
 

 تنعقد في صاللة« مينا-غيفت»الجمعية العامة االستثنائية لـ

 

 

تستضيف غرفة تجارة وصناعة ُعمان في مدينة صاللة بمحافظة ُظفار، أعمال الجمعية العامة االستثنائية لشبكة 

العامة مينا( التي تنّظمها األمانة -معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت

  للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في فرنسا.

 

وافُتِتَحت أعمال الجمعية العامة امس برعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة ُعمان في محافظة ظفار الشيخ عبد هللا 

ل في الغرفة نايف الشنفري. وتخللت الجلسة االفتتاحية بن سالم الرّواس ممثالً برئيس لجنة التدريب وسوق العم

كلمات لكّل من الشنفري والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال هللا ورئيسة اللجنة 

 لمياء المبّيض بساط.« مينا-غيفت»التنفيذية لشبكة 

 

كز التدريب الحكومية األعضاء في من معاهد ومرا 13من رؤساء ومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

الشبكة، ومسؤولي إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضافة إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليمّية ودولّية 

متعددة الَطَرف. وتجدر اإلِشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر أمانة سّر 

  التنفيذية للشبكة.

 

( وفق جدول زمني، لمأسسة 2021-2017الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )وتناقش 

الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة وتطوير القدرات، 

اف التنمية المستدامة، السيما وتحّدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهد

الرامي إلى تعزيز  17الذي يتمحور على تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسسات الفاعلة، والهدف  16الهدف 

 وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

 

د في مجال تنمية القدرات في كذلك يبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جد

المنطقة، باإلضافة إلى الشركاء االقليميين والجهات المانحة. ويتوقع في هذا اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات تعاون 

ثنائية أو متعّددة الَطَرف بين أعضاء الشبكة أو بين األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون المؤّسسي وتنفيذ 

  ل تحديث الدولة وتنمية القدرات في المنطقة.مشاريع مشتركة في مجا

 

ويتضمن جدول األعمال أيضاً مناقشة استراتيجية لحشد الموارد، تحّدد حاجة الشبكة من الموارد، ومصادر 

 التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة.

http://almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=747302 

http://almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=747302


 

 وتطويرها لمأسستها عمل خطة عمان في تناقش «مينا-غيفت»

 

 االستثنائية العامة الجمعية أعمال ظُفار، بمحافظة صاللة مدينة في ُعمان وصناعة تجارة غرفة تستضيف

 األمانة تنظّمها التي( مينا-غيفت) افريقيا وشمال األوسط الشرق في الحكومية التدريب ومراكز معاهد لشبكة

 في والخارجية األوروبية الشؤون ووزارة بالكويت للتخطيط العربي المعهد مع بالتعاون للشبكة، العامة

 .فرنسا

 الشيخ ظفار محافظة في ُعمان وصناعة تجارة غرفة رئيس برعاية امس أول العامة الجمعية أعمال وافتُتَِحت

 الجلسة وتخللت. الشنفري نايف الغرفة في العمل وسوق التدريب لجنة برئيس ممثالا  الرّواس سالم بن هللا عبد

 اللجنة ورئيسة هللا مال عثمان بدر للتخطيط العربي للمعهد العام والمدير الشنفري من لكلّ  كلمات االفتتاحية

 .بساط المبيّض لمياء «مينا-غيفت» لشبكة التنفيذية

 في األعضاء الحكومية التدريب ومراكز معاهد من 13 ومديري رؤساء من 50 نحو الجمعية في ويشارك

 ودوليّة إقليميّة شريكة جهات خمس عن ممثلين إلى باإلضافة فيها، البشرية الموارد إدارة ومسؤولي الشبكة،

 .الطََرف متعددة

 .للشبكة التنفيذية السرّ  أمانة مقر هو بيروت في واالقتصادي المالي فليحان باسل معهد أن إلى اإِلشارة وتجدر

 زمني، جدول وفق( 2021-2017) األمد متوسطة عمل وخطة طريق خريطة العامة الجمعية وتناقش

 الحوكمة لتوجهات الراهن اإلطار مع الخطة هذه وتتالءم. ونشاطاتها خدماتها وتطوير الشبكة لمأسسة

 التنمية وأهداف المنطقة في الحكومات وأولويات ونشاطاتها الشبكة مهام بين العالقة وتحّدد القدرات، وتطوير

 والهدف الفاعلة، المؤسسات وتعزيز والعدل السالم تحقيق حول يتمحور الذي 16 الهدف السيما المستدامة،

 .المستدامة التنمية أجل من العالمية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز إلى الرامي 17

