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مبادرة منظمة ل اللجنة التوجيهيةاجتماع 
التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط 

وشمال إفريقيا للحوكمة واالستثمار من أجل 
 التنمية

 

أجل النمو  التكامل اإلقليمي من
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 أهداف االجتماع

ُللحوكمةُةالتوجيهيُاللجنةقدُاجتماعُعُ  واالستثمارُمنُأجلُُمبادرةُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُللشرقُالوسطُوشمالُإفريقيا

المغربُوإسبانياُوالسويد.ُوكانُهدفهُمناقشةُالواليةُمنُرئاسةُمشتركةُبفيُالرباط،ُالمغرب،2015ُُُ/ُتشرينُالثانينوفمبر9ُالتنميةُفيُ

ُ.2016(ُفيُإطارُالتحضيرُللمؤتمرُالوزاريُالذيُسيعقدُفيُربيعُعام2020ُ-2016لمبادرةُ)لُالقادمة

التوجهات االستراتيجية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق الوسط وشمال "ُعنمذكرةُمشروعُبورحبُالمشاركونُ

ُالوما بعده 2016لعام  ا إفريقيا ُلدعمُاتمقترحُتلخصيُت" ُالعامة ُومجاالتُالسياسة ُالحوارُعلىُُهاالهيكلُاإلداريُللمبادرة، وتعزيز

ُالوطنيُواإلقليميُوطرقُالعملُفيُإطارُالواليةُالجديدة.ُالصعيدين

 المشاركة

ُمن80ُُحضرُاالجتماعُأكثرُمنُ ُاقتصادات12ُُمشاركا منظمةُُبلدانُأعضاءُفي9ُُو،ُوشمالُأفريقياُالشرقُاألوسطفيُمنطقة

ُو ُاالقتصادية ُوالتنمية ُالتعاون ُاألوروبي ُواإلقلوممثلُوكذلكاالتحاد ُالدولية ُالمنظمات ُمن ُن ُبما ُومجلسُالتعاونُُفيهميمية ُالدولي البنك

االجتماعُُهذاالمجتمعُالمدنيُوالقطاعُالخاصُوحضرُ.ُشبكةُأنيماُلالستثماروالبحرُالمتوسطُُواتحادُمنطقةُالعربيُاتحادُالمغربوالخليجيُ

ُالمعنيةُلجنةُاالستشاريةنابُعنُال)ُاالقتصاديةُمنظمةُالتعاونُوالتنميةالتابعةُلُواألعمالُالصناعةبُالمعنيةُلجنةُاالستشاريةالأيضا،ُوكذلكُ

نابُعنُ)ُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةالتابعةُُ(ُواللجنةُاالستشاريةُالنقابيةحركةُالشركاتُفيُفرنسا،ُميديف،ُواألعمالُالصناعةب

 الفلسطينية(.واللجنةُاالستشاريةُالنقابيةُأمانتهاُوالنقاباتُاألردنيةُ

ُ(ةوالعالقاتُالعالميُالحوكمةمبادرةُ)العنُاإلشرافُعلىُُونالمسؤولوالمديرونُنُاألربعةُولمبادرةُالمشاركاوافتتحُاالجتماعُرؤساءُ

ُ:فيُالميدانُاالقتصاديمنظمةُالتعاونُوالتنميةُمنُ

ُُ،لوافاسعادة السيد محمد  • ُولُالنائبالوزير ُالمغرب، ُللميزانية، ُوالمالية ُاالقتصاد ُرئالوزير ُاالستثمارليسُالمشارك ُبرنامج

 ،اوشمالُأفريقيُالشرقُاألوسطومنطقةُُفيُالميدانُاالقتصاديالتعاونُوالتنميةُُلمنظمةُ

رئيسُالمشاركُالالخدمةُالمدنيةُوتحديثُاإلدارة،ُالمغرب،ُوبرئيسُالحكومةُالمكلفُلُالنائبالوزيرُُ،مبدي سعادة السيد محمدو •

 ،اوشمالُأفريقيُالشرقُاألوسطالحوكمةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُبرنامجُل

ةُرئيسال،ُوفيُالميدانُاالقتصاديالتعاونُوالتنميةُُمنظمةللسويدُلدىُُةالدائمُة،ُالممثلة،ُالسفيرتشسعادة السيدة أنيكا ماركوفيو •

 ،اوشمالُأفريقيُالشرقُاألوسطاديةُلمنطقةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصبرنامجُاالستثمارُلُالمشاركة

ُلدىُويرتسعادة السيد خوسيه اجناسيو و • ُإلسبانيا ُالدائم ُالممثل ُالسفير، ،ُ ُُمنظمة ُوالتنمية ُاالقتصاديالتعاون ُالميدان ،ُفي

 ،اوشمالُأفريقيُالشرقُاألوسطالحوكمةُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُبرنامجُلرئيسُالمشاركُالو

 ،فيُالميدانُاالقتصاديالتعاونُوالتنميةُُمنظمةُ،ُمديرُاإلدارةُالعامةُومديريةُالتنميةُاإلقليمية،ُالتر السيد رولفو •

ُ.فيُالميدانُاالقتصاديالتعاونُوالتنميةُُمنظمةُ،ُالدولية،ُمديرُاألمانةُالعامةُللعالقاتُبونتوريالسيد ماركوس و •

 للشرق الوسط وشمال إفريقيا للحوكمة واالستثمار من أجل التنمية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مبادرة

ُفيُ ُاالجتماعُانعقد ُالمشاركونُأنُهذا ُحاسمةأقر ُالُألنُمرحلة ُُفيُدخلتمبادرة ُجديدة، ُفيوالية ُُستبدأ ُوعلىُوجه2016ُعام .

ُ:همالخصوص،ُ

تحققهاُالقيمةُالمضافةُالتيُُوالحظوا.ُودعم تنفيذ اإلصالحات على السياسات   قليميالحوار اإلمن  زمني على أثر عقد ركزوا •

ُالأساليبُعملُ فيُالمجاالتُالرئيسيةُالسياساتُوتبادلُالخبراتُفيُ حول حوارالمنُخاللُتعزيزُُ لحكوماتُالمنطقةمبادرة

ُُللسياساتُالعامة ُباالقترانُ، ُالتعاونُمع ُمنظمة ُمنُالوسائلُواألدواتُوالمعاييرُالتيُوضعتها ُخاصُللبلدانُواالستفادة دعم

ُللعديد  مماُيتيحمنُنوعهُُاوفريدُاالمشاركونُأنُالمبادرةُأصبحتُمنبراُاستراتيجيُوذكرعلىُمرُالسنين.ُوالتنميةُاإلقتصاديةُ

النظرُمعاُإلىُأولوياتُاإلصالحُوُلبلدانُمنطقةُالشرقُاألوسطُالمساعدةُفيُمناقشاتُالسياسةُالعامةُعلىُُالشأنُمنُأصحابُ

