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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  
  
  
  
  

  رـتقري
  

  والبيئة للتجارة الوطنية للجانا وتفعيل بإنشاء المتعلقة القضايا حول الحوار حلقة
 2010 يناير/الثاني كانون 14-12 بيروت،

  

  زـموج
  

 من الفترة في بيروت، في والبيئة للتجارة الوطنية اللجان وتفعيل إنشاء حول الحوار حلقة ُعقدت  
 من الھدف وكان . وفلسطين العراق عن ممثلون فيھا وشارك ،2010 يناير/الثاني كانون 14 إلى 12
 وطنية لجان إلنشاء إطار ووضع األولويات، وتحديد بينھما، والعالقة والبيئة التجارة معايير مناقشة قةالحل

  . البلدين في والبيئة للتجارة
  

 البيئية والشروط والمعايير الدولية التجارة أنظمة بين العالقات الستعراض منتدى الحلقة وشكلت  
 التجارة حجم بزيادة المتعلقة البيئية االعتبارات اللھاخ ونوقشت.  السوق إلى الوصول على وتأثيرھا
  . العالمية التجارة منظمة في للمفاوضات مطروحة أخرى مسائل إلى باإلضافة الدولية

  
 جلسة خالل من وساھموا . والبيئة للتجارة وطنية لجان إلنشاء دعمھم البلدين من المشاركون وأكد  
 وعضويتھا، وھدفھا، المقترحة، اللجان والية تحدد وثيقة مسودة ادإعد في بلد، لكل ُخصصت التي المناقشة
 الوطنية اللجنة إنشاء متابعةل الالزمة المقبلة الخطوات على واتفقوا . عملھا وأولويات الداخلي، ونظامھا
  . وفلسطين العراق في والتنمية للتجارة
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 بإنشاء المتعلقة القضايا حول حوار حلقة) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة عقدت  -1

 . 2010 يناير/الثاني كانون 14 إلى 12 من الفترة في بيروت، في وذلك والبيئة للتجارة الوطنية اللجان وتفعيل
 جودة وسلطة العراق في البيئة وزارة من الوارد  الفنية المساعدة لطلب استجابة الحلقة ھذه اإلسكوا ونظمت
  .  والبيئة للتجارة وطنية لجنة إنشاء في فلسطين في البيئة

  
  :الحوار لحلقة الرئيسية األھداف ومن  -2
  

  واإلقليمي؛ العالمي الصعيدين على والبيئة التجارة قضايا عن شاملة لمحة تقديم  أ)(  
  والبيئة؛ التجارة في وفلسطين العراق أولويات تحديد  (ب)  
  . وفلسطين العراق في والبيئة للتجارة وطنية لجنة إنشاء لدعم عمل خطط وضع  (ج)  

  
 ُخصصت كما معين، موضوع ناقشةلم جلسة كل خصصت جلسات، ست في الحوار حلقة وعقدت  -3

 الفصل ويتضمن . وفلسطين العراق من كل في والبيئة للتجارة وطنية ةنلج إنشاء تفاصيل لمناقشة بلد لكل جلسة
 على بلد كل حالة تناولت التي المناقشات إليھا خلصت التي والتوصيات االستنتاجات أبرز التقرير ھذا من األول
ً ع الثاني الفصل ويتضمن حدة،   . األخرى الجلسات في والمناقشة البحث لمواضيع موجزاً  رضا

  
  والتوصيات االستنتاجات  -أوالً 

  
 الوعي، لنشر والبيئة للتجارة وطنية لجنة إنشاء ضرورة على وفلسطين العراق من المشاركون اتفق  -4

 المستوى على والبيئة ةالتجار بين العالقة موضوع في المشورة وتقديم الوطني، المستوى على التنسيق وتعزيز
  .البلدين من أي في مماثلة بمھام تضطلع مؤسسة أي وجود عدم ولوحظ . الفني

  
 لجنة إلنشاء إطار وضع مسألة تناولتا اللتين المناقشة جلستي نتائج التالية الفرعية األقسام وتلّخص  -5

 ونطاق وعضويتھا ومھمتھا اللجنة ھدف تحديد ذلك في بما وفلسطين، العراق من كل في والبيئة للتجارة وطنية
 للتجارة الوطنية األولويات تحديد المناقشة إليھا خلصت التي األخرى النتائج ومن . الداخلي ونظامھا عملھا
  . بلد كل في اللجنة ھذه إلنشاء الالزمة المتابعة بإجراءات قائمة ووضع والبيئة،

  
  العراق  -ألف

  
 ھذه ومن . والبيئة للتجارة الوطنية اللجنة دور تكّمل التي لدائمةا الھيئات من عدد العراق في يوجد  -6

