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 ثومّة الكدرات

 الجراب مع. الناـّة بالشرغة ثصدث ل الوػؿ إلَ الػالم ـُ الفكر مػدلت خفؼ مٌمة إن
ًداف لجصكّق الوٌائُ المٍغد

 
لفّة اإلهمائّة ال

 
 الػدِد ـُ الفكر من الصد خفؿ ثوفّذ ثٍلؿ لل

شّان من ه دّر ـُ ذلم وِرزع البلدان، من
 
 هصٍ غلَ الفكر لمػالرة المصدودة الكدرة إلَ ال

 .ـػال

 من زّد بكدر وثجمع زّداً  ثػمّماً  مػممة الفكر من بالصد خاغة خفؿ لدٌِا الجُ البلدان ـفُ
ة الكّادة هكع ِزال ل الجمٍِو،  وغػٍبة البلدان ثلم ـُ واإلدارِة الفوّة والخبرة والمػـر
 الفكر، من للصد غائ كاً  ثمدو الصٍاـز من للّو بٌا بّئة ـُ المًٍٍبّن بالمٍظفّن الشجفاظ
هظمة الكٍاهّن ثوفّذ غلَ الكدرة غدم ًٍ المجنررة الجصدِات وإشدى

 
 اللزمة والشّاصات وال

 الخارزّة الػدمات بشبب المطاهو ًذى وثجفالم. الجوفّذ مٍؽع الجومّة اصجراثّرّات لٍؽع
زمة ذلم ـُ بما زمة المواخ وثؾّر الؾذاء ا 

 
 .الػالمّة اللجػادِة وال

 الجصرك غن ـؾلً  الفٍِو المدى غلَ الجخفّؿ غلَ الوامّة الدول لدرة وثػزِز رغاِة وِػد
زمات ـُ الشرِع

 
مٍر  ال  ـُ الصجدمار ـدون. الػالمّة الػدمات وثصمو الفكر من للصد ؽرورِة ا 

صاس إلَ الدول ثفجكر والجوفّذ واإلدارة والجخفّؿ الجفاوض غلَ  الكدرات ثومّة
 
 الذي ال

ي – الفرٍات ثلم وموء. للجومّة ثصجازي  من الصد لجصكّق" هّؿ" ِمدو – الكدرات ثومّة ا 
 .والجومّة الفكر

 4البكّة غفصة 

 ـػالّات ومٍثمرات

ـرِكّة للصجطارات  المرمٍغة الػربّة ال 

 مػا هػّد بواء المشجكبو

 ـُ ًذا الػدد

 ثومّة الكدرات - 1غفصة 
 ـػالّات ومٍثمرات-

شدث الجطرِػات - 2غفصة   ا 
رلام-  وشكائق ا 

 ـُ والجكّّم المجابػة لدرات بواء - 3غفصة 
 الّموّة الرمٌٍرِة

زو من الن فاح ـُ الصنٍمات ثػدر - 5غفصة   ا 
 الفشاد هبس

 موالػات-

اللجػادي والجمّة موظمة الجػاون  - 6غفصة 
 ـُ الجوظّمُ "اإلغلحثفلق ثكرِر 

وصؿ الطرق  موفكة
 
ـرِكّا وظمال ال

 
 - ا

 لجػزِز الجوظّمّة الشّاصة مبادئ ثوفّذ
 "الطامو الومٍ

Governance Observer 

زمة الوزاًة"
 
 الدولّة الطفاـّة موظمة بّن مطجرك مؤثمر" الطباب؟ خكة هشب هػّد هّؿ: وال

ول هاهٍن) دِشمبر 9 ـرهشا، – بارِس – والجومّة اللجػادي الجػاون وموظمة
 
 .2013( ال

ا ثفلق الدولّة الطفاـّة موظمة  3 ٍِم 2013 لػام الفشاد مؤظرات شٍل غطر الجاصع الشوٍي ثكرًِر
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 .(www.transparency.org) 2013( ال



 

 

ول) دِشمبر – 7غدد  – 1مرلد  
 
 2013( هاهٍن ال

2 

 

شدث الجطرِػات  ا 

رلام و  شكائقا 

ـرِكّا  فكدث 1990موذ غام - لؿ من  20ا  ا 
 المٌوّّن صوًٍِا.

ـرِكّا )-
 
ن ECAثكدر اللروة اللجػادِة ل ( ا 

ثرك شٍالَ  1989و  1960ما بّن غامُ 
ًّلً  127

 
لؿ من المٌوّّن المؤًلّن ثا ا 

ـرِكّة.
 
 غالًّا الكارة ال

: من الكٍى الػاملة 75ـكدت إخٍّبّا -
 .1991-1980الماًرة ـُ الفجرة ما بّن 

لموء ـرٍة ـُ المٍارد البطرِة الجُ خلكجٌا -
ـرِكّا ما ِػو إلَ  ًررة الػكٍل، ثٍظؿ ا 

لؿ من المٌوّّن المؾجربّن بجنلفة  150  4ا 
مرِنُ صوٍِاً  وِجم إهفاق  ؛ملّارات دولر ا 

ٍع المشاغدات 35شٍالُ  : من مرم
ـرِكّا غلَ المٌوّّن 

 
اإلهمائّة الرصمّة ل

 المؾجربّن.

