
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظمه

الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة مبادرة 

 التعاون االقتصادي والتنمية

 للحكامة واالستثمار من أجل التنمية 

 لجنة التسييراجتماع 

 ، شاملة لنمو إقليمي اجندة
 الثقةبناء و خلق فرص عمل

 فرنسا ،باريس  2015فبراير    5

 عمالأجدول 
 

  حولر" افكايسبقه "مصنع 

للشباب من الجنسين في شاملة  سياسات"
 " الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقة 

 فرنسا ،باريس  2015 فبراير 4

 



 

 

 

   مة واالستثمار من أجل التنمية بالشرق األوسط وشمال أفريقيااوالتنمية للحك االقتصادي مبادرة منظمة التعاون عن

منذ   أفريقيا بالشرق األوسط وشمالواالستثمار من أجل التنمية  حكامةللمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تشارك مبادرة 
بتشجيع إصالحات تعزيز مناخ ايضا بالتعاون مع دول المنطقة في تحسين الحكامة واالستثمار بالمنطقة. تقوم المبادرة  2005

االستثمار، نشر معايير ومبادئ الحكامة الجيدة، تعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية، وتعزيز النمو االقتصادي المستدام بجميع 

و دول منطقة الشرق منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لذكرى العاشرة للتعاون والشراكة بين ا 2015أنحاء المنطقة. تمتل سنة 

 .أفريقيا وشمالاألوسط 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  من اعضاءدولة  34،  أفريقيا وشمالبالشرق األوسط حكومة  18ن ممثلين ممبادرة تجمع ال
تبادل الممارسات الجيدة في مجموعة واسعة من مجاالت السياسة قصد جميع أنحاء العالم  منمنظمات كدا البلدان الشريكة و و

منبرا  ةوتوفر المبادر. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ل حوار السياسات والتعلم من األقران العامة، واالستفادة من نموذج

إصالحات مناخ األعمال والعامة  الحكامةة لتحديد أولويات للحوار مع المجتمع المدني ومجتمع األعمال واألوساط األكاديمي

 .هاته االخيرة ودعم تنفيذ

 مة وبرنامج االستثمار اكالحبرنامج  :ساسيتينأ دعامتين حوليتمحور عمل المبادرة 

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ل الشرق األوسط وشمال أفريقياب الحكامة برنامج تركيزمجاالت 

  شاملة وشفافة، حكومة مفتوحةتشجيع  

 النزاهة في القطاع العام وأطر مكافحة الفساد ،تعزيز سيادة القانون 

 أكثر كفاءةالعمليات الحكومية المؤسسات و تعزيز 

 أكثر كفاءةالعمليات الحكومية وجعلها المؤسسات و تشجيع 

 العامةفي الحياة  للمساواة بين الجنسين األطر المؤسساتية والقانونية تدعيم 

 للحكم المحلي تعزيز القدرات  

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مجاالت تركيز برنامج االستثمار بالشرق األوسط وشمال أفريقيا ل

 تحفيز االستثمار وتحسين أمنه  

 ةتوسطتدعيم روح المبادرة وتنمية المشاريع الصغيرة والم 

  وحكامة الشركات نزاهة العمل تشجيع 

  االقتصادي للمرأة دماجاإل مستوىالتحسين من 

الشرق األوسط  ممثلي حكومات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمبادرة مبادرة ل لجنة التسيير تضم

تقوم المبادرة التي . الشريكة والمنظمات البلدان باإلضافة الى ،والتنمية االقتصادي منظمة التعاون الدول األعضاء في كذلكو أفريقيا وشمال

الشرق األوسط  مبادرةل مختلفة وشبكات مجموعاتاعمال  على التوجيه واإلشراف بتوفيروالسويد  اسبانيا، المغربكل من حاليا  يتراسها

 ناضمالتفكير في طرق ل كذلكومبادرة االستراتيجية لل التوجهات ةناقشمسوف تتم  .والتنمية االقتصادي أفريقيا لمنظمة التعاون وشمال

 2015 دورة خالل 20 -2016سيتم إطالق المرحلة اإلعدادية الرابعة ، للمبادرة ى العاشرةالذكر سياق في أخرى.عمليات مع االتساق 

  .المقبلةخالل السنة  الوزاري مؤتمرالمن اجل انعقاد ني اإلعداد التقالسياسي و عملية التشاوروفتح 

