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اضيةورشة عمل   لتنمية القدرات افتر
 اإلدارة العامة" كليات ومعاهد "االجتماع السنوي لرؤساء  

 

: لتحقيق االة الحوكمة الفع    لتغيتر التحولي
ي ال وذهنياتتعزيز قدرات 

ي  دولةوكفاءات المؤسسات العامة لبناء الجيل القادم من موظف 
 

ف
 المنطقة العربية 

 
ي المنطقة العربيةا إطالق منه

 ج الحوكمة ألهداف التنمية المستدامة ف 
 

 التنظيم بالتشارك بين:

 ( UN DESAإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ) 

 ( UN ESCWAلغرب آسيا ) واإلجتماعية لجنة األمم المتحدة االقتصادية  

 ( ARADOوالمنظمة العربية للتنمية االدارية ) 

 
/نوفمت   29االثنير   ي

ين الثان   2021 تشر
وت 00: 06 –  00: 4 ي توقيت بتر

 
 بتوقيت 00: 11 –  00: 9 /  بعد الظهر ف

ً
 نيويورك(  صباحا

 
 ZOOM  (https://us06web.zoom.us/j/89838842059?pwd=UTh5di9wcTdRd0xIcTE1MXlpd3R2Zz09 )منصة  عبر 

 
 

(، من خالل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية  UN DESAالمتحدة )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم  

(DPIDG  االقتصادية المتحدة  األمم  لجنة  مع  بالتعاون  )واالجتماعية  (،  آسيا  للتنمية UN ESCWAلغرب  العربية  والمنظمة   )

هداف التنمية المستدامة )"المنهج"(  لتنمية القدرات اإلقليمية إلطالق منهج الحوكمة أل  افتراضيةورشة  نظم  ت(،  ARADO)اإلدارية  

(، واإلسكوا تكييف المواد  UNPANفي المنطقة العربية. وستدعم "أرادو"، وهي عضو في شبكة اإلدارة العامة لألمم المتحدة )

موظفي  كبار  التدريبية وتقديمها في الدول األعضاء. كما ستقدم "اإلسكوا" إطار عمل الكفاءات الوظيفية اإلقليمي العربي المشترك ل

العامة للتم دعوة مكاتب  يسو.  2030في سياق جدول أعمال    الخدمة  المتحدة  المنطقة  االمم  المقيمين في  لتقديم  العربية  منسقين 

 مواد التدريب على المستوى الوطني.ومالئمة المشورة في وضع 

 

اإلقليمية بالتعاون االجتماعات سيتم إطالق المنهج، الذي طورته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة، من خالل 

 لألمم المتحدة والشركاء المعنيين. نيالمقيم ينالمنسق سلكمع اللجان اإلقليمية و
 
 
 

اضية عن ورشة العمل   االفتر

https://us06web.zoom.us/j/89838842059?pwd=UTh5di9wcTdRd0xIcTE1MXlpd3R2Zz09


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 إلى:االفتراضية العمل ورشة  تسعي

 

 واإلدارة العامة في المنطقة العربية. وكمةلقدرات والفرص في الحبا ةمشتركالمعرفة ال• تعزيز 

الكفاءات   عمل  الة من أجل التنمية المستدامة، منهاج وإطاربالمبادئ األحد عشر للحوكمة الفع    (واإلتقان)• رفع مستوى الوعي  

الكفاءات الوظيفية عمل  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، وإطار    ذي أعدتهألهداف التنمية المستدامة ال

 الذي وضعته "اإلسكوا". 2030خطة اإلقليمية العربية المشتركة لكبار موظفي الخدمة العامة في سياق 

 المنهج في بلدان محددة. تدريب باراخت• تبادل الخبرات المكتسبة من 

 مناهج التدريب الوطنية.ضمن  الكفاءات  عمل  المنهج وإطار    إدراج/كيفية تعميممع المشاركين حول  )المعمقة(    مناقشةفتح باب ال•  

 
 
 

العدالة وتستند تحقيق بالحاجة إلى بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة توفر المساواة في  2030تقر خطة التنمية المستدامة لعام 

