
 

 

 وثائق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالعربية

 19 – أزمة كوفيد
 (2020) ( في دول الشرق األوسط وشمال إفريقياCOVID-19االستجابة ألزمة فيروس كورونا )

 (2020) (COVID-19االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في زمن فيروس كورونا )

( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: التأثير على المساواة بين الجنسين واستجابات COVID-19أزمة فيروس كورونا)
  (2020)   العامةالسياسات 

 

 نظرة عامة

 توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة

(2020)  

 (2019) النشاط مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 (2019) برنامج الحوكمة في الشرق األوسط وشمال افريقيا

 (2018) للشرق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية ةاالقتصاديبرنامج منظمة التعاون والتنمية 

 (2019) ۲۰۲۰إلى  ۲۰۱۹استراتيجية التنفيذ واألنشطة اإلقليمية للفترة من 

 (2018) 2018تقرير األنشطة 

  (2016) سياسات افضل لنمو شامل واندماج اقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: المؤتمر الوزاري

 

 النوع االجتماعي

(2020) حقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر واألردن والمغرب وتونست تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل  

 (2018) منتدى التمكين االقتصادي للمرأة

التمكين االقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية: أثر األطر القانونية في الجزائر ومصر واألردن وليبيا والمغرب 
 (2017) وتونس

 (2017) السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين معركة شاقة ملخص تنفيذي

 (2017) المرأة في الحياة العامة: النوع االجتماعي والقانون والسياسات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  (2014) : تعزيز دور المرأة في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا2014السيدات واألعمال 

 

 االستثمار

 (2019) يقيارفأ لشماو طسوألا رقلشا رلالستثما يجرولتا تيئاھ ةرطخا

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/4456d3f6-ar
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/active-with-mena-brochure-2019-arab/92?fr=sMTM2MTI0OTQzNw
http://www.oecd.org/mena/governance/MENA-OECD-Brochure-2019-ARA.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/MENA-Competitiveness-brochure-2018-ARA.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/MENA-OECD-Competitiveness-Programme-of-Work-2019-2020-AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/MENA-OECD-Competitiveness-Activities-Report-2018-AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/mena-oecd-days/Declaration_Tunis_MENA_Ministerial_2016_AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WEEF_flyer_postevent_Ar.pdf
http://www.oecd.org/publications/9789774732546-ar.htm
http://www.oecd.org/publications/9789774732546-ar.htm
http://www.oecd.org/els/soc/UPHILL%20BATTLE_Arabic.pdf
https://www.arado.org/PublicationDetails.aspx?PubID=3792
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/WomeninBusiness2014Arabic.pdf
https://www.oecd.org/investment/Mapping-of-Investment-Promotion-Agencies-MENA-AR.pdf
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 (2016) تشجيع االستثمارات في إطار ھش: مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

لإلصالحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة : التقييم المرحلي 2018منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتوسطية 

 (2018) والمتوسطة الحجم

 (2016) الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا: التحضير القتصاد ما بعد النزاع

 

 حوكمة الشركات

 (2019) حوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو

 (2016) سياسات افضل من اجل نمو شامل واندماج اقتصادي  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 (2014) ذوي العالقة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا دليل حول تعامالت األطارف

 (2013) محركات التنمية والتنافسية؟ الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

 

 النزاھة

 (2018) والصحة والنقل المغرب: تعزيز النزاھة في قطاعات الطاقة

 (2017توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن النزاھة العامة )

 (2012) مارسات لتعزيز النزاھة في األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيام

 

 المرونة

 (2016) الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا: التحضير القتصاد ما بعد النزاع

 (2016) تشجيع االستثمارات في إطار ھش: مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

 التنافسية

مذكرة االستراتيجية: المجلس االستشاري لألعمال لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 (2018) أفريقيا الرؤية االستراتيجية وبرنامج العمل الخاص

 

 مفتوحةالحكومة ال

تونس  - دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون االساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
(2019) 

