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  "الدولة وقدراتها البشریة: تحّدي البناء في أزمنة التغییر"

-GIFT فریقیاإالمؤتمر السنوي الخامس لشبكة معاهد ومراكز التدریب الحكومیة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

MENA  

  2014الثاني/ینایر كانون  30- 28الكویت، 

 

تحت  والمنعقد نطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاشبكة معاهد ومراكز التدریب الحكومیة في مالمؤتمر الخامس لیطمح 

بین ثقافة التواصل والتبادل والتعاون   إلرساء "،"الدولة وقدراتها البشریة: تحّدي البناء في أزمنة التغییرعنوان 

نظمات ودول مناحة إقلیمیة بنتائج هذا المؤتمر من صانعي القرار ومالمعنیین  وبینهم وبینأعضاء الشبكة من جهة، 

  .من جهة ثانیة ،ودولیة

للبحث في قضایا عصرنة الخدمة المعمومیة في بالدنا وفي معالجة المعوقات البنیویة والسیاسیة التي  سننتدي معاً 

تستند  شروط استحداث أنظمة للتدریب والتعّلم المستمر عالیة الجودةتعترض بناء قیادة نخبویة رؤیویة عالیة الكفاءة، و 

 ،إلى إعداد الخطط واالطالع على الممارسات الدولیة الجیدة والتوجهات الحدیثة في مجال تطویر الموارد البشریة

في قدرات الموظفین الحكومیین لیصبحوا مطلعین وفعالین ما سیتبعها من تحسین ضافة إلى باإلمتوائمة ثقافیًا،  وتكون

   األداء. تحسین بیئة العمل وشروطومبدعین في تأدیة مهامهم مما ینعكس إیجابًا على 

لغة تتماشى ومتطلبات  بمصطلحاتها ومفاهیمها وتعابیرها؛ جدیدة،لك كله أننا مدعوون العتماد لغة ولكن األهم من ذ

یصاالً إ لغة أكثر أنسًا و  ؛والمجتمع في ظروف شدیدة التعقید وسریعة التبّدل العصر وحاجات المواطنین تسهم  بالغًا وإ

  تنا العربیة وأنظمة تعاطیها مع المواطن العربي من المحیط إلى الخلیج.اتجدید أدائنا وفي إعالء شأن إدار  في

  ات التنمویةعلى ضوء أبرز المستجدّ  خلفیة المؤتمر أوًال:

نتفاضات غیر تزال اإلفرازات التي خّلفتها اال منذ نشوب ثورة الیاسمین في تونس، وال ونّیف انقضت سنوات ثالث .1

 یتّسمان بالضبابیة لتاریخه السیاسي واالقتصاديمشهدان ال المسبوقة في العالم العربي تتوالى فصوًال، وال یزال

ربیع العربي" ال" ـب البلدان التي شهدت ما یسّمىالتي عرفتها  راتالتغیّ  وتطرح .منطقةالم دول في معظ والتعّثر

بنیویة یة إصالحسیاسات إلقرار  غیر مسبوقة فرصتوّفر  ولحعّدة حول صفات الحكم األساسیة و  تساؤالت الیوم،

 . شعبیة ثورات التي ال تشهد مباشرةً  تلك في حتىو  ،دولالتغییریة في العدید من و 

وتدّني انتاجیته عائقًا رئیسًا أمام انطالقة  یشكل حجمه إذ ،الحكومي القطاع فيتتمحور المشكلة البنیویة األساسیة  .2

هي الناظم األساسي لعقد المجتمع، وبهذه  ،في هذه البلدان ،الدولةسّیما وأن  االقتصاد وتحقیق التنمیة المستدامة

االحصاءات العائدة وفي حال رغبنا في استقراء  .في تحریك العجلة االقتصادیةدورًا بارزًا تلعب  ة فهيالخاصیّ 

- 2008فترة خالل % 21 یوازي اً وسطی الً في بلداننا معدّ  بلغت ة التوظیفحصّ  أنّ ، سنالحظ الحكوميللقطاع 



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

التوظیف في ت نسبة بلغ، بینما من العالم آخر مكانفي أي  النسب الُمسّجلةة ونصف من بمرّ  أعلى، أي 2011

 .1الفترة ذاتها خالل 2,7القطاع العام إلى التوظیف في القطاع الخاص 

، في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (أو الخدمة العمومیة) أنظمة الخدمة المدنیة وتفیدنا األدبیات اإلداریة أنّ  .3

ومستویات  ،وغیر عادل اً نّوعتم هاأجور  وسّلم ،ضعیفاً  واعتُبر أداؤها ،لطالما تمّیزت تاریخیًا بهیاكل إداریة فضفاضة

بدرجة كبیرة الى برامج التدریب وبناء إضافًة الى افتقارها  ،ةجامدداریة هیكلیتها اإلو غیر متجانسة،  فیها توظیفال

