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الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية :شراكة ذات فائدة متبادلة
منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا هـي منطقـة متنوعـة تحمـل إمكانيات نمو لم تتجسـد بعـد .وعلى
الرغـم مـن التحديات الجغرافية السياسـية التي تواجهها هذه الدول ،فهي تتمتـع بموقع جغرافي متميز في
ملتقى الطرق مع أوروبا و إفريقيا وآسـيا؛ وسـكان من الشـباب الذين تزداد نسـبة التعليم بينهم؛ وإمكانيات
عظيمـة فـي قطاعات مثل مصـادر الطاقة المتجددة والتصنيع والسـياحة وخدمـات تنمية أ
العمال.
وعلـى مـدى العقـود السـابقة ،نفذت دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا إصالحـات لزيادة االنفتـاح االقتصـادي والتنويع وتنمية القطـاع الخاص.
الصالحـات لم تكتمـل ولم تعالـج القضايـا الهيكلية
الصالحـات بصفـة مبدئيـة إلـى زيـادة االسـتثمار ونمـو تجـاري واقتصـادي؛ ولكن هـذه إ
أدت هـذه إ
الصالحات الشـاملة بهدف تبني نماذج لتنمية شـاملة ومسـتدامة تقدم فرصـا أفضل للجميع ،وعلى
االقتصاديـة واالجتماعيـة .يجـب أن تأخذ المزيد من إ
الخـص للشـباب وللنسـاء .تبقـى عمليـة التحول والتغييـر غير مكتملـة والمجتمع يطالب بصفة مسـتمرة بتغيير فعلـي .و تفرض التطـورات أ
أ
الخيرة ,مثل
انخفـاض أسـعار الهيدروكربونـات ,ضـرورة إجـراء إصالحـات هيكليـة في بعض الـدول ،في حين تفتـح مجال الفرص أمـام دول أخـرى .أ
والهم من ذلك
المهجرين والسـكان المضيفين على حد سـواء.
أن النـزاع وأزمـة الالجئيـن يبـرزان ضـرورة اسـتعادة االسـتقرار والبـدء في إعادة البنـاء وتقديم فرص إلـى
ّ
إن منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة منخرطـة بنشـاط فـي دعـم دول منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا فـي تصميـم وتنفيـذ أجنـدات
إصالحـات طموحـة .إن الروابـط الثقافية واالقتصادية القوية بين دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي أسـس
شـراكة مـع المنطقـة بـدأت منـذ عقـد .وبفضـل بنائها علـى أدوات ومقاييس ومعاييـر وطرق عمل معتـرف بها دوليا لعبت هـذه الشـراكة دور الريادة في
أ
القليمي والمسـتوى الوطني على حد سـواء .وهي تركز على االسـتثمار
الحوار حول السياسـات العامة والتعلم من القران وبناء القدرات على المسـتوى إ
أ
والحوكمـة العامـة وحوكمة الشـركات والالمركزية والشـفافية والنزاهة المؤسسـات الصغرى والمتوسـطة وريـادة العمال والمشـاريع ،ضمن قضايا أخرى.
الوسـط وشـمال إفريقيـا و دول منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة علـى مشـاركة أكبـر أ
كمـا شـجعت الشـراكة بيـن دول الشـرق أ
للصـوات غيـر
الحكوميـة مثـل ممثلـي المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص .وإسـتفادت من التنسـيق المتزايد بيـن المنظمـات الدولية وبنـوك التنمية ومؤسسـات أخرى
متعـددة أ
الطراف.
ويوجـد فـي محـور هـذه الشـراكة مبـادرة الحوكمـة والتنافسـية مـن أجـل التنميـة فـي الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا لمنظمـة التعـاون والتنميـة
القليمي و الوطنـي .ومع تمديـد مهمة التعـاون التي تقـوم بها منظمة
االقتصاديـة التـي أطلقـت عـام  2005كملتقـى للعمـل المشـترك علـى المسـتوى إ
التعاون والتنمية االقتصادية من  2016إلى  ،2020سيسـتمر تطور التعاون بين منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و بين دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال
إفريقيـا للتكيـف مـع أولويـات التنميـة في االقتصاد العالمي وسالسـل القيمـة العالمية؛ ورعايـة النمو االقتصادي المسـتدام والشـامل؛ وتعزيز الحوكمة
والمـن أ
والسلام أ
والهـم مـن ذلك تشـجيع مشـاركة الشـباب والنسـاء فـي االقصاد والحيـاة العامـة .كما أن الشـراكة سـتجعل عملنا يتوافق مـع الجهود
العالميـة مثـل تلـك التي انعكسـت في أجنـدة  2030للتنمية المسـتدامة وأهـداف التنمية المسـتدامة.
وتفتخـر منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بالتعـاون الـذي اضطلعت به على مدى عشـر سـنوت ،ويبرهن هـذا الكتيب على نطـاق وعمق عملنا
معـا .فـي حاضرنـا الـذي يطـرح تحديـات ،تلتزم منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة بالتعاون بشـكل أوثق مع النظم االقتصادية في الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا لجلـب سياسـات أفضل من أجل حيـاة أفضل للمنطقة بأسـرها.
أ
أنخيل جوريا ،المين العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة

ال يمكـن تجاهـل أهميـة منطقة الشـرق أ
الوسـط بالنسـبة للعالم .فقد سـاهمت على مدى
آالف السـنين فـي التقـدم التاريخـي والعلمـي والثقافـي للبشـرية .وهـي تضـم سـكانا مـن
الشـباب الديناميكـي .وتسـتأثر بحصـة كبيـرة مـن مـوارد الطاقـة العالميـة ،وتحمـل إمكانية
تعزيـز روابـط التجـارة واالسـتثمار فـي أنحـاء العالـم .وتواجـه المنطقـة أيضـا تحديـات
معروفـة جيـدا مثل انخفـاض التنوع االقتصادي والضرورة الحتمية لتحسـين نظم التعليم
والبنيـة التحتية ،والسـيناريو المعقد للسياسـة والحوكمة والحواجـز المرتفعة أمام الرفاهية
االقتصاديـة واالجتماعيـة لشـرائح كبيـرة مـن المجتمـع .و إن الوضـع الهـش وغير المسـتقر
فـي عـدد مـن دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا إلـى جانـب التوتـر الجيوسياسـي فـي
المنطقـة يعقـد مـن أ
المـر و يجعـل مـن إالجابـة علـى هـذه التحديـات بطريقة مسـتدامة
ّ
أمرا مسـتعجال.
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تشـارك بنشـاط مع الشركاء في منطقة الشرق أ
الوسط
وشـمال إفريقيـا فـي معالجـة هـذه التحديات مـن خالل طرق عمـل ثبتـت فعاليتها و هي
الحـوار القليمـي والتعلم من أ
القـران ودعم إالصالحات.
إ
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تسـ ّهل المبـادرة التعـاون بيـن منظمة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة وبين
منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا لتشـجيع السياسـات التـي تتعلق
القليميـة وأولويات
بالنمـو المسـتدام والشـامل .وهي تعالـج االحتياجات إ
التنميـة بمـا فـي ذلـك اندمـاج النسـاء والشـباب عـن طريـق الوظائـف
والمشـاركة فـي صنع السياسـات .كما أنها تأخـذ في االعتبار تنـوع المنطقة
بتقديـم دعم مسـتهدف إلى كل دولة مـن دول المنطقـة .وتعتمد المبادرة
علـى طريقـة عمـل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فيمـا يتعلـق
بحـوار السياسـات وتبـادل الممارسـات الحسـنة وبنـاء القـدرات مـن أجـل
الصالحـات.
تنفيـذ إ
إن المبادرة التي أسست بناء على طلب دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا تجمع
بيـن حكومات دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ومنظمـة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة والمجتمـع الدولـي والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص .وتتألـف
المبـادرة مـن دعامتيـن ،هما برنامج الحوكمة في منطقة الشـرق األوسـط

وشـمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج التنافسية
في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،وتحكمها مجموعة قيادية تقدم اإلرشاد االستراتيجي.
تتبنـى المبـادرة منهاجـا أفقيـا في تنـاول الحـوار العالي المسـتوى وبنـاء الوفاق
واإلجمـاع مـع معاونـة فنية علـى مسـتوى العمـل والتحليـل وبناء القـدرات من
وتعمـق المبـادرة تأثيرهـا عـن
خلال شـبكات متخصصـة تتعلـق بالسياسـات.
ّ
طريـق التعـاون مع الشـركاء اإلقليمييـن والدوليين وتنسـق جهودها مـع محافل
دولية أخرى.
تركز المهمة التي تمتد حتى  2020على ما يلي:
l

دعم التكامـل االقتصادي اإلقليمي لخفض التشـتت االقتصادي وتسـهيل
اندماج الدول في سالسل القيمة العالمية.

مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
المجموعة القيادية
(برئاسة تونس وإسبانيا والسويد)

برنامج الحوكمة
إصالحات القطاع العام من أجل خدمات جيدة
وصنع السياسات بأسلوب شامل والشفافية

التعاون مع شركاء إقليميين/دوليين
فريقي للتنمية ،جامعة الدول العربية؛
ال
البنك إ
المفوضية أ
الدولي ،صندوق
البنك
وروبية؛
ال
النقد الدولي؛ صندوق النقد آ
السيوي؛
أ
النمائي
برنامج المم المتحدة إ

برنامج التنافسية
مزيد من االستثمار أ
الفضل وتنمية القطاع الخاص
من أجل نمو شامل ومستدام

دعم إقليمي ووطني من خالل
ا) تقييم السياسات
ب) حوار السياسات
ج) استشارات بشأن السياسات وبناء القدرات

التعاون مع المبادرات الدولية
شراكة دوفيل؛ مبادرة دعم تحسين الحوكمة
والدارة؛ شراكة الحكومة المنفتحة؛ لجنة
إ
مساعدات التنمية-الدول العربية التي تقدم
التعاون في التنمية ،الخ
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التعاون والتنمية االقتصادية
منظمةالشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة

االقتصادية بشأن الحوكمة والتنافسية
مبادرة منظمة التعاون والتنمية
أ
من أجل التنمية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا

مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا

l

l

تشـجيع تشـارك وشـمول النمو االقتصادي من خالل سياسـات ترمي إلى
دعم الالمركزية ومزيد من االسـتثمار فـي البنية التحتيـة والتنويع االقتصادي
واإلنتاجية وشمول أكبر للنساء والشباب.
تعزيـز روابط المبادرة مع أجندة التنمية األوسـع نطاقا من خلال مبادرات
عالميـة مثل أهداف التنمية المسـتدامة وتعميق الشـراكات مـع المنظمات
اإلقليمية والدولية.

l

دفع تنمية الدول التي توجد في وضع هش أو وضع نزاع من خالل التشـارك
في المعرفة والممارسات السليمة والدعم في تنفيذ اإلصالحات.

تغطـي المبـادرة الجزائـر والبحريـن وجيبوتـي ومصـر والعـراق واألردن والكويـت
ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسـلطنة عمان والسـلطة الفلسـطينية وقطر
والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة اإلمارات العربية المتحدة واليمن.

www.oecd.org/mena
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التعاون والتنمية االقتصادية
منظمةالشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة

«تتطلع تونس إلى تناوب رئاسة مبادرة منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة
والتنافسية من اجل التنمية في دول منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تفخر تونس
بتولي هذه المهمة وتدرك المسئوليات التي
تنطوي عليها .نحن كرئيس لدعامة الحوكمة
نكرس جهودنا لتأسيس عالقات تعاون جديدة
بين دول المنطقة وتشجيع تشارك الممارسات
السليمة في قضايا الحوكمة العامة الرئيسية
من أجل زيادة التكامل اإلقليمي والنمو الشامل .تأتي رئاسة هذه المبادرة
في الوقت المناسب بينما تونس تعهدت بالمشاركة في طائفة من
اإلصالحات الهيكلية وتبذل جهودا في االستجابة لتطلعات المواطنين
إلى مزيد من الشفافية والمسئولية وفرص تكامل أفضل وتشارك أكثر
عدال في ثمار النمو».

عبيد البريكي ،وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ،تونس ،الشريك في رئاسة برنامج الحوكمة
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال فريقيا

«في الوقت الذي تواجه دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا تحديات سياسية واقتصادية،
يعمل برنامج الحوكمة لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا علىى االستجابة الحتياجات
وطلبات الحكومات والمواطنين في المنطقة.
واعتمادا على أكثر من عشر سنوات من الخبرة
والسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
ستثاقل واليتنا الجديدة  2020 – 2016قوة
شبكات حوكمة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتقديم المعاونة في التنفيذ في مجاالت
حساسة مثل الشباب والمساواة بين الرجل والمرأة وانفتاح الحكومة
وسيادة القانون وتقديم الخدمات .ظلت إسبانيا تدعم برنامج حوكمة
منظمة التعاون والتنمي االقتصاية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا منذ البداية وتدعو جميع الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية إلى االنضمام إلى الشراكة االستراتيجية في تشجيع اإلدارة
الرشيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا».

خوسيه ايجناسيو ورت ،سفير إسبانيا في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،والشريك في رئاسة
برنامج حوكمة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا

«تمر تونس بمرحلة حاسمة من تاريخها
وتنخرط في عملية مهمة لالنتقال السياسي.
إن مشاركة بالدنا في رئاسة الوالية الرابعة
لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
( )2020 – 2016ستكون إشارة سياسية قوية
واعترافا بالزعامة اإلقليمية لتونس من حيث
السياسات العامة ،وعلى األخص فيما يتعلق
بتحسين مناخ األعمال .تعهدت تونس بتقديم
عدد من األفكار واإلصالحات بصدد إعداد سياسات استثمار أفضل
وتشجيع ريادة األعمال وجذب مزيد من تدفقات االستثمار األجنبي
وتحسين نوعيتها لتعزيز تنافسيتها وخلق وظائف .سيبلغ هذا التعاون
المعزز أوجه مع عقد االجتماع الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في العاصمة
التونسية يومي  3و  4أكتوبر  2016مما سيتيح مناقشة السياسات
الالزمة لدعم النمو الشامل والمستدام للبالد وللمنطقة بأسرها».

فاضل عبد الكافي ،وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،تونس ،الشريك في رئاسة برنامج
التنافسية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

«منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تعكف
بنشاط على دعم التنمية واالستقرار في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تساند
السويد برنامج التنافسية في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية وتشارك في رئاسته منذ
عام  .2011وأقول بكل فخر واعتزاز إن هذا
البرنامج الذي يعتمد على حوار السياسات
وآراء الخبراء والتحليل في إطار شبكات
إقليمية خاصة يتصدر التعامل مع المجاالت الرئيسية التي
تتعلق بالسياسات .تشمل هذه المجاالت االستثمار والتجارة،
والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة في المجتمع .وهو أيضا
مخصص لتعزيز مؤسسات المجتمع المدني دعما لتنمية قوية
وشاملة ومستدامة»

أنيكا ماركوفيتش ،سفيرة السويد لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،الشريكة في رئاسة
برنامج التنافسية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا 7 .

مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا

إن برنامـج الحوكمـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة فـي منطقـة
الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا يدعم إصالحـات القطاع العـام من أجل
دفـع عمليـة التنميـة االجتماعيـة واالقتصادية قدمـا واالسـتجابة للتوقعات
المتزايـدة للمواطنيـن مـن حيـث جـودة الخدمـات وصنع سياسـات شـاملة
والشفافية.
إن برنامج الحوكمة شـراكة اسـتراتيجية للتشـارك في المعرفـة والخبرة بهدف
نشـر معاييـر ومقاييس ومبادىء اإلدارة الرشـيدة ودعم الثقة والنمو الشامل.
تركـز أنشـطته اإلقليمية وعلى مسـتوى كل دولة بعينها علـى حكومة منفتحة

المجلس االستشاري للمجتمع
المدني لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في
الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ٌ

وشـاملة وطرق ووسـائل الحكم والمسـاواة بين الرجـل والمرأة والحكـم المحلي
وسـيادة القانون .تعالج هذه األنشـطة إدماج الشـباب كموضوع جوهري .يشـرك
صنـاع السياسـات والمجتمع المدني ومؤسسـات مسـتقلة
برنامـج الحوكمـة ّ
ومجالـس نيابيـة .وهـو يسـهم أيضا فـي مبـادرات متعـددة األطراف مثـل دعامة
حوكمـة شـراكة دوفيل مـن أجل الـدول العربية فـي المراحل االنتقالية وشـراكة
الحكومة المنفتحة.

www.oecd.org/mena/governance
www.tcmenaoecd.org/en

برنامج الحوكمة لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية
في منطقة الشرق أ
الوسط
وشمال إفريقيا

مركز تدريب كازرتا لبرنامج
حوكمة منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في
الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا

الحوكمـــــــة

مجموعة عمل بشأن
الخدمة العامة والنزاهة

مجموعة عمل بشأن
الحكومة المنفتحة
والمبتكرة

شبكة كبار المسئولين
عن الميزانية في الشرق
أ
الوسط وشمال إفريقيا

مجموعة العمل بشأن
الصالحات التنظيمية
إ

النساء في برنامج الحكومة

اليطالية الوطنية مركـز تدريب برنامج
الدارة إ
مـن أجـل دعـم نشـر الممارسـات الجيـدة وبناء القدرات في القطاع العام ،أسسـت منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية وكليـة إ
أ
الدارات
الحوكمـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية في الشـرق الوسـط وشـمال إفريقيا في كازرتا عـام  .2012تتمثل مهمة المركز فـي تقديم دورات تدريبيـة لدعم إ
أ
الدارة الرشـيدة .إن مركز حوكمة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدول الشـرق الوسـط وشـمال
العامـة للـدول العربيـة لالرتقـاء بفعاليـة وكفـاءة القطـاع العام ومبـادىء إ
إفريقيـا يدخـل رسـميا فـي عـداد خطـة العمـل بشـأن الحوكمة المنفتحـة ومكافحة الفسـاد لشـراكة دوفيل من أجـل الـدول العربية فـي المراحـل االنتقالية (دعامـة الحوكمة).
الدارية المنبثقة عـن جامعة الدول العربية ومنتدى معاهـد الحوكمة للتدريب
يتعـاون المركـز بصـورة وثيقـة مـع معاهد تدريـب إقليمية أخرى ،مثل المنظمة العربيـة للتنمية إ
– منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا .والمركز جزء أيضا من الشـبكة العالميـة لكليات الحكـم بمنظمة التعاون والتنميـة االقتصادية.
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التعاون والتنمية االقتصادية
منظمةالشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة

يسـاهم برنامـج التنافسـية فـي الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا لمنظمـة
أ
التعـاون والتنميـة االقتصادية في تحسـين بيئات العمال من أجل اسـتثمار
أكثـر وأفضـل وتنميـة القطـاع الخـاص بوصفـه محـركا للنمـو االقتصـادي
المسـتدام والشـامل.
يقـوم برنامـج التنافسـية علـى أسـاس برنامـج منفتـح ومشـارك تشـارك فيـه
الحكومـات وممثلـو القطـاع الخـاص وهيئـات مانحة ومنظمـات دوليـة وخبراء.
وتشجع أنشـطته مزيدا من االستثمار والتجارة الدوليين في الوقت الذي يبحث

أوجه الترابـط وآثار ذلك على النظـم االقتصادية المحلية ،مثلا عن طريق
تبسط أيضا العناصر التي
سالسل القيمة العالمية .وأنشطة برنامج التنافسية ّ
تتعلـق بالمرأة والشـباب في عمليات صنع السياسـات .ويسـهم عمله في جهود
شـراكة دوفيل من أجل الدول العربيـة في المراحل االنتقاليـة والتعاون الصناعي
األوروبي المتوسطي ومبادرات أخرى.

www.oecd.org/mena/competitiveness

برنامج التنافسية في
الشرق أ
الوسط وشمال
إفريقيا لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية

التنافســــــية

مجموعة العمل بشأن
االستثمار والتجارة

مجموعة العمل بشأن
المشروعات الصغرى
والمتوسطة وريادة
المشروعات

مجموعة العمل بشأن
حوكمة الشركات

المجلس االستشاري
أ
للعمال

شبكة اتصاالت بشأن
التمكين االقتصادي للمرأة

مجموعة عمل خاصة
بشأن التطويع االقتصادي
في أ
الوضاع الهشة

شبكة النزاهة
في أ
العمال

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا 9 .

