
2016 اإلقليمي  الميثاق 
والتنظيمات التشريعات  لجودة 

برنامج منطقة الشرق األوسط 
التعاون  لمنظمة  أفريقيا  وشمال 

والتنمية االقتصادي 
الرشيدة الحوكمة  برنامج 



  



 

 معلومات أساسية

 

لمبادئ ل موّحد)الميثاق( إلى توفير إطار  2009لعام  والتنظيمات التشريعاتجودة لالميثاق اإلقليمي يهدف 

تم اعتبار هذا . (MENAشمال أفريقيا )األوسط و والممارسات الجيدة لإلدارة التنظيمية في بلدان الشرق

تأمين الخدمات العامة والشراكات بين  التي ترّكز على ،مجموعة العمل الرابعة الميثاق كأولوية من قبل

الشرق األوسط  منطقةفي  الرشيدة الحوكمة برنامجل ،واإلصالحات التنظيميةالقطاعين العام والخاص 

 . منظمة التعاون االقتصادي والتنميةل وشمال أفريقيا

 

مع منظمة التعاون  2009مشاورات تقنية وسياسية منذ العام  إلىكما تمت بلورة هذا الميثاق استناداً 

 وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل االجتماعات التالية:  االقتصادي والتنمية

 

  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة التابع لبرنامجاالجتماع السنوي التاسع لفريق العمل الرابع 

توفير الخدمات العامة والشراكات بين القطاعين العام  ، حولأفريقيا وشمال األوسط للشرق

 في تونس 2016مارس  18و 17الذي عقد في  ،والخاص واإلصالحات التنظيمية

  والتنمية االقتصادي التعاون منظمةبرنامج لالتابع لفريق العمل الرابع  الثامناالجتماع السنوي 

العامة والشراكات بين القطاعين العام ، حول توفير الخدمات أفريقيا وشمال األوسط للشرق

 باريسفي  2013 كانون الثاني/يناير 23و 22الذي عقد في  ،والخاص واإلصالحات التنظيمية

  المؤتمر اإلقليمي للموظفين العموميين في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول

 بودابستفي  2012شباط/فبراير  15و 14التبسيط اإلداري، الذي عقد في 

 التابع فريق العمل الرابع ل الرشيدة الحوكمةوبرنامج  الدورة االستثنائية للجنة السياسات التنظيمية

 2، الذي عقد في أفريقيا وشمال األوسط للشرق والتنمية االقتصادي التعاون منظمةلبرنامج 

 في باريس 2011شرين الثاني/نوفمبر ت

  والتنمية االقتصادي التعاون منظمةلبرنامج التابع لفريق العمل الرابع  السابعاالجتماع السنوي 

، حول توفير الخدمات العامة والشراكات بين القطاعين العام أفريقيا وشمال األوسط للشرق

 في تونس  2011 أيار/مايو 31 الذي عقد في  ،والخاص واإلصالحات التنظيمية

  والتنمية االقتصادي التعاون منظمةلبرنامج التابع لفريق العمل الرابع  السادساالجتماع السنوي 

، حول توفير الخدمات العامة والشراكات بين القطاعين العام أفريقيا وشمال األوسط للشرق

 في تونس  2010 حزيران/يونيو 4و 3الذي عقد في  ،والخاص واإلصالحات التنظيمية

 التابع فريق العمل الرابع ل الرشيدة الحوكمةوبرنامج  التنظيمية الدورة االستثنائية للجنة السياسات

 27، الذي عقد في أفريقيا وشمال األوسط للشرق والتنمية االقتصادي التعاون منظمةلبرنامج 

 في باريس 2010تشرين األول/أكتوبر 

 

على توصيات منظمة التعاون  2009ميثاق  يعتمدلتحسين إجراءات صياغة القوانين واألنظمة، 

مبادئ على الو ،ةالحكومي األنظمة والتشريعاتتحسين جودة  حول 1995االقتصادي والتنمية لعام 

 .2005لعام  التشريعات والتنظيمات واألداءلجودة لوالتنمية  االقتصادي منظمة التعاونالتوجيهية ل

 

لمنظمة  ةالرشيد والحوكةالسياسات التنظيمية  بشأنمستجدات الميثاق من توصيات المجلس  ستخلصت  