  :الھيئات
  

 من بدعوة اجتماعاته يعقد الوزارات بين مشترك مجلس وھو البيئي، والتنسيق التشاور مجلس  (أ)  
  بالبيئة؛ المتعلقة والناشئة الجديدة القضايا في للنظر البيئة وزير

  
 ،2004 عام في أنشئت لجنة وھي العالمية، التجارة منظمة إلى ضماملالن العليا الوطنية اللجنة  (ب)  
 من عدد منھا وينبثق . العام المدير مستوى على الوزارات جميع عن ممثلين وتضمّ  التجارة، وزارة تترأسھا
 المائية والموارد والسياحة كالصحة معينة فرعية قطاعات وتغطي الخدمات، بمجاالت تعنى الفرعية اللجان
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 أمام التقنية والحواجز النباتية، والصحة الصحة وتدابير والبضائع، والبيئة، البناء وخدمات الكمبيوتر ماتوخد
  التجارة؛

  
 النوعية مراقبة عن المسؤول الجھاز وھو الجودة، ومراقبة للتقييس العراقي المركزي الجھاز  (ج)  
  زارة؛الو تضعھا التي الفنية القواعد ذلك في بما المعايير، وإعداد

  
 القضايا عن المسؤولة المحلية ةيالحكوم واللجان المجالس على تشرف التي المحافظات مجالس  (د)  
ً  إلعطائھا وأدوارھا المحلية الھيئات ھذه مھام تنظيم على العمل ويجري . البيئة بحماية المتعلقة ً  طابعا  . رسميا
  .البيئة لوزارة تابعة للبيئة مديرية محافظة كل وفي

  
  :يلي ما العراقية والبيئة التجارة لجنة مھام تشمل بأن المشاركون أوصى والنقاش، التداول عدوب  -7
  

  الوزارات؛ بين التنسيق تعزيز  (أ)  

 التجارة قضايا في والخاص العام القطاعين في المصلحة أصحاب بين والتشاور التنسيق تعزيز  (ب)  
  والبيئة؛

  والبيئة؛ التجارة نبي العالقة موضوع في المشورة تقديم  (ج)  

  . والبيئة التجارة بين العالقة مفھوم توضح التي المعلومات نشر  (د)  
  
  :فھي اللجنة إنشاء من األھداف أما  -8
  

 في متكامل نھج اعتماد لتشجيع التشريعية واألطر والسياسات الخطط وضع في المشورة إسداء  (أ)  
  والبيئة؛ التجارة وتدابير سياسات

  :خالل من العالمية التجارة منظمة إلى االنضمام تمفاوضا دعم  (ب)  
  

 منظمة إلى االنضمام إطار في مناقشتھا يجب التي والبيئية التجارية القضايا استعراض  )1(    
  االقتضاء؛ عند المشورة وتقديم المنظمة، عمل وبرنامج العالمية التجارة

 ھذه ونتائج البيئية والخدمات لعالس على المفاوضات في المحرز التقدم واستعراض متابعة  )2(    
  المفاوضات؛

 على العام الرأي ثم ومن المنتخبين والمسؤولين القرار وصانعي اللجنة أعضاء إطالع  )3(    
  المستدامة؛ والتنمية البيئة بين والعالقة العالمية، التجارة منظمة ضمن التجارة مفھوم

  
 بالبيئة المتعلقة النباتية والصحة الصحة تدابيرو التجارة أمام الجمركية غير العوائق استعراض  (ج)  
  والسالمة؛ والصحة

  بالتجارة؛ المتعلقة األطراف المتعددة البيئية االتفاقات مجال في المعلومات تبادل  (د)  

  )(  ومنظمة بالتجارة المتعلقة األطراف المتعددة البيئية باالتفاقات المعنية الجھات بين التنسيق تعزيز 
  المفاوضات؛ دورات عقد قبل الميةالع التجارة
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 والمحلي الوطني الصعيدين على المصلحة وأصحاب اللجنة أعضاء إلطالع القدرات بناء دعم  (و)  
  .والبيئة التجارة بين العالقة مفھوم وتوضيح) المحافظة(
  
ل اللجنة، تركيبة أما . مراقب بصفة وأعضاء دائمين أعضاء اللجنة تضمّ  أن واقُترح  -9  تضمّ  أن فيفضَّ

  .المداوالت بنتائج مؤسساتھم إبالغ ثم ومن اللجنة عمل في للمساھمة الممثلة المؤسسات تعّينھم ممثلين
  
 منصب في( التجارة ووزارة ،)الرئاسة منصب في( البيئة وزارة اللجنة في الدائمين األعضاء ومن  - 10
 للتقييس المركزي والجھاز اإلنمائي، اونوالتع التخطيط ووزارة والمعادن، الصناعة ووزارة ،)الرئاسة نيابة

  .الزراعة ووزارة الصحة، ووزارة المالية، وزارة في للجمارك العامة والھيئة الجودة، ومراقبة
  
