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ا ) (SIGMAسيكما  نظمت
ً
نتع اجتماع ي بشأنوآلية الجوار األور  مع إدارات بر األنبر ي سياق بر

 
ي  إعادة فتح المكاتب ف وس التاجر الفبر

نت أكبر من . (COVID-19) المستجد ي المناقشة عبر اإلنبر
 
ا من الجزائر ومرص واألردن ولبنان والمغرب والسلطة  80شارك ف

ً
مشارك

ي المنطقة ووتونس ، وكذلك م1الفلسطينية 
 
ي ف ي   سيكما. برنامج الورشة  ن المفوضية األوروبية ووفود االتحاد األوروبر ي و العربر

باإلنجلبر 
 .  )AR,  FR, EN(.و الفرنسي 

ا موجًزا  SIGMA جأعقب المالحظات االستهاللية من رئيس برنام
ً
إلعداد العودة "إىل العمل" وإعادة  SIGMA يستند إىل إرشاداتعرض

ي واألفاق المستقبلية، كما العرض عىل المخاطر والتحديات  وركز  فتح الخدمات. 
اتيجيات واألدوات المحددة التر تضمن أمثلة عىل االسبر

 .لمواجهة التحديات ذات الصلةيمكن استخدامها 

ة أثناء أما الغاية ا ي ظلت حاض 
ة اإلغالق وبعدها لعامة التر ي مواصلةفبر

 
ي  فتمثلت ف

القطاع العام تقديم الخدمات مع حماية صحة موظف 
 متنوعة. -سياسة الجوار األوروبيةآلية طبقت إدارات ولتحقيق ذلك . والمواطنير  

ً
ي االجتماع  فأشار الجنوبية حلوال

 
 إىلجميع المشاركير  ف

ونية زيادة استخدام الخدمات استقبال الجمهور بأمان. وشمل ذلك: لتتمكن من  القطاع العام / عمل الهيئات العامة وإىل تعديل اإللكبر
ي 
 
ي تونس دوام عمل متنوعالعمل ف

 
ا واعتماد  الخدمات،بعض  ةوتحديد أولوي (،)عىل سبيل المثال ف

ً
وتنظيم المواعيد المرتبة مسبق

ي ا
 
تم تبسيط اإلجراءات )عىل سبيل  المكاتب،من عدد أفراد الجمهور القادمير  إىل  وللحد ألردن(. بروتوكوالت الدخول )عىل سبيل المثال ف

ي المغرب( 
 
ي األردن( أو تمديد المثال ف

 
ها من الوثائق المقدمة )عىل سبيل المثال ف اخيص وغبر  .صالحية البر

ي المشاركون إىل أن  وأشار  وس التاجر زيادة  من خالل الشفافية والتواصل مع المواطنير   تطلب تعزيز  (COVID-19) ت التعامل مع الفبر
ي 
وب   .، فضال عن إجراءات أخرىالوعي حول الخدمات اإللكبر

ي ومواصلة تقديم 
غبر طريقة تنظيم عمله. وشمل ذلك استخدام الحلول ين القطاع العام أكان عىل   الخدمات،للتكيف مع الوضع الوباب 

ي من شأنها أن تتيح عقد المؤتم
ي السلطة  المثال،رات والعمل عن بعد. عىل سبيل الرقمية التر

 
ترتبط جميع الوزارات باستخدام  الفلسطينية،ف

انت واحدة ي المنطقة ترتيبات عمل مرنة. بالنسبة للموظفير  المدنيير  الذين ال يستطيعون القدوم إىل كما   شبكة إنبر
تستخدم اإلدارات ف 

نتإىل جميع المستندات المطلوبة ع المكتب أو الوصول نظمت الوزارات تسليم المستندات المطلوبة إىل منازلهم )عىل ؛ لذلك بر اإلنبر
ل بأجهزة الكمبيوتر و  ي المب  

ي الخدمة المدنية العاملير  ف 
ي السلطة الفلسطينية أو األردن(. كما تم تزويد موظف 

امج المطلوبة بسبيل المثال ف  البر
  .موظفير  البير   من االحتكاكتداببر أخرى للحد بمرنة و  دوامعات ساوأعتمد العمل بوإرشادات العمل عن بعد )المغرب(. 

ة الصعبةبالمشاركون  ونوه ي هذه الفبر
ام كببر بالعمل ف   

ي إداراتهم والبر
 .ردود فعل مسؤولة للغاية من قبل الموظفير  ف 

نت   من أنالرغم  وعىل ي الندوة عبر اإلنبر
ي المنطقة تمر بمراحل ف (،٪55مكاتبهم )كانوا متصلير  من معظم المشاركير  ف 

إن اإلدارات ف 
وال يزال البعض اآلخر يستعد لهذه  (،فعل ذلك بالفعل )السلطة الفلسطينية أو تونس ا فتح المكاتب. البعض منه حيث إعادة مختلفة من

كة إلعادة فتح المكاتب هي  وتبفر يونيو(.  14الخطوة )تخطط الجزائر لبدء هذه العملية اعتباًرا من  مع التنفيذ  التدرجالسمة المشبر
من  متباينةتتم إدارة العملية بطرق مختلفة وبدرجات كما مثل وزارة الصحة أو الشؤون الداخلية.   الصلة،مع الوزارات ذات  بالتنسيق

