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ينطلــق حــوار )يورومينــا( فــي دورتــه الثامنــة مــن ســلطنة عمــان، ويأتــي اســتمراًرا للحــوار اليــورو 

متوســطي حــول اإلدارة العامــة الــذي عقــد خــال الفتــرة مــن 2008م إلــى 2014م، وذلــك بعــد أن قامــت 

كل مــن المجموعــة األوروبيــة لــإدارة العامــة )EGPA( وشــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

ــة هــذا الحــوار مــن خــال شــراكة اســتراتيجية  لبحــوث اإلدارة العامــة )MENAPAR( بتبنــي مواصل

لتنظيمــه كل ســنتين بنظــام التنــاوب بيــن دول المنطقــة العربيــة واألوروبيــة. 

 ،)IPA( وينطلــق مؤتمــر هــذا العــام بتنظيــم واســتضافة معهــد اإلدارة العامــة فــي ســلطنة عمــان

إكــس  وجامعــة    )BIPA( البحريــن  فــي مملكــة  العامــة  اإلدارة  مــن معهــد  مــع كل  وبالشــراكة 

)AMU( بفرنســا. مرســيليا 

بــرزت الحاجــة الســتمرار الحــوار العربــي األوروبــي تعزيــًزا للتعــاون المشــترك وتبــادل الخبــرات وأفضــل 

الممارســات فــي الجهــات الحكوميــة بيــن الــدول األوروبيــة ونظيراتهــا فــي الــدول العربيــة، إذ يمكــن 

اعتبــار هــذا الحــوار فرصــة للمهنييــن واألكاديمييــن والمختصيــن والباحثيــن لصناعــة سياســات 

اإلدارة العامــة التــي تمتــد ألعلــى مســتويات اتخــاذ القــرار.

النخبــة  يمثلــون  الذيــن  الشــباب  الباحثيــن  قــدرات  تعزيــز  إلــى  )يورومينــا(  مؤتمــر  يهــدف  كمــا 

المتميــزة مــن المديريــن فــي القطــاع العــام واألكاديمييــن فــي المنطقــة العربيــة، وإتاحــة الفرصــة 

أمامهــم لتعزيــز خبراتهــم فــي مجــال شــبكات العاقــات المهنيــة فــي المنطقــة. إلــى جانــب تطويــر 

المقترحــات وآليــات التعــاون فــي مشــاريع تحســين ممارســات اإلدارة العامــة فــي المنطقــة العربيــة، 

وبيــن المنطقــة األوروبيــة ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وعــرض الممارســات الناجحــة 

ــدول. ــا ومناقشــة آليــات نقلهــا وتبادلهــا وتبنيهــا بيــن ال فــي منطقــة يورومين

يتمّيــز مؤتمــر هــذا العــام بإضفــاء نكهــة خليجيــة علــى كيــان مؤتمــر »حــوار يورومينــا«، الــذي اقتصــر 

مســبًقا وجــوده العربــي علــى دول البحــر األبيــض المتوســط... فتوُســع نطــاق المؤتمــر شــرًقا باتجــاه 

ســلطنة عمــان أتــاح الفرصــة لمشــاركة جميــع الــدول العربيــة، لتجتمــع عقــول وخبــرات اإلدارة العامــة 

بالمنطقتيــن العربيــة واألوروبيــة فــي قلــب الصحــراء وســط النخيــل، علــى شــواطئ هرمــز.

ــع للترحيــب بكــم فــي ســلطنة عمــان لنتحــاور، لنتناقــش، لنتبــادل.. نحــو مســتقبل أفضــل  نتطل

ــإدارة العامــة. ل
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المكان والتاريخ:

فندق جراند ميلينيوم  - مسقط

24 – 27 أكتوبر 2016م

لغات المؤتمر:

يطــرح المؤتمــر بثــاث لغــات رئيســة وهــي العربيــة، اإلنجليزيــة والفرنســية مــع توفــر الترجمــة الفوريــة 

لّلغــات المذكــورة ألهــم فعاليــات المؤتمــر العلميــة.

