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 المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

  الشرق األوسط وشمال أفريقيادول  في التجاريةمشروع تعزيز القوانين 

  التجاريةالقوانين وضع حول  دليل كتابة التقرير الوطني

  

  :مقدمة

قام المركز العربي ، "ا تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقي"في إطار العمل على تنفيذ مشروع 
اإلمارات، (في دول المشروع كتاب الوطنيين ال لمساعدة  اإلسترشاديهذا الدليل تطويربلتطوير حكم القانون والنزاهة 

 مع المعايير العلمية منهجية تتفقالتجارية وفق القوانين وضع الوطني حول التقرير على كتابة ) تونس، لبنان واليمن
   .ا المركزوالمهنية التي يعتمده

قدم  ت أنا من شأنهةتحليليو إجراء دراسة  ه،إنجازه الوطني، الذي وضع هذا الدليل من أجل تسهيل التقريرهدف إن 
في دول المشروع، بما يعنيه ذلك من دراسة بمفهومها الواسع، التجارية صورة واضحة ومركّزة حول وضع القوانين 

بهدف تقييم وذلك  ، القانوني واإلقتصادي بشكل عامللنظامتحليل من ة والممارسفي قوانين ذات الصلة في النصوص ولل
  .الستثماراوتشجيع  اإلقتصادي في تحقيق النمو األطر مساهمة هذهمدى 

 من جهة وضمان أكبر قدر من التجانس الفريق الوطني وتسهيل عمل  هؤالء الكتاب وبغية مساعدة،هذا الهدفإنطالقا من 
في  اتباعها الواجب الخطوات  هذا الدليل الذي يشرحتم اعداد، من جهة أخرىسيتم تقديمها التي بين التقارير الوطنية 

 أو  معلومات مركّزة حول هيكل" أيضا هذا الدليليقدم.  تنفيذ هذه الخطوات)منهجية(التقرير المذكور وكيفية صياغة 
مع أهداف المشروع والنتائج توافق تعلمية صورة  اعضاء الفريق الوطني بقدراتأجل استثمار  من، وذلك تصميم التقرير

  .ة منهالمتوقّع

هذا الدليل يشكّل عنصرا أساسيا من عناصر إنجاح الجهود الهادفة الى جمع واحترام مثل وقد أثبتت التجربة أن وضع 
إن استخدامه سيعود وبالتالي، ف. على المستوى اإلقليميذلك تم  عندما ي ومنهجية خصوصاًوتحليل المعلومات بصورة علمية

تسمح بدراسة شاملة منسقة نه سيسهل له عمله ويساعده على تكوين مقاربة تحليلية كو  الوطنيفريقبالفائدة على ال
 كما سيعود بالفائدة على مجموع.  فيهياالستثمار االقتصادي وواقعالل مدخالً لفهم  وتشكّهبلدريعات التجارية في للتش

 من جهة المعنيةن وأشخاص القطاع الخاص وصانعي السياسات والممارسين في الجهات الرسمية امي، كالمحلجهات المعنيةا
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 عملية هلسن في الدول المختلفة وبالتالي سي ألنّه سيتيح توحيد المقاربة الفنية التي يعتمدها الكتّاب الوطنيي ذلك،أخرى
 المشروع  التي سيتم إعدادها في إطار الدراسات المعمقة والبناء عليها فياستيعاب محتويات التقارير المختلفة ومقارنتها،

 في إطار تقرير إقليمي مقارن يقدم  من دمج التقارير الوطنية المختلفةاإلقليميعمل الفريق كما سيمكّن . رحلة الحقةفي م
ي دول الشرق األوسط ف ةيتجارقوانين الالر السياسات اإلقليمي حول تطوير نتائج هذه التقارير ويشكّل مادة من مواد حوا

  .وشمال أفريقيا

 يتطلّب مجموعة أخرى من  الوطنية بمستوى عال من الجودةإنجاز التقاريرف.  ال يكفي وحدهان هذا الدليل، على أهميته،
تضافر العمل ) 2( والتزامه العالي بمعايير المهنية والموضوعية، والفريق الوطنيكفاءة ) 1(، أهمها "دوات النجاحأ"

عبر االستعانة بأوراق خلفية )  ومن يختارونه لمساعدتهم والمساعدوالمستشار الكاتب(ق بين أعضاء القريق الوطني والتنسي
حرص ) 3(، و سواء كانت قانونية أو إقتصادية أو مالية أو غيرها وذلك لدعم وتعزيز المعرفة وتبادل االفكار والخبرات

ال سيما الجهات الحكومية المعنية واكرة والمناقشة عدة أطراف محلية أن يشرك معه في الرأي والمذ على الفريق الوطني
كذلك الهيئات االقتصادية ، واتحادات المحامينونقابات و، ) المعنية والمؤسسات الرسميةالوزارات( بموضوع التقرير

هذه مشاركة ان ). ت الصلةبية والهيئات المهنية ذاغرف التجارة والصناعة واإلتحادات النقا(القطاع الخاص والتجارية من 
نهائية المرجوة في صياغة التقرير تكتسب أهمية كبرى وتشكل دعماً قوياً للمشروع خصوصاً وأن الغاية المحلية الجهات ال

  . في المجتمع المعنيةالفاعلةاألطراف   وانخراط األمر الذي ال يمكن أن يتم اال عبر مشاركة اإلصالح القانوني، هي

 البحث في اًمهممستوى عال ومثاال ب تكون  حتىتقاريرالى أهمية التقيد بهذا الدليل كخطوة أولى في إنجاز يبقى أن نشير ال
ما كفي ضوء كل ما سبق، فقد تم تقسيم الدليل بناء عليه، و .مين في مجاالت القانون والتنميةالعلمي ومرجعا جيدا للمهت

  :يلي

  نجاز التقرير إليجب إتّباعها التي   والمنهجيات التنفيذيةالخطوات: أوالً

  أو بتعبير آخر المخطّط األساسي لمحتويات التقريرهيكل التقرير الوطني  :ثانياً

   الدليلحقمال: ثالثاًً

  2008يوليو / تموز28بيروت في 
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   والمنهجيات  التنفيذيةالخطوات: أوالً

 وعن المنهجيات نجاز التقرير الوطنيإل  الواجب اتباعهاالعملدليل صورة عامة عن خطوات  من ال األوليقدم الجزء
 فان المرحلة االولى في اعداد ، أدناهالرسم البياني في حا هو واض لمووفقاً. أثناء القيام بهذه الخطواتاحترامها الواجب 