 شجيعلت سبل استكشافالى  االجتماع سيهدفالثقة"، تعزيز و خلق فرض الشغل، النمو الشامل من اجلجدول اعمال إقليمي تحت عنوان "

منطقة الشرق  ومواطنعبر لطالما  والتكامل اإلقليمي. للحوار مزيد من الزخمال وإعطاء، الثقةاستعادة ، فرص العملخلق ، النمو الشامل

في الوقت . اتالقراراتخاد  في ر اهميةثأك دوراو القانون لسيادة احسنوأطر أفضل  عملفرص  لحصول علىفي ا رغبتهم  عن األوسط

تسريع مستمرة ل إصالحجهود  هناك حاجة إلى ال تزال ،المذكورة سابقا لمطالبل لالستجابة سياسات كثير من بلدان المنطقةأدخلت  الدي

منظمة التعاون أفريقيا ل الشرق األوسط وشمال مبادرة مساهمة وسيناقش المشاركون في المنطقة. واالقتصاديةالتنمية االجتماعية  ةسلسل

  في هذه العملية.االقتصادي والتنمية 

 .من الجنسين لشبابل سياسات الشاملةبال تعلقي ،فبرايرمن يوم الرابع  ،لجنة التسيير قبل اجتماع" فكارمصنع اتنظيم "ب مبادرةستقوم ال

من  مشاركينلل رافكاالمصنع  يسمح، سالرباطب 2013 ديسمبرمن  الثالث التوجيهية يوم للمجموعةاالجتماع األخير  مع استنتاجات تماشيا

 والتمكين االقتصادي لشبابادماج افرص ل ع أكثر فعاليةيتشجقصد  استعمالها للحكوماتالتي يمكن  الوسائل اقشةبمن الخلفيات مختلف

 مصنع نتائجتقريرا عن و مبادرةال التي أجرتها األعمال األخيرة لمحة عامة عن تقدم، سجتماعالجلسة الختامية لال اما فيما يخص. للسيدات

 في هذا المجال. اإلجراءات المستقبلية مالهمن اجل إ رافكاال

 

 أساسية معلومات

 لجنة التسيير اجتماع أهداف
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 عمالأجدول 

 باريس، فرنسا  2015فبراير  5  

  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمركز مؤتمرات 

 CC12 قاعة                                                                                                                                            تسجيل  08:30-09:00

 كلمة افتتاحية 09:00-10:00

 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، نائب األمين العام، دانفرس السيد ويليام  

 اإلدارة العامةتحديث المدنية وخدمة لل رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى، عمبدي محمد السيد سعادة ،
الشرق األوسط ب حكامةللمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  لبرنامجالرئيس المشارك  المملكة المغربية.

  أفريقيا وشمال

 ميزانيةالمكلف بال والمالية وزير االقتصاد الوزير المنتدب لدى، االدريسي ادريس االزمي السيد سعادة ،
 الشرق األوسط وشمالب ستثمارلالمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  برنامج ثلمم المملكة المغربية.

  أفريقيا

 االقتصادي منظمة التعاون لدىإلسبانيا الدائم الممثل  السفير، اليتنرخهو-دياز السيد ريكاردو سعادة 
 وشمالالشرق األوسط ب لحكامةلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  لبرنامجالرئيس المشارك و والتنمية
  أفريقيا

 والتنميةاالقتصادي منظمة التعاون  لدىللسويد الدائمة الممثلة  ةالسفير، ماركوفيتش أنيكا السيدة سعادة 
  أفريقيا الشرق األوسط وشمالب ستثمارلالمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية المشاركة لبرنامج  الرئيسةو

 استراحة 10:00-10:30

 الحوار والتكامل اإلقليمي تعزيز 10:30-12:30

 

التكامل االقتصادي  أفريقيا لتعزيز وشمال منطقة الشرق األوسط، تحتاج الحكامة االقتصادية العالمية في سياق
المنطقة بلدان  بين اقتصادات االقتصادي اإلقليمي تحسين التكامليوفر  على مختلف المستويات. اإلقليمي

 بين  مؤسساتيا وقانونيا توافقا التكامل االقتصادي اإلقليمييتطلب  واالقتصادية. االجتماعية إمكانات كبيرة للتنمية
حوار  ولدلك يبقى في هذا االتجاه، دورا رئيسياتبادل المعلومات االنفتاح والشفافية و. يلعب دول المنطقة

االقتصادي منظمة التعاون تجربة  االقتصادي كما تبرز لتحقيق التكامل متعدد األطراف شرطا مسبقاال السياسات
 .الماضية الخمسين خالل السنوات والتنمية

