
 

 
       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 االجتًاع انجهىي انخايس نفريق انؼًم

انرابغ انتابغ نًبادرة انحكايت يٍ أجم   

انتًُيت وانخاص باإلصالح انتُظيًي   

وانشراكاث بيٍ انقطاػيٍ انؼاو وانخاص   

وتقذيى انخذياث انؼًىييت   

 

دراسيت نبُاء انقذراث بؼُىاٌحهقت   

"صقم انخبرة في تذبير انتُظيى"   
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  هؼلوهاث ػي السياق الؼام

فشٚك انؼًم ٔٚشكض . (MENA)يبادسة انحكايت انششٛذة يٍ أجم انتًُٛت بانبهذاٌ انؼشبٛت إنٗ تحذٚج حكايت انمطاع انؼاو بانششق األٔعط ٔشًال إفشٚمٛا تٓذف 

سكٓا انشئاعَت كم يٍ كُذا تشافًٛا ٔتشأط تَٕظ فشٚك انؼًم . ػهٗ تمذٚى انخذياث انؼًٕيٛت ٔانششاكاث بٍٛ انمطاػٍٛ انؼاو ٔانخاص ٔاإلصالح انتُظًٛٙ انشابغ

 (.www.oecd.org/mena/governanceنهًضٚذ يٍ انًؼهٕياث تشجٗ صٚاسة انصفحت اإلنكتشَٔٛت )ٔإٚطانٛا ْٕٔنُذا 

ٔفٙ عٛاق ْزا انحذث، . "تذبٛش انتُظٛىانخبشة فٙ  صمم"انمذساث بؼُٕاٌ انحهمت انذساعٛت نبُاء  لبم ابتذاءٔعٛؼمذ االجتًاع انجٕٓ٘ انخايظ نفشٚك انؼًم انشابغ 

ٔعتُاَلش بُٛت ٔأْذاف بشَايج األَشطت بٓزا انًشكض يغ يُتذبٍٛ يٍ . عتؼطٙ انغهطاث انتَٕغٛت سعًٛا االَطاللت نهًشكض انجٕٓ٘ نهخبشة يٍ أجم انجٕدة انتُظًٛٛت

 .فشٚك انؼًم انشابغ

 لفريك الؼول الرابغخاهس أهذاف االجتواع الجهوي ال

 .انتؼايم يغ األصيت انغٛاعت انتُظًٛٛت فٙ ٔإعٓاِو ،األصيت االلتصادٚت ٔانًانٛت ػهٗ بشايج اإلصالح انتٙ تؼتًذْا انبهذاٌ انًشاسكت ٔلِغ تحهُٛم .1

 .بانبهذاٌ انؼشبٛت ٔيُالشت َتائجّ األٔنٛت يششٔع انمذساث ػهٗ صٛاغت انمٕاٍَٛ انتمذو انًحشص فٙ تحهٛم .2

ٔيُالشت إعٓاو فشٚك انؼًم انشابغ فٙ انبٛاٌ انٕصاس٘  2009تششٍٚ انثاَٙ /تحٍٛٛ انًؼهٕياث راث انصهت باالجتًاع انٕصاس٘ انًضيغ ػمذِ فٙ ََٕبش .3

 .ٔانتٕصٛاث انٕصاسٚت

 .ليُالشت األَشطت انًَُظًت نفشٚك انؼًم انشابغ ٔاالتفاق بشأٌ انًبادئ انتٕجٛٓٛت انؼايت نبشَايج انؼًم انًمب .4

 "تذبير التٌظينالخبرة في  صمل"دراسيت لبٌاء المذراث بؼٌواى الحلمت ال هذافأ

ْزِ ُٚبغٙ لٔ. تذبٛش انتُظٛىفٙ  نخبشِةتٙ َتشُٔو صمَم اتٓذف انحهمت انذساعٛت إنٗ بُاء انمذساث ػهٗ عٍ انمٕاٍَٛ بانبهذاٌ انؼشبٛت يٍ خالل إجشاء تحهٛم نهًؤعغاث ال

ٔعٛشكم ْزا انحذث يُتذٖ . انمذسة ػهٗ اإلَفارٔانكفاءة ٔانفؼانٛت ٔ ٔانمذسة ػهٗ انتُبؤتؼضٚض انجٕدة انتُظًٛٛت بتحغٍٛ انٕضٕح ٔانشفافٛت إنٗ  عؼٗث أٌ انًؤعغاث