ـرِكّا زوٍب - خماهّة وخلخٍن من بلدان ا 
ل  47الػصراء النبرى الجُ ِبلؼ غددًا 

دهُ وـكًا لموظمة 
 
ثػو إلَ مشجٍى الصد ال

 20( والذي ِبلؼ WHOالػصة الػالمّة )
لؿ ظخع. 100ـبّبًا لنو   ا 

ـارلة ـُ الٍ- لِات ًواك غلماء ومٌودصّن ا 
ـرِكّة 

 
ه در موٌم ـُ الكارة ال المجصدة ا 

هملٌا.
 
 با

ـلكت موظمة الٍّهشنٍ برهامذ ثررِبُ - ا 

، ولد ثم اخجّار  2012لبواء لدرات ـُ غام 
ـرِكًّا  25من المجخػػّن ـُ  32 بلدًا ا 

ـشّة )شّح من خلل غملّة اخجّار ثوا
ـلبًا(.  200ة إلَ در وغو غدد الفلبات الٍا
: من 40موٌم  –وثلكَ المجخػػّن 

الجدرِب غلَ هٌذ الشّاصات  –الوشاء 
لجفٍِر الػواغات الدكاـّة واإلبداغّة، ـؾلً 
خرى مدو إغداد  لّات ا  غن الجدرِب غلَ ا 

ربع صوٍات.  الجكارِر الدورِة هو ا 

 2013لشوة  107مػر: لاهٍن الجظاًر رلم 

 غدر لرار 2013ـُ هٍـمبر )ثطرِن الداهُ( 
ن  2013لشوة  107رئّس الرمٌٍرِة رلم 

 
بطا

ثوظّم الصق ـُ الزجماغات الػامة والمٍاهب 
والجظاًرات الشلمّة وًٍ ما غرف ـُ الطارع 
المػري باصم لاهٍن الجظاًر. ِؾع الكاهٍن 
المدّر للردل الؾٍابؿ الجوظّمّة إللامة 
ا  الزجماغات والجظاًرات والمٍاهب وؽًّر

مٍاـكة مشبكة من شّح ِجفلب الصػٍل غلَ 
و  ِام لبو الجظاًرة ا  موّة ثكدر بدلث ا 

 
الرٌات ال

ربع وغطرِن 
 
ن ثخفؼ المدة ل الزجماع غلَ ا 

ٍهب  و الم صاغة لبو المٍغد إذا هان اإلزجماع ا 
من ـُ الموفكة المزمع 

 
إهجخابًّا، وِرٍز لمدِر ال

ن ِموع  و الزجماع ـُ هفالٌا ا  غكد الجظاًرة ا 
ئو زدِة غلَ ما ٌِدد إلامجٌا إذا وردت دل 

ن ِخفر موظمُ  من الػام غلَ ا 
 
الشلم وال

ربع وغطرِن صاغة غلَ 
 
الصدث لبو المّػاد با

لو. ِجواول الكاهٍن الػكٍبات المكررة غلَ 
 
ال

و 
 
شنامي والجُ ثجرواح بّن الصبس ا

 
مخالفة ا

الشرن والشرن المطدد الذي ثػو مدة 
غكٍبجي إلَ صبع صوٍات باإلؽاـة إلَ الؾرامة 

لؿ زوّي ـُ ا
 
لجُ لد ثػو إلَ خلخمائة ا

و بإشدى ًاثّن الػككٍبجّن. 
 
شدودًا الكػٍى ا

هما هع غلَ اخجػاص مرلس الٍزراء باغدار 
شنامي.

 
 الكرارات اللزمة لجوفّذ ا

 بٍثشٍاها: لاهٍن الػصة

ِلٍل(  رئّس  2013ولع ـُ صبجمبر )ا 
الرمٌٍرِة لاهٍن الػصة الػامة الػادر غن 

الذي ثم وغفي من  –البرلمان. هع ًذا الكاهٍن 
غلَ إمناهّة إزراء  –لبو المػارؽة بالٍشطُ 

اخجبار ـّروس هكع المواغة البطرِة )اإلِدز( 
ـباء 

 
دون مٍاـكة الطخع، هذلم ِػفُ ال

صوا
 
ـباء ال

ن الصق ـُ ـلب الممارصّن وا 

اخجبار ـّروس هكع المواغة البطرِة لبو 
و ذات الػللة 

 
الطروع ـُ الػملّات الفبّة ا

صوان ؽّر الػازلة. غلوة غلَ ذلم، 
 
بفب ال

هي ِرٍز مكاؽاة ظخع 
 
ـإن الكاهٍن ِوع غلَ ا

ٍع لخجبار ـّروس هكع المواغة  ؾي الخؾ لـر
و لػدم اإلـػاح لطرِم الصّاة غن 

 
البطرِة ا

مر من المصنمة  الٍؽع
 
الػصُ. وِرٍز إغدار ا

شنام 
 
بفرض لٍّد غلَ الطخع الذي ِخالؿ ا

و بػزلي واشجرازى، ـُ المنان 
 
ًذا الكاهٍن ا

مر المصنمة لفجرة ل  وبالفرِكة الجُ ِصددًا ا 
مر ِرب غلَ  28ثجراوز 

 
ٍِمًا. وغود إغدار ال

خذ بػّن الغجبار الػدِد من 
 
ن ثا المصنمة ا 

مٍر بما ـُ ذلم 
 
ـرِكة اهجكال ـّروس هكع ال

ظخاص 
 
المواغة البطرِة وخفٍرة هكو المرض ل

خرِن.  ا 
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 الّموّة الرمٌٍرِة ـُ والجكّّم المجابػة لدرات بواء