ُ،ُالمشاركون:2020-2016 للفترة  أماُبالنسبةُللسياساتُاألولويةُوالشراكاتنطاقُعالمي..
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من أجل مبادرة البجهود  واورحب  اإلقليميفي المجاالت ذات االهتمام في االجتماع ضرورة وضع جدول أعمال مشترك  أقروا •

والتجارةُ مناخُاألعمالُو  وُ فيُالتنظيممعاييرُالُومواءمةمنُخاللُتعزيزُأطرُاإلدارةُالعامةُالمشتركةُُالتكامل اإلقليمي إنشاء

 :فيُهذاُالصدد،ُالحظواواالستثمار.ُ

 

- ُ ُتزايد ُبلدانُاُترتيبإعادة ُبين ُوالجنوبُوكذلك ُالشمال ُبين ُالشراكات ُوأهمية ُالعالمية ُالقيمة ُسالسل ُفي ُالعالمي إلنتاج

نفتاحُالخطوةُطبيعيةُلُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُأنُالتكاملُاإلقليميُبينُبلدانُمنطقةعلىُالمشاركونُُوشددالجنوب.ُ

ُ ويتطلباالقتصاديُ ُتطويرُإلىُترميُإجراءاتاتخاذ ُاالقتصاديةاألنُدعم ُالتنافسيةُلصالحُالناشئةُشطة .ُاإلقليميةُالقدرة

ُ ُاألقران ُمن ُوالتعلم ُالجيدة ُالممارسات ُتبادل ُأن ُأيضا ُوالحظوا ُفي ُعملالمشمولين ُوالتنميةُُأساليب ُالتعاون منظمة

 .تعلقاُوثيقاُتعزيزُالتكاملُاإلقليمياالقتصاديةُيتعلقانُب

 

ُوذكرواعنصرُأساسيُلتحقيقُالتكاملُاالقتصادي.ُُبصفتهماجةُالفوارقُاإلقليميةُاالندماجُاالجتماعيُومعالُمراعاةُضرورة -

لمنطقةُالشرقُاألوسطُُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُمبادرةُوناشدواُ،أنُهذاُيتطلبُاعتمادُنموذجُتنميةُأكثرُشموال

تنويعُمنُأجلُجهودُأقوىُلدعمُعملياتُالالمركزيةُببذلُأيضاُُونادوا.ُالمستقبليةفيُأعمالهاُُذلكُكيُتراعيلوشمالُأفريقياُ

 .لشبابُوالنساءلُخاصةُبالنسبةُاالندماجُُوتعزيزاالقتصادُُودعم

 

ُالمشاركونُعلىُ - ُفيُالوقتُنفسه،ُشدد ُللمنظماتُاإلقليميةُوالحاجةُإلىُمواصلةُوتعزيزُالشراكاتُاإلقليمية. العملُالهام

ليميُمنُأجلُالتصديُبشكلُأفضلُللتحدياتُالخاصةُالتيُتواجههاُالبلدانُضرورةُتعزيزُالحوارُعلىُالمستوىُدونُاإلق

 فيُالمنطقة.

ُ

ُ.والشبكاتُاإلقليميةُ ركائزهاعيةُالمختلفةُمنُخاللُتعزيزُالتآزرُبينُيضاتأثيرُوتماسكُأنشطتهاُالمولكيُتزيدُالمبادرةُُوناشدوا •

ُالمشاركون ُُواتفق ُإلى ُالمبادرة ُاسم ُتغيير التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال منظمة مبادرة على

 .اتبينُمختلفُمجاالتُالسياسُتأهميةُالتفاعالُكيُيبينوالُلتنميةمن أجل اوالقدرة التنافسية  بشأن الحوكمة أفريقيا

.ُالجهات المانحة، جنبا إلى جنب مع تعزيز التنسيق مع اعتماد النهج القائم على الطلب االستمرار فيعلى ضرورة  وشددوا •

ُوالحظواالعربيةُالتيُتمرُبمرحلةُانتقالية.ُُللبلدانمع شراكة دوفيل  للمبادرة والمشاركة العميقةالتآزر بوفيُهذاُالصددُرحبواُ

ُدوفيلُبشأنُُُاتفاق ُافيُُللمبادرةُُاالستراتيجيةُالمساهمات ُورحبُالمشاركونُُالمعتمدُاالقتصاديةُالحوكمةشراكة مؤخرا.

"تعزيزُمشاركةُالمرأةُفيُالبرلماناتُُبشأنالجديدةُُ المشاريعُواألعمالُالجاريةُمعُالصندوقُاالنتقاليُلشراكةُدوفيلُبأيضاُ

 السياساتُفيُاألردنُوالمغربُومصر"ُوُ"تعزيزُمناخُاالستثمارُفيُمصر".ُوصنع

الحاجة الملحة إلى العمل من أجل ونُعلىُاألخرىُفيُالمنطقة،ُشددُالمشاركُوالنزاعاتاألزمةُالسوريةُُتأثيرشدةُباعترافاُو •

لهُآثارُعلىُالنموُواألمنُفيُبلدانُخارجُمنطقةُالشرقُُأنُالتوازنُاإلقليميُوذكروا،ُاالستقرار والسالم واألمن في المنطقة

ُ ُاألوسط ُأفريقيا ُقدروشمال ُعلى ُوشددوا ُأفريقياُمبادرةُةوخبرُةأيضا. ُوشمال ُاألوسط ُالشرق ُالحكومالُمنطقة تُتزويد

فيُوضعُهشُالتيُالممارساتُالجيدةُودعمُاألقرانُوآلياتُالتنفيذُفيُالمجاالتُالحيويةُلتنميةُالبلدانُُلتبادل ُمنصةبالمتضررةُ

فعالةُإلشراكُالقطاعُالشاملةُوالاإلدارةُالعامةُُواستراتيجياتُعلىُوجهُالخصوص،ُشددواُعلىُأهميةُأطرو.ُفيُحالةُنزاعأوُ

يُعقدُفيُنفسُذالُالقدرةُعلىُالتأقلمعنُمساندتهمُلمنتدىُتنميةُأيضاُالخاصُواالستثمارُفيُهذهُالحاالت.ُوأعربُالمشاركونُ

ُاألردنالوقتُفيُعمان ُُبالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية وارحبو.، ُواتحاد ُالعربية ُالدول ُجامعة البحرُُمنطقةمثل

تنميةُاإلدارية،ُوالبنكُللالعربيةُوالمنظمةُُالحكومةُالمنفتحةواالتحادُاألوروبيُوشراكةُُللتنميةرنامجُاألممُالمتحدةُالمتوسطُوب

ُللتدريبُوالبحوثُ ُالعربية ُالمرأة ُومركز ُللتنمية ُاإلفريقي ُوالبنك ُالدولي ُومنتدى ُامعاهد ُالعربي ُوالصندوق لتنميةُللتدريب،

ُو ُوصندوقُُاالجتماعيةاالقتصادية ُواتحاد ُالبورصاتُالعربية ُواتحاد ُالمصارفُالعربية ُالعربيُواتحاد ُهيئاتُاألوراقالنقد

 .الماليةُالعربية

في عمل منظمة التعاون  بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامشاركة  لتيسير امنصةبصفتها مبادرة الفائدة  والحظوا •

