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 افتتاح أعمال الدورة  -أوالا 
 

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها وأهدافها  -ألف
 
لثانية للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة عقدت الدورة ا- 1

ف وذلككب بالتعككاون مككع وزارة 0221أبريككل /نيسككان 8–7اإلسكككواف فككي المنامككةف فككي دولككة البحككرينف خككالل الفتككرة 
 .التجارة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين

 
ف الكذي 1997مكايو/أيكار 7المكؤر  ( 19–د) 014تنفيذية هذه الدورة عمكال  بكالقرار وقد نظمت األمانة ال- 0

فكي دورتهكا التاسكعة عشكرة بشكأن ( اإلسككوا)اتخذته اللجنة الوزارية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربكي سسكيا 
 ".منطقة اإلسكوا لجنة فنية لالهتمام بقضايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في دول"إنشاء 

 
وهدف هكذا االجتمكاع الثكانيف بصكفة أساسكيةف إلكى مناقشكة القضكايا المثكارة حاليكا  حكول تحريكر التجكارة - 3

 :الخارجية والعولمة االقتصاديةف ومدى تأثيرها على دول منطقة اإلسكواف إضافة إلى األهداف التالية
 

 استعراض نتائج أعمال الدورة األولى للجنة؛ (أ)

 ؛0221–0222رصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين  (ب) 

–0220ي برنكامج العمكل المقتكرح لقسكم التجكارة واالسكتثمار والمشكاريع لفتكرة السكنتين ـر فـالنظ (ج) 
 ؛0223

مناقشة نتائج دراسات اإلسككوا حكول القضكايا المثكارة حاليكا  فكي مجكال تحريكر التجكارة الخارجيكة  (د)
 لمة االقتصادية؛والعو

() إطار منظمة التجارة العالمية؛ يالمفاوضات المستقبلية ف 

 .اهتمامات بلدان اإلسكوا التي في طور االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية (و) 

 
 المشاركون  -باء

 
ية فكي بلكدان شارب في الدورة الثانية للجنة الفنية المعنية بتحريكر التجكارة الخارجيكة والعولمكة االقتصكاد- 4

دول من الدول األعضكاء فكي اللجنكة؛ وشكارب أيضكا ف كمكراقبين عكن المنظمكات  12منطقة اإلسكوا ممثلون عن 
اإلقليميككةف ممثلككون رسككميون عككن األمانككة العامككة لمجلكك  التعككاون لككدول الخلككيج العربيككة وصككندوق النقككد العربككي 

خليجككي للتجككارة والصككناعة والزراعككة والمعهككد والبنككب اإلسككالمي للتنميككة واتحككاد مككرف دول مجلكك  التعككاون ال
العربي للتخطيط؛ كما شارب من المنظمكات الدوليكة ككل مكن الممثكل المقكيم لبرنكامج األمكم المتحكدة اإلنمكائي فكي 

ومنظمككة التجككـارة العالميككةف والمنظمككة العالميككة ( ونكتككادألا)البحككرينف ومككؤتمر األمككم المتحككدة للتجككارة والتنميككة 
 (.المرفق األول)مشاركا  75 ية؛ وبلـغ عدد المشاركين حوالللملكية الفكري

 
 احـاالفتت  -جيم

 
جرت مراسم افتتاح أعمال الدورة برعاية معكالي الشكيخ علكي صكالص الصكالصف وزيكر التجكارة فكي دولكة - 5

د فيصكل البحرينف فتولى مندوب وزارة التجارة في دولة البحرين التقكديم لكلمكة معكالي الكوزيرف ثكم لكلمتكي السكي
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عبد القادرف الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحكرينف والسكيدة مرفكت تكالويف األمكين التنفيكذي 
 .لإلسكوا

 
كلمة وزير التجارة في البحرينف وقد ألقاها بالنيابة عنه الشيخ دعيج بكن سكلمان سل خليفكة الوكيكل  (أ)

فيهكا إلكى تطكور التجكارة البينيكة وأهميتهكا لبلكدان اإلسككوا فكي ظكل  المساعد للتجارة الخارجية والترويجف وأشكار
وتحكد  عكن الخطكوات التكي يجكب اتخاذهكا .  التقدم الذي تم إحرازه فكي منطقكة التجكارة الحكرة العربيكة الكبكرى

للسير بتطوير التجارة البينيكة وزيكادة مردودهكا االقتصكادي واالجتمكاعيف وخاصكة فكي مواجهكة العولمكة وثكورة 
 ؛علومات واإلنترنت والتكتالت االقتصادية العمالقةالم
 

كلمة السيد فيصل عبكد القكادر الممثكل المقكيم لبرنكامج األمكم المتحكدة اإلنمكائي فكي دولكة البحكرينف  (ب)
ن ظكواهر سكلبيةف وضكعت وتضكع فرصكا جديكدة وعديكدة فكي ـا أفكرزت مكـى أن العولمةف وبقدر مـوأشار فيها إل

ي هذا الصدد يكأتي دور التعكاون الكدولي ـه فـوأضاف أن.  ةـتمعات متقدمة كانت أم ناميل الدول والمجـمتناول ك
واإلقليمككي علككى وجككه الخصككوع فككي مسككاعدة الككدول علككى تطككوير قككدراتها المؤسسككية والفنيككة ومعرفككة الحقككوق 

 ؛لعالميةوالواجبات المترتبة على االنضمام إلى االتفاقات الدوليةف وال سيما اتفاقات منظمة التجارة ا
 

كلمة السيدة  مرفت تالويف األمين التنفيكذي لإلسككواف وقكد ألقاهكا بالنيابكة عنهكا السكيد زككى فتكاح  (ج)
شعبة قضايا التنمية االقتصادية وسياساتها في اإلسككواف وأشكارت فيهكا إلكى مكا تشكهده الحقبكة الحاليكة مكن  رئي 

رجية واالستثمارف باإلضافة إلى التقدم المذهل والسكريع اندماج الدول في االقتصاد العالمي وتحرير التجارة الخا
فعلى الدول العربية أن تعمل على تحقيق االسكتفادة القصكوى مكن .  مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يف

الوقكت ذاتكه علكى تفكادي ا ثكار السكلبية التكي تحكدثها هكذه  يالفرع التي يمكن أن تتيحهكا العولمكةف وأن تعمكل فك
وأضككافت أن اإلسكككوا تككولي الموضككوعات الخاصككة بتحريككر التجككارة الخارجيككة والعولمككة االقتصككادية .  العولمككة
 .كبيرا   اهتماما  

 

 تنظيم أعمال الدورة  -ثانياا 
 

 انتخاب أعضاء المكتب  -ألف
 
 انتخب المشاركون باإلجماع أعضاء المكتب السادة التاليكة أسكماؤهمف مكن أعضكاء اللجنكة الفنيكة المعنيكة- 6

 :بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسكوا
 
 .رئي  وفد دولة البحرين   :الرئي  
 .رئي  وفد الجمهورية اليمنية  :نائب الرئي  
 .رئي  وفد المملكة األردنية الهاشمية  :نائب الرئي  
 .رئي  وفد جمهورية مصر العربية   :المقرر 
 

 األعمالاألعمال وتنظيم  إقرار جدول  -باء
 
كما أقرت تنظيم ، E/ESCWA/ED/2001/IG.1/L.1أقرت اللجنة جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة - 7

 .E/ESCWA/ED/2001/IG.1/L.2األعمال المقترح الوارد في الوثيقة 
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 الموضوعات العامة: الجلسة األولى  -ثالثاا 
 

 بتحرير التجارة للجنة الفنية المعنية استعراض نتائج الدورة األولى  -ألف
 الخارجية والعولمة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسكوا 

 
اطلعككت اللجنككة علككى نتككائج الككدورة األولككى للجنككة الفنيككة المعنيككة بتحريككر التجككارة الخارجيككة والعولمككة - 8

العربيكة المتحكدة خكالل الفتكرة االقتصادية في بلدان منطقة اإلسككواف التكي عقكدت فكي أبكو ظبكيف دولكة اإلمكارات 
التي تضمنت إشارة إلى  E/ESCWA/ED/2001/IG.1/5ف وقد عرضت عليها في الوثيقة 1999مايو /أيار 16–15

 :لإلسكوا نفذت معظم التوصيات التي خرجت بها الدورة وذلب على النحو التالي أن األمانـة التنفيذية
 

التجكارة العالميكةف الكذي عقكد فكي سكياتل فكي الواليكات التحضير للمؤتمر الوزاري الثال  لمنظمكة  (أ)
وعلى هذا الصعيدف .  1999ديسمبر /كانون األول 3 –نوفمبر /تشرين الثاني 32المتحدة األمريكية خالل الفترة 

 عقدت عدة اجتماعات ضمت المسؤولين عن التجارة الخارجية في بلدان منطقة اإلسكوا؛

 
قضايا النفط ومنتجاته في إطار منظمة التجكارة العالميكة بالتعكاون تكليف خبير بإعداد دراسة عن  (ب)

 مع مجل  التعاون لدول الخليج العربية؛

 
 -اتفاقكات الشكراكة األوروبيكة"المتوسطية بعنكوان –إعداد دراسة عن موضوع الشراكة األوروبية (ج)
 ؛"تقييم نقدي: المتوسطية

 
 ؛"لمنطقة العربيةمناطق التجارة الحرة في ا"إعداد دراسة عن  (د)

 
() إعداد دراسة تفصيلية عن التجارة اإللكترونية. 

 
 تنفيذ برنامج العمل  يالتقدم المحرز ف  -باء

  1002–1000لفترة السنتين 
 
والمعكروض  0221–0222اطلعت اللجنـة على التقدم المحكرز فكي تنفيكذ برنكامج العمكل لفتكرة السكنتين - 9

.  ف التككي تضككمنت مككا أنجككز خككالل السككنة األولككى مككن البرنككامجE/ESCWA/ED/2001/IG.1/3عليهككا فككي الوثيقككة 
 .وناقشت اللجنة األنشطة المستمرة

 
 الخدمات االستشارية التي قدمت للبلدان في منطقة اإلسكوا  -جيم

 
اإلسكواف الخدمات  ياستعرض السيد محسن هاللف المستشار اإلقليمي لشؤون منظمة التجارة العالمية ف- 12
شارية التي قدمت للدول األعضاءف وتشمل تقديم المشورة إلى الدول التي تتفاوض من أجكل االنضكمام إلكى االست

 يمنظمة التجارة العالمية وإعداد الدراسات عن تكأثير اتفاقكات منظمكة التجكارة العالميكة علكى الكدول األعضكاء فك
المجكاالت والقطاعكات  يمعينكة فك ي عقكدت لمعالجكة موضكوعاتـاإلسكوا؛ فضال  عن ورش العمل والندوات التك

 .المتعددة التي تقع في نطاق اتفاقات التجارة الدولية
 

واستعرض الورقة التي أعكدها عكن احتياجكات المعونكة الفنيكة فكي موضكوعات التجكارة العالميكـة لبلكدان - 11
والمعلومككات؛ التككدريب والدراسككاتف ورش العمككل والنككدواتف االستشككارات وقاعككدة البيانككات   اإلسكككوا؛ وتشككمل

 .الحتياجات كل دولة على حدة باإلضافة إلى احتياجات خاصة تحدد وفقا  
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 برنامج العمل المقترح لقسم التجارة واالستثمار والمشاريع  -دال
 1002-1001لفترة السنتين 

 
ا أطلعككت اللجنككة علككى برنككامج العمككل المقتككرح لقسككم التجككارة واالسككتثمار والمشككاريع التككابع لشككعبة قضككاي- 10

