
م�شاركة املعرفة واخلربة  لتطوير اآليات احلوكمة والإدارة الر�شيدة

ن�شر معايري احلوكمة الر�شيدة ومبادئها

دعم عملية الإ�شالح مبنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا



تعد منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية جهة دولية تشّجع السياسات وحتاول 
تطوّير الظروف االقتصادية والسياسية لسكان املعمورة. وتضّم ممثلي 36 حكومة 
خبراء  من  مكّونة  وتضّم جلنة  باريس  كتابتها مبدينة  تقع  األعضاء  الدول  من 
حكوميني وآخرين يشتغلون يف مختلف مجاالت عمل املنظمة. كما توّفر املنظمة 
منتدى ميّكن مختلف الّدول األعضاء من العمل  جنبا إلى جنب واالستفادة من 
إيجاد حلول ملشاكل مشتركة.  العمل على  اخلبرات والتجارب املشتركة وأيضا 
كما تساعد املنظمة الدول األعضاء على فهم ومواجهة التحديات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية. كما تقيس معّدل اإلنتاجية والتبادالت الّدولية يف مجالي 

التجارة واالستثمارات. 
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يعد برنامج احلوكمة MENA-OECD التابع ملنظمة التعاون والتنمية 

اأفريقيا  �شمال  دول  من  كّل  بني  م�شرتك  تعاون  ا�شرتاتيجية  الإقت�شادية 

والتنمية  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  والدول  جهة  من  الأو�شط  وال�شرق 

ون�شر  واخلربات  املعرفة  م�شاركة  بهدف  اأخرى.وذلك  جهة  من  الإقت�شادية 

م�شل�شل  اإر�شال  على  ت�شاعد  التي  الر�شيدة  احلوكمة  ومبادئ  معايري 

الإ�شالحات يف املنطقة. 

باإلضافة الي ذلك، فإّن البرنامج يقّوي أواصر التعاون واملبادرات املتعّددة 
السبع  للدول  دوفيل  تنزيل شراكة  برنامج  خاّصة  املنطقة،  تنشط يف  التي 
األعضاء ومساعدة احلكومات لتحقيق معايير االستحقاق حّتى تصبح عضوا 

يف شراكة احلوكمة املفتوحة.

كما يلعب البرنامج دورا استشاريا رائدا من خالل تلك املبادرات. وتتوافق 
هذه املشاريع مع التزام هذا ويوفر البرنامج هيكل متني لدعم احلوار املتعلق 
بالسياسات اإلقليمية، واخلدمات العامة ذات النوعية اجليدة، عالوة على 
لرفع  واجتماعية  اقتصادية  تنموية  ملبادرات  إطالقا  أكثر  سياسات  تقدمي 

استفادة املواطنني من حكومات دول املنطقة.

النظراء  البرنامج على استضافة شبكة من  يعتمد  ولتحقيق هذه األهداف 
واخلبراء وصانعي السياسات من الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 
اإلقتصادية ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وذلك من خالل 
التبادل املستمر ألفضل املمارسات وتقدمي ندوات لبناء يساعد البرنامج على 

تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة.

-  شــراكة استراتيجية
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الثقة

ال�شراكة

ال�شفافية

الإنفتاح

يرتكز عمل الربنامج على �شتة جمالت رئي�شية:

حكومة مفتوحة ومبتكرة

• عملية صنع سياسة مفتوحة وشاملة  
  ومشاركة املواطنني

• سياسات احلكومة اإللكترونية واالبتكار يف 
  القطاع العام

• أطر النزاهة يف القطاع العام ومكافحة 
   الفساد

اآليات فعالة للعمل احلكومي

• وضع أطر امليزانية واإلنفاق تتسم بالكفاءة والفعالية 
• اإلصالح التنظيمي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
• حوار النظراء بني كبار مسؤولي امليزانية
و قادة املشتريات
• إدارة املخاطر

امل�شاواة بني اجلن�شني

• تصميم سياسات مبادئ
املساواة بني اجلنسني

• املشاركة املتكافئة للنساء فى 
مناصب صنع القرار

• مراعاة املساواة بني اجلنسني يف 
فرص التوظيف يف القطاع العام

م�شاركة وادماج ال�شباب

• دعم عملية تصميم وتطبيق سياسات قومية 
لتمكني ومشاركة الشباب

• تعميم مبدأ مراعاة الشباب يف صنع السياسات 
وتقدمي اخلدمات

• دعم إنشاء هيئات متثيلية للشباب وتعزيز 
سياسات مبتكرة لتمكني وإشراك الشباب

�شيادة القانون

• أداء مؤسسات العدالة
• اليات الوصول الى العدالة

   القائمة على احتياجات املواطنني

احلوكمة املحلية

• اإلصالح للحد من الفوارق بني املواطنني والهيئات
• بناء القدرات املؤسسية على املستوى 

   الوطني وغير الوطني
• تنمية محلية قائمة على توصيات السياسة العامة
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احلوار اإلقليمي2
بشأن السياسات
والتقارير اإلقليمية
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جمموعة العمل الأويل: اخلدمات املدنية وتعزيز النزاهة

جتمع مجموعة العمل املعنية باخلدمة العامة والنزاهة بني ممارسي السياسات 
العامة من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبلدان منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية لتشجيع احلوار اإلقليمي وتبادل أفضل املمارسات يف 
مجال إصالح اخلدمة العامة بغية حتقيق النزاهة ووضع سياسات وإنشاء 

مؤسسات مبتكرة مكافحة للفساد.
يُعقد اجتماع مجموعة العمل األولى منذ عام ٢013 بالتوازي مع أسبوع 

النزاهة للمنظمة.  ويف عام ٢01٨، واستناًدا إلى التقرير اإلقليمي »الشباب يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: كيفية إشراك الشباب يف احلوكمة؟«، 
ناقشت مجموعة العمل تأثير الفساد على الشباب والسياسات العامة الالزمة 

لتعزيز قدراتهم على مكافحة الفساد. يف عام ٢019، رّكز اجتماع مجموعة 
العمل على الوصول إلى املعلومات والدور الذي يؤّديه يف تعزيز الشفافية 
والنزاهة. وقد تضّمن االجتماع أيًضا عرض النسخة األولية من التقرير 
اإلقليمي »املؤسسات التي تضمن الوصول إلى املعلومات: بلدان منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.

احلكومة املفتوحة

الرئي�س:

املغرب
الرئي�س امل�شارك:

اسبانيا
تركيا

وإضفاء الطابع املؤسسي عليها من جهة وتطبيق مناذج إدارة التغيير من جهة • لتحسني القيام بالتغييرات، من الضروري دمج إجراءات إدارة املخاطر والرقابة 
أخرى لتعزيز التزام املدراء بنظم الرقابة الداخلية.

التغيير.• تعتبر العوائق أمام التغيير ودور اإلدارة العليا عنصَريْن حاسَمنْي يف عملية حتقيق 

القطاَعنْي العام واخلاص أولويات من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة االحتيال • يجب أن يصبح التواصل املفتوح والشفافية والتعاون داخل احلكومة وكذلك بني 
والفساد يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

إليه وميكن للمؤسسات املستقلّة أن تؤّدي دوًرا حاسًما يف هذا السياق.• ال يزال تنفيذ إصالحات الوصول إلى املعلومات والنزاهة هدف يصعب الوصول 

اجلهود للتوعية حول الدور الذي ميكن أن يؤّدوه وتعزيز قدراتهم يف هذا املجال.• ميكن أن يكون الشباب وكالَء تغيير فعليني يف مكافحة الفساد، وينبغي بذل 

اخلدمات العامة.• دعم الوسطاء يف تعزيز النزاهة يف قطاع 

يف مجال الوصول إلى املعلومات والنزاهة.• وضع مؤشرات لتحسني متابعة تنفيذ اإلصالحات 

الفساد.• تنظيم حوار بني النظراء حول الشباب ومكافحة 
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احلكومة املفتوحة

جمموعة العمل املعنية باحلكومة املفتوحة 

واملبتكرة يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية القت�شادية 

)جمموعة العمل الثانية(

تسمح االبتكارات التكنولوجية بإعادة حتديد 
العالقة بني احلكومات واملواطنني. وتدعم 

مجموعة العمل الثانية بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا يف استغالل كامل 

إمكانات احلكومة املفتوحة واحلكومة الرقمية 
وسياسات االبتكار من أجل الوصول إلى حوكمة 

مسؤولة وتشاركية وقطاعات عامة سريعة االستجابة. 
وتدرس هذه املجموعة كيفية حتسني اآلليات التشاركية يف إطار مبادرات 
احلكومة املفتوحة من خالل األدوات الرقمية واالبتكارات؛ وكيفية تطبيق 
قوانني الوصول إلى املعلومات بفعالية يف املنطقة وكيفية حتسني االتصال 

املؤسسي. ومن خالل التبادل اإلقليمي واملقارنات املعيارية والزيارات 
الدراسية، تنظر املجموعة أيًضا يف كيفية حتسني السياسات واخلدمات التي 

ترّكز على املواطن. 
وقد استضافت القمة العاملية للحكومات وحكومة البرتغال اجتماعات 

املجموعة الثانية.

الرئي�س:

اإلمارات العربية 
املتحدة

الرئي�س امل�شارك:

كوريا اجلنوبية
ايطاليا

البرتغال

بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على وضع وتنفيذ إجراءات • تساعد توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن احلكومة املفتوحة 
إصالحية فعالة للوصول إلى احلكومة املفتوحة، وذلك من خالل حتديد إطار 

عمل واضح وقابل للتنفيذ وقائم على األدلة إلدارة احلكومة املفتوحة.

• يعّد االتصال املؤسسي دعامًة أساسيًة لهذه اإلصالحات.
إلى حتويل احلوكمة العامة  وتقدمي اخلدمات.• ميكن أن يؤدي االعتراف باألهمية االستراتيجية الستخدام البيانات وإدارتها 

وتنفيذها.• ميكن لالبتكار يف القطاع العام أن يدعم التفكير يف كيفية وضع السياسات 

يف االقتراب من االمتثال لتوصيات املنظمة بشأن • مساعدة بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
احلكومة املفتوحة.

ومبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على • تنفيذ توصيات تقرير التقييم املقارن لسياسات 
أساس توصية منظمة التعاون والتنمية بشأن 

استراتيجيات احلكومة الرقمية.

• دعم نشر ثقافة االبتكار يف القطاع العام.

إمسح لقراءة التقرير
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فعالية اآليات العمل احلكومي

�شبكة كبار م�شوؤويل املوازنة يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية القت�شادية )جمموعة العمل الثالثة(

تعتبر املوازنات العامة  وثائَق مهّمًة للتوفيق بني أهداف السياسات العامة.  وهي تخضع 
ملتطلبات خاصة تتعلق بالشفافية واملساءلة.

وتعمل هذه الشبكة كمنتدى فريد لتبادل أفضل املمارسات التي ال مثيل لها من حيث حتديث 
هياكل احلوكمة وممارساتها واّتباع عمليات أكثر فعاليًة وشفافيًة وتشاركيًة إلعداد املوازنات 

واإلدارة املالية العامة.

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢018 - ٢019

إمسح
لقراءة
التقرير

الرئي�س:

قطر
الرئي�س امل�شارك:

إيرلندا

10 .  برنامج احلوكمة لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية القت�شادية

وتوقعات اإليرادات والنفقات احلكومية الطويلة األجل والتي ميكن أن تساهم • ناقش ممثلو الدول املشاركة مبادئ إعداد املوازنة القائمة على النتائج 
يف حتقيق االنضباط املالي خالل فترة ضبط أوضاع املالية العامة.

التالي »إعداد موازنة مراعية للمنظور اجلنساني يف دول منظمة التعاون • شارك ممثلو الدول املشاركة يف حوار حول النتائج التي توصل إليها املنشور 
والتنمية االقتصادية« والذي ينظر يف اإليجابيات والتحديات املترافقة 
مع مختلف مناذج القيادة والتنسيق من حيث تعميم املنظور اجلنساني 

وإعداد موازنة مراعية للمنظور اجلنساني يف دول منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية.

تعميم أفضل املمارسات يف دول املنظمة وتعزيز • زيادة التعاون بني املنظمة ودول املنطقة من اجل 
بناء قدرات االدارة املالية العامة )مثالُ من خالل 

االجتماعات والندوات املواضيعية(

املعارف بني النظراء يف دول املنظمة ودول منطقة • زيادة التعاون مع دول املنطقة ملواصلة تشارك 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بهدف حتسني 

فعالية عمليات إعداد املوازنة واإلدارة املالية 
العامة وشفافيتها.



L االجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي املوازنة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ٥-6 ديسمبر ٢017، الدوحة

فعالية اآليات العمل احلكومي
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فعالية اآليات العمل احلكومي

الرئي�س:

تونس
الرئي�س امل�شارك:

إيطاليا
البرتغال

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢018-٢019

املواطنني واملؤسسات؛• يجب إعداد اخلدمات القضائية وتقدميها مع التركيز على احتياجات 

التي من شأنها حتسني شفافية اللوائح التنظيمية. ولكن ال يزال هناك بعض • تنّفذ دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعًضا من اإلصالحات 
الصعوبات التي جتري مواجهتها وهي تتعلق بالتأخيرات يف عمليات التشاور 
وغياب آليات حتليل األثر أو التقييمات الالحقة لإلصالحات وغير املنتظمة.

• يجب تعزيز القدرات املؤسسية من أجل تطبيق لوائح تنظيمية ذات جودة.

بتنفيذ أهداف شراكة دوفيل للدول السبع • دعم مواءمة اإلصالحات التنظيمية املرتبطة 
وميثاقها بشأن اإلدارة االقتصادية وبتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.

للتصدي للتحديات التي تواجهها الفئات املهّمشة • توسيع نطاق عمل مجموعة العمل الرابعة 
والضعيفة يف منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، مبا يف ذلك النساء والشباب واألطفال 

املستفادة باستخدام التكنولوجيا لتقدمي اخلدمات • تعزيز تبادل املمارسات اجليدة والدروس 
القضائية

جمموعة العمل املعنية بالإ�شالح التنظيمي و�شيادة القانون )جمموعة 

العمل الرابعة( يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا والتابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية القت�شادية

تعتبر مجموعة العمل الرابعة منتدًى يسمح لدول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا واخلبراء الدوليني بتبادل املمارسات اجليدة يف مجال اإلصالح 

التنظيمي وسيادة القانون.
وقد قادت هذه املجموعة عملية مراجعة اإلصالح التنظيمي التي قامت بها 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي 
تنطوي على:

1- تقييم تطبيق املبادئ واالستراتيجيات واإلجراءات املؤسسية املرتبطة 
بالسياسة التنظيمية بغية إدارة اإلصالح التنظيمي يف ثماني دول من دول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
٢- اقتراح أدوات تسمح بتعزيز الشفافية وحتسني جودة اللوائح التنظيمية 

اجلديدة.
3- تقدمي توصيات مبنية علي امليثاق اإلقليمي جلودة اللوائح التنظيمية 

)٢016( وتوصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن السياسة 
التنظيمية )٢01٢(.
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السيد  L السيدة أنابيال بيدروسو؛ واملستشار القانوني لرئاسة احلكومة يف تونس والرئيس املشارك ملجموعة العمل الرابعة 

زهير بن تنفوس؛ ورئيسة قسم املساواة بني اجلنسني والعدالة والشمولية يف إدارة حوكمة القطاع العام لدى منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية السيدة تاتيانا تيبلوفا، يف ٢٨ مارس ٢019 يف لشبونة.

فعالية اآليات العمل احلكومي

إمسح
لقراءة
التقرير
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فعالية اآليات العمل احلكومي

ما الذي ميكن تعلمه من التقرير؟

البيانات مستخرجة من التقرير )املجموع: 6 دول(البيانات مستخرجة من التقرير )املجموع: ٨ دول(

تشاور مختص / غير رسمي 
مع أصحاب املصلحة املعنيني

ميكن للجمهور اقتراح 
الضوابط

جلسات استماع عامة

موجب قانوني يفرض تنظيم 
املشاورات

منشورات )مخصصة( قبل 
املوافقة

مؤمترات وورش عمل وندوات

10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

تقييم الأثر امل�شبقاإجراءات الت�شاور

ول
الد

دد 
ع

ال توجد آليات موضوعة

اللجوء إلى بعض القوانني أو القواعد

االستخدام املنتظم
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فعالية اآليات العمل احلكومي

�شبكة م�شوؤويل قطاع امل�شرتيات العامة

أنشئت شبكة ممارسي الصفقات العمومية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف عام ٢01٢ بهدف دعم تعميم أفضل 

املمارسات فى مجال الصفقات العمومية وحتديد االحتياجات فى هذا املجال، 
وتعزيز احلوار اإلقليمي على أساس 1٢ مبدأ موحّداً من توصية املنظمة بشأن 

الصفقات العمومية: 

وكما هو احلال فى العديد من بلدان منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية، ُحّدد بناء القدرات كركيزة 

رئيسية وأولوية يف إطار اجلهود واإلصالحات التي 
ستُنّفذ يف »تقرير تقييم نظم الصفقات العمومية فى 

دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا«.

وبالنظر إلى أهمية القدرات الكبيرة، وضعت املنظمة »خارطة الطريق: كيفية 
وضع استراتيجية بناء قدرات املشاركة يف الصفقات العمومية«. وهي تستهدف 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتقترح خطوات ومناذج مصممة بطريقة 
تُوّجه الدول حول كيفية إعداد قوة عاملة محترفة وكفوءة يف مجال الصفقات 

العمومية. 
ُعِقد اجتماع العام ٢٠١٨ لشبكة ممارسي الصفقات العمومية يف الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف ٢0 و٢1 نوفمبر 

يف كازيرتا يف إيطاليا بالشراكة مع مركز برنامج احلوكمة يف الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وقد استهدف 

احلدث صانعي السياسات وخبراء الصفقات العمومية الرئيسيني يف املنطقة 
وجمع ما بني أكثر من ثمانية عشر مشارًكا من منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا )اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب وتونس( وبلدان منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية )إيطاليا( واملنظمات الدولية والشريكة )منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية ومبادرة سيجما لدعم حتسني احلوكمة واإلدارة والتابعة ملنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية وبنك التنمية األفريقي(.

L املشاركون يف شبكة ممارسي الصفقات العمومية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتابعة ملنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية، ٢0 نوفمبر ٢01٨، يف كازيرتا، إيطاليا.

إمسح لقراءة التقرير

الشفافية

املساواة

إدارة املخاطر

التحصيل 
اإللكتروني

النزاهة

املشاركة

املسؤولية

القدرة

الوصول

الفعالية

الدمج

التقييم
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تعزيز �شيادة القانون لتحقيق التنمية القت�شادية والجتماعية

طلبت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا احلصول على مساعدة 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعزيز مبادئ سيادة القانون من أجل 

حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. ويعمل برنامج احلوكمة يف الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية على تلبية 

هذا الطلب من خالل مشاريع وطنية تُنّفذ بالتعاون مع مصر واليمن فضاًل عن 
برامج بناء القدرات بهدف تعزيز اليقني القانوني، وبالتالي دعم النمو الشامل 

واحلوكمة الرشيدة.
١-  تعزيز الكفاءة وثقة عامة الناس بالهيئات واألنظمة القضائية.

٢- زيادة اليقني القانوني لدى املواطنني واملؤسسات.
٣- تعزيز الثقة باحلكومة ودعم األداء االجتماعي واالقتصادي.

�شيادة القانون

برنامج العمل

• وضع إطار مؤسسي لتعزيز عنصر سيادة القانون يف برنامج احلوكمة يف 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

• وضع برامج تُعنى ببناء القدرات لتعزيز استقاللية النظام القضائي وحياده 
وكفاءته يف بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحتسني إحقاق العدالة 

وزيادة ثقة عامة الناس بهذا النظام.
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جمموعة العمل املعنية بـ »املراأة يف املن�شة احلكومية« يف ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا التابعة ملنظمة التعاون والتنمية القت�شادية

تؤّدي املرأة دوًرا حاسًما يف املطالبة باالنفتاح والعدالة االجتماعية 
واملساواة يف احلصول على الفرص.  وتدعم مجموعة العمل املعنية 

بـاملساواة بني اجلنَسنْي يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابعة ملنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية املساواة يف احلقوق وكذلك يف الفرص 

والوصول إلى حّق التعبير عن الرأي السياسي.
ينّص تقرير املنظمة عن »املساواة بني اجلنسني يف احلياة اخلاصة 

واملساواة بني اجلنَسنْي يف التشريعات والسياسات العامة: االجتاهات يف 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا« )٢014( على توصيات حول:

١. سد الفجوة بني الرجل واملرأة: القضاء على التمييز بني اجلنسني.

٢. دعم وصول املرأة إلى مراكز صنع القرار يف 
القطاع العام.

امل�شاواة بني اجلن�َشنْي

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢018-٢019

العنف ضد املرأة؛• سّن عدد من البلدان تشريعات مهّمًة لدعم متكني املرأة ومحاربة 
• يف حني أّن للعديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

حقيبة وزارية خاصة بتمكني املرأة، سيكون من املهّم تعزيز النهج 
واملوارد والقدرات املؤسسية ضمن اإلدارة العامة لضمان إحراز التقّدم 

على صعيد املساواة بني اجلنَسنْي؛
• ميكن أن تساعد توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 

٢01٥ بشأن املساواة بني اجلنَسنْي يف احلياة العامة على دعم حتقيق 
أهداف متكني املرأة يف بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

• دعم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف اعتماد أحكام توصية منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية لعام ٢01٥ بشأن املساواة بني اجلنَسنْي يف احلياة العامة؛

• تعزيز املؤسسات واألطر التنظيمية وقدرات التنسيق ملنع العنف ضّد املرأة واحلّد منه؛
• تعزيز السياسات للسماح بوصول النساء والرجال ملراكز صنع القرارات بشكل متكافئ؛

• مواصلة دعم وتشجيع نقل املعارف واحلوار املتعلّق بالسياسات بني بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتغلّب على العوائق 

القائمة وتعزيز مشاركة النساء يف احلياة السياسية على مستوى رفيع. 

متوفر باللغة العربية
إمسح لقراءة التقرير
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املوؤمترات الإقليمية ال�شنوية لربنامج »املراأة يف املن�شة احلكومية«

جتمع املؤمترات السنوية اإلقليمية ما بني ممّثلني عن احلكومات والبرملانات 
واملجالس احمللية واألوساط األكادميية ومنظمات املجتمع املدني وأطراف 
فاعلة أخرى معنية باملساواة بني اجلنَسنْي يف دول منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وهي تتيح الفرصة 
للمشاركني للتعّرف على التطورات الرئيسية وأفضل املمارسات يف مجال 

الوصول املتكافئ بني الرجال والنساء إلى املناصب السياسية، باالستناد إلى 

توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للعام ٢01٥ بشأن املساواة بني 
اجلنسني يف احلياة العامة، فضاًل عن جتارب دول منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

املوؤمتر الإقليمي لعام ٢018 يف املغرب بعنوان »القيادة الن�شائية وامل�شاركة 

ال�شيا�شية للمراأة«

ُعِقد املؤمتر رفيع املستوى يف 10 و11 يوليو ٢01٨ يف الرباط، املغرب. 
وقد نّظمته على نحو مشترك وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتماعية املغربية وبرنامج احلوكمة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. جمع املؤمتر ما بني أكثر من 130 
مشارًكا مبا يف ذلك برملانيني وممثلني رفيعي املستوى من املغرب ومصر 

واألردن وتونس. وقد حتّدثت البرملانيات واملستشارات عن مختلف العوائق 
التي واجهنَها خالل الترشح لالنتخابات على غرار النقص يف املوارد املالية 
وعدم ثقة الناخبني الذكور بهّن بشكل خاص واألفكار النمطية السلبية التي 
تؤّثر على الطريقة التي ينظر من خاللها عامة الناس إلى قدراتهّن. وقد مّت 

التركيز بشّدة على ضرورة محاربة هذه الصور النمطية، وبشكل أكثر عموًما، 
على وضع حّد لكاّفة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة.

ستُعقد النسخة التالية من املؤمتر اإلقليمي بعنوان »املرأة يف املنّصة احلكومية« 
يف تونس يف يوليو ٢019.

