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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 تتمثل مهمة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في
 رفع مستوى الرفاهة االقتصادية واالجتماعة للشعوب
 في أنحاء العالم. تقدم محفال تعمل فيه الحكومات

 سويا لتتبادل الخبرات بهدف حل المشاكل المشتركة.
 وتتعاون بالتنسيق والتشاور مع الحكومات من أجل

 تحديد القوى الجديدة الدافعة للتغيير االقتصادي
 واالجتماعي والبيئي.  يتمثل حجر الزاوية في نشاطات
 المنظمة في تعهد مشترك لصالح اقتصاد السوق الذي

 تسانده مؤسسات ديمقراطية وتركز على رفاهة جميع
المواطنين

 برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 يسعى برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال
  إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى

 العمل مع حكومات المنطقة بشأن اإلصالحات
 السياسية التي يمكن أن تشجع االستثمار الخاص
 – الداخلي واإلقليمي واألجنبي – كقوة دافعة للنمو

 االقتصادي وخلق فرص العمل في جميع أنحاء
 المنطقة. ويركز برنامج االستثمار على ثالث محاور
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دعم توفير فرص العمل من خالل سياسات سليمة
لالستثمار وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 تشجيع األعمال النظيفة مع التركيز على نزاهة
 الشركات وحوكمة المشروعات والسلوك المسؤول

لمجتمع األعمال

دعم اندماج المرأة االقتصادي

.

.

.

)2

)1

)3



 تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي
 لالستثمار في البنى التحتية

 في منطقة حوض البحر األبيض
المتوسط

رفع الوعي بأدوات تخفيف المخاطر

 تعتبر البنية التحتية عنصرا أساسيا في
 بيئة األعمال ومولّدا للوظائف، غير أن تزايد

 الطلب على البنية التحتية في منطقة جنوب
 حوض البحر المتوسط يواجه انخفاض

 االستثمار الخاص في المشروعات الضخمة
 بسبب األوضاع االقتصادية العالمية وغياب

اليقين السياسي في المنطقة

 إن برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة
 حوض البحر المتوسط يهدف إلى زيادة

 االستثمار الخاص في البنى التحتية
 في منطقة جنوب حوض البحر األبيض

 المتوسط عن طريق تقديم خدمات استشارية
 للحكومات المعنية بغرض خفض المخاطر

 القانونية لمشروعات محددة وإجراء حوارًا حول
 السياسات بين القطاعين العام والخاص
 بشأن التحسينات التي ينبغي إدخالها

 على اإلطار القانوني والتنظيمي العام وإعالم
 المستثمرين المحتملين باألدوات المتاحة

لتخفيف المخاطر
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 مفتاح تحقيق النمو االقتصادي
وتوفير فرص العمل

 يقلّص تعزيز البنية التحتية تكاليف اإلنتاج
يرفع اإلنتاجية كما يكون له تأثير إيجابي  و
 على المدى الطويل على مستويات المعيشة
 والفرص الوظيفية. كما له تأثير مباشر على
 الوظيفة على المدى القصير – وفقا لدراسة

 حديثة ، يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا أن تولّد مليوني وظيفة مباشرة

 و2.5 مالين وظيفة مباشرة وغير مباشرة وأخرى 
ترتبط بالبنى التحتية

 وعلى المدى األطول، فإن زيادة نمو إجمالي
% 1 ناتجة عن اإلنفاق الناتج المحلي بنسبة

 في البنية التحتية مكن أن تولّد 9 ماليين 
 وظيفة على مدى عشر سنوات عن طريق تغطية

االحتياجات السنوية المقّدرة لالستثمارات
في البنى األساسية 

 كما هو من المحتمل أن احتياجات االستثمار
 وإعادة التأهيل يمكن أن تزداد إلى حد كبير

 في قطاعي الكهرباء والنقل، وبوجه خاص
 الطرق – وهذا النوع من البنى األساسية لها

آثار بالغة القوة على خلق فرص العمل

البنية التحتية

البنك الدولي (2012(، توفير فرص عمل عن طريق االستثمار  
 في البنية التحتية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، دراسة إللينا 

