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شارك وفد ديوان الموظفين العام في الورشة التحضيرية االقليمية "إلعداد إطار عربي مشترك لكفايات 

والسياسة العامة" بالتعاون مع اللجنة 2030الكوادر العليا في القطاع العام من منظور أجندة التنمية المستدامة  
  .انفي بيروت، لبن -اإلسكوا-االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا

  
وتهدف الورشة الى التحضير إلعداد إطار عربي مشترك لكفايات الوظائف في الخدمة المدنية في الدول 

العربية ومن ضمنها كفايات وظائف الفئةالعليا وهي الورشة ثانية  التي تعقد ضمنسلسلة ورش عمل ولقاءات 
ديوان الموظفين العام بالتعاون مع من أجل انجاز هذا اإلطار المأمول، حيث جاء تنظيم هذه الورشبطلب من 

  .2022-2017اإلسكوا، استنادا الى خطة الخدمةالمدنية 
  

وشارك عن ديوان الموظفين العام مدير عام التخطيطالوظيفي وجداول التشكيالت  وائل الريماوي  الذي نقل 
ورشة  و أثنى على بدوره تحيات رئيس ديوان الموظفين العامموسى أبو زيد لجميع الدول المشاركة  فيال

اإلسكوا في تبني الفكرةومن ثم مشروع االطار العربي للكفايات واكد في  كلمته على اهمية الورشة في 
التحضير للمفاهيمالمشتركة للتوجهات المستقبلية للعمل بمشروع االطار العربي المشترك للكفايات، 

ينسجم مع سياسات الدواللمشاركة وجعل  مبينادورها االستراتيجي في تطوير أنظمة الخدمة المدنية بما
   . المؤسسات العامة في الدول العربية قادرة وممكنة ومستجيبة الحتياجات المواطن العربي

  
مديردائرة الدراسات ومشاريع الموارد البشرية في ديوان –من جانبه قدم حمزة ضيف هللا صالح الدين 

تطوير بطاقات الوصف الوظيفي بناء على الكفايات  الموظفين  عرضا مفصال عن أهم االنجازات في مجال
والمنهجيات والتوجهات المستقبلية واألبحاثفي فلسطين في مجال الكفايات خالل سنة، منذ عقد الورشة األولى 

  .في االردن
  

دول عربية وهي فلسطين واألردن ولبنان وتونس 9و تستمر الورشة على مدار ثالثة ايام ويشارك بها 
  .ومصر لعراق والبحرين و ُعمانوالمغرب وا
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في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا بعنوان "الماء  -االولالفرع -نظمت كلية اآلداب والعلوم االنسانية  -وطنية 

واالنسان. أبعاد حضارية وعلمية" برعاية رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد ايوب في قاعة الدكتور نزار 
  .الزين

  
حضر المؤتمر المنسقة الدكتورة زبيدة الطيار، مديرة الكلية الدكتور بادية مزبودي، عميد الكلية الدكتور أحمد 

  .اح، ممثل االسكوا زياد خياط، مدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد واساتذة وطالبرب
  

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني والنشيد الجامعي. ثم كلمة لمنسقة المؤتمر تحدثت عن فكرة وأهمية وهدف 
ة المياه من اجل المؤتمر، وقالت:"موضوع الماء يشكل محورا جوهريا، وقد تم اطالق العقد الدولي النشط

". واشارت الطيار الى ان" هدف المؤتمر يكمن بتعزيز تبادل االخطار 2028و 2018التنمية المستدامة 
  ."المتعلقة بالماء واالنسان، الفتة الى " تحسين الوعي والمساهمة في حماية هذا المورد

  
والقى ممثل االسكوا كلمة تناول فيها موضوع شح المياه في المنطقة بسبب النمو السريع للسكان والتوسع 

العمراني المتطرد. وقال" سجلت الدول العربية في السنوات االخيرة نموا سكانيا كان من اعلى المعدالت في 
الى ما دون الفقر المائي". مشيرا الى  العالم، وهذا يؤدي الى تناقص الفرد من المياه المتجددة في المنطقة

التحديات التي يجب ايجاد حلول لها على المستويين الوطني و االقليمي. الفتا الى "التصدي لما يواجه العالم 
من ازمات تغير المياه واالفراط في استخدام المياه، او بتحكم دول المنبع وهي غير عربية والتحديات الجمة 

رائيلي الراض عربية واستمرار النزاعات في بعض الدول وارتفاع عدد النازحين نتيجة االحتالل االس
  ."والالجئين

  
كما والقت مديرة الكلية كلمة عن الدور الهام الذي تلعبه الماء في قيام الحضارات القديمة ونشأتها. وقالت: 

بحرنا تلوثه مجاري الصرف "ان الماء جف في كثير من مجاريه، واالنهار اصيبت بالتلوث كنهر الليطاني، و
  .الصحي". وخاطبت المسؤولين للحد من هذه الكارثة البيئية

  
يذكر ان البروفسور فؤاد ايوب كان اعتذر عن الحضور بسبب انعقاد جلسة للجامعة في الشمال، وألقى عميد 

  الكلية كلمة رئيس الجامعة بالنيابة عنه.
  


