
الحوكمة  لتعزيز  فريدة  مبادرة 

إفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

شبكة غيفت-مينا
عشر سنوات من الشراكة
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»معاهد التدريب بيوت علم وخبرة لها دور وازن في تجّدد 

القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطن بدولته من خالل سياسات 

عصرية الستقطاب الكفاءات إلى العمل العام ورفع مستوى 

األداء وبناء القدرة على الحكم المستدام.«

لمياء المبّيض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، لبنان.
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ــز  ــر رســمي تجتمــع فــي إطــاره المعاهــد المتخصصــة فــي تعزي ــدى غي ــا منت شــبكة غيفت-مين
قــدرات الموظفيــن والعامليــن فــي القطــاع العــام فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، وشــركائه مــن المؤسســات اإلقليمّيــة والدولّيــة الفاعلــة فــي مواضيــع الحوكمــة وبنــاء 

القــدرات.

ُتعتبــر الشــبكة منّصــة لتبــادل الخبــرات وبنــاء الشــراكات وتعزيــز التعــاون المؤسســي، الســّيما 
ــة ومــع بلــدان شــمال المتوســط بهــدف دفــع مســارات اإلصــاح وعصرنــة  بيــن البلــدان العربّي

إدارة المــوارد البشــرّية فــي هــذه البلــدان، واالســتفادة مــن التجــارب الجّيــدة حــول العالــم. 

الشبكة باختصار

»الشبكات تسمح بتطوير الذكاء الَجماعّي.« 

فانسان بوتييه، مدير عام المركز الوطني للخدمة العامة المناطقّية، فرنسا. 



5

أكثر من 60 معهدًا في 20 بلد عربي   •
استقطبتهم الشبكة من بينهم معاهد 

اإلدارة العامة، والمعاهد المالّية، 
وأجهزة حكومّية مكّلفة بإدارة الموارد 

البشرّية وتدريب الموّظفين؛

20 منّظمة إقليمّية ودولّية شريكة؛  •

13 اّتفاقّية تعاون ثنائّية ُموّقعة بين   •
األعضاء أنفسهم ومع الشركاء؛

شبكتان وطنّيتان تجتمع في إطارهما   •
المعاهد والمراكز العاملة في كل من 

لبنان وتونس؛

أكثر من 1400 من كبار المسؤولين   •
شاركوا في نشاطات الشبكة، وهم 

يمّثلون خّزاًنا من الكوادر العليا القادرة 
على المساهمة بفاعلّية في مشاريع 

اإلصالح في بلدانهم.

»يرتكز المفهوم الجديد للخدمة المدنّية ليس فقط 
 

على الفاعلّية والنجاعة، بل أيًضا على التحديث واالبتكار.« 

محّمد مبديع، الوزير المكّلف بالوظيفة العمومّية وتحديث اإلدارة، المغرب.

حصيلة عشرة سنوات 
من المثابرة
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شبكة تواكب تجّدد القطاع العام
عشــّية إطــاق شــبكة غيفت-مينــا، كانــت مفاهيــم الحوكمــة تخــّط طريقهــا إلــى مقاربــات الــدول 
العربّيــة فــي إصــاح قطاعهــا العــام. فُنظــم اإلدارة في هذه الدول اتســمت معظمها بهيكليات 
فضفاضــة، كانــت مكّرســة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين لمواكبــة خطــط تنموّيــة 
ــة، فــإن هــذه الّنظــم لــم  واســعة النطــاق تقودهــا الدولــة. وبغــّض النظــر عــن الفــوارق الهيكلّي
تكــن فــي معظــم الحــاالت مبنّيــة أو موّجهــة علــى أســاس األداء، ولــم تكــن آليــات اســتقطاب 
ذوي الكفايــات وتوظيفهــم تتناســب مــع العصــر. كذلــك فــإّن ساســل الرتــب والرواتــب تمّيــزت 

بالتفــاوت الكبيــر، وحالــت هــذه الهيــاكل التنظيمّيــة الســاكنة دون إدارة عصرّيــة للكفايــات. 

الحكومّيــة، وُبعــد  أداء األجهــزة  البيروقراطّيــة، وُضعــف  جــدار  المؤشــرات بوضــوح  عكســت 
الموظــف العــام عــن معانــاة المواطــن وحاجاتــه. فهــذه المؤشــرات بّينــت الحجــم المتضّخــم 
للجهــاز البشــري الــذي تــراوح بيــن 14 و 40 بالمائــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة، والحجــم الكبيــر 
لرواتــب الموظفيــن الحكومييــن الــذي ُقــّدر بــــ 9.8 بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــة 

بـــ 5.4 بالمائــة عالميــًا.

معاهد التدريب بيوت علم وخبرة

وســط هــذا المشــهد، لــم تكــن معاهــد التدريــب الحكومّيــة فــي الــدول العربّيــة تتمّتــع بالقــدرة 
الكافيــة لتأديــة دورهــا كحلقــة أســاس فــي سلســلة مترابطــة َتَتكــّون منهــا عملّيــة إدارة الثــروة 
ــدأ باستشــراف وتخطيــط الحاجــات مــن الكفايــات، وتمــّر برســم سياســات  البشــرّية، والتــي تب

التوظيــف، وصــواًل إلــى المتابعــة والتقييــم وتصويــب الخطــط الموضوعــة.