ي  رشاداتإلاالمركزية )انظر  التعليماتكون هناك بعض التوجيهات تغالًبا ما  إذ . التسيبر المركزي
  Moroccoالمغرب المعمول بها ف 

guidelines  .) سلط المشاركون من األردن الضوء عىل الدعم الذي تلقوه من كماSIGMA ي تطوير إرشاداتهم إلعادة فتح المكاتب
 ف 

)  guidelines for reopening offices(  عىل  أخرى،وسائل  مع إرشاداتهم،وأوضحوا أنهم شاركواYouTube  أوFacebook .  وأفاد 
ي آليات    و  بدراسة معمقة للتجربة األردنيةالجزائر بكونهم قاموا المشاركون من 

ي  السياسات، وضعبتبت 
بموجبها أن تأخذ جميع يتعير  والتر

ي االعتبار الجوانب المتعلقة
 بالصحة.  قرارات رئيس الوزراء ف 

ي هذا السياق تتطلب العودة التدريجية إىل العمل توفبر الدعم 
: وف  ي مواجهة  ةممثل تلفتللموظفير 

مرص االنتباه إىل التحدي المتمثل ف 
() هشاشةأفاد معظم المشاركير  بالسماح للموظفير  األكبر كما   تب. اقلق الموظفير  العائدين إىل المك بالعمل من  من حيث الوضع الصحي

ل الم ي الوقت  وتطبيق  ب  
 نفسه،حلول عمل مرنة. كما يستفيد األشخاص الذين يعتنون باألطفال أو المسنير  من حلول عمل أكبر مرونة. وف 

.  إىل تقديماألردن  وأشار تم التأكيد عىل أهمية الدعم النفسي للموظفير  العائدين إىل العمل.   هذا الدعم لموظفيه المدنيير 

نتاالستنتاجات الرئيسية   :للندوة عبر اإلنبر

ا عىل الرغم من التحديات -الوباء اختبار لمرونة أنظمة الحوكمة العامة. كان أداء إدارات سياسة الجوار األوروبية (1
ً
الجنوبية جيد

كةالفعل  وردود  هذه التحديات وكانت العديدة  .معظمهابير   إزاءها مشبر

 .لالبتكار واإلبداع والمرونة والمسؤولية والتحديث الرسي    ع لإلدارة العامةال تضيعوا أبدا أزمة جيدة": كانت األزمة أيضا فرصة " (2

ي  المصلحة،داخل اإلدارة العامة ومع المواطنير  وأصحاب  والشفافية،لعب التواصل  (3
 .ألزمةمواجهة ادوًرا حاسًما ف 

                                                           

و يرد في حاشية دائرة العمل الخارجي األوروبي والمفوضية األوروبية: ال يجوز تفسير هذا التعيين على أنه اعتراف بدولة فلسطين  - 1

 المسألة.بالمواقف الفردية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي بشأن هذه هذا السياق دون اإلخالل 

http://sigmaweb.org/events/Agenda-reopening-public-services-SIGMA-Arabic-10-June-2020.pdf
http://sigmaweb.org/events/Agenda-reouverture-services-publics-SIGMA-10-juin-2020.pdf
http://sigmaweb.org/events/Agenda-reopening-public-services-SIGMA-Eng-10-June-2020.pdf
https://mmsp.gov.ma/uploads/documents/PostCovid_Fr.pdf
https://mmsp.gov.ma/uploads/documents/PostCovid_Fr.pdf
http://csb.gov.jo/web/images/slider/attach/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=90Rtq_IjCp8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/CSBGOV/?ref=br_rs
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ي تم  (4
إلدارات بضمان استمرار تقديم ( لتفعيلها أثناء الحجرسمحت حلول تكنولوجيا المعلومات )الموجودة قبل األزمة والتر

ونية أكبر فغدت االخدمة.   .مما كانت عليه قبل األزمة انتشارا لخدمات اإللكبر

تستخدم ستم إدخال العمل عن بعد وترتيبات أوقات العمل المرنة عىل اإلدارات العامة عىل نطاق واسع. يبفر أن نرى ما إذا كانت  (5
 .عتهاعىل نطاق واسع عندما تعود األمور إىل طبي

ي الخدمة المدنية  بالفعل و استعملتبدأت عملية إعادة فتح المكاتب  (6
الخطط وخرائط الطريق لضمان سالمة موظف 

 .مقرات العملوالمستخدمير  العائدين إىل 

وس كورونا (7  تمت دعوة المشاركير  لزيارة صفحة الويب لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية المخصصة للبحث المتعلق بفبر
) 19-COVID(وعواقبه عىل العديد من مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية. 
  /http://www.oecd.org/coronavirus/enباإلضافة إىل موقع SIGMA المخصص لهذا الوباء: 
. 19.htm-covid-coronavirus-contributions-http://www.sigmaweb.org/publications/sigma 

ية (8 ي إدارة الموارد البرسر
 
ات ف نت مخصصة للتغيبر ي  (HRM) من المقرر عقد ندوة عبر اإلنبر

 
وس كورونا ف  يونيو، 24الناتجة عن فبر

 (. )بتوقيت باريس 10:00

http://www.oecd.org/coronavirus/en/
http://www.sigmaweb.org/publications/sigma-contributions-coronavirus-covid-19.htm

