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إن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي 
ة معنية بتعزيز سياسات تحسني  هيئة دوليّ

الرخاء االقتصادي واالجتامعي لألشخاص 
حول العامل. تتألّف املنظّمة من 37 دولة 

عضو، وأمانة يف باريس، ولجنة مؤلّفة من 
خرباء حكوميّني وآخرين يعملون يف ميادين 

أخرى تتعلّق مبختلف مجاالت العمل 
التي تعنى بها املنظمة. باإلضافة إىل ذلك، 

ر املنظمة منتًدى يسمح للحكومات  توفّ
بالعمل مًعا لتشارك الخربات وإيجاد حلول 

االشكاليات املشرتكة. فيقوم عملنا عىل 
التعاون مع الحكومات لفهم العوامل 

التي تحّفز التغيري االقتصادي، واالجتامعي، 
والبيئي. ونقيس معّدل اإلنتاجية والتبادالت 

ة يف مجايل التجارة واالستثامرات. الدوليّ

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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برنامج الحوكمة يف 1
الرشق االوسط وشامل 

إفريقيا ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية  
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يُعتبر برنامج الحوكمة في الشرق االوسط وشمال إفريقيا لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية شراكًة استراتيجيّة بين دول المنطقة ودول 

المنظمة لتتشارك المعارف والخبرات، بهدف نشر معايير الحوكمة 
الرشيدة ومبادئها التي تدعم عمليّة اإلصالحات الجارية حالياً في 

المنطقة. 
ويعّزز البرنامج، التعاون مع أهم المبادرات متعّددة األطراف التي 

تشهدها المنطقة حاليًّا. وعلى وجه الخصوص، يدعم البرنامج تنفيذ 
شراكة دوفيل للدول السبع األعضاء ويساعد الحكومات على استيفاء 

المعايير المطلوبة لالنضمام لشراكة الحكومة المفتوحة. 
و من خالل هذه المبادرات يقوم البرنامج بدور شريكا رئيسيا لدعم 

إصالحات الحوكمة العامة الجارية في منطقة الشرق األوسط و شمال 
افريقيا 

كما يقّدم البرنامج هيكل مستدام لحوار السياسات  اإلقليمّي 
والمشاريع الخاصة ببعض البلدان. تتماشى هذه المشاريع مع التزامات 
حكومات المنطقة بتنفيذ إصالحات على القطاع العاّم من أجل إطالق 

التنمية االجتماعيّة واالقتصاديّة وتلبية توقّعات المواطنين المتزايدة من 
حيث الخدمات النوعية، وصناعة السياسات الشمولية، والشفافيّة. 

باالعتماد على شبكة الممارسين األقران وصانعي السياسات، يحرص 
برنامج الحوكمة في الشرق االوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية على الجمع بين الممارسين من بلدان المنطقة 

رشاكة اسرتاتيجّية

وبلدان المنظمة. ومن خالل االستمرار في تبادل أفضل الممارسات، 
وتقديم ندوات بناء القدرات والدعم التنفيذي، يساهم البرنامج في 

تعزيز التنمية االجتماعيّة واالقتصاديّة في المنطقة. 
ويتّم تنفيذ برنامج الحوكمة بالتعاون مع مبادرة سيجما لدعم تحسين 
الحوكمة واإلدارة التابعة للمنظمة )SIGMA(. إن مبادرة سيجما التي 

أطلقت في العام 1992 مبادرًة مشتركة بين منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية واالتحاد األوروبي*. ومنذ العام 2008، ساعدت هذه المبادرة 
على تعزيز أنظمة الحوكمة العاّمة وقدرات اإلدارة العاّمة في الجزائر، 

ومصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، والسلطة الفلسطينية، وتونس. 

*ممّولة بشكل أساسي من قبل االتّحاد األوروبي.

برنامج الوكمة
ف الشرق الوسط وشمال افريقيا

منظمة التعاون والتنمية القتصادية
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برنامج الحوكمة يف الرشق االوسط وشامل إفريقيا 

ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  باألرقام 
)2020-2016(

أكرث من 200 نشاط لدعم إصالح 

الحوكمة العاّمة يف املنطقة

أكرث من 15,000 مشارك يف 

التدريبات، وورشات العمل، 

واملؤمترات

20 ألف متابع عىل حساب 

املنظمة الرسمي عىل تويرت 

)OECDgov@(

أكرث من 60 منشور، من ضمنها 

دراسات البلدان والتقييامت 

اإلقليمية املقارنة

أكرث من 20 مبادرة سياساتية 

مدعومة الربنامج

أكرث من 25 اجتامع للحوار 

اإلقليمي

 18 دولة مشاركة من منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا

 25 اجتامًعا للحوار اإلقليمي

3 دول من منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا ) مرص، واملغرب، 

وتونس( تتمّتع بصفة بلد مشارك يف 
لجنة الحوكمة العاّمة

3 توصيات من منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية  بشأن الحوكمة 

العاّمة اعُتمدت يف دول منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا وهي

1- حوكمة املخاطر الحرجة )املغرب وتونس(
2- اسرتاتيجّيات الحكومة الرقمّية 

)املغرب ومرص(

3- الحكومة املفتوحة )املغرب وتونس(
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الرتكيز عىل سّت مجاالت رئيسّية

الحكومة املفتوحة والنظيفة
- صناعة السياسات املفتوحة والشمولية، 

ومشاركة املواطنني؛
- الحكومة الرقمية واالبتكار يف القطاع العاّم؛

- نزاهة القطاع العاّم وإطارات مكافحة 
الفساد.

