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  شارع فرنكلين روسفيلت 7 ,وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

  جدول أعمال مؤقت

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمة التعاون  اإلشراف لمبادرةلجنة  اجتماع
 وسط وشمال إفريقياوالتنمية االقتصادية للشرق األ

 نميةمة واالستثمار من أجل التكاللح

 

 

  لشامنمو من أجل تكامل إقليمي 
 

 



 

 

 اإلشرافلجنة  اجتماعأهداف 

)"المبادرة"(   التنميةمن أجل  واالستثمار حكامةلمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا لل اإلشرافلجنة  اجتماع تمحورسي

على  . وبناء  2020إلى  2016للتبادل حول االتجاهات االستراتيجية للفترة القادمة بالنسبة للمبادرة والتي ستمتد من  2015نوفمبر  9في الرباط يوم المنعقد 

مستويات نتائج عقد من التوصيات والحوار على مستوى المنطقة حول السياسات العامة واشتراك الخبرة والمساندة إلى تنفيذ السياسات واالنشطة على 

على وشمال إفريقيا سط الحوكمة العامة وتطوير القطاع الخاص، سوف يهدف اللقاء إلى االستعداد لمؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق االو

المعنية في  واألطراف المانحين. وستأتي هذه المناسبة بعد سلسلة من االجتماعات غير الرسمية مع خبراء ومن 2016المستوى الوزاري الذي سيعقد سنة 

ومكنت من تحديد  2015سنة  حكوميين وممثلين من القطاع الخاص  ومن المجتمع المدني. ودارت هذه االجتماعات نمسؤوليالمنطقة، ومن بينهم 

  .المواضيع التي سوف تعطي لها األولوية في السنوات الخمسة القادمة

 

 فرصة للتحاور حول الإلشرافلجنة  اجتماعرئيس جديد للمبادرة، سيكون عن االعالن  انتظارويترأس المغرب المبادرة حاليا  برفقة إسبانيا والسويد. وفي 

  .الحوار على مستوى المنطقة بالتناغم مع األولويات االستراتيجية لدول المنطقة   مؤسساتياوهي تنظم  -ل مجموعات العمل هياك وتغيير رئاسة المبادرة 

 

الحوكمة وتطوير القطاع الخاص  إلطاراتوذلك كي يتم حوارا  حول الدور الهام  "نمو شاملمن أجل  تكامل إقليمي"موضوع  وسوف يركز االجتماع على

 .وتعزيز مشاركته في تحسين التنافسية وتعميق االندماج االقتصادي على المستوى االقليمي

 نميةة واالستثمار من أجل التحكاملمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا لل

ة واالستثمار من أجل التقدم إلى جانب دول المنطقة حكاموالتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا لل, تعمل مبادرة منظمة التعاون 2005منذ سنة 

الرشيدة وتعزيز  كامةونشر معايير وقيم الح االستثماراتإصالحات واسعة لتحسين مناخ  إلى المبادرة موإطارات االستثمار  فيها. وترو حكامةلتحسين ال

لسنة العاشرة للتعاون بين المنظمة اهي  2015سنة  أنباعتبار مستدامة في المنطقة.  اقتصاديةويين الوطني والدولي والنهوض بتنمية الشراكات على المست

 .والمنطقة

كثيرة من دولة عضوة في المنظمة ومؤسسات من جميع أنحاء العالم لمشاركة الممارسات الرشيدة في أشكال  34حكومة من  المنطقة و 18وتجمع المبادرة 

وفر المبادرة السياسات العامة. والهدف من جمع هذه األطراف هو أن تستفيد دول المنطقة من خبرتي المنظمة في التعلم واالستفادة من خبرة الشركاء. وت

التي تساند تطوير القطاع الخاص،  واإلصالحاتالعامة  بالحكومةساحة للتحاور مع المجتمع المدني وعالم العمل والعالم الجامعي لتحديد األوليات ذات صلة 

 .كما تعمل فيما بعد في مساندة هذه األولويات وتطبيقها على أرض الواقع

مة وبرنامج منظمة التعاون والتنمية اويرتكز عمل المبادرة على جزئين وهما برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للحك

والحياة  االقتصادالنساء في  ودمجاالقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا لالستثمار. ويتم التنسيق بين الفريقين لتنفيذ أنشطة مشتركة في مجلة النزاهة 

 العامة.

