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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مكتب شمال أفريقيا
االجتماع الثالث والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية
تونس العاصمة 30 ،تشرين األول/أكتوبر–  02تشرين الثاني/نوفمبر 2018

برنامج العمل املؤقت
الثالثاء  30أكتوبر/تشرين األول
االجتماع الثالث والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية
09:30– 09:00
10:00– 09:30

تسجيل املشاركين
الجلسة االفتتاحية (البند  1من جدول األعمال)
 السيد رئيس مكتب لجنة الخبراء الحكومية الدولية املنتهية واليته
 السيدة ليليا هاشم نعاس ،مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا
 معالي السيد الطيب بكوش ،األمين العام التحاد املغرب العربي
 السيد سمير ماجول ،رئيس االتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية
 معالي السيد زياد العذاري ،وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي (الجمهورية
التونسية)

11:00– 10:00

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وتنظيم األشغال (البندين  2و3
من جدول األعمال)
تطور األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا :استعراض املوجز
دون اإلقليمي لشمال أفريقيا (البند  4من جدول األعمال)
 مناقشة عامة

11:30 – 11:00

استراحة وصورة جماعية
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جلسة خاصة :اتفاقية إحداث منطقة التبادل الحر القارية األفريقية وتأثير
13:00 – 11:30
ذلك على شمال أفريقيا (البند  5من جدول األعمال)
مدير الجلسة :السيد عزيز جايد ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا
أعضاء فريق املناقشة:
 السيد سيمون موفيل-بيدو ،خبير االقتصاد ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا معالي السيد الطيب بكوش ،األمين العام التحاد املغرب العربي ممثل عن مفوضية االتحاد األفريقي (للتأكيد) السيد حكيم بن حمودة ،خبير دولي ،وزير االقتصاد واملالية السابق ،تونس(للتأكيد)
 مناقشة عامةفترة الغداء
15:00 – 13:00
الجلسة األولى :افتتاح االجتماع املخصص للخبراء " :ثورة البيانات في
15:30 – 15:00
شمال أفريقيا :وضع البيانات رهن إشارة التحول الهيكلي " (البند  6من
جدول األعمال)
 السيدة ليليا هاشم نعاس ،مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة
األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
 السيد ديغو زوريال ،املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج
األمم املتحدة اإلنمائي في تونس (للتأكيد)
 السيد الهادي السعيدي ،املدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء ،تونس
 تقديم أهداف االجتماع وبرنامج العمل ،السيد إزيدور كهوي،
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
الجلسة الثانية :البيانات الضخمة والتحول الهيكلي في أفريقيا
16:30 – 15:30
 التشخيص ،التحديات واآلفاق ،السيد موال هونيكواي أسماري،
املركز األفريقي لإلحصاء ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 البيانات الضخمة والتحول الهيكلي لالقتصادات األفريقية ،السيد
فابريس دجوسو ،خبير دولي
 مناقشة عامة
استراحة
17:00 – 16:30
الجلسة الثالثة :الدروس املستخلصة من مشروع استعمال
18:00 – 17:00
التكنولوجيات املتنقلة في إنتاج واستغالل البيانات اإلحصائية على
صعيد شمال أفريقيا
 تجربة تونس في التطبيق على بيانات مؤشر األسعار عند االستهالك
والتطبيق على دراسات أخرى (املعهد الوطني لإلحصاء)
 تجربة مصر في تطبيق مؤشرات األسعار واستعمال األلواح
اإللكترونية في اإلحصاء العام للسكان والسكنى (الجهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء)
 مناقشة عامة
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األربعاء  31أكتوبر/تشرين األول 2018
تتمة اجتماع الخبراء" :ثورة البيانات في شمال أفريقيا"
الجلسة الرابعة :تقديم الدراسات الوطنية
11:00 – 09:00
 تقديم نتائج الدراسات الوطنية (مستشاري اللجنة االقتصادية
ألفريقيا)
 تقديم ملخص تركيبي لتقرير الدراسة (مستشاري اللجنة
االقتصادية ألفريقيا)
 مناقشة عامة
استراحة
11:30 – 11:00
13:00 – 11 :30

الجلسة الخامسة :إحصائيات العمالة في شمال أفريقيا :ما هي
املمارسات الجيدة األساسية والتحديات واآلفاق؟
 عرض تجارب الدول األعضاء
 مناقشة عامة
فترة الغداء

16:00 – 14:30

الجلسة الخامسة (تتمة)...

14:30 – 13:00

 عرض تجارب الدول األعضاء
 مناقشة عامة
16:30 – 16:00
17:30 – 16:30

17:30

استراحة
الجلسة السادسة :ثورة البيانات في شمال أفريقيا :وضع البيانات في
خدمة التحول الهيكلي :الخالصات الرئيسية والتوصيات املقترحة
 عرض الخالصات الرئيسية والتوصيات
 مناقشة عامة
اختتام االجتماع الخاص بالخبراء

الخميس  1نوفمبر/تشرين الثاني
تتمة االجتماع الثالث والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية
األجندات اإلقليمية والدولية واملبادرات الخاصة األخرى (البند  7من
09:45– 09:00
جدول األعمال)
10:00– 09:45

 مناقشة عامة
مسائل نظامية (البند  8من جدول األعمال)
 8.1تقرير حول أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 عرض :السيدة جوزفين يليموينجو ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا
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 8.2تقرير حول أنشطة مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا في شمال
أفريقيا (أكتوبر/تشرين األول  – 2017سبتمبر/أيلول  )2018وبرنامج
العمل لسنة 2019
عرض :السيدة ليليا هاشم نعاس ،مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع
للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
 مناقشة عامة
11:15 – 11:00

استراحة

13:00 – 11:15

 :8.3تحديد املواقع االستراتيجية للمكتب
 عمالة الشباب والتنمية املستدامة في شمال أفريقيا
 عرض :السيدة أمال نجاح البشبش ي ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 تنفيذ ومتابعة تحقيق أجندة  2030وأجندة  2063في شمال أفريقيا
عرض :السيدة مريم بكاي ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 8.4استكشاف مجاالت جديدة للتدخل






14:30– 13:00

حالة االقتصاد األزرق في شمال أفريقيا
عرض :اآلنسة أالء قلقيلة ،خبيرة
التحليل املقارن إلدماج الهجرة في السياسات الوطنية اإلنمائية
عرض :اآلنسة كنزة عقاد ،خبيرة
مناقشة عامة

فترة الغداء

جلسة ما بعد الظهيرة  :أشغال األمانة (إعداد مشروع تقرير االجتماع)
الجمعة  2نوفمبر/تشرين الثاني
إصدار أول تقرير حول تحقيق أهداف التنمية املستدامة في املغرب العربي
10:45 – 10:00
استراحة
11:00 – 10:45
النظر في توصيات اجتماع الخبراء املخصص لثورة البيانات في شمال
11:00 – 11:45
أفريقيا واعتمادها (البند  9من جدول األعمال)
النظر في تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الحكومية الدولية واعتمادها
12:30 – 11:30
(البند  10من جدول األعمال)
تاريخ ومكان انعقاد االجتماع القادم للجنة الخبراء الحكومية الدولية
12:40 – 12:30
(البند  11من جدول األعمال)
أية مسائل أخرى (البند  12من جدول األعمال)
12:50 – 12:40
اختتام االجتماع (البند  13من جدول األعمال)
13:00 – 12:50
 عبارات الشكر
 كلمات ختامية
 فترة الغداء
4

