
 

 واالستثمار لمنطقة الشرق األوسط نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة الحوكمة

 "البرنامج اإلقليمي للنمو الشامل والتوظيف وبناء الثقة"

واالستثمار  ( للحوكمةMENA-OECDمبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 من أجل التنمية

 باريس، فرنسا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015فبراير  5

 مسودة التوصيات

 إفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة لمبادرة التوجيهية اللجنةُعقِد اجتماع 

(OECD-MENA) عدد المشاركين  كبير جًدا؛ حيث تجاوزعدد االجتماع بحضور  . وحظي2015فبراير  من الخامس في باريس في

لتنمية دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي وا 17دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، و 14مشارًكا من  130

(OECD) دولية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع األعمال. التنمية ال، فضالً عن ممثلين لمنظمات 

بإلقاء كلمة الترحيب، ثم افتتح االجتماع رؤساء  -منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  في العام ميناألنائب  -وقد قام السيد ويليام دانفرز 

 وهم:المبادرة المشاركين األربعة؛ 

  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الُمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في المغرب، ورئيس سعادة السيد محمد ُمبديع

 ،MENA-OECDبرنامج الحوكمة في مبادرة 

 رب، ورئيس برنامج الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغ سعادة السيد إدريس األزمي اإلدريسي

 ،MENA-OECDاالستثمار في مبادرة 

 التنمية، والرئيس ها في منظمة التعاون االقتصادي وسفير دولة إسبانيا والمندوب الدائم ل ليتنر خسعادة السيد ريكاردو دياز هو

 ،MENA-OECDالمشارك لبرنامج الحوكمة في مبادرة 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والرئيس في  للسويدالدائمة و المندوبة  السويدسفيرة دولة أنيكا ماركوفيتش  سعادة السيدة

  .MENA-OECDالمشارك لبرنامج االستثمار في مبادرة 

أكد رؤساء االجتماع على أهمية عقد االجتماع في هذا التوقيت الذي يوافق الذكرى العاشرة إلطالق المبادرة والتحضير لدورة التفويض  وقد

 .2016التي ستبدأ في عام  - الرابعة لها

والمنظمة  وجامعة الدول العربية "سطاالتحاد من أجل المتو"سالمي للتنمية ومنظمة اإلالبنك  ؛وكان من أبرز الشركاء اإلقليمين في المبادرة

 وتضمنت خطابات ممثلي هذه المنظمات ما يلي:هذا العربية للتنمية اإلدارية، ومعهد الحوكمة، 

  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل تعزيز التأكيد على أهمية بناء عهد يسوده حوار السياسات اإلقليمي والتشاور

من خالل  -تصادية، وإبراز الدور المتميز لهذه المبادرة "الرائدة" في تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة االقوالفرص االجتماعية 

اإلفادة من عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وغير ذلك من الوسائل واآلليات اإلقليمية، كما تضمنت خطابات هذه المنظمات 

وجدير بالثقة، مما يعزز من أثر مساهمة بلدان منطقة الشرق األوسط ى منتدى ُمعترف به الثناء على المبادرة لنجاحها في التحول إل

 وشمال افريقيا في حوارات السياسة العالمية.

 والتأكيد على األهمية المتزايدة لتعزيز التكامل اإلقليمي ال سيما في  االعتراف بالحاجة إلى برنامج عمل إقليمي واستجابات منسقة؛

؛ وتضمنت هذه الخطابات أيًضا الترحيب بجهود المبادرة في وضع معايير بدول المنطقة ظل التحديات السياسية واالقتصادية المحيطة

دعوة منظمة التعاون  . الى جانبتعزيز التكاملحوكمة عامة موحدة وتحسين وتنسيق أُطر عمل األنشطة التجارية واالستثمارية ل

االقتصادي والتنمية إلى ممارسة دور أكبر في تسهيل تبادل الخبرات في مجال تطبيق إصالحات السياسات وتبادل الممارسات الجيدة 

