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أهداف االجتماع
عُقدُاجتماعُاللجنة ُالتوجيهية ُمبادرةُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُللشرقُالوسطُوشمالُإفريقياُللحوكمة ُواالستثمارُمنُأجلُ
التنميةُفيُُ 9نوفمبرُ/تشرينُالثاني ُُ 2015فيُالرباطُ،المغربُ،برئاسةُمشتركةُمنُالمغربُوإسبانياُوالسويدُ.وكانُهدفهُمناقشةُالواليةُ
القادمةُللمبادرةُ(ُ)2020-2016فيُإطارُالتحضيرُللمؤتمرُالوزاريُالذيُسيعقدُفيُربيعُعامُُ .2016
ورحبُالمشاركونُبمشروعُمذكرةُعنُ"التوجهات االستراتيجية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط وشمال
إفريقيا ا لعام  2016وما بعده" ُالتي ُتلخص ُمقترحات ُالهيكل ُاإلداري ُللمبادرةُ ،ومجاالت ُالسياسة ُالعامة ُلدعمها ُوتعزيز ُالحوار ُعلىُ
الصعيدينُالوطنيُواإلقليميُوطرقُالعملُفيُإطارُالواليةُالجديدةُ .
المشاركة
حضرُاالجتماعُأكثرُمنُُ 80مشاركاُمنُُ 12اقتصاداتُفيُمنطقةُالشرقُاألوسط ُوشمالُأفريقياُ،وُ 9بلدانُأعضاءُفيُ ُمنظمةُ
التعاون ُوالتنمية ُاالقتصادية ُواالتحاد ُاألوروبي ُوكذلك ُممثلون ُمن ُالمنظمات ُالدولية ُواإلقليمية ُبما ُفيهم ُالبنك ُالدولي ُومجلس ُالتعاونُ
الخليجيُواتحادُالمغربُالعربيُواتحادُمنطقةُالبحرُالمتوسطُوشبكةُأنيماُلالستثمارُ.وحضرُالمجتمعُالمدنيُوالقطاعُالخاصُهذاُاالجتماعُ
أيضاُ،وكذلكُاللجنةُاالستشارية ُالمعنية ُبالصناعة ُواألعمال ُالتابعةُلمنظمةُالتعاونُوالتنمية ُاالقتصاديةُ(نابُعنُاللجنةُاالستشارية ُالمعنيةُ
بالصناعة ُواألعمالُ،حركةُالشركاتُفيُفرنساُ،ميديف)ُواللجنةُاالستشاريةُالنقابية ُالتابعةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصادية ُ(نابُعنُ
اللجنةُاالستشاريةُالنقابيةُأمانتهاُوالنقاباتُاألردنيةُوالفلسطينية).
وافتتحُاالجتماعُرؤساءُالمبادرةُالمشاركونُاألربعةُوالمديرونُالمسؤولونُعنُاإلشرافُعلىُالمبادرةُ(الحوكمةُوالعالقاتُالعالمية)ُ
منُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُفيُالميدانُاالقتصاديُ :
•

سعادة السيد محمد لوافاُ ،الوزير ُالنائب ُلوزير ُاالقتصاد ُوالمالية ُللميزانيةُ ،المغربُ ،والرئيس ُالمشارك ُلبرنامج ُاالستثمارُ
لمنظمةُُالتعاونُوالتنميةُفيُالميدانُاالقتصاديُومنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا،

•

وسعادة السيد محمد مبديُ،الوزيرُالنائبُلرئيسُالحكومةُالمكلفُبالخدمةُالمدنيةُوتحديثُاإلدارةُ،المغربُ،والرئيسُالمشاركُ
لبرنامجُالحوكمةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا،

•

وسعادة السيدة أنيكا ماركوفيتشُ،السفيرةُ،الممثلةُالدائمةُللسويدُلدىُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُفيُالميدانُاالقتصاديُ،والرئيسةُ
المشاركةُلبرنامجُاالستثمارُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا،

•

وسعادة السيد خوسيه اجناسيو ويرتُ ،السفيرُ ،الممثل ُالدائم ُإلسبانيا ُلدى ُمنظمة ُ ُالتعاون ُوالتنمية ُفي ُالميدان ُاالقتصاديُ،
والرئيسُالمشاركُلبرنامجُالحوكمةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا،

•

والسيد رولف الترُ،مديرُاإلدارةُالعامةُومديريةُالتنميةُاإلقليميةُ،منظمةُُالتعاونُوالتنميةُفيُالميدانُاالقتصادي،

•

والسيد ماركوس بونتوريُ،مديرُاألمانةُالعامةُللعالقاتُالدوليةُ،منظمةُُالتعاونُوالتنميةُفيُالميدانُاالقتصاديُ .

مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط وشمال إفريقيا للحوكمة واالستثمار من أجل التنمية
أقر ُالمشاركون ُأن ُهذا ُاالجتماع ُانعقد ُفي ُمرحلة ُحاسمة ُألن ُالمبادرة ُتدخل ُفي ُوالية ُجديدةُ ،ستبدأ ُفي ُعام ُُ .2016وعلى ُوجهُ
الخصوصُ،همُ :
•

ركزوا على أثر عقد زمني من الحوار اإلقليمي على السياسات ودعم تنفيذ اإلصالحاتُ.والحظوا ُالقيمةُالمضافةُالتيُتحققهاُ
أساليبُعملُالمبادرةُلحكوماتُالمنطقة ُمنُخاللُتعزيزُالحوار حول السياساتُوتبادلُالخبراتُفيُفيُالمجاالتُالرئيسيةُ
للسياسات ُالعامة ُُ ،باالقتران ُمع ُدعم ُخاص ُللبلدان ُواالستفادة ُمن ُالوسائلُواألدوات ُوالمعايير ُالتي ُوضعتها ُمنظمة ُالتعاونُ
والتنميةُاإلقتصاديةُعلىُمرُالسنينُ.وذكر ُالمشاركونُأنُالمبادرةُأصبحتُمنبراُاستراتيجيا ُوفريدا ُمنُنوعهُمماُيتيح للعديدُ
منُأصحابُالشأنُ ُ النظرُمعاُإلىُأولوياتُاإلصالحُوُلبلدانُمنطقةُالشرقُاألوسطُالمساعدةُفيُمناقشاتُالسياسةُالعامةُعلىُ
نطاقُعالمي..أماُبالنسبةُللسياساتُاألولويةُوالشراكات للفترة ُ،2020-2016المشاركونُ :
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أقروا في االجتماع ضرورة وضع جدول أعمال مشترك في المجاالت ذات االهتمام اإلقليمي ورحبوا بجهود المبادرة من أجل
إنشاء التكامل اإلقليميُمنُخاللُتعزيزُأطرُاإلدارةُالعامةُالمشتركةُومواءمةُالمعاييرُفيُالتنظيم ُو وُمناخُاألعمال والتجارةُ
االستثمارُ.وفيُهذاُالصددُ،الحظوا:

•

-

تزايد ُإعادة ُترتيب ُاإلنتاج ُالعالمي ُفي ُسالسل ُالقيمة ُالعالمية ُوأهمية ُالشراكات ُبين ُالشمال ُوالجنوب ُوكذلك ُبين ُبلدانُ
الجنوبُ.وشدد ُالمشاركونُعلىُأنُالتكاملُاإلقليميُبينُبلدانُمنطقة ُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا ُخطوةُطبيعيةُلالنفتاحُ
االقتصادي ُويتطلب اتخاذ ُإجراءات ُترمي ُإلى ُدعم ُتطوير ُاألنشطة ُاالقتصادية ُالناشئة ُلصالح ُالقدرة ُالتنافسية ُاإلقليميةُ.
والحظوا ُأيضا ُأن ُتبادل ُالممارسات ُالجيدة ُوالتعلم ُمن ُاألقران ُالمشمولين ُفي ُأساليب ُعمل ُمنظمة ُالتعاون ُوالتنميةُ
االقتصاديةُيتعلقانُبتعزيزُالتكاملُاإلقليميُتعلقاُوثيقا.

-

ضرورةُمراعاةُاالندماجُاالجتماعيُومعالجةُالفوارقُاإلقليميةُبصفتهماُعنصرُأساسيُلتحقيقُالتكاملُاالقتصاديُ.وذكرواُ
أنُهذاُيتطلبُاعتمادُنموذجُتنميةُأكثرُشموالُ ،وناشدوا ُمبادرة ُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصادية ُلمنطقةُالشرقُاألوسطُ
وشمالُأفريقياُلكيُتراعيُذلكُفيُأعمالهاُالمستقبليةُ.ونادواُأيضاُببذلُجهودُأقوىُلدعمُعملياتُالالمركزيةُمنُأجلُتنويعُ
ودعمُاالقتصادُوتعزيزُاالندماجُخاصةُبالنسبةُُللشبابُوالنساء.

 العملُالهامُللمنظماتُاإلقليميةُوالحاجةُإلىُمواصلةُوتعزيزُالشراكاتُاإلقليميةُ .فيُالوقتُنفسهُ،شددُالمشاركونُعلىُضرورةُتعزيزُالحوارُعلىُالمستوىُدونُاإلقليميُمنُأجلُالتصديُبشكلُأفضلُللتحدياتُالخاصةُالتيُتواجههاُالبلدانُ
فيُالمنطقة.
ُ
• وناشدواُالمبادرةُلكيُتزيدُتأثيرُوتماسكُأنشطتهاُالمواضيعيةُالمختلفةُمنُخاللُتعزيزُالتآزرُبينُركائزها ُوالشبكاتُاإلقليميةُ.
واتفق ُالمشاركون ُعلى ُتغيير ُاسم ُالمبادرة ُإلى ُمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنميةُلكيُيبينواُأهميةُالتفاعالتُبينُمختلفُمجاالتُالسياسات.
•

وشددوا على ضرورة االستمرار في اعتماد النهج القائم على الطلب ،جنبا إلى جنب مع تعزيز التنسيق مع الجهات المانحةُ.
وفيُهذاُالصددُرحبواُبالتآزر والمشاركة العميقة للمبادرة مع شراكة دوفيل للبلدانُالعربيةُالتيُتمرُبمرحلةُانتقاليةُ.والحظواُ
المساهمات ُاالستراتيجية ُ ُللمبادرة ُفي ُا ُ اتفاق ُ ُشراكة ُدوفيل ُبشأن ُالحوكمة ُاالقتصادية ُالمعتمد ُمؤخراُ .ورحب ُالمشاركونُ
أيضاُباألعمالُالجاريةُمعُالصندوقُاالنتقاليُلشراكةُدوفيلُو ُالمشاريع ُالجديدةُبشأن ُ"تعزيزُمشاركةُالمرأةُفيُالبرلماناتُ
وصنعُالسياساتُفيُاألردنُوالمغربُومصر"ُوُ"تعزيزُمناخُاالستثمارُفيُمصر".

•

واعترافاُبشدةُتأثير ُاألزمةُالسوريةُوالنزاعات ُاألخرىُفيُالمنطقةُ،شددُالمشاركونُعلىُالحاجة الملحة إلى العمل من أجل
االستقرار والسالم واألمن في المنطقةُ،وذكروا ُأنُالتوازنُاإلقليمي ُلهُآثارُعلىُالنموُواألمنُفيُبلدانُخارجُمنطقةُالشرقُ
األوسط ُوشمال ُأفريقيا ُأيضاُ .وشددوا ُعلى ُقدرة ُوخبرة ُمبادرة ُمنطقة ُالشرق ُاألوسط ُوشمال ُأفريقيا ُلتزويد ُالحكوماتُ
المتضررةُبمنصةُ لتبادلُالممارساتُالجيدةُودعمُاألقرانُوآلياتُالتنفيذُفيُالمجاالتُالحيويةُلتنميةُالبلدانُالتيُفيُوضعُهشُ
أوُفيُحالةُنزاعُ.وعلىُوجهُالخصوصُ،شددواُعلىُأهميةُأطر ُواستراتيجيات ُاإلدارةُالعامةُالشاملةُوالفعالةُإلشراكُالقطاعُ
الخاصُواالستثمارُفيُهذهُالحاالتُ.وأعربُالمشاركونُأيضاُعنُمساندتهمُلمنتدىُتنميةُالقدرةُعلىُالتأقلم ُالذيُعقدُفيُنفسُ
الوقت ُفي ُعمانُ ،األردن.ورحبوا بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ُمثل ُجامعة ُالدول ُالعربية ُواتحاد ُمنطقة ُالبحرُ
المتوسطُوبرنامجُاألممُالمتحدةُللتنمية ُواالتحادُاألوروبيُوشراكةُالحكومةُالمنفتحة ُوالمنظمةُالعربيةُللتنميةُاإلداريةُ،والبنكُ
الدولي ُوالبنك ُاإلفريقي ُللتنمية ُومركز ُالمرأة ُالعربية ُللتدريب ُوالبحوث ُومنتدى ُمعاهد ُالتدريبُ ،والصندوق ُالعربي ُللتنميةُ
االقتصادية ُواالجتماعية ُوصندوق ُالنقد ُالعربي ُواتحاد ُالمصارف ُالعربية ُواتحاد ُالبورصات ُالعربية ُواتحاد ُهيئات ُاألوراقُ
الماليةُالعربية.

•

والحظوا فائدة المبادرة بصفتها منصةا لتيسير مشاركة بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عمل منظمة التعاون
والتنمية االقتصاديةُ،بماُفيُذلكُفيُمجالُالسياسات ُالعامةُخارجُمواضيعُالمبادرة ُ(مثلُالمشاركةُفيُلجانُمنظمةُالتعاونُ
والتنميةُاالقتصاديةُوالمحافلُالعالميةُوااللتزامُباُباألجهزة ُواستخدامُاألدواتُاإلحصائيةُ،وغيرُذلك).