والدارة
دعم تحسين الحوكمة إ
والدارة مبادرة مشـتركة لمنظمة التعـاون والتنمية
دعـم تحسـين الحوكمـة أ إ
الدارات
االقتصاديـة واالتحـاد الوروبـي لتقديـم الدعـم من أجـل تعزيـز إ
العامـة وتنفيـذ إصالحـات الحوكمـة فـي الـدول التـي انضمت إلـى االتحاد
الوروبـي ودول مجـاورة مثـل الجزائـر ومصـر أ
أ
والردن ولبنـان والمغـرب
وتونس.
إن اإلدارة الرشـيدة وإدارة عامـة تعمل جيدا أمران أساسـيان في بناء واسـتدامة
الثقة بالحكومة وفي تأسـيس اإلصالحات الهيكلية الضروريـة من أجل معايير

المعيشـة المتزايدة فـي المجتمع .تعمل مبادرة تحسـين الحوكمـة واإلدارة نحو
بناء قدرات القطاع العـام واالرتقاء بالحوكمة األفقية وتحسـين تصميم وتنفيذ
إصالحـات اإلدارة العامـة بما فيهـا تحديد األولويـات بصورة مالئمـة ووضع ترتيب
مالئـم للخطـوات وميزانيـة مالئمة .إن مبـادرة تحسـين الحوكمة واإلدارة تنسـق
بصورة وثيقة مع برنامج الحوكمة في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

www.sigmaweb.org

الدارة المالية العامة
إ
والمراقبة الخارجية
والمشتريات العامة
إطار العمل
االستراتيجي
للإدارة العامة

تطوير وتنسيق
السياسات

تقديم
الخدمات

مبادرة دعم تحسين
والدارة
الحوكمة إ

الخدمة العامة
وإدارة الموارد البشرية

أ
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المساءلة

التعاون والتنمية االقتصادية
منظمةالشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة

شراكة دوفيل من أجل الدول العربية
في المراحل االنتقالية
شـراكة دوفيـل محفـل وملتقـى ألطـراف متعـددة يقـدم الدعـم السياسـي
والمالـي إلـى الدول العربية السـت في مراحـل انتقالية وهي مصـر أ
والردن
وليبيـا والمغـرب وتونـس واليمن.
أطلقـت شـراكة دوفيل عـام  2011كجهـد دولي رعتـه مجموعة الـدول الثماني
آنذاك لدعم دول منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا في مراحلها االنتقالية
الديمقراطيـة واالقتصاديـة عقـب الربيـع العربـي .وفرت شـراكة دوفيـل على مر
هـذه السـنين منتـدى للتعـاون في عـدة مجـاالت للسياسـات بمـا فيهـا اإلدارة
الرشـيدة ومشـاركة المجتمع المدني وخلق الوظائف وتنمية المشاريع الصغيرة

والمتوسطة والشمول المالي وتمكين المرأة .وهي تضم الدول الصناعية السبع
باإلضافـة إلى روسـيا والدول العربية فـي المراحل االنتقالية (مصـر واألردن وليبيا
والمغـرب وتونـس واليمن) .والـدول الشـريكة (الكويـت وقطر والمملكـة العربية
السـعودية وتركيا ودولة اإلمارات العربية المتحـدة) والمنظمات الدولية بما فيها
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمؤسسـات المالية الدولية التي تنشـط
في العمل في المنطقة .تم تأسيس صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط
وشـمال إفريقيا عام  2012في إطار الشـراكة لتقديم منح للتعـاون الفني من
أجـل دعـم تنفيذ اإلصالحـات التـي تتطور داخليـا والخاصة بـكل دولة مـن الدول
العربية في المراحل االنتقالية.

 Lمؤتمر كبار مسئولي شراكة دوفيل بشأن “الحوكمة االقتصادية” المقر الرئيسي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في باريس ،فرنسا 6 ،مايو .2015
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا 11 .

شراكة دوفيل من أجل الدول العربية في المراحل االنتقالية

لعبـت منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة دورا بارزا فـي شـراكة دوفيل منذ
مراحلها المبكرة .فمن جانب ،دعمت منظمة التعاون والتنمية االقتصاية رئاسات
متعاقبـة لمجموعة الدول الصناعية السـبع في صياغة أولويات للسياسـات من
أجل عمل الشـراكة بناء علـى خبرة وشـبكات مبادرة منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية بشأن الحوكمة والتنافسية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ومبـادرة دعـم تحسـين الحوكمـة واإلدارة .وتعاونـت منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصادية منذ وقت قريب مع الرئاسـة األلمانية لعام  2015إلعداد التأثير على
الحوكمة االقتصادية ،وهي وثيقة اسـتراتيجية تضع إطارا للسياسـات من أجل
جهـود اإلصالحات فـي المناطـق ذات األولويـة ،وبالتحديـد االسـتقرار االقتصادي
الكلي واإلصالحات الهيكلية وكفاءة القطاع العام وصنع السياسـات الشـاملة.
تتعـاون منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية حاليـا مع تونس ومصـر كدولتين
تجريبتيـن من أجل إعداد تنفيذ خطط في إطـار التأثير على الحوكمة االقتصادية
بالشكل الذي يناسب كل دولة على حدة.
تعتبـر منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية أحد المصادر الرئيسـية للمشـورات
العمليـة التـي تتعلـق بالسياسـات والتعـاون الفنـي في إطـار صنـدوق المرحلة
االنتقاليـة لدول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ،من خلال تنفيذ 20
مشـروعا لدعم اإلصالحـات في مجاالت مثل الضرائب وحشـد المـوارد الداخلية،
واإلدارة الرشـيدة وسـيادة القانـون ،والمشـاركة االقتصادية والسياسـية للنسـاء
والشـباب ،واالستثمار ،وتنمية المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة ،وخلق الوظائف.
يتم تنفيذ عدد من هذه المشاريع باالشتراك مع المؤسسات المالية الدولية مثل
البنك الدولي ومؤسسـة التمويل الدوليـة والبنك اإلسلامي للتنمية والصندوق
العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبنك اإلفريقي للتنمية.

«إن شراكة دوفيل لمجموعة الدول الصناعية
السبع محفل وملتقى فريد من نوعه للحوار
بين الدول العربية في المراحل االنتقالية
وأعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع
والشركاء اإلقليميين والمنظمات الدولية ذات
العالقة.وعلى الرغم من التحديات الكبرى التي
تواجه المنطقة ،صاحبت الشراكة دول منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في جهود
اإلصالح التي تنهض بها من أجل بناء نظم اقتصادية مستقرة ومزدهرة
وشاملة .ومنذ عام  ،2011حشدت الشراكة جهودها بما في ذلك من خالل
صندوق المرحلة االنتقالية والدعم السياسي والمالي لإلصالحات بهدف
تحقيق مزيد من االستقرار االقتصادي الكلي ونشر اإلدارة الرشيدة ،وخلق
الوظائف والتنويع االقتصادي والتالحم االجتماعي .تعتبر منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية شريكا أساسيا في هذه الجهود الكبيرة .والمنظمة
تحت إشراف وحدة المعاونة والحوكمة العالمية تسهم في تنشيط
حوار السياسات من خالل مبادرات مثل التأثير على الحوكمة االقتصادية.
وعالوة على ذلك ،فالبناء على التجارب والممارسات الحسنة في منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية وكذلك أدواته ومعاييرها ،ومشروعاتنا في ظل
صندوق المرحلة االنتقالية لدول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
يقدم إسهاما قويا لنشراإلدارة الرشيدة والمنفتحة ونظم ضريبية أكثر
عدال وشفافية وبيئة أكثر فعالية تؤدي إلى االستثمار وتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،ومشاركة أكبر للمرأة في صنع السياسات ،وتلك
ليست سوى أمثلة قليلة .تشهد هذه المبادرات بالتزام منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية بالعمل مع شركائنا في دوفيل لتطبيق سياسات
أفضل من أجل حياة أفضل في أنحاء المنطقة».

جابرييال راموس ،مديرة شئون العاملين بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومسئولة المعاونة
وإعداد المؤتمرات لمجموعة الدول العشرين

www.menatransitionfund.org
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البرنامج الخاص بالمغرب
يسـاند البرنامـج الخـاص بـكل دولـة علـى حـدة الحكومـة المغربيـة فـي
تصميـم وتنفيـذ الصالحـات أ
الساسـية ويسـهم فـي تقريـب الدولـة مـن
إ
معاييـر السياسـات التـي تأخـذ بهـا منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة
ويمهـد الطريـق أمـام مشـاركة أكبر فـي كيانـات منظمـة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة.
وفي يونيو  ،2015وقعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وحكومة المملكة
المغربيـة مذكـرة تفاهـم لتنفيـذ برنامـج خـاص بالمملكـة على مدى سـنتين.
وهـو يشـتمل علـى  16مراجعـة للسياسـات العامـة وانضمـام إلى تسـع أدوات
لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة وتعزيـز المشـاركة في تسـعة كيانات
لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .ويتمحـور البرنامج حول ثالثـة مجاالت
رئيسـية للسياسـات :النمو االقتصادي والتنافسـية ،والشـمول االجتماعي
والحوكمة العامة .هذه المجموعة من األنشـطة سـتتيح وصـول المغرب إلى
خبـرة وتوصيـات منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة إلعـداد وتدعيـم أجندة
اإلصالحـات لديها على مدى السـنتين المقبلتين من أجل دعم نمو قوي وشـامل
ومستدام.

«ربطت بين المملكة المغربية وبين منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
على مدى السنوات العشر الماضية عالقة منتجة أسهمت في تعميق
شراكتنا االستراتيجية وجعلت منهها نخفال لتبادل أفضل الممارسات
والمقاييس والمعايير وموجها لتحسين السياسات العامة.
إن الدور النشط الذي لعبته المملكة المغربية خالل اشتراكها في
رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وانضمامها إلى العديد من األدوت وكذلك مشاركتها في
كيانات متنوعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية دليل على جودة
هذا التعاون الذي حقق قفزة نوعية مع توقيع اتفاقية برنامج المغرب
عام .2015
ك ّنا طائفة النشاطات التي اتفق عليها في إطار عمل هذا
ستم ّ
البرنامج من الحصول على معلومات وتوصيات أساسية لتعزيز إدارتنا

 Lعبد الله بن كيران ،رئيس حكومة المملكة المغربية مع أنخيل جوريا ،أ
المين العام لمنظمة
إ
التعاون والتنمية االقتصادية 15 ،يونيو  ،2015باريس ،فرنسا.
العامة على الصعيدين الوطني والمحلي وترسيخ خطتنا اإلصالحية
االقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق نمو أقوى وأكثر شموال واستدامة.
إني أرحب بتعزيز تعاوننا وآمل أن يؤدي تحسين وضع بلدنا في مختلف
لجان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى إثراء عملها وأن يتيح لنا
استفادة أفضل منه».

الله بن كيران ،رئيس حكومة المملكة المغربية
عبد إ

www.oecd.org/newsroom/oecd-strengthens-co-operation-withmoroccosigns-morocco-country-programme-agreement.htm
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تشجيع التعاون التنموي الفعال
إن اسـتراتيجية منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بشـأن التنمية والتي
تـم تبنيهـا فـي اجتمـاع المجلس الـوزاري عـام  2012تعطي زخمـا للمهمة
أ
السـهام
الساسـية لمنظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة التي تتمثل في إ
فـي تنميـة جميـع الـدول عن طريق تشـارك المعرفـة وتجارب السياسـات.
ومنظمة التعاون والتنميـة االقتصادية و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعمان
الشراكة العالمية للتعاون التنموي الفعال ،وهي شراكة تضم عدة أطراف من
أصحـاب المصلحة وتجمع بيـن الحكومات وأصحاب األعمـال والمجتمع المدني
ومنظمـات أخـرى ملتزمـة بزيـادة تأثيـر التعـاون التنمـوي .إن الشـراكة العالمية
للتعـاون التنموي الفعـال تقدم الدليل على وجود قاعـدة عالمية فريدة من نوعها
وعلى جودة التعاون التنموي وتتجه نحو التعلم وتشارك الدروس مستهدية بنتائج
إطار المتابعة في هذه الشراكة.
تشـارك دول منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا فـي الشـراكة العالمية
للتعـاون التنمـوي الفعـال .وتـرأس مجموعـة التنسـيق العربيـة ومصـر اللجنـة
القياديـة للشـراكة منذ عـام  .2014وقـد اعتمدت عدة دول في الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيـا (الجزائر وجيبوتـي ومصر والكويـت والمغرب والمملكـة العربية
السـعودية وموريتانيا ضمـن دول أخرى) مبادىء الشـراكة العالميـة منذ إطالقها
في بوسـان (كوريا) عام  ،2011وشـاركة بنشـاط في أول اجتماع عالي المسـتوى
للشراكة العالمية عقد في مدينة المكسيك في إبريل .2014
وتشـارك دول المنطقـة أيضـا فـي ممارسـة المتابعـة التـي تتوالهـا الشـراكة
العالميـة للتعاون التنموي الفعال :قدمت مصر والسـلطة الفلسـطينية بيانات
على مسـتوى كل دولـة غذت أول تقرير عن سير الشـراكة العالمية ،وتعهدت
مصـر واليمـن بتقديـم بيانـات إلى التقرير الثاني لسـير الشـراكة العالمية
( ،2016يصـدر قريبا) .إن تقارير سـير الشـراكة العالمية تتتبـع التقدم الذي حدث
فـي زيـادة فعالية التعـاون التنمـوي في مجـاالت محددة مثـل الملكيـة والنتائج
الخاصة بكل دولة ،وتطوير الشـراكات التنموية الشـاملة ،والشفافية والمساءلة
من أجل نتائج التنمية.

«إن أجندة  2030للتنمية المستدامة تقدم رؤية
طموحة وشاملة للتنمية العالمية .وهي تطبق
على كل دولة في العالم إذ تتطلب من جميع
أصحاب المصلحة وص ّناع السياسات العمل
على الوصول إلى عالم أفضل وأكثر استدامة.
وفي لجنة المساعدة التنموية ،عملنا سويا
مع أناس من دول ومنظمات مختلفة من أجل
فهم أفضل ولنتعلم ما الذي يصلح وما الذي ال
يصلح .وفي السنوات األخيرة الماضية ،بنينا حوارا منتظما ومتعمقا مع
الجهات المانحة العربية ،حيث أن الدول والمؤسسات العربية هي أهم
المصادر لتمويل التنمية خارج لجنة المساعدة التنموية».

أ
النمائية سابقا
اريك سولهايم ، ,مدير برنامج المم المتحدة للبيئة و رئيس لجنة المساعدة إ

   www.effectivecooperation.org
www.effectivecooperation.org/wordpress/hlm2014

 Iجعل التعاون التنموي أكثر فعالية:
تقرير سير العمل 2014

روني
َم ْسح إ ِلكْ ْت ّ
للقراءة

أ
 . 14النشاط مع منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا

التعاون والتنمية االقتصادية
منظمةالشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة

المشاركة مع الدول العربية المقدمة للتعاون إالنمائي

قدمـت الـدول والمؤسسـات العربيـة قـدرا كبيرا مـن المسـاعدات التنموية
الرسـمية وتملـك تجارب كثيرة تشـارك بهـا في خفض حدة الفقـر في الدول
آ
الخذة فـي النمو.

التنمويـة لتعكـف علـى موضـوع الطاقـة وتستكشـف طـرق التعاون فـي زيادة
تحسـن الوصول إلـى الطاقة فـي بعض البالد فـي إفريقيا
حجم األنشـطة التي
ّ
جنوب الصحراء.

وقد شـاركت لجنة المسـاعدة التنموية الدول التـي قدمت التعـاون اإلنمائي،
وعلى األخص مؤسسـات مجموعة التنسيق العربية ،لمناقشة قضايا التنمية
وتحديـد طـرق التنسـيق األفضل لألنشـطة ،وتعلـم كل طـرف من تجـارب اآلخر
وإظهـار فعالية أكبر في مسـاندة جهـود الدول اآلخـذة في النمـو لتحقيق نتائج
التنمية .أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة أول مشارك في لجنة المساعدة
التنموية عام  ،2014وتزيد من مشاركتها مع هذه اللجنة .والواقع أن دولة اإلمارات
حققت أعلى مساعدة رسمية في التنمية بلغت نسبة  ٪1.26من إجمالي الدخل
الوطني (أي  5.1مليارات دوالر) عام .2014

وتعمـل لجنـة المسـاعدة التنمويـة أيضا مع الـدول المـزوّدة للتعاون فـي تمويل
اإلحصـاءات والتنميـة .تقوم ثلاث دول (الكويت ودولـة اإلمارات العربيـة المتحدة
والمملكـة العربيـة السـعودية) وأربـع منظمـات متعـددة األطـراف (المصـرف
العربـي للتنمية االقتصادية في إفريقيـا ،والصندوق العربـي للتنمية االجتماعية
واالقتصاديـة ،والبنك اإلسلامي للتنمية وصنـدوق األوبك للتنميـة الدولية) برفع
تقاريرها عن تدفقات المسـاعدة التنموية من جانبهـا لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصاديـة .وتتلقـى دول أخـرى فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا
مسـاعدة تنموية رسمية من كل من الدول العربية المزودة للتعاون وأعضاء لجنة
المساعدة التنموية.

ويتـم تنظيم المناقشـات بيـن لجنة المسـاعدة التنموية بصفـة منتظمة منذ
عام  .2009تقدم هذه المناقشـات فرصة لمناقشـات موضوعات متنوعة تشمل
الطاقة ومسـاعدة التجارة والقطاع الخاص .ومن ضمن إنجازات هذه االجتماعات
إنشـاء مجموعة عمل خاصة تضم مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة

www.oecd.org/dac/dac-global-relations/engagingarab-countries-and-institutions.htm
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«إن الروابط الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
والتاريخية القوية بين منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وبين منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية تجعل التعاون مع منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا إحدى األولويات
االستراتيجية للمنظمة .ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية تعكف على دعم شركائها
من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
تناول أولويات السياسات ،بما في ذلك تصميم
وتنفيذ إصالحات شاملة من أجل النمو الشامل والتوظيف في المنطقة.
إن مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق
عمقت بصورة ملحوظة مشاركتها مع شراكة
األوسط وشمال إفريقيا ّ
دوفيل لمجموعة الدول الصناعية السبع من أجل الدول العربية في
المراحل االنتقالية من خالل مشروعات إقليمية والتصميم االستراتيجي
ألطر عمل مشتركة خاصة بالسياسات مثل التأثير على الحوكمة
االقتصادية .وتقف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضا مستعدة
لدعم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهداف
التنمية المستدامة».

أندرياس شال ،مدير العالقات العالمية في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

«إن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تربط
بينهما شراكة ذات نفع متبادل من خالل مبادرة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا» .وتوفر المبادرة
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وسيلة
لالستفادة من حوار السياسات والتبادل بين
األقران بشأن المجاالت الرئيسية التي تتعلق
بالسياسات .وتعتبر المبادرة بالنسبة لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية أداة لالستفادة من زوايا جديدة ينظر منها
للسياسات والمشاركة مع شركاء من هذه المنطقة االستراتيجية.
ومع تمديد الوالية من  2016حتى  ،2020ستركز المبادرة على تشجيع
التكامل االقتصادي اإلقليمي كوسيلة لدعم التنافسية والنمو االقتصادي
الشامل والمستدام».

باولو فيزيو بينيرو ،سفير البرتغال لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،ورئيس لجنة
العالقات الخارجية

«ترمي استراتيجية العالقات العالمية لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية إلى جعل المنظمة
شبكة للسياسات العالمية ال أكثر فعالية
وشموال .نحن ملتزمون بتعزيز عملنا مع دول
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومستعدون
لدعم جهود المنطقة في تحسين مناخ
االستثمار ،وتحديث هياكل وعمليات الحوكمة،
وتعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية ،ودعم
النمو االقتصادي الشامل .ونحن ملتزمون أيضا
بمواصلة تقريب أجندات اإلصالحات في النظم االقتصادية لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من الجدل العالمي ،بما في ذلك من
خالل دور منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والدول األعضاء فيها
في هياكل الحوكمة العالمية مثل مجموعة الدول العشرين
ومجموعة الدول الصناعية السبع .وفي الوقت نفسه،
فإن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تتطلع إلى
االستمرار في االستفادة من رؤى وتجارب المنطقة
التي اتضحت أهميتها في إثراء مناقشاتنا
للسياسات»

ماركوس بونتوري ،الممثل الخاص لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في أ
المم المتحدة
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التعاون والتنمية االقتصادية
منظمةالشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
ومنطقة
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النمو المستدام

تنفيذ إصالحات هيكلية من أجل التنويع االقتصادي
والنمو المستدام والشامل
إن التحديـات الجغرافيـة السياسـية و أ
المنيـة الراهنـة وتلـك التـي تتعلـق
بالهجـرة والتـي تواجه منطقة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا يدعون إلى
اسـتجابات فوريـة .ولكـن تحقيـق نمـو قـوي وشـامل يتطلـب أيضـا تنفيـذ
إصالحـات هيكليـة تـؤدي إلى نمو اقتصـادي يهيـىء الفرصة لجميع شـرائح
السـكان ويـوزع عائـد ازدهـار متزايـدا .تسـاند منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة شـركاءها مـن منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا فـي
تصميـم وتنفيـذ إصالحات من أجـل خلق وظائف وتحقيـق تنويع اقتصادي
ونظـم اقتصاديـة أكثـر مرونة وشـموال واسـتامة.
تبحـث منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة التطـورات االقتصاديـة الكليـة
والسياسـات الهيكليـة فـي الـدول األعضـاء والشـريكة .وتحلـل الدراسـات
االقتصادية التي تصدر مرتين سنويا الوضع االقتصادي ككل في دولة معينة وتبرز
أولويات اإلصالحات .و تحلل الدراسة أيضا بعمق قضايا محددة تتعلق بموضوعات
بعينها يتم تحديدها بالتعاون مع السـلطات الوطنية .وتجري الدراسـات بالتعاون
الوثيق مع السـلطات الوطنية وتقوم على أسـاس مشـاورات مكثفة مع أصحاب
المصلحـة ،بمـن فيهم كبـار قادة الدولـة ،ومن ثم زيـادة تأثير الرسـائل على أعلى
المستويات السياسـية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مستعدة للتعاون
مع دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في القيام بدراسات اقتصادية.
وتصـدر منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة أيضـا توقعـات اقتصاديـة فـي
الربيـع والخريـف ،وذلك بشـأن كل دولة مع موجز للتطـورات األخيرة فيهـا والرؤية
المسـتقبلية للسـنتين المقبلتيـن وكذلـك أولويـات اإلصالحـات .تصـدر هـذه
التوقعـات والتحليالت في الرؤية االقتصادية المسـتقبلية لمنظمة التعاون
والتنميـة االقتصادية .ويوجـد موجز لتقييـم اإلصالحـات الهيكليـة واألولويات
للمسـتقبل في تقرير الطريق إلى النمو .وتقوم هذه الدراسـات أيضا على أساس
المتابعة المسـتمرة للدولة من قبل فريق من المتخصصين في االقتصاد وتتمتع
بإسهامات من قبل خبراء آخرين في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
وتقـدم منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية أيضـا المعاونة فـي مجاالت خبرة
متعددة وتشـارك فيها جميـع الهيئات الحكومية من أجـل اإلصالحات الهيكلية.
وهـذه المعاونة تالئم علـى األخص الدول التـي تمر بمراحل انتقال واسـع النطاق
وتجري إصالحـات هيكلية ويمكن أن تجني فائدة كبيرة من النظم االقتصادية في
منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .وتحـدد المراجعات المتعددة األبعاد
للبلد العقبات التي تقف حجر عثـرة أمام العوامل المحركـة للنمو وتعوق أيضا
المحددات األعمق للتنمية االقتصادية ورفاهية المواطنين .وفي منطقة الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيا ،أنهـت المملكة المغربيـة المرحة األولى مـن مراجعة
متعددة األبعاد للبلد تتمثل في التعرف على اإلصالحات الرئيسية.

