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زخم متجدد للسياسات اإلقليمية لالستثمار في الشرق  نحو
 األوسط وشمال أفريقيا

 
 جدول األعمال

 
  المتخصصة بسياسات االستثمار وتشجيعها 1مجموعة العمل  اجتماع

 
 المملكة األردنية الهاشمية واليابان: برئاسة

 
 
 

  منظم من ِقَبل
 ال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةبرنامج االستثمار في الشرق األوسط وشم

 
 
  

  مرآز مؤتمرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في باريس
  CC1غرفة 
 

آانون األول /ديسمبر 16- 15  
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ر التباطؤ العالمي، ألجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحت تأثيمع انخفاض تدفق االستثمارات ا

مستوى  حاجة إلى إعطاء زخم جديد لسياسات االستثمار حتى يعودب الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة فإن حكومات
 .ة جديدة للنمو وفرص التوظيفما قبل األزمة ومن أجل إعطاء دفع معدالتاالستثمار األجنبي المباشر إلى  تدفق

وستتناول مجموعة العمل خالل هذا االجتماع آيفية إعطاء زخم جديد لسياسات االستثمار اإلقليمية في الشرق األوسط 
ي واإلقليمي، سيتناقش الية لالستثمار على المستوي الوطنوبعد عرض تقييم مبدأي للسياسات الح. وشمال أفريقيا

آما . تعزيز تشجيع االستثمار من خالل أدوات إقليمية ان حماية أفضل للمستثمر وحول سبلالمشارآون حول آيفية ضم
    .“االستثمار األخضر”سيتطرق االجتماع إلى قطاع واعد في المنطقة، أال وهو 

  
  خلفية

 
 2005عام تم إطالق برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في 

ويهدف البرنامج إلى تحسين مناخ االستثمار وبيئة . الشرق األوسط وشمال أفريقيا من اقتصادات منطقة 18بطلب من 
االقتصادي اإلقليمي من خالل الحوار  تعزيز التكامل، باإلضافة إلى ممارسة األعمال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ختص آل منها بمحور مختلف مجموعات عمل تيدير البرنامج خمس و. حول السياسات ومن خالل بناء القدرات
باإلضافة إلى العديد ) سياسات االستثمار، الشرآات المتوسطة والصغيرة، نظم الضرائب، التنافسية وحوآمة الشرآات(

ة تحت رئاس )ومنتدى السلوك المسؤول للشرآاتمنتدى سيدات األعمال، مجلس األعمال (من الشبكات والمنتديات 
   .مزدوجة من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

اقتصادات بمساعدة ، التي تترأسها اليابان واألردن، المتخصصة بسياسات االستثمار وتشجيعها 1مجموعة العمل وتقوم 
افية وفي تصميم استراتيجيات وأنشطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في وضع سياسات استثمار منفتحة تتمتع بالشف

فعالة للترويج لالستثمار، وذلك من خالل الحوار متعدد األطراف، وتشارك الخبرات وبناء القدرات في المنطقة، بدعم 
حتى اآلن ستة اجتماعات   1وقد نظمت في إطار مجموعة العمل . من دول منظمة التعاون والتنمية وشرآاء آخرين

  .  صلة حول اتفاقيات االستثماروثالث لقاءات ذات 

وتقوم مجموعة العمل بشكل دوري بمراجعة اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وحديثا، تم تحليل أثر األزمة العالمية على االستثمار األجنبي . وبتقييم سياسات االستثمار واستراتيجيات ترويجه

آما تقوم مجموعة العمل آذلك بوضع توصيات سياسية حول موضوعات عدة آالمناطق الحرة، . المباشر والسياسات
آما تهتم مجموعة العمل، منذ . والروابط التجارية اآات بين القطاعين العام والخاصرواتفاقيات االستثمار، والش
  . ة واالستثمار األخضرأطر االستثمار اإلقليمي: ، بموضوعين جديدين وهما2009ش المؤتمر الوزاري في مراآ

االجتماع في تأسيسا على نتائج و. الفرص والتحديات أمام تعزيز سياسات االستثمار وسيناقش االجتماع الحالي
أطر االستثمار الخيارات التي من شأنها تعزيز  استعراض مجموعة العمل في عّمان، ستواصل 2010شباط /فبراير
ت االستثمار في اقتصادات المنطقة، باإلضافة إلى تناول موضوع ذي أهمية تم إطالق تقييم سياسايآما س. اإلقليمية