 . 2القدرات

 جاّدة ، جرت محاوالتالثالثةاأللفیة  مطلعالمشهد اإلداري العربي على سوداویته، ففي  لحسن الحظ، لم یبقَ  .4

التنمیة في البلدان  من أجلمبادرة الحكم الرشید "، كان أبرزها (أو الخدمة العمومیة) الخدمة المدنیة أنظمة إلصالح
من بینها قد وضعت سبعة  تبلدًا عربیًا، كان 18وزراء و رؤساء  ،2005عام التي أطلقها من األردن،  "،العربیة

بالمضي قدمًا في  آخر منها عدد تعّهدو . 3الحكومي قطریة من أجل تحدیث القطاع عملٍ  خططَ  2006 عام بحلول

في  تقّدمًا ملموساً  هذه المسارات اإلصالحیة الواعدة حققتقد و  .بأنظمة إدارة الموظفینتتعّلق تنفیذ إصالحات 

قرار معاییر للتوصیف الوظیفيو ، لمهاراتلوضع أطر لجهة  بعض البلدان  وسّلم التعویضات، وربط المسار إ

ماّسة الستكمال االجراءات المتخذة حاجة بمنطقة دول ال تزالعلى الرغم من هذه الجهود، ما و المهني باألداء. 

  .آلیات التوظیف والترفیع واستقطاب الكفاءات تحدیثو 

 أزمنة في البناء تحّدي: البشریة وقدراتها الدولة"وبما أّن مؤتمرنا یأخذ على عاتقه معالجة مسألة جوهریة تتمثل في  .5

 انعكست على أوضاع الوظیفةالتي أفرزتها ریاح التغییر  ألنظمة الحكمردة الفعل األولّیة  أنّ ، فقد لفتنا "التغییر

مصر ك% 29و ،ردن وفلسطیناألك% 23أي  ،صًال عالیةأفیها التوظیف نسبة  تعتبر ففي الدول التي .الحكومیة

عن زیادة مثُال علنت الحكومة المصریة أفتح باب التوظیف. فقد زیادة األجور و الحكومات إلى  بادرتوسوریا، 

عن خطة  في تونس لحكومة االنتقالیةوأعلنت ا ،الحكومي موظفي القطاع لجمیع الراتب األساسي% في 15بنسبة 

 ،مانيعُ  36000من مان توظیف أكثر لحظت موازنة سلطنة عُ كما  .4وظیفة 20000 استحداثتوظیف شملت 

 .وظیفة في وزارة الداخلیة وحدها 60000في حین أعلنت المملكة العربیة السعودیة عن نّیتها استحداث 

ي إلى تضخم حجم الدولة نسبة سوف تؤدّ االقتصاد على المدى القصیر، إنعاش  في هذه التدابیر قد تساهم اوفیم .6

في  نهكة أصالً الضغط على الموازنات العامة المُ بالتالي و  بشكل مفاجىء األجور فاتورةوزیادة لالقتصاد الحقیقي 

 على المدى الطویل (أو الخدمة العمومیة) بالخدمة المدنیة بالغاً  كما أنها قد تلحق ضرراً الشحیحة الموارد. الدول 

غیر قابلة  المقاربةیجعل هذه  قد ا، ممّ نتاجیتها والقیم التي تنیر عملها وتحّدد عالقتهاإ من حیث هیاكلها و 

منها. الخطر  اثنیننتوقف عند  تنطوي هذه السیاسات على مخاطر مالیة كبیرةففي السیاق الحالي، لالستدامة. 

الجتماعیة التصّدي لألسباب االقتصادیة وا علىالسلطات الجدیدة التي وصلت الى سّدة الحكم  األول هو عدم قدرة

ترك ا یممّ  اآلخذة في االتساع بین شركاء المجتمع ،الهوات  ، فیتمثل فيالثاني خطرأما ال التي تقف وراء الثورات. 

                                                        
، البیرتو ھل یؤدي االستخدام في القطاع العام إلى تفریغ االستخدام في القطاع الخاص:WP/13/146 ، ورقة عمل صندوق النقد الدولي 2013یونیو حزیران/  1

   بیھار، جونغھان موك
ل في اإلدارة العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، 2010 ةاالقتصادیمنظمة التعاون والتنمیة   2 التعاون والتنمیة  ، منشورات منظمةالتقدّم المُسجّ

  االقتصادیة.
  تشمل البلدان: البحرین ومصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس واإلمارات العربیة المتحدة  3
  استیل راي، خورخي غالفیز مندیز -، الفرص والتحدیات في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا، أنطوني أو سولیفان، ماري2012  4



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

وسیاسات تنمویة واجتماعیة واسعة  طالق مبادرات إصالحیةیقّید إمكاناتها إل موقع ضعیف الحكومات في

 مستدامة. 

