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بناء تحالفات للقطاع الخاص لوضع سياسات التنافسية
الرؤية االستراتيجية وبرنامج العمل الخاص بالمجلس االستشاري لألعمال لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )(BAB

تقدم هذه الوثيقة وصفا ً موجزا ً للمجلس االستشاري لألعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( ،)BABبما في ذلك مهمته وأنشطته والمجاالت
والمواضيع التي يهتم بها ،على أن ترشد المواضيع التي تم تحديدها األنشطة واإلجراءات التي
تتخذ تحت مظلة المجلس في السنوات القادمة ،ويعتمد محتوى الوثيقة على سلسلة من المشاورات
التي تمت خالل عامي  2017و 2018مع مختلف المعنيين بما في ذلك جمعيات القطاع الخاص
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،وكذلك
مع اللجنة االستشارية للتجارة والصناعة (.)BIAC
لالتصال:
Pilar SANCHEZ-BELLA
Pilar.SANCHEZ-BELLA@oecd.org

ال تخل هذه الوثيقة ،وكذلك أي بيان أو خريطة تتضمنها هذه الوثيقة ،بوضع أو سيادة أي إقليم ،أو بترسيم
الحدود الدولية أو باسم أي أراضي أو مدينة أو منطقة.

لماذا يعتبر القطاع الخاص مهما ً في وضع السياسات العامة؟
كثيرا ما تخفق مبادرات اإلصالح ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAوفي
غيرها ،بسبب االفتقار إلى الحشد الكافي ألصحاب الشأن بما في ذلك التنسيق المؤسسي ما بين
الوزارات وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص ،وللتصدي لهذه "الصعوبة في التنفيذ"،
يُستخدم الحوار بين القطاعين العام والخاص بشكل متزايد كوسيلة إلعادة بناء الثقة بين األطراف
الفاعلة في المجال االقتصادي ،وأسلوب فعال إلجراء إصالحات اقتصادية ناجحة.
وهذا صحيح بشكل خاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث هددت تبعات التقلبات
السياسية واالقتصادية أسس اإلجماع داخل المجتمع الواحد ،ويختلف مستوى التنظيم في اتحادات
األعمال والنقابات العمالية بشكل كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -كما يختلف
مستوى الحوار بين القطاعين العام والخاص ومدى جودته ،وبينما تتمتع بعض البلدان بمنابر
قوية ومصممة بشكل جيد لتمثيل القطاع الخاص ومشاركته في صنع السياسات ،فإن مثل آليات
المشاركة هذه قد ال توجد أو تكون ضعيفة أو سيئة التنظيم في بلدان أخرى .وال يزال القطاع
الخاص في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا مجزأ ومشتتا ً إلى حد كبير  -مع وجود
قطاع غير رسمي كبير تمثيله دون المستوى.
إن التعاون مع القطاع الخاص بشكل يتسم بالنظام واالستمرار والشفافية أمر ضروري لدعم
جهود اإلصالح الرامية إلى تحسين بيئة األعمال ودعم توفير فرص العمل من خالل نمو وتنمية
يقودها القطاع الخاص ،ومع ذلك ،فإن إنشاء "تحالفات اإلصالح" الفعالة يتطلب بناء أطر
مؤسسية سليمة يكون للقطاع الخاص والمجتمع المدني فيها صوتًا فعاالً في صنع السياسات،
تؤدي إلى التفاهم المتبادل ورؤى ونتائج أفضل للسياسات على مستوى الواقع.
وتقر أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( )SDGsبأهمية بناء شراكات نشيطة ومنتظمة
مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،على أساس مبادئ وقيم وأهداف مشتركة ،من أجل حشد
الموارد الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التنفيذ الناجح لخطة التنمية لما بعد عام
.2015