 البوم ِمٍلي مطروع من المشجفادة الرئّشّة الدروس الوبذة ًذى ثلخع
 الصد اصجراثّرّة وثكّّم مجابػة" مطروع وًٍ الّموّة الرمٌٍرِة ـُ الدولُ
  الذي" الػلة ذات والبرامذ الفكر من

 
هطا

 
 اصجراثّرّة مجابػة وشدة وـػو ا

 .الفكر من الصد

الذي  –وِكدم الوٌذ المشجخدم ـُ ًذا المطروع 
وؽودا، ودورات ثدرِبّة 

 
ثؾمن رشلة دراصّة إلَ ا

دولّة مرهزة، والػمو الوازس غلَ ثصشّن وثكلّو 
المشجفادة بػؼ الدروس  –غدد من المؤظرات 

خرى الجُ ثشػَ إلَ بواء لدرات المجابػة 
 
للدول ال

والجكّّم. واصجفاد غاهػٍ الشّاصات من 
وؽودا الرّدة لربؿ المشاءلة مع 

ممارصات ا 
ًمّة وزٍد من جب إشػاءات  ثخػّع المٍارد وا 
لٍي ومشجكو. هما ثٍؽس ثرربة زمٌٍرِة الّمن 
م لّمة وزٍد راٍع لٍٍي ـُ المجابػة والجكّّم لدغ

خّرًا، إدراج موظمات  مدو ًذى المبادرة الٌامة. ا 
المرجمع المدهُ ـُ ثخفّؿ ومخرزات المجابػة 

وخػٍغًا غلَ المشجٍى المرهزي  –والجكّّم 
صاغد غلَ زِادة  –وغلَ مشجٍى الشّاصات 

الدغم الطػبُ الذي هان غامًل مٌمًا ـُ بواء 
 لدرات المجابػة والجكّّم.

دولُ مع الرمٌٍرِة بػد غٍدة ثػاون البوم ال
ثم ثكدِم  2012الّموّة ـُ ِواِر )هاهٍن الداهُ( 

ملخع الصجراثّرّة المرشلّة الجُ ثؾفُ ـجرة 
إلَ مرلس إدارة  2014-2013الػام المالُ 

. 2012البوم الدولُ ـُ هٍـمبر )ثطرِن الداهُ( 
ن ِفابق اإلـار الزموُ لجلم  وهان من المكرر ا 

ُ للصنٍمة الهجكالّة الصجراثّرّة اإلـار الزمو
الصالّة ـُ الرمٌٍرِة الّموّة والجُ من المجٍلع 

ا شجَ غام  . وِدور إـار 2014اصجمراًر
 الصجراثّرّة شٍل خلخة مبادئ رئّشّة ًُ: 

( ثن دّؿ المطارهة واإلدماج، وخاغة بّن  )ا 
 الوشاء والطباب؛

)ب( ثػزِز الكدرات المؤصشّة، والصنم الرظّد، 
 والمشاءلة؛والطفاـّة، 

)ج( ثػزِز المروهة الجطؾّلّة للبرهامذ المدغٍم 
مر  من البوم الدولُ. وثػزِز الكدرات المؤصشّة ا 
ؽروري إلغادة ثومّة وثفٍِر برهامذ المجابػة 

 والجكّّم ـُ زمٌٍرِة الّمن.

غدت الصنٍمة الهجكالّة برهامذ الجومّة 
 
ولد ا

دغَ البرهامذ المرشلُ  ُِ للػامّن المكبلّن 
صجكرار والجومّة. وِجؾمن البرهامذ غدة لل

ولٍِات ـارئة غلَ المدى الكػّر، مدو 
ا 

موُ، وهكو الشلفة الشلمُ، 
 
الصجكرار ال

ولٍِات 
 
والشجّازات اإلهشاهّة. وثطمو ال

زو لفاغات الومٍ اللجػادي، 
 
مجٍصفة ال

صاصّة، والصماِة الزجماغّة 
 
والبوّة الجصجّة ال

لدولة. وثػمو مرمٍغة ، والصنم الرظّد وبواء ا
مطجرهة من الماهصّن مع الشلفات الّموّة غلَ 
ثوفّذ ًذا البرهامذ للمشاغدة خلل المرشلة 

 الهجكالّة الٌطة.

ًداف المطروع الممٍل من البوم  وثػجبر ا 
ًمّة هبّرة بالوشبة للكؾاِا الجُ  الدولُ ذات ا 
ن  ثٍازي الرمٌٍرِة الّموّة. وغلَ الرؽم من ا 

ٍع المجاب ػة والجكّّم لد ُاخّر لػدة صوٍات مٍؽ
ن ثوفّذ  لبو المٍاـكة غلَ الموصة إل ا 
هطفة المجػلكة بالمجابػة 

 
الشّاصات وال

والجكّّم لم ثرر بػد. وخلل غملّة بواء لدرات 
ن ًواك  غبس من الٍاؽس ا  المجابػة والجكّّم ا 
شازة إلَ مزِد من الجػاون مع المن جب 

 ٍ زارات الٍـوُ لإلشػاءات شّح اظجنت ال
شّاها من لؾاِا ثجػلق بالبّاهات بّوٌا وبّن  ا 
المن جب الٍـوُ لإلشػاءات بما ـُ ذلم غدم 
إمناهّة الصػٍل غلَ البّاهات من المن جب، 
دى 

