
 تشجيع االستثمار والنمو والتوظيف 

 يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا                                 

 

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا برنامج االستثمار   
 لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 



 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
 التحديات ملعاجلة سويا دولة 34 عددهم البالغ أعضاؤه يعمل حيث نوعه من فريد حمفل االقتصادية والتنمية التعاون منظمة إن

 يف احلكومات ومساعدة لفهم اجلهود تتصدر أيضا االقتصادية والتنمية التعاون ومنظمة .للعوملة والبيئية واالجتماعية االقتصادية
 احلكومة يف اجلمهور ثقة وإعادة مهارات وبناء للنمو جديدة مصادر إجياد مثل بالسياسات تتعلق اليت الناشئة القضايا معاجلة

 إىل والسعي السياسات جتارب مقارنة للحكومات فيها ميكن مناسبة بيئة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة وهتيء .واألعمال
 تشرتك وهي .والدولية الداخلية السياسات تنسيق على والعمل اجليدة املمارسات على والتعرف املشرتكة املشاكل على أجوبة
.الراهن الوقت يف العاملي االقتصاد يف فاعلة أطرافا أصبحوا الذين األعضاء غري من عدد مع متزايدة بصورة

  2012 نوفمبر/ تشرين الثاني
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 ارتباطنا القائم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 

 طلب على بناء 2005 عام االقتصادية والتنمية التعاون ملنظمة إفريقيا ومشال األوسط الشرق يف االستثمار برنامج تأسيس مت
 يف والتوظيف النمو أجل من االستثمار سياسات إصالح ملساندة إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة من املشاركة احلكومات

   .املنطقة
 

 وسلطنة واملغرب وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت واألردن والعراق ومصر وجيبويت والبحرين اجلزائر املشاركة االقتصادات تشمل
 .واليمن املتحدة العربية اإلمارات ودولة وتونس السعودية العربية واململكة وقطر الفلسطينية والسلطة عمان

 
 والتنمية التعاون منظمة أعضاء والدول إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة لدول حكومة 18 ل ممثلني الربنامج جيمع واليوم،

 منوذج تأثري من لالستفادة السياسات جماالت من واسعة طائفة يف احلسنة املمارسات لتبادل الناشئة واالقتصادات االقتصادية
 وجمتمع املدين اجملتمع مع للحوار منربا يوفر وهو .األقران من والتعلم السياسات حلوار االقتصادية والتنمية التعاون منظمة

   .تنفيذها ومساندة األعمال ملناخ األولوية ذات لإلصالحات اجلماعي التحديد أجل من األكادميي واجملتمع األعمال
 

 بدورها عززت إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف حدثت اليت الكبرية واالقتصادية والسياسية االجتماعية التغيريات إن
 تتعلق اليت امللحة التحديات مواجهة استعجال مدى وأبرزت .األعمال مناخ إصالح بشأن احلوار تواصل إىل االحتياج

 اخلاص القطاع وتشجيع القانون سيادة وتوطيد الفساد ومكافحة التوظيف ومساندة االقتصادي النمو دعم مثل بالسياسات،
   .املشروعات ريادة وتنمية

 
 ومشال األوسط الشرق منطقة مع االقتصادية والتنمية التعاون ملنظمة الكاملة للمشاركة املهمة املكّونات من الربنامج يعترب

 االنتقالية العملية يف املنطقة يف املعنية الدول ملساندة دوفيل شراكة الثماين الدول جمموعة أسست ،2011 أوائل ويف .إفريقيا
 طريق عن اجلهد هذا مساندة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة من الثماين الدول جمموعة وطلبت .واالقتصادية الدميقراطية

 اجلارية املساندة على اعتمادا الشراكة يف واالستثمار والتجارة واحلوكمة املالية دعائم إىل بالسياسات تتعلق توصيات تقدمي
   .الربنامج يقدمها اليت بالسياسات اخلاصة
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عدد من حتديات التنمية االقتصاديةتواجه منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا 
 

أدت سلسلة من التدابري اخلاصة بالسياسات اليت قلصت القيود على أنظمة التجارة واالستثمار يف العقد األخري إىل فرتة من النمو يف 
إال أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر . تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

