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المقدمة
وتطورات  منهجية  بتحولت  المتقدمة  العالم  دول  في  الحكومي  القطاع  يمر 

واأ�سلوب  التفكير  في طريقة  نوعية  نقالت  اإحداث  اإلى  اأدت  ا�ستراتيجية �سخمة 

القطاع  في  الإدارة  فل�سفة  تتحول  اأن  اإلى  بعد  فيما  قادت  بحيث  الإداري  العمل 

النظرة  اإلى   Inward Looking الداخل  اإلى  المحدودة  النظرة  من  الحكومي 

الموؤ�س�سات  بذلك  لت�سبح   ،Outward Looking ال��خ��ارج  نحو  المنفتحة 

الحكومية اأكثر ا�ستجابة لحاجات ومتطلبات المجتمع.

 وقد قاد هذا التطور اإلى بروز اأفكار وفل�سفات جديدة لم تكن معروفة في الفكر 

بعد  وما   Neo-bureaucracy الجديدة  البيروقراطية  مثل  التقليدي؛  الإداري 

الخدمة المدنية - Post Civil Service . وو�سعت هذه الأفكار المتجددة نهاية 

حتمية لأفكار الإدارة التقليدية التي تهدف اإلى تقديم خدمات عامة دون النظر 

اإلى مدى ا�ستجابة هذه الخدمات اإلى تطلعات وتوقعات المتعاملين .

وهنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عّبر �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س مجل�س الوزراء، حاكم دبي، في  بن را�سد 

الإداري حين ذكر  الفكر  2013 عن تطور  الما�سية في فبراير  الحكومية  القمة 

اأيام في   7 اليوم،  24 �ساعة في  للنا�س  الم�ستقبل �سُتقدم خدماتها  باأن »حكومة 

الخا�س، فلم ل  القطاع  فاإذا كان هذا ممكنًا في  ال�سنة،  يوما في   365 الأ�سبوع 

ل  الطيران حكومة  ك�سركات  نريدها  الحكومي؟  القطاع  في  للتنفيذ  قابال  يكون 

تنام«.

التقليدية  الثقافة  التحول من  اإن تجربة القطاع الحكومي في دولة الإمارات في 

الثقافة  اإلى  الروتينية  البيروقراطية  والقيم  الإجرائية  النمطية  على  القائمة 

Responsive Administration اأو ما يطلق  الم�ستجيبة لحاجات المتعاملين 

هذا  في  ال�سوء  عليه  ن�سلط  الذي  المو�سوع  هو  المتعاملين  خدمة  بثقافة  عليه 

التقرير.

تجارب  من  لعدد  المختلفة  الجوانب  ا�ستطالع  اإلى  يهدف  التقرير  هذا  فاإن  لذا 

ثقافة  اأ�سكال مختلفة من  التي نجحت في تطبيق  الحكومية   الإماراتية  الجهات 

خدمة المتعاملين، لكي ت�ستفيد من هذه التجارب جهات اأخرى قد تتبناها وتطور 

فيها.
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العنا�سر الرئي�سية لالإدارة العامة الجديدة مقابل الإدارة التنفيذية العامة

2009 Osborne :الم�سدر
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الإدارة العامة الجديدة New Public Management وخدمة 

المتعاملين

ال�سيا�سي«  النظام  »ا�ستجابة  اأنها  على  العامة  لل�سيا�سة  الأمثل  التعريف  يتمثل 

لمتطلبات وحاجات المجتمع المتجددة، بالتالي فاإن ال�سيا�سة العامة هي »نتاج« 

»النظام ال�سيا�سي«. ويرمز مفهوم »النظام« اإلى مجموعة محددة من الموؤ�س�سات 

ر�سمية  ق��رارات  اإل��ى  المطالب  تحويل  �ساأنها  من  التي  المجتمعية  والن�ساطات 

الذي  ال�سيا�سة،  اأدوات  اختيار  »النظام«  ويحدد  باأ�سره.  المجتمع  دعم  ت�ستلزم 

ُي�سمى  ما  اأو  منها  المتفرعة  والنظم  الإداري��ة  الأجهزة  نوعية  على  بدوره  يعتمد 

“Governance System“ نظام الحوكمة

يعتمد نظام الحوكمة الإدارية على معايير الإدارة الخا�سة حيث يتمتع الم�سوؤولون 

خالل  من  ال�سيا�سات  تطبيق  مهام  تنفيذ  يتم  وحيث  اأ�سغر،  ب��اأدوار  المنتخبون 

يتمتعون  )الذين  الماهرون  المهنيون  ويبقى  خا�سة،  �سركات  مع  مبرمة  عقود 

بحرية الت�سّرف الإداري( في المنا�سب الإدارية. 

وجمعيات  الحكومي،  القطاع  في�ساهم  الموؤ�س�سية«،  الحوكمة  »نموذج  في  اأم��ا 

الموؤ�س�سية  الحوكمة  ُتعنى  ال�سيا�سة.  مخرجات  وتوليد  خلق  في  قوية  تطوعية 

منظمات  ع��دة  تلجاأ  وق��د  والم�ساءلة.  التوجيهات  وعمليات  الداخلية  بالنظم 

معنية اإلى ا�ستخدام مواردها الب�سرية والمالية لتحمل م�سوؤولية تقديم الخدمات 

العامة، كالخدمات ال�سحية ورعاية الأطفال، والتربية والتعليم.

الما�سية  ال�سنوات  في  عميقة  منهجية  تحولت  الحكومية  الإدارة  �سهدت  لقد 

هذا  ويقت�سي  والمجتمع.  المتعاملين  لمتطلبات  وا�ستجابة  حيوية  اأكثر  لتكون 

اأنهم »زبائن«  اإلى متلقي الخدمات على  اأن تنظر  التحول من الجهات الحكومية 

مقابل  الخدمات  متلقي  )اأي   )clients( »متعاملين«  ولي�سوا   )customers(

ر�سوم(.

الإدارة العامة الجديدة NPMالإدارة العامة Public Administrationالعنا�سر الرئي�سية

النظرية المنطقية/نظرية الختيار العامالعلوم ال�سيا�سية، وال�سيا�سة العامةالجذور النظرية

المنظمةالنظام ال�سيا�سيالتركيز

اإدارة الموارد التنظيمية، والأداءابتكار وتطبيق ال�سيا�ساتالهتمامات

ال�سوق، والعقود الكال�سيكية، والكال�سيكية الجديدةالهرميةاآلية تخ�سي�س الموارد

عقالني مفتوحمغلقطبيعة نظام الخدمات

كفاءة المناف�سة وال�سوقالقطاع الحكوميقاعدة القيم
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ي�سير م�سطلح الزبون اإلى الرعاية، وب�سورة اأكثر تحديدًا اإلى الرعاية الروتينية

طلب  »ح�سب  عبارة  اأن  كما  »ال��زب��ون«(.  ُتولد  )التي   routine patronage
الزبون« ت�سير اإلى �سيء م�سنوع اأو منفذ ح�سب خيار اأو طلب �سخ�سي، وبالتالي 

اأن  ويمكن  للجمهور  ال�سخ�سية  الخيارات  اإر�ساء  اإل  هي  ما  الزبائن  خدمة  فاإّن 

يكون الزبائن خارجيين )اأي غير مرتبطين مبا�سرة بالمنظمة( اأو داخليين )اأي 

�سمن التركيبة الداخلية للمنظمة(.

 ويمكن اأن يكون الزبون الخارجي ُم�ستخِدمًا مبا�سرًا )طالب اأو ولي اأمر في نظام 

يكون  العمر قد  اأو متقدم في  بالغ  ُم�ستخِدمًا غير مبا�سر )�سخ�س  اأو  مدر�سي( 

متاأثرًا بالنظام التربوي في البلد(. اأما الزبون الداخلي فقد يكون من الموظفين، 

اأو المجل�س، اأو المنظمين، اأو الدائنين، اأو روابط اأخرى في �سل�سلة القيمة. 

وخدمة الزبائن هي عبارة عن تفاعل ثنائي التجاه بين م�ستخدم المنتج ومزوده. 

الُم�ستخِدم  وموقف  القيمة(،  )تخ�سي�س  المنتج  الزبائن  خدمة  ثقافة  وت�سمل 

تجاه المنتج وعالقته بالمنتج )الح�سول على القيمة( ومنافع م�ستخدمي المنتج 

تجاه  المنتج  م��زودي  وموقف  القيمة(،  عن  )الر�سا  والبديهية(  )الحقيقية 

»المنتج« وُم�سَتخِدمه )اأداء القيمة(.  ويقت�سر دور المنتج ومزودي المنتج على 

اإر�ساء الم�ستخدمين )ال�سكل رقم 1(. 

اقت�ست الإدارة العامة الجديدة من الجهات الحكومية التخلي ب�سكل تدريجي عن 

المعيار البيروقراطي، وتحولت نحو عملية غر�س المنطق، والمبادئ، والتقنيات 

الإدارية الم�ستخدمة في ال�سركات الخا�سة في القطاع الحكومي. وكان ل بد من 

تبني النماذج التنظيمية المطبقة في القطاع الخا�س بدًل من ن�سخها المبا�سر. 

يلي:  كما  ه��ي  الجديدة  العامة  الإدارة  اقترحتها  التي  الرئي�سية  التغييرات 

الأداء،  وتقييم  النتائج،  وقيا�س  كزبائن،  الجمهور  مع  والتعامل  الخ�سخ�سة، 

الداخلي  وال��ت��ع��اق��د  ال��خ��ارج��ي  التعاقد  )ل�سيما  ال�����س��وق  اآل��ي��ات  وا���س��ت��خ��دام 

)contracting out - contracting in(، وتخفي�س حجم الموؤ�س�سة، 

وال�سعي  المعلومات،  نظام  وا�ستخدام  العامة،  والإدارة  ال�سيا�سة  بين  والتفرقة 

نحو تحقيق كفاءة الموارد )الجدول رقم 1(. 