  مجاالت التدخل

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
 مةاوشمال إفريقيا للحكللشرق األوسط 

     

  الشباب باندماجترويج حكومة مفتوحة، شاملة وشفافة معنية 

 تعزيز دولة القانون والنزاهة في القطاع العام وإطار لمكافحة الفساد 

 تعزيز فعاليات المؤسسات وقواعد العمل الحكومي 

  تحسين اإلطار القانوني والمؤسساتي لمساواة النساء والرجال فالحياة

  العامة

  على مستوى الحوكمة الجهوية تالكفاءاتعزيز  

برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
  لالستثمارللشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 

  وحماية االستثمارات الدولية االستثمارتشجيع 

 تشجيع تطوير ابنية التحتية 

 تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  التأكد من أن تحترم القواعد التنافسية عبر تشجيع نزاهة األعمال

 وحوكمة رشيدة للشركات

  االقتصادالنساءفي اندماجتشجيع 
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 جدول أعمالمشروع

 الترحيب بالمشاركين 09:30 - 08:30

 مشتركة بحضور كل المشاركينجلسة:افتتاح

 الحصة االفتتاحية 10:30 - 09:30

 

  خطابات الترحيب

بالشؤون العامة والحكامة، لدى رئيس الحكومة المكلف  منتدبالوزير ال، الوزير محمد الوفا معالي
للشرق األوسط  االقتصاديةالمملكة المغربية، والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية 

 وشمال إفريقيا

بالوظيفة العمومية وتحديث  مكلفال لدى رئيس الحكومة منتدبالزير الو  ,معالي الوزير محمد مبديع
للشرق  االقتصاديةالمملكة المغربية، والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية   ,االدارة

 األوسط وشمال إفريقيا

، سفيرة، ممثلة السويد لدى منظمة التعاون والتنمية سعادة السفيرة أنيكة ماركوفيتش
منظمة التعاون والتنمية الوطنية للشرق األوسط وشمال والرئيسة المشاركة لبرنامج   ,االقتصادية

 لالستثمار إفريقيا

سبانيا الدائملدى منظمة التعاون والتنمية ممثإل  ,سفير ,اجناسيو فرط  سعادة السفير خوسي
 والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الوطنية للشرق األوسط وشمال إفريقيا  ,االقتصادية

  للحوكمة 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ,، مدير، مديرية الحوكمة العامة والتنمية الجهويةالسيد رولف التر
, 

  ,منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ,، مدير، أمانة العالقات الدوليةالسيدماركوس بنتوري

  استراحة 11:00 - 10:30

 من أجل تنمية شاملة إقليميتكامل  :جلسة بحضور كل المشاركين  11:00-12:30

 

االقليمي في ترويج التنمية الشاملة، وتسهيل  لالندماجالهدف من هذه الحصة تفسير الدور األساسي 
االستثمارات والتجارة، وفي تحسين التنافسية في دول المنطقة. كما سوف يتم النقاش حول اطارات 

مة العامة واالستثمار ومقنيات مساهمتها في تعزيز االندماج االقليمي. وسوف يدور النقاش أيضاً االحك
   الممكنة لتوزيع الثروات بصفة عادلة بين المواطنين االستراتيجيةحول 

  الرئيس

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ورئيس  سفير البرتغال لدىسعادة السفير باولو فيزهو بنهيرو، 
  لجنة العالقات الخارجية

 

  متكلم

 

مدير الدراسات والتوقعات المالية في وزارة االقتصاد والمالية السيد محمد شفيقي،  
 المغربية المملكة

   :سيتم الحديث على

 ؟ كيف يمكن لمبادرة أن تسند االندماج االقليمي من أجل تنميٍة شاملة ومستدامة 

  االندماج االقليمي عبرة سياسات استثمارية وتجارية كيف يمكن لحكومات المنطقة أن تشجع
 ومتعلقة بالبنية التحتية وبالتعاون القطاعي ؟

  كيف من الممكن أن يتم تناغم االطارات والمعايير القانونية من أجل االندماج على مستوى
 المنطقة ؟