املساواة بني الجنسني
- تقديم السياسات والترشيعات الحساسة 

للنوع االجتامعي )جندر(؛
- املشاركة املتساوية للنساء يف مناصب اتّخاذ 

القرارات العاّمة؛
- املساواة بني الجنسني يف التوظيف يف القطاع 

العاّم.
متكني الشباب

ة للشباب وتنفيذها؛ ة وضع سياسات وطنيّ - دعم عمليّ
- تعميم مراعاة االعتبارات املتعلقة بالشباب يف صناعة 

السياسات وتقديم الخدمات؛
- دعم إنشاء هيئات متثيلية للشباب وتعزيز السبل 

املبتكرة إلرشاكهم.

ية الحوكمة املحلّ
- اإلصالح للحّد من التفاوتات بني املناطق واملواطنني؛

ة عىل املستوى الوطني ودون  - بناء القدرات املؤّسساتيّ
الوطني؛

ة القامئة عىل التوصيات السياساتية. يّ - التنمية املحلّ

سيادة القانون
- أداء املؤّسسات القضائيّة؛

- خدمات الوصول إىل العدالة القامئة 
عىل احتياجات املواطنني.

اآللّيات الحكومية
- إطارات إعداد املوازنة واإلنفاق؛

- اإلصالح التنظيمي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية؛
- الرشاء العاّم؛

- إدارة املخاطر.

االنفتاح
الشفافّية
املشاركة 

الثقة
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الحوار اإلقليمي بشأن 2
السياسات، واملشاريع 

اإلقليمية والتقارير 
اإلقليمية
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يقوم الهيكل املؤسيس لربنامج الحوكمة 
يف الرشق االوسط وشامل إفريقيا ملنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية  عىل 
ة.  مجموعات العمل والشبكات اإلقليميّ

وتوفّر هذه املجموعات والشبكات منّصة 
مستدامة لتشارك املعلومات، والبيانات، 
وآخر التوّجهات السياساتية بني صانعي 

السياسات واملامرسني من اقتصادات 
املنطقة وأعضاء املنظّمة، والخرباء الدوليّني، 

واملجتمع املدين. وتتيح املقاربة الشاملة 
التي تحث عليها هذه املجموعات 

والشبكات املجال لفتح الحوار بني أصحاب 
املصلحة عىل املستوى الوطني، واإلقليمي، 

والدويل، األمر الذي يسمح ببناء تجارب 
التعلّم املشرتكة التي ساعدت يف ترجمة 

التوصيات السياساتية املحّددة إىل إصالحات 
فّعالة ودعمت مبارشة التحسينات يف 
مجال التعاون واالندماج اإلقليمي بني 

ة  اقتصادات املنطقة. وتتوافق هذه الهيكليّ
توافًقا وثيًقا مع لجان املنظّمة، مبا فيها 
لجنة الحوكمة العاّمة ولجنة السياسات 

ة، وهيئاتها الفرعية، ومجتمعاتها  التنظيميّ
السياساتية وأدواتها.

Senior Public 
Integrity 
Officials/ 
Public 
Employment 
and 
Management

OECD 
E-Leaders / 
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Government

Senior Budget 
Officials

Regulatory 
Policy 
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Leading Public 
Procurement 
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Integrity 
and Civil 
service

Chair: Morocco
Co-chair: Spain 

Open and 
Innovative 
Government

Chair: UAE 
Co-chair: Italy, 
South Korea

MENA Senior 
Budget 
Officials

Chair: Qatar
Co-chair: 

Regulatory 
Reform 
& Rule of Law

Chair: Tunisia
Co-chair:  
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Procurement 
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i

i i
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and Governance
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OECD 
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on Public 
Procurement

Managing 
Corruption Risks 
and Strengthening 
Internal Control 
Systems in MENA

Benchmarking 
Digital 
Government 
Strategies in 
MENA Countries

Access to 

Regulatory 
Reform in 
the Middle East 
and North Africa

Women in Public 
Life – Gender, 
Law and Policy in 

the Middle East 
and North Africa

Stocktaking report 
on MENA Public 
Procurement 
Systems

Youth in the 
MENA Region, 
How to bring 
them in

PUBLIC GOVERNANCE COMMITTEE

OECD 

OECD 

MENA Steering 
Committee

MENA  
Working Groups

Recommendations 

MENA Regional 
Publications

Chair: TBD

Co-chair: TBD

OECD
Recommendation
on Budgetary
Governance / OECD 
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on the Governance 
of Infrastructure

OECD 

Access to 

Public 
Procurement 
Network

MENA Youth  
Regional 
Conference

MENA-OECD TRANING CENTER of Caserta (Italy) CIVIL SOCIETY PARTNERS

الهيكل املؤسيس لربنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للرشق األوسط وشامل إفريقيا للحوكمة
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ز اجتامع مجموعة العمل عىل  نزاهة القطاع العاّم خالل فرتة األزمات. ويف عام 2019، ركّ
الوصول إىل املعلومات والدور الذي تؤديه يف تحسني الشفافية والنزاهة. كام تضّمن 

االجتامع إطالق النسخة التمهيدية من التقرير اإلقليمي الذي يحمل عنوان “املؤّسسات 
التي تضمن الوصول إىل املعلومات: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا”.

