
 

  

 

   

 

 
 

  

 
 
 
 

 

 ورشة عمل رفيعة المستوى حول التجارة والتكامل اإلقليمي
 في الدول العربية
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المغرب - راكشدينة مم  
 

٢٠١٨ديسمبر  ١٢-١١  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

. السياق١  

ً أعمق إقليمي تكامل السعي إلى ، يعد حاليال المشهد التجاري العالميإطار  في يمكن ف ⸵لسياسة العامةي اعلى مستو اختياراً هاما

فقد اعتبرت المنطقة العربية التكامل اإلقليمي  .الصغيرة والمتوسطة الحجم شركاتهال للحكومات القيام به لضمان إنشاء أسواق
أنه بالمقارنة مع لكن األرقام تظهر و، مسار تصاعدي ذلك في ها وهي تسير فيأولويات أحد أهماتصال أفضل ألسواقها تحقيق و

 من االتفاقيات التجارية اإلقليمية القائمة وجود العديدعلى الرغم من لتجارة البينية العربية منخفضة ، تظل اطق األخرىالمنا
 .بالفعل

فرص عمل جديدة وتحفيز التحول الهيكلي  خلقلنمو االقتصادي المستدام، وا فعاال لتحقيق ان أن تكون التجارة الدولية محركيمك
االتجاه العالمي العام لتخفيض التعريفات الجمركية في سياق منظمة التجارة ف القيمة المضافة األعلى، اج ذاتنحو أنشطة اإلنت

 .العالمية قد أتاح فرصا جديدة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

اإلقليمي جارة الدولية بشكل عام والتكامل عائقا رئيسيا أمام الت تشكل التدابير غير التعريفية )غير الجمركية( ال تزالفي المقابل 
 فهم يحتاجون ⸵بشكل خاص المصدرين الذين يسعون إلى الوصول إلى األسواق األجنبية هذه التدابير تهمالعربي بشكل خاص. و

 .ات األخرىإلى االمتثال لمجموعة من اللوائح الفنية ومعايير المنتجات واإلجراءات الجمركية والمتطلب

الشركات عن تجاربها المتعلقة  تطالع وجهات نظرا السبرنامج ٢٠١٠في عام أطلق مركز التجارة الدولية  ،إستجابة لذلكو
دولة حول العالم ، بما   ٧٠ هذه االستطالعات في أكثر منب القيامتم فقد  ،المرتطبة بهاوالعقبات التجارية دابير غير التعريفية بالت

التدابير غير  حولُعقدت مائدة مستديرة إقليمية رفيعة المستوى  ة. واستناداً إلى النتائج األولى،من الدول العربي في ذلك العديد
التدابير حيث صاغ المشاركون توصيات بشأن تخفيض التكلفة التجارية المرتبطة ب ،٢٠١٤، في أبريل تونسة في فييرتعال

 -تفعيل التكامل اإلقليمي" مركز التجارة الدوليةفي دراسة توصيات النتائج والتلخيص تم وقد لتعزيز التكامل اإلقليمي. التعريفية 
 1."وجهة نظر الشركات حول التدابير غير التعريفية

، مثل المشروع الممول ا في ذلك مشاريع المساعدة الفنية، بمالمبادرات الوطنية واإلقليمية ثراءوقد ساعدت هذه التوصيات في إ
، وكذلك مبادرة المعونة نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيامريكية للتنمية الدولية حول التكامل اإلقليمي في دول ممن الوكالة األ

 .من أجل التجارة للدول العربية

 

. التعليل٢  

 ية بأخذ المبادرةيقوم مركز التجارة الدول ،المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةو الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بدعم من
الدول العربية والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة  مثليلتنظيم ورشة عمل إقليمية تفاعلية رفيعة المستوى حيث ستتاح الفرصة للم

معالجة العقبات أمام التكامل التجاري اإلقليمي وتحديد الخطوات التالية. لخالل السنوات الماضية  حققذي تالستعراض التقدم ال
تهدف إلى خفض التي  جديدةالمبادرات المح ورشة العمل بتبادل وجهات النظر والتعلم من الخبرات وتقاسم أفكار سوف تسو

هذه الورشة لتحديد أولوياته فيما  نتائج بإستخدام . كما سيقوم مركز التجارة الدوليةعلى المستوى الوطني واإلقليمي تكلفة التجارة
  قة في السنوات القادمة.يتعلق بالمساعدة الفنية لهذه المنط

 ستقدم هذهو ،ممثلين رفيعي المستوى من وزارة التجارة وهيئة الجمارك ومؤسسات إدارة المعايير والجودة ستجمعهذه الورشة 
خالل مشاريع  داخل المنطقة العربية من تدابير غير التعريفيةخطة عمل لمواصلة الحد من العقبات التجارية المتعلقة بالالورشة 

 .على المستوى اإلقليميالقيام بإجراءات مماثلة وسة وملم

 

. األهداف٣  

عرض العمل الذي قام به مركز التجارة الدولية والحكومات الوطنية خالل السنوات الماضية بهدف خفض تكلفة التجارة  •

؛وزيادة التكامل اإلقليمي  

 

هتمام المشترك للدول اإل ذات تعريفيةالتدابير غير الب ما يتعلقالموافقة على تنفيذ خطط العمل من أجل المضي قدًما في •

.التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة ، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الجودة واإلجراءات الجمركية وتنفيذ اتفاقيةالعربية  
 

 
 

                                                           
1  www.ntmsurvey.org/arabstates متاحة للتحميل مجانا باللغة العربية واإلنجليزية عبر 

http://www.ntmsurvey.org/arabstates


 

. المشاركون٤  

:الحضور تشمل دعوات  
 

متعدد  تجارينظام الالالشخص المرشح على دراية جيدة بيجب أن يكون وول رفيع المستوى يمثل وزارة التجارة ئمس •

وقضايا التكامل اإلقليمي. األطراف  
 

متعدد  تجارينظام الاليجب أن يكون الشخص المرشح على دراية جيدة بو مسؤول رفيع المستوى لتمثيل سلطة الجمارك •

وقضايا التكامل اإلقليمي. األطراف  
 

 تجارينظام الاليجب أن يكون الشخص المرشح على دراية جيدة بو والجودةمواصفات ال ؤسسةمسؤول رفيع المستوى يمثل م •

وقضايا التكامل اإلقليمي. متعدد األطراف  
 

مجلس  ،جامعة الدول العربية ،اتحاد المغرب العربي :الدول المشاركة شملمنظمات التكامل اإلقليمي التي ت ئيس أحدر •

.تحاد من أجل المتوسطواإلاقية أغادير الوحدة الفنية إلتف ،التعاون الخليجي  

  

المحاضرون. ٥  

.خبراء من مركز التجارة الدولية، جنبا إلى جنب مع خبراء من البلدان والمنظمات اإلقليمية  
 

المراجع. ٦  

:سوف تشمل  

.قليميةاإلمنظمات الوشاركة مالبلدان ال قبل عروض من•   

.ةمركز التجارة الدوليب الخاصةالفنية التقارير  •  

 

. المكان واللغة٧  
 

لعمل . لغات ورشة ابإسم الفندق المرشحين سيتم إبالغ المشاركينو ،المغرب - مراكش مدينة ستعقد ورشة العمل في فندق في
.سيتم توفير ترجمة فورية لهذه اللغات الثالث كذلك ،ليزيةجهي العربية والفرنسية واالن  

 

. الشروط المالية٨  

 كذلك حسب قواعد األمم المتحدة وإجراءاتها. دولة من كل( مشاركين ٣لية تكلفة مشاركة ثالثة )سيغطي مركز التجارة الدو
الذين يرغبون في المشاركة من خالل التمويل الذاتي. الممثلين من المنظمات المانحة ومنظمات التكامل اإلقليميبنرحب   

  
chaker@intracen.org يجب إرسال نماذج الترشيح إلى مركز التجارة الدولية )السيد/ مهدي شاكر( على البريد اإللكتروني    

٢٠١٨نوفمبر  ٢٥وبموعد أقصاه   

___________________________ 
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 التجارة والتكامل اإلقليمي في الدول العربية
 

٢٠١٨ديسمبر  ١٠األثنين   

مشروب الترحيب  ٠٠:١٩  
 

  ٢٠١٨ رديسمب ١١ ءالثالثا

التسجيل  ٣٠:٨  
 

مراسم اإلفتتاح  ٠٠:٩  
 

الدولية. ومركز التجارة لمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةكلمة ترحيب من قبل ا -                
  ورشة العمل. إقرار جدول األعمال -            
.صورة جماعية -              

 
وتعزيز التكامل اإلقليمي: أين نقف؟غير التعريفية تدابير ال استعراض: األولالبند  ٠٣:٩   

.عمل مركز التجارة الدولية واإلنجازات الرئيسية -                  
الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية -      

أسئلة وأجوبة              
مناقشة مفتوحة             

  

استراحة القهوة ٠٠:١١  
 

شركاء التنمية في المنطقة بادراتم :البند الثاني ١٥:١١  

 

  لغذاءا ٠٣:٢١
  

؟هناأين نذهب من  :لثالثا البند     ٠٠:٤١  

والتكامل اإلقليمي: قواعد المنشأ والمعلومات التجارية وتنفيذ  غير التعريفيةالتدابير  :األولى اجتماع المائدة المستديرة          
ل.قائمة بالفعاالتفاقات التجارية ال            
    .اإلجراءات الجمركية: إدارة المخاطر بكفاءة وتسهيل التجارة على الحدود :الثانيةاجتماع المائدة المستديرة           
   متطلبات الجودة واإلدارة: المعايير والمواءمة واالعتراف  :الثالثةاجتماع المائدة المستديرة           
.المتبادل وتقييم المطابقة            

 

ام اليوم األولخت  ٠٠:١٧  
 

٠٠:٩١ عشاء عمل  
 

  ٣٠:١٢ إلى ٣٠:٨، من الساعة  ٢٠١٨ديسمبر ١٢ األربعاء
 

طاولة مستديرة لكلقليمي عرض خطط العمل والمشاريع المقترحة لزيادة تعزيز التكامل التجاري اإل :الرابعالبند  ٠٠:٩  
التدابير غير التعريفية والتكامل اإلقليمي. -           

.اإلجراءات الجمركية -           
.متطلبات الجودة واإلدارة -           

 

٠٣:١٠    استراحة القهوة  
 

٤٥:١٠ مناقشة مفتوحة     
 

ام الفعالياتخت  ٠٠:١٢  