تتزايد ال�سغوطات المجتمعية الرامية اإلى الح�سول على قيمة اأف�سل من القطاع 

الحكومية  الموؤ�س�سات  جانب  من  الن�سال  في  م�سترك  خيط  وهناك  الحكومي 

فتقديم  الجمهور.  لخدمة  واجتماعيًا  وتقنيًا،  هيكليًا،  متنوعة  اأدوات  لإدخ��ال 

ودمج اأدوات متنوعة وغير مدرجة هو ركيزة التغيير الكبير الذي يواجه الإدارة 

العامة. كما اأن التقدم التكنولوجي يقود هذا التغيير من خالل اإنفاذ ثقافة خدمة 

المتعاملين.
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دورة ثقافة خدمة المتعاملين*

* من اإنتاج الباحثين
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تتمثل قوة الإدارة الحكومية في قدرتها على تقديم اأكبر قدر ممكن من المنافع 

لل�سكان. وال�سبيل الوحيد لتحقيق هذه المنافع هو تقديم خدمات متنوعة وراقية 

وال�سكان.  للمتعاملين 

بدورهم  الذين  لهم،  التابعين  المروؤو�سين  الحكومية  الخدمة  مديرو  يخدم 

يخدمون اأفراد المجتمع. وفي �سياق اإدارة الأعمال، ات�سح اأن ال�سرط الأ�سا�سي 

لتحقيق الأرباح يتمثل في نوعية  الخدمات المقدمة اإلى الزبون. ول �سك في اأن 

ال�سركات  اأدركت  كما  المتعاملين.  واأهمية  اأولوية  تدرك جيدًا  الحكومية  الإدارة 

اأ�سالة المتعامل مقارنة بعمومية »ال�سوق«.

ويتيح نهج خدمة الزبائن للقطاع  الحكومي تقديم خدمات ُمعدة بناء على طلب 

لم  الخدمات  نمذجة  فاإن  وبالتالي  الجمهور(  رغبات  مع  متوافقة  )اأو  الزبائن 

اآخر؛  لجمهور  ي�سلح  بال�سرورة  لي�س  ما  لجمهور  ي�سلح  ما  واأن  ف�سيلة،  يعد 

فاحتياجات النا�س تختلف، تمامًا كال�ستجابات لها .لذا فاإن المنظمات الناجحة 

واأف�سل  ورغباتهم.  النا�س  احتياجات  مع  ين�سجم  بما  خدماتها  ت�سيغ  التي  هي 

الموؤ�س�سة  ثقافة  تغيير  خالل  من  هي  المتعاملين  خدمة  ثقافة  لغر�س  طريقة 

خا�سة في القطاع الحكومي وهذا يتطلب مجهودًا كبيرًا تت�سارك فيه العديد من 

الجهات وعلى م�ستويات مختلفة.

ه��ي:  اأك��ادي��م��ي��ة  م��ج��الت  ب��ث��الث  التنظيمي  التغيير  ا�ستراتيجيات  ت��رت��ب��ط 

)اأو  المنظمات  اجتماع  وعلم  التنظيمي(؛  التطوير  )اأو  الإن�سانية  العالقات 

 Hage and التنظيمي  الت�سميم  )اأو  العامة  والإدارة  التنظيمية(؛  النظرية 

)1987،Finsterbusch

 Organizational من بين هذه العمليات الثالث، يركز نهج التطوير التنظيمي

»ال�سلوك  على  المبني  التغيير  لتقديم  وتقنيات  اأدوات  على   Development
اإلى  التنظيمي  التطوير  ل�ستراتيجية  الأ�سا�سية  التوجهات  وتميل  التنظيمي«. 

الفترا�س  ويتجلى  الإنتاجية.  زي��ادة  وبالتالي  المعنويات  ورفع  التحفيز  تعزيز 

اأنه اإذا تم منح الموظفين ال�سالحيات الكافية  الأ�سا�سي للتطوير التنظيمي في 

ايجابيًا  ذلك  �سينعك�س  الجماعية،  القرارات  �سناعة  في  بالم�ساركة  لهم  و�ُسِمح 

على الأداء العام لهم بحيث يكونون اأكثر �سعادة واأكثر اإنتاجية. واإن تغيير ثقافة 

)Beer 1980( .خدمة المتعاملين هي الم�سوؤولة عن تحقيق ذلك

وتوجهات،  وقيم،  ومفاهيم،  فل�سفة،  من  تحمله  بما  التنظيمية  الثقافة  تمثل 

تت�سكل  بحيث  المنظمة  خالله  من  تعمل  الذي  العام  الإطار  و�سلوك  و�سيا�سات، 

القيم الموؤ�س�سية وفقًا للنموذج الثقافي المتبع.

كما يعك�س المظهر العام للمنظمة الثقافة ال�سائدة فيها، حيث يالحظ على �سبيل 

المثال ت�سميم المكاتب في الدول الغربية بطريقة مفتوحة Open spaces ، في 

حين اأن ت�سميم المكاتب في الدول النامية يميل نحو  النغالق من خالل وجود 

اأبواب وحواجز بين المراجعين وُمقدمي الخدمة.

ثقافة خدمة المتعاملين في القطاع الحكومي: الأ�س�س والفل�سفة

الثقافة التنظيمية: اإحداث تغيير فعال لخدمة المتعاملين
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مفو�سية الخدمة العامة - ا�ستراليا
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 تجارب دولية في مجال خدمة المتعاملين في القطاع الحكومي: 

التجربة ال�سترالية

المتطلبات المتطلبات الأ�سا�سية 

فهم اأهمية خدمة المتعاملين   

اإظهار معرفة دقيقة بالخدمات   

م�ساعدة المتعاملين على فهم الخدمات المتوفرة   

اإبقاء المتعاملين على اطالع بالتطورات، وال�سعي اإلى  الح�سول على وجهة نظرهم للتاأكد   

من تلبية احتياجاتهم 

اإبداء الحترام، والتهذيب، لدى التعامل مع المتعاملين  

دعم ثقافة الخدمة عالية الجودة للمتعاملين  

ال�ستجابة ال�سريعة لحتياجات المتعاملين  

النظر في متطلبات خدمة المتعاملين وتطوير حلول لتلبية احتياجاتهم   

حل الم�ساكل المعقدة المتعلقة بالمتعاملين وتلبية احتياجاتهم  

تحمل الم�سوؤولية والتعاون في مجالت العمل لتلبية احتياجات المتعاملين.  

متطلبات الخدمات المتطورةمتطلبات الخدمات البارعة

تحمل م�سوؤولية تقديم خدمات عالية الجودة تركز على المتعاملين   

فهم وجهات نظر المتعاملين و�سمان ال�ستجابة لحتياجاتهم   

اإيجاد فر�س للتعاون مع الأطراف الداخليين والخارجيين   

التوا�سل والتعاون مع اأ�سحاب الم�سلحة ذات ال�سلة �سمن المجتمع.  

تعزيز ثقافة الخدمة عالية الجودة للمتعاملين  

تطوير �سراكات مع المتعاملين لتحديد وتقييم نتائج اأداء الخدمات   

تعزيز واإدارة التحالفات الداخلية وبين عامة ال�سعب، والقطاعات الخا�سة والمجتمعية   

التوا�سل مع كبار اأ�سحاب الم�سالح حول اأي م�سائل رئي�سية   

التاأكد من ا�ستجابة اأنظمة وعمليات و�سيا�سات وبرامج الجهة الحكومية لحتياجات   

المتعاملين. 

متطلبات الخدمات المتطورة جدًا

بناء ثقافة تتركز حول تقديم خدمة عالية الجودة للمتعاملين ، مع التاأكد من اأن النظم والعمليات الإدارية توجه نتائج تقديم الخدمات.   

الت�ساور  والتفاو�س مع اأ�سحاب الم�سلحة حول الم�سائل ال�ستراتيجية المرتبطة ب�سيا�سة الحكومة، ومعايير خدمة المتعاملين وقابلية الو�سول اإليها، وال�سعي للح�سول على م�سورة الخبراء في   

هذا المجال.

التاأكد من اأن ال�ستجابة لحتياجات المتعاملين تتمحور حول عمليات التخطيط ال�ستراتيجي للجهة الحكومية   

و�سع معايير الأداء الكلية لتقديم الخدمات ومراقبة المتثال لها.  



Schein, 1985:الم�سدر

9 �سل�سلة بحوث القمة احلكومية   

ثقافة خدمة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة: 

المتطلبات )القواعد، المعايير(، والتحديات

1 - املواقف وال�سلوكيات املرتبطة بثقافة خدمة 

املتعاملني

التنظيمية  الثقافة  تغيير  في  وت�ساهم  تحافظ  التي  اأهمية  الأكثر  العوامل  تتمثل 

وتقدير  اإدارة  في  القادة  ي�ستخدمها  التي  والمعايير  القادة،  ودور  �سلوك  التالي: 

كما  العين،  تخطئه  ل   الثقافي   التغيير  اإحداث  في  القيادة  دور  واأن  العاملين.  

قائد  اإلى  تحتاج  الحكومي  القطاع  في  الموؤ�س�سية  الثقافية  التغييرات  معظم  اأن 

champion  للدفاع عنها وتبنيها لتحقيق الأهداف المرجوة .

ويعتبر القادة جزءًا بالغ الأهمية من الثقافة التنظيمية، فكما اأن »الراأي العام هو 

الراأي الذي ي�سنعه الإعالم« كذلك الثقافة التنظيمية هي الثقافة التي ي�سنعها 

النفوذ وهم  اأ�سحاب  اأنهم  اإّل  للقادة  اأهمية مبالغ فيها  القادة. ولعل ذلك يمنح 

بالرغبة  ي�سعرون  حين  اإلى  المركبة  �سير  اتجاه  على  المحافظة  عن  الم�سوؤولون 

وتقديم  والتدريب،  التعليم،  في  واأدواره��م  القادة  �سلوك  واإن  التجاه.  تغيير  في 

ال�ست�سارات، مهم جدًا للمحافظة على الثقافة التنظيمية. 

تتمثل اآليات تعزيز الثقافة التنظيمية  بالتالي: 
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اإطار ومراحل بناء ثقافة خدمة املتعاملني

تحويلي تغيير  اإح����داث  م��ن  ب��د  ل  المتعاملين،  خ��دم��ة  ثقافة  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن 

الجهة  داخ��ل  الكامنة  التوقعات  تحويل  اأي   ،Transformational Change
الحكومية.

اأي    Developmental Change وهذا التغيير مختلف عن التغيير التطويري 

معلومات  اإدارة  نظام  كتقديم  معينة،  مهارة  اأو  عملية  لتعزيز  التراكمي  التغيير 

جديد، اأو برنامج تدريب جديد.