الفعالة والح القانون  على جميع المستويات ومؤسسات شفافة وفعالة وخاضعة    ةالرشيد  وكمةإلى احترام حقوق اإلنسان وسيادة 

غير . في الواقع، تلعب المؤسسات دوًرا حاسًما في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة والغايات.  16للمساءلة تمشيا مع الهدف  

سير على    تالعمل المنتظم للمؤسسات )العامة( وأثر   وأربكتتنفيذ أهداف التنمية المستدامة    حالت دون  COVID-19إن جائحة  

 اإلجراءات الحكومية. الية فع  مدى ، مما قوض لدولةا اهم قطاعات عمل 
 
إلى تفاقم نقاط الضعف المؤسسية، وال تزال إصالحات القطاع العام تشكل تحديًا كبيًرا في العديد من    COVID-19  ت جائحةأدى

  ، واالستجابة بسرعة للتحديات المتعددة وتنفيذ أهداف التنمية عند مرحلة ما بعد الجائحةللتعافي  ويعد أالمر بالغ األهمية  البلدان.  

وقائمة على األدلة،    ناسقةالمستدامة، وهي خدمة عامة تحويلية تعزز الحل التجريبي للمشكالت والشمولية، وتطور سياسات مت

وتشرك الموظفين والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمواطنين. توفر المبادئ األحد عشر للحوكمة الفعالة من أجل التنمية  

( وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي في  CEPAخبراء اإلدارة العامة التابعة لألمم المتحدة )المستدامة، التي وضعتها لجنة  

 . 2030تنفيذ خطة ب  تعلقةتحديات الحوكمة المتشمل حفنة من للبلدان المهتمة   متخصصة، إرشادات عملية و2018عام 

 

من خالل مواد تدريبية لتنمية عملية    ات ال إلى ممارسع  المنهاج، وهو إطار شامل ومتكامل، يترجم المبادئ األحد عشر للحكم الف

وحث فهم نقدي لقضايا التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحوكمة، كما يشجع على تبنى القدرات في الحوكمة والمؤسسات العامة. 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. المنهج عبارة عن مجموعة شاملة من مجموعات  موظفي الدولة بأهمية تنشيط دورهم للمساهمة  

حول أبعاد  وقابلة للتعديل حسب الخصوصيات  أدوات تنمية قدرات المدربين، والتي تحتوي على مواد تدريبية جاهزة لالستخدام  

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.لتسريع الحوكمة الرئيسية الالزمة 

 

مقاربات لتعزيز المعرفة ومساعدة الحكومات في تطوير القدرات على المستويات الفردية المنهجيات ومجموعة من الج  المنهيوفر ا

 .2030من اجل تحقيق التغيير التحويلي في دفع وتنفيذ خطة عام والتنظيمية والمؤسسية / المجتمعية 

النهوض بالقدرات الخاصة بتدريب المدر بين حول وحدات تعليمية تشمل مواد تعليمية ومطالعات،  تتمحور مجموعات أدوات 

 والتحليل الذاتي للوضع، وتطبيق النظريات على القضايا والتحديات الملموسة، وتمارين تحديد األولويات، من خالل دراسات 

 

 

 أالهداف

 

 المواضيع البارزة 
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من   التحول  تقدم  في  البلدان  تساعد  أن  يمكن  التي  األخرى  واألنشطة  العمل،  وتخطيط  المستدامةالحالة،  التنمية  تتوفر أجل   .

. وهي unpan.un.org(  UNPANمجموعات أدوات المنهج مجانًا على موقع شبكة األمم المتحدة اإللكترونية لإلدارة العامة )

جودة وفعالية السياسة رفع  وموظفي الدولة  اإلدارة العامة اإلدارة نظًرا لدورها االستراتيجي في تدريب  لكليات ومعاهد  مخصصة  

 في الخدمة العامة.  العاملينلجميع  عملمن خالل التدريب والتعليم أثناء الم تقديم الخدمات وذلك تصميم وتنفيذ وتقيي أيضا عامة وال

 

 منهاج الحوكمة ومواضيعه البارزة األساسية:

 
 
 

للمنهج وموجزً   عرضا عاماتتضمن  كليزية مع توفر ترجمة فورية.  ن دقيقة وتستخدم فيها اللغتين العربية واال  120مدة الورشة  

 zoomالورشة على منصة بث تلمجموعة أدوات كل منهاج. ستتبع العروض حلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة. 
 

