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برنامج منّظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة 

 شرق األوسط وشمال أفریقیا للتنافسیّة في ال
  سياسات أفضل من أجل حياةٍ أفضل



 

 

 السياق
ا دوًرا  يلعب القطاع الخاص   

ًّ
ي  محوري

 
 وشاملة   ومستدامة   مرنة   اقتصادات  ب النهوضف

ق األوسط وشمال  ي منطقة الشر
 
ي ، ال سي  أفريقيا ف

 
ي من جائحة خضم  ما ف

 
وس  التعاف فير

  (19-كورونا )كوفيد
 
ي أوكرانيا. ة واالجتماعي  واآلثار االقتصادي

 
 ة الرئيسية للحرب ف

ّ
ال شك

 األعمال
ّ
ي  تساهم بشكٍل جوهري  التجارّية  أن

 
بعد انكماش الناتج  االقتصاديّ  استعادة النموّ ف

 ّ ي
 

ّ  المحل ق األوسط وشمال 4بنسبة  اإلجمالي ي منطقة الشر
 
وذلك ، 2020عام  خالل أفريقيا ٪ ف

ي أوج الجائحة
 
وريّ هذه األعمال ستكون كذلك، .  ف  ض 

 
ي  ة

 
يف

ّ
 لل التصد

ّ
ة يات االقتصاديّ تحد

ي واالجتماعيّ 
فتها ة الت 

 
ي ذلك  خل

 
ي أوكرانيا، بما ف

 
ارتفاع أسعار الطاقة  عل صعيد الحرب ف

 
 
لع األعمال بدوٍر عل ذلك،  والغذاء وانقطاع سالسل التوريد. عالوة

ّ
ي تسهيل  أساسي  ستضط

 
ف

ّ التحوّ  أضحت الحاجة إليه  ل األخض  )الذي( والتحوّ الجائحة بفعل )الذي تسارع ل الرقمي
ي ظلّ 

 
 بشكٍل أكبر ف

 
ي أوكرانيا  ملّحة

 
 و الحرب ف

ّ
ّ  المنبثقة عن ياتالتحد  من  المناخ(. تغب 

ّ
وال بد

 هذه األعمال 
ّ
ا إل أن

ً
  ستكون بالغة األهّمّيةاإلشارة أيض

ّ
ي مواجهة التحد

 
عل المدى يات ف

ي ذلك الحاجة إل التنوي    ع ، بما الطويل
 
ما بي   ال سيّ  ، وخفض مستويات البطالةقتصاديّ االف

ا باإلضافة إل الشباب،   من خالل الوظائف وريادة األعمال.  تعزيز تمكي   المرأة اقتصاديًّ

 أهداف االجتماع 

 المجلس االستشاريّ 
ّ
ق األوسط وشمال  إن ي منطقة الشر

 
مة التعاون والتنمية االقتصادّية ف

 
عل أهبة االستعداد  ا ( يبق  دائمً BAB) أفريقيا لألعمال لمنظ

ي ما يخّص 
 
ي سبيلات األعمال وحوارها مع القطاع العامّ دور جمعيّ  للغوص ف

 
ي إطار م. النموّ دعم مات و ز تطوير االستجابة لأل  وذلك ف

 
 الوزاريّ مؤتمر التابعة وف

ي منطقة ال
 
مة التعاون والتنمية االقتصادّية ف

 
ق األوسط وشمال منظ للمجلس  ، سيسمح االجتماع السنويّ بي   الحكومات واألعمالوالقّمة  2021 لعامّ  أفريقيا لشر

 ألعضائه و   2022 لعامّ  (BABاالستشارّي لألعمال )
 
ق األوسط وشمال  عل الصعيد االقتصاديّ  لمواصلة تعزيز التكامل والتنمية خارطة طريٍق  ع  ض ي منطقة الشر

