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 إعالن مراآش

  حول اإلدارة الرشيدة واإلستثمار

دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول األعضاء في منظمة للمؤتمر الوزاري ل

  التعاون والتنمية االقتصادية

  

  
دولة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  22منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبدولة  16وافق وزراء ورؤساء الوفود من 

بمراآش في المملكة المغربية خالل المؤتمر  2009نوفمبر  23على إعالن مراآش حول اإلدارة الرشيدة واإلستثمار بتاريخ 

ويقدم اإلعالن مبادئ . والتنمية االقتصاديةالوزاري لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول األعضاء في منظمة التعاون 

 لشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةفي ا التنمية لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارةوأهداف مبادرة 

اإلدارة الرشيدة  ويشدد األعالن على أهمية الدور الذي يلعبه آل من. وهي مشروع مشترك للحوار السياسي وتنفيذ اإلصالحات

منطقة الشرق وقد عبرت دول . جذاب في تحقيق أعلى مستويات التنمية والنمو االقتصادي في المنطقة العربية ومناخ أعمال

األوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من خالل هذا اإلعالن عن إلتزامها القوي للتعاون من أجل 

في  التنمية لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارةالهدف الرئيسي لمبادرة . تحسين سياسات القطاع العام ومناخ األعمال والقضاء

تصاديات أآثر قوة ونظافة وعدال تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمعات الشابة والحيوية لمنطقة الشرق قبناء ا دول العربية هوال

  .تستجيب للتحديات المستحدثة في مجال السياسات العامةاألوسط وشمال إفريقيا و
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  2009نوفمبر  23بتاريخ د خالل المؤتمر الوزارى المنعقد بمراآش في المملكة المغربية ماإلعالن الوزاري المعت 

  

I .حكومات دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وحكومات الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية نحن ،
وبشكل خاص أستراليا والبحرين وبلجيكا وآندا والجمهورية التشيكية والواليات المتحدة وجيبوتي ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا 

ر وأيطاليا والعراق واليابان واألردن وجمهورية آوريا ولبنان وليبيا وموريتانيا والمكسيك والمغرب وهولندا والنرويج والمج
وعمان والسلطة الوطنية الفلسطينية وبولندا وقطر والسعودية واسبانيا والسويد وسويسرا وسوريا وتونس وترآيا واإلمارات 

المؤتمر الوزاري لدول الشرق األوسط وشمال ليمن والمفوضية األوروبية، المشارآون في العربية المتحدة والمملكة المتحدة وا
  :2009نوفمبر  23المنعقد في مراآش، بالمملكة المغربية، بتاريخ  إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

بأن األزمة المالية واالقتصادية العالمية قد أبرزت ضرورة وضع أجوبة في إطار تنسيقي ومتعدد األطراف  نقرإذ  .1
واستراتيجيات مشترآة للتصدي لالضطرابات العالمية ولضمان تحقيق االنتعاش االقتصادي والنمو المستدام على المدى 

 الطويل؛
حًا يراعي تنوع األوضاع الوطنية ومستويات التنمية وُيَضِمن مختلف التزامنا ببناء اقتصاد عالمي أآثر انفتا نؤآدوإذ  .2

 هذه العوامل في عملية اتخاذ القرار على الصعيد العالمي؛

بأن توفر إرادة سياسية واضحة ووجود حكومات فعالة تكفل التقيد باإلطارات التنظيمية وتقّدم خدمات عمومية  نقروإذ  .3
 في تحقيق االنتعاش االقتصادي والنمو على المدى الطويل؛عالية الجودة يعّد أمرًا أساسيًا 

بالدور األساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل والمشارآة في  نقروإذ  .4
 بناء قاعدة ضريبية آفيل بتمويل قطاعات التربية والصحة والبنيات التحتية وبوجه أعم، تقليص معدالت الفقر وفقًا

 ألهداف هذه األلفية للتنمية؛

أهمية التنسيق الوثيق مع المبادرات الدولية األخرى التي تعمل على دعم تنمية القطاعين الخاص والعام  نؤآدوإذ  .5
 واإلدارة الرشيدة وتحسين مناخ االستثمار بدول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛

شرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون لفي ا التنمية لخدمة واإلستثمارالرشيدة  اإلدارة مبادرةأن  نعتبروإذ  .6
الحوار السياسي  من خاللهي مبادرة متعددة األطراف أثبتت فعاليتها في دعم اإلصالحات الوطنية  ،والتنمية اإلقتصادية

من تنفيذ هذه المبادرة شيئا  اإلقليمي وصياغة توصيات سياسية عملية؛ مع اإلقرار بأن مساهمة الدول المالية جعلت
 ممكنا؛

أن دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حققت تقدما في جذب االستثمارات المحلية واإلقليمية  نسجل وإذ .7
واألجنبية وشجعت االندماج والمنافسة اإلقليمية، على الرغم من آثار األزمة العالمية؛ فضال عن تدعيم مسلسل إعادة 

 تنظيم وتحديث مؤسسات اإلدارة العامة؛

شرق األوسط وشمال إفريقيا ال في التنمية لخذمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة شطة مبادرةإلى مواصلة أن نتطلع وإذ .8
خالل السنوات المقبلة استنادًا إلى التجارب السابقة والتوجهات المتضمنة في هذا  لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

  .اإلعالن
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II .فإننا نعلـن عن:  

بشأن االستثمار واإلدارة بين اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عزمنا على مواصلة الحوار السياسي  .1
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بغية تحقيق مستويات أعلى من التنمية االقتصادية داخل المنطقة العربية ودول 

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بفضل نمو اقتصادي مستدام؛

، ومناخ األعمال في القطاع العام والسلطة القضائية بما في ذلك سين السياسات في ميادين اإلدارة،التزامنا الراسخ بتح .2
سبيل بناء اقتصاديات أآثر صالبة تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمعات الشابة والحيوية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 .إفريقيا

III . شرق األوسط وشمال الفي  التنمية لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة مبادرةبناء على ما سبق، قررنا مواصلة تنفيذ
  : فإنناوهكذا . ، مسترشدين في هذا المسعى بالمبادئ التاليةالدول إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية

نمو أآثر قوة نؤآد تشبثنا الراسخ بتنمية القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين األوضاع المعيشية بفضل  .1
 ؛ونظافة وعدًال

، وال سيما حماية الملكية الخاصة وتنفيذ العقود عن طريق نظام قضائي فعال لفض سيادة القانوننشدد على أهمية  .2
بما في , قضاء متخصص مستقل ومحايد وفعال ومن خالل السلطة القضائية المنازعات والوصول إلى العدالة من خالل
 ذلك المحاآم المدنية واإلدارية والتجارية؛

وتنمية  ,، باعتبارها عامًال أساسيًا في االبتكارالمبادالت التجارية الحرة وتدفقات االستثمارنؤآد ضرورة تشجيع  .3
 البنيات التحتية وخلق فرص العمل؛

في القطاع العام لتقديم أفضل خدمات للمواطنين وللشرآات وذلك من خالل  النزاهة والشفافية تشجيعة نشدد على أهمي .4
توفير فرص متكافئة وتعزيز الثقة في الحكومة باعتبارهما تحديَا مشترآًا يستلزم جهدًا وعمًال متعدد األطراف وتبادل 

 المشورة؛

والقوانين واألنظمة إلقامة مناخ عمل يتسم بالحيوية، ونجدد في اإلجراءات الحكومية  المزيد من الشفافيةنشجع  .5
  التزامنا بمكافحة الفساد بكافة أشكاله؛

في صناعة السياسات وباعتماد آليات التشاور قبل اتخاذ القرار،  المواطنين والمجتمع المدنينجدد التزامنا بإشراك  .6
والتنفيذ الناجح للسياسات؛ ونسجل في هذا السياق  باعتبار ذلك وسيلة فعالة لضمان مستوى أفضل للخدمات العامة

 أهمية جمعيات األعمال المستقلة؛

في التنمية االقتصادية ومساعدتها على االستفادة من  المرأةنشدد على أهمية تنفيذ سياسيات اإلصالح لتعزيز مساهمة  .7
 ثمار النمو االقتصادي؛

نمو أخضر مستدام ام في الموارد الطبيعية على طريق تحقيق نشدد على الحاجة إلى تحسين الحماية والتدبير المستد .8
 لدعم خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة؛