و الزدوازّة والوجائذ ؽّر المجشكة مما ا 
ا 

خّر ـُ زمع البّاهات وإغداد 
 
إلَ بػؼ الجا

الجكارِر. ولمػالرة ًذى الكؾّة ، غدر لرار 
)لرار مرلس  2010لٍزراء ـُ غام مرلس ا

( لجػزِز ووؽع إـار إلظراك 314الٍزراء رلم 
المن جب الٍـوُ لإلشػاءات ـُ ثفٍِر غملّة 
المجابػة والجكّّم بّن وزارة الجخفّؿ والجػاون 
ٍهالت، وًذا  ا من ال الدولُ، والٍزارات، وؽًّر
هي ِجم بٍثّرة  الكرار لّد الجوفّذ، غلَ الرؽم من ا 

ثملم الصنٍمة بػد هظام مرهزي غلَ  بفّئة. ل

اإلهجرهت ِربؿ من جب اإلشػاء و الٍزارات بٍشدة 
المجابػة والجكّّم للشماح بالجصدِح الموجظم 
لرمّع المؤظرات. ولنن الرمٌٍرِة الّموّة لدٌِا 
خفة رئّشّة اإلشػائّة صّجم ثوفّذًا من لبو 
المن جب الٍـوُ لإلشػاءات، والجُ ثوفٍي غلَ 

 ات المجػلكة بالجوشّق.بػؼ الجصدِ

ٍهالة اإلشػائّة الرصمّة للدولة ِػجبر  بٍغفي ال
المن جب الٍـوُ لإلشػاءات ًٍ المفجاح الرئّشُ 

مؤظرات  –إن لم ِنن مػظم  –للن دّر من 
صّس البوّة 

 
هي ثم ثا المجابػة. غلَ الرؽم من ا 

الجصجّة لوظام المرالبة داخو وزارة الجخفّؿ 
راز ثكدم ـُ إثخاذ والجػاون الدولُ لم ِجم إش

الجدابّر الػملّة لجصدِد المؤظرات وثوفّذ هظام 
ؽلكت  ن ا  للمجابػة والجكّّم بطنو موٌرُ. بػد ا 
الموصة، هاهت الخفٍة الجالّة ثوفّذ الخفة 
الرئّشّة للمجابػة والجكّّم. ومع ذلم، بػد ولت 
ت الؽفرابات  لػّر من إؽلق الموصة، بدا 

دى إلُ الم ماـلة ـُ إشراز الزجماغّة، مما ا 
المزِد من الجكدم، وًذا ٍِؽس الجصدِات 
خرة 

 
اإلؽاـّة الجُ ثٍازٌٌا البلد الٌطة والمجا

 بالػراغات.

(http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/336991-1345145100025/Nuts&BoltsENG_24.pdf) 
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 1غفصة ثابع 

مم المجصدة اإلهمائُ
 
 اصجرابة برهامذ ال

ـراف ِخدم  هطرِم مٍخٍق
 
هصاء الػالم،  166بي ومجػدد ال بلدًا ـُ زمّع ا 

مم المجصدة اإلهمائُ
 
وزٍدى الػالمُ وخبراثي  (UNDP) ِشجخدم برهامذ ال

 .لمشاغدة الدول غلَ ثػزِز مؤصشاثٌا

ـؾاهشجان ومٍزمبّق ثػمو غلَ الوظر ـُ  صٍاء هاهت مؤصشات الدولة ـُ ا 
و الص ه در ـػالّة، ا  نٍمات المصلّة ـُ إهدوهّشّا وغربّا هّفّة الػمو بطنو ا 

و هاهت الخدمات  ـؾو، ا  ثشػَ إلَ الصجدمار ـُ الكدرات اإلدارِة غلَ هصٍ ا 
المدهّة ـُ ثوزاهّا وبوؾلدِض ثشػَ إلَ ثصفّز مٍظفٌّا، ـرمّػٌا ثشػَ إلَ 

مم المجصدة اإلهمائُ
 
 .الصػٍل غلَ المطٍرة والدغم من برهامذ ال

مم المجصدة اإل
 
صالّب برهامذ ال همائُ ِػمو غلَ بصح وثفٍِر ورغاِة وثٍـّر ا 

دلة والموٌرّات والبجنارات. وِكدم البرهامذ 
 
ثومّة الكدرات الكائمة غلَ ال

مم 
 
ولٍِات وـلبات الدول الطرِنة، هما ِػمو برهامذ ال

 
المطٍرة والدغم وـكًا ل

دهاى( المجصدة اإلهمائُ من خلل غملّة مموٌرة لجومّة الكدرات )هما ًٍ م ٍؽس ا 
للمشاغدة ـُ ثصلّو الكدرات المٍزٍدة، وثصدِد ما ِمنن ثػزِزى، وثكدِم 
ن الشّاصات والخّارات الصجدمارِة الجُ ثػزز شماِة الكدرات 

 
المطٍرة بطا

 .الٍـوّة والشجفاظ بٌا وثومّجٌا

 رواـع الجؾّّر

ربػة "رواـع لجؾّّر  مم المجصدة اإلهمائُ غلَ ا 
 
الكدرة" والجُ خبت وِرهز برهامذ ال

هٌا ثػزز المؤصشات الٍـوّة  :ا 

الجرثّبات المؤصشّة: بما ـُ ذلم ثصشّن موظٍمات الػمو، وممارصات .1
لّات الصٍاـز الوكدِة وؽّر  لّات الجكّّم، وا  إدارة المٍارد البطرِة، وا 

