
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسودة جدول األعمال
 
 

 فكار حولاأل جلسة تبادل
السياسات الشاملة للشباب من 

الجنسين في منطقة الشرق 
 األوسط وشمال أفريقيا

 
 
 

 فرنسا ،باريس♦  2015الرابع من فبراير 
 
 
 
 

 تم تنظيمه في إطار

مبادرة دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ودول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية حول الحوكمة واالستثمار من 

 أجل التنمية
 



 
 

 

 
  حول مبادرة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن الحوكمة واالستثمار من أجل التنمية

وتهدف  ،المنطقةلتطوير الحوكمة واالستثمار في و شمال أفريقيا على التعاون مع اقتصاديات منطقة الشرق األوسط  2005تركز المبادرة  منذ عام 
د الشراكة المبادرة إلى تقديم مناخ استثماري مناسب ونشر معايير الحوكمة الرشيدة ومبادئها وتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة والعمل على توطي

  .اإلقليمية والدولية من أجل تعزيز النمو االقتصادي المستدام في المنطقة بأكملها
دولة من الدول األعضاء في  34دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و 18ير الحكوميين التابعين لـ تدعو المبادرة الممثلين الحكوميين وغ

ياسات منظمة التعاون االقتصادي والمنظمات األخرى حول العالم لتبادل الممارسات الجيدة وتطبيق نموذج منظمة التعاون االقتصادي حول حوار الس
 .والتعلم من النظراء

  .وهم برنامج الحوكمة وبرنامج االستثمار التابعين لمنطقة الشرق األوسط ومنظمة التعاون االقتصادي ،لمبادرة على ركيزتين أساسيتينتعتمد ا
 

 أهداف مصنع األفكار
الشرق نتيجة للمكاسب االقتصادية واالجتماعية الهامة التي يمكن الوصول إليها في حال زيادة اندماج الشباب في اقتصاديات منطقة 

حيث أن الشباب هم رواد التنمية  ،للمنطقة وألنشطة المبادرات المستقبلية استراتيجيةيعتبر هذا المجال ذو أهمية  ،األوسط وشمال أفريقيا
فإن االندماج االجتماعي  ،وعلى الرغم من ذلك ،% من نسبة السكان في الشرق األوسط30ويشكل الشباب تقريًبا  .المستقبلية في المنطقة

واالقتصادي للشباب يشّكل تحدًيا بسبب ارتفاع نسبة البطالة في الشرق األوسط بشكل ملحوظ مقارنة بأية شرائح عمرية أخرى أو مناطق 
عد نسبة بطالة بينما ت ،%24فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في الشرق األوسط يعد أقل معدل في العالم بنسبة  ،بالمثل ،أخرى

 الشابات أعلى مرتين من الرجال.
 

المشاركين من خلفيات متنوعة لمناقشة  “السياسات الشاملة للشباب من الجنسين”و التنمية يجمع مصنع أفكار منظمة التعاون االقتصادي 
لتوقعات واحتياجات الشباب في استجابة منها و ذاك ككيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق األوسط أن ترعى السياسات الشاملة 

الشباب في منطقة الشرق األوسط: ”و“ الشباب في الحوكمة العامة في منطقة الشرق األوسط” المناقشةويعقب عرض وثائق  ،؟المنطقة
اركين إلى تقسيم المش ،طبًقا لما نصت عليه المبادرة “كيف يمكن للقطاع الخاص خلق العديد من فرص العمل األكثر تناسًبا مع الشباب؟

  :مجموعات لبحث أكثر تفصيالً حول الموضوعات اآلتية
 

  .بمشاركة الشباب من الجنسين في النقاش العام إعادة بناء الثقة -1

 .الجنسينأجل  من إطالق طاقات القطاع الخاص لخلق فرص عمل -2
 

 .نتائج مصنع األفكار في اجتماع المجموعة التوجيهية للمبادرة المنعقد يوم الخامس من فبراير سوف تدخل

 نبذة عامة



 
 

 

 مسودة جدول األعمال
 فرنسا ،باريس ♦ 2015الرابع من فبراير 

 

 تسجيل المشاركين 2:30إلى  2 من

 الجلسة االفتتاحية 2:45إلى  2:30من 

 

 
 التنمية اإلقليمية، منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوالحوكمة  إدارةنائب مدير،  ،تقديم: السيد لويز دومالو

 
ريقيا اف برنامج الحوكمة الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال، مساعد اتمحلل سياس، السيد موريتز ادير •

 ودول منظمة التعاون االقتصادي
 

لخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال ااالستثمار برنامج  ،مساعد اتمحلل سياسصبري درعية، السيد  •
 العالقات الدولية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فريقيا ودول منظمة التعاون االقتصاديا

 
 عرض العمل الذي قامت به المبادرة حول الشباب :الجلسة األولى 3:10إلى  - 2:45من 

 

الشباب في منطقة الشرق ”و “ الشباب في الحوكمة العامة”وثائق المناقشة  مسودتيعرض خالل هذه الجلسة سيتم 
لتقديم نظرة عامة  ؟" وذلكاألوسط: كيف يمكن للقطاع الخاص خلق المزيد من فرص العمل األكثر تناسًبا مع الشباب

