
                1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (اإلسكوا)اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا 

 

 تقنيات وتطبيقات للمنطقة العربية: أورشة عمل حول قواعد المنش

 مراكش، المغرب

 2102ديسمبر /كانون األول 22-22

 

 
 جدول األعمال

 
 اليوم األول

  

 تسجيل المشاركين 10:11 – 13:21

  

 دهدا  وجدول األعمالاألومراجعة ورشة العمل إفتتاح : الجلسة األولى 10:21 – 10:11

 

  قواعد المنشأ في التجارة واألنظمة الدولية: الجلسة الثانية 01:21 – 10:21

 منظمة الجمارك العالمية

 

على مدى العقود ا مطردا تزايدمن أهم مميزات التجارة العالمية والتي شهدت ضيلية ااتفاقيات التجارة التفأصبحت 

وبالتوازي مع  .وخاصة بعد اتفاقية مراكش الخاصة باختمام جولة األوروغواي وانشاء منظمة التجارة العاليمية الماضية

واالستفادة من االعفائات الجمركية التي تفاقيات هذه االتطبيق تزايد هذه االتفاقيات، أصبحت قواعد المنشأ من أهم آليات 

الشركات اإلقتصادية وأمام انتشار وتوسع االتفاقيات التجارية التفاضلية، أصبحت الدول و  .للدول األعضاءتمنحها 

عبئا أمام قواعد المنشأ المختلفة والمتداخلة في أغلب األحيان والتي تشكل تواجه العديد من التحديات في التعامل مع 

   .ةتطبيقها والحد من آثاراها على تدفق التجارة الخارجي

حول القضايا المرتبطة بقواعد المنشأ المفاوضات المتعددة األطراف تطور تركز هذه الجلسة على وفي هذا االطار، س

 .المستوى العالميأهم اآلليات المقترحة في تنظيمها على و

 

 استراحة قهوة 00:11 – 01:21
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00:11 – 00:11 

 

 

 

 

 

 

00:11 – 02:11 

 

 

 

 

 

 

02:11 – 01:21 

 

01:21 – 02:11 

 تأثير قواعد المنشأ على قطاع األعمال في الدول العربية: الجلسة الثالثة

 مركز التجارة الدولية
 

 

وهيكل العوائق التنظيمية مركز التجارة الدولية حول مفهوم التي قام بها ستطالعات النتائج األولية لالتقدم هذه الجلسة 

 .بصفة عامة والعراقيل المرتبطة بقواعد المنشأ بصفة خاصةالمصّدرين والمستوردين واإلجرائية للتجارة بحسب 

 

 استراحة غذاء

 

 تصنيف قواعد المنشأ: الجلسة الرابعة

 مركز التجارة الدولية
 

 .بصفة عامة وقواعد المنشأ بصفة خاصة هذه الجلسة التصنيف الدولي المعدل للعوائق غير الجمركيةعرض ت

 

 قواعد المنشأ لدول االتحاد األوروبيتطور : الجلسة الخامسة

 منظمة الجمارك العالمية

 

في أنظمة قواعد المنشأ التفضيلية الخاصة به على مر السنين في إطار هاما لقد أجرى اإلتحاد األوروبي تغييرا 

ستناقش هذه الجلسة تطور قوانين المنشأ لإلتحاد و .ضلية في إطار نظامه المعمم لألفضلياتاالتفالتجارية اإلتفاقيات 

 تغييرات التي أُدخلت أو يجري إدخالها في إطار اإلتفاقياتالى آخر المتوسطي -األوروبي من النظام األولي األورو

ء كما سيتم تسليط الضو  .التجارية التي تربط دول االتحاد األوروبي بالعديد من الدول والتجمعات االقتصادية األخرى

 .متوسطية بشكل مفصل-المنشأ األورو قواعدالقضايا المرتبطة باصالح على 

 

 انتهاء اليوم األول 00:11

 

 

 

 اليوم الثاني

  

  دراسة حالة المنطقة العربية: قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة المتداخلة: الجلسة السادسة 01:21 – 10:11

 االسكوا 

 

اتفاقيات التجارة إطار في قواعد المنشأ المختلفة التي يجري تطبيقها تعرض هذه الجلسة بالتحليل الى مختلف هياكل ت

بتلك إلتحاد األوروبي قواعد المنشأ مع وفي هذا السياق، سيتم مقارنة . الحرة سارية المفعول مع الشركاء الرئيسيين

 ه التشابه والتباينجالواليات المتحدة بهدف تحديد أوعربية والتي من أهمها المعتمدة مع بقية الشركاء التجاريين للدول ال

 .هاالعربية معالخارجية التجارة تطور آثارها على و

  

 استراحة قهوة 00:11 – 01:21

  

 االتحاد الجمركي العربيقواعد المنشأ العربية من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى اتفاقية : الجلسة السابعة 00:11 – 00:11

 العربي

 االسكوا ومركز التجارة العالمية 

 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهم في إطار البينية العربية تناقش هذه الجلسة المفاوضات الحالية لقواعد المنشأ 

 .خصائص المرور الى قواعد منشأ عربية مع بقية العالم في حال اطالق اتحاد جمركي العربي

 

 انتهاء ورشة العمل 00:11

 