فكرة أوضح عن موضوع التقرير من أن يكون الفريق الوطني وهذا يمكّن . التقرير هي مرحلة البحث وجمع المعلومات
عارفه عبر لقاءات فردية بعد انهاء المرحلة االولى من جمع المعلومات، يلجأ الكاتب الى تعزيز م. والمصادر المتوافرة لديه

 هذه خالل. في مجال االقتصاد والتنميةراء شخصيات بارزة مهتمة ومؤثرة آالى تبادل االفكار واالستئناس بتهدف 
  ستقدم.، وذلك حسب حاجة الكاتب الوطني الورقة أو االوراق الخلفية وضععلىوبالتوازي،   أيضاً العمل، سيتمالمرحلة

ي في الدولة وحول العالقة مع المالي واالستثمارحول الواقع االقتصادي ومتخصصة مات  معلوهذه األوراق الخلفية
  .  التقرير كتابة في هذه الورقة الخلفيةاإلفادة منيتم بحيث التشريعات القائمة 

 المسودة بعد انهاء.  صياغة المسودة األولى من التقرير علىالعملنتهاء من هذه الخطوات، يبدأ الكاتب الوطني ببعد اال
) 8(ن ثماني عما ال يزيد تضم يجب أن   التيت النقاش المركزةااالولى، تتم مناقشتها خالل جلسة أو أكثر من جلس

ات وأفكار جديدة تؤدي الى تطوير وتعديل اقتراحب  مناقشة التقرير وإغنائه معنية بموضوع التقرير وذلك بهدفشخصيات
 في ضوء النتائج التي تم تحصيلها من جلسات النقاش  الثانية للتقريرتابة المسودةالوطني بككاتب بعد ذلك، يقوم ال. محتواه

ريق الوطني  من قبل الفةطنيوالورشة العمل ويتم تنظيم . ة موسعةوطنيضها ومناقشتها قي ورشة عمل  بغية عرالمركزة
 التجارية، والقوانيناد والتنمية قتصنية باالع شخصية من الدولة تمثل مختلف الجهات الم )40(بحيث يضم حوالي أربعين 

ويكون الهدف من المؤتمر الحصول على المزيد من االراء والتعليقات .  من القطاع العام أو القطاع الخاصسواء كانت
 الذي يتوقع أن والمالحظات على التقرير، اضافةً الى أن هذا المؤتمر سيكون وسيلة لالعالن عن موضوع التقرير وأهميته

   .ضية علمية لتعزيز العمل على تطوير واقع القوانين التجارية في الدولة المعنيةيشكل أر
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 جمع المعلومات البحث و: 1الخطوة 

على أن تستمر أو فور تسلم هذا الدليل  2008أغسطس /جمع المعلومات في بداية شهر آبو  البحث عمليةمن المهم أن تبدأ
  .روع بهدف تحديث المعلومات التي تم جمعها وإضافة معلومات جديدةفيذ المشطيلة مدة تن

 الغاية أو الهدف من جمع المعلومات؟ما هي  •

تكوين فكرة  ب التي يتم تحصيلهاوليةاألتسمح النتائج ان جمع المعلومات هي الخطوة االهم في صياغة التقرير، بحيث 
 كما وتشكل المصدر االساس ة،دولالاالقتصادي في /ر التشريعيواضحة ومركزة لدى الفريق الوطني حول االطا

هذا باالضافة الى أن المعلومات التي يقوم بتجميعها . لتغذية التقرير وامداده بالمعلومات والبيانات الدقيقة والموثقة
المعمقة حول راسة  كالد باقي المخرجات المتوقعة من المشروعإعداد قد تستخدم في  لغاية هذا التقريرالفريق الوطني

 أهمية البحث الجيد والممنهج وهذا ما يؤكّد على.  أو حتى وثائق ورش العمل الخاص بكل دولةع المحددوضومال
  .والموثق
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نشير هنا الى أن كافة المعلومات التي سيتم جمعها سيتم اإلستفادة منها ونشرها على الموقع االلكتروني للمركز 

انين والتنظيمات وغيرها من المراجع التي تفيد القانونيين والمستثمرين ورجال األعمال العربي بشكل ملف يضم القو

  .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  المعلومات التي يجب أن تجمع؟ •

  :تشمل األولتقرير  الالنجازان المعلومات التي يجب على الفريق الوطني أن يجمعها تمهيداً 

 وحتى  الوزارية واالدارية والتنفيذية والقرارات)اللوائح التنفيذية( والمراسيم  كالقوانينرسميةالنصوص ال .1
 .التقارير الرسمية الصادرة عن جهات حكومية وادارية

، مراكز هيئات دولية، منظمات غير حكوميةجامعات، خبراء،   الصادرة عنالتقاريرالكتب والدراسات و .2
 كشبكة المصادر اإللكترونية، سواء كانت من كات االحصاءفعاليات اقتصادية وشر، نأبحاث، نقابة محامي

 . أو من مصادر ورقيةاألنترنت وقواعد المعلومات

نشير هنا الى انه من المفيد االطالع على قاعدة التشريعات والتنظيمات العربية التي أنشأها المركز العربي لتطوير  

: ين في الدول العربية، وذلك عبر الموقع االلكترونيهة وتحتوي على كافة النصوص والقواناحكم القانون والنز
www.arabruleoflaw.org 

  ؟ للمركز العربيوارسالها  المعلوماتكيف يتم جمع •

يجب اإلحتفاظ ببيانات كافية حول نوع ومصدر المعلومات التي يتم جمعها وذلك ألهداف جمع المعلومات، عملية أثناء 
لذلك، يجب أن يتم وضع الئحة . لملكية الفكرية ويشكّل أرشيف هذا العمل المهم يحفظ حقوق ابماالتوضيب والتوثيق 

  .ورقيةالمراجع إضافة الى ال) digital(نسخ الكترونية أن يتم حفظها ككاملة بكل المراجع التي يتم إيجادها، و

الى المركز العربي في ) اًااللكترونية والمنسوخة الكتروني( المراجع يتوقع أن يتم ارسال هذه الالئحة وصور عن كل
  . ععلى أقراص مدمجة بواسطة البريد السري بواسطة البريد االلكتروني أو )مرة عند نهاية كل شهر (بيروت تباعا

