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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 ورشة عمل حول تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية
 2018أيلول/سبتمبر  27-25 لبنان، ،بيروت

 األعمال جدول

 2018أيلول  25 –اليوم األول 

 تسجيل الحضور 09:00 – 08:30

 االفتتاح 09:30 – 09:00

 

 كلمات ترحيبية

 اإلسكوا ،إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية قسم االبتكار، ةرئيس –نبال إدلبي  السيدة

 إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية، اإلسكوا مدير –حيدر فريحات  السيد

 نائب األمين التنفيذي، اإلسكوا –ابت تالسيد منير 

 

 الحكومة المفتوحة من المنظور اإلقليمي – الجلسة األولى 11:00 – 09:30

 

 تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية: واقع المنطقة العربية وإطار عمل اإلسكوا

 اإلسكوا قسم االبتكار، ةرئيس –نبال إدلبي  السيدة

 

التي تواجه تطبيق الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية: دراسة تحليلية فرص والتحديات ال
 (OECDمن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، محلل سياسات ومنسق مشروع –السيدة كارين بدر 

 مناقشة
 

 استراحة 11:30 – 11:00
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 الحكومة المفتوحة وتجارب وطنيةأثر  – ةالثانيالجلسة  13:00 – 11:30

 

  األبعاد االقتصادية للبيانات المفتوحة

 اإلسكوا ،إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية ،إقليمي مستشار –محمد نوار العوا  السيد
 

 الحكومة المفتوحة في المغرب

والوظيفة ، وزارة إصالح اإلدارة التعاون الثنائي رئيس مصلحة – إسماعيل أمرتيني السيد
 العمومية، المغرب

 

 مواطنه مسؤول ووطن طموح: حكومته فاعلة 

مدير األبحاث واالبتكار، برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية  –السيد ماجد الدريهم 
 )يّسر(، المملكة العربية السعودية

 مناقشة
 

 استراحة الغداء 14:00 – 13:00
  

 (1، والتعاون، واإلشراك الناجز في الحكومة المفتوحة )المشاركة – الجلسة الثالثة 15:30 – 14:00

 

 (1) والمكون من أربع مراحلفي المنطقة العربية حكومة المفتوحة اإلسكوا للإطار 

 coThomasen، شركة الحكومة اإللكترونية ة فيخبيرمديرة و –السيدة لويز توماسون 

 أمثلة تطبيقية

 أكاديمي، وحدة سياسة الحوكمة اإللكترونية، جامعة األمم المتحدة – السيد مورتن مايروف
 

 مناقشة

 استراحة 16:00 – 15:30
  

 الحكومة المفتوحة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة – الجلسة الرابعة 17:00 – 16:00

 

 بعد()مشاركة عن  16البيانات الحكومية المفتوحة كعامل مساعد في تحقيق الهدف 

الحوكمة واإلدارة العامة، إدارة األمم المتحدة للشؤون  مسؤولة في –السيدة أربين كوبيكيان 
 (UN-DESAاالقتصادية واالجتماعية )

 

 الحكومة المفتوحة واالبتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامةطريقة جديدة في التفكير: 

قسم االبتكار، إدارة التكنولوجيا من أجل  ،البرنامجإلدارة مساعدة ة مسؤول ،ردينالسيدة ليز 
 اإلسكوا التنمية،

 

 مناقشة
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 2018أيلول  26 –اليوم الثاني 

 حتملةمالالمبادئ والمفاهيم والفوائد : 1البيانات المفتوحة  – الجلسة الخامسة 10:30 – 09:00

 

 الوطنيةالبيانات الحكومية المفتوحة: المبادئ واالستراتيجية 

 مدير عام، وحدة الحكومة اإللكترونية، رئاسة الحكومة التونسية –خالد سالمي  السيد

 تمارين تطبيقية

 مناقشة
 استراحة 11:00 – 10:30

  
 المنظور التقني، المنصات والتكنولوجيات – 2البيانات المفتوحة  – الجلسة السادسة 13:00 – 11:00

 

 التقني، المنصات والتكنولوجياتالبيانات المفتوحة: الجانب 

 ، الجمهورية التونسيةONSHOR، برنامج خبير في البيانات المفتوحة –السيد كامل المالح 

 تمارين تطبيقية
 مناقشة

 
 استراحة الغداء 14:00 – 13:00

  
 (2)، والتعاون، واإلشراك الناجز في الحكومة المفتوحة المشاركة – الجلسة السابعة 16:30 – 14:00

 

 خدمات القطاع العام المفتوحة والمتاحة والتي محورها المواطن

 أكاديمي، وحدة سياسة الحوكمة اإللكترونية، جامعة األمم المتحدة –السيد مورتن مايروف 

 مناقشة 

 
 استراحة 15:30 – 15:15

  

 

 (2) إطار اإلسكوا للحكومة المفتوحة في المنطقة العربية والمكون من أربع مراحل
 coThomasenالحكومة اإللكترونية، شركة  مديرة وخبيرة في –السيدة لويز توماسون 

 
 مناقشة
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 2018أيلول  27 -اليوم الثالث 

 الحكومة المفتوحة من المنظور التشريعي: قانون النفاذ إلى المعلومات – الجلسة الثامنة 10:30 – 09:00

 

 األثرو المتطلباتقانون النفاذ إلى المعلومات: األهمية، 

 القاضي المشرف على مركز المعلوماتية، وزارة العدل اللبنانية –وسيم حجار  القاضي

 

هيئة النفاذ إلى المعلومة في الجمهورية التونسية )اإلطار العام إلحداثهـا، مراحل تركيزها 
 ومهامها(

 رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة في الجمهورية التونسيةنائب -القاضي عدنان األسود 

 

 تحفيز النفاذ إلى المعلومات في جنوب أفريقيا

 اإلسكوا ،مساعدة إلدارة البرنامجة ، مسؤولردينالسيدة ليز 

 مناقشة

 
 استراحة 11:00 – 10:30
 تجارب وطنية في البيانات المفتوحة –الجلسة التاسعة  12:00 – 11:00

 

 استراتيجية البيانات المفتوحة في األردن

رئيسة قسم استراتيجيات الحكومة اإللكترونية، وزارة االتصاالت  –السيدة ندى خاطر 
 وتكنولوجيا المعلومات، األردن

 

 البيانات المفتوحة في سلطنة عمان

 مانرئيس فريق العالقات الدولية، هيئة تقنية المعلومات، سلطنة ع –السيد أحمد البلوشي 
 مناقشة

 
 الجلسة الختامية 13:00 – 12:00

 

 تطبيق مشروع اإلسكوا حول الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية والمراحل المستقبلية

 رئيسة قسم االبتكار، اإلسكوا –السيدة نبال إدلبي 

 مناقشة 
 مالحظات ختامية

 


