
 

 

 

 
 

                                                        
 

 ”حول مستقبل التكامل االقتصادي العربي في بيئة تجارية عالمية متغيرة“اجتماع رفيع المستوى 

 2019تموز/يوليو  2-1، العاصمة تونس

 الريجنسي فندق

 2019توز/يوليو  1اليوم األول: 

 التسجيل 8:30-9:15

 حفل االفتتاح 9:15-9:45

 الرئيسية اإلصالحات عن المسؤول الوزيرمعالي الوزير البروفسور توفيق راجحي، كلمة ترحيب من  •

لسيد محمد المختار محمد الحسن، مدير إدارة التكامل والتنمية االقتصادية، اكلمة ترحيب من  •

 سكوااإل

 جامعة الدول العربيةالنصر، مدير قسم التكامل االقتصادي،  السيد بهجت أبوكلمة ترحيب من  •

 االتحاد الجمركي العربيلجنة كلمة ترحيب من رئيس  •
 

 استراحة 9:45-10:00

  العربي يالتجار التكامل علىالتنمية واآلثار المترتبة : 1الجلسة  10:00-11:30

 تونسرئيس الجلسة: السيد حكيم بن حمودة، وزير المالية السابق، 

من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى االتحاد الجمركي العربي )السيد بهجت أبو النصر،  •

 مدير قسم التكامل االقتصادي، جامعة الدول العربية(

السيد محمت والمعمقة )مكثفة التجارية الهوامش المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:  تقييم •

 سكوا(، مسؤول اقتصادي، اإلعريس

 ةمعوقات التنفيذ الكامل للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )السيدة ناتالي غراند، مسؤول •

 سكوا(، اإلةاقتصادي
 

 نقاش •

 : وضع التكامل العربي مع بقية العالم2الجلسة  11:30-12:45

 رئيس الجلسة: السيد رائد صفدي، كبير االقتصاديين، دبي

متوسطية إلى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة )السيدة سوسن بن -من الشراكة األورو •

اي بور السيدة أسماءحالة التكامل في دول شمال إفريقيا ) (األوروبية، تونسالمفوضية رمضان، 

 (جامعة منوبةكبيرة المحاضرين،  خوجة،
 

 نقاش •

 الغذاء 12:45-14:00

 التجارة واالستثمار لتطوراآلفاق العالمية : 3الجلسة  14:00-15:30

 ةاالقتصادي منظمة التعاون والتنميةرئيس الجلسة: السيد نديم أحمد، مدير إدارة اإلحصاء، 

اقتصاد ، رائد صفدينظام التجارة العالمي الجديد: التحديات والفرص أمام الدول العربية )السيد  •

 دبي(

 2019المناطق االقتصادية الخاصة والتكامل االقتصادي: رؤى من تقرير االستثمار العالمي  •

 األمم المتحدة للتجارة واالستثمار()السيد برونو كاسيال، اقتصادي أول، منظمة 
 

 ملخص النقاشات 15:30-16:00
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 2019توز/يوليو  2اليوم الثاني: 
 

 وتقييم التكامل العربي اإلقليمي والعالميتابعة : أدوات لتحليل وم4الجلسة  9:30-11:00

 التكامل اإلقليمي، االسكوارئيس الجلسة: السيد محمد الشمنقي، رئيس قسم 

 ةنظام مؤشرات االسكوا لرصد وتقييم التكامل االقتصادي العربي )السيدة ناتالي غراند، مسؤول •

 سكوا(، اإلةاقتصادي

التجارة في القيمة المضافة: الهيكل واإلضافات واالستخدامات )السيد نديم أحمد، مدير إدارة  •

 (االقتصادية والتنميةاإلحصاء، منظمة التعاون 

التجارة وتبادل معلومات السوق،  قسم السيد منذر ميموني، رئيس)منصة مراقبة التجارة األفريقية،  •

 مركز التجارة العالمي(
 

 نقاش •

 استراحة 11:00-11:30

 : النظر إلى أبعد من التعريفات5الجلسة  11:30-13:00

 التجارة وتبادل معلومات السوق، مركز التجارة العالميقسم السيد منذر ميموني، رئيس رئيس الجلسة: 

عزام،  قواعد المنشأ في التجارة الدولية: التقنيات والتطبيق للمنطقة العربية )السيدة متي وردلين •

 رك العالمية(امنظمة الجم

 سكوا(التجارة في الخدمات كمحرك للنمو االقتصادي )السيد محمت عريس، مسؤول اقتصادي، اإل •

في االقتصاد العالمي )السيد رياض بن جليلي، مدير قسم األبحاث،  واالندماجالتصدير ضمان  •

 ضمان(
 

 نقاش •

 الغذاء 13:00-14:00

 صناديق التنمية اإلقليمية والدوليةجلسة خاصة عن  14:00-15:00

  رئيس الجلسة: السيد رياض بن جليلي، مدير قسم األبحاث، ضمان

  حسن، البنك اإلسالمي للتنمية(مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية )السيد األسعد بن  •

بنك ال، ةاقليمي ةفال، مدير)السيدة ياسين مي اإلقلي لتطوير التكاملالبنك االفريقي للتنمية استراتيجية  •

 تنمية، تونس(االفريقي لل

أنطوان السال البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن التكامل اإلقليمي )السيد  مبادرات •

  (تونس، المصرف األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، دوشو
 

 نقاش •
 

 حوصلة المناقشات وتحديد أولويات الدول  15:00-16:00

 

 


