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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 االقتصادية تحرير التجارة الخارجية والعولمةاللجنة المعنية ب

 التنميةوتمويل    
 تحرير التجارة الخارجية: العاشرةالدورة 
 2102 نوفمبر/الثانيتشرين  22-22 ،القاهرة

 
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 
 

 جدول األعمال المؤقت والشروح
 

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى اتحاد جمركي عربي منالتكامل التجاري العربي 
 
 .افتتاح أعمال الدورة -0
 
 .انتخاب أعضاء المكتب -2
 
 .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال -2
 

 :تحرير التجارة الخارجيةفي مجال  إنجازهعرض ما تم  -4
 
 ة؛عصادرة عن اللجنة في دورتها السابتنفيذ التوصيات ال (أ) 
 
 في  اإلسكوافي إطار برنامج عمل التجارة الخارجية تحرير األنشطة المتعلقة بتنفيذ  (ب) 

 .2102-2102الفترة 
 
 .العربية في بعض البلدان تحرير التجارة الخارجيةب المتعلقة جمركيةالر غي لتدابيرا -2
 
 (.عرض تقدمه جامعة الدول العربية)التقدم المحرز في المفاوضات بشأن إقامة اتحاد جمركي عربي  -6
 
 .عربيالجمركي التحاد لال ةالمؤسسياألطر  -7
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 .التحديات المالية التي تواجهها البلدان العربية في إقامة اتحاد جمركي عربي -8
 
 .سيناريوهات إطالق االتحاد الجمركي العربي -9
 

العالم في ضوء إقامة اتحاد  دولربية ودول عآليات التعامل مع االتفاقات التجارية المعقودة بين  -01
 (.عرض تقدمه منظمة التجارة العالمية)جمركي عربي 

 
 الفرص والتحديات : اتحاد جمركي عربيالعربية الكبرى وإنشاء استكمال منطقة التجارة الحرة  -00

 (.حلقة حوار)
 

 .الخارجية التجارةتحرير  في مجال 2107-2106لفترة السنتين  المقترح عملالبرنامج  -02
 

 .للجنة عشرةحادية الموعد ومكان انعقاد الدورة  -02
 

 .ما يستجد من أعمال -04
 

 .عاشرةالاللجنة عن دورتها  توصياتاعتماد  -02
 

جلسة مشتركة ) "نحو االتحاد الجمركي العربي: تقييم التكامل االقتصادي العربي"إطالق تقرير اإلسكوا  -06
 .(بين لجنتي التجارة والنقل

 
 الشروح

 
 افتتاح أعمال الدورة -0
 

للجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل الدورة العاشرة تبدأ جلسة افتتاح 
في الساعة ( ويشار إليها اختصاراً في سياق هذه الوثيقة بلجنة التجارة والعولمة وتمويل التنمية) التنمية
قاعة اجتماعات فندق ماريوت في  وذلك ،2102 نوفمبر/تشرين الثاني 22 حداأل يوم صباحمن  العاشرة

 ممثل الدولة التي تولت رئاسة، بصفته اإلمارات العربية المتحدةويلقي ممثل  . القاهرةفي ( الجزيرة)
ريما خلف،  الدكتورة، ثم تلقي الترحيبية، الكلمة التجارة والعولمة وتمويل التنمية للجنة التاسعةالدورة 

محمد المختار محمد الحسن، مدير السيد أو ) لإلسكوا ةالتنفيذي ةاألمين العام لألمم المتحدة واألمين ةوكيل
 .االفتتاحيةالكلمة  ،(االقتصاديوالتكامل شعبة التنمية 

 
 انتخاب أعضاء المكتب -2
 

تتولى : "من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي 08تنص المادة 
الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به 

وهكذا ".  ، وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك)*(في األمم المتحدة
                                                           

المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، : حسب الترتيب األبجدي باللغة العربيةباألعضاء  الدول )*(

فلسطين، دولة قطر، دولة دولة الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، بيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الكويت، الجمهورية اللبنانية، لي

 .والجمهورية اليمنية
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بعد أن تولّت  التجارة والعولمة وتمويل التنميةالعاشرة للجنة  ةتتولى مملكة البحرين رئاسة الدور

