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خالصة املناقشات
قاعة القريوان

الشباب والسلطة املحليةالشباب والحوكمة
قاعة مرحباًقاعة أميلكار
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اليوم الثاين: نوفمرب 28 / ترشين الثاين

استقبال باملركز الثقايف باملنزه 6

خربات الشباب لحياه أفضل !

اسرتاحة

عرض فني

عرض استنتاجات املؤمتر

الجلسة الختامية

غداء وزيارة املتحف الوطني باردو

مركز املنزه الثقايف، تونس العاصمة

9:00 - 9:30

9:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 16:30



بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية، تنظم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

مؤمتراً إقليمياً يف تونس يومي 27 و28 نوفمرب 2018 حول مشاركة الشباب يف الحياة العامة عىل املستوى املحيل.

 ويأيت هذا النشاط يف إطار مرشوع التعاون “الشباب يف الحياة العامة: نحو مشاركة شبابية مفتوحة وشاملة” يف 

املغرب واألردن وتونس املمَول من طرف الصندوق االنتقايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا لرشاكة دوفيل.

يهدف هذا املؤمتر اإلقليمي الثاين إىل مواصلة تبادل املامرسات الجيدة واآلليات الالزمة حتى تستجيب السياسات 

العمومية للحاجيات الحقيقية للشباب يف املنطقة. تحت رعاية رئاسة الحكومة ووزارة شؤون الشباب والرياضة 

التونسية، يشارك يف هذا املؤمتر شبان وشابات من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ومسؤولون يف وزارات 

الشباب والوزارات األخرى العاملة يف مجال الشباب، باإلضافة إىل جمعيات الشباب وغريها من املنظامت غري الحكومية 

من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.

الهدف الرئييس من هذا النشاط السنة هو تقديم أبرز التجارب وتبادل الخربات واملامرسات الجيدة بني البلدان الثالثة 

الرشيكة يف املرشوع )األردن واملغرب وتونس(، فضال عن بلدان أخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا وبلدان 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ملواجهة هذا التحدي الهام ومتكني الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا من القيام بدور أكرب يف صنع السياسات، عىل املستوى املحيل خاصة.

ملحة عامة عن املؤمتر وأهدافه

السياق

ميثل انخفاض مستوى مشاركة الشباب يف الحياة العامة تحديًا عامليًا. فقد أكدت الدراسات االستقصائية التي أجريت 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا هذا االتجاه وبينت أن الشبان والشابات يعربون عن مستويات ثقة يف 

الحكومة أقل من األجيال السابقة

33%

35%

36%

من الشباب صوتوا يف االنتخابات املحلية األخرية

من الشباب صوتوا يف االنتخابات الربملانية األخرية

الشباب يشاركون بانتظام يف االنتخابات



. يف تونس مثالً، ٪3 فقط من الشباب هم أعضاء نشطون يف جمعيات و٪1 فقط ينتمون إىل أحزاب سياسية ، كام مل 

تتجاوز نسبة إقبال الناخبني الشباب يف االنتخابات املحلية األخرية نسبة 32.6 ٪. يف األردن، مل يتجاوز معدل املشاركة 

للشباب البالغني بني 17 و30 عاًما يف االنتخابات الربملانية األخرية نسبة ٪35. يف املغرب، ال يشارك سوى ٪36 من 

الشباب بانتظام يف االنتخابات.

وبينام تظهر هذه األرقام أن الشباب ال يهتمون باملشاركة يف الحياة العامة من خالل الوسائل التقليدية، إال أنه يجب 

اإلشارة إىل أن العديد من الشباب يف بعض البلدان هم أكرث نشاطًا يف املجتمع املدين ويظهرون اهتاممهم من خالل 

وسائل االتصال الجديدة.

