 10محليات
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معهد التخطيط يستضيف املؤمتر اخلامس ملعاهد ومراكز التدريب احلكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبشاركات دولية واسعة

مؤسسات التخطيط تضع خطة متكاملة لتطوير أداء القطاع العام
معهد التخطيط ووزارة اخلدمة املغربية

وقّعا اتفاقية للتعاون في التدريب واالستشارات

متحدثو مؤمتر شبكة املعاهد ومراكز التدريب احلكومية في املنطقة ( )Gift-Menaد.بدر مال اهلل وملياء بساط وأنييس أرسييه

د.عادل الوقيان ملقيا كلمته

أميرة عزام

نظم املعهد العربي للتخطيط،
بالتعاون مع معهد باسل فليحان
املالي واالقتصادي التابع لوزارة
املالية اللبنانية ،املؤمتر السنوي
اخلامس لشبكة معاهد ومراكز
التدريــب احلكومية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( ،)Gift-Menaحتــت عنــوان
«الدولــة وقدراتهــا البشــرية:
حتدي البناء في أزمنة التغيير»،
وذلــك بحضــور شــخصيات
عربية ووزراء من بينهم رئيس
احلكومة اللبنانية السابق فؤاد
السنيورة بصفته ضيف شرف
املؤمتر ،ووزير اخلدمة العمومية
وحتديــث اإلدارة فــي اململكــة
املغربية محمد مبديع ،وأكثر من
 100مشارك من رؤساء مجالس
إدارات ومــدراء عامــن وكبــار
املســؤولني في املعاهد ومراكز
التدريب وخبراء ومتخصصني
من مختلف املؤسسات احلكومية
واجلامعات في منطقة الشــرق
األوسط وشمال أفريقيا.
تحسين الخدمات العامة
بداية ،حتدثت مديرة معهد
باسل فليحان املالي واالقتصادي
في اجلمهوريــة اللبنانية ملياء
بساط ،مشيرة إلى التطور الذي
شــهدته شــبكة معاهد ومراكز
التدريــب احلكوميــة GIFT-
 ،MENAمنــذ انطالقتهــا قبــل
نحو سبع سنوات في بيروت،
إذ كانت تضم آنذاك ممثلني عن 5
دول من منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،فيما أصبحت
تضم اليوم ممثلني عن  17دولة
من اخلليج واحمليط ،باإلضافة
إلى حضور ممثلني عن فرنســا
وإسبانيا وبحضور تركيا ألول
مرة ،في حني ارتفع عدد املنظمات
اإلقليميــة والدولية إلى عشــر
منظمات ،مشــيرة إلــى أن هذه
األرقــام تعكس مــدى االنفتاح
والتكامل الذي ميكن أن حتققه
جتربة التعاون بني دول اجلنوب
وذلك رغم التحديات التي تواجه
دول املنطقــة ومعاهد التدريب
بشــكل خــاص ،الفتة إلــى أن
حتديث اخلدمات العامة وتنمية
رأس املال البشري وصوال إلى
اعتمــاد معاييــر اجلــدارة في
التوظيف ،تأتي ضمن أولويات
املؤمتر.
حجم التحديات
ثم حتدث أمني عام املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية في
الكويت د.عادل الوقيان ممثال عن
وزيرة الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية ورئيس مجلس أمناء
املعهد العربــي للتخطيط هند
الصبيح ،قائال :ان دول املنطقة
شــهدت منذ بدايــة األلفية عدة
تطورات اقتصادية واجتماعية،
كان أهمها األزمة املالية العاملية
فــي العــام  2008والتطــورات
السياسية التي شهدتها بعض
الــدول العربية والتــي كان لها
تداعيات اقتصادية واجتماعية ما
ضاعف من حجم التحديات ،وقد

تكرمي رئيس وزراء لبنان األسبق فؤاد السنيورة

د.الوقيان :االعتماد
على القطاع
احلكومي في
خلق فرص عمل
يلقي بظالله على
امليزانية العامة
مال اهلل :دول
املنطقة تواجه
حتديات  40عام ًا
من سوء اإلدارة
اإلمنائية
بساط :ضرورة وضع
املعاهد ومراكز
التدريب على
قائمة اهتمامات
الصناديق العربية
واملؤسسات
املانحة
السنيورة :اإلسراع
في التعامل
مع التحديات
االقتصادية
واالجتماعية

نظرا لآلمال املعقودة على هذه
الشبكة في املســتقبل ودورها
املتوقــع فــي مجــال التدريــب
وتعزيــز القــدرات البشــرية،
وأعــادت أرســييه التأكيد على
أن احلكومة الفرنسية ستواصل
دعمها لكافة املبادرات البناءة.

