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اإ�سالح  لأي عملية  املكونات اجلوهرية  اأحد  باعتبارها  الكفاءة  اإىل  النظر  يزداد 

الدول  يف  اإنتاجيتها  وم�ستوى  احلكومي  الإنتاج  تكاليف  مراجعات  لكن  حكومي. 

اأن كفاءة احلكومات  الأع�ساء يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية ت�سري اإىل 

رمبا تكون اآخذة يف التدين مبرور الوقت. ويف هذا ال�سدد تعكف احلكومات بجد 

من  العديد  يف  جديدة  ممار�سات  طرح  خالل  من  الكفاءة  م�ساألة  معاجلة  على 

هناك  اأن  باإجرائها  قمنا  التي  الأبحاث  وتظهر  احلكومية.  اخلدمات  جمــالت 

م�ستوى  على  وم�ستدامة  مفيدة  مكا�سب  لتحقيق  ا�ستغاللها  للتطوير ميكن  فر�سًا 

الكفاءة.

على  الرتكيز  من  لها  بد  ل  الكفاءة،  مب�ستوى  الرتقاء  احلكومات  توا�سل  ولكي 

وتو�سيع  بالكفاءة؛  مت�سلة  اإبداعية  ممار�سات  اتباع  وهي:  رئي�سية،  حماور  اأربعة 

والتحليل  القيا�س  اأدوات  ا�ستخدام  الكفاءة؛ وحت�سني  ا�ستخدام ممار�سات  نطاق 

املعتمدة للح�سول على ت�سورات وروؤى قابلة للتحويل اإىل اإجراءات عملية؛ وتعزيز 

احلوافز الإدارية بحيث ت�سبح اأكرث كفاءة.

التنفيذي امللخ�ص 

          �سل�سلة بحوث القمة احلكومية  3 



مقدمة

العمل منهجية 

الرئي�سية العوامل 

للكفاءة الأربعة 

الإبداع

التطبيق تو�سيع نطاق 

القيا�ص

التحفيز

املحتــــوى

ال�سياق

حتقيق الكفاءة احلكومية املنهجية

التزام القطاع احلكومي وخربته بربامج الكفاءة املتقدمة

حالة الكفاءة احلكومية

�سمات عدم الكفاءة احلكومية

6

7

8

13

            4  �سل�سلة بحوث القمة احلكومية



اخلامتة:

 حتقيق الكفاءة احلكومية املنهجية

املراجع

امللحق:

 ما هي مظاهر عدم الكفاءة

28

29

33

          �سل�سلة بحوث القمة احلكومية  5 



مقدمة
تعرف الكفاءة باأنها حتقيق املزيد بتكلفة اأقل. وهي تت�سمن حتقيق احلد الأعظم 

راأ�س  اأو  املوارد  ككمية  املدخالت  وتقليل  مثاًل  املقدمة  املخرجات كاخلدمات  من 

املال املطلوب لإنتاج تلك اخلدمات مع املحافظة على جودتها اأو زيادتها. وميكن 

مع  باملقارنة  ما  برنامج  لتنفيذ  الالزمة  التكاليف  بحجم  الكفاءة  م�ستوى  قيا�س 

ال�سنوات ال�سابقة اأو باملقارنة مع النظراء، اأو من خالل املخرجات الن�سبية التي 

حت�سل عليها احلكومات لقاء م�ستوى معني من الإنفاق. ولقد اأدى ارتفاع م�ستوى 

القت�سادية  والتقلبات  ال�سكان  بني  ال�سيخوخة  ن�سبة  وزيادة  املواطنني  تطلعات 

العاملية اإىل ال�سغط على احلكومات لزيادة مردود الأموال املنفقة على اخلدمات 

دولة  يف  احلكومي  القطاع  عاتق  على  تقع  الواقع،  هذا  �سوء  وعلى  احلكومية. 

الإمارات العربية املتحدة مهمة و�سع وتطبيق �سيا�سات وبرامج تلبي روؤية المارات 

الطموحة لعام 2021 املت�سمنة حت�سني م�ستوى الرعاية ال�سحية والتعليم وتعزيز 

وت�سجيع  العامة  ال�سالمة  م�ستوى  وزيادة  القت�ساد  وتنمية  الجتماعية  الربامج 

القت�سادية  للتوقعات  ووفقًا  للدولة.  العاملية  باملكانة  والرتقاء  البيئية  ال�ستدامة 

اإنفاق  م�ستوى  يبقى  اأن  يتوقع  الـــدويل،  النقد  �سندوق  عن  ال�سادرة  العاملية 

هذا  وعلى  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  تقريبًا   %22 ن�سبة  عند  ثابت  احلكومة 

الأ�سا�س، يجدر باحلكومة اأن تتاأكد من متتع براجمها احلالية بالكفاءة والفعالية 

واأن ا�ستثماراتها امل�ستقبلية حتقق مردودًا جيدًا مقابل املال املنفق.

وغايتها  احلكومي  الأداء  كفاءة  مل�ستوى  م�ستقلة  مراجعة  الدرا�سة  هذه  ومتثل 

تقدمي اأفكار جديدة لتح�سني م�ستوى الكفاءة احلكومية. اإن حمتوى هذه الدرا�سة 

اإعداده للحكومات ذات امل�ستوى الرفيع الذي ي�سم م�سوؤولني حكوميني رفيعي  مت 

امل�ستوى من خمتلف اأنحاء العامل. وعندما ُتذكر يف الدرا�سة كلمة »حكومة« فهي 

ت�سري اإىل احلكومات يف العامل ب�سكل عام ولي�س اإىل حكومة حمددة، ما مل ين�س 

ال�سياق على خالف ذلك.

وتنق�سم هذه الدرا�سة اإىل عدة اأق�سام:

من  �سل�سلة  اإجـــراء  ت�سمنت  التي  العمل  منهجية  ي�سف  الثاين  الق�سم    •
وحتليل  الإمـــارات،  دولــة  يف  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  من  عــدد  مع  املقابالت 

خرباء  مع  اجتماعات  وعقد  واأدائــه،  احلكومي  القطاع  باإنفاق  اخلا�سة  البيانات 

خمت�سني من ق�سم القطاع احلكومي العاملي يف �سبكة ديلويت، واإجراء مراجعات 

للمبادرات الرائدة يف هذا املجال يف عدة دول.

ويو�سح  دويل.  منظور  من  الإماراتية  احلكومة  كفاءة  يبني  الثالث  الق�سم    •
الدخل  ذات  الأخــرى  الــدول  من  العديد  من  اأقــل  تنفق  الإماراتية  احلكومة  بــاأن 

املرتفع، لكنها ل حتقق درجات عالية يف التقييم الدويل لفعالية احلكومات. كما 

احلكومي  القطاع  موؤ�س�سات  لدى  »الكفاءة«  مل�ساألة  املتزايدة  الأهمية  ي�ستعر�س 

البيانات  على  بالعتماد  الكفاءة  جمال  يف  احلكومات  �سجل  على  نظرة  ويلقي 

كما ي�سف هذا  الوقت.  الكفاءة ترتاجع مبرور  اأن  اإىل  ويخل�س  املتوفرة  الدولية 

الق�سم �سمات انعدام الكفاءة احلكومية.

وي�سع  احلكومية  للكفاءة  املحركة  الرئي�سية  العوامل  يحدد  الرابع  الق�سم    •
اإطار عمل لتح�سني هذه الكفاءة.

خطوات  من  اتخاذه  ميكن  وما  التو�سيات  بتلخي�س  يختتم  الأخري  الق�سم    •
لحقة.
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الدولة

الإمارات العربية املتحدة

اأ�سرتاليا

كندا

�سنغافورة

اململكة املتحدة

امل�سدر: التوقعات القت�سادية العاملية ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل )هذه البيانات خا�سة بعام 2011(
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عدد ال�سكان

)باملاليني(

احتادي

احتادي

احتادي

وحدوي

وحدوي

نظام احلكم

22

36

43
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46

الإنفاق احلكومي

)% من الناجت املحلي الإجمايل(

العمل منهجية 
مهمة  للكفاءة  الدافعة  العوامل  حــول  وموثوقة  قوية  ــة  اأدل تقدمي  م�ساألة  متثل 

الأداء احلكومي  ب�ساأن مدخالت  للمقارنة  البيانات اجلاهزة  ب�سبب غياب  �سعبة 

وخمرجاته وم�ستوى جودته. فالربط بني مبادرات حمددة وبني الكفاءة الإجمالية 

خارجة  لكنها  الكفاءة  على   توؤثر  التي  الأخــرى  والعوامل  الزمني  الفارق  يربكه 

عمل  طريقة  الدرا�سة  هذه  اتبعت  فقد  ذلك  على  وبناء  احلكومة.  �سيطرة  عن 

براغماتية. فقد قمنا باإجراء مراجعة خمت�سرة للممار�سات الرائدة املطبقة يف 

الدول  هذه  اختيار  مت  وقد  املتحدة.  واململكة  و�سنغافورة  وكندا  اأ�سرتاليا  من  كل 

القطاع  الإدارية يف  واملمار�سات  ال�سيا�سات  املرموقة يف جمال  �سمعتها  بناء على 

العمل  يف  الرئي�سية  املجالت  من  جمموعة  اختيار  املراجعة  وت�سمنت  احلكومي. 

احلكومي التي توفر اإمكانيات كبرية لرفع الكفاءة، وحتديد الجتاهات والفر�س 

ال�سانحة يف هذه املجالت. وا�ستندت الدرا�سة يف معلوماتها على جمموعة متنوعة 

من امل�سادر، اأهمها:

رفيعة  واملراجعات  الإمــارات  دولة  يف  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  مع  املقابالت   •
امل�ستوى للربامج احلكومية املعتمدة لتح�سني الكفاءة.

• املقابالت مع اخلرباء املخت�سني بالقطاع احلكومي يف �سبكة ديلويت

اإ�سالحات  حول  للعموم  املتاحة  واملعلومات  املن�سورات  من  خمتارة  جمموعة   •
القطاع احلكومي امل�سممة لتح�سني م�ستوى الكفاءة.

• البيانات املتاحة للعموم ب�سان الإنفاق والفعالية احلكوميني

اأحدث جتارب ديلويت يف عملها �سمن م�ساريع حت�سني  الدرو�س امل�ستفادة من   •
الكفاءة احلكومية

فيها  احلكم  ونظام  حجمها  حيث  من  تتباين  املقارنة  الــدول  اأن  بالذكر  ويجدر 

ب�ساأن  امل�سرتكة  الجتاهات  تو�سيح  التنوع يف  �ساعد هذا  ولقد  اإنفاقها.  وم�ستوى 

اأف�سل املمار�سات املتبعة لرفع م�ستويات الكفاءة.
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ال�سكل1

الت�سورات ال�سائدة للكفاءة احلكومية

كيف تقّيم تركيبة النفاق العام يف بلدك؟
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دول منظمة التعاون القت�سادي و التنميةالإمارات العربية املتحدة

امل�سدر: ا�ستطالع اآراء امل�سوؤولني التنفيذيني ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي

�سملت الدرا�سة ما يقارب 100 من كبار رجال الأعمال يف كل دولة وُطِلب منهم تقييم تركيبة الإنفاق احلكومي، وُيعر�ص 

هنا متو�سط التقييمات يف دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. 

ال�سياق
كفاءة حكومة دولة الإمارات من منظور دويل

يعترب  كبار رجال الأعمال دولة الإمارات العربية املتحدة واحدة من اأكرث احلكومات 

القت�سادي  املنتدى  عن  موؤخرًا  �سدرت  دولية  لدرا�سة  ووفقًا  العامل،  يف  كفاءة 

العاملي، حول كفاءة الإنفاق احلكومي، اأبدى كبار رجال الأعمال يف دولة الإمارات 

مياًل لت�سنيف حكومتهم على اأنها كفوؤة اأكرث من ميل كبار رجال الأعمال يف اأي 

الأعمال  رجال  كبار  وكان  �سنغافورة.  با�ستثناء  حكوماتهم  لت�سنيف  اأخرى  دولة 

يف دولة الإمارات على مدى ال�سنوات اخلم�سة املا�سية اأكرث اإيجابية حيال كفاءة 

الإنفاق احلكومي من رجال الأعمال يف دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

1 اأدناه(. ومن املرجح اأن هذا يعك�س جزئيًا امل�ستويات املنخف�سة  )راجع ال�سكل 

22 يف املئة من  لالإنفاق يف الإمارات العربية املتحدة حيث بلغ الإنفاق احلكومي 

الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مبتو�سط الإنفاق احلكومي يف دول منظمة التعاون 

 .
1

القت�سادي والتنمية البالغ 44 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل

ومع ذلك حلت الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة 48 عامليًا يف املقارنات العاملية 

الإمارات  اأداء  فاإن   
2

العتبار يف  والفعالية  الإنفاق  اأخذ  ومع  احلكومية.  للفعالية 

العربية املتحدة يقع �سمن »حدود الكفاءة« التي ت�سعها الدول الرائدة مثل فنلندا 

على  تن�سب  الأولوية  فاإن  احلكومات،  لكل  بالن�سبة  احلال  هو  وكما  و�سنغافورة. 

التاأكد من اأن اأي ا�ستثمارات اإ�سافية تقوم بها احلكومة حتقق مردود اإنفاق عاٍل.
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ال�سكل3

الإنفاق احلكومي يف عام 2011 كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل و الفعالية احلكومية

امل�سدر: قاعدة بيانات موؤ�سرات احلوكمة العاملية للبنك الدويل ون�سرة التوقعات القت�سادية العاملية ل�سندوق النقد الدويل
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متو�سط اإنفاق دول املنظمة:

44% من الناجت املحلي الإجمايل 

الإمارات العربية املتحدة : %22 

من الناجت املحلي الإجمايل 

ال�سكل2

الإنفاق احلكومي كن�سبة مئوية من النتاج املحلي الإجمايل

امل�سدر: ن�سرة التوقعات القت�سادية العاملية ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل

اإنفاق حكومات دول املنظمة

اإنفاق حكومة الإمارات العربية املتحدة
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اأبعاد  �ستة   1996 عام  منذ  العاملية  للحوكمة  موؤ�سراته  يف  الــدويل  البنك  يقيم 

التعبري  هــي:  فرعية  مــوؤ�ــســرات  �ستة  مــن  تتاألف  وهــي  دولـــة،   215 يف  للحوكمة 

وحكم  الأنظمة،  وجودة  احلكومية،  والفعالية  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  وامل�ساءلة، 

احلكومي  لالأداء  كميًا  مقيا�سًا  املوؤ�سرات  هذه  وتوفر  الف�ساد.  ومكافحة  القانون، 

اأحد  هي  التي  احلكومية  فالفعالية  ال�سيا�سات.  ومراقبة  اإ�سالح  يف  للم�ساعدة 

ال�سائدة عن جودة اخلدمات  الت�سورات  ت�سجل   « ال�ستة  الفرعية  املوؤ�سرات  هذه 

ال�سيا�سية،  ال�سغوط  عن  ا�ستقالليتها  ودرجة  املدنية  اخلدمة  وجودة  احلكومية 

 ،
3

وجودة و�سع ال�سيا�سات وتنفيذها وم�سداقية التزام احلكومة بهذه ال�سيا�سات« 

ويركز هذا املوؤ�سر ب�سكل اأ�سا�سي على تقدمي تقرير عن »املدخالت« التي حتتاجها 

مع موؤ�سرات احلوكمة العاملية  احلكومة لتحقيق اأهداف �سيا�ساتها وبراجمها. وجتجَ

املوؤ�س�سات واملواطنني واخلرباء امل�ساركني يف ال�ستطالع يف الدول  بني ت�سورات 

للبيانات مبا يف ذلك  30 م�سدر م�ستقل  البيانات من  والنامية. وجُتمع  املتقدمة 

ال�ستق�سائية  والدرا�سة  العاملي  القت�سادي  للمنتدى  العاملية  التناف�سية  تقرير 

ال�سيا�سية  الدولة  وتقييمات  الدولية  ال�سفافية  ملنظمة  العاملي  الف�ساد  ملقيا�س 

واملوؤ�س�سية للبنك الدويل وموؤ�سر موؤ�س�سة برتل�سمان للتحولت ومنظمة مرا�سلون 

جلمع  اإيكونومي�ست  بوحدة  اخلا�س  واملخاطر  الدميقراطية  وموؤ�سر  حــدود  بال 

 2.5 و  2.5 )�سعيف(  »فعالية« ترتاوح بني  لكل دولة نقاط  ، وتعطى   
4

املعلومات

)قوي( لتقييم الأداءاحلكومي.
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ال�سكل4

القيم اجلوهرية املتداولة بكرثة يف جمال اخلدمة العامة )منظمة التعاون القت�سادي و التنمية( )عام 2000 و 2009(

امل�سدر: ملحة عن حكومات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية عام 2009

الن�سبة املئوية للدول التي ت�سري  اإىل قيمة جوهرية

املهنية

الكفاءة

الأمانة/ ال�ستقامة

ال�سفافية

ال�سرعية

احليادية

% change

%14

%17

%41

%24

%24

%34

%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100

2009

2000

التزام القطاع احلكومي وخربته بربامج الكفاءة

ت�سعى احلكومات يف جميع اأنحاء العامل با�ستمرار لإيجاد �سبل لتقدمي اخلدمات 

من  للرقابة  احلكومي  الإنفاق  ويخ�سع  اجلــودة،  ن  وحُت�سِّ التكلفة  من  ُتقلِّل  التي 

اع  نَّ و�سُ النفقات  مراجعة  وبرامج  املركزية  والوكالت  احل�سابات  مراجعة  هيئات 

وحتى  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  البحوث  ومراكز  الإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سي  القرار 

وقد  ال�سفافية.  مبادرات  طريق  عن  احل�سابات«  ملراجعة  الإلكرتونية  »املواقع 

من  الكفاءة  وفــورات  لتحفيز  واإ�سالح  كفاءة  وحــدات  احلكومات  بع�س  اأن�ساأت 

اإنفاق  برامج مراجعة  مبا�سرة  اإىل  اأخرى  بينما عمدت حكومات  مركز احلكومة 

الكفاءة ب�سورة متزايدة  اعتبار  يتم  اأن  امل�ستغرب  لذا فمن غري  النطاق.  وا�سعة 

كقيمة جوهرية من قيم اخلدمة احلكومية اإىل جانب القيم التقليدية مثل النزاهة 

وال�سرعية )راجع ال�سكل 4 اأدناه(.

 يف درا�سة حديثة حدد �سندوق النقد الدويل 71 حالة من برامج الندماج يف الـ30 

�سنة املا�سية تهدف اإىل تخفي�س امليزانيات بن�سبة تزيد على 5 يف املئة من الناجت 

والقت�سادات  املرتفع  الدخل  من  كاًل  احلالت  هذه  وت�سمل   ،  
5

الإجمايل املحلي 

النا�سئة وتغطي جمموعة من الأنظمة ال�سيا�سية املختلفة، وامل�سمون الذي تظهره 

املوظفون  واأو�سح  موؤملة.  احلجم  كبرية  املالية  الندماجات  اأن  هو  احلالت  هذه 

احلكوميون الذين ا�ستذكروا هذه العمليات اأنها �سعبة للغاية واأ�ساروا اإىل �سعوبة 

اجليدة  املمار�سات  من  يعترب  فاإنه  وهكذا  ال�سديد،  التكلفة  �سغط  حتت  الإبــداع 

اقة لتح�سني كفاءة العمليات يف الأوقات الأقل تقييدًا. للحكومات اأن تكون �سبَّ
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ال�سكل5

تكاليف الإنتاج احلكومية كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل يف العامني 2000 و 2009 

)الن�سبة املئوية للتغري بني الأقوا�س(

امل�سدر: ملحة عن حكومات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية يف عام 2011، عر�سنا هنا دوًل خمتارة

ت�سمل تكاليف الإنتاج تكاليف تعوي�سات املوظفني احلكوميني عامة، وتكاليف ال�سلع واخلدمات التي تنتجها 

جهات غري حكومية وتدفع احلكومة تكاليفها، وا�ستهالك راأ�ص املال الثابت.

