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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التجارية في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تالسياسالجنة 
 الدورة األولى

 2019كانون األول/ديسمبر  9-8 عّمان،

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 التعاون الفني أنشطة

 زـموج

ها اللجنة االقتصادية تبالتجارة التي نفذعلقة المتفني أنشطة التعاون ال إلىنظرة عامة الوثيقة تقّدم 
منذ التنمية والتكامل االقتصادي المعني ب 3واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في إطار البرنامج الفرعي 

 والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية الخارجية للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة ةحادية عشرالدورة ال
تلك األنشطة من خالل حساب األمم المتحدة ّولت م  قد (. و2017 نوفمبرتشرين الثاني/ 28-27)بيروت، 

 .الفنياإلنمائي والبرنامج العادي للتعاون 

ألنشطة التي تبرز الترابط بين الوظائف الثالث لإلسكوا كمؤسسة عن اتركز هذه الوثيقة على أمثلة 
يوفر التوجيه  ت خبرة  بيكبحثية تنتج دراسات تهدف إلى دعم اإلصالحات على مستوى السياسة العامة، و

التحديات التي على منتدى إقليمي لبناء توافق في اآلراء بين الدول األعضاء كالسياسات، و صانعيالفني ل
اللجنة االقتصادية لجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في وتواجهها وطرق التغلب عليها. 

  ذة والتعليق عليها.المنفّ فني شطة التعاون البأن مدعوة إلى اإلحاطة علما   واالجتماعية لغربي آسيا
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 مقدمة

ها اللجنة االقتصادية تبالتجارة التي نفذعلقة المتفني أنشطة التعاون ال إلىنظرة عامة الوثيقة تقّدم  -1
منذ  ،التنمية والتكامل االقتصاديالمعني ب 3في إطار البرنامج الفرعي  ،واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

)بيروت،  مويل التنميةوالعولمة االقتصادية وت الخارجية للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارةة حادية عشرالدورة ال
ّولت (. و2017نوفمبر /تشرين الثاني 27-28 تلك األنشطة من خالل حساب األمم المتحدة اإلنمائي والبرنامج قد م 

 .نيفالعادي للتعاون ال

تنظيم اجتماعات وبالتجارة إجراء دراسات وإعداد منشورات؛ علقة المتفني شملت أنشطة التعاون ال -2
اتفاقات التجارة الثنائية ودون  علىالدول األعضاء على التفاوض  اتتحسين قدروفرق خبراء؛ ل وورش عمل

اإلقليمية والمتعددة األطراف لتشجيع التدفقات التجارية وبناء الشراكات؛ وتقديم الخدمات االستشارية للدول 
 ا.على طلبه األعضاء بناء  

 عربيال يتحاد الجمركاالتنفيذ يسير مشروع حساب التنمية: ت  -أوالا 

في مفاوضات االتحاد  المنخرطينالهدف من هذا المشروع هو تطوير القدرات الفنية للخبراء العرب  -3
االتحاد الجمركي  رصدوتنفيذ و ن عن تصميم السياسات االقتصادية لتكييفومسؤولومن هم الجمركي العربي 

فات يلتعرباتتمثل في إطار خيارات بديلة حاد هذا االت فهم اآلثار المترتبة على تنفيذ، وفي البلدان المعنيةالعربي 
مباحثات عم دفي آن معا  يتضمن المشروع ووآليات التعويض. العامة وإصالحات المالية  الخارجية المشتركة

على وتطوير القدرات الوطنية التحاد الجمركي العربي لالدول المتعددة في التفاوض على الجوانب المختلفة 
 .تنفيذ االتفاقية

 جتماعات وورش العملاال  -ألف

 األدوات واآلليات الكمية لتحليل اآلثار  حولتدريبية إقليمية أولى ورشة  
 للسياسات التجارية االقتصادية

