برنامج منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية للشرق
أ
الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة هــي منتدى فريد حيــث تعمل حكومــات 35
بلـد ديمقراطـي معـا للتصــدي للتحديــات االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة للعولمـة.
إن منظمــة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فــي طليعــة الجهــود المبذولــة لفهــم
ومســاعدة الحكومــات علــى االســتجابة للتطــورات والمخاوف الجديــدة ،مثــل النمو
الشـامل واقتصــاد المعلومـات وتحديـات شــيخوخة الســكان .تقـدم المنظمـة منصـةً
تخـول الحكومــات لتبـادل الخبـرات فـي رسـم السياســات والبحــث عــن إجابـات
ّ
للمشــاكل المشــتركة وتحديــد الممارســات الجيــدة والعمـل على تنســيق السياســات
المحليــة والدولية.
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برنامج منظمة التعاون والتنمية
أ
االقتصادية للشرق الوسط
وشمال إفريقيا للتنافسية
إن برنامــج منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة للشــرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا
للتنافسـية يعتبر شــراكة اسـتراتيجية بين دول الشـرق أ
الوسـط وشــمال إفريقيا وبين الدول
أ
العضــاء في منظمــة التعـاون والتنميــة االقتصادية لتبــادل المعرفة والخبرة والممارسـات
الســهام فـي تنميـة اقتصـادات شــاملة ومسـتدامة
الجيـدة .يهـدف هـذا البرنامـج إلـى إ
وتنافسـية فـي المنطقة ويشــجع على التنســيق بيــن مختلف أصحــاب المصلحـة الملتزمين
برفـع مســتويات معيشــة مواطنـي دول الشــرق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا :الحكومــات
والقليميــة ،وممثلــي المجتمــع المدنـي
المحليــة والوطنيــة ،والمنظمــات الدوليــة إ
والقطــاع الخاص.
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برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية
الصالحـات الراميـة إلى حشــد وتشــجيع االســتثمار وتنميــة القطاع
يدعــم البرنامــج إ
الخــاص وريـادة المشــاريع بصفتهـا قـوى دافعـة للنمـو الشـامل وفـرص العمـل فـي
منطقة الشــرق أ
الوســط وشــمال إفريقيا واسـتناداً إلى ضرورة إدماج الشـباب والنسـاء
المدربيـن تدريبـا جيـدا فـي المنطقـة.
يتنـاول البرنامـج ،الذي أطلق في عـام  2005بناء على طلب حكومات منطقة الشـرق
األوسـط وشـمال أفريقيـا ،التحديـات اإلقليميـة والوطنية من خلال الحـوار المبتكر
للسياسـات ،والتعلـم من األقـران ،وبناء القدرات .وقـد تطور ليصبح مبـادرة ديناميكية
تحوّل تركيزها باستمرار على الحقائق المتغيرة في المنطقة.
أبــرزت التغيـرات االقتصادية والسياسـية األخيرة التي شـهدتها دول منطقة الشـرق
تبنـي منهـج كامل وشـامل ومنسـق فـي مواجهة
األوسـط وشـمال إفريقيـا ضـرورة ّ
تحديــات المنطقة .يسـاعد برنامج منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية لمنطقة
الشـرق األوسط وشمال أفريقيا للتنافسـية ،على النحو المبيّن في إعالن تونس الوزاري
لعام  ،2016والذي يؤكد واليته الرابعة لعام  ،2020-2016على تحقيق نتائج ملموسة
ومسـتدامة تسـاعد على ازدهار منطقة الشرق األوسط وشـمال أفريقيا من خالل بناء
التوافـق ،والعمـل كحلقة وصل بين أصحاب المصلحة الرئيسـيين وتوفير المسـاعدة
التقنيـة علـى المسـتوى التنفيـذي .ويتمثـل التركيزالرئيسـي للبرنامـج خلال واليته
الرابعة ( )20-2016في دعم اقتصادات منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيـا
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل المساهمة في تطوير شراكة عالمية
من أجل التنمية المسـتدامة (الهدف  ،)17ودعم المسـاواة بين الجنسين (الهدف ،)5
والنهـوض بالصناعـة واالبتكار والبنيـة التحتية (الهدف  )9وبناء مجتمعات مسـالمة
وحاضنة للجميع (الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة).

يغطـي هذا البرنامج كل من الجزائـر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت
ولبنـان وليبيـا وموريتانيـا والمغـرب وسـلطنة عمـان والسـلطة الفلسـطينية وقطر
والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

للتنافــس فـي االقتصـاد العالمـي ،يتعين على دول منطقة الشــرق أ
الوسـط وشــمال
ّ
تسـرع التنويـع االقتصـادي .يعتبـر تعزيـز
إفريقيـا أن تزيـد مـن إنتاجيتهـا وأن
ّ
االسـتثمار والتجـارة ،وتعزيـز قطاع خـاص غير مقيد وحيـوي ،من أ
الولويـات .إن خلق
المزيـد مـن الوظائـف وبنوعيـات أفضـل سيسـاهم فـي بنـاء أسـس مسـتقبل شـامل
ومسـتقر للجميع.

أ
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مجاالت التركيز
االستثمار
والتجارة

الرئيسان المشاركان:

تونس وتركيا

الحوكمة:

المؤتمرات الوزارية،
والمجموعات التوجيهية
والمجالس االستشارية

المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وريادة
المشاريع

أالمرونة في
الوضاع الهشة
القليمي
التعاون إ
والوطني من أجل:
النمو
التنافسية
الشمول
التكامل

المجلس االستشاري
للعمال الشرق أ
أ
الوسط
وشمال أفريقيا
التمكين االقتصادي
للمرأة

حوكمة
الشركات
النز أاهة في
العمال
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الحوار بين القطاعين
العام والخاص:

منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا :هل تعلم؟
l

l

تتمتــع منطقــة الشــرق أ
الوسـط وشــمال إفريقيـا
بموقــع جغرافـي متميـز يقـدم مزايـا نســبية فـي
قطاعـات معينـة مثـل السـياحة .تسـتقبل المنطقـة
أكثـر مـن  70مليـون سـائح سـنوياً ،ولكـن مـن خلال
تطويـر سـوق السـفر فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط
بشـكل مبتكـر ،مـن المتوقـع أن
وشـمال إفريقيـا
ٍ
يرتفـع هـذا العـدد إلـى أكثـر مـن  195مليـون بحلـول
عـام .2030
تقـدر قيمـة الطابـع غيـر الرسـمي بمـا يزيـد عـن
الجمالـي للمنطقـة .ومـن
 ٪33مـن الناتـج المحلـي إ
شـأن مسـاعدة الشـركات غيـر الرسـمية علـى إضفـاء
الطابـع الرسـمي علـى أعمالهـا أن يزيد بشـكل كبير من
اليـرادات العامـة فـي المنطقـة.
إ

l

يمر مـا بين  ٪8و ٪10مـن التجارة البحريـة العالمية
عبـر قنـاة السـويس .لموقـع المنطقـة المميزفـي
وسـط الطـرق التجاريـة الرئيسـية فـي العالـم ،يمكنها
اسـتخدام إمكاناتهـا لتعزيـز تنميتهـا واندماجهـا فـي
سالسـل القيمـة العالميـة .كمـا تمتلـك القـدرة علـى
زيـادة مشـاركتها فـي التجـارة الدوليـة ( ٪0.35مـن
التجـارة العالميـة) إلـى مسـتوى يتماشـى مـع وزنهـا
الجمالـي
االقتصـادي ( ٪3.7مـن الناتـج المحلـي إ
العالمـي).

يمر ما بين  ٪8و ٪10من التجارة البحرية
العالمية عبر قناة السويس.
أ
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منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا :هل تعلم؟
l

l

l

يأتـي أكثر مـن  ٪32من إنتـاج النفط فـي العالم من
منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا .ولضمـان
ازدهارهـا فـي المسـتقبل ،تسـتثمر بلـدان المنطقـة
جـزءا مـن هذه المـوارد القيمة فـي الجهـود الرامية إلى
تنويـع اقتصاداتهـا واعتمـاد طاقـات خضـراء ومسـتدامة.
يتـم إنشـاء أقـل مـن مؤسسـة واحـدة لـكل 1000
شـخص في سـن العمل سـنوياً ،مقارنة بنحو خمسة
فـي بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة.
ومـع ذلـك ،يعتبـر مواطنـو منطقـة الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا أن ريـادة المشـاريع خيـار مهني جيد،
وتصنـف نواياهـم الرياديـة ضمـن أ
الكثـر ارتفاعـاً فـي
العالـم ،اذ تحتـل مصـر المرتبـة أ
الولـى .لذلـك ،فـإن
سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة وريـادة
المشـاريع تلعـب دورا محوريـا علـى نحـو متزايـد فـي
أجنـدة التنافسـية والتنميـة في بلدان الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيا.
تتمتـع منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا،
باحتضانهـا واحـدة من أصغر المجموعات السـكانية
تخولهـا مـن تحقيـق نمو
سـناً فـي العالـم ،بإمكانـات ّ
قـوي مـن خلال زیـادة الفـرص االقتصاديـة لشـبابھا
والحـد مـن معـدل البطالـة ،الـذي يقـدر حاليـا أعلـی
نسـبة فـي العالـم اذ يبلـغ .٪29

l

l

l

شـهد االلتحـاق بالتعليـم العالـي تقدمـاً مذهال ً مع
زيـادة عـدد الطلاب الجامعييـن بنسـبة أكثـر مـن
 ٪190منـذ عـام  .2000يشـكّل ســكان المنطقـة مـن
فئـة الشــباب الحاصلين علــى التعليـم العالي قاعدة
متينـة لتنميـة اقتصاديـة مسـتقبلية وقوية.
إن مشـاركة النسـاء فـي سـوق العمـل فـي الشـرق
الوسـط وشـمال أفريقيـا هـي أ
أ
الدنى فـي العالم إذ
تبلـغ نسـبة  ٪22فقـط مقابـل  ٪52في بلـدان منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .وإذا كانـت مشـاركة
المـرأة فـي سـوق العمل تسـاوي مشـاركة الرجـل ،فإن
الجمالـي للمنطقـة يمكـن أن يزيـد
الناتـج المحلـي إ
بأكثـر مـن  ٪10خلال العقـد المقبـل.
إن لبنـان أ
والردن همـا أول وثانـي أكبـر البلـدان

المضيفـة لالجئيـن فـي العالـم مقارنـة بحجمهمـا
وعـدد سـكانهما .ومـع اسـتضافة مـا يقـارب مليونـي
الجـئ جديـد رسـمياً ،يخصـص هـذان البلـدان مـوارد
كبيـرة لتوفيـر توطيـن آمـن ألولئـك الذيـن يهربـون من
الحـرب ودمارهـا.

