجميع الطلبات وتلبيتھا حس ا"سكواتحرير التجارة، في ضوء تأكيد 

 
 التدابير غير الجمركية المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية في بعض البلدان العربية  -باء

  )من جدول ا6عمال 5البند (
  

التدابير غير الجمركية في بعض الدول العربية عن دراسة تناولت عرضاً موجزاً  التنفيذية ا6مانةقدمت   -12
ترتبط في العديد من ا6حيان فالتدابير غير الجمركية . E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/4الوثيقة إلى  استناداً 

التجارة  وتؤثر ھذه التدابير على كلفة وتدفق. الجمركية العاديةتختلف عن التدابير التي لسياسة التجارية با
  الوثيقة الذي يركز على دراسة بنية التدابير من ھدف الالتنفيذية  ا6مانةممثل  عرضو. الدولية في السلع

ع البيانات يجموالتي تتوفر فيھا دول، وھي تونس ولبنان ومصر والمغرب، أربع في وحجمھا غير الجمركية 
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دورھا في تقييد عمليتي ا�ستيراد بھدف قياس  على المستوى التفصيلي للسلعجمركية الالمتعلقة بالتدابير غير 
ات القانونية المرتبطة بعملية التخليص الجمركي، ءالدراسة على رصد جميع ا�جرا واعتمدت  .والتصدير

ي تختلف عن الدراسات التي يقوم بھا المركز الدولي للتجارة التي تعتمد على استقصاء آراء الشركات التو
جراءات شرعية إك ھذه التدابير غالباً وتطبق .  عملياتھا التجاريةلالمصدرة حول مدى عرقلة التدابير الجمركية 

تستدعي عناية  حيث كتدابير حمائيةتستخدم حماية صحة المستھلك أو 6سباب أمنية، وأحياناً للضمان الجودة أو 
منذ انط>ق  أنهإلى  التنفيذية ا6مانةأشار ممثل كما  . خاصة للحد من تأثيرھا على تدفق التجارة الخارجية

الجمركية والتجارة، ركزت  تعريفاتإطار ا�تفاق العام بشأن ال المفاوضات التجارية المتعددة ا6طراف في
ي الوقت الذي شھدت ف تخفيف الحواجز الجمركية لتحفيز التباد�ت التجارية بين البلدانمعظم دول العالم على 

  التدابير تم تطبيق وي . ناحية تنوعھا أو تغطيتھا للسلع سواء من ھاماً  جمركية تطوراً الغير فيه التدابير 
ولكن . ا� في حا�ت خاصةمصادر واتجاھات التجارة الخارجية غير الجمركية بشكل عام من دون تمييز بين 

 .بصفة متباينة على التجارة حسب مصادرھاؤثر فعادة ما تمعظم ھذه التدابير مرتبطة بسلع معينة، وبما أن 
  

منطقة التجارة الحرة في ربع �االدول تباين نسب الواردات البينية العربية في بينت نتائج الدراسة   -13
وبصفة عامة،  . بالنسبة لتونسفي المائة  4.8بالنسبة للبنان وفي المائة  14.7والتي تتراوح بين  العربية الكبرى
في  37.6تتراوح بين  لواردات بنسبةل ا�جماليةقيمة العلى المغرب ولبنان تدابير غير جمركية و تفرض مصر

في تونس في المائة  26.9في نفس الوقت ھذه النسب تتراوح بين  . لبنان في المائة في 100وتونس المائة ل
    .لكبرىالعربية االحرة في منطقة التجارة  ا6عضاءلبنان بالنسبة لوارداتھما من الدول العربية في  100و

 ان نسبة صادرات تونس والمغربإلى  الدراسةأشارت لصادرات، فقد يخص ا في ما أما على المستوى السلعي
إلى  شيرمما ي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىإلى  ضعاف تلك الموجھةأوروبي تفوق با�تحاد ا6إلى 

ستوعب فالسوق العربية ت ،ما بالنسبة لمصر ولبنانأ. ا6سواق العربيةإلى  منتجات ھذين البلدينصعوبة وصول 
من مجموع قيمة  للبنانفي المائة  38لمصر وفي المائة  29ھذين البلدين يتراوح بين صادرات من  ھاماً  زءاً ج

ببقية الدول العربية وخاصة البلدين ميزة التي تربط التجارية المات الع>قإلى  رقامھذه ا6تشير و . ھماصادرات
إن وكما ھو الشأن بالنسبة للواردات البينية العربية، ف.  في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ا6عضاءالدول 

أمام نمو ھذه  كبيراً  عائقاً أحياناً غير جمركية حتى على بعض صادراتھا مما يمثل  لدول العربية تفرض تدابيراً ا
نتائج تحليل البيانات حول توزيع التدابير غير الجمركية  عرضذلك، تم إلى  إضافة . الصادرات وتنوعھا
) دابير بيئيةتتدابير صحية، (وأنواعھا المختلفة ) تدابير تقنية، غير تقنية وتدابير التصدير(بحسب فئات التدابير

  .خرىأمن جھة التي تشملھا من جھة وبحسب مجموعات المنتجات 
  

المعادل الجمركي لھذه التدابير على المستوى الكلي للواردات نتائج قياس إلى  كما تطرقت الوثيقة  -14
  ي مصر في المائة ف 22يتراوح المعادل الجمركي بين و. وكذلك حسب مجموعات السلع في الدول ا6ربع

على  مستويات الحماية الجمركية المطبقة فعلياً بشكل كبير  أحياناً ي تونس والتي تتجاوز في المائة ف 45و
  .ا6ربع واردات الدول

  
 التنفيذية ا6مانةاستشھد ممثل ، ات العربيةثر التدابير الجمركية على ا�قتصادأوضيح من أجل تو  -15

لتعريفات الجمركية مقارنة لكامل اللغاء ا"ثر أتقييم إلى  أجريت في الجمھورية العربية السورية، ھدفت بدراسة
وبينت النتائج  . كامل للتدابير غير الجمركية، وبا6خص تلك التي تأخذ شكل قيود كمية على ا�ستيرادالغاء با�ل

فوق بكثير تلك الناجمة عن إلغاء يالتدابير غير الجمركية  لغاءا�قتصادية الناجمة عن إلفوائد أن حجم ا
التدابير غير الجمركية على بعض  لغاءأن إ ا"سكواجرتھا أخرى أبينت نتائج دراسة كما  . الجمركية تعريفاتال
  تتراوح  نمو الناتج المحلي ا"جمالي بنسبةإلى  المختارة في كل من المغرب وتونس سيؤدي لسلعا



-9-  

في الدولتين نتيجة تقلص  في مستوى الرفاه واضحتحسن إلى  شيرفي المائة على التوالي مما ي 0.6و 0.3بين 
   .تكاليف ا�ستثمار وتحسن مستوى الطلب العائلي على السلع المستوردة

  
العديد بما أن مام حركة البضائع أ اً عائقتمثل الجمركية غير  حول ما اذا كانت كل التدابير نقاشثير أ  -16

أشار ممثل و . قليمية والدوليةا�تفاقيات ا"عتمدة حسب بنود العديد من جراءات المطار ا"إمنھا يندرج ضمن 
عاقة إإلى  ن معظمھا � يھدف في ا6صلإالتصنيف الدولي لھذه التدابير، فالتنفيذية، أنه وبحسب  ا6مانة

لكن وفي نفس   .تدابير حمائيةإلى  � أن الطرق المعتمدة في استخدام ھذه التدابير قد يتحولإالمباد�ت التجارية 
. ھداف حمائية واضحة كحصص ورخص التوريدجمركية يتم وضعھا 6الن العديد من التدابير غير إالوقت، ف

  أمام تدفق التجارة  يمثل عائقاً حقيقياً ھذه التدابير معظم  آليات تطبيقت وفود العديد من الدول أن دوقد أك
 وفي  .جراءات بشكل فعالا"جل تطبيق ھذه أمكانات المتاحة في بلدان المنطقة من في ضوء ضعف ا"� سيما 
الخلل في تطبيق التدابير غير الجمركية تحديد على المستقبلية الدراسات  تركزن أالمشاركون طار تمنى ھذا ا"

متبعة في البلدان ا�وروبية، المقاربة الإلى  التنفيذية ا6مانةطرق ممثل وت  .المناسبة دخال ا�ص>حاتإجل أمن 
من والحفاظ على الصحة ق تدابير ا6يتطبوالتي بالرغم من قدراتھا المادية والبشرية المتطورة فھي تعتمد في 

. انسياب السلع� تؤثر على كثر شفافية أح عملية يتيما  sampling approach)(اختيار العينات أدوات من خ>ل 
التدابير غير الجمركية تطبيق معظم من الممكن نه أ ، المعتمدة في العديد من الدول العربية،ھذه التجربةوتبين 

  . آليات التطبيقمن خ>ل اعتماد أبسط 
  

  جراءات ساس الفصل بين ا"أرغبتھم في التعمق في الدراسة على عن ن يعرب بعض المشاركأ  -17
وضح أو . قليمية المعقدةغير الجمركية المطبقة على الصعيد الوطني وتلك المرتبطة با�تفاقات الدولية وا"

وضعت من قبل المنظمات الدولية  اً نه تم دراسة التدابير وفق تصنيفات معتمدة عالميأالتنفيذية  ا6مانةممثل 
جراءات غير الجمركية من الناحية النوعية ل� اً معمق +ً تحلي ا"سكواوطلبت ممثلة مصر من   .المعنية بالتجارة

 ا"سكوان دراسة أذ إ� سيما تلك المتعلقة بالعوائق الفنية على التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية، 
رشادات الدولية ومدى مدى توافق ھذه التدابير مع ا"إلى  اقتصرت على تحليل الناحية الكمية مع اقتراح النظر

  .جراءات بين الدول العربيةوذلك للوقوف على ماھية تباين ھذه ا" ير بين الدول العربيةھذه التدابتناسق 
  

حيث والمنافذ الجمركية الجغرافي للشركات  لوضعل أھمية ا6خذ بعين ا�عتبارإلى  شارةكما تمت ا"  -18
التي تتوفر فيھا البنى مناطق الفي التخليص الجمركي، بما فيه من تدابير غير جمركية، في كبر أسھولة ھناك 

  .لداخليةمثل المدن الكبرى على عكس المناطق ادارات ساسية وا"ا6
 

لتدابير غير الجمركية وأثرھا على الحد من التجارة بين الدول العربية وتأثير لوتطرقت ممثلة السودان   -19
نفذ دراسة معمقة تٌ ن أ تاقترحو. ھذه التدابير على تحقيق التكامل التجاري العربي وانسياب التجارة البينية

