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  5العدد ،2 المجّلد                                                                                                  وأفكار أخبار :الحكم إدارة

 
 
  

:مقدّمة  
 حول إدارة الحكم واالقتصاد المعرفي 

 
 

وفي هذا . تحصيًال حاصًال" د معرفياقتصا"أصبح اليوم االعتبار بأّننا نعيش في 
االقتصاد، ترتبط التنافسية العالمية إلى درجة آبيرة بقدرة الحكومات على رعاية توليد 

فعلى سبيل المثال، تشير . المعارف وتطبيق هذه المعارف من أجل تحقيق النمو االقتصادي
رات الضخمة على إلى مدى أهمية إغداق االستثما" المعجزة اآلسيوية"دراسات عّدة عن 

ومع تقّلص . قطاع التعليم من أجل التنمية السريعة للنظم االقتصادية الصناعية حديثًا
" حدود المعرفة"الدورات اإلنتاجية وتوّسع التنافسية لتعّم الصعيد العالمي، فإّن الدنّو من 

رة والقدرة على تعزيز االبتكار وتشجيعه قد أصبحا أهم من أّي وقت مضى، وآذلك القد
. على التكّيف السريع وتعديل التكنولوجيات الحالية من أجل استخدامها بطرق أخرى جديدة

 
لكن أّية آانت طريقة توليد االبتكار والمعارف، فقد أصبح واضحًا اليوم أّن منطقة الشرق 

فبحسب دراسة أجريت مؤخرًا على نوعية . األوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات صعبة
 جامعة حول العالم، علمًا 500 جامعات فقط من المنطقة بين أفضل 4ّنفت الجامعات،  ُص

وأظهرت دراسة أخرى على نزعات . 338أّن األعلى رتبًة بينها لم تتعّد المرتبة الـ
الرياضيات والعلوم أّن دول المنطقة متخّلفة جدًا عن المعدالت السائدة في الواليات المّتحدة 

وأحيانًا في ( بكثير عن المعدالت المسّجلة في دول شرق آسيا األميرآية التي بدورها تقّل
وفي حين أّن البعض قد يعترض على .  التي تتصّدر هذه التصنيفات) أوروبا الشرقية

المنهجيات المعتمدة في إجراء تلك الدراسات، فالكثيرون يجمعون على أّن القدرات الحالية 
ى صعيد رعاية واستغالل المعرفة العلمية لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عل

  . واإلدارية، ليست مرضيًة
  

إعترافًا منها بهذا الواقع، قامت عدة دول في المنطقة بمبادرات لتحسين قدرتها على رعاية 
وقد اعترف عدد منها آذلك بالرابط الحيوي القائم بين . المعرفة واالبتكار من أجل التنمية

أخبار "وسيبحث هذا العدد من نشرة .  وبينه في القطاع العاماالبتكار في القطاع الخاص
في الرابط القائم بين إدارة الحكم وبين االبتكار، خصوصًا في دول مجلس التعاون " وأفكار

 مقابلًة مع السّيد طارق يوسف، عميد آّلية دبي لإلدارة الحكومية ننشرالخليجي حيث 
تدريب الموظفين الحكوميين من : التاليينن المفتتحة حديثًا والتي تشمل مهمتها الشقي

اإلمارات العربية المتحدة ومن خارجها، وآذلك استخالص الدروس من دبي وتعميمها 
وتبحث مقالة أخرى حول قطر في جهود هذه . على البلدان األخرى في العالم العربي

فة شرائح تشجع على االبتكار ونشر المعلومات على آا" مدينة معرفة"األخيرة لتأسيس 
  .المجتمع القطري
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وتتناول مقالتان أخريان الجهود المبذولة الستغالل معارف 
إدارة الحكم ونشرها وآذلك إصالحات القطاع العام في أنحاء 

شبكة معاهد ومراآز ة يناقش إدوار الدحداح مبادر. المنطقة
-GIFTالتدريب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MENAبادرة تسعى إلى دعم تبادل المعرفة إقليميًا  وهي م
بين المعاهد الساعية إلى تحقيق تبادل المعارف اإلقليمية بين 
المعاهد ومراآز الدراسات الفكرية التي تتعاطى إدارة الحكم 

 جهود التنسيق وتناقش مقالة أخرى. لعاموإصالحات القطاع ا
ن أجل بين البنك الدولي وآّلية دبي لإلدارة الحكومية م

تحضير دراسات حاالت تبرز الجهود اإلصالحية المميزة 
والمبتكرة المستخلصة من أنحاء منطقة الشرق األوسط 

 . وشمال أفريقيا
  

وفي النهاية نشير إلى أّننا نسعى دومًا إلى رصد المزيد من 
الحاالت ذات الصلة وندعو قّراءنا إلى إبالغنا بأّية أمثلة مهّمة 

  .  در إليهمفي هذا اإلطار تتبا
 

  بيشيل االبنروبرت
 آبير أخصائيي القطاع العام

 مكتب نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 
  مع شخصية بارزة في مجال إدارة الحكم مقابلة 

 الدآتور طارق يوسف، عميد آلية دبي لإلدارة الحكومية
 

 خوري. بقَلم رامي ج
 

  تحّدي دبي الجديد؟ :ةإنتاج المعرفة في السياسة العام
 

قادت دبي وغيرها من  :دبي
المدن السريعة النمو في منطقة 
الخليج الطريق أمام العالم 

 في االبتكارالعربي على صعيد 
القطاع العام والنمو الحضري 
وتوفير الخدمات في قطاعات 
آثيرة مؤّخرًا إّال أّن الهّوة فادحة 
في ما يتعّلق بإنتاج المعرفة 

قد يتغّير الوضع جّراء و .والبحث
االستثمارات الحالية المكّثفة في التعليم العالي والمراآز 
الثقافية والمتاحف ومعاهد البحوث، بشكل خاص في 

 . اإلمارات العربية المّتحدة وقطر
 

وال تزال مؤسسات آكلية دبي لإلدارة الحكومية في أّول 
على عهدها لكّنها قد أثبتت جدارتها بثالث طرٍق مختلفة 

إذ تقوم هذه  :األقل، بحسب عميد الكّلية الدآتور طارق يوسف
المؤسسات بأبحاث تتعّلق بمسائل السياسة العامة قد تفيد 
 صانعي القرار آما أّنها بدأت باستدراج أساتذة وباحثين عرب 