 في جميع ميادين األنشطة اإلجتماعية واإلقتصادية ؛ الموارد البشريةنسجل ضرورة تنمية  .9
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وذلك لتجنب األزمات  إلدارة الشرآات والسلوك المسؤول لمجتمع األعمال أطر قوية نشدد على أهمية وجود .10
المستقبلية، ونسعى جاهدين إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال قواعد الحوآمة، وال سيما في القطاعين 
المصرفي والمالي وآذلك الشرآات الخاصة والعامة؛ ونجدد التزامنا بمبادئ السلوك المسؤول لمجتمع األعمال 

 المعترف بها على المستوى الدولي؛

العامة؛ ونؤآد حرصنا  للمواردآمصدر مستديم  يتسم بالعدل والشفافية والفعالية ضريبي نظامعلى أهمية إقامة نشدد  .11
على تشجيع تكوين المشروعات المتوسطة والصغيرة و النمو واإلستجابة الضريبية وذلك في آنف احترام المعايير 

  الدولية لشفافية الضرائب ولتبادل المعلومات ألغراض ضريبية؛

على نحو أفضل، وخاصة بالنسبة للمشروعات  المتوسطة والصغيرة الحصول على التمويل نعمل على تشجيع وسائل  .12
والمتناهية الصغر عن طريق تعزيز شفافية المعلومات، وضمان إقامة إطار تشريعي مالئم وآمن للصفقات 

دعم التنمية المتواصلة و المستدامة والضمانات؛ وتنويع مصادر التمويل أي عن طريق تقوية القطاع المصرفي و
  .ألسواق األسهم والسندات بغية تمويل نمو األعمال المبتكرة، وال سيما النساء رائدات األعمال

IV . دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تعبر عن إمتنانها لجمهورية مصر
وتدعو لجان التسيير إلى  ؛بادرة وترحب بتسليم مهام رئاسة المبادرة إلى المملكة المغربيةالعربية لرئاستها الناجحة للم

نبذة عن : "إلى اإلنجازات السابقة والتوجيهات االستراتيجية الواردة في هذا اإلعالن وملحقه يستندإعداد عمل مستقبلي 
، " األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةشرق ال في التنمية لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة مبادرة

 :آما تدعو الجهات المانحة والمساهمين إلى مواصلة دعمهم المالي، وتتفق على
  

األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة شرق الفي  التنمية لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة توجهات بشأن تنفيذ مبادرة

  اإلقتصاديةالتعاون والتنمية 

  
  برنامج اإلدارة الرشيدة. أ

  :ما يلي قررنابناء على ما سبق، وتذآيرًا بإعالن البحر الميت، 

 :وخصوصًاإلصالح اإلدارة العامة تفويض البرنامج لمواصلة وتوسيع نطاق أنشطته دعمًا  .1

خالل تبادل النصائح آأداة فعالة في تنفيذ السياسات العمومية من دراسة التعلم المتبادل استخدام آلية   . أ
 والخبرات؛

 الخاصة بالتدريب والخبرة باعتبارها آلية لتطوير تنمية القدرات واالندماج اإلقليمي؛  المراآز اإلقليميةتقوية   . ب

  آآلية للتعاون اإلقليمي ودعم اإلصالحات الوطنية؛ "الحوار السياسي"اعتماد . ج

  ؛برامج وأدوات التعلم اإللكترونياستخدام . د

  ).أسينت(، بما في ذلك الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد الشبكات اإلقليمية المتخصصةتنسيق مع ال. ه

قصد تهيئ  مناخ تنظيمي مالئم من شأنه تشجيع الميثاق اإلقليمي من أجل جودة القوانين واألنظمة التصديق على  .2
ويتطلع الوزراء إلى القيام بأنشطة مشترآة . إفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال في بلدان النمو االقتصادي المستدام 

 ؛اإلنجازات في هذا المجال لدعم التنفيذ والتقرير المستقبلي حول
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آأداة تأثير لتحقيق الشفافية والكفاءة  الحكومة اإللكترونيةتفويض البرنامج لتعزيز استخدام الحلول واإلصالحات لدعم  .3
 ماتها لما فيه مصلحة المواطنين والشرآات على حد سواء؛والفعالية وتحويل القطاعات العامة وخد