كما اأن هذا التغيير لي�س تغييرًا انتقاليًا اأي تغييرات مخطط لها، فهي قد ت�سمل 

مثاًل  ا�ستبدال ا�ستراتيجية معينة با�ستراتيجية اأخرى.  اأما »التحويل« فهو التوجه 

نحو روؤية جديدة تقت�سي من النا�س والموؤ�س�سة »التحول«. ويحدث تغيير الثقافة مع 

 مرور الوقت، اأما تطبيق التغييرات ب�سكل ناجح فيتطلب فترة طويلة من الممار�سة.  

)Anderson and Ackermann Anderson 2010،Drumm;2010,(

التنظيمية الثقافة  متطلبات تغيري 

A clear Vision روؤية وا�سحة
غالبًا ما تبداأ عملية اإقناع الأفراد بالحاجة اإلى اإحداث تغيير من خالل ا�ستحداث روؤية اإلزامية لهذا التغيير. كما اأن الو�سوح في ما يتعلق بم�سمون 

التغيير عمليًا �سيمكن الكوادر من ال�سعور باأنهم جزء ل يتجزاأ من العملية ومن الم�ساركة  في الروؤية و الم�ساهمة في تحقيق الأهداف.

 Effectively نقل الروؤية ب�سكل فعال

Communicating the Vision
ل بد من اإي�سال الروؤية الوا�سحة ب�سكل فعال للعاملين من اأجل الح�سول على تاأييد كافة الأطراف المعنية. ومن المرجح كثيرًا اأن يالقي التغيير 

التحويلي بع�س العترا�س حيث اأنه ي�سير اإلى تحول جوهري في كيفية اإنجاز الأعمال. ول بد من التعامل مع هذا العترا�س ب�سكل مهني وفعال. 

ذلك اأن النا�س يقلقون من المجهول ومن متطلبات تحديث المهارات في �سبيل اإحداث هذا التغيير. ولعل تف�سير ال�سبب وراء اأهمية تغيير الثقافة 

هو الخطوة الأكثر اأهمية في توليد اللتزام “Commitment“؛ كما اأن ندوات التوعية ذات فعالية عالية في اإحداث التغيير الذهني المطلوب 

للعاملين.

تطوير ا�ستراتيجية جديدة 

Development of Strategy
الحاجة اإلى تحديد المبادرات ال�ستراتيجية التي ت�سدد على العمليات الواجب التخلي عنها، والعمليات الحالية الواجب تعزيزها والمبادرات 

الجديدة الواجب تطويرها، والأعمال التي �ست�ستمر. فاإيقاف عملية حالية اأكثر �سعوبة بكثير من اإطالق عملية جديدة.

تحديد الدرو�س المت�سابهة 

 Identifying Comparable
Lessons

�سي�ساعد التركيز على النتائج الإيجابية المحتملة للتغيير، والبناء على تجارب ناجحة لدى  مقدمي خدمات م�سابهين، على توليد حجج مقنعة 

للتغيير، وبالتالي ت�سجيع الموقف »الموؤيد« للتغيير.

تحديد المكا�سب ال�سريعة 

Identifying Quick Wins
ت�ساعد التغييرات ال�سغيرة الناجحة  والمتراكمة على الحفاظ على الندفاع لتحقيق التغييرات طويلة الأمد والجوهرية.  فالحتفال بالنجاحات 

ال�سغيرة يمكن اأن ُي�ساعد في خلق اأجواء ت�سجيعية ومحفزة للعاملين مما ينعك�س ب�سورة اإيجابية على المناخ العام ال�سائد في الموؤ�س�سة.

 Developing تطوير القيادة

Leadership
ي�سكل القادة عنا�سر رئي�سية في تاأييد برامج التغيير ونقل الروؤية وقيادة المبادرات ال�ستراتيجية.  ول بد من تكليف كل قائد في تطوير كل مبادرة 

)2012,Drumm;2004,Cameron;2006 Fernandez & Rainey( .ا�ستراتيجية

 Ò«¨à∏d áë°VGh ájDhQ ∫ÓN øe ºYódG ó«æŒ

¬JGÒKCÉJh

 äÉ«∏ª©dGh äGAGôLEÓd áë°VGh á«é«JGÎ°SG

 ,Égõjõ©Jh ,É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh ,É¡Kóëà°SG ÖLGƒdG

 .É¡æY »∏îàdG ÖLGƒdG äÉ«∏ª©dG ∂dòch

 ,ájDhôdG π≤fh Ò«¨àdG ó«jCÉJ »`a IOÉ≤dG ÖLGh

IQOÉÑe πµd äÉ«é«JGÎ°S’G IOÉ«bh

 ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG á¡HÉ°ûàŸG ¢ShQódG

 á∏¡°ùdG á«HÉéjE’G Ö°SÉµŸGh ,ó«jCÉàdG ≈∏Y

 øe ó◊Gh ΩGõàd’G IOÉjõd á©jô°ùdGh

¢VGÎY’G

(2) ºbQ πµ°T

áaÉ≤ãdG Ò«¨J äÉÑ∏£àe



ال�سكل رقم )3(

 العوامل المهمة لتطوير ثقافة خدمة المتعاملين 

ال�سكل رقم )4( 
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2 - العوامل املهمة لتطوير ثقافة خدمة املتعاملني

كافة  � وعلى  الخدمات،  كافة  في  م�ستركة  روؤية  على  الحفاظ  المهم جدًا  من   

الأ�سعدة الت�سغيلية لكل خدمة فردية. 

كيفية  � وفي  دوره��م  في  للتفكير  وقتًا  ياأخذوا  اأن  والمهنيين  المديرين  على    

اإحداث تغيير اإيجابي.

ل بد من تطوير القيادة على كافة اأ�سعدة الخدمات، ويتعين على الأفراد وفرق  �   

العمل تبني هذا النداء. 

الحالية  � للتغييرات  م�ستمرة  ب�سورة  محترفة  تدريبية  فر�س  خلق  من  لبد   

والم�ستقبلية.

على  � الثقافة  تغيير  اأث��ر  وتقييم  لت�سجيل  وع�سرية  مب�سطة  اأنظمة  تطبيق   

الموؤ�س�سة والأداء.

3 - العوامل الدافعة لبناء ثقافة خدمة املتعاملني

روؤية وا�سحة وم�ستدامة وم�ستركة 

على �سعيد كافة الخدمات والأ�سعدة 

الت�سغيلية في اإطار كل خدمة فردية 

القيادة على كافة اأ�سعدة  الخدمات: 

ينبغي على الأفراد والفرق تبني  

نداء تحمل الم�سوؤولية 

تفكير المديرين والممار�سين في 

اأدوارهم، وفي طرق اإحداث تغيير 

اإيجابي 

اإحداث تغييرات اإيجابية م�ستقبلية 

من خالل التدريبات المهنية 

والتنظيمية الم�ستمرة

تطبيق اأنظمة مب�سطة وع�سرية 

لت�سجيل وتقييم اأثر تغيير الثقافة 

 









 



اجلدول رقم )3(

مدونة ممار�سات خدمة المتعاملين 
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 نظرة مرتكزة

 على احتياجات المتعاملين

ا�ستباق والتحقيق في وفهم وتلبية احتياجات المتعاملينالإجراء 

تلبية احتياجات المتعاملينالتركيز

ممكن القيام به في العمل الفعليالنهج

القتراحات لخدمات اإ�سافية اأو اإ�سالحاتالم�سورة

ر�سا المتعاملين اأو احتياجات غير محققةالمتابعة

ال�سيافة الالئقة

نظيف ومحت�سم  اللبا�س

الوجه المبت�سم  المظهر

م�سيافةطريقة الوقوف

اإيجابيال�سلوك

منظمة/موظفون يقدمون العونال�سورة

الأو�ساف الودية للعمالء

ودود، مرح، مهذب تجاه الذات

�سبر، ثقة، اأمانةتجاه العمل

تفاني ووفاء  تجاه الموؤ�س�سة

نزاهة وثقة واحترامتجاه العالقات

اهتمام كبير بقاعدة المتعاملينتجاه المتعامل

المعرفة والفهم المهني

فهم الواجبات والم�سوؤوليات وال�سلطة التي يخولها المن�سبالفهم

معرفة المنتجات والخدمات المتوفرةالمعرفة

للهيكل التنظيمي وكافة الم�سوؤوليات المتعلقة بالمنا�سباعتبارات

ال�ستماع قبل تقديم العون )لي�س فقط الإجابة(محط الهتمام

فهم وتنفيذ الواجبات والمتطلباتالأخالقيات

المهارات والم�سوؤولية المهنية

ح�سب الدورالمهارات والكفاءات  

و�سوح واإيجازمهارات التوا�سل

تنفيذ عمليات اإدارية ب�سكل دقيق و�سارمالنزاهة

تلبية احتياجات المتعاملين  تحمل الم�سوؤولية 

روح العمل الجماعي والحترام المتبادل بين الزمالءالحترام المتبادل

ال�سرية وخ�سو�سية المتعاملينالحترام

ح�سب الدورالمهارات والكفاءات 

4- قواعد ومعايري خدمة املتعاملني



اجلدول رقم )4(

 معايير خدمة المتعاملين

13 �سل�سلة بحوث القمة احلكومية   

الموظفون

الكوادر الموجهة نحو المتعاملين

يتعين تدريب الموظفين للتعامل مع العمل باعتباره خدمة ولي�س وظيفة   

يتعين على الموظفين تقدير وتطبيق مدونة ممار�سات خدمة المتعاملين  

ل بد اأن يتمتع الموظفين بمعرفة جيدة عن المتعاملين )من خالل التدريب، والتوجيه، اأو قراءة م�ستندات ذات �سلة(  اطالع الموظفين على قاعدة المتعاملين

ب�ساأن احتياجات المتعاملين

الهدف هو تلبية احتياجات المتعاملين  

ل بد من فهم احتياجات المتعاملين على اأكمل وجه  

يتعين تقديم منتجات وخدمات تالئم احتياجات المتعاملين  

تعاطف العاملين مع المتعاملين

يتعين على العاملين بذل  جهود كبيرة للتعاطف مع المتعاملين   

يحلل العاملين ال�ستف�سارات والم�ساكل المطروحة: ويطرحون اأ�سئلة لتو�سيح احتياجات المتعاملين  

تقديم الخدمات

تكييف الخدمات مع احتياجات المتعاملين

يتعين على العاملين تكييف الخدمات لتلبية احتياجات المتعاملين )�سمن الخت�سا�س الأكبر للموؤ�س�سة (  

