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 الملخص

ة مبادرة( مدعو الواالستثمار من أجل التنمية ) الرشيدة الحوكمة حول شمال أفريقياو  األوسط للشرق االقتصاديةالتنمية و  منظمة التعاونمبادرة  لجنة تسيير
قدم الذي  الدعم  بعد MENA IV) -شمال أفريقيا الرابعةو  )مبادرة الشرق ألوسط 2020-2016للفترة  ستراتيجية لتمديد المبادرةاالمذكرة ال هذه لمناقشة

إدارة  بهيكل خاصة . وتوضح المذكرة مقترحاتهذا التمديدل 2015عام  تموز/وفي يولي التنمية االقتصاديةو  األعضاء في منظمة التعاون الدول من
 .الجديد تفويضفي إطار ال العمل أساليبودعم الحوار الوطني واإلقليمي و  تسياساالمبادرة ومجاالت ال

وشمال أفريقيا ومنظمة  منطقة الشرق األوسط التعاون بين بتعزير مبادرةال قامت اقتصادات المنطقة،بناء على طلب من  2005منذ إطالقها في عام 
وتسعى المبادرة إلى  ،القدرات على المستويين اإلقليمي والوطني نميةوت العامة السياساتالخاصة ب النصائحالتعاون والتنمية االقتصادية من خالل تقديم 

 على القائمةها أساليب باتباع المبادرةببناء  قامت المنظمةعشر سنوات، على مدى  .مع مراعاة تنوعها وذلك تنميتها تلبية احتياجات المنطقة وأولويات
 المعترف بها.الدولية الممارسات واألدوات والمعايير و  والتعلم من األقران، اتسياس حوار

بما لتحديات الناشئة في المنطقة، ا معالجةتعزيز أنشطتها الحالية، إلى استمرار قيامها ب، تهدف المبادرة، مع 2020-2016 جديدال تفويضبالنسبة للو 
 ة.لمالشاها االنتقالي وأولويات التنمية وضععكس ي

/ تشرين نوفمبر 9 في بالمغرب في الرباط مبادرةال تسييرلجنة اجتماع  خالل تتمالمناقشات والتعليقات التي نتائج المذكرة بعد تلقي  مراجعةتم وست
 .2016لمؤتمر الوزاري للمبادرة في عام ل سيقدم الذيأساسا لصياغة اإلعالن الوزاري  تصبح وفوس ،2015الثاني
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 خلفية معلوماتية :أوال

عشر لاستمرت  تعاون عالقة مبني علىالتنمية االقتصادية ومنظمة التعاون و  1أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  كل من إن التعاون بين
ن الصالتو  ة،الرشيد الحوكمةو  سنوات تهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة والعالقات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية  ا 

 من أولويات المنظمة. واحداالتعاون مع المنطقة  جعلت قدالمنطقة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  بالد القوية التي تتقاسمها

: الستفادة من الخصائص الرئيسية في المنطقةلجنبا إلى جنب مع اقتصادات المنطقة تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و  
قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات في  متزايد والمزايا النسبيةو  سكان من الشباب والمتعلمين على نحو  متميزالجغرافي الموقع ال

 ، وزيادةةجتماعيوا ةسياسيتقلبات و  ،مستمرة المنطقة صراعات تشهدبينما  .التحويلية والخدمات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والسياحة
نقص البطالة و  نسبةلمواجهة التحديات مثل ارتفاع  جاهدينال شمال أفريقياو  الشرق األوسطمنطقة شركاء المنظمة و  سعىبينما ت الهجرة في

العقبات التي  واستمرار القطاع الخاصتأخر و  االقتصادات وعدم تنوع من الجامعات عدم تكافؤ الفرص للشباب والنساء والخريجينو  العمالة
السمات والتحديات تؤكد على ضرورة إجراء هذه  .وأكثر قابلية للمساءلة أكثر شموالأكثر انفتاحا و  صنع السياسات اتخاذ تحول دون

 فرص العمل. توفيرو  االقتصادي الشاملو النم ومساندةثقة المواطنين، زيادة و  المشروعاتلزيادة  إصالحات واسعة النطاق

 ،وشمال افريقيالشرق األوسط في ا واالستثمار من أجل التنميةالرشيدة  الحوكمة حولالتنمية االقتصادية و  منظمة التعاونمبادرة تسعى 
في المنطقة لتوفير أساس للتنمية  داريةاالقتصادية واإل مؤسسات، إلى تعزيز ال2005منذ عام  المنطقة اقتصادات  هاارتدوأها تالتي بدأو 

 وقد تم وضع هذا الجهد اإلقليمي لتعزيز .تصميم وتنفيذ اإلصالحات السياسيةفي  وشمال افريقيا الشرق األوسطقتصادات اومساعدة 
تعزيز  الشراكات اإلقليمية والدولية بهدف زيادةو  وعملها،العامة هياكل اإلدارة  ، وتحديثاإلصالحات واسعة النطاق لتحسين مناخ االستثمار

 شمال أفريقيا.و  فرص العمل والتنمية البشرية واالجتماعية في منطقة الشرق األوسط توفيرالتنمية االقتصادية و 

للمزيد من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين والفرص االقتصادية التي بدأت في أواخر عام  والمدنية التي تدعمع زخم االنتفاضات و 
( من MENA IIالثانية )و  2007إلى  2005( من MENA I) خالل المبادرة األولى مواءمة أنشطتها معهاو  ، قامت المبادرة بتعزيز2010
أثبتت المبادرة  منذ إطالقها،و  .االنتقاليةبحيث تعكس الدعوة الصريحة من اقتصادات المنطقة للمساعدة في عمليتها  2010إلى  2007

 القتصادات المنطقة. قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة واالستجابة لألولويات الناشئة

 ةالملكية المشتركو  الشراكة أن ترتكز على مبادئاستمرت المبادرة  2015 إلى 2011( من MENA III) المبادرة الثالثةفي ظل و  بذلكو  
كبار المسئولين الحكوميين بيانا عن و  قد أقر الوزراءو  التنمية االقتصادية،و  منظمة التعاونو  بالد المنطقة من جانب االلتزام المتبادلو 

تم تنقيح و  .2009المنطقة أثناء المؤتمر الوزاري في مراكش عام االستثمارية في و  القضايا ذات األولوية لتحسين السياسات اإلدارية

                                                           
1
 -السعودية -قطر  -الفلسطينية السلطة  -عمان  -المغرب  -موريتانيا  -ليبيا  -لبنان - الكويت –األردن  -العراق  -مصر  -جيبوتي  -البحرين  -الجزائر  

 اليمن.-االمارات العربية المتحدة -تونس 
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في أصحاب المصلحة مع  سكرتارية المنظمة وفي سياق عملية مشاورات واسعة قامت بها 2011على ضوء انتفاضة  الحقا األولويات
 المنطقة.

