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 ملخص تنفيذي

لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على األنشطة الرئيسية 

. انها تتماشى مع اإلعالن الوزاري ٢٠١٩وأيار  ٢٠١٨)"البرنامج"( بين أبريل  وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

 ٢٠١٦لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا الذي تم تبنيه في تونس في أكتوبر 

ا بشأن الحوكمة والذي يحدد أولويات مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقي

 .(٢٠١٦-٢٠والقدرة التنافسية من أجل التنمية )"المبادرة"( لفترة واليتها الرابعة )

، وهي تسهل التعاون بين ٢٠٠٥تم إنشاء المبادرة بناًء على طلب بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام 

يقيا لتعزيز السياسات من اجل تحقيق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفر

نمو مستدام وشامل. فهو يجمع بين حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وحكومات منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية والمجتمع الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحديد االحتياجات اإلقليمية وأولويات 

النساء والشباب من خالل الوظائف وزيادة المشاركة في صنع السياسات. كما يأخذ التنمية، بما في ذلك إدماج 

في االعتبار تنوع المنطقة من خالل توفير الدعم الموجه إلى كل دولة على حدة. تتألف المبادرة من دعامتين: 

برنامج منظمة ( ٢( برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للحوكمة، ١

 .التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للتنافسية

يتمثل الهدف االساسي لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة 

امة. ولتحقيق التنافسية في خلق فرص عمل جيدة والحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شموالً واستد

ذلك، ولتحقيق ذلك يعمل البرنامج على تشجيع التكامل االقتصادي وتنمية القطاع الخاص والنمو الشامل 

كمحركات للمجتمعات المستقرة والمنصفة. تعتبر األنشطة الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في 

 .ي لهويتهجميع األنشطة من السمات الرئيسية للبرنامج والمكون الرئيس

لدعم هذه األهداف، يستخدم البرنامج نموذج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوار حول السياسات والتعلم 

المتبادل في سبعة منتديات إقليمية أساسية، مستنيرة بتحليل قوي واستخدام أدوات معترف بها دوليا. يعتمد 

السياسية والتوجه االستراتيجي وشبكات السياسة الفنية. كما عمل البرنامج على بناء تعاون راسخ يشمل القيادة 

يدعم البرنامج التنمية االقتصادية للبلدان من خالل تنفيذ مشاريع خاصة بكل بلد. يتم دعم مناقشات السياسات 

سواء على المستوى اإلقليمي أو الوطني من خالل المساهمات التحليلية وتبادل الممارسات الجيدة ووضع 

 .ات. يشارك البرنامج أيضاً في التدريبات ودعم بناء القدراتالتوصي

 :حقق البرنامج نتائج مهمة، بما في ذلك 2005منذ إطالقه في عام 

تعزيز الظروف المؤسسية للتكامل اإلقليمي من خالل بناء شبكات إقليمية قوية من صانعي  •

المشترك والقيم واألهداف  والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي لها  حس الهدف السياسات

 .المشتركة

التأثير على محتوى أجندة اإلصالح السياسي وبناء القدرات لتقديم السياسات القائمة على األدلة  •

 .وآليات التشاور وثقافة التقييم والمساءلة

تقديم نتائج محددة في مجاالت السياسة الحيوية مثل التمكين االقتصادي للمرأة واالستثمار  •

 .لشركات وريادة األعمال ومكافحة الفساد والحوار بين القطاعين العام والخاصوشؤون ا

تعزيز جداول األعمال إلدراجها وربط اإلصالحات االقتصادية بأثرها االجتماعي، على سبيل  •

المثال، من خالل التركيز على جودة االستثمار وسلوك العمل المسؤول؛ أو عن طريق وضع 

ً في صلب جدول أعمال سياسة اإلصالح المساواة بين الجنسين وت مكين المرأة اقتصاديا

 االقتصادي.

على مستوى السياسات  ٢٠١٩إلى مايو  ٢٠١٨تشرح هذه الوثيقة أهم أنشطة البرنامج خالل الفترة من أبريل 

 ئية.األفقية والمحددة. كما يوضح كيف أن هذه األنشطة جزء من جهود البرنامج لتحقيق أهدافه اإلنمائية النها

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/
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من حوار السياسات إلى تأثير السياسات: برنامج منظمة التعاون والتنمية 
 االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

تتمتع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بإمكانيات كبيرة بفضل موقعها الجغرافي المتميز وعدد سكانها 

الطبيعية وغيرها من الموجودات االستراتيجية. على الرغم من أن الجهود الشباب وثرواتها من الموارد 

ً كبيراً بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إال أن العديد منها تخضع  والمواقف تختلف اختالفا

فرص إلصالحات بغية االستفادة من هذه اإلمكانية واالبتعاد عن االقتصادات االحصائية واالستفادة من ال

المتاحة في األسواق الدولية. وتشمل هذه الجهود االنفتاح على التجارة واالستثمار وتشجيع التنوع االقتصادي 

واالستثمار في رأس المال البشري والمادي وغير المادي، من بين أمور أخرى. كانت هناك نتائج إيجابية مثل 

ين الوصول إلى التعليم وتطوير البنية التحتية. ومع النمو االقتصادي واالستثمار الجيد )رغم أنه متقلب( وتحس

ذلك، فالمنطقة تواجه تحديات مهمة بما في ذلك تحقيق اقتصادات أكثر تنافسية وخلق فرص عمل وتوفير 

 .الفرص، خاصة للشباب والنساء

 . النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالمناطق األخرى١رسم بياني 

 

قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وقاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية  المصدر:
 .لصندوق النقد الدولي

يعد برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية بمثابة شراكة 

ين اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتبادل استراتيجية ب

المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة. هدف البرنامج هو المساهمة في تطوير اقتصادات شاملة ومستدامة 

( لتعبئة ١الع على مربع ومتنافسة في جميع أنحاء المنطقة. وهو يدعم اإلصالحات القائمة على األدلة )االط

االستثمار وتنمية القطاع الخاص وريادة األعمال كقوى دافعة للنمو والتوظيف الشاملين بناًء على الحاجة إلى 

 .دمج الشباب والنساء المدربين تدريباً جيداً في المنطقة
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 . اإلحصاءات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا١مربع 

لجودة والموثوق بها ذات أهمية بالغة في وضع سياسات فعالة ولمراقبة وقياس تنفيذ سياسات تعد اإلحصائيات عالية ا

 .التنمية وتأثيرها وفعاليتها، والتي يمكن بدورها ضمان االستخدام الفعال والمستهدف للموارد االستراتيجية القيمة

أفريقيا تحسينات كبيرة في قدراتها وفي تطوير في السنوات األخيرة، شهدت اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال 

أطر عمل قانونية تدعم تطوير مكاتب إحصائية وطنية قوية. ومع ذلك، تشير الدالئل إلى وجود اختالفات كبيرة في 

جميع أنحاء المنطقة في اإلحصائيات الرئيسية الالزمة لصنع سياسة سليمة، وال سيما في تطوير استراتيجيات إنمائية 

يمكنهما تحقيق نمو واسع النطاق وشامل للجميع. في المتوسط، توجد بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قوية 

% من أهم مؤشرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المؤشرات ٢٦في 

أو المؤشرات التي  (PISA) ج لتقييم الطلبة الدوليينأو برنام (TiVA) المعروفة مثل التجارة في القيمة المضافة

تشير إلى التجارة أو السياحة. في الواقع هذه النسبة تخفي المشاركة غير المتجانسة على المستوى القطري. على سبيل 

ى % من هذه المؤشرات في حين أن البلدان األخر٧٨المثال، تقود المملكة العربية السعودية وجودها وميزاتها في 

 .% منهم١٠تظهر فقط في حوالي 

نظم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط  ٢٠١٩أبريل  ١٥لمعالجة هذه القضية الحرجة، في 

في منطقة الشرق األوسط  لإلحصاءوشمال افريقيا للقدرة التنافسية بدعم من الرئاسة التونسية المؤتمر اإلقليمي األول 

كان الهدف من هذا الحدث، الذي جمع ممثلين عن المكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات المعنية في وشمال إفريقيا. 

بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تحديد ومناقشة التحديات واالحتياجات األكثر إلحاحاً في المنطقة  ١٠

فسية الرئيسية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. من قدراتها اإلحصائية وكيفية مواءمتها مع مؤشرات القدرة التنا

 .حاول المؤتمر تمهيد الطريق لتهيئة إستراتيجية مشتركة للمنطقة حول تطوير إحصاءات أفضل

  

 

 

، كان البرنامج مصدراً للتأثير اإليجابي، بما في ذلك األمثلة المذكورة أدناه. مع تقدم 2015منذ بدايته في عام 

تركيزه بشكل متزايد على ترجمة الحوار اإلقليمي والتحليل وبناء القدرات  انصبالبرنامج لألمام وتطوره، 

الً واستدامة وتنافسية. سيكون هذا هو هدف إلى إصالحات ناجحة تسهم بشكل ملموس في اقتصادات أكثر شمو

 .البرنامج للسنوات القادمة

 :تشمل األمثلة الملموسة لألثر الذي حققه البرنامج ما يلي

دولة  ١٧تقريب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من المعايير والوثائق الدولية: التزمت  •

بإعالن سبيل المثال، من خالل االلتزام  من وثائق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. على ٣٦بـ

، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن االستثمار الدولي والمؤسسات المتعددة الجنسيات

فير بيئة مفتوحة وشفافة لالستثمار الدولي وقد التزمت مصر واألردن والمغرب وتونس بتو

 ساهم ذلك في زيادة مستويات االستثمار األجنبي المباشر في هذه البلدان.

تعزيز اإلصالحات من أجل التمكين االقتصادي للمرأة في جميع أنحاء المنطقة: أدى تحليل  •

تصاد إلى حوارات سياسية البرنامج لكيفية تأثير األطر القانونية على مشاركة المرأة في االق

 داخلية في المغرب وليبيا ومصر وتونس والتي أدت إلى تنفيذ إجراءات محددة.

أدرجت تونس في قانونها الجديد بشأن العنف ضد المرأة حكما محددا بشأن العنف  —

يناقش البرلمان اآلن مشروع  ماكاالقتصادي والتمييز االقتصادي على أساس الجنس، 

 قانون ينص على المساواة في الميراث.

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecddeclarationanddecisions.htm
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecddeclarationanddecisions.htm
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اة اعتمد األردن مؤخراً تعديالت على قانون الضمان االجتماعي تقلل من فجوة المساو —

في تغطية التأمينات االجتماعية وقد يكون لها تأثير إيجابي على فرص توظيف النساء 

 في القطاع الخاص.

استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية في عام  ٢٠١٧اعتمدت مصر في عام  —

، والتي تركز على التمكين االقتصادي للمرأة وتستلهم توصيات منظمة التعاون ٢٠٣٠

 ادية للشرق األوسط وشمال افريقيا.والتنمية االقتص

 اإلصالحات المصاحبة لمزيد من االستثمار والتجارة. •

من خالل التحليل وبناء القدرات، ساهم البرنامج في مراجعة الالئحة الداخلية لقيود  —

االستثمار األجنبي المباشر في األردن، وبالتالي جلبت هذا البلد أقرب إلى المعايير 

 جال.الدولية في هذا الم

في المغرب، دعم البرنامج اندماج وكاالت التصدير واالستثمار من خالل حوار  —

 وطني مع أقران منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

في الجزائر، أنشأت وكالة تشجيع االستثمار لجنة للتبحث لتعزيز أدائها على أساس  —

االستثمار في منطقة  رسم خرائط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لوكاالت تشجيع

 جنوب البحر المتوسط.

وضع سياسات أقوى لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي كانت غير موجودة  •

 عملياً قبل بدء البرنامج.

من خالل تنفيذ خطط عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر واألردن وليبيا  —

 والمغرب وتونس.

ً في رسم سياسات الشركات الصغيرة من خالل دعم اعتماد نهج  — أكثر تماسكا

 والمتوسطة في مصر واألردن.

 تعزيز اإلصالحات وإجراءات السياسة لتعزيز النزاهة في األعمال والحد من الفساد. •

من خالل تبادل الممارسات الجيدة وزيادة الوعي حول أهمية المعايير والوثائق الدولية  —

ل، شجع البرنامج للبلدان المستهدفة على االلتزام في مكافحة الفساد في قطاع األعما

إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة الرشوة. لقد بدأ المغرب في 

 اتخاذ خطوات ملموسة بهذا االتجاه، كما أن لبنان بصدد االنضمام إلى االتفاقية.

اد، متضمننا مكون إستراتيجية وطنية لمكافحة الفس ٢٠١٦اعتمد المغرب في عام  —

كامل حول نزاهة األعمال، ومن المتوقع أن يجري مراجعة إطاره التشريعي لمكافحة 

الفساد في األشهر القادمة لجعله يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا.

ليصبح العباً رئيسياً عزز البرنامج أيضاً قدرات القطاع الخاص في كل بلد مستهدف  —

في مكافحة الفساد، كما يتضح من اإلجراءات الجماعية التي أطلقتها جمعيات رجال 

 األعمال لتعزيز النزاهة.

 تهيئة ارضية منبسطة  للمؤسسات الخاصة والعامة من خالل ممارسات جيدة لحوكمة الشركات. •

ركات، فإن المغرب نتيجة ألنشطة البرنامج وخاصة فريق العمل المعني بحوكمة الش —

بصدد تحديث مدونة ممارسات حوكمة الشركات الجيدة باستخدام مبادئ مجموعة 

العشرين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحوكمة الشركات كدليل. عالوة على 

ذلك، من المتوقع أن يقوم المغرب في األشهر القادمة بتحديث ملحق المدونة الخاص 
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كة للدولة باستخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون بحوكمة الشركات المملو

 والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة كمرجع.

 دعم البلدان في المواقف الهشة •

 من خالل مساعدة العراق على تطوير وسن قانون لالستثمار. —

تطوير واعتماد قانون من خالل دعم ليبيا بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ل —

 الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ خطة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 مساعدة القطاع الخاص على تعزيز صوته في صنع السياسات. •

  من خالل إشراك ممثلي القطاع الخاص في مناقشات وأنشطة البرنامج. —
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للشرق األوسط أنشطة ونتائج برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 ٢٠١٩إلى مارس  ٢٠١٨وشمال افريقيا للقدرة التنافسية: من أبريل 

إن أجندة اإلصالح مدفوعة على المستوى الوطني وتتضمن جهوداً سياسية واجتماعية كبيرة وحلول وسطية. 

يضاً عاملين ومع ذلك، تُظهر التجربة في جميع أنحاء العالم أن التعاون والتكامل اإلقليميين يمكن أن يكونا أ

مهمين في تعزيز القدرة التنافسية واستغالل أوجه التكامل وزيادة مستويات المعيشة. تُظهر تجربة برنامج 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية أن التعاون اإلقليمي يمكن 

تي تواجه االقتصادات العربية على الصعيدين اإلقليمي أن يساعد في مواجهة العديد من أهم التحديات ال

والوطني. يهدف هيكل الحوكمة لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا 

بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية إلى إشراك البلدان المشاركة بطريقة منتظمة لتوفير التوجيه االستراتيجي 

 .(٢)رسم بياني 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا بشأن الحوكمة والقدرة . مبادرة ٢رسم بياني 

 التنافسية

الهدف العام للبرنامج هو "تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشموالً ويراعي الفروق بين الجنسين في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل خلق وظائف أفضل وضمان الفرص االقتصادية للنساء والشباب 

متكامل وتعزيز  قليميا واقتصادوالنازحين وبناء اقتصادات أكثر تنافسية تعتمد على قطاع خاص ديناميكي 

 ".المشاركة في االقتصاد العالمي

للمضي قدماً في هذا الهدف، يعمل البرنامج على مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة بأكملها، بما في ذلك 

الحوار على أعلى مستوى سياسي مع أسس تحليلية قائمة على األدلة لزيادة تأثير السياسات. أسس أنشطة 

التي تغذي اإلصالحات هي الحوار اإلقليمي بشأن السياسات وتحليل السياسات وبناء القدرات. تصف  البرنامج

األقسام التالية األنشطة الرئيسية التي اضطلع بها البرنامج على المستوى "األفقي" والسياسة للفترة ما بين 

و تحقيق األثر اإلنمائي للبرنامج . تحاول الوثيقة أيضاً وصف التقدم الحالي نح٢٠١٩إلى مايو  ٢٠١٨أبريل 

 .ككل ووثائقه السياسة  كل على حدة

 

 فريق توجيهي

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق 

 األوسط وشمال افريقيا للحوكمة
إصالحات القطاع العام للحصول على خدمات عالية 

 الجودة وصنع سياسة شاملة وشفافية

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق 

  التنافسيةاألوسط وشمال افريقيا للقدرة 
االستثمار والتجارة وتنمية القطاع الخاص من أجل 

 اقتصادات أكثر شمولية واستدامة

 :التعاون مع المبادرات الدولية
االتحاد من أجل  ؛شراكة دوفيل

المتوسط؛ لجنة المساعدة اإلنمائية؛ 
 إلخ

التعاون مع الشركاء اإلقليميين 
 :الدوليينو
جامعة الدول  ؛للتنميةالبنك اإلفريقي 

العربية؛ االتحاد األوروبي؛ صندوق 
 النقد الدولي؛ بنك عالمي؛ إلخ

 

الدعم اإلقليمي والوطني من 

 :خالل

 أ( تقييم السياسات

 ب( حوار السياسة

ج( المشورة في مجال 

 السياسات وبناء القدرات

 المجلس االستشاري

 المؤتمر الوزاري
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 جهود حكومية كاملة، بما في ذلك الحوار على أعلى مستوى سياسي 

لتعزيز اإلصالحات  أعلى مستوىيتطلب ضمان تأثير البرنامج مزيجاً من الدعوة المستمرة للسياسات على 

االقتصادية والتعاون الفني وتبادل الممارسات الجيدة واعتماد المعايير الدولية. إن إشراك القيادة السياسية أمر 

ت المعقدة. من المهم أيضاً ضمان رؤية شاملة بالغ األهمية بالفعل لتنفيذ برامج اإلصالح الطموحة والسياسا

للحكومة تساهم بطريقة استراتيجية في جداول أعمال اإلصالح االقتصادي والسياسي في مختلف البلدان. يعالج 

البرنامج جميع هذه المستويات، مع تعبئة القادة السياسيين في عملية مكثفة للتبادل والحوار مع إجراءات تقنية 

 .لتنفيذ الناجح لإلصالحاتصارمة لضمان ا

ً ما يكون ذلك بمشاركة وزارية، فإن البرنامج قادر على  ١٥من خالل  ً في المتوسط سنوياً، وغالبا اجتماعا

الترويج ألنشطته وتحديد التحديات الجديدة واالحتياجات الناشئة في المنطقة، باالعتماد مباشرة على تجربة 

، اقتصادا ١٩ي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة وعددها وجهات نظر الجهات الفاعلة الرئيسية ف

وتوفير اتجاه متماسك واستراتيجي للتعاون اإلقليمي. باإلضافة إلى ذلك، تشارك أمانة منظمة التعاون والتنمية 

ررة االقتصادية وأعضاؤها مشاركة كاملة على مستوى القيادة، حيث تستمر التبادالت رفيعة المستوى المتك

في مقر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو في المنطقة طوال العام. تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

بالفعل زيادة في حركة  ٢٠١٨بتحليل استراتيجيتها في مجال االتصاالت لزيادة وضوح عملها، وتظهر نتائج 

تماعية والوصول إلى المنشورات )االطالع على المرور على شبكة اإلنترنت ومشاركة وسائل اإلعالم االج

 .(٢مربع 
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 . أنشطة االتصاالت وتأثير البرنامج٢مربع 

موقع الكتروني خاص بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق ، أعاد البرنامج تصميم ٢٠١٨في عام 

)باللغتين اإلنجليزية والفرنسية( لتحسين البنية والوصول إلى المحتوى وعرض عمل  افريقيااألوسط وشمال 

، ارتفع عدد زيارات الموقع ٢٠١٨منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على المستوى اإلقليمي. خالل عام 

ً اهتمام قوي بالعمل الداعم للتمكين ٩٢.٦بنسبة  اإللكتروني % مقارنة بالعام السابق. وكان هناك أيضا

ط وشمال دليل المبادرات الجديدة لدعم التمكين االقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوساالقتصادي للمرأة: 

المقصودة )بعد الصفحات  اإللكترونيكان له ثالث أكبر عدد الزيارات من الصفحات على الموقع  إفريقيا

الرئيسي والقدرة التنافسي(. مثلت الصفحات المرتبطة بحركة المرور إلى منتدى التمكين  ةللصفح

. باإلضافة ٢٠١٨م من إجمالي حركة المرور على اإلنترنت في عا %١٤ (WEEF) االقتصادي للمرأة

حركة مرور مهمة.  متوسطةالشركات الصغيرة والو لألعمال االستشاريالمجلس إلى ذلك، اجتذبت أنشطة 

 .٢٠١٧% عن عام ٣%، بزيادة ٢٦يمثل المستخدمون من المنطقة 

مع مرافقة إعادة تصميم الموقع الكتروني للشرق األوسط وشمال إفريقيا، لعبت وسائل التواصل األجتماعي 

لالجتماع األخير  . على سبيل المثال، تم الترويج٢٠١٨دوراً أكبر في استراتيجية االتصاالت الشاملة في عام 

لمنتدى التمكين االقتصادي للمرأة على قنوات التواصل االجتماعي )تويتر وإنستغرام وفيسبوك وفليكر(. 

