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 اإلدارة العامة في الدول العربية بشأن المؤتمر اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -البرنامج 
 

 

 العامة في المنطقة العربية: كيف يمكن تعزيز الفعالية والمساءلة في اإلدارات ابةستجأكثر ا مؤسساتل أقوى شبكات
 6102 أكتوبر/تشرين األول 62-62، األردن -البحر الميت 

 

 نحو إدارة عامة أكثر استجابًة وفعالّيًة وحداثًة في الدول العربية - األول تشرين/أكتوبر 62، االثنين

 التسجيل 00.00 – 03.80

 االفتتاح الرسمي للمؤتمر اإلقليمي 00.80 – 00.00

 األردن  - ي، المديرة القطرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائزينا علي احمدالسيدة رئيسة الجلسة: 

  :الكلمات االفتتاحية

  ،مدير المركز اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيد خالد عبد الشافي 



 11 من 2صفحة 
 

 السويد لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مملكة ، سفير سعادة السيد جان ثيسلف 

 وزير تطوير القطاع العام، المملكة األردنية الهاشمية معالي الدكتور خليف الخوالدة ، 

 استراحة وصورة جماعية 00،00 – 00.80

00.00 – 00.80 

 

 

 

 نظرة عامة حول إصالح اإلدارة العامة في الدول العربية –الجلسة العامة األولى 

 للتطورات الراهنة والمالمح الخاصة والتحديات والفرص. نحو فهٍم مشتركٍ  –إصالح اإلدارة العامة في الدول العربية على الصعيدين الوطني والمحلي 

قدرة  والذي يقوم أساسًا على مدىنحو عقد اجتماعي جديد فيما بين الدولة والمجتمع، مفصلية أتت طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو اإلصالح والتنمية دعوة 
هذه  . ترميإلى وظائف وأمن وخدمات وتنمية مستدامة وقادرة على مواجهة األزمات أكثر شموليةالعامة الوطنية في ترجمة التعهد بمؤسسات حكم إلدارة أنظمة ا

 لدراسة التحديات والفرص نحو التغيير التحولي، واالقتصاد السياسي اإلصالحي في المنطقة العربية على التوالي.ُأعد تا  تينلفمك   الجلسة إلى مراجعة نتائج ورقتين

 :اآلتيهذه الجلسة مجموعة من األسئلة من بينها تناول ت 
 العامة، وكيف يمكن التعامل معها بفعالية؟تحولي في أنظمة اإلدارة حدا  التغيير الإلمعالجتها  ما هي العقبات المؤسسية التي يجب 
  إلى معالجة؟    معيقات التي قد تحتاج الحكم وما هي ال فع الة لتغيير إدارةما هي المبادئ التي من شأنها دعم وضع استراتيجية 
 جراءاتها وقيمها؟و التواتر في إصالح هيكلية اإلدارة العامة  تاعتباراعلى نطاق المنظومة، و  هل هناك أولويات محد دة أو  أنظمتها وا 
 كيف يمكن لالستراتيجيات والتدابير الرامية لتعزيز أنظمة اإلدارة العامة أن تتابين على الصعيدين الوطني والمحلي للحكومة؟ 

  األردن - ي، المديرة القطرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائينا علي احمدالسيدة ز رئيسة الجلسة: 

 المتحدثون: 00،11 – 01،11

 عرض تقديمي لدراسة حول إصالح اإلدارة العامة في إطار التحوالت العربية –في إدارة الحكم، جامعة كانبيرا  أستاذ، مدير و مارك إيفانزالسيد  .0
 العربيةحول التحوالت دراسة  –، مؤلف مشارك لدراسة بشأن االقتصاد السياسي في االدارة العامة جاكوب ويكمانالسيد  .6
عرض حالة بشأن التعاون في سبيل تحقيق إدارة عامة مميزة  –)بيبا( معهد اإلدارة العامة في البحرين مدير عام ، رائد محمد بن شمس الدكتورسعادة  .3

 في المنطقة العربية



 11 من 3صفحة 
 

 عرض لتجربة من الحكم المحلي –، رئيس بلدية صبحا والدفيانة، األردن بخيت العيسىسعادة السيد  .4

