تقرير األردن عن إنجازات القمة العربية على صعيد العمل االقتصادي واالجتماعي.
أعد األردن /رئيس القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين ،تقريرا عن اإلنجازات التي تحققت خالل توليه رئاسة القمة ،وقد
أوضح التقرير ان المملكة قامت خالل توليها لرئاسة القمة العربية تبني عدد من الخطط الشاملة لتنفيذ قرارات القمة للنهوض
بمستوى العمل االقتصادي واالجتماعي العربي ،حيث أظهرت الفترة السابقة تقدما ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى؛ ويظهر ذلك جليا في انضمام عشر دول عربية لالتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية ،وذلك في إطار
تطور مهم من شأنه تعزيز التعاون االقتصادي العربي ليمتد لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ،وعليه فقد برزت
اإلنجازات على صعيد العمل االجتماعي واالقتصادي من خالل المجاالت التالية:
 مجال منظومة المنطقة لتحرير تجارة السلع بين الدول العربية.
 االتفاق على البدء بتطبيق قواعد المنشأ العربية المتفق عليها اعتبارا من  8112/11/1ومواصلة استكمال التفاوض علىالقائمتين الثانية والثالثة.
 مجال األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على استضافة الالجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة:
 -1التأكيد على أهمية توفير الدعم الكامل والالزم للدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين.
 -8إقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على هذه االستضافة.
 -3دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والمحوري والدولية الستمرار تقديم الدعم إزاء هذه األزمة.
 مجال الوصول الى اتحاد جمركي عربي:
 -1تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي ،حيث كانت االردن والسعودية أول دولتين وقعتا على اتفاقية التعاون الجمركي
العربي.
 -8الوصول لمراحل متقدمة بشأن تبني االتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
 مجال االستثمار في الدول العربية:
 -1إنجاز المذكرة التفسيرية لالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية في صيغتها النهائية.
 -8التحرك من أجل تطوير مناخ االستثمار في الدول العربية.
 -3تعميم وتبادل الفرص االستثمارية لدى الدول العربية على الدول األعضاء ،وحث القطاع الخاص العربي على زيادة
حجم االستثمارات خاصة في قطاعي البنية التحتية ،وإعادة اإلعمار ،وعقد مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين
العرب.
 -4تسريع العمل لتبني مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 مجال تطوير عمل الجامعة العربية في المجال االقتصادي واالجتماعي:
 -1التأكيد على أهمية قيام المنظمات العربية المتخصصة بتعديل اتفاقيات إنشائها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح والنماذج
الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة.
 -8الترحيب بفكرة تأسيس عقد مؤتمر إعالمي سنوي للتعريف بأهمية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والترويج
إلنجازاتها وأنشطتها.
 -3تعديل النظام األساسي لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب.
 -4تعديل اتفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام .1191