يأتي أكثر من  ٪32من إنتاج
النفط في العالم من منطقة
الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
زيادة بنسبة
 ٪190للتسجيل
بالجامعات منذ
عام 2000

صناعة السيارات
تمثل ٪13
من صادرات
المغرب
l

أصبـح النمـوذج االنتاجـي فـي منطقة الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا أكثـر تنوعـاً وتكاملا ً وتكثيـف فـي
التكنولوجيـا .فعلـى سـبيل المثـال ،أصبحـت
الصـادرات الرئيسـية للمغـرب حاليـاً هـي
السـيارات المص ّنعـة ( ٪13مـن إجمالـي
صادراتهـا) .يمثـل ذلـك عائـداً للبلـد
قـدره  6.5مليـار يـورو ،وتهـدف
السـلطات إلـى تحقيـق 10
مليار يـورو من صادرات
السـيارات بحلــول
عـام .2020

مشاركة المرأة في سوق العمل
في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال
العالم تعادل  ٪22وتعتبر نسبة
متدنية على مستوى العالم

أ
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حوار السياسات
القليمية
إ

أ
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تشجيع التمكين االقتصادي للمرأة
النتاجيـة ويقلـص الفقــر ،ما يساهم في خلـق مجتمعات
إن تمكيــن المــرأة يزيـد مـن إ
أكثـر مرونة وشـمولية.

أ
الهداف
l

l

l

l

دعم تأسـيس أطر عمـل قانونية ومؤسسـية ال تنطوي علـى تمييز لزيـادة التمكين
االقتصادي للمرأة تمشيا ً مع أهداف التنمية المستدامة.
توفيق سياسات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع المعايير والمقاييس الدولية
وأفضل الممارسات فيما يتعلق بحقوق المرأة وتدابير الدعم.
زيادة الوعي بالتنوع ا بين الجنسين إلصالح السياسات ،بما في ذلك من خالل تعميم
مراعاة االعتبارات الجنسانية في جميع المجاالت السياساتية لبرنامج التنافسية.
تعزيـز ربـط مسـارات العمل الخاصـة بالتمكين االقتصـادي والسياسـي للمرأة من
خالل تعزيز التعاون مع برنامج الحوكمة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

إالنجازات
l

l

تلقـى منتـدى التمكيـن االقتصـادي للمـرأة في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال
إفريقيـا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تأييدا ً سياسـيا ً قويا ً على المسـتوى
الوزاري لتنفيذ واليته.

يعـرض تقرير منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية ،تحـت عنوان التمكين
االقتصادي للمرأة في بلدان مختارة في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال
إفريقيا :تأثير األطر القانونية في الجزائر ومصر واألردن وليبيا والمغرب وتونس
( ،)2017يبين عوائق هامة أمام تمكين المرأة نابعة من التمييز القانوني .وقد قامت

البلـدان بالفعـل بتنفيذ بعـض التوصيـات القائمة علـى االصالحات والممارسـات
الجيدة في اإلقليم.

l

إنشـاء دليـل الكتروني للمبادرات التي تدعم التمكيـن االقتصادي للمرأة في
الشرق األوسط وشـمال إفريقيا لتقديم معلومات عن المؤسسـات التي تدعم
عمالة المرأة ودورها في ريادة المشاريع.

معـدالت مشـاركة القـوة العاملـة مـن النسـاء منخفضة في منطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال
إفريقيـا ،نسـبة بالسـكان العامليـن 2015 ،أو السـنة أ
الخيـرة المتاحة
80

الجميع

70

النساء

الشابات

60
50
40
30
20
10
0

منظمة التعاون جنوب شرق
االقتصادي آسيا والمحيط
الهادئ
والتنمية

أفريقيا جنوب أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الصحراء
الكاريبي
الكبرى

شمال
أفريقيا

الشرق
أ
الوسط

المصدر :المؤشرات الرئيسية لسوق العمل من قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية
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النشاطات
l

الحـوار اإلقليمي :منتـدى التمكين االقتصادي للمرأة في الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (رئاسـة مشـتركة بين
مصر والسويد)

– باإلعتماد على الخبرة الواسـعة لمبادرة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا في تعزيز
ريادة المشـاريع لدى النساء ،يوسـع منتدى التمكين االقتصادي للمرأة نطاق العمل
ليشـمل مجاالت جديدة للسياسـات ،مثل العمالة واألنشـطة غير الرسـمية .وهو
يشمل جمهورا واسعا من الحكومات ويربط التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة.
– يعـزز منتدى التمكين االقتصادي للمرأة التعاون مـع المنظمات الدولية التي تدعم
بصورة نشـطة المسـاواة بين الجنسـين ،بما في ذلـك االتحاد من أجل المتوسـط،
وهيئة األمم المتحدة للمـرأة ،وجامعة الدول العربية ،ومركز المرأة العربية للتدريب
والبحوث.

الشـريكتان في رئاسـة منتدى التمكين االقتصادي للمرأة ،سـعادة السـفيرة ماري-كلير سـوارد كابرا ،ومعالي الوزيرة الدكتورة
سـحر نصـر والسـيدة غابرييلا راموس في افتتـاح منتدى التمكين االقتصـادي للمرأة في القاهرة فـي أكتوبر .2017

– يسـاهم منتدى التمكين االقتصادي للمرأة في وضع السياسات القائمة على األدلة
من خالل وضع جدول أعمال بحثي طموح.

 lأنشطة وطنية:
– تجـري مناقشـة النتائج الرئيسـية والتوصيـات المتعلقة بالسياسـات الصادرة عن
منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية حول التمكين االقتصادي للمرأة في بلدان
مختارة في منطقة الشـرق األوسط وشمال إفريقيا خالل المشاورات الوطنية
بيـن ممثلي الحكومة وقطـاع األعمال والمجتمع المدني بهـدف تحديد المجاالت
التي تحتاج إلى مزيد من اإلصالح في مجال السياسات.
www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm

المسح الضوئي
لقراءة التقرير

أ
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«المساواة بين الجنسين حق
أساسي من حقوق إالنسان
وفرصة لتعزيز النمو الشامل.
إن التمكين االقتصادي للمرأة
هو عامل رئيسي لتحقيق
اقتصاد مزدهر وحديث
ومستدام ال يستثني فئة
معينة ماري كلير سوارد كابرا»
ّ
ماري كلير سوارد كابرا
سفيرة السويد في الجزائر

حقائق رئيسية
l

l

l

l

فـي نصـف دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا ،يفـوق عـدد
النســاء الالتـي تلقيــن تعليمــا جامعيــا عـدد الرجـال ،ويــزداد
عدد النســاء الالتي يتخرجــن مــن كليــات العلــوم والتكنولوجيــا
والهندســة والرياضيــات علـى العـدد فـي دول منظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة.
أ
تتمتع  ٪5فقــط مـن شــركات دول الشـرق الوسط وشـمال إفريقيا

بمديرة مقارنة بنسبة  ٪19علــى مســتوى العالــم.
تواجـه منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا أعلـى مسـتويات

البطالـة بشـكل عـام وأكبـر فجـوة بيـن الجنسـين علـى مسـتوى
العالـم .وتبلـغ نسـبة بطالـة النسـاء  ٪19مقارنـة بمعـدل  ٪6فـي
بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة.
يشـكل إعـادة النظـر فـي القوانيـن أ
السـرية لتعزيـز تمكيـن المـرأة
أ
جوهـر المناقشـات الحاليـة فـي بلـدان منطقـة الشـرق الوسـط

وشـمال إفريقيـا.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

أ
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االستثمار والتجارة
تشــجيع االســتثمار والتجــارة أمــر حيوي لدفع النمو االقتصادي قدما وخلق الوظائف
فـي المنطقة.

أ
الهداف

الجنبـي المباشـر فـي منطقة الشـرق أ
تراجعـت تدفقـات االسـتثمار أ
الوسـط وشـمال إفريقيا
بنسـبة  ٪50بيـن  2008و 2015لكـن ارتفعـت فـي  ٪( 2016مـن إجمالـي الناتـج المحلي)
6

l

تشجيع االستثمار السليم وسياسات التجارة السليمة.

5

l

تسهيل التجارة واالستثمار واالندماج في سالسل القيمة العالمية.

4

l

l

تشــجيع االســتثمار النوعـي وتهيئة بيئـة منفتحة وشــفافة ويمكـن التنبؤ بها
للمستثمرين.

3

تعزيـز القدرة الســتخدام أدوات منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديـة وإعداد
إحصاءات التجارة واالستثمار لتحسين توجيه السياسات.

2
1

إالنجازات

l

l

l

0

المصدر :اخر بيانات وإحصاءات أعدتها منظمة  UNCTADو OECD

إدماج دول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا في قواعد البيانات اإلحصائية
واألدوات المرجعية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

l

دعم اإلصالحات القانونية والمؤسسـية الوطنية ورصدها من خالل تقديم المشورة
بشأن تنقيح قانون االستثمار وتنفيذه.

l

التعلم من األقران حول اإلصالحات المؤسسية لوكاالت تشجيع االستثمار.

أ
 . 14برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

l

انضمــام مصــر واألردن والمغــرب وتونــس إلــى إعلان منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصادية بشــأن االسـتثمار الدولـي والمشـاريع المتعددة
الجنسـيات ومشـاركتها فـي لجنة االسـتثمار لمنظمة التعـاون والتنمية
االقتصادية.

منطقة الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
االقتصادات الناشئة

تحســين التنســيق اإلقليمــي عــن طريــق توفيــر منصة للحــوار السياسـاتي
المنتظـم حول اإلصالحات مع األقران والقطاع الخاص.
تعزيز التعـاون مع المنظمات االقليمية (االتحاد من أجل المتوسط ،والوحدة الفنية
التفاقيـة أغادير ،وجامعـة الدول العربيـة) والمبادرات المتعددة األطـراف (مجموعة
العشرين ،شراكة دوفيل) بشأن قضايا االستثمار والتجارة.

أ
النشطة
l

الحوار اإلقليمي :مجموعة العمل بشـأن االستثمار والتجارة (رئاسة مشتركة
بين اليابان واألردن)

– تيسـر مجموعـة العمل للحوار بين صانعي السياسـات بشـأن الترابـط بين التجارة
واالسـتثمار وتناقش سبل تحقيق أقصى قدر من المنافع اقتصاديا لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
– دراسـة االتجاهات واالصالحـات اإلحصائية ،وتطور إتسـاق السياسـات ،وتعمل على
تحسـين التعاون والتيسـير ،والمسـاعدة على تطويـر التكامل اإلقليمـي والعالمي
لسلسلة القيمة ،وتعزيز الجودة واإلستثمار المسؤول
l

برنامـج االتحـاد األوروبي ومنظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية اإلقليمي
لتشجيع االسـتثمار في منطقة المتوسـط ( ،2020-2016يشـمل البرنامج
 9اقتصادات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا).

– الهدف :دعـم الحكومات في جذب االسـتثمار الجيد لخلق فرص العمـل ،والتنمية
المحلية ،والتنويع االقتصادي واالستقرار.