)مثلُالمشاركةُفيُلجانُمنظمةُالتعاونُُالعامةُخارجُمواضيعُالمبادرةُبماُفيُذلكُفيُمجالُالسياسات،ُوالتنمية االقتصادية

 ذلك(.ُوغيرواستخدامُاألدواتُاإلحصائية،ُُ باألجهزةُابُوااللتزاموالتنميةُاالقتصاديةُوالمحافلُالعالميةُ

ُالتنميةفيُأهدافُُالمبينة،ُبماُفيُذلكُالمناطقُتنسيق عملها مع أولويات خطة التنمية العالميةلكي تواصل المبادرة  وناشدوا •

المبادرةُحالياُالعديدُمنُهذهُالمجاالت،ُبماُفيُذلكُالحدُمنُعدمُالمساواةُوتعزيزُالمساواةُبينُالجنسينُ)منُُوتعالجالمستدامة.ُ

ُوتعزيزُُالدمجخاللُالعملُعلىُ ُالعامة، ُفيُالحياة ُومشاركتها ُوالُيالشبابُالمنظوراالقتصاديُللمرأة ُالعامة تنميةُفيُاإلدارة

ُ ُوالالمركزية(؛ ُُالشركاتتعزيزُالعملُالالئقُوالنموُاالقتصاديُ)منُخاللُالعملُعلىُوالمحلية ُوالمتوسطة الحجمُالصغيرة

ُوُالحرةُاألعمالُمباشرةو ُالحرة ُلألعمال ُالنساء ُمباشرة ُالتحتية(؛ ُووواالستثماراتُوالبنية ُوالعدالة ُالسالم مؤسساتُالتعزيز
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وتعزيزُالنزاهةُفيُالقطاعينُالعامُُوالفعالةوالشفافةُُالشاملةقويةُ)منُخاللُالعملُعلىُتعزيزُسيادةُالقانونُوتعزيزُالحكوماتُال

 مبادرة(.الوالخاص(؛ُوتعزيزُوسائلُالتنفيذُوالشراكاتُالعالميةُ)منُخاللُإشراكُالقطاعُالخاصُوالمجتمعُالمدنيُفيُأعمالُ

 ،ُالمشاركون:2020-2016لفترةُلنفيذ والت حوكمةلل أما بالنسبة

ُمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا رئاسة القادمة لمبادرةالتولي بتونس  بتعهد وارحب •
 لمبادرة.الذيُقدمتهُلهُاالستراتيجيُيالمغربُعلىُقيادتهاُوالتوجُواوشكر

ُوعنُواحددو • ُإدراجُالدروسُالمستفادة ُالماضيضرورة ُالنجاحُالتيُبنيتُعلىُمدىُالعقد األولويات الرئيسية  بصفتهاُاصر

ُتعزيز القادمة،للوالية  ُأجل ُالمبادرةُمن ُأنشطة ُالمدنيُوالشبابُفي ُالخاصُوالمجتمع ُالقطاع ُمعُوُ،إشراك ُالتعاون تعميق

ُاإلقليميينُوالدوليين ُونتائجُ بروزُنتائجتعزيزُوُ،الشركاء ُالتواصلُونشرُأعمالها ُمنُخاللُزيادة ُهاالمبادرة تأمينُتمويلُو؛

 مزيدُمنُالتركيزُعلىُرصدُوتقييمُنتائجُأعمالها.والثابتُلعملُالمبادرة؛ُ

المانحين وشكروا •
1

النضمامُإلىُهذاُالجهدُالمتعددُاُالمانحينُاآلخرينُعلىُوحثواُستدامة المالية للمبادرةالعلى دعمهم القيم ل 

ُعلىُمدىمصادرُتمويلُثابتةُلتحقيقُاستدامةُاألنشطةُُوجودُضرورة على وُأصروا المانحونُو المشاركونُوأقرألطراف.ُا

ُ.ُللوالية القادمة خمسُسنواتال

 المشاركون:،ُلمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المؤتمر الوزاريُعن

في عام  لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياللمؤتمر الوزاري ُاتالتحضيربُوارحب •

 .القادمةُوالتصديقُعليهامشاوراتُمنُأجلُصقلُأولوياتُالواليةُلكيُيجرواُجميعُاألطرافُالمعنيةُُوناشدوا،2016ُ

كيُيقدمُلُالقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيالمنظمة التعاون والتنمية ا على إنشاء المجلس االستشاري واوافقو •

ُ ُلمناقشاتُالجتماعاتُاُويعدُبانتظامالتوجيه ُالتوجيهية ُاألولوياتُاالستراتيجية.ُاللجنة ُفيُمعالجة منُأجلُضمانُاالستمرار

دورُكيُيؤديُلُشمالُأفريقيالمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوُالمشاركونُالمجلسُاالستشاريُوناشد

فيُُالتصديقُعليهيتمُكيُلإلعالنُالوزاريُلُلجنة الصياغةعنُطريقُاتخاذُشكلُُوبخاصةفعالُفيُاإلعدادُللمؤتمرُالوزاري،ُ

فيُُينمنُاألطرافُالراغبُماتفقُالمشاركونُعلىُأنُالمجلسُسيتألفُمنُالرؤساءُالمشاركينُفيُالمبادرةُوغيرهو.ُذلكُالحدث

وسيتمُ،ُفيُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُأيضاُتمُدعوةُرئيسُلجنةُالعالقاتُالخارجيةتسوالمشاركةُبنشاطُفيُأنشطته.ُ

دورُُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُىتولتسوفُوفيُلجنةُالصياغة.ُُاألمينُالعامُلمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُتمثيل

ُاأمانةُ أصحابُالمصلحة،ُُمباحثاتُمعُبالترتيبُإلجراءُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةبُالمشاركونُأمانةُلاطولمجلس.

ُبماُفيُذلكُمعُالقطاعُالخاصُوالمجتمعُالمدني،ُفيُإعدادُاإلعالنُالوزاريُوالمؤتمر.

