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 (UNDPبرنامج االمم المتحدة االنمائي )

 28/10/2015-26حول اإلدارة العامة في الدول العربية اإلقليمي مؤتمر ال

 الكلمة االفتتاحية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على رسوله الكريم

 محمد بن عبدهللا النبي العربي الهاشمي األمين

 أصحاب المعالي

 مدير المركز اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبد الشافيالسيد خالد سعادة 

 سعادة السيدة زينا علي أحمد المدير القطري لبرنامج االمم المتحدة االنمائي

 اصحاب العطوفة والسعادة

 الحضور الكريم

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 المؤتمر رعى افتتاح هذاأيسرني أن كما  ،في هذا الصباح الجميلأن أرحب بكم جميعا   ،بداية   ،يطيُب لي
وبمشاركة حول االدارة العامة في الدول العربية  (UNDP) نمائيينظمه برنامج األمم المتحدة اإلالذي  الهام

قامة طيب اإل ا  لهم جميعمتمنيا   ،من مختلف الدول زة من المختصين والباحثين والمهتمينهذه النخبة المتمي
  ."األردن" م الثانيهفي بلد

شكاله أتلف بمخدور كبير في تقديم الدعم  الماضيةخالل السنوات نمائي لقد كان لبرنامج األمم المتحدة اإل
 دورهذا ال يستمرن أونأمل  .في الدول العربية ودول المنطقة بشكل عام "العمومية" العامة داراتإلى اإل

الدعم و  التعاون وأطرفي رسم مالمح وأن يشكل هذا المؤتمر انطالقة جديدة  ويترسخ ويتعزز بشكل دائم
ما افرزته و  خصوصا  في ظل التحوالت والتطورات التي تشهدها المنطقة ،دارة العامةتطوير اإلالمستقبلي ل

 .فتاحامن تحديات تواجه اإلدارات الحكومية وتتطلب منها دورا  أكثر مرونة  وان
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 الحضور الكريم،،،

 صبحأ ، بلمام الحكوماتأترفا  أو قضية ثانوية أو حتى خيارا   وتطويرها دارة العامةإصالح اإل لم يعد
بح كذلك أصو  الشامل بمنظوره السياسي واالقتصادي واالجتماعي،صالح اإل ضرورة  وداعما  رئيسا  لنهج

دارة العامة إلا حيث ُتعد ،وتحقيق أهدافها الشاملة والمستدامةالتنمية نجاح جهود ضمان ساسيا  لأ متطلبا  
هج العمل الحكومي ن تأطير ومأسسةيتطلب نجاحه الذي تحول الديموقراطي لل حقيقية رافعة نة والكفؤةالمتمك   

 ،الحدود يقأضاستخدام السلطة التقديرية في و  ،المؤسسية والوظيفية القدراتتعزيز  من خالل وتطويره
ة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية المرتكزة إلى سيادة القانون وتكامليو  ،التنفيذيةدارات واإلمكين القيادات وت

 ومهنيةشفافية بتقديم الخدمات الحكومية بالتالي بتحمل المسؤولية و  الجمعي باإلضافة إلى االلتزام ،األدوار
  .بعيدا  عن أية تجاذبات سياسية

صبح هذا أو  ،تلبية إحتياجات المواطنين من الخدمات تواجه تحديات كبيرة في وميةحكدارات الباتت اإلقد ل
أمرا  عامة الدارات، فلم يعد الشكل التقليدي في تقديم الخدمات القائمين على هذه اإل محط اهتماممر األ

التطورات و  خصوصا  في ظل التغيرات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص مقبوال  
اهيك عن ن ،مستوى التوقعاتو سقف المطالبات  في ارتفاع من ما رافق ذلكو  ،التكنولوجية المتسارعة

ل ذلك ك .قطاع الخاص في تقديم بعض الخدماتلواتساع دور ا الالمركزية والحكم المحليالتوجه نحو 
لك وسياسية واجتماعية متداخلة وعابرة للحدود وما يرافق ذ اقتصادية يأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات

 للدول الواقعة في ذات اإلقليم. البنى التحتيةالموارد و ضغط على من 

 الحضور الكريم،

عامة دارة إللوصول إلى واثقة  ر األردن بخطى، فقد ساالمتنوعة والمتداخلة التحدياتبالرغم من كل هذه 
طالق ا من بينهاتخللتها محطات رئيسية كان  بكل مكوناته خالل مسيرة شاملة لإلصالح من متطورة

طار عام شاملوالذي شكل  2013عام النهاية  في أداء الجهاز الحكومي برنامج تطوير  خارطة طريق وا 
ركان ل األمث   يرتكز على خمسة محاور تُ و  (2016حتى نهاية عام -2014من عام ) يمتد لثالثة سنوات

مات تطوير الخدب من هذه المحاور األولالمحور  حيث تمثَّل ،الرئيسية إلصالح وتطوير االدارة العامة
عمليات لوا عادة هندسة ل لكترونيبع ذلك من اتمتة وربط اتإجراءات تقديمها وما يالحكومية وتبسيط 

عداد ونشر أدلة ولإل ن م وضمان جودة الخدمات االداءومراقبة  ،والتمكينتدريب وال ،لخدماتلجراءات وا 
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 ،توفير أدوات ووسائل متطورة لسماع صوت متلقي الخدمة وتطوير آليات إدارة الشكاوي ومعالجتهاخالل 
جراء المسوحات الدورية حول مدى االلتزام بمعايير تقديم الخدمات.الزيارات الميدانية غير المعلنة  وتنفيذ  وا 

مؤسسات أو نجاح الفي  سيالركن األساشك  ل تالتي تطوير الموارد البشرية ب فُيعنى الثانيأما المحور 
االدوار ع ممواءمة الموارد البشرية ، ويشمل هذا المحور التدريب والتمكين و أي عملية تنموية قوامو فشلها، 

 .وتعزيز فرصها في تولي الوظائف القيادية والمهام المؤسسية وتمكين المرأة

ن التوسع والحد م وتطوير بنيته التنظيمية إعادة هيكلة الجهاز الحكومي يعالج موضوع الثالثالمحور و 
توظيف واستغالل موارده المختلفة، وتوحيد المرجعيات التنظيمية وتمكين  وحسن غير المبرر في حجمه

 الجهات الرقابية.

