
 

 

 

 جدول األعمال
 

 المعني باالستثمار ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  فريق عمل منظ  
 والتجارة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ة المستدامة عن تعزيز التنمية االقتصادي  
 طريق االستثمار والتجارة

 (إسطنبولبتوقيت  17:00 - 09:00) 2022تشرين الث اني/نوفمبر  3
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 للقدرة التنافسي ةفريقيا أشرق األوسط وشمال لل ةاالقتصادي   مة التعاون والتنميةبرنامج منظ  
 

 السياق

ي منذ تفش  ، أي ة على مدى العامين الماضيينالتعاون والتنمية االقتصادي  مة منظ   عملت

على ، تسب بت بهاة التي واألزمة االقتصادي   (19-فيروس كورونا )كوفيد جائحة

خطط االنتعاش ومن المهم  اإلشارة إلى ان  أفضل".  فكرة "إعادة البناء بشكل  الترويج ل

 التي تشتد  و هاوتنفيذاإلصالحات لتصميم  فرصة  تُعطي التي تقوم على هذه الفكرة 

 وقد. أكثر عدال   مجتمعات  النهوض بالحاجة إليها من أجل النمو االقتصادي المستدام و

ة تعزيز التعاون ي  ، على أهم  2022د السياق االقتصادي العالمي الصعب خالل عام أك  

 .الحيرةفي أوقات  من أجل بناء اقتصادات أكثر مرونة  بشكل  أكبر الدولي 

 (19-فيروس كورونا )كوفيد طت جائحةر المناخ، سل  ر لتغي  التهديد المستم   وفي ظل  

فريقيا، أة في منطقة الشرق األوسط وشمال الضوء على هشاشة الروابط التجاري  

ضعف الشركات الصغيرة التي تواجه وصوال  كة القائمة على القضايا الهيكلي   مشد دة  

ل تكاليف البنية التحتي ة الالزمةمحدود ا لتمويل تدويلها،  لتحقيق  والقدرة على تحم 

، ساهمت الحرب إضافة  إلى ما سبقدة. الطاقات المتجد  المتمث ل مثال  ب ل األخضرالتحو  

الطاقة، في وة السلع األساسي  لجهة أسعار ما في أوكرانيا والتضخم المتزايد، ال سي  

لقائمة على المرونة في منطقة الشرق ة اللحلول التعاوني   األسباب الداعيةتعزيز 

 فريقيا.أاألوسط وشمال 

 (19-)كوفيد كورونا ة خالل أزمةل سالسل التوريد العالمي  ى تعط  عالوة  على ذلك، أد  

التوريد،  سالسل لتشكيلة ات األكثر فعالي  إلى إعادة إشعال النقاش حول االستراتيجي  

ا بمنطقة  وهو نقاش   -ة بما في ذلك تطوير سالسل القيمة اإلقليمي   وثيق الصلة أيض 

 فريقيا.أالشرق األوسط وشمال 

 أهداف االجتماع

 يات المشتركة والتعاون اإلقليمي في مجال التجارة واالستثمار.مناقشة التحد   •

 التجارة واالستثمار. على صعيدة الخضراء ل التنمية االقتصادي  مناقشة المبادرات والعوامل التي تسه   •

الترويج للتجارة واالستثمار ومرونة  دة أطلقها القطاعان العام أو الخاص بشأنالوعي حول مبادرات قطرية محد  رفع مستوى  •

 سالسل التوريد.

ق بإيجاد حلول في مجال السياسات وااللتزام بتحقيق األهداف المشتركة بشأن تعزيز التعاون في مجال بلورة نهج توافقي يتعل   •

 ما في مجال الخدمات، باعتبارها مصدر مهم للقيمة المضافة والوظائف.االستثمار والتجارة، ال سي  

 الستثمار والتجارة في الشرق األوسط وشمال أفريقياالمعني بامة التعاون والتنمية االقتصادية حول فريق عمل منظ  معلومات 

ويندرج برنامج عمله تحت ، ةة واالستثماري  التجاري   بالروابط ةقالمتعل   إجراء التحليالتالحوار في مجال السياسات و تشجيعفريق العمل إلى  يسعى

ةط ة. وتسل  لتنافسي  للقدرة افريقيا ألشرق األوسط وشمال لة مة التعاون والتنمية االقتصادي  برنامج منظ   إشراف -2021العمل ) لفريقة الحالي   المهم 

مة بين البلدان في كل من المنطقة ومنظ   منتظمة بشكل  أكبر تفاعالت   إرساء  الممارسين الذي يقوم على ة العمل كمجتمع ي  ( الضوء على أهم  2025

