
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 35 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

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 الإقليمي2

عن السياسات
والتقارير اإلقليمية
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جمموعة العمل الأويل: اخلدمات املدنية وتعزيز النزاهة

من  السياسة  بني ممارسي  والنزاهة  املدنية  باخلدمة  املعني  الفريق  يجمع 
والتنمية  التعاون  منظمة  وبلدان  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان 
مجال  يف  املمارسات  أفضل  وتبادل  اإلقليمي  احلوار  لتشجيع  االقتصادية 

إصالح اخلدمة املدنية من أجل النزاهة وسياسات مكافحة الفساد.
النزاهة ملنظمة  العمل االولى فى اطار اسبوع  انعقاد اجتماع مجموعة  يتم 
التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( منذ عام 2013. ويف عام 2016، أطلق 
فريق العمل مشروًعا إقليمًيا حول العناصر األساسية لنظم الرقابة الداخلية 
وإدارة املخاطر التي ميكن أن تعمل كرافعة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 

وبعد استطالعات الرأي وسلسلة من ورش العمل كجزء من مشروع مدعوم 
من وزارة اخلارجية األمريكية، مت تلخيص التوصيات للتغلب على التحديات 
يف تقرير شامل: »الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر من أجل النزاهة العامة يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا«. يف عام 2017، اجتمعت مجموعة 
االحتيال  إلدارة مخاطر  واألدوات  املمارسات  ملناقشة  مارس   29 العمل يف 
والفساد، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية العامة يف جلسة مشتركة 

مع شبكة نزاهة األعمال. 

احلكومة املفتوحة

الرئي�س:

املغرب
الرئي�س امل�شارك:

اسبانيا
تركيا

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧ - ٢٠1٨

مناذج إدارة التغيير لتعزيز اإلدارة يف نظم الرقابة الداخلية أمر أساسي •  إن دمج وإضفاء الطابع املؤسسي على إدارة املخاطر ومراقبتها وتطبيق 
ملعاجلة فجوات التنفيذ.

حواجز التغيير ودور اإلدارة العليا يف عملية إدارة التغيير ضرورية.  •
داخل   - والتعاون  والشفافية  املفتوح  للتواصل  األولوية  تصبح  أن  يجب  احلكومة، وكذلك بني القطاعني العام واخلاص - من أجل تعزيز النزاهة • 

ومكافحة االحتيال والفساد يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الداخلية وإدارة مخاطر الفساد.•    تعزيز تنفيذ التقرير اإلقليمي عن الرقابة 
تقدمي حوار بني األقران حول الشباب  ومكافحة الفساد.• 
دعم املؤسسات املستقلة وتنفيذ أدوات  السياسة العامة ملكافحة الفساد.• 
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إدارة املخاطر وتدقيق السالمة من أجل النزاهة، 27 مارس 2017، باريس، مقر منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية.

احلكومة املفتوحة

إمسح لقراءة التقرير
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احلكومة املفتوحة

جمموعة العمل ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

املفتوحة  احلكومة  حول   )OECD( اإفريقيا 

واحل�شنة )جمموعة العمل الثانية(

حتمل االبتكارات التكنولوجية القدرة على إعادة 
تعريف العالقة بني احلكومات واملواطنني. تدعم 
األوسط  الشرق  بلدان  الثانية  العمل  مجموعة 
احلكومة  إمكانات  استغالل  يف  أفريقيا  وشمال 
االبتكار  وسياسات  الرقمية  واحلكومة  املفتوحة 
على  وقائمة  تشاركية  أكثر  حوكمة  أجل  من 

املشاركة والقطاعات العامة املتجاوبة.

منذ  العاملية  احلكومة  قمة  إطار  يف  الثاني  العمل  فريق  اجتماع  تنظيم  مت 
عام 2013 وعقد اجتماعه السنوي الثالث عشر يف 13 فبراير 201٨. وهو 
يستكشف كيف ميكن لالبتكار واألدوات الرقمية حتسني اآلليات التشاركية 
يف إطار املبادرات احلكومية املفتوحة؛ كيف ميكن تنفيذ قوانني الوصول إلى 

املعلومات بفعالية يف املنطقة وكيفية حتسني التواصل املؤسسي. 

الرئي�س:

اإلمارات
الرئي�س امل�شارك:

كوريا اجلنوبية
ايطاليا

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧ - ٢٠1٨

احلكومة  بشأن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  توصية  تساعد  املفتوحة بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على تصميم وتنفيذ • 
عمل  إطار  حتديد  خالل  من  الناجحة  املفتوحة  احلكومية  اإلصالحات 

واضح وقابل للتنفيذ وقائم على األدلة وإلدارة مشتركة للحكم املفتوح.
يعد التواصل املؤسسي دعامة أساسية لإلصالح.   •

أن  ميكن  البيانات  وإدارة  الستخدام  االستراتيجية  باألهمية  االعتراف  يحّول احلكم العام وتقدمي اخلدمات. • 
ميكن لالبتكار يف القطاع أن يدعم التفكير يف كيفية تصميم السياسات  وتقدميها• 

دعم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا  يف االقتراب من توصية منظمة التعاون • 
والتنمية اإلقتصادية يف امليدان االقتصادي 

بشأن احلكومة املفتوحة. 
تنفيذ توصيات تقرير التقييم املعياري  بشأن تقييم سياسات ومبادرات تكنولوجيا • 

املعلومات واالتصاالت مبا يخص توصية 
منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية يف 
امليدان االقتصادي بشأن استراتيجيات 

احلكومة الرقمية. 
دعم خلق ثقافة االبتكار يف القطاع العام.  •

إمسح لقراءة التقرير
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االجتماع الثالث عشر للفريق العامل املعني باحلكومة املفتوحة واملبتكرة، 13 فبراير 201٨، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

احلكومة املفتوحة

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



اآليات فعالة للعمل احلكومي

�شبكة كبار امل�شئولني عن امليزانية يف دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

)جمموعة العمل الثالثة(

تعتبر امليزانيات العامة هي وثائق السياسة الرئيسية للتوفيق بني أهداف السياسة التي 
تخضع ملتطلبات خاصة تتعلق بالشفافية واملساءلة.

كفاءة  واكثرها   املمارسات  أفضل  لتبادل  فريًدا  منتدى  الثالثة  العمل  مجموعة  وتعتبر 
وشفافية لتحديث هياكل ونشاط اإلدارة من أجل عمليات إدارة املوازنة وإدارة املالية العامة 

بشكل أكثر كفاءة وشفافية وتشاركية.

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧-٢٠1٨

وادوات ادارة امليزانية علي سبيل املثال، اطر االنفاق متوسطة االجل •    توصيات منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية بشأن ادارة امليزانية العامة 
والتنبؤ مبتطلبات دعم القدرات البشرية ومراقبة اليات االنفاق العام 

والتى بدورها ميكن ان تساعد فى ضمان االنضباط املالى للمؤسسات 
وتسهيل تقييم القرارات املتصلة بامليزانية. وتعد ادوات امليزانية سالفة 
الذكر ذو اهمية بالغة فى البلدان املصدرة للنفط التى تعانى حاليا من 

نقص حاد فى اإليرادات العامة.
 •   ناقش ممثلو الدول املشاركة الدروس املستفادة والتجارب املذكورة يف 

تقرير منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية الصادر عام 2015 عن حماية 
االموال العامة، هذا وتناولت املناقشات ايضا استراتيجيات توحيد 

امليزانية واالصالح فى بلدان منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، الى 
جانب التطرق الى اليات االصالح اجلارية يف تلك البلدان من اجل 

حتسني تقييم اداء االنفاق العام.

اجل نشر الوعي بأفضل املمارسات وبناء •   دعم التعاون بني املنظمة ودول املنطقة من 
القدرات البشرية لالدارة املالية العامة وذلك 
من خالل االجتماعات وورش العمل االقليمية

اخلبراء والنظراء من دول املنطقة ودول •   دعم استمرار عملية تبادل املعرفة بني 
االعضاء يف املنظمة من اجل حتسني كفاءة 

وشفافية عملية ادارة امليزانية العمومية 
وادارة العملية املالية

إمسح
لقراءة
التقرير

الرئي�س:

قطر
الرئي�س امل�شارك:

أملانيا
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االجتماع السنوي العاشر ملسؤولي امليزانية الرئيسية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 6 ديسمبر 2017، الدوحة

اآليات فعالة للعمل احلكومي
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اآليات فعالة للعمل احلكومي

الرئي�س:

تونس
الرئي�س امل�شارك:

فرنسا
إيطاليا

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧-٢٠1٨

والتي من شأنها زيادة الشفافية التنظيمية، ولكن هناك العديد من •   تقوم دول املنطقة بتنفيذ بعًضا من اإلصالحات التنظيمية والتشريعية 
العوائق التى تواجه احلكومات مثل التأخير يف عملية التشاور وغياب 

اليات حتليل األثر أو عدم انتظام التقييمات الالحقة.
 •   تلتزم بلدان املنطقة بتطوير االطر التشريعية لدعم اليات التشاور من 

اجل السماح للمواطنني لالطالع على حقوقهم وواجباتهم والذى بدوره 
سيسهم اسهاما مفيدا فى عملية صنع القرار

•   يجب تعزيز القدرات املؤسساتية لتنفيذ أنظمة ذات جودة.

كافة مستويات احلكومة ووضع استراتيجية •    تبني املعايير الدولية لصياغة التشريعات على 
للحد من االعباء االدارية.

مع اهداف شراكة الدوفيل وباإلخص ركيزة •    محاذاة االصالحات التشريعية والتنظيمية 
اإلدارة االقتصادية بهدف حتقيق اهداف 

التنمية املستدامة لالمم املتحدة
التحديات التى تواجهها املنطقة من اجل •    توسيع نطاق عمل املجموعة ملواجهة 

تاسيس اليقني القانونى.