   . متزايدة وهو االستثمار األخضر

  
  أهداف االجتماع

 
 نتائج على تأسيساو مراآش في 2009 الثاني تشرين/مبرفنو في الوزاري المؤتمر خالل الصادر التفويض من انطالقا

  : يلي بما ديسمبر اجتماع  لخال العمل مجموعة ستقوم ،السابق االجتماع

 مناقشة آخر االتجاهات فيما يتعلق باالستثمار في المنطقة، وآذلك التحديات المستمرة ؛ •

تحليل وسائل تعزيز أطر االستثمار اإلقليمية عن طريق االطالع على مبادرات إقليمية أخرى ومناقشة الخيارات  •
  الممكنة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ؛

 اقشة آيفية دعم االستثمار األخضر بشكل أفضل، وخصوصا من خالل أطر السياسات وتحليل دور المحفزات؛من •
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تقديم ومناقشة التقييم المبدأي لسياسات االستثمار ودعمه في المنطقة باستخدام منهجية استراتيجية تطوير مناخ  •
  ؛  ة التعاون والتنمية اإلقتصاديةفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمستثمار االاألعمال لبرنامج 

في الشرق األوسط وشمال ستثمار االوللمرحلة الثالثة لبرنامج  2011لعام  1مراجعة برنامج مجموعة العمل  •
 . )2015-2011( إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

  

  المشارآون 

ثمار والترويج له واألطر القانونية لالستثمار نرحب بمشارآة صناع السياسات والخبراء في مجاالت سياسات االست
آما . ومفاوضي االتفاقيات من اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

نرحب باألطراف األخرى التي تساهم في هذه المجاالت، آالهيئات اإلقليمية والمنظمات الدولية والمراآز البحثية 
آما سيشارك في االجتماع خبراء من دول منظمة التعاون والتنمية . المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص ومنظمات

  .االقتصادية ومن سكرتارية برنامج االستثمار
  

  وثائق المؤتمرمواد و
 

: تالعديد من الوثائق ذات الصلة بموضوع االجتماع ستكون متاحة في قاعة االجتماع وعلى موقعنا على األنترن
 www.oecd.org/mena/investment 
 
  : تضمن مجموعة الوثائق ما يليتوس

 أطر االستثمار اإلقليمية: الجلسة األولي •

 “تعزيز أطر االستثمار اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” ورقة حول -
  “يات االستثمار الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتطور اتفاق”ورقة عمل حول  -

 
 االستثمار األخضر جيترو: الجلسة الثانية •

تحفيز نمو قطاع الطاقة  ”آفاق القطاع الخاص :  عمل المختص بالطاقة والبنية التحتيةالورقة عمل فريق  -
    “لخاصالشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر استثمارات القطاع االمتجددة في 

تعريف وقياس االستثمار األجنبي المباشر ”ار، ورقة من طرف األمانة العامة لجنة االستثمفريق عمل  -
 “ألولية وقضايا للنقاشالنتائج ا: الخاص

 نمو أخضرتنمية االقتصادية حول االستثمار من أجل عمل منظمة التعاون وال -
 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقييم سياسات االستثمار وترويجه في: الجلسة الثالثة •

، مشروع “تقييم مبدأي لسياسات االستثمار وترويجه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ”ورقة عمل  -
 ƗǒƞǒƙƒƧƙƪƒ ƙƧǒǍƱ ýƓǆƵǕƒ ƢƓǈǆǒƿ ýǆƵ Üƥ ǍƱƙǃƒǒƧتحليل لمؤشرات مختارة اعتمادا على أدوات 
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 : 1مجموعة العمل 

ت اإلقليمية لالستثمار في الشرق زخم متجدد للسياسا نحو
 األوسط وشمال أفريقيا

 

 جدول األعمال
 

 2010آانون األول /ديسمبر 15األربعاء 
 التسجيل 09:00 - 09:30  

 الكلمة االفتتاحية  10:00 - 09:30
  

 المشارآة رئيسةال، سفيرة المملكة األردنية الهاشمية لدى فرنسا، سعادة السفيرة دينا قعوار •
 األولى العمل مجموعةل

، نائب الممثل الدائم لليابان لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، السيد تسوتومو هيمينو •
 األولى مجموعة العملالرئيس المشارك ل