ف E/ESCWA/ED/2001/IG.1/4ف والوارد فكي الوثيقكة 0223–0220التنمية االقتصادية وسياساتهاف لفترة السنتين 
ويتمثل الهدف األساسي منكه فكي رفكع درجكة الكوعي لكدى البلكدان األعضكاء إلكى مكا ينطكوي عليكه نظكام التجكارة 

لتجكارة والبيئكةف والتككتالت اإلقليميكةف الدولية من تحكديات وفكرع مكع التركيكز علكى حقكوق الملكيكة الفكريكةف وا
 .واالستثمار األجنبي المباشر

 
 المناقشات

 
 : تركزت المناقشات على عدد من الموضوعات كان أهمها- 13
 

البلدان األعضاء باهتمام أكبرف بعد أن صكرفت  يضرورة أن يحظى موضوع السياسات البيئية ف (أ)
الوقكت الكراهن الوفكاء باشكتراطات البيئكة فكي  يريكةف وأصكبص لزامكا فكالنظر عن الجوانب البيئية للسياسات التجا

كما أنه على المدى البعيدف يجب العمل على أن تعود هذه االشتراطات بكالنفع علكى المكوارد الطبيعيكة .  المصانع
بيق وأشارت اللجنة إلى أن المشكلة األساسية تتمثل في تط.  خاصة في مجال صيد األسماب والحيوانات البحرية

الحفكاظ علكى البيئكة مكن خكالل  فكيمجال البيئةف كما أنه يجب التنويه بأهمية دور المستهلب  ياالتفاقات الدولية ف
 ؛عملية إعادة التدوير يالمساعدة ف

 
حككول الدراسككات التككي تقككوم اإلسكككوا بإعككدادهاف أشككارت اللجنككة إلككى ضككرورة إنشككاء منتككدى دائككم  (ب)

مككة التجككارة العالميككة بهككدف توحيككد جهككود الككدول العربيككة فككي  المفاوضككات للتنسككيق بككين الككدول العربيككة ومنظ
ي هذا الصددف أشار المستشكار اإلقليمكي لشكؤون منظمكة التجكارة ـوف.  المستقبلية التي ستجري في إطار المنظمة

العالميككة إلككى وجككود تنسككيق بككين اإلسكككوا ومنظمككة التجككارة العالميككة بصككفة دوريككةف وجككرت العككادة علككى عقككد 
 .جتماعات تنسيق لممثلي الدول العربية قبل إجراء أي مفاوضات في إطار منظمة التجارة العالميةا
 
إلنشاء منتدى مهمته ( الكويت)وأضاف أنه تجري حاليا  مشاورات بين اإلسكوا ومعهد التخطيط العربي  

ن االسككوا والبلكدان العربيكة وأشكار رئكي  الكدورة إلكى أنكه سكيتم التنسكيق بكين بلكدا . التنسيق بين بلكدان اإلسككوا
األخرى قبل المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد فكي الدوحكةف دولكة قطكرف خكالل فتكرة 

 ؛0221نوفمبر /تشرين الثاني 13–9
 

وحول برنامج العمل الحالي والمستقبلي لإلسكواف أشار أعضاء اللجنة إلى أن برنامج العمل يشهد  (ج)
وطرح األعضاء عدة مقترحات تتعلق برفع درجة الوعي لدى .  ويتماشى مع احتياجات البلدان األعضاء تطورا

 :البلدان األعضاء بما يحقق الهدف المنشود من المعونة الفنية التي تقدمها اإلسكوا وهي
 

إصدار نشرة شهرية أو ربع سكنوية عكن التطكورات التكي تشكهدها منطقكة اإلسككوا إلحاطكة  (1)
 دان األعضاء علما  بها؛ البل

 
 تنظيم ورش عمل لوضع الخطط التنفيذية للدراسات التي تعدها اإلسكوا؛ (0)
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إنشاء مرككز إقليمكي لتسكوية المنازعكات علكى مسكتوى بلكدان االسككوا لتقكديم المشكورة إلكى  (3)
الدول األعضاء التي تضطر إلكى اللجكوء إلكى جهكاز تسكوية المنازعكات فكي  إطكار منظمكة 

 رة العالمية؛التجا
 

أهمية معاونة الدول األعضاء في تحديد واختيكار الموضكوعات التكي تقكوم اإلسككوا بإعكداد  (4)
 .دراسات عنها

 

 في االنضمام  استعراض تجارب بلدان اإلسكوا: الجلسة الثانية  -رابعاا 
 اإلقليمي  إلى منظمة التجارة العالمية والتكامل

 
 في  االنضمام إلى مان استعراض تجربة سلطنة ع    -ألف

 منظمة التجارة العالمية
 

استعرض رئي  وفد سلطنة عمان الورقة التي أعكدها حكول تجربكة السكلطنة فكي االنضكمام إلكى منظمكة - 14
 :التجارة العالمية وقد تضمنت العناصر األربعة التالية 

 
 : وهي( 1994)القواعد الرئيسة التفاق الجات  (أ)

 
ء سياسكات تجاريكة تحرريكة مفتوحكة ولكنهكا تتكيص لهكا حمايكة إنتاجهكا اتباع البلدان األعضكا (1)

 الوطني من المنافسة األجنبية؛ 
 
تخفككيض وإلغككاء التعريفككة الجمركيككة والحككواجز األخككرى التككي تواجككه التجككارة مككن خككالل  (0)

 مفاوضات متعددة األطراف؛ 
 
ت األفضككليات المقككررة ويسككتثنى مككن هككذه القاعككدة حككاال (MFN)مبككدأ الدولككة األكثككر رعايككة  (3)

 ؛ (كاالتحاد الجمركي ومناطق التجارة الحرة)بموجب ترتيبات إقليمية 
 
المعاملة الوطنية التي توجب على البلدان أال تفرض ضرائب محلية على السلع المستوردة  (4)

 .بنسب أعلى من النسب التي تفرضها على منتجاتها المحلية المماثلة
 

 : تفاقات جولة اوروجواي على البلدان النامية مثلا ثار اإليجابية ال (ب)
 

تخليع البلدان النامية من الحواجز مير الجمركية التي انتشر استخدامها على نطاق واسع  (1)
 بعد انتهاء جولة طوكيو للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف؛ 

 
سيدفع بالصناعات الوطنية زيادة المنافسة بين الدول على الصعيد االقتصاديف األمر الذي  (0)

 في البلدان النامية إلى رفع مستويات إنتاجها وجودة منتجاتها؛ 
 
خلق الحافز على إنتاج السلع الزراعية والغذائية في  البلدان النامية نتيجة رفع الدعم الكذي  (3)

 تخصصه الدول الصناعية لصادراتها من هذه السلع؛ 
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لسككلع الوسككيطة ومسككتلزمات اإلنتككاج األخككرى المسككتوردة تخفككيض أسككعار المككواد األوليككة وا (4)
التي تحتاج إليها الصكناعات المحليكة فكي البلكدان الناميكة نتيجكة تخفكيض الرسكوم الجمركيكة 

 التي تعتمدها هذه البلدان؛ 
 
تشككجيع تككدفق االسككتثمارات الدوليككة إلككى البلككدان الناميككة نتيجككة إلغككاء القيككود والشككروط التككي  (5)

 .دفق وكانت تعمل بها هذه البلدان في  السابقتعوق هذا الت
 

 : ا ثار السلبية التفاقات جولة اوروجواي على البلدان النامية مثل (ج)
 

 ارتفاع أسعار السلع الزراعية عموما  والسلع الغذائية على وجه الخصوع؛  (1)

 تعرض المنتجات المحلية للبلدان النامية لمنافسة ضارية؛  (0)

ية الخاصة التي كانت تحصل عليها صادرات البلدان النامية والبلدان تآكل المعاملة التفضيل (3)
 األقل نموا  إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة؛ 

ارتفككاع كلفككة تنفيككذ البككرامج التنمويككة بسككبب ارتفككاع تكككاليف الحصككول علككى التكنولوجيككا  (4)
 واستخدام العالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر والبرمجيات؛ 

ن صكالحيات اتخكاذ القكرار فكي البلكدان الناميكة مكن الكدائرة الوطنيكة إلكى الكدائرة نقل قدر مك (5)
 العالمية؛ 

اسككتمرار القيككود علككى صككادرات البلككدان الناميككة مككن بعككض السككلع التككي تتمتككع فيهككا بككالميزة  (6)
 النسبيةف وذلب مثل صادرات المنسوجات والمالب ؛ 

التخفيضات على التعريفات الجمركيكة أو  تقليع اإليرادات العامة في البلدان النامية نتيجة (7)
 .تثبيتها

 
وفي هذا السياق تضمن العرض مراحل عملية : مان إلى منظمة التجارة العالميةانضمام سلطنة ع   (د)

ف حتككى توقيككع 1996أبريككل /االنضككمام ابتككداء مككن تقككدم السككلطنة بالطلككب الرسككمي للعضككوية الدائمككة فككي نيسككان
فكي المنظمكة  139ف وأصكبحت السكلطنة العضكو رقكم 0222أكتكوبر /ين األولتشكر 12بروتوكول االنضمام في 

 .0222نوفمبر /تشرين الثاني 9اعتبارا من 
 

وقدمت السلطنة التزامات إلى المنظمة في مجال ربط سقف التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية - 15
مجككاالت  7نسككبة المسكاهمة األجنبيككة فكي فككي مجكال الخككدماتف وتحديكد  قطاعكا   10والمنتجكات الصكناعيةف وفككتص 

الزراعة واالستثمار والملكية الفكريةف )للخدماتف وقبول االلتزامات في اتفاقات منظمة التجارة العالمية األخرى 
 (.وميرها

 
مان إلى أن بالده واجهت صعوبات في  المفاوضات في أثناء عملية االنضمام أشار رئي  وفد سلطنة ع  - 16

مكان تعرضكت لضكغوط مكن أجكل كمكا أن سكلطنة ع  .  اليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبيمع كل من الو
االنضمام إلى اتفاق تكنولوجيا المعلومات واتفاق المشتريات الحكوميةف رمم أن أيا من االتفكاقين لكم يككن ضكمن 

 .نتائج جولة أوروجواي
 

من الصعب التعامل مع المنظمة خاصة في ضوء  وأضاف أنه ما لم تتكتل البلدان العربيةف سوف يكون- 17
وناشكد اإلسككوا وجامعكة .  الموضوعات الجديكدة مثكل عالقكة التجكارة بمعكايير العمكل الدوليكة والسياسكات البيئيكة
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الدول العربيكة والبنكب اإلسكالمي للتنميكة تقكديم المسكاعدة الفنيكة لبلكدان اإلسككوا حتكى يمكنهكا تحقيكق مكاسكب فكي  
ووجه الشكر إلى اإلسكوا ومستشارها اإلقليمي لشؤون منظمة التجارة العالميكة علكى .  المقبلة جولة المفاوضات

 .المساعدات التي قدمها لسلطنة عمان في أثناء مفاوضات االنضمام
 

 قضايا التكامل االقتصادي العربي   -باء
 

 Is There Potential for the Arab Regional“ناقشككت اللجنككة الورقككة المقدمككة مككن اإلسكككوا بعنككوان - 18

Integration” ف وهي تلخيع لبعض نتكائج الدراسكة التكي أعكدها قسكم التجكارة واالسكتثمار والمشكاريع خكالل عكام
 :ومن أهم العناصر التي تضمنتها الورقة 0222