ــًا مــا عانــت اإلهمــال، واقتصــر دورهــا  فهــذه المعاهــد، رغــم مــا اختزنتــه مــن علــٍم وخبــرة، غالب
علــى الجانــب التنظيمــي اإلجرائــي فحســب، إضافــة إلــى أّنهــا كانــت فــي معظــم الحــاالت 
تســتعين بخبــرات دول الشــمال التــي تختلــف أنظمتهــا بشــكل كبيــر عــن واقعهــا، وكذلــك 
العقــد السياســي واالجتماعــي الــذي يربــط مواطنيهــا بدولهــم. ومــع أّن هــذه المعاهــد العربّيــة 

ــادرًا. ــم تكــن تتفاعــل فــي مــا بينهــا إال ن تتشــارك التحّديــات، ل

ــب المتخّصصــة فــي  ــز التدري ــدا مــن الضــروري إنشــاء شــبكة تضــّم معاهــد ومراك ــا، ب مــن هن
تعزيــز قــدرات الموظفيــن والعامليــن فــي القطــاع العــام. وعلــى هــذه الخلفّيــة، تــّم إطــاق 

شــبكة »غيفــت مينــا« كمســاحة لتفعيــل التعــاون والتبــادل بيــن هــذه المعاهــد.
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»المعرفة، والخبرة، واألداء، والحلول المالئمة لبلدان الجنوب، 

غالبًا ما تتوافر في بلدان الجنوب.« 

آدم بخشيش، رئيس قسم الدول العربية وأوروبا ودول الكومنولث، مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

•  منتدى مستدام لتبادل الخبرات والتعّلم من األقران 
والمساندة والتآزر لرفع شأن معاهد التدريب وإبراز 

دورها الوازن في عملية إصالح أنظمة الحوكمة؛

•  اإلستفادة من التجارب الجّيدة لنماذج اإلصالح في 
الشرق والغرب والجنوب والشمال؛

•  بناء شراكات مستدامة بين األعضاء ومع 
المؤسسات اإلقليمّية والدولّية؛

•  نشر قيم التنّوع والمساواة والتمّيز في الخدمة 
العامة؛

•  برامج مخصّصة ومالئمة وذات نوعّية عالية، باللغات 
العربية والفرنسّية واإلنكليزّية، تشّدد على ثقافة 

الشفافّية والمساءلة واألداء؛

•  مقاربة تشاركّية من خالل المناهج التدريبّية المشتركة 
وتبادل للممارسات والمعارف التقنّية المالئمة 

للواقع العربي؛

•  تبادل المدّربين والخبراء والمتدّربين والبعثات 
والزيارات للتعّرف على آليات عمل األعضاء والتعّلم 

من نقاط القّوة والضعف.

شبكة ِقَيم ومشاركة
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أساس  ... وحلقة 
العام القطاع  في مساندة 

هدفــت الشــبكة بشــكل رئيســي إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســّية واالســتراتيجّية والعملّيــة 
للمؤسســات األعضــاء لكــي تكــون قــادرة علــى دعــم إصاحــات الحوكمــة ومســاندة الــدول فــي 
عصرنــة أدائهــا، وفــي نشــر ثقافــة وقيــم األداء والخدمــة العامــة. وعلــى مــدى الســنوات العشــر 
المنصرمــة، أثمــرت هــذه التجربــة انفتاحــًا وتعاونــًا مّكنــا المعاهــد األعضــاء مــن االســتفادة مــن 
التجــارب الجيــّدة لنمــاذج االصــاح فــي الشــرق والغــرب والجنــوب والشــمال ومــن بنــاء شــراكات 
مســتدامة فــي مــا بينهــا. كذلــك جعلــت فــي متنــاول المؤسســات المنتســبة إليهــا برامــج 

متخصصــة ومائمــة وذات نوعّيــة عاليــة باللغــات العربّيــة والفرنســّية واإلنكليزّيــة.

»نحتاج إلى جهد َجماعي لمواجهة التحديات 
 

المشتركة، مّما يعزز ويحافظ على شرعية الحكومات.« 

ميشيال دوفريس، رئيس الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة.
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»... تأّسست شبكة غيفت-مينا على قاعدة مبادرات موجودة، 

لتطويرها وتسهيل تبادل المعارف التقنّية؛ إّنها شبكة للتدريب في 

القطاع العام، تهتّم بمواضيع اإلصالح اإلداري والحوكمة.« 

إدوار الدحداح، خبير رئيسي في شؤون القطاع العام، البنك الدولي.

1. التدريب وتعزيز القدرات المؤسسّية

•  تأمين الوصول الدائم إلى برامج ذات جودة عالية ومالءمة   
لواقع البلدان؛

•  مناهج تدريبية متخّصصة باللغة العربّية، اجتماعات وندوات   
إقليمّية، ومناهج تدريبّية إلكترونّية.