نظمة التعاون والتنمية ممديرة قسم الشؤون المالية والشرآات، السيدة آارولين إيرفين،  •
    االقتصادية 

نظمة لم دير برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيام ،لكسندر بويمرالسيد ا •
  التعاون والتنمية االقتصادية 

 

 المتصلة اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتحديات: مقدمة   11:15 - 10:00
  

األوسط وشمال أفريقيا غداة  هوت مستويات تدفق االستثمار األجنبي المباشر في دول منطقة الشرق
ألخرى وبدأت بعض عالمات التعافي  ةاألزمة االقتصادية العالمية، وإن تفاوت تأثير األزمة من دول

ن إفورغم أن هبوط معدالت االستثمار األجنبي المباشر يعزى إلى عوامل خارجية، . في الظهور
تمرة متعلقة بسياسات جذب ذلك ال ينفي أن اقتصادات المنطقة ما زالت تواجه تحديات مس

وستقدم هذه الجلسة استعراضا التجاهات االستثمار األجنبي المباشر . األجنبية المباشرةاالستثمارات 
الجلسة  تيحآما ست. مناقشة فجوات السياساتفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا باإلضافة إلى 

  .فق وسياسات االستثمار المحليالفرصة لممثلي اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعرض أ
 

  طوير القطاع الخاص، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةتسم قمدير ، وني أوسوليفانطالسيد أن
  

  وشمال أفريقيا طاألجنبي المباشر في الشرق األوس التوقعات الخاصة باالستثمار

  Invest in Med / شبكة أنيما لالستثمار ،السيد إيمانيول نوتاري
 

  مداخالت لممثلي االقتصادات العربية المشارآة:  نقاش
  ؟ 2011وما هي التوقعات لـ  2010ما هي اتجاهات االستثمار الداخلي في 

 ما هي أحدث سياسات االستثمار المهمة  واستراتيجيات ترويج االستثمار التي تم تبنيها؟ 
 

  استراحة 11:15 - 11:45
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 نحو المزيد من الترابط والتوعية: الستثمار اإلقليميةأطر ا: الجلسة األولى 11:45 - 12:30
  

، فوض الوزراء برنامج االستثمار في الشرق 2009خالل المؤتمر الوزاري في مراآش في 
متابعة تحليل سبل تعزيز أطر ”بـ  األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

شباط /ون في االجتماع األخير لمجموعة العمل في فبرايرآما اتفق المشارآ. “االستثمار اإلقليمية
توسيع التحليل التقييمي لتطور اتفاقيات االستثمار الدولية في الشرق األوسط وشمال  ، على2010

م مجموعة وقست .نقص الكفاءة في األطر القائمة ربماأفريقيا، إلبراز مواطن التعقيد والتداخل و
وجدوى أطر االستثمار اإلقليمية، ودراسة مبادرات ومقاربات  العمل بمواصلة تحليل إيجابيات

  .إقليمية أخرى لألدوات اإلقليمية، باإلضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة للمنطقة
 

، نائب مدير قسم االقتصاد الدولي بمكتب الشؤون السيد هاجيم ماتسومورا: مدير الجلسة
  االقتصادية، وزارة الخارجية، اليابان

  
 االقتصادي ألطر استثمار إقليمية أقوى  السياق •

نظمة لم مدير برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،لكسندر بويمرالسيد ا
 التعاون والتنمية االقتصادية 

  
  مقاربات أدوات االستثمار اإلقليمية

ها منطقة تستقيهل من دروس  :(ACIA)معاهدة االستثمار الشاملة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  •
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟

 مدير التعاون اإلقليمي، مجلس تنسيق االستثمار، أندونيسيا، السيد ريزار اندومو
 

 غداء 12:30 - 14:00

  الجلسة األولىتابع  14:00 - 15:30
  

 

  مقاربات أدوات االستثمار اإلقليمية) تابع(
اتفاقية الشراآة االقتصادية الشاملة بين اليابان : يميةالتجربة اليابانية وأفق أطر االستثمار اإلقل •

 ودول جنوب شرق آسيا
، نائب مدير قسم االقتصاد الدولي بمكتب الشؤون االقتصادية، وزارة هاجيم ماتسوموراالسيد 