•

وناشدوا المبادرة لكي تواصل تنسيق عملها مع أولويات خطة التنمية العالميةُ،بماُفيُذلكُالمناطقُالمبينة ُفيُأهدافُالتنميةُ
المستدامةُ.وتعالجُالمبادرةُحالياُالعديدُمنُهذهُالمجاالتُ،بماُفيُذلكُالحدُمنُعدمُالمساواةُوتعزيزُالمساواةُبينُالجنسينُ(منُ
خالل ُالعمل ُعلى ُالدمج ُاالقتصادي ُللمرأة ُومشاركتها ُفي ُالحياة ُالعامةُ ،وتعزيز ُالمنظور ُالشبابي ُفي ُاإلدارة ُالعامة ُوالتنميةُ
المحلية ُوالالمركزية)؛ ُوتعزيز ُالعمل ُالالئق ُوالنمو ُاالقتصادي ُ(من ُخالل ُالعمل ُعلى ُالشركات ُالصغيرة ُوالمتوسطة ُالحجمُ
ومباشرة ُاألعمال ُالحرة ُومباشرة ُالنساء ُلألعمال ُالحرة ُواالستثمارات ُوالبنية ُالتحتية)؛ ُوتعزيز ُالسالم ُوالعدالة ُوالمؤسساتُ
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القويةُ(منُخاللُالعملُعلىُتعزيزُسيادةُالقانونُوتعزيزُالحكوماتُالشاملةُوالشفافةُوالفعالةُوتعزيزُالنزاهةُفيُالقطاعينُالعامُ
والخاص)؛ُوتعزيزُوسائلُالتنفيذُوالشراكاتُالعالميةُ(منُخاللُإشراكُالقطاعُالخاصُوالمجتمعُالمدنيُفيُأعمالُالمبادرة).
أما بالنسبة للحوكمة والتنفيذ للفترةُُ،2020-2016المشاركون:
•

رحبوا بتعهد تونس بتولي الرئاسة القادمة لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياُ
وشكرواُالمغربُعلىُقيادتهاُوالتوجيهُاالستراتيجيُالذيُقدمتهُللمبادرة.

•

وحددوا ُضرورة ُإدراج ُالدروس ُالمستفادة ُوعناصر ُالنجاح ُالتي ُبنيت ُعلى ُمدى ُالعقد ُالماضي ُبصفتها األولويات الرئيسية
للوالية القادمة ،من ُأجل ُتعزيز ُإشراك ُالقطاع ُالخاص ُوالمجتمع ُالمدني ُوالشباب ُفي ُأنشطة ُالمبادرةُ ،وتعميق ُالتعاون ُمعُ
الشركاء ُاإلقليميين ُوالدوليينُ ،وتعزيز ُبروز ُنتائج ُالمبادرة ُمن ُخالل ُزيادة ُالتواصل ُونشر ُأعمالها ُونتائجها؛ ُوتأمين ُتمويلُ
ثابتُلعملُالمبادرة؛ُوالمزيدُمنُالتركيزُعلىُرصدُوتقييمُنتائجُأعمالها.

•

وشكروا المانحين 1على دعمهم القيم لالستدامة المالية للمبادرة ُوحثوا ُالمانحينُاآلخرينُعلى ُاالنضمامُإلىُهذاُالجهدُالمتعددُ
األطرافُ.وأقر ُالمشاركون و ُالمانحون وُأصروا على ضرورة ُوجود ُمصادرُتمويلُثابتةُلتحقيقُاستدامةُاألنشطةُعلىُمدىُ
الخمسُسنوات القادمة للواليةُُ .

عنُالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياُ،المشاركون:
•

رحبوا ُبالتحضيرات ُللمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام
ُ،2016وناشدواُجميعُاألطرافُالمعنيةُلكيُيجرواُمشاوراتُمنُأجلُصقلُأولوياتُالواليةُالقادمةُوالتصديقُعليها.

•

ووافقوا على إنشاء المجلس االستشاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُلكيُيقدمُ
التوجيه ُبانتظام ُويعد ُالمناقشات ُالجتماعات ُاللجنة ُالتوجيهية ُمن ُأجل ُضمان ُاالستمرار ُفي ُمعالجة ُاألولويات ُاالستراتيجيةُ.
وناشدُالمشاركونُالمجلسُاالستشاريُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُلكيُيؤديُدورُ
فعالُفيُاإلعدادُللمؤتمرُالوزاريُ،وبخاصةُعنُطريقُاتخاذُشكلُلجنة الصياغةُلإلعالنُالوزاريُلكيُيتمُالتصديقُعليهُفيُ
ذلكُالحدثُ.واتفقُالمشاركونُعلىُأنُالمجلسُسيتألفُمنُالرؤساءُالمشاركينُفيُالمبادرةُوغيرهمُمنُاألطرافُالراغبينُفيُ
المشاركةُبنشاطُفيُأنشطتهُ.وستتمُدعوةُرئيسُلجنةُالعالقاتُالخارجية ُفيُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُأيضاُ،وسيتمُ
تمثيلُاألمينُالعامُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُفيُلجنةُالصياغةُ.وسوفُتتولىُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُدورُ
أمانةُالمجلسُ.وطالبُالمشاركونُأمانةُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصادية ُبالترتيبُإلجراء ُمباحثاتُمع ُأصحابُالمصلحةُ،
بماُفيُذلكُمعُالقطاعُالخاصُوالمجتمعُالمدنيُ،فيُإعدادُاإلعالنُالوزاريُوالمؤتمرُ .

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحوكمة
المشاركون:
•

بينوا ُأهمية ُالعمل ُالمشترك ُبين ُبرنامج ُالحوكمة ُلمنظمة ُالتعاون ُوالتنمية ُاالقتصادية ُلمنطقة ُالشرق ُاألوسطُوشمال ُأفريقياُُ
وبلدانُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُمنُأجلُبناء أطر الحوكمة الفعالة لتحقيق النمو الشامل والتكامل اإلقليمي.

•

وشددواُعلىُأنُاألولوياتُالمحددةُللواليةُالجديدة ُللفترة ُُ 2020-2016ستكونُمهمة ُفيُمعالجة ُالتحدياتُالتيُتواجهُالمنطقةُ
وتعزيزُالحكومات المنفتحة والشفافة والمسؤولة التيُتستطيعُاالستجابةُالحتياجاتُالمجتمعاتُالمحليةُوتعزيزُاإلنتاجية.