 .  2011و 2010األحداث سنيت حادا عقب األزمة املالية و  اخنفاضا شهدت

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

باإلضافة إىل جذب مزيد من االستثمارات اخلاصة إىل املنطقة، تواجه حكومات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا عددا من أولويات 
وقد حدد الربنامج أربع دعائم للعمل املستقبلي من خالل . السياسات اليت تعترب عامال أساسيا يف تعزيز التوظيف والتنمية االقتصادية

 :سلسلة من املشاورات مع أصحاب املصلحة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 

 دعم االستثمار . 1
 وريادة املشروعات  احلجم حتفيز تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة. 2
 هتيئة تكافؤ الفرص للشركات واألعمال  . 3
 مساندة االندماج االقتصادي للمرأة . 4

      2013  أونكتاد/مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : المصدر 

 (بمليارات الدوالرات األمريكية) 2012و 2000تدفقات االستثمار الخارجي المباشر في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين 

16,3 

7,9 

61,7 

26,4 

89,9 

43,8 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000   

  دول شراكة دوفيل

مجلس التعاون لدول 
  الخليج العربية

  المجموع

  األزمة المالية

   اإلرتداد

2011أحداث      



 محور النساء في االقتصاد
األردن  :برئاسة)منتدى سيدات  األعمال •

 (والسويد
دعم النساء كفعالت اقتصاديات يف مرحلة •

 االنتقال

مجموعات 
 العمل

 مجموعة التوجيه والقيادة

مجموعات العمل 
 المراكز اإلقليمية الخاصة والشبكات

 محور النزاهة في األعمال
 شبكة تعزيز النزاهة يف األعمال•
 الشركات حوكمةشبكات •
 شبكة السلوك املسؤول للشركات•

 

 
   :االستثمار محور

فريق العمل حول سياسات ودعم االستثمار •
 (اململكة األردنية واليابان: برئاسة)
خطط عمل سياسات االستثمار يف دول شراكة •

 دوفيل 
 ISMEDمشروع •

 

 

-منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
(المملكة المغربية)شريكة في الرئاسة   

-منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
(السويد)شريكة في الرئاسة   

يقوم الربنامج على أساس مبادئ الشراكة، وامللكية املشرتكة والتزام مشرتك بني اقتصادات الشرق األوسط ومشال إفريقيا ومنظمة 
.يتم تنفيذ األنشطة بالتعاون مع شبكة من الشركاء اإلقليميني والدوليني. التعاون والتنمية االقتصادية  
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 الشركاء اإلقليميون              

 البنك اإلسالمي للتنمية  •

 جامعة الدول العربية  •

  جملس التعاون اخلليجي  •

 صندوق النقد العريب  •

 

 الشركاء الدوليون             

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة •
األمم املتحدة للتنمية الصناعية وصندوق 

 األمم املتحدة للمرأة 

 املفوضية األوربية •

وكالة ضمان )جمموعة البنك الدويل •
خماطر االستثمار املتعددة األطراف، و 

 (  مؤسسة التمويل الدولية

 مركز املشروعات الدولية اخلاصة •

 منظمة العمل الدولية •

 املركز الدويل ألحباث التنمية •

 

برنامج الشرق األوسط ومشال افريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية هيكل حلوكمة 
 يشجع امللكية املشرتكة

 محور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
الصغرية شركات سياسات الفريق العمل حول •

وريادة املشروعات وتنمية احلجم  واملتوسطة 
 (تونس وإيطاليا: برئاسة) يلبشر ا رأس املالال
خطط عمل الشركات الصغرية واملتوسطة •

 احلجم يف دول شراكة دوفيل 
 

مجموعات العمل الخاصة 
 والشبكات
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تتناول الشبكات وجمموعات العمل اإلقليمية أربعة أهداف معينة للسياسات          
 دعم االستثمار 

 (  المملكة األردنية واليابان: برئاسة)مجموعة العمل بشأن سياسات ودعم االستثمار  

 تشجيع سياسات االستثمار الشفافة واليت ميكن التنبؤ هبا واالسرتاتيجيات الفعالة لدعم االستثمار: اهلدف