 

http://elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=105021 
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عمل  جمعية استثنائية لغيفت مينا في صاللة في عمان ناقشت خطة

 متوسطة األمد لمأسسة الشبكة وتطويرها

 

افتتحت في غرفة التجارة والصناعة في عمان، في مدينة صاللة في محافظة ظفار، أعمال الجمعية العامة 

مينا( التي -االستثنائية لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت

للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت ووزارة الشؤون األوروبية تنظمها األمانة العامة 

والخارجية في فرنسا، برعاية رئيس الغرفة الشيخ عبد هللا بن سالم الرواس ممثال برئيس لجنة التدريب 

 .وسوق العمل في الغرفة نايف الشنفري

 

دير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان وتخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكل من الشنفري والم

 .مينا" لمياء المبيض بساط-نة التنفيذية لشبكة "غيفتمال هللا ورئيسة اللج

 

معهدا ومركزا للتدريب الحكومي  13من رؤساء ومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

ة إلى ممثلين عن خمس األعضاء في الشبكة، ومسؤولو إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضاف

 .جهات شريكة إقليمية ودولية متعددة الطرف

 

تجدر اإلشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر أمانة السر 

 .التنفيذية للشبكة

 

( وفق جدول 2021-2017وتناقش الجمعية العامة "خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )

كة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة مع اإلطار الراهن زمني، لمأسسة الشب

لتوجهات الحوكمة وتطوير القدرات، وتحدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات 

الذي يتمحور على  16الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 



الرامي إلى تعزيز وسائل التنفيذ  17سسات الفاعلة، والهدف تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤ

 .وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

كذلك يبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جدد في مجال تنمية 

يتوقع في هذا القدرات في المنطقة، باإلضافة إلى الشركاء االقليميين والجهات المانحة. و

اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات تعاون ثنائية أو متعددة الطرف بين أعضاء الشبكة أو بين 

األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون المؤسسي وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تحديث 

 ."الدولة وتنمية القدرات في المنطقة

 

د الموارد، تحدد حاجة الشبكة من ويتضمن جدول األعمال أيضا مناقشة استراتيجية لحش

 .الموارد، ومصادر التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة
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http://tripoliscope.com/news/1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/366627-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://tripoliscope.com/news/1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/366627-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://tripoliscope.com/news/1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/366627-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://tripoliscope.com/news/1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/366627-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://tripoliscope.com/news/1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/366627-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7


 

 مينا" تنعقد في صاللة -الجمعية العامة االستثنائية لـ"غيفت

 وتُناقش مأسسة الشبكة وتطويرها

 

  2017آب  23األربعاء 

تستضيف غرفة تجارة وصناعة ُعمان في مدينة صاللة بمحافظة ظُفار، أعمال الجمعية العامة االستثنائية 

مينا( التي تنظّمها األمانة -لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت

للتخطيط بالكويت ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في العامة للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي 

 .فرنسا

وافتُتَِحت أعمال الجمعية العامة صباح اليوم برعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة ُعمان في محافظة ظفار 

الشيخ عبد هللا بن سالم الرّواسممثالا برئيس لجنة التدريب وسوق العمل في الغرفة نايف الشنفري. وتخللت 

سة االفتتاحية كلمات لكّل من الشنفري والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال هللا الجل

 .مينا"لمياء المبيّض بساط-ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة "غيفت

من معاهد ومراكز التدريب الحكومية األعضاء في  13من رؤساءومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

مسؤولي إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضافة إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليميّة ودوليّة الشبكة، و

متعددة الطََرف. وتجدر اإِلشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر أمانة سّر 

 .التنفيذية للشبكة

( وفق جدول زمني، لمأسسة 2021-2017األمد)وتناقش الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل متوسطة 

الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطةمع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة وتطوير 

القدرات، وتحّدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية 

تمحور على تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسسات الفاعلة، والهدف الذي ي 16المستدامة، السيما الهدف 

 .الرامي إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 17

 

https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B

9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9

%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-

%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-

%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9 

https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/304157/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9


 

 مينا" تنعقد في صاللة-الجمعية العامة االستثنائية لـ"غيفت

 

 12:42 - 2017آب  23األربعاء 

مدينة صاللة بمحافظة ظُفار، أعمال الجمعية العامة االستثنائية تستضيف غرفة تجارة وصناعة ُعمان في 

مينا( التي تنظّمها األمانة -لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت

العامة للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في 

 .سافرن

وافتُتَِحت أعمال الجمعية العامة صباح اليوم األربعاء برعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة ُعمان في محافظة 

ظفار الشيخ عبد هللا بن سالم الرّواس ممثالا برئيس لجنة التدريب وسوق العمل في الغرفة نايف الشنفري. 