 بينتنسيق ال آلياتحول  مكنةالحلول الملطرح لتحديد آثار التدابير الجمركية على التجارة بين الدول العربية و
ساسية على بعض السلع ا6تقتصرن كانت إالتدابير وھذه جل التغلب على العوائق الناتجة عن أمن  ھذه الدول

  .يجابي على تشجيع ا�ستثمار في انتاج ھذه السلعإلما لذلك من أثر  كمرحلة أولى
  

العربية الحرة في نطاق منطقة التجارة لية يالتفضعن موضوع الحصص  واستوضح ممثل مصر  -20
وعلى بعض السلع تطبق في بعض البلدان  ھانأإلى  شارةا"وتم  ،الكبرى وعن تطبيقھا في الدول العربية

  . بطريقة غير معلنة
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يضاً التدابير التجارية بين العراق والشركاء أضافية ا"ن تشمل الدراسة أطلب ممثل العراق كما   -21
   .التجاريين من خارج المنطقة العربية

  
غير الجمركية  التدابيرخبرة واسعة في مجال  المركزن لدى أ مركز التجارة العالميةوضحت ممثلة أو  -22

في بلدان مختلفة من المنطقة بالتركيز على منظور القطاع الخاص ودعت ممثلة  التدابيروتمت دراسة ھذه 
 ا"سكواأن دراسة إلى  التنفيذية ا6مانةوأشار ممثل  . بل التعاون في ھذا المجالسُ مناقشة ل ا"سكوا لمركزا

Oلدراسات مركز  +ً مكم طاراً إات التشريعية للتدابير غير الجمركية وآليات تطبيقھا مما يعتبر اءجرتتطرق ل
  . التجارة العالمية في فھم تأثير ھذه التدابير على مناخ ا6عمال وانسياب التجارة الدولية في المنطقة

  
 عتراف المتبادل بشھادات المطابقةعلى اتفاقية عربية لO حالياً العمل  يجرينه أممثل تونس شار أكما   -23

 . ثار التدابير غير الجمركيةآمن لما لھا من أثر في الحد 
  

العديد  أن نه وبالرغم منأإلى  مراقب،بصفة وكالة التنمية السويدية التي شاركت ممثلة  وضحتوقد أ  -24
  التدابير المتعلقة بقضايا بشكل جدي على وضع الدراسات والتحاليل تعمل قليمية والدولية المنظمات ا"من 

   حدأن أعلى  ركزتكما   .ما بينھا ومع الدول المعنية التنسيق فيإلى  معظمھا تفتقر� أن إ غير الجمركية
  تنفيذ اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة العربي يتمثل في  عملية التكامل ا�قتصادي ساسية لدفعالشروط ا6أھم 

 صعيد المنطقة العربية� سيما تلك المتعلقة بالعوائق الفنية على التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية على 
مما يستدعي العمل على تطوير آلية موحدة للتعامل مع العديد من ھذه التدابير وتقليص أثرھا على تدفق التجارة 

على علم بمعظم الدراسات التي تقوم بھا العديد من  ا"سكواأن إلى  التنفيذية ا6مانةوقد أشار ممثل .  الخارجية
بعض جوانب ھذه التدابير، خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات بحث إلى  ھي تسعىيمية ولقالجھات العالمية وا"

  .وتفادي عدم ا�زدواجية في ا6نشطة تسھيل التجارة
  

من خ>ل التدابير غير الجمركية يتعلق بقضية  في ماالشفافية  تعزيزھمية أوتوافق المشاركون على   -25
  . في التجارة الخارجية عنيينبين جميع الم المعلوماتتعميم والتعامل معھا ل ھذه التدابيرنشر 

  
  جامعة الدول العربية حول التقدم المحرزمقدم من عرض   -جيم

  في مفاوضات ا�تحاد الجمركي
  )من جدول ا6عمال 6البند (

 
الخطة ا�ستراتيجية للقطاع ا�قتصادي التقدم الحاصل في حول  جامعة الدول العربية عرضاً ممثل قدم   -26

من مفاوضات تحضيراً للوالمھام المنجزة وبرنامج العمل للفترة القادمة نشاء ا�تحاد الجمركي إومفاوضات 
اتفاقات عامة إلى  خيرة وتم الوصولفي السنوات ا6 تقدماً حققت مفاوضات الن أ وذكر . نشاء ا�تحادأجل إ

لخطة اإلى  تم التطرقكذلك  . تفاوض أكثرإلى  بحاجة أخرىتزال قضايا  حول بعض القضايا في حين �
، والتي تتضمن 2020-2015 ا�تحاد الجمركي العربي، والرؤية لـ �نشاءا�ستراتيجية للقطاع ا�قتصادي 

التحرير الكامل لتجارة السلع من أية عوائق جمركية وغير جمركية، أربعة أسس ھامة لقيام ا�تحاد وھي 
والتحرير الكامل لتجارة الخدمات، والحرية الكاملة �نتقال رؤوس ا6موال العربية ورجال ا6عمال دون قيود 

وأوضح أن ھذه الخطوات  . تسھيل التجارة في المنافذ الجمركيةو وزيادة كفاءة التجارة البينية ،أو عوائق
ا�قتصادية والمجلس ا�قتصادي لقمم واتتطلب التزام الدول العربية بقرارات القمم العربية الدورية 

  . مل ا�قتصادي العربيمن أجل التكاسياسات وطنية  وا�جتماعي، وتبني
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وتحدث ممثل الجامعة أيضاً عن الموضوعات التي لم تستكمل بعد والدخول في ا�تحاد الجمركي   -27
العربي في إطار تحضيري للسوق العربية المشتركة وا�تحاد ا�قتصادي والنقدي، علماً بأن الموضوعات التي 

إلغاء استثناءات الجزائر بتتعلق يجري العمل على استكمالھا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
واستكمال التخفيض الجمركي لليمن وا�نتھاء من قواعد المنشأ وإيجاد معاملة خاصة للدول ا6قل نمواً، وتطوير 

   ،بنية الجودة في الدول العربية على مستوى المواصفات والمقاييس، وتعزيز بنية المنافسة ومنع ا�حتكار
التي تنعكس تطلب التعاطي الكامل مع ا�تفاقيات ذات الع>قة يالسلعية كما أوضح أن تحقيق كفاءة التجارة 

لطائرات بابنى لوجستية معلوماتية وأنظمة تشغيل وموارد بشرية وما يتعلق من لعمليات بالتالي على جميع ا
  .والبنى التحتيةوالشاحنات والحاويات والسفن وا6نابيب وعربات سكك الحديد 

  
 تنفيذالمھام المطلوب ا�ضط>ع بھا للتعجيل بقيام ا�تحاد، وأولھا إلى  لدول العربيةممثل جامعة اأشار   -28

Oجراءات الجمركية، با"ضافةالبنية التشريعية على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد والدليل الموحد ل 
الوطنية التي تم إقرارھا في القمة بناء ھياكل التعريفة الجمركية الموحدة في الدول العربية وتشكيل الفرق إلى 

 نأإلى  شارأو  .جو�ت التفاوضلتحضير الالفريق ا�ستشاري الدولي و، وكذلك تشكيل ا6خيرة في شرم الشيخ
   . سس اكثر منھجيةأعلى ھا ط>قإعادة يجري العمل على إلمفاوضات بشأن تجارة الخدمات شبه متوقفة وا

تفاقية عمل على تعديل بعض بنود ايجري الأوضح ممثل الجامعة أنه ، موالطار تسھيل انتقال رؤوس ا6إوفي 
  .بناًء على طلب من بعض الدول ا�ستثمار

  
من عرض موضوع اتفاقية ا�ستثمار الموحدة كونھا قد أُقّرت لضرورة  أنه � توجدمندوب مصر رأى   -29

في  ا6عضاءلم يطرح رسمياً على الدول عليھا عدد من الدول، وأن أمر تعديلھا  وصادققبل القادة العرب 
من قبل بعض الدول  مانة الجامعةأوضح ممثل الجامعة أن ھناك مذكرة وردت 6، فجامعة الدول العربية

 عرض فحواھا التفكير في ما يحتم ،أبدت تحفظات على بعض بنود ا�تفاقيةوممثلي القطاع الخاص  ا6عضاء
  .ا6عضاءعلى باقي الدول 

  
جراءات الجمركية القانون الجمركي العربي الموحد ودليل ا"لجامعة أن ل العامة ا6مانة ممثلكد أ  -30

لنموذج الموحد للبيان كما يتم حاليا استكمال ا .سينجزان قريباً التنفيذي المعني بتطبيق القانون المذكور 
مندوب مصر موضوع أھلية المنافذ كما طرح  . للسلعالتصنيفات للنظام المنسق عملية انجاز فيما تم  ،الجمركي

الجمركية وأوضح مندوب الجامعة أن آخر المعلومات تفيد أّن الكثير من المنافذ مؤھلة �ستقبال بضائع الدول 
ا�ستفادة من تجارب أخرى مثل تجربة مجلس التعاون ، كما يمكن الشقيقة لكن ھناك الكثير مما يمكن تطويره

  �ئحة شروط موحدة لتأھيل المنافذ الجمركية يلتزم بھا كل من أھمية وجود  وأخيراً أكد علىالخليجي، 
  .ل>تحادينضم 

  
، العربي المتعلقة با�تحاد الجمركيبخصوص القضايا  ا6عضاء لدولالقدرات الفنية لطار تعزيز إوفي   -31

لتباحث لوطنية  تشكيل فرقبعلى مستوى القمة يقضي  أن الدول العربية اتخذت قراراً إلى  أشار ممثل الجامعة
العامة للجامعة تعمل  ا6مانةأن إلى  كما أشار  .على المستوى الوطني بالمواضيع المتعلقة با�تحاد الجمركي

ومساعدتھا في خصوصيات كل دولة لتدارس حالياً على تشكيل فريق استشاري دولي من منظمات دولية 
نشاء ا�تحاد إحول مفاوضات طار الإانه في كما أوضح   .بيتسھيل انضمامھا �تفاقية ا�تحاد الجمركي العر

في كل المجموعات السلعية الخارجية الموحدة على مستوى  تعريفةالتحديد على يجري التفاوض الجمركي 
  .في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تعتبر من المواضيع الحساسة والمعقدة ا6عضاءالدول العربية 
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، وبالتالي يجب أن تكون مثا�ً عربية من أغنى المناطق في العالمأن المنطقة الإلى  وأشار ممثل تونس  -32
6خذ با�عتبار تفاوت مستويات التنمية والقدرة التنافسية بين دول كما يجب النجاح نموذج التعاون ا"قليمي، 

ممثلة أكدت و . ب تنسيق السياسات ا�قتصادية الداخلية أيضاً في بداية مراحل التطبيقيجولذلك،  ،المنطقة
في موضوع كيفية  ا"سكوامصر على الحاجة لمساعدة مندوب  وأخيراً أّكد. على ھذا الموضوع أيضاً السودان 

