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مقدمـة

 وورشات ومنشورات، دراسات األنشطة هذه تشمل
 في األعضاء الدول قدرات لبناء وأنشطة عمل،
 ودون يةالثنائ التجارة اتفاقات على التفاوض مجال

 لتجارةا حركة لتيسير األطراف والمتعددة اإلقليمية
  .الشراكات وبناء

 أهداف تحقيق في األنشطة هذه  جميع تسهم و
.المستدامة التنمية
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مشروع تيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي 

حاد الجمركي يتضمن المشروع المناقشات المتعددة األطراف للتفاوض على مختلف المواضيع المتصلة باالت
العربي باإلضافة إلى تطوير القدرات الوطنية للتنفيذ

إفتراضية شاملة تحت مسّمى مكتب المساعدة فيوفي هذا السياق، تتولّى اإلسكوا حاليا تطوير منصة
المفاوضات حول االتحاد الجمركي العربي
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..)تتمة(تيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي  مشروع

التكامل االقتصادي : ورقة بعنوان
العربي من منطقة التجارة الحرة 

 الفرص: الكبرى إلى اتحاد جمركي
والتحديات

وع تتناول النواتج الرئيسية لمشر 
ايا االتحاد وتسلط الضوء على القض

العالقة التي تحول دون إتمام 
لالزمة المفاوضات واآلليات التشغيلية ا

لتفعيله
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ين يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة قياس ورصد وتحس
أداء التكامل اإلقليمي

لوضع   يتم تطوير دليل للتكامل اإلقليمي  ومساندة القدرات
وتحليل السياسات

فريقيا يتم بالمشاركة مع اللجان االقتصادية و االجتماعية إل
و آلسيا

مشروع قياس ورصد وتحسين األداء في التكامل اإلقليمي
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تكامل ورشة تدريبية إقليمية حول نظام قياس وتقييم ال
لى االقتصادي العربي وهدفها بناء قدرة المشاركين ع
ا، استخدام أدوات تقييم التجارة التي طورتها اإلسكو

 واالستفادة منها في صياغة اإلصالحات والسياسات
االقتصادية

د خطة العمل الوطنية لألردن والمغرب تهدف إلى تحدي
ات التي الخيارات المتاحة لتذليل القيود وحلحلة االختناق

ةتحول دون نجاح التكامل التجاري في بلدان معيّن

  

..)تتمة(مشروع قياس ورصد وتحسين األداء في التكامل اإلقليمي 
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..)تتمة(مشروع قياس ورصد وتحسين األداء في التكامل اإلقليمي 

اإلقليمية تقييم إستشرافي ألثر التغيرات العالمية و
ر على حركة التجارة واالستثمار األجنبي المباش

والتحويالت المالية

ل تحدي األدوات الجديدة لتقييم أثر خطط التكام
والصدمات الخارجية على مؤشرات التبعية
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مشروع النقل والتجارة في عصر األوبئة

ي ما بينها يرّوج المشروع لحلول سلسة وتعاونية، ويعزز قدرة البلدان على الحفاظ على االتصال ف
أثناء الجائحة

ة وفي إطار هذا المشروع، أصدرت اإلسكوا ورقة فني
استجابات التجارة وتسهيل :  19 -عن جائحة كوفيد

التجارة في المنطقة العربية

التجارة  وتقدم الورقة نظرة عن تدابير التجارة وتيسير
ر التحديات التي تنفذها البلدان العربية للتخفيف من آثا

19 -االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد
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ئالشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتشغيل الموان

مستوى بهدف تعاونت اإلسكوا مع البنك اإلسالمي للتنمية لعقد اجتماع خبراء إقليمي رفيع ال
.يل الموانئبناء القدرات في مجال عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتشغ

راكة يقدم تقرير ورشة العمل لمحة شاملة عن نموذج الش
وإدارتها  بين القطاعين العام والخاص في تشييد الموانئ

وتشغيلها

”يميناء رئيس"كما يقدم معايير لتحديد تصنيف 

موانئويتناول أيضا التحديات والمخاطر التي تواجهها ال
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لطلبات من الدول األعضاءالتقارير الفنية استجابتا

ة العربية حالة المنطق: المناطق الحرة واتفاقيات التجارة التفضيلية) أ(

تيحها الهدف منه زيادة المعرفة بكيفية االستفادة من الفرص التي ت
لبلدان المناطق الحرة في إطار التكامل العربي وتطوير التجارة بين ا

العربية

عينيات منذ إنشاء أولى المناطق الحرة في الدول العربية منذ سب
ل إلى القرن الماضي ، استمر عددها وطبيعتها في التطور لتص

2018منطقة في عام  127

٪ من إجمالي 37تتصدر اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 
 16(، تليها األردن ) منطقة 47أي (المناطق الحرة في المنطقة 

، ) منطقة 12(، والجمهورية العربية السورية ) منطقة
، ) مناطق لكل منطقة 10(والمملكة العربية السعودية ومصر 

)٪ من اإلجمالي5مناطق ، أي  6(والمغرب 
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لطلبات من الدول األعضاءالتقارير الفنية استجابتا

النتعاش مسار لبنان إلى ا: التحول والنمو االستراتيجي) ب(
وّجه تقرير غير منشور، م( االقتصادي من خالل التنويع 

)إلى البلد ُمقدّم الطلب

منتجا  50فرص تنويع منتجات جديدة أكثر تعقيدا ويحدد 
استراتيجيا يمكن للبنان التركيز عليها



شكرا لكم   