 (2016) توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الحكومة المفتوحة

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/2016_06_Project_Insight_final-Arabic.pdf
http://www.oecd.org/publications/9789264310032-ar.htm
http://www.oecd.org/publications/9789264310032-ar.htm
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/SMEs_Libya_Reconstruction_AR.pdf
http://www.oecd.org/publications/f8f22be1-ar.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/strengthening-governance-and-competitiveness-in-the-mena-region-for-stronger-and-more-inclusive-growth_9789264266001-ar
http://www.oecd.org/corporate/ca/MENAGuideonRPTsArabic.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/state-owned-enterprises-in-the-middle-east-and-north-africa_9789264204263-ar
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Morocco-Strengthening-Integrity-in-the-Energy-Transportation-Health-Sectors-2018-AR.pdf
https://www.oecd.org/corruption/ethics/integrity-recommendation-ar.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/Training%20Material%20ARABIC%20(4).pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/SMEs_Libya_Reconstruction_AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/2016_06_Project_Insight_final-Arabic.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/BAB-Strategic-Note-AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/BAB-Strategic-Note-AR.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/access-to-information-guide-for-public-servants-tunisia-arabic.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/access-to-information-guide-for-public-servants-tunisia-arabic.pdf
https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-ar.pdf
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 (2016) لبنان - الحق في الوصول إلى المعلومات: دليل المواطن

 المغرب - الحق في الوصول إلى المعلومات: دليل المواطن

 تونس - الحق في الوصول إلى المعلومات: دليل للموظفين العموميين

 

 (2016) وحة: السياق العالمي واآلفاق المستقبليةالحكومة المفت

 (2016) الحكومة المفتوحة: السياق العالمي واآلفاق المستقبلية: العناوين الرئيسة

 (2015) الحكومة المفتوحة في المغرب

 

 كفاءة وفعالية الميزنة 
 

  أفضل الممارسات في مجال الشفافية الميزانية
 

 

 اإلداريالسياسات التنظيمية والتبسيط 

 (2020) تونس الدليل المنهجي للمتفقد اإلداري والمالي في

 (2020) تونس – الحوكمةالدليل العملي لخاليا 

 (2020) تونس –أمام المحكمة اإلدارية تقديم مطلب اعانة قضائية 

 (2020)تونس  –أمام المحكمة اإلدارية تقديم عريضة بالطور االبتدائي 

 (2016) التشريعات والتنظيماتلجودة  2016 الميثاق اإلقليمي

 قيق النمو الشاملاإلصالح التنظيمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: تطبيق مبادئ السياسة التنظيمية من اجل تح
(2014) 

العامة: الدليل العملي لسكرتاريا منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلشراك األطراف المعنية في  المشاورات
 (2012) إجراءات اعداد التشريعات

 (2012السياسة التنظيمية والحوكمة الرشيدة ) توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن

 

 المشتريات العامة

 بشأن المشتريات العامة توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 المجلس بشأن المشتريات العامةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية: توصية 

 

 الشبابتمكين 

 (2019) النتائج الرئيسية السبع من استبيان حوكمة الشباب

 (2017) مشاركة الشباب في الحياة العامة في األردن و المغرب و تونس

https://www.oecd.org/mena/governance/ATI%20guide%20Lebanon_Arabic_web.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/Guide%20DAI.Final.VAr.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/access-to-information-guide-for-public-servants-tunisia-arabic.pdf
https://www.arado.org/PublicationDetails.aspx?PubID=3820
https://www.oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ARA.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/le-gouvernement-ouvert-au-maroc_9789264226722-fr
http://www.oecd.org/mena/governance/36854563.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/guide-methodologique-tunisie-ar.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/Guide-pratique-cellules-gouv-AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/Brochure-aide-juridictionnelle-AR.pdf
http://www.oecd.org/mena/governance/Brochure-introduction-requ%C3%AAte-AR.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/regionalcharterar.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-reform-in-the-middle-east-and-north-africa_9789264208803-ar#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-reform-in-the-middle-east-and-north-africa_9789264208803-ar#page1
https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-AR.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-AR.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/9789264209060-ar.htm
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/OECD-Public-Procurement-Recommendation-Arabic.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/7-Key-Findings-%20Arabic.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/OECD%20Youth%20Participation%20Arabic%202018%20web%20v2.pdf
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 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: كيفية جلبهمالشباب 

 

 الرقمي

 (2017) القياس المقارن الستراتيجيات الحكومة الرقمية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 

 

https://www.arado.org/PublicationDetails.aspx?PubID=3817
https://www.arado.org/PublicationDetails.aspx?PubID=3817

