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الرومي: ضرورة التنسيق بين أجهزة التخطيط والتطوير والتنمية

دانيا شومان
اكد وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محم���د الرومي اهمي���ة البحوث 
العلمية ودورها الفاعل في شتى 
املجاالت وامليادين ودعمها الكثير 
من املكتسبات والنتائج االيجابية 
التي تؤدي الى تقدم الدولة عامة 
وجهازه���ا االداري خاصة، وذلك 
خالل كلمة الرومي خالل افتتاح 
امللتقى اخلامس الدارات التطوير 
االداري والتدري���ب باجله���ات 
احلكومية حتت شعار »حتديات 
التطوير والتنمية االدارية« صباح 
امس، وشدد الرومي على اهمية 
التنمية تأطيرا  خطط وبرام���ج 
للعم���ل املنهجي على مس���توى 
القانون رقم 9  الدولة بص���دور 
لس���نة 2010 باخلط���ة االمنائية 
للدولة )2011/2010 � 2014/2013( 
اشتملت اخلطة على اجزاء رئيسية 
لتطوير وحتديث اجلهاز االداري 
البش���رية  التنمية  وركزت على 

واالدارية بشكل عام.
وعن فوائ���د انعقاد امللتقيات 
السنوية قال الرومي: من املؤكد أن 
هناك العديد من الفوائد املترتبة 
على انعقادها واالستمرار يرسخ 
املبدأ ويتيح الفرصة امام املزيد 
من النجاحات والنقالت النوعية، 
مشيرا الى ان الديوان يسعى دائما 

املتكاملة بينه  العالقات  لتطوير 
وبني اجلهات احلكومية واملجالس 
العلي���ا بالدول���ة لتنعكس هذه 
العالق���ة على مجامي���ع االعمال 
واالنشطة التي ميارسها الديوان 
بشكل مركزي على مستوى اجلهاز 
التنفيذي للدولة، مشيرا الى حرص 
الدي���وان على تكثي���ف جهوده 
املبذول���ة في مج���االت التدريب 
والتنمية البش���رية، مؤكدا ابرام 
ثالث اتفاقيات مع بعض احلكومات 
)الصديقة( )إجنلترا – اليابان – 
س���نغافورة( مت مبوجبها تنفيذ 
عدد متنوع ف���ي البرامج املهنية 
واملتخصصة شارك فيها العديد من 
القيادات ومديري االدارات باجلهات 

احلكومية.
مش���يرا الى ان حدوث تطور 
كبير في اع���داد وانواع البرامج 
التدريبية واالساليب  والدورات 
واملناهج املس���تخدمة، قائال: مت 
تفعيل النظام اآللي للتدريب عن 
بعد لكي يتسنى مشاركة اآلالف 
من املوظفني ع���ن طريق النظام 

التدريبي املتطور تقنيا.
واكد على بذل الديوان اقصى 
ما في وس���عه وطاقته سواء في 
التدريب الداخلي او اخلارجي او 
البرام���ج اخلاصة، باالضافة الى 
الدراس���ية،  البعثات واالجازات 

مش���يرا الى ان تطورا كبيرا في 
املنظومة اآللي���ة للخدمة املدنية 
وكذل���ك النظام املرك���زي لدليل 
اخلدم���ات احلكومي���ة ونظ���ام 
التوظيف املركزي وغير هذا من 

النظم اآللية.
واشار الرومي الى اهمية دور 
ادارات التطوير االداري والتدريب 
في جهات عدة ومختلفة، مشيرا 
الى ان هناك ادوارا غير تقليدية 
مطلوبة من تلك االدارات مبا يدعم 
الدولة نحو  مسارات وتوجهات 

التنمية الشاملة.
اما ع���ن الرؤية املس���تقبلية 
لديوان اخلدمة املدنية فقال الرومي: 
»الديوان يهتم كثيرا باملستقبل 
االداري ويركز على املوارد البشرية 
لكونها اداة وغاية التنمية، ويؤكد 
على ضرورة االهتمام والعناية 
املس���تمرة والدائمة بهذا اجلانب 

احليوي«.

