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 أهداف االجتماع

سيجمع اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال 

افريقيا حول الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية 

الرؤساء المشاركين للمبادرة وكذلك أصحاب المصلحة 

 .السنوي حول المبادرة االستراتيجي لتفكيرلالرئيسيين 

اع فرصة للمشاركين لتبادل وجهات سيكون االجتم

نظرهم حول األولويات اإلستراتيجية لمبادرة منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال 

وتمهيد الطريق لتجديد واليتها  ٢٠٢٠افريقيا لعام 

. سيكون االجتماع أيضاً ٢٠٢٥-٢٠٢١الخامسة للفترة 

-٢٠١٦ تدابانفرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ 

 .، مع التركيز بشكل خاص على التأثير والنتائج٢٠٢٠

في هذه المناسبة، يتم تنظيم اجتماع المجموعة التوجيهية 

في سياق أيام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق 

األوسط وشمال افريقيا، والتي ستشمل عدداً من المناقشات 

رة الفنية لعدة رفيعة المستوى واجتماعات المائدة المستدي

مجموعات عمل وشبكات. تفتتح تونس واالتحاد األوروبي 

وتركيا االجتماع كرؤساء مشاركين للمبادرة وبإضافة إلى 

ممثلين رفيعي المستوى من منظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية.

 المشاركين

والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا يشمل المدعوين إلى اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون 

ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من كال اقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

كات ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يتم توجيه دعوة خاصة إلى الرؤساء المشاركين لمختلف مجموعات العمل والشب

 من أجل توفير اإلرشاد االستراتيجي لبرنامج العمل القادم والتوجه العام لألنشطة.

 معلومات عملية

 . خالل االجتماعات العربية واإلنجليزية والفرنسيةسيتم توفير الترجمة الفورية باللغات 

 

 

  

مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 

 وشمال افريقيا حول الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية

تم إنشاء المبادرة بناًء على طلب بلدان الشرق األوسط وشمال 

منظمة التعاون ، وهي تسهل التعاون بين ٢٠٠٥إفريقيا في عام 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتعزيز  والتنمية االقتصادية

 سياسات النمو المستدام والشامل.

فريقيا تجمع المبادرة بين حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إ

والمجتمع الدولي والمجتمع  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و

المدني والقطاع الخاص لتلبية االحتياجات اإلقليمية وأولويات 

التنمية، بما في ذلك إدماج النساء والشباب من خالل الوظائف 

كما يأخذ في االعتبار تنوع وزيادة مشاركتهم في صنع السياسات. 

 .ل توفير الدعم الموجه للبلدان على أساس فرديالمنطقة من خال

في إطار البرنامج، يدعم برنامج التنافسية الحكومات التي تقوم 

بإصالحات لتحفيز تنمية القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو وخلق 

الوظائف. إن األدوات الرئيسية المطبقة هي الحوار حول 

 .السياسات والتعلم من األقران وبناء القدرات

تمد المبادرة على أساليب عمل منظمة التعاون والتنمية تع

االقتصادية للحوار بشأن السياسات وتبادل الممارسات الجيدة 

 وبناء القدرات من أجل تنفيذ اإلصالحات.

http://www.oecd.org/mena 

http://www.oecd.org/mena


 

 

 

 

  



 
 

 جدول أعمال اجتماع المجموعة التوجيهية

 ٢٠١٩يونيو  ١٨

 ٩:٣٠-٩:٠٠ الجلسة االفتتاحية

 

 األمين العام للحكومة، رئاسة الحكومة التونسية والرئيس المشارك لبرنامج منظمة السيد رياض المؤخر ،

 التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للحوكمة

 منظمة برنامج  ورئيس، وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي التونسي سعادة السيد زياد العذاري

 التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

 منظمة التعاون والتنمية  الممثل الدائم لالتحاد األوروبي لدى، سعادة السيد روبرت شليغيلميلتش

االقتصادية والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا 

 للحوكمة

 سفير تركيا لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والرئيس المشارك لبرنامج سعادة السيد أردم باشجي ،