نقرات على الروابط. تمت تغطية  ٥٥تعاقدات، منها  ٣٥٥انطباعات و ٣٧٣٥٥أنتجت عشر تغريدات تويتر

ً  ١٦منتدى التمكين االقتصادي للمرأة من خالل   باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية )وسائل منفذاً إعالميا

 اإلعالم المطبوعة واإلذاعية عبر اإلنترنت( وتم احتسابها في بيان صحفي تونسي.

 :٢٠١٨تم إنتاج ثالثة تقارير جديدة في عام 

مؤشر سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة: منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتوسطية  •

)اإلنجليزية  الصغيرة والمتوسطة الحجم : التقييم المرحلي لإلصالحات المتعلقة بالمشاريع٢٠١٨

 .تنزيالت( ١٨٣٠والفرنسية والعربية( )تقرير رئيسي مع 

 .)اإلنجليزية والفرنسية والعربية( ةالمغرب: تعزيز النزاهة في قطاعات الطاقة والنقل والصح •

 ١٠٠٠)اإلنجليزية( )أكثر من  تعزيز اإلطار القانوني لالستثمار المستدام: دروس من األردن •

 انطباع على لينكد إن(.

في بلدان مختارة في منطقة  ٢٠١٧التمكين االقتصادي للمرأة لعام باإلضافة إلى ذلك، استمر إصدار منشور 

 تأثير األطر القانونية في الجزائر ومصر واألردن وليبيا والمغرب وتونس :وسط وشمال إفريقياالشرق األ

% عن عام ٥٨تنزيالً بزيادة  ٢٧٥٧)باإلنجليزية والفرنسية( في تحقيق نتائج جيدة حيث بلغ عدد التنزيالت 

 .٢٠١٨. تم توفير النسخة العربية في الربع الرابع من عام ٢٠١٧

ً وسيلة مهمة لنشر المعلومات. تم تحديث  تبقى الكتيبات كتيب برنامج منظمة التعاون والتنمية أيضا

نجليزية والفرنسية بمحتوى جديد )باللغات اإل االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

والعربية(. يتم تحديث كتيب النشاط مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )اإلنجليزية والفرنسية 

 .٢٠١٨متصحف في  ١٠٧٩٦والعربية(، ولكنه ال يزال مالئماً مع 
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اجتماعاً ثنائياً مع األمين ، عقد رئيس حكومة تونس السيد يوسف الشاهد ٢٠١٩على سبيل المثال، في فبراير 

العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وألقى كلمة أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. خالل 

كلمته، أشار السيد الشاهد إلى الدعم المهم الذي توفره منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالنتقال االقتصادي 

يدة. وبالمثل، أشار األمين العام إلى الدور الملهم الذي يمكن أن تلعبه تونس في المنطقة لتونس الديمقراطية الجد

وكيف ينتقل هذا بشكل ملموس من خالل رئاسة تونس لبرنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كما أثار خطاب 

مة التعاون والتنمية السيد الشاهد الوعي بين أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأهمية دعم منظ

 .االقتصادية لتونس في ضمان الرخاء في البالد

 

 

 .٢٠١٩فبراير  ١٤زيارة رسمية ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، 

للبرنامج )التي تحكم أيضاً مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق  المجموعة التوجيهيةاجتمعت 

األوسط وشمال افريقيا( مرتين خالل الفترة المشمولة بالتقرير لتوفير القيادة االستراتيجية وتعزيز المشاركة 

االقتصادية. تم عقد المستمرة من قبل المشاركين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية 

في باريس تحت عنوان "إصالحات الحوكمة والقدرة التنافسية لمنطقة أكثر  ٢٠١٨االجتماع األول في مارس 

 :شمولية ومرونة". في هذا االجتماع، من بين قرارات أخرى، المجموعة التوجيهية

االستشاري  أكدت دعمها لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من خالل إنشاء المجلس •

 .2018والذي تم إطالقه في وقت الحق في سبتمبر  (BAB) لألعمال

وافقت على اقتراح لتعزيز اإلحصاءات وتقييم البيانات لمساعدة اقتصادات منطقة الشرق األوسط  •

وشمال أفريقيا على دمج قواعد البيانات ذات الصلة و التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 .ت اإلحصائية األخرى ودعم االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءاتوالمجتمعا

دعت إلى مواصلة الجهود لتقييم أثر أنشطة البرنامج وقياس التقدم المحرز في تنفيذ اإلصالحات،  •

 .(٢وكذلك تحقيق رؤية أكبر من خالل تعزيز التواصل ونشر النتائج )االطالع على مربع 

في تونس. وكان الهدف من هذا االجتماع هو  ٢٠١٨مجموعة التوجيهية في نوفمبر تم عقد االجتماع الثاني لل

المساهمة في التمكين االقتصادي للمرأة من خالل تعزيز البعد الجنساني للبرنامج. على وجه الخصوص 

 :المجموعة التوجيهية

في توجيه وافقت على العمل من أجل تحديد واضح لتعميم مراعاة المنظور الجنساني للمساعدة  •

 .وتنسيق اإلجراءات الموضوعية في هذا المجال
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ُطلب من البرنامج العمل على تطوير بيانات جنسانية عالية الجودة وتقييمها وتقدير اللوائح الحالية  •

 .وتأثيرها المتساوي أو المتمايز على النوع االجتماعي

االجتماعات ذات الصلة بالفريق إلعداد  ٢٠١٨للبرنامج مرتين في عام  المجلس االستشاريكما اجتمع 

 .التوجيهي

ً نحو تحقيق غرضها المحدد وهدفها اإلنمائي  إجماالً ، استمرت األنشطة األفقية للبرنامج في المضي قدما

 (.١)جدول 
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  . جدول سجل إطار األنشطة األفقية١جدول 

 .التنافسية االقتصادية واالندماج والتمكين االقتصادي للمرأةالهدف اإلنمائي: رؤية إستراتيجية شاملة للحكومة لتعزيز القدرة 

 .: تحسين فهم الروابط بين أبعاد السياسة من قبل حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وزيادة أصحاب المبادرة١النتيجة 

 النتائج النشاطات المؤشرات

سياق تعزيز حدث  تم تنظيمها أو دعمها من قبل البرنامج في  ١٣ •

 .القدرة التنافسية االقتصادية والشمولية في المنطقة

بعثات رفيعة المستوى من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ٨ •

)األمين العام أو نائب األمين العام أو مستوى المدير( إلى المنطقة 

 .للترويج للقضايا المتعلقة بسياسات القدرة التنافسية

ئاسي لمناقشة تعزيز التعاون بين بلدان لقاء وزاري ولقاء ر ١٥ •

المنطقة ومجموعات عمل البرنامج والمنتديات، ورفع القضايا 

الرئيسية التي تغطيها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. زار 

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منظمة التعاون والتنمية 

 .٢٠١٩االقتصادية في فبراير 

ستباقي منصتين وقد ساهموا في تنظيم استضاف وزيرين بشكل ا •

هذه المنصات للبرنامج: الوزيرة سحر نصر )وزيرة اإلستثمار 

والتعاون الدولي في مصر( شاركت في رئاسة منتدى التمكين 

االقتصادي للمرأة والوزير زياد العذاري )وزير التنمية واالستثمار 

لمجموعة والتعاون الدولي في تونس( يشارك في رئاسة البرنامج وا

التوجيهية. وباإلضافة إلى ذلك، خمس من شبكات البرنامج السبعة 

 .تمتعت بمشاركة وزارية أو لديهم مشاركة وزارية آمنة

من مديريات والهيئات االستشارية الخاصة لمنظمة  ١٠شاركت  •

التعاون والتنمية االقتصادية في أنشطة البرنامج )اللجنة االستشارية 

األعمال، مركز ريادة األعمال والشركات الصغيرة لصناعة 

والمتوسطة والمناطق والمدن، مديرية الشؤون المالية والمشاريع، 

مديرية التعاون اإلنمائي، مديرية اإلدارة العامة، مكتب األمين 

العام، إدارة اإلحصاء والبيانات، مديرية العلوم والتكنولوجيا 

 .عة، اللجنة االستشارية للنقابات(واالبتكار، مديرية التجارة والزرا

أصبحت الكويت والمملكة العربية السعودية ُمشاركين في لجنة  •

المساعدة اإلنمائية. البحرين وعمان وقطر وتونس واإلمارات 

العربية المتحدة التزموا باإلطار الشامل للتآكل قاعدة وتحويل 

يا بقيادة األرباح. انتهت ثمانية من دول الشرق األوسط وشمال افريق

المغرب التصاق إلى ثالثة عشر وثائق منظمة التعاون والتنمية 

 .االقتصادية

مذكرات تفاهم مع االتحاد من أجل المتوسط  ٣توقيع أو تطوير  •

 .وهيئة األمم المتحدة للمرأة وسلطة األسواق المالية الفرنسية

منظمة إقليمية ودولية في المشاريع واألحداث )البنك  ١٤إشراك  •

ريقي للتنمية واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية األف

والشبكة الدولية للصراع والهشاشة وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

ومنظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية ووحدة الفنية التفاقية 

أغادير وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية/البنك 

لمتحدة اإلنمائي ومعهد حوكمة الشركات الدولي وبرنامج األمم ا

 والعربية اتحاد البورصات، واتحاد هيئات األوراق المالية العربية(

( االستثمار في ٢( اإلحصاءات التنافسية؛ و ١مشاورتين حول  •

 البنية التحتية عالية الجودة

زيادة عدد زيارات الموقع األلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية  •

% في عام ٩٢.٦ق األوسط وشمال افريقيا بنسبة االقتصادية للشر

 ٢٠١٧مقارنة بعام  ٢٠١٨

اجتماعان للمجموعة التوجيهية  .1

( ٢٠١٨)مارس ونوفمبر 

واجتماعان سابقان للمجلس 

االستشاري للمساعدة في تنظيم 

تلك االجتماعات )يناير وأكتوبر 

٢٠١٨). 

اجتماعات مع سلطات منطقة  .2

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مناقشات السياسة التي تهدف حول 

إلى تعزيز اإلصالحات في مجال 

 .القدرة التنافسية والنمو الشامل

تعزيز مشاركة بلدان منطقة  .3

الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 

هيئات منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية وااللتزام بأدوات 

منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية وإدراجها في 

ة التعاون إحصاءات منظم

 والتنمية االقتصادية

تعزيز التعاون مع المنظمات  .4

 الدولية واإلقليمية

تطوير آليات لرصد تأثير البرامج  .5

واإلبالغ عنه بشكل أفضل. أولى 

النتائج يتم عرضها في هذا 

 .التقرير

بدأت المشاورات مع الرئيس  .6

المشارك للبرنامج وخبراء 

المنطقة ومديريات ذات الصلة 

اون والتنمية لمنظمة التع

االقتصادية بشأن قضايا السياسة 

الملحة التي يجب تناولها في إطار 

 :العمل القادم

ة البرنامج هيكلة موقعها على إعاد .7

شبكة االنترنت لخلق منصة 

إقليمية لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا )باللغة اإلنجليزية 

والفرنسية(. تحديث كتيب برنامج 

ية منظمة التعاون والتنم

االقتصادية للشرق األوسط 

وشمال افريقيا للقدرة التنافسية 

)باللغات اإلنجليزية والفرنسية 

والعربية(، التي أنشئت العالمة 

التجارية الجديدة للعمل الجماعي 

للنشرات وتحديث محتوى 

  .النشرات

: مبادرات التوجيه ١.١الناتج 

والتماسك لتعزيز برامج القدرة 

الشاملة والصالت التنافسية 

 األفقية بين مجاالت السياسة

: مبادرات الرصد ١.٢الناتج 

والتقييم اإلستراتيجية لقياس 

التقدم المحرز في تنفيذ سياسات 

 القدرة التنافسية

: مجموعة كاملة ١.٣الناتج 

من المبادرات الحكومية 

واالستراتيجية لتعميم المساواة 

بين الجنسين على المستوى 

 اإلقليمي

: المبادرات ١.٤الناتج 

االستراتيجية لتحديد وتشكيل 

القضايا واألولويات السياسية 

الناشئة على ضوء بيئة 

 السياسات المتغيرة.
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 مساهمات البرنامج في جدول أعمال المتعدد األطراف في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

يشكل البرنامج منصة ممتازة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتكون واحدة من الجهات الدولية الفاعلة 

األكثر نشاطا في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، باستخدام خبرتها في مجال السياسات والمعايير الدولية 

على سبيل المثال، منظمة التعاون والتنمية  والقدرة على عقد اجتماعات لتعزيز الجهود المتعددة األطراف.

االقتصادية هي واحدة من العناصر الفاعلة الرئيسية في الدعم الدولي المقدم من خالل شراكة دوفيل للدول 

الربيع "العربية التي تمر بمرحلة انتقالية )أي تلك البلدان التي شهدت ثورات أو التزمت بتنفيذ اإلصالحات بعد 

لواقع، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي المؤسسة الغير المالية الوحيدة )أي تلك في ا .("العربي

المنظمات التي تقرض األموال( بين المنظمات الدولية التي تقدم الدعم التقني للبلدان المستفيدة والجهات المانحة 

 1.لالمشاركة في شراكة دوفي

االتفاق على اإلدارة مية االقتصادية على وضع ورصد تنفيذ على سبيل المثال، ساعدت منظمة التعاون والتن

مل السليم في البلدان العربية التي تمر بمرحلة ، والتي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد ومناخ العاالقتصادية

انتقالية. من خالل البرنامج، ساعدت المنظمة أيضا البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لتنسيق وتحديد 

اإلجراءات الرئيسية والملموسة جدا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال كوسيلة لمعالجة 

االقتصادي المتقلب. لعب الفريق العامل على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال البطالة والنشاط 

لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا والرئيسين المشاركين  لمجموعة العمل 

 .متابعة اإلصالحاتو لتحديد اإلجراءات)ايطاليا وتونس( دورا رئيسيا 

سات الهامة من خالل البرنامج أيضا يوفر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تقديم المشورة بشأن السيا

والمساعدة التقنية لسياسة الجوار في االتحاد األوروبي واالتحاد من أجل المتوسط. على سبيل المثال، يوفر 

تحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية برنامج االالبرنامج الدعم إلى االتحاد األوروبي من خالل 

، والتي تهدف إلى تعزيز نوعية وحجم االستثمارات في تشجيع االستثمار في منطقة البحر األبيض المتوسط

في المنطقة من خالل تحديث سياسات االستثمار وتعزيز استراتيجيات االستثمار شاملة وبناء القدرات 

"لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ف أخرى. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة المؤسسية، من بين أهدا

والذي يوفر أداة شاملة لمقارنة األداء  ،منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"السياسة: البحر األبيض المتوسط 

في هذا المجال بين البلدان وعبر الوقت )كل بضع سنوات يتم تطبيق أداة لمراقبة اإلصالحات السياسية(. تلعب 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دورا فاعال في أنشطة "قمة الضفتين" برئاسة فرنسا وشارك عن كثب في 

ساهمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في  ٢٠١٩مايو  ٢٣-٢٢المتوسط. في عملية االتحاد من أجل 

تنظيم حوار إقليمي حول "وجهات النظر المشتركة بشأن القضايا الرئيسية في منطقة البحر األبيض المتوسط"، 

هذا المؤتمر  اعتدال مائدة مستديرة ركزت على التحديات االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية للمرأة والشباب.

كان يهدف إلى تعزيز النهج التصاعدي للشباب والمجتمع المدني لتقديم مقترحات إلى رؤساء قمة الدولة من 

 أجل أن يكون النهج القائم على النتائج.

نظمت منتدى التمكين االقتصادي  ٢٠١٩البرنامج أيضا يعمل وينسق مع منظومة األمم المتحدة. في مارس 

المعنية  ٦٣لتمكين االقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في لجنة للمرأة جلسة حول ا

بوضع المرأة في مقر األمم المتحدة في نيويورك. ساعد هذا الحدث لجلب  جهود البرنامج الى الواجهة 

العادية  )االطالع على قسم التمكين االقتصادي للمرأة(. وتشمل األمثلة األخرى ورش عمل بناء القدرات

لمسؤولين منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا التي عقدت مع صندوق النقد الدولي على سياسات القدرة 

 التنافسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والنزاهة.

يتم العمل أيضا بالتعاون مع الشركاء متعددي األطراف على المستوى اإلقليمي. على سبيل المثال،  البرنامج 

ر شراكة خاصة مع البنك اإلسالمي للتنمية، والذي يدعم العمل على المرونة. مثال آخر في هذا قام بتطوي

المجال هو التعاون مع معهد حوكمة الشركات واالتحاد العربي للبورصات وصندوق النقد العربي في العمل 

                                                      
الجهات المانحة يتضمن مجموعة الدول الصناعية السبع وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. المستفيدون هم مصر  1

الدولية األخرى المعنية مثل البنك الدولي وصندوق النقد واألردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وتشمل المنظمات 

 .الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/260484/9af1a867b081fdf8eb938c1ae497ef08/150506-deauville-compact-economic-governance-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/260484/9af1a867b081fdf8eb938c1ae497ef08/150506-deauville-compact-economic-governance-data.pdf
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/11/200330.htm
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/DP%20SOM%20Chair%252527s%20summary_0.pdf
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
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زيد من التفاصيل حول على حوكمة الشركات. وتشمل األقسام الموضوعية في األجزاء التالية من التقرير الم

 كل هذه الجهود.

  األسس التحليلية والقائمة على األدلة لزيادة تأثير السياسة

 

مناقشات رفيعة المستوى والعمل الحكومة بأكملها المنجز والمذكور أعاله مبني على العمل التحليلي 

(. األنشطة ٣التنافسية الكاملة )رسم بياني والموضوعي هو لمساعدة منطقة الشرق األوسط على تحقيق القدرة 

 .المحددة خالل الفترة المشمولة بالتقرير والتقدم نحو التأثير المتوقع للبرنامج مبينة في األقسام التالية

 

. تركيز سياسة برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة ٣رسم بياني 

  التنافسية
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  التمكين االقتصادي للمرأة

  نظرة عامة

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي قضايا ذات أولوية في برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية والتي تحتاج إلى معالجة لتعزيز االقتصادات األكثر منتجة 

منتدى التمكين االقتصادي للمرأة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق وشاملة في المنطقة. من خالل 

، يسعى البرنامج إلى دعم اإلصالحات التشريعية والمؤسسية لزيادة التمكين االقتصادي األوسط وشمال افريقيا

المستدامة. يساعد منتدى التمكين االقتصادي للمرأة أيضا لمواءمة للتنمية  ٢٠٣٠للمرأة بما يتماشى مع خطة 

 السياسات الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

، لعب منتدى التمكين االقتصادي للمرأة دورا محوريا في زيادة ٢٠١٧ومنذ إطالقه في القاهرة في أكتوبر عام 

ك نحو المساواة بين الجنسين ودفعت إلى إجراء إصالحات ثابتة  في هذا المجال. ينبني الوعي بأهمية التحر

منتدى التمكين االقتصادي للمرأة على الجهود التي تبذلها المنتدى صاحبة األعمال السابقة لمنظمة التعاون 

ريادة األعمال النسائية. والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا والذي كان بمثابة منصة إقليمية ل

بالرغم من ذلك، فمهمة منتدى التمكين االقتصادي للمرأة على نطاق أوسع من المنتدى السابق وكما أنه يتناول 

قضايا أوسع )على سبيل المثال، ليس فقط ريادة أعمال النساء ولكن مشاركة المرأة في االقتصاد( ويقنع جمهور 

 وأهداف منتدى التمكين االقتصادي للمرأة. أكثر شموال. يوضح الشكل أدناه عمل

 . نهج التمكين االقتصادي للمرأة٤رسم بياني 

 

 تأثيرال

على مدى العامين الماضيين، كانت أنشطة منتدى التمكين االقتصادي للمرأة حاسمة لوضع اعتبارات المساواة 

، ٢٠١٧بين الجنسين في صميم جدول أعمال السياسات في العديد من البلدان وعبر أنشطة البرنامج. في عام 

قدرة المرأة على المشاركة في الحياة  األطر القانونيةتقريرا عن الكيفية التي تؤثر بها نشر البرنامج 

ية وتعزيز مكانة المرأة وتم تنفيذها بعد ويقدم تحليال شامال لإلصالحات التشريعية والمؤسس 2.االقتصادية

                                                      
تمكين المرأة االقتصادي في البلدان الشرق األوسط وشمال افريقيا المحددة. تأثير األطر القانونية في الجزائر ومصر  2

 .2017الذي صدر في منتدى التمكين االقتصادي للمرأة في واألردن وليبيا والمغرب وتونس، 

:الهدف اإلنمائي

التمكين االقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات االقتصاد

:النتائج

لوعي حول زيادة األدوات الالزمة ألصحاب المصلحة لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة ورفع مستوى ا
القيود القانونية

:  المخرجات

ات تعزيز الدعوة الستراتيجية لتعزيز اإلصالح( أ
القانونية والمؤسسية والسياسة لدعم النساء 