 (2017 تشرين الثاني/نوفمبر 29-28)بيروت، 

هذه إلى توفير الدعم الفني وبناء قدرات أعضاء لجنة االتحاد الجمركي  التدريبيةورشة العمل  تهدف -4
 اتخاذقتصادي واالصالح اإل ألغراضوفهم استخداماتها  ةلتقييم التجار ةالكميدوات األربي على استخدام الع
تقييم اللى أدوات المحاكاة المختلفة المستخدمة في إورشة نظرة عامة ال تقدم قدو. اتيةقرارات السياسال
من نماذج  ءا  الخطوات المختلفة المتبعة في بناء هذه النماذج بد ت. كما وصفيةسياسة التجارلل ستشرافياال

 ووفرت. يالعالمالصعيد  علىبلد واحد ولالجاذبية، إلى نماذج التوازن الجزئي، إلى نماذج التوازن العام 
فهم كيفية تفسير نتائج هذه النماذج واستخداماتها في عملية اتخاذ فرصة للمشاركين  هذه يةالتدريب العملورشة 

 .يةالقرارات السياسات
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 أثر االنضمام إلى االتحاد الجمركي العربي : للسودانورشة عمل وطنية  
 مشتركة ةخارجيلتعرفة السوداني وسيناريوهات بديلة على االقتصاد 

 (2018أبريل نيسان/ 19-17)الخرطوم، 

 علىهذه الورشة الوطنية إلى بناء قدرات المسؤولين السودانيين من وزارة التجارة ووزارة المالية  تهدف -5
تأثير الالنضمام إلى االتحاد الجمركي العربي وا لدى الموحدةلتعرفة الخارجية لالبديلة سيناريوهات التحليل وتقييم 
لسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي لاالتحاد الجمركي  مبادرةإلى السودان  نضمامالالمحتمل 

 وضعفي المنخرطة  المختلفةإلدارات الوزارية افرصة لمساعدة  هذهمثلت ورشة العمل الوطنية  وقد .(الكوميسا)
 أفضل الممارسات لتعميم السياسات التجارية في استراتيجيات التنمية الوطنية.ب يتعلق فيمااستراتيجيات التنمية 

 ثانية حول األدوات واآلليات الكمية لتحليل  إقليميةورشة تدريبية  
 للسياسات التجارية اآلثار االقتصادية

 (2018مايو /أيار 9-8)بيروت، 

البلدان األعضاء الذي تقدمه اإلسكوا لتطوير قدرات ممثلي  تندرج هذه الورشة في إطار الدعم الفني -6
استعرضت األدوات المختلفة التي طورتها وتستخدمها وقد تنفيذ االتحاد الجمركي العربي.  علىلحكوميين ا

  اللجنة االقتصادية ألفريقيامثل من اإلسكوا وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية،  ألنشطة دعم التجارة
ت ملورشة العمل األولى التي نظّ را  تمثل ورشة العمل هذه استمراو. المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةو

مع التركيز بشكل خاص على واجهات  ،2017نوفمبر /تشرين الثاني 29إلى  28في بيروت في الفترة من 
 حاكاة.المات سهلة االستخدام ولوحالمستخدم ال

 النضمام إلى االتحاد الجمركي العربي على االقتصاد أثر احول ورشة عمل وطنية  
 الموحدةخارجية اللتعرفة لبديلة السيناريوهات الالتونسي و

 (2018يونيو حزيران/ 26)تونس، 

قدرات المسؤولين التونسيين من وزارة التجارة ووزارة تطوير ورشة العمل الوطنية هذه إلى  تهدف -7
النضمام إلى االتحاد الجمركي لدى ادة حالموتعرفة الخارجية بديلة للالمالية على تحليل وتقييم سيناريوهات 

 على تونس. ةتداخلالمالتكامل التجاري اتفاقات ناريوهات التكامل التجاري العربي الشامل في آثار سيالعربي و

 عمل حول "منظومات الرصد والتقييم للسياسات التجارية"ورشة  
 (2018يوليو تموز/ 11-10 بيروت،)

 ،في تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة في المنطقة العربيةالمحرز ورشة العمل هذه إلى رصد التقدم  تهدف -8
حول والمفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للى التنفيذ الكامل على وجه الخصوص عمع التركيز 

التي طورتها اإلسكوا واللجنة االقتصادية ألفريقيا المختلفة استعرضت األدوات قد و. االتحاد الجمركي العربي
فرصة ورشة ال مثلتو. رصد وتقييم التكامل التجاريلواللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 

تحسين لالمستقبل في رها يتطوبشأن ووضع توصيات فرة المتوفريدة للدول األعضاء للتعليق على األدوات 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ذة والتفاوض الدول األعضاء في جهودها المستمرة والمتواصلة لرصد االتفاقيات التجارية المنفّ راض تها ألغخدم
 على اتفاقيات جديدة.