 (ISMED)حماية االستثمار في منطقة الحر األبيض المتوسط  
عن طريق تقديم نصائح للحكومات بشأن تعزيز األطر القانونية ذات زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية االستراتيجية في منطقة البحر األبيض المتوسط : الهدف

 .استخدام أدوات جديدة أو تكييفها لتخفيف المخاطر يمكن أيضا   .الصلة ورفع وعي المستثمرين بشأن أدوات تخفيف المخاطر المتاحة
 مجموعة العمل الخاصة للشرق األوسط وشمال إفريقيا بشأن مجلس األعمال والطاقة المتجددة

 تعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلاص ودعم مشاركة الشركات يف املبادرات اإلقليمية واملبادرات اليت تتعلق بدولة معينة بذاهتا: اهلدف

 تحفيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة المشروعات

 (  تونس وإيطاليا: برئاسة)مجموعة العمل بشأن سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة المشروعات وتنمية رأس المال البشري 

 مساندة منو املشروعات الصغرية واملتوسطة وتشجيع ريادة األعمال: اهلدف

 (  دولة اإلمارات العربية المتحدة و دولة يتم تأكيدها الحقا: برئاسة)مجموعة العمل بشأن التنافسية 

 .  دعم التنافسية والتنويع االقتصادي من أجل منو مستدام وتوليد وظائف: اهلدف

 تهيئة تكافؤ الفرص للشركات واألعمال

 (  دولة اإلمارات العربية المتحدة مع معهد الحوكمة، دبي: برئاسة)مجموعة العمل بشأن حوكمة الشركات 

 إعداد واإلسهام يف تنفيذ توصيات خاصة بالسياسات بشأن حوكمة الشركات: اهلدف

 (  يتم تعيين من يتولى الرئاسة الحقا)شبكة نزاهة األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  

 .      تبادل املمارسات احلسنة لتدابري وأدوات نزاهة القطاع اخلاص يف الشركات العاملة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وخارجها: اهلدف

 (                                    مصر، جمعية األعمال األلمانية: برئاسة)لة لألعمال ؤو منتدى اإلدارة المس

 دعم اإلدارة املسئولة لألعمال عن طريق تبادل األدوات ذات العالقة وأفضل املمارسات بشأن التنفيذ                        : اهلدف

 مساندة االندماج االقتصادي للمرأة

 (المملكة األردنية والسويد: برئاسة)منتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 .  وشبكات املساندةات تسريع تنمية ريادة املراة للمشروعات من خالل التدريب العملي وتبادل املمارسات احلسنة ملزيد من تسهيل وصول املرأة إىل التمويل وخدم: اهلدف
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دعم االستثمار. 1  
تدعيم إمكانيات التوظيف التي ينطوي عليها االستثمار األجنبي  

 المباشر
 

رغم أن االستثمار األجنيب املباشر يعترب قوة دافعة رئيسة للتنمية 
االقتصادية، فتأثريه على خلق الوظائف احمللية يتوقف على عدد من 

العوامل، مثل قطاع النشاط ومهارات القوة العاملة احمللية ووجود روابط 
 .أعمال بني الشركات األجنبية وبني املوّردين احملليني

  
وباإلضافة إىل العمل مع حكومات دول منطقة الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا على تشجيع مزيد من أنظمة االستثمار الشفاف وتعزيز طاقات 

دعم االستثمار، يعمل الربنامج أيضا على تشجيع احلوار وجيري 
حتليالت بشأن كيفية زيادة تأثري االستثمار األجنيب املباشر على 

  ..  التوظيف احمللي

  

 مجموعة العمل بشأن سياسات ودعم االستثمار
 

إن مجموعة العمل بشأن سياسات ودعم االستثمار 
تساعد اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

على إعداد سياسات استثمار منفتحة وشفافة 
 .  واستراتيجيات وأنشطة لدعم االستثمار الفعال

 
تضم جمموعة العمل برئاسة اليابان واألردن خرباء وصّناعا 

للسياسات من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ومن منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية  من أجل العمل بصدد األولويات 