 ة.التعاون والتنمية االقتصادي  

 المشاركون

فريقيا أوخبراء في مجال سياسات االستثمار والتجارة من اقتصادات الشرق األوسط وشمال ، المستوى والسياسات رفيع وصانعيُدعى إلى المشاركة 
 والمجتمع المدني. كما سيتم  ، ةواألوساط األكاديمي  ، ةمات الدولي  والمنظ  ، ةسات اإلقليمي  ، باإلضافة إلى المؤس  والتنمية االقتصادي ةمة التعاون ودول منظ  

ة ي  والتنمية االقتصادمة التعاون خبراء من دول منظ  تجدر اإلشارة إلى أن  في هذا الحوار. و رئيسي    بدور   العلالضط  لين من القطاع الخاص ممث  دعوة 
اواألمانة العامة   .لها سيُشاركون في االجتماع أيض 

 ةمعلومات عملي  

 .العربي ة – الفرنسي ة - اإلنجليزي ة: رة باللغات التاليةمتوف   ةالترجمة الفوري  

  

 للشرقة مة التعاون والتنمية االقتصادي  برنامج منظ  

 للقدرة التنافسي ةفريقيا أاألوسط وشمال 

ة مة التعاون والتنمية االقتصادي  إطالق برنامج منظ   تم  

في عام  للقدرة التنافسي ةفريقيا ألشرق األوسط وشمال ل

2005. 

يدعم البرنامج الحكومات التي تجري إصالحات رامية 

ك  إلى تحفيز تنمية القطاع  للنمو وخلق فرص  كمحر 

الُمستخدمة ة الرئيسي  ل األدوات وتتمث   العمل في المنطقة.

والتعلم من ، السياسات حول في هذا اإلطار بالحوار

ة الموضوعات ذات األولوي  ا وبناء القدرات. أم   النظراء،

تناولها فهي التجارة واالستثمار، وريادة  التي يتم  

 في نزاهةالاألعمال، والتمكين االقتصادي للمرأة، و

 ة.األعمال، وحوكمة الشركات، والمرونة االقتصادي  

http://www.oecd.org/mena 

http://www.oecd.org/mena
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 ة المستدامة عن طريق االستثمار والتجارةي  تعزيز التنمية االقتصاد
 2022الثاني/نوفمبر تشرين  3الخميس، 

 إسطنبول، إسطنبولغرفة تجارة 

09:00 – 

09:45 

 المشهد وإعدادمة مقد  ال

 واالستقبالكلمات الترحيب  

   ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  ظ  منل إسطنبولد أشرف بو علي، رئيس مركز السي 

 

 المتحدثون:

   والرئيس المشارك لفريق العمل المعني باالستثمار والتجارةة زاهر القطارنة، أمين عام وزارة االستثمار األردني  د السي 

 والرئيس المشارك لفريق ة مة التعاون والتنمية االقتصادي  اليابان لدى منظ   بعثةفي  كينيتشيرو موكاي، نائب المندوب الدائمد ي  الس
 العمل المعني باالستثمار والتجارة

   ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  ة، منظ  العالقات والتعاون العالمي  ة مديري  في  كريم داهو، نائب المدير ورئيس وحدة الصيند السي 

 

 ة:الكلمة الرئيسي  

   ةة مصر العربي  ة، جمهوري  الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزير، وزارة التخطيط والتنمية االقتصادي 

  تركيا التجارة، وزارة التجارة، وزير نائب ،جوتوز مصطفىالسيد 

 

09:45 – 

11:00 
  الراهن للتكامل اإلقليمي: االستثمار والتجارة الوضع: األولىالجلسة 

 

ا أشهدت بلدان الشرق األوسط وشمال (، 19-كورونا )كوفيدفيروس خالل جائحة  ة  أقل  فريقيا انخفاض  قات في مجال التجارة وتدف   ذو حد 
في الوقت ة. مة التعاون والتنمية االقتصادي  بالمناطق األخرى في العالم، بما في ذلك العديد من دول منظ   االستثمار األجنبي المباشر مقارنة  

تعزيز وة االستثمار، ة وجاذبي  ة التجاري  القدرة التنافسي   تقويةة، وذلك من أجل ة معالجة المشاكل الهيكلي  ي  د انكماش التجارة على أهم  ، أك  عينه
جاهات الحديثة في مجال التجارة واالستثمار ضد األزمات في الوقت نفسه. ستناقش الجلسة األولى لفريق العمل االت  ة المرونة االقتصادي  