هذا وتجدر اإلشارة إىل أن حكومات منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا حاولت تطوير مشاريع عديدة لتعزيز 

مشاركة الشباب والتشاور معهم. ففي تونس، تعرّف املادتان 8 و133 من دستور 2014 الشباَب كقوة فاعلة يف بناء 

الوطن، وتؤيد املشاركة الكاملة للشباب ومتثيلهم يف مجالس الحكم املحيل. يف املغرب، تنص املادة 33 من الدستور عىل 

مبدأ مشاركة الشباب يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد. أما الحكومة األردنية، فقد وضعت 

متكني الشباب عىل رأس أولوياتها، وفق ما ورد يف ورقة العمل السادسة )2016( لجاللة امللك عبد الله الثاين.

وتراعي اإلصالحات الحالية يف املنطقة أيضاً تطور املامرسات الجارية ووجود اهتامم كبري من الشباب بالشأن السيايس، 

يُعرب عنه من خالل طرق بديلة لوسائل املشاركة التقليدية. يوفر السياق السيايس، االجتامعي والتكنولوجي الحايل أيضاً 

الفرصة لتعزيز ثقافة جديدة للحوكمة املفتوحة. فاعتامد قوانني الوصول إىل املعلومات يف تونس يف عام 2016 واملغرب 

يف عام 2018، وانضاممهام إىل رشاكة الحكومة املفتوحة يوفر وسائل مهمة للمشاركة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن عملية الالمركزية، التي وضعتها العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تقدم فرًصا 

إضافية لتعزيز مشاركة الشباب يف الحياة العامة. فقد يسمح القرب، الذي توفره الالمركزية، من ناحية، بتواصل أفضل 

وبالتايل فهم أكرب لالحتياجات الحقيقية للشباب، ومن ناحية أخرى، فإنه يوفر مزيداً من الفرص ملشاركة الشباب. 

يف إطار هذا التطور نحو مزيد من القرب، تتيح وسائل اإلعالم الجديدة وأدوات الحكومة املفتوحة فرصا جديدة 

ملشاركة أهم من طرف الشباب ليصبحوا حقيقة فاعلني ومستفيدين من السياسات العامة املعتمدة، التي تلبي فعال 

احتياجاتهم بشكل أفضل.



9:00 - 10:30  الجلسة االفتتاحية

قاعة الجلسات القريوان

املتدخلني

السيد رياض املؤخر

الكاتب العام للحكومة، تونس 

8:30 - 9:00  استقبال وتسجيل

رئيس الجلسة

السيد مهدي كاتو

السيد كاتو هو مهندس معامري وصحفي وخبري اتصال. وهو الرئيس التنفيذي 

لرشكة كتساي لإلنتاج واالتصال. وهو من محبي السياسة واألدب، وهو مؤلف 

املقالة السياسية “تاريخ الثورة املجهضة”، الذي صدر يف عام 2013.

فندق شرياتون، تونس العاصمة

اليوم األول: 27 نوفمرب / ترشين الثاين

السيدة سنية بالشيخ

وزيرة شؤون الشباب والرياضة، تونس 



 السيد ثابت النابليس

األمني العام لوزارة الشباب، األردن

السيدة كارول ما كوين

سفرية كندا يف تونس 

السيدة إيرين هورس

نائبة مدير إدارة الحوكمة العمومية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

10:30 - 11:00  صورة جامعية واسرتاحة

السيد عبد القدوس السعداوي

السيد السعداوي هو كاتب الدولة للشباب يف تونس



ورشات عمل لشباب - الحصة الصباحية

11:00 - 12:30  ورشة عمل 1: الشباب والحوكمة

السياسات املتعلقة بالشباب والتي تهدف تحسني مشاركة الشباب يف الشأن العام

قاعة أميلكار

تهدف سياسة الشباب الوطنية إىل تحسني التنسيق والرتابط بني سياسات وخدمات الشباب، وذلك بالنظر إىل شمولية 

مجاالت املواضيع التي يجب تغطيتها )مثل التعليم والصحة والعاملة والتنقل واألمن والسكن والعدالة(. لذلك، فإن اتباع 

السياسات املتكاملة للشباب من شأنه أن ميّكن مختلف الوزارات من العمل سوياً لتحقيق األهداف االسرتاتيجية املرجوة، 

والتي سوف ترُتجم فيام بعد إىل خطط عمل ملموسة يتم تنفيذها عىل املستويني الوطني واملحيل. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن سياسات الشباب من شأنها أن تضع آليات وأدوات تعمل عىل ترشيك الشباب بشكل منتظم يف 

عمليات تطوير وتنفيذ السياسات والخدمات العامة مبا يضمن تلبية االحتياجات الحقيقية لهم.