المحاور:

المحــور الرئيــس لمؤتمــر )يورومينــا( هــذا العــام هــو "تحديث إدارة الموارد البشــرية وأداء المؤسســات 

العامــة"، إلــى جانــب المحــاور الفرعيــة التالية:

1. القضايا التدريبية

تدريــب موظفــي القطــاع العــام قضيــة محوريــة لــأداء الحكومــي، فهــو األســاس لبنــاء سياســات 

المــوارد البشــرية. ويعتبــر التدريــب األساســي والتدريــب المســتمر علــى مــدى المســار الوظيفــي 

مــن أهــم أدوات التحديــث فــي القطــاع العــام. ومــن شــأن التدريــب أن يســمح لمســتويات اإلدارة 

العليــا فــي قطــاع الخدمــة المدنيــة التكّيــف مــع مشــاكل األداء ودمــج عــدة مفاهيــم مثــل القيــادة 

والحوكمــة والتقييــم والرقابــة. لــذا ســيتم فــي هــذا المحــور مناقشــة أدوار مــدارس اإلدارة العامــة 

وجميــع مــن لــه عاقــة بمجــاالت التدريــب وباألخــص الجامعــات والمؤسســات التعليميــة، ومــن لــه 

عاقــة ببنــاء المحتــوى التدريــب وبنــاء الشــبكات، ونقــل المهــارات والربــط بيــن احتياجــات اإلدارة ومــا 

تقدمــه البرامــج التدريبيــة، إلــى جانــب الــدور التــي تلعبــه البحــوث كوســيلة لدعــم أســاليب التدريــب 

والتعليــم الجديــدة وتحديــث المعــارف.

2. الرؤيــة االســتراتيجية للمــوارد البشــرية: مــا هــو التوظيــف ومــا هــي الوظيفــة ومــا هــو 

الوظيفــي؟ المســار 

يبحــث هــذا المحــور فــي المســاهمات التــي تهتــم بالجانــب االســتراتيجي للمــوارد البشــرية بشــكل 

عــام، ويّركــز علــى القضايــا المتعلقــة بالتوظيــف وبالمهــن والوظائــف الحكوميــة وبــإدارة الوظائــف 

والمهــارات بشــكل خــاص. وســيحاول اإلجابــة علــى التســاؤالت مثــل: كيــف ومــن نوظــف؟ أي نــوع مــن 

الوظائــف والمهــن يمكــن اقتراحهــا؟ كمــا ســيتطرق هــذا المحــور إلــى أســاليب التوظيــف ويناقــش 

مســألة تقييــم تنافســية موظفــي القطــاع العــام.

3



يورومينـا | الحوار العربي األوروبي حول اإلدارة العامة

3. الموارد البشرية وأدوات إدارة الفريق

ســيغطي هــذا المحــور أدوات إدارة المــوارد البشــرية وأدوات إدارة فريــق العمــل ونمــاذج القيــادة، 

وخاصــة تلــك التــي تّؤثــر علــى الســلوكيات وتّحفــز العمــل وتّشــجع العمــل الجماعــي. وللتغلــب علــى 

اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم الوظيفــة فــي القطــاع العــام، فإنــه مــن الضــروري تشــجيع االبتــكار مــن 

خــال تعزيــز التطــور والتنميــة الشــخصية؛ وذلــك مــن خــال اإلثــراء الوظيفــي وممارســة التقييــم 

ــإدارة  ــك النهــوض بالوعــي حــول األمــور المتعلقــة ب ــب. ومــن الضــروري كذل واإلدارة المهنيــة للتدري

المشــاريع بالقطــاع العــام، والتــي غالًبــا مــا تجمــع بيــن موظفــي الخدمــة المدنيــة مــع موظفــي 

ــات جديــدة للمديريــن فــي القطــاع العــام. العقــود المؤقتــة، والتــي قــد تضيــف تحّدي

4. أداء المؤسسات الحكومية: نحو نموذج جديد إلدارة الموارد البشرية؟

يوضــح االهتمــام بموضــوع األداء التوجــه الجديــد لــإدارة العامــة، فهــذا المفهــوم ينعكــس بســهولة 

علــى مجــاالت الرقابــة اإلداريــة والماليــة، والــذي يّولــد إجــراءات رقابيــة أكثــر صرامــة، وتّركــز علــى النتائــج 

أكثــر مــن التركيــز علــى الوســائل. واألداء فــي مجــال المــوارد البشــرية هــو مــن األمــور المعقــدة، 