في مواجهة التحديات المستجدة في  2020إلى  2016( من MENA IVمع دعم انشطتها الحالية سوف تستمر المبادرة أثناء برنامج )و  
 على مواجهةو  اإلدماجتركيزها على بصفة خاصة تنوي المبادرة زيادة و  .أوليات التنمية الشاملةو  و في اتصال مع سياق التحولالمنطقة 
لكي و  .قتصادات المنطقةال العالميو  اإلقليميالتكامل  تحقيقالتنمية المحلية مع المؤسسات المستقلة لو  تعزيز التعاونو  تشغيلالتحديات 

شمال أفريقيا حول و  التنمية االقتصادية للشرق األوسطو  مبادرة منظمة التعاون بحيث يصبح المبادرة يتم تغيير اسمسينعكس ذلك 
 التنافسية من أجل التنمية.و  الرشيدة الحوكمة
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  MENA III (2011-2015) ةالثالث المرحلةعمليات المبادرة وأثرها في  :ثانيا

محدد وتبادل الوطني الدعم التركز على الحوار بشأن السياسات اإلقليمية، و التي  من خالل أساليب عملها إيجابي تأثيرمبادرة لل كانقد و 
 القانونية للمنظمة العمل بالمواثيقمضمون  يسترشدو  تغطيتها. لتي يتماتخصصة الخبرات، وكذلك من خالل المحتوى في المجاالت الم

 جمعو  النظراءاستعراض  منيتم تنفيذ أنشطة المبادرة من خالل تقييم السياسات والمشورة والحوار، و  ،المعترف بها دوليا ومعاييرها وأدواتها
 يلقىو  .المنظمة أعضاء منمن المنطقة و  خبراء أنشطة المبادرة وتجمع .في السياسات العامة القدرات تعزيزاألدلة، و و  المعطياتو البيانات 
هذه كان ل وقد .خرىاأل المنظمات الدوليةألنشطة التي تقوم بها ل ومكمال نوعهمن فريدا ويعتبر البعد اإلقليمي تقديرا كبيرا،  هذا النهج
غير حكومية )المجتمع المدني من جهات زيادة مشاركة ممثلين ب ، على سبيل المثالالحساسة في المجاالت الرئيسية دورا رائداالمبادرة 

)على سبيل المثال المشاركة المدنية، ونزاهة العمل، والتنمية المحلية، ودور  لم تكن معتبرة أولويات مواضيعمعالجة و  والقطاع الخاص(
 المؤسسات المستقلة، والمساواة بين الجنسين(.

التبادل المفتوح زيادة دعم لمبادرة لالتشاوري لتعزيز الطابع  وتم قد تعزز أثر عمل المبادرة من خالل تبادل الخبرات والتعلم من األقران.و  
مجموعات العمل والمنتديات اإلقليمية،  .مع المجتمع المدني والقطاع الخاصالسياسات على المستوى اإلقليمي  مناقشةوغير المشروط ل

إدراج مثل هذه الفعاليات  مية.تنطوي على ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكو  ، الوطنيفضال عن العمل المنجز على المستوى 
 األطراف قبل تتضح فائدة هذا النهج من مشاركة كبيرة منو  .المتنوعة يسمح للتبادل الواسع للمعلومات وتوليد حوار حول السياسات العامة

العمل والمنتديات ، أي ممثلين من قطاع األعمال والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية، الذين يعتبرون مجموعات المعنية
 ات مناسبة للتعلم من األقران والتعاون معهم.ساحك

كما دعمت المبادرة األنشطة مع  .التآزر مع الشركاء الوطنيين واإلقليميين والدوليين بزيادة المبادرة قامتلتعزيز أهمية المنظمة وتأثيرها، 
، (OGP) المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي والشراكة الحكومية المفتوحةبرنامج األمم و  المتوسطجامعة الدول العربية واالتحاد من أجل 

والبنك الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية مبادرة وضعت وخاصة ، ومركز المرأة العربية للتدريب  (ARADO) والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
واإلقليمية األخرى، الدولية  ، وكذلك المؤسسات المالية غيرهاو  (GIFT-MENA) معاهد اإلدارة للتدريب ( ومنتدىCAWTARوالبحوث )

اد البورصات العربي، واتحاد المصارف العربية واتح وصندوق النقد(،  (AFESDمثل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 .ات األوراق المالية العربيةالعربية واتحاد هيئ

 شمال أفريقياو  في الشرق األوسطبرنامج المنظمة الخاص باالستثمار أيضا  قام (2015 -2011الثالثة ) وخالل مرحلة التفويض
للقطاع الخاص مما يؤدي  ةفعالالتنمية الحث على  ات لحشد استثمارات القطاع الخاص كماالحكومات على تحديد اإلصالحبمساعدة 

 أعمالورش و  ندوة إقليمية 80 عقد كما ،مشارك 1400وعات عمل حضرها لمجم منتدىو  اجتماعا 28 البرنامج نظمفقد . للتنمية الشاملة
 ذلك بالتعاون معو  متدرب 200 حضرها تدريبية إقليمية دورة 11 نظمو  ، صانعي السياساتمن  2400و لبناء القدرات استفاد منها نح
اإلقليمية، و  المشاركات في الفعاليات الوطنيةو  تعددت المساهماتقد و  .الشرق األوسط في لالقتصاد والتمويل مركز صندوق النقد الدولي

رئاسات شراكة و  على مستوى عالي مع شركاء مهمين مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كما شارك البرنامج في تنظيم المؤتمرات اإلقليمية
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 31أنتج البرنامج و  مشارك من المستوى الرفيع، 100بية مؤتمران تم تنظيمهما مع الجامعة العر  جمعقد و  .جامعة الدول العربيةو  دوفيل
 إقليمية بشأن للحوارات بشكل أساسي، االستراتيجية البحوثالعديد من عن  ابحوث كتب( كما 2015تصدر قريبا في عام  9)منها  امنشور 

 سياسة اإلقليمية.ال

الحكومات على تحديد وتنفيذ  شمال أفريقياو  الرشيدة في الشرق األوسط الحوكمةعن  المنظمة في نفس الفترة، ساعد برنامجو  
اإلصالحات الحكومية العامة من أجل إطالق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وزيادة توقعات المواطنين في االستفادة من الخدمات 

 نشاطا من 92 فيواسعة النطاق مساهمة ساهم و  الرشيدة الحوكمة وقد نظم برنامج تحقيق الشفافية،و  الشاملة العامة، ووضع السياسات
األنشطة التدريبية اإلقليمية التي يقوم بها مركز التدريب برنامج  مننشاطا  13اإلقليمية، بما في ذلك الندوات و  أنشطة مجموعات العمل

 يةقتصادافي إطار مشاريع  نشاطا 86 وباإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم، مشارك 1500أكثر من  حضره "كازيرتا" الرشيدة في الحوكمة
قريبا  5منها  يصدر منشورا 36الرشيدة  الحوكمةبرنامج  أنتج ، كمااتالقرار  متخذيالسياسات و من واضعي  2600محددة ألكثر من 

 .2015عام  خالل

 تبينو  .من لجان المنظمةلجنة  11بانتظام في عمل  شمال أفريقياو  وسطاأل الشرق  2دولمن  مشاركة ست من مبادرةال استفادتقد و 
على حد  األعضاء والحكوماتالتي يحصل عليها منظمة القيمة المضافة المختلف لجان المنطقة في قتصادات ة المشاركة المتزايدال

خصوصا بعد  ،المنظمةلجان  في الرسمي المشارك والعضوضع باقتصادات المنطقة  حصلت قدو  .منتظمةالتبادالت سواء من ال
تقارير  تقديمإلى لجان الوثيقة من خالل العالقات الوقد أدت . المنظمةالتي أجريت تحت إشراف لجان مراجعات شاملة للسياسات العامة 

لى اقتصادات المنطقة و جانب ة من منتظم وضع توصيات بشأن السياسات وبرامج بناء القدرات و  مراجعات شاملة ،األقران في مشاركة ا 
  المبادرة.التي تقوم بها 

