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ماذا تعني سيجما ()SIGMA؟
تعد سيجما – والتي ترمز لـ “دعم تحسني الحوكمة واإلدارة” – مبادرة مشرتكة
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OCDEواالتحاد األوروبي ( ،)UEيتم
تمويلها بشكل أسايس من االتحاد األوروبي .تقدم سيجما دعم ا ً للدول من أجل
تطوير نظم الحوكمة والنظم اإلدارية.
تعمل سيجما – والتي أنشئت يف  1992من أجل دعم دول أوروبا الوسطى
والرشقية – حالي ا ً مع ثالثة دول مرشحة لالنضمام إىل االتحاد األوروبي وخمسة
دول محتمل ترشيحها .وقد امتدت املساعدة التي تقدمها سيجما إىل الرشكاء
األوروبيني الذين يقعون يف الجوار يف يونيو .2008
إن مؤسسات الحوكمة العامة املستهدفة من سيجما هي الوزارات والوكاالت
املركزية املسئولة عن أنظمة الحكومة القائمة عىل منهجية اإلدارة األفقية
والوظيفة العمومية ,والقانون اإلداري ,وإدارة النفقات ,والرقابة املالية ,والتدقيق
الخارجي ,والصفقات العمومية ,والقدرات السياسية واإلسرتاتيجية والتنظيمية,
وكذلك إدارة حقوق امللكية.
املنتفعون من سيجما هم صانعو القرار رفيعو املستوى يف القطاع العام و
املوظفني.
يتم تسجيل طلب القيام باألنشطة يف إطار خطط عمل سياسة الجوار األوروبي
 ,ENPوالربامج اإلرشادية الوطنية ,ومع روسيا ,من خالل خطط األرضية
املشرتكة .تدار عمليات سيجما بواسطة نقطة اتصال وطنية ( )PCNداخل
مكتب إدارة الربنامج الذي يعد كذلك مكتب ا ً إلدارة الربنامج بالنسبة ملرشوعات
التوأمة ومرشوعات الدعم الفني وتبادل املعلومات (.)TAIEX

املهام وقطاعات النشاط
تهدف سيجما إىل:

•تقديم دعم رسيع متوسط املدى (من واحد يوم إىل  12شهر) لتحسني نظم الحوكمة واإلدارة
عىل أساس الطلبات املقدمة من الدول املنتفعة؛

•مساعدة الفرق الوطنية لإلصالح من خالل تقديم الخربات من قبل املتمرسني ونظراءهم مبن
فيهم طاقم عمل سيجام واملوظفون ذوو الخربة الذين تم ترشيحهم من خالل تعاقد قصري املدى
واختيارهم من إدارات الدول األعضاء؛
•تقييم ما تم تحقيقه من تقدم يف مجال اإلصالحات والتعرف عىل األولويات عىل أساس املعارف
املشرتكة (معارف االتحاد األوريب) ،ومساعدة صانعو القرار وكذلك اإلدارات يف مجال التدعيم
املؤسيس؛
•تسهيل تقديم مساعدات االتحاد األوريب واملانحني اآلخرين بالعمل عىل تخطيط مشاريع وتنفيذ
خطط عمل.

تقدم سيجما املساعدة يف القطاعات اآلتية:
•الوظيفة العمومية
•القانون اإلداري
•النزاهة العامة
•إدارة النفقات العامة
•الرقابة املالية الداخلية العامة
•التدقيق الخارجي
•الصفقات العمومية /االمتيازات
•إعداد السياسات والتنسيق
•اإلدارة التنظيمية
•البيئة اإلدارية لألعامل

آليات الدعم والنتائج
تستخدم سيجما أنواع متعددة من آليات الدعم:

•القيام بتقديم املشورة فيام يتعلق باإلصالحات ،ووضع وتنفيذ االسرتاتيجيات وبرامج
التطوير اإلسرتاتيجية؛
•تحليل وتقييم األطر القانونية واملنهجيات والنظم واملؤسسات؛
•االختبارات من قبل األقران والدعم
•عمل الدراسات واملناهج وأي وثائق أخرى ذات مرجعية؛
•اإلسهام املنهجي والتقني واالسرتاتيجي لتوسيع املساعدات األخرى املقدمة من
املفوضية؛
•التأهيل والتدريب؛
•دعم شبكات األشخاص الذين يقومون بتحديد السياسات وكذلك الخرباء.

من املتوقع أن تسهم نشاطات سيجما يف:

•وضع إطار قانوين فعال لنظام حوكمة عامة محرتف ومؤثر وموثوق؛
•استشارة فعالة وتعاون بني مؤسسات الحوكمة العامة والجمعيات املهنية والرشكاء
االجتامعيني واملنظامت غري الحكومية وكذلك بني مستويات الحوكمة الوطنية الفرعية؛
•قدرة أفضل لدى مؤسسات الحوكمة العامة يف ضامن تقديم خدمات فعالة للرشكات
واملواطنني تلبي احتياجاتهم؛
•تنفيذ آليات فعالة حتى تكون الحوكمة العامة وتقديم الحسابات خلف اإلصالحات؛
•وضع أنظمة فعالة لتطوير وتنسيق السياسة العامة (يشمل ذلك السياسة التنظيمية)؛
•قدرة أفضل لدى مؤسسات الحوكمة العامة يف الدخول يف رشاكات عامة وخاصة ؛
•وضع أنظمة فعالة يف تعيني املوارد والصفقات العمومية والرقابة الداخلية والتدقيق
الخارجي.
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تعد سيجما قسم ا ً يف مديرية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للحوكمة
العامة والتطوير اإلقليمي ،ويمكنها االستفادة من خربة املديرية ومن شبكات
خرباءها يف اإلدارة العامة وصانعي القرار العموميني يف الدول األعضاء ملنظمة
التعاون واالقتصادي والتنمية.
يتم تمويل سيجما يف أغلب األحيان من املفوضية األوربية من خالل
ميزانية مركزية .تتم إدارة الربنامج من قبل مديرية املساعدات األوربية أ
( :)EuropeAid Direction Aأوربا ،ومنطقة الحوض املتوسطي
الجنوبي ،والرشق األوسط ،وسياسة الجوار – الربامج متعددة البلدان لوحدة
 – A6بالتنسيق مع بعثات االتحاد األوربي.

للمزيد من املعلومات
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://www.sigmaweb.org

بعثات االتحاد األوربي
نقطة االتصال الوطنية سيجما في مكتب إدارة البرنامج

