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 االجتماع اإلقليمي لشراكة الحكومة المنفتحة  في إفريقيا والشرق األوسط
2022

 دليل الدعوة لتقديم المقترحات

 تستضيف ،الحكومة  المغربية، بالتعاون مع  شراكة الحكومة المنفتحة،  االجتماع اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط في مراكش ، المغرب 
، خالل الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2022. وسيجمع الحدث سفراء الحكومة المنفتحة وأصحاب المصلحة من المنطقة مع الشركاء الدوليين 
 الرئيسيين لرفع مستوى  الطموح الجماعي وبث روح من الطاقة اإلضافية  في مجموعة األعضاء وتوليد دعم سياسي جديد لجعل  
 الحكومات أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة واستجابة للمواطنين. سيكون االجتماع فرصة لتبادل الخبرات المختلفة واستكشاف الطريق نحو
 الحكومة المنفتحة وبلوغ الهدف األسمى المتمثل في تقديم الخدمات العمومية مع التركيز على مكافحة الفساد واالبتكار الرقمي والوصول 

إلى العدالة والمشاركة المدنية.

 دعوة لتقديم المقترحات

 انطالقا من روح اإلعداد المشترك ، سوف يستند جدول أعمال االجتماع اإلقليمي إلى دعوة مفتوحة القتراح حلقات نقاش في إطار 
ا لجلسات الفرعية. و األعضاء مدعوون لتقديم أفكارهم الخاصة بتلك الجلساتهنا . يرجى مراجعة هذا الدليل بعناية قبل البدء في  تقديم 

اقتراح  الجلسات. علما أن آخر يوم لتقديم المقترحات  هو29 يوليو 2022.

الموضوعات ذات األولوية

 ندعو لتقديم مقترحات الجلسات  الفرعية  في إطار المواضيع والقضايا ذات األولوية التالية :

مكافحة الفساد
 الفساد هو استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة ؛ فهو يحول الموارد المخصصة لتقديم الخدمات العمومية ، للمواطنين 

 ويقوض ثقة المواطنين في حكومتهم ، ويعيق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين أوال وقبل كل شيء. من خالل 
اإلصالحات الرامية إلى مكافحة الفساد ، تسعى الحكومة المنفتحة إلى استئصال النفوذ غير المبرر  في الشأن الحكومي بحيث تعمل 

.الحكومات لصالح المواطنين
شفافية الديون والمساءلة

الشفافية االستخراجية
الصفقات واإلنفاق 

العدالة الضريبية والتدفقات المالية غير المشروعة

المشاركة المدنية
 عندما يكون المواطنون قادرين على المشاركة بنشاط فيالشأن العام وعمليات صنع القرار ، تكون الحكومات أكثر استجابة وابتكارا 

 وتمثيال وفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين. تدعم اإلجراءات الحكومية المنفتحة العمليات واآلليات الجديدة أو المحسّنة لتمكين عموم 
المواطنين من التأثير على القرارات واآلليات التشاركية للفئات  غير الممثلة بشكل كاف مثل النساء والشباب ، والبيئة القانونية التي  

تكفل  الحقوق المدنية والسياسية.
 الحريات الديمقراطية والفضاء المدني عبر اإلنترنت  وخارجه

 صنع القرار والميزنة التشاركية 
المساءلة االجتماعية ومراقبة المواطن

حماية المبلغين عن المخالفات

 الوصول إلى العدالة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV7LaXaqmI6Fk_ChTH6lP5IraxXCLH3qHOctnEyLwAcim4pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV7LaXaqmI6Fk_ChTH6lP5IraxXCLH3qHOctnEyLwAcim4pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV7LaXaqmI6Fk_ChTH6lP5IraxXCLH3qHOctnEyLwAcim4pg/viewform
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 الوصول إلى العدالة هو قدرة المواطنين  على حل مشاكل العدالة ومنع وقوعها، واستخدام العدالة كمنصة للمشاركة في اقتصاداتهم  
ومجتمعاتهم. وهي تشمل كال من آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية.  و تمكن إصالحات الوصول إلى العدالة من أن تجعل أنظمة

 العدالة في متناول الجميع ، وال سيما المجتمعات الممثلة تمثيال ناقصا والفئات السكانية الضعيفة مثل النساء واألطفال لمعالجة
انشغاالتهم الخاصة بشكل أفضل .