ال�سويد

كندا

بريطانيا

اأ�سرتاليا

ت�سيلي

دول املنظمة الـ ٣٣

املك�سيك

اليابان

بولندا

الوليات املتحدة

ايرلندا

املانيا

ايطاليا

اأ�سبانيا

الرنويج

فرن�سا

كوريا

نيوزلندا

�سوي�سرا

2009

2000

الن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل

05101520253035

)%11.6( 

)%5.0( 

)%7.3( 

)%31.6( 

)%17.5( 

)%12.4( 

)%12.4( 

)%21.2( 

)%14.9( 

)%3.6( 

)%44.8( 

)%21.4( 

)%1.0-( 

)%1.3-( 

)%8.9( 

)%25.3( 

)%2.1( 

)%12.0( 

)%1.8( 

حالة الكفاءة احلكومية

لالأن�سطة  احلالية  التقييمات  ت�سري  الكفاءة  على  الرتكيز  كل  من  الرغم  على 

مع  بالتناق�س  اآخذة  والكفاءة  بالرتفاع  اآخذة  الإنتاج  تكاليف  اأن  اإىل  احلكومية 

مرور الوقت، ووفقًا لتقارير منظمة التعاون القت�سادي والتنمية بني عامي 2000 

يف   23.3 اإىل  املئة  يف   20.9 من  احلكومة  لدى  الإنتاج  تكاليف  ارتفعت  و2009 

املتحدة  اململكة  اأدناه(. ففي   5 ال�سكل    )راجع 
6

الإجمايل املحلي  الناجت  املئة من 

انخف�ست  القطاع احلكومي  اإنتاجية  اأن  الوطنية  الإح�ساءات  لوكالة  ن�سرة  ر  ُتقدِّ

  وي�سري حتليل اأكرث حداثة اإىل اأنه على 
7

0.3 يف املئة مبتو�سط معدل �سنوي يبلغ 

الرغم من تخفي�س حجم اخلدمة املدنية يف اململكة املتحدة اإىل الن�سف تقريبًا 

املتحدة  الوليات  ويف   ،
8

عامًا  اأربعني  فرتة  مــدار  على  م�ستقرة  التكاليف  ظلت 

اإنتاجية  ازدادت  حني  يف  اأنــه  اإىل  ديلويت  �سركة  اأجرتها  �سابقة  حتاليل  ت�سري 

القطاع اخلا�س بن�سبة 60 يف املئة خالل فرتة 47 �سنة انخف�ست اإنتاجية القطاع 

. على الرغم من اأن الإمارات العربية املتحدة مل 
9

احلكومي باأكرث من 10 يف املئة 

جتِر مراجعة وا�سعة النطاق للكفاءة احلكومية فاإن التنبوؤات يف دول اأخرى تعطي 

امليزانيات  تــزداد  والإ�سالح  بالإبداع  احلكومات  تقوم  فبينما  حتذيرية:  دلئــل 

احلكومية اأحيانًا مبا ل يتنا�سب مع التح�سينات يف النتائج.
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�سمات عدم الكفاءة

اإىل    
12

املتحدة  واململكة    
11

وكندا    
10

اأ�سرتاليا الأخرية يف  الكفاءة  ن�سرات  ت�سري 

التفاوت  هو  الأمثلة  واأحد  احلكومية،  الكفاءة  يف  مكا�سب  لتحقيق  كبرية  فر�س 

اأ�سعار ال�سلع واخلدمات العادية التي ت�سرتيها حكومة اململكة املتحدة،  الكبري يف 

�سعر ماعون  اأن   UK’s Green Review الربيطانية  ن�سرة غرين  اأظهرت  فقد 

الورق يرتاوح بني 8 و73 جنيهات اإ�سرتليني بينما يرتاوح �سعر خراطي�س الطابعة 

مع  التعامل  متكامل يف  نهج  وجود  واإن عدم   .  
13

اإ�سرتلينيًا  و398 جنيهًا   86 بني 

مكلفة  وازدواجــيــة  تــداخــاًل  اأي�سًا  ُيــحــِدث  واخللفية  الأمامية  املكاتب  خدمات 

للحكومة، وتوؤدي نقاط الدخول املتعددة واخلدمات املتداخلة اإىل الإزدواجية واإىل 

عدم تقا�سم املعلومات املهمة بني الهيئات.

وت�سري جتاربنا الأخرية يف جمال ا�ست�سارات الكفاءة اإىل وجود عدد من املمار�سات 

غري الكفوؤة ال�سائعة لدى احلكومات:

• تويل كبار املديرين م�سوؤوليات ميكن اأن يتولها موظفون اأدنى رتبة

• �سيق نطاق حتكم املديرين اأو اعتماد عالقات التبعية على اأ�سا�س 1:1

• وجود عدد كبري من م�ستويات التبعية

• تداخل امل�سوؤوليات بني املديرين

• ان�سغال املوظفني باأعمال تخطيط غري لزمة اأو غري كفوؤة

• جتزئة منوذج تقدمي اخلدمات )الهدر على م�ستوى الدائرة(

• اإجراءات عمل غري كفوؤة/ مفرطة يف التعقيد

• تطبيقات اأعمال وبنية تقنية معلومات حتتية معقدة جدًا

اأكرث فعالية لو عهدت  اأقل تكلفة و/اأو  اأن تكون  • التنفيذ الداخلي لأعمال ميكن 
جلهة خارجية

• املرافق/املكاتب الزائدة )على م�ستوى املناطق اجلغرافية والدوائر(

• وجود اإجراءات يدوية ميكن اأمتتتها

هناك قائمة اأكرث �سموًل للممار�سات عدمية الكفاءة مدرجة يف امللحق اأ.

ميكنه  بل  فح�سب،  الكفوؤة  املمار�سات  ا�ستبعاد  على  الو�سع  هذا  اأثر  يقت�سر  ول 

�س كفاءة اخلدمة احلكومية. ويقدم الق�سم الرابع منوذجًا من اأربع  اأي�سًا اأن يقوِّ

خطوات للتح�سني املنهجي لكفاءة احلكومة.
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ل تقت�سر مراجعات الكفاءة على خف�س التكاليف، بل متثل اأي�سًا فر�سة لدرا�سة 

فعالية  اأكرث  وت�سبح  احلكومة  اأهداف  تلبي  اأنها  من  للتاأكد  واخلدمات  الربامج 

للهوية  الإمــارات  هيئة  مثل  احلــالت  بع�س  ويف  اأعلى،  جــودة  ذات  خدمة  وتقدم 

مع  كفاءة  وفــورات  لتقدمي  ال�ستثمار  اإىل  حاجة  هناك  تكون  نوعها  من  الفريدة 

التي  التكاليف  تخفي�س  برامج  حتقق  اأن  ميكن  اأخرى  حالت  ويف  الوقت،  مرور 

املثال  �سبيل  فعلى  �سريعة،  كفاءة  مكا�سب  ونطاقها  التكليفات  تعديالت  تت�سمن 

الجتماعية.  ال�ستحقاقات  برامج  تغطية  وعمق  ات�ساع  بع�س احلكومات  خف�ست 

وميكن للكفاءة اأن ت�سري جنبًا اإىل جنب مع زيادة ر�سا املواطنني بينما يف اأوقات 

اأخرى يكون هناك مفا�سلة بني التكلفة واجلودة. ومع امل�سارات املختلفة للكفاءة، 

هناك اأربعة عوامل رئي�سية للكفاءة املنهجية يف العمل احلكومي:

حتديد  يتم  اأن  ويجب  م�ستمرة،  اإبــداع  عملية  هناك  تكون  اأن  يجب  ــداع.  الإب   •
املمار�سات الرائدة وتعديلها مبا ينا�سب وتنفيذها.

•   تو�سيع النطاق. يجب اأن تكون هناك قدرة على تكليف اأو توجيه وا�سح لتو�سيع 
ل  والرائدة  املبتكرة  للممار�سات  م�ستجيبة  بنية حوكمة  وبدون  الإبداعات.  نطاق 

يكون لالأفكار اجليدة تاأثري.

فبدون  والتحليل،  القيا�س  على  وا�سح  تركيز  هناك  يكون  اأن  يجب  القيا�س.    •
القدرة التحليلية متيل املمار�سات عدمية الكفاءة لال�ستمرار ويقل احتمال التو�سع 

يف املمار�سات الكفوؤة ب�سورة مالئمة.

لدفع  و�سوحًا  اأكــرث  وحوافز  اأ�سد  عقوبات  اإىل  احلكومات  حتتاج  التحفيز.    •
الكفاءة اإىل اأعلى امل�ستويات.

ميكن تطبيق هذا النموذج على الربامج املقدمة وكذلك على احلكومة ككل. على 

�سبيل املثال ينبغي تطبيق حوافز اأقوى على مبادرات حمددة وكذلك على القادة 

امل�سوؤولني عن �سمان مردود الإنفاق يف العمل احلكومي.

الرئي�سية الأربعة  العوامل 

احلكومية للكفاءة 
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الإبداع

وكما  العمل احلكومي.  الكفاءة يف  اأجل حت�سني  الإبداع مهمة جدًا من  اإن عملية 

اأن الإنتاجية ل ترتفع بنف�س املعدل يف جميع جمالت القطاع احلكومي، من املهم 

اأن كل منها �ستكون خمتلفة من  الوظائف املختلفة تعني  اأن خ�سائ�س  اأن ندرك 

التي ميكن  الوظائف  املثال قد تكون  الكفاءة، فعلى �سبيل  حيث حت�سيل مكا�سب 

اآلية اأو ميكن تعهيدها جلهات خارجية اأكرث عر�سة لتوليد املكا�سب من  اأن تكون 

خالل  من  بالإبداع  البدء  وميكن  العمالة.  من  الكثري  تتطلب  التي  الوظائف  تلك 

الأدلــة  قاعدة  حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  والعمليات  واملعاجلة  التقنية  من  تركيبة 

الإبــداع،  من  خمتلفة  فئات  هناك  ذلك  ومع  املخاطر.  لإدارة  الفعالة  والعملية 

القائمة  املمار�سات  على  بتغيريات  القيام  يت�سمن  تدريجيًا  املتزايد  فــالإبــداع 

الإبداع  يكون  اأن  وميكن  احلكومي.  العمل  يف  الرائدة  املمار�سات  اعتماد  وي�سمل 

من النوع »التحويل« عندما يقدم طريقة جلعل الربامج العامة اأقل تكلفة ب�سورة 

النوع من الإبداع كان تاريخيًا  اأن هذا  جذرية دون تخفي�س اخلدمات، ويف حني 

اأقل �سيوعًا يف العمل احلكومي فاإنه ينبغي اإدخاله لي�سكل جزءًا من برنامج اإبداع 

�سامل.

اأحد  �سبه  فقد  الإبداع.  مب�ستويات  لالرتقاء  جدًا  مهمة  املخاطر  قيا�س  ثقافة  اإن 

امل�سوؤولني الذين متت مقابلتهم دور امل�سوؤول احلكومي برجل الأعمال الذي ي�سعى 

دائمًا لزيادة القيمة )العامة(، فبنف�س الطريقة التي يركز فيها القطاع اخلا�س 

احلكومة  لدفع  الأعمال  رواد  من  املزيد  اإىل  حاجة  ثمة  النهائية  املح�سلة  على 

والتطوير  البحث  عملية  تلعبه  الذي  الدور  اإىل  امل�سوؤول  ذلك  واأ�سار  الأمــام،  اإىل 

يف اإحدى موؤ�س�سات القطاع اخلا�س واإىل اأن البحث والتحليل الأكرث ا�ستدامة يف 

العمل احلكومي ميكن اأن ي�ساعد على بناء خدمات حكومية اأف�سل. 

يف  احلكومات  تتبعها  التي  الــرائــدة  املمار�سات  من  الع�سرات  ا�ستعر�سنا  لقد 

واأ�سرتاليا وكندا واململكة املتحدة و�سنغافورة، وو�سعنا  العربية املتحدة  الإمارات 

قائمة بالعديد من الإبداعات الواعدة التي تعالج امل�سكالت الأ�سا�سية يف الكفاءة 

والزدواجية  امل�سوؤوليات  وتداخل  اخلدمات  تقدمي  عملية  جتزئة  مثل  احلكومية 

و�سفًا  اأي�سًا  البحث  ويقدم  املتعاملني.  خدمات  اإىل  املتعددة  الدخول  ونقاط 

للطريقة الأكرث راديكالية لالإبداع التحويل لك�سر املفا�سلة بني الأداء والتكلفة.

تقدمي اخلدمات اإىل املتعاملني

قدراتها  تقييم  على  بن�ساط  العامل  اأنحاء  جميع  يف  احلكومات  من  العديد  تعمل 

بــداأت  وقــد  القنوات،  خمتلف  عرب  وال�سركات  املتعاملني  خدمات  تقدمي  ب�ساأن 

الكثري منها جهود حتول كبرية يف اخلدمات. ويتطلع املتعاملون ب�سورة متزايدة 

احلكومة  مع  للتفاعل  اخلدمة  وذاتية  واآمنة  وقتيًا  ومن�سبطة  ب�سيطة  طرق  اإىل 

جاهدة  احلكومات  وت�سعى  ال�سخ�سية.  واملراجعة  والهاتف  الإنرتنت  قنوات  عرب 

مع  للتفاعل  اأف�سل  �سبل  اإىل  الو�سول  وحتاول  اخلدمات،  تقدمي  تكاليف  خلف�س 

املتعاملني وال�سركات. وملعاجلة هذه التوجهات ت�سعى املوؤ�س�سات احلكومية لتقدمي 

اخلدمات يف جميع اأنحاء العامل اإىل زيادة كفاءتها مع حت�سني فعالية اخلدمة.

ت�سمل الأمثلة على مبادرات القطاع احلكومي الأخرية ما يلي:

وال�سركات  املتعاملني  مع  اخلدمي  والتفاعل  التوا�سل  نقاط  نقل  اإىل  املبادرة    •
اإىل مراكز خدمة �ساملة ذات نقطة تفاعل وحيدة ومراكز ات�سال وقنوات اإنرتنت 

التكاليف. منخف�سة 

•  اتباع منهجية اأكرث �سموًل على م�ستوى املوؤ�س�سة يف تقدمي اخلدمات من خالل

 بناء منظومة جديدة بني الدوائر مع �سوابط للم�ساءلة واحلوكمة لعملية تقدمي 

اخلدمات.

•  حتفيز املبادرات املتعلقة باإدارة الهوية امل�سرتكة عرب م�ستويات احلكومة مبا يف 
ذلك التعاون مع قادة القطاع اخلا�س مثل املوؤ�س�سات املالية.

وجه  على  النامية  الــبــلــدان  )يف  التطور  �سريعة  التقنيات  مــن  ال�ستفادة    •
اخل�سو�س( لدرا�سة النتقال املبا�سر اإىل اخلدمة التي ت�ستند اإىل الإنرتنت بدًل 

من بناء قنوات قدمية مثل مراكز الت�سال اأو املراجعةال�سخ�سية.

•  العمل مع جمموعة وا�سعة من اجلهات الأخرى لدرا�سة و�سائل جديدة ومبتكرة 
لتقدمي اخلدمات مبا يف ذلك ال�ستعانة مب�سادر خارجية وخمتلف ال�سراكات بني 

القطاعني احلكومي واخلا�س.

وو�سائل  النقال  الهاتف  خدمة  مثل  اخلدمات  لتقدمي  جديدة  قنوات  درا�سة    •
الإعالم الجتماعية للتوا�سل الإيجابي بالجتاهني.

اأ�سار العديد  ومع هذا الجتاه الوا�سح نحو » تعدد القنوات يف تقدمي اخلدمات« 

تلعبه  اأن  ميكن  الــذي  الــدور  اإىل  مقابالت  معهم  اأجريت  الذين  الأ�سخا�س  من 

معامالت  اإىل  وبالن�سبة  الذاتية.  اخلدمة  اأمتتة  اخل�سو�س  وجه  وعلى  التقنية 

القناة  على  اعتمادًا  كبرية  ب�سورة  التكاليف  تقديرات  تتفاوت  العامة  اخلدمات 

تبلغ تكاليف  اأنه يف دولة مثل كندا  اإىل  امل�ستخدمة. فتجربة �سركة ديلويت ت�سري 

معاملة،  لكل  اأمريكيًا  دولرًا   25 من  يقرب  ما  ال�سخ�سية  املراجعة  معامالت 

 5 التلقائية  الهاتفية  واملكاملات  دولرات،   10 احلية  ال�سوتية  الهاتفية  واملكاملات 

دولرات واخلدمة الذاتية عرب �سبكة الإنرتنت 0.25 دولرًا. وبعبارة اأخرى عادة 

ما ينظر اإىل معاملة املراجعة ال�سخ�سية على اأنها تكلف ما ي�سل اإىل 100 �سعف 

تكلفة معاملة اخلدمة الذاتية عرب �سبكة الإنرتنت. وبالن�سبة اإىل العمليات كبرية 

احلجم مثل معامالت الت�سجيل وال�سهادات والرتاخي�س ميكن لالإبداع يف الأمتتة 

اأن يقدم وفورات كفاءة كبرية جدًا. 

ت�سري الن�سرات الدولية لتكاليف تقدمي اخلدمات اأي�سًا اإىل الوفورات الكبرية جدًا 

التي ميكن حتقيقها من خالل حتويل القنوات. وت�سري ن�سرة حديثة ل�سركة ديلويت 

حول تكاليف املعامالت التي مت الإبالغ عنها يف اأحد املجال�س املحلية يف اإجنلرتا 

ودائرة اخلدمة املدنية يف اإيرلندا ال�سمالية وحكومات الوليات الأمريكية اإىل اأن 

تكلفة املعامالت الإلكرتونية ميكن اأن ترتاوح بني اثنني وع�سرة يف املئة من تكلفة 

معاملة املراجعة ال�سخ�سية. وبنيَّ تقرير اأ�سدره مكتب جمل�س الوزراء الربيطاين 

مليار   1.7 الأقل  على  توفر  اأن  ميكن  احلكومة  اأن  الرقمية  الكفاءة  حول  موؤخرًا 

جنيه اإ�سرتليني �سنويا عن طريق حتويل خدمات املعامالت التي تقدمها الإدارات 

 . 
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احلكومية املركزية حاليًا من القنوات غري الإلكرتونية اإىل القنوات الرقمية 

و�سيتم توليد هذه الوفورات من خالل التخفي�سات يف تكاليف املوظفني واملمتلكات 

واملواد والتجهيزات املكتبية. وعالوة على ذلك بنيَّ التقرير اأنه اإذا مت توفري ن�سف 

اإلكرتونية  �ساعة عن طريق حتويل كل معاملة ت�ستكمل حاليًا من خالل قناة غري 

جنيه  مليار   1.8 اإىل  ت�سل  اأن  ميكن  الكلية  القت�ساد  وفــورات  فاإن  رقمية  اإىل 

اإ�سرتليني.