 ونقاشات أسئلة  00،31 – 00،11

 من المشهد العالمي  الممارسات الجيدة  –الجلسة العامة الثانية  08.00 – 00.80

 الساحة العالميةتنفيذ إصالحات اإلدارة العامة أثناء مراحل التغيير: دروس مستفادة من 

الخيارات عم دورها في تهدف هذ الجلسة إلى استكشاف كيفية االستفادة من التجارب الدولية والممارسات والدروس المستفادة ذات الصلة بإصالح اإلدارة العامة ود
ن م توُلي هذه الجلسة أهمية خاصة إلى مجموعة سياسية في المنطقة العربية أو إصالحها.أو أزمات إمكانات الدول التي تمر  بمرحلة تحوالت  السياسية إلنعاش

 ُأعد ت في هذا المجال. لفتينمك   الجنوبية، ُمستلهمة من ورقتين والشرقية وكوريا الوسطى ( من مناطق ودول أخرى كأوروبانجاح أو فشلالتجارب )

 تتناول هذه الجلسة األسئلة الرئيسة التالية: 
 ية و/أو لما هي الدروس والتطبيقات الملموسة والعملية الُمستقاة من تجارب الدول والمناطق األخرى فيما يخص أولويات اإلصالح، والتواتر في العم

 التي يجب تفاديها؟الصعوبات 
  ثالثي؟لاون فيما بين دول الجنوب والتعاون في إطار التحوالت العربية من خالل التعاقابلة لتوسيع نطاق تطبيقها وتكرارها أي من أولويات اإلصالح 
  ؟ومداخالت ومن كل من الحكومة والمجتمع، وأكثر شموليةما الذي يمكن المضي بتنفيذه فورًا خالفًا لإلصالحات التي تتطلب مشاورات واسعة النطاق 

 ي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائمدير فريق مؤسسات أكثر استجابة وخاضعة للمسألة، خوسيه كروز اسوريوالسيد  رئيس الجلسة:

  المتحدثون: 06،02 – 00،31

 ، مدير، المركز العالمي للتميز في القطاع العام التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سنغافورةفيليبس-ماكس ايفريستالسيد  .0
 في الدوحة.وكنجز د بر همع، رئيس مركز إعادة اإلعمار بعد الحرب في جامعة نيويورك، ورئيس سلطان بركاتالسيد  .6
 إصالح اإلدارة العامة بدءًا بالحكومة المركزية، عرض لدروس -سيجوب التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المشروع اإلقليمي ، بوزا خنياالسيدة ماريا أ .3

 مستفادة من أمريكا الالتينية.

 أسئلة ونقاشات 03،11 – 06،02



 11 من 1صفحة 
 

 الغداء 00.00 – 08.00

 االبتكار في مجال الخدمة العامة –الجلسة العامة الثالثة  01.80 – 00.00

 بين الدولة والمجتمع: دور الشباب واالبتكار والريادة االجتماعية في إيجاد الحلول شاملوحوار حيوية  على عالقاتالحفاظ 

 والحكومة، والتصميم التشاركي لحلول في مواجهة التحديات الراهنة والمتعلقةالعالقة بين المجتمع/القطاع الخاص موضوعات كتلك المتعلقة بتركز الجلسة على 
ات الدولة ة ودور مؤسسباإلدارة العامة والحكم اإللكتروني ومشاركة المواطن في اإلصالح المؤسسي، حي  تتناول الجلسة وجهة نظر صناع القرار في اإلدارة العام

ية تحسين حياة المواطنين. تركز هذه الجلسة على مقاربتين مختلفتين فيما يتعلق باالبتكار في مجال الخدمة العامة من في تحديد الممارسات المبتكرة وتعميمها بغ
من شأنها  ار جديدةمنظور المؤسسات العامة تشمل: )أ( دور المؤسسات العامة كشريك للمبتكرين االجتماعيين، و)ب( دور المؤسسات العامة كحاضنة مُحتملة ألفك

 .هة التحديات المجتمعية. تبني هذه الجلسة على معطيات ورشة عمل حول االبتكار المجتمعي عقدت قبل المؤتمرمواج