 
حجكم التجكارة  يفي المائة مكن إجمكال 12تضاؤل حجم التجارة البينية العربيةف التي بلغت أقل من  (أ)

 ؛رجية في البلدان العربية في فترة التسعيناتالخا
 

الحجج التقليدية والجديدة التكي تكدعم تعزيكز التكامكل اإلقليمكي بكين البلكدان العربيكةف الكذي سكيكون  (ب)
بمثابة حجر البناء للعولمةف اسكتنادا  إلكى تنكوع اقتصكاديات بعكض البلكدان العربيكة وهيككل تجكارة السكلعف وتجكارة 

 ؛الخدمات بينها
 

عناصر نجاح التكامل اإلقليمي العربي التي تتمثل في زيادة منافسة الصكادرات وتوسكيع  القاعكدة  (ج)
 ؛الصناعية للبلدان العربيةف والسير بالتجارة الخارجية نحو المزيد من التحرير

 
ليكتم تنفيكذها بموجكب  1997منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي صدر قكرار بإنشكائها عكام  (د)

 ؛على أن تستغرق عملية التنفيذ عشر سنوات 1998يناير /الثانيرنامج عمل وجدول زمني يبدأ في أول كانون ب
 

() صعوبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتتمثل في: 
 
 قوائم السلع المستثناة من عملية التحرير؛ (1)

الدول العربية بالمنافسة القوية  تحديد قواعد المنشأ تحديدا واسعا ومن مير تفاصيل ما يهدد (0)
 من خارج دول المنطقة؛

عككدم إلغككاء الرسككوم والضككرائب ذات األثككر المماثككل مككع عككدم تخفككيض الرسككوم الجمركيككة  (3)
 تخفيضا كبيرا؛

 .الحواجز مير الجمركية مثل القيود الكمية (4)

 

 : د بعض الدول إلى ما يليجرت مناقشات حول قضايا التكامل االقتصادي العربي أشارت خاللها وفو- 19
 

إن كثرة قوائم السلع المستثناة من اإلعفاء الجمركي في اتفاقات تحرير التجارة البينية العربية هي  (أ)
باإلضكافة إلكى ذلكبف .  بسبب المخاوف من منافسة الصناعة المحليكة فكي هكذه الكدول وتشكابه السكلع المنتجكة فيهكا

كون منشأها إحدى الدول ذات الكلفة المتدنيةف مثل إندونيسياف عكن يخشى بعض الدولف مثل مصرف دخول سلع ي
 ؛التي تتسم بحرية التجارة طريق بلدان مجل  التعاون الخليجي مثال  
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جاءت مقررات مؤتمر القمة العربية العادية الكذي عقكد فكي عمكانف المملككة األردنيكة الهاشكميةف  (ب)
 ؛يل اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىف لتؤكد على أهمية تفع0221مار  /في شهر سذار

 
إن الككدول العربيككة ال تطبككق إجككراءات مكافحككة الككدعم واإلمككراق كمككا جككاءت فككي اتفاقككات منظمككة  (ج)

 ؛التجارة العالميةف وتحتاج إلى تحديد قواعد بشأن إجراءات مكافحة الدعم واإلمراق
 

ة العربية الكبرى ال تقف عائقكا  أمكام اتفاقكات منظمكة التجكارة إن اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحر (د)
العالميةف بل يقوم تناسق بينها حي  أن اتفاقية المنطقة العربية تتم في ضوء أحكام المنظمة باعتبكار أن االتفاقيكة 

 ؛العربية نوع أو شكل من أشكال التعاون اإلقليمي
 

() نية بين الدول المتقدمة أكبر بكثير من حجم التجكارة من المالحظ بصفة عامة أن حجم التجارة البي
 ؛البينية بين الدول النامية

 
أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلب مكن خكالل تقلكيع قكوائم السكلع المسكتثناة  (و)

 .من تحرير التجارة العربية البينية
 

 حقوق الملكية الفكرية الجوانب المتصلة بالتجارة من: الجلسة الثالثة  -خامساا 
 

ف الككوزير المفككوض للشككؤون االقتصككادية ياطلعككت اللجنككة علككى الورقككة التككي أعككدها السككيد عككالء شككلب- 02
اتفكاق الجوانكب التجاريكة المرتبطكة بالملكيكة "والتجارية في سفارة جمهورية مصر العربيكة فكي هولنكداف بعنكوان 

 :تضمنتهوأهم ما " الفكرية وانعكاساتها على دول اإلسكوا 
 
 :حقائق حول االتفاق (أ) 

 
جاء االتفاق على عك  ما هدفت إليه البلدان النامية تماما  فكي نهايكة فتكرة السكتينات وبدايكة  (1)

 فترة السبعينات؛

 
ال يمكن وصف االتفاق بالتوازنف ألنه يميل إلى مصالص الدول المتقدمة على حساب الدول  (0)

 .النامية

 
 :في االتفاقالعناصر األساسية  (ب)
 

 ؛ (شرط المعاملة الوطنيةف شرط الدولة األكثر رعاية)المبادئ والقواعد العامة  (1)

 تحديد معايير الحماية ومستوياتها؛ (0)

تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان وضع ما نكع عليكه االتفكاق مكن أحككام موضكع  (3)
 التنفيذ؛

 ل األعضاء؛توفير أسلوب لتسوية المنازعات بين الدو (4)

الفتككرات االنتقاليككة بالنسككبة إلككى الككدول المتقدمككةف والككدول الناميككة والككدول التككي فككي مرحلككة  (5)
 التحولف والدول األقل نموا ؛

 .المعاملة التفضيلية للدول النامية (6)
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 : التطورات األخيرة في ما يتعلق بتطبيق االتفاقف وتتلخع في ما يلي (ج)
 

 قالية األساسية بالنسبة إلى الدول النامية؛انتهاء الفترة االنت (1)

المؤشرات الجغرافيةف تنظيم حماية أشكال الحيكاة )المراجعات المقررة وفقا  ألحكام االتفاق  (0)
 ؛(الحيوانية والنباتية

تصككاعد النككزاع حككول حككق الككدول الناميككة فككي اتخككاذ اإلجككراءات الكفيلككة بتككوفير األدويككة  (3)
 .لمواطنيها بأسعار معقولة

 
 :انعكاسات االتفاق على بلدان اإلسكواف وتتلخع في ما يلي (د)

 
 ؛(ارتفاع كلفة منتجات حقوق الملكية الفكرية)األعباء وااللتزامات اإلضافية  (1)

 ؛(ارتفاع كلفة نقل التكنولوجيا)األعباء التشريعيةف األعباء اإلدارية والماليةف  (0)

تشكجيع االسكتثمار األجنبكي المباشكر ونقكل التكنولوجيكاف )المزايا الناتجة عن تطبيق االتفاق  (3)
تشككجيع االبتكككارف حمايككة حقككوق الملكيككة الفكريككة الوطنيككةف حمايككة المسككتهلب مككن الغككش 

 .(التجاري
 

()  مقترحات لتعزيز قدرة بلدان اإلسككوا علكى مواجهكة التزاماتهكا فكي إطكار االتفكاق وتعزيكز فكرع
 :االستفادة منهاف وتشمل ما يلي

 
 االستفادة مما يوفره االتفاق من مرونة؛ (1)

 االستفادة من االستثناءات التي يتضمنها االتفاق؛ (0)

 تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفترات االنتقالية؛ (3)

 االستغالل األمثل لحقوق الملكية الفكرية التي دخلت في الملب العام؛ (4)

 مال حقوق الملكية الفكرية؛وضع تشريعات ونظم لمواجهة التعسف في استع (5)

 تشجيع االبتكار على المستوى الوطني؛ (6)

 تطوير صناعة الدواء وتعميق التعاون في هذا المجال على مستوى بلدان اإلسكوا؛ (7)

 االستفادة من فرع مراجعة أحكام االتفاق؛ (8)

 الربط بين معايير حماية البيئة وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ (9)

مسب بضرورة التوفيكق بكين أحككام اتفاقيكة التنكوع البيولكوجي واتفكاق الجوانكب المتصكلة الت (12)
 بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية؛

تنشككيط مشككاركة بلككدان اإلسكككوا فككي مجلكك  حقككوق الملكيككة الفكريككة فككي منظمككة التجككارة  (11)
 العالمية؛

 .الفنيةاالستفادة من األحكام الخاصة بتوفير المعونة المالية و (10)
 

عرض السيد شريف سعد هللاف نائب مكدير اإلدارة العربيكة فكي المنظمكة العالميكة للملكيكة الفكريكةف ورقكة - 01
عمل عن دور المنظمة في مجال تنفيذ اتفاق الجوانب المتصكلة بالتجكارة مكن حقكوق الملكيكة الفكريكةف وتضكمنت 

 :الورقة العناصر التالية
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على حقوق الملكية الفكرية في العكالمف ويبلكغ نحكو تريليكون دوالر  حجم تجارة السلع التي تنطوي (أ)
 ؛سنويا  

 
 ة؛أهمية النظر إلى مزايا الموضوع بالنسبة إلى البلدان العربي (ب)

 
وجود مجاالت للتعاون بين المنظمة والدول العربية في مجال التشريعات الخاصة بحقوق الملكية  (ج)

ف وسكيتم اعتمكاد قكوانين 0221أبريكل /نيسكان 6-0لطنة عمكان خكالل الفتكرة الفكريةف وقد تمت مناقشكة قكوانين سك
مكان والمملككة المغربيكة فكي شكهر الملكية الفكرية في كل من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة ع  

كما سيتم اعتماد قوانين في كل من الجمهوريـة التونسكية ودولكة قطكر فكي شكهر تشكرين .  0221يونيو /حزيران
 ؛0221نوفمبر /الثاني

 
نشر الكوعي فكي مجكال ثقافكة الملكيكة الفكريكةف وقكد تكم مكنص درجكة الماجسكتير فكي حقكوق الملكيكة  (د)

 ؛الفكرية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة األردنية الهاشمية

 
() ؛حقوق الملكية الفكرية لفت القيادات السياسية في الدول العربية إلى أهمية موضوع حماية 

 
فككي كككل مككن ( السككينما والموسككيقى والكتابككة)سككيتم إعككداد دراسككة عككن صككناعات الملكيككة الفكريككة  (و)

 ؛جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسيةف ويمكن أن تدر هذه الصناعات عائدا  اقتصاديا  على هذه الدول

 
وجمهوريكة  الهاشكمية مثكل المملككة األردنيكةتوجد مجاالت محكددة يمككن أن تككون لكدول عربيكةف  (ز)

ف وقد أصبحت الهنكد (Software)مصر العربية وسلطنة عمانف ميزة فيهاف وال سيما مجال برمجيات الكومبيوتـر 
مليكارات دوالر سكنويا  مكن منتجكات  6دولـة بارزة في مجال صناعة البرمجياتف كما أن صادرات أيرلنكدا تبلكغ 

 ؛هذه الصناعة

 
ر صناعة الدواءف وتوجد فرع كبيرة على هذا الصعيد في كل من جمهورية مصر العربية تطوي (ح)

وقكد أصكبحت دولف مثكل البرازيكل والهنكد وسكنغافورة .  والمملكة العربية السعودية والمملككة األردنيكة الهاشكمية
 .وكوريا الجنوبيةف منتجة لكميات كبيرة من األدوية