كيف تنهض سياسات الشباب ببيئة مواتية ملشاركة الشباب؟	 

ما هي األدوات التي متكن من تعزيز ترشيك الشباب يف بلورة وتنفيذ السياسات والخدمات العامة؟	 

كيف ميكن التأكد من إتاحة الخدمات العامة للشباب مبا يلبي احتياجاتهم الحقيقية؟	 

رئيس الجلسة

السيد حسني الرصايرة 

السيد رصايرة مستشار خدمات قانونية يف مركز العدالة للمساعدات القانونية يف األردن، 

وكذلك ناشط يف مجال حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة، يركز عىل الصحافة التحقيقية 

وحمالت التوعية



السيد كامل العريب

السيد العريب هو املدير العام للشباب يف وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية 

وهو أيضا خريج معهد الدفاع الوطني

السيد حسن خواج

السيد خواج هو املدير العام للشباب يف وزارة الشباب يف األردن

السيد نزار بسالت

السيد بصالت هو املدير العام للتخطيط وصنع السياسات يف املديرية العامة 

للشباب يف السلطة الفلسطينية، ومعلم يف جامعة القدس املفتوحة، وعضو مجلس 

إدارة يف عدد من اللجان واملجالس املعنية بشؤون املعاقني

السيد موريتز آدر

السيد آدر هو محلل سياسات مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وقائد مرشوع 

“الشباب يف الحياة العامة” يف األردن

املتدخلني



11:00 - 12:30   ورشة عمل 2: الشباب والسلطة املحلية

الحكومة املفتوحة ومكافحة الفساد من أجل حوكمة محلية تلبي احتياجات الشباب

قاعة مرحباً

وفرت عمليات الالمركزية التي يتم تنفيذها يف العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فرصا جديدة ملشاركة الشباب. فنظراً 

لقربها من املواطنني، فإن السلطات املحلية من شأنها تعزيز سبل التواصل مع املواطنني، مام يعزز مراعاة احتياجاتهم الحقيقية وميّكن 

من صياغة وتنفيذ سياسات وخدمات أكرث استجابة الحتياجات جميع املواطنني.

فضالً عىل ذلك، فإن مبادرات واسرتاتيجيات الحكومة املفتوحة الجارية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا املرتبطة بالوصول إىل 

املعلومات والتشاور مع املواطنني وامليزانية التشاركية عىل املستوى املحيل من شأنها أن تزود الشباب باألدوات التي متكنهم من فهم 

السياسات العامة بشكل أفضل ومكافحة الفساد واملشاركة يف صنع القرار. هذه األدوات تعمل عىل تسهيل كافة سبل التواصل بني 

املواطنني وصانعي القرار العام..

كيف نضمن وصول آراء املواطنني بصورة كاملة وأخذها بعني االعتبار عىل املستوى املحيل؟ 	 

كيف نستخدم املبادئ وأدوات الحكومة املفتوحة عىل املستوى املحيل من أجل تشجيع مشاركة الشباب؟	 

كيف ميكن متكني تفعيل دور الشباب يف عملية مكافحة الفساد؟	 

رئيس الجلسة

السيد أحمد رفرايف

مدرب صحافة كام أنه شغوف باألنشطة اإلعالمية القريبة

السيد عثامن جاير

السيد غاير هو مدير الشباب وشؤون األطفال والنساء يف وزارة الشباب والرياضة املغربية، وكذلك 