 
ف

ا، يكمن ال. أفريقيا 
ً
ي المناقشات من هدف إذ

 
ي المجتمع،  ٍج شمولي  تصميم نهف

 
 لتحسي   تمكي   الشباب والنساء ف

 
 والحؤول دون

ٌ
ف أحد

 
ي اإلطار عن الركب. أن يتخل

 
 ف

ي عددٍ  (BABالمجلس االستشارّي لألعمال ) سيبحث، عينه
 
 من اإلجراءات  ف

 
عتبر أولوّية

ُ
ي ت
  : وعل رأس هذه اإلجراءاتل األعمال، اغتنام فرص تحوّ من أجل  الت 

  
ٌ
يات والفرص المرتبطة بتعزيز  جلسة

ّ
ق األوسط وشمال  بناء القدرة عل الصمود االقتصاديّ  شاملة حول التحد ي منطقة الشر

 
 . أفريقيا ف

  . ّ  تشي    ع التحّول الرقمي
  وريادة األعمال. تسهيل خلق فرص العمل 
  .تعزيز التجارة واالستثمار 
  . وي    ج للتحّول األخض   الب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

مةّالتعاونّوالتنميةّلألعمالّلمنظّ ّالمجلسّاالستشاريّ 

ّ(BAB)ّةّفيّمنطقةّالشرقّاألوسطّوشمالّأفريقيااالقتصادي ّ

لألعمال لمنّظمة التعاون والتنمية  االستشاريّ تّم تأسيس المجلس 

عام  (BAB) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االقتصاديّة

ومدروسة   ومستدامة   مة  منظّ  ة  إلى توفير منصّ  يهدف، وهو 2017

يشترك في رئاسة  في المنطقة. القطاع الخاصّ  تعبئةمن أجِل 
 لمنّظمات أصحاب األعمال االتّحاد اإلسبانيّ المجلس كّل من 

(CEOE ّواالتّحاد التونسي )  للصناعة والتجارة والصناعات

 وهو يعمل على إنشاء تحالفات  إصالحيّة  بين(، UTICAالتقليديّة )

األعمال، وذلك من خالل تعزيز الحوار بين  ومجتمعاتالحكومات 
  القطاعين العاّم والخاّص.

2021ّلمنظ مةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصادي ةّفيّمنطقةّالشرقّاألوسطّوشمالّأفريقياّلعام ّّالمؤتمرّالوزاريّ  

كّل  من المنّظمة آنفة الذكر وكذلك المنطقة، ممثّلين عن الذي يضّم  الوزارّي لمنّظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالمؤتمر  يسعى
ة لضمان التعافي الشامل والمرن في مرحلة ما ويحمل عنوان "تصميم خارطة طريق  للتعافي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"، إلى تحديد االستراتيجيّات الرئيسيّ 

 ( في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.19-بعد جائحة فيروس كورونا )كوفيد

حوار رفيع المستوى  الذي يتمثّل بكونه، لمنّظمة التعاون والتنمية االقتصاديّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الحكومات واألعمالبين على القّمة  استند المؤتمر

 .االقتصاديّ  للتعافية القضايا المحوريّ  دراسةساهم في  والخاصّ  بين القطاعين العامّ 

للتعاون بين حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال  ة  ، ووضع مبادئ توجيهيّ ةبشأن الحوكمة والقدرة التنافسيّ  اإلعالن الوزاريّ دفعت المناقشات المثمرة الوزراء إلى اعتماد 

 .2025-2021خالل والية  والتنمية االقتصاديّةمة التعاون إفريقيا ومنظّ 

 

  سياسات أفضل من أجل حياةٍ أفضل

برنامج منّظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة 

 للتنافسیّة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-dialogue.htm
https://www.oecd.org/mena/events/mena-ministerial-2021/
https://oecd-events.org/mena-oecd-government-business-summit/en
https://www.oecd.org/fr/sites/mena/Ministerial-Declaration-2021.pdf


 

 

 جدول األعمال 

 2022يونيو حزيران/  29

 ةفتتاحي  اال الكلمات 09:30 – 09:00

ات ) جمة ال(. MECLIS SALONUقاعة المحاض  رة باللغات التالية: الير
 
ة متوف

 
ةجاإلنفوري

 
ي ة. لير  ة، والعربي   ، والفرنسي 

حيب من ِقبل   : المضيفكلمة الير

  .رئيس مركز إسطنبولأ ، ف بو علي
مة التعاون والتنمية االقتصادّية. ل أشر

 
 منظ

 
 
