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وزاريالعالن إلا  

من أجل المتوسطدول االتحاد في  التجارة وزراءل   
 ( ، بروكسل2018 آذار/مارس 19 ) 

 

حول العاشر الوزاري في المؤتمر ( UFMجل المتوسط )أاالتحاد من تجارة دول زراء واجتمع  .1

، 2018 آذار/مارس 19الوزاري"( المنعقد في بروكسل بتاريخ ليه بـ " المؤتمر إالمشار ) ةالتجار

المفوضة  مالمستروم،سيسيليا السيدة  لمعالي جل المتوسطأالتحاد من لالمشتركة  رئاسةالتحت 

المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة عن االتحاد األوروبي، ومعالي  ،لتجارةاألوروبية لشؤون ا

خورخي بوريغو، األمين العام ، بحضور السيد األردنية الهاشمية، عن المملكة والتجارة والتموين

 تحاد من أجل المتوسط.اللبالنيابة 
 

من التحاد ادول في لوزراء التجارة المؤتمر الوزاري التاسع أتى انعقاد هذا المؤتمر الوزاري بعد  .2

خالل هذه  الوزراء وقد أشار. 2010تشرين الثاني من عام نوفمبر/في  المنعقد أجل المتوسط

تحاد االالى وجود تطورات هامة ضمن العالقات التجارية الثنائية بين أعضاء دول  الدورة العاشرة

دورته في متوسط على مدار الثماِن سنوات الماضية، التي تلت انعقاد المؤتمر الوزاري المن أجل 

 أكد الوزراءاللها. ويمكن االستفادة منها واستغالتاسعة. كما تمت اإلشارة الى وجود فرص كبيرة 

 نتائج العمل اإلقليمي المنجز منذ ذلك الحين وتطوير مبادرات أخرى التأسيس علىعلى أهمية 

عملية التكامل االقتصادي ذات المنفعة المتبادلة  وتعزيزلتسهيل وزيادة تدفقات التجارة واالستثمار 

   .نفعة المتبادلةالعالقات ذات المللدفع قدماً بفي منطقة البحر األبيض المتوسط 
 

الشمالية والجنوبية البحر المتوسط من ضفتي  يناالقتصادي الفاعلينشدد الوزراء على أهمية تشجيع  .3

شراكة الو واالستثمارجارة تالبر من اإلمكانيات التي توفرها بشكل أك لالستفادة -وخارجها –

الهدف المتمثل في استكمال وتعزيز منطقة التجارة  على وأكدوامتوسطية. -األوروية االقتصاد

ات يتنفيذ أكثر فعالية لالتفاق تحقيقلى الحاجة إلى كما شددوا عالحرة لالتحاد من أجل المتوسط. 

 تجنب والعمل على القائمة في جميع أنحاء منطقة البحر األبيض المتوسط الثنائية واإلقليمية 

وفي  .الحالية إزالة العوائق من أجلوالتعاون  ،واالستثماررة أمام التجا عوائق جديدة اعتماد
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لتوسيع نطاقها  االتفاقياتأقر الوزراء بأن بعض الشركاء يرغبون في تحديث هذه ، الوقت نفسه

الخدمات و السمكيةوة يالزراعالمنتجات ما يتعلق ب بما في ذلك المتبادل، التحرير مستوى رفعو

وكذلك تعميق االلتزامات بشأن القواعد األساسية التي تحكم السياسة التجارية في القرن  واالستثمار

اهتمام شركاء بالوزراء أيضا  وأقروالعشرين للمساهمة في التنمية المستدامة في المنطقة.  الواحد

مل عالقات تجارية أعمق وأش إقامةباتخاذ نهج تدريجي نحو آخرين في االتحاد من أجل المتوسط 

 .بينهمفيما 

 
بين االتحاد  الثمانية متوسطيةالشراكة األورو اتفاقياتحرز في تنفيذ رحب الوزراء بالتقدم الم   .4

لفرص أمثل لاستغالل لتحقيق  إلى بذل مزيد من الجهود َواودع، األوروبي والشركاء المتوسطيين

كما رحب الوزراء بالمفاوضات الجارية مع  تعزيز التجارة المتبادلة والتواصل اإلقليمي.لالمتاحة 