ل يتعين على العاملين افترا�س كافة احتياجات المتعاملين )لأن الختالفات في القيم قد توؤدي اإلى اختالف حلول   

الم�سكلة نف�سها( 

نهج معقول

التركيز على كيفية تقديم الخدمة على النحو الأمثل ولي�س على ما ل يمكن اأو ي�سعب تقديمه   

ا�ستخدام النهج اأعاله في كل تفاعل مع العاملين )الداخليين والخارجيين(   

تف�سير متطلبات المتعاملين والنظر في اإمكانية تقديم خدمات اأو معلومات اإ�سافية لم�ساعدة المتعامل   

الح�سور الج�سدي

مكان الترحيب بالمتعامل

بيئة العمل نظيفة ولئقة ل�ستقبال المتعاملين  

يمكن الو�سول اإليها من قبل المتعاملين ذوي الحتياجات الخا�سة   

تتوفر فيها عالمات وا�سحة  

ت�سهيالت مالئمة المتعاملين

�ساعات عمل مالئمة للمتعاملين  

توفير تعليمات وكتيبات )وبرو�سورات( ونماذج ومعلومات �سهلة ال�ستخدام  

التوا�سل خارج الموقع

تقنية الت�سالت الهاتفية

يتعين على متلقي الت�سالت ا�ستخدام تعابير ترحيبية نموذجية، والتعريف عن نف�سه بنبرة  ترحيبية حميمة  

ل يتعين على متلقي الت�سالت مقاطعة المت�سل اأو افترا�س الغر�س من ات�ساله  

يجب عليه ا�ستخدام ا�سم المت�سل، واإعالمه بما تن�ّس عليه القواعد / القوانين وما ينوي المتلقي فعله ب�سكل وا�سح   

تواجد الموؤ�س�سة على �سبكة النترنت

يتعين اأن تكون الخدمات المتوفرة على الإنترنت �سهلة ال�ستخدام واأن ت�ساهم في تخفي�س وقت العاملين لالمتثال   

وال�ستجابة

يجب اأن تكون �سهلة المتابعة   

يجب اأن ُتمّكن المتعاملين من التحّكم بمرحلة ت�سليم الخدمة  

اللتزام بالتح�سين الم�ستمر

يتعين اأن تكون الخدمات الموجهة لخدمة المتعاملين ديناميكية و�سريعة التكيف لأن احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم   

تتغير با�ستمرار
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5 - املمار�سات املوؤ�س�سية الرائدة يف التحول نحو خدمة 

املتعاملني يف القطاع احلكومي يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة:

2021 حيث حددت الحكومة اأولوياتها  2010 تم اإطالق روؤية الإمارات  في عام 

لتحقيق  اأ�سا�سي  الحكومية كعن�سر  الخدمات  بما في ذلك تطوير  ال�ستراتيجية 

هذه الروؤية، وتبع ذلك اإطالق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة كاأول 

 2011 عام  المتميزة  الخدمة  معايير  وفق  الجهات  لت�سنيف  حكومي  برنامج 

 Service Oriented اإلى مفهوم التركيز على تطوير الخدمات تمهيدًا للتحول 

Organization وعليه فان كل الجهات الحكومية مطالبة بال�ستجابة لمتطلبات 
الجزء  هذا  ي�ستعر�س   و�سوف  الإم��ارات.  دولة  روؤي��ة  عليها  اأك��دت  التي  التحول 

المتعاملين  ثقافة خدمة  نحو  التحول  في  الناجحة  الموؤ�س�سية  الممار�سات  بع�س 

في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اأوًل: جتربة الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي

الأمانة العامة للمجل�س الوطني التحادي هي الجهاز الم�ساند لأع�ساء المجل�س 

الت�سريعية  المجل�س  لخت�سا�سات  وتاأديتهم  ممار�ستهم  عند  واإداري����ًا؛  فنيًا 

وتنظم  عام.  اأمين  ويراأ�سها  الموظفين،  من  مجموعة  ت�سم  فالأمانة  والرقابية. 

الأمانة بقرار من رئي�س المجل�س.

ون�ستعر�س فيما يلي تجربة الأمانة العامة للمجل�س الوطني التحادي في المجال 

البحثي، فالخدمة المقدمة من الأمانة هي البحوث، اأما المتعاملين فهم اأع�ساء 

المجل�س. 

واعتمدت   ،2007 ع��ام  البحثي  المجال  في  الجديدة  الأم��ان��ة  تجربة  انطلقت 

 Parliamentary Knowledge البرلمانية  المعرفة  اإدارة  منهجية  على 

Management والتي تعني ا�ستخدام التقنيات والموارد الب�سرية لجمع، واإدارة 
ون�سر وا�ستثمار المعرفة، اأو اإدارة ما يمتلكه باحثي المجل�س من مهارات ا�ستنادًا 

اإلى المعرفة البرلمانية حتى يقوموا بدورهم في دعم الأع�ساء فنيًا.

الأمانة  في  البحثية  التجربة  في  البرلمانية  المعرفة  اإدارة  منهجية  تطبيق  تم 

نتائج التجربة:العامة للمجل�س، وفق ثالث مجالت رئي�سية هي:

التجربة  نجاح  على  خاللها  من  الُحكم  يمكن  رئي�سية  نتائج  �ست  ر�سد  يمكن 

المجل�س(،  )اأع�ساء  المتعاملين  خدمة  ثقافة  بناء  في  العامة  لالأمانة  البحثية 

وتح�سين جودة الخدمات البحثية المقدمة لهم، كالتالي: 







تم تق�سيم المحتوى البرلماني تبعًا المحتوى البرلماني

لخت�سا�سات المجل�س الت�سريعية والرقابية، 

وكذلك اإ�سهاماته في مجال الدبلوما�سية 

البرلمانية والتي تبرز عند م�ساركة الأع�ساء 

في الفعاليات البرلمانية الخارجية. ففي كل 

اخت�سا�س تعلم الباحثون مجموعة من المناهج 

البرلمانية وفق برامج تدريبية مكثفة وتقييم 

م�ستمر، لتمكينهم من اإعداد الدرا�سات والأوراق 

البحثية  وفق هذه الخت�سا�سات الت�سريعية 

والرقابية.

تح�سر الأمانة لثالث عمليات برلمانية رئي�سية. العلميات البرلمانية

ولتح�سير لهذه العمليات فاإن باحثي الأمانة 

يقومون باإعداد درا�سات واأوراق برلمانية 

متخ�س�سة تبعا لنوع هذه العمليات وهي: 

العمليات المتعلقة بالتخطيط لأعمال لجان 

المجل�س، عمليات التخطيط لأعمال الجل�سات 

العامة للمجل�س، وعمليات التخطيط لأعمال 

الدبلوما�سية البرلمانية.

�ساحب التطور في المجال الفني البحثي تطور التقنية

في التقنية البرلمانية، لتوفير التطبيقات 

التقنية المالئمة في المجال المعلوماتي، ومن 

اأمثلة هذه البرامج المطبقة في الأمانة : برنامج 

المعاون البرلماني، دورة المعلومات، المكنز 

البرلماني، والبرلمان اللكتروني.



الم�سدر: تقريري الأداء الفني لن�ساط الأمانة العامة للمجل�س الوطني التحادي في الف�سلين الت�سريعين الرابع ع�سر، والخام�س ع�سر 2007-2013، الأمانة العامة للمجل�س الوطني 

التحادي، 2013

15 �سل�سلة بحوث القمة احلكومية   

النتيجة الأولى: تح�ضين خدمة الدعم الفني للأع�ضاء، ويمكن 

ال�ضتدلل على ذلك من خلل:

�ساهم  البرلمانية:  والبحوث  الأوراق  اإع��داد  في  الم�ستغرق  الزمن  اختزال   .1
التجربة  انطالق  الباحثون مع  التي طبقها  الحديثة  البرلمانية  المنهجيات  اتباع 

الأوراق  اإع���داد  في  الم�ستغرق  الزمن  اخ��ت��زال  ف��ي   الأم��ان��ة  الحديثة  البحثية 

المنهجية  تطبيق  في  البدء  قبل  اأي   2007 ع��ام  فقبل  البرلمانية.  والبحوث 

من  يومًا   30 يبلغ  البحثية  الأوراق  اإع��داد  زمن  متو�سط  كان  الجديدة،  البحثية 

العمل. اأما حاليًا فاإن هذا المتو�سط يبلغ 7-10 اأيام بالن�سبة لالأوراق الرقابية، 

ال�سعبة البرلمانية المعنية بالم�ساركات الخارجية. ويمتد هذا المتو�سط  واأوراق 

اإلى 15 يومًا من العمل بالن�سبة لالأوراق الت�سريعية المتبعة في تحليل م�سروعات 

القوانين. 

بلغ   2007 2. تح�سين جودة الأعمال البحثية: قبل تطبيق التجربة البحثية عام 
 .  2005-1998 بين  الفترة   في  وذلك  بحثيًا  عماًل   54 لالأمانة  البحثي  الناتج 

ولقد كان النمط التقليدي الأكاديمي هو ال�سائد في اإعداد هذه  الأعمال البحثية؛ 

حيث لم يتم ا�ستخدام اأي مناهج برلمانية متخ�س�سة تراعي طبيعة اخت�سا�سات 

بلغ  فقد  الجديدة  البحثية  التجربة  تد�سين  ومع  والرقابية.  الت�سريعية  المجل�س 

اإجمالي الأعمال الفنية لالإدارات البحثية  خالل الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر 

)1137( عماًل فنيًا تم اإعدادها وفق المناهج البرلمانية المتخ�س�سة. وزخرت 

هذه الأعمال بالعديد من الأفكار والمقترحات، ح�سب ما هو مو�سح في الجدول 

رقم )5(. 

اجلدول رقم )5(

 عدد الأعمال البحثية والأفكار والمقترحات

الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر

)2011-2007(

دور النعقاد الأول من الفـ�سل التـ�سـريعـي الخام�س 

عـ�سـر)2012-2011(

دور النعقاد الثاني من الفـ�سل التـ�سـريعـي الخام�س 

عـ�سـر)2012-ولغاية يونيو 2013(

بلغ اإجمالي الأعمال الفنية لالإدارات البحثية في الأمانة العامة 

خالل الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر عدد )1137( عماًل 

فنيًا تنوع ما بين درا�سات وبحوث واأوراق برلمانية بمختلف 

اأنواعها، اإ�سافة اإلى تقارير اللجان. وقد توزعت اأعمال 

الجهاز الفني على )10( قطاعات. ح�سل قطاع الدبلوما�سية 

البرلمانية على اأعلى عدد من الأعمال الفنية بعدد )318(. 