لى شراكات خاصة القتصادات مختلفة من المنطقة مع المنظمةو  عالوة على ذلك مهدت المبادرة الطريق لمشاركة أقوى بلغت ذروتها  ،ا 
 -التعاون  ستعداد لزيادة روابطيشهد باالو  مدته سنتينو  -للمغرب  برنامج البلد يتيحسوف و . مع المغرب في إطار إطالق برنامج البلد

سوف تقوم المنظمة و  .المستدامةو  التوصيات الهامة لتدعيم مخططها اإلصالحي من أجل تعزيز التنمية الشاملةو  الحصول على المعلومات
مشاركة أكبر في هيئات و  القانونية للمنظمةااللتزام بالمواثيق و  يتضمن استعراض السياساتو  .تقوم المغرب بتمويلهو  بوضع البرنامج

 ،باإلضافة لذلكو  .العامة الحوكمةو  االندماج االجتماعي ،التنافسية و  االقتصادي مجاالت سياسية: النمو ةقد تم وضعه في ثالثو  المنظمة،
)على سبيل المثال من السعودية  حكومات المنطقة موظفي عارات مناإل د منبعد رحبت المبادرة أيضادعمها و  لتقاسم خبرات المنظمةو 
 اإلقليمية.و  األنشطة الوطنيةدعم مصر( لو  تونسو  اإلمارات العربية المتحدةو 

قد ساعدت المبادرة و  هيئة التنسيق للصندوق االنتقالي للمنطقة،و  "شراكة دوفيل"تعاونت المبادرة بشكل موسع مع باإلضافة إلى ذلك و  
 عززت رسم خطط العمل الوطنيةو  تحديد التحديات الرئيسية التي تواجههافي  انتقاليةمرحلة  التي عاشتالعربية  الدولبصفة خاصة 

مناخ و  الرشيدة الحوكمة( الذي يوفر إطارا ألهداف السياسات الرئيسية لتعزيز 2015و )ماي ميثاق الحوكمة االقتصاديةاإلقليمية مثل و 

                                                           
2

 اإلمارات العربية المتحدةو تونسو المغرب والسعوديةو األردنو مصر 
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 مناقشات حولكما أولت المبادرة أيضا اهتماما بتنظيم  .مرحلتها االنتقالية االلتزام بهفي  الدوللالستثمار الذي تعهدت و  أفضل لألعمال
للمؤسسات  التنسيق هيئات مشاركة المنظمة فيل باإلضافة لذلك كانت المبادرة عامال أساسياو  .لرصد التقدم المحرز السياسات العامة

 منصة في المنظمة إدماج أيضا في ادور  المبادرة لعبتحيث  المالية الدولية
تمكين النساء البرلمانيات في  نها تقوم بتنفيذ المشاريع التي تتناول التحديات السياسية:أ، كما المؤسسات المالية الدولية التنسيق بين 

االستثماري في تعزيز المناخ و  االستثمار في األردن ،و  اليمن، والتنافسيةو  اداء المؤسسات القانونية في مصرو  مصر،و  األردنو  المغرب
 الصندوق االنتقالي مشاريع عدد من أيضا في تساهم المبادرةفي ليبيا، و  المتوسطةو  يرةغوضع استراتيجية لتنمية المشاريع الصو  مصر
 .في المنطقة المنظمة تقودها
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 الرابعة تنفيذ المبادرةو  توجهات االستراتيجية المقترحةال :ثالثا

 بناء الثقة"،و  التشغيلو  "مخطط إقليمي للتنمية الشاملة 2015في االجتماع المشترك للمجموعة القيادية في العملية االستشارية  اقترحت
ادات منطقة الشرق األوسط صالتنافسية في اقتو  الرشيدة الحوكمةمعاييرها في مختلف مجاالت  دعم قيام المنظمة بتنفيذاستمرار المبادرة ل
 في مواجهة مجاالت محددة ناشئة االجتماعية االقتصادية مع التكيف للتطورات ،في المنطقةالثالثة  المبادرةفي  المشاركينوشمال أفريقيا 

التنمية االقتصادية في و  " مبادرة منظمة التعاونلكي تنعكس هذه األولويات يتم تغيير اسم المبادرة بحيث يصبح و  .أساليب التنفيذ فيو 
 التنافسية من أجل التنمية".و  الرشيدة الحوكمةشمال أفريقيا حول و  الشرق األوسط

أيضا  سوف يشملو  .طوال العقد األخيرعناصر النجاح التي تم بنائها و  رة الرابعة الدروس المستفادةسوف يشمل اإلطار المقترح للمبادو  
 تأمين التمويل المستقرو  بالنسبة للجمهور العريض احو وضكثر درة أاالقائمة لجعل المب بين األنشطةبعض األنشطة من  الحاجة لتعزيز

 التقييم.و  خيرا التركيز بصورة أكبر على نتائج الرصدأو  الواقع التأكد من التواجد الممتد على أرضو 

 شبكاتهاو  الرشيدة للمبادرة الحوكمة -أ

االلتزام المتبادل من جانب كل و  تقاسم الملكيةو  الشراكةو  يقوم على أساس مبادئ المنفعة المشتركة حوكمةنظام  على مرتكزتنفيذ المبادرة 
منتديات و  مجموعة قيادية وفرق العملو  مؤتمرات وزارية يرتكز على الذي الحوكمة هذههيكل و  .عضاء المنظمةأو  من اقتصادات المنطقة

فعال يؤمن التكيف  بأسلوبالسياسية  هتماماتاالستجابة لالو  يد األولويات السياسيةتحد للمشركين تيحقد أثبت فعاليته إذ ي ،متخصصة
يشجع مقترحات العمل من و  على الحفاظ على مستوى رفيع من االلتزام بالعمل الحوكمةيساعد هيكل و  .ة في المنطقةناشئلالحتياجات ال
ز نتائج ز الثقة المتبادلة والدعم مما يع على مبنييوفر هذا الهيكل أيضا مناخا ديناميكيا للغاية و  .المنطقة والمنظمة دولجانب كل من 

 الحوار الخاص بالسياسات.

 المؤتمرات الوزارية

تيح التعرف على التوجهات مما ي السياسي عن االلتزام الوزارية الدورية كبار المسئولين الحكوميين أثناء المؤتمراتو  الوزراء يعرب
وقد عقد المؤتمر  .بيانات وزارية تبني على تنتج كما ،ذلك على أعلى مستوىو  السنةاألولويات السياسية والمتعددة اثناء و  االستراتيجية

بيان  لتبنيادمة مما يقود من المقرر أن يعقد مؤتمر وزاري خالل الستة أشهر القو  في مراكش بالمغرب، 2009الوزاري األخير في نوفمر 
 ألنشطة المستقبلة.ا األخير توجهات هذا بينسوف يو  ،جديد

  التسييرلجنة 

 إرشاداتير توفو  العمل برنامجشة مناقلمراجعة التقدم المحرز و  تدير المبادرة مجموعة قيادية تجتمع من حيث المبدأ مرة واحدة سنويا
الدولية ذات كذلك المنظمات اإلقليمية و و  ظمةأعضاء المنو  لجميع اقتصادات المنطقة ةمفتوح لجنة تسييرعضوية و  .يالعمل المستقبل
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 الرشيدة الحوكمة بقضايا كذلك في جلسات متخصصة منفصلة إلتاحة الفرصة للمناقشات الخاصةو  تجتمع في جلسة عامةو  .الصلة
 .الرشيدة وبرنامج التنافسية الحوكمةالرئيسان لبرنامج  لجنة التسييريرأس و  .التنافسية كما أنها أساسية للتحضير لالجتماعات الوزاريةو 