 :التالية
 
مراجعة االجتاهات يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر •

  والتدابري املستهدفة لتسهيل االستثمار

تقييم سياسات االستثمار الوطين واإلقليمي وأنشطة الدعم عل •
  أساس أدوات ومنهجيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 حتليل طرق تعزيز أطر عمل االستثمار الثنائي واإلقليمي•

استكشاف قضايا أساسية أخرى بناء على طلب األعضاء، مثل •
دعم االستثمار األخضر ورفع مستوى نزاهة األعمال وحتليل تنمية 

 املناطق االقتصادية

 دعم شراكة دوفيل من خالل خطة عمل القاهرة حول•
آيار /مايو 8-7القاهرة، )إصالحات سياسات االستثمار 

وخطط العمل الوطنية حول االصالحات االولوية يف ( 2012
   (. 2013أيلول /سبتمرب 16لندن، )جمال االستثمار 

 
 

 

 

 

 

ديسمبر 16-15اجتماع مجموعة العمل بشأن سياسات ودعم االستثمار في باريس، 
2010 



حتفيز تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة وريادة املشروعات. 2  
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة المشاريع مساندة تنمية  

 
تعترب املشروعات الصغرية واملتوسطة وكذلك رواد املشروعات قوى دافعة خللق 

وعلى الرغم من أمهيتها، فخلق . وظائف والنمو االقتصادي واإلنتاجية واالبتكار
وتنمية املشروع اخلاص يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف أدىن املعدالت يف 

. العامل  

 
إن تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة وريادة املشروعات أمر حيوي ملواجهة 

التحديات املروعة الرتفاع معدل البطالة، وعلى األخص بني الشباب والنساء وذوي 
يساند الربنامج اقتصادات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف . التعليم العايل

مواجهة هذه التحديات عن طريق توفري حمفل للحوار اإلقليمي وبناء القدرات حول 
طائفة واسعة من قضايا السياسات، بدءا من الوصول للتمويل وحىت بناء مهارات 

وهو جيري أيضا حتليالت بشأن قضايا مستهدفة، مثل دعم . ريادة املشروعات
.  االبتكار والشركات ذات األداء العايل املستوى  

مجموعة العمل بشأن سياسات المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وريادة المشروعات وتنمية 

 رأس المال البشري
 

تنخرط مجموعة العمل في حوار إقليمي ومراجعة لعمل األقران 
بشأن قضايا السياسات التي تتعلق بنمو وتنمية المشروعات 

 .                                                                المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة

 
تضم جمموعة العمل صّناعا للسياسات من مؤسسات خمتصة 

 مجعيات األعمالو  بسياسات املشروعات وممثلني ملنظمات دولية
وخرباء لتبادل جتارب السياسات واملمارسات احلسنة اليت تتعلق 
 باملشروعات الصغرية واملتوسطة وتنمية ريادة األعمال، مع الرتكيز
على حتسني مناخ األعمال وتأسيس السياسات والتدابري معينة  

كاحلصول على التمويل وتعزيز صنع السياسات القائمة على األدلة 
من خالل مجع املعطيات واحلقائق بطريقة أفضل وأكثر ودعم 

     .الشركات ذات النمو السريع
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رواد المشروعات الجدد
 والشركات ذات النمو 

 السريع في الشرق األوسط
 وشمال إفريقيا (2012) 

 
 يعطي هذا التقرير نظرة عامة مقارنة
 لفعالية رواد املشروعات يف الشرق
 األوسط ومشال إفريقيا ويركز على 

 خصائص الشركات ذات النمو السريع
.  اليت تعترب مصدر جوهري خللق فرص العمل والنمو االقتصادي واالبتكار

يستنتج من هذا التقرير أن حتسني مناخ األعمال أمر أساسي هلذه الشركات 
.  ولالستفادة من إمكانياهتا وينصح أيضاً التقرير بسياسات معينة عند احلاجة

وهذه حتتوي على تطوير أدوات مالية معينة وإنشاء خمططات لتنمية املهارات 
احلجم مبا فيها الشركات وتعزيز العالقات بني الشركات الصغرية والكبرية 