المساواة بين  الفريق المختص فيتفويض البرنامج لتنفيذ إستراتيجية إشراك المرأة في اإلدارة العامة، التي أعدتها  .4
 ودعوة هذه المجموعة إلى مواصلة أنشطتها؛ الجنسين في اإلدارة العامة

 ؛تحقيق النمو األخضر المستدام والتنمية اإلقليمية مختص فياإلدارة العامة تفويض البرنامج إلحداث فريق  .5

ودعوة مجموعات عمل الدول العربية، في  إصالح اإلدارة العامة اإلنجازات في مجال الترحيب بنشر التقرير حول  .6
 انات وتحليلها؛المبادرة، وآذا أمانة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إلى مواصلة عملها في جمع البي

اإلشادة بالمساندة القوية لبرنامج اإلدارة الرشيدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية  .7
 ؛الخطة الوطنية الفلسطينية اإلقتصادية لتنفيذ

ار اإلبتك الترحيب ودعم المقترح اإليطالي بتحسين عملية نشر أفضل المناهج والمعارف والممارسات في مجال .8
 ؛لبناء القدرات اإلقليمية والمحلية أآثر جودةلتعلم إلكتروني  ، من خالل مبادرة دوليةبالقطاع العام

 ؛في مصر بدعم من الحكومة اإليطالية الحكومة اإللكترونيةالنظراء حول  ةبتطبيق مراجعالترحيب  .9

التحديات االترآيز على أن إشراك المواطنين واالنفتاح على منظمات المجتمع المدني آخيار استراتيجي من أجل رفع  .10
  .التي تواجه اإلدارة العامة

  
  برنامج االستثمار. ب

  :، فإننا)2007(ومصر ) 2006(بناء على ما سبق وتذآيرًا بإعالني المؤتمرين الوزاريين األخيرين اللذين انعقدا بكل من األردن 

التي أنشأها  مجموعات وفرق العملمواصلة عمله في إطار العمل اإلقليمي القائم، بما في ذلك لنفوض البرنامج  .1
 البرنامج، وآذا النتائج التي تم االتفاق عليها؛

مناخ نمية ت باستخدام أطر تقييم إستراتيجيةنظراء على المستوى اإلقليمي لتعلم ال القيام بدورات نفوض البرنامج في .2
 األعمال؛

لبرنامج االستثمار في أغراض التوعية والتدريب آآليتين لتشجيع  المراآز اإلقليميةنعمل على تأآيد االحتياج الستخدام  .3
 تنمية القدرات؛

بهدف المساهمة في ) أسينت( الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفسادنحدد مجاالت التعاون و التعزيز المتبادل مع  .4
 مناخ أعمال أقوى وأنظف وأآثر عدال؛ إنشاء

مجلس أعمال الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية نفوض البرنامج في تنفيذ برنامج عمل  .5
 ؛االقتصادية

مع عدد من الدول اإلضافية  استراتيجيات تطوير مناخ األعمالمتابعة عمليات التقييم في إطار في نفوض البرنامج  .6
حول  االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية  اعالنام دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  إلى ونعزز انضم

 ؛االستثمار الدولي والشرآات متعددة الجنسية
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 ؛2007، التي تم إطالقها في سنة شبكة سيدات األعمالندعم العمليات في إطار  .7

 ؛التنافسية جديدة عن مجموعة عملنفوض البرنامج في إنشاء  .8

 ؛نزاهة في إدارة األعمالونعمل على تشجيع ال عمالالسلوك المسؤول في األإطار منتدى ندعم العمليات المقترحة في  .9

، بما في ذلك بحث فعالية األدوات تقوية إطارات االستثمار اإلقليمينفوض البرنامج في مواصلة دراسته لسبل  .10
 تدفقات االستثمارات اإلقليمية؛اإلقليمية المعتَمدة في حماية االستثمارات بغية تحسين 

 ؛النمو األخضرنفوض البرنامج في استكشاف العمليات اإلقليمية المنسقة المحتملة  لتعزيز  .11

واعتمادها على األسواق المالية  والصغيرة والمتناهية الصغر المشروعات المتوسطةنفوض البرنامج لدعم تنمية   .12
المشارآة واستخدام آل فرص  المبادرات ذات الصلة التى اتخذتها الدول والسيما التمويل اإلسالمي آخذين في االعتبار

