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 رـتقري

 بناء دولة المؤسساتاإلدارة الرشيدة وجتماع فريق الخبراء بشأن ا 
 2102سبتمبر /أيلول 01-8القاهرة، 

 
 زـموج

 01إلى 8في القاهرة، في الفترة من  اإلدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسساتعقد اجتماع فريق الخبراء بشأن   
رنامج ، وب(اإلسكوا)ونظم هذا االجتماع كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .  2102سبتمبر /أيلول

والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية في  ،األمم المتحدة اإلنمائي
 .والبنك الدولي ،الميدان االقتصادي، ومنظمة الشفافية الدولية

مهمة السهلة في المنطقة ليس بال (الحكم السليمأو )اإلدارة الرشيدة ومن الثابت أن ترسيخ ممارسة مبادئ   
فالحكم السليم ليس ظاهرة قائمة بذاتها، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ المشاركة والشفافية والدمج  . العربية

 .والمساءلة وتتوقف عليه عملية التنمية واإلصالح في القطاع العام االستجابةو

ن تعزيز مجاالت عديدة مختلفة، منها تبسيط ولضمان الشفافية والتماسك والكفاءة في القطاع، ال بد م  
في المرحلة االنتقالية وفترات عدم االستقرار السياسي، وتعزيز األساسية اإلجراءات اإلدارية، وتقديم الخدمات 

 .مشاركة المجتمع المدني في القطاع العام

 تحركاات باتجاا   تشاهد  وقدم المشااركون مجموعاة مان التوصايات إلاى البلادان األعضااء فاي اإلساكوا، التاي              
القطااعين   داخال الحكم الساليم   ممارساتوأكدوا على ضرورة تعميم  . ديمقراطيحكم نحو نظام  االنتقالصالح واإل

المناقشااات فااي  دارت حولهاااويلخااه هااذا التقرياار أباار  النقااا  التااي   . العااام والخااان ومنظمااات المجتمااع الماادني
 .وبناء دولة المؤسساتل الحكم السليم االجتماع، وأبر  ما خلصت إليه من أفكار حو
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 ةـمقدم
 
ار عميقة على التنمية آث لهو ،ومتشعبمفهوم معقد  هو "الحوكمة"، أو ما ُيطلق عليه أيضاًً الرشيد الحكم- 0

بالكفاءة تتمتع دولة لتابعة لمؤسسات  وإدارة إنشاء( أو اإلدارة الرشيدة) ومن أسس الحكم السليم . واالستقرار
واختيار الحكومة وإدارتها، وإحالل سيادة ممارسة السلطة، كما تشمل هذ  األسس  . نتاجوالقدرة على اإل

 ،الخاضعة للمساءلة ةوالمؤسسات العام األهداف والخدمات العامة كسالمة المواطن،تحقيق  ضمانو ،القانون
 .ركة العامةالمشاو ،وحقوق وواجبات المواطن

 
والخدمات التي القطاع العام أداء  منن يالمواطن ا دادت بشكل كبير توقعات وفي المنطقة العربية،- 2

 ستلزمي ،جديدة حدياتت وءنش إلىذلك أدى  وقد . الخدمات على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك يقدمها
 .الهدرمن  الحّدالفساد وكافحة وميمة القداإلدارية  الممارساتتحديث وتبسيط أكثرها إلحاحًا 

 
لقمة العربية في ا ال سيماو، في المنطقة ةكموالح تناولتمناقشات موضوع  تكانت هذ  التحدياو- 3

مؤتمر اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول في و ،2114في تونس في عام السادسة عشرة التي عقدت 
حدة على اتفاقية األمم المت عديدة دول عربيةوّقعت قد و . 2113 مفي البحر الميت في عا الذي عقدة العربي

 .)*(لمكافحة الفساد
 
تداعيات سلبية على إلى  ،القطاع العامعجز ي الفساد وتفّش ضعف الحكم وما يترتب عنه من يؤديو- 4

عليم، ومن والتة يصحال الرعايةالدخل ونصيب الفرد من  من حيث ًاكبير ًاتتفاوالعربية  بلدانالتشهد و  .التنمية
 خالل ًاقتصاديا ًانمو قحققد  بلدانالمن هذ   ًاكبير ًادبالرغم من أن عدو . األهداف اإلنمائية لأللفيةحيث بلوغ 

يشكل سببًا رئيسيًا األمر الذي ما  ال  ،بشكل متكافئ من هذا النموالفئات المجتمعية ستفد تلم العقدين الماضيين، 
 .2100 عام أحداث نتبّي، كما قةفي المنط االستقرار لعدم

 
أنظمة حكم ودعم تطلب تضافر الجهود إلنشاء ية ينمالت تحدياتلصدي تالعلى أن ولكن هناك إجماع - 3

 ين في مجاللعامالن وياألكاديميب 2100 في عامالحراك الشعبي  دفعقد و . لمساءلةتخضع لالشفافية وتتمتع ب
في بعض البلدان بدأ المواطنون وممثلوهم  بالفعل،و . في المنطقة ةكمومفهوم الحفي  التنمية إلى إعادة النظر

تنطوي على  نوالمواط دولةالالعالقة بين و . عقدهم االجتماعي النظر في إعادة بشأنبالتفاوض العربية 
 تياجاتالح االستجابةوبمهامها  القيامالدولة  واجبمن ف  .في إطار عملية المساءلة المساواة في المسؤولية

المواطن والمجتمع  واجبحق، بل من ومن   .جانب العرض للحوكمة ةاإلنمائي باللغة، وهذا ما ُيعتبر المواطن
وهذا ما ُيعتبر جانب   .التي تقدمها الدولةبتحسين الخدمات  االلتزام بالمراقبة والمطالبةالخان القطاع المدني و

الدولة وثيقة بين عالقة ثمرة  بل هو قائمة بذاتها، ظاهرة ليس الحكم السليمإن فبالتالي و.  الطلب للحوكمة
 .االستجابة والمساءلةو شمول الجميعو ةالمشاركة والشفافيتتميز ب المواطنو
 
نجاح  أن قطاع الخان في الحياة العامة، تبّينمشاركة ال على صعيد الحكم السليمفي مبادئ  ققعندما ُدف- 6

والفعالية من حيث الكفاءة بيتمتع م قطاع عا في إرساءو هابرامجوسياسات التنمية تصميم وتنفيذ الدولة في 

                                                           

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، : هي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادالدول العربية األطراف في   )*(

أما المملكة العربية السعودية .  والجزائر، وجيبوتي، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن

 .ن الدول األطراف بعدوالسودان والجمهورية العربية السورية فوّقعت على هذ  االتفاقية لكنها لم تصبح م
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 قوي وفعالقطاع خان  نشوء بيئة مستدامة تساعد على تهيئة إلىطالب الشعب، يؤدي مل يبستجيالكلفة و
 .التنمية في المنطقة تحدياتلالتصدي مدني على المجتمع الوقادر مع 

 النزاعاتفي المنطقة وتنمية التي تواجهها الوالسياسية  تحديات االجتماعية واالقتصاديةالفي ضوء و- 7
 . مهمة شاقة حكم السليمال اتممارسإرساء تبّين أن ، في بعض البلدانعدم االستقرار السياسي  حاالتو
 ًاتراجعأو حتى  ًاركودالمادية والبشرية، و هاستنزاف مواردال االستقرار التي تعاني من عدمالبلدان  تتعرضو

 .اإلدارة العامةت ممارسافي 
 
 تدخل مجموعات هذ  المبادرات تعثرت من جراء ، ولكنعدة بلدانفي مبادرات اإلصالح  تقطلُأقد و- 8

مع مصالح البالد بالضرورة ال تتوافق ضيقة  أو طائفيةة الموارد من أجل مصالح سياسيستغالل الالمصالح 
الح من أجل إص، للتنميةكوسيلة  الحكم السليم مبادئ ىاللجوء إلمن  كان ال بّدوبالتالي،   .المشتركةة الوطني

تبسيط اإلجراءات  والكفاءةتماسك ية والشفافعام يتمتع بال يتطلب إنشاء قطاع وهكذا، . إنمائهو القطاع العام
مشاركة تعزيز و ،عدم االستقرار السياسيو نزاعفترات الالخدمات األساسية في وتقديم  ،ةاإلداريوالعمليات 

 .المدني في القطاع العام المجتمع
 

 التوصيات  -أواًل
 
القرار في  انعيوص القائمين على الحكم،من التوصيات الموجهة إلى  بمجموعةختتم االجتماع ا- 9

 ،االقتصاديفي الميدان والتنمية ومنظمة التعاون  ،وليوالمنظمات المتعددة األطراف مثل البنك الد ،الحكومات
  .رنامج األمم المتحدة اإلنمائيبو( اإلسكوا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا امتمثلة ب حدةواألمم المت

 :التاليكل على الشالتوصيات بحسب موضوعها  ُقدمتو
 
 الحكم السليم في المنطقة إرساءتحقيق اإلصالحات الهادفة إلى في الجيدة والتحديات الممارسات  (أ)

 يةالعرب
 
تعزيز آليات لو اتالمؤسسي لتحقيق التوا ن في تو يع السلطالدولة  هيكل ظر فيإعادة الن (0) 

 ؛قابةالر
 
إعادة  مشاريعفي بخاصة و ،ةالقطاع العام والخدمة المدنيإصالح في تسييس ال التخفيف من (2) 

 ؛ةنزاهال وأكفاءة بال ة لهاألسباب ال عالق قصاءاإلوب العمالةوتلك المرتبطة ب الهيكلة
 
بالتعاون مع األجهزة  ،الحكم السليم بلوغفي  ة مثل البرلماناتالهيئات التشريعيتعزيز دور  (3) 

 .جهزةالمساءلة في هذ  األ آليات تعزيزو صةلمتخصالتنظيمية ا
 
 السليم الحكمدور المجتمع المدني في تعزيز  (ب)
 
 تعزيز دور من أجلعن طريق تحسين الشفافية والمساءلة أدوات المنافسة حرية اإلعالم و دعم (0) 

 ؛منظمات المجتمع المدني
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ضمان ل، الحصول عليهاوسهولة  رهاتوُف وتحسينالعامة بالميزانية  متعلقةالمعلومات النشر  (2) 
 اتالتي تمارسها المجموعالضغو   بالرغم منعلى أسس سليمة  موارد المتاحةال تخصيه

 ؛ةالخاص إلى تحقيق مصالحها الساعية
 

 ،سيادة القانونإحالل  تساعد علىالتي  تمع المدني في اإلصالحات التشريعيةمشاركة المج سهيلت (3) 
 ؛على منظمات المجتمع المدني أن تتمتع بحماية قانونية ،ولذلك . فذت بشكل فعالإذا ما ُن

 
من  الفساد وعدم الكفاءة، وتوفير آليات لحمايتهم كشف عنفي ال "المبلغين"التشديد على دور  (4) 

 ؛منهم محاوالت االنتقامأو ضدهم منع التمييز ات المحلية لخالل التشريع
 
 اتأداء المؤسسلتحسين كمرجع  لحكم السليمفي إرساء ا" نة قواعد السلوك العربيمدّو"اعتماد  (3) 

 .هذا الحكم وتطبيق مبادئ
 
 ةمكافحة الفساد في الخدمات العامة ويفافشال (ج)
 
 لدى ترسيخ هذ  القيملعليم ووسائل اإلعالم الت، واستخدام ةقيالقيم الدينية واألخال االستناد على (0) 

 ؛لمكافحة الفسادالمالئمة بيئة التهيئة  يساعد علىمما ، يننالمواطموظفي الخدمة المدنية و
 
ب تسّبالمحسوبيات والتعزيز  عه منمنو  انتشارمن  لحدلبشكل حاسم مكافحة الفساد العمل على  (2) 

 ؛االستقرار والعنفبعدم 
 
بشأن مكافحة  بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدةالمشتركة إطالق المزيد من المبادرات  (3) 

الخدمات العامة التي تقدم قطاعات اللتحقيق ذلك في المنهجيات المقترحة  باالستناد إلى ،الفساد
 ؛األساسية

 
قت ّدصالتي  عشر الخمسةعربية ال نبلداالبشكل كامل في  2113لعام تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد  (4) 

 ؛في أقرب وقت ممكن ق عليهايتصدالعلى  بلدانالبقية حث قية وعلى االتفا
 
مع  الشبكة هذ  تعاون ودعم "الفسادمحاربة النزاهة وتعزيز العربية ل الشبكة"ع أعمال يتوس (3) 

 .لها التابعة وبخاصة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية
 
 اإلدارة العامة وتحسين األداء االقتصادي (د)
 
 القطاع الخان،تؤدي حتمًا إلى تعزيز  السليمالحكم  الهادفة إلى إرساء اإلصالحات اإلقرار بأن 

بين  شاوروالتالتعاون  ، وبالتالي ينبغي تشجيعالصغيرة والمتوسطة الحجم المؤسسات ال سيماو
 .داء االقتصاديتحسين األلالقطاعين العام والخان 