 في التنمية المستدامة. التي تساهموستعرض تجربة البلدان الشريكة والقطاع الخاص في جهودها الرامية إلى جذب االستثمار والتجارة 

 
 منس قة الحوار

   ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  لي السياسات، منظ  سيفجي، كبيرة محل  سيدا دة السي 

 
 المتحدثون:

 

   ةاالقتصادي   مة التعاون والتنميةة، منظ  سي  ة والمؤس  ة الشؤون المالي  مديري  في  رئيسة قسم االستثمار نا نوفيك،آة السيد 

   االستثمار، األردنة في وزارة ميس خليفات، مديرة الشؤون القانوني  دة السي 

   زياد الحبيب، مدير الترويج العام بوكالة النهوض باالستثمار الخارجي، تونسد السي 

  لمفاوضات سياسات الجوار والتوس عة ة العام  المديري  في  رئيسة القسم االقتصاديو إنجريد شوايغر، نائب رئيس الوحدةالسي دة ،
 ةة األوروبي  المفوضي  

 

 تعليقات المشاركين
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11:00- 

11:15 
 قصيـرة استراحة

11:15 – 

12:45 
 الجلسة الثانية: االستثمار والتجارة في الخدمات

 

توظ ف قسم فريقيا، وأي اإلجمالي لبلدان الشرق األوسط وشمال نصف الناتج المحل   يحوالتنتج الخدمات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول 
ف عن التجارة في السلع في التجارة في الخدمات تتخل  لكن ال بد  من التأكيد على أن  القوى العاملة بما في ذلك في القطاع العام. كبير من 

ة المفروضة في مختلف البلدان، وغياب ا إلى الدرجة العالية من القيود التنظيمي  ويرجع ذلك جزئي  ، فريقياأمعظم بلدان الشرق األوسط وشمال 
ه عند إضفاء الطابع الخدماتي، تعمل إلى أن   البراهينتشير كذلك، فريقيا. أر الخدمات بين بلدان الشرق األوسط وشمال هدات التي تحر  المعا

صحيح  أن  ة. ا قطاعي الزراعة والصناعة التحويلي  ة القطاعات األخرى، ال سيم  ة العالية على تحفيز إنتاجي  قطاعات الخدمات ذات اإلنتاجي  
 أن قطاعات الخدمات عالية ، إال  2021و 2020ة خالل فترات اإلغالق الشامل في عامي بشد  تعط لت ات منخفضة القيمة المضافة الخدم
في جميع أنحاء العالم. تتناول هذه الجلسة الدور  أبدت مرونتهاة ة والمالي  صاالت والخدمات المهني  ة مثل تكنولوجيا المعلومات واالت  اإلنتاجي  

لع به الخدمات في التكامل االقتصادي لع به االستثمار األجنبي المباشر في تعزيز التجارة في الخدمات، والدور الذي تضط  الذي يضط  
 اإلقليمي.

 

 منس قة الحوار

 ة آنا نوفيك، رئيسة قسم االستثمار في مديري ة الشؤون المالي ة والمؤس سي ة، منظ مة التعاون والتنمية االقتصادي ة  السيد 

 :المتحدثون

 ة مة التعاون والتنمية االقتصادي  منظ   والزراعة، التجارة مديرية التجارية، السياسات محلل باالبان، جيمري 

   ةة األوروبي  ة للتجارة التابعة للمفوضي  ة العام  ، رئيسة المديري  نيلي آيشهورندة السي 

   حدة ة المت  اإلمارات العربي   االقتصاد، وزارة التجارية، المفاوضات إدارة مديرة العيدروس، شيماء ةدالسي 

  تركيا التجارة، وزارة اإللكترونية، والتجارة واالستثمار الخدمات في التجارة تجارية، خبيرة يافوز، ياسين ميرفيالسي دة  

 

 تعليقات المشاركين

 

 

 

12:45 –  

14:00 
 استراحة الغداء
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14:00 – 

15:30 

 لسالسل القيمةالجلسة الثالثة: الجغرافيا الجديدة 

 طي تنظيمها باالشتراك مع مركز التكامل المتوس   تم  

 

ط ل سالسل التوريد في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ في المتوس  ية إلى تباين كبير في تعطمة التعاون والتنمية االقتصادي  تشير تقديرات منظ  

ا في طرق تعزيز مرونة سالسل الجائحة على التفكير ملي  ت األزمة الناجمة عن . وقد حث  2020٪ من حيث القيمة على مدار عام 7

لمواجهة المخاطر  ة االستعدادعلى أهب   لتكونلتوجيه كل من الحكومات والشركات  تحضيرها عن أدوات جديدة يجري التوريد، فضال  

