
 

 

 

 

  البرنامج

  

  :العربية المنطقة في 19-لجائحة كوفيد مرنةاستجابات حكومية "

 " مستقبل أفضل؟اليوم ل نتعلم ذاما 

 

  بالشراكة بين  ةمنظم ندوة افتراضية 

، لجنة األمم المتحدة )SIGMA( مبادرة دعم تحسين الحوكمة واإلدارة / )OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 .)UN DESAوإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ( ،)اإلسكوا(آسيا  يواالجتماعية لغرب االقتصادية

  
 2020تشرين الثاني/نوفمبر   17الثالثاء 

 مساء (توقيت باريس)  4.30 – مساء  2.00

  مساء. (توقيت بيروت)  5.30 – مساء  3.00
  نيويورك) صباحا. (توقيت  10.30  –صباحا   8.00

  البرنامج 

(شرق الواليات الوقت 
  المتحدة)

  

 مساء  2:20 - 2:00
 (توقيت باريس) 

 مساء 3:20 -  3:00
 (توقيت بيروت) 

 صباحا  8:20 -  8:00
 (توقيت نيويورك) 

  

 دقيقة)  20(

  

  دقائق)  10(تمهيدية  ومالحظات كلمة ترحيب  

  

منظمة  ، رئيس برنامج سيجما/ Gregor Virantالسيد غريغور فيرانت  .1
  )OECDالتعاون االقتصادي والتنمية (

بالخدمة رئيس فرع االبتكار ،  John-Mary Kauzyaجون ماري كوزياالسيد  .2
، إدارة األمم المتحدة للشؤون  شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية، العامة

  ) UNDESAاالقتصادية واالجتماعية (

لجنة   ،)ECRIمدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات (،  السيد طارق علمي .3
  )اإلسكواآسيا ( يلغربواالجتماعية األمم المتحدة االقتصادية 

  



 دقائق)  10(  خطاب رئيسي
 

 صالسيد رائد محمد بن شم
 ) IIASرئيس المعهد الدولي لعلوم اإلدارة (

 )MENAPAR(  العامةشبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لبحوث اإلدارة رئيس 
  البحرين، )BIPAالمدير العام المؤسس لمعهد اإلدارة العامة (

 

 Elida Reciالسيدة إليدا ريكي  : العام المنسق 
فرع االبتكار بالخدمة العامة، شعبة المؤسسات   ،شؤون الحوكمة واإلدارة العامةة لموظف

االقتصادية واالجتماعية العامة والحكومة الرقمية، إدارة األمم المتحدة للشؤون 
)UNDESA (  

 مساء 3:00 -  02:20
 (توقيت باريس) 

  مساء 4:00 -  03:20
 (توقيت بيروت) 

  صباحا  09:00 -  08:20
 (توقيت نيويورك) 

  

  دقيقة)  40(

 دقيقة) 40( الجلسة األولى: حلقة نقاش حول تقديم الخدمات العامة 
 

وما   19-كوفيدالقطاع العام خالل جائحة ستتناول هذه الجلسة دور الخدمة العامة وموظفي 
 . ا بعده

 

  ستركز المناقشة على األسئلة التالية:

ضمان وكيف يتم    19-ما هي التحديات الرئيسية في مواجهة جائحة كوفيد .1
استمرارية تقديم الخدمات العامة على المستويين الوطني والمحلي؟ قد تكون  

الصحة والتعليم   فيالخاصة بالقطاع مفيدة، مثالً االستجابات بين األمثلة من 
 والحماية االجتماعية.