 التي( العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة الخارجية، وزارة فھي مراقب صفة لھا التي المنظمات أما  - 11
 األعمال رجال واتحاد العراقي، الصناعات واتحاد العراقية، جاريةالت الغرف واتحاد ،)الجامعات تمثل

  . العراقيين
  
 االجتماعات، وتواتر اللجنة، أمانة بمسؤوليات يتعلق فيما سيما وال الداخلي، النظام المجتمعون وناقش  - 12

 مسؤولة وستكون ةالبيئ وزارة في العراق في اللجنة تنسيق وحدة/أمانة مقر وسيكون . القرار اتخاذ وإجراءات
  :التالية المھام عن
  

  وتوجيھھا؛ الدعوات إعداد  (أ)  

  االجتماعات؛ أعمال جدول إعداد  (ب)  

  االجتماعات؛ تنظيم  (ج)  

  ونشرھا؛ االجتماعات تقارير إعداد  (د)  

  )(  النھائية صيغتھا في ووضعھا العمل خطة إعداد لعملية الدعم تقديم )خطة دورة تحديد ينبغي 
  ؛)سنوات ثالث أو سنتين أو سنة مدتھا تكون أن على العمل

  وأنشطتھا؛ اللجنة عمل خطة حول المتعلقة السنوية المرحلية التقارير ونشر إعداد  (و)  

  .ونشرھا األعضاء بقائمة االحتفاظ  (ز)  
  
 اللجنة اجتماعات في للمشاركة المدني المجتمع وممثلي الفنيين االختصاصيين دعوة لألمانة ويحق  - 13
  . اجتماع كل في المطروحة المواضيع بحس
  
ً  تواترھا يحدد منتظمة اجتماعات في اللجنة انعقاد ضرورة على المشاركون واتفق  - 14  أما . الحقا

 دورات انعقاد قبل( والبيئة التجارة اتفاقات حول مفاوضات دورات قبل عقدھا فيمكن االستثنائية االجتماعات
  ).األقل على بأسبوعين المفاوضات

  
  ).اآلراء توافق أو األغلبية، أرباع بثالثة أو باألغلبية، التصويت( القرار اتخاذ إجراءات تحديد وينبغي  - 15
  
  : المقبلة المرحلة في اتخاذھا ينبغي التي التالية التدابير وُحددت  - 16
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 يصدر وما الحوار حلقة عن المشتركة البعثة تقرير البيئة وزارة ممثل برئاسة العراقي الوفد يعد  (أ)  
 ويتضمن.  فبراير/شباط شھر مطلع أقصاھا مھلة في البيئة وزير إلى ويوجھه وتوصيات استنتاجات من عنھا

  :التالية التوصيات التقرير
  

  الحوار؛ حلقة نتائج لمناقشة التجارة وزارة مع اجتماع عقد  )1(    

 أمر( الوزراء لسمج عام مدير ويوقعه ويقّره، الوزراء مجلس فيه ينظر مرسوم وضع  )2(    
  ؛)ديواني

  
 في المحرز والتقدم اللجنة إنشاء توقيت موضوعي في المحليين النظراء مع البيئة وزارة تتشاور  (ب)  
ً  إنشائھا، ً  يرتبط ذلك بأن علما ً  ارتباطا ) 2010 مارس/آذار( المقبلة باالنتخابات المحيطة المحلية بالظروف وثيقا
  األمني؛ وبالوضع

  
 والبيئة، للتجارة وطنية لجنة إنشاء مقترح مسودة عن واإلنكليزية بالعربية نسختين وااإلسك تؤمن  (ج)  
  .والبيئة التجارة حول المقبلة اإلقليمية االجتماعات عن معلومات وستوفر جرت، التي النقاشات إلى باالستناد

  
  فلسطين  -باء

  
 تقديم على القدرة يملكون فنيين خبراء والتجارة للبيئة الفلسطينية اللجنة تضمّ  أن المشاركون رأى  - 17

  : مھامھا وتشمل . والسياسة القرار صنع في والتأثير المشورة
  

  بشأنھا؛ توصيات وإعداد وتحليلھا والبيئة التجارة بين العالقة استعراض  (أ)  
  . المؤسسات مستوى على متابعتھا وضمان والبيئة التجارة قضايا عن معلومات نشر  (ب)  

  
  :فھو اللجنة إنشاء من دفالھ أما  - 18
  

  والبيئة؛ التجارة قضايا بين العالقة لمناقشة المجال إفساح  (أ)  
  

 البيئية االستدامة شروط تستوفي التي المحلي اإلنتاج وعملية التجارة حركة تعزيز على العمل  (ب)  
  :خالل من
  

 أسواق ومعايير الوطنية ربالمعايي لاللتزام الفلسطينيين للمنتجين والمساعدة المشورة تقديم  )1(    
  ؛)الفنية والمعايير القواعد( التصدير