على المستويات دون اإلقليمية بين بلدان منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا. هذا باإلضافة إلى إمكانية استكمال هذه الجهود بالعمل 

ت هذه المنظمات بأن اإلصالحات الداخلية من أجل التنمية الشاملة وتطوير القطاع الخاص ينبغي دعمها  ودون الوطنية. كما أقرَّ

 وبرنامجها الخاص بالتنسيق بين المؤسسات المالية الدولية.  شراكة دوفيلباستجابات ُمنسقة، مثل مبادرة 

 البرنامج العالمي والتوجهات  كمة واالستثمار إلى تحقيق مزيد من التكامل ومواكبة األولويات الناشئة بالتوافق معدعوة برامج الحو

والمؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التعاون  2015لما بعد عام ، بما في ذلك القضايا المقرر معالجتها ضمن البرنامج التنموي دوليةال

تحسين المناخ االستثماري، وقضية الروابط بين االستثمار والتجارة، وريادة األعمال، والصلة االقتصادي والتنمية، مثل قضية 

 على تعزيزباالقتصادات العالمية. ومن أبرز القضايا الجديدة المندرجة تحت البرنامجين قضية أُطر عمل الحوكمة العامة المستندة 
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حة وسيادة القانون، والتعاون مع المؤسسات المستقلة وفتئ الحكومة المة، بما في ذلك مبادالشفافية واالنفتاح وتحمل المسؤولي

والكفاءات المؤسسية على المستويين المحلي والمركزي لتطبيق إصالحات القطاع العام، والتكامل االستثماري، ووسائل دعم البنية 

، والتغير المناخي وحوكمة الشركات المملوكة للدولة التحتية لالستثمار، بما في ذلك التمويل اإلسالمي، واالقتصاد الرقمي واالندماج

 ودعم المشروعات العائلية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

  الجديدة التي قضايا السياسات  إضافة إلى ذلك؛ دعا االجتماع المبادرة إلى تبني نهج وهيكل مرنين بدرجة كافية للتعامل بسهولة مع

المهارات وغيرها من األولويات الناشئة أمام اقتصادات  وتطويرمثل إصالح قوانين العمل  خاًصا في المستقبلتستدعي اهتماًما 

 .المنطقة

  الجنسين من للشباب الشاملة السياسات" حول األفكار مصنعالترحيب بنتائج النقاش التفاعلي خالل 

على  المشاركون أكدفيه و. 2015فبراير الرابع من  الذي ُعقد في "إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في

مع توجيه مزيد من االهتمام إلى السياسات المعنية  MENA-OECDالحاجة إلى تعزيز مشاركة الشباب في جميع أعمال مبادرة 

 بهدف تمكين الشباب والشابات بوجه عام.  بين الجنسين مساواةالبقضية 

  ودعوة جميع األطراف المعنية إلى 2016تبدأ في عام الترحيب بالجهود المبذولة لتمديد عمل المبادرة لدورة تفويض رابعة ،

ة العامة إلى أصحاب المصلحة المشاركة في مشاورات ونقاشات لتحديد أولويات الدورة الرابعة القادمة )على أساس استبيان من األمان

اعتماد دورة التفويض الجديدة من لجنة  يتم وسوفاألساسيين والمشاورات مع اللجان المعنية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(.

في  MENA-OECDالعالقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والتصديق عليها من المؤتمر الوزاري لمبادرة 

 . 2015عام 

-MENAالجلسة المشتركة لالجتماع، انقسم المشاركون إلى جلسات فرعية لمناقشة أنشطة برنامج الحوكمة التابع لمبادرة  ءوبعد انتها

OECD  وبرنامج االستثمار التابع لمبادرةMENA-OECD  على التوالي، وبدأوا مناقشاتهم األولية حول أولويات الدورة الجديدة. وقام

 رؤساء االجتماع المشاركون بعرض توصيات الجلسات المشار إليها، أدناه، لكل برنامج في جلسة التوصيات المشتركة:

 MENA-OECDبرنامج الحوكمة التابع لمبادرة 

 المشاركون:

 بع لمبادرة أثنوا على برنامج الحوكمة التاMENA-OECD على الجهود المبذولة لالستجابة لتحديات الحوكمة في الوقت الحالي في و

في  2013ديسمبر  3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وعلى النجاح في تطبيق توصيات اجتماع اللجنة التوجيهية المنعقد في 

 .المغرب-الرباط

 بيئة محفزة لخلق  -على أساس االنفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية  -ل فعالة للحوكمة أكدوا على األهمية الجوهرية لبناء أُطر عم

في المؤسسات العامة، وهو ما يمثل ضرورة ملحة لمواجهة معدالت البطالة المرتفعة في إعادة بناء الثقة وللنمو االقتصادي الشامل 

 المنطقة. 

 :2013تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة التوجيهية في عام 

  وممارسات الحوكمة الجيدة، خصوًصا:   مبادئالترحيب بالجهود المشتركة لبلدان دول الشرق األوسط ومنطقة شمال إفريقيا لتطبيق 

على مستوى جميع فرق العمل والشبكات التابعة لهذا البرنامج لتحقيق  من الجنسين على الشباب التركيزفي تضمين قضية  <

 حوار سياسات إقليمية يغطي المجاالت الرئيسية للحوكمة العامة. 

لبناء مؤسسات محلية قادرة على االستجابة الحتياجات  حة على المستوى المحليوفتممارسات الحكومة المُ في تعزيز  <

 .العامة الخدماتمستوى ين وتحسين المواطن

 مكافحة الفساد وتعزيز الممارسات الحكومية النظيفة.   علىتساعد  وتطبيق سياسات وآلياتأسس قوية للنزاهة  في بناء <

، مثل مكاتب التظلمات تعزيز الشفافية ومساءلة الحكومة التي تلعب دوًرا حيويًا فيالمؤسسات المستقلة  تعميق التعاون مع <

 المحاسبة والبرلمان. ووكاالت مكافحة الفساد وديوان

من مرحلة صياغة السياسات إلى مرحلة  الديمقراطيعملية التحول األدلة اإلرشادية العملية لدعم القدرات وإعداد في بناء  <

لبرنامج الحوكمة التابع لمبادرة  كاسيرتافى تدريب المركز التطبيق ذات األثر الواقعي في حياة المواطنين، ال سيما من خالل 

MENA-OECD. 

  مبادئ الحكومة إعادة التأكيد على أهمية بناء المؤسسات القائمة على الشفافية واالنفتاح، والترحيب بالجهود المبذولة إلعداد وتطبيق

 .. حةوفتالم
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األردن حة"، وكذلك وجهوا الشكر والتقدير إلى وفتس إلى مبادرة "شراكة الحكومة المرحب المشاركون بانضمام دولة تونهذا وقد 

حة. وفي هذا الصدد أثنى االجتماع على البلدان المشاركة لقيامها وفتواصلة تطبيق إصالحات الحكومة الموالمغرب على التزامهما بم

 بتأسيس لجان توجيهية مشتركة تعمل على إرساء القواعد المؤسساتية لمشاركة منظمات المجتمع المدني. 

 شراكة دوفيلادرة "كما رحب االجتماع بتعميق التعاون مع مب (Deauville Partnership لتعزيز )لكل من  القدرات المؤسسية

 .سيادة القانونمؤسسات القضاء في اليمن ومصر من أجل تعزيز 

  الشاملة في الحياة السياسية واالقتصادية. ورحب المشاركون  الجنسين من أجل المشاركةوتم التأكيد على أهمية تعزيز المساواة بين

النوع والحياة والسياسة العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"،  -ر اإلقليمي المقارن عن "المرأة في الحياة العامة بالتقري

حيث قدم هذا التقرير توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية من خالل اإلصالحات القانونية والمؤسسية 

لدوره فريق العمل المعني بقضية النوع: "المرأة في برنامج العمل الحكومي"، وذلك نى االجتماع على وإصالحات السياسات. وأث

 الرئيسي في توجيه التقرير اإلقليمي، كما أثنى االجتماع على برنامج العمل الحالي لهذا الفريق.

