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I. السياق  

 

بين  االقتصادي والتبادلتصبح مركًزا للنشاط بموقعها االستراتيجي الذي يمكنها من أن  المنطقة العربيةتميز ت

عجزت عن االستجابة لكن لم تتمكن الدول العربية بامكانياتها الهائلة من استغالل هذا الموقع وبالتالي . ثالث قارات

طالبي األعداد المتضخمة من دخل وفرص عمل كافية الستيعاب الاقتصاداتها، لتوليد  هيكلية طويل لتحديات ت

 .الشبابالشغل من 

 

يوفر التكامل االقتصادي، الذي تعتبر التجارة ركيزة أساسية له، وسيلة واعدة لمواجهة التحديات الهائلة التي 

خالل عملية التكامل االقتصادي اإلقليمي، تجميع  من ،يمكن للدول العربيةسبيل المثال،  علىوتواجهها المنطقة. 

 رفاهيةقدراتها وأصولها لتحفيز اإلنتاجية والنمو االقتصادي وخلق فرص العمل، مما يساعد على النهوض ب

لتحقيق مجموعة واسعة من  فعالة هي في الواقع وسيلة  التجارةإن الماليين من الناس في جميع أنحاء المنطقة. 

يجب أن يكون االنخراط في لذلك أهداف التنمية المستدامة. التي تشمل جميع اعية واالقتصادية والنتائج االجتم

التنمية في المنطقة االقتصاد العالمي من خالل المشاركة في سالسل القيمة واإلمداد جزًءا أساسيًا من استراتيجية 

يمكن لهذا النهج أن يحقق أرباًحا هائلة من حيث  . تعد كوريا الجنوبية مثااًل ناجًحا جًدا على الطريقة التيالعربية

(، انتقلت كوريا الجنوبية من واحدة من أفقر الدول في 2017-1970عاًما ) 50أقل من  فيفالتنمية االقتصادية. 

، 1970عام الالعالم إلى دولة لديها برنامج مساعدات خارجية خاص بها، حيث تقدم المساعدة للبلدان النامية. في 

عام ال بحلولول من كوريا الجنوبية واألردن مستويات مماثلة من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. ككان ل

 الناتج نصيب الفرد منكوريا الجنوبية تسعة أضعاف في ، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 2017

 التحول في رئيسيين عنصرين التصدير نحو الموجه نمووالالتجارة  شّكلتوقد . ألردنافي  اإلجمالي المحلي

النامية في جميع العديد من الدول في  اً كما تم اعتماد نفس االستراتيجية التنموية . الجنوبية كوريا في الملحوظ

في المشاركة فشلت الدول العربية وفي نفس الوقت، أنحاء العالم، بما في ذلك، فيتنام وبولندا ورومانيا وكينيا. 

. وضعيفة التنوعمن ذلك حافظت على قدرات إنتاجية صغيرة الحجم  وبدالً  في سالسل القيمة العالمية حقيقي بشكل

جذب االستثمار األجنبي المباشر، وعدم كفاءة الخدمات اللوجستية  نقص فيتعاني الدول العربية أيًضا من كما 

التكامل اإلقليمي والعالمي للدول العربية ماج اد. إن الكليةو يةالقطاع االقتصادية  سياساتالتناسق التجارية، وعدم 

التفاضلية في استراتيجيات التنمية الوطنية الخاصة بها هو القناة الرئيسية التي من خاللها تفي اتفاقيات التجارة 

 .بوعودها فيما يتعلق بالنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية

 

برنامًجا شامالً لدعم الدول العربية في مفاوضاتها التجارية مع التركيز على  2014عام الاإلسكوا في  أطلقتوقد 

 ،الجمركي العربي تحاداالكشرط مسبق إلنشاء وتطويرها  العربية الكبرىالتنفيذ الكامل التفاقية التجارة الحرة 

اطالق  مشروع خاص  2016 عاملاوقد تم بداية من  .األفريقية والبلدان األوروبي االتحاد مع التكاملتطوير و

 لدعم مفاوضات االتحاد الجمركي والذي مثل دافعا حقيقيا في تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

 



 

 

 

 
 

                                                                                                                                                               

II. التبرير 

 

ورشة عمل  تنظم االسكوا  واإلقليمية، الدولية المتخصصة والوكاالت اإلقليمية العربية المنظمات من بدعم

 المحرز التقدم تقييممن  الصلة ذات اإلقليمية والمنظمات العربية الدول مندوبيلتمكن  المستوى ةرفيع قليميةاال

 اآلراء بتبادل العمل ورشة ستسمح. كما التالية الخطوات وتحديد اإلقليمي التجاري التكامل عوائق معالجة في

 إلى تهدف والتي واإلقليمي الوطني المستويين على الجديدة والمبادرات األفكار ومشاركة الخبرات من واالستفادة

 ورشة نتائج اإلسكوا ستستخدمسالسل القيمة العالمية. مشاركة الدول العربية في  وزيادة التجارة تكاليف خفض

 .القادمة السنوات في للمنطقة أولوياتها وتحديد الفنية مساعدتهالتطوير مجاالت  العمل

 

 واالقتصاد والمالية التجارة وزارات عن ممثلين تضم التي الجمركي، االتحاد لجنة ألعضاء مخصصة الورشة هذه

 .العربية اإلقليمية المنظمات وكذلك واإلقليمية الدولية المنظمات من وخبراء ،والجمارك والزراعة والصناعة
 

III. ألهدافا 
 

 :التالية الرئيسية األهداف هذه العمل ورشة تتضمن
 

 واإلقليمي العالمي التكامل مجال في األخيرة التطورات على العربياالتحاد الجمركي  لجنة أعضاء إطالع •

 العربية؛ للدول

 العربية؛ المنطقة في التجاري لألداء  التقييمات أحدث على االتحاد الجمركي العربي أعضاء إطالع  •

 ؛والعالمي اإلقليمي العربي التجاري التكامل وتقييم لرصد اإلسكوا طورتها التي الحديثة األدوات تقديم  •

 صادراتهم؛ لتشجيع العرب للمصدرين المتاحة اآلليات مختلف على الضوء تسليط  •

 ؛سالسل القيمة العالمية في العربية المشاركة لتقييم جديدة أدوات تقديم •

 المنطقة؛ في العاملة التنمية وكاالت ومبادرات اإلقليمي التكامل برامجإلى  رفعالت تحسين •

 .الخدمات لمقدمي منسقة تقنية مساعدة على للحصول المتخصصة الوكاالت مع وتعاون شراكات بناء •

•  

 

IV. ورشة العمل واللغات الرسمية  مكان 

 ةورشاللغات المعتمدة خالل الإن ، الجمهورية التونسية ،تونس فيق الريجنسي في فند العمل ورشةتعقد 

   .اللغات الثالثلهذه  فورية ةتقدم ترجموف سوة. العربية والفرنسية واالنجليزي هي
 

V. معلومات إضافية 

  ( milan@un.org :)بريد الكترونيالسيدة روال ميالن بيرجى االتصال الستفسار حول الخدمات اللوجستية ل

 :التواصل مع السيد محمد الشمنقي )بريد الكترونيفيرجى يخص موضوع ورشة العمل،  فيماأما 

chemingui@un.org.)  
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