التسجيالت والعروض على الموقع اإللكتروني. ويعلن عن إجراءات المتابعة، بما في ذلك التوصيات    نشرعند اختتام الورشة سيتم  

الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، واإلسكوا،    لإلدارةالرئيسية والمنتجات المعرفية عبر المواقع االلكترونية  

 .ARADOو

 
 
 

الجمهور   العامة كليات  المستهدف  يشمل  لإلدارة  المتحدة  األمم  شبكة  وأعضاء  العربية،  المنطقة  في  العامة  اإلدارة  ومعاهد 

(UNPAN )عند التسجيل. العام مفتوحة للجمهور . والورشة المنسقين المقيمين وسلك األمم المتحدة 
 
 
 

 صيغة الورشة

 الجمهور المستهدف 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الورشةسينتج عن 

 

 الة من أجل التنمية المستدامة.بالمبادئ األحد عشر للحوكمة الفع  • تعزيز الوعي 

 .العربية في المنطقة حوكمةالفجوات والفرص في قدرات الب تعزيز المعرفة• 

 . العربية  أهداف التنمية المستدامة في المنطقةتحقيق  اإلدارة العامة من أجل    كليات ومعاهد• تبادل المعرفة حول عروض التدريب ل

 المؤسسات العامة في المنطقة العربية.تعزيز الة والحوكمة الفع   ترسيخل المنهج ز الوعي بمنهجيات ومقاربات• تعزي

 لمزيد من التعاون وتدريب المدربين.ا الستقطابتاحة • تحديد المجاالت الم

 

المشاركة في اإلدارة  كليات والمعاهد  التنمية قدرات  الموجود لهتمام  ال، سيتم توزيع استبيان لمعرفة مدى االورشةعند االنتهاء من  

قضايا حول  ورش عمل تدريبية وطنية  التحضير الى  أيًضا إلى  هذه الورشة  سياقها الوطني. ستؤدي  حسب  العامة لتكييف المناهج  

أن تشمل أنشطة المتابعة ورش عمل التعلم من األقران حول  كما من الممكن  الحوكمة ذات الصلة، بناًء على طلب الحكومات.  

تطوير القدرات لتعزيز الحوكمة الفعالة ألهداف التنمية المستدامة، وتعميم المناهج وإطار الكفاءات ألهداف التنمية المستدامة في 

 . اإلدارة العامةكليات ومعاهد مناهج 
 
 
 
 ها؟ سديمكن للمواضيع االبرز بالمنهج ان توكيف في بلدكم، الفجوات في قدرات اإلدارة العامة اهم ما هي  .1

  م( لديكمحكومتك)لهداف التنمية المستدامة؟ هل  أحول قضايا متعلقة بحوكمة    م. ما هي البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسستك2

 الكفاءات الرئيسية؟تلك هداف التنمية المستدامة، وإذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي من اجل تحقيق أإطار عمل للكفاءات 

 ؟مبلدك احتياجاتهداف التنمية المستدامة من اجل أمنهج الحوكمة  يعكس مدى الى اي. 3

 ؟بأكملهاتعميم مواد التدريب  ونتفضلهل ، أم ءشي أكثر مكمضيعية التي ته. ما هي المجاالت الموا4

لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن إضافتها إلى   م. ما هي المجاالت المواضيعية األخرى ذات الصلة في رأيك5

 المنهج؟

 الوطنية؟ ممناهجكإطار . كيف يمكننا العمل معًا لتعميم مواد التدريب الخاصة بالمنهج على أهداف التنمية المستدامة في 6
 

  

 النتائج المتوقعة

ي جلسة سؤال وجواب  ابرز 
 
 األسئلة المطروحة ف
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في  السيد حسن دياب، رئيس مجموعة االدارة االستراتيجية والجودة مقدمة من المنسق: 09:08  -09:00

 جامعة الدول العربية   –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 مالحظات افتتاحية 