– المنهج :التقييـم والرصد ،والتعلم مـن األقران ،وحوار السياسـات ،وبنـاء القدرات،
والحوار بين القطاعين العام والخاص.
– المسـائل التي تتم معالجتها (النهج القائم على الطلب) :إصالحات االستثمار
القانونـي والمؤسسـي ،والقيـود المفروضـة على االسـتثمار ،والحوافـز ،واالتفاقات
والمنازعـات ،والجاذبيـة اإلقليميـة ،وروابـط األعمـال ،والسـلوك التجاري المسـؤول
واإلحصاءات والرصد.

l

مشاريع قطرية :دعم اإلصالحات لتحسين مناخ االستثمار

– مشروع تحسين مناخ االستثمار في العراق

– مشـروع صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشـمال أفريقيا حول التنافسية
واالستثمار في األردن
– مشـروع صندوق التحول لمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا حول تحسـين
مناخ االستثمار في مصر.
www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-and-trade.htm

حقائق رئيسية
l

l

l

الوسـط وشـمال أفريقيا فـي السـنوات أ
قــام عــدد كبيـر مــن دول منطقة الشــرق أ
الخيـرة الماضية
بإصالحـات تشـريعية ومؤسسـية واسـعة النطـاق مـن أجـل تشـجيع االسـتثمار والتصديـر وتيسـير
التجـارة واالسـتثمارات الحـرة.
أ
التجــارة بيــن دول المنطقــة تشــكل  ٪10فقـط مـن مجمـوع التجـارة فـي الشـرق الوسـط وشـمال
إفريقيـا مقارنـة بــ  ٪60فـي االتحـاد أ
الوروبـي و ٪25فـي دول جنـوب شـرق آسـيا.
انخفضـت تدفقـات االسـتثمارات أ
الجنبـي المباشـر بنسـبة  ٪50بيـن  2008و  ،2015وان كان هنـاك
اختالفـات واضحـة بيـن البلـدان.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

أ
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة المشاريع
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

أ
الهداف

l

l

جعل ريادة المشـاريع أداة هامة للنمو الشـامل في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
توفیـر سياسـات موجهـه لمجموعـة کبیـرة ومتنوعـة مـن المؤسسـات الصغیرة
والمتوسـطة في المنطقة (المؤسسـات التي تملكها العائالت والمؤسسـات غیر
الرسـمیة والمؤسسـات المتناهيـة الصغر والمتوسـطة) لتعزیز النمـو والوظائف
الالئقة.

إالنجازات
l

مسـاعدة الشـرکاء فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال افریقیـا علـی تحدیـد
اإلجراءات الرئیسـیة لتحسـین سیاسـات المؤسسـات الصغیرة والمتوسـطة من
خلال اإلصدارات المتعددة لمؤشـر سياسـات المؤسسـات الصغیرة والمتوسـطة
( 2008و 2014و.)2018

أ
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راق
الع

الج

زائر

ال أ
ردن

l

تيسـير تبادل الخبرات في المجاالت الرئيسـية للمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة
مثـل الحصـول علـى التمويـل والوصول إلـى المشـتريات العامـة وخدمـات تطوير
األعمال التجارية.

0.0

الم

l

المساهمة في تحسـين بيئة األعمال من أجل المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة
ورواد األعمال.

غ
رب

l

تحديـد اإلصالحـات ودعمها مـن أجل سياســات أكثـر فعالية للمشـاريع الصغيرة
والمتوسطة.

تون
س
س
لطن
ةع
الإ ما مان
رات
ال الع
مت ربية
حدة
دول
ةق
طر
االق من
تص ظم
اد ة ال
ي وا تعا
لتنمي ون
ة

تـؤدي سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة أ
الكثـر فعاليـة إلـى فرص عمـل أكثر
النتاجيـة واالبتـكار مـن خلال طـرح أفـكار ومنتجـات وخدمـات جديدة
وأفضـل وزيـادة إ
ونمـاذج جديـدة أ
للعمال.

تنخفض نسـبة إنشاء الشـركات في منطقة الشرق أ
المعدالت الدولية
الوسـط وشـمال أفريقيا عن
ّ
الشركات الجديدة أ
(للف شخص ناشط اقتصادياً)2014 ،

المصدر :البنك الدولي ( ،)2015احصاء لريادة المشاريع
l

l

l

l

مسـاعدة ليبيـا علـى تطويـر السياسـات المتعلقـة بالمؤسسـات الصغيـرة
والمتوسطة بغية خلق الوظائف وإعادة اإلعمار في بيئة مليئة بالتحديات.
الجمع بيـن الحكومة والقطـاع الخاص والجهـات الفاعلة األخرى لتحسـين فعالية
سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األردن من خالل زيادة التعاون والحوار.
تبـادل الممارسـات الدوليـة الجيـدة بشـأن المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
وسياسـات التنافسـية مع أكثر من  400ممثل من القطاعيـن الحكومي والخاص
في المنطقة من خالل اثنتي عشـرة ورشـة عمل نظمت مع صنـدوق النقد الدولي
منذ عام .2012
الدعم المستمر للجهود المتعددة األطراف مثل شراكة دوفيل للبلدان العربية التي
تمر بمرحلة انتقالية واالتحاد من أجل المتوسط.

أ
النشطة
l

الحــوار اإلقليمي :مجموعة عمل بشـأن سياسـة المؤسسـات الصغيرة
والمتوسطة وريادة المشاريع (رئاسة مشتركة بين تونس وإيطاليا)

– جذب شــركاء فـي الحـوار اإلقليمي واسـتعراض األقـران للقضايـا المتعلقة بنمو
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية وتشجيع ريادة المشاريع.
l

حقائق رئيسية
l

l

تمثـل المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الغالبيـة العظمى من
الشـركات الخاصـة في منطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيا
(مـا بيـن  )٪99-95ولكنهـا تمثـل حصصـا أقـل مـن إجمالـي
العمالـة فـي القطـاع الخـاص (حوالـي  )٪30مقارنـة ببلـدان
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة (حوالـي  )٪50والبلدان
الناشـئة (.)٪66
إن العقبـات الرئيسـية التـي تواجههـا المؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة ،وفقـا لدراسـات البنـك الدولـي االسـتقصائية
للمشـاريع ،هي عدم االسـتقرار السياسـي (حيث تمثـل العقبة
الرئيسـية فـي لبنـان وتونـس ومصـر والسـلطة الفلسـطينية
واليمـن) والفسـاد (الشـاغل أ
الكبـر فـي المغـرب) والحصـول
أ
علـى التمويـل (العائـق أ
الكبـر فـي الردن) ،والكهربـاء التـي ال
يمكـن االعتمـاد عليهـا (العقبـة الرئيسـية فـي جيبوتـي).

المشروع اإلقليمي :دورات تدريبية من أجل الممارسين في مجال المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

– تنظيــم ورش عمـل لبنـاء القـدرات بالشـراكة مـع مركــز صنـدوق النقـد الدولي
لالقتصاد والتمويل في الشــرق األوســط لتبادل الوثائق والمنهجيات والممارسات
الجيدة بشأن سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومناقشتها.
l

مشاريع تتعلق بدول معينة:

– اســتراتيجية تنميـة المؤسســات الصغيـرة والمتوســطة فـي ليبيـا :التمهيد
لتنميــة القطاع الخاص في مرحلة ما بعـد النزاع عن طريق دعم إعداد خطة عمل
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها.

المسح الضوئي لقراءة التقرير

– فعاليــة السياســات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة فــي األردن :دعـم
تنفيذ اســتراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوســطة لألعوام  2020–2016عن
طريق تحسـين تنسيق السياسـات وجمع البيانات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ومتابعة رصد وتقييم سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
www.oecd.org/mena/competitiveness/smes-and-entrepreneurship.htm

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
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حوكمة الشركات
أ
تمثل الحوكمة الرشـيدة للشـركات حجر أسـاس مهم بالنسـبة للدول لكي تعزز التنافسـية
النشطة
أ

وتنمي القطاع الخاص وتشـجع االسـتثمار.
وتجذب رؤوس الموال ّ

أ
الهداف
l

l
l

l

l

زيادة مشـاركة المرأة في قيادة الشـركات في دول منطقة الشـرق األوسـط وشمال
أفريقيا.
دعم تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة.
مكافحة الفساد والمحسوبية والمحاباة بحيث يتم خلق بيئة من الثقة والشفافية
والمساءلة.
توسـيع نطاق أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات العالقة لتشـمل دول
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل دعم تقييم السياسات وتوجهاتها.
تشجيع تنمية سوق رأس المال من أجل نمو القطاع الخاص.

إالنجازات
l
l

نشر أحدث المعلومات المتاحة عن المعايير والممارسات السائدة في الشركات.
إعـداد إرشــادات عامـة وتشـريعات وأنظمـة لحوكمـة الشـركات فـي المنطقـة
مسـتندة على مبادئ مجموعة الدول العشـرين/منظمة التعـاون والتنميـة
االقتصادية لحوكمة الشركات واإلرشادات العامة لمنظمة التعاون والتنمية
اإلقتصادية بشأن إدارة المشاريع المملوكة للدولة.

 lتعزيز قدرة المؤسسات المحلية والمنظمات اإلقليمية على إحداث تغيير ميدانيا.

أ
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l

الحوار اإلقليمي :مجموعة العمل بشـأن حوكمة الشركات (رئاسة مشتركة
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والبرتغال).

– حشد مشاركة المعرفة للممارسات الجيدة على الصعيد العالمي.
– تحديــد األولويـات وبنــاء القـدرة المؤسســية لتشجيع المشاريع الخاصة لتكون
محركا ً للتنمية الشاملة والمستدامة.
– تقديم المشـورة فـي مجال السياسـات ،القائمة علـى العمل المقـارن والتحليلي،
بهدف دعم اإلصالحات على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
– األولويات المواضيعية هي:
– تعزيز نمو سوق رأس المال من أجل نمو القطاع الخاص
– الشفافية واالفصاح
– التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات وتنوع الهيكل االداري
– تحسين الحوكمة المؤسسية للمؤسسات المملوكة للدولة

l

الشـراكات اإلقليمية :تعزيز تنفيـذ أطر حوكمة سـليمة للشـركات في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

– يعمـل فريـق عمـل منظمة التعـاون والتنمية االقتصاديـة المعني بحوكمة
الشـركات لمنطقة الشرق األوسـط وشـمال أفريقيا مع صانعي القرار على
وضع أطر سياسـات الحوكمة السـليمة للشـركات في المنطقة .ولالسـتفادة من
اإلصالحات ،تشـارك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشكل وثيق مع الشركاء
اإلقليميين ،بما في ذلك «معهد حوكمة» المختص في حوكمة الشـركات ،واالتحاد
العربي للتبادالت ،واتحاد هيئات األوراق المالية العربية ،وصندوق النقد العربي.
www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm

فريـق عمـل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة المعنـي بحوكمـة الشـركات فـي الربـاط ،المغـرب 13-12 ،كانـون
أ
الول/ديسـمبر 2017

حقائق رئيسية
l

l

l

يمثـل إجمالـي القيمـة السـوقية فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا  ٪1.77مـن القيمـة
الجمالـي
الجمالـي  ٪3.1مـن الناتـج المحلـي إ
السـوقية العالميـة ،فـي حيـن يمثـل الناتـج المحلـي إ
العالمـي .ال يعكـس حاليـا حجـم السـوق فـي المنطقـة إمكاناتـه الحقيقيـة.
حظيـت مبـادرات حوكمـة الشـركات بدعـم كبير مـن حكومـات دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا
فـي السـنوات أ
الخيـرة .وتتمتـع اليـوم كافـة البلـدان تقريبـاً بقانـون لحوكمـة الشـركات.