 األسئلة الرئيسة التالية:تتناول هذه الجلسة  
 كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تعزز من قدرتها في تحديد االبتكارات االجتماعية الجديدة في المجتمع؟ 
  إزالة العوائق لتعزيز االبتكار المجتمعي؟  اإلدارة العامة العمل علىيمكن لجهاز كيف 
  نطاق الممارسات المبتكرة والتي تتطلب درجة مقبولة من المخاطرة؟ زيادة وتوسيعاإلدارة العامة أن يلعب دورًا محفزًا في يمكن لجهاز كيف 
  ؟يمكن لالبتكارات أن تُساق من داخل مؤسسات اإلدارة العامةكيف 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيللدول العربية، المركز اإلقليمي ، مدير فريق االبتكار، جينيفر كولفيل السيدةرئيس الجلسة: 

 المتحدثون: 04،42 – 04،11

 االبتكار االجتماعي فيالعمل حول دور المؤسسات العامة لتعزيز  دروس ُمستقاة من ورشة –)للتأكيد(  مبتكر اجتماعي ومسؤول حكومي من المنطقة .0
 الدول العربية السابق انعقادها للمؤتمر

مة دورس مستفادة حول دور الخد –، رئيسة وحدة إدارة وأبحا  االبتكار، وكالة تطوير الخدمة العامة، وزارة العدل، جورجيا سيسيلي فيردزادزهالسيدة  .6
 العامة في االبتكار المجتمعي في جورجيا.

 ونقاشاتأسئلة  02،31 – 04،42



 11 من 5صفحة 
 

 استراحة 02.00 – 01.80

 لقياس أداء اإلدارة العامةمقاربة تجريبية  –الجلسة العامة الرابعة  07.01 – 02.00

 هداف محليةمع أأجندة عالمية  –الحكم طرق جديدة في قياس لتجريب إجراء  .أ

سبل فع الة لتنفيذها. ويتجلى الحكم في إطار أهداف التنمية المستدامة كهدف التزمت الحكومات واألطراف المعنيين بإيجاد  6131أجندة التنمية المستدامة  مع تبني
 جريب مقاربات ابتكارية لقياس، وبذات الوقتبت مة التونسيةقام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الحكو  6104. منذ عموماً  أساسي ووسيلة لتنفيذ األجندة

مكانية تنفيذها.  إعداد محاورالتأكد من،   الحكم وا 
برنامج األمم المتحدة االنمائي وأكاديمية فولق مجموعة األدوات المعدة بجهد مشترك فيما بين مبادئ سيادة القانون في اإلدارة العامة: إطالق  .ب

 بيرنادوتي حول كيفية قياس أداء اإلدارة العامة من منظور مبدأ سيادة القانون.

سيادة القانون واإلدارة العامة بمعزل عن بعضهما البعض، على الرغم من أن كليهما أساسي ان في تحقيق التنمية المستدامة، جرى التقليد على تناول كل من مبدأ 
جهات وطنية، من إعداد مجموعة من  بيرنادوتي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تمك نا بعد أربع سنوات من البح  والتجريب مع فولق كل من أكاديميةإال أن 

ذه . تشهد هذه الجلسة إطالق مجموعة األدوات همذكرة توجيهية لتقييم مدى احترام مبادئ سيادة القانون في اإلدارة العامةودليل للمستخدم األدوات تشتمل على 
 سيادةسان و حقوق اإلن قائمة على أساس احترام رتهم في تقديم خدماتعلى المستوى اإلقليمي، بهدف مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية وتعميق فهمهم حول قد

  .القانون

 أكاديمية فولق بيرنادوتي في السويدرئيس الجلسة:  

 المتحدثون:  02،42 – 02،11

فيما  02دف قياس الهلتجريب إجراء الحكم: قياس فعالية  – مدير بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة، ستشار المصالح العمومية، مالسيد نزار البركوتي .0
 .يتعلق بالحكم

عرض ألدوات تقييم مدى احترام مبادئ سيادة القانون في اإلدارة العامة المعدة  –بيرنادوتي في السويد  فولق ، مدير مشروع، أكاديميةشين كوينالسيد  .6
 بيرنادوتي في السويد فولق من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكاديمية

 أسئلة ونقاشات 01،02 – 02،42



 11 من 6صفحة 
 

 اليوم األولتلخيص واختتام  07.01 – 07.01

 .الثاني اليوم الموازية التي يرغبون بالمشاركة فيها خالل ُملخصات خاصة بالجلسات مالحظة: لغايات التحضير سيستلم المشاركون
 