  .التوّصل لتعريفة جمركية موحدة في ظل ھذا التفاوت بين الدول
  

تحديد مجموعات ل ا"سكواتوفير الدعم من كيفية عن د من وفود الدول وقد استفسرت العدي  -33
آليات إلى  ضافةإفة الخارجية الموحدة يما يتعلق بشرائح التعر في ا�تفاق عليھالتسھيل  يةخطوط تعريف/سلعية

سكوا أخيراً أنھا موجودة في المفاوضات، التنفيذية لO ا6مانةأوضحت و . حساسةالخاصة بالسلع بنود تحديد 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في محاولة لبلورة فريق عمل "عادة إحياء الجھود في ھذا ا"طار؛ ولكن 

  .ا6عضاءالقرار السياسي ھو بيد الدول 
  

  طر المؤسسية ل2تحاد الجمركي ا:  -دال
  )من جدول ا6عمال 7البند (

  
ممثل وضح أو. E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/5(Part I)الوثيقة إلى  في ھذا الجزء استناداً نظرت اللجنة   -34

ھمية أعلى  وركز  .التكتل ا�قتصادي الواحد بين دول ز التكاملزنشاء اتحاد جمركي يعإان  التنفيذية ا6مانة
. ةالعالميوالتجارب السابقة ا�قليمية وا�ستفادة من  ديمومة ا�تحاد الجمركيفعالية وضمان لنشاء المؤسسات إ

في ا�تحادات الجمركية،  ا6عضاءبين الدول التجارية تنسيق السياسات في  كثر شيوعاً ا6 مقاربتانالوتناول 
. ا6عضاءمن خ>ل التنسيق بين المؤسسات الوطنية للدول  وأقليمية مشتركة إوذلك من خ>ل إنشاء مؤسسات 

عتبر من اكثر التجارب نجاحاً على الصعيد العالمي، ت تيلجمركي ا�وروبي، والا�تحاد ا تجربة وتم عرض
ن أإلى  ةشارتمت ا"و . لتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة با�تحاد الجمركيلمؤسسات اقليمية  ئتانش حيث

مفوضية ضمت مؤسسات مثل سكرتارية او قتصادية المختلفة في التكت>ت ا�معظم ا�تحادات الجمركية 
. خرآإلى  جھزة اخرى تختلف من اتحادأو تنموي وأمركزي مصرف وبرلمان ومحكمة و اتحاد ومجلس

بالتزامن مع المراحل  �دارة ا�تحاد الجمركي العربيمؤسسي كيان  نشاءإالتنفيذية  ا6مانةممثل واخيراً، اقترح 
الدور المحتمل لھكذا كيان في تجميع على أن يكون تحت مظلة الجامعة العربية،  تحادولى لتأسيس ا��ا

  مكانية الدفع بعملية التفاوض من خ>ل توفير الدعم إإلى  المتعلقة با�تحاد با�ضافةوالخبرات المتراكمة 
  .زم+الفني ال

  
لنصوص الفنية انه ليس بالضرورة ا�نتظار حتى استكمال كامل أالتنفيذية ب ا6مانةممثل  وضحوأ  -35

كبة عملية التفاوض لموا نشائھاإ على أھمية ا"سراع فيكما أكد  . بإنشاء الھياكل المؤسسيةكشرط للشروع 
  . تفعيل عمل ا�تحادمن أجل  وبناء القدراتتذليل العقبات أمامھا دعمھا وو
  

مع بقية دول العالم حرة الة تجارالمناطق العديد من إلى  العربيةوناقش المجتمعون انضمام الدول   -36
انه  فيذيةنالت ا6مانة ممثلوفي ھذا ا�طار، أوضح  . اط>ق ا�تحاد الجمركي العربي ونجاحهعلى وتأثيرھا 

 اً عائق � تشكل بالضرورةبعين ا�عتبار لكنھا التجارية للدول العربية مع بقية دول العالم يجب أخذ ا�لتزامات 
بقاء على ل� ا6عضاءطرار الدول ض� تحد من فعاليته نظراً يمكن أن اط>ق ا�تحاد الجمركي العربي بل مام أ
أعضاًء جراءات المراقبة على الحدود للتثبت من مصدر السلع البينية المتبادلة بين الدول العربية التي ستكون إ

  . تفاقية ا�تحاد الجمركي العربيفي ا
  



-13-  

معدل من بينھا اعتماد آلية الو، الموحدةخارجية ال تعريفةالتحديد آليات  عن بعض الوفودتساءلت   -37
ن تواجه أالتفيذية بأنه من الممكن  ا6مانةعلق ممثل ، فا�عتبار حجم المباد�ت التجاريةبمعدل يأخذ أو عادي ال

الدول العربية مع جمركية موحدة � سيما في ظل التزامات  تعريفةالبلدان بعض الصعوبات في ا�تفاق على 
طراف من خارج المنطقة ويمكن في ھذا ا�طار ا�سترشاد بتجارب ا�تحادات الجمركية الناجحة في مناطق أ

   .قضية سيتم تناولھا خ>ل العروض ال>حقةھذه الأن إلى  كما أشار  .أخرى من العالم
  

 ا�تحاد الجمركي العربيإقامة التي تواجھھا البلدان العربية في التحديات المالية   -ھاء
  )من جدول ا6عمال 8البند (

 
من خ>ل الوثيقة  قامة ا�تحاد الجمركي العربيالتحديات المالية "التنفيذية  ا6مانةاستعرضت   -38

E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/6.  اعرض  وتم�ساسي أقامة ا�تحاد الجمركي والتي تركز بشكل العامة " ھداف
النمو على صعيد دفع على إنشاء سوق داخلية كبرى ما يساھم في تطوير القدرات ا"نتاجية المحلية وبالتالي 

دول قامة ا�تحاد الجمركي على المالية العامة في الإطار تحليل تأثيرات إوفي . المنطقة العربية عموماً 
خر بناًء على مدى آإلى  حدة التأثر من بلدن تختلف أمن المتوقع  هنأإلى  التنفيذية ا6مانةممثل شار أ، ا6عضاء

 تعريفةمن جھة وعلى مستويات ال اعتماد الدول على الضرائب التجارية المباشرة كمصدر لOيرادات الحكومية
الضوء على دور ا6دوات المالية، كالضرائب اء لقإتم و . الخارجية الموحدة التي سيتم اعتمادھا من جھة أخرى

الناجمة عن  ، في حالة حصولھا،ا"يرادات الحكوميةتراجع غير المباشرة، في المساھمة في التخفيف من حجم 
  .ا�تحاد الجمركي العربيإلى  ا�نضمام

  
خارجية  تعريفةنشاء ا�تحاد الجمركي والتي تتضمن تحديد �ساسية �وركز العرض على العناصر ا  -39

إلى  ، با�ضافةا6عضاءبين الدول  لتحصيل الرسوم الجمركية وتوزيعھاموحدة موحدة وا�تفاق على آلية 
النظم إلى  وضع آليات تعويض م>ئمة كالتعويضات المالية في حالة البلدان المنخفضة الدخل التي تفتقر

ھمية دور ا�تحاد الجمركي أإلى  وخلصت الورقة  .لذلك الم>ئمة لفرض الضرائب والقدرات ا"دارية ال>زمة
التنفيذية  ا6مانةممثل وضح أكما  . تعزيز التكامل ا�قتصادي على المستوى ا�قليميلالعربي في توفير فرصة 

نه بالرغم من التراجع المحتمل في ايرادات الضرائب الجمركية المباشرة في بعض البلدان، فمن المتوقع ان أ
وما لھا من انعكاس على زيادة الجمركية  تعريفات�نخفاض ال، نتيجة ھالدييرادات الحكومية يرتفع صافي ا"

  . ا�يرادات الجمركية
 

 على المالية العامة التي يطرحھا إنشاء ا�تحاد الجمركي العربيالمترتبة أخذت اللجنة علماً بالتحديات   -40
آليات التعويض الخارجية الموحدة الم>ئمة و تعريفةالالخيارات المتاحة �ختيار إلى  بشكل عام، با"ضافة

ثار المالية المترتبة على إط>ق ا�تحاد حسب سيناريوھات ھمية دراسة اLأوتم التأكيد على  . المناسبة لكل حالة
 أي انعكاسات سلبية على المالية العامة لبعض الدول نتيجة لقيام ةتفاوضية مختلفة ودراسة آليات بديلة لمواجھ

 . ا�تحاد
  

ثر إتقديرات حول الزيادة المحتملة في التبادل التجاري إلى  افتقار الورقة المقدمةإلى  أشار ممثل مصر  -41
نشاء إذ انه وفقاً لقاعدة التراكم والزيادة المتوقعة في ا�ستثمارات المتوقعة عند إركي العربي، قيام ا�تحاد الجم

التنفيذية أن الورقة  ا6مانةوأوضح ممثل  . ن تزيد معد�ت التجارة البينية العربيةأاتحاد جمركي فمن المتوقع 
مركي على جثر قيام اتحاد �على التحليل النوعي  ركزتھا نأ� إبعض ا"ضاءة في ھذا الجانب تحتمل قد 

رقة خاصة ا وستتطرق لھتي وال ثار ا�قتصادية لقيام ا�تحادمجمل الجوانب واL تغطفقط ولم  السياسات المالية
 .اً ملحوظ اً بأن ا�حتمال ا6كبر ھو أن التاثيرات إيجابية ولكن ا6رقام لم تظھر تغيير تعليقهوختم . بھذه الجوانب
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وضح أو. ھذه الدراسةعليھا اعتمدت والبيانات التي  تعن مصادر المعلوماممثل موريتانيا  استفسرو  -42
المعتمدة في ھذه الورقة ھي با6ساس من مصدرين وھما صندوق ن مصادر البيانات أالتنفيذية  ا6مانةممثل 

 ا"سكواأن إلى  وأشار  .البلدان المعنية لمصادرالرسمية فيل ضافة�با النقد الدولي وصندوق النقد العربي
 الدوليةمؤسسات ثم من ال ا6عضاءفي الدول من ھيئات ا"حصاء والجمارك  االمعلومات أساستحصل على 

وھي تستقي  ا"سكواوفي ھذا ا"طار أوضحت ممثلة مركز التجارة العالمي أنھا تتعامل مع   .ا"قليميةو
ا�نضمام إليھا إلى  ودعت الدول غير المنطوية في ھكذا اتفاقات . معھم اتفاقياتنتيجة معلوماتھا من البلدان 

التنفيذية بالجمھورية ا"س>مية الموريتانية  ا6مانةمثل مرحب وختاماً  . لتوفير أكبر قدر من المعلومات الحديثة
 .كدولة عضو إلى ا"سكوا حديثاً ي انضمت تال
  