إن ملكيـة الشـركات عاليـة التمركـز فـي المنطقـة .وتلعب المشـاريع المملوكـة للدولة ،بشـكل خاص،
دورا رئيسـيا فـي االقتصـاد فـإذا لـم يتم إصالحهـا سـتظل عبئا علـى الماليـة العامة ومصدرا لفسـاد
متوطن.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
المسح الضوئي
لقراءة التقرير
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النزاهة في أ
العمال
النزاهــة أمــر أساسـي لتطوير نظـم اقتصاديـة تنافســية ومنفتحـة تتمتع بتوزيـع عـادل إالنجازات

ومســتدام للنمـو والفرص

أ
الهداف
l

l

l

l

l

l

زيـادة الوعـي وتعزيز فهم الموظفيـن العمومييـن للتأثير الضار للفسـاد على مناخ
األعمال وجذب االستثمار األجنبي.

l

دعـم تقارب األطر التنظيمية والشـركات في الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا مع
معايير النزاهة وأفضل الممارسات المعترف بها دوليا.

l

بناء ثقافة من المسؤولية والمساءلة في المشاريع المملوكة للدولة في المنطقة
لتجنب الفساد.
ّ

l

إطلاق حوار إقليمي متعدد األطراف حول النزاهة في األعمال بالتعاون مع منظمات
دولية أخرى.
تأســيس شــبكة من ممثلـي األعمال واتحـادات وجمعيات األعمال لدعـم النزاهة
بهدف تنمية األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
مؤتمــرات تدريـب وحلقـات مناقشــة حول تعزيـز النزاهـة فــي القطـاع الخـاص
(المغرب ومصر).
زيادة وعـي القطاعين العام والخاص باعتراف المجتمـع الدولي باإلجراءات القطرية
والتطورات في مجال مكافحة الفساد.

توفيــر منصة فعـّـالة للتعلــم من األقـران وتبــادل األدوات وأفضــل الممارسـات
المتعلقة بالمبـادرات الحكوميـة واالمتثـال الطوعـي للشركات على حد سواء.

أ
النشطة

دعــم المبـادرات الحكوميــة لتشجيع لألعمال النزيهـة ،مثـل  )1تحديـد المعايير
وفــرض العقوبـات مــن خالل التشــريع واإلنفــاذ والمقاضاة ،و )2التوعية وتحفيز
الشركات على االمتثال.

l

الحوار اإلقليمي :شـبكة منظمة التعاون والتنميـة االقتصادية للنزاهة في
األعمال لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

– جمـع ممثليـن مـن القطـاع الخاص مـع مسـؤولين عموميين لتبـادل الخبـرات وأفضل
الممارسات والحلول لمكافحة الرشوة والفساد ،وتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص للشركات.
– زيـادة الوعـي حـول التعـاون الدولي إلنفـاذ القانـون عبر دعـوة ممثلين مـن منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى الشبكة العالمية للعاملين في مجال إنفاذ
القانون لمكافحة الرشـوة في المعامالت التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية.

أ
 . 20برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية

– ضمـان مشـاركة ممثلـي القطاعيـن العام والخـاص فـي المنطقة فـي المنتدى
السنوي لمكافحة الفسـاد والنزاهة الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية
االقتصاديـة ،وهـو عبارة عـن منصـة دوليـة فريدة لحوار السياسـات بشـأن سـبل
مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
l

التدريب اإلقليمي :تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص

– ينظم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا
للتنافسـية ومركــز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشــرق
األوسـط في مدينــة الكويت ،ورش عمل لبنـاء القـدرات لبحث ومشـاركة الوثائق
والمنهجيات والممارسات الجيدة دعما للنزاهة في األعمال ومناقشتها.
l

مشروع قطري :تعزيز نزاهة األعمال في المغرب

– مساعدة الحكومة والشركاء التجاريين والمجتمع المدني في المغرب على التغيير
مـن خالل تعزيـز النزاهة فـي األعمال في قطاعـات مختارة وبناء السياسـات واألطر
المؤسسـية لتعزيـز النزاهة وإدخال تدابير مكافحة الفسـاد في مجال المشـتريات
وتسهيل العمل الجماعي الذي يقوده رجال األعمال لمكافحة الفساد.

حقائق رئيسية
l

www.oecd.org/mena/competitiveness/business-integrity.htm
l

تبنــت عــدة دول فـي المنطقــة مؤخـرا اســتراتيجيات واسـعة النطــاق لمكافحـة الفســاد وقوانيـن
لمحاربــة الفســاد ،ومـع ذلك ،يعتبر الفسـاد مـن ضمن ثالث أشـد الضغوط التي تواجهها الشـركات
فـي المنطقة.
أ
لـم تحقـق اقتصادات منطقة الشـرق الوسـط وشـمال أفريقيـا تقدما كبيـرا في مكافحة الفسـاد وفقا

لمنظمـة الشـفافية الدولية ،إذ شـهدت الـدول العربية تراجعاً حاداً في مؤشـر مدركات الفسـاد لعام
 ،2016وتبيـن أن أربـع دول مـن أصـل آخر عشـر بلدان في التقييم كانت من منطقة الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيا.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
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المرونة االقتصادية في أ
الوضاع الهشة
قـد يـؤدي النـزاع والخالفـات االجتماعيـة السياسـية إلـى تكاليـف بشـرية واجتماعيـة إالنجازات

واقتصاديـة فادحـة وقد يحدثـان آثارا إقليمية ودولية سـلبية تخل باالسـتقرار وبالنشـاط
االقتصـادي.

أ
الهداف
l
l

l

l

l

l

l

l

زيادة الوعي حول كيفية ارتباط الصراع والهشاشة باألداء االقتصادي.
تقديـم تحليلات مفصلة حـول كيـف يمكـن للهشاشـة أن تخلـق دورة اقتصادية
مفرغة عن طريق خنق االسـتثمار األجنبي المباشـر والتجـارة والنمو االقتصادي ،ما
يضعف السياق المتقلب ويزيد من هشاشة األوضاع.

l

تقديم رؤى حول الطرق المتعددة التي تؤثر فيها الهشاشة سلبا على سبل العيش،
بدءا من البطالة إلى النزوح وغيره.

l

دعـم البلـدان المتضررة في التصـدي للتحديات الملحة وتمهيـد الطريق لالنتعاش
االقتصادي.

إطلاق مجموعة عمـل خاصة بالمرونة االقتصاديـة في تموز  /يوليـو  2017في
بيروت برئاسة مشتركة بين لبنان وألمانيا والبنك اإلسالمي للتنمية.
زيـادة التعـاون مع األمـم المتحدة ،ال سـيما مـع برنامج األمـم المتحـدة اإلنمائي،
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،ومنظمة العمل الدولية.
إثراء المناقشـات السیاسـیة في خضم أزمة الالجئین في الشرق األوسط من خالل
إسـهام السیاسـات الهیکلیة المقترحة واإلصالحات االقتصادیة لبناء القدرة علی
الصمود وإیجاد حلول سیاسیة مستدامة.
تقییم تدابیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وريادة المشاريع ودورها في تخفیف
أثر أزمة الالجئین السـوریین في البلـدان المجاورة ،وتحلیـل الخلفیات حول توجهات
االسـتثمار والسياسـات األجنبيـة المباشـرة فـي االقتصـادات الهشـة والمتأثـرة
بالصراعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

تعزيز حوار السياسـات على المستويين الوطني والدولي ،والمساهمة في التنسيق
بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
تشجيع أطر قانونية لالستثمار وأدوات ترويج لالستثمار تتالءم مع السياقات الهشة
للتخفيف من المخاطر وجذب القطاع الخاص.

المسح الضوئي
لقراءة التقرير

أ
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أ
النشطة
l

الحوار اإلقليمي:

l

المشاريع القطرية:

– االجتمـاع السـنوي لمجموعة العمل الخاصـة بالمرونة االقتصادية (برئاسـة
مشـتركة بيـن ألمانيـا والبنك اإلسلامي للتنمية) مـن أجل مواءمة عمل برنامــج
منظمـة التعــاون والتنميـة االقتصاديـة فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا
للتنافسية واحتياجات البلدان األكثر تضررا من النزاعات والهشاشة في المنطقة.
– العراق :منذ عام  ،2007عمل البرنامج مع العراق في القضايا المتعلقة بالسياسات
االقتصاديـة بما في ذلك سياسـات االسـتثمار والترويـج له وتطوير البنيـة التحتية
والمشتريات العامة.
– ليبيا :دعم تطويـر وتنفيذ السياسـات واإلجـراءات الراميـة إلى تعزيز المؤسسـات
الصغيرة والمتوسطة وريادة المشاريع.
– األردن :دعـم تنفيـذ اتفـاق األردن ( )Jordan Compactوالسياسـات المتعلقـة
باالستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– السـلطة الفلسـطينية :دعـم سياسـات االسـتثمار والمؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة .مناقشـة حـول تحليـل نظـام القـدرة علـى الصمـود مـع السـلطة
الفلسطينية ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

حقائق رئيسية
l

l

www.oecd.org/mena/competitiveness/resilience-fragile-situations.htm

خسـرت بلـدان منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا التـي عاشـت صـراع علـى مـدى السـنوات
الجمالـي سـنويا.
الخمـس الماضيـة حوالـي  ٪2.25مـن الناتـج المحلـي إ
تمثـل آ
الجمالي
المحلـي
الناتـج
مـن
الفرد
نصيـب
الثـار المباشـرة للحـرب انخفاضـا بنسـبة  ٪14فـي
إ
الجمالي فـي ليبيا قد انخفض بنسـبة ٪10
فـي سـوريا و ٪16فـي العـراق .ويقـدر أن الناتج المحلـي إ
فـي عـام  2015وانخفـض نصيـب الفـرد مـن الدخل بمقـدار الثلث .أمـا في اليمـن ،فقـد ارتفع عدد
الفقـراء بنسـبة  ٪80بعـد الحرب.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

أ
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حشد القطاع الخاص وتشجيع الحوار االجتماعي
إن الشـراكة مـع القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي بطريقة منظمـة ومنهجية وشـفافة
أمـر أساسـي لدعم جهـود الصالح الرامية إلى تحسـين بيئـة أ
العمال وتعزيـز خلق فرص
إ
العمـل والتنمية.

أ
الهداف
l

حشـد المجلس االستشــاري لألعمال للشرق األوسط وشـمال إفريقيا في
منظمة التعـاون والتنمية االقتصاديـة لتعزيز عالقـات البرنامج مـع منظمات
العمل والقطاع الخاص وتيسير مساهمتها في حوار السياسات.

أ
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l

l

l

تعزیـز قـدرات جمعیـات األعمـال والصناعـات علـی تطویر دورهـا في مجـال الدعوة
للسياسـات مـن أجل ا شـد االنتباه إلـی القضایـا ذات الصلة والتعبیر عن رسـائلها
بطریقة متماسکة ومنظمة.
بناء أطر مؤسسية تضمن مشاركة ومساهمة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة
اآلخرين في عمليات صنع القرار من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال السياسات.
تلبية االحتياجات الخاصة لسيدات األعمال ودعم دور المرأة في األنشطة التجارية.

