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  مقدمة

ق األوسط وشمال إفريقيا يدعم ي منطقة الشر
كات ف  ي بحوكمة الشر

 فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المعن 
ي  القرار  صناع

كات باستخدام حوكمة وتحسي    السياساتية اإلصالحات الرامية إىل تصميم جهودهم ف  مبادئ اإلدارة  الشر

ي وضعتها مجموعة
كات والن  ين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية السليمة للشر المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون و  العشر

كات المملوكة للدولة ي  ذلك . يساهموالتنمية االقتصادية بشأن حوكمة الشر
 وتنافسية ومستدامة شاملة اقتصادات تطوير  ف 

ي 
ق منطقة أنحاء جميع ف  نامج العام الهدف وهو  إفريقيا، وشمال األوسط الشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  لبر

ق األوسط وشمال إفريقيا.  ي منطقة الشر
ي  أطلقوقد للتنافسية ف 

فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المعن 

ق األوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة الشر
كات ف  ي وذلك  سنواتثالث  يدومعمل برنامج بحوكمة الشر

ي المغرب ف 
ي  الرباط ف 

ف 
 . 2017عام 

ل الهدف من 
ّ
ي  2019عام  اجتماعتمث

اتيجيات وتحديد  اآلن الذي أجري حن   للعمل الرئيسية االستنتاجات تلخيصف   االسب 
ي  اإلصالحات لتنفيذ  الالزمة

ي  األربعة الرئيسية السياساتية المجاالت  ف 
 رأس إىل الوصول: وهي  العمل، فريق عليها  يركز  الن 

ي  التوازن واإلفصاح؛ الشفافية ؛المال
ي  الجنسان 

كات؛ قيادة ف  كات وحوكمة الشر ي  للدولة المملوكة الشر
 منطقة اقتصادات ف 

ق  . إفريقيا  وشمال األوسط الشر
  90 من أكب   جذب االجتماع

 
  20 من مشاركا

 
كات) حوكمة معهد  مثل إقليمية منظمات إىل باإلضافة بلدا  ،(معهد حوكمة الشر

الجهات التنظيمية و  عن األوراق الماليةن و ممثل. كما شارك العربية المالية األوراق هيئات البورصات العربية، واتحاد  واتحاد 
؛ والبورصات؛لمصارف ل كات؛ والمعاهد  والتأمي   اء أكاديميون والشر هم والجمعيات، وخبر اء من وغب   الخاص القطاع خبر

ي المناقشات.  بنشاط
 ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا أس ب  تو  ي منطقة الشر
كات ف  ي بحوكمة الشر

فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المعن 
، معاىلي ، الممثلة من قبل اإلمارات العربية المتحدة ي   والسلع، المالية األوراق لهيئة التنفيذي الرئيس السيد عبيد الزعانر

ً
إضافة

تغال إىل  يدو دياس، رئيسةالبر تغالية المالية األوراق هيئة الممثلة من قبل السيد غابرييال فيغب   منظمة لجنة رئيس ونائبة البر
كاتوالتنمية االقتصادية المعنية  التعاون   . بحوكمة الشر

 
حيبال حفل تضمن ي أقيم  الذي ب 

كلمة ألقتها   2019 نيسان/أبريل 16ف 
ة  والتنمية التعاون منظمة لدى للسويد  الدائمة الممثلة براندت، آنا  السفب 

ة  برنامج خاللنجز الم   التقدم االقتصادية تناولت ، 2019-2017العمل للفب 
 
ً
زة السيد رولف  ألق   كما   . المحرز  التقدم لتعزيز  الجهود  هذه مواصلة أهميةمبر

 والتنمية التعاون منظمة لجنة مكتب وعضو  السويدية العدل وزارة سكوغ من
كات وأعرب عن ق  االقتصادية المعنية بحوكمة الشر نامج منطقة الشر ام ببر االلب  

 . األوسط وشمال إفريقيا 
ي  السيد  افتتحو 

ي  العام األمي    نائب كونو،  ماساميتشر
 والتنمية التعاون منظمة ف 

 أهميةاجتماع فريق العملاالقتصادية 
 
زا ق منطقة معاالقتصادية  والتنمية التعاون منظمة تعاون ، مبر  وشمال األوسط الشر

يدو  غابرييال  ألقت السيدة كما .  إفريقيا  ي  ومعاىلي السيد عبيد  دياس فيغب  كة الفرص ا عىلمكلمتان أكدا فيه  الزعانر  المشب 
كات، حوكمة لتحسي    زين  الشر كات حوكمة"الجديد بعنوان  فريق العمل تقرير  نتائجمبر ي  الشر