 Lالمناقشات بين (من اليسار إلى اليمين) حكيم بن حمودة ،وزير االقتصاد والمالية التونسي سابقا؛
وألفارو بيريرا ،مدير إدارة االقتصاد ،وإيزابيل جومار ،خبيرة أولى في االقتصاد ،ادارة االقتصاد
وكارلوس كوندي ،ريس قسم الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
خالل إعداد تقرير تونس :أجندة إصالحات لدعم التنافسية والنمو الشامل.

تقريـر  2015تونس :أجندة لإلصالحات لدعم التنافسـية والنمو الشامل ،تم
إعداده بناء على طلب السلطات التونسية وهو مستمد من خبرة منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في مقارنة تجارب الدول وتحديد أفضل الممارسات .ونتائجه
تساعد الحكومة التونسية على تحديد وتنفيذ اإلصالحات الالزمة للمضي قدما
فـي مرحلتها االنتقاليـة االقتصادية وتشـجيع مزيد مـن النمو المتزن والشـامل
والمسـتدام .والتقريـر ينـدرج أيضـا في إطار مسلسـل أفضـل السياسـات الذي
يكيـف استشـارات منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية الخاصة بالسياسـات
وفقـا ألولويات محددة في توقيتات معيـن لبلد أو منطقة بحيث يركز على كيفية
تحقيـق الحكومات لإلصالحات .سـيتم تقديم كتيب أفضل السياسـات من أجل
منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا خالل االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون
والتنميـة االقتصاديىـة في الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا الذي سـيعقد في
العاصمة التونسية في أكتوبر .2016

أجندة للنمو الشامل والمستدام 19 .

تنفيذ إصالحات هيكلية من أجل التنويع االقتصادي
والنمو المستدام والشامل
والرؤية االقتصادية المسـتقبلية اإلفريقية إصدار سـنوي يشـترك في إعداد
ونشـره البنك اإلفريقي للتنميـة ومركز التنميـة بمنظمة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويدر التقرير ويحلل األداء االقتصادي
للنظـم االقتصاديـة اإلفريقية .ويقـدم معلومات بشـأن الحالة الراهنـة للتنمية
االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي إفريقيـا ويتوقـع الرؤيـة المسـتقبلية للسـنتين
المقبلتيـن .وبياناتـه وتحليالتـه الشـاملة والتـي يمكـن مقارنتهـا ل  54نظامـا
اقتصاديا إفريقيا تشمل الجزائر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس.
ويم إطالق الرؤية االقتصادية المسـتقبلية كل عام في االجتماع السـنوي للبنك
اإلفريقي للتنمية.

 Jالرؤية االقتصادية
المستقبلية الإفريقية 2016
 Kتونس :أجندة إصالحات
لدعم التنافسية والنمو
الشامل

www.oecd.org/dev/mdcr.htm
www.oecd.org/about/publishing/betterpoliciesseries.htm
www.africaneconomicoutlook.org

روني
َم ْسح إ ِلكْ ْت ّ
للقراءة

 Jالرؤية االقتصادية
المستقبلية لمنظمة
التعاون والتنمية
االقتصادية ،كتاب 2016
الإصدار أ
الول
 Kإصالحات السياسات
االقتصادية  :2016الطريق
إلى النمو تقرير مؤقت
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إن النـزاع واالحتـكاكات االجتماعيـة السياسـية يمكـن أن يؤديـا إلـى تكاليـف
بشـرية واجتماعيـة واقتصاديـة ضخمـة وأن يحدثـا آثـارا سـلبية إقليميـة
ودوليـة تزعـزع االسـتقرار وتخل بالنشـاط االقتصـادي .إن منظمـة التعاون
والتنميـة االقتصاديـة تسـاند الـدول المتأثـرة بالنزاعـات والمجتمـع الدولي
فـي التعامـل مـع التحديـات الملحـة والتمهيـد لالزدهـار االقتصـادي.
إن عدم االسـتقرار والنزاعات في العراق وليبيا وسـوريا واليمن تسببا في معاناة ال
حدود لها وأضرار جسيمة لحقت المجتمعات وخسارة فادحة للنشاط االقتصادي.
أدى ذلـك أيضا إلى ضغط شـديد على الدول المجاورة التـي تواجه ضغطا متزايدا
يتعلـق بتقديـم الخدمـات والبنيـة التحتيـة والوظائف ،ليـس من أجـل الالجئين
وحسـب ،وإنما أيضا من أجل سكانها المحليين .يستدعي هذا السيناريو المعقد
استجابة دولية تعتمد على التنسيق والتشاور على عدة جبهات بما في ذلك عودة
السلام واالسـتقرار وتقديم المسـاعدات اإلنسـانية وإدارة دفعـات الالجئين التي
تتدفق ومساندة اندماج القادمين الجدد في المجتمعات.
إن تعـاون منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مع منطقة الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيا يسـاهم في معالجة الهشاشـة والنـزاع وبنـاء المرونة من خالل
مؤسسـات قوية وسياسـات اقتصادية سـليمة .تتعاون منظمة التعاون والتنمية
االقتصاديـة مـع دول هشـة ومتأثـرة بالنزاعات ونظـم اقتصادية علـى الصعيدين
اإلقليمي والوطني .وتأخذ األنشطة التي تتعلق بإصالح السياسات وبناء القدرات
في االعتبار الظروف الخاصة بالهشاشة في هذه الدول.
مؤتمر االستثمار والنمو الشامل في خضم األزمة :الدروس المستفادة وطرق
المسـتقبل ،عقد في بيروت في مايـو  ،2016وجمع بين ممثليـن للقطاع العام
والقطـاع الخاص فـي لبنان ومصر والعـراق واألردن وليبيا وتونـس وكذلك ممثلين
مـن دول منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية والمنظمـات الدوليـة والجهات
المانحـة .ظهـر إجمـاع قـوي علـى أن القطـاع الخـاص هـو مفتـاح تعزيـز مرونة
المنطقة وأن السياسـات الحكومية المسـتهدفة الزمة لدعم تنميتها .ستدرج
النتائج المسـتخلصة مـن المؤتمر في المـدة الجديدة لمبـادرة منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا التي ستعتمد
فـي االجتماع الوزاري لمنظمـة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشـرق
األوسط وشـمال إفريقيا الذي سيعقد في تونس في أكتوبر  .2016سيتم تشكل
مجموعـة عمل خاصـة جديدة بشـأن المرونـة االقتصاديـة في األوضاع الهشـة
لدعم الدول التي تأثرت باألزمات في معالجة قضايا ملحة على وجه السرعة.
ومن خالل مشروع تحسين مناخ االستثمار واألعمال في العراق ،تدعم منظمة
التعـاون والتنمية االقتصادية حكومـة الدولة من أجل تشـجيع النمو االقتصادي

النمو المستدام

بناء المرونة
في أوضاع ما بعد النزاعات
فـي كل قطاع عن طريـق بناء القدرات وأنشـطة حوار السياسـات التي ترمي إلى
تحسـين السياسـات والمؤسسـات التي تتعامـل مع االسـتثمار وبيئـة األعمال.
إن تقرير دعم االسـتثمار في سـياق هش الذي صدر فـي إطار المشـروع يقدم
توصيات لدعم إطار سياسة االستثمار وتطوير تشجيع االستثمار في وضع هش.
تتعـاون منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مـع مؤسسـة ليبيـا وإدارة
المشاريعالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة االقتصاد في إعداد تقرير شامل
عـن االزدهار االقتصـادي في ليبيا ما بعد النزاع :دور المشاريعالمؤسسـات
الصغرى والمتوسـطة في دعم النمو واالستقرار .سـتطلق هذه الدراسة في
عـام  2016وسـيدعم تنفيذ المبـادرات التـي حددت جهـود التعميـر عندما يعود
االستقرار إلى البالد.
وتنفـذ منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة أيضـا مشـروعا لبنـاء القدرات
القضائية من أجل زيادة نزاهـة وفعالية وكفاءة النظام القضائي والوصول
إلى سـاحة العدالة .وينفذ المشـروع بالتعـاون مع الصنـدوق العربـي للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ووزارة العدل اليمنية.
تدعـم منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة الـدول األعضاء والدول الشـريكة
لها لتعزيز وإدماج المرونة من خالل اسـتراتيجياتها وبرامجها في منطقة الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيا .يهدف هذا العمل إلى اإلسـهام في زيادة رفاهية الناس
فـي مواجهة الصدمـات والضغـوط المتكررة ،وإعـداد حلول على المـدى الطويل
تتـدارك مشـكلة القـوى المحركـة للهشاشـة فـي المنطقـة .أخـذت منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية تسـاند تطوير استراتيجية السويد اإلقليمية من
أجل األزمة السـورية .وشـمل ذلك اسـتخدام اإلطار التحليلي لنظم المرونة
لدعـم االسـتراتيجية السـويدية لتنمية «كل سـوريا» .تكمل هذه االسـتراتيجية
االسـتثمارات الضخمة السـويدية فـي المجال اإلنسـاني وتتنـاول قضايا طويلة
المدى منها التالحم االجتماعـي وبناء المرونة أمام الصدمات والضغوط .تعاونت
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية أيضا مـع فريق األمم المتحـدة في لبنان
لإلسـهام في الجهود اإلنسانية وجهود استقرار األوضاع والتنمية لتحديد كيفية
مسـاندة المجتمعـات المحلية والمؤسسـات الضعيفة في البلاد بأكبر قدر من
الكفاءة بحيث يكون التركيز على الموارد والقدرات الالزمة لمواجهة األخطار التي
تتعلق باألزمة في سوريا.
وأخيرا ،تستكشف الحكومة األردنية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية طرق
جديدة للتعاون لدعم التأثير االقتصادي للتعامل مع أزمة الالجئين السوريين،
ومنهاجا شـامال جديـدا بين المملكة األردنية الهاشـمية وبيـن المجتمع الدولي
بحيث يقدم منهاج على مسـتوى الحكومة بكاملها لمعالجة مشاكل الالجئين
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بناء المرونة في أوضاع ما بعد النزاعات

والهجرة .ويتمثل اثنان من أهداف التأثير في زيادة االسـتثمار ومسـاندة األنشـطة
التجارية لتوفير فرص اقتصادية لالجئين والمجتمعات المضيفة .وتعاون منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بالفعـل الحكومـة فـي بعديـن للسياسـات هما
اإلسهام في تنفيذ اإلصالحات القانونية والمؤسسية وتحسين سياسة وتشجيع
وخدمات االستثمار ،ودعم تنفيذ اسـتراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لألردن في الفترة  2020 – 2016على أساس الممارسات الدولية الحسنة.

«إن الهيئة الوطنية لالستثمار وكيانات أخرى في
الحكومة العراقية ومنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية يتعاونان بصورة وثيقة منذ عام
 .2007نحن ممتنون لكل الدعم الذي قدمته
إلينا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على
مر السنين ،وعلى األقل في الفترة األخيرة،
بهدف تحسين مناخ األعمال واالستثمار .لقد
ساعدت مشورات منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية بشأن تشجيع االستثمار وقانون االستثمار العراق ،ضمن أمور
أخرى ،في جذب مزيد من االستثمار وتنويع اقتصادنا وإعادة بناء بلدنا».

سامي العراجي ،رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار في العراق

www.oecd.org/mena/competitiveness/iraq.htm
www.oecd.org/mena/competitiveness//libyaproject.htm
www.oecd.org/mena/governance/yemen-mena-transitionfund-project.htm
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تتسـم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بسـكان من الشباب الديناميكي
يمثـل حوالي  ٪30مـن مجموع السـكان .إال أن ارتفـاع معـدالت البطالة وقصور
التوظيـف في صفوف الشـباب وتمثيلهـم غير الكافـي في عمليات صنـع القرار
تعتبـر تحديات ماثلة فـي أنحاء المنطقـة .إن زيادة معدالت االندمـاج االقتصادي
واالجتماعي للشـباب بمـن فيهم الفتيـات الصغيـرات دفعة كبيـرة للتنمية في
المنطقة بكاملها.
إن خطة عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشباب توفر إطار عمل
لتبني أبعاد استراتيجية لتطوير أنظمة التعليم وترتيبات سوق العمل التي تصلح

للشـباب .و تقرير االستثمار في الشـباب :تونس (التقرير الثاني الـذي يمتد من
خطـة العمل من أجل الشـباب إلى النظم االقتصادية الناشـئة ،اقتداء بالبرازيل)
يوفر تشـخيصا مفصال لسوق عمل الشـباب في تونس ،بما في ذلك التركيز على
التعليـم والتدريـب المهني وريـادة األعمال في سـياق انتقـال تونس إلـى اقتصاد
أخضر .وهو يتخذ بعدا دوليا مقارنا يقدم خيارات للسياسات لإلسهام في تحسين
عمليات االنتقال من الدراسة إلى العمل .ويقدم التقرير أيضا فرصة إلى دول أخرى
للتعلم من التدابير المبتكرة التي اتخذتها تونس لتعزيز مهارات الشباب وتوليهم
وظائف .ويجري تنفيذ مراجعة االستثمار في الشباب من أجل المغرب على امتداد
 2016و .2017
تعتبـر أطر عمل الحوكمة العامة الفعالة وسـيلة لدعم الشـباب فـي انتقالهم
إلـى مرحلـة النضـج والمشـاركة الكاملة فـي الحيـاة السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة .ونظـرا إلـى إطـار العمـل التشـريعي والمؤسسـي والسياسـي
والممارسـات القائمـة ،يسـتعرض التقريـر اإلقليمي عن الشـباب في منطقة
الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا :كيف يمكن االسـتفادة منه الطرق التي
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تسـجل منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا واحـدا من أعلـى معدالت
البطالـة فـي العالم .وفـي بعض الدول هنـاك واحد من اثنين من الشـباب
وعلـى أ
الخـص الخريجيـن الجـدد عاطـل عـن العمـل .وتزويـد الشـباب
بالمهـارات وإزالـة الحواجز أمـام توظيفهـم أولوية بالنسـبة لمعظم دول
المنطقة.

النمو المستدام

النهوض بمهارات الشباب
وإمكان توظيفهم واستيعابهم
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النهوض بمهارات الشباب وإمكان توظيفهم واستيعابهم

تسـلكها الحكومات لتشـجيع منهـج أكثر اسـتراتيجية يحقق نتائـج لمصلحة
الشـباب .وهو يقترح تطبيق «عدسـة للشـباب» تفتح أدوات الحكومـة والمصادر
التقليدية للشـواهد لتشجيع مشاركة الشبان والفتيات في صنع القرار .وبالنظر
إلى الممارسات الحسـنة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والدول
أعضـاء منظمة التعـاون والتنميـةة االقتصادية ،فهو يقدم توصيات للسياسـات
إلدخال منظور الشباب في مجاالت مثل النزاهة في القطاع العام ووضع الميزانية
العامة والسياسات التنظيمية والحكم المحلي.
وفي إطار إدماج شـمول الشـباب ،تقوم منظمة التعاون والتنميـة االقتصادية
بتحليل السياسـات من أجل الشـباب في عشـرة نظم اقتصادية آخـذة في النمو
وناشـئة ،بمـا فـي ذلـك فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا .ويتبنى
المشروع منهاجا متعدد القطاعات في دعم الدول في استجابة أفضل لتطلعات
الشـباب وتعزيز ضلوع الشـباب في عمليات التنمية الوطنية .وسيلقي المشروع
الضـوء على ما يحدد أوجه ضعف الشـباب وعمليـات االنتقال الناجحة .وسـيعزز
أيضـا القدرات الوطنية لتصميم سياسـات تقوم على أسـاس أدلة وتشـجع على
إدماج الشباب وتحقيق الرفاهية لهم.

«حوالي ثلث المصريين تتراوح أعمارهم بين
 20و  35سنة ،وينضم كل سنة أكثر من نصف
مليون خريج وخريجة إلى القوة العاملة .أؤمن
بقوة بأن هذه الحقائق ال ينبغي تناولها بوصفها
تحديات بل يجب أن تعتبر أرصدة احتمالية.
التحدي الحقيقي هو استحداث وتنفيذ سياسات
تخلق وظائف بجعل االقتصاد المصري أكثر
تنافسية وتوفير فرص متكافئة لنشر فكر ريادة
المشاريع .ولذلك يجب علينا أن نهيىء الظروف المواتية الزدهار مواهب
الشباب وتقوية طاقة التجديد واالبتكار وفي الوقت نفسه العمل على نشر
التكافؤ بين الرجل والمرأة .يسعدني أن أتعاون بصورة وثيقة مع برنامج
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لمساندة مصر في هذا الجهد».

أ
الداري ،جمهورية مصر العربية
والصالح إ
ياسر النجار ،المساعد الول لوزير التخطيط والمتابعة إ

www.oecd.org/youth.htm
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إن مشـاركة أكبـر للمـرأة فـي االقتصـاد والحيـاة العامـة تـؤدي إلـى نمـو
اقتصـادي أقـوى وأكثـر شـموال .تتمثـل واحـدة مـن أهـم أ
الولويـات
االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا فـي
نشـر المسـاواة بيـن الرجل والمـرأة ووضـع قوانين وسياسـات أكثـر إنصافا
ومؤسسـات تمثـل المجتمـع باسـره .تعـاون منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا فـي هـذا الجهد من
أ
القليميـة والوطنيـة.
خلال عـدد مـن النشـطة إ

في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا وتضـع عالمات هاديـة للحكومات.
تتطلـب التوصية من األطراف التي انضمت إليها تمكين المسـاواة في الحصول
علـى فرص القيـادة – بما فـي ذلك فـي المجالس النيابيـة والسـلطة التنفيذية
والسـلطة القضائيـة واإلدارات العامـة وكذلـك لتعزيـز القـدرات المؤسسـية
لتسهيل وتبسيط المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجاالت السياسات.
إن تمكين الناس من خلق توظيف ألنفسـهم وكذلك وظائف لآلخرين أمر أساسي
بالنسـبة لنشـوء اقتصـاد أكثر ميلا لريادة المشـاريع تسـتجيب فيه الشـركات
الجديـدة لالحتياجات الجديدة .إن منتدى سـيدات األعمـال لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ،وهي
شـبكة على مسـتوى المنطقة تضم أكثر مـن  700ممثل من مجتمع سـيدات
األعمال والحكومات من منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ،يعتبر محفال
للبحـث وحوار السياسـات .وإصـدار المنتدى بعنوان المـرأة في األعمال :2014
تسريع خطى ريادة العمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيّم
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إن بناء مجتمعات تسـتوعب الجميع وتسـتثمر في المرأة يزيد اإلنتاجية ويزيد من
التمكيـن االقتصادي للمـرأة ويخفض الفقر وعدم المسـاواة .ومعالجـة الحواجز
التي تعترض مشـاركة المرأة في االقتصاد وفي الحياة العامة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا تعتبر من أهم األولويات إلطالق طاقات التنمية في الدول
العربيـة .إن برنامـج حوكمة منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة في منطقة
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا يدعـم مشـاركة المرأة فـي صنع السياسـات
كوسـيلة لتعزيـز حوكمـة مسـتجيبة ومنصفة .وتتسـم هـذه القضيـة بأهمية
خاصة بالنسـبة للعالـم العربي حيث أن متوسـط مشـاركة المرأة فـي الهيئات
التشـريعية في دول منطقة الشرق األوسط وشـمال إفريقيا يبلغ  - ٪17.9أي في
المرتبة الثانية ألكثر المعدالت المتوسطة انخفاضا في العالم .يهدف المشروع
اإلقليمي تشـجيع دخول المرأة المجالس النيابية ومجال صنع السياسات
في إطار صندوق التحول لدول منطقة الشـرق األوسـط األوسـط وشمال إفريقيا
التابـع لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية إلـى الوصول إلى أقصـى حد من
اندمـاج المـرأة فـي الحيـاة العامـة وعملية صنـع السياسـات في مصـر واألردن
والمغـرب عن طريـق مثاقلة سياسـات الحكومة المنفتحة وتبسـيط وتسـهيل
بعد المسـاواة بين الرجل والمرأة في عمل المجالس النيابية والمجالس المحلية.
ويكمل هذه المشـروع تقرير منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية-مركز المرأة
العربية للتدريب والبحث بشـأن المرأة في الحياة العامة :المساوة بين الرجل
والمرأة والقانون والسياسات في الشـرق األوسط وشمال إفريقيا .قدم هذا
التقرير دعما قائما على أسـاس األدلة بشـأن حالة المساواة بين الرجل والمرأة في
جميع دول منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا والتوصيات للحكومات بشأن
تحسـن االتزان بيـن الرجل والمـرأة وتمكن من
كيفيـة وضـع السياسـات بطريقة
ّ
النمو الشامل.
تم تأسـيس المرأة في برنامج الحكومة عام  2009للعمل على إدماج اعتبارات
المسـاواة بين الرجل والمرأة في جميع أنشـطة ومجموعات عمل برنامج حوكمة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وعالوة على ذلك ،تحكم توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العامة المشاريع المستقبلية