  .اشارة بيبليوغرافية الى مصادر المعلوماتمن المتوقع ان يتضمن التقرير في متنه ونهايته 

  ؟عملية توثيق البحث وجمع المعلومات تمتكيف  •

  المذكورخالل الشهر تجميعها من المتوقع أن يقوم الفريق الوطني بارسال كافة المراجع التي تمانتهاء كل شهر، مع 
 الى  البحثي المبسطينقسم هذا التقرير.  يبرز نتائج هذه البحوثتقرير بحثي مبسطالى  باالضافةالى المركز العربي 

عها يجمتدر الوثائق التي تم اوصف لمص) 1(نية، يليها ثالثة أقسام ومدته الزم ومن قام به مقدمة تشرح هدف البحث
تحليل لجودة الوثائق التي تم ) 3(وصف مقتضب لمحتوى الوثائق التي تم جمعها، و) 2( الحصول عليها، وطرقو
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ركز العربي الذي قام بوضعه الم 1م  رقنموذجال مرفق ربطاً( .جمعها وتبيان المراجع المفضلة لدعم كتابة التقرير

  .)للتقرير البحثي

  

   فرديةالمقابالت ال: 2 الخطوة

أثناء عملية جمع المعلومات، وقبل إنجاز المسودة األولى من التقرير، يجب على الكاتب البدء بإشراك شخصيات بارزة في 
ريف بالتقرير والمشروع  المقابالت الفردية التي تساعد على التع إجراء جولة منمن خاللويتم ذلك . عملية وضع التقرير

 من خالل االستئناس باالفكار وتوطيد عالقة تعاونية مع هذه الشخصيات البارزة، إضافة الى الفائدة العلمية المرتجاة منها
 وقد تستمر حتى وضع 2008أغسطس /تبدأ هذه الجولة في بداية شهر آبو .ارك لجهة حاجيات البلد التشريعيةوتوسيع المد
  . ، وذلك بحسب ما يرتأيه الكاتب الوطني2008أكتوبر /تقرير وذلك في نهاية شهر تشرين االولية من الالمسودة الثان

 : وهدفها والغاية منهامفهوم المقابالت الفردية •

 إلغناء أي عمل كتابي خصوصا اذا ما كان يطمح  مهمةةوسيل) Individual Interviews" (المقابالت الفردية"تعتبر 
 الخبرة للوصول الى أفضل النتائج أصحاباستمزاج آراء الى جية علمية ذات مستوى فنّي عال والى اعتماد منه

 الوطني من جهة الكاتبالمقابالت الفردية هي لقاء علمي يجري تنظيمه بين و. وأكثرها قربا الى الموضوعية
، الدولةحقلين العام والخاص في الوذات نشاط متميز في  خلفيات اقتصادية وقانونية واجتماعية  ذات بارزةاتوشخصي
 وزير أو مسؤول حكومي  خبير أوقد تكون هذه الشخصية.  للعمل الكتابي مفيداً مرجعاً هذه المقابالتتعتبربحيث 

وعادة ما يتم اللجوء للمقابلة الفردية عندما يكون . رسمي رفيع المستوى، أو شخصية اجتماعية هامة أو غيرها
ه من مستوى سياسي أو علمي معين بحيث يكون اإلجتماع معه وجها لوجه أنفع وأجدى، الشخص المطلوب اللقاء مع

  .أو عندما يكون هناك اعتبارات سياسية واجتماعية يقررها الكاتب الوطني نفسه وتفرض أن يكون اللقاء فرديا

ال عليها بوسائل البحث تكون إما استكمال جمع معلومات معينة لم يتم اإلستحصالمقابالت الفردية  الغاية من ان
 ينوي الكاتب التطرق لها، وإما طرح إشكاليات  وأخذ أفكار آراء معينة حول مسائل موضوعيةتطالعالعادي، وإما اس

. الوطني على بدء أعمال الكتابة بصورة أفضل وأنجعفريق وهي كلّها أمور تساعد ال. معينة ذات صلة بالعمل الكتابي
وع الت الفردية تساهم في تعريف الشخصيات البارزة واصحاب القرار على المشروبشتى االحوال، فان المقاب

  .واشراكهم في محاوره ونشاطاته

 نقاش مركّزة كما جلساتالمقابلة الفردية للكاتب الوطني لقاء شخص قد يصعب لقاؤه في الظروف العادية أو في تتيح 
  .لمعرفة التي يريد الوصول اليهاز أسئلته ويعزز اتتيح له توسيع اإلفادة من الوقت مع هذا الشخص بحيث يركّ
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  : المقابالت الفردية تنفيذليةآ •

أي النتيجة التي عند تقرير وجوب تنظيم  مقابلة فردية  ال بد من تحديد الهدف بصورة واضحة :تحديد الهدف .1
 .للخروج بها من هذا النشاطسيسعى الكاتب 

 .يتم اختيار الشخص أو االشخاص المنوي مقابلتهم، د المحد بناء على الهدف:إختيار المشاركين .2

 يتم ذلك من خالل إعداد رسالة واضحة تتضمن وصفا سريعا للمشروع والغاية من اللقاء :إلتصال بالمشاركينا .3
ويفضل أن يتم إرفاق . لإلعدادئلة المركّزة إلتاحة المجال أمام الشخصية باإلضافة الى مجموعة مقتضبة من األس

ة بوثائق عن المشروع أو وثائق أخرى تخدم الهدف من اللقاء على أن يتم مراعاة التبسيط والتركيز في الرسال
ضا إلتاحة الوقت أمام ، وذلك أيين إرسال الدعوة وبين عقد اللقاءويفضل إتاحة أسبوعين ب. تقديم المعلومات

عوة بمكالمة هاتفية خصوصاً في االحوال التي  وقد يكون من المفيد الحاق رسالة الد.المشاركين للتحضير للمقابلة
 .يكون أحد أعضاء الفريق الوطني على معرفة بالشخص المنوي عقد المقابلة معه

مختصر محضر   فياالقتراحات الواردة فيها/الفكارا ومقابلة يجب أن يتم توثيق ال: المقابلة الفرديةوضع محضر .4
  )2 رقم مرفق ربطاً النموذج(ي قام بوضعه المركز العربوذلك وفق نموذج معين 

  

