اتحاد المغرب العربي
األمانة العامة
ورشة عمل حول مواءمة اإلجراءات الجمركية
وتبادل الوثائق اإللكترونية بين اإلدارات الجمركية
الدار البيضاء (المغرب)  4-2 ،كانون األول /ديسمبر 2015

برنامج العمل المؤقت
اليوم األول :األربعاء  2كانون األول /ديسمبر 2015
: 09.00-8.00

التسجيل

- : 9.30-9.00

االفتتاح و كلمات الترحيب
 صاحب السعادة الحبيب بن يحيى ،أمين عام اتحاد المغرب العربي السيد نسيم أولمان ،مدير بالنيابة لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا السيد محمد الحسين ،مدير شعبة التنمية االقتصادية والتكامل ،اللجنة االقتصاديةواالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا)

10.45-9.30

الجلسة األولى
رئاسة السيد محمد الشمنقي (االسكوا)
 تقرير التقييم األول للتكامل االقتصادي العربي (أهم النتائج) منطقة التجارة الحرة بين دول المغرب العربي :من منطقة التجارة العربية الكبرى إلىاالتحاد الجمركي العربي
المتحدثون:
السيد محمد الريس (االسكوا)،
السيد قويدر لحول (اتحاد المغربي العربي).

: 11.15-10.45
: 13.15-11.15

استراحة قهوة
الجلسة الثانية :حوسبة اإلجراءات الجمركية واتفاقية التير المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع
رئاسة السيد أوكوزياس غباغيدي (اللجنة االقتصادية ألفريقيا)
 في إطار مشروع حساب التنمية :مشروع منهاج التبادل االلكتروني للوثائقالوضع الحالي لحوسبة نظام النقل الدولي للبضائع. مشروع نموذجي الكتروني بين تركيا وإيران (اللجنة االقتصادية ألوروبا -االتحاد الدوليللنقل الطرقي – التبادل االلكتروني).
 منظمة الجمارك العالمية ،شبكة الجمارك العالمية ،التوافق بين ادارات الجمارك.المتحدثون:
السيد أندري سكيا (اللجنة االقتصادية ألوروبا).
السيد حبيب تركي والسيد راني وهبي (االتحاد الدولي للنقل الطرقي).
السيد امين مانوكيان (منظمة الجمارك العالمية)

:15.00-13.15

استراحة الغذاء

:16.30-15.00

الجلسة الثالثة :نماذج بيانات  :WCMاإلجراءات الجمركية وتجريد التبادالت الخارجية:
كمثال من السنغال وتونس
رئاسة السيد أندري سكيا (اللجنة االقتصادية ألوروبا)
 تجريد اإلجراءات الجمركية والتبادالت الخارجية في السنغال شبكة التجارة من خالل النافذة الواحدة :خطوة رئيسية نحو تبادل البيانات من جماركالى جمارك
المتحدثون:
السيد عبدوالي باسي (الجمارك السينغالية)
السيد ميزغاني( ،مدير شبكة التجارة التونسية)

: 16.45-16.30

استراحة قهوة

اليوم الثاني :الخميس  3كانون األول /ديسمبر 2015
: 10.30-09.00

الجلسة الرابعة :مبادرات في المنطقة العربية في سياق خططها للتكامل اإلقليمي
رئاسة السيد قويدر لحول (اتحاد المغرب العربي).
 تبادل البيانات بين دول "اغادير" في إطار خطة عمل الوحدة الفنية التفاقية اغادير جامعة الدول العربية :القانون الجمركي العربي الموحد والحاجة الى تبادل البيانات بينالدول العربية.
المتحدثون:
السيد محمد طلبة( ،الوحدة الفنية ل"أغادير")
السيد سامح عبد الكريم( ،جامعة الدول العربية)

: 11.00-10.30
:13.00-11.00

استراحة قهوة
الجلسة الخامسة :تبادل الممارسات الجيدة في موائمة االجراءات الجمركية
رئاسة السيد محمد الشمنقي( ،رئيس قسم التكامل االقليمي ،االسكوا)
 تجارب من : MERCOSUR ASEAN C2C-في االتحاد االوروبي :دروس للشراكة االوروبية المتوسطية ()EUROMED

المتحدثون:
السيد بابلو م( ،االدارة االتحادية لإليرادات العامة في االرجنتين)
السيد غوانغ لي( ،برنامج االمم المتحدة االنمائي ،المساعدة من أجل التجارة)
السيد زهواني سعداوي( ،اللجنة االوروبية)
:14.30-13.00

استراحة غذاء
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: 16.00-14.30

الجلسة السادسة TIC :لللتكامل االقليمي وتيسير التجارة في شمال افريقيا
رئاسة السيد اوكازياس غباغيدي (اللجنة االقتصادية ألفريقيا)
 دور تنسيق اإلجراءات الجمركية في مجال تيسير التجارة والتكامل اإلقليمي خيارات مواءمة اإلجراءات الجمركية وتعجيل تبادل الوثائق االلكترونية بين مؤسساتالجمارك
المتحدثون:
السيد تركي حبيب
السيد لطفي عيادي( ،مستشار دولي)

:16.15-16.00

استراحة قهوة

 :17.30-16:15الجلسة السابعة :تبادل البيانات بين الهيئات الجمركية :التطبيق على تونس
رئاسة السيد عادل الغابري (قسم التكامل االقليمي ،االسكوا)
مشروع حساب التنمية في تونس
عرض مقدم من مصلحة الجمارك التونسية لنظام تبادل البيانات
المتحدثون:
السيد لطفي عيادي والسيد ممثل ادارة مصلحة الجمارك التونسية

اليوم الثالث  :الجمعة  4كانون األول /ديسمبر 2015
: 10.15-9.30

الجلسة الثامنة :اجراءات الجمارك في الدول العربية :كيف عملت في العقد الماضي
رئاسة السيد نسيم أولمان (اللجنة االقتصادية ألفريقيا )
المتحدثون
السيد عادل الغابري (قسم التكامل االقليمي ،االسكوا).

:10.30-10.15

استراحة قهوة

:11.45-10.30

الجلسة التاسعة :تحليل الفجوات بين منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -اإلسكوا :منطقة
"أغادير" و االتحاد المغربي العربي
رئاسة السيد لطفي عيادي( ،مستشار دولي)
تونس
المغرب
الجزائر
ليبيا
موريتانيا
مصر
االردن
المتحدثون :السادة الممثلون عن الجمارك

 : 12.30-11.45خالصة وتوصيات ما تم عرضه خالل مناقشات ورشة العمل
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