
 

 

 
 
ندوة إقليمية حول تشجيع االستثمار وتيسيره في منطقة البحر األبيض 

 المتوسط:

 
 سياسات استثمار أفضل لتحفيز االبتكار ومراقبة التأثيرات

 
 التعاون والتنمية االقتصاديةنُظمت في سياق األسبوع المتمحور حول االستثمار لمنظمة 

 
 

 نظرة عامة حول جدول األعمال

 
 2019تشرين األول / أكتوبر  22-23

 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، باريس
rue André Pascal 2 

 

 

  



 

  

 أساسية معلومات

منطقة المتوسط، الذي تم إطالقه في تشرين يهدف برنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتشجيع االستثمار في 

في تونس، إلى تنفيذ سياسات استثمارية سليمة وجذابة وإنشاء مؤسسات فعالة في منطقة جنوب البحر المتوسط،  2016األول/أكتوبر 

 بهدف جذب استثمارات نوعية ودعم خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المحلية والتنويع االقتصادي واالستقرار.

م بإدارة البرنامج، الذي تطبقه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط تقو

وشمال إفريقيا للتنافسية وقسم االستثمار في مديرية الشؤون المالية والمؤسسية( مجموعة استشارية، تشارك في رئاستها المفوضية 

تعاون والتنمية االقتصادية، بمشاركة ممثلين عن البلدان المستفيدة وأمانة االتحاد من أجل المتوسط وشركاء األوروبية ومنظمة ال

 إقليميين آخرين.

 األهداف

كما في العامين السابقين، تمت دعوة رؤساء وكاالت ترويج االستثمار وممثلين عنها في منطقة المتوسط إضافةً إلى صانعي السياسات 

المتمحور حول االستثمار لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في شهر تشرين األول / أكتوبر لجمع وتبادل الخبرات  لحضور األسبوع

 مع نظرائهم من المنطقة وأعضاء المنظمة واالقتصادات الناشئة األخرى.

 األهداف هي: 

 االستثمار تشجيع وكاالت لشبكة الرابعة العمل ورشة في المشاركة خالل من الخبرات وتبادل السياسات بشأن الحوار تعزيز 

. ستركز الجلسات التي ستجمع وكاالت ترويج االستثمار من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتنمية التعاون لمنظمة التابعة

 االقتصادية والدول الشريكة على تيسير االستثمار وتأثيراته على االقتصاد.

  من قبل ممثلين رفيعي المستوى من بلدان المتوسط  إفريقيا وشمال األوسط الشرق في االستثمار ترويج وكاالت خارطة إطالق

 والمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

  .بناًء على نتائج خارطة وكاالت تشجيع  دعم عمليات التبادل بين النظراء في وكاالت تشجيع االستثمار في منطقة المتوسط

ستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ستتطرق الجلسات الموجزة المعنية بمنطقة المتوسط إلى رصد وتقييم أنشطة تشجيع اال

 االستثمار ودور وكاالت تشجيع االستثمار في تحفيز االبتكار.

 تحسين فهم صانعي السياسة في منطقة المتوسط لتأثيرات االستثمار األجنبي على أهداف التنمية ال( مستدامةSDGs خالل )

سيؤدي الحدث إلى إطالق التقرير األول حول مؤشرات جودة االستثمار  المائدة المستديرة حول االستثمار والتنمية المستدامة.

 2030أداة فعالة تسمح لصانعي القرار بقياس مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في جدول أعمال عام  -األجنبي المباشر 

 المناخ.وأهداف تغير 

 المشاركون

ستجمع الندوة رؤساء وكاالت تشجيع االستثمار وكبار صانعي سياسات االستثمار من الوزارات المعنية وممثلي الشركات والخبراء 

الدوليين والشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة المتوسط.  سيتألف البرنامج من مناقشات تفاعلية حول طاولة مستديرة ودورات 

للتعلم من األقران مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الناشئة. سيستفيد المشاركون من تبادل وجهات النظر بين العاملين 

 في المجال ومع الخبراء، وإجراء مناقشات استشرافية وقائمة على األدلة.

