
 

 

               

 

 

 
 

" "مراقبة وتقييم مجموعة أدوات تكامل التجارة    ورشة عمل حول 

2018يوليو  11-10بيروت، لبنان    

 جدول أعمال

 
 2018يوليو  10الثالثاء  : اليوم األول

 10:00-9:30 التسجيل

 

 يةترحيبمالحظات 

 ، اإلسكواياالقتصاد والتكاملقسم التنمية  مدير الحسن،محمد مختار  لدكتورا

 

10:00-10:15 

 الجلسة األولى:

 ، اإلسكوااالقتصادي قسم التنمية والتكامل مدير الحسن،مختار  د. الجلسة: رئيس

   

 واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة ،واالبتكارقسم التجارة واالستثمار  ة، مديرميا ميكيتشالسيدة 

 UNESCAP الهادئ والمحيط آلسيا

أدوات لتحسين القرارات المتعلقة باتخاذ القرارات التجارية المتعلقة باتفاقات التجارة اإلقليمية: المعاملة 

 مع التركيز على منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ الهجومية مقابل الدفاعية

 

المكتب اإلقليمي لشمال  ، UNECA الجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقي ةليليا ناس هاشم، مديرالسيدة 

 ،أفريقيا

 التطورات الجديدة للتكامل التجاري اإلقليمي والعالمي لدول شمال أفريقيا وتداعياتها المحتملة

 

 مناقشات

 

 

10:15-11:15 

 11:30-11:15 قهوة استراحة

 :الثانية الجلسة

 ، اإلسكوانغي، رئيس قسم التكامل اإلقليمييممحمد شالدكتور : الجلسة رئيس

  

 ، اإلسكواشؤون االقتصادية، قسم التكامل اإلقليميمسؤول  ،ناتالي غراندالسيدة 

 نظام التكامل االقتصادي العربي في اإلسكوا

 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ، قسم سياسة االستثمار ،مسؤول شؤون اقتصادية، وفاء عايديالسيدة 

 ألفريقيا

 ألفريقيا ألفريقيا التابع للجنة االقتصادية مؤشر التكامل اإلقليمي

 

 مناقشات

 

 

11:30-13:00 

 14:00-13:00 استراحة الغداء

 لجلسة الثالثة:ا

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة، سم التجارة واالستثمار واالبتكارق ة، مديرميا ميكيتشالسيدة  :الجلسة رئيس

 الهادئ والمحيط آلسيا واالجتماعية

  

 جنيف فيمركز التجارة الدولية  ،سوق، قسم تطوير السوقللمحلل معاون  ،السيدة بيتشايا سام ايامون

 مركز التجارة الدولية  -تحليل التجارة أدوات وقواعد بيانات 

 

14:00-15:00 
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 االقتصادي، اإلسكوا قسم التنمية والتكامل االقتصادية،ناتالي خالد، مسؤول شؤون السيدة 

 

 لتسهيل المفاوضات حول االتحاد الجمركي العربي: اإلنجازات والخطوات المقبلة التنميةمشروع 

 

 مناقشات

 

 

               

 
 

 

 2018يوليو  11اليوم الثاني: األربعاء 

 الجلسة الرابعة:

 

للجنة  التابعلشمال أفريقيا ، مدير المكتب اإلقليمي الفرعي ليليا ناس هاشمالسيدة  الجلسة: رئيس

 ( UNECAالمتحدة االقتصادية ألفريقيا ) األمم

  

 بطنجة، المغرب والتسيير للتجارة الوطنية المدرسة ،جدالن نبيل البروفيسور

 ةالمنهجي :اإلقليمية القيم سالسل خالل تعزيز التجارة من

 

 ، قسم التكامل اإلقليمي، اإلسكوااالقتصادية شؤون مسؤول ريس،ع محمدالسيد 

 األولية والنتائج الهيكل: اإلسكوا في التجارية األعمال ألداء العامة المالمح

 

 

 مناقشات

 

 

9:30-10:30 

 11:00-10:30 قهوة استراحة

 الجلسة الخامسة:

 اإلقليمي، اإلسكوانغي، رئيس قسم التكامل ممحمد شالدكتور : الجلسة رئيس

 

 اإلسكوا ةستشارم ليال باسيل، السيدة

 والمستخدم الهيكل دليل (:ATIMEPمنصة مراقبة وتقييم التكامل التجاري العربي )

  

 مناقشات

 

 

11:00-12:30 

 13:30-12:30 استراحة الغداء 

 الجلسة السادسة:

 االقتصادي، اإلسكوا قسم التنمية والتكامل مدير الحسن،محمد مختار  لدكتورا: الجلسة رئيس

 

  قياس ومراقبة وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة في المنطقة العربية: الطريق إلى األمام

 

 التعاون الخليجيومجلس  اتحاد المغرب العربي ،جامعة الدول العربية :المنظمات اإلقليميةممثلي  عروض من

 
 تمناقشا

 

 

13:30-15:00 

  

 15:30-15:00 اختتام الورشة وتوزيع الشهادات

 