 حقیقیاً  فحسب، بل تغییراً  صلبةً  التزامًا حكومیًا قویًا وسیاساٍت ب ي لهذه المسائل ال یتطلّ إن التصدّ وبدیهٌي القول  .7

مع تحدیدًا. في مؤسسات القطاع العام عمومًا، وفي المعاییر الثقافیة المتجّذرة في سلوكیات المجت ثقافة العمل في

قة بشكل ومبادرات منسّ مكّثفة قدرات  وبناءتدریب برامج  صالحیة خارطة طریق تنطوي علىولهذه االلتزامات اإل

، ووحدات (أو الخدمة العمومیة) الخدمة المدنیة، ومجالس اتالسیاس الجهات المعنیة، أي صانعيجید بین مختلف 

القطاع الخاص،  منمي الخدمات التدریبیة ، ومقدّ لحكوميفي القطاع اإدارة الموارد البشریة، ومؤسسات تدریب موظّ 

توظیفهم من خالل  یتمّ  ،موهوبینال فراداأل ا الدولة القادرة على استقطابوالجهات المانحة. فوحده وصنادیق التنمیة

رواتب  من خالل اء من بینهماألكفّ  عمل على استبقاءیُ و  التدریب الجید فرص ر لهموفّ وت، آلیات عصریة تنافسیة

، وحدها الدولة العصریة تترافق مع معاییر التنمیة نتاجواضحة ومساحة حریة للمبادرة واإل ملتنافسیة وبرامج ع

 التي تواجه المجتمع واألمنیة الكبیرة االقتصادیة واالجتماعیة لتحدیاتالتصّدي لعلى  قادرة فعلیاً  هذهبالمواصفات 

 .العربي الیوم

 Human Capital Formationیة إلى موضوع بناء رأس المال البشري في الدولة من هنا تأتي أهمیة النظر بجدّ  .8

لى التدریب وبناء القدرات كجزء أساسي من هذه العملیة المرتقب لدورها  متجّددةمن حیث هو المدخل إلى رؤیة  وإ

لىراطیة قإلى مبادىء دیمیترافق مع إعادة االعتبار  نتاجیة الموظف إ الجدارة في التوظیف والمسار الوظیفي وإ

طار المهارات والمعارف والقیم التي یجب أن   ها اإلدارات الحكومیة. بنموّ  ُتعنىوإ

 افة "القطاعن دائمًا من فهم ثقولم یتمكّ الدولةتدریب موظفي لطالما توّلى القطاع الخاص، في الفترات السابقة،   .9

ونقلها إلى  هذه الثقافة تظهیر معالمناهیك بفي معالجة مسائل ذات منفعة عامة  عمله " وقیمه وأسلوبالحكومي

المعاهد خالل العقد الماضي مع إنشاء العدید من "ًا ملحوظیرًا یشهد تغهذا التوّجه . غیر أن الحكومي قطاعال

) و"المعاهد المالیة" (مثًال في لبنان واألردن وفلسطین والمغرب، الى جانب إعراب ودبي " (مثًال في البحرینالجدیدة

ردًا على الحاجة  ه). وقد جاء إنشاء مراكز ومعاهد التدریب الجدیدة هذهما بالقیام بالمثلعن اهتمامكردستان ولیبیا 
 واكتملت سات الخدمة المدنیة أن تقّدمها.سّ م ال یمكن إال لمؤ تعلّ  المتزایدة للحصول على تدریب متخّصص وخدمات

 .لى المنطقة عبر مراكز للمساعدة التقنیة والتدریبإالتي ُقّدمت جنبیة األتقنیة الخبرة بالهذه الجهود 

بین هذه الجهات التي تعاني حالیًا  إمكانیة وضع آلیات لتعزیز التعاونال بّد من النظر في ، ما تقّدمعلى ضوء  .10

ظمات الثنائیة ص للتنمیة من المنمن دول الشمال، وانخفاض التمویل المخصّ اآلتیة  نّیةالف المعوناتشّح  من

على  اإلقلیمیین مقّدمي المعونةالصنادیق العربیة للتنمیة و  المنتظر والمأمول به أن تأخذ . ومنوالمتعددة األطراف

والمساهمة بفاعلیة في إرساء  وتعزیز قدرات الحكمدعم ریاح التغییر ل سات التدریبمهمة دعم قدرات مؤسّ  هاعاتق

 الدولي.العربي و  في مجال التعاون عملیة جدیدةات اتجاه

-GIFTنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا معاهد ومراكز التدریب الحكومیة في م شبكة تعقد ي هذا السیاق،ف .11

MENA  بضیافة كریمة من ،"الدولة وقدراتها البشریة: تحّدي البناء في أزمنة التغییر" تحت عنوان مؤتمرهالعقد 