أستاذ بجامعة الحسن الثاين يف الدار البيضاء

املتدخلني



السيد إلياس الزين

السيد الزين هو الرئيس املؤسس للمعهد التونيس للدميقراطية والتنمية. محام ومستشار 

يف الحكم املحيل والنهج التشاركية، وهو متخصص يف استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وصحافة املواطن كأداة ملشاركة الشباب املحلية

السيد روي تيكسريا

السيد تيكسريا هو ممثل مجلس املدينة يف مجلس الشباب يف بلده األصيل فيال نوفا دي 

غايا، الربتغال هو متحمس للتعليم ومشاركة الشباب يف صنع القرار

معتز الشوايش السيد

 السيد الشوايش هو مدير مرشوع برنامج املساعدة الفنية التابع للبنك الدويل اللتزامات

 الرشاكة الحكومية املفتوحة يف تونس، مبا يف ذلك البيانات املفتوحة، مشاركة املواطنني

والشباب والوصول إىل املعلومات

السيدة ضحى حمدي

 خبرية تقنية يف اإلدارة املحلية ومشاركة الشباب، تتوىل السيدة حمدي مسؤولية محور

 مشاركة الشباب يف البلدية، كجزء من مبادرة الوكالة األملانية للتعاون الدويل من أجل

التنمية املستدامة منذ عام 2016

السيدة إميان الفهري

 السيدة إميان الفهري هي عضو يف مجلس مدينة املرىس وترأس لجنة الدميقراطية التشاركية

والحكومة املفتوحة

السيدة إميان بالهادي

السيدة بالهادي هي املديرة العامة للمرصد الوطني للشباب يف تونس



السيد أسلم الصويل

 أسلم الصويل ناشط شاب من املجتمع املدين ضمن منظمة للمواطنة والتنمية العادلة.

 وقد عمل ضمن هذه املنظمة للبحث عن املشاريع التي تهدف إىل مشاركة الشباب

والسالم والحكم املحيل واإلرشاف عليها

السيد عثامن بنتوزر

 السيد بنتوزر هو طالب ماجستري يف العلوم السياسية يف جامعة محمد الخامس

بالرباط، وهو يعمل بدوام جزيئ كمساعد باحث ومدير مرشوع يف تافرا، املغرب

13:30 - 15:00  ورشة عمل 1: الشباب والحوكمة

السياسات املتعلقة بالشباب والتي تهدف تحسني مشاركة الشباب يف الشأن العام

قاعة أميلكار

رئيس الجلسة

السيدة ريم القرناوي

 السيدة القرناوي هي مستشارة الوظيفة العمومية، مديرة وحدة اإلدارة اإللكرتونية يف

رئاسة الحكومة، تونس

املتدخلني

12:30 -  13:30اسرتاحة غذاء 

ورشات عمل لشباب - الحصة املسائية



السيد أسعد ثيبيان

 السيد ثيبان ناشط اجتامعي وسيايس لبناين، باإلضافة إىل عمله يف مجال

 اسرتاتيجيات اتصاالت. وهو مؤسس مبادرة “غربال”، مؤسسة مدنية تشجع باتجاه

شفافية البيانات واملساءلة

السيدة كاتارينا زوغيل

السيدة زوجيل هي محللة سياسات يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تركز 