بارعين وحّثهم على العودة من الغرب باإلضافة إلى إطالق 
 وإدارة الحكم في عالم عربي مشاريع هدفها توثيق السياسة العامة

 سريع التغّير تسمح للطالب وصانعي القرار على حّد 
سواء بالتعّلم من أخطاء هذا الجيل وإنجازاته وأخذ العبر من 

 . تجربته في النمو السريع
 

وقال العميد يوسف في خالل مقابلة أجريت معه في دبي في 
وثيق في ما يختّص بت: "تشرين الثاني/منتصف شهر نوفمبر

المعرفة حول إدارة الحكم واإلدارة العامة في العالم العربي، ليس 
أي من المعارف والقصص والقضايا (لدينا آتلة من األدبيات 

تّم توثيقها وصقلها ونشرها وتعالج نواٍح مختلفة من ) والممارسات
إدارة الحكم في العالم العربي آاإلدارة العامة وتوفير الخدمات في 

.                      م أو حّتى المشارآة السياسية وإرساء الديموقراطيةالقطاع العا
 
فنحن نفتقر إلى تلك المعرفة، ولم نقدم على إدارتها يومًا؛ ألّننا لم  

ولهذا السبب تقتضي إحدى مهّماتنا  .نصقلها، ولم نكتب عنها يومًا
ونشر المعرفة بتنمية القدرة على التفكير والتحليل والكتابة والتوثيق 

 ." فهذا ما أقصده بإدارة المعرفة
 

وقد دخلت آلية دبي لإلدارة الحكومية في شراآة مع البنك الدولي 
لتساعد في ردم هّوة آبيرة في هذا المجال من خالل إجراء دراسات 
حاالت إفرادية متعّلقة بإدارة القطاع العام وإدارة الحكم في منطقة 

وُيعتبر تطوير القدرة المحلّية على  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إجراء األبحاث وآتابة دراسات الحاالت اإلفرادية المختصرة من 
أهّم أهداف آلية دبي لإلدارة الحكومية مع الترآيز بشكٍل خاص 
على دبي واإلمارات العربية المّتحدة وغيرها من المناطق في 

 .الشرق األوسط
 
تقّرة تضطلع بكامل لدبي حكومة مس: "أضاف العميد يوسفو

وظائفها من حيث الكفاية والفاعلّية والتوجيه حسب الهدف واعتماد 
فمن أطلق ذلك، وآيف أطلقه، وآيف . مؤّشرات األداء األساسية

لم يكّرس أحد  يظهر عبر القطاعات، وعبر الهيئات، وآيف تطّور؟
وال نعرف ما هي قّصة دبي وآيف  .وقتًا للكتابة عن هذه األمور

فنحن ليس لدينا آتلة معرفة تخبرنا  .تجربتها على مّر الزمن نقلت
 ."ما حدث

 
وحسب آلية دبي لإلدارة الحكومية، تتطّلب إدارة المعرفة السليمة 

إجراء أبحاث جّدية : أوًال :أربعة عناصر على األقل هي التالية
تطوير قدرات على التعليم : ثانيًا. ومستدامة ذات الصلة بالسياسات

 على المدى الطويل في آّل من الماجستير في اآلداب والتدريب
إجراء دراسات الحاالت اإلفرادية وما إليها : ثالثًا. والتعليم التنفيذي

لجمع المعرفة المبنية على الخبرات وهو أمر ضروري للتعليم 
المساهمة في إجراء محادثات أآثر : رابعًا. الجّدي ولتقييم السياسات
عامة من خالل محاضرات وأنشطة إعالمية شمولية حول السياسة ال

ونصوص تنشر للجمهور وغيرها من الوسائل التي ال تزال حديثة 
 .بالنسبة إلى الثقافات السياسية العربية التقليدية
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عندما تولّيت منصبي منذ ثالثة أعوام : "وتابع العميد قائًال
أّول ما الحظته هو افتقارنا إلى أشخاص ذوي خبرة وعدم 

دنا نهج األبحاث والتحاليل الدقيقة ذات الصلة اعتما
بالسياسات التي تهدف إلى توفير المعرفة والمحافظة عليها 

 .وتوثيقها ونشرها
 

المواد المتوافرة لدينا حول إرساء الديموقراطية والتضمينية 
والمشارآة العامة على سبيل المثال ترتكز على نقاشات 

ى إلى ما حققناه في وأدبيات أجنبية، ولم تول أهمية آبر
فلهذا . مجتمعاتنا

السبب ترّآز المقاربة 
التي نعتمدها على بناء 
قدرات محّلية تعطي 
نتائج مستدامة على 

 ."المدى الطويل
 

ولم تكتِف آلية دبي 
لإلدارة الحكومية 
بتوقيع عقود شراآة 
مع البنك الدولي 
وجامعة هارفرد فهي 
دخلت في شراآة مع 
مؤسسات في المنطقة 

ا االهتمامات ذاتها له
تهدف إلى درس صنع 
السياسات العامة 
بشكل منتظم آالجامعة 
األميرآية في بيروت 
وغيرها من مراآز 

 . األبحاث
 

ويشير العميد طارق يوسف إلى أّن التعاون ضمن منطقة 
الشرق األوسط فائق األهمّية السّيما عندما تكون الموارد 

عد الشراآات مع في هذا اإلطار، تسا .والقدرات محدودة
مؤسسات ريادية عالمية على دفع عجلة تنمية القدرات من 
جهة وعلى إرساء أسس المقارنة والجودة التي تستند إليها 

 . المؤسسات المحلية لتقييم ذاتها منذ البداية، من جهٍة أخرى
 

آما يالحظ العميد أّن الصعوبات والمخاطر واضحة وضوح 
وجوب العمل بحذر في الميادين التقّدم السريع المحرز، منها 

السياسية الحّساسَة، وتحقيق نمّو فائق السرعة على حساب 
 . النوعية

 
ليست مجتمعاتنا العربية منفتحة بالقدر : "ويتابع قائًال

المطلوب وهي ليست منفتحة آغيرها من المجتمعات أو بقدر 
  .يلّبي تطّلعات مواطنيها وطموحاتهم

 

 .ظة إزاء التكّلم عن سياساتها علنًاوال تزال الحكومات متحّف
آما تبدي التحّفظات إزاء التحليل السّيما التحليل النقدي 

وتشّكل هذه الحالة بالنسبة إّلي مشروعًا طويل األمد . ألعمالها
علينا  .يتطّلب التزامًا باإلضافة إلى اعتماد المقاربة المناسبة