الوصول إلى العدالة
(أنظمة العدالة البديلة بما في ذلك أنظمة العدالة التي يقودها المجتمع المحلي

رقمنة العدالة
إصالحات النوع االجتماعي والعدالة

 االبتكار الرقمي
 توفر التكنولوجيا المتطورة فرصا للحكومات لتحسين تقديم الخدمات العمومية وآليات المساءلة وممارسة الحقوق المدنية. يمكن أيضا 
 استخدام التقنيات الرقمية لدفع اإلصالحات الحكومية المنفتحة، من البيانات المفتوحة واالنفتاح المالي إلى ربط المواطنين بالمعلومات 

الحيوية. في الوقت نفسه ، تشكل التقنيات الرقمية  عدة مخاطر وتهديدات، بما في ذلك المعلومات المضللة والتمييز واالنشغاالت 
المتعلقة بالخصوصية. وتعد الحكومة المنفتحة ضرورية لتحفيز أجندة التحول الرقمي الجديرة بالثقة وضمان الوصول العادل إلى 

الثروات العامة من قبل المواطنين .
االبتكار الرقمي الشامل واألنظمة البيئية الحكومية المتمركزة حول المواطن

الشمول والوصول الرقمي
البيانات المفتوحة والشفافية االستباقية

الحوكمة والحقوق الرقمية

 عملية الترشح واالنتقاء

 للتأكد من أن اقتراحك سيحظى بأفضل فرصة ليقع عليه االختيار، يرجى مراجعة مراحل العملية والمعايير الموضحة أدناه بتمعن  قبل 
الشروع في عملية الترشح.

 يوليو 2022 - سيتمتلقي مقترحات الجلسات إلى غاية : 29 يوليو 2022. 

غشت 2022- ستراجع وحدة دعم شراكة الحكومة المنفتحة وحكومة المملكة المغربية، مضيفة الحدث، مقترحات الجلسات اعتمادا 
على  المعايير الموضحة أدناه.

شتنبر 2022- سيتم إخطار منظمي الجلسة الذين سيقع عليهم االختيار عبر البريد اإللكتروني في أوائل  شتنبر مع إرشادات حول 
كيفية المتابعة. نتوقع أن تكون عملية االختيار تنافسية للغاية. وسنتصل فقط بالمنظمين الذين تم اختيار جلساتهم .

شتنبر-أكتوبر 2022-سيكون منظمو الجلسة مسؤولين عن االتصال بالمتحدثين وتأكيد مشاركتهم والتحضير لمحتوى جلستهم  
وتجويده، والتواصل مع منظمي الحدث فيما يتعلق بالنواحي اللوجيستية والتفاصيل األخرى. سيساعد منظمو الجلسة أيضا في توثيق 

جلساتهم وإعداد التقارير حول النقاط البارزة والخطوات التالية بعد الحدث.

نصائح من أجل مقترحات جلسة ناجحة

ينبغي أن يكون االجتماع اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط لشراكة الحكومة المنفتحة ذا منحى عملي. نحن نسعى لتنظيم جلسات فرعية 
تستكشف تجارب أو أفكارا ملموسة لرفع مستوى الطموح الجماعي وبث طاقة إضافية في األعضاء وتوليد دعم سياسي جديد للحكومة 

المنفتحة في المنطقة. نحن حريصون على تحقيق جلسات تضم منظمين ومسيرين ومتحدثين من مختلف المجاالت والقطاعات وتحديدا في 
منطقة إفريقيا والشرق األوسط ، باإلضافة إلى األشكال التي تشجع الحوار وانخراط المشاركين.
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أثناء بلورة مقترح جلستك، يرجى مراعاة ما يلي: 

● التعاون والشراكة: إذا كنت تعرف منظمات أو جهات فاعلة أخرى تعمل على قضايا مماثلة ، فيجب عليك التفكير في التعاون واقتراح 
جلسة مشتركة. ونطلب بشدة من المنظمات العالمية أو تلك التي تتخذ من خارج المنطقة مقرا لها أن تقيم شراكات مع المنظمات أو 

الجهات الفاعلة في إفريقيا والشرق األوسط القتراح جلسات مشتركة. كما نطلب من المنظمات الفردية تقديم ما ال يزيد عن اقتراح واحد.