ز اجتامع مجموعة العمل عىل الوصول إىل املعلومات والدور الذي  يف عام 2019، ركّ
يلعبه يف تحسني الشفافية والنزاهة. كام تضّمن االجتامع إطالق النسخة التمهيدية من 

التقرير اإلقليمي الذي يحمل عنوان “املؤّسسات التي تضمن الوصول إىل املعلومات: 
بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا”.

مجموعة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للرشق األوسط وشامل 
إفريقيا املعنية بالخدمة املدنية والنزاهة )مجموعة العمل األوىل(

ة والنزاهة مامريس السياسات من منطقة  تجمع مجموعة العمل املعنية بالخدمة املدنيّ
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من أجل 

ة بهدف  تعزيز الحوار اإلقليمي وتبادل أفضل املامرسات يف مجال إصالح الخدمة املدنيّ
تحقيق النزاهة والتوّصل إىل سياسات ومؤّسسات مبتكرة تكافح الفساد. ومنذ العام 

2013، يتّم عقد اجتامع مجموعة العمل األوىل بعد أسبوع منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية للنزاهة. 

يف عام 2020، واستناًدا إىل موجز سياسة املنظمة حول النزاهة العاّمة وكوفيد-19، 
ة التي تّم استخالصها عن  التقت مجموعة العمل لتحديد التوصيات والدروس الرئيسيّ

ا للتكيّف مع  ة محّددة رضوريًّ ات مؤّسساتيّ ة وآليّ  l يُعترب تبني أدوات قانونيّ

ة، وااللتزام  الحاالت الطارئة والحرص عىل املحافظة عىل النزاهة، والشفافيّ
بسيادة القانون ضمن القطاع العاّم؛

l  بذلت بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا جهوًدا لتحسني التواصل 
ة من أجل تعزيز النزاهة ومحاربة االحتيال  مع املجتمع املدين وزيادة الشفافيّ

والفساد؛

قة بالنزاهة  l  يبقى تنفيذ قوانني الوصول إىل املعلومات واإلصالحات املتعلّ
ة مورًدا مهامًّ  ا يجب التطّرق إليه. وتشّكل الرشاكات مع املؤّسسات املستقلّ تحّديًّ

مل يتّم استغالله بعد بغية زيادة الوعي وتحقيق اآلثار املرجّوة.

النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019

الحكومة املفتوحة 
الرئيسان املشاركان: 

اسبانيا، تركيا
 الرئيس:
 املغرب

برنامج العمل للفرتة 2022-2021

 l متابعة الحوار اإلقليمي حول أثر كوفيد-19 عىل نزاهة القطاع العاّم وتقديم 

قة باإلجراءات املعتمدة خالل األزمة وبعدها؛ البيانات املتعلّ

l  تعزيز نزاهة القطاع العام يف تصميم خطط التعايف من كوفيد-19 وتنفيذها؛

l  بلورة مؤرّشات لتقييم التقّدم املحرز يف تنفيذ قوانني الوصول إىل املعلومات 
قة بالنزاهة؛ واإلصالحات املتعلّ

ة. l دعم الوسطاء وأمناء املظامل يف تعزيز النزاهة يف الخدمة املدنيّ
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الحكومة املفتوحة

اجتامع مجموعة العمل املعنية بالخدمة املدنية والنزاهة، 20 آذار/مارس 2019، باريس، مقّر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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الحكومة املفتوحة

ا بتوصية منظمة التعاون   l التزم املغرب )2018( وتونس )2019( رسميًّ

االقتصادي والتنمية  بشأن الحكومة املفتوحة؛

l  إطالق مبادرة القادة اإللكرتونيني العامليني )GELI( من أجل توفري دعم أكرث 
ا للدول غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية خالل تحّولها  تنسيًق

نحو رقمنة القطاع العاّم؛

l  اعتمد وزراء من أكرث من 40 دولًة إعالن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ار/مايو 2019. ا بتاريخ 22 أيّ حول االبتكار يف القطاع العاّم رسميًّ

النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019

برنامج العمل للفرتة 2022-2021

 l دعم دول املنطقة يف االقرتاب من االمتثال بتوصيات منظمة التعاون 

ات الحكومة الرقمية،  االقتصادي والتنمية  بشأن الحكومة املفتوحة، واسرتاتيجيّ
واإلعالن حول االبتكار يف القطاع العاّم؛

l  إنهاء وضع تقرير مشرتك بني املنظمة واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب 
آسيا )اإلسكوا( حول األثر االجتامعي االقتصادي للحكومة املفتوحة. سيقّدم 

التقرير لدول املنطقة توصيات بشأن السياسات من أجل تشجيعها عىل تنفيذ 
املزيد من اإلصالحات؛

l  دعم دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف االستفادة بشكل فّعال 
من التكنولوجيات الناشئة من أجل تحويل اإلدارة العاّمة، وقياس اآلثار، وبناء 

القدرات الالزمة، ال سيّام خالل مرحلة التعايف التي ستيل جائحة كوفيد-19؛

l تعزيز تبادل اآلراء والحوار حول تصميم الخدمات التي ترعى احتياجات 
املواطنني وتقدميها، واملشاركة املبتكرة من أجل الوصول إىل نتائج أفضل عىل 

املستوى االقتصادي واالجتامعي، ال سيّام يف تصميم إصالحات التعايف وتنفيذها؛

ز عىل املستخدمني، واالبتكار  l التوّجه نحو البلورة املشرتكة، واملقاربات التي تركّ
املؤسسايت، واالنفتاح، والحلول الرقمية.

