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الیوم تشترك في استھداف تقدیم خدمات أفضل للمواطنین و المقاوالت  بواسطة   أصبحت الحكومات
یزداد تنقل الناس والشركات  الذي اكتسحتھ العولمة إلى درجة أصبح معھا  في عالمناف. اإلدارة العمومیة 

في ة المنافسة العالمی ففي ظل طلبات مستخدمي الخدمات اإلداریة بسرعة. سھولة من یوم ألخر تتزاید 
 تكون الطریقة التي تقدم بھا اإلدارة الخدمات للمواطنین وقد  الھش،النمو االقتصادي  و ستثمارمجال اال

مع ذلك، فإن تحدیث الخدمات اإلداریة لیس باألمر  . وو محددا للنجاح أو الفشل احاسم عاماللشركات ل
ال تستفید استفادة كاملة من الفرص  والسھل: فالحكومات تمیل إلى القیام باألشیاء بالطریقة التقلیدیة 

. ھؤالء ھاحتاجیتصمیم الخدمات التي في بشكل فعال الشركات  ال تشرك المواطنین و و التكنولوجیة،
   شفافة، و مسؤولة و حكامةإدارة آلیات  الرغبة في إنشاء والتحلي ب لذلك، یجب تحدیث نھج اإلصالح، و

لواقع ا إیجاد التوازن الصحیح بین الطموح و یروم و یة ابتكارعقلیة التغییر  الذي ینشد  وضع معالم 
 مواطنین و الشركات.لصالح ال

 
اإلصالحات في  إذ أنالتحدیات.  الجوار األوروبي الجنوبي جزء من ھذه التغییرات و و تعتبر منطقة

 العدید من بلدان المنطقة. اتحكوممن أولویات غذت الرقمنة  التقنیات الحدیثة و الخدمات اإلداریة ومجال 
 

اقتصادیة یتماشى مع تنمیة  دیمقراطیة و حكامة كمدخل لتحقیق مسؤولة  عمومیةإن االعتراف بإدارة 
    تعزیز المجتمعات السلمیةإلى  16الھدف یشیر إذ  .لألمم المتحدة )SDGs(1أھداف التنمیة المستدامة 

و       و الشاملة من أجل التنمیة المستدامة، و ضمان الوصول إلى العدالة للجمیع، و بناء مؤسسات فعالة 
إلى تعزیز  8باإلضافة إلى ذلك ، یشیر الھدف  خاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات.

كما العمل الالئق للجمیع.  المنتجة و العمالة الكاملة و المستدام و و و المشترك المتواصلالنمو االقتصادي 
مقاربات تحویلیة  مع استفادة الجمیع و دون استثناء اعتمادااللتزام العالمي بالقضاء على الفقر  یتطلب

تحسین تقدیم الخدمات یتطلب ف، 16رقم  (SDG)ف التنمیة المستدامة دیتعلق  بھفیما  أما. العمومیةدارة لإل
) 6ة على جمیع المستویات (الھدف شفاف و مسؤولةتطویر مؤسسات فعالة تتماشى ومساءلة آلیات وجود 
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و شاملة و تشاركیة و تمثیلیة على جمیع المستویات  متجاوبة و یقظةضمان عملیات تخطیط و مراقبة  و
 ).7(الھدف 

 
إصالح إدارتھا عملیة في  األوروبي منطقة الجواریدعم بنشاط  SIGMAكان برنامج  ،2008 سنة منذف

الدولة  و مستعملي الخدماتالعالقة بین  و اإلداریة،بما في ذلك جھود التحدیث لتوفیر الخدمات  ،العمومیة
مبادئ اإلدارة  SIGMA برنامج ، قدم2016 سنةلخدمات. في ا تحسین جودةجھودھا من أجل  أو

التي یمكن أن توجھ الدول التي ترغب في تكییف البیئة  ، و 2عمل لدول الجوار األوروبيكإطار : العمومیة
ممارسات  مع مبادئ و الحكامةاإلداریة مع االحتیاجات الجدیدة للمواطنین واالقتصاد ومواءمة ممارسات 

 الحكم الرشید المعترف بھا دولیا (أربعة مبادئ في مجال "تقدیم الخدمات").
 