لجنة بالتحديد يكون دورهما قيادة المناقشات االستراتيجية في المنظمة والمنطقة، و دول  جانب كل من من لتزاماالو  االنتماءيؤمن الرئيسان و  
 .عند الحاجةتمثيل المبادرة ب القيامو  تقديم التقارير للجانو  الوثائق االستراتيجيةو  جدول األعمال المساهمة في صياغةو  التسيير

 المجلس االستشاري

دراج المتزايد لالقتصادات الشرق األوسط في عمل لجان منظمة التعاون والتنمية وتشجيع المزيد من التآزر بين هذه و  من أجل تعزيز ا 
اللجنة التوجيهية  يعد لمناقشاتو  وفر بانتظام نصائحالمجلس ي هذا األنشطة والمبادرة، تقترح المبادرة إنشاء مجلس استشاري )"المجلس"(.

. ويتكون المجلس من كل من الرئيسين المشاركين للمبادرة، ورئيس لجنة العالقات الخارجية األولويات االستراتيجيةلضمان استمرارية 
 .، وغيرها من األطراف المعنية وذات الصلة للمنظمة

 مجموعات العمل اإلقليمية المتخصصةو  الشبكات

 عضو  دات المنطقةركان من اقتصااالشبكات( يراسها رئيسان مشو  المنتديات التي تسمى أيضاو  مجموعات العمل اإلقليمية المتخصصة )
بإيصال األولويات اإلقليمية للجان المنظمة لتوفير  تقومو  (،1من كلى المجموعتين )انظر القائمة في جدول  ممثالنتضم و  من المنظمةو 

 العمل لمجموعاتهيكل جديد  اعتمادو  لمراجعة فرصةاالجتماع الوزاري القادم  سوف يكونو  .لمبادرةاعمل مواضيع لمعالجة  شكل موحد
 اإلقليمية. الشبكاتو 
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 المنطقة،  نظمة فيمبادرة المفي  شبكاتالو  مجموعات العملل الهيكل المؤسسي

 2015نوفمبر 

يدةالرش الحوكمةبرنامج  برنامج التنافسية  

ة بالسياسات وتشجيع االستثمارمجموعة العمل المختص  

األردن -المشاركان: اليابان  الرئيسان  

 ة بالتكامل والخدمة المدنيةمجموعة العمل المختص

 تركيا -الرئيسان المشاركان: اسبانيا  - الرئيس: المغرب

الصغيرة والمتوسطة،  الشركاتة بسياسة مجموعة العمل المختص
 رأس المال البشريو  وريادة األعمال

 الرئيسان المشاركان: إيطاليا، تونس

 سابقاالمنفتحة والمبتكرة )  الحوكمةة بالعمل المختص مجموعة
 اإلدارية(وتبسيط اإلجراءات  اإلليكترونية الحكومة مجموعة

 إيطاليا -الرئيسان المشاركان: كوريا الجنوبية  -الرئيس: دبي 

 مجموعة العمل المختصة بحوكمة الشركات

معهد الحوكمة، دبي  -الرئيس: اإلمارات العربية المتحدة   

شبكة كبار مسئولي الميزانية ) سابقا مجموعة عمل إدارة المالية 
 العامة(

 الرئيس المشارك: ألمانيا -الرئيس: قطر 

 فرقة العمل المعنية بحوكمة الشركات المملوكة للدولة

بأمن االستثمار في منطقة البحر األبيض  المختصةمجموعة العمل 
 المتوسط

 (الرئيس المشارك: فرنسا، العراق)

ة بالسياسة التنظيمية وشراكات القطاعين مجموعة العمل المختص
 العام والخاص

 إيطاليا -الرئيسان المشاركان: فرنسا  -الرئيس: تونس

في مجال األعمال نزاهةالشبكة    

 

المرأة  -المنطقة المختصة بالنوع االجتماعي و  مجموعة المنظمة
 على الساحة الحكومية

البحوثو  العربية للتدريبالرئيس: مركز المرأة   

 منتدى سيدات األعمال

 الرئيسان المشاركان: مصر، السويد 

)حكومة  اءخضر تنمية البتنمية األراضي وال المجموعة المختصة 
 محلية(

 الرئيس: المغرب



    منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  لجنة تسييراجتماع 

 

12 
 

العمل المعنية بالطاقة المتجددة والبنية التحتية ةمجموع  

 (الرئيسان المشاركان: كندا، عمان)

 المشتريات العامة ممارسيشبكة 

 -يسان المشاركان: كوريا الجنوبيةلرئا -تونس  -الرئاسة : المغرب 
 إيطاليا

 

 التنسيق على المستوى الوطني

 بحيث الوطني،على المستوى  ومجموعات العمل والشبكات لجنة التسييروكذلك  المبادرة، عمل تنسيق تيسيرمراكز التنسيق المحلية  ولىتت
مبادرة والتوصيات المتعلقة النشر عمل و  األنشطة اإلقليمية والوطنية للمبادرة فيتضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين 

 .المعنية بشكل فعال لألطرافبالسياسة العامة 

 تنفيذ برنامج العمل

جنبا إلى و  .مع الرئيسين المشاركين للجنة القيادية ومجموعات العمل اإلقليمية المتخصصة العمل بالتشاورتقوم السكرتارية بتنفيذ برنامج 
وأنشطة بناء  استعراضات األقران وتنظمتنظيم الحوارات السياسية  تدعمو  تحليل السياسات،بالسكرتارية  تقومجنب مع اقتصادات المنطقة، 

 أعضاءو  أيضا إشراك الخبراء ونظرائهم من كل من اقتصادات المنطقة يثريهاوالتي  تستفيد اقتصادات المنطقة من هذه األنشطة،و  ،القدرات
 .المنظمة

 الشامل ومن أجل النم الرشيدة والقدرة التنافسية الحوكمة: مجاالت العمل الرئيسية -ب

 االنتقالية مرحلتها لب ما يعكسبالسياسة األساسية في المنطقة، فضال عن التحديات الناشئة،  االهتماماتتهدف المبادرة إلى معالجة 
وتنمية  الرشيدة الحوكمة إلطارط الضوء على الدور الحاسم تسل سوفأنشطتها الحالية،  بينما تقوم بتعزيزو  .ةالشامللتنمية ل هاوأولويات

 تحديات النممواجهة بهدف المساهمة في  اإلقليميوالقدرة التنافسية وتعزيز التكامل االقتصادي  ةشاملالقطاع الخاص لتعزيز المشاركة ال
تحديات معالجة أفضل ل أسلوبة من خالل تنمية الشاملمبادرة زيادة التركيز على الالوباإلضافة إلى ذلك، تعتزم . الشامل في المنطقةو 
مبادرة استراتيجيات الولويات أ نضموف تتوس .منطقةالالتكامل اإلقليمي والعالمي القتصادات  زيادةو  ، وتعزيز التنمية المحلية،تشغيلال