 
 :حقوق الملكية الفكريةف وركزت على النقاط التالية جرت مناقشات حول موضوع حماية- 00
 

تعزيز مدى استفادة الدول العربية من المساعدات الفنية التي توفرها منظمة التجكارة العالميكة فكي  (أ)
إطار اتفاق حقوق الملكية الفكريةف كما أن األمر يتطلب تعزيز سلية استفادة الكدول العربيكة مكن المسكاعدات التكي 

 ؛(الوايبو)منظمـة العالمية للملكية الفكرية توفرها ال

 

ضككرورة قيككام المنظمككة العالميككة للملكيككة الفكريككة بككدور فككي توعيككة الككدول فككي إطككار مككا تقككوم بككه  (ب)
الواليككات المتحككدة األمريكيككة مككن تصككنيف الككدول وفقككا  لككدرجات تككوفير الحمايككة الفعالككة والكافيككة لحقككوق الملكيككة 

مكن قكانون التجكارة  (Special 103)يكتم سكنويا  فكي التقريكر الكذي يصكـدر وفقكـا  للقسكم  الفكرية األمريكيةف وهكو مكا
 .Foreign country List؛ Priority Watch List؛ Watch List :األمريكي ويتضمن تصنيف الدول في الفئات التالية

 

( مثل البرمجيات)حالة عدم التوازن القائمة بين متوسط دخول مستخدمي منتجات الملكية الفكرية  (ج)
وأسعار هذه المنتجات في البلدان العربيةف وفي هذا الصدد يتعين علكى المنظمكة العالميكة للملكيكة الفكريكة توجيكه 
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إلى إيجاد حل وسط لهذه المعادلة الصعبةف وقد استطاعت جمهورية ( والدول النامية بصفة عامة)الدول العربية 
 ؛األمريكية" مايكروسوفت"ر خاصة لمنتجات شركة ف أن تحصل على أسعامصر العربيةف مؤخرا  

 
اإلشادة بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في التعاون مع البلدان العربيةف وال سيما في مجال  (د)

 .تقديم المساعدات الفنية لهذه الدول
 

 التجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية: الجلسة الرابعة  -سادساا 
 

 قطاع السياحة يالتجارة في الخدمات ف  -لفأ
 

وأهم " التجارة في الخدمات في منطقة اإلسكوا"اطلعت اللجنة على الورقة المقدمة من اإلسكواف بعنوان - 03
 :ما تضمنته

 
 :االتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتف كأول اتفاق متعدد األطراف في مجال الخدمات (أ)

 
تفكاق وتتمثكل فكي االلتزامكات العامكة وأهمهكا شكرط الدولكة األكثكر رعايكة أحكام ومبكادئ اال (1)

 والشفافية؛ 

 ؛(الخدمات الماليةف االتصاالتف النقل الجوىف انتقال األشخاع الطبيعيين)مالحق االتفاق  (0)

 .جداول االلتزامات التي قدمتها الدول األعضاء وألحقت باالتفاق كجزء ال يتجزأ منه (3)
 

فككي منطقككة  يات فككي منطقككة اإلسكككواف مككن حيكك  نسككبة مسككاهمتها فككي إجمككالي النككاتج المحلككالخككدم (ب)
 ؛1997في بلدان المنطقة في العام ( صادرات وواردات)وتجارة الخدمات ( 97/1998و92/1991)اإلسكوا 

 
 :خدمات السياحة في منطقة اإلسكواف وفي هذا الموضوع تناولت الورقة ما يلي (ج)
 
 ادئ العامة التفاق التجارة في الخدمات على قطاع السياحة؛تطبيق المب (1) 

تقديم كل من البحكرين ومصكر والكويكت وقطكر واإلمكارات العربيكة المتحكدة التزامكات فكي  (0) 
 قطاع خدمات السياحة؛

 .العناصر الرئيسة في قطاع السياحةف وهي الفنـادق والمطاعم ووسائل النقـل (3) 
 

 :السياحة في منطقة اإلسكوا وتشمل ما يليالتحديات التي تواجه  (د)
 

 االفتقار إلى سياسات تسويقية فعالة؛ (1)

 الحاجة إلى إبراز قطاع السياحة حتى يعلم بها المواطن؛ (0)

 االفتقار إلى العمالة الماهرة في قطاع السياحة؛ (3)

 تدهور البنية األساسية في عدد من المناطق؛ (4)

 ان أو تأخيرها؛عدم انتظام رحالت الطير (5)
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 المبالغة في فرض الضرائب على السياحة في بلدان المنطقة؛ (6)

 .االفتقار إلى التنسيق والتعاون بين بلدان المنطقة في قطاع السياحة (7)
 

() تجربة أسبانيا في تطوير قطاع السياحة. 
 

 التجارة في خدمات االتصاالت في منطقة اإلسكوا   -باء
 

وأهكم " خدمات االتصاالت فكي منطقكة اإلسككوا"ى الورقة المقدمة من اإلسكـوا بعنوان اطلعت اللجنة عل- 04
 :ما تضمنته

 
أهميككة قطككاع االتصككاالت فككي تجككارة الخككدمات والمنظمككات الدوليككة واإلقليميككة المعنيككة بقطككاع  (أ)
 ؛االتصاالت

 ؛إيرادات االتصاالت على المستوى العالمي (ب)

 ؛تطور وسائل االتصاالت (ج)

 ؛التجارة في خدمات االتصاالت (د)

() ؛تنظيم قطاع االتصاالت وتجارب العديد من الدول في مجال التشريعات والخصخصة 

مككن حيكك  عككدد  1998خككدمات االتصككاالت فككي منطقككة اإلسكككوا والمؤشككرات األساسككية فككي عككام  (و)
 ؛الخطوط واإليرادات وعدد المشتركين

ثككة بلككدان فككي منطقككة اإلسكككوا وهككي مصككر واألردن دراسككة أوضككاع خككدمات االتصككاالت فككي ثال (ز)
ولبنانف وهي تبين الجهود المبذولة في سبيل تنمية وتطوير خدمات االتصاالتف وال سيما في مجكال زيكادة عكدد 
الخطوط األساسيةف وتعزيز المنافسة في خكدمات الهكاتف النقكال واإلنترنكتف ووضكع إطكار عكام إلصكالح قطكاع 

 .االتصاالت وتنظيمه
 

وانتهككت الورقككة إلككى التككذكير بأهميككة مككنص بلككدان منطقككة اإلسكككوا قطككاع االتصككاالت فيهككـا اهتمامككا أكبككر - 05
مكن عوامكل التنميكة االقتصكادية واالجتماعيكةف وضكرورة زيكادة االسكتثمارات فكي قطكاع  رئيسكا   باعتبـاره عامـال  

 .االتصاالتف وإعطاء التعليم والتدريب أولوية في هذا القطاع
 

 التصاالت ومستقبل التجارة اإللكترونيةا  -جيم
 

اطلعت اللجنة على الورقة التي قدمها السيد عبد اإلله الديوجىف المستشار اإلقليمي في اإلسكواف بعنوان - 06
 : وأهم ما تضمنته(" منظور إقليمي)االتصاالت ومستقبل التجارة اإللكترونية "
 

 :واقع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات (أ)
 

 122عكدد مسكتخدمي اإلنترنكتف عكدد الهواتكف الثابتكة والنقالكة لككل : على الصعيد العكالمي (1)
 نسمةف حصة كل منطقة في العالم من خدمات اإلنترنت؛

 
عدد مضيفات ومستخدمي اإلنترنت في بلدان (: بلدان منطقة اإلسكوا)على الصعيد العربي  (0)

 .المنطقة
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 :رونيةف ويتضمن ذلب أمرين حاسمين هماسيناريوهات تطور التجارة اإللكت (ب)
 

االتصككاالت الالسككلكية مككن حيكك  األقمككار الصككناعيةف والهككاتف النقككالف والجيككل الثالكك  مككن  (1)
 ؛(BLUE TOOTH)الهاتف النقالف وبروتوكوالت التراسلف وبروتوكول 

 
نيكة األمنيكة مكن حيك  االسكتحالة األمنيكة الكاملكةف ومفهكوم الب: تكنولوجيات القضكايا األمنيكة (0)

 .(التجفير)والتشريعيةف والتعمية 
 

 :حقائق في العالم العربي ترتبط بالتجارة اإللكترونيةف ومنها (ج)
 

 مستوى األمية والفقر؛ (1)

انخفاض إنتاجية القوى العاملكةف النسكبة العاليكة مكن العمالكة ميكر المكاهرةف وتكدني مسكاهمة  (0)
 ريجين؛المرأة في سوق العملف والبطالة بين الخ

 انخفاض حصة البح  والتطويرف وعدم وضوح استراتيجيات التعليم؛ (3)

اللغة العربيةف ومع أنها من بكين اللغكات العشكر األولكى األكثكر تكداوال  فكي العكالمف تكأتي فكي  (4)
 مرتبة ما بعد العشرين كلغة مستخدمة على صفحات اإلنترنت؛

مصر واألردن  يمجال االتصاالتف وه استعراض تجارب بعض بلدان منطقة اإلسكوا في (5)
 .ولبنان والجمهورية العربية السورية واإلمارات العربية المتحدة

 
 :خلصت الورقة إلى ما يلي- 07
 
ضككرورة عمككل بلككدان اإلسكككوا علككى تهيئككة الظككروف الالزمككة لتحسككين البنيككة التحتيككة لالتصككاالت  (أ) 

 ؛ت والمعلومات وتحقيق جودتهاوالمعلومات ورفع نسب انتشار وسائل خدمات االتصاال

ضرورة عمل بلدان اإلسكوا على تهيئة الظروف الالزمة لشكبكات الجيكل الثالك  للهواتكف النقالكة  (ب)
 ؛لمعالجة مشاكل بعض بلدان المنطقة

 ؛ضرورة توافر اإلرادة السياسية الجدية تجاه اقتصاد المعرفة (ج)

 ؛لتسهيل والتنظيم والتشريعالتأكيد على دور الحكومات الجديد من حي  ا (د)

()  تطبيقككات الحكومككة اإللكترونيككة بهككدف خدمككة المككواطن بشكككل أفضككلف ورفككع الكفككاءة الداخليككة
 ؛للمؤسسات الحكوميةف وتحقيق الحكم السديد

أهميككة اسككتعداد بلككدان المنطقككة للتنسككيق والتعككاون بينهككا وتكككوين تكتككـل اقتصككـادي فاعككـل وموقككف  (و)
 ؛اقتصاد المعرفة متكامل تجاه تحديات

 ؛معالجة المعوقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية الستخدام وسائل التجارة اإللكترونية (ز)

 ؛نشر الوعي المصرفي واستخدام بطاقات االئتمان في أوساط المواطنين (ح)

زعكة معالجة خصوصيات المنطقكة عنكد التكرويج للتجكارة اإللكترونيكةف وهكي تتمثكل أساسكا  فكي الن (ط)
 .االستهالكيةف وتجارة الوسيط دون قيمة مضافةف واللغة العربيةف واستخدام التجارة اإللكترونية وطنيا  وإقليميا  
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 المفاوضات المستقبلية واإلعداد للمؤتمر: الجلسة الخامسة  -سابعاا 
 الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية

 
 ت والزراعة في مجال التجارةالمفاوضات المستقبلية الخاصة بالخدما  -ألف

 
 ( األونكتاد)وجهة نظر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   -1

 
ميب ف رئكي  فكرع المفاوضكات التجاريكة المتعكددة  ياطلعت اللجنة على الورقة التي قدمها السيد مورا- 08

ضايا جديرة بالبح  في إطار اإلعداد ق"ف بعنوان (األونكتاد)األطراف في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 :وأهم ما تضمنته" لمؤتمر الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