دعوة للعمل :إنشاء المجلس االستشاري لألعمال ضمن برنامج منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
برنامج التنافسية لمنطقة الشرق األوسط
عملية التشاور وتحديد المهام
من أجل تحقيق توافق واسع في اآلراء حول وشمال أفريقيا
االستراتيجيات الوطنية التنمية االقتصادية ،كان
على برنامج التنافسية لمنظمة التعاون والتنمية تم إطالق برنامج التنافسية لمنظمة التعاون
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط
أفريقيا أن يضع الحوار بين القطاعين العام و شمال أفريقيا في عام .2005
والخاص في صلب أعماله ،وأثناء المؤتمر
الوزاري في أكتوبر  ، 2016اقترحت الحكومات يساند البرنامج الحكومات التي تقوم بإصالحات
إنشاء المجلس االستشاري لألعمال ( )BABلدعم القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو ولتوفير
ليكون ضمن برنامج منظمة التعاون والتنمية فرص العمل في المنطقة.
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من أجل مساعدة القطاع الخاص على واألدوات الرئيسية المستخدمة هي حوار
العمل كشريك له مصداقية عند وضع السياسات السياسات والتعلم من األقران وبناء القدرات،
وإجراء اإلصالحات ،و بعد هذه المهمة الجديدة ،والمواضيع ذات األولوية التي يتم تناولها هي
جرت سلسلة من دورات التشاور لوضع تصميم التجارة واالستثمار ،وريادة األعمال ،والتمكين
االقتصادي للمرأة ،وسالمة األعمال ،وحوكمة
للكيان الجديد.
عقد اجتماع تحضيري غير رسمي في  29الشركات ،والمرونة االقتصادية.
و قد ُ
سبتمبر  2017في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في باريس ،لمناقشة إنشاء لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة
المجلس االستشاري لألعمال ( )BABوضم info@ www.oecd.org/mena
االجتماع ممثلين من الفكر من المنطقة و من دول
منظمة التعاون مختلف منظمات القطاع الخاص
ومراكز والتنمية االقتصادية ،1
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 )1ضم المشاركون :االتحاد العام لمقاوالت المغرب
 ، CGEMالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE
تونس)  ،اتحاد الصناعات الفلسطينية (السلطة
الفلسطينية)  ،وكذلك اللجنة االستشارية للتجارة و
الصناعة ( )BIACو أعمال المتوسط Business
 Medو االتحاد اإلسباني لمنظمات أصحاب العمل
()CEOE

و في نوفمبر 2017قامت المنظمة بعقد لجنة رفيعة المستوى للتركيز على موضوع بناء الحوار
بين القطاعين العام والخاص أثناء انعقاد المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
) ،2(ARADOوبنا ًء على المناقشات التي جرت في هذين االجتماعين ،تم تكليف منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية بوضع خطة عمل لتحديد المهام األساسية وتشكيل هذا المجلس.
ومنذ ذلك الحين ،تولت منظمة أصحاب العمل الرئيسية في كل من إسبانيا وتونس الرئاسة
المشتركة للمجلس ،وسيكون التزامهما أمرا حيويا لتنشيط وديناميكية أعمال المجلس ،وقد إعتمد
اجتماع المجموعة القيادية لمبادرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية  -الذي عقد في  19مارس  2018في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون والتنمية
مشيرا إلى أنه سوف
االقتصادية في باريس ،الرئاسة المشتركة الجديدة كما اعتمد مهام المجلس،
ً
"يقوم بتأكيد الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني مجددا إلعادة بناء الثقة
ومن أجل المزيد من اإلصالحات ".