 ثون: المتحد

  .أ 
ّ
ّ مارتا بالنكو، رئيسة االت ي

مات أصحاب  حاد االسبان 
 
 . (CEOE) األعماللمنظ

  .أ 
ّ
، نائب رئيس االت ّ هشام اللومي  (. UTICA) ةللصناعة والتجارة والصناعات التقليديّ  حاد التونسي

   .ق األوسط و ، كارلوس كونديأ مة التعاون والتنمية االقتصادّية. ل لمركز إسطنبول والمستشار التنفيذيّ  أفريقيا رئيس قسم الشر
 
 منظ

 رئيسة المراسم: 

  .ق األوسط وأفريقيا  ،مستشارة أول  ،فيانا جوردانتأ مة التعاون والتنمية االقتصادّية ،قسم الشر
 
 .منظ

ق األوسط وشمال : األوىلالجلسة  10:30 – 09:30 ي منطقة الشر
 
 أفريقيابناء القدرة عىل الصمود االقتصادي  ف

ات ) جمة ال(. MECLIS SALONUقاعة المحاض   الير
 
رة فوري

 
ة. جباللغات التالية: اإلنة متوف ة، والعربي  ة، والفرنسي 

 
ي  لير 

وس كورونا )كوفيد  أزمة فب 
ّ
 أن

ّ
رت ( 19-ال شك

ّ
ق األوسط وشمال أث ي منطقة الشر

 
 عامي أفريقيا عل األعمال ف

ة بي  
ّ
ة الممتد . عل سبيل المثال، شهدت الفب 

ا للمبيعات بنسبة  2020و 2019
ً
ي 43انخفاض

 
ي المغرب، و 47الفلسطينّية، و  السلطة٪ ف

 
ي األردن. 52٪ ف

 
ي  1٪ ف

 
 تداعيات الحرب ف

ّ
 عل ذلك، إن

 
عالوة

ب عليها من ارتفا 
ّ
ر  ٍع أوكرانيا وما ترت

ّ
ف من أن تؤث وَّ

 
خ
 
ا أكبر لألعمال وُيت

ً
ل تهديد

 
م تشك

ّ
ي التضخ

 
ي يقودها الشباب والنساء.  بصورٍة غب  متكافئةٍ ف

كات الت  عل الشر
ي ظّل 

 
 ، تزيد هذه األزمات من الحاجة الملّح ّيةأقوى وأكبر شمول اقتصادٍ ب النهوضالدعوة إل وف

ّ
ق األوسط ة لمواجهة التحد ي منطقة الشر

 
يات طويلة األمد ف

 أفريقيا وشمال 
 
ا رئيسّية

ً
ي اقتصادات لتشي    ع تحوّ  ، وتفتح آفاق

 
 منطقة. هذه الل األعمال ف

ّ
ي هذا الخصوص، تجدر اإلضاءة عل أن

 
تعزيز الرقمنة تشمل رص الفف

ي ما يخّص تأمي   فرص العمل دعم تقديم ال، و االقتصاديّ  من أجل النموّ 
 
 ف

 
 عن وريادة األعمال للجميع، وتعزيز التجارة واالستثمار داخل المنطقة، فضل

سم أكبر  اقتصادٍ  التحّول نحو 
ّ
ار  يت  . باالخض 

مٍة لالجتماع
ّ
ي ة تأثب  كيفيّ ، وستعمل عل تقييم  ستكون هذه الجلسة بمثابة مقد

وس كورونا أزمت  ق األوسط ( 19-)كوفيدفب  ي دول الشر
 
وأوكرانيا عل األعمال ف

ي المنطقة.  يّ بناء القدرة عل الصمود االقتصادلتعزيز  الفرص المتاحة للقطاع الخاّص  ودراسة أفريقيا وشمال 
 
 ف

 :الخطاب الرئيسي 

  .ي أ
 
ف ي الشر

 .مختبر التكامل االقتصادي الدولي بجامعة تونس المنار ، تونسرئيسة  ،فاطمة مراكسر

ثون
 
 : المتحد

  االسيتّم ، األردن )عام زاهر القطارنة، وزارة االستثمار المي   معالي األ
ً
 . (تأكيد الحق