ق منطقة ف   وشمال األوسط الشر
 . "والنمو التنافسية للقدرة إطار  بناء: إفريقيا 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0d/OECD_logo_new.svg
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1557343165&id=id&accname=guest&checksum=EAFD7933D0C173CDD5589BCC949CDEE6
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1557343165&id=id&accname=guest&checksum=EAFD7933D0C173CDD5589BCC949CDEE6
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264274273-ar.pdf?expires=1557343165&id=id&accname=guest&checksum=EAFD7933D0C173CDD5589BCC949CDEE6
http://www.oecd.org/publications/f8f22be1-ar.htm
http://www.oecd.org/publications/f8f22be1-ar.htm
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 الرئيسة الرسائل

كات السليمة الحوكمة تطبيق: 1 الجلسة ي  للشر
ق منطقة ف  د : إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ّ
 والنمو لالستثمار  عامل مول

كات حوكمةما يتعلق بفي التطوراتآخر  عن عامة لمحة االفتتاحية الجلسةعرضت  ي  الشر
ق منطقة اقتصادات ف   األوسط الشر

ي  المحرز  التقدم مثل أفريقيا، وشمال
ي  والتحديات السياسات إطار  تعزيز  ف 

ي  التنفيذ  ف 
، تتطلب الن 

 
 ثقافيا

 
ا  الطريق ما مهد  تغيب 

كات حوكمة لتحسي    المستقبلية اإلجراءات المناسب لمناقشة ووفر السياق لالجتماع  . الشر
ق منطقة اقتصادات أن عىل االتفاق تم ،2017 عام منذ  المحرز  التقدم عىل بناءً و   إىل اآلن بحاجة إفريقيا  وشمال األوسط الشر

كات حوكمة أطر  تعزيز   بذلك للقيام طريقة أفضل أن المتحدثونأشار و . والمساءلة والشفافية الثقة من بيئة تشجيع خالل من الشر
ي هي 
كات بي   متي    حوار  خلقف   اإلشارة  تمكما .  التنظيمية والجهات للدولة المملوكة والمؤسساتالخاصة  الشر

 
 ممارسات إىل أيضا

كات حوكمة ي  الشر
 لدورها المهم  السيادية والصناديق للدولة المملوكة المؤسسات ف 

 
ي نظرا

كات حوكمة ف   وتنمية المستقبلية الشر
ي  المال رأس أسواق

 . ذلك تحقيق عىل انيةوالجنس بالخلفية يتعلق فيما اء المدر  تنوع تحسي   وسيساعد . ةمنطقال ف 
كات مستوى عىل ديناميكيةبلورة ثقافة  إىل الحاجة عىل المتحدثون شدد وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية،  تحفب   بهدف  الشر

كات بأكملها  عبر  اإلصالح ي  المشاركي    جميعثقيف وت المعرفة تبادل ذلك ويشمل. منظومة حوكمة الشر
كات حوكمةمنظومة  ف   . الشر

 المال رأس إىل الوصول لتحسي    السياسات تنفيذ  قيادة: 2 الجلسة

ي  المال رأس أسواق تشهد  
ات العالم أنحاء جميع ف   تنامي  مع عميقة، تغب 

اتيجيات المؤسسية الملكية أشكال  وأدوات الجديدة االستثمار  واسب 
ي  األوراق المالية، أعمال نماذج تحول إىل باإلضافة االستثمار،

 المتوقع من والن 
  تلعب أن

 
ايد  دورا ي  األهمية مب  

كات تزويد  ف   المال رأس إىل الوصول بإمكانية الشر
 . األجل طويل
 وقد 

ّ
 المالية األوراق هيئات التحاد  العام األمي    طريف، جليل السيد  مقد
  العربية

 
  عرضا

 
  تقديميا

ّ
 رأس إىل الوصول تحسي    لزيادة المتاحة الفرص حوض

ي  المال رأس سوق وتنمية المال
ق منطقة ف  وتم . إفريقيا  وشمال األوسط الشر

اتيجياتاو  الطريق خرائط تسليط الضوء عىل اف  التنفيذ  سب  مع اإلشادة  جيدة، ةممارس باعتبارها  مركزية سلطةتحت إشر

 ب
 
ي  المال سوق طريق وخريطة 2030 السعوديةرؤية أيضا

بلورة قطاعات سوقية  فوائد  المتحدثون أبرز  كما .  كأمثلة  األردن 
كات الشيعة النمو  ي ك  للشر

 ف 
 
ي  السعودية العربية والمملكة المتحدة العربية واإلمارات مص ما يجري حاليا

 نتائج شهدتوالن 
ي تمثلت 
كات الشيعة النمو  جذب ف  كات حوكمة معايب   وتحسي    المال رأس سوق إىل الشر كات الشر ي  المدرجة غب   للشر