. 2014ینایر كانون الثاني/ من  الثالثینإلى  الثامن والعشرینمن في الفترة المعهد العربي للتخطیط بالكویت 



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

الثامن والعشرین من في  التنفیذیةمغلق للجنة  ألعضاء الشبكة یلیه اجتماعالسنوي  جتماعاال ویسبق المؤتمر

 .2014ینایر  كانون الثاني/

  یسعى المؤتمر السنوي إلى تحقیق األهداف التالیة:

الرأسمال البشري  وتطویر في مجال تكوین الفضلى والممارسات المقترحة حول السیاسات بّناء إطالق حوار .1

  في القطاع العام وتبادل الخبرات بین البلدان المختلفة حول المواضیع المطروحة.

  تعزیز الشبكات اإلقلیمیة وبناء الشراكات سعیًا لتحسین األداء. .2

تشجیع الشركاء الدولیین على تقدیم الدعم التقني والمالي وتعزیز النقاش حول تنمیة القدرات في القطاع العام  .3

 .واالستقرارالنمو  عاملي وقعها علىول حو 

  مشاركونال: نیاً ثا

  ، وعلى وجه الخصوص:مجموعة واسعة من المعنیین ر إلىیتوّجه المؤَتم

  ،ن وكبار المسؤولین في القطاع العامیاألمناء والمدراء العام •

ن عن المسؤولی التدریبیة،الرؤساء والمدراء وكبار المسؤولین التنفیذیین والحكومیین على مستوى المدارس والمعاهد  •

الموارد البشریة في الوزارات والمؤسسات العامة (وزارات المالیة والتخطیط والتعاون الدولي، وتطویر إدارة 

  ،رئاسة الوزراء، إلخ.)والمصارف المركزیة، ومجالس الخدمة المدنیة، ومكاتب 

  دة األطراف،متعدّ الاإلنمائیة ووكاالت التعاون والمصارف لین في الصنادیق ؤو كبار المس •

  ،هادراء معاهد التدریب الخاصة وممثلیم •

دارة الموارد البشریة في المؤسّ ن قلیمییالدولیین واإلن الخبراء واالختصاصیی • سات في مجال تطویر القدرات وإ

 .ومنظمات المجتمع المدنياألكادیمیة 

 

  اللغات المعتمدة: ثالثاً 

  اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة. لىإفوریة الترجمة الیعتمد المؤتمر اللغة العربیة وتتوفر 

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

  "الدولة وقدراتها البشریة: تحّدي البناء في أزمنة التغییر"

-GIFTفریقیا إالمؤتمر السنوي الخامس لشبكة معاهد ومراكز التدریب الحكومیة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

MENA  

  2014كانون الثاني/ینایر  30- 28الكویت، 

 

  الجلسة االفتتاحیة

  أعضاء الشبكة  اجتماع -2014ینایر كانون الثاني/  28الثالثاء 

  المعهد العربي للتخطیط نقل المشاركین إلى الفندق/ مقرّ  – الدولي وصول المشاركین إلى مطار الكویت 

 تعّد أمانة السر جدول األعمال المفّصل. –  مینا –أعضاء شبكة غیفت اجتماع  17:00 – 14:00

  مقر المعهد العربي للتخطیط –قاعة عبد اللطیف الحمد المكان: 

  

  حفل افتتاح المؤتمر 17:00

 مقر المعهد العربي للتخطیط –المكان: قاعة عبد العزیز الحسین 

  الكلمات االفتتاحیة:

  الدكتور بدر مال اهللا، مدیر عام المعهد العربي للتخطیط بالكویت -1

 السیدة لمیاء المبیض بساط، مدیرة معهد باسل فلیحان المالي واالقتصادي -2

 الدولي التابعة لوزارتي االقتصاد والمال الفرنسیتینالسیدة أنییس أرسییه، رئیسة وكالة التعاون التقني  -3

 ضیف الشرف -4

 معالي األستاذ محمد مبدیع، وزیر الخدمة العمومیة وتحدیث االدارة، المغرب -5

رئیس وزیرة الشؤون االجتماعیة والعمل، و  ،وزیرة الدولة لشؤون التخطیط والتنمیةمعالي السیدة هند الصبیح،  -6

 ، الكویتمجلس أمناء المعهد العربي للتخطیط

 الصورة التذكاریة 19:00

   مأدبة عشاء  19:30

  المعهد العربي للتخطیطالمكان: مقر 

  

  

  



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

  "الدولة وقدراتها البشریة: تحّدي البناء في أزمنة التغییر"

-GIFTفریقیا إالمؤتمر السنوي الخامس لشبكة معاهد ومراكز التدریب الحكومیة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