 وآليات  التحاد الجمركي العربيأثر االنضمام إلى احول ورشة عمل وطنية  
 إلدارة العامة للجمارك الفلسطينيةللوضع إجراءات جمركية 

 (2018سبتمبر أيلول/ 6 ان،عم  )

 االطالعه إلدارة العامة للجمارك الفلسطينيةلإلى تقديم الدعم الفني والمساعدة هذه ورشة العمل  تهدف -9
على اإلدارة ت امفاوضات االتحاد الجمركي العربي وتحسين قدريسير في تنفيذ المشروع وترز المحعلى التقدم 

استعرضت ورشة العمل التحديات الرئيسية وقد فهم آثار االتفاقيات التجارية من خالل دراسات أجرتها اإلسكوا. 
التي اللوائح التنظيمية لشروط وفي ظل االتي تواجهها السلطة الفلسطينية في تحديد وتنفيذ سياستها التجارية 

مجاالت التعاون الرئيسية بين حكومة  تكما حدد وإسرائيل.يفرضها بروتوكول باريس بين السلطة الفلسطينية 
 االقتصاد الوطني.على بروتوكول الهذا تقييم تكلفة على فلسطين واإلسكوا لتعزيز قدرات المسؤولين 

 العربي  االقتصاديحول مستقبل التكامل "اجتماع رفيع المستوى  
 "رةئة تجارية عالمية متغيّ في بي

 (2019يوليو /تموز 2-1)تونس، 

لبلدان األعضاء والمنظمات اإلقليمية ابناء قدرات لإلى توفير دعم ا هذاالجتماع رفيع المستوى هدف  -10
 يسيروتمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لالتنفيذ الكامل تسريع أداء التكامل التجاري العربي بهدف بشأن 

مشاريع التكامل التجاري العربي مع بقية العالم األخذ بالحسبان مع  ،حول االتحاد الجمركي العربيالمفاوضات 
التحديات وتحديد أولويات دا  لبحث فري منتدى   االجتماعا هذ لمثّ وقد رة. والسياسات التجارية العالمية المتغيّ  

سالسل القيمة في العربي اج االندمدعم لممثلو العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية أنشطتهم عرض فالمنطقة. 
كل من مركز االجتماع الدول األعضاء، حضر  يباإلضافة إلى ممثلولتحسين التنسيق. قا  واقترحوا طر العالمية

دة للتجارة والتنمية )األونكتاد( ومؤتمر األمم المتحوالتنمية  االقتصادي التجارة الدولية ومنظمة التعاون
المؤسسة و DAMANولإلنشاء والتعمير فريقي والبنك األوروبي والمفوضية األوروبية ومصرف التنمية األ

 .االتحاد المغربي العربيوالعربية الدول جامعة و اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة

 العربياالجتماع الرابع والثالثون للجنة االتحاد الجمركي  
 (2019يوليو تموز/ 4-3 تونس،)

للجنة االتحاد الجمركي الرابع والثالثين جتماع االفي تنظيم العربية الدول مع جامعة شاركت اإلسكوا  -11
لتنعكس في في المنطقة  عليهاالتفاوض التي يجري ساعدت مشاركة اإلسكوا في تحديد أهم القضايا و العربي

في صياغة اإلسكوا فريق انخرط عالوة على ذلك، وجامعة الدول العربية واللجنة. وكوا لإلساألنشطة المستقبلية 
طلبات محددة تضمنة مالمتحدة لألمم المجلس االقتصادي واالجتماعي عرض على القرارات التي ست  مشاريع 