 يانشوفتشينا وآخرين، ورقة عمل في بحث السياسات 6164
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المصدر: مدونة البنك الدولي حول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
)http://menablog.worldbank.org/infrastructure-jobs-tough-times)

متوسط التكلفة المقّدرة لوظيفة مباشرة واحدة
 في مصر في سنة 2009 

(مقّدرة بآالف الدوالرات األمريكية(

الطرق واجلسور

حمطات الكهرباء

أشغال عامة أخرى

الكهرباء

النقل واالتصاالت
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 يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن توّلد مليوني وظيفة مباشرة
عن طريق تلبية االحتياجات السنوية من االستثمار في البنى التحتية

المباني

المياه والصرف الصحي



على االستثمار في البنى التحتية
 في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط 

 يرتفع بتواصل

 ارتفع الطلب على البنى التحتية في منطقة حوض البحر
 األبيض المتوسط بسبب النمو السكاني واالنتشار السريع

للمدن والتوسع االقتصادي

 وقد تضخم الطلب عليها إثر الصحوة العربية في عدة دول
 بينما تواجه حكومات المنطقة مطالب الشعوب لمستوى

معيشة أفضل وتحسين مناخ األعمال

 وتقدر احتياجات البنية األساسية في منطقة الشرق األوسط
 وشمال إفريقيا حتى سنة 2020 بحوالي 106 مليارات دوالر
 سنويا، أي %6.9  من إجمالي الناتج المحلي السنوي في

   المنطقة

 الطلب

البنك الدولي (2012(، توفير فرص عمل عن طريق االستثمار في البنية التحتية  
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، دراسة إللينا يانشوفتشينا وآخرين، ورقة عمل 

  في بحث السياسات 6164 

في سياق من انخفاض االستثمار الخاص  

 وعلى خط مواز، ازدادت ندرة االستثمار الخاص في
 مشروعات البنية التحتية تحت وقع تضافر األزمة

 االقتصادية العالمية وتقليص مديونية البنوك التجارية وعدم
 االستقرار السياسي في بعض الدول من المنطقة،  مما

أسهم في إحجام البنوك التجارية عن تقديم عروض

 إن جذب المزيد من االستثمار الخاص يستدعي تهيئة
 األوضاع القانونية والتنظيمية التي يتطلبها المستثمرون
 – وكذلك االستفادة من أدوات الضمان التي توفر تغطية

للمخاطر  المتبقية

 ومن ضمن األوضاع القانونية السليمة وجود قانون تجاري
 فّعال وضمان حقوق الملكية الفكرية وااللتجاء إلى قواعد

 التحكيم وشفافية إجراءات منح التراخيص، وكذلك مكافحة
الفساد واالنضمام إلى اتفاقيات االستثمار الدولية
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 انهار االستثمار الخاص في مشروعات البنية األساسية الجديدة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا منذ األزمة االقتصادية العالمية
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وعات المدعومة لمصدر: قاعدة بيانات وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف بشأن المشر

االضطرابات االقتصادية والسياسية أدت إلى ارتفاع الطلب على الضمانات
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 المصدر: الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية لخدمة التنمية، وفقا لقاعدة بيانات الصندوق االستشاري لشؤون البنى التحتية العامة/الخاصة
.بشأن مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية
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عقود االمتياز معليات اخلصخصة املرشوع اجلديد املستحدث بالاكمل املرشوعات اجلديدة

ازداد إلى حد كبير عدد المشروعات الضخمة
   مشروعات البنية التحتية بوجه خاص( التي تساندها وكالة

ضمان االستثمار متعددة األطراف         منذ  الصحوة العربية
)
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دعم أمن االستثمارات في البنى التحتية
 في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط 

وجهان لمساندة االتحاد األوربي 

أوال. برنامج دعم أمن االستثمارات
    في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط 

: يهدف برنامج دعم أمن االستثمارات في  استشارات للحكومات
 منطقة حوض البحر األبيض المتوسط إلى زيادة االستثمار الخاص

 في البنى التحتية في دول جنوب حوض البحر األبيض المتوسط
 عن طريق تقديم خدمات استشارية للحكومات المعنية بشأن خفض