امل�شاواة بني اجلن�َشنْي

L املؤمتر اإلقليمي رفيع املستوى يف املغرب بعنوان »القيادة النسائية واملشاركة السياسية للمرأة« 
يف الرباط، 10 - 11 يوليو ٢01٨
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متوفر باللغة الفرنسية منذ سبتمبر ٢017اإ�شراك ال�شباب يف احلوكمة

إمسح لقراءة التقرير

النتائج الرئي�شية ال�شبع من ا�شتبيان اإ�شراك 

ال�شباب يف احلوكمة

يقدم هذا الكتيب النتائج األولية لالستبيان 
ذات النطاق الواسع الذي شاركت فيه سبع دول 

من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)األردن ولبنان وموريتانيا واملغرب والسلطة 
الفلسطينية وقطر وتونس(. وهو يستكشف 

فرص مشاركة الشباب يف احلياة العامة ويحلّل 
اجلهود التي تبذلها احلكومات واإلدارات 

العامة القتراح سياسات وتقدمي خدمات تلبي 
احتياجاتهم اخلاصة. ويستند التحليل إلى 

خمس ركائز:
l اعتماد نهج حكومي شامل لوضع 

السياسة الشبابية
l القدرات املؤسسية والتنسيق

l األدوات التي تأخذ بعني االعتبار مخاوف 
الشباب يف صنع السياسات وتقدمي 

اخلدمات
l إشراك الشباب يف احلياة العامة ومتثيلهم 

يف مؤسسات الدولة
l األطر القانونية ومتطلّبات احلّد األدنى من السّن

وحتّدد الوثيقة االجتاهات املشتركة يف إدارة سياسة الشباب وإشراك الشباب 
يف املنطقة وتقّدم توصيات بشأن السياسات مبا يتماشى مع املمارسات اجليدة 

النتائج الرئي�شية خالل ٢018 - ٢019

برنامج العمل

استراتيجيات وطنية متكاملة للشباب وتنفيذها. ولكن لطاملا كانت عملية • تعمل بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على صياغة 
املوافقة على هذه االستراتيجيات وتنفيذها بطيئًة.

احمللية والوطنية يف بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.• يحول احلّد األدنى املرتفع للسّن دون ترشح الشباب والشابات يف االنتخابات 
الشباب على وضع مبادراتهم اخلاصة وتنفيذها السيما على املستوى احمللي.• يف بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تُبذل اجلهود حلّث 

السياسات والقدرات املؤسسية واملمارسات احلالية لتقدمي سياسات وخدمات • جمع املزيد من األدلة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ملقارنة 
للشباب وفًقا املمارسات اجليدة واملعايير اخلاصة باملنظمة.

املبتكرة التي يقودها الشباب على املستوى احمللي ومن خالل نهج النظراء.• مواصلة دعم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف تنفيذ املبادرات 
والقانونية للتصّدي للعوائق التي حتول دون مشاركة الشباب يف احلياة العامة • مساعدة بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مراجعة بيئتها املؤسسية 

وصنع القرار.

والدروس املستفادة احملددة يف تقرير تقييم إشراك الشباب يف احلوكمة الذي 
أعّدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حتت عنوان »إشراك الشباب 

ومتكينهم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -كيفية سّد الفجوة يف 
احلوكمة«.
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اإ�شراك ال�شباب يف احلوكمة

املوؤمتر الإقليمي لل�شباب ٢018، تون�س

نُّظم املؤمتر اإلقليمي الثاني للشباب بالتعاون مع رئاسة احلكومة ووزارة شؤون 
الشباب والرياضة يوَمْي ٢7- ٢٨ نوفمبر ٢01٨ يف تونس. 

برعاية رئيس احلكومة، قامت معالي 
وزيرة شؤون الشباب والرياضة 

سنية بن الشيخ وكاتب الدولة لدى 
وزير شؤون الشباب والرياضة 

املكلّف بالشباب السيد عبد 
القدوس السعداوي ومستشار رئيس 

احلكومة التونسية املعني بالشباب 
السيد شكري ترزي واألمني العام 

لوزارة الشباب األردنية السيد ثابت 
النابلسي بإلقاء الكلمات االفتتاحية.

حتّدثت سفيرة كندا يف تونس السيدة 
كارول ماكوين باسم مجموعة الدول 
الصناعية السبع. وقد نظر املؤمتر 

يف اجلهود التي بذلتها الدول يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا لتنفيذ السياسات الوطنية 
للشباب وإشراك الشباب يف احلياة 
العامة مع التركيز على املجتمعات 

احمللية. وقد سمحت مبادرات مبتكرة مثل جلسة »قاِبل الوزير/البرملاني« 
للش باب بالتحّدث مباشرًة مع ممثلني من احلكومة ونواب ورئيس بلدية عن 

طرق حتسني مشاركة الشباب ومتثيلهم يف وضع السياسات. ويف إطار برنامج 
فعاليات مؤسسة TEDx Talk العاملية للشباب، عرض شباب رائدون من 

األردن ولبنان واملغرب وتونس مبادراتهم يف مجال متكني الشباب.
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وتُبذل اجلهود لتمكني اإلدارة العامة احمللية واإلقليمية كما هي احلال يف 
املغرب وتونس واألردن ومصر مع تفويض السلطات احمللية باملزيد من 

املسؤوليات.

يف هذا السياق، تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع البلديات 
لتمكينها من إشراك املواطنني وكافة مستويات اإلدارة العامة قدر اإلمكان.

ويف إطار برنامجها اخلاص باحلوكمة املفتوحة، تساهم املنظمة يف إنشاء 
إدارات عامة شفافة ومسؤولة على املستوى احمللي وميكن الوصول إليها 

بسهولة.

وتعمل املنظمة، يف إطار عمل احلكومة املفتوحة الذي تدعمه، على بناء 
حكومات محلية شفافة ميكن الوصول إليها بسهولة وتكون خاضعة للمسؤولية.

احلوكمة املحلية

جمموعة العمل املعنية باحلكم املحلي

يختبر املواطنون السياسات العامة على مستوى املناطق احمللية. تساعد 
مجموعة العمل املعنية باحلكم احمللي بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

على تقييم وبناء قدرات املؤسسات العامة على املستوى احمللي وقدرة املواطنني 
على املشاركة يف عملية صنع القرار.

احلوكمة املحلية - اأداة داعمة للتنمية الجتماعية والقت�شادية

تعتبر السلطات احمللية  املدخل إلى الدولة. فهي العب رئيسي يف تعزيز 
التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة.

ومينحها قربها من املواطنني واملؤسسات مكانًة مثاليًة تسمح لها بـ:

• حتديد االحتياجات احمللية وفرص االستثمار؛
• التفاعل مع األفراد احمليطني بها؛

• تعزيز الثقة بالدولة وحتسني اخلدمات العامة؛
دعم اإ�شالحات احلوكمة املحلية

اعترفت العديد من البلدان يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأهمية 
احلوكمة احمللية وهي تعمل على إصالح نظام احلوكمة العام لديها من خالل 

تفويض احملافظات واملناطق والبلديات باملزيد من املسؤوليات.
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التدريبات

• دور مركز احلكومة يف وضع اإلصالحات 
اخلاصة بالقطاع العام وتنفيذها؛

• سياسات عامة فّعالة لتحقيق النمو الشامل؛

• نهج ترّكز على املواطنني لتقدمي اخلدمات 
القانونية والقضائية؛

• تعزيز مرونة املجتمع يف االستجابة 
للمخاطر الرئيسية؛

• أطر تقييم لسياسات النمو الشامل؛
• دعم املساواة بني اجلنَسنْي يف احلياة 

العامة؛
• وضع سياسات عامة تدعم احلكومة 

املفتوحة والشاملة؛
• فعالية اخلدمة العامة؛

• قطاع عام قائم على البيانات؛
• نهج فّعالة لتصميم السياسات وتقدمي 

اخلدمات العامة؛
• إنتاجية القطاع العام؛

• استراتيجية نزاهة للمسؤولني عن تصميم 
السياسات العامة؛

• تصميم سياسات وتقدمي خدمات عامة 
فعالة؛

أنشأت املدرسة الوطنية لإلدارة بإيطاليا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
مركز كازيرتا اخلاص ببرنامج احلوكمة فى سبتمبر  ٢01٢ . ويهدف هذا 

املركز إلى إعداد دورات تدريبية تدعم اإلدارات العامة يف الدول العربية وتعزيز 
مبادرات بناء القدرات التي تساهم يف حسن أداء القطاع العام وفعاليته وكذلك 

يف احلوكمة الرشيدة. 
وتهدف هذه األنشطة أيًضا إلى تعزيز الدور الذي سيؤديه كبار املسؤولني 

وممارسي السياسات العامة واخلبراء يف وضع هذه السياسات العامة بهدف 
وضع سياسات محّسنة وتنفيذها.

الطرق

دورات تدريبية دولية •
عالية اجلودة

•
احلوار بشأن السياسات 
العامة وتبادل املعارف بني 
النظراء وإنشاء الشبكات

زيارات دراسية•
•

اجتماعات الطاولة 
املستديرة والندوات 

ووحدات التدريب
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مشاريع اإلصالح3
الوطني القطرية
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ولبنان  الأردن  املعلومات يف  اإىل  الو�شول  قوانني  وتطبيق  املفتوحة  اأعمال احلكومة  ال�شرتاتيجي جلدول  الدعم 

واملغرب وتون�س

م�شروع احلكومة املفتوحة يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا التابع 

ملنظمة التعاون والتنمية القت�شادية

يدعم مشروع احلكومة املفتوحة يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
الذي يجري تنفيذه حالًيا األردن ولبنان 

واملغرب وتونس يف تصميم سياسات 
احلكومة املفتوحة وتنفيذها بالتشاور مع 

مواطنيها وكذلك تطبيق قوانني الوصول إلى 
املعلومات. مُيّول املشروع يف تونس من ِقبل 
مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية، 

ويف لبنان من ِقبل مبادرة الشراكة األمريكية 
الشرق أوسطية ووزارة الشؤون اخلارجية 

األملانية، ويف املغرب من ِقبل مبادرة الشراكة 
األمريكية الشرق أوسطية وصندوق التحّول 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع 
لشراكة دوفيل للدول السبع، ويف األردن من 
ِقبل صندوق التحّول ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل للدول 

السبع.

النتائج الرئي�شية خالل ٢018 - ٢019

برنامج العمل

l انضّمت تونس )٢014( واملغرب )٢01٨( إلى شراكة احلكومة املفتوحة وهما 
تنّفذان اليوم خطط عمل الشراكة مبا يف ذلك االلتزامات بشأن الوصول 

إلى املعلومات
l وافقت تونس )٢014( ولبنان )٢017( واملغرب )٢01٨( على قوانني الوصول 

إلى املعلومات وهي يف طور تشكيل اللجان ذات الصلة )تونس يف العام 
٢017 واملغرب يف العام ٢019(.

l يستخدم املواطنون واملجتمع املدني قانون الوصول إلى املعلومات وتضع 
اإلدارة العامة اإلجراءات املناسبة

l التزم املغرب بتوصية املنظمة بشأن احلكومة املفتوحة عام ٢01٨

l وضع أدّلة للمواطنني حول كيفية الوصول إلى املعلومات
l إعداد برنامج لتدريب املدربني خاص باملوظفني احلكوميني على املستوينَْي 

الوطني واحمللي يف تونس
l تنظيم فعاليات نشر املعلومات حول كيفية استخدام التشريعات للمجتمع 

املدني ووسائل اإلعالم
l إجراء دراسة مقارنة حول جلان الوصول إلى املعلومات يف بلدان منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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املشاريع القطرية - الأردن ولبنان واملغرب وتون�س: م�شروع اإي�شال �شوت املواطن

امل�شروع

تهدف إصالحات احلكومة املفتوحة إلى تعزيز 
الشفافية ومشاركة املواطنني يف وضع السياسات 

العامة. وبالتالي هي تعّزز الثقة يف احلكومة 
وتساهم يف التأّكد من أّن السياسات تلّبي 

االحتياجات الفعلية. وعلى النحو احملّدد يف 
توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

بشأن احلكومة املفتوحة، يعتبر التواصل عنصًرا 
أساسًيا يف تعزيز مبادئ احلكومة املفتوحة، ألّنه 
يعّزز الشفافية ويساعد يف إبالغ املواطنني عن 

اإلصالحات ويشّجع مشاركتهم يف احلياة العامة. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن التغييرات التي نتجت 

عن التطّورات يف أسواق وسائل اإلعالم التقليدية 
وفورة وسائل التواصل االجتماعي تغّير الطريقة 

التي يتفاعل من خاللها املواطنون واحلكومات، مما 
يؤّثر بشكل أكبر على اجلهود احلكومية التي تُبذل 

لتعزيز مبادئ احلكومة املفتوحة.
يف إطار شراكة التحّول التي تُنّفذ بدعم مالي من 

وزارة اخلارجية يف جمهورية أملانيا االحتادية، تعمل 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع مختلف 

البلدان يف املنطقة منذ عام ٢016 لتعزيز االتصال 
املؤسسي دعماً ملبادئ احلكومة املفتوحة املتمّثلة يف 

الشفافية والنزاهة واملساءلة ومشاركة املواطنني. 
ومن خالل هذا التعاون، ساعدت املنظمة على 

