إعالن عن بعث دراسي إلى المديري العام لإلدارة والخدم العام في فرةسا

باريس ،فرنسا –  10إلى  12كانون األول  /ديسمبر 2018
في إطار نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -غيفت–مينا -
الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبر ات بين المؤسسات األعضاء والتعرّف على الممارسات الدولية الجيدة في مجال إدارة
الموارد البشرية وتنمية القدرات،
تدعوكم األمانة للشبكة للمشاركة في البعث الدراسي إلى المديري العام لإلدارة والخدم العام ) (DGAFPفي
باريس ،فرةسا ،وذلك خالل الفترة من  10إلى  12ةاةون األول (ديسمبر) .2018
تتمحور البعثة الدراسية حول تحديات بناء قدرات الموارد البشرية في قطاعات الدولة وتمهين مسؤولي إدارة الموارد
البشرية فضال عن دور معاهد ومراكز التدريب الحكومية في مواكبة مشاريع تحديث الدولة والخدمة العامة.

األدهدا




التع ّرف على التجربة الفرنسية في مجال تحديث الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية؛
التع ّرف على دور المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إطار جهود التحديث التي تقوم بها فرنسا ألفق عام
2022؛
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول سياسات الخدمة العامة ،واإلدارة االستباقية للموارد البشرية ،وتنمية
القدرات ،والتفكير في الدور المرتقب لمعاهد التدريب الحكومية السيّما المعاهد األعضاء في شبكة غيفت-مينا.

الفئ المستهدف

 مدراء ورؤساء مراكز ومعاهد التدريب الحكومية األعضاء في شبكة غيفت-مينا.
 المدراء وكبار المسؤولين عن إدارة وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات األعضاء في شبكة غيفت-مينا.
على المشاركين أال تق ّل خبرتهم العملية عن  5سنوات في المؤسسة التي يعملون فيها وأن يلتزموا المشاركة في كامل
البرنامج ،واالستعداد لعرض تجارب مؤسساتهم وتبادل الخبرات مع األقران والجهة الفرنسية المضيفة.

البرةامج األولي
التاريخ
 10ةاةون األول
2018

الفترة
صباحا

بعد الظهر
 11ةاةون األول صباحا
2018
بعد الظهر
 12ةاةون األول صباحا
2018

المواضيع






تعارف وتوقعات
الخدمة العامة في فرنسا ومشاريع التحديث
دور ومهام المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة :إدارة الموارد البشرية للدولة
الفرنسية
عرض تحديات سياسات التدريب وتمهين الموارد البشرية للدولة
زيارة ميدانية إلى المدرسة الوطنية لإلدارة

 زيارة إلى أحدى معاهد التدريب المناطقية


ورشة عمل حول دور مراكز التدريب الحكومية في إطار تحديث الخدمة العامة

 عرض ألدوات جديدة للتدريب ولدعم االبتكار في مجال الموارد البشرية
 لقاء مع مدير عام اإلدارة والخدمة العامة في فرنسا

بعد الظهر

 خالصات البعثة الدراسية واختتام
 نقاش حول الرؤية مستقبلية لدور شبكة غيفت-مينا
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الترتيبات اللوجستي
تقوم الجهة الفرنسية المضيفة بتغطية تكاليف أربع مبارةين من المؤسسات األعضاء في الببة  ،شاملة
 تذكرة السفر ذهابا وإيابا – على الدرجة السياحية ()Economy Class؛
 النقل الداخلي من وإلى المطار؛
 البدالت اليومية ،تشمل كلفة اإلقامة في فندق  3نجوم؛
 تأمين السفر؛
على أن يقوم المشاركون بإتمام إجراءات حصولهم على تأشيرة دخول إلى األراضي الفرنسية (تاشيرة شنغن)

تقديم التربيحات
على الراغبين في المشاركة في البعثة الدراسية ملء استمارة التربيح وإرفاقها بالسيرة الذاتي المفصل  ،وصورة عن
جواز السفر (يجب أن يكون جواز السفر صالح على األقل لستة أشهر من تاريخ انتهاء البعثة الدراسية).
ترسل الطلبات إلى األمانة العامة لشبكة غيفت-مينا عبر  ،giftmenasecretariat@finance.gov.lbخالل مهلة
أقصاها ةهار االثةين  12تبرين الثاةي /ةوفمبر  .2018تقوم لجنة علميّة بمراجعة الطلبات الواردة واختيار
المشاركين.

البريك الفرةسي
المديري العام لإلدارة والخدم العام www.fonction-publique.gouv.fr -
كشريك أساسي لمؤسسات القطاع العام ،تلعب المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة
ُ
( (DGAFPدورا رئيسيا في توجيه الخدمة والتنسيق االفقي بين الوزارات .ابتداء من العام  ،2016أنيطت بها مهام
إدارة الموارد البشرية للدولة الفرنسية وتشمل تنفيذ استراتيجية مشتركة بين الدولة المركزية والوزارات المختلفة .كما
ُتعنى المديرية بــ:


تصميم سياسات الموارد البشرية لصالح جميع اإلدارات،



تنسيق وإدارة سياسات التدريب المهني ،وعلى وجه الخصوص مشاريع التحديث ،وتفعيل شبكات التدريب
وتطوير األنظمة الخاصة بالتدريب المستمر ،وتحديد األولويات الوزارية للتدريب،



تسيير وتسهيل الحوار االجتماعي بين اإلدارات ،وخاصة فيما يتعلق بمفاوضات األجور وتقييم الوظائف،



العمل المستمر على تحديث اإلطار القانوني للخدمة،



االشراف على العديد من مدارس الخدمة ،بما في ذلك المدرسة الوطنية لإلدارة ) (ENAوالمعاهد اإلقليمية
لإلدارة ( .)IRAولها عالقة وثيقة مع المركز الوطني الفرنسي للوظيفة العامة المحلية )(CNFPT
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