 الخارجية، اليابان
 نحو سياسة أوروبية شاملة لالستثمار الدولي •

   المفوضية األوروبية، قطاع التجارة، الخدمات واالستثمار، وحدة السيدة مارتا بوز
 

  تعزيز أطر االستثمار اإلقليمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 قواعد اللعبة الحالية •

، محللة سياسات، برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إستيل راي -السيدة ماري
  أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية

  ليمية القائمة في الشرق األوسط وشمال أفريقياتحليل اتفاقيات االستثمار اإلق •
  ، مستشار قانوني أول، مكتب وزيرة المال، لبنانالسيدة آارول خزامي

 االيجابيات المحتملة لألطر القانونية اإلقليمية لترويج وحماية االستثمار •
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 ، أستاذ القانون، جامعة تورالبروفيسور هادي سليم

 تعليقات القطاع الخاص •
 ، أوراسكوم للتنمية، مصر، مستشار قانونيحنفيالسيد سعيد 

 

 استراحة 15:30 - 16:00

 الجلسة األولىتابع  16:00 - 18:00

  

  الخيارات المتاحة لتعزيز األطر اإلقليمية لالستثمار
 تحديث االتفاقيات اإلقليمية القائمة •

جامعة تصادية، ، مدير، قسم االستثمار والمال، قطاع الشؤون االقالسيد صالح محمد إدريس
 الدول العربية

 التجربة المغربية في التفاوض حول أحكام االستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة  •
، رئيسة مصلحة أوروبا الشمالية والشرقية، مديرية الخزينة والمالية السيدة أمينة اصمعي

  المغربالخارجية، وزارة االقتصاد والمالية، 
  

  ادات العربية المشارآةمداخالت لممثلي االقتص:  نقاش
  )طالع الورقةرجاًء، (ما هي الخطوات القادمة لمجموعة العمل لتعزيز أطر االستثمار اإلقليمية؟ 

  
  الختام

  10، محكم، استاذ متفرغ، جامعة باريس البروفيسور إبراهيم فضل اهللا
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 2010آانون األول /ديسمبر 16الخميس  
 ر في الشرق األوسط وشمال أفريقياضدي لتحديات ترويج االستثمار األخالتص: الجلسة الثانية 09:00 - 10:45
  

اقتصادات فبعض . ل أفريقيا واعدة جداتبدو آفاق االستثمار األخضر في الشرق األوسط وشما
غير أنه ما زالت . بالفعل بوضع سياسات وأطر لخلق بيئة مؤاتية لالستثمار األخضر تبدأ المنطقة

وانطالقا من تفويض المؤتمر الوزاري واستنادا على عمل منظمة . لتحدياتهناك بعض العقبات وا
، ستتطرق الجلسة إلى العوائق السياسية التعاون والتنمية االقتصادية على النمو واالستثمار األخضر

وبشكل خاص، سيتم عرض آفاق استثمار القطاع . ودور المحفزات في ترويج االستثمار األخضر
آما سيتم اتاحة الفرصة لممثلي دول الشرق األوسط وشمال أفريقا بعرض . الالخاص في هذا المج

  .مبادراتهم القائمة من أجل جذب االستثمار األجنبي المباشر األخضر
 

، مستشار أول لدى المدير التنفيذي، مؤسسة تشجيع االستثمار، السيد بشار الزعبي: مدير الجلسة
  األردن

 االقتصادية حول االستثمار األخضررؤى من منظمة التعاون والتنمية  •
، قسم االستثمار، منظمة مديرة مشروعات الماء والتغيرات المناخية، سيلين آوفمانالسيدة 

  التعاون والتنمية االقتصادية

تحفيز  ”آفاق القطاع الخاص : ورقة عمل فريق العمل المختص بالطاقة والبنية التحتية ض عر •
   “شرق األوسط وشمال أفريقيا عبر استثمارات القطاع الخاصالنمو قطاع الطاقة المتجددة في 

 Lloyds Banking Group مدير عام ورئيس قسم النفط والغاز، ،السيد أندور مورفيلد

 ة حالة عن استغالل الطاقة الشمسية في المغرباسلدر قديمت •
  ، توتالنائب مدير قسم الطاقة الشمسية الضوئيةفيليب آوستيرج،  السيد

  

 استراحة 10:45 - 11:15

 ثانيةالجلسة التابع  11:15 - 12:30

  