   .العاملية

 دعم شراكة دوفيل
 

يكون برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية عنصر مهم يف الدعم اليت تقدمه املنظمة 

(  دول شراكة دوفيل)إىل مصر واألردن وليبيا واملغرب وتونس واليمن 
لتحديد وتنفيذ التدابري على املدى القريب لتنمية ريادة املشروعات 

 .واملشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم
 

ملساعدة عملية االنتقال يف الشرق  2011أطلقت شراكة دوفيل عام 
األوسط ومشال إفريقيا وتنطوي على دول شراكة دوفيل ودول 

اجملموعة الثمانية والكويت واململكة العربية السعودية وتركيا واإلمارات 
    .العربية املتحدة واملؤسسات املالية الدولية
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  فرص متكافئة للشركاتهتيئة . 3

 تعزيز نزاهة األعمال
 

إن مكافحة الرشوة والفساد يف التعامالت التجارية الدولية أمر حيوي لتهيئة 
وإذ . تكافؤ الفرص للشركات واألعمال وحتسني إدارة املوارد العامة الضئيلة

تعرتف احلكومات واملنظمات الدولية بذلك، فقد تبنت سلسلة من أدوات 
مكافحة الفساد والنزاهة امللزمة قانونا وغري امللزمة قانونا على املستويني 

صدقت معظم حكومات دول الشرق األوسط ومشال . اإلقليمي والعاملي
إفريقيا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وهي تلتزم مببادئ مناخ 

 .  شفاف لألعمال
 

اتفاقية مكافحة ومتتد جتربة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف مراقبة تنفيذ 
إىل  رشوة الموظفين العموميين األجانب في التعامالت التجارية الدولية

وهي يف مركز جيد يؤهلها لتبادل املمارسات . أكثر من عقد من الزمان
احلسنة وربط االعتبارات والتوقعات اإلقليمية باملقاييس واملعايري الدولية 

 .للنزاهة
 

ويف سبيل زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف اقتصادات منطقة الشرق األوسط 
ومشال إفريقيا وكفالة املنافسة العادلة يف اقتصاد يزداد عاملية يوما بعد يوم، 

يتعاون الربنامج مع الشركات واحلكومات يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
لرفع الوعي ودعم تنفيذ تدابري مكافحة الفساد ومساندة امتثال األدوات 

 .  الدولية للنزاهة

شبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لنزاهة 
 األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 

تسعى شبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لنزاهة األعمال في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى دعم امتثال الشركات في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمقاييس والمعايير الدولية للنزاهة؛ 

ومساندة توافق بيئة القواعد التنظيمية للنزاهة مع المقاييس والمعايير 
الدولية؛ وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن النزاهة؛ 

ورفع مستوى التعاون الدولي في األمور التي تتعلق بمكافحة 
 .  الفساد

 
 :                                  وترتكز مساندهتا لنزاهة األعمال حول ما يلي

 
 رفع الوعي بالدور الرئيس للقطاع اخلاص يف تدابري النزاهة؛ •

مساندة تأسيس وتنفيذ تدابري للنزاهة، مبا يف ذلك املدونات السلوكية •
 وبرامج امتثال الشركات، من خالل الدورات التدريبية ومواد التدريب؛

تطوير دور مجعيات واحتادات األعمال يف رفع الوعي لدى أعضائها من •
 الشركات وتقدمي املوارد الالزمة لتأسيس وتنفيذ تدابري للنزاهة؛ 

تسهيل احلوار بشأن تدابري النزاهة بني القطاع اخلاص واحلكومة •
 واألحزاب السياسية من أجل دفع املبادرات قدما 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الدوحة، قطر2011مايو  11-10مؤتمر بشأن نزاهة القطاع الخاص والتنمية االقتصادية في دول الخليج،   
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دعم االندماج االقتصادي للمرأة. 4  

منتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية 
 االقتصادية والشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

يعتبر منتدى سيدات األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
والشرق األوسط وشمال إفريقيا شبكة تدعم جهود تحسين الفرص 