إنشاء شبكة من جهات االتصال العامة على 
املستوى الوطني يف املغرب، وعّززت أنشطة 

الشبكة احلالية يف تونس. كما أنتج املشروع حتلياًل 
وتوصيات حلكومتَْي البلَديْن ونّفذ سلسلًة من 

أنشطة بناء القدرات. ستعمل املرحلة الثانية من 
هذا املشروع على توسيع نطاق األنشطة ليشمل 
األردن ولبنان، وسترّكز على األنشطة يف املغرب 

وتونس على املستوى احمللي.
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الأثر الإجراءات

l أنشأ املشروع منّصًة للحوار حول السياسات املرتبطة باملسائل املُلّحة يف 
مجالَْي االتصال املؤسسي واإلعالم.

l جرت زيادة القدرة املتمثلة يف ٥0 ممّثاًل للوزارات والهيئات العامة من 
البلَديْن على حّد سواء مع رفع نسبة متثيل املرأة )٥0%(.

l متّكنت حكومتا املغرب وتونس من حتديد سلسلة من اإلصالحات وترتيبها 
بحسب األولوية لدعم صوت املواطن. وقد التزم كبار املسؤولني بها وجرى 

متكينهم بهدف صياغة هذه اإلصالحات بناًء على املمارسات اجليدة 
والتوصيات املدعومة باألدلة الواردة يف التقارير.

l نشر تقارير صوت املواطن يف املغرب وتونس مبا يف ذلك مجموعة من 
التوصيات ذات املنحى العملي التي تهدف إلى تعزيز مساهمة االتصال 

املؤسسي يف مبادئ احلكومة املفتوحة. 
l إنشاء أّول شبكة من جهات االتصال العامة يف املغرب ودعم توسيع الشبكة 

ذات الصلة يف تونس لتشارك املمارسات اجليدة والتحديات والدروس 
املستفادة.

l تنظيم أنشطة متنّوعة لتعزيز القدرات على الصعيَديْن احمللي واإلقليمي 
للسماح بتبادل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة.
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املشاريع القطرية - تون�س: احلوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�شاد

امل�شروع

يرّكز هذا املشروع على إعادة بناء ثقة املواطنني 
وتهيئة بيئة جاذبة ملشاريع األعمال من خالل 

مساعدة احلكومة التونسية على الوفاء بالتزامات 
احلوكمة الرشيدة ملكافحة الفساد التي مّت التعّهد 

بها يف مؤمتر لندن ويف إطار اتفاق قرطاج.
وسيدعم هذا املشروع الذي متّوله اململكة املتحدة 

جهوَد تونس يف تعزيز احلوكمة الرشيدة ومنع 
الفساد وتعزيز إشراك الشباب واملؤسسات يف 

احلوكمة العامة.
يرّكز املشروع على ثالثة مجاالت أساسية:

1. تعزيز التفاعل مع املواطنني: حتسني جودة 
وعمليات ثالث خدمات عامة يف ثالث مناطق 
جتريبية إلنشاء واجهة تفاعل مع عامة الناس 
واحلد من مخاطر الفساد ووضع آلية مراقبة 

تؤّكد أّن املواطنني قادرون على مكافحة الفساد.
٢. إنشاء روابط: االتصال: تعزيز القدرات 

وحتسني التنسيق بني اجلهات الفاعلة الرئيسية 
يف مجال احلوكمة والرقابة ومكافحة الفساد.

3. حتقيق االزدهار: حتسني وصول الشركات 
الصغيرة واملتوسطة إلى اخلدمات العامة 

وشفافية الصفقات العمومية.

الإجراءات الأثر املتوّقع

l دعم تنفيذ توصيات فحص قابلية ممارسة الفساد لتحسني تقدمي اخلدمات العامة احمللية.
l دعم نشر مواثيق املواطنني التي تنص على التزامات اجلودة ملقّدمي اخلدمات وبناء قدرات 

منظمات املجتمع املدني يف مجال مراقبة االمتثال لهذه االلتزامات.
l تنفيذ أنشطة بناء القدرات لدى وحدات احلوكمة لزيادة التكامل املستعرض بني مبادئ 

احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد داخل املؤسسات العامة.
l دعم متابعة التوصيات التي تُعطى بعد تنفيذ املراقبة وتعزيز قدرات املفّتشني.

l حتسني تعريف الشركات الصغيرة واملتوسطة على أهمية النظام القضائي واللجوء إلى العدالة 
فضاّل عن فرص التمويل على املستوى احمللي

l تأمني الدعم يف املوقع لدمج إدارة املخاطر يف اإلجراءات اخلاصة بالصفقات العمومية يف كاّفة 
مؤسسات الدولة

l حتسني العالقة بني املواطن والدولة من خالل تقدمي 
خدمات عامة أفضل للمواطنني على املستوى احمللي 

وتطبيق آليات فّعالة ملمارسة الرقابة وتقدمي الشكاوى.
l زيادة التنسيق بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف مجالَْي 

احلوكمة والنزاهة وحتسني مراقبة التوصيات التي 
توضع على هذا األساس ومتابعتها.

l حتسني تقدمي اخلدمات العامة للشركات الصغيرة 
واملتوسطة على املستوى احمللي وتوسيع نطاق فرصة 

مشاركة هذه الشركات يف مناقصات الصفقات 
العمومية.

L مؤمتر مع وزير شؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف اململكة 
املتحدة السيد أليستر بيرت، ورئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية 

يف تونس السيد كامل العيادي، ومدير إدارة حوكمة القطاع العام يف 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية السيد رولف ألتر، بحضور األمني 

العام للحكومة وسفير اململكة املتحدة يف تونس، بتاريخ 3 مايو ٢017.
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املشاريع القطرية - تون�س: تعزيز و�شول الن�شاء اإىل مراكز �شنع القرار يف الإدارة العامة على كافة امل�شتويات مبا يف 
ذلك املجال�س املحلية املنتخبة

امل�شروع

يعتبر إشراك املرأة يف صنع القرار وحتديد جداول 
األعمال أمًرا بالغ األهمية إذا ما أردنا أخذ أولويات 

كاّفة أفراد املجتمع واحتياجاتهم بعني االعتبار 
يف السياسات العامة والبرامج والقوانني واللوائح 

التنظيمية واملؤسسات.
لذلك متاشًيا مع األولويات االستراتيجية لتونس 

ومن خالل الدعم املالي والفني املقّدم من الوكالة 
اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، تدعم 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اجلهود التي 

تُبذل حالًيا يف البالد لتعزيز وصول املرأة إلى مراكز 
صنع القرار على كافة مستويات اإلدارة العامة مبا 
يف ذلك املجالس احمللية املنتخبة )٢016 - ٢017(.

وسيجري تطوير هَذيْن 
املساَريْن بصورة مشتركة 

من أجل تعزيز اتباع 
نهج منّظم للمساواة 

بني اجلنَسنْي يف احلياة 
العامة. وبالتالي، ميكن 
أن يؤدي تعزيز مشاركة 

النساء يف الهيئات 
املنتخبة محلًيا إلى 
حتسني فرصهّن يف 

الوصول إلى السلطة 
السياسية على أعلى 

مستويات اإلدارة العامة.

الأثر

الإجراءات

l مساعدة تونس على االلتزام بتوصية املنظمة بشأن املساواة بني اجلنَسنْي يف احلياة العامة.

l زيادة الوعي داخل اجلهاز التنفيذي، على الصعيدين احمللي والوطني، حول الثغرات 
واإليجابيات القائمة املرتبطة بوصول املرأة إلى مراكز صنع القرار والتمثيل املتساوي على 

كاّفة مستويات اإلدارة العامة.

l زيادة الوعي داخل اجلهاز التنفيذي، على الصعيدين احمللي والوطني، حول اآلليات واألدوات 
التي تسمح بدمج قضايا املساواة بني اجلنَسنْي يف البرامج والسياسات العامة التي توضع.

l إجراء تقييم شامل للوضع احلالي يف اإلدارة العامة التونسية واملجالس احمللية 
املنتخبة . ويرّكز هذا التقييم على مجموع  سياسات إدارة املوارد البشرية التي 

تأخذ يف االعتبار املساواة بني اجلنَسنْي واألطر املؤسسية والسياسات العامة التي 
تدعم املساواة بني اجلنَسنْي وحتقيق التوازن بني العمل/احلياة اخلاصة يف القطاع 

العام والعمليات التي تعتمدها املجالس احمللية يف هذا املجال.

l استكمال هذا التقييم من خالل حتليل متعمق لوزارتني جتريبيتني - وزارة املالية 
ووزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري- باإلضافة إلى مجلَسنْي محليَنْي 

منتَخبَنْي - العاصمة تونس والقيروان - لتحديد املشاكل امللموسة.

l تنظيم جلسات استشارية وحوارات لدعم تبادل املمارسات اجليدة والدروس 
املستفادة من التجارب.

L بعثة تقصي احلقائق يف العاصمة تونس والقيروان، 9- 1٢ مايو ٢017، 
زيارة إلى وزارة الشؤون احمللية والبيئة بحضور الوزير رياض معخر.
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املشاريع القطرية - املغرب: متكني املوؤ�ش�شات املحلية

امل�شروع

مع اعتماد دستور جديد عام ٢011 وبدء عملية 
»اجلهوية املتقدمة«، دخل املغرب يف عملية إصالح 

نتج عنها تفويض  السلطات احمللية باملزيد من 
املسؤوليات؛ ويكمن الهدف من ذلك يف زيادة 

إشراك املواطنني يف احلوكمة العامة على املستوى 
احمللي.

l بني عاَمْي ٢01٥ و٢017، ساهمت منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية يف تعزيز قدرات 

املؤسسات العامة على مختلف مستويات 
احلكومة لتمكينها من تولي مسؤولياتها 

اجلديدة.
l منذ عام ٢01٨، سمحت املرحلة الثانية من 

املشروع بدعم منطقة جهة طنجة تطوان 
احلسيمة على وجه اخلصوص يف إصالحاتها 

اجلارية يف مجال إدارة املوارد البشرية وتبسيط 
اإلجراءات اإلدارية ومشاركة املواطنني.

l مراجعة النظراء لإلصالحات املطّبقة على صعيد اإلدارة احمللية يف منطقة جهة طنجة 
تطوان احلسيمة

l دعم احلوار املتعلّق بالسياسات ما بني السلطات احمللية واحلكومة املركزية واملجتمع املدني

l املشاركة يف تصميم التوصيات حول اإلصالحات

l حتسني التنسيق بني مستويات احلكومة )املركزية واإلقليمية واحمللية( لتنفيذ اإلصالح

l بناء قدرات السلطات احمللية )الكفاءة واملرونة والشفافية والشمولية(

l دعم مشاركة املواطنني على املستوى احمللي

l حتسني املشاركة يف تصميم اخلدمات العامة املقّدمة على املستوى احمللي

الإجراءات

الأثر



املشاريع القطرية - ال�شلطة الفل�شطينية:  تعزيز املوؤ�ش�شات

امل�شروع

منذ عام ٢009 وحتى عام ٢013، أبرمت املنظمة 
شراكًة مع السلطة الفلسطينية بعنوان »مبادرة دعم 

السلطة الفلسطينية يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية« لتنفيذ اإلصالحات الرئيسية يف 

مجال احلوكمة العامة:
1. محاربة الفساد.

٢. تعزيز سيادة القانون.
3. حتسني تقدمي اخلدمات.
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إمسح لقراءة 
التقرير

مّولت حكومة النرويج هذه الشراكة ومّت ترسيخها 
يف منّصة مؤسسية راسخة منّسقة مع وزارة 

التخطيط والتنمية اإلدارية.
ونُّفذ ٥0 نشاًطا يف إطار هذا املشروع كما شارك 

فيه العديد من نظراء املنظمة. وقد قّدم أحد كبار 

املسؤولني احملليني املتمرسني املساعدة يف امليدان. 
ويف عام ٢01٨- ٢019، دعمت املنظمة إطالق 

مدونة قواعد السلوك بعد أن كانت قد ساعدت يف 
صياغتها سابًقا.

1. تتوافق مدونة قواعد السلوك للسلطة الفلسطينية 
مع معايير النزاهة اخلاصة باملنظمة.

٢. يقترح الكتيب اخلاص بسيادة القانون إطالق آلية 
تشاور يف عمليات صنع القرار بشكل منّظم.

3. تقوم استراتيجية احلكومة اإللكترونية بعمل رائد 
يف مجال حتسني تقدمي اخلدمات العامة.