 .التمويل الموجودة

 



8 
 

  2009ملحق لإلعالن الوزاري لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ودول الشرق األوسط وشمال إفريقيا لسنة 

وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية شرق األوسط الالتنمية في  لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة مبادرةعن  نبذة -

  - اإلقتصادية

شرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الالتنمية في  لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة مبادرة ساعدت .1
تحسين اإلدارة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على ، دول 2005عام  ، منذ إطالقها في)المبادرة( اإلقتصادية

وقد تمت قيادة وإدارة المبادرة بصورة مشترآة من خالل لجان تسيير اشترك في رئاستها دولة من . الرشيدة واالستثمار
العمل المسؤولة  مجموعاتمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودولة من دول المنطقة، ومن خالل أيضا عدد من دول 

 .عن تقديم نتائج ملموسة

من أجل تشجيع التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل والنهوض  المبادرة إلى تحسين اإلدارة العامة واالستثمارتهدف  .2
وتدعم المبادرة عمليات اإلصالح التي يتم تنفيذها حاليا في المنطقة وإنشاء شبكات إقليمية . بالتنمية البشرية واالجتماعية

وتسعى المبادرة إلى المساعدة في . لى تنفيذ السياسات ومتابعة التقدموتعزيز القدرة ع ،للحوار عن سياسات اإلصالح
الظروف الالزمة لنمو اقتصادي مستدام وتشجيع االستثمار في المنطقة و تحسين فرص العمل وخلق فرص تهيئة 

 .االقليميلمبادرات القطاع الخاص وتشجيع مبادئ الشفافية والكفاءة والمحاسبية في القطاع العام وتعزيز التعاون 

 :وتتمثل األهداف الرئيسية فيما يلي .3

  تعميق الحوار اإلقليمي حول سياسيات اإلصالح وتنمية القدرات؛ -أ   

 ؛تعزيز تبادل الخبرات والشراآات لإلصالح على المستوى الوطني - ب   

 مراقبة وتقييم التقدم؛ - ج   

 .بناء الشراآات مع مؤسسات إقليمية ومنظمات دولية -د   

وإستراتيجية " دراسات التعلم المشترك"إلى مجموعة أدوات المبادرة وهناك مثال " مراجعات النظراء" ُانضمت .4
 قوية في تحقيق النتائجفي آلتا الحالتين، إن مساهمة دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ال. تطوير مناخ األعمال

دراسات التعلم المشترك تشجع التعاون فيما إلى ذلك، فإن وباإلضافة . آلية قوية لتشجيع متابعة تطبيق اإلصالحات تمثل
لدراسات التعلم "ويمكن . بين بلدان الجنوب عن طريق اندماج النظراء من البلدان األخرى في المنطقة بشكل منهجي

المتعددة أن تسهمان في برامج عمل وآاالت التنمية والمؤسسات المالية " مناخ األعمالنمية ستراتيجية تإل"و" المشترك
 .األطراف إذ إنهما يوفران مجموعة من التوصيات التي قامت على التشاور والحوار

 :شبكة إقليمية وتتضمن ما يلي 14قامت المبادرة بتأسيس  .5

  ؛لجنتي تسيير •

 ؛ مجموعات عمل 8 •

والتنمية فريق عمل معني بقواعد حوآمة البنوك، وشبكة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون  •
الفريق المختص ألعمال وشبكة النساء المقاوالت وسلوك المسؤول في ااالقتصادية لتمويل الشرآات، ومنتدى ال

 .المساواة بين الجنسين في اإلدارة العامةفي 
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األوسط وشمال إفريقيا وممثلي حكومات الدول القرار من منطقة الشرق  متخذىوتتكون شبكات المبادرة من  .6
وباإلضافة إلى ذلك، يشارك القطاع الخاص في اجتماعات برنامج . ظمة التعاون االقتصادى والتنميةاألعضاء لمن

وآان هناك، في العديد من الحاالت، ثبات . االستثمار ويشارك المجتمع المدني في اجتماعات برنامج اإلدارة الرشيدة
في بعض الحاالت األخرى، تغير تمثيل بعض و. ملموس في تشكيل وفود الدول األعضاء في اجتماعات هذه المبادرة