ما عدا بضعة سلع � تتعدى العشر سلع سيتم اعتماد قواعد المنشأ العربية ه تم نأإلى  شار ممثل مصرأو  -43
وا"ع>ن عنھا بعد ا�جتماع القادم للمجلس ا�قتصادي  الخاصة بھا وتحديد النسبة الموحدة اعتمادھا

 . وا�جتماعي لجامعة الدول العربية
  
وختاماً استفسرت مندوبة ا6ردن عن مصادر صندوق التعويضات للدول المتضررة وعن كيفية توزيع   -44

كأحد  قامة صندوق للتعويضات بل تم عرضهإالتنفيذية عن عدم الزامية  ا6مانة، فأوضحت الحصص
خرى والتي تقوم بتجميع أقليمية إيوھات المحتملة على غرار تجارب ا�تحادات الجمركية في تكت>ت رالسينا

على عدم وجود نماذج محددة بل ھناك مرونة  ة، مؤكدا6عضاءما بعد على  ا�يرادات الجمركية لتوزيعھا في
 ا"سكواأن من أھداف أشارت إلى كما  . و وضع الترتيب الذي يتناسب مع ظروف المنطقة العربيةأفي اختيار 

  قامة ا�تحاد الجمركي العربي في السنتين القادمتين ومن بينھا سياسات استخدام إالتعمق في دراسة آليات 
  .العوائد الجمركية

 
 سيناريوھات اط2ق ا�تحاد الجمركي العربي  - واو

 )من جدول ا6عمال 9البند (
  

 ا6مانةممثل  وأوضح  .E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/7الوثيقة إلى  تناولت اللجنة ھذا البند استناداً   -45
يتطلب تعزيز التكامل  تجارب العديد من دول العالم في بناء التكت>ت ا�قتصادية،إلى  انه استناداً التنفيذية 

ا�قتصادي ا�قليمي أربعة مراحل اساسية، يشكل قيام ا�تحاد الجمركي المرحلة الثانية منھا بعد استكمال منطقة 
المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي لجامعة موافقة إلى  وأشار ممثل اللجنة التنفيذية  .التجارة الحرة العربية الكبرى

على مشروع الھيكل العام للبرنامج التنفيذي ل>تحاد الجمركي العربي؛ والذي ، 2011الدول العربية في عام 
الخارجية الموحدة،  تعريفةا�طار العام ل>تحاد، والقانون الجمركي العربي، وال: يتضمن ستة اقسام وھي

بتنفيذ ا�تحاد  المرتبطةا6حكام العامة ، وطار المؤسسي ل>تحاد�آليات الموارد المالية، واإلى  ضافة�با
  .الجمركي العربي

  
يتضمن مراحل عملية �ط>ق ا�تحاد الجمركي العربي  سيناريو محاكاةل اً اقتراحوقدم العرض   -46

، وضع لكبرىالعربية االحرة  استكمال منطقة التجارة: وتضمنت المراحل . واLليات التطبيقية المرافقة لھا
الخارجية الموحدة مع الجدول الزمني لتطبيقھا باعتماد آليات المرونة، واقتراح مسار  تعريفةھيكل تجريبي لل

آلية لتعويض إلى  للتعامل مع ا�تفاقات التجارية التي تربط الدول العربية بدول خارج المنطقة، با�ضافة
وى ايراداتھا الجمركية، الخارجية الموحدة على مست تعريفةادخال النتيجة الخسائر في البلدان التي قد تتضرر 

 وجرى من خ>ل . وأخيراً ا�تفاق على مسار لتنسيق السياسات ا�قتصادية ذات ا�رتباط بالتجارة الخارجية
 ةالجمركية العربية في ظل ث>ث تعريفةالدراسة تقدير التغيرات ا�قتصادية الكلية والقطاعية نتيجة لتوحيد ال
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لية التي تربط بعض الدول العربية يتغيير ا�تفاقيات التجارية التفض ول يفترض عدم�ا: سيناريوھات فرعية
في  ا6عضاءا�تفاقيات على جميع الدول العربية ھذه خرى، والثاني يفترض تعميم أبدول وتجمعات عالمية 

  . دةا�تفاقيات لتحقيق سياسة تجارية عربية موحھذه لغاء جميع إما الثالث فيفترض أمشروع ا�تحاد الجمركي، 
  

 تعريفةن أعلى نسب لنمو الصادرات والواردات العربية سجلت عند توحيد الأإلى  وخلصت الدراسة  -47
الجمركية العربية مصحوباً بتنسيق السياسة التجارية الخارجية بين الدول العربية، من خ>ل تعميم ا�تفاقيات 

ا6رباح المرجوة من اتفاقية ا�تحاد الجمركي  أن تحقيقإلى  شارة�� أنه من المھم اإ  .ليةضيالتجارية التف
  :والتي من أھمھا ىالعربي ستكون مرتبطة بالعديد من العوامل ا6خر

  
  ؛سياسات التنويع الھيكلي ل>قتصاديات العربية  )أ(  
  ؛تحرير تجارة الخدمات ورفع القيود على تنقل رؤوس ا6موال والعمالة  )ب(  
  ؛تسھيل التجارة  )ج(  
  ؛مستوى تنسيق السياسات الكلية والقطاعية المرتبطة بالتنافسيةتطوير   )د(  
  ؛توحيد السياسات التجارية العربية  )ھ(  
  .لتطوير التجارة وا�ستثمارات البينية حافزاً ھيكلة السياسات الضريبية لجعلھا   )و(  

  
 آثارھاعداد الدراسات الفنية حول سيناريوھات قيام ا�تحاد الجمركي لتقييم إھمية أعلى  حضورتوافق ال  -48

  .لتطلعات الدول تستجيب حيثا�قتصادية الكلية والقطاعية وبذلك دفع عملية المفاوضات 
  

تفاقات منظمة دراسات حول عملية التفاوض ضمن اطار ابإجراء  ا"سكواذا قامت إ ماسؤال  تم طرح  -49
في  ا6عضاءعادة التفاوض مع الدول إرفع تعريفاتھا المربوطة وتضطر بعض الدول لالعالمية، حيث سالتجارة 

وضح أو . منظمة التجارة العالميةفي  ا6عضاءقدم التعويضات للدول بت ا�تحاد الجمركيدول يلزم ، ما منظمةال
منظمة الدول على التزاماتھا بالنسبة �تفاقيات اء بقإاعتمدت على فرضية ن الدراسة أالتنفيذية  ا6مانةممثل 

� تتعارض الخارجية الموحدة التي تم قياس آثارھا  تعريفةسيناريوھات اعتماد الن أ ساسأعلى التجارة العالمية 
كما ركز   .المربوطة أو القصوى لم يتم تجاوزھا تعريفاتالمنظمة بما أن المع مع التزامات الدول العربية 

الدول والتكت>ت ا�قليمية المرتبطة  قد يعود بالمنفعة على ن قيام ا�تحاد الجمركيأ التنفيذية على نةا6ما ممثل
 ا�سواق العربيةإلى  �مكانية الوصولنتيجة باتفاقيات تجارية مع بعض الدول العربية كا�تحاد ا�وروبي 

   .الواسعة
  

عداد برامج تنفيذية فعلية أو سيناريوھات إالمستقبلية  ا"سكوان تتضمن دراسات أوتمنى ممثل مصر   -50
، طار زمني محدد لتطبيق نشاطات محددة كتشكيل لجان لتوحيد المواصفات مث>ً إتتبعھا الدول العربية في 

حول التعويضات التي ستقدم لھا عند  ا6عضاءلعملية التفاوض بين منظمة التجارة العالمية والدول  اً وشرح
ثار بعض آن ھذه الورقة ركزت على تقييم أالتنفيذية  ا6مانةوحدد ممثل   .تحاد الجمركي العربيدخولھا في ا�

وستقوم . ات العربية من جھة وأكثرھا قابلية للتطبيقيذ لتحديد أكثرھا ربحية ل>قتصادالخيارات القابلة للتنف
زم لتحديد آليات التطبيق على مختلف الدعم الفني ال> ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بتوفيرا"سكوا

ات التنفيذية للشروع في ءجرا�بصدد استكمال ا ا"سكواأن إلى  العامة ا6مانةالمستويات كما أشار ممثل 
  .لتسھيل اط>ق ا�تحاد الجمركي العربي ا6عضاءمشروع دعم القدرات الفنية للدول 

 
طار ا�تفاقيات الثنائية والمتعددة إفي الطلب من البلدان العربية مراجعة التزاماتھا شكالية إت واثير  -51

من  في المائة 10ة العربية � تتجاوز ين التجارة البينأطراف مع دول وتكت>ت من خارج المنطقة، � سيما �ا
تضمنت بل  ية فحسبرالمنطقة لم تكن اتفاقيات تجا طراف خارجأأن ا�تفاقات مع العربية علماً اجمالي التجارة 
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أھمية ممثل تونس  أوضحو . ا6عضاءفي الدول  القطاعات المنتجة كالصناعةالتزامات مالية خصصت لتأھيل 
وشدد على أھمية  . بعين ا�عتبار عند مراجعة اتفاقياتھا مع الدول ا6خرىالدول الخسائر والمنافع أخذ أن ت

ا�ندماج ا�قليمي العربي لما يعطيه من دفع للتجارة عبر ا�ستثمار والشراكة وما يشكله من أداة لدعم 
التكامل ا�قتصادي على أھمية دعم المداخ>ت بعض  تكما ركز . الحكومات في مفاوضاتھا مع الخارج

قطاعات ا�قتصادية المختلفة وإقامة الشراكات من في ال البيني ا�ستثمارتشجيع على من خ>ل التركيز العربي 
التنفيذية، أن ا�تحاد الجمركي العربي  ا6مانةوأشار ممثل   .جل دعم الحكومات في مفاوضاتھا مع الخارجأ

يعتبر فرصة للنھوض بالتكامل ا�قتصادي العربي والذي من بين أھدافه تنمية التجارة البينية لتطوير التبادل 
لية مع العديد من أقاليم العالم لخلق ينه من مصلحة الدول العربية السعي لتوقيع اتفاقيات تفضإك فالتجاري لذل

  . مية ا�قتصادية وا�جتماعية الشاملة والمستدامةنأسواق جديدة ودعم الت
 

على ركز تحول ا�تحاد الجمركي العربي سن المراحل المقبلة من المفاوضات أإلى  ممثل مصرأشار و  -52
 الحدودالموحدة ضمن خارجية ال تعريفةلاالعربية والتي من أبرزھا تحديد ھيكل السياسات التجارية آليات تنسيق 

الصورة أن إلى  كما أشار . منظمة التجارة العالميةفي  ا6عضاء� تتناقض مع التزامات الدول العربية التي 
  .البلدان للمساعدة الفنيةاحتياجات بشأن في ا�شھر القليلة القادمة بشكل كبير  حستتض