 بين جميع فئات المجتمع. عدالةأكثر  اعيالنتائج االقتصادية توز  توزيعلضمان 

 بناء على التقدم المحرز في اقتصادات المنطقة في بعض المجاالت الحساسة، يمكن تعزيز أوجه التآزر بين البرنامجين، وسير العمل
 التكامل في مجاالت السياسات المختلفة التي تتم معالجتها قبل المبادرة.وشبكاتها اإلقليمية، من أجل زيادة 

العالمية الجديدة، بما في ذلك على سبيل و  في التكيف مع األولويات الناشئة بما يتماشى مع االتجاهات اإلقليميةاالستمرار ينبغي للمبادرة و  
 المتزايدعدم المساواة  زدياد المخاوف المتصاعدة حول تأثيرنظرا المساواة، لمعالجة عدم ال 2015المثال جدول أعمال التنمية لما بعد عام 
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قدر تال من السمات التي  يفي المبادرة ه وأساليب العمل الحوكمة إن مرونة. السياسي واالستقرار التماسك االجتماعيعلى و و  على النم
 هذه التعديالت.بسمح أنها ت حيثبثمن 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالرشيدة  الحوكمة برنامج

من أصحاب  وغيرها استراتيجي من قبل الحكومات ه بأنهعريفتم ت للمنظمة السياسات الرئيسية مجالفي  مضمونامبادرة الت أعدقد ل
 ثالثة.الة مبادر ال في ظلالمنطقة  فيالمصلحة 

األعضاء لتبادل المعارف والخبرات بهدف نشر معايير ومبادئ الدول و  المنطقة شراكة استراتيجية بينو  الرشيدة ه الحوكمةبرنامج و 
 على: زيركيتم التبحيث ، ها لتنفيذ وتوفير المساعدة ةالرشيد الحوكمة

بهذا التي ترتبط الشبكة و  ،لبناء الثقة في الحكومة وتعزيز التنمية االقتصادية الشاملة ةوشفاف ةوشامل ةحنفتم حوكمةتعزيز  •
  .المنفتحة والمبتكرة الحوكمة بوضع سياسة ةختصالم ةالثاني مجموعة العملالعمل هي: 

صدار تقارير تحليلية  الساحة الحكوميةالمرأة في برنامج المنظمة إلدماج من خالل  تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة • وا 
 مجموعة العمل هيالشبكة المرتبطة بهذا العمل  .يةتنفيذ مساعداتعلى ترجمة التوصيات إلى  بشكل أكبر التركيزو  مقارنة

 ة(.يالحكومالساحة المرأة في  المنطقة بشأنو  مجموعة المنظمة)االجتماعي  المختصة بالنوع

سبل تحسين الجهاز  عنالمشورة  تقديم من خاللذلك و  خدمات عامة أفضل لتوفير المؤسسات والعمليات الحكومية ةرفع كفاء •
 المعنية ةمل الرابعالع ومجموعة، الميزانيات عن ولينالمسئكبار لمل الثالثة العجموعة م مالمرتبطة بهذا ه اتالشبك .الحكومي

 .اإلصالح التنظيميب

في المنطقة من و  لمنظمةفي ا المتخصصينمع بالتعاون  العامةلبناء الثقة في المؤسسات  تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد •
تقوم و  .واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني الكبرى الحسابات مراجعةمؤسسات و والبرلمانات والمؤسسات المستقلة الحكومات 

الشبكات المرتبطة بهذا العمل  .ةومتسق سليمة لأطر عملبناء  االستراتيجيات السياسيةو  دواتاألز الحوار حول يتعز ب منظمةال
 .شبكة المشتريات العامةو   النزاهة والخدمة المدنية،ب ةختصى الماألول العملمجموعة هي: 

 .عامةبصفة الكفاءة والثقة  زيادةلقطاع الخاص و لو  لزيادة الشفافية والكفاءة التنظيمية للمواطنين سيادة القانون التأكيد على •
 .التنظيمي باإلصالحالمختصة ة الرابع هي مجموعة العملالشبكة المرتبطة بهذا العمل 

خدمات الالتنمية االقتصادية، وتحسين  تشجيعل التنمية المحلية وقدرات المؤسسات العامة على المستوى المحلي رفع كفاءة •
شراكو  المقدمة عامةال  الحكومة المحلية.ب المختصةمجموعة ال هيالشبكة المرتبطة بهذا العمل  .المواطنين ا 

إلى  باإلضافة ، طويلعلى المدى ال جهود اإلصالحر يأثتاالستدامة و  تعزيز جهودبهدف  تنفيذال مساعداتبناء القدرات وتقديم  •
واالجتماعات التشاورية، وبناء القدرات( على المستوى  البرامجو  المدربين تدريب مثلأشكال مختلفة ) فيالتنفيذ المقدمة  مساعدات
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وضع ب للمختصين القدرات تبادل المعارف وبناءل مركزا "كازيرتا "الرشيدة في  الحوكمةعلى مركز التدريب  أصبح .الوطني
 السياسات على المستوى اإلقليمي.

في المنطقة بتعميق  لإلدارة الرشيدةالمنطقة و  في الوقت الذي تواجه فيه بالد المنطقة تحديات سياسية واقتصادية، يقوم برنامج المنظمة
 .لتنفيذل المساعداتتقديم يم السياسات وحوار السياسات اإلقليمي والتعلم من األقران، و مشاركته على أساس أسلوب فريد للجمع بين تقي

في  2015فبراير  5 في لجنة التسييرطلب الوفود المشاركة في اجتماع ممع و  قتصادات المنطقةالوتماشيا مع األولويات االستراتيجية 
 النمب المتعلقةالعامة  حوكمةللعلى المجاالت الرئيسية ذات األولوية لبناء أطر فعالة  الرشيدة الحوكمةقترح أن يركز برنامج فمن المباريس، 

مواثيق منظمة ة و رشاديالمبادئ اإل مناقتصادات المنطقة  تقارب تحقيقب الرشيدة حوكمةلمنظمة للبرنامج ا يقوم وبذلك ،الثقةبناء و  الشاملو 
  3التنمية االقتصادية.و  التعاون

في بناء  النهج المزدوج للجمع بين حوار السياسات اإلقليمية والمشاريع الوطنية، سيواصل البرنامج مساعدة اقتصادات المنطقةاستنادا إلى 
ر الدعم يوفعمل على تسيكما أنه . تحقيق النزاهةعمل قوية من أجل  للمساءلة وأطر تخضعو ة يشفافالو  الشمولو  حانفتتتسم باالمؤسسات 

جراء مراجعات على كما يعمل حةشراكة حكومية منفتب لتزامالتطلع إلى اال القتصادات المنطقة مع  تقديم التوصيات لوضع خطط العمل وا 
جهات فاعلة بمشاركة الفساد  تحارب حكومة منفتحةمن أجل شاملة لتحديد االختناقات المحتملة وسبل اإلصالح الواعدة ال السياساتتقييم ل

تعزيز  سوف تعمل على أنشطة التقييم والتنفيذ فإنباإلضافة إلى ذلك، . المستقلة والمجتمع المدنيرئيسية مثل البرلمان والمؤسسات 
 تحسين فرص الحصول على الخدمات القانونيةعلى البرنامج  سيعملو  .سيادة القانون وبناء القدرات المؤسسية لتأكيد علىالمعايير الدولية ل

 .القانوني للمواطنين والشركات منسليمة واأل بيئة تنظيميةعلى كفاءتها من أجل و  المقدمة