املعنية   )OECD( اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  العمل  جمموعة 

)WG IV( بالإ�شالح التنظيمي و�شيا�شة القانون

تٌقوم مجموعة العمل الرابعة بالترويج ملنتدى يجمع بني مندوبي دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وبني اخلبراء الدوليني لتبادل املمارسات اجليدة يف 

إصالح اللوائح التنظيمية.
مبنظمة  اخلاصة  التنظيمي  اإلصالح  مراجعة  املجموعة  هذه  قادت  وقد 
والتي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  يف  اإلقتصادية  والتنمية  التعاون 

تنطوي على:

1- تقييم اليات تطبيق مبادئ واستراتيجيات االصالح التنظيمي املنصوص 
االصالح  الدارة  االدارية  الترتيبات  وضع  جانب  الى  التقرير  يف  عليها 

التنظيمى يف ثمانية بلدان من دول الشرق االوسط وشمال أفريقيا.
2- تقدمي ادوات تسمح بزيادة الشفافية وتؤكد علي رفع جودة عملية صياغة 

التشريعات اجلديدة
3- تقدمي توصيات مبنية علي امليثاق االقليمي لالصالح التنظيمي الصادر 
عام 2016 عن املنظمة وتقرير املنطمة عن اجلودة التشريعية الصادر عام 

.2012
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املشاركون يف االجتماع السنوي التاسع ملجموعة العمل الرابعة لبرنامج حوكمة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ملنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية: »قوانني أفضل حليات أفضل«، من 17 إلى 1٨ مارس 2016

اآليات فعالة للعمل احلكومي

إمسح
لقراءة
التقرير
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اآليات فعالة للعمل احلكومي

ما الذي ميكن تعلمه من التقرير؟

البيانات املستندة على التقرير )املجموع: 6 دول(البيانات املستندة على التقرير )املجموع: ٨ دول(

تشاور فوري / غير رسمي
 مع أصحاب املصلحة

ميكن للجمهور اقتراح 
الضوابط

جلسات استماع عامة

الشرط القانوني للمشاورات

مسودة منشورات 
ما قبل املوافقة

مؤمترات وورش عمل وندوات

10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

تقييم الثراأجراءات الت�شاور العام

ول
الد

دد 
ع

ال توجد آليات

بعض القوانني / اللوائح

االستخدام املنتظم
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اآليات فعالة للعمل احلكومي

�شبكة م�شوؤويل قطاع امل�شرتيات العامة

انطلقت شبكة مسئولي املشتريات العامة يف عام 2012 بهدف دعم تبادل افضل 
يف  االعضاء  والدول  املنطقة  دول  بني  العامة  املشتريات  مجال  فى  املمارسات 
منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، الى جانب حتديد متطلبات الدعم فى هذا 

 12 على  املبني  االقليمى  احلوار  وتعزيز  املجال، 
اسس مذكورة فى توصيات منظمة التعاون والتنمية 

اإلقتصادية بشان املشتريات العمومية:
وكما هو احلال فى العديد من بلدان منظمة التعاون 
القدرات يف   بناء  مّت حتديد  اإلقتصادية،  والتنمية 

تقرير »تقييم نظم املشتريات العامة فى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
للعام 2016« على أّنه مسألة فعلية وأولوية قصوى للتحسني واإلصالح.

تعرض »خريطة الطريق املعنية بكيفية وضع استراتيجية لقدرات املشتريات«، 
والتي تستهدف منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، اخلطوات والنماذج 
املصممة الرشاد البلدان من أجل إعداد قّوة عاملة محترفة ومؤهلة يف مجال 
املشتريات العامة. يف العام 2017، اجتمعت شبكة مسؤولي املشتريات العامة 
يف الكويت )2 -5 أكتوبر/تشرين األّول( بدعم من مركز صندوق النقد الدولي 
لالقتصاد والتمويل يف الشرق األوسط. وقد شارك يف هذا احلدث ما يزيد 
بالنسبة  ا  جّدً مهّمة  مواضيع  مناقشة  ومّتت  بلد.   11 من  مشارًكا   35 عن 
الصغيرة  الشركات  ووصول  اإللكترونية  املشتريات  غرار  على  املنطقة  إلى 
واملتوسطة احلجم إلى املشتريات العامة واملنافسة. وقد شارك خبراء عامليون 
من كوريا اجلنوبية والنمسا والبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية ومبادرة 

سيجما لدعم وحتسني احلوكمة واإلدارة يف املناقشات.

املشاركون يف شبكة MENA-OECD للمشتريات العامة، 2-5 أكتوبر 2017، الكويت.

إمسح لقراءة التقرير

الشفافية

التوازن

إدارة املخاطر

التحصيل 
اإللكتروني

النزاهة

املشاركة

املسائلة

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 اإلقتصادية لتعزيز مبادئ سيادة القانون من أجل 
املشترك  برنامج احلوكمة  ويعمل  التنمية االقتصادية واالجتماعية.  حتقيق 
بني دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية 
مع مصر  الُقطرية  مشاريعه  من خالل  الطلب  هذا  تلبية  على  اإلقتصادية 
يف  مواجهتها  تتّم  التي  التحديات  ومعاجلة  القدرات  بناء  وبرامج  واليمن 
مجال حتقيق اليقني القانوني وقابلية التنبؤ، وبالتالي تعزيز النمو الشامل 

واحلوكمة الرشيدة. 
1- زيادة الكفاءة والثقة العامة يف الهيئات القضائية ونظام احملاكم.

2- حتسني األمن القانوني للمواطنني والشركات.
3- تعزيز الثقة يف احلكومات ودعم األداء االجتماعي واالقتصادي.

�شيادة القانون

برنامج العمل

احلوكمة  برنامج  القانون يف  لتعزيز عنصر سيادة  إطار مؤسساتي  وضع  املشترك بني دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون •  
والتنمية اإلقتصادية.

النظام  وكفاءة  استقاللية وحياد  لتعزيز  القدرات  ببناء  تُعنى  برامج  وضع  إحقاق •   وحتسني  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  يف  القضائي 
العدالة وزيادة ثقة عامة الناس بهذا النظام.
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جمموعة العمل »الن�شاء يف املن�شة احلكومية«

باالنفتاح  املطالبة  يف  حاسًما  دوًرا  املرأة  تلعب 
على  احلصول  واملساواة يف  االجتماعية  والعدالة 

الفرص. تعزز
بدول  االجتماعي  النوع  على  التركيز  مجموعة 
منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ودول الشرق 
الرجل  بني  املساواة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
الفرص  يف  بينهما  واملساواة  القانون  أمام  واملرأة 

والتمكني السياسي.
اجلنسني،  بني  املساواة  عن  املنظمة  تقرير  يقّدم 
الشرق  دول  فى  العامة  والسياسات  القانون 

 2014 عام  الصادر  أفريقيا  وشمال  األوسط 
التوصيات حول:

1- كيف ميكن ان نغلق الفجوة يف املساواة بني 
املبني  التمييز  انواع  كافة  ومكافحة  اجلنسني 

على اساس اجلنس.
الترويج  اجل  من  املؤسسية  االطر  تقوية   -2

إلى املساواة بني اجلنسني.
3- متكني املرأة من الوصول الى مناصب صنع 

القرار يف القطاع العام.
 

امل�شاواة بني اجلن�شني

برنامج العملالنتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧-٢٠1٨

أشكال التمييز ضد املرأة مع بعض التحفظات على املواد الرئيسية •    صدقت جميع الدول تقريًبا على اتفاقية سيداو للقضاء على جميع 
لالتفاقية.

املرأة، إال أن هذه اإلستراتيجيات واملؤسسات تعمل بشكل متفاوت جتاه •    بالرغم من وجود اإلستراتيجيات واملؤسسات الداعمة لتمكني وجود 
دور املرأة يف عملية وضع وصنع السياسات.

القرار، إال أنه ال تزل هناك قيوًدا على حركتها ومتييِز بينها وبني الرجل •    شهد دور املرأة تقدًما كبيًرا فيما يتعلق بالوصول إلى مواقع صناعة 
يف قوانني العمل.

آليات املساءلة.•    تعديل األطر القانونية القائمة على التمييز بني الرجل واملرأة وتعزيز 
القدرات والتنسيق بني املؤسسات.•    ادراج املعايير الدولية يف إستراتيجيات املساواة بني اجلنسني، ويف تعزيز 

واملساواة فيما يتعلق بفرص الوصول للحياة العملية، ومواجهة احلواجز •    تعزيز السياسات املتعلقة بتوازن احلياة العملية واحلياة االسرية 
االجتماعية واألفكار النمطية التقليدية عن الفرق بني اجلنسني.

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

والبرملانات  احلكومات  بني ممّثلني عن  ما  اإلقليمي  السنوي  املؤمتر  يجمع 
املدني وأطراف  املجتمع  األكادميية ومنظمات  واألوساط  واملجالس احمللية 
فاعلة أخرى من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون 
والتنمية اإلقتصادية. وهو يقّدم الفرص لتقييم االجتاهات الرئيسية وأفضل 
يف  والرجال  النساء  بني  الفرص  تكافؤ  مبدأ  متكني  مجال  يف  املمارسات 

احلياة السياسية، باالستناد إلى توصية منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
للعام 2015 بشأن املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة، فضاًل عن جتارب 
والتنمية  التعاون  ومنظمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  دول 

اإلقتصادية.
»ك�شر احلواجز:  املنّظم يف م�شر للعام ٢٠1٧ حتت عنوان  الإقليمي  املوؤمتر 

نحو امل�شاواة بيت املراأة والرجل يف احلياة ال�شيا�شية«

ُعقد املؤمتر اإلقليمي لعام 2017 يف 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 يف 
القاهرة مبصر. وقد جمع ما بني أكثر من 200 مشارٍك رفيع املستوى من دول 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية. 
منظمة  تقييم  مصر/  يف  للمرأة  الوطني  املجلس  إطالق  املؤمتر  وتضّمن 
مصر  السياسية يف  احلياة  املرأة يف  ملشاركة  اإلقتصادية  والتنمية  التعاون 
وتوصياتها املتعلقة بالسياسات التي تسمح بإزالة العوائق القائمة والناشئة 
على  الضوء  املؤمتر  يف  املشاركون  سلّط  وقد  مصر.  يف  املرأة  تواجه  التي 
اخلاصة  التدابير  وإطالق  احلديثة  التشريعية  للتغييرات  اإليجابي  التأثير 
على غرار منح النساء حصًصا محّددة ومقاعد مخّصصة لهّن لتمثيلهّن يف 
وسيُعقد  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  القرار  صنع  هيئات 
هذا املؤمتر اإلقليمي اخلاص ببرنامج »املرأة يف املنصة احلكومية« يف دورته 

القادمة يف املغرب يف يوليو/متوز 201٨.

امل�شاواة بني اجلن�شني

احلياة  يف  والرجل  املرأة  بيت  املساواة  نحو  احلواجز:  »كسر  اإلقليمي  للمؤمتر  املستوى  رفيع  افتتاح 
السياسية« بحضور ماري كيفينيمي نائب األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية والدكتورة مايا 

مرسى رئيسة املجلس القومى للمرأة يف مصر، 19 -20 نوفمبر/تشرين الثاني، 2017، القاهرة 2017.
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متوفر باللغة الفرنسية منذ سبتمبر 2017م�شاركة وادماج ال�شباب

إمسح لقراءة التقرير

الشرق  منطقة  فى  والشابات  الشباب  يواجه 
مستويات  اعلى  افريقيا  وشمال  االوسط 
البطالة فى العالم باالضافة الى اعلي نسبة 
انخفاض يف مستويات الثقة باحلكومة مقارنة 
تتراوح  )الذين  الشباب  نسبة  ومتثل  بابائهم. 
على  يزيد  ما  عاًما(  و29   15 بني  اعمارهم 
%30 من اجمالى عدد السكان الذين هم يف 
السبب  ولهذا  البلدان،  العمل فى معظم  سّن 

حتتاج حكومات دول
املنطقة الى وضع وتنفيذ استراتيجيات تركز 
االقتصاد  فى  للشباب  الكاملة  املشاركة  على 
يجد  االن،  حتى  العامة.  واحلياة  واملجتمع 
رسم  فى  للتاثير  محدودة  فرص  الشباب 
معظم  فان  ذلك  عن  فضال  السياسات، 

الالئقة  العمالة  الى  للوصول  الكافية  القدرة  تعوزها  والشابات  الشاباب 
والتعليم اجليد والرعاية الصحية باسعار معقولة

ويعد هذا التقرير هو االول من نوعه من حيث يطبق عدسة تعكس وجهة 
نظر الشباب. وينصح التقرير بانه يجب علي احلكومات ان تستعمل اسلوب 
احلكم املفتوح وادوات تعزيز شمولية صنع وتشكيل السياسات بغية رفع صوت 
الشباب واشراكهم فى عمليات احلكم. ويرجح التقرير انه ميكن للحكومات 
ان تستعني بالشباب لتوفير اخلدمات العامة التي تلبى احتياجاتهم وخاصة 

احتياجات الفئات املهمشة منهم مثل الشابات والشباب من اصول ريفية.

النتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧-٢٠1٨

برنامج العمل

ومتطوعني. ولكّن مشاركتهم السياسية من خالل القنوات التقليدية تبقى •    يؤّدي الشباب مهام قادة يف املجتمع املدني وعاملني مجتمعيني 
ضعيفًة.

البلدان. ولكن يجب تشغيلها بالكامل وجعلها شاملة.•   يجري حالًيا بذل اجلهود إلنشاء مجالس شبابية وطنية/محلية يف بعض 
سياسات وطنية متكاملة للشباب. وقد كانت اجلهود السابقة تفتقر •    تعمل بعض دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا على صياغة أو تنفيذ 
إلى الوضوح يف املسؤوليات ومحدودية قدرات التنسيق وآليات املساءلة 

الفّعالة.

للوصول إلى املعلومات واالنخراط يف احلياة العامة والتدقيق يف •    االستفادة من األدوات احلكومية املفتوحة لتهيئة بيئة مالئمة للشباب 
اإلجراءات احلكومية.

بني السلطات احمللية والشباب، واستخدام أساليب التشاور القائمة •    تفعيل الهيئات التمثيلية للشباب بشكل كامل، وتعزيز احلوار وجهاً لوجه 
على الويب ووسائل التواصل االجتماعي جلمع البيانات املصّنفة حسب 

العمر.
على غرار منع الفساد وتخصيص امليزانيات العامة.•    دمج الشباب يف عمليات احلوكمة التي يكونون مستبعدين عنها عادًة 
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احلال  كما هي  واإلقليمي  احمللي  املستوى  لتمكني  املبذولة  اجلهود  أّن  كما 
من  املزيد  احمللية  السلطات  ستمنح  ومصر  واألردن  وتونس  املغرب  يف 

املسؤوليات.
يف هذا السياق، تتعاون منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية مع املجتمعات 
مستويات  كافة  وعلى  املواطنني  مع  بنجاح  التعامل  من  لتمكينها  احمللية 

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

للمسؤولية.

احلوكمة املحلية

جمموعة عمل احلوكمة املحلية

املناطق هي املكان الذي يلتقي فيه املواطنون والسياسات. تساعد مجموعة 
أفريقيا على  األوسط وشمال  الشرق  بلدان  باحلكم احمللي  املعنية  التركيز 
تقييم وتعزيز قدرات املؤسسات العامة على املستوى احمللي وقدرة املواطنني 

على املشاركة يف عملية صنع القرار.
احلوكمة املحلية- اأداة دعم للتنمية الجتماعية والقت�شادية

السلطات احمللية هي يف طليعة الدولة. فهي العب رئيسي يف تعزيز التنمية 
االقتصادية الشاملة واملستدامة.

قربهم من املواطنني واألعمال يضعهم يف موقع فريد:
• لتحديد االحتياجات احمللية وفرص االستثمار؛

• التفاعل مع األفراد احمليطني بها؛
• لتعزيز الثقة وحتسني اخلدمات العامة.

دعم اإ�شالحات احلوكمة املحلية

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

خالل تفويض احملافظات واملناطق والبلديات باملزيد من املسؤوليات.
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التدريبات

• دور مركز احلكومة تصميم وتنفيذ 
اصالحات القطاع العام

• اثار السياسات للنمو الشامل

• مبادرات مبنية علي احتياجات املواطنني 
لتقدمي اخلدمات القضائية والقانونية

• مبادرات مجتمعية مرنة ملواجهة املخاطر

• اطر التقييم لسياسات النمو الشامل

• دعم املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة

• شراكة احلكومة املفتوحة وعملية صنع 
القرار اكثر شمولية

• فعالية اخلدمة املدنية

• اليات عمل القطاع العام مبنية على 
املعلومات

• اليات فعالة لتصميم السياسات وتقدمي 
اخلدمات يف القطاع العام

• انتاجية القطاع العام

• استراتيجية تعزيز النزاهة لصانعى القرار

• تصميم واجناز فعال للبنية التحتية

تأسس مركز كاسيرتا التابع لبرنامج احلوكمة فى سبتمبر عام 2012 بالتعاون 
بني املدرسة الوطنية لالداراة بايطاليا ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
بهدف تطوير وتقدمي دورات تدريبية لرفع كفاءة وفعالية الالدارة فى القطاع 
العام فى الدول العربية. الى جانب ذلك يقوم املركز بالترويج ملبادارات تهدف 
الى بناء القدرات البشرية داخل القطاع العام وتطبيق اليات احلكم الرشيد. 
وتهدف انشطة املركز الى دعم الدور الذي يلعبه صانعو القرار والسياسات 

واملمارسني يف وضع وتنفيذ السياسات بشكل افضل.

الطرق

دورات تدريبية دولية •
عالية اجلودة

تبادل املعرفة واحلوار •
حول السياسات 

والتبادل بني النظراء 
وبناء الشبكات

الرحالت الدراسية•
الطاوالت املستديرة •

والندوات والوحدات
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املشروعات الُقطرية3
لالإ�شالحات الوطنية
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م�شروع �شراكة احلكومة املفتوحة

م�شروع �شراكة احلكومة املفتوحة

والتنمية  التعاون  منظمة  تساعد 
اإلقتصادية بلدان منطقة الشرق األوسط 
وتقييم  استعراض  فى  افريقيا  وشمال 
سياسات املؤسسات واالليات واملمارسات 
التى تدعم تنفيذ مبادئ احلكومة املفتوحة.
ويدعم املشروع منذ العام 2012، بصفته 
لشراكة  الرسمية  الشريكة  املنظمة 

واملشاركة فيها مع  الشراكة  بهذه  وتونس  املغرب  املفتوحة متّسك  احلكومة 
دعم اّتباع نهج شامل ومتكامل إلطالق اإلصالحات احلكومية مبا يتماشى 

مع توصية منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية بشأن احلكومة املفتوحة.
وهو يسّهل احلوار بني املجتمع املدني واحلكومة فضاًل عن تصميم وتنفيذ 
إلى  الوصول  غرار:  على  محّددة  مجاالت  يف  املفتوحة  احلكومة  سياسات 
املعلومات؛ واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيانات املفتوحة؛ 

وإشراك الشباب وتنسيق السياسات احلكومية املفتوحة.
ويُعّد دمج بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف حركة احلكومة املفتوحة 
اإلقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تقرير  املشاركة يف  من خالل  العاملية 
املتعلق  املنظمة  ومنتدى  املفتوحة  باحلكومة  واملتعلق  املقارنة  على  املبني 

باحلكومة املفتوحة )2014 و2016( هدًفا آخر للمشروع.

النتائج الرئي�شية خالل ٢٠1٧-٢٠1٨

برنامج العمل

•   اصدار تقارير تقييمة ملشروع احلكومة املفتوحة يف كل من املغرب وتونس.
خلطة عملها الثانية املعنية بشراكة احلكومة املفتوحة )2016-201٨(•   انضمام تونس إلى شراكة احلكومة املفتوحة يف عام 2014 وتنفيذها حالًيا 

العام 2016 وإنشائها للجنة معنية بالوصول إلى املعلومات وموافقة املغرب •    موافقة تونس على أحد قوانني الوصول إلى املعلومات األكثر تطوًرا يف  
على قانون خاص بالوصول إلى املعلومات يف العام 201٨

املفتوحة يف هذه الدول كما أنشأت منظمات املجتمع املدني شبكات •    أنشأت الدول جلان توجيهية مختلطة من أجل توجيه أجندة احلكومة 
شراكة احلكومة املفتوحة.

وشفافية امليزانية.•    التدريب يف مجاالت الوصول إلى املعلومات والترابط االجتماعي والنزاهة 

•   دعم عملية وضع وتنفيذ خطط عمل شراكة احلكومة املفتوحة
•   تطوير سياسات احلكومة املفتوحة على املستوى احمللي.

•   دعم اليات تنفيذ قانون الوصول الى املعلومات.
•   ضمان مشاركة الشباب يف صنع السياسات.

•   تسخير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم سياسات احلكومة املفتوحة.
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املشروعات الُقطرية - تون�س: تنفيذ اأدوات واآليات تعزيز النزاهة 

امل�شروع

احلوكمة  برنامج  التونسية  احلكومة  دعت 
املشترك بني دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
اإلقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  أفريقيا 
لدعم االصالحات اجلارية لتعزيز النزاهة وآليات 
على  التعاون  هذا  ويرتكز  الرشيدة.  احلوكمة 
املنظمة  خاللها  ساعدت  التي  السابقة  املراحل 
الرئيسية  الثغرات  وحتديد  وتقومي  تقييم  على 
فى ترتيبات النزاهة واحلوكمة يف تونس واقتراح 
التوصيات املثبتة الفعالية. وبهدف تنفيذ أدوات 
احلوكمة  مستوى  رفع  أجل  من  النزاهة  وآليات 
من  به  املوصى  النحو  على  تونس  يف  الرشيدة 
قبل منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، طلبت 

احلكومة تقدمي الدعم يف مجالنَْي رئيسيَنْي:
1( أخالقيات وقيم القطاع العام من اجل تغيير 

ثقافة اإلدارة.
كاجهزة  املخاطر  وادارة  الداخلي  التدقيق   )2
تساعد  سوف  بدورها  والتى  للحكومات  الزمة 
الى  العمليات،  وكفاءة  االداء  فعالية  زيادة  على 
واالمتثال  املالي  التقرير  يف  الثقة  رفع  جانب 

للقوانني واألنظمة والسياسات.

برنامج تدريب املدربني لقواعد السلوك
يف فبراير/شباط 2016، تونس

جلسة عمل فريق العمل واللجنة التوجيهية  
املشروع التجريبي لوزارة الزراعة بشأن 

الرقابة الداخلية، مارس/آذار 2016
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تقييم الأثر ما مّت حتقيقه

ومكافحة الفساد بالبدء فى حملة قومية عن القيم والتغييرات •    بدعم من احلكومة التونسية قامت وزارة اخلدمات العامة واحلوكمة 
الالزمة فى ثقافة ادارة القطاع العام. ومن اهم نتائج هذه احلملة 

تطوير برنامج وبيئة للتدريب فى مقر صنع القرار فى مركز 
احلكومة.

الزراعة.•    مت تصميم ووضع اول نظام للتدقيق الداخلي وادارة املخاطر يف وزارة 
واإلقليمية التابعة لها.•    قامت وزارة الزراعة بتنفيذ اول مشروع جتريبي للهيئات احمللية 

لوضع اسس للرقابة الداخلية يف الوزارة•    قيام وزارة املالية بتطبيق منهجية منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 

األعضاء فى منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية وضعت احلكومة •    بدعم ومشورة عن املمارسات اجليدة من اخلبراء والنظراء من دول 
التونسية استراتيجية لتنفيذ مدونة قواعد السلوك.

لتدريب املدربني على املستوى املركزى باالضافة الى 10 محافظات •    دعمت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية تصميم وتنفيذ برامج 
على الصعيدين احمللى واالقليمى.

فى ارساء مناقشات شاملة عن اسس وقواعد النزاهة تشمل كافة •    ايدت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية الهيئة االدارية التونسية 
اصحاب املصلحة.

مشروع منوذجى لتطبيق نظم الرقابة الداخلية الدارة املخاطر يف •    ايدت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية وزارة الزراعة يف بدء اول 
اجراءات صرف املرتبات للموظفني.