 
مفاوضات تجارة السلع الزراعيكة التكي تجكري فكي إطكار منظمكة التجكارة العالميكة وذلكب بموجكب  (أ)
.  جاريكة المتعكددة األطكرافمن االتفاق بشأن الزراعة النكاتج عكن جولكة اوروجكواي للمفاوضكات الت( 02)المادة 

وثكال   مقترحكا   44ف وتكم خاللهكا تقكديم 0221مار  /وقد انتهت المرحلة األولى من المفاوضات في نهاية سذار
دولة نامية من بينهكا دولتكان فكي   08دولة من الدول األعضاء في المنظمةف من ضمنها  105أوراق فنية قدمتها 

تهدف المرحلة الثانيكة مكن المفاوضكات إلكى بحك  عناصكر المقترحكات و.  منطقة اإلسكواف وهما مصر واألردن
ويشمل برنامج عمل المرحلة الثانية قائمة مكن الموضكوعات التجاريكة  . التي سبق وأشير إليها من الناحية الفنية

ن وتكمن إحدى القضايا الهامكة بالنسكبة إلكى بلكدا.  0220مار  /رومير التجارية وتستمر هذه المرحلة حتى سذا
اإلسكوا في مفاوضات الزراعة فكي كيفيكة تفعيكل اإلجكراءات الخاصكة بالبلكدان الناميكة المسكتوردة للغكذاء للوفكاء 

 ؛باحتياجاتها خالل عملية إصالح تجارة السلع الزراعية وفقا  لقرار مراكش الخاع بهذه البلدان
 

 0221مار  /ت في سذارمفاوضات تحرير تجارة الخدماتف انتهت المرحلة األولى من المفاوضا (ب)
وأسفرت عن التوصل إلى مجموعة من الخطوط اإلرشادية واإلجراءات لمفاوضات تجارة الخدمات التي ترككز 

ومكن الموضكوعات الهامكة بالنسكبة إلكى بلكدان .  على الجانكب التنمكوي كجكزء مكن أهكداف المفاوضكات ومبادئهكا
طاقكة مثكل خكدمات البحك  والتنقيكب عكن البتكرول اإلسكوا في هذا المجال موضوع المفاوضات بشكأن خكدمات ال

وم األونكتـاد بدراسة سثار وانعكاسات تحرير خكدمات الطاقكة فكي ـوسوف يق  .واستخراجهف ونقل وتوزيع الطاقة
ف ويمككن أن تتعكرض بلكدان اإلسككوا 0221يوليكو /تمكوز 05–03اجتماع على مستوى الخبراء يعقكد فكي الفتكرة 

إضافة إلى ذلبف مكن الموضكوعات التكي تهكم .  فرعية كثيرة في مجال الطاقة لضغوط من أجل تحرير قطاعات
انتقكال األشكخاع )بلدان اإلسكوا السير إلى المزيكد مكن التحريكر فكي الشككل الرابكع مكن أشككال توريكد الخكدمات 

ف حي  قدمت الهند مقترحا  سوف تطلب بموجبه التزامكات مكن الكدول األخكرى علكى أسكا  قطاعكات (الطبيعيين
 ؛فرعية معينة في مجال الخدمات

 
اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةف وقد أشارت الورقة إلى اعتزام بعض  (ج)

وفي الوقت نفسهف يسعى بعض .  الدولف مثل البرازيل والهند والفلبينف إعادة فتص التفاوض في موضوع االتفاق
ة األمريكيةف إلى تقليل المرونة المنصوع عليها في االتفاق لصكالص الكدول الدول المتقدمةف مثل الواليات المتحد

ومكن ثكم يتعكين علكى   .ويمكن أن يؤدي ذلب إلى تضمين االتفاق أحكاما أكثر تقييدا  من األحكام الحاليكة.  النامية
نفيكذ االتفكاق مراجعكة ت يإضافة إلكى مكا تقكدمف سكوف تجكر.  الدول النامية اتخاذ موقف تفاوضي موحد منذ ا ن

فككي أول كككانون ( قبككل بككدء الككدول الناميككة بتنفيككذ االتفككاق)وذلككب بعككد انتهككاء الفتككرة االنتقاليككة ( 71)وفقككا  للمككادة 
 :وسوف تتم مراجعة بعض أحكام االتفاق على النحو التالي.  0222يناير /الثاني

 
 ؛(04/0ف المادة 03/4المادة )المؤشرات الجغرافية  (1)
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 ؛(ب 07/3المادة )النباتات حماية تنوع  (0)

 .(64/3 المادة)الشكاوى التي ال تنطوي على انتهاب االتفاق  (3)

 
ف اكتملككت المفاوضككات 0221أبريككل /حتككى أول نيسككان: االنضككمام إلككى منظمككة التجككارة العالميككة (د)

مكةف ومكن دولكة منهكا أعضكاء فكي المنظ 10دولة إلكى منظمكة التجكارة العالميكةف فأصكبحت  14الخاصة بانضمام 
دولكةف إضكافة  09وتبقى .  بينها دولتان من دول منطقة اإلسكواف وهما المملكة األردنية الهاشمية وسلطنة عمان

إلككى تككايوانف فككي مرحلككة االنضككمام حاليككا ف مككن بينهككا لبنككان والمملكككة العربيككة السككعودية والككيمن مككن دول منطقككة 
ا األونكتاد إلى الدول التي فكي مرحلكة االنضكمام إلكى منظمكة وقد تزايدت المساعدات الفنية التي يقدمه.  اإلسكوا

 ؛0222فبراير /التجارة العالمية وذلب منذ الدورة العاشرة لألونكتاد المنعقدة في بانكوب في شباط
 

() رمككم االسككتعدادات التككي تجككري حاليككا  لعقككد : المفاوضككات التجاريككة المتعككددة األطككراف المسككتقبلية
 ف0221نكوفمبر /تشرين الثكاني 13–9خالل الفترة  التجارة العالمية في الدوحةابع لمنظمة المؤتمر الوزاري الر

ن يكتم أويتعكين فكي الوقكت الكراهن   .كبيرةمفاوضات تجارية  ةدخول جول مترددة في كثيرة دول ناميةما زالت 
 :موقفين نحل وسط بي ىلإالتوصل 

 
 وضككوعات تنفيككذ اتفاقككات جولككةتقككدم فككي م حككرازإيككتم  ىتككحجولككة جديككدة  دخككول عككدم (1)

 الفكرية؛  السلع الزراعية والملكيةوجواي ومفاوضات تحرير تجارة الخدمات وأور
 
 أعالهليها إى نتائج بشأن معظم موضوعات التنفيذ والمفاوضات المشار إلال يمكن التوصل  (0)

 .مفاوضات كبيرةطار جولة إخارج 
 

من  موضوعا   عديع البترول في المفاوضات التجارية المستقبلية ن كيفية معالجة قطاأ ىلإالورقة  وتشير- 09
 .سكواإلمنطقة ا إلى بلدانهمية بالنسبة األالموضوعات ذات 

 
 تطور مفاوضات الزراعة  –0

 
 والتجككارةوزارة االقتصككاد فككي عككادل عبككد السككالمف المستشككار  السككيد التككي قككدمهاالورقككة  اللجنككة ناقشككت- 32

الوقكت  ىوحتك جكوايواورجولكة  ذر العربيةف عن تطكورات مفاوضكات الزراعكة منكالخارجية في جمهورية مص
 :وتضمنت الورقة العناصر التالية . الراهن

 
هكذا االتفكاقف فكي جكواي والعناصكر الرئيسكة وسفرت عنكه جولكة اورأالذي  الزراعة بشأن تفاقاال (أ)
والثمانينات  السبعينات فترةعليها طيلة  سيطرت ياعية من القيود الترنحو تحرير تجارة السلع الز ىولأكخطوة 
 :وهي

 
الكدول  مختلكف والتزامكات( الرسكوم الجمركيكةف القيكود ميكر الجمركيكة)سكواق األ ىلإ النفاذ (1)

سكنوات بالنسكبة  6خكالل  فسكواقها وتخفكيض الرسكوم بنسكب محكددةأبفتص  الناميةالمتقدمة و
 ؛لناميةدول اإلى السنوات بالنسبة  12و فالمتقدمةدول إلى ال

 

والمزارعين والتكزام الكدول المتقدمكة  الزراعيةالداخلي الذي يتم منحه لمنتجي السلع  الدعم (0)
 6بنسككب محككددة خككالل  فالسككلع الزراعيككة تجككارةتشككويه  إلككىالككذي يككؤدي  فبتخفككيض الككدعم
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 مككعبالنسككبة إلككى الككدول الناميككة سككنوات  12ف وخككالل الككدول المتقدمككة ىبالنسككبة إلكك سككنوات
 ؛التخفيض معدالتالمرونة والمعاملة الخاصة للدول النامية من حي  مراعاة 

 
الككدول  ميزانيككاتمككن حيكك  المبككالغ المخصصككة للككدعم فككي  فالتصككدير علككى دعمتخفككيض الكك (3)

 لكدولا بالنسكبة إلكى سكنوات 6بنسكب محكددة خكالل  مدعومكةف والكميات التي يتم تصكديرها
 الزراعيككةتصككدير منتجاتهككا  يتلقككىميككة التككي لككدول الناإلككى اسككنوات بالنسككبة  12المتقدمككة و

 .معدالت التخفيضمن حي  ف مع مراعاة المعاملة الخاصة للدول النامية دعما
 

اسككتكمال عمليككة تحريككر تجككارة السككلع  حككولنع االتفككاق بكك عمككال   :للمفاوضككات الحككالي الموقككف (ب)
ى حتككك ىولكككألي مرحلتهكككا اواسكككتمرت فككك 0222مكككار  /رسذا فكككيف بكككدأت المفاوضكككات (02المكككادة )الزراعيكككة 

 ف تككم تقككديموخككالل هككذه المرحلككة . التفككاوض موضككوعاتوذلككب بهككدف تحديككد عناصككر و ف0221مككار  /سذار
ن أن المقكرر مكو.  نظر كل منها تجاه ما يمكن التفاوض بشأنه وجهاتدولة تتضمن  105حوالي من مقترحات 

 شارتأو.  الل المرحلة الثانية من المفاوضاتالعناصر التي تضمنتها هذه المقترحات خ كافةيتم التفاوض حول 
 :هي التاليةسكوا في هذه المفاوضات اإل بلدانن الموضوعات التي تهم أى إلالورقة 

 
 ىبتخفكيض الرسكوم الجمركيكة علك التزامكات ىحي  يجب الحصول عل ف سواقاأل ىلإ النفاذ (1)

ف سكوا من الناحية التصديريةاإل بلدانهم ت التيواردات الدول المتقدمة من السلع الزراعية 
 ؛الغذائيةوالفواكه والمواد  الخضار وال سيما

  
بتخفكيض  فمنطقكة االسككوابلكدان بينهكا  مكنو فالناميكة البلكدانعكدم التكزام  فالوقكت نفسكه في (0)

هذه الرسوم مير مرتفعة  إلى أننظرا  الزراعيةتها من السلع االرسوم الجمركية على وارد
التزاماتها التي قكدمتها فكي نهايكة جولكة  تنفيذلم تنته بعد من  هذه البلدان نأفي الغالبف كما 

 ؛حول تخفيض الرسوم الجمركية جوايواور
 
صالح تجارة السلع إبرنامج  التي يحدثهاثار السلبية بمعالجة ا  الخاعتفعيل القرار  أهمية (3)