 التقيد شھادات تأمين ذلك في بما الدولية بالمعايير التقيد على الفلسطينيين المنتجين مساعدة  )2(    
  بھا؛

 إصدار( المطابقة تقييم إجراءات ذلك في بما بھا والتقيد الدولية المعايير وضع عملية دعم  )3(    
  ؛)تصدرھا التي الھيئات واعتماد شھادات

 مؤسسة تضعھا أن يجب التي الفنية والمعايير القواعد واستعراض إعداد في المشورة تقديم  )4(    
  الفلسطينية؛ والمقاييس المواصفات

  .الصادرة بالشھادات وثقته المستھلك وعي زيادة  )5(    
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 بما األطراف والمتعددة الثنائية التجارة تاتفاقا على المفاوضات في الفني االستشاري الدعم تقديم  (ج)  

 المتعددة االتفاقات في العضوية وتكاليف فوائد تقييم خالل من سيما وال واستعراضھا وتفعيلھا إعدادھا ذلك في
 التفاوض قيد واالتفاقات تركيا، مع واالتفاق المتوسطية، األوروبية الشراكة اتفاقات ومنھا المختلفة األطراف

  العالمية؛ لتجارةا منظمة لدى
  

ً  المحظورة بالسلع التوعية  (د)    بالتالي ترسل والتي إسرائيل إلى دخولھا الممنوع تلك سيما وال محليا
  ؛)الكيميائية كالمواد( فلسطين إلى
  

  )(  بالمنتجات ترتبط والتي والبيئة التجارة بين العالقة تتناول التي للمفاوضات الفني الدعم توفير 
 اإلسرائيلية المستوطنات في المنتجة السلع تأثير وفھم وتحديد . اإلسرائيلية والمستوطنات رائيلإس في واإلنتاج
 المعدة السلع إنتاج عملية في المستوطنات نم الناتج والھواء الصحي الصرف مياهتلّوث  ذلك في بما البيئة على

  ؛)البطاريات كإنتاج( المستوطنات خارج لالستخدام
  

  والبيئة؛ التجارة بين بالعالقة العام والرأي الوطنيين المصلحة أصحاب توعية  (و)  
  

  . وخبرائھم اللجنة أعضاء قدرات بناء أنشطة تنظيم  (ز)  
  
 األشخاص فيھا ويعمل. مراقب بصفة وأعضاء دائمين أعضاء اللجنة تضمّ  بالعضوية، يتعلق ما وفي  - 19
 قضايا وتنسيق جمع عن المسؤولة االتصال جھات دور وسيؤدون اللجنة في الممثلة المؤسسات تعينھم الذين

 نشر عن مسؤوالً  األعضاء من كل يكون وھكذا، . مؤسسته ضمن كل ومتابعتھا واستعراضھا والبيئة التجارة
  . مؤسسته ضمن ومتابعتھا التوصيات

  
 مقاييسوال المواصفات ومؤسسة الوطني، االقتصاد ووزارة البيئة، جودة سلطة الدائمين األعضاء ومن  - 20

 للصناعات العام واالتحاد الزراعة، ووزارة والمكوس، للجمارك العامة واإلدارة المالية ووزارة الفلسطينية،
 غير المنظمات انضمام ويمكن. الفلسطينية والزراعية الصناعية،و التجارية، الغرف واتحاد الفلسطينية،
  .لدوريةا العضوية أساس على الجامعات أو البحوث مراكز أو الحكومية

  
  . الخارجية الشؤون ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة مراقب بصفة األعضاء ومن  - 21
  
 اتخاذ وإجراءات االجتماعات، ووتيرة األمانة، بمسؤوليات المتعلقة الداخلي النظام نصوص ونوقشت  - 22

  :يلي بما) الرسمي غير أو الرسمي( التنسيق وحدة/األمانة دور تلخيص ويمكن  .القرارات
  

  االجتماعات؛ أعمال جدول مشروع إعداد  (أ)  

  االجتماعات؛ لحضور الدعوات توجيه  (ب)  
  وتوزيعھا؛) داخلية كمستندات حفظھا يمكن التي( االجتماعات مذكرات إعداد  (ج)  

  وتوزيعھا؛ وتحديثھا األعضاء قوائم حفظ  (د)  

  )(  النشر ذلك في بما وأنشطتھا، اللجنة عمل طبخط المتعلقة السنوية المرحلية التقارير ونشر إعداد 
  .اإللكتروني
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 اجتماعاتھا في مراقبين بصفة المشاركة أو اللجنة عمل في للمساھمة فنيين خبراء دعوة لألمانة ويحق  - 23
  . اجتماع كل في المطروحة المواضيع حسب

  
 االستثنائية واالجتماعات) ثالالم سبيل على أشھر ثالثة أو شھرين كل( منتظمة اجتماعات اللجنة وتعقد  - 24
  . االقتضاء دعن
  
