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الشرق األوسط وشمال إفريقيا، المنتمية إلى نظمت معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة  -وطنية 
مينا" (شراكة المتوسط وشمال افريقيا من أجل بناء القدرات)، ورشة عمل إقليمية، استضافها -شبكة "غيفت 

وزارة المال، تهدف إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في برامجها  -معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 
 تعزيز القدرات.

 
اإلسكوا، وبالشراكة  -ت الورشة بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وأقيم

مع وزارة الشؤون األوروبية والخارجية في فرنسا، والمديرية العامة لالدارة والخدمة العامة في فرنسا، 
 ). ووكالة "اكسبرتيز فرانس" (الوكالة الفرنسية للمساندة الفنية الدولية

 
في الخطط والبرامج الوطنية في  2030وناقشت الورشة التحديات المتعلقة بدمج خطة التنمية المستدامة لعام 

، وعلى مقاربة 17و 16بلدان المنطقة، وال سيما في استراتيجيات تعزيز القدرات، مع التركيز على الهدفين 
 .2030ة الحوكمة والسياسات العامة في كل األهداف التي تتضمنها أجند

 
ووضع المشاركون خطة عمل أولية تهدف إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في برامج التدريب واألنشطة 

 مينا" تتولى متابعة تنفيذ خطة العمل.-التعلمية، وإنشاء مجموعة عمل إقليمية لشبكة "غيفت
 

طوير برامج تعلمية جديدة، وجرى تقييم حاجات التدريب لدى المعاهد والمراكز األعضاء في الشبكة بهدف ت
 وتصميم أدوات ومناهج تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

 
 حاتم

وشددت أمينة سر الشبكة سابين حاتم على أن "لمعاهد التدريب الحكومية دورا محوريا في مواكبة توجهات 
التنمية المستدامة في المناهج والبرامج الحكومات وفي دفع أجندة التنمية قدما من خالل إدماج أهداف 

"، مذكرة بأنها "حرصت منذ 2030التدريبية"، مشيرة إلى أن "الشبكة تولي اهتماما خاصا بخطة التنمية لعام 
البداية على اعتبار التعلم المستمر مرتبطا بمشروع بناء الدولة، وركنا من أركانها، وأجندة التنمية المستدامة 

 ها لهذه العملية".إطارا محفزا وموج
 

 القري
في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا اإلسكوا  2030واوضحت المسؤولة عن الوحدة المعنية بأجندة 

كريمة القري أن "القطاع العام يلعب الدور األساس في إرساء وتطبيق المقاربة التحويلية التي تستوجبها خطة 
عامة يكمن في بناء الرؤى وترجمتها الى "، مشيرة إلى أن "دور المؤسسات ال2030التنمية المستدامة لعام 

سياسات وبرامج تستجيب لتطلعات الشعوب". والحظت أن "كل دول المنطقة منكبة، وإن بشكل متفاوت، 
على مواءمة األولويات التنموية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أن التغييرات المؤسسية التي 



تفتح نافذة لتعزيز دور القطاع العام ومؤسساته في التنفيذ والمتابعة طرأت منذ دخول األجندة قيد التنفيذ 
 والرصد والتقييم".

 
وشددت على أن "معاهد ومراكز التدريب، إذا توفرت لديها المعرفة والخبرة، من شأنها أن تسهم في تكوين 

ي سياسات مندمجة وتفعل كوادر بشرية قادرة على تحقيق القفزة النوعية نحو مقاربة مبتكرة للتنمية، تترجم ف
التنسيق بين المؤسسات في القطاع العام والشراكات بين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، 

 وتكرس مبادىء الفاعلية والنجاعة والشفافية والمساءلة".
 