إمسح
لقراءة
التقرير
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املشروعات الُقطرية - تون�س: حوكمة فعالة من اأجل تعزيز
النتقال ال�شيا�شي والرخاء القت�شادي

و�شف امل�شروع

وفقا الولويات احلكومة التونسية لبناء مؤسساتوطنية 
النمو  وحتقيق  السياسي  االستقرار  تضمن  فعالة 
منظمة  به  قامت  التى  التقييم  على  وبناء  الشامل، 
املقدمة  والتوصيات  اإلقتصاديةة  والتنمية  التعاون 
متوله  التى  املشروع  هذا  يهدف  التقييمي،  التقرر  يف 
احلكومة الفيدرالية االملانية الي تعزيز النزاهة والكفاءة 

واملساءلة يف عملية ادارة امليزانية فى تونس.

 )2014  -2013( للمشروع  السابقة  املرحلة  وشهدت 
جناح احلكومة التونسية يف نشر اول منشور للميزانية 
التنفيذية والتى ادت الى التحاق تونس بشراكة احلكومة 

املفتوحة يف عام 2014.

1- النظر يف القيم واخالقيات السلوك من اجل تغيير 

إمسح لقراءة
التقرير
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ثقافة االدارة فى القطاع العام.

الزمة  كاجهزة  املخاطر  وادارة  الداخلي  التدقيق   -2
زيادة  على  تساعد  سوف  بدورها  والتى  للحكومات 
فعالية االداء وكفاءة العمليات، الى جانب رفع الثقة يف 
التقرير املالي واالمتثال للقوانني واالنظمة والسياسات.

 2016-2014 اجلارية  املرحلة  تدعم  وسوف 
جهوداحلكومة التونسية لدعم الشفافية واملساءلة وبناء 
الثقة والترويج ونشر اسس التطوير الشامل وذلك عبر 

دعم كل من:

سنوية  وميزانية  االداء  على  مبنية  ميزانيات  تصيم   -
وحلول لالدارة املالية علي الصعيد احمللي

- وضع اطر متعددة املراحل للحوكمة على الصعيد احمللي
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الأفعال

الأثر

1. امليزانية املبنية على الداء

الكامل لتشمل عملية ادارة امليزانية القائمة على االداء. )ب( الربط •    تصميم املنظمة لدراسات مواضيعية : )أ( رفع عملية االصالح 
على نحو فعال مابني امليزانية السنوية والتخطيط االقتصادى و)ج( 

تطوير القدرات البشرية لرفع كفاءة اطر التدقيق الداخلى واملراجعة 
على الصعيد احمللى.

اإلقتصادية، فرقة العمل لكبار مسؤولي امليزانية )SBO(.•    احلوار االقليمى: بني كبار مسؤولى منظمة التعاون والتنمية 
للمساعدة والتشاور فيما بني جميع أصحاب املصلحة من احلكومة •    سلسلة أنشطة لبناء القدرات: لنشر التوصيات وتوفير مساحة 

واملجتمع املدني واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص.

1. احلكم املحلي 

العامة  وذلك من اجل نشر افضل املمارسات ولتعزيز التنمية •    تنظيم حلقات دراسية لبناء القدرات ودعم اسس احلوار للسياسة 
االقليمية وتعزيز احلكم الرشيد على الصعيد احمللى.

•    ورقة سياسة عامة لتحديد مجاالت واولويات االصالح
التنمية االقليمية.•    دعوة الى منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  / جلنة سياسات 

البرملان الي دفع عملية اصالح شاملة فى ادارة امليزانية وذلك بفضل •    شجعت املساعدة املقدمة من منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
التبادل املنتظم للمعلومات واملشاركة فى انشطة املنظمة

واملجتمع املدنى والبرملان، قامت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية •    مبشاركة كل من وزير احلكم احمللى ووزير الدولة لشؤون التنمية 
فى امليدان االقتصادى باستنباط نهج شامل للمضى قدما فى 

االصالح وتنفيذ الالمركزية
 •    يتوافق هذا املشروع مع اهداف االدارة االقتصادية اخلاصة بشراكة 

الدوفيل والتى مت وضعها اثناء رئاسة املانيا ملجموعة السبعة والتى 
تهدف الى تقدمي مثاال عمليا لترجمة اهداف الشراكة الى واقع ذي 
اثر، علي سبيل املثال من خالل زيادة الشفافية والكفاءة فى امليزانية 
وبناء بيئة جذابة لالستثمار، واشراك اجلمهور واملجتمع املدنى فى 

هذه العمليات

وزير املالية يف افتتاحية املشروع يف مايو، تونس

املشروعات الُقطرية - تون�س: حوكمة فعالة من اأجل تعزيز
النتقال ال�شيا�شي والرخاء القت�شادي
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امل�شروع

املواطنني  ثقة  بناء  إعادة  على  املشروع  هذا  يركز 
احلكومة  مرافقة  خالل  من  األعمال  مناخ  وتعزيز 
ملؤمتر  الرشيدة  اإلدارة  بالتزامات  للوفاء  التونسية 

لندن ملكافحة الفساد واتفاق قرطاج.
اململكة  خارجية  وزارة  قبل  من  املشروع  متويل  يتم 
مارس  إلى   2017 يونيو  من  الفترة  خالل  املتحدة 
2020. وستقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
خالل  من  التونسيني  املصلحة  أصحاب  بدعم 
احلكم  تعزز  بهدف  اإلداري،  والتغيير  املساعدة  
الرشيد، ومتنع الفساد، وتعزز املشاركة مع املواطنني 

والشركات.
يركز املشروع على 3 مجاالت رئيسية:

جودة  تعزيز  التفاعل:  على  القدرة  خلق   )1
املستوى  على  خدمة  مناطق  ثالث  وعمليات 
الوطني ويف ثالث مناطق جتريبية إلنشاء واجهة 
من  واحلد  للمواطنني،  عامة  فيخدمة  فعالة 
يف  صارمة  مراقبة  آلية  وبناء  الفساد،  مخاطر 

مكافحة الفساد.
والتخطيط  التنسيق  تعزيز  الروابط:  إنشاء   )2
وقدرات االتصال لدى اجلهات الرئيسية ملراجعة 

احلسابات العامة ومكافحة الفساد.
الصغيرة  الشركات  وصول  االزدهار:  خلق   )3
مزيد  وحتقيق  العامة  اخلدمات  إلى  واملتوسطة 
تنمية  وتعزيز  العامة  املشتريات  الشفافية يف  من 

الشركات الصغيرة واملتوسطة

الأفعالالتاأثري املتوقع

تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني على املستوى •    رفع مستوى الوعي بني املواطنني، وحتسني 
احمللي وتطوير آليات املراقبة والشكاوى.

احلوكمة والنزاهة وحتسني مراجعة ومتابعة •    زيادة التنسيق بني مختلف اجلهات الفاعلة يف 
التوصيات

املنازعات وتدابير الشفافية يف إطار املشتريات •    حتسني تنفيذ اخلدمات العامة وتسوية 
العامة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم.

اخلدمات العامة / تقييمات قطرية ومحلية للفرص والتحديات التي تواجه حتسني تقدمي اخلدمات العامة.•    حتديد ونشر الطرق املثلى للحكم احمللي التي تساهم يف مكافحة الفساد. مراجعة ثالث دورات حياة لتقدمي 
•    احلديث عن زيادة تنسيق جميع جهود احلوكمة والنزاهة.

•    أنشطة بناء القدرات، متابعة توصيات ومراجعة احلسابات ضمن اداء حكيم محصن
•     التقييم احمللي خلبرات الشركات الصغيرة واملتوسطة يف اخلدمات العامة احمللية وآليات تسوية املنازعات.
•    التقييم املعتمد على البلدان بشأن وصول املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم إلى فرص املشتريات العامة.

•    أنشطة بناء القدرات يف إدارة املخاطر يف املشتريات العامة.

اململكة  أليستير بيرت، وزير الشرق األوسط وأفريقيا يف  السيد  مؤمتر مع 
املتحدة، والسيد كامل العيادي، رئيس املجلس األعلى لرؤساء الدول األعضاء 
يف تونس، والسيد رولف ألتر، مدير اإلدارة العامة يف منظمة التعاون والتنمية 
اإلقتصادية، بحضور األمني العام للحكومة وسفير اململكة املتحدة يف تونس، 

بتونس يف 3 مايو 2017.

املشروعات الُقطرية - تون�س: تطبيق اأدوات واآليات التكامل الداخلي ومكافحة الف�شاد
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امل�شروع

تعتبر مشاركة املرأة يف صنع القرار من  األولويات 
السياسات  يف  املجتمع  أفراد  جميع  واحتياجات 

العامة والبرامج والقوانني واالنظمة واملؤسسات.
لذلك، متاشيا مع األولويات اإلستراتيجية لتونس 
 AECID تقدمه  الذي  والتقني  املالي  الدعم  ومع 
والتنمية  التعاون  منظمة  تساعد  أسبانيا،   -
يف  للبالد  احلالية  اجلهود   )OECD( اإلقتصادية 

تعزيز وصول املرأة إلى صناعة القرار يف القطاع 
احلكومة  مستويات  جميع  على  واإلدارة  العام 
وإذ   .)2017-2016( املنتخبة  احمللية  واملجالس 
احمللية  الهيئات  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  بأن  تقر 
يف  فرصها  تعزيز  يف  تسهم  أن  ميكن  املنتخبة 
مستويات  أعلى  إلى  واالرتقاء  السياسي  املجال 
اإلدارة، مما يساهم يف دوره  بضمان اتباع منظومة 

املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة.
بعثة تقصي حقائق إلى تونس والقيروان، 9-12 مايو 2017، زيارة إلى 

وزارة الشؤون احمللية والبيئة بحضور الوزير رياض معخر

الأثرالأفعال

احمللية املنتخبة التي تركز على سياسات إدارة املوارد البشرية واألطر •    إجراء تقييم دقيق للوضع احلالي يف اإلدارة العامة التونسية واملجالس 
املؤسسية والسياسات العامة مع مراعاة الفوارق بني اجلنسني لتعزيز 

املساواة بينها، وتوازن حياة العمل يف القطاع العام
 •    استكمال التقييم من خالل حتليل متعمق لوزارتني جتريبيتني منتخبتني 
 - السمكية  والثروة  املائية  واملوارد  الزراعة  ووزارة  املالية  وزارة   -
باإلضافة إلى مجلسني محليني منتخبني - تونس والقيروان - لتحديد 

التحديات العملية.
•    تنظيم دورات استشارية وحوار بشأن السياسات لتعزيز تبادل اخلبرات

اإلقتصادية بشأن املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة.•    التقدم نحو انضمام تونس إلى توصية منظمة التعاون والتنمية 
بالثغرات والفرص التي متيز وصول املرأة إلى صنع القرار وتعزيز •    زيادة الوعي داخل اجلهاز التنفيذي، على الصعيدين الوطني واحمللي، 

التمثيل املتكافئ للرجال والنساء يف جميع مستويات اإلدارة العامة.
بآليات وأدوات لتضمني االعتبارات النسانية يف البرمجة العامة •    زيادة الوعي داخل اجلهاز التنفيذي، على الصعيدين الوطني واحمللي، 

وصنع السياسات العامة.