 ليست أن أن نقول للحكومات في العالم العربي أّن غايتنا
بناء نحرجها أو نهينها، آّل ما نريده هو مساعدتها على 

 وإعالم الجمهور بخطواتها سياستها على أسسس جّيدة
ومساعدتها على تحسين التنمية الوطنية وصنع القرارات 

وبرأيي إن استطعنا أن نثبت هذا االلتزام، وهو . وتقييمها
االختبار الحقيقي 
الذي تخضع له 
المؤسسات، 

عنا أن استط
نخّفف من هذه 
المخاوف إلى حّد 
آبير وأن نجعل 
الحكومات تبتعد 
عن ميلها العفوي 
إلى إنهاء النقاش 
أو سحبه من 
. الساحة العامة

وال بّد من أن 
نكافح من أجل 
هذا المشروع 
الذي هو قيد 
اإلنشاء، بترّو 
وصبر ولكن 

  .بقّوة أيضًا
 

آما يجب حماية 
النمّو الفائق 

اج المعرفة ونشرها من المخاطر التي واجهتها السرعة في إنت
مؤّخرًا قطاعات أخرى من المجتمع بسبب التباطؤ 

 .االقتصادي العالمي
  

 
يمكن درء هذه المخاطر من خالل  .للنمو السريع مخاطره أيضًا

 .إرساء أنظمة إدارة مؤسسية ومراقبة النوعية في أّول المطاف
احترام القوانين والنظم عليك أن تطّبق مبدأ المساءلة وتضمن "

وفي نهاية آّل  .واإلجراءات باإلضافة إلى تحديد المعايير وتطبيقها
آم  آم حدٍث عام نظّمت؟ :سنة سوف أطرح عليك األسئلة التالية

 ."وسوف أضع لك عالمًة بناًء على ما قمت به وثيقٍة قّدمت؟
  

ية آلية ُتعتبر مؤّشرات األداء األساسية جزءًا جوهرياًً من استراتج
تخضع الجميع لمبدأ المساءلة في ما "دبي لإلدارة الحكومية التي 

، على حّد "يتعّلق بالمعايير التي وضعوها ألنفسهم في بداية السنة
ويؤّآد العميد أّن األمر ليس سهًال بل هو متعب . قول العميد يوسف

وفي التحليل النهائي، عليك اعتماد آلية لتقييم " .بعض الشيء
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فالمشكلة في  .لكي تحّقق نتائج ممتازة وتترك أثرًا حولكأعمالك 
هذا النوع من المؤسسات هي أّنه قد تقوم بأعمال آثيرة من دون 
أن تحدث أّي فرق فال يكون لعملك إّال أثر ضئيل إن لم يكن من 

 ."غير تأثير
 
ما هو اإلنجاز الذي يعتبره العميد يوسف إلى يومنا هذا من أآبر  

 أّهم إنجازات آلية دبي لإلدارة الحكومية؟إنجازاته ومن 
 

من دون شّك، ُتعتبر قدرتنا على استدراج األساتذة والباحثين 
 العرب الموهبين وحّثهم على العودة إلى هذه المنطقة أبرز مؤّشر 

عن الثقة التي حصلنا عليها وهي بالنسبة إلّي أهّم إنجاز حّققته 
د طارق يوسف نفسه العمي تجدر اإلشارة إلى أّن(في حياتي 

آان عضوًا في هيئة تدريس جامعة جورجتاون وهو تخّلى 
ولم يكن األمر  ).عن منصبه وجاء يعمل في العالم العربي

ويعتبر آّل من المساحة والوقت المكرسّين للتفكير  .بالسهل
والبحث والكتابة وحضور المحاضرات واإلبداع أهّم محّفز 

فمثل هذه األمور  .ة التدريستقّدمه الكلية إلى الباحثين وهيئ
 ."هي ما يهّم الناس

       
شبكة معاهد ومراآز التدريب على إدارة الحكم في الشرق 

 GIFT-MENAاألوسط وشمال أفريقيا 
  في المنطقة شراآة مبتكرة إلدارة معارف إدارة الحكم

 بقلم إدوار الدحداح
  

لسنوات عّدة 
خلت، طّبقت 
معظم دول الشرق 

أفريقيا إلى حّد معّين إصالحات رامية إلى األوسط وشمال 
تحديث إدارة القطاع العام لديها في مجاالت متنّوعة تراوحت 
بين إصالح الموازنة والضريبة وإدارة الجمارك وتحديث 
الخدمة العامة واألطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، 

 بالضغط وقد تسبب تطبيق هذه اإلصالحات. بين أمور أخرى
 في الدرجات الوسطى قدرات الموظفين الحكوميين ىعل

المكّلفين بممارسة هذه اإلصالحات على صعيد 
نشاطهم اليومي، ولكنها خلقت أيضًا طلبًا 
جديدًا على إعادة تدريب هؤالء الموظفين 

 وهكذا، نشأ . الحكوميين وترفيع مهاراتهم
سوق جديد للتدريب ولمشارآة المعارف في 

ه ب وشمال أفريقيا، قامت طمنطقة الشرق األوس
الدول األوروبية بتقديم معظم التدريبات حّتى 

  . اآلن، من خالل اتفاقيات تعاون ثنائية
 
وعلى الرغم من الطلب القوي واالستثمارات 
المادية الالفتة التي تم إنفاقها على التدريب 
وبناء القدرات، ما زالت دول المنطقة تواجه 

 بين قدراتها صعوبات آبيرة لجهة التوفيق
التدريبية الفعلية وبين حاجاتها اإلصالحية 

مة يقدلفإّن المنهجيات التدريبية ا. دةالمحّد

وموارد التعليم المحدودة باللغة العربية تتحّمل الجزء األآبر 
من اللوم، ولكّننا ال ننسى أيضًا قّلة المناهج التدريبية الجديدة 

 بمشاريعها والتعاون الضعيف بين الدول التي تتشابه
وتضاف إلى هذه القيود . اإلصالحية وبأنظمتها اإلدارية

المذآورة الحاجات والطلبات المتزايدة بسرعة على اإلصالح 
على الصعيد اإلقليمي، وعلى استراتيجيات للمساعدة أفضل 
تكّيفًا مع واقع الحال من ِقبل المؤسسات المانحة، ودخول 

ترتب عنها تبعات قوية المنطقة في معاهدات ومواثيق دولية ت
مثًال إتفاقيات منظمة التجارة (على إصالح إدارة الحكم 