عام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان وتخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكّل من الشنفري والمدير ال

 .مينا" لمياء المبيّض بساط-مال هللا ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة "غيفت

من معاهد ومراكز التدريب الحكومية األعضاء في  13من رؤساء ومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليميّة ودوليّة الشبكة، ومسؤولي إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضافة 

متعددة الطََرف. وتجدر اإِلشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر أمانة سّر 

 .التنفيذية للشبكة

( وفق جدول زمني، 2021-2017وتناقش الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )

كة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة لمأسسة الشب

وتطوير القدرات، وتحّدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية 



سات الفاعلة، والهدف الذي يتمحور على تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤس 16المستدامة، السيما الهدف 

 .الرامي إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 17

كذلك يبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جدد في مجال تنمية القدرات في 

توقع في هذا اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات المنطقة، باإلضافة إلى الشركاء االقليميين والجهات المانحة. وي

تعاون ثنائية أو متعّددة الطََرف بين أعضاء الشبكة أو بين األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون المؤّسسي 

 .وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تحديث الدولة وتنمية القدرات في المنطقة

حشد الموارد، تحّدد حاجة الشبكة من الموارد، ومصادر ويتضمن جدول األعمال أيضاا مناقشة استراتيجية ل

 .التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة

 

http://www.lebanonfiles.com/news/1222370 
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 مينا" تنعقد في صاللة-تالجمعية العامة االستثنائية لـ"غيف

 

 

Wednesday, August 23, 2017 

تستضيف غرفة تجارة وصناعة ُعمان في مدينة صاللة بمحافظة ظُفار، أعمال الجمعية العامة االستثنائية 

مينا( التي تنظّمها األمانة -لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت

للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في العامة 

 فرنسا.

وافتُتَِحت أعمال الجمعية العامة صباح اليوم األربعاء برعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة ُعمان في محافظة 

وق العمل في الغرفة نايف الشنفري. ظفار الشيخ عبد هللا بن سالم الرّواس ممثالا برئيس لجنة التدريب وس

وتخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكّل من الشنفري والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان 

 مينا" لمياء المبيّض بساط.-مال هللا ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة "غيفت

د ومراكز التدريب الحكومية األعضاء في من معاه 13من رؤساء ومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

الشبكة، ومسؤولي إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضافة إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليميّة ودوليّة 



متعددة الطََرف. وتجدر اإِلشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر أمانة سّر 

 التنفيذية للشبكة.

( وفق جدول زمني، 2021-2017اقش الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )وتن

لمأسسة الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة 

وأهداف التنمية وتطوير القدرات، وتحّدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة 

الذي يتمحور على تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسسات الفاعلة، والهدف  16المستدامة، السيما الهدف 

 الرامي إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. 17

جدد في مجال تنمية القدرات في  كذلك يبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء

المنطقة، باإلضافة إلى الشركاء االقليميين والجهات المانحة. ويتوقع في هذا اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات 

تعاون ثنائية أو متعّددة الطََرف بين أعضاء الشبكة أو بين األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون المؤّسسي 

 مجال تحديث الدولة وتنمية القدرات في المنطقة.وتنفيذ مشاريع مشتركة في 

ويتضمن جدول األعمال أيضاا مناقشة استراتيجية لحشد الموارد، تحّدد حاجة الشبكة من الموارد، ومصادر 

 التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة.

 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=202897 
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 تنعقد في صاللة” مينا-غيفت”الجمعية العامة االستثنائية لـ

 

 

تستضيف غرفة تجارة وصناعة ُعمان في مدينة صاللة بمحافظة ظُفار، أعمال الجمعية العامة االستثنائية 

مينا( التي تنظّمها األمانة -يب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفتلشبكة معاهد ومراكز التدر

العامة للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في 

 .فرنسا

ة ُعمان في محافظة وافتُتَِحت أعمال الجمعية العامة صباح اليوم األربعاء برعاية رئيس غرفة تجارة وصناع

ظفار الشيخ عبد هللا بن سالم الرّواس ممثالا برئيس لجنة التدريب وسوق العمل في الغرفة نايف الشنفري. 

وتخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكّل من الشنفري والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان 

 .لمياء المبيّض بساط” مينا-غيفت“مال هللا ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة 

من معاهد ومراكز التدريب الحكومية األعضاء في  13من رؤساء ومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

الشبكة، ومسؤولي إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضافة إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليميّة ودوليّة 

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر أمانة سّر متعددة الطََرف. وتجدر اإِلشارة إلى أن 

 .التنفيذية للشبكة

( وفق جدول زمني، 2021-2017وتناقش الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )

لمأسسة الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة 

وتطوير القدرات، وتحّدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية 

الذي يتمحور على تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسسات الفاعلة، والهدف  16المستدامة، السيما الهدف 

 .أجل التنمية المستدامة الرامي إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من 17



كذلك يبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جدد في مجال تنمية القدرات في 

المنطقة، باإلضافة إلى الشركاء االقليميين والجهات المانحة. ويتوقع في هذا اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات 

ء الشبكة أو بين األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون المؤّسسي تعاون ثنائية أو متعّددة الطََرف بين أعضا

 .وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تحديث الدولة وتنمية القدرات في المنطقة

ويتضمن جدول األعمال أيضاا مناقشة استراتيجية لحشد الموارد، تحّدد حاجة الشبكة من الموارد، ومصادر 

 .عمل لمقاربة الجهات المانحةالتمويل المحتملة، وتقترح خطة 

http://www.ad-

dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9

%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-

%D9%85%D9%8A/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ad-dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A/
http://www.ad-dawra.com/2017/08/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A/


 

جمعية استثنائية لغيفت مينا في صاللة في عمان ناقشت خطة عمل 

 متوسطة األمد لمأسسة الشبكة وتطويرها

 

 اقتصاد وبيئة15:39الساعة  2017آب  23األربعاء 

   

افتتحت في غرفة التجارة والصناعة في عمان، في مدينة صاللة في محافظة ظفار، أعمال الجمعية  -وطنية 

مينا( -العامة االستثنائية لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت

التي تنظمها األمانة العامة للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت ووزارة الشؤون 

سالم الرواس ممثال برئيس لجنة  األوروبية والخارجية في فرنسا، برعاية رئيس الغرفة الشيخ عبد هللا بن

 .التدريب وسوق العمل في الغرفة نايف الشنفري

 

وتخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكل من الشنفري والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان 

 .مينا" لمياء المبيض بساط-مال هللا ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة "غيفت

 

معهدا ومركزا للتدريب الحكومي األعضاء في  13من رؤساء ومديري  50لجمعية نحو ويشارك في ا

الشبكة، ومسؤولو إدارة الموارد البشرية فيها، باإلضافة إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليمية ودولية 



 .متعددة الطرف

 

 .أمانة السر التنفيذية للشبكةتجدر اإلشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقر 

 

( وفق جدول زمني، 2021-2017وتناقش الجمعية العامة "خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )

لمأسسة الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة 

تها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية وتطوير القدرات، وتحدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطا

الذي يتمحور على تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسسات الفاعلة، والهدف  16المستدامة، وال سيما الهدف 

 .الرامي إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة 17

التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جدد في مجال تنمية القدرات في كذلك يبحث المجتمعون في سبل 

المنطقة، باإلضافة إلى الشركاء االقليميين والجهات المانحة. ويتوقع في هذا اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات 

لمؤسسي تعاون ثنائية أو متعددة الطرف بين أعضاء الشبكة أو بين األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون ا

 ."وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تحديث الدولة وتنمية القدرات في المنطقة

 

ويتضمن جدول األعمال أيضا مناقشة استراتيجية لحشد الموارد، تحدد حاجة الشبكة من الموارد، ومصادر 

 .التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/300662/ 
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 مينا" تنعقد فـي صاللة -الجمعية العامة االستثنائية لـ"غيفت

 وتُناقش خطة عمل متوسطة األمد لمأسسة الشبكة وتطويرها

 

أعمال الجمعية العامة االستثنائية لشبكة محافظة ظُفار،  -تستضيف غرفة ُعمان في مدينة صاللة  -المركزية

مينا( التي تنظّمها األمانة العامة  -معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا )غيفت 

 .للشبكة، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في فرنسا

 

جمعية العامة برعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة ُعمان في محافظة ظفار الشيخ عبدهللا بن وافتُتِحت أعمال ال

  .سالم الرّواس، ممثالا برئيس لجنة التدريب وسوق العمل في الغرفة نايف الشنفري

 

وتخللت الجلسة االفتتاحية كلمات لكل من الشنفري، والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدر عثمان مال 

 .مينا" لمياء المبيّض بساط -، ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة "غيفت هللا

 

من معاهد ومراكز التدريب الحكومية األعضاء في  13من رؤساء ومديري  50ويشارك في الجمعية نحو 

