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   2018 برننو 14 األربعاء،
 

 استقبال/ تسجیل 14.00 – 13.30
 فندق بولمان النخیل، قاعة الكتنبة ( الطابق األرضي)

 االفتتاح والترحیب 14.40 – 14.00

، وزیر منتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بإصالح محمد بن عبد القادرالسید  •
 الوظیفة العمومیة.اإلدارة و 

 سفیرة، رئیسة وفد االتحاد األوروبي في المغربالسیدة كلودیا وایدي،  •
 SIGMA، مدیرة برنامج السیدة كارین ھیل •

 :للمؤتمر  المداخلة المؤطرة 15.00 – 14.40

 ألبانیا في السابقة العامة اإلدارة و االبتكار وزیرة ھارتو، میلینا السیدة

؛ تقدیم الخدمات و التنمیة االقتصادیة؛ تقدیم  مستعملھاتحدیث الخدمات من منظور 
 و التحدیات العالمیة واإلقلیمیة. إرساء الدیمقراطیة؛ المنظور الدوليالخدمات و 

    صورة جماعیة 15.10 – 15.00

 استراحة قھوة / شاي 15.30 – 15.10

 مشاركة المواطن في تحدیث الخدمات -حلقة النقاش األولى: صوت الزبون  17.30 – 15.30

 SIGMAإیریكا بوزاي،برنامج  :یقوم بتیسیر الجلسة 
 

 أعضاء الفریق:
 خطاب االفتتاح: السید مارسیل غنون  .1
 األردن: السید سامر مفلح  .2
 : السید عماد ابو خدیجة1السلطات الفلسطینیةاقحال .3
 دانھ بوقعی دیسلا :برغملا .4
 السیدة میلینا ھاریتو  -نظور مختلف: ألبانیام .5

 

                                                           

 بالمواقف تخل و ال فلسطین بدولة اعتراف أنھا على التسمیة تفسیر ینبغي ال: األوروبیة والمفوضیة الخارجي للعمل ذكرة أوروبیة بالنسبةم 1
  .الشأن ھذا في األوروبي االتحاد في األعضاء للدول الفردیة
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الضروري  یظل من بسیط، و مركز تبسیط حتى أو وطموحة، كبیرة رقمنة إطالق قبل
بطرح السؤال على المستعملین حول كیف  والبدء المواطنین مع بفاعلیة التحاور دائما

 مع تناسب ھذا كلھ مدى و التغییرات رؤیة یریدون كیف و أین و الحالي، لوضعایرون 
 تحسین للمسؤولین اللذین خضعت إدارتھم لإلصالح یمكن .بالدولة وعالقتھم حیاتھم
 على للحصول: مختلفة بطرق المواطنین مشاركة استخدام خالل من التنمیة نتائج

 من العامة المصلحة عن والدفاع العامة، الخدمات تحسین ودعم واألفكار، المعلومات
 المساءلة وتعزیز المواطنین نظر في الدولة شرعیة تعزیز و حسوبیةوالم ،" االستحواذ"

 .العام القطاع في و الحوكمة
 

إلى توفیر منظور دولي وأمثلة إقلیمیة الستخدام مشاركة  تھدف ھذه الجلسة: توضیح
) وتحدیث ھؤالء رضامدى  جمع المعلومات وقیاس  انطالقا من( مستعملي الخدمات

حاالت العملیة التي یتم فیھا إبراز التحدیات للالخدمات من خالل تقدیم عرض موجز 
 الرئیسیة

 اختتام الیوم األول 17.40 – 17.30

 منظم من طرف وزارة إصالح اإلدارة و الوظیفة العمومیة عشاء 19.00
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 2018نونبر  15الخمیس 

 قھوة صباحیة ترحیبیة 

 ( الطابق األرضي)  قاعة الكتبیة
9.00 – 9.30 

 10.00 – 9.30 ملخص الیوم األول االفتتاح ، و

 الجیدة الخطوة األولى نحو الخدمات -حلقة النقاش الثانیة: تبسیط اإلجراءات اإلداریة 

  SIGMAبرنامج بیتر فاجي،  یقوم بتسییر الجلسة: -
 

 أعضاء الفریق:
 السید ایریك تومسون  -OCDEخطاب االفتتاح:  .1
 السید بلقاسم بوشمال  -الجزائر .2
 مصر: السید محمد عیسى  .3
 لبنان: السیدة لینا ابو مراد  .4
 المغرب: إكرام ھمي  .5
 السیدة آنا سریناك -منظور مختلف: صربیا .6

 
تتناول ھذه الحلقة إعادة (تصمیم)، بما في ذلك تبسیط إجراءات كیفیة قیام الدول بتقدیم 