MENA  

 2014كانون الثاني/ینایر  30- 29الكویت، 

 التمهیديجدول األعمال 

  المؤتمر السنوي – 2014ینایر  كانون الثاني/ 29األربعاء 

  قهوة استراحة و تسجیل  9:30 – 9:00

  جلسة عامة 11:00 – 9:30

  للتخطیط العربي المعهد مقر – الحسین العزیز عبد قاعة: المكان

  فریقیامنطقة الشرق األوسط وشمال إ أمام؟ التحدیات والفرص بناء القدرات في أوقات األزماتهل یمكننا 

مسؤولیة كبیرة  وقادة اإلدارات والمؤسسات الحكومیة اتالسیاس نعيیقع على عاتق صاوالتغییر، في أوقات األزمات 

دارة طاقاتهم البشریة بقدر كبیر من الفاعلیة ،من جهة مواكبة تفاصیل األزمات االقتصادیة والتحدیات المالیةلجهة   وإ

 ، مما یحتّم علیهمالجزئي االقتصاد الكّلي وقیود االقتصاد آفاق العتبارباآخذین  ،من جهة أخرى والحیاد والمهنّیة

قع على . وتالحالیة والمستقبلیة لبلدانهم حتیاجاتاستجابًة لإلإنتاجیة و أكثر  نموظفیالجعل ل الممنهج العمل التوّجه إلى

تقییم مرورًا بعملیة التوظیف بدءًا ب ،وضع الخطط عندزة الممیّ  البشریة اإلمكانات االستفادة من مسؤولیة عاتق الحكومات

  وتطبیق سیاسة الثواب والعقاب وصوًال إلى الترقیة والترفیع.  األداء

القطاع العام المسؤولون في  أن یتبّناها ستراتیجیة الُفضلى التي یمكنواالعتبارات اإلخیارات بعض ال الحلقةتناقش هذه 

    في دولهم. المعتمدة بناء القدراتمختلف مشاریع األثر المنشود من لتحقیق 

  : محاور النقاش

 ؟جراء لدى أكبر رّب عمل في المجتمعإ أم هم مجرد النمو تحقیق شركاء في فو القطاع العامموظّ  یعتبر هل •
هم والتعّلم مدى الحیاة؟ هل قدراتالفرص أمام موظفي الخدمة المدنیة لتطویر  الحالیة حكومیةالالسیاسات  هل تتیح •

  إیجابیة؟ محّفزاتوالتشریعات المخّصصة لتطویر القدرات  تُعتبر الموازنة 
 والحوافز المعمول بها وما الخطواتفي القطاع العام  للعمل والكفاءات الواعدة كیف یتم استقطاب المواهب •

 ؟وتمكینها وتحسین قدراتها الستبقائها
 وتأمین الخدمات البشریة تطویر القدرات موضوع لىإ نظرتنا وتداعیاتها على أكثر من صعید ت األزمةر هل غیّ  •

  ؟صةالمتخصّ 
  تلك التي تشهد عجزًا؟لتشهد فائضًا في موازناتها و لبلدان التي ل ما هي المقاربات الفضلى •



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

وكیف السبیل إلى  ؟بینهماما هي الحلقات المفقودة هل ثمة تكامل وترابط بین عملیتي التدریب وتطویر القدرات و  •
 استكمال دورة اإلعداد والتدریب الواحدة؟

  المداخالت:

 ، خبیر، المعھد العربي للتخطیط بالكویتإیھاب مقابلھالسید  .1

السید كارلوس كوندي، مدیر برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا، منظمة التعاون  .2

 OECDوالتنمیة االقتصادیة 

  لإلدارة، فرنسامدیر العالقات الخارجیة في المدرسة ، تیناربیار السید  .3

  الدكتور رائد بن شمس، مدیر عام معھد االدارة العامة في البحرین، البحرین إدارة الجلسة:

  نقاش

  قهوة استراحة 11:30 -11:00

  جلسة عامة 13:00 – 11:30

  للتخطیط العربي المعهد مقر – الحسین العزیز عبد قاعة: المكان

لّبي القطاع الخاص حاجات القطاع یهل و ؟ هدف أو برنامجهو مجرد  مأ مستدامة هل ُیعتبر تطویر القدرات سیاسة

  العام؟

 يممقدّ ، وبدور على تقدیم خدمات عالیة الجودةقدرتها و  عاملةالمهارات القوى ب ،بشكل أساسي، اإلدارة الرشیدة ترتبط

  ها. ئداتحسین ألهارات الالزمة معارف والمها بالتزویدهذه القوى و  تمكینالتدریبیة في  الخدمات

معتمدًة على ین العام والخاص، م بین القطاعَ لتعلّ لشراكات  مشاریع تطویرعلى  ،ةفي دول عدّ  ،الحكومات تلقد انكبّ 
  ها.یتنتاجإرها واستبقائها وتحفیزها لتجدید وتطوی جذب المواهبمبدأ 