2.  التعاون بين المؤسسات األعضاء، ومع بلدان الشمال، 
وفي منطقة المتوسط

•  تشاُرك وتبادل خبرات من خالل زيارات ميدانّية وبعثات   
دراسّية إلى مراكز التمّيز اإلقليمّية واألوروبّية والدولّية؛

•  مساندة تقنّية إلنشاء مراكز ومعاهد تدريب؛  

•  تبادل المدّربين.  

3. بناء الشراكات المستدامة

• مشاريع شراكات واتفاقّيات تعاون ثنائّية؛  

•  التنسيق مع مبادرات ُمماثلة في منطقة الشرق األوسط   
وشمال إفريقيا؛

•  المساهمة في االجتماعات والنشاطات والمؤتمرات   
الدولّية؛

•  توثيق ونشر الخبرات اإلقليمّية في مواضيع تحديث الدولة.  

4. األبحاث والمنشورات

•  نشر فهرست معاهد الخدمة العامة، والتقارير المتخّصصة،   
وتقارير المؤتمرات، ودراسات الحاالت؛

 www.gift-mena.org :الموقع اإللكترونّي للشبكة •  

المحاور األربعة لعمل شبكة غيفت-مينا
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المراكــز  باســتقطاب  غيفت-مينــا  شــبكة  تســتمر  إطاقهــا  علــى  ســنوات  عشــر  مــرور  بعــد 
والمعاهــد التدريبيــة المتخّصصــة فــي المنطقــة العربّيــة وتتفاعــل مــع عــدد مــن الشــبكات 

والشــركاء.  الدولّيــة 

ينقسم األعضاء إلى ثاثة أنواع بحسب نظام الشبكة:

النطاق  تمثيل واسع 
َمِرن تنظيمي تشاركي  وإطار 

 األعضــاء المنتســبون: وعددهــم أكثــر مــن ســّتين عضــو منتســب مــن عشــرين 
بلــد عربــي )األردن، اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة، البحريــن، تونــس، الجزائــر، 
جيبوتــي، المملكــة العربّيــة الســعودّية، الســودان، ســوريا، العــراق، ُعمــان، 
مصــر، فلســطين، قطــر، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، المغــرب، موريتانيــا، اليمــن(. 
إّنهــم مراكــز ومعاهــد اإلدارة العاّمــة، ومعاهــد مالّيــة، وأجهــزة وزارّيــة مــن 
ضمــن – أو تابعــة – لحكومــات هــذه البلــدان، إضافــة إلــى مؤّسســات حكومّيــة 

ــن. ــن الحكوميي ــب الموّظفي ــة مكّلفــة بتدري و/أو أجهــزة وزارّي

األعضــاء الشــركاء: وعددهم عشــرون شــريكًا مــن المنّظمات األوروبيــة، اإلقليمّية 
ــع الحوكمــة والتــي  ــة المعنّية بالتدريــب / أو بناء القدرات في مواضي والدولّي
توفــر المســاندة الفنّيــة لحكومــات الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، كمــا 

والصناديــق اإلنمائّيــة والجهــات المانحــة الداعمــة لجهــود تحديــث الدولــة.

األعضــاء األفــراد: بالرغــم مــن أّن النظــام الداخلــّي للشــبكة يلحــظ وجــود هــذا النــوع 
ــا أّي عضــو مــن هــذه الفئــة. مــن العضوّيــة، إاّل أّنهــا ال تضــّم حاليًّ
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ميثاق شرف وثالثة هيئات إدارية
ُأطلقــت شــبكة غيفت-مينــا فــي واحــد مــن بلــدان الجنــوب – لبنــان، فــي آذار مــن العــام 2006. 
ُتوّجــه نشــاطاتها لجنــة تنفيذّيــة ُمنتخبــة مــن المعاهــد األعضــاء مــن بلــدان الجنــوب. تعمــل 
ــة العامــة فــي  ــد انعقــاد الجمعّي ــاق ونظــام داخلــي وّقعهمــا األعضــاء عن الشــبكة بموجــب ميث

ــات ثــاث: ــق هيئ العــام 2008. تقــع حوكمــة الشــبكة وإدارتهــا علــى عات

الجمعّية العامة التي تعقد اجتماعها مرة كّل عام؛  .1

اللجنة التنفيذية الُمنتخبة كّل عامين والمؤّلفة من خمسة أعضاء منتسبين؛  .2

أمانــة الســّر التنفيذّيــة التــي تســّير العمــل اليومــي والشــؤون اإلدارّيــة والمالّيــة والتقنّيــة   .3
للشــبكة.

»إّن ضرورة تطوير المهارات تجعل دور معاهد التدريب على درجة 

عالية من األهمّية لضمان استدامة زخم التغيير والتحّول والتطّور 

في اإلدارة، لكن على المعاهد نفسها أن تقوم بعملّية تحّول ذاتّية 

نوعّية، لكي تكون أداة فّعالة للتغيير والتحّول.« 

جون ماري كوزيا، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة.
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اللجان التنفيذية الُمنتخبة وفقًا للنظام الداخلي 
الُمصادق عليه في العام 2008

اللجنة التنفيذية األولى )2010-2008(
كلّية دبي لإلدارة الحكومّية  •

معهد اإلدارة العامة – األردن  •
المعهد المالي التابع لوزارة االقتصاد والمالّية – المغرب  •