 

 المواد

 يقيارسم خرائط وكاالت تشجيع االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفر

 مذكرة مناقشة "رصد وتقييم أنشطة تشجيع االستثمار في وكاالت تشجيع االستثمار في منطقة المتوسط"

 

 اإللكتروني الموقع

www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm 

  

http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm


 

  

 نظرة عامة على جدول األعمال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتوفر أجندة منفصلة مفصلة لليومين

 

 

 االتصال:  

 الحسامي فارس السيد
 محلل السياسات/ خبير اقتصادي

 قسم االستثمار
 مديرية الشؤون المالية والمؤسسية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 25 74 24 45 1 33+رقم الهاتف: 

 Fares.alhussami@oecd.org البريد اإللكتروني:

 إستيل راي -السيدة ماري  

 مستشارة عليا
 قسم الشرق األوسط وأفريقيا

 أمانة العالقات العالمية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

  46 81 24 45 1 33+رقم الهاتف: 

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

 

 

 

 

 الثالثاء

 تشرين األول / أكتوبر 22

 األربعاء

  تشرين األول / أكتوبر 23 

 غداء رفيع المستوى:
إطالق خارطة وكاالت تشجيع االستثمار في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا
Room Roger Ockrent 

لمنظمة التعاون شبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة 
 والتنمية االقتصادية

 

 الجلسة العامة
 

Room CC9 

 الجلسات الجانبية لممثلي منطقة المتوسط:
 

 تشجيع االستثمار واالبتكار
 الرصد والتقييم

 
Room CC13 

االستثمار والتنمية المائدة المستديرة الثانية حول 
 المستدامة

 

Auditorium 

mailto:Fares.alhussami@oecd.org
mailto:Marie-Estelle.Rey@oecd.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورشة العمل الرابعة لشبكة وكاالت تشجيع االستثمار 
 التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

 تأثير أفضل من خالل تحسين االستثمار وتيسيره
 
 
 

 جدول األعمال
 

 

  2019تشرين األول / أكتوبر  22

 
OECD Conference Centre 

 باريس، فرنسا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معلومات عامة 

، في 2016تم إطالق شبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في تشرين األول / أكتوبر 
للمنظمة حول تشجيع االستثمار وتيسيره. تجتمع الشبكة في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أعقاب ورشة العمل األولى 

بشكل سنوي للسماح لوكاالت تشجيع االستثمار وصانعي السياسات باالستفادة من أبحاث المنظمة حول تشجيع االستثمار 
ل الممارسات الجيدة. العام الماضي، ألقى نائب األمين وتيسيره، وتبادل الخبرات بشأن المواضيع ذات االهتمام المشترك وتباد

العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ووزير االقتصاد الشيلي خطابا في ورشة العمل إلطالق "رسم خارطة وكاالت 
االستثمار في ترويج االستثمار في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية" بشكل رسمي إلطالق "خارطة وكاالت ترويج 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي" بشكل رسمي. يقدم هذان التقريران تحليالً مقارناً 
 واسع النطاق لوكاالت تشجيع االستثمار بناًء على دراسة استقصائية مشتركة مع بنك التنمية للبلدان األمريكية.

 

تشرين األول /  22لرابع لشبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في سيعقد االجتماع ا 

 لتقييم هذه اإلنجازات والمضي قدماً في عمل الشبكة. 2019أكتوبر 

 

  األهداف 

التعاون والتنمية االقتصادية  الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو البناء على خارطة شبكة تشجيع االستثمار لتعميق بحث منظمة
في مجاالت معينة من تشجيع االستثمار وتيسيره، وتعزيز المعرفة حول شبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون 

 والتنمية االقتصادية، والتبادل حول المواضيع ذات االهتمام المشترك.

 
. سيناقش المشاركون الحلول الوطنية والدولية إلزالة العقبات تفاظ بهلتسهيل االستثمار واالح سيتم تكريس الجلسة األولى

التنظيمية واإلدارية للشركات الراغبة في االستثمار أو إعادة االستثمار في موقع معين. سيقوم صناع السياسات ووكاالت 
إلى التحديات التي تعترض تسهيل تشجيع االستثمار والشركات بمشاركة خبرتهم حول المبادرات الحالية والمحتملة باإلضافة 

 األمور المستثمرين واالحتفاظ بهم.