  أفريقيا الشرق األوسط وشمالمبادرة  تلعب، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  عقود من خبرة على عدة بناء
مما  ،العالمياالقتصاد تفاعل أفضل مع وتكامل ل التي تسعى المشتركة، أطر السياسات إنشاء لدعم دورا متزايدا

 االجتماعي. التقدمو الفرص االقتصادية يعزز

منظمة بما في ذلك تقييم ) على المستوى اإلقليمي االخيرة االعمال هذه الدورة منظمة فيالعامة لل األمانة ستقدم
يتبادل  سوف. مستقبلال تحدياتو الدروس المستفادة لمناقشة( حوار السياسات ونتائجالتعاون االقتصادي والتنمية 

استثمار أطر مشتركة، و مةاكح وضع معاييرالعقبات التي تحول دون بالفرص و هم فيما يتعلقخبرات المشاركون
الشبكات األنشطة و أهمية تعزيز الدورة ستتناول الشباب.إدراج النساء وموضوع تحديات مثل  لمواجهة وسائلو

الشركاء  مساهماتالخليج(، استنادا إلى و، والمشرق العربيشمال أفريقيا ) اإلقليمي المستوى دونعلى 
العربية  جامعة الدول، بما في ذلك التكامل اإلقليمي في عملية دورا رئيسيايلعبون  ينذال للمبادرة االستراتيجيين

عملية ل شراكة دوفيل مساهمةالى  الدورة تتطرقسأخيرا و التعاون الخليجي. ومجلس، من أجل المتوسط واالتحاد
 .المنطقةفي التحول 

 

 و التنمية االقتصادي ة لمنظمة التعاون األمانة العام

 والتنمية  االقتصاديالتعاون  بمنظمةالتنمية اإلقليمية العامة و الحكامةادارة ، مدير التر رولف السيد 
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 والتنمية  االقتصاديالتعاون  بمنظمةالعالمية  العالقات، مدير بونتوري ماركوس السيد 

   وشمال أفريقيا الشرق األوسطبتعاون متعدد األطراف   تعزيز

 من أجل المتوسط العام لالتحادمين المستشار السياسي لأل، سفير، فهمي إيهاب السيد سعادة 

 لتنميةبنك اإلسالمي لالتنفيذي، ، مدير البابايوسف  الدكتور غسان  

 العربية للتنمية اإلدارية منظمة، الالدولية رئيسة قسم العالقات، تغريد باداود السيدة  

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  برنامجل كاسيرتا المديرة التنفيذية لمركز، بافلوف ريناتا السيدة
 أفريقيا الشرق األوسط وشمالب لحكامةل

 اأفريقي وشمال بالشرق االوسط الشباب و النساء إلدماجسياسات شاملة 

 رواد األعمالالعربي ل للمعهدالمدير التنفيذي ، حسن مجدي السيد 

  شراكة دوفيلعملية  نظرة ثاقبة على

 األلمانية بوزارة الخارجية، مستشار روس الدكتور مايكل 

  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةرئيس مكتب شيربا بوحدة الحوكمة العالمية،  ،شالالسيد أندرياس 

 أسئلة وأجوبة 

 .التكامل اإلقليميتعزيز سبل جديدة ل واقتراح إلى تقديم تعليقات المشاركونسيدعى 

 

12:30-13:30                                                      مأدبة غداء 
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 جلسات خاصة

فريق في االجتماع األخير لل اإلجراءات المتفق عليها تنفيذ تخص ريراتق لتقديمجلسات متوازية واالستثمار  الحكامة برامجستعقد 

 .البرنامجين  شبكاتو مجموعات العمل اجتماعاتاستنتاجات و 2013في عام التوجيهي 

 والتنمية االقتصاد برنامج الحكامة بالشرق االوسط و شمال افريقيا لمنظمة التعاون

 (CC13غرفة رقم ) 

 ( ما هي اإلنجازات األخيرة وتأثير برنامج الحكامة ؟1 13:30-14:30

 

بالشرق  الحكامة لبرنامج كموضوع رئيسياالصالحات. سياسات الحكومة و العديد من لنجاح أمر مهم الثقة

في جميع  اعترافا واسع النطاق دور الثقة تلقى ،منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاالوسط وشمال افريقيا ل

، واآلثار إلنجازات الكبرىا هذه الدورة، ستناقش نتائجال من اجل تقديم تقرير عن اإلقليمية للمبادرة. األنشطة

 :منظمةلبا الحكامة اإلقليمية لبرنامجاألنشطة التدريبية والتقارير و الحوار اإلقليمي المستفادة من والدروس

 

، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة للخدمة المدنية وتحديث اإلدارة عسعادة السيد محمد مبدي رئيس الجلسة:

 العامة، المملكة المغربية.