  .اآلراء بتوافق القرارات وتتخذ  - 25
  
  .سنوات ثالث إلى بسنتين العمل برنامج تخطيط دورة وتحدد  - 26
  
: يلي كما فحددوھا العمل خطة في وإدراجھا فيھا النظر ينبغي التي األولويات المجتمعون وناقش  - 27

  :األخرى األولويات ومن . والرخام والحجر الصيدالنية، مستحضراتوال الغذاء، وإنتاج الزراعة،
  

 والبيئة والسالمة الصحة معايير وبشأن بشأنھا والتشاور الفنية والمعايير القواعد استعراض  (أ)  
 الحجر صادرات توضيب لمواد األولية المعالجة ذلك في بما( توضيبھا وشروط األطفال بألعاب المتعلقة
  ؛)واألثاث

  العالمية؛ التجارة منظمة مفاوضات دعم  (ب)  

 المستوطنات في للتصدير المعد التصنيع إطار في والبيئة التجارة بين العالقة في النظر  (ج)  
  . اإلسرائيلية

  
  :التالية التدابير اتخاذ على االتفاق وتم  - 28
  

 عليه والتعليق توزيعهل البعثة تقرير مسودة وتعد الوفد أعضاء آراء البيئة جودة سلطة تجمع  (أ)  
  ؛أقصى كحد 2010 فبراير/شباط 15 في عليه األخيرة اللمسات وضع بھدف

  
 عقد أثر على والتجارة للبيئة الوزارات بين مشتركة لجنة إلنشاء المستوى الرفيع الدعم تأمين  (ب)  
  اللجنة؛ إلنشاء مرسوم مشروع وإنجاز الرسمي الطابع إلضفاء عمل اجتماع

  
معلومات  اإلسكوا تقدم ،اإلقليمي المستوى على المستفادة والدروس الخبرات تبادل ولتعزيز  (ج)  

 في المقبلة اإلقليمية اطاتالنش عن ومعلومات والتجارة للبيئة اليمنية الوطنية اللجنة أميناالتصال الخاصة ب
  . والبيئة التجارة مجالي

  
  

 ً   والمناقشة البحث مواضيع  -ثانيا
  
ً  التاليةلفرعية ا األقسام تتضمن  - 29  حلقة من األولين اليومين في نوقشت التي المواضيع عن موجزاً  عرضا

  . العمل جلسات بحسب تلخيصھا بعد الحوار
  

  والمقدمة االفتتاح  -ألف
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 قُدم والبيئة، التجارة مجالي في والھتماماتھم ألنفسھم المشاركين وتقديم االفتتاحية البيانات تالوة بعد  - 30
 بالسلع التجارة وتحرير المستدامة، التنمية إطار في والبيئة التجارة بين العالقة عن موجزة بلمحة استھل عرضٌ 

 التجارة في األولوية ذات والمجاالت العربية، البلدان بين بالتجارة المتعلقة األساسية والقضايا البيئية، والخدمات
  .العربية المنطقة في والبيئة

  
  والبيئة للتجارة العامة ئالمباد عن شاملة لمحة  -باء

  
 بالبيئة، المتعلقة الدولية للتجارة العامة المبادئ األول العرض ناقش . عرضين تقديم الثانية الجلسة تخلل  - 31

 التعريفات بشأن العام االتفاق مبادئ من بھا يتعلق وما والبيئية، التجارية السياسات صنع تطور إلى وتطرق
 المبادئ الثاني العرض وأوضح . النزاعات بتسوية المتعلق والتفاھم العالمية، جارةالت منظمة/والتجارة الجمركية
 التجارة بمبادئ وعالقتھا بالتجارة، الصلة ذات األطراف المتعددة البيئية واالتفاقات الدولي البيئي للقانون العامة
  . الدولية

  
  السوق إلى والوصول البيئية المتطلبات  - جيم

  
 الصحة وتدابير التجارة أمام التقنية الحواجز بشأن العالمية التجارة منظمة تفاقاتال تعريف قُّدم  - 32

. الرئيسية وأحكامھا القانونية االلتزامات حيث من االتفاقات ھذه بين مقارنة تضمن وشرح النباتية، والصحة
 األساسية بالبنية متعلقةال والتحديات الشواغل على الضوء وسلطت المطابقة، تقييم إجراءات المناقشة وتناولت
ً  المناقشات وشملت . النامية البلدان في المطابقة تقييم إلجراء المطلوبة  وآثارھا العالمات وضع شروط أيضا

  . السوق إلى الوصول على
  
ً  وقُّدم  - 33  التجارية اآلثار على التركيز بعده جرى الفنية والقواعد المعايير في للنظر مفھومي إطار أيضا