ى جامعة الدول اإلسكوا إلفني الذي تقدمه إلسكوا. وفي هذا الصدد، أشادت اللجنة بالدعم الفنية لمساعدة تقديم ل
 عملية التفاوض التجاري العربي.يسير العربية والدول األعضاء فيها واقترحت مبادرات جديدة لت
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 الوثائق والتقارير الفنية  -باء

 دراسة حالة: السودان 

مستقبل السياسة لت اإلسكوا دراسة شاملة على طلب وزارة االقتصاد والتجارة في السودان، أعدّ ء  بنا -12
التقرير  يعرضوفريقية. العربية واألبلدان الوطنية في سياق مخططات التكامل الحالية مع كل من الالتجارية 
من لى السياسة التجارية الحالية في السودان والتحديات التي تطرحها خطط التكامل وإنظرة شاملة هة من ج
دراسة مجموعة شاملة من السياسات الوتوفّر . لدواجهها البيالتحديات االقتصادية واالجتماعية التي  ىخرجهة أ

 ل االقتصادي وتنويع االقتصاد الوطني.لتحسين التحوّ 

 دراسة حالة: تونس 

االتحاد  بديلة إلطالقاللسيناريوهات لبناء  على طلب الحكومة التونسية، أجرت اإلسكوا تقييما  مفصال   -13
لتقييم اآلثار قويا  تجاري التحليل للكاة محا استخدمت الدراسة نموذجوعلى االقتصاد التونسي. الجمركي العربي 

 وتغطيتها ة الموحدةالخارجيلتعرفة ااالقتصادية الكلية والقطاعية للسيناريوهات البديلة المتعلقة بمستوى 
 تمثل نتائج الدراسة أداة مهمة لمساعدة صانعي السياسة التونسيين في عملية التفاوض.و. للمنتجات

 التجاري العربيالتكامل رصد وتقييم  منصة 

لة عن أداء التكامل التجاري ومتطلبات الوصول إلى الهدف من المنصة هو توفير معلومات كاملة ومفصّ  -14
التجارة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر، عن بيانات أولية توفير باإلضافة إلى واألسواق في البلدان العربية. 

الثنائي واإلقليمي والعالمي يات العربي على المستوكامل التجاري التوتقييم رصد تمثل المنصة المحاولة األولى ل
وتدفق واستخدام ساهم في تحسين جودة ت اكما أنه ،يةاتمؤشرات السياسالألداء ول األرقام القياسيةباستخدام أنسب 

الخاص والخبراء لقطاع للجميع مسؤولي التجارة وتتيح المنصة والبيانات والمعلومات التجارية بين الدول العربية. 
تطلق سومجموعة واسعة من البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتكامل التجاري بين الدول العربية. حصول على ال

يرها بحيث تيّسر طوت، ويجري البيانات والتقاريركافة في المستقبل بعد تحميل يا  لمنصة رسممن انسخة الويب 
ي تحليل التجارال، والتجاريةأربعة أركان رئيسية: االتفاقيات  الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات في إطار

 ، وتنسيق السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية.ات، واللوجستيالتجارية والمؤشرات

 ة العامةعلى المالي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىإلى انضمام فلسطين  أثر تقرير 

الموازنة على المتعلقة بالمالية العامة التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة يبحث هذا التقرير آثار  -15
ل وكامل للتدفقات التجارية استندت الدراسة إلى تقدير مفصّ وقد شروط بروتوكول باريس. في ظل  الفلسطينية

فات يتعرالعربية والبلدان بهدف تحديد الواردات من الحسب بلد المنشأ إلى فلسطين على مدى السنوات السابقة 
إلى المقابلة التي تفرضها إسرائيل. كما أخذ التقييم في الحسبان العمولة المفروضة على الواردات التجارية 

المتعلقة تحديات الهذه الدراسة مهمة في سياق و. بنقلها وتخليصها الجمارك اإلسرائيليةالتي تقوم فلسطين 
التجارة منطقة في ملة خاصة معاوح إلى معاملة فلسطين الموازنة التي تواجهها السلطة الفلسطينية وتدعو بوضب