  اإلقتصاديةوضع الورقة الخلفية: 3الخطوة 

 أو أشخاص قد يكلفهم  الوطني من قبل المستشارتطويرهاتم الوطني على ورقة خلفية اقتصادية ي التقرير  صياغةعتمدت
سياسة اإلقتصادية الحالية تقديم معلومات حول الوضع اإلقتصادي في الدولة وال  وتتولى،لهذه الغاية الوطني الكاتب

بالنظر الى دورها في تحقيق النمو التجارية باإلضافة الى أي معلومات أخرى تساعد الكاتب الوطني على تقييم القوانين 
  .وتشجيع اإلستثمار

 ما هي الغاية أو الفائدة من هذه الورقة؟ •

ى مجال االعمال ويفترض أن تتضمن شخصية علمية ومعروفة تنتمي الان الورقة الخلفية تتم كتابتها من قبل 
. طابع اقتصادي تنموي عن وضع البلد يتحليل معمق ذالى جانب )  بياناتاحصاءات،( معلومات ومعطيات واقعية

وهذه الورقة بما تتضمنه تخدم الكاتب الوطني اذ بامكانه ان يبني عليها ويستخدمها عند تحليله للتشريعات 
  )3النموذج رقم (اً االطار العام لمحتويات وتصميم الورقة الخلفية مرفق ربط .والتنظيمات القانونية

من المفيد االشارة الى ان بامكان الكاتب الوطني التصرف بالورقة الخلفية كما يشاء بحيث يقتطع منها أو يعدل فيها 

تعانة بهذه الورقة، علما أو يستخدم أقسام محددة منها وفقاً لما يحتاجه في التقرير، على أن يشير في تقريره الى االس

  .بأنّه ال يتوقّع من الورقة الخلفية أن تتعدى الخمسة عشر صفحة
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    للتقريركتابة المسودة األولى: 4الخطوة 

 وبناء على )حتى تاريخه(من المقابالت الفردية النتائج التي خرج منها الكاتب من  جمع المعلومات وعملية من انطالقا
أغسطس / آب27 انطالقاً منذلك  يبدأ  أنمن المفضلو  المسودة األولى للتقريركتابةأعمال الكاتب ، يبدأ الورقة الخلفية

وضع المسودة أن ينهي  الكاتب الوطني  منويتوقّع.  من هذا الدليلالهيكلية المقترحة في الجزء الثاني وذلك وفق 2008
  . بواسطة البريد اإللكترونيبي في بيروتيرسلها الى المركز العرأن  و2008سبتمبر / أيلول25األولى في 

 : مضمون التقرير •

الورقة ) 2(التقرير البحثي ونتائج أعمال جمع المعلومات، و) 1( من للمسودة األولى الكاتب الوطني في صياغته يستفيد
و أكثر بناء على  والتي يقوم بإعدادها مستشار أ– بحال وجودها –واألوراق الخلفية األخرى ) 3(الخلفية اإلقتصادية، و

طلب الكاتب الوطني بهدف إغناء العمل الكتابي وتتركّز عادة حول مواضيع محددة وتكون مقتضبة في حجمها 
تعليقات ) 5( و والدولييناالستشارات التي يقدمها المستشار أو المستشارين الوطنيين) 4(ومركّزة في مضمونها، و

  .نتائج المقابالت الفردية) 6(عة عمل الكاتب الوطني، والمركز العربي التي يقوم بها في إطار متاب

 :شكل التقرير •

  : القواعد الشكلية التاليةتتم صياغة التقرير بما يراعي من المفضل أن

 ).دون غالف التقرير وملحقاته( صفحة 40 و30تتراوح عدد صفحات التقرير بين : عدد الصفحات .1

 ).Simplified Arabic(نوع الخط الذي يستخدم لطباعة التقرير  .2

 ).13(حجم الخط الذي يستخدم لطباعة التقرير  .3

ى أنّه اقتباس مباشر من يجب وضع أي اقتباس مباشر ضمن قوسين وإظهاره بما ال يقبل الشك عل: اإلقتباس .4
 .مصدر آخر وذلك لتفادي أي لغط أو التباس قد يؤدي الى خرق لقوانين الملكية الفكرية

مراجع التي سيتم إستخدامها أثناء صياغة التقرير لتسهيل ذكرها عند اإلستعانة يجب ترقيم جميع ال: المراجع .5
يراجع نموذج (بها في متن التقرير وذلك من خالل ذكر رقم المرجع دون كافة المعلومات الخاصة بالمرجع 

  ) حول توثيق المراجع4رقم 

تم اإلستعانة بها في هوامش التقرير وذلك  كل ما يتم اقتباسه وكافة المراجع التي يوضعيجب أن يتم : توثيقال .6
 .باإلشارة الى رقم المرجع والصفحة التي وردت فيها المعلومة
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 جلسة نقاش مركّزة : 5 الخطوة

بحيث  2008أكتوبر / تشرين األول13 و8 الوطني أن ينظّم جلسة نقاش مركّزة في الفترة الممتدة بين  الكاتبيجب على
 براء وممثّلي الجهات الوطنية المعنية بوضع التقرير الوطني اليها بغية اإلستفادة من مالحظاتهميتم دعوة مجموعة من الخ

ق الوطني أن ينظّم جلسات إضافية حسب ي ويمكن للفر.وتعليقاتهم لتنقيح المسودة األولى وإخراج المسودة الثانية من التقرير
  .الحاجة

  :وغايتها ات النقاش المركّزةجلس مفهوم •

 إلغناء أي عمل كتابي خصوصا اذا ما كان يطمح ة مهمةوسيل) Focus Groups" (ات النقاش المركّزةجلس"ر  تعتب
 الخبرة للوصول الى أفضل النتائج وأكثرها ذويالى اعتماد منهجية علمية ذات مستوى فنّي عال ومن استمزاج آراء 

 الوطني ومجموعة من فريقسع يجري تنظيمه بين الهي لقاء علمي مو  النقاش المركّزةجلساتو. قربا الى الموضوعية
  .الخبراء البارزين الذين يعتبرون مصدرا مهما للمعلومات واألفكار التي تغني العمل الكتابي

إما استكمال جمع معلومات معينة لم يتم اإلستحصال عليها بوسائل البحث  فتكونات النقاش المركزة جلس الغاية من أما
بيان آراء معينة حول مسائل موضوعية ينوي الكاتب التطرق لها، وإما طرح إشكاليات معينة ذات العادي، وإما است