 عشاء ترحيبي 00.80
 

 معّقدةالبيئات الاإلدارة العامة في لدور ولويات األ تحديات و ال األول: تشرين/أكتوبر 67الثالثاء، 

 تلخيص اليوم األول ومقدمة اليوم الثاني 00.01 – 00.00

 الجلسة العامة الخامسة 00.01 – 00.01

  دور اإلدارة العامة في البيئات الهشة وتلك التي تمر بمرحلة أزمات وما بعد األزمات

وبإمكانها استدامة  ةعدالة شموليو  أكثر استقراراً لبناء مجتمعات مباشرة أهمية بالغة في البيئات الهشة أو تلك التي تشهد نزاعات ودورها إلدارة العامة أضحى لقدرات ا
ألمن. السياسية وموضوعات ا ي العملياتلبح  والدعم المقدم من المجتمع الدولي الذي اعتاد على تركيز دعمه فأكدها االسالم على المدى البعيد، وهي حقيقة 

جل دعم الحكومة الرئيسة"( ألوظائف يحدد تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول القدرات المدنية في أعقاب النزاعات خمسة وظائف رئيسة لإلدارة العامة )بمعنى "
 الحكومة المركزية )مثاًل: مكاتب إدارة( ج)و العامة؛مالية ال واإلدارة اساتالسي هادف في البيئات التي تمر بأزمات، وتشمل: )أ( إدارة الخدمة المدنية، و)ب( إعداد

" األساسية"الوظائف "الرئيسة" وتلك  بين المتحدة األمم تُمي ز. المساعدات إدارة( ه)الحكومة المحلية، و( د)و رئاسة الحكومة، مكاتب رئيس الحكومة أو الرئيس(،
  .ىأخر  جهة من الخدمات وأداء وظيفة تقديم جهة، منوهي أساس لتنفيذ السياسات  – "جوانب الحكومة بالتفصيلكافة تحسين " –العامة  اإلدارة في



 11 من 7صفحة 
 

 تتناول هذه الجلسة األسئلة الرئيسة التالية: 
  تمر بأزمات بناء على المعطيات منما هي وظائف اإلدارة العامة الرئيسة )وظائف الحكومة الرئيسة( التي يجب إعطائها األولوية في البيئات التي 

 المنطقة العربية والدروس المستفادة من مناطق أخرى؟
 حي  تغطي ب شمولية أكثر أو استراتيجية الرئيسة، الحكوميةوظائف مقاربة تستهدف ال: الهشة البيئات في العامة اإلدارة إلصالح دفعالهي عوامل  ما

 ؟مقاربتينال من مزيج أو الحكومة،كافة جوانب 
  بيل تقديم خدمات في س التنظيمية، وذلك من الفعالية أساس على العامة اإلدارة الى إصالح التبعي ة والمركزية البيروقراطيةتعزيز التحول من ما هي سُبل

 ؟العامة الخدمة أداء في على درجة من الشفافية وخاضعة للمساءلة، إلى جانب التمي ز

 في الدوحة.وكنجز إعادة اإلعمار بعد الحرب في جامعة نيويورك، ورئيس معد بر  ، رئيس مركزسلطان بركاترئيس الجلسة: 

 المتحدثون:  01،11 – 11،02

توصيات ونماذج سياسية حول إدارة عامة فعالة أثناء التحول من مرحلة  – ، وزير المالية، والية البحر األحمر، السودانمحمد طه عثمانمعالي السيد  .0
 األزماتاألزمات إلى ما بعد 

نعاش: إطالق إقليمي لـ "اإلصالح واإل -ي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائمؤسسات أكثر استجابة وخاضعة للمسألةمدير فريق ، خوسيه كروز اسوريوالسيد  .6
ات في مرحلة يق عبر الحكوماستعراض للدروس المستفادة من دعم األمم المتحدة لوظائف الحكومة الرئيسة أعقاب النزاعات" مع التركيز على تعزيز التنس