 الوكدِة؛

الكّادة: بما ـُ ذلم ثومّة مٌارات الكّادة، برامذ الجٍزّي واإلرظاد، .2
 ّرّات إلدارة المخاـر، والجصٍلت والجخفّؿ للخلـة؛واصجراث

ة: وثطمو إغلشات الجػلّم وموٌرّات الجدرِب والجػلم، .3 المػـر
واصجراثّرّات "هشب الػكٍل"، والجػلم من الوظراء، وثبادل الصلٍل 

 الفوّة بّن البلدان خاغة الصلٍل "بّن دول الروٍب والروٍب"؛

لّات مشجكلة للمجابػة والجكّّم المشاءلة: وثجؾمن هظم المشاءلة و.4
 
ا

 ومطارهة المٍاـوّن وشػٍلٌم غلَ المػلٍمات.

مم المجصدة اإلهمائُ بجػمّم ومجابػة وثكّّم اصجدمارات ثومّة 
 
ِكٍم برهامذ ال

زمات والجػاـُ 
 
الكدرات ـُ مرالت الصنم الدِمكراـُ، البّئة والفالة، موع ال

 موٌا، والصد من الفكر.

ًداف الػامة 
 
مم المجصدة اإلهمائُ ًُ:ال

 
 لبرهامذ ال

 ثػزِز لدرة البلدان غلَ إزراء غملّات ثكّّم الكدرات، وغّاؽة وثوفّذ
 ثدخلت ثومّة الكدرات وثكّّم الوجائذ ؛

 ثصشّن الكدرات الٍـوّة إلدارة وثوشّق المشاغدات ومػادر الجمٍِو

لفّة؛
 
ًداف اإلهمائّة لل

 
خرى للٍغٍل إلَ ال

 
 اإلهمائُ ال

دة غدد البلدان الجُ ثدمذ اصجراثّرّات ثومّة الكدرات ـُ خففٌا زِا

 الٍـوّة والمصلّة ـُ مرال الجومّة؛

الصجفادة من ثفبّق الصلٍل غبر البلد؛ 

 ،لّات الجمٍِو الجُ ثشاغد غلَ ثٍـّر الجدرِب غلَ المدى الكػّر
 
دغم ا

زو.
 
 والجٍزّي والصٍاـز مع الصجدمار ـُ إغلشات ـٍِلة ال

مم برهامذ موٌذ
 
 الكدرات لجومّة اإلهمائُ المجصدة ال

 ثومّة الكدرات بػؼ إهرازات برامذ 

ـرِكّة الجُ ثشجدمر ـُ 
 
لّبّرِا ورواهدا وصّرالٍّن و إخٍّبّا ًُ من بّن البلدان ال

ثومّة الكدرات الٍـوّة لدغم الجومّة غلَ المدى الفٍِو. غلَ صبّو المدال دغم 
مم المجصدة 

 
اإلهمائُ الصنٍمة اللّبّرِة ـُ وؽع اصجراثّرّة ثومّة برهامذ ال

الكدرات الٍـوّة بواء غلَ "اصجراثّرّة الصد من الفكر" الجُ ثم وؽػٌا ـُ البلد ، 
وثكٍم الصجراثّرّة بجصلّو لدرة هّاهات رئّشّة مدو الٍزارات غلَ ثصدِد وثوفّذ 

اغة بٌا غلَ إدارة اخجػاغاثٌا وهّؿ ثػمو اصجراثّرّات المٍارد البطرِة الخ
 ودغم المٍظفّن المًٍٍبّن.

ِؾًا مع الػدِد من البلدان لؾمان اصجخدام  مم المجصدة اإلهمائُ ا 
 
وِػمو برهامذ ال

صاس مبادئ الملنّة الٍـوّة،  المشاغدات الجومٍِة غلَ هصٍ ـػال، غلَ ا 
زو ثصكّق الوجائذ والمشاءلة المجبادلة. غ لَ والمٍاءمة والجوشّق واإلدارة من ا 

مم المجصدة اإلهمائُ إلَ ظراهة مع 
 
صبّو المدال، دغت شنٍمة ثوزاهّا برهامذ ال

( إلدخال هظام Development Gateway Foundationمؤصشة بٍابة الجومّة )
ن 
 
إلدارة المػلٍمات غلَ اإلهجرهت خاص بالمشاغدات، وِجػكب ًذا الوظام ال

ًداف الجومٍِة المشاغدات اإلهمائّة الرصمّة وِربفٌا بالوجائذ 
 
المجػلكة بال

لفّة، وبالجالُ ـٌٍ ِػزز الكدرة الٍـوّة غلَ مجابػة ثدـكات المػٍهة واإلظراف 
 
لل

 غلٌّا وثػزِز الطفاـّة والمشاءلة.