  .2102 نوفمبر/تشرين الثاني 22إلى  بريلأ/نيسان 7اإلمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة التاسعة من 
 .نائبين للرئيس ومقرراً  أعضائهاممثلي من بين  التجارة والعولمة وتمويل التنميةوتنتخب لجنة 

 
على اتباع  التجارة والعولمة وتمويل التنمية، دأبت لجنة ري الرئيس والمقر  نائب  ما يتعلق باختيار  وفي

ْي نائب الرئيس ممثل الدولة التي ترأست الدورة  تولىي: عملالضماناً الستمرارية النهج التالي  منصب 
أما المقرر   .السابقة وممثل الدولة التي ستترأس الدورة التالية، بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية

يتولى ممثال كل من  وهكذا، . فيكون ممثل الدولة التي تلي دولة النائب الثاني لرئيس الدورة الحالية
الجمهورية العربية نائب الرئيس، ويتولى ممثل  يْ نصب  موالجمهورية التونسية بية المتحدة اإلمارات العر

 .منصب المقرر السورية
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -2
 

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  8تنص المادة 
تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقاً : "الهيئات الفرعية، على ما يلي

مادة، ُيعرض وعمالً بهذه ال".  ، جدول األعمال لتلك الدورة بناًء على جدول األعمال المؤقت02للمادة 
جدول األعمال المؤقت والشروح في الوثيقة  التجارة والعولمة وتمويل التنميةعلى لجنة 

E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.1 وتنظيم األعمال في الوثيقة ،E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.2  . وقد
 .تقرهما اللجنة بالصيغة التي يقدمان بها أو بعد إدخال تعديالت عليهما

 
 الخارجية التجارة تحريرعرض ما تم إنجازه في مجال  -4
 (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3) 
 

 :التاليين وعينفي إطار هذا البند الموضتناقش اللجنة 
 
 ةعالسابالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها تنفيذ  (أ) 

  (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part I)) 
 
ها تواإلجراءات التي اتخذاضطلعت بها األمانة التنفيذية ألنشطة التي ل اً هذه الوثيقة عرض تتضمن  

 السابعةلجنة في دورتها ال عن الصادرةلتوصيات ل تنفيذاً  الخارجية التجارة تحرير مجال في
من  توصيةكل  بحسب التنفيذ إجراءات رضتعُ  وقد، (2100أكتوبر /األولتشرين  2-4، بيروت)

 .التوصيات تلك
 

والتوصيات  المالحظاتوتقديم  تنفيذه تماالطالع على ما مدعوون إلى األعضاء  الدول لوممثو  
 .بهذا الشأن

 
  رجية في إطار برنامج عمل اإلسكوااألنشطة المتعلقة بتحرير التجارة الخاتنفيذ  (ب) 

 2102-2102الفترة في 
  (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/3(Part II)) 
 
  التنفيذية األمانة نفذتها والتي الخارجية بالتجارةالمتعلقة  لألنشطة اً هذه الوثيقة عرض تتضمن  

 .2102إلى عام  2102في الفترة الممتدة من عام  اإلسكوا عمل برنامج إطار في
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  المالحظاتاالطالع على هذه األنشطة وتقديم مدعوون إلى األعضاء  دولال ووممثل  

 .بشأنهاوالتوصيات 
 
 العربية تحرير التجارة الخارجية في بعض البلدانب المتعلقة جمركيةالر غي لتدابيرا -2
 (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/4) 
 

هي تونس ولبنان عربية بلدان أربعة التي تعتمدها  جمركيةالعلى التدابير غير  الضوءهذه الوثيقة  تسلط
 إلىالعربية  البلدانمنذ انضمام العديد من همية خاصة أهذه التدابير كتسبت ا قدو . ومصر والمغرب
آلثار السلبية ل ونظراً  . قليمية ومتعددة األطراف منذ منتصف تسعينات القرن الماضيإاتفاقات تجارية 
، تجارة البينية العربية بشكل خاصبشكل عام وعلى ال الخارجية جارةالتتدفق على لهذه التدابير 

 على تحرير التجارة الخارجية في البلدانوآثارها  جمركيةالغير  التدابيرأنواع الوثيقة هذه تستعرض 
ات التي ءجرااإل تشمل جمركيةالالتدابير غير ن أوتجدر اإلشارة الى  . المشمولة في التقرير العربية

