
 

المؤتمر      2021الوزاري 

 
  

 

 

في منطقة  للتعافيتصميم خارطة طريق 
"الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

 
  1  2021نيسان/أبريل   

 (توقيت وسط أوروبا الصيفي) 16:00 - 13:00
 التسجيل هنا

مبادرة منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة 
التنمية من أجل ةالتنافسي  

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0pdO2pqzsjHdFyziH_RVahgBkSZtrBmtav


 
 
 

 

  

حماية البيانات الشخصية الخاصة بها:تعالج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية البيانات الشخصية وفقًا لقواعد   
  
 
 
 

: التالية يه   (Zoom) زوملتنمية االقتصادية والتعاون لمنظمة ا تدابير  
 

  إلى المؤتمريتم تمكين وظائف التسجيل المسبق وكلمات المرور و "غرفة االنتظار" لمنع الوصول غير المصرح به. 

 زوم على منصةاالسم(  الدولة،) المشاركينهوية  تحديد (Zoom) التحكم بكل حاضر في غرفة االنتظار قبل  لسهولة

 قبولهم في االجتماع.

  يمكن فقط للمضيف )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( أو المضيفين المشاركين تمكين التسجيل على أجهزة

 الكمبيوتر المحلية الخاصة بهم.

  سيظهر إشعار على الشاشة. المؤتمر،إذا تم تسجيل 

  حفظ الدردشات ال يمكن(chat) .وال يسمح بدردشات خاصة، إال مع المضيف أو المضيفين المشاركين 

 المشاركون في المكالمة الجماعية بصوت خافت وبدون عرض فيديو، إال إذا قاموا بتمكين هذه الميزات بأنفسهم  دخول

 وحتى ذلك الحين.

 .تجنبوا مناقشة أي مسائل حساسة للغاية 

.الشخصية  (Zoom)    دعوتك ابطر نرجو منك عدم مشاركة 
 

 

يرجى مراجعة قواعد حماية 

 البيانات

2021نظرة عامة على األسبوع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام   

مبادرة منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة 

 التنافسة من أجل التنمية

منظمة التعاون والتنمية  منتدى

االقتصادية للشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا للحوكمة

 

منظمة التعاون والتنمية منتدى 
االقتصادية للشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا للتنافسية
 

 قمة الحكومات والشركات
آذار/مارس 31  30 و 

حتى الساعة  13:00من الساعة 

بتوقيت وسط أوروبا 16:00  

 

سياسات إطالق تقرير "التطلعات  
في الشرق األوسط  االستثمار

 (MENA IPP) "وشمال إفريقيا

 لتعافياالتكامل االقتصادي في صميم 

 والنمو

وتعزيز تجاري سليم مناخ   تحسين     - 
 االستثمار

 - تعزيز التجارة والترابط وسالسل القيمة  

 

اقتصاد لمرحلة ما بعد فيروس كورونا يوفر 
 وظائف الئقة

- نظام إيكولوجي للتمكين االقتصادي للشباب 
للتوجه نحو االبتعاد عن القطاع غير الرسمي 

والتوظيف والمرونة ريدة االعمال  

 منتدى الحوكمة

" للتعافيرؤى  " 

آذار/مارس 31  30 و 

 

من صوت المواطن: تعزيز الحكومة المفتوحة 

 خالل التواصل العام ونظم بيئة وسائل اإلعالم
  30 آذار/مارس

بتوقيت وسط  13:00حتى الساعة  11:00من الساعة 

 أوروبا

 

مؤتمر رفيع المستوى للجوار األوروبي الجنوبي حول 

 تقديم خدمات تتمحور حول المستخدم

وضع المستخدمين )المواطنين والشركات( في مركز 

 الصدارة مع سيغما

آذار/مارس   30  
بتوقيت وسط أوروبا 15:00  

 

 

 رؤية لالنتعاش: تلبية احتياجات الفئات الهشة

  31 آذار/مارس من الساعة 
 14:00 حتى الساعة

وسط أوروبابتوقيت   15:15  
 
  

 االجتماع الوزاري

 (1 نيسان/أبريل)
حتى الساعة  13:00من الساعة 

بتوقيت وسط أوروبا 16:00  

 

 
 افتتاح الجلسة

 

: لجنة رفيعة المستوى   

تصميم خارطة طريق لالنتعاش في 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 الجلسة الختامية:
المضي قدماً واعتماد اإلعالن 

 الوزاري

رؤية لالنتعاش: الحوكمة الرقمية وسيادة القانون من أجل الحصول 

 على خدمات عامة أكثر سهولة وانفتاًحا وكفاءة
 (مع مركز التدريب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في كاسيرتا

الساعةحتى  10:00آذار/مارس من الساعة   31  

 12:00 بتوقيت وسط أوروبا 
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 الجلسة االفتتاحية 13:10 – 13:00