عنُتنفيذُخالصات اجتماع اللجنة التوجيهية لعام :2015
•

ذكرتُالخالصاتُالمذكورة ُأنُالبرنامجُيدعمُبلدان ُالمنطقةُفيُتنفيذُأهداف التنمية المستدامة ُالتيُتمُتبنّيها ُمؤخراُوخاصةُ
الهدفُُ 5المعني ُبالمساواةُبينُالجنسينُوالهدفُُ 16المعنيُبتوفيرُالحصولُعلىُالعدالةُللجميعُوبناء ُمؤسساتُفعالةُوشاملةُ
ومسؤولةُ.ويعملُالبرنامجُعلىُتحقيقُهذهُاألهدافُمنُخالل:

االتحادُاألوروبيُ،فرنساُ،اليابانُ،السويدُ،اإلماراتُالعربيةُ(دبيُ،أبوظبي)ُ،الوالياتُالمتحدةُ،ألمانياُ،إيطالياُ،المغربُ،قطرُ،إسبانيا1 ُ،
تركياُوُالمملكةُالمتحدةُ،الصندوقُاالنتقاليُللشرقُاألوسطُوُشمالُإفريقياُلشراكةُدوفيلُ،سيمنزُ،مركزُالشرقُاألوسطُ
صندوقُالنقدُالدوليُلالقتصادُوالتمويلُوالمساهماتُالعينيةُمنُدولُمنطقةُالشرقُاألوسط
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 الترويج لجدول ُأعمال حكومة منفتحة وشاملة وشفافة ُبدعمُجهودُالبلدانُفيُوضعُوتنفيذُبرامج ُاالعمال ُالوطنيةُ
للحكومةُالمنفتحةُمعُالتركيزُعلىُأهميةُإشراكُالمواطنين و النساءُوالشبابُوالمجتمعُالمدنيُوالقطاعُالخاصُفيُهذهُ
الجهودُباستمرار.
ُ
 دعم سيادة القانون ُبتعزيز ُاالطر ُالتشريعية ُوتحسين ُعمل ُالمؤسسات ُالقانونية ُوإتاحة ُالفرصة ُللمواطنين ُلممارسةُ
حقوقهم.
 تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ُمن أجل إعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة ُوذلكُعبرُدعم ُالمؤسساتُالمستقلةُ
لتعزيزُالنزاهةُبشكلُفعالُوبناءُأطرُشاملةُلمكافحةُالفساد.


تعزيز المؤسسات والعمليات الحكومية األكثر كفاءة ُبتحديث ُإجراءاتُاإلدارةُالماليةُالعموميةُمنُأجلُتحسينُمواءمةُ
األهدافُوالميزانياتُلتحقيقُنتائج ُأفضلُوتحديثُأنظمةُالمشترياتُالعامة ُوالشراكاتُبينُالقطاعينُالعامُوالخاصُ
وحوكمةُالمياهُوإدارةُالمخاطر.



إشراك مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية ،وخاصة منها المؤسسات ُالمستقلة ُوالبرلمانُ ،في تعزيز الحكم
الرشيد منُخاللُمبادراتُاإلصالحاتُالوطنية.



تعزيز مشاركة ُالمرأة في الحياة العامة ُوذلك ُأكان ُفي ُاإلدارة ُالعامة ُأوفي ُصنع ُالسياسات ُالعامة ُوفي ُالبرلماناتُ
الوطنية ُوالمجالس ُالمحليةُ .وكذلك ُمن ُخالل ُتعزيز ُالسياسات ُالتي ُتراعي ُالمساواة ُبين ُالذكور ُواإلناثُ ،والجهودُ
المبذولةُلدمجُهذاُالبعدُفيُسياسياتُاالدارةُوإصالحُ/إلغاءُالممارساتُالتمييزية.



االخذ بعين االعتبار بشكل أفضل للقضايا المتعلّقة بأمور الشباب في الحوكمة العامة منُأجلُتعميم ُاهتماماتُالشبابُ
فيُجهودُاإلصالحُوتنفيذُجميعُسياساتُالحكومةُالتيُتعززُثقةُالشبابُفيُالمؤسساتُالعامةُ.وينبغيُأيضاُالمزيدُمنُ
دمجُمنظماتُالشبابُفيُأنشطةُالبرنامج.



تعزيز القدرات في مجال الحوكمة المحلية ُمن ُخالل ُدعم ُالسلطات ُالوطنية ُودون ُالوطنية ُفي ُتحقيق ُالتنظيم ُاألمثلُ
للموارد ُوالمهارات ُالالزمة ُعلى ُجميع ُالمستويات ُالحكوميةُ ،من ُأجل ُدعم ُعملية ُالالمركزية ُالجاريةُ ،مع ُضمانُ
المشاركةُالفعالةُللمواطنينُ(وخاصةُالنساء)ُفيُالسياساتُالعامةُالمحلية.

•

ُأثنت ُخالصات ُاجتماع ُاللجنة ُالتوجيهية ُعلى ُالجهود ُالتي ُيبذلها ُالبرنامج ُبانتظام ُإلشراك ُ ُالجهات ُالمعنية ُخارج ُاالداراتُُ
المركزيةُ ،ونوّهت ُبإنشاء ُالمجلس االستشاري للمجتمع المدني لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقياُالذيُيضمنُمشاركةُالمجتمعُالمدنيُفيُالمبادراتُاإلصالحية.

•

ودعمت ُالمشاركةُالعميقةُفي ُشراكةُدوفيل ُجيُ 7التيُتقدمُالتوجهات ُاالستراتيجيةُبشأنُاتفاقُالحوكمة ُاالقتصاديةُ،مرحّبةُ
بالمشروع ُالجديد ُالممول ُمن ُصندوق ُالدعم ُاالنتقالي ُوهو ُ"نحو حكومات شاملة ومنفتحةُ :تعزيز مشاركة المرأة في
البرلمانات وصنع السياسات".

•

وذكرت ُاللجنةُالتوجيهيةُبأهميةُبناء القدرات ُلتنفيذُاإلصالحاتُمعُإحداثُتأثيرُحقيقيُإضافةُالىُالجهودُالتيُيبذلهاُمركزُ
فضاء ُللتدريب ُو
تدريب ُمبادرةُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا ُفيُكسيرتا ُلتوفيرُ 
التكوين وتبادلُالتجاربُ .

•

نوّهتُاللجنةُبالجهودُالمبذولةُإلعداد ُتقارير المقارنة اإلقليمية ُلتحديدُاالتجاهاتُوالتحدياتُالمشتركةُمنُأجلُتقديمُالمشورةُ
االستراتيجيةُللمنطقةُ.وقدُتطرّقُالتقاريرُالسابقةُلإلصالحُالتنظيميُوالمساواةُبينُالجنسينُيوجهُالجهودُاالصالحيةُ.ورحبواُ
بالتقرير اإلقليمي حول الشباب والحوكمة العامة بصفته ُأداة ُهامة ُلتقديم ُحلول ُمبتكرة ُلدمج ُالشباب ُوالشاباتُ .اما ُالتقرير
اإلقليمي عن استراتيجيات الحكومة الرقمية ُالجاري ُإعداده ُحاليا ُفسيساهم ُفي ُتعزيز ُاالستخدام ُاالستراتيجي ُلتكنولوجياُ
المعلوماتُواالتصاالتُبهدفُالحوكمةُالعامةُ .