4. أعلن رئيس الوزراء عن أّن احلكومة تهدف إلى 
االنضمام إلى شراكة احلكومة املفتوحة. 

النتائج الرئي�شية خالل ٢01٧- ٢018
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املشاريع القطرية -  الإمارات العربية املتحدة

امل�شروع

اضّطلعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
بدور رائد يف الدورة السابعة من القمة العاملية 

للحكومات التي ُعقدت يف دبي يف الفترة املمتّدة ما 
بني 10 و1٢ فبراير ٢019. وخالل اجللسة العامة 

االفتتاحية للقمة، حتّدث األمني العام ملنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية أجنيل غوريا عن 

الطريقة التي ميكن من خاللها للحكومات اجلديدة 
االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة التي حتّول 
اقتصاداتنا وحكوماتنا ومجتمعاتنا بطرق معقدة 

وغير متوّقعة يف الكثير من األحيان.

كما شاركت املنّظمة يف تنظيم عدد من األنشطة 
واالجتماعات السابقة للقمة نذكر منها املنصة 

العاملية حول إدارة املخاطر املستقبلية، حلقة نقاش 
حول النوع االجتماعي وكيفية سّد الفجوات بني 
اجلنَسنْي يف مراكز صنع القرارات، تشكيل جلنة 

تُعنى باالبتكار يف احلكومة. شاركت املنظمة أيًضا 
 ODD en action يف سلسلة أنشطة منّصة

ويف نقاشات مواضيعية لقياس الرفاه االجتماعي 
وكذلك يف جلنة حول انتقال الشباب إلى مرحلة 

الرشد.

إّن القمة العاملية للحكومات هي منتدى يُعقد سنوًيا 
ويضّم أكثر من 4000 مشارٍك ملناقشة مستقبل 
احلكومات وصياغته ومناقشة تقدمي اخلدمات 

العامة. تنظر القمة يف مستقبل احلكومات يف ضوء 
التطورات التكنولوجية املتقّدمة وتوّقعات املواطنني. 
وتعتبر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية شريًكا 

استراتيجًيا للقمة العاملية للحكومات منذ عام ٢013، 
وهي تساعد يف حتديد اخلصائص الرئيسية حلكومة 

املستقبل.

l رّكزت املنصة العاملية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية »احلوكمة وإدارة املخاطر املستقبلية« على الطريقة التي 
تعّزز من خاللها البلدان واملؤسسات إدارتها للمخاطر يف مختلف املجاالت بدًءا من تصميم املؤسسات وصواًل إلى 

الشمولية والشفافية واملساءلة لتحسني االستجابة لتحديات إدارة مخاطر الكوارث.

l انطوت النسخة الثالثة من تقرير »تبني االبتكار يف احلكومة: االجتاهات العاملية ٢019«، التي أعّدها مرصد 
االبتكار يف القطاع احلكومي التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد 

لالبتكار احلكومي يف اإلمارات العربية املتحدة، على استعراض شامل للطرق التي حتّول من خاللها احلكومات 
عملياتها وحتّسن حياة األفراد من خالل االبتكار. ويستند هذا التقرير على حتليل ٥4٢ ابتكاًرا يف ٨4 بلًدا.

l نظرت حلقة النقاش حول عدم املساواة بني اجلنَسنْي يف دور األدوات احلكومية، على غرار امليزانية املراعية 
للمنظور اجلنساني وشمولية الصفقات العمومية ونهج الرؤى السلوكية، يف تعزيز املساواة بني اجلنَسنْي وتغيير 

القواعد والسلوكيات األساسية يف هذا املجال يف مكان العمل ويف الوصول إلى مراكز صنع القرارات.

الإجراءات

L األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أجنيل غوريا يف القمة 
العاملية للحكومات، 10 -1٢ فبراير ٢019، دبي.



املشاريع القطرية - الإمارات العربية املتحدة: دليل التوازن بني اجلن�شني-خطوات عملية للموؤ�ش�شات 
يف الإمارات العربية املتحدة

امل�شروع

تساعد املنظمة اإلمارات العربية املتحدة على 
حتسني السياسات وبيئات العمل من منظور 

املساواة بني اجلنَسنْي. يهدف مجلس التوازن 
بني اجلنَسنْي، الذي يعتبر مؤسسًة احتاديًة، إلى 
تشجيع اإلمارات العربية املتحدة على تعزيز دور 

النساء باعتبارهّن شريكات أساسيات يف بناء 
مستقبل البالد. ويعتبر هذا املجلس شريًكا وطنًيا 

للمشروع ومركَز تنسيق له.

بتاريخ 19 سبتمبر ٢017، أطلقت نائب األمني 
العام ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ماري 
كيفينيمي »دليَل التوازن بني اجلنَسنْي: خطوات 
عملية للمؤسسات يف اإلمارات العربية املتحدة« 

يف دبي مع نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة صاحب السمو محمد بن راشد 
آل مكتوم.
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l وضع »دليل التوازن بني اجلنَسنْي: خطوات عملية للمؤسسات يف اإلمارات العربية 
املتحدة« الذي يعتبر أداًة تسمح للمؤسسات يف اإلمارات بدعم إعادة التوازن 

بني اجلنَسنْي يف مجاالت العمل. وتنطوي املجاالت اخلمسة التي يتناولها الدليل 
على: االلتزام والرقابة، ودمج املساواة بني اجلنَسنْي يف السياسات والبرامج ودعم 

التوظيف الذي يراعي املساواة بني اجلنسني وحتسني التوازن بني اجلنسني يف 
مراكز القيادة وأخيراً التواصل يف هذا املجال.

l إطالق الدليل يف حدث رفيع املستوى من أجل إعطائه قّوة دفع وإشراك كافة 
اجلهات الفاعلة املعنية على أعلى مستوى لضمان التطبيق الفعلي لتوصيات الدليل 

يف كافة املؤسسات يف دولة اإلمارات.

l ورشة عمل مبناسبة إطالق الدليل للمسؤولني يف اإلدارات العامة ومؤسسات 
القطاع اخلاص. وقد تناول البحث »كيفية القيام بذلك« »وكيفية التأّكد من جناح 

األمر«. 

l بناء الوعي لدى املدراء واملوظفني حول أهمية التوازن بني اجلنسني.

l وضع آليات تعّزز التمثيل األكثر توازناً بني اجلنَسنْي داخل املؤسسات العامة 
واخلاصة يف اإلمارات العربية املتحدة.

l حتقيق متثيل أكثر توازًنا بني اجلنَسنْي يف مكان العمل، مبا يف ذلك يف املناصب 
القيادية.

الأثرالإجراءات

إمسح لقراءة 
التقرير
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الربملان  اإىل  املراأة  دعم دخول  و�شاملة:  نحو حكومات مفتوحة  وتون�س:  واملغرب  والأردن  - م�شر  القطرية  املشاريع 
وم�شاركتها يف و�شع ال�شيا�شات

امل�شروع

يدعم هذا املشروع متعّدد البلدان، املمّول من 
صندوق التحّول ملنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، التابع لشراكة دوفيل للدول السبع، جهوَد 
كّل من مصر واألردن واملغرب وتونس للنهوض 

بسياسات احلكومة املفتوحة ودمج منظور املساواة 
بني اجلنسني يف العمل البرملاني وزيادة مشاركة 

املرأة يف احلياة العامة. و يف إطار برنامج متعّدد 
البلدان على وجه اخلصوص )٢01٥ - ٢01٨، 
يف مصر واألردن واملغرب و ٢016- ٢019 يف 

تونس(،  ينّفذ مشروع صندوق التحّول إجراءات 
تعّزز عمل املؤسسات الرئيسية ملساعدتها على 
حتسني حتليلها للمشاكل والفرص يف ما يتعلق 

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

بوصول النساء إلى مراكز صنع القرار مع تعزيز 
قدرات املرشحات يف االنتخابات احمللية والوطنية. 
ويهدف املشروع إلى حتسني قدرة البرملانات على 

ومنظمات املجتمع املدني الداعمة للنساء على 
إجراء املشاورات العامة يف ما يتعلق بكافة العمليات 

التشريعية.

L تدريب املرشحات يف االنتخابات احمللية التي نُّظمت يف صفاقس، تونس 
يف 1٢ - 13 أبريل ٢01٨

l إجراء تقييمات وطنية  للفرص والتحديات التي 
تواجه النساء املرشحات يف تونس واملغرب واألردن 

ومصر؛ ودراسة مراعاة املساواة بني اجلنَسنْي 
يف البرملانات لوضع توصيات خاصة بالسياسات 

العامة يف مختلف البلدان.

l تنظيم ورش عمل تدريبية للمدربني وندوات لبناء 
قدرات املرشحات يف االنتخابات التشريعية 

واحمللية.

l تنظيم جلسات استشارية حول العمليات االنتخابية 
وظروف العمل يف البرملانات، كاستراتيجيات منع 

املضايقات التي مُتارس يف عالم السياسة واملعاقبة 
عليها على سبيل املثال.

l تنظيم جلسات استشارية عامة لبناء قدرة البرملانات 
واملجتمع املدني على صياغة تشريعات تراعي 
املساواة بني اجلنسني والتشاور مع املواطنني.

l إجراء حوار إقليمي سنوي حول سياسات مشاركة 

النساء يف احلياة السياسية يف منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بهدف تشارك املمارسات 

اجليدة والدروس املستفادة يف هذه املنطقة وغيرها.

l زيارة دراسية سنوية تهدف إلى تعزيز احلوار وتبادل 
املمارسات اجليدة بني البرملانيني وأعضاء املجالس 

احمللية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا املُشاركة يف 

املشروع.

الإجراءات
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الربملان  اإىل  املراأة  دعم دخول  و�شاملة:  نحو حكومات مفتوحة  وتون�س:  واملغرب  والأردن  - م�شر  القطرية  املشاريع 
وم�شاركتها يف و�شع ال�شيا�شات

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

l مّت تعزيز قدرات مجموعة من النساء القادرات على الترشح يف االنتخابات احمللية 
والوطنية: فازت 97 مرشحًة، ُكّن قد شاركَن يف الدورة التدريبية التي نّظمتها 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يف االنتخابات البلدية يف تونس عام ٢01٨.

l مّت تعزيز قدرات مجموعة من النساء القادرات على الترشح يف االنتخابات احمللية 
والوطنية: فازت ٢3 مرشحًة، ُكّن قد شاركَن يف الدورة التدريبية التي نّظمتها 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يف االنتخابات يف أغسطس ٢017.

l إدراك اجلهات الفاعلة الرئيسية ملاهية الصعوبات والفرص املرتبطة بوصول 
النساء إلى مراكز صنع القرارات العامة.

l تعريف النواب على ممارسات مراعاة املساواة بني اجلنَسنْي يف صياغة القوانني 
والسياسات باالستناد إلى املمارسات اجليدة على املستوى احمللي وإمّنا أيًضا 

اإلقليمي والعاملي.

l زيادة قدرة النساء الناشطات يف العمل السياسي على االعتماد على دعم النظراء 
والتوجيه والتجمعات النسائية يف ما يتعلق بجداول أعمال السياسات املراعية 

للمساواة بني اجلنَسنْي.

l زيادة قدرة البرملانيني ومنظمات املجتمع املدني على املشاركة يف عمليات املشاورات 
العامة ملراعاة املساواة بني اجلنَسنْي يف عملية صياغة السياسات.

الأثر

L العضو يف مجلس النواب اإليطالي ليا كوارتابيل تتحدث يف الدورات االستشارية والتشاركية التي نُّظمت يف 
تونس العاصمة، تونس يف 1٨ - 19 مارس ٢019.