دماجهم وإالشباب  اقشة كيفية تطوير العمل المستمر لتشجيعوسيتم من .عن العمل الذي قامت به المبادرة في هذا المجال
 .المرأة في المنطقة ودعم دورالسياسات العامة في 

 ، منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالعمل و الشؤون االجتماعية، إدارة اقتصاديمحلل  ،بروكهستين السيد 
 

 :العروض
نامج الحوكمة بر ،واقتصادية ةيمحللة سياسالسيدة ميريام عالم، " تقدمه  "الشباب في الحوكمة العمومية •

قسم المراجعات الحكومية و  ،فريقيا ودول منظمة التعاون االقتصاديابمنطقة الشرق األوسط وشمال 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، " الشراكات

من فرص العمل األكثر تناسًبا  الشباب في منطقة الشرق األوسط: كيف يمكن للقطاع الخاص خلق المزيد" •
بمنطقة الشرق األوسط سياسات ، برنامج االستثمار محلل ، مىالسيد فارس الحسا"، يقدمه ؟مع الشباب

العالقات الدولية، ، إدارة الشرق األوسط وشمال افريقياي: فريقيا ودول منظمة التعاون االقتصاداوشمال 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 
 مناقشات المجموعة :الجلسة الثانية 4:45إلى  - 3:10من 

 

 
 لمناقشة القضايا اآلتية: (حسب اللغة) مجموعاتم تقسيم المشاركين إلى سيت

 
 بمشاركة الشباب من الجنسين في النقاش العام  ،كيفية إعادة بناء الثقة )1(

  الجنسينأجل  من إطالق طاقات القطاع الخاص لخلق فرص عمل )(2
 

أفكاره وآرائه حول كيف يمكن بلمشاركة ل مشارككل لالمناسب  المناخر يتوفهو هذه الجلسة  الهدف من إن بالتالي
فريقيا أن تصمم وتنفذ سياسات أكثر شمولية في مناخ أكثر اللمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الشرق األوسط و

 .تفاعلية
 1 اإلنجليزيةمجموعة اللغة  -
 2 اإلنجليزيةمجموعة اللغة  -
 مجموعة اللغة الفرنسية -
 مجموعة اللغة العربية -

 

  5:00إلى  - 4:45من 
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 إعداد التقارير عن نتائج مناقشات المجموعة :الجلسة الثالثة 5:45إلى  - 5:00من 

 

 
وتفيد التحديات الخاصة  ،يقدم قائد المجموعة تقرير عن النتائج واألفكار التي ناقشها المشاركين في المجموعات المختلفة

بتكامل الشباب وتمكين المرأة في تقديم صورة أوضح حول األولويات المستقبلية لإلصالح والتي تعزز السياسات 
 .الشمولية للشباب في الشرق األوسط

 
التعاون  التنمية اإلقليمية، منظمةوالحوكمة ، إدارة  المراجعات الحكومية و الشراكاتقسم  رئيس ،السيد مارتن فورست •

 االقتصادي والتنمية
    

 مناقشة مفتوحة •
 

 مالحظات ختامية 6:00إلى  - 5:45 من

 

مية المستقبلية الممكنة تقدم هذه الجلسة االستنتاجات الرئيسية لمصنع األفكار وتهدف إلعداد خريطة الطريق للتن
 فبراير الخامس منوالتي سيتم مناقشتها خالل اجتماع المجموعة التوجيهية يوم  ،للمبادرة

 

فريقيا ودول ابمنطقة الشرق األوسط وشمال  رئيس برنامج االستثمار ،كاشى-السيدة نيكوال ايهلرمان •
 العالقات الدولية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، يمنظمة التعاون االقتصاد

 
 



 
 

 

 وثائق المناقشة
 فرنسا ،باريس ♦ 2015الرابع من فبراير 

 

 الشباب في الحوكمة العامة في منطقة الشرق األوسط
ترى هذه المبادرة أن الحوكمة العامة السليمة هى عنصر أساسي للحكومة لتقديم الخدمات العامة تماشًيا مع توقعات الشباب 

حيث إنها تحدد الشمولية والمشاركة كعناصر رئيسية للحوكمة العامة التي يجب للحكومات أن تدعمها بشكل فعال  ،واحتياجاتهم
 حتى تجعل الشباب رواد تنمية مستقبل منطقة الشرق األوسط 

نظيم وسيادة تناقش هذه المبادرة المسارات والنتائج المؤثرة للشباب في مجاالت الحوكمة العامة مثل الحكومة المفتوحة والت
تقدم المبادرة مجموعة األسئلة التي  ،استناًدا على التحليل والممارسات الجيدة ،القانون والتنمية المحلية والمساواة بين الجنسين

تحتاج الشمولية والمشاركة إلى تركيز خاص يجب أن تعتمد الخدمة  ،تحتاج إلى معالجة لتقديم سياسات عامة أفضل للشباب
وتحديًدا في القطاعات ذو  ،ق األوسط وأفريقيا على مشاركة أصحاب المصالح والشفافية والمساءلة والتكاملالعامة في الشر