•

ش ّكلت ُالشراكةُاالستراتيجية ُالتي ُيوفرها ُالبرنامجُبينُبلدان ُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصادية ُلبلدانُمنطقةُالشرقُاألوسطُ
وشمالُأفريقيا ُموضوعُاهتمامُخاصُُ،سيّماُوانهاُتتيحُإشراكُاألخيرة ُفيُمناقشاتُشاملةُحول ُالمبادئ ُوالممارساتُالجديدةُ
والمبتكرة ُفي ُمجال ُالحوكمة ُالعامةُ .وش ّددت ُالمناقشات ُعلى ُاألدوات ُالفعالة ُلمنظمة ُالتعاون ُوالتنمية ُاالقتصادية ُمع ُنهجها
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المزدوجُللجمعُبينُحوار السياسات اإلقليميُوالوطنيُواستعراض النظراء وبناء القدراتُ.ورحبواُباستخدامُاالدوات القانونية
للمنظمة والتوصياتُمنُأجلُتوجيهُوتحديدُمعاييرُاإلصالحاتُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ .
•

خالل ُالنقاشُ ،ت ّم ُالترحيب ُ ُبالشراكة ُبين ُدولة ُاإلمارات ُالعربية ُالمتحدة ُوالمنظمة ُفي ُإطار ُقمة حكومة اإلمارات العربية
المتحدةُالتيُتقدمُمحفالُلحوارُالسياساتُاإلقليميُوالدوليُفيُموضوعُاالبتكارُفيُالقطاعُالعام.

•

أيضا ،ت ّم اعالن الدعم للبنانُواالعرابُعنُاستعدادُالمنظمةُللعملُمعهُلمعالجةُتحدياتهُاإلدارية.

•

رحّبت ُاللجنة ُالتوجيهية ُبالمشاركة ُرفيعة ُالمستوى ُلبلدان ُالمنطقة ُفي ُالمؤتمر الوزاري ُللحوكمة العامة لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية بشأنُالنموُالشامل ُالذيُتمُعقده ُفيُهلسنكيُفيُأكتوبرُ/تشرينُاألول ُُ 2015وبالمشاركةُالمنتظمةُمنُ
بلدانُالمنطقةُفيُلجان المنظمة بماُفيهاُلجنةُالحوكمةُالعامةُولجنةُالسياساتُالتنظيميةُولجنةُسياساتُالتنميةُاإلقليمية.

•

تم ُالتشديد ُعلى ُاهمية ُالتنسيق ُالوثيق ُمع ُمبادرة ُسيجما ُ(دعم ُتحسين ُالحوكمة ُواإلدارة)ُ ،وهي ُمبادرة ُمشتركة ُمع ُاالتحادُ
األوروبيُ،منُأجلُتنظيمُالمشورةُفيُمجالُالسياساتُودعمُإصالحُالقطاعُالعامُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ .

عنُأولوياتُالوالية الجديدة للفترة ُ،2020-2016المشاركون:
•

ُذ ُّكروا ُبأنه ُفيُمنطقةُتزدادُتعقيداُوتواجهُتهديداتُأمنيةُوتزايداُفيُأعداد ُالالجئينُوصعوباتُسياسيةُواقتصاديةُ،يجبُأنُ
يعززُالبرنامجُمشاركتهُفيُإنشاءُأطرُاإلدارةُالعامةُالفعالةُالتيُتستطيعُمعالجةُهذهُالتحدياتُ،وأنُقدرةُالدولةُعلىُالتأقلمُمعُ
المتغيراتُوعلىُاالستفادةُمنُاإلمكانياتُاالبتكارية ُلمواطنيهاُُ -رجاال ُونساءُ،مجتمعا ُمدنيا ُوقطاعا ُخاصا ُُ -هي ُاآلنُأكثرُ
أهميةُمنُأيُوقتُمضى.

•

ولكيُيتم ُتعزيزُالتكاملُاإلقليميُمنُأجلُالنموُالشاملُ ،والتأكدُمنُالتوزيعُالمتساويُللمواردُاالقتصاديةُوعدمُتركُأي ُمنطقةُ
وتعزيزُالتماسكُاالجتماعيُواالستقرارُالسياسيُ،دعمُالمندوبونُاألولوياتُالتاليةُ :



تعزيز الحكم المنفتح والشامل والشفاف

تعزيز مشاركة المرأة و إمكانياتها في الحياة العامة


دعم المؤسسات الحكومية والمؤسسات المستقلة والعمليات اإلدارية لتصبح أكثر كفاءة



تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد



تعزيز سيادة القانون



دعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة على الصعيد المحلي



بناء القدرات وتوفير المزيد من الدعم للتنفيذ من أجل مساعدة البلدان على تحقيق إصالحاتها



السهر على تنفيذ توصيات اجتماعات وتقارير المبادرة.

•

تمُاالتفاقُعلىُضرورةُبذلُجهودُإضافيةُلتهيئةُالظروفُمنُأجلُمشاركةُفعالة لشباب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ُجيلُالمستقبلُفيُالمنطقةُُ-فيُالحياةُالسياسيةُواالجتماعيةُواالقتصاديةُ،وعلىُأخذُاهتماماتُالشبابُوالهدفُمنُمشاركتهمُفيُاالعتبارُفيُجميعُالمجاالتُذاتُاألولوية.

•

وتمُالتشديدُعلىُضرورةُتعزيزُالمشاركةُعلىُالصعيدُالمحليُ،وتقديمُالدعمُلإلصالحات الجاريةُلتحقيقُالالمركزية التيُتوفرُ
فرصاُلتحسينُالتنميةُاالجتماعيةُواالقتصاديةُفيُالمنطقةُ،وعلىُضرورة ُالتغلبُعلىُعدمُالمساواةُداخلُالمناطقُالحضريةُ،
وكذلك ُتعزيزُالروابطُبينُالمناطقُالحضريةُوالريفيةُوزيادةُمشاركةُالمرأةُوالشبابُفيُالمجالسُالمحليةُوفيُعمليةُصنعُ
القرار.
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•

وتم ُالتأكيد ُعلى ُأهمية ُتوفير ُسبل ُالوصول ُإلى ُالعدالة ُللجميعُ ،وفقا ُألهداف ُالتنمية ُالمستدامة ُوجهود ُاإلصالح ُالجارية ُفيُ
المنطقةُ،والحثُعلىُتناولُمسألةُتعزيزُسيادة القانونُ،وذلكُفيُإطارُالحوارُاإلقليميُلفريقُالعملُالرابع.

•

وتمُتكليف ُالبرنامجُبالتفكيرُالمتعمق ُمنُأجلُوضعُالحلولُواألساليب ُلدعمُبلدان ُالمنطقةُفيُإنشاء ُأطرُالحوكمة ُالعامةُعلىُ
الصعيدُالوطنيُوالمحليُ،بماُيمكنهاُمنُمعالجةُأزمة الالجئينُالحاليةُمنُأجلُتعزيزُاالستقرارُوالسالمُفيُالمنطقة.