املشاريع القطرية -  الأردن واملغرب وتون�س: ال�شباب يف احلياة العامة: نحو م�شاركة مفتوحة و�شاملة لل�شباب

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

يدعم هذا املشروع متعّدد البلدان، املمّول من 
يدعم املشروع )٢016- ٢019( األردن واملغرب  
وتونس يف تعزيز إجراءات احلوكمة العامة التي 

حتّث الشباب والشابات على االنخراط يف احلياة 
العامة واالستفادة من تأثيرات السياسات التي 

تستهدف الشباب. وبالتعاون مع وزارات الشباب 
والوزارات التنفيذية

والبرملان واحلكومات احمللية واملنظمات غير 
احلكومية املعنية بالشباب، تدعم منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية اجلهود التي تُبذل حالًيا 
لصياغة استراتيجيات وطنية للشباب وتنفيذها، 

وتفعيل مجالس الشباب الوطنية واحمللية، 
واستكشاف طرق مبتكرة إلشراك الشباب 

يف احلوكمة العامة حتّثهم على السعي ألخذ 
متطلباتهم واحتياجاتهم 

بعني االعتبار من ِقبل كافة 
اإلدارات العامة. ويقّدم 

املشروع فرًصا إلجراء حوار 
إقليمي حول السياسات 
ويدعم كّل بلد يف تنفيذ 

التوصيات املعطاة له على 
أرض الواقع.
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l األردن: أُطلق برنامج سفراء الشباب احملليني 
يف أبريل ٢019، وهو سيساعد 100 شاب على 

وضع مبادراتهم اخلاصة وتنفيذها من خالل 
مراكز الشباب احمللية.

l املغرب: بناًء على التوصيات األولية ملنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية، انطلقت بسرعة 
املناقشات حول كيفية تعزيز التنسيق والتعاون 

بني املجلس االستشاري الوطني للشباب 
واملجالس اإلقليمية واحمللية. كما يجري العمل 

على إقرار سياسة وطنية متكاملة للشباب. 
فضاًل عن ذلك، تعّد مدينة سال دلياًل عن 

مشاركة الشباب على املستوى احمللي.

l تونس: ُوِضعت استراتيجية قصيرة املدى 
)٢01٨- ٢0٢0( مبا يف ذلك مشاريع مشتركة 

بني الوزارات. وبناًء على توصيات املنظمة، 
أُطلقت خطة إصالح لبيوت الشباب )بيوت 
الشباب ٢٫0( مع تنفيذ مشروع جتريبي يف 
منطقة محرومة يف تونس. كما يجري العمل 

على صياغة قانون حول التعليم غير النظامي 
للشباب يف بيوت الشباب مع اّتباع نهج شامل.

l دعم صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية متسقة 
للشباب وإنشاء هيئات متثيلية للشباب.

l عرض ومناقشة التقييمات الوطنية للتحديات 
التي يواجهها الشباب والفرص املتاحة لهم 

لكي يصبحوا مواطنني فاعلني ويحصلوا على 
اخلدمات العامة املخصصة لهم.

l تقدمي املساعدة الفنية ودعم التنفيذ العملي على 
املستوينَْي الوطني واحمللي على أساس النتائج 

األولية للتقييمات الوطنية.

الأثر الإجراءات
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L نُّظم املؤمتر اإلقليمي الثاني للشباب حتت 
عنوان »املشاركة احمللّية للشباب: لنفّكر مع 

الشباب« بالتعاون مع رئاسة احلكومة ووزارة 
شؤون الشباب والرياضة يوَمْي ٢7- ٢٨ 

نوفمبر ٢01٨ يف تونس.



الأثر الإجراءات

املشاريع القطرية -  الأردن: تعزيز احلوكمة الر�شيدة على امل�شتوى املحلي

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

يدعم هذا املشروع متعّدد البلدان، املمّول من 
يدعم املشروع )٢016- ٢019( األردن واملغرب  
وتونس يف تعزيز إجراءات احلوكمة العامة التي 

حتّث الشباب والشابات على االنخراط يف احلياة 
العامة واالستفادة من تأثيرات السياسات التي 

تستهدف الشباب. وبالتعاون مع وزارات الشباب 
والوزارات التنفيذية

والبرملان واحلكومات احمللية واملنظمات غير 
احلكومية املعنية 

بالشباب، تدعم منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية اجلهود التي تُبذل 
حالًيا لصياغة استراتيجيات وطنية للشباب 
وتنفيذها، وتفعيل مجالس الشباب الوطنية 
واحمللية، واستكشاف طرق مبتكرة إلشراك 

الشباب يف احلوكمة العامة حتّثهم على السعي 
ألخذ متطلباتهم واحتياجاتهم بعني االعتبار من 

ِقبل كافة اإلدارات العامة. ويقّدم املشروع فرًصا 
إلجراء حوار إقليمي حول السياسات ويدعم كّل 

بلد يف تنفيذ التوصيات املعطاة له على أرض 
الواقع.
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l تعزيز التنسيق بني الوزارات التي لها مصلحة رئيسية يف اإلصالحات املتعلقة 
بالالمركزية من خالل تشكيل جلنة توجيهية.

l عملية أكثر شمولية من خالل إنشاء شبكة منظمات املجتمع املدني الداعمة للحكومة 
املفتوحة على املستوى احمللي يف األردن والتي ستكون مبثابة منصة وطنية لتعزيز 

مشاركة املواطنني بشكل منّظم يف صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقدمي 
اخلدمات العامة على املستوى دون الوطني.

l التنفيذ الفعال لإلصالحات املتعلّقة بالالمركزية، على أساس املشورة املتعلّقة 
بالسياسات واملمارسات الدولية اجليدة، للتأّكد من األخذ بعني االعتبار امليزانيات 

احمللية واحتياجات التنمية يف خطط التنمية الوطنية.

l تقييم إجراءات احلوكمة احلالية يف البالد.

l حتليل التأثير الذي سينتج عن القوانني اجلديدة على 
سياسات احلوكمة ومشاركة املواطنني.

l صياغة دليل عن احلكومة املفتوحة على املستوى 
احمللي.

l صياغة تقرير يقّيم ممارسات احلكومة املفتوحة على 
املستوى احمللي، وال سيما عملية تقييم االحتياجات يف 

األردن.

l بناء القدرات الالزمة لدعم وضع السياسات العامة 
وتقدمي اخلدمات العامة الشاملة والفّعالة.

إمسح لقراءة التقرير

L سعادة السفير اإلسباني سانتياغو كاباناس أنسورينا، معالي الوزير 
عماد فاخوري، السيدة ماري كيفينيمي، سعادة السفير الفرنسي ديفيد 

بيرتولوتي، السيد شحادة أبو هديب، والدكتور حمدي القبيالت يف مؤمتر 
إطالق تقرير التقييم االستراتيجي ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

٢7 فبراير ٢017
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املشاريع القطرية - الأردن: دعم تن�شيق وتنفيذ خطط العمل الوطنية يف الأردن يف اإطار �شراكة احلكومة املفتوحة

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

باعتبار األردن أحد األعضاء املؤسسة لبرنامج 
احلكومة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، عمل 
بصورة وثيقة مع املنظمة إلصالح قطاعه العام 
مبا يتماشى مع مبادئها وممارساتها. وساعدت 
املنظمة أيًضا هذا البلد على وضع خطة عمله 

الثالثة املرتبطة بشراكة احلكومة املفتوحة وهي 
حالًيا تدعم تنفيذ هذه اخلطة.

يف هذا املشروع، ستعمل املنظمة كشريك 
استراتيجي لألردن على مدى أربع سنوات 

)٢017- ٢0٢1( من خالل تقدمي الدعم الفني 
للحكومة األردنية للوفاء بكافة التزاماتها التي 

تعّهدت بها يف خطة العمل وكذلك تشجيع النهج 
التشاركية يف تنفيذها. وأخيًرا، يهدف املشروع 
إلى تعزيز الثقة واالندماج االجتماعي وكذلك 

املساعدة يف حتقيق االزدهار والدميقراطية يف 
املجتمعات. كما أّن املشروع ممّول من صندوق 

التحّول ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
التابع لشراكة دوفيل للدول السبع.

الأثر الإجراءات

l ستُجّهز الوزارات التنفيذية بشكل أفضل لتنفيذ أهداف خطة العمل الوطنية 
لشراكة احلكومة املفتوحة بالتعاون مع مركز احلكومة وكذلك لفهم نقاط القوة 
والتحديات املشتركة بهدف أخذها بعني االعتبار يف اجلهود الالحقة املرتبطة 

باحلكومة املفتوحة.

l سيعّزز تنفيذ مبادرات احلكومة املفتوحة بنجاح احلوكمة العامة يف األردن 
وجدول أعمال احلكومة املفتوحة مع إنشاء منوذج تعاون يف البلد ويف أماكن 

أخرى يف الوقت عينه.

l ستكون الوزارات والهيئات قادرًة على االستفادة من قدرات التعاون والتواصل 
الضرورية لوضع خطة العمل الوطنية الرابعة وتنفيذها، وكذلك تعزيز مبادرات 

مشاركة املواطنني على نطاق أوسع.

l حتديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية 
الرابعة؛

l حتليل جدول عمل احلكومة املفتوحة يف األردن مبا يف ذلك التقّدم احملرز على 
صعيد شراكة احلكومة املفتوحة، بناًء على توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية لعام ٢017 بشأن احلكومة املفتوحة؛ 

l دعم أنشطة التنسيق والتنفيذ اخلاصة باحلكومة املفتوحة والتي تطّبقها وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي؛

l تنفيذ أنشطة تعّزز قدرات إشراك منظمات املجتمع املدني يف تنفيذ األنشطة 
املُضّطلع بها كجزء من خطة العمل الوطنية الثالثة وتقييمها.



املشاريع القطرية - املغرب: دعم الإ�شالحات املرتبطة باحلكومة املفتوحة لتعزيز الثقة بالإدارة العامة يف املغرب

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

يهدف املشروع إلى حتسني احلوكمة العامة من خالل دعم وضع السياسات 
املفتوحة يف املغرب.

سيدعم املشروع املغرب يف تنفيذ خطة العمل الوطنية لشراكة احلكومة املفتوحة، 
ووضع إطار حوكمة مناسب مع املنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني، وزيادة 

الوعي داخل اجلهاز التنفيذي على املستويني الوطني واحمللي وتعميم احلوكمة 
املفتوحة من خالل السياسات العامة. ويف الوقت نفسه، سيدعم املشروع املغرب 

يف االنضمام إلى شراكة احلكومة املفتوحة.
كما أّن املشروع ممّول من صندوق التحّول ملنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، التابع لشراكة دوفيل للدول السبع على طول الفترة املمتدة بني سبتمبر 
٢017 وحتى نوفمبر ٢0٢0 وهو سيُنّفذ بصورة مشتركة مع وزارة إصالح اإلدارة 

والوظيفة العمومية.

 

الأثر

الإجراءات

l سيجري تعزيز قدرات الوزارات التنفيذية لتنفيذ خطة عمل احلكومة املفتوحة 
بشكل منّسق للغاية وفهم التحديات املشتركة التي تواجه اإلصالحات املرتبطة 

باحلكومة املفتوحة على كافة مستويات احلكومة.

l سيسمح تنفيذ اإلصالحات املرتبطة باحلكومة املفتوحة لألطراف املعنية 
باالّطالع على عملية وضع السياسات العامة من خالل زيادة الشفافية ومشاركة 

عامة الناس.

l سيستويف املغرب املتطلبات الدولية لالنضمام إلى شراكة احلكومة املفتوحة.

l مساعدة وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية يف تنفيذ خطة العمل الوطنية 
لشراكة احلكومة املفتوحة؛

l دعم احلكومة يف تعزيز التعاون القوي بني املؤسسات وقدرات االتصال؛

l تعزيز مشاركة منظمات املجتمع املدني يف اإلصالحات املرتبطة باحلكومة 
املفتوحة؛

l يستفيد املشروع أيًضا من خبرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وجتارب 
الدول األعضاء فيها وكذلك املمارسات اجليدة من منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا؛

l يستفيد املشروع أيًضا من مساندة املشروع العاملي للحكومة املفتوحة التابع 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والذي يدعم اجلهود التي تبذلها مختلف 

البلدان حول العالم للحصول على حكومات أكثر شفافيًة وقابليًة للمساءلة؛      املؤمتر الدولي ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف املغرب - »حول احلكومة املفتوحة واحلصول على 
املعلومات«، 13- 14 مارس ٢019، الرباط



املشاريع القطرية - م�شر: تعزيز �شيادة القانون- تقدمي خدمات ق�شائية و�شّن قوانني فّعالة و�شّفافة

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

يعتبر صندوق التحّول ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، التابع لشراكة دوفيل للدول 

السبع اتفاقية تعاون مشترك مع بنك األفريقي 
للتنمية يدعم:

1. فعالية وكفاءة حتقيق العدالة.
٢. شفافية عملية وضع التشريعات ومشاركة 

عامة الناس فيها.

وزارة العدل حمكمة النق�س

إعداد خطة عمل للمشاركة يف صنع القرارات. وضع خطة عمل إصالحية وتنفيذها.

الإجراءات

تنظيم اثني عشر نشاًطا لبناء قدرات وزارة العدل مبا يف ذلك زيارات دراسية إلى إيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا وهولندا وكندا.

تنظيم ندوات لبناء قدرات إدارة امللفات يف محكمة النقض بالتنسيق الوثيق مع االحتاد 
األوروبي.

وضع دليل حول صياغة القوانني. تنظيم زيارة دراسية إلى فرنسا وبلجيكا وهولندا لكبار القضاة يف احملكمة.