املشروعات الُقطرية - تون�س: تعزيز و�شول املراأة اإىل اتخاذ القرارات
يف الإدارة العامة على جميع امل�شتويات واملجال�س املحلية املنتخبة
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الأثرالأفعال

قدم املشروع ما يلي:
اإلدارة يف معهد Médiateur وICPC.•    دراسة حول الشؤون املؤسسية والقانونية والتنظيمية وممارسات 

•    أنشطة بناء القدرات.
•   تدابيرحول نسبة مشاركة املوتطنني وتفاعلهم

على املستوى احمللي.•   دعم مركز التعاون الدولي )iCpC( ومؤسسة دو ميديور دو رويام 

للحكومة املفتوحة لتعزيز دورهم يف احلكم الرشيد.•    أصبحت املؤسسات املستقلة أعضاًء رئيسيني يف اللجنة التوجيهية 
بإنشاء جلنة مشتركة لتعزيز النزاهة واحلكم اجليد•    لقد قامت جلنة احملكمة اجلنائية الدولية واملجلس الدولي للنزاهة 
الدولي للملكية اتفاقات تعاون مع املجتمع املدني يف مدينة طنجة •    لقد أنشأ املركز الدولي للحماية املؤقتة للمجتمع الدولي واملجلس 

والدار البيضاء لتعزيز النزاهة على املستوى احمللي
للخدمات حول هذه القضية.•    تعمل املؤسستان على تطوير بوابة سالمة وطنية لتوفير بوابة متكاملة 

امل�شروع

أمني  »مؤسسة   )2016-2015( املشروع  دعم 
املظالم يف اململكة« و »الهيئة املركزية للوقاية من 
الفساد« يف تنفيذ  الدستور اجلديد وبتمويل من 

صندوق برنامج الشراكة العربية البريطانية.
تنفيذ  يف  العامة  املؤسسات  املشروع  يؤيد 
خدمات  لتوفير  القدرات  وتعزيز  اإلصالحات 

عالية اجلودة للمواطنني املغاربة. 

املشروعات الُقطرية - املغرب: حماربة الف�شاد واإ�شراك املواطنني
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املشروعات الُقطرية - املغرب: دعم موؤ�ش�شات احلكم املحلي والدارة املحلية

امل�شروع

 2011 عام  فى  اجلديد  الدستور  اصدار  منذ 
والبدء فى عملية التطوير االقليمي قامت املغرب 
تهدف  والتى  االصالح  من  واسعة  بعملية  مؤخرا 
الى منح املزيد من الصالحيات واملسئوليات الى 
السلطات احمللية وحتسني مشاركة املواطنني فى 

السياسات العامة احمللية.
والتنمية  التعاون  السياق، تقوم منظمة  وفى هذا 
قدرات  تعزيز  فى  املغربية  احلكومة  بدعم 
مستويات  مختلف  علي  العامة  املؤسسات 
االضطالع  من  اجل متكينها  من  وذلك  احلكومة 
ايضا  املشروع  ويتضمن  اجلديدة.  مبسؤولياتها 
العمل مع الهيئات املركزية للمحاسبات واملراجعة.

الأفعال

الأثر

•  دعم اليات تقدمي اخلدمات علي املستوى احمللي.
•  دعم وزيادة مشاركة املواطنني فى ادارة الشؤون احمللية.

•  دعم القدرات البشرية يف هيئات ومؤسسات احلكم احمللي.

فى ثالثة مناطق الرباط، سال، مراكش، سايف، طنجة وتيتوان احلسيمة•    نشر واقرار االطار املؤسسى والتشريعى لعملية التطوير االقليمي بني السلطات احمللية 
•    مشاركة 200 مندوب من املناطق والبلديات فى 3 ورش عمل دراسية مختلفة.

التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادى لدعم كفاءة وشمولية السياسات العامة احمللية.•    حتديد املمارسات اجليدة املغربية واحلكم احمللى وتقاسم اخلبرات والتجارب منظمة 
البعثات اجلديدة.•    تنفيذ عملية تقييم االحتياجات احمللية ملساعدة السلطات احمللية على ضمان والية 
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امل�شروع

احلكومة  مركز  دعم  إلى  املشروع  هذا  يهدف 
حتقيق  يف  املساعدة  خالل  من   )CoG( املغربية 
وتعزيز  البالد،  لتنمية  االستراتيجية  األهداف 

احلكم العام وحتسني القدرات املؤسسية.
بالتكافل مع احلوكمة الرقمية، مراجعة استقصاء 
احلوكمة  مشاريع  تعد  املخاطر،  وإدارة  النزاهة 

جزًءا من البرنامج القطري للمغرب.
 

افتتاح ورشة العمل رفيعة املستوى حول إصالحات مركز احلكومة من 
قبل السيد سعد الدين العثماني، رئيس احلكومة املغربية وم. لويز دي 

ميللو، مدير إدارة احلكم العام يف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية.

الأثرالأفعال

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن إصالح مركز •    زيارات دراسية )إسبانيا وفنلندا( وحلقات عمل بشأن خبرات بلدان 
احلكومة.

اإلصالح يف املغرب.•    ملخص يلقي الضوء على التجارب واملناقشات الرئيسية لدعم عملية 

•    حتديد التحديات الرئيسية للمجموعة املغربية يف إجراء اإلصالحات.
والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن اإلدارة الداخلية والتوجيه ومراقبة •    حتليل ومقارنة التجارب من إصالحات CoG يف بلدان منظمة التعاون 

تنفيذ السياسات.
التي مت التفاق عليها خالل املناقشات والزيارات الدراسية.•    تقوم مجموعة العمل املعنية باملتابعة ومراقبة حسن التنفيذ للتعليمات 

املشروعات الُقطرية - املغرب: تعزيز قدرات مركز احلكومة املغربية
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إمسح
لقراءة
التقرير

املشروعات الُقطرية - املغرب: تعزيز اإمكانية و�شول املراأة اإىل العدالة

اإلقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  نفذت 
يف  العدالة  إلى  املرأة  وصول  لتعزيز  مشروعاً 
املغرب. يهدف هذا املشروع إلى تعزيز القدرات 
املؤسسية ملراكز االستماع للنساء ضحايا العنف 

)منظمة غير حكومية(،
واملرأة  التضامن  وزارة  مع  التفاعل  لتمكن 
مع  وكذلك  االجتماعية،  والتنمية  واألسرة 
لوضع مسألة  األخرى،  املغربية  العامة  الهيئات 
طليعة  يف  اجلنس  أساس  على  القائم  العنف 

صنع السياسة.

إلى  يهدف  الذي   ،)Cahier des Charges( الشروط  كراس  املرجعي  الدليل 

تقدمي احلد األدنى من معايير العمل للتنظيم والتنسيق واإلدارة والرصد والتقييم 
لهذه املراكز.

بالتفصيل  يشرح  الذي  اجليدة،  واملمار�شات  املعلومات  دليل 

الدول  الصادرة عن  والتوصيات  واملعايير  املمارسات اجليدة 
األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية والدول غير 

األعضاء.

الأثرالأفعال

من خالل تعزيز املساواة يف الوصول إلى العدالة.•    دعم اجلهود التي تبذلها حكومة املغرب يف معاجلة العنف ضد املرأة 
باملراكز، باإلضافة إلى ممثلني عن اإلدارات املعنية •    ندوة بناء القدرات اخلاصة باملديرين وأعضاء هيئة التدريس 

والتوجيه القضائي للنساء ضحايا العنف.•    تعزيز القدرات املؤسسية والتنسيقية للموظفني يف مراكز االستماع 
إلى العدالة، مما يسمح لهن باحلماية.•    حتسني قدرات املراكز على توعية النساء ضحايا العنف بالوصول 
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املشروعات الُقطرية - املغرب وتون�س: تقدمي م�شروع �شوت للمقيمني

امل�شروع

من  بتمويل  وتونس  املغرب  بناء على طلب حكومتي 
التعاون  منظمة  تقوم  األملانية،  االحتادية  احلكومة 
البلدين  االقتصادي والتنمية بتنفيذ مشروع يف كال 
لتعزيز صوت املواطن، وهو احملرك الرئيسي للحكم 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عمل  ويشير  الرشيد. 
الروابط  أن  إلى  املجال  االقتصادي يف هذا  امليدان 
بني وسائل اإلعالم واحلكومة املفتوحة واالتصاالت 
املؤسسية لم تتم معاجلتها حتى اآلن بشكل منهجي 

أو كاف.
لبلد  املؤسسي  االتصال  نهج  خصائص  الواقع،  يف 
ما وكذلك نهج »النظام اإلعالمي ووسائل اإلعالم«، 
الذي يشمل احلوكمة اإلعالمية )أي األطر املؤسسية 
والقانونية والسياسية والتنظيمية(، واجلهات الفاعلة 

االجتماعية  اإلعالم  وسائل  اإلعالم،  شركات  )مثل 
وكذلك  تفاعالتهم،  املواطن(،  وصحفيو،  اجلديدة، 
ذلك  يف  )مبا  أوسع  نطاق  على  اإلعالمي  املشهد 
ما  حتديد  التمويل(،  ومناذج  اإلعالم  وسائل  ملكية 
ميكن  اإلعالم  ووسائل  املؤسسي  التواصل  كان  إذا 
الشفافية  من  ملزيد  أساسية  ركائز  مبثابة  تكون  أن 

واملشاركة واملساواه
تعزيز صوت  كيفية  حول  توصيات  املشروع  سيقدم 
خالل  من  والشباب،  النساء  ذلك  يف  مبا  املواطن، 
ووسائل  املؤسسية  االتصاالت  مساهمة  توسيع 

اإلعالم للحكومة املفتوحة. 

االجتماع األول لشبكات االتصال املؤسسية يف تونس العاصمة، تونس، 
يف 12 مايو 2017 والرباط، املغرب، يف 14 يونيو 2017.

الأفعال

يتعلق باالتصال املؤسسي، وصوت املواطن، والوصول إلى املعلومات •    التقارير املعيارية: ستقيم املمارسات احلالية يف املغرب وتونس فيما 
والنظم اإليكولوجية اخلاصة بكل بلد، وقياسها مبثيالتها من بلدان 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
ومنظمات اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني للمساعدة يف الربط بني •    ورش بناء القدرات: إشراك ممثلني من مختلف املستويات احلكومية، 

وسائل اإلعالم واملبادرات احلكومية املفتوحة، دعما لتعزيز صوت 
املواطن

املستوى الوطني لتسهيل االتصال الشفاف واملشاركة.•    برامج حوار السياسات: مبا يف ذلك جميع موظفي االتصاالت على 
حددها هذا املشروع يف كل من دول منطقة الشرق األوسط وشمال •    النشر الدولي: لتسهيل نشر املمارسات اإلقليمية والدولية التي 

أفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على 
املستويني اإلقليمي والدولي.
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إمسح
لقراءة
التقرير

املشروعات الُقطرية - ال�شلطة الفل�شطينية: بناء املوؤ�ش�شات

امل�شروع

والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  منظمة  دخلت 
وبرنامج  الفلسطينية،  السلطة  مع  شراكة  يف 
احلوكمة ملساعدة السلطة الفلسطينية على إجراء 

إصالحات جذرية باحلوكمة العامة يف:
1- محاربة الفساد

2- تعزيز سيادة القانون.
3- حتسني وسائل تقدمي اخلدمات العامة

مت متويل هذه الشراكة من جانب حكومة النرويج 
منسقة  راسخة  مؤسسية  قاعدة  على  وارتكزت 
يعتبر  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة  قبل  من 
املشروع جاهز للعمل بشكل كامل، كما مت تنفيذ ما 

يزيد عن 50 نشاط يف هذا املشروع، واشترك به 
والتنمية،  التعاون  النظراء من منظمة  العديد من 
احملليني  امليدانني  املديرين  كبار  أحد  يقدم  كما 

املساعدة العملية على أرض الواقع بشكل دائم. 

