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 ىولرنامج العمل ورشة العمل األـب

 راءة الخضـــــادرات السلطنـص استعراض

 سلطنة عمان –م مسقط 2016فبراير  24 – 23

 

 تحت  رعاية 

مستشار وزارة التجارة والصناعة - سعادة/ محسن بن خميس البلوشي  

 

 اليوم األلو    23 فبراير 2016م

عاليةــــــــالف  الوقت  

 االســـــــتقبا                       09:00 – 08:00

 الجلسة االفتتاحية  

 

09:00 – 09:30 

 

الفاضل / سعود بن ناصر بن منصور الخصيبي  –كلمة وزارة التجارة والصناعة   

مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعالقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة             

 

، خبير  الشؤون   روبرت هامويالدكتور /    –( األونكتاد  المتحدة للتجارة والتنمية )كلمة مؤتمر األمم 

قطاع التجارة و البيئة    -االقتصادية   

  

/ فيكتوريا شوموةالدكتور  –فاو ( الكلمة منظمة األمم المتحدة للزراعة واألغذية )   

. قطاع  األسماك و االستزراع السمكي  –خبيرة اقتصادية                                          
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 سلطنة عمان و االقتصاد األخضر  الجلسة األولى : 

 وزارة التجارة والصناعة –رئيس الجلسة : الفاضل / سعود بن ناصر بن منصور الخصيبي         11:00 – 9:30

 أوراق العمل : 

االقتصاد األخضر  و عن األنشطة التي تقوم بها اللجنة االقتصادية   مفهوم  مقدمة تعريفية عن -1

  العربية .  واالجتماعية  لغرب آسيا ) االسكوا ( في المنطقة

 باالسكوا .   رئيسة قسم سياسات الغذاء و البيئة -تقديم الدكتورة / ريم  نجداوي  

 التقرير الوطني للسلطنة للصادرات الخضراء . استعراضمقدمة تعريفية عن مشروع . 2

 . ة قطاع التجارة و البيئ  -خبير  الشؤون االقتصادية   -/ روبرت هامويالدكتور  تقديم 

للدول بشأن الصادرات  استعراضنكتاد الخاص بإجراء ويتناول في ورقة العمل برنامج منظمة االس

الخضراء بشكل عام ، مع التطرق إلى المشروع الخاص بالسلطنة والذي يهدف إلجراء تقييم عام للقطاعات 

 الخضراء للسلطنة بالتركيز على منتجات األسماك والتمور والسياحة البيئية .

ئمة على المستوى اإلقليمي العالقة بين المشروع الخاص بالسلطنة باألهداف التنموية والمفاوضات القا -2

 والمتعدد األطراف.

دى منظمة التجارة العالمية مكتب سلطنة عمان ل –المرضوف  السعدي  / محمد بن سالم  الشيخ    تقديم

 بجنيف ، وزارة التجارة والصناعة . 

.المناقشة وطرح األسئلة -  

  استراحة  11:30 – 11:00

لسلطنة عمان الواقع والتحديات: القطاعات الخضراء الجلسة الثانية   

مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة  -محمد بن سالم  المرضوف السعدي    /  الشيخ رئيس الجلسة : 12:15– 11:30

 وزارة التجارة والصناعة   - العالمية  بجنيف

 ورقة عمل :  القطاعات الخضراء لسلطنة عمان الواقع والتحديات .

 فيكتوريا شومو  .الدكتورة / و/ روبرت هاموي الدكتور تقديم كال من 

التقرير المبدئي الذي تم إعداده من قبل المنظمة والذي يستند على تحليل  استعراضيتم خالل الجلسة س

على هذه المعطيات التي  تائج التي تم التوصل إليها بناء  وكذلك على أهداف التنمية للسلطنة والن اقتصادي

 تضمنها التقرير المبدئي . 

 المناقشة وطرح األسئلة  .  

12:15 –12:30  

 استراحة الصالة 
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 الجلسة الثالثة : قطاع األسماك                                  

12:30 – 14:30 

 

 . واالستثمار السمكيمدير عام التسويق  -الفاضل/ سالم بن عبدهللا الراسبيرئيس الجلسة : 

والتنموية لقطاع  واالستثماريةورقة عمل : نظرة عامة حول الجوانب التشريعية واالقتصادية والتجارية 

 . األسماك متضمنا مقترحات من أجل بناء قدرة التوريد وزيادة الصادرات 

 السمكية.مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد  -تقديم : الدكتور/ حسين بن محمد رضا المسقطي

 جلسة عمل : 

 يتم خاللها مناقشة ما يلي :س

 . مناقشة  التحديات والفرص في قطاع األسماك 

  مقترحات لمشروع السلطنة الخاص للمنتجات الخضراء . تقديم 

14:30 
   الغداءوجبة  
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م2016فبراير  24   الثاني  اليوم  