  .ي تركيا إمري ألكي   أ.د
 
ي ف  ، رئيس جامعة اسطنبول توبكانر

  .أ 
ّ
 المغرب.  (،CGEMللمؤّسسات المغربّية )حاد العاّم مهدي التازي، نائب رئيس االت

 أسئلة وأجوبة

 للتعارف ةقهو  استراحة 11:00 – 10:30 

 التحّول الرقميّ : الثانیةالجلسة  12:30 – 11:00

ات )  جمة ال(. MECLIS SALONUقاعة المحاض  رة باللغات التالية: الير
 
ة متوف

 
ةجاإلنفوري

 
ي ة. لير  ة، والعربي   ، والفرنسي 

ي هذا الصدد، أكبر استدامة.  اقتصادي   نمو   لتنفيذ اإلصالحات الرامية إل تحقيقالفرص أبواب يمكن لألزمات أن تفتح 
 
ي تلعب الرقمنة دوًرا خاصًّ وف

 
بناء ا ف

،  القطاع الخاّص  قدرة ة تخفيفالو عل الصمود بصورٍة أكبر
ّ
  من حد

 
ي الوقت عينه ل االقتصاديّ ودعم التحوّ ، ةبات االقتصاديّ التقل

 
وس . ف ت جائحة فب 

ّ
لقد أد

ق األوسط وشمال ات الرقميّ التقنيّ  اإلقبال علإل تشي    ع  (19-كورونا )كوفيد ي منطقة الشر
 
ي منطقة 35 ل، حيث زادت حواأفريقيا ة ف

 
كات ف ٪ من جميع الشر

ق األوسط وآسيا الوسىط  نت أو حت ّ بدأت بها وذلكالشر   من أنشطتها عبر االنب 
 
 اعتماد للوباء.  نتيجة

ّ
 بشكٍل أكبر عل القطاع الخاّص  عليه، الجدير بالذكر أن

 إل ما سبق، االستثمار. المزيد من فرص جذب وية، والقدرة التنافسيّ  ة والنموّ اإلنتاجيّ  يعّزز  من شأنه أن التقنّيات الرقمّية
 
ّ يمكن للتحوّ إضافة  خلق ل الرقمي

ياٍت لتشجيع توظيف الشباب والنساء. ومع ذلك، ال تزال  وفتح أفٍق أساسّيةٍ عمل، الفرص  المزيد من
ّ
كات تواجه تحد ات الكاملة من التقنيّ  لجهة االستفادة الشر

ق األوسط وشمال الرقميّ  ي منطقة الشر
 
 دة، والفجوة الرقميّ ة المقيّ ة المحدودة، والمهارات الرقميّ البنية التحتيّ  تشتمل عل، فريقيا أة ف

ّ
، واالت صال ة بي   الجنسي  

، والوصول المحدود إل األدوات الرقميّ  ئ
 
 ة. غب  المتكاف

  أفضل من أجل حياةٍ أفضلسياسات 

برنامج منّظمة التعاون والتنمیة االقتصادیّة 

 للتنافسیّة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا 



 

 

ي القطاع الخاّص من أجل بناء مجتمعاٍت 
 
تيح هذه الجلسة للمشاركي   إيجاد طرٍق للرقمنة ف

ُ
ا، ست

ً
بمقدورها الصمود بشكٍل أكبر وتمهيد الطريق نحو أشكال إذ

ي القطاع الخاّص توظيف فوائد التقنيّ  األعمال لجمعّياتستدرس المناقشات كيف يمكن عليه، جديدٍة من ممارسة األعمال التجارّية. 
 
ات والجهات الفاعلة ف

ي تحقيق النمّو واالبتكار من أجل الجميع. 
 