، المستوردة بعض السلعلالتحديد الكمي ك)حمائية  اً كانت قيودأ سواء ،تعيق تدفق السلع المستوردة
 .البيئية واألمنيةو منها الصحّيةخاصة وو تدابير فنية أ( القوائم السلبيةو

 
 .تقديم المقترحات بشأنهاو ما تطرحه هذه الوثيقة مدعوون إلى مناقشة األعضاء دولال ووممثل

 
 ضات بشأن إقامة اتحاد جمركي عربيالتقدم المحرز في المفاو -6
 (عرض تقدمه جامعة الدول العربية) 
 

المفاوضات الجارية بين الدول العربية بشأن إقامة اتحاد جمركي عربي تقدماً في السنوات حققت 
األخيرة وتم التوصل إلى توافق عام حول بعض القضايا في حين ال تزال قضايا أخرى بحاجة إلى 

اصل ويقدم ممثل عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية عرضاً حول التقدم الح. مزيد من المفاوضات
في مفاوضات إنشاء االتحاد الجمركي والمهام المنجزة وبرنامج العمل للفترة القادمة في مسيرة 

 .المفاوضات
 
 عربيالجمركي التحاد لال ةالمؤسسياألطر  -7
 (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/5) 
 

وإدارة تتضمن هذه الوثيقة عرضاً لألطر المؤسسية والتنظيمية الالزمة إلقامة اتحاد جمركي عربي 
وذلك على ضوء التجارب الدولية في إقامة  ،أعماله والتعامل مع القضايا التي تستجد نتيجة قيامه

وتشمل تلك األطر أيضاً آليات تطبيق االتفاقات التجارية واإلشراف على التنفيذ .  اتحادات جمركية
 .سياسات الكيان الجديدوتسهيل التنسيق وتحقيق االتساق بين السياسات الوطنية للدول األعضاء ومع 

 
 .بهذا الشأن يتم عرضه وتقديم المالحظاتاالطالع على ما مدعوون إلى األعضاء  الدول وممثلو

 
 تحاد جمركي عربياإقامة التي تواجهها البلدان العربية في التحديات المالية  -8
 (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/6) 
 

فيما يتعلق حالياً  هاؤيجري إنشا التي وأ القائمة الجمركيةالتحادات لبعض ا عرضاً الوثيقة  هذهتتضمن 
ات التنسيق ءجراإآليات تجميع المداخيل الجمركية وتوزيعها، ووباختيار التعرفة الجمركية الموحدة، 
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 قامةإ البلدان العربية نتيجةقد تواجه بعض التي  المالية التحديات كما تتناول . الضريبي على السلع

 في  السياسات الضريبيةلتنسيق الممكنة لمواجهتها من خالل آليات خيارات الو اتحاد جمركي
 . المنطقة العربية

 
 .وتقديم المقترحات بشأنهارحات التي تطرحها الوثيقة المقت مدعوون إلى مناقشةاألعضاء  دولال ووممثل

 
 سيناريوهات إطالق االتحاد الجمركي العربي -9
 (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/7) 
 

تفتقد المفاوضات التي تجريها الدول العربية بشأن إقامة اتحاد جمركي عربي إلى دراسات فنية توضح 
ولذلك، أعدت .  كيفية اعتماد التعرفة الخارجية الموحدة واآلليات المتوفرة لتسهيل عملية إطالق االتحاد

بي بناًء على ردود الدول اإلسكوا هذه الوثيقة التي تعرض سيناريوهات محاكاة إقامة اتحاد جمركي عر
وقد استندت اإلسكوا في إعداد هذه الوثيقة إلى نتائج الدعم الفني الذي تقدمه لجامعة .  األعضاء بشأنها
 .وتهدف هذه الوثيقة إلى تفعيل عملية التفاوض. الدول العربية

 
 .بهذا الشأن يتم عرضه وتقديم المالحظاتاالطالع على ما مدعوون إلى األعضاء  الدول وممثلو

 
م في ضوء إقامة اتحاد العال دولعربية و دولآليات التعامل مع االتفاقات التجارية المعقودة بين  -01

 جمركي عربي
 (عرض تقدمه منظمة التجارة العالمية) 
 

يشكل قيام اتحاد جمركي مرحلة جديدة من مراحل التكامل اإلقليمي وتعميق العالقات االقتصادية بين 
وبما أن الدول العربية مرتبطة بعالقات تجارية مع دول خارج المنطقة، يتطلب . األعضاءالدول 