الفعالية                                                                                                   الوقت  

 وصول المشاركين  09:00 – 08:30

 الجلسة الرابعة: السياحة البيئية في السلطنة 

 

09:00 – 12:00 
مدير بحوث قطاع الثقافة والعلوم االجتماعية  -دكتور/يوسف بن حمد البوسعيديالرئيس الجلسة :

  .مجلس البحث العلمي –االساسية 

والتنموية لقطاع  واالستثماريةورقة عمل : نظرة عامة حول الجوانب التشريعية واالقتصادية والتجارية 

 السياحة متضمنا مقترحات من أجل بناء قدرة التوريد وزيادة عدد السياح .

مستشار وزير السياحة للسياحة الخضراء والمكلف  –الهنائي  بن علي  الشيخ/ هالل بن غالبتقديم : 

 بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات 

 يتم خاللها مناقشة ما يلي :س

 ة  .يمناقشة التحديات والفرص المتاحة في قطاع السياحة البيئ -1

 تقديم مقترحات لمشروع السلطنة الخاص للمنتجات الخضراء . -2

 أحمد بن سعيد الرحبي الفاضل/ :  السياحة البيئيةفي مجال  األعمال  مقترح ألحد رواد    

 

 

 

 

 استراحة  12:30 – 12:00
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 الجلسة الخامسة : قطاع التمور 

12:30 – 14:00 

 

 الجلسة الخامسة : قطاع التمور .

شركة العمانية الرئيس التنفيذي لل -المهندس/ صالح بن محمد بن عامر الشنفريرئيس الجلسة : 

 .الغذائي القابضة لالستثمار

والتنموية لقطاع  واالستثماريةورقة عمل : نظرة عامة حول الجوانب التشريعية واالقتصادية والتجارية 

 التمور متضمنا مقترحات من أجل بناء قدرة التوريد وزيادة الصادرات 

 أستاذ مشارك  ، جامعة السلطان قابوس  –تقديم : الدكتور / عمر بن سالم الجابري 

 فضاء مسقط الوطنية  –أحمد بن سعيد الرحبي الفاضل/ تجربة رائد أعمال في مجال التمور : 

 تمور الطلع ومضياف للتمور -: الفاضل/ سالم بن سعيد الخروصيتجربة رائد أعمال في مجال التمور

 

 

 

 
 الجلسة السادسة : الخطوات المقبلة في مشروع استعراض الصادرات الخضراء للسلطنة

14:00 – 14:30 
المناقشات بين المشاركين  ة بإدار  فيكتوريا شوموالدكتورة /  / روبرت هاموي والدكتور  سيقوم كال من 

 من اجل اختيار قطاعين بهدف التركيز عليهما في التقرير النهائي للمشروع .

 :التوصيات الختامية  

مدير عام المنظمات والعالقات التجارية بوزارة  –تقديم : الفاضل/ سعود بن ناصر بن منصور الخصيبي 

 .التجارة والصناعة

 

14:30  
 الغداء  وجبة  
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Agenda 

1st National Stakeholder Workshop 

Oman Green Export Review 

Hotel Muscat Holiday 

Muscat, Oman 

 23-24 February 2016 

 

Under the Auspices of  

H.E Mohsin bin Khamis Al Balushi – Advisor of Ministry of Commerce and Industry  

  

Day 1 

Time Session 

08:00 – 09:00 Arrival Coffee and Registration 

09:00 – 09:30 Opening Session  
Remarks by the Government of Oman: 

Mr. Saud bin Nasser bin Mansoor Al Khusaibi 

Director-General, Organizations and Commercial Affairs, Ministry of Commerce and 
Industry (MoCI) 

Remarks by UNCTAD  

Mr Robert Hamwey, Economic Affairs Officer 

Remarks by FAO 

Ms Victoria Chomo, Economist 

 Session I : Oman and Green Economy 

 

09:30 – 11:00 

 

Introduction to the Green Economy and presentation of ESCWA’s activities in the region 

Presented by ESCWA (Reem Nejdawi) 

UNCTAD (Mr Robert Hamwey) will introduce its National Green Export Review (NGER) 

Project. Oman’s NGER Project will produce a Country Report including an overall assessment 

of Oman’s green sectors with specific focus on the fisheries, dates and ecotourism sectors.  

Mission of Oman to UN   (Sheikh.Mohamed Al Mardhoof Al Saadi) will discuss the relevance 

of the project within the context of national development objectives and ongoing regional 

and multilateral trade negotiations. An overview of other ongoing work will be provided.  