المخاطر القانونية التي ترتبط بمشروعات محددة للبنى األساسية

ومن ضمن الشروط القانونية السليمة ما يلي
وجود قانون وقواعد تجارية فّعالة 
ضمان حقوق الملكية الفكرية وااللتجاء إلى قواعد التحكيم 
شفافية إجراءات منح التراخيص 
مكافحة الفساد 
 االنضمام إلى اتفاقيات االستثمار الدولية 

 الحوار السياسي : سيجمع برنامج دعم أمن االستثمارات بين
 الحكومة وبين القطاع الخاص في حوار سياسي ليكفل ترجمة

التوصيات المحددة المتعلقة بالمشاريع المعنية إلى إصالحات شاملة

 اإلعالم عن أدوات تخفيف المخاطر : رغم أن بعض المخاطر التي
 ترتبط باالستثمار في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط معروفة

 جيدا، إال أن معرفة األدوات المتوفرة لخفض المخاطر ليست متاحة
 للجميع بالضرورة. يتولى برنامج دعم أمن االستثمارات في حوض
 البحر األبيض المتوسط إعداد قاعدة بيانات بشأن أدوات تخفيف

 المخاطر ستوفر معلومات مفّصلة عن مجموع الضمانات وأدوات أخرى
 لتحقيق أمن االستثمار. ستركز قاعدة البيانات على األدوات التي يمكن

 تطبيقها في مصر واألردن والمغرب وتونس،  وكذلك على منتجات
وكاالت ائتمان  الضمان التي تقترحها المؤسسات متعددة األطراف و
 الصادرات  وشركات التأمين الخاصة. سيسهم الوصول إلى قاعدة

 البيانات على االنترنت في التوعية باألدوات العديدة لتخفيف المخاطر
 والمتاحة بالفعل وفي تسهيل االستثمار. ومن المقرر أن تكون قاعدة
 البيانات جاهزة في السنة الجارية 2013. ومن جانب آخر، سيساهم

 إصدار رسالة إخبارية كل ثالثة أشهر بشأن أدوات خفض المخاطر في
إعالم المستثمرين بصفة دورية بآخر التطورات في هذا الشأن

الدعم
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التقدم بعطاءات
(طرح مناقصات) 

تقدمي الدمع إىل احلكومة املضيفة
لرفع قدرهتا عىل إجناز املراحل األوىل 

من املرشوع وإجناحها 

اختيار مرشوعات البىن
التحتية اليت تواجه عقبات قانونية وتنظميية 

وأخرى مرتبطة بالضامنات 

تقدمي االستشارات بشأن اإلطار األمثل
للجوانب القانونية والتنظميية 

واملرتبطة بالضامنات لملرشوع 
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رشوعات الدمع 
اختيار امل

بل اجلدوى
ا ق
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ى 

دو
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ا
التأهيل املسبق

دورة حياة املرشوع

تدّخل برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط
في دورة حياة المشروع 

  مجموعة عمل برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط
التي تهدف أعمالها إلى إيجاد سبل  يقدم البرنامج المساعدة إلى مجموعة العمل التابعة له و

ضمان أدوات تخفيف المخاطر  تعزيز األمن القانوني لالستثمارات الخاصة في البنى التحتية و
كذلك تقاسم  المتاحة في المنطقة. وتتعلق األعمال المزمعة بترويج أدوات تخفيف المخاطر و
 التكاليف، مما يشكل دورا تسهيليا في سوق الضمانات، والتمويل المشترك ألدوات التمويل

اإلسالمي (مثل الصكوك، الخ( وتوزيع مخاطرها

ثانيا. مجموع أدوات تقاسم التكاليف والمخاطر لبرنامج دعم أمن االستثمارات
في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط، التابع لصندوق تسهيل االستثمار 

في دول الجوار 

 بالتوازي مع برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة حوض البحر المتوسط، قام االتحاد األوربي
 بإطالق مجموع أدوات تقاسم التكاليف والمخاطر في إطار صندوق تسهيل االستثمار في دول