 ف 
  . البورصة

ي  المستثمرين قاعدة المتحدثون الحاجة إىل تعزيز أبرز  ،وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية
ق منطقة ف   وشمال األوسط الشر

. قبل المستثمرين المؤسسيي    من االستثمار  وتشجيع الثقة لبناء واإلبالغ الماىلي  المستثمرين حماية تحسي    خالل من إفريقيا 

 ين. المستثمر قاعدة  زيادةل كوسيلة  شفافية أكب  بشكل  العالقة ذات ألطرافمع ا المعامالت إدارةاإلشارة إىل  تم كما 

 واإلفصاح الشفافية لزيادة إجراءات اتخاذ : 3 الجلسة

ي  واإلفصاح الشفافية تعد  
كات ف    المدرجة الشر

 
  مكونا

 
ي  طار ل ل رئيسا

 السياسان 
ي  الخاص القطاع تنمية لتعزيز  الالزم

ق منطقة ف   . إفريقيا  وشمال األوسط الشر
  المصية البورصة رئيس صالح، فريد  محمد  السيد  قدمقد و 

 
  عرضا

 
 تقديميا

اتيجياتفيه  حدد  ي  االسب 
فيما يتعلق  المتبقيةفجوات ال سد  عىل ستساعد  الن 

ي  واإلفصاح الشفافيةب
ق منطقة ف   تستخدمو  . إفريقيا  وشمال األوسط الشر

 عدممن  تقليلالو لديها  اإلفصاح جودة لتعزيز  موحدة إفصاح نماذج مص 
ي  تساقاال 

 عن توضيح  المعلومات،ف 
ً
كات المستثمرين مسؤولياتفضال . والشر

كاتتقارير حوكمة ال تضمنتو   اإللزامية  شر
 
 واالجتماعية البيئية السياسات أيضا

ين إىل  اإلبالغ الواضح أهمية المتحدثون ناقشكما .  الماىلي  غب   اإلفصاح متطلبات من ومجموعة والمتعلقة بالحوكمة مشب 
تيحت  ما عند اإلفصاحعمليات ارتفاع 

ُ
نت عبر فصاح اإل أنظمةأ  . اإلنب 
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ي  الخاصة العمل ورشه يمكن لأن إىل المتحدثون أشار  ،وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية
 المستثمرينمع  عالقاتال بموظق 

كات ضمن ي المساعدة  المدرجة الشر
ي بلدان واإلفصاح الشفافية سياسات تطبيق تحسي    زيادة ف 

ق منطقة ف   األوسط الشر
 . إفريقيا  وشمال

 
ي  التوازن: األهداف تحقيق: 4 الجلسة

ي  الجنسان 
كات قيادة ف   الشر

ي  الجنسانية الفجوة سد  يزال ال 
ي  القرار  صنع أدوار  ف 

كات ف    مثلي الشر
 
 عىل تحديا

ق منطقة القتصادات زخم قوي هناكإال أن  ،المستوى العالمي   األوسط الشر
ي  أفريقيا  وشمال

  المبادرات لتبن 
 
 ت

 
ي  تواجدها عزز وت المرأة نمك

كات ميدان ف   . الشر
، التجاري البنك مديرة الضامن، إيمان السيدة قدمتوقد  ي

  األردن 
 
  عرضا

 
 موجزا

ق منطقة مبادراتحول   التوازن زيادةالمتصلة ب أفريقيا  وشمال األوسط الشر
ي 
ي  الجنسان 

كات قيادة ف   ال  واألهداف نظام الحصص أن إىل النتائج تشب  . و الشر
ي إطار  عند  إال  فعالة تكون

ي عملية  شفافيةالو  مواتيةال ثقافيةال بيئةال ف 
ف 

 ، ي ذلك تكوين مجموعة من المواهب النسائية. التعيي  
 أكد كما   بما ف 

ي كانت فّعالة   والجمعيات التحالفات أن المتحدثون
ي  مناصب إىل للوصول المؤهالت النساء دعم ف 

 ومجلس العليا  اإلدارةف 
ي  فعالة الجيدة بالممارسات لالحتفال والمبادرات الجنسانية المراجعة كانت  كما .  اإلدارة

ي  التغيب   إحداث ف 
 منطقة اقتصادات ف 

ق  . أفريقيا  وشمال األوسط الشر
ق منطقة بلدان جميع المتحدثون دعا  ،وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية   العمل إىل أفريقيا  وشمال األوسط الشر

