
 

 

 
 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 القطاع االقتصادي

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 
 األمانة العامة

االقتصادي القطاع  

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 :االتحاد الجمركي العربيتسهيل إطالق  مشروع حول ورشة عمل 
 التعرفة الجمركية الموحدة وكيفية التفاوض حول على المالية العامة االتحاد الجمركي العربي تحليل تأثير

 2102 يوليوتموز/ 3-2مصر،
 

 العمل برنامجأولية لمسودة 

 

 2102تموز/يوليو  2 :اليوم األول
 التسجيل 9:31 – 01:11

01:31– 01:11 

 

 

 

 

 

 

 

02:31-01:31 

 

 االفتتاح

  ،رئيس قسم التكامل االقليمي، ادارة التكامل السيد محمد عبد الباسط الشمنقي

 والتنمية االقتصادية

 االقتصادي العربي، األمانة العامة إدارة التكامل  مدير، بهجت أبو النصر السيد

 لجامعة الدول العربية

 رئيس لجنة التعرفة الخارجية الموحدة 
 

 الجلسة األولى:

 التجاري وأدواته التفاوض  ومهارت أساسياتعرض حول 

فرع التجارية،  المفاوضات- قتصاديةامسؤول شؤون  خير الدين رامول /لسيدا

 )أونكتاد( المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر األمم ، الدبلوماسية التجارية
 

 نقاش عام

 استراحة  13:00-12:30

14:00 – 13:00 

 

 

 الجلسة الثانية:  

  (1)تجارب وخبرات دولية  التجاري،حول آليات التفاوض  عرض
  

 خبير مفاوضات التعرفة الجمركية جايانت داسغوبتا،د.  سفيرلا

 غداءاستراحة  14:00– 15:00

  الجلسة الثالثة: 15:00 – 16:30

 (2)تجارب وخبرات دولية  حول آليات التفاوض التجاري، عرض
  

 خبير مفاوضات التعرفة الجمركية د. جايانت داسغوبتا، سفيرلا
 

 نقاش عام
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 األمانة العامة

 القطاع االقتصادي

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 

 2102 تموز/يوليو 3 ليوم الثاني:ا

12:00 – 01:11 

 

 

 الجلسة األولى:

  الجمركية: )تجارب دولية( من اتفاقيات التجارة الحرة الى اإلتحادات 

 (ASEAN)نموذج رابطة دول جنوب شرق آسيا 
 

 شعبة االبتكار واالستثمار والتجارة، موظف شؤون اقتصادية راجان سوديش راتنا، د.

(ESCAP )  
      

  استراحة 02:11 –02:31 

 :ثانيةالجلسة ال 14:00-02:31

 عضاء امة للدول األعال المالية ه علىاالتحاد الجمركي العربي وتحديات
 

، قسم التكامل اإلقليمي، إدارة التكامل امجنبر مديرة، ة روى ناصر الدينالسيد

 والتنمية االقتصادية، االسكوا
 

على  ةآثارها الميكانيكيو وحدةفة الخارجية الملتعرلوضع سيناريوهات بديلة 

 للدول العربية اإليرادات المالية
  

ة قسم التكامل االقليمي، ادارة التكامل والتنمي ،، رئيسالشمنقيمحمد عبد الباسط  السيد

 االقتصادية، االسكوا
 

 نقاش عام

 
 توصيات ومقترحات :الثالثةجلسة ال 14:00-15:00

دارة التكامل إرئيس قسم التكامل االقليمي، السيد محمد عبد الباسط الشمنقي، 

 والتنمية االقتصادية

إدارة التكامل االقتصادي العربي، األمانة العامة  بهجت أبو النصر، مدير سيدال

 لجامعة الدول العربية

  رئيس لجنة التعرفة الخارجية الموحدة
  


