
 
 

  مؤتمـر عمالأ جدول
 "العربيـة الدول في التنميـة لخدمة الرشيدة االدارة"

 

 2005 شباط 6-7

 الميت البحر – للمؤتمرات طالل بن حسين الملك مركز
 

 2005 شباط 6 االحد، –اليوم االول 
 

 )االدارة الرشيدة، الطابق االرضي: القاعة (الجلسة االفتتاحية   11:30 – 11:00
صالح الدين البشير، وزير العدل،     . معالي د : للجنة المنظمة للمبادرة  كلمة رئيس ا   • 

 .المملكة االردنية الهاشمية
السيد فيصل عاكف الفايز، رئيس الـوزراء،        دولة   :كلمة المملكة االردنية الهاشمية    •

 .المملكة االردنية الهاشمية
جامعة الدول  ،  عامالمين  معالي السيد عمرو موسى، األ    : كلمة جامعة الدول العربية    •

 .العربية
معالي السيد دونالد جونستون، االمـين      : كلمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     •

 .منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالعام، 
ريما خلف، مساعدة االمين العـام      . معالي د : كلمة برنامج االمم المتحدة االنمائي     •

عربيـة، برنـامج االمـم المتحـدة        لالمم المتحدة ومديرة المكتب االقليمي للدول ال      
 االنمائي

 
 استراحة   12:00 – 11:30

  

االدارة : القاعـة ( كلمات الوفود الرسـمية واعـالن الشـراكة          -الجلسة االولى     14:30 – 12:00
 )الرشيدة، الطابق االرضي

 

 
 

 الوزراء االردنيفيصل عاكف الفايز، رئيس  السيددولة : رئيس الجلسة 
 

  لدول العربيـة ودول منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة           كلمات لممثلي ا  
 ). دقائق لكل كلمة5(
 

االدارة "الوفود غير الرسمية مرحب بها لالستماع الى هذه الجلسـة فـي قاعـة                 
  الطابق االرضي–" الشفافية"أو قاعة " الرشيدة
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 االردني علـى شـرف      الوزراءفيصل عاكف الفايز، رئيس      السيدغداء يقيمه دولة      16:00 – 14:30

 – القاعـة الرئيسـية   ( للمـؤتمرات  طالل بن حسين الملك مركز -الدول المشاركة   
 )الطابق االول

  
 

نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون       مروان المعشر،   . معالي د  –كلمة رئيسية   
واالدارة الرشـيدة   برنامج اصالح القطاع العام     : رئاسة الوزراء ومراقبة االداء الحكومي    

 في االردن
 
 

 3، 2، 1 جلسات متوازية حول المحاور -الجلسة الثانية   17:30 – 16:00
 

 )الشفافية، الطابق االرضي: القاعة(  )الشراكة، الطابق االول: القاعة( )القيادة، الطابق االرضي: القاعة(
 

  :المحور االول

 الخدمة المدنية والنزاهة

 :ثانيالمحور ال

 تطوير وتحديث دور القضاء 

 
 

 : المحور الثالث
الحكومة االلكترونية وتبسيط 

 ة االدارياالجراءات
ــة ــة افتتاحي ــالي : كلم ــد .دمع  احم

ردنية الهاشمية مساعده، المملكة اال
 :رئيس الجلسة

 معالي السيد رشيد طالبي العلمـي،      -
 يةربلكة المغممال

باليسـتيرو،  فرناندو  سعادة السفير    -
 اسبانيا

  

 

 :رئيس الجلسة
صالح الدين البشـير،    .  معالي د  -

 المملكة االردنية الهاشمية
تايلور، وكيل .  السيد جون ب-

وزارة، الواليات المتحدة 
 االميركية

 السيد ايريك وورث، وزير دولة، -
 فرنسا

كلمة افتتاحية: معالي السيدة ناديا  
 السعيد، المملكة االردنية الهاشمية

 :رئيس الجلسة
 السيد نبيل اليوسف،االمارات العربية     -

 دبي-المتحدة
 امعالي السيد لوشيو ستانكا، ايطالي -
 نائب الوزير كوون اوريونغ، كوريا -