 ، مديرة عامة بوزارة االقتصاد والمالية، تونسحسنيكارافي السيدة عائشة 

رئيسة مجلس الوزراء، مديرية التعاون ألفريقيا وآسيا، والوكالة ، خوارانز دي ال فوينتيالسيدة كريستينا 

 (، اسبانياAECIDاإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي )

 كوريا الجنوبيةوزارة االدارة الحكومية، ، العامة المعلوماتتبادل ، مدير قسم جونغووك سوه السيد

 نائب وزير، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليمن، الحوريالدكتور محمد أحمد 

 ؟ أفريقيا وشمالاألوسط ( ما هي مطالب المواطنين والحكومات في منطقة الشرق 2 14:30-16:30

 

تحديات متعددة األوجه من حيث تحسين البيئة االقتصادية  أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال تواجه بلدان 

ات بجودة واالجتماعية والسياسية. على خلفية تزايد التوقعات بين المواطنين فيما يتعلق باالستفادة من تقديم خدم

التزاما لتصميم وتنفيذ  منطقةحكومات مفتوحة وشفافة ونظيفة، وقد أظهرت بلدان ال ذلكافضل، مشاركة أكبر، وك

السائد بين المواطنين أنه من واجب الحكومات تشجيع  يعتبر االعتقادأطر حكامة من اجل تحقيق هاته المطالب. 

يوحد الدعوة إلى إجراء إصالحات  الدي العاملسياسات تعيد بناء الثقة في المؤسسات العامة وتعزز النمو الشامل 

 المساواة بين الجنسين. ذلكوكمفتوحة و اللنزاهة والحكومة في مجاالت مثل سيادة القانون وا

عندما يسأل عن ما يطالب به مواطنو وحكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يمكن للمرء أن يدعو إلى 

االنخراط بشكل فعال المواطنين في عملية صنع القرار السياسي، توفير المؤسسات المستقلة والقدرات الالزمة 

قانوني للمواطنين والشركات أو تسليط الضوء على للدفاع عن الحكامة الجيدة، والتأكيد على أهمية تحسين األمن ال

لحكومات مسؤولية خاصة في لاالقتناع بأن  يبقىالحاجة إلى وضع سياسات شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين. 

هو ما  ضع األسس الالزمة للتنمية االقتصادية المستدامةتمة اكحالمؤسسات العامة وخلق أطر بإعادة بناء الثقة  

نجاح الحكومات في تنفيذ  ية. لذا ستناقش هذه الجلسة كيفلب المذكورة سابقا تمشي جنبا الى جنبيجعل المطا

الستعادة الثقة وتعزيز نمو أكثر توازنا  ادماجاأكثر انفتاحا وشفافية ومساءلة و ةماالحكلجعل ترتيبات و إصالحات

 واستدامة.

 منظمة التعاون لدىإلسبانيا الدائم الممثل  السفير، اليتنرخهو-دياز السيد ريكاردو سعادةرئيس الجلسة: 
الشرق األوسط ب لحكامةلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  لبرنامجالرئيس المشارك و والتنمية االقتصادي

  أفريقيا وشمال

 السكرتير العام ديون المظالم المغربالسيد محمد لديدي 

 محكمة النقض، الفني مدير التعاون ، محكمة النقض المصريةرئيس ، نائب موسى عبد الجوادالمستشار السيد 
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 مصر، المصرية

 بالبحرين شؤون التنفيذ، وزارة حكامة، مستشارة ياسين أحمد ندى السيدة

 األردن، الشفافية األردني مركز، رئيسة عجيالت هيلدا السيدة

 

 خارطة الطريق

العمل وأولويات برنامج الحكامة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا  استنادا إلى المناقشات، سيتناول المندوبون برنامج 

(، وبالتالي توفير توجيهات قيمة 2020-2016كما سيقومون بالتخطيط لوالية المبادرة الرابعة ) ،2015عام ل

 .هذه المطالبل فعال جل تحقيقأمن  حكامةلكيفية توفير الدعم للحكومات من طرف برنامج ال

 

 اختتام

المملكة ، اإلدارة العامةتحديث المدنية وخدمة لل رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى، عمبدي محمد السيد سعادة
  أفريقيا الشرق األوسط وشمالب لحكامةلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  لبرنامجالرئيس المشارك  المغربية.