أ
النشطة
l

l
l

l

l

l

l

يخلق المجلس االستشـاري لألعمال منصة فريدة للحوار وتبادل السياسـات في
القطاع الخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى بين الشركات والحكومات.
إدراج شـواغل القطاع الخاص فـي كل مجموعة عمل من برنامـج منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا للتنافسية.
بنـاء القدرات لتحسـین دور منظمـات القطاع الخـاص في تأييد السياسـات ،وذلك
أيضـا ً من خالل تلقي مشـورة رفيعة المسـتوى مـن ممثلي الشـرکات الرائدة ،مثل
اللجنة االستشـارية لألعمال والصناعة التابعـة لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية.
إجراء عملية مسـح لتحديد منظمات القطاع الخاص االستراتيجية في المنطقة
من أجل تعزيز فرص التواصل.

حقائق رئيسية

تقييم وضـع تمثيل القطاع الخاص وآليات الحوار بين القطاعين العام والخاص في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

l

إجراء تحاليل لفهم أفضل للوضع الحالي لتمثيل القطاع الخاص وآليات الحوار بين
القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

l

التعاون مع النقابات وتشجيع الحوار االجتماعي
سيشـجع البرنامـج حوارا ً أكثـر منهجية وتنظيما مـع نقابات العمال عـن طريق اتحاد
نقابـات العمال العرب واللجنة االستشــارية لنقابات العمال في منظمة التعاون
والتنمية االقتصاديـة التي تشارك فـي جميع أنشـطة البرنامج ذات العالقة والتي تتم
استشارتها بصفة منتظمة في إعداد العمل التحليلي للبرنامج.

l

هنـاك مسـتويات متفاوتـة بيـن مؤسسـات القطـاع الخـاص فـي اقتصـادات منطقـة الشـرق أ
الوسـط
وشـمال أفريقيـا ،ولكنهـا تضـل متعثـرة فـي معظـم البلـدان.
الوسـط وشـمال أفريقيـا تناضـل مـن أجـل تعزيـز ريـادة أ
منطقـة الشـرق أ
العمـال :اقل من مؤسسـه

واحـده يتـم إنشـاءها فـي كل عـام لـكل  1000شـخص مؤهـل للعمـل ،بالمقارنـة مع حوالي خمسـة
فـي بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية.
أ
بالنسـبة للقطـاع الخـاص فـي منطقـه الشـرق الوسـط وشـمال أفريقيـا ،يعتبـر عـدم االسـتقرار
السياسـي والفسـاد وعـدم توافـر الهيـاكل أ
الساسـية مـن أهـم التحديـات .ويتطلـب إيجـاد حلـول
لسياسـات مالئمـة لهـذه التحديـات بالتنسـيق والحـوار بيـن القطاعيـن الخـاص والعـام.

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-dialogue.htm

أ

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية 25 .

3

أ
النشطة القطرية
يقـود برنامج منظمة التعــاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيا
القليمـي التـي تعتمـد علـى الشـبكات
بالضافـة إلـى أنشـطته علـى الصعيـد إ
للتنافسـية ،إ
المتعـددة أ
الطـراف ،مشـاريع خاصة بـكل بلد .وتسـتند هذه المشـاريع على الطلـب الوطني
ودعـم الجهـات المانحـة على السـواء .وتشـكل مشـاريع صندوق التحـول في منطقة الشـرق
أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا فـي إطار شـراكة دوفيـل جـزءا ال يتجزأ مـن البرنامـج .وعلـى الرغم
أ
مـن أن أعمـال البرنامج تركّز حاليـا على مصـر والردن والمغـرب وتونس وليبيـا والعراق ،فإن
جميـع بلدان الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا مدعوة لالسـتفادة مـن دعم منظمـة التعاون
والتنميـة االقتصادية.
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مصر
مصر
المجاالت الرئيسية للتعاون

لتعزيـز منـاخ االسـتثمار فـي مصـر .ويسـعى المشـروع ،سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة وريـادة
التمكين االقتصادي للمرأة
يبيـن إصـدار منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة تحـت الـذي تـم تنفيـذه باالشـتراك مـع البنـك الدولـي ،إلى دعم المشـاريع

عنـوان «التمكيـن االقتصـادي للمـرأة فـي بلـدان مختـارة
فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا :تأثيـر
أ
أ
الطـر القانونية للجزائـر ومصـر والردن وليبيا والمغرب
وتونـس ( »)2017تبيـن أنـه علـى الرغـم مـن نجـاح مصـر
فـي تحقيـق تقدمـا فـي مجـال المسـاواة بيـن الجنسـين
وتمكيـن المـرأة ،ال يـزال هنـاك مجـاال ً للتحسـين .اعتمـدت
مصـر نهجـا اسـتباقيا عندمـا أعلنـت عـام  2017سـنة المرأة
المصريـة وأطلقـت اسـتراتيجية المـرأة الوطنيـة .2030
وبصفتهـا الرئيسـة المشـاركة لمنتـدى التمكيـن االقتصـادي
للمـرأة لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فـي منطقـة
الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا ،تسـعى مصـر بنشـاط
إلـى تحقيـق التغييـر .وسـتواصل منظمـة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة حوارهـا مـع مصر بشـأن أفضل السـبل الكفيلة
بتحفيـز التغييـر السياسـي والتشـريعي.

مصـر في تنفيذ إالصالحات الشـاملة لسياسـات االسـتثمار،
وتبسـيط أ
النظمـة و إالجـراءات للمسـتثمرين المحتمليـن،
وبنـاء قـدرات المؤسسـات المسـؤولة عن سياسـة االسـتثمار
والترويـج والخدمـات .ويشـمل أيضـا بنـاء القـدرات فـي
مجـال إحصـاءات االسـتثمار أ
الجنبـي المباشـر والنزاعـات
وبالضافـة إلـى ذلـك ،فـإن مصـر هـي أحـد
االسـتثمارية.
المسـتفيدين الر إئيسـيين مـن برنامـج االتحـاد أ
الوروبـي
ومنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة الرامـي إلـى
تشـجيع االسـتثمار في منطقة البحر أ
البيض المتوسـط،
وتشـارك فـي جميـع أنشـطته إالقليميـة ،بمـا فـي ذلـك
دعـم علـى إنشـاء نقطـة اتصـال وطنيـة لتنفيـذ المبـادئ
التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة
للمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات.

السـيما فـي
تشـهد مصـر تحـوالت اقتصاديـة مهمـة،
ّ
مجـال سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة وريـادة
المشـاريع .وتشـكل معالجـة التداخـل فـي السياسـات بيـن
مختلـف الجهـات الفاعلـة ،ومـلء الثغـرات في السياسـات
أولويـة فـي جـدول أعمـال البلـد .وتثبـت مشـاركة مصر في
التقييـم المؤقـت الحالـي لمؤشـر سياسـات المؤسسـات
الصغيـرة والمتوسـطة أهميـة وضع جـدول أعمـال إنمائي
أكثـر اسـتراتيجية وشـمولية.

سياسات االستثمار

بـدأت تدفقـات االسـتثمار أ
الجنبـي المباشـر إلـى مصـر
باالرتفـاع فـي عـام  2016بعـد أن شـهدت انخفاضـا حـادا.
وقـد تزامـن ذلـك مـع سلسـلة مـن االصالحـات ،بمـا فـي
ذلـك تنقيحيـن متتالييـن لقانـون االسـتثمار فـي عامـي
 2015و .2017وامتثـاال إلعلان منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة بشـأن االسـتثمار الدولـي ،تخضـع سياسـة
االسـتثمار فـي مصـر حاليا السـتعراض ثان من قبـل منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فـي إطـار مشـروع صندوق
التحـول لمنطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا
أ
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مشروع المنطقة االقتصادية لقناة السويس

مشروع دعم تطوير المنطقة االقتصادية الخاصة لقناة السويس

فـي الفتـرة الممتـدة مـن كانـون الثانـي  /ينايـر إلـى تشـرين الثانـي  /نوفمبـر  ،2017دعمـت
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة حكومة مصر ،بمسـاعدة مالية من االتحـاد أ
الوروبي،
مـن خالل توفير تشـخيص تشـغيلي للمنطقـة االقتصادية الخاصة لقناة السـويس المنشـأة
حديثـا .ومـن بيـن مـا يسـمى «مشـاريع التنميـة الضخمـة» التـي أطلقـت فـي ،2015/2014
تعتبـر المنطقـة االقتصاديـة لقنـاة السـويس بمثابـة أحـدث الجهـود التـي تبذلهـا الحكومة
المصريـة لتوليـد أنشـطة موجهـة نحـو التصدير وخلـق فرص عمل فـي المناطـق المجاورة
لقنـاة السـويس الموسـعة حديثـا .وفـي إطـار تنسـيق وقيـادة برنامـج منظمـة التعــاون
والتنميـة االقتصاديـة لمنطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال افريقيـا للتنافسـية ،قدمـت فـرق
مختلفـة مـن منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مشـورة معـدة خصيصا فـي المجاالت
التـي تعتبـر حاسـمة بالنسـبة لمنطقـة اقتصاديـة ديناميكيـة ومسـتدامة:

l
l
l
l
l
l

السياسة التنظيمية والحوكمة
سياسة االستثمار والترويج
المشتريات والنزاهة والشفافية
حوكمة البنية التحتية
تمويل البنية التحتية
أ
الربط واالندماج في االقتصاد الوسع نطاقا

أ
الردن
أ
الردن
المجاالت الرئيسية للتعاون

التمكين االقتصادي للمرأة

تعتـزم أ
الردن فـي مواصلـة تعزيـز التمكيـن االقتصـادي
للمـرأة ،بمـا فـي ذلـك مـن خلال االصلاح التنظيمـي ،ومن
خلال التركيـز علـى االعتبـارات االجتماعيـة المتأصلـة مـن
أجـل معالجـة اسـتمرار انخفـاض معـدالت مشـاركة المـرأة
فـي القـوة العاملـة .إن إصـدار منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة تحـت عنـوان التمكيـن االقتصـادي للمـرأة
فـي بلـدان مختـارة في منطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال
أ
أفريقيـا :تأثيـر أ
الطـر القانونيـة للجزائـر ومصـر والردن
وليبيـا والمغرب وتونـس ( )2017يبرز الحاجـة إلى معالجة
النقـص فـي البيانـات المتعلقـة بالتعدديـة بيـن الجنسـين،
وإدخـال تعديلات قانونيـة .وسـتدعم منظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة أ
الردن فـي هـذا المسـعى وتضمـن
مشـاركته النشـطة في منتـدى التمكين االقتصـادي للمرأة
التابـع لبرنامـج منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة
للشـرق أ
الوسـط وشـمال افريقيـا.