اأهم الجنازات

مع معايير النزاهة اخلاصة مبنظمة •    تتوافق قواعد السلوك للسلطة الفلسطينية 
التعاون والتنمية اإلقتصادية

مقدمة منهجية عن آلية التشاور يف عملية •    تقدم األدلة اإلرشادية لسيادة القانون 
اتخاذ القرار.

بدور رائد يف العمل على دعم تقدمي •    وتقوم إستراتيجية احلكومة اإللكترونية  
أفضل للخدمات العامة.

إلى شراكة احلكومة املفتوحة هدف •    أعلن رئيس الوزراء أن االنضمام 
إستراتيجى.
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املشروعات الُقطرية - الإمارات العربية املتحدة:

امل�شروع

دوراً  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تولت 
التي  العاملية  للحكومات  العاملية  القمة  يف  قيادياً 

عقدت يف دبي يف الفترة 11-13 فبراير 201٨.
تطرأ  القمة  افتتاح  العامة مبناسبة  وخالل اجللسة 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  العام  األمني 
االقتصادي، أنخيل غوريا،إلى دور التعددية والتعاون 
من  املتزايد  العام  الرأي  استياء  وسط  الدولي 
الدولية  التجارة  ضد  الفعل  رد  وزيادة  احلكومات 

والتقدم التكنولوجي.
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  شاركت  كما 

يف تنظيم عدد من األنشطة واالجتماعات السابقة 
للقمة، مثل حلقة الشباب حول دور الشباب يف تعزيز 

املشاركة املدنية،
اجلنسني،  بني  واملوازنة  االجتماعي  والنوع 
وللتكنولوجيات. شاركت منظمة التعاون والتنمية يف 
التي  األنشطة  سلسلة  أيًضا يف  االقتصادي  امليدان 
املبتكرة  احللول  بشأن   SGDs Action بها  تضطلع 
املناقشات  ويف  املستدامة  التنمية  أهداف  لتنفيذ 

املواضيعية لقياس السعادة.
قمة احلكومة العاملية هي منتدى فريد يعقد سنويا أكثر 
من 4000 مشارك ملناقشة وتشكيل مستقبل احلكومة 

مستقبل  القمة  تستكشف  العامة.  اخلدمات  وتقدمي 
املتطورة  التكنولوجية  التطورات  ضوء  يف  احلكومة 

وتطلعات املواطنني.
شريكا  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  كانت 
استراتيجيا لقمة احلكومة العاملية منذ عام 2013، مما 
ساعد على حتديد اخلصائص األساسية حلكومة الغد

قمة احلكومة العاملية هي منتدى فريد يعقد سنويا أكثر 
من 4000 مشارك ملناقشة وتشكيل مستقبل احلكومة 
مستقبل  القمة  تستكشف  العامة.  اخلدمات  وتقدمي 
املتطورة  التكنولوجية  التطورات  ضوء  يف  احلكومة 

وتطلعات املواطنني.
شريكا  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  كانت 
استراتيجيا لقمة احلكومة العاملية منذ عام 2013، مما 
ساعد على حتديد اخلصائص األساسية حلكومة الغد.

الأفعال

ركز النظام العاملي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( “حوكمة املستقبل” على التقنيات املعطلة  وكيف ميكن للتعاون بني القطاعات وتعدد أصحاب املصلحة أن يساعد يف معاجلة التحديات والفرص التي • 
ميكن لهذه التكنولوجيات أن تشكلها على احلكومات.

يحتوي اإلصدار الثاني من “احتضان االبتكار يف احلكومة: االجتاهات العاملية 201٨”، الذي وضعه مكتب  خدمات الرقابة الداخلية بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإلبداع احلكومي يف اإلمارات العربية املتحدة، • 
على دراسات حالة معمقة حول 10 ابتكارات لتوضيح ثالثة اجتاهات رئيسية التي مت حتديدها من خالل 

املراجعة.
جمعت دائرة الشباب 100 من رواد الشباب العرب لتحديد احللول لتعزيز مشاركة الشباب يف احلياة العامة.  ناقش الرواد كيف ميكن ربط إجنازاتهم مع احلكومات لدعم جهودهم يف بناء اقتصادات شاملة وقوية.• 
كشفت اللجنة كيف تسمح امليزنة املراعية للمنظور اجلنسي للسلطات الضريبية بتشكيل الضرائب وسياسات  األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أنخيل غوريا،اإلنفاق بطرق تقلل من الفوارق بني اجلنسني وتعزز املساواة بني اجلنسني.• 

يف قمة احلكومة العاملية 11-13 شباط / فبراير 201٨، دبي.
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املشروعات الُقطرية - الإمارات العربية املتحدة: دليل التوازن بني اجلن�شني:
اإجراءات املنظمات الإماراتية

امل�شروع

والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تدعم 
)OECD( دولة اإلمارات العربية املتحدة لتحسني 
اإلمارات  مجلس  إن  العمل.  وبيئة  سياسات 
يهدف  فيدرالي  كيان  وهو  بني اجلنسني،  للتوازن 
إلى تشجيع جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بناء  يف  رئيسي  كشريك  املرأة  بدور  للنهوض 
مستقبل البلد وتعزيزه، هو النظير الوطني ونقطة 

 ،2017 سبتمبر   19 يف  املشروع.  لهذا  االتصال 
أطلقت نائبة األمني العام ملنظمة التعاون والتنمية 
بني  التوازن  دليل  كيفينيمي  ماري  االقتصادية 

اجلنسني:
العربية املتحدة، يف  إجراءات ملؤسسات اإلمارات 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مع  دبي 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

التاأثرياخلطوات

املتحدة، والتي تعمل كأداة للمنظمات يف جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية •    إنشاء دليل التوازن بني اجلنسني: إجراءات ملؤسسات اإلمارات العربية 
املتحدة للمساعدة يف حتقيق تقدم يف التوازن بني اجلنسني يف مكان العمل. 
املجاالت اخلمسة التي متت تغطيتها هي: االلتزام والرقابة، ودمج املساواة 
بني اجلنسني يف السياسات والبرامج، وتشجيع مشاركة املوظفني املراعية 

العتبارات املساواة بني اجلنسني، وحتسني التوازن بني اجلنسني يف القيادة، 
وأخيرا التواصل الذي يراعي الفوارق بني اجلنسني.

أصحاب املصلحة ذوي الصلة على أعلى مستوى لضمان التطبيق الفعال •    إطالق الدليل يف حدث رفيع املستوى، من أجل خلق زخم وإشراك جميع 
للدليل عبر مؤسسات دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يجب فعله« و»كيفية القيام بذلك« و»كيفية التأكد من جناحها«. •    ورشة العمل االفتتاحية ملديري اإلدارة العامة والقطاع اخلاص حول »ما 

•    بناء الوعي بني املدراء واملوظفني حول ماهية التوازن بني اجلنسني وأهميته.
العامة واخلاصة يف اإلمارات العربية املتحدة.•    توفير آليات ميكن استخدامها لتسريع التمثيل األكثر توازناً داخل املؤسسات 
املناصب القيادية.•    حتقيق متثيل أكثر توازنا بني النساء والرجال يف مكان العمل، مبا يف ذلك يف 

إمسح
لقراءة
التقرير
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امل�شروع

يدعم هذا املشروع االقليمي، املمول من صندوق 
التحول فى الشرق االوسط التابع لشراكة دوفيل 
مصر،  من  كال  جهود  السبعة،  الدول  ملجموعة 
سياسات  وتعبئة  لدعم  وتونس  املغرب  االردن، 
بني  املساواة  منظور  ودمج  املفتوحة  احلكومة 
ادماج  وزيادة  البرملانية  العمليات  يف  اجلنسني 

مشاركة املراة يف احلياة العامة.
مدته  برنامجي  إطار  يف  اخلصوص،  وجه  على 
واألردن  مصر  يف   201٨  -  2015( أعوام  ثالثة 
واملغرب، و2016-2019 يف تونس(، يقوم مشروع 
حتليل  لتعزيز  بإجراءات  هذا  التحول  صندوق 
املؤسسات الرئيسية للتحديات والفرص التي متيز 

وصول املرأة إلى عملية صنع القرار.

قدرة  زيادة  على  فيه  تعمل  الذي  الوقت  يف   
الوطني  املستوى  على  لالنتخابات  املرشحات 
واحمللي، باإلضافة إلى حتسني قدرة التشاور العام 
بني البرملانات ومنظمات املجتمع املدني النسائية 

عبر عمليات وضع القوانني.

مايو   20-19 األردن،  يف  احمللية  لالنتخابات  املرشحات  قدرات  بناء 
2017 يف عمان، األردن.

اخلطوات

التقييم القطري للفرص والتحديات التي  تواجه املشاركة السياسية للمرأة واملمارسات • 
املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف البرملان 
لتقدمي توصيات خاصة بكل بلد من أجل 

املساواة بني اجلنسني يف صنع السياسات.
حلقات عمل لتدريب املدربني وحلقات  دراسية لبناء القدرات للمرشحات املرشحات • 

لالنتخابات البرملانية واحمللية.

جلسات استشارية بشأن العمليات البرملانية  والداخلية يف مكان العمل، على سبيل املثال، • 
استراتيجيات ملنع ومكافحة التحرش السياسي.
عقد دورات استشارية بشأن االستشارة العامة  للبرملانيني ومنظمات املجتمع املدني لتعزيز • 

القدرات على وضع تشريعات قائمة على مراعاة 
الشؤون اجلنسانية، ورؤية املواطن يف االعتبار.

حوار سنوي حول السياسات اإلقليمية بشأن  مشاركة املرأة السياسية يف منطقة الشرق • 
األوسط وشمال أفريقيا، بهدف تبادل 

املمارسات املفيدة والدروس املستفادة عبر 
املنطقة وخارجها.

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

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

املشروعات الُقطرية - م�شر والأردن واملغرب وتون�س: نحو حكومات �شاملة ومفتوحة:
ت�شجيع م�شاركة املراأة يف الربملانات و�شنع ال�شيا�شات
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إطالق الدورات االستشارية حول االستشارة العامة من باسمة هكاوي، وزيرة األسرة والتضامن واملساواة 
التابعة ملنظمة  العامة  تيبلوفا، رئيسة وحدة املساواة بني اجلنسني يف احلياة  وتاتيانا  والتنمية االجتماعية 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 12-13 يوليو 2017، بالرباط.

بناء قدرات املرشحات لالنتخابات احمللية، 3-4 مارس 201٨ يف القيروان، تونس.

التاأثري

الوطنية واحمللية: 23 مرشحة استهدفتهم احللقة التدريبية ملنظمة •   القدرة ضمن مجموعة من املرشحات على الترشح الفعال للمكاتب 
التعاون والتنمية االقتصادية فزَن مبقاعد يف االنتخابات احمللية يف 

األردن يف آب / أغسطس 2017.
وصول املرأة إلى اتخاذ القرارات العامة.•   فهم أصحاب املصلحة الرئيسيني للتحديات والفرص التي متيز 

السياسات وتشريع القانون، مع التركيز على املمارسات املفيدة على •   معرفة البرملانيني باملمارسات املراعية لالعتبارات اجلنسانية لوضع 
املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.