على العالقة بين الدولة والشعب في   هذهاالستجابات ومرونة  كيف أثرت سرعة .2
 ؟المستقاةما هي الدروس و هذه األوقات الصعبة؟ 

هو برأيكم المطلوب في  عوامل تسريعية. ما   تشكلأن تحديات األزمة ليمكن  .3
تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي  / فيما يتعلق بالحوكمة المستقبل

 لبناء مستقبل أفضل؟المتاحة والفرص الرئيسية ما هي التحديات ووالمركزي؟ 

  
 John-Mary Kauzyaجون ماري كوزيا السيد : المنسق

  شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية ،رع االبتكار بالخدمة العامةفرئيس 
  )UNDESAاألمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ( إدارة

  
 المتحدثون المحتملون:

 

   المغرب، عمدة مدينة شفشاون، محمد السفيانيالسيد  .1
 

 اإلمارات العربية المتحدة 1، التنمية الحكومية والمستقبل عن وزارة  (ة)ممثل  .2
 

  * مناقشات تفاعلية مع المشاركين
  Roula Syllaسيال   السيدة روال

  مستشارة السياسات
 )OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (

  

  مساء 03:40 -  03:00
 (توقيت باريس) 

  مساء 4:40 -  04:00
 ) (توقيت بيروت 

 دقيقة)  40(  الجلسة الثانية: حلقة نقاش حول تسريع التحول الرقمي
 

إلى ظر تنستتناول هذه الجلسة التحديات الرئيسية للتحول الرقمي في المنطقة العربية. و 
وتنفيذ  واألطر المؤسسية، واألطر القانونية للتغيير،بعاد اإلستراتيجية / الرؤية، والقيادة األ

 
  تأكيده ليتم    1



  صباحا   09:40 – 09:00
  (توقيت نيويورك) 

  

  دقيقة)  40(

  

وطرق  ستناقش الجلسة أيضا وجهات نظر والسياسات واالستراتيجيات وكذلك االبتكار. 
  بناء مستقبل أفضل.لو 19-جائحة كوفيد مواجهة تحدياتلالدول العربية 

  

 :التالية األسئلة على اتالمناقش ستركز

 العربية؟ المنطقة في الرقمي لتحولل فرصالو تحدياتال هي ما  .1

 أجل من  أوسع نطاق على الرقمي التحول لتبني مستعدة  العربية الدول هل .2
 للحوكمة؟  أفضل مستقبل

 التكنولوجيا  نشر بشأن 19-االستجابات لجائحة كوفيد لنا  أظهرته الذي ما  .3
  العربية؟ الدول فيات الحكوم استجابةمرونة  لتعزيزها واعتماد

  

 إدلبي   نبال  السيدة: المنسقة
  االبتكار قسم ةرئيس

  ) اإلسكواآسيا ( يلغربواالجتماعية لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
  

  :المحتملون المتحدثون
  

  المعلومات، وتكنولوجيا  االتصاالت وزارة، نائبة الوزير، السيدة غادة لبيب  .1
 مصر

 

 

تكنولوجيا اإلتصال واالقتصاد ، مستشار الوزير، وزارة السيد حسن حرابي .2
 تونس ،الرقمي

  

  * مناقشات تفاعلية مع المشاركين
  Roula Syllaسيال   السيدة روال

  مستشارة السياسات
 )OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (

  

  مساء  04:20 – 03:40
    ) باريس  توقيت (

  مساء  05:20 – 04:40
  ) بيروت   توقيت (

  صباحا   10:20 – 09:40
  ) نيويورك  توقيت (

  

 دقيقة)  40(

  

 المفتوح   االبتكار حول مستديرة مائدة: الثالثة جلسةال
  

 والشركات والجامعات المدنية لحركاتلوجهات نظر مختلفة  المستديرة المائدةتتناول 
معالجة   إلى  هدفتو.  الشامل  لمجتمعا  نهج  إلى  الحكومة  نهجفي التحول من    والشباب  الناشئة

 واالبتكار المفتوحة والحكومة المفتوحة البيانات في المكاسب على الحفاظفي  تحدياتال
  .العربية المنطقة في 19-جائحة كوفيد خالل المفتوح

  

  :التالية األسئلة على اتالمناقش ستركز

 باالبتكار يتعلق فيما  19-لجائحة كوفيد االستجابةفي  فرصالو تحدياتال هي ما  . 1
 أصحاب منظور منوذلك  المفتوحة، والحكومة المفتوحة، والبيانات المفتوح،
 الحكوميين؟ غير المصلحة

  منظور من 19-لجائحة كوفيد االستجابة في النكسات بعض و المكاسب  بعض هي ما  . 2
 ؟المستقاة  الدروس  هي  ما و  والشباب؟  الناشئة  والشركات  والجامعات  المدنية  الحركات

