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  في الدول العربية العامة ةاإلدار  بشأن المؤتمر اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 قة العربيةالمنطعامة في ال اتدار اإل كيف يمكن تعزيز الفعالية والمساءلة في :شبكات أقوى لمؤسسات أكثر استجابة

 6102أكتوبر/تشرين األول  62-62

 لمحة مختصرة  

شبكات أقوى  –الدول العربية  المؤتمر اإلقليمي حول اإلدارة العامة في يجمع 6102أكتوبر/تشرين األول  62-62
اص لمجالين العام والخفكر في اوباحثين وقادة ممارسين و سياسات ُصّناع أصحاب االختصاص من أكثر استجابة لمؤسسات 

الخبرات و بادل المعرفة ويهدف إلى تمكينهم من تأخرى، مناطق ومنظمات دولية من  خبراءمع أنحاء المنطقة العربية مختلف من 
 .سياق إقليمي مقارنفي ، بما في ذلك المستويين الوطني والمحلي، رة العامةاإلدادور حول 

ذا المؤتمر ه يأتي، ة بهامتعلقجهود اإلصالح والتطوير الو في المنطقة العربية العامة  ةأنظمة اإلدار وتنوع  لخصوصيةإدراكًا 
الوظائف  واداء ،المجتمعو لدولة ة بين اعالقالمن أجل تحسين مبادرة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية للحكومات العربية  في إطار
لرسمي طالق اُبعيد اإلالمؤتمر  يأتيلة. ءللمسابشكل يخضع و شمولية استدامة و أكثر بصورة الالزمة لتقديم الخدمات الرئيسة 

ى "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش ؤكد علالذي ي" 11الهدف " ومن ضمنها، ي أيلولألهداف التنمية المستدامة ف
تاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، لمساءلة الة وخاضعة لوبناء مؤسسات فعّ  فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وا 

أجندة عم دفي  التخاذ خطوات رياديةالمنطقة في فرصة لألطراف المعنيين ت"، مما يوفر وشاملة للجميع على جميع المستويا
خالل ن متياجات المواطنين الح لتصبح أكثر استجابة اإلدارة العامة مؤسسات دعمعمل على الل المن خوذلك التنمية الجديدة، 

  تعزيز فعاليتها وقابليتها للمساءلة.

أكتوبر ألول في عقد المؤتمر ايُ فإلدارة العامة، ا ُيعنيان بموضوعمن جزئيين  ةمؤلف سلسلةكفعالية أولى في إطار يأتي المؤتمر 
أنظمة الحكم الذي سيركز بشكل أعمق على سبل تفعيل  5111في  الثاني مؤتمراليعقبه و اإلدارة العامة، ات قدر  بشأن 5112
حديد األولويات مناقشة وتإلى  انؤتمر هدف المي. الثاني ية وبرنامج خاصين بالمؤتمرإعداد مذكرة مفاهيم لهذه الغاية سيتمو  ،المحلي

انه في  إذ، في المنطقة العربيةلحكم المحلي او اإلدارة العامة طوير تفي سبيل  واغتنام الفرصوالحلول العملية لمواجهة التحديات 
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إعادة في  اأساسيً  عاماًل  ن الوطني والمحليكل قدرات اإلدارة العامة على الصعيديتش، التحوالت اإلقليمية الراهنةظّل تداعيات 
عادة النظر في العقد االجتماعي بين الدولة والمجتمعببناء الثقة    .الحكومة وا 

الرئيسة بما  ةالحكوموظائف جزئية  فيما يخّص  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي االستراتيجيةمع الخطة  اتماشيً  المؤتمريأتي 
دارة المساعدات و العمل في مجاالت في ذلك  م الدعم تقديالعمل لعن  ة العامة، فضاًل الخدمة المدنية واإلدارة الماليالحكم المحلي وا 

رنامج األمم المتحدة ب الذي يقدمهدعم ي تشكيل الفهذا المؤتمر سفر عنها التي يُ  صياتو التهم النتائج و ستس .إلى الحكومة المركزية
 .في هذا المجال العربية لجهود الدولاإلنمائي 

