اجتماع فريق الخبراء
جودة املؤسسات والتحول الهيكلي:
االنحرافات في مجال تخصيص املوارد في شمال أفريقيا
فندق جولدن تيوليب فرح ،الرباط 27-26 ،أيلول/سبتمبر 2018

برنامج العمل
اليوم األول :األربعاء  26أيلول /سبتمبر
تسجيل املشاركين
09:00 – 08:30
 09:15 – 09:00الجلسة االفتتاحية
 السيدة ليليا هاشم نعاس ،مديرة مكتب شمال أفريقيا التابع للجنةاالقتصادية ألفريقيا
 السيد عياش خالف ،مدير التوقعات واملستقبلية ،ملندوبية الساميةللتخطيط ،املغرب
13:00 – 09:15

الجلسة األولى :التحول الهيكلي في أفريقيا وشمال أفريقيا

10:45 – 09:15
 التحول الهيكلي وتخصيص عوامل اإلنتاج :النظرية والقياس (السيد زبيربن حموش ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا)
 التحول الهيكلي في أفريقيا حسب الطلب (السيد نيكوال كنتور ،يونيدو) مناقشة11:00 -10:45

فترة استراحة

13:00-11:00

التحول الهيكلي في شمال أفريقيا :عرض حالة البلدان
 السيد ياسين بلعربي ،مدير عام مركز البحث في االقتصاد التطبيقي منأجل التنمية ،الجزائر
 السيد عادل حيدان ،نائب مدير إدارة الدراسات والتوقعات املالية ،وزارةاملالية  ،املغرب
 السيد كابرين حسن جعفر عبد الرحمن ،نائب املدير العام للتخطيطوالسياسات االقتصادية ،وزارة املالية ،السودان

 السيد زهير القاض ي ،مدير عام املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراساتالكمية ،تونس
 مناقشة14:00-13:00

فترة الغداء

17:30-14:00
17:30-14:00

الجلسة الثانية :في مصدر االنحرافات في تخصيص عوامل اإلنتاج
 االنحرافات في سوق العمل واألسواق املالية (السيد هانز مولر ،استشارياللجنة االقتصادية ألفريقيا)
 االنحرافات في سوق العمل واألسواق املالية (السيد زبير بن حموش ،اللجنةاالقتصادية ألفريقيا)
 -مناقشة

15:45-15:30
17:30-15:45

فترة استراحة
 االنحرافات في اإلنتاجية (السيد برونو كونتي ليتي ،استشاري اللجنةاالقتصادية ألفريقيا)

الخميس  27أيلول /سبتمبر
13:00-09:30
1130-09:30

الجلسة الثالثة :معالجة االنحرافات وسوء االستخدام في شمال أفريقيا
-

سياسات مقاومة االمتيازات (السيدة مريم آيت علي سليمان ،البنك الدولي
التحول الهيكلي وسياسات خلق فرص العمل في شمال أفريقيا (السيد رودريغو
ديانا ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)
ً
التحول الهيكلي والتعقيد في االقتصاد املغربي :سوء تخصيص املعرفة بدال من
العوامل (السيدة مريم الجوبري ،املفوضة السامية للتخطيط ،املغرب)
مناقشة

11:45-11:30

فترة استراحة

13:00-11:45

 ملخص نتائج وتوصيات السياسات العامة (السيد هانيس مولر ،استشارياللجنة االقتصادية ألفريقيا)
 -مناقشة

14:30-13:00

فترة الغداء

17:30-14:30
16:00-14:30
17:30-16:00

الجلسة الرابعة :توصيات السياسات العامة
عمل مجموعات الخبراء حول التوصيات
التوصيات واختتام االجتماع.