نت  �سَّ حجَ  2012 لعام  املتحدة  ــالأمم  ل التابع  الإلكرتونية  احلكومات  موؤ�سر  يف 

اإىل   2010 49 يف عام  املرتبة  العام من  املتحدة من ت�سنيفها  العربية  الإمــارات 

يف  اأقرانها  بني  والثانية  العربية  الدول  بني  الأوىل  املرتبة  يف  لت�سبح   28 املرتبة 

 . وانتقل ت�سنيف الإمارات العربية املتحدة يف 
15

اآ�سيا  اآ�سيا واخلام�سة يف  غربي 

ت�سنيفها  حت�سن  كما   7 املرتبة  اإىل   99 املرتبة  من  الإلكرتونية  اخلدمات  موؤ�سر 
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  6 86 اإىل املرتبة  يف موؤ�سر امل�ساركة الإلكرتونية من املرتبة 

من خالل اإجراء مراجعة متعمقة لكامل عملية تقدمي اخلدمات احلكومية لتوفري 

فهم اأكرث تف�سياًل لعوامل حت�سني احلكومة الإلكرتونية واإدراج خطة ا�سرتاتيجية 

يف »روؤية الإمارات 2021«. واأجرت احلكومة مراجعة لأف�سل املمار�سات واأدخلت 

الإلكرتونية  املعامالت  يف  قدراتها  نت  وح�سَّ الإلكرتونية  املواقع  لتوحيد  برناجمًا 

يف  القليلة  الــدول  من  كواحدة  املتحدة  العربية  ــارات  الإم املتحدة  الأمم  ــدِرج  وُت

اإىل »النافذة املوحدة« للمعلومات والعرو�س احلكومية، وت�ستخدم  العامل الأقرب 

طريقة »املن�سة« لتوفري التفاعل مع الأدوات والوظائف العامة للعاملني املحليني يف 

وبالإ�سافة  لتلبية احتياجات متعامليها،  التي ميكن تخ�سي�سها  تقدمي اخلدمات 

ل�سعاف  ال�سمعية  والتغطية  الفوري  الرتا�سل  عمليات  اأدرجت احلكومة  ذلك  اإىل 

وتقدمي اخلدمات  القنوات طورت طرق عر�س  متعددة  وتقدمي اخلدمات  ال�سمع 

ا�ستنادًا اإىل التغذية الراجعة من املتعامل و الذي يعترب حمور اخلدمات احلكومة 

ال�سريع يف جمال تطوير  املتحدة  العربية  الإمارات  تقدم  وبناًء على  الإلكرتونية، 

حلول احلكومة الإلكرتونية  اأطلقت الأمم املتحدة عليها ت�سمية »القائد اجلديد« 

عامليًا. ويف ما يلي عدد من املمار�سات الرائدة يف تقدمي اخلدمات التي تعتمدها 

حكومات الإمارات العربية املتحدة واأ�سرتاليا وكندا و�سنغافورة.

برنامج الإمارات للهوية

ت الإمارات العربية املتحدة عددًا من املمار�سات الرائدة  نفذَّ

من  احلكومة  كفاءة  يف  اجلــذري  التح�سني  اإىل  تهدف  التي 

الإمــارات  برنامج  ويهدف  اخلدمات.  تقدمي  حت�سني  خالل 

للهوية اإىل حت�سني اآليات اإثبات الهوية ال�سخ�سية واعتمادها لتوفري خدمة اأف�سل 

ومراقبة  الهويات  �سرقة  على  والق�ساء  اجلرائم  من  للحد  وكذلك  للمتعاملني 

�سكاين  �سجل  هو  امل�سروع  وحمور  الأربــاح.  اأجل  من  الحتيال  وتخفي�س  الهجرة 

ال�سكان  هوية  اإثبات  عمليات  لكامل  مركزية  مرجعية  نقطة  �سي�سبح  متكامل 

اتخاذ  عملية  ال�سجل  يف  الدميوغرافية  املعلومات  و�ستدعم  اخلدمات.  وتقدمي 

القرارات ال�سرتاتيجية املتعلقة بتخ�سي�س املوارد والتخطيط على املدى الطويل. 

مرور  مع  املواطنني  احتياجات  تغري  كيفية  عن  وا�سحة  فكرة  اأخــذ  خالل  ومن 

الوقت �ستقدم البيانات معلومات عن متطلبات بناء املدار�س وامل�ست�سفيات والبنى 

الوقت  تخفي�س  الهوية احلكومة من  ال�سريع من  التحقق  ومكنت عملية  التحتية. 

الذي ي�ستغرقه التحقق من الهوية يف خدمات املحاكم من 7 دقائق اإىل 7 ثواين اأي 

تخفي�س ن�سبة 600 يف املئة. ويف اخلدمات كبرية احلجم ميكن اأن ُيرتجم توفري 

ب�سكل  العمالة  تكاليف  تخفي�س  خالل  من  الكفاءة  يف  كبرية  مكا�سب  اإىل  الوقت 

جذري. وحتى الآن �سجلت احلكومة 98 يف املئة من ال�سكان وتتوقع اأن يكون جميع 

ال�سكان م�سجلني يف نهاية العام، وكجزء من هذه العملية �ستتفاعل الهيئة امل�سوؤولة 

عن هذا الربنامج مع خم�س ع�سرة جهة اأخرى وكذلك مع وزارات الرتبية والتعليم 

والعمل والعدل وال�سحة.
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اإدارة احلالة املتكاملة يف كندا

تقريبًا  ق  ُينفجَ والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  دول  يف 

دولر واحد على اخلدمات الجتماعية من كل اأربعة دولرات 

بريتي�س  مقاطعة  ففي   .  
17

احلكومي الإنــفــاق  من  اأمريكية 

ق ما يزيد على 3.8 مليار دولر اأمريكي �سنويًا على الربامج  كولومبيا الكندية ُينفجَ

الجتماعية الرئي�سية مثل ا�ستحقاقات العمل واإعانات رعاية الأطفال يف وزارتي 

هذه  م  ُتقدَّ ما  غالبًا  ذلك  ومع   .  
18

الجتماعية  والتنمية  والأ�سرة  الأطفال  تنمية 

اخلدمات بطريقة جمزاأة تعيق تبادل املعلومات ب�ساأن املتعاملني املعر�سني للخطر 

وهي غري منتظمة حول احتياجات املتعاملني وبالإ�سافة اإىل ذلك تت�سمن عملية 

التطور  كثرية  الت�سريعات  على  ترتكز  معقدة  ح�سابات  للخدمة  الأهلية  حتديد 

كولومبيا  بريتي�س  حكومة  تقوم  التحديات  هذه  بع�س  وحلل  احلكومة.  و�سيا�سة 

ا�ستخدام  خــالل  من  الرئي�سية  الجتماعية  اخلــدمــات  تقدمي  عملية  باإ�سالح 

نظام  و�سيحل  املتكاملة،  احلالة  اإدارة  با�سم  ف  ُيعرجَ برنامج  يف  املبتكرة  التقنية 

اإدارة احلالة املتكاملة حمل 50 من اأنظمة احلا�سب القدمية واملجزاأة وغري املرنة 

ح�ساب  التقنية  هذه  وتتيح   .
19

وزارتــني  يف  برناجمًا   20 يف  اخلدمات  تقدم  التي 

املتعاملني،  تفاعالت  يف  الو�سوح  من  اأكرب  قدرًا  وتوفر  للمزايا  احلقيقي  الوقت 

ولهذه املبادرة اأي�سًا طريقة »جميع القنوات متوفرة« للتقدمي من خالل ا�ستخدام 

اخلدمة الذاتية الإلكرتونية ومراكز الت�سال ومراكز اخلدمات متعددة الربامج 

و�سيعزز  التقنية  تكاليف  الربنامج  و�سيخف�س  اخلدمة.  توفر  و  ال�سال�سة  لزيادة 

تقدمي اخلدمات بينما يح�سن النوعية و املدة الزمنية لتجربة املتعاملني اإىل اأكرث 

. 
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من 200 األف متعامل للخدمة الجتماعية يف كل �سنة 

البنية التحتية للخدمات احلكومية يف �سنغافورة

اإن الإنرتنت متوفرة عمومًا يف �سنغافورة مبعدل ات�سال يبلغ 

احلكومة  يعطي  وهــذا   ،  
21

ال�سكان  جمموع  من  املئة  يف   99

كفاءة  لزيادة  الإلكرتونية  القنوات  ل�ستخدام  كبرية  اإمكانية 

البنية  اإن  احلكومية.  للخدمات  التحتية  للبنية  برناجمها  عرب  اخلدمات  تقدمي 

للجهات  النهاية  اإىل  البداية  من  كاملة  من�سة  هي  احلكومية  للخدمات  التحتية 

براجمها  مــن  كجزء  الإلكرتونية  اخلــدمــات  وت�سغيل  ــدء  وب لتطوير  احلكومية 

للخدمات  التحتية  البنية  اإن�ساء  مت  ولقد  النرتنت.  على  الإلكرتونية  للحكومة 

الدفعات  جمع  مثل  دائمًا«  وال�ستخدام  واحــدة  مرة  »البناء  ميزات  با�ستخدام 

ب�سورة اآمنة وتوثيق املتعاملني وتبادل البيانات بني الإدارات و اجلهات احلكومية، 

يف  ُي�ستخدم  مركزي  برنامج  هي  احلكومية  للخدمات  التحتية  البنية  لأن  ونظرًا 

الإدارات و اجلهات فاإن حكومة �سنغافورة قادرة على ال�ستفادة من القت�سادات 

كبرية احلجم لأن كل اإدارة من اإدارات )امل�ستخدم النهائي( ل حتتاج اإىل تطوير 

اإن�ساء بنية  البنية التحتية للخدمة الإلكرتونية الالتوافقية اخلا�سة بها. و قد مت 

يف  التميز  بهدف  الإنتاج  و  اجلــودة  �سمان  و  الإختبار  و  التطوير  ملراحل  حتتية 

للخدمات  التحتية  البنية  مبادرة  وفازت   .
22

املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات  جودة 

احلكومية بجائزة موؤ�س�سة اإنتيليجنت Intelligent Award 20 وجائزة اإك�سبلورر 

2002 وجائزة كبري م�سوؤويل  Explorer Award يف احلكومات الإلكرتونية لعام 
املعلومات CIO Award يف عام 2001 عن اإبداعها يف تقدمي اخلدمات احلكومية 

23

الإلكرتونية الكفوؤة .

برنامج اإيزيريغ EZyReg يف اأ�سرتاليا

ميتلك ت�سعة وثمانون يف املئة من الأ�سرتاليني هاتفًا متحركًا 

 ،
24

يف �سوق ت�سيطر عليها الأجهزة التي تدعم خدمة الإنرتنت

من  املــئــة  يف   47 ا�ستخدم  ــارًا  خــي الإنــرتنــت  كــان  وعــنــدمــا 

. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 
25

الأ�سرتاليني الإنرتنت يف ات�سالتهم الأخرية مع احلكومة

الت�سال  اأ�سكال  على  الإنرتنت  يف�سلون  اإنهم  الأ�سرتاليني  من  املئة  يف   46 قال 

، وا�ستجابة من دائرة 
26

الأخرى مع احلكومة مثل الهاتف اأو املراجعة ال�سخ�سية 

وهو  اإيزيريغ  ت�سمية  عليه  اأطلقت  برناجمًا  و�سعت  التوجه  لهذا  اأ�سرتاليا  جنوب 

اأحد تطبيقات الهاتف املتحرك يوفر اإمكانية الو�سول ال�سهل اإىل خدمات ت�سجيل 

ن�سئت لهذا 
ُ
املركبات امل�ستخدمة بانتظام من خالل تقنية الهاتف املتحرك التي اأ

جنوب  يف  واملعلومات  احلكومية  اخلدمات  توافر  من  اإيزيريغ  ويزيد  الغر�س. 

اخلدمة  هــذه  ومتكنت  املتعاملون  يف�سلها  تقدمي  طريقة  با�ستخدام  اأ�سرتاليا 

ت�سجيل  جتديد  مثل  احلجم  كبرية  اخلــدمــات  تكلفة  تخفي�س  من  الإلكرتونية 

الئتمان  ببطاقات  الدفعات  وتاأمني  احلقيقي  الوقت  متكني  طريق  عن  املركبات 

 ، وعالوة على ذلك مت ت�سميم اإيزيريغ بواجهة �سهلة ال�ستخدام توفر 
27

اإلكرتونيًا

واأدوات  الدفعات  لتاريخ  تفاعلية  قائمة  مثل  ميزات  وتقدم  الت�سفح  يف  �سهولة 

النقال  اجلهاز  يف  الكامريا  ن  ميكِّ الذي  الباركود  وم�سح  التذكري  ر�سائل  لإعداد 

تقدمي  اإبــداع  هذا  النقال  الهاتف  تطبيق  وقاد   ،
28

الت�سجيل  اإ�سعارات  م�سح  من 

اخلدمات احلكومية لتتما�سى مع القدرة التقنية احلالية وتف�سيالت املتعاملني.

امل�سرتكة اخلدمات 

متعددة،  والداعمة احلكومية عرب جهات  الإدارية  العمليات  يتم جتزئة  ما  غالبًا 

ويت�سبب ما ينتج عن ذلك من عدم وجود معاجلة موحدة وازدواجية يف اجلهود 

يف عدم كفاءة تزيد يف نهاية املطاف النفقات الإدارية، وتركز اخلدمات امل�سرتكة 

ق�سم  كل  مع  تتفاعل  مركزية  هيئة  خالل  من  اأ�سا�سية  غري  عمليات  تقدمي  على 

العربية املتحدة  اأدخلت هيئة تنظيم قطاع الت�سالت يف الإمارات  اأو جهة. وقد 

الإلكرتونية  وال�ست�سافة  املعلومات  لتقنية  ال�سبكي  للتو�سيل  امل�سرتكة  اخلدمات 

الربيد  املعلومات  تقنية  وت�سمل خدمات  والربجميات،  ولالأجهزة  التحتية  والبنية 

غري  التكاليف  حتميل  منــوذج  اأن  حني  ويف  �سركة،  وبوابة  واإنرتانت  الإلكرتوين 

موجود حاليًا تولت اإجراء درا�سة مقارنة معيارية لتحديد اأف�سل املمار�سات.

اخلدمات امل�سرتكة يف مقاطعة األربتا الكندية

مليون دولر   96 الكندية حوايل  األربتا  تنفق حكومة مقاطعة 

 ، واأظهرت 
29

اأمريكي على تقنية معلومات الت�سالت �سنويًا 

العادية كبرية  تكلفة اخلدمات  وا�سعًا يف  تباينًا  ن�سرة حديثة 

الكبرية يف  التكلفة من الزدواجية  التفاوت يف  العمل احلكومي، ونتج  احلجم يف 

تقدمي اخلدمات بني املوظفني الذين يزيد عددهم على 30 األف يف ثماين ع�سرة 

. وتتاألف البنية التحتية الداعمة لتقنية معلومات الت�سالت 
30

اإدارة �سبه م�ستقلة 

و10 حوا�سب  و3 خوادم مركزية كبرية  و17 مكتب خدمة  م خدمات  ُمقدِّ  22 من 

كبرية  القت�سادات  وزيــادة  الزدواجية  من  وللحد   .  
31

للخدمات  داعمة  مكتبية 

للخدمات  مبتكر  م�سروع  هي  التي  اخلدمات  تن�سيق  مبادرة  تطوير  مت  احلجم 

التنظيم  ب�ساأن  امل�سورة  وتقدمي  للت�سميم  الت�سالت  معلومات  لتقنية  امل�سرتكة 

ال وامل�سرتيات الهيكلية، وقدم امل�سروع تغيريات رئي�سية لعملية تقدمي خدمات  الفعَّ

و�سملت  لتقدمي اخلدمات.  تقنية معلومات الت�سالت من خالل منوذج موؤ�س�سة 

هذه التغيريات اإدخال هيئة تنظيم مبعايري وا�سحة واأدوات وعمليات م�سرتكة يف 

الوزارات واإدارة م�ستوى اخلدمات و زيادة  املناف�سة يف تقدمي اخلدمات عن طريق 

 .
32

لتقنية معلومات الت�سالت  التحتية  للبنية  لل�سركات  الأ�سا�سي  التمويل  توفري 

وكان من املتوقع اأن تقدم مبادرة تن�سيق اخلدمات متو�سط وفورات يف التكاليف 

التميُّز  »جائزة  على  امل�سروع  هذا  وحاز  �سنويًا.  اأمريكي  دولر  مليون   23.5 يبلغ 

2008 و2010 تقديرًا لتميُّز امل�سروع يف التنفيذ واأثره  الأوىل« يف األربتا يف عامي 

الإيجابي على �سكان األربتا.
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مبقاطعة  ال�سحة  ــال  جم يف  امل�سرتكة  اخلــدمــات 

بريتي�ص كولومبيا الكندية

كولومبيا  بريتي�س  ملقاطعة  ال�سحية  اخلدمات  هيئة  كانت 

 ، ومل 
33

حتاول احلد من ارتفاع تكاليف الرعاية منذ �سنوات 

امل�سرتكة يف جمال  اإطالق اخلدمات  ر حتى مت  ُيذكجَ تاأثري  اأي  ت�سفر جهودها عن 

امل�سرتكة  2008 وهي منوذج من اخلدمات  بريتي�س كولومبيا يف عام  ال�سحة يف 

بريتي�س  يف  ال�ستة  ال�سحية  الهيئات  جميع  يف  �سريرية  غري  عمليات  تقدم  التي 

كولومبيا. غري اأنه ظهر اأن من ال�سعب النتقال اإىل هذا النموذج: فقد كان على 

ال�سلطات ال�سحية اأن ت�سلِّم م�سوؤولية عمليات بقيمة 1.9 مليار دولر اأمريكي من 

ركزت  املبادرة  يف  الثقة  بناء  اأجل  ومن  خارجية.  موؤ�س�سة  اإىل  ال�سنوية  النفقات 

اإدارة  اخلدمات امل�سرتكة يف جمال ال�سحة يف بريتي�س كولومبيا يف البداية على 

على  والتفاو�س  ال�سرائية  القوة  بني  ال�سحية  ال�سلطات  جمع  مع  التوريد  �سل�سلة 

بريتي�س  يف  ال�سحة  جمال  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  وا�ستخدمت  التكاليف  خف�س 

متعددة  �سارمة  عملية  ي�ستخدم  متكرر  منــوذج  لإن�ساء  املرحلة  هــذه  كولومبيا 

املراحل. و�سملت اخلطوات اإجراء درا�سة جدوى اأظهرت وفورات وا�سحة، ومقابلة 

قادة الهيئات ال�سحية لإيجاد نطاق وا�سح للعمل، اإ�سافة اإىل ن�سر ر�سالة اإخبارية 

ز. كما اأن�ساأت اخلدمات امل�سرتكة  منتظمة لإبقاء املوظفني على علم بالتقدم املُحرجَ

القادة مبا يف  تعاون  اأتاحت  كيانات  كولومبيا عدة  بريتي�س  ال�سحة يف  يف جمال 

اإقليمية  وحتالفات  ال�سحية  الهيئات  كافة  من  ممثلني  ي�سم  اإدارة  جمل�س  ذلك 

وقومية كندية واجتماعات مائدة م�ستديرة �سمت البائعني.

بريتي�س  يف  ال�سحة  جمال  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  حققتها  التي  النتائج  كانت 

2012 كانت قد  �سهر فرباير  التوريد كبرية، فبحلول  �سل�سلة  كولومبيا يف مرحلة 

هيكل  ن  ومكَّ املتوقعة،  الوفورات  من  اأمريكي  دولر  مليون   200 من  اأكرث  حققت 

كولومبيا  بريتي�س  يف  ال�سحة  جمال  يف  امل�سرتكة  للخدمات  املركزية  احلوكمة 

نق�س  مع  فعلت  كما  لالأزمات  ال�سريعة  ال�ستجابة  من  اأي�سًا  ال�سحية  ال�سلطات 

الأدوية الأخري. وبناًء على هذا النجاح مت الآن تو�سيع منوذج اخلدمات امل�سرتكة 

لي�سمل التقنية والرواتب وح�ساب امل�ستحقات و�سجالت املوظفني والفوائد.