الجوار

 ستوفر هذه األدوات تدابير مستهدفة مثل مساندة آليات تقاسم المخاطر (إتاحة أموال لمساندة
مستثمري القطاع الخاص بحيث ينخفض تعرضهم للمخاطر( وبرامج للضمانات

 جزء من الدعم من حوالي 200 مليون يورو المخصصة من جانب االتحاد األوروبي حتى عام
 2014 سيدعم مجموع األدوات، الذي يمكن جمع ما يصل إلى 2 مليار يورو من المؤسسات العامة
األوروبية ومن مستثمري القطاع الخاص من أجل مساندة مشاريع البنى التحتية في دول الجوار
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 خطوات تقوية اإلطار
القانوني لالستثمارات

اختيار المشروعات
عات في المشرو  يجب أن تستو

: مشاركة  المؤهلة للدعم عدة معايير
التأثير التنموي  القطاع الخاص، و

المياه، الكهرباء، الطرق  الكبير (
 السريعة، الموانئ، الخ(، وأن تكون في

 مرحلة متقدمة نسبيا من التحضير
قبل التقدم  (ما بعد دراسة الجدوى و

 بعطاءات( ، كما يجب أن تواجه عقبات
تنظيمية أوعقبات مرتبطة  قانونية و

بالضمانات

مهام تقييم ومساندة
 يقوم فريق برنامج دعم أمن

 االستثمارات في منطقة حوض
 البحر األبيض المتوسط بمهام تقييم

مساندة داخل الدولة المضيفة.  و
 وتحدد هذه المهام، التي تتم بالتعاون
 مع السلطات العامة المعنية، التدابير

 القصيرة والطويلة األجل الالزمة
 لدعم البيئة القانونية والتنظيمية

 لمشروعات البنية التحتية التي تجري
 دراستها، والتنسيق بين مختلف
 المستويات المؤسسية الضالعة،
تحديد أوجه القصور في مناخ  و

 االستثمارات وتحديد أولويات تطبيق
الحلول المالئمة

 الحوار حول السياسيات
 تنشئ هذه المهام أيضا حوارا تتعدد

 فيه األطراف من أصحاب المصلحة
 بين القطاعين العام والخاص،

 ويستلهم الممارسات السليمة لمنظمة
 التعاون والتنمية االقتصادية وأدواتها
 كي ينعكس العمل الذي ينجز بآثار
إيجابية على اقتصاد الدولة الشريكة

 مقاربة برنامج دعم أمن االستثمارات في
منطقة حوض البحر األبيض المتوسط

التقييم
 تقييم مستوى حماية االستثمار الذي تتيحه أطر
 العمل القانونية والتنظيمية والقطاعية المحلية

 من خالل مهام تقييم تنصّب على مشروع محدد
الدراسات المرتبطة بهذا المشروع و

التوصيات
تقديم توصيات  تحديد الثغرات في حماية االستثمار و

بشأن السياسات لسّدها

االبتكار
 دعم عملية تبادل لآلراء للتوصل إلى أفكار مبتكرة

 بشأن أدوات تخفيف من المخاطر من خالل مجموعة
 عمل برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة حوض

البحر األبيض المتوسط

اإلعالم
 توفير معلومات ذات صلة تتعلق بمنتجات تخفيف
 المخاطر للمستثمرين المحتملين (من خالل قاعدة

 بيانات على االنترنت ألدوات تخفيف المخاطر، ورسالة
 إخبارية تغطي األدوات الجديدة، وتغييرات في أطر

العمل القانونية، ودراسات حاالت
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أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات الصلة
(Policy Framework For investment – PFi) إطار سياسات االستثمار

 إطار سياسات االستثمار أداة تقدم قائمة المسائل المهمة التي ينبغي أن تبحثها أية حكومة حريصة على تهيئة
 بيئة مواتية لالستثمارات وتحسين الفوائد التنموية لالستثمار التي تعود على المجتمع وعلى األخص الفئات
 المحرومة. ويهدف اإلطار في هذا الشأن إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاقية مونتيري الجماعية التابعة لألمم

 المتحدة، وقد أبرزت هذه االتفاقية الدور الحيوي لالستثمار الخاص  – بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  .وحتى المشروعات متعددة الجنسية – في االستراتيجيات التنموية الفعالة

مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية
التنمية االقتصادية إلى مساعدة الحكومات على العمل مع شركاء من  تهدف هذه المبادئ لمنظمة التعاون و

عات البنية التحتية في مجاالت ذات أهمية اقتصادية حيوية، مثل النقل والمياه  القطاع الخاص لتمويل مشرو
 وتوليد الكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية، والوصول بها إلى مرحلة تحقيق النتائج المرجوة. وتشكل هذه
 المبادئ بالنسبة للحكومات أداة للتقييم الذاتي وتساعدها على وضع خطط عمل وتسجيل التقدم الذي أحرز

تكفل لشركاء القطاع الخاص عائد  لتكفل للمواطنين الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بتكلفة معقولة و
استثمار عادال

 مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحوكمة العامة للشراكة بين القطاعين العام
الخاص  و

 توفر هذه المبادئ لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إرشادا ملموسا لصانعي السياسات بشأن كيفية التيقن
 من أن عالقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل قيمة مقابل المال بالنسبة للقطاع العام. وبعبارات

 أوضح، ستساعد هذه المبادئ على التيقن من أن المشروعات الجديدة تضيف قيمة وتمنع المشروعات السيئة
 من المضي قدما. كما تتيح اإلرشاد بشأن الحاالت التي يمكن فيها تطبيق الشراكة بين القطاعين العام

 والخاص – وعلى سبيل المثال، ال تتناسب هذه الشراكة مع المشروعات التي تنطوي على تقنيات سريعة التغير
 مثل تكنولوجيا المعلومات، ولكن يمكن تطبيقها بالنسبة للتكنولوجيا النوعية مثل الطرق. وتركز هذه المبادئ

 على كيفية تكييف العملية مع مختلف جوانب العمل العام: التصميم المؤسسي والقواعد التنظيمية والمنافسة
شفافية الميزانية والسياسة المالية والنزاهة على جميع مستويات الحكومة و

 تسوية على اعتمادات التصدير
 هذه التسوية عبارة عن اتفاق "ودي" وغير رسمي بين المشاركين الذين يمثلون معظم الحكومات أعضاء  منظمة

شروط اعتمادات التصدير سخاء، التي يمكن التنمية االقتصادية. يستعرض هذا الترتيب أكثر بنود و  التعاون و
 أن يدعمها المشاركون فيه. والهدف الرئيسي للترتيب هو توفير إطار مؤسسي الستخدام اعتمادات التصدير
في الممارسة الفعلية، يعني ذلك تطبيق نفس القواعد والنظم على الجميع (بحيث تكون  المدعومة رسميا. و

 المنافسة قائمة على سعر وجودة السلع التي يتم تصديرها وليس على الشروط المالية الممنوحة(، والعمل على
 رفع الدعم والقضاء على التشوهات التجارية المرتبطة باعتمادات التصدير المدعومة رسميا

 تتولى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تنفيذ برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة حوض البحر األبيض
شمال إفريقيا لمنظمة  المتوسط في إطار مبادرة اإلدارة الرشيدة واإلستثمار لخدمة التنمية في الشرق األوسط و

شمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية  التعاون والتنمية االقتصادية (برنامج االستثمار في الشرق األوسط و
االقتصادية( بدعم مالي من االتحاد األوربي

 هذه الوثيقة وأية خريطة متضمنة فيها ال تخل بوضع أي إقليم أو السيادة عليه، أو على ترسيم الحدود الدولية والتخوم، أو بإسم أي إقليم أو مدينة
أو منطقة
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معلومات االتصال
السيد ألكسندر بومر

 رئيس برنامج االستثمار في الشرق األوسط
 وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية

االقتصادية
Alexander.Boehmer@oecd.org

  

السيد كارل دوسون

منسق برنامج دعم أمن االستثمارات
في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط 

 برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

Carl.Dawson@oecd.org  

www.oecd.org/mena/investment/ismed.htm.

بتمويل من المفوضية األوروبية

 يتولى التنفيذ برنامج االستثمار في الشرق األوسط
شمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية و
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