كيف يمكن للمجلس دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا؟
تكمن القيمة المضافة للمجلس في الوضع الفريد لبرنامج التنافسية للمنظمة في المنطقة كمنبر
إقليمي للحوار حول السياسات ،مما يجعله في وضع جيد للمساعدة في زيادة كثافة وجودة الحوار
بين القطاعين العام والخاص واتسامه بالوضوح في جميع أنحاء المنطقة ،وبناء على أكثر من
عشر سنوات من الخبرة في دعم نمو القطاع الخاص قام البرنامج بتأسيس شبكات قوية من
صناع السياسات تجتمع بانتظام لمناقشة قضايا السياسات المختلفة التي تعتبر أساسية لتنمية
القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ولكي يكون لها تأثير فعال ،عليها أن
تتجنب االزدواجية مع الكيانات القائمة األخرى وأن تسعى لبناء صالت التعاون معها.
كما سيستفيد المجلس من اللجنة االستشارية للتجارة و للصناعة ( )BIACفي المنظمة ،وهي
هيئة استشارية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تمثل وجهات نظر القطاع الخاص،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية https://www.arado.org

وتضم  42منظمة من مؤسسات األعمال وأصحاب العمل من بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،باإلضافة إلى  37منظمة وطنية عامة وقطاعية ومجموعات متنوعة من صناع
السياسات .وهؤالء األعضاء في موقع فريد لدعم منظمات األعمال في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من خالل هيكل تنظيمي فعال ،وأساليب الدعوة واستراتيجيات العضوية ،يمكن
ألعضاء اللجنة تبادل خبراتهم من خالل التفاعل مع المجلس ذاته ،وورش العمل اإلقليمية
ودراسات حالة ،وسوف يشارك أعضاء اللجنة االستشارية لألعمال والصناعة مشاركة نشطة
في اجتماعات المجلس االستشاري لألعمال وأنشطته.
ويمكن أن يسهم المجلس االستشاري لألعمال في الحوار بين القطاعين العام والخاص من خالل
أنشطة بناء القدرات التي تعزز دور الدعوة في مجال سياسات األعمال وتحسين آليات التعاون
بين القطاعين العام والخاص ،على أنه يجب أن تكون منظمات القطاع الخاص منظمة تنظيما ً
جيدا ً ولها هياكل ُمج ّهزة لتنفذ دورها في مجال الدعوة للسياسات على نحو فعال وأن تجعل
صوتها مسموعا في عملية صنع السياسات ،ويستلزم ذلك معرفة قوية باألبعاد التقنية للقضايا
المطروحة  ،والعمليات التعاونية في جميع مراحل دورة السياسات  ،فضالً عن االطالع عموما
على المناقشات االقتصادية الجارية في العالم.

األهداف
يهدف المجلس االستشاري لألعمال إلى تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص ،وتحسين
قدرات منظمات األعمال ،ويعتبر هذا الحوار عنصرا ً أساسيا ً في الحوار االجتماعي ،يستكمل
بمشاركة النقابات العمالية والمجتمع المدني ،وبهذه الروح ،سيعمل المجلس االستشاري لألعمال
على تعزيز مشاركة هؤالء أصحاب الشأن اآلخرين وعلى الترابط مع المبادرات األخرى التي
تروج للحوار المجتمعي الشامل.
استنادا ً إلى المشاورات المذكورة أعاله ،تتمثل أهداف المجلس االستشاري لألعمال فيما يلي:

تعزيز قدرات منظمات األعمال
إدخال أشكال جديدة لحوار القطاعين العام والخاص
تعريف برنامج التنافسية للمنظمة في المنطقة
باحتياجات القطاع الخاص

الهيكل التنظيمي
إن تكوين الهيكل التنظيمي للمجلس االستشاري لألعمال سيكون أمرا ً حاسما ً لضمان التملك
والديناميكية طوال أنشطة هذا المنبر ،يهدف برنامج المجلس إلى ضم رابطات القطاع الخاص
الرئيسية ،مثل منظمات أصحاب العمل وغرف التجارة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ومن بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،ولتحقيق هذا الهدف ،يكون للمجلس هيكل متعدد
الطبقات :رئيسان مشاركان ،ومجموعة استراتيجية أساسية ،وسكرتارية.
هيكل المجلس االستشاري لألعمال
الرئيسان المشاركان
االتحاد األسباني لمنظمات أصحاب العمل CEOE -
واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية UTICA -