 
 يةفي المنطقة العربالقطاع العام  إصالحفي التحديات الجيدة والممارسات  (ھ)
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وإشراك البرلمانات في  ،ةيأكثر شمول هاجعلو ،بخاصة شفافية الميزانيةو ،الشفافية تعزيز (0) 
 ؛هايتلوالمحافظة على استقال غيرها من آليات المساءلةو مؤسسات التدقيقوتعزيز دور  إعدادها؛

 
عن مكافحة الفساد شريعات تسيادة القانون و تطبيقصياغة و علىالحكومات العربية قدرة  دعم (2) 

ال سيما في و، بتقديم المساعدة لهذ  الحكومات المنظمات اإلقليمية والمتعددة األطراف قيامطريق 
 .لتي تسعى لبناء نظام جديد للحكمالبلدان ا

 
 حكم السليمال إرساءفي م قياس التقد (و)
 
م التقد رصدمن أجل  ،ةوليدالة وقليمياإلات حوارال خالل من للحكم السليموضع مؤشرات  (0) 

 ؛المحر  في إصالح الحكم
 
ألنشطة مبادئ الحكم السليم  استنادًا إلىتقييم إلجراء عمليات ال يادة استخدام سجالت األداء  (2) 

 ؛الميا  والتعليمخدمات لخدمات الصحية واالهيئات المعنية بتقديم البلديات وفي محددة 
 
من داخل هذ  المؤسسات ، المؤسسات العامة والخاصةوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لتقييم  (3) 

 ؛وخارجها
 
التي في جميع البلدان، على غرار التقارير  السليمالحكم  صوراتت تتناولدورية  ةنشر إصدار (4) 

األهداف اإلنمائية بلوغ  فيحر  التقدم الُم التي تتناولقارير تالالشفافية الدولية، و تصدرها منظمة
 ؛وغيرها من التقارير الدولية ،أللفيةل

 
 تبدأ على أن ،كمالحفي  اإلصالحات على صعيد إنشاء منتدى إقليمي لرصد التقدم المحر  (3) 

 .عربيةمع الحكومات ال حول هذ  اإلصالحات ات منتظمةمناقشفي المنطقة العاملة منظمات ال
 

 البحث والمناقشة مواضيع  -ثانيًا
 

 ه ال بد من تعزيز ممارساتر أنظمة الحكم، إال أنتغّيورات أكد المشاركون في خالل المداوالت أن الث -01
رد السليم يجب أن ت الحكممبادئ ف . متكررة ثوراتخوض بلدان لكي تتجنب ال الدولةإدارات في  الحكم السليم

 .دستوركل الجديدة لصياغة الفي 
 

 لضمان أن تكونالقيم المشتركة و اإلنسان على ةالعربيفي المنطقة  الحكم مةنظأ ركزتيجب أن و -00
 .السليمةوالمبادئ  المعلومات علىو على هذ  القيم ةرتكزمعملية صنع القرار  المشاركة في

 
يتمتعون  منفذين أومشغلين  يفتقر إلى أن العالم العربيب عن اعتقادهم بعض المشاركين أعربو -02

 .المطروحة األفكار الال مة لتنفيذ بالمهارات
 

الحكم  مبادئب وثيقًا ارتبطًا رتبطتيجب أن  عملية صنع القرار المشاركة في أنعلى المشاركون  دوشّد -03
 .الثقافة العامة من أال يتجز لتصبح جزءًا ةرسمدزل وكل منفي  ترسيخهاالتي يجب  السليم
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 تهددالمخاطر التي  يتطلب التصدي للتحديات ومنها الحكم السليم تحقيق ركون أنحظ المشالو -04
 ةضرور وأكدوا  .والبيئةة يالصحالرعاية و رفا  المواطنو القانونسيادة والتنمية المستدامة و ديمقراطيةال

 مند األتهّدالتي  الممارسات غير القانونية جميععلى و الوطنيةللحدود  ةبراعالالجريمة المنظمة القضاء على 
 .العيش الكريمو الدولة سالمةو

المالية  مواردواستنزاف العدم االستقرار  تعاني من بلدانًا عربية عدة أنإلى  المشاركون أشارو -03
  .على المستوى الوطني الحكم السليم إرساء ، وهي تحديات تفرض ضرورةاإلدارة العامة تدهوروالبشرية و

 وأالعرقية  وأ منها القبلية، سواء مصالحها الخاصة تسعى وراءتلف المجموعات التي مخ خططأن ب واأقّر لكنهم
 تضعفو اإلصالح والتنمية بادراتم تعرقلو ةالوطني مصالحالتتعارض مع ، قد السياسية أو الطائفية وأاإلثنية 

 .الدولةو ينبين المواطنالثقة 
 

سيادة القانون، وتقديم الخدمات إحالل نتقالية وتحقيق العدالة االأهداف أن  على اتفق المشاركونو -06
وإشراك القطاع الخان والمجتمع المدني في عملية  ،عدم االستقرار حاالتو المراحل االنتقاليةاألساسية في 

 على االستجابة ة هذا القطاعقدروتعزيز  تطلب أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في القطاع العامت ،التنمية
المالية  إدارتهاللمساءلة من أجل تحسين  العامة مؤسساتال كما يجب إخضاع.  اجات المواطنالحتي بكفاءة

موارد البشرية والخدمات العامة النهوض بالواإلحصاءات،  وضعقدرتها على التدقيق وتعزيز و واالقتصادية
 .(الصحة والتعليم والطاقة وغيرهامثل )
 

 ةفي المنطقة العربي السليمالحكم  إرساءالحات الهادفة إلى تحقيق اإلصفي الجيدة والتحديات الممارسات 
 

  هافي الذي كان سائدًا العقد االجتماعيأن  بّينت خر المستجدات في المنطقةآإلى أن  المشاركونشار أ- 07
 لسلطةتحتكر اشبكات المصالح الضيقة كانت و بمنأى عن المساءلة الحكوماتكانت  هفي ظلإذ  ،سليمًالم يكن 

حتياجات على تلبية ا الدولةعدم قدرة  نعلى أ اتفقوا بالتالي،و . "فخ الحوكمة السيئة"أوقع الدولة في مما 
 .للمخاطر االقتصادية واالجتماعية والصحية مة يزيد من تعرضهاألساسي ينالمواطن

 
 أن تحارب عاتالمجتم على لذلك . سياسيال ستقرارينبغي تحقيق االالبيئة التمكينية لإلصالح،  لتهيئةو- 08

 .منع التهميش واإلقصاءأن توشبكات المصالح الضيقة والطائفية 
 

 الحكم السليمدور المجتمع المدني في تعزيز 
 

تطبيق  التشجيع علىفي  فاعاًل ًادوري تؤدمنظمات المجتمع المدني أن  اتفق المشاركون علىو- 09
تأثير على السياسات العامة وتعبئة وإدارة الموارد الفي وال سيما في مكافحة الفساد و، الحكم السليم اتممارس