•

وتمتُالدعوةُإلى ُتعزيز الحوار اإلقليمي والتحليل اإلقليمي ُمنُأجلُتهيئةُالظروفُالمالئمةُلتحقيقُالتكاملُاإلقليميُفيُمنطقةُ
متباينةُ،باإلضافةُإلىُتعزيزُفرق العمل اإلقليميةُوطرقُاستعراضُاألقران.

•

وتم ُالترحيب ُبالمساهمات ُالمالية ُمن ُألمانيا ُوإيطاليا ُوالمغرب ُوقطر ُوإسبانيا ُوتركيا ُواإلمارات ُالعربية ُالمتحدة ُوأبو ُظبيُ
والمملكة ُالمتحدة ُوالواليات ُالمتحدة ُفي ُالبرنامجُ .وأقر ُالمشاركون ُأن ُالعديد ُمن ُبلدان ُالمنطقة ُومنظمة ُالتعاون ُوالتنميةُ
االقتصادية ُقدمت ُدعماُعينياُقيماُمنُخاللُاستضافةُاالجتماعاتُاإلقليمية ُللبرنامجُ.وحث ُالمشاركونُالمانحينُاآلخرينُعلىُ
المشاركةُمنُأجلُاالستجابةُللطلبُعلىُالمزيدُمنُالدعمُللمرحلةُالقادمةُللبرنامج.

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية
المشاركون:


رحبوا ُبالدعم ُالمقدم ُمن ُبرنامج ُمنظمة ُالتعاون ُوالتنمية ُاالقتصادية ُللشرق ُاألوسط ُوشمال ُإفريقيا ُلالستثمار ُلتحديد وتنفيذ
اإلصالحات ُمن ُأجل ُتحسين ُبيئات ُاألعمال ُواالستثمار ُوتعزيز ُالتكامل ُاالقتصادي ُاإلقليمي ُُ ،تشجيع ُإنشاء ُونمو ُالشركاتُ
الصغيرةُوالمتوسطةُ،وتعزيزُالمشاركةُاالقتصاديةُللمرأةُو ُالتأكدُمنُأنُتحترمُالقواعدُالتنافسيةُعبرُتشجيعُنزاهةُاألعمال.



والحظوا ُعملية المشاورات المكثفة ُبين ُاألطرافُالمعنيةُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيا ُو ُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُ
االقتصاديةُُ،بماُفيهم ُممثلي ُالحكومةُوالقطاعُالخاصُوالمجتمعُالمدنيُوالخبراءُوالمانحين ُوغيرهمُ،منُأجلُتحديدُمجاالتُ
العملُذاتُاألولويةُللبرنامجُومبادرةُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُوُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصادية ُللفترةُ-2016
.2020



ورحبواُبعمل البرنامج في عام ُ2015منُأجلُتعزيزُالتكاملُاالقتصاديُاإلقليميُ،وتحسينُبيئاتُاالستثمارُ(بماُفيُذلكُالدعمُ
القطريُفيُمصرُواألردنُ،فيُإطارُصندوقُالتحولُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُوعملُالبرنامجُفيُالعراق)ُ،ودعمُ
تنميةُالشركات ُالصغيرةُوالمتوسطةُالحجمُ(بماُفيُذلكُليبياُ،فيُسياقُصندوقُالتحولُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ
أيضا) ُوتعزيز ُإدماج ُالمرأة ُفي ُاالقتصادُ .ورحب ُالمشاركون ُبي ُ"تقرير ُأنشطة ُبرنامج ُمنظمة ُالتعاون ُوالتنمية ُاالقتصاديةُ
للشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُلالستثمارُلعامُُ،"2015الموضوعُفيُجدولُأعمال ُاالجتماعُ.وأشارواُأيضاُإلىُمجاالتُالعملُ
التيُتعالجُبعض ُأهداف ُالتنميةُالمستدامة ُالمعتمدة ُمؤخراُ(وبخاصةُالهدفُُ 5لتعزيزُالمساواةُبينُالجنسين؛ ُوالهدفُُ 8لتعزيزُ
العمل ُالالئق ُوالنمو ُاالقتصادي؛ ُوالهدف ُُ 16لتعزيز ُالسالم ُوالعدالة ُوالمؤسسات ُالقويةُ ،والهدف ُُ 17لتعزيز ُوسائل ُالتنفيذُ
والشراكاتُالعالمية).



وأكدوا ُقدرة ُالبرنامج ُعلى ُاالستجابة للواقع المتغير وأولويات المنطقة وتعديل مجاالت تركيزه وفقا لذلكُ .وبخاصةُ ،أشارُ
المشاركون ُإلى ُتغيير ُتسمية ُالبرنامج ُمن ُاالستثمار ُإلى ُالتنافسيةُ .وذكروا ُأن ُتغيير ُاالسم ُكان ُضروريا ُلكي ُيوضح ُبدقةُ
التماسكُالمتزايدُوالترابطُبينُمختلفُمجاالتُالسياساتُلبرنامجُالتنافسيةُوالعالقاتُالمتبادلةُمعُأنشطةُبرنامجُالحوكمةُ .

عنُأولوياتُالواليةُالجديدةُللفترةُُ،2020-2016المشاركون:
•

ناشدواُبرنامجُالتنافسيةُلكيُيستفيدُمنُهذهُالمرحلةُالجديدةُمنُالعملُمنُأجلُتعميق وترابط اتجاهات أعماله المختلفة.


من أجل تعميق ُأعمالهُ ،يجب ُأن ُيستفيد ُبرنامج ُالتنافسية ُاستفادة ُكاملة ُمن ُأدوات ُومعايير ُمنظمة ُالتعاون ُوالتنميةُ
االقتصادية ُوالتركيز ُعلى ُتنفيذهاُ ،و ُذلك ُأيضا ُمن ُخالل ُبناء ُالقدراتُ .ويشمل ُهذا ُتقريب ُبلدان ُمنطقة ُالشرق ُاألوسطُ
وشمالُأفريقيا ُمن ُأحدثُأدواتُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُمثلُالتجارةُفيُالقيمةُالمضافةُ(تيفاُ -عن ُإحصاءاتُ
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التجارة)ُ ،وإحصاءات ُاالستثمار ُاألجنبي ُالمباشر ُوإحصاءات ُاإليرادات ُالضريبيةُ ،وبرنامج ُمؤشرات ُريادة ُاألعمالُ،
وسجلُتمويلُالشركاتُالصغيرةُوالمتوسطةُوريادةُاألعمال.




