
برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
للشرق االأوسط وشمال إفريقيا للتنافسية 



منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة هـو منتدى فريد حيـث تعمل حكومـات 35 ديمقراطيات معا 

للتصـدي للتحديـات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للعولمة. منظمـة التعاون والتنمية االقتصادية 

فـي طليعـة الجهـود المبذولـة لفهـم ومسـاعدة الحكومـات علـى االسـتجابة للتطـورات واهتمامات 

جديـدة، مثـل حوكمة الشـركات، واقتصـاد المعلومات وتحديات شـيخوخة السـكان. تقدم المنظمة 

محيـط يمكـن فيـه للحكومـات مقارنـة تجـارب السياسـات والبحـث عـن إجابات للمشـاكل المشـتركة 

وتحديـد الممارسـات الجيـدة والعمل على تنسـيق السياسـات المحليـة والدولية.
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برنامج منظمة التعاون والتنمية القتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنافسية

إفريقيـا  وشـمال  االأوسـط  للشـرق  االقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون  منظمـة  برنامـج 
للتنافسـية شـراكة اسـتراتيجية بين دول الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيا وبين الدول 
أعضـاء منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية لتبـادل المعرفة والخبرة والممارسـات 
سـهام في تنمية اقتصاد شـامل ومستدام وتنافسي عبر  الرشـيدة. وهو يهدف إلى االإ
دول الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيـا. و يشـجع البرنامج على التنسـيق بيـن مختلف 
أصحـاب المصلحة الملتزمين برفع مسـتويات معيشـة مواطني دول الشـرق االأوسـط 
قليميـة،  وشـمال إفريقيـا: الحكومـات المحليـة والوطنيـة، والمنظمـات الدوليـة واالإ

والمبـادرات المتعـددة االأطـراف، وممثلـو المجتمـع المدني والقطـاع الخاص. 

يدعـم البرنامـج اإلصالحـات الرامية إلى حشـد وتشـجيع االسـتثمار وتنميـة القطاع 
الخـاص وريادة المشـاريع بوصفهم قوى دافعة للنمو و التشـغيل في منطقة الشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيا. وبعد أكثر من عشـر سـنوات من الخبرة وتبنـي منهاج عمل 
يقـوم على أسـاس حـوار مبتكر للسياسـات والتعلم من األقـران وبناء القـدرات، أصبح 
البرنامـج مبـادرة ديناميكيـة يكيـف مجـاالت تركيـزه الرئيسـية بصفة مسـتمرة مع 

الواقـع المتغير فـي المنطقة.

أبـرزت التغيـرات االقتصاديـة والسياسـية األخيرة التي شـهدتها دول منطقة الشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا ضـرورة تبنـي منهـاج كامل وشـامل ومنّسـق فـي مواجهة 
تحديـات المنطقة. وسيسـاعد برنامج منظمـة التعاون والتنمية االقتصادية للشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا للتنافسـية عن طريق بنـاء إجمـاع وتفاهـم وكحلقة وصل 
بيـن أصحاب المصلحة الرئيسـيين وبتقديم مسـاعدة تقنية فعالـة عمليا على توليد 
نتائـج ملموسـة ومسـتدامة مـن أجـل دول أكثـر ازدهارا في منطقة الشـرق األوسـط 

وشـمال إفريقيا.

للتنافـس في القتصاد العالمي، يجب على دول منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيا أن تزيد من إنتاجيتها وتسـّرع تنويعها القتصادي. يتعين 
عليهـا أن تعـزز السـتثمار والتجـارة وأن تشـجع علـى وجـود قطاع خاص 
غير مقيد و نشـيط. إن خلق المزيد من الوظائف الأفضل سيسـاهم في 

بناء أسـس مسـتقبل جامع شامل ومسـتقر للجميع. 
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منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: هل تعلم؟ 

تتمتـع منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا بموقـع   l
جغرافي متميز يقدم مزايا نسـبية في قطاعات معينة مثل 

مصادر الطاقة المتجددة والسياحة 

إن معالجة تشـوهات السـوق وخفض الحواجـز أمام التجارة   l
واالسـتثمار ومعالجـة األوضـاع غيـر الرسـمية وتدعيـم دور 
القطاع الخاص – والذي يشكل 40٪ فقط من إجمال الناتج 
المحلـي بالمقارنـة بالمعـدل المتوسـط فـي دول منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية والذي يبلغ 59٪ – سيكون لهم 

دور حاسم في إطالق الطاقات االقتصادية للمنطقة. 

إن سـكان المنطقة من الشـباب الحاصل علـى تعليم عال   l
قاعدة متينة لتنمية اقتصادية مستقبلية وقوية. 