 وما نحافظ عليه  أن يجب الذي ما و أفضل؟ بشكل المستقبل نبني أن ينبغي كيف  .3
لبناء  وإقليمية وطنية مساراتفي السعي نحو تحديد  عنه نتخلى أن يجب الذي

 أفضل؟ مستقبل

 



 Nick Thijs ثيس نيك السيد: المنسق
  أول سياسات مستشار
  )OECD( والتنمية االقتصادي التعاون منظمة /سيجما 

  

  : المحتملون المتحدثون
  

 ض مبّي ال لميا السيدة .1
 لبنان ،معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ةرئيس

 ) CEPA( العامة لإلدارة المتحدة األمم خبراء لجنة عضو
 

 Alessandro Bozzini بوزيني  أليساندرو السيد .2
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،المفتوحة الحكومة وحدة سياسات، محلل

)OECD ( 
 

 أحمد درويش  السيد .3
TebFact، فلسطين بعد، عن الصحية الرعاية 

   

 صفا فاضل القوش  السيدة . 4
  )العراق( اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة ع مختبر المسرّ الاالستكشاف،  ةرئيس

 

    *المشاركين مع تفاعلية مناقشات 
  االبتكار قسممساعدة أبحاث، ، السيدة زهر بوغانم

   اإلسكوا

  مساء  04:30 – 04:20
    ) باريس  توقيت (

  مساء  05:30 – 05:20
  ) بيروت   توقيت (

  صباحا   10:30 – 10:20
  ) نيويورك  توقيت (

 

  ) دقائق 10(

  والخالصات األساسية الرئيسية النتائج 
  

ة لمبادرة اإلقليمي والمديرة العمليات ةرئيس، Bianca Breteche بريتيشي بيانكا السيدة
  OECD /SIGMA، يالجنوب جوارلل األوروبي االتحاد

  

 ختامية  مالحظات 
 

 والمديرة العمليات ةرئيس، Bianca Breteche بريتيشي بيانكا   السيدة  .1
 OECD /SIGMAي، الجنوب جوارلل األوروبي االتحادة لمبادرة اإلقليمي

لجنة األمم المتحدة ، وبناء الدولة  رئيس قسم الحوكمة ،السيد يونس أبو أيوب  .2
 آسيا (اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي 

فرع االبتكار بالخدمة رئيس ،  John-Mary Kauzyaالسيد جون ماري كوزيا .3
، إدارة األمم المتحدة للشؤون  شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية، العامة

  ) UNDESAاالقتصادية واالجتماعية (

  

  حول  مناقشةواألجوبة من أجل تمكين ال سئلةعلى األو والمنسقين المتحدثين توضيحات على التفاعلية المناقشات ستعتمد  * 
  :التالية الثالثة الرئيسية األسئلة
 الهياكل هي  ما  ؟الذي نتوجه نحوه للعالم مناسبة تعد  لم التي األساليب هي ما  وراءنا؟ نتركه  أن  يجب  الذي ما -1

 يعد لم أنه األزمة هأظهرت الذي ما  األزمة؟ هذه بعدلعالم ما ) مناسبةكافية (أو غير  غير أنها  تبين التي والعمليات
 ؟ها بسبب تفاقمانبثق عن األزمة أو  الذي وما مناسباً 

  ينبغي  الذي ما  واحتياجاتنا؟ قيمنا  تعكس  التي والعمليات والهياكلوالمناهج  القيم هي  ما  ؟ أن نبقيه نريد الذي ماذا -2
  نغيره؟ أو نتبناه أن لنا  ينبغي الذي وما ، هو كما  عليهالحفاظ 

  الذي  ما  األزمة؟  عنه كشفت لما  نظرا مختلف، بشكل فعله يمكننا  الذي ما  مختلف؟ بشكل  نفعله  أن يجب  الذي  ما -3
 اآلن؟ فعله نحاول أن علينا  ينبغي الذي ما  تجربته؟ علينا  ينبغي الذي ما  نغيره؟ أن لنا  ينبغي