مم المجصدة اإلهمائُ ـُ ثفٍِر لدرات النّاهات من ؽّر 
 
هذلم ِشاغد برهامذ ال

ه در ـػالّة ـُ ثكدِم الخدمات مدو المّاى الوظّفة والنٌرباء  الدول لنُ ثػبس ا 
مم المجصدة اإلهمائُ الصنٍمة غلَ 

 
للمرجمػات المصلّة. وـُ هامّبّا صاغد برهامذ ال

ن هّفّة ثكاصم الصنٍمات المصلّة والكفاع الخاص 
 
وؽع مبادئ ثٍزٌّّة بطا

مم المجصدة 
 
المشؤولّات ـُ ثكدِم الخدمات الػامة البلدِة. هما صاغد برهامذ ال

دوار والصكٍق اإلهمائُ الص
 
نٍمة ـُ ثصدِد الفرٍات ـُ الكدرات وإغادة غّاؽة ال

ـراف ـُ ظراهة بّن الكفاغّن الػام والخاص.
 
 والمشؤولّات والصٍاـز لرمّع ال

ن  ثومّة الكدرات مبوُ غلَ الطراهة ومشجمر بفؾلٌا ، لذا ِكٍد غمو وزدِر بالذهر ا 
مم المجصدة اإلهمائُ هٌذ مطجرك لموظمة 

 
مم المجصدة ـُ مرال ثومّة برهامذ ال

 
ال

ـراف واإلللّمّة والدوائّة. 
 
ٍهالت المجػددة ال ا من ال الكدرات وِجػاون مع ؽًّر

 Danishـػلَ صبّو المدال، ـُ ظراهة مع مؤصشة الجومّة الدهمارهّة )
Development Corporation مم

 
مم المجصدة اإلهمائُ مرهز ال

 
 برهامذ ال

 
هطا

 
(، ا

 UN Procurement Capacityرة المطجرِات )المجصدة لجومّة لد
Development Centre ـُ المطجرِات الػامة وثػزِز الطفاـّة ( لجبادل الخبرات

خرِن 
 
ردن، وبابٍا ؽّوّا الردِدة وصّرالٍّن. وِجؾن الطرهاء ال

 
لدول إخٍّبّا، وال

زو  مم المجصدة اإلهمائُ مػٌم "الطراهة الردِدة من ا 
 
ثومّة الذِن ِػمو برهامذ ال

ـرِكّا صٍّي للجنوٍلٍزّا، وم"ا 
 
وروبا وزامػة الدول الػربّة، والمػٌد ال  .رلس ا 

(http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/fast-facts/english/FF-Capacity-Development.pdf) 
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ـرغة ثمٍِو لبرامذ الموظمات ؽّر الصنٍمّة 
ردن ولبوان 

 
لػالس اللزئّن من صٍرِا ـُ ال

 2014والػراق للػام المالُ 

من جب الشنان واللزئّن والٌررة صٍف ِػفُ 
هطفة الموظمات ؽّر الصنٍمّة 

 
ولٍِة الجمٍِو ل ا 

خفة الصجرابة اإلللّمّة المكجرشة الجُ ثكع ؽمن 
ن ثظٌر ثٍاـق وخّق مع  و ِمنن ا  مم المجصدة ا 

 
لل

ولٍِات الصجراثّرّة الٍاردة ـُ خفة الصجرابة 
 
ال

ولٍِات من جب  مم المجصدة وثلبُ ا 
 
اإلللّمّة لل

الشنان واللزئّن والٌررة بالوشبة للزئّن من 
 صٍرِا.

دِشمبر )هاهٍن  27المٍغد الوٌائُ لجكدِم غرض: 
ول( 

 
 2013ال

خدمات اصجطارِة لاهٍهّة لمطروع من جب الئ جمان 
 ـُ بٍروهدي

مؤصشة الجمٍِو الدولّة ثدغم البوم المرهزي 
لرمٌٍرِة بٍروهدي ـُ ثفٍِر هظام الجكارِر 
وصع لجفٍِر  الئ جماهّة الخاغة، هرزء من خفة ا 
صٍاق المالّة ـُ بٍروهدي. وثصكّكًا 

 
البوّة الجصجّة لل

إن مؤصشة الجمٍِو الدولّة ثرؽب ـُ لٌذى الؾاِة ـ
إزراء ثكّّم لاهٍهُ ِجفلب خدمات ظرهة اصجطارات 
لاهٍهّة لجكّّم اإلـار الكاهٍهُ الصالُ، وإغداد لئصة 

بمشاغدة  –للجكارِر الئ جماهّة لرمٌٍرِة بٍروهدي 
وثكدِم الجٍغّات اللزمة –مؤصشة الجمٍِو الدولّة 

ن ثٍاـق اللئصة المكجرشة مع ا
 
لجطرِػات بطا

 الٍـوّة.

 9المٍغد الوٌائُ للجػبّر غن الًجمام بجكدِم غرض: 
ول( 

 
 2013دِشمبر )هاهٍن ال

 

 الشوؾال : شملة ثٍغّة المشجٌلم

ِشػَ البوم الدولُ لجػمّم شملة ثٍغّة 
زو 

 
للمشجٌلنّن وخفة لجوفّذ ثلم الصملة من ا

زِادة الٍغُ واصجخدام شلٍل اإلؽاءة الجُ ثػمو 
مشّة، مع الجرهّز غلَ المػابّس بالفالة الط

الطمشّة الخاغة الجُ ثم المٍاـكة غلٌّا ـُ إـار 
ـرِكّا" ـُ الشوؾال. وصٍف ثشجود  برهامذ "إؽاءة ا 
شملة ثٍغّة المشجٌلم غلَ اصجخدام المٍاد 
المبجنرة ـُ زِادة وغُ المشجٌلم الجُ ثم وؽػٌا 
ـرِكّا" لنن لم ِجم 

 
ـُ إـار برهامذ "إؽاءة ا

غلَ هفاق واصع بػد. صجكٍم الطرهة ثوفّذًا 
الصجطارِة بجكدِم ثػمّم شملة ثٍغّة المشجٌلم 
مع ثصدِد الفائت المشجٌدـة ، المزج بّن المٍاد 
المشجخدمة ـُ الصملة، مع ثصدِد الغجبارات 
المالّة، والردول الزموُ لبدء ثوفّذ شملة ثٍغّة 
 المشجٌلم الجُ ثلبُ اشجّازات الطرهاء والصنٍمة.