 
عىل  سويا

ي  التوازن لتعزيز والنصائح السياساتية المستهدفة  األدوات العملية تبادل
ي  الجنسان 

كات قيادة ف  شجع المشاركون  كما .  الشر
ي ولعب دور القيادة  اإلصالحات إتمام عىل الرجال

 . التوعية حمالت ف 
 

كات حوكمة لتعزيز  التغيب   تنفيذ : 5 الجلسة  للدولة المملوكة الشر

كات  األساسية من سمات المشهد  للدولة إحدى السمات المملوكة تمثل الشر
ي  االقتصادي
ق منطقة ف  عمل  من التأكد  يعد و . وشمال إفريقيا  األوسط الشر

كات  أمر  وفعالية وتكافؤ  بشفافية للدولة المملوكة الشر
 
 لفعالية األهمية بالغ ا

 . السليمة المالية واإلدارة االقتصادية والتنمية السوق
ات وفرنسا  ومص  تونسمشاركة  الجلسة تضمنتوقد  ي  الوطنية ها لخبر

 مجال ف 
 شارك أوسع جغرافية نظر  وجهات مع ،للدولة المملوكة المؤسسات إصالح
 نقاط بعض المتحدثون ناقشو . النظراء  مراجعةاألفريقية ل آلليةا ممثل فيها 

كات حوكمةالمتعلقة بو  المؤسسية الضعف ي  الشر
 أداء قصور  إىل تؤدي الن 

كات ي  للدولة المملوكة الشر
ق ف  . متكرر  بشكل إفريقيا  وشمال األوسط الشر

كات من المرتفعة" االجتماعية" والتوقعات المتضاربة، أو  الواضحة غب   هدافتضمنت األو  فيما يتعلق ) للدولة المملوكة الشر
)
ً
 عن  بالعمالة المحلية مثال

ً
ي  فراغوجود  إىل يؤدي ما ، لشفافيةالبالغة لمحدودية الفضال

 اإلشارة إىل أن تم كما .  المساءلةف 
ي تعوق

يعات وجود هي  للدولة المملوكة المؤسسات أداء أبرز التحديات الن   تدخل أو /  و  مفرطة ضوابطو  متداخلة، تشر
ي من قبل الدولة  سياسي 

ي  القرارات اتخاذ  ف 
 . المؤسساتتلك  ف 

م ، وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية
ّ
 المتعلقة بالمؤسساتاإلصالحات  تطبيق كيفيةيال  ح نظرهم وجهات المتحدثونقد

من  المصلحة أصحاب مع وافية مشاورات إجراء( 1)عىل أهمية الخاص ، مع التأكيد بشكل أكب  فعالية للدولة المملوكة

ي مسؤولالو  وزاراتال
كاتي   ف  لمانالو  ي   موظفالو  الشر  مع ،للصالحات الصحيح التسلسل ضمان( 2) عالم؛اإل  ووسائل بر
ي  اإلصالحات تنفيذ االتفاق العام عىل أن 

ي  للدولة المملوكة المؤسسات ف 
  جيد  بشكل تعمل الن 

 
 ؛قد يشكل بداية جيدة نسبيا

 . كل وزارة عىل حدة  داخل فقط وليس بأكملها  العامة اإلدارة مستوى عىل اإلصالحات تنفيذ ( 3)و
ة  ي  غياب أي المشاركون الحظ ،المفتوحة المناقشةخالل فب 

ر الستمرار ملكية الدولة ف   المملوكة المؤسسات من العديد مبر
كات  حوكمة إصالحات يجعل مما  ،للدولة  من الخصخصةالشر

ً
الس إدارة مج فعالية عدم عىل التأكيد  تم كما .  أقل أولوية

ي  ةيرئيس ضعف نقطةك  تم اعتبارها حيث  للدولة المملوكة المؤسسات
كات حوكمةف   يشغل عندما وتتفاقم هذه القضية  ،الشر

ي  مناصبالحكوميون  الموظفون
 عىل الضوء تسليط تمكما .  للدولة المملوكة المؤسسات منهائل  عدد  إدارة سمجال ف 

ي  للدولة المملوكة المؤسسات أداء لتحسي    ةيرئيس كأولوية  واستقالليته اإلدارة مجلس تقوية
 . المنطقة ف 
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   االقتصادية والتنمية التعاون منظمة عمل فريق اجتماع

كات بحوكمة المعن     الشر
 
ق منطقة ف  إفريقيا وشمال األوسط الشر

 2019 نيسان/أبريل –
 

 

كات ثقافة مقابل األنظمة: المبادئ تنفيذ  - النقاش: 6 الجلسة  الشر

ين مجموعة/  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئتنص   الخاصة العشر
كات  بحوكمة ي  أنه عىلالشر

