
 

 

 

 

 جدول أعمال االجتماع

 قمة الحكومات والشركات

التحالفات بين القطاعين العام 
 والخاص لتحقيق النمو الشامل

 أيام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا

 ٢٠١٩يونيو  ١٧
 ضفاف البحيرة نبيك،ڤمو فندق
 تونس

  



    

 

 أهداف االجتماع 

 (UTICA) ينظم االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

وبرنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا 

الثاني للمجلس االستشاري لألعمال للقدرة التنافسية المؤتمر اإلقليمي السنوي 

 لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا

(BAB).  يرأس المجلس االستشاري لألعمال االتحاد التونسي للصناعة

 التجارية للمنظمات االسباني االتحادوالتجارة والصناعات التقليدية و

(CEOE). 

 يهدف االجتماع إلى:

 ة إقليمية من القطاع الخاص حول ما ينبغي أن تكون أولويات تطوير رؤي

 .السياسة الرئيسية إلطالق العنان للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل

  عرض منصة جمعيات رجال األعمال الشباب لمنظمة التعاون والتنمية

االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا، التي تم تكليفه عند إطالق 

 .٢٠١٨ري لألعمال في مدريد في سبتمبر المجلس االستشا

يُعقد االجتماع في سياق أيام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق 

األوسط وشمال افريقيا في تونس، والتي تشمل اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

يونيو( واالجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل الخاصة  ١٨والقدرة التنافسية )للشرق األوسط وشمال افريقيا حول الحوكمة 

بسياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 يونيو(. ١٩أفريقيا )

 قتصادية للشرق األوسط وشمال افريقياحول المجلس االستشاري لألعمال لمنظمة التعاون والتنمية اال

في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا المنعقد في تونس في أكتوبر 
، دعا المشاركون إلى مزيد من المشاركة مع القطاع الخاص لدعم اإلصالحات االقتصادية والنمو الشامل. في سبتمبر ٢٠١٦
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا ليكون ، تم إطالق المجلس االستشاري لألعمال ل٢٠١٨

 .منصة إقليمية مخصصة للحوار بين القطاعين العام والخاصبمثابة 

يعرب برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية عن امتنانه للدعم المالي 
 .(SIDAالمانحة لها، وهي الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ) المقدم من الجهة

 هيكل االجتماع

سيتم تقسيم اجتماع المجلس االستشاري لألعمال هذا إلى جلسات مواضيعية صباحية، وقمة الحكومات والشركات في فترة 

 ما بعد الظهر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عملية

 . خالل االجتماعات واإلنجليزية والفرنسيةالعربية سيتم توفير الترجمة الفورية باللغات 

االقتصادية برنامج منظمة التعاون والتنمية 

 للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة

أطلقت برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

للشرق األوسط وشمال افريقيا للقدرة التنافسية في 

 .٢٠٠٥عام 

يدعم برنامج التنافسية الحكومات التي تقوم 

بإصالحات لتحفيز تنمية القطاع الخاص كقوة دافعة 

إن األدوات الرئيسية للنمو وخلق الوظائف. 

المطبقة هي الحوار حول السياسات والتعلم من 

 .األقران وبناء القدرات

أما المواضيع األولوية التي يتم تناولها فهي التجارة 

واالستثمار، وريادة األعمال، والتمكين االقتصادي 

للمرأة، والنزاهة في األعمال، وحوكمة الشركات، 

 والمرونة االقتصادية.

http://www.oecd.org/mena 

تهدف سلسلة من حلقات النقاش إلى جمع آراء وتوصيات القطاع الخاص حول كيفية  المناقشات المواضيعية:

معالجة القضايا الحرجة مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتدويل والحد من الفساد وتعزيز التوازن بين 

 .الجنسين في القطاع الخاص

تفاعلية بين وزراء االقتصاد واالستثمار ورؤساء ستتألف القمة من مناقشات قمة الحكومات والشركات: 

مؤسسات األعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات لمعالجة التحديات واألولويات الرئيسية في المنطقة: 

 .تنفيذ اإلصالحات االقتصادية وبناء مجتمعات شاملة

http://www.oecd.org/mena
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 أيام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقيا

 ٢٠١٩يونيو  ١٩-١٧

 تونس

 

 



 

 

 ٢٠١٩يونيو  ١٧البرنامج: 

 المجلس االستشاري لألعمال

 المناقشات المواضيعية

 

 ٩:٠٠-٨:٣٠ التسجيل

 ٩:٣٠-٩:٠٠ االفتتاحكلمات 

  اللومي،السيد هشام ( نائب رئيس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدويةUTICA) 

 االسباني للمنظمات التجارية  لالتحادالمحور الدولي  ، رئيسةالسيدة مارتا بالنكو 

(CEOE International) 

 أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون ، رئيس قسم الشرق األوسط وإفريقيا، السيد كارلوس كوندي

 والتنمية االقتصادية

 

 ١٠:٤٥-٩:٣٠ أخذ زمام المبادرة لتعزيز التوازن بين الجنسين -الجلسة المواضيعية األولى 

 رئيس الجلسة:

