منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة
"تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"
برنامج المنتدى
اليوم األول :الخميس  12يونيو 1122
Agenda Item
وصول المشاركين وتسجيلهم (قاعة التسجيل في مركز المؤتمرات ) La Palmeraie
حفل اإلفتتاح

Hour
07:30-09:00
09:00-09:20

(قاعة أطلس – عربي ,فرنسي ,أنكليزي)


سعادة السيد محمد بن عبد القادر  ،وزير اإلصالح اإلداري والخدمة المدنية  ،المملكة المغربية ( 01دقائق)



السيد فيليب بوانسو ،المنسق المقيم لألمم المتحدة  ،األمم المتحدة ( 5دقائق)



السيدة أمينة ج .محمد  ،نائبة األمين العام لألمم المتحدة (رسالة فيديو)  ،يقدمها السيد ستيفان شفاينفيست ،
مدير شعبة اإلحصاءات والموظف المسؤول  ،شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية  ،إدارة األمم المتحدة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية ( 5دقائق)

ورشات عمل موازية حول الموضوع األول" :تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي( ) -قاعة أطلس)



سعادة السيد كاسام أوتيم  ،الرئيس السابق لجمهورية موريشيوس ونائب رئيس التحالف العالمي للقيادة  -نادي
مدريد " ،تحويل الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ( 01دقائق)
الدكتورة جوليا جليدين  ،المديرة العامة  ،شركة صناعة الحكومة العالمية  ،آي بي إم" :كيف يمكن للقطاع
الخاص أن يدعم أهداف التنمية المستدامة؟" ( 01دقائق)

• السيد أمير بانيفاتي  ،رئيس مؤسسة فرونتير تكنولوجيز  ،مؤسسة"  XPRIZE.التحول إلى اإلنسانية :لماذا
الحاجة إلى السياسة والحوكمة أكثر من أي وقت مضى؟" ( 01دقائق)
مقدمة :السيدة إيمان أغوطان

09:20-10:00

"ورشات عمل موازية حول الموضوع األول" :تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

10:00-13:00

الورشة األولى" :إرساء حكامة المستقبل :التحديات المطروحة والفرص المتاحة والقضايا الراهنة "
)(UNDESA
)عربي  ,أنكليزي ,أسباني( ) -قاعة ”(“Oliveraie
الورشة الثانية" :عمل مشترك من أجل إرساء مقاربات مندمجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "
)(UNDESA
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي) ) -قاعة ”(“Orangeraie
الورشة الثالثة" :القيادة الحديثة وتغيير العقليات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"
)(UNDESA
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي) )قاعة ”(“Palmeraie
الورشة الرابعة" :وضع أسس حكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي "
)(UNDESA
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي)(– )قاعة ”(“Roseraie
حدث جانبي:
.0

10:00-13:00

التدريب على القيادة في القطاع العام معهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث

 UNITARقاعة ”“Arganier
حدث جانبي :تحويل الحوكمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2 CAFRADقاعة ”“Cristal

غذاء
الجلسة العامة األولى" :أية حكامة يجب إرساء دعائمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"؟
ورشات عمل موازية (تتمة)
حدث جانبي:

13:00-14:30
14:30-17:00

 .0حدث جانبي :اجتماع شبكة المدارس ومعاهد التدريب لمنطقة شمال إفريقيا والشرق األوس (GIFT-MENA,
قاعة”) “Arganier
 2تحويل الحوكمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” (CAFRAD,قاعة “Cristal(تتمة)
حفل عشاء تستضيفه المملكة المغربية
(النقل مؤمن)

20:00

اليوم الثاني :الجمعة  22يونيو 2102
Agenda Item
الموضوع الثاني :االبتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة  (SDGs):الخدمة العامة في العمل  ،عروض
الفائزون في  UNPSAلعام 1122
ورش العمل المتوازية:
ورشة العمل األولى

ولوج الفئات األشد فقرا واألكثر هشاشة إلى الخدمات من خالل عقد شراكات شاملة،
) UNDPو (UNDESA
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي) – )قاعة ”(“Oliveraie
ورشة العمل الثانية
جعل المؤسسات شاملة وضمان المشاركة في صنع القرار
) UNDPو (UNDESA
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي و أسباني) – )قاعة ”(“Palmeraie
ورشة العمل الثالثة
تعزيز الخدمات العمومية المراعية لمبدأ مقاربة النوع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (هيئة األمم المتحدة للمرأة)
)عربي ,فرنسي ,أنكليزي) – )قاعة ”(“Orangeraie

Hour
12:30-14:00

معرض وفضاء شراكات
حدث جانبي:
 -0جلسة موازية ّ
تنظمها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDحول الحكومة المفتوحة والرقمية من
أجل هدف التنمية المستدامة السادس عشر
 -2الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد :مطلب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ) منظمة المدن المتحدة
والحكومات المحلية في إفريقيا ،
وزارة تحديث القطاع العام بالمملكة المغربية ولجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة
في الخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية

غذاء
تظاهرات موازية لتبادل المعارف والخبرات:
اجتماع المبادرة العالمية لتجمع مدارس اإلدارة العمومية :إدماج أهداف التنمية المستدامة في
.0
برامجهم التكوينية
)قاعة ”(UNDESA, “Orangeraie
الدروس المستخلصة من عملية تحضير التقرير الوطني للمنتدى السياسي الرفيع المستوى
.2
)قاعة ”, “Oliveraieحكومة اسبانيا(
دعم االبتكار لتوفير الخدمات العمومية ،وتعزيز المساءلة في هذا المجال
.3
)قاعة ”(UNDESA, “Palmeraie
تكوين النخب إلرساء دعائم حكامة تواكب المتغيرات والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة (المدرسة
.4
الوطنية العليا لإلدارة بالمملكة المغربية )(ENSA
)قاعة ”)“Roseraie
.5

المنجزات المحققة والتحديات التي تواجه عملية إصالح اإلدارة العمومية في غرب البلقان بغية

تنزيل أجندة ( 2131المدرسة اإلقليمية لإلدارة العمومية لدول غرب البلقان (.)RESPA
(قاعة”) “Arganier

09:30-13:30

08:00-13:30

12:30-14:00
14:00-17:30

الجلسة العامة الثانية :التحول واالبتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة
)غرفة "أطلس") ( -العربية واإلنجليزية والفرنسية(

17:30-18:30

مناقشة تفاعلية:
•السيد روالند مسيسكا  ،أمين مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية  ،زامبيا
•السيد ليام ماكسويل  ،مستشار التكنولوجيا الوطنية  ،حكومة صاحبة الجاللة  ،وزارة الرقمية  ،الثقافة واإلعالم
والرياضة  ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
•السيد ليمون رودريغيز  ،خبير اقتصادي أول  ،أكسنتشر  ،سنغافورة
•السيدة  ، Gogontlejang Phaladiالمؤسس والمدير التنفيذي لمشروع Gogontlejang Phaladi Pillar of
 ،Hopeبوتسوانا
•السيد عبد السالم نداح  ،رئيس قسم البرامج االجتماعية  ،المفوض السامي للتخطيط  ،المملكة المغربية
رئيس الجلسة :اآلنسة لمياء مبيض  ،رئيسة المعهد المالي باسل فليحان وعضو لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية
باإلدارة العامة)(CEPA

اليوم الثالث :السبت  12يونيو 1122
Agenda Item
الجلسة العامة الثالثة :اإلبالغ عن جلسات منتدى األمم المتحدة للخدمة العامة
)غرفة "أطلس") ( -العربية واإلنجليزية والفرنسية(


المقرر العام :الدكتور لوديكي تشويا  ،المدير العام  ،كلية الحقوق في كينيا



•المقرر :السيدة لمياء مبيض  ،رئيسة المعهد المالي باسل فليحان وعضو لجنة خبراء األمم
المتحدة المعنية باإلدارة العامة)(CEPA



•المقرر :السيد أحمد لعمومري  ،األمين العام  ،وزارة إصالح اإلدارة والخدمة المدنية  ،المملكة

Hour
09:00-10:00

المغربية

المائدة المستديرة الوزارية :تكييف أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني :الطريق إلى األمام
)غرفة "أطلس"(

10:00-12:00

مالحظات افتتاحية:
•سعادة السيد محمد بنعبد القادر  ،وزير اإلصالح اإلداري والخدمة المدنية  ،المملكة المغربية
•السيد ليو زنمين  ،وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،األمم المتحدة
الجلسة الوزارية التفاعلية تيسيرها السيدة أوديت رامسينغ  ،المديرة التنفيذية للموارد البشرية  ،جامعة سيفاكو
ماكجاثو للعلوم الصحية  ،جنوب أفريقيا

حدث ثقافي

12:00 – 13:00

غذاء

13:00-14:00

الجلسة العامة الرابعة :تنظيم حفل تتويج الفائزين بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة واالحتفال باليوم
العالمي للمرفق العام
)غرفة "أطلس") ( -العربية واإلنجليزية والفرنسية(
مالحظات افتتاحية:
•السيد ليو زنمين  ،وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،األمم المتحدة

14:00-15:00

تقديم الجوائز من قبل السيد ليو زينمين  ،وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،األمم المتحدة
والسيدة زهرا خان  ،رئيسة قسم القيادة والحوكمة بالوكالة  ،هيئة األمم المتحدة للمرأة
الجلسة الختامية

(غرفة "أطلس")



سعادة السيد سعد الدين العثماني  ،رئيس الحكومة  ،المملكة المغربية
السيد ليو زنمين  ،وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،األمم المتحدة

15:00-15:30