 والمواد والمالبس، والنسيج الزراعية، األغذية قطاعات من أمثلة طرح مع والسالمة والصحة البيئة لمتطلبات
 ومدى والخاص العام القطاعين في البيئية العالمات وضع خطط ونوقشت  .واألثاث واإللكترونيات الصيدالنية،

ً  وحاجزاً  التجارة، أمام رسمية غير فنية عوائق تشكيلھا   . النمو المتقدمة البلدان أسواق إلى صولالو يعوق إضافيا
  
 على ركزت الزعتر ھو تقليدي لبناني غذاء مواصفة تحضير حول حالة بدراسة الجلسة واختتمت  - 34

 الوصول على ذلك وآثار المنتجات لتوحيد إجراءات إعداد عليھا ينطوي التي المعقدة والقانونية الفنية العملية
  . السوق إلى
  

  العالمية التجارة منظمة في التفاوض يدق القضايا  -دال
  
. العالمية التجارة منظمة في المفاوضات تشملھا التي والبيئية التجارية القضايا إلى المناقشات تطرقت  - 35
 للتنمية، الدوحة أجندة ووالية العالمية التجارة لمنظمة التابعة والبيئة التجارة لجنة عمل برنامج عن شرح وقُّدم

  . المنطقة بلدان إلى بالنسبة األھمية بالغة مجاالت على التركيز وجرى
ً  المناقشات وشملت  - 36  الدوحة أجندة في أدرجت التي البيئية والخدمات السلع تجارة تحرير مسألة أيضا

 أو العربية البلدان تجنيھا أن يمكن التي واألرباح والخدمات السلع ھذه سوق بحجم يتعلق ما في سيما وال للتنمية
 الخطوط المشاركين على ُعرضت الختام، وفي . التجارة ھذه تحرير إثر تتكبدھا أن يمكن التي سائرالخ

  .العربية الدول جامعة اقترحتھا التيالبيئية  السلع تحرير وقائمة التوجيھية
  

  الدولية التجارة زيادة في البيئية النواحي  -ھاء
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 الوطني الصعيد على والتجارة النقل لتسھيل لجان شاءإن دعم في اإلسكوا تجربة على المشاركون اطلع  - 37
 وبناءً  . التنظيمية وبنيتھا وسلطاتھا وآلياتھا اللجان ھذه والية عن شروح إلى واستمعوا . األعضاء البلدان في
 تواجھھا التي التحديات استعراض جرى اللجان، ھذه أنشطة في للنظر اإلسكوا أجرته مسحٍ  نتائج تحليل على

  . عملھا لتفعيل المبذولة والجھود
  
 أھمية ذات وھي وخدماتھا، الطاقة بأنظمة للبيئة المراعية التجارة موضوع إلى الثاني العرض وتطرق  - 38

ً  العرض وركز . المصدر من الحراري االحتباس غازات انبعاثات من للحد قصوى  الطاقة كفاءة على خصوصا
 بالتجارة الصلة ذات البيئية االعتبارات وعلى ،)االنبعاثات( البيئة على الطاقة ونظم معدات بعض آثار وعلى
 لتطبيق األساسية والشروط النھج على المناقشات ركزت وأخيراً، ). والديزل والنفط الطبيعي كالغاز( بالوقود
 لويةاألو ذات المجاالت تحديد أھمية على التأكيد مع والخدمات، الطاقة نظم وشراء للبيئة المراعية التجارة نظم

  . البديلة الخيارات وتقييم
  
 على الضوء لتسليط وسيلةً  باعتباره االستدامةعلى  ثراأل تقييم على الجلسة في األخير العرض وركز  - 39

 إلى استندت أمثلة وطرحت . القرارات اتخاذ عملية ولتوجيه واالستدامة، والبيئة التجارة على تؤثر قضايا
-األوروبية الحرة التجارة منطقة نتيجة إنشاء ستدامةعلى اال ثراأل تقييم ھما اإلسكوا فيھما شاركت تقييمين

  .مختارة عربية بلدان في الحرة والمناطق الصناعية المناطقالناتج عن  ستدامةعلى اال ثراأل وتقييم المتوسطية،
  

  والتخطيط البرمجة  -واو
  
 العربية المنطقة في والبيئة التجارة في اتالقدر لبناء اإلقليمي البرنامج عن رضع اإلطار ھذا في قُّدم  - 40
 العمل في وأولوياته وأھدافه البرنامج عضوية العرض وتناول . العربية الدول جامعة برعاية أُطلق الذي

.  البرنامج ھذا إطار في اإلسكوا بھا قامت التي األنشطة آخر على شاتقالمنا وركزت . المھارات وتطوير
 ومنشورة السنوية، المرحلية التقارير في مدرجة شريكة مؤسسات بھا قامت وأخرى األنشطة ھذه أن إلى وأشير
  . http://www.escwa.un.org/tear العنوان عبر إليه الوصول يمكن الغاية لھذه خصص موقع على