نیھا وشركاتھا. كیفیة اختیار ما ترید تبسیطھ؟ كیف یمكن تبسیط األنظمة الخدمات لمواط
إدخال المبادئ  یتم متطورة في كثیر من األحیان؟ كیفالمعقدة والنماذج والممارسات ال

العالمیة التي تقوم علیھا الخدمات اإلداریة أفقیا؟ كیف یمكن تعمیم حلول جیدة لخدمة 
تحدیث الخدمات؟ في اآلخرین؟ كیف یمكن تفكیك الحدود المؤسسیة التقلیدیة عندما یتم 

االنتقال من إدارة تتمحور حول نفسھا إلى إدارة تتمحور حول العمیل  یتم النھایة: كیف
الدولیة واإلقلیمیة  التجارب و الحاالتإعادة تنظیم اإلجراءات اإلداریة؟ تساعد  ضلبف،

 في الكشف عن بعض اإلجابات وتحدید التحدیات الرئیسیة.

10.00 – 12.00 

 13.00 – 12.00 الغداء 

 منصة المعلومات -الرقمنة واالنفتاح  بفضلالنقاش الثالثة: اإلدارة المسؤولة  جلسة
 ھدف نھائي؟ أموالخدمات 

 SIGMAبرنامج مارسینكووسكي، یقوم بتسییر الجلسة : لیش  -
 أعضاء الفریق:

 السید جاو فاسكونسلوس -OCDEخطاب االفتتاح:  .1
 لیبیا: السید عصام غربة  .2

13.00 – 14.50 
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 نادھالمغرب: السید یعقوب  .3
 تونس: السیدة ریم غرناوي  .4
 السید مارك ھیلم  -منظور مختلف: ایستونیا .5

 
یغطي ھذا الجزء األخیر جانبًا محددًا من الحكومة الرقمیة: كیفیة تطویر منصات جیدة 

حصول على كل المعلومات الالزمة عن الخدمات بالتسمح لمختلف المستخدمین 
الحكومیة و كیفیة استخدام الحلول الرقمیة لتحسین شفافیة اآللیات الحكومیة.یتم اختیار 

عدم االھتمام باستخدام  یكمن فيلتحدي عام في المنطقة لالستجابة  عن قصد ھذا الھدف 
الحلول الرقمیة والحلول األخرى بشكل منھجي إلنشاء إدارة أكثر شفافیة وقابلة 

 ةالمحدود و اإلتاحةلومات ، المساواة في الوصول إلى المع وذلك نتیجة النعدامللمساءلة 
عاون المحدود بین مختلف مقدمي للموارد الرقمیة ومصادر المعلومات المجزأة نتیجة للت

وسیلة لتحقیق ك بسبب سوء فھم الرقمنة كغایة ولیس، وفي النھایة، العمومیةالخدمات 
 غایة. تساعد القضایا الدولیة واإلقلیمیة في تقدیم إجابات وتحدید التحدیات الرئیسیة.

 15.10 – 14.50 استراحة قھوة/شاي

لصالح : التقدم اإلقلیمي في تحدیث الخدمات األفاق المستقبلیةالجلسة الختامیة: 
 مواطنین والشركاتال

 SIGMAبرنامج ، یقوم بتسییر الجلسة : بیانكا بریتیشي

جمیع المشاركین لمناقشة  خالل ھذه الجلسة الختامیة، سیتم إجراء مناقشة مفتوحة بین
من أجل  خارطة طریق ألصحاب المصلحة الرئیسیین في تقدیم الخدمات ة رسمإمكانی

 قمیة موجھة للزبناء ، بناًء علىروحدیثة   حلولو وضع تطویر إجراءات مبسطة ، 
العادیین. سیتم تقدیم تقییم أخیر لتقدیم الخدمات في  المستعملینفعل  مساھمات وردود

لفترة وجیزة كأداة مفیدة لدعم التفكیر  ، SIGMAبقیادة  األردن ، بتكلیف من الحكومة و
 االستراتیجي بشأن اإلصالحات.

 أسئلة یجب وضعھا في االعتبار:

 ما ھي التحدیات المشتركة من وجھة نظر الزبون؟• 

 ما ھي التحدیات الرئیسیة من وجھة نظر الحكومة؟• 

خدمات كیف یمكن أن ینعكس التقلید اإلداري على نحو أفضل في إصالحات تقدیم ال• 
 المستدامة والمستھدفة جیدًا؟

15.10 – 16.00 
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كیف یمكن استخدام تجربة الرواد والخبراء الدولیین على أفضل وجھ في السیاق • 
 االجتماعي الثقافي للمنطقة؟

 16.30 – 16.00 نتائج المؤتمر

 17.30 – 16.30 ر رسميغیكوكتیل 
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