مٍغد الوٌائُ للجػبّر غن الًجمام بجكدِم ال
ول(  10غرض:

 
 2013دِشمبر )هاهٍن ال

 موالػات

زو من الن فاح ـُ الصنٍمات ثػدر
 
 الفشاد هبس ا

ـرِكّا بلدا 34 ـُ الواس ؽالبّة ثدِن ـروبارومجر مؤصشة لصجفلغات وـكاً  الفشاد، مناـصة ـُ شنٍماثٌم زٌٍد ا   ا 
(Afrobarometer )ُه در ثؾموت الج لؿ 51 من ا  ه جٍبر بّن ظخع ا  ول ثطرِن) ا 

 
 الوجّرة ًذى. 2013( شزِران) وٍِهٍّ 2011( ال

ـروبارومجر، مؤصشة ثكرِر من ـكؿ واشدة ًُ زو من الن فاح ـُ الصنٍمات ثػدر" ا   الصنٍمات مػظم ثػفُ الواس: الفشاد هبس ا 
ربػاء، ٍِم غدر الذي ،"رصٍب درزات

 
 .داهار ـُ( الداهُ ثطرِن) هٍـمبر 13 ال

و بدرزة "صّئة للؾاِة" ـُ مصاربة الفشاد، ـُ 56ولال  ن شنٍماثٌم لد لامت بالمٌمة "إلَ شد ما" ا  : من المطارهّن ـُ الصجفلع ا 
ن  و بدرزة "زّدة زدًا". وبالوشبة إلَ 35شّن ا  ن شنٍماثٌم ـػلت ًذا "إلَ شد ما" ا  وا ا  دولة ظملٌا الصجفلع موذ غام  16: ـكؿ را 
خمس دول موٌا ـكؿ ثرازػًا ـُ ًذى الجػوّفات الشلبّة غلَ مدى ظٌدت : بّوما 54: إلَ 46ات الشلبّة من زادت الجكّّم 2002

ولٍِات  الػكد الماؽُ.
 
ـرِكّا هاهت من ال ن الكؾاء غلَ الفشاد وثصشّن الصنم ـُ ا  وظٌرت الجػوّفات الشلبّة غلَ الرؽم من ا 

 بالوشبة 
 

 الدولّة الرئّشّة والػدِد من الكادة الشّاصّّن موذ موجػؿ الجشػّوات.لمػظم الموظمات 

 الوجائذ الرئّشّة:

 ه در من ظخاص ) 10من هو  5ا  ن شنٍماثٌم ثكٍم بػمو ؽػّؿ ـُ مناـصة الفشاد، ـفُ 56ا  بلدا ظملٌا الصجفلع غلَ مدى الػكد الماؽُ،  16:( ِكٍلٍن ا 
 .2002غام  هكاط موذ 8زادت الجػوّفات الشلبّة بوشبة 

 غلَ الدرزات من الفشاد غبر ة ثرذب ا  ة ثطارك ـُ الفشاد. زاءت الجػٍرات الشلبّة 43بلدا، شّح ِكٍل  34الطـر و "هو" الطـر ن "مػظم" ا  : من الواس ا 
غلَ ـُ هّرّرِا )

 
 :(.69:( وصّرالٍّن )69:( وهّوّا )78ال

( ـراد لر بدـع رظٍة مرة واشدة غلَ 30واشد من هو خلخة ا  و لجروب مطنلة، بدءًا من مشجٍى موخفؼ بلؼ :( ا  لو ـُ الػام الماؽُ إما للصػٍل غلَ خدمة ا 
 
ال

 : من صنان صّرالٍّن.63: ـكؿ ـُ بٍثشٍاها إلَ 4

( ظخاص ، ثكرِبا واشد من هو خمشة ا  ـؾو شالً
 
ه در من المٍاـوّن ال شّان ا  ِجٌم من :( من الذِن لم ِصػلٍا غلَ ه فا18إن الفكراء ِدـػٍن الرظاوى ـُ ا 

ه در ـُ الشوة الماؽّة لد دـػٍا رظٍة لمشؤول شنٍمُ للصػٍل غلَ الػلج الفبُ، مكارهة بوشبة  و ربما ا  .12الفػام لمرة ا  ششن شالً ًم ا   : ـكؿ من بّن  من ا 

( غلَ ـُ موظٍر الفشاد وخاغة ـُ لفاع الػدالة. ما ِكرب من هػؿ الطػب ِؾًا بمشجٍِات ا  خذون ه فاِجٌم من الفػام :( من 46ثرثبؿ خبرة الفكر ا 
 