بناء القدرات لتنفيذ التوجيهات التي يتضمنها الدليل يف وزارة العدل. وضع استراتيجية اتصاالت.

صياغة قوانني ولوائح تنظيمية أكثر كفاءًة واّتساًقا. يجري العمل على أمتتة اإلجراءات للوصول إلى احملاكم والقضاة بشكل أفضل.
عملية صنع قرارات أكثر شفافيًة.الأثر حتسني التواصل مع الشركاء الداخليني واخلارجيني بشأن جدول أعمال إصالح 

احملكمة.
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L اجتماع فريق اخلبراء مع قضاة محكمة النقض املصرية، ٢7 أبريل ٢019، القاهرة، مصر



املشاريع القطرية - اليمن: تعزيز �شيادة القانون - تنمية قدرات النظام الق�شائي

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

بالتعاون مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي، يعّزز مشروع صندوق التحّول 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )٢014 
- ٢0٢0(، التابع لشراكة دوفيل للدول السبع، 

القدرات القضائية لتحسني نزاهة نظام احملاكم 
وفعاليته والوصول إلى العدالة. وهو سيقّدم 

املساعدة الفنية للحكومة اليمنية لوضع وثيقة 
توجيه استراتيجي يف إطار االستراتيجية التي 

أعّدتها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي. 
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إعداد وثيقة توجيه استراتيجي 
للمؤسسات القضائية اليمنية

تنفيذ أنشطة تعّزز القدرات من أجل الإجراءات
حتسني كفاءات وزارة العدل والقضاة 
واملدعني العامني ونزاهتهم والهياكل 

التنظيمية ذات الصلة.

حتسني احلوار بني املؤسسات 
القضائية اليمنية ونزاهتها وقدراتها 

يف خضّم النزاع وما بعد النزاع
الأثر
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املشاريع القطرية - اليمن: بناء القدرات املوؤ�ش�شية لال�شتعداد للتعايف واإعادة الإعمار يف اليمن

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

استناًدا إلى إطار التعاون الذي وضعته وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي، وافق صندوق التحّول 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع 
لشراكة دوفيل للدول السبع على مشروع »بناء 
القدرات املؤسسية لالستعداد للتعايف وإعادة 

اإلعمار يف اليمن« يف فبراير ٢01٨. وتنّفذ 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبنك 

اإلسالمي للتنمية املشروع بشكل مشترك. وهو 
يهدف إلى دعم احلكومة اليمنية يف بناء القدرات 
املؤسسية على املستوينَْي املركزي واحمللي لتهيئة 

اليمن للتعايف وإعادة اإلعمار.

إعداد وثيقة توجيه استراتيجي 
للحكومة اليمنية

تنفيذ برامج جتريبية لتعزيز قدرات الإجراءات
املؤسسات املركزية واحمللية يف ما 

يتعلّق بالتنسيق وآليات األخذ بآراء 
املواطنني واملساءلة ومتكني املناطق

دعم إنشاء املؤسسات والتقدمي 
الفوري للخدمات العامة األساسية

متهيد السبيل لتعزيز عمل املؤسسات الأثر
من خالل العمل على معاجلة 

L وزير التخطيط والتعاون الدولي يف اليمن الدكتور محمد سعيد السعدي، ونائب رئيس البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور منصور مختار، ومدير إدارة التحديات الرئيسية ما بعد النزاع
حوكمة القطاع العام يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية السيد ماركوس بونتوري، يف 10 يوليو ٢01٨، جدة



دعم احلكومة الوطنية يف إصالحاتها املتعلقة باحلكومة املفتوحة

الإجراءات

تدقيق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف ممارسات احلكومة املفتوحة يف البلديات
تنظيم أنشطة بناء القدرات يف بعض البلديات املختارة لتحسني احلوكمة الرشيدة وتعزيز الدميقراطية

إنشاء شبكة من منظمات املجتمع املدني الداعمة للحكومة املفتوحة
تنظيم املؤمترات لنشر املعلومات على الصعيد الوطني

دراسة احلكومة الرقمية يف لبنان
تنفيذ إجراءات ودورات تعّزز القدرات بهدف دعم التحّول الرقمي السليم للقطاع العام

دعم احلكومة الوطنية يف االلتزام بتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن احلكومة املفتوحة وبشراكة احلكومة املفتوحة
تعزيز قدرات البلديات على وضع استراتيجيات احلكومة املفتوحة وتصميم عمليات متّقدمة ملشاركة املواطنني يف احلوكمةالأثر

دعم التحّول الرقمي للقطاع العام لتعزيز الرفاه االجتماعي وإطالق العنان إلنتاجية االقتصاد اللبناني

املشاريع القطرية - لبنان: تقريب الإدارة من املواطنني

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

م�شروع �شندوق التحول لدول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

امل�شروع

بدعٍم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنائي، سيدعم 
هذا املشروع كّل من احلكومة املفتوحة على املستوى 

احمللي واحلكومة الرقمية باعتبارهما مكّوننَْي 
رئيسيَنْي من مكّونات إصالح حوكمة القطاع العام. 

وسيجري تشجيع البلديات املختارة على وضع 
استراتيجية خاصة باحلكومة املفتوحة لتحديد 
األولويات وتوجيه عملها وإقامة الشراكات مع 

الشبكات احمللية من منظمات املجتمع املدني بهدف 
تعزيز مبادئ الشفافية واملساءلة ومشاركة املواطنني 
على املستوى احمللي، فضاًل عن إنشاء منوذج مركز 

جامع ملبادرات إشراك عامة الناس يف احلياة العامة. 
وستسّهل أنشطة بناء القدرات تنفيذ هذه التوصيات. 

وأخيًرا، سيتّم نشر النتائج واملمارسات اجليدة من 
لبنان على املستوينَْي اإلقليمي والعاملي لدعم تعميم 
L ورشة عمل حول مشاركة املواطنني، بلدية ضهور شوير، لبنان، 17 مايو ٢019ممارسات احلكومة املفتوحة على البلديات األخرى.
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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )مقبل(، حتديث 
اإلدارة احمللية يف منطقة جهة طنجة تطوان احلسيمة

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )٢019(، تقرير 
صوت املواطن يف تونس: دور االتصاالت واإلعالم 
يف تعزيز شفافية احلكومة، دراسة منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية للحوكمة العامة، إصدارات 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، باريس.

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )٢019(، تقرير 
صوت املواطن يف املغرب: دور االتصاالت واإلعالم 
يف تعزيز شفافية احلكومة، دراسة منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية للحوكمة العامة، إصدارات 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، باريس.

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )٢019(، دراسة 
احلكومة املفتوحة باملرسى وصيادة وصفاقس يف 

تونس

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )٢019(، دراسة 
احلكومة املفتوحة بسال يف املغرب

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )٢019(، إشراك 
الشباب يف احلكومة املفتوحة: دليل حول االتصاالت

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )٢019(، احلوكمة 
الرشيدة على املستوى احمللي لزيادة الشفافية 

واملساءلة يف تقدمي اخلدمات: جتارب تونس وغيرها 
من الدول

٢٠١٩
الفعاليات اإلقليمية

مجموعة العمل املعنية باحلكومة املفتوحة واملبتكرة 
)مجموعة العمل الثانية(، ٢٨- ٢9 يناير، لشبونة

مجموعة العمل املعنية باخلدمة العامة والنزاهة 
)مجموعة العمل األولى(، 1٨ مارس، باريس

مجموعة العمل املعنية باإلصالح التنظيمي وسيادة 
القانون )مجموعة العمل الرابعة(، ٢٨ مارس، لشبونة

مؤمتر املرأة يف املنصة احلكومية، 1 يوليو، تونس 
)يؤّكد الحًقا(

شبكة كبار مسؤولي املوازنة يف الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية )مجموعة العمل الثالثة، 1٨- 19 يوليو، 
كازيرتا

اجتماع شبكة مسؤولي الصفقات العمومية، نوفمبر 
)يؤّكد الحًقا(

املؤمتر اإلقليمي للشباب، نوفمبر )يؤّكد الحًقا(، عمان

الفعاليات القطرية
ورشة عمل حول صياغة دليل للموظفني العموميني 

حول الوصول إلى املعلومات، 30 يناير، تونس 
العاصمة

اجتماع تقييمي بني اجلهات الفاعلة املعنية ملشروع 
»احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف تونس«، ٥ 

فبراير، تونس العاصمة

ورشة عمل حول نهج قائم على املخاطر لتحسني 
الصفقات العمومية يف املؤسسات العامة التونسية، 

6 - 7 فبراير، تونس العاصمة

بعثة إطالق برنامج: دعم تنفيذ املمارسات التنظيمية 
اجليدة يف وزارة الصحة ووقاية املجتمع بأبوظبي، 

19 - ٢1 فبراير، أبوظبي

مشاورات املجتمع املدني حول الوصول إلى املعلومات، 
٢0 فبراير، بيروت

ورشة عمل تعزيز دور وحدات احلكومة يف دعم 
احلوكمة الرشيدة والنزاهة، 11- 1٢ مارس، تونس 

العاصمة

املؤمتر الدولي ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
يف املغرب حول احلكومة املفتوحة والوصول إلى 

املعلومات، 13 مارس، الرباط

املؤمتر الوطني إلطالق استراتيجية إدارة املخاطر يف 
الصفقات العمومية، 1٥ مارس، تونس العاصمة

حفل إطالق رفيع املستوى خلطة العمل الوطنية 
الرابعة لشراكة احلكومة املفتوحة يف األردن، 17 

مارس، عمان

اأهّم الفعاليات املقبلةمن�شورات ٢018 - ٢019
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ورشة عمل مفتوحة للموظفني يف السلك القضائي يف 
اليمن، 1٨ مارس، عمان

جلسات تشاور ومشاورات عامة - صندوق التحّول 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: »نحو منو 

شامل: دعم النساء داخل البرملان ومشاركتهّن يف وضع 
السياسات العامة يف تونس« ،1٨- 19 مارس، تونس 

العاصمة

املؤمتر الوطني حول حتسني التفاعل بني املواطنني 
وإدارات اخلدمات العامة على املستوى احمللي، ٢٥ 

مارس، تونس العاصمة

ورشة عمل التحّقق من صّحة النتائج والتوصيات 
األساسية حول احلكومة املفتوحة على املستوى 

احمللي، الدراسة املطبقة يف األردن، ٢7 مارس، عمان

املؤمتر الوطني إلطالق دليل املوظفني العموميني حول 
الوصول إلى املعلومات، ٢٨ مارس، تونس العاصمة

تدريب لإلدارات الالمركزية يف نابل وزغوان على 
الوصول إلى املعلومات، 1 - ٢ أبريل، تونس العاصمة

ورش عمل مع املركز الوطني لقياس أداء األجهزة 
العامة حول املؤشرات األولية لقياس التقّدم احملرز 

يف حتقيق رؤية اململكة ٢030 يف اململكة العربية 
السعودية، 1- 1٢ أبريل، باريس

اجتماع املجلس االستشاري ملبادرة احلوكمة والقدرة 
التنافسية من أجل التنمية يف منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، 16 أبريل، باريس

بعثة خبراء وورشة عمل: دعم تنفيذ ممارسات 
تنظيمية جيدة يف وزارة الصحة ووقاية املجتمع 

بأبوظبي، ٢4- ٢٥ أبريل، أبوظبي

ورشة عمل حول حتديث اإلدارة احمللية، ٢٥- ٢6 
أبريل، طنجة

اجتماع فريق اخلبراء املعني بتدابير إصالح محكمة 
النقض املصرية، ٢7 أبريل، القاهرة

ورش عمل مع املركز الوطني لقياس أداء األجهزة 
العامة حول املؤشرات األولية لقياس التقّدم احملرز 

يف حتقيق رؤية اململكة ٢030 يف اململكة العربية 
السعودية، ٢9 أبريل - ٢ مايو، الرياض

إطالق برنامج سفراء الشباب احملليني، ٢9 أبريل، 
عمان

مؤمتر إطالق مواثيق املواطنني، يونيو، تونس العاصمة

ورشة عمل حول املشاركة احمللية للشباب )اجلامعة 
املتوسطية حول الشباب واملواطنة الكونية(، 10- 13 

يونيو، مدينة احلمامات

ورش عمل مع املركز الوطني لقياس أداء األجهزة 
العامة حول إدارة األداء يف اململكة العربية السعودية، 

17 -  1٨ يونيو، باريس

ورشة عمل حول االتصال املؤسسي، ٢0 يونيو، تونس 
العاصمة

زيارة دراسية - صندوق التحّول ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: »نحو منو شامل: دعم 