 الرقمّية ف

ي  باباك يكتفار، مدير برنامج كبب  أ.  رئيس الجلسة: 
 
وعات الدولّية الخاّصة )ف  الواليات المتحدة.  ،(CIPEمركز المشر

 الُمحاورون: 

  ي  أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكي   معالي الوزير
 
 الفلسطينّية.  السلطة ف

  .يدي د  . مض  ،21سيدات أعمال مض ة جمعية رئيس ،يمت  الشر

  .إسبانياأماديوس، كورنيجو، مدير أول لشؤون الصناعة  ساليدو إدواردو أ ، 

 مناقشة مفتوحة

 الغداء  02:00 – 12:30

 : مصنع األفكارالثالثةالجلسة |  03:45 –م  02:00

 فرص عمل وريادة األعمال خلصالمجموعة أ: 
 )قاعة تقسيم(.  Uطاولة عىل شكل حرف 

 المجموعة ب: التجارة واالستثمار
 (. تونيل)قاعة  Uطاولة عىل شكل حرف 

 تحفب   
ّ
 فيه أن

ّ
يلعب دوًرا ريادة األعمال تعزيز فرص العمل و  خلصمّما ال شك
ي 
 
ا ف مع التخفيف من آثار األزمات  وتنمية القطاع الخاّص  دعم النموّ جوهريًّ

ي  ثار ال عل أسواق العمل. من المحتمل أن تؤدي 
 
المنبثقة عن الحرب ف

 تفاقم اال أوكرانيا إل 
ّ
 جاهات السلبيّ ت

 
ي خل

وس كورونا ها جائحة تفة الت  فب 
ق األوسط وشمال  ( وطالت19-)كوفيد ا ، ممّ أفريقيا اقتصادات منطقة الشر

ي وصول بطالة الشباب إل تسبّ 
 
ي عام 27ب ف

 
٪ 47وما يصل إل  - 2020٪ ف

ي هذا اإلطار، 2ات. بالنسبة للشابّ 
 
 موقع ف

ّ
تشجيع  يخّولها ات األعمال جمعيّ  إن

ي لهذه الجمعّيات أن  يمكن، حيث دةجيّ  فرص عمٍل  خلق
 
ساهم ف

ُ
 تدعيم ت

األعمال،  تطال بيئة حسيناٍت إجراء ت، والدعوة إل ا فرص األعمال ألعضائه
 
 
 عن ، ةيّ ورعاية ريادة األعمال المحل

 
ي تسهيل مطابقة فضل

 
المساعدة ف

ة ودعم برامج التعليم سات التعليميّ التعاون مع المؤّس المهارات من خالل 
 ّ ي
 3. والتدريب المهت 

رة كيف يمكن للقطاع الخاّص أن يدعم 
ّ
 خلقستدرس هذه الجلسة المصغ

ي تواجه الُمقبلي   تعزيز فرص العمل و 
ريادة األعمال، مع مواجهة العقبات الت 

ي هذا اإلطار، سيتّم دعوة المشاركي   إل
 
دٍ  نشاٍط  عل سوق العمل. ف

ّ
 محد

دوا اإلجراءات الرئيسّية ذات األولوّية. 
ّ
 لُيشاركوا ممارساتهم الجّيدة ويحد

 

 

 الحوار:  ميّشو 

  .االتحاد الدولي لرجال وسيدات االعمال  فؤاد زمكحل، رئيسد

 . ، لبنان(MIDEL)اللبنانيي   

  .مستشار أول، اتحاد الصناعات المضية، مض. د ، كي
 السيد الب 

ثون
 
 : المتحد

  .جمعية نادي  ومؤسسةثناء الخصاونة، المديرة التنفيذية أ

 األردن.  صاحبات األعمال والمهن،

وس كورونا )كوفيد ي  انخفاض( عن 19-أسفرت جائحة فب 
 
  ف

ّ
قات تدف

ي الوقت الذي بدأت فيه المنطقة والعالم و 4االستثمار. 
 