 .الحرة العربية
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ا   مؤشراتالمشروع حساب التنمية:   -ثانيا

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة بلدان نامية مختارة على قياس ورصد وتحسين أدائها في التكامل  -16
 هذا الهدف من خالل: يتحقق ، على أن آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ ياإلقليمي في مناطق أفريقيا وغرب

وسهولة في كل من بيسر أصحاب المصلحة في متناول كافة قليمي قوي يكون اإلتكامل لل مؤشر توفير (1)
بخصوص إلى بلدان نامية مختارة فنية المساعدة التقديم بناء القدرات و (2)مناطق التركيز الرئيسية الثالث؛ و

تحسين بغرض سياسات على نحو أفضل الوتحليل وضع في  المؤشرهذا استخدام المعلومات المولدة من خالل 
 على التكامل التجاري.يد شدالالتكامل اإلقليمي، مع التركيز ء البلدان في أدا

 جتماعات وورش العملاال  -ألف

 لتقييم أداء التكامل االقتصادي" المؤشرات" حولاجتماع فريق خبراء  
 (2018سبتمبر /أيلول 27-24)أديس أبابا، 

ءمة موافي مرحلة تنفيذ مشروع حساب التنمية الذي يهدف إلى ضموني كان هذا االجتماع أول نشاط م -17
مركبة لتقييم أداء التكامل  مؤشراتالحتساب المعنية المنهجيات التي تستخدمها اللجان اإلقليمية الثالث 

 المؤشراتالمستخدمة في وضع جراء مراجعة نقدية للمنهجيات الحالية هدف االجتماع إلى إقد واالقتصادي. 
يا  حالالمتوفرة تحسين المنهجيات تالي الهدف الكان وللتكامل اإلقليمي عن طريق جمع خبراء في هذا المجال. 

ضمان كيفية بحث آسيا والمحيط الهادئ ومنطقتي األفريقية والعربية و تينالمنطقضمن تطويرها يجري أو التي 
 عبر المنهجيات.تساق بعض اال

 المركبة ولوحات النتائج المؤشراتالتدريب على رصد وتقييم  
 (2019نوفمبر تشرين الثاني/ 19-18)بيروت، 

لوحة و المؤشرات قدرات الدول األعضاء على استخدام نظامنمية تهو ورشة العمل هذه من هدف ال -18
رات ذلك على فهم التغي   اساعدهيسو ،سياسات قائمة على األدلةلتكامل االقتصادي العربي كأداة لوضع لالنتائج 

ع التحديات والفرص الحالية وتتب   ،في ديناميات التكامل االقتصادي على المستويات العالمي واإلقليمي والثنائي
عّزز ثر األاألكثر مالءمة لتعظيم المتعلقة بالتجارة ووالناشئة، وتحديد السياسات التجارية  الذي يحدثه  وّ للنمالم 

 .بينهافيما وضمن األقاليم والدولي  على المستوىلتكامل االقتصادي ا

 األوراق الفنية  -اءب

 مناطق وتحسين األداء في التكامل اإلقليمي في رصد تقرير فني حول "قياس و 
  آسيا ياللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب

 "واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ اللجنة االقتصاديةو

الدول األعضاء على تقييم ورصد أداء تكاملها االقتصادي ات تحسين قدرهو هذه الدراسة من هدف ال -19
الدول  دراجإنحو خطوة أساسية  عتبرتإقليمية  ةالتكامل البيني العربي وبناء سالسل قيموتمتين بهدف توسيع 
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قليمي اإلتكامل لل مؤشراتتوفير  (1) سيتحقق هذا الهدف من خاللو. بنجاح في األسواق الدوليةاألعضاء 
المساعدة تقديم بناء القدرات و (2)، وبيسرمتوفرة تكون بسرعة ويمكن احتسابها و هاسهل فهميحيث بمصممة 
للقيام بتحليالت قائمة على األدلة  المؤشراتتنتج عن التي لدول أعضاء مختارة على استخدام المعلومات الفنية 