إشراك  في الفرص والتحدیاتوتناقش  تنظیم العرض والطلب على الخدمات التدریبیة ةعلى إمكانی الحلقةز هذه تركّ 

 بناء القدرات في القطاع العام. مسار القطاع الخاص في

  :محاور النقاش

وفق أي و  ن یقود هذه العملیة؟مَ  الخدمات التدریبیة؟ سوق تنظیم بخصوصالدولیة االقلیمیة و  منا التجاربعلّ ماذا ت •
 وكیف السبیل إلى اعتماد سیاسات تدریبیة نوعیة ومتخّصصة؟رؤیة وأدوات؟ 

 ؟ ما هي حدودوالخاص العامالتدریب بین القطاعین  منطلقات وطرائق وأهداف في اختالفات رئیسة هل توجد •
 لقطاع الخاص؟ ا دّخلت

میة والنفسیة یلالمزایا التعتراعي  العام موّظفي القطاعل نهجیة تدریبٍ ن معاهد التدریب في القطاع الخاص مهل تؤمّ  •
 ؟ بهموالثقافیة الخاصة 

 العرض والطلب على الخدمات التدریبیة؟وتنظیم سوق المعاییر  وضع مجال في الُمستقاةما هي الدروس والِعبر  •



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

المدّربین أداًة فّعالة ساته أو هیئات التدریب ومؤسّ و برامج التدریب  اعتماد ُیعتبرهل  الَم تنطوي إدارة الجودة؟عَ   •
 إلدارة الجودة؟

بین القطاعین العام  في التعامل نتاجیة والتكافؤإلوالشفافیة وا النزاهة شروط ما هي السبل الفضلى لضمان •
 والخاص؟
  المداخالت:

 البروفیسو الدكتور میشیال دو فریس، رئیس المنظمة الدولیة لمدارس ومعاھد االدارة .1
مدیر العالقات االستراتیجیة، كلیة محمد بن راشد لإلدارة الحكومیة، االمارات  ،الدكتور باسم یونس .2

 العربیة المتحدة
ل لألبحاث والسیاساتالسید  .3  زافیریس تزاناتوس، مستشار دولي أوّ
  

  السیدة نادیا برنوسي، مدیر عام المدرسة الوطنیة لإلدارة، المغرب إدارة الجلسة:

  نقاش

  اءدغ 14:00 – 13:00

  عمل  ورش 15:30 – 14:00

المعرفة، توفیر مثل بناء القیادة، و  ةمختلفمسائل بعد الظهر لمناقشة  ما عمل في فترة ثالث ورش تنظیم من المتوّقع

  . العاملة ىستراتیجي للقو والتخطیط اإل

  الخدمة المدنیة أداءتحسین هات الحدیثة لالتوجّ : الحوار األولىطاولة 

  مقر المعهد العربي للتخطیط –ي ر المكان: قاعة عبد الباقي النو 

بدًال  "األشیاء بشكل مختلفالقیام بتوقع من قادة القطاع العام "یُ دول المنطقة،  التي تشهدها  في ظّل التغیرات الحالیة
 وتشجیع المبادرات الفردیة في اإلداراتالفساد  مكافحةلالتقنیة  والقدرة باإلرادة التحّلي "، أي"القیام بما هو أكثر من

 لمرأة في القطاعینلقیم القیادة األخالقیة واالعتراف بالدور القیادي لترویج المطالبون ب وهم أیضاً  .وفرص االستثمار

    العام والخاص وتشجیعه.

مطالبة المواطنین بحقهم في الحصول على و  العامة للدولة، في ظّل تقلیص حجم القطاع العام والقیود على الموازنة

لإلدارة الحدیثة للموارد أساسي  مدخالً تخطیط االستراتیجي للقوى العاملة ال اعتبار ال بّد من، فاعلّیة  مة أكثرخدمات عا

یوّفر حلوًال لحاالت النقص في العمالة الماهرة، وفاتورة األجور المتزایدة، والفائض في أعداد موّظفي القطاع   ،البشریة

  والمؤسسي. ر الوظیفي على الصعید الفرديلمسام في ان مرونة الحركة والتقدّ العام، و یؤمّ 

  :محاور النقاش

  ؟ومواكبته التغییر استیعابعلى وتمثیًال وقادرًا  أكثر استجابة اً قیادی راً كیف نستطیع أن نبني كاد •
 اإلداریة؟  وكیف مقابل االحترافیة في :القطاع العامقدرات القیادیین في  المقاربات لعملیة تطویر ما هي أفضل •

 حسنًا؟  ندعم القیادیین الذین یحققون أداءً 



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

ستراتیجي للقوى العاملة أجندة اإلصالح ویساعد الحكومات على مواجهة التحدیات إلكیف یخدم التخطیط ا •
  االقتصادیة واالجتماعیة؟