 .الدول في المبادرة نتيجة لتغير الوزراء في دول المنطقة أو لتغير اختصاصات الوزارات المشارآة

شرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الالتنمية في  لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة مبادرةوقد ساهمت  .7
التي ستساعد الدول العربية بالتعاون مع ) أسينت(الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد  إنشاءفي  والتنمية اإلقتصادية

 شرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةالالتنمية في  لخدمة الرشيدة واإلستثمار اإلدارة مبادرة
في الحوار السياسي وتنمية القدرات والتواصل المعرفي بشأن المسائل المتعلقة بالشفافية والمسؤولية والنزاهة  للمشارآة

 نظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاصة بمحاربة رشوةاتفاقية مووتطبيق ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
  .لدولية وغيرها من األدوات الدولية واألقليمية المطبقةلتجارية االموظفين الحكوميين األجانب في الصفقات ا

ادرة ممثُال خاصًا للجان التسيير وقد رشحت آل دولة من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشارآة في هذه المب .8
ن يد من البلدان المشارآة في المبادرة فريق وطني يتضموإضافة إلى ذلك، فقد آونت العد. ريبناءًا على أمر وزا

الوزارات على المستوى  نوتكفل لجان التنسيق الوطنية التنسيق بي. مسئولين من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة
 .الوطني وتشجيع إتباع نهج شامل يقوم على التنسيق وإشراك الحكومة في األنشطة المعنية

مراجعة ("اإلصالح وتبادل الخبرات  وتولد المبادرة تأثيرًا من خالل معالجة شاملة تتضمن تبادل الحوار عن سياسات .9
 :وتحديد أوليات اإلصالح والمساعدة في التنفيذ") النظراء

 تنمية القدرات بناء الشبكات اإلقليمية والحوار عن سياسات اإلصالح و 

 ؛تحديد األوليات الوطنية واإلقليمية •

 المعارف؛تنمية القدرات من أجل تشجيع حوار سياسات اإلصالح وتبادل تنظيم أنشطة  •

 .تأسيس شبكات إقليمية ومراآز تدريب •

  الدعم من النظراء لإلصالحات وطنية  

  ؛وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية ذات أهداف وجدول زمني محدد •

تقييم السياسات وتوفير مشورة إستراتيجيات تطوير مناخ األعمال من أجل وضع دراسات التعلم المشترك و •
 .إلصالحات ناجحة

  التنفيذ تحليل وطني ودعم    

 األوسط وشمال إفريقيا؛إجراء تقييم لوضع سياسات اإلدارة واالستثمار في دول منطقة الشرق  •

 ؛جمع البيانات من أجل وضع معايير لمقارنة قياس التقدم في اإلصالحات •

 .استهداف أنشطة لتنمية القدرات •

  

رة وإعتمدت إعالنات حول إمكانيات حضر وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى اإلجتماعات الوزارية للمباد .10
أطلق المؤتمر الوزاري األخير للمبادرة الذي عقد في القاهرة في . تحسين سياسات اإلدارة واالستثمار في المنطقة
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واستضافه رئيس مجلس الوزراء المصري إعالنات وبيانات حول األوليات اإلقليمية في مجالين اإلدارة  2007نوفمبر 
األوسط وشمال إفريقيا مسؤوليات تنظيمية مهمة وذلك برئاسة منطقة الشرق  وقد واجهت دول. رالرشيدة واالستثما

وشارك رؤساء . سكرتيرأو مدير حكومي ،مجموعات العمل ولجان التسيير التابعة للمبادرة على المستوى الوزاري
 .المبادرة الوزاريون في اجتماعات مجلس منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ولجنة العالقات الخارجية

التقييم ووضع المعايير للمبادرة من ناحية والتقدم المحرز بشأن اإلصالحات في : وقد تم تقييم أداء المبادرة بطريقتين .11
 .وسط وشمال إفريقيا من ناحية أخرىاألدول منطقة الشرق 

. تستخدمه المبادرة لتقييم التقدم الذي أحرزته في اجتماعات مجموعات العمل" إطار منطقي للنتائج"وقد تم تقديم  .12
وتعطي الدول الشرآاء أراءها . وتمكن هذة األداة التمييز بين األهداف، النتائج، تأثيرها، الشرآاء واالستراتجيات البديلة