وتقدمت تلك الأعمال بعدد من الأفكار و�سل اإلى )771( كما 

ورد عدد من المقترحات في تلك الأعمال بلغ )662( مقترحًا

بلغ اإجمالي الأعمال الفنية لالإدارات البحثية في الأمانة العامة 

خالل الدور الأول من الف�سل الت�سريعي الخام�س ع�سر عدد 

)291( عماًل فنيًا. وقد ح�سل القطاع القانوني على اأعلى 

عدد من الأعمال الفنية بعدد )71( عمل بحثي. وقد ا�ستملت 

هذه الأعمال الفنية على)429( فكرة و)448( مقترحًا.

بلغ اإجمالي الأعمال الفنية لالإدارات البحثية في الأمانة العامة 

خالل الدور الثاني من الف�سل الت�سريعي الخام�س ع�سر عدد 

)322( عماًل فنيًا. وقد ح�سل القطاع القانوني على اأعلى 

عدد من الأعمال الفنية بعدد )111( عماًل فنيًا. وقد ا�ستملت 

هذه الأعمال الفنية على)665( فكرة و)421( مقترحًا.
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النتيجة الثانية: زيادة كفاءة العمليات البرلمانية-الإجراءات 

اللزمة لتخطيط لأعمال لجان المجل�س وجل�ضاته وم�ضاركاته 

في الفعاليات الخارجية  في اإطار الدبلوما�ضية البرلمانية- وتبرز 

هذه الكفاءة من خلل اأربعة دلئل رئي�ضية كالتالي:

تقديم اأوراق ودرا�سات برلمانية، م�ستندة اإلى منهجيات علمية برلمانية.   .1

توظيف وتحليل المعلومات البرلمانية، في اإطار النظرية العامة للمعلومات،    .2
وا�ستنباط ما هو متوافق مع العمليات البرلمانية، وفق المدار�س البرلمانية 

الدولية.

العلمية  المناهج  وفق  الحكومية،  والقرارات  والإجراءات  ال�سيا�سات  تحليل    .3
التحليلية.

تحليل القوانين وفق النظرية الجتماعية القانونية، وبالعتماد على مناهج    .4
علم الجتماع القانوني 

النتيجة الثالثة: اإن�ضاء جيل جديد من الباحثين البرلمانين قادر 

على حماية هذه التجربة في الم�ضتقبل:

نما عدد الباحثين في الأمانة العامة للمجل�س في الفترة ما بين عام 2007- �  

 22 يتجاوز  عددهم  يكن  لم  التجربة  بداية  ففي  ملحوظ.  ب�سكل   ،2013
باحثًا، لي�سل في الوقت الحالي اإلى 38 باحثًا وباحثة، وبن�سبة توطين بلغت 

.%100

اعتمدت الأمانة على روؤية محددة في تدريب الباحثين بالعتماد على »برنامج  �  

والمعلومات  المعرفة  اأن  في  تتلخ�س  الروؤية  وهذه  التعاي�سي«،   التدريب 

عند  تتوقف  ل  التدريبية  دوراتهم  في  الباحثون  يكت�سبها  التي  البرلمانية 

على  يتوقف  نجاحها  بل  التو�سيحية؛  العرو�س  اأو  النظرية،  المعرفة  مجرد 

الخبير  مع  نقدية  ومناق�سات  م�ستمرة،  ودرا�سات  بحثية،  بعمليات  اقترانها 

المعني.

يتم تقييم الأعمال الفنية للباحثين وفق نظام تقييم فني يحتوي على مجموعة  �  

في  الباحثين  ت�سنيف  ويتم  الأعمال،  هذه  جودة  تقي�س  التي  العنا�سر  من 

التقييم.  نظام  في  يحرزونها  التي  للدرجات  تبعا  مت�ساعدة  بحثية  درجات 

تت�ساعد  حيث  للباحثين«  ُيمنح  بحثي  »ببدل  التقييم  نظام  ربط  تم  وقد 

وتتفاوت قيمة المكافاأة المالية المخ�س�سة لهم �سهريًا تبعًا لدرجة تقييمهم.

النتيجة الرابعة : تفعيل المعرفة البرلمانية وراأ�س المال الفكري 

)الباحثين( لتح�ضين و�ضول الدعم الفني اإلى الأع�ضاء عن طريق:

تطوير الوحدات الفنية لمركز المعلومات، وبقية الأق�سام البحثية في كل من  �  

اللجان، والجل�سات، وال�سعبة البرلمانية، وال�سوؤون القانونية.

ال�سكل رقم )7(

 تطور اأعداد الباحثين في المانة العامة للمجل�س الوطني التحادي 

خالل ال�سنوات 2013-2007

ال�سكل رقم )5(

 عدد الأعمال البحثية التي اأعدها الجهاز الفني لالأمانة خالل دور 

النعقاد الأول من الف�سل الت�سريعي الخام�س ع�سر 2012-2011

ال�سكل رقم )6(

 عدد الأعمال البحثية التي اأعدها الجهاز الفني لالأمانة خالل 

دور النعقاد الثاني من الف�سل الت�سريعي الخام�س ع�سر 

2012-ولغاية يونيو 2013
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ال�سكل رقم )8(

المراحل التطويرية لتطوير خدمة المتعاملين

البرلمانية  � العلمية  المنهجيات  تقترن  باأن  وذلك  المعرفي،  التميز  تحقيق   

باأوراق ودرا�سات برلمانية قابلة للتطبيق.

النتيجة الخام�ضة: تبني فكرة الإبداع البحثي عن طريق:

الجماعي  � البحثي  العمل  البحثية، و�سيادة نمط   الأفكار  توليد  الت�سجيع على   

الم�سترك، وعقد ور�س عمل مكثفة بعد النتهاء من البرامج التدريبية.

النتيجة ال�ضاد�ضة: تو�ضيع �ضراكات المجل�س الوطني التحادي

اأثمرت التجربة البحثية لالأمانة العامة عن العديد من النتائج الإيجابية المتعلقة 

والأمانة،  المجل�س  �سراكات  نطاق  ات�سع  حيث  العامة،  والأمانة  المجل�س  بمكانة 

ويمكن ال�ستدلل على ذلك من خالل: 

يعد المجل�س �سريك فعال في اأعمال التحاد البرلماني الدولي وفي جمعياته  �  

العمومية، وم�سروعاته الفنية.

في اأكتوبر 2011 نظم التحاد البرلماني الدولي لفعالية متخ�س�سة بعنوان  �  

البرلماني  التحاد  اختار  وقد  للبرلمانيين«  الفعالة  القدرات  بناء  »برامج 
الدولي الأمانة العامة للمجل�س الوطني التحادي �سمن اأف�سل �سبع  اأمانات 

على م�ستوى العالم في التحاد البرلماني الدولي، حيث وجه التحاد الدعوة 

لالأمانة العامة لعر�س  تجربتها البحثية.

وقع المجل�س الوطني مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تتعلق ببرلمان  �  

الوطني  المركز  من  كل  مع  تفاهم  مذكرتي  الأمانة  وقعت  كما  المدار�س، 

لالإح�ساء، ووزارة الدولة ل�سوؤون المجل�س الوطني التحادي

ت�سعى الأمانة العامة للمجل�س الوطني التحادي اإلى تو�سيع نطاق ال�سراكة مع  �  

الجهات الحكومية التحادية و المحلية، وكذلك موؤ�س�سات القطاع الخا�س، 

الأمانة.  تبحثها  التي  الق�سايا  في   معها  والتن�سيق  التعاون  لتفعيل  وذل��ك 

هذه  مع  بال�سراكة  المتخ�س�سة  الفعاليات  من  العديد  الأمانة  عقدت  وقد 

الموؤ�س�سات.

مرتكزات ومحفزات نجاح التجربة:

مرتكزات  ع��دة  على  للمجل�س  العامة  لالأمانة  البحثية  التجربة  نجاح  ارتكز 

ومحفزات منها ما هو تقليدي وم�ستقر ومتعارف عليه في معظم اأدبيات التطوير 

بالأمانة  ول�سيق  متفرد  هو  ما  ومنها  المتعاملين،  خدمة  وثقافة  الموؤ�س�سي 

المرتكزات  وهذه  المتعاملين،  ونوعية  التخ�س�سي  عملها  لطبيعة  نظرًا  العامة 

هي: دعم اأع�ساء المجل�س للتجربة، ومحدودية عددهم - )40( ع�سوًا -  مما 

مرتكزات  لهم،  المقدمة  البحثية  الخدمات  ج��ودة  رفع  على  التركيز  اإل��ى  اأدى 

الو�سف  التنظيمي،  الهيكل  القيادة،  ال�ستراتيجي،  وتنظيمية )التخطيط  اإدارية 

مرتكزات  المالية(   الموارد  توفر  والمزايا،  والمكافاآت  التقييم  نظام  الوظيفي، 

فنية )اتباع الأ�سلوب التدرجي في مراحل التجربة البحثية، العتماد على اآلية اأو 

اأ�سلوب التدريب التعاي�سي، واإعداد الأدلة الإر�سادية للباحثين(، التقنية، والثقة 

بالعن�سر المواطن.