 :المحاورون

 )UNDESA( شيما شبير -

 )تونس(فضل موسى -

 )البنك الدولي(روبرت بيشيل  -

 )الواليات المتحدة(جاين لي  -

 )فرنسا (جاك فورنيه -

 المحاورون 

 )البنك الدولي (ريتشارد ميسيك -
 )ايفس(ون كيث اندرس -

 )لبنان(طارق زياده  -

 )اميركا (جو غانغلوف -

 )فرنسا (هيرفي غرانج -

 المحاورون 

 )تونس(شوقي غاددس  -

 )كوريا(كوك هوان جونغ  -

 )فرنسا(جاك سوريه  -

 )كندا (دينيس كول -
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 استراحة   18:00 – 17:30
 

 3، 2، 1اور  جلسات متوازية حول المح-ة لثالجلسة الثا  19:30 – 18:00
 

  :المحور االول

 الخدمة المدنية والنزاهة
 :المحور الثاني

 تطوير وتحديث دور القضاء 
 

 

 : المحور الثالث

الحكومة االلكترونية وتبسيط 
 االجراءات االدارية

 مناقشة عامة   مناقشة عامة   مناقشة عامة 
 

وزير العدل االردنـي ورئـيس       صالح الدين البشير،  . دعشاء يقيمه معالي       12:00 – 20:30
  فندق الموفنبيك–اللجنة المنظمة للمبادرة على شرف الوفود المشاركة 

 
 

 2005 شباط 7 االثنين، –اليوم الثاني 
 

 6، 5، 4 جلسات متوازية حول المحاور - االولىالجلسة   11:00 – 9:30
 

 )الشفافية، الطابق االرضي: القاعة(  )الشراكة، الطابق االول: القاعة( )القيادة، الطابق االرضي: القاعة(
 

  :رابعالمحور ال
دور المجتمع المدني واالعالم في 

  االدارياالصالح

 :المحور الخامس

 موازنة االداء والرقابة المالية 
   :المحور السادس 

الشراكة بين (توفير الخدمات العامة 
 )القطاعين العام والخاص

 

 معالي السيدة اسمى :كلمة افتتاحية
 خضر، المملكة االردنية الهاشمية

محمد ابو .  معالي د:تتاحيةكلمة اف
 حمور، المملكة االردنية الهاشمية

  
 

 :رئيس الجلسة
 معالي السيد ابـراهيم  الضـاهر،        -

 الجمهورية اللبنانية
 السيد باتريك رونو، رئيس بعثـة       -

 االتحاد االوروبي في لبنان

 :رئيس الجلسة 
عالي السـيد يوسـف بطـرس        م -

 غالي، جمهورية مصر العربية
  السيد هلمير فوسسيرز، هولندا-

 :رئيس الجلسة 
ــر،  - ــر المظف ــيد زهي ــالي الس  مع

 الجمهورية التونسية
  السيدة وندي تومسون، بريطانيا-
  السيد عمر دنسر، تركيا-

 المحاورون

 )االردن(رامي خوري  -
 )المغرب(لعربي جعيدي  -
 )فنلندا(كاتجو هولكيري  -
 )كندا(كريم الراوي  -

 المحاورون 

 )الكويت(ناصر الصانع  -
 )كندا(فرنسوا الكاس  -
 )اميركا(مايك كازيلال  -
 )االتحاد االوروبي (برتن مارتنز -

 المحاورون 

 )لبنان(كمال شحادة  -
 )اميركا(جون بالكتون  -
 )فنالندا( كونغاس اوالفي -
 )برتغال(سوسة ريغو  -
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 استراحة   11:30 – 11:00
 

 6، 5، 4 جلسات متوازية حول المحاور - الثانيةالجلسة   13:00 – 11:30
 
 

  :المحور الرابع
دور المجتمع المدني واالعالم في 

 االداري االصالح

 :المحور الخامس
 موازنة االداء والرقابة المالية 

   :المحور السادس 
الشراكة بين (توفير الخدمات العامة 
 )القطاعين العام والخاص

 

 مناقشة عامة  مناقشة عامة  مناقشة عامة
 
 

13:00 – 14:30   

 -غذاء يقيمه برنامج االمم المتحدة االنمائي على شرف الوفـود المشـاركة             
 ) الطابق االول– القاعة الرئيسية( للمؤتمرات طالل بن حسين الملك مركز

 

 

 المـدني واالعـالم      لقاء رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة مع ممثلي المجتمع         15:30 – 14:30
 ) الطابق االول–قاعة الشراكة (

 
 

 )االدارة الرشيدة، الطابق االرضي: القاعة( الجلسة الختامية   17:00 – 15:30
  

 التوصيات •
 االعالن عن المبادرة •

 