 .منتظمة بصفة

تشدد دراسات التعلم المشترك وإستراتيجية تطوير مناخ األعمال على ترآيز المبادرة األآثر قوة على تقييم تقدم  .13
على سبيل المثال تقيم استراتيجيات تطوير مناخ األعمال التي تم الشروع بتطبيقها في دولتين . اإلصالحات الوطنية

وبنفس الطريقة، وفرت دراسات التعلم . وصيات بشأن آيفية المضي قدمَاحاليُا تقدم اإلصالحات السياسية وتقديم ت
 .المشترك معلومات عن التقدم في مجال إصالح اإلدارة العامة

فنظمت إستراتيجيات تطوير مناخ األعمال بمشارآة . وقد تم التعاون بين عدد من المنظمات الشريكة في المبادرة .14
ة تطوير مناخ األعمال في مصر فقد قامت المفوضية األوروبية بالمشارآة في البنك الدولي، وبالنسبة إلى استراتيج

وإضافة إلى ذلك، قامت المفوضية األوروبية بتمويل تقييم إقليمي تحت مشروع الميثاق األوروبي . التمويل
ع في منطقة الشرق وأبرمت المبادرة مذآرة تفاهم مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لتنفيذ مشاري. للمشروعات

ويشارك بنك التنمية اإلسالمي في تمويل عملية الترويج . خالل المؤتمر الوزاري األخير األوسط وشمال إفريقيا
وآانت مجموعة من المبادرات والمؤسسات . لألعمال في إطار المبادرة والتي أبرمت مع مرآز االستثمار في البحرين

لمؤسسة التمويل  األوسط وشمال إفريقياومن بينها مثال برنامج منطقة الشرق  أعضاء لجان التسيير التابعة للمبادرة
برنامج إدارة و) مبادرة الشراآة الشرق أوسطية(الدولية والبنك الدولي و المفوضية األوروبية ومبادرة القانون التجاري 

وشارآت المكاتب الوطنية لبرنامج . وبنك االستثمار األوروبي) األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ( الحكم في الدول العربية
األمم المتحدة اإلنمائي في نشاطات مختلفة في مجال اإلدارة  وإضافة إلى ذلك يمثل برنامج األمم المتحة اإلنمائي شريك 

لديه عالقة استراتجية مع المبادرة في مجال تنفيذ  برنامج إدارة الحكم في الدول العربيةإن . رئيسي في مشروع العراق
وتعتبر المبادرة حاليا . مبادرة اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية التي ترآز على الجزء القضائي للمبادرة

 .يثاطرق الشراآة مع االتحاد من أجل المتوسط الذي تم تأسيسه حد

من قبل الدول االعضاء في المالي والمؤسسي وقد تم إدماج الدعم . إن المبادرة ممولة بالكامل بمساهمات تطوعية .15
وقد تم وضع ). تخطيط وتقييم(هيكل المبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من خالل المساهمات التطوعية على 

 .ستراتيجي على هذا األساسوالتقييم البيئي اال" اإلطار المنطقي لنتائج"

وتعمل هذه المراآز . األوسط وشمال إفريقياأطلقت المبادرة ودعمت عدد من المراآز اإلقليمية في منطقة الشرق  .16
المتعلقة باإلدارة العامة واالستثمار وحوآمة الشرآات آمحور إقليمي لتنفيذ ورش العمل وأنشطة التدريب والمؤتمرات 

 :وذلك آله باإلضافة إلى مشاريع إقليمية أخرى تم تنظيمها من قبل بعض المؤسسات الشريكةمن أجل دعم المبادرة، 

 ، المنامة، البحرين؛لإلستثمار مرآز الشرق األوسط وشمال إفريقيا •

 ؛مصر  ، القاهرة،مرآز التدريب في مجال اإلدارة المالية والضرائب •
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 ، الرباط، المغرب؛ةمامرآز تقييم السياسات الع •

 ؛ الشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية، تونس، تونس مرآز •

 ؛مرآز الخبرة في مجال الجودة التنظيمية، تونس، تونس •

 .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة"حوآمة"معهد  •

 


