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العضوية في الهيئات المهنية

مؤسس يف احتاد طالب اإلدارة العامة اإلستونيني.عضو 

).2006عضو يف جلنة امليزانية واملالية يف احملكمة اجلنائية الدولية (منذ عام 

الخبرة العملية

) -2011مستشار يف احلوكمة العامة، وحدة اإلسرتاتيجيا، ديوان احلكومة (يناير/جانفي 
"املبادئ التوجيهيةن أيضا من تطوير وتطوير نظام التخطيط احلكومي بعيد املدى. ومتكّ تكمن املسؤولية الرئيسية يف إعادة تنظيم

. ويشمل جانب من العمل أيضا املشاركة يف عن جملس الوزراءمها ، وقد صدر كال"مدونة االلتزام العام"لوزارات ول"لتقدير األثر

.ة)سياسمعرفة أ–5معرفة ممتازة و–1(5إىل 1يشار إىل الكفاءة على مقياس من )1(



إىل ما املالية االحتاد األورويب من "آفاق ة اإلدارية للتمويل للحكومة وتصميم وسائل السياسجتديد نظام التخطيط اإلسرتاتيجي 
يصمم برامج تدريب هو . و "مراجعة احلوكمة العامة ملنظمة التعاون والتنمية األوروبية املتعلقة بإستونيا"ومتابعة "2014بعد 

بتلك الوسائل ويدير شبكات من يعملون األثر" و"املدونة"، ويطور لتقدير املبادئ التوجيهيةلواضعي السياسات الذين ينفذون "
لصندوق االجتماعي لاباعتباره مدير قام دورات تدريبية قصرية املدى. و رياملبادئ التوجيهية، وجيهذه ويوجه الوزراء يف استخدام 

السياسات وتقديرات بتمويل دراسات مقنعة أدلة القائمة على احلكومية دعم صناعة السياسيات يل برنامج يتم فيهمو بتاألورويب 
األثر.

، (جرى العمل املضطلع به لدى وزارة (Human Dynamics)شغل منصب خبري تدريب رئيسي لدى شركة هيومان داينامكس 
.)2010إىل تشرين الثاين/نوفمرب 2009املالية الكرواتية)، يف كرواتيا (من متوز/يوليو 

بقيادة التدريب على تقدير االحتياجات وتطوير برامج التدريب واملواد يف إطار مشروع "حتسني إجراءات امليزنة"، قام 
الدراسية وتقدمي التدريب لوزارة املالية وموظفي الوزارات املختصة. وشارك يف تأليف وحترير دليل إلجراءات امليزنة والتخطيط وأّلف 

دليل الرصد واإلبالغ.

إىل كانون 2006ستونيا (من تشرين األول/أكتوبر استونيا،اين يف مدير مراجعة احلسابات، مكتب مراجعة احلسابات الوط
)2008األول/ديسمرب 

سّري إدارة مراجعة احلسابات. وقام باملراجعة املالية ومبراجعة األداء، أثناء مراجعة حسابات وزارة املالية، ووزارة الشؤون 
ورية (مكتب الرئيس ومستشار العدالة وديوان الربملان واحملكمة العليا اخلارجية وديوان الدولة واهليئات التابعة هلا واملؤسسات الدست

ومصرف استونيا). وتوىل تنظيم مراجعة حسابات احلكومة برمتها وإصدار تقرير توجه االحتاد األورويب وهو ملخص حتليلي جلميع 
فرتة حمددة وتقييمها ورصدها (مثل املنظور املايل التقارير الصادرة عن نتائج مراجعة استخدام أموال االحتاد األورويب يف استونيا ل

).2006–2004للفرتة 

)2006إىل أيلول/سبتمرب 2006ستونيا (من كانون الثاين/يناير امدير مراجعة احلسابات، مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف
إىل كانون األول/ديسمرب 2005الثاين/يناير ستونيا (من كانون امراجع أقدم للحسابات، مكتب مراجعة احلسابات الوطين يف و 

2005(
قاد فرقًا صغرية وأدارها إلجراء مراجعات لألداء يف وزارات العدل والداخلية والدفاع. وراجع جانب "قيمة النقود" يف 

من حيث التشريع نفقات احلكومة (معايري الفعلية والفاعلية). وتوىل تقدمي مقرتحات إصالحية لتحسني أداء الوزارات املعنية (
وتنظيم احلكومة واإلسرتاتيجيات والتمويل وما إىل ذلك). وعضو يف الفريق الداخلي املسؤول عن اإلشراف على استخدام أموال 

االحتاد األورويب يف استونيا.