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنمية االقتصادية منظمة التعاونبرنامج 

 المشاركون:

• ُ ُبرنامجُُالعملُالمشتركُبينُ أهميةبينوا ُاالقتصاديةالحوكمة ُالتعاونُوالتنمية ُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُلمنظمة ُُلمنطقة

 .الفعالة لتحقيق النمو الشامل والتكامل اإلقليمي الحوكمةبناء أطر منُأجلُُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُوبلدان

ُةالمنطقالتيُتواجهُلتحدياتُاُفيُمعالجةُمهمةكونُتس2020ُ-2016ُللفترةُجديدةالواليةُلاألولوياتُالمحددةُلأنُوشددواُعلىُ •

 وتعزيزُاإلنتاجية.ُالمحليةمجتمعاتُالالحتياجاتُُتستطيعُاالستجابةالتيُوالمسؤولة شفافة الو المنفتحةالحكومات ُوتعزيز

 :2015 ة لعامالتوجيهياللجنة اجتماع خالصات عنُتنفيذُ

وخاصةُمؤخراُُتمُتبنّيهاالتيُُالمستدامة التنميةأهداف المنطقةُفيُتنفيذُُبلدانبرنامجُيدعمُالأنُُالخالصاتُالمذكورةذكرتُ •

ُمؤسساتُفعالةُوشاملةُبناءولىُالعدالةُللجميعُعصولُحتوفيرُالالمعنيُب16ُالهدفُالمساواةُبينُالجنسينُوبُالمعني5ُالهدفُ

 :منُخاللتحقيقُهذهُاألهدافُعلىُمجُبرناويعملُال.ُومسؤولة

                                                      

،ُالسويد،ُاإلماراتُالعربيةُ)دبي،ُأبوظبي(،ُالوالياتُالمتحدة،ُألمانيا،ُإيطاليا،ُالمغرب،ُقطر،ُإسبانيا،ُاليابان،ُفرنسااألوروبي،ُُاالتحاد 1

الشرقُاألوسطُمركزُ،ُتركياُوُالمملكةُالمتحدة،ُالصندوقُاالنتقاليُللشرقُاألوسطُوُشمالُإفريقياُلشراكةُدوفيل،ُسيمنز

منطقةُالشرقُاألوسطُدولوالمساهماتُالعينيةُمنُُصندوقُالنقدُالدوليُلالقتصادُوالتمويل  
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 الوطنيةُُاالعمالُوضعُوتنفيذُبرامجفيُبدعمُجهودُالبلدانُُوشاملة وشفافةمنفتحة حكومة   أعمالُ لجدول الترويج

فيُهذهُُوالمجتمعُالمدنيُوالقطاعُالخاصُالشبابالنساءُو و علىُأهميةُإشراكُالمواطنينالمنفتحةُمعُالتركيزُلحكومةُل

 .باستمرارُالجهود
ُ

 ُبُسيادة القانون دعم ُُاالطرتعزيز ُلممارسةُالتشريعية ُللمواطنين ُالفرصة ُوإتاحة ُالمؤسساتُالقانونية وتحسينُعمل

 .حقوقهم
 المؤسساتُالمستقلةُُدعموذلكُعبرُُإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامةمن أجل ُتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

 أطرُشاملةُلمكافحةُالفساد.ُوبناءبشكلُفعالُلتعزيزُالنزاهةُ
 

  تحسينُمواءمةُمنُأجلُةُوميإجراءاتُاإلدارةُالماليةُالعمُبتحديثُكثر كفاءةاألتعزيز المؤسسات والعمليات الحكومية

ُالمشترياتُالعامة ُوالخاصوُاألهدافُوالميزانياتُلتحقيقُنتائجُأفضلُوتحديثُأنظمة ُالشراكاتُبينُالقطاعينُالعام

 المياهُوإدارةُالمخاطر.ُوحوكمة
 

  ُوالبرلمان ، وخاصة منهامجموعة واسعة من المؤسسات الحكوميةإشراك ُالمستقلة تعزيز الحكم في ُ،المؤسسات

 الوطنية.ُاتمبادراتُاإلصالحُمنُخالل الرشيد
 

 ُُالمرأة في الحياة العامةُمشاركة تعزيز ُفي ُأكان ُوذلك ُالعامة ُالسياساتأواإلدارة ُالبرلماناتُوُالعامةُفيُصنع في

ُ ُوالمجالسُالمحلية. ُوكالوطنية ُواإلناث، ُالذكور ُبين ُالمساواة ُتراعي ُالتي ُالسياسات ُتعزيز ُخالل ُمن الجهودُوذلك

 وإصالح/ُإلغاءُالممارساتُالتمييزية.اتُاالدارةُالمبذولةُلدمجُهذاُالبعدُفيُسياسي
 

  اهتماماتُالشبابُُمنُأجلُتعميم العامة الحوكمةالشباب في المتعلّقة بأمور أفضل للقضايا  بشكل عتبارالااالخذ بعين

المزيدُمنُسياساتُالحكومةُالتيُتعززُثقةُالشبابُفيُالمؤسساتُالعامة.ُوينبغيُأيضاُُجميعفيُجهودُاإلصالحُوتنفيذُ

 منظماتُالشبابُفيُأنشطةُالبرنامج.ُدمج
 

 ُُةالمحلي ةكموتعزيز القدرات في مجال الح ُالوطنيةُولسلطاتُامنُخاللُدعم ُاألمثلُفيُدونُالوطنية تحقيقُالتنظيم

ُ ُوالمهارات ُللموارد ُالالزمة ُالحكومية، ُالمستويات ُجميع ُعلى ُأجل ُمن ُدعم ُالالمركزية ُضمانُُ،الجاريةعملية مع

 .لسياساتُالعامةُالمحليةفيُاالمشاركةُالفعالةُللمواطنينُ)وخاصةُالنساء(ُ
 

ُأثنتُُ • ُالتوجيهية ُعلىُخالصاتُاجتماعُاللجنة ُالتيُيبذلها ُإلشراكُبرنامجالالجهود ُبانتظام ُخارجُُ ُاالداراتُالجهاتُالمعنية

ُونّوهتُبُ،المركزية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق  لمجتمع المدنيلمجلس االستشاري الإنشاء

 .يةإلصالحاُالمبادراتضمنُمشاركةُالمجتمعُالمدنيُفيُييُذالُاألوسط وشمال أفريقيا

ُالتي7ُُجيُشراكةُدوفيلُالعميقةُفيالمشاركةُُتدعمو • ُُالحوكمةاالستراتيجيةُبشأنُاتفاقُُالتوجهاتتقدم ُمرّحبةاالقتصادية،

ُمنُمشروعبال ُالممول ُُالدعمُصندوقُالجديد ُاالنتقالي ُومنفتحةشاملة  "نحو حكوماتوهو تعزيز مشاركة المرأة في :

 البرلمانات وصنع السياسات".

الجهودُالتيُيبذلهاُمركزُإضافةُالىُتأثيرُحقيقيُإحداثُلتنفيذُاإلصالحاتُمعُُبناء القدراتأهميةُاللجنةُالتوجيهيةُبُتذكرو •

ُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُتدريب ُلمنطقة ُالتعاونُوالتنميةُاالقتصادية ُمنظمة  وُللتدريبُفضاءتوفيرُلُكسيرتافيُُمبادرة
ُ.تبادلُالتجاربو لتكوينا

تقديمُالمشورةُمنُأجلُلتحديدُاالتجاهاتُوالتحدياتُالمشتركةُُتقارير المقارنة اإلقليميةُإلعدادبالجهودُالمبذولةُنّوهتُاللجنةُ •

ُوا.ُورحباالصالحيةجهودُيوجهُالصالحُالتنظيميُوالمساواةُبينُالجنسينُإلالتقاريرُالسابقةُلوقدُتطّرقُلمنطقة.ُلاالستراتيجيةُ

ُالعامة  الحوكمةالشباب و حولالتقرير اإلقليمي ب ُبصفته ُهامة ُُلتقديمأداة ُمبتكرة ُاماالشبابُوالشاباتُلدمجحلول تقرير الُ.