ثانيًا:  جتربة هيئة الإمارات للهوية

هيئة الإمارات للهوية هي هيئة اتحادية م�ستقلة، تم اإن�ساوؤها عام 2004، لتنفيذ 

وتطوير م�سروع برنامج ال�سجل ال�سكاني وبطاقة الهوية في دولة الإمارات العربية 

المتحدة. و�سن�ستعر�س تجربة هيئة الإمارات للهوية في تطوير خدمة المتعاملين 

عبر اأربعة مراحل رئي�سية من العمل كالتالي:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل تطوير الخدمة 

تنفيذ  في  �سعوبات  عمرها  من  الأول��ى  الخم�س  ال�سنوات  خالل  الهيئة  واجهت 

الهدف  وفق  الدولة  �سكان  بت�سجيل  والمتعلقة  تقدمها،  التي  الرئي�سية  الخدمة 

المحدد اآنذاك وهو 5 ماليين ن�سمة؛ مما ا�ستدعى تفكير الهيئة بتطوير الخدمات 

المقدمة، بعد ظهور الإ�سكاليات التالية: 

الخدمة  � م�ستوى  مالءمة  وع��دم  الإج���راءات  تعقيد  من  المراجعين  �سكاوى   

لتوقعاتهم حيث ت�ستغرق عملية الت�سجيل 30 دقيقة 

المراجعين  � من  الكبيرة  التدفقات  اإدارة  في  الت�سجيل  مراكز  نجاح  عدم   

على  غرامات  بفر�س  يتعلق  ق��رار  اإ�سدار  نتيجة  وذل��ك  ال��ذروة  اأوق��ات  في 

النتظار  اإل��ى  المراجعون  ا�سطر  حيث   2008 ع��ام  نهاية  في  المتخلفين 

لفترات زمنية طويلة و�سلت اإلى اأكثر من 6 �ساعات.
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ال�سكل رقم )10(

 اإجراءات  تطوير الخدمات

ال�سكل رقم )9(

 الفئات الم�ساركة في فريق اإعادة هند�سة الإجراءات
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عدم  � من  بالرغم  البطاقة  اإلزامية  جدوى  حول  المتعاملين  �سكاوى  ارتفاع   

احتوائها على اأي ا�ستخدامات مهمة ل �سيما لفئة العمال.

تاأخر ت�سليم البطاقات نتيجة عدم قدرة اأنظمة الطباعة على التوافق مع اأعداد  �  

المعامالت اليومية نظرًا لقدرتها ال�ستيعابية المحدودة حيث كانت ت�سدر 

3000 بطاقة في اليوم.

جميع الإ�سكاليات ال�سابقة  اأثرت على موظفي الهيئة مما اأدى اإلى ارتفاع معدل  �  

رغبتهم  وعدم  وا�ستقالتهم  الت�سجيل  مراكز  موظفي  بين  الوظيفي  الدوران 

بخدمة المتعاملين نتيجة ال�سغط الهائل على مراكز  خدمات الهيئة.

المرحلة الثانية: التخطيط لتطوير الخدمة

اأدركت هيئة الإمارات للهوية اإن اإعادة هند�سة الإجراءات يتطلب منظومة متكاملة 

اإلى  اأداء الخدمة فح�سب، واإنما تمتد كذلك  من العمل ل تقت�سر على اإجراءات 

توؤمن بثقافة  التي  الب�سرية؛  التقنية، وبناء الكوادر  تطوير الإمكانيات، والأنظمة 

وثقافيًا.  اجتماعيًا  المتعاملين  فئات  وتنوع  ات�ساع  ظل  في  خ�سو�سًا  الخدمة 

فريق  ت�سكيل  اإلى   2013  –  2011 ال�ستراتيجية  الخطة  ووفق  الهيئة  لذا عملت 

بطاقة  واإ�سدار  الت�سجيل  خدمة  لتطوير  المطلوبة  الخطوات  كافة  لدرا�سة  عمل 

الموظفين  واإ�سراك  الخدمة  هذه  على  الموؤثرة  الأبعاد  كافة  مراعاة  مع  الهوية 

الم�ساركة.  خالل  من  التغيير  لإدارة  الم�سروع  هذا  في  البداية  منذ  المخت�سين 

ويو�سح  ال�سكل )9( الفئات الم�ساركة في فريق اإعادة هند�سة الإجراءات.

طبيعة  على  الموؤثرة  العنا�سر  بدرا�سة  الإج���راءات  هند�سة  اإع��ادة  فريق  ق��ام 

والأدوات  والتنظيمي  الت�سريعي  الإطار  مثل  متعددة  جوانب  من  الخدمة  تقديم 

 : التالي  النحو  على  تلخ�سيها  ويمكن  الموظفين  و�سلوكيات  وثقافة  الم�ستخدمة 

الخلفي  المكتب  عمليات  تطوير  لت�سمل  الت�سجيل  مراحل  في  النظر  اإعادة   )1(

التجديد  لخدمة  الكترونية  ا�ستمارة  تطوير   )2( والمرافق؛  التحتية  والبنية 

اإن�ساء   )3( الطباعة(؛  )مكاتب  الخدمات  متعهدي  طريق  عن  وال�ستبدال 

اآلية  ا�ستحداث  ال�سكاني؛ )4(  ال�سجل  الإلكترونية وتعديل نظام  للمواعيد  نظام 

للتحقق المبكر بين متعهدي الخدمات )مكاتب الطباعة( وقاعدة بيانات ال�سجل 

الجديدة؛)6(  والأنظمة  الإج��راءات  على  الهيئة  موظفي  تدريب   )5( ال�سكاني؛ 

تطبيق خارطة طريق لتطوير خدمة المتعاملين. 

تطبيق  الهيئة  في  الخدمات  وتطوير  العمليات  هند�سة  اإع��ادة  عمليات  �سملت 

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ظروف  العتبار  بعين  الأخذ  مع  مبتكرة  اأدوات 

بما في ذلك وجود العدد الكبير من ال�سكان الأجانب، وهدفت اإلى تطوير خدمة 

بالخبرات  وال�ستعانة  التنظيم  اإعادة  عملية  خالل  من  اأف�سل  ب�سكل  المتعاملين 

المبتكرة  الإج��راءات   )10( رقم  ال�سكل   ويبين  الم�سابهة.  الدولية  والتجارب 

لتطوير خدمة الت�سجيل في نظام الهوية.



ال�سكل رقم )11(

الخطوات الرئي�سية لتطوير خدمة المتعاملين والتي تزامنت مع اإعادة هند�سة الإجراءات والخدمات في الهيئة
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المرحلة الثالثة: تطبيق م�ضاريع التطوير

وفق م�سروع اإعادة الهند�سة وتطوير الإجراءات فقد تم تنفيذ عدد من المبادرات 

على  وهي  للمتعاملين  المقدمة  الخدمات  �سل�سة  تح�سين  مجال  في  والم�ساريع 

النحو التالي:

الخدمات  � تطوير  عند  الهيئة  اعتمدت  الت�ضجيل:  م��راك��ز  ت�ضميم  اإع���ادة   

التوا�سل  مواقع  واأهمها  الخدمة  تقديم  لقنوات  نماذج  للمتعاملين  المقدمة 

اأع��داد  ا�ستيعاب  ت�سمن  محددة  �سروط  وو�سع  المتعاملين،  مع  المبا�سر 

المتعاملين وترفع من القدرة ال�ستيعابية من خالل م�ساحات وا�سعة ونظام 

للدور  الإلكتروني.

اأهم  � من  الهوية  بطاقة  اإ�سدار  عملية  تعتبر  البطاقة:  طباعة  نظام  تطوير   

اإنتاجية تبلغ  الت�سجيل حيث تم ا�ستخدام نظام جديد بطاقة  مراحل عملية 

ال�ساعة( مع توفير خ�سائ�س تكنولوجية متعددة ل�سمان  )1500 بطاقة / 

�سرية المعلومات وقد نجحت الهيئة بتوفير 8 ماليين درهم نتيجة ا�ستخدام 

النظام الجديد للطابعات. 

تطوير الأنظمة الم�ضاندة للت�ضجيل: كجزء من اأهدافها ال�ستراتيجية في  �  

الم�ساهمة بالأمن الوطني وتطوير خدمات المتعاملين فقد عملت الهيئة على 

الت�سجيل،  اأداء مراكز  اإدارة  نظام  مثل  الم�ساندة  الأنظمة  بع�س  ا�ستحداث 

بالإ�سافة   ،)Dashboards( الت�سجيل  معدلت  حول  قيا�س  لوحة  واإ�سدار 

اإلى نظام التحقيق الجنائي الخا�س بمتابعة الحالت الم�ستبه بها في نظام 

الأمن. 

نظام المواعيد: قامت الهيئة بتطوير نظام للمواعيد حيث يتيح النظام الجديد  �  

المعطيات  من  عدد  على  بناء  الطباعة  مكتب  في  الموعد  تحديد  خا�سية 

اإلى  اإ�سافة  النتظار،  فترة  تقلي�س  في  ذلك  �ساهم  وقد  والعمر.  كالجن�س 

عدد  عن  بيانات  توفير  خالل  من  الخدمة  تقديم  مراكز  في  العمل  تنظيم 

الأع��داد،  لهذه  الالزمة  الموارد  وتوقير  مركز  كل  في  المتوقع  الم�سجلين 

بالإ�سافة اإلى توافق الطاقة ال�ستيعابية للمراكز مع اأعداد الم�سجلين. 

المتعاملين  � مع  الت�سال  قنوات  تنويع  المهم  من  الن�ضية:  الر�ضائل  نظام   

تم  لذلك  الخدمة،  على  الطلب  حجم  وتنظيم  المتعاملين  وق��ت  وحفظ 

ال�ستعانة بنظام الر�سائل الن�سية الق�سيرة المترابط مع نظام المواعيد.

ال�ضتمارة الإلكترونية: قامت الهيئة بتطوير ال�ستمارة الإلكترونية في عملية  �  

ت�سهيل  في  �ساهمت  والتي  المطلوبة  البيانات  تب�سيط  خالل  من  الت�سجيل 

الإجراءات وارتفاع دقة البيانات من 95% اإلى %97. 

محطة الت�ضجيل الإلكترونية: عملت الهيئة على التحول من مفهوم المحطة  �  

اإلى محطة الت�سجيل الذكية وذلك بتوفير الموارد المطلوبة لإتمام  ال�ساملة 

الكترونية  ما�سحة  )حا�سوب/  الم�ستخدمة  المواد  تقلي�س  فتم  الت�سجيل 

بالأنظمة  مرتبط  واح��د  جهاز  اإل��ى  الت�سوير(  كاميرا   / الب�سمة  جهاز   /

التقنية.

والتي  المتعاملين  لتطوير خدمة  الرئي�سية  الخطوات  رقم )11(  ال�سكل  ويو�سح 

تزامنت مع اإعادة هند�سة الإجراءات والخدمات في الهيئة:



ال�سكل رقم )12(

الموؤ�سرات ال�ستراتيجية 

ال�سكل رقم )13(

الت�سغيلية  الموؤ�سرات 
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الخدمات المعلوماتية: طورت الهيئة من عدد الخدمات التي تقدمها وعملت  �  

ال�ساعة،  مدار  وعلى  الطلب  حالة  متابعة  مثل  الت�سال  و�سائل  تنويع  على 

بالإ�سافة اإلى تح�سين الموقع الإلكتروني. 