 الجمهورية التونسية ، رئيس الحكومة ، السيد هشام المشيشي معالي 

  ،التعاون والتنمية االقتصاديةاألمين العام لمنظمة السيد أنجيل غوريا 

 كلمة رئيسية 13:20 – 13:10

 الجمهورية اإليطالية  ،خارجيةالوزير السيد لويجي دي مايو،  معالي  

13:20 – 14:15 

-بعد جائحة كوفيدللتعافي  : نموذج نمو جديد 1الجلسة 

: إدارة استثمارات الغد في منطقة الشرق األوسط 19

 وشمال إفريقيا

مدير العالقات الدولية، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالمشرف: السيد أندرياس شال،   

 المحاضرون:

  األمريكيةالمتحدة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق االوسط، الواليات السيد جوي هود، سعادة 

 اللبنانيةالجمهورية ، وزير االقتصاد والتجارة ،راوول نعمةالسيد  معالي 

  ،التركية التجارة، الجمهوريةنائبة وزير سعادة السيدة جونكا يلماز باتور 

 الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة  وليد،  المهدي ياسين السيد  معالي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ة،والمؤسسات الناشئ

  الجمهورية اليمنية ،الدوليوكيل وزارة التخطيط والتعاون  ،الحاوري محمد أحمدالسيد سعادة 

 جمهورية مصر العربيةوزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، ، حلمي السعيد هالةالسيدة  معالي 

 والرئيس الجمهورية التونسية وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،السيد علي الكعلي،   معالي ،

 المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية

 مناقشات مفتوحة 14:25 – 14:15

 كلمة رئيسية 14:35 – 14:25

 

 المفوضية األوروبيةمفوض الجوار والتوسع فارهيلي،ر أوليفالسيد  سعادة ،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول األعمال
المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط 

2021وشمال إفريقيا لعام   

بتوقيت وسط أوروبا 16:00حتى الساعة  13:00نيسان/أبريل، من الساعة  1  

 

األوسط وشمال إفريقياتصميم خارطة طريق لالنتعاش في منطقة الشرق   

1 April, 13:00-16:00 (CEST) 

 

 

Master of Ceremony: Ms. Adelina VESTEMEAN, Executive Coordinator, OECD 



 
 
 

 

 

14:35 – 15:25 
: السياسات التي تتمحور حول اإلنسان من أجل 2الجلسة 

  مجتمعات أكثر مرونة وشمولية
 ، مديرة قسم الحوكمة العامة، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالمنسقة: السيدة إلسا بيليتشووسكي

 المحاضرون:

   رئيس الوزراء، السلطة الفلسطينيةالدكتور محمد اشتية السيد معالي ،  

 وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، اإلمارات  ،عهود بنت خلفان الرومي السيدة معالي

 العربية المتحدة

 الجمهوريةاإلداري، وزيرة الدولة لالبتكار والتحديث ماريا دي فاطيما فونسيكا،  السيدة معالي 

 البرتغالية

 االردنية الهاشمية المملكة الشباب،، وزير محمد سالمة النابلسي السيد معالي 

 المملكة العربية السعودية ،نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي السيد معالي 

 جمهوريةباإلنابة، ، وزير التنمية وزير الدولة بوزارة الخارجية، راجان ستانيسالفالسيد  معالي 

 سلوفينيا

 المملكة المغربية ،وزير الشباب ،عثمان الفردوسالسيد  معالي  

 الجمهورية وزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،  السيدة حسناء بن سليمان، معالي

المشاركة لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال  الرئيسةو، التونسية

 أفريقيا للحوكم

مناقشات مفتوحة   15:40 – 15:25   

 جلسة ختامية: المضي قدماً واعتماد اإلعالن الوزاري 16:00 – 15:40 

ستقدم هذه الجلسة اإلعالن الوزاري الذي سيتضمن توصيات سياسية إقليمية بشأن الحوكمة العامة والقدرة 

الوزارية. جلساتالالتنافسية التي وافقت عليها   

الرئيس: سعادة السيد توماس شنول، سفير النمسا لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ورئيس لجنة 

منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالعالقات الخارجية في   

 تقديم اإلعالن الوزاري:

 لدى منظمة التعاون والتنمية الجمهورية االيطالية  ، سفيرسعادة السيد أنطونيو بيرنارديني

المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال  االقتصادية، والرئيس

 أفريقيا للحوكمة

  والرئيس والتنميةسفير االتحاد األوروبي لدى منظمة التعاون االقتصادي  لينوير،سعادة السيد ديدييه 

 المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا للحوكمة

 الجمهوريةالعمومية، ، وزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة حسناء بن سليمان السيدة معالي 

، والرئيسة المشاركة لبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال التونسية

 أفريقيا للحوكمة

 والرئيس الجمهورية التونسية ، وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار، السيد علي الكعلي  معالي ،

 االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية المشارك لبرنامج منظمة التعاون والتنمية