ُُهإعدادُالجاريُاستراتيجيات الحكومة الرقميةعن قليمي اإل ُحاليا ُتعزيز ُفي ُلتكنولوجياُفسيساهم ُاالستراتيجي االستخدام

ُ.بهدفُالحوكمةُالعامةالمعلوماتُواالتصاالتُ

لبلدانُمنطقةُالشرقُاألوسطُُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُبلدانبرنامجُبينُالُهايوفرُالتيُشراكةُاالستراتيجيةالُشّكلت •

جديدةُالممارساتُالوُالمبادئُشاملةُحولفيُمناقشاتُُةإشراكُاألخيرسيّماُوانهاُتتيحُموضوعُاهتمامُخاصُ،ُُوشمالُأفريقيا

ُفيُالو ُالدواتُاألُوشّددتُالمناقشاتُعلىُ.العامةُمجالُالحوكمةمبتكرة ُاالقتصاديةلفعالة ُالتعاونُوالتنمية  هانهجمعُُمنظمة
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القانونية  االدواتُباستخدامُوارحبو.ُوبناء القدرات النظراءاستعراض وُوالوطنيُحوار السياسات اإلقليميلجمعُبينُلُالمزدوج

ُ.وشمالُأفريقياُطقةُالشرقُاألوسطإلصالحاتُفيُمنمنُأجلُتوجيهُوتحديدُمعاييرُاُمنظمة والتوصياتلل

ُالترحيبُ • ُتّم ُالنقاش، ُوبُخالل ُالمتحدة ُاإلماراتُالعربية ُدولة ُبين ُالالشراكة ُإطار ُفي قمة حكومة اإلمارات العربية منظمة

 االبتكارُفيُالقطاعُالعام.ُفيُموضوعلحوارُالسياساتُاإلقليميُوالدوليُُمحفالُتقدمالتيُُالمتحدة

 .اإلداريةُهتحدياتُلمعالجةُمعهللعملُاالعرابُعنُاستعدادُالمنظمةُوُدعم للبنانأيضا، تّم اعالن ال •

ُاللجنة • ُُرّحبت ُالمستوىالبالتوجيهية ُرفيعة ُفيُلبلدانُمشاركة لمنظمة التعاون  للحوكمة العامةُالمؤتمر الوزاريُالمنطقة

المشاركةُالمنتظمةُمنُبو2015ُُ/ُتشرينُاألولفيُهلسنكيُفيُأكتوبرُالذيُتمُعقدهُبشأنُالنموُالشاملوالتنمية االقتصادية 

 لجنةُالسياساتُالتنظيميةُولجنةُسياساتُالتنميةُاإلقليمية.والعامةُُالحوكمةلجنةُُهابماُفيمنظمة اللجان المنطقةُفيُُبلدان

• ُ ُاهمية ُعلى ُالتشديد ُمعتم ُالوثيق ُسيجماُالتنسيق ُالحُمبادرة ُتحسين ُُةكمو)دعم ُاالتحادُُيهوواإلدارة(، ُمع ُمشتركة مبادرة

ُ.وشمالُأفريقياُالمشورةُفيُمجالُالسياساتُودعمُإصالحُالقطاعُالعامُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُمنُأجلُتنظيماألوروبي،ُ

 ،ُالمشاركون:2020-2016 للفترة الوالية الجديدةأولوياتُُعن

ُُهأنبُرواذكُُّ • ُتواجهُتهديداتُأمنيةُوفيُمنطقةُتزدادُتعقيدا ،ُيجبُأنُالالجئينُوصعوباتُسياسيةُواقتصاديةُفيُأعدادوتزايدا

معُُعلىُالتأقلمُالدولةقدرةُوأنُُ،هذهُالتحدياتتستطيعُمعالجةُفعالةُالتيُالإلدارةُالعامةُاأطرُُإنشاءمشاركتهُفيُُيعززُالبرنامج

ُ ُلُاالبتكاريةمكانياتُاإلمنُالمتغيراتُوعلىُاالستفادة اآلنُأكثرُُيهُ-ُاخاصُاوقطاعُامدنيُاونساء،ُمجتمعُرجاالُ-مواطنيها

 أهميةُمنُأيُوقتُمضى.

منطقةُُوعدمُتركُأيلمواردُاالقتصاديةُلتساويُمعُاليتوزالتأكدُمنُوالُتعزيزُالتكاملُاإلقليميُمنُأجلُالنموُالشامل،ُولكيُيتم •

ُالمندوبونُاألولوياتُالتالية:ُدعموتعزيزُالتماسكُاالجتماعيُواالستقرارُالسياسي،ُ

 شفافالشامل والو المنفتحالحكم  تعزيز 

  في الحياة العامة و إمكانياتهاتعزيز مشاركة المرأة 

 أكثر كفاءةلتصبح  المؤسسات الحكومية والمؤسسات المستقلة والعمليات اإلدارية دعم 

 تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

 تعزيز سيادة القانون 

  المحلي الصعيدتعزيز قدرات المؤسسات العامة على المحلية والتنمية دعم 

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

 تنفيذ توصيات اجتماعات وتقارير المبادرة. السهر على 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ابشبل فعالةبذلُجهودُإضافيةُلتهيئةُالظروفُمنُأجلُمشاركةُُضرورةعلىُُتمُاالتفاق •

مشاركتهمُالهدفُمنُاهتماماتُالشبابُوُ،ُوعلىُأخذاالقتصاديةوواالجتماعيةُُفيُالحياةُالسياسيةُ-جيلُالمستقبلُفيُالمنطقةُُ-

 فيُجميعُالمجاالتُذاتُاألولوية.االعتبارُفيُ

التيُتوفرُالالمركزية لتحقيقُُلإلصالحات الجاريةمُالدعمُالمحلي،ُوتقديُالصعيدعلىُضرورةُتعزيزُالمشاركةُعلىُوتمُالتشديدُ •

،ُالتغلبُعلىُعدمُالمساواةُداخلُالمناطقُالحضريةُوعلىُضرورةفرصاُلتحسينُالتنميةُاالجتماعيةُواالقتصاديةُفيُالمنطقة،ُ

صنعُفيُعمليةُلمحليةُوتعزيزُالروابطُبينُالمناطقُالحضريةُوالريفيةُوزيادةُمشاركةُالمرأةُوالشبابُفيُالمجالسُاُوكذلك

 القرار.



