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 " قانون الحق في الوصول إلى المعلوماتدور موظفي المعلومات في تفعيل " نأبشورشة عمل 

 الحمرا - جفينور روتانافندق ، 2019 أيلول 16 اإلثنين

 جدول األعمال

  التسجيل  11:30 – 11:00

 الجلسة اإلفتتاحية 12:00 – 11:30

  اإلداريةالدولة لشؤون التنمية وزيرة ، الدكتورة مي الشدياق  
  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل ةالممثلة المقيمالسيدة سيلين مويرو  
 ،قتصاديةاإلمنظمة التعاون والتنمية  محللة سياسات، السيدة كاترينا زوغل  

 قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ىإلمدخل  الجلسة األولى:  13:30 – 12:00

، وعالقته بالنسبة الى لبنان قانون الحق في الوصول إلى المعلوماتأهمية  تهدف هذه الجلسة إلى عرض
وأهميته  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،إالفساد، ودوره في تعزيز تنفيذ  ستراتيجية الوطنية لمكافحةباإل

ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  شراكة الحكومة المفتوحةإلى  واالنضمامفي إطار الحكومة المفتوحة 
 ودور موظفي المعلومات في اإلدارات العامة. عرض قانون الحق في الوصول إلى المعلوماتإضافة إلى 

   ى لبنانإللى المعلومات وأهميته بالنسبة إحق الوصول 

 اإلداريةوزارة الدولة لشؤون التنمية ناتاشا سركيس، مسؤولة مكافحة الفساد، األستاذة 

  ودور موظفي المعلومات في تفعيلهقانون الحق في الوصول إلى المعلومات 

 "ون ضد الفسادمجموعة "برلماني، نائب سابق ورئيس غسان مخيبراألستاذ 
  مناقشة عامة 
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  اءدالغ  14:30 – 13:30

  

 وجهود تفعيل القانون في لبنانمقارنة تجارب  :الجلسة الثانية  16:00 – 14:30

قوانين الحق في الوصول  ذتنفيستعراض تجارب مقارنة في إإلى تمكين المشاركين من  ه الجلسةذهتهدف 
خطة  وإطالعهم على مشروع ما يخص دور موظفي المعلومات وأدوات عملهم،، ال سيما فيإلى المعلومات

تطبيق القانون ول كيفية ح نظرالوجهات  في لبنان، وتوفير مساحة يتبادلون فيها القانون ذتنفيل الوطنية عملال
إضافة إلى مناقشة  في اإلدارات اللبنانية. موظفي المعلومات لتنمية قدراتسبل التعاون مناقشة في لبنان و

 بين موظفي المعلومات.لتبادل المعلومات والمعرفة شبكة كيفية إنشاء 

   المقارنة التجاربالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من  
 االقتصاديةخبير من منظمة التعاون والتنمية ريشار مارتينيز،  ذاألستا

 المعلومات قانون الحق في الوصول إلى ذتنفي الوطنية لدعم عملالخطة  مشروع 

  الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، وزارة محّلل نظم رئيسي برو،األستاذ علي 
 مناقشة عامة 

 والخطوات المقبلةالخالصات  16:30 - 16:00

   ن لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيةيالمستشارين الفني أركان السبالني، رئيساألستاذ، 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمكتب االقليمي للدول العربية التابع ل

 

*** 

  :معنا علىواصلوا ت

katharina.zuegel@oecd.org |كاتارينا زوغل   
nsarkis@omsar.gov.lb|ناتاشا سركيس   

diana.vartanian@undp.org|ديانا ڤارتانيان  

:تابعونا على تويتر  

@OECDgov  

@OMSARgov 

@UNDP_Lebanon 
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