  
  عرض لمنظمة التجارة العالمية عن آليات التعامل مع ا�تفاقيات التجارية التي تربط  -زاي

  بعض الدول العربية مع بقية دول العالم في ضوء اط2ق ا�تحاد الجمركي
 )من جدول ا6عمال 10البند (

  
منظمة التجارة العالمية عرضاً عن اLليات المعمول بھا في عن التنفيذية بالنيابة  ا6مانةقدم ممثل   -53

المنظمة للتعامل مع ا�تفاقات التجارية الثنائية وا"قليمية التي ترتبط بھا الدول الراغبة في الدخول في اتحاد 
قيام  نأحالة ا�تفاقات المعقودة بين الدول العربية وبعض ا6طراف الخارجية، موضحاً إلى  وتطرق . جمركي

اتحاد جمركي يشكل مرحلة جديدة من مراحل التكامل ا"قليمي وتعميق الع>قات ا�قتصادية بين الدول 
وبما أن الدول العربية مرتبطة بع>قات تجارية مع دول خارج المنطقة، يتطلب دخولھا في اتحاد  . ا6عضاء

جمركي عربي إعادة تعريف ھذه الع>قات على أسس ا�تحاد الجمركي الذي سيكون ھو الكيان الجديد الذي من 
  .الع>قات التجارية الخارجيةسيقيم أعضاءه خ>له 

  
 ا6عضاءالتي توفرھا اتفاقيات المنظمة لتعديل ا�لتزامات التي يرتبط بھا  المساعدةعرض التناول   -54

ليات المتبعة خرى واLأالتزامات من خ>ل توفير التفاوض والتعويض  الفرصة "عادة تاحةإوذلك عن طريق 
مفاوضات خ>ل ستفادة منھا ا�مكانية إيط الضوء على حالة الدول العربية ولوتم تس . التعدي>ت هجراء ھذ�

لقواعد المنظمة وذلك على غرار  اات الدول العربية وفقً متعديل التزاإمكانية وتم التأكيد على   .ا�تحاد الجمركي
 الدولة حل توافقي مع الشركاء تستطيعإلى  توصلوفي حال عدم ال ،طار المنظمةإما قد سبق من حا�ت في 

تراھا مناسبة قد جراءات بإقوم الدول المتضررة ة تالحال وفي ھذهالتزاماتھا التجارية المضي قدماً في تغيير 
  .كاتخاذ تدابير معاكسة

 
وتعليقاً على ھذا العرض استفسر ممثل لبنان عن كيفية إدارة الع>قات التجارية لو كانت دولة واحدة   -55

التنفيذية أنه � يمكن لدولة أن تكون عضواً في اتحادين  ا6مانةوأوضحت  . عضواً في اتحادين جمركيين
جمركيين مختلفين إذ عليھا أن تختار واحداً، لكن ھذا � يمنعھا من التعامل التجاري في أكثر من منطقة تجارة 

تسريب السلع بين اتحاد جمركي وآخر 6ن كل سلعة لديھا الرمز إلى  كما أوضح أن ھذا لن يؤدي . حرة
  .لخاص بمصدرھا، ومن ھنا تأتي أھمية توضيح وتحديد قواعد المنشأالجمركي ا
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 ئلمحيط الھادا الشراكة عبرولى اتفاقية �، ااتفاقيتين حالياً استكماليجري نه أإلى  شار ممثل مصرأو  -56
اتفاقية التجارة وا�ستثمار بين ا�تحاد ا�وروبي والو�يات المتحدة ومن المتوقع ا�نتھاء من إلى  ضافة�با

  ثار كبيرة على البلدان النامية آتين ا�تفاقيتين ان يكون لھ، وأ2016ھاتين ا�تفاقيتين قبل نھاية العام 
في تقييم ھذه ا�تفاقيات  ا6عضاءبمساعدة الدول  الصددفي ھذا  ا"سكواوطالب ، و� سيما البلدان العربية

  .وتحديد آثارھا على الدول العربية وخاصة ا6قل نمواً، واقتراح الحلول لمواجھة آثارھا السلبية على اقتصاداتھا
  

  حلقة حوار حول استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -حاء
  الفرص والتحديات: العربيمتطلبات إنشاء ا�تحاد الجمركي و      

  )من جدول ا6عمال 11البند (
  

مقدمة حول الدور الھام للتكامل ا�قليمي للمنطقة بالنسبة للتنمية التنفيذية  ا6مانةممثل  َعَرضَ   -57
برز المقومات على صعيد الوطن أوقام بذكر  . ا�قتصادية وا�جتماعية وا�ستقرار السياسي في المنطقة

من فرص  ن تحدّ أن ھنالك بعض المعوقات التي من شأنھا أالعربي والتي من شأنھا دعم عملية التكامل، علماً 
ھم المعوقات التي تواجه أولية يتركز حولھا النقاش والتي تتمثل بتحديد أوحدد محاور   .نجاح التكامل

إزالة ؛ واLليات المقترحة من أجل كبرىية البالعرالحرة من منطقة التجارة الصادرات البينية العربية وا�ستفادة 
. جل دفع عملية التفاوض قدماً أالتي قد تحتاجھا الدول من  ا"سكواولويات المساعدة الفنية من أھذه المعوقات؛ و

  . الدول من المفاوضات بشأن ا�تحاد الجمركيمخاوف إلى  با�ضافة
  

بتحديد المعوقات المتعلقة بالعوامل الفنية مثل ارتفاع تكاليف التجارة، النقاش ممثل مصر  استھل  -58
نقل البضائع بالشاحنات، الذي يستغرقه الوقت الزمني الطويل والرسوم التجارية المفروضة على البضائع، و

ن جميع أكد أو  .المتشددةجراءات الصحية �اوالتدابير غير الجمركية، والتشريعات المتعلقة بالتجارة،  وتباين
ليھا فھي ا�رادة السياسية بين البلدان إما المعوقات التي من الصعب التطرق أ  .مكن معالجتھايھذه المعوقات 

تحضير نموذج استبيان تطلب فيه  ا"سكواوفي ظل ھذه المعطيات، تقترح مصر على  . العربية والبيروقراطية
برامج توعية للمعنيين إلى  ضافة�ض في مفاوضات ا�تحاد الجمركي، بامن البلدان تحديد مخاوفھا بشأن الخو

  .جل عملية التفاوضأثار ا�تفاقات على دولھم وبناء قدراتھم من آترتكز على زيادة المعرفة بشأن 
  

  عادة التفاوض على المستوى الثنائي إمشاغل بالنسبة لمصر ھي عملية الما بالنسبة للتخوفات فأھم أ  -59
فرض ا�لتزامات المرافقة لOتحاد حيث يصعب قليمي واتفاق ثنائي إن مصر مرتبطة بأكثر من تكتل أسيما  �

موضوع ا�عتماد على إلى  ممثل مصر كما أشار . الجمركي على كل الشركاء من خارج المنطقة العربية
  ذه المداخيل في تعتمد بشكل كبير على ھ بعض الدولأن  حيث الموارد الجمركية في برامج التنمية

بشأن المحافظة على حقوقھا في  ھذه الدول مخاوفمما يستدعي ا6خذ بعين ا�عتبار  تمويل برامجھا التنموية
  .الموارد الجمركية

  
غياب البنية التحتية المناسبة التي تواجھھا الصادرات الفلسطينية في حددت ممثلة فلسطين الصعوبات   -60

التي تتميز  مناطق تخزين م>ئمة مما يتسبب بتلف البضائع خ>ل عملية الفحصعدم توفر لنقل البضائع، و
ذلك فإن إلى  با�ضافة  .الجھات الفاحصةتعدد فترة الفحص و بتشعبھا نتيجة ل>حت>ل والتي تتمثل في طول

  جراءات �تغيير ايتم حيان �المصاحبة للشحنة وفي بعض الوثائق بعض الشركاء التجاريين � يعترفون با
التي بھدف اعتماد اسم المصدر على البضائع و اً مسبق اً تنسيقالعربية دول الع>ن المسبق وتفرض بعض �دون ا

إلى  با�ضافةللتصريح الجمركي ل الفترة ال>زمة يالوثائق من جھات عدة مما يطعلى مصادقة اليتضمن 
والتي ، البينية العربية تسھيل التجارةعلى وركزت كذلك على ضرورة العمل   .نتيجة ذلك ضافيةا�تكاليف ال
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التصدير والتعقيدات التي عمليات الصعوبات المتعلقة ب وإزالةفراد والخدمات �شمل تسھيل حركة البضائع وات
المتعلقة ال>زمة  الدراساتبقيام ال ا"سكواوطلبت من  . عمال في الحصول على التأشيرة�يواجھھا رجال ا

  .الخدماتالتجارة في ب
  

حول ھم المعوقات التي تواجه تسھيل التجارة في المنطقة العربية تتمحور أن أوضح ممثل اليمن وأ  -61
إلى  ا�رادة السياسية، واخت>ف التشريعات الضريبية والتباين في المستوى ا�قتصادي وا�جتماعي، با�ضافة

   ،ضعف البنى التحتيةا6منية والسياسية في المنطقة والمشاكل ب يتأثروالذي  ياتؤمالغير مناخ ا�ستثمار 
أثر النزاعات التي تشھدھا بعض بلدان المنطقة منذ فترة على التجارة البينية العربية بشكل خاص إلى  كما أشار

واقترح تحديد ا6ولويات في العمل العربي المشترك من خ>ل  . وعلى التكامل ا�قتصادي العربي بشكل عام
وأعرب عن   .المعوقات الرئيسية التي تواجه التكامل ا�قتصادي العربي"زالة  ا"سكوامقترح تطلقه  تبني

  .معوقاتبرامج دعم فني للتعامل مع ھذه الإلى  حاجة اليمن
  

  . اتحاد جمركي عربيإلى  نضماما�ن ھناك ارادة سياسية في المغرب بشأن أكدت ممثلة المغرب أ  -62
التي فتتضمن ضعف البنى التحتية وارتفاع تكاليف النقل أمام التجارة البينية العربية ما بالنسبة للمعوقات الفنية أ

نشاء جھاز فاعل لحل النزاعات بين الدول، إمن أجل  العربي بشأنھاتكثيف الحوار يجب دراستھا بتعمق و
 تعدد قوانين المنافسةأن أشارت إلى كما  ،المفاوضينوإيجاد آليات لحماية المنتجات الوطنية، وبناء قدرات 

كما أن ، بين الدول العربية التبادل التجاريحد من امكانيات تطوير ي ا6عضاءوغيابھا في العديد من الدول أ
عدد اتفاقيات التجارة الحرة مع بقية دول العالم أدت لتشعب السياسات المعتمدة  زيادةغياب آلية لحل النزاعات و