 السياق والمنطلقات .0

مع المكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة في المنطقة  5112 /آبوأغسطس /تموزيوليو فيمشاورات التي أجريت الأظهرت 
. كل دولةتعّلقة بالمالعامة  والتطلعات الخاصةاالحتياجات من جانب ، كما بّينت اا ومتنوعً ا متغيرً ا واجتماعيً سياسيً  امشهدً  العربية
للحكومات ر التحدي األكب خالل السنوات األخيرةتطلبات وطموحات المواطنين العاديين في المنطقة العربية االستجابة لم لوتشكّ 

 حكم   مُ نظحياتهم، و  علىفي القرارات التي تؤثر  أن يكون لهم رأي  ب رغبتهمعن المنطقة  نساءو ل ارجعّبر ، فقد العربية ومؤسساتها
 ورغبتهم أولويات المواطنين في المنطقةط الضوء على يتسللعب الشباب دوًرا محوريًّا في ، كما ساءلةملل وقابليةشفافية أكثر 

لى ارتباط هذا االهتمامالحكم وطبيعته وجودته، إشارة واضحة إلى تنامي اهتمام الناس بنطاق  في بمساءلة الحكومات طموحات ب وا 
 ماشى مع حقوق اإلنسان والكرامة الوطنية. قتصادية وسياسية تتع تتعلق بفرص اأوس

 هاويحترمقوقهم حويعزز  ،بالشفافيةمأسس ويتسم في نظام حكم مُ  رأي  لهم يكون  إلى أنفي المنطقة العربية نون لمواطاطمح ي
لتنمية ا تقريروهذا ما يؤّكده  جودة.والخدمات ذات صول الموارد واألإلى  بصورة منصفة إلى جانب حقهم في الوصولها، ويحمي

وال ، مختلفةتحديات  المتنوعة . تواجه الدول العربية5112 /كانون األولديسمبرفي  الذي سيتم إطالقهالجديد  اإلنسانية العربية
مشاركة  وتيسير ،شبكة أمان اجتماعيالعامة و خدمات السلع وال توفيرأن تركز على  تحقيق مزيد من التقدم بد لها إذا ما أرادت

كل في  طويروالتالمساءلة. تتوقف مجاالت الدعم وتعزيز  ،مؤسسات الدولةحسين التمثيل داخل تو  ،شرائح المجتمعة لكافة سعاو 
 .يهاف احاسمً  ادورً تلعب أخرى  تعددةجوانب معلى بدوره يشتمل دولة الذي لكل على السياق الخاص  ،كبيرلى حد إ ،دولة

دارة  أنب هناك إجماع عام وشامل، من ذلكعلى الرغم  من أي حّل  اا أساسيً العامة تشكل جزءً الشؤون موضوعات الحكم وا 
ه ال يوجد دليل في عصرنا الراهن على أن استدامة السالم واالستقرار والتنمية أمر قابل للتحقق في سيما وأنال لهذه التحديات، 

غياب هياكل حكومية تؤمن مساحة تشاركية وهادئة للحوار السياسي، وتُقيم نظاًما قضائًيا يحفظ مفهوم العدالة لدى المواطنين، 
ن األساسية بغض النظر ع الخدمات في الحصول علىالمواطنين التنموية وتدير قطاًعا عاًما قادًرا على االستجابة لتطلعات 

 ،اع الخاصعمل القطتوفر الحكومات خدمات أساسية كالصحة والتعليم في ما تقوم بتنظيم  السياقات االجتماعية واالقتصادية.
 ة  متكافئوغير  ةً ر كبي سلطةً  العربيةتمارس الحكومات و  ،المالذ األول واألخير للتوظيفعتبر الحكومات صاحب العمل الرئيس و كما تُ 

 .تهم االقتصادية االجتماعيةعلى حياة المواطنين ومسار تنمي
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 متعددة أولويات تنمويةمستجدات و ، وجود امكتبً  11وعددها  ،في المنطقة العربية أظهرت المشاورات مع المكاتب القطرية
تتمّثل أبرز األولويات المشتركة المتعلقة بإصالح اإلدارة العامة . "1" رقمفي الملحق قد تّم تلخيصها و  اإلدارة العامة،في مجال 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة العامة مثل الحكومة  االبتكارفي ما يلي: تحسين أداء االدارات العامة )بما في ذلك 
دة، وتدعيم المساءلة الحيادية والشفافية في الخدمات العامة االلكترونية(، وتعزيز وصول المواطنين إلى خدمات عامة ذات جو 

