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 التنافسية ساتاسيوضع قطاع الخاص لللبناء تحالفات 

منظمة التعاون لوبرنامج العمل الخاص بالمجلس االستشاري لألعمال  االستراتيجيةالرؤية 

 (BAB)   والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  االستشاري لألعمالتقدم هذه الوثيقة وصفاً موجزاً للمجلس 

مجاالت ال(، بما في ذلك مهمته وأنشطته وBAB) امنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيو

تي أن ترشد المواضيع التي تم تحديدها األنشطة واإلجراءات ال والمواضيع التي يهتم بها، على

يعتمد محتوى الوثيقة على سلسلة من المشاورات و، في السنوات القادمة المجلس ةلتحت مظتتخذ 

بما في ذلك جمعيات القطاع الخاص  المعنيينمع مختلف  2018و 2017التي تمت خالل عامي 

، وكذلك ةاالقتصادي منظمة التعاون والتنمية بلدانمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن 

 (.BIAC) للتجارة والصناعة ةاالستشاري لجنةالمع 

 :لالتصال

Pilar SANCHEZ-BELLA 
 BELLA@oecd.org-Pilar.SANCHEZ 
 

 
 رسيمبت وأهذه الوثيقة، بوضع أو سيادة أي إقليم،  تتضمنهاخريطة  وأال تخل هذه الوثيقة، وكذلك أي بيان 

 أو مدينة أو منطقة. أراضيباسم أي  وأدولية الحدود ال
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 السياسات العامة؟ وضعالقطاع الخاص مهماً في  تبرلماذا يع

 في( وMENAمبادرات اإلصالح، في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) خفقما ت كثيرا

بين ما بما في ذلك التنسيق المؤسسي  شأنألصحاب ال الكافيحشد ال، بسبب االفتقار إلى غيرها

التنفيذ"،  في الصعوبة" لهذهوللتصدي  ،المجتمع المدني والقطاع الخاصاك الوزارات وإشر

يُستخدم الحوار بين القطاعين العام والخاص بشكل متزايد كوسيلة إلعادة بناء الثقة بين األطراف 

 إلجراء إصالحات اقتصادية ناجحة. أسلوب فعالالفاعلة في المجال االقتصادي، و

التقلبات  تبعات تألوسط وشمال أفريقيا، حيث هددالشرق اوهذا صحيح بشكل خاص في منطقة 

اتحادات في التنظيم يختلف مستوى الواحد، و داخل المجتمعالسياسية واالقتصادية أسس اإلجماع 

 يختلفكما  -بشكل كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  يةنقابات العمالالاألعمال و

 بمنابروبينما تتمتع بعض البلدان  ،جودتهمدى و الخاصمستوى الحوار بين القطاعين العام و

آليات في صنع السياسات، فإن مثل  تهشاركمو قوية ومصممة بشكل جيد لتمثيل القطاع الخاص

ال يزال القطاع و. في بلدان أخرىال توجد أو تكون ضعيفة أو سيئة التنظيم  قدهذه شاركة مال

وجود مع  -مجزأ ومشتتاً إلى حد كبير  وشمال أفريقياالخاص في العديد من بلدان الشرق األوسط 

 تمثيله دون المستوى.  قطاع غير رسمي كبير

أمر ضروري لدعم  يةشفافالو االستمرارويتسم بالنظام شكل إن التعاون مع القطاع الخاص ب

تنمية فرص العمل من خالل نمو و توفير دعملرامية إلى تحسين بيئة األعمال وجهود اإلصالح ا

فعالة يتطلب بناء أطر الصالح" اإلومع ذلك، فإن إنشاء "تحالفات ، القطاع الخاص ودهايق

مؤسسية سليمة يكون للقطاع الخاص والمجتمع المدني فيها صوتًا فعاالً في صنع السياسات، 

 .الواقععلى مستوى سياسات أفضل لل ونتائجؤدي إلى التفاهم المتبادل ورؤى ت

ة ومنتظمة طينش( بأهمية بناء شراكات SDGsللتنمية المستدامة )أهداف األمم المتحدة  قروت

مشتركة، من أجل حشد  مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أساس مبادئ وقيم وأهداف

التنمية المستدامة وضمان التنفيذ الناجح لخطة التنمية لما بعد عام ية لتحقيق أهداف حيوالموارد ال

2015. 