اإلصالح لتحديث أنظمة المشتريات العامة والصفقات لتنفيذ و  سوف يستمر البرنامج في مساعدة اقتصادات المنطقة لوضع تصميمو  
دارة المخاطر،و  الخاصو  الشراكة بين القطاعين العامالحكومية الكبرى، مثل  دارة المياه، وا  المالية العامة المؤسسات إدارة  تحديثو  ا 

سيواصل تعزيز الحوار ا كم .جودة وسهولة الحصول على الخدمات العامةلرفع مستوى والعمليات وغيرها من عناصر آلية الحكومة 
الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من خالل الحوار بين األقران و  اإلقليمي من خالل األطر المؤسسية السليمة للشبكات القائمة

  ة .كرسوالمساعدة في تنفيذ المشاريع الوطنية الم
 

لة بناء على العمل الناجح لتعميم منظور النوع االجتماعي وتعزيز سياسات المساواة بين الجنسين، وبرنامج تمكين المرأة من المشاركة الكام
الجنسين وفقا لمشروع توصية المجلس بشأن  في الحياة العامة ودعم األطر القانونية والمؤسسات العامة من أجل تعزيز المساواة بين

على تمكين  سوف يستكمل العمل حول النوع االجتماعي من خالل المزيد من التركيز المساواة بين الجنسين في جوانب الحياة العامة،
دارة رشيدة دماجهم من خالل مبادئ حكومة منفتحة وا  عن السياسات الشاملة  بعد "مصنع األفكار" األولو  .قوية الشباب من المشاركة وا 

 "مقاهي وأشكال أخرى من المناقشات المبتكرة، مثل مختبرات االكتشاف" أ ، يمكن تنظيم2015للشباب في منطقة الشرق األوسط في عام 
 .بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشجيع المزيد من الحوار المنتظم النقاش"

                                                           
3
 عن المجلس وتوصية العامة، الحياة في الجنسين بين المساواة بشأن المجلس توصية مشروع الرقمية، الحكومة استراتيجيات بشأن المجلس توصية مثل  

 االإلرشادية للمنظمة المبادئ بشأن المجلس وتوصية العامة، الخدمة في األخالق إدارة ذلك في بما المبادئ في األخالقي السلوك تحسين

الحوكمة  مجلس وتوصية التأييد، كسب في والنزاهة الشفافية مبادئ المجلس بشأن وتوصية العامة الخدمة في المصالح تضارب إلدارة

 العامة، المشتريات مجلس وتوصية والخاص، العام القطاعين بين للشراكات العامة الحوكمة مبادئ مجلس وتوصية للميزانية، الرشيدة

 وتوصية الحكومية، المستويات العامة عبر االستثمارات فعالية مجلس وتوصية والحوكمة الرشيدة، التنظيمية السياسات مجلس وتوصية

 .للمخاطر الهامة الرشيدةبشأن الحوكمة  المجلس
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لحكم المحلي واإلقليمي وزيادة الوعي ادات المنطقة، سيعمل البرنامج على تعزيز قدرات الالمركزية في العديد من اقتصاو  التجاه نحل ونظرا
 أهمية التنمية المحلية.ب

 

 فريقياأشمال في منطقة الشرق األوسط و لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  برنامج التنافسية

برنامج  أثناء تنفيذ العقد الماضي فترةفي مخطط اإلصالح االقتصادي في المنطقة بشكل كبير طوال  المنظمة في مساهمتهاتوسعت 
 شاملو  السياسات واألساليب التي تؤدي إلى نم تنوعب أكبر وعيواليوم، أصبح هناك المنظمة الخاص باالستثمار في الشرق األوسط، 

لى و   في االقتصاد العالمي. أكبرتكامل ا 

 الحوكمةريادة األعمال، ونزاهة العمل و و ، شجيع: سياسات االستثمار والتستظل توفرو  توفر لبنات البناء التقليدية للبرنامجقد كانت و  
 معاييرو  مواثيقتعزيز تنفيذ بالسياسات في الوقت المناسب و ب الخاصةالتوصيات  تقوم بتوفيرو  لشركات والتمكين االقتصادي للمرأةالرشيدة ل

 الستثمار، ومبادئ حوكمة الشركات، ومعايير مكافحة الرشوة.ا المنقح لسياسة العمل مثل إطار التنمية االقتصاديةو  منظمة التعاون

القضايا األوسع المتعلقة بمناخ مع القضايا االقتصادية األخرى ذات األهمية الحيوية مثل  سوف تستكمل هذه المجاالت السياسيةو  
 ،بالتجارة والمشاركة في سالسل القيمة العالمية تلك المتعلقةو األعمال، وكذلك تنمية المهارات، والبنى التحتية، وتعبئة الموارد المحلية 

 المركبة التي يتناولها البرنامج،قضايا السياسة العامة  عكسيوال  احدودبرنامج "االستثمار" مل التقليدي يصبح المسمىفي هذا السياق، و 
شمال و  في منطقة الشرق األوسط التنمية االقتصاديةو  لمنظمة التعاون برنامج التنافسيةلذلك فإن المسمى الجديد المقترح للبرنامج " و 

 اقتصادات لمنطقة. أفضل روح البرنامج ومطلبو  " يوفر مسمى أكثر شموال كما يعكس على نح أفريقيا

 التركيز على: في برنامج التنافسية واصلسوف ي

 االستثمارات في االنتاج باذتجأمن االستثمار الستعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ األعمال ال وتحسيناالستثمار  تشجيع •
 ومجموعة، االستثمارتشجيع و  سياساتبال ةالمختصمل الع مجموعةهذا الهدف هي: ب الشبكات المرتبطةو  ،البنية التحتية فيو 
 .المتجددة بالطاقة المعنيالعمل  والفريق، البحر األبيض المتوسط أمن االستثمار فيب ةالمختصمل الع

 رواد أعمالوفرص العمل، وخاصة من خالل  وتنويع مصادر النمل الصغيرة والمتوسطة الشركاتوتنمية  ريادة األعمالتشجيع  •
هذا ب المرتبطة ةالشبكو  ة،االقتصادي دعم الشكلياتتطوير األعمال و ، والحصول على التمويل، وخدمات شروعاتالم تنمية، و جدد

تم أيضا و  ،رأس المال البشريو  وريادة األعمالوالمتوسطة الصغيرة  الشركاتسياسة ب ةالمختص العمل مجموعةالهدف هي 
  .المجموعة عمل هذه سياق في سيدات األعمال منتدى أنشطة وضع

ول من المسئلشركات، وتعزيز نزاهة العمل والسلوك التجاري ل الرشيدة الحوكمةمن خالل تشجيع  ألعمالل الملعبساحة  تمهيد •
الشبكات و  ،ممارسات مكافحة الفسادو معايير السالمة الدولية ب لتزامودعم اال العمل خالل بناء الوعي، وتحديد وتنفيذ أطر

النزاهة في ، وشبكة  الشركات المملوكة للدولةشبكة و  لشركات،ل الرشيدة الحوكمةمجموعة عمل هذا الهدف هي: ب المرتبطة
  األعمال
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 الوصول إلى تدابير الدعم مثل الخدمات الماليةسبل عن طريق تقديم المشورة بشأن تحسين  االقتصادي للمرأة لتكاملاإلسراع با •
منتدى  األعمال والفرص المتاحة للحد من الحواجز القانونية واالجتماعية والثقافية، والشبكة المرتبطة بهذا الهدف هي تنميةو 