النساء داخل البرملان ومشاركتهّن يف وضع السياسات 
العامة يف تونس« ، ٢4- ٢٨ يونيو، روما

مؤمتر إطالق التعاون بني لبنان ومنظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية، ٢4 يونيو، بيروت

جلسة تشاور حول مشروع خطة العمل الوطنية بشأن 
الوصول إلى املعلومات، ٢٥ يونيو، بيروت

بعثة تقصي احلقائق حول احلكومة الرقمية، ٢٥ - ٢6 
يونيو، بيروت

ورشة عمل - تفعيل االتصال املؤسسي للوصول إلى 
حكومة أكثر شفافيًة يف األردن،  ٢6 يونيو )تؤّكد 

الحًقا(، عمان

مشاورات عامة حول الوصول إلى منظومة الشراءات 
العمومية على اخلط بتونس “TUNEPS” وسهولة 
استخدامها، يونيو، سبتمبر، تونس واملناطق املختارة

اجتماع تقييم وتنسيق للشركاء يف املشروع، يوليو، 
تونس العاصمة

برنامج تدريبي لوحدات احلوكمة، يوليو-نوفمبر، 
تونس العاصمة واملناطق املختارة

اأهّم الفعاليات املقبلة



برنامج تدريبي للمفّتشني، يوليو-ديسمبر، تونس 
العاصمة

برنامج تدريبي للمراقبني، يوليو-سبتمبر، تونس 
العاصمة

ورشة عمل حول مشاركة الشباب على املستوى 
احمللي، ٢ يوليو، سال )املغرب(

برنامج تدريبي للجنة التنفيذ املعنية باحلكومة 
املفتوحة، 3 يوليو، الرباط

ورشة العمل التدريبية األولى- برنامج سفراء الشباب 
احملليني، ٥-6 يوليو )تؤّكد الحًقا(، عمان

شبكة كبار مسؤولي املوازنة يف الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا - إعداد موازنة قادرة على إحداث 

تأثير يف املجتمع: إعداد موازنة مراعية للمساواة بني 
اجلنَسنْي وداعمة للشباب وأهداف التنمية املستدامة، 

1٨- 19 يوليو، كازيرتا

اجتماعات »قِابل ممّثلي حكومتك« يف 1٢ محافظًة 
وبرنامج سفراء الشباب احملليني يف مدينة البتراء، 

يوليو )تؤّكد الحًقا(، األردن

ورشة عمل بعنوان »نحو إعداد دليل حول االتصال 
املؤسسي يف املغرب«، يوليو )تؤّكد الحًقا(، الرباط

مراجعة النظراء لتنفيذ توصية منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية بشأن احلكومة املفتوحة، 

سبتمبر، الرباط

إطالق منشور »حتديث اإلدارة احمللية يف منطقة جهة 
طنجة تطوان احلسيمة«، سبتمبر، الرباط

معسكرات املواطنة الفاعلة على املستوى احمللي 
-برنامج سفراء الشباب احملليني، سبتمبر )تؤّكد 

الحًقا(، األردن

برنامج تدريبي ملستشاري بنك متويل املؤسسات 
الصغرى واملتوسطة حول تنمية الشركات الصغيرة 

واملتوسطة، سبتمبر-ديسمبر، تونس العاصمة ومناطق 
مختارة أخرى

إطالق رفيع املستوى ملشروع »صوت املواطن: دور 
االتصال املؤسسي ووسائل اإلعالم يف تعزيز شفافية 

احلكومة يف األردن«، سبتمبر )يؤّكد الحًقا(، عمان

ورشة عمل يف إطار اليوم العاملي للوصول إلى 
املعلومات، ٢٨ سبتمبر، الرباط )تؤّكد الحًقا(

نحو خارطة طريق لالتصال املؤسسي يف لبنان، 
سبتمبر )تؤّكد الحًقا(، بيروت

تدريب منظمات املجتمع املدني على رصد توصيات 
فحص قابلية ممارسة الفساد، أكتوبر، باجة، سوسة، 

توزر

ورشة عمل التحّقق من النتائج األولية لدراسة 
احلكومة املفتوحة يف األردن، أكتوبر )تؤّكد الحًقا(، 

عمان

ورشة عمل مع مكتب رئيس الوزراء، أكتوبر )تؤّكد 
الحًقا(، الرباط

ورشة عمل حول تنفيذ االستراتيجية املغربية اجلديدة 
للشباب، أكتوبر )تؤّكد الحًقا(، الرباط

مراجعة النظراء لالتصاالت العامة واإلعالم يف 
األردن، نوفمبر )تؤّكد الحًقا(، عمان

ورشة عمل - مراجعة إطالق احلكومة املفتوحة على 
املستوى احمللي يف األردن، نوفمبر )تؤّكد الحًقا(، 

عمان

مراجعة النظراء لالتصاالت العامة واإلعالم يف 
تونس، نوفمبر )تؤّكد الحًقا(، تونس العاصمة

ورشة عمل حول االتصال املؤسسي ومراجعة النظراء، 
أكتوبر/ نوفمبر، تونس العاصمة

ورشة عمل حول الوصول إلى املعلومات، أكتوبر/ 
نوفمبر، بيروت

ورشة عمل حول الوصول إلى املعلومات، أكتوبر / 
نوفمبر، الرباط

املؤمتر الوطني ملكافحة الفساد، ديسمبر، تونس

املؤمتر الوطني للهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية، ٥ 
ديسمبر، تونس

اأهّم الفعاليات املقبلة
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مؤمتر إلطالق دليل خاص باإلجراءات لوحدات 
احلوكمة، ديسمبر، تونس العاصمة

يوم إعالمي عن اخلدمات املقّدمة من بنك متويل 
املؤسسات الصغرى واملتوسطة للشركات الصغيرة 
واملتوسطة املنشأة حديًثا، ديسمبر، تونس العاصمة

اجتماع تقييم وتنسيق ألصحاب املصلحة يف املشروع، 
ديسمبر، تونس العاصمة

تدريب حول الوصول إلى املعلومات، ديسمبر، تونس 
العاصمة

مؤمتر دولي رفيع املستوى حول خطة عمل إصالح 
محكمة النقض املصرية الربع الثالث والربع الرابع 

)يؤّكد الحًقا(، القاهرة

عرض رفيع املستوى ملنهجية التعميم والتسريع ودعم 
السياسات الداعمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 
يف مصر، الربع الثالث والربع الرابع، )يؤّكد الحًقا(، 

القاهرة

٢٠١٨
الفعاليات اإلقليمية

دورة تدريبية حول »تعزيز النزاهة وقدرات مكافحة 
الفساد« يف مركز التدريب التابع لصندوق النقد 

الدولي، ٨ - 11يناير، الكويت

اجتماع املجلس االستشاري ملبادرة احلوكمة والقدرة 
التنافسية من أجل التنمية يف منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، ٢3 يناير، باريس

الفعاليات القطرية

ورشة عمل فنية بعنوان »اّتباع مسار التحّول الرقمي 
يف املغرب«، ٢٥ يناير، الرباط، املغرب

ورشة عمل حول الوظيفة العمومية العليا يف املغرب، 
٢9 - 31 يناير، الرباط، املغرب

تدريب املدربني لبناء قدرات النساء املرشحات يف 
االنتخابات احمللية، 3 - 4 فبراير، تونس العاصمة، 

تونس

إطالق مشروع خاص بالصفقات العمومية »بناء 
القدرات يف مجال الصفقات العمومية يف اجلزائر«، 6 

فبراير، اجلزائر العاصمة

مشاركة اجلزائر يف القمة العاملية للحكومات، 10- 1٢ 
فبراير، دبي، اإلمارات العربية املتحدة

االجتماع السنوي الثالث عشر ملجموعة العمل الثانية 
املعنية باحلكومة املفتوحة واملبتكرة، 13 فبراير، دبي، 

اإلمارات العربية املتحدة

ندوة وورشة عمل حول تبسيط ورقمنة اإلجراءات 
اإلدارية، 13 - 14 فبراير، اجلزائر العاصمة، اجلزائر

ورشة عمل حول إدارة مخاطر الصفقات العمومية 
مع الهيئة العليا للطلب العمومي، 19 فبراير، تونس 

العاصمة، تونس

ورشة عمل للمؤسسات العامة والشركات الصغيرة 
واملتوسطة حول توسيع نطاق وصول الشركات 

الصغيرة واملتوسطة إلى الصفقات العمومية، ٢0 
فبراير، تونس العاصمة، تونس

ورشة عمل للمراقبني واملفتشني حول مبادئ إدارة 
املخاطر، ٢0- ٢1 فبراير، تونس العاصمة، تونس

ورشة عمل حول نهج ومنهجيات مراقبة األداء، ٢٢ 
فبراير، تونس العاصمة، تونس

اجتماع تشاوري حول البرنامج التدريبي »إشراك 
الشباب يف احلوكمة على املستوى احمللي يف األردن« 

كجزء من مشروع صندوق التحّول ملنطقة الشرق 

اأهّم الفعاليات املقبلة
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األوسط وشمال أفريقيا للشباب، ٢1 فبراير، عمان، 
األردن

دراسة احلكومة املفتوحة باملرسى وصيادة وصفاقس: 
عرض تقرير منظمة التعاون والتنمية االقنصادية، 13 

مارس، تونس العاصمة، تونس

احلكومة املفتوحة يف تونس: إطالق املشاورات بشأن 
خطة العمل الثالثة لشراكة احلكومة املفتوحة، 14 

مارس، تونس العاصمة، تونس

إعداد خطة اتصال داعمة للحكومة املفتوحة يف 
تونس، 1٥ مارس، تونس العاصمة، تونس

تدريب املدربني من املوظفني العموميني على الوصول 
إلى املعلومات )واليات قابس وتطاوين ومدنني(، ٨ - 

9 مارس، جربة، تونس

تدريب النساء املرشحات يف االنتخابات احمللية، 
3 - 4 مارس يف القيروان و10 - 11 مارس يف تونس 

العاصمة، القيروان، تونس

جلستا تشاور الختبار نتائج تقييم النساء املرشحات 
يف االنتخابات احمللية، ٥ مارس يف القيروان و1٢ 

مارس يف تونس العاصمة، تونس

اأهّم الفعاليات املقبلة
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1. النزاهة واخلدمة العامة

مركز تدريب MENA-OECD يف كا�شريتا 

)اإيطاليا(
املجل�س ال�شت�شاري للمجتمع املدين

٢. احلكومة املفتوحة والبتكار

٣. كبار م�شوؤويل املوازنة يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا

4. الإ�شالح التنظيمي و�شيادة القانون

٧. �شبكة ممار�شي ال�شفقات العامة

6. جمموعة التفكري يف احلكومة املحلية

ة  5. جمموعة العمل املعنية بـ »املراأة يف املن�شّ

احلكومية«

الهيكل التنظيمي لربنامج احلوكمة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا - منظمة التعاون والتنمية الإقت�شادية

ال�شركاء الإقليميون

البنك اإلسالمي للتنمية
البنك األفريقي للتنمية

الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي

املركز األفريقي للتدريب والبحث 
اإلداري لإلمناء )كافراد(

�شركاء دوليون

املفوضية األوروبية
وكاالت األمم املتحدة )برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي، 
اليونسكو، اليونيسيف، اإلسكوا، 

إلخ(
البنك الدولي

صندوق النقد الدولي
شراكة احلكومة املفتوحة
االحتاد من أجل املتوسط

املعهد الدولي للعلوم اإلدارية
مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية 

للحوار بني الثقافات 

الرئيس املشارك لبرنامج احلوكمة لدول 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع 
ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

االحتاد األوروبي

 السيد روبرت شلجلميلش 

سفير، ممثل دائم لالحتاد األوروبي لدى 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

الرئيس املشارك لبرنامج احلوكمة لدول 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع 
ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،   

تونس

 السيد رياض املؤخر 

األمني العام للحكومة

ال�شبكات الإقليمية
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اجلهات املانحة ٢016 - ٢019

الربنامج الإقليمي

إسبانيا

أبوظبي واحلكومة االحتادية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

الواليات املتحدة األميركية

قطر

إيطاليا

م�شاريع وطنية
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إسبانيا

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية اململكة املتحدة املانيا

سويسرا

إيطاليا اإلحتاد األوروبي

صندوق التحول للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل 

ملجموعة الدول السبع الكبار

اململكة العربية السعودية



لإلتصال
ال�شيدة مرييام عالم

رئي�شة الربنامج

برنامج احلوكمة يف منطقة ال�شرق الأو�شط

و�شمال اأفريقيا

Miriam.Allam@oecd.org
www.oecd.org/mena/governance