اخلدمات امل�سرتكة يف �سنغافورة

وحتقيق  التكاليف  خلف�س  �سنغافورة  حكومة  من  حماولة  يف 

خدمات  وتقدمي  للمتعاملني  بالن�سبة  الكفاءة  من  اأكرب  قدر 

 Vital فايتل  ت�سمية  عليه  اأطلقت  برناجمًا  اأن�ساأت  اأف�سل 

الذي هو مركز اأجهزة حكومية للخدمات امل�سرتكة، وقد مت ت�سميم برنامج فايتل 

لال�ستفادة  عها  ويجمِّ احلكومة  اأنحاء  يف  املنت�سرة  الأ�سا�سية  العمليات  ياأخذ  لكي 

وال�ست�سارات  التقنية  واحللول  الأمتتة  الكبري عن طريق  اقت�سادات احلجم  من 

ذوي  املوظفني  نقل  خالل  من  باملوظفني  اجلديد  املركز  جتهيز  ومت  امل�ستهدفة، 

املهارات ذات ال�سلة من خمتلف الإدارات والعمل على جعله مكان عمل متما�سك 

15 يف املئة من كامل  بثقافة واحدة من خالل قيادة وات�سال قوي. وجمع املركز 

خالل  من  معظمها  كان  الأوىل  اخلم�س  �سنواته  يف  للحكومة  ال�سافية  الوفورات 

توحيد العمليات واأمتتة الأنظمة والنتقال اإىل اإطار خدمة ذاتية للموظفني. وبعدد 

80 األف  480 موظفًا يقدم برنامج فايتل الآن خدمة لأكرث من  من املوظفني يبلغ 

اإدارة  مثل  جمالت  يف  امل�ساعدة  بتقدميه  واإدارة  جهة   100 من  اأكرث  يف  �سخ�س 

الئتمان والتمويل واملوارد الب�سرية والتعلم والتطوير وك�سوف املرتبات واملطالبات 

40 مليون دولر  اإدارة ال�سفر  واإدارة ال�سفر، ويف الآونة الأخرية وفرت جهوده يف 

ال�سفر  بيانات  وحتليل  وجمع  ال�سركات  اأ�سعار  على  التفاو�س  خالل  من  اأمريكي 

. 
34

لتحديد فر�س الوفورات يف التكاليف

املوحدة امل�سرتيات 

التعاون  منظمة  دول  يف  احلكومي  القطاع  موؤ�س�سات  م�سرتيات  متو�سط  يبلغ 

. وت�سري العديد من 
35

القت�سادي والتنمية 17 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل 

ن�سرات الكفاءة احلكومية اإىل الفر�س الكبرية التي متلكها احلكومات لال�ستفادة 

من حجمها ونطاقها وت�سنيفها الئتماين لتحقيق املكا�سب يف الكفاءة.

بوابة جبايز  GeBiZ يف �سنغافورة

�سنويًا  اأمريكي  دولر  مليار  من  اأكرث  �سنغافورة  حكومة  تنفق 

من  لــكــٍل  للعقود  منحها  يف  وحــدهــا  املعلومات  تقنية  على 

حت�سني  اأجــل  ومن  اجلن�سيات.  واملتعددة  املحلية  ال�سركات 

حكومة  اأدخلت  ال�سراء  عملية  يف  ال�سفافية  ــادة  وزي العمليات  وتوحيد  الكفاءة 

ذات  م�سرتيات حكومية  بوابة  التي هي  ت�سمية جبايز  عليه  اأطلقت  ما  �سنغافورة 

لعرو�س  احلكومي  القطاع  طلبات  جميع  ن�سر  ويتم  اإلكرتونية.  موحدة«  »نافذة 

فر�س  عــن  البحث  للموردين  وميكن  جبايز.  بــوابــة  على  والــعــطــاءات  الأ�ــســعــار 

اإلكرتونيًا،  عرو�سهم  وتقدمي  العطاءات  وثائق  وحتميل  احلكومية  امل�سرتيات 

�سريكًا  ت�سبح  لكي  بطلب  التقدم  اأي�سًا  لل�سركات  الإلكرتونية  بوابة جبايز  وتتيح 

جتاريًا للحكومة والبحث عن فر�س ال�سراء من احلكومات الأخرى والتوقيع لكي 

عددًا  املوقع  ويدعم  امل�سجلني.  احلكومة  مــوردي  قائمة  موقع  على  اإدراجها  يتم 

اإىل  القيمة ال�سغرية )التي ت�سل  ال�سراء مبا يف ذلك امل�سرتيات ذات  من طرق 

�سنغافوري(  دولر   70000 اإىل  )ت�سل  اأ�سعار  وعرو�س  �سنغافوري(  دولر   3000

ك�سبكة  اأي�سًا  املوقع  ويعمل  �سنغافوري(.  دولر   70000 من  )اأكــرث  ومناق�سات 

لكافة  ت�ستخدمه  لكي  احلكومية  والإدارات  للهيئات  جبايز(  )موؤ�س�سة  اإنرتانت 

جميع  بن�سر  احلكومية  اجلهات  وُتكلَّف   ،
36

واملوردين  امل�سرتيات  من  احتياجاتها 

دين امل�سجلني  فر�س ال�سراء عرب بوابة جبايز ول�ستخدام املوقع ل�ستعرا�س املورِّ

 
38

، وبالإ�سافة اإىل ذلك مت ربط بوابة جبايز بالأنظمة املالية احلكومية 
37

حكوميًا 

وتدعم جميع التفاعالت املالية يف �سل�سلة ال�سراء مبا يف ذلك الفواتري والدفعات 

م�سرتيات  نظام  يف  التغريات  لتعك�س  با�ستمرار  حتديثها  ويتم   ،
39

الإلكرتونية 

�سرائية  م�ساركة  لت�سجيع  ال�سراء  ملتطلبات  الأخــري  التخفيف  مثل   
40

�سنغافورة 

حكومية اأكرب على وجه العموم وال�سركات اجلديدة على وجه اخل�سو�س. وي�سم 

د  املوقع الآن اأكرث من 12000 م�ستخدم حكومي وما يقرب من 15000 ح�ساب مورِّ

امل�سرتيات  قيمة  يف  املئة  يف   20 زيــادة  النظام  حقق  وقد   .  
41

جبايز  بوابة  على 

املناف�سة يف  ولزيادة  وللرقابة  للم�سرتيات  اأف�سل  لروؤية  نتيجة  الفئة  اعتمادًا على 

18 فئة �سراء عرب الطلب كبري احلجم  . ومن خالل جتميع الطلبات يف 
42

ال�سوق 

الذي تتيحه بوابة جبايز مت حتقيق اإجمايل وفورات �سنوية بلغت 15 مليون دولر 

احتياجات  النظام  �س  خفَّ كما   .
43

 2004 عام  يف  احلكومي  للقطاع  �سنغافوري 

. 
44

التزود باملوظفني مبا يزيد على 30 يف املئة
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امل�ستمرة التح�سينات  ال�سال�سة يف  منهجية 

حتقيق  �سمان  بهدف  والتح�سني  لالرتقاء  املتوا�سل  ال�سعي  على  املنهجية  تقوم 

الإجراءات املعتمدة للقيمة املن�سودة من وجهة نظر املتعامل. وهي تت�سمن تقليل 

نطاق  على  ت�ستخدم  وهي  املتعامل  منظور  من  قيمة  ت�سيف  ل  التي  املــوارد  عدد 

وا�سع يف جمالت الرعاية ال�سحية لزيادة قيمة اخلدمات املقدمة للمر�سى.

يف  ال�سحة  وزارة  قبل  من  املتبعة  ال�سل�سة  املنهجية 

مقاطعة �سا�سكات�سيوان لو�سع املر�سى على راأ�ص �سلم 

الأولويات

مقاطعة  يف  ال�سحية  الرعاية  ونظام  ال�سحة  وزارة  عكفت 

 2008 �سا�سكات�سيوان على تطبيق مبادئ املنهجية ال�سل�سة على نطاق �سامل عام 

 .ومنهجية لني منهجية 
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�سعيًا ملجابهة ت�ساعد التكاليف وحت�سني خدمة املتعاملني 

تطبق على م�ستوى املوؤ�س�سة باأكملها وتهدف اإىل خلق القيمة من منظور املتعامل 

)اأو املري�س( من خالل متابعة عمليات التح�سني ب�سكل متوا�سل. وت�سمنت هذه 

العملية، التي تعد مبادرة طموحة، و�سع م�سارات للقيمة، اأي ر�سم خمطط كامل 

لكافة العمليات املتكاملة التي تدعم ت�سكيلة اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�سحة 

ونظام الرعاية ال�سحية. ولقد �ساعد ر�سم هذه امل�سارات يف حتديد الأعمال ذات 

القيمة امل�سافة والأعمال التي لي�س لها قيمة م�سافة، ما مكن الوزارة من حتديد 

واأعيد  امل�ساءلة  ل�سمان  لالأنظمة  مقايي�س  تطبيق  مت  كما  الهدر.  نقاط  واإلغاء 

متكني  على  الــوزارة  عملت  ثم  لني.  مبادئ  مع  يتفق  مبا  القيادية  الأدوار  تعريف 

املوظفني من امتالك منهجية لني باأنف�سهم وتطبيقها على اأن�سطتهم اليومية من 

طرق  لكت�ساف  وت�سجيعها  الفرق  هذه  حث  ومت  متنوعة.  لني  فرق  ت�سكيل  خالل 

لالإبداع وحت�سني اإجراءات العمل مبا يوفر اأف�سل خدمة للمري�س.

الرعاية  نظام  م�ستوى  على  الهامة  النتائج  بع�س  املنهجية  تطبيق هذه  وقد حقق 

ال�سحية، اأهمها:

وفر  مما  احلمراء،  الدم  كريات  وحدات  من  املهدرة  الكميات  معدل  •  تقليل 
10 ماليني دولر �سنويًا

باملئة  81 بن�سبة  الدفع  اإجراءات  ت�ستغرقها  التي  املدة  متو�سط  •  حت�سني 

�سنويًا. دولر  مليون   1 من  اأكرث  وفر  ما  اللقاحات،  اإدارة  •  حت�سني 

�سنويًا دولر   500،000 بقيمة  وفورات  حقق  ما  املخزون،  اإدارة  •  حت�سني 

ويجري حاليًا العمل على تو�سيع تطبيق منهجية لني لت�سمل امل�ساريع اخلا�سة، مع 

اأي�سًا  العمل  يجري  كما  اجلديدة.  امل�ست�سفيات  ت�سميم  �سمن  التح�سينات  دمج 

على تطوير نظام اإدارة جديد وفق منهجية لني �سيدخل مبادئ لني �سمن منهجية 

اإدارة الوزارة ونظام الرعاية ال�سحية.

راأ�ص املال الب�سري

تعوي�سات  تكاليف  متثل  والتنمية،  القت�سادي  التعاون  منظمة  لبيانات  وفقًا 

وي�سكل  العامة  واخلدمات  ال�سلع  اإنتاج  تكاليف  ن�سف  حوايل  و�سطيًا  املوظفني 

 
46

الــدول.  تلك  يف  العاملة  القوة  اإجمايل  من   %15 حوايل  احلكوميون  املوظفون 

اأف�سل  ب�سرية  موارد  اجتذاب  اإىل  تهدف  مبادرات  ت�سميم  ذلك، ميثل  اأجل  من 

وتطوير وحتفيز هذه املوارد اأمرًا بالغ الأهمية.

وبينت املنظمة يف هذا ال�سدد اأن »...ممار�سات اإدارة املوارد الب�سرية اأمر مهم 

اإدارة املوارد الب�سرية كر�سا املوظف ومعنوياته  اللينة يف  للغاية. ومتثل اجلوانب 

اأهم العوامل الدافعة لالأداء. �سحيح اأن الأجور تبقى اأمرًا هامًا للموظفني، لكن 

اأمور  الذاتي  بال�ستقالل  وال�سعور  املمتع  والعمل  كالتقدير  النقدية  غري  احلوافز 

اأ�سا�سية اأي�سًا...وعندم يكون هناك نق�س يف املهارات، تكون هناك اأهمية خا�سة 

  ومن خالل تعزيز احرتافية 
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لالأجور لجتذاب الكوادر املوؤهلة والحتفاظ بها«.

ت�ستطيع  التي ميتلكونها،  املهارات  واأنواع  القطاع احلكومي  العاملني يف  املوظفني 

احلكومات الرتقاء بجودة براجمها وكفاءتها.

برامج املوارد الب�سرية يف الإمارات العربية املتحدة

للتدريب  �ــســامــاًل  نــظــامــًا  ـــــارات  الإم ـــة  دول حــكــومــة  متتلك 

اأدوارًا وم�سوؤوليات وا�سحة  النظام  والتطوير، وقد حدد هذا 

املوارد  واأق�سام  الب�سرية احلكومية،  للموارد  للهيئة الحتادية 

الب�سرية يف موؤ�س�سات الدولة وللقياديني واملديرين التنفيذيني واملوظفني. ويعرف 

النظام املهارات اجلوهرية والكفاءات القيادية تعريفًا وا�سحًا كما يت�سمن نظامًا 

والب�سرية  الإدارة ال�سرتاتيجية  تت�سمن  الأداء. فاملهارات اجلوهرية  لإدارة  قويًا 

واملالية واإدارة العمليات والربامج واإدارة املعارف والت�سالت. كما يت�سمن نظام 

ال�سخ�سي  التطوير  احتياجات  لتحديد  وا�سحًا  عمليًا  اإطــارًا  والتطوير  التدريب 

منبع  تطوير  اإىل  احلكومية  القيادات  برنامج  ويهدف  لذلك.  الالزمة  والأن�سطة 

القيادات  م�ستقباًل  منه  ت�ستمد  اأن  ميكنها  الإماراتية  احلكومة  لدى  للمواهب 

احلكومية املتب�سرة التي متتلك القدرات واملعارف واملهارات واخلربات الالزمة. 

ويت�سمن هذا الربنامج املخ�س�س ح�سب احلاجة م�سارًا خا�سًا لكل م�ستوى من 

واملدراء  التنفيذيون؛  والروؤ�ساء  العامون  املدراء  وهي:  الثالث  القيادة  م�ستويات 

�ساملة  توليفة  الربنامج  ويت�سمن  عب.  ال�سُّ ومدراء  الأق�سام؛  مدراء  التنفيذيون/ 

درا�سة  و�سيناريوهات  العمل  وور�سات  النقا�س  وحلقات  التدريبية  الــدورات  من 

حالت معينة وزيارات درا�سية وفعاليات توا�سلية وتدريبات عملية على يد م�سرف 

وخطط تطوير �سخ�سي وحما�سرات من قبل خرباء خمت�سني بالقطاع احلكومي 

ومهمات تطوير وظيفي وبرامج تطوير عرب الإنرتنت.

برنامج القدرات الواعدة وبرامج اخلدمة الإدارية 

يف �سنغافورة

بالقطاع  اخلــا�ــس  ــواعــدة  ال ــقــدرات  ال بــرنــامــج  ت�سميم  مت 

احلكومي لدى احلكومة ال�سنغافورية بهدف اكت�ساف وتطوير 

منا�سب  لتويل  توؤهلهم  اأن  ميكن  التي  الواعدة  القدرات  ذوي  املوظفني  ومكافاأة 

قيادية. فتقوم الوزارات بتحديد وتقييم املر�سحني الذين ينبغي اأن يكون لديهم ما 

ل يقل عن �سنتني من اخلدمة يف الربنامج الذي يعتمد على معايري انتقاء �سارمة. 

املواهب  اأ�سحاب  الإدارية فهو خا�س مبجموعة خمتارة من  برنامج اخلدمة  اأما 

وتوفري  ليغ  اإيفي  جامعات  يف  للدرا�سة  متويلهم  يتم  الذين  الواعدة  والــقــدرات 

منا�سب  املجموعة  هذه  تتوىل  اأن  وينتظر  املهنية.  م�سريتهم  خالل  لهم  الدعم 

قيادية رفيعة كمن�سب الرئي�س التنفيذي لأحد املجال�س النظامية اأو نائب الأمني 

ملدة خم�س  عادة  حديثًا  املتخرج  املبتعث  ويعمل  الأق�سام.  لأحد  الدائم  الأمني  اأو 

�سنوات تقريبًا قبل قبوله يف برنامج اخلدمة الإدارية بناء على اأدائه.
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برنامج ا�ستقطاب قادة ال�سيا�سات

ا�سرتاتيجيتها  اإطــار  يف  الحتادية،  الكندية  احلكومة  تركز 

لتطوير املواهب الفذة لديها، على اجتذاب القادة امل�ستقبليني 

ا�ستقطاب  »برنامج  ي�سمى  برنامج  قدراتهم من خالل  وبناء 

يتمتعون  مر�سحني  وا�ستقطاب  ا�ستهداف  على  الربنامج  يعمل  ال�سيا�سات«.  قادة 

باإمكانيات فريدة للعمل يف منا�سب متو�سطة ورفيعة امل�ستوى يف جمال ال�سيا�سات 

�سمن قطاع اخلدمة احلكومية. ويتميز الربنامج باأنه ل ي�ستقطب بطبيعة احلال 

موظفني للمنا�سب الدنيا، بل هو م�سمم لجتذاب املخت�سني واخلريجني رفيعي 

ميكنها  قيادات  لإعداد  �سعيًا  الخت�سا�سات،  من  متنوعة  جمموعة  من  امل�ستوى 

امل�ساهمة يف ر�سم خارطة �سنع ال�سيا�سات العامة يف كندا. ويتلقى الربنامج اأكرث 

50 مر�سحًا فقط من خالل  اإىل   40 من 1،200 طلب �سنويًا يختار منهم ما بني 

لتويل  املهيئني  املتقدمني  التعرف على  اإىل  عملية �سارمة متعددة املراحل تهدف 

واملدراء  املر�سحني  بني  التوافق  �سمان  على  الربنامج  ويعمل  كبرية.  م�سوؤوليات 

النتقاء، مبا يف ذلك مواءمة كل مر�سح مع موظف  من خالل تخ�سي�س عملية 

 ،2008 �سابق مت ا�ستقطابه عرب هذا الربنامج. ويف تقرير تقييمي للربنامج عام 

الدوائر  يف  ال�سيا�سات  وجمموعات  احلكوميني  املديرين  »كبار  معظم  اأن  تبني 

والهيئات الحتادية تعتقد اأن برنامج ا�ستقطاب قادة ال�سيا�سات وفر اآلية ناجحة 

كما  ال�سيا�سات.«  جمــال  يف  عالية  موؤهالت  ذوي  اأخ�سائيني  ل�ستقطاب  جــدًا 

ن�سف  اأفاد  ال�ستقطاب، حيث  فعالة يف  و�سيلة  كان  الربنامج  اأن  التقرير  لحظ 

اإجمايل املوظفني عن طريق هذا الربنامج اأنهم ما كانوا ليقدموا بطلباتهم للعمل 

يف  فعاليته  الربنامج  اأثبت  كما  الربنامج.  هذا  لول  احلكومية  اخلدمة  قطاع  يف 

امل�ستقطبني  من   %93 اأفــاد  حيث  احلكومية،  اخلدمة  اأو�ساط  يف  املوظفني  دمج 

عرب الربنامج اأنهم متكنوا من الندماج والن�سجام ب�سكل مريح مع زمالئهم كما 

وافقهم 83% من موظفي الرتباط اأن امل�ستقطبني عرب الربنامج اندجموا ب�سرعة 

48

مع املوظفني الآخرين. 