 االقتصادية للنساء
 

شخص ميثلون  300يضم منتدى سيدات األعمال أكثر من 
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من دول منظمة التعاون 

ويتعاون منتدى . والتنمية االقتصادية والشرق األوسط ومشال إفريقيا
سيدات األعمال مع الشركات واملنظمات غري احلكومية والوسط 

األكادميي لتسهيل تبادل املمارسات احلسنة يف سبيل تيسري وصول 
وهو يصدر . النساء إىل خدمات تنمية األعمال والتمويل والتدريب

توصيات حلكومات دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لتحسني 
السياسات والتشريعات اليت تؤثر على االندماج االقتصادي للمرأة، 
وذلك على أساس األولويات اليت مت حتديدها مع أصحاب املصلحة 

 .املذكورين
 

 :يركز منتدى سيدات األعمال على ما يلي
 

ترفع املؤمترات والدراسات الوعي العاملي بإسهامات : الدفاع عن القضية•
 املرأة يف النمو االقتصادي

هناك قوائم بأمساء اهليئات اليت ميكن للنساء : الوصول للمعلومات•
وتسهل . صاحبات املشروعات أن تلجأ إليها ملساندة ومتويل أعماهلن

ورش العمل بني مجعيات سيدات األعمال تبادل املمارسات احلسنة يف 
 .  سبيل مساندة األعمال اليت تديرها النساء

املبادرات املستهدفة على وصل النساء اليت يطمحن  تساعد: التمويل•
 إىل ريادة املشروعات بالتمويل

 االندماج االقتصادي للمرأة عامل تحفيز إلمكانات النمو                             

 
من سكان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ونسبة % 46متثل النساء 

فقط كمعدل متوسط % 32متزايدة من خرجيي اجلامعات، ولكن نسبة 
وتشجيع مزيد من النساء . من النساء يف سن العمل تلتحق بالقوة العاملة

على االخنراط يف النشاط االقتصادي، سواء كموظفات أم كصاحبات 
مشروعات، من شأنه أن يؤدي إىل إنتاجية أكرب وخلق وظائف وتنمية 

وقد ثبت أن اخنفاض املشاركة االقتصادية . اقتصادية ومتاسك اجتماعي
للمرأة هو أكرب عامل يسهم يف خفض مستويات تنمية املشروعات يف 

ومن مث، يعترب تشجيع مشاركة القوة . منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
العاملة من النساء من املكّونات املهمة لعمل الربنامج على تنمية 

 .                                                                      املشروعات

السياسات ملساندة : النساء يف األعمال
تنمية ريادة األعمال من طرف النساء يف 

الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 

دولة يف  18يقدم نظرة عامة مقارنة يف 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملساندة ريادة 

املرأة للمشروعات، ويتعرف على الثغرات 
ويقرتح سبل القيام مبزيد من املبادرات 

.  لتحسني بيئة النشاط االقتصادي للمرأة
ة ويبحث التقرير الدعم واملساندة يف قياد

السياسات؛ املساندة املؤسسية لسيدات 
األعمال؛ الوصول إىل خدمات االئتمان 

واخلدمات املالية؛ اخلدمات واملعلومات اليت 
تتعلق مبساندة األعمال؛ مجع البيانات 

.والبحث  



إن الربنامج إذ يأخذ يف االعتبار خمتلف مناذج احلوكمة واحلقائق 
االقتصادية، فهو يوفر منربا للحوار اإلقليمي والتعلم من األقران 

فيما بني صّناع السياسات يف دول منطقة الشرق األوسط 
ومشال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن كيفية 
حتسني السياسات يف جماالت تعترب أساسية بالنسبة لالستثمار 

وهو يتيح تقدمي أدوات سياسات . والنمو والتوظيف يف املنطقة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف جماالت مثل االستثمار 

. والضرائب واحلوكمة  
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أمثلة ألدوات سياسات منظمة التعاون والتنمية 
 االقتصادية