الشبكة، ومسؤولي إدارة الموارد البشرية فيها، إضافة إلى ممثلين عن خمس جهات شريكة إقليمية ودولية 

دة الطََرف. وتجدر اإلشارة إلى أن معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في بيروت هو مقّر أمانة السّر متعد

 .التنفيذية للشبكة

 

( وفق جدول زمني، 2021-2017وتناقش الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل متوسطة األمد )

مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة لمأسسة الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها. وتتالءم هذه الخطة 

وتطوير القدرات، وتحّدد العالقة بين مهام الشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية 

الذي يتمحور حول تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسسات الفاعلة، والهدف  16المستدامة، ال سيما الهدف 

 .التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامةالرامي إلى تعزيز وسائل  17

 

كذلك يبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جدد في مجال تنمية القدرات في 

المنطقة، إضافة إلى الشركاء اإلقليميين والجهات المانحة. ويُتوقع في هذا اإلطار أن يتم توقيع اتفاقات تعاون 

نائية أو متعّددة الطََرف بين أعضاء الشبكة أو بين األعضاء والشركاء، بغية تعزيز التعاون المؤّسسي وتنفيذ ث



 .مشاريع مشتركة في مجال تحديث الدولة وتنمية القدرات في المنطقة

 

صادر ويتضّمن جدول األعمال أيضاا مناقشة استراتيجية لحشد الموارد، تحّدد حاجة الشبكة من الموارد، وم

 .التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة

 

http://www.almarkazia.net/Economics/Article?ID=152343 
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 في المنطقةتناقش في مسقط خطة لتعزيز التنمية « مينا -غيفت »

 

 

  «الحياة» –بيروت، مسقط 

افتُتحت أعمال الجمعية العامة االستثنائية لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال 

تستضيفها غرفة تجارة وصناعة ُعمان، مينا(، في مدينة صاللة في محافظة ظُفار التي  -أفريقيا )غيفت 

وتنظّمها األمانة العامة للشبكة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في الكويت، ووزارة الشؤون األوروبية 

 والخارجية في فرنسا.

ورعى االفتتاح رئيس الغرفة الشيخ عبدهللا بن سالم الرّواس، ممثالا برئيس لجنة التدريب وسوق العمل في 

 ة نايف الشنفري.الغرف

http://www.alhayat.com/Authors/23625564
http://www.alhayat.com/getattachment/cd7ad69d-7a86-4237-b95d-7ded562a53cd/


معهداا ومركزاا للتدريب الحكومي األعضاء في الشبكة، فضالا  13من رؤساء  50ويشارك في الجمعية حوالى 

عن مسؤولين في إدارة الموارد البشرية فيها وممثلين عن خمس جهات شريكة إقليميّة ودوليّـة متعددة 

 الطََرف.

( وفق جدول زمني، 2021-2017وسطة األمد )وتناقش الجمعية العامة خريطة طريق وخطة عمل مت

 لمأسسة الشبكة وتطوير خدماتها ونشاطاتها.

وتتالءم هـذه الخـطة مع اإلطار الراهن لتوجهات الحوكمة وتطوير القدرات، وتحّدد العالقة بين مهمات 

الذي  16ف الـالشبكة ونشاطاتها وأولويات الحكومات في المنطقة وأهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهد

الرامي إلى تعـزيـز وسائل  17يتمحور حول تحقيق السالم والعدل وتعزيز المؤسـسات الفاعلة، والهدف الـ

 التـنـفيـذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

 ويبحث المجتمعون في سبل التشبيك وبناء عالقات تعاون مع شركاء جدد في مجال تنمية القدرات في

 المنطقة، فضالا عن الشركاء اإلقليميين والجهات المانحة.

وستُوقع في هذا اإلطار، اتفاقات تعاون ثنائية أو متعّددة الطََرف بين أعضاء الشبكة أو بين األعضاء 

والشركاء، بغيـة تعزيز التعاون المؤّسسي وتنفيذ مشاريع مشتركة، في مجال تحديث الدولة وتنمية القدرات 

 ة.في المنطق

ويتضمن جدول األعمال أيضاا مناقشة استراتيجية لحشد الموارد، تحّدد حاجة الشبكة من الموارد ومصادر 

 التمويل المحتملة، وتقترح خطة عمل لمقاربة الجهات المانحة.
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%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9 
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الجمعية العامة االستثنائية لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في 

 اجتماعمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا / 

 

23 Aug 2017 | 05:02 م  

 

 

 أغسطس / العمانية / عقدت الجمعية العامة االستثنائية لشبكة معاهد 23صاللة في 

 ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اليوم بفندق

 هيلتون صاللة اجتماعها السنوي الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة

 . عمان فرع محافظة ظفار وذلك تحت رعاية عبدهللا بن سالم الرواس رئيس فرع الغرفة

 والقى نايف بن أحمد الشنفري رئيس لجنة التعليم والتدريب وسوق العمل بفرع غرفة

 تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة اشار فيها إلى ان استضافة السلطنة لالجتماع

 لتعاون في مجال التدريب في مختلف ميادين العملتأتي بهدف فتح آفاق جديدة ل

 الفتا إلى اهمية تأهيل العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية إلى جانب عناصر

 .االنتاج والخدمات األخرى

 واضاف إن التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم يفرض على المنظمات العالمية



 الحديثة في اإلدارة من اجل تحقيق أهدافهاوالمحلية أن تتبنى المفاهيم اإلدارية 

 بكفاءة وفاعلية لينعكس ذلك على جودة األداء وإنتاجيته ..مشيرا الى ان

 استراتيجية التدريب لها دور هام في تغيير الممارسات المرتبطة بوظائف إدارة

 الموارد البشرية وبالتالي التأثير على أداء المنظمة بشكل عام وخصوصاا في مجال

 .قيق الميزة التنافسيةتح

  

 ويناقش االجتماع الذي يستمر يومين عددا من المواضيع في مجال تطوير المهارات

 والقدرات في العالم العربي واهم المبادرات والمشاريع للمؤسسات التدريبية

 . الحكومية بهدف تطوير مهام وخدمات الشبكة

 ورؤساء المعاهد التدريبية / مشاركا من مدراء 50يشارك في االجتماع أكثر من / 

 والمسؤولين عن إدارة الموارد البشرية االعضاء في الشبكة باإلضافة إلى ممثلين عن

 المنظمات الشريكة في صناديق التنمية و وكاالت التعاون المتعددة األطراف والمنظمات

 . األوروبية واإلقليمية و الدولية

 / العمانية /

 ص م م

 

https://omannews.gov.om/ona_ar/index.html#/label3/327798https://omannews.gov.om/ona_ar/in

dex.html#/label3/327798 
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 – مستوى الشرق األوسط من الرؤساء والمديرين على 50بمشاركة 

 الجمعية العامة لمعاهد ومراكز التدريب

 تدعو لتعزيز الفاعلية وتجنب الهدر في اإلنفاق
 

 

 
 – صاللة: حسن بن سالم الكثيري

عقدت أمس بفندق هيلتون صاللة الجمعية العامة لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق 

تحت رعاية الشيخ عبدهللا بن سالم الرواس السفير الدولي للمسؤولية ” غيفت مينا“األوسط وشمال إفريقيا 

 .االجتماعية ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار

ألقى نايف بن أحمد الشنفري رئيس لجنة التعليم والتدريب وسوق العمل بمحافظة ظفار كلمة قال فيها: إن 

تدريب المبكر لصناعة المبدعين في كل القطاعات وإعدادهم بتميز متكامل، كثيرا من الدول المتقدمة تبدأ بال

فعظمة األوطان تقاس بإنجازات أجيالها، وعليه فلن تكون هناك إنجازات إال بالتدريب والتأهيل وصقل 

المهارات؛ لذا كان لغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الرغبة الصادقة في استضافة هذا االجتماع 

ام بصاللة استشعارا منها بأهمية دور شبكة غيفت مينا في مجال التدريب خالل السنوات العشر الماضية اله

http://omandaily.om/wp-content/uploads/2017/08/1091623.jpg


من عمر نشأتها والتعرف على تجربتها وخبرتها؛ حيث تهدف الغرفة ممثلة في لجنة التعليم والتدريب وسوق 

عومة بالتجارب العالمية في مجاالت العمل إلى تقديم النظرية المبسطة وتطبيقاتها لقطاع التدريب بالسلطنة مد

التدريب والتأهيل من أجل االبتكار والتميز وأهم المبادئ األساسية في مجال التدريب وأساليب تحسينه 

واستعراض أهم التجارب في مجال التميز وعملية استثمار التدريب وروافده ونقله من التفكير االستراتيجي 

 .بشريةإلى االستشراف في تطوير التنمية ال

وأضاف الشنفري: يأتي هذا اللقاء ليساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بيننا وبين شبكة معاهد ومراكز التدريب 

الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )غيفت مينا( والمؤسسات التدريبية في السلطنة ومساعدتها 

 .تلف ميادين العملللتعرف على مجاالت التدريب والتأهيل المناسبة وفي مخ

واستكماال لدورها في دعم الجهود التنموية بالسلطنة وإيمانا منها بدور المؤسسات التدريبية في رفد االقتصاد 

