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 خلفية عامة واألهدافال
 

ا يقيطقة الشرق األوسط ومشال إفر املباشر إىل من ألجنيبيف أعقاب أحداث املنطقة وما بعد آثار األزمة االقتصادية العاملية، تقلصت تدفقات االستثمار ا
ف ميكن االحتفاظ باالستثمارات وجذب استثمارات حتمل ي املناق.  كنيما بي فرين الكبيالتبا، رغم 0299و 0292 بني% 02د على يبنسبة تز 

ىن حتتية أساسية وختفيف املخاقر قطاعات رئيسية وب يف ميكن انتهاز فرص االستثمارات اخلاصة يفإجياد فرص عمل؟ كإمكانية كبرية الرتفاع النمو و 
ا يالقضا ييف الوقت نفسه؟ ما هي تدابري السياسات القصرية املدى وإصالحات السياسات الطويلة املدى اليت حنتاج إليها؟ تلك هبصورة أفضل 

 ة بالنسبة لبلدان املنطقة يسيالرئ
 

على يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لربنامج االستثمار االستثمار  اسات وترويجيسحول عمل التعمل جمموعة 
مارس آذار/ 02و 91ركز اجتماعها يومي يا امللحة  ياد حلول ملعاةجة هذ  القضاجيا يف إية لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيمساندة النظم االقتصاد

 فرص جديدة". ف المخاطر والسعي إلى ي"تخفابان واململكة األردنية على يتشرتك يف رئاسته اليف املقر الرئيسي ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية و 
 

 ويشتمل على أربع جلسات:
 

 واملخاقر الراهنة؛ صالفر التعامل مع االستثمار يف املنطقة من خالل  إنعاش -
 

 استخدام أدوات مبتكرة لتخفيف املخاقر وجذب االستثمار؛ -
 

 مية من أجل حتسني مناخ االستثمار؛تشجيع املبادرات اإلقلي -
 

   للشركاتتشجيع السلوك املسئول  -
 
 سياقال
 

م إصالحات السياسات واسرتاتيجيات وهي تتابع اجتاهات االستثمار وتقي   0222االستثمار سنة  ترويجمت تأسيس جمموعة العمل بشأن سياسات و 
 ناشئة اليت تؤثر على مناخ األعمال  وجتمع بني أصحاب املصلحة ملناقشة القضايا الالدعم التشجيع و 

 
 ملزيد من املعلومات عن االجتماعات السابقة يرجى زيارة هذا املوقع:

 www.oecd.org/mena/investmentpoliciesandpromotion.htm 

 

 

http://www.oecd.org/mena/investmentpoliciesandpromotion.htm


 

 

 

 الوثائق

 

  عدة أوراق كخلفية عامة يف هذا االجتماع وهي:ميقدسيتم إعداد وت

 

 هبا؛ ص األعمال اخلاريوتقرير س (2102مايو أيار/ن أجل حتسني أقر االستثمار يف دول شراكة دوفيل )مخطة عمل القاهرة  -

 

 دعم االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا؛تشجيع و تقييم سياسات و  -

 

 : مراجعة وحتليل اتفاقات االستثمار الدولية واإلقليمية؛قليمي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا تعزيز تكامل االستثمار اإل -

 

   حملة عامة عن األدوات ختفيف املخاقر لزيادة االستثمار يف البنية التحتية خاصة يف منطقة الشرق األوسط -

 

 : إقالق اإلصدار التايلكما سيتم 

 

  يا : سياسات دعم االستثمار اخلاصالشرق األوسط ومشال إفريقالطاقة املتجددة يف منطقة  -

 

 المشاركون

 

دول الشرق  منلالستثمار والضمانات واألقر القانونية  ،االستثماروترويج للمشاركة صن اع السياسات واخلرباء يف جماالت سياسات يدعى 
يف هذ  اجملاالت مثل املؤسسات اإلقليمية واملنظمات الدولية ووكاالت ينخرقون يف أنشطة   ويدعى أيضا شركاء رئيسيون األوسط ومشال إفريقيا

 اكحكومية وثمثلي القطاع اخلاص  وسيحضر االجتماع أيضا خرباء من ريغ ؤسساتالضمانات املتعددة اةجنسية والوقنية وأساتذة اةجامعات وامل
 دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومن أمانة املنظمة  

 

 

 



 

 

 3192مارس آذار/ 91الثاء الث

 CC2الغرفة 

 فتتاحيةاالجلسة ال 90:50 -90:11

 كلمات ترحيب 
يف رئاسة  ةالشريك، ملكة األردنيةامل ،لوزارة الصناعة والتجارة ةالعام ةنياألم ،السيدة مها عليمعالي  -