دول  نأعلمت المشاركين أكما  ،وبة تقييم التزامات الدول العربية باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرىوصع
  .الكبرى مشروع منطقة التجارة الحرة المغاربيةالمغرب العربي بصدد استكمال 

  
تتضمن آليات  العربي Lليات الممكن اقتراحھا لمواكبة قيام ا�تحاد الجمركيوذكرت ممثلة المغرب أن ا  -63

 .الجمركية ا"يراداتآليات واضحة لتوزيع إلى  دعم وتشجيع ھذه المنتجات با�ضافةو حماية المنتجات الوطنية
على تكثيف اLليات الموجودة كإعداد التقارير ، فاقترحت أھمية التركيز ا"سكواما يتعلق بدور  فيما أ

مما سيدعم تكوين فكرة واضحة  ،آثار ا�تحاد الجمركين تركز على أوالدراسات والمساعدة الفنية التي يجب 
برامج بناء القدرات للمفاوضين وتعزيز بنك معلومات لقاعدة إلى  ضافة�للموضوع بالنسبة لصانعي القرار با

التي قد تعطل اط>ق ا�تحاد الجمركي العربي والتي من بينھا  المخاوفالعديد من أشارت إلى كما  . البيانات
التي والتعريفات الوطنية وا�لتزامات الثنائية  وكذلك تباينياسات التجارية والقطاعية والقدرة التنافسية الستباين 

  .توفير فترة انتقالية عند تطبيق ا�تحاد الجمركيتقترح 
  

ما يستدعي العمل مكانيات التصدير للبلدان العربية مإركز ممثل تونس على ضعف المعلومات بشأن   -64
أن إلى  أشارذلك، إلى  ضافة�با  .في كل دولة في المنطقةات وفرص مكانيإيتوفر من على توسيع المعرفة بما 

حدى إن أكد على أو  .البلدان العربية على تلبية احتياجاتھا من خارج المنطقة العربية تدفعاLليات المتبعة حالياً 
 التجارة البينية العربية وبالتالي تعزيز التكامل ا�قليمي ھي قواعد المنشأ جل تعزيزأھم اLليات المقترحة من أ

أكد ممثل تونس على  كذلك . ى بعناية خاصة كأداة فعالة في السياسات التجارية الحديثةظالتي يجب أن تح
العربية وبالتالي في تشجيع ا�ستثمارات في المنطقة ھميتھا �صناديق التنمية العربية الذي يجب أن تلعبه الدور 

، فاقترح أن ا"سكوادور ما يتعلق ب فيما أ . نتاجية وتطوير القدرات التنافسية للسلع العربية�اقامة الشراكات إ
المواصفات العربية من حيث الجودة والسلع دعم تنافسية و جراءات التجارية�تطوير وتسھيل ا يركز على

  .)المواصفاتبا�عتراف المتبادل (
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  نفذ منھا أخذ القرارات في ا�جتماعات و� يُ عف القرار السياسي حيث تُ ضإلى  ممثل لبنانأشار و  -65
يحول دون تطور التجارة البينية والتي � تتعدى  ماا�قتصادات العربية  تكاملعدم إلى  ضافة�با . � القليلإ

من  ما يؤدي بالعديددون دراسات فنية معمقة تتخذ بسرعة أن العديد من القرارات إلى  وأشار . في المائة 10
تقديم الدعم الفني  إلى ا"سكوا على الطلبشدد و . من طرف واحد سلبية كبيرةوائم قعتماد � ا6عضاءالدول 

  .ا�قتصادية الوطنية والسياسات المتعلقة بھا الھياكلتطوير لعمل على لجل تعزيز قدرات الدول أمن 
 

تبادل الخبرات بين  استمرار التنفيذية على ضرورة ا6مانةفي معرض الرد على المداخ>ت أكدت   -66
أن بعض مكونات  توأوضح . من خ>ل نقاش حر ومفتوح يتسم بالصراحة والموضوعية في آنالدول 

 ستستمر في العمل ا"سكوا ، مؤكداً أناقتصادات الدول العربية تشكل حجر عثرة أمام تحقيق ا�تحاد الجمركي
مع جامعة الدول العربية لتوفير الدعم ال>زم والمشورة الفنية حول السيناريوھات المقترحة والمتعلقة 

تقوم بتوفير الدراسات ال>زمة �تخاذ وتبني قوانين سكما  ،جمركية والمعوقات المتصلة بھاالبا�جراءات غير 
  . جراءات على مستوى كل دولةإو
  

  التجارة الخارجيةتحرير في مجال  2017-2016ين العمل المقترح لفترة السنتبرنامج   -طاء
  )من جدول ا6عمال 12البند (

  
النواتج والتي تتضمن  E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/8الوثيقة إلى  ناقشت اللجنة برنامج العمل استناداً   -67

، 2017- 2016 فترة السنتينفي مجال تحرير التجارة الخارجية خ>ل  ا"سكواوا6نشطة المقرر أن تضطلع بھا 
المعني بالتنمية والتكامل ا�قتصادي، الذي تتولى تنفيذه شعبة التنمية  3وذلك في إطار البرنامج الفرعي 

  ينوقد أِعد ھذا البرنامج وفقاً لOطار ا�ستراتيجي المنقح لفترة السنت . ا"سكواوالتكامل ا�قتصادي في 
  ).2014سبتمبر /أيلول 18- 15تونس، (في دورتھا الثامنة والعشرين  ا"سكواالذي اعتمدته  2017- 2016

  
إلى  في ا�عتبار لدى صياغة التوصيات الموجھة ا6عضاءالتنفيذية م>حظات البلدان  ا6مانةوأخذت   -68

   .وإلى الحكومات ا"سكوا
  

المقررة مع  ا"سكوافي قائمة مشاريع موضوع التجارة في الخدمات  دراجإ ت ممثلة فلسطينطلبو  -69
علومات والقوانين لكترونية تتضمن كل المإقامة بوابة إإلى  با�ضافة ،قدرات التفاوض تدريب كوادر لتعزيز

وضح ممثل أو . جراءات التجارية لكل من الدول العربية على غرار ما ھو معمول به في ا�تحاد ا�وروبي�وا
عدت في ھذا الصدد وثيقة مشروع أوالتي  ا"سكواحد أولويات أن موضوع التجارة في الخدمات ھو أ ا"سكوا

البدء جل أن بانتظار توفر الموارد المالية ال>زمة من دعم قطاع التجارة في الخدمات وھي اLإلى  شاملة تھدف
  .في العمل على ھذا الموضوع

  
  الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية عشرة للجنةحادية الدورة ال موعد ومكان انعقاد  -ياء

  ا�سكواوالعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة 
  )من جدول ا6عمال 13البند (

  
انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة، فقد عرض ممثل الجمھورية التونسية رغبة تونس في ما يتعلق ب في  -70

ن يتم التأكيد على ا�ستضافة من خ>ل المخاطبات الرسمية بعد المشاورات مع أاستضافة ا�جتماع على ب المبدأ
  .مع العلم بأن الدورة الحادية عشرة ستخصص للعولمة ا�قتصادية وتمويل التنميةالجھات المعنية 
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  ما يستجد من أعمال  -كاف
  )من جدول ا6عمال 14البند (

  
  .تحت ھذا البندتناول المشاركون أية مسائل مستجدة لم ي  -71
  

  الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمةاعتماد توصيات اللجنة   -ثالثاً 
   في دورتھا العاشرة ا$سكواا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة    

  )من جدول ا6عمال 15البند (
  

 ا، على أن ُتدخل عليھالعاشرةعن دورتھا  الصادرة وصياتالختامية التاعتمدت اللجنة في جلستھا   -72
  .التعدي>ت الُمتفق عليھا

  
  حول ا$سكوا�ط,ق تقرير جلسة مشتركة بين لجنتي النقل والتجارة   -رابعاً 

  نحو اتحاد جمركي عربي: تقييم التكامل ا�قتصادي العربي
  

 عقدتمن لجنتي التجارة والنقل والتي  ا"سكوافي  ا6عضاءممثلين عن الدول الجلسة المشتركة ضمت   -73
أعضاء ھاتين  اط>عوالھدف من الجلسة  . 2015نوفمبر /تشرين الثاني 24و 23دورتھا السادسة عشرة يومي 

نحو اتحاد جمركي : العربيتقييم التكامل ا�قتصادي حول  ا"سكواتقرير نتائج  علىاللجنتين بصورة رئيسية 
  . من منظور ھذين القطاعينالتكامل ا�قتصادي العربي رة حوار حول موضوع ، وإثاعربي

 
تقييم إلى  لذي ھدفواھذا التقرير ھم نتائج وتوصيات أالتنفيذية على المشاركين  ا6مانةوعرضت   -74

 ا6مانةممثل  ستعرضاو . دعم دفع عجلة ھذا التكاملاقتراح آليات لجھود التكامل ا�قتصادي ا"قليمي و
تقييم ومتابعة التكامل نظام مؤشرات  على مختلف المستويات والقطاعات با�عتماد علىنتائج التنفيذية ال

لتقييم ورصد ا6داء ومقارنة مستويات ا�قتصادي العربي والذي يتكون من مجموعة متكاملة من المؤشرات 
ات على قنوات التكامل ا�قتصادي ويركز نظام المؤشر. التكامل على المستوى العالمي وا"قليمي والثنائي

الرئيسية في المنطقة العربية، والتي تتضمن التجارة وا�ستثمار ا6جنبي المباشر وتدفقات العمالة وتحوي>ت 
ويشدد التقرير على أھمية خلق فرص عمل عن طريق بناء س>سل القيمة ا"قليمية عبر عدد من . العمال

ن تنشئ مزايا نسبية فعالة جديدة للبلدان وتسرع التنوع أمن المتوقع  القطاعات في المنطقة العربية والتي
أمثلة عن ممثل اللجنة التنفيذية وعرض  . ا�ستراتيجي والتطور، وتيسر المشاركة في س>سل القيمة العالمية

ثل المملكة في س>سل القيمة ا"قليمية وس>سل القيمة العالمية، م متقدمةبلدان عربية استطاعت أن تحتل مواقع 
ھمية أوبصورة أعم، شدد التقرير على  . العربية السعودية في معالجة وتكرير النفط ومصر في صناعة النسيج

 ويقدم التقرير تحلي>ً . التركيز على التجارة ا"قليمية في مجال الخدمات، 6ھميتھا في تطوير العمالة والنمو
  .قترحةاLثار ا�قتصادية لمجموعة من السيناريوھات الملمتطلبات إقامة اتحاد جمركي عربي ويقدر  شام+ً 

  
مدى حيادية مؤشر التكامل ا"قليمي على مندوب اليمن  علقووناقش المجتمعون مخرجات التقرير   -75