 برنامج فا�ست �سرتميرز يف اململكة املتحدة

مثل  مثله  املتحدة،  اململكة  �سرتميرز يف  فا�ست  برنامج  يركز 

برنامج ا�ستقطاب قادة ال�سيا�سات يف كندا، على بناء قدرات 

للمتقدمني  �سرتميرز  فا�ست  برنامج  ويوفر  امل�ستقبل.  قادة 

فر�سة التاأثري على �سنع ال�سيا�سات من خالل التناوب على مهمات طويلة الأمد 

توليفة متكاملة  الربنامج  يقدم  الهيئات احلكومية. كما  متنوعة من  يف جمموعة 

تقييمات  على  للح�سول  اإ�سافة  اخلدمة  اأثناء  والتعلم  التدريبية  ــدورات  ال من 

يف  امل�ساركني  لدعم  م�سرفني  يد  على  عملي  وتوجيه  لــالأداء  ومراجعات  منتظمة 

الربنامج. ورغم اإن اإجراءات التقدم بالطلب كثرية جدًا – تت�سمن جمموعة من 

ب�سبب  وا�سعة  ب�سعبية  يحظى  فاإنه   – ال�سخ�سية  واملقابالت  التقييم  اختبارات 

التحدي.  لروح  مثري  وعمل  الإداريــة  للمنا�سب  للو�سول  اإمكانيات  من  يوفره  ما 

فاملنا�سب التي يعنى بها الربنامج مرغوبة جدًا، فقد تقدم 22،000 مر�سح ل�سغل 

فا�ست �سرتميرز بربناجمه  ا�ستهر  وقد   .2010 400 من�سب عام  و   55 ما بني   

ال�سيفي املتنوع للتدريب الداخلي، حيث فاز بجائزة » اأف�سل تنوع« �سمن جوائز 

املراكز  �سمن  بانتظام  ت�سنيفه  وياأتي   2012 للعام  الوطنية  والتدريب  التوظيف 

الع�سرة الأوىل يف قائمة »التاميز لأف�سل م�سغل لـ 100 خريج جامعي ».

اإدارة الأداء

الأداء  كفاءة  وحت�سني  تقييم  اإىل  تهدف  مــبــادرات  عديدة  حكومات  اعتمدت 

بهدف  وت�ستخدم  مركزية  هيئة  عادة  الربامج  هذه  اإدارة  على  وتقوم  املوؤ�س�سي. 

الرتقاء مب�ستوى كفاءة وفعالية احلكومة.

دولة  يف  احلكومي  للتميز  خليفة  ال�سيخ  برنامج 

الإمارات

معدلة  ن�سخة  احلكومي  للتميز  خليفة  ال�سيخ  برنامج  ميثل 

تخ�سي�سه  مع  لإدارة اجلودة،  الأوربية  املوؤ�س�سة  من منوذج 

جمل�س  رئا�سة  مكتب  الربنامج  هذا  قيادة  ويتوىل  احلكومي.  القطاع  ينا�سب  مبا 

الوزراء ويتم تطبيقه على كافة الوزارات والهيئات الحتادية التي تتلقى متويلها 

بالكامل من وزارة املالية. ويقوم هذا الربنامج على اأربعة اأركان هي:

القيادات بني  – ل�سيما  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  التميز  ثقافة  •  غر�س 

احلكومية املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  املمار�سات  اأف�سل  •  تبادل 

التميز جمال  يف  العاملني  كفاءات  •  تطوير 

احلكومية املوؤ�س�سات  حتققها  التي  الإجنازات  •  قيا�س 

من  جمموعة  حول  بيانات  بجمع  �سنتني  كل  الــوزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  ويقوم 

على  امل�ستندة  النتائج  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  الأداء  حل�سن  الداعمة  العوامل 

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية. وت�ستمل العوامل امل�ساعدة على القيادة وال�سرتاتيجية 

والطاقة الب�سرية واإجراءات العمل واملنتجات واخلدمات. اأما النتائج فرتكز على 

ويتم  الرئي�سية.  الأداء  وموؤ�سرات  واملجتمع  والأفراد  املتعاملني  منها  حماور  عدة 

رفع تقارير مبا�سرة بالنتائج اإىل رئي�س جمل�س الوزراء ومتنح جائزة ال�سيخ خليفة 

ت�سمل جمالت  فئة  وع�سرين  الأف�سل يف ثالث  الأداء  لأ�سحاب  للتميز احلكومي 

احلكومة الإلكرتونية واإدارة املعرفة والإبداع. وبذلك ي�ستطيع مكتب رئا�سة جمل�س 

الوزراء اأي�سًا ت�سجيع تبادل املعرفة ب�ساأن املمار�سات القيادية بني اأ�سحاب الأداء 

الأداء  اأ�سحاب  متيز  التي  ال�سمات  اأهم  ومن  املتدين.  الأداء  واأ�سحاب  املرتفع 

الأعلى اللتزام الرا�سخ بروح القيادة والثقافة املوؤ�س�سية املتمحورة حول الأداء.
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دولة  يف  املتعاملني  خدمة  مراكز  ت�سنيف  م�سروع 

الإمارات 

يدعم م�سروع ت�سنيف مراكز خدمة املتعاملني روؤية »برنامج 

مبادرة  – الذي ميثل  املتميزة«  للخدمة احلكومية  الإمــارات 

اإىل  تهدف  والتي  الإمــارات  دولة  يف  الــوزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  مبادرات  من 

الرتقاء باأداء اخلدمات احلكومية. ويغطي الربنامج كافة مراكز تقييم اخلدمات 

احلكومية الحتادية يف اأنحاء الدولة، وينطبق على خدمات املعامالت واخلدمات 

تقييم مراكز  املتعاملني على  ويعمل م�سروع ت�سنيف مراكز خدمة  ال�ستعالمية. 

واملتعاملني  ال�سرتاتيجي  التكامل  ت�سمل  حمــاور  ثمانية  يف  املتعاملني  خدمة 

واخلدمات وقنوات اإي�سال اخلدمات، ور�سا املتعاملني والكفاءة والإبداع واملوارد 

الب�سرية وتقنية املعلومات.

ويقدم التقييم مالحظات مف�سلة ب�ساأن مدى ن�سج املركز ودرجة التزامه مبعايري 

للنظام  )م�سابهة  النجوم  من  عــددًا  للمركز  النظام  ومينح  املطلوبة.  اخلدمة 

امل�ستخدم يف ت�سنيف الفنادق( ح�سب جمموع النقاط التي يحققها املركز. ويجب 

اأن يحقق املركز ن�سبة 80% من النقاط حتى يح�سل على النجوم اخلم�سة كاملة. 

ويتم تقييم مراكز تقدمي خدمات احلكومة الحتادية وفقًا ملعايري نظام ت�سنيف 

املركز  مينح  التقييم،  وبعد  �سنوات.  خم�س  كل  مــرة  املتعاملني  خدمة  مراكز 

اإىل  اإ�سافة  التقييم.  نتائج  يبني  وتقريرًا  حققها  التي  الدرجة  مع  ر�سمية  �سهادة 

ال�سري  املت�سوق  با�ستخدام طرق مثل  تقييم منتظمة  لعملية  املراكز  ذلك تخ�سع 

ودرا�سات خدمة املتعاملني. ويف حال انحراف مركز ما ب�سكل ملحوظ عن اأحدث 

اإذا اقت�سى الأمر  اأداء املركز وميكن تغيري درجته  اأجري له، تتم مراجعة  تقييم 

ذلك.

الإطار العملي للم�ساءلة الإدارية يف كندا

لإدارة  اأداة  عن  عبارة  ـــة  الإداري للم�ساءلة  العملي  الإطـــار 

م�ساألة  لدعم  الحتادية  الكندية  احلكومة  ت�ستخدمها  الأداء 

الإدارية  باملمار�سات  والرتقاء  الدوائر  روؤ�ساء  نواب  م�ساءلة 
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يف الدوائر والهيئات. 

والتخطيط  واحلوكمة  العمل  نتائج  ت�سمل  اإداريــة  جمالت  عدة  يف  الدوائر  اأداء 

املعلومات  وتقنية  وامل�سرتيات  املالية  والإدارة  املواطن  على  املرتكزة  واخلدمة 

واإدارة الأ�سول. ولقد مت ن�سر عدة دورات �سابقة من عمليات التقييم على املوقع 

الإلكرتوين لالأمانة )واإن كان قد مت حذف بع�س املعلومات احل�سا�سة وفقًا لقواعد 

اخل�سو�سية والطالع على املعلومات(. ووفقًا لأمانة جمل�س اخلزانة العامة ثمة 

وتبادل  الدوائر  قيادات  منها  الإداريــة  املمار�سات  حت�سني  على  توؤثر  عدة  عوامل 

اأف�سل املمار�سات املتبعة من خالل ور�سات العمل والفعاليات امل�سرتكة والإدراك 

باأن التقدم يحتاج اإىل وقت وتركيز م�ستمر.

الإبداع التحويل 

يجري  واإبداعية  ريادية  ممار�سات  ال�سابقة  الأق�سام  يف  املطروحة  الأمثلة  متثل 

تطبقها حول العامل بهدف الرتقاء مب�ستوى الكفاءة يف الأداء احلكومي. بيد اأن 

م�ساومة  تت�سمن  ما  غالبًا  املعتادة  التكاليف  خف�س  واإجــراءات  الكفاءة  مقايي�س 

�سعبة بني التكلفة والأداء. وللتغلب على هذه امل�ساومة يتوجب على القادة النظر 

الدرا�سات  اإحــدى  اأظهرت  فقد  كليًا.  خمتلفة  نظرة  احلكومي  القطاع  عمل  اإىل 

تخفي�س  اإىل  الو�سول  مفتاح  اأن  احلكومية  لالأبحاث  ديلويت  ملركز   
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الأخــرية 

التكاليف ب�سورة جذرية، مع احلفاظ على م�ستوى اخلدمات اأو زيادته، يكمن يف 

ما يعرف بالإبداع التحويل.

واجلهات  ال�سيا�سات  التحويل من �سناع  لالإبداع  الالزمة  ال�سروط  توفري  يتطلب 

من  ينتهي  ل  عــدد  ــة  روؤي فبدل  خمتلف.  مبنظار  احلكومة  اإىل  النظر  الإداريـــة 

الربامج والأعمال البريوقراطية، ميكن النظر اإىل الطيف الوا�سع من م�سوؤوليات 

احلكومة ومتعامليها باعتباره �سل�سلة من الأ�سواق التي ميكن ت�سكيلها بطرق متكن 

نهاية  لتقدمي اخلدمات احلكومية تكون يف  اإيجاد وتطوير �سبل خمتلفة جدًا  من 

املطاف اأكرث فعالية واأقل تكلفة.

جمالت  من  عدد  يف  احلكومات  يف  التحويل  ــداع  الإب من  منــاذج  معاينة  وميكن 

ال�سيا�سات الرئي�سية، ومنها:

منخف�سة  اجلنح  ملرتكبي  الإلــكــرتونــيــة  فاملراقبة  اجلنائية:  العدالة    •
 – ب�سكل كبري جدًا )5  ال�سجن  نفقاتها على  تقليل  اخلطورة متكن احلكومة من 

25 دولر يوميًا يف مقابل 80 دولر للحب�س(.

•    الدفاع: الطائرات بدون طيار تكلف اأقل بكثري من الطائرات التي يقودها 
طيارون اأو الأقمار ال�سناعية، وميكن اأن توفر عدة كفاءات رئي�سية يف الأداء تفوق 

كفاءات الطائرات التي يقودها طيارون.

•     التعليم: ميكن من خالل التعلم عرب الإنرتنت، اأو بيئة التعلم التي جتمع بني 
التعلم الرقمي والتعليم التقليدي، التغلب على امل�ساومة بني التعليم املعياري وبني 

املعلم اخل�سو�سي  اأن يح�سله من  الأكرث تخ�سي�سًا الذي ميكن للطالب  التعليم 

اأو املدر�سة البتدائية الراقية. كما اأن التعلم عرب الإنرتنت ميكن اأن يوفر اإمكانية 

اأكرب لتخ�سي�س املحتوى وتي�سري احل�سول عليه يف برامج التعليم العايل.

العديد  بدرا�سة  ديلويت  �سبكة  لدى  احلكومية  لالأبحاث  ديلويت  مركز  قام  ولقد 

عمل  اإطــار  وطــور  التحويل  الإبـــداع  مفهوم  لتنفيذ  املتاحة  الفر�س  منــاذج  من 

لإدخال هذا املفهوم يف القطاع احلكومي– مبعنى طرح م�سار بديل يوؤدي خلف�س 

اإطار العمل هذا  التكاليف ب�سكل كبري دون الت�سحية بجودة اخلدمات. ويت�سمن 

املحاور التالية:

خالل  من  املتاحة  التحولية  الفر�س  احلكومة  حتــدد  اأن  ميكن  الرتكيز:     •
الرتكيز على ثالثة ق�سايا، هي:

1( ما هي املهمة التي يراد اإجنازها؟

2( ما هي العنا�سر التي ينبغي املقاي�سة بينها حاليًا؟

3( كيف ميكن التغلب على هذه املقاي�سات؟

•    حتديد ال�سكل:  اأف�سل مكان تبداأ فيه عملية الإبداع التحويل هو عادة 
�سريحة من �سرائح ال�سوق اإما تتم خدمته ب�سكل مبالغ فيه اأو ل تتم خدمته على 

النجاح  يتطلب  كما  اخلدمات.  لأداء  حاليًا  ال�سائد  النموذج  بوا�سطة  الإطــالق، 
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عن  ذاتية  ا�ستقاللية  لديه  تكون  بــاأن  التحويل  الإبــداع  بعملية  القائم  من  عــادة 

املوؤ�س�سة الأم وعن الالعبني احلاليني املهيمنني على ال�سوق.

•    النمو:  متتلك احلكومة طائفة من الأدوات والقنوات التي ميكن ا�ستخدامها 
والتحكم  الت�سريع  الأدوات  هــذه  مــن  التحولية.  التقنيات  منــو  وتغذية  لدعم 

بامليزانيات وغريها من اأدوات التمويل اخلا�سة.

التطبيق تو�سيع نطاق 

بعد اأن يتم حتديد الإبداعات الفعالة واملمار�سات الريادية، ينبغي اعتمادها على 

حتقيق  نحو  �سيدفع  اجليدة  الأفكار  تطبيق  نطاق  تو�سيع  لأن  احلكومة  م�ستوى 

اإلغاء  اأو  اأي�سًا تقلي�س  معظم مزاياها وفوائدها. ويت�سمن تو�سيع نطاق التطبيق 

عبارات  ل�ستخدام  احلكومات  توجه  وزيــادة  الفعالة.  غري  واخلدمات  الربامج 

»الأفول«، التي تنتهي مبوجبها �سالحية الربامج اأو الهيئات اأو الأنظمة اأو غريها 

�سعيها  اإطار  لتجديدها، يف  ما  اإجراء  يتخذ  ما مل  تلقائية  ب�سورة  املبادرات  من 

املرهقة  بالأنظمة  لاللتزام  امل�ستخدمة  املــوارد  وحترير  التناف�سية  روح  لتعزيز 

لنطاق  ال�سريع  التو�سيع  يف  واملرونة  القدرة  وتعترب  الرتيبة.  والبريوقراطيات 

تطبيق املمار�سات الكفوؤة واإلغاء املمار�سات غري الكفوؤة من العوامل الهامة للغاية 

لتحقيق املنافع والفوائد امل�ستدامة.

تو�سيع  على  القدرة  عدم  بفعل  ال�سرتاتيجية  املبادرات  تقوي�س  يتم  ما  وغالبًا 

نطاق تطبيقها ب�سبب عدم جتاوب اأنظمة املوؤ�س�سة. فما قد يبدو مفيدًا وذا مغزى 

يكون  ل  على حدة  دائرة  كل  على  بتكاليف  يلقي  ما  غالبًا  ككل  للحكومة  بالن�سبة 

نواب روؤ�سائها )بو�سفهم امل�سوؤولني املحا�سبني( م�ستعدين لتحملها. ورغم اأن هذه 

امل�سكلة لي�ست خا�سة باحلكومات، لكن عندما تكون مناذج امل�ساءلة يف الوزارات 

مناذج عمودية، فالأغلب اأن تقف هذه امل�سكلة عقبة يف وجه وفورات احلجم التي 

ميكن حتقيقها من خالل تطبيق منوذج اأداء اخلدمات على م�ستوى املوؤ�س�سة ككل. 

ومن املنهجيات الأقوى املتبعة يف الإدارة الإلزام با�ستخدام طرق معيارية موحدة 

اأجرينا  الذين  اأحد  اأ�سار  وكما  م�ستوى احلكومة.  على  وا�سحة  توجيهات  وتقدمي 

معهم املقابالت: »ثمة حاجة للنظر اأبعد من حدود الدائرة.«

قوية  �سالحيات  وجــود  الكفاءة  لزيادة  امل�سممة  الفعالة  املــبــادرات  اأكــرث  ومــن 

التوجيهات  و�سوح  على  البارزة  الأمثلة  من  العديد  ونــرى  وا�سحة.  وم�ساءلت 

احلكومية عندما تبلغ الأمور نقطة التاأزم ويتوجب على الدوائر تنفيذ عمليات دمج 

مالية وا�سعة النطاق. فمراجعة الربامج احلكومية يف كندا التي حققت احلوكمة 

وتقلي�سًا   %10 بن�سبة  احلكومية  الربامج  على  الحتــادي  لالإنفاق  خف�سًا  فيها 

الف�سل  كان  موظف   55،000 من  باأكرث  احلكومية  اخلدمة  يف  العاملني  حلجم 
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العجز على  بالق�ساء  احلكومة  قبل  من  الوا�سح  لاللتزام  جزئيًا  يعود  فيها 

العوامل  من  وكان  كندا  يف  احلكومية  للنفقات  عهدًا  اأحدث  مراجعة  اإجــراء  ومت 

الداعمة لها قيادتها من قبل جلنة من جمل�س الوزراء كلفت مبهمة الإ�سراف على 

الربامج  على  الإنفاق  باملئة من   10 اإىل   5 بني  ما  اقتطاع  فر�س  لتحديد  برنامج 

جلنة  الكندي  الـــوزراء  رئي�س  ف�سكل  وهيئة.  دائــرة   67 م�ستوى  على  احلكومية 

مقرتحات  لتقييم  الوزراء  كبار  اأحد  برئا�سة  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية  املراجعة 

بلغ  النهاية،  ويف  لهم.  التابعة  والدوائر  الــوزراء  من  املطروحة  التكاليف  خف�س 

حجم تخفي�سات الإنفاق 5.2 مليار دولر اأو 7 باملئة من اإجمايل املبلغ الذي خ�سع 

للمراجعة.