الحـد مـن البطالـة الهيكلية المسـتوطنة – وهـي األعلى   l
فـي العالـم وتبلغ نسـبتها 28٪ بين الشـباب – أمـر جوهري 
لتلبية مطالب وتطلعات الوافدين الجدد إلى سـوق العمل 

ولضمان تحقيق الرفاهية المستقبلية للمنطقة.

مـع إتاحـة مشـاركة النسـاء من منطقة الشـرق األوسـط   l
وشـمال إفريقيـا فـي سـوق العمل علـى قدم المسـاواة مع 
الرجـال – وهـذه المشـاركة هـي األدنـى فـي العالـم إذ تبلغ 
نسـبتها 24٪ فقـط بالمقارنـة بمشـاركة النسـاء فـي دول 
منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية والتي تبلغ نسـبتها 
62٪ – يمكـن أن يزيد إجمالي الناتـج المحلي في المنطقة 

بنسبة تزيد على 10٪ خالل العقد المقبل.

ريـادة المرأة للمشـاريع متخلفة كثيرا عن الركـب بالمقارنة   l
بالرجل، فإن 1 من 8 نساء في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
تتولـى أعمالها بنفسـها بالمقارنـة برجل واحد مـن 3 رجال 

يتولى أعماله. 
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تحسـين التنسـيق اإلقليمـي عـن طريـق توفيـر محفـل للحـوار المنتظـم بشـأن   l
اإلصالحات مع األقران والقطاع الخاص 

االرتقاء بمسـتوى التعـاون مع المنظمات اإلقليمية بشـأن قضايا االسـتثمار )مثل   l
جامعة الدول العربية( 

تشـجيع االسـتثمار والتجـارة أمـر حيـوي لدفـع النمـو االقتصـادي وخلـق الوظائـف 
قدمـا. في المنطقـة 

أهداف البرنامج

تسهيل التجارة واالستثمار واالندماج في سالسل القيمة العالمية   l

تشـجيع مسـتوى جيد من االسـتثمار وتهيئة بيئة منفتحة وشـفافة وتتيح إمكان   l
التنبؤ للمستثمرين 

تشجيع االسثمار السليم وسياسات التجارة السليمة   l

تدعيم التكامل اإلقليمي وتكامل التجارة العالمية واالستثمار   l

بنـاء القدرة علـى اسـتخدام أدوات منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة وإعداد   l
إحصاءات 

نجازات والتأثير  االإ

انضمـام مصـر واألردن والمغـرب وتونـس إلـى إعـالن منظمـة التعـاون والتنميـة   l
االقتصادية بشـأن االستثمار الدولي والمشاريع المتعددة الجنسية والمشاركة في 

لجنة االستثمار بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

إدماج دول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا في قواعد البيانات اإلحصائية   l
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

الدعـم الجاري إلجـراءات اإلصالح القانوني الوطنية )أي االستشـارات بشـأن تعديل   l
وتطبيق قانون االستثمار( 
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الستثمار والتجارة

هبوط تدفقات االستثمار االأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق االأوسط وشمال إفريقيا 
بنسبة 50٪ بين 2008 و 2015 )٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

المصدر:  البيانات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وحسابات العاملين في منظمة التعاون 
والتنمية القتصادية. 
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الشرق ا��وسط وشمال إفريقيا فيما 
دول مجلس التعاون الخليجيعدا دول مجلس التعاون الخليج

ا�قتصادات الناميةدول مجلس التعاون الخليجي



االأنشطة 

الحوار اإلقليمي: مجموعة العمل بشـأن االستثمار والتجارة )رئاسة مشتركة   l
بين اليابان واألردن( 

حوار بيـن صّناع السياسـات اإلقليميين بشـأن قضايـا التجارة واالسـتثمار لدعم   –
تماسـك وانسـجام السياسـات وتوسـيع نطاق أدوات منظمـة التعـاون والتنمية 

االقتصادية ذات العالقة لتشمل دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

المشـروع اإلقليمي: االرتقاء بسياسات االسـتثمار ودفع تشجيع االستثمار   l
قدما فـي المنطقـة )منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية-االتحـاد األوربي، 

 )2020–2016

التقييـم والتعلـم من األقـران وحـوار السياسـات وبناء القـدرات وتتبع سياسـات   –
واسـتراتيجيات االستثمار في أنحاء المنطقة؛ والتنسـيق المؤسسي والحوار بين 
القطاعين العام والخاص؛ وإنشـاء شـبكة من هيئات تشـجيع االسـتثمار األوربي 

المتوسطي 

مشروعات تتعلق بدول معينة: دعم اإلصالحات لتحسين مناخ االستثمار   l

تحسـين منـاخ االسـتثمار فـي العـراق: استشـارات تتعلـق بالسياسـات بشـأن   –
اإلصالحات القانونية ومعاهدات االستثمار وبناء القدرات من أجل الهيئة الوطنية 
لالسـتثمار، ومشـاركة المسـئولين العراقييـن في الحـوار اإلقليمـي )بتمويل من 