 ية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسيةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاد

 

 

 ١٠:٠٠-٩:٣٠ استراحة وصورة جماعية

 ١١:١٥-١٠:٠٠ الجلسة العامة األولى: األولويات اإلقليمية نحو الرخاء المشترك

، األمين العام للحكومة ، رئاسة الحكومة التونسية والرئيس المشارك لبرنامج منظمة السيد رياض المؤخر

 التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للحوكمة

  ، مصروزيرة االستثمار والتعاون الدولي، سعادة السيدة سحر نصر

 

 مدير عام معهد التنافسية والدراسات النوعية ، تونس القاضي،السيد زهير 

بالشؤون العامة والحكامة،  ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفسعادة السيد لحسن الداودي

 المغرب

 مصر المؤسسي، والتطوير المالية للسياسات المالية وزير نائب ،كجوك أحمد السيد سعادة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، األردن العامة،األمينة  ،توكانالسيدة زينة 

 

سوف تناقش هذه الجلسة األولويات اإلستراتيجية لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلقامة شراكة من أجل 

وجداول أعمال اإلصالح الوطنية ، تعهدت  ٢٠٣٠الرخاء المشترك في سياق عالمي. في إطار جدول أعمال 

اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتزامات قوية لمعالجة الفجوات المستمرة في الوصول إلى 

الفرص االجتماعية واالقتصادية وفرص المشاركة. غالباً ما ترتبط عوائق تقليص فجوات النمو الشاملة بالجنس 

دية، من بين أمور أخرى. سوف تستكشف الجلسة كيف يمكن لإلصالحات السياسية والعمر والموارد االقتصا

المستهدفة في مجال اإلدارة العامة والقدرة التنافسية أن تساعد في مواجهة التحديات لتحقيق تنمية اجتماعية 

 واقتصادية أكثر شموالً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

 مناقشة مفتوحة

 رئيس الجلسة

 

 خاص خطاب

 

 المتحدث الرئيسي 
  

 المستجيبون

 ١٢:٣٠-١١:١٥ الجلسة العامة الثانية: سد الفجوة الرقمية

 

 (الحقًا التأكيد سيتم) تونس ، الرقمي واالقتصاد االتصال ةتكنولوجي وزير ، معروف أنور محمد السيد

  لبنان غربال،مبادرة  ،ذبيانأسعد 

، كبيرة محللي السياسات، قسم سياسة االقتصاد السيدة مولي ليشر :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

إصالح القطاع  شعبة ، رئيسة بالنيابة ،السيدة باربرا أوباليالرقمي، مديرية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ و

 العام، مديرية الحكم العام

 طينية، رئيس ديوان الموظفين العام، السلطة الفلسسعادة السيد موسى أبو زيد

 

 رئيس الجلسة
  

 المتحدث الرئيسي
  

 المستجيبون



 

 

 

 

في سياق وقائع سريعة التغير التي تحركها بشكل متزايد التكنولوجيا والبيانات، تحتاج الحكومات والمجتمعات 

إلى تكييف طرق عملها. تحمل عملية الرقمنة العديد من الوعود لتحفيز االبتكار وتوليد الكفاءات وتحسين 

الرفاهية. ومع ذلك، فإن االضطرابات في التفاعالت الخدمات مع تعزيز نمو أكثر شمولية واستدامة وتعزيز 

مع المجتمع وفي هيكل المنظمات )الحكومية( واألسواق تثير قضايا مهمة حول الوظائف والمهارات 

والخصوصية واألمن والتحيزات المحتملة وفرص شاملة. من خالل تقديم مشروع الرقمنة لمنظمة التعاون 

الجلسة فرص ومخاطر التحول الرقمي كشريك لتحقيق الرخاء المشترك في  والتنمية االقتصادية، ستناقش هذه

  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 

 مناقشة مفتوحة
 

 ١٤:٠٠-١٢:٣٠ استراحة الغداء

 

 ١٥:٤٥-١٤:٠٠ جلسات جانبية

االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية ستنظم برامج منظمة التعاون والتنمية 
جلسات متوازية لمناقشة القضايا ذات األولوية وكذلك لتبادل وجهات النظر حول العام المقبل ومستقبل 

 المبادرة.