وعلى الرغم ). العالمية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
من وجود مجموعة صغيرة ومتنامية من التجارب 
اإلصالحية الناجحة في المنطقة التي تنتظر التعميم، فإّن 

ريب وإلدارة المعارف قد الحاجة إلى مقاربة جديدة للتد
  . أصبحت أآثر إلحاحًا من ذي قبل

آانت تلك هي العقلية الكامنة وراء قيام معهد البنك الدولي 
شبكة معاهد ومراآز ومعهد المالية اللبناني بإطالق مبادرة 

التدريب على إدارة الحكم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
GIFT-MENAهذا فإّن. 2006مارس / في شهر آذار 

االتحاد اإلقليمي الرامي إلى ابتكار ونشر المعارف حول 
يضّم مدارس ومعاهد لإلدارة العامة  إدارة القطاع العام،

المتخصصة في تدريب الموظفين الحكوميين في منطقة 
وتتناوب الدول األعضاء على . الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ها  التي يوجد مقرGIFT-MENAمنصب األمانة العامة لـ 
 2008الحالي في معهد المالية اللبناني للفترة الممتدة ما بين 

  . 2012و
  

 بوضع شروط للقدرات من GIFT-MENAتقضي مهّمة 
أّما . أجل إصالحات إدارة القطاع العام في أنحاء المنطقة

تعزيز القدرة المؤسسية ) 1: (أهدافها المباشرة فهي
ل والتعاون تعزيز شبكات التواص) 2(لمؤسساتها األعضاء؛ 

بين المؤسسات األعضاء، بما في ذلك التبادل المنتظم 
أن تكون بمثابة ) 3(للمدّربين وللمتدّربين وللبرامج التدريبية؛ 

قاعدة لتعميم الممارسات الحميدة في 
إصالحات إدارة القطاع العام بين أعضائها 

اإلتاحة المستدامة لمناهج تعليمية عالية ) 4(و
 الحاجات الفردية في الجودة ومصممة بحسب

مجال إدارة القطاع العام، مع ترآيز خاص 
  . على المحتوى باللغتين الفرنسية والعربية

  
 GIFT-MENAويتمّثل أحد أهم إنجازات 

حتى اليوم بتنظيم ورشة عمل لتدريب 
 المّدربين على تحديد الميزانيات القائمة 

 26على األداء في مدينة الرباط المغربية من 
. 2007يونيه إلى الثالثين منه للعام /حزيران

 دول 8 ممثًال عن 30حضر ورشة العمل 
وآان المدرب . GIFT-MENAأعضاء في 

نوا شوفوشيه، األخصائي الرئيسي هو ب
الفرنسي الرائد في إدارة المالية العامة، 
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وآان شوفوشيه قد ابتكر . باالشتراك مع مدّربين لبنانيين وتونسيين
مًال بالتعاون مع أخصائي آخر رائد في مجال منهجًا تدريبيًا شا

إدارة المالية العامة وموظف متقاعد في البنك الدولي هو بيار 
أما المجموعة الكاملة لألدوات التدريبية التي جمعت . دومانجيل

خصيصًا لهذا الحدث، بما فيها الئحة من القراءات المرجعية 
مدمجة التي األساسية المزودة بحاشية تفسيرية واألقراص ال

تحتوي مواد تدريبية ومقاالت ومنشورات ومقتطفات مصورة عن 
مؤتمرات وورش عمل ذات صلة ودراسات حاالت وعروض 

MENA -GIFTشرائح باوربوينت، فكلها  متوفرة على موقع 
website  تحت بند Modules . 

  
امًة عن المبادئ األساسية لتحديد قّدم المنهج الدراسي نظرًة ع

الميزانية القائمة على األداء وعن اإلطار المتوسط المدى لإلنفاق 
MTEF آما وقد دمج أفضل الممارسات الدولية ودراسات حاالت 

  . مستوحاة من تجارب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  

ة عبر وُتستعمل هذه المواد حاليًا آقاعدة لتطوير دروس تدريبي
ويرأس . اإلنترنت حول موضوع الميزانية القائمة على األداء

جهود تطوير هذه الدروس قسم التدريب في وزارة المالية المغربية 
بدعم من ) التي ستكون قريبًا المقر الجديد لمعهد المالية المغربي(

. وحدات إدارة الحكم والوسائط المتعددة في معهد البنك الدولي
ي إطار التعليم اإللكتروني إلى تعزيز معارف وترمي الدروس ف

المشارآين ومهاراتهم في إعداد الميزانيات القائمة على األداء 
وتوعيتهم إلى أهمية التقدم نحو مقاربة قائمة على اإلنتاج في إعداد 

من صفوف الموظفين الميزانيات وإدارة اإلنفاق العام ض
ق األوسط  في منطقة الشرىطالوسفي الدرجات الحكوميين 

ستنشر هذه الدروس أوًال في الدول الناطقة باللغة . وشمال أفريقيا
 وفي الدول الشرق األوسط وشمال أفريقياالفرنسية في منطقة 
 وسوف تترجم بعد ذلك إلى 2009يونيه /األفريقية قبل حزيران

 آخر قيد التطوير من قبل برنامج تدريبيوهناك . اللغة العربية
GIFT-MENAمقّدمة إلى إدارة الحكم "نوان  ويحمل ع

" للموظفين الحكوميين المبتدئين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  . وذلك أيضًا بالتعاون مع معهد البنك الدولي

 
:  األسماء التاليةGIFT-MENAوتبرز على الئحة أعضاء 

لبنان، وقسم التدريب في وزارة المالية المغربية، المعهد المالي في 
لعربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية والمنظمة ا

ومقرها في مصر، والمعهد الوطني للتدريب في األردن، والمعهد 
العربي للتخطيط في الكويت، وآلية دبي لإلدارة الحكومية في 
اإلمارات العربية المتحدة، والمعهد المالي في اليمن، والمدرسة 

ة الوطنية لإلدارة في الرباط، الوطنية لإلدارة بتونس، والمدرس
آما أّن عددًا من . معهد الوطني لإلدارة العامة في سورياالو

المنظمات المختارة يشغل منصب مراقب؛ وتشمل الالئحة أيضًا 
مراآز تدريب على الخدمة العامة ومدارس لإلدارة العامة 
وشبكات جامعية ومعاهد أبحاث ومنظمات أهلية تضامنية من 

لكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وآذلك معهد البنك فرنسا والمم
  .الدولي

 وعن GIFT-MENAالرجاء النقر هنا لمعرفة المزيد عن 
  .برامجها ومؤسساتها األعضاء

 
org.giftmena.www 

 
 

   في قطرالجيداالقتصاد المعرفي والحكم 
 

       مي وزانبقَلم
  

ديهي أّن النقلة النوعية باتجاه االقتصاد المعرفي ال من الب
تترّتب عنها فقط تبعات على سياسات القطاعات الكبرى 
آالتعليم والبحوث وأسواق العمل وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بل هي تنطوي أيضًا على الحاجة إلى إعادة 
. هكيلة شاملة للنظم االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية

ّلب رعاية الرابط البنيوي بين توليد المعارف واستخدام تتط
المعارف، جهدًا آبيرًا من جانب حكومة شفافة وفاعلة؛ ذلك 
أّن الحكومات في النظام االقتصادي المعرفي قادرة على أن 
. تكون نموذجًا للحفاظ على حسن األداء وعلى المصداقية

نسياب  هو االالجيدومن العناصر الضرورية األخرى للحكم 
في . الحر للمعلومات وحرية االطالع على تلك المعلومات

حال تم ذلك بطريقة صحيحة، ستتمّكن الدول من تحقيق 
الشرط األساسي  الجيديكون فيها الحكم " حلقة حميدة"

والحيوي لالقتصاد المعرفي، عدا عن أّن الحرآة باتجاه 
االقتصاد المعرفي ستخلق فرصًا جديدة لتحسين إدارة الحكم 

  . أآثر فأآثر
  

  يد لالقتصاد المعرفي القطري جالحكم ال
  

أعلنت الحكومة القطرية عن نّيتها تحويل البالد إلى اقتصاد 
وقد تبّنت . نويع االقتصاديمعرفي، آجزء من سعيها نحو الت

السلطات العليا مؤخرًا بديًال طموحًا وصعبًا لالقتصاد 
 مقارنة بخيارها السابق " المجتمع المبتكر"المعرفي أي 

فهذا النموذج األخير قد قام على شراء المعرفة ". الممرآز"
والتكنولوجيا ورأس المال البشري من موارد أجنبية، أّما خيار 

اليوم فقائم على تحويل البالد، بناًء على " تكرالمجتمع المب"
مواردها المحلية، إلى محور جذاب للمبادرة واالبتكار من خالل 

أّما الحاجة إلى إصالح القطاع العام . توليد المعارف المحلية
المترتبة عن هذا الخيار الجديدة فتتعدى مستوى السلة اإلصالحية 

يثة ومتبادلة وسريعة التقليدية لتشمل عملية صنع قرارات حد
وآذلك الترتيبات المؤسسية الشفافة وحسنة اإلدارة على آل 
المستويات، والعالقات القائمة على الثقة واعتماد مقاربة تشارآية 

  . حقيقية
  
هي الهيئة المسؤولة عن الرؤية " األمانة العامة للتخطيط التنموي"

االقتصاد القومية للبالد، وقد أصبحت مسؤولة مؤخرًا عن رؤيا 
غير أّن هناك جملة واسعة من األطراف المعنية بما فيها . المعرفي
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وبما أّن . الوزارات ومجلس التخطيط ومؤسسة قطر وجامعة قطر
رؤيا االقتصاد المعرفي في قطر صادرة من أعلى الهرمية فقد 
أخذت الحكومة على عاتقها التجنيد الفعلي لجملة األطراف المعنية 

وفي تحقيق هذا . باتجاه االقتصاد المعرفيمن أجل التنسيق 
الهدف، آانت قطر محظوظًة جدًا لعدم  خضوعها إلى القيود 
المادية التي تعرقل عادًة الكثير من الدول األخرى، مع أّن هذا 

 األمر لم يمنع بروز عدة صعوبات شبيهة بتلك التي تعاني منها 
الذي " بيالقفص الذه"دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها 

آما . يمنح المواطنين فرص عمل مضمونة في القطاع العام
وقد تعرضت رؤيا قطر إلى االنتقادات أحيانًا التي وصفتها 

  . على أّنها مجّرد خطاب سياسي ال أآثر
  

بالنسبة إلى عدد من المؤشرات التقليدية إلدارة الحكم تسّجل 
األوسط قطر درجة أعلى من المعّدل السائد في منطقة الشرق 

وشمال أفريقيا، مع نيلها عالمات قوية جدًا في مجاالت نوعية 
القوانين وفعالية الحكومة وحكم القانون والسيطرة على الفساد 

آما وتتقدم قطر دومًا على  سائر الدول . واالستقرار السياسي
الشفافية العربية لجهة مؤشر مدرآات الفساد التابع لمنظمة 

 وهما من –حرية الصحافة والمساءلة  ال تزال ولكن. الدولية
 من المجاالت –العناصر األساسية لالقتصاد المعرفي الفعال 

  . األضعف
  

  المدينة التعليمية
  

 مثًال مبادرة ،تجّسد المدينة التعليمية التي أنشأتها مؤسسة قطر
والمدينة التعليمية مؤسسة ال  .االقتصاد المعرفي في البالد
ر قطر وهي ُتعنى بتعزيز التعليم تتوخى الربح، أسسها أمي

يضم حرم الجامعة صفوة المؤسسات . والبحوث في البالد
الدولية ومراآز البحث الفكري وواحة للعلوم والتكنولوجيا، 

-الصناعة-وهي تمّثل اللولب الثالثي لنموذج الجامعة
وقد اختارت مؤسسة قطر بدافع استراتيجي . الحكومة

لها في المدينة التعليمية وهي الجامعات التي افتتحت فرعًا 
أّما التزام المؤسسات المقيمة في . تقّدم لها تمويًال شامًال

المدينة التعليمية بالرؤيا اإلجمالية لالقتصاد المعرفي في قطر 
فسوف يقرر ما إذا آان المجتمع المحلي سيدعم ويستوعب 
. األثر المضاعف محليُا وتمدد المعرفة داخل المدينة التعليمية

وال غنى عن دور الحكومة في إرسال إشارات تخلق 
محفزات لالستثمار في تنمية رأس المال البشري واالبتكار 
والبحوث والمبادرة التجارية والتأآد من أّن هذا النوع من 

فضًال عن ذلك، فإّن الترتيبات . االستثمارات مثمر فعًال
لى المؤسسية الواضحة والشفافة بين آافة الفرقاء ستساعد ع