المعهد الوطني لإلدارة – فلسطين  •
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – لبنان / أمانة سّر الشبكة  •

اللجنة التنفيذية الثانية )2012-2010(
معهد اإلدارة العامة – البحرين  •
معهد اإلدارة العامة – األردن   •

المعهد المالي التابع لوزارة االقتصاد والمالّية – المغرب   •
المدرسة الوطنّية للمالّية – تونس  •

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – لبنان / أمانة سّر الشبكة  •

اللجنة التنفيذية الثالثة )2014-2012(
معهد اإلدارة العامة – البحرين  •

معهد التدريب التابع لوزارة المالّية – األردن  •
وزارة المالّية – فلسطين  •

المدرسة الوطنّية للمالّية – تونس  •
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – لبنان / أمانة سّر الشبكة  •

اللجنة التنفيذية الرابعة )2017-2015(
معهد اإلدارة العاّمة في البحرين  •
المعهد القومّي لإلدارة – مصر  •

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة – المغرب  •
وزارة المالّية – فلسطين  •

معهد باسل فليحان المالّي واالقتصادّي – لبنان / أمانة سّر الشبكة  •

البنك الدولي  •
المدرسة الوطنّية لإلدارة – تونس  •

•  وكالة التعاون التقني الدولي التابعة لوزارتي المال واالقتصاد الفرنسيتين )GIP ADETEF( – فرنسا
شبكة تعليم الحوكمة )Governance Access Learning Network( – بريطانيا العظمى  •

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – لبنان  •
المعهد الوطني لإلدارة العامة – إسبانيا  •

معهد اإلدارة العامة – األردن  •
المعهد الدولي لإلدارة والتدريب – لبنان  •

)ARADO( المنّظمة العربّية للتنمية اإلدارّية  •
)POLIBIUS( الشبكة المتوسطّية لإلدارة العامة  •

ضّمت اللجنة التنفيذية األولى عشرة أعضاء 
مؤسسين من بلدان الجنوب والشمال 



نموذج مالي تشاركي
ــى كل عضــو  ــأن يتوّل ــد يقضــي ب ــى نمــوذج فري ــل نشــاطاتها عل اعتمــدت الشــبكة فــي تموي
تمويــل مشــاركته بنفســه فــي أّي مــن النشــاطات التــي تنّظمهــا الشــبكة، كمــا وعلــى تمويــل 
النشــاطات التــي يســتضيفها مــن مؤتمــرات أو ورش عمــل أو برامــج تدريبيــة، مــن مــوارده 
الخاصــة أو مــن مصــادر تمويلّيــة أخــرى يتولــى تأمينهــا. هــذا النمــوذج التشــاركي كان عامــًا 
جاذبــًا للجهــات المانحــة اإلقليمّيــة والدولّيــة التــي دعمــت مالّيــًا وتقنّيــًا األعضــاء، وشــاركت فــي 
التمويــل المباشــر لبعــض النشــاطات أو المشــاريع أو الدراســات، نذكــر علــى ســبيل المثــال 
البنــك الدولــّي، والوكالــة األميركّيــة للتنميــة الدولّيــة )USAID(، والبنــك اإلســامّي للتنميــة، 
ولجنــة األمــم المّتحــدة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة لغــرب آســيا )اإلســكوا(، والمعهــد العربــّي 

ــط بالكويــت، وغيرهــا مــن الجهــات. للتخطي

والافــت التــزام عــدد مــن األعضــاء اســتضافة المؤتمــرات الســنوّية للشــبكة، ونذكــر علــى 
ســبيل المثــال األعضــاء مــن المغــرب وتونــس والكويــت ولبنــان وفرنســا.

هــذا وقــد توّلــى معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي فــي لبنــان منــذ العــام 2006 
نفقــات أمانــة ســّر الشــبكة، وعــدد مــن نشــاطاتها.

بمســاندة  وحظيــت  فرنســا،  مــع  وثيقــة  تعــاون  عاقــات  الشــبكة  أقامــت  تأسيســها،  منــذ 
ــف(  ــي المــال واالقتصــاد الفرنســيتين )األديتي ــي التابعــة لوزارت ــي الدول ــة التعــاون التقن وكال
ــًا مــن خــال الخزينــة الفرنســية )2010-2015(، باإلضافــة إلــى  ــًا ومالّي التــي قّدمــت دعمــًا تقنّي
ــة العامــة لــإدارة والخدمــة العامــة )DGAFP(، ودعــم مــن قبــل  ــة مــن المديرّي مســاهمات مالّي
شــركاء فرنســّيين بارزيــن نذكــر منهــم وزارة الخارجيــة والتنميــة الدوليــة )MAEDI(، والمدرســة 

 .)CNFPT( والمركــز الوطنــي للخدمــة العامــة المناطقّيــة ،)ENA( الوطنّيــة لــإدارة