النمو المستدام
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مواجهة مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة

وصول أصحاب المشاريع من النساء إلى التمويل وخدمات تنمية األعمال .واإلصدار
المقبل بعنوان التمكين االقتصادي للمرأة :تأثير أطر العمل القانونية للجزائر
ومصر واألردن وليبيـا والمغرب وتونس يحدد ما إذا كانت أطـر العمل القانونية
التـي تنظم وضع الرجـل والمرأة تؤثـر على مشـاركتهم االقتصادية وإلـى أي حد.
وهو يبرز التفاعل المعقد بين مختلـف مجموعات القواعد والمعايير االجتماعية
والنتائج االقتصادية ويقدم توصيات محددة للسياسـات بناء على العمل األوسـع
نطاقا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشـأن المسـاواة بين الرجل والمرأة.
يهدف اإلصـدار إلى إلهام صناع السياسـات التغلـب على القيـود القانونية التي
تعوق ضلوعا أقوى للمرأة في االقتصاد .إن شراكات برنامج التنافسية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع أصحاب
مصلحة إقليميين ودوليين مثل جامعة الدول العربية على سـبيل المثال واالتحاد
من أجل المتوسط وأوجه التعاون والتكامل في دعم المرأة لألمم المتحدة.
إن مؤشـر المؤسسـات االجتماعية والمسـاواة بين الرجل والمرأة بمركز
التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يقيس التمييز في المعاملة
ضد النسـاء في أكثر مـن  160دولة في جميع أنحاء العالـم بما في ذلك منطقة

 Kتوصية مجلس المساواة بين الرجل
والمرأة في الحياة العامة لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية 2015

الشـرق األوسط وشمال إفريقيا .يحدد مؤشـر المؤسسات االجتماعية والمساواة
بيـن الرجـل والمـرأة مؤسسـات اجتماعية تمـارس التمييـز في خمسـة مجاالت:
قوانين األسـرة التي تنطوي على تفرقة ،وتقييد سالمة البدن ،وتفضيل اإلبن على
اإلبنة ،وتقييد الموارد والحقوق ،وتقييد الحريات األهلية .وفي حين تركز المؤشرات
التقليدية لعدم المسـاواة بين الرجل والمرأة علـى نتائج مثل التوظيف والتعليم،
فمؤشـر المؤسسات االجتماعية والمسـاواة بين الرجل والمرأة فريد من نوعه في
التركيز على القوة الدافعة الرئيسـية لعدم المساواة مثل التفرقة في المعاملة
في األسـرة وممارسـة العنف ضد المرأة وتقييد حصول المرأة علـى األرض .ويتم
تحديث مؤشـر المؤسسات االجتماعية والمسـاواة بين الرجل والمرأة كل سنتين
وهو قاعدة البيانات الوحيدة التي تقدم بيانات قوية بشان المؤسسات االجتماعية
التي تمارس التمييز.

www.oecd.org/mena/governance/gender-equality-in-public-life.htm
www.oecd.org/mena/competitiveness/wbf.htm
www.oecd.org/dac/gender-development
www.oecd.org/mena/investment/womenempowerment.htm

النساء في أ
العمال  :2014تسريع أخطى
 Kريادة أ
الوسط
العمال في منطقة الشرق
وشمال إفريقيا

Kالنساء في الحياة العامة – المساواة بين
الرجل و أالمرأة ،والقانون والسياسة في
الشرق الوسط وشمال إفريقيا
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إن الحكومـات التـي تسـعى إلـى تصميـم سياسـات فعالـة تحتاج إلـى أدلة
علـى أن هاتـه السياسـات شـاملة وتتناسـب مـع احتياجـات البلاد ويمكـن
مقارنتهـا دوليـا .والمشـاركة المتزايـدة فـي دراسـات واسـتبيانات دولية عن
التعليـم تجريهـا منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة تسـاعد مزيدا من
الـدول فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا علـى مواجهـة هـذه
االحتياجـات وزيـادة تأثيـر سياسـاتها التعليميـة.
إن برنامج تقييم الطلبة الدولي يقيّم مسـتوى الطلبة في سـن  15سـنة في
القراءة والرياضيات والعلوم .تشـارك أكثر من  70دولة ونظاما اقتصاديا في برنامج
تقييـم الطلبة الدولي بما فيها الجزائـر واألردن ولبنان وقطر وتونس ودولة اإلمارات
العربية المتحدة .وستشارك المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في
جولة برنامج تقييم الطلبة الدولي لعام .2018
تقـدم الدراسة الدولية للتدريس والتعلم معلومات عن ظروف عمل المدرسين
وبيئات التعلم في المدارس ونظرة متعمقة من اجل تحسين سياسات المدرسين.
وستشارك أبو ظبي ودبي والمملكة العربية السعودية في دراسة عام .2018
ينعكـس اهتمام منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بالتعليـم العالي في
عضوية مؤسسـات من البحرين ولبنان وقطر والمملكة العربية السـعودية ودولة
اإلمارات العربية المتحدة في برنامج إدارة مؤسسات التعليم العالي لمنظمة
التعاون والتنميـة االقتصادية ،وهو منتدى يتبادل فيـه المتخصصون في التعليم
أفضـل المممارسـات ويتشـاركون األفـكار بشـأن تطويـر التعليـم العالـي علـى
الصعيد الدولي والوطني والمحلي.

النمو المستدام

تشجيع المهارات من
خالل التعليم والتدريب
وتقـدم منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة أيضـا نصائـح بشـأن التعليـم
وسياسات المهارات إلى كل دولة من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وإصدار المهارات فيما وراء مراجعة المدرسـة لعـام  2015في مصر يلقي الضوء
علـى نظام التعليـم والتدريـب المهني بعـد المرحلـة الثانوية وخيارات تحسـين
المهارات األساسية وتعزيز مشاركة رب العمل .وإصدار نزاهة التعليم العام في
تونس :إعادة الثقة في عام  2013اسـتعان ببيانات برنامج تقييم الطلبة الدولي
لتحليـل مسـاءلة المدارس والمدرسـين فـي تونس وتقديـم خيارات للسياسـات
للمسـاعدة علـى تعزيز الثقـة في نظـام التعليم العـام .تدعم منظمـة التعاون
والتنميـة االقتصادية المملكـة المغربية في تحديد سـبل العمل علـى أن يدفع
نظام التقييم الوطني إلى رفع مستوى جودة ومالءمة نظام التعليم في المدارس.
مـن األهمية عند اسـتثمار مـوارد محدودة في تنميـة المهارات االسـتيثاق من أن
أرباب العمل يحتاجون إلى هذه المهارات .ومن ثم ،تعمل منظمة التعاون والتنمية
االقتصاديـة مع الدول لتسـاعدها على تحسـين الطريقة التي تتوقـع بها وتقيم
وتسـتجيب الحتياجـات تغيير المهـارات ،وتقف على اسـتعداد لتقديم مسـاعدة
مماثلـة إلـى دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .كما أعـدت منظمـة التعاون
والتنميـة االقتصادية قاعدة بيانات للمؤشـرات العالميـة للمهارات من أجل
التوظيف يمكن االسـتعانة بها لبحث تحديات المهـارات واألداء في كل دولة بما
في ذلك دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من منظور مقارن.

www.oecd.org/pisa
www.oecd.org/edu/school/talis.htm
www.oecd.org/edu/imhe

Kنتائج برنامج تقييم أالطلبة الدولي :ما يعرفه الطلبة ويستطيعون
الول ،طبعة معدلة ،فبراير  :)2014أداء الطلبة
القيام به (الكتاب
في الرياضيات والقراءة والعلوم
 Iمراجعة للمهارات فيما وراء
المدارس في مصر

 Iنزاهة التعليم العام في
تونس :إعادة الثقة
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تشجيع التنمية والمدن المستدامة
و التمدن في المنطقة
القليميـة والريفيـة والحضريـة الفعالـة فـي المنطقـة
يمكـن للسياسـات إ
أن تسـاهم فـي جعـل النمـو شـامال ومسـتداما وأخضـر بقـدر أكبـر .وفـي
حيـن يمكـن أن تتبايـن القـوى الدافعـة للتفاوتـات بيـن المناطـق فـي دولة
مـا ،فهـي غالبـا مـا تبـرز المواصفـات الخاصـة للبيئـات الحضريـة مقابـل
البيئـات الريفيـة وضـرورة القيـام بربط أفضـل للتنمية الحضريـة والريفية
باالسـتراتيجيات الوطنيـة.

لمنظمة التعاون والتنميـة االقتصادية و مناطق منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية في لمحة ،وتعرضان االتجاهات والبيانات الدولية بشـأن التنمية في
المنطقة .يمكن لدول منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا أيضا المشاركة
فـي مراجعات للسياسـات المحليـة والحضريـة والريفية تتنـاول مختلف عناصر
السياسات وتساعد على تحديد فرص التنمية في مناطق ومدن معينة.

إن القـوى الجديـدة التـي دخلت علـى الحكومـات المحلية عن طريـق الالمركزية
تسـتنبع فرص معالجة أفضـل لالحتياجات المحليـة .وإلنجـاح الالمركزية ،يجب
بناء قدرات المؤسسـات العامة على المستوى المحلي لتمكينها من االضطالع
بمسـئولياتها الجديـدة والمشـاركة بنجـاح مـع اتحـادات األعمـال المحليـة
والمواطنيـن ،وكذلك مع الحكومة الوطنية ،وذلك من أجل التغلب على التفاوتات
اإلقليمية السـائدة .إن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تسـاند دول منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تعزيز الحوكمة على المستوى المحلي .وعلى
سبيل المثال ،ففي األردن تساعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الحكومة
عن طريـق إجراء تقييم لترتيبـات الحوكمة الراهنة وتطوير قدرات وتشـجيع صنع
السياسـات وتقديـم الخدمات العامـة بصورة شـاملة وفعالة .وتسـاند منظمة
التعـاون والتنمية االقتصادية بنفس القـدر المملكة المغربيـة وتونس في جهود
الالمركزية الجارية التي تبذالنها.

يمكن أيضا أن تجلب المشـاركة في منتديات السياسات العالية المستوى فوائد
لدول منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا ومدنها .على سبيل المثال ،يجمع
مؤتمر رؤسـاء البلديات والوزراء لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بين
الحكومـات المحليـة والوطنيـة لتحديـد السياسـات التـي تهدف إلـى مزيد من
المـدن القـادرة علـى التكيف والشـاملة في عهـد يزداد فيـه بناء المـدن .ويجمع
مؤتمر سياسـات التنمية الريفية لمنظمة التعـاون والتنمية االقتصادية
بيـن صناع السياسـات والخبراء لتحديد الممارسـات السـليمة لتنمية المناطق
الريفية .شـاركت المملكة المغربية في مؤتمر سياسـات التنميـة الريفية لمدة
 12سـنة تقريبـا وهـي اآلن منخرطـة فـي حـوار مـع منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصادية بشـأن سياسـات التنمية المحليـة في إطار برنامـج منظمة التعاون
والتنميـة االقتصادية الخاص بكل دولـة .عبرت تونس أيضا عـن اهتمامها بإصدار
تمكـن من تكييف سياسـات التنمية الوطنية لتناسـب بصورة
مؤشـرات محلية
ّ
أفضل االحتياجات والفرص المحددة لمناطقها.

وباإلضافـة إلى ذلك ،فمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مسـتعدة لمسـاندة
دول منطقة الشـرق األوسط وشمال إفريقيا في تحسين استراتيجياتها للتنمية.
يمكن أن يشمل ذلك مشـاركة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في اإلصدارين
المهمين لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الرؤية اإلقليمية المستقبلية

www.oecd.org/gov/regional
www.oecd.org/gov/cities
www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit
www.oecd.org/mena/governance/local-governance.htm

Kالرؤية الإقليمية المستقبلية لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية :أين يلتقي الناس والسياسات

Kتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن االستثمار
العام الفعال على جميع مستويات الحكومة

Kمناطق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
في لمحة 2016
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النتاج الزراعي
زيادة إ
أ
والمن الغذائي
السـعار المتقلبـة أ
إزاء أ
للغذيـة ،والنمـو السـريع للسـكان وتغيـر المنـاخ،
تعتـرف الحكومـات بصـورة متزايـدة بقيمـة بـذل اسـتثمار أكبـر فـي البحـو
النتـاج الزراعـي .إن منظمـة
ث والتنميـة الزراعيـة كعنصـر أساسـي لزيـادة إ
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة تدعـم الـدول في زيـادة االبتـكار والتجديد
واالسـتدامة والتنافسـية مـن أجـل المزارعيـن التجارييـن وصغـار المزارعين
علـى حد سـواء.
الزراعـة فـي العالـم العربي قطـاع متنـوع يتراوح إسـهامه فـي الناتـج المحلي
اإلجمالـي بين أكثـر من  ٪14في مصـر والمغرب وأقـل من  ٪1فـي الكويت ودولة
اإلمـارات العربيـة المتحدة .وسـكان الريف يتنوعـون أيضا فهـم يتراوحون بين ٪1
تقريبا من نسـبة السـكان في قطـر وقرابة  ٪68فـي اليمن .ومـع ارتفاع معدالت
النمـو السـكاني والمسـاحات المحـدودة مـن األرض الصالحـة للزراعـة والموارد
المائيـة المحدودة ،تواجه المنطقة تحديا واضحا :كيف يمكن العمل على وصول
مؤكد إلى مصادر غنية لألغذية.
وبينما تسـتورد المنطقـة كميات كبيرة مـن المنتجات الزراعيـة – وبذلك تعتمد
علـى التجارة في احتياجاتها األساسـية مـن الحبوب وزيت الطهي والسـكر مثال
 فالحمايـة التـي تفرض قيودا على اسـتيراد المنتجـات الزراعية تبقـى مرتفعة.وتنصـح منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية الحكومـات بالتحـرك نحو أدوات
لسياسـات مسـتهدفة يتـم إعدادهـا خصيصا مـن أجـل تحقيق أهـداف معينة
منصفة تجعل تشويه اإلنتاج والتجارة في أدنى حد.
تنشـر منظمة التعـاون والتنمية االقتصاديـة ومنظمة األغذيـة والزراعة التابعة
لألمـم المتحـدة سـنويا الرؤيـة المسـتقبلية الزراعية لمنظمـة التعاون
والتنمية االقتصادية ومنظمة األغذية والزراعة التي تقيّم االتجاهات الزراعية
فـي منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .إن الطبعـة الراهنة للتقريـر تقدم
اتجاهات السوق العالمية بالنسـبة ألنواع الوقود الحيوي والحبوب والبذور الزيتية
والسـكر واللحوم واألسـماك ومنتجات األلبان لفتـرة  2025 – 2016وتحتوي على
تقييـم للتطـورات األخيـرة والقضايا الرئيسـية وجوانب عـدم اليقين في أسـواق
هذه السلع.
انضمـت مصـر والمغرب وتونـس إلى عدد من نصوص قوانيـن وخطط الزراعة.
تسهل نصوص القوانين التجارة الدولية من خالل تبسيط وتوافق وتنفيذ إجراءات
للشهادات متفق عليها دوليا.

 Kالرؤية المستقبلية الزراعية
لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية 2025–2016

 Iمتابعة وتقييم السياسات
الزراعية 2016
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www.oecd.org/agriculture
www.agri-outlook.org
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سالسة أداء
أ
السواق

يعـد االسـتثمار أحـد المكونـات الرئيسـية للنمـو االقتصـادي .إذ يحفز نقل
التقنية ووفرة االنتاجية ،ويسـاعد على تكوين رأس المال البشـري ،ويشـجع
ويحسـن التنافسـية ،مـع مـا لذلـك مـن تأثيـر إيجابـي علـى النمـو
التجـارة
ّ
والتوظيـف .وتتعـاون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشـرق
أ
الوسـط وشـمال افريقيا بشـكل نشط لتحسـين بيئات وسياسـات االستثمار
لتحقيـق امكانيـات النمـو المهمة فـي المنطقة علـى أرض الواقع.
لقد تراجعت تدفقات االسـتثمار األجنبي المباشـر نحو منطقة الشـرق األوسط
وشـمال افريقيا بنسـبة تزيد على  ٪50بين عامي  2008و 2015وذلك على الرغم
مـن االختالفات الكبيرة بين الدول .كما بقيت تدفقات االسـتثمار داخل المنطقة
على ضعفها ،وهو ما يكشف عن قصور في التكامل واالتصال المتبادل .وتضطلع
دول الشرق األوسط وشـمال إفريقيا باصالحات لتعزيز االسـتثمار وتدعم منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصادية هـذه الجهود من خلال مجموعة من السياسـات
والحوار االقليمي ومشروعات مصممة لدول معينة بالتحديد.
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تحسين بيئة االستثمار
كذلـك يدعـم برنامـج التنافسـية الـدول بشـكل مباشـر لتنفيـذ االصالحـات
المصممة لها من خالل المشـاريع :تحسـين مناخ العمل واالستثمار في العراق؛
االسـتثمار والتنافسـية في األردن؛ وتحسـين مناخ االسـتثمار في مصر .وتشـمل
المشـاريع دعـم تصميم وتنفيذ االصالحات وبناء قدرات المؤسسـات المسـئولة
عن سياسة وتشجيع وخدمات االستثمار.

www.oecd.org/investment
www.oecd.org/investment/investment-policy/
oecddeclarationanddecisions.htm
www.oecd.org/investment/pfi.htm
www.oecd.org/mena/competitiveness investmentpoliciesand
promotion.htm

وتلتزم كل من مصر ،والمغرب ،وتونس ،واألردن باإلعالن الخاص باالستثمار الدولي
والمشاريع المتعددة الجنسية والذي يحفظ التزام الدول بتوفير بيئة مفتوحة
وشـفافة لالسـتثمار الدولي وتشـجيع المسـاهمة اإليجابية من قبل المشـاريع
المتعددة الجنسـية في التقدم االقتصادي واالجتماعـي .وتُجري منظمة التعاون
والتنميـة االقتصادية مراجعات للسياسـات االسـتثمارية لكل عضـو تتناول
اتجاهات االسـتثمار ،وقيوده وسياساته ،وتشجيع وتسهيل االستثمار ،والقطاعات
األخرى المرتبطة به والتي تغطيها مجموعة مستندات االستثمار اإلطارية.
ومن خالل البناء على مستندات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هذه ،تدعم
مجموعة العمل لالسـتثمار والتجارة التابعة لبرنامج التنافسـية في الشـرق
األوسط وشـمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية عمليات االصالح
االسـتثمارية فـي المنطقة من خالل زيادة الوعي ،وتشـارك التجـارب بين منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصادية وأصحاب المصلحة في منطقة الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيـا ،والخطـط المسـاعدة على اتخـاذ القـرارات .كما يعمـل برنامج
التنافسـية مع جامعة الدول العربية على زيادة الترويج للتكامل االقليمي المعزز
في منطقة االستثمار.
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تشجيع التجارة والتكامل
في سالسل القيمة العالمية
يتـم تنظيـم االنتـاج ،والتجـارة ،واالسـتثمار عالميـا وبشـكل متزايـد ضمـن
سالسـل القيمـة العالميـة والتـي تقـع ضمنهـا المراحـل المختلفـة للعملية
االنتاجيـة عبـر دول مختلفـة .ويسـاعد تحليـل منظمـة التعـاون والتنميـة
العضـاء و غيـر أ
االقتصاديـة وتوصياتهـا الـدول أ
العضاء فـي المنظمة ،بما
أ
فـي ذلـك من يقـع منها فـي منطقة الشـرق الوسـط وشـمال إفريقيـا ،على
زيـادة وتحسـين مشـاركتها فـي سالسـل القيمـة العالمية.
وتشـكل التجارة في المدخالت الوسيطة أكثر من  ٪50من تجارة السلع وأكثر من
 ٪70من تجارة الخدمات .ونتيجة لذلك ،تتحدى سالسل القيمة العالمية الكيفية
التي نفهم بها العولمة وتثير تسـاؤالت حول كيفية وضع السياسـات ضمن مدى
عريـض مـن القطاعـات .وقد تـم تصميم قاعـدة البيانـات الخاصـة بالتجارة في
القيمة المضافة لمنظمة التعـاون والتنمية االقتصادية ومنظمة التجارة
العالمية لتوليـد رؤى متعمقة جديدة للعالقات التجارية بيـن النظم االقتصادية
وعملية خلق القيمة .تغطي نسخة  2015من قاعدة البيانات المذكورة  61نظاما
اقتصاديا منها المملكة العربية السعودية وتونس ،وتم تقسيمها الى  34قطاعا.
ويتم بذل المزيد من الجهود لتحسـين تغطية الدول وتقديم رؤى متعمقة جديدة
حول حجم سالسـل القيمة في منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا .وسوف
يتم إ دراج المغرب في التحديث المقبل لقاعدة البيانات.
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كمـا تفيـد هـذه األنشـطة فـي اسـتطالع نطـاق تحسـين أنظمـة المعلومات
االحصائيـة لتقديم رؤى متعمقة للديناميكيات األكثر تعقيدا لسالسـل القيمة
المضافـة ومن ذلك على سـبيل المثـال دور االسـتثمار األجنبي المباشـر ،وإدماج
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة ،والمهارات ،والوظائف ،ومساهمة رأس المال
المبنـي علـى المعرفـة .ويُبرز عمـل منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة تأثير
سالسـل القيمـة العالمية على تنافسـية االقتصاد ،وتزايد أهمية االسـتثمار في
المهارات واألصول المبنية على المعرفة لمسـاعدة الـدول على الصعود أو ترقية
وضعها في سالسل القيمة.
وتوفـر منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية الدعم لمنطقة الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيا بينما تسـعى الـدول الى االرتقاء في سالسـل القيمـة العالمية
وتحسـين مساهمة االستثمار والتجارة العالمية في أجندات نموها .وقد تضمنت
دراسـة لمنظمة التعـاون والتنمية االقتصادية حول مشـاركة البلدان النامية
في سالسل القيمة العالمية تحليال لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.
وتوصلـت الدراسـة الـى أن االنتاجية ،وتطـور الصـادرات ،وتنويعها مرتبط بشـكل
إيجابي بزيادة المشـاركة في سالسل القيمة العالمية .كما أبرزت الدراسة أهمية
تحرير التجارة واالستثمار.
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ويقيّم تقرير ترقية سالسـل القيمة العالمية من خالل االستثمار في تونس
االندمـاج الحالي للدولة في سالسـل القيمـة العالمية ويحـدد التدابير الخاصة
بتحديـث االطـار القانوني والمؤسسـي للتجارة واالسـتثمار .ويبنـي التحليل على
أدوات منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة مثل تجارة القيمـة المضافة واطار
سياسـة االسـتثمار وينـوه بحاجـة تونس إلى دراسـة تعقيـدات سالسـل القيمة
المضافـة بكاملهـا ،بما فـي ذلـك دور الخدمـات ومحـددات االعتماد علـى نظام
األوفشور وحده.
ويسـتضيف مركز التنمية التابع لمنظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية مبادرة
حوار السياسات حول سالسل القيمة المضافة ،وتحويل وتطوير المنتجات.
والجدير بالذكر أن المغرب عضو في المبادرة وتشارك بشكل نشط في اجتماعات
عامة تسـمح للـدول بتبادل خبرات السياسـات واالنخراط في التعلـم من األقران.
ويجمع هـذا المحفل بين دول أعضـاء وغير أعضاء في منظمة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة لتشـارك المعرفة وتحديد الممارسـات الرشـيدة لتشـجيع التنمية
الصناعية وترقية االنتاج المحلي وقدرات االبتكار والتجديد.
كما طورت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مجموعة من مؤشرات تسهيل
التجـارة لمسـاعدة الحكومـات علـى تحسـين إجراءاتهـا الحدوديـة ،والحد من
تكاليف التجارة ،وجني مزايا أكبر من التجارة العالمية .وتغطي مؤشـرات تسهيل
التجـارة النطاق الكامـل لالجراءات الحدوديـة ألكثر من  160دولـة ،منها  12دولة
في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ،وهو ما يتيح للحكومات بتصميم
سياسات مستهدفة لتحسين الطاقة .وتُظهر مؤشرات تسهيل التجارة إمكانية
قيام الحكومات في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بخفض التكاليف
بنسبة تصل الى  ٪17.5من خالل اإلصالح الشامل لتسهيل التجارة.