السياسات االستثمارية

يحـرص االردن ،الـذي يواجـه تحديـاً يتمثـل فـي سـياق
اقليمـي صعـب ،علـى تحفيـز بيئـة العمـل واالسـتثمار مـن
خلال تحويـل «أزمـة الالجئين السـوريين إلى فرصـة تنموية
تجـذب اسـتثمارات جديـدة» (.)Jordan Compact 2016
وفـي الفتـرة الممتدة بيـن عامـي  2014و ،2017عمـل أ
الردن
مـع منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مـن خلال
صنـدوق التحـول فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال
أفريقيـا :مشـروع أ
الردن للتنافسـية واالسـتثمار من أجل
تنفيـذ إالصالحـات المتعلقـة بسياسـات االسـتثمار وبنـاء

القـدرات لـدى أصحـاب المصلحـة .وال يـزال أ
الردن شـريكا
نشـطا لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فـي قضايـا
االسـتثمار بصفتـه رئيـس مشـارك لفريـق عمـل االسـتثمار
والتجارة في منطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا والتابع
لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة ،وملتزمـاً بإعلان
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية بشـأن االسـتثمار
الدولي والمسـتفيد الرئيسـي مـن برنامج االتحـاد أ
الوروبي
ومنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية الخـاص بتعزيز
االسـتثمار فـي منطقـة البحـر أ
البيـض المتوسـط .يعـد
البلـد أيضـا جهـة فاعلـة رئيسـية فـي فريـق عمـل منظمـة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للمرونـة االقتصاديـة فـي
منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا.

سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
دعـم
وريادة أ
العمـال
أ

يواجـه الردن وضعـا صعبـا نظراً للسـياق الحالـي من عدم
االسـتقرار فـي المنطقـة .وتدعـو االضطرابـات في أ
السـواق
وطـرق التجـارة والضغـط الهـام الناجـم عـن تدفقـات

الالجئيـن الكبيـرة إلـى تعزيـز السياسـات ،بمـا فـي ذلـك
السياسـات المتعلقـة بتنمية القطاع الخـاص .ويقوم أ
الردن
ومنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بتنفيـذ مشـروع
صنـدوق التحـول لمنطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال
أفريقيـا مـن أجـل تحسـين فعاليـة سياسـات المؤسسـات
الصغيـرة والمتوسـطة .وهـو يتألـف مـن تعزيـز التنسـيق
المؤسسـي والحـوار بيـن القطاعيـن العـام والخـاص،
وتحسـين إحصـاءات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
وتحسـين قيـاس أثر السياسـات من خالل الرصـد والتقييم.
ويشـارك أ
الردن أيضـا فـي التقييـم المؤقـت لمؤشـر
سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة (التقييـم
إالقليمـي لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة واالتحـاد
أ
الوروبـي للسياسـات المتعلقـة بالمؤسسـات الصغيـرة
أ
والمتوسـطة وبريـادة المشـاريع في منطقة الشـرق الوسـط
المتوسـطي وشـمال أفريقيـا) .وسـتمكن نتائج هـذه العملية
مـن تحديـد مجـاالت وخيـارات السياسـات التي تحتـاج إلى
تحسـين.

أ
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مشروع صندوق التحول للشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
أ
فعالية سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الردن
تـم تنفيـذ المشـروع مـن قبـل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة والمؤسسـة أ
الردنيـة
لتطويـر المشـاريع االقتصاديـة لتحسـين آليـات إدارة سياسـة المؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة .ويتألـف مـن ثلاث ركائـز:
 lتحسـين التنسـيق بيـن الجهـات الفاعلـة المتعـددة الداعمـة لتنميـة المشـاريع ،بـدأ من
المسـؤولين الحكومييـن الرفيعـي المسـتوى إلى الموظفيـن التقنيين في الـوكاالت العامة
ومقدمـي خدمـات تنميـة أ
العمـال غيـر الحكوميـة .ويشـمل ذلـك أيضـا تعزيـز التواصل
بيـن القطاعيـن الخـاص والعام.

 lتعزيـز جمـع وتحليل ونشـر إحصاءات المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة من أجل وضع
سياسـات قائمة علـى أ
الدلة.
 lوضـع آليـات مناسـبة لرصد وتقييـم فعالية سياسـات المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة
لضمـان أن تـؤدي إالجـراءات إلـى نتائج.
يمتـد المشـروع بيـن عامـي  ،2019–2016وهـو يسـتند إلـى االسـتراتيجية الوطنيـة لدعـم
المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة فـي أ
الردن.

مشروع صندوق التحول لمنطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
التنافسية واالستثمار في أ
الردن
سـاعد مشـروع التنافسـية واالسـتثمار فـي أ
الردن ( ،)2017-2014الـذي اشـتركت فـي
أ
تنفيـذه منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية والبنك الدولـي ،الحكومة الردنيـة على تنفيذ
إالصالحـات القانونيـة االسـتثمارية ،ال سـيما قانـون االسـتثمار لعـام  ،2014وبنـاء قـدرات
المؤسسـات المسـؤولة عن سياسـة االسـتثمار والترويج والخدمات ،بهدف جذب استثمارات
محليـة وأجنبيـة مباشـرة عاليـة الجـودة لتحقيـق النمو وخلـق فـرص العمل .وبالتعـاون مع
هيئـة االسـتثمار أ
الردنيـة ،نظمـت منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة سلسـلة من ورش
العمـل الخاصـة ببنـاء القدرات وقدمت المشـورة فـي مجال السياسـات والتوصيات بشـأن
أ
الطـر القانونيـة لالسـتثمار الوطنـي والدولـي ،مـع التركيـز علـى حمايـة االسـتثمار ،والقيـود
أ
المفروضـة علـى االسـتثمار الجنبـي المباشـر ومعاهـدات االسـتثمار الدولية.
الطار القانوني
وسـيتم نشـر تقرير لمنظمة التعاون و
التنميـة االقتصادية بعنوان «تعزيـز إ
لالسـتثمار المسـتدام :دروس مـن أ
الردن» لعـرض التوصيـات المتعلقـة بالسياسـات
التـي وضعـت خلال المشـروع لتعزيـز قواعـد وأنظمة االسـتثمار علـى الصعيديـن الوطني
والدولـي ،وعـرض النتائـج الملموسـة للمشـروع لتحسـين مناخ االسـتثمار.
أ
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وفـي إطـار هذا المشـروع ،أجـرت منظمة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة أيضـا تقييمـا للظـروف المواتيـة لالسـتثمار فـي
قطـاع الطاقـة المتجـددة ونشـرت توصياتهـا فـي تقريرهـا
الصـادر تحـت عنوان اسـتعراض سياسـات االسـتثمار في
الطاقـة النظيفـة فـي أ
الردن (.)2016
المسح الضوئي لقراءة التقرير

المغرب
المغرب
المجاالت الرئيسية للتعاون

سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
دعـم
السياسات االستثمارية
التمكين االقتصادي للمرأة
وريادة أ
العمـال
المغـرب ملتـزم بتعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن شـارك المغـرب فـي االصالحـات االسـتثمارية القانونيـة

المـرأة .وتماشـيا مـع التوصيـات الـواردة فـي إصـدار
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بعنـوان التمكيـن
االقتصـادي للمـرأة فـي بلـدان مختـارة فـي منطقـة
الوسـط وشـمال أفريقيا :تأثيـر أ
الشـرق أ
الطـر القانونية
أ
فـي الجزائـر ر ومصـر والردن وليبيـا والمغـرب وتونـس
( ،)2017يوافـق المغـرب علـى ضـرورة إدخـال إصالحـات
مؤسسـية وتشـريعية وتنظيميـة إضافيـة لضمـان تمكيـن
المـرأة فـي جميـع المناطـق .ومـن الضـروري فهـم التفاعل
بيـن السـياق االجتماعـي و إالطـار القانونـي بشـكل أفضـل،
ال سـيما علـى المسـتوى الوطنـي الفرعـي .وهنـاك حاجـة
أيضـا إلـى تحديـد وجمـع أفضـل الممارسـات لضمـان نقل
المعرفـة بغيـة النهوض بدور المـرأة في مختلـف المناطق،
مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى المـرأة الريفيـة .وسـتواصل
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بدعـم المغـرب في
مشـاريعها.

والمؤسسـية مـن خلال إنشـاء وكالـة جديـدة لتشـجيع
االسـتثمار والتصديـر والتأكيـد علـى متابعـة المراجعـة
الحاليـة لميثـاق االسـتثمار .وقـد التـزم المغـرب بإعلان
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية بشـأن االسـتثمار
الدولـي ويعمـل بنشـاط علـى تعزيـز السـلوك التجـاري
المسـؤول وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة بشـأن المؤسسـات المتعـددة
الجنسـيات .وباعتبار المغرب أحد المسـتفيدين الرئيسـيين
مـن برنامـج االتحـاد أ
الوروبـي ومنظمـة التعـاون والتنميـة
أ
االقتصاديـة للنهـوض باالسـتثمار في منطقـة البحر البيض
المتوسـط ،فإنـه يشـارك في جميـع أ
النشـطة إالقليمية التي
نظمـت منـذ إنشـائه فـي عـام .2016

إن المغـرب بلـد إقليمـي رائـد فـي مجـال السیاسـات
المتعلقـة بالمؤسسـات الصغیـرة والمتوسـطة وبريـادة
المشـاريع ،وفقـاً لمـا ورد فـي اصـدارات التقييـم االقليمـي
لمؤشـر سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة.
وتواصـل المملكـة إدخـال إصالحـات هامـة مثـل فئـة «رواد
أ
العمـال المسـتقلين» الـذي يهـدف إلـى تعزيـز ريـادة
المشـاريع واالبتـكار .وسيسـاعد التقييـم المرحلـي الجـاري
لمؤشـر سياسـات المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة على
تحديـد هـذه الممارسـات وغيرهـا مـن الممارسـات الجيـدة
لعرضهـا علـى الصعيديـن إالقليمـي والدولـي ،وسـيحدد
المجـاالت التـي يمكـن للمغـرب أن يكثـف فيهـا الجهـود.

أ
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البرنامج القطري للمغرب
شراكة متينة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
علـى مـدى أكثـر مـن عشـر سـنوات ،حافظـت منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة على
عالقـات مثمـرة مـع المملكـة المغربيـة .يشـهد الـدور الحيـوي الـذي يقـوم بـه المغـرب،
بصفتـه رئيـس مبـادرة منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للحوكمة واالسـتثمار في
الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيا بين عامـي  2009و ،2016وبفضل امتثالـه ألدوات منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة ومشـاركته فـي مختلـف هيئـات المنظمـة ،لدليـل علـى هذا
التعـاون الوثيق.
أ
إن المغـرب مـن بيـن أول البلـدان (والبلـد الوحيـد فـي منطقـة الشـرق الوسـط وشـمال
أفريقيـا) التـي تسـتفيد مـن البرنامـج القطـري لمنظمة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .وقد
تـم التوقيـع علـى هـذا البرنامـج المحـدد للتعـاون فـي حزيـران  /يونيـو  .2015وهـو يضم
 17مشـروعا يمولهـا المغـرب ،ويرتكـز علـى ثالثـة مجـاالت اسـتراتيجية :التنافسـية والنمـو
االقتصـادي ،والحوكمـة العامـة ،والدمـاج االجتماعـي .ومـن خلال اسـتعراضات أ
القـران
إ
المباشـر أ
الجنبـي ،أو تطويـر التجمعـات السـياحة أو أداء
(حـول إحصـاءات االسـتثمار
النظـام التعليمـي مثلا) ،وأنشـطة بنـاء القـدرات وتغذيـة أ
الدوات إالحصائيـة لمنظمـة
ً
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة (مثـل إحصـاءات إاليـرادات والتجـارة فـي القيمـة المضافة)،
سـاهم البرنامـج القطـري أيضـاً فـي تحفيز القـدرة التنافسـية والنمو الشـامل فـي المغرب.