اإلعالن بشأن االستثمار الدولي والمشروعات المتعددة •
 الجنسية  

 إطار عمل السياسات من أجل االستثمار  •

 مبادىء مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية  •

 .إطار عمل السياسات من اجل تنظيم مالي فعال وكفء•
 قائمة مراجعة لحوافز االستثمار•

اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في •
 التعامالت التجارية الدولية 

 اتفاقية ضريبية نموذجية •

 القواعد اإلرشادية للتسعير بين األطراف ذات العالقة •

 مبادىء حوكمة الشركات•

 مبادىء حوكمة المشروعات المملوكة للدولة•

...اجلمع بني حوار إقليمي حول السياسات   

البنية التحتيةأمن االستثمار في   
 

 مجموعة العمل بشأن أمن االستثمار في حوض البحر تهدف
إلى تعزيز امن االستثمارات في البنية التحتية في المتوسط  األبيض

األبيض المتوسط من خالل توفير الخدمات  منطقة جنوب البحر
للحكومات لخفض المخاطر القانونية المتعلقة  االستشارية

 .بمشاريع االستثمارات
 

يرتفع الطلب على البنية التحتية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا باّطراد 
 .نظرا إىل النمو السكاين وسرعة توسع املدن واتساع نطاق االستثمار الدويل

 تضخم هذا االجتاه من خالل الصحوة العربية فتعرضت احلكومات لضغوطات

يف نفس الوقت، . زيادة مستويات املعيشة وحتسني بيئة األعمال من أجل
وذلك  البنية التحتية ضئيلة جداً  يف  من القطاع اخلاص أصبحت االستثمارات

بسبب األزمة االقتصادية العاملية، والصحوة العربية، وتشدد قواعد احليطة املالية يف 
وتدابري محاية االستثمار  -أصبحت أدوات الضمان  ،قيف هذا السيا. البنوك

وتتعلق التدابري . حامسة -اليت تطلبها وكاالت الضمان واملستثمرين  القانونية
بالقوانني التجارية، وحقوق امللكية الفكرية وقواعد التحكيم ومنح الرتاخيص 

 .الشفافة، وأحكام مكافحة الفساد، واالنضمام إىل معاهدات االستثمار الدويل
 

املتوسط، مع الدعم  األبيض يتكون برنامج دعم أمن االستثمار يف حوض البحر
  :املايل من االحتاد األورويب، من النقاط التالية

 
مهام تقييم خاصة باملشاريع ودراسات ذات الصلة لتقييم مستوى محاية •

   ملعاجلتها سياسية االستثمار القانونية، وحتديد الفجوات وتقدمي توصيات
 
دعم اجلهات الفاعلة ذات الصلة الراغبة بتبادل وجهات النظر بصفة غري رمسية •

حول أفكار مبتكرة لتحسني أمن االستثمار يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
 ونشر املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق منتجات الضمان

 
واملخاطر القانونية لالستثمار يف البنية التحتية، باالعتماد  السياسات حوار حول•

 على نتائج تقييم املشاريع احملددة
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مراجعة مناخ األعمال في دول الشرق األوسط 
 وشمال افريقيا
تهدف مراجعة مناخ األعمال إلى مساندة  

كل دولة على حدة في تحسين مناخ 
 األعمال لديها 

تقدم مراجعة مناخ األعمال تقييما أفقيا 
للسياسات اليت تتعلق باالستثمار، واملساندة 

يف حتديد أولويات اإلصالح واملعاونة يف 
وهي . تنفيذ اإلصالحات ذات األولوية

تستخلص املمارسات احلسنة يف دول منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية واألدوات 

واخلطوط اإلرشادية يف دول منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية مثل إطار عمل 

السياسات من أجل االستثمار، وجمموع 
مؤشرات إصالحات االستثمار، واخلطوط 

.اإلرشادية للمشروعات املتعددة اجلنسية  

تعترب مراجعة مناخ األعمال عملية تعاونية 
تشارك فيها احلكومات، كما يشارك ممثلون 

. للقطاع اخلاص وأصحاب مصلحة آخرون  
مت إجراء مراجعة مناخ األعمال يف كل من 

 ومصر (2010-2011) املغرب 
(2010-2009) 

وهو يقدم . يوفر الربنامج أيضا معاونة وبناء للقدرات يستهدفان دولة معينة بذاهتا من أجل املسئولني احلكوميني الوطنيني والسلطات الوطنية
.  استشارات إىل الدول بشأن حتديد أولويات اإلصالح ويقدم التدريب واملعاونة للتنفيذ  

 

 

 

 

 

 

 

ودعم على املستوى الوطين...   