 أي أن تسير الشرآات –تحقيق مهمة المدينة التعليمية 
والمؤسسات األآاديمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات 

  . الحكومية ُقدمًا بشكل متناغم آمحرك لالقتصاد المعرفي
  

  يد جفي في قطر على ممارسات الحكم التأثير االقتصاد المعر
  

زز قدرة البالد على بما أّن االنتقال إلى االقتصاد المعرفي يع
تدرك . نشر المعرفة فهو يشّكل أيضًا فرصة لتعزيز إدارة الحكم

ولذا فإّن . والمجتمع المدني الجيدقطر أهمية المسائل مثل الحكم 
 صاحبة السمو الملكي الشيخة موزة عقيلة أمير قطر والشخصية 

. في تنمية قطر الجيدالبارزة من المناصرين الملتزمين بالحكم 
خة موزة ناشطة جدًا في إصالح التعليم القطري وهي الشي

تتحدث دائمًا عن أّن الرؤيا الخاصة بنظام قطر التعليمي ستؤثر 
إيجابًا على النظام االجتماعي واالقتصادي وعلى نوعية 

  . المجتمع المدني في البالد
  

ومع أّن جهود بناء االقتصاد المعرفي ال تزال متفّرقًة ونامية، 
وعلى سبيل المثال، . ها آبير في مجال إدارة الحكمإّال أن عدد

تلقى مبادرات الحكومة اإللكترونية في قطر، التي تعتبر مكونًا 
مهمًا من جهود االقتصاد المعرفي، الثناء والمديح في معظم 

 إلى 2005 مراتب من 9ذلك أّن البالد قد تقّدمت بنسبة . األحيان
وتجدر . اإللكترونية على صعيد مؤشر استعداد الحكومة 2008

اإلشارة إلى أن استراتيجية قطر للحكومة اإللكترونية ال تتوقف 
فقط عند رقمنة الخدمات الحكومية وإطالق بوابة حكومية على 

ة لنشر المعلومات ارسة عملية فعالاإلنترنت بل تطمح إلى مم
زد على أّن قطر، في خطوة ممتازة نحو زيادة . والمعارف

ت إلى نظام نشر البيانات العامة التابع الشفافية، قد انضم
  . 2006لصندوق النقد الدولي في العام 

  
من النقاط القوية األخرى لصالح قطر دور القناة الفضائية 

في تسهيل انسياب المعلومات وتنمية المجتمع المدني " الجزيرة"
باإلضافة إلى ذلك، فإّن المدينة التعليميةـ وهي . في قطر

لجهود قطر باتجاه االقتصاد المعرفي تضم المشروع األبرز 
وهو مشروع تعاوني بين مؤسسة " قطر للسياسات-راند"معهد 

الدولية يطمح إلى تحسين عملية صنع " راند"قطر ومؤسسة 
السياسات والقرارات من خالل البحوث، وهو يؤيد مشارآة 
أعماله مع األطراف األخرى باستعمال وسائل اإلعالم وطرح 

ومن النقاط األخرى الجديرة . ل االّطالع عليهامنشورات يسه
بالذآر األثر الذي تمارسه المدينة التعليمية، آونها تضم 
مؤسسات دولية ومحلية وآذلك أفرادًا أجانب من خلفيات 

 متنوعة، على صعيد االنفتاح والتعددية الثقافية والدينية في 
ور مهم في ووسائل اإلعالم لعب د ويمكن للمجتمع المدني . البالد

  . دفع الحوار السياسي ورؤيا االقتصاد المعرفي في قطر إلى األمام
  

بوسع رؤيا االقتصاد المعرفي في قطر، خصوصًا إذا دعمها 
العنصر اإلعالمي القوي، أن تحقق أهدافها وأن تؤثر مباشرة في 

وبما أّن قطر قد . تحسين ممارسات إدارة الحكم في البالد
 ومؤتمر 2001مة التجارة العالمية في  اتفاقيات منظاستضافت

مكافحة الفساد في آسيا، وبما أّنها الجهة الراعية لقناة الجزيرة، 
وهذا يفرض . فإّنها تستقطب األنظار الدولية بدون أدنى شك

ضغطًا على الحكومة لكي تحافظ على مصداقيتها على المستوى 
قتصاد وال شك في أّن رؤيا اال. الدولي وآذلك إزاء مواطنيها

المعرفي والتمددات التي ستنتج عنها داخل البالد ستتيح فرصًة 
 . ممتازة لتحقيق ذلك
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 البنك الدولي وآلية دبي لإلدارة الحكومية
 

برنامج دراسات حاالت إدارة الحكم في منطقة الشرق 
 األوسط وشمال أفريقيا

 
 بقلم ليدا البتديني

 
بي لإلدارة الحكومية، قام البنك الدولي بالتعاون مع آلية د

بوضع برنامج لصياغة دراسات حاالت متعّلقة باإلصالحات 
البارزة في إدارة الحكم من آافة أنحاء الشرق األوسط وشمال 

وعلى غرار نمط آبريات الشرآات ومعاهد . أفريقيا
السياسات العامة، تهدف هذه الحاالت إلى إبراز األمثلة 

العام، بما يمّكن دول المحلية المهمة إلصالحات القطاع 
 سواء –المنطقة من أن تتعلم إحداها من تجارب األخرى 

 لدراسات همأّما الهدف األ. أآانت تجارب ناجحة أم أقل نجاحًا
الحاالت التلك فهو استقصاء الدوافع الكامنة خلف اإلصالح، 
ومحتوى برامج اإلصالحات والطرق التي اعتمدت لتنفيذ تلك 

ه التقييمات بشكل خاص إلى تخّطي وتسعى هذ. اإلصالحات
آيف تّم . تنفيذها" آيفية"واجهة اإلصالحات للتعمق في فهم 

تجنيد األطراف الداعمة إلحداث التغيير؟ وآيف تّم إقناع 
المعارضين أو استقطابهم أو تحييدهم؟ أّي جوانب من برنامج 
العمل نجح وأّي جانب تعّثر؟ أية دروس يمكن أن يستمدها 

  حون اآلخرون؟ منها المصل
  

ُيعتبر برنامج دراسات الحاالت جزءًا من أجندة أوسع نطاقًا 
تعزيز ) 1: (تتناول مشارآة المعارف؛ وهو يرمي إلى