الرئيسان املشاركان: 
كوريا الجنوبية، 
إيطاليا، الربتغال

 الرئيس:
 اإلمارات العربية

 املتحدة

مجموعة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق األوسط وشامل 
إفريقيا املعنية بالحكومة املفتوحة واملبتكرة )مجموعة العمل الثانية(

ة إعادة تشكيل العالقة بني الحكومات واملواطنني.  ة بإمكانيّ تتمتّع االبتكارات التكنولوجيّ
تدعم مجموعة العمل الثانية دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف استغالل 
فوائد الحكومة املفتوحة، والحكومة الرقمية، وسياسات االبتكار من أجل الوصول إىل 

ة وقطاع عام قادر عىل االستجابة لالحتياجات.  حوكمة مسؤولة وتشاركيّ

يف عام 2020، التقت مجموعة العمل يف اجتامع افرتايض ملناقشة التقدم املحرز، 
والتحديات، والفرص املتعلّقة مبشاركة املواطنني من أجل تصميم الخدمات وتقدميها 

بشكل أفضل، وذلك تحضريًا لالجتامع السنوي الخامس عرش الذي سيعقد يف العام 
ة التطّرق  2021. ويف عام 2019، بحث املشاركون يف اجتامع مجموعة العمل عن كيفيّ

إىل االبتكار يف القطاع العام بصورة منهجية، وبناء املنّصات الرقمية لتعزيز املشاركة 
والشفافية، وتشجيع التحّول الرقمي للقطاع العاّم بشكل أوسع.
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الحكومة املفتوحة

االجتامع الرابع عرش ملجموعة العمل املعنية بالحكومة املفتوحة واملبتكرة، 29-28 كانون الثاين/يناير 2019، لشبونة، الربتغال.
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آليات الحكومة الفّعالة
الرئيسان املشاركان: 

إيرلندا
 الرئيس:

 قطر

تبادلت ثالث عرشة دولة مشاركة آخر التطّورات املتعلقة بإعداد املوازنة 
وأفكارها بهذا الشأن:

l  ناقش املندوبون مبادئ إعداد امليزانية عىل أساس األداء والرتقّب طويل األمد 
إليرادات الحكومة نفقاتها الكفيلة بضامن االنضباط املايل يف وقت تصحيح 

األوضاع املالية؛

l  شارك املندوبون يف حوار حول النتائج الواردة يف منشور املنظّمة بعنوان 

“إعداد موازنة حساسة للنوع االجتامعي )جندر(؛ يف دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية”. وتطّرق هذا املنشور إىل الوقائع والتحّديات املتعلّقة 

مبختلف مناذج القيادة والتنسيق لتعميم السياسات  الحساسة للنوع 
االجتامعي وإعداد امليزانيات املراعية له يف دول املنظمة.

برنامج العمل للفرتة 2021-2022النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019

 l زيادة التعاون مع املنطقة لنرش أفصل مامرسات منظمة التعاون القتصادي 

والتنمية  واملساعدة عىل بناء قدرات إدارة املالية العامة )مثاًل من خالل 
االجتامعات/الدورات(؛

ة  l  مواصلة تشارك املعارف بني النظراء يف املنظمة واملنطقة لتحسني فعاليّ

تها؛ ة العاّمة وشفافيّ ات إعداد املوازنة وإدارة املاليّ عمليّ

l  تعزيز التمويل العاّم الرشيد خالل تصميم خطط التعايف من كوفيد-19 
وتنفيذها.

شبكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للرشق األوسط وشامل إفريقيا 
لكبار مسؤويل املوازنة )شبكة كبار مسؤويل املوازنة يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا / مجموعة العمل الثالثة(
ة للسياسات من أجل التوفيق بني األهداف  تُعترب املوازنات العاّمة وثائق أساسيّ

ة واملساءلة. ومتثّل هذه  بات خاّصة لتضمن الشفافيّ السياساتية، وبالتايل تخضع ملتطلّ
ات الحوكمة  الشبكة منتدى فريًدا من نوعه لتبادل أفضل املامرسات لتحديث هيكليّ

ة العامة أكرث فعالية وشفافية  ة إعداد املوازنة وإدارة املاليّ اتها لجعل عمليّ وعمليّ
وتشاركية.

يف عام 2020، شّكل اجتامع شبكة كبار مسؤويل املوازنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
ة التي توّصل إليها تقرير املنظمة بشأن أزمة  إفريقيا فرصًة لتقديم النتائج الرئيسيّ

ز اجتامع مجموعة العمل  كوفيد-19 يف دول املنطقة ومناقشتها. أّما يف عام 2019، فركّ
عىل كيفية مساهمة إعداد امليزانية العاّمة يف تحسني النتائج من منظور الحساسة 

للنوع االجتامعي )جندر(؛ والشبايب واالجتامعي، وأهداف التنمية املستدامة.
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آليات الحكومة الفّعالة

االجتامع الحادي عرش لشبكة كبار مسؤويل املوازنة يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 18-19 متوز/يوليو 2019، كازيرتا، إيطاليا.
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يف عام 2020، ولّد االجتامع مناقشة بني النظراء حول أثر انتشار جائحة كوفيد-19 عىل 
سيادة القانون وترك مجااًل لتبادل الدروس املستخلصة ملواصلة االلتزام بسيادة القانون 

ة  يف أوقات األزمات، وذلك يف ضوء املوجزات السياساتية للمنظمة حول الجودة التنظيميّ
فته الجائحة عىل إمكانية الوصول إىل العدالة. وكوفيد-19 واألثر الذي خلّ

مجموعة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق األوسط وشامل 
إفريقيا املعنّية باإلصالح التنظيمي وسيادة القانون )مجموعة العمل الرابعة(

تعترب مجموعة العمل الرابعة منتدى يسمح لدول املنطقة والخرباء الدوليّني بتبادل 
اآلراء حول أفضل املامرسات يف اإلصالح التنظيمي وسيادة القانون. 