 Jسالسل القيمة العالمية:
خيارات السياسات في
التجارة ومجاالت تكميلية
لإدماج المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ودول آخذة في
النمو ذات دخول منخفضة
في سالسل القيمة العالمية
مشاركة الدول آ
الخذة في
K
النمو في سالسل القيمة
العالمية
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Jنظم اقتصادية متربطة:
االستفادة من سالسل
القيمة العالمية

oe.cd/tiva
www.oecd.org/trade
www.oecd.org/trade/facilitation
oe.cd/gvc
www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm
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تشجيع
المنافسة السليمة
تسـهم سياسـة المنافسـة فـي النمـو ورفـع مسـتويات المعيشـة .وتعمـل
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة علـى تدعيـم قانـون وسياسـة
المنافسـة كوسـيلة لدعـم النمـو القابل لالسـتدامة في النظـم االقتصادية
العضـاء وغيـر أ
أ
العضـاء .وتعمـل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة
أ
مع دول الشـرق الوسـط وشـمال إفريقيا على النهوض بسياسـات منافسـة
فعالـة ،حيـث ال يـزال العديـد مـن القوانيـن أ
والنظمـة فـي المنطقـة يقيد
المنافسـة فـي السـوق .وال شـك أن مثـل تلك أ
النظمـة المضادة للمنافسـة
أ
تعـوق االنتاجيـة والتجديـد واالبتكار وقد تـؤدي الى رفع السـعار ،وهو ما
يضـر بالمسـتهلكين أ
الكثـر فقـرا علـى وجـه الخصوص.
ّ
وتعـد تشـريعات المنافسـة مهمـة بشـكل خاص فـي الـدول التي تتسـم فيها
األسـواق بتركيز عـال والتي تفرض حواجز كبيـرة على الواردات .وتجدر اإلشـارة الى
أن المنافسـة في دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا قد تكون ضعيفة نتيجة
لالحتكارات التي تسـمح بها الدولة ،أو حماية القطاعات أو األسـواق باألنظمة أو
نتيجة للتأثير السياسـي فـي حالة الشـركات المملوكة للدولة أو األسـواق التي
تسـيطر عليها .تحتاج هذه الدول الى تشـريعات تنافس فعالة ،ومؤسسـات إنفاذ
قوية ،وإصالحات هيكلية مواتية للمنافسة.
ومصر إحدى الدول المشـاركة فـي لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية وتساهم بشكل منتظم في اجتماعاتها التي تُعقد مرتين
في العام .كما تحضر الجزائر والبحرين ومصر واألردن ولبنان والمغرب وقطر وتونس
واليمن بشـكل منتظم المنتدى العالمي السنوي للمنافسة الخاص بمنظمة
التعـاون والتنميـة االقتصادية ،والذي يجمع بين مسـئولين رفيعي المسـتوى عن
المنافسـة مـن جميـع أنحـاء العالـم ،مع أكثر مـن  100جهـة منافسـة ممثلة.
ويشـجع المنتدى حوارا أوسع نطاقا يشتمل على االرتباط بين سياسة المنافسة
والجوانب األخرى للتنمية االقتصادية ،بما في ذلك التوظيف وتخفيف وطأة الفقر.
وباإلضافة الى ذلك ،تسـتضيف منظمة التعاون والتنميـة االقتصادية اجتماعات
المنتدى االفريقي للمنافسـة والـذي يضم ممثلين لكافة جهات المنافسـة في
شمال إفريقيا .ويتيح المنتدى لجهات المنافسة تبادل التجارب وعقد ندوات لبناء
الطاقة مع التركيز على افريقيا ،بما في ذلك شمال إفريقيا.
االسـتفادة مـن أدوات و وسـائل منظمـة التعـاون والتنمية االقتصادية لتشـجيع
إصالحـات تنظيميـة مؤيـدة للمنافسـة يمكـن أن تسـاعد دول الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقياعلى التغلب علـى التحديات االقتصادية وتحسـين النمو .وتتمثل
إحـدى األدوات المتاحـة للحكومـات لتطويـر سياسـاتها التنافسـية فـي إجراء
منظمـة التعاون والتنمية االقتصاديـة لمراجعة نظراء للقانون والسياسـة
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التنافسـية للبلـد المعني حيث تتنـاول هـذه المراجعة عن كثب نظـام التنافس
الخـاص بالبلـد ،وتقيّم مواطن القـوة والضعف ،وتحـدد خيارات السياسـة وتضع
خريطة طريق لإلصالح التشريعي والمؤسسي عندما يكون ذلك مالئما .هذا األمر
قد يكون مفيدا بشكل خاص للدول التي تسعى الى بدء االصالح.
وباإلضافة الـى هذا التقييم المتعمق لنظام المنافسـة الخـاص ببلد معين من
خلال مراجعـة النظـراء ،يمكـن لمنظمة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة تقديم
مساعدات فنية مستهدفة .على سبيل المثال ،تعمل منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية مع مجلس المنافسـة في المغرب لتدريب مسـئولين عموميين على
مكافحـة التالعب فـي نتائـج المناقصـات العامة .كمـا تعمل منظمـة التعاون
والتنميـة االقتصاديـة مـع جهـاز حماية المنافسـة فـي مصر علـى تدريب بعض
مسـئوليه على اجراء تقييم لتأثير التنظيم على المنافسة باستخدام مجموعة
أدوات تقييم المنافسة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

توجيهات عامة لمكافحة التالعب في المناقصات في مجال المشتريات العامة:
www.oecd.org/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublic
procurement.htm
مجموعة أدوات تقييم المنافسة:
www.oecd.org/daf/competition/assessment-toolkit.htm
www.oecd.org/daf/competition
تتوفر مجموعة أ
الدوات والتوجيهات العامة باللغات االنجليزية ،والفرنسية ،والعربية.

 Jمجموعة أدوات تقييم
المنافسة :المبادىء

روني
َم ْسح إ ِلكْ ْت ّ
للقراءة

هنـاك اعتـراف عالمـي بأهميـة محـو أ
الميـة الماليـة وبالحاجة الى تشـجيع
الثقيـف المالي وذلك لتحسـين تقديـم الخدمات المالية بتكلفـة في متناول
اليـد ،وتشـجيع الرفـاه المالي أ
للفـراد ،ودعم االسـتقرار المالي.
وقـد بـدأت دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا فـي النهـوض بمحـو األميـة
الماليـة كأداة قويـة للنمو االقتصادي واالسـتقرار المالي ،وكذلـك كنقطة بداية
لتقديـم خدمـات معينة لكافـة قطاعـات المجتمـع .والجدير بالذكـر أن كال من
لبنـان ،والمغـرب ،والمملكـة العربيـة السـعودية عاكفـة علـى وضـع أو تنفيـذ
اسـتراتيجية وطنية للتثقيف المالي بناء على توصيات منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية .وقد أوردت المملكة العربية السـعودية بالتفصيل خططها الخاصة
باالسـتراتيجية الوطنية في مسـاهمتها في اصـدار مجموعة العشـرين التابعة
لمنظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية بعنوان «الدفع باسـتراتيجيات وطنية
للتوعية المالية» واسـتخدمت منهجية المنظمـة لتقييم محو األمية المالية
لشعوبها وتطوير استراتيجياتها الوطنية الخاصة بالتثقيف المالي.

أداء أ
السواق

رفع الوعي المالي
تونـس ،وكذلك في ورشـة العمـل الخاص باالتحـاد المصرفـي الفرنكوفوني حول
التوعية المالية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،والذي تم
تنظيمه باالشتراك مع اتحاد المصارف العربية.

www.oecd.org/finance/financial-education/advancing-nationalstrategies-for-financial-education.htm
www.oecd.org/finance/financial-education

وتقـوم منظمة التعاون والتنميـة االقتصادية بصياغة توصيـات التثقيف المالي
من خالل الشبكة الدولية للتوعية المالية وأيضا من خالل مشاركتها في عمل
مجموعـة الدول السـبع ومجموعة الدول العشـرين .تأسسـت الشـبكة الدولية
للتوعيـة المالية التابعة لمنظمـة التعاون والتنمية االقتصاديـة في عام ،2008
وتقوم بالجمع بين خبراء من أكثر من  240مؤسسة عامة في أكثر من  110نظام
اقتصـادي من أجل االضطلاع بأعمـال تحليلية وتطوير ممارسـات رشـيدة ،علما
بأن مصر ولبنان والمغرب والسـلطة الفلسـطينية والمملكة العربية السعودية
أعضاء في الشـبكة .كما أن لبنان شريك مهم حيث استضاف االجتماع السادس
للشـبكة الدولية للتوعية المالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
فـي عـام  2010والمؤتمر الدولي للتوعية الماليـة :بناء أفراد يتم تمكينهم
ماليا المشـترك بيـن منظمة التعاون والتنمية االقتصاديـة وبنك لبنان في نفس
المناسـبة .وباإلضافـة الى ذلك ،فـإن مصر عضو فـي مجموعة الخبـراء الفرعية
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية/الشبكة الدولية للتوعية المالية
حول دور التوعية المالية في تقديم خدمات مالية غير مكلّفة.
ويشـمل عدد من الفعاليـات االقليميـة والثنائية التي تم تنظيمها مع سـلطات
محليـة مؤتمرا حول محو األمية المالية والتثقيـف المالي في العالم العربي مع
المغـرب (مع صندوق النقد العربي وبنك المغرب) في عام  .2016وفي عام ،2015
كانـت منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية مدعوة لنشـر عملها حول التثقيف
المالي وحماية المستهلك المالي في المؤتمر المعنون «تحفيز التثقيف المالي
لتشـجيع تقديم خدمات مالية غير مكلفة للنسـاء والشباب في منطقة الشرق
األوسط وشـمال افريقيا» والذي نظمه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في

Iدفع االستراتيجيات
الوطنية للتوعية
المالية قدما

روني
َم ْسح إ ِلكْ ْت ّ
للقراءة

سالسة أداء أ
السواق 35 .
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وضع الميزانية،
اليرادات
وتحصيل إ
والمصروفات

إعداد الميزانية

اليرادات
تحسين تحصيل إ
والدارة المالية
إ
تلعـب أ
النظمة المالية الفعالة والكفء دورا أساسـيا فـي توفير موارد كافية
للتغلـب علـى التحديـات االقتصاديـة واالجتماعية وتحسـين توزيع الدخل.
وتعمـل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية مع منطقة الشـرق أ
الوسـط
اليـرادات وطاقة إعادة توزيـع الضرائب
وشـمال إفريقيـا لتحسـين تحصيل إ
والمصروفات.
وتضطلع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعدد من األنشـطة التي تشـارك
فيهـا دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بشـكل نشـط .ويسـتضيف المركز
الضريبي المتعدد األطراف لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في تركيا
بأنقرة شـر ندوات سنويا حول سياسـة وإدارة الضرائب تستقبل مسئولين من دول
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .وباإلضافة الى ذلك ،تركـز ندوة واحـدة أو اثنتان
سنويا على القضايا المؤثرة على دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحديدا .وفي
عـام  ،2015كان تركيز البرنامج على خدمة دافعي الضرائب حيث ناقش الوسـائل
األكثر فعالية لتحسين االلتزام الطوعي ومن ثم تعبئة الموارد المحلية.
كمـا تضطلـع منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية بمشـروع مـع تونس حول
تحسـين تعبئة المـوارد المحلية من خلال تصميم نظام ضريبي فعال وتحسـين
الشـفافية والتعاون الدولي ( .)2016 – 2014ويتمثل هدف المشروع في مساعدة
الحكومـة علـى تعبئـة المـوارد المحليـة مـن أجـل تشـجيع النمـو االقتصـادي
المسـتدام وإعادة توزيع الدخل من خالل تحسين تصميم سياسات فرض الضرائب
وتحسـين الشـفافية والتعـاون الدولـي .كما تسـاعد منظمـة التعـاون والتنمية
االقتصادية علـى تطبيق المقاييس الدولية للشـفافية وتبـادل المعلومات والتي
تتناول اسـتراتيجيات التهرب الضريبـي وتحويل األرباح ،مع تحليل السياسـة
الضريبيـة والتخطيط الضريبي (بمـا في ذلك اعداد بيانـات احصائية عن االيرادات
قابلة للمقارنة عالميا) ومع اصالح اإلدارة الضريبية وتحسين االمتثال الضريبي.
ويعد الوصول الـى بيانات قابلة للمقارنة ،وتفصيلية ،وحديثة عن اإليرادات شـرطا
مسـبقا لتصميم وإدارة سياسـات ضريبية فعالـة ،وجذابة لالسـتثمار ،وتقدمية.
ويوفر مشـروع احصاءات اإليرادات لمنظمة التعاون والتنميـة االقتصادية بيانات
لحكومـات ،وباحثين ،ومواطنـي دول منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية وعدد
متزايـد من الـدول األخرى وهـو ما يسـهل المقارنـات اإلقليمية والعالمية سـواء
بسـواء .وتشـارك تونس والمغرب فـي الطبعة األولى مـن احصاءات اإليرادات في
إفريقيا (التي تم نشـرها فـي عام  .)2016وهنـاك ترحيب بانضمام عـدد أكبر من
دول المنطقة الى هذا المشـروع العالمي لتوليـد الزخم الالزم الطالق احصائيات
اإليرادات في الشرق األوسط وشمال افريقيا.

روني
َم ْسح إ ِلكْ ْت ّ
للقراءة

www.oecd.org/ctp/tax-global
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تحسين الشفافية
وااللتزام الضريبي
تعـد الشـفافية الضريبيـة أولويـة لحسـن الحوكمـة والتنميـة االقتصاديـة.
وتعمـل منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية عن كثب مـع مجموعة الدول
العشـرين حـول هـذا الموضـوع سـعيا لتحفيـز واعلام العمـل الجماعـي
الفعـال .وتقـف منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية على اسـتعداد لدعم
دول الشـرق أ
الوسـط وشـمال افريقيـا لتطبيـق إصالحات في هـذا القطاع.
وقد وضعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مقاييس عالمية حول شفافية
وتبـادل المعلومـات بناء على الطلـب ثم في وقت الحق مقياسـا عالميـا للتبادل
التلقائـي للمعلومـات حـول الحسـابات الماليـة .كما عمل المنتـدى العالمي
للشفافية وتبادل المعلومات لألغراض الضريبية ،مع دوائر اختصاص مختلفة
ل  129األعضـاء ،على وجود مسـتويات رفيعة من الشـفافية وتبـادل المعلومات.

وقد التزمت أكثر من  95دولة من أعضاء المنتدى العالمي على الشـفافية وتبادل
المعلومات لألغراض الضريبية بتبادل المعلومات تلقائيا حول الحسـابات المالية
اعتبارا من عام  2017أو عام .2018
ويضـم المنتـدى العالمي سـبعة أعضاء في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال
افريقيـا (البحريـن ،الكوبـت ،المغرب ،قطـر ،المملكـة العربية السـعودية ،تونس،
واالمـارات العربية المتحـدة) ولديه عدد مـن المبادرات لمسـاعدتها على تطبيق
المقاييس العالمية الخاصة بالشفافية وتبادل المعلومات.

eoi-tax.org
www.oecd.org/ctp/beps

الشفافية وتبادل المعلومات في الشرق أ
الوسط وشمال إفريقيا
مشاريع شراكة دوفيل :تونس والمغرب

زيادة الوعي بالمقاييس
والمعايير وأهميتها للإدارة
الضريبية

الطار والتنظيم
تحسين إ
القانوني المتثال المقاييس
والمعايير بما في ذلك تجهيز
وحدات لتبادل المعلومات
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تدريب مدققي الضرائب
على االستخدام الفعال
لتبادل المعلومات للتعامل
مع التهرب الضريبي

مبادرة إفريقيا

التبادل التلقائي للمعلومات

بناء القدرات في مجال
الشفافية وتبادل المعلومات

االلتزام بتطبيق التبادل
التلقائي للمعلومات
بحلول 2018

إن المحافظـة علـى االنضبـاط المالـي ،وتوزيـع المـوارد لبلـوغ أ
الهـداف
الحكوميـة وتحقيـق المزيـد مـن الكفـاءة أ
لل�داء العـام تمـارس جميعهـا
تأثيـرا حاسـما علـى التنميـة االقتصاديـة والرفـاه الوطنـي بشـكل عـام.
وتدعـم منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة دول الشـرق أ
الوسـط
وشـمال افريقيـا بشـكل عـام في تعزيـز كفـاءة وفعالية أنظمتهـا الخاصة
بوضـع الميزانيـة والمشـتريات العامـة.
وتشـمل األبحـاث التـي تُجريها منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة كافة
قضايا وضـع الميزانية وذلك من خلال مراجعة أنظمة وضـع الميزانية الخاصة
بالدول .كمـا تضطلع بتحليالت مقارنـة لجوانب محددة لنظـام وضع الميزانية
عبـر الـدول ،وتحافظ علـى قاعدة بيانات شـاملة حول الممارسـات واالجراءات
العالميـة الخاصـة بالميزانية والتـي تغطـي  97دولة ،علمـا بـأن نتائج هذا
العمل منشـورة في جريدة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول وضع
الميزانية.

إعداد الميزانية

تدعيم وضع الميزانية
والمشتريات العامة
وتنعقد مجموعة العمل لكبار المسئولين عن الميزانية والتابعة لمنظمة
التعـاون والتنمية االقتصادية منذ عام  1980لبحث آخر التطورات على صعيد
الممارسـات العالميـة الخاصـة بالميزانيات .ويعـد اجتماع مجموعة العمل
لكبار المسـئولين عن الميزانية حول منطقة الشـرق األوسط وشمال
افريقيـا ،والذي تسـتضيفه دولـة واحدة فـي المنطقـة في كل عـام ،محفال
فريدا لدول الشـرق األوسـط وشـمال افريقيـا ودول منظمة التعـاون والتنمية
االقتصادية لمناقشة التحديات التي تواجهها واستطالع سبل تحديث هياكل
وعمليات الحوكمة لتحقيق إدارة مالية عامة أكثر كفاءة ،وشفافية ،ومشاركة
وهو ما يتطلب نهجا متعدد الشعب جاء تلخيص خطوطه العامة في توصية
منظمـة التعاون والتنمية االقتصادية الجديـدة حول حوكمة الميزانية
( .)2015وتوفر المبادئ العشرة التي تتضمنها التوصية رؤية عامة للممارسات
الحسـنة تغطي طيف نشاط الميزانية بشكل شامل وتقدم توجيهات عملية
حـول تصميم ،وتطبيق وتحسـين أنظمـة الميزانية الحداث تأثيـر إيجابي على
حياة المواطنين.

