
 
 
   

 
 
 

 

 

 )اإلسكوا( آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة
 

 تقنيات وتطبيقات للمنطقة العربية: العالمية التجارةقواعد المنشأ في " حول عمل ورشة

 مراكش، المغرب 

 ٢٠١٦ديسمبر /كانون األول ٢٣-٢٢

 

  المذكرة التوضيحية
 

أصبحت قضية قواعد المنشأ أساسية وحاسمة على نحو متزايد  أثناء التفاوض حول إتفاقيات التجارة 
ففي حين تعتبر اتفاقيات التجارة اإلقليمية تحريرية، يمكن أن تصبح قواعد المنشأ أدوات فعالة .  اإلقليمية

ال  PAFTAناك أدلة بأن قواعد المنشأ على سبيل المثال، ه.  للسياسة التجارية وأداة لتنفيذ ممارسات تنفيذية
نحراف التجارة فحسب بل أيضاَ لحماية الصناعات المحلية ،األمر الذي يحد من فرص اتستخدم فقط لمواجهة 

  .التجارة بين دول المنطقة

  

وفي هذا السياق، هناك حاجة لتقييم أنظمة قواعد المنشأ في البلدان العربية لفهم الى أي مدى تلغي قواعد 
تحديد أفضل لالمنشأ التأثيرات الليبرالية التفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من االتفاقيات المشابهة و

يعتبر هذا مهم بشكل خاص في .  السبل إلصالح أنظمة قواعد المنشأ استناداً الى أفضل الممارسات الدولية
يتم توحيد العديد من اتفاقيات  كماكي العربي  تتكثّف والمرحلة الحالية حيث أن المناقشات بشأن اإلتحاد الجمر

اتفاقيات أعمق  على  حالياً يفاوض  العربية الدول من عدداً ان كماالتجارة الحرة القائمة بين الدول العربية ، 
  .للتكامل مع اإلتحاد األوروبي

  

تقييم أنظمة لفي مهمة ) ITC(في ضوء هذه الخلفية، شرعت اإلسكوا بالتعاون مع مركز التجارة الدولية 
نماذج  ذات اداء أفضل   الى باالستنادقواعد المنشأ في الدول العربية وذلك بهدف تحديد نقاط الضعف والعجز

في جميع أنحاء العالم و تطوير التوصيات التي تتناسب مع البلدان العربية والمشاهد المتطورة التفاقيات التجارة 
  .اإلقليمية

  

  أهداف اإلجتماع . أ

وتهدف .  التجارية و في تقييم آثارها  هااركت اإلسكوا بشكل فعال في  دعم الدول العربية في مفاوضاتش
ي اتفاقيات التجارة فورشة العمل هذه الى مناقشة القضايا المطروحة في مفاوضات قواعد المنشأ المحددة 

وقواعد المنشأ المنقحة لبلدان منطقة البحر  PAFTAاإلقليمية، ال سيما في سياق اإلتحاد الجمركي العربي و 
قواعد  مراجعةاألبيض المتوسط بهدف تحسين قدرات المسؤولين الحكوميين في البلدان األعضاء وبالتالي 

العربية واإلستثمار  البينيةواستبدالها بأخرى من شأنها دعم التجارة  اًالمنشأ المقيدة وغير المبررة القائمة حالي
  .تطوير مساهمة االقتصاديات العربية في سالسل القيمة اإلقليمية مزيدفضالَ عن 

  

  

  المشاركة والتسجيل . ب

يشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات التجارة في البلدان العربية وخبراء من اإلسكوا ومركز 
 .  التجارة الدولية ومنظمة الجمارك العالمية
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 الوثائق ، أساليب العمل واللغات الرسمية .ج

و الفرنسية في جلساتها ومناقشاتها، وتؤمن الترجمة الفورية من  العربية اللغتينتعتمد ورشة العمل   
من المتوقع مشاركة فعالة للمشاركين من الوزارات المعنية لعرض خبراتهم . اللغتين الفرنسية والعربية وإليهما

  .حول القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ

  

 إجراءات السفر .د

، شارع محمد السادس في Les Jardins De L’Agdal Hotel & SPAسوف تُعقد ورشة العمل في 
حاليا التنسيق مع الفندق المذكور للحصول على أسعار تفضيلية  ويتم.  ، المغرب٤٠٠٠مراكش، مراكش 

السفر واإلقامة  تكاليفللمشاركين في ورشة العمل هذه علماً بأنه سوف تتحمل اإلسكو ومركز التجارة العالمية 
  .  المتحدة األمم قوانين بحسبفترة ورشة العمل  خاللفي الفندق 

  

من سفارات المملكة المغربية في  بهم الخاصةأنه يتوجب على المشاركين استحصال تأشيرات السفر كما - 
 .بلدانهم

 

 المراسالت . ه

 :بـاإلسكوا االتصال يرجى العمل، ورشة عن المعلومات من لمزيد 
  

  :إلى مباشرة

  

  سعد هناء السيدة

  مساعدة إدارية

  اإلقليمي التكامل قسم

  االقتصادية والتنمية التكامل إدارة

  اإلسكوا

  اللبنانية الجمهورية بيروت،

  ٩٦١- ١-٩٧٨٤٥٢: هاتف

  ٩٦١- ١- ٩٨١٥١: فاكس

  saad@un.org :إلكتروني بريد

  

  : إلى نسخة

 

  السيد محمد الشمنقي

  رئيس

  قسم التكامل اإلقليمي

  إدارة التكامل والتنمية االقتصادية

  اإلسكوا

  بيروت، الجمهورية اللبنانية

  ٩٦١- ١-٩٧٨٤٤٢: هاتف

  ٩٦١- ١- ٩٨١٥١: فاكس

  cheminguim@un.org: بريد إلكتروني

  

  السيد محمت إريس

  مسؤول إقتصادي

  قسم التكامل اإلقليمي

  إدارة التكامل والتنمية االقتصادية

  اإلسكوا

  بيروت، الجمهورية اللبنانية

  ٩٦١- ١-٩٧٨٤٣٦: هاتف

  ٩٦١- ١- ٩٨١٥١: فاكس

  Eris@un.org: بريد إلكتروني

  

  
 

  