اأكرب �سيوؤدي لتحقيق  اإلزام  اإذا كان تطبيق   وميكن حتديد منطلق عام لفهم ما 

مكا�سب اأكرب يف الكفاءة من خالل قيا�س الأن�سطة با�ستخدام منهجيات معتمدة 

مثل التجزئة اأو حتليل الأن�سطة املبنية مبزيد من التف�سيل يف الق�سم التايل.
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ال�سكل 6

بناء منوذج حكومة فعال

املركزيةامل�سرتكةالالمركزية

اأقل جتاوبًا

عدم �سيطرة وحدة الأعمال

 على التكاليف املركزية غري 

 املبا�سرة

عدم املرونة جتاه حاجات

 وحدات الأعمال 

النف�سال عن وحدات

الأعمال 

تكاليف اأعلى

 

معايري متغرية

بيئات مراقبة خمتلفة

تكرار اجلهود

التنظيم الر�سيق املنب�سط

 

ال�ستقالل عن موؤ�س�سات االعمل

حتديد وفرات الكفاءة بني 

وحدات العمل

فهم مهمة ووظائف 

املجموعة

ن�سر اأف�سل املمار�سات املتبعة

احتفاظ  وحدات

  العمل بال�سيطرة 

 تقدير الأولويات

 املحلية

 الأن�سطة امل�سرتكة

 و الدعم

 النقل الفعال

للمعارف و املعايري

 و الأدوات 

وفورات احلجم

ال�سديدة  الالمركزية  الفعال بني منوذج  التوازن  النجاح يف حتقيق  مفتاح  يكمن 

الذي يولد تكاليف عالية وبني النموذج املركزي الأكرث كفاءة من ناحية التكاليف 

اعتماد  ال�سروري  من  لذلك  املحلية.  الحتياجات  مع  بفعالية  يتجاوب  ل  لكنه 

منهجية حوكمة توازن بني هذه املتطلبات لتحقيق الكفاءة يف العمل احلكومي وهي 

منهجية تقت�سي فهمًا وا�سحًا للمتطلبات الوظيفية لوحدات العمل املختلفة اإ�سافة 

اإىل القدرة على الإلزام با�ستخدام ممار�سات اإبداعية حتقق وفورات يف التكاليف 

للحكومة ككل )راجع ال�سكل 6 اأدناه(.

الدول  من  الكثري  تلجاأ  بالكفاءة،  والتحكم  العامة  احلوكمة  هيكلية  اإطــار  ويف 

لالإقفال  املبادرات  اأو  الربامج  اأو  الهيئات  توجه  التي  الأفــول«  »عبارات  لعتماد 

بعد فرتة حمددة من الزمن حاملا تنتهي من اإجناز غايتها. ووفقًا لهذا التدريب، 

مراجعات  اإجــراء  من  ميكن  تقييمي  اإجــراء  مع  عادة  ما  مبادرة  تاأ�سي�س  يرتافق 

املتحدة،  الوليات  يف  الوليات  حكومات  فلدى    
52

والت�سريعات. لالأنظمة  دوريــة 

الت�سريعات  من  باملئة   30 اإىل   20 اإلغاء  عن  الآن  حتى  ــول  الأف عبارات  اأثمرت 
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احلالية يف الوليات وتعديل 40 باملئة اأخرى. 

الالزم  من  اأ�سبح  الأنظمة،  لتقليل  الربيطانية  للحكومة  حديث  م�سعى  اإطار  ويف 

الآن اأن تت�سمن كافة الت�سريعات املحلية التي تفر�س عبئًا تنظيميًا على موؤ�س�سات 

الأعمال اأو موؤ�س�سات املجتمع املدين بنودًا خا�سة باملراجعة والأفول. والغاية من

التنظيم  هذا  واإلغاء  منتظم  ب�سكل  التنظيم  هذا  اأثر  مراجعة  �سمان  هي  ذلك 

منا�سبة.   غري  اأعباء  ي�سبب  اأو  فعال  غري  ي�سبح  اأو  اإليه  احلاجة  تنتهي  عندما 

ويطلب من الدوائر يف احلكومة الربيطانية حاليًا تو�سيح خططها للجنة تقلي�س 

اأنظمة  م�ساريع  اأي  يف  املراجعة  اأو  بالأفول  خا�سة  بنود  ت�سمني  ب�ساأن  الأنظمة 

اأول مراجعة قانونية عن خم�س  األ يتاأخر موعد اإجراء  جديدة. وتطلب احلكومة 

»الأفــول« عادة  التنفيذ، مع حتديد موعد  الت�سريع حيز  تاريخ دخول  �سنوات من 
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ب�سبع �سنوات. 

 ،2005 اأما احلكومة الأ�سرتالية املركزية فهي ت�ستخدم عبارات الأفول منذ عام 

والتي اأقرت �سمن قانون الأدوات الت�سريعية. فقد اأوجب قانون الأدوات الت�سريعية 

ت�سمني طيف وا�سع من الت�سريعات ن�سًا اإلزاميًا خا�سًا بالأفول مدته ع�سر �سنوات 

الت�سريعية  لــالأدوات  الحتــادي  ال�سجل  يف  تو�سيحية  بيانات  ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة 

وتقدميه للفح�س من قبل الربملان. ويجب على الدوائر احلكومية القيام بعمليات 

تقييم ا�ستعدادًا لعملية الأفول، واإعداد بيانات الأثر التنظيمي قبل حتديد كيفية 

اإنهاء �سالحية الأنظمة وكذلك عند �سياغة الأنظمة اجلديدة. ويجب اأن تخ�سع 

قبل  من  للمراجعة  اأفــول  اأو  تقييم  بنود  تت�سمن  ل  التي  والأنظمة  القوانني  كل 

لالأنظمة  �سنوية  خطة  ن�سر  الدوائر  على  يتوجب  كما  �سنوات  خم�س  كل  الدوائر 
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تت�سمن املراجعات القادمة للت�سريعات وا�سرتاتيجية تقييم لكل قانون. 
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القيا�ص

ب�ساأن مردود  بينة  اتخاذ خياراتهم عن  لهم  يت�سنى  القرارات حتى  يحتاج �سناع 

املثل  اإىل معلومات وحتليالت دقيقة يف حمتواها ومواعيدها. وكما يقول  الإنفاق 

ل  »ما  اإن  اأي�سًا  القول  ال�سواب  من  لعله  اإدارتــه«،  ل ميكن  قيا�سه،  ل ميكن  »ما 

وزيادة  الكفوؤة  غري  الربامج  فتقليل  تكبريه«.  اأو  تقلي�سه  ميكن  ل  قيا�سه،  ميكن 

املمار�سات الأكرث فعالية يتطلب القدرة على قيا�سها با�ستمرار.

الإ�سراف  عن  امل�سوؤولون  احلكومية  اخلدمة  موظفو  يفتقد  ما  فغالبًا  ذلك  ومع 

الت�سغيلي لهذه  الأداء  ب�ساأن  العملية  والبيانات  للمعلومات  الرئي�سية  على الربامج 

الربامج. واأكرث من ذلك اأي�سًا اأن هناك اأحيانًا م�سادر متعددة للحقيقة اأو وجهات 

نظر خمتلفة ب�ساأن مردود الإنفاق. ويف بع�س احلالت يخ�س�س من الوقت للبحث 

ويف  القرارات.  اتخاذ  يف  فعليًا  ل�ستخدامها  يخ�س�س  مما  اأكرث  املعلومات  عن 

هذا ال�سياق، يبني ال�سيد لورد براون، املدير الرئي�سي غري التنفيذي يف احلكومة 

يف  الو�سع  بيرتوليوم،  بريتي�س  ل�سركة  ال�سابق  التنفيذي  والرئي�س  الربيطانية 

ا�ستخدام  لطريقة  الأعمق  الفهم  هو  اإليه  تفتقد احلكومة  ما  اإن  قائاًل:  احلكومة 

الأرقام واملعلومات لإدراك موقعك الذي اأنت فيه فعليًا. اإنه اأمر يتعلق بالكفاءة. 

مع  اأو  الأخــرى  الدوائر  مع  باملقارنة  لعملك  اإجادتك  مدى  ما  املثال:  �سبيل  على 

املوؤ�س�سات التجارية؟ اأين ميكن اأن تكون قد جتاوزت مدة امليزانية يف م�سروع ما؟ 

لذلك   
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ما؟«  م�سروع  يف  املنا�سبة  املهارات  ا�ستخدام  ناحية  من  تفعله  الذي  ما 

فاإن التو�سع يف توفري البيانات مقرونًا مع زيادة تطور اأدوات حتليل البيانات يوفر 

للحكومة اإمكانية القيا�س ب�سكل اأف�سل.

املرجعية  واملقارنة  ال�سفرية  امليزانية  اإعــداد  منهجيات 

وقيا�ص الكفاءة املتقدمة

منها  التكاليف.  قيا�س  جمال  يف  رائــدة  ممار�سات  عدة  الإمــارات  دولــة  اأدخلت 

اإعداد امليزانية ال�سفرية التي تت�سمن عملية مراجعة كل ثالث �سنوات تبدا فيها 

الدوائر من ورقة بي�ساء وتبني ميزانيتها من الأ�سفل لالأعلى. ثم يطلب من فرق 

اإعداد امليزانية حتديد الأن�سطة التي ت�سهم يف حتقيق الأهداف املتفق عليها التي 

الأن�سطة  وتربير  �سنوات،  ثالث  البالغ  للميزانية  الزمني  النطاق  خالل  �ستكون 

وتقوم  للتكاليف.  مف�سلة  تقدمي حتليالت  تكاليف من خالل  من  بها  يرتبط  وما 

الفرق بتحديد اأولوية الأن�سطة بناء على حتليالت املقارنة بني تكاليفها ومنافعها 

وترتيبها وفقًا لدرجة م�ساهمتها يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية.

ورغم اأن الدرا�سات امليدانية احلالية ملنهجيات اإعداد امليزانيات ال�سفرية ت�سري 

اإىل عدم �سيوع �سيغة »فريدة« من طرق اإعداد امليزانيات ال�سفرية ب�سبب الت�سور 

بع�س  تطبيق  مت  اأنــه  اإل  ا�ستخدامها،  يتطلبه  الــذي  اجلهد  م�ستوى  عن  ال�سائد 

�سيوعًا  اأكرث  وهي  متنوعة من اجلهات احلكومية  نطاق جمموعة  على  عنا�سرها 

ثم  ال�سابقة  ال�سنة  من  امليزانية  بنود  ا�ستخدام  هو  الأول   
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رئي�سيني. يف جمالني 

و�سع التكاليف لكل بند )بدل جمرد العتماد على نفقات ال�سنة املا�سية(. فهذا 

ي�ساعد �سناع القرار يف حتديد ما اإذا كانت املدخالت املطلوبة منطقية على �سوء 

املخرجات املتوقعة من خالل م�ستوى ال�سفافية الأعلى لتكاليف كل بند من البنود 

م�ستوى  على  بناء  املختلفة  اخلدمة  م�ستويات  تقييم  فهو  الثاين  اأما  حدة.  على 

امليزانية ويت�سمن ترتيب اأولوية كل بند من بنود التمويل املطلوبة. هذه الطريقة 

برنامج  �سمن  متويله  ينبغي  التي  اخلدمة  م�ستوى  �سوؤال  على  الإجابة  ت�ساعد يف 

ما. ويف درا�ستها ملنهجية اإعداد امليزانيات ال�سفرية يف اجلهات احلكومية، وجد 

مفاهيم  ت�ستخدم  التي  امليزانيات  مكاتب  اأن  احلكوميني  املالية  م�سوؤويل  احتاد 

امليزانيات ال�سفرية كانت را�سية متامًا عن النتائج و�سطيًا. كما وجد اأن م�ستوى 

على  القيود  ازدياد  مع  يزداد  فعليًا  وا�ستخدامها  ال�سفرية  بامليزانيات  الهتمام 

املوارد املالية احلكومية. فثمة عدة مزايا هامة ل�ستخدامها من اأهمها امل�ساعدة 

الإنفاق،  يف  التقلي�س  بع�س  اإجــراء  يطلب  عندما  القرارات  يف  الثقة  زيــادة  يف 

نتائج  ولتعظيم  �سفافية.  اأكــرث  واملخرجات  املدخالت  بني  املقاي�سات  يجعل  ما 

الربامج  مراجعة  طريقة  احلكومات  بع�س  تبنت  ال�سفرية،  امليزانيات  اإجراءات 

وم�ستويات  العامة  احلاجة  ودرا�سة  الربامج  تقدمي  كيفية  تقييم  تت�سمن  التي 

هذه  بيان  يلي  ما  يف  و�سيتم  اخلدمة.  لأداء  البديلة  والطرق  والكفاءة  اخلدمة 

الطريقة ب�سكل اأكرث تف�سياًل.

اأي�سًا باإجراء مقارنة مرجعية ب�ساأن تكاليف توفري اأق�سام  كما تقوم وزارة املالية 

اخلدمة اجلوهرية والداعمة با�ستخدام معايري مقارنة دولية. تت�سمن اخلدمات 

املقارنة  الأمامية وتت�سمن معايري  اجلوهرية عملية تو�سيل اخلدمة يف اخلطوط 

مقايي�س مثل معدل عودة املر�سى ورواتب الأطباء. اأما اخلدمات الداعمة فت�سمل 

املوارد الب�سرية وتقنية املعلومات واملالية.

ورغم وجود الكثري من درا�سات املقارنة املرجعية لدى احلكومات، فقد وجدنا يف 

اأن اململكة املتحدة تعد اإحدى احلكومات القليلة  املراجعة العاملية التي اأجريناها 

الداعمة.  الوظائف  لأهم  �ساملة  مرجعية  مقارنة  اإجــراءات  ون�سرت  طبقت  التي 

تكاليف  من   %20 حوايل  اأن  اإىل  الت�سغيلية  للكفاءة  مراجعتها  يف  تو�سلت  ولقد 

الت�سغيلية.  الكفاءة  زيــادة  خالل  من  تقلي�سها  ميكن  اخللفية  املكاتب  وظائف 

النفقات  من   %1.9 حــوايل  الب�سرية  املــوارد  وظيفة  تكلفة  متو�سط  اأن  ووجــدت 

رغم  و%1.3،   %0.6 بني  امل�سرتيات  وق�سم   %1.3 فتكلفتها  املالية  اأما  الت�سغيلية 

ت�ستخدم   
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املوؤ�س�سة.  حجم  ح�سب  كبريًا  تباينًا  تباينت  التكاليف  هذه  قيمة  اأن 

القطاع  اأداء  القطاع احلكومي، وملقارنة  اأداء خمتلف موؤ�س�سات  مثل هذه ملقارنة 

ملعرفة  املقارنة  هذه  بيانات  ا�ستخدام  ميكن  كما  اخلا�س.  القطاع  مع  احلكومي 

الوفورات املمكنة يف الوظائف الرئي�سية كاملوارد الب�سرية واملالية وتقنية املعلومات 

وامل�سرتيات.

مفهوم  من  عمومًا  اإيجابيًا  موقفًا  مقابلتهم  متت  الذين  امل�سوؤولون  اأبــدى  ولقد 

بع�س  بوجود  ــروا  اأق لكنهم  ال�سفرية  امليزانيات  ومــبــادرات  املرجعية  املقارنة 

على  �ساملة  نظرة  تتخذ  ول  ح�سرها  يتم  قد  املنهجيات  الهامة.فهذه  العوائق 

اأو الن�سجام مع الأهداف ال�سرتاتيجية  م�ستوى احلكومة يف التعامل مع الكفاءة 

كبريًا.  تاأخرًا  تتاأخر  وقد  النتائج  قيا�س  غالبًا  ي�سعب  اأنه  كما  النطاق.  وا�سعة 

النتائج  ت�ستغرق بع�س  اأن  الذين متت مقابلتهم ميكن  امل�سوؤولني  اأحد  اأ�سار  فكما 

اأجياًل عدة حتى تتحقق. وعلى النحو نف�سه، ميكن اأن ميثل احل�سول على بيانات 

مبا�سرة  مقارنات  على  احل�سول  ل�سعوبة  نظرًا  حقيقيًا  حتديًا  املنا�سبة  املقارنة 

متكن  اأن  ميكن  املعوقات،  هذه  ورغم  للجهات.  الفريدة  والحتياجات  للوظائف 

عملية املقارنة املرجعية من زيادة الإبداع والتن�سيق يف القطاع احلكومي مبا ميكن 

من حترير املوارد وا�ستخدامها ب�سكل اأكرث فعالية.
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ومع اأن املبادرات احلالية حلكومة دولة الإمارات تركز على تقييم م�ستوى الإنفاق 

م�ستوى  اأكرب على  تغيري  اإجناز  فاإنه ميكن  املعياري،  الأداء  مع  تكاليفها  ومقارنة 

ميكن  النطاق.  وا�سعة  وت�سغيلية  ا�سرتاتيجية  مراجعة  اإجــراء  خالل  من  النظام 

احلكومي  الإنــفــاق  جوانب  كافة  مراجعة  القبيل  هــذا  من  برنامج  يت�سمن  اأن 

احلكومية  املوارد  وتوجيه  الأدنى  الأولوية  ذات  الربامج  اإلغاء  اأو  تقلي�س  ل�سمان 

نحو الربامج ذات الأولوية العليا. وميكنه اأن يبني على نتائج مراجعات امليزانيات 

اجلوهرية حول  الأ�سئلة  لطرح  الأداء  وقيا�س  املرجعية  املقارنة  وبرامج  ال�سفرية 

الكندية  احلكومة  قامت  ولقد  امل�ستقبلية.  والحتياجات  احلالية  الربامج  قيمة 

 :
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باإجراء مراجعة مماثلة لرباجمها مت من خاللها طرح عدة اأ�سئلة هامة، اأبرزها 

1. هل ما زال هذا الربنامج اأو الن�ساط يلبي م�سلحة عامة؟

2. هل هناك دور م�سروع اأو �سروري للحكومة يف جمال هذا الربنامج اأو الن�ساط؟

3. هل الدور احلايل للحكومة الحتادية منا�سب اأو هل هذا الربنامج حمل لإعادة 

حتديد الأدوار مع املقاطعات الكندية؟

4. ما هي الأن�سطة اأو الربامج التي ينبغي اأو ميكن نقلها كليًا اأو جزئيًا اإىل القطاع 

اخلا�س اأو التطوعي؟

5. يف حال ال�ستمرار بالربنامج اأو الن�ساط، كيف ميكن حت�سني كفاءته؟

املالية  القيود  �سمن  تاأمينها  ميكن  الناجتة  والأن�سطة  الــربامــج  رزمــة  هل   .6

التخلي  ينبغي  التي  الأن�سطة  اأو  الربامج  هي  فما  ل،  اجلــواب  كان  اإن  املحددة؟ 

عنها؟

يف  كــربى  نقلة  اإحــداث  عن  كندا  يف  احلكومية  الربامج  مراجعة  متخ�ست  وقــد 

ال�سوؤون  ففي  ال�سيا�سات.  وظائف  من  رئي�سية  وظائف  عــدة  يف  احلكومة  دور 

القت�سادية، بدلت احلكومة دورها من اإدارة اخلدمات وتقدميها اإىل العمل كجهة 

منظمة والرتكيز على تطوير ال�سيا�سات من اأجل حتفيز النمو القت�سادي وخلق 

فر�س العمل. اأما يف القطاع الجتماعي فاأعادت احلكومة حتديد دورها يف مقابل 

العمل. كما مت تطوير  والتداخل يف  التكرار  لتقليل  يوؤدي  املقاطعات مبا  حكومات 

اإ�سافتها  ومت  املجالت  من  متنوعة  جمموعة  يف  اخلدمات  لإي�سال  بديلة  مناذج 

الدين  ن�سبة  تخفي�س  ذلك  ثمرة  وكانت  اخلدمات.   بع�س  على  ا�ستخدام  ر�سوم 

 2008-2007 املالية  ال�سنة  يف   %30 اإىل  الحتــادي  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل 

الكثريون  ينظر  ولذلك   .1996-1995 املالية  ال�سنة  يف   %70 تقريبًا  كانت  بعدما 

اإىل مراجعة الربامج التي قامت بها احلكومة الكندية باعتبارها منوذجًا ناجحًا 

درا�سة  النموذج  هذا  بدرا�سة  اأخرى  حكومات  قامت  وقد  ككل  احلكومة  لإ�سالح 

متاأنية.