 سيق العامودي فيما بين الحكومات المركزية والمحلية.نالنزاعات، والت
عرض/إطالق إقليمي لألداة التشخيصية المشتركة لألمم المتحدة والبنك الدولي لغايات تقييم االحتياجات  –البنك الدولي  كامبو،-سكيافو سيلفاتورالسيد  .3

 لإلدارة العامة في البيئات التي تمر بمرحلة األزمات وما بعد األزمات.إلنعاش الوظيفة الرئيسة 

 أسئلة ونقاشات 01،31 – 01،11

 استراحة 00.01 – 00.80

 جلسات موازية 06.00 – 00.01
 بالموضوع لمباشرة النقاش وتأطيره()مالحظة: سيتم تعيين ميس ر لكل جلسة موازية، بحي  تبدأ الجلسة بعرض لمدة خمسة دقائق من قبل خبير أو ممارس مختص 



 11 من 8صفحة 
 

الحكومة المركزية بما في ذلك  دعم 
البيئات التي تمر بمرحلة األزمات 

 وما بعد األزمات

الحكومة المركزية بما في ذلك البيئات التي  دعم
 تمر بمرحلة األزمات وما بعد األزمات

في البيئات التي تمر بمرحلة األزمات وما  إدارة المساعدات وتنسيقها
 بعد األزمات

 رة:الميسّ  

المشروع ، بوزا السيدة ماريا أخنيا
سيجوب التابع لبرنامج األمم اإلقليمي 

 المتحدة اإلنمائي

 الميّسر: 

مدير فريق ، خوسيه كروز اسوريوالسيد 
رنامج ب، مؤسسات أكثر استجابة وخاضعة للمسألة

 اإلنمائياألمم المتحدة 

 تيسير مشترك:

 خبير مستقلكامبو، -سكيافو سيلفاتورالسيد 

أخصائي برنامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و بالنكر، ابالسيد 
 الصومال

 الجلسة العامة السادسة 06.80 – 06.00

 عرض الخالصات ومناقشة نتائج وتوصيات الجلسات الموازية

 مدير فريق، الحكم وسيادة القانون، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، السودانرايو بوزوروكوفا، و سالسيدة الجلسة:  رئيس 

 جلسات الموازية: عروض ال ومقدم

 ، نائبة المديرة القطرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردن. ماجدة العسافالسيدة  .0
 خصائي برنامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصومال. ، أدناموسى دوال السيد  .6
 ، أخصائي سياسيات، وظائف الحكومة الرئيسة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المركز الرئيسي بيلله لوكتنالسيد  .8

 الغداء 08.80 – 06.80

 الجلسة العامة السابعة 01.01 – 08.80

 التوجه تسعى إلى بناء الثقة بين الدولة والمجتمع: شمولية ونزاهة وأداء عالي المستوى في الخدمة المدنيةالتحديث للوصول إلى مؤسسات عامة خدمية 

يدة وفع الة في حامتمك نة ومتتوقف قدرة الحكومات في توفير سلع وخدمات عامة تستجيب إلى مطالب المواطنين وتوقعاتهم بشكل أساسي على وجود خدمة مدنية 
فنية األساسية يزنوا العوامل السياسية والأن  السياسيين لقادةيتطلب من االمدنية، و  الخدمة إصالح وعلم فن هو العاملة ومأسستها القوة إن بناء هذهوظائفها. بل  أداء



 11 من 9صفحة 
 

 التطويربالعتبارات ذات صلة  العام القطاع في العاملة للقوى المالية النزاهة إضافة إلى االستدامةتدابير التحجيم والتسريح و  المعنية بعملية التنظيم والتي تشمل
في القيام بوظائفها من حي  إعداد السياسات وتقديم الخدمة العامة بجود وانفتاح  الحكومة من شأنها تحديد قدرة وتقييم األداء، التي الموظفين، وتحفيز المهني،

 .واستجابة ومسؤولية
في البيئات التي تمر بمرحلة تحول أو مرحلة أزمات، فهناك العديد من االعتبارات الخاصة، ومنها المدنية  الخدمة تهدف هذه الجلسة تحديدًا إلى استكشاف دور