ويتطلبُترابط ُأنشطةُبرنامجُالتنافسيةُتعزيزُالطابعُاألفقيُلمجاالتُأعماله ُالمواضيعيةُ(سياسةُاالستثمارُوالترويجُ،بماُ
فيُذلكُالبنيةُالتحتيةُوتعزيزُبيئةُاألعمالُوتعزيزُإنشاءُونموُالشركاتُالصغيرةُوالمتوسطةُ،بماُفيُذلكُاندماجُالنساءُفيُ
ريادة ُاألعمال ُُ ،و ُتشجيع ُنزاهة ُاألعمال ُوالحوكمة ُالرشيدة ُللشركات)ُ .ويستلزم ُالترابط ُأيضا ُالربط ُبين ُعمل ُبرنامجُ
التنافسية ُومجاالت ُالخبرة ُاألخرى ُلمنظمة ُالتعاون ُوالتنمية ُاالقتصادية ُمثل ُتنمية ُالمهارات ُوالسياسة ُالتجارية ُوالتسهيلُ
والنموُاألخضرُ،وغيرهم.

وأقروا ُالقيمة ُالمضافة ُللعمل ُالتي ُحققها ُبرنامج ُالتنافسية ُومساهمته ُفي ُبرنامج ُعمل ُاإلصالح ُاالقتصادي ُالقتصادات ُمنطقةُ
الشرقُاألوسط ُوشمالُأفريقياُ.وأوصواُبمواصلة وتعزيز أنشطته ضمن الركائز األربعة الموجودةُ،و ُاستكمالها مع المسائل
االقتصادية الشاملة ُذات ُاألهمية ُالبالغة ُمما ُيعكس ُالنمو ُاالقتصادي ُوجدول ُأعمال ُالتكامل ُلمنطقة ُالشرق ُاألوسط ُوشمالُ
أفريقيا.

• وذكرواُاألولوياتُالمواضيعيةُالتيُيستطيعُبرنامجُالتنافسيةُمعالجتهاُعلىُمدىُالسنواتُالخمسُالقادمةُ،التيُتشمل:
ُ
 دعم سياسات االستثمارُ ،مع ُالتركيز ُبوجه ُخاص ُعلى ُجودة ُاالستثمارُ ،التكامل ُاالستثماري ُاإلقليمي ُُ ،تعزيز ُوتنسيقُ
األطر ُالقانونية ُوالمؤسسية ُالوطنيةُ ،منازعات ُاالستثمار ُوالتحكيم ُالدوليُ ،االتجاهات ُالجديدة ُفي ُمفاوضات ُاتفاقاتُ
االستثمارُالدولية ُُ ،إحصاءاتُاالستثمارُاألجنبيُالمباشر ُُ ،القيودُالمفروضةُعلىُاالستثمار ُ،المناطقُاالقتصادية ُُ ،وشبكةُ
وكاالتُترويجُاالستثمار.
 تعزيز تطوير البنية التحتية نظرا ُألهمية ُهذا ُالمجال ُالكبيرة ُللقدرة ُالتنافسية ُواالندماج ُاالجتماعي ُواالقتصاديُ .وتشملُ
الموضوعاتُالتيُستجريُتغطيتها ُاألطرُالمتكاملةُوالقدراتُالماليةُالمعززةُإلنشاء ُالبنيةُالتحتيةُ ،وإنشاء ُآلياتُالتمويلُ
وتخفيفُالمخاطرُ،بماُفيُذلكُاستخدام ُأدوات ُالتمويلُاإلسالميُفيُمشروعات ُالبنيةُالتحتيةُ ،ودعمُسياساتُالستثماراتُ
البنيةُالتحتيةُبماُفيُذلكُتشجيعُمشاركةُالقطاعُالخاصُفيُاالستثمارُفيُالبنيةُالتحتيةُعنُطريق ُالشراكاتُبينُالقطاعينُ
العامُوالخاص.
ُ
 تعزيز شركات القطاع الخاص بصفتها محرك التنمية الشاملة والمستدامةُ،وبخاصة:
 تعزيز ُالقدرات ُالمؤسسية ُوالتنسيق ُلوضع سياسات من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة ُ(من ُخاللُ
المشاورات ُالفعالة ُبين ُالقطاعين ُالعام ُوالخاص ُوالرصد ُوالتقييمُ ،وغير ُذلك)؛ ُوتعزيز ُفرص ُالحصول ُعلىُ
التمويلُ ،بما ُفي ُذلك ُتعزيز ُاألطر ُالقانونية ُوالتنظيمية ُ(حقوق ُالدائنين ُونظم ُالمعلومات ُاالئتمانية ُوسجالتُ
الضمانُ،وغيرهم)؛ُوتشجيعُإنشاءُونموُالشركات ُ(منُخاللُتعزيزُاالقتصاد ُالرسميُ ،ريادةُاألعمالُ،وإنتاجيةُ
الشركات ُالصغيرةُوالمتوسطة)ُ،وتحسينُبيئاتُالعملُللشركات ُالصغيرةُوالمتوسطةُ،وخاصةُالجوانبُواللوائحُ
اإلدارية ُالتي ُتؤثر ُبطريقة ُمتفاوتة ُعلى ُالشركات ُالصغيرة ُوالمتوسطة ُ(استنادا ُإلى ُمبدأ ُ"فكر ُفي ُالشركاتُ
الصغيرةُأوال"ُوُ"فحصُالشركاتُالصغيرةُوالمتوسطة").
ُ
 تعزيز الحوكمة للشركاتُ،بماُفيُذلكُالشركات المملوكة للدولة ُبصفتهاُمقدمة ُالخدماتُالعامةُاألساسيةُوميسرةُ
التنميةُ .والهدفُمنُذلكُهوُاالستمرارُفيُمساعدةُالشركاتُالمملوكةُللدولةُفيُإرساءُممارساتُاإلدارة ُالقويةُ
وتحسين ُأدائها ُمن ُأجل ُتعظيم ُمساهمتها ُفي ُالتنميةُ ،وبخاصة ُمن ُخالل ُاألهداف ُالمحددة ُبشكل ُجيد ُومجالسُ
اإلدارةُالمهنيةُوالمستقلةُواالختصاصاتُالواضحةُللمساءلةُعنُأدائها.
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تعزيز التكامل االقتصادي للمرأة ُمن ُخالل ُتدابير ُالدعم ُالمعزز ُللنساء ُصاحبات ُاألعمال ُمثل ُالحصول ُعلىُ
الخدماتُالماليةُوتطويرُاألعمال ُوتعزيزُالتمكينُاالقتصاديُللمرأةُمنُخالل ُتكنولوجياُالمعلوماتُواالتصاالتُ
والقيادةُفيُالشركاتُوتعميمُإجراءاتُسياسةُمراعاةُالمنظورُالجنسانيُفيُمختلفُالمستويات؛



تعزيز الفرص االقتصادية للشباب ُمنُخاللُتشجيعُريادةُاألعمال ُبينُالخريجينُوالشباب ُوتسهيلُالوصولُإلىُ
برامجُتنميةُالمهاراتُوتيسيرُالحصولُعلىُالتمويلُوخدماتُتطويرُاألعمالُوبرامجُالتدريبُ،وغيرُذلك.