 .تُظًٛٛت أفضمث نًُالشت انُٓج انز٘ اتبؼتّ يُظًت انتًُٛت ٔانتؼأٌ االلتصاد٘ ٔانبهذاٌ انؼشبٛت نتؼضٚض لذساتٓا انًؤعغٛت ػهٗ تشجٛغ انشلٙ إنٗ عٛاعا

 إػطاء االًطاللت للوركز الجهوي للخبرة هي أجل الجودة التٌظيويت

ٔلذ دػى االجتًاع . نهًشكض انجٕٓ٘ نهخبشة يٍ أجم انجٕدة انتُظًٛٛتاالَطاللت  عتؼطٙ انحكٕيت انتَٕغٛت، فٙ تؼأٌ يغ يُظًت انتًُٛت ٔانتؼأٌ االلتصاد٘،

تأعَٛظ يشكض جٕٓ٘ نهخبشة يٍ أجم انجٕدة ًٚكُّ أٌ ُْٚغٓى  2007 تششٍٚ انثاَٙ/يٍ أجم انتًُٛت انز٘ ػمذ بانماْشة فٙ ََٕبش انششٛذة انٕصاس٘ نًبادسة انحكايت

ٔعٛمذو ْزا انحذث نًُتذبٙ فشٚك انؼًم انشابغ فشصت العتؼشاض انتمذو انًحشص ٔنهًغاػذة فٙ تحذٚذ أْذاف انًشكض . بمغط كبٛش يٍ أَشطت فشٚك انؼًم انشابغ

 .10-2009انجٕٓ٘ ٔبُٛتّ انًؤعغٛت، ٔكزا نهبحج فٙ بشَايج أَشطت انتذسٚب انتٙ تشًم يشاسٚغ تجشٚبٛت راث ُبْؼذ جٕٓ٘ نهًذة يا بٍٛ 

http://www.oecd.org/mena/governance
http://www.oecd.org/mena/governance
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	�� ا����ع ا��
	ي ا����� ��ة ا�دارة ���درة  �ا��� ا��ا������� "! ا�� �ان ا������ ا��! و����� ا��#�ا���ص ���)'ح ا��#%
���	 وا��3اآ�ت ��0 ا�-��1�0 ا���م وا���ص و.-�,+ ا�����ت ا��

 2009أ��ر /���� 19

 

 9.30 – 9.00 ا������

	�
���� 10.00 – 9.30 ا����	 ا

	
�� :ا���

• �

�� وا���اآ�ت �
	   ر���
$ )� ا�'�ان ا�%��
$ وا�#�ص ��! �ح ا�����.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ��'�درة ا!دارة ا��*
ة �#�$ ا��
$
 ا��30-
	 ا�%�م وا�#�ص و01�/ ا�#��ت ا�%���

�4%� زه�� ا��ى ا��ز�� ا9ول ا��7�6 ����5
4$ ا�%���
ا�7� 
$ ا!دار�$ ، ا��ز�� ا��%���� .$ وا��

 ���رك ا����=$ ��.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ���'�درة  •

� �#	ا .�آ	ت�اا�7�
$، آ���$ �.�� ا�#?��$، آ'
�� ��آ? ا��47ءات )� �
ان ا�����%�ت وا��@ون ا���1� ، 

 ���رك ا����=$ ��.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ���'�درة  •

�ة "�	ر98ا ��رازو8!���3
�، ا����ة ا�%��$ ��ا�7�B� ا��زارء ��دة ا�����%�ت، ر��=$ �.�Cو D
E'ة ا��F 

 ���رك ا����=$ ��.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ���'�درة  •

�8'����وان 8� ��اا�7G9ه� ،$
�� ��.��-$ �Fل إ �ح ا�����%�ت، وزارة ا����� ، 

7/  ���03$ ا���ق ا9 •Kج إدارة ا��G�� ،دي�N�O9وا��%�ون ا $
����$ ا��� و=D و*��ل إ)��0
�آ���$ �

� �	زاف آ	48��9ا� •�
$ وا��%�ون 7����$ ا���� ،$

$ ا���ا���
�=$ ا�����%�ت، إدارة إدارة ا�7K/ ا�%���
$ وا��= /EO �
، ر�
   ا�N�O9دي

 $F10.30 – 10.00 ا=��ا 

 $E�.ه�$  .1ا��E�=�
Eد�$ �تا��N�O9ا $
%Qا�� 	
EK1 �( $
�
��  12.00 – 10.30 ا��


� ا��	 �	 =��3ن، �E: �=$ا���� 
E��7$ا�K�� R
 ، ����G�1ر ا��G�0ن وا����=

1ُTآU$

$ ا�N�O9د�$ ا�%���%Qا�� �  $

$ ا��X اV�Wه��
��ةا���E ��Q �(ن FُEْد�N�O9ا ��G اق و�1ازن�=Wا �
 ���7F ��1ت آ�)$ ا�'�انذ�Z أن   .	 =
��ف �Fج �� ���4
$ ا���

/ وRَQو�	 _�$ ��.�[ أن  .X@ ا�Uي �%�)^ ا�N�O9د ا�%��������
$ وا��'���د -�[ اWز�$ ا7��1 ,َa(ذآ�ءو أ �bأ�� ��آ?ي  أآ


�ت )%��$ ��)�c ?�?%1 $
4
�^ )� ا��d4K� eO آ�� أ�E  ^Gق� ا�.ل �Fل آ

��دوَر�����7Kت -����َ=. ه� ا��� $E�.ا� fUان ا���ق وه�� �X���� $'
 �
��$ اWو=D و*��ل إ)��0�
$ وا��%�ون ا�N�O9ديو��ان ���
	  ا��EK1 ل�� 	ز�$ �Wا $gCا��� $E

/ا���F��0ت وh�%َ1ف ا�%�� � ا�����
� ا���1. 

• 9��� �	زاف آ	48�
$ وا��%�ون ا�7����$ ا���� ،$

$ ا���ا���
�=$ ا�����%�ت، إدارة إدارة ا�7K/ ا�%���
$ وا��= /EO �
، ر�
 ا�N�O9دي

•  �;� ��  ا�- <!، ر=�� �� � ا�#�"�7، .	�8ا�7

��g1/ إد9ء ا� •�� 	
 ���رآ

 $E�.2ا� . ,�- i��G��2009-10  ا��زاري R���C9ه�$ �.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ )� ا�E13.00 – 12.00 و�  

8� :ا����=$'����وان 8� ��اا�7G9ه� ،$
�� ��.��-$ �Fل إ �ح ا�����%�ت، وزارة ا����� ، 

 fUم ه
$ �E$ )� $ 9=�%�اض ا!-اد ا�.01��إ=�gم )��l ا�%�, و����O$  ���12009	 ا���'G�G �(/ �G�b����Cع ا��زاري ����7K$ ا��*
ة �	 أC, ا��
Rت ا��زار�$ ا��ا��
���g �@��ا )��l ا�%�, ا��ا�R و1%���4 ���'�دئ ا��. )� ا�'
�ن ا��زاري وا��� G 3$ ا����GWن اV�� 9C �0ش�
$ و=
a/ ا�g
C�

 .ا�%��$ �'�i��G ا�%�, ا��0',

 :ا�������ن


$ وا��%�ون ا�N�O9دي و��03$ ا���ق ا9و=D و*��ل إ)��0
� !دارة ا�7K/، إدارة  •����$ ا���� i��G�� lE�ي، �Gآ�ر��س آ� 
Eا�

$ وا��%�ون ا�N�O9دي����$ ا���� ،$

$ ا���ا��� ا�7K/ ا�%���
$ وا��

• �3�= 	� 	�
� ا�� 
E��7$ا�K�� R
 ن، ����Eر ا��G�0ن وا����=



 $
��a0وا� $
G�G�0را=�ت ا�اء �0
�^ ��آ? ا�p 13.00 – 14.30  

 $E�.3ا� .$

	: "i���G ا����وع اWو�Gا��0ا $p�
ان ا�%��
$" ا�0رات -�[  �'��� 15.45 – 14.30  

�ة "�	ر98ا ��رازو8!ا: ا��=�?��7�D
E'ة ا��F�� $��%ة ا�����3
� ، ا���B� ا��زارء ��دة ا�����%�ت، ر��=$ �.�Cو 

ان ا�%��
$ و %�ض=��'��� 	
Gا��0ا $p�
و��7	 �%�ض �31ر هUا ا����وع،  .أو�[ ا�����i ا��� أ=�4 -��gهfU ا�.�E$ �31ر ���وع ا�0رات -�[  
�Gا�� R.�� أن ،$
ة ��ان -��%� 	
Gا��0ا $p�

	 ا�0رات -�[  EK1 ]ف إ�g� يUم إ�[ ا����وع ا���aG�� ع���C9[ ا����رآ$ )� ا�أ��ى -. 