وقـع عبـد اهللا بنكيـران ،رئيـس حكومـة المغـرب السـابق ،وأنجـل غوريـا ،أ
الميـن العـام لمنظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة ،علـى إطلاق البرنامـج فـي  15حزيـران  /يونيـو .2015

المشروع
مشروع تعزيز النزاهة التجارية في المغرب
مكافحـة الفسـاد هـو أولوية سياسـية رئيسـية وشـرط أساسـي لتطويـر أ
العمال فـي المغرب.
وقـد تعهـدت الحكومـة مع جمعيـات أ
العمـال بالتزامهـا بمكافحة الفسـاد وتنفيـذ التزاماتها
بموجـب اتفاقيـة أ
المم المتحـدة لمكافحة الفسـاد.
ويدعـم مشـروع تعزيـز النزاهـة التجاريـة فـي المغـرب ،الـذي تمولـه مبـادرة سـيمنس
للنزاهـة ،اسـتراتيجية المغـرب الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد .ويهـدف إلـى زيـادة الوعـي حول
المبـادئ الدوليـة وأفضل الممارسـات المتعلقة بمكافحة الفسـاد بهدف تشـجيع التعديالت
أ
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القانونيـة والتنفيـذ الفعـال ألحكام مكافحة الفسـاد .ويعزز المشـروع الحوار بيـن القطاعين
العـام والخـاص لتيسـير العمـل الجماعـي التجـاري ضـد الفسـاد فـي القطاعات الرئيسـية
لتعزيـز القـدرة التنافسـية للبلد.

تونس
تونس
المجاالت الرئيسية للتعاون

التمكين االقتصادي للمرأة

تعـد تونـس واحـدة مـن أكثـر البلـدان تقدمـا فـي المنطقة
فـي مجالـي المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن المـرأة ،وفقـاً
لمـا ورد فـي إصـدار منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة
بعنـوان التمكيـن االقتصـادي للمـرأة فـي بلـدان مختـارة
الوسـط وشـمال أفريقيا :تأثير أ
في منطقة الشـرق أ
الطر
أ
القانونيـة علـى الجزائـر ومصـر والردن وليبيـا والمغرب
وتونـس ( .)2017وفـي ضـوء النتائـج التـي توصلـت إليهـا
الدراسـة ،أدخلـت تونـس تعديلات تشـريعية ،كمـا أنهـا
تعمـل علـى تحديـث قانـون أ
الحـوال الشـخصية التونسـي
والقوانيـن المنظمـة للميـراث .وسـتواصل منظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة العمل مـع أصحـاب المصلحة لدعم
الصالحـات فـي مجـال أ
الطـر المؤسسـية والقانونيـة التـي
إ
تعـزز التمكيـن االقتصـادي للمـرأة بمـا يتماشـى مـع أفضـل
الممارسـات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق المـرأة وتدابيـر
الدعـم وكذلـك مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة.

السياسات االستثمارية

اعتمـدت تونـس قانونـا جديـدا لالسـتثمار فـي عـام
يحسـن القـدرة علـى التنبـؤ القانونـي للمسـتثمرين ،كمـا
أعـادت تشـكيل إطـارا للنهـوض باسـتثمارها المؤسسـي.
ويمثـل التنفيـذ آ
الن أولويـة رئيسـية السـتقطاب االسـتثمار.
وتدعـم منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بقـوة
إصالحـات سياسـات االسـتثمار فـي البلـد ،ال سـيما مـن
خلال التقييـم والمشـورة االقتصادييـن؛ والمشـاركة
فـي أنشـطة بنـاء القـدرات مـن خلال برنامـج االتحـاد
أ
الوروبـي ومنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة
أ
لتشـجيع االسـتثمار في منطقة البحر البيض المتوسـط
( )2020-2016التـي ركـزت علـى إالصالحـات التنظيميـة فـي
تونـس؛ وقيـود وإحصـاءات االسـتثمار أ
الجنبـي المباشـر؛
وتشـارك تونـس فـي لجنـة االسـتثمار باعتبارهـا ملتزمـة
بإعلان منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بشـأن
االسـتثمار الدولـي والمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات.
2016

سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
دعـم
وريادة أ
العمـال

السياسـات المتعلقـة بالمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
وبريـادة المشـاريع :تبـذل تونس جهـودا ملحوظة لتحسـين
سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة .فعلـى سـبيل
المثـال ،وضعـت عـدة تدابيـر لتعزيـز إمكانيـة الحصـول
علـى التمويـل وضمـان آليـات المؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة .غيـر أن معظـم إالصالحـات القانونيـة ال
تـزال تنتظـر الموافقـة (مثـل قانـون الشـركات المبتدئـة،
ومشـروع قانـون مكاتـب االئتمـان ،إلـخ) .ويحتـاج البلد إلى
مواصلـة وتعميق إالصالحات والسياسـات الراميـة إلى تنمية
القطـاع الخـاص ،بمـا فـي ذلـك تشـجيع ريـادة المشـاريع
والمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة .وسيسـاعد التقييـم
المؤقـت المقبل لمؤشـر سياسـات المؤسسـات الصغيرة
والمتوسـطة لمنطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا
فـي تحديـد خارطة طريـق ملموسـة إلصالحات المتسـقبل.

أ
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الرئاسة التونسية المشتركة
دور قيادي استراتيجي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وللمنطقة
تشـغل تونـس حاليـا منصـب الرئيـس المشـارك لمبـادرة منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصادية في الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا بشـأن الحوكمة والتنافسـية من أجل
التنميـة ،ويشـارك وزيـر التنميـة واالسـتثمار والتعـاون الدولـي التونسـي فـي رئاسـة برنامج
التنافسـية .تشـكل الرئاسـة المشـتركة فرصـة لتونـس للقيـام بـدور قيـادي وتوجيهـي فـي
الحـوار إالقليمـي للبرنامـج واالسـتفادة مـن عالقـات أوثـق مـع منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة.
تـم تسـليم الرئاسـة المشـتركة مـن المغـرب إلـى تونـس خلال المؤتمـر الـوزاري لمنظمـة
التعـاون والتنميـة االقتصادية لمنطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال افريقيا في أكتوبر  /تشـرين
أ
الول  2016فـي تونـس .وشـكّل ذلـك فرصـةُ إلجـراء مناقشـات اسـتراتيجية بيـن اقتصـادات
أ
منطقـة الشـرق الوسـط وشـمال أفريقيـا وبلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية ،ما
يعكـس فهمـا مشـتركا للتحديـات االقتصاديـة وتحديـات الحوكمـة ويضـع مبـادئ توجيهيـة
والتزامـات متبادلـة للتعـاون بيـن بلـدان منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال أفريقيـا وبلـدان
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للواليـة المقبلـة للبرنامـج (.)2020-2016

المؤتمر الوزاري في تونس عام .2016

التقييم
دراسات البجث االقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في تونس
أدرجـت تونـس فـي التوقعـات االقتصادية لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية منذ
عـام  2016عندمـا تـم إنشـاء مكتـب تونـس فـي إدارة الشـؤون االقتصاديـة لـدى منظمـة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .ومنذ ذلـك الوقت ،قـدم المكتب ثالثة توقعـات اقتصادية
إلـى جانـب مالحظـات تحلل التطـورات والمخاطر أ
الخيـرة .ويحلل المكتب حالـة االقتصاد
الكلـي فـي البلـد فضال عـن سياسـاته الهيكلية.

أ
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الونـة أ
وفـي آ
الخيـرة ،أجـرى المكتـب أول دراسـة للحالـة االقتصاديـة فـي تونـس لعـام
بالضافـة إلـى تقييـم لحالـة االقتصـاد الكلـي ،قدمـت الدراسـة تحليلا معمقـا حول
 .2018إ
تنشـيط االسـتثمارات والحـد مـن أوجـه عدم المسـاواة مـن خالل خلـق فرص عمـل جيدة.
كمـا سـ ُتضم تونـس فـي عمليـة «من أجـل تحقيـق النمـو» ،حيث سـيتم تحديـد أولويات
السياسـات الهيكليـة لتزويـد صانعـي السياسـات بمجموعـة مـن التوصيات المحددة بشـأن
مجـاالت االصلاح كأولويـات النمـو القويـة والشـاملة .كمـا تـم احتسـاب مؤشـرات تنظيـم
أسـواق المنتجـات وعرضهـا في الدراسـة.

ليبيا

عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع ليبيا
تعزيز القطاع الخاص في بلد متأثر بالصراعات

فـي عـام  ،2013في إطـار صندوق دعم التحـول لمنطقة
الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا التابع لشـراكة دوفيل،
أطلقـت منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مشـروع
اسـتراتيجية تنميـة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
فـي ليبيـا .وتـم تقديـم المشـروع فـي سـياق االضطرابـات
إالقليميـة المسـتمرة والتوتـرات المتزايـدة فـي ليبيـا التـي
أسـفرت عـن صـراع جديـد ال يـزال قائمـا حتـى اليـوم .وقد
تأثـر القطـاع الخـاص فـي البلـد ألسـباب متعـددة :فليـس
هنـاك هيـكل تنظيمـي شـفاف؛ سـيادة القانـون ضعيفـة
أو معدومـة؛ تضـرر البنـى التحتيـة مثـل الميـاه والكهربـاء؛
كمـا أن الخدمـات العامـة سـيئة أو غيـر موجـودة؛ وهنـاك
تكاليـف عاليـة ناجمـة عـن انعـدام أ
المـن وعـدم اليقيـن.
وإدراكا منـه للصعوبـات التـي تواجههـا البلاد ،واالعتـراف
بالـدور الهـام الـذي يمكـن أن يقـوم بـه القطـاع الخـاص
فـي إعـادة بنـاء وتعزيـز تماسـك ليبيـا ،سـرع المشـروع مـن
جهـوده الراميـة إلـى تكييـف نموذجـه التشـغيلي مـع واقـع
متغيـر وحافـل بالتحديـات .ومنـذ إطالقـه ،عـزز المشـروع
ملكيـة أصحـاب المصلحـة المحلييـن وعمـق تعاونـه مـع
الجهـات الفاعلـة الدوليـة و إالقليميـة النشـطة فـي ليبيـا،
ووحـد جهـوده لتحقيـق نفـس الهـدف :تعزيـز االنتعـاش
االجتماعـي واالقتصـادي للبلـد.