داء الوظيفة العامة(، وتحقيق المساواة في النوع االجتماعي ضمن اإلدارة العامة ا تطوير المهنية في)بما في ذلك مكافحة الفساد و 
لعام ات بالنسبة للحكومات والقطاعين اووصول النساء إلى مراكز قيادية )بما في ذلك دعم السياسات والمؤسسات(، وبناء الشراك

عادة ات على اوالخاص، وتشجيع التشبيك على المستوى اإلقليمي وبناء قدرة الحكوم في  إلعماراداء مهامها األساسية واالنعاش وا 
 .األزماتحاالت ما بعد 

ين الدولة ب وتشاركيحوار بّناء المسارات السياسية ما تزال تفتقر إلى إاّل أن بعض الدول، التقدم المحرز من على الرغم من 
فهناك حاجة من أجل تطوير وتحسين التفاعل بين  مما يدفع المواطنين إلى العمل الجماعي للتعبير عن عدم رضاهم. والشعب

 .االقتصاديةات الدولة والمجتمع )بما في ذلك القطاع الخاص( الستعادة ثقة المواطنين في الحكم والمؤسس

 األهداف .6

، 5112بر أكتو المنوي عقده في المؤتمر اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم أعاله، يهدف على ضوء التحليل المُ 
التجارب  على االطالع وبذات الوقتة، في الدول العربيإلى النظر في التقدم الحاصل في تطوير وتنفيذ الدعم لإلدارة العامة 

راء في المنطقة وخبأنحاء من مختلف ناع القرار صُ في تيسير النقاش بين المؤتمر يسهم كما ومناطق أخرى. دول من المقارنة 
وقائمة لية مو مناقشة الدور الهام لإلدارة العامة في بناء مجتمعات أكثر شرعية وشمجال اإلدارة العامة، إلى جانب توفيره فرصة ل

 ة.الحقوق في المنطق ى أساسعل

د ا في تحديالوطني، إال أنها تسهم أيضً على المستوى اإلدارة العامة  ةنظمأعلى بالدرجة األولى مؤتمر ف الهداتركز أ
حول الحكم المحلي اني اإلقليمي الث المؤتمرا خالل يً تفصيلأولويات الحكم المحلي التي سيتم تناولها فيما يتعلق باألولية التوجهات 

 . 5111الذي سيعقد في 

 على النحو اآلتي: أهداف المؤتمر تأتي ، بصورة خاصة

  بتطويرما يتعلق ة فيفي الدول العربيراهنة الو  البيئات المتعددةوفرها التي ت رئيسية والفرص والتحدياتالقضايا لاتحديد 
  اإلدارة العامة.

 صالحها العامةاإلدارة  تحديث داخل المنطقة وخارجها في مجالمن دول  مقارنةارب ودروس تج استقطاب  . وا 

 ات وخطط إعداد وتنفيذ استراتيجيالتي يمكن أن تساعد في توجيه عملية الحلول العملية والمبادئ والمقاربات  بلورة
 . لتطوير اإلدارة العامةعمل 
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 اإلقليمية ومؤسسات اإلدارة العامة بهدف إنشاء المنظمات بين  شراكات ودعم الشبكات القائمة لبناء أسس توفير
 بين المتخصصين في اإلدارة العامة. يمعرفمنتدى 

 المؤتمر مخرجات .3

 :رئيسة مخرجات أربعةإلى تحقيق  5112االول المنعقد في األردن في أكتوبر في  المؤتمر يتوقع أن ينتهي

 في وعة نبيئات التنمية المتإصالح اإلدارة العامة في الخاصة بأجندة  تحديد القضايا ذات األولوية والفرص والتحديات
 عينة. وتوضح قضايا خاصة بسياقات م، على القضايا المشتركة الضوءعملية التحديد هذه سلط الدول العربية، حيث ت

  حول إصالح اإلدارة العامة في الدول العربية، يحدد التوصيات المقترحة من  ببيان ختامي عن المؤتمر اإلقليميالخروج
قبل الشركاء اإلقليميين، ويعمل كخارطة طريق لمناقشة ودعم التدابير السياساتية األساسية المتمخضة عن المؤتمر. وقد 

زام الجهات المشاركة من خالل ، بما يعكس التاإلدارة العامة جودةيحدد البيان أهداف ملموسة ومحددة بزمن لتحسين 
قليمية في هذا المجال . كما ستشكل األولويات والتوقعات المنبثقة من مشاورات ما قبل المؤتمر والمؤتمر مبادرات وطنية وا 