 بن سيديرا
الدارة والخدمة العامة في وذكرت نائبة رئيس االستشراف والخبرات األوروبية والدولية في المديرية العامة ل

فرنسا جيهان بن سيديرا، بأن فرنسا "درجت تاريخيا على إيالء أهمية كبيرة للجوار المتوسطي والعربي"، 
مينا"، في تعزيز التعاون، معتبرة أن "هذه الشبكة التي -الفتة إلى "أهمية الشبكات اإلقليمية، كشبكة "غيفت 

 اقتصادي في المنطقة". -تشكل قوة تغيير وتحول سياسي تعنى بمواضيع مؤسسية حساسة، يمكن أن 
 

مينا" منصة "للحوار والتفكير في التحديات المتعلقة بالحوكمة والتنمية -وشددت على أهمية كون "غيفت
مينا" -المستدامة"، مؤكدة "دعم المديرية العامة لالدارة والخدمة العامة لمشروع تطوير حوكمة شبكة "غيفت

 مراريتها واستقالليتها واستدامتها المالية".بهدف تعزيز است
 

 بساط
ثم ألقت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض بساط كلمة تناولت فيها دور معاهد ومراكز التدريب في 

تحقيق أجندة التنمية، فأبرزت أهمية جهود كل منها، من موقعه، إلنهاء الصراعات، مشددة على "ضرورة أن 
نطقة اقتصاد تنافسي قادر على خلق فرص عمل للشباب الذي يهاجر، مما يعطيه الفرص يتوافر لدى دول الم

 الحقيقية لكي ينتج ويبدع في بالده وليس في بالد أخرى".
 

واعتبرت أن "ال تنمية من دون مؤسسات تزخر بثروات بشرية قادرة على استشراف المستقبل واستعمال 
تواصلة من التغيير والتقدم"، داعية إلى "االستثمار في التكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة في هذه العملية الم

والتسلح بكل المعلومات واألرقام ألن المعلومات أساس في اتخاذ القرار والتخطيط واالستشراف وكذلك في 
 تقييم التقدم على مسار التنمية".

 
عوقات غير موجودة في مكان آخر"، واشارت الى أن "أجندة التنمية في العالم العربي تحديدا تنطوي على م

معتبرة أن "معاهد التدريب ذات الدور المحوري في الدولة والمؤسسات، عليها أن تكون واعية للتحديات وأن 
تكون لديها ذخيرة من الموارد التعلمية والقدرة على متابعة األحداث، وعلى أن تعمل معا لتحقيق تقدم في 

 أجندة التنمية".
 

 عم الشبكةإطالق مشروع لد
مينا من أجل التعاون، وتنمية قدرات المؤسسات، -وكانت الورشة مناسبة إلطالق مشروع "دعم شبكة غيفت

 وتحقيق التكامل اإلقليمي والسالم" الممول من وزارة الشؤون األوروبية والخارجية الفرنسية.
 

ويات كافة من خالل مينا" على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المست-وتعمل شبكة "غيفت 
االستثمار في الرأسمال البشري المستدام وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الطرف. وتهدف الشبكة إلى تفعيل 



الدور االستراتيجي والقدرات المؤسسسية والعملية لمعاهد التدريب الحكومية كي تتحول بدورها إلى العب 
لورة سياسات عامة، ومواكبة التحوالت في بلدان الشرق أساسي يساهم في تقدم مشاريع تحديث الدولة، وب

  األوسط وشمال إفريقيا.
   



  )المدينة اإلخبارية( برنامج تدريبي عن الكفايات الوظيفية في القطاع العام
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أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أهمية توظيف الكفايات الوظيفية لغايات -المدينة نيوز : 

 تطوير إدارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام.
المدنية يسعى لتطبيق منهجية التحول في إدارة الموارد البشرية المبنية على وقال الناصر إن ديوان الخدمة 

الكفايات، والتركيز حالياً على خطة اإلحالل والتعاقب الوظيفي. جاء ذلك خالل افتتاحه برنامًجا تدريبيًا 
اإلدارة  متخصًصا بعنوان "اإلحالل والتعاقب الوظيفي المبني على الكفايات"، المنبثق عن برنامج تحسين

والحكم الرشيد "سيجما" الممول من المفوضية األوروبية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم 
 الثالثاء لموظفي الديوان بإشراف مدير "سيجما" زافير سيستارنيس والخبيرة ليندا ايت امور.