وبشتى .  الوطني على بدء أعمال الكتابة بصورة أفضل وأنجعالفريقوهي كلّها أمور تساعد . صلة بالعمل الكتابي
النقاش المركزة تساهم في تعريف الخبراء والجهات المعنية على المشروع واشراكهم في االحوال، فان جلسات 

  .محاوره ونشاطاته

أنها تشحذ ذهن المشاركين وتحفّز النقاش بصورة تتيح مقارنة لمية مهمة بالنظر الى فائدة عة النقاش المركّز جلسول
  .خروج بنتائج مميزة بغناها العلمي وعمقها التحليليومعالجة الكثير من المواضيع واإلشكاليات وبالتالي تتيح ال

 االستحصال على أكبر قدر من ات النقاش غايات متشابهة تتقاطع لناحيةجلساذن، يتبين أن للمقابالت الفردية ول
رغم ،  من جهة أخرى وتبادل المعرفة والخبراتوتحديث وتثبيت المعلومات الموجودة المعلومات االضافية من جهة

  .األطرالوسائل وف إختال

 :ت النقاش المركزةجلسااّلية  •

 ال بد من تحديد الهدف بصورة واضحة عند تقرير وجوب تنظيم جلسات نقاش، أي النتيجة التي :تحديد الهدف .1
 .سيسعى الكاتب للخروج بها من هذا النشاط

 جلسةعوتهم للمشاركة في  بناء على تحديد الهدف، يتم اختيار الشخص أو االشخاص المنوي د:إختيار المشاركين .2
 .النقاش

 للمشروع والغاية من اللقاء  سريعاً يتم ذلك من خالل إعداد رسالة واضحة تتضمن وصفاً:اإلتصال بالمشاركين .3
لتحضير الجيد للنقاش وصوالً باإلضافة الى مجموعة مقتضبة من األسئلة المركّزة إلتاحة المجال أمام المدعوين ل
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ل أن يتم إرفاق الرسالة بوثائق عن المشروع أو وثائق أخرى تخدم الهدف من اللقاء على أن  يفض.ءةبناالى نتائج 
ويفضل إتاحة أسبوعين بين إرسال الدعوة وبين عقد اللقاء، . يتم مراعاة التبسيط والتركيز في تقديم المعلومات

الة الدعوة بمكالمة هاتفية خصوصاً في وقد يكون من المفيد الحاق رس. هوذلك إلتاحة الوقت أمام المشاركين إلعداد
 .المدعو أحد أعضاء الفريق الوطني على معرفة بالشخص  فيهااالحوال التي يكون

 قام بوضعه  يجب أن يتم توثيق النقاش وخالصاته في محضر مختصر وذلك وفق نموذج معين:وضع محضر .4
  )5مرفق ربطاً النموذج رقم ( المركز العربي

 البدء بالتحضير لها قبل حوالي ثالثة أسابيع من يجبالمركّزة وتوسيع إمكانية اإلفادة منها، إلنجاح جلسة النقاش 

وممثّلين ) محامين، قضاة، أساتذة قانون الخ(انعقادها عبر دعوة ممثّلين عن الجهات الرسمية المعنية ورجال القانون 

  .ركين القيام بهاشمطلوب من الالمما  الجلسة وهدفويتم التوضيح في الدعوة عن . عن القطاع الخاص

  

  كتابة المسودة الثانية: 6الخطوة 

 النقاش جلسةها الكاتب من المقابالت الفردية، وبناء على خالصات بإنطالقا من أعمال جمع المعلومات والنتائج التي خرج 
 من هذا الدليل ني الثاقسم المقترحة في ال وذلك وفق الهيكلية للتقرير تطوير المسودة الثانيةالكاتب بالعمل على ، يبدأالمركّزة

وتعتمد في صياغة  .2008أكتوبر / تشرين األول25على أن يرسلها الى المركز العربي في بيروت في تاريخ ال يتعدى 
 تجدر .)4أنظر الخطوة (المسودة الثانية للتقرير المنهجية المعتمدة في المسودة االولى سواء لناحية الشكل أو المضمون 

  . يجب تقديم هذه المسودة في ورشة العمل الوطنية وضرورة تنقيحها وفق نتائج وخالصات الورشةإلشارة إلى أنها
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  تههيكليتصميم التقرير و: اًنيثا

حول الوطنية ير  التقارنجازللمساعدة في إوضعه الذي تم  الدليل االسترشادي يشكّل جزءا ال يتجزأ من هذاهذا التصميم إن 
من عناصر إنجاح هذا  عنصر أساسي هوواإللتزام بهذا التصميم .  دول المشروع األربعة التجاري فيواقع القانون

  .ثم دمجها في إطار تقرير إقليمي مقارن مناقشة التقارير وتقييمها فيما بعد ومن وذلك كونه يسهلالمجهود العلمي الهام 

  : األقسام التاليةهيكليةتضمن الت

I.  ملخّص تنفيذي) (Executive Summary 

 وما توصل اليه من نقاط ومعلومات أساسيةوما يتضمنه من  لموضوع التقريريحتوي هذا القسم على ملخص مكثف 
  .خالصات

 

II.  فهرس بالمحتويات)Table of Contents( 

  .ا الموازية لهأرقام الصفحات مع اشارة الى  التقرير متن المدرجة فيعناوين ومضمون المقاطع يبرز هذا الفهرس

 

III.  توطئة)Preface ( 

) 6الرجاء اعتماد النبذة المرفقة ربطاً نموذج رقم ( الذي تم اعداده ضمنه تعريف بهدف التقرير وبالسياق هذا القسمشمل ي

واالشخاص الذين ) عملية البحث، المقابالت الفردية وجلسات النقاش( للمراحل التي قطعتها صياغة التقريرشرح يكما 

 أثناء إعداد التقارير الجهات التي تم استشارتها وإشراكها، باالضافة الى )الكاتب، المستشار، المساعد( ساهموا في اعداده
للمشاكل التي واجهها وتشرح التوطئة ). خاص وغرف التجارة والصناعةخبراء من الجهات الحكومية وهيئات القطاع ال(