 .وا  قل نمأللدول النامية المستوردة للغذاء والدول اعلى االزراعية 
 

بمفاوضات  بعيدى حد إلن التقدم في المفاوضات في الزراعة ربما يرتبط أ ىلإ باإلشارة الورقة وانتهت- 31
أحكد  تمثكل في الزراعكة المفاوضاتن أ طرافف باعتبارألوبدء جولة مفاوضات تجارية جديدة متعددة ا الخدمات

 .النامية البلدانالمتقدمة أو  لى البلدانإبالنسبة  أكان الموضوعات الرئيسة والحيوية في المنظمة سواء
 

 مفاوضات تجارة الخدمات  -3
 

العككرض الككذي قدمككه السككيد عبككد الحميككد ممككدوحف رئككي  قسككم الخككدمات فككي منظمككة  ىلككإ اللجنككة سككتمعتا- 30
الحكالي فكي  الوقكتالخدمات والمفاوضكات التكي تجكري فكي  في تجارةالعام بشأن ال العالمية حول االتفاق التجارة

 :وأهم ما تضمنه هذا العرض  .طار المنظمةإ
 

 ن التجارة في الخدماتأاالتفاق بش (أ)
 

 :المفاهيم األساسية التي ينطوي عليها االتفاقف وال سيما ما يهم الدول النامية منها من حي  النقاط التالية 
تكي تقكدم التزامات تحرير قطاعات الخدماتف حي  يترب للدولة حريكة اختيكار القطاعكات ال (1)  

 التزامات بشأن تحريرها؛
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إلغاء القوانين الوطنيكةف وتسكتطيع البلكدان  يتحرير تجارة الخدمات بالمعنى القانوني ال يعن (0)  
النامية فرض شكروط علكى مكوردي الخكدمات األجانكب عنكد إعكداد جكداول االلتزامكات مكن 

مككوردي الخككدمات تشككترط الهنككدف علككى سككبيل المثككالف قيككام  . أجككل الحفككاظ علككى مصككالحها
ويتضص من ذلكب أن عمليكة التحريكر يترتكب عليهكا نقكل .  األجانب بتدريب الكوادر المحلية

 .لبشرية باإلضافة إلى نقل التكنولوجيا واالستثماراتاالعلم ورفع كفاءة الطاقات 
 

 الوضع الحالي لالتفاق (ب)
 

بهكدف  0222ينكاير/يالثكان مكن االتفكاق فكي أول ككانون( 19)بدأت المفاوضات طبقا  للمادة  (1)
وتهكدف المفاوضكات الحاليكة إلكى .  استكمال عملية تحرير تجارة الخكدمات بشككل تكدريجي

 : تحقيق ما يلي
 

سن قواعد جديدة في االتفكاق تشكمل األحككام الخاصكة بالكدعمف والوقايكةف والمشكتريات - أ
وانين واللكوائص الحكوميةف وال سيما في مجال النقل والتشييد والخكدمات الصكحيةف والقك

المحليككةف واألمككور التككي ال تككدخل فكككي االتفككاق وذات عالقككة هامككة بكفككاءة األسكككواق 
ف (إلقامكة األفكراد وتأسكي  الشكركات)والمنافسة مثكل المكؤهالت المهنيكة والتكراخيع 

 ومعايير الخدمة مثل أسلوب وضع وإعداد التقارير المحاسبية؛
 

ين الدول األعضاء وذلب مكن خكالل مراجعكة زيادة مستويات تحرير تجارة الخدمات ب- ب
 .جداول االلتزامات التي قدمتها في ختام جولة اوروجواي وتحسينها

 
لم تحظ مسودة اإلعالن الخاع بالخكدمات بكأي توافكق فكي أثنكاء المكؤتمر الكوزاري الثالك   (0)

وفكي  .  ةلمنظمة التجارة العالميكة المنعقكد فكي مدينكة سكياتل فكي الواليكات المتحكدة األمريكيك
ف بدأت مناقشة الخطوط االسترشادية التي ستحكم المفاوضات خالل الفترة 0222بداية عام 

مككار  /سذار 08القادمككةف وتككم اعتمككاد هككذه الخطككوط فككي مجلكك  التجككارة فككي الخككدمات فككي 
المفاوضكاتف نطكاق وهيككل  ومبكادئوتتضمن هذه الخطوط االسترشكادية أهكداف .  0221

 .راءات التفاوضالمفاوضاتف أساليب وإج
 

في ما يتعلق بأهداف ومبادئ المفاوضكاتف تكم االتفكاق علكى أن زيكادة مشكاركة الكدول - أ
ويكتم تحريكر  . النامية في تجارة الخدمات يعتبكر هكدفا  رئيسكا  مكن أهكداف المفاوضكات

بعض قطاعاتف مثل خدمات التعلكيم والرعايكة الصكحيةف لتحقيكق أهكداف اسكتراتيجيةف 
ب النظككر إلككى هككذه القطاعككات علككى أنهككا مجككرد أنشككطة تجاريككة حيكك  أنككه مككن الصككع

 ؛فحسب

  
في ما يتعلق بهيكل المفاوضات ونطاقهاف سيظل هيكل االتفاق كما هوف ذاتكه ولكن يكتم - ب

 ؛استبعاد أي قطاع خدمي من نطاق المفاوضات
 
فككي مككا يتعلككق بككإجراءات المفاوضككات وأسككلوبهاف سككتتم المفاوضككات فككي إطككار مجلكك  - ج

د مكن ـارة في الخدمات بحي  يتم تمثيل كافة األطراف وتجري المفاوضكات بمزيكالتج
كمككا تككم االتفككاق علككى أن تكككون جككداول االلتزامككات الحاليككة نقطككة البدايككةف .  الشككفافية

وكانت الواليات المتحدة األمريكية تطالب منذ عام بأن تعيد الدول النظر فكي قوانينهكا 
وتم االتفكاق    .تحرير قطاعات الخدمات فيهاونظمها بهدف إصالحها والعمل على 
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أيضا  على تكرار العمل بأسلوب العروض والطلباتف وهو ما يتيص مرونة تستفيد منها 
 .الدول النامية

 
قطاعكا ف بشكأن أهكداف ومبكادئ  13من جانب الدول حتكى ا ن تغطكي  مقترحا   62تم تقديم  (3)

ويعكككد قطكككاع خكككدمات الطاقكككة أحكككد   .المفاوضكككاتف وبشكككأن انتقكككال األشكككخاع الطبيعيكككين
القطاعات الهامكة المطروحكة حاليكا  للتفكاوض بشكأن تحريرهكاف وتوجكد خالفكات فكي الكرأي 

باإلضافة إلى ذلبف سوف تطرح قطاعات خدمات أخرى .  حول كيفية تصنيف هذا القطاع
تف ف االتصكاال(تجارة الجملة والتجزئكة)ليتم التفاوض بشأن تحريرها مثل خدمات التوزيع 

ف كمكا (1997بعد فشل المفاوضات التكي أجريكت فكي عكام )الخدمات الماليةف النقل البحري 
بهككدف إدخككال جككزء مككن القطككاع ضككمن أحكككام  يسككتتم مراجعككة ملحككق خككدمات النقككل الجككو

وهنككاب موضوعككـات أفقيككة مثككل التجككارة .  ومبككادئ االتفككاق بشككأن التجككارة فككي الخككدمات
 .ة الخدماتاإللكترونية وترتبط أساسا  بتجار

 
إلى أنه تم إقرار جدول أعمال مجل  التجارة في الخكدمات خكالل األشكهر  وخلع العرض إلى اإلشارة - 33
ويمكككن أن تطككرأ .  موضككوعا   15ويتضككمن جككدول األعمككال  . 0220مككار  /رثنككي عشككر القادمككة حتككى سذاالا

ظمكة التجكارة العالميكة علكى إجكراء جولكة تعديالت عليه إذا ما تم االتفاق في مؤتمر الدوحكة الكوزاري الرابكع لمن
 .مفاوضات تجارية شاملة

 
شهدت الجلسة األخيرة من اجتماعات اللجنة مناقشات حول موضكوع تجكارة الخكدمات وتسكاءل الكبعض - 34

وعمككا إذا كككان هنككاب تصككنيف جديككد لقطاعككات الخككدمات عككدا التصككنيف " خككدمات أخككرى"عككن المقصككود بعبككارة 
 . 1991الصادر عن األمم المتحدة في العام  (CPC)المركزي للمنتجات 

 
ومكن األفضكل للكدول الناميكة عكدم .  في التصنيف المركزي للمنتجكات لقد ورد مفهوم الخدمات األخرى - 35

ولي  هناب تصنيف ملزم .  استخدام هذا التعبير في جداول التزامات الدول كما حد  في ختام جولة اوروجواي
ة العالميككةف ولكككل دولككة الحككق فككي وضككع التصككنيف الخككاع بهككا مككع توضككيص التعريككف قانونكا  فككي منظمككة التجككار

ويجكري حاليكا  بحك  مراجعكة تصكنيف .  المستخدم بما يجنب الدخول فكي نكزاع قكانوني مكع دولكة أخكرى عضكو
 .بعض قطاعات الخدمات مثل خدمات الطاقة والخدمات القانونية وميرها

 
 مؤتمر الدوحة: ادم لمنظمة التجارة العالميةاإلعداد لالجتماع الوزاري الق  -باء

 
 بعض العناصر الجديرة بالبح  والتشاور بين بلدان منطقة اإلسكوا  -1

 
ن االقتصكادية والتجاريكة فكي سكفارة جمهوريكة مصكر ؤوف الوزير المفوض للشيعرض السيد عالء شلب- 36

لككدان منطقككة اإلسكككوا فككي إطككار اإلعككداد العربيككة فككي هولنككداف بعككض العناصككر الجككديرة بالبحكك  والتشككاور بككين ب
تشكرين  13–9للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الدوحةف دولة قطرف خالل فترة 

 :ف وقد جاءت هذه العناصر على النحو التالي0221نوفمبر/الثاني
 

علكى المسكتوى الكوطني أو  يوجد بعض الموضوعات الجديدة التي يجب اإلعكداد الجيكد لهكا سكواء (أ)
علكككى مسكككتوى التجمعكككات اإلقليميكككة أو علكككى مسكككتوى الكككدول الناميكككة كككككل؛ ومكككن هكككذه الموضكككوعات التجكككارة 
اإللكترونيةف والشفافية في المشتريات الحكوميةف ومعايير العمل الدولية وعالقتها بالتجارة؛ وإلى أي مدى يمككن 

 ؛الص الدول الناميةإبداء مرونة بشأن هذه الموضوعات بما يحقق مص
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أم  (Plurilateral)المبادئ التي تحككم المفاوضكات التجاريكة القادمكة وهكل سكتكون نتائجهكا جماعيكة  (ب)
 ؛(Single Undertaking)حزمة واحدة 

 

هيكل المفاوضاتف وهكل سكتجري مراجعكة فكي منتصكف الفتكرة التكي سكيتم تحديكدها لالنتهكاء مكن  (ج)
 ؛(دةمراجعة منتصف الم)المفاوضات 

 
مشاكل تنفيذ اتفاقات جولة اوروجوايف وإلى أي مدى سيتم تحقيق مصالص الدول النامية في نطاق  (د)

 .هذه االتفاقات
 

 مناقشات حول المفاوضات المستقبلية ومؤتمر الدوحة  -0
 

جرت مناقشات حول أسباب فشل مؤتمر سياتل واإلجراءات التي اتخذت منذ فشله وحتى ا ن من أجكل - 37
 :وقد ركزت المناقشات على النقاط التالية.  عداد لمؤتمر الدوحةاإل
 