لمتابعة �سير العمل في مراكز  �  2012 تطبيق برنامج المت�ضوق ال�ضري عام   

تقديم الخدمات.

وفق  � المتعاملين  خدمة  مراكز  لتقييم  التميز«  نجمة   « ن��ظ��ام  ا���ض��ت��ح��داث   

ر�سا  الهيئة،  وم�ساريع  مبادرات  تطبيق  درجة  منها  و�سوابط محددة  اأ�س�س 

المتعاملين، واإ�سراك الموظفين.

المرحلة الرابعة: الإنجازات

الخدمات  هيكل  وتطوير  العمليات،  هند�سة  اإع���ادة  م�سروع  تطبيق  ع��ن  نتج 

الأ�سا�سية، وتاأهيل الموارد الب�سرية، العديد من الإنجازات واأبرزها: 

توفير 5 ماليين �ساعة عمل بعد تطبيق النظام الجديد  �  

لعملية  � الزمنية  المدة  لتقلي�س  مبا�سرة  كنتيجة  دره��م  مليون   400 توفير   

الت�سجيل وارتفاع معدلت الت�سجيل اليومية.

خف�س زمن خدمة الت�سجيل لت�سل في عام 2012 اإلى اأقل من 5 دقائق مقارنة  �  

ب 30 دقيقة في ال�سابق مما �ساهم في الو�سول اإلى ت�سجيل 9000 �سخ�س 

50 معاملة  اأكثر من  اإلى   اإنتاجية الموظفين لت�سل   في اليوم؛ كما ارتفعت 

في اليوم مقارنة ب25 معاملة في ال�سابق.

تقديم  � واأ�سلوب  الجديدة  الإج���راءات  عن  المتعاملين  ر�سا  ن�سبة  ارتفعت   

الخدمات للمتعاملين من 60% قبل الم�سروع لت�سل اإلى 89% عام 2012 .

الب�سرية  � الموارد  على  الإج��راءات  وتطوير  الداخلي  التطوير  نتائج  انعك�ست   

الدوران  معدل  انخف�س  كما   %70 اإلى  الوظيفي  الر�سا  ن�سبة  ارتفعت  حيث 

الوظيفي اإلى 3.8% عام 2011 مقارنة ب 7.7% عام 2010. 

نظام  � تطوير  بعد  ال�ستيعابية  الطاقة  ارتفاع  نتيجة  الطباعة  معدل  و�سل   

الطباعة اإلى 30 األف بطاقة في اليوم الواحد.  

نتائج تنفيذ الخطة ال�ضتراتيجية لهيئة الإمارات للهوية عن 

الربع الأول لعام 2012



اجلدول رقم )6(

 الموؤ�سرات ال�ستراتيجية والت�سغيلية للخطة ال�ستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية عن الربع الأول لعام 2012

http://www.id.gov.ae/ar/emirates-id/emirates-id-strategy/emirates-id-strategy.aspxالم�سدر: موقع هيئة الإمارات للهوية على �سفحة النترنت
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القيمة الفعليةالم�ستهدف

الهدف )1( الت�سجيل والمحافظة على �سجل �سكاني حديث ودقيق و�سامل

ا�ستراتيجي 

26،4114،000معدل القدرة ال�ستيعابية اليومية للت�سجيل في مراكز الت�سجيل والطب الوقائي

91.55%90%ن�سبة ا�ستكمال المواطنين الذين تم ت�سجيلهم في ال�سجل ال�سكاني

76.43%60%ن�سبة ا�ستكمال المقيمين الذين تم ت�سجيلهم في ال�سجل ال�سكاني

1400018،751.39معدل الت�سجيل اليومي للمقيمين في ال�سجل ال�سكاني

46.36%75%ن�سبة ال�سكاوي التي تم حلها �سمن الوقت المحدد / العدد الكلي من ال�سكاوي

ت�سغيلي

69.23%75%ن�سبة المالحظات التي تم حلها �سمن الوقت المحدد

ن�سبة المعامالت العالقة للتعديل في مكتب التدقيق )من اإجمالي المعامالت التي تم مراجعتها 

في الف�سل
%1.5%3.9

2.23%1.5%ن�سبة البطاقات المرفو�سة / اإجمالي البطاقات المنتجة

22عدد مراكز الطب الوقائي المفعلة

الهدف )2( تطوير بنية تحتية متكاملة واآمنة تمكن الح�سول و تبادل البيانات

75 %63%ن�سبة اإنجاز م�سروع الهوية الرقمية )اإ�سدار ال�سهادات الرقمية(ت�سغيلي

الهدف )3( جعل بطاقة الهوية البطاقة الأكثر قيمة و اأهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

ت�سغيلي

99عدد الجهات التي تطلب بطاقة الهوية كوثيقة ر�سمية/المخططة

88عدد الأن�سطة، الفعاليات، المحاور المنفذة من خطة الت�سال المجتمعي والت�سويقي

الهدف )4( بناء موؤ�س�سة خدمات تركز على تحقيق الأهداف و الرتقاء بخدمة المتعاملين مع توفير الخدمات الداخلية القائمة على الأداء المتميز

ا�ستراتيجي

53%25%ن�سبة تحقيق الإيرادات ح�سب الميزانية المعتمدة

98.72%99%ن�سبة التوطين

2.27%2%معدل الدوران الوظيفي للمواطنين

ت�سغيلي

21.92معدل القتراحات المقدمة لكل 100 موظف

33.33%35%ن�سبة القتراحات المطبقة/ المطروحة

99معدل ال�ساعات التدريبية



اجلدول رقم )7(

 عدد المنت�سبين اإلى برنامج ذخر خالل ال�سنوات 2013-2011
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ثالثًا: جتربة الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة-

الربنامج الوطني للقادة ال�سباب »ذخر« 

اأطلقت الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة في عام 2011   مبادرة البرنامج 

الوطني للقادة ال�سباب » ذخر « ويرتكز البرنامج على منهاج عالمي معتمد من 

جامعة كامبريدج البريطانية وموؤ�س�سة الإدارة والقيادة البريطانية )ILM( وهو 

مدعم بتطبيق عملي يعمل على تر�سيخ القيم الوطنية وتطوير القدرات الفكرية 

والذهنية والطاقات البدنية وال�سمات النف�سية لل�سباب.

لماذا ذخر؟

»ذخر«  منه  الم�ستفيدين  يعتبر  لأن��ه  البرنامج  على  )ذخ��ر(  م�سمى  اإط��الق  تم 

البرنامج  ه��ذا  ف��ي  تدريبهم  �سيتم  م��ن  وجميع  الم�ستقبل.  ق��ي��ادة  ف��ي  ال��وط��ن 

من  جديد  نمط  خ��الل  من  متعددة  وم��ه��ارات  خبرات  اكت�ساب  من  �سيتمكنون 

النظر  بعد  على  بالعتماد  للواقع  ال�ساملة  القراءة  من  المتدرب  يمّكن  التفكير 

الم�ستقبل. وا�ست�سراف 

اأهداف البرنامج 

تر�سيخ الم�سوؤولية الفردية والجتماعية تجاه الوطن. �  

تحديات  � لمواجهة  الالزمة  والفكرية  القيادية  المهارات  من  ال�سباب  تمكين   

الم�ستقبل.

توفير البيئة المالئمة لإعداد القيادات ال�سبابية في اإطار وطني يحقق روؤية  �  

الإمارات 2021.

تحقيق الرتباط بالنماذج القيادية ومعاي�ستها. �  

رابعًا:  جتربة هيئة الطرق واملوا�سالت - دبي

في  مختلفة  حكومية  جهات  اأرب��ع  باختيار  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  المجل�س  وجه 

اإمارة دبي لتطبيق مبادرة »نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية«  وذلك لتمثل 

الطرق  اختيار هيئة  الإمارة. فجاء  ا�ستراتيجية خدمية في  واأكثر قطاعات  اأهم 

والموا�سالت لتمثل قطاع البنية التحتية.

ت�ضكيل الفريق لتطبيق المبادرة

لتطبيق  والموا�سالت  الطرق  هيئة  م�ستوى  على  دائ��م  عمل  فريق  ت�سكيل  تم 

الإداري  القرار   خالل  من  وذلك  خدماتها  اإحدى  على  تجريبي  ب�سكل  المبادرة 

رقم )603( ل�سنة 2010 للقيام بالمهام التالية:

الحكومية"  � الخدمات  لتقديم  دبي  "نموذج  مبادرة  لتطبيق  اإعداد خطة عمل   

قبل  م��ن  المعتمدة  الخطة  وف��ق  والموا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  م�ستوى  على 

التنفيذي. المجل�س 

التطبيق  � خطة  بح�سب   المبادرة  لنموذج  التجريبية  المرحلة  تطبيق  متابعة   

المعتمدة من المجل�س التنفيذي.

التن�سيق مع المعنيين بتطبيق مبادرة المجل�س التنفيذي فيما يخ�س التالي: �  

توفير التقارير الدورية حول عملية التقدم في تنفيذ الخطة التجريبية «  

لتطبيق المبادرة في الهيئة.

توفير التغذية الراجعة والمالحظات حول عملية التطبيق التجريبي في «   

الهيئة.

�سيتم « والتي  القطاعية"  الحالة  "درا�سات  مجموعة  تطوير  عملية  دعم    

تطويرها في نهاية مرحلة التطبيق التجريبي للنموذج.

الخا�سة « والندوات  التدريبية  الدورات  في  والم�ساركة  الح�سور  �سمان    

الداعمة لمبادرة المجل�س التنفيذي.

رفع تقرير �سهري م�سترك بالتن�سيق مع اللجنة التنفيذية لتطوير وتح�سين «   

خدمات المتعاملين اإلى رئي�س مجل�س الإدارة والمدير التنفيذي ل�سمان 

التكامل بين المبادرة وجهود الهيئة في تطوير خدمات المتعاملين.