 الوصول الى المعلومات، عدم وجود مصدر جامع للقوانين صعوبة( أثناء انجاز التقرير وجدتما  إذا – الفريق الوطني
  ...).والنصوص الرسمية، ضعف تجاوب المؤسسات الرسمية، الخ
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IV. مضمون التقريرتصميم ) (Outline of Content 

  للدولةالسياسية-االجتماعية-فية االقتصاديةلالخ .1

وقع الجغرافي والعالقات مع دول الجوار ومع الم( في الدولة للواقع الجغرافي والسياسيتشمل هذه الفقرة عرض 
 أهم المشاكل التي تواجه البالد ، الحريات،مشاركة المواطنين في صنع القرارالمجتمع الدولي، طبيعة النظام السياسي، 

ي، التوزيع العمرعدد السكان و( في الدولة النظام اإلجتماعي والديموغرافي والمعطيات االقتصاديةكما تتناول . .)الخ
 هذا ).الناتج القومي االجمالي والدخل القومي االجمالي للفرد  الدخل،ئاتفالمذهبى والعرقي، توزيع /التنوع الديني
اقتصاد حر أم موجه، تدخل الدولة في (في الدولة  للسياسة اإلقتصادية وأسس المالية العامةعرض عام باالضافة الى 

 الخصخصة، سياسة إمكانية، -ت، المصرفيالمعلوماتية، االتصاال -االقتصاد، القطاعات التقليدية والمتطورة 
 في لنظام القانوني والبيئة القضائيةاوتشرح هذه الفقرة أيضاً  ..)الضرائب والرسوم، الفائدة ومعدل التضخم، الخ

 السلطة القضائية، السمة االساسية للنظام القانوني، الثبات التشريعي، طبيعة ومكونات النظام القضائي، استقالل(الدولة 
  .)الخ درجات المحاكمة، سرعة وفعالية االجراءات القضائية،

 

 )، عرض وتقويم المختلفة والمتنوعة بالشكل والمضمونالتشريعات التجارية(عمال تجارة واألالبيئة القانونية لل .2

اد واالعمال في الدولة  واالقتص المتعلق بالتجارةاستعراض لسمات الواقع القانوني والتشريعيالفقرة تشمل هذه 
 اسيم الفي حياة الدولة و مع االشارة الى أبرز المحطات التشريعية 1)لقوانين التجارية الرئيسية والقوانين ذات الصلةا(

 باالضافة الى وضع الدولة بالنسبة  شهدت اصدار تشريعات أساسية،التي شهدت تعديالت كبيرة ومهمة أوتلك 
تحليل للقوانين  الفقرة كما تتضمن. ثنائية والمتعددة األطراف المتعلقة بالتجارة واالعماللالنضمام الى اإلتفاقيات ال

  . لالستثماراتمؤلق مناخ خ في الدولة وتقويم دورها في تحفيز االعمال وتجاريةال

ونية هل هناك نصوص قان( نقاط القوة والضعف في هذه التشريعاتان عملية التحليل والتقويم تتطلب الوقوف عند 
رتبطة بها؟، هل هناك نصوص تشجع انشاء الشركات غير العائلية متسهل اجراءات تأسيس الشركات والكلفة ال

وتتعرض لوسائل االدارة والمحاسبة وحماية االقليات فيها؟ هل أن نظام اثبات المعامالت التجارية معقد؟ هل هناك 
أن حماية الملكية الفكرية كافية كما هو منصوص عنها في قوانين تشجع على االحتكار وتضع قيود على المنافسة؟ هل 

ن طرفاً فيها؟ هل أن قوانين العمل والتشريعات؟ هل يوجد وسائل بديلة لحل النزاعات كالتحكيم وهل يحق للدولة أن تك
يز البيئة تعز على) القوة والثغرات(الواقع التشريعي  الثاريلي ذلك، دراسة تقييمية .) الخ متعسفة تجاه رب العمل؟

باالضافة الى شريعية لالستثمارالت وائقللحوافز أو الع من خالل التعرض لألعمال االستثماراتية وخلق مناخ مؤات ،
المواد  أو انطالقاً من كل هذا، تنتهي هذه الفقرة باستعراض للنصوص.  التي تحميهالضمانات الموضوعية واالجرائية

                                                 
 وا(NA<O)، 5.ا/FD ا(+IL*M@ وA*+J@ ا(+GEH7I، 5.ا/FD ا(+DBE@ ا(A<BC@، 5*/.ن ا(?0.د، 5*/.ن ا(=>آ*ت، 5*/.ن ا6789+*ر، 5*/.ن ا(+4*رف، ا(0*/.ن ا(+*()1

 @Aر*P7)ت ا*QاRM)ا TّJ TU*8و ،@Aر*P7)وا @D/V+)اءات ا<X9ا)@D+8<)ا <DZو @D+8<)ا(@[ر.N)ا ،FD\]7)ا(0*/.ن ا9داري، ا ،@_DN)ا(0*/.ن ا(?0*ري، 5*/.ن ا ،  
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المواد القانونية من ضمن القوانين التجارية الحالية باالضافة الى النصوص أو  التي يجب أن تلغى أو تعدل القانونية

 .التي يجب أن تضاف على القوانين التجارية الموجودة

 

 .ية التي تنفذ في الدولة بهدف تعزيز القوانين التجارية ودعم مناخ االستثمارحأبرز االنشطة والبرامج االصال .3

الجهات  التي تنفذ في دولة، وذلك عبر تحديد برامج واألنشطة االصالحيةلم لالفقرة استعراض وتقوييتم في هذه 

ورشات العمل من أبرز االمثلة على هذه األنشطة، .  حتى تاريخهتم تحقيقها التيالنتائج و،  المتوخاةهدافواال نفذةالم

لقوانين واقتراح تعديالت عليها، لدراسة ا اللجان المنشأة لتعزيز القدرة حول القانون التجاري، والدورات التدريبية
  .وغيرها

 

 الخاتمة .4

 التحديات التي تعيق عملية االصالح التشريعيلما تم استعراضه في خالل التقرير مع شرح  خالصةتشمل هذه الفقرة 
 من أجل تحقيق هذا االصالح وتعزيز بيئة والتوصيات أو خريطة الطريق المقترحةفي مجال القانون التجاري 

 المفترض معالجته في الدراسة المعمقة تقديم مدخل الى الموضوع المحددمن المهم أن يتم في هذه الفقرة . االستثمار
قانون االستثمار والقطاع العقاري في االمارات، قانون المنافسة في تونس، الملكية الفكرية في (التي تلي هذا التقرير 