مارسات من خالل تعزيز م دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرارلالرابع المحور وقد تم تخصيص 
دارة المخاطر الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية في مجال التخطيط  .االستراتيجي وا 

 دعم االبداع الفردي لالرتقاء باألداء وذلك من خالل واالبداع زثقافة التمي فيما يكر  س المحور الخامس
از الحكومي، ي عمل الجهوتوظيفها ف األفكار اإلبداعية الستقبال من خالل توفير نوافذ وقنواتالمؤسسي 

لقد و . االبداعال التميز و تساهم في بناء القدرات المؤسسية في مجدلة التي وتوفير األدوات والمنهجيات واأل
البداع فقد اصبح التميز واملحوظ على هذا البعد، مع ما يشهده العالم من تركيز  منسجما  جاء هذا المحور 

 .للنجاح والتفوقعنوانا  التطوير و بعدا  رئيسيا  من ابعاد 

طط خللالتنفيذ على عملية الحكومة  عكفت، تطوير أداء الجهاز الحكومي برنامج ومنذ أن تم  إطالق
صدار جملة من  تم تحقيق قدو عدت لهذه الغاية، أُ  التي سنويةال العديد من اإلنجازات شملت تطوير وا 

توحيد و  وميكنية الجهاز الحبُ تطوير تطوير االدارة العامة و بالخدمة المدنية و ذات العالقة التشريعات 
والوظيفية  سسيةبناء القدرات المؤ هذا باإلضافة إلى ، مستوى تقديم الخدماتوتحسين ورفع  المرجعيات،

وتوفير  ،واللقاءات المتخصصة وعقد البرامج التدريبية والورش التوعويةدلة االرشادية من خالل اصدار األ
ت وتبني وتعزيز مبادئ وممارساواعداد الدراسات والتقارير المختلفة،  دوات المعرفيةالدعم الفني واأل

رساء ثقافة الشفافية  د على أنه وهنا البد من التأكي في العمل العام.والتميز واالبداع الحوكمة الرشيدة، وا 
دارة وير اإلفي تط ـةواإلجرائية ـالتشريعية والتنظيمياألطر ة و يالمعرفدوات األ توفير وبالرغم من أهمية

 ن الجميع والعملتعاو  بتطبيقها وااللتزام بها وهذا يتطلبإال  ، بل ال يتحقق،يكتملال اح ـن النجأ ة إال  ـالعام
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عمل ايجابية تحكم سلوك األفراد والمؤسسات واالستفادة من أدوات ووسائل ثقافة بجد واجتهاد لترسيخ 
 في إحداث نقلة حقيقية في األداء المؤسسي وخدمة المواطنين.التطوير 

لتي شكلت االمفدى جاللة الملك  سيدي العزم والعزيمة من توجيهات األردنيةالحكومة  وتستمد لقد استمدت
داء الجهاز في مستوى أحداث نقلة نوعية إ إلىوتشكل دفعة قوية نحو تنفيذ هذه الخطط الهادفة بمجملها 

هذه  لك طات الدولة ومؤسساتها. ومعوتعزيز ثقة المواطن بسل ومستوى تقديم الخدمات لمتلقيهاالحكومي 
 ،تطلع إلى الوصول إلى مراكز متقدمة في هذا المجالون، طمح إلى تحقيق المزيدن نااإلنجازات، إال أنَّ 

 فالوطن يستحق منا دائما  ما هو أفضل. داء واالنجاز، في األكون مثاال  يحتذى به وأن ن

نمائي متحدة اإلمم الالمدير القطري لبرنامج األ علياسمحو لي أن اتقدم بالشكر الجزيل للسيدة زينا وختاما ، 
 جهودهم واهتمامهم ودعمهم المتواصل،على و  هذه الدعوة الكريمة وجميع العاملين في هذا البرنامج على

على  وللمنظمين على إسهاماتهم ومداخالتهم المشاركين في هذا المؤتمر لجميع أيضا   والشكر موصول
دة ركين االستفاهدافه وغاياته وللمشاأ النجاح في تحقيق  لهذا المؤتمرتمنى أكما  .هاو الجهود الكبيرة التي بذل

ن أو الخبرات في مجال االدارة العامة على مستوى المنطقة، شكل فرصة ونافذة لتبادل ، آمال أن يُ واالفادة
تطوير ل نمائيإلامم المتحدة برنامج األالمستقبلي الذي نتوقعه من دعم الليات آسهم في رسم مالمح و يُ 

 دارة العامة في المنطقة العربية.اإل

يَّاكم لخدمة ُبلداننا ونسأله سبحانه وتعالى أن   األمانو  األمن نعمتيعلينا وعليكم  يديموفقنا هللا وا 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 
 


