
 

 

 

فريق عمل منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 لالستثمار والتجارة
إنجاح سياسات التجارة واالستثمار لتفيد 

 الجميع

 
 AGENDA 

 2018تشرين الثاني / نوفمبر  27-28
  ت، األردنيالبحر الم                        



 والتجارة لالستثمار أفريقيا وشمال األوسط للشرق االقتصادية والتنمية التعاون منظمة عمل لفريق السنوي االجتماع 

 السياق 

تشكل قضايا االستثمار والتجارة جوهر المناقشات االقتصادية العالمية 
وجوهر التنمية. من المعترف به على نطاق واسع أن التجارة واالستثمار 
هما المحركان الرئيسيان للتكامل االقتصادي العالمي والنمو واالزدهار، إال 

 عدم المساواة. أنهما يولدان مخاوف بشأن تأثيرهما التوزيعي في سياق تزايد

بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يمثل االستثمار والتجارة 
فرصة مهمة للتنمية االقتصادية، يمكن االستفادة منها إذا ترافقت مع سياسات 
سليمة. في السنوات األخيرة، قامت العديد من اقتصادات منطقة الشرق 

ؤسسية واسعة لتعزيز األوسط وشمال أفريقيا بإصالحات تشريعية وم
االستثمار والصادرات وتسهيل تحرير التجارة واالستثمار. مع ذلك، هناك 
إمكانية لجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر وزيادة الصادرات من 
الناحية الكمية، ورفع الجودة والقيمة المضافة الناتجة عن االستثمارات 

نطاق أوسع. لقد تراجع موقع  والتجارة لصالح االقتصاد والمجتمع على
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا عالمياً في مجال االستثمار والتجارة 

بلغت حصتها من التجارة العالمية  حيث بشكل ملحوظ خالل العقد الماضي

٪ 1.7، لم تمثل المنطقة إال حوالي 2016. في عام 2017٪ في عام  4.8

المباشر في العالم. إلى جانب ذلك، ال  من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي
٪ من إجمالي التجارة في منطقة الشرق 10تمثل التجارة اإلقليمية سوى 

 األوسط وشمال إفريقيا وفي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.

 لذا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل من خالل االستثمار والتجارة، ينبغي بذل الجهود لتحقيق اإلصالحات بهدف: 

 زيادة تسهيل التجارة وأمن االستثمار 
 تحسين االندماج في شبكات اإلنتاج والتوزيع العالمية 
  واالنفتاحتقديم تحليل قائم على األدلة لضمان وجود توازن صحيح بين األهداف الوطنية 
 تحسين اتساق السياسات على جميع المستويات لضمان التنسيق والحكم الرشيد والشمولية 

 حول فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار والتجارة

قيا لالستثمار والتجارة، الذي حل محل فريق تم إطالق فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفري
للمساعدة في تعزيز الحوار حول السياسات والتحليالت المتعلقة  2017العمل المعني بسياسات االستثمار والترويج، في أيلول / سبتمبر 

 بالترابط بين التجارة واالستثمار. يشارك اليابان واألردن في رئاسة هذا الفريق.  

ات السياسية واإلحصائية ذات الصلة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يعمل فريق العمل على تحسين توجهات بناًء على األدو
 السياسات وتنفيذها وتقييمها. تتضمن أنشطته الرئيسية ما يلي:

 نطقة الشرق تيسير الحوار بين صانعي السياسات بشأن الترابط بين التجارة واالستثمار وسبل رفع المنافع القتصادات م
 األوسط وشمال أفريقيا بأقصى قدر ممكن.