  للبرنامج من أجل دعم  ة والمشروعات القُطريةاإلقليميحوار السياسات كما أثنى االجتماع على األسلوب الثنائي الذي يجمع بين

 حة والمشتريات العامة. وفتفي مجاالت النزاهة والحكومة الم اإلصالح الوطني والجهود المبذولة أولويات

  في صنع السياسات، وتم التأكيد على ضرورة اتباع آليات واضحة لمواصلة مشاركة المجتمع المدني ورحب االجتماع بتوسيع حجم

 صناعة السياسات. عملية صياغة وركة الفعالة من المواطنين في األطر المؤسساتية من أجل بناء الثقة وضمان المشاوضع 

 وسائل العمل الفريدة للبرنامج: 

  في  عامالً أساسيًاالتأكيد على أن بناء عهد تسوده مبادئ تحليل السياسات اإلقليمية والوطنية والحوار قد جعل من برنامج الحوكمة

 مبادئعملية تعزيز تحديث وتنسيق معايير الحوكمة في المنطقة. لقد نجح البرنامج في تقريب بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا من 

الشراكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وكذلك دعم تطبيق جهود اإلصالح الوطني وفقًا ألفضل الممارسات الدولية. إن مبدأ 

بما في ذلك  -اللجان التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عمل  MENA-OECDوكمة التابع لمبادرة ودمج برنامج الح

يعزز بشكل متواصل المشاورات وحوار السياسات  -ولجنة السياسات التنظيمية ولجنة سياسات التنمية اإلقليمية  الرشيدة لجنة الحوكمة

 بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  على أساس المناقشات الجارية حالياً في

 يمثل منتدى فريًدا لمناقشة ومشاركة أفضل الممارسات، ودعا االجتماع إلى مزيد  أن حوار السياسات اإلقليمية كما أكد االجتماع على

المشاركون  ودعيالبلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن المشاركة من بلد

لتعزيز برنامج اإلصالحات الوطنية على أساس البيانات المقارنة  والتحليالت والتوصيات  إقليمية مقارنةتقارير  فرق العمل إلى إعداد

 المخصصة. 

 الحوكمة العامة التي على تفعيل التقارير اإلقليمية لتطوير مؤشرات  وحث االجتماع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والحكومات

 النتائج مع مرور الوقت.تسمح بتقييم ومراقبة ومقارنة 

   كما رحب االجتماع بالمراجعات النقدية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي أُجريت في المغرب وتونس واليمن على محاور

والمؤسسات القضائية، وحث االجتماع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والحكومات في المنطقة على  الحكومة المفتوحة والنزاهة

 .MENA-OECDالتوسع في استخدام أليات المراجعة النقدية كوسائل عمل قياسية لبرنامج الحوكمة التابع لمبادرة 

 قائمة على األدلة في  من أجل تصميم وتنفيذ سياسات ل للسياساتتحليفي جمع البيانات وتقديم  تم التأكيد على أهمية القيمة المضافة

 نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.م

  ورحب االجتماع بالدعوة الصادرة عن "اجتماع مجموعة الدراسات" بشأن تقوية المشاركة المنهجية للمجتمع المدني في برنامج

 االستشاريسوف يقوم المجلس  للمجتمع المدني. استشاريمجلس شاء ، مع تأكيد الدعم إلنMENA-OECDالحوكمة التابع لمبادرة 

بتعزيز المشاركة المنتظمة للمجتمع المدني في أنشطة وأولويات البرنامج، وتقوية مشاركة المجتمع المدني في اقتصادات منطقة 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 ن أجل النمو الشامل وبناء الثقةأولويات المستقبل: بناء أُطر عمل فعالة للحوكمة العامة م

 االجتماع برنامج الحوكمة التابع لمبادرة  دعيMENA-OECD  في هذا الوقت الذي تواجه فيه دول الشرق تعميق مشاركته إلى

األوسط وشمال إفريقيا تحديات سياسية واقتصادية مختلفة، وأكد االجتماع على أهمية المساهمة الفريدة للبرنامج في تعزيز وضع 

 وتنفيذ السياسات العامة الفعالة لمواجهة تلك التحديات.