 :ا�������ن

� ����� ا��و�	، ��� •��� ��� ا���� ()ء ا��&% !$#، ���"�ر !� � �، ر

 ا���� (�7 ا��$�6  ��اوي، آ�4# (�م ���(�، ��2# ا��"�&1 وا��أي، ا��زارة ا+و�,، ا+ردن •

 وا��A>�	 ، وزارة ا�@�ل، ا���$	ا��<>�	 ا�=��$�>�	 ا���� (�� أ;� د&�ك، ���(� ا�"9ون ا�8� � �	 •

• �� �� ،���� ا���� B�ك ��ر ��، ���"�ر دو�	 

��$ أ��، ����، إدارة �D�D	 ا��"�&@�ت،-ا���� ;��رو أ �ري •�
$ وا��%�ون ا�N�O9دي ��� ا��

 

 	
  16.15 – 15.45 ا��Dا


$إ-�3ء ا3G9�O$ ����آ? ا�.�gي ��#'�ة �	 أC, ا�.�دة ا�
���� 16.15 – 17.30  

� �#	ا .�آ	ت: ا����=$�ا�7�
$، آ���$ �.�� ا�#?��$، آ'
�� ��آ? ا��47ءات )� �
ان ا�����%�ت وا��@ون ا���1� ، 


, ا���وط ا��ز�$ ��.�ح هfU ا�.�E$  هف�K1 ]إ�$
�
�� إ=�gم )��l ا�%�, ا��ا�R )�. ا���آ? ا�.�gي ��#'�ة �	 أC, ا�.�دة ا��-�E
ا���آ?  و=
�03$ ا���ق اWو=D و*��ل إ)��0�� $
�
��
	 ا�.�دة ا��EK1 �( �%C�� s'N1 أن ]�- $E=@ا�� fUه $
�
��
�ا�.�gي ��#'�ة �	 أC, ا�.�دة ا��.  

• �g.���Gا و�7� $��g.ا� $�gض ا���- 


Eا�$
��a0وا� $
G�G�0را=�ت ا�
$ ا�'tK، ��آ? ا��� ،$E
ة �	 C%�4، ر�C�� ة 

� ����� ا��و�	، ��� •��� ��� ا���� ()ء ا��&% !$#، ���"�ر !� � �، ر

$
��a0وا� $
G�G�0را=�ت ا�ر، ا���� ا�%�م ���آ� ا��
 زه
� إ=7Eا� 

• Uا� /-
$ ا��� ��'%�g ا���آ? ا�.�gي وا�.

$-�ض ا9=��ا1��a0وا� $
G�G�0را=�ت ا��� �EGا���آ? ا��� ^� ي �0

o $3�GWاف وا اWه

o $��7Kا� $
�� 

o  	
 2010و 2009ا����وع ا��.��'� ���ة �� �

ة  •F ]�- Fآ, وا /g1���� 	
 و���Tour de table ($�O(إد9ء ا����رآ
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�� ا��#%�ا����ة "!  )-�"B -� درا?�� ��#�ء ا�-�رات ��#	ان ��.+" 

 2009أ,�ر /��,	 20

  10:30-9:00  ا��7Jة ��آI: �4;�� ا��>�D9�G�H�ت . 1ا����	 

	D��� ����� ا��و�	، ���: ا����� ��� ا���� ()ء ا��&% !$#، ���"�ر !� � �، ر

 : "QR �����% ور!�;	 ا���دة ا��>���H	ا��Pض �% هMN ا����	 ه� 6��J� G&�84 ا���D9�ت ا��� ُأ

 	��اآ�7S Iة و<>� •

• 	���H<1 ا���دة ا���"& � 4@�ون دو�

� واUV)حا��(�ة  •��H<ا�� ��;���� 

 إ�Dاء ا�>�W وا����(�ة ا�=>�	 •

 :ا�������ن

� آ�,� �	ل •�ا���G�0ن وا، �����Wآ�د��
$ اWور�
$ ا�7� �����R، ه��

��ات •G� 9=�" �� ا��0Kق ، ا�7g%� ،ف�Nو�� tF��،E�4ا� $
�X3$ ا���Eا� ،e�?ا� �
� $%��C$
�
3  

� �#	ا •�ا.�آ	ت ا�7�
$، آ���$ �.�� ا�#?��$، آ'
�� ��آ? ا��47ءات )� �
ان ا�����%�ت وا��@ون ا���1� ، 

�ة "�	ر98ا ��رازو8! •���3
�ا�7�B� ا��زارء ��دة ا�����%�ت، ر��=$ �.�Cو D
E'ة ا��F�� $��%ة ا��� ، ا��

 	
  11:00-10:30 ا��Dا

  12:30-11:00 رات (�, �U�X	 ا��8ا �%أدوات ���4% ا��8. 2ا����	 

	���H<ا���دة ا�� �D�Dا��8ا �% أ 	X��U %���4 ,ف إ��A4 ��8�ر;	 �����	 ���7Jة ا�=>�	 وا�8� � �	 �� ��D9�ت و;�V]��	 إ�, . 4"�1 ا��Z�ت ا��
	=��J� 	���2
� ���4% ا��@��	  .ا����ج إ��A�، ��% ا�\�وري ر!�;	 ا���دة و]��ن �=���	 ا��8ا �% وإ�2� �	 � ����آ�� أن ����ر&# واVر��د دورا ر