يعود فشل مؤتمر سياتل إلى عدم التوصل إلى اتفاق على جدول األعمالف وهل يعني عدم االتفاق  (أ)
على جدول أعمال لجولة جديدة في الوقت الراهنف فشل مؤتمر الدوحة؟ ولككن مكؤتمر سكياتلف ورمكم فشكله مكن 

 ؛يةف نجص في إعالء صوت الدول النامية وتسليط األضواء على قوتها وثقلها والتعبير عن مصالحهاالناحية الفن
  

ضككرورة أن تقتككرح اإلسكككوا الحلككول المناسككبة والمقبولككة للمشككاكل الكثيككرة التككي تواجككه البلككدان  (ب)
 ؛األعضاء

 
ة التجكارة العالميكةف ضرورة تنسيق مواقكف البلكدان الناميكة بشكأن القضكايا المطروحكة علكى منظمك (ج)

 ؛فهناب بلدان مجل  التعاون لدول الخليج العربية وأخرى مير بلدان المجل  وكلها بلدان نامية
 

مدى تأثير التوفيق بين السياسات االقتصادية والتجارية الوطنية من جهةف وقواعد منظمة التجارة  (د)
 ؛ةالعالمية وأحكامها من جهة أخرىف على مصالص البلدان العربي

 
()  وفقا  التفاق إنشاء منظمة التجارة العالميةف يتعين عقد مؤتمر وزاري كل عكامين يمككن أن ينكاقش

وسكوف يتقكرر فكي .  شؤون المنظمكة العاديكة مكن ميكر اتخكاذ قكرارات تاريخيكةف وهكو أمكر يمككن االعتيكاد عليكه
أ جولة جديدة للمفاوضكات التجاريكة ما إذا كانت ستبد 0221يوليو /اجتماع المجل  العام للمنظمة في شهر تموز

 ؛المتعددة األطراف على ضوء مؤتمر الدوحة أم ال
 

تختلككف المفاوضككات هككذه المككرة عككن سككابقتها فككي جولككة اوروجككواي التككي اتسككمت بالسككرية وعككدم  (و)
 ؛الشفافية؛ أما في الوقت الراهنف فهناب مجموعات مصالص

 
مككع البلككدان األخككرى وعككدم تقككديم أي تنككازالت أو يتعككين تحديككد مطالككب ومشككاكل بلككدان اإلسكككوا  (ز)

 .التزامات ما لم تتم تلبية مطالب بلدان اإلسكوا
 

وال شب في أن مؤتمر الدوحة سوف يستأثر بأهمية بالغة بالنسبة إلى دول المنطقة من حي  تأثيره على - 38
 .سياساتها االقتصادية

 



 -00- 

 التوصيات  -ثامناا 
 

التي تليت عليها وعلى ضكرورة متابعتهكاف وجكاءت هكذه التوصكيات علكى  وافقت اللجنة على التوصيات- 39
 : النحو التالي

 
االهتمام بتبادل المعلومات حول الموضوعات التي من المنتظر أن تطرح فكي المكؤتمر الكوزاري  (أ)

وقكد اخكذ ف 0221نكوفمبر /الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الدوحةف دولة قطرف فكي تشكرين الثكاني
ونكتاد من جانب وبين اإلسككوا والبنكب اإلسكالمي ألاالجتماع علما  بالتعاون المستمر الذي يجري بين اإلسكوا وا

للتنمية من جانب سخر في هكذا المجكالف كمكا أككد علكى أهميكة اسكتمرار التعكاون فكي عقكد االجتماعكات والنكدوات 
 ؛وورش العمل حول الموضوعات التي تهم بلدان المنطقة

 

تنظيم ورش العمل والندوات حكول الموضكوعات الجديكدة المطروحكة فكي المفاوضكات المسكتقبلية  (ب)
 ؛على الساحة الدوليةف وتعزيز التجارة البينيةف وال سيما تجارة الخدمات

 

قيكام األمانكة التنفيذيكة لإلسككوا بإصكدار نشككرة دوريكة تسكتعرض أهكم التطكورات فكي موضككوعات  (ج)
 ؛يضا  أإلقليميةف وتوزيعها عن طريق االنترنت التجارة العالمية وا

 

توفير المساعدات الفنيكة للكدول األعضكاء فكي تنفيكذ اتفاقكات منظمكة التجكارة العالميكة؛ خاصكة فكي  (د)
موضوعات الدعم واإلمراق والوقايةف والخدمات والتجارة اإللكترونية وحقوق الملكية الفكريةف والعقبات الفنيكة 

وميرهككا؛ وإيككالء نظككام تسككوية المنازعككات اهتمامككا خاصككا بمككا يوسككع مككدى اسككتفادة بلككدان التككي تواجككه التجككارةف 
 ؛المنطقة من استخدام حقوقها بموجب االتفاقات

 

()  اسككتمرار اإلسكككوا فككي تقككديم الخبككرة الفنيككة لككدول المنطقككة فككي مفاوضككات االنضككمام إلككى منظمككة
 ؛في تقديم اإلخطارات الدوريةالتجارة العالميةف وعند مراجعة السياسات التجاريةف و

 

التنسيق بين اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية والدولية في تقديم المساعدات الفنية والدراسات المتعلقة  (و)
 ؛بالتجارة العالمية

 
تشككجيع البلككدان األعضككاء علككى االتصككال المسككتمر باإلسكككوا وأمانككة اللجنككةف وتقككديم االقتراحككاتف  (ز)

ن اإلسكوا والبلدان األعضكاء خكالل فتكرات انعقكاد ـة الفنية بما يكفل استمرار التواصل بيوتحديد مجاالت المعون
 ؛اللجنة دوريا  كل عامين

 
دعككوة منظمككات األمككم المتحككدة المعنيككة والمنظمككات اإلقليميككة إلككى وضككع بككرامج إقليميككة ووطنيككة  (ح)

 ؛لمية بتقديم الدعم الفني لهذه البرامجللتدريب في موضوعات التجارة العالمية ومطالبة منظمة التجارة العا

 

أهمية تدري  اتفاقات منظمة التجارة العالميةف وال سيما الموضوعات التكي تتعلكق بحمايكة حقكوق  (ط)
لوجيا المعلومات واالتصاالت وميرها في جامعات البلدان والملكية الفكريةف والمعوقات الفنية أمام التجارةف وتكن

 ؛ااألعضاء ومعاهدها العلي

 

تكليف األمانة التنفيذية لإلسكوا بالسعي لدى جهات التمويل الدولية واإلقليمية ومكن بينهكا برنكامج  (ي)
ف وميكره مكن المؤسسكات والصكناديق العربيكة واإلقليميكة (المكتب اإلقليمي للدول العربية)األمم المتحدة اإلنمائي 
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لقكدرات الوطنيكة واإلقليميكة فكي مجكاالت التجكارة من أجكل تكوفير مصكادر التمويكل الالزمكة لكدعم بكرامج تنميكة ا
 ؛العالمية واإلقليمية

  

عمل اإلسكوا على تعزيز قدرات فلسكطين فكي موضكوعات التجكارة العالميكة والتجكارة مكع الكدول  (ب)
العربيككة بمككا فككي ذلككب االنضككمام إلككى منظمككة التجككارة العالميككة وتقككديم المسككاعدات الفنيككة الالزمككة لككدعم التجككارة 

 ؛كترونية وتوفير القدرات الفنية الالزمة لذلباإلل
 

دعككوة البلككدان األعضككاء إلككى إيككالء دعككم التجككارة اإلقليميككة عنايككة خاصككة وتعزيزهككا بالتعككاون مككع  (ل)
المؤسسكات والهيئككات اإلقليميككةف وال سكيما األمانككة العامككة لمجلك  التعككاون لككدول الخلكيج العربيككة وجامعككة الككدول 

ة للمجلك  االقتصكادي واالجتمكاعي للكدول العربيكة مكن أجكل تفعيكل اتفاقيكة تيسكير وتنميكة العربية واألمانة العامك
بين الدول العربية تمهيدا إلقامة منطقة التجارة الحكرة العربيكة الكبكرىف وتوحيكد قواعكد المنشكأف  يالتبادل التجار

 ؛وتسهيالت التجارة البينية بجوانبها المختلفة

 

بالنككدوة التككي سككوف تعقككد حككول مفاوضككات تحريككر تجككارة السككلع  إحاطككة الككدول األعضككاء علمككا   (م)
ف وتح  اإلسككوا الكدول األعضكاء علكى المشكاركة 0221يونيو /حزيران 8-5الزراعية في بيروت خالل الفترة 

 ؛فيهاف مع التوصية بأهمية عقد ندوة مماثلة حول مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات

 

تككاد إلككى التعككاون فككي اإلعككداد للمككؤتمر الككوزاري الرابككع لمنظمككة ونكألدعككوة كككل مككن اإلسكككوا وا (ن)
التجارة العالمية وبالتنسيق مع البنب اإلسالمي للتنميةف وذلب بعقد اجتماع تحضيري خالل الربع الثال  من العام 

 ؛الحالي

 

المجككاالت  دعككوة الجهككات المعنيككة إلككى تككوفير قاعككدة معلومككات وإحصككائيات حديثككة ومحدثككة فككي  ( )
 ؛القتصادية واالجتماعية تتسم بالشفافية والمصداقيةا

 

اضطالع اإلسكوا ودولكة البحكرينف بصكفتها دولكة الرئاسكة للكدورة الحاليكةف بوضكع برنكامج عمكل  (ع)
تنفيذي خالل العامين القادمينف إلى حين انعقكاد الكدورة الثالثكة للجنكةف بمكا يكفكل تنفيكذ هكذه التوصكيات مكع دعكوة 

وميره من الجهكات اإلقليميكة والدوليكة التمويليكة ( المكتب اإلقليمي للدول العربية)حدة اإلنمائي برنامج األمم المت
 ؛للبرنامج إلى تأمين التمويل الالزم

 

اضطالع دولة البحرينف بصكفتها دولكة الرئاسكة لهكذه الكدورةف مكع اإلسككوا بتحديكد موعكد ومككان  (ف)
 .يخهالدورة الثالثة للجنة وذلب خالل شهرين من تار
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 المرفق األول

 

 قائمة بأسماء المشاركين

 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف

 
 ردنية الهاشميةألالمملكة ا

 

 ماجد محمد حسن حمودة

 مدير السياسات التجارية الخارجية

 وزارة الصناعة والتجارة

 96065627191: هاتف

 96065627642: فاك 

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 سالم الطريفي عبد هللا

 الوكيل المساعد للشؤون االقتصادية الدولية

 وزارة االقتصاد والتجارة

 أبو ظبي

 97106065009: هاتف

 97106076333: فاك 

 

 حبيب حسين العبودي

 مدير مكتب التخطيط

 وزارة الزراعة والثروة السمكية

 1529: .ب.ع

 97040958161: هاتف

 97040957766: فاك 

 

 دولة البحرين

 

 حمد الحداد أهيم ابرا

 14: .ب.ع

 885512: هاتف

 9125512: فاك 

 

 ابراهيم حسن سلمان الحصار

 اإلدارة العامة للموانئ

 354: .ب.ع

 719322: هاتف

 709729: فاك 

 حمد على بوحسينأ

 اإلدارة العامة للموانئ

 403: .ب.ع

 9625209: هاتف

 707985: فاك 

 

