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حول  تدريبية ورشة عمل  

آليات التفاوض حول التعرفة الخارجية الموحدة وآثار اإلتحاد الجمركي العربي على االقتصاد 

في مبنى األمم المتحدة - 2017أكتوبر/تشرين األول 19-18خالل اللبناني   

 

 المذكرة التوضيحية
  

آليات التفاوض حول التعرفة الخارجية الموحدة وآثار " حولتدريبية ورشة عمل تعتزم االسكوا تنظيم 
 تشرين األول/أكتوبر 19-18خالل الفترة  ا، والمزمع عقدهالجمركي العربي على االقتصاد اللبناني االتحاد

 الوزارات والجمارك للمشاركة ممثلي تطوير قدرات. وتهدف هذه الورشة الى مبنى األمم المتحدةفي  2017
سكوا ذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه اإلو. االتحاد الجمركي العربيب الجارية المرتبطةمفاوضات في ال

 الى الدول العربية األعضاء.
 

 األهداف –ألف 
 

للمشاركة الوزارات والجمارك قدرات ممثلي  وتطوير وتهدف هذه الورشة الى تقديم الدعم الفني وبناء

بطلب من المجلس األعلى تأتي هذه الورشة و. االتحاد الجمركي العربيب الجارية المرتبطةمفاوضات في ال

 .للجمارك اللبنانية

من التقنية  والمهارات قدراتالتطوير خالل تسهيل عملية المفاوضات من  هاوسيكون من أهم أهداف

تجارب عن إتحادات  عرضحاد الجمركي العربي وتحديات اإلترات التفاوض التجاري، واخالل تقديم مه

وآثارها حول التعرفة الخارجية الموحدة  صياغة سيناريوهاتجمركية عالمية، باإلضافة الى عرض فني عن 

 الميكانيكية على المالية العامة.

ممثلي توصيات إلى و االتحادات الجمركيةمفاوضات وسيتضمن الورشة مداخالت من خبراء حول 

 .الجمركي العربي تحاداالبشأن كيفية المضي قدما في مفاوضات  والمشاركين من الجماركالوزارات 

 
 

 المشاركين –باء  
 

ومؤسسات رسمية وحكومية الوزارات اللبنانية ممثلون من مختلف إن المشاركين في ورشة العمل هم 
 .خبراء اإلسكوا، باإلضافة الى وخبراء أجانباللبنانية  المجلس األعلى للجمارك وموظفو

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

 .اللبنانيةالجمهورية  -مبنى األمم المتحدة، رياض الصلح، بيروت فيورشة العمل  تعقد 

 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

   11-8575ص.ب 
 الخط المباشر   +961-1-978442هاتف: 
                                                                                                                                                                                                                                             +961-1-981510فاكس: 

 cheminguim@un.org: البريد اإللكتروني
 

 

 السيدة روال ميالن                    ناتالي خالدالسيدة 

 مساعدة إدارية                                       مسؤول شؤون إقتصادية

 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

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

 11-8575ص.ب                      11-8575ص.ب 

 الخط المباشر +961-1-978214هاتف:                الخط المباشر            +961-1-978332هاتف: 

 961-1-981510فاكس:                                           +961-1-981510فاكس: 

 milan@un.org: البريد اإللكتروني                                           khaled@un.org:البريد اإللكتروني
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