مسؤولون ومختصون وممارسون

وفي ختام كلمته طالب الرومي 
اجلميع باحل���رص على العالقة 
التفاعلية ب���ني اخلطة االمنائية 
للدولة ودور اجلهات احلكومية 
ودور أجهزة التخطيط والتطوير 
التنمي���ة  والتنمي���ة لتحقي���ق 
الش���املة واألهداف املرس���ومة 

وفقا ملا هو مخط���ط لها، لبلوغ 
الطموح���ات والتوقعات، مؤكدا 
أهمية التنسيق الدائم واملستمر 
والتعاون ب���ني أجهزة التخطيط 
والتطوي���ر والتنمية في البالد، 
مش���يرا الى ان التنمية الشاملة 
واملس���تدامة تتطلب من اجلميع 
تضاف���ر اجلهود وتوحيد الرؤى 
والتوجهات وتخطيط وتنسيق 
العمل احلكومي وتقوميه من أجل 

الصالح العام للكويت.

رؤى وتوجهات

من جهته، أكد الوكيل املساعد 
لش���ؤون التطوي���ر اإلداري زيد 
النويف عل���ى ان قطاع التطوير 
االداري بدي���وان اخلدمة املدنية 
يعمل في اطار الرؤى والتوجهات 
والسياسات العامة للدولة، مشيرا 
الى انه يس���ير وف���ق توجهات 
الرئاس���ات والقي���ادات العلي���ا 
بالدي���وان املنبثق���ة عن مجلس 
الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية.

واشار الى ان املرحلة القادمة 
حافل���ة باملب���ادرات واالبداعات 
ومليئة باألعمال واألنشطة وعامرة 
باملش���اريع والبرامج واألنشطة 
التدريبية والتنموية والتطويرية، 
آمال ان يكون امللتقى خطوة فاعلة 
التق���ومي والتوجيه  على طريق 

وتصحيح املسارات واالجتاهات 
في العناص���ر املختلفة ملنظومة 
التطوير االداري على مس���توى 

الكويت.
وأضاف: نسعى كعادتنا الى 
التجديد والتطوي���ر في األفكار 
واألس���اليب والتغيير االيجابي 
في املوضوعات التي يتم تناولها 
او طرحها بامللتقى لكي نتمكن من 
حتقيق أكبر استفادة ممكنة ومبا 
يساهم في اثراء احلوار والنقاش 
القياديني واملس���ؤولني عن  بني 
ادارات التطوير االداري والتدريب 
باجلهات احلكومية، ومن جانب 
آخر فإننا نس���تهدف بعد انتهاء 
امللتقى حتقيق االستثمار األمثل 
ملخرجات الدراسة التي ستعرض، 
واضافتها ال���ى قواعد، البيانات 
واملعلوم���ات املتوافرة باجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة، الفتا الى انها س���تكون 
احدى األدوات املهمة التي ستساهم 
في الوصول باألفراد والوحدات 
والكيانات التنظيمية املختلفة الى 
املستوى املنشود في التخطيط 
العمل���ي  الفك���ري والتطبي���ق 
ملناهج وأساليب االدارة احلديثة 
وترسيخ مبادئها وتدعيم ُسبل 
اداء واجناز األعمال  اتباعها في 
واملهام واألنشطة املختلفة التي 

متارس في نطاق العمل احلكومي 
العام.

النوي���ف تأكيده على  وجدد 
أهمية االتصال والتواصل والتحاور 
كمنظومة عمل واحدة قائال: حتى 
نعمل وفق رؤية موحدة ومنهج 

متفق عليه.
الفتا الى حرص ديوان اخلدمة 
على انتظ���ام عقد امللتقى ليكون 
خير ختام لنتاج العام وللتعرف 
م���ن خالله عل���ى كل املالحظات 
ووجهات النظر التي تساهم في 
التطوير  دعم وتفعيل مس���يرة 
ودفع عجلة التنمية االدارية في 