 الدكتور فؤاد زمكحل( رئيس تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم ،RDCL World ،)

 لبنان

 المتحدثون:

 مشروع تعزيز  ة، مديرالسيدة غابرييال أوريارتيPromociona ،التجارية للمنظمات االسباني االتحاد ،

 إسبانيا

  األردن األعمال،مركز تطوير  االجتماعي، جنسالأخصائي  ناعوري،السيد رامي 

 تونس ،الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات رئيسة، جابر بلخيرية ليلى السيدة 

ال تزال الفجوات بين الجنسين في سوق العمل كبيرة في جميع أنحاء العالم، وال سيما في اقتصادات منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي لديها أدنى معدل مشاركة لإلناث في العمل على مستوى العالم. تجري 

الحالي، لكنهم ليسوا وحدهم في الحكومات في المنطقة إصالحات تنظيمية وإجراءات سياسية لتحسين الوضع 

هذا الجهد. تتخذ جمعيات األعمال والشركات موقفا وتقود مبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين مثل برامج 

التدريب لدعم وصول النساء إلى المناصب اإلدارية وتدريب إدارات الموارد البشرية والدفاع عن حقوق المرأة. 

 .ن األولويات للمضي قدما  ستسمح هذه الجلسة بوضع مجموعة م

 

 ١١:٠٠-١٠:٤٥ استراحة

 ١٢:٣٠-١١:٠٠ جلسات موازية -الجلسة المواضيعية الثانية 

  دعم تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين نزاهة العمل مع القطاع الخاص

 الجلسة: ةرئيس

 القانونية العلوم كلية عميدة ،شعبان نائلة السيدة 

 تونس ،واالجتماعية والسياسية

 المتحدثون:

 والحكم األخالقيات لجنة ،صدوق الصمد عبد السيد 

 المغرب، المغرب لمقاوالت العام االتحادالرشيد، 

 لمنطقة اإلقليمي المدير ،سيمبسون غريغوري السيد 

 المشروعات مركز إفريقيا، وشمال األوسط الشرق

 (CIPE) الخاصة الدولية

 الجلسة: ةرئيس

  ، نائبة السيدة ميريام بيريز نوجويرا

المدير لدول البحر المتوسط ، أفريقيا 

والشرق األوسط ، المديرية العامة 

للتجارة الدولية واالستثمار ، وزارة 

 الصناعة والتجارة والسياحة ، إسبانيا

 المتحدثون:

 الشؤون مدير نائب ،فيليساتي ماركو السيد 

 العام االتحاد التجارية، والسياسة الدولية

 إيطاليا اإليطالية، للصناعة
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 مجلس وعضو الرئيس ةنائب، بدران ريم السيدة 

يتم التأكد ) واألردن عمان في التجارة غرف اإلدارة،
 (منه

الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر 

على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم. تتطلب مواجهة 

التحديات التي يمثلها الفساد التفاعل بين القطاعين العام 

أفعالهم ووجهات نظرهم. في والخاص واالنضمام إلى 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص، 

هناك طلب واضح على بناء أطر أقوى لمكافحة الفساد 

 وعلى ان يكون القطاع الخاص حليفا  قويا  في هذا االتجاه.

الهدف من هذه الجلسة هو تحديد الحلول المحتملة للتصدي 

ون محاربة الفساد، مع للعقبات الرئيسية التي تحول د

 عرض أمثلة ملموسة يقودها القطاع الخاص.

 اإلداري الشريك ،ريان -طه حنان السيدة 

 فلسطين ، المتكاملة األعمال حلول لمنظمة

 إيفاجوراس فيونيدس ةسعادة السفير  ،

مدير إدارة الشؤون القانونية واإلدارية ، 

 االتحاد من أجل المتوسط

بينما تحاول الشركات الصغيرة والمتوسطة 

توسيع عملياتهم من خالل التجارة واالستثمار 

الدوليين، فإنهم يواجهون العديد من التحديات في 

الوصول إلى األسواق األجنبية. يمكن أن يساعد 

الشركات في سد الفجوة. التعاون الوطني بين 

بعض األمثلة المحددة هي التوفيق بين الشركات 

الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة أو نقل 

التكنولوجيا من الشركات متعددة الجنسيات أو 

 الروابط مع الموردين الخارجيين أو الوسطاء.

ستتيح هذه الجلسة للمتحدثين بتبادل الخبرات التي 

سة ويمكن تكرارها بواسطة أدت إلى نتائج ملمو

 شركات أخرى.