يتـم تنفيـذ أنشـطة المشـروع بدعـم مـن المؤسسـة الليبية
لالسـتثمار ،وهـي النظيـر لمنظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة فـي البلد .ويشـمل المشـروع خمسـة مكونات:
 lدراسـة تشـخيصية للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة
أدت إلـى نشـر تقريـر منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة تحـت عنـوان «المشـاريع الصغـرى
العـداد القتصـاد مـا
والمتوسـطة فـي تعميـر ليبيـا:
بعـد النـزاع» ( ،)2016وهـي بمثابة إ أ
السـاس لخطة عمل
قصيـرة أ
الجـل.
خطـة عمـل قصيـرة أ
الجـل لتنميـة المؤسسـات
l
الصغيـرة والمتوسـطة فـي ليبيـا (أطلقـت فـي عـام
 ،)2017اذ توفـر خارطـة طريـق لمدة عامين للمؤسسـات
الليبيـة الرئيسـية التـي تدعـم المؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة وريـادة المشـاريع فـي البلـد.
 lمراجعـة مشـروع قانـون المشـروعات الصغيـرة
والمتوسـطة الـذي وضعتـه مؤسسـة ليبيـا ودعـم
العمليـة التشـريعية.
أ
 lالمسـاعدة فـي تنفيـذ خطـة العمـل القصيـرة الجل من
خلال أنشـطة بنـاء القـدرات.
 lالتقييـم والمسـاعدة إلنشـاء آليـة لتمويـل المؤسسـات
الصغيـرة والمتوسـطة.

تركـزت جهـود المشـروع علـى وضـع خطـة للمؤسسـات
الصغيـرة والمتوسـطة فـي البلـد وتعزيـز إالطـار القانونـي
والمؤسسـي العـام لتحفيـز ريـادة المشـاريع والمؤسسـات
الصغيـرة والمتوسـطة ذات إالمكانيـة العاليـة فـي ليبيـا.
وتدعـم منظمة التعـاون والتنمية االقتصاديـة آ
الن المراحل
الوليـة لتنفيـذ خطـة العمـل القصيـرة أ
أ
الجـل ،ال سـيما
أ
بالنسـبة الجتمـاع الرصـد الربعـي الول والتقريـر المرحلـي.

أ

المسح الضوئي لقراءة التقرير
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العراق

مشروع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في العراق
العمل في سياق هش

منـذ عام  ،2007سـاعد مشـروع منظمة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة فـي العـراق ،الحكومـة فـي مجموعـة واسـعة
مـن إصالحـات السياسـات االقتصاديـة ،بمـا فـي ذلـك
تمويـل البنـى التحتيـة والمناطـق االقتصاديـة والمشـتريات
العامـة .وقـد ركـز المشـروع فـي مرحلـة سـابقة (–2014
 ،)2016وبتمويـل مـن الوكالـة السـويدية للتعـاون إالنمائـي
الدولـي (سـيدا) ،علـى تحسـين منـاخ االسـتثمار و أ
العمـال
فـي العـراق.
هـذا ويحتـاج العـراق إلـى االسـتثمار لتغطيـة احتياجـات
إعـادة إالعمـار ،والحـد مـن اعتمـاده علـى النفـط والغـاز،
وبنـاء اقتصـاد متنـوع وأكثـر مرونـة .وفـي حيـن ال يـزال
البلـد يعانـي مـن العنـف الداخلـي الـذي طـال أمـده ،لـم
يكـن مـن الملحـوظ أن الحكومـة قـد أحـرزت تقدمـا كبيـرا
فـي إالصالحـات المؤسسـية والقانونيـة في مجاالت سياسـة
االسـتثمار والترويـج.
وقـد دعـم مشـروع منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة
فـي العـراق هذه المبادرات بنشـاط ،وشـاركت فيه مجموعة
واسـعة مـن أصحـاب المصلحـة ،حيـث قـدم المشـورة
بالضافـة إلـى تقديم التوصيـات وتوفير
حـول السياسـات ،إ
أنشـطة بناء القـدرات.

وتشمل بعض النتائج الملموسة للمشروع ما يلي:
 lتعديـل قانـون االسـتثمار لعـام  2006لدمـج توصيـات
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة ،فضلاً عـن بنـاء
القـدرات فـي المسـائل القانونيـة (مثـل قانـون التحكيم
واتفاقـات االسـتثمار الثنائيـة).
 lتدريـب أكثـر مـن  60موظـف للترويـج لالسـتثمار مـن
خلال تطويـر وتقديـم مـواد تسـويقية ،والتعامـل مـع
استفسـارات المسـتثمرين ،وإعـداد ملفـات االسـتثمار
لتسـويق فـرص االسـتثمار.
أ
 lإنشـاء منصـة فريـدة ومسـتقلة لصحـاب المصلحـة من
حكومـات ورابطـات تجاريـة والقطـاع الخـاص للدخـول
فـي حـوار فيمـا بينهـم ،ولكـن أيضـا مـع أقرانهـم
وأصحـاب المصلحـة فـي منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة من خالل شـبكات الخبـراء االقليمية لبرنامج
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا للتنافسـية.
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وكان علـى المشـروع االسـتجابة والتكيـف مـع واقـع العمـل
فـي بيئـة هشـة ومتضـررة مـن الصراعـات .وقـد تـم توثيق
االسـتجابات المختلفـة التـي وضعـت للسـماح للمشـروع
بالعمـل فـي مثـل هـذه البيئـة في تقريـر بعنـوان النهوض
باالسـتثمار فـي سـياق هـش :مشـروع منظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة فـي العـراق (.)2016
ويحتـاج العـراق ،أكثـر مـن أي وقـت مضـى ،إلـى دعـم
متواصـل لتنفيـذ إالصالحـات االقتصاديـة إلعـادة إالعمـار
واالسـتقرار وتمكينـه مـن االسـتفادة مـن تجـارب وخبـرات
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فـي مجـال تدابيـر
السياسـات الراميـة إلـى تعزيـز االسـتثمار الخـاص ودعـم
تنميـة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة وإصلاح
المؤسسـات المملوكـة للدولـة وتحفيـز النزاهـة التجاريـة.

المسح الضوئي لقراءة التقرير

الشركاء الدوليون واالقليميون للبرنامج
الشركاء الدوليون
l
l
l
l

l

المفوضية أ
الوروبية
صندوق النقد الدولي
منظمة العمل الدولية
أ
المـم المتحدة ،بما في ذلك برنامج
أ
أ
المم المتحدة إالنمائي ولجنة المم
المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب
آسيا وهيئة أ
المم المتحدة للمرأة
المصارف االنمائية (مجموعة البنك
الدولي ،المصرف أ
الوروبي للإ نشاء
أ
والتعمير ،المصرف الوروبي لالستثمار)

l

l

التعاون الثنائي (مثال الوكالة أ
المريكية
للتنمية الدولية ،الوكالة الفرنسية
للتنمية)
اللجنة االستشارية أ
للعمال التجارية
والصناعة التابعة لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية واللجنة االستشارية
للنقابات العمالية لدى منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية

الشركاء االقليميون
l

l
l
l
l
l
l

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد
البنك إالفريقي للتنمية
مجلس أ
العمال العربي
الوحدة الفنية التفاقية أغادير
صندوق النقد العربي
اتحاد العمال العرب
رابطة المرأة العربية

l
l
l
l
l

البنك االسالمي للتنمية
مجلس التعاون الخليجي
جامعة الدول العربية
االتحاد من أجل المتوسط
اتحاد المصارف العربية

وقـع االتحـاد مـن أجـل المتوسـط ومنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مذكـرة تفاهـم
فـي  30كانـون الثاني/ينايـر  2018مـن أجـل تكثيـف التعـاون بغيـة النهـوض بالنمو الشـامل
والمسـتدام فـي منطقـة جنـوب المتوسـط .ومن بيـن المجـاالت المسـتهدفة ذات أ
الولوية:
توظيـف الشـباب ،وتنميـة االقتصـاد المحلـي وتطويـر العمالـة ،والحـوار بيـن القطاعيـن
العـام والخـاص ،وتمكين المـرأة ،والتنميـة الحضرية والنقـل ،وكذلك النمـو المراعي للبيئة
وبنـاء المرونـة االقتصادية.
ووقعـت مذكـرة التفاهـم كل مـن السـيدة غابرييلا رامـوس ،رئيسـة الموظفين فـي منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة ،وشـيربا فـي مجموعة العشـرين ،والسـيدة لورانـس باييس،
نائبـة أ
الميـن العـام لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط فـي مقـر منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة فـي باريـس.
أ
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إالصدارات المختارة
تمثيل القطاع الخاص وآليات الحوار بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،باريس ،منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (يصدر قريبا).

منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية ( ،)2016تشـجيع االسـتثمار في سـياق هش:
مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (باالنجليزية والعربية) ،باريس.

تعزيـز اإلطار القانوني لالسـتثمار المسـتدام :دروس من األردن ،باريـس ،منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية (يصدر قريبا).

منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة ( ،)2014إنفاذ حوكمة الشـركات في الشـرق
األوسط وشمال إفريقيا :األدلة واألولويات ،باريس.

تنميـة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة وريـادة المشـاريع فـي الشـرق األوسـط
المتوسـطي وشـمال أفريقيا :التقييم المؤقت اسـتنادا إلى مبادئ سياسـات األعمال
التجارية الصغيرة ألوروبا ،باريس ،منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (يصدر قريبا).

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2014مجموع مؤشرات سياسات المؤسسات
الصغيـرة والمتوسـطة :الشـرق األوسـط المتوسـطي وشـمال إفريقيا :تنفيـذ قانون
األعمال الصغيرة من أجل أوروبا (باالنجليزية والفرنسية) ،باريس.

منظمة التعاون والتنمية االقتصاديـة ( ،)2017التمكين االقتصادي للمرأة :تأثير األطر
القانونية للجزائر ومصر واألردن وليبيا والمغرب وتونس (باالنجليزية والعربية) ،باريس.

منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية ( ،)2014المرأة في األعمال :تسـريع ريادة المرأة
لألعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا (باالنجليزية والفرنسية) ،باريس
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2013المشـاريع المملوكة للدولة في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا :وسائل للتنمية والتنافسية؟ (باالنجليزية والعربية) ،باريس

منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية ( ،)2016المشـاريع الصغرى والمتوسـطة في
تعمير ليبيا :اإلعداد القتصاد ما بعد النزاع (باالنجليزية والفرنسية) ،باريس.

المسح الضوئي
لقراءة التقرير

المسح الضوئي
لقراءة التقرير
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المسح الضوئي
لقراءة التقرير

وثائق وأدوات وإحصاءات مختارة لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية
الوثائق القانونية
l
l

l
l

الجهات المانحة 2018-2010
الدول المانحة لبرنامج التنافسية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

إعالن بشأن االستثمار الدولي والمشاريع المتعددة الجنسية
مبادئ حوكمة الشــركات لمجموعة الدول العشــرين/منظمة التعـاون والتنمية
االقتصادية
إرشادات عامة بشأن حوكمة الشركات في المشاريع المملوكة للدولة

االتحاد االوروبي

فرنسا

اليابان

اتفاقيــة مكافحة رشـوة الموظفيـن العمومييـن األجانب في المعامالت التجارية
الدولية

أدوات تحليلية
l

إطار عمل السياسات من أجل االستثمار

l

مجموع مؤشرات القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر

l

مجموع مؤشرات سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحصاءات
إ
l

مجموع مؤشرات القيود على تجارة الخدمات

l

التعريف األساسي لالستثمار األجنبي المباشر

l

برنامج مؤشرات ريادة األعمال والمشاريع

l

النقاط التي أحرزت في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال

l

التجارة بالقيمة المضافة

المغرب

الواليات المتحدة االمريكية

السويد

تركيا

الدول المانحة للمشاريع

صندوق التحول
لمنطقة الشرق االوسط
وشمال أفريقيا
أ
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