 في جميع الدول العربية. 5112في مجال اإلدارة العامة لدعم تقدم أجندة التنمية لما بعد عام  امرجعً اإلقليمي، 

  لدعم الفعالية واالستجابة في اإلدارات العامة، ولتيسير تبادل المعرفة بشأن التحديات  ات والحلول المبتكرةتحديد الخيار
عامة حول إصالح اإلدارة القبل المؤتمر توفر الدراسات التي أعدت . الراهنة واحتياجات إصالح نظم اإلدارة العامة القائمة

 مناطق أخرى، الدالئل والمعلومات لمناقشة الخيارات والحلول الممكنة.وكذلك في  5111في الدول العربية منذ العام 

  دارة والمتخصصة في مجال إصالح اإلتسهيل الشراكات والتبادل بين الشبكات اإلقليمية القائمة والتي ُتعنى بالحكم
مي دها البيان الختاالعامة والحكم المحلي في المنطقة العربية، بهدف دعم ومناصرة المبادئ واألولويات التي سيحد

 للمؤتمر. كما يوفر المؤتمر فرصة فريدة لهذه الشبكات في تجميع مواردها ونقاط قوتها.

 المحاور الموضوعية الرئيسة  .4

 :على اآلتي مل المواضيع الفرعية للمؤتمرتتش

ات تتعلق بمؤسس(: يركز الموضوع الفرعي على مواضيع قادرة على مواجهات األزمات" مؤسسات"بناء ) سياق األزمات .1
عادة اإلعمار وبناء القدراتو  االستجابةو  الشمولية)قادرة على مواجهة األزمات   ،القدرة المؤسسية والشرعية( واإلنعاش وا 

مؤسسات في التخطيط للعلى إشراك المجتمع تقوم  القة جديدة بين الدولة والمجتمععبناء في تحليل و المساهمة بهدف 
المبادرات الحكومية ورؤيتهم لإلدارة العامة  للتعبير عن رأيهم فيجديد فتح المجال لجيل دارة العامة، و اإل وممارسات
رى خالل في جلسات أخا أيضً هذا الموضوع الفرعي ناول حد ذاته، سيتم تإلى جانب اعتباره محور موضوعي ب الوطنية.
 المؤتمر.
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"(: يركز هذا الموضوع الفرعي على مواضيع العربية العام في المنطقةالقطاع إصالح دور المرأة في )"النوع االجتماعي  .5
 ة بين الجنسين وتمكين المرأة في اإلدارة العامة التابعة لبرنامج األمماالمساو والعنف ومبادرة  االقتصاديالتمكين تتعلق ب

ضوع ا المو ف هذاستكشا، بغية أن يسهم للمرحلة األولى من هذه المبادرة(اإلطالق اإلقليمي  المتحدة اإلنمائي )شاماًل 
 ،ام الكوتاإدراج نظبتتعلق م مناقشة مفاهيمن خالل ، في اإلدارة العامة ومشاركتها لمرأةادور  دعيمالفرعي في تحليل وت

قات يقة ومعو الحقوالمشاركة ، دمة المدنيةاالقتصادي، والدور القيادي في الخوالسياسات والوصول إلى سوق العمل/التمكين 
 اإلى جانب اعتباره محور موضوعي بحد ذاته، سيتم تناول هذا الموضوع الفرعي أيضً ر. القرا عملية صنعإلى الدخول 

 في جلسات أخرى خالل المؤتمر.

 قةعالذات صلة بالفرعي حول مواضيع وضوع ركز هذا المت"(: يفي مجال إصالح اإلدارة العامة االبتكار)" االبتكار .3
صالح  راك الجهات الفاعلة غير الحكوميةإش /القطاع الخاص والحكومة )بما في ذلكلمجتمعا في التخطيط الحكومي وا 

لى والقائمة عبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بين الحكومة والقطاع الخاص ن قبل نشأة موالمنتديات الماإلدارة العامة، 
شراك وير طوت ،والحكومة اإللكترونية ،لمعلومات والتعاون(تبادل ا سياسات ومؤسسات ابتكارية وتشاركية/شمولية، وا 

  في اإلصالح المؤسسي.المواطنين 

"(. دبناء مؤسسات الغ)" مساءلةو بشفافية  المالية العامةالشؤون الموارد البشرية و لمؤسسات العامة: إدارة الجودة في ا .4
ة لاءة والفعالية واالستجابة والمساءوالكفالنزاهة والشفافية ذات عالقة بيركز هذا الموضوع الفرعي على مواضيع 