آليات الحكومة الفّعالة
الرئيسان املشاركان: 

الربتغال، إيطاليا
 الرئيس:
 تونس

ة وتقدميها مع الرتكيز عىل احتياجات  l  يجب تصميم الخدمات القضائيّ
املواطنني والرشكات؛

l  تنّفذ دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إصالحات لرفع الجودة 
ا  بً ة لكّن ذلك ال يلغي التحّديات، ال سيّام أنّها تتعلّق غال التنظيمية والشفافيّ

ات التشاور، أو نقص آليات تحليل اآلثار، أو التقييامت  بالتأخريات يف عمليّ
الالحقة غري املنتظمة؛

l  يجب تعزيز القدرات املؤّسساتية من أجل تنفيذ أنظمة نوعية. 

برنامج العمل للفرتة 2021-2022النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019

 l  توسيع نطاق عمل مجموعة العمل الرابعة ملعالجة التحّديات التي تواجهها 

املجموعات املهّمشة، مبا يف ذلك النساء، والشباب، واألطفال؛

l  تعميق تبادل أفضل املامرسات والتعلّم باستخدام التكنولوجيا لتقديم 
الخدمات القضائية؛

l  تشجيع مواءمة اإلصالحات التنظيمية مع تطبيق أهداف رشاكة دوفيل 
قة  وميثاقها حول الحوكمة االقتصادية، و إنجاز أهداف األمم املتّحدة املتعلّ

بالتنمية املستدامة ؛

l  تعزيز اعتامد اإلصالحات التنظيمية وسيادة القانون يف تصميم خطط التعايف 
من أزمة كوفيد-19 وتنفيذها.
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إن وزيرة الدولة للعدل يف الربتغال السيدة أنابيال بيدروسو، واملستشار القانوين لرئاسة الحكومة يف تونس والرئيس املشارك 
ملجموعة العمل الرابعة السيد زهري بن تنفوس؛ ورئيسة قسم املساواة بني الجنسني والعدالة من أجل الشمولية يف قسم حوكمة 

القطاع العام لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية السيدة تاتيانا تيبلوفا، يف 28 أيار/مارس 2019 يف لشبونة. املجموعة الرابعة

آليات الحكومة الفّعالة
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آليات الحكومة الفّعالة

يف عام 2020، تّم عقد االجتامع يف تونس واستهدف صانعي السياسات األساسيّني وأهم 
الخرباء يف مجال املشرتيات يف املنطقة ليشاركوا يف الحوار وليتبادلوا الخربات، واإلنجازات، 

والتحّديات، واآلراء من أجل إصالح قطاع املشرتيات العاّمة وأنظمته. 

أّما اجتامع شبكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق األوسط وشامل إفريقيا 
للمشرتيات العامة لعام 2018 فُعقد بتاريخ 21-20 ترشين الثاين/نوفمرب يف كازيرتا، 

إيطاليا، باالشرتاك مع مركز برنامج الحوكمة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. واستهدف الحدث صانعي السياسات 

األساسيّني وأهم الخرباء يف مجال املشرتيات يف املنطقة، جامًعا بذلك أكرث من مثانية 
ا من املنطقة )الجزائر، ومرص، ولبنان، واملغرب، وتونس(، ومن دول املنظمة  عرش مشاركً

)إيطاليا(، ومن املنظامت الدولية والرشيكة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
وسيجام، وبنك التنمية اإلفريقي(.

شبكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للرشق األوسط وشامل إفريقيا 
للمشرتيات العامة

تّم إطالق شبكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق األوسط وشامل إفريقيا 
للمشرتيات العامة يف عام 2012 بهدف مشاركة املامرسات الجيدة للرشاء العام، وتحديد 

احتياجات الدعم يف هذا املجال وكذلك تحسني الحوار اإلقليمي بناًء عىل 12 مبدأ من 
توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن املشرتيات العامة. 

عىل غرار عدة دول أعضاء يف املنظمة، تّم اعتبار بناء القدرات يف “التقرير لتقييم أنظمة 
الرشاء العام يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعام 2016” موضوعا رئيسيا وأولوية 

قصوى للتحسني واإلصالح.