عىل الحكومة املفتوحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

السيدة سناء ياسني

 تعمل السيدة ياسني كمديرة برامج يف مركز الرشكاء األردن وكباحثة رئيسية يف آلية

البحث املستقل التابعة لرشاكة الحكومة املفتوحة يف األردن

السيدة نوال عامر

 تعمل السيدة عامر يف اإلدارة الفرعية لسياسات الشباب والحياة املجتمعية، وترشف

عىل األعامل يف مجال إعداد التقارير الشبابية للعديد من اإلدارات الوزارية



13:30 - 15:00  ورشة عمل 2: الشباب والسلطة املحلية

الحكومة املفتوحة ومكافحة الفساد من أجل حوكمة محلية تلبي احتياجات الشباب 

قاعة مرحباً

السيد نضال بنعيل الرشقاوي

 السيد بنعيل الرشقاوي هو رئيس شبكة عمل مجالس الشباب املحلية يف املغرب، وكذلك

رئيس املجلس املحيل للشباب يف أصيلة منذ عام 2013

رئيس الجلسة

السيد شاه محمود

 السيد محمود هو منسق متوله وزارة الداخلية الربيطانية ولديه صالحيات ملعالجة التطرف

 وجرائم الكراهية. لديه خلفية يف تطوير املبادرات التي يقودها الشباب لتحديد الربامج

التي تعزز السالمة العامة

املتدخلني

السيد عيل سيدر

السيد سيدر هو رئيس فريق دعم القادة الشباب، وهي منظمة غري حكومية يف األردن. 

وهو يشجع قيادة الشباب يف املؤمترات وورش العمل يف جميع أنحاء العامل، وهو منسق 

متطوع لحركة هو لهي يف األردن



السيد معاذ عبد القادر العكايلة

 يشغل السيد العكايلة منصب منسق الجنوب ومدير مركز رواد التنمية الطفيلة باألردن،

باإلضافة إىل نشاطاته كمتطوع يف العديد من املنظامت الشبابية

السيد معز عطية

 السيد عطية هو رئيس جمعية كلنا تونس. حاصل عىل درجة الدكتوراه يف هندسة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهو أستاذ مشارك يف جامعة قرطاج

السيدة إميا بونار

السيدة بونار متخصصة يف شؤون الشباب يف مجلس الالجئني الرنويجي

15:00 - 15:30  اسرتاحة

السيدة أمل عدواين

 تعلّم السيدة عدواين الشباب، وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف العلوم الثقافية، وهي

شغوفة باإلعالم البديل والبيانات



15:30 - 17:00  الجتامع مع السيد الوزير / النائب/  املنتخب املحيل

قاعة القريوان

ستتيح هذه الجلسة التفاعلية لثالث مجموعات من املشاركني الشباب مناقشة مفتوحة مع ثالثة من 

صناع القرار العام، وذلك يف إطار مبتكر، مفتوح، وغري رسمي.

لكل مجموعة 3 جلسات تتكون كل منها من أسئلة وأجوبة مع أحد من صناع القرار بالقطاع العام .

رئيسة الجلسة

السيدة أمرية التلييل

 السيدة تلييل هي محللة سياسات مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وقائدة

مرشوع “الشباب يف الحياة العامة” يف تونس

السيدة شارلوت دينيس آدم

 السيدة دنيس آدم هي محللة سياسات سياسات مبنظمة التعاون والتنمية

االقتصادية وقائدة مرشوع “الشباب يف الحياة العامة” يف املغرب

السيدة إيناس خراط

 السيدة خراط إدريس هي مستشارة للخدمات العامة يف رئاسة الحكومة، تونس.

     SDG16   وهي مسؤولة عن مرشوع مشاركة الشباب



السيد محمد ريان حمزاوي

السيد ريان حمزاوي هو عمدة مدينة الزهراء يف تونس

السيد عبد القدوس السعداوي

السيد السعداوي هو كاتب الدولة للشباب يف تونس

السيدة ليىل الوساليت بوصالح

 السيدة الوساليت بوصالح هي نائبة يف مجلس النواب التونيس، ومقررة ونائبة

رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتعليم

الضيوف



17:00 - 17:30 خالصة املناقشات

قاعة القريوان

السيد نضال بنعيل الرشقاوي

 السيد بنعيل الرشقاوي هو رئيس شبكة عمل مجالس الشباب املحلية يف املغرب،

وكذلك رئيس املجلس املحيل للشباب يف أصيلة منذ عام 2013

السيدة ملياء بنحامن

السيدة بنحامن هي محللة سياسات مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وتشتغل 

