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10:00 - 10:05

كلمة ترحيب و مالحظات تمهيدية
فيانت ،Gregor Virantرئيس برنامجSIGMA.
جرجور ر

الجزء  - 1العودة إىل مواقع العمل واستئناف الخدمات العمومية يف سياق رفيوس كورونا)(COVID-19
ً
موظف الخدمة المدنية تدريجيا إىل أماكن العمل
وغي مؤكد .يعود بعض
غي عادي ر
تعيد البلدان فتح الخدمات العامة يف وضع ر
ي
الت أعيد ترتيبها ،بينما ال يزال البعض اآلخر يعمل من الميل .ويتوقع مستعملو الخدمات اإلدارية استئناف تقديمها .لكن
ي
موظف الخدمة المدنية والمواطن ري متذبذبة من حيث محاولة إيجاد طريقة مناسبة للعودة إىل
و
السلطات
جهود
الت
ز
ال
ي
الحياة الطبيعية.
10:05 - 10:20

التاج المستجد (COVID-19):المخاطر
الفيوس
إعادة فتح الخدمات العمومية يف سياق ر
ي
والتحديات و األفاق
عرض من تقديم SIGMA

10:20 - 11:10

كي فرصة لتبادل الخطط التجارب فيما يتعلق بعملية "العودة إىل العمل" (تدخالت مدتها 5
للمشار ر
دقائق).
المناقشة ربي ر
الشكاء و SIGMA

التغييات ف إدارة الموارد ر
فيوس كورونا)(COVID-19
الجزء - 2
البشية ) (HRMالناتجة عن أزمة ر
ر
ي
االبتكار والمرونة ضوريان لمواجهة التحديات الجديدة .تعمل اإلدارات العمومية ر
ألكي من شهرين يف ظروف استثنائية .يف
يتعي االستمرار فيها عند العودة إىل أماكن العمل؟ هل يمكن أن تكون
ضوء هذه التجربة ،هل هناك أي ممارسات جيدة ر
اليتيبات الجديدة إلدارة الموارد ر
البشية (العمل عن بعد والعمل المرن) مفيدة؟ هل مديرو الخدمات المدنية وإدارة الموارد
ر
غي الثابتة؟
البشية جاهزون للعمل يف ظل هذه الوضعية ر
11:10 - 11:50

مالحظات تمهيدية من  ، SIGMAتليها مناقشة تتمحور حول ثالثة مواضيع:
 .1مكان العمل والعمل عن بعد :تكييف أماكن العمل والجمع ربي العمل يف الموقع والعمل عن
بعد.
:
الموظفي.
 .2عبء العمل إدارة األعمال المياكمة واألولويات الجديدة يف ظل زيادة غياب
ر
الموظفي والحفاظ عىل اإلنتاجية.
 .3العوامل المحفزة :ضمان رفاهية
ر

11:50 - 12:00

ملخص واستنتاجات
ر
ش  ،Bianca Brétéchéمنسقة سياسة الجوار األوروبية SIGMA ، ENP
بيانكا بريت ي

تشي جميع الفيات الزمنية أعاله إىل توقيت باريس(CEST).
ر
اإلنجليية والفرنسية والعربية
باللغتي
اليجمة الفورية متوفرة
ر
ر
واإلنجليية.
الفرنسية
ال توجد ترجمة ربي
ر
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