 جمع وتحليل االتجاهات اإلحصائية 
 رصد اإلصالحات والتأثير لتعزيز اتساق السياسات 
 تحسين التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والتنسيق الوطني 
 المساعدة على االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية 

، ناقش فريق العمل التحديات المتعلقة بالتجارة واالستثمار في المنطقة، وتم تبادل الممارسات الدولية 2017عام في اجتماعه األول في 

لتعزيز وتسهيل وتنظيم الصادرات واالستثمار األجنبي المباشر، وتطّرق لخيارات السياسات التي تتيح تحقيق أقصى قدر من الفائدة 
 ال أفريقيا. دعا المشاركون إلى:في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشم

  مواصلة استكشاف الرابط بين التجارة واالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى أعمال منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ومجموعة العشرين، وال سيما من خالل تعزيز الفحص التحليلي والتحليل اإلحصائي بشأن 

 ستثمار التجارة واال

  دعم اإلصالحات التجارية واالستثمارية الحالية وقياس أثر اإلصالحات مع ضمان وضع االندماج، والتجارة واالستثمار
 المستدامين في صلب اإلصالحات،

للشرق االقتصادية برنامج منظمة التعاون والتنمية 
 األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية

التعاون والتنمية االقتصادية تم إطالق برنامج منظمة 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية في عام 

2005. 

يدعم البرنامج الحكومات التي تقوم بإصالحات  
لتحفيز تنمية القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو وخلق 
الوظائف في المنطقة. إن األدوات الرئيسية المطبقة 

ان وبناء هي الحوار حول السياسات والتعلم من األقر
القدرات. أما المواضيع األولوية التي يتم تناولها فهي 

التجارة واالستثمار، وريادة األعمال، والتمكين 
االقتصادي للمرأة، والنزاهة في األعمال، وحوكمة 

 الشركات، والمرونة االقتصادية.

http://www.oecd.org/mena 

http://www.oecd.org/mena


  ،تعزيز االندماج التجاري واالستثماري اإلقليمي 

  .تعزيز التآزر مع القطاع الخاص 

 االجتماع أهداف 

فريق العمل المعتمدة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا استناداً إلى والية 
 على: 2018لعام جتماع ستركز مناقشات اال استنتاجات اجتماع العام الماضي،و 2016في تونس عام 

   أثر التجارة واالستثمار على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سياق اقتصاد عالمي مليء بالتحديات، والسبل التي
 يمكن للبلدان والمجتمعات من خاللها أن تعزز فوائد التجارة واالستثمار.

 قيمة العالمية ودور الروابط المحلية لدعم التنمية االقتصادية اندماج بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سالسل ال
 واالجتماعية، بناًء على األعمال العالمية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وأدواتها اإلحصائية.

  ذلك النساء سبل لتشجيع السياسات الشاملة للتجارة واالستثمار في المنطقة التي تخلق الفرص لجميع شرائح السكان، بما في
 والعمال والالجئين.

 .التحديات والعمليات الرئيسية لتنفيذ إصالحات االستثمار بشكل ناجح 

سيضم االجتماع أعضاء من المجلس االستشاري لألعمال في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهو 
التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية ويهدف إلى الجمع كناية عن مبادرة جديدة أطلقها برنامج منظمة 

 بين قادة األعمال ومنظمات األعمال الرئيسية من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

 المشاركون 

ي مجال سياسات االستثمار والتجارة من اقتصادات الشرق األوسط نرحب بمشاركة صانعي السياسات رفيعي المستوى وخبراء ف
، باإلضافة إلى المؤسسات اإلقليمية والمنظمات الدولية واألوساط األكاديمية االقتصادية وشمال افريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية

ذا الحوار. وسيساهم في هذا االجتماع خبراء دور رئيسي في ه على لعبوالمجتمع المدني. كما سيتم حث ممثلين من القطاع الخاص 
 من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واألمانة العامة للمنظمة.

 أساسية معلومات

 )من إعداد عن السياسات المتعلقة باالستثمار والتجارة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مذكرة معلومات أساسية •

Nasser Saïdi & Associates) 

)من  عن السياسات المتعلقة باندماج بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية مذكرة معلومات أساسية •

 )شامل عازمي إعداد

 عن السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياسات التجارة واالستثمار مذكرة معلومات أساسية •

 مار المستدام في األردنمنشور على اإلطار القانوني لالستث •

 “Enhancing the legal framework for sustainable investment: Lessons from Jordan” 

 عملية معلومات

 منطقة الفنادق، السويمة، البحر الميت، األردن -: مركز الملك حسين بن طالل للمؤتمرات بإدارة هيلتون مكان االنعقاد