الوطني آملين التعاون مع الشبكة للوقوف على واقع هذا القطاع الهام واآلفاق المستقبلية له وصوال ألهم 

الحلول لمواجهتها، وهو ما سينعكس على الجهات المعنية التحديات والمعوقات إن وجدت ووضع الخطط و

 .وذات العالقة بالشبكة وصوال لتقديم خدماتها على أعلى مستوى

وأضاف أن االستثمار في تأهيل العنصر البشري يتبوأ مكانة متميزة بين أوجه االستثمار المختلفة نظرا 

صبحت هذه الموارد من المقاييس األساسية التي تقاس ألهمية الموارد البشرية في تحقيق التنمية والتقدم حيث أ

 .بها ثروة األمم استنادا إلى مستوى هذا التأهيل وكفاءته إلدارة ودفع عناصر اإلنتاج والخدمات األخرى

ويأتي التدريب ومن خالل ارتباطه مع الواقع العملي وسيلة رئيسية لتحقيق هذا الهدف خصوصا مع التغيرات 

المتالحقة التي تتسارع خطاها في العالم وتحاول تطبيقها المنشآت لتحافظ على وضعها في األسواق، التقنية 

ووجود أهداف وطنية ومتطلبات اجتماعية تستدعي االستثمار في التدريب لمساعدة الموارد البشرية على 

قائمة والمستقبلية سواء االلتحاق بسوق العمل؛ مما يتطلب إعطاء التدريب أولوية في مجاالت االستثمار ال

على مستوى الدولة القطاع العام أو القطاع الخاص على أن يحدد هذا االستثمار بأساليب منهجية علمية 

وتطبيقية تضمن تحقيق المردودات االقتصادية واالجتماعية للتدريب وتتجنب الهدر في اإلنفاق على برامجه، 

اس ما يتحقق منه من عائد من أجل عالج نقاط الضعف التي قد مع التقييم المستمر لالستثمار في التدريب وقي

 .تقابله وتعزيز نقاط القوة التي تعزز فاعليته

إن التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم يفرض على المنظمات سواء أكانت عالمية أو محلية أن تتبنى 

كفاءة وفاعلية وتحقيق مستوى عال من رضا المفاهيم اإلدارية الحديثة في اإلدارة إذا أرادت تحقيق أهدافها ب

 .الموظفين عن التدريب لينعكس بالتالي على جودة األداء وإنتاجيته

كما أن استراتيجيات الموارد البشرية التي من بينها وأهمها استراتيجية التدريب لها دور هام في تغيير 

أثير على أداء المنظمة بشكل عام وخصوصاا الممارسات المرتبطة بوظائف إدارة الموارد البشرية وبالتالي الت

في مجال تحقيق الميزة التنافسية، بحيث يجب أن تعمل استراتيجية التدريب في إطار أكبر يشمل االستراتيجية 

على مستوى المنظمة ككل بجميع مستوياتها اإلدارية التي هي عبارة عن تصور مبدئي للرؤية المستقبلية 

يد غايتها على المدى البعيد وبيان وتحديد نقاط القوة والضعف، وذلك بهدف للمنظمة ورسم سياستها وتحد

 .اتخاذ القرارات االستراتيجية الصحيحة

رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المالية  –من جهة أخرى قالت لمياء المبيظ بساط 

من  50ي انعقاد الجمعية العامة االستثنائية بمشاركة يأت”: غيفت مينا“بجمهورية لبنان األمين العام لشبكة 

رؤساء ومدراء معاهد ومراكز التدريب الحكومية ومسؤولي إدارة الموارد البشرية األعضاء في الشبكة 

باإلضافة إلى ممثلين عن الشركاء من صناديق التنمية ووكاالت التعاون متعددة األطراف والمنظمات 

الحوار إلى تحديات وأولويات مؤسسات التدريب الحكومية في منطقة الشرق  اإلقليمية، وأضافت: سيتطرق

من أهداف التنمية المستدامة حول تحقيق السالم والشمولية  17و 16األوسط وشمال إفريقيا على ضوء الهدف 

 .واالستدامة وتعزيز التعاون

http://omandaily.om/?p=507099 
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 عادل رمضان -إيمان الحريبيَّة  -صاللة 

 تصوير/ علي الشجيبي

الجمعية العامة االستثنائية لشبكة معاهد استضافْت غرفة تجارة وصناعة ُعمان في محافظة ظفار أعماَل 

مينا"، وذلك على مدى يومين، -ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا "جيفت

بمقر هيلتون صاللة بمحافظة ظفار، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، ووزارة الشؤون األوروبية 

 والخارجية في فرنسا.



