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:االتحاد الجمركي العربيحول مشروع تسهيل إطالق  ورشة عمل  

وكيفية التفاوض حول التعرفة الجمركية الموحدة  على المالية العامة االتحاد الجمركي العربي تحليل تأثير
القاهرة، مصر 2102تموز/يوليو  3-2خالل   

 

 المذكرة التوضيحية
  

ألمم صندوق امن في إطار المشروع الممول للدول العربية  ورشة عمل إقليميةتعتزم االسكوا تنظيم 
في  7102 تموز/يوليو 3-2، والمزمع عقده خالل الفترة لتنمية حول تنفيذ االتحاد الجمركي العربيلالمتحدة 

بمفاوضات إطالق االتحاد الخبراء العرب المشاركين  وتهدف هذه الورشة لتطوير قدرات .القاهرة، مصر
قدمه ذلك في إطار الدعم الفني الذي تووكيفية تنفيذه وفهم اآلثار المترتبة على تطبيقه. الجمركي العربي 

اإلسكوا الى الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لتطوير قدرات ممثلي حكوماتها 
  .تنفيذ االتحاد الجمركي العربي لتسهيل المفاوضات الجاريةفي 

 

 األهداف –ألف 
 

وحدة لجنة التعرفة الجمركية المقدرات ممثلي  وتطوير وتهدف هذه الورشة الى تقديم الدعم الفني وبناء
الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في المفاوضات المرتبطة باالتحاد في 

ع االجتمااداً على توصيات لجنة االتحاد الجمركي العربي في اعتمتأتي هذه الورشة والجمركي العربي. 
العمل  اتفق على القيام بورشةالسادس والثالثون للجنة التعرفة الجمركية العربية الموحدة في القاهرة، حيث 

 هذه.
 والمهارات قدراتالتطوير خالل تسريع وتسهيل عملية المفاوضات من  هاوسيكون من أهم أهداف

التعرفة الخارجية الموحدة واحتساب التأثيرات الميكانيكية لحزمة سيناريوهات حول  عضاء لجنةالتقنية أل
من أجل تطوير التكامل االقتصادي  التعرفة الخارجية الموحدة على اإليرادات المالية للدول العربية وذلك

 .في مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية العربية الشاملة الذي يساهمالعربي 
 ات التجارة الحرة واالتحادات الجمركيةيمفاوضات اتفاقالورشة مداخالت من خبراء حول  وسيتضمن

 .الجمركي العربي تحاداالمفاوضات لجنة بشأن كيفية المضي قدما في توصيات إلى أعضاء الو
 
 

 المشاركين –باء                                      
 

إدارات الجمارك  ممثلوو لموحدةلجنة التعريفة الخارجية ا إن المشاركين في ورشة العمل هم أعضاء
 .وخبراء أجانب العربية

يرجى من جميع المشاركين تأكيد مشاركتهم عبر إرسالها الى البريد الخاص بالسيدة روال ميالن 
milan@un.org 
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 ورشة العمل ترتيبات-جيم 
         

 .مصر كورنيش النيل، القاهرة، – لسميراميس انتركونتيننتا فندق في العمل ورشة تعقد 
دوالر امريكي  531بسعر مميز للمشاركين وذلك بمبلغ  –لقد تم حجز مجموعة من الغرف في فندق 

للغرفة /اشغال فردي، تشمل اإلفطار واالنترنت وكافة الضرائب، مع إمكانية الترتيب مع الفندق االصطحاب 
 من المطار الى الفندق. 

 
 .يرجى التكرم بإعالم االسكوا لمن يرغب حجز غرفة في الفندق

 

 

 المراسالت- هاء
 الرجاء توجيه المراسالت حول االجتماع إلى:

 
     :(ESCWA)آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 

 السيد محمد عبد الباسط الشمنقي
 رئيس

 قسم التكامل اإلقليمي 

 (EDIDإدارة التنمية االقتصادية والتكامل االقليمي )

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 بيروت، الجمهورية اللبنانية   -ساحة رياض الصلح

   11-5858ص.ب 

 الخط المباشر   +461-1-455992هاتف: 

                                                                                                                                                                                                                                             +461-1-451819فاكس: 

 cheminguim@un.org: البريد اإللكتروني

 

 روال ميالن ةالسيد                    السيدة روى ناصرالدين

 مساعدة إدارية                مديرة برنامج

 قسم التكامل االقليمي                            قسم التكامل اإلقليمي

 إدارة التنمية االقتصادية والتكامل االقليمي                                (     EDIDإدارة التنمية االقتصادية والتكامل االقليمي )

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة                                  آسيا                 لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 بيروت،الجمهورية اللبنانية -ساحة رياض الصلح                                  بيروت، الجمهورية اللبنانية        -ساحة رياض الصلح

 11-5858 ص.ب                                        11-5858ص.ب 

 الخط المباشر +461-1-455219هاتف:                                       الخط المباشر            +461-1-455998هاتف: 

 461-1-451819فاكس:                                                                    +461-1-451819فاكس: 

 milan@un.org :بريد اإللكترونيال                                  nasreddine@un.orgالبريد اإللكتروني:
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