 
ستركز الجلسة الثانية على تأثيرات االستثمار األجنبي المباشر على االقتصاد المحلي. ستبدأ المناقشة بدراسة حالة أليرلندا  

 IDAمع هيئة التنمية الصناعية في أيرلندا )استناداً إلى تقرير تحليلي أعدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتعاون 

Ireland وسيتبع ذلك مناقشة تفاعلية حيث سيقدم صناع السياسات ومفاوضو المعاهدات ووكاالت ترويج االستثمار وجهات .)
 رأيهم حول كيفية رفع تأثير االستثمار األجنبي المباشر على اقتصادهم بأقصى قدر ممكن.

 
ركين إلى مأدبة غداء رفيعة المستوى، حيث سيتم إطالق "خارطة وكاالت تشجيع االستثمار في بعد ذلك، ستتم دعوة المشا 

ً من قبل ممثلين رفيعي المستوى من المنطقة والمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون  الشرق األوسط وشمال إفريقيا" رسميا
 والتنمية االقتصادية.

 
توفير فرصة لوكاالت تشجيع االستثمار من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ستتضمن فترة ما بعد الظهيرة جلسات متوازية ل

 والبلدان الشريكة للتبادل بين األقران في إطار مجموعات أصغر من الممارسين.

 

  المشاركون 

من بين المشاركين في ورشة العمل نعد كبار ممثلي وكاالت تشجيع االستثمار وصانعي سياسات االستثمار من منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية والبلدان الشريكة. سيسمح ذلك للمشاركين باالستفادة من تبادل وجهات النظر بين المتخصصين وإجراء 

وفر جلسات ما بعد الظهيرة لشبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون مناقشة تطلعية وقائمة على األدلة. ست
والتنمية االقتصادية فرصة لتقوم هذه الوكاالت بعمليات تبادل مركزة بين النظراء في مجموعات أصغر من الممارسين العاملين 

 في سياقات مماثلة أو في مشاريع مماثلة أو في سياق برامج إقليمية.

 

 :االتصال 

 ألكساندر دي كرومبروغ، خبير اقتصادي ومدير مشاريع، منظمة التعاون والتنمية االقتصادي

alexandre.decrombrugghe@oecd.org 64 14 24 45 1 33+ 

 

 المواقع اإللكترونية 

facilitation.htm-and-promotion-www.oecd.org/investment/investment 

mailto:alexandre.decrombrugghe@oecd.org
http://www.oecd.org/investment/investment-promotion-and-facilitation.htm


  مسودة جدول األعمال   

 (Room CC 9)الجلسة العامة 

9:30-9:40 

 

9:40-11:00 

 كلمة الترحيب

 قسم االستثمار، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، رئيسة أنا نوفيك 

 : تسهيل االستثمار واالحتفاظ به1الجلسة  

بها. كما  يهدف تسهيل االستثمار إلى تشجيع االستثمارات من خالل تزويد المستثمرين الجدد والحاليين بأنظمة وإجراءات شفافة وفعالة ويمكن التنبؤ
ه الشركات عندما تقرر االستثمار وإيجاد طرق لتشجيعها على التوسع. ستتطرق هذه الجلسة إلى األدوار الرئيسية يهدف إلى تقليل العقبات التي تواج

ناقش والتكميلية لوكاالت تشجيع االستثمار وصانعي السياسات لتسهيل إنشاء األعمال وضمان االحتفاظ باالستثمار وتشجيع إعادة االستثمار. وست
 التيسير بنجاح وكيفية القيام بذلك على الصعيدين الوطني والمتعدد األطراف. العوامل الخاصة التي تتيح

 ، خبير اقتصادي ومدير مشاريع، قسم االستثمار، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : ألكساندر دي كرومبروغالمنسق 

 ناقشات لمنظمة التجارة العالمية بشأن تيسير ، سفير الشيلي لدى منظمة التجارة العالمية ومنسق المإدواردو غالفيس سعادة السيد

 االستثمار من أجل التنمية

  مدير قسم تشجيع الخدمات والصناعة، وزارة العالقات الخارجية في البرازيلالوزير لويز سيزار غاسر ، 