ي، التي تؤثر االجتماع التماسك إلى والحاجة البيروقراطية، وضبابية الموارد، ومحدودية الواقعية، غير والتوقعات زمنية المضغوطة،طر التلك المتعلقة بجانب األ
 .المدنية الخدمة ة إصالحوتواتر عملي في سرعة
 تعزيز خالل من (والممارسات التوجيهية والمبادئ إعداد السياسات ذلك في بما) والمجتمع الدولة بين الثقة بناء في العامة اإلدارة دور على أيضا الجلسة تركز هذه

دارة المساعدات استيعاب على القدرة والمساءلة، إضافة إلى تحسين تدابير الشفافية خطيط لك التبما في ذ) العامة اإلدارة إصالح وكلفةشؤون المالية العامة ال وا 
 مفيدة ومقارنات روسدكما ستمك ن العروض والنقاشات خالل هذه الجلسة من الخروج ب. البيروقراطيةالتي تعاني من كثرة  العامة األنظمة وتحدي  ،(والتقييموالتقرير 
متزايدة  في بناء ثقة ةالعام اإلدارة بدور يتعلق فيما وشركائه اإلنمائي المتحدة األمم المستقبلية لبرنامج توجيه الجهودإضافة إلى  لتجارب اإلقليمية،مستوى اعلى 
 .والمجتمع الدولة بين

 تتناول هذه الجلسة األسئلة الرئيسة التالية: 
 والجزاءات زفيها الحواف بما التدابير، هي وما المسي سة وغير الكفؤة،األنظمة المدنية ومحايدتها من  الخدمة في البشرية تحدي  إدارة الموارد يمكن كيف، 

 العامة؟ الخدمة بهدف التميز في السلوك وتغيير لإلسراع في تنمية القدرات وضعها التي يمكن
  دراج نظام الكوتا  العرقية، اتواألقلي النساء،) المهمشة الفئات تمثيل لضمانكيف يمكن الموازنة في عملية إصالح الخدمة المدنية بين معيار الجدارة وا 

 في كافة فئات الخدمة المدنية بما فيها مواقع صنع القرار؟( وغيرها والشباب،
 أو من خالل  العاملة القوة واالستدامة بصورة أفضل من خالل استمرارية والكفاءة الخدمة المدنية القدرات في هداف المتعلقة بتنميةتحقيق األيمكن  هل

 ؟(الواقع بحكم أو القانون بحكم سواء)قوانين/تدابير التسريح 

 ، مدير، المركز العالمي للتميز في القطاع العام التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سنغافورةفيليبس-ماكس ايفريستالسيد رئيس الجلسة: 



 11 من 11صفحة 
 

 :لمتحدثونا 

 الخدمة المدنية في فلسطين إصالح -، وزير ورئيس ديوان الموظفين العام، فلسطين السيد موسى أبو زيدمعالي  .0
  دور المرأة كصانع قرار في اإلدارة العامة –أستاذ في كلية الحقوق، الرباط، المغرب السيدة مليكة بن راضي،  .6
لبلدان ، المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في اكبير المستشارين الفنيين، مدير مشروع إقليمي لمكافحة الفسادالسيد أركان السبالني،  .3

  دور المساءلة والنزاهة في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع -العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
تجارب من العالم العربي في قياس أداء اإلدارة العامة على المستوى المحلي: مؤشر أداء  –، أستاذ، جامعة جوتنبرغ / جامعة يال ايلين الستالسيدة  .4

 الحكم المحلي في تونس 
   نتائج مشروع إصالح ضريبة األراضي )المسقفات(، األردن –، مدير مشروع لطفي أبو هزيمالسيد عرض:  .2

 أسئلة ونقاشات 02،02 – 04،42

 جلسات موازية 02.80 – 01.01
 ه(لنقاش وتأطير )مالحظة: سيتم تعيين ميس ر لكل جلسة موازية، بحي  تبدأ الجلسة بعرض لمدة خمسة دقائق من قبل خبير أو ممارس مختص بالموضوع لمباشرة ا

المناصفة بين الجنسين في إصالح  
التحديات، الفرص اإلدارة العامة: 

 والتوصيات

ات آلي خالل تعزيزبناء الثقة من  دور الشباب كقياديين في الخدمة المدنية
 الرقابة الداخلية والخارجية

المحلي وتقديم الخدمات كم الح
 إطار التحّضر في 

 