  إلسبانيا لدى منظمة التعاون والتنمية، السفير الممثل الدائم اليتنرخهو-عادة السيد ريكاردو ديازس

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التنمية اإلقليمية،  وإدارةمدير الحكامة العامة ، الترالسيد رولف 

 

  

 استراحة 16:00-16:30

 
  



6 

 

 داوالتنمية االقتص منظمة التعاونبرنامج االستثمار بالشرق االوسط و شمال افريقيا ل

 (CC12غرفة رقم ) 

13:30-15:00   2014( اإلنجازات الرئيسية لبرنامج االستثمار في 1 

 

و سيركز على األخيرة  التوجيهية اللجنة مند عمله لمحة عامة عن هذه الدورة خاللسيعطي برنامج االستثمار 
 خلقج( ) األعمال،وريادة  المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحفيز، )ب( تشجيع االستثمار( ا): المحاور التالية
نظر ال معالرئيسية  إنجازاتها تقديمب سيقوم البرنامج. االقتصادي للمرأة دماجدعم اال، )د( للعمل فرص متكافئة

 المستفادة. والدروس رباتجال بما في دلك لماضيإلى ا

 
 االقتصاديمنظمة التعاون  لدىللسويد الدائمة الممثلة  ةالسفير، ماركوفيتش أنيكا السيدة سعادة :ةالرئيس

  والتنمية

 

 
 هدا االخير أمنوتحسين  تحفيز االستثمار

، والرئيس والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون  ، وزير، الوفد الدائم لليابان لدىسعادة السيد شيجيرو أوموري
 سياسات تشجيع االستثمارحول مل لفريق العالمشارك 

مل ألمن االستثمار في منطقة لفريق العالرئيس المشارك فرنسا، ودى ل العراق ، سفيرسعادة السيد فريد ياسين
 (ISMEDالبحر األبيض المتوسط )

(، سلطنة PAIPEDالهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات ) ، ممثلالسيد سالم موسى جعفر حسن
 عمان

  
  المتوسطةرة والمشاريع الصغيو ريادة األعمالتشجيع 

 تونس، وزارة الصناعة، المشاريع الصغيرة والمتوسطةتشجيع ل المدير العام، بجا الصادق السيد

 ليبيا، ليبيةال المؤسسة، مدير عام عبد الناصر ابو زكا السيد

 
 مة الشركاتاكوح عمالباأل النزاهة تعزيز

 لمعهد العربي لرواد األعمالل، المدير التنفيذي السيد مجدي حسن

 
 للمرأةاالقتصادي  دما اال تعزيز

 مصر المعهد السويدي باإلسكندرية،، مدير االني هولست بريجيتا السيدة سعادة

 

15:00-16:30  برنامج االستثمار ل ، موضوعات وأنشطة ناشئة2015بعد ما تخطيط  (2 

 

 سوف تناقش العالمي، في السياق االقتصادي اإلقليمية الراهنة للتطورات عرض موجز، وبعد هذه الدورة خالل
 مقترحات ترتكزس. المقبلةسنوات لل وشمال افريقيا الشرق األوسطبرنامج االستثمار في األولويات الرئيسية ل
الحالية  التي تم تحقيقها خالل الواليةالتوصيات اإلنجازات و على كل من ومجاالت العمل األولويات المستقبلية

ستدعم المناقشة  النمو وخلق فرص العمل. دعمالهادفة الى المحتملة  الجديدة الناشئة الموضوعات وكذلك
 السياسية االكثر اهمية.عروضا حول التطورات االقتصادية و

 
المكلف  والمالية وزير االقتصاد الوزير المنتدب لدى، االدريسي ادريس االزمي السيد سعادة الرئيس:

الشرق األوسط ب ستثمارلالمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  برنامج ثلمم المملكة المغربية.، ميزانيةبال
  أفريقيا وشمال
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  والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون ، االقتصاد، قسم الدراسات القطرية فرع، مدير بيريرا ألفارو السيد

، العالمية العالقات، قسم أفريقيا وشمال الشرق األوسطب برنامج االستثمار ، مستشارة، ري استيل ماري السيدة
  والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون 