G�H<�4;�� ا�� �B�24&% !�رات �% أ � .وا����رD	 وآNا �

 :�A4ف هMN ا����	 إ�, ا2�D"�ف ا+دوات ا��� A��J��4� دول ���J=	 ����1 �% ا���دة ا��>���H	 �S %)ل

 ا�=>�	 ا����X	 ا�8� � �	 �� ا��زارات: ا��7Jة ا�8� � �	 وا�=>�	 •

 ا��!�;	 و��ا!7	 ا���دة ;�����2	 •

 ���4% ا�����B	 وا�"=���	 •

 4"��1 ا���ار&# وا��7�دئ ا����A�B	 ����X	 ا��8ا �% •

•  ����4 � .(�, ا����واة ;�% ا��>��%�� ̀�ا+�� ا�>�GB (% ا��>G�H، و DِإدS�ل (>��U ا�"����	 �

 :ا�������ن

�، �ا����  •��� � ��B�ك ��ر ��، ���"�ر دو�	 

 ا���� ��&6 ��زي (�� ا���اد، ��&� ا�@����ت ، ا��ادا، ��� •

 ا���� ;� �آ����4 آ�رآ������4، ���"�ر، أ�D�ط، وزارة ا��ا��S	، ا��� �ن •

 ا���� ر]� ��اوا، ر��� و�Bة ا��"�&1، ا���2# ا�=��را�� ��@�ل، �D&��ا •

•  و�,، �4آ��ا���� U���W أر&2�ن، ��7S، 4$�&� ا��"�&1 وا�>"�، ا��زارة ا

 
 
 
 
 
 



 $E�.3ا� .	

G�G�0ا� 	
��w�� ر��4
U وا�#�3ات ا��'0��g* : $دة ��C%$ ا���  13:00-12:30 ا��

�B�4 ) دروس(وG��D �>�!"	 هMN ا����;	 و�8�ر �A� ;��ار&# �����	 . �4ر&# ا���P&�% ا�8� � ��% ;���@	 ا��>�ر ;�� �(�, ��D N�=<4آI هMN ا����	 
 .(�;�	 وأ�Sى 4>��� ��>�H	 ا��>��	 وا��@�ون ا!���دي��87� ;��7ان 

  :ا�������ن

 ا����  �&� ;% (��، أ�D�ط، آ��	 ا���8ق وا�@��م ا�����D	 B ،��@	 ا��>�ر، �4 � •

 ا���� ر]� ��اوا، ر��� و�Bة ا��"�&1، ا���2# ا�=��را�� ��@�ل، �D&��ا •

$
  13:30-13:00 ا�.�E$ ا�#���

• � 	�
� ا�� 
E��7$ا�K�� R
 	 =��3ن، ����Eر ا��G�0ن وا����=

•  ��0

�ن، ���ف أول، =Gإدوارد دو 
Eا�)$

$ اWورو�Q�4دي وا���N�O9وا��%�ون ا $
����$ ا���� 	
 )�'�درة ����آ$ �

 ���رك ا����=$ ��.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ���'�درة  •

� �#	ا .�آ	ت�ا، ��� ��آ? ا��47ءات )� �
ان ا�����%�ت وا�7�
$، آ���$ �.�� ا�#?��$، آ'
 ا��@ون ا���1

 ���رك ا����=$ ��.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ���'�درة  •

�ة "�	ر98ا ��رازو8!���3
�ا�7�B� ا��زارء ��دة ا�����%�ت، ر��=$ �.�Cو D
E'ة ا��F�� $��%ة ا��� ، ا��

 ���رك ا����=$ ��.��-$ ا�%�, ا��ا�%$ ���'�درة  •

�8'����وان 8� ��ا، ا�7G9ه� ،$
�� ��.��-$ �Fل إ �ح ا�����%�ت، وزارة ا����� 

•   �
7/  ���03$ ا���ق ا9و=D و*��ل إ)��0Kج إدارة ا��G�� ،دي�N�O9وا��%�ون ا $
����$ ا��� آ���$ �

9��� �	زاف آ	48���$ ا����ا�7�� ،$

$ ا���ا���
�=$ ا�����%�ت، إدارة إدارة ا�7K/ ا�%���
$ وا��= /EO �

$ وا��%�ون ا�N�O9دي، ر�  

 