تعزيز نزاهة االعمال والسلوك المسؤول للشركات منُخاللُالتوعية ُوتحديدُوتنفيذُاألطرُودعمُاالمتثالُلمعاييرُالسالمةُ
الدوليةُوأفضلُالممارساتُ.والهدفُمنُذلكُهوُتهيئةُبيئةُمواتيةُمنُالثقةُوالشفافيةُوالمساءلةُ،وتعزيزُالبيئةُالمؤسسيةُالتيُ
تشكلُقراراتُاألعمالُوتحفزُإجراءاتُاألعمالُالطوعيةُلتحلُمحلُالضوابطُوالنواهي.
تعزيز القدرة على مواجهة االزمات في االقتصادات الهشة و /أو بعد النزاع ،من خالل دعم تنمية القطاع الخاص وسياسة
االستثمار وتنمية الشركاتُ.وساهمُمشروعُالعراقُ،منذُعامُُ،2007فيُتحسينُإطارُسياسةُاالستثمارُمنُخاللُالتعديالتُ
التشريعية ُوبناء ُقدرات ُهيئة ُ ُاالستثمارُ .ونادى ُالمشاركون ُبمواصلة ُدعم ُالعراق ُوتوسيع ُنطاق ُهذا ُالدعم ُإلى ُالبلدانُ
األخرىُالمتضررةُمنُالنزاعاتُوالهشاشة.
معالجة المسائل المتعلقة بالسياسة التجارية نظرا ألهميتها لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي منُخاللُدعمُزيادةُاتفاقاتُ
المبادالتُالتجاريةُوالتجارةُبينُبلدانُالمنطقةُ،وتحسينُالروابطُبينُسياساتُالتجارةُواالستثمارُوالتوافقُوتنفيذُااللتزاماتُ
واالندماجُاألقوىُفيُسالسلُالقيمةُالعالميةُ.وستجرىُمناقشاتُحولُإمكانيةُإنشاءُمجموعةُعملُحولُالتجارة.



وأقروا الحاجة إلى المزيد من إشراك القطاع الخاصُبهدفُتعزيزُدورُممثليهُفيُمناصرةُالسياسيةُالعامةُ،الذيُيشملُجمعياتُ
رجال ُاألعمال ُوالغرف ُالتجاريةُ .وأقروا ُأن ُالمشاورات ُالمنتظمة ُمع ُالقطاع ُالخاص ُتجري ُفي ُتنفيذ ُالمشروعات ُالقطريةُ
المخصصةُ،ونادى ُالمشاركونُبإنشاء ُآليةُأكثرُتنظيما ُوذاتُنطاقُأوسعُإلشراك ُالقطاعُالخاصُبشكلُرسميُفيُعملُبرنامجُ
التنافسيةُ.ويمكنُأنُتأخذُهذهُاآلليةُشكلُالمجلسُاالستشاريُلألعمالُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُ
وشمالُأفريقيا.



وحثوا برنامج التنافسية على تطوير أدوات الرصد الفعالة ُلقياس ُالتقدم ُالمحرز ُفي ُاإلصالحات ُعلى ُالصعيدين ُالوطنيُ
واإلقليميُ،بل ُأيضاُلتحسينُتقييمُأثرُالبرنامج ُوتوضيح ُإنجازاتُاإلصالحُالناجحةُللمجتمعُالدوليُمنُأجلُتصحيحُالمفاهيمُ
الخاطئةُومعالجةُالحساسيات.



وأشاروا إلى فعالية الهيكل اإلداري الحالي ُللبرنامجُومبادرة ُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُ
أفريقياُالشاملةُ.وأوضحُالمشاركونُأنُالرئاسةُالمشتركةُللشبكاتُاإلقليميةُمنُبلدانُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُوبلدانُ
منظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُتؤديُإلىُالملكيةُالمشتركةُوالتعاونُ .وأشار ُالمشاركونُإلىُأنُالتحضيرُلالجتماع ُالوزاريُ
للمبادرةُيمكنُأنُيوفرُفرصةُإلجراءُمشاوراتُبهدفُإعادةُالنظرُفيُالهيكلُاإلداريُللشبكاتُاإلقليمية.



وأعربوا عن تقديرهم لجهود المانحين ُالتنسيقية ُالمبذولة ُفي ُالمشروعات ُالقطرية ُالمخصصة ُالحالية ُوحثوا ُالبرنامج ُعلىُ
مواصلةُوتعميقُهذاُالنشاطُفيُالمشروعات ُالمستقبليةُمنُخاللُالمشاوراتُالمنتظمةُوالمنسقةُ.وعملُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُ
االقتصادية ُلدعمُشراكةُدوفيلُمعُالدولُالعربية ُالتيُتمرُبمرحلةُانتقاليةُومنصةُتنسيقُصندوقُالتحول ُلمنطقةُالشرقُاألوسطُ
وشمالُأفريقياُهماُالجهودُالجاريةُالتيُتوفرُفرصةُمناسبةُللتعاونُالمستقبليُ.



وأقروا ورحبوا بالدعم المالي ُالمقدم ُمن ُالوكالة ُالسويدية ُللتنمية ُالدولية ُلألنشطة ُاإلقليمية ُللبرنامج ُولمشروع ُالعراق ُبشأنُ
االستثمارُولمشروع ُدعمُالمرأةُبصفتهماُفاعلينُاقتصاديين؛ُمنُخاللُصندوقُالتحول ُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ
للمشروعات ُالقطرية ُالمخصصة ُلمصر ُواألردنُ(لتنفيذُاإلصالحاتُلالستثمار ُوُالتنافسية)ُوليبياُ(لسياسةُالشركات ُالصغيرةُ
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والمتوسطة)؛ ُمن ُقبل ُالمفوضية ُاألوروبية ُفي ُمجاالت ُاالستثمار ُفي ُالبنية ُالتحتية ُوالشراكات ُبين ُالقطاعين ُالعام ُوالخاصُ
والشركاتُالصغيرةُوالمتوسطةُ ،ودعمُالمانحينُاآلخرين ُبماُفيهم ُفرنساُواليابانُوالوالياتُالمتحدةُ(وزارةُالخارجيةُوالوكالةُ
األمريكية ُللتنمية ُالدولية) ُوصندوق ُالنقد ُالدوليُفي ُعقد ُدورات ُتدريبية ُلبناء ُالقدرات ُفي ُمدينة ُالكويتُ ،وشركة ُسيمنس ُمنُ
خاللُمشروعُعنُنزاهةُاالعمالُفيُالمغرب.


ودعوا المانحين لكي يستمروا في دعم أنشطةُبرنامجُالتنافسيةُفيُواليته ُالجديدة ُللفترةُُ 2020-2016منُأجلُضمانُاستدامتهُ
وتأثيره .دولُمنطقةُالشرقُاألوسطُتدعمُالمبادرةُمنُخاللُالتبرعاتُالعينيةُ .
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