وكالة التعاون الدولي السويدية، 2013–2016( 

مشـروع التنافسـية واالسـتثمار األردني: دعـم تطبيق قانـون االسـتثمار الجديد   –
فـي المملكـة األردنية وما يتعلـق به من إصالحـات، والقيام بمراجعة لسياسـات 
االسـتثمار فـي الطاقـة النظيفـة فـي األردن )صندوق التحـول لمنطقة الشـرق 

األوسط وشمال إفريقيا، ينفذ باالشتراك مع البنك الدولي، 2014–2017( 

تحسـين مناخ االسـتثمار فـي مصر: دعـم تنفيذ سياسـات االسـتثمار الوطنية   –
السـليمة وأطر العمل القانونية ونظام دولي لالسـتثمار مـن أجل االرتقاء بحماية 
المسـتثمر وتجنب المنازعات )صندوق التحول لمنطقة الشـرق األوسط وشمال 

إفريقيا، ينفذ باالشتراك مع البنك الدولي، 2015–2018( 

 www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm

حقائق جوهرية 

قـام عـدد كثيـر مـن دول منطقة الشـرق االأوسـط وشـمال   l
بإصالحـات  الماضيـة  االأخيـرة  السـنوات  فـي  إفريقيـا 
النطـاق مـن أجـل تشـجبع  تشـريعية ومؤسسـية واسـعة 
إطـالق  وتسـهيل  أفضـل  بأسـاليب  والتصديـر  االسـتثمار 

واالسـتثمار  التجـارة  حريـة 

التجـارة بيـن دول المنطقـة تشـكل 10٪ فقـط مـن مجموع   l
بالمقارنـة  إفريقيـا  االأوسـط وشـمال  الشـرق  فـي  التجـارة 
جنـوب  دول  بيـن  و ٪25  االأوربـي  االتحـاد  فـي  ب ٪65 

شرق آسـيا 

بنسـبة  المباشـر  االأجنبـي  االسـتثمار  تدفقـات  انخفضـت   l
كبيـرة  فـروق  كانـت هنـاك  وإن  و 2015   2008 بيـن   ٪50

بين الـدول 

 َمْسح إِلْكْترونّي 
للقراءة 
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لتنمية المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة« وتبني »ميثاق للحوكمة االقتصادية« 
يتضمن المبادرات األساسـية الرامية إلى دفع المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 

وتنمية ريادة األعمال قدما 

إن ارتفـاع معـدالت تأسـيس المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة والنمـو فـي منطقـة 
الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيـا يمكـن أن يـؤدي إلـى مزيـد مـن الوظائـف االأفضـل 
نتاجيـة ومزيـد من االبتـكار والتجديد من خـال التعريف بأفـكار ومنتجات  وزيـادة االإ

وخدمـات جديـدة ونمـاذج جديـدة لاأعمال. 

أهداف البرنامج 

تحديد ودعم تنفيذ إصالحات من أجل سياسـات أكثر فعالية للمشروعات الصغيرة   l
والمتوسطة 

تحسين بيئة األعمال من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال   l

تشجيع ريادة المشاريع والحصول على التمويل   l

نجازات والتأثير  االإ

حوار مسـتنير للسياسـات والتعلم من األقران من خالل مجموع مؤشرات سياسات   l
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة للشـرق األوسط المتوسطي وشـمال إفريقيا 
2014، تقييم للسياسـات متعدد األبعاد وإقليمي فيما يتعلق بالمشـاريع الصغيرة 

والمتوسطة 

تقديم المساعدة في تنفيذ اإلصالحات من خالل المشاريع التي تتعلق بدول معينة   l
مثل ليبيا واألردن 

بنـاء القـدرة على صنع السياسـات من خـالل التدريبات على المؤسسـات الصغيرة   l
والمتوسطة وسياسات التنافسية 

التعاون مع شـراكة دوفيل لدعم سياسـة المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة في   l
الـدول العربيـة التي تعيـش مرحلة انتقالية مـن خالل »خطط عمـل قصيرة المدى 

وسط وشمال إفريقيا للتنافسية 
أ

10 . برنامج منظمة التعاون والتنمية القتصادية للشرق ال

تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص 

 معدالت تأسيس الشركات في منطقة الشرق االأوسط وشمال فريقيا 
متخلفة عن متوسط المعدالت العالمية 

االأعمال الجديدة لكل ألف شخص في سن العمل 2002–2014* 

المصدر: البنك الدولي )2015(، دراسة عن ريادة المشاريع
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االأنشطة 

الحـوار اإلقليمـي: مجموعة عمل بشـأن سياسـة المؤسسـات الصغيرة   l
والمتوسطة وريادة المشاريع )رئاسة مشتركة بين تونس وإيطاليا( 

إدخال شـركاء في الحوار اإلقليمي ومراجعة من جانب األقران للقضايا التي تتعلق   –
بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية وتشجيع ريادة المشاريع. 

