للقطاع مهمان العمل في وارتياحهم المدنية الخدمة موظفو هل
العام؟
SIGMA Webinar for ENP Southern Partners
Tuesday 24 November 2020, 10.00-12.30, Paris time

AGENDA

كبي مستشاري السياساتSIGMA
رئيس الجلسة  ،السيد نيك ثيجس  ،ر
SIGMAمديرة الجلسة  ،السيدة روال سيال  ،مستشارة السياسات ،
10:00 – 10:10
مالحظات افتتاحية00
الخبة المواضيعية حول إصالح اإلدارة العامة يف المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات
السيد فلوريان هاوزر  -قائد الفريق  -مركز ر
التوسع  ،المفوضية األوروبية.
األوروب،
الجنوب لالتحاد
اإلقليم للجوار
بريتيش  -رئيس العمليات والمدير
 SIGMAالسيدة بيانكا
ري
ري
ي
ي
موظف الخدمة المدنية يف العمل مهم للقطاع العام؟10
هل ارتياح
ي
خبب أول ،الرئيس السابق للجنة إدارة الشؤون االجتماعية للخدمة العامة
السيد فرانك فان ماسينهوف  -ر
.الفيدرالية  ،بلجيكا  ،حائز عىل جائزة افضل مدير يف الحكومة البلجيكية للعام 2007

10:10 – 11:00

11:00 – 12:00
للمستقبل المستقاة والدروس  ،األزمة سياق في العمل عن والرضا باالرتياح تتعلق ومبادرات مواقف
الخبات  /الممارسات  :لتبادل مدعوون والمنظمات البلدان مختلف من المشاركون
تهمهم التي األسئلة  /المناقشات  /ر
والت يمكن لسيجما 00
الموظفي
ابرز المجاالت المتعلقة بارتياح
ر
ر
الت تهم بلدانكم ي
والعاملي يف القطاع العام ي
مساعدتكم يف العمل عليها
ر
ر
الت تهمهم يف قطاعاتهم  /مؤسساتهم العامة
المشاركون من مختلف البلدان والمنظمات مدعوون لمشاركة آرائهم واالقباحات ي

12:00 – 12:15

جلسة ختامية

12:15 – 12:30

الدول للعلوم اإلدارية  ،بروكسل  ،بلجيكا
السيد سفيان السحراوي  ،مدير عام المعهد
ي
كبي مستشاري السياسات ،
السيد
SIGMA
كسافت يسيناس  ،ر
ري
All time slots above refer to Paris time (CEST).
Interpretation will be available from English, French and Arabic into Arabic, French and English.
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