»هذه هي الثروة التي استطاعت المدرسة الوطنّية لإلدارة الوصول 

إليها خالل السنوات العشر األخيرة. والواقع أّن المدرسة الوطنّية 

لإلدارة حالفها الحظ بأن تكون الشبكة شريكًا محاورًا لها وحليفًا قّيمًا 

ساعدها على تصميم برامج تدريب نوعّية مخّصصة لكبار الموّظفين 

المتوّقع أن يقودوا في المستقبل عملّية تنمية دولهم وتحديثها.« 

ناتالي لوازو، مديرة المدرسة الوطنّية لإلدارة، فرنسا.
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تحظى منطقة المتوّسط باهتماٍم خاص في سياق سياسة الدولة الفرنسّية للمساعدة   •
من أجل التنمية. وتشكل مجاالت الحوكمة الديمقراطّية وضمان االستقرار وتعزيز حكم 

القانون ودولة المؤسسات أحد أولوياتها؛

يندرج نشاط الشبكة في سياق التزامات فرنسا بدعم مباردات الشراكة اإلقليمّية والدولّية   •
كاالتحاد من أجل المتوسط وشراكة دوفيل، وغيرها؛

نجحت الشبكة باستثمار الخبرة التقنّية الفرنسّية في مجال الحوكمة وتحديث عمل الدولة   •
من خالل آليات التعاون الثالثي، ومن خالل تسهيل التعاون الثنائّي؛

نجحت الشراكة بين غيفت-مينا ووكاالت التعاون الفرنسية باستقطاب جهات مانحة أخرى   •
عاملة في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا، وعدد من الشبكات اإلقليمّية والدولّية، 

وشّجعت إنشاء شراكات استراتيجّية جديدة )الصناديق العربّية واالتحاد األوروبّي(.

شبكة غيفت-مينا: في صلب سياسة 
الدعم الفرنسي من أجل التنمية

30 عضو منتسب ومنّظمات إقليمّية ودولّية مّولوا أنشطة 
الشبكة خالل 10 سنوات
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اإلقليمّية:  التحّديات  مواجهة 
اسرتاتيجي خيار 

مؤتمرات الشبكة: مساحة متمّيزة للحوار ومّد صالت التعاون
شــّكلت المؤتمرات الســنوّية الثمانية للشــبكة التي ُنّظمت بين عامي 2006 و 2015 مســاحات 
حــّرة للحــوار والتشــاور ومــّد صــات التعــاون بيــن أكثــر مــن 720 مســؤواًل حكومّيــًا. وأتاحــت 
للجهــات المانحــة والمنظمــات العاملــة فــي دول المنطقــة فرصــة التفاعــل مــع المفكريــن 
وصانعــي القــرار والتنفيذيّيــن والخبــراء والمؤثريــن فــي عمليــات إصــاح أنظمــة الحكــم وكّل 
ــت هــذه المؤتمــرات  ــون. فتحّول ــة القان ــز دول ــق الحوكمــة وتعزي الذيــن يشــغلهم هاجــس تحقي

ــة. ــة والدولّي إلــى موعــٍد ثابــت علــى األجنــدة اإلقليمّي

كما ساهمت أدوات أخرى في تعزيز التواصل بين األعضاء، وهي تحديدًا:

موقــع إلكترونــّي باللغــات الثــاث، العربّيــة والفرنســّية واالنكليزّيــة، يســمح بتــداول آخــر   •
المســتجدات وتبــادل آخــر التقاريــر، واســتقطاب أعضــاء ُجــدد. ويضــّم الموقــع أرشــيًفا لكافــة 

نشــاطات الشــبكة؛

ــا بنســخته  ــز التدريــب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي دليــل لمعاهــد ومراك  •
2016؛ عــام  المحّدثــة 

رسائل الشبكة اإلخبارية والتي تصدر باللغتين العربّية واإلنكليزّية كّل ثاثة أشهر؛  •

ــًا للتعريــف بالشــبكة ونســج  ــًا ودولي ــر مــن 40 مؤتمــرًا واجتماعــًا إقليمي المشــاركة فــي أكث  •
تعــاون. عاقــات 
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».. لقد كان مؤتمر 

تونس غنيًا بأتّم معنى 
الكلمة لما فيه من 

تواصل بين القّيمين 

على التكوين والتدريب 

بالبلدان المشاركة، وهو 

ما يعّزز التجارب والخبرات 

ويقّرب الصلة بينهم.« 
حبيبة الجالصي علية، المدير العام 

السابق للمدرسة الوطنّية للمالّية، تونس.

»إقترح المعهد العربي 

للتخطيط مسارات أساسّية 

للتعزيز المؤسساتي لمختلف 

معاهد التدريب في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.... 

لكّنه استفاد كثيًرا في المقابل 

من مختلف المقاربات التي 

ُطرحت خالل اللقاءات السنوّية 

للشبكة حول األساليب 

والعملّيات التربوّية.« 

بدر عثمان مال الله، مدير عام المعهد العربي للتخطيط، 
الكويت.
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المساهمة في التغيير من خالل تعزيز قدرات القياديين
رّكــزت األنشــطة المتنّوعــة علــى تعزيــز قــدرات القيادييــن فــي البلــدان األعضــاء، فــي مياديــن 
الحوكمــة وإدارة المــوارد المالّيــة، كــون الموضوعــان يشــكان رافعــة ألي عمــل َجــّدي يهــدف 
لتحديــث الدولــة. وســعت لتكويــن رأس مــال بشــري متخّصــص قــادر علــى المبــادرة وتوجيــه 