لمدنية(، ت والنزاهة في الخدمة اوالمساواة/الشمولية في اإلدارة العامة )بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية والممارسا
تخطيط ال وكلفة إصالح اإلدارة العامة )بما في ذلكشؤون المالية دارة الا  و  ،ستيعاب المساعداتمعدل اتحسين إلى جانب 

مكن النقاش من كما سيخاطر الفساد. من محد مع الالبيروقراطية كثرة تي تعاني من وتحديث األنظمة ال والتقييم(تقرير وال
 عن توجيه جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فضاًل التجارب اإلقليمية،  على مستوىس ومقارنات مفيدة الخروج بدرو 

 إلى جانب اعتباره محور موضوعي بحد ذاته، سيتم تناول اإلدارة العامة في المنطقة. بشأن إصالحوشركائه المستقبلية 
 ا في جلسات أخرى خالل المؤتمر.هذا الموضوع الفرعي أيضً 

ذا يركز ه"(: ياً عالمدارة العامة في المنطقة العربية و أفضل الممارسات في اإل)" الممارسات الجيدة في اإلدارة العامة .2
 العامة ي اإلدارةالة فالفعّ  واالبتكارات، وقصص النجاح المستفادة دروس اإليجابيةال توضيح أهميةعلى الموضوع الفرعي 

ن ميفضي هذا النقاش إلى توجيه الجهود المستقبلية في تطوير اإلدارة العامة  بحيثفي المنطقة وعلى الصعيد العالمي، 
 سواء.حد  وشركائهم علىبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قبل الدول العربية و 

صالح اإلدارة العامة في المنطقةلغايات إنعاش و تحديات والفرص تحديد ال في لموضوعيةالمحاور اُيسهم نقاش  لعربية، ا ا 
شكل بو د النقاش استنإلى جانب ا ا،يهوالبناء علاإلقليمية والخبرات والقدرات لمعرفة من استفادة هو اال شمل لذلكن الهدف األعلماً أ
 مناطق أخرى ذات خلفية مماثلة.دول و الخبرات والدروس المقارنة المستفادة من على واسع 



 

 7 من 1الصفحة  الوثيقة باللغة العربية هي ترجمة للمذكرة المفاهيمية المعّدة أساسا باللغة اإلنجليزية
 

 والمنهجية من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتكليف معدة بأوراق أعمال المؤتمر و  .2

تحدة لبرنامج األمم الم المكاتب القطريةمع رنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشاورات ما قبل المؤتمر بل أجرى المركز اإلقليمي
 . ميمؤتمر اإلقليوذلك لبلورة أجندة تعكس األولويات الوطنية والمحلية، واستند الى نتائجه في إعداد برنامج ال، اإلنمائي

تعزيز ول. وعلى مدى ثالثة أيام 5112/تشرين الثاني أكتوبر 51و 51في الفترة ما بين  في األردناإلقليمي قد المؤتمر عيُ 
ي قضايا وفإلدارة العامة في مجال اأوراق عمل دراسات و المناقشات خالل المؤتمر فقد كّلف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإجراء 

 اً روسعرض دتإعداد أوراق عمل تم كما . لمنطقةا قضايا المنطقة وفيخبراء من داخل قبل من  ،قطرية دراسيةوضوعية وحاالت م
 يةتصادقإضافة إلى تطرقها للجوانب االسطى والشرقية وكوريا الجنوبية(، أوروبا الو نها مناطق أخرى )م أومن دول  مستفادةً 
 . إصالح اإلدارة العامةفي  ةالسياسي

ومجموعات ة زياتخصيص جلسات مو عامة، مع  بصور جلساتتفاعلية  يةنقاشلخبراء وحلقات يشتمل المؤتمر على عروض ل
وبتركيز  موازية سيتناولالالجلسات بشكل كبير، فإن عقد  في منطقة يتفاوت فيها التقدم المحرز في مجال اإلدارة العامة .عمل
على ، مطلوبالدعم الدولي اللمبادرات المالئمة و ألطر العامة لالوصول إلى او  ،شاركينمن الممصغرة تهم مجموعات قضايا أكبر 
 المشاركون.ذي سيتوصل إليه ال صالح اإلدارة العامةإحول الختامي بيان الفي طر العامة األتلك يتم تلخيص أن 