 المدير التنفيذي، أنتي أومو ،Invest in Finland, Business Finland 

 الواليات المتحدة لقطاع األعمال الدولي )، مديرة في مجلس إيفا هامبلUnited States Council for International 

Business) 

  رئيس وحدة سياسات االستثمار، المديرية العامة للتجارة، المفوضية األوروبيةكارلو بيتيناتو ، 

 مناقشة تفاعلية

 11:00-

11:15 
 استراحة

 : تأثير االستثمار األجنبي المباشر على االقتصاد المضيف2الجلسة   11:15-12:30

ر إلى ضمان رفع إن الفوائد الشاملة والمستدامة لالستثمار األجنبي المباشر ليست دائماً تلقائية وتسعى الحكومات التي تجذب االستثمار األجنبي المباش
بناًء على تقرير أعدته منظمة التعاون لحد األدنى. ستبدأ المناقشة بدراسة حالة أليرلندا فوائدها بأقصى قدر ممكن وتقليل التكاليف المحتملة إلى ا

لتوجيه يقيم تأثير االستثمار األجنبي المباشر على االقتصاد خالل العقد الماضي ويقترح طرقاً  IDA Irelandوالتنمية االقتصادية باالشتراك مع 
كاالت تشجيع االستثمار وصانعي السياسات ومفاوضي المعاهدات جميعهم يلعبون دوراً في رفع تأثير استراتيجية وكاالت تشجيع االستثمار. إن و

 االستثمار األجنبي المباشر إلى أقصى حد وتبادل الخبرات.

 ، خبير اقتصادي ومدير مشاريع، قسم االستثمار، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: مارتن فيرميلينغرالمنسق 

 كبير االقتصاديين لدى نيام رودي ،IDA Ireland 

  مدير، كريستيان رودريغيز تشيفيل ،InvestChile 

 نائب رئيس، قسم سياسات التجارة واالستثمار، وزارة الشؤون الخارجية في هولندارالف فان دي بيك ، 

  مدير البحوث االقتصادية، جيالد بيري ،Invest in Israel 

  رئيس دانييل بيالك ،UkraineInvest 

 مناقشة تفاعلية 

 12:30-12:40 

 

 
 

12:45-14:15 

 الخاتمة األولية والمتابعة

 رئيسة قسم االستثمار، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةأنا نوفيك ، 

 Room Roger Ockrent -غداء رفيع المستوى إلطالق "خارطة وكاالت تشجيع االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا" 

 نائب األمين العام في منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةلودجر شوكنشت ، 

 سفير االتحاد األوروبي لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةسعادة السيد ديدييه لينوار ، 

 

 



 بدعوة* –جلسات جانبية                                 18:00 – 14:15   

 

مليات تبادل مركزة بين ستوفر جلسات ما بعد الظهيرة لشبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية فرصة لتقوم هذه الوكاالت بع
 سياقات مماثلة.النظراء في مجموعات أصغر من الممارسين العاملين في 

 بلدان مختارة من ستناقش وكاالت تشجيع االستثمار من شبكة وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، المؤلفة من المنظمة و
 ذكرات السياسات التي أعدتها األمانة.أمريكا الالتينية، الدعوة في مجال السياسات ورصدها وتقييمها في جلستين جانبيتين. ستستند المناقشات إلى م

 مناقشة  إلطالق "خارطة وكاالت تشجيع  المتوسط منطقة في االستثمار لتشجيع االقتصادية والتنمية التعاون ومنظمة األوروبي االتحاد برنامج سيعقد

 االستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا".

 والتنمية االقتصادية  أطلقت مؤخراً وكاالت تشجيع االستثمار المنخرطة في برنامج أوراسيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتنافسية مسح منظمة التعاون
 ت تشجيع االستثمار. ستستفيد الوكاالت من هذه الجلسة لمناقشة ومقارنة النتائج األولية.والبنك اإلسالمي للتنمية حول وكاال

 
 

 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التفصيلي * الجلسات الجانبية مفتوحة للعاملين في وكاالت تشجيع االستثمار من مناطق محددة أو المشاركين في برامج عمل محددة. إن جدول األعمال  مالحظة:
 للجلسات الخاصة بك مدرج أدناه.