عىل مرشوع “الشباب يف الحياة العامة” يف األردن

السيدة إميان بالهادي

السيدة بالهادي هي مديرة املرصد الوطني للشباب يف تونس

 السيد حسني الرصايرة

 السيد رصايرة مستشار خدمات قانونية يف مركز العدالة للمساعدات القانونية

 يف األردن، وكذلك ناشط يف مجال حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة، يركز عىل

الصحافة التحقيقية وحمالت التوعية

املتدخلني



9:00 - 9:30 استقبال باملركز الثقايف باملنزه 6 

مركز املنزه الثقايف، تونس العاصمة

 فرصة ملقابلة الشابات والشبان امللهمني الذين، Ted ستكون هذه جلسة، املنعقدة بصورة محادثات

سيشاركون الحضور رؤيتهم وخرباتهم الشخصية فيام يتعلق باملشاركة يف الشأن العام

9:30 - 11:30   خربات الشباب لحياه أفضل !

السيدة رشا الخطيب

سة وهي رشكة ناشئة تُعلِّم الشباب ريادة األعامل. هي  السيدة الخطيب هي مؤسِّ

 طالبة أردنية يف الجامعة األمريكية ببريوت ولكنها تقيض الكثري من وقتها يف تنظيم

ورش العمل ومؤمترات القمة وغريها من املناسبات

رئيس الجلسة

السيد سامي فرتونة

السيد فرتونة هو منشط يف املركز الثقايف التونيس

السيد أمني راغب

 السيد رغيب مدون وتقني ويوتيوبر مغريب، ومؤسس موقع “مدونة املهنيني” يف

املغرب

املتدخلني

.

اليوم الثاين: 28 نوفمرب / ترشين الثاين



السيد هشام ورتاين

 السيد ورتاين هو رئيس االتحاد التونيس للمؤسسات الصغرية باإلضافة إىل مستشار

 يف الدفاع مع املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة. هو متحمس ملشاركة

الشباب واملرافعة

السيد أسعد ثيبيان

السيد ثيبان ناشط اجتامعي وسيايس لبناين، باإلضافة إىل عمله يف مجال 

اسرتاتيجيات اتصاالت. وهو مؤسس مبادرة “غربال”  مؤسسة مدنية تشجع باتجاه 

شفافية البيانات واملساءلة

11:30 - 12:00  اسرتاحة

السيدة منى صيحي

السيدة الصيحي هي متخصصة يف علم االجتامع ومستشارة متخصص يف إدارة 

املشاريع ومشاركة املواطنني. وهي مؤسسة رشكة ناشئة تسعى إىل تحسني العالقات 

بني صانعي القرار واملواطنني

السيدة آمال ريدان

السيدة ريدان هي مستشارة شبابية منتخبة للجنة الكشفية العاملية والهيئة 

التنفيذية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية ومتطوعة نشيطة مع الكشافة 

واللجنة املشرتكة الدولية عىل املستوى املحيل والوطني والدويل



12:00 - 12:30  لعرض فني

12:30 - 13:00  عرض استنتاجات املؤمتر

 ستسلط هذه الجلسة الضوء عىل األفكار الرئيسية التي نوقشت يف مختلف ورش العمل واالجتامعات

والعروض التقدميية، كام سوف يعرض بها نتائج هذا املؤمتر

السيد سليم بن جراد

السيد بن جراد هو املدير العام للحوكمة برئاسة الحكومة، تونس

السيدة مرييام عالم

 السيدة عالم هي رئيسة برنامج الحوكمة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

املتدخلني

.