 

 7 

ُالتأكيد • ُعلىُُوتم ُللجميع، ُإلىُالعدالة ُالوصول ُتوفيرُسبل ُألهدافُُوفقاأهمية ُفيُالتنمية ُاإلصالحُالجارية ُوجهود المستدامة

 الحوارُاإلقليميُلفريقُالعملُالرابع.إطارُفيُوذلكُُ،سيادة القانونمسألةُتعزيزُُتناولُوالحثُعلىالمنطقة،ُ

العامةُعلىُُالحوكمةأطرُُإنشاءالمنطقةُفيُُبلدانلدعمُُاألساليبوضعُالحلولُومنُأجلُُبالتفكيرُالمتعمقبرنامجُالُوتمُتكليف •

 منطقة.التعزيزُاالستقرارُوالسالمُفيُمنُأجلُالحاليةُُأزمة الالجئينُبماُيمكنهاُمنُمعالجةُ،الوطنيُوالمحليُالصعيد

لتحقيقُالتكاملُاإلقليميُفيُمنطقةُالمالئمةُتهيئةُالظروفُمنُأجلُُيل اإلقليميالحوار اإلقليمي والتحل تعزيزُوتمتُالدعوةُإلى •

 استعراضُاألقران.طرقُوُاإلقليميةعمل ال فرقُباإلضافةُإلىُتعزيزُمتباينة،

ُالتو • ُببُيرحتم ُألمانيا ُمن ُوالمساهماتُالمالية ُوالمغربُوإيطاليا ُوُوإسبانياقطر ُوتركيا ُالمتحدة ُظبيُوأبواإلماراتُالعربية

ُ ُالمتحدة ُوالواليات ُالمتحدة ُُفيوالمملكة ُوالبرنامج. ُمن ُالعديد ُأن ُالمشاركون ُوالتنميةُُبلدانأقر ُالتعاون ُومنظمة المنطقة

ُالمانحينُاآلخرينُعلىالمشاركونُُوحثلبرنامج.ُلُجتماعاتُاإلقليميةاالقيماُمنُخاللُاستضافةُعينياُدعماُُقدمتُاالقتصادية

 لبرنامج.لبةُللطلبُعلىُالمزيدُمنُالدعمُللمرحلةُالقادمةُمنُأجلُاالستجاُالمشاركة

 لتنافسية لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا  

 المشاركون:

 ُمنُوارحب ُالمقدم ُإفريقياُبالدعم ُللشرقُاألوسطُوشمال ُاالقتصادية ُوالتنمية ُالتعاون ُمنظمة ُاللُبرنامج وتنفيذ تحديد لستثمار

ُتحسينُاإلصالحات ُأجل ُوتُاتبيئُمن ُواالستثمار ُاإلقليمياألعمال ُاالقتصادي ُالتكامل ُُعزيز ،ُ ُونمو ُإنشاء ُالشركاتتشجيع

 .التأكدُمنُأنُتحترمُالقواعدُالتنافسيةُعبرُتشجيعُنزاهةُاألعمالُوُعزيزُالمشاركةُاالقتصاديةُللمرأةتوُ،الصغيرةُوالمتوسطة

 

 منظمةُالتعاونُوالتنميةُُوُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقيافيُاألطرافُالمعنيةُُبينُمكثفةالمشاورات العملية ُواالحظو

تحديدُمجاالتُمنُأجلُ،ُموغيرهُوالمانحينالحكومةُوالقطاعُالخاصُوالمجتمعُالمدنيُوالخبراءُُممثليُبماُفيهم،ُاالقتصاديةُ

-2016ُلفترةلُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُوُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةمنطقةُبرنامجُومبادرةُلالعملُذاتُاألولويةُل

2020. 

 

 دعمُالتعزيزُالتكاملُاالقتصاديُاإلقليمي،ُوتحسينُبيئاتُاالستثمارُ)بماُفيُذلكُمنُأجل2015ُُعمل البرنامج في عام بُوارحبو

فيُالعراق(،ُودعمُُبرنامجالُوعملُاألوسطُوشمالُأفريقيامنطقةُالشرقُلُصندوقُالتحولفيُمصرُواألردن،ُفيُإطارُالقطريُ

ُنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياصندوقُالتحولُلم)بماُفيُذلكُليبيا،ُفيُسياقُالحجمُالصغيرةُوالمتوسطةُُالشركاتتنميةُ

ُأيضا ُفيُاالقتصاد. ُوتعزيزُإدماجُالمرأة ُ"تقريرُُبيالمشاركونُرحبُو( ُاالقتصاديةُأنشطة ُالتعاونُوالتنمية برنامجُمنظمة

االجتماع.ُوأشارواُأيضاُإلىُمجاالتُالعملُُالموضوعُفيُجدولُأعمال"،2015ُلعامُللشرقُاألوسطُوشمالُإفريقياُلالستثمارُ

لتعزيز8ُُفُوالهدُلتعزيزُالمساواةُبينُالجنسين؛5ُوبخاصةُالهدفُمؤخراُ)ُالمعتمدةُالتنميةُالمستدامةُأهدافُالتيُتعالجُبعض

ُاالقتصادي؛ ُوالنمو ُالالئق ُو16ُوالهدفُُالعمل ُوالعدالة ُالسالم ُوالمؤسساتُاللتعزيز ُالتنفيذ17ُُالهدفُقوية، ُوسائل لتعزيز

 والشراكاتُالعالمية(.

 

 ُقدرةو ُُأكدوا ُمجاالت تركيزه وفقا لذلك وتعديلوأولويات المنطقة المتغير واقع للاالستجابة البرنامجُعلى ُأشارُوبخاصة. ،

ُ ُاالستثمار ُمن ُالبرنامج ُتسمية ُتغيير ُإلى ُُإلىالمشاركون ُُوذكرواالتنافسية. ُأن ُضروريا ُكان ُاالسم ُلتغيير بدقةُُيوضحكي

ُ.الحوكمةبرنامجُالتنافسيةُوالعالقاتُالمتبادلةُمعُأنشطةُبرنامجُلُالسياساتالمتزايدُوالترابطُبينُمختلفُمجاالتُُالتماسك

 ،ُالمشاركون:2020-2016ُللفترةُالجديدةالواليةُأولوياتُُعن

 .المختلفة أعماله اتجاهات وترابطتعميق منُأجلُمنُهذهُالمرحلةُالجديدةُمنُالعملُكيُيستفيدُبرنامجُالتنافسيةُلُناشدوا •

 

  ُأعمالهُتعميقمن أجل ُيستفيد، ُأن ُُيجب ُالتنافسية ُبرنامج ُمناستفادة ُُكاملة ُومعايير ُوالتنميةُأدوات ُالتعاون منظمة

ُذلكُأيضاُوالتركيزُعلىُتنفيذها،ُاالقتصادية ُُمنُخاللُو ُالقدرات. ُتقريبيشملُوبناء الشرقُاألوسطُُمنطقةُبلدانُهذا

إحصاءاتُُعنُ-تيفامثلُالتجارةُفيُالقيمةُالمضافةُ)منظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُأحدثُأدواتُُمنُوشمالُأفريقيا
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ُالتجارة ُو(، ُمؤشرات ُوبرنامج ُالضريبية، ُاإليرادات ُوإحصاءات ُالمباشر ُاألجنبي ُاالستثمار ُاألعمالإحصاءات ،ُريادة

 .ريادةُاألعمالوتمويلُالشركاتُالصغيرةُوالمتوسطةُوسجلُ

 

 بماُ،ُسةُاالستثمارُوالترويجالمواضيعيةُ)سياُلمجاالتُأعمالهأنشطةُبرنامجُالتنافسيةُتعزيزُالطابعُاألفقيُُبطترايتطلبُو

