
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 التنظيم بالتشارك بين:

 ( UN ESCWAلجنة األمم المتحدة االقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا ) 

 (UN DESAإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة )

 (ARADOوالمنظمة العربية للتنمية االدارية )

 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر   29االثنين 

 توقيت بيروت ب بعد الظهر 6:00 – 4:00

 صباحاً بتوقيت نيويورك  11:00 –  9:00 

 
 جدول أعمال الورشة 

  

9:00- 9:08 

16:00 -16:08 

 كلمات الترحيب 

رئيسة وحدة إدارة البرامج وتنمية القدرات، إدارة الشؤون   ،رتييالسيدة أدريانا الب •

 إدارة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة  /المتحدةاالقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم 

 في اإلسكوا ، رئيس قسم الحوكمة وبناء مؤسسات الدولة يونس أبوأيوبالسيد  •

رئيس مجموعة االدارة االستراتيجية والجودة بالمنظمة العربية  ، حسن ديابالسيدة  •

 للتنمية االدارية. 

9:08-9:10 

16:08 -16:10 

 منهاج الحوكمة ألهداف التنمية المستدامة   -فيديو 

 

09:10 -09:17 

16:10 -16:17 

 نظرة عامة عن المنهاج 

، رئيسة وحدة إدارة البرامج وتنمية القدرات، إدارة الشؤون  السيدة أدريانا ألبيرتي •

 االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

(، إدارة UNPOG، رئيس مكتب مشروع األمم المتحدة للحوكمة ) السيد بوكيون شيم •

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية / إدارة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة  

 

9:17-9:38 

16:17 -16:38 

 منسقي مجموعة األدوات(   7دقائق *  3رحلة موجزة عبر مجموعات األدوات )



حول تغيير الذهنيات في المؤسسات العامة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة مجموعة أدوات  •

 2030لعام 

 حول الشفافية والمساءلة واألخالق في المؤسسات العامة مجموعة أدوات  •

 لتقوية الترتيبات المؤسسية وقدرات الحوكمة من أجل اتساق السياسات مجموعة أدوات  •

حول اإلدارة العامة الفعالة الوطنية والمحلية من أجل تنفيذ أهداف مجموعة أدوات  •

 تدامةالتنمية المس

 حول االبتكار الحكومي من أجل اإلدماج االجتماعي للفئات الضعيفة مجموعة أدوات  •

حول الحوكمة الواعية بالمخاطر والتكنولوجيا المبتكرة للحد من مخاطر مجموعة أدوات  •

 ث والقدرة على الصمود الكوار

 حول االبتكار والحكومة الرقمية لتقديم الخدمات العامةمجموعة أدوات  •

 

9:38-9:42 

16:38 -16:42 

في سياق خطة التنمية   اإلطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العامنحو 

 والسياسة العامة  2030المستدامة لعام 

في  مستشار إقليمي لشؤون الحوكمة وبناء السالم والمسارات االنتقاليةالسيد كرم كرم،  •

 اإلسكوا 

 

9:42-10:25 

16:42 -17:25 

 ميسرة من قبل السيد كرم كرم  حلقة نقاش

 روضك الحالية؟ في ع المستدامة كيف قامت مؤسستك بتعميم أهداف التنمية  -أ 

تعميم أهداف التنمية   فيهودك أن تدعم جج اأدوات المنه ةمجموع لكيف يمكن  -ب 

 المستدامة في عروضك؟ 

 

10:25 -10:30 

17:25 -17:30 

 الجلسة الختامية

 في اإلسكوا ، رئيس قسم الحوكمة وبناء مؤسسات الدولة يونس أبوأيوبالسيد  •

إدارة  في  مستشار إقليمي أول للحوكمة وبناء المؤسسات ، السيدة فيرونيك فيربوغون •

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية / إدارة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة 

المنظمة العربية في  رئيس مجموعة االدارة االستراتيجية والجودة السيد حسن دياب، •

 جامعة الدول العربية  –للتنمية اإلدارية 
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