13:00 - 13:30  الجلسة الختامية

13:30 - 16:30  غداء وزيارة املتحف الوطني باردو

السيدة سارة هريمانوتز

 السيدة هريمانوتز هي محللة سياسات يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تركز

عىل إدراج الشباب والنساء يف الحياة العامة

السيدة إميان بالهادي

السيدة بالهادي هي مديرة املرصد الوطني للشباب يف تونس

املتدخلني



مرشوع “الشباب يف الحياة العامة: نحو مشاركة شبابية مفتوحة وشاملة

 إن مرشوع “ الشباب يف الحياة العامة: نحو املشاركة شبابية مفتوحة وشاملة “، املَمول من الصندوق

 االنتقايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا لرشاكة دوفيل يف مجموعة السبعة، يدعم جهود األردن

 واملغرب وتونس لتعزيز املشاركة النشيطة والشاملة للشباب يف الحياة العامة وإلنشاء خدمات عامة

: تستجيب الحتياجات الشباب، وذلك من خالل

 “

 تعزيز اإلطار الترشيعي واملؤسيس عىل الصعيدين املحيل والوطني لترشيك الشباب يف الحياة

العامة؛

تشجيع الطرق املبتكرة واملجّددة لتعزيز الحوار بني الشباب والسلطات العامة

 دعم عملية صياغة وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وطنية للشباب تكون شاملة لعدة قطاعات

وعىل جميع مستويات الحكومة؛

 يتضمن املرشوع أنشطة خاصة بكل بلد، إضافًة إىل فرص للحوار حول السياسات اإلقليمية وتبادل

. املعارف بني بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية

.



منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي منظمة دولية تشجع السياسات التي تهدف إىل تحسني الرفاه

 االقتصادي واالجتامعي لألفراد يف كافة أنحاء العامل. تتألف املنظمة من 36 دولة عضو ومن أمانة مقرها يف

باريس ولجنة من الخرباء الحكوميني وغريهم من املتخصصني يف كل ميدان من ميادين تدخل املنظمة

 كام أنها مبثابة منتدى تقوم فيه الحكومات بتبادل خرباتها والبحث عن حلول للمشاكل املشرتكة التي 

تواجهها

برنامج الحوكمة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف منطقة الشـرق االوسط وشـامل افريقيا

  يشكل برنامج الحوكمة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف منطقة الشـرق األوسط وشـامل افريقيا

 رشاكًة اسرتاتيجية بني دول الرشق األوسط وشامل افريقيا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتبادل

املعارف والخربات بهدف نرش معايري ومبادئ الحكم الرشيد التي تدعم عملية اإلصالح الجارية يف املنطقة

 ويعزز هذا الربنامج التعاون مع أبرز املبادرات املتعددة األطراف الجارية حاليا يف املنطقة. ويدعم بشكل

 خاص تنفيذ رشاكة دوفيل ملجموعة السبعة كام يساعد الحكومات عىل استيفاء معايري األهلية لتصبح عضوا

 يف رشاكة الحكومة املفتوحة. بفضل رئييس عن هذه املبادرات، يعمل الربنامج كمدافع إدارة إصالحات

 الحوكمة العمومية الجارية يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، ويوفر هيكال مستداما للحوار حول

 السياسات اإلقليمية إضافة إىل مشاريع التعاون الثنائية مع بلدان املنطقة. تعكس هذه املشاريع التزام

 الحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا عىل تنفيذ إصالحات القطاع العام من أجل تحرير

 إمكانيات التنمية االجتامعية واالقتصادية، يف سياق تزداد فيه انتظارات املواطنني بخصوص خدمات عمومية

جيدة، وإرشاكهم يف بلورة السياسات العامة وتحقيق الشفافية

.

.

.

.
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االتصال

أمرية التلييل، محللة سياسات عامة وقائدة املرشوع يف تونس، برنامج الحوكمة

amira.tlili@oecd.org

شارلوت دينيس آدم، محللة سياسات عامة وقائدة املرشوع يف املغرب، برنامج الحوكمة

charlotte.denise-adam@oecd.org

مورتيز أدير، محلل سياسات عامة وقائد املرشوع يف األردن، برنامج الحوكمة

moritz.ader@oecd.org

OECDgov@ بإمكانكم التغريد حول مواضيع املؤمتر باستخدام 
#Shabab4MENA #OECD4Youth #YouthEngagement 

MENAyouth@oecd.org