المتزایدة بین دول المنطقة، ستوفر  التشابھ و أوجھ خیرة واستناداً إلى نتائج التعاون في السنوات األ
SIGMA التحدیات المشتركة  النجاحات الرئیسیة و منصة لممثلي المنطقة لمناقشة التطورات األخیرة و

 تقدیم الخدمات.في مجال  في التي تواجھھا
 

     لخدمات للمواطنینفي تقدیم ا مستداما و اا ناجحمتقد كیف یمكن أن تضمن اإلدارة نتائج جیدة و •
 الشركات؟ و

 ؟و االستفادة منھا  خرآكیف یمكن استخدام التجربة الدولیة في بلد  •
 إلصالحات؟مركزة و محددة لإدارة یتم ضمان  كیف  •
 ؟الزمنیة و المالیة اإلكراھات  و الكبیرةالتوقعات  التعامل معكیفیة  •
 عند تصمیم اإلصالحات؟ مإلیھاالستماع  و التحاور مع مستعملي الخدمات  كیف یمكن •
 الرئیسیة التي یتعین على الحكومات التركیز علیھا لتحسین خدماتھا؟ العناصرما ھي  •
 ھل یمكن تحسین تقدیم الخدمات دون تحدیث العملیات الداخلیة لإلدارة؟ •
 ؟إتباعھاالمبادئ الواجب  ما ھي المعاییر و •
 في ھذا الصدد؟ أن تكون مفیدة العمومیةكیف یمكن لمبادئ اإلدارة  •

 
  »  SIGMA لبرنامج المؤتمر اإلقلیمي األول غیرھا من األسئلة المماثلة في قلب  ستكون ھذه األسئلة و

أفكار  حلول مبتكرة و إنشاء قاعدة معلومات صلبة ألمثلة دولیة جیدة و حالیا  یتمو . ول تقدیم الخدماتح
األمثلة الجیدة أسھل من أي وقت  أصبحت االستفادة من مستخدمي ھذه الخدمات. لذلك ،  للتعامل معجدیدة 

حكومیة خدمات  التي تواجھ عملیة تقدیم التحدیات المشتركة  و الناجحة التجاربمناقشة تتم مضى. كما س
صانعي تنویر   ، والمستخلصةتحدید الدروس المشتركة  ، والمعرفةتبادل ،  و ذلك من أجل عالیة الجودة
 ن في المنطقة.الممارسی السیاسات و

 
IIالمواضیع الرئیسیة للمؤتمر . التنفیذ و 
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وزارة اإلصالح اإلداري  و SIGMA برنامج ھنظمیالذي  الیوم نصف الھدف الرئیسي لمؤتمر الیوم ولعل 

 حولتبادل األفكار (أمثلة  و النظراءتوفیر منصة للحوار بین یروم ي المغرب و الوظیفة العمومیة ف
 IVE الجوار األروبي  ممثلي شركاءلصالح  استراتیجیات)  مفاھیم ومجرد لیس  اإلصالحات العملیة، و

South SIGMA لیبیا،  ) و3السلطة الفلسطینیة تونس و المغرب و لبنان و األردن و مصر و (الجزائر و
االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان  يممثلدولیة ل مع تقدیم وجھات نظر مقارنة 

 حول مسائل من قبیل  ) ، باإلضافة إلى شركاء دولیین آخرین نشطین في المنطقة OCDEاالقتصادي (
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك  ، و GIZ كالوكالة األلمانیة للتعاون الدولي قضایا تقدیم الخدمات (

 الدولي).
 

المصالح و كبار القادة المھنیین غیر السیاسیین (رؤساء  فیتألف من  الجمھور المستھدف لھذا الحدث أما
مبادرات تقدیم الخدمات األفقیة  ، وةالمدعو ةدوائر الشریكال )، واتكبار المسؤولین في الوزار ، و األقسام

ما مشارك أن یمثلھ اقتصادي  و یرجى من كل قطاعتحدیث الخدمات.  ، والمركزة و المحددة األھدافأو 
بما   مشاركا 50حیث أن المؤتمر مخصص  في المجمل لیشمل ثالثة من كبار المسؤولین.  4ال یزید عن

والمفوضیة  OCDE  التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي و منظمة ، SIGMA برنامج  ممثليفیھم 
 .األوروبیة

 
و الوزیر المغربي لإلصالح اإلداري،  السید  ھ من قبلافتتاحبعد و سیكون سیر المؤتمر بشكل تفاعلي إذ 

نتظم ، سیة المؤطرة للمؤتمرالرئیسی المداخلة بعد إلقاء  و SIGMA مصالح المفوضیة  و ممثلي برنامج 
 من قبل فریق  موضوعیتم تقدیم كل  لكل واحد منھا. بحیث نصف یومیخصص ثالثة مواضیع المؤتمر في 
یتم حیث  (    IVE Southمنطقة الجوار األوربي الجنوبي شركاء بین  من  ثالثةأو  نممثال یشترك فیھ
 من )، وOCDEمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ( ن منممثلو ا) ومموضوع مقد حسب كل اختیارھم 

و یتم من منطقة مختلفة.  SIGMAبلد شریك آخر من من إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو 
 فتح المجال مع إمكانیة المساھمة النشطة من الجمھور باإلضافة إلى  لكل جلسة نصف ساعة وصیص تخ

 لألسئلة واألجوبة.
 