  حث االجتماع برنامج الحوكمة التابع لمبادرةMENA-OECD  على استكشاف خيارات إنشاء شبكة إقليمية لتقييم أداء مؤسسات

 القضاء.



  أشار االجتماع إلى أن برنامج الحوكمة التابع لمبادرةMENA-OECD لبرنامج العالمي للتنمية باعتباره يلعب دورا هاما في تنفيذ ا

 .2015البرنامج التنموي لما بعد عام 

 كعامل حاسم لنجاح البرنامج التنموي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام  وجود أُطر عمل للحوكمة الفعالة تم التأكيد على أهمية

 والشامل. 

 االجتماع جميع األطراف المعنية  ودعيمواجهة هذه التحديات،  أكد االجتماع على أن الحكومات ال يمكن أن تكون الالعب الوحيد في

رفع جودة تقديم  مشترك للسياسات العامة وتنفيذ وللقيام بتصميم المشاركة مع المواطنين والمجتمع المدني وقطاع األعمال إلى تعميق 

في األداء هي  واالنفتاحالشفافية  مبادئعلى  القائمة على تقنيات جديدة و النُهج المبتكرةالخدمات العامة. كما أكد االجتماع على أن 

 وسائل العمل الالزمة للحكومات في المستقبل.

 :أثنى االجتماع على البرنامج في معالجته لألولويات الرئيسية في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعميق العمل في المحاور التالية 

 الشمولية والشفافية عند الحكومات؛تعزيز مبادئ االنفتاح و <

 ؛تعزيز سيادة القانون <

 تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة؛ <

 تعزيز كفاءة المؤسسات واإلجراءات الحكومية؛ <

 تضمين مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية لتعزيز الحوكمة الجيدة؛ <

 الحياة العامة؛تعزيز جهود تمكين المرأة في  <

 تعزيز مشاركة الشباب في الحوكمة العامة؛ <

 تعزيز قدرات الحوكمة المحلية؛ <

  من كٍل من ألمانيا وإيطاليا وقطر وإسبانيا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة وأبو ظبي والمملكة  -رحب االجتماع بالمساهمات المالية

قر المشاركون بأن العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبلدان أوفي هذا البرنامج.  -المتحدة والواليات المتحدة 

حث هذا وقدموا دعما نوعيًا قيًِّما باستضافتهم الجتماعات هذا البرنامج. قد األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

المتزايدة في المرحلة  الدعم والمساندةاالستجابة لطلبات  من أجلوتضافر الجهود المشاركون الجهات المانحة األخرى على االنضمام 

 التالية من البرنامج. 

  أشار االجتماع إلى مشاركة منظمة "االتحاد من أجل المتوسط" وعرضها الخاص بالتعاون والمساهمة في مبادرةMENA-OECD. 

 لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية برنامج االستثمار 

  اإلنجازات الكبرى واآلفاق المستقبلية للبرنامج انطالقا و باالرتكاز على خبرة منظمة التعاون االقتصادي ناقش المشاركون

 والتنمية.