 واتفق .وشاملة معمقةاتفاقيات تجارة حرة ات القائمة إلى ياالتفاق وذلك لتطويربعض الشركاء 

عضاء األدول الالعالقات التجارية واالستثمارية بين  لتعميقالوزراء على النظر في طرق أخرى 

 االتحاد من أجل المتوسط.في 
 

بما في ذلك بين ، داخل المنطقة تحرير التجارة على إحراز مزيد من التقدم فيكما شجع الوزراء  .5

تكامل توثيق النحو  اديركأ يةاتفاقالشركاء المتوسطيين. ورحبوا بالتقدم المحرز بين أعضاء 

بتوسيع عضوية  المتعلق . وأشاروا إلى القرار السياسيشمال-جنوبوجنوب -تجاري جنوبال

ير التجارة بين الدول العربية المستوى المطلوب من التكامل االقتصادي وتحرادير لتحقيق كاتفاقية أ

 متوسطية.-منطقة األوروالو
 
 

الشركاء  من قبلاتفاقيات التجارة المستقبلية  وتنفيذ دعم المفاوضاتشدد الوزراء على أهمية   .6

من فتح استفادتهم الكاملة لضمان  بالتجارة المرتبطةالمساعدات وذلك من خالل المتوسطيين 

 .سواقاأل
 

بما  ،المبذولة من الجانبينالكبيرة والجهود  مجال التقارب التشريعيبالتقدم المحرز في الوزراء  أقر .7

وفاء الصعوبات ب هنفسمع االعتراف في الوقت  التحتية،البنية جودة في ذلك بناء القدرات وتحديث 

وشددوا  (.ACAAsالمطابقة وقبول المنتجات الصناعية ) تقييمت ياتفاقاشروط المطلوبة إلبرام الب

اآلن من أجل وضع خارطة طريق مشتركة  لتي تم جمعها حتىاعلى أهمية االستفادة من الخبرات 

من أجل دعم التجارة على نحو كاف في  ، وذلكهاونتائجالعملية  بنيةلتحسين  على المقاسونهج 

هدف يبقى  القطاعاتالوزراء أنه بالنسبة لبعض هذه  أقركما المحددة. المجاالت ذات األولوية 

 ارتأى نفسه، وفي الوقتطويل المدى.  (ACAAs)تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية تحقيق 

الستكشاف  (ACAA) تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية الوزراء الحاجة إلى مراجعة عملية
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تسهل  بدورها التيوالفنية لمتطلبات امن أجل تقارب  من المبادرات وغيرهاالخطوات الوسيطة 

 المتبادل إلى األسواق. دخولال
 

همية سالمة األغذية والمعايير أالوزراء أكد  ،(SPSالصحة والصحة النباتية )فيما يتعلق بمتطلبات  .8

الصحة والصحة النباتية في زيادة  قضاياالصحية للحيوانات والنبات والدور الذي يمكن أن تلعبه 

في  تعاونالمجموعة عمل إقليمية معنية بدعا الوزراء إلى إنشاء والتدفقات التجارية في المنطقة. 

تعزيز التبادل المنتظم للمعلومات تروم ع خطة عمل ( لوضSPS) النباتيةالصحة والصحة  مجال

الصحة  تطوير خطةل المتوسطاالتحاد من أجل والمشاورات وتبادل أفضل الممارسات بين أعضاء 

 .استكمال العمل الثنائي وبناء القدرات في هذا المجالبغية  (SPS) والصحة النباتية
 

برنامج  في إطارالتي تم تطويرها  مكافحة القرصنة والتقليدالمعنية بخطة العمل  الوزراء أيَّد .9

 إلى التعاون في تنفيذه. َواودع التاسع، التجاريالعمل المتفق عليه في االجتماع الوزاري 
 

برنامج العمل  في إطار ت صياغتهاالتي تم ،القطاعيالتعاون لتعزيز خطة العمل الوزراء  دكما أيَّ .10

على أهمية التعاون القطاعي في  وأكدوا مجددا ، ةالتجارحول  التاسعالذي عقب المؤتمر الوزاري 

وال سيما في أربعة  المتوسط،عضاء االتحاد من أجل أذات االهتمام المشترك لدول  المجاالت

المتعلقة بتغير المناخ والطاقة  ها تلك)بما في السلع البيئية تكنولوجياو خدمات: وهي قطاعات محددة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ؛لسياراتا ؛المنسوجات والمالبس (؛ةيالطاق والنجاعةالمتجددة 