المشروع اإلقليمي: دورات تدريبية من أجل الممارسين للمؤسسات الصغيرة   l
والمتوسطة 

تنظيـم ورش عمـل لبنـاء القـدرات بالشـراكة مـع مركـز صنـدوق النقـد الدولي   –
لالقتصاد والتمويل في الشـرق األوسـط لتشارك ومناقشـة الوثائق والمنهجيات 

والممارسات الرشيدة بشأن سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

مشروعات تتعلق بدول معينة:   l
اسـتراتيجية تنمية المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة من أجـل ليبيا: التمهيد   –
لتنميـة القطاع الخاص في وضع ما بعد النزاع عن طريق دعم إعداد اسـتراتيجية 
للمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة. نشر تقرير المشـاريع الصغرى والمتوسطة 

في تعمير ليبيا: االستعداد القتصاد ما بعد النزاع. 

فعاليـة سياسـات المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة فـي األردن: دعـم تنفيذ   –
اسـتراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة لألعوام 2016–2020 عن طريق 
تحسـين تنسيق السياسـات وجمع بيانات عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ومتابعة وتقييم سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

www.oecd.org/mena/competitiveness/
smepolicyentrepreneurshipandhumancapitaldevelopment.htm

حقائق جوهرية 

والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات  تنميـة  سياسـات  تـؤدي   l
وريـادة االأعمـال دورا مركزيا يـزداد يوما بعد يوم في االأجندات 
االقتصاديـة واالجتماعيـة لـدول الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيـا 

إال أن معدالت تأسـيس الشـركات في الشـرق االأوسـط وشـمال   l
إفريقيا تشـكل فقـط ربع المعدالت المسـجلة في دول منظمة 

التعـاون والتنميـة االقتصادية 

الصغيـرة  المؤسسـات  إلـى  تذهـب  القـروض  مـن  فقـط   ٪8  l
والمتوسـطة بالمقارنـة بنسـبة 18٪ فـي الـدول ذات الدخـل 

المتوسـط 

 َمْسح إِلْكْترونّي 
للقراءة 
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االأنشطة 

الحوار اإلقليمي: مجموعة العمل بشأن حوكمة الشركات )برئاسة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة( 

دعـم إصالحـات السياسـات، وتحديـد األولويـات وبنـاء القـدرة المؤسسـية على   –
تشجيع المشاريع الخاصة كوسائل للتنمية الشاملة والمستدامة 

إعداد أولويات وإرشـادات متفق عليها لإلصالح لتدعيم المراجعة من جانب األقران   –
والتوصيات الخاصة بكل دولة 

 www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm

دارة الرشـيدة للشـركات حجـر أسـاس مهم بالنسـبة للـدول كي تعزز التنافسـية  إن االإ
وتجـذب رؤوس االأمـوال وتنمـي القطاع الخاص وتشـجع االسـتثمار.

أهداف البرنامج 

دعم تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة و المؤسسات المملوكة للدولة   l

مكافحة الفساد والمحسوبية والمحاباة بحيث يتم خلق بيئة من الثقة والشفافية   l
والمساءلة 

توسـيع نطاق أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ذات العالقة لتشـمل دول   l
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أجل دعم تقييم وتوجهات السياسات 

تشجيع تنمية سوق رأس المال من أجل نمو القطاع الخاص   l

نجازات والتأثير  االإ

إعداد إرشـادات عامة وتشريعات ونظم لحوكمة الشركات في أنحاء المنطقة على   l
أسـاس مبـادىء مجموعة الدول العشـرين/منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية 
لحوكمة الشركات واإلرشادات العامة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن 

إدارة المشاريع المملوكة للدولة 

تعزيز قدرة المؤسسات المحلية والمنظمات اإلقليمية على إحداث تغيير ميدانيا   l

وسط وشمال إفريقيا للتنافسية 
أ

12 . برنامج منظمة التعاون والتنمية القتصادية للشرق ال

حوكمة الشركات 

حقائق جوهرية 

حظيت مبادرات حوكمة الشـركات بدعم كبير من حكومات دول الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيا   l
فـي السـنوات االأخيـرة. واليـوم يوجـد قانـون لحوكمـة الشـركات فـي كل دولـة تقريبـا مـن دول 

الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيا 

ملكيـة الشـركات مركـزة تركيـزا عاليـا فـي المنطقـة. وعلـى وجـه الخصـوص، تلعـب المشـاريع   l
المملوكـة للدولـة دورا رئيسـيا فـي االقتصـاد بحيـث إذا تركـت بـدون إصـالح سـتظل عبئـا علـى 