ترافقت هذه التطورات مع ارتفاع
األصــوات املطالبة بإصالح كل
القطاعات االقتصادية واألسواق،
ومبزيــد من التنمية مع ضمان
التوزيــع العادل ملكتســباتها،
وسط ارتفاع في معدالت البطالة
ومستويات األسعار وتراجع أداء
املالية العامة ،مشيرا إلى تراجع
نسبة مساهمة القطاع احلكومي
في النمو شــكل عائقــا إضافيا
أمــام حتقيق التنمية الشــاملة
واملستدامة.
وأضــاف أنــه في ظــل هذا
الواقــع فقد بــات االعتماد أكثر
على القطاع احلكومي في خلق
مزيد مــن فرص العمــل ورفع
الكفــاءة وتعزيز املهارات يلقي
بظالله على قطاع املالية العامة
مــن جهة ،وعلى أنظمة اخلدمة
املدنية من جهة أخرى ،وهو ما
يقود إلى القول إن هذه اإلجراءات
ســاهمت فــي خلــق مشــكلة
جديدة بدال مــن تقدمي احللول
للمشــاكل املوجودة ،خصوصا
أن زيــادة املهام املوكلة للقطاع
احلكومي لــم يقابلها زيادة في
اإلمكانيات والقدرات البشــرية
والفنية واملالية الالزمة .وأوضح
د.الوقيان أن النجاح في تطوير
رأس املال البشــري في القطاع
العام وحتسني األداء يحتاج إلى
تعــاون ودعم ومســاندة مالية
وفنية من مؤسســات التدريب
في القطاع اخلاص ومؤسسات
التدريب اإلقليمية واملؤسسات
املانحة ،ويحتاج كذلك إلى سعي
عربي مستمر لرسم السياسات
الالزمة واالستفادة من التجارب
واملمارسات الناجحة.

وفي كلمتــه ،تطرق الوزير
محمد مبديع إلى ورشــة العمل
التي أطلقتهــا اململكة املغربية
إلعادة تأهيل املؤسسات وتطوير
االقتصــاد وكذلك تبني مفاهيم
احلكــم الرشــيد باإلضافة إلى
حتديث اجلهاز اإلداري وعصرنته
وتنمية االستثمارات مبا يضمن
حتقيــق انطالقــة اقتصاديــة
واجتماعيــة حقيقية ،مشــيرا
إلى ان هذه التوجهات أصبحت
خيــارا إســتراتيجيا مبا يعزز
الشفافية ويساهم في استقطاب
االســتثمارات اخلارجيــة ،كما
لفت إلى أبرز اخلطوات التي مت
اتخاذها بعد إصدار دستور العام
 ،2011وجتلــت من خالل حزمة
مهمة من التشريعات والقوانني.
وشــدد الوزيــر مبديع على
أهميــة االســتثمار فــي املوارد
البشــرية كعنصــر أساســي
لتحقيــق التنميــة وضــرورة
االرتقــاء مبؤهالت العاملني في
القطــاع العام ،بحيــث تصبح
الكفــاءة هي املعيار األساســي
املعتمد في هذا القطاع ،مشــددا
علــى أهميــة مؤمتــر الشــبكة
كمنصة حوار للحوار والسعي
لتوحيد املفاهيــم والبحث في
اآلليات العملية.

فرنسا والدعم المطلق

االرتقاء بالمؤسسات المشتركة

مــن ناحية أخرى ،شــهدت
انشــطة املؤمتر كلمة لرئيسة
وكالة التعــاون التقني الدولي
التابعة لوزارتي االقتصاد واملال
الفرنســيتني أنييس أرســييه
والتي شددت على أهمية تبادل
اآلراء بــن مختلف املؤسســات
املعنيــة بشــؤون التدريب مبا
يعزز خبراتها ويرتقي بكفاءاتها،
مشيرة إلى أن احلكومة الفرنسية
وعــت أهمية الدور الذي تلعبه
الشــبكة وحرصت على دعمها
من خالل وكالة التعاون التقني
الدولي الفرنســية (،)ADETEF

بدوره ،رأى مدير عام املعهد
العربي للتخطيط د.بدر مال اهلل
أن معظــم دول املنطقة تعيش
حتديات على مدار نحو  40عاما
نتيجة ســوء اإلدارة اإلمنائية
وغياب الشفافية واحلوكمة قبل
أن تأتي األزمة املالية في العام
 ،2008ومــا تركتــه التحــوالت
السياسية التي شهدتها بعض
الــدول العربية خــال العامني
املاضيــن ،لتزيد من حجم هذه
التحديات املتوقع اســتمرارها
خالل السنوات املقبلة ،وأشار إلى
أنه انطالقا من هذا الواقع ،يأتي

التجربة المغربية

إعالنات الدليل

(محمد خلوصي)