 :األسئلة التوجيهية 

المرأة في مواقع صنع القرار  •
 في اإلدارة العامة

الثغرات في البيانات  •
والسياسات واألطر 

 ةاالستراتيجي

 األسئلة التوجيهية:

الراهن للشباب في اإلدارة ما هو الدور  •
 العامة

الخدمة المدنية إليه ما الذي تحتاجه  •
 الشباب. طموحتالمس ل

 :ألسئلة التوجيهيةا

وظائف الرصد والتقييم  •
 خرىاألاخلية والرقابة الد

المحاسبات الُعليا  مؤسسات •
  هيئات مكافحة الفسادو 

 دور الرقابة البرلمانية •

 :ألسئلة التوجيهيةا

الحكومات ما هو دور  •
المحلية في تحسين تقديم 

 الخدمات؟
ة اإلقليميما هو أثر المقاربة  •

 اإلدارة العامة؟في 



 11 من 11صفحة 
 

كيف يمكن تطبيق أهداف  • 
التنمية المستدامة وتنفيذها 
على المستوى المحلي في 

 المنطقة العربية؟

 : تيسير مشترك 

، مدير المشروع كوثر زرواليالسيدة 
اإلقليمي لإلنصاف بين الجنسين، 

 اإلنمائيمم المتحدة األ برنامج

يرة ، أستاذ وخبمليكة بن راضيالسيدة 
 في مجال اإلنصاف بين الجنسين

رة ، خبينسرين بركاتمعالي السيدة 
تطوير القطاع العام مستقلة، وزيرة 

 سابقا

 الميّسر:

، مدير إقليمي، مشاريع فهري-السيد أبو فاسي
منظمة وسط وشمال إفريقيا، الشرق األمنطقة 

  ح  عن قاعدة مشتركةبال

الشباب الحدي  مع مؤلفة السيدة نور اليق، 
 العربي

 الميّسر: 

ة دائر  رئيسر، االسيد وليد الشع
 وزارة المالية، لبنانالتشريع، 

 

 الميّسر: 

سق منالسيد جيوفاني كاميليري، 
تداخل مبادرة ي، البرنامج العالم

ة والموضوعاتي اإلقليميةالشبكات 
لتابعة ا للتعاون في التنمية البشرية

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 استراحة 02.01 – 02.80

 الجلسة العامة السابعة 07.80 – 02.01

 عرض الخالصات ومناقشة نتائج وتوصيات الجلسات الموازية

 للتميز في القطاع العام التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سنغافورة، مدير، المركز العالمي فيليبس-ماكس ايفريستالسيد  الجلسة: رئيس 

 جلسات الموازية: مقدم عروض ال 

  ، وزيرة تطوير القطاع العام سابقا، خبيرة مستقلةمعالي السيدة نسرين بركات .0
 برنامج، المركز اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ة، أخصائيليندا حدادالسيدة  .6



 11 من 12صفحة 
 

  لرئيس الوزراء، العراق ريةاشهيئة االستالإصالح اإلدارة العامة،  لفمديرة مالسيدة هدى الهاني،  .8
 ية والسلطات المحلية، الجزائرزارة الداخلمدير البح ، و السيد عبد الرحمن سيديني،  .0

 اليوم الثانيتلخيص واختتام  07.01 – 07.80
 

 اإلدارة العامة في الدول العربية بشأن  ختامي بيانالخروج بو ، الشراكاتالشبكات و استكشاف : األول تشرين/أكتوبر 63األربعاء، 

 تلخيص اليوم الثاني ومقدمة اليوم الثالث 00.01 – 00.00

 الجلسة العامة التاسعة "تشبيك الشبكات" 00.01 – 00.01

 التعريف بأبرز شبكات إصالح االدارة العامة في المنطقة العربية وتسهيل فرص بناء الشراكات 

 النهوض لىع المحلي اإلقليمية القائمة والتي تعمل الحكم ومؤسسات العامة اإلدارة شبكات بين تبادلالتنسيق والو  قوية شراكاتإقامة تهدف هذه الجلسة إلى تيسير 
 على الضوء ليطإضافة إلى تس ونقاط قوتها، مواردها من حي  تجميع الشبكات لهذه فريدة فرصة المؤتمر يوفر. العربية المنطقة في والبح  العامة اإلدارةبأنظمة 
  .المنطقة العربية في أطراف جديدة معنيين مشاركةأهمية 