الماليـة العامـة ومصـدرا لفسـاد متوطـن 



 َمْسح إِلْكْترونّي 
للقراءة 

 َمْسح إِلْكْترونّي 
للقراءة 
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نجازات والتأثير  االإ

دعم حوار إقليمي متعدد األطراف من أصحاب المصلحة بشـأن النزاهة في األعمال   l
بالتعاون مع منظمات دولية أخرى 

تأسـيس شـبكة من ممثلي األعمال واتحادات وجمعيات األعمال لدعم النزاهة من   l
أجل تنمية األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مؤتمـرات تدريـب وحلقـات مناقشـة بشـأن تعزيـز النزاهـة فـي القطـاع الخـاص   l
)المغرب، مصر( 

النزاهـة أمـر أساسـي لتنميـة نظـم اقتصاديـة تنافسـية ومنفتحـة حيـث يكـون هناك 
توزيـع عـادل ومسـتدام للنمـو والفرص.

أهداف البرنامج 

دعم تالقي أطر العمل التنظيمية واألعمال في الشـرق األوسط وشمال إفريقيا مع   l
قواعد ومعايير وأفضل ممارسات النزاهة المعترف بها دوليا 

بناء ثقافة من المسئولية والمساءلة في المشاريع المملوكة للدولة في المنطقة   l
لمنع الفساد 

توفيـر محفـل فعـال للتعلـم من األقـران وتبـادل األدوات وأفضـل الممارسـات التي   l
تنعكـس فـي المبـادرات الحكوميـة لمكافحـة الرشـوة وفـي االمتثـال الطوعـي 

للشركات على حد سواء 

دعـم المبـادرات الحكوميـة تشـجيعا لألعمـال النزيهـة، مثـل 1( تحديـد المعايير   l
والمقاييـس وفـرض عقوبـات مـن خـالل التشـريع وإنفـاذ القوانيـن واتخاذ إجـراءات 

قضائية، و 2( رفع مستوى الوعي وتحفيز الشركات على االمتثال 

وسط وشمال إفريقيا للتنافسية 
أ

14 . برنامج منظمة التعاون والتنمية القتصادية للشرق ال

تعزيز النزاهة في الأعمال 

حقائق جوهرية 

تبنـت عـدة دول فـي المنطقـة مؤخـرا اسـتراتيجيات واسـعة النطـاق لمكافحـة الفسـاد وقوانيـن   l
لمحاربـة الفسـاد 

يعتبر الفساد من ضمن أشد الضغوط الثالثة وطأة التي تواجهها الشركات في المنطقة   l

ثـالث مـن أقل الدول العشـر مسـتوى في مجموع مؤشـرات مالحظة الفسـاد لمنظمة الشـفافية   l
الدوليـة عـام 2015 كانـت من منطقة الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيا 



االأنشطة 

الحوار اإلقليمي: المجلس االستشـاري لألعمال للشـرق األوسـط وشـمال   l
إفريقيا بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

تنظيـم اجتماعـات لممثلـي القطـاع الخـاص مـن أجـل تبـادل التجـارب وأفضل   –
الممارسـات والحلـول المتاحة لمكافحة الرشـوة والفسـاد والحث علـى النزاهة 

وتهيئة تكافؤ الفرص للشركات واألعمال

التدريب اإلقليمي: تعزيز النزاهة في القطاع العام والقطاع الخاص   l

برنامـج التنافسـية لمنظمة التعـاون والتنمية االقتصادية ومركـز صندوق النقد   –
الدولي لالقتصاد والتمويل في الشـرق األوسـط في مدينـة الكويت ينظمان ورش 
عمل لبناء القدرات لتشـارك ومناقشة الوثائق والمنهجيات والممارسات الرشيدة 

دعما للنزاهة في األعمال 

مشروع يتعلق بدولة معينة: االرتقاء بمستوى النزاهة في األعمال في المغرب   l

مساعدة الحكومة وشركاء األعمال والمجتمع المدني في المغرب على التمكين   –
من التغيير والحـث على النزاهة في األعمال في قطاعات مختارة، وذلك عن طريق 
بناء إطار عمل سياسـي ومؤسسـي للحث على النزاهة وإدخال إجراءات لمكافحة 
الفسـاد فـي المشـتريات وتسـهيل العمـل الجماعـي الـذي تقـوده الشـركات 

ضد الفساد 

www.oecd.org/mena/competitiveness/
 businessintegrityinthemiddleeastandnorthafrica.htm
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توصيات البحوث والسياسـات المسـتندة على األدلة بشـأن حصول رائدات األعمال   l
علـى خدمات تنمية األعمال والتمويـل )المرأة في األعمـال 2014، منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية 2014( 

تبسـط أبعـاد اختـالف النـوع والمسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة فـي جميـع مجـاالت   l
السياسـات التـي يتناولهـا البرنامـج، وعلـى األخص داخـل مجموعة العمل بشـأن 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

نتاجيـة ويقلـص الفقـر إذ يسـهم في خلـق مجتمعات  إن تمكيـن المـرأة يزيـد مـن االإ
أكثـر مرونة وشـمولية.