 

امل�سدر: حتليالت ديلويت

الإجراءات العملية

املراجعة الدورية لكامل ميزانية املوؤ�س�سة و 

خمزون براجمها بالن�سبة لغايتها الإ�سرتاتيجية

اأهم املخرجات

التميز الإداري

جمموعة منظمة منطقيًا من 

الربامج التي حتقق نتائج 

من�سجمة متامًا مع الأهداف 

ال�سرتاتيجية للكنديني و 

اأولويائهم 

امل�سداقية املالية: ركز النفاق 

على الربامج الفعالة يف املجالت 

ذات الأولية و على فر�س اإعادة 

توزيع املخ�س�سات، مبا ي�سهم 

بالتعديل العام لنمو النفاق.

املعايري

مردودية الإنفاق

هل الربامج املعتمدة منا�سبة و 

كفوؤة و فعالة و توؤدي مبوجب اآلية 

�سيا�سات اإدارة خماطر منا�سبة؟

املالءمة و الدور الوظيفي 

هل الربامج و النفاق عليها 

متوافقة مع حاجات املجتمع 

و اأولويات احلكومة ، و دور 

الحتادي للحكومة، الخ؟

اإدارة الأداء

هل تتم اإدارة الربامج من خالل 

منظومة اإدارة اأداء تت�سمن 

خمرجات و نتائج و م�ستهدفات و 

مقايي�س وا�سحة لالأداء؟

التميز اإلداري

املصداقية املالية

يمردودية اإلنفاق
دار

اإل
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املالءمة و الدور الوظيفي

املراجعة
اإلستراتيجية

الشكل 7
برنامج املراجعة اإلستراتيجية و التشغيلية
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منهجيات  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية  املراجعة  برنامج  يف  ت�ستخدم  اأن  ينبغي 

القوة  كفاءة  قيا�س  يف  املتقدمة  املنهجيات  هذه  ومن  الكفاءة.  لقيا�س  متقدمة 

والأن�سطة  الربامج  وتنفيذ  والتبعرث  الإدارية  امل�ستويات  التحكم  نطاقات  العاملة 

وحتليالت القيمة امل�سافة وتقييمات القدرات. وثمة و�سف موجز لهذه املنهجيات 

يف  للم�سرفني  مبا�سرة  التابعني  املوظفني  عدد  تقي�س  ال�سيطرة  فنطاقات  اأدنــاه. 

يف  الإداريــة  الطبقات  عدد  الطبقات  حتليالت  حتدد  بينما  الق�سم  اأو  املوؤ�س�سة 

وحني  وتعوي�ساتهم.  ودرجاتهم  املوظفني  باألقاب  وعالقتها  ما  ق�سم  اأو  موؤ�س�سة 

غالبًا  هناك  يكون  مرتفعة  الطبقات  تكون  اأو  منخف�سة  ال�سيطرة  نطاقات  تكون 

حاجة لتب�سيط اإجراءات العمل وتوحيد العمليات لتقلي�س حجم الإ�سراف الإداري 

غري ال�سروري والهيكليات التنظيمية غري الالزمة. ومن الأمثلة الأخرى:

الأفراد  من  العديد  بها  يقوم  التي  الأن�سطة  حتليل  يف  يتجلى  والذي  •  التبعرث 
خمتلفة.  اأقــ�ــســام  ـــر/  دوائ اأو  جغرافية  مناطق  يف  املنت�سرين  املجموعات  اأو 

الناجتة عن التخ�سي�س  الكفاءة  انعدام  اإىل حتديد عوامل  العملية  وتهدف هذه 

غري املنا�سب لالأن�سطة )احلجم ال�سغري، الزيادة، عدم توحيد املعايري( واإتاحة 

املقارنة بني الوحدات الت�سغيلية لتحديد اأ�سحاب الأداء الأقل تكلفة ون�سر اأف�سل 

املمار�سات.

فر�س  حتديد  على  تعمل  والتي  اخلدمات  وتقدمي  الربامج  حتليل  عمليات    •
ومراكز  الكاونرت  عمليات  مثل  والو�سطى  الأمامية  املكاتب  اأعمال  يف  التوفري 

تكلفة  ح�ساب  عملية  وتت�سمن  املعامالت.  اإجنــاز  ومرافق  املتعاملني  ات�سالت 

مع  الأق�سام،  لكل  معاملة  لكل  كامل/الإجمايل(  بــدوام  املوظف  )وقت  اخلدمة 

ال�سلبية، واإجراء مقابالت  النا�سزة  اإجراء مقارنة بني الأق�سام لتحديد احلالت 

مع روؤ�ساء الأق�سام لفهم حمركات هذا التباين وحتديد فر�س التح�سني با�ستخدام 

اأف�سل املمار�سات املتبعة داخليًا وخارجيًا.

الفعالية  مــدى  لقيا�س  ت�ستخدم  ت�سخي�سية  اأداة  وهــو  الأن�سطة  حتليل    •
ا�سرتاتيجيتها.  تدعم  التي  بالطريقة  املوؤ�س�سة  موارد  ا�ستخدام  ومدى  التنظيمية 

الفرعية  والعمليات  للعمليات  املخ�س�سة  الب�سرية  ــوارد  وامل الوقت  تقي�س  فهي 

املمكنة  الفر�س  حتديد  بهدف  العمل  اإجــراءات  على  التحليل  ويركز  والأن�سطة. 

العمل  باإجراءات  املرتبطة  التكاليف  درا�سة  من  متكن  وهي  الإجــراءات.  لتطوير 

والأن�سطة يف مقابل التكلفة اخلا�سة بالدوائر والأق�سام فقط.

ملوؤ�س�سة  الإجمالية  املوارد  تكلفة  وي�سنف  يحدد  الذي  امل�سافة  القيمة  •  حتليل 
متو�سطة  اأو  منخف�سة  م�سافة  قيمة  ذات  كونها  حيث  من  الأن�سطة  ح�سب  ما 

الفر�س املمكنة لتطوير  العمل لتحديد  اإجراءات  التحليل على  اأو مرتفعة. ويركز 

وحتديد  للمتعاملني  القيمة  بتوفري  الأن�سطة  عالقة  مدى  ويقيم  العمل.  اإجراءات 

حجم املوارد املخ�س�سة لالأن�سطة التي لي�س لها قيمة م�سافة.

•  تقييمات القدرات با�ستخدام مناذج الن�سوج التي ت�ساعد املوؤ�س�سة يف حتديد 
الن�سوج ميكن  املوؤ�س�سة. فال�سعود على �سلم  الأق�سام املختلفة يف  م�ستوى ن�سوج 

اأن يوؤدي اإىل حتقيق وفورات يف التكاليف للموؤ�س�سة.

ا�ستخدمت هذه الأنواع من التحليالت لتحرير املوارد وحتقيق مكا�سب كبرية يف 

الكفاءة على نطاق جمموعة وا�سعة ومتنوعة من الدوائر والهيئات احلكومية. ومن 

التو�سيات العملية يف هذا ال�ساأن عادة تب�سيط اإجراءات العمل وتوحيد العمليات 

اأف�سل من خالل حت�سني  ب�سكل  املوارد  الإداري وتوزيع  لتقليل احلاجة لالإ�سراف 

اإدارة الطلب وتقليل م�ستويات اخلدمة املكلفة.

الإح�سائي التحليل 

التحليالت  املتحدة  واململكة  و�سنغافورة  وكندا  اأ�سرتاليا  حكومات  ت�ستخدم 

القرارات.  الإح�سائية للح�سول على روؤى ومنظورات جديدة تخدم عملية �سنع 

الإح�سائية  النماذج  اإعــداد  يف  متقدمة  اأدوات  الإح�سائي  التحليل  وي�ستخدم 

واإدارة  الت�سغيلية  واخلطط  العمل  ا�سرتاتيجيات  ومزايا  الت�سورات،  و�سياغة 

الرئي�سية.  العمل  اإ�سكاليات  حل  اأجــل  من  التحول  وخــربات  العميقة  البيانات 

الهامة املدخلة على الطريقة  التحليل الإح�سائي يف تعزيز الإ�سالحات  وي�ساعد 

والتحكم  املــوارد  وتوزيع  اإدارة  يف  احلكومي  القطاع  موؤ�س�سات  قبل  من  املتبعة 

باملخاطر )الداخلية واخلارجية( وفهم القوة العاملة واملتعاملني. ويوفر التحليل 

العمل  قرارات  اتخاذ  من  التمكني  خالل  من  امل�سكالت  لهذه  احللول  الإح�سائي 

بل  وجودتها،  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  يزيد  ما  موؤكدة  وبيانات  اأدلــة  على  بناء 

التقليدية  الطريقة  بدل  املوؤ�س�سة،  م�ستوى  على  للعمل  �سامل  منظور  اأي�سًا  ويوفر 

املح�سورة لدى بع�س موؤ�س�سات القطاع احلكومي.

معهد حتليالت ديلويت – اآ�سيا يف �سنغافورة

التنمية  جمل�س  من  بدعم  ديلويت  اأطلقت   ،2011 عــام  يف 

حتليالت  معهد  ال�سنغافورية  للحكومة  التابع  القت�سادية 

لتحليل  بحثية  موؤ�س�سة  عــن  عــبــارة  وهــو  اآ�سيا،   – ديلويت 

قادة  مل�ساعدة  متطورة  واأدوات  ا�سرتاتيجيات  بتطوير  متخ�س�سة  البيانات 

وي�سم  مبوؤ�س�ساتهم.  اخلا�سة  للبيانات  الكبرية  القيمة  اكت�ساف  يف  الأعــمــال 

توجيه  بهم مهمة  اأنيطت  البيانات  املعهد فريقًا متعدد الخت�سا�سات من علماء 

اإجراء بحوث خا�سة باملمار�سات الريادية  وت�سريع م�ساريع التحليالت من خالل 

يف كل �سناعة. ويقوم الفريق، معتمدًا على ا�سرتاتيجية القيادة من قبل اخلرباء، 

وظيفة  البيانات  وظيفة حتليالت  اإىل جعل  تهدف  وتطوير خرائط طرق  بتن�سيق 

لتطوير  الالزمة  القدرات  املعهد  يوفر  كما  املوؤ�س�سات.  عمل  يف  وحمورية  حيوية 

اإجراءات  اإىل  للتحويل  قابلة  وت�سورات  لروؤى  والتو�سل  البيانات  اأ�سول  خمزون 

عملية ب�سكل �سريع، وتقدمي التعليم رفيع امل�ستوى والتعليم امل�ستمر لفرق املحللني 

وبناء اأف�سل من�سات ومناذج التحليل البياين.

          �سل�سلة بحوث القمة احلكومية  25 



جمل�ص تعوي�سات العمال يف كندا

التزامات  م�سكلة  كندا  يف  العمال  تعوي�سات  جمل�س  واجــه 

املتوا�سل  النق�س  ب�سبب  دولر  مليار   12 بلغت  ممولة  غري 

تكاليف  حلجم  بالن�سبة  ال�سنوية  التمويل  خم�س�سات  يف 

بتحليالت  خمت�س  ك�سريك  امل�ساعدة  تقدمي  ديلويت  من  طلب  وقد  املطالبات. 

وتوفري  املوؤ�س�سة  املتوفرة لدى  البيانات  اأ�سول  ال�ستفادة من  للعمل على  الأعمال 

اجلديدة  ال�سرتاتيجيات  ودعم  لتحديد  ال�سرورية  التحليلية  والت�سورات  الروؤى 

نظرة  اأخذ  حماولة  ولدى  املمولة.  غري  اللتزامات  اأثر  تقليل  اأجل  من  للموؤ�س�سة 

البيانات  اأن  امل�سروع  على  العاملون  وجــد  املطالبات،  لإحــدى  متكاملة  واحــدة 

واأن  اأنظمة  املطالبات كانت مبعرثة بني عدة  بكل مطالبة من  الرئي�سية اخلا�سة 

مبقتطفات  بال�ستعانة  يتم  كان  الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات  عن  التقارير  اإعــداد 

 278 وتنقيح  بتجميع  امل�سروع  وقام  يدويًا.  معدة  ح�سابية  جداول  وتقارير  بيانية 

جمموعة بيانية لإن�ساء 4،646 �سمة لـ 2،880،000 �سجاًل يتعلق باملطالبات �سمن 

من  للمطالبة  متكاملة  واحــدة  نظرة  وفــر  وهــذا  حتليلها.  اأجــل  من  واحــدة  بيئة 

التعقب  اإمكانية  مع  الرئي�سية  الأداء  ملوؤ�سرات  تنفيذية  حتكم  لوحة  تطوير  خالل 

نزوًل حتى م�ستوى املعاملة. ومن خالل تطبيق اأدوات التحليل املتقدمة مت حتديد 

الجتاهات والنماذج ال�سائدة يف عمليات العمل. على �سبيل املثال اأظهر التحليل 

املكاتب  تتبعها  معينة  ب�سبب ممار�سات  املطالبات  تكاليف  �سديد يف  تباين  وجود 

امل�سوؤولة  املكاتب  العمل يف  لإجراءات  موحدة  معايري  و�سع  ومن خالل  امليدانية. 

عن املعامالت ذات التكاليف املرتفعة، مت اكت�ساف فر�س لتحقيق وفورات كبرية 

يف  الــروؤى  هذه  ت�سمني  كيفية  درا�سة  على  حاليًا  املتعامل  ويعكف  التكاليف.  يف 

عملية �سنع القرارات وبناء اإمكانيات حتليل داخلية لديه.

حتليالت القوة العاملة لدى هيئة ال�سحة الوطنية 

يف اململكة املتحدة

يف  مثلها  املتحدة،  اململكة  يف  الوطنية  ال�سحة  هيئة  تواجه 

الــعــامل،  حــول  احلكومية  املوؤ�س�سات  مــن  الكثري  مثل  ذلــك 

�سغوطًا مالية �سديدة – وعلى اعتبار اأن تكاليف العمالة ت�سكل ما يقرب من %40 

يهدف  م�سعى  اأي  من  جــزءًا  العاملة  القوة  اعتبار  من  بد  ل  كان  ميزانيتها،  من 

امل�سعى  لهذا  الرئي�سية  التحديات  اأحد  ومتثل  التكاليف.  وتقليل  الكفاءة  لزيادة 

اخلدمات  لتقدمي  املوظفني  اأعــداد  من  منا�سب  م�ستوى  على  احلفاظ  �سمان  يف 

الهيئة  راأت  الهدف،  ولتحقيق هذا  اأي تخفي�سات اعتربت �سرورية.  اإجراء  رغم 

اأن ت�ستخدم ثروتها احلالية من البيانات لتخاذ قراراتها اخلا�سة بالقوة العاملة 

عن بينة وتطبيق �سوابط للجودة. وقامت بتطوير جمموعة اأدوات تفاعلية و�ساملة 

ميكن من خاللها و�سع مناذج لالأداء وحتليله وفهمه وتوقعه على نطاق نظام القوة 

العاملة باأكمله – وا�ستهداف املوارد ب�سكل منا�سب. وتتمتع هذه الأدوات التفاعلية 

بالقدرة على ا�ستخدام قيم معينة، مثل اأعداد املوظفني ونوعياتهم، وبناء مناذج 

لتحليلها  �سيناريوهات  و�سع  لهم  يتيح  ما  امل�ستخدمون،  يحددها  بطرق  لها  وفقًا 

واإعداد تقارير بناًء على ذلك. ومن خالل واجهة �سهلة لال�ستخدام، ميكن حتى 

للم�ستخدمني املفتقرين للخربة العالية بالأمور الإح�سائية قراءة البيانات وفهم 

اإىل  اإ�سافة  املختلفة  اخلطط  ومقت�سيات  منــوذج  كل  يت�سمنها  التي  التفا�سيل 

اإمكانية الطالع على املقارنات املرجعية ملجموعات النظراء واجتاهات وم�سارات 

بحيث   – والتهيئة  للت�سكيل  الكبرية  بالقابلية  الأدوات  هــذه  ومتتاز  املخاطر. 

 – برجمتها  لإعادة  احلاجة  بدل  النظام  مدير  قبل  من  التغيريات  اإدخال  ميكن 

النظام  لبيانات  املتوا�سلة  التغريات  مع  التجاوب  على  القدرة  يف  وبديناميكيتها 

ال�سحي. واأ�سبح لدى الهيئة الآن القدرة على توقع القوة العاملة املعقدة واملتغرية 

لديها وو�سع اخلطط لها. ومع تقدم جهود خف�س التكاليف، اأ�سبح مبقدور الهيئة 

باأكمله، وحتديد  اأكرب على م�ستوى النظام  مراقبة خماطر القوة العاملة بفعالية 

املنا�سب لالرتقاء بجودة و�سالمة  مواطن املخاطر ب�سكل مبكر، واتخاذ الإجراء 

اخلدمات ب�سكل اإجمايل.

التحفيز

ن�سر  – ويتم  الكفاءة  م�ستويات  زيــادة  بغية  الإبداعات  اإدخــال  يتم  عندما  حتى 

هذه الإبداعات با�ستخدام تكليفات قوية وقيا�س قيمتها – ميكن اأن يكون حتقيق 

عند  املمار�سات  اأف�سل  فاتباع  م�سمون.  غري  اأمــرًا  باأكمله  النظام  على  الكفاءة 

اأحيانًا  ت�سمى  والتي  للتحكم،  الر�سمية  الآليات  تقوية  يقت�سي  تطبيقها  بداية 

العايل،  التاأثري  ذات  احلوافز  اإىل  فبالإ�سافة  القوي«.  النفوذ  ذات  »احلوافز 

من  مع  الكفاءة  وفورات  مــردودات  من  جزءًا  الكفاءة  برنامج  يتقا�سم  اأن  ينبغي 

يحققون تلك الكفاءات. فهذا من �ساأنه اأن يوفر حافزًا مبا�سرًا ي�سجع على حتقيق 

حت�سينات ملمو�سة يف م�ستويات الكفاءة.

ومع اأن معظم من اأجرينا معهم املقابالت ي�سعرون اأنه رمبا ل تكون هناك �سرورة 

للحوافز ذات التاأثري العايل يف هذه املرحلة، ثمة توجه عاملي نحو ا�ستخدام املزيد 

م�ستوى  على  وامل�ساءلة  الأفراد  لدى  الدافع  لزيادة  الر�سمية  احلوافز  اآليات  من 

الدوائر والأفراد. وهناك ثالثة اأنواع رئي�سية من احلوافز الر�سمية التي ت�ستخدم 

لتحفيز حتقيق م�ستويات اأعلى من الكفاءة، منها الأجور املرتبطة بالأداء والرقابة 

الأ�سد وزيادة ال�سفافية يف الأداء.