 حمد الدوسريأإيمان 

 وزارة التجارة

 عالقات التجارية الخارجيةإدارة ال

 5479: .ب.ع

 535369: هاتف

 530292: فاك 

 

 اينا  ذاكر كرم

 وزارة شؤون مجل  الوزراء واإلعالم

 الشؤون القانونية

 792: .ب.ع

 059992: هاتف

 072323: فاك 

 

 حمد الزيانيأبدر 

 وزارة التجارة

 5479: .ب.ع

 503240: هاتف

 532732: فاك 

 

 جمال محمد الصفار

 النفط والصناعة وزارة

 1435: .ب.ع

 505564: هاتف

 093227: فاك 

 

 حمد سلمان خلفأجميل 

 اإلدارة العامة للجمارب

 719078: هاتف

 707965: فاك 
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 (تابع) دولة البحرين

 

 جميل جعفر مزوان

 وزارة المواصالت

 إدارة االتصاالت

 11172: .ب.ع

 503403: هاتف

 533544: فاك 

 

 جميلة عبد الرسول ابراهيم 

 وزارة التجارة

 5479: .ب.ع

 503245: هاتف

 532732: فاك 

 

 جواد حسن 

 جمعية المهندسين البحرينية

 02121: .ب.ع

 9457455: هاتف

 537757: فاك 

 

 جواد منصور عبد هللا حسين 

 وزارة النفط والصناعة

 505593: هاتف

 092320: فاك 

 

 حسين محمد مراد 

 وزارة النفط والصناعة

 11172: .ب.ع

 530406: هاتف

 533544: فاك 

 

 خالد ابراهيم عبد الغفار 

 وزارة شؤون مجل  الوزراء واإلعالم

 دائرة الشؤون القانونية

 059992: هاتف

 072323: فاك 

 

 رضا ميرزا حبيشي 

 وزارة المواصالت

 1286: .ب.ع

 5343838: هاتف

 5321763: فاك 

 رشيد جاسم عاشور 

 وزارة المواصالت

 مدير إدارة االتصاالت

 11172: .ب.ع

 534455: هاتف

 533544: فاك 

 

 حمد حسينأسامي 

 وزارة النفط والصناعة

 1435: .ب.ع

 505597: هاتف

 092320: فاك 

 

 سعيد عبد المطلب

 وزارة شؤون مجل  الوزراء واإلعالم

 دائرة الشؤون القانونية

 792: .ب.ع

 059992: هاتف

 

 سفيان خالد المؤيد

 0407: .ب.ع

 530088: هاتف

 534533: فاك 

 

 عادل رمضان االبيوكي

 وزارة التجارة

 0751: .ب.ع

 9616525: هاتف

 713032: فاك 

 

 عبد الكريم حبيب مجيد رضي

 وزارة األشغال والزراعة

 إدارة الثروة السمكية والمصادر البحرية

 709595: هاتف

 

 عبد الكريم راشد العامر 

 اإلدارة العامة للجمارب

 15: .ب.ع

 343973: هاتف

 343183: فاك 
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 (تابع) دولة البحرين
 

 عبد هللا سلمان الغتم 

 وزارة التجارة

 5479: .ب.ع

 535369: هاتف

 530292: فاك 
 

 عبد الرزاق زين العابدين

 وزارة التجارة

 مدير إدارة العالقات التجارية الخارجية

 5479: .ب.ع

 535369: هاتف

 530292: فاك 
 

 علي ابراهيم المحميد

 يع الجمركيمدير إدارة التخل

 اإلدارة العامة للجمارب

 15: .ب.ع

 709347: هاتف

 708310: فاك 
 

 علي حسن الحداد

 جمعية االقتصاديين البحرينية

 843: .ب.ع

 007822: هاتف

 008877: فاك 
 

 علي سلطان حسن

 مراقب العالقات العامة

 شؤون الجمارب والموانئء

 15: .ب.ع

 719389: هاتف

 705534: فاك 
 

 جواد الموسويعلوي السيد 

 وزارة التجارة

 5479: .ب.ع

 533414: هاتف

 530776: فاك 
 

 علي يوسف علي محمد

 وزارة الدولة للشؤون القانونية

 059992: هاتف

 072323: فاك 

 فوزي تلفت

 وزارة التجارة

 13977: .ب.ع

 9663133: هاتف

 9442581: فاك 
 

 فؤاد صادق البحارنه

 وزارة الخارجية

 007555: هاتف
 

 عبد الرحمن سل خليفة فيصل

 بورصة البحرين

 3023: .ب.ع

 010610: هاتف

 012149: فاك 
 

 محمد الصياد

 مدير إدارة األبحا  االقتصادية

 1435: .ب.ع

 505567: هاتف

 093227: فاك 
 

 محمد سل شريف

 مسؤول البرامج

 06814: .ب.ع

 705550: هاتف

 709900: فاك 
 

 محمد علي سل عبا  

 لبحرينيةجمعية االقتصاديين ا

 30213: .ب.ع

 9629290: هاتف

 714030: فاك 
 

 مصطفى شاكر الخطيب

 وزارة التجارة

 5479: .ب.ع

 535369: هاتف

 530292: فاك 
 

 مناف يوسف حمزة

 جمعية المهندسين

 1922: .ب.ع

 9641871: هاتف

 644492: فاك 
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 (تابع) دولة البحرين
 

 حمد المحميدأنبيل 

 إدارة الجمارب

 15: .ب.ع

 709390 :هاتف

 719494: فاك 
 

 حمد الشريفأنايف 

 وزارة شؤون مجل  الوزراء واإلعالم

 053: .ب.ع

 711228: هاتف

 717505: فاك 
 

 نزار منصور رضي

 سكرتير ثاني

 اإلدارة االقتصادية في وزارة الخارجية

 547: .ب.ع

 9683307: هاتف

 004226: فاك 
 

 فؤاد عبد هللا

 وزارة المواصالت

 11172: .ب.ع

 503405: فهات

 533544: فاك 
 

 هاني حسين المنديل 

 بورصة البحرين

 3023: .ب.ع

 009198: هاتف

 012149: فاك 
 

 وجيهة صادق البحارنه

 وزارة األشغال والزراعة 

 02271: .ب.ع

 709595: هاتف
 

 مانسلطنة ع  
 

 محمد بن سعيد بن مبارب الراشدي

 مدير دائرة تنمية الخدمات اإلنتاجية

 د الوطنيوزارة االقتصا

 881: .ب.ع

 968624921: هاتف

 968624849: فاك 

 جابر بن مرهون فليفل

 مدير دائرة المنظمات

 وزارة التجارة والصناعة

 813/113: .ب.ع

 7716041: هاتف

 7710232: فاك 
 

 فلسطين
 

 سمال ترزي

 مدير مكتب وزير االقتصاد والتجارة

 وزارة االقتصاد والتجارة

 97200981013: هاتف

 97200981028: فاك 
 

 دولة قطر
 

 حمدأالضو النعيم 

 الخبير االقتصادي

 مرفة تجارة وصناعة قطر

 420: .ب.ع

 460113: هاتف
 

 دولة الكويت
 

 اللطيف عبد النبي الهندال عبد

 مراقب إدارة المنظمات العالمية

 وزارة التجارة والصناعة

 0483731: هاتف

 0431426: فاك 
 

 اللطيف الشايع هللا عبد عبد

 جل  اإلدارةعضو م

 مرفة تجارة وصناعة الكويت

 775: .ب.ع

 0433899: هاتف

 0433858: فاك 
 

 المملكة العربية السعودية
 

 محسن محمد الصيخان

 مدير عام

 وزارة التجارة

 8435335: هاتف

 8431437: فاك 
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 (تابع) المملكة العربية السعودية

 

 هللا العماري خالد محمد عبد

 مرفة التجارة والصناعة

 لكة العربية السعوديةالمم

 1286: .ب.ع

 96605343838: هاتف

 96605321763: فاك 

 

 هللا تجار الشاهي عبد

 الغرفة التجارية في مكة المكرمة

 المملكة العربية السعودية

 1286: .ب.ع

 96605343838: هاتف

 96605321763: فاك 

 العربية جمهورية مصر
 

 عالء شلبي

 وزير مفوض

 بية في هولنداسفارة جمهورية مصر العر

 313553333: هاتف
 

 عادل علي عبد السالم

 السكرتير األول بالتمثيل التجاري

 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

 3470222: هاتف

 3451842: فاك 
 

 الجمهورية اليمنية 
 

 قائد عبد الحروي

 وكيل وزارة التموين والتجارة

 وزارة التجارة

 050340: هاتف

 05341: فاك 
 

 قليميةإللمنظمات اا -باء
 

 البنب اإلسالمي للتنمية
 
 حمد عبد الواسعأ

 المملكة العربية السعودية

 6466642: هاتف

 6466682: فاك 
 

 محمد عفت حسن

 رئي  قسم التعاون التجاري

 المملكة العربية السعودية

 5905: .ب.ع

 6467207: هاتف

 6371264: فاك 
 

 اتحاد مرف دول مجل  التعاون الخليجي
 

 الحليم ابراهيم محيسن عبد

 باح  اقتصادي

 المملكة العربية السعودية

 0198: .ب.ع

 9668064440: هاتف

 9668066794: فاك 

 المعهد العربي للتخطيط

 

 محمد عدنان وديع

 اقتصادي في الهيئة العلمية بالمعهد

 الكويت

 5834: .ب.ع

 4843132: هاتف

 4840935: فاك 

 

 يةمجل  التعاون لدول الخليج العرب

 

 محمد سلطان السبيعي

 األمانة العامة 

 7153: .ب.ع

 4807777: هاتف

 4807716: فاك 
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 المنظمات الدولية  -جيم

 
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 

 شريف عبد الحميد سعدهللا

 مدير المكتب العربي

 سويسرا

 41003389130: هاتف

 41007342365: فاك 
 

 منظمة التجارة العالمية
 

 حميد ممدوحعبد ال

 مدير قطاع التجارة في الخدمات

 سويسرا

 41007395435: هاتف

 41007395771: فاك 
 

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 

 موراي ميب 

 رئي  فرع المفاوضات التجارية والدبلوماسية

 سويسرا
 

 مؤسسة فريدريش ناومان
 

 اولي فوكت

 المانيا

 901811: .ب.ع

 96065509377: هاتف

 91065512692:  فاك
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 ريم صالص 

 البحرين

 804304: هاتف

 709900: فاك 
 

 فيصل عبد القادر

 الممثل المقيم

 البحرين

 804304: هاتف

 709900: فاك 

 مازي بن أحمد
 خبير
 بلجيكا
 3006524137: هاتف
 3006524137: فاك 

 

 لغربي سسيالجنة االقتصادية واالجتماعية ال
 

 زكي فتاح
 شعبة قضايا التنمية االقتصادية وسياساتهارئي  
 8575/11: .ب.ع

 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 

 

 انطوان منصور
 رئي  قسم التجارة واالستثمار والمشاريع

 8575/11: .ب.ع
 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 

 

 محسن هالل
 رة العالميةقليمي لشؤون منظمة التجاإمستشار 

 8575/11: .ب.ع
 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 

 

 عبد االله الديوجي
 مستشار إقليمي 

 8575/11: .ب.ع
 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 

 
 محمد رضوان

 مسؤول أول شؤون اقتصادية
 8575/11: .ب.ع

 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 

 
 منى حداد

 ديةمسؤول أول شؤون اقتصا
 8575/11: .ب.ع

 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 

 

 حنا حجار
 8575/11: .ب.ع

 9611981321: هاتف
 9611981512: فاك 
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 المرفق الثاني
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