أ
دور الصناعة في تنمية االقتصاد الخضر
في

شمال أفريقيا
اجتماع للخبراء

الرباط ،المغرب 5 - 4 ،آذار/مارس 2015

برنامج العمل المؤقت

أ
الربعاء  4آذار/مارس 2015

برنامــج العمــل المؤقت

 09:30 - 09:00الجلسة االفتتاحية
أ
 10:30 - 09:00الجلسة الولى :التصورات والسياسات العمومية من أجل اقتصاد أخضر وشامل

أ
•النتائج الرئيسية للمواجيز القطرية عن االقتصاد الخضر (الجزائر ،والمغرب ،وتونس،
أ
( 20دقيقة)) – مكتب اللجنة االقتصادية لفريقيا
•مناقشات ( 40دقيقة)

أ
 		 13:00 - 10:30الجلسة الثانية :دور الصناعة في تطوير االقتصاد الخضر في شمال أفريقيا

أ
وال كراهات (الجزائر ،ومصر،
 10:50 - 10:30الصناعة واالقتصاد الخضر في شمال أفريقيا :الرهانات إ
والمغرب ،وتونس) السيد سمير مدب ،مستشار
أ
 11:05 - 10:50صناعة التغليفات البالستيكية القابلة للتحلل ،مساهمة ملموسة في االقتصاد الخضر بالجزائر.
أ
السيد ناظم بنبريم ،مسؤول قسم النظافة الصحية والسالمة والبيئة ،الشركة الجزائرية لل كياس
المطلية ،الجزائر
 11:30 - 11:05استراحة شاي
أ
 11:45 - 11:30االقتصاد الخضر :أية مردودية لالستثمارات؟
السيدة عائشة قريش ،مديرة قسم الجودة والنظافة الصحية والسالمة والبيئة ،شركة المياه
المعدنية أولماس ،المغرب
 12:00 - 11:45رهانات الفاتورة الطاقية أمام مقاوالت تدبير النفايات السائلة والصلبة.
أ
السيد عادل بن مرزوق ،المدير التقني ،شركة استغالل وتدبير الوراش الكبرى والشبكات،
تونس
أ
 12:15 - 12:00رؤية الصناعة ومقاربتها تجاه االقتصاد الخضر في مصر :الرهانات والممارسات الجيدة
وال كراهات
إ
المهندس أحمد كمال ،المدير التنفيذي لقسم البيئة ،اتحاد الصناعات المصرية
 13:00 - 12:15مناقشات

 13:10 - 13:00تقديم فريقي العمل
 14:30 - 13:10وجبة الغذاء

 16:30 - 14:30فريقي العمل (مجموعتان متوازيتان)

أ
أ
•فريق العمل الول  :أية سياسات صناعية في سياق االقتصاد الخضر؟
•فريق العمل الثاني  :تنافسية المقاوالت واالبتكار :كيف يمكن التغلب على العراقيل؟

 17:00 - 16:30استراحة

 18:00 - 17:00فريقي العمل (تتمة)

برنامــج العمــل المؤقت

خ
الميس  5آذار/مارس 2015
 09:30 - 08:30خالصات مجموعتي العمل والمناقشة

أ
 10:00 - 09:30برنامج بناء القدرات الخاصة باالقتصاد الخضر في أفريقيا
«تأهيل المقاوالت التونسية بيئيا :إنجازات مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وآفاق
أ
التعاون الفريقي»
السيد كمال السعيدي ،نائب المدير ،إدارة مساندة المؤسسات ،مركز تونس الدولي لتكنولوجيا
البيئة  -تونس.
أسئلة /أجوبة

 10:30 - 10:00خالصة االجتماع المخصص واختتامه