الرئيسان املشاركان: 
إيطاليا

 الرئيس:
 مرص، تونس

l  تحسني الحوار اإلقليمي حول إصالح الرشاء العام؛

ة  ة الجيدة إلصالحات الرشاء الحاليّ l  بلورة الفهم املشرتك بشأن املامرسات الدوليّ
ة. واملستقبليّ

برنامج العمل للفرتة 2021-2022النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019

 l دعم بناء قدرات مسؤويل قطاع املشرتيات العاّمة اعتامداً عىل مببادئ توصيات 

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةة للرشاء العام لسنة 2015؛

l املساهمة يف تقوية أنظمة الرشاء العام يف املنطقة من أجل الحرص عىل 
التنفيذ الفّعال والكفوء لخطط التعايف من أزمة كوفيد-19.
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Stocktaking report on MENA 
Public Procurement Systems

اجتامع شبكة مسؤويل قطاع املشرتيات العاّمة، 21 كانون الثاين/يناير 2020، تونس

آليات الحكومة الفّعالة

النزاهةالشفافية

الوصول املشاركة التوازن

التقييم القدرات
الرشاء 

اإللكرتوين الفعالية

االندماج املساءلة
إدارة 
املخاطر
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سيادة القانون

تعزيز سيادة القانون من أجل التنمية االقتصادية واالجتامعية
عرّبت دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عن حاجتها إىل دعم منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية  يف توطيد مبادئ سيادة القانون من أجل تحقيق التنمية 
ة. من هنا، يأيت برنامج الحوكمة لالستجابة إىل هذه الحاجة من  االقتصاديّة واالجتامعيّ
خالل املشاريع القطرية التي تم تنفيذها مع مرص واليمن، وبرامج بناء القدرات، التي 
تتطّرق إىل التحّديات التي تقف أمام إنشاء جّو من اليقني القانوين وإمكانية التنبؤ به، 

والتي تراعي بالتايل النمو الشامل والحوكمة الرشيدة. 

ة ونظام املحاكم وتعزيز ثقة الشعوب بها. ة الهيئات القضائيّ 1. تحسني فعاليّ

2. تحسني األمن القانوين للمواطنني والرشكات.

3. رعاية الثقة بالحكومة وتعزيز األداء االجتامعي واالقتصادي.

l  بناء إطار عمل مؤّسسايت لتعزيز عنرص سيادة القانون يف برنامج منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية للرشق األوسط وشامل أفريقيا للحوكمة؛

l  املساهمة يف تعزيز أنظمة الرشاء العام يف املنطقة بهدف الحرص عىل حسن 
تها. تنفيذ خطط التعايف من أزمة كوفيد-19 وفعاليّ

برنامج العمل لفرتة 2022-2021
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ّية مجموعة الرتكيز عىل الحكومة املحلّ
تّم إطالق شبكة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق األوسط وشامل إفريقيا 
متثل األقاليم موقع التقاء املواطنني بالسياسات. من هنا، تتوىّل مجموعة الرتكيز عىل 
ة مساعدة دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل  ة مسؤوليّ يّ الحكومة املحلّ

تقييم قدرات املؤّسسات العاّمة عىل املستوى املحيّل وقدرة املواطنني عىل املشاركة يف 
ة اتّخاذ القرار ومن ثّم تعزيز هذين العاملني. عمليّ

ّية – نقطة إيجابية للتنمية االجتامعية االقتصادية الحوكمة املحلّ

ا يف  ة عىل الخطوط األمامية للدولة. ويُعترب دورها أساسيًّ يّ تعمل السلطات املحلّ
تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة. ال سيّام أّن قربها من املواطنني 

واملؤّسسات يضعها يف موقعٍ فريد إذ ميّكنها من: 

ة وفرص االستثامر؛ يّ l  تحديد االحتياجات املحلّ

l  التبادل مع الجمهور؛

l  تعزيز الثقة وتحسني الخدمات العاّمة.

ّية دعم إصالحات الحوكمة املحلّ
ة، لذا بدأت هذه الدول اآلن  يّ ة الحوكمة املحلّ أيقن عدٌد كبري من دول املنطقة أهّميّ

ات املمنوحة للمحافظات،  بإصالح نظام حوكمتها بشكٍل عاّم من خالل زيادة املسؤوليّ
واملناطق، والبلديّات. 

وستؤّدي الجهود املّت
خذة للتمكني عىل املستوى املحيّل واإلقليمي، مثل تلك املبذولة يف املغرب، وتونس، 

ة مسؤوليات إضافية.  يّ واألردن، ومرص، إىل منح السلطات املحلّ

ة من أجل متكينها يف إرشاك  يّ ويف هذا السياق، تعمل املنظمة مع املجتمعات املحلّ
املواطنني بنجاح يف كّل مستويات الحكومة. 

ة، وذلك يف إطار عملها املتعلّق  يّ وتسعى املنظمة إىل املساعدة عىل بناء الحكومات املحلّ
بالحكومات املفتوحة.

ّية الحوكمة املحلّ
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املساواة بني الجنسني

منّصة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق األوسط وشامل إفريقيا 
بشأن تعميم منظور الحساسة للنوع االجتامعي )جندر (والحوكمة والقيادة

ة يف املطالبة باالنفتاح، والعدالة االجتامعية، والوصول  تلعب املرأة دورًا بالغ األهّميّ
املتساوي إىل الفرص. وتسعى مجموعة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  للرشق 

األوسط وشامل إفريقيا بشأن الرتكيز عىل منظور الحساسة للنوع االجتامعي (جندر)إىل 
ة وتساوي الفرص وحّق التعبري عن الرأي السيايس.  تعزيز املساواة القانونيّ

l  دعم دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف إدماج أحكام توصية 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  بشأن املساواة بني الجنسني يف الحياة 
العامة لسنة 2015؛

l  توطيد املؤّسسات، واألطر التنظيمية، وقدرات التنسيق من أجل تجّنب 
العنف ضّد النساء ومعالجته؛

l  تحسني السياسات التي تسمح بالوصول املتساوي إىل مناصب اتخاذ القرارات 
لكىل النساء والرجال؛

l  املواصلة يف تشجيع نقل املعارف والحوار بشأن السياسات وتشجيعها بني 
دول املنطقة ودول املنظمة بهدف مواجهة العوائق القامئة وتشجيع زيادة 

ة للنساء؛ املشاركة السياسيّ

l  تعزيز املساواة بني الجنسني وتعميمها يف تصميم خطط التعايف من أزمة 
كوفيد-19 وتنفيذها.