  كيف من الممكن أن تساند الشفافية واليات المسؤولية ومشاركة أوسع للمواطنين
 وللبرلمانات والقطاع الخاص في تطوير سياسات تؤدي إلى االندماج االقليمي ؟

  كيف من الممكن أن نتأكد من توزيع أفضل لفوأد االندماج االقليمي مثالً عبرة تسهيل دخول
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فالمركز الدولية، وأن تكون لها تأثير إيجابي على ادماج 
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 ؟ لمناطق المعزولةالشباب والنساء وا

 ))فندق صومعة حسان منظم من طرف الوزارتين على شرف المشاركين و المشاركاتغذاء حفل  14:30 - 12:30

 حصص المجموعات

 تجاه عهد جديد من االلتزام القادمة:االستعداد للفترة  17:00 - 15:00

  المرجو االطالع على البرامج المفصلة بعده

 إستراحة  17:30 - 17:00

 خاصة:  مشتركة بحضور كل المشاركين جلسة

 االستعداد لمؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق االوسط على المستوى الوزاري 18:30 - 17:30

 

  سوف يتم فهذه الحصة تقديم نتائج االجتماع وإعالم المراحل التي تفصل المبادرة عن المؤتمر

وبعد مقدمة من أمانة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، سوف تعلن . 2016الوزاري فخريف 

. 2020-2016االستراتيجية لفترة  توجهاتهام يلرئاسة المبادرة وتقد االحكومة التونسية عن ترشحه

  وسيستدعى المشاركين على تقديم اقتراحاتهم للمؤتمر الوزاري

  :2020-2016خريطة الطريق لمدة 

 

رئيس قسم الشرق األوسط وإفريقيا، العالقات الدولية، منظمة التعاون  ,كونديالسيد كارلوس 
  والتنمية االقتصادية

، المديرة العامة المتكلفة بالتنسيق والتعاون الدولي، رئاسة الحكومة، السيدة خولة لعبيدي

  الجمهورية التونسية

 تدخالت المشاركين  

  االستنتاجات

مكلف بالشؤون العامة والحكامة، لدى رئيس الحكومة المنتدب الوزير ال، معالي الوزير محمد الوفا
للشرق األوسط  االقتصاديةالمملكة المغربية، والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية 

 لالستثمار وشمال إفريقيا

وتحديث  بالوظيفة العمومية كلفالم لدى رئيس الحكومة منتدبالزير الو ,معالي الوزير محمد مبديع
للشرق  االقتصاديةالمملكة المغربية، والرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية   ,االدارة

 للحكامة األوسط وشمال إفريقيا

سفيرة، ممثلة السويد لدى منظمة التعاون والتنمية ال، سعادة السفيرة أنيكة ماركوفيتش
للشرق األوسط وشمال  االقتصاديةوالرئيسة المشاركة لبرنامج منظمة التعاون والتنمية   ,االقتصادية

 لالستثمار إفريقيا

لدى منظمة التعاون  سبانيا الدائمل إممث, سفيرال ,اجناسيو فرط  سعادة السفير خوسي 
للشرق األوسط  االقتصاديةوالرئيس المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية   ,والتنمية االقتصادية

  مةاللحك  وشمال إفريقيا

مة العامة والتنمية امديرية الحك مة والشراكات،االحك امتحان، رئيس قسم السيد مارتن فرست
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ,الجهوية

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ,، مدير، أمانة العالقات الدوليةالسيدماركوس بنتوري

 )حديقة الورود - لسوفيتافندق ( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حفل استقبال منظم من طرف  21:00 - 19:30
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 لجلسات الجانبيةا الملحق: برنامج

 المشاركة من ة جديد نحوحقبة: الجديد التفويض تنفيذ 17:00 - 15:00

 MENA-OECD التنافسية برنامج

وسيتم تقييم  ستركز هذه الدورة على مجاالت العمل المستقبلية للبرنامج. يجب ان  تبني المناقشات على تأثير أنشطة البرنامج واألولويات في المنطقة.
الخاص ودعم التفويض وطريقة العمل والمواضيع التي تم مناقشتها من قبل مجموعات العمل وشبكات الخبراء القائمة من أجل تشجيع تنمية القطاع 
حات المقدمة من التكامل اإلقليمي والعالمي. كما سيتم دراسة الهيكل اإلداري والصفة التمثيلية لهذه الشبكات. ندعو من المشاركين إلى النظر في المقتر