 جمموعة العمل

والتنمية نظمة التعاون يف م ندوب الدائم لوفد اليابان الدائم، نائب املتسوتومو هيمينوالسيد  -
  ك يف رئاسة جمموعة العمليالشر  االقتصادية،

 شراكة دوفيل مع الدول العربية في المرحلة االنتقالية: مبادرات لمساندة االستثمار

منظمة التعاون والتنمية  ، نائب املندوب الدائم، الوفد الدائم للمملكة املتحدة يفأيان وودالسيد  -
 االقتادية

، رئيس برنامج االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون ر بومرألكسند السيد -
 والتنمية االقتصادية 

 استراحة قصيرة 90:50-90:11

 الفرص والمخاطر الراهنةالتعامل مع المنطقة من خالل  يإنعاش االستثمار ف –الجلسة األولى  90:11-90:11

يف تدفقات االستثمار عقب أحداث املنطقة واالستجابات ات اإلقليمية والوقنية االجتاهستعرض يف هذ  اةجلسة  
ضا ياملنطقة  وستتناول أ األساسية من قبل اكحكومات فيما خيص السياسات من أجل إنعاش االستثمار يف

 املستقبلية ملزيد من التكامل اإلقليمي  اتكانيماإل
ندوب الدائم لوفد اليابان الدائم يف منظمة التعاون والتنمية ، نائب املتسوتومو هيمينوالسيد : يدير اةجلسة

 االقتصادية، ميثل الشريك يف رئاسة جمموعة العمل 

: اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر، واإلصالحات الرئيسية لسياسات االستثمار يف املنطقة وتكامل تقدمي
 دقائ.( 01االستثمار يف املنطقة )

، برنامج االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال ، حمللة أوىل للسياساتاستيل راي-ماريالسيدة  -
 إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 دقائ.( 01ا )ياملباشر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريق حصاءات االستثمار األجنيبإ
بشأن نمية االقتصادية  اإلحصاء، جمموعة عمل منظمة التعاون والتري، خبايسي برتراندالسيدة  -



 

 إحصاءات االستثمار الدولية، قسم االستثمار

ة بشأن االستثمار الدويل يعملية االنضمام إىل إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصاد يفجتربة اململكة األردنية 
 دقائ.( 01واملشروعات املتعددة اةجنسية )

 االستثمار بالوكالة، اململكة األردنية مؤسسة تشجيع تنفيذي ، مديرمعالي السيد عوني الرشود -

 جيع االستثمار، اململكة األردنيةؤسسة تشمل ، مستشار أول ملديربشار الزعبيالسيد  -

 اململكة األردنيةهيئة مكافحة الفساد، السيد قاسم الزعبي،  -

ستثمار األجنيب : تعطى الكلمة ملندويب دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا لعرض االجتاهات األخرية لالمداخالت
إلصالحات الرئيسية لسياسات االستثمار اليت جرت استجابة االدهم وتأثري األحداث يف املنطقة؛ و ب املباشر يف

 تدعيم التكامل اإلقليمي لالستثمار  لألزمة واملراحل االنتقالية؛ ووجهات نظر دوهلم بشأن كيفية 
العاصمة، عضو اجمللس االقتصادي  اذ جامعني جامعة اةجزائرأستالسيد عبد الواحد رزيق،  -

 واالجتماعي، اةجزائر

 جيبويتترويج االستثمار الوقنية، ، وكالة مديرة النافذة الواحدة، السيدة مدينة محمد برهان -

، اهليئة العامة لالستثمار واملناق. اكحرة، تالسياساوكيل وزارة، وحدة دعم السيد محمد عمر العليش،  -
 مصر

العربية للعلوم  ةتنفيذي، بورصة مصر، أستاذ جامعي للمالية، األكادميياملدير الالسيد محمد، 
  والتكنولوجيا والنقل البحري

 مستشار للرئيس، اهليئة الوقنية لالستثمار، العراقالسيد عبد اهلل البندر،  -

 مستشارة قانونية للمدير العام، الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، السيدة جيهان ماركوش -

 وحدة دعم االستثمار، هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينيةمدير د هيثم الوحيدي، السي -

 السعودية جملس الغرف، ةجنة التجارة الدولية، أمني عام، هلوىبالسيد عمر  -

 رئيس أركان وزير االستثمار والتعاون الدويل، تونسالسيد كريم الجاموسي،  -

 اإلحتاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمينية رئيسة إدارة سيدات األعمال،، نجاة جمعان السيدة -

 مناقشات بني املشاركني، وتشمل كلمات يلقيها شركاء
 ANIMA Investment Networkمديرة مشروع، السيدة زوي لوسون،  -

 (Roger Ockrentحفلة استقبال كوكتيل )غرفة  90:11-91:21

 

 



 

 

 