برنامج العمل لفرتة 2022-2021

يف عام 2019، اجتمعت املنّصة يف تونس ملناقشة عوامل النجاح الالزمة لتنفيذ حملة 
ة فّعالة، واألدوات التي تحتاجها املرشحات لتمويل حمالتهّن، ووسائل القضاء  انتخابيّ

عىل العنف السيايس والقوالب النمطية التي توصم بها النساء خالل االنتخابات، والدور 
الذي يؤّديه اإلعالم واملجتمع املدين يف تعزيز التمثيل السيايس للمرأة.

l  قام عدٌد من الدول بسّن قوانني مهّمة لدعم متكني املرأة والقضاء عىل العنف 

ضّدهّن؛

l  ومع أّن العديد من دول املنطقة تتمتع بحقيبة وزارية حول متكني املرأة، من 

املهم تعزيز املقاربات املؤّسساتية، واملوارد، والقدرات ضمن اإلدارات العاّمة من 
أجل الحرص عىل التقّدم يف مجال املساواة بني الجنسني؛

l  ميكن لتوصية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  بشأن املساواة بني 

الجنسني يف الحياة العامة لسنة 2015 أن تساعد عىل تحقيق أهداف متكني املرأة 
التي وضعتها دول املنطقة.

النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019
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املساواة بني الجنسني
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مشاركة الشباب

7 نتائج رئيسية من استبيان حوكمة الشباب
يقّدم الكتيّب التوضيحي النتائج التمهيدية لالستبيان واسع النطاق الذي أجاب عليه 

الشباب يف 7 اقتصادات من املنطقة )األردن، ولبنان، وموريتانيا، واملغرب، والسلطة 
الفلسطينية، وقطر، وتونس(. 

يستكشف االستبيان الفرص املتاحة أمام الشباب للمشاركة يف الحياة العامة ويحلّل 
الجهود التي تبذلها الحكومات واإلدارات العاّمة لتنفيذ السياسات وتقديم الخدمات 

التي تلبّي احتياجاتهم املحّددة من منظور حوكمة القطاع العام.
 

l  االستفادة من أدوات الحكومة املفتوحة لخلق بيئة مالمئة للشباب تخّولهم 
من الوصول إىل املعلومات، واملشاركة يف الحياة العاّمة والتدقيق بأفعال 

الحكومة؛

l  تشغيل الهيئات التي متثّل الشباب بشكٍل كامل، وتعزيز الحوار املبارش بني 
ة والشباب، واستخدام طرق املشاورة عىل اإلنرتنت ومواقع  يّ السلطات املحلّ

التواصل االجتامعي لجمع بيانات مصّنفة حسب العمر؛

ات الحوكمة التي يتّم عادًة إقصاؤهم منها، مثل  l  إرشاك الشباب يف عمليّ
ات العاّمة؛ التصّدي للفساد وتخصيص امليزانيّ

l  تعزيز متكني الشباب ومشاركتهم يف تصميم خطط التعايف من أزمة كوفيد-19 
وتنفيذها.

برنامج العمل لفرتة 2022-2021

l  يُعترب الشباب قادًة يف املجتمع املدين، وعاملني مجتمعيني ومتطّوعني، لكّن 
مشاركتهم السياسية من خالل القنوات التقليديّة ما زالت ضعيفة؛

l  يتم بذل الجهود حالياً لتأسيس مجالس للشباب عىل املستوى الوطني/املحيّل 
يف بعض الدول، لكّنها ما زالت غري شاملة وال تعمل بشكٍل كامل؛

l  تقوم بعض دول املنطقة بوضع سياسات وطنيّة شاملة للشباب وتنفيذها. 
ات، وكانت تنقصها القدرات  لكّن الجهود السابقة مل تكن واضحًة بشأن املسؤوليّ

ات املحاسبة الفّعالة. ة وآليّ التنسيقيّ

النتائج الرئيسية للفرتة 2020-2019

يعتمد التحليل عىل اإلطار التحلييل الراسخ ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  القائم 
عىل خمس ركائز:

l  اتّباع نهج حكومي شامل للسياسات الشبابية؛

ة والتنسيق؛ l  القدرات املؤسساتيّ

l  األدوات التي تأخذ بعني االعتبار مخاوف الشباب يف صنع السياسات وتقديم 
الخدمات؛

l  مشاركة الشباب يف الحياة العامة ومتثيلهم يف مؤّسسات الدولة؛

بات الحّد األدىن للسن. l  األطر القانونية ومتطلّ
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مشاركة الشباب

من خالل اتّباع نهج مقارن يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يحّدد هذا املستند 
االتّجاهات املشرتكة يف حوكمة السياسة الشبابية ومشاركة الشباب يف جميع أنحاء 