  

 الطريق إلى األمام: استراتيجية مبسطة تتطرق لألولويات الوطنية، الراسية في جدول أعمال اإلقليمي والعالمي

قتصادي والتنمية )بما في ذلك اإلدارات التالية: االقتصاد، التجارة، العالقات وبعد العروض التي قدمها خبراء منظمة التعاون اال

 :العالمية و والضرائب(، اعترف المشاركون بما يلي

  

في المنطقة: النمو الشامل، والتنويع االقتصادي  األولويات االقتصادية الرئيسيةينبغي على اإلصالحات الحالية معالجة • 

 ، وتحسين مناخ األعمال واالستثمار.والتطور، خلق فرص العمل

فيما يخص االستثمار والتجارة. ورحب المشاركون بمبادرة التعاون مع  التكامل اإلقليميهنالك حاجة إلى مستويات أعلى من • 

 جامعة الدول العربية، ودعوا إلى توسيعها.

مة الغالبة على التجارة العالمية، وقام المشاركون لكونها الس – (CVGسالسل القيمة العالمية )أهمية وتوقيت المناقشات حول • 

بالترحيب بإدراج المزيد من اقتصادات الشرق األوسط الى قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للتجارة و القيمة 

 والتي تهدف إلى اعالم المقررين و اعطائهم رؤى جديدة للعالقات التجارية. (AVIT) المضافة 

( والمقترح الهادف الى ادماج المزيد من SPEBمشاركون بالعرض حول مشروع تآكل القاعدة وتحويل االرباح )رحب ال• 

 والشفافية. النظم الضريبية الفعالةمن خالل  تعبئة الموارد المحليةاقتصادات منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا قصد تعزيز 

  



 وا المواصلة وتعزيز أنشطته وفقا للركائز األربعة الحالية حأقر المشاركون بالقيمة المضافة للعمل الذي قام به البرنامج واقتر

 وهي:

  

الستعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ األعمال لجذب االستثمارات اإلنتاجية في البنية التحتية تحفيز االستثمار وتحسين أمنه • 

 .   VBMPIال، بما في ذلك من خالل فريق عملعلى سبيل المت

 عالمشاري لتنويع النمو و عوامل الشغل من خالل تطوير تعزيز روح المبادرة و المقاولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة• 

 الجديدة و المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الحصول على التمويل والخدمات التجارية.

من خالل دعم بيئة مؤسسية تحدد إطارات القرارات التجارية وتحفز إجراءات األعمال الطوعية  األعمالتسوية الميدان لرجال • 

 لتحل محل المراقبات والموانع.

من خالل تحسين تدابير الدعم لصاحبات المشاريع وخفض الحواجز القانونية واالجتماعية تسريع التكامل االقتصادي للمرأة • 

 والثقافية.

  

  

 المواضيعاحات اخرى هادفة الى تعزيز أنشطة البرنامج وتلبية احتياجات محددة، بما في ذلك تحسين التكامل بين وقدمت اقتر 

 التالية:

  

 االستثمار في البنية التحتية وأدوات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقدرة المالية؛• 

 األجنبي المباشر وتطوير نظام التقرير لتعزيز ثقة المستثمرين. دعم معاهدات االستثمار، وتنسيق إحصاءات االستثمار• 

 أدوات التمويل اإلسالمي والتكامل مع التمويل التقليدي.• 

 دعم البنوك لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك من خالل بناء الثقة؛• 

 القدرة التنافسية؛• 

 ب استثمارات مؤسساتية ألسواق األوراق المالية بالمنطقة. إنشاء تكافؤ بين الشركات العامة وشركات القطاع الخاص؛ جذ• 

 التدريب المهني لضمان تلبية احتياجات المتعلمين تأهيل القطاع الخاص.• 

 دور االمتياز واالستعانة بمصادر خارجية لدعم تنمية القطاع الخاص؛• 

 تعزيز المزيد من الدعم للنساء.• 

  

 ألدوات:طرق عمل مميزة ومفيدة وشروط لتحسين ا 

  

 وأشاد المشاركون بأساليب عمل البرنامج المميزة:

  

، ودلك التعلم من األقراناإلقليمي والوطني ، وآليات  الحوار السياسياالستفادة من خبرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، • 