ُاندماجُالنساءُفي،ُبماُفيُذلكُالصغيرةُوالمتوسطةُالشركاتُونموُوتعزيزُإنشاءُةُالتحتيةُوتعزيزُبيئةُاألعمالفيُذلكُالبني

،ُ ُاألعمال ُوُوُريادة ُاألعمال ُنزاهة ُالتشجيع ُللشركاتالحوكمة ُرشيدة ُو(. ُارتاليستلزم ُأيضا ُبرنامجُبينُربطالبط ُعمل

ُ ُلُاألخرىُمجاالتُالخبرةوالتنافسية ُاالقتصادية ُالتعاونُوالتنمية ُمنظمة ُالتجارية ُالمهاراتُوالسياسة ُتنمية ُوالتسهيلمثل

 وغيرهم.والنموُاألخضر،ُ

 

 ُللعملُالُأقرواو ُالمضافة ُفيُبرنامجُحققهايُتالقيمة ُومساهمته قتصاداتُمنطقةُالاإلصالحُاالقتصاديُُعملُبرنامجُالتنافسية

ُوشمالُأفريقياُالشرقُاألوسط ُالموجودة ةاألربع الركائزمواصلة وتعزيز أنشطته ضمن ب.ُوأوصوا  مع المسائل استكمالهاُو،

ُالبالغةُالشاملة االقتصادية ُالتكاملُ ذاتُاألهمية ُأعمال ُوجدول ُاالقتصادي ُيعكسُالنمو ُاألوسطُمما ُالشرق وشمالُُلمنطقة

 .أفريقيا

 

 :التيُتشملُ،القادمةمعالجتهاُعلىُمدىُالسنواتُالخمسُبرنامجُالتنافسيةُُيستطيعاألولوياتُالمواضيعيةُالتيُُذكرواو •

ُ

  ُخاصُعلىالستثمارادعم سياسات ُبوجه ُالتركيز ُمع ُاالستثمارُ،االستثمارُجودةُ، ُوتنسيقُُ،ُاإلقليميُيالتكامل تعزيز

ُالوطنيةاأل ُوالمؤسسية ُالقانونية ُالدوليمنُ،طر ُوالتحكيم ُاالستثمار ُُ،ازعات ُمفُالجديدةاالتجاهات ُاتفاقاتُفي اوضات

وشبكةُُ،ُالمناطقُاالقتصادية،ُالقيودُالمفروضةُعلىُاالستثمارُ،ُصاءاتُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرإحُ،ُاالستثمارُالدولية

 وكاالتُترويجُاالستثمار.

 

  ُتعزيز تطوير البنية التحتية ُالمجالُنظرا ُهذا ُألهمية ُواالندماجُاالجتالكبيرة ُالتنافسية ُللقدرة تشملُوماعيُواالقتصادي.

ُالماليةُالقدراتُالمتكاملةُوالطرُاألُتغطيتهاجريُتالموضوعاتُالتيُس آلياتُالتمويلُُوإنشاءُ،البنيةُالتحتيةُإلنشاءمعززة

ستثماراتُالودعمُسياساتُُ،البنيةُالتحتيةُمشروعاتالتمويلُاإلسالميُفيُُأدواتُوتخفيفُالمخاطر،ُبماُفيُذلكُاستخدام

الشراكاتُبينُالقطاعينُُعنُطريقالبنيةُالتحتيةُبماُفيُذلكُتشجيعُمشاركةُالقطاعُالخاصُفيُاالستثمارُفيُالبنيةُالتحتيةُ

 العامُوالخاص.

ُ

  خاصةبو،ُلتنمية الشاملة والمستدامةامحرك بصفتها القطاع الخاص  شركاتتعزيز: 

 

 ُا ُتعزيز ُوالتنسيق ُالمؤسسية ُخاللُُالصغيرة والمتوسطة الشركاتمن أجل سياسات ضع لولقدرات )من

ُالُالمشاورات ُُبينفعالة ُوالتقييم، ُوالخاصُوالرصد ُالعام ُُوغيرالقطاعين ُعلىُوذلك(؛ ُفرصُالحصول تعزيز

ُالدا ُ)حقوق ُوالتنظيمية ُالقانونية ُاألطر ُتعزيز ُذلك ُفي ُبما ُاالئتمانيةالتمويل، ُالمعلومات ُونظم وسجالتُُئنين

إنتاجيةُوريادةُاألعمال،ُُ،الرسميُاالقتصادتعزيزُمنُخاللُ)ُالشركاتونموُتشجيعُإنشاءُو(؛ُوغيرهم،ُالضمان

ُالصغيرةُوالمتوسطة،ُوخاصةُالجوانبُواللوائحُللشركاتالصغيرةُوالمتوسطة(،ُوتحسينُبيئاتُالعملُُالشركات

ُُاإلدارية ُتؤثر ُالتي ُمتفاوتة ُبطريقة ُ)على ُوالمتوسطة ُالصغيرة ُالشركاتُفيُفكر"ُمبدأُإلىُااستنادالشركات

 الصغيرةُوالمتوسطة"(.ُالشركاتُفحص"ُوأوال"ُُةالصغير

ُ

 ُالعامةُاألساسيةُوميسرةالخدماتُُمقدمةبصفتهاُُالشركات المملوكة للدولة،ُبماُفيُذلكُلشركاتالحوكمة ل تعزيز

قويةُالُاإلدارةهوُاالستمرارُفيُمساعدةُالشركاتُالمملوكةُللدولةُفيُإرساءُممارساتُمنُذلكُوالهدفُُ.لتنميةا

ُ ُالتنمية، ُفي ُمساهمتها ُتعظيم ُأجل ُمن ُأدائها ُُوبخاصةوتحسين ُالهدافُاألمنُخالل ُبشكلُمحددة ُسومجالجيد

 .اأدائهعنُواضحةُللمساءلةُالُختصاصاتاالوُةمستقلالوُةمهنيالدارةُاإل
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 ُُاالقتصادي للمرأةلتكامل ا تعزيز ُصاحبات ُللنساء ُالمعزز ُالدعم ُتدابير ُخالل ُعلىُاألعمالمن ُالحصول ُمثل

ُتكنولوجياُالمعلوماتُواالتصاالتُتعزيزُالتمكينُاالقتصاديُللمرأةُمنُخاللوُالخدماتُالماليةُوتطويرُاألعمال

 فيُمختلفُالمستويات؛ُمراعاةُالمنظورُالجنسانيإجراءاتُسياسةُوتعميمُُالشركاتُالقيادةُفيو

 

 الوصولُإلىُوتسهيلُُبينُالخريجينُوالشبابُريادةُاألعمالمنُخاللُتشجيعُُتعزيز الفرص االقتصادية للشباب

 وغيرُذلك.،ُبرامجُالتدريبوُوخدماتُتطويرُاألعمالُرُالحصولُعلىُالتمويلوتيسيُبرامجُتنميةُالمهارات

 