والخبرات العملية والمهارات وأوضح أن تطبيق منهجية التحول يهدف الى تحديد الخصائص األساسية 
المطلوبة إلشغال الوظائف إلعداد وتنفيذ خطة ممنهجة لإلحالل والتعاقب الوظيفي األمر الذي يساند أصحاب 

القرار في اختيار الكفاءات األنسب واألكثر كفاءة إلشغال الوظائف، بحيث نتخطى اإلشكاليات في ضعف 
 ها والمهام المناطة بها.الحلقات اإلدارية ومتطلبات الوظيفة وخصائص

وأضاف أن تحديد الغايات من التدرج الوظيفي على المستوى العام تمكننا على المدى البعيد االعتماد مع 
مؤشرات علمية؛ لبناء السلم والمقررات الوظيفية وإيجاد دليل منهجية علمية للترقية عن طريق تصنيفات 

 موضًحا االختالف االصطالحي بين مفهوم الترفيع والترقية. الترقية المعروفة بـ "سالسل الفئات والحلقات"
وأشار الى أن ديوان الخدمة المدنية كانت له تجربة عملية في تصنيف الوظائف المهنية في الفئة الثالثة والذي 

 نفذ باالستناد إلى التصنيف الموضوعي وليس الشخصي حيث اصدر الديوان دليل الكفايات الوظيفية.
الديوان تعاون في بداية العام الحالي مع السلطة الفلسطينية بعقد أول ورشة تدريبية في مجال  ولفت الى أن

الجدارة والكفايات الوظيفية، منوًها الى أن الديوان سيشارك قريبًا مع منظمة "أسكوا" في بيروت في ذات 
 الخصوص.

همية القصوى، وصوًال إلى بناء قاعدة وأكد أهمية االستمرار في عقد مثل هذه البرامج وإعطائها الجدية واأل
أساسية للتعرف على مستوى الكفايات الوظيفية الالزمة لكل وظيفة وتحديد خصائصها ومكوناتها وفرزها 

  تمهيدًا لوضع خطة إحالل وتعاقب بأسلوب علمي ممنهج.
   



  )أخبار اليمن( وزيرة الشؤون االجتماعية تناقش مع االسكوا افاق التعاون بين الوزارة والمنظمة
28-11-2018  

  
ناقشت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاح الكمال ،اليوم، في العاصمة المؤقته عدن ،مع القائم 

الوزارة والمنظمة بأعمال االمين العام للجنة الوطنية لالسكوا الدكتورة حفيضة الشيخ ،العالقة بين 
 واالستمرارية في تنفيذ العديد من االنشطة المشتركة.

 
كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد ورشة عمل حول الحقوق الثقافية لذوي االحتياجات الخاصة في ظل 

 28يوم  االتفاقيات والمواثيق الدولية والمزمع اقامتها بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي يوافق
 م.2018نوفمبر 

 
  وخرج اللقاء بصيغة تفاهم بين الوزارة واالسكوا يهدف الى دعم عالقة التعاون والشراكه بينهما.

   



  )الوطن( وزيرة الشؤون االجتماعية تناقش مع االسكوا افاق التعاون بين الوزارة والمنظمة
  2018نوفمبر  28 -األربعاء 

  
ناقشت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاح الكمال ،اليوم، في العاصمة المؤقته عدن ،مع القائم 

بأعمال االمين العام للجنة الوطنية لالسكوا الدكتورة حفيضة الشيخ ،العالقة بين الوزارة والمنظمة 
 ركة.واالستمرارية في تنفيذ العديد من االنشطة المشت

 
كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد ورشة عمل حول الحقوق الثقافية لذوي االحتياجات الخاصة في ظل 

 28االتفاقيات والمواثيق الدولية والمزمع اقامتها بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي يوافق يوم 
 م.2018نوفمبر 

 
 سكوا يهدف الى دعم عالقة التعاون والشراكه بينهما.وخرج اللقاء بصيغة تفاهم بين الوزارة واال

 
 
 
 

 