 ما هي المقاربات واألدوات المناسبة من أجل تخطیط استراتیجي فاعل للقوى العاملة في القطاع العام؟ •

  وبي، مدیر الموارد البشریة في المصرف المركزي الجزائريلحبیب قمحمد السید  المحاور:

  المداخالت: 

  اسبانیا الضریبیة، الدراسات معهد عام مدیر الفاریز، أنطونیو خوسیه السید. 1

   المغرب االدارة، وتحدیث العمومیة الخدمة وزارة والتعاون، والتواصل الدراسات مدیر لعمومري، أحمد السید. 2

  فرنسا المدنیة، للخدمة الوطني المركز عام مدیر بوتییه، فانسان السید. 3

المعرفة  استحداث مجاالت فيفریقیا ستثمر منطقة الشرق األوسط وشمال إلتوقت الحان : الحوار الثانیة طاولة

  والتفكیر العالمي 

  مقر المعهد العربي للتخطیط –المكان: قاعة ابراهیم سعد الدین 

الحوكمة باإلضافة إلى تحّدیات عملیات االنتقال السیاسي واالقتصادي واالجتماعي،  أثبتت تجارب المجتمعات أنّ 

صالحات اإلدارة العامة،  العلمیة التي تعتمد على  األبحاث میدان فيز واستثمار جوهري مركّ  جهدٍ إلى تحتاج وإ

البّناء  وتوفیر قاعدة للحوار ،من أدوات المعرفة الكفیلة بتعزیز التفكیر النقديمجموعة استحداث ، كما و التجارب المقارنة

داري شهد الوسط اإل ق،في هذا السیا العامة. على مستوى السیاساتالتغییر الفعلي  مفاهیم إطالقالذي یساهم في 

  :في الفترة األخیرةین إطالق مبادرتَین إقلیمّیت العربي

 الماليأطلقها معهد باسل فلیحان الدولة تحدیث المالیة العامة و  تبحث في مواضیعمجلة مهنیة : السادسة -1

بهدف تعزیز الحوار بین الباحثین والممارسین وصانعي  2011في تموز/یولیو  واالقتصادي في لبنان

 .السیاسات في العالم العربي

من قبل  2013في حزیران/یونیو  اتّم إطالقهي ت، الیة في اإلدارة العامةالشرق أوسط المجموعة البحثیة -2

تبادل بین المعهد اإلدارة العامة في البحرین بهدف إنشاء مجموعة دراسیة إقلیمیة ومنتدى للبحث والتحلیل و 

، مع تركیز خاص على الشرق في الحوكمة العامةاألكادیمیین والممارسین حول مسألة إدارة المراحل االنتقالیة 

  األوسط. 

  : النقاشمحاور 

حول المسائل المتصلة باإلدارة  اتواالبتكار  العلمي فریقیا األولویة للبحثمنطقة الشرق األوسط وشمال إ تعطيهل  •
  ؟ وما مدى مساهمتها في أجندة البحث العالمیة؟وبناء قدرات الموظفین والتعّلم مدى الحیاة العامة

 بالقدر المطلوب؟وتشاطرها هل یتم توثیق الممارسات المحلیة واإلقلیمیة الناجحة  •
القرارات من أجل دعم اإلصالح على مّتخذي ف صانعي السیاسات و ما هي أدوات المعرفة الموضوعة بتصرّ  •

 صعید السیاسات؟



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

  فریقیا؟إ ثیة في منطقة الشرق األوسط وشمالالجهود البح جمعكیف یمكن 

  ---------  المحاور:

  المداخالت: 

  عام معهد االدارة العامة في البحرین، البحرینالدكتور رائد بن شمس، مدیر .1

  . السیدة لمیاءالمبیض بساط، مدیرة معهد باسل فلیحان المالي واالقتصادي، لبنان2

  السیدة نسرین شاكر، خبیر، مكتب االستشارات والبحوث في البرلمان العراقي، العراق .3

  )اإلسكوا( آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنةطارق علمي، مدیر في قسم التنمیة االقتصادیة والعولمة، السید .4

  

ما السبیل إلى تعزیز التعاون العربي من أجل التنمیة، وما هو دور المبادرات كشراكة دوفیل : الحوار الثاثةاولة ط

  وصندوق التحّول للشرق األوسط وشمال إفریقیا؟

  مقر المعهد العربي للتخطیط –المكان: قاعة عبد اهللا المطاوع 

دة الهیئات الثنائیة والمتعدّ  لبلدان المنطقة بحّد كبیر على تجارب الدولیة اتالنقاش الدولي حول فاعلیة المساعد استند

في ظل تطور التعاون بین  برنامج تعاون أكثر توازناً  إطالقبهدف  متزایدٌ  جهدٌ  حالیاً  بذلُ األطراف ووكاالت التنمیة. ویُ 

الت التاریخیة في عدد ، وفي إطار التحوّ 2011في العام  بلدان الجنوب وازدیاد ربامج التعاون التي توّفرها دول الشمال.