 مساندة تنمية المناطق االستثمارية في العراق
 

تقدم مجموعة العمل بشأن المناطق االستثمارية في العراق 
مساندة فنية في تنمية المناطق االستثمارية بهدف توليد وظائف 

محلية وجذب االستثمار وتعزيز النمو االقتصادي اإلقليمي 
 .والوطني

 
الوطنية لالستثمار اهليئة تضم جمموعة العمل عدة وزارات عراقية، و 

وطائفة من اخلرباء ملساندة قيادة املناطق االستثمارية اليت صممت 
جلذب املستثمرين من خالل إدارة كفء وعصرية، واألمن، والبنية 

 .  األساسية املمتازة، وقيمة مضافة من اخلدمات

 والمتوسطة في ليبيا الصغرىتنمية الشركات  مساندة
 

   في سياق شراكة دوفيل، يدعم برنامج االستثمار في الشرق 

الحكومة الليبية في وضع وتنفيذ  األوسط وشمال إفريقيا
  .  لتنمية الشركات الصغرى والمتوسطة استراتيجية

 
صندوق االنتقال يف منطقة الشرق  بتمويل من ،يهدف املشروع

إىل تطوير وتعزيز األطر القانونية واملؤسسية  ،األوسط ومشال إفريقيا
ويتم رصد . الشاملة لتنمية القطاع اخلاص وتعزيز التنويع االقتصادي

اليت جتمع الوكاالت العامة  تسيريهذا املشروع من قبل جلنة 
والوزارات املعنية يف تطوير املشاريع، والقطاع اخلاص وممثلي 

 .املنظمات الدولية
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 (2011) اسرتاتيجية تطوير مناخ األعمال -املغرب  

واملتوسطة يف اقتصادات البحر  املشاريع الصغرى دعمسياسات مؤشر 
 (قريبا) األبيض املتوسط

(2010) إسرتاتيجية تطوير مناخ األعمال  -مصر  

(2010)مساندة سياسات االستثمار وإصالحات احلوكمة يف العراق   

موجز السياسات بشأن رفع مستوى حوكمة الشركات يف البنوك يف الشرق 
(2009) األوسط ومشال إفريقيا  

تقييم : تقرير بشأن تنفيذ امليثاق األوريب املتوسطي من أجل املشروعات
 منظمة التعاون/، االحتاد األوريب2008سياسات املشروعات لسنة 

(2008)والتنمية أالقتصادية   

املضي قدما يف تنفيذ جدول أعمال الشرق : حتقيق النجاح لإلصالحات
(2008) األوسط ومشال إفريقيا لسياسات االستثمار   

مؤشر سياسات الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف اقتصادات البحر 
 (قريبا) األبيض املتوسط

(قريبا)تنمية املناطق االقتصادية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا   

(قريبا)سياسات االستثمار ومتويل البنية األساسية يف العراق   

سياسات دعم : الطاقة املتجددة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
(2013) االستثمار اخلاص  

رواد املشروعات اجلدد والشركات ذات النمو السريع يف الشرق األوسط 
(2012)ومشال إفريقيا   

السياسات ملساندة تنمية ريادة األعمال من طرف : النساء يف األعمال
(2012)النساء يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا   

، منظمة التعاون 2012-2011تقرير التنافسية يف العامل العريب      

(2011)املنتدى االقتصادي العاملي /والتنمية االقتصادية  





:االتصاالت الرئيسة

كاش-اليرمانلسيدة نيكوال ا
رئيس برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية القائمة بأعمال 

:اهلاتف    
  

استيل راي-ماريالسيدة   
رئيس برنامج االستثمار يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية نائبة القائم بأعمال 

:اهلاتف    
 

 

 
:لالستفسارات العامة 
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