
 

برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة بمشروع العراق 
 التعاون والتنمية االقتصادية

حوار السياسات وبناء القدرات للجهات  -تحسين مناخ األعمال واالستثمار في العراق 
 الفاعلة الرئيسية

 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقي��ا ف��ي المرحل��ة الرابع��ة م��ن مش��روع الع��راق، سيس��اند برن��امج االس��تثمار ف��ي 

م�ن لمص�لحة الفق�راء لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية جهود الحكومة العراقية الرامية إل�ى تش�جيع النم�و 
خالل تنمية القطاع الخاص. هناك برنامج من شّقين لتدابير بناء القدرات وحوار السياس�ات سيس�اند الحكوم�ة 

خ�الف الهي�دروكربونات لتنوي�ع االقتص�اد. والمس�تفيدون آخر ي مجال في جذب االستثمار الخاص فالعراقية 
هيئ�ة سيكونون مكتب نائب رئ�يس ال�وزراء للش�ؤون االقتص�ادية والهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار، باإلض�افة إل�ى 

. وتعت�زم الوكال�ة الدولي�ة الس�ويدية للتع�اون التنم�وي (س�يدا) تق�ديم تموي�ل استثمار حكومة كردستان اإلقليمي�ة
 .2016يونيو  30حتى  2013ديسمبر  1فترة من لل

 
 ملحق: بيان العناصر

 . بناء القدرات1
سيستخدم برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتص�ادية  •

إط��ار عم��ل سياس��ات مث��ل  أدوات السياس��ات الت��ي أع��دتها منظم��ة التع��اون والتنمي��ة االقتص��ادية 
، وذل��ك م��ن أج��ل مراجع��ة من��اخ األعم��ال وإط��ار سياس��ات االس��تثمار ف��ي الع��راق (PFI)اراالس��تثم

 الستثمار.اوقدرة الحكومة العراقية على تحديد وإعداد وتنفيذ استراتيجيات ناجحة لترويج 

على أساس ه�ذه المراجع�ات، س�يعّد برن�امج االس�تثمار ف�ي الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا ب�رامج  •
تحسين مناخ األعمال واالستثمار لديها وقدرتها على جذب كومة العراقية من أجل تدريبية لدعم الح

  االستثمار الخاص واالحتفاظ به.
 حوار السياسات. 2

سيدمج برنامج االستثمار في الشرق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا لمنظم�ة التع�اون والتنمي�ة االقتص�ادية  •
وسياس��ة المش��روعات الص��غيرة  لتنافس��ية، مث��ل االحكوم��ة العراقي��ة ف��ي مجموع��ات عم��ل البرن��امج

ومنطق�ة  االقتص�اديةلمنظم�ة التع�اون والتنمي�ة  األعم�المنت�دى س�يدات و ،والمتوس�طة، واالس�تثمار
 وشمال افريقيا األوسطالشرق 

سيواصل برنامج االستثمار في الشرق األوسط وش�مال إفريقي�ا أيض�ا مجموع�ة  باإلضافة إلى ذلك، •
 ارية في العراق.عمله بشأن المناطق االستثم

 

 

 

http://www.oecd.org/mena/investment�


 

 

 

 

 
 

 

 بناء القدرات
) تقييم 1وسيتم بناء األنشطة حول الركنين: : العراقي لالستثمار السياسياإلطار  تعزيز .1العنصر 

 ) أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك تطوير المواد التدريبية.2اإلطار القانوني والمؤسسي لالستثمار، و

 

: يه��دف إل��ى زي��ادة الق��درة العملياتي��ة للهيئ��ة الوطني��ة ت��رويج االس��تثمار تش��خيص وتنمي��ة. 2عنص��ر ال
لالس��تثمار ف��ي الحكوم��ة  الم��روجين األساس��يين بص��فتهم هيئ��ات االس��تثمار بالمحافظ��اتولل لالس��تثمار

ت��رويج االس��تثمار. س��يعد برن��امج الممارس��ات الحس��نة الدولي��ة ف�ي  م��ع مح��اذاة عملي�اتهم وإل�ى العراقي�ة
االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية برنامجا لبناء الق�درات 

لالس�تثمار وجلس�ات تدريبي��ة  موائ�د مس�تديرةوب��ين الش�ركاء  اجتماع�ات تعريفي�ةيش�مل ج�والت دراس�ية 
، وعل�ى األخ�ص ف�ي ترويج وتسهيل االستثمار على يةالهيئة الوطن تعزيز قدرةأخرى. وهذا سيسهم في 

ذات األهمي�ة االس�تراتيجية بالنس�بة للتنمي�ة االقتص�ادية ف�ي الع�راق عل�ى القطاعات الصناعية  األساسية 
لحكوم��ة إقل��يم  برن��امج القي��ام بأنش��طة مماثل��ة م��ع المجل��س األعل��ى لالس��تثماراليعت��زم  الم��دى الطوي��ل.

 .كوردستان

 

 

 

 

 

 

 



 
 اساتحوار السي

اس��تمرار مجموع��ة . )مجموع��ة العم��ل بش��أن المن��اطق االس��تثمارية( المن��اطق االقتص��ادية .3العنص��ر 
عمل بشأن المناطق االستثمارية ببرنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقي�ا لمنظم�ة التع�اون لا

حي��ث أن المن��اطق ، وه��ي تس��عى إل��ى تأس��يس برن��امج عمل��ي للمن��اطق االس��تثمارية والتنمي��ة االقتص��ادية
والجلس�ات التدريبي�ة. . تتمثل مجموعة العمل في سلسلة م�ن الح�وارات محددة المدةاالقتصادية الخاصة 

القطاع�ات االستعانة بالمناطق االستثمارية للترويج لالستثمار ف�ي  إلىالحكومة العراقية  تجهويمكن أن ت
 تنمية منطقة استثمارية تجريبية. يتمثل هدف مجموعة العمل في توجيهالصناعية االستراتيجية. 

 

. تشجيع الحكومة العراقية على المشاركة . االندماج في مجموعات العمل واألنشطة اإلقليمية4العنصر 
مجموع�ات العم�ل اإلقليمي�ة ببرن�امج االس�تثمار ف�ي الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا لمنظم�ة الكاملة في 

وأنشطة ) للتعاون التنمويبمنحة من الوكالة الدولية السويدية (ممولة جزئيا  التعاون والتنمية االقتصادية
ف�ي مرك�ز برنامج االس�تثمار ف�ي الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا لمنظم�ة التع�اون والتنمي�ة االقتص�ادية 

سياس���ة ت���دريب ص���ندوق النق���د ال���دولي ف���ي الكوي���ت. تش���مل مجموع���ات العم���ل م���ا يل���ي: االس���تثمار و
وباإلضافة إلى ذلك، سيدخل برنامج االستثمار في الشرق والتنافسية. المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أنش�طة الت�دريب ف�ي ف�ي الحكوم�ة العراقي�ة منظمة التعاون والتنمية االقتص�ادية لاألوسط وشمال إفريقيا 
وش�مال  األوس�طمنطق�ة الش�رق و االقتص�اديةالتنمي�ة لمنظمة التعاون و األعمالمنتدى سيدات و  الكويت
                .افريقيا


