
اليوم األول                                               12 يونيو / 2022

الموضوعالتوقيت

استقبال وافتتاح وكلامت	 10:00 - 10:30

12:00 - 10:30

جلسة العمل االوىل :  

الحوكمــة الرشــيدة » مفاهيم عامة «:	 

-   تعريفــات الحوكمة الرشــيدة وأبعادها

-   لمحــة تاريخيــة عن الحوكمة وظروف نشــأة المصطلح.

-   اإلطــار العام للحوكمة.

-   أهميــة تطبيــق الحوكمة.

حة12:00 - 12:30 سرتا ا

02:30 - 12:30

جلسة العمل الثانية :  

مبادئ الحوكمة الرشــيدة :	 

-   معاييــر الحوكمة الرشــيدة

-   أبعــاد الحوكمة ومســتويات تطبيقها

-   تحديــات تطبيــق الحوكمة الرشــيدة في اإلدارة العامة

الحوكمة	  نماذج 

-   تطــور نماذج الحوكمة

-   الحوكمــة العامة الجديدة

منــي لز ا مــج  نا لبر ا

اليوم الثاني                                               13 يونيو / 2022

الموضوعالتوقيت

12:00 - 10:00

جلسة العمل الثالثة :  

تطبيقات الحوكمة الرشيدة في مجال إدارة العمل:	 
ــي  ــادة ف ــز والري ــز التمي ــي تعزي ــيدة ف ــة الرش ــر الحوكم -   أث

األداء
-   أخالقيات اإلدارة

-   مدونة قواعد السلوك الوظيفي
ــاق الحوكمــة الرشــيدة إلدارة العمــل فــي ظــل التحــول  -   آف

ــات ــة المعلوم ــي؛ وحوكم الرقم

حة12:00 - 12:30 سرتا ا

02:30 - 12:30

جلسة العمل الرابعة :  

الجوانب المؤسسة لتطبيقات الحوكمة:	 
-   دور إدارة االلتزام في ضبط وتفعيل أداء إدارات العمل

-   حوكمــة االجــراءات الماليــة؛ الشــمول المالــي واألثــر علــى 
تقليــل الفســاد المالــي



اليوم الثالث                                               14 يونيو / 2022

الموضوعالتوقيت

12:00 - 10:30

جلسة العمل الخامسة :  

أهــدف التنميــة المســتدامة 2030 ودور الحوكمــة فــي 	 
تعزيزهــا:

التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الحكومــي  األداء  دور     -
العمــل(. إدارات  علــى  التركيــز  )مــع  المســتدامة 

ألهــداف  اســتنادًا  العمــل  إدارة  لحوكمــة  التخطيــط     -
المســتدامة. التنميــة 

حة12:00 - 12:30 سرتا ا

02:30 - 12:30

جلسة العمل السادسة :  

أهــم المعاييــر الدوليــة والعربيــة فــي مجــال إدارة 	 
العمــل:

-   اســتعراض اتفاقيتــي العمــل الدوليــة رقــم 81 و 150 
ــش  ــل وتفتي ــإدارة العم ــة ب ــن 81 و 158 المتعلق والتوصيتي

ــل العم
-   اســتعراض معاييــر العمــل العربيــة وبخاصــة اتفاقيــة 
ــنة 1998 المتعلقتيــن بتفتيــش العمــل 19 وتوصيــة 8 لس

-   المعاييــر العربيــة والدولية.

حفل ختام وتوزيع الشــهادات02:30 - 03:00

منــي لز ا مــج  نا لبر ا