 ل المنظمة.بناء على أدوات ومعايير ومنهجيات معترف بها دوليا و تم تطويرها على مدى سنوات من قب

يعتبر حوار السياسات )حسب المواضيع( فرصة فريدة ألصحاب المصلحة لالنخراط في تبادل مفتوح، غير مرتبط بأي شروط • 

 أو تحويالت مالية. و دلك للسماح ب:

  

 صادية؛حول البيانات والسياسات والتوجهات االقت تبادل المعلومات< 

 وتنفيذها؛ اإلصالحاتدعم تحديد أولوية < 

 واالستفادة من مراجعة األقران. الممارسات الجيدةتبادل  <

، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتباحث مع ممثلي الحكومات أصحاب المصلحة< إشراك مجموعة واسعة من 

 والخبراء؛

 لمجاالت و المواضيع.العاملة على نفس االتكامل مع المنظمات الدولية واإلقليمية  < تشجيع التنسيق واالستفادة من

 و مشاركة واضحة في المنطقة، على الرغم من أن هناك دعوة أقوى للمشاركة في مجال جمع البيانات والتمويل. ملكية• 

  

 :واقترح المشاركون عالوة على ذلك ما يلي 



  • لتطوير وتعزيز دور  على الصعيدين الوطني واإلقليمي مشاورات منتظمة ومنهجية مع القطاع الخاصأن تعزز آليات إجراء

 الدعوة السياسية لجمعيات رجال األعمال.

الفعالة لقياس التقدم المحرز من اإلصالحات على الصعيدين الوطني واإلقليمي، ولكن أيضا لتحسين تقييم  الرقابة تتطوير أدوا• 

 نتائج البرنامج.

وكدا تطوير أدوات التواصل مع المجتمع الدولي حول  وضوح اإلصالحات الناجحةيقوم البرنامج مع اقتصادات الدول بزيادة • 

 إنجازات اإلصالح األوسع لتصحيح المفاهيم الخاطئة والحساسيات المتعلقة بالتهديد األمني و مشاكل الفساد.

 أنشطته، ال سيما من خالل متابعة أقوى وتطوير تدريب المدربين من خالل أنشطة بناء القدرات. استدامة يضمن البرنامج• 

  

 م المتبرعيندع تعزيز التنسيق و  

  اعترف المشاركون بارتفاع الشراكات مع المؤسسات المحلية العامة والخاصة والمنظمات الدولية واإلقليمية، مثل
جامعة الدول العربية )تعاون مستمر لدعم التكامل اإلقليمي لالستثمار(، مركز الكويت لصندوق النقد الدولي )أنشطة 

والنزاهة  المشاريع الصغيرة والمتوسطة سياساتالمنطقة حول مواضيع سياسات التكامل االقليمي ،  تدريبية لمسؤولي
وتقييم السياسات المشترك من خالل مؤشر سياسة  DEMSIالمنافسة(، والمفوضية األوروبية )برنامج دعم  و

التعاون من خالل منصات تنسيق أقوى (. شجع المشاركون ايضا برنامجا لتعزيز هذا المقاوالت الصغيرة والمتوسطة
و اكتر استدامة ، وتوسيع شبكة الشركاء اإلقليميين، وتنظيم الفعاليات المشتركة وتحسين التآزر و انشطة بناء 

 القدرات.
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية قدمت  األوسط وشمال أفريقيا الشرقواعترف المشاركون أن عدة بلدان منطقة 

في استضافة االجتماعات وحلقات العمل، و كما رحب المشاركون بتبرعات المفوضية األوروبية وفرنسا  دعما كبيرا
-MSEMواليابان والسويد والواليات المتحدة، وصندوق التحول للشراكة دوفيل وسيمنس لبرنامج االستثمار 

DSEIة للطلب على المزيد من الدعم ، وكما شجع المشاركون الجهات المانحة األخرى لالنضمام من أجل االستجاب
 للوالية المقبلة من البرنامج.

  

 