 بّلغين عن المخالفاتالمأن  حظ المشاركونلكما  . ها المتعددةإداراتة داخل الحكومة والتي تعز  الشفافي
 ممارسة إضافة إلى ،سيادة القانون وإحالل ام السياسيظنالفي ية شفافالوالمساءلة تعزيز  يساعدون على

يعز  دور منظمات ، الذي بدور  ومات من خالل  يادة الوعي العامت التشريعية والحكالضغو  على الهيئا
 .المجتمع المدني في مكافحة الفساد

 
الت سياسية في البلدان التي خضعت لتحو الناجحة والممارسات التجارب أن رأى المشاركونو- 21

على مبادئ  قائمة حكوماتلى إلقانون وسيادة ا إحاللمواثيق اجتماعية تدعم  أظهرت الحاجة إلىقتصادية او
 .بقوةالمجتمع المدني  ينبغي أن يدعمه مواطنينبين ال ًااجتماعي ًاتوافق المواثيقهذ  تعكس و  .الشفافية والمساءلة
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 ةممكافحة الفساد في الخدمات العاة ويالشفاف
 

لأللفية، يتطلب ة اف اإلنمائياألهد بلوغبما فيها  ،نميةالت تحدياتل التصديعلى أن  أجمع المشاركون- 20
  .مشاركةءلة والمساة واليشفافتسم بالت حكم أنظمة إنشاء
لحد من مخاطر في ا عاتقطامختلف الفي السليم اعتماد وتنفيذ تدابير الحكم وشرحوا كيف يساهم - 22

شرعية اة، ويعز  نوعية الحيمما  ،ن األداءيالموارد النادرة بشكل صحيح وتحس استخدامضمان في والفساد، 
 .هاثقة المواطن فيو ،الدولة

 
بشكل   مشاركة الجهات المعنية يتطلبالخدمات العامة في توفير فساد المن  المشاركون أن الحد رأىو- 23

مثل مجتمع  ةغير الحكومي الجهات المؤثرةمع جب أن يتعاونوا يالذين المسؤولين الحكوميين  فعال، وخاصة
 .األعمال والمجتمع المدني

 
 وتحسين األداء االقتصادي ةالعام إلدارةا
 

يئة تمكينية تعز  عتمد على بوَي بالحكم السليمارتباطًا وثيقًا التنمية االقتصادية المستدامة  تحسين يرتبط- 24
 .تنظيمية فعالة وسليمةلممارسات  ًاقاألعمال وف

 
من  ،فوائد اقتصادية كبيرةتي بيأ اإلدارة التنظيميةنظام تحقيق الكفاءة في على أن اتفق المشاركون و- 23

 . باألعمال ةضّرتصبح مفرطة وم قد ظمنال أن إال . االبتكار وروح المبادرةالنزيهة والحرة والمنافسة  حيث
وتحد من ق اسواأل التي تعيق أداء بعدد من الحواجز ةمقرونواستنسابي  تعسفيبشكل  مهذ  النظ وإذا ما ُفرضت

 الساعية على تحقيقظهور فرن تفضيلية للجماعات  ة غير متكافئة وتشجيعخلق بيئتتسبب في  ،المنافسة
 .الوطني االقتصادقدرة ضعف ُيُيحبط االستثمار وما م ،الخاصةمصالحها 

 
 يةبفي المنطقة العرالقطاع العام  إصالحفي  الجيدة والتحديات اتممارسال
 

 من الفرن االقتصاديةقوية  سياسيةحظون بِصالت يالذين والمعاملة التفضيلية لألفراد  الحكمسوء  ُديِح- 26
 ونالمواطن عتبركما َي . متكافئة بوجود بيئة غيراإلقصاء وب شعورًامما يولد ، التي كان يمكن أن تتاح للكثيرين

معظم  وبالرغم من أن . في المنطقةالحكم  تعتريالتي من المشاكل األساسية هي  الفساد وتضارب المصالحأن 
الذي بين اإلطار القانوني  قائمة فجوةال ظلت، على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادقت صّد ربيةالعالبلدان 

 .لمكافحة الفساد وتنفيذ  الفعليوضعته هذ  البلدان 
 

تزال ضعيفة في ال  هذ  الجهودف  .فعاليتهابل  يادة المناقشات جهود إصالح القطاع العام وُساولت تنو- 27
عن المشاركون  عّبرو . تفتقر إلى استراتيجية شاملةوثابتة  وال منتظمة ليستبرامج اإلصالح و يةالعرب بلدانال

عالقة غير المتوا نة مما يعكس ال، ة ومفاهيم راسخة في العديد من البلدان العربيةإ اء عدم وجود منهجي مقلقه
 .ةوالدول يننبين المواط

 
شؤون لولوية ليالء األإ، مع الحكم السليمفي عنصر هام صالح القانوني اإل اعتبر المشاركون أنو- 28

قوانين جديدة لتسهيل إدارة  ضرورة سّن وأكدوا في مداخالتهم . وحقوق المرأة ،المدنية، وحقوق اإلنسان
مع احترام وذلك حماية االستثمار الخان وخصخصة المؤسسات العامة، لو الوطنيمستوى العلى  االقتصاد
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آليات مبتكرة ردمها تطلب ي والتي ،وتطبيقهاالنظم النظرية الفجوة القائمة بين  وأشاروا إلى . االتفاقات الدولية
 .النزاهة والشفافية والمساءلةمبادئ ، مثل تعميم جديدة مهاراتمعارف وتدعمها 

 
 ينقوية لتعزيز اإلجراءات القانونية بين مسؤولي القطاعأنظمة  وضعضرورة  إلىالمشاركون  وأشار- 29
 .المعلوماتتوفر و ،والتفتيش اإلقرار المالي،وقواعد  نات قواعد السلوكبما في ذلك مدّو ام والخان،الع
ال يرقى  في المنطقة العربية ين والبرلماناتبين الدولة والمواطنمساءلة ال واقعأن الخبراء فريق  أكدو- 31

 ضوابطفي ظل محدودية الالسياسات، وتوجيه صنع  بسلطةن التنفيذيو يرونلمدامتع تيإذ  إلى المعايير الدولية،
 .والموا ين

 
 السليم الحكم في إرساءم دقياس التق

 
أن  وأوضحوا، في البلدان العربية الحكم العجز في مستويات أداءعلى شاركين عدد من المركز - 30

ي حققتها المناطق ما  الت دون المستويات التالبلدان  هذ  في مجال الحوكمة تدل على أنمؤشرات العالمية ال
المساءلة الشفافية والمشاركة و تطبيق مبادئ، وخاصة األخرى في العالم فيما يتعلق باألبعاد المختلفة للحوكمة