 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةل التوجيهيةالمبادئ  إضافةً إلى 2012ن االقتصادي والتنمية لعام التعاو

في  2013التعاون االقتصادي والتنمية لعام لمنظمة اإلصالح التنظيمي إلى و ،يميةالسياسة التنظ حول

، وقد تم استخدام هذه البيانات وتكييفها برنامج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياتقرير صادر عن 

 لتتوافق مع األطر المؤسسية والتنظيمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

 



 الخطوات التالية

 

فريق  في تونس، وافق مندوبو 2016آذار/مارس  18و 17، الذي عقد في االجتماع السنوي التاسعخالل 

منظمة التعاون ل الشرق األوسط وشمال أفريقياالرشيدة في منطقة  الحوكةالتابع لبرنامج العمل الرابع 

تشرين  4، على تقديم ميثاق إقليمي منقح إلى المؤتمر الوزاري المعقد في االقتصادي والتنمية

يكون كل بلد وغير ملزم.  في تونس. تعني الموافقة على الميثاق اإلقليمي قبوالً  2016األول/أكتوبر 

 اإلداري. نظامهمسؤوالً عن إدماج مبادئ الميثاق اإلقليمي في 

 

 2016التشريعات والتنظيمات لعام جودة لالميثاق اإلقليمي 

 

دعم  في وبدورهبأهميته  نعترفو 2009لعام  التشريعات والتنظيماتجودة لالميثاق اإلقليمي نشير إلى 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية الوطنية واإلقليمية.

 

قة الشرق األوسط وشمال الرشيدة هي موضوع يشمل دول منط والحوكمةندرك أن السياسة التنظيمية 

دعم النمو االقتصادي الشامل، وتحديث اإلدارة العامة والحكومة المفتوحة ومشاركة المواطنين، يأفريقيا و

 الشباب ودعم الثقة في اإلدارة. نوشؤو الجنسين بين المساواةتدور حول شؤون التي متنوعة الرات مبادالو

 

أن السياسة التنظيمية هي واحدة من الركائز الثالثة الرئيسية المتاحة للحكومات، إضافةً إلى نوافق على 

البيئة والنمو االقتصادي الشامل الضرائب واإلنفاق، لتحقيق نتائج مهمة مثل الرعاية االجتماعية، وحماية 

 والمستدام.
 
 

نهج  اتباع هناك حاجة إلى ،بشكل متزايد ويتجه نحو العولمة رسريع التغيّ ، معقدنوافق على أنه في عالم 

لفرص واستجابتها مع االبيئة التنظيمية لضمان تكيّف  الرشيدة الحوكمة في ما يخصديناميكي ونشط 

 جديدة.التحديات الو

 

 وشمال األوسط للشرق والتنمية االقتصادي التعاون منظمةلبرنامج  2016بمناسبة المؤتمر الوزاري لعام 

 ، نسعى إلى:2016أكتوبر  4و 3الرشيدة والقدرة التنافسية، الذي عقد في  الحوكمةبشأن  أفريقيا

 

i)  الدعم  القي أعلى قدر منالتشريعات والتنظيمات، تبلورة سياسة واضحة وصريحة حول جودة

 ؛الحكومة الرئيسي أعمال متكامل في جدول أالسياسي واالعتراف بالسياسة التنظيمية كمبد
 

ii)  شراك أصحاب المصلحة، بما في إلفعالة اعتماد أدوات والمفتوحة تنفيذ استراتيجيات الحكومة

لتنفيذ السياسات  الضرورية  ردود الفعلالموافقات وو ساهماتاإلنترنت، لتوفير الم عبرذلك 

 ؛التنظيمية األخرى األدواتوالقوانين و

 

iii)  التشريعات والتنظيمات جودة بشأنتأمين الرقابة التنظيمية المناسبة لتنفيذ سياسة واضحة 

 المعتمدةللمستخدمين من خالل الترتيبات المؤسسية  ةوعملي ةوبسيط ةواضح هاتأكد من أنالو

 المناسبة؛ رافعاتالوصالحيات الوالتي تتمتع ب

 

iv) لتقييم األثر  المعتمدةباستخدام الصيغة  على الدالئلقائم ومتكامل  وضع السياسات بشكل