 3192مارس آذار/ 31األربعاء 

 CC12الغرفة 

 استخدام أدوات مبتكرة لتخفيف المخاطر وجذب االستثمار –الجلسة الثانية  11:21-99:90

( عرض األدوات التقليدية واملبتكرة على السواء لضمانات وأمن االستثمار 0هذ  اةجلسة ستكون فرصة ملا يلي ) 
( 2الطويل، ) من أجل ختفيف املخاقر اليت يواجهها املستثمرون يف مشروعات البنية التحتية على املدى

استكشاف إعداد اسرتاجتيات جديدة لتشجيع ودعم االستثمار مع إلقاء الضوء على املؤسسات اليت تقدم الدعم 
 واملساندة  

 
دور املؤسسات الدولية ووكاالت الضمانات اإلقليمية والوقنية يف ختفيف املخاقر: أدوات ضمانات االستثمار 

 دقيقة(  54ومبادرة أمن االستثمار يف حوض البحر املتوسط )
 

، رئيس برنامج االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة السيد ألكسندر بومر: يدير اةجلسة
 اون والتنمية االقتصاديةالتع

 تقدم املؤسسات املالية الدولية ووكاالت ائتمان االستثمار و/أو التصدير أدوات الضمان 
 (EBRD) ، مسئولة مصرفية كبرية، املصرف األوريب للتعمري والتنميةالسيدة إيرينا كرافشنكو -

وسط ومشال إفريقيا، وكالة ، مدير، املكتب اإلقليمي ألوربا والشرق األالسيد أوليفييه ج.ل. المبير -
 ، جمموعة البنك الدويل (MIGA) ضمانات االستثمار املتعددة اةجنسية

 (AFD)مدير للربامج يف العراق ولبنان، الوكالة الفرنسية للتنمية  السيد بنوى مودوي، -

 حملل سياسي، برنامج دعم أمن االستثمار يف ،السيد أندرو فيتزباتريكو ، منس. السيد كارل دوسون -
برنامج االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال  البنية التحتية يف دول حوض البحر األبيض املتوسط

 إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

دور وكاالت تشجيع ودعم االستثمار يف دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا: أدوات مبتكرة الستهداف 
للنهج الذي يتناول القطاعات واألماكن من أجل تشجيع ودعم االستثمار  وىل عناية خاصةتاملستثمرين  س

 دقيقة(  54وللروابط بني الشركات )
 ، مدير تنفيذي مؤسسة تشجيع االستثمار بالوكالة، اململكة األردنيةمعالي السيد عوني الرشود: يدير اةجلسة

 رسم قري. االستثمار يف األردن



 

 ملؤسسة تشجيع االستثمار، اململكة األردنية ديرملمستشار أول  ،السيد بشار الزعبي -

 االتصال واستمرار رعاية املستثمر يف املغرب
، مسئولة السياسات لدى املدير العام، الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، جيهان مركوشالسيدة  -

 اململكة املغربية 

 تشجيع ودعم االستثمار والقرارات اخلاصة باألماكن
 ، شركة استشارات ايلسا، لندندوجانسيان السيد  -

 دقيقة( 04مناقشة بني املشاركني )

 استراحة قصيرة 99:90-99:21

االستثمار  : سياسات دعمالشرق األوسط وشمال إفريقيا منطقة في المتجددة ة الطاق: "مناسبة خاصة 99:21-93:21
 ادية رسمياصدار منظمة التعاون والتنمية االقتصإطالق إ –" صالخا

ستعرض مزايا انتشار أقوى ، وين اع السياسات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياصدار إىل صيتوجه هذا اإل 
املتجددة يف املنطقة وحيدد سياسات املساندة املالئمة املطلوبة لتحفيز االستثمار اخلاص الالزم  وهو  ةلطاقل

مأخوذة من املمارسات اكحسنة يف الدول أعضاء منظمة  يتضمن تقييما لألقر القائمة للسياسات يف املنطقة وأمثلة
 التعاون والتنمية االقتصادية لإلسهام يف إرشاد حكومات دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف اختياراهتا 

 وعة العمل اخلاصة بالطاقة:متقدمي من رئيسي جم
 قة املتجددةة يف الطايالضمانات واملتطلبات املالية ملساندة املشروعات االستثمار 

 ا، سكوتيابنكيأوربا، والشرق األوسط ومشال إفريق، عضو جملس اإلدارة املنتدب، أندرو مورفيلدالسيد  -

 (Scotia Bank)  
 فرص االستثمار يف الطاقة املتجددة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

مار وتنمية الصادرات، سلطنة االستث ويج، املندوب يف فرنسا، اهليئة العامة لرت سالم موسى حسنالسيد  -
 عمان

 عرض النتائج األساسية للتقرير وتوصياته
املشروع، برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون  ة، مدير آنيا تييمانالسيدة  -