ــر مــن خــال: مســارات التغيي

•  مشــاركة أكثــر مــن 470 مــن الكــوادر العليــا والمتوســطة فــي برامــج تدريــب ولقــاءات وورش 
عمــل تناولــت مواضيــع الحوكمــة وتحديــث الدولــة؛

•  تحضيــر منهــاج متكامــل فــي »تحديــث المالّيــة العاّمــة«، باللغــة العربّيــة، فــي العــام 2010، 
ــة؛ ــار المســؤولين فــي اإلدارة المشــرفين علــى اإلصاحــات المالي ــى كب ــه إل موّج

ــراء بيــن مراكــز ومعاهــد التدريــب فــي المنطقــة، ممــا  ــادل المدّربين-الخب •  إنشــاء شــبكة لتب
ســّهل الوصــول إلــى ذوي الخبــرة.

االنفتاح على التجارب العالمّية والتعّلم منها
ــى نمــاذج اإلصــاح حــول  ــى مــدى الســنوات العشــر، ســّهلت الشــبكة تعــّرف األعضــاء عل عل
العالــم واالســتفادة مــن الممارســات المختلفــة بعــد مواءمتهــا مــع واقــع هــذه الــدول. وقــد تــّم 

ذلــك مــن خــال عــدد مــن النشــاطات أبرزهــا:

•  تنظيــم 6 بعثــات دراســية، ســمحت لـــ 32 مشــارك بالتعــّرف عــن كثــب علــى طبيعــة عمــل 
عــدد مــن مراكــز التمّيــز األوروبّيــة واإلقليمّيــة، مّمــا شــّجع التعــاون األورو-متوّســطي؛

•  تنظيــم 13 زيــارة ميدانيــة إلــى أمانــة ســّر الشــبكة فــي بيــروت للتعــّرف علــى تقنيــات 
ــة، مّمــا شــّكل حافــزًا لتطويــر التعــاون بيــن  هندســة التدريــب، ومواكبــة اإلصاحــات المالّي

الجنــوب؛ بلــدان 

•  توزيــع أكثــر مــن 20000 منشــور متخّصــص )تقاريــر المؤتمــرات وتقاريــر متخّصصــة وغيرهــا( 
ــة. ــة والدولّي لتوثيــق التجــارب اإلقليمّي

اإلقليمّية:  التحّديات  مواجهة 
اسرتاتيجي خيار 
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»... هذه الشبكة... تصبح يومًا بعد يوم، مساحة لقاء 

يجتمع فيها مهنّيو التدريب لتبادل اآلراء فيضيفون غنى 

إلى التجارب التي غالًبا ما تكون مختلفة ومتنّوعة.« 

فاطمة زهرة أدي، مديرة التدريب، البنك المركزي الجزائري.

»... إّني شديد القناعة 

بأهمية التعاون مع مراكز 

التدريب فيما بعضها البعض، 

وأوّد التشديد على دور شبكة 

GIFT-MENA في تفعيل دور 

التدريب وإرساء هذا النوع من 

التعاون بين مختلف أعضاء 
الشبكة.« 

حازم خصاونة، المدير السابق للمعهد المالي التابع 
لوزارة المالية، األردن.
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توسيع نطاق التعاون الثنائّي والثالثي والمتعّدد األطراف
أثمــرت جهــود التشــبيك بيــن أعضــاء الشــبكة مشــاريع تعــاون ثنائــي ومتعــّدد األطــراف لــم تكــن 

متاحــة ســابقًا. ونذكــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

توقيع 13 اتفاقّية تعاون بين المؤّسسات األعضاء، وتنظيم برامج مشتركة؛  •

إنضمام المملكة المغربية لعضوّية المعهد العربي للتخطيط، ومقّره الكويت؛  •

•  عقــد شــراكة بيــن معهــد اإلدارة العاّمــة فــي البحريــن والمدرســة الوطنّيــة لــإدارة فــي 
العامــة؛ اإلدارة  فــي  ماجســتير  شــهادة  الســتحداث  فرنســا 

•  إطــاق شــبكتين وطنّيتيــن للتدريــب فــي لبنــان وتونــس، علــى غــرار تجربة الشــبكة الفرنســّية 
لمــدارس الخدمــة العامــة؛

•   توفير المساندة التقنّية إلنشاء معهدين تدريبيين في األردن وفلسطين؛ 

وغيرها من المبادرات.

»من خالل إشراك شبكة غيفت-مينا لمؤّسسات فرنسّية عّدة في 

أنشطتها، قامت فرنسا بتوثيق روابط التعاون مع شركائها التقليدّيين، 

أنشأت شراكات جديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

وحققت مشاريع مساعدة تقنّية أو تبادل بين األقران. وقد أصبحت غيفت-

مينا إحدى أهّم الشبكات حول المتوّسط لتعزيز المساندة التقنية الفرنسّية 

في المنطقة، من خالل خبرة وأداء موّظفي القطاع العام في فرنسا.«

 أنياس آرسييه، رئيسة وكالة التعاون التقني الدولي التابعة لوزارَتي المال واالقتصاد الفرنسيتين )أديتيف(، )2009-2015(.