  
 والجمھورية األردن من( وإقليمية) وفنلندا نداك من( عالمية تجارب على المشاركون اّطلع الختام، وفي  - 41

 للمقارنة والبيئة، للتجارة وطنية لجان إنشاء في) واليمن السعودية العربية المملكةو والكويت السورية العربية
  . فيھا المدني المجتمع ومشاركة وأنشطتھا، عملھا، ونطاق والقانونية، المؤسسية ھيكلياتھا بين
  

 ً   لالعم تنظيم  -ثالثا
  

  والزمان المكان  -ألف
  
 األمم بيت في والبيئة للتجارة الوطنية اللجان وتفعيل بإنشاء المتعلقة القضايا حول الحوار حلقة عقدت  - 42

  .2010 يناير/الثاني كانون 14 إلى 12 من  الفترةفي  بيروت في المتحدة
  االفتتاح  -باء

  
 روال والسيدة واإلنتاجية المستدامة التنمية شعبة يسةرئ حجازي أنھار السيدة من كل الحوار حلقة افتتح  - 43

كل  ألقاھا كلمة االفتتاح وتخلّل . الفني والتعاون البرامج تخطيط شعبة في الفني التعاون قسم رئيسة مجدالني
 العراقية، البيئة وزارة في مسؤول شعبة إدارة الكيمياويات يوسف مؤيد يوسف السيد العراقي الوفد رئيسمن 

  . فلسطين في البيئة جودة سلطة في العلمي البحث مدير البابا الدين عماد السيد الفلسطيني الوفد ورئيس
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  المشاركون  - جيم
  
 والمعادن، والصناعة البيئة، وزارات عن ممثلين ثالثة منھم مشاركين تسعة الحوار حلقة حضر  - 44
 الخارجية،و والمالية، الوطني، االقتصاد اتووزار البيئة، جودة سلطة عن ممثلين وستة العراق، في الخارجيةو

 قائمة وترد . يةفلسطينال والزراعة والصناعة ةالتجار غرف واتحاد الفلسطينية، والمقاييس المواصفات ومؤسسة
  . التقرير بھذا المرفق في المشاركين بأسماء

  
  األعمال جدول  -دال

  
  :ةالتالي الست الجلسات خالل نقاشات ودارت عروض ألقيت  - 45
  

  والمقدمة؛ االفتتاح  (أ)  
  البيئة؛و لتجارةل العامة المبادئ عن شاملة لمحة  (ب)  
  السوق؛ إلى والوصول البيئية المتطلبات  (ج)  
  العالمية؛ التجارة منظمة في التفاوض قيد القضايا  (د)  
  )(  الدولية؛ التجارة زيادة في البيئية النواحي  
  .والتخطيط البرمجة  (و)  

  
 لكل مجموعتين في) 2010 يناير/الثاني كانون 14( الحوار حلقة من األخير اليوم في مشاركونال انقسم  - 46
  .والبيئة للتجارة وطنية لجان إنشاء في بلد بكل الخاصة القضايا لمناقشة وفلسطين، العراق من
  

  التقييم  -ھاء
  
ً  التسعة المشاركون مأل  - 47  وجاءت . وتأثيرھا وفعاليتھا رالحوا حلقة أھمية لتقييم عليھم ُوزع استبيانا

ً  واعتبروا . الحلقة من فائدة حققوا أنھم إلى منھم ثمانية فأشار عموماً، إيجابية مالحظاتھم   حققت أنھا جميعا
 إلى وأشاروا الحلقة تنظيم بجودة المشاركون ونّوه . توقعاتھم مستوى على وكانت منھا المرجوة األھداف
 والبيئة بالتجارة متعلقة معينة قضايا في القدرات لبناء عمل ورشات منھا متابعة، بأنشطة القيام ضرورة

  .والبيئة للتجارة أخرى عربية لجان مع الخبرات لتبادل واجتماعات
  

  الوثائق  -واو
  
 :التالي العنوان على اإلسكوا موقع على الحوار حلقة في ُعرضت التي الوثائق تتوفر  -48

ation/meetingdetails.asp?referenceNum=1199Ehttp://www.escwa.un.org/inform.  
  (*)المرفق
  

  المشاركين قائمة
  

  الدول األعضاء باإلسكوا  - لفأ
  

  جمھورية العراق
  

  السيد يوسف مؤيد يوسف
  تاويايالكيم إدارةشعبة  ولؤمس

  الكيمياويات  إدارةشعبة 
  وزارة البيئة

  بغداد، الوزيرية
  964-7904241710ھاتف: 
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 yousif80yousif@yahoo.comي: بريد إلكترون
  

  السيد علي حاتم
  فنيمدير 
  البيئة قسم

  دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
  وزارة الصناعة والمعادن

 شارع النضال، بغداد
  964- 1-4253776ھاتف: 
  964-7711244421  جوال:

  790251846-964  
 aliihatam@yahoo.com بريد إلكتروني:

  
  السيد خالد ناجي الحديثي

  سكرتير ثان
  والتعاون الدوليدائرة المنظمات 

  قسم البيئة
  وزارة الخارجية

  964-7709290305ھاتف: 
 .naji.alhadithi@gmail.comkhalidبريد إلكتروني: 

  
  فلسطين

  
  السيد عماد الدين البابا
  مدير البحث العلمي
  سلطة جودة البيئة
  رام هللا، فلسطين

  970-599674802ھاتف: 
 imadbaba@gmail.com بريد إلكتروني:

  
  
  

  السيد محمد السيد
  مدير التعاون الدولي

  لمواصفات والمقاييس الفلسطينيةمؤسسة ا
  رام هللا، فلسطين

  970-599732041ھاتف: 
  malsayyed@psi.gov.psبريد إلكتروني: 

  
  السيدة روان عويضه

   سكرتير أول
  متعددة األطراف العالقات إدارة 

  وزارة الخارجية
  رام هللا، فلسطين

  970-599417947ھاتف: 
  raweidah@yahoo.comبريد إلكتروني: 

  

  السيدة منال ابراھيم
  مدير

  دائرة التنمية الصناعية
  وزارة االقتصاد الوطني

  رام هللا، فلسطين
  970-599521282ھاتف: 

  yahoo.commanalf63@بريد إلكتروني: 
  

  السيد جالل مخارزة
  رئيس غرفة تجارة جنوب الخليل

  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية
  77الظاھرية، صندوق البريد: 

  فلسطين
  970-599778984ھاتف: 

  fpccia@palnet.comبريد إلكتروني: 
  

  يكالسيد ابراھيم دارالد
  مدير اإلجراءات/الجمارك

  وزارة المالية
  رام هللا، فلسطين

  970-598923105ھاتف: 
  970-22978731فاكس: 

  i.turk@ymail.com بريد إلكتروني:
  

_____________________  
  

 مرفق كما ورد من القسم المعني.(*)  صدر ھذا ال  
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  منظمات األمم المتحدة  -اءب
  

  (يونيدو) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  

  ى عطاالسيدة سھ
  منسق مشروع وطني

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  بيروت، لبنان

  961- 1-978611ھاتف: 
  961- 1-981415فاكس: 

  satallah@unido.org.lb لكتروني:إبريد 
  

  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  أنھار حجازيالسيدة 
  مدير

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  اإلسكوا

  بيروت، لبنان
  961- 1-978502ھاتف: 
  961- 1-2/1/981510فاكس: 

 hegazi@un.org بريد إلكتروني:
  

  السيدة كارول شوشاني شرفان
  رئيس قسم الموارد المائية 

  مة واإلنتاجيةإدارة التنمية المستدا
  اإلسكوا

  بيروت، لبنان
  961- 1-978518ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  chouchanicherfane@un.org بريد إلكتروني:
  

  السيدة رلى مجدالني
  رئيس قسم التعاون الفني 

  إدارة تخطيط البرامج والتعاون الفني
  اإلسكوا

  بيروت، لبنان
  961- 1-978825ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 majdalani@un.orgإلكتروني: بريد 
  
  
  
  
  
  

  السيد جھاد نون

  ول أول شؤون اقتصاديةؤمس
  قسم قطاعات اإلنتاج

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  اإلسكوا

  بيروت، لبنان
  961- 1-978517ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 nounj@un.org بريد إلكتروني:
  

  السيدة نايلة حداد
  ل أول شؤون اقتصاديةمسؤو

  قسم النقل والتجارة
  إدارة التنمية االقتصادية والعولمة

  961- 1-978460ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 haddad@un.orgبريد إلكتروني: 
  

  السيد صالح قنديل
  شؤون اقتصاديةل ؤومس

  قسم الطاقة
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  اإلسكوا
  بيروت، لبنان

  961- 1-978562ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 kandil1@un.orgبريد إلكتروني: 
 

  السيدة جنى البابا
  مساعد باحث

  قسم قطاعات اإلنتاج
  لمستدامة واإلنتاجيةإدارة التنمية ا

  اإلسكوا
  بيروت، لبنان

  961- 1-978505ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 baba@un.orgبريد إلكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  

  (اإلسكوا) (تابع) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  



-14-  

  

  السيدة حنان عطا
  مساعد باحث

  ةقسم الموارد المائي
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  اإلسكوا
  بيروت، لبنان

  961- 1-978511ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  atallahh@un.org بريد إلكتروني:

  السيدة ريتا وھبه
  مساعد باحث

  قسم قطاعات اإلنتاج
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

  ااإلسكو
  بيروت، لبنان

  961- 1-978513ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

  wehbe@un.orgبريد إلكتروني: 