 طرُودعمُاالمتثالُلمعاييرُالسالمةُاألوتحديدُوتنفيذُُالتوعيةمنُخاللُ للشركاتمسؤول السلوك الل واعمتعزيز نزاهة اال

ُالتيُمؤسسيةالبيئةُالمنُالثقةُوالشفافيةُوالمساءلة،ُوتعزيزُُتهيئةُبيئةُمواتيةهوُُمنُذلكُالهدفوالدوليةُوأفضلُالممارسات.ُ

 الضوابطُوالنواهي.حلُمحلُتلطوعيةُإجراءاتُاألعمالُالتحفزُاألعمالُوقراراتُُتشكل

  

  وسياسة  من خالل دعم تنمية القطاع الخاص ،النزاعبعد الهشة و/ أو قتصادات االفي مواجهة االزمات القدرة على تعزيز

اللُالتعديالتُإطارُسياسةُاالستثمارُمنُخُ،ُفيُتحسين2007منذُعامُُ،ساهمُمشروعُالعراقوُ.الشركاتاالستثمار وتنمية 

ُ ُوبناء ُالتشريعية ُقدرات ُُهيئة ُُونادىاالستثمار. ُبالمشاركون ُدعم ُالبلدانُامواصلة ُإلى ُالدعم ُهذا ُنطاق ُوتوسيع لعراق

 األخرىُالمتضررةُمنُالنزاعاتُوالهشاشة.

 

 اتفاقاتُُزيادةدعمُمنُخاللُ حقيق التكامل االقتصادي اإلقليمينظرا ألهميتها لت التجارية المتعلقة بالسياسة مسائلال معالجة

ُطُبينُسياساتُالتجارةُواالستثمارُوالتوافقُوتنفيذُااللتزامات،ُوتحسينُالرواببلدانُالمنطقةالتجارةُبينُالتجاريةُوُالمبادالت

 التجارة.ُحولُمجموعةُعملمناقشاتُحولُإمكانيةُإنشاءُُوستجرىقوىُفيُسالسلُالقيمةُالعالمية.ُاألُواالندماج

 

 شملُجمعياتُييُذ،ُالالعامةُالسياسيةُمناصرةُفيُممثليهُبهدفُتعزيزُدورُالخاصمزيد من إشراك القطاع ال أقروا الحاجة إلىو

ُ ُالتجارية. ُوالغرف ُاألعمال ُأنرجال ُالُوأقروا ُالمشاورات ُتنفيذ ُفي ُالخاصُتجري ُالقطاع ُمع القطريةُُالمشروعاتمنتظمة

فيُعملُبرنامجُبشكلُرسميُالقطاعُالخاصُُإلشراكأوسعُوذاتُنطاقُُتنظيماآليةُأكثرُُبإنشاءالمشاركونُُونادى،ُالمخصصة

منطقةُالشرقُاألوسطُلُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةلُألعماللشكلُالمجلسُاالستشاريُهذهُاآلليةُويمكنُأنُتأخذُالتنافسية.ُ

 .وشمالُأفريقيا

 

 ُالوطنيُُفعالةالرصد التطوير أدوات على التنافسية برنامج  حثواو ُالصعيدين ُعلى ُاإلصالحات ُفي ُالمحرز ُالتقدم لقياس

ُ ُلتحسينُتقييمُأثرُُبلواإلقليمي، تصحيحُالمفاهيمُمنُأجلُلمجتمعُالدوليُلإنجازاتُاإلصالحُالناجحةُُوتوضيحُلبرنامجاأيضا

 الحساسيات.معالجةُالخاطئةُو

 

 منظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُلمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُُللبرنامجُومبادرةُفعالية الهيكل اإلداري الحالي وأشاروا إلى

وبلدانُُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُانالمشاركونُأنُالرئاسةُالمشتركةُللشبكاتُاإلقليميةُمنُبلدُوأوضحالشاملة.ُُأفريقيا

الوزاريُُالمشاركونُإلىُأنُالتحضيرُلالجتماعُوأشارُؤديُإلىُالملكيةُالمشتركةُوالتعاون.تمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُ

 النظرُفيُالهيكلُاإلداريُللشبكاتُاإلقليمية.إعادةُبهدفُإلجراءُمشاوراتُُفرصةُوفرييمكنُأنُُمبادرةلل

 

 ُُالمبذولةُيةالتنسيقُينالمانحلجهود  متقديره أعربوا عنو ُُالمخصصةُالقطريةُالمشروعاتفي ُعلىُُوحثواالحالية البرنامج

منظمةُالتعاونُوالتنميةُعملُو.ُوالمنسقةمنتظمةُالمشاوراتُالالمستقبليةُمنُخاللُُالمشروعاتمواصلةُوتعميقُهذاُالنشاطُفيُ

لمنطقةُالشرقُاألوسطُُصندوقُالتحولمنصةُتنسيقُالتيُتمرُبمرحلةُانتقاليةُوُشراكةُدوفيلُمعُالدولُالعربيةلدعمُُاالقتصادية

 .ُلتعاونُالمستقبليلُفرصةُمناسبةالجهودُالجاريةُالتيُتوفرُُهماوشمالُأفريقياُ

 

 ُُبالدعم المالي واورحب أقرواو ُالدولية ُللتنمية ُالسويدية ُالوكالة ُمن ُللالمقدم ُاإلقليمية ُولألنشطة ُلبرنامج ُالعراق ُبشأنمشروع

ُُمشروعلاالستثمارُو ُالمرأة ُمبصفتهدعم ُينفاعلينُاقتصاديا ُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُصندوقُالتحولمنُخاللُ؛ ُلمنطقة

ُلواألردنُ)ُمصرلُالمخصصةُالقطريةُللمشروعات ُ)لصالحاتُاإلتنفيذ الصغيرةُُالشركاتسياسةُلالستثمارُوُالتنافسية(ُوليبيا
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ُ ُالبنية ُفي ُمجاالتُاالستثمار ُفي ُاألوروبية ُالمفوضية ُقبل ُمن ُواوالمتوسطة(؛ ُالعام ُالقطاعين ُبين ُوالشراكات لخاصُالتحتية

الوكالةُفرنساُواليابانُوالوالياتُالمتحدةُ)وزارةُالخارجيةُوُهمبماُفيُالمانحينُاآلخريندعمُوُ،والشركاتُالصغيرةُوالمتوسطة

ُالدولية ُللتنمية ُاألمريكية ُالدوليُفيُعقد ُوصندوقُالنقد ُالكوُدوراتُتدريبية( ُالقدراتُفيُمدينة ُوُ،يتلبناء سيمنسُمنُشركة

 لُفيُالمغرب.اعمنزاهةُاالُعنمشروعُخاللُ

 منُأجلُضمانُاستدامته2020ُُ-2016لفترةُلُالجديدةُاليتهوفيُأنشطةُبرنامجُالتنافسيةُدعم لكي يستمروا في  المانحين دعواو

ُ.التبرعاتُالعينيةُالمبادرةُمنُخاللُتدعمُمنطقةُالشرقُاألوسطُدول .هتأثيرو