مجموعة وكاالت تشجيع  
االستثمار التابعة لمنظمة 

 والتنمية االقتصاديةالتعاون 
)منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية ودول أمريكا الالتينية 
 والكاريبي(

 

 

Rooms CC16 & CC18 

 

 

 
 

 االتصال: 

alexandre.decrombrugghe@oecd.org 

monika.sztajerowska@oecd.org 

برنامج االتحاد األوروبي  
ومنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية لتشجيع االستثمار 
 في دول منطقة المتوسط

 

 

 

 

 Room CC13 

 

 

 
 االتصال:

fares.alhussami@oecd.org 

برنامج أوراسيا للتنافسية 
التابع لمنظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية
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 االتصال:

peline.atamer@oecd.org 

https://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm
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mailto:peline.atamer@oecd.org


       االستثمار في منطقة المتوسطبرنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتشجيع  -الجلسات الجانبية 

(Room CC 13) 

 مالحظات تمهيدية من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد األوروبي 14:15-14:30

 : دور وكاالت تشجيع االستثمار في حث االبتكار3الجلسة  14:30-15:30

إن الهدف من هذه الجلسة هو تبادل الخبرات حول دور وكاالت تشجيع االستثمار في تسريع االستثمار في مجال االبتكار 
وسد الفجوة فيه في منطقة المتوسط. كشفت الدراسة االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن ثلثي وكاالت 

بتكار ضمن أهدافها السياساتية، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في تشجيع االستثمار في منطقة المتوسط تدرج اال
بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. في الوقت نفسه، ما من وكالة إقليمية لتشجيع االستثمار رائدة في مجال سياسات 

الممكن إنشاء مجموعات مؤسسية  االبتكار، كما هو الحال في بعض دول االتحاد األوروبي. تبرز التجربة الدولية أنه من
 مختلفة، بشرط وجود آليات تنسيق مؤسسية وقنوات تواصل مناسبة.

 ، كبير االقتصاديين، قسم االستثمار، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةغولدشتاين أندريا :المنسق

 تبادل التعلم من األقران حول اإلعداد المؤسسي لتشجيع االستثمار  المتوسطية االستثمار تشجيع وكاالت
 واالبتكار

  المدير التنفيذي، أنتي أومو ،Invest in Finland, Business Finland 

 المدير التنفيذي، الرابطة العالمية لوكاالت ترويج االستثماربوجستان سكاالر ، 

 مناقشة تفاعلية

 استراحة 15:30-15:45

 : رصد وتقييم أنشطة تشجيع االستثمار4الجلسة  15:45-17:00

الهدف من هذه الجلسة هو تعزيز تعلم النظراء بين الممارسين في وكاالت تشجيع االستثمار في منطقة المتوسط وأصحاب 
ستتطرق لتقييم المصلحة اآلخرين بشأن ممارسات الرصد والتقييم )مثل مؤشرات األداء الرئيسية( فيما بين الوكاالت. 

تأثير أنشطة وكاالت تشجيع االستثمار، والمتطلبات المتعلقة بها من حيث البيانات، وتوافر هذه المعلومات في مختلف 
الوكاالت. ستدرس هذه الجلسة عمليات رصد أنشطة تشجيع االستثمار وتيسيره. يتمثل أحد أهداف الجلسة في توضيح 

 لم من األقران في المستقبل مع الوكاالت من منطقة المتوسط.جدوى تقييم التأثير لتحفيز عمل التع

 ، مستشارة عليا، أمانة العالقات العالمية، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةراي إستيل - ماري :المنسقة

 لنتائج موجز عرض ، محللة السياسات، قسم االستثمارات، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:بداالع سرين 
 والتقييم الرصد على االستثمار تشجيع وكاالت خارطة

 تبادل التعلم من األقران حول عمليات الرصد والتقييم  المتوسطية االستثمار تشجيع وكاالت 

 كبيرة االقتصاديين، مونتو سيلفي ،Business France 

 رئيسة شاباز آن ،Institutional Strengthening, International Trade Centre 

 مناقشة تفاعلية

 الخاتمة وطريق المضي قدماً من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد األوروبي 17:00-17:30

 