میین ، أطلقت مجموعة الدول الثماني، إلى جانب دول مجلس التعاون الخلیجي والشركاء االقلیالمنطقةمن بلدان 

تهدف ، ُتضاف إلى شراكة دوفیل، و مبادرة نوعیة يیمیة والدولیة، صندوق التحّول وهباإلضافة إلى الجهات المانحة االقل

  العربیة في زمن التحوالت.  دولاللمساعدة 

الجهات  ، فإنّ واالداریة في ظل التغیرات والتقلبات السیاسیةوفي ظل التحدیات الراهنة التي تواجهها الدول العربیة 

للمنطقة  علمًا أن حصة المساعدات الدولیة تحدیث الدولة، استراتیجیات دعمل مركزي دورٍ ب ةمطالب العربیة المانحة

تغییر یعتبر بالتالي  ات القرن الماضي، وقد شهدت انخفاضا متتالیًا.سجلت مستویات مرتفعة في سبعینیات وثمانین

رساء  تبادلوابتكار و  جدیدةبناء شراكات أداة اساسیة ل نموذج المساعدات المساندة التقنیة  أدواتأفضل الممارسات وإ

  والمالیة الحدیثة المرنة والهادفة.

  : محاور النقاش
یجاد أشكال من التآزر في مجاالت تطویر القدرات وبناء رأس المال  • هل الدول العربیة قادرة على التعاون وإ

تتكامل وأجندات المؤسسات الدولیة لتعزیز فرص التدریب وبناء ستراتیجیات المحلیة أن لإلكیف یمكن  البشري؟
 القدرات؟

تحّول؟ وكیف حل الاوما هي تقدیماته في إطار المساندة التقنیة لبلدان المنطقة في مر  ما هو دور صندوق التحّول •
  جهات داعمة وشركاء آخرین؟ات در یتم التكامل مع مبا

 ة تتصدى بالشكل المطلوب لبناء المهارات والقدرات في القطاع العام؟المنظمات والمصارف اإلنمائیة اإلقلیمی هل •
  بین المساعدة التقنیة والتدریب؟ وكیف؟ الصلة هل یمكن تقویة



 
 

 
 بدعم من:

  
  بالتعاون مع:

 

وما هي اآلفاق المحتملة لهذا  ما هو نطاق التعاون بین دول الجنوب في مجال بناء القدرات ونقل المعارف؟ •
 التعاون؟

  مستشار أّول، وكالة التعاون التقني الدولي، فرنسانیكوال دیبوا، السید  المحاور:

  المداخالت: 

  السیدة إیفا بوزیلینك، مستسار سیاسات، منظمة التعاون والتنمیة الدولیة. 1

  ي، تونسالدول والتعاون التنمیة وزارة، موریةأبم مكلف، موديالسید طارق ق. 2

ل في الحوكمة لمنطقةالسید  .3   الشرق األوسط وشمال أفریقیا، البنك الدولي ادوار الدحداح، أخصائي أوّ

  المؤتمر السنوي – 2014ینایر  كانون الثاني/ 30الخمیس 

  وتوصیاتها استعراض نتائج ورش العمل 10:30 – 9:30

  للتخطیط العربي المعهد مقر – الحسین العزیز عبد قاعة: المكان

م أرضیة للمشاركین المستدیرة وتقدّ  المائدةنتائج ورش العمل الثالث ونقاشات ومراجعة تقوم هذه الجلسة باستعراض 

  على توصیات المؤتمرلتوافق من أجل ا

  استراحة قهوة 11:00 – 10:30

  یةالجلسة الختام 12:30 – 11:00

  المالحظات الختامیة

  والسیاسات ألبحاثفي ا أّول دولي مستشار تزاناتوس، زافیریس السید

معاهد ومراكز التدریب الحكومیة في استنتاجات عامة ومشاورات ومداوالت حول الجدول الزمني لنشاطات شبكة 

  2015 – 2014منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا للفترة 

  المداخالت:

  واالقتصادي المالي فلیحان باسل معهد مدیرة بساط، المبیض لمیاء السیدة -1

  بالكویت للتخطیط العربي المعهد عام مدیر اهللا، مال بدر الدكتور -2

تعّد أمانة السر  – (بناًء على دعوات إسمیة محددة) اجتماع مغلق لّلجنة التنفیذیة للشبكة  13:30 – 12:30
  جدول األعمال المفّصل.

  مقر المعهد العربي للتخطیط –ي ر المكان: قاعة عبد الباقي النو 

  اءدغ 15:00 – 13:30

  إلى المتحف الوطني الكویتيزیارة سیاحیة  15:00