ي فتح أبوابها من ف

 
ف

  انبثقت عن، جديٍد بعد الوباء 
ّ
ي أوكرانيا تحد

 
 الحرب ف

ٌ
  يات

ّ
ل ، جديدة

ّ
تمث

ي 
 
 تعبعضها ف

ّ
ق ة األساسيّ المنتجات الغذائيّ ب د مدااإل ل ط ي تعتمد دول الشر

ة الت 
ي تأمينها عل روسيا وأوكرانيا  أفريقيا األوسط وشمال 

 
 الخلل باإلضافة إل، ف

ئ والمصانع  سالسل التوريد بشكٍل  الذي أصاب عام بسبب إغالق الموان 
 ، ها. بالتالي ب وغب 

 
مواجهة ل بناء القدرة عل الصمود االقتصاديّ تعزيز يتطل

 ، تلك التحديات
 
  أجندة

 
ُيرافقها العمل عل   تطال التجارة واالستثمار طموحة

ّ  تذليل العوائق ا،  5. أمام التجارة واالستثمار وتعزيز التكامل اإلقليمي
ً
تلعب إذ

ي زيادة جمعيّ 
 
والتكامل من  القدرة عل الصمود االقتصاديّ ات األعمال دوًرا ف

كات والمشاركة مع القطاع العامّ  لتعزيز التجارة  خالل تسهيل الروابط بي   الشر
 ، واالستثمار 

ّ
ي ذلك من خالل االت

 
 7. واألنظمةوالمعايب   6اتيّ فاقبما ف

رة عل دور القطاع الخاّص 
ّ
ز هذه الجلسة المصغ

 
ك ي دفع عجلة التجارة سب 

 
ف

وي    ج للسلوك التجارّي المسؤول  ، مع الب  ّ واالستثمار عل الصعيد اإلقليمي
ي هذا اإلطار، سيتّم دعوة 

 
وضمان التوزي    ع الشامل للمنافع التجارّية. ف

  المشاركي   إل نشاٍط 
ّ
دوا اإلجراءات  دٍ محد

ّ
لُيشاركوا ممارساتهم الجّيدة ويحد

 . الرئيسّية ذات األولوّية

 

 الحوار:  ميّشو 

  .كة المضية لخدمات النقل والتجارة  رئيسة، عبب  لهيطةد الشر

انس()  . ، مض ايجيب 

  .يك ،يعقوب غونسأ ي مجموعة  ،ارنست ويونغ ،شر
 
وعضو ف

كية ،عمل التجارة الخارجية  جمعية الصناعة واألعمال الب 

(TÜSİAD) ،  .تركيا 

ثون
 
 : المتحد

  .ي أ
ي  ،ماريسكا  جيوفان 

حاد إدارة الشؤون الدولية،  ،أخصانئ
ّ
 االت

 ، إيطاليا(Confindustria) العاّم للصناعة اإليطالّية

 للتعارف ةقهو  استراحة   04:00 –م  03:45

كة  04:30 –م  04:00 ة مشير  جلسة ختامي 

ات ) جمة(. MECLIS SALONUقاعة المحاض  ة الير
 
رة باللغات التالية:  الفوري

 
يةمتوف ة. ، اإلنجلير  ة، والعربي   والفرنسي 

 ّ ي
ي جلست 

 
ا ويتبادلون نتائج المناقشات.  سيجتمع المشاركون ف

ً
د
ّ
 العمل مجد

 كتيلو حفل ك 19:00 – 17:00

ي عىل بعد سطح عىل اسطنبول،  360 
ا عىل األقدام 10 المبن   .دقائق سير

  Tomtom Mah. İstiklal Cad. No:163 K: 8, 34433 العنوان: 

  سياسات أفضل من أجل حياةٍ أفضل

 االقتصادیة والتنمیةبرنامج منّظمة التعاون 

 للتنافسیّة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
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 تركيا اسطنبول،بيوغلو / 

 
 2022حزيران/ يونيو  30

ل األخض  : الرابعةالجلسة  11:00 – 09:30  التحو 

ات ) رة باللغات التالية: MECLIS SALONUقاعة المحاض 
 
جمة متوف ية(. الير ة. اإلنجلير  ة، والعربي   ، والفرنسي 

 
ُ
ز بر

ُ
، الحاجة ت ّ ي

ّ المناخ والتدهّور البيتئ ايدة المنبثقة عن تغب   
يات المب 

ّ
ي أوكرانيا عل صعيد الطاقة والتحد

 
بة عن الحرب ف

ّ
ت إل النهوض بتحّوٍل أخض   الثار المب 

ع منطقة الشر 
ّ
ي ذلك من خالل  ةٍ بإمكانّيات كبب   أفريقيا ق األوسط وشمال أشع وأقوى. تتمت