وفــي هــذا اإلطــار ســيتم معالجــة مفهــوم األداء فــي إطــار العمــل الحكومــي وإدارة المــوارد البشــرية 

فــي القطــاع العــام. وســيتم التركيــز علــى كيفيــة تنفيــذ نظــام إلدارة األداء يتــم فيــه دمــج مختلــف 

إلــى كيفيــة تطويــر عمليــة التحســين المســتمر  التطــرق  الوظائــف التنظيميــة، كذلــك ســيتم 

للرقابــة التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار حساســية وخصوصيــة إدارة المــوارد البشــرية. 
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اليوم األول  – االثنين: 24 أكتوبر 2016م

البرنامج الزمني للمؤتمر:

8:30 ص

9:00 ص 

10:30 ص

11:00 ص

12:30 م

1:00 إلى 3:30 م

التسجيل لورشة أفضل الممارسات في اإلدارة العامة بالوطن العربي

جلسات متوازية

استراحة

جلسات متوازية

استراحة الغداء

جلسات متوازية

اليوم الثاني - الثالثاء: 25 أكتوبر 2016م

8:00 ص

9:00 ص

10:30 ص

11:00 ص

12:30 م

2:00 م

3:30 م

4:00 إلى 5:30 م

7:30 م

التسجيل لمؤتمر »حوار يورومينا«

حفل االفتتاح

استراحة

جلسة عامة: تحديث إدارة الموارد البشرية وأداء المؤسسات العامة

استراحة الغداء

جلسات متوازية

استراحة

جلسات متوازية

حفل العشاء للمشاركين )البرنامج االجتماعي(

اليوم الثالث - األربعاء: 26 أكتوبر 2016م

9:00 ص

10:30 ص

11:00 ص

12:30 م

2:00 م

3:30 م

4:00 م 

جلسة عامة

استراحة

جلسات متوازية

استراحة الغداء

جلسات متوازية

استراحة

حفل الختام

اليوم الرابع - الخميس 27 أكتوبر 2016م

- البرنامج السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة العمانية )البرنامج االجتماعي(
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الفندق

جراند ميلينيوم Grand Millennium )5 نجوم(

رامادا Ramada )4 نجوم(

سيتي سيزنس City Seasons )4 نجوم(

كراون بالزا Crown Plaza )4 نجوم(

 إيبيس Ibis )3 نجوم(

79.000

49.140

56.000

90.000

40.950

الســعر بالريــال العمانــي للغرفــة فــي الليلــة 
ــب  ــت، الضرائ ــامل اإلفطــار، اإلنترن الواحــدة، ش

ورســوم الخدمــات

التسجيل للمؤتمر:

- تغطي رســوم التســجيل المشــاركة في كافة األنشــطة العلمية والبرنامج االجتماعي والســياحي 

والحصــول علــى حقيبــة المؤتمــر التــي تشــمل أوراق العمــل وتقاريــر الجلســات والوجبــات الغذائيــة 

لفتــرات االســتراحة ووجبــات الغــداء.

- للتسجيل في المؤتمر يرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي: 

www.med-eu.org/euromena2016

الفنادق المقترحة:

للحجــوزات أو لاستفســار، يرجــى التواصــل مــع »Lysandra D’silva« عبــر البريــد اإللكترونــي: 

+968  91315749 هاتــف:  أو   Lysandra@talks.agency

1- يجب إثبات تسجيلهم بمؤسسة تعليمية، وتشمل الرسوم المشاركة في المؤتمر وحفل العشاء.
2- يجب على األشخاص المرافقين التسجيل في المؤتمر، وتشمل رسوم التسجيل حفل العشاء فقط.

الفئات

أعضاء شبكة )مينابار( وأعضاء المجموعة األوروبية لإدارة العامة

غير األعضاء

أعضاء لجنة البرامج وأصحاب العروض

المشاركون المحليون )المواطنون والمقيمون بسلطنة عمان( 

الطلبة  

المرافقون  

الرسوم 
باليورو

الرسوم بالدوالر 
األمريكي

200 يورو

300 يورو

100 يورو

مجاًنا 

50 يورو

50 يورو

230 دوالر

350 دوالر

120 دوالر

مجاًنا

60 دوالر

60 دوالر

1

2
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