املؤمتر اخلامس للشبكات العربية
ليكتسب أهمية كبيرة في توقيته،
إذ انه يشــكل فرصة حقيقية أمام
املؤسســات املتخصصة واملعنية
بتطوير القدرات البشرية لتفعيل
دورها واملساهمة في تنمية القدرات
الوطنية.
وفي الوقت الذي أثنى فيه د.مال
اهلل على الدور الذي تؤديه شبكة
املعاهد ومراكز التدريب احلكومية
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
طالب بأن تكون مختلف املؤسسات
العربية املشــتركة على مســتوى
التحديــات وأن تواكب التحوالت
احلاصلــة ،ولفــت إلــى أن املعهد
العربي حــرص منذ نحــو عامني
على تطوير أهدافه وآليات عمله،
كما عمل على االرتقاء بخدماته ذات
الطابع التنموي مبا ينســجم مع
متطلبات العمــل اإلمنائي العربي
في كافة مجاالته.
معهد كل العرب
وفي كلمة لضيف شرف املؤمتر،
رئيس احلكومة اللبنانية االسبق
فؤاد الســنيورة ،الذي بدأ حديثه
متقدما بالشكر للكويت الستضافتها
أنشــطة املؤمتــر ،واصفــا املعهد
العربــي للتخطيط بـــ «معهد كل
العرب» الذي يعد في الوقت نفسه
من أهم املؤسسات العربية املشتركة
ومنوذجا للمؤسسات الراقية والتي
«كان لي شرف املشاركة في مجلس
أمنائها عندما كنت وزيرا للمالية
في اجلمهورية اللبنانية» .وشدد
الرئيــس الســنيورة علــى أهمية
املؤمتر في حتســن قدرات معاهد
التدريــب فــي القطــاع احلكومي
وتكريس ثقافة األداء والتميز في
صفوف اجليل اجلديد من املوظفني
والقياديني في الدولة مشــيرا إلى
أن أهميــة معاهــد التدريب تكمن
فــي التعبيــر عن اهتمــام القيادة
السياســية ببناء املؤسســات من
خالل تعزيز قدرات املوظف العام،
وتشجيعه على اكتساب املهارات.
ولفــت إلى أهميــة توقيت هذا
املؤمتــر في ظــل املتغيــرات التي
تشهدها بعض دول املنطقة ،والتي
تطرح تساؤالت عدة حول صفات
احلكم األساسية التي تطمح إليها
الشــعوب ،وما يشكله من فرصة
لبحث العديد من املواضيع املرتبطة
باإلصالحات البنيوية ،مشيرا إلى
أن العالم العربي مير بفترة انتقالية
تاريخية وشديدة اخلطورة ستحدد
معالم ومستقبل منطقتنا وعالقتنا
مع جوارنا ومع العالم لعقود قادمة.
ودعا الرئيس الســنيورة إلى
ضرورة مواجهة مشكلة بناء الدولة
العصرية ،والتحول نحو أشــكال
جديدة من الدميوقراطية وصون
احلريات ،وضرورة معاجلة عالقة
الدين بالدولة واملســائل املتعلقة
مبخــاوف االقليــات وعالقتهــم
باملجتمع وبالدولة ،هذا باإلضافة
إلــى ضرورة التعامــل بحكمة مع
التحديــات االقتصاديــة واملاليــة
واالجتماعية.

د.بدر مال اهلل والوزير املغربي محمد مبديع يتبادالن نسختي االتفاقية
محمد هالل الخالدي