 )لبنان، وتنفيذ العقود في اليمن

 

V.  المالحق)Annexes( 

مفيدة لموضوع التقرير ومفسرة  معلومات توضيحية اضافيةق التقرير ببعض الملحقات التي تتضمن من المهم ان يرفَ
   :ان هذه الملحقات هي التالية. لمعلوماته

  معجم األلفاظ .1

  لقوانين واألنظمة اإلقتصاديةجردة با .2

  )statistics and empirical data( ميدانيةالوالبيانات جداول باإلحصائيات  .3

 ،الئحة بالشركاء واألطراف المعنيين في الدولة .4

  ألوراق الخلفيةا .5

  والمقابالت الفرديةجلسات النقاش المركزةمحاضر اجتماعات  .6
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   الدليلحقمال: ثالثاً

  

  تقرير بحثينموذج  .1

  المقابالت الفرديةمحضر نموذج  .2

  محتوى وتصميم الورقة الخلفيةنموذج  .3

  توثيق المراجعنموذج .4

  اش المركزةجلسات النقمحضر  نموذج .5

  نبذة حول سياق وهدف التقرير .6
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  )1 ر23 01/ذج (+*)() '&%$
  

 

 )المنهجية المتبعة الجرائه / الغاية منه/ هدف البحث  (:المقدمة

  

  :در الوثائق التي تم جمعها وكيفية الحصول عليهاا لمصعرض :القسم األول
  

  :لكترونيةالمصادر اال
  

 :ةالمصادر الرئيسي

  
 

  )والنقاط األساسية المطروحة ما هي المواضيع التي تعالجها (هاجمعوصف مقتضب لمحتوى الوثائق التي تم  :القسم الثاني

  

  

 قدمت هذه البحوثهل  ( وتبيان المراجع المفضلة لدعم كتابة التقرير،التي تم جمعهاللنتائج المحصلة وتحليل : القسم الثالث
 ) وكيف يمكن االستفادة منها في التقريرةمعلومات جديد

    :االسم

    :تاريخ التقرير

    :تاريخ إرساله
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  )012/ذح ر23 (  المقابالت الفرديةمحضر

  

  

  )تحديد الهدفتعريف بالشخصية، أسباب اختيارها،  (:المقدمة

  

  : واالسئلة التي طرحتلنقاط المثارةا

  

  :خالصاتال

    :االسم

    :الشخصية المقابلة

    :مقابلةتاريخ ال

    :مكان المقابلة

    :تاريخ إرسال التقرير
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  )3نموذج رقم (حول الوضع والسياسة اإلقتصادية في الدولة الورقة الخلفية 

  

 : والماليةالبيئة االقتصادية .1

ميزان المدفوعات، مستوى االستثمار  التوزيع العمري للسكان، فئة الدخل، : االقتصاديةةالبيانات العام •
 .ارنات مع غيرها من البلدان المحيطة بها ، عضويتها في المنظمات الدوليةواالستهالك، مق

 الناتج القومي االجمالي والدخل القومي االجمالي للفرد ، معدل التضخم،: النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية  •
 .ة وتوافر االئتماندائسعر الف

 ،ة المضافةضريبة القيم(ى الضرائب مستو وضع النقدي،الميزانيه واالنفاق العام، ال:  اإلجرائيةسياسات الدولة •
احتياطى و ، مستحقّة، والديون ال مجموع الدين العام:ضريبة الدخل ، ضريبة الشركات ، المؤشرات المالية 

 ).تفاصيل الجهات المانحه الرئيسيةمع (  الممنوحةالمساعداتو، النقد االجنبى

قطاعات االتصاالت، المعلوماتية، ( والمتطورة اعات االقتصادية الرئيسيةالقطالبنية التحتية في الدولة و  عنلمحة •
 ...)الصناعة والزراعة، القطاع المصرفي

 العالقات الدولة التجارية، أنواع العقود التجارية ودور الدولة، امكانية الخصخصة وافاقها  •

  العاممناخ االستثمار .2

وااليرادات ،  اجراءات الحصول على االئتمان: التجارية والوقت من االعمالالتكلفةمن حيث  -مناخ العمل  •
 ، نوعية البنية األساسية والمؤسسات الشركاتإلغالقضريبة الشركات المحلية واالجنبية ، االجراءات والوقت و
ضمانات وحوافز االستثمار والمساهمات في الضمان  ،) الطرق والموانئ واالتصاالت السلكيه والالسلكيه(

، قوانين الجمركية الرسوم ،ة، تكلفة شراء وتأجير المباني السكنيوالمحروقاتتكلفة الوقود  ، المياه،االجتماعي 
الرعايه الصحية والرقابة على االسعار ، التعامل مع التراخيص،  نقل رؤوس االموال، قوانين مكافحة االحتكار،

  ...مستوى التعليم ، توزيع الدخل

  قطاعات االقتصاد،منتج، تكاليف اليد العاملةللوزيع الدخل وااليرادات التقديريه  ت-العمال التجارية المحتملة ا •
االصالحات والفرص المتوقعة في المدى القصير غير النامية، القطاعات العاملة الصالحة للخصخصة، 

  .والمتوسط



 18 

 : اقتصاديةالواقع القانوني القضائي، مقاربة .3

  )تحديداً انفاذ األحكام(، الوقت والكلفة ريةاالجراءات المدنية والتجاسرعة وفعالية  •

  ، امكانية لجوء الدولة الى التحكيم، االنضمام الى معاهدات التحكيم الدوليةلنزاعاتحل االوسائل البديلة ل •

   الفسادمدى انتشاراستقالل القضاء و •

  سرعة وشفافية المحاكمات  •

 واالصالحاالقتصادية التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة  .4

 )حسب القطاع(االولويات الرئيسية للعمل  •

 )االجتماعية واالقتصادية( المقترحة اتالصالحا •

  المراجع المستخدمة والمفيدة ئحة بابرزال .5

  الئحة بالهيئات والنمظمات االقتصادية والمالية واالستثماراتية الوطنية المعنية بالمشروع .6
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  )4نموذج رقم (توثيق المراجع 
  