السكرتارية
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
OECD

األعضاء  :منظمات القطاع الخاص
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ومن بلدان منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ومن المنظمات اإلقليمية

المجموعة األساسية
اتحاد الصناعات المصرية  ،FEIحركة المشروعات الفرنسية  ،MEDEFمجلس
الصناعات األلماني  ، BDIتج ّمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم ،RDCL
اتحاد الصناعات الفلسطيني  -السلطة الفلسطينية ،االتحاد التجاري بالبرتغال ، CIP -
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس  ،IACE -اتحاد األعمال للمتوسط -
 ،BusinessMedاالتحاد من أجل المتوسط  ،UFM -اللجنة االستشارية للتجارة و
الصناعة BIAC -

مهام كل عضو والمتوقع من كل منهم كاآلتي:
 الرئيسان المشاركان :الرئيسان المشاركان للمجلس االستشاري لألعمال هما االتحاد
اإلسباني لمنظمات أصحاب العمل ( )CEOCواالتحاد الكونفدرالي التونسي للصناعة
والتجارة والحرف اليدوية(UTICA).
يقوم الرئيسان المشاركان بمهمة القيادة والتوجيه العام للمجلس االستشاري لألعمال .ويمثالن
المجلس في االجتماعات رفيعة المستوى لبرنامج التنافسية للمنظمة في المنطقة مثل المجموعة
القيادية والمجلس االستشاري ،و يجتمعان على أساس سنوي.
• المجموعة األساسية :تتولى المجموعة األساسية بتحديد وتوجيه برنامج عملها ،و تضم
المجموعة األساسية اتحاد الصناعات المصرية (مصر) ،حركة المشروعات الفرنسية الدولية -
( MEDEFفرنسا) ،إتحاد الصناعات األلماني – ( BDIألمانيا) ،تجمع رجال وسيدات األعمال
اللبنانيين في العالم – ( RDCLلبنان) ،االتحاد التجاري بالبرتغال ( CIP -البرتغال) ،المعهد
العربي لرؤساء المؤسسات – ( IACEتونس) ،إتحاد أعمال المتوسط ،BusinessMed -
االتحاد من أجل المتوسط –  ،UFMواللجنة االستشارية للتجارة والصناعة بمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ).)BIAC
يقوم أعضاء المجموعة األساسية ،بما في ذلك الرئيسان المشاركان باآلتي:
أ) تقديم المشورة االستراتيجية والنظرة العامة بشأن عمليات المجلس؛
ب) حضور اجتماعات المجلس وحضور اجتماعات فريق العمل اإلقليمي لبرنامج التنافسية
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كلما أمكن ذلك
ج) إبداء التعليقات على البحوث التحليلية التي تعدها سكرتارية.
• السكرتارية :ستقوم شعبة الشرق األوسط وأفريقيا التابعة للسكرتارية العالقات العالمية
( )GRSبمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأعمال سكرتارية العامة للمجلس وهي مسؤولة
عن األداء اليومي لفريق العمل وتنفيذ برنامج عملها ،وسوف تتواصل السكرتارية بانتظام مع
الرئيسين المشاركين لضمان الشفافية واالستفادة بأكبر قدر من العمل.

برنامج العمل
يهدف المجلس االستشاري لألعمال بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ألن يكون بمثابة منصة نشطة تستجيب ألولويات واحتياجات أعضائها
وفي دائرة أوسع ،وستقوم سكرتارية المجلس بإشراك أعضاء المجموعة األساسية بحيث تتفق
األنشطة مع أولوياتهم ،ويقوم الرئيسان المشاركان وأعضاء المجموعة األساسية بتوفير النظرة
الشاملة والتوجهات االستراتيجية لـلمجلس ،وسوف يتم عقد اجتماع سنوي للتنسيق يضم الرئيسان
المشاركان والمجموعة األساسية لمناقشة برنامج العمل ،وتحديد المواضيع ذات األهمية،
والقضايا البارزة ،ويجوز أن يتم االجتماع بالحضور الشخصي أو من خالل اإلنترنيت.