 
نها من االستفادة من هذا التحّول وحت ّ المساهمة فيه، بما ف

 
تمك

دة 
ّ
ار. مصادر الطاقة المتجد سم أكبر باالخض 

ّ
ي تت

 من الفرص االقتصادّية، من ض 8والت 
 
 واسعة

 
ر مجموعة

ّ
منها بالنسبة لألعمال، يمكن للتحّول األخض  أن يوف

 من اإلشارة إل نشر نماذج األعمال واالبتكارات الجديدة. 
ّ
ي هذا الصدد، ال بد

 
ي تشمل انتاج الكهرباء وتوزيعها وتخزينها، والزراعة ف

القطاعات الواعدة الت 
ها من األمور.  والغابات، واستغالل الموارد الطبيعّية، ووسائل النقل، وتوفب  المياه ومعالجتها، وإدارة النفايات، باإلضافة إل  كذلك،   9غب 

ّ
ي يمكن أن يؤد

اء كات عل الصمود إل  العمل عل جعل أساليب األعمال خض  ي ظّل  رفع قدرة الشر
 
ي هذا المجال،  سالسل التوريد.  يشوب الذي للخلل تها مواجهف

 
 تستطيعف

ي يمكن جنيها من التحوّ  جمعّيات
كات وإرشادها بشأن الفوائد الت  اء وتقديم المشورة لها لتضمي   االعتبارات البيئيّ الت األعمال إعالم الشر ي عمليّ الخض 

 
ة ة ف

صلةصنع 
ّ
 باألعمال.  القرارات المت

ق األوسط وشمال  ي منطقة الشر
 
قة بالتحّول األخض  للقطاع الخاّص ف

 
يات المتعل

ّ
ل كيف يمكن لمجتمع أفريقيا ستدرس هذه الجلسة الفرص والتحد

 
، وتحل

ي 
 
اتهم حول كيفّية دمج  - المنطقة األعمال دعم تنوي    ع الطاقة ف من أجل زيادة قدرة االقتصادات عل الصمود. كذلك، سيتّم دعوة المشاركي   لتبادل خبر

كات   بعها.  الشر
ّ
ي تت

 االعتبارات البيئّية ضمن أساليب األعمال الت 

ة أ. رئيس الجلسة:  كات الصغب  ، محلل سياسات، مركز ريادة األعمال، الشر والتنمية  المناطق والمدن، منظمة التعاون والمتوسطة،ماركو مارشب  
 ةاالقتصادي

 : الُمحاورون 

  .ي التنفيذيالمدير رسمي حمزة،  أ
 ، األردن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الصندوق األردن 

  .كة  ةئيسر ، باسمة عبد الرحمن أ  . ، العراقKESKشر
  .ي صن أ

كة  ،، مدير منطقة تركيا القسم التجاري، جيت   (، اسبانيا. CAF) اإلنشاءات وخدمات السكك الحديدّية األخرىشر
  .المدير اإلداري ر سامأحمد  أ ، مبالي ق األوسط وشمال إفريقيا، اإلمارات العربية المتحدة مجلس ،البر  .أعمال الطاقة النظيفة بمنطقة الشر

 
 مناقشة مفتوحة

 للتعارف ةقهو  استراحة 11:30 – 11:00 

 ةالجلسة الختامي   12:00 – 11:30

  .مات أصحاب  أ
 
ي لمنظ

حاد االسبان 
ّ
 (. CEOE) األعمالمارتا بالنكو، رئيسة االت

  .أ  ّ حاد التونسي
ّ
، نائب رئيس االت  (. UTICAللصناعة والتجارة والصناعات التقليدّية ) هشام اللومي

  .ق األوسط  أ مة التعاون والتنمية االقتصادّية. لمركز إسطنبول ل لمستشار التنفيذيّ وا أفريقيا و  كارلوس كوندي، رئيس قسم الشر
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