رئيسة وحدة إدارة البرامج وتنمية القدرات، إدارة الشؤون   ،السيدة أدريانا البيرتي •

 إدارة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة  /االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة

 في اإلسكوا ، رئيس قسم الحوكمة وبناء مؤسسات الدولة يونس أبوأيوبالسيد  •

، القائم بأعمال رئيس العالقات الدولية في المنظمة العربية للتنمية السيدة ليلى الشيخ •

 اإلدارية 

 التنمية المستدامة منهاج الحوكمة ألهداف   -فيديو  09:10- 09:08

 

 نظرة عامة عن المنهاج  09:17- 09:10

، رئيسة وحدة إدارة البرامج وتنمية القدرات، إدارة الشؤون  السيدة أدريانا ألبيرتي •

 االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

(، إدارة UNPOG، رئيس مكتب مشروع األمم المتحدة للحوكمة ) السيد بوكيون شيم •

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية / إدارة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة  

 

 منسقي مجموعة األدوات(   7دقائق *  3رحلة موجزة عبر مجموعات األدوات ) 09:38- 09:17

العامة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة حول تغيير الذهنيات في المؤسسات مجموعة أدوات  •

 2030لعام 

 حول الشفافية والمساءلة واألخالق في المؤسسات العامة مجموعة أدوات  •

 لتقوية الترتيبات المؤسسية وقدرات الحوكمة من أجل اتساق السياسات مجموعة أدوات  •

حول اإلدارة العامة الفعالة الوطنية والمحلية من أجل تنفيذ أهداف مجموعة أدوات  •

 التنمية المستدامة

 حول االبتكار الحكومي من أجل اإلدماج االجتماعي للفئات الضعيفة وات مجموعة أد  •

حول الحوكمة الواعية بالمخاطر والتكنولوجيا المبتكرة للحد من مخاطر مجموعة أدوات  •

 الكوارث والقدرة على الصمود 

 حول االبتكار والحكومة الرقمية لتقديم الخدمات العامةمجموعة أدوات  •

 

في سياق خطة التنمية   ادر العليا في القطاع العاماإلطار العربي المشترك لكفاءات الكونحو  09:42- 09:38

 والسياسة العامة  2030المستدامة لعام 

في  مستشار إقليمي لشؤون الحوكمة وبناء السالم والمسارات االنتقاليةالسيد كرم كرم،  •

 اإلسكوا 

https://unpan.un.org/node/594
https://unpan.un.org/node/594
https://unpan.un.org/node/594
https://unpan.un.org/node/594
https://unpan.un.org/node/591
https://unpan.un.org/node/600
https://unpan.un.org/node/600
https://unpan.un.org/node/600
https://unpan.un.org/node/582
https://unpan.un.org/node/582
https://unpan.un.org/node/585
https://unpan.un.org/node/585
https://unpan.un.org/node/585
https://unpan.un.org/node/588
https://unpan.un.org/node/588
https://unpan.un.org/node/588
https://unpan.un.org/node/588
https://unpan.un.org/node/597/


 

 

 

 ميسرة من قبل السيد كرم كرم  حلقة نقاش 10:25- 09:42

 روضك الحالية؟ في ع أهداف التنمية المستدامة كيف قامت مؤسستك بتعميم  -أ 

تعميم أهداف التنمية   فيهودك أن تدعم جج اأدوات المنه ةمجموع لكيف يمكن  -ب 

 المستدامة في عروضك؟ 

 

 مناقشة مفتوحة / أسئلة وأجوبة  دقيقة  35

 

 الجلسة الختامية دقائق  4

 في اإلسكوا ، رئيس قسم الحوكمة وبناء مؤسسات الدولة يونس أبوأيوبالسيد  •

إدارة  في  مستشار إقليمي أول للحوكمة وبناء المؤسسات ، السيدة فيرونيك فيربوغون •

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية / إدارة التنمية الدولية التابعة لألمم المتحدة 

المنظمة العربية في  رئيس مجموعة االدارة االستراتيجية والجودة السيد حسن دياب، •

 جامعة الدول العربية  –للتنمية اإلدارية 
 