 شمال أفريقيا .و  االقتصادية لسيدات أعمال لشرق األوسط التنميةو  منظمة التعاون

الحاجة إلى تطوير على  2015عام  لجنة التسييراجتماع  كدللمزيد من تنمية القطاع الخاص واالستمرار في تحسين مناخ األعمال العام، أ
البنية التحتية في المنطقة  سياسات تطوير تحسين القدرة التنافسية ودعم إن .الجاري البرنامج عمل ةتكمللجديدة في السياسة  مجاالت

 : حاليا امجنبر ال التي يقوم عليها ةاألربعسس األل اتكماس اممن شأنهناشئان  متخصصان مجاالنهما 

 ، يمكن للبرنامج مساندة المنطقة في تقوية2014في عام  انطلقت: بناء على توصيات عملية تشاورية سياسات التنافسية .1
يمكن أن تنطوي كذلك على وضع منهجية حول و  الفرعية.و  مؤسسات وسياسات تعزيز القدرة التنافسية اإلقليمية والوطنية

تقييم اإلصالحات األكثر إلحاحا والتعاون في مجاالت السياسات ذات األهمية اإلقليمية )مثل "سياسات التنافسية"، بما في ذلك 
سالسل القيمة  الحد من الحواجز التجارية واالستثمارية، وتحسين البنية التحتية داخل اإلقليم، وتشجيع مشاركة أكبر وأفضل في

القطاعات االقتصادية الرئيسية من خالل أدوات محددة مثل الحصول العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية لألنشطة / و  اإلقليمية
االقتصادية الخاصة، وتنمية المشروعات، وما إلى ذلك(. وقد تساعد  على التمويل، وتنمية رأس المال البشري، والمناطق

تنفيذ  حولالسياسات  واضعيلكتيبات لتقديم المشورة  وا /و وضع تقرير شامل فيعمليات التقييم و  المناقشات اإلقليمية
عات المجمو  ومجالس التنافسية أالعلى مشاركة الحكومات والقطاع الخاص و  هذه الممارسات تنطوي سوف، و اإلصالحات

 الخبرات من مجموعات العمل األخرى.استدعاء عتمد أيضا على وف تسكما أنها ة ستشارياال

لفرص العمل المباشرة وغير  هام في بيئة األعمال، ومولد كبير: البنية التحتية هي عنصر سياسات تطوير البنية التحتية .2
عادة تأهيل البنية التحتية األساسية والهامة  نقصوفي مواجهة  .المباشرة في منطقة الشرق األوسط، واحتياجات االستثمار وا 

 خاص لتقديم مثل هذه البنية التحتية،الميزانية والموارد المحدودة المتاحة لتمويل البنية التحتية، تتجه الحكومات إلى القطاع ال
 لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك: سقةوضع أطر وسياسات مت على للبرنامج السعي لمساعدة حكومات المنطقة يمكنو 

  البرنامج سعىي .(الخاصو  بين القطاعين العام الشراكةسياسات أفضل لتطوير البنية التحتية )بما في ذلك عن طريق 
وطنية متكاملة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك من خالل نهج تخطيط  عمل وضع أطرل إلى مساعدة الحكومات

تحقيق "قيمة مقابل المال" في استثمارات البنية و  والهدف النهائي ه ،األداء أفضل سبلواختيار للقطاع البنية التحتية 
لقطاع ل ةالفعال مشاركةستفادة من الباالعن  خالل فترة بقائهابكفاءة لمشاريع اتسليم وتشغيل  نبما يضم -التحتية 
على أن يقوم  ،في هذا المجال هاخبراتو  للمنظمةالقانونية  لمواثيقاذلك ممكنا ومناسبا، استنادا إلى  كلما كانالخاص 

 نظمة التعاون والتنميةم وضعته ذيالبنية التحتية ال نجازوا   دارة الرشيدةجديد لإلال عملال العمل على إطار هذا
 .االقتصادية

 (. يمكن للبرنامج أن  بما في ذلك عن طريق المشاركة في التمويل) قدرات مالية أفضل لالستثمار في البنية التحتية
دوليا، إن التحدي  وأ محليالمساعدة االقتصادات على تعزيز قدراتها المالية سواء من خالل أسواق رأس المال  يسعى

من خالل تطوير  التغلب عليهالمتمثل في الموارد المالية المحدودة مع الرغبة في االستثمار في البنية التحتية يمكن 
 والتمويل اإلسالمي أ وألبنية التحتية، بما في ذلك عن طريق أسواق السندات لآليات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية 

 المشاركة.
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قد تم تحديد و  ،دعم السياسات في المستقبلتفي المبادرة ألنها تستدعي اهتماما خاصا و  للسياسات ة مجاالت أخرىتضمين عد يمكنو  
صالحات سوق العمل، وتنمية المهارات وزيادة و  الهامةجاالت الم بعض أكبر الشباب، وال سيما الشابات، وحشد  دمجتتعلق بالتعليم وا 

، وخاصة في مجاالت التجارة واالستثمار والمشاريع للمنظمةاستخدام األدوات اإلحصائية  يتعين تشجيعو  ،كفاءة النظم المالية زيادةو  لمواردل
 .السياسات رصدو تقييم  عملية لتسهيل الصغيرة والمتوسطة،

 

 الرصد والتمويلو  التعاونو  تنفيذ األنشطة: األساليب -ج

 أساليب مساندة التنفيذ الفعال

األدلة وكذلك بناء و البيانات جمع األقران و مع ستعراض واال والحوارالستمرار في استخدام تقييم السياسات والمشورة ل تهدف المبادرة
منظمة في و  خبراء السياسة في المنطقة بين لربطامبادرة  وباإلضافة إلى ذلك، ستواصل ،في المنطقة إصالح السياساتالقدرات لدعم 
أصحاب المصلحة  يضم بانتظام، ومواصلة تعزيز نهج شامل، واإلقليمي الوطني ينالنهج تحقيق التكامل بين، لاالقتصادية التعاون والتنمية

الترتيبات  في هذه المذكرة سوف يتم تعزيزو  .الرئيسيين من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص
المتجددة  بالطاقة المعنيالطاقة  فريق عملنفذ ي األعمال الذيمجلس  ولمجتمع المدني أل، مثل المجلس االستشاري القائمة المؤسسية

األهم من ذلك، فإن و  ،منتظمةاللضمان المشاركة الفعالة و  ذلكو  شمال أفريقياو  في الشرق األوسطمنتدى سيدات األعمال  ووالبنية التحتية أ
بما في ذلك  -اآللياتمواصلة تطوير  من أجل االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية القائمة لمنهجية العلى  سوف تبني المبادرة أيضا

 لتقييم األثر وقياس التقدم المحرز في تنفيذ اإلصالح على المستويين اإلقليمي والوطني. -الرصدالمؤشرات وأدوات 

ؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات مواصلة تقديم بنية ملة والشبكات اإلقليمية تخصصعمل مجموعات العمل الم سوف يستمرو 
والخبراء الدوليين المنظمة  أعضاءو  اقتصادات المنطقة فيالسياسة  ممارسيبين  ةحديثوالبيانات واالتجاهات االقتصادية والسياسية ال