● التركيز على النتائج. يرجى النظر في المساهمات أو المخرجات التي يمكن أن يقدمها اقتراحك إلى مجتمع الحكومة المنفتحة، مثل تلك 
المدرجة أدناه. يرجى أيضا التفكير في نوع المتابعة الممكنة بعد االجتماع. 

○ العصف الذهني لطرق مواجهة التحديات المتعلقة بالحكومة المنفتحة ، على سبيل المثال تلك المتعلقة بتنفيذ التزامات شراكة الحكومة 
المنفتحة؛

○ تيسير التعلم من األقران بشأن مواضيع محددة أو تعلم مهارات جديدة؛ 
○ استكشاف مقاربات جديدة لتعميق إصالحات الحكومة المنفتحة والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى؛ 

○ عرض قصص النجاح أو الفشل المتعلقة بإصالحات الحكومة المنفتحة.
● إعطاء األولوية لتنسيق الجلسات اإلبداعية والتفاعلية. نحن نبحث عن جلسات تتجاوز شكل الجلسات التقليدية في إطار السعي نحو 
تيسير المناقشة الديناميكية وتبادل المعرفة بين المشاركين. ضع في اعتبارك أن معظم الجلسات ستكون مدتها 60-90 دقيقة. تتضمن 

أشكال الجلسات المقترحة ما يلي: 
● الحوار المجتمعي - ييسر المنسق (المنسقون) حوارا مع المستجيبين الرئيسيين وأعضاء المجتمع لتوفير مساحة لتبادل هادف لألفكار 

حول موضوع معين.
● مداخالت خاطفة Lightning Talks - يستضيف منظم الجلسة سلسلة من المتحدثين يعتمدون األسلوب السردي لتقديم أفكارهم 

ومشاركة أمثلة عن النجاح أو الفشل حول موضوع أو قضية ما. يمكن أن تتلو العروض الملقاة جلسة مخصصة لألسئلة واألجوبة أو 
مناقشات فرعية مع المشاركين. 

● التشبيك - يجب أن توفر هذه الجلسات إطارا مواتيا للمناقشة وبناء العالقات حول موضوع أو قضية معينة، من خالل توجيه المنظمين 
للنقاشات. يمكن أن تتضمن بنية الجلسة مناقشات داخل مجموعات مصغرة أو سلسلة من التفاعالت في شكل حوارات ثنائية سريعة تليها 

"كتلة زمنية" للتشبيك الحر والمتابعة.
● ورشة عمل - جلسات عملية ييسرها الخبراء، مما يسمح بتبادل الخبرات حول األنشطة التفاعلية: عرض المشاريع ، أو المناقشة حول 

دراسات الحاالت ، أو التدريب على أدوات أو تقنيات أو مهارات محددة.
● ضمان الخبرة والتنوع. نحن نبحث عن متحدثين ومشاركين آخرين في جلستكم المقترحة يعكسون خبرة وتنوع حركة الحكومة 

المنفتحة، وتحديدا في منطقة إفريقيا والشرق األوسط. يرجى مراعاة ما يلي:
           - الخبرة في الموضوع - لتعزيز النتائج وتبادل المعرفة ، نبحث عن المشاركين الذين عملوا على تعزيز مبادئ الحكومة  

             المنفتحة. 
            وتوثيقها وتشجيعها والترويج لها و / أو النهوض بها.

توازن أصحاب المصلحة - يجب أن تشمل المقترحات متحدثين من الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات أخرى مثل  -
األكاديميين والمواطنين والممولين ووسائل اإلعالم و / أو القطاع الخاص ، باإلضافة إلى مسؤولي الجماعات الترابية 

وأعضاء البرلمان. 
تنوع المتحدثين والمشاركين اآلخرين - التنوع هو مصدر قوة ونرحب بالمتحدثين ذوي الخلفيات ووجهات النظر المتنوعة.  -

لن يتم اختيار مقترحات الجلسات التي يكون فيها جميع المتحدثين ورؤساء الجلسات والميسرين من الذكور.

معايير اختيار الجلسات المقترحة

وسيستند اختيار الجلسات المقترحة على المعايير الواردة أدناه. 