األنشطة التي تشجع على مشارآة المعارف بشأن مسائل 
 وإلقاء الضوء  الشرق األوسط وشمال أفريقياإدارة الحكم في

 قدرات مؤسسات تعزيز) 2(على نتائج التنمية الفضلى و
المعرفة الوطنية واإلقليمية التي ترآز على إدارة الحكم من 
أجل ضمان استدامة توليد المعارف وأنشطة مشارآة 

ومع أّن معظم دراسات الحاالت ترّآز على . 1المعارف
 األمثلة الناجحة إلصالحات 

إدارة الحكم في المنطقة، يبّين عدد قليل منها حاالت عانت 
صالحات من قيود وعراقيل حالت دون تطبيقها فيها تلك اإل

 : إليكم في ما يلي بعض األمثلة عن تلك الدراسات. بنجاح
 

 Cairo One-Stopنظام الشّباك الواحد في القاهرة 
Shop OSS : الهيئة العاّمة " شهدت 2004في العام

في القاهرة تحّوًال ملفتًا وحيويًا " لالستثمار والمناطق الحّرة
                                                 
1 http://go.worldbank.org/CC2GOS8S00 

ا ترأّسه وزير االستثمار المصري، الدآتور محمود في فعاليته
محي الدين ورئيس الهيئة المعّين حديثًا، الدآتور زياد بهاء 

وفي تلك األثناء آانت مصر تعيش مرحلة من . الدين
التعديالت الوزارية الكبرى بعد فترة من النمو االقتصادي 

ات البطئ وتدني الثقة في األنشطة التجارية دامت طيلة السنو
وحين تكّونت الحكومة . الخمس لعهد رئيس الوزراء السابق

الجديدة، ساعد ذلك على تعميم جو شّجع على تطبيق 
وتحلّل دراسة الحالة هذه . إصالحات مهمة ومطلوبة بإلحاح

إعادة تكوين نظام الشباك الواحد في القاهرة تحت إشراف 
اعدت الدآتور بهاء الدين والعوامل المختلفة األخرى التي س

 . على التغيير الناجح للوضع الراهن
  

أخبار وأفكار يتضمن الجزء األول في العدد األول من نشرة 
ترآيزًا على اإلصالحات المؤسسية في مصر فضًال عن 
مقابلة لفريق أخبار إدارة الحكم مع وزير االستثمار المصري 

يمكنكم االطالع على هذا العدد . الدآتور محمود محي الدين
: لعنوان اإللكتروني التاليعلى ا

50N25PQQT1/org.worldbank.go://http  .  
  

وللمزيد من المعلومات عن اإلصالحات في مصر، يمكنكم 
االطالع على دراسات الحاالت الخاصة بنظام الشباك الواحد 

: تاليفي القاهرة، على العنوان اإللكتروني ال
0BF6RW1IGG/org.worldbank.go://http.  
  

: إصالحات اإلدارة المالية العامة في الضفة الغربية وغزة
حين بلغت مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية شفير األزمة 

للسلطة االقتصادية، تّم تعيين الدآتور سالم فّياض وزيرًا ماليًا 
 وقد واجه تحديًا آبيرًا 2002يونيه /الفلسطينية في حزيران

تمثل بمساعدة السلطة الفلسطينية على الخروج من أزمتها 
عقب مشارآته في أحد أهم البرامج . االقتصادية الخانقة

اإلصالحية إلدارة المالية العامة وأآثرها نجاحًا وشموًال في 
 تبّنى الدآتور فّياض منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

استراتيجيًة سعت إلى معالجة عدد من الجوانب الهيكلية 
وُتبّين دراسة الحالة وجهات . األساسية لنظام اإلدارة المالية

نظر معّمقة لزعماء ساعدوا على تطبيق اإلصالحات في 
الضفة الغربية والقطاع وتتناول مسائل أساسية تتعلق بكيفية 

السير بها على الرغم من بيئة إطالق تلك اإلصالحات و
  . محلية ودولية معقدة للغاية

  
 أفكار عرضنا دراسة الحالة هذه في عددنا األخير من نشرة 

من أجل االّطالع عليها، الرجاء زيارة الموقع . وأخبار
: اإللكتروني التالي

90N5UADJIK/org.worldbank.go://http   
 

للمزيد من المعلومات عن إصالحات اإلدارة المالية العامة في 
الضفة الغربية وغزة، يمكنكم قراءة دراسة الحالة آاملًة على 
: العنوان اإللكتروني التالي

80COQMFS9C/org.worldbank.go://http  
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إزاء : 2005الطوعي في المغرب، العام برنامج التقاعد 

مشاآل التضّخم المزمن للجهاز اإلداري وسلسلة الرواتب 
غير القابلة للتثبيت، قّررت الحكومة المغربية تطبيق أول 

 آجزء من برنامج 2004برنامج للتقاعد الطوعي في العام 
إصالح إداري أوسع يرمي إلى إبراز ومعالجة العراقيل 

تمثل . ة التي تعيق اإلدارة الفعالة للقطاع العامالهيكلية الرئيسي
الجهد األولي بإطالق برنامج للتقاعد الطوعي في العام 

؛ ولكن األخير لم ينجح في تحقيق هدفه بصرف حوالى 2004
 4 و3 ألف موظف حكومي على فترة تتراوح بين 35

ويمكن عزو هذا الفشل إلى عوامل عدة تنّوعت بين . سنوات
الشريحة آون ة من الحوافز المغرية، وعدم تقديم سّل

الضرائب على بدالت إنهاء ، وفرض  جدًاالمستهدفة محدودة
ولكن في . غير ناجحةإعالمية حملة باإلضافة إلى الخدمة 

حدثة للبرنامج نفسه ست تم طرح الصيغة الثانية الم2005العام 
فعالجت المشاآل األساسية التي أدت إلى فشل تطبيق الصيغة 

وتنظر دراسة الحالة هذه في نجاح الصيغة . ى للبرنامجاألول
الثانية للبرنامج الذي طبقته حكومة المغرب وتقيّم طرق 

وتقدم أيضًا تحليًال . معالجة القصورات في البرنامج السابق
وافيًا للنتائج النوعية والكمية وآذلك دور البرنامج في األجندة 

مالها آنموذج األشمل إلصالح القطاع العام ويمكن استع
لبرنامج ناجح للتقاعد الطوعي في دول أخرى تواجه المشاآل 