جات االجتماع وسوف تكون بمثابة المتحدثين وتبادل وجهات النظر بشأن التوجهات العمل المستقبلية. وستتخذ هذه المقترحات بعين االعتبار في استنتا
 .MENA-OECDإطار للتحضير للمؤتمر الوزاري الذي سيحدد المبادئ التوجيهية للتفويض الجديد لبرنامج التنافسية 

 :الجلسة رئيس من مقدمة

  الخارجية ،المغرب التجارةالمنتدبة لدى وزير الصناعة واالستثمار و االقتصاد الرقمي المكلف  ب وزارةلل عامالالكاتب  محمد بن عياد السيد• 
 

المقبل العمل برنامج  

 :المتدخلون 

 MENA-OECD،OECDالتنافسية/  االستثمار برنامجة رئيس،إهليرمان نيكوال السيدة•

 OECD،كاتاالشر شؤون رئيسي،قسم خبيراقتصادي،كريستيانسن هانزالسيد •
 

وتطوي الحر والعمل الخاص للقطاع األعمال تعزيزمناخ  والمتوسطة الصغيرة رالمشاريع ّ 

 :المتدخلون

 تونس والمناجم، والطاقة الصناعة والمتوسطة،وزارة الصغيرة المشاريع لتنمية ،المديرالعامبجة السيد صادق•

 كسبريسو،المغرباTopClass،العامة ،المديربدراوي ثريا السيدة•

 مصر في األمريكية التجارة غرفة رئيس ونائب والتنمية للفنادق ،المستشارالعام،أوراسكومحنفي سعيد السيد•

 

 .مناقشة
 

 سياسات الدعم لتطوير االستثمار والبنية التحتية

 :ل المتدخلون

 MENA-OECD ،OECD، مستشار رئيسي، برنامج االستثمار / التنافسيةماري استل ري ةالسيد•

 "ISMED"أمن االستثماراتفريق العامل على ، الرئيس المشارك للأوليفييه ديالسيد • 

 ،سفير، نائب وزير االستثمار، مصرسعادة السيد ياسر النجار• 

 

 مناقشة :
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 المشاركة من جديدة حقبة نحو: الجديد التفويض تنفيذ 17:00 - 15:00

 MENA-OECDمةاحكال برنامج

تحديث اإلدارة، و الوظيفة العموميةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة ب لوزارةل بالنيابة  العام الكاتباحمد لعمومري : السيدالجلسة رئيس من مقدمة
 المغرب

 

 التعاون من جديد لعهد اإلقليمي العمل تأثير زيادة
 

 MENA-OECD،OECD مةاالحك برنامجة  رئيس ،عالم مريم السيدة مقدمة

هذه الدورة أنشطة مجموعات العمل اإلقليمية والشبكات وبرنامج مركز التدريب كاسيرتا ويقدم التقرير اإلقليمي "الشباب في منطقة الشرق  ستقيم
عرفت وتقرير إقليمي عن تنفيذ إصالحات السياسات في بلدان المنطقة التي  ،األوسط: كيف لجعلها". وهذه الدورة تسيط الضوء على تأثير الحوار

 .ا وبتشجيع من تبادل الممارسات الجيدة في مجموعات العملطورت

 الشامل النمو لتحقيق اإلقليمي الحوار: اإلقليمية العمل مجموعات

 MENA-OECDالعمل مجموعات رؤساء وزمالء منرؤساء مداخالت•

 متضمينه كيفية - األوسط الشرق منطقة في الشباب: اإلقليمية تقاريرال

 MENA-OECD،OECDمةاالحك سياسات،برنامج ،محللموريتزآدار السيد•

 المعلومات على الحصول في للحق المغربية الشبكة ،رئيسفكاهي عبدالرحيم السيد•

 للمستقبل المؤسسية القدرات بناء: OECD-MENAمةاالحك كاسيرتا لبرنامج مركزالتدريب

 التدريب مركز إلدارةة التنفيذيةلمديربافلوف،ا ريناتا السيدة•

 

 مناقشة:
 

