دعم االستثمار في دول
منطقة البحر األبيض المتوسط
برنامج مشترك بين االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
لدعم حكومات دول منطقة البحر األبيض المتوسط
من أجل جذب االستثمارات النوعية بغية خلق الوظائف وتحقيق التنمية المحلية
والتنوّ ع االقتصادي

برنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية لتشجيع االستثمار
في دول منطقة البحر األبيض المتوسط

اإلصالحات لتعزيز االستثمار

استئناف النمو وخلق فرص العمل ،في منطقة تبلغ فيها نسبة الشباب
العاطلين عن العمل  ،29٪إن الحكومات بحاجة إلى جذب ليس فقط
االستثمارات اإلضافية بل األعلى نوعية أيضاً .لهذه الغاية ،فإنها تظهر
التزامًا بتنفيذ إصالحات طموحة لخلق بيئة أكثر مواتية لالستثمار .لقد
أجرت معظم بلدان البحر المتوسط إصالحات تشريعية ومؤسسية واسعة
النطاق للنهوض على نحو أفضل باالستثمار .لكن يجب بذل المزيد من
الجهود لتطوير استراتيجيات االستثمار الشاملة المصممة لمضاعفة األثر
على خلق الوظائف وتحقيق التنمية اإلقليمية المتوازنة وتعزيز االقتصاد
المحلي.

أدت األزمة االقتصادية العالمية ،التي تفاقمت بسبب عدم االستقرار اإلقليمي،
إلى إضعاف االستثمار في المنطقة .منذ عام  ،2008انخفض االستثمار
األجنبي المباشر في منطقة جنوب البحر المتوسط بنسبة  ،50٪ليبلغ أدنى
مستوى له على اإلطالق بنسبة  1٪من الناتج المحلي اإلجمالي في عام
ً
ملحوظا ،لكن التوقعات مازالت غير مؤكدة.
 .2015وشهد عام  2016ارتدا ًدا
حيث ان المنطقة ال تمثل سوى  ٪ 1.7من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر
العالمي وتدفقات االستثمار داخل األقاليم ضعيفة ،ما يعكس غياب التكامل
الدولي واإلقليمي.

دفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تزال بطيئة
( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)
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المصدر :أحدث بيانات األونكتاد وحسابات موظفي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

1997

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي

1996

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

االقتصادات الناشئة

الشراكة مع الحكومات لحث طاقات االستثمار في المنطقة
أهداف ومبادرات البرنامج
يهدف برنامج دعم االستثمار لالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة البحر المتوسط إلى رفع كمية ونوعية
االستثمار المتدفق إلى المنطقة وداخلها.
يقوم البرنامج ،بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات ،بتطبيق إجراءات إقليمية ووطنية لوضع سياسات واستراتيجيات استثمار أكثر
ً
صالبة واتساقاً .تتضمن هذه اإلجراءات:
تحديث سياسات االستثمار
•
الترويج الستراتيجيات االستثمار الشاملة
•
بناء القدرات المؤسسية والتنسيق
•
زيادة قدرات المنطقة على الترويج لالستثمار
•
تعزيز التواصل بين وكاالت تشجيع االستثمار في المنطقة األوروبية  -المتوسطية
•
تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل صنع سياسات أكثر شموالً
•
إشراك قطاع األعمال بمسؤولية
•
تستند إجراءات البرنامج إلى أدوات ومعايير دولية راسخة مثل إطار سياسات االستثمار أو المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة
الجنسيات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
نهج شامل لتحقيق نتائج استثمارية أكثر وأفضل للمنطقة
تجمع عملية التنفيذ بين اإلجراءات على المستويين الوطني واإلقليمي لتحقيق نتائج ملموسة:

المستوى الوطني

النهج

المستوى اإلقليمي

• المشورة في رسم السياسات بشأن
إصالحات االستثمار

• حوار بشأن السياسات

• بناء القدرات في مجال سياسات
االستثمار والترويج لها

• تسهيل التنسيق المؤسسي

• بناء القدرات

• استعراض إحصاءات االستثمارات
األجنبية المباشرة

• التعلم من األقران

• التواصل بين وكاالت تشجيع
االستثمار في االتحاد األوروبي
ومنطقة المتوسط

• القياس والمراقبة

• الحوار بين القطاعين العام والخاص

• رصد اتجاهات االستثمار
واإلصالحات في المنطقة

سياسات واستراتيجيات أفضل
التواصل والترويج
لإلصالحات

رصد تأثير اإلصالحات

ً
نوعية
جذب االستثمارات األعلى

النتائج
التنمية المحلية

النمو الشامل

التنوع االقتصادي

المزيد من الوظائف

األطراف المعنية والمستفيدون
إن أصحاب المصلحة األساسيين هم الوزارات المسؤولة عن سياسات
ً
إضافة
االستثمار (مثل االستثمار والتجارة والصناعة واالقتصاد والمالية)،
إلى وكاالت تشجيع االستثمار التابعة للبلدان المستفيدة .قد تشارك المؤسسات