اإلقليمّية:  التحّديات  مواجهة 
اسرتاتيجي خيار 
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تنمية عالقات التعاون مع شبكات المعرفة حول العالم
َســعت شــبكة غيفت-مينــا إلــى تنميــة العاقــات االســتراتيجية مــع المبــادرات اإلقليمّيــة والدولّية 
بهــدف تعزيــز التــآزر وتحقيــق تكامــل األدوار بيــن كل مــن يعمــل علــى مواكبــة جهــود تحديــث 

الدولــة فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فــكان أّن مــّدت صــات التعــاون مــع:

•  مبــادرة الحوكمــة والتنافســّية مــن أجــل التنميــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
التابعــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة؛

الشبكة الدولّية لمعاهد القطاع العام التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛  •

•  شــبكة مــدراء الموازنــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، التابعــة لمنظمــة 
والتنميــة؛ االقتصــادي  التعــاون 

الجمعية الدولية لمعاهد ومدارس اإلدارة (IASIA(؛  •

مجموعة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العاّمة )MENAPAR(؛  •

المنتدى المتوسطي للخدمة العامة )FORUMED(؛  •

شبكة النوع االجتماعي والحوكمة في دول المتوسط؛  •

الشبكة الدولية للثقافة المالّية، التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  •
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حلول مستدامة لتحديات الحوكمة
أثبتــت تجربــة غيفت-مينــا أّن التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب ُممكــٌن وفّعــال، وأّن لمراكــز ومعاهــد 
ــن  ــة مــن القياديي ــى التجــّدد مــن خــال نخب التدريــب دوٌر وازٌن فــي مســاندة القطــاع العــام عل
القادريــن بفضــل مهاراتهــم وحّســهم بالمســؤولية أن يتحّولــوا إلــى صانعــي التغييــر. هــذا 
النمــوذج للتعــاون الَمــِرن بــدأ يســلك طريقــه إلــى الضــوء بشــكل هــادئ وثابــت، وأصبــح مثــااًل 

ــة الدعــم المالــي والتحديــات المتشــعبة.  ــه وذلــك رغــم محدودّي ُيحتــذى ب

إّن إنشــاء شــبكات معرفــة تعمــل ضمــن إطــارات تنظيمّيــة عصرّيــة وَمِرنــة هــي اســتثمارات 
ناجحــة فــي أدوات تنموّيــة مســتدامة، تســتحق اهتمــام المانحيــن وصناديــق التنميــة العربّيــة، 
فــا تســقط مــن حســاباتهم فــي ســعيهم إليجــاد حلــول مســتدامة لتحديــات التنميــة، وتعزيــز 

الحوكمــة ودعــم االســتقرار.



23

•  مبادرة اكتسبت ثقة األعضاء والجهات الشريكة؛

•  مبادرة جريئة خرجت عن نماذج التعاون التقليدّية؛

•  مبادرة رائدة، راسخة في محيطها: ُأطلقت من 
الجنوب، ومن أجل الجنوب، وبإدارة الجنوب؛

•  إطار تشغيلي َمِرن ومستقّل؛

•  برامج تنّظم بناًء على طلب أعضائها وبمبادرة 
منهم مما يشّكل قيمة مضافة لعملها؛

•  شبكة ناقلة للمعارف والمهارات والقيم، وصلة 
وصل حقيقّية؛

•  ساهمت في اإلضاءة على النماذج الناجحة في 
العالم العربي.

تجربة أثبتت نجاحها
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»غيفت-مينا« 
المستقبل تحديات  أمام 

إقليمّيــة مضطربــة،  ببيئــة  متأثــرة ســلبًا  مــن وجودهــا  جديــدة  مرحلــة  تدخــل »غيفت-مينــا« 
وبأوضــاع غيــر مســتقّرة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، كالعــراق وســوريا وليبيــا واليمــن، ويتأثــر 

ــة الســّر.  ــان، حيــث مقــّر أمان ــدان، خصوصــًا لبن بهــا عــدد آخــر مــن البل

تتأثــر الشــبكة أيضــًا بالتحــّوالت التــي تشــهدها البلــدان المصــّدرة للنفــط بفعــل تراجــع أســعاره، 
وبأزمــة النــزوح واللجــوء غيــر المســبوقة والتــي تــؤدي إلــى توجيــه المســاعدات اإلنمائيــة إلــى 

الــدول التــي تعانــي مــن هــذه األزمــات.

بعــد عشــر ســنوات علــى إطاقهــا، ال شــّك فــي أّن أهميــة الشــبكة ودورهــا تضاعفــا فــي ظــّل 
الحاجــة إلــى الحكــم الرشــيد والشــفافّية فــي إدارة المــال العــام، وإشــراك المواطنيــن فــي 

القــرار، لكــن »غيفت-مينــا« تقــف عنــد مفتــرق طــرق وتواجــه تحديــات ثــاث:

–   األّول تحــدٍّ بنيــوّي، يتعّلــق برســم خريطــة طريــق لتطويــر النمــوذج المؤسســي والتشــغيلي 
للشــبكة بمــا يضمــن إفــادة األجيــال المقبلــة منهــا؛