وقدرته على نقل صورة واضحة عن المؤھ>ت ا�قتصادية للدولة نظراً لتفاوت القدرات ا�قتصادية بين الدول 
ضم  ، مقترحاً قلقه من أن ھكذا مؤشر سيظھر الدول ا6قل نمواً في ترتيب متأخر على الدوام العربية، إذ أبدى
ي ذالتنفيذية على حيادية المؤشر ال ا6مانةوأكد ممثل  . مؤشر التكامل "عطاء صورة أشملإلى  مؤشر للتنافسية

  لى بيانات معتمدة وآخر ول حول التكامل ا�قتصادي العربي �عتماده ع�في تقريرھا ا ا"سكواطورته 
ليه ا6دبيات ا�قتصادية في ھذا المجال، كما أوضح أنه بالنسبة لشمولية المؤشرات فإن ھذا المؤشر إما توصلت 



-21-  

سيتم تحديثه وتطويره كل سنتين لتقييم التقدم الحاصل ورصد العراقيل واقتراح السياسات الضرورية لتدعيم 
في تحسين  ا6عضاءلشاملة، وبالتالي فيمكن ا6خذ بكافة م>حظات الدول دور التكامل ا�قتصادي في التنمية ا

وأشار في ھذا الصدد للعديد من آليات التطوير كاستخدام بيانات التجارة في  . المؤشرات في إصدارات مقبلة
   . 2015عام  بعد القيمة المضافة عوض الصادرات ا�جمالية وربط نظام المؤشرات بأھداف التنمية لما

التنفيذية من الحاضرين ا�ط>ع على التقرير بدقة وإرسال م>حظاتھم أو  ا6مانةوفي ھذا ا"طار طلبت 
   .بھدف تحسين المؤشرات ا"سكوااستفساراتھم للفريق المعني ب

  
  تنظيم أعمال الدورة  - خامساً 

  
  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف

  
عقدت اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة ا�قتصادية وتمويل التنمية في بلدان   -76

  .2015 نوفمبر/تشرين الثاني 23و 22دورتھا العاشرة في القاھرة يومي  ا"سكوامنطقة 
  

  ا�فتتاح  -باء
  

ول للجنة �الھاشمية بصفتھا نائب الرئيس اردنية �المملكة ا ممثلةھا تبدأت جلسة ا�فتتاح بكلمة ألق  -77
التي اضطلعت بمھام مارات العربية المتحدة �دولة االتجارة عن دورتھا التاسعة وذلك لعدم حضور ممثل عن 

بتوجيه الشكر لمكتب الدورة التاسعة �ضط>عه بمھامه وقامت السيدة غادة عيسى ، رئاسة الدورة التاسعة للجنة
التنفيذية لOسكوا لحرصھا  ا6مانةك لمصر �ستضافتھا اجتماعات الدورة العاشرة وإلى على أكمل وجه، وكذل

كما نوھت بالظروف التي تعقد في ظلھا اللجنة في ظل مجموعة من  . عدادعلى تنظيم ا�جتماع وعلى حسن ا"
ا�قتصاد العالمي،  التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة والعالم وأھمھا تذبذب أسعار النفط وتباطؤ نمو

كد على أھمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في سبيل ؤي ماوالھجمة الشرسة لOرھاب على دول المنطقة و
عمال الدورة ستركز على أن أأشارت إلى كما . ا�رتقاء بحجم التجارة البينية وتعزيز ا�ستثمارات المشتركة

 . موضوع ا�تحاد الجمركي وھو موضوع في غاية ا6ھمية ويتعين دراسته بصورة فنية من كافة جوانبه
ا6مام في مسيرة التكامل ا"قليمي خاصة في ضوء التوجه الذي إلى  ن تعطي أعمال اللجنة دفعة قويةأملت أو

  .م الدول العربية في تحقيق ھذا الھدفنلمسه من قبل المنظمات ا"قليمية والدولية في دع
  

التنفيذية  ا6مانة، كلمة مدير إدارة التكامل والتنمية ا"قتصادية ،محمد المختار محمد الحسنألقى السيد   -78
. تجارة وتمويل التنميةالعاشرة للجنة ال الدورة�ستضافتھا  مصر العربيةجمھورية إلى  وتقدم بالشكر . لOسكوا

ورحب في كلمته بالحضور، مذكراً أن الدورة الحالية تخصص للنظر في مواضيع التجارة بعد أن تناولت 
بوفد الجمھورية ا"س>مية الموريتانية الذي ورحب بشكل خاص  . الدورة التاسعة مواضيع تمويل التنمية

واستھل . سكواتانية ا�س>مية لOيشارك في اجتماعات لجنة التجارة للمرة ا6ولى منذ انضمام الجمھورية الموري
.  حديثه بالتأكيد على أھمية التجارة الدولية وارتباطھا الوثيق بدفع عجلة النمو ا�قتصادي والتنمية المستدامة

أن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة ُيتوقّع أن تشھد تراجعاً للنمو ا�قتصادي جراء انعدام ا�ستقرار إلى  وأشار
سعار النفط أانخفاض  رات ا�قتصادية الكبيرة التي تجري في العالم، ومنھااسي في المنطقة والتغي] ا6مني والسي

  .وتباطؤ بعض ا�قتصادات الكبرى مثل الصين، وتزايد الع>قات التجارية على مستوى العالم
  

حتم على الدول العربية تحديث السياسات التجارية والبنيوية لتعزيز ترات الھامة التغي] ھذه ن أوركز   -79
  تنافسيتھا وتحسين فرص ارتباط الدول العربية بس>سل القيمة العالمية لتعزيز صادرات الدول العربية 



-22-  

سواق �يضا الدخول في اأقليمية قادرة على مواجھه المنافسة الخارجية وإغير النفطية، وخلق س>سل قيمة 
قليمي فيه �ھم القطاعات التي ينبغي العمل على تعزيز التكامل اأحد أن قطاع الخدمات يبقى أكما  . الخارجية

ومن ھذا المنطلق تظھر الحاجة  . لدوره الكبير في تعزيز النمو ا�قتصادي والتنافسية وخلق الوظائف نظراً 
نشاء ا�تحاد الجمركي العربي خطوة رئيسية إويعد  ،تعزيز العمل العربي المشترك وتقوية مؤسساتهإلى  الماسة

نحو تطوير التكامل ا�قتصادي العربي لكنه يستدعي القيام بالعديد من التحضيرات كتطبيق سياسات م>ئمة 
تكثيف وتركيز على عوام الماضية �خ>ل ا ا"سكوات لعمطار، �وفي ھذا ا . لخلق سوق عربية موحدة

في الختام تقدم و . عداد تقارير فنية وعقد العديد من ا�جتماعاتإارة عن طريق جھودھا حول مواضيع التج
مارات العربية المتحدة على رئاستھا للدورة السابقة للجنة وتمنى لمملكة البحرين النجاح في �اإلى  بالشكر
  .الدورة الحالية رئاسة

  
  الحضور  -جيم

  
المملكة ا6ردنية ، ھي ا"سكوافي  ا6عضاءمن البلدان اً بلد عشر يناثحضر الدورة ممثلون عن   -80

الھاشمية، ومملكة البحرين، والجمھورية التونسية، وجمھورية السودان، وجمھورية العراق، ودولة فلسطين، 
والجمھورية ، والمملكة العربية السعودية ،والجمھورية اللبنانية، وجمھورية مصر العربية، والمملكة المغربية

من البلدان  في مصر ممثل السفارة السويدية وحضر الدورة أيضاً  . والجمھورية اليمنية ،ة الموريتانيةا"س>مي
جامعة  مثلون عن عدد من المنظمات الدولية وا"قليمية والعربية، ھيم؛ وكذلك ا"سكوافي  ا6عضاءغير 

وبرنامج ا6مم  ،فريقياواللجنة ا�قتصادية 6 ،والمركز العالمي للتجارة ،لبنك ا�س>مي للتنميةاو الدول العربية،
  .المتحدة ا"نمائي

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -دال

  
تتولى : "من النظام الداخلي للجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا على ما يلي 18تنص المادة   -81

رئاسة الھيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب ا6بجدي باللغة العربية، المعمول به في ا6مم  ا6عضاءالدول 
رئاسة  السيد فؤاد بن صادق البحارنة مستشار بوزارة الخارجيةوھكذا تولى ممثل مملكة البحرين   .(*)المتحدة

  إلى أبريل/نيسان 7الدور العاشرة للجنة، بعد أن تولّت ا"مارات العربية المتحدة رئاسة الدورة التاسعة من 
وعم>ً با"جراء الذي اُتبع في الدورات السابقة للجنة الفنية، تولى ممث> كل .  2015نوفمبر /تشرين الثاني 23
 السودانجمھورية نسية منصَبْي نائب الرئيس، وتولى ممثل والجمھورية التو المملكة ا6ردنية الھاشمية من

  .منصب المقرر
  

  وتنظيم ا:عمال مالجدول ا:ع  -ھاء
  

للجنة، في جلستھا ا6ولى، جدول ا6عمال بالصيغة المعروضة عليھا والواردة في الوثيقة ا قرتأ  -82
E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.1 .يلي جدول ا6عمال بصيغته المعتمدة في ماو:  

  
  .افتتاح أعمال الدورة  -1 

  .انتخاب أعضاء المكتب  -2 
                                                           

المملكة ا
ردنية الھاشمية، ا�مارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، : حسب الترتيب ا
بجدي باللغة العربيةب ا
عضاء الدول  (*)
فلسطين، دولة قطر، دولة دولة الجمھورية التونسية، الجمھورية العربية السورية، جمھورية السودان، جمھورية العراق، سلطنة ُعمان، 

الجمھورية ا�س(مية الموريتانية، بيا، جمھورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الكويت، الجمھورية اللبنانية، لي
  .والجمھورية اليمنية
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  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول ا6عمال  -3 

  :تحرير التجارة الخارجيةعرض ما تم إنجازه في مجال  -4 

  تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتھا السابعة؛  )أ(   

في الفترة  ا"سكوافي إطار برنامج عمل تنفيذ ا6نشطة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية   )ب(   
2012 -2015.  