الخاص لضمان إشراك القطاع  اروا إلى أهميةشأو(. الرقمي والمجتمع)بما في ذلك االقتصاد 

 مثمرة.التحقيق نتائج 
 

-تجارة المنتجات الفلسطينية مع الشركاء األورو إجراءات تيسيربمجموعة فيما يتعلق   .11

، التاسعالوزاري التجاري في المؤتمر  اي تم التصديق عليهتوال ،2010للعام  اآلخرينمتوسطيين 

إلى أن  واوأشار ل الفنيمالتقدم في سير الع حول تقريرشكر الوزراء االتحاد األوروبي إلعداد 

والعمل على إجراءات ملموسة لتسهيل التجارة  لهذا التقريراالتحاد األوروبي يعتزم إعداد تحديثات 

 اً أخذو .2019خالل المؤتمر الوزاري الذي سينعقد عام  من أجل تقديمهقرير ت وإعداد الفلسطينية

سريع وجوهري في  تقدمدعا الوزراء إلى  الفلسطينية،في االعتبار الحاجة الملحة لتسهيل التجارة 

اآلخرين متوسطيين -تجارة المنتجات الفلسطينية مع الشركاء األورو إجراءات تيسيرتنفيذ مجموعة 

ى الجهود التي يبذلها االتحاد األوروبي للمساعدة في إزالة العقبات . وأشار الوزراء إل2010للعام 

وعزمه على عقد  2010بير للعام اوتعزيز تنفيذ مجموعة التد التي تعترض التجارة الفلسطينية

 .ائيلي والفلسطينياجتماعات مع الجانبين اإلسر
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االتفاقية اإلقليمية الحالية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية األورومتوسطية أن  الوزراء اعتبر .12

القواعد أقروا بأن  نفسه،في الوقت  هي أداة فعالة لتيسير التجارة في المنطقة.( PEM)اتفاقية 

مما يضع المنطقة  ،األعمال المعمول بها حاليا في مجالممارسات النماط واألالحالية لم تعد تعكس 

 حداثة. وقوانين أكثرإجراءات تعتمد التي التجارية األخرى  بالتكتالتفي وضع غير مواٍت مقارنة 

وأشار الوزراء إلى أن قواعد المنشأ ستحتاج إلى تعديل من أجل االستجابة بشكل أفضل للواقع 

االعتبار  عين في ينآخذ ،وأكدوا من جديد التزامهم الراسخ بعملية التحديث الجارية ،االقتصادي

اعتماداً منقحة من القواعد  تقديم مجموعةواتفقوا على . المذكورة تفاقيةاالمصلحة جميع أعضاء 

 الفاعلينسيحّسن إمكانات  األمر الذي لالتفاقية،االقتراح الذي قدمته أمانة اللجنة المشتركة  على

من عدم قطاعات لالستفادة من الفرص التجارية الجديدة على الرغم الاالقتصاديين من جميع 

إلى االنتهاء من  ودعا الوزراءحل جميع القضايا في هذه المرحلة على الصعيد اإلقليمي.  إمكانية

 2018( في عام PEMقواعد المنشأ التفضيلية األوروبية المتوسطية )اتفاقية اتفاقية عملية مراجعة 

 العمل على مع ،ومرونة وسالسة حداثةقواعد أكثر من  االستفادةاالقتصاديين  نللفاعلييتسنى حتى 

 .تطوير التجارة اإلقليمية
 

بالتقدم الذي أحرزه  وأقروااالستثمار.  تحسينلتجارة وا تعزيزأبرز الوزراء العالقة الوثيقة بين  .13

بيئة االستثمار لديهم وأعربوا عن عزمهم على تحسين  تطويرشركاء االتحاد من أجل المتوسط في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة بيئة بما في ذلك  بيئة األعمال ومناخ االستثمار

 مستوياترفع و تنويع االقتصاد من أجل جاذبية المنطقة لالستثمار، ال سيما في القطاعات اإلنتاجية

لالستفادة من الفرص التي  فعالةأداة  حِفزمناخ االستثمار الميعتبر وفي هذا السياق، التوظيف. 