البالد.
واش���ار الرومي ال���ى ان عام 
2010 ش���هد اجن���از 8 مش���اريع 
مركزية مهمة حول مجاالت عمل 
التطوير اإلداري الرئيسية وهي: 
)آليات إعادة التنظيم والتطوير 
التنظيمي، قياس معدالت األداء 
واملق���ررات الوظيفي���ة وإصدار 
ادل���ة العمل املختلف���ة باجلهات 
احلكومية، تطوير اخلدمات لدى 
بعض اجلهات احلكومية، اعداد 
املدربني الوطنيني احملترفني، تنمية 
قدرات ومهارات القياديني وشاغلي 

الوظائف االشرافية.
عمليات ادارة املوارد البشرية 
باجله���ات احلكومي���ة، البحوث 

االستراتيجية للتطوير والتنمية 
االدارية، موضحا ان هذه املشاريع 
مت تنفيذه���ا بالتعاون املثمر مع 
بع���ض املكات���ب االستش���ارية 
املتخصص���ة في القطاع اخلاص 
وبالتنس���يق مع جميع اجلهات 
احلكومية واالس���تناد في املقام 
األول الى ادارات التطوير االداري 

والتدريب.
وأشار النويف الى عدم تعاون 
بعض مسؤولي اجلهات احلكومية 
في اجراء املقابالت مع املستشارين 
او تزوي���د الباحثني باملعلومات 
املطلوبة، قائال: اننا نعمل معكم 
ولكم حت���ى نرتقي معا باجلهاز 
االداري للدولة وليس حلس���اب 
جهة على اخرى، الفتا الى ان قطاع 
التطوي���ر االداري قام بالتواصل 
املستمر والتعاون الدائم مع قيادات 
ومديري ادارات التطوير باجلهات 
احلكومي���ة كافة للمش���اركة في 
انشطة اخرى هامة ومتنوعة الى 
جانب قيام القطاع بإجناز العديد 
من البحوث والدراسات التطويرية 
الى اجناز  املتخصصة باإلضافة 
املئات م���ن البرام���ج والدورات 
التدريبية العامة واخلاصة املنفذة 
على مختلف الفئات واملستويات 
الوظيفية، الى جانب تطوير اسلوب 
التدريب عن بعد من خالل املوقع 

اإللكتروني للديوان بهدف تعميم 
الفائدة في االمكانيات التكنولوجية 
احلديثة وحس���ن استثمارها في 
العملية التدريبية ملوظفي الدولة 
مؤكدا ان قطاع التطوير االداري 
بالديوان بادر بطرح عدد 6 مشاريع 
تطويري���ة جديدة، مش���يرا الى 
تنفيذها حالي���ا من خالل برامج 
اخلطة اإلمنائية للدولة، وتوقع 
النويف ان تغطي هذه املشاريع 
جزءا كبيرا من االحتياجات وتلبي 
التوقع���ات املنتظرة في الديوان 
كجه���از مركزي معني بش���ؤون 
التطوير اإلداري والتدريب على 
مس���توى الدولة، الفت���ا الى ان 
الوضع احلالي لعمليات التنمية 
البش���رية واإلدارية يتطلب من 
إدارات التطوير االداري والتدريب 
باجله���ات احلكومي���ة والهيئات 
واملؤسسات العامة ضرورة القيام 
بأدوار أكثر إيجابية وإجناز اعمال 
ابداعية للوص���ول لكفاءة عالية 
التخطيط والتنفيذ  وفاعلية في 
الفردي واملؤسس���ي مبا  واألداء 
الرضا وللوطن  يحقق للمواطن 

التقدم واالزدهار.
وفي خت���ام امللتقى مت تكرمي 
اعضاء اللجنة املنظمة كما مت تكرمي 
مستشار تطوير اخلدمة واساليب 

العمل د.طارق الريس.

خالل افتتاح الملتقى الخامس إلدارات التطوير اإلداري والتدريب بالجهات الحكومية

النويف: بعض مس�ؤولي الجه�ات الحكومية غي�ر متعاونين في إجراء المقاب�ات مع المستش�ارين وتزويد الباحثين بالمعلوم�ات المطلوبة

)محمد ماهر(جانب من حضور امللتقى  محمد الرومي يتحدث في افتتاح امللتقى