م المحر  في اآلليات الكفيلة برصد التقد كما أن . الحكومة بحد ذاتها ضعيفة ساءلةمفإن بالتالي، و . االجتماعية
بالتالي يجب و . ثغرات كبيرة تشوبهاال تزال تي تمر بمرحلة انتقالية، ال ، وال سيما في البلدانإصالح الحكم

الحكم في إرساء تقدم الرصد لحول أفضل الوسائل الممكنة  على الصعيد اإلقليميالجارية  مناقشاتال تفعيل
  .غير مسّيسةو وموضوعية نابعة من خصائه المنطقةالسليم عبر طريقة علمية 

 

 األهداف  -ثالثًا
 

 :هي التالية االجتماعأهداف كانت - 32
 

نمية الت المنطقة العربية على صعيد في الحكم السليم اتممارسمتعلقة بوتجارب تقديم مفاهيم  (أ)
 ؛وبناء السالم التخفيف من حدة الصراعاتوالمراحل االنتقالية و
 

الحكم  اتى ممارسسي عللمؤسكوسيلة إلضفاء الطابع ا هااالستفادة منالتجارب السابقة و تقييم (ب)
 ؛السليم

 
، على الصعيدين الوطني الحكم السليمإرساء التي تعيق  والحواجزتسليط الضوء على التحديات  (ج)
 ؛واإلقليمي

 
 ؛في المنطقةالحكم السليم  اتممارسلتعزيز  ةعمليتصميم خطط  (د)

 
العامة والمدنية و ةالدوليالتعاون بين الكيانات تسهل دراسة السياسات الوطنية واإلقليمية التي  (ـه)

 .الحكم السليم اتممارسلدعم 
 

 لاعمتنظيم األ  -رابعًا
 

 زمانمكان والال  -لفأ
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سيتي  نتركونتيننتالإ"وبناء دولة المؤسسات في فندق  اإلدارة الرشيدةفريق الخبراء بشأن  اجتماع عقد- 33

 .2102سبتمبر /أيلول 01إلى  8الفترة من في القاهرة في  "ستار 
 
 

 الحضور  -اءب
 

برنامج األمم و، وليدالبنك ال فيها ، بماالمنظمات المتعددة األطراف من عددًا كبيرًا االجتماع ضّم- 34
باإلضافة إلى  ،ومنظمة الشفافية الدوليةومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ، المتحدة اإلنمائي

من  الخدمة المدنية موظفو أيضًا االجتماعوشارك في   .السالم بناءو ،التنميةو ،الحكم السليم تفي مجاال خبراء
الجهات  ن عنوممثل وكذلك ،اللجان البرلمانيةواالقتصاد الوطني، التخطيط و، وو ارات العربية بلدانالمختلف 

 ؛يميةاألكاد المؤسساتو ؛واإلقليمية الصناديق الوطنيةو ؛األعمال أصحاباتحادات الغرف التجارية و: التالية
 .هذا التقريرب في المرفق قائمة المشاركين وترد  .خاصةالالعامة و والقطاعات ؛البحوثومراكز 

 
 فتتاحاال  -يمج

 
إعادة النظر  على ضرورة أكدف، العربي نبيل السيدالدول العربية  العام لجامعةاألمين  افتتح االجتماع- 33
 .ق اإلنسانحقوالديمقراطية و بإضافة مفاهيم الجامعة ميثاق في

 
 جدول األعمال  -دال

 
 : تضمن االجتماع سبع مجموعات نقاش تناولت المواضيع التالية- 36

 
في تحقيق اإلصالحات الهادفة إلى إرساء الحكم السليم في المنطقة الجيدة والتحديات الممارسات  (أ) 

 العربية؛
 
 دور المجتمع المدني في تعزيز الحكم السليم؛ (ب) 
 
 الشفافية ومكافحة الفساد في الخدمات العامة؛: المرحلة االنتقاليةإدارة  (ج) 
 
 اإلدارة العامة وتحسين األداء االقتصادي؛ (د) 
 
 في إصالح القطاع العام في المنطقة العربية؛الجيدة والتحديات الممارسات  (ھ) 
 
 .قياس التقدم في إرساء الحكم السليم (و) 
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 )*(المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 ضيوف الشرف  -لفأ
 

 حجا ي العزيز عبد السيد
 األسبق مصر و راء رئيس

 العربية مصر جمهورية
 

 السيد عمرو سالمة
 و ير التعليم العالي األسبق

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد إبراهيم بدران
 رئيس المجمع العلمي المصري

 جمهورية مصر العربية

 السيد عصام شرف
 رئيس و راء مصر األسبق

 رية مصر العربيةجمهو
 

 معالي الو ير أحمد مكي
 و ير العدل

 جمهورية مصر العربية
 
 
 

 
 البلدان األعضاء  -باء

 
 الهاشمية األردنيةالمملكة 

 
 السيد شحاتة الشريدة

 رئاسة الو راء
 

 العربية المتحدة اإلمارات
 

 العقيد الدكتور عبداهلل عبدالرحمن
 القيادة العامة لشرطة دبي

 
 د بن دلموكالعقيد محم

 و ارة الداخلية
 

 السيد خالد اليحيى
 الحكومية اإلدارةكلية دبي 

 
 السيد مرسي محمد يونس
 دائرة التنمية االقتصادية

 
 عبدالقدوس عبدالر اق العبيدلي اللواء الدكتور
 و ارة الداخلية

 
 المقدم الدكتور سرحان حسن المعيني

 العلوم الشرطية للشارقة أكاديمية
 

 ممدوح حسن السيد احمد
 ظبي الوطني فرع مصر أبوبنك 

 مملكة البحرين
 

 السيد مال اهلل جعفر الحمادي
 يالقانونفتاء واإلهيئة التشريع ، دارة التشريعإمدير 

 
 الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة

 الدائمة لمملكة البحرين المندوبية
 

 السيد عادل حدي ابراهيم مخمج
 ديوان الخدمة المدنية

 
 فاطمة احمد البوعينين السيدة

 سفارة البحرين
 جمهورية مصر العربية

 
 جاهر عادل عبدالرحمنالسيد 

 مستشار
 القانوني واإلفتاءهيئة التشريع 

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيد خضر الدين بن سلطان

 المستشار القانوني السابق لمجلس الو راء
 

 السيد نجاة باشا المكاوي
 ن العقاريةالدولة والشئو أمالكو ارة 

 

______________ 
 
 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني)*(   
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 (تابع) الجمهورية التونسية
 