 

 

 



ة التعاون والتنمية منظمبرنامج المجلس االستشاري لألعمال ضمن إنشاء دعوة للعمل: 

 أفريقيا وشمال منطقة الشرق األوسط في االقتصادية 

                                  التشاور وتحديد المهامعملية 
من أجل تحقيق توافق واسع في اآلراء حول  

كان  ستراتيجيات الوطنية التنمية االقتصادية،اال
على برنامج التنافسية لمنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

الحوار بين القطاعين العام  عأفريقيا أن يض
المؤتمر  وأثناء ه،لاعمأ لبوالخاص في ص

، اقترحت الحكومات  2016الوزاري في أكتوبر 
(  BAB) المجلس االستشاري لألعمال إنشاء
 والتنمية التعاون منظمة رنامجب ضمن ليكون

منطقة الشرق األوسط وشمال  في االقتصادية
 علىأفريقيا من أجل مساعدة القطاع الخاص 

مصداقية عند وضع السياسات   لهالعمل كشريك 
الجديدة،  المهمةو بعد هذه  ،وإجراء اإلصالحات

تصميم  وضعات التشاور لدورجرت سلسلة من 
  .الجديد للكيان
 29يري غير رسمي في اجتماع تحضُعقد و قد 

 منظمة التعاون ل الرئيسي مقرالفي  2017سبتمبر 
ء في باريس، لمناقشة إنشااالقتصادية  والتنمية 

  ( وضمBAB) لألعمالالمجلس االستشاري 
دول من  الفكر من المنطقة ون االجتماع ممثلين م

منظمات القطاع الخاص  ختلفم تعاونلمنظمة ا
 ،1االقتصادية  والتنميةومراكز 
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المغرب  االتحاد العام لمقاوالت :ضم المشاركون (1
CGEM  ،المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE 

تونس( ، اتحاد الصناعات الفلسطينية )السلطة 
للتجارة و الفلسطينية( ، وكذلك اللجنة االستشارية 

 Businessأعمال المتوسط ( و BIAC)  لصناعة ا
Med  لمنظمات أصحاب العمل  اإلسبانياالتحاد و

(CEOE) 
  

التنافسية لمنطقة الشرق األوسط  برنامج
 وشمال أفريقيا

 
لتعاون المنظمة التنافسية  برنامج إطالق مت

نطقة الشرق األوسط في ماالقتصادية  والتنمية 
 .2005في عام  و شمال أفريقيا

 
 بإصالحات الحكومات التي تقومبرنامج ال يساند
 لتوفيرالقطاع الخاص كقوة دافعة للنمو و لدعم

 .فرص العمل في المنطقة
 
حوار  المستخدمة هياألدوات الرئيسية و

 ،القدرات والتعلم من األقران وبناء السياسات
 هيتناولها ذات األولوية التي يتم  والمواضيع 

والتمكين  ،الاألعم ة واالستثمار، وريادةالتجار
االقتصادي للمرأة، وسالمة األعمال، وحوكمة 

 .الشركات، والمرونة االقتصادية
 
 يمكن مراجعةمزيد من المعلومات ل
 www.oecd.org/mena @info 
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بناء الحوار  موضوع علىز يتركللرفيعة المستوى  ةلجنقامت المنظمة بعقد  2017في نوفمبر و

 العربية للتنمية اإلدارية المؤتمر السنوي للمنظمة أثناء انعقادبين القطاعين العام والخاص 

)ARADO(2 ،منظمة التعاون  فيكلتم ت، جتماعيناال ينهذ جرت فيالتي  وبناًء على المناقشات

 .مجلسالهذا سية وتشكيل سااأل مهامال حديدخطة عمل لتبوضع  ةاالقتصادي والتنمية

إسبانيا وتونس الرئاسة كل من العمل الرئيسية في  صحابأ ةومنذ ذلك الحين، تولت منظم

 إعتمد أعمال المجلس، وقد ديناميكيةو تنشيط ل حيوياأمرا  االتزامهمسيكون ، ومجلسالمشتركة لل

 لمبادرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية قيادية مجموعة الالاجتماع 

منظمة التعاون والتنمية ل الرئيسي مقرالفي  2018مارس  19الذي عقد في  - االقتصادية

 وف ، مشيًرا إلى أنه سالمجلس مهامكما اعتمد في باريس، الرئاسة المشتركة الجديدة  ةاالقتصادي

قة إلعادة بناء الث مجددا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ةالشراك  يقوم  بتأكيد"

       اإلصالحات ". المزيد منمن أجل و

شمال و دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق األوسط للمجلسكيف يمكن 