أهداف البرنامج 

دعم تأسيس أطر عمل قانونية ومؤسسية ال تنطوي على تمييز في المعاملة لزيادة   l
التمكين االقتصادي للمرأة 

رفـع الوعي لدى أصحـاب المصلحة الرئيسـيين ببعد المسـاواة بين الرجـل والمرأة   l
إلصالحات السياسات 

توفيق سياسات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع المعايير والمقاييس الدولية   l
وأفضل الممارسات فيما يتعلق بحقوق المرأة 

نجازات والتأثير  االإ

تبني حكومات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا لكل من خطة عمل 2009 بشأن   l
تشـجيع ريادة المرأة لألعمال وتوظيفها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
واإلعالن الوزاري لسـنة 2007 بشأن تشجيع ريادة المرأة لألعمال في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا 

تأسـيس وتطويـر منتـدى سـيدات األعمـال فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا   l
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

بيان مفّصل للسياسـات والمؤسسـات والبرامـج التي تدعم مشـروعات المرأة في   l
دول منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا )المرأة في األعمال، منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية 2012( 

وسط وشمال إفريقيا للتنافسية 
أ

16 . برنامج منظمة التعاون والتنمية القتصادية للشرق ال

تشجيع التمكين القتصادي للمرأة 
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معدالت مشاركة القوة العاملة من النساء منخفضة في منطقة الشرق االأوسط وشمال إفريقيا 
مشاركة القوة العاملة، ٪ من السكان العاملين، 2015 أو السنة االأخيرة المتاحة 

المصدر:  منظمة العمل الدولية، وقاعدة بيانات الإحصاءات المركزية لمنظمة العمل الدولية، والمؤشرات الرئيسية 
لسوق العمل



االأنشطة 

الحوار اإلقليمي: منتدى سـيدات األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا   l
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنتدى التمكين االقتصادي للمرأة 

منتدى سيدات األعمال شبكة تضم أكثر من 700 ممثل من حكومات دول الشرق   –
األوسط وشـمال إفريقيا وأعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، والقطاع 
الخـاص والمجتمـع المدنـي، وهـم يضطلعـون بتحسـين سياسـات ريـادة المرأة 

للمشروعات. 

وبنـاء على تجارب منتدى سـيدات األعمال، سيوسـع منتـدى التمكين االقتصادي   –
للمـرأة من نطـاق العمل الجاري فـي مجال التمكيـن االقتصادي للمرأة ليشـمل 

مجاالت جديدة للسياسات ويوسع قاعدة المشاركين من الهيئات الحكومية. 

وسـيدعم منتدى التمكين االقتصادي للمرأة أيضا التعاون مع المنظمات الدولية   –
التي تساند بنشاط وإيجابية المساواة بين الرجل والمرأة، ومن ضمنها: 

االتحاد من أجل المتوسط   –
منظمة األمم المتحدة للمرأة   –

جامعة الدول العربية   –
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث   –

www.oecd.org/mena/competitiveness/
womenempowerment.htm

حقائق جوهرية 

في نصف دول الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيا، تفوق النسـاء   l
الالتـي تلقيـن تعليمـا جامعيـا الرجال فـي العدد، ويـزداد عدد 
والتكنولوجيـا  العلـوم  كليـات  مـن  يتخرجـن  الالتـي  النسـاء 
والهندسـة والرياضيـات علـى العـدد في دول منظمـة التعاون 

والتنميـة االقتصاديـة 

1.2٪ فقـط مـن شـركات دول الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيا   l
تديرهـا نسـاء بالمقارنـة بمتوسـط 18.6٪ علـى مسـتوى العالـم 

البطالـة بيـن النسـاء هـي االأعلـى فـي العالم، عند نسـبة ٪18   l
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  دول  فـي   ٪8 بمتوسـط  بالمقارنـة 

االقتصاديـة 

 َمْسح إِلْكْترونّي 
للقراءة 
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مجموعة العمل الخاصة بالمرونة االقتصادية 

ينشـىء البرنامـج مجموعة عمل خاصـة لتلبيـة احتياجات البـالد المتأثـرة بالنزاعات 
بحيث يدعمها في إعادة بناء اقتصادها. 