أّمــا الثانــي، فيتعّلــق بتأميــن المــوارد الماليــة لضمــان اســتمرار أنشــطتها وتعزيــز اإلنجــازات     –
ــة التمويــل وسياســات التقّشــف؛ المحققــة فــي ظــّل محدودّي

وأخيــًرا، تحــّدي الثبــات، أي االســتمرار فــي تقديــم قيمــة جوهرّيــة للعمــل العربي-العربــي     –
المشــترك وفــي تحقيــق تطــّور نوعــي يســمح بتقــّدم اإلصاحــات المرتبطــة بالحوكمــة. 
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»اليوم تتطّلع الشبكة إلى المستقبل. لقد نضجت هذه المبادرة وأثبتت 

جدواها لبلدان المنطقة من خالل تحقيقها إنجازات ساهمت في 

اكتساب ثقة األعضاء والشركاء. لقد نجحت الشبكة في تطوير عملها.«

ماريليز لوبرانشو، وزيرة الخدمة العامة سابقًا، فرنسا.
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الجزائر

معهــد  لــإدارة،  الوطنّيــة  المدرســة  الجزائــري،  المركــزي  البنــك 
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لبنان

المالــي  فليحــان  باســل  معهــد  لــإدارة،  الوطنــي  المعهــد 
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ُعمان 

معهد اإلدارة العامة

فلسطين 
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قطر
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المحلــي وتنميــة المــوارد البشــرّية – دولــة جنــوب كردفــان، وزارة 
المالّيــة والتخطيــط االقتصــادي، وزارة المالّيــة واالقتصــاد والقــوى 
العاملــة فــي محافظــة البحــر األحمــر، المجلــس الوطنــي للتدريــب

سوريا

المعهد الوطني إلدارة العامة، المعهد العالي للتنمية اإلدارّية

تونس

التربويــة،  واألبحــاث  البيداغوجــي  للتجديــد  الوطنــي  المركــز 
المدرســة الوطنيــة لــإدارة، المدرســة الوطنيــة للماليــة، معهــد 
تمويــل التنميــة فــي المغــرب العربــي، رئاســة الحكومــة، وزارة 

الدولــي والتعــاون  واالســتثمار  التنميــة  وزارة  المالّيــة، 

اليمن

المعهد المالي، وزارة المالّية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي

األعضاء المنتسبون 
)بحسب التسلسل األبجدي في النسخة الفرنسية(
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• البنك اإلسالمي للتنمية 

• البنك الدولي 

• مكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب 

• مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط 

• المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولّية 

• المركز الوطني للخدمة العامة المناطقّية – فرنسا

•  اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعّيــة لغربــي آســيا – شــعبة القضايــا الناشــئة 
والنزاعات 

• إدارة الشؤون االقتصادّية واالجتماعّية التابعة لألمم المتحدة

التعــاون  لمنظمــة  التابعــة  اإلقليمّيــة  والتنميــة  العامــة  الحوكمــة  •  مديرّيــة 
والتنميــة  االقتصــادي 

• المديرّية العامة لإلدارة والخدمة العامة – فرنسا 

• إكسبرتيز فرانس 

• المعهد العربي للتخطيط  بالكويت 

• المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

• معهد السياسات االقتصادّية التابع لصندوق النقد العربي 

• المعهد الوطني لإلدارة العامة – إسبانيا 

• وزارة الخارجّية والتنمية الدولية – فرنسا 

• وزارة الخدمة العامة – فرنسا 

• المنظمة العربّية للتنمية اإلدارّية 

• برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مكاتب الكويت، ليبيا، المغرب والسودان(

المؤسسات والمنظمات الشريكة 
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ــا معهــد باســل  ــرى العاشــرة لتأسيســه، دع فــي آذار/مــارس مــن العــام 2006 ولمناســبة الذك
فليحــان المالــي واالقتصــادي معاهــد ومراكــز التدريــب الحكوميــة العاملــة فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، للقــاء فــي مقــّره فــي بيــروت، لبنــان. كان الهدف التعارف وتشــجيع 

تبــادل المعــارف والتــزّود بالخبــرات والتعــّرف إلــى النمــاذج الناجحــة.

حضــر اللقــاء 13 مديــرًا ومســؤواًل فــي هــذه المعاهــد، إضافــة إلــى 11 ممّثــًا لمعاهــد تدريــب 
ــوزارات  ــًا مــن المســؤولين فــي ال ــًرا لبناني ــّي، و15 خبي ــك الدول ــن عــن البن ــة، و3 ممّثلي أوروبّي

والجامعــات ومراكــز التدريــب الرســمّية والخاصــة.

فــي ختــام اللقــاء، توافــق الحاضــرون علــى الحاجــة إلــى إطــار تشــاركي َمــِرن أســموه »شــبكة«، 
يســّهل التعــاون وتبــادل الخبــرات والممارســات الجّيــدة، ويلّبــي حاجــات هــذه المعاهــد لتطويــر 
قدراتهــا ورفــع مســتوى أدائهــا. وبهــدف تنفيــذ القــرارات المّتخــذة، ُوضعــت رزنامــة عمــل، 

ــة للمتابعــة.  وُأّلفــت لجنــة تنفيذّي

.GIFT-MENA اتفق المشاركون على تسمية هذه المبادرة بشكبة

البدايات
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