)2004ل/سبتمرب أيلو –2002ستونيا (كانون الثاين/يناير اإدارة ميزانية الدولة، نائب املدير، وزارة املالية اإلستونية، 
وضع نظام التخطيط اإلسرتاتيجي للحكومة املركزية وربط بينها وبني عملية وضع امليزانية. وقاد فريق اخلرباء الذي صاغ 
مرسوم التخطيط اإلسرتاتيجي. ووضع إطارًا متوسط األجل لإلنفاق وإجراءات التخطيط اإلسرتاتيجي الشامل ووضع امليزانية له 

إطاراً لتطوير تدابري األداء جلميع الوزارات. وتعاون مع خرباء دوليني يف وضع دليل للتخطيط اإلسرتاتيجي.واإلبالغ عنه ووضع 



ووضع ونّفذ برامج تدريبية جلميع الوزارات والوكاالت فيما يتعلق باإلصالح. وشارك يف تنسيق تطوير معايري اخلدمة 
سسات احلكومية بشأن املنهجية (وفقًا للمبادئ التوجيهية املنهجية اليت العامة جلميع املؤسسات احلكومية. وأسدى املشورة للمؤ 

وضعتها وزارة املالية) اليت عليها أن تتبعها يف صياغة مواثيق اخلدمات، وذلك إلعادة هيكلة اإلجراءات اليت تتبعها يف تقدمي 
مي حلول احلكومة اإللكرتونية وكيفية إدراج النهج اخلدمات وإلعادة تنظيم آلية التواصل مع الزبائن وقنوات تقدمي اخلدمات ولتقد

املوجه حنو الزبائن يف اإلدارة اإلسرتاتيجية للتنظيم عن طريق إدخال مناذج لإلدارة مثل السجل املتكامل لقيام اإلجناز وإطار التقييم
املشرتك.

كناً. وقاد فريق اخلرباء الذي صاغ ووضع سياسات وإحصاءات األجور للقطاع العام جلعل املقارنة بني األجور أمرًا مم
ترتيبًا جديدًا لألجور يف الوظائف احلكومية يف قانون اخلدمة يف الوظائف احلكومية. ومّثل وزارة املالية يف املفاوضات اخلاصة 

باألجور مع نقابات العمال املركزية. 

يا ولتوانيا" الذي متوله وزارة التنمية الدولية.وعمل مديراً للمشروع احمللي "حتسني أداء القطاع العام يف استونيا والتف

)2001كانون األول/ديسمرب –ستونيا، (تشرين الثاين/نوفمرب االدولة اإلستونية، ديوانمدير بالنيابة، مكتب اإلدارة العامة، 

إلصالح اإلدارة أدار عمل مكتب اإلدارة العامة وكانت مهمته الرئيسية هي إعداد وتنسيق تنفيذ الربنامج احلكومي 
العامة. وأشرف على إصالحات امليزنة اليت يوجهها األداء وإصالحات احلكومة املركزية واستعراض وظائف حكومات املقاطعات 
وتفويض مهام عامة ملستويات أدىن يف احلكومة وتطوير معايري اخلدمة لكربى اخلدمات العامة وآليات تقدمي مشورة للزبائن ووضع 

لدعم فعالية تقدمي اخلدمات، وأدخل نظام تقدمي اخلدمات عن طريق املراكز الشاملة واملراكز العامة اإللكرتونية.معايري األداء 

) 2001تشرين األول/أكتوبر –1999ستونيا (تشرين الثاين/نوفمرب االدولة اإلستونية، ديوانمستشار، مكتب اإلدارة العامة، 
العامة ونّسق تنفيذه. ونظّم اجتماعًا كل أسبوعني بني مدير املكتب ورئيس أعّد الربنامج احلكومي إلصالح اإلدارة

الوزراء ملناقشة اسرتاتيجيات ومهام اإلصالح. وأبلغ الشركاء الرئيسيني (وزارات املالية والعدل والداخلية) يف برنامج اإلصالح 
حلكومية إلصالح اإلدارة العامة اليت تتكون من الوزراء وأشرف على التقدم الذي أحرزوه يف تنفيذ الربنامج. وقّدم الدعم للجنة ا

الرئيسيني، لتناقش القرارات الكربى وتقرتحها على جملس الوزراء. وعضو يف الفريق العامل املشرتك بني الوزارات الذي أعد بوابة 
واطنني وميوهلم بشأن وهي صفحة على شبكة اإلنرتنت للوقوف على احتياجات امل(www.eesti.ee)إلكرتونية للمواطنني

خدمات عامة معينة، ولتسجيل شكاوى الزبائن وردودهم ولتقدمي املعلومات للمواطنني بشأن اخلدمات العامة.

ونّسق برنامج حتسني أداء القطاع العام يف استونيا والتفيا ولتوانيا الذي متّوله وزارة التنمية الدولية

)1998آب/أغسطس –1997ستونيا (تشرين األول/أكتوبر إالعامة،مدير برنامج، املعهد اإلستوين لإلدارة 
أعاد ترتيب املواد الدراسية ومجعها لوضع برنامج شامل لكفاءة كبار املوظفني املدنيني. ومشلت هذه املواد القانون 

بتدريس مواد دراسية عن جمتمع واالقتصاد والسياسة العامة وتكنولوجيا االتصاالت يف اإلدارة العامة والتسيري اإلداري. وقام 
املعلومات وكان عضواً يف الفريق العامل املعين بالتخطيط اإلسرتاتيجي التابع للمؤسسة.

ووضع إسرتاتيجية جديدة خلدمة الزبائن تضمنت وضع آليات جلمع الردود عن طريق الدراسات االستقصائية ومؤشرات 
ائية وحتليالت الحتياجات منظمات الزبائن اخلاصة بالتدريب (املنظمات األداء اخلاصة بكل الوحدات وإجراء دراسات استقص

العامة اليت حتصل على التدريب من املؤسسة).
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