 

  

 ١٤:٠٠-١٢:٣٠ استراحة الغداء
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 ٢٠١٩يونيو  ١٧البرنامج: 

 والشركات الحكومات قمة
 

 : األولى الجولة - والشركات الحكومات قمة

 والنمو لالستثمار االقتصادية اإلصالحات تنفيذ

١٥:٠٠-١٤:٠٠ 

 :الجلسة وسيط

 المتوسط أجل من لالتحاد السابق العام األمين، السجلماسي هللا السفير فتح سعادة 

 المتحدثون:

 مصر المؤسسي، والتطوير المالية للسياسات المالية وزير نائب ،كجوك أحمد السيد سعادة 

 والتعاون  الخارجية الشؤون ووزير المغرب لمقاوالت العام االتحاد رئيس ،مزوار الدين صالح السيد سعادة

 المغرب السابق، والمالية االقتصاد وزيرو السابق

  نائب رئيس البرلمان ورئيس الوفد التونسي إلى الجمعية البرلمانية للبحر  عبدالكافي،سعادة السيد بدر الدين

  تونس المتوسط،

 االقتصادية للدّراسات األورومتوسطيّة الشبكة مديرة ،عيادي ريم السيدة 

 أمانة العالقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية المستشارين، كبير ،داهو كريم السيد  

 النماذج تحول أن شأنها من مهمة إلصالحات زخم وهناك هائلة إمكانات إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تمتلك

 أمر والخاص مالعا القطاعين بين الشراكات بناء. شاملة مجتمعات إلى وتؤدي فعالية أكثر لتصبح الحالية االقتصادية

 مع لالستثمار، جذابة المنطقة اقتصادات جعل العليا األولويات بين من يزال ال. اإلصالحات هذه لتنفيذ األهمية بالغ

 الجلسة هذه ستشرك. والمتوسطة الصغيرة للشركات المحلي النسيج لتعزيز المباشر األجنبي االستثمار فوائد جني

 .قدما   للمضي المحتملة والطرق منهم كل رؤى لتحديد محادثة في األعمال قطاع وممثلي الوزراء

 

 : الثانية الجولة - والشركات الحكومات قمة

 للشباب الفرص وخلق اإلدماج تعزيز

١٦:٠٠-١٥:٠٠ 

 :الجلسة وسيط

 المتوسط أجل من لالتحاد السابق العام األمين، السجلماسي هللا السفير فتح سعادة 

 المتحدثون:

 المغرب ،والحكامة العامة بالشؤون المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب الوزير ،الداودي لحسن السيد سعادة 

 وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ، مصرسعادة السيدة سحر نصر ، 

  ليبيا االقتصاد، وزير ،العيساوي علي الدكتورسعادة 

 الفلسطينية السلطة والتمكين، الريادةوزير  ،السعداوي أسامة السيد سعادة 

 المغرب، المغرب لمقاوالت العام التحادل االجتماعية األعمال ريادة لجنة رئيسة ،المنجرة غزالن السيدة 

 بتونس الشبان المسيرين مركز لرئيس الثاني النائب ،غالتي مالك السيد (CJD)، تونس 

 واحدة الوقت نفس في ولكن سنا ، العالم سکان أصغر من واحدة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة بلدان في توجد

 هي المبادرة روح أن منهم العديد يرى تعليما ، أكثر الشباب يصبح عندما. أيضا   الشباب بطالة معدالت أعلى من

 على العمل أصحاب ومنظمات السياسة صناع يستمع أن بمكان األهمية من اإلمكانية، هذه إلطالق. جيد مهني اختيار

 لتبادل المنطقة وزراء مع مناقشة من الشباب األعمال ممثلي الجلسة هذه ستمّكن. الشباب األعمال رجال إلى سواء حد

 .للمستقبل حلول واقتراح العقبات أهم
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 :االتصاالت إلجراء

 

  السيدة بيالر سانشيز بيال

 محللة السياسات

 برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 
 وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

 أمانة العالقات العالمية

  oecd.org@ELLAB-ANCHEZilar.SP  البريد اإللكتروني:

 +٣٣١٤٥٢٤٧٤٤٣ :الهاتف

 السيدة صوفي إليوت

 منسق الخدمات اللوجستية

 برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط 
 وشمال افريقيا للقدرة التنافسية

  أمانة العالقات العالمية

   Sophie.ELLIOTT@oecd.orgبريد اإللكتروني: ال

 +٣٣١٨٥٥٥٦٠٣٧ :الهاتف

 

 

 ١٦:١٥-١٦:٠٠ استراحة

 ١٦:٣٠-١٦:١٥ مشتركة رؤية نحو

 :المقرر

 االقتصادية للدراسات المصري للمركز ةالتنفيذي ةالمدير ،اللطيف عبد عبلة الدكتورة (ECES) 

 التوصل تم مشترك اقتصادي طريق خارطة إليها توصلت التي النتائج ويجمع الختامية المالحظات المقرر سيقدم

. الظهر بعد ما فترة في والشركات الحكومات قمة وكذلك الصباح في العمل جلسات ذلك في بما ، اليوم خالل إليها

 االقتصادي التعاون ومنظمة األوسط للشرق الوزاري المؤتمر إلى الطريق االجتماع نتائج تمهد أن المفترض من

 .المنطقة في االقتصادية اإلصالحات أجل من المشترك العمل سيحدد والذي ٢٠٢٠ لعام والتنمية

 

 ١٦:٤٥-١٦:٣٠ مشتركة رؤية نحو

   *وزيرة التكوين المهني والتشغيل ، تونسسعادة السيدة سعيدة  الونيسي ،  

 تستضيفه تونس حفلة إستقبال 

 ) نبيكڤفندق مو(

٢٠:٠٠ 
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