 ؟اافريقي

ر كمنب للمنظمة في المنطقة التنافسية الفريد لبرنامج وضعفي ال  للمجلس المضافةتكمن القيمة 

ة الحوار جودو كثافة زيادةفي وضع جيد للمساعدة في  يجعله مماإقليمي للحوار حول السياسات، 

بناء على أكثر من و ،في جميع أنحاء المنطقة بالوضوح اتسامهو بين القطاعين العام والخاص

ات قوية من شبك بتأسيسعشر سنوات من الخبرة في دعم نمو القطاع الخاص قام البرنامج 

المختلفة التي تعتبر أساسية لتنمية  اتاسمع بانتظام لمناقشة قضايا السيتجتصناع السياسات 

أن  عليها، فعالالقطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ولكي يكون لها تأثير 

 .معها التعاون صالت لبناء تسعىتتجنب االزدواجية مع الكيانات القائمة األخرى وأن 

، وهي المنظمة في( BIACمن اللجنة االستشارية للتجارة و للصناعة ) المجلسكما سيستفيد 

 ،وجهات نظر القطاع الخاص االقتصادية تمثلهيئة استشارية لمنظمة التعاون والتنمية 
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منظمة من مؤسسات األعمال وأصحاب العمل من بلدان منظمة التعاون االقتصادي  42 تضمو

 صناعمتنوعة من  اتومجموع قطاعيةو عامة وطنية ةمنظم 37والتنمية، باإلضافة إلى 

األعمال في منطقة الشرق األوسط  منظماتالسياسات. وهؤالء األعضاء في موقع فريد لدعم 

يمكن  ،الدعوة واستراتيجيات العضوية أساليبفعال، و يميتنظ هيكلوشمال أفريقيا من خالل 

وورش العمل اإلقليمية  ،ذاته المجلستبادل خبراتهم من خالل التفاعل مع  اللجنةألعضاء 

 ةطنش مشاركة والصناعة لألعمال االستشارية اللجنةيشارك أعضاء  وسوف  ،ودراسات حالة

     .وأنشطته لألعمال االستشاري المجلسفي اجتماعات 

في الحوار بين القطاعين العام والخاص من خالل  لألعمال االستشاري المجلسيمكن أن يسهم و

أنشطة بناء القدرات التي تعزز دور الدعوة في مجال سياسات األعمال وتحسين آليات التعاون 

يجب أن تكون منظمات القطاع الخاص منظمة تنظيماً  أنه على ،بين القطاعين العام والخاص

تجعل  أنلدعوة للسياسات على نحو فعال وُمجّهزة لتنفذ دورها في مجال ا هياكل لهاجيداً و

ويستلزم ذلك معرفة قوية باألبعاد التقنية للقضايا  ،في عملية صنع السياسات اصوتها مسموع

 عموما طالعالمطروحة ، والعمليات التعاونية في جميع مراحل دورة السياسات ، فضالً عن اال

  في العالم. ةيرالجالمناقشات االقتصادية اعلى  

 افاألهد

ص، وتحسين إلى تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخا لألعمال االستشاري المجلسيهدف 

يعتبر هذا الحوار عنصراً أساسياً في الحوار االجتماعي، يستكمل و ،قدرات منظمات األعمال

االستشاري لألعمال  المجلسوبهذه الروح، سيعمل  ،نقابات العمالية والمجتمع المدنيبمشاركة ال

مبادرات األخرى التي المع  ترابطال علىاآلخرين و شأنأصحاب الزيز مشاركة هؤالء تععلى 

 عي الشامل.مجتمال تروج للحوار

 فيما يلي: لألعمال االستشاري المجلساستناداً إلى المشاورات المذكورة أعاله، تتمثل أهداف 

 



 

 

 التنظيمي هيكلال

ً  سيكون أمراً  عمالاالستشاري لأل لمجلسل التنظيمي الهيكل تكوين إن  تملكلضمان ال حاسما

إلى ضم رابطات القطاع الخاص  المجلسيهدف برنامج  ،نبرالم هذاوالديناميكية طوال أنشطة 

من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نظمات أصحاب العمل وغرف التجارة الرئيسية، مثل م

متعدد  هيكلللمجلس  يكونهذا الهدف،  ولتحقيق ،ةاالقتصاديومن بلدان منظمة التعاون والتنمية 

 .رتاريةكسو ،أساسية، ومجموعة استراتيجية مشاركان رئيسانالطبقات: 

 