 Lاجتماع كبار المسئولين عن الميزانية في الدوحة في  15 –14ديسمبر .2015
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تدعيم وضع الميزانية والمشتريات العامة

ويدعم برنامج الحوكمة لدول الشـرق األوسـط وشـمال افريقيا الحكومة
التونسـية في تنفيذ اصالح  PFMبهدف تحسين األداء والمساءلة .ويتضمن ذلك
تقييم دورة الميزانية التونسية وتقديم توصيات لكل حالة على حدة وبناء الطاقات
لتطوير نظام فعال للحوكمة المالية الرشـيدة .وقد ساهم دعم منظمة التعاون
والتنميـة االقتصادية لتونس في تبني القانون األساسـي للميزانية والذي سـوف
يجعل وضع الميزانية على أساس األداء اجباريا في كافة أقسام اإلدارة العامة .هذا
وسوف تستمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في دعم الحكومة والبرلمان
في عملية تبني القانون .وبفضل التقدم على صعيد شـفافية الميزانية ،تمكنت
تونس من االنضمام الى الشـراكة الحكومية المفتوحة .كذلك تسـتمر منظمة
التعـاون والتنمية االقتصادية في دعم الحكومة للربـط بين الميزانية وبين اإلطار
االقتصـادي والتخطيطـي العريـض ،وتدعيـم عمليـات الميزانية على المسـتوى
المحلي لدعم الغاء المركزية الذي كفله الدستور الجديد.
وقـد وفر تأسـيس شـبكة دول الشـرق األوسط وشـمال افريقيا – منظمة
التعـاون والتنمية االقتصادية للمشـتريات العامة في عام  ،2012اسـتجابة
لدعوة دعامة حوكمة شـراكة دوفيل ،أداة لتحديد السياسات ذات األولوية ،وإقامة
فعاليات لبناء الطاقات ،وتشارك الرؤى المتعمقة بناء على التقدم الذي تم احرازه،
علمـا بأن كافة الـدول العربية التـي تمر بمرحلـة انتقالية (المغرب ،تونـس ،ليبيا،
األردن ،مصر ،واليمن) جزء من هذه الشبكة.

«يمكن الصالح الميزانية أن يشكل وسيلة
لتلبية التوقعات العالية للمواطنين عن طريق
تشجيع إدارة أكثر شفافية وكفاءة تسمح برؤية
أوضح للسياسات وتضيف جوهرا الى مفهوم
الديمقراطية في مضمون العوائق الهيكلية
واالقتصادية».

السيد /سليم شاكر ،وزير المالية التونسي سابقا في الندوة
المفتوحة “نحو إدارة جديدة للمالية العامة في تونس”،
 11مايو  ،2015تونس.

www.oecd.org/gov/budgeting/oecdjournalonbudgeting.htm
www.oecd.org/gov/budgeting
www.oecd.org/gov/ethics/mena-oecdnetworkonpublicprocurement.htm
www.oecd.org/mena/governance/efficient-and-effective-budgeting.htm

إن تبني حلول المشـتريات االلكترونية لتحسـين المنافسـة والوصـول الى فرص،
وكفاءة ،وشـفافية ،ومسـاءلة تتعلـق بالمشـتريات يحظى أيضا بدعم الشـبكة
وقـد قطع العديد من الدول أشـواطا كبيرة على هذا الصعيـد .والجدير بالذكر أن
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دأبت على توفير أنشـظة وفعاليات التدريب
حـول مختلـف موضوعـات المشـتريات العامـة ،باإلضافة الـى فعاليـات إضافية
تستهدف تغطية قضايا عريضة النطاق تتعلق بمحاربة الفساد.
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الحوكمة العامة
وحوكمة الشركات
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تعزيز سيادة
القانون
إن اليقيـن القانوني وإطار العمل التنظيمي الفعال أساسـان مهمان للتنمية
االجتماعيـة واالقتصاديـة .وتتعـاون منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية
مـع منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا على تدعيـم حياد واسـتقالل
وكفـاءة السـلطة القضائيـة وتحسـين سـبل الوصـول إلـى سـاحة العدالـة
وتنفيـذ إصالحـات تنظيمية.

وتقـدم منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية أيضـا المعاونة إلـى دول منطقة
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا لتدعيم الثقة العامة فـي النظام القضائي
عن طريق تجسـين أداء مؤسسـات العدالة وتدعيم الوصول إلـى العدالة وتقييم
االسـتعانة بوسائل بديلة لتسـوية المنازعات .ويشـمل ذلك دعم مصر في تنفيذ
نظام مميكن إلدارة القضايا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخفض القضايا
المتراكمـة وتعزيـز تقديم خدمـات العدالة .إن العمـل الذي يتعلـق بالقضاء في
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يسهل أيضا تنفيذ التزامات الدولة في ظل
أجنـدة النمو المسـتدام ( )SDG 16وعلى األخص من خلال الروابط بين الوصول
إلى الخدمات القانونية والقضائية وأبعاد النمو الشامل (أي الصحة والتوظيف).

إن تدعيـم البيئـة التنظيميـة مـن خلال المشـاورات المنهجيـة واالسـتعانة
باإلجراءات واألدوات التنظيمية ومراجعة التشـريعات القائمة هاجس تشترك فيه
دول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا التي ورثت غالبا كميات عديدة من
األنظمة .أعـدت منظمة التعاون والتنميـة االقتصاديـة ميثاقا إقليميا لنوعية
األنظمـة يـزود دول منطقة الشـرق األوسـط بإطار عمل مشـترك مـن المبادىء
والممارسـات الحسـنة من أجل اإلدارة التنظيمية .وتسـتفيد دول مطقة الشـرق
األوسط وشمال إفريقيا أيضا من توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
بشأن السياسة التنظيمية ( )2012التي تساعد على تنفيذ إصالحات شاملة
لتحقيق أهداف السياسة العامة بألوب يتميز بالكفاءة والفعالية.

www.oecd.org/mena/governance/rule-of-law.htm

توفـر مجموعـة العمل بشـأن اإلصالحـات التنظيمية لبرنامـج حوكمة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشـرق األوسط وشمال
إفريقيا منتدى لدول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا والخبراء الدوليين
لتبادل الممسارات السليمة لإلصالح التنظيمي .وتساعد مجموعة العمل ضمن
أنشـطتها على تعزيز مهارات الصياغة التشـريعية لتمكين دول منطقة الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيا من إعداد قوانين ونظـم تتوافق مع أفضل الممارسـات
وبطريقة شـاملة وشـفافة .يشـمل ذلك االسـتعانة بخطوط هادية أو سياسـات
أو وسـائل تدقيق جيدة لصياغة التشريعات والتنسـيق بين وزارات العدل والوزارات
األخرى والوفاء بمتطلبات التدريب.

 Jكتيبات إرشادات
الصياغة التشريعية
للسلطة الفلسطينية
الإصالح التنظيمي في الشرق
 Kأ
الوسط وشمال إفريقيا تنفيذ
مبادىء السياسات التنظيمية
لتشجيع النمو الشامل
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الفسـاد عائـق رئيسـي أمـام التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة وتهديـد
لالسـتقرار علـى المـدى الطويـل .تتعـاون منظمـة التعـاون التنميـة
االقتصاديـة مـع الشـركاء فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا في
تعزيـز النزاهةوالشـفافية وبنـاء الثقـة ونشـر تامسـاءلة فـي القطاعيـن
العـام والخـاص.
إن برنامـج برنامـج الحوكمة لمنظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية في
منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا يعـاون الحكومات والمؤسسـات
المسـتقلة في نشر النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق تقييم أطر عمل النزاهة
وتقديـم بنـاء للقـدرات ودعـم تنفيذ اإلصالحـات القانونيـة والمؤسسـية .ويقوم
بذلك على المسـتوى اإلقليمي من خالل مجموعة العمل بشأن الوظيفة العامة
والنزاهة وشـبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن المشتريات العامة
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الحوكمة

تعزيز النزاهة
والحوكمة المسئولة
ويضطلـع برنامح الحوكمـة أيضا بمشـروعات تتعلق بدول معينة .فعلى سـبيل
المثـال ،وعلى أسـاس تقييم إلطار عمـل النزاهة في تونس ،قدم مسـاعدة تقنية
لالسـتخدام الفعال ألدوات إدارة المخاطر ،وتعزيز نظـم الرقابة الداخلية والتدقيق
وتوفيق مشـروعات القوانين لحماية المبلغين عن الفسـاد مع المقاييس والعايير
العالمية .وبناء على تجربة السـلطة الفلسـطينية ،يسـاند البرنامـج في الوقت
الراهن تونس في تفيذ مدونة سلوكيات للموظفين العموم.
يعمـل برنامج التنافسـية في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاية على تعزيز النزاهة في األعمال وحوكمة
الشـركات .وتجمع شـبكة النزاهة في األعمال لمنظمـة التعاون والتنمية
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين القطاع الخاص
والحكومات والمجتمع المدني لتقييم التحديات والتقدم في منع الفسـاد ونشر
أطـر عمل أقـوى للنزاهة مـن خلال أدوات عمليـة وحلول مبتكـرة .ويقـوم عملها

العمال في منطقة الشرق أ
Lتعزيز النزاهة من أجل تطوير أ
الوسط (باريس 18 ،أبريل “ .)2016صورة عائلية” ،بما في ذلك الوزير السابق كمال العيادي (تونس) ،المفوض اليسيري (العراق)
والسفيرة ماركوفيتش (السويد).
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تعزيز النزاهة والحوكمة المسئولة

علـى أسـاس اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة لمكافحة رشـوة
الموظفيـن العمومييـن األجانـب فـي المعاملات التجاريـة الدوليـة ،والتوصيـة
بمزيد من مكافحة الرشـوة وإرشـادات الممارسات السـليمة في الرقابة الداخلية
واألخالقيات واالمتثال.
تنظـم منظمة التعاون والتنميـة االقتصادية ندوات تدريب بشـأ النزاهة لممثلي
القطاع العام والقطاع الخاص من جميع أنحاء منطقة الشـرق األوسط وشمال
إفريقيـا .ويقوم مركز صنـدوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشـرق
األوسط في مدينة الكويت باستضافة ومساندة الندوات .وهي تقدم الممارسات
السليمة وأدوات تعزيز النزاهة .وتشـمل مجاالت التركيز دور القضاء والمؤسسات
المسـتقلة (مثـل هيئـات مكافحة الرشـوة) وإشـراك القطـاع الخـاص في منع
الفسـاد من خلال برامج امتثـال فعالة ونظـم للرقابة الداخلية ومبـادرة جماعية
لمكافحة الفساد.

www.oecd.org/corruption
www.oecd.org/corruption/ethics
www.oecd.org/daf/anti-bribery/businessintegrityinthemiddleeastand
northafrica.htm
www.oecd.org/mena/competitiveness/
menaresponsiblebusinessconductforum.htm
www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
www.oecd.org/mena/governance/integrity-and-anti-corruption.htm
www.oecd.org/gov/ethics/mena-oecdnetworkonpublic procurement.htm

Jبحث منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية لنظام
الرقابة والتدقيق التونسي
Kتعزيز النزاهة في المغرب
عن طريق اتصال وتعاون
ناجحين :دليل لالستراتيجية
وأفضل الممارسات
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Jتعزيز النزاهة في القطاع
العام في المغرب
Kالرقابة الدااخلية وإدارة
المخاطر لتدعيم الحوكمة
في تونس
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إن مزيـدا مـن الشـفافية والمشـاركة العامـة في الحيـاة العامـة يؤديان إلى
سياسـات وخدمـات أفضل وينشـران النزاهة فـي القطاع العـام .وهذا أمر
الدارة العامـة وإحداث مزيد
أساسـي بالنسـبة لتعزيز ثقـة المواطنين فـي إ
من النمو الشـامل.
إن الحكومـة المنفتحـة ،أو فتـح اإلجـراءات والمعلومـات الحكوميـة لتصبـح
تحـت أعين الجمهـور وضلـوع المواطنين ،تعتبـر حاليا عنصرا أساسـيا لمجتمع
ديمقراطـي .تركـز دول منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا على مبـادرات
الحكومـة المنفتحـة إلصلاح القطـاع العـام وتنضم إلى شـراكة الحكومة
المنفتحـة لتسـتوحي منهـا وتقيس تقـدم اإلصالحـات التي تقـوم بهـا .ويغير
مواطنو دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا توقعاتهم لكيفية تحديد السياسات
والخدمـات ويطالبـون بالمزيد من المسـئولين المنتخبين فـي بالهم وكذلك من
الموظفين العموميين الوطنيين.

الحوكمة

بناء حكومات
منفتحة و مبتكرة
ومنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بوصفهـا منظمـة متعـددة األطـراف
شريكة لشراكة الحكومة المنفتحة تساعد األردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس
والسـلطة الفلسـطينية في تقييم المؤسسات والسياسـات والممارسات التي
تدعـم تنفيـذ مبـادىء الحكومـة المنفتحة .وتقـدم منظمـة التعـاون والتنمية
االقتصادية من خالل مراجعات الحكومة المنفتحة تقييما شامال ألطر العمل
القانونية والمؤسسـاتية وتلك التي تتعلق بالسياسات والتنفيذ بالمقارنة بأدوات
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والممارسات الحسنة ومنظمات المجتمع
المدنـي مـن دول الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ومنظمـة التعـاون والتنمية
االقتصادية في تحديد أولويات البرنامج بكامله.
برنامج الحوكمة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق
األوسط وشـمال إفريقيا ،من خالل مجموعة العمل علـى الحكومة المنفتحة
والمبتكـرة ،يقـدم بناء للقـدرات والحـوار اإلقليمي لتعزيـز آثار سياسـات االنفتاح

«إن الطريق إلى الشفافية والشمول والمساءلة
ليس سهلة حيث أنه يستتبع تحويال لالتجاه
يضع المواطنين ليس فقط في قلبالسياسات
العامة وإنما أيضا في قلب عمل اإلدارة العامة
نفسه».

أنخيل جوريا ،أ
المين العام لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،في المنتدى الدولي بشأن الحكومة المنفتحة،
باريس ،سبتمبر 2014
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بناء حكومات منفتحة و مبتكرة

والمشاركة التي يمكن أن تكون نتائج أكثر شموال و التي تعود بالفائدة على جميع
فئات المجتمع ،بما في ذلك النسـاء والشباب .المجلس االستشاري للمجتمع
المدني لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا يضمن مشـاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني
الوطني واإلقليمـي .من بلدان المنطقـة ومنظمة التعـاون والتنمية االقتصادية
في تعريف أولويات البرنامج بأكمله.

«ينحاز الدستور المغربي إلى مبادىء الحكومة المنفتحة في مبادئه
للحوكمة لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد .ونتيجة لتقرير
منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ،فاالحتياجات من حيث الحكم المنفتح
تمت صياغتها بصورة أفضل وتمت بلورة حلول .قامت المنظمات غير
الحكومية بمبادرة إنشاء شبكة للتشاركىفي الجهود في هذا المجال».

وتشـجع مجموعة العمل أيضا االبتكار بصدد رفع مستوى جودة الخدمات العامة
وتحسـين إكان الوصـول إليهـا واالسـتعانة باألمـوال العامـة في الوقت نفسـه.
ويسـتفيد الممارسـون في القطاع العام في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال
إفريقيـا مـن مرصد االبتكار في القطاع العام ،وهو منصـة على االنترنت يجمع
تجارب االبتكار في القطاع العام ويتشارك فيها.

www.oecd.org/mena/governance/open-government.htm
www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation

السيد عبد الرحيم فكاهي ،منسق المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة

في إطـار دعـم منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية للسـلطة الفلسـطينية،
قامت المنظمة مؤخرا بدعم من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بصياغة
سياسـة الحكومـة اإللكترونية وتنفيـذ الخطـة  ،والتي تضمنت إنشـاء محطة
واحدة من الخدمات ذات األولوية للمواطنين ورجال األعمال.

Iالحكومة المنفتحة في تونس
Kالحكومة المنفتحة في المغرب
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إدارة المخاطـر أمـر أساسـي لتعزيـز أفضـل ألطر عمـل إلدارة عامـة أفضل
وتحقيـق أداء اقتصـادي أعلـى .وللمواطنيـن والشـركات تطلعـات كبيـرة من
الحكومـات أن توفـر السلامة أ
والمـن وأن تديـر بكفـاءة النتائـج السـلبية
للصدمات الخارجية .وفي سـياق تتطور فيه بسـرعة االتجاهات االقتصادية
والبيئيـة والتكنولوجيـة والمجتمعيـة التـي تدفـع المخاطـر الكبـرى ،يجـب
علـى الحكومـات أن تتكيـف مـع أوجـه الضعـف الجديـدة ،بما فـي ذلك في
منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا.
يـزود منتدى المخاطر العالية المستوى لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
صناع السياسـات بمحفـل متعاون لرفع مسـتوى االسـتعداد لصدمات واسـعة
ّ
النطـاق لالقتصـاد والمجتمـع .تضـع توصيـة منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصادية بشأن حوكمة المخاطر الحرجة مقياس ومعيار حوكمة المخاطر.
يبرهن انضمام المغرب وتونس إلى هاته األداة في مايو  2014على اهتمام منطقة
الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا بتحديث سياسـات إدارة المخاطر وزيادة تكيفها،
وهو ما أبرزه المؤتمر السـنوي الرابع عشـر لمنظمة التنمية العربية بشـأن التعاو
في تأسيس المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية.

الحوكمة

إدارة المخاطر
أطلقت منظمة التعاون والتنميـة االقتصادية في  2016مراجعة هذه المنظمة
لسياسـات إدارة المخاطر فـي المملكـة المغربية .وعلـى أسـاس عملية
مراجعة النظراء ،يقدم هذا التقرير مشـورة مستهدفة تتعلق بالسياسات وتحدد
الممارسات المستحدثة لتعزيز إدارة المخاطر الحركة في البالد .يمكن اتخاذ هذه
المراجعـة أساسـا لتحليالت مسـتقبلية لسياسـات إدارة المخاطـر في منطقة
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .وتجري منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية
أيضا مناقشات مع دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشأن إمكان عقد
حوارات إقليمية لخفض المخاطر االقتصادية التي تقترن بالتجارة غير المشروعة.

www.oecd.org/governance/risk
www.oecd.org/gov/risk/recommendation-on-governanceof-critical-risks.htm
www.oecd.org/gov/risk/reviews-of-risk-management-policies.htm

Iمراجعة منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية بشأن
سياسات إدارة المخاطر:
المغرب :النتائج الرئيسية
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Iتوصية بشأن إدارة
المخاطر الحرجة
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رفع مستوى حوكمة الشركات فـي
المشاريع الخاصة والمشاريع المملوكة للدولة
يمكـن للسياسـات الفعالـة لحوكمـة الشـركات أن تسـاعد الـدول على جذب
مسـتويات أعلـى مـن االسـتثمار وتدعيـم تنميـة القطـاع الخـاص .وبتهيئـة
بيئـة مـن الثقـة والشـفافية والمسـاءلة فحوكمـة الشـركات الجيـدة ال غنـى
عنها أيضا لتطوير أسـواق رأس مال داخلية سـليمة يمكن أن تسـاعد الدول
علـى تمويـل االسـتثمار فـي االقتصـاد الفعلـي .تتعـاون منظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة بصور وثيقة مع الشـركاء في منطقة الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا في تعزيـز مقاييس ومعاييـر حوكمة الشـركات بما في ذلك
المشـاريع المملوكـة للدولة.
إن مجموعة عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشـأن حوكمة الشركات
فـي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا تسـاند هـذه المنطقـة من خالل
مبادرات يقوم المسـتثمرون والشـركات في إطارها بتحديد طرق تحسين حوكمة
الشـركات .وهـي تتعاون أيضا مع أسـواق األسـهم والمسـتثمرين المؤسسـيين
ومراقبي أسواق رأس المال وآخرين في إعداد خطط إصالحية محددة على مستوى
الدولة ومستوى الشركة ودعم التنفيذ عن طريق متابعة التقدم وتقييم الوضع.
وتسـتوحي أنشـطة مجموعـة العمل مـن مبـادىء مجموعـة الدول العشـرين/
منظمـة التعـاون والتنمية االقتصادييـة الخاصة بحوكمة الشـركات والخطوط
الهادية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحوكمة الشـركات في المشاريع
المملوكـة للدولـة والتـي تعكس لغة مشـتركة لخلـق الثقـة واإلدارة الرشـيدة
للشـركات في عالم عولمة المالية واألعمال .تشـتمل هـذه األدوات على ثروة من
التجـارب العمليـة بما في ذلك من منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .وال
تقضـي المبـادىء واإلرشـادات العامـة بمنهـاج «وحيد يناسـب جميـع األوضاع».
بـل إنها تقـدم أداة يمكـن تكييفها لتتناسـب مـع سـياقات قانونيـة واجتماعية
واقتصادية مختلفة.