املنطقة. ولكل نتيجة، يعرض املستند املامرسات الجيدة والدروس املستفادة من دول 
املنظمة استناداً إىل تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتقييم إرشاك الشباب 
يف الحوكمة تحت عنوان “إرشاك الشباب ومتكينهم يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية - كيفية سّد الفجوة يف الحوكمة”. وفضاًل عن ذلك، يقّدم املستند أيًضا عدًدا 
من التوصيات الخاصة بالسياسات االسرتاتيجية.
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التدريبات
l  دور مركز الحكومة يف تصميم 

اإلصالحات الخاّصة بالقطاع العام 
وتنفيذها؛

l  سياسات فّعالة لتحقيق النمو الشامل؛

ز عىل املواطنني لتقديم  l  مقاربات تركّ

ة؛ ة والقضائيّ الخدمات القانونيّ

l  مرونة املجتمع ككّل يف االستجابة 

للمخاطر الرئيسية؛

l  أطر التقييم لدعم سياسات النمو 
الشامل؛

l  املساواة بني الجنسني يف الحياة العاّمة؛

l  الحكومة املفتوحة وصناعة سياسات 
شاملة؛

ة الخدمات املدنية؛ l  فعاليّ

l  قطاع عام قائم عىل البيانات؛

l  نهج فّعال لتصميم السياسات وتقديم 
الخدمات؛

ة القطاع العاّم؛ l  إنتاجيّ

l  اسرتاتيجية النزاهة لصانعي 
السياسات؛

ة وتنفيذها  l  تصميم البنى التحتيّ
بشكل فّعال.

األساليب
l  تدريب دويل عايل 

الجودة؛

l  حوار بشأن 

السياسات، وتبادل بني 
النظراء، وبناء الشبكات؛

l زيارات لتحقيق 

الدراسات؛

l  طاوالت مستديرة، 

وندوات، وحلقات 
دراسية.

مركز كازيرتا التدريبي الخاص بربنامج الحوكمة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

أنشأت املدرسة الوطنية لإلدارة بإيطاليا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مركز 
كازيرتا الخاص بربنامج الحوكمة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية ىف أيلول/سبتمرب 2012. وترتكز مهّمة هذا املركز عىل 

ة وعىل تشجيع مبادرات  إعداد دورات تدريبية تدعم اإلدارات العاّمة يف الدول العربيّ
ته والحوكمة الرشيدة.  بناء القدرات من أجل مواصلة تحسني أداء القطاع العام وفعاليّ

وتهدف هذه األنشطة أيًضا إىل تعزيز الدور الذي سيؤّديه كبار املسؤولني ومامريس 
السياسات وصانعيها املاهرين يف بلورة سياسات محّسنة وتنفيذها.
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الرشكاء الدولّيون

املفوضية األوروبية
وكاالت األمم املتّحدة )برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، 

واليونسكو، واليونيسيف، واإلسكوا، إلخ(
البنك الدويل صندوق النقد الدويل

رشاكة الحكومة املفتوحة
 االتحاد من أجل املتوسط

)IIAS( املعهد الدويل للعلوم اإلدارية
مؤسسة آنا ليند

الرئيس املشارك من منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا )تونس(

السيدة حسناء بن سليامن
فة  وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلّ

ة، تونس بالوظيفة العموميّ

الرئيس املشارك من منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية 

)إيطاليا(
السيد أنطونيو برنارديني  

سفري، ممثّل دائم إليطاليا لدى 
املنظمة

هيكل برنامج الحوكمة يف الرشق االوسط وشامل إفريقيا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

الرشكاء اإلقليمّيون

البنك اإلسالمي للتنمية 
البنك األفريقي للتنمية 

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي
املركز األفريقي للتدريب والبحث اإلداري لإلمناء )كافراد(
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )جامعة الدول العربية(

املعهد العريب للتخطيط

فريق التوجيه

1. النزاهة والخدمة املدنّية
املغرب، وإسبانيا، وتركيا

ة الشبكات اإلقليميّ

2. الحكومة املفتوحة واالبتكار
اإلمارات العربية املتّحدة، وكوريا 

ة، وإيطاليا، والربتغال الجنوبيّ

3. كبار مسؤويل امليزانية يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا

قطر وإيرلندا

4. اإلصالح التنظيمي وسيادة القانون
تونس، والربتغال، وإيطاليا

5. تعميم املنظور الجنساين، 
والحوكمة، والقيادة

6. مجموعة الرتكيز عىل 

الحكومة املحلية

7. شبكة مامريس الرشاء العام
مرص، وتونس، وإيطاليا

يا( التدريبي  مركز كازيرتا )إيطال
الخاص بربنامج منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية للرشق 
األوسط وشامل إفريقيا

الرشكاء من املجتمع املدين
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الربنامج اإلقليمي

املتربّعون لفرتة 2020-2016

اسبانيا

الربنامج القطري

أبو ظبي وحكومة إيطاليااألمم املتّحدة األمريكية 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

الكويت قطر

أبو ظبي وحكومة 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

إيطاليا

قطر اسبانيا

اململكة العربية االتّحاد األورويباململكة املتحدةأملانيا
السعودية

صندوق التحول 
للرشق األوسط وشامل 
أفريقيا التابع لرشاكة 
دوفيل ملجموعة الدول 

السبع

مبادرة الرشاكة 
األمريكية الرشق 

أوسطية

املغرب سويرسا

عامن



www.oecd.org/mena/governance

لالتصال

السيدة مرييم عالم
رئيسة برنامج الحوكمة يف الرشق 

االوسط وشامل إفريقيا ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

Miriam.Allam@oecd.org