المساواة بين  علىأخذ بعين االعتبار اآلثار ي الذيذات الصلة بالثقافة اإلدارية، و التنظيمي

 تطبيق التقنيات مع بعاد السياسة االقتصادية واالجتماعية، ولكناألالجنسين وغيرها من 

 ؛التشريعات والتنظيماتجودة تعزز  في األكثر حداثة



 

v)  لحد من األعباء التنظيمية غير الضرورية بهدف األنظمة القائمة لالمراجعات التنظيمية

لمقترحات التنظيمية لبأثر رجعي  اء اإلدارية فضال عن تنفيذ تقييموالمرهقة بما في ذلك األعب

 ؛الجديدة

 

vi)  تقييم األداء لتنفيذ السياسة التنظيمية بهدف إبالغ أصحاب المصلحة عن التقدم النشر بانتظام

 ؛المحرز والتطورات و التشجيع على التحسين المستمر لدى جهات اإلشراف

 

vii) فعالية لهيئات التنظيمية، عند االقتضاء، لضمانعن ا ةالصادر ةالرشيد الحوكمة إدماج مبادئ 

وتجربة المستخدم للسياسة التنظيمية، والتي تترافق مع آليات حل  ةالتنظيمي توفير الخدمات

 ؛والمسيرةالنزاعات الفعالة 

 

viii)  تطبيق المراجعات اإلدارية والقضائية على السياسة التنظيمية لضمان العدالة واإلنصاف في

 ؛عملية التنظيم

 

ix)  السياسات والقوانين  بلورة في إطار عملية المالئمة لمخاطراالنظر بعناية في استراتيجيات

 ؛من المخاطر معيّنمستوى التي تقر بوالتي تتسم بطابع واقعي والمقترحات التنظيمية 

 

x)  الصعيد المستويات الحكومية على  كافة على في التشريعات والتنظيماتضمان التماسك

 واعتماد األدوات التنظيمية المناسبة؛ المالئمة قدراتال باستخدامالوطني 

 

xi)  التعاون التنظيمي اإلقليمي في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أطراً إعطاء

 ؛تنظيميةً متسقة ومتماسكة بهدف تحقيق إدماج إقليمي وعالمي أفضل

 

xii)  دارة التنظيمية التي تشمل جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وال سيما اإلسياسات شاملة في

 النساء والشباب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع

 

 ( توصية المجلس بشأن تحسين جودة التنظيم الحكومي1995منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 

برنامج التشريعات والتنظيمات، جودة لالميثاق اإلقليمي  (2009منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 أفريقيا وشمال األوسط للشرق والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 

والحوكمة بشأن السياسات التنظيمية  المجلستوصيات  (2012التعاون االقتصادي والتنمية )منظمة 

 2012الرشيدة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 

 

 التعاون منظمةلبرنامج دليل للتقنيين حول التشاور التنظيمي  (2013منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 أفريقيا وشمال األوسط للشرق والتنمية االقتصادي

 

( استعراض اإلصالح التنظيمي: اإلصالح التنظيمي في 2013منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تنفيذ مبادئ السياسة التنظيمية لتعزيز النمو الشامل

 

 جة التحديات العالمية( التعاون التنظيمي الدولي. معال2013منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 

( أفضل الممارسات للسياسة التنظيمية: اإلنفاذ التنظيمي 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 اإلشرافو

 

الرشيدة من  الحوكمة(: أفضل الممارسات للسياسة التنظيمية: 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 قبل التقنيين 

 

 2015توقعات السياسة التنظيمية لعام  (2015التعاون االقتصادي والتنمية ) منظمة

الحكومة المفتوحة في تونس، استعراض اإلدارة العامة  (2016منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 التعاون االقتصادي والتنميةلمنظمة الرشيدة 

الحكومة المفتوحة في المغرب، استعراض اإلدارة العامة  (2015منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 التعاون االقتصادي والتنميةلمنظمة الرشيدة 

( المرأة في الحياة العامة: الجنسانية، القانون والسياسة في 2014منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

( توصية المجلس بشأن المساواة بين الجنسين في الحياة 2016منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 2015 لعام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -العامة

 

التعاون اجتماع للخبراء حول الطاولة المستديرة لمنظمة  – إمكانية اللجوء إلى القضاءالمساواة في 

 االقتصادي والتنمية
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