بين أصحاب المصلحة الرئيسيين سواء على  امفتوح اهذه الشبكات حوار  تتبعه الذيالنهج الشامل  يتيحو  ،والمجتمع المدني والقطاع الخاص
 السياسيعمل ال يثريو  ،إلى إصالحات فعالة ية محددةترجمة توصيات سياسة اقتصاد بغية تبادل الخبراتو  الدولي الوطني أو مستوى
العمل اإلقليمي ويؤدي إلى كمل ستوبالتالي، فإنه ي ،األفكار والحوار وكذلك تطوير أفضل الممارسات في سياق المحافل اإلقليميةب الوطني

 تصميم وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل واإلصالحات. رشدبشأن السياسات التكميلية والتوصيات التي تالمتعمقة  تقديم المشورة

اقتصادات المنطقة  بينتكامل أفضل  دعمل يدااالحتياج المتز تلبية في  هياكلهاو  بعملهامجموعات العمل اإلقليمية و  الشبكاتسوف تساهم و  
لتعزيز  المزيد من االهتمام ألولويات السياسة اإلقليمية الفرعيةبرنامج دفع اليعتزم  في الوقت نفسهو  ،على الصعيدين اإلقليمي والعالمي

ذي يستجيب العمل الوكذلك تعزيز  الفرعي اإلقليميو  تعزيز التفاعل بين العمل السياسي على المستويين اإلقليميعالوة على  تأثيرها،
 واستعراض السياسات اإلقليمية والوطنية. مناقشةفي  المنظمة خبراءلجنة بفضل زيادة مشاركة  يتحقق ذلكو  لطلبات الوطنيةل

الرشيدة  الحوكمةبالتعاون مع مركز التدريب برنامج  نظمهات توفير بناء القدرات من خالل دورات تدريبية إقليميةفي  مبادرةال ستمرتوف س
تطوير لغيرها فرص و  في أماكن ربماو  صندوق النقد الدولياألوسط لالقتصاد والتمويل في الكويت والتابع ل ومركز الشرق "كازيرتا " في

ودراسات محددة،  التي وردت في عروض التقديراتو  المناقشاتمن  عدد في أعقابو  هذا ،أنشطة بناء القدراتو المزيد من الدورات التدريبية 
 مزيد من الدعم والمساعدة في تنفيذ برنامجها اإلصالحي.الالمنطقة إلى  ممثلون من دعي
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 التعاون والتنسيق والنشر

)مثل جامعة الدول العربية  تنسيق أقوى مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية واإلقليميةمن الممكن زيادة أثر المبادرة من خالل 
منظمة التعاون والتنمية  ةشاركمتعتبر و  التكامل ،و  التآزريين، وتحديد أوجه الشركاء المحلمع  ومجلس التعاون الخليجي(، وكذلك

الذي  ةالمانحين األخير  اتاجتماع .يحتذى بهمثاال  وشمال أفريقيا لصندوق التحول في الشرق األوسط منصة التنسيقفي  االقتصادية
 تنميته.يمكن مثال آخر و  ووهشاركين جميع الم تقدير ظهرا برنامج االستثمار اهنظم

 هاتوصياتو  والتحليل التي تقوم بها المنظمة عمليات التقييممع التركيز على تقاسم نتائج  نشرالتعزيز آليات أيضا إلى  مبادرةتحتاج الو  
الشراكة  تؤدي يمكن أنو  ،أصحاب المصلحة غيرهم من جمهور من صناع القرار و ال بينممكن  ذلك على أوسع نطاقو  مساعدات التنفيذو 

بحوث الذلك على سبيل المثال نشر المزيد من المعلومات و  ويتضمنلتوصيات ل سعأو دعم نشر لمع منظمات المجتمع المدني المحلية 
 .االجتماعيوسائل اإلعالم ل أفضل استخدامو  باللغة العربية، والوصول التدريجي لجمهور أوسع

لزيادة الوعي  أكثر انتظاما لألنشطة اإلقليمية والوطنيةو  ووسائل اإلعالم على نحعلى المبادرة أن تضم المنظمات غير الحكومية 
منتظم بين الحكومة والمجتمع الميسر للحوار كبصورة متواصلة كوسيط و  من جانبها المبادرة تعملو  بأنشطتها وتعزيز آليات المساءلة،

الجهات الرقابية  نالرئيسيين اآلخرين، م فاعلينوال يينمع البرلمان كبرتعاون أمن خالل تتسم بالثقة، و المدني والقطاع الخاص لبناء شراكات 
 في اقتصادات المنطقة ،والقدرة التنافسية  دارة الرشيدةدورها الحيوي في بناء أطر قوية لإل هاعتبار االمبادرة في  تأخذوالمؤسسات المستقلة، 

مناخ ب فيما يتعلقالقطاعين العام والخاص  بين الحوارزيادة اء القدرات، بما في ذلك أيضا زيادة مشاركة القطاع الخاص لبن المبادرة تعتزمو 
 د.للبلالقدرة التنافسية  بدوره يعززهذا و  األعمال

تأخذ في  عليها أن كما ،المانحة الرئيسيةالجهات استراتيجيات و ، وكذلك سياسات مواكبة التطورات الوطنية واإلقليميةالمبادرة  على
 أنشطة المبادرة تكون أن على ة في ظل االتفاقيات الدولية والثنائيةينافسالت والقدرة الحوكمةفي مجال  المنطقةالتزامات اقتصادات  االعتبار

 متوافقة مع هذه االلتزامات.

 الرصد وتقييم

بموجب أداة تقييم، تتمحور حول وذلك من خالل تقارير منتظمة عن النتائج  في المبادرة الرابعة سيتم تحسين أنشطة الرصد والتقييم
وسوف يشمل هذا طلب  .بإبالغ أداة التقييم  آليات الرصد التي وضعتها الشبكات والمنتديات المختلفة تقومو  األنشطة والمخرجات والنتائج،

ويقدم مرة كل سنتين.  ات المنطقةاقتصادمن لسلطات المختصة في كل ل تحقيقيقدم و  من المشاركين بعد كل حدث ةردود فعل رسمي
 .ةمنتظم بصفةلجهات المانحة ول لجنة التسييرالتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المبادرة إلى تقرير ب

 التمويل

تنفيذ األنشطة اإلقليمية  -المبادرةكل جانب من جوانب  في ظل -هذه األموال  تتيحو  ،بالكامل من التبرعاتممولة المبادرة  تكونكاد ت
أن  امن شأنه أقوىالجهات المانحة بصورة مشاركة إن  .الجهات المانحةمن و  محددةمحلية  مطالبلاستجابة الوطنية وكذلك المشاريع 

 المالية المساهماتدعم المبادرة من خالل ب بعض اقتصادات المنطقة أيضا تقومو  ، تنفيذأكبر في ال فعاليةو  ضمن توسيع نطاق المبادرةت
 الوطنية.و  اإلقليمية فعالياتال من خالل استضافةو المؤتمرات واالجتماعات  المندوبين لحضور ال سيما عن طريق إيفادو  العينيةو 
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مشاورات اثناء و  ،2015فبراير  في لجنة التسييرن في اجتماع المشاركو  أكد نتائج محددة ،تحقيق و  اإلنجاز الفعالة من السكرتاريلتمكين 
 نإ .وجود بيئة مالية مستقرةل الحاجةعلى ،  (سيدا) مراجعة منتصف المدة لهيئة المعونة السويديةو  مع مجتمع المانحين 2015و ماي
 الوقت المناسب لجميع مكونات المشروع.في و  الكامل داءلضمان األ له أهميتهلعدة سنوات  ةاستراتيجيب اللتزامل الدعم المالي تأمين

 