 العربية / اإلنجليزية خالل االجتماع. ستتوفر الترجمة الفورية باللغة

 

 

 

 

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-and-trade.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-and-trade.htm


 

 

 

 ملخص البرنامج
   2018تشرين الثاني / نوفمبر  28-27 - والتجارةفريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار 

8.30-9.00 

9.00-10.00 

14:00-12:30 

16:30-14:00 

 اليوم األول

12:30-

10.30 

10.00-10.30 

 اليوم الثاني

 تطبيق: تحويل اإلصالحات إلى أمر واقع: 4الجلسة 

 إصالحات االستثمار

: تعزيز سياسات التجارة 3الجلسة 

واالستثمار الشاملة في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال أفريقيا

 استراحة

 الخاتمة وسبل المضي قدما  

 التسجيل

 الكلمة االفتتاحية

 الغداء

: دمج اقتصادات منطقة الشرق 2الجلسة 

سالسل القيمة األوسط وشمال أفريقيا في 

 العالمية

13:00-11:00 
: مناقشة رفيعة المستوى حول 1الجلسة 

السياسات: تأثير التجارة واالستثمار على 

 مجتمعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 استراحة

9.00-10.30 

10.30-11.00 

13:30-13:00 



 

 

 

 إنجاح سياسات التجارة واالستثمار لتفيد الجميع

 البحر الميت، األردن مركز المؤتمرات   2018تشرين الثاني / نوفمبر  27-28 

 2018تشرين الثاني / نوفمبر  27الثالثاء 

 التسجيل 9:00 – 8:30

 االفتتاحيةالكلمة  10:00 – 9:00

 مالحظات افتتاحية  

 على التجارة  لفريق العاملرئيس المشارك  , األردن ،وزير الدولة لشؤون االستثمار  مهند شحاده معالي الوزير

 واالستثمار
  رئيس المشارك  نائب الممثل الدائم لليابان لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالسيد كويتشي آي،   معالي الوزير

 لفريق العامل على التجارة واالستثمار
  ،كبير المستشارين، أمانة العالقات العالمية، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالسيد كريم داهو 
 والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون  وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،زياد العذاري معالي الوزير

   للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسيةوالتنمية االقتصادية 

 

 صورة جماعية

 استراحة  10:30 – 10:00

 : مناقشة رفيعة المستوى حول السياسات: تأثير التجارة واالستثمار على مجتمعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا1الجلسة  12:30 – 10:30

 

سيتم ستعرض هذه الجلسة أوالً الوضع الراهن التجاهات االستثمار والتجارة في المنطقة في سياق اقتصاد عالمي متغير. ومن ثم 

تقييم النقاش العالمي حول التجارة واالستثمار وتحليل تأثير الشكوك المتزايدة بشأن فوائد التعاون االقتصادي الدولي على السياسات 

والنظر في السبل التي تخّول بلدان ومجتمعات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تستفيد بشكل أفضل من  اإلقليمية والوطنية

 التجارة واالستثمار.

 Envision Consultingالمدير التنفيذي لمجموعة  سعادة الدكتور يوسف منصور، :مدير الجلسة 

 :المواضيع

  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااتجاهات وإصالحات التجارة واالستثمار في 

  تعددية األطراف والسياسات التجارية واالستثمارية الشاملة 

 منظور اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سياسات التجارة واالستثمار الشاملة و 

 :المتحدثون

   هيئة االستثمار للمملكة العربية السعودية ،محافظ ،العمرإبراهيم بن عبد الرحمن  السيدمعالي 



  ،رئيسة قسم االستثمار، مديرية الشؤون المالية والمؤسسية، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالسيدة أنا نوفيك 

  اقتصادي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، دبيالدكتور ناصر سعيدي ، 

   مديرة  ،الجمهوريةلرئاسة  االقتصادية التابعرئيس المجلس التخصصي االستشاري للتنمية  ،اللطيفعبلة عبد الدكتورة

 ECES –المركز المصري للدراسات االقتصادية 

  الرئيس ، الجمعية البرلمانية للبحر األبيض  نائبة ، األردن ،مجلس األعيان عضو ،بورانمعالي الدكتورة علياء حاتوغ
 المتوسط