 من خالل التجارة.خاصة لتكامل على المستوى اإلقليمي، وء البلدان في االة لتحسين أداووضع سياسات فعّ 

 : دليل المستخدملتكامل االقتصادي العربيلرقام القياسية األنظام  

استخدام نظام الرصد  لعربياالقتصادي ا لتكاملل ولوحة النتائج المؤشراتدليل المستخدم لنظام يصف  -20
ستخدم يوس. في المستقبلله رات المحتملة يوالتطو لتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي العربيضع و  ي ذوالتقييم ال
معلومات أساسية لورشة عمل إقليمية لبناء القدرات تهدف إلى تدريب ممثلين من الدول ادة كمظام هذا الن

 لرصد وتقييم التكامل االقتصادي اإلقليمي. دواتاألمجموعة بنية األعضاء على 

ا   البرنامج العادي للتعاون الفني  -ثالثا

 االجتماعات وورش العمل  -ألف

 "ورشة عمل تدريبية حول "آليات حماية األسواق التجارية، ومكافحة اإلغراق 
 (2018يناير /كانون الثاني 10-9)تونس، 

فهم على درات الخبراء التونسيين والعرب من وزارات التجارة تنمية قورشة العمل هذه إلى  تهدف -21
 لحماية اقتصاداتهم.وقائية التدابير الاتخاذ لمكافحة اإلغراق و وتقييم وتنفيذ أكثر التدابير مناسبة  

 "النافذة الواحدة للعراق"ورشة عمل تدريبية حول  
 (2018يناير /كانون الثاني 17-16 بيروت،)

واحدة في النافذة الإنشاء نظام على ساس لمزيد من العمل األالعمل التدريبية هذه بمثابة  ورشةكانت  -22
يوفر الموارد أن ما من شأنه  ،اندماجه في االقتصادات اإلقليمية والعالمية ولتقليل تكلفة وارداتهيسير البلد لت

تيسير مزيد من التحقيق التحرك نحو  ضرورة بشأن صفّارة إنذاربمثابة إطالق ورشة كما كانت الالوطنية. 
 بما في ذلك نظام النافذة الواحدة. ،التجارة من خالل وسائل مختلفة

 ورشة عمل مشتركة مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا حول انضمام تونس  
 (الكوميسا)السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي إلى 

 (2019أبريل /نيسان 3)

مشاريع الدراسات التي أعدتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا واإلسكوا عرض العمل على ورشة عملت  -23
 .وائح التنظيميةمن حيث الل النضمامهذا ااالقتصادية النضمام تونس إلى الكوميسا ومتطلبات  حول اآلثار

  .التجارةووزارة إلدارة العامة لإلصالحات اترأس االجتماع و
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 األوراق الفنية  -اءب

 منطقة التجارة تفاقيات التجارة الحرة في لبنان: حالة الحق الم تقيي 
 الحرة العربية الكبرى

تقّدم . كما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىاتفاقية  تبحث هذه الورقة وتناقش األحكام المختلفة في -24
قصور ي مناحي تستقصومحددة رات اقتصاد كلي تفاقية على متغي  اللهذه اتحليال  متعمق ا لآلثار االقتصادية الفعالة 

ختتم بمجموعة مقترحة تالتكامل االقتصادي اإلقليمي والعالمي. وبتفاقية نفسها ومستوى التزامات حكومة لبنان اال
 .التي آن أوانهااتية توصيات السياسالمن 

 (لكوميسا)ا لسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقيلفات التنظيمية التكي   

مواءمة وبمعاهدة الكوميسا،  وبروتوكوالتخاص على التزام تونس بتنفيذ أحكام وجه بتنص الورقة  -25
ضمان تمثيلها في مختلف هياكل الكوميسا وتنفيذ منطقة التجارة الحرة وبسياساتها اإلنمائية مع أهداف الكوميسا، 

  االتفاقيةدخول االلتزامات المالية وشروط ة الورقغطي تمع الحق في فترة انتقالية على أساس متبادل. كما 
 .نفاذز الحيّ 

----- 
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