  .التدابير غير الجمركية المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية في بعض البلدان العربية  -5 

  عرض تقدمه جامعة (التقدم المحرز في المفاوضات بشأن إقامة اتحاد جمركي عربي   -6 
  ).الدول العربية

  .ا6طر المؤسسية ل>تحاد الجمركي العربي  -7 

  .التحديات المالية التي تواجھھا البلدان العربية في إقامة اتحاد جمركي عربي  -8 

  .سيناريوھات إط>ق ا�تحاد الجمركي العربي  -9 

في ضوء إقامة اتحاد  آليات التعامل مع ا�تفاقات التجارية المعقودة بين دول عربية ودول العالم  - 10 
  ).عرض تقدمه منظمة التجارة العالمية(جمركي عربي 

  الفرص والتحديات : استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنشاء اتحاد جمركي عربي  - 11 
  ).حلقة حوار(

  .في مجال تحرير التجارة الخارجية 2017- 2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - 12 

  .موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة  - 13 

  .ما يستجد من أعمال  - 14 

  .اعتماد توصيات اللجنة عن دورتھا العاشرة  - 15 

جلسة ( "نحو ا�تحاد الجمركي العربي: تقييم التكامل ا�قتصادي العربي" ا"سكواإط>ق تقرير   - 16 
  .)مشتركة بين لجنتي التجارة والنقل

  
وفي الجلسة نفسھا وافقت اللجنة على تنظيم ا6عمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقة   -83

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

  الوثائق  - واو
  

اللجنة المعنية بتحرير التجارة ترد في المرفق الثاني لھذا التقرير قائمة الوثائق التي ُعرضت على   -84
  .في دورتھا العاشرة ا�قتصادية الخارجية والعولمة
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 ا�ول المرفق
  

 المشاركين قائمة
  

  ا�سكوا في ا�عضاء البلدان  -ألف
  

  ا�ردنية الھاشميةالمملكة 
  

  السيدة غادة عيسى
  منسقة رئيسية في مديرية السياسات

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  +962- 797871197: خليوي

  
  السيد معتصم أحمد البشير

  سكرتير ثان
  سفارة المملكة ا�ردنية الھاشمية لدى جمھورية مصر العربية

  +201-281888887: ھاتف
  mutasem.b@fm.gov.jo: بريد إلكتروني

  
  مملكة البحرين

  
  السيد فؤاد صادق البحارنة

  مستشار
  وزارة الخارجية

  
  الجمھورية التونسية

  
  السيد محمد جمال العيفة

  مدير التعاون مع المنظمات ا3قليمية والدولية
  وزارة التجارة

  +216-98531369: ھاتف
  +216-98531369: خليوي

  elifa_med@yahoo.fr: بريد إلكتروني
     mjamel.elifa@commerce.gov.tu  

  
  جمھورية السودان

  
  السيد عبد العزيز محمد مبروك

  وكيل وزارة التجارة با3نابة
  التجارةوزارة 

  
  السيدة ماجدة أحمد المھدي

  مدير المنظمات الدولية
  وزارة التجارة

  
  السيد الدخري يوسف محمد

  المكتب التنفيذي الوزاري
  وزارة التجارة

  جمھورية العراق
  

  السيد حيدر نوري جبر
  الملحق التجاري

  سفارة جمھورية العراق لدى جمھورية مصر العربية
  +201-23930534: ھاتف
  +201-23932235: فاكس

  +201- 015111530: خليوي
  altegariacairo@yahoo.com: بريد إلكتروني
       haider_noori_j@yahoo.com 

  
  فلسطين

  
  السيدة منال الدسوقي

  مدير عام التجارة
  ا:قتصاد الوطنيوزارة 
  +970- 2981214: ھاتف
  +970- 2981207: فاكس

  +970- 598818630: خليوي
 manald@met.gov.ps: بريد إلكتروني

       dasouqi@hotmail.com 
  

  دولة قطر
  

  السيد منصور حميد النعيمي
  تعاون دولي واتفاقيات تجارية خبير

  وزارة ا:قتصاد والتجارة
  +974-40122157: ھاتف
  +974-44294422: فاكس

  +974-66601160: خليوي
  malnaimi@mec.gov.qa: بريد إلكتروني

  
  الجمھورية اللبنانية

  
  السيد مالك عاصي

  رئيس دائرة التجارة الخارجية 
  وزارة ا:قتصاد والتجارة

  +961- 1982350: ھاتف
  +961- 1982387: فاكس

  +961-3382602: خليوي
  massi@economy.gov.lb: بريد إلكتروني

       massi1411@gmail.com  
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  الخوري. السيد جورج ن
  الوزير مستشار

  وزارة ا:قتصاد والتجارة
  +961- 1543389: ھاتف
  +961- 1982297: فاكس

  +961-3474882: خليوي
  gelkhoury@economy.gov.lb: بريد إلكتروني

       gergikh@gmail.com  
  

  العربيةجمھورية مصر 
  

  السيد أشرف مختار
  رئيس ا3دارة المركزية لمنظمة /وكيل الوزارة

  التجارة العالمية
  وزارة التجارة والصناعةقطاع ا:تفاقات التجارية، 

  +202-23422331: ھاتف
  +202-23422441: فاكس

  +201- 006595584: خليوي
  sh.mokhtar@tas.gov.ega: بريد إلكتروني
     ashrafelbayyoumi@hotmil.com 

  
  السيدة دينا محمود محمد محمود

  مدير عام ا3دارة العامة للتجارة في الخدمات 
  با3دارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية

  التجارة والصناعةقطاع ا:تفاقات التجارية، وزارة 
  +201-23422332: ھاتف
  +201-23421768: فاكس

  +201- 001532564: خليوي
  d.mohamed@tas.gov.eg: بريد إلكتروني

  
  السيدة إيمان رفعت نصر

  مدير عام ا3دارة العامة للتجارة في السلع
  وزارة التجارة والصناعة

  +201- 003414516: خليوي
  i.abdelsatar@tas.gov.eg: بريد إلكتروني

  السيد سعيد عبد=
  رئيس قطاعي ا:تفاقات التجارية والتجارة الخارجية

  
  السيد تامر عبد العزيز

  مدير عام ا:تفاقات ا3قليمية
  

  المملكة المغربية
  

  أھوجيلالسيدة ميريام 
  مديرة قسم الع?قات مع الدول العربية وا3س?مية

  +212-661599722: ھاتف
  ahoujil.meryem@gmail.com: بريد إلكتروني

  
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد صالح بن فھيد الشھري

  أخصائي تخطيط إقليمي وحضري
  ا�بحاثإدارة الدراسات و

  وكالة الوزارة للشؤون ا:قتصادية
  وزارة ا:قتصاد والتخطيط

  2275مقسم  +966-114011444: ھاتف
  +966-114010312: فاكس

  966- 555888183: خليوي
  sshehri@mep.gov.sa: بريد إلكتروني

       ashehri@planning.gov.sa  
     abosami91@hotmail.com  

  
  السيد سعود بن سعيد الحمادي

  مستشار اقتصادي
  وزارة التجارة والصناعة

  +966- 503636368: خليوي
  shammadi@mci.gov.sa: بريد إلكتروني

  
  الجمھورية اليمنية

  
  الدكتور محمد الحاوري

  وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  

  المنظمات الدولية  - باء
  

  )ECA( 3فريقيالجنة ا�مم المتحدة ا:قتصادية 
  

  السيد أوشازياس جباجيدي
 مسؤول شؤون اقتصادية

  مكتب شمال أفريقيا
  +212-537717829/537715613: ھاتف
  +212-537712702: فاكس

  +212- 619084170: خليوي
 gochozias@uneca.org: بريد إلكتروني

  

  ا3نمائيبرنامج ا�مم المتحدة 
  

  السيد وليد النزھي
  مستشار

  3022مقسم  +202-25750511: ھاتف
  +202-25740331: فاكس

  +201- 001421841: خليوي
  walide47@yahoo.com: بريد إلكتروني
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  )تابع( برنامج ا�مم المتحدة ا3نمائي
  

  السيد كوانج انه لي
  الفنيةمدير ا:ستشارات 

 مبادرات التجارة للدول العربية
  160مقسم  +961- 1981640: ھاتف
  +961- 1981645 :فاكس

  +961-3504928: خليوي
 quang.le@undp.org: بريد إلكتروني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المنظمات ا�قليمية  -جيم

  
  جامعة الدول العربية

  
  الدكتور خالد والي

  وزير مفوض
  إدارة التكامل ا:قتصادي العربي

  قسم التجارة في الخدمات
  +202- 5750511: ھاتف
  +202- 5740331: فاكس

  +202-22112856: خليوي
  khaledmwali@yahoo.com: بريد إلكتروني

  
  الدكتور محمد النسور

  مدير إدارة التكامل ا:قتصادي العربي
  3547مقسم  +202-25750511: ھاتف
  +202-25743023: فاكس

  nsour2032@gmail.com: بريد إلكتروني
  

  السيد سامح عبد الكريم
  العربيإدارة التكامل ا:قتصادي 

  3627مقسم  +202-25750511: ھاتف
  +201- 111120050: خليوي

  samehak@hotmail.com: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد البدوي
  إدارة التكامل ا:قتصادي العربي

  +202- 5750511: ھاتف
  +201- 006049579: خليوي

  mbadawi63@yahoo.com: بريد إلكتروني

  البنك ا3س?مي للتنمية
  

  الدكتور نائل طالب حمدان الحجاج
  خبير شراكة

  قسم الشراكة/إدارة التعاون والتكامل
  +966-126466923: ھاتف
  +966-126466966: فاكس

  +966- 505377283: خليوي
  nhajaj@isdb.org: بريد إلكتروني

  
  مركز التجارة الدولية

  
  السيدة ليليا ھاشم نعاس

  مديرة
  مكتب الدول العربية 

  +412-27300361: ھاتف
  +412-27334439: فاكس

  naas@intracen.org: بريد إلكتروني
  

  سفارة السويد
  

  السيدة مارغاريتا دافيدسون أبدالي 
  مستشارة

  +202-27289218: ھاتف
  +202-27354357: فاكس

  +201- 221100180: خليوي
 abdelli@gov.se-margareta.davidson: بريد إلكتروني

  
  براءالخ  -دال

  
  السيد عوني عامر

  باحث 
  +201- 020525500: خليوي

    awnyamer22@gmail.com: بريد إلكتروني
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 الثاني المرفق
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز            البند  العنوان

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/INF.1    مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.1  3  والشروحجدول ا�عمال المؤقت 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.2  3  تنظيم ا�عمال

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3 4  تحرير التجارة الخارجيةعرض ما تم إنجازه في مجال 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part I)  )أ( 4  السابعةالصادرة عن اللجنة في دورتھا  تنفيذ التوصيات 

بتحرير التجارة الخارجية في إطار  المتعلقةا�نشطة تنفيذ   
  2015-2012في الفترة  ا3سكوابرنامج عمل 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part II) )ب( 4

التدابير غير الجمركية المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية في 
  بعض البلدان العربية

5  E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/4 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/5  7  ل�تحاد الجمركي العربيا�طر المؤسسية 

التحديات المالية التي تواجھھا البلدان العربية في إقامة اتحاد 
  جمركي عربي

8  E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/6 

 E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/7 9  سيناريوھات إط�ق ا�تحاد الجمركي العربي

في مجال  2017-2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  التجارة الخارجيةتحرير 

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

 