واملؤمترات احلزبية النسائية بشأن جداول أعمال السياسات املراعية •   قدرة املرأة يف السياسة على االتصال من أجل دعم األقران والتوجيه 
لالعتبارات اجلنسانية.

التشاور العامة بغرض إدراج االعتبارات اجلنسانية يف عملية صنع •   قدرة البرملانيني ومنظمات املجتمع املدني على املشاركة يف عمليات 
السياسات.

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

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

املشروعات الُقطرية - م�شر والأردن واملغرب وتون�س: نحو حكومات �شاملة ومفتوحة:
ت�شجيع م�شاركة املراأة يف الربملانات و�شنع ال�شيا�شات
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امل�شروع

واملغرب  األردن   )2019-2016( املشروع  يدعم 
وتونس يف تعزيز ترتيبات احلوكمة العامة للشباب 
والشابات لالنخراط يف احلياة العامة واالستفادة 

من النتائج السياسية للشباب.
بالتعاون مع وزارات الشباب، والوزارات التنفيذية 
غير  واملنظمات  احمللية  واحلكومات  والبرملان 
منظمة  تدعم  الشباب،  يقودها  التي  احلكومية 
اجلارية  اجلهود  والتنمية  االقتصادي  التعاون 

الوطنية،  الشباب  استراتيجيات  وتنفيذ  لصياغة 
واحمللية،  الوطنية  الشباب  مجالس  وتفعيل 
الشباب،  إشراك  من  مبتكرة  أشكال  واستكشاف 
لتعميم مطالبهم واحتياجاتهم مروًرا بكامل الهيكا 

احلكومي.
يوفر املشروع فرًصا إلجراء حوار حول السياسات 
توصيات  ترجمة  يف  بلد  كل  ويدعم  اإلقليمية 

السياسة اخلاصة بكل دولة على أرض الواقع.

اخلطوات

التاأثري

هيئات متثيلية لهم.•   دعم صياغة وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية املتكاملة للشباب وإنشاء  
الشباب ليصبحوا مواطنني نشطني والوصول إلى اخلدمات العامة •   عرض ومناقشة التقييمات الُقطرية للفرص والتحديات التي يواجهها 

التي املستجيبة لهم.
واحمللي استناداً إلى النتائج األولية للتقييمات الُقطرية.•   تقدمي املساعدة التقنية ودعم التنفيذ العملي على املستويني الوطني 

االقتصادي، سيُجرى برنامج تدريبي يف عام 201٨ بشأن مسألة •   األردن: استناداً إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
»مشاركة الشباب على املستوى احمللي«، يستفيد منها ما متوقع 

مجموعه 360 من الشباب يف املراكز الشبابية والسلطات احمللية.
امليدان االقتصادي، بدأت النقاشات حول كيفية تعزيز التنسيق •    املغرب: يف أعقاب التوصيات األولية ملنظمة التعاون والتنمية يف 

والتعاون بني مجلس الشباب االستشاري الوطني املقترح واملجالس 
اإلقليمية واحمللية، فيما ستجري نقاشات حول دور أكبر للمجالس 

اإلقليمية يف تنفيذ مكونات محددة من السياسات الوطنية الشبابية.
ذلك مشاريع مشتركة بني الوزارات. واستناداً إلى توصيات منظمة •   تونس: مت وضع استراتيجية قصيرة األجل )201٨-2020( مبا يف 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مت إطالق خطة إصالح ملنازل 
الشباب )بيوت الشباب 2.0(، مع جتربة رائدة يف منطقة محرومة 

يف تونس، ويجري وضع قانون بشأن التعليم غير الرسمي للشباب يف 
بيوت الشباب، مع اتباع نهج شامل.

إمسح
لقراءة
التقرير

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

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

املشروعات الُقطرية - م�شر والأردن واملغرب وتون�س: اإ�شراك ال�شباب يف احلياة العامة:
نحو م�شاركة مفتوحة و�شاملة لل�شباب
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املؤمتر اإلقليمي األول »إشراك الشباب يف احلياة العامة« يف الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2017 يف الرباط حيث التقى مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى ومسؤولون شباب منتخبون وممثلون عن مجالس الشباب وجمعيات 
الشباب من 5 بلدان يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و5 دول أعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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امل�شروع

يف أعقاب املوافقة على قوانني البلدية والالمركزية 
دور  بتجديد  األردن  يقوم   ،2015 يف  اجلديدة 
توزيع  إعادة  خالل  من  واإلقليمية  احمللية  حكوماته 

الكفاءات على املؤسسات الوطنية الفرعية.
عملية  يف  املجتمع  ومشاركة  التنمية  هو  والهدف 
تنمية  يف  املواطنني  إشراك  وضمان  القرار،  صنع 
احمللية،  السياسات 
زيادة مستوى  وضمان 
املنافع العامة يف كافة 
السياسية  املجاالت، 

منها واالقتصادية.
 )2019-2016( سنوات  الثالث  مشروع  يدعم   
القوانني  وتأثير  تنفيذ  لتقييم  احلكومة  جهود 
احملافظات  تواجهها  التى  والتحديات  اجلديدة، 
والبلديات، وكذلك التفاعل عبر مختلف مستويات 

احلكومة.
السياسات  لتعزيز صنع  كما يدعم جهود األردن 
انفتاحاً  أكثر  العامة على نحو  وتقدمي اخلدمات 
يتم  احمللي.  املستوى  على  وتشاركًيا  وشمولية 
متويل املشروع من قبل شراكة الدوفيل ملجموعة 

السبعة  - صندوق التحول.

التاأثرياخلطوات

•    تقييم ترتيبات احلوكمة احلالية يف البالد.
احلكم ومشاركة املواطنني.•    فهم تأثير القوانني اجلديدة على سياسات 

احمللي.•    دليل احلكومي املفتوحة على املستوى 
املستوى احمللي يف 5 بلديات مختارة.•    تقييم املمارسات احلكومية املفتوحة على 
السياسات الشاملة والفعالة وتقدمي •    بناء القدرات الالزمة لتعزيز عملية وضع 

اخلدمات العامة.

خالل تشكيل جلنة متابعة خاضة.•   حتسني التنسيق بني الوزارات الرئيسية يف إصالح الالمركزية من 
املفتوحة على املستوى احمللي يف األردن والتي ستكون مبثابة منصة •   تكثيف اجلهود يف إنشاء شبكة منظمات املجتمع املدني للحكومات 

وطنية لتعزيز املشاركة املنتظمة للمواطنني يف صياغة وتنفيذ 
السياسات العامة واخلدمات يف املنطقة الفرعية على املستوى 

الوطني
التي تضمن تغطية امليزانيات احمللية والتنمية يف اخلطط اإلمنائية •    التنفيذ الفعال إلصالحات الالمركزية، استنادا إلى الدراسات 

الوطنية.

إمسح لقراءة التقرير

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

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

املشروعات الُقطرية - الأردن: تعزيز الإدارة اجليدة على امل�شتوى املحلي

سعادة السيد سانتياغو كاباناس أنسورينا، سعادة السيد عماد فاخوري ، 
السيدة ماري كيفينيمي ، سعادة السيد ديفيد بيرتولوتي، السيد شحادة 
التقييم  تقرير  إطالق  مؤمتر  يف  القبالت  حمدي  والدكتور  هديب  أبو 

االستراتيجي ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، 27 فبراير 2017.
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امل�شروع

منطقة  يف  احلكم  إدارة  لبرنامج  مؤسس  كعضو 
ملنظمة  التابع  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
التعاون والتنمية االقتصادية، يعمل األردن بشكل 
وثيق مع املنظمة إلصالح قطاعه العام مبا يتماشى 

مع مبادئها وممارساتها.
الثالثة  العمل  خطة  إنشاء  يف  املنظمة  ساهمت 
اخلاصة بالـ OGP ، كما تقوم االن بدعم تنفيذها.

يف هذا املشروع، ستعمل منظمة التعاون والتنمية 

على  لألردن  استراتيجي  كشريك  االقتصادية 
خالل  من   ،)2020-2017( سنوات  ثالث  مدى 
توفير املساعدة الفنية واملشاركة العملية للحكومة 
التعهد  التي مت  لتنفيذ جميع االلتزامات  األردنية 
العمل. والهدف املرجو من املشروع  بها يف خطة 
فضاًل  االجتماعي،  واالندماج  الثقة  تعزيز  هو 
مزدهرة  مجتمعات  تطوير  يف  املساعدة  عن 

ودميقراطية.
الدوفيل  شراكة  قبل  من  املشروع  متويل  يتم 

ملجموعة السبعة  - صندوق التحول.

برنامج العملاخلطوات

عمل الشراكة احلكومية املفتوحة للفترة 2016-201٨، كذلك تقدمي •    تقدمي كافة وسائل املساعدة من حتليل وتقدمي توصيات بشأن خطة 
املساعدة التقنية وفقا لنتائج التقييم

الوطنية الرابعة للبلد؛•    االستفادة من افضل النماذج لدعم تصميم وتنفيذ خطة العمل 
والتعاون الدولي؛•    دعم أنشطة التنسيق والتنفيذ احلكومية املفتوحة لوزارة التخطيط 
يف تنفيذ، ومراجعة األنشطة التي تتم كجزء من خطة العمل الوطنية •    توفير أنشطة بناء القدرات املعنية باشراك منظمات املجتمع املدني 

الثالثة.

عمل الشراكة احلكومية املفتوحة، بالتعاون مع مركز احلكومة، •    ستكون الوزارات املختصة مجهزة بشكل أفضل لتنفيذ أهداف خطة 
باإلضافة إلى تطوير فهم مشترك لنقاط القوة والتحديات التي 

ستواَجه يف املرحلة الالحقة
 •   إن التنفيذ الناجح للمبادرات احلكومية املفتوحة سيعزز اإلدارة 

العامة لألردن وجدول أعمال احلكومة املفتوح، وســـــيَعد منوذجاً 
للتعاون داخل البالد او خارجها.

تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة بنجاح، وكذلك تطبيق قدرات •    ستتمكن الوزارات من حتمل املسؤوليات وتذليل العقبات التي تواجه 
التعاون والتواصل الفعالة يف وضع خطة العمل الوطنية الرابعة. 

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

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

املشروعات الُقطرية - الأردن: دعم امل�شاركة والتن�شيق خلطط العمل الوطنية
لل�شراكة احلكومية املفتوحة لالأردن
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اأفعال

مساعدة وزارة اإلصالح اإلداري واخلدمة العامة يف تنفيذ خطة العمل  الوطنية للحكومة املفتوحة؛• 
دعم احلكومة يف تعزيز قدرات التعاون والتواصل بني املؤسسات.  •

تعزيز مشاركة منظمات املجتمع املدني يف اإلصالحات احلكومية املفتوحة.  •
يستفيد املشروع من خبرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وخبرات  دول األعضاء باإلضافة إلى اإلستفادة من جتارب منطقة الشرق األوسط • 

وشمال أفريقيا.
ويستفيد املشروع أيضا من مساندة املشروع العاملي ملنظمة التعاون والتنمية  االقتصادية للحكومات املفتوحة، والذي يدعم البلدان يف جميع أنحاء • 

العالم يف جهودها لبناء حكومات أكثر شفافية وقوة.