. كعناصر فاعلة اقتصادية

أعتبار الجنس جزءا ال يتجزأ من شبكات ( ب
سياسة برنامج لشرق األوسط وشمال افريقيا

:أنشطة

شبكات الحاضنة والتعاون ( ١

بناء قاعدة األدلة ( ٢

تعميم الجنس في عمل برنامج الشرق ( ٣
األوسط وشمال افريقيا

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264279322-en.pdf?expires=1549554196&id=id&accname=ocid84004878&checksum=33F31A33871FBEA36F6A5226EE126F29
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ويضع مجاال لمزيد من اإلصالحات المستقبلية. وقد أصبح هذا العمل مرجعا رئيسيا  ٢٠١١انتفاضات عام 

حول هذا الموضوع في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا كخبراء ونشطاء التشاور على نطاق واسع 

 لتقرير عمليات المناظرة الوطنية حول التمكين االقتصادي للمرأة.للمواد، وخاصة النسخة العربية. يرافق ا

منتدى التمكين االقتصادي للمرأة  لديه تركيز قوي على رصد األثر. ولذلك، فإن البرنامج يعمل حاليا على 

منشور مشترك بين منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( 

تحليل اإلصالحات التشريعية األخيرة رات تهدف إلى توفير العاملين في مجال التنمية وصناع القرار مع منشو

.  وقد تم تقديم  مفهوم النشر في منتدى التمكين التي تعزز التمكين االقتصادي للمرأة في دول المنطقة المختارة

منفصلة لتقديم المالحظات والمداخالت. حيث اجتمع المشاركون في مجموعات  ٢٠١٨االقتصادي للمرأة لعام 

القيمة المضافة لهذا المنشور يتكون في تقديم أمثلة قابلة للتنفيذ واألدوات العملية لصانعي السياسات حول 

اإلصالح القانوني الذي يمكن أن يشجع التمكين االقتصادي للمرأة. ويجري تشارك مختلف أصحاب المصلحة 

 الظهور.والشراكات المبتكرة آخذة في 

 

 

 

 

 

 

  

غابرييال راموس، رئيسة األركان لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والممثل الشخصي لمجموعة العشرين؛ نزيهة العبيدي، وزيرة شؤون 
ار المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، تونس؛ زياد العذاري، وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، تونس؛ ماري كلير سو

 كابرا، سفير السويد لدى الجزائر والرئيس المشارك لمنتدى التمكين االقتصادي للمرأة
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اإلصالحات المؤسسية وتعزز سياسات النوع أولوية أخرى لمنتدى التمكين االقتصادي للمرأة هو تعزيز 

في مختلف دول المنطقة. وهناك عدد من البلدان تحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد. على سبيل  االجتماعي

أكد الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة  ٢٠١٧المثال، في منتدى التمكين االقتصادي للمرأة لعام 

لمغرب وأعرب عن استعداد بأن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كانت شريكا رئيسيا لإلصالحات في ا

حكومته لمواصلة متابعة هذا المسار. وباإلضافة إلى ذلك، تم تضمين المكون على التمكين االقتصادي للمرأة 

األولى التي تعمم على  . وهذه هي المرةبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية القطري في المغربفي 

برنامج قطري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية جوانب الجنساني في جميع مكوناته المختلفة. المغرب 

أيضا انضمت مؤخرا إلي توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول المساواة بين الجنسين في التعليم 

، وزيرة شؤون المرأة والتنمية ٢٠١٧االقتصادي للمرأة لعام والتوظيف وريادة األعمال. في منتدى التمكين 

االجتماعية في ليبيا  أيضا أعربت عن رغبتها في مزيد من االستفادة من دعم منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية في مجال ريادة األعمال النسائية على وجه الخصوص. وسيتم توفير هذا الدعم من خالل مشروع 

 .الصغيرة والمتوسطة الذي سيركز أيضا على أصحاب المشاريع النسائيةليبيا للشركات 

. على سبيل المثال، لتعاون بلدان الجنوبباإلضافة إلى ذلك يوفر منتدى التمكين االقتصادي للمرأة  فرصا 

أقرانها التونسية ذكر ممثل الموريتانيين من المجتمع المدني في منتدى التمكين االقتصادي للمرأة أنها تبادلت مع 

 وترغب في استخدام عملهم على الميراث كمصدر إلهام للدعوة في بلدها.

 

 

 سعادة السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، تونس
  

http://www.oecd.org/mena/economies/morocco/
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 األنشطة والنتائج

. الشبكات والتعاون والحوار بشأن السياساتواصلت منتدى التمكين االقتصادي للمرأة تعزيز  ٢٠١٨في عام 

نوفمبر  ١٤-١٣تحت الرعاية العليا لرئيس حكومة تونس في  ٢٠١٨عقد منتدى التمكين االقتصادي للمرأة لعام 

دول من منظمة  ٩قيا  ودولة الشرق األوسط وشمال افري ١١مشارك من  ١٧٥في تونس وضم أكثر من 

التعاون والتنمية االقتصادية والمنظمات الدولية واإلقليمية. ُعقدت منتدى التمكين االقتصادي للمرأة في سياق 

ودارت حول تأثير األطر القانونية على التمكين االقتصادي للمرأة وعلى  3"تونس عاصمة للمرأة العربية"

التمكين االقتصادي للمرأة كمنصة لتبادل الخبرات وأفضل  جمع البيانات في هذا المجال. خدم منتدى

 .الممارسات من حيث عوامل النجاح واألولويات المتعلقة باإلصالحات القانونية وتنفيذ السياسات

باإلضافة إلى تقديم المشورة للحكومات، يعمل منتدى التمكين االقتصادي للمرأة أيضاً كمنصة تنسيق لمختلف 

تيجة لمنتدى التمكين االقتصادي للمرأة، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصحاب المصلحة. ون

لتنظيم التدريب المشترك على التمكين االقتصادي للمرأة في مركز تدريب صندوق النقد الدولي في الكويت. 

وافقت على المشاركة  أسفر منتدى التمكين االقتصادي للمرأة أيضا في تعزيز التعاون مع منظمة أوكسفام والتي

في البحث المشترك الجاري بين منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  وكوثر للبحث بشأن اإلصالحات 

المعنية بوضع المرأة )االطالع  ٦٣التشريعية األخيرة )االطالع أعاله( وتنظيم الحدث المشترك في لجنة 

نتدى التمكين االقتصادي للمرأة و يجري حاليا وضع أدناه(. وأجريت مقابالت مع مختلف الجهات المعنية في م

 (.٢اللمسات األخيرة لفيديو المنتدى )االطالع على مربع 

 
 

 

 الدكتورة سكينة بوراوي، مديرة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(

  

                                                      
 .خالل الدورة السابعة والثالثون لجامعة الدول العربية ٢٠١٩-٢٠١٨أُعلنت تونس "عاصمة المرأة العربية" لعام  3
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 . مقتطفات من أصحاب المصلحة وشركاء منتدى التمكين االقتصادي للمرأة٣مربع 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي منظمة فريدة من نوعها التي يمكن أن تجلب الجميع الى طاولة المفاوضات "
حتى بشكل أفضل من بعض البنوك متعددة األطراف أو المنظمات األخرى. إنها منظمة ممتازة للمساعدة في توليد 

ن من المضي قدما بشكل أسرع. أنا كثيرا أحيي منظمة النقاش والحوار وبفضل هذا النقاش والحوار يمكننا أن نتمك
التعاون والتنمية االقتصادية ألخذ على قضية المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ولمساعدتنا 

يقيا إلى البلدان أيضا أن نتعلم من االقتصادات األكثر تقدما ألننا ليس لدينا دائما مقارنة منطقة الشرق األوسط وشمال افر
الفقيرة جدا أو المتخلفة. مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية نحن نقارن أنفسنا ألفضل ناد في العالم وهذا شيء مفيد 

 .السابقين  في البنك الدولي والمؤسس المشارك لصندوق مليار دوالر للمرأة المستشاريننادرة شاملو، كبيره جدا." 

ف إلى الفوز للجميع، هو جزء من قيمة االحترام. ونحن نعلم أن كل شخص لديه خبرة. الجميع "روح الشراكة التي تهد
غني في ثقافتهم وخبرتهم وتبادلهم للمعلومات، وهذا االحترام المتبادل هو أمر أساسي. لهذا السبب عندما وصلت منظمة 

فزت على الفرصه ألنني شعرت أن هناك هذا التعاون والتنمية االقتصادية إلينا لتنظيم الحدث المشترك في تونس، ق
سعادة السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة شؤون المرأة واألسرة االحترام المتبادل وهذه اإلرادة أن نتعلم من كال الجانبين." 

 والطفولة وكبار السن، تونس

يانات واإلحصاءات إلى العمل "منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ليست فقط مصدر قوة عندما يتعلق األمر تحليل الب
البرنامجي على األرض، ولكنها أيضا الداعي الممتاز الذي يجمع الجميع على الطاولة. وأعتقد أنه سيكون من السذاجة 
جدا من أي احد منا أن نعتقد أننا يمكن أن نفعل ذلك وحدنا، وأعتقد أن هذا كان نقطة االنطالق لمنظمة التعاون والتنمية 

لذلك كلما ذهبنا للقاء، يجلب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية معها وكاالت األمم المتحدة والمجتمع  االقتصادية.
محمد المدني واألوساط األكاديمية وغيرها. ومن أجل ذلك، أنا ممتن جدا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية." 

 الناصري، المدير اإلقليمي للدول العربية في االمم المتحدة

"ما الذي تفعله منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتنمية مع منتدى التمكين االقتصادي للمرأة وكذلك مع العديد من 
مناهجها األخرى لدعم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ساعدنا في التعلم من بعضنا البعض، مما أعطى 

ا األدوات. تكمن أهمية ما تقوم به منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في القوة لبعضنا البعض لمواصلة العمل ومنحن
إنتاج المعرفة من خالل األبحاث والتقارير من خالل المؤشرات وأيضاً تزويدنا بأدوات مختلفة لتعميم مراعاة المنظور 

عزيز مساواة المرأة وحقوقها." الجنساني ، مما يساعد البلدان على تطبيق هذه األدوات في سياقها لتكون قادرة على ت
 سلمى النمس، االمينة العامة للجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة

 :وتشمل فعاليات الحوار غيرها من السياسات

تحت قيادة منتدى التمكين االقتصادي للمرأة، نظمت أمانة العالقات العالمية التابعة لمنظمة التعاون  •

ً بمن حول النوع االجتماعي حيث ناقش المشاركون في  ٢٠١٨اسبة عام والتنمية االقتصادية حدثا

األطر القانونية والتمكين االقتصادي للمرأة في مناطق مختلفة من العالم. أعرب أعضاء منظمة 

 .التعاون والتنمية االقتصادية عن دعمهم القوي لهذا العمل

المساعدة اإلنمائية في مدينة الكويت، ، شارك البرنامج في الحوار العربي للجنة ٢٠١٩في يناير  •

والذي تضمن جلسة حول التمكين االقتصادي للمرأة. كنتيجة ملموسة لهذه الجلسة، سيتم إنشاء فرقة 

عمل عربية من لجنة المساعدة اإلنمائية حول التمكين االقتصادي للمرأة. إنها بال شك فرصة للبرنامج 

شاف المزيد من أوجه التآزر. يقوم البرنامج أيضاً بتنسيق لتعزيز عالقاته مع المانحين العرب واستك

جهوده مع الجهات المانحة األخرى النشطة في المنطقة. على سبيل المثال ، تشارك بنشاط في "الجاد 

جروب" في مصر، وهي مجموعة تنسيق من المانحين تعمل على المساواة بين الجنسين في البالد 

. انضم البرنامج مؤخراً إلى مجموعة مماثلة من الجهات المانحة وتحاول خلق تآزر وتجنب التداخل

 .المعنية بالتنسيق في المساواة بين الجنسين في المغرب
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شاركت قيادة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في مؤتمر نظمته تونس وجامعة  ٢٠١٩في فبراير  •

واألمن والتنمية". وقد عزز هذا السوربون بعنوان "المرأة العربية: ركيزة السالم واالستقرار 

 4عالقات البرنامج مع تونس ودعمه لألحداث التي تدور حول "تونس عاصمة المرأة العربية".

ً بعنوان "تغيير القوانين وتغيير العقول: التمكين ٢٠١٩في مارس  • ً جانبيا ، نظم البرنامج حدثا

اللجنة الثالثة والستين المعنية بوضع االقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" في 

المرأة في مقر األمم المتحدة. شاركت أوكسفام وتونس وهيئة األمم المتحدة للمرأة وكوثر في تنظيم 

مشاركاً. في اللجنة الثالثة والستين أقيمت اتصاالت مع جمعية  ١٢٠هذا الحدث الذي جمع أكثر من 

ظفي البنك الدولي المسؤولين عن التقرير السنوي بعنوان القانون في إنجلترا وويلز باإلضافة إلى مو

"النساء واألعمال التجارية والقانون"، اللذان اتفقا على أن يكونا مراجعين نظراء في البحوث الجارية 

لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن اإلصالحات التشريعية األخيرة. تم إعداد فيديو لمنظمة 

القتصادية مع مقابالت مع مختلف المشاركين من اللجنة الثالثة والستين في منطقة التعاون والتنمية ا

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

للتكامل االقتصادي للمرأة. كما ذكر في الفقرة أعاله، تم إصدار  لبناء قاعدة األدلةكما واصل المنتدى جهوده 

حول تأثير األطر القانونية على التمكين االقتصادي للمرأة ويجري حالياً  ٢٠١٧تقرير موضوعي في عام 

 تطوير بحث متابعة لإلصالحات التشريعية األخيرة.

للمرأة" بهدف تحليل الثغرات الرئيسية في  تمت صياغة مقالة حول "جمع البيانات لدعم التمكين االقتصادي

البيانات الالزمة إلعطاء لمحة عن التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والمغرب وتونس وتقديم توصيات 

بوابة البيانات الجنسانية حول كيفية غلق هذه الفجوة. تتناول المقالة أيضاً كيف يمكن لتلك البلدان أن تقترب من 

تبحث المقالة أيضاً في كيفية تتبع هذه الدول للتقدم في االلتزامات الدولية  5.لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

للتنمية المستدامة. نوقشت نتائج المقالة  ٢٠٣٠واإلقليمية بشأن التمكين االقتصادي للمرأة مثل جدول أعمال 

ً في اجتماع أبريل ٢٠١٨االقتصادي للمرأة لعام  في منتدى التمكين حول  ٢٠١٩. سيتم تقديم المقالة أيضا

اإلحصاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي ينظمه البرنامج بحيث يمكن لممثلي المكاتب 

ت األخيرة اإلحصائية في مختلف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا تقديم مزيد من التعليقات لوضع اللمسا

 على الورقة.

على التمكين االقتصادي للمرأة  دليل المبادراتواستنادا إلى شبكة منتدى التمكين االقتصادي للمرأة، تم تحديث 

 .٢٠١٨العالمي للمرأة في مارس ووضع اللمسات األخيرة. تم إطالق دليل بمناسبة اليوم 

 

                                                      
 .يةخالل الدورة السابعة والثالثون لجامعة الدول العرب ٢٠١٩-٢٠١٨أُعلنت تونس "عاصمة المرأة العربية" لعام  4

تشتمل بوابة البيانات الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية على مؤشرات مختارة تسلط الضوء على عدم المساواة بين  5

الجنسين في التعليم والتوظيف وريادة األعمال والصحة والتنمية، والتي توضح إلى أي مدى نحن بعيدون عن تحقيق المساواة بين 

 .ي تشتد الحاجة إليهالجنسين والمكان الذ

http://www.oecd.org/gender/data/
http://www.oecd.org/gender/data/
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-weef-directory.htm
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 كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق األوسط وإفريقيا، أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

الزوايا بين الجنسين في أنشطة البرنامج هو مهام أخر من المهام  الرئيسية لمنتدى التمكين االقتصادي  تعميم

 :للمرأة، وشملت األنشطة الرئيسية التالية خالل الفترة التي يغطيها التقرير

لتجارة تمت مناقشة اآلثار المترتبة الجنس في التجارة واالستثمار في الفريق العامل على االستثمار وا •

. وفي إطار التحضير لهذه المناقشة، أُعدت ورقة موضوعية ٢٠١٨في نوفمبر تشرين الثاني عام 

 . بشأن هذا الموضوع

جلسة  ٢٠١٨شمل اجتماع الفريق العامل على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال لعام  •

مؤشر عم صاحبات المشاريع. حول األطر القانونية والسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في د

 ٢٠١٨سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة: منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتوسطية 

 .زيز روح المبادرة لدى النساءيتضمن أيضا تحليال لتدابير تع

إنشاء مجموعة عمل لحوكمة الشركات مجموعة التركيز على تعزيز التوازن بين الجنسين في مجال  •

القيادة المؤسسية وتعزيز تنوع هيئتها. وتضم هذه المجموعة تركيز الخبراء اإلقليميين الرئيسيين 

بالسياسة العامة في هذا المجال لدول وتهدف إلى تحديد الممارسات الجيدة والتوصيات المتعلقة 

 .المنطقة

وقد وضعت المجلس االستشاري لألعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز بشكل خاص  •

على إشراك ممثلين اإلناث في القطاع الخاص في جميع المناقشات السياسية عن طريق دعوة 

عي الفوارق بين الجنسين على جمعيات مخصصة الجتماعاتها وذلك بإضافة المواضيع التي ترا

جدول أعماله. وباإلضافة إلى ذلك، يولي كل العمل التحليلي في إطار المجلس االستشاري لألعمال 

 .والشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا الحتياجات واهتمامات صاحبات المشاريع

اهة والتي تقتصر حتى المناقشات حول ضرورة اعتماد مقاربة النوع االجتماعي في سياسات النز •

اآلن في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. لرفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع، وكان 

التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  (MOBIN) لشبكة النزاهة التجارية ٢٠١٩اجتماع عام 

ع االجتماعي في للشرق األوسط وشمال افريقيا تضمن جلسة مخصصة على "معالجة قضايا النو

http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
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سياسات النزاهة". أنه يوفر منصة للتفكير في العالقة بين الجنسين والنزاهة، والحاجة إلى مزيد من 

التكامل بين برامج الجنسين والنزاهة من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال السياسات، والسياسات 

 .التي تم وضعها حتى اآلن في بلدان المنطقة

أن بعض الفئات في المجتمع، بما في ذلك النساء، أكثر تأثرا بحاالت الهشاشة. وهناك أدلة وافرة على  •

لمجموعة عمل الخاصة بالمرونة االقتصادية التركيز على الالجئات في  ٢٠١٨وتضمن اجتماع 

دول مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودراسة خاصة عن حالة األردن هي قيد 

 اإلعداد.

  سجل إطار أنشطة التمكين االقتصادي للمرأة. جدول ٢جدول 

  الهدف اإلنمائي: التمكين االقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات االقتصاد.

 القانونية.النتيجة: زيادة األدوات الالزمة ألصحاب المصلحة لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة ورفع مستوى الوعي حول القيود 

 النتائج النشاطات المؤشرات

من أجل إنتاج بيانات تفصيلية تراعي  اجتماعات ٦عقد  •

 الفوارق بين الجنسين والمتعلقة أوراق السياسات

 ٢٠١٨االقتصادي للمرأة في  للتمكين ١منتدى  •

مشاورات مع ممثلي المنظمات اإلقليمية الرئيسية لرفع  ١٥ •

اجراءات رئيسية تدعم تمكين المرأة مستوى الوعي بشأن 

 اقتصاديا

مشاورة وطنية حول تأثير اإلطار القانوني المحلي على  ٢ •

 التمكين االقتصادي للمرأة

 امرأة ١٣٦مشاركا، من بينهم  ١٧٦ •

 وزراء ٢امرأة و  ٢٣متكلمين، بمن فيهم  ٢٧ •

تم إعداد وثيقة حول إدماج النوع  .1

االجتماعي في برنامج القدرة التنافسية، 

ويمكن أن تلهم بلدان المنطقة على جوانب 

تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأعدت 

ورقة تمهيدية عن جمع البيانات وتحليلها 

لدعم التمكين االقتصادي للمرأة، مما 

يشير إلى أن بلدان المنطقة لديها بالفعل 

بعض البيانات المطلوبة ليتم تضمينها في 

بوابة البيانات الجنسانية لمنظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية. وبحث مستمر عن 

اإلصالحات القانونية األخيرة في دعم 

التمكين االقتصادي للمرأة في بلدان 

 المنطقة المختارة.

وأجريت مشاورات وطنية حول المنشور  .2

ن المغرب م ٢٠١٧الذي أطلق في عام 

واألردن وليبيا وتونس حيث اكتسبت 

أصحاب المصلحة فهم زيادة القيود 

القانونية المتعلقة بالتمكين االقتصادي 

للمرأة. ونظمت أمانة العالقات العالمية 

حدث واسع بمناسبة مسيرة الجنس حيث 

ناقش أعضاء الفريق األطر القانونية 

والتمكين االقتصادي للمرأة في مناطق 

من العالم. وأعرب أعضاء منظمة  مختلفة

التعاون والتنمية االقتصادية الدعم القوي 

لهذا العمل. واإلصالحات القانونية 

موضوعا رئيسيا في منتدى التمكين 

 ٢٠١٧االقتصادي للمرأة لسنوات 

 .٢٠١٨و

وقد حشدت منتدى التمكين االقتصادي  .3

للمرأة صانعي السياسات على مستوى 

ات المساواة بين عال لتعزيز تأييد سياس

 الجنسين.