 االقتصاديمنظمة التعاون ، ، الزراعةمديرية التجارة وبمديرية  السياسة، محلل غونزاليس لوبيز خافيير السيد
  والتنمية

منظمة التعاون لدى  السياسة واإلدارة الضريبية مركزب المالية الشؤونب مستشار فاليريوباربانتيني السيد
  والتنمية االقتصادي

، العالقات العالمية قسم ،أفريقيا وشمال الشرق األوسطب برنامج االستثمار  ةرئيس، كاش-السيدة نيكوال ايليرمان
  والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون 

 والتنمية  االقتصاديالتعاون  بمنظمةالعالمية  العالقات، مدير بونتوري ماركوس السيدالخاتمة: 

 

16:30-17:00  استراحة 
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 جلسة عامة مشتركة

17:00-17:30  مالحظات ختامية 

 

 لمبادرة للتنمية المستقبلية خارطة طريق، ويهدف إلى وضع الرئيسيةالحدث  استنتاجاتهذه الدورة  ستقدم
MENA-OECD .مجموعة من  واقتراح التالية التي يتعين اتخاذها الخطوات على يوافق المشاركون سوف
 .للمبادرة الرابعة  للمرحلة على المدى الطويل األولويات

، رئيس قسم الحكامة والشراكات، مديرية الحكامة العامة و التنمية اإلقليمية، فورستالسيد مارتن  الرئيس:
 والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون 

 
 بالشرق األوسط وشمال أفريقيا لحكامةلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  برنامجالرئيسان المشاركان ل

 
، اإلدارة العامةتحديث المدنية وخدمة لل رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى، عمبدي محمد السيد سعادة •

 الحكامة لبرنامجالرئيس المشارك  المملكة المغربية.

 منظمة التعاون والتنمية لدىإلسبانيا الدائم الممثل  السفير، اليتنرخهو-دياز السيد ريكاردو سعادة •
 بالشرق األوسط وشمال أفريقيا لحكامةلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  لبرنامجالرئيس المشارك و

 

بالشرق األوسط وشمال  لالستثمارمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  برنامجالرئيسان المشاركان ل
 أفريقيا

، ميزانيةالمكلف بال والمالية وزير االقتصاد الوزير المنتدب لدى، االدريسي ادريس االزمي السيد سعادة• 
لالستثمار بالشرق األوسط وشمال منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  برنامج ثلمم المملكة المغربية.

 أفريقيا

 الرئيسةو منظمة التعاون والتنمية لدىللسويد الدائمة الممثلة  ةالسفير، ماركوفيتش أنيكا السيدة سعادة• 
 لالستثمار بالشرق األوسط وشمال أفريقيامنظمة التعاون االقتصادي والتنمية المشاركة لبرنامج 

 مالحظات ختامية 

منظمة التعاون االقتصادي ، العالقات العالمية وشمال افريقيا الشرق األوسطرئيس قسم   ،السيد كارلوس كوندي

 والتنمية 
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 لالتصال بنا

 العالقات العالميةسكريتاريا 

 السيد كارلوس كوندي 

 وشمال افريقيا الشرق األوسطرئيس قسم  

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، العالقات العالمية
 14 13 24 45 1 33+ هاتف رقم:

E : Carlos.Conde@oecd.org 

 MENA-OECDبرنامج الحكامة 

 السيد مارتن فورست
 MENA- OECD رئيس برنامج الحكامة

منظمة التعاون االقتصادي الحكامة العامة والتنمية االقليمية، 

 والتنمية 
T: + 33 1 45 24 91 70 

E: Martin.Forst@oecd.org 
 
 

 السيدة ميريام عالم

  MENA-OECDبرنامج الحكامة ، محللة سيايات
منظمة التعاون االقتصادي الحكامة العامة والتنمية االقليمية، 

 والتنمية 
T: + 33 1 45 24 16 70 

E: Miriam.Allam@oecd.org 
 

 

 MENA-OECD االستثماربرنامج 

  كاش-السيدة نيكوال ايليرمان

 MENA- OECD برنامج االستثمار ةرئيس

 والتنمية منظمة التعاون االقتصادي ، العالقات العالمية
T : +33 1 45 24 17 48 

E : Nicola.Ehlermann-Cache@oecd.org  

 
 

 السيدة ماري استيل ري
 MENA- OECDبرنامج االستثمار ، مستشارة

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، العالقات العالمية
T : +33 1 45 24 81 46 

E : Marie-Estelle.Reye@oecd.org 
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