مبا�سرة  اأكرث  ب�سكل  التعوي�سات  ربط  اإىل  بــالأداء  املرتبطة  الأجــور  مبداأ  يهدف 

نطاق  على  احلوافز  من  النوع  هذا  وي�ستخدم  الرئي�سية.  الأولويات  اإجناز  مبدى 

وا�سع يف القطاع احلكومي يف عدد من الدول منها كندا واململكة املتحدة وال�سويد 

�سنع  يف  الإدارية  املعلومات  ا�ستخدام  كيفية  حول  حديثة  درا�سة  ويف    .
60

وت�سيلي

القرارات، تو�سل معهد دعم العمل احلكومي اإىل اأن تقييمات اأداء روؤ�ساء الدوائر 

ينبغي اأن تغطي ب�سكل منهجي مدى التجهيز اجليد للدوائر مبا ميكنها وي�ساعدها 

. ويف اإطار برنامج مراجعة الإنفاق 
61

على النجاح يف حت�سيل املردود من الإنفاق

الذي طبقته احلكومة الكندية موؤخرًا، مت ا�ستخدام مبداأ الأجور املرتبطة بالأداء 

كمحفز لدعم حتقيق م�ستويات اأعلى من الكفاءة. واأ�سارت احلكومة اإىل اأن %40 

...« دعم  يف  الدوائر  اإجنــازات  اإىل  توجيهها  �سيتم  املعلقة  الأجــور  ميزانية  من 

وتقدمي  العمليات  يف  والفعالية  والكفاءة  الإنتاجية  مب�ستويات  الرتقاء  مبادرات 

. ويعتقد من اأجرينا معهم مقابالت من امل�سوؤولني يف دولة الإمارات 
62

اخلدمات«

البعيد  املــدى  على  هدفًا  يكون  اأن  ميكن  ــالأداء  ب املرتبطة  الأجــور  ا�ستخدام  اأن 

حلكومة دولة الإمارات باعتبار اأن نظام مراجعة الأداء لديها ما زال يف مراحل 

تاأ�سي�سه الأوىل.

وثمة طريقة ثانية وهي تقدمي مزيد من املدخالت اخلارجية والتحديات والرقابة 

الداخلي  التدقيق  ب�ساأن  �سيا�سة  الكندية  الدوائر. فقد طبقت احلكومة  اأداء  على 

يتوىل فيها نائب الوزير امل�سوؤولية عن ت�سكيل واإدارة جلنة تدقيق م�ستقلة للدوائر 

التدقيق  جلان  وجــود  من  والغاية    .
63

الــدائــرة خــارج  من  اأع�سائها  معظم  يكون 

ب�ساأن  الوزير  لنائب  مو�سوعية  وتو�سيات  م�سورات  تقدمي  هي  بالدوائر  اخلا�سة 

الكتفاء واجلودة و�سمان نتائج ال�سيطرة على خماطر الإدارة واإدارتها وال�سيطرة 

على اأطر الإدارة والعمليات )مبا يف ذلك اأنظمة امل�ساءلة والتدقيق(.

باإ�سفاء  املتحدة  اململكة  قامت  اخلا�س،  القطاع  طريقة  لتباع  منها  م�سعى  ويف 

الذي  الإدارة  جمل�س  يف  الــقــرارات  �سنع  اآلية  ا�ستخدم  على  الر�سمية  ال�سيغة 

النوع  فهذا  اخلارجي.  التحدي  عن�سر  لتوفري  تنفيذيني  غري  اأع�ساء  يت�سمن 

�سالحيات  بنطاق  التنفيذيني  غري  الأع�ساء  من  جمموعة  ي�سم  املجل�س  من 

دورهــم  ميار�سون  فهم  اخلــارجــي.  التحدي  عن�سر  توفري  اأجــل  من   ...« معينة 

اأمامهم  التحديات  وو�سع  التنفيذيني  ودعم  امل�سورة،  وتقدمي  التاأثري  خالل  من 

على  املوافقة  ذلك  يف  )مبا  الأداء  ب�ساأن  امل�سورة  يقدمون  فهم  الوقت.  نف�س  يف 

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية(، والق�سايا الت�سغيلية )مبا فيها املقت�سيات الت�سغيلية/
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يقدمون  كما  للدائرة.  الفعالة  الإدارة  وب�ساأن  ال�سيا�سات(،  ملقرتحات  التنفيذية 

الدعم والتوجيه والتحديات اأي�سًا ب�ساأن تقدم وتنفيذ اخلطة الت�سغيلية لالأعمال، 

وفيما يتعلق با�ستقطاب وتقييم كبار امل�سوؤولني التنفيذيني وو�سع اخلطط املنا�سبة 

لتعاقبهم على املنا�سب. ويقومون بت�سكيل اللجان امل�سوؤولة عن التدقيق واملخاطر، 

والرت�سيحات واحلوكمة. وذلك بهدف تبادل اأف�سل املمار�سات املتبعة والتاأكد من 

اأن  ويبدو    .
64

امل�سابهة« املوؤ�س�سات  لدى  والف�سل  النجاح  الدوائر من جتارب  تعلم 

ا�ستخدام طريقة جمال�س الإدارة يف املوؤ�س�سات احلكومية يوؤتي اأكله على اأكمل وجه 

  
65

عندما يو�سح لهذه املجال�س دورها الذي �ست�ساهم به يف عملية �سنع القرارات

ومبا اأن دولة الإمارات ت�ستخدم جمال�س الإدارة يف بع�س جهات القطاع احلكومي، 

اأكمل من  ب�سكل  التحدي اخلارجي  با�ستخدام عنا�سر  البدء  درا�سة  املمكن  فمن 

باأن  اأو  خارجيني  اأع�سائها  معظم  يكون  اجلهات  يف  تدقيق  جلان  اإدخــال  خالل 

يت�سمن جمل�س اإدارة اجلهات عددًا من الأع�ساء غري التنفيذيني.

ال�سفافية  فيها  وت�ستخدم  احلكومية  الكفاءة  حوافز  تعزيز  يف  ثالثة  طريقة  وثمة 

الأداء من  اإدارة  املتحدة، جنحت نظم  اململكة  كاآلية عمل ر�سمية. ففي  وال�سمعة 

خالل ن�سر معلومات عن اأداء امل�ست�سفيات يف حتقيق حت�سينات كبرية يف مواعيد 

الإ�سالحات  اإجراء  على  املدراء  �سجع  اأن هذا  التقييمات  اأظهرت  فقد  النتظار. 

اأداوؤه  اأن  ين�سر  مبن  يلحق  الذي  بال�سمعة«  »الإ�سرار  لتجنب  ال�سمعة  عامل  بفعل 

اأكرث  ب�سكل  الرتكيز  يف  الربيطانية  احلكومة  عمل  منهجية  متثلت  فلقد    .
66

�سيء

الأداء  بيانات  من  ــدءًا  ب الأمـــور  كل  يف  املعلومات  �سفافية  ــادة  زي على  مبا�سرة 

البي�ساء  الورقة  و�سفت  ولقد  احلكوميني.  القرار  �سناع  تعوي�سات  اإىل  وو�سوًل 

التح�سينات  حتقيق  »�سيتم  بالقول:  الطريقة  هذه  احلكومية  باخلدمات  اخلا�سة 

يف  ال�سفافية  وباعتماد  املنتج،  م�سلحة  قبل  املواطن  احتياجات  و�سع  خالل  من 

ال�سلطة  مركزية  وبعدم  النا�س،  اأيــدي  بني  احلقيقية  املعلومات  لو�سع  البيانات 

من اأجل �سمان خ�سوع مقدمي اخلدمات احلكومية للم�ساءلة اأمام النا�س الذين 

ويجب  املركزية.«  البريوقراطيات  اأمام  يكون  اأن  بدل  ي�ستخدمون هذه اخلدمات 

اأن يتمتع نظام احلوافز القائم على ال�سفافية باأربعة خ�سائ�س رئي�سية حتى يكون 

. فهو يجب اأن يقوم على نظام ت�سنيف مييز متييزًا وا�سحًا بني اأ�سحاب 
67

فعاًل 

نطاق  على  وين�سر  يطبع  اأن  ينبغي  كما  ال�سعيف،  الأداء  واأ�سحاب  اجليد  الأداء 

وا�سع، واأن يكون وا�سحًا للجمهور، واأن تتم متابعته يف تقارير م�ستقبلية.

وينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار عند اعتماد اأي حوافز اإ�سافية عالية النفوذ ت�سل�سل 

املبادرات،  الإمارات ومدى ال�ستعداد ملتابعة هذه  الإ�سالحات لدى حكومة دولة 

اأي عواقب غري مق�سودة »كاملجازفة«. فمثاًل قد  اأثر  التخفيف من  والقدرة على 

ترت�سخ  الوقت حتى  بع�س  املوظفني  اأداء  قيا�س  لنظام  التاأ�سي�س احلديث  يتطلب 

ثمة  اأنه  بيد  قوة.  اأكرث  اعتماد حوافز  قبل  وا�سع  نطاق  وتقبل على  املمار�سة  هذه 

اجتاه وا�سح لدى دول اأخرى لعتماد الأجور املرتبطة بالأداء وت�سديد املراقبة من 

خالل اآليات �سنع القرار يف جمال�س الإدارة وزيادة ال�سفافية اخلا�سة بالأداء. 
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حتقيق الكفاءة احلكومية املنهجيةاخلامتة

من  �سبع  وهناك  احلكومات.  حجم  حجمها  يف  متاثل  التي  املوؤ�س�سات  هي  قليلة 

  ومتثل 
68

10 موؤ�س�سات من اأرباب العمل يف العامل تخ�سع لإدارات حكومية  اأكرب 

احلكومة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ما ن�سبته 22% من اقت�ساد البالد.

الكفاءة من خالل  لتحقيق وفورات  العمليات احلكومية فر�سة كربى  ميثل حجم 

تطبيق عملية مت�سل�سلة من الإبداعات وتوحيد الإجراءات وجتميع املوارد وتقليل 

اخلدمات  من  وا�سعة  جمموعة  يف  تكاماًل  اأكرث  طرق  اتباع  خالل  من  التكاليف 

اأن  ومبــا  املوؤ�س�سية.  والأق�سام  اخلــدمــات  وتقدمي  امل�سرتيات  ت�سمل  احلكومية 

تكاليف الإنتاج لدى الكثري من احلكومات يبلغ حوايل 20 اإىل 25 باملئة من الناجت 

ناطق  وعلى  بنجاح  طبقت  ما  اإذا  املتوا�سعة  التغيريات  فحتى  الإجمايل،  املحلي 

وا�سع ميكن اأن حتدث اأثرًا كبريًا.

ومع اأنه يبدو للوهلة الأوىل اأن الكفاءة يف العمل احلكومي تنخف�س مبرور الوقت، 

فاإن الأمر املب�سر هو وجود �سبيل وا�سح لالرتقاء املمنهج بكفاءة العمل احلكومي. 

فمن خالل اعتماد املزيد من الإبداعات وزيادة القدرة على تو�سيع نطاق تطبيقها 

ميكن  ــة،  الإداري احلوافز  ا�ستخدام  وزيــادة  القيا�س  واإجــراءات  اأدوات  وحت�سني 

اأثر ذلك على تخفي�س تكاليف  الكفاءة. ولن يقت�سر  اأعلى من  حتقيق م�ستويات 

العمل احلكومي، بل ميكن اأن يطلق اأي�سًا العنان للقوى الإبداعية اخلالقة لتحقيق 

نتائج اجتماعية واقت�سادية اأف�سل.

ولكي تطرح احلكومات برناجمًا يت�سمن مزيدًا من الإبداع وتو�سيع نطاق التطبيق 

لكافة  امل�سرتكة  املنفعة  حتقيق  على  الرتكيز  من  لها  بد  ل  والتحفيز،  والقيا�س 

الكفاءة وخطة عمل  اجلهات احلكومية. ول بد من و�سع خارطة طريق لربنامج 

حتدد الأولويات وت�سل�سل التطبيقات وتطور اآليات العمل لإدارة عملية التغيري.  و 

الأخذ بعني الإعتبار �سرعة  و طرق الإ�سالح ح�سب الظروف و الأولويات للحكومة.
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امللحق: 
ما هي مظاهر عدم الكفاءة؟

تخطيط الدوائر والرقابة الإدارية

رتبة اأدنى  موظفون  يتولها  اأن  ميكن  م�سوؤوليات  املديرين  كبار  •  تويل 
1:1 اأ�سا�س  على  التبعية  عالقات  اعتماد  اأو  املديرين  حتكم  نطاق  •  �سيق 

التبعية طبقات  من  كبري  عدد  •  وجود 
املديرين بني  امل�سوؤوليات  •  تداخل 

املدراء( من  زائدة  جمموعات  يتطلب  )مبا  املرافق  يف  املركزية  •  انعدام 
كفوؤة غري  اأو  لزمة  غري  تخطيط  باأعمال  املوظفني  •  ان�سغال 

خدمات الدعم الداخلية

الدائرة( م�ستوى  على  )الهدر  اخلدمات  تقدمي  منوذج  •  تبعرث 
التعقيد يف  مفرطة  كفوؤة/  غري  عمل  •  اإجراءات 

يف  املغالة  التحكم،  نطاقات  )�سيق  الأمثل  امل�ستوى  دون  تنظيمية  هيكلية    •
الت�سل�سل الهرمي(

لو  فعالية  اأكرث  و/اأو  تكلفة  اأقل  تكون  اأن  ميكن  لأعمال  الداخلي  التنفيذ    •
عهدت جلهة خارجية

والدوائر( اجلغرافية  املناطق  م�ستوى  )على  الزائدة  •  املرافق/املكاتب 
الكفاءة وانعدام  الق�سور  من  اأوجهًا  ي�سبب  ما  املوحدة  الإجراءات  •  انعدام 

اأمتتتها ميكن  يدوية  اإجراءات  •  وجود 
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اأعمال الدعم اللوج�ستي والتوريد

التعقيد يف  املفرطة  العمل  •  اإجراءات 
التوزيع �سبكات  •  تعقد 

متدنية اإنتاجية  قدرات  •  ا�ستخدام 
�سرورية غري  يدوية  عمل  •  اإجراءات 

الوظيفية والقدرات  للن�سج  •  الفتقاد 

ال�سيا�سات/ الربامج الداخلية �سياغة 

القرارات حقوق  يف  املركزية  •  غياب 
الدوائر بني  التن�سيق  اإجراءات  يف  •  الإفراط 

ال�سيا�سات قواعد  •  تعقيد 
ال�سيا�سات لتطوير  املختلفة  الحتياجات  على  للموارد  املثايل  غري  •  التوزيع 

التنظيم/ اإدارة المتثال لالأنظمة

الوقاية  اإجراءات  مقابل  )يف  الالحقة  التدقيق  عمليات  على  املفرط  •  الرتكيز 
والك�سف املبكر(

التفتي�س/املراقبة اإجراءات  يف  الأمتتة  •  انعدام 
زائدة  لوجود مرافق/ مكاتب  يوؤدي  ما  املناطق اجلغرافية  املعقد يف  •  التواجد 

عن اللزوم

املادية الت�سغيلية  الأن�سطة 

لالأفراد اللوج�ستي  الدعم  اأعمال  م�ستوى  •  تدين 
التحكم نطاقات  •  �سيق 

امل�سوؤوليات •  تداخل 
العاملة القوى  اإنتاجية  •  انخفا�س 

ال�سرورية غري  •  الأن�سطة 
الالزمة غري  •  التعقيدات 

زائدة  لوجود مرافق/ مكاتب  يوؤدي  ما  املناطق اجلغرافية  املعقد يف  •  التواجد 
عن اللزوم

جغرافيًا( )زمنيًا،  الإنتاجية  للطاقة  الأمثل  غري  •  التوزيع 
مع  الإنتاجية  الطاقة  مواءمة  عدم  اأو  الإنتاجية  الطاقة  من  ال�ستفادة  •  تدين 

الطلب

اإدارة احلالت 

لالأفراد اللوج�ستي  الدعم  م�ستوى  •  تدين 
الأفراد  بني  للم�سوؤوليات  الكفوؤ  غري  •  التوزيع 

احلالت اإدارة  اإجراءات  يف  املوحدة  املعايري  •  انعدام 
احلالت اإدارة  اإجراءات  اأمتتة  •  عدم 

العاملة القوى  اإنتاجية  •  انخفا�س 
�سرورية غري  •  اأن�سطة 

احلاجة عن  زائدة  مكاتب  •  مرافق/ 

اإدارة الأ�سول واملوارد

الأداء متدنية  لأ�سول  زائدة  موارد  •  تخ�سي�س 
اليوم/ال�سنة من  م�ستغلة  غري  اأوقات  يف  لالأ�سول  زائدة  موارد  •  تخ�سي�س 

عن  زائدة  مرافق  لوجود  يوؤدي  ما  اجلغرافية  املناطق  يف  املعقد  التواجد    •
اللزوم

مع  الإنتاجية  الطاقة  مواءمة  عدم  اأو  الإنتاجية  الطاقة  من  ال�ستفادة  •  تدين 
الطلب

اجلغرافية واملناطق  الدوائر  اأق�سام  بني  املوحدة  املعايري  •  انعدام 
الأ�سول من  التخل�س  ال�سراء/  اإجراءات  كفاءة  •  عدم 

خدمات املعامالت

ا�ستخدام  وتدين  الأعلى  التكاليف  ذات  القنوات  على  الطلبات  حركة  •  زيادة 
القنوات ذات التكاليف الأقل

والدوائر( اجلغرافية  املناطق  )بني  اخلدمات  تقدمي  •  تبعرث 
الكفاءة وانعدام  الق�سور  من  اأوجهًا  ي�سبب  ما  املوحدة  الإجراءات  •  انعدام 

اأمتتتها ميكن  يدوية  اإجراءات  •  وجود 
الإجراءات وفعالية  �سرعة  من  حتد  �سرورية  غري  •  تعقيدات 

فعالية  اأكرث  و/اأو  تكلفة  اأقل  تكون  اأن  ميكن  لأعمال  الداخلي  التنفيذ   •
لو عهدت جلهة خارجية

زائدة  مرافق/مكاتب  لوجود  يوؤدي  ما  اجلغرافية  املناطق  يف  املعقد  •  التواجد 
عن اللزوم

جغرافيًا( )زمنيًا،  الإنتاجية  للطاقة  الأمثل  غري  •  التوزيع 
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اإدارة املنح والتربعات

التنفيذ عملية  •  تبعرث 
موحدة معايري  وجود  •  عدم 

القرار اتخاذ  حقوق  يف  املركزية  •  عدم 
التحكم نطاقات  •  �سيق 
الإجراءات كفاءة  •  عدم 

زائدة  لوجود مرافق/ مكاتب  يوؤدي  ما  املناطق اجلغرافية  املعقد يف  •  التواجد 
عن اللزوم

جغرافيًا( )زمنيًا،  الإنتاجية  للطاقة  الأمثل  غري  •  التوزيع 

خدمات البحث والتحليل واملعلومات

املتخ�س�سة البحث  ملرافق  املفرطة  •  التكلفة 
احلاجة عن  الزائدة  املتخ�س�سة  البحثية  •  املرافق 

احلاجة عن  الزائدة  البحثية  •  املوا�سع 
ال�سرورية غري  البحثية  •  املوا�سيع 

املوحدة املعايري  •  انعدام 
الأمتتة •  انعدام 

�سرورية غري  داخلية  اأعمال  •  تنفيذ 
جغرافيًا( )زمنيًا،  الإنتاجية  للطاقة  الأمثل  غري  •  التوزيع 

خدمات الدعم بني املوؤ�س�سات احلكومية

التعقيد يف  للكفاءة/املفرطة  املفتقرة  العمل  •  اإجراءات 
املعلومات لتقنية  التحتية  والبنية  العمل  تطبيقات  يف  املفرط  •  التعقيد 

ارتفاع عدد طبقات  التحكم،  املثالية )�سيق نطاقات  التنظيمية غري  •  الهيكلية 
التبعية(

لو  فعالية  اأكرث  و/اأو  تكلفة  اأقل  تكون  اأن  ميكن  لأعمال  الداخلي  التنفيذ    •
عهدت جلهة خارجية

والدوائر( اجلغرافية  املناطق  )بني  الزائدة  املكاتب  •  املرافق/ 
الكفاءة وانعدام  الق�سور  من  اأوجهًا  ي�سبب  ما  املوحدة  الإجراءات  •  انعدام 

اأمتتتها ميكن  يدوية  اإجراءات  •  وجود 
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