ويمكن أن يكون الشباب حلفاء أقوياء لتعزيز الحوكمة العامة لكونهم ذو تأهيل  ،األهمية المباشرة للشباب مثل الصحة والتعليم
كذلك يمكنهم  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومظاهر التكنولوجيا األخرىتعليمي عالي ولقدرتهم على التعامل مع تقنيات 

 ،وأخيًرا ،كما يمكنهم أن يكونوا شركاء في تطوير قدرات الحكومات لتلبية احتياجاتهم ،المشاركة واالنخراط في أساليب جديدة
هة التفاوتات السائدة في فرص الشباب من لمواج ،يجب أن تفضي الحوكمة العامة إلى المشاركة العامة االقتصادية للمرأة

 .الجنسين

 

كيف يمكن للقطاع الخاص خلق العديد من فرص العمل األكثر تناسًبا  :الشباب في منطقة الشرق األوسط
 مع الشباب؟

خالل تطرح هذه المبادرة خيارات السياسة لمعالجة مشكلة البطالة التي تواجه الشباب في منطقة الشرق األوسط، وذلك من 
إلى ظاهرة  ،التي تعتمد على مراجعة المطبوعات ،تنمية القطاع الخاص بشكل كبير وفّعال في المنطقة، وتتطرق الدراسة

البطالة عند الشباب في المنطقة، وتقّيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظم السياسات المتعلقة بالمشروعات لخلق فرص 
داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعديد من المناطق “ ضل الممارساتأف”باإلضافة إلى تحديد  ،عمل جديدة 

األخرى لتحفيز فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص للشباب على وجه الخصوص، وتهتم المبادرة أًيًضا بصناعات معينة 
واقتصاديات منظمة التعاون لها تأثير في خلق فرص عمل أكثر تناسًبا لحديثي التخرج في بعض اقتصاديات الناشئة 

 (فضالً عن الجهات المانحة الفّعالة في المنطقة)ويهدف هذا العمل إلى توعية صّناع السياسة في الشرق األوسط  ،االقتصادي
باإلضافة إلى برامج التعاون اإلنمائي )بهدف تصميم أفضل السياسات  ،بالدروس المستفادة من دعم خلق فرص عمل للشباب

وتعد المبادرة إسهام في الوقت المناسب للمناقشات الخاصة بجدول أعمال التنمية الدولية ما بعد  ،في المستقبل (ية األكثر فعال
في ضوء األهمية القصوى لتعزيز توظيف الشباب للوصول إلى تنمية أكثر شمولية واستدامة و الدور المحوري  2015عام 

 .الذي يقوم به القطاع الخاص في هذا الشأن



 
 

 

 جهات االتصال الرئيسية

 أمانة العالقات الدولية

 السيد كارلوس كوندى
 فريقيا امدير اإلدارة، الشرق األوسط وشمال 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،العالقات الدولية
 +33 1 45 24 13 14: هاتفالرقم 

 Carlos.Conde@oecd.org ي: بريد إلكترون
 

 

 فريقيا ودول منظمة التعاون االقتصاديابرنامج الحوكمة الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 لسيد مارتن فورستا
 مدير اإلدارة

 رئيس قسم المراجعات الحكومية و الشراكات
منظمة التعاون االقتصادي  ،اإلقليميةالتنمية والحوكمة إدارة 
 والتنمية
 +33 1 45 24 91 70هاتف: رقم ال

 Martin.Forst@oecd.orgلكتروني: اإلبريد ال

 السيدة ميريام عالم
 محللة السياسة

برنامج الحوكمة الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 ودول منظمة التعاون االقتصادي

منظمة التعاون االقتصادي  ، اإلقليميةالتنمية والحوكمة إدارة 
 والتنمية

 +33 1 45  24 16 70: هاتفالرقم 
 Miriam.Allam@oecd.orgلكتروني: اإلبريد ال

 السيد موريتز ادير
  سياساتمحلل 

برنامج الحوكمة الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 ودول منظمة التعاون االقتصادي

منظمة التعاون االقتصادي  ،اإلقليميةالتنمية والحوكمة إدارة 
 والتنمية

 +33 1 45 24 91 29: هاتفالرقم 
 Moritz.ader@oecd.org :اإللكترونيبريد ال
 

 

 فريقيا ودول منظمة التعاون االقتصاديابرنامج االستثمار الخاص بدول الشرق األوسط وشمال 

 كاشى-السيدة نيكوال ايهلرمان
 رئيس برنامج االستثمار

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،العالقات الدولية
  +33 1 45 24 17 48: هاتفالرقم 

  Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.orgي: لكتروناإلبريد ال

 الحسامىالسيد فارس 
 سياساتمحلل 

 فريقيااإدارة الشرق األوسط وشمال 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،العالقات الدولية

 +33 1 45 24 74 25هاتف: رقم ال
 fares.alhussami@oecd.orgاإللكتروني: البريد 
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