، تم ٢٠١٨وبداية عام  ٢٠١٧في عام  .4

تنفيذ مجموعة من اإلصالحات القانونية 

  والسياسية في دول المنطقة المختلفة.

: تعزيز الدعوة ٢.١الناتج 

استراتيجية لتعزيز اإلصالحات 

القانونية والمؤسسية 

والسياسات لدعم النساء 

 الفعاليات االقتصادية

: تعميم المساواة بين ٢.٢الناتج 

الجنسين في مجموعات العمل 

 ومجاالت السياسة

  

 

 

  



  │ 25 
 

  
  

 االستثمار والتجارة

 نظرة عامة

التجارة واالستثمار هما المحركان الرئيسيين لإلنتاجية واالبتكار، وأيضا لمساواة واقتصادات شاملة إذا كانوا 

يرافقون تدابير مناسبة. ومع ذلك، وبالمقارنة مع المناطق األخرى الناشئة مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا 

لالقتصاد اإلقليمي والعالمي. على سبيل المثال،  وتكامال  انفتاحاالالتينية، ال تزال منطقة الشرق األوسط أقل 

% من تجارة المنطقة بصورة شاملة ٧بلغت بما في ذلك النفط والتجارة البينية في السلع الوسيطة إلى حوالي 

%. هذه األرقام هي ١٦في السنوات األخيرة. وعالوة على ذلك، باستثناء النفط هذه اإلحصائية وصلت إلى 

ات قابلة للمقارنة لشرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث أن حسابات التجارة البينية أقل بكثير من تقدير

 هو الدافع وراء معظم التجارة في السلع الوسيطة  والتي تحركها بشكل رئيسي سالسل القيمة اإلقليمية.

. منهج لالستثمار والتجارة٥رسم بياني   

 

 مجموعة عمل االستثمار والتجارة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيايسهم 

مقارنة في معالجة هذا عن طريق تعزيز الحوار اإلقليمي الذي يربط مختلف الجهات المعنية ومناقشة و

االتجاهات واإلصالحات وتشجيع استخدام أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن معايير 

وإحصائيات لسياسات لغرض توجيه سياسي أفضل. ويكمل هذا الحوار باألنشطة الوطنية واإلقليمية التي تدعم 

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد تنفيذ إصالحات سليمة وشاملة ومتماسكة، ال سيما 

،، و مشاريع مصر واألردن لالستثمار. األوروبي لتشجيع االستثمار في منطقة البحر األبيض المتوسط

 .ر العمل لالستثمار والتجارةالمخطط أدناه يحدد الخطوط العريضة ألهداف تيا

 التأثير

لمواجهة انخفاض حاد في االستثمار األجنبي المباشر، أثار المنطقة المعايير االستثمارية من خالل إصالح 

القوانين ومؤسساتها. وقد ساهم البرنامج لهذه الموجة من اإلصالحات في بعض البلدان. على سبيل المثال، 

بدعم من منظمة التعاون والتنمية  ٢٠١٦ى االستثمارات الغير األردنية في يونيو اعتمدت األردن تنظيم جديد عل

االقتصادية، التي رفعت بعض القيود االستثمار األجنبي المباشر التي تم تحديدها على أنها تعوق المناخ العام 

ي )غائب في قانون لالستثمار، وعززت القدرة على التنبؤ القانوني عن طريق إدخال تعريف االستثمار األجنب

االستثمار( بعد توجيه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وإزالة متطلبات تميزية لرأس المال األدنى 

:  هدف التنمية

تحسين مناخ االستثمار وتعزيز التكامل التجاري اإلقليمي والعالمي

:النتيجة

المية واإلقليمية الع)فهم أفضل للروابط بين التجارة واالستثمار لتعزيز التكامل على جميع المستويات 
ت السليمة، واستخدام وسائل وأدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدعم السياسا(وشبه الوطنية

:  المخرجات

تحسين الحوار اإلقليمي ( أ

أُطر قانونية ومؤسسية أفضل ( ب

أفضل إنتاج واستخدام لإلحصاءات ( ت

خفض الحواجز أمام التجارة واالستثمار ( ث

مراقبة أفضل( ج

:  أنشطة

حوار السياسات والرصد ( ١

بناء قاعدة األدلة ( ٢

بناء القدرات وتطوير اإلحصاءات( ٣

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-and-trade.htm
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
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للمستثمرين األجانب وهذا يعتبر تحسن رئيسي. ترتيب األردن في مؤشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

يته قليال وفقا لذلك، على الرغم من أن األردن ال يزال مقيدا لتقييد تنظيم االستثمار األجنبي المباشر تمت ترق

إلى حد ما مقارنة بالدول األخرى التي انضمت إلى إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالستثمار 

الدولي والشركات المتعددة الجنسيات. في المغرب، دعم البرنامج اندماج وكاالت التصدير واالستثمار من 

ر، ذكرت وكالة تشجيع االستثمار الجزائار وطني مع أقران منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. في خالل حو

أنها أنشأت لجنة تفكير لتعزيز أدائها على أساس رسم خرائط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لوكاالت 

 .تشجيع االستثمار في جنوب البحر المتوسط

الحوار اإلقليمي، وال سيما الفريق العامل، أثر على البلدان األخرى إن عرض هذه اإلصالحات من خالل 

للتفكير في اإلصالحات المماثلة والمشاركة فيها، في حين أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أصبحت 

نقطة مرجعية للحصول على المشورة بشأن إصالحات االستثمار ونشر الممارسات الجيدة في المنطقة )مثل 

 ت من لبنان والسلطة الفلسطينية والجزائر وليبيا(.طلبا

ً في تحسين حساب إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر  وتساهم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضا

التي تحسن قابلية المقارنة الدولية، من خالل التقارير وحلقات العمل والمشاركة في الفريق العامل لمنظمة 

ية االقتصادية المعني بإحصاءات االستثمار الدولي. أصبح الفريق العمل الذي يعالج قضايا التعاون والتنم

التجارة للسنة الثانية أكثر تأثيراً في الترابط بين التجارة واالستثمار وهو قادر بشكل أفضل على جمع مجتمع 

 أكبر من صانعي السياسات رفيعي المستوى وذوي الخبرة.

 األنشطة والنتائج

، اجتمع فريق العمل المعني باالستثمار والتجارة في البحر الميت في بحوار السياسات والمراقبةيتعلق  فيما

تحت شعار "جعل سياسات التجارة واالستثمار تعمل للجميع". ركز  ٢٠١٨نوفمبر  ٢٨و ٢٧األردن يومي 

وشمال إفريقيا؛ دمج االجتماع بشكل خاص على تأثير التجارة واالستثمار على مجتمعات الشرق األوسط 

اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في سالسل القيمة العالمية؛ الترويج لسياسات التجارة 

واالستثمار الشاملة في المنطقة، مع التركيز على النوع االجتماعي؛ والتحديات والعمليات الرئيسية للتنفيذ 

على المستوى  ٤ -من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا دولة  ١٣الفعال إلصالحات االستثمار. تم تمثيل 

مشاركاً أن  ً ١٢٠الوزاري )األردن وتونس والسعودية والسلطة الفلسطينية(. أدرك المشاركون البالغ عددهم 

االجتماع كان فرصة للمناقشات والتواصل. ودعوا إلى المزيد من اإلجراءات السياسية المتعلقة بالتنويع )مع 

ى القطاعات واألسواق وسالسل القيمة(، وعلى مساهمة مجتمع األعمال في التعاون االقتصادي تركيز عل

)ومن هنا تكون دور المجلس االستشاري لألعمال(، وعلى البيانات )ومن ثم استخدام أدوات اإلحصاء والقياس 

 لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية( وعلى استراتيجيات متكاملة ومتماسكة.
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خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قام برنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول تشجيع 

بتنظيم أربع ورش عمل إقليمية، وتم تنظيم ثالث ورش عمل وطنية حول االستثمار في منطقة البحر المتوسط 

(، وروابط األعمال )بيروت ، أبريل ٢٠١٨يناير  اإلصالحات المؤسسية لوكاالت تشجيع االستثمار )الرباط ،

(، وإحصاءات االستثمار األجنبي المباشر ٢٠١٨(، وإدارة نزاعات االستثمار )القاهرة ، يونيو ٢٠١٨

(. تم تنظيم ورشة ٢٠١٨(، ورسم خرائط وكاالت تشجيع االستثمار )باريس ، أكتوبر ٢٠١٨)لألردن، نوفمبر 

سة لجنة االستثمار والتي ضمنت مشاركة أوسع لممثلي منطقة الشرق األوسط العمل األخيرة بالتعاقب مع جل

وشمال أفريقيا في اللجنة وزيادة تواجد الدول في الساحة الدولية. يلتزم المنتسبون األربعة في منطقة الشرق 

ر األوسط وشمال إفريقيا )مصر واألردن والمغرب وتونس( بشكل تدريجي بمتطلباتها. في حين أعلنت مص

لتنفيذ إرشادات المبادئ التوجيهية للشركات متعددة  (NCP) وتونس مؤخراً عن تعيين نقطة االتصال الوطنية

الجنسيات ، فإن المغرب لديه نقطة االتصال الوطنية يعمل بشكل جيد والذي يبدأ في إبالغ الحاالت والرئيس 

 .ة االقتصادية حول سلوك العمل المسؤولالذي يجلس في مكتب فرقة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمي
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اعترافاً بالدور الحاسم الستثمارات البنية التحتية عالية الجودة من أجل النمو الشامل والتنمية في المنطقة، نظم 

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للقدرة التنافسية أول حوار سياسي إقليمي حول استثمارات البنية 

. افتتح االجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة ٢٠١٩مارس  ٢٠-١٩عالية الجودة في القاهرة في فترة  التحتية

، والسيد عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اإلداريالتخطيط والمتابعة واإلصالح 

رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، والوزير كوتارو سوزوكي  وسعادة الفريق مهاب محمد حسين مميش

من سفارة اليابان في مصر. تم دعم االجتماع بشكل مشترك من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

وحكومة اليابان كشركاء تمويل لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا 

تنافسية، ويستند إلى مناقشات مجموعة العشرين الجارية حول البنية التحتية عالية الجودة. خالل اليوم للقدرة ال

الثاني من ورشة العمل تم تنظيم زيارة ميدانية لقناة السويس لعرض تجربة البنية التحتية المصرية. أدرك 

وطلبوا من منظمة التعاون والتنمية  المندوبون أهمية استثمارات البنية التحتية عالية الجودة في المنطقة

االقتصادية الترويج لهذا الموضوع بطريقة أكثر انتظاماً من خالل تبادل أمثلة ألفضل الممارسات والخبرات 

 .من البلدان والمناطق األخرى
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، فإن بناء قاعدة األدلةفيما يتعلق باألنشطة الرامية إلى 

تعزيز اإلطار "تم إطالق رؤى المشروع بعنوان 
" القانوني لالستثمار المستدام: الدروس من األردن

خالل اجتماع مجموعة العمل المعنية باالستثمار 

. ويستعرض التقرير ٢٠١٨والتجارة في نوفمبر 

اإلنجازات التي تحققت بالفعل ويحدد التحديات المتبقية 

ء إطار استثماري سليم لجذب والخطوات المستقبلية لبنا

استثمارات أكثر وأفضل بهدف دعم جهود السلطات 

إلصالح مناخ االستثمار في األردن. كما يقدم دروساً 

مهمة حول إصالحات االستثمار وتنفيذ اإلصالح، 

والتي يمكن أن تكون بمثابة أساس لمزيد من العمل على 

 .المستويين اإلقليمي والقطري

كما تم تقديم ورقتين أساسيتين حول "االتجاهات 

واإلصالحات في سياسات االستثمار والتجارة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا" و"دمج منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا في سالسل القيمة 

العالمية: تسخير الفوائد االقتصادية واالجتماعية". 

تعميم مراعاة ويجري جمع أدلة أخرى بشأن مسألة 

المنظور الجنساني في سياسات التجارة واالستثمار. كما 

يتم السعي للحصول على مساهمات من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعقبات أمام الروابط التجارية لتغذية 

المجلس االستشاري لألعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

طالع على القسم المقابل أدناه(. في إطار برنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان )اال

االقتصادي بشأن تشجيع االستثمار في منطقة البحر المتوسط، تمت صياغة خمس ورقات موضوعية لدعم 

 الندوات اإلقليمية المنظمة.

الستثمارية لصانعي السياسة المصريين في إطار مشروع حول النزاعات ا لبناء القدراتنُظمت ورشة عمل 

صندوق التحول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول مناخ االستثمار في مصر )القاهرة، يونيو 

(، وتقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بإجراء المراجعة الثانية لسياسة االستثمار في مصر في ٢٠١٨

 إطار هذا المشروع.
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  . جدول سجل إطار على االستثمار والتجارة٣جدول 

 الهدف اإلنمائي: تحسين مناخ االستثمار وتعزيز التكامل التجاري اإلقليمي والعالمي.

والوطنية النتيجة: تحسين فهم الروابط بين سياسات التجارة واالستثمار لتعزيز التكامل على جميع المستويات )العالمية واإلقليمية 

 ودون الوطنية( واستخدام وسائل وأدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدعم السياسات السليمة.

 النتائج النشاطات المؤشرات

 ١٢٠(: ٢٠١٨نوفمبر  ٢٨-٢٧اجتماع واحد لمجموعة العمل ) •

 ً  مشاركا

مؤتمر إقليمي واحد حول تعزيز البنية التحتية عالية الجودة في  •

(: ٢٠١٩مارس  ٢٠-١٩منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )

٧٤  ً  مشاركا

 حلقات دراسية إقليمية حول: ٤ •

 الروابط التجارية وسالسل القيمة العالمية والتنمية المحلية •

 إدارة المنازعات االستثمارية والوقاية منها •

 اتجاهات وممارسات تشجيع االستثمار •

 ثرهقياس االستثمار األجنبي المباشر وأ •

ً  ٣٦٧جمعت هذه الندوات اإلقليمية األربع  •  مشاركا

مشاركاً بملء استبيان  ١٢٥خالل األحداث اإلقليمية األربعة، قام  •

مشاركاً وافقوا بشدة  ٥٨رد،  ١٢٥لتقييم جودة الحدث. من بين ال

وافقوا على أن الحلقات الدراسية اإلقليمية كانت مثمرة  ٦٣و

 وناجحة.

 خمس ورش عمل وطنية حول: •

 تشجيع االستثمار الشامل للتنمية المحلية في لبنان •

 إدارة المنازعات االستثمارية ومنعها في مصر •

إصالح مناخ األعمال في ليبيا: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة  •

 وسياسات االستثمار

 إحصائيات االستثمار األجنبي المباشر في األردن •

 تونسإحصائيات االستثمار األجنبي المباشر في  •

رؤى المشروع: "تعزيز اإلطار القانوني لالستثمار المستدام:  •

نوفمبر  ٢٨-٢٧دروس من األردن" )االفتتاح الرسمي في عمان 

٢٠١٨) 

مسودات معلومات أساسية لمجموعة العمل على االتجاهات في  ٣ •

سياسات االستثمار والتجارة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ألوسط وشمال إفريقيا في سالسل إفريقيا؛ دمج منطقة الشرق ا

القيمة العالمية: تسخير الفوائد االقتصادية واالجتماعية؛ اعتبارات 

تعميم المنظور الجنساني المتعلقة بالتجارة واالستثمار األجنبي 

 المباشر.

ورقات تمهيدية للندوات اإلقليمية لالتحاد األوروبي ومنظمة  ٤ •

( جعل سالسل ١ي حول )التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد

( تقييم ٢القيمة العالمية أكثر شموالً في منطقة البحر المتوسط )

إدارة المنازعات االستثمارية ومنعها في منطقة البحر المتوسط؛ 

( جغرافية االستثمار األجنبي المباشر في منطقة البحر المتوسط؛ ٣)

ة في ( مساهمة االستثمار األجنبي في أهداف التنمية المستدام٤)

 منطقة البحر المتوسط.

االنتهاء من رسم خرائط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  •

 دول )استبيان وتقرير( ٨لوكاالت ترويج االستثمار لـ

مذكرة معلومات أساسية لمشروع الصندوق االنتقالي المصري  •

 حول إدارة المنازعات االستثمارية ومنعها في مصر

يتم تقييم سياسات االستثمار  .1

والتجارة بانتظام في أوراق 

المعلومات األساسية المعدة 

لألنشطة اإلقليمية والوطنية ، 

 والمراقبة المستمرة لإلصالحات.

ركزت األنشطة اإلقليمية  .2

والوطنية التي أجريت خالل 

بناء  الفترة المشمولة بالتقرير على

القدرات والتعلم من األقران بين 

واضعي السياسات في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وممثلي البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية. يتم جمع وتطوير 

الممارسات الجيدة المتعلقة 

بسياسات االستثمار من البلدان 

األخرى في تقارير السياسات 

وات اإلقليمية، وقد تم المعدة للند

 تقديمها خالل األنشطة المختلفة.

ساعدت مشاركة صانعي السياسة  .3

في المنطقة في مختلف المحافل 

العالمية وفعاليات منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية، بما في ذلك 

لجان االستثمار، على بناء 

قدراتهم وتوفير فرصة لبلدان 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ف على عمل منظمة التعاون لتتعر

والتنمية االقتصادية والمشاركة 

في مناقشات السياسات مع البلدان 

األعضاء في منظمة التعاون 

 والتنمية االقتصادية.

تم تقديم معدات منظمة التعاون  .4

والتنمية االقتصادية وأدواتها 

اإلحصائية إلى صانعي السياسة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 سيما قاعدة بيانات إفريقيا، وال

التجارة في القيمة المضافة 

(TiVA ومؤشر تقييد االستثمار )

األجنبي المباشر ومؤشر قيود 

( STRIالخدمات والتجارة )

وكذلك قاعدة بيانات تنظيم سوق 

  المنتجات.

: إجراءات ٣.١الناتج 

السياسات لتنفيذ أطر قانونية 

ومؤسسية أفضل في سياسات 

، مدعومة االستثمار والتجارة 

بوعي أقوى بأهمية الجودة 

  واالستثمار المسؤول
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األجنبي المباشر )استناداً إلى  مراجعة إحصاءات االستثمار ٣ •

تعريف مؤشر االستثمار األجنبي المباشر الصادر عن منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية )تونس واألردن(؛ دولتان مدرجتان في 

 قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة )المغرب وتونس(.