Kمبادىء حوكمة الشركات
لمجموعة الدول العشرين/
منظمة التعاون
والتمية االقتصادية

Iالإرشادات العامة لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية
بشأن حوكمة الشركات في
المشاريع المملوكة للدولة،
طبعة 2015

إن أنشـطة مجموعـة العمـل بـأن حوكمة الشـركات تجـري بالتعـاون الوثيق مع
الشركاء اإلقلييميين مثل اتحاد لمصارف العربية واالتحاد العربي للتبادالت واتحاد
سـلطات األوراق الماليـة العربيـة ،وكذلـك المعاهـد الوطنية لمدراء الشـركات
ومراكز حوكمة الشـركات والشـركات الفردية وامسـتثمرين وأصحب المصلحة.
وتسـتفيد مجموعة العمل أيضا من تجارب عمل إقليمي مماثل تدعمه منظمة
التعاون والتنمية االقتصادي في جنوب شرق آسيا وجنوب إفريقيا وأمريكا الالتينية.

www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm
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بناء اقتصاد معرفة
إن االسـتثمار فـي رأس مـال قائم على أسـاس المعرفة (أي قواعـد البيانات
والتصميـم والعالمـات والملكيـة الفكرية) له انعكاسـات علـى االبتكار ونمو
النتاجيـة و ارتفـاع مسـتويات المعيشـة .وتقـف منظمـة التعـاون والتنمية
إ
االقتصاديـة علـى اسـتعداد لدعم العدد المتزايد من دول الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا التـي تصمـم وتنفـذ اسـتراتيجيات التنويـع االقتصـادي
القائمـة على أسـاس اقتصـاد المعرفة.
يمكـن أن يهتـدي دعـم منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة بـأدوات مثـل
اسـتراتيجية االبتـكار لعـام  2015وتقريـر حتمية االبتكار :اإلسـهام في
اإلنتاجية والنمـو والرفاهية ( .)2015هاته األدوات توضح أجنـدة محددة لتعزيز
األداء المبتكـر وتعدهـا لالسـتخدام من أجل نمو قـوي وأخضر وشـامل بقدر أكبر
لصناع
من أجل الدول على جميع مسـتويات التنمية .وهي توضـح خمس أولويات
ّ
السياسات تقدم معا األساس لمنهاج شامل تفعيلي لالبتكار )1( :تعزيز االسثمار
فـي االبتكار وتشـجيع ديناميكيـة األعمال )2( ،االسـتثمار في نظـام فعال لخلق
ونشر المعرفة وتشكيله )3( ،اغتنام مزايا االقتصاد الرقمي )4( ،تشجيع المواهب
والمهارات واالستخدام األمثل لها )5( ،تحسين حوكمة وتنفيذ سياسات االبتكار.
إن رؤية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا
والصناعة تراجع االتجاهات الرئيسية في سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
واألداء في عدد من المجاالت تتعلق بموضوعات محددة في الدول أعضاء منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية والنظم االقتصادية الناشئة الكبرى بما فيها مصر.

Kحتمية االبتكار :الإسهام في الإنتاجية
والنمو والرفاهية

إن محفل سياسـات االبتكار يتيـح الوصول علـى االنترنت إلى هـذه المعلومة
كمـا يتيـح تقييـم األداء بين الـدول .والمؤشـرات اإلحصائيـة األساسـية للعلوم
والتكنولوجيا واالسـتثمار في االبتكار واألداء متاحة لعدد من دول منطقة الشـرق
األوسط وشمال إفريقيا على محفل سياسات االبتكار.
يتخلـل االقتصاد الرقمي حاليا جوانب ال حصر لهـا من االقتصاد العالمي بما يؤثر
علـى قطاعات متنوعة مثل المصـارف وتجارة التجزئة والطاقـة والنقل والتعليم
والنشـر ووسائل اإلعالم والصحة .ومن ثم يجب على الحكومات أن تطور االقتصاد
الرقمي بطريقة اسـتراتيجية وتوسـع من مزاياه وتسـتجيب للتحديات الرئيسـية
مثـل خفـض البطالة وجوانـب عدم المسـاواة وانتـزاع النـاس من الفقـر .وتحلل
الرؤية المسـتقبلية لالقتصاد الرقمي لعام  2015لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية النشـوء الحالـي السـتراتيجيات االقتصاد الرقمي الوطنية .وتشـمل
اسـتراتيجية مصـر للنـوات « ،2020 – 2014تحقيـق االقتصـاد الرقمـي من خالل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفيـر الرفاهية والحرية والعدالة االجتماعية
للنيـع» ،بهـدف تحويـل مصـر إلـى مجتمع رقمـي ومزيـد مـن تطويـر تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتأسيس مصر كمركز رقمي عالمي.

www.oecd.org/innovation
www.oecd.org/sti/ieconomy
www.innovationpolicyplatform.org

Kالرؤية المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا
والصناعة لعام  2014لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية

Kالرؤية المستقبلية لالقتصاد
الرقمي لسنة  2015لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية
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تعتبـر المؤسسـات الصغـرى والمتوسـطةمكونات حيويـة للقطـاع الخاص
وقـوى دافعـة مهمـة للوظائـف والنمـو االقتصـادي .وهـي تشـكل أ
الغلبيـة
السـاحقة مـن الشـركات علـى المسـتوى العالمي،كمـا تشـكل ما يتـراوح بين
نصـف وثلثي التوظيف وتسـاهم في إضافة القيمـة وفي التصدير واالبتكار.
واعترافـا بأهميـة المؤسسـات الصغرى والمتوسـطةورواد أ
العمال ،أرسـت
النظـم االقتصاديـة فـي منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا تدابيـر
وإجـراءات لتحسـين بيئـات أ
العمـال واالرتقـاء بتنسـيق وكفـاءة سياسـات
المؤسسـات الصغـرى والمتوسـطةوتحصين الحصـول علـى التمويـل
وخدمـات دعـم المشـاريع.
إن مجموعة العمل بشـأن سياسـات المؤسسـات الصغرى والمتوسطة
المؤسسات الصغرى والمتوسطة وريادة المشـاريع ببرنامـج التنافسية في
منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
تسـعى إلـى دعـم الحكومات فـي تعزيز نمـو المشـاريع والحصول علـى التمويل
ومتابعة وتقييم تأثير سياسـات المشـاريع الصغيرة والمتوسطة .والمجموعة إذ
تتعاون بصورة وثيقة مع منتدى سـيدات األعمال في الشـرق األوسـط وشـمال
إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية فهي تضطلع أيضا بمهمة خاصة
تتمثل في الدعم والمسـاعدة في تشـجيع ريادة المرأة لألعمال .ويشـارك ممثلون
من قطاع المشاريع الخاصة بنشاط وإيجابية في كلتىى المبادرتين.
قام مؤشـر سياسات المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة للشرق األوسط
وشمال إفريقيا لعام  2014الذي تم إعداده باالشـتراك مع المفوضية األوروبية
ومؤسسـة التدريب األوروبية بتقييم إعداد وتنفيذ سياسـة المؤسسات الصغرى
والمتوسـطة في ثمانية نظم اقتصادية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .كان
التقييم قائما على أسـاس عملية استشـارية على مسـتوى عـال تضم حكومات
والقطـاع الخـاص وخبـراء وجهـات مانحـة .وشـملت مجـاالت رئيسـية لتنميـة
المشاريع تجلت في قانون األعمال الصغيرة ألوروبا.
وبالتعاون مع مركز الشرق األوسط لالقتصاد والمالية بصندوق النقد الدولي ،يشجع
برنامج التنافسية أيضا بناء القدرات من أجل صنع سياسات المؤسسات الصغرى
والمتوسطةمن خالل دورة تدريبية سنوية لتحسين السياسات والحصول على
التمويل من أجل المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة .تهدف الدورة التدريبية
إلى تشـارك ومناقشة األدوات والمنهجيات والممارسـات السليمة من أجل تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة ،بما في ذلك تدابير من أجل تسهيل الحصول
علـى التمويـل للمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة ورواد األعمال .ويسـتفيد من
التدريـب مسـئولون حكوميون مـن الدرجة المتوسـطة وحتـى كبار المسـئولين
المختصون بسياسات المؤسسات الصغرى والمتوسطةوالمشاريع بوجه عام.

الصناعة واالبتكار

دعم تنمية المؤسسات الصغرى
والمتوسطة وريادة المشاريع
ويدعم برنامج التنافسية أيضا تطوير سياسات المؤسسات الصغرى والمتوسطة
في سـياق شـراكة دوفيل .وقد تعاون مع الدول العربية التي تمـر بمراحل انتقالية
فـي إعـداد خطط عمل علـى المدى القريب للغاية للمشـروعات الصغيرة
والمتوسـطة لتحديـد أنشـطة معينـة لتشـجيع ا المؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة وريـادة األعمـال .ويقـود البرنامج أيضـا تنفيذ مشـروعات الصندوق
االنتقالي لسياسات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ليبيا واألردن.
l

l

تسـهم استراتيجية تنمية المؤسسـات الصغرى والمتوسطة من أجل
ليبيـا فـي الجهـود الرامية إلـى التمهيـد لتنميـة القطـاع الخاص مـن أجل
وضع مـا بعد النزاع فـي البالد عن طريق دعم إعداد اسـتراتيجية للمشـروعات
الصغيرة والمتوسطة.
يدعـم مشـروع فعالية سياسات المؤسسـات الصغرى والمتوسطة في
األردن تنفيذ االستراتيجية األردنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لألعوام
 .2020 –2016ويركز على تعزيز التنسـيق المؤسسـي والحـوار بين القطاعين
العـام والخـاص وإحصـاءات المؤسسـات الصغـرى والمتوسـطةومتابعة
وتقييم السياسات.

www.oecd.org/mena/competitiveness/smepolicy entrepreneurship
andhumancapitaldevelopment.htm

سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
Jمؤشر
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وشمال إفريقيا – 2014
الوسط أ المتوسطي
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تشجيع االستثمار في البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة
من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص
يتفـق ص ّنـاع السياسـات فـي أنحـاء العالـم علـى أهميـة الشـراكات بيـن
القطاعيـن العـام والخـاص فـي تحقيـق البنيـة التحتيـة وتلبيـة احتياجـات
الخدمـات العامـة في الـدول .ويتمثل التحدي في العمـل على إمكان تحقق
الشـراكات بيـن القطاعيـن العـام والخـاص وتحقيق هـذه الشـراكات لقيمة
تسـاوي النقـود التي اسـتثمرت وشـفافيتها.
وشـأنها شأن سـائر أنحاء العالم ،فمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تواجه
فجوة في البنية التحتية وكذلك قيودا مالية .ومن ثم يتعين إيجاد سـبيل لتقديم
بنية تحتية تزيد من النمو تكون مناسبة لقدرات الحكومات والمستخدمين على
حد سـواء وتشـمل قيمة مقابـل النقود أكبـر من الطريقـة التقليدية فـي إتاحة
البنيـة التحتية .يمكن للشـراكات بيـن القطاعين العام والخـاص في ظل ظروف
لصناع السياسات لتعزيز
مناسبة تلبية هذه المطالب .فهي أداة مهمة بالنسبة
ّ
التنميـة االقتصاديـة واالجتماعية .يمكـن للحكومات أن تحقق تقدما سـريع في
تحقيق قيمة مقابل النقود عن طريق اإلسـتفادة من خبرة القطاع الخاص وتوزيع
المخاطر على األطراف المناسـبة التي تسـتطيع إدارة هـذه المخاطر بطريقة ال
ترفع من التكلفة.
تم تأسيس شـبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لكبار المسؤولين
عن البنية التحتية والشـراكة بين القطاع العـام والقطاع الخاص للعمل
علـى أن تحقق الشـراكات بيـن القطاعيـن العام والخاص ومشـروعات اسـتثمار
رأس المـال قيم مقابل النقود وعلـى أن تدار المخاطر االحتماليـة بصورة مالئمة.
أعدت الشـبكة مبـادىء منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية للحوكمة
العامة للشـراكات بين القطاعين العـام والخاص التـي تسـاهم في بحث
القدرات المؤسسـية واختيار مشروعات الشـراكات بين القطاعين العام والخاص
على أسـاس القيمة مقابل النقود واسـتخدام إجراءات الميزانيـة العادية لضمان
االستدامة المالية.
وتقـدم منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة أيضا تقديـرات تتعلق بـكل دولة
بعينها وتوصيات تتعلق بالسياسـات إلى الحكومات الراغبة في تعزيز أو بناء إطار
عمـل لحوكمة الشـراكات بين القطاعين العـام والخاص والبنيـة التحتية لديها
مـن خلال أدوات تشـخيصية تسـاهم فـي التعـرف على نقـاط القـوة والضعف.
وبمسـاعدة الصنـدوق االنتقالي لدول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا،
تقـدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية توصيـات تم تكييفها خصيصا وبناء
للقرات بطريقة عملية لتعزيز أطر العمل القاونية والمؤسسـية وتلك التي تتعلق
بالميزانية من أجل تشـغيل وتفعيل الشـراكات بين القطاعين العام والخاص في
تونس .تبنت البالد قانونا جديدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في نوفمبر
 2015بنـاء على تلك التوصيات .إن تشـغيل وتفعيل القانون التونسـي للشـراكة
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بيـن القطاعيـن العـام والخـاص سيشـجع شـفافية وكفايـة وفعاليـة النفقات
العامة وسيساعد الحكومة التونسية على تحقيق أهدافها للتنمية فيما يتعلق
بالسياسات العامة.
وبناء على إطار عمل السياسـات لالسـتثمار ومبـادىء منظمة التعـاون والتنمية
االقتصادية لمشـاركة القطـاع الخاص في البنية التحتية ،قـام برنامج دعم أمن
االسـتثمار في منطقة البحر المتوسـط مشـورات أعدت خصيصا لتناسب
حكومـات مصر واألردن والمغـرب وتونس فيما يتعلق بخفـض مخاطر إطار العمل
بالنسـبة لمشـروعات معينة للبنية التحتيـة و/أو قطاعـات ،و بصياغة توصيات
للسياسـات علـى مسـتوى المنطقـة وتنيظم ورش عمـل لحوار السياسـات بين
القطاعيـن العـام والخـاص بشـأن إزالة الحواجـز أمام اسـتثمارات الشـراكة بين
القطاعيـن العـام والخـاص .وباإلضافـة إلـى ذلك ،سـعت مجموعـة عمل أمن
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االسـتثمار في منطقة البحر المتوسـط ،بوصفها محفال للحواروالتنسـيق،
إلـى تشـجيع مناهـج كاملـة لسياسـة مبتكـرة وأدوات ماليـة من أجل تسـهيل
تطويـر الشـراكات بيـن القطاعين العـام والخاص في منطقة الشـرق األوسـط
وشمال إفريقيا.

www.oecd.org/gov/budgeting/ppp.htm
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ppp.htm
www.oecd.org/mena/competitiveness/ismed.htm

Jالشراكات بين القطاعين
العام والخاص أفي
الوسط
منطقة الشرق
وشمال إفريقيا :دليل من
أجل ص ّناع السياسات
Kتوصية المجلس بشأن
مبادىء الحوكمة العامة
للشراكات بين القطاعين
العام والخاص
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سيصدر قريبا في 2016
www.oecd.org/mena/competitiveness/
public-private-partnerships-tunisia.htm
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حـدت الهواجس المتزائدة بشـأن البيئة و اسـتنزاف الموارد غيـر المتجددة
بالحكومـات فـي النظـم االقتصاديـة آ
الخـذة فـي النمـو والنظـم الناشـئة
أ
إلـى إعـادة تشـكيل سياسـاتها .يتعلـق النمـو الخضـر بتدعيـم النمـو
االقتصـادي والتنميـة مـع ضمـان اسـتمرار أ
الصـول الطبيعيـة فـي تقديـم
المـوارد والخدمـات البيئيـة التـي تعتمـد عليهـا رفاهيتنا في الوقت نفسـه.
تعتـرف منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا بصـورة متزايدة بتشـجيع
النمـو أ
الخضـر ،وهوعنصـر مركـزي فـي دعـم منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة ،بوصفـه جـزءا ال يتجـزأ من اسـتراتيجيات التنمية المسـتدامة.
وعلى أسـاس اسـتراتيجية النمو األخضـر ،تنصح منظمـة التعـاون والتنمية
االقتصادية النظم االقتصادية األعضاء والشـريكة بإدماج سياسة النمو األخضر
فـي في تصميم وتنفيـذ السياسـات االقتصادية والبيئية .وتستكشـف منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية كيفية تطبيق النمو األخضر وتشجيعه في سياقات
الدول اآلخذة في النمو .ويسـتعرض تقرير وضع النمو األخضر في قلب التنمية
أجندة من إجراءين متالزمين للمبادرات التي تتخذ على الصعيدين الوطني والدولي
لتحقيـق النمو األخضر في الـدول اآلخذة في النمو ،ويتضم أمثلة لألنشـطة في
مصر واألردن ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس.
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نشر النمو أ
الخضر
يبدأ النمو األخضر في تعميق وجوده في منطقة الشـرق األوسط وشمال إفريقيا.
انضمت المغرب وتونس إلى إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن
النمو األخضر الذي وقعته  42دولـة والدول األوروبية .وشـجع ذلك منظمات ذات
عالقة في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا على المشـاركة في ملتقى
المعرفة الـذي يتعلق بالنمـو األخضر .وهـذا المحفل شـراكة بيـن المعهد
العالمـي للنمو األخضـر ومنظمة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة وبرنامج األمم
المتحـدة للبيئـة والبنـك الدولي .ومحفـل المعرفة الـذي يتعلق بالنمـو األخضر
شـبكة من الباحثين وخبراء التنمية تحدد وتتناول الفجـوات الكبيرة في المعرفة
فـي النمو األخضر من الناحيتين النظرية والعملية .ومن خالل مشـاورات واسـعة
النطاق وبحوث على أعلى مستوى عالمي ،يزود محفل المعرفة الذي يتغلق بالنمو
وصناعالسياسـات بأوات أفضل لتشـجيع النمـو االقتصادي
األخضر الممارسـين
ّ
وتنفيذ التنمية المستدامة.
وتجمع لجنة المسـاعدات التنموية إحصـاءات وتراقب المسـاعدات التنموية
الرسـمية الموجهة لألهـداف العالمية التفاقيات ريو والقضايـا البيئية المحلية.
هذه البيانات متاحة للجميع على االنترنت علي مسـتوى النشاط ويمكن االنتقاء
منهـا بحسـب الدولـة الشـريكة والمنطقـة – ممـا يكشـف عـن قـدر تدفقات
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نشر النمو أ
الخضر

المسـاعدات إلـى منطقـة الشـرق األوسـط ،إلـى جـاب طافـة مـن المعلومات
الوصفيـة .بلغ مجمـوع تهدات المسـاعدات الثنائية من أعضـاء لجنة الماعدات
التنموية والتي تسـتهدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه في المنطقة
 1.9مليـار دور فـي المتوسطسـنويا فـي  ،2013 – 2010ممـا يشـكل  ٪25مـن
مجمـوع محفظـة المسـاعدات التنمويـة الرسـمية الثنائية للمنطقـة .وتعتبر
دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة هـي الدولة الرئيسـية المـزودة بتمويـل التنمية
الـذي يتعلق بالمنـاخ والذي بلغ  574مليـون دوالر في  ٪8( 2013من مسـاعداتها
التنموية الرسمية).
تهـدف مراجعة سياسـة االسـتثمار في الطاقة النظيفة في األردن (تصدر
صناع السياسات في تعزيز ظروف االستثمار
قريبا ،ديسـمبر  )2016إلى مسـاعدة ّ
فـي توليـد الكهربـاء المتجـددة .وهـي تقيّـم اإلصالحـات الحديثـة للسياسـات
وتحـدد أولويـات السياسـات فـي األردن والـدروس المسـتفادة مـن أجـل منطقـة
الشرق األوسـط وشمال إفريقيا .ويهدف التقرير إلى إنشـاء مشروعات في الخاليا
الشمسـية الكهروبائيـة الضوئية والطاقة التـي تتولد من الريـاح .وهو يركز على

نحو نمو أخضر ،دراسات النمو أ
الخضر
K
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

مجاالت سياسـة االستثمار؛ وتشـجيع وتسهيل االسـتثمار؛ وسياسة المنافسة؛
وسياسـة األسـواق المالية؛ والحوكمة العامـة؛ وقضايا أخرى مرتبطـة .تبرز حالة
األردن أهميـة وضع سياسـات قويـة وخطط حوافز مسـتهدفة يمكـن التنبؤ بها.
وهـذه المراجعة تطبيق في دولة بعينها إلرشـادات سياسات منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية لالسـتثمار في بنية تحتية من الطاقة النظيفة ،وهي
أداة ال تفـرض قواعـد أو آراء معينة وتسـاعد الحكومات على تحديد سـبل حشـد
اسـتثمار القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة النظيفة ،وعلى األخص في
الكهرباء المتجددة .وقد ألحقت إرشـادات السياسـات ببيـن وزارة مالية مجموعة
الدول العشرين ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعهم في أكتوبر .2013

www.oecd.org/greengrowth
www.oecd.org/dac/environment-development/
green-growth-development.htm
www.oecd.org/dac/stats/rioconventions.htm