 هيكل المجلس االستشاري لألعمال

  

 

تعزيز قدرات منظمات األعمال

إدخال أشكال جديدة لحوار القطاعين العام والخاص

تعريف برنامج التنافسية للمنظمة في المنطقة 
باحتياجات القطاع الخاص

الرئيسان المشاركان

CEOE-االتحاد األسباني لمنظمات أصحاب العمل 
 UTICA-واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية 

المجموعة األساسية

، مجلس   MEDEFحركة المشروعات الفرنسية ،  FEIاتحاد الصناعات المصرية 
،  RDCLتجّمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم، BDIالصناعات األلماني

، - CIPاالتحاد التجاري بالبرتغال السلطة الفلسطينية، -اتحاد الصناعات الفلسطيني
-،  اتحاد األعمال للمتوسط IACE-بتونس لرؤساء المؤسسات المعهد العربي
BusinessMed ،  االتحاد من أجل المتوسط-UFM، اللجنة االستشارية للتجارة و

- BIACالصناعة

منظمات القطاع الخاص: األعضاء 

من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ومن بلدان منظمة التعاون والتنمية

االقتصادية ومن المنظمات اإلقليمية

سكرتاريةال

يةمنظمة التعاون والتنمية االقتصاد
OECD 



 

 :كاآلتي ممنه من كل توقعالممهام كل عضو و

 الرئيسان المشاركان للمجلس االستشاري لألعمال هما االتحاد  :الرئيسان المشاركان

واالتحاد الكونفدرالي التونسي للصناعة  (CEOCلمنظمات أصحاب العمل ) اإلسباني

 .(UTICA)والتجارة والحرف اليدوية

يمثالن ولمجلس االستشاري لألعمال. لالقيادة والتوجيه العام بمهمة ن االمشارك نسايئم الرويق 

وعة المجم مثلالمنطقة في  للمنظمة لتنافسيةاالجتماعات رفيعة المستوى لبرنامج في االمجلس 

 سنوي.على أساس  يجتمعان و ، ية والمجلس االستشاريقيادال

تضم  ، ووتوجيه برنامج عملها بتحديدية المجموعة األساس: تتولى المجموعة األساسية  •

 -الدولية حركة المشروعات الفرنسية المجموعة األساسية اتحاد الصناعات المصرية )مصر(، 

MEDEF ،)فرنسا( إتحاد الصناعات األلماني – BDI  ،)األعمال وسيدات رجال  تجمع)ألمانيا

 معهد ال)البرتغال(،  CIP - رتغالالبب تجاريتحاد الااللبنان(، )  RDCL –اللبنانيين في العالم 

، BusinessMed -إتحاد أعمال المتوسط  )تونس(،   IACE –لرؤساء المؤسسات العربي 

منظمة التعاون بلصناعة للتجارة واواللجنة االستشارية ، UFM – االتحاد من أجل المتوسط

 .( (BIACةاالقتصادي والتنمية

 باآلتي: انالمشارك نسايئأعضاء المجموعة األساسية، بما في ذلك الريقوم 

   ؛المجلس عمليات بشأنأ( تقديم المشورة االستراتيجية والنظرة العامة 

لبرنامج التنافسية  مل اإلقليميعات فريق العاجتماوحضور  المجلس اجتماعاتب( حضور 

 أفريقيا، كلما أمكن ذلكفي منطقة الشرق األوسط وشمال  ةاالقتصادي منظمة التعاون والتنميةل

 .رتاريةكس اهعدت تيال ةالتحليلي بحوثعلى ال عليقاتتإبداء الج( 

ة عالميالعالقات ال رتاريةكسلل: ستقوم شعبة الشرق األوسط وأفريقيا التابعة رتاريةكالس• 

(GRS )هي مسؤولة وللمجلس العامة  رتاريةكس أعمالب االقتصادية والتنمية منظمة التعاونب

بانتظام مع  رتاريةكسالتتواصل  وسوف ، العمل وتنفيذ برنامج عملها قيعن األداء اليومي لفر

 .العمل من ربأكبر قداالستفادة المشاركين لضمان الشفافية و ينسيئالر

 



 برنامج العمل

في منطقة الشرق بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يهدف المجلس االستشاري لألعمال 

 اتستجيب ألولويات واحتياجات أعضائه نشطةمنصة  بمثابة ن يكونألاألوسط وشمال أفريقيا 

فق تتبحيث بإشراك أعضاء المجموعة األساسية  المجلس رتاريةكسستقوم ، وأوسع في دائرةو

نظرة ن وأعضاء المجموعة األساسية بتوفير الاالمشارك نسايئيقوم الرو ،األنشطة مع أولوياتهم