 بلدان ٨تحديث مؤشر تقييد االستثمار األجنبي المباشر في  •

 اقتصادا مدرجة في مؤشرات تيسير التجارة. ١٨ •
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  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال

 نظرة عامة

تواجه بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا أولويتين واسعتين لتعزيز الوظائف والديناميكية االقتصادية من 

خالل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة: تحسين بيئات العمل وتقديم برامج دعم فعالة للشركات 

مجموعة العمل الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال. تستخدم 

أدوات وممارسات جيدة  األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

نمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال. إنه يعترف دولية لتعزيز السياسات وتحقيق إمكانات ت

بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مكافحة عدم المساواة وتعزيز الشمولية 

من خالل توفير فرص العمل ومصادر الدخل للماليين. كما تدرك التأثير اإليجابي الذي يمكن أن تحدثه 

غيرة والمتوسطة في نمو اإلنتاجية والقدرة التنافسية. يتابع مجموعة العمل المعني بالشركات الشركات الص

الصغيرة والمتوسطة هذه المهمة عن طريق تيسير الحوار بشأن السياسات وتحليل السياسات لتحديد 

 .(٦اإلصالحات وبناء القدرة على التنفيذ الفعال )االطالع على رسم بياني 

 هج الشركات الصغيرة والمتوسطة وسياسة ريادة األعمال. ن٦رسم بياني 

 

 التأثير

كان للبرنامج دور فعال في وضع سياسات أكثر قوة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي 

المشاركان كانت غير موجودة عملياً قبل بدء البرنامج. على سبيل المثال، مع قيادة إيطاليا وتونس )الرئيسيان 

لمجموعة العمل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة( قام عدد من البلدان بتحديد وتنفيذ إجراءات ملموسة 

من خالل خطط عمل خاصة بكل دولة.  ٢٠١٧-٢٠١٣لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للفترة 

األردن والمغرب والسلطة الفلسطينية( تشمل هذه اإلجراءات دعماً محدداً للحصول على التمويل )مثل مصر و

وتنظيم المشاريع )مثل مصر والمغرب وتونس( والتحسينات التنظيمية )األردن والمغرب وتونس( 

 .والمشتريات العامة )األردن والمغرب(

باإلضافة إلى ذلك، على مر السنين قام البرنامج بتتبع تطور سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل 

مشتركة  . هذه المراجعات التي تستخدم منهجية٢٠١٨و ٢٠١٤و ٢٠٠٨مراجعات شاملة للسياسات في األعوام 

)مؤشر سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة( تسترشد بإصالحات السياسة على المستويين اإلقليمي 

:الهدف اإلنمائي

مالمزيد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة لتحقيق نمو شامل ومستدا

:  النتيجة

:  لمعرفة أفضل بالممارسات والوسائل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وال سيما من أج

بيئات أعمال أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة ( ١

تدابير دعم أكثر فعالية للشركات الصغيرة والمتوسطة( ٢

:  المخرجات

إجراءات السياسة لتحسين بيئة األعمال ( أ

إجراءات السياسة لتعزيز نمو الشركات ( ب
الصغيرة والمتوسطة 

إجراءات السياسة لزيادة الوصول إلى التمويل ( ج

تعزيز سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة( د

: األنشطة

حوار السياسات ( ١

بناء قاعدة األدلة ( ٢

بناء القدرات( ٣

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/smes-and-entrepreneurship.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/smes-and-entrepreneurship.htm
http://www.oecd.org/global-relations/41779100.pdf
http://www.oecd.org/publications/sme-policy-index-the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2014-9789264218413-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018_9789264304161-en


  │ 33 
 

  
  

والوطني. على سبيل المثال، نتيجة لتتبع السياسة هذا تقدم مصر نهجاً أكثر تماسكاً في رسم سياسات الشركات 

لمتوسطة وتطوير استراتيجية الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء وكالة موحدة للشركات الصغيرة وا

 .للشركات الصغيرة والمتوسطة. شاركت دول أخرى مثل األردن ولبنان في إصالحات مماثلة

وقد ساعد البرنامج أيضا على زيادة صوت بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا في أعمال منظمة التعاون 

المؤتمر الوزاري على الشركات في  الجزائروالتنمية االقتصادية في المنطقة. على سبيل المثال، شاركت 

في المكسيك، حيث مثل بالده  وزير  2018متوسطة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام الصغيرة وال

 .الصناعة االستراتيجية الوطنية في هذا المجال

ممثل حكومي من دول  ٤٠٠باإلضافة إلى ذلك، خالل السنوات السبع الماضية قام البرنامج بتدريب أكثر من 

إلضافة إلى حلقتين دراسيتين سنويتين لبناء القدرات حول سياسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا على با

الشركات الصغيرة والمتوسطة والحصول على التمويل وسياسات القدرة التنافسية مع مركز صندوق النقد 

الدولي في الكويت. تساعد ورش العمل في نشر الممارسات والمعايير الجيدة بشأن تحسين بيئات العمل وتعزيز 

 لموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال.الدعم ا

 األنشطة والنتائج

، خالل الفترة المشمولة بالتقرير بناء قاعدة األدلةلمواصلة 

أكملت مجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

مؤشر سياسة تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "

، "٢٠١٨التقييم المتوسطي للشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وهو التقييم الثالث لهذا النوع الذي تم إجراؤه في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا )التقييمات السابقة كانت 

(. التقييم هو المعيار ٢٠١٤و ٢٠٠٨أجريت في عامي 

اإلقليمي الوحيد لسياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي يتم تنفيذها على 

فترات زمنية دورية. يساعد التمرين المنطقة ككل وفرادى 

البلدان على تحديد مجاالت محددة من التعاون واإلصالح في 

ت األولوية لمجموعة عمل الشركات المواضيع األربعة ذا

الصغيرة والمتوسطة )تحسين بيئات العمل وتعزيز إنشاء 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموها والوصول إلى 

التمويل وسياسة أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة(. 

على سبيل المثال، يدعو مؤشر سياسة الشركات الصغيرة 

ألوسط وشمال أفريقيا والمتوسطة اقتصادات منطقة الشرق ا

إلى تعزيز اللبنات األساسية لسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل اعتماد التعاريف الرسمية للشركات 

ً ولكن غير منسقة  الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إحصاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة )الموجودة حاليا

الشركات الصغيرة والمتوسطة )كما هو يعارض التشتت دولياً في العديد من البلدان( وتعزيز تماسك سياسات 

الحالي لعدد ال يحصى من برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة التي تنفذها مختلف الوكاالت 

والجهات المانحة وغيرها(. يوفر مؤشر سياسة تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أجندة ملموسة للمنطقة 

وكذلك الجهات المانحة التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. إن دعم ككل وللبلدان الفردية، 

اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفريقيا الفردية في تنفيذ هذه اإلصالحات هو مهمة لبرنامج الشرق األوسط 

 .وشمال إفريقيا في السنوات القادمة

، ُعقد االجتماع العاشر لمجموعة العمل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بحوار السياساتفيما يتعلق 

يوليو في تونس العاصمة، والذي استضافته وزارة الصناعة والتجارة في تونس. انضم خمسة  ١١و ١٠يومي 

وخمسون مشاركاً، بمن فيهم ممثلون عن القطاعين العام والخاص من عشر دول في منطقة الشرق األوسط 

ال إفريقيا )الجزائر والبحرين ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس وشم

واإلمارات العربية المتحدة(، وكذلك دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )إيطاليا وجمهورية التشيك 

http://www.aps.dz/economie/70096-l-algerie-participe-a-la-conference-ministerielle-de-l-ocde-sur-les-pme-a-mexico-les-22-et-23-fevrier
http://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/
http://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/
http://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018-9789264304161-en.htm
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وروبي ومنظمة العمل الدولية وبولندا( والمنظمات الدولية )مؤسسة التدريب األوروبية وبنك االستثمار األ

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية واتحاد البنوك العربية(. ركز االجتماع على ثالثة محاور: تبادل 

الدروس المستفادة من تنفيذ اإلصالحات السياسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال؛ 

 مال لدى النساء؛ وتحليل نماذج مختلفة من سياسات الكتلة.مناقشة المبادرات األخيرة لدعم ريادة األع

  

 

 

أشار المشاركون إلى التقدم المحرز في سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية، 

على سبيل المثال اعتماد قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وإنشاء وكالة رائدة للشركات 

لمتوسطة في مصر والموافقة على خطة عمل لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. كما الصغيرة وا

ناقشوا التقدم المحرز في الحصول على التمويل مثل إنشاء سجالت لألصول غير المنقولة في األردن 

ى معالجة العوامل واإلمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية. واتفق مجموعة العمل أيضا على الحاجة إل

األساسية التي تؤدي إلى مثل هذه الفجوات الكبيرة بين الجنسين، وكذلك العقبات المحددة التي تواجهها المرأة 

 .عند الرغبة في بدء عمل تجاري أو إدارته

لسياسات أفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال من  بناء القدراتكما واصل البرنامج توفير 

التابع   (CEF)مركز االقتصاد والتمويلل دوراته التدريبية السنوية التي تتم كل عامين بالتعاون مع خال

وركزت على سياسات التنافسية  ٢٠١٨لصندوق النقد الدولي في مدينة الكويت. عقدت الدورة األولى في أبريل 

مسؤوالً من الرتب المتوسطة والعالية في  ٣٥ال إفريقيا. استفادت الدورة من في منطقة الشرق األوسط وشم

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الذين تعلموا وتبادلوا سياسات تطوير القطاع الخاص. تم التدريب الثاني 

ا استفاد وتناول سياسات محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة والحصول على التمويل. كم ٢٠١٨في نوفمبر 

 .مسؤوالً من الرتب المتوسطة والعالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ٣٥منها 

 

  

https://www.cef.imf.org/
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  . جدول سجل إطار على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال٤جدول 

عمل الئقة وتؤدي إلى تنمية الهدف اإلنمائي: المزيد من الشركات المبتدئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة التي تخلق فرص 

 شاملة ومستدامة بما في ذلك روح المبادرة لدى النساء.

النتيجة: زيادة المعرفة بالممارسات وأدوات السياسة الدولية الجيدة واستخدامها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة مشاركة 

 القطاع الخاص ، بما في ذلك رابطات سيدات األعمال.

 النتائج المخطط لها النشاطات المؤشرات

ممثالً من القطاعين العام  ٥٥حوار سياسي واحد بمشاركة  •

والخاص من عشر دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

)الجزائر والبحرين ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب 

المتحدة(، وكذلك والسلطة الفلسطينية وتونس واإلمارات العربية 

دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )إيطاليا وجمهورية التشيك 

وبولندا( والمنظمات الدولية )مؤسسة التدريب األوروبية وبنك 

االستثمار األوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية واتحاد البنوك العربية(.

ل السياسات والتوصيات التي تغطي سبعة بلدان تقرير واحد مع تحلي •

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأربعة مجاالت 

مواضيعية )اللبنات األساسية لسياسة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وتحسين بيئات العمل وتعزيز الوصول إلى التمويل 

 وتعزيز روح المبادرة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة(.

عمل لبناء القدرات بمشاركة سبعين مسؤوالً من جميع ورشتي  •

 أنحاء المنطقة.

اجتماع واحد لمجموعة عمل حول  .1

سياسة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وريادة األعمال 

لمنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا في يوليو 

في تونس لمناقشة الممارسات 

حات األخيرة الجيدة واإلصال

والحواجز التي تعترض روح 

المبادرة لدى المرأة وتطوير 

التجمعات والمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة الصناعية.

وضع اللمسات األخيرة على  .2

مؤشر سياسة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة: البحر المتوسط 

والشرق األوسط وشمال أفريقيا 

، تقييم شامل لسياسات ٢٠١٨

الصغيرة والمتوسطة الشركات 

وريادة األعمال في سبع دول. تم 

إعداد التقرير على مدى اثني 

عشر شهراً من التشاور الوثيق مع 

دول الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وبالتعاون مع مؤسسة 

التدريب األوروبية واالتحاد 

 األوروبي.

دورة تدريبية واحدة حول  .3

سياسات القدرة التنافسية في بلدان 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا بالتعاون مع صندوق النقد 

مسؤوالً من  ٣٥الدولي وبمشاركة 

الرتب المتوسطة والعالية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا.

دورة تدريبية واحدة حول  .4

سياسات الشركات الصغيرة 

والمتوسطة والحصول على 

التمويل بالتعاون مع صندوق النقد 

مسؤوالً من  ٣٥بمشاركة الدولي و

الرتب المتوسطة والعالية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا.

: إجراءات السياسة ٤.١الناتج 

العامة لتحسين بيئة األعمال 

التجارية عن طريق الحد من 

األعباء التي تواجه الشركات 

الصغيرة والمتوسطة 

والشركات الناشئة ومعالجة 

ارية الحواجز القانونية واإلد

 التي تواجه صاحبات المشاريع

: إجراءات في ٤.٢الناتج 

السياسة لتعزيز نمو الشركات 

الصغيرة والمتوسطة من خالل 

المشاركة في سالسل القيمة 

العالمية، خدمات تطوير 

األعمال والوصول إلى 

األسواق، وكذلك اإلجراءات 

المستهدفة لتعزيز الشركات 

الصغيرة والمتوسطة التي 

 لنساءتقودها ا

: تعزيز البيئة ٤.٣الناتج 

القانونية والتنظيمية للحصول 

على التمويل وتحسين توافر 

التمويل، بما في ذلك للنساء 

 المشتغالت باألعمال الحرة

: تحسين الوصول ٤.٤الناتج 

إلى التمويل من خالل 

اإلصالحات والممارسات 

 القانونية للقطاع المالي

: تشجيع وضع ٤.٥الناتج 

فضل للمشاريع سياسات أ

الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

ضمناَ عن طريق دمج القضايا 

الجنسانية في سياسات 

الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة.
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  حوكمة الشركات

  نظرة عامة

طويل  استثمارتساعد الحوكمة السليمة للشركات على بناء بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة الالزمة لتعزيز 

األجل واالستقرار المالي وسالمة األعمال، وبالتالي دعم نمو أقوى ومجتمعات أكثر شموالً. هذه هي المجاالت 

دات أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة يقودها القطاع األساسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتحقيق اقتصا

مجموعة عمل حول حوكمة الشركات الخاص والمؤسسات التي تديرها الدولة وتتسم بالكفاءة والفعالية. تعمل 

كمنصة للمعرفة تعزز تطوير سوق  تصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيالمنظمة التعاون والتنمية االق

األسهم لشركات النمو وتعزز الشفافية واإلفصاح وتحسن حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة وتدعم 

المنصوص  مشاركة المرأة في ريادة الشركات في الشرق األوسط وشمالها أفريقيا. لدعم تنفيذ المعايير الدولية

المبادئ و مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاصة بحوكمة الشركاتعليها في 

، يتبادل التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة

المشاركون في مجموعة العمل الخبرات التي يتم تكييفها مع أولويات إصالح السياسات في المنطقة. تستفيد 

م اإلصالحات على الصعيدين الوطني واإلقليمي. هذا هذه المناقشات من العمل التحليلي المقارن الذي يدع

( يعزز التعاون اإلقليمي والتعلم المتبادل بين المؤسسات العامة الدولية ٧النهج )الموضح في رسم بياني 

 .واإلقليمية وكذلك القطاع الخاص

 . نهج إلدارة الشركات٧رسم بياني 

 

ترتكز أنشطة فريق العمل المعني بحوكمة الشركات على العمل األساسي والمعايير والهيئات الرسمية لمنظمة 

فريق و مة الشركات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةلجنة حوكالتعاون والتنمية االقتصادية في شكل 

 .العمل التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمعني بممارسات ملكية الدولة والخصخصة

 التأثير

والتنمية االقتصادية بشكل عام وفريق العمل المعني بحوكمة الشركات بشكل لقد حققت أنشطة منظمة التعاون 

خاص نتائج ملموسة. على سبيل المثال، يتم استخدام مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية 

، وهي عضو في مجموعة  (IFC) االقتصادية الخاصة بحوكمة الشركات من قبل مؤسسة التمويل الدولية

أنشطتها لبناء القدرات في الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان والمغرب والسعودية العربية  العمل، في

:  هدف التنمية

ةتسوية ساحة اللعب بين المؤسسات الخاصة والعامة من خالل ممارسات حوكمة الشركات السليم

:  النتيجة
زيادة استخدام المعايير الدولية بشأن حوكمة الشركات

:  المخرجات
زيادة الوعي وتقديم األدلة ( أ

إجراءات السياسة لتطوير سوق رأس المال( ب
ية اإلصالحات والمبادرات القانونية والمؤسس( ج

للمؤسسات المملوكة للدولة

:  أنشطة

تحليل السياسي ( ١

حوار السياسة ( ٢

بناء القدرات( ٣

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/oecdcorporategovernancecommittee.htm
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/oecdcorporategovernancecommittee.htm
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/oecdcorporategovernancecommittee.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/soeworkingparty.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/soeworkingparty.htm
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موعة أدوات حوكمة الشركات وتطوير قوانين واإلمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية واليمن. تتبع مج

ظمة التعاون والتنمية حوكمة الشركات الجديدة والتزامات اإلصالح إطار مبادئ مجموعة العشرين ومن

الذي نظمه  ٢٠١٩االقتصادية. على هذا المنوال، تضمن المؤتمر الثاني ألسواق رأس المال العربية في مارس 

جلسة حول "تنفيذ مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون  (UASA) اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

 ."ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟والتنمية االقتصادية: ما هي التحديات في منطق

ً في جهود اإلصالح الوطني.  هذه األنشطة تساعد أيضا

المغرب بصدد تحديث قواعد الممارسات الجيدة لحوكمة 

في المغرب، وسيستخدم مبادئ  ٢٠٠٨الشركات لعام 

مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

لمتوقع أن يقوم الخاصة بحوكمة الشركات كدليل. من ا

ً بتحديث ملحق المدونة لعام  بشأن  ٢٠١٢المغرب أيضا

حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك باستخدام مبادئ 

توجيهية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاصة بحوكمة 

الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة كمرجع. باإلضافة إلى 

اد فريز، محافظ البنك ذلك، تحت رعاية صاحب السعادة د. زي

المركزي األردني، تم تأسيس جمعية النساء على المجالس في 

. والشخص المسؤول، إيمان الضامن، ٢٠١٩األردن في يناير 

هو جزء من مجموعة التركيز لمجموعة العمل المعنية بالمرأة 

 .في قيادة الشركات

 

 األنشطة والنتائج

بأفق عمل مدته ثالث سنوات من أجل:  ٢٠١٧تم إطالق مجموعة العمل المعنية بحوكمة الشركات في ديسمبر 

؛ واقتراح استراتيجيات ٢٠١٨؛ وتحديد خيارات السياسة في عام ٢٠١٧مناقشة تحديات اإلصالح في عام 

عية رئيسية تتناولها . في هذا اإلطار، يعمل فريق العمل في أربعة مجاالت مواضي٢٠١٩للتنفيذ في عام 

مجموعات التركيز المعنية: زيادة الوصول إلى رأس المال وتطوير سوق رأس المال؛ وتحسين الشفافية 

 .واإلفصاح؛ ودعم التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات؛ وحكم الشركات المملوكة للدولة
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، حيث تولت زمام القيادة ٢٠١٨يوليو  ٥و ٤ومي تولت هيئة األوراق المالية البرتغالية اجتماعاً في لشبونة ي

كرئيس مشارك لمجموعة العمل )والرئيس اآلخر هو هيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع(. بناء على عمل 

مجموعة التركيز، تم تقديم أربعة تقارير مواضيعية في االجتماع إلتاحة الفرصة ألصحاب المصلحة لمناقشة 

ل على تجميع البيانات وتحليلها حول حوكمة الشركات في المنطقة القتراح خيارات التقدم المحرز في العم

السياسة لإلصالح. سوف تساعد الممارسات المحسنة الخاصة باإلفصاح والشفافية الشركات على جذب 

 المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في بذل العناية الواجبة. سوف تساعد أطر عمل حوكمة الشركات

المحّسنة الشركات المدرجة في المنطقة على جذب رؤوس األموال، وبالتالي زيادة قدرتها على االبتكار وخلق 

الوظائف ودعم النمو. سيؤدي تحسين التوازن بين الجنسين في مجلس اإلدارة إلى زيادة مجموعة المواهب 

ظراً ألن الشركات المملوكة للدولة تشكل من أجل أداء الشركة وتعزيز النزاهة في عملية صنع القرار. أخيراً، ن

جزءاً كبيراً من اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإن البيانات األفضل وفهم ممارسات ملكية 

 .الدولة ستساعد في التأكد من أن الشركات المملوكة للدولة على قدم المساواة مع المنافسين المحليين والدوليين

لمجموعة عمل حول حوكمة الشركات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة  ٢٠١٩حدد اجتماع عام 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا في باريس، التي تم تنظيمها مباشرة مع لجنة حوكمة الشركات التابعة لمنظمة 

. سيستفيد ٢٠١٨التعاون والتنمية االقتصادية، استراتيجيات حول تنفيذ خيارات السياسة الموضوعة في عام 

الوصول إلى رأس المال من تحسين حماية المستثمرين التقارير المالية، وكذلك من زيادة الشفافية في إدارة 

المعامالت التعسفية لألطراف ذات الصلة. يمكن أن يساعد دعم موظفي عالقات المستثمرين داخل الشركات 

مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يمكن أن  المدرجة في تحسين استيعاب سياسات الشفافية واإلفصاح في

يؤدي تبادل المعرفة واألدوات العملية، وكذلك زيادة ملكية الذكور لإلصالحات والمشاركة في حمالت التوعية 

إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات. أخيراً، يعد تعزيز احترافية مجلس اإلدارة واستقالله من 

 .سية لتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة في المنطقةالعوامل الرئي

"حوكمة الشركات في منطقة الشرق باإلضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة العمل نتائج تقريرها الجديد بعنوان 

ً باللغتين العربية إفريقيا: بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو"األوسط وشمال  . سيكون المنشور )متاح أيضا

والفرنسية( بمثابة منصة للخطوات التالية في البرنامج. يحدد مجاالت قابلة لإلصالح ومساعدة واضعي 

المتعلقة مبادئ مجموعة السياسات على تنفيذ سياسات تتماشى مع المعايير الدولية، وذلك باستخدام التوصية 

http://www.oecd.org/fr/publications/corporate-governance-in-mena-2a6992c2-en.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/corporate-governance-in-mena-2a6992c2-en.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/corporate-governance-in-mena-2a6992c2-en.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/corporate-governance-in-mena-2a6992c2-en.htm
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العشرين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاصة بحوكمة الشركات وتوصية مجلس منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية بشأن المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات للمؤسسات المملوكة للدولة )إرشادات منظمة 

 .وكة للدولة(التعاون والتنمية االقتصادية على الشركات الممل

 

 . جدول سجل إطار لحوكمة الشركات٥جدول 

 الهدف التنموي: تسوية ساحة اللعب للمؤسسات الخاصة والعامة من خالل ممارسات حوكمة الشركات الجيدة.

 النتيجة: زيادة استخدام المعايير الدولية بشأن حوكمة الشركات.

 النتائج المخطط لها النشاطات المؤشرات

اجتماعان للجنة حوكمة الشركات؛ اجتماعان لفرقة العمل  •

 المعنية باجتماعات الشركات المملوكة للدولة؛

اجتماع مائدة مستديرة إقليمي استضافه الرئيس المشارك  •

 يوليو. ٥إلى  ٤في لشبونة، البرتغال في الفترة من 

دولة اجتماع لشبونة في يوليو  ١٦مشاركاً من  ٨٧حضر  •

٢٠١٨. 

