
 

 البيضاء الدار ،2020 أكتوبر 13 بتاريخ

 للتنمية  Impact مؤسسة

  الجماعي المجلس رئيس السيد إلى                           

  : الموضوع

   إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة األمريكية المتحدة الواليات بين التجريبية الشراكة 

  المشاركة لطلب المنتخبين دعوة

 

(، وضعت بدعم من AAIFللتنمية، أن نبلغ سيادتكم أن مؤسسة المعهد العربي األمريكي ) Impactيسرنا في مؤسسة 

(، مبادرة "الشراكة التجريبية بين منطقة الشرق MEPIمبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية األمريكية )

 تحدة األمريكية".األوسط وشمال إفريقيا والواليات الم

 من ربيةع أصول من المتحدة الواليات في العمومية بالسياسات المهتمين بين جسور بناء إلى الرائد التجريبي البرنامج هذا يهدفو

 في جاربالت تبادل قصد مبتكرة و عملية منهجية على سنة لمدة يمتد الذي البرنامج هذا ويعتمد. أخرى جهة من المغاربة والمنتخبين جهة

 .والخاص العام القطاعين بين والشراكات التشاركية والحكامة الالمركزية مواضيع

العملية،  هذه في كةللمشار طلبهم تقديم رئاستها على تشرفون التي بالجماعة المنتخبين والسادة للسيدات يتسنى اإلطار، وحتى هذا وفي

 :2020 نوفمبر 3 قبل التالي، وذلك الطلب تعبئة على يعملوا أن

https://secure.everyaction.com/miMPjS8mGkKXoFAwMfdYaQ2 

 لتقديم مإشارتك رهن تظل أن الوطني الصعيد على الدولية المبادرة هذه بتنسيق المكلفة باعتبارها للتنمية Impact مؤسسة ويشرف

 العربي هدالمع مؤسسة ومسؤولية اختصاص من تعتبر المشاركين اختيار مهمة أن سيادتكم إخبار مع البرنامج هذا حول الكافية المعلومات

 (.AAIF) األمريكي

 :الموقع يارةز ، يرجى" إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة المتحدة الواليات بين التجريبية الشراكة" حول المعلومات من لمزيدلو 

https://www.facebook.com/usmenapartnership/   

 impactfordevelopment@gmail.com بـ االتصال أو

 .واالحترام التقدير عبارات بقبول وتفضلوا

 للتنمية Impact مؤسسة رئيس

 النشناش طارق
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فریقیال إشماوسط وألق الشرة والمتحدت الوالیاالتجریبیة بین اكة الشرل احومعلومات   

 

 

 
 سسةؤمدة عها بقياونن مدة يرف مبادرةيقيا رفإل شماط وسوألرق الشواالمتحدة  تالياولن ايبية بيرلتجاكة رالشتعتبرا

 يكيةرألماجية رلخاوزارة التابعة لاية طسرق أولشاكة رالشدرة امبان م، بدعم (AAIF)يكي رألمالمعهد العربي ا
.(MEPI)  تهدف هذه الشراكة التجريبية إلى المشاركة وتزويد المسؤلين المنتخبين حديثاً في منطقة الشرق األوسط

 بالتعرف على أنواع الكيانات الحكومية التي تكرس الشفافية والحوكمة الرشيدة (MENAوشمال إفريقيا )
ويجمع هذا البرنامج التجريبي الرائد بين الموظفين العموميين الحاليين والسابقين والسياسيين  .واإلستقالل المالي

المتميزين من األمريكيين العرب مع المسؤولين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من أجل إرشاد تبادل 
على ثالثة محاور أساسية: الالمركزية، والحوكمة التشاركية، تعليمي مبتكر وعملي على مدار العام. يشجع البرنامج 

  والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحث أيضاً على أهمية قضية الخدمة التطوعية.
 

يحتوي برنامج الشراكة على رحلة تعليمية تجريبية إلى المغرب، ورحلة تدريبية إلى الواليات المتحدة، باإلضافة 
يب خاضعة لإلشراف حول القضايا ذات الصلة بالسياسة. وسيكون العمل مع المسؤولين في منطقة إلى ندوات تدر

الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتطوير مشاريع سياسة ذات صلة تركز على المجتمع مع تمويل أولي من أهم 
 .المحطات في هذه الشراكة

 
في تونس، وقد لقى األمر نجاحات كبيرة. حيث تم  2019تم إطالق الفوج األول من الشراكة التجريبية في العام 

 3مشاريع سياسية تخدم  4إطالق مبادرة الحرفيين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتطوير وتمويل 
مدن تونسية. تأمل مؤسسات المعهد العربي األمريكي في إمكانية تكرار أفضل الممارسات والنجاحات التي حققتها 

 نسية مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.المجموعة التو
 

أما إختيار المغرب لتوسيع الشراكة التجريبية بين الواليات المتحدة والشرق األوسط وشمال إفريقيا فهو إعتراف 
 بإلتزام البالد بالديمقراطية والشفافية واتاحة فرصة أكثر للمواطن.