الوزارات

تشجيع التواصل الشبكي
والتنسيق

الجزائر

الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار

مصر

الهيئة العامة لالستثمار
GAFI

ANDI

األردن

هيئة االستثمار االردنية
JIC

لبنان

هيئة تنمية االستثمارات
في لبنان
IDAL

تونس

الهيئة التونسية لالستثمار
TIA

السلطة الفلسطينية

Euro-Med
IPAs

هيئة تشجيع االستثمار
الفلسطينية

ليبيا

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار
وشؤون الخصخصة
LIPB

المغرب

PIPA

الوكالة المغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات

الشركاء والهيئات األخرى ذات الصلة باالستثمار
المانحون

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،الخبراء الدوليون
والشركاء

أو اإلدارات األخرى التي لها صلة باالستثمار حسب القضايا والمواضيع التي
يتم تناولها .وستستفيد من التواصل الشبكي وتبادل الخبرات وفرص التعلم من
األقران في المنطقة وخارجها.

AMDIE

وكاالت تشجيع االستثمار
القطاع الخاص

األنشطة

مرحلة البداية (أيلول/سبتمبر  - 2016آذار/مارس )2017

تم إطالق البرنامج الممتد على أربع سنوات في المؤتمر الوزاري لمبادرة
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
في  3تشرين األول/أكتوبر  2016في تونس ،وشمل مرحلة البداية مدتها
ستة أشهر تهدف إلى تقييم احتياجات البلدان  /األقاليم المستفيدة لضمان توافق

األنشطة مع األولويات الوطنية .شملت مرحلة البداية بعثات االستطالع التي
أُرسلت إلى المغرب واألردن وتونس ومصر .أيّد المجلس االستشاري األول
للبرنامج في آذار/مارس  2017نتائج مرحلة البداية وخطة العمل للسنة
األولى.

السنة ( 1نيسان/أبريل  - 2017آذار/مارس )2018
المواضيع

العمل التحليلي

نشطة بناء القدرات

تحسين أطر االستثمار :التركيز على
اإلصالحات التنظيمية

•ندوة إقليمية ،تونس 16-17 ،أيار/مايو
2017

• تقييم نظم االستثمار واإلصالحات القانونية في اقتصادات منطقة المتوسط
• اإلصالحات التنظيمية في بلدان المتوسط :التركيز على قيود االستثمار األجنبي المباشر
• تحديث وتوسيع مؤشر تقييد االستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (مستمر)

الترويج لالستثمار :التركيز على الحوافز
والتنمية اإلقليمية

•ندوة إقليمية ،باريس 16-17 ،تشرين
األول/أكتوبر 2017

•تقديم الدعم إلنجاح الترويج لالستثمار من أجل التنمية المستدامة في بلدان منطقة المتوسط :التركيز على
الحوافز والتنمية اإلقليمية

االستثمار المستدام والسلوك التجاري المسؤول

•ندوة إقليمية ،القاهرة 6-7 ،تشرين
الثاني/نوفمبر 2017
•ورشة عمل وطنية لمصر 7 ،تشرين
الثاني/نوفمبر 2017

• تقرير تشخيصي حول السلوك التجاري المسؤول في منطقة المتوسط

اإلصالحات المؤسسية لوكاالت تشجيع
االستثمار

•ندوة إقليمية ،الرباط 30-31 ،كانون
الثاني/يناير 2018
•ورشة عمل وطنية للمغرب 1 ،شباط/
فبراير 2018

•اإلصالحات المؤسسية لوكاالت تشجيع االستثمار في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة
المتوسط
•التحول المؤسسي لوكاالت تشجيع االستثمار ودراسة حالة Business France
•إطالق استطالع وكاالت تشجيع االستثمار في منطقة المتوسط

إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر

• مراجعات إلحصاءات االستثمار األجنبي المباشر في األردن وتونس

الشركاء
تقوم بإدارة البرنامج مجموعة استشارية ،تشارك في رئاستها المفوضية األوروبية
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،بمشاركة ممثلين عن البلدان المستفيدة وأمانة
االتحاد من أجل المتوسط.

هذه المبادرة من تمويل االتحاد األوروبي

من بين الشركاء المدعوين للمشاركة في المجموعة االستشارية :شبكة أنيما
لالستثمار ،بنك االستثمار األوروبي ،البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ،الوحدة
الفنية التفاقية أغادير ،الوكالة الفرنسية للتنمية ،مؤسسة اإلقراض العقاري األلمانية
( ،)kfWوالمؤسسات األخرى ذات الصلة.

االتصالMarie-Estelle.Rey@oecd.org, Helene.François@oecd.org :