من بينها الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر  دولة، ١٩ •

والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا 

والمغرب وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية وقطر 

والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية 

المتحدة واليمن شاركت في مشاورات حول مشاركة المرأة 

افية واإلفصاح، وإصالح حوكمة في قيادة الشركات، والشف

الشركات المملوكة للدولة، والوصول إلى التمويل لشركات 

النمو؛ وكذلك في تقييم أطر عمل حوكمة الشركات المدرجة 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

في لشبونة  ٢٠١٨تقارير مواضيعية في اجتماع  ٤تم تقديم  •

درجة؛ وتحسين عن الوصول إلى رأس المال للشركات الم

ممارسات الشفافية واإلفصاح؛ ودعم التوازن بين الجنسين 

في قيادة الشركات؛ وحوكمة الشركات المملوكة للدولة في 

 اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛

يجمع بين العمل  ٢٠١٩منشور واحد سيصدر في عام  •

 المواضيعي في نتاج واحد وسرد.

ين ومنظمة التعاون والتنمية تعد مبادئ مجموعة العشر •

االقتصادية الخاصة بحوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية 

لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة الشركات 

في الشركات المملوكة للدولة كونها هي األساس للعمل 

  التحليلي والمناقشات.

يُجِمع فريق العمل المعني بحوكمة  .1

أصحاب المصلحة من الشركات بين 

الجهات الرقابية لألوراق المالية 

والوزارات وبورصات الشركات 

والمؤسسات ومعهد المدراء، فضالً عن 

المنظمات اإلقليمية لتبادل الممارسات 

الجيدة وتجميع البيانات حول ممارسات 

اإلصالح القطري ومناقشة كيفية قياسها 

ً للمعايير الدولية، وباستخدام مبادئ  وفقا

مجموعة العشرين ومنظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية الخاصة بحوكمة 

الشركات والمبادئ التوجيهية لمنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة 

الشركات في الشركات المملوكة للدولة 

كمرجع. والدعوة موجهة إلى المسؤولين 

الحكوميين في بعض البلدان للمشاركة في 

ة حوكمة الشركات وفريق اجتماعات لجن

العمل المعني بممارسات ملكية الدولة 

 والخصخصة.

، أجرت منظمة التعاون ٢٠١٨في عام  .2

والتنمية االقتصادية دراسة استقصائية 

ألطر حوكمة الشركات لتسجيل األُطر بما 

يتماشى مع فئات مبادئ مجموعة 

العشرين ومنظمة التعاون والتنمية 

الشركات  االقتصادية الخاصة بحوكمة

في جميع بلدان برنامج الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. كما نظمت منظمة التعاون 

مجموعات تركيز  ٤والتنمية االقتصادية 

مواضيعية تضم خبراء إقليميين لتحديد 

خيارات السياسة لإلصالح في المجاالت 

الرئيسية: الوصول إلى رأس المال 

للشركات المدرجة؛ وتحسين ممارسات 

ية واإلفصاح؛ ودعم التوازن بين الشفاف

الجنسين في قيادة الشركات؛ وحوكمة 

الشركات المملوكة للدولة في اقتصادات 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

: زيادة الوعي ٥.١الناتج 

وتقديم أدلة حول أهمية الحوكمة 

الجيدة للشركات لتعزيز 

 االقتصادات التنافسية

السياسة : إجراءات ٥.٢الناتج 

العامة لتشجيع تنمية أسواق 

رأس المال من أجل نمو القطاع 

 الخاص

: اإلصالحات ٥.٣الناتج 

القانونية والمؤسسية والتنفيذ 

والمبادرات الرامية إلى تحسين 

إدارة الشركات للمؤسسات 

 المملوكة للدولة

إجراءات لتشجيع  :٥.٤الناتج 

إصالحات السياسات 

والممارسات الجيدة لتحسين 

مشاركة المرأة في قيادة 

 الشركات.
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 نزاهة العمل

 نظرة عامة

يمثل الفساد تحديا عالميا له أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة. في منطقة الشرق األوسط وشمال 

القوانين واعتماد استراتيجيات إفريقيا، جعلت عدد من الدول مكافحة الفساد من  أولوياتها من خالل سن 

لمكافحة الفساد. ومع ذلك، ال يزال التقدم المحرز في القضاء على هذه المشكلة محدودا والفساد ال يزال يشكل 

عقبة رئيسية أمام ممارسة األعمال التجارية في المنطقة. يعد تعزيز النزاهة أمراً أساسياً في تنمية االقتصاديات 

التي توزع فيها النمو والفرص بشكل مستدام ومنصف. سيكون تعزيز نزاهة العمل التنافسية والمنفتحة 

 .ومحاربة الفساد ضروريين لبناء ثقة المستثمرين وتسوية ساحة اللعب لممارسة األعمال

 شبكة نزاهة األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتجمع 

(MOBIN)  افحة الفساد الشركات اإلقليمية ومسؤولي مكافحة الفساد العامين لبناء الوعي حول الحاجة إلى مك

وتطوير ثقافة النزاهة. تقوم بذلك من خالل توفير إطار لتعلم األقران ومشاركة األدوات وأفضل الممارسات. 

 .يحدد المخطط أدناه نهج شبكة نزاهة األعمال

  . نهج شبكة نزاهة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا٨رسم بياني 

 

 التأثير

هذا المجال مهماً للغاية من حيث رفع مستوى الوعي وإعالم جيل جديد من واضعي يعد التقدم المحرز في 

 .٢٠١١السياسات والممارسين في مجال مكافحة الفساد، والتي ظهرت في المنطقة منذ عام 

بشكل عام، سمحت الحوارات التي تجري في إطار اجتماعات الشبكة بزيادة تعريض المنطقة للمعايير 

 .ألساسية المتعلقة بمكافحة الفسادوالصكوك الدولية ا

نتيجة لذلك، أبدت عدة دول في المنطقة اهتماماً بااللتزام باتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة 

لمكافحة الفساد في قطاع األعمال. لقد بدأ المغرب بشكل خاص في اتخاذ بعض اإلجراءات المباشرة  6الرشوة

                                                      
 اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية 6

:هدف التنمية"

"تعزيز النزاهة والحد من الفساد

:النتيجة"

"اع الخاصمنصة موحدة لتوسيع استخدام معايير النزاهة الدولية والمعايير وأفضل الممارسات في القط

:المخرجات

تبادل األدوات وأفضل الممارسات في مجال ( أ
مكافحة الرشوة واالمتثال الطوعي

تعزيز التعاون الدولي إلنفاذ القانون( ب

:أنشطة

تحليل السياسات( ١

حوار السياسة( ٢

بناء القدرات( ٣

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/business-and-integrity.htm
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يباً مراجعة شاملة إلطاره التشريعي لمكافحة الفساد من أجل رفع مستواه وتعزيزه، بهذا المعنى وسيجري قر

والذي سيتم تمويله من قبل البلد نفسه في سياق البرنامج القطري المتجدد للمغرب. كما أعرب لبنان عن اهتمامه 

 .بااللتزام باتفاقية مكافحة الرشوة

حاربة الفساد. تم وضع تشريعات واستراتيجيات وطنية كما دعم هذا العمل إصالحات وإجراءات ملموسة لم

جديدة في عدد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية 

وشمل  ٢٠١٦االقتصادية. على وجه الخصوص، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في عام 

نزاهة األعمال، والذي يشير صراحة إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودعمها في عنصراً كامالً حول 

ً بتنفيذ إستراتيجيتهما الجديدة لمكافحة الفساد وفقاً ألفضل الممارسات  هذا المجال. يهتم لبنان والكويت أيضا

 .والمعايير الدولية التي تم نشرها في اجتماعات شبكة النزاهة التجارية

وجه الخصوص، عمل البرنامج على تعبئة القطاع الخاص على 

والمجتمع المدني وتحسين قدراتهم ليصبحوا فاعلين في التغيير 

على المستوى الفردي والجماعي. ازداد الوعي بالدور الرئيسي 

الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة الفساد. تم عرض 

األعمال بدعم من  المبادرات الرئيسية التي اتخذتها جمعيات

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعزيز النزاهة في بعض 

البلدان في االجتماعات اإلقليمية. على سبيل المثال، في ديسمبر 

، وقعت شركات واتحادات الطاقة والصحة والنقل ٢٠١٨

المغربية إعالنات نوايا لالنخراط في أعمال جماعية لمكافحة 

وهذه هي النتيجة المباشرة للعمل المنجز في الفساد في قطاعاتها، 

إطار مشروع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعنوان 

"تعزيز النزاهة التجارية في المغرب" ونوقش في اجتماع الشبكة 

 .األخير

مشاركة مندوبي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ساعدت

عاون والتنمية في مختلف المحافل العالمية وفعاليات منظمة الت

االقتصادية، وال سيما منتدى النزاهة العالمي التابع لمنظمة 

أفريقيا  لالتعاون والتنمية االقتصادية، على بناء قدراتهم وتوفير فرصة لبلدان منطقة الشرق األوسط وشما

ن الدول للتعرض للتطورات الدولية في مجال مكافحة الفساد واالنخراط في مناقشات السياسة مع أقرانهم م

 .األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

شبكة النزاهة التجارية أيضاً بنشاط في زيادة التواصل والتعاون بين وكاالت إنفاذ القانون في منطقة  تساهم

 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 األنشطة والنتائج

، يوفر االجتماع السنوي لشبكة النزاهة التجارية منصة إقليمية فريدة لتبادل ياسيبالحوار السفيما يتعلق 

الممارسات الجيدة والخبرات بين صانعي السياسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشركات ودول 

 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعزيز ثقافة النزاهة

( على الحوار بين القطاعين ٢٠١٩مارس  ١٩-١٨)باريس،  ٢٠١٩ية لعام ركز اجتماع شبكة النزاهة التجار

العام والخاص كأداة إلجراء إصالحات فعالة لمحاربة الفساد. جاء حوار هذا العام في أعقاب مطلب قوي في 

ز العام الماضي لمعرفة المزيد عن الممارسات الدولية عند استخدام الحوار بين القطاعين العام والخاص لتعزي

تقرير حول الحوارات المستمرة بين النزاهة في منطقة الشرق األوسط. استجابةً لهذا الطلب، تم وضع مسودة 

 ٢٠١٨في عام  القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الفساد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المنطقة، نوقشت خالل القاء.  وبعد عملية تشاور واسعة تضم مسؤولين حكوميين وممثلي قطاع األعمال من

يقدم التقرير تقييًما أوليًا لحالة الحوار بين القطاعين العام والخاص حول مكافحة الفساد في المنطقة ويسلط 

الضوء على الفجوات والمتطلبات للمشاركة في حوار فعال بين القطاعين العام والخاص ويحدد مسارات العمل 
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ً أمثلة عم لية عن اإلجراءات الجماعية لمكافحة الفساد التي تُشرك القطاعين العام األولية. ونوقشت أيضا

والخاص في شراكات مبتكرة، مع التركيز على الخبرة المكتسبة في المغرب في القطاعات االستراتيجية 

دليالً عن العوامل الرئيسية للصحة والنقل والطاقة، وفي مصر. قدمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

الذي يوفر لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا إرشادات  لنجاح عند تنفيذ العمل الجماعي لمكافحة الفسادل

ملموسة بشأن الخطوات الواجب اتباعها والمخاطر التي يجب تجنبها من أجل تنفيذ العمل الجماعي الفعال 

 .لمكافحة الفساد

ق الحوار بين القطاعين العام والخاص إللقاء القبض بضرورة توسيع نطا االنتباهوأثار االجتماع أيضا جلب 

على الروابط بين الفساد وغسل األموال. وأخيراً، وفرت منبراً للتفكير في طرق إدماج النوع االجتماعي في 

 .سياسات مكافحة الفساد

لشبكة النزاهة التجارية كما تم تنظيم جولة دراسية للوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في سياق االجتماع السنوي 

لمجموعة مستهدفة من مندوبي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الذي سمح لتبادل الخبرات  ٢٠١٩لعام 

 .العملية والممارسات الجيدة مع أقرانهم حول مكافحة الفساد

 

 

، المنتدى السنوي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة الفساد والنزاهةتم تنظيم اجتماع شبكة النزاهة التجارية بالتزامن مع 
 .ماع العالميوالذي سمح لمندوبي الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالمشاركة في هذا االجت

ً في اجتماع مائدة مستديرة أقاليمي حول مكافحة الفساد  شارك مندوبو الشرق األوسط وشمال إفريقيا أيضا

وسالمة األعمال يهدف إلى تعزيز مناقشة سياسية مقارنة لمبادرات القطاعين الحكومي والخاص الهامة لتعزيز 

ق األوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء نزاهة األعمال في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشر

 .الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ

على هامش اجتماع شبكة النزاهة التجارية وعلى مدار العام، عقدت العديد من المشاورات مع المسؤولين 

د عن الحكوميين في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين أعربوا عن اهتمامهم بمعرفة المزي

http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/
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معايير النزاهة الدولية والمعايير وأفضل الممارسات لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية. على وجه الخصوص، 

جرت مباحثات مع الجهات الفاعلة اللبنانية الرئيسية التي لديها وجهات نظر لتعزيز التقارب بين لبنان واتفاقية 

 .مكافحة الرشوة

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط  جبرنامسياق اتفاقية ، في بناء القدراتفيما يتعلق بأنشطة 

وشمال افريقيا للقدرة التنافسية مع مركز صندوق النقد الدولي للشرق األوسط للتدريب االقتصادي والمالي في 

ساد مدينة الكويت، أعطيت دورة تدريبية سنوية حول تحالفات "القطاعين العام والخاص" في الحرب ضد الف

من خبراء تنفيذ القانون  ٤٠في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 

من العديد من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر والمغرب وتونس ومصر واألردن ولبنان وليبيا 

والسودان( من كل من الشعب العام والقطاع  والسلطة الفلسطينية والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت

 .٢٠١٩الخاص في يناير 
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 . جدول سجل إطار لنزاهة العمل٦جدول 

 الهدف اإلنمائي: تعزيز النزاهة في األعمال وتقليل الفساد.

 القطاع الخاص.النتيجة: منصة موحدة لتوسيع استخدام معايير النزاهة والمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها بين 

 النتائج المخطط لها النشاطات المؤشرات

مشاركا من  ٩٩اجتماع شبكة النزاهة التجارية إقليمي مع  •

دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بما في  ١٢

مشاركا من القطاع الخاص  ٢٠% من النساء، و٣٥ذلك 

 من المجتمع المدني ٥و

% من المشاركين في شبكة النزاهة التجارية لعام ٩٣  •

وافقوا أو وافقوا بشدة على أن الحدث كان "مثمر  ٢٠١٩

 وناجح".

جولة دراسية واحدة في الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد  •

ً من منطقة الشرق األوسط وشمال  ٢٥حضرها  مشاركا

 دول في المنطقة. ١٠إفريقيا من 

ً  ٣٠مشاركة حوالي  •  من منطقة الشرق األوسط مشاركا

وشمال أفريقيا في اجتماع مائدة مستديرة أقاليمي حول 

مكافحة الفساد ونزاهة األعمال مع مشاركين من آسيا 

والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا 

 الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء

نساء  ٩مشاركاً، من بينهم  ٤٠تدريب واحد مع تقريبا   •

موظفين المكلفين بإنفاذ القانون من المنطقة  ٣٠وأكثر من 

 ممثلين عن القطاع الخاص. ٥و

إنتاج تقرير تحليلي واحد حول الحوار بين القطاعين العام  •

والخاص حول مكافحة الفساد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ونشر تقريرين حول نزاهة األعمال في 

  المغرب.

شبكة النزاهة التجارية لعام سمح اجتماع  .1

بتبادل نشط للحوار بين القطاعين  ٢٠١٩

العام والخاص كأداة مهمة لمكافحة 

الرشوة، مع مائدة مستديرة تفاعلية حول 

هذا الموضوع، وتقديم تقرير عن 

الممارسات واالحتياجات المستمرة في 

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

منظمة  وتبادل أفضل الممارسات من دول

التعاون والتنمية االقتصادية. كما قدمت 

للمشاركين في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا إرشادات ملموسة حول 

العمل الجماعي واألمثلة العملية لمثل هذه 

المبادرات التطوعية التي أطلقتها 

جمعيات رجال األعمال لتعزيز النزاهة 

 في المغرب ومصر.

عة الوكالة نُظمت جولة دراسية لمجمو .2

، ٢٠١٧الفرنسية لمكافحة الفساد في عام 

والتي سمحت بتبادل الخبرات حول 

تعاون الهيئة الحكومية مع الشركات فيما 

 يتعلق ببرامج االمتثال.

كما شارك صناع السياسة في الشرق  .3

األوسط وشمال إفريقيا وممثلو القطاع 

الخاص في اجتماع مائدة مستديرة 

ول مكافحة الفساد مشتركة بين األقاليم ح

وناقشوا جهود القطاع الخاص والحكومة 

لتعزيز مكافحة الفساد والنزاهة في 

األعمال التجارية في مناطق مختلفة: 

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ. 

وفوق ذلك حضر مشاركون الشرق 

وسط وشمال إفريقيا المنتدى العالمي األ

للنزاهة لمنظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية.

في  ٢٠١٩تم إجراء تدريب في يناير  .4

الكويت لموظفي إنفاذ القانون في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والذي 

ركز على تعزيز التعاون بين أصحاب 

المصلحة المعنيين في مكافحة الفساد 

األموال. تبادل الخبراء تجارب وغسل 

العمليات التعاونية وكيف يمكن تكرارها 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 ويمكن أن يلهموا نهج سياسات جديدة.

: التبادل النشط ٦.١الناتج 

لألدوات وأفضل الممارسات 

بشأن مكافحة الرشوة واالمتثال 

الطوعي للشركات مع البلدان 

 المستفيدة

: تعزيز التعاون ٦.١ج النات

 الدولي إلنفاذ القانون
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 المرونة في المواقف الهشة

 نظرة عامة

أثر عدم االستقرار السياسي والصراعات وأزمة الالجئين على اآلفاق االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 

الصعب استجابة متضافرة وعاجلة من قبل اقتصادات منطقة وشمال إفريقيا بشكل كبير. يستدعي هذا الوضع 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المجتمع الدولي، الستعادة االستقرار ووضع األسس لنموذج تنمية 

 .أكثر شموالً. رد فعل عاجل مع ذلك يجب أن يرتبط بسياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية طويلة األجل

مجموعة عمل الخاصة بالمرونة االقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط تهدف 

حتياجات االقتصادات إلى المساهمة في هذه االستجابة من خالل مواءمة عمل البرنامج مع ا وشمال أفريقيا

األكثر تضرراً من النزاع والهشاشة في المنطقة، سواء كان هذا التأثير مباشرة )مثل العراق أو ليبيا أو اليمن 

أو السلطة الفلسطينية( أو بشكل غير مباشر )مثل األردن ولبنان(. وتتمثل أهدافه في جمع أصحاب المصلحة 

حوار السياسي بشأن السياسات االقتصادية الالزمة في الدول الهشة الرئيسيين وتعزيز التعلم من األقران وال

والمتأثرة بالصراعات، ولتعزيز العمل التحليلي للمضي قدما في المناقشة ولتحديد الدروس المستفادة وتقديم 

 .الدعم للحكومات على المستوى الوطني للتكيف مع االحتياجات المحلية

القتصادية. النهج إلى المرونة ا٩رسم بياني    

 

 التأثير

لقد جاء إنشاء مجموعة عمل الخاصة بالمرونة االقتصادية لتعزيز العمل الحالي مع االقتصادات الهشة، أحد 

األهداف هو توجيه الدروس المستفادة ومشاركتها بين النظراء اإلقليميون. تشمل النتائج الملموسة للعمل في 

والذي  ٢٠١٥في العراق في عام  ٢٠٠٦الثاني لقانون االستثمار لعام االقتصادات الهشة إصدار التعديل 

تضمن توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، أو إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في ليبيا في عام 

مؤسسة لخطة عمل  ١٨لتطوير ومناقشة مسودة قانون  الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اعتماد  ٢٠١٧

 .األجل لسياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في نفس العامقصيرة 

:هدف التنمية

جيرانهاالمشاركة النشطة للقطاع الخاص في بناء المرونة االقتصادية في البلدان المتأثرة بالنزاعات و

:النتيجة

اك القطاع التعلم السريع من األقران بين الحكومات المستهدفة ، والتنسيق مع المنظمات الدولية وإشر
الهشاشة/ الخاص لالستجابة لالحتياجات االقتصادية الناجمة عن الصراع 

:المخرجات

تي الحوار اإلقليمي حول تحديات البلدان ال( أ
تعاني من أوضاع هشة وصراع

ادي الحوار اإلقليمي حول التمكين االقتص( ب
للمرأة في الصراع والهشاشة

ة القطاع تحديد كيفية تحسين سياسات تنمي( ج
الخاص

ط التعاون بين حكومات منطقة الشرق األوس( د
وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون االقتصادي

والتنمية ، والمنظمات الدولية

:أنشطة

تحليل السياسات( ١

حوار السياسة( ٢

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/resilience-fragile-situations.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/resilience-fragile-situations.htm
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تمكنت مجموعة عمل الخاصة بالمرونة االقتصادية بالفعل من التأثير على جدول أعمال السياسة وتعميق 

المعرفة بشأن كيفية تكييف السياسات االقتصادية في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع. مجال السياسة الذي 

تقدم هو مجال االستثمار. ال يمكن لالقتصادات الهشة أن تتكيف مع سياسات العمل المعتادة لتشجيع شهد معظم ال

، وهناك آليات مختلفة للقيام بذلك. يمكن قد تواجه المستثمرين األجانباالستثمار وعليها معالجة المخاوف التي 

ين وتخفيف المخاطر بالنسبة للمستثمرين؛ ( تعزيز إطارها القانوني لالستثمار للحد من عدم اليق١للحكومات: 

( تحسين وتوسيع أدوات ٣( تكييف سياسات تشجيع االستثمار لجذب االستثمارات الخاصة واالحتفاظ بها؛ ٢

( تمكين االستثمارات في قطاع ٥( تشجيع السلوك المسؤول من قبل القطاع الخاص؛ و٤تخفيف المخاطر؛ 

 .البنية التحتية

قتصادات في سياقات الصراع أو الهشاشة تتقاسم العديد من التحديات، إال أن السياق على الرغم من أن اال

المحدد يلزم أن يكون لديه معرفة عميقة بالسياق المحلي. تتمثل إحدى السمات الرئيسية لمجموعة العمل في 

قليمي. من أجل تقليص المناقشات إلى المستوى القطري مع تمكين المناقشة وتبادل الخبرات على المستوى اإل

 "حاالت الهشاشة"القيام بذلك، طورت مجموعة العمل منهجية مبتكرة مبنية على ثروة المعرفة من تقرير 

، تم تقديم دراستين إفراديتين ٢٠١٨والخبرة االقتصادية لبرنامج القدرة التنافسية. خالل االجتماع السنوي لعام 

لبلدين ألول مرة تغطي ليبيا ولبنان. تم تخصيص جزء من البرنامج لمناقشة دراستي الحالة بين المشاركين 

 .مما أدى إلى تبادل مثمر ومناقشات أكثر واقعية

رة، تقدم هذا العمل في محاذاة العمل الذي يقوم به العديد من أصحاب المصلحة في االقتصادات وكنقطة أخي

الهشة والمتأثرة بالصراعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الحكومات والمنظمات 

من لبنان وألمانيا والبنك  الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إن الرئاسة المشتركة لكل

اإلسالمي للتنمية تعكس بالفعل هذه المهمة. تُظهر المشاركة المتنوعة في االجتماعات السنوية وتنمية الشراكات 

مع المنظمات األخرى، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أن هناك حاجة لمنصات إقليمية من هذا النوع. 