المشاركة بالمساھمة في التدخل  الدوائر والقطاعاتلجمیع  بالشكل الذي یسمح ھایتم اختیارأما المواضیع ف
أما . المستقاة من الحیاة و التجارب العملیةمع االحتفاظ بفرصة مناقشة القضایا الرئیسیة  المستھدف،
توفیر خدمات  كلھا أدوات أساسیة لتطویر إدارة مسؤولة تتمحور حول المواطن وفتشكل الثالثة  المواضیع 

 .المنطقة قتصاداتإلاالقدرة التنافسیة  تعزیز التنمیة المستدامة و إداریة جیدة تتماشى مع السیاق اإلقلیمي و
 

 یة الثالثة ھي:المواضیع الرئیس
 
 الشركات في تحدیث الخدمات اإلداریة ) الدور النشط للمواطنین و1
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 .الخاصة نفقتھا على الممثلین من مزید مع المشاركة المغربیة لإلدارة یمكن 4



 

 ) تبسیط اإلجراءات اإلداریة كشرط أساسي للخدمات الجیدة2
 
 .تحویل االبتكارات الرقمیة إلى نتائج ملموسة لمستخدمي الخدمة: تحسین الوصول إلى المعلومات) 3
 

تحدیث الخدمات، سلسل متعمد إلظھار أن ھذا الحدث، مع تبالثالثة مظلة مرتبطة منطقیا اضیع الموو تشكل 
قوم على معرفة یینبغي أن   -فضال عن أمور أخرى  – المبادرات الحكومیة الرقمیةب و إجراءاتھا تبسیطب

 و، اریة إعادة تصمیم إجراءات تقدیم الخدمات اإلد كأساس لمراجعة و  مسبقة الحتیاجات المستخدمین 
السیاق حسب   و مستعملیھاوفقًا الحتیاجات  ھذه الخدمات فیر حلول رقمیة أو غیرھا لتوفیرم توتمن 

لكن  لعمالء ولصالح ا. باختصار: لیس فقط تحسین الخدمات التقلید اإلداري مع مراعاة  االجتماعي الثقافي
 العمالء. أیضا مع 

 
المزمع  التغییرات"  ة"ما ھی أكثر من مسألة  تحدید إدخال التغییرات و منھجیة  " یةالمؤتمر "كیفو یھم 
 ال تكونلحلول أحدث اتجربة الدولیة تُظھر أن لكن ال ،الخیاراتتتمتع اإلدارات بالعدید من إذ  . تفعیلھا

لیس  النقاش لمشاركة تفاصیل عملیات إدارة التغییر و و أعضاء حلقةتم دعوة المتحدثین تدائماً مناسبة. س
ما ھي التحدیات   ؟لم تنجح في ظروف معینةھي األمور التي نجحت و التي فقط النتائج الرائعة المحققة. ما 

 ة؟شلافالتجارب ال ما ھي الدروس المستفادة من ؟ والتعامل معھا تم كیف و التي تمت مواجھتھا ة یاإلدار
 .أكثر النظراءتساعد ساألسئلة التي  جملة ھذه  -
 

مثال أو منظور دولي مع عرض حاالت عملیة من قبل ممثل االتحاد بالنسبة لكل حلقة نقاش سیتم تقدیم  
ثم ستلي ذلك حلقة نقاش تتمحور حول منطقة الجوار األوربي  ،SIGMAمن برنامج  األوروبي أو شریك 

ین لمنظمة التعاون ممثلین آخرمن  أو  SIGMA دولي  لبرنامج   یتم استكمالھ   من منظور  الجنوبي   
تمت  أساسیة بطرح أسئلة  SIGMA من  تم إدارة كل مناقشة من قبل عضوتسو  التنمیة.  االقتصادي و

  تنظیم تدخالتھم القصیرة حول الموضوع حلقة النقاش  لمساعدتھم  في  أعضاء مع  مسبقا مشاطرتھا 
 .المعني

 
مقارنة التجارب الوطنیة  و رسمي،غیر  كما سیوفر ھذا المؤتمر فرصة للمشاركین لالجتماع بشكل

اتخاذ إمكانیة  النظر في كما سیتم . لتواصل منتظم أكثرإنشاء شبكة  ؛ والزمالءومناقشة قضایا محددة بین 
 .المنتظم التواصلمن مزید لإلنشاء شبكة لتقدیم الخدمات ل مبادرة

 
 باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة. متوفرة الترجمة الفوریة

 

 

 

 



 

 

 

 