المقاربة
● تصميم الجلسة واضح. يحدد االقتراح الفئة المستهدفة والهدف وطريقة التيسير ومن سيشارك كمتحدثين أو رؤساء جلسات أو ميسرين.
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● أهداف الجلسة واضحة. يصف االقتراح كيف تنتج الجلسة قيمة مضافة وأهميتها لكل من المنطقة فيما يتعلق بالموضوع المختار ومن 
منظور الحكومة المنفتحة.

االبتكار والتفاعل
● يكون الجلسة من حيث الشكل وتقنية التيسير ديناميكية ومبتكرة. يتم وصف األنشطة والتكتيكات التي سيتم استخدامها لتشجيع المناقشات 

الدامجة وتبادل المعرفة بين المشاركين. 

التأثير واألهمية
● أهداف الجلسة لها قيمة وذات صلة بتبادل الخبرات والتعلم وتعزيز الحوار حول الموضوع المحدد. 

● يتمتع المتحدثون أو رؤساء الجلسة أو الميسرون المقترحون بخبرة في تطوير الحكومة المنفتحة واالشتغال عليها، خاصة في إفريقيا 
والشرق األوسط أو في كل ما يتصل بالمنطقة.

● توفر الدورة آليات للمتابعة، والمناقشة المستمرة حول الموضوع، و/أو إنشاء نقاط عمل عقب االجتماع اإلقليمي.

التمثيلية / التنوع
● تضمن الجلسة التوازن القطاعي والتوازن بين الجنسين من حيث المتحدثون أو رؤساء الجلسات أو الميسرون المقترحون بهدف تشجيع 

المناقشة وعرض وجهات نظر مختلفة. 
● يتم تقديم االقتراح من قبل أو بالتعاون مع منظمة أو حكومة أو شخص يقع مقره في منطقة إفريقيا والشرق األوسط.

إذا لوحظ أن مقترحات الجلسات تشمل بعض العناصر المشتركة، فقد تقترح اللجنة دمج الجلسات أو إشراك متحدثين أو رؤساء جلسة أو 
ميسرين مختلفين. تقديم اقتراح ال يعد ضمانة الختياره وإدراجه ضمن جدول األعمال النهائي لالجتماع اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط 

لشراكة الحكومة المنفتحة برسم سنة 2022.

سيتم تلقي المقترحات إلى غاية 29 يوليو 2022. يمكن تقديم المقترحات هنا. سيتم إخطار جهات االتصال الرئيسية المسؤولة عن 
المقترحات التي وقع عليها االختيار في أوائل سبتمبر عبر البريد اإللكتروني وستتلقى تفاصيل إضافية حول الخطوات التالية بشأن 

المحتوى والخدمات اللوجستية. سيتم اإلعالن عن المقترحات المختارة على موقع الحدث الخاص بنا بحلول أوائل أكتوبر.

المعلومات والوثائق الواجب اإلدالء بها لتقديم االقتراح

يرجى جمع وإعداد المعلومات التالية قبل البدء في تقديم طلبك. ال يمكن حفظ الطلبات كمسودات وال يمكن تعديلها بعد تقديمها.

● المعلومات المتعلقة بك: االسم وعنوان البريد اإللكتروني وبلد اإلقامة وجهة االنتساب وما إذا كنت ستحتاج إلى منحة السفر لحضور 
التظاهرة

● معلومات حول الجلسة المقترحة من طرفك:
○ الموضوع والمحور

○ شكل الجلسة
○ العنوان (ال يتعدى 10 كلمات كحد أقصى)

○ صف بإيجاز الهدف والشكل والنتيجة المرجوة من الجلسة، باإلضافة إلى كيفية التفاعل مع المشاركين (ال يتعدى الوصف 200 كلمة)
○ كيف تساهم هذه الجلسة في مجتمع الحكومة المنفتحة

○ معلومات عن أي منظم آخر (منظمين آخرين) مشاركين للجلسة
○ ما هي اللغة التي ستدار بها الجلسة. ستوفر خدمات الترجمة الفورية في بعض قاعات الجلسات، ولكن ليس جميعها. قد ال نتمكن من 

تلبية جميع حاجيات الترجمة الفورية.
○ معلومات عن أي مشرفين ورؤساء جلسات ومتحدثين مقترحين (مع ذكر ذلك أسمائهم وقطاعهم ومنظمتهم / جهة انتسابهم وبلد إقامتهم 

وجنسهم ومجال خبرتهم)
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جهة االتصال
.morocco2022@opengovpartnership.org :إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، يرجى االتصال ب