ة مساهمة هذه الجلسة إمكانية وكيفي   ستناقش ة.سم بالمرونة والشمولي  في مجال االستثمار والتجارة تت   مبادرات  ب والنهوض، المختلفة

فريقيا. أفرص للتنويع الصناعي والنمو لبلدان الشرق األوسط وشمال  خلقة في رات المحتملة في جغرافيا سالسل القيمة العالمي  التطو  

ا كيف يمكن للتطو   فريقيا أر على مشاركة بلدان الشرق األوسط وشمال رات في معايير سلوك العمل المسؤول أن تؤث  كما ستعكس أيض 

 ة.في سالسل القيمة العالمي  

 ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  ة العالقات والتعاون العالمي، منظ  مديري  في  دة مارياروزا لوناتي، مستشارة علياالسي  : منس قة الحوار

 طيمركز التكامل المتوس  دة بالنكا مورينو دودسون، مديرة السي  ة: مة الرئيسي  لالك

 :المتحدثون

   وزارة االستثمار، المغربفي د زكريا فرحات، مستشار السي 

   ديبورا إلمز، مديرة مركز التجارة اآلسيويدة السي 

   ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  فريقيا(، منظ  ألي السياسات )آسيا الوسطى والشرق األوسط وشمال ل  فريديريك ويرل، كبير محد السي 

   سي، مكتب االستثمار في تركياوالتخطيط المؤس   ةاالستراتيجي  ساميت أكيوز، مدير وحدة د السي 

 تعليقات المشاركين

15:30 – 

16:00 
 اختتام الجلسة والخطوات التالية

 

 والرئيس المشارك لفريق ة مة التعاون والتنمية االقتصادي  اليابان لدى منظ   في بعثة كينيتشيرو موكاي، نائب المندوب الدائمد ي  الس
 العمل المعني باالستثمار والتجارة

  ة والرئيس المشارك لفريق العمل المعني باالستثمار والتجارةزاهر القطارنة، أمين عام وزارة االستثمار األردني  السي د 

   ة العالقات والتعاون ري  لمركز اسطنبول، مدي يوالمستشار التنفيذد كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق األوسط وأفريقيا السي
 ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  العالمي، منظ  

 منظ مة التعاون والتنمية االقتصادي ة ل التابع اسطنبول مركز يقدمه استقبالحفل   17:00

بدعوة جميع المشاركين في مجموعة عمل الشرق األوسط وشمال إفريقيا  االقتصادي ة والتنميةيتشرف مركز إسطنبول التابع لمنظمة التعاون 
 (Sofitel Taksim) حول التجارة واالستثمار إلى حفل استقبال في سوفيتل تقسيم االقتصادي ة والتنميةومنظمة التعاون 

لمشاركين عند مدخل غرفة ا ستنتظر حافلة .االقتصادي ةمنظ مة التعاون والتنمية ل إسطنبولسيتم توفير النقل إلى مكان االستقبال من قبل مركز 
 .16:00الساعة  بعد ،إسطنبولتجارة 

 Gümüşsuyu ،Sıraselviler Cd. No: 13 ،34437 Beyoğlu / İstanbul ،Türkiyeالعنوان: 

 

  

  menaOECD @OECDglobal#على وناتابع: Twitterانضم إلى المحادثة على 

https://twitter.com/OECD_BizFin
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   صالجهات االت 

 

 يدة مارياروزا لوناتالسي  
 مستشارة عليا

 قسم الشرق األوسط وأفريقيا
 ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  لمنظ   والتعاون ةالعالقات العالمي   مديرية

(+33-1) 45 24 80 19  
Mariarosa.Lunati@oecd.org 

 
 

 السيدة دمله ح. دبك
 استشارات وسياسات  باحثة

 قسم الشرق األوسط وأفريقيا
 مركز إسطنبول -منظ مة التعاون والتنمية االقتصادي ة 

 (+90) 53 08 20 88 21 
Damla.HACIIBRAHIMOGLU@oecd.org 

 

 د روجر فورسالسي  
 سياساتل محل  

 قسم الشرق األوسط وأفريقيا
 ةمة التعاون والتنمية االقتصادي  لمنظ   والتعاون ةالعالقات العالمي   مديرية

+(33 -1) 45 24 96 71 
Roger.FORES@oecd.org 

 
 

 د قسطنطين تساكاسالسي  
 سياسات التنمية المستدامة -في برامج  كبير موظ  

 طيالمتوس  مركز التكامل 
(+33) 4 91 99 24 89 

Ctsakas@cmi.unops.org 
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