الذِن ل ِا

ة ـاصدة ، مكارهة ب  و " هو" الطـر ه در ـُ الشوة ِرون "مػظم" ا  و ا  ولئم الذِن  لم ِجػرؽٍا لوفس الظروف المػّطّة الكاصّة، و39مرة ا  : من 31: بّن ا 
ن الكؾاة والمصاهم ـاصدة مكارهة ب  ه در ـكرًا ثرى ا 

 
ـؾو شالً 24الفائت ال

 
 .: بّن المٍاـوّن ال

ـروبارومجر غصفُ غدر ـُ   ؛http://www.afrobarometer.org/files/documents/press_release/ab_r5_pr8.pdf، 2013هٍـمبر )ثطرِن الداهُ(  14)ثػرِس ا 
ـروبارومجر مجاح غلَ الرابؿ الجالُ:ثكرِر "ثػدر الصنٍمات ـُ 

 الن فاح للصد من الفشاد: الواس ِػفٍن مػظم الصنٍمات درزة رصٍب" الػادر غن موظمة ا 
http://www.afrobarometer.org/files/documents/policy_brief/ab_r5_policybriefno4.pdf) 

ب(  – 3غدد  – 1مرلد  ؽشفس )ا   2013ا 
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ول( – 7غدد  – 1مرلد 
 
 GO 2013 دِشمبر )هاهٍن ال

 

و ثرصو 
 
ن ثشاًم بمكالت ا

 
ردت ا

 
 :برزاء مراصلجوا إلّوا ثػلّكاثمإن ا

 الجوظّمُ اإلغلح" ثكرِر ثفلق مّةووالج اللجػادي الجػاون موظمة
وصؿ الطرق  موفكة ـُ

 
ـرِكّا وظمال ال

 
 الشّاصة مبادئ ثوفّذ - ا

 "الطامو الومٍ لجػزِز الجوظّمّة

زو  للجؾّّر المصرك ًٍ الجوظّمّة الشّاصة مبادئ ثوفّذ
 
 موفكة ـُ والمطارهة والمشاءلة الطفاـّة دغممن ا

ـرِكّا، الطرق 
 
وصؿ وظمال ا

 
 دغم( بفػالّة غلَ OECD) والجومّةاللجػادي  الجػاون موظمةوثػمو  ال

ه در شنم الموفكة هصٍ اهجكال
 
 اإلللّمُ المّداق مكابو الصالّة الجوظّمّة البّئة ثكّّم خلل وـػالّة من ه فاءة ا

ا مرلس الشّاصات  2012 ثٍغّات غامو والؾبؿ 2009 غاملرٍدة الجوظّم الذي غدر ـُ  غدًر
الجُ ا 

ٍهمة الجابع ل  .والجومّةاللجػادي  الجػاون موظمةالجوظّمّة والص

وصؿ الطرق  موفكة ـُ الجوظّمُ إلغلح"ثكّّم موظمة الجػاون اللجػادي والجومّة ل
 
ـرِكّا وظمال ال  الومٍ لجػزِز الجوظّمّة الشّاصة مبادئ ثوفّذ – ا 

ـلك الذي –" الطامو شرزثي دول الموفكة ال الجكدمِشجػرض  2013)ثطرِن الداهُ(  هٍـمبر 12 ٍِم بارِس ـُ والجومّةاللجػادي  الجػاون موظمة جي ا  ذي ا 
وصؿ الطرق  موفكة ـُ الجوظّمُ الصنموِػجبر  .الجوظّمّة الشّاصة ثوفّذ ـُ

 
ولٍِة ال ػنس وِ. الطامو والومٍ المشجدامة الجومّةصكّق وثػزِز لج مجزاِدة ا 

ًم ردن و ومػر البصرِن ـُ الرّدة الممارصات غلَ الؾٍء وِشلؿـُ ًذا الػدد  الجفٍرات الجكرِر ا 
 
 الفلشفّوّة والشلفة والمؾرب مٍرِجاهّا و ولبوان ال

 والوظم المؤصشات بواء غلَ لمشاغدثٌا – اهجكالّة بمرشلة ثمر الجُ ثلم صّما ل – الموفكة بلدان إلَ جٍغّاتبػؼ ال ثكدِم لَالجكرِر إ خلعوِ. وثٍهس
ـؾو ثوظّمّة بّئةلخلق المفلٍبة  والكدرات والشّاصات  .والمشاءلة الطػبّة المطارهة ؽمان مع الػادل والومٍ المشجدامة الجومّة لجصكّق لزمةوالجُ ثػجبر  ا 

  OECD iLibrary (www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-reform-in-the-middle-east-and-north-africa_9789264204553-en) غلَ الرابؿ الجالُ: مراها الجكرِر من اإللن جروهّة الوشخةِمنونم لراءة 
 OECD Insightsمدوهة  غلَ الجوظّمُ اإلغلح ـُ والجومّةاللجػادي  الجػاون موظمة هٌذ هذلم ِمنونم الجػرف غلَ

(http://oecdinsights.org/2013/11/12/why-should-the-middle-east-and-north-africa-care-about-regulatory-reform) 

ة لمصة غن   OECD flyer (http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/2013-Mena-Report-flyer.pdf) الخاغة بالجكرِر وطرةال غلَ هظرة إلكاء ِمنونم الوجائذولمػـر

ـرِكّة للصجطارات
 
 المرمٍغة الػربّة ال

 5ظكة  –الدور الدامن  –ظارع غلح صالم  –ا  غمارات الػبٍر  18
 مػر –الكاًرة  – مػر الردِدة
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