 كبيرة االقتصاديين، السيدة سيلفي مونتو ،Business France 

 الغداء 13.30 – 12:00 

 سالسل القيمة العالمية: دمج اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 2الجلسة  16:00 – 13:30 

 

حيثما  األدلة،تشير  واالجتماعية.ستركز هذه الجلسة على سالسل القيمة العالمية ودور الروابط المحلية لدعم التنمية االقتصادية  

عادة ما يكون ذلك في الموارد  االندماج،إلى مستويات منخفضة نسبيا من التكامل داخل منطقة الشرق األوسط. حيثما يحدث  أمكن،

وسط وضع سالسل القيمة العالمية في منطقة الشرق األالجلسة  هذهوستدرس  الطبيعية أو في األنشطة ذات المهارات المتدنية.

وشمال أفريقيا في ضوء تغيير المؤسسات المتعددة الجنسيات استراتيجيات التكييف المحلي، وستربطها بالعمل التي تقوم به منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية على الصعيد العالمي المتعلق بهذه المسألة، وال سيما األدوات اإلحصائية التي طورتها المنظمة، كما 

 شامل لسالسل القيمة العالمية.  ستحلل البعد ال

 :المواضيع

   اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سالسل القيمة العالمية: ما الذي يمكن أن تقوم به  دمجتحسين
 ؟الحكومة؟ ماذا يمكن أن يفعل القطاع الخاص

  ضمان أن الدمج يعمل للكثير وليس فقط القلة: هل توجد عوائق أمام الدمج التي تؤثر على بعض المجموعات والشركات
  الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ المثال،على سبيل  -أكثر من غيرها 

 كيف يمكننا تحسين قاعدة األدلة في منطقة الشرق األوسط؟  

 قسم اإلحصاءات التنافسية والتجارية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، رئيس السيد نديم أحمد :مدير الجلسة 

 :المتحدثون

 إحصاءات االستثمار الدولية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فرع، رئيسة السيدة ماريا بورجا 

 ومحاضر في جامعة  ، أستاذ زائر في مركز الشرق األوسط لكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيةالسيد شامل عزمه
 .مانشستر

 رئيس إدارة األصول والسياسة والشراكات، البنك اإلسالمي للتنميةالسيد أنيس تيراي ،  

 مديرة السياسة التجارية والجمارك ، إدارة الشؤون الدولية في كونفرنستوريا )اتحاد الصناعات  ،السيدة لورا تافاغليني

 ،Cofindustria اإليطالية(

  مدير عام غرفة صناعة االردنالمحروقالدكتور ماهر ، 

 2018تشرين الثاني / نوفمبر  18األربعاء 

 : تعزيز سياسات التجارة واالستثمار الشاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا3الجلسة  10:30 – 09:00

قد يلعب االستثمار والتجارة دوراً هاماً في تعزيز النمو االقتصادي الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. ستركز هذه  

الجلسة على التأثير االجتماعي واستدامة سياسات التجارة واالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث ال تزال 



يناقش المشاركون كيفية تحديد وتنفيذ سياسات شاملة، وكيفية جذب االستثمار األجنبي المباشر عالي أوجه عدم المساواة مرتفعة. س

الجودة مع تأثير عاٍل على التنمية اإلقليمية والعمالة وتعزيز السياسات التجارية التي تخلق الفرص لجميع فئات السكان، بما في 

 ذلك النساء والعمال والالجئين.

 :المواضيع 

  الترويج لخصائص االستثمار األجنبي المباشر 

 دعم المساواة بين الجنسين في سياسات التجارة واالستثمار 

  العمل الالئق في التجارة واالستثمار لتعزيز تعزيز السياسات التجارية واالستثمارية لدعم المرونة االقتصادية 

 عالقات العالمية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، كبير المستشارين، أمانة الالسيد كريم داهو :مدير الجلسة 

 :المتحدثون

 رئيسة قسم االستثمار، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالسيدة أنا نوفيك ، 

 في منظمة العمل الدولية المشروع الوطني منسقة، إيمان عراج  السيدة 

  ،جمعية مصدريي  نائبة رئيس مجلس اإلدارة ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء و السيدة دينا خياط
 المنسوجات واالكسسوارات والمالبس، األردن