تفادة من لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تعمل فرقة العمل أيضاً على االس

( لربط الجهات المانحة بهذه المحادثة INCAFوتحديداً الشبكة الدولية المعنية بالصراعات والهشاشة )

 اإلقليمية حيث تجلس الحكومات المستفيدة على الطاولة.

 

 

http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/listofstateoffragilityreports.htm
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 األنشطة والنتائج

في جدة،  ٢٠١٨ديسمبر  ٥إلى  ٤، ُعقد آخر اجتماع لمجموعة العمل في الفترة من اتحوار السياسحول 

واستضافه البنك اإلسالمي للتنمية. كان الموضوع الرئيسي هو الحاجة إلى إعادة بناء عقد اجتماعي كأساس 

ى لالنتعاش وإعادة اإلعمار وآليات لدعم بناء المجتمع في مثل هذه الظروف. ركزت المناقشات عل

الموضوعات الهامة المحددة في التجمعات السابقة، مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك لخلق 

فرص العمل في السياقات الهشة وتعزيز السياسات لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى هذه االقتصادات 

 .وتلبية االحتياجات المحددة للنساء في أوضاع الصراع

، قام البنك اإلسالمي للتنمية بإشراك مسودة إستراتيجيته حول الصراع ٢٠١٨يمي لعام خالل االجتماع اإلقل

 .والمرونة وخصصت جلسة للمشاركين لتقديم التعليقات، وقد أدرجت التعليقات منذ ذلك الحين في االستراتيجية

عملت أمانة العالقات العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومديرية التعاون اإلنمائي عن كثب 

على هذا الجهد لضمان التآزر مع لجنة المساعدة اإلنمائية. قام كل من المديريات بوضع جدول أعمال للحدث 

أعضاء الشبكة الدولية المعنية  باطالعادية وقد قامت منظمة التعاون والتنمية االقتص ٢٠١٨السنوي لعام 

 .بالصراعات والهشاشة على العمل الجاري لربط المجموعتين
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تطوير دراسات الحالة القطرية من  ٢٠١٨كانت إحدى المستجدات في اجتماع  بتحليل السياساتفيما يتعلق 

ية، قامت منظمة التعاون والتنمية أجل تركيز النقاش وتيسير تحديد اإلجراءات للمستقبل. لدعم هذه العمل

االقتصادية بتطوير دراستين إفراديتين لكل من لبنان وليبيا وتحليل التحديات التي تواجه االقتصاديين 

 ً  .والتوصيات األولية للمضي قدما

باإلضافة إلى ذلك، قامت مجموعة العمل بتحليل وتوفير سبل عمل بشأن كيفية تعاون الحكومات والجهات 

لرابطات القطاع الخاص المساهمة بشكل وكيف يمكن  لجذب االستثمار في المواقف الهشةة األخرى الفاعل

في هذا النوع من السياق. ساهم معهد التنمية األلماني في هذا الحدث السنوي بمذكرة سياسات قصيرة  إيجابي

في البلدان التي شهدت تحوالت عميقة كأساس لمرونة طويلة األمد.  بناء العقود االجتماعيةحول كيفية إعادة 

تم تطوير منهجية مبتكرة مع مديرية التعاون اإلنمائي لتمكين المناقشات على المستوى القطري. تم تحليل 

 .بناء المرونة في لبنان وليبيادراستين إفراديتين والتي يمكن أن تسهم في 

 

  

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-FDI.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-Role-of-business-organisations.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-Role-of-business-organisations.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-Social-Contract.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-Case-studies-Lebanon-and-Libya.pdf
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 . جدول سجل إطار المرونة في المواقف الهشة٧جدول 

 االقتصادية في البلدان المتأثرة بالنزاعات وجيرانها.الهدف اإلنمائي: المشاركة النشطة للقطاع الخاص في بناء المرونة 

النتيجة: تسريع التعلم المناظر بين الحكومات المستهدفة والتنسيق مع المنظمات الدولية وإشراك القطاع الخاص لالستجابة لالحتياجات 

 االقتصادية الناجمة عن الصراع أو الهشاشة

 النتائج المخطط لها النشاطات المؤشرات

 ٦٥( بمشاركة ٢٠١٨اجتماع سنوي واحد في جدة )ديسمبر  •

 امرأة( ٢٢مشاركاً )بينهم 

مقاالت أساسية مستمرة: سيتم نشر المقاالت التي تناقش  ٤ •

االستثمار األجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة 

 والمذكرات القطرية لليبيا ولبنان.

السنوي: البنك مشاركة المنظمات الدولية في االجتماع  •

الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي وبرنامج الخليج العربي للتنمية والبنك اإلسالمي 

للتنمية ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية.

عقدت جلسة واحدة تحديدا حول القضايا الجنسانية خالل  •

 اع السنوي.االجتم

االتصال مع الشبكة الدولية المعنية بالصراعات والهشاشة  •

 لإلبالغ عن العمل.

تم عقد االجتماع اإلقليمي السنوي الثاني  .1

 ٢٠١٨ديسمبر  ٥إلى  ٤في الفترة من 

واستضافه البنك اإلسالمي للتنمية في 

ً من  ٦٥مقره في جدة. جمعت  مشاركا

)األردن الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وليبيا ولبنان والسعودية وتونس والسلطة 

الفلسطينية( وأعضاء منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية )ألمانيا وهولندا 

والسويد(. كما شاركت منظمات دولية 

وإقليمية )البنك الدولي وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية 

ية ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصاد

واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

والصندوق السعودي وبرنامج الخليج 

العربي للتنمية(، باإلضافة إلى ممثلين 

عن القطاع الخاص والمجتمع المدني 

 واألوساط األكاديمية.

ركز االجتماع على موضوعات رئيسية  .2

لتعزيز المرونة االقتصادية في األوضاع 

سط وشمال الهشة في منطقة الشرق األو

إفريقيا، بما في ذلك الحاجة إلى إبرام 

عقود اجتماعية جديدة وتمكين المرأة 

اقتصادياً والمشاركة مع منظمات القطاع 

الخاص واالستفادة من مصادر التمويل 

الخارجية، بما في ذلك االستثمار األجنبي 

المباشر. تم تحليل حالتين على مستوى 

سة التي القطري: لبنان وليبيا. ترأس الجل

تناولت اآلثار الجنسانية السفيرة سوارد 

كابرا، الرئيسة المشاركة لمنتدى التمكين 

 االقتصادي للمرأة.

: حوار السياسات ٧.١الناتج 

بشأن األولويات الرئيسية التي 

تغطي التحديات المحددة للبلدان 

التي تعاني من أوضاع هشة 

 وصراعات

: تحليل لكيفية ٧.٢الناتج 

لقطاع الخاص تعزيز دور ا

الذي يسهم في جدول أعمال 

 المرونة

: أنشطة بناء ٧.٣الناتج 

القدرات لدعم الحكومات في 

تحسين السياسات التي يمكن أن 

تؤدي إلى تنمية القطاع الخاص 

 في السياقات الهشة

: التحليل وحوار ٧.٤الناتج 

السياسات بشأن التمكين 

االقتصادي للمرأة في سياقات 

    الصراع والهشاشة
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 الحوار بين القطاعين العام والخاص

 نظرة عامة

ً بتعزيز النمو الشامل  يجب أن يكون تعزيز القدرة التنافسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مصحوبا

وفرص العمل الكريم للجميع. وهذا يتطلب شراكات قوية بين الحكومة ومجتمع األعمال والمنظمات العمالية. 

، والذي يهدف إلى تعزيز صوت (BAB) المجلس االستشاري لألعمال، أطلق البرنامج ٢٠١٨في عام 

الشركات في صنع السياسات في المنطقة ويوفر منصة لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة البرنامج. لضمان 

شرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية حوار أوسع، يصل برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لل

 .(TUAC)  إلى النقابات العمالية بالتعاون مع اللجنة االستشارية للنقابات العمالية

 نهج الحوار بين القطاعين العام والخاص :١٠رسم بياني 

 

 التأثير

االستشاري لألعمال واإلطالق القادم لمنصة زاد الحوار اإلقليمي مع القطاع الخاص من خالل إنشاء المجلس 

جمعيات رجال األعمال الشباب. يجري دمج فكرة الحوار بين القطاعين العام والخاص كعملية أساسية لتطوير 

سياسات اقتصادية سليمة وفعالة عبر مختلف مجموعات العمل وشبكات البرنامج. تم وضع تقرير حول 

والخاص لتحسين معايير نزاهة األعمال وعرضه في اجتماع شبكة النزاهة  مبادرات الحوار بين القطاعين العام

. وقدمت مذكرة معلومات أساسية في االجتماع السنوي لمجموعة عمل الخاصة ٢٠١٩التجارية في مارس 

حول دور رابطات القطاع الخاص في السياقات الهشة. شارك أعضاء  ٢٠١٨بالمرونة االقتصادية لعام 

ي لألعمال في فعاليات حوار السياسات حول التمكين االقتصادي للمرأة والمرونة االقتصادية المجلس االستشار

 .وسالمة األعمال واالستثمار والتجارة

يجري تطوير مبادرات جديدة حول مسألة الحوار بين القطاعين العام والخاص والتعبئة االجتماعية األوسع 

دعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لوضع أجندة  (EJB) نطاقاً. طلبت جمعية شباب األعمال المصريين

أعمال وطنية من خالل عملية التشاور والحوار. يطلب االتحاد األوروبي من منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية دعم إنشاء منصة رسمية للحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا. كما طلبت الوزارة الفيدرالية 

:  هدف التنمية

تعزيز الحوار بشأن سياسات القدرة التنافسية

:النتيجة

اصتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص والنقابات وتحسين قدرات رابطات القطاع الخ

:المخرجات

تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية في( أ
الحوار االجتماعي

المبادرات المستدامة لضمان الحوار بين( ب
ليميالقطاعين العام والخاص على المستوى اإلق

الشراكات واإلجراءات الجماعية بشأن ( ج
الدعوة للسياسات

إلقليميالمشاركة الفعالة للنقابات في الحوار ا( د

:أنشطة

تحليل السياسات( ١

حوار السياسة( ٢

بناء القدرات( ٣

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-dialogue.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-dialogue.htm
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االقتصادي والتنمية في ألمانيا من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استكشاف السبل الممكنة  للتعاون

 .لمواصلة تطوير قضية الحوار وإعادة بناء العقود االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 األنشطة والنتائج

وع ، تم إطالق المجلس االستشاري لألعمال اإلقليمية حول هذا الموض لحوار السياسةمن أجل توفير مساحة 

 في مدريد، خالل حدث استضافه اتحاد أرباب العمل والصناعات في إسبانيا ٢٠١٨سبتمبر  ٢١-٢٠في الفترة 

(CEOE) س المشارك للمبادرة مع االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدويةوهو الرئي 

(UTICA). 

 

اقتصادا، بما في ذلك منظمات األعمال والمسؤولين الحكوميين من  ٢٠من مشارك  ٢٠٠انضم ما يقرب من 

المشاركين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا 

والمغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وتونس واليمن( والبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية 

 وإيطاليا (MAI) وإسرائيل (BDI) وألمانيا (MEDEF) ادية، بما في ذلك فرنسااالقتص

(Confindustria)  والبرتغال (CIP) وإسبانيا (CEOE) ؛ والمنظمات اإلقليمية )نقابة عمال اتحادات

الشركات المتوسطية ومركز المشروعات الدولية الخاصة واالتحاد من أجل المتوسط(. دعمت اللجنة 

 .بنشاط تنظيم الحدث (BIAC) االستشارية لصناعة األعمال

يؤكد المجلس االستشاري لألعمال على الدور األساسي للحوار بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وضع 

السياسات االقتصادية لتعزيز نمو أكثر شمولية واستدامة. هذا مهم بشكل خاص في بلدان منطقة الشرق األوسط 

ا حيث هناك حاجة لتحسين بيئة األعمال وتقليل الحواجز التجارية وزيادة الفوائد للفئات التي وشمال إفريقي

تُركت وراءها وخاصة النساء والشباب. يعمل برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 

عاملة والشبكات األخرى. وشمال افريقيا للقدرة التنافسية على ربط المجلس االستشاري لألعمال باألجهزة ال

 .من أجل القيام بذلك، يتم إنشاء مجموعات تركيز إلضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون

، تم عقد ٢٠١٩يناير  ٢٥و ٢٤سيتم تخصيص إحدى مجموعات التركيز هذه لرابطات أعمال الشباب. في 

. وسيترأس منتدى أعمال ٢٠١٩يونيو  االجتماع األول إلنشاء هذه المنصة المحددة، وسيتم إطالقه رسمياً في

 ومركز رواد األعمال الشباب في تونس (CEAJE) الشباب االتحاد اإلسباني لجمعيات رواد األعمال الشباب

(CJD Tunisie) . وسيجمع بين تلك الجمعيات التي تلبي احتياجات أصحاب األعمال الشباب ورجال األعمال

 .ئمة بشكل خاص في اقتصاداتهمالذين يميلون إلى مواجهة الحواجز القا



54 │   
 

  
  

الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.  بتحليل السياساتيتم تغذية عمل المجلس االستشاري لألعمال 

لتحديد الخصائص الرئيسية لرابطات القطاع الخاص في  مناظرة، تم إجراء ٢٠١٨بالنسبة لحدث اإلطالق 

المنطقة. سيتم استكمال مذكرة المعلومات األساسية هذه بمذكرات معلومات أساسية جديدة تركز على أمثلة 

ذلك على مبادرات لدعم الحوار بين القطاعين العام والخاص من المنطقة )خاصة من المغرب وتونس(، وك

التمكين االقتصادي للمرأة التي طورتها جمعيات األعمال على وجه التحديد. باإلضافة إلى ذلك، يجري إعداد 

 .موجز للسياسة العامة يعكس أولويات جمعيات رجال األعمال الشباب، ومن بينها قضية األمور غير الرسمية

، وهو Station Fراسية لجمعيات رجال األعمال الشباب لزيارة ، تم تنظيم جولة دببناء القدراتفيما يتعلق 

أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم. تم تنظيم جلسة ميسرة لتحديد االختناقات الرئيسية ألصحاب 

األعمال الشباب ورجال األعمال في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يخطط البرنامج لتنظيم ندوة 

ترنت للرابطات التجارية للشباب في الشهر المقبل. باإلضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخارجية األلمانية عبر اإلن

بتمويل مشروع جديد لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدعم المجلس االقتصادي واالجتماعي في لبنان، 

، جمعت الندوة األولى ٢٠١٩ريل أب ١٧والذي يرتبط بحوار أوسع من ذلك بين القطاع الخاص والحكومة. في 

مشاركاً وممثلين من فرنسا وإسبانيا وكوت ديفوار  ٧٠بعنوان "الجهات الفاعلة وأساليب الحوار االجتماعي" 

لمناقشة دور المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة في مختلف بلدان؛ وكذلك تقديم أدوات 

 ة.مختلفة لتسهيل مشاركة أصحاب المصلح
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 . جدول سجل إطار للحوار بين القطاعين العام والخاص٨جدول 

 الهدف اإلنمائي: تعزيز الحوار االجتماعي بشأن سياسات التنافسية.

 النتيجة: تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص والنقابات وتحسين قدرات رابطات القطاع الخاص.

المخطط لهاالنتائج  النشاطات المؤشرات  

( بمشاركة ٢٠١٨لحدث اإلطالق واحد في مدريد )سبتمبر  •

 امرأة( ٧٠مشارك )من بينهم  ٢٠٠

اجتماع واحد لجمعيات شباب األعمال في باريس )يناير  •

 نساء( ٨مشاركاً )من بينهم  ٢٤( بمشاركة 2019

 االنتهاء من رسم خريطة واحدة لمنظمات األعمال •

 اللجنةل بفض IndustriALLمتحدث واحد من  •

االستشارية للنقابات العمالية والتنسيق مع فريق الحوار 

 االجتماعي

شارك أعضاء المجلس االستشاري لألعمال في الفريق  •

العامل األول والفريق العامل الثاني وشبكة النزاهة التجارية 

ومنتدى التمكين االقتصادي للمرأة ومجموعة عمل الخاصة 

التركيز التي يتم إنشاؤها  بالمرونة االقتصادية؛ مجموعات

 بواسطة المجال المواضيعي

قضايا تم تناولها خالل المجلس االستشاري لألعمال  ٥ •

)النوع االجتماعي وحوكمة الشركات واالستثمار 

 والشركات الصغيرة والمتوسطة والمرونة(

تم تنظيم جولة دراسية واحدة للرابطات التجارية للشباب  •

)الحرم الجامعي الجديد للشركات الناشئة(  Station Fإلى 

 مع جلسة ورشة عمل تفاعلية.

تم إطالق المجلس االستشاري لألعمال  .1

في مدريد مع  ٢٠١٨بنجاح في سبتمبر 

حدث رفيع المستوى استضافته منظمة 

أصحاب العمل اإلسبانية. جمع الحدث 

مشارك وكان له تمثيل  ٢٠٠حوالي 

باإلضافة إلى حكومي رفيع المستوى 

رئيس العديد من منظمات األعمال 

الرئيسية من دول الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا.

عكست المناقشات في إطالق المجلس  .2

االستشاري لألعمال مستوى عاٍل من 

اإلجماع الحاجة إلى وجود آلية حوار قوية 

بين القطاعين العام والخاص. بعض 

 البلدان أكثر تقدماً، ولكن هناك اتجاه

مشترك. القضايا السياسية والتجزئة تعيق 

تحقيق المزيد من التقدم في هذا االتجاه في 

بعض البلدان ، ولكن هناك التزام 

 واستعداد واضحان.

حدد رسم أولي لمؤسسات األعمال في  .3

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الخصائص الرئيسية من حيث نوع 

ثل منظمات األعمال السائدة في كل بلد )م

منظمات أصحاب العمل مقابل غرف 

التجارة( ومستوى التنظيم أو التجزئة 

وبعض التحليل األولي حول أمثلة ناجحة 

لمنظمات األعمال المشاركة في صنع 

السياسات. الهدف هو مواصلة تعميق 

التحليل ونشره مع أعضاء المجلس 

 االستشاري لألعمال.

تم عقد أول اجتماع لرابطات أعمال  .4

عقب  ٢٠١٩ي باريس في يناير الشباب ف

طلب المجلس االستشاري لألعمال في 

حدث اإلطالق. كان الهدف هو إنشاء 

منصة محددة لهذا الديموغرافي وتقديمه 

رسميا في االجتماع السنوي المقبل 

االستشاري لألعمال. ستشارك  للمجلس

 CJDفي رئاسة المنصة تونس )

Tunisie( وإسبانيا )CEAJE تم .)