Moderator:  Mr. Saud bin Nasser bin Mansoor Al Khusaibi 

Interactive discussion encouraging comments and views of stakeholders 

11:00 – 11:30 Coffee Break   
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 Session II : Oman’s Green Sectors: Prospects and Challenges 

 

11:30-12:15 Presented by UNCTAD (Mr Robert Hamwey), FAO (Victoria Chomo) 

Based on economic and market analysis, and taking into account national development 
objectives, this session will present its preliminary appreciation of issues and options for 
Oman’s green sectors based on a draft discussion paper distributed to participants in 
advance of the meeting.  

Moderator: Sheikh . Mohamed Al Mardhoof Al Saadi. ( Mission of Oman to UN )  

Interactive discussion encouraging comments and views of stakeholders 

12:15 – 12:30  Prayer Break    

 Session III : Fisheries Sector 

 

12:30 – 14:30  

 

 

 

Overview of sector findings of the Draft UNCTAD Baseline Report and FAO work in the 
region 

FAO (Victoria Chomo),  comments by UNCTAD (Robert Hamwey) 

Presentation of sector challenges and opportunities  

Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) will provide an overview of the economic, 
trade, investment, development and regulatory issues for the Fisheries sector, including 
how progress can be made to build supply capacity and increase exports.  

Moderator:  Salem bin Abdullah Al Rasbai - general manager of marketing and 
investment fish 

Speakers: 

Dr. Hussein Bin Mohammad Reza Almskotai- director of development and management of 
fishery resources department. 

Working Session  

The working session will: 

1) Identify specific challenges and opportunities for the Fisheries sector 

2) Make related suggestions for Oman’s NGER Project 

Interactive discussion encouraging comments and views of stakeholders 

14:30  Lunch  
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Day 2 

08:30 – 09:00 Arrival Coffee 

 Session IV : Green Tourism 

09:00 – 12:00 

 

 

 

Overview of sector findings of the Draft UNCTAD Baseline Report and FAO work in the 

region 

UNCTAD (Robert Hamwey), comments by FAO (Victoria Chomo)  

Presentation of sector challenges and opportunities  

The Ministry of Tourism (MoT) will provide an overview of the economic, trade, 

investment, development and regulatory issues for the Tourism sector. Focus will be 

given to the tourism sector including how progress can be made to build supply capacity 

and increase tourist arrivals, length of stay and expenditures. 

Moderator:  Dr. Yousef Bin Hamad Al Busaidy- culture and social science core sector research 
director - The Research Council(TRC)  

Speakers: 

Sheikh. Hilal bin Ghalib bin Ali Al Hinai -  Advisor of Minister of Tourism for Green 

Tourism, and Acting director of the planning, monitoring and information  

Working Session  

The working session will: 

1) Identify specific challenges and opportunities for the Tourism sector 

2) Make related suggestions for Oman’s NGER Project 

 

The experiences  of an entrepreneur  in the field of eco-tourism:  

Mr. Ahmed bin Saeed Al Rahbi 

 

Interactive discussion encouraging comments and views of stakeholders 

12:00 – 12:30 Coffee Break & Prayer Break      
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 Session V : Dates Sector 

12.30 – 14.00 
 

Overview of sector findings of the Draft UNCTAD Baseline Report and FAO work in the 

region 

UNCTAD (Robert Hamwey), comments by FAO (Victoria Chomo)  

Presentation of sector challenges and opportunities  

Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) will provide an overview of the economic, 

trade, investment, development and regulatory issues for the Dates sector, including 

how progress can be made to build supply capacity and increase exports.  

Moderator:  Egn. Saleh Al Shanfari- Chief Executive Officer of Oman Food Investment 
Holding Co. ( S.A.O.C)  

Speakers: 

Omar bin Salim Al Jabri - Associate Professor, Sultan Qaboos University  

Working Session  

The working session will: 

1) Identify specific challenges and opportunities for the Dates sector 

2) Make related suggestions for Oman’s NGER Project 

The experiences  of  entrepreneurs  in the field of Dates :  

Mr. Ahmed bin Saeed AL Rahbi - Space Muscat National Company  

Mr. Salem bin Saeed AL Kerusi - Dates pollen and hospitable dates Company   

Interactive discussion encouraging comments and views of stakeholders 

 Session VI Next Steps for the Oman’s NGER Project 

13:30 – 14:00 
 UNCTAD (Robert Hamwey) and FAO (Victoria Chomo) will moderate a discussion on 

stakeholders’ selection of 1 or 2 sectors for focus of Oman NGER. 

Final Concluding Remarks by MoCI – Mr. Saud bin Nasser bin Mansoor Al Khusaibi 

Director-General, Organizations and Commercial Affairs, Ministry of Commerce and 
Industry (MoCI) 

 
 

14:00 – 15:30 Closing Lunch  
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