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العموميةالخدمات  استئناف  
ي 
 
وسف ي المستجد  سياق الفير   التاج 

(COVID-19) 
 

نت عمل عي  ورشة    األنير
نامج    SIGMAلي 

ي   ي الجنوب  كاء آلية الجوار األورب 
 وشر

 
 بتوقيت باريس 12.00إىل   10.00  من ، 2020يونيو  10األربعاء 

 
 برنامج الورشة 
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 تمهيدية و مالحظاتكلمة ترحيب  10:05 - 10:00         

انت جرجور      .SIGMA رئيس برنامج ،Gregor Virantفير
 

وس كورونا الخدمات العمومية العمل واستئنافمواقع العودة إىل  - 1الجزء  ي سياق فير
 
 (COVID-19) ف

 
 إىل أماكن العمل 

ً
ي الخدمة المدنية تدريجيا

ي وضع غير عادي وغير مؤكد. يعود بعض موظف 
 
تعيد البلدان فتح الخدمات العامة ف

ي أعيد 
ل.  ترتيبها،الت  لكن  . ها تقديم فالخدمات اإلدارية استئنامستعملو  يتوقعو  بينما ال يزال البعض اآلخر يعمل من المي  

ي و السلطات جهود  الزالت
إيجاد طريقة مناسبة للعودة إىل متذبذبة من حيث محاولة  ير  الخدمة المدنية والمواطن موظف 

 .الحياة الطبيعية
 

ي  العموميةإعادة فتح الخدمات  10:20 - 10:05           وس التاج  ي سياق الفير
 
 المخاطر  :(COVID-19)المستجد  ف

 و األفاقوالتحديات 
 

 SIGMAمن تقديم عرض 
 

 5فيما يتعلق بعملية "العودة إىل العمل" )تدخالت مدتها  التجاربفرصة لتبادل الخطط  للمشاركير       11:10 - 10:20
 .دقائق(

 
كاءالمناقشة بير    SIGMA   و  الشر

 
ية - 2الجزء  ي إدارة الموارد البشر

 
ات ف وس كوروناالناتجة  (HRM) التغيير  (COVID-19) عن أزمة فير

 
وريان لمواجهة التحديات الجديدة. تعمل اإلدارات  ي  العموميةاالبتكار والمرونة ض 

 
ي ظروف استثنائية. ف

 
ألكير من شهرين ف

العمل؟ هل يمكن أن تكون أماكن إىل ها عند العودة االستمرار في يتعير  هل هناك أي ممارسات جيدة  التجربة،ضوء هذه 
ية )العمل عن بعد والعمل المرن( مفيدة؟ هل مدير  تيبات الجديدة إلدارة الموارد البشر الخدمات المدنية وإدارة الموارد  و الي 

ي 
 
ية جاهزون للعمل ف  ؟هذه الوضعية غير الثابتة ظلالبشر

 
 :، تليها مناقشة تتمحور حول ثالثة مواضيع SIGMA مالحظات تمهيدية من        11:50 - 11:10

ي الموقع والعمل عن   .1
 
مكان العمل والعمل عن بعد: تكييف أماكن العمل والجمع بير  العمل ف

 .بعد
اكمة واألولويات الجديدة   .2 ي ظل زيادةعبء العمل: إدارة األعمال المي 

 
 .غياب الموظفير   ف

 .: ضمان رفاهية الموظفير  والحفاظ عىل اإلنتاجيةالعوامل المحفزة .3

 واستنتاجاتملخص          12:00 - 11:50
ي تبيانكا بري

 ENP  ،SIGMA سياسة الجوار األوروبية ة، منسقBianca Brétéchéشر
 

ات الزمنية أعاله إىل توقيت باريس  .(CEST) تشير جميع الفي 
ية والفرنسية والعربية جمة الفورية متوفرة باللغتير  اإلنجلير   الي 

ية. ال   توجد ترجمة بير  الفرنسية واإلنجلير 