 سليم بسباس سعادة األستاذ
 كاتب الدولة لدى و ارة المالية

 
 السيد الحبيب العوني

 المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية
 

 السيدة نجوى خريف
 المديرة العامة للشؤون االقتصادية والمالية واالجتماعية

 
 السيد فارس باسرور

 رئاسة الو راء
 

 الجمهورية الجزائرية
 

 السيد بريش عبدالقادر
 والتسيير اإلدارةالوطنية العليا  الدراسة

 
 السيد مبروك ساحلي

 جامعة أم البواقي
 

 السيد منصوري الزين
 جامعة بليدة

 
 السيدة هدى عزا 

 جامعة عنابة
 

 السيد ثابتي الحبيب
 جامعة معسكر

 
 السيدة هدى قبايي

 و ارة العدل
 

 روفيالسيد بالل خ
 والية ام البواغي

 
 السيد بن عبو الجياللي

 جامعة معسكر
 

 السيدة مناع العلجة
 جامعة خميس مليانة

 
 السيد بن ناصر بوطيب

 جامعة ورقلة
 
 

 السودان جمهورية
 

 سعد عباس عبداهلل ايهاب السيد
 شندى جامعة

 
 الحميد عبد عبداهلل عواطف السيدة
 الدلنج جامعة

 
  محمد سنح عبدالعزيز خالد السيد

 شندى جامعة
 

 علي العاقب عمر فاطمة السيدة
 األ هري الزعيم جامعة

 
 الفاضل األمين حسين سعادة السفير

 البعثة رئيس نائب
 السودان جمهورية سفارة

 
 الدين يحيى اإلمام مريم السيدة

 مساعد اقتصادي مستشار
 السودان جمهورية سفارة

 
 احمد محمد اكرام السيد

 السودان جامعة
 
 محمود حسين الطيب سيدال

 السودان جامعة
 

 جمهورية العراق
 

 السيد عباس فاضل محمد
 الممثلية الدائمة لجمهورية العراق

 
 السيد عمار حبيب المدني

 جامعة القادسية
 

 السيد باسم بهاء الدين
 الممثلية الدائمة لجمهورية العراق

 
 السيد عبدالعظيم رهيف السلطان

 جامعة بابل
 

 ي حسينالسيد احمد عل
 جامعة تكريت

 
 السيد حمود محسن اليعقوبي

 العراقية واآلثارو ارة السياحة 
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 (تابع) جمهورية العراق
 

 السيد صدام محمد محمود
 جامعة تكريت

 
 السيدة سهام حسين عبالرحمن

 جامعة تكريت
 

 السيد فليح عبدالحسن سوادي
 المفتش العام

 و ارة الخارجية
 

 السيد عدنان كريم فرهاد
 تكريت جامعة

 
 السيد وارتان وريش اسادور

 و ارة الموارد المائية
 

 السيد مصطفى جليل ابراهمي
 جامعة بغداد

 
 السيد رائد عبدالخالق عبداهلل

 جامعة دجلة
 

 السيد سعد عبدالصاحب عبدالهادي
 و ارة الموارد المائية

 
 السيد مسير رمضان حسن

 الممثلية الدائمة لجمهورية العراق
 

 بدالر اق احمدالسيدة هتوف ع
 و ارة الموارد المائية

 
 السيد قاسيم حنظل

 جامعة تكريت
 

 السيد لؤي طالب شاكر
 العراقية واآلثارو ارة السياحة 

 
 باسم حطاب الطعمة السفير

 رئيس الدائرة االقتصادية
 و ارة الخارجية

 
 السيد علي ابراهيم حسين

 جامعة تكريت
 
 

 السيد احمد صبار نايف
 لمائيةو ارة الموارد ا

 
 السيد هاشم فارس عبدون

 جامعة تكريت
 

 السيد اياد حين عبد حمزة
 و ارة الموارد المائية

 
 السيدة  ينب يزل جبر
 و ارة الموارد المائية

 
 السيد محمد حسين منهل

 واالقتصاد اإلدارةكلية 
 جامعة تكريت

 
 السيد جعفر صادق جعفر

 مدير مكتب الو ير
 واآلثارو ارة السياحة 

 
 علي ر اق العابدي السيد
 واالقتصاد اإلدارةكلية 

 جامعة تكريت
 

 السيد درمان سليمان صادق
 واالقتصاد اإلدارةكلية 

 جامعة دهوك
 

 السيد خليفة عودة ابراهيم التميمي
 جامعة ديالى

 
 السيد حاتم عبدالكريم محمد

 و ارة الموارد المائية
 

 السيد معتز فيصل خزعل
 وابو ارة الدولة لشؤون مجلس الن

 
 السيدة منى حيدر عبدالجبار الطائي

 كلية التربية
 جامعة بغداد

 
 السيد طالل محمود هالل

 و ارة البيئة
 

 السيد محمد ضاري جاسم
 مستشار

 و ارة الموارد المائية
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 (تابع) جمهورية العراق
 

 السيد مقداد عباللطيف حسين
 و ارة الدولة لشؤون المحافظات

 
 السيد عالء مكي عبدالر اق

 لس النوابمج
 

 السيد ناصر غانم مراد
 والمالية اإلداريةمدير عام دائرة الشؤون 

 واآلثارو ارة السياحة 
 

 السيد ضياء مجيد حسين
 و ارة الصناعة والمعادن

 
 السيد حاكم محسن محمد

 جامعة الكوفة
 

 ناجي عبدالستارالسيد 
 ستاذ مساعدأ

 دارة واالقتصاداإلكلية 
 جامعة تكريت

 
 الح مجيدالسيد ياسر ص

 مستشار مجلس النواب العراقي
 

 السيد خالد اباذر العطية
 عضو مجلس النواب العراقي

 
 صفاء الدين الصافية معالي السيدة

 و ير الدولة لشؤون مجلس النواب
 

 السيد حسين علي قاسم
 مصرف الرشيد

 
 السيد محمد فرهود مكي

 و ارة الدولة لشؤون مجلس النواب
 

 السيد منعم احمد خضير
 جامعة تكريت

 
 السيد تحسين مكي حسين

 و ارة البيئة
 

 السيد صباح صادق جعفر
 و ارة الدولة لشؤون مجلس النواب

 

 السيد سمير عبدالر اق حسين
 و ارة النقل

 
 السيد محمد سعد عبدالكريم

 مجلس النواب
 

 السيد طاهر محمد مايح
 و ارة الدولة لشؤون المحافظات

 
 السيد منقذ عبدالجبار جاسم

  ارة الصناعة والمعادنو
 

 مانسلطنة ُع
 

 السيد سالم بن سيف الحربي
 المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية

 
 السيد كمال النقيب

 و ارة التعليم العالي
 

 السيد سالم بن خلفان بن سليمان النبهاني
 واإلداريةجها  الرقابة المالية 

 
 السيد سعيد بن عامر بن مسعود المجرفي

 واإلداريةقابة المالية جها  الر
 

 السيد عيسى بن احمد بن سعيد شماس
 واإلداريةجها  الرقابة المالية 

 
 فلسطين

 
 السيد وجدي  ياد فايق عبدالحليم

 ديوان الموظفين العام
 

 السيد فوا  ابو ر
 مجلس الو راء

 
 السيد لطفي خالد مصطفى سمحان

 ديوان الموظفين العام
 

 موسى ابو  يد معالي الدكتور
 و ير

 ئيس ديوان الموظفين العامر
 

 السيد فوا  خالد نامق العلمي
 والحكم الرشيد اإلداريةمدير عام التنمية 
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 (تابع) فلسطين 
 

 السيد وليد النحال
 الو راء سمجل

 
 السيد محمود شاهين

 نائب رئيس ديوان الموظفين العام
 

 السيد عامر شاهين
 سة الفلسطينيةمدير عام الشؤون القانونية في مكتب الرئا

 
 دولة قطر

 
 السيد صالح حمد الشرقي

 غرفة قطر
 

 السيد ريمي روحاني
 مدير عام غرفة قطر

 
 السيد وليد موسى

 
 السيد خالد بن سفر الهاجري

 مين السر العام لالتحاد القطري للفروسيةأ
 

 دولة الكويت
 

 السيد عبداهلل عيسى النومس
 نائب المدير العام لشؤون الرقابة

 العامة للرعاية الكنية المؤسسة
 

 السيد خالد عبدالجليل ياسين الماجد
 و ارة الدفاع

 
 السيد وليد فاضل حاسم العبيد

 دارة بالمكتب الفنيإمدير 
 المؤسسة العامة للرعاية السكنية

 
 السيد حسن محمد مير ا

 لإلحصاءدارة المركزية اإل
 

 السيد فهد علي الشعلة
 وكيل و ارة

 دارة نزع الملكيةإ
 
 لسيد  كريا عبداهلل االنصاريا

 دارة العالقات الدوليةإمدير 
 و ارة العدل

 السيد حمد محمد جاسم المهنا
 األولىنائب رئيس مهندسي المنطقة 

 المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 

 السيد عبداهلل سرور المطيري
 و ارة المالية

 
 السيد صالح عبدالكريم المكيمي

 مدير ادارة مكتب الو ير
 رة العدلو ا

 
 السيد محمد جاسم محمد البعنون

 نائب رئيسي مهندسي المنطقة الثانية
 المؤسسة العامة للرعاية السكنية

 
 صالح احمد الصرعاوي السيد

 و ارة المالية
 

 السيد عبدالعزيز ماجد الماجد
 وكيل و ارة العدل

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد ناصر قصراوي

 داريةاإلنمية مكتب و ير الدولة لشؤون الت
 

 السيد موفق اليافي
 نقيب خبراء المحاسبين القانونيين

 
 ليبيا

 
 السيد علي عبدالحفيظ ابراهيم ابحيري

 وكيل الو ارة
 سكان والمرافقاإلو ارة 

 
 السيد اسماعيل المختار محمد ابو شعالة

 الشركة العامة للكهرباء
 

 السيد سامي السائح الفزيوي
 و ارة المواصالت والنقل

 
 السيد عمر عبدالنبي عمر

 جامعة عمر المختار
 

 السيد عزيزة عبداهلل معقاف
 و ارة المواصالت والنقل
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 (تابع) ليبيا
 

 السيد الدويني محمد احمد الشيخ
 جامعة الزيتونة

 
 السيد علي عبدالحفيظ ابراهيم البحير

 سكان والمرافقاإلو ارة 
 

 السيد ابراهيم عبدعزيز سالم بن عاشور
 رجامعة ناص

 
 السيد معتوق علي عون

 جامعة المرقب
 

 السيد الطاثر عامر عيسى
 و ارة النفط والغا 

 
 السيد عبدالسالم بشير ابو مهارة

 الشركة العامة للكهرباء
 

 السيد هاشم سعد التواتي الشناكية
 مستشار الو ارة

 سكان والمرافقاإلو ارة 
 

 السيد مصطفى علي اجمالي
 جامعة طرابلس

 
 سف نعمان االثوريالسيد شاهر يو

 المؤسسة المحلية للميا  والصرف الصحي
 

 السيد عبدالنبي جماعة ابو عرارة
 جامعة الزيتونة

 
 السيد محمد ابراهيم كفكوف
 و ارة المواصالت والنقل

 
 السيد احمد ابراهيم حسن

 و ارة النفط والغا 
 

 السيد عبدالباسط ابراهيم بن ناصر الجحاوي
 و ارة الدفاع

 
 صر العربيةة ميجمهور

 
 مل فكري عبدالباسطأالسيدة 

 واإلسكانالهيئة العامة لتعاونيات البناء 
 

 السيد محمد بدر
 و ارة السياحة

 
 لسيد عبدالخالق فاروقا

 مدير مركز النيل للدراسات االقتصادية واالستراتيجية
 

 السيد مصطفى محمدو مصطفى ابوبكر
 جامعة المنوفية

 
 مين السيد احمد لطفيأالسيد 

 رئيس جامعة بني سويف
 

 السيدة نفيسة محمدو هاشم منصب
 ول و ارةأوكيل 

 سكان والمرافقاإلرئيس قطاع 
 

 السيد فهمي هويدي
 كاتب ومفكر

 
 السيد محمد يوسف محمد شاهين

 و ارة التربية
 

 حمد كمالأالسيد 
 اإلداريةو ارة الدولة للتنمية 

 
 السيد احمد سمير

 و ارة الدولة للتنمية االدارية
 

 السيدة عزة خليل عبد  اسماعيل
 ديوان و ارة التربية والتعليم

 
 ماني عيسويأالسيد 
 اإلداريةالدولة للتنمية  ةو ار

 
 السيد عراقي عبدالحميد فاضل

 الشركة المصرية لنقل الكهرباء
 

 السيد مصطفى السيد ابو سالم
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 
 السيد محمد محمد عثمان سليم

 ة المصرية لنقل الكهرباءالشرك
 

 السيد بشير النصر الششتاوي
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء
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 (تابع) ة مصر العربيةيجمهور
 

 مل فكري عبدالباسطأالسيدة 
 المركزية اإلدارةرئيس 
 سكاناإلو ارة 

 
 السيد اسماعيل احمد عبدالرا ق
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 
 السيد محمد طارق شريف