األنشطة
من أجل تحقيق أهدافها ،ستطرح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية خبرتها الطويلة في حوار
السياسات والتعلم من األقران وبناء القدرات ،وسوف يعتمد برنامج اللجنة االستشارية لألعمال
على خبرات أعضائه ،ويشجعهم على القيام بدور نشط في الفعاليات والندوات والعمل التحليلي
الذي يتم من خالل هذا المنبر ،وعلى وجه الخصوص ،سوف يشتمل برنامج العمل للسنوات
القادمة على األنشطة التالية:
• حﻮار الﺴﻴاسات :تﻮفﻴﺮ مﺴاحات للﺤﻮار بﻴﻦ أصﺤاب الشأن الﻤﺘعﺪديﻦ وتﺸﺠﻴع عﻤلﻴات صﻨع
الﺴﻴاسات على أساس من الﺸفافة والﺘﺸاور مﻦ خالل اجﺘﻤاعات ذات مستوى رفيع بﻴﻦ أصحاب
األعﻤال والﺤﻜﻮمات.
 تنظم فعالية سنوية للمجلس االستشاري لألعمال لتضم منظمات األعمال والترﮐيز علﯽ
الحوار بين القطاعين العام والخاص واحتياجات تجمعات القطاع الخاص والمواضيع
الهامة ذات الصلة بجمهورالحاضرين.
 باإلضافة إلى ذلك ،يتم دعوة المجلس االستشاري لألعمال للمشاركة في جميع
الفعاليات رفيعة المستوى التي ينظمها برنامج التنافسية ،ويتم بانتظام تقديم جدول زمني
للفعاليات للمجموعة األساسية لإلطالع عليه (الملحق االول).
• مخرجات التحليل :يقوم قطاع التجارة والصناعة الرائد بصياغة رأيه رفيع المستوى بشأن
أولويات اإلصالح في المنطقة مثل االستثمار وتحرير التجارة ،أو االبتكار ،أو ريادة األعمال،
أو التمكين االقتصادي للمرأة ،أو السلوك التجاري الذي يتسم بالمسؤولية.

ويهدف المجلس االستشاري لألعمال ألن يجعل الحكومات في المنطقة تستمع لصوت القطاع
الخاص ،وإحدى أدوات تحقيق ذلك تتم من خالل البحث التحليلي القائم على األدلة السليمة،
وسيتم النظر في عدة آليات لتنظيم هذا النوع من المساهمة بما في ذلك:
 بحوث الموقف :بحوث قصيرة عن المواضيع المطروحة حاليا والتي تختارها المجموعةاألساسية للمجلس والتي تعرض من خاللها آراء القطاع الخاص ،ويمكن أن تتضمن أيًا من
الموضوعات القائمة المبينة أدناه وتقوم المجموعة األساسية باالختيار بينها.
التعليق على مشاريع النشرات :يمكن دعوة أعضاء المجموعة األساسية للتعليق على مشاريعالنشرات التي تعدها مجموعات العمل األخرى لبرنامج التنافسية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية قبل إصدارها في شكلها النهائي.
 التقارير الخاصة بالمجلس االستشاري لألعمال :يمكن إعداد تقرير إقليمي يوضح آليات تمثيلالقطاع الخاص في الحوار بين القطاعين العام والخاص يتيح إجراء مقارنة بين البلدان والتعرف
على الممارسات الجيدة .
 بناء القدرات :تعزيز الدور الدعوي لجمعيات األعمال في مجال السياسات من خالل بناء
القدرات ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات.
و سوف يوفر المجلس االستشاري لألعمال برنامج لبناء القدرات والتدريب لتحسين أداء
مؤسسات القطاع الخاص ومساعدتها على معالجة الفجوات القائمة ،وسوف تعتمد البرامج
التدريبية على الممارسات الجيدة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية  ،كما تقوم بتسهيل تكوين الشبكات وإقامة الروابط بين المنظمات في الدول
المختلفة.