وستعالج مجموعة العمل الخاصة موضوعات محددة تشمل: 

اندمـاج الالجئيـن مـن خـالل سياسـات ريـادة المشـاريع و المؤسسـات الصغيـرة   l
والمتوسطة وتقييم أنظمة العمل؛ 

أطـر عمـل االسـتثمار القانونـي وأدوات تشـجيع االسـتثمار التي يتـم تكييفها مع   l
السياقات الهشة لتخفيف المخاطر وجذب القطاع الخاص؛ 

المناطق االقتصادية الخاصة؛   l

الشــراكات بين القطاعين العام   l
في  خدمــات  لتقديم  والخــاص 
المناطــق التي تشــهد موجات 

هجرة قوية. 

يمكـن أن يؤدي النزاع والخافات االجتماعية السياسـية إلى تكاليف بشـرية واجتماعية 
واقتصاديـة فادحـة ويمكـن أن يحدثـا آثـارا إقليميـة ودوليـة سـلبية تخـل باالسـتقرار 
وبالنشـاط االقتصـادي. إن برنامـج منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للشـرق 
االأوسـط وشـمال إفريقيـا للتنافسـية يسـاند البـاد المتأثـرة والمجتمـع الدولـي فـي 

التعامـل مـع التحديـات الملحـة وتهيئـة الظـروف للتعافـي االقتصادي. 

المشاريع واالأنشطة 

أصبحـت لمنظمة التعـاون والتنمية االقتصادية خبرة كبيرة في دول الشـرق األوسـط 
وشـمال إفريقيا المتأثـرة بالنزاعات. بـدأت المنظمة تعمل في العـراق منذ عام 2007 
حيـث عكفـت على قضايـا السياسـات االقتصاديـة بما في ذلك سياسـات وتشـجيع 
االسـتثمار وتنمية البنية التحتية والمشـتريات العامة. وتقوم المنظمة حاليا بتنفيذ 
مشـروع لصندوق التحول لمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا لدعم سياسات 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال في ليبيا. 

كمـا حشـدت منظمة التعـاون والتنمية االقتصاديـة قدرتها على التعبئـة لفتح حوار 
إقليمـي بشـأن المرونة االقتصاديـة ودور القطاع الخاص. وفي مايـو 2016، حدد مؤتمر 
إقليمـي بشـأن »االسـتثمار والنمـو الشـامل فـي خضـم األزمـة« فـي بيـروت الدروس 

المستفادة والخطوات المستقبلية لبناء نظم اقتصادية أقوى وأكثر مرونة. 

وسط وشمال إفريقيا للتنافسية 
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التعاون مع النقابات وتشجيع الحوار االجتماعي 

سيشجع البرنامج على حوار أكثر منهجية وتنظيما مع نقابات العمال عن طريق اتحاد 
نقابات العمال العرب واللجنة االستشـارية لنقابات العمال بمنظمة التعاون والتنمية 
االقتصاديـة. فهي سـتكون ضالعة فـي جميع أنشـطة البرنامج ذات العالقة وسـيتم 

التشاور معها بصفة منتظمة في إعداد العمل التحليلي للبرنامج. 

إن االقتصـاد السياسـي المتمثل في القيام باالإصاحـات الهيكلية الازمة في المنطقة 
سـيكون بالـغ التعقيـد. ال مفـر مـن أن تسـفر االإصاحات عـن فائزين وخاسـرين وأن 
تتعـارض مـع المصالـح الراسـخة ممـا يولد معارضـة. يجب علـى الحكومـات أن تبني 
تفاهمـا وإجماعـا اجتماعيـا بحيـث تدخـل أطـراف القطـاع الخـاص وأطـراف فاعلـة 
رئيسـية أخـرى فـي آليـات الحـوار بين القطاعيـن العام والخـاص. إن برنامـج منظمة 
التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيـا للتنافسـية سـيعزز 
عاقاتـه مـع المنظمـات العماليـة و منظمـات القطـاع الخاص لتسـهيل إسـهامها في 

حـوار السياسـات حـول إصاحات التنافسـية. 

إطالق المجلس االستشاري لالأعمال للشرق االأوسط وشمال فريقيا 
بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

المجلس االستشـاري لألعمال يؤسس للحوار بين القطاعين العام والخاص في برنامج 
منظمـة التعاون والتنمية االقتصادية للشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا للتنافسـية. 
وسـيتعاون المجلس االستشـاري لألعمال مع اللجنة االستشـارية لألعمال والصناعة 

بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 

وفيما يلي أهدافه الرئيسية: 

رسم خطط اتحادات وجمعيات األعمال في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا   l

تحليل الوضع الراهن آلليات التمثيل والحوار من خالل مقارنة النماذج في المنطقة   l

إدخال هواجس القطاع الخاص في كل مجموعة عمل   l

توفير بناء القدرات لزيادة دور مؤسسات القطاع الخاص في الدفاع عن السياسات   l

حشد القطاع الخاص و تشجيع الحوار الجتماعي 
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المجلس االستشاري لاأعمال 
للشرق االأوسط وشمال إفريقيا 

بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 مجال التركيز الرئيسي: 
النزاهة في االأعمال 

يقـوم البرنامـج على أسـاس مبادىء الشـراكة والتشـارك فـي الملكية والتزام مشـترك 
بيـن النظـم االقتصاديـة فـي كل مـن دول منطقـة الشـرق االأوسـط وشـمال إفريقيـا 
والـدول أعضـاء منظمة التعـاون والتنمية االقتصادية. وتجري االأنشـطة بالتعاون مع 

قليميين.  قليمية للشـركاء الدولييـن واالإ الشـبكات االإ

وسط وشمال إفريقيا للتنافسية 
أ
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داري الهيكل الإ

المجموعة القيادية والمجموعة االستشارية

الشريكان في الرئاسة
تونس والسويد

مجموعة العمل بشأن االستثمار والتجارة

مجموعة العمل بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة المشاريع

مجموعة العمل بشأن حوكمة الشركات 

مجموعة العمل الخاصة بشأن المرونة االقتصادية في االأوضاع الهشة

منتدى التمكين االقتصادي للمرأة



قليميون الشركاء االإ

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  l

البنك اإلفريقي للتنمية  l

مجلس األعمال العربي  l

وحدة أغادير التقنية  l

صندوق النقد العربي  l

اتحاد العمال العرب  l

رابطة المرأة العربية  l

البنك اإلسالمي للتنمية  l

مجلس التعاون الخليجي  l

جامعة الدول العربية  l

منظمة المؤتمر اإلسالمي  l

االتحاد من أجل المتوسط  l

اتحاد المصارف العربية  l

الشركاء الدوليون

المفوضية األوربية  l

صندوق النقد الدولي  l

منظمة العمل الدولية  l

األمـم المتحدة، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة   l
االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا وهيئة األمم المتحدة للمرأة

مجموعة البنك الدولي  l

التعاون الثنائي )مثال الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(  l

قليميون للبرنامج الشركاء الدوليون والإ
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التمكين االقتصادي للمرأة: تأثير األطر القانونية للجزائر ومصر واألردن وليبيا والمغرب 
وتونس )يصدر قريبا(

المشاريع الصغرى والمتوسطة في تعمير ليبيا: اإلعداد القتصاد ما بعد النزاع 
)باالنجليزية والفرنسية، 2016(

تشجيع االستثمار في سياق هش: مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية )باالنجليزية والعربية، 2016(

مراجعة مناخ األعمال في مصر: سياسات االستثمار والشراكات بين القطاعين العام 
والخاص )باالنجليزية والفرنسية، 2014(

إنفاذ حوكمة الشركات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: األدلة واألولويات 
)باالنجليزية، 2014(

مجموع مؤشرات سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2014: الشرق األوسط 
المتوسطي وشمال إفريقيا: تنفيذ قانون األعمال الصغيرة من أجل أوربا )باالنجليزية 

والفرنسية، 2014(

المرأة في األعمال: تسريع ريادة المرأة لألعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
)باالنجليزية والفرنسية والعربية، 2014(

المشاريع المملوكة للدولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: وسائل للتنمية 
والتنافسية؟ )باالنجليزية والعربية، 2013(

مصار الطاقة المتجددة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )باالنجليزية 
والفرنسية، 2013(

www.oecd-ilibrary.org
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الوثائق القانونية

إعالن بشأن االستثمار الدولي والمشاريع المتعددة الجنسية  l

مبـادىء حوكمة الشـركات لمجموعة الدول العشـرين/منظمة التعـاون والتنمية   l
االقتصادية

إرشادات عامة بشأن حوكمة الشركات في المشاريع المملوكة للدولة   l

اتفاقيـة مكافحة رشـوة الموظفيـن العمومييـن األجانب في المعامـالت التجارية   l
الدولية

أدوات تحليلية

إطار عمل السياسات من أجل االستثمار  l

مجموع مؤشرات القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر  l

مجموع مؤشرات سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2014  l

االإحصاءات

مجموع مؤشرات القيود على تجارة الخدمات  l

التعريف األساسي لالستثمار األجنبي المباشر  l

برنامج مؤشرات ريادة األعمال والمشاريع  l

النقاط التي أحرزت في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال   l

الجهات المانحة لبرنامج التنافسية في الشرق االأوسط وشمال إفريقييا 
لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

الجهات المانحة لمشروعات خاصة بدول معينة

وثائق وأدوات وإحصاءات مختارة 
لمنظمة التعاون والتنمية القتصادية

الجهات المانحة 2010 – 2016
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االتحاد االأوربي

السويد

فرنسا

تركيا

صندوق النقد الدولي

اليابان

الواليات المتحدة
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and North Africa
Transition Fund
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