الجوائز التي ح�سدتها هيئة الإمارات للهوية عام 2013

جائزة ال�سارقة لالت�سال الحكومي لفئة )اأف�سل توا�سل اجتماعي(  

جائزة اأف�سل �سريك ا�ستراتيجي ل� »بريد الإمارات«  

�سهادة )اآيزو 20000( في اإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات  

جائزة التحاد جائزة ال�سفوة في بطاقة الأداء المتوازن  

جائزة التحاد العالمي لالأعمال لعام 2013  

جائزة الإنجاز في مجال الجودة  

درع الريادة في »جائزة الحكومة الإلكترونية العربية«  

الجائزة الف�سية لأف�سل اإدارة ل�سفحات التوا�سل الجتماعي تمنحها الرابطة الدولية   

لقيا�س وتقييم الت�سال »اأميك«

الجائزة الذهبية لأف�سل معيار لقيا�س اأداء �سفحات التوا�سل الجتماعي  

جائزة الإبداع في الهوية الرقمية  

جائزة اأف�سل موقع اإلكتروني حكومي عربي  

جائزة اأف�سل �سفحة ›في�سبوك‹ ا�ستراتيجية  

جائزة »الريادة في قطاع الت�سالت وتقنية المعلومات«  

جائزة برنامج ال�سيخ �سقر للتميز الحكومي  

201120122013ال�سنوات

306060عدد المنت�سبين
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اإنجازات الفريق

حقق الفريق العديد من الإنجازات وذلك خالل فترة عمله ولغاية انتهاء الخطة 

المعتمدة لتطبيق المرحلة التجريبية، واأبرز هذه الإنجازات:

دليل تقييم خدمات هيئة الطرق والموا�سالت.  �  

دليل اإعفاءات وتخفي�سات على خدمات الهيئة لذوي الحتياجات الخا�سة. �  

ت�سنيف الخدمات في دليل خدمات الهيئة. �  

تطوير خدمة ا�سترداد ر�سيد بطاقة نول الزرقاء. �  

زيادة التوعية با�ستخدامات واأنواع بطاقات نول. �  

اختيار الخدمة القابلة للتح�ضين

وقع اختيار فريق المبادرة في الهيئة على خدمة »ا�سترداد الر�سيد المتبقي في 

بطاقة نول« وذلك لالأ�سباب التالية:

تخدم �سريحة كبيرة من المتعاملين المواطنين والمقيمين. �  

تعد الخدمة من الخدمات ال�ستراتيجية في الإمارة ويجري تنظيمها بوا�سطة  �  

قوانين وت�سريعات.

الخدمة ذات اإيراد مالي جيد �  

وجود عدد كبير من ال�سكاوى حول الفترة الزمنية للح�سول على الخدمة. �  

انخفا�س ن�سبة ر�سا المتعاملين عن الخدمة.  �  

النقاط التي حددها الفريق للتح�ضين على نظم هيئة الطرق 

والموا�ضلت هي :

عدم وجود نظام )دليل اأو �سيا�سة موحدة( في الهيئة تو�سح كيفية ت�سنيف  �  

الهيئة لخدماتها ال�ستراتيجية ذات الإيراد. 

ا�ستبيانات  � اإجراء  يتم  المتعاملين حيث  لقيا�س ر�سا  اأداة موحدة  توفر  عدم   

مختلفة ول يمكن تطبيقها اإل لمرة واحدة.

اإغفال دور العاملين في تطوير الخدمات المقدمة. �  

ل تتوفر اأ�س�س وا�سحة لنتقاء الخدمات القابلة للتح�سين وكيفية قيا�س مدى  �  

تح�سنها.

الثقافة ال�سائدة هي التح�سين على اأ�سا�س ال�سكاوى ولي�س على اأ�سا�س التطوير  �  

الم�ستمر. والتح�سين 

التخطيط للتح�ضين والتطوير

والتطوير  التح�سين  مبادرات  قائمة  لتحديد  ذهني  ع�سف  بعمل  الفريق  قام 

التي لديها قيمة عالية من حيث التاأثير على رفع ر�سا المتعاملين وزيادة كفاءة 

اأو كالهما  المتاحة  الموارد  اأكثر من  ال�ستفادة  اأو  المخرجات  الخدمة )تعظيم 

اأ�سرع.  ب�سكل  النتائج  على  للح�سول  �سريع  وقت  في  تطبيقها  يمكن  كذلك  معًا( 

فتو�سل الفريق لمجموعة من المبادرات ذات قيمة عالية بح�سب ما يلي :

المحفظة  � ف��ي  المتبقي  الر�سيد  ا���س��ت��رداد  واإج����راءات  �سيا�سات  تح�سين   

اللكترونية لبطاقة نول:

تحديد الحد الأدنى للمبالغ القابلة لال�سترداد.«  

تقليل المدة الزمنية الالزمة لال�سترداد.«  

زيادة التوعية با�ستخدامات بطاقة نول : �  

القيام بحملة ترويجية للبطاقات «  

التعديالت القانونية ب�ساأن ا�ستخدامات بطاقات نول: �  

اإعداد واعتماد قانون التخفي�سات على خدمات هيئة الطرق والموا�سالت «  

لت�سمل بطاقات نول.

والهيئة.« الديوان  م�ستوى  على  واعتمادها  ال�سترداد  �سيا�سة  اإع��داد    

اإمكانية �سرعة التطبيق من  وبعد درا�سة قائمة المبادرات التح�سينية، تم تقييم 

اأجل اختيار اأ�سرع ثالث مبادرات يمكن تطبيقها ب�سكل �سريع وبقيمة عالية 

تب�سيط اإجراءات ا�سترداد الر�سيد المتبقي بالبطاقة وخف�س كلفته �  

خف�س تكلفة خدمة ال�سترداد على الأقل 50% من التكلفة الحالية.«  

خف�س المدة الالزمة لإنجاز معاملة ال�سترداد بيومين. «  

ت�سجيع الفئات المختلفة لم�ستخدمي و�سائل النقل العامة لقتناء بطاقة نول  �  

الزرقاء

القيام بحمالت ت�سويقية للبطاقة حول كيفية ا�ستخدامها.  «  

تو�سعة الفئات الم�سمولة في اإعفاءات وتخفي�سات البطاقة الزرقاء.«  

مبادرة زيادة قنوات مختلفة لإعادة تعبئة البطاقة �  

»www.Nol.com اإعادة التعبئة عن طريق الموقع الإلكتروني للبطاقة  
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ا�ستعر�سنا  التي  الإداري��ة  الأجهزة  في  العاملين  مع  مقابالت  عدة  باإجراء  قمنا 

تجربتها للتعرف على اأهم المعايير التي كان لها تاأثير في اإحداث التغيير فيها، 

من  و30  الإداري���ة  القيادات  من   10 مع  المقابالت  من  ع��دد  اإج���راء  تم  حيث 

العاملين. وقد قام الفريق البحثي باإح�ساء ور�سد  عدد المرات التي يتم الإ�سارة 

فيها اأثناء المقابلة اإلى المعيار الأهم من وجهة نظرهم لإحداث التغيير الثقافي 

من  اأهمية(  )الأكثر  اأكثر  اإليه  ي�سار  الذي  المعيار  يح�سل  بحيث  الموؤ�س�سة،  في 

20 مرة بثالثة نجوم *** ومن 11 اإلى 20 بنجمتين **  ومن 3 اإلى 10 بنجمة 
واحدة *. 

التكرارالمعيارالعدد

1
اأهمية القيادة Leadership من حيث الإ�سرار على التغيير، ومتابعته 

والإ�سراف عليه

***

2
الحاجة اإلى التغيير Sense of Urgency خلق بيئة داعمة للتغيير 

والتاأكيد على اأهميته

***

3
اإ�سراك الموظفين Ownership بحيث ي�سعر الجميع بملكيتهم 

للتغيير

***

4Create Strategy ا�ستراتيجية للتغيير***

5Clear Vision الروؤية الوا�سحة**

6Identify Comparable Lessons ال�ستفادة من تجارب الآخرين**

7Identifying quick wins الحتفال بالنجاحات ال�سغيرة**

الخاتمة ونتائج 

الدرا�سة التطبيقية
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اإحداث  � في  �ساهمت  التي  العينة  نظر  وجهة  من  العنا�سر  اأهم  القيادة  تمثل   

روؤي��ة  ذات  قيادة  وج��ود  ب��اأن  اإجماع  �سبه  وهناك  موؤ�س�ساتهم،  في  التغيير 

وا�سحة للتغيير قاد اإلى خلق مناخ جاذب للكفاءات الب�سرية ذات الإمكانات 

المبدعة Talent attractor، فعندما تتحول الموؤ�س�سات اإلى عن�سر جذب 

للكفاءات الموؤهلة عندها تدور عجلة الإبداع وتت�سكل ثقافة التغيير، وهذا ما 

يمكن مالحظته  في بع�س الموؤ�س�سات في دولة الإمارات التي نجح قادتها في 

خلق فر�س جاذبة للكفاءات. لقد اكت�سبت هذه الموؤ�س�سات �سمعة رائدة في 

اقتنا�س الكفاءات وال�ستثمار فيها.

الآراء  � كل  من  فال�ستفادة   Engage employees الم�ساركة  ثقافة  خلق   

.Ownership والأفكار يقود اإلى تبني العاملين للثقافة الجديدة

خلق بيئة ملهمة للتغيير Sense of Urgency بحيث ي�سعر الجميع باأن القيمة  �  

قامت  ما  وهذا  الحالية،  القيمة  من  بدرجات  اأف�سل  التغيير  من  المتحققة 

كانت  التغيير  على  المترتبة  فالنتائج  الدرا�سة،  محل  الموؤ�س�سات  معظم  به 

اإيجابية بدرجات اأكبر مما كانت عليه قبل عملية التغيير. 

التو�سيات
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الفريق البحثي  الذي �ساهم في اإعداد التقرير:

الدكتور / عتيق جكه المن�سوري مدير مركز جامعة الإمارات لل�سيا�سة العامة والقيادة.  -

الدكتور/ �سامي ح�سن الأ�ستاذ الم�سارك بق�سم العلوم ال�سيا�سية، جامعة الإمارات العربية المتحدة   -

طلبة ماج�ستير الحوكمة وال�سيا�سة العامة   MGPP بجامعة الإمارات العربية المتحدة:   -

1- الأ�ستاذة / نوال ال�سحي
2- الأ�ستاذ / يا�سر الن�سور

3- الأ�ستاذ / را�سد المطوع
4- الأ�ستاذ / اأحمد الخزيمي
5- الأ�ستاذة / منى العامري