اأثر

سيتم تشديد الوزارات التنفيذية لتنفيذ أهداف خطة عمل OG بالتنسيق  الوثيق،• 
وستعمل على تطوير فهم مشترك للتحديات التي تتطلب إصالحات يف  اإلدارة املفتوحة على جميع مستويات احلكومة.• 
سوف يسمح تنفيذ إصالحات OG بفتح سياسة صنع القرار ألصحاب  املصلحة من خالل زيادة الشفافية واملشاركة العامة.• 
سوف يستويف املغرب املتطلبات الدولية للوصول إلى شراكة احلكومة  املفتوحة.• 

امل�شروع

السياسة  تعزيز صنع  العامة من خالل  إلى حتسني اإلدارة  يهدف املشروع 
املفتوحة يف املغرب.

املفتوح،  للحكم  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  يف  املغرب  املشروع  سيدعم 
واملجتمع  احلكومية  غير  املنظمات  مع  للحوكمة  مناسب  عمل  إطار  وبناء 
املدني، وزيادة الوعي داخل اجلهاز التنفيذي على املستوى الوطني واحمللي، 
الوقت  املفتوحة. ويف  اإلدارة  املنبثقة عن  العامة  السياسات  واحلفاظ على 
نفسه، سيدعم املشروع املغرب يف االنضمام إلى شراكة احلكومة املفتوحة. 

- صندوق  السبعة   ملجموعة  الدوفيل  شراكة  قبل  من  املشروع  يتم متويل 
التحول االنتقالي للفترة من سبتمبر 2017 إلى نوفمبر 2020 وسيتم تنفيذه 

بشكل مشترك مع وزارة اإلصالح اإلداري واخلدمة العامة.

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار

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

املشروعات الُقطرية - املغرب: دعم الإ�شالحات احلكومية املفتوحة
لتعزيز الثقة بالإدارة يف املغرب



امل�شروع

الشرق  منطقة  يف  التحول  صندوق  مشروع  يعدُّ 
الدوفيل  لشراكة  التابع  أفريقيا  وشمال  األوسط 
تعاوًنا  التحول،   صندوق   - السبعة   ملجموعة 

مشترًكا مع بنك التنمية األفريقي، والذي يدعم:
1. الكفاءة والفعالية يف حتقيق العدالة.

وضع  عملية  يف  العامة  واملشاركة  الشفافية   .2
زيارة دراسية للقضاة من محكمة النقض املصرية، 9 مايو 2016، مقر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باريس.القواعد.

وزارة العدل حمكمة النق�س

أعدت خطة عمل إلعداد القواعد التشاركية أعدت ونفذت خطة عمل اإلصالح

الأفعال

سلمت 12 نشاًطا من أنشطة بناء القدرات إلى وزارة العدل، 
مبا يف ذلك زيارات دراسية إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وكندا

سلمت ندوات بناء القدرات حملكمة النقض حول إدارة القضايا 
بالتنسيق الوثيق مع االحتاد األوروبي

تطوير دليل صياغة تشريعي نظمت زيارة دراسية إلى فرنسا وبلجيكا وهولند
 لكبار القضاة من احملكمة

بناء القدرات يف وزارة العدل لتطبيق الدليل تطوير استراتيجية االتصاالت

حتسني وتنسيق يف وضع القوانني واالنظمة استمرار اإلجراءات واستكمال اجلهود لتوفير وصول
أفضل إلى احملاكم والقضاة

الأثر

عملية صنع قواعد أكثر شفافية حتسني التواصل مع أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني
حول أجندة اإلصالح اخلاصة باحملكمة

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار
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املشروعات الُقطرية - م�شر: تعزيز �شيادة القانون -
الت�شليم الفعال وامل�شّرف للعدالة والت�شريع القانوين
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امل�شروع

األوسط  للشرق  التحول  صندوق  مشروع  يقوم 
بشراكة  اخلاص   )2019-2014( أفريقيا  وشمال 
دوفيل للدول السبع، بالتعاون مع الصندوق العربي، 
النزاهة وكفاءة  ببناء القدرات القضائية لتحسني 

وفعالية نظام احملاكم والوصول إلى العدالة.
وقدم مساعدة تقنية حلكومة اليمن يف تنفيذ خطة 
التي  االستراتيجية  إطار  يف   2013 لعام  العمل 
أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي.
استناداً إلى إطار التعاون الذي مت تطويره بالتعاون 
مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متت املوافقة 
للتحضير  املؤسسية  القدرات  »بناء  مشروع  على 
قبل  من  اليمن«  يف  البناء  وإعادة  البناء  إلعادة 
صندوق    - السبعة   ملجموعة  الدوفيل  شراكة 

التحول االنتقالي يف فبراير 201٨
منظمة  قبل  من  مشترك  بشكل  تنفيذه  وسيتم 
اإلسالمي  والبنك  االقتصادية  والتنمية  التعاون 
للتنمية )IsDB(. الهدف من هذا املشروع هو دعم 
احلكومة اليمنية يف بناء القدرات املؤسسية على 
لإلنعاش  اليمن  واحمللي إلعداد  املركزي  املستوى 

واإلعمار.

�شراكة دوفيل ملجموعة الدول ال�شبعة الكبار
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مشروعات الدولة - اليمن: تعزيز �شيادة القانون -
تطوير قدرات ال�شلطة الق�شائية
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27 مارس 201٨: جلسة خاصة حول النزاهة والشباب، مع 
مجموعة العمل املعنية مبنطقة اخلدمة املدنية والنزاهة يف 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باريس، فرنسا

الشرق  منطقة  يف  للبرملانيني  دراسية  زيارة   :201٨ مايو 
األوسط وشمال أفريقيا، روما، إيطاليا

يونيو 201٨: مجموعة العمل ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا املعنية بالسياسة التنظيمية وسيادة القانون يف منطقة 

)TBC( الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كاسيرتا، إيطاليا

21-22 يونيو 201٨: مؤمتر حكومي مفتوح شارك يف تنظيمه 
CAFRAD واألمم املتحدة، مراكش، املغرب

متوز / يوليو 201٨: منبر املرأة يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ملنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية واملؤمتر 
السياسات«،  وصنع  البرملانات  يف  املرأة  »مشاركة  اإلقليمي 

املغرب

متوز / يوليو 201٨: حوار إقليمي حول املرأة يف السياسة، 
)TBC( الرباط، املغرب

العامة:  »الشباب يف احلياة  اإلقليمي  املؤمتر  خريف 201٨: 
نحو إشراك شبابي مفتوح وشامل«

خريف / شتاء 201٨: االجتماع السنوي ملسئولي امليزانية يف 
)TBC( منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

املشتريات  شبكة  اجتماع   :201٨ )نوفمبر(  الثاني  تشرين 
 ،)OECD( إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  العامة 

كاسيرتا ، إيطاليا

دبي،  العاملية،  فبراير 2019: قمة احلكومة  إلى 12  من 10 
اإلمارات العربية املتحدة

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )قادم( ، تقييم املشاركة 
باللغتني  أيًضا  تقرير دولة مصر. )متوفر  للمرأة.  السياسية 

الفرنسية والعربية(
والتنمية االقتصادية )قادم(، وإعطاء صوت  التعاون  منظمة 

للمواطنني يف املغرب وتونس )متاح أيضا باللغة الفرنسية(
املرأة  مكان  )قادم(،  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
واحمللية،  اإلدارية  والسياسية:  العامة  احلياة  يف  التونسية 

باريس
عن  تقرير  )قادم(،  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
التعاون  منظمة  دول  يف  املعلومات  جلان  إلى  الوصول 
االقتصادي والتنمية وبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

)متاح أيضاً باللغة الفرنسية(
استعراض  )قادم(،  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
سياسة الشباب واملشاركة يف األردن واملغرب وتونس، باريس

وضع   ،)2017( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
الشرق  بلدان  يف  معيارية  رقمية  حكومية  استراتيجيات 

األوسط وشمال أفريقيا، باريس
أفضل  أداء   ،)2017( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
املوضوعية،  امليزانية  إدارة  تونس:  يف  أفضل  عامة  إلدارة 

باريس
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )2017(، مراقبة أفضل 
من أجل إدارة محلية أفضل يف تونس: الرقابة املالية العامة 

على املستوى احمللي ، باريس
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )2017(، تخطيط أفضل 
املتوسط  اإلنفاق  إطار  تونس:  يف  األفضل  املوازنة  إلدارة 

األجل، باريس

التوازن  دليل   ،)2017( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  ملنظمات  إجراءات  بني اجلنسني: 

باريس
شراكة  نحو   ،)2017( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
جديدة مع املواطنني: اإلصالح الالمركزي يف األردن ، باريس

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )2017(، إدارة مخاطر 
األوسط  الشرق  الداخلية يف  الرقابة  أنظمة  وتعزيز  الفساد 

وشمال أفريقيا، باريس
تقرير اجلرد   ،)2016( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  العامة  املشتريات  أنظمة  عن 

وشمال أفريقيا ، باريس
يف  الشباب   ،)2016( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
تقدميهم  كيفية  أفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

)متاح أيًضا باللغة الفرنسية(
احلكومة   ،)2016( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 

املفتوحة يف تونس )متوفرة أيضاً باللغة الفرنسية(
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )2016(، تعزيز سالمة 

القطاع العام يف املغرب ، باريس
مدونة  تنفيذ   ،)2016( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
بناء  واملساهمة يف  األخالقيات  تعزيز  الفلسطينية:  السلوك 

املؤسسات ، باريس
الرقابة   ،)2016( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 

الداخلية وإدارة املخاطر لتعزيز احلكم يف تونس، باريس
احلكومة   ،)2015( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
املفتوحة يف املغرب )متوفرة أيضاً باللغتني الفرنسية والعربية(

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )2014(، املرأة يف احلياة 
منطقة  يف  والسياسة  القانون  االجتماعي،  النوع  العامة: 

الشرق األوسط، باريس

من�شورات خمتارةاإهم الأحداث القادمة

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



1. النزاهة واخلدمة املدنية

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 امل�شرتيات العامة

6. جمموعة الرتكيز على احلكومة املحلية

5. جمموعة الرتكيز على النوع الجتماعي 

”برنامج املراأة يف احلكومة”

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

ال�شركاء الإقليميون

املنظمة العربية للتنمية االدارية 
)ARADO(

مركز املرأة العربية للتدريب 
)CAWTAR( والبحوث

دول مجلس التعاون اخلليجي
معهد احلوكمة للتدريب يف 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

)MEPI(

�شركاء دوليون

مؤسسة آنا ليند
املفوضية األوروبية

صندوق النقد الدولي
الشراكة احلكومية املفتوحة

االحتاد من أجل املتوسط
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

البنك الدولي

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 

الكاتب العام للحكومة

رئاسة احلكومة، تونس

ال�شبكات الإقليمية
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احلكم املحلي

جمموعة العمل الأول

املانياإسبانيا

إسبانياكوريا اجلنوبية

أبوظبي واحلكومة االحتادية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

النرويجالواليات املتحدة األميركية

اململكة املتحدةتركيا

صندوق التحول للشرق األوسط فرنسا
وشمال أفريقيا

شراكة دوفيل ملجموعة الدول 
السبعة الكبار

قطر

مبادرة الشراكة الشرق أوسطية إيطاليا

جمموعة العمل الأول
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لإلتصال
ال�شيدة مرييام عالم

رئي�شة الربنامج

برنامج احلوكمة يف منطقة ال�شرق الأو�شط

و�شمال اأفريقيا
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