Kإرشادات السياسات لالستثمار في البنية
التحتية للطاقة النظيفة

وضع النمو أ
الخضر في قلب التنمية
K
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عملـت منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة على جبهات متعـددة لتدعم
جهـود معالجـة تغيـر المنـاخ ،وذلك على الصعيـد الدولي من خلال عملية
االتفاقيـة الطاريـة أ
للمـم المتحدة بشـأن تغيـر المناخ على صعيـد الدولة
إ
على حد سـواء من أجل فهم سياسـاتهما والتقدم نحـو انبعاثات منخفضة
ومسـتقبل من المنـاخ المرن الذي يمكـن تكييفه.
أخذت منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية منذ عـام  ،1993ومع وكالة الطاقة
الدوليـة ،تدعم عملية االتفاقيـة اإلطارية لألمم المتحدة بشـأن تغير المناخ من
خلال مجموعـة خبراء تغيير المناخ التـي تقدم تحليال محايـدا ودقيقا لقضايا
تغير المناخ .وهي تعقد مرتين سنويا منتديات بشأن البيئة تركز على تغير المناخ
– مناسـبات وندوات تعقد في إطار غير رسـمي لعمليـة االتفاقية اإلطارية لألمم
المتحـدة بشـأن تغير المناخ وتشـجع الحوار وتزيـد من التفاهم بين الدول بشـأن
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مكافحة تغير المناخ
القضايـا الفنيـة التي تناقش فـي مفاوضات دوليـة تتعلق بتغير المناخ .ويشـمل
المشـاركون ممثلين لكل دولـة وخبراء من دول متنوعة بما فيها منطقة الشـرق
األوسط وشمال إفريقيا .ويركز عمل مجموعة خبراء تغير المناخ في الوقت الراهن
علـى شـفافية التخفيف والتكيـف والدعم فـي إطـار االتفاقيـة اإلطارية لألمم
المتحدة بشـأن تغير المناخ .وستستمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في
دعـم عملية االتفاقيـة اإلطارية لألمم المتحدة بشـأن تغير المنـاخ ،بما في ذلك
خالل فترة االسـتعداد لعقـد المؤتمر الثاني والعشـرين لألطراف الـذي يعقد في
المغرب في الفترة  18 – 7نوفمبر .2016

www.oecd.org/environment/cc
www.oecd.org/env/cc/ccxg.htm
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تحسين حوكمة المياه
إن إدارة مـوارد الميـاه العذبـة النـادرة وضمـان الوصـول إلـى إمـدادات
الميـاه والمعالجـات الصحية يشـكالن تحديا كبيرا في أنحاء منطقة الشـرق
أ
الوسـط وشـمال إفريقيا.
نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوارات للسياسات في األردن وتونس
لتشـخيص التحديات الرئيسـية للحوكمـة والتمويل لمشـاركة القطاع
الخاص في قطـاع توريد المياه ومياه الصرف الصحي إليجاد سـبل معالجة
هـذه التحديـات .وهنـاك أيضا عـدد من أصحـاب المصلحـة في منطقة الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيا يشـاركون بنشـاط فـي مبادرة حوكمـة المياه داخل
منظمـة التعاون والتنميـة االقتصادية ،وهي شـبكة دولية تضـم أطرافا متعددة
من أصحاب المصلحة يزيد عددهم على مائة مندوب يجتمعون مرتين سـنويا في
منتدى للسياسـات .ويشمل ذلك الشـراكة المتوسـطية العالمية للمياه واتحاد
حوض البحر النتوسط والمعهد المتوسطي للمياه .تهدف مبادرة حوكمة المياه
إلى التشـارك في اإلصالحات الجارية والممارسات السليمة دعما لحوكمة أفضل
للمياه ،بما في ذل في أنحاء دول البحر المتوسط شماال وجنوبا.
ولمسـاعدة دول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا على إرسـاء سياسات
أفضـل للمياه ،أعدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مبادىء حوكمة المياه
التي ترسـي مقاييـس ومعايير من أجل تصميم وتفيذ سياسـات الميـاه بفعالية
وكفاءة وشـمول أكبـر وتشـجيع الحكومات علـى تفعيلها .اعتمـد وزراء منظمة
التعـاون والتنمية االقتصادية المبـادىء في يونيو  2015وهـي متاحة في  15لغة
بما في ذلك الفرنسية والعربية.

www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm
www.oecd.org/gov/water

حوكمة المياه في أ
الردن :التغلب على
K
التحديات لمشاركة القطاع الخاص

Kمبادىء منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية بشأن حوكمة المياه

Kحوكمة المياه في تونس :التغلب على
التحديات لمشاركة القطاع الخاص
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إن تعزيــز تنميــة مصــادر الطاقــة المتجــددة يتســم بأهميــة لخلــق
الوظائــف وتلبيــة الطلــب المتزايد على الطاقــة وتنويــع االقتصاد .يجب
علــى دول منطقة الشــرق أ
الوســط أن تنشــىء إطــارا فعاال للسياســات
لجــذب االســتثمار الخاص فــي القطــاع وجني فوائــد الهبــات الطبيعة
اتــي تملكها مــن المــوارد المواتيــة ،وعلــى أ
الخــص الطاقة الشمســية
وطاقة الرياح.
وتعمل مجموعة العمل الخاصة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في
دول الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا بشـأن الطاقة والبنية التحتية منذ
عـام  2010علـى صياغة توصيات للسياسـات لتسـاعد على حث االسـتثمار في
مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشـرق األوسط وشمال إفريقيا ،بحيث تدع
صناع السياسـات يسـتفيدون من آراء وتجـارب القطاع الخـاص .تعمل مجموعة
ّ
العمل الخاصة على دعم النمو األخضر وتساهم في استراتيجية النمو األخضر
لمنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية بحيث تقـدم توصيات تناسـب منطقة
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .ويوضح إصـدار مصادر الطاقة المتجددة في

البيئة والطاقة

ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة ونظيفة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا :سياسـات لدعم االستثمار الخاص دواعي
نشـر مصـادر أقـوى للطاقـة المتجددة فـي المنطقـة ويحـدد سياسـات الدعم
المالئمـة لحـث االسـتثمار الخـاص وتحقيـق األهـداف والمقاصد التـي حددتها
حكومات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
يشتمل تقرير سـوق مصادر الطاقة المتجددة لوكالة الطاقة الدولية في عام
 2015تقييما إلمكانيات الطاقة المتجددة في المنطقة .وللمسـاعدة على دعم
كفـاءة الطاقة ،تعاونت وكالة الطاقة الدولية مـع منظمات دولية وجامعة الدول
العربيـة والمركـز اإلقليمي للطاقـة المتجددة وكفـاءة الطاقة فـي القاهرة على
صياغة سلسـلة من توصيات السياسات بشـأن كفاءة الطاقة يمكن نشرها في
أنحاء المنطقة .وباإلضافة إلى ذلك ،بحثت الوكالة ونشـرت ورقة متعمقة تبحث
سـبل دعم والتعجيل بنشـر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عدد من الدول
بما فيها المغرب وتونس ومصر واألردن .يشـكل ذلك جزءا من مشـروع أكبر يموله
للتنميـة والتعمير ويعتمد على منهجية وكالة الطاقـة الدولية لتقييم ومتابعة
تغلغل الطاقة المتجددة وتقنيات الكفاءة.
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ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة ونظيفة

وفي  2013و  ،2014أجرت وكالة الطاقة الدولية مراجعة متعمقة للمغرب .رحبت
المراجعة بجهود المغرب لخفض فاتورة اسـتيراد الطاقة وانبعاثات الغازات بفعل
االحتبـاس الحراري عن طريق التنويع باسـتخدام مصادر الطاقـة المتجددة (الرياح
والطاقة الشمسـية وكذلك توليـد الكهرباء من المياه) ورفع كفـاءة الطاقة إلى
مسـتوى األولويـة الوطنيـة .اتخـذت أيضا خطـوات مهمة لخفـض – وفي بعض
األحيـان اإلزالة الكلية – دعم الوقود الحفري .هـذه التحديات التي تتعلق بالطاقة
تشـرك جميع الدول في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا .وتبقى وكالة
الطاقـة الدوليـة أيضـا ملتزمـة التزاما كاملا بالحوار بيـن المنتج والمسـتهلك
وعمـل منتدى الطاقة الدولي على زيادة شـفافية أسـواق الطاقـة .وللمعاونة من
خلال تقديم مشـورات بشـأن طائفة من القضايـا مثل اتجاهات السـوق وإصالح
السياسـات ،تنشـر وكالة الطاقة الدولية حاليا تقارير السـوق المتوسـطة بشأن
أسـواق النفط والغاز على السـواء ومجموعات شـاملة من بيانات الطاقة بما في
ذلك من أجل مطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

Jالتمكين من الطاقة المتجددة
وفرص تقنيات كفاءة الطاقة
في شرق أوروبا والقوقاز
وآسيا الوسطى وجنوب وشرق
حوض البحر المتوسط
Kسياسات الطاقة خارج
دول وكالة الطاقة الدولية:
المغرب 2014

روني
َم ْسح إ ِلكْ ْت ّ
للقراءة

www.oecd.org/mena/investment/mena-oecdtaskforceonenergy
andinfrastructure.htm
www.oecd.org/mena/investment/renewable-energies-mena-2013.htm

Jالتنافسية وتنمية القطاع
الخاص :مصادر
الطاقة أ
الوسط
المتجددة في الشرق
وشمل إفريقيا :سياسات دعم
االستثمار الخاص
Kتقرير سوق الطاقة المتجددة
على المدى المتوسط 2015
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المالحق

المالحق
المشاركة في كيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أ
والنشطة
على مستوى الحكومات

المنتدى العالمي بشأن الشفافية وتبادل المعلومات ألغراض ضريبية –
المارات (منتسبة)
دولة إ

إن تعـاون منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة مـع دول منطقة الشـرق أ
الوسـط
وشـمال إفريقيـا يسـهل مشـاركة أكبـر للـدول العربيـة فـي كيانـات منظمـة التعاون
والتنميـة االقتصاديـة .ويشـارك شـركاء فـي كيانـات منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة بمـا في ذلك المشـاريع أو إعداد أو مراجعـة أ
الدوات القانونية لمنظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة لفتـرة مفتوحـة بنفـس حقوقالتزامات الـدول أعضاء
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .ويشـارك المشـاركون فـي كيانـات منظمـة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة لفتـرة مفتوحـة ،باسـتثناء المناقشـات التـي يعلـن
أنها سـرية.

خطة العشب وبذور الخضراوات – مصر (منتسبة) ،المغرب (منتسبة)،
تونس (منتسبة)
أ
المارات (شكل آخر من المشاركة)
منتدى النمو الخضر والتنمية المستدامة – دولة إ
حرية مناقشات االستثمار في لجنة االستثمار – مصر (منتسبة) ،المغرب (منتسبة)،
تونس (منتسبة)
لجنة االستثمار في جلسة موسعة للعمل المتعلق بإعالن االستثمار الدولي
الطراف – مصر (منتسبة) ،أ
والمشاريع المتعددة أ
الردن (منتسبة) ،المغرب
(منتسبة) ،تونس (منتسبة)

خطة الحبوب – مصر (منتسبة) ،المغرب (منتسبة) ،تونس (منتسبة)

لجنة البحوث المشتركة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنتدى النقل
الدولي – المغرب (منتسبة)

لجنة سياسة المستهلك – مصر (مشاركة)

لجنة الحوكمة العامة – مصر (مشاركة) ،المغرب (مشاركة)

لجنة المنافسة وجميع الكيانات الفرعية – مصر (مشاركة)
مجموعة العمل بشأن سالمة المنتج لالستهالك – مصر (مشاركة)
المجموعة االستشارية للتعاون مع النظم االقتصادية الشريكة –
المارات (منتسبة)
دولة إ
لجنة حوكمة الشركات (اللجنة الرئيسية فقط) –
المملكة العربية السعودية (منتسبة)

خطة البذور الصليبية وأنواع أخرى زيتية أو ليفية – مصر (منتسبة)،
المغرب (منتسبة) ،تونس (منتسبة)
لجنة المساعدات التنموية – قطر (مشاركة) ،المملكة العربية السعودية (مشاركة)،
المارات (مشاركة)
دولة إ
المجلس الحاكم لمركز التنمية – مصر (منتسبة) ،المغرب (منتسبة)،
تونس (منتسبة)
لجنة سياسة االقتصاد الرقمي – مصر (مشاركة)
لجنة الشئون المالية – المملكة العربية السعودية (منتسبة)

مجموعة العمل بشأن المراكز الحكومية – مصر (مشاركة) ،المغرب (مشاركة)
اللكترونيون) –
مجموعة العمل لكبار مسئولي الحكومة الرقمية (القادة إ
مصر (مشاركة) ،المغرب (مشاركة)

مجموعة العمل لكبار المسئولين عن النزاهة العامة – مصر (مشاركة)،
المغرب (مشاركة)
مجموعة العمل للممارسين الرواد بشأن المشتريات العامة – مصر (مشاركة)،
المغرب (مشاركة)
القليمية – المغرب (مشاركة)
لجنة سياسات التنمية إ
مجموعة العمل بشأن السياسة الريفية – المغرب (مشاركة)
القليمية – المغرب (مشاركة)
مجموعة العمل بشأن المؤشرات إ
مجموعة العمل بشأن سياسات المدن – المغرب (مشاركة)
مجلس الدول المشاركة في الدراسة الدولية للتدريس والتعلم – المملكة العربية
المارات (مشاركة)
السعودية (منتسبة) ،دولة إ

المارات (شكل آخر من المشاركة)
المنتدى العالمي بشأن البيئة – دولة إ

لجنة السياحة – مصر (مشاركة) ،المغرب (مشاركة)

المنتدى العالمي بشأن المعاهدة الضريبية – دولة إالمارات (شكل آخر من المشاركة)

لجنة الصلب – مصر (مشاركة)
المالحق 61 .

المالحق
االنضمام إلى أ
الدوات القانونية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
مؤتمر المعاونة الدارية المتبادلة في أ
المور الضريبية المعدل بالبروتوكول الذي
إ
أ
1
الدارية المتبادلة في المور الضريبية – المغرب  ،تونس،
عدل اتفاقية المعاونة إ
المملكة العربية السعودية
قرار المجلس بشأن المتطلبات المتضاربة التي فرضت على المشاريع المتعددة
الجنسية – مصر ،أ
الردن ،المغرب ،تونس
قرار المجلس بشأن حوافز االستثمار الدولي وسلبياته – مصر ،أ
الردن ،المغرب،

تونس

الرشادات العامة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
قرار المجلس بشأن إ
للمشروعات المتعددة الجنسية – مصر ،أ
الردن ،المغرب ،تونس
المعدل لخطة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من أجل تطبيق
قرار المجلس
ّ
المعايير الدولية للخضراوات والفاكهة – المغرب
المعدل لخطط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من أجل شهادة
قرار المجلس
ّ
التنوع أو الرقابة على حركة البذور في التجارة الدولية – مصر ،المغرب ،تونس

توصية المجلس بشأن استثناءات الدول أ
العضاء من المعاملة الوطنية والتدابير
التي ترتبط بالمعاملة الوطنية فيما يتعلق باالستثمار من قبل المشاريع التي
أسست ويديرها أجانب – مصر ،أ
الردن ،المغرب ،تونس

توصية المجلس بشأن استراتيجيات الحكومة الرقمية – مصر ،المغرب
توصية المجلس بشأن إرشادات العناية الواجبة من أجل سالسل إمداد مسئولة
للمعادن من مناطق متأثرة بالنزاعات ومحفوفة بالخطر – المغرب
توصية المجلس بشأن استثناءات الدول أ
العضاء من المعاملة الوطنية والتدابير

التي ترتبط بها فيما يتعلق بالوصول إلى ائتمان الصارف المحلية وسوق رأس المال
– مصر ،أ
الردن ،المغرب ،تونس
توصية المجلس بشأن استثناءات الدول أ
العضاء من المعاملة الوطنية والتدابير
أ
التي ترتبط بها في فئة المساعدات الرسمية والدعم الرسمي – مصر ،الردن،

المغرب ،تونس
أ
توصية المجلس بشأن استثناءات الدول العضاء من المعاملة الوطنية والتدابير
التي ترتبط بها فيما يتعلق بقطاع الخدمات – مصر ،أ
الردن ،المغرب
توية المجلس بشأن تدابير الدول أ
العضاء فيما يتعلق بالمشاريع التي يديرها

العالن من أجل مستقبل اقتصاد االنترنت (إعالن سيول) – مصر
إ
أ
إعالن التبادل التلقائي للمعلومات في المور الضريبية – المملكة

أجانب في الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والقائمة على أساس
الساسية – مصر ،أ
المنية أ
النظام العام والمصلحة أ
الردن ،المغرب ،تونس
توصية المجلس بشأن حوكمة أ
الخطار الحرجة – المغرب ،تونس

إعالن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الربح – تونس
إعالن النمو أ
الخضر – المغرب ،تونس

ميثاق بولونيا بشأن سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة – الجزائر ،مصر،
المغرب ،تونس
أ
المعدل الثالث بشأن المعاملة الوطنية – مصر ،الردن ،المغرب ،تونس
القرار
ّ

العربية السعودية

إعالن االستثمار الدولي في المشاريع المتعددة الجنسية – مصر ،أ
الردن،
المغرب ،تونس
أ
العالن بشأن اللياقة والنزاهة والشفافية في إدارة العمال والمالية الدولية –
إ
المغرب ،تونس
إعالن استانبول الوزاري بشأن تشجيع نمو مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة
وتنافسية عالميا – الجزائر ،مصر ،أ
الردن ،المغرب ،تونس
إعالن باريس بشأن فعالية المساعدات – جيبوتي ،مصر ،العراق ،أ
الردن،

الكويت ،موريتانيا ،المغرب ،السلطة الفلسطينية ،المملكة العربية السعودية،
الجمهورية العربية السورية،تونس ،اليمن
 .1لم يتم التصديق بعد

أ
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المشاركة في مبادرات وشبكات
حوار السياسات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن التنمية القائمة على
أساس الموارد الطبيعية – المغرب
حوار السياسات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن سالسل القيمة
النتاج والتنمية – المغرب
العالمية ،وتحويل إ
مشروع “العالقات المتبادلة بين السياسة العامة ،والهجرة والتنمية” (مركز منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ،االتحاد أ
الوروبي) – المغرب
مشروع “إحصاءات الموارد في إفريقيا” (مركز منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،مركز السياسة الضريبية وتطبيق الضرائب) – المغرب وتونس
مشروع “شمول الشباب” (مركز منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،االتحاد
الوروبي) – أ
أ
الردن
الحوار والبيانات
إن اللجنـة االستشـارية التحـادات العمـال لـدى منظمـة التعـاون والتنميـة
االقتصاديـة منظمـة دوليـة التحادات العمـال تتمتع بوضع استشـاري لدى منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديةوتعتبـر الصـوت الرسـميللحركة العماليـة فـي منظمة
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة .وتتعـاون اللجنة االستشـارية التحـادات العمال مع
منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيا مـن خالل إدمـاج االتحاد العربـي للنقابات
فـي االتحـاد الدولـي للنقابات.
تعتبـر اللجنـة االستشـارية أ
للعمـال والنزاهـة لـدى منظمـة التعـاون والتنميـة
أ
االقتصاديـة اتحـادا مسـتقال للعمـال مخصصـا لتقديـم المشـروة إلـى ص ّنـاع
السياسـات فـي منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية،ومعتـرف بـه رسـميا من قبل
العمال بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .وفي منطقة الشـرق أ
أوسـاط أ
الوسـط
أ
وشـمال إفريقيا ،تتعاون اللجنة االستشـارية للعمال والنزاهـة لدى منظمة التعاون
والتنميـة االقتصاديـة مـع المملكـة المغربيـة التي تملك منظمة مشـاركة فـي اللجنة
– االتحـاد العـام لمقـاوالت المغرب.
وضلـوع دول منطقـة الشـرق أ
الوسـط وشـمال إفريقيـا فـي الشـبكة البرلمانيـة
أ
العالميـة لمنظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة حديث جدا مغ مشـاركة الردن
والمغـرب اجتماعـات الشـبكة عـام  .2016تهـدف هذه الشـبكة إلى تسـهيل الحوار
الصالحـات وتنفيذها.
بيـن البرلمانيـي بشـأن إصـدار قوانيـن إ

وشـبكة أ
السـواق الناشـئة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملتقى ذو توجه
يتعلـق أ
بالعمـال من أجـل التحاور وتحليـل لالتجاهات االقتصادية ،واسـتراتيجيات
أ
العمـال ،وتحديـات السياسـات .ومـع مشـاركة خبراء من منظمـة التعـاون والتنمية
االقتصاديـة ،وتنفيذييـن مـن القطاع الخاص وص ّناع للسياسـات من الدول الناشـئة
تقدم شـبكة أ
السـواق الناشـئة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية فرص التواصل
أ
وتبـادل المعلومـات والتعـاون فيمـا يتعلق بهذه القطاعات .وتعقد شـبكة السـواق
الناشـئة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية سـنويا اجتماعا بشـأن إفريقيا تشـارك
فيـه دول مـن شـمال إفريقيـا .وتقـوم شـبكة أ
السـواق الناشـئة بمنظمـة التعـاون
والتنميـة االقتصاديـة أيضـا بتطويـر شـبكة المبـادرات العالميـة للمؤسسـات التـي
تعمـل مـن أجـل التنميـة والتـي تضـم فـي عضويتهـا منظمـات خيريـة مـن دولـة
المـارات العربيـة المتحـدة ومصر.
إ
www.tuac.org
www.biac.org
www.oecd.org/parliamentarians
www.oecd.org/dev/oecdemnet.htm
www.oecd.org/site/netfwd

أ
الخبار والمعلومات حول عمل
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
أ
والحداث التي تنطوي على الشرق
أ
الوسط وشمال أفريقيا متوفرة في
www.oecd.org/mena

اكتشف تقارير وبيانات وتحليالت حول الشرق أ
الوسط وشمال أفريقيا إلى
الليكترونية لمنظمة التعاون
جانب االقتصادات الرائدة في العالم في المكتبة إ
والتنمية االقتصادية ،قاعدة المعرفة العالمية – www.oecd-ilibrary.org
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منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصادية هــي منظمة دوليــة تســاعد الحكومات على
معالجــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وإدارة االقتصاد المعولــم .وتوفر بيئة
حيــث يمكــن للحكومــات مقارنة تجــارب السياســات والبحث عــن إجابات للمشــاكل
المشــتركة وتحديــد الممارســات الجيــدة والعمــل علــى تنســيق السياســات المحلية
والدولية.

الـدول أ
العضـاء فـي هـذه المنظمـة هـي :اسـتراليا ،النمسـا ،بلجيـكا ،كنـدا ،تشـيلي،
جمهوريـة التشـيك ،الدنمـارك ،اسـتونيا ،فنلنـدا ،فرنسـا ،ألمانيـا ،اليونـان ،هنغاريـا،
أيسـلندا ،أيرلنـدا ،إسـرائيل ،إيطاليـا ،اليابـان ،كوريـا ،التفيـا ،لوكسـمبورغ ،المكسـيك،
هولنـدا ،نيوزيلنـدا ،النرويج ،بولندا ،البرتغال ،سـلوفاكيا ،سـلوفينيا ،اسـبانيا ،السـويد،
سويسـرا ،تركيـا ،المملكـة المتحـدة والواليـات المتحـدة أ
المريكيـة.
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