 ب رئيس جمعية الضارئب العربيةنائ
 

 السيدة منى رشوان
 شركة مصر للطيران

 
 السيد نفيسة عبدالنور عبدالكريم جندي

 دارة تعليميةإوكيل 
 و ارة التربية والتعليم

 
 السيدة رويدا عبدالحميد احمد

 
 السيد احمد السنجفلي
 مركز العدالة الدولي

 
 السيدة منى غالي

 ارة المركزية داإلالمشرف على ( ب)مستشار 
 لشؤون مكتب الو ير   

 داريةاإلو ارة الدولة للتنمية 
 

 السيد عالء قطب
 اإلداريةو ارة الدولة للتنمية 

 
 السيد حا م الببالويمعالي 

 سبقو ير المالية األ
 

 السيدة غادة موسى
 داريةو ارة الدولة للتنمية اإل

 
 السيد فاروق جويدة

 شاعر ومفكر
 

 لاشرف عبدالوها السيد
 اإلداريةالمفوض باختصاصات و ير الدولة للتنمية 

 
 السيد علي صديق محمد

 جامعة اسيو 
 

 السيدة مورهان البرت ظريف
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 
 السيد صديق عفيفي

 رئيس جامعة النهضة
 

 السيد جمال عبدالسميح متولي
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 
 ة عزة عبدالمنعم بكردالسي

 لشركة المصرية لنقل  الكهرباءا
 

 السيد حسين عبدالمطلب االسرج
 دارةإول مدير أباحث اقتصادي 

 و ارة الصناعة والتجارة الخارجية
 

 السيد محمد فكري جرانة
 و ارة الطيران المدني

 
 السيد وائل دويدار

 يمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريدكااأل
 

 يالسيد عبدالرحمن الصاو
 رئيس لجنة الصناعة بالجها  القومي لتنظيم االتصاالت

 
 احمد مكي السيد

 مستشار الو ير
 و ير العدل

 
 السيدة عديلة محمد عبدالعزيز

 مستشار
 دارة العامة للجان الو اريةالمشرف على اإل

 
 السيد ايثار احمد

 خصائي عالقات دوليةأ
 

 السيد فوا  مصطفى
 مشروع محاسبة الحكومة

 
 سن هاللمح السيد

 مستشار سابق لشؤون منظمة التجارة العالمية
 

 السيد سحر حجاب
 مركز العدالة الدولي

 
 السيد وسيم احمد

 مركز العدالة الدولي
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 المملكة المغربية
 

 السيد احمد يالسين فوقراء
 الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

 
 السيد محمد شحيب

 اإلدارةو ارة الوظيفة العمومية وتحديث 
 
 لسيد ماجد لحلوحا

 و ارة الفالحة والصيد البحري
 

 السيد عبدالقادر البوخار
 رئيس قسم التشريع

 
 السعودية العربية المملكة

 
 الفوا  محمد بن فوا  السيد

 المدنية الخدمة و ارة
 

 عسيري منصور عبداهلل منيرة السيدة
 بجدة والتعليم التربية دارةإ
 

 صورالمن عبدالهادي بن عبدالعزيز السيد
 الدمام جامعة
 العمر حمدان هشام السيد

 للكهرباء السعودية الشركة
 

 القرني صالح بن محمد السيد
 الحديدية للخطو  العامة المؤسسة

 
 العبدالقادر المحسن عبد بن عبدالرحمن السيد
  المدنية الخدمة و يرة نائب

 
 الحباب الجلجل عبد بن مصطفى السيد

 الشفافية منتدى
 

 الحزيم عثمان بن يوسف السيد
 العنود األميرة مؤسسة عام مينأ
 

 الخنين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السيد
 المدنية الخدمة و ير معالي مكتب مدير

 
 الموريتانية اإلسالمية جمهوريةال
 

 سيدي ولد عثمان السيد
 اإلدارة وعصرنة العمومية الوظيفة و ارة

 

 الحجوب ولد اسلموا السيد
 إلعالماو والتعاون البرمجة مدير

 
 الجمهورية اليمنية

 
 عزالدين علي محمد السيد

 ناصر جامعة
 

 البحم احمد ناصر السيد
 الدولي والتعاون التخطيط و ارة

 
 العوضي سالم احمد ياسر الشيخ
 اليمني النواب مجلس

 
 القبياري يحي عبداهلل السيد

 والتعليم التربية و ارة
 

 الشاطر حسن عبداهلل السيد
 التنمية وبرامج خطط قطاع وكيل

 
 بجاش علي منصور السيد
 السفير مكتب مدير

 الدائمة اليمنية المندوبية
 جمهورية مصر العربية

 
 السعدي سعيد محمد السيد

 الدولي والتعاون التخطيط و ارة
 

 القرشي حسن شاهر محمد السيد
 اإلعالم و ارة وكيل

 
 الصالحي فؤاد السيد

 صنعاء جامعة
 

 لوشليا علي محمد أكرام السيد
 إب جامعة

 
 الظلعي احمد عبدالسالم العميد
 المحلية دارةاإل ،الو ارة وكيل

 
 الغباري عبداهلل السيد

 والتعليم التربية و ارة
 

  القفيش علي الخضر السيد
 النقل و ارة
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 منظمات األمم المتحدة  -جيم
 

 (سكوااإل)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 

 لميالسيد طارق الع
 

 السيد فيتو انتبني
 

 منظمة الشفافية الدولية
 

 السيد مانفريدو ماروكين
 

 السيد جرمين بروكس 
 

 عبيد أميرالسيد 
 

 حسان أروىالسيدة 
 

 في الميدان االقتصادي مؤسسة التعاون والتنمية
 

 السيد فيصل نارو
 

 السيد مارتن فورست
 

 السيد فاليريو بوسكو
 

 السيدة سو ان لونتي
 

 لبنان - لشفافيةمنظمة ا
 

 السيد عماد مهنا
 

 اإلنمائيالمتحدة  األمممكتب 
 

 السيد صالح العبابنة
 

 السيد اركان السبالني
 

 السيدة فريديريك اغرت
 

 السيد جيف برويت
 

 السيد الياس رمو 
 

 السيد ميترا موتلغ
 

 السيدة دانة ملحس

 السيدة نينا كوليباشكينا
 

 السيد مروان ابي سمرة
 

 (ديسا)ون االقتصادية واالجتماعية الشؤ إدارة
 

 السيدة اياليا ارمسترونغ
 

 البنك الدولي
 

 ايالن الشايف السيد
 

 السيد كمال الصياد
 

 ايطاليا - كونسيب
 

 السيد دومنكو ساسالينو
 الرئيس التنفيذي 

 
 روسو أنجيالالسيدة 