 العروض حول اقتصاد الشرق األوسط وشمال أفريقيا •
  جذب االستثمارات األجنبية لقطاع الطاقة المتجددة في األردن

  األردن، مستشار أول لدى المدير التنفيذي، مؤسسة تشجيع االستثمار، السيد بشار الزعبي

  للمغرب راء الجديدةاالستراتيجية الخض
  المغرب، مستشار مكلف لدى مكتب الوزير األول، قرمان السيد إبراهيم

الخطة الشمسية المتوسطية : مبادرات االتحاد من أجل المتوسط لتشجيع االستثمار األخضر •
 وصندوق الكربون المتوسطي

حاد من أجل ، مسؤول الشؤون االقتصادية وتمويل المشاريع، مهمة االتالسيد جوليان أوبير
  المتوسط

  مداخالت لممثلي االقتصادات العربية المشارآة:  نقاش
  لالستثمار األخضر؟ دمة لمجموعة العمل من أجل الترويجما هي الخطوات القا

 ما هي المواضيع المحددة التي يجب التطرق إليها؟

  غداء 12:30 - 14:00
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 ثمار وترويجه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتقييم سياسات االست: الجلسة الثالثة 14:00 - 16:00

 

 

قام أعضاء مجموعة العمل بإقرار و إجازة مكون االستثمار في استراتيجية تطوير مناخ األعمال، 
وهي مقاربة مبتكرة صممها برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون 

ويتم تطبيق هذه . ممارسة األعمال في بعض االقتصادات المختارة والتنمية االقتصادية لتقييم بيئة
على تقارير تقدم الدول الذي تم تحضيره للمؤتمر  وتأسيسا. ة حاليا في مصر والمغربالمقارب

، يقوم برنامج االستثمار بإعداد تقييم مبدأي لسياسات االستثمار 2009الوزاري في مراآش 
والهدف من هذه الجلسة هو شرح منهجية استراتيجية تطوير  .واستراتيجيات ترويجه في المنطقة

مناخ األعمال فيما يخص االستثمار، وتقديم نتائج تقييم االستثمار لمصر والمغرب باإلضافة إلى 
  .استعراض سبل توسيع نطاق هذا العمل ليشمل آل اقتصادات المنطقة، استنادا على التقييم المبدأي

 

، مستشار أول لدى المدير التنفيذي، مؤسسة تشجيع االستثمار، لزعبيالسيد بشار ا: مدير الجلسة
  األردن

 محور االستثمار: منهجية استراتيجية تطوير مناخ األعمال •
نظمة لم مدير برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،لكسندر بويمرالسيد ا

  التعاون والتنمية االقتصادية 

 استراتيجية تطوير مناخ األعمال لمصر والمغربفي تقديم حول محور االستثمار  •
  وزير االستثمار، مصر  ، مستشار ترآيالسيد . د

ة لدى رئيس الوزراء، مديرة قطاع الترويج ، مستشارة مكلفالسيدة أمينة بن جلون
   االقتصادي، وزارة الشؤون االقتصادية والعامة، المغرب

 شرق األوسط وشمال أفريقياتقييم مبدأي لسياسات االستثمار في منطقة ال •
، محللة سياسات، برنامج االستثمار في الشرق األوسط وشمال إستيل راي -السيدة ماري

  أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية

االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة  مستشارة، برنامجالسيدة صوفي فرنر، 
  التعاون والتنمية

 االقتصادات العربية المشارآةمداخالت لممثلي  : نقاش •
  ما هي الخطوات القادمة إلآمال تقييم سياسات االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

 الكلمة الختامية 16:00 - 17:00

 

 

إلى عرض نتائج االجتماع ومناقشة العمل المستقبلي خالل المرحلة  الختامية تهدف هذه الجلسة
ر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الثالثة لبرنامج االستثما

ويتم منح ممثلي اقتصادات الشرق ). 2015-2011(الذي حصل على تفويض جديد لخمس سنوات 
مة خالل الفعاليات القاداألوسط وشمال أفريقيا الفرصة القتراح مسائل رئيسية متعلقة باالستثمار 

  .1لمجموعة العمل 
  

 )2015-2011(الثالثة لبرنامج االستثمار  ةائج االجتماع وخطة العمل للمرحلتن •

 الكلمة الختامية، يلقيها رئيسي مجموعة العمل •
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