
  )ا سكوا(المتحدة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي اسيا  لجنة ا�مم

  بالتعاون مع وزارة الخارجية السودانية

  

  

   في السودان وتأثيرھا على التنمية بالخارج ل تحوي�ت العاملينورشة عمل حو
  

 ، جمھورية السودانالخرطوم

  

  2015فبراير  25إلى  24الفترة من 

  

  

 برنامج ورشة العمل

  2015فبراير  24الث�ثاء : اليوم ا�ول

 

   التسجيل   9:30 – 9:00

  

  الكلمات ا�فتتاحية    9:30-10:00

                                       

      
  

  "تحوي�ت العاملين بالخارج وأثرھا على التنمية ا�قتصادية" :ا�ولىالجلسة    11:00 – 10:00

  وزير الدولة بالمجلس ا�على ل�ستثمار                :  رئيس الجلسة                                                      

 عبد المنعم القوصي خبير اقتصادي. د :رئيس مشارك                                                      

  ھبة محمود . د                                                     

                       

 : ا�وراق                                                                     

   :رؤية جديدة لمساھمة العاملين بالخارج في التنمية •

مستشار اقتصادي، إدارة التنمية ا	قتصادية  خالد حسين،/ الدكتور
 )ا	سكوا(والعولمة 

ا�قتصاد  مقارنة للتجربة السودانية ودور الدلوماسية في تعزيز •
 المھاجر



 السفير كرار التھامي وزارة الخارجية  

عرض ل�ستراتيجيات والسياسات المقترحة لتوجيه عائد  •
   حالة السودان: تحوي�ت العاملين بالخارج نحو تمويل التنمية

  السودان خرطومكباشي سليمان، جامعة ال/ الدكتور      

 

  النقاش                11:45 – 11:00

  مبتدروا النقاش         

  الدكتور عز الدين ابراھيم      

  طه الطيب مدير بنك ا�ستثمار المالي. د             

  الماحي خلف 8 خبير اقتصادي              

  استراحة                 12:15 – 11:45

 

بعض الدول  لسياسات الھجرة وا�غتراب فيعرض ": الجلسة الثانية     13:15 – 12:15

   "العربية

  رئيس الجلسة د الصادق محمد على وزير الدولة                                     

       

 د الكندي يوسف اقتصادي : مبتدر نقاش                                      

  بركات موسي الحواتي . د   

  مدير بنك قطر الوطني السودان: رئيس مشارك                                                 

خبير السكان ودراسات  أيمن زھري،/ الدكتور :تجربة مصر •
  الھجرة ورئيس الجمعية المصرية لدراسات الھجرة

، مستشار مكلف بالھجرة حلمي التليلي/ السيد :تجربة تونس  •
 بديوان الوزير، وزارة الشؤون ا	جتماعية، تونس

 

أستاذ اقتصاد، جامعة محمد الخشاني، / الدكتور  :تجربة المغرب •
 ربيةمحمد الخامس، الرباط، المملكة المغ

 

 نقاش مفتوح        13:45 -13:15

  

 



 2015فبراير  25ا"ربعاء : اليوم الثاني              

  

   "دور المصارف العربية في دعم تحوي�ت العاملين بالخارج: "لجلسة ا�ولىا     11:00 – 9:30
  رئيس اتحاد المصارف   ،رئيس الجلسة مساعد محمد احمد   

  خبير اقتصاديحبيب ابراھيم د   رئيس مشارك                            

  مبتدرو النقاش  عبد الرحيم حمدي خبير اقتصادي الوزير ا�سبق للمالية                             

  عبد الخالق السماني                                                

   ا�وراق                                               

 اتحاد المصارف العربيةعلي عودة، / الدكتور: تجربة لبنان •

 بنك المغربعبدالرفيع التد�وي، / الدكتور: تجربة المغرب •

 ، السودانخرطومجامعة الكباشي سليمان، / الدكتور :تجربة السودان  •

  نقاش                11:30 – 11:00

  استراحة                          11:30-12:30

  نقاش مفتوح حول :الجلسة الثانية     14:00 – 12:00

      آليات التحوي�ت والخدمات : تحوي�ت السودانيين العاملين بالخارج"                                          

  " المالية المتاحة بالقطاع المصرفي السوداني

  حسن يسن وزير الدولة بوزارة المالية مجدي     :رئيس الجلسة                                      

 عبد 8 الشايقي :  رئيس مشارك                                         

              ثل المجلس ا�على ل�ستثمار بالسودانمم •

 مفوضية تشجيع �ستثمار و�ية الخرطوم •

 )سوداتل( ممثل شركة ا�تصا�ت وتقنية الدفع ا�لكتروني •

بنك البركة /بنك الخرطوم / البنوك السودانية �تحاد المصارف و ممثلون •
 بنك الرواد/بنك النيلين/ بنك المزارع التجاري /بنك ا�ستثمار المالي 

 ممثل البنك المركزي السوداني •

 وزارة المالية  •

 جامعة الخرطوم  •
   : ا�خيرةالجلسة      15:00 – 14:00

A Proposal to Survey Remittance Behavior from the Perspective of 
(Sudanese Working Abroad) 

                             Mr. Jose Pedrosa, Economic Affairs Officer, ESCWA    

             رئيس الجلسة      ماريو ليتو مالنكا المدير القطري للمنظمة الدولية للھجرة                          

    

 الخاتمة والتوصيات    •