في خطوة عمليــة جديدة على طريق
التعاون املشــترك بني الكويــت واململكة
املغربية الشــقيقة والتــي تعبر عن عمق
العالقــات األخوية بني البلدين ،مت صباح
أمس توقيع مذكرة تفاهم بني املعهد العربي
للتخطيط العربي في الكويت ممثال باملدير
العام للمعهد د.بدر مال اهلل ووزارة اخلدمة
العمومية وحتديث اإلدارة املغربية ممثلة
بالوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف
محمد مبديع ،بحضور القائم باألعمال في
ســفارة اململكة املغربية بالكويت املهدي
الرامي وعدد من املسؤولني املرافقني للوزير
ومــن املعهــد ،وذلك على هامــش املؤمتر
الســنوي اخلامس لشبكة معاهد ومراكز
التدريــب احلكوميــة في منطقة الشــرق
األوسط وشــمال أفريقيا والذي يعقد في
مقر املعهد العربي للتخطيط حتت عنوان
«الدولة وقدراتها البشرية :حتدي البناء في
أزمنة التغيير» ،والذي تختتم أعماله اليوم،
وتشارك فيه شخصيات عربية ومسؤولون
وخبراء متخصصون في مجال التدريب،
باإلضافة إلى عدة منظمات دولية وإقليمية.
وفي تصريح صحافي ،قال الوزير محمد
مبديــع إن زيارتي للكويت تأتي في إطار
االنفتاح الكبير للمملكة املغربية مع الدول
التي تشترك معها بقواسم أخوية مشتركة
واهتمامــات كبيرة في عصر انتقال كبير
فرضته ظروف جتسدت فيما يسمى بالربيع
العربي ،والذي سقطت فيه أقنعة كثيرة،
وأصبح للشعب كلمته للمطالبة بتحسني
أوضاعه املعيشية.
وقال إن املغرب يعيش حالة تطوير منذ
امللك احلسن الثاني رحمه اهلل ،وهي جهود
مســتمرة مع جاللة امللك محمد السادس،
وقد ارتفعت وتيرة هذه اإلصالحات خالل
السنوات القليلة املاضية ،وأسسنا لدستور
جديد مهد لعالقات جديدة وأعطى صالحيات
قوية الستقالل القضاء وصالحيات كبيرة
للوزير األول الذي أصبح رئيسا للوزراء
مع هذه اإلصالحات الدستورية اجلديدة،
كما أعطى صالحيات كثيرة للبرملان وحدد
بدقة استقاللية السلطات ،وأكمل :اننا في
املغرب نعيش اإلصالح والتطوير واقعا،
واإلصالح يرتبط أساســا بــاإلدارة ،ومن
هــذا املنطلق تأتي هــذه االتفاقية مع بلد
شقيق له خبرة عريقة في هذا املجال ممثال
باملعهــد العربي للتخطيــط والذي تؤكد
سمعته وجتاربه السابقة جناحه ومتيزه

(هاني عبداهلل)

في هذا املضمار .فاملعهد له حضور متميز
في مجال التدريب وكان احلضور املغربي
ضعيفا ،وتأتي هذه الزيارة واالتفاقية من
أجل توسيع مشــاركة املغرب مع أشقائه
واالســتفادة من هذه اخلبرات والتجارب
الناجحة.
وجاء التوقيــع على مذكــرة التعاون
بني اجلانبني بعد انضمام اململكة املغربية
لعضويــة املعهــد العربــي للتخطيــط،
ومشــاركتها في بداية الشهر اجلاري في
اجتمــاع مجلس األمنــاء املعهد ،وفي هذا
الســياق أكد الوزير املنتــدب لدى رئيس
احلكومــة املكلــف بالوظيفــة العموميــة
وحتديــث اإلدارة باململكة املغربية محمد
مبديع أن هذه املذكرة ،تعد تتويجا ملرحلة
مهمة من املباحثات بني اجلانبني ،كما أنها
تأتي في ســياق جهود احلكومة املغربية
لتطوير أداء القطــاع العام ورفع كفاءاته
وتكريس املفاهيم اإلدارية احلديثة وتبني
أفضل املمارسات كاحلوكمة وغيرها ،مشيرا
في الوقت نفســه إلى أن أوجــه التعاون
ستشــمل قيام املعهد العربــي للتخطيط
بتقدمي االستشــارات الفنية واملؤسســية
وتنفيــذ برامج تدريــب وفقــا ملتطلبات
الوزارة ،وكذلك تنظيم ورش عمل وحلقات
نقاشية متخصصة وتبادل اخلبراء.
تعزيز كفاءة القطاع العام
مــن جهته ،قال مدير عام املعهد العربي
للتخطيــط د.بــدر مــال اهلل إن عضويــة
اململكة املغربية في املعهد ستتيح لألجهزة
واملؤسســات املغربية زيادة استفادتها من
اخلدمــات املتخصصة التــي يقدمها املعهد
العربي للتخطيط في مجال التدريب وبناء
القدرات ،واالستشارات الفنية املتخصصة
والدعم املؤسسي وهو ما ستتم ترجمته في
برامج تنفيذية وأنشطة إمنائية .وأكد د.مال
اهلل على أهمية الدور الذي تقوم به اململكة
املغربية في دعم العمل العربي املشترك.
وأوضح أن الظروف التي مرت بها بعض
دول املنطقة خالل السنوات املاضية ومدى
احلاجة إلى خلق فرص عمل جديدة ،أثبتت
أهمية تعزيز كفاءة القطاع العام وضرورة
السعي إلى رفع قدرات العاملني فيه ،مضيفا
أن هذا الواقع ال ميكن أن يتحقق إال من خالل
اعتماد برامج متكاملة للتدريب والتطوير
تتبنى أفضل املمارسات واملعايير وتنطلق
من احتياجات املؤسسات املعنية بالتنمية.

د.مال اهلل مستقبال الوزير مبديع والوفد املرافق
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