 المتوسط للتكنولوجيا، تونس األبيض العربي للحوكمة، وعميد معهد البحر د لمعه، انائب الرئيس: الدكتور خليل أميري، رئيس الجلسة 01،11 – 11،02

  :المتحدثون 

حو  اإلدارة شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لبمعهد اإلدارة العامة في البحرين، ومنسق تنفيذي لشبكة كبير المستشارين، ، السيد سفيان الصحراوي .0
 العامة

 المجموعة غير الحكومية، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، عضو الدكتور عزمي الشعيبي  .6
 المنظمة العربية للتنمية اإلداريةمستشار، ، فيصلالدكتور بسمان  .3
شمال ية في منطقة الشرق األوسط و كة معاهد ومراكز التدريب الحكوم، شبواالقتصادي ، مدير عام، معهد باسل فليحان الماليطساالسيدة لمياء مبيض ب .4

  فريقياإ



 11 من 13صفحة 
 

 أسئلة ونقاشات 01،42 – 01،11

 استراحة 00.00 – 00.1

 البيان الختامي  –الجلسة العامة العاشرة  06.01 – 00.00

 ياإلنمائ، برنامج األمم المتحدة مؤسسات أكثر استجابة وخاضعة للمسألةمدير فريق ، خوسيه كروز اسوريوالسيد رئيس الجلسة: 

 جلسات عامةالمصدر المداخالت أثناء عرض للخطوط العريضة مع التركيز على أهداف ملموسة ومحددة الزمن و   00،02 – 00،11

 نقاش   06،02 – 00،02

 لنقاش لتلخيص   06،31 – 06،02

 الجلسة الختامية 08.00 – 06.80

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيللدول العربية، ، مدير المركز اإلقليمي السيد خالد عبد الشافي كلمة ختامية: 

  مخرجات المؤتمر اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول اإلدارة العامة في الدول العربية 

الل شاملة وعادلة وسلمية، من خ التنمية مسار فياهمة خالصة نتائج المؤتمر والخطوات المقبلة: دور اإلدارة العامة في تعزيز جهود المؤسسات العامة في المس
 .لمواطنينوحلو إلى ا دائمة خدمات وتوفير والمجتمع، الدولة بين إيجاد قاعدة أكثر شمولية وخاضعة للمساءلة

 الغداء 00.00 – 08.00
 

 ن مغادرة المشاركي 00.00
 

 اإلنمائيجلسة داخلية لبرنامج األمم المتحدة  02.80 – 00.00



 11 من 11صفحة 
 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اإلقليمي للدول العربيةركز اإلقليمي، المكتب مالاإلقليمي، البرنامج منسق السيد يعقوب بيريش،  رئيس الجلسة:

راض مغلق الستعإطار لقاء في ، قليميةإمنظمات األخرى و  كاالت األمم المتحدةو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ين من موظفين وممثليشارك في هذه الجلسة 
 بالنظر إلى أهدافه:إنجازات المؤتمر 

  اإلدارة العامة.  طويرالدول العربية فيما يتعلق بتوفرها البيئة الراهنة في التي تالرئيسة  لقضايا والفرص والتحدياتاتحديد 
  نتقال السياسي أو االتحول لفي إطار ااإلدارة العامة طوير تعملية  تدعم، والتي المنطقة وخارجهادول من  الخبرات المقارنة والدروس المستفادةمناقشة

 .ديمقراطيةً سياسات أكثر إلى 
  ارة العامةاإلد طويراستراتيجيات وخطط عمل وبرامج لت وتنفيذإعداد التي يمكن أن تساعد في توجيه  مقارباتئ والالحلول العملية والمبادتحديد.  
  لمتخصصين من ا يتطوير منتدى معرفبهدف فيما بين المنظمات اإلقليمية ومؤسسات اإلدارة العامة  شراكات ودعم الشبكات القائمة لبناءتوفير قاعدة

 .في اإلدارة العامة

 .المؤتمرُمتمخضة عن أعمال التوصيات الي تنفيذ فلمضي للخطوات القادمة يناقش المشاركون خالل هذه الجلسة ا
 

*** 