 نسايئلريضم ا للتنسيقاجتماع سنوي عقد وف يتم س، ولمجلسلـ ةاالستراتيجي اتهوالتوج الشاملة

، ذات األهميةمواضيع تحديد الن والمجموعة األساسية لمناقشة برنامج العمل، واالمشارك

 .من خالل اإلنترنيتأو  بالحضور الشخصي االجتماع تمأن ي ، ويجوزوالقضايا البارزة

 األنشطة

خبرتها الطويلة في حوار  والتنمية االقتصاديةمنظمة التعاون  طرحست أهدافها،من أجل تحقيق 

 اللجنة االستشارية لألعمال سوف يعتمد برنامج، والتعلم من األقران وبناء القدراتالسياسات و

 والندوات والعمل التحليلي فعالياتعلى خبرات أعضائه، ويشجعهم على القيام بدور نشط في ال

مل برنامج العمل للسنوات تيشوف وص، سعلى وجه الخص، وهذا المنبر ذي يتم من خاللال

 :األنشطة التاليةعلى القادمة 

 صنع تعمليا تشجيعو يندلمتعدا شأنلا بصحاأ بين ارللحو تمساحا توفير ت:لسياساا ارحو• 

أصحاب  بين ذات مستوى رفيع تجتماعاا لخال من رولتشاوا لشفافةاعلى أساس من  تلسياساا

 .تلحكوماوا لألعماا

 علی زکيرلتوا لألعماا منظمات ضملتلألعمال  ريالستشاا سللمجل ةويسن فعاليةنظم ت 

 ضيعوالموا صلخاا عاطلقا تجمعات تحتياجاوا صلخاوا ملعاا ناعيطلقا نبي وارلحا

 .رالحاضرينوجمهب لصلةذات ا ةهاملا

 

    ،للمشاركة في جميع  المجلس االستشاري لألعماليتم دعوة باإلضافة إلى ذلك

جدول زمني  يتم بانتظام تقديم، ووى التي ينظمها برنامج التنافسيةالفعاليات رفيعة المست

 (.لواال )الملحق لإلطالع عليهلمجموعة األساسية ل لفعالياتل

 

المستوى بشأن  رفيع هرأيصياغة ب والصناعة الرائد تجارةقطاع اليقوم  :التحليل مخرجات •

ريادة األعمال،  وأاالبتكار،  وأأولويات اإلصالح في المنطقة مثل االستثمار وتحرير التجارة، 

 .يةالمسؤولب الذي يتسم التمكين االقتصادي للمرأة، أو السلوك التجاري وأ



صوت القطاع ل تستمع الحكومات في المنطقةيجعل ن لألعمال أل ياالستشارويهدف المجلس 

 ،حليلي القائم على األدلة السليمةالت بحثمن خالل التتم  ذلكتحقيق دوات أ ىحدإو ،الخاص

 :هذا النوع من المساهمة بما في ذلك نظيمسيتم النظر في عدة آليات لتو

التي تختارها المجموعة ا وحاليمطروحة قصيرة عن المواضيع ال بحوث الموقف: بحوث -  

يمكن أن تتضمن أيًا من ، وخاللها آراء القطاع الخاصعرض من والتي ت للمجلساألساسية 

 .انهبي ختيارالبا المجموعة األساسية تقومأدناه و المبينةالقائمة الموضوعات 

مشاريع : يمكن دعوة أعضاء المجموعة األساسية للتعليق على راتنشالمشاريع التعليق على - 

التنافسية في منطقة الشرق األوسط ها مجموعات العمل األخرى لبرنامج عدتالتي  النشرات

 .النهائي هاشكلإصدارها في قبل ة وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادي

آليات تمثيل  وضحيمكن إعداد تقرير إقليمي ي :لمجلس االستشاري لألعمالبا ةصلخاالتقارير ا - 

التعرف مقارنة بين البلدان و إجراءيتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص في القطاع الخاص 

  .الممارسات الجيدة على

 من خالل بناء  في مجال السياسات لجمعيات األعمال يدور الدعوالتعزيز  :بناء القدرات

 .القدرات ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات

 أداءبناء القدرات والتدريب لتحسين لبرنامج  المجلس االستشاري لألعماليوفر وف سو 

البرامج  سوف تعتمدو ،الفجوات القائمة مؤسسات القطاع الخاص ومساعدتها على معالجة

على الممارسات الجيدة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن منظمة التعاون  التدريبية