 

  ركيزة القدرة التنافسية ركيزة الحوكمة
، سعادة السيد روبرت شليغيلميلتش: رئيس الجلسة

منظمة التعاون  الممثل الدائم لالتحاد األوروبي لدى

 والتنمية االقتصادية

 

المدير العام لخدمات الحوكمة،  ،السيد سليم بن جراد
 مكتب رئيس وزراء تونس، ورئيس برنامج الحوكمة

 

سفيرة المملكة المتحدة  سوزا،لويز دي السيدة  سعادة

 في تونس

 

تأثير برنامج القسم األول: التركيز على النتائج: 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 

 وشمال افريقيا للحوكمة

القسم الثاني: صياغة رؤية جديدة للقطاع العام: 

األولويات اإلستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا 

 للحوكمة

 

 المائدة المستديرة

 مختلف(  أعمالجدول )

، سفير سعادة السيد أردم باشجي: رئيس الجلسة

تركيا لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

منظمة التعاون والتنمية والرئيس المشارك لبرنامج 

االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة 

 ةالعام ةالمدير، السيدة كلثوم حمزاويو التنافسية
، وزارة التنمية واالستثمار للتعاون متعدد األطراف

 ةالمشارك ةوالرئيس، والتعاون الدولي، تونس

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق لبرنامج 

 األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

القسم األول: إنجازات وأثر برنامج منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 

 وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

قسم الثاني: تحديد األولويات الناشئة 

واالستراتيجية وتعميم القضايا الرئيسية )الرقمنة 

والحوار بين القطاعين العام والخاص والتمكين 

 االقتصادي للمرأة(

 مقدمة عن المواضيع 

 

 المائدة المستديرة

 (مختلف  جدول أعمال)

 

 ١٦:٠٠-١٥:٤٥ استراحة

 ١٦:٣٠-١٦:٠٠ المالحظات الختامية والمضي قدما

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون للتعاون متعدد األطراف ةالعام ةالمدير، السيدة كلثوم حمزاوي ،

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال والرئيسة المشاركة لبرنامج ، الدولي، تونس

 افريقيا للقدرة التنافسية

 الحوكمة برنامج رئيس ، تونس وزراء رئيس مكتب ، الحوكمة لخدمات العام المدير ،جراد بن سليم السيد 

  االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة لدى لالتفيا الدائمة والممثلة السفيرة ،بورميستر إيفيتا السيدة 

  الخارجية العالقات لجنة رئيس ،

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، مديرية الحكم العام ،المدير، نائبة السيدة إيرين هورس 

 أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،كبير مستشاري المدير ،داهو كريم السيد 

 



 
 

 
  



 

 

 

 :االتصاالت إلجراء

 السيدة صوفي إليوت
 وشمال افريقيا للقدرة التنافسيةبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 

   Sophie.ELLIOTT@oecd.orgالبريد اإللكتروني: 
 +٣٣١٨٥٥٥٦٠٣٧ :الهاتف

 

 ليال-السيدة إلودي براتا

 برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للحوكمة

 LEAL@oecd.org-Elodie.PRATAالبريد اإللكتروني: 

 +٣٣١٨٥٥٥٤٩٦٣ :الهاتف

mailto:Sophie.ELLIOTT@oecd.org
mailto:Elodie.PRATA-LEAL@oecd.org


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االقليمي البرنامج  المشروعات القطرية                           
                                                   

                                   
 

                    
 

                    
 
 

                
                                     

 
                                                                               
 

                             
 
                         
 

                         
  

 

 

مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا حول يتم تمويل 

 :بالتعاون مع والقدرة التنافسية من أجل التنميةالحوكمة 

تم تمويل مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا حول  

 الحوكمة في الفترة 2016-2019 من خالل