، Station Fولة دراسية لزيارة تنظيم ج

أحد أكبر الحرم الجامعي للشركات 

الناشئة في العالم ومبادرة القطاع الخاص 

 الفرنسية المبتكرة للغاية.

: المشاركة الفعالة ٨.١الناتج 

للنقابات في الحوار السياسي 

 اإلقليمي

: تعميم مراعاة ٨.٢الناتج 

االعتبارات الجنسانية في 

بطريقة قابلة الحوار االجتماعي 

 للقياس

: مبادرات مستدامة ٨.٣الناتج 

لضمان الحوار بين القطاعين 

العام والخاص على المستوى 

اإلقليمي لتعزيز التكامل 

 االقتصادي والقدرة التنافسية

: الشراكات ٨.٤ الناتج

واإلجراءات الجماعية التي 

يقوم بها القطاع الخاص على 

المستوى الوطني لتحسين جودة 

سياسات والتعاون مع دعم ال

الحكومات في السياسات 

 المتعلقة بالقدرة التنافسية
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 التآزر بين العمل اإلقليمي والقطري

يواصل البرنامج استخدام قدرته وخبرته اإلقليمية في إشراك االقتصادات وأصحاب المصلحة على المستوى 

 .الوطني ، ويتطلع إلى دعم عمليات اإلصالح الوطنية

ً  ٢٠١٨-٢٠١٥ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية من  المغربعلى سبيل المثال، نفّذ  ، وهي برنامجاً قطريا

من  مجموعة شاملة من المشاريع المترابطة لتحسين القدرة التنافسية والحكم واالندماج االجتماعي. تم االنتهاء

 .البرنامج بنجاح واآلن بدأت السلطات المغربية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في تنفيذ المرحلة الثانية

تنفيذ جهد مماثل. تقوم السلطات  مصربناًء على هذا البرنامج وخبرات البرنامج القطري األخرى، طلبت 

حاب المصلحة مثل القطاع الخاص ودول المصرية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وغيرهم من أص

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والهيئات المتعددة األطراف بتحديد نطاق وهيكل البرنامج القطري الذي 

 .سينطلق في األشهر المقبلة

لقناة لمنطقة االقتصادية الثانية للتطوير الناجح  للمرحلةكما قدمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دعمها 

ركزت المرحلة األولى على تطوير تقرير تقييم االحتياجات وخطة عمل مفصلة  .(SCZone) السويس

ً في دمج الممارسات والمعايير الدولية الجيدة في حوكمة المنطقة  لمساعدة سلطة المنطقة التي أنشئت حديثا

نطقة االقتصادية لقناة السويس، وإدارتها وتطويرها. بناًء على المرحلة األولى الناجحة وعلى طلب من الم

شرعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مؤخراً في المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي تركز على 

تقديم مشورة مخصصة ألهداف التنمية االستراتيجية للتنفيذ مع التركيز بشكل خاص على البيئة التنظيمية 

 .صالوالمؤسسية وكذلك البنية التحتية واالت

ومنظمة  تونس، قامت ٢٠١٧إلى  ٢٠١٢البرامج القطرية ليست هي الشكل الوحيد للتعاون الثنائي. من 

التعاون والتنمية االقتصادية بعمل مكثف بموجب مذكرة تفاهم تغطي مجاالت مثل االستثمار والحوكمة 

والسياسات الضريبية. في هذا اإلطار، على سبيل المثال، أصبحت تونس أول بلد في المنطقة يقوم بإجراء 

، وهو منتج رئيسي من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مسح اقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 .يحلل القضايا الهيكلية ويقترح إصالحات هيكلية القتصاد أكثر شمولية وإنتاجية واستدامة

عمل اإلقليمي في مجال االستثمار والشركات يتم العمل أيضا من خالل مشاريع محددة. على سبيل المثال، كان ال

ستثمار مراجعة سياسة اال. إحدى الحاالت هي األردنالصغيرة والمتوسطة بمثابة نقطة انطالق للتعاون مع 

ومتابعة العمل  بإعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن االستثمار الدوليوتمسكها الحقاً  في األردن

والمزيد من التحسينات على إطار سياسة االستثمار وتنفيذ اإلصالح. والحالة  االستثمار في الطاقة النظيفةبشأن 

ردن من خالل زيادة األخرى هي تنفيذ مشروع لتحسين فعالية سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في األ

 .الحوار بين القطاعين العام والخاص وإحصاءات أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقييم أفضل لألثر

وفي سياق مشاركة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في المؤتمر االقتصادي للتنمية واإلصالحات  لبنانفي 

كاملة، بما في ذلك الحوار على أعلى مستوى سياسي(، واألعمال )االطالع على القسم الخاص  جهود حكومية 

( وأصحاب المصلحة الرئيسيين لقيادة ESCيتم تقديم الدعم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في لبنان )

جهود الحوار االجتماعي على نحو فعال على أولويات البالد. يتمثل دور المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

لقطاع الخاص والنقابات العمالية والجمعيات المهنية تجاه الحكومة من خالل إصدار آراء التعبير عن آراء ا

غير ملزمة بشأن الملفات المقدمة من رئيس الوزراء أو بمبادرة منها. تم إعادة تنشيط المجلس االقتصادي 

التعاون والتنمية عاماً من التعليق. في ضوء ذلك، ستقوم منظمة  ١٥بعد  ٢٠١٧واالجتماعي فقط في أكتوبر 

االقتصادية بتطوير حلقات دراسية لبناء القدرات وجولة دراسية تضم زمالء من المجلس االقتصادي 

واالجتماعي )بلجيكا وساحل العاج واالتحاد األوروبي وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب(؛ وحشد مجموعة 

رات وضمان الشفافية واستخدام البيانات المتاحة من الخبراء الدوليين لتبادل األدوات المختلفة لعقد المشاو

للتحليل القائم على األدلة؛ ومعالجة مجاالت السياسة الرئيسية التي تمثل أولوية للحكومة بما في ذلك سياسات 

 مكافحة الفساد واألثر االجتماعي لإلصالحات المالية والمبادرات الرامية إلى تحسين مناخ األعمال.

  

  

http://www.oecd.org/mena/economies/morocco/
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-tunisia.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-jordan-2013_9789264202276-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-jordan-2013_9789264202276-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-jordan-2013_9789264202276-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-jordan-2013_9789264202276-en
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecddeclarationanddecisions.htm
http://www.oecd.org/countries/jordan/oecd-clean-energy-investment-policy-review-of-jordan-9789264266551-en.htm
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 المالي: االستفادة من دعم المانحينالسرد 

يتمتع برنامج القدرة التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

، كانت السويد الجهة المانحة الرئيسية ألنشطتها اإلقليمية. بفضل ٢٠١١بتمويل من مختلف المانحين. منذ عام 

ج من إطالق وتغذية حوارات السياسة اإلقليمية والقيام بأنشطة جوهرية وتشكيل تفرد هذا الدعم تمكن البرنام

أيضاً تنفيذ أنشطة خاصة بمشروع معين. على سبيل  (SIDA) النهج. روجت الوكالة السويدية للتنمية الدولية

كين االقتصادي للمرأة، المثال، عقب تقرير منتدى التمكين االقتصادي للمرأة عن األطر القانونية المتعلقة بالتم

التزم وزراء المغرب ولبنان وليبيا ومصر بتنفيذ توصيات التقرير. في المغرب مؤخراً، تم توقيع "إعالن 

نوايا" لالنخراط في العمل الجماعي لمكافحة الفساد من قبل شركات واتحادات الطاقة والصحة والنقل المغربية 

 .تركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في هذه القطاعاتبحضور الحكومة، مما يدل على اإلرادة المش

اقتصادات مستفيدة( والمزيد من  ٩يقوم االتحاد األوروبي أيضاً بتمويل األنشطة اإلقليمية مع تغطية مختلفة )

 .العمل الفني )تشجيع االستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة(

من مساهمات الوكالة  ٢٠٢٠-٢٠١٦نفقات للفترة ، فإن إجمالي التمويل وال٩كما هو موضح في جدول 

السويدية للتنمية الدولية وغيرها من الموارد )االتحاد األوروبي وشراكة دوفيل وصندوق النقد الدولي، إلخ( 

مليون يورو. تستخدم هذه األموال لدعم كل من التدخالت اإلقليمية والوطنية للبرنامج. هذا  12تمثل أكثر من 

 :يشمل

اركين مختارين من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عمليات تبادل السياسات تمويل مش .1

واألنشطة االستراتيجية للبرنامج: الفريق التوجيهي والمجلس االستشاري وشبكات السياسات. يأتي 

المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول أخرى على 

 .الخاصة نفقتهم

المساهمة في تمويل أمانة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتي في حالة العمل مع غير األعضاء  .2

يتم تمويلها في الغالب من التبرعات مثل تلك من الوكالة السويدية للتنمية الدولية أو االتحاد األوروبي. 

التعاون والتنمية االقتصادية للشرق ويشمل ذلك وقت الموظفين في العمل مباشرة في برنامج منظمة 

األوسط وشمال افريقيا )على مستويات اإلدارة والتقنية والدعم( وتكاليف السفر للمشاركة في 

األحداث في المنطقة أو البلدان األخرى. أيضا تمويل إشراك الخبراء )الرسوم والعقود والسفر(. 

الممول من موظفي وخبراء منظمة التعاون  على سبيل المثال، االجتماع األخير في األمم المتحدة

 ً  .والتنمية االقتصادية، ولكن تم استخدام موارد أخرى أيضا

تمويل تنفيذ المخرجات )مثل تقارير منتدى التمكين االقتصادي للمرأة( أو المساهمة بشكل كبير في  .3

 المخرجات )الترجمات(.

ياً من قبل الدول والمنظمات المضيفة عندما تقام تلك يتم تمويل تنظيم األحداث في بعض األحيان جزئياً أو كل 

األحداث خارج مقر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، مما يخلق إحساساً بالملكية والقيادة والمساهمة )مثل 

منتدى التمكين االقتصادي للمرأة ومجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس(. المنظمات 

ية أيضا تمويل األنشطة. على سبيل المثال، َمّول البنك اإلسالمي للتنمية اجتماع مجموعة عمل اإلقليمية والدول

الخاصة بالمرونة االقتصادية  وَمّول صندوق النقد الدولي الدورات التدريبية في مركزها بالكويت، حيث يمول 

ة والخبراء ومشاركة ممثلين من صندوق النقد الدولي جزئياً مهام موظفي منظمة التعاون والتنمية االقتصادي

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالكامل.
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 ٢٠١٩-٢٠١٦. المساهمات الطوعية لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية في فترة ٩جدول 

 ورواألرقام التقريبية بالي

 البلد / المنظمة المانحة ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٩٢٠١ ٢٠٢٠ المجموع

 مشاريع إقليمية

 البرنامج العام -السويد  ٣٤٥،٠٠٠ ١،٢٥٣،٠٠٠ ١،٢٥٤،٠٠٠ ١،٢٥٣،٠٠٠  ٤،١٠٥،٠٠٠

 الجنسائي -السويد  ٣١٠،٠٠٠     ٣١٠،٠٠٠

 برنامج االستثمار في منطقة البحر المتوسط -األوروبي االتحاد  ١٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠

 مؤشر سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة -االتحاد األوروبي   ١٥٠،٠٠٠    ١٥٠،٠٠٠

 التدريب في مركز الكويت لالقتصاد والمالية -صندوق النقد الدولي  ٢٤،٠٠٠ ٣٦،٠٠٠ ٣٦،٠٠٠ ٣٦،٠٠٠ ٣٦،٠٠٠ ١٦٨،٠٠٠

 فريق العمل على االستثمار والتجارة، والحوار على البنية التحتية -اليابان   ٥٥،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠   ١٠٥،٠٠٠

 فريق العمل على الشركات الصغيرة والمتوسطة -دبي  ٦٤،٠٠٠     ٦٤،٠٠٠

 فريق العمل على المرونة -بنك التنمية اإلسالمي    ٥٩،٠٠٠   ٥٩،٠٠٠

      
 

 مجموع المشاريع اإلقليمية ٧٧٩،٠٠٠ ٢،٣٩٤،٠٠٠ ٢،٢٤٠،٠٠٠ ٢،١٨٩،٠٠٠ ٢٣٦،٠٠٠ ٧،٩٠٢،٠٠٠

 المشاريع القطرية

 الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن -صندوق التحويل  ٢٩٦،٠٠٠ ٣٩٦،٠٠٠ ٣٩٦،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠  ١،١٨٨،٠٠٠

 الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا -صندوق التحويل  ٢٣٧،٠٠٠ ٢٣٧،٠٠٠ ٢٣٦،٠٠٠ ٣٤٤،٠٠٠ ١٤٤،٠٠٠ ١،١٩٨،٠٠٠

 االستثمار في مصر -صندوق التحويل  ٣٥٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ ١٧٥،٠٠٠  ١،٢٢٥،٠٠٠

 مشروع المنطقة االقتصادية لقناة السويس في مصر -االتحاد األوروبي   ٣٠٠،٠٠٠ ٩٨،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠  ٦٩٨،٠٠٠

  المجلس االقتصادي واالجتماعي في لبنان -ألمانيا  ٢٩٦،٠٠٠ ٣٩٦،٠٠٠ ٣٩٦،٠٠٠ ٢٥٠،٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠

 مجموع المشاريع القطرية ٨٨٣،٠٠٠ ١،٢٨٣،٠٠٠ ١،٠٨٠،٠٠٠ ١،١٦٩،٠٠٠ ١٤٤،٠٠٠ ٤،٥٥٩،٠٠٠

 

 مجموع جميع المشاريع ١،٦٦٢،٠٠٠ ٣،٦٧٧،٠٠٠ ٣،٣٢٠،٠٠٠ ٣،٣٥٨،٠٠٠ ٣٨٠،٠٠٠ ١٢،٤٦١،٠٠٠
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 تقييم المخاطر

واجه برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية المخاطر 

 :التالية التي كان يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على تنفيذه

 المخاطر الداخلية والخارجية

: قد يكون هذا التعاون والتنمية االقتصاديةتراجع االلتزام السياسي من الدول األعضاء في منظمة  .1

بسبب تغيير األولويات السياسية لبعض الدول األعضاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مشاركة المنظمة 

في البلدان غير األعضاء وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. لم يتحقق 

ق الحالي من غير المرجح أن يتحقق هذا في المدى هذا السيناريو منذ إطالق البرنامج وفي السيا

 .القصير أو المتوسط

: قد يكون للتغيرات التغييرات في القيادة السياسية لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .2

الكبرى في القيادة السياسية والتوجه السياسي األحادي لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ي تنفيذ أنشطة البرنامج على المستوى المحلي بسبب فقدان دعم السلطات الجديدة. ال بعض التأثير ف

توجد تغييرات كبيرة في القيادة باستثناء الوضع المستمر في الجزائر، والتي يمكن أن تؤدي في 

 .الواقع إلى قدر أكبر من االنفتاح وبالتالي إشراك هذا البلد

منية في المنطقة وصعود الجهات الفاعلة من غير الدول : تدهور محتمل للحالة األتدهور األمن .3

والجماعات اإلرهابية بسبب هشاشة وضعف هياكل الدولة، وفي أسوأ الحاالت اندالع النزاع أو 

العنف أو تصعيده. ال يزال األمن متقلباً في البلدان المشاركة، لكن خالل الفترة المشمولة بالتقرير لم 

شطة بسبب هذا. العمل مع ليبيا مستمر في تونس؛ لم يتم القيام ببعثات تحدث أي اضطرابات في األن

إلى العراق لكن ممثلي البالد ما زالوا يشاركون. العمل مع اليمن ال يزال غير ممكن. تم تعليق العمل 

 .٢٠١١مع سوريا في عام 

من ضعف : تأتي المخاطر األخرى التي يتعرض لها تنفيذ البرنامج ضعف القدرات بين النظراء .4

القدرة على تنفيذ اإلصالحات وقدرة االمتصاص المنخفضة على أخذ مشورة منظمة التعاون 

 االقتصادي والتنمية في مجال السياسات.

a.  عن  ضعف البيانات اإلحصائيةعانت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تاريخيا من

ج على إجراء تحليل القضايا االجتماعية واالقتصادية. وقد حد ذلك من قدرة البرنام

، بدعم ٢٠١٩للسياسات لدعم البلدان المستفيدة. البرنامج يعمل في هذا المجال. في أبريل 

من الحكومة التونسية عقد البرنامج في باريس مؤتمرا إقليميا حول تحسين اإلحصاءات 

معاهد اإلحصاء الوطنية في المنطقة. سيستمر هذا العمل حتى  ١٠التي حظيت بمشاركة 

لوضع استراتيجية إقليمية لدعم القدرات اإلحصائية بما يتماشى مع البرنامج.  ٢٠١٩ عام

ال تزال القدرات محدودة، ولكن هذا هدف متوسط األجل تمثل أهمية حشد الجهود والجهود 

 القطرية لتحقيقه.

b. وبالمثل، أدى تقليد التعتيم في اإلدارات العامة إلى صعوبات في اتباع نهج منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي كمراجعات نظيرة أو أدوات تقييمية. يستمر عمل البرنامج 

في هذا المجال. على سبيل المثال، يساعد مشروع االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية الخاص باالستثمار في تعزيز القدرات المؤسسية والتعلم من األقران 

 بين البلدان.

c. إلضافة إلى ذلك، ال تمتلك بعض اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سوى با

ذوي الخبرة الكافية في مجال السياسات واللغة ومهارات  عدد محدود من الخبراء المحليين

الصياغة، مما يجعل قدرة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات صعبة. ال يعتمد البرنامج على 

ً على الخبراء الدوليين من دول منظمة التعاون الخبرة المحلية فحسب،  بل يعتمد أيضا



60 │   
 

  
  

والتنمية االقتصادية واالقتصادات غير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتسهيل 

نقل المعرفة وضمان أقصى درجات الجودة فيما يتعلق ببناء القدرات وتقييم السياسات 

 والتوجيه.
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االستنتاجات: وضع األسس للمرحلة التالية من برنامج منظمة التعاون 
 والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

العقدين الماضيين أدخلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عدداً من اإلصالحات المؤسسية  خالل

واالقتصادية إلعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في االقتصاد وفي المجتمع بشكل عام. يسر منظمة التعاون 

ة التعاون والتنمية والتنمية االقتصادية المساهمة في عملية التغيير المهمة هذه من خالل برنامج منظم

االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية. كما هو مذكور في هذا التقرير، يسهل البرنامج 

الحوار الرفيع المستوى والصريح بين الجهات اإلقليمية الفاعلة الرئيسية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

( ٢٠١٩إلى مايو  ٢٠١٨مهمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير )أبريل ودولها األعضاء. تشمل بعض األمثلة ال

زيارة رئيس الحكومة التونسية لمقر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ولقاءات مختلفة على المستوى 

 .الوزاري

لى المعايير خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصل البرنامج أيضا تقديم تحليل متعمق للقضايا الرئيسية بناء ع

والخبرات الدولية. وشمل ذلك وضع اللمسات األخيرة على تقييم شامل لسياسات الشركات الصغيرة 

والمتوسطة في سبعة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واستمرار التحليل الشامل لإلصالحات 

التحليلية حول قضايا االستثمار والقضايا القانونية من أجل التمكين االقتصادي للمرأة وإصدار عدد من األوراق 

ً بالعديد من عمليات التبادل  ً وثيقا التجارية، على سبيل المثال ال الحصر. ارتبط هذا العمل التحليلي ارتباطا

الفني في المجاالت الرئيسية التي تناولها البرنامج، بما في ذلك اجتماعات الشبكات المواضيعية اإلقليمية 

 .اث الفنية على الصعيدين اإلقليمي والقطريوغيرها من األحد

تسهم األنشطة التي تمت خالل األشهر الماضية في الجهود الدائمة للبرنامج لتحقيق نتائج على الصورة األكبر، 

مثل اعتماد تدابير لتسهيل التجارة واالستثمار الدوليين وبالتالي مساعدة المنطقة على المشاركة بشكل أفضل 

عالمي؛ أو إدخال آليات لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة كوسيلة لتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة. في االقتصاد ال

وتشمل هذه النتائج الكبرى أيضاً االستمرار في الضغط من أجل زيادة الوعي واإلجراءات لتسهيل إدماج 

 .القيمة االقتصاديةالمرأة في االقتصاد أو لدعم رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق 

بالنظر إلى األشهر والسنوات القليلة المقبلة، سيستمر البرنامج في معالجة قضايا السياسة التي تعتبر مهمة من 

أجل القدرة التنافسية القتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتأثير الناتج عن ذلك على الدخول 

التركيز على مجاالت السياسة الرئيسية، ولكنه سينظر أيضاً في والوظائف والفرص. سيستمر البرنامج في 

الطبيعة المتطورة لالقتصاد والمجتمع بما في ذلك اآلثار المترتبة على التغيير التكنولوجي واألتمتة والرقمنة 

وغيرها من االتجاهات الضخمة. سيدعو البرنامج أيضاً جميع المشاركين والشركاء إلى المشاركة المستمرة 

والمتنامية في أنشطته، وإلى متابعة أوثق لتنفيذ وتأثير اإلصالحات واإلجراءات التي يساهم بها في منطقة 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تمويل برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا 
 :بالتعاون معللقدرة التنافسية 
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