  الرئيس التنفيذي لمجموعة أوغاريت، السلطة الفلسطينيةالسيدة أمال دراجمة مصري ، 

 استراحة 11:00 – 10:30

 االستثمار: تحويل اإلصالحات إلى أمر واقع: تطبيق إصالحات 4الجلسة  13:00 – 11:00

مع التركيز  اإلصالح،سيتبادل صانعو السياسات ذوي الخبرة معرفتهم وممارساتهم بشأن التحديات والعوامل األساسية لنجاح تنفيذ  

مشروع التنافسية  على أطر االستثمار. الجلسة ستناقش تحديات االقتصاد السياسي لتنفيذ اإلصالحات المقترحة في كل من

، واإلصالحات التي تمت مناقشتها في إعداد ميثاق األردن الخاص لالستثمارواالستثمار في األردن حول تعزيز اإلطار القانوني 

بالحوكمة االقتصادية. وستستمد المناقشة أيضا من األمثلة والتوصيات الواردة في تقارير االتفاق بشأن تقييم اإلدارة االقتصادية 

 .ب وتونس ومصر.للمغر

رئيس المشارك نائب الممثل الدائم لليابان لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية السيد كويتشي آي،   معالي الوزير :مدير الجلسة

 لفريق العامل على التجارة واالستثمار

 تعزيز اإلطار القانوني لالستثمار المستدام: دروس من األردن إطالق آفاق مشروع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:

 أمين عام هيئة االستثمار األردنيةالسيد فريدون حرتوقة ، 

 محللة السياسات، برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسيةالسيدة ديان باييز ، 

 أجل الحوكمة االقتصادية:عرض حول اتفاق شراكة دوفيل من 

 محلل السياسات، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالسيد غييوم ليكاروس دي كوسيو ، 

 مناقشة حول التنفيذ الفعال لإلصالحات:

 والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون  وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،زياد العذاري معالي الوزير
   االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسيةوالتنمية 

 مجلس األمة األردني ،واالستثماريةاللجنة االقتصادية  ،صعيليكخير ابو  النائب سعادة 

  ،كبيرة االقتصاديينالسيدة سيلفي مونتو ،Business France 

 ،الجمهوريةلرئاسة  االقتصادية التابعرئيس المجلس التخصصي االستشاري للتنمية  ،اللطيفعبلة عبد الدكتورة 

 ECES –مديرة المركز المصري للدراسات االقتصادية  , مصر



 الخاتمة وسبل المضي قدما   13:00 - 12:30

 

 أمين عام هيئة االستثمار األردنيةالسيد فريدون حرتوقة ، 

  نائب الممثل الدائم، الوفد الدائم لليابان لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ، السيد كويتشي آي معالي الوزير
 )رئيس مشارك(

 محللة السياسات، برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إستيل راي-الدكتورة ماري ،
 فريقيا للتنافسيةأ

 

 االتصال

 
 إستيل راي-ماري

 السياساتكبيرة محللي 
للشرق األوسط  االقتصادية برنامج منظمة التعاون والتنمية 

 وشمال إفريقيا للتنافسية
 أمانة العالقات العالمية

 Estelle.Rey@oecd.org-Marie البريد اإللكتروني:

 
 ديان باييز 

 محللة السياسات
للشرق األوسط التعاون والتنمية االقتصادية برنامج منظمة 

 وشمال إفريقيا للتنافسية
 أمانة العالقات العالمية

 Guillevic@oecd.org-Diane.Pallez البريد اإللكتروني:
 

 نادية كامل الدين
 مساعدة البرنامج
للشرق األوسط لتنمية االقتصادية التعاون وابرنامج منظمة 

 وشمال إفريقيا للتنافسية
 أمانة العالقات العالمية

 adia.Kameleddine@oecd.orgN   البريد اإللكتروني:

 

 

 

mailto:Marie-Estelle.Rey@oecd.org
mailto:%20Diane.Pallez-Guillevic@oecd.org
mailto:%20Nadia.Kameleddine@oecd.org
mailto:%20Nadia.Kameleddine@oecd.org