  :النصوص الرسمية

  وانينق

  (...) سنة صدوره، منشور في  رقمه،اسم القانون،
  

  مراسيم

  (...) سنة صدوره، منشور في رقمه،اسم المرسوم، 
  

  قرارات ولوائح تنظيمية

  (...)في ) ة(، منشور)ها( سنة صدوره،)ها( رقمهالالئحة التنظيمية،/اسم القرار
  
  

  المعاهدات

   اقليمية

  اسم المعاهدة، تاريخها
  

  دولية

  لمعاهدة، تاريخهااسم ا
  

  الكتب
 

سنة اإلصدار دار النشر،  اسم،، اسم المدينة، اسم الدولة" الكتابعنوان"، كاتباسم ال  
": مثال  

، "اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق اإلنسان"محمود شريف بسيوني و عبد العظيم وزير، 
  .1991بيروت، لبنان، دار العلم للماليين، 
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  التقارير

سنة ال  الناشر،،كاتب التقرير،  التقريرعنوان  
": مثال  

  .2005، برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، "2004تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام "
  

 الدراسات

سنة ال  الناشر،، اسم الكاتب ، الدراسةعنوان  
": مثال  

  .2004، عبداهللا خليل، برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي، "ابة العامة في حماية حقوق اإلنسان وحرياتهدور الني"
  

  المقاالت

  ، العدد، الصفحةسنةال  المدينة،شر،ا، النالمجلة، "المقال عنوان"، اسم الكاتب
": مثال  

ة العدل، نقابة المحامين، ، مجل"جزائية الجديدقواعد وأصول مالحقة القضاة في قانون أصول المحاكمات ال"دريد بشراوي، 
  ...، صفحة .و.، العددان ، تاريخ االصدار بيروت

  

  قع االلكترونيةالموا

  
، عنوان الموقع، لمحة مقتضبة عن محتوى ...)مؤسسة عامة، وزارة، منظمة، شخص طبيعي،الخ(اسم صاحب الموقع 

  .الموقع
  ةالمنظمة العالمية للملكية الفكري: مثال

 www.wipo.org  
 على معلومات قيمة تتعلّق )مركزها جنيف، سويسرا( بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية يحتوي هذا الموقع الخاص:  لمحة

 دولة ���يشتمل الموقع على مجموعة كاملة لقوانين الملكية الفكرية في . بحماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي
هذا الموقع هو ذو أهمية كبيرة لكل باحث في مجال قوانين ونظم الملكية الفكرية . في هذا المجالولية وعلى المعاهدات الد

  .بشقّيها، الملكية األدبية والملكية الصناعية
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 )015/ذح ر23 ( محضر جلسات النقاش المركزة

 

 

  )تحديد الهدف (:المقدمة

  

  )األسماء والهوية العلمية وأسباب االختيار: (الحضور

  

  )االسئلة المطروحة ومواضيع النقاش (:النقاط المثارة

  

  )ص االقتراحات المقدمة مع عرض لكل اقتراح على حدةخمل (:الخالصات

    :االسم

    :جلسةتاريخ ال

    :مكان الجلسة

    :تاريخ إرسال التقرير
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  )6نموذج رقم  (سياق وهدف التقرير

الذي يقوم بتنفيذه " تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا"هذا التقرير في إطار مشروع يأتي 
وذلك ) MEPI(بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق األوسطية ) ACRLI( المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

 .في كل من اإلمارات، تونس، لبنان واليمن

 الشرق منطقة في التجاري القانون وإصالح تعزيز إلى على فترة سنتين، الذي يمتد ،المشروع يهدف عامة، بصورة
 نمو إلى القصير المدى على تفضي التجارية لألعمال مالئمة قانونية بيئة وتشجيع دعم بغية أفريقيا وشمال األوسط

 فهم على القدرة سينتح ان النتائج المتوقعة من المشروع هي .المشروعب المعنية الدول في معينة قطاعات في اقتصادي
 وتفعيل زيادة وأفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المحلية والقانونية التجارية األنظمة في وتعقيداته التجاري القانون
 .التجاري القانون سياسات وضع في الخاص القطاع مشاركة

 واضعي مع وعملية فعلية بصورة إشراكهم إلى ويسعى األعمال ورجال المحامين األول المقام في المشروع يستهدف
 تعزيز أجل من األقران طريق عن تعلّم عملية وضمن ملموسة نتائج تحقيق إلى يؤدي حوار خالل من التجارية السياسة

 المستوى على الشركاء من شبكة علىيعتمد  المشروع فان ،لذلك .المعنية البلدان في التجارية لألعمال القانونية البيئة
 ةنقابو رئيسي حكومي شريك ك)الرجاء وضع العبارة المناسبة(  وزارةتضم )لرجاء وضع العبارة المناسبةا(  فيالوطني

 .المهنية الجمعيات من وغيرها التجارة غرف والمحامين

 وممثلين ودوليين إقليميين مستشارين يضم دولي استشاري فريق المشروع يدعم الوطني المستوى على هؤالء إلى باإلضافة
، والتنمية االقتصادي التعاون منظمة اإلنمائي، المتّحدة األمم برنامج العربية، الدول جامعة مثل ودولية إقليمية نظماتم عن

 الدولي، البنك آسيا، لغرب االجتماعيةاللجنة االقتصادية و االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية،
  .وغيرها الدولية التجارة غرفة

الرجاء وضع ( في هذا السياق، تم اعداد هذا التقرير الوطني التقييمي حول واقع التشريعات االقتصادية وقوانين االعمال في
 دراسة تحليلية من شأنها أن تقدم صورة واضحة ومركّزة حول وضع القوانين جراءإ إلىوالذي يهدف  )العبارة المناسبة

شروع، بما يعنيه ذلك من دراسة للقوانين ذات الصلة في النصوص وفي الممارسة التجارية وقوانين االعمال في دول الم
وتحليل للنظام القانوني واإلقتصادي بشكل عام، وذلك بهدف تقييم مدى مساهمة هذه األطر في تحقيق النمو اإلقتصادي 

  .وخلق بيئة قانونية مؤاتية لإلستثمار
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الصادرة عن باقي دول المشروع ضمن تقرير إقليمي مقارن يقدم نتائج دمج هذا التقرير مع التقارير " سوف يتم الحقا
والخالصات ويشكّل مادة من مواد حوار السياسات اإلقليمي حول تطوير القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال 

  .أفريقيا