في  مشمولةالالدول وفي أعقاب المؤتمر اإلقليمي يشارك فيها  على المستوى الوطنيأخرى مشاورات تعقد سإلى جانب ذلك، 
عيل فحوى فتأفكار لاإلقليمي، وعلى وجه الخصوص بلورت  ؤتمرالم هدف متابعة مخرجاتكحد أدنى ب المؤتمرمشاورات ما قبل 

الذي من  5111المؤتمر الثاني في والتخطيط لعقد  ،البيان الختامي حول إصالح اإلدارة العامة وأهدافه في إطار وطني ومحلي
الوطني والمحلي  لى المستوىبين صناع القرار عرفع الوعي لى إالمؤتمر ، يسعى بذلكالة. المحلي الفعّ لتعمق في نظم الحكم اشأنه 

قليمية بين طبقة إ شبكاتبناء في بدورها موسعة العملية ، بحيث ُتسهم هذه البالممارسات الجيدة في هذا المجال والقابلة للتطبيق
 .تعزيز دورهمصالحيين في العملية و اإلفي هذا المجال، ودعم انخراط لخبرة اتقر إلى سياسية جديدة تف

المؤتمر ونشرها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية. كما سيتم سيتم إعداد أعمال 
خص سياساتي يستهدف صناع السياسات لتسليط الضوء على القضايا الرئيسة والتحديات والفرص، ورسم معالم أي اتفاق لإعداد مُ 

 جديد حول الدعم الدولي.

 الشراكات .2

شراكات تطوير وتعزيز البهدف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدول العربية باالشتراك مع ا هنظمالمؤتمر الذي تيأتي هذا 
  .وخارجهاداخل المنطقة 

شراكهم في هذا المؤتمر والمساهمة في إنجاحه، قليمية إبحوث كما سيتم دعوة مراكز  مشاورات يم بتنظ ما يتعلقفي خاصةً وا 
، إضافة إلى اإلقليمي لمؤتمرالختامي لبيان الفي ستنعكس تحديد األولويات الوطنية واإلقليمية التي ما قبل المؤتمر ومباشرة 



 

 7 من 7الصفحة  الوثيقة باللغة العربية هي ترجمة للمذكرة المفاهيمية المعّدة أساسا باللغة اإلنجليزية
 

في أوروبا الشرقية في دعم تحسين اإلدارة والحكم الرشيد )سيجما(  برنامجعلى غرار إنشاء شبكة أو مركز دعم إقليمي  إمكانية
 التسعينات.

أيضا، يحرص المؤتمر اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دعم وتعزيز الشبكات القائمة والجهات  في هذا اإلطارو 
هد اإلدارة ع، والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ومالشرق األوسط وشمال أفريقيا لبحوث اإلدارة العامةشبكة ومنها اإلقليمية الفاعلة )

لتبادل سير اإلى جانب تي الدول العربية، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وغيرها(العامة في البحرين، وجامعة 
 . وتعزيز الشراكات فيما بينهاالمعرفي 

 ونالمشارك .7

ح اإلدارة إصالقائمين على ظفي الخدمة المدنية الوكبار مو  ينالقرار السياسييستهدف المؤتمر في الدرجة األولى صناع 
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  ،ومراكز البحوث السياسية واألكاديميين ،والحكم المحلي، واألحزاب السياسيةالعامة 

 الت الدولية والجهات المانحة.اوالوك ،المنطقةعنية في الم

 :وعلى وجه التحديد، ستتضمن قائمة المشاركين

  صانع  مجال إصالح اإلدارة العامةالفاعلة في الحكومية الوطنية  التي تمثل المؤسساتو الوفود الرسمية من الدول العربية(
 كحد أدنى(. خبير تقنيقرار + 

 .كبار المسؤولين في الدول العربية ممن يمثلون الهيئات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد والنزاهة 

 يسة.يمثلون المدن العربية الرئممن ي ار مختارين من مؤسسات الحكم المحلقر ناع ص 

 .وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية العاملة في مجال اإلدارة العامة والحكم المحلي في المنطقة العربية 

 .وكاالت التنمية الثنائية 

 دارة العامة والحكم المحلي.منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال اإل 

 وية.لبنوك التنمللتنمية وا الصناديق العربية 

  اص المعنيين بقضايا اإلدارة العامة.القطاع الخ نعممثلون 

 .المؤسسات اإلعالمية العربية 