 2020-2016 لسنوات الجديد التفويضنحو: MENA-OECD مةاالحك لبرنامج توجهات
 

 OECDالمشاركات ،واالستعراضات قسم  رئيس فورست، مارتن السيد: مقدمة

نحو الوالية الرابع، تقدم هذه الدورة فرصة جيدة لمناقشة التوجهات االستراتيجية التي ينبغي أن توجه أنشطتها على  OECD-MENAمع انتقال مبادرة

تحقيق  مدى السنوات القادمة . وقد عزز البرنامج تركيزه على مساعدة دول المنطقة في إعادة تكييف أطر الحكامة العامة للنمو أكثر شموال، بهدف

ية و االقتصادية وتوقعات المواطنين ألتخاذ سياسة أكثر شموال و شفافية و مساءلة ، وتعزيز برنامج تعاونها مع المبادرات المتعددة التنمية االجتماع

و الشراكة الحكومية المفتوحة عن طريق إعادة توجيه خبراتها في مجاالت مثل الحكومة المفتوحة و   7األطراف ذات الصلة ، مثل شراكة دوفيل   ج

نحو تمكين المرأة و إدماج الشباب، وتعزيز الحكم المحلي و الضغوط مثل أزمة الالجئين الناشئة، يسلم برنامج على المطالب العاجلة  و ذلكملة االش

عامة و مثل تعزيز سيادة القانون و مكافحة الفساد و الشفافية و الكفاءة في اإلدارة ال، مع ضمان االستمرارية في مجاالت رئيسية  MENAلبلدان

      المشتريات العامة.

 

 :المتدخلون

 الفلسطينية العام،السلطة الموظفين ديوان ،رئيسأبوزيد موسى السيد•

 العليا،مصر النقض محكمة رئيس نائب عبد الباقي سيد طارق القاضي•

 اليمن الدولي، والتعاون التخطيط وزارة الدولي، والتعاون التخطيط وزير ،نائبالحوري محمد الدكتور•

 المعلومات على الحصول في للحق المغربية الشبكة ،رئيسفكاهي عبدالرحيم السيد•

 ،المغربلمؤسسة وسيط المملكة  العام األمين ،يديديل محمد السيد•

 MENA-OECD،OECDمةاكالح برنامج السياسة،ة  محلل ،اسيال رول السيدة•

 

 .مناقشة
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Contacts 

M. Carlos CONDE 
Chef dela DivisionMoyen-Orient et Afrique 
Secrétariat des Relations Mondiales, OCDE 
T : +33 1 45 24 13 14 
E : Carlos.Conde@oecd.org 

Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 

Mme Miriam ALLAM 

Chef, Programme MENA-OCDE pour la 
GouvernanceGouvernance Publique, OCDE 
T: + 33 1 45 24 16 70 
E: Miriam.Allam@oecd.org 

Mme Nicola EHLERMANN 

Chef, Programme MENA-OCDEpour l’Investissement 
Relations Mondiales, OCDE 
T : +33 1 45 24 17 48  
E : Nicola.Ehlermann@oecd.org 

Mme Delphine MERGIER 
Assistant de Projet 
Programme MENA-OCDE pour la Gouvernance 
Gouvernance publique, OCDE 
T: +33 1 45 24 90 64 
E: Delphine.Mergier@oecd.org 

M. Mathieu MIRANDA 

Assistant de Projet 
Programme MENA-OCDE pour l’Investissement 
Relations Mondiales, OCDE 
T : +33 1 45 24 85 19 
E : Mathieu.Miranda@oecd.org 

M. Samir BOUGGAR 
Chef de la Division de Coopération, Ministère de la 
Fonction Publique et de la Modernisation de 
l´Administration, Royaume du Maroc 
E: samir@mmsp.gov.ma 

Mme Asmae IBNATTYA ANDALOUSSI 
Chargée de Mission auprès du Chef du 
Gouvernement, Responsable du dossier OCDE,  
Ministère chargé des Affaires Générales et de la 
Gouvernance 
Royaume du Maroc 
T : +212 661 12 01 62 

E: ibnattya@mag.gov.ma 

 
M. Ismail HIJJI 
Responsable des Relations publiques,  
Ministère chargé des Affaires Générales et de la 
Gouvernance 
Royaume du Maroc 
T : +212 661 34 70 34 

E : hijji@mag.gov.ma 
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