الجدول الزمني
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2017
• اجتماع تحضيري غير
• رسمي
• مؤتمر المنظمة العربية
للتنمية إلدارية ARADO

2018
• مذكرة نطاق العمل
• إحتفالية اإلطالق
• بناء القدرات

2019
• المؤتمر السنوي
• بناء القدرات
• بحوث التحليل
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المواضيع
سوف يقوم المجلس االستشاري لألعمال للمنظمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بتطوير البحث التحليلي الذي يركز على الموضوعات ذات الصلة بأهدافه العامة لتعزيز الحوار
بين القطاعين العام والخاص وإسماع صوت القطاع الخاص في االجتماعات رفيعة المستوى
التي ينظمها برنامج التنافسية.
فمن ناحية ،سيعالج المجلس االستشاري لألعمال القضايا المتعلقة بتنظيم القطاع الخاص من
خالل الجمعيات والهياكل المماثلة للدفاع عن مصالحها ،كما سيركز أيضا ً على آليات الحوار
بين القطاعين العام والخاص ،والتجارب الناجحة ،وأمثلة من المنطقة وخارجها ـ و من ناحية
أخرى ،سيوجه المجلس االستشاري لألعمال وجهات نظر القطاع الخاص حول السياسات
االقتصادية المرتبطة بمجموعات العمل األخرى لبرنامج التنافسية لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك االستثمار والتجارة ،وسياسات
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال ،والتمكين االقتصادي للمرأة ،والمرونة
االقتصادية وسالمة األعمال ،و ذلك من بين أمور أخرى.
فيما يلي قائمة مقترحة بالمواضيع التي تتناول جميع األنشطة المختلفة للمجلس االستشاري
لألعمال وترحب السكرتارية بأية اقتراحات أخرى يمكن إدراجها.

المواضيع المقترحة للمجلس االستشاري لألعمال
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السياسات االقتصادية لتحقيق التنافسية
الحوار بين القطاعين العام والخاص والدعوة
في مجال األعمال
دور القطاع الخاص في صنع
السياسة االقتصادية
 كيف يمكن للقطاع الخاص لتكوينرأي موحد للتصدي للحكومة؟

االستثمار والتجارة
 كيف يمكن لتجمعات القطاع الخاصأن تدعم االستثمارات األجنبية المباشرة
سواء من الداخل أو الخارج؟

 ما هي األدوات التي يمكن أن تساعدفي تعزيز مكانة القطاع الخاص في
الحوار بين القطاعين العام والخاص؟
التنويع وشكل التمثيل في الحوار بين
القطاعين العام والخاص:
 كيف يمكن للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة والمناطق والجمعيات النسائية
أن يكون لمصالحها صوتا مسموعا في
الحوار بين القطاعين العام والخاص؟

 كيف يمكن لتجمعات القطاع الخاص أنتربط بين الجهات الكبرى متعددة
الجنسيات والمشروعات المحلية
الصغيرة والمتوسطة؟
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة
األعمال
 ما هي الخدمات  -بما في ذلك التدريبوبناء القدرات  -يمكن أن توفرها
تجمعات القطاع الخاص لزيادة إنتاجية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
التمكين االقتصادي للمرأة
 كيف يمكن لتجمعات القطاع الخاص أنتساند المرأة لتولي المزيد من المناصب
اإلدارية؟
المرونة االقتصادية
 ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاعالخاص في ظل أوقات الضعف
والنزاعات التي قد تعاني المؤسسات
العامة أثنائها؟
سالمة األعمال

 كيف يمكن لتجمعات القطاع الخاص أنتروج لتبني سلوك في مجال األعمال
يتسم بالمسؤولية؟
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الملحق االول – جدول برنامج التنافسية الخاص بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
)سبتمبر (2018