دخولها في اتحاد جمركي عربي إعادة تعريف هذه العالقات على أسس االتحاد الجمركي الذي سيكون 
ومن هذا . هو الكيان الجديد الذي يجب من خالله قيام العالقات التجارية الخارجية لجميع أعضائه

المنطلق، يقدم ممثل عن منظمة التجارة العالمية عرضاً عن اآلليات المعمول بها في المنظمة للتعامل 
. مع االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية التي ترتبط بها الدول الراغبة في الدخول في اتحاد جمركي

 .الخارجيةويتطرق إلى حالة االتفاقات المعقودة بين الدول العربية وبعض األطراف 
 

 الفرص والتحديات: إنشاء اتحاد جمركي عربيمتطلبات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و -00
 (حلقة حوار) 
 

أظهرت عمليات تقييم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن هذه المنطقة لم تؤد إال إلى زيادة ضئيلة 
في المائة من قيمة التجارة الخارجية العربية، مما يدل  01في مستوى التجارة البينية بقيت في حدود 

على وجود عراقيل أخرى، غير جمركية، أمام التجارة البينية، ومن بينها قواعد منشأ ال تراعي 
وتهدف حلقة الحوار هذه  . التنافسية القدرة خصوصيات االقتصادات العربية، وغياب إجراءات حماية

 رة البينية العربية وتحديد السياسات واآلليات الكفيلة برفع القيود التي إلى مناقشة أسباب ضعف التجا
 .األعضاء من منطقة التجارة الحرةال تزال تحد من إمكانات استفادة الدول 

 



E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/L.1 

 
-6- 

 
وستعتمد هذه الحلقة على مداخالت وفود الدول األعضاء المشاركة في الدورة والتي تعكس وجهة نظر 

 .دولهم حول الفرص والتحديات
 

 الخارجية التجارةحرير تفي مجال  2107-2106برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  -02
 (E/ESCWA/EDID/2015/IG.2/8) 
 

تضطلع بها اإلسكوا في مجال تحرير التجارة  المقرر أن تتضمن هذه الوثيقة النواتج واألنشطة
المعني بالتنمية والتكامل  2، وذلك في إطار البرنامج الفرعي 2107-2106 فترة السنتينخالل الخارجية 

وقد أِعد هذا البرنامج .  في اإلسكوااالقتصادي التكامل والتنمية  شعبةاالقتصادي، الذي تتولى تنفيذه 
 ثامنةالذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها ال 2107-2106وفقاً لإلطار االستراتيجي المنقح لفترة السنتين 

 (.2104سبتمبر /أيلول 08-02، تونس)والعشرين 
 

وتقديم  المقترح ما يتضمنه برنامج العملاالطالع على مدعوون إلى األعضاء  دولال ووممثل
 .هشأنبالمالحظات 

 
 للجنة عشرةحادية الموعد ومكان انعقاد الدورة  -02
 

مع العلم بأن الدورة  ،2106في عام  عشرةحادية ال هادورتتنظر اللجنة في تحديد موعد ومكان انعقاد 
 .لعولمة االقتصادية وتمويل التنميةلتخصص س عشرةحادية ال

 
 ما يستجد من أعمال -04
 

 .يشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها
 

 العاشرةدورتها في اللجنة توصيات اعتماد  -02
 

 .لمناقشتها واعتمادها العاشرةتنظر اللجنة في مسودة توصيات دورتها 
 

 "نحو االتحاد الجمركي العربي: تقييم التكامل االقتصادي العربي" اإلسكواإطالق تقرير  -06
 (النقل لجنةو التنمية وتمويل والعولمة التجارة لجنة بين مشتركةجلسة ) 
 

أعدت اإلسكوا التقرير األول لتقييم التكامل االقتصادي العربي والذي يتناول مختلف جوانب التكامل 
ويقدم التقرير مجموعة من المؤشرات التي تم استخدامها للمرة األولى . االقتصادي بين الدول العربية

مختلفة، وذلك خالل وسيتم خالل أعمال الدورة إطالق التقرير واستعراض أجزائه ال. في هذا المجال
الدورة العاشرة للجنة جلسة مشتركة بين ممثلي الدول األعضاء المشاركين في اجتماعات كل من 

 .الدورة السادسة عشرة للجنة النقلالتجارة والعولمة وتمويل التنمية و
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