شدد الوزراء على ضرورة رفع إضافة إلى ذلك،  .الخارجيالستثمار ل األوروبيةخطة التوفرها 

الفرص التي تتيحها الشراكة  ما يخصفي في االتحاد من أجل المتوسط األعمال  بين أوساطالوعي 

ال سيما في  الصدد،شجع الوزراء مبادرات جديدة في هذا كما تجارية لالتحاد من أجل المتوسط. ال

 تيسير االستثمار والممارسات التنظيمية الجيدة. مجال
 

الدول  االقتصاديين فيوالفاعلين  منظومة األعمالأهمية إشراك على  مجدداً  الوزراء أكد .14

بما في ذلك غرف التجارة و/ أو الصناعة ذات  ،المتوسطالتحاد من أجل في البحر في ا األعضاء

 اإلقليميين. واالستثمار إصالح التجارةبرنامج  في تحديد وتنفيذ ،يج التجارةومنظمات ترو الصلة،

في  وبين رجال االعمال فيما بينهم وشجعوا تنظيم اجتماعات بين الحكومات ورجال األعمال

المبادرات اإلقليمية الجارية و والتأسيس على  المرتقب،وكذلك في إطار التعاون القطاعي  المنطقة،

 لالتحاد من أجل المتوسط منتدى أعمالأو المخطط لها. وأعرب الوزراء عن رغبتهم في تنظيم  /

(UfM) .في المستقبل 
 

مكتب دعم إنشاء إلى أن  وأشار الوزراء. "يوروميد"مكتب دعم تسهيل التجارة أطلق الوزراء  .15

بمنطقة البحر األبيض آلية تيسير التجارة واالستثمار في إطار  "يوروميد"تسهيل التجارة 
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أحد المبادرات الرئيسية لتعزيز يعتبر  ،مع مركز التجارة الدولي بالشراكة (TIFM) المتوسط

معلومات  ،التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري التاسع. اليوم األور ومتوسطية ةشراكة التجار

مجانًا. يمكن  عليها الحصولشفافة ويمكن أصبحت الوصول إلى األسواق فيما يتعلق بتسعة شركاء 

لمعرفة المزيد عن الرسوم  دعم تسهيل التجارة يوروميدتجاري أن يستشير مكتب  فاعلألي 

الجمركية والمعايير والمتطلبات اإللزامية األخرى وإحصائيات التجارة وغيرها و/أو االتصال 

شجع الوزراء وفي السياق ذاته،  أكثر تفصيالً. بشكل ستفسارلال الفنيينبشبكة من الخبراء 

 االتصال الوطنية التابعة من خالل شبكة نقاط متوسطيين،المشاركة النشطة لجميع الشركاء األورو

من وذلك في كل  (TIFM) بمنطقة البحر األبيض المتوسطآلية تيسير التجارة واالستثمار لرابطة 

من أجل استغالل  (TIFM) بمنطقة البحر األبيض المتوسطآلية تيسير التجارة واالستثمار  محاور

واالستجابات ذات الجودة العالية في  للبيانات،بما في ذلك التحديثات المنتظمة  بالكامل،إمكاناتها 

 .باآلليةالواردة وضمان الرؤية الواضحة والوعي الشامل الوقت المناسب لالستفسارات 
 

آلية تيسير في إطار  المتوسطاألمانة العامة لالتحاد من أجل ه ترحب الوزراء بالدعم الذي قدم .16

كما شددوا على دور األمانة في . (TIFM) بمنطقة البحر األبيض المتوسطالتجارة واالستثمار 

في إطار مجتمع  امل االقتصادي اإلقليمي والتعاونتطوير مبادرات ملموسة إضافية لتعزيز التك

 (.UfM) التحاد من أجل المتوسطاألعمال ل
 

 اجتماعات كبار المسؤولينالعاشر في  الوزراء متابعة تنفيذ نتائج هذا المؤتمر الوزاري ارتأى .17

 األخرى. مجموعات العمل الفنيةوفي إطار المتوسطمن أجل  االتحادفي  عن التجارة
 

 

عام  في االجتماع مجدداً الوزراء بالحاجة إلى عقد لقاءات منتظمة فيما بينهم واتفقوا على  أقر .18

  لالتحاد من أجل المتوسط. يالتجارالبرنامج الستعراض التقدم المحرز في تطوير  2019

 
 

 

 
 

 

 