الدول  في منظماتالالروابط بين إقامة الشبكات و تكوينل يتسهكما تقوم ب ، االقتصادية والتنمية

 المختلفة.
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  المواضيع

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمنظمة سوف يقوم المجلس االستشاري لألعمال 

التحليلي الذي يركز على الموضوعات ذات الصلة بأهدافه العامة لتعزيز الحوار  بحثبتطوير ال

مستوى سماع صوت القطاع الخاص في االجتماعات رفيعة الإبين القطاعين العام والخاص و

 سية.التي ينظمها برنامج التناف

لخاص من القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع ا اري لألعمالشالمجلس االستمن ناحية، سيعالج ف

ً  ا،هياكل المماثلة للدفاع عن مصالحهخالل الجمعيات وال على آليات الحوار  كما سيركز أيضا

من ناحية و  ـ نطقة وخارجهابين القطاعين العام والخاص، والتجارب الناجحة، وأمثلة من الم

وجهات نظر القطاع الخاص حول السياسات  المجلس االستشاري لألعمالوجه يأخرى، س

 والتنميةة التعاون منظمل التنافسيةاالقتصادية المرتبطة بمجموعات العمل األخرى لبرنامج 

بما في ذلك االستثمار والتجارة، وسياسات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  االقتصادية في

مرونة ين االقتصادي للمرأة، والالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال، والتمك

 من بين أمور أخرى. ، و ذلكاالقتصادية وسالمة األعمال

لمجلس االستشاري فيما يلي قائمة مقترحة بالمواضيع التي تتناول جميع األنشطة المختلفة ل

 .قتراحات أخرى يمكن إدراجهاا بأية رتاريةكسالترحب و للألعما

 

 لألعمال االستشاريمجلس ة للحقترالمواضيع الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التنافسية تحقيقالسياسات االقتصادية ل        الحوار بين القطاعين العام والخاص والدعوة

 في مجال األعمال  
 

                االستثمار والتجارة                                   دور القطاع الخاص في صنع 
 السياسة االقتصادية

 القطاع الخاص تجمعاتكيف يمكن ل -                                                           
          المباشرة         أن تدعم االستثمارات األجنبية                لتكوينكيف يمكن للقطاع الخاص  -

                          ؟الداخل أو الخارج من سواء                         موحد للتصدي للحكومة؟ رأي   
                                                             



               ات القطاع الخاص أنتجمعكيف يمكن ل -           أن تساعد ما هي األدوات التي يمكن -
  متعددة الكبرى ات جهتربط بين ال                   في تعزيز مكانة القطاع الخاص في   
  المحلية   ات مشروعوال الجنسيات                ؟الحوار بين القطاعين العام والخاص   

                                                                                                  ؟الصغيرة والمتوسطة                                                             
 

                                                             ة وريادةالمشاريع الصغيرة والمتوسط                  بين التمثيل في الحوار شكل ع ويالتنو
 األعمال                               :والخاصالعام القطاعين 

                                                             
 بما في ذلك التدريب -ما هي الخدمات  -           الصغيرة  للمشروعاتكيف يمكن  -

 يمكن أن توفرها - وبناء القدراتالنسائية          والجمعيات  مناطقوال والمتوسطة
 القطاع الخاص لزيادة إنتاجية تجمعات             فيمسموعا  صوتامصالحها يكون لأن     

 والمتوسطة؟المشاريع الصغيرة                ؟الخاصوالعام  الحوار بين القطاعين    
   

 التمكين االقتصادي للمرأة                                                         

                                                                                                           القطاع الخاص أن  لتجمعاتكيف يمكن  -                                                  
 تساند المرأة لتولي المزيد من المناصب                                                            
 ؟داريةاإل                                                            

 المرونة االقتصادية                                                         

 أن يلعبه القطاع ما هو الدور الذي يمكن  -                                                         
  فأوقات الضع ظلالخاص في                                                             
 المؤسسات  تعاني قدالتي  والنزاعات                                                           
 العامة أثنائها؟                                                             
                                                            

 لاعمة األسالم                                                         

 ت القطاع الخاص أنتجمعاكيف يمكن ل -                                                       
                                                             عمالمجال األ في سلوكتبني تروج ل                                                          

 بالمسؤولية؟ يتسم                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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