 يحقق بما  التصف اإلدارة مجلس أعضاءعىل  ينبغ 
كة مصلحة  ذكرت كما .  ومساهميها  الشر

 
توقع أيضا  اإلدارة مجالس تأخذ  أنأنه ي 

ي 
ي  بما  المصلحة أصحاب مصالح االعتبار  ف 

 والدائني    الموظفي    مصالح ذلك ف 
هم والموردين والعمالء ي . اإلنصافوتحقيق  ،المصلحة أصحاب من وغب 

 هذا  ف 
كات ثقافة مقابل األنظمة دور  النقاش استكشف ،الصدد   مبادئ لتنفيذ  كقوة  الشر
ين مجموعة/  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة  بحوكمة الخاصة العشر

كات ي  الشر
ق منطقة ف   . إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ف الدكتور  أكد وقد  كات لذا ال تقتص  ،حوكمة لمعهد  التنفيذي الرئيس ،الدين جمال أشر وظيفة  عىل استمرار فضائح الشر
ايد  مجلس اإلدارة عىل الرقابة فحسب.   لب  

 
 جمال الدكتور  ، أشار اإلدارة مجلس تعقيد المسائل الواقعة تحت مسؤولية ونظرا

ي  ومهاراته أهمية تكوين المجلس إىل الدين
ي . المسائل تلك إدارة ف 

 ،االمتثال تقتص عىلال وكمة الح" أن إىل أشار  ،الختام وف 
 ". والثقافة بالناس تعلقبل ت
 هأنب ،(Cartica Managementا مانجمانت" )ك"كارتي المدير اإلداري لدى ،لوبرانو  مايك السيد  أدىل ،أخرى ناحية من
ي  سهلةال تنظيميةال صالحاتعلينا تحقيق اإل "

كات حوكمة ثقافة ف   السياسات صناع عاتق عىل تقعو ". عندما أمكن الشر
كات تمكي    شأنه من إطار  إنشاء مسؤولية  . الثقافة تغيب   من الشر

  هناك هأنإىل خالصة مفادها المشاركون وقد توصل 
ً
 جزء يعد  توازنال إيجاد  وأن ،للنهجي    مجاال

 
 جذب من يتجزأ  ال  ا

كات   . المال رأس ألسواق العام األداء تعزيز  إىل باإلضافة األسهم أسواق إىل والمستثمرين الشر
 

 التالية والخطوات الختامية المالحظات

 )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( جوردانت فيانا  السيدةألقت كل من 
يدو  غابرييال  والسيدة ي  عبيد  معاىلي السيد و  دياس فيغب   مالحظات ختامية الزعانر

حت لالجتماع المضافة القيمة عىل الضوءت كلها سلط  عدد واقب 
 
 المجاالت  من ا

 عليها  للعمل المواضيعية
ً
 . مستقبال

 منظمة بي    المستقبىلي  للتعاون المتاحة الخيارات وتشاور المشاركون بشأن
ق منطقةواقتصادات  ةاالقتصاديوالتنمية  التعاون . إفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي  الحالة ودراساتالمعّمقة  القطرية المراجعاتكما تم إبراز أهمية 
 مجال ف 

كات حوكمة  ذات األطرافمع  معامالتال مكافحة وآلية للدولة المملوكة الشر
اف  مثل مواضيع عىل الضوء تسليط تم كما .  المشاركي    اهتماملفتت  مواضيع، وهي الصلة ي اإلشر

توظيف التكنولوجيا ف 
ك  اإلدارة مجلس عي    وتنو   . كمجاالت حظيت باهتمام مشب 

ي  االقتصادية والتنمية التعاون منظمة عمل فريقأن  أكد االجتماع بشكل واضح
ق بمنطقة المعن   إفريقيا  وشمال األوسط الشر

كات حوكمة لتعزيز  هو منتدى فريد من نوعه لصناع السياسات ي  التنافسية القدرة وتعزيز  الشر
ق منطقةف   وشمال األوسط الشر

ي برنامج عىل غرار التيارات األخرى. إفريقيا 
ق االقتصادية والتنمية التعاون منظمة ف   ،للتنافسية إفريقيا  وشمال األوسط للشر

ي  سيستمر 
ات تبادل تسهيل فريق العمل ف  ا  والتحليل األدلة عىل بناءً  الخبر

ً
 للبلدان مهمة فرصة فهو يوفر . الدولية للمعايب   وفق

  للعمل
 
 . ملموسة إجراءات واتخاذ  الجيدة الممارسات وتبادل معا
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