  . نفسها
  

الحالة : تحسين عملية صنع القرارات في مجلس الوزراء
واجهت األردن جملًة من الصعوبات الهامة على : األردنية

 تراوحت بين معالجة 2003صعيد السياسة العامة سنة 
اتجة عن الحرب في الصدمات االقتصادية الخارجية الن

العراق، إلى عدم االستقرار اإلقليمي الذي آانت له انعكاسات 
اجتماعية وسياسية داخلية، وارتفاع أسعار النفط والقرارات 
الهامة آإلغاء الدعم الغذائي للتخفيف من ديون الحكومة وخلق 

إدراآًا منه بأّن جهاز . فرص العمل لمعالجة البطالة والفقر
ي الحكومة األردنية ال يدعم آفايًة الخيارات صنع القرارات ف

السياسية الفعالة، بادر مجلس الوزراء إلى تنفيذ سلسلة من 
أآتوبر من العام /ففي تشرين األول. اإلصالحات العامة

 ُآّلف وزير التنمية اإلدارية السّيد فّواز الزعبي 2003
وفي . بترؤس األجندة اإلصالحية للقطاع العام في األردن

ية البرنامج اإلصالحي حقق خطوات هامة على صعيد بدا
غير أّن األجندة اإلصالحية . تحقيق أهداف إصالحية بارزة

للقطاع العام ما لبثت أن واجهت تحديات وعراقيل آبيرة 
. فأضحت في نهاية المطاف أدنى من مستوى التوقعات

تغوص دراسة الحالة هذه في ديناميات العوامل المختلفة التي 
دون طرح أجندة إصالحية ناجحة في األردن وتقدم حالت 

دروسًا تقنية قّيمًة يمكن البناء عليها وتطبيقها على 
اإلصالحات المستقبلية للمؤسسات واإلجراءات المتعلقة 

  . بصنع القرارات
  
  

 
للمساعدة على جعل برنامجنا لدراسات الحاالت أآثر شموًال، 

الحكومية بأية يرحب البنك الدولي وآلّية دبي لإلدارة 
توصيات لتحديد دراسات حاالت حول إصالحات إدارة الحكم 

واالقتراحات لمزيد من األعمال التحليلية في مجال إدارة 
  . الحكم واإلدارة العامة

  
 للمساهمة في هذا البرنامج الرجاء االتصال بالسّيدة

 
   ليدا بتديني 

 وحدة التنمية االجتماعية واالقتصادية
 ئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامكتب نائب الر
 البنك الدولي

1818 H. Street N.W 
Washington, D.C. 20433 

(202) 458-4937 
(202) 477-0432 (fax) 

org.worldbank@lbteddini 
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 مواقع مختارة
 
قع البنك الدولي إلدارة الحكم في مينامو  

http://www.worldbank.org/mena-governance 
 

 :عاّمةًموقع البنك الدولي إلدارة الحكم 
ernancegov/org.worldbank.www://http 

 
 :موقع كلّية دبي لإلدارة الحكومية

ae.dsg.www   
 

:GIFT-MENA مبادرة
www.giftmena.org  

 
 :مؤسسة الفكر العربي

org.arabthought.www 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

لالشتراك أو تغيير االشتراك، 
ُيرجى اّالتصال بالشخص 

 :المعني

 ليدا بتديني   السيدة
وحدة التنمية االجتماعية 

مكتب نائب  واالقتصادية
األوسط  الرئيس لمنطقة الشرق

 أفريقياالبنك الدولي وشمال 
+1 (202) 458-4937 
+1 (202) 477-0432 (fax) 
lbteddini@worldbank.org 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أحداث ونشاطات مقبلة

 
ورشة عمل على الدليل : 2009يناير / آانون الثاني29 و15 

التونسي ألفضل الممارسات في إدارة الشرآات، العاصمة تونس، 
سوف تناقش ورشة العمل هذه اإلرشادات الجديدة التي . تونس

 في  IACE" المعهد العربي لرؤساء المؤسسات"طلقها أ
 الماضي، وسوف تتوّجه إلى مجالس اإلدارة 2008يونيه /حزيران

. في الشرآات الكبرى وآذلك في المؤسسات التجارية العائلة
org.cipe@lwafiو org.cipe.www 

 

 تنمية –) سيتم تبليغكم بالتاريخ المحّدد الحقًا (2009مطلع العام  
 فندق السالم آونكورد، دبي، اإلمارات –رأس المال البشري 

 برنامج تعليمي فريد من نوعه لمدراء الشرآات. العربية المتحدة
يمتد على يومين وتقدمه آلية دبي لإلدارة الحكومية وآلية هاريس 

سيرآز هذا الدرس . سات العامة في جامعة شيكاجولدراسات السيا
المميز على العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بنجاح الطالب 
في المدارس وآذلك على السياسات العامة المطلوبة لتحسين التعليم 

  ae.dsg.execed.www. وتنمية رأس المال البشري
  

منتدى التنافسية الدولي، : 2009يناير /آانون الثاني 25-27 
إّنه اجتماع سنوي للمدراء . الرياض، المملكة العربية السعودية

العامين للشرآات الكبرى وللزعماء السياسيين الدوليين 
واألآاديميين الذي يجمعهم اهتمامهم بتنمية الموارد البشرية 

 المعرفة من بين أمور والتجارة الدولية والصناعات القائمة على
 و sa.gov.sagia@governor. أخرى

org.transparency.www 
 

 الدولي الرابع C5مؤتمر : 2009يناير / آانون الثاني27-28 
سيجمع هذا المؤتمر . نياالمتقدم لمكافحة الفساد، فرنكفورت، ألما

المسؤولين عن االمتثال، وأفراد المجالس العامة ومدققي الحسابات 
الداخلية في الشرآات العالمية الكبرى للتعارف والتواصل 
واإلصغاء إلى أهم خبراء مكافحة الفساد والمنظمين حول آخر 
التطورات وأحدث الممارسات الفضلى في مجتمع األعمال 

  وcom.online-5C@jenkins.s. العالمي
com.online-5c.www 

 
مبادرة الشفافية في الصناعات : 2009فبراير / شباط16-18 

فرصة للجهات ا هإّن. ، الدوحة، قطر(EITI)االستخراجية 
مدني ات ومنظمات المجتمع اللمؤيدين من حكومالمعنية ول

نمائية لالستفادة من فوائد وشرآات ومستثمرين ومنظمات إ
  وorg.eitransparency@pvalverde .المبادرة وتقدمها

org.transparency.www 
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