الحدث في مرحلة مهمة من تاريخ الشبكة، تلي التقييم اإلستراتيجي الذي تمَّ لمناسبة الذكرى العاشرة وينظَّم 

، من قبل مجموعة من الخبراء، بهدف تطوير مهامها، ودورها، وحوكمتها 2016لتأسيسها في أكتوبر 

المعاهد التدريبية من مدراء ورؤساء  50وهيكليتها المؤسسية وخدماتها. ويشارك في االجتماع أكثر من 

وكبار المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية األعضاء في الشبكة، باإلضافة إلى ممثلين عن المنظمات 

الشريكة في صناديق التنمية، ووكاالت التعاون المتعددة األطراف، والمنظمات األوروبية، واإلقليمية 

خطة العمل لمأسسة الشبكة وتطوير خدماتها والدولية. وتهدف الجمعية العامة لمناقشة خارطة الطريق و

حول تحقيق السالم والعدل وتعزيز  16ونشاطاتها بما يتالَءم مع أهداف التنمية المستدامة، السيَّما الهدف 

الرامي لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية  17المؤسسات الفّعالة، والهدف 

 المستدامة.

دُث هذا العام فرصة مميزة للتبادل العلمي بين المؤسسات األعضاء ومع الشركاء حول التحديات ويشكِّل الح

التي تواجهها معاهد مراكز التدريب الحكومية في المنطقة العربية، وتبادل التجارب حول خبراتها في مجال 

 تعزيز القدرات الحكومية لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.

ماع بكلمة لفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، ألقاها نايف بن أحمد الشنفري رئيس وبدأ االجت

ا من الدول المتقدمة تبدأ بالتدريب المبكر لصناعة  لجنة التدريب وسوق العمل بالفرع قال فيها: إنَّ كثيرا

ت أجيالها وعليه لن تكون المبدعين في كل القطاعات وإعدادهم بتميز متكامل فعظمة األوطان تقاس بانجازا

هناك انجازات إال بالتدريب والتأهيل وصقل المهارات. وأضاف أنه لهذا السبب كان لغرفة تجارة وصناعة 

عمان بمحافظة ظفار الرغبة الصادقة في استضافة هذا االجتماع المهم بصاللة استشعارا منها بأهمية دور 

العشر الماضية من عمر نشأتها والتعرف على تجربتها  شبكة جيفت مينا في مجال التدريب خالل السنوات

 وخبرتها.

بعد ذلك، ألقى الدكتور بدر عثمان مال هللا مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أبرز فيها دور مراكز 

حزم تدريبية  106التدريب والتعليم المستمر ودور المعهد العربي للتخطيط في ذلك. وقال إن المركز يتبنى 

على مدار العام، مشيرا إلى أن هناك عدد من االشكاليات التي تواجه واقعنا الحالي وتكمن في التنمية البشرية 

 وضعف النظم التعليمية.

في صاللة   وألقت لمياء المبيَّض بساط رئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة جيفت مينا، كلمة.. قالت فيها إنَّ االجتماع

جت بإعالن  2016قاد الجمعية العامة للشبكة في باريس في أكتوبر أشهر على انع 10ينعقد بعد  والتي توِّ

باريس، الذي أّكد دور الشبكة كأداة أساسية لتحقيق أهداف معاهدنا. أشارت إلى أن معاهد التدريب الحكوميّة 

لتي تستحقّها، بينما التي تقع على عاتقها تحّديات المحافظة على الدولة وقيم الخدمة العاّمة، ال تولي األهمية ا

ا تعيين موظّفين في منصب حكومّي من أّي نوع كان، إن لم يجِر إعدادهم لتحّمل  في دول أخرى، لم يعد واردا

 مسؤوليّاتهم المستقبليّة بشكل مهنّي.

وعقدت بعد ذلك جلسة نقاشية تناولت أبرز مبادرات التدريب على مستوى الشرق االوسط، وادار الجلسة 

د الشنفري رئيس لجنة التدريب وسوق العمل بفرع غرفة محافظة ظفار وشارك فيها كل من نايف بن احم

رئد بن شمس مدير عام معهد االدارة العامة بمملكة البحرين، وعبدالكريم فتح هللا مدير الموارد  الدكتور 

تور عبدالمنعم الطيّب البشرية والمالية بوزارة تحديث اإلدارة والوظيفة العمومية بالمملكة المغربية، والدك

رئيس أكاديمية الدراسات المالية واالقتصادية بجمهورية السودان، وأندرياس كورب مدير قسم التعاون 

 الدولي بالمركز الوطني للخدمة العامة المناطقية في فرنسا.
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