
  
  
  

 )سكوااإل ( واالجتماعية لغربي آسيااالقتصادية اللجنة
  

   حول اجتماع خبراء
  مسارات السياسة التجارية في البلدان األعضاء باالسكوا"

  " وتبعاتها على التجارة واألداء االقتصادي
  2008ديسمبر / كانون أول18-17بيروت، بيت االمم المتحدة،  

  
  

  تنظيم االعمال المقترح
  
 

  2008ديسمبر/  كانون اول17االربعاء، 
 

 التسجيل  9:00-10:00
  

  االفتتاح  10:00-10:30
  

  قهوة  10:30-11:00
  

  السياسة التجارية واثرها على التجارة واألداء االقتصادي : جلسة العمل االولى  11:00-12:30
 السيد نبيل صفوت، االسكوا: رئيس الجلسة

 جتماع، أهدافه وتنظيم االعمالخلفية اال -
  اآلنسة نائلة حداد، االسكوا:      تقديم 

 السياسة التجارية وعالقتها باالداءين التجاري واالقتصادي -
  السيد ماجد حمودة، االسكوا :تقديم      

 مسارات السياسات التجارية في منطقة االسكوا على االداء االقتصاديتقويم تبعات  -
  ون نعيمة، خبير، االسكواسيم. د: تقديم    

 
الفرص والتحديات التي يوفرها النظام التجاري متعدد االطراف : جلسة العمل الثانية  12:30-14:00

  .واالتفاقيات االقليمية
  ، جمهورية مصر العربيةالسيد وليد النزهي: رئيس الجلسة

 تحديات الفرص وال-االتفاقيات االقليمية والمتعددة االطراف في منطقة االسكوا -
  اآلنسة نائلة حداد، االسكوا: تقديم 

  سياسات التجارة المطبقة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -
 جامعة الدول العربية  محمد النسور،.د:        تقديم 

          
  

  استراحة غداء   14:00-15:00

  



 
عروض   -اثرها على االداء االقتصاديمسارات السياسة التجارية و: جلسة العمل الثالثة  15:00-16:30

  قطرية
  ، جامعة الدول العربية السيد محمد النسور:رئيس الجلسة

   السيد يوسف الشمالي :تقديم، االردن، السياسة التجارية الخارجية -
   فوزي سعدون رشيد. د:تقديم ،العراق -
  

  2008ديسمبر/  كانون اول18: الخميس
  
  

  السياسة التجارية واولويات قضايا التنمية : جلسة العمل الرابعة  9:00-10:30
 السيد أحمد آهن، دولة قطر: رئيس الجلسة

 الدور المستجد للتجارة في الخدمات في صياغة السياسات التجارية -
 محمد رضوان، االسكوا. د: تقديم

نحو شراكة فاعلة للقطاع الخاص لتلبية تطلعات : السياسات التجارية في البالد العربية -
  التنمية
اآلنسة عال الصناعة والزراعة للبالد العربية، االتحاد العام لغرف التجارة و:      تقديم
  صيداني
  

  قهـوة   10:30-11:00
  

 - مسارات السياسة التجارية واثرها على االداء االقتصادي:جلسة العمل الخامسة   12:30 -11:00
  عروض قطرية
  الردنية الهاشمية السيد يوسف الشمالي، المملكة ا:رئيس الجلسة

 السيد أحمد آهن :تقديمقطر،  -
  السيد وليد النزهي :تقديم، السياسات التجارية لمصر، مصر -
السيد خالد محمد عبد الوهاب : ة التجارية في الجمهورية اليمنية، تقديمالسياساليمن،  -

 شيبان
   اآلنسة روال مجدالني، االسكوا -
  

    

رات السياسة التجارية واثرها على التجارة واالداء مسا: جلسة العمل السادسة   12:30-14:00
  :  الممارسات الحسنة والدروس المستفادة-االقتصادي

  ، االسكواخبير،  السيدة  ذكاء الخالدي:       رئيس الجلسة    
         

       جلسة نقاش طاولة مستديرة  
  
 