 والتنمية االقتصادية

 مناقشة مع ثمثلي قطاع الطاقة
   )للتأكيد الحقا(أوراسكوم لإلنشاء والصناعة شركة مشاركون من توتال وجمموعة كوراسكانت و  -

 الغداء 93:21-95:11



 
 

 جيع المبادرات اإلقليمية لتحسين مناخ االستثمارشت –الجلسة الثالثة  95:11-90:50

 تتناول هذ  اةجلسة املوضوعات التالية: 
 نير خطة عمل القاهرة الخاصة باالستثمار وتقييم سياسات االستثمار الوطيتقرير س

، وتستعرض أنشطة 2102مايو  از خطة عمل القاهرة اليت تبنتها دول شراكة دوفيل يفجيتقدم هذ  اةجلسة بإ
 قة(يدق 01الحات سياسات االستثمار )صم التقدم الذي أحرزته الدول فيما يتعل. بإمت تنفيذها وتقي   املتابعة اليت
ستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال ، حمللة أوىل للسياسات، برنامج االاستيل راي-السيدة ماري -

  إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

االقتصادي، وزارة التنمية إدارة التنمية التماسك مديرة عامة،  السيدة ماريا لودوفيكا أجرو، -
 إيطاليا، االقتصادية

 مناقشات بني املشاركني

 

 طر العمل القانونية لالستثمارالمبادرات اإلقليمية الرامية إلى إنعاش وتعزيز أ
التفاقات االستثمار السارية يف املنطقة وحتيط املشاركني علما بعمليات تقدم هذ  اةجلسة ورقة خلفية عامة 

 دقيقة( 04املراجعة والتنشيط اةجارية التفاقات االستثمار اإلقليمية )
 منطقة الشرق األوسط ومشال ، حمللة أوىل للسياسات، برنامج االستثمار يفاستيل راي-السيدة ماري -

  إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

للسياسات، برنامج االستثمار يف منطقة الشرق األوسط ومشال  حمللعبدالرحمان شريف، السيد  -
 إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 Sciences Po Parisحماضر، السيد وليد بن حميدة،  -

 ملشاركنيمناقشات بني ا

 

 ومفاوضات التجارة واالستثمار المستقبليةاإلقليمية -المبادرات بين
على املستويني الثنائي واإلقليمي، وعلى  رتم يف هذ  اةجلسة مناقشة املفاوضات املستقبلية اليت تتعل. باالستثماتس

بع دول يف منطقة الشرق األوسط أر  املفوضية األوربية وبني نياكحرة ب االتفاقات العميقة والشاملة للتجارةاألخص 
 دقيقة( 51ومشال إفريقيا )

الشراكة ، عالقات التجارة مع DG TRADE.E3، نائب رئيس وحدة رانالسيدة صوفيا مونيوز ألب -
 ، املفوضية األوروبيةاألوربية املتوسطية ودول الشرق األوسط



 

  مناقشات بني املشاركني

 استراحة قصيرة 90:50-90:11

 السلوك المسئول للشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا –الجلسة الرابعة  90:11-91:90

ناء على بمنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  سرتكز املناقشات على كيفية االرتقاء بالسلوك املسئول للشركات يف 
ددة اةجنسيية  وهناك أربع دول يف ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية من أجل املشروعات املتع ةمااإلرشادات الع

ر وتطبي. اإلرشادات شال وقنية لنصبتأسييس نقطة اتمنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قامت أو بصدد القيام 
، وتناقش السلوك املسئول للشركات العامة  ستقدم هذ  اةجلسة مبادرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن

 نقطة االتصال الوقنية املغربية واستشراف املستقبل  ص، وعلى األخال الوقنيةتصنقاط االدور وتطبي. 
للمشروعات املتعددة اةجنسية مبنظمة التعاون  ، وحدة اإلرشادات العامةفرانس هود-ماريالسيدة : يدير اةجلسة

 والتنمية االقتصادية

موعة العمل اخلاصة بالسلوك ، رئيس جمالشئون اخلارجية ، أستاذ جامعي، وزارةرويل نيوونكامبالسيد  -
 املسئول للشركات

 اململكة املغربيةنقطة االتصال الوقنية ب، السيدة مريم بوعليلة -

 ، رئيس قسم تنمية القطاع اخلاص، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةأنتوني أوسوليفانالسيد  -

 مناقشات بني املشاركني

 مجموعة العملالنتائج المستخلصة يقدمها رئيسا  91:90-91:21

، نائب املندوب الدائم لوفد اليابان الدائم  يف منظمة التعاون والتنمية تسوتومو هيمينوالسيد  - 
 االقتصادية

 جيع االستثمار، اململكة األردنيةملؤسسة تش ، مستشار أول ملديرالسيد بشار الزعبي -
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