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تطوير اخلدمات احلكومية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ت�أ�سي�س «م�صنع �سعادة املتعاملني» با�ستخدام �أف�ضل املمار�سات العاملية

متهيد
لهذه الدرا�سة غر�ضانً � :أول� ،إلقاء نظرة حتليلية موجزة على الطريقة التي يجري بها االرتقاء بتقدمي اخلدمات احلكومية
من خالل مناهج ت�صميم اخلدمات املرتكزة على التطوير من منظور املتعامل ؛ وثان ًيا ،تلخي�ص بع�ض االجنازات التي قامت
بها حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة يف اعتماد �أ�شكال جديدة ومبتكرة لتقدمي اخلدمات ،لكل من املواطنني والأ�شخا�ص
الراغبني يف القدوم للعي�ش والعمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
يحدد الق�سم الأول �إطار مبادرة "م�صنع �سعادة املتعاملني " يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،مع الإ�شارة مبادرات مماثلة
قد �سبق القيام بها يف بلدان �أخرى من العامل ،وكذلك الأ�ساليب امل�ستخدمة يف القطاع اخلا�ص والتي اعتمدها القطاع العام
ل�صياغة منهج عاملي لتقدمي اخلدمات يرتكز على املواطن.
يدر�س الق�سم الثاين ويلخ�ص العمل املُنجز حتى الآن يف جمال تقدمي اخلدمات العامة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
وي�صف كيف تطور هذا املجال .و�ضمن مبادرة م�صنع �سعادة املتعاملني  ،مت ت�صميم وتطوير ثماين باقات من اخلدمات العامة
لتوفري جتربة خدمات �أف�ضل بكثري من تلك املتاحة حال ًيا لكل من املواطنني والأ�شخا�ص الراغبني يف العي�ش والعمل يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .وجميع الباقات الثماين الآن يف مرحلة اختبار النماذج الأولية .
يعر�ض الق�سم الثالث بع�ض اال�ستنتاجات العامة امل�ستخل�صة عن التح�سينات يف تقدمي اخلدمات العامة ،وكذلك بع�ض
اال�ستنتاجات اخلا�صة مببادرة "م�صنع �سعادة املتعاملني "؛ كما يقدم بع�ض التو�صيات من �أجل امل�ستقبل.
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املقدمة
�شهدت ال�سنوات الأخ�يرة زيادة يف الطلب على حت�سني
الكفاءة يف القطاع احلكومي ويف تقدمي خمتلف خدماته.
فقد ارت�ف��ع وع��ي امل��واط�ن�ين بحقوقهم نتيجة لتح�سن
الو�صول �إىل املعلومات ،الأم��ر ال��ذي ارتقى بتوقعات
م�ستويات اخلدمة.
وق ��د �أل �ق��ت ال���ش��رك��ات احل��دي�ث��ة يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص
وامل�ستعدة لتقدمي اخل��دم��ات املرتكزة على املتعاملني
ب��ال���ض��وء ع�ل��ى �أوج� ��ه ال�ق���ص��ور يف خمتلف اخل��دم��ات
العامة .فاملواطنون الآن يتوقعون نف�س م�ستوى اخلدمة
التي يح�صلون عليه عند �شراء منتج ما .ووف ًقا لرباي�س
ووترهاو�س كوبرز ،ميكن حت�سني اخلدمات احلكومية
باالعتماد على خم�سة مبادئ جوهرية :اال�ستماع �إىل
املتعاملني ؛ والتخل�ص من ذهنية الفردية يف العمل؛
و�إتاحة خدمة متعددة القنوات؛ والتح�سني امل�ستمر من
خالل مالحظات و�آراء املتعاملني ؛ وو�ضع معايري مرتكزة
على املتعاملني (براي�س ووترهاو�س كوبرز)2016 ،
وق��د تبني �أن �إدخ ��ال حت�سينات على تقدمي اخلدمات
احلكومية با�ستخدام هذه املبادئ كان ً
فعال يف املا�ضي؛
و�ست�ستعر�ض هذه الدرا�سة ب�إيجاز بع�ض هذه املبادئ
وتتحرى كيف ميكن �أن حت�سن من م�ستويات ال�سعادة
والر�ضا لدى املواطنني.

العالمات التجارية بالقطاع اخلا�ص يف العامل ،تقوم
املبادرة على ر�ؤية قوية وطموح� :إنها "الإمارات ."2021
تهدف هذه الر�ؤية �إىل "�أن تكون دولة الإم��ارات �ضمن
�أف�ضل دول ال�ع��امل بحلول اليوبيل الذهبي لالحتاد.
ولرتجمة ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �إىل واق ��ع ملمو�س ،مت تق�سيم
عنا�صر ر�ؤي��ة الإم ��ارات � 2021إىل �ستة حم��اور وطنية
متثل القطاعات الرئي�سية التي �سيتم الرتكيز عليها
خ�لال ال���س�ن��وات املقبلة يف العمل احلكومي" (ر�ؤي ��ة
 .)2016 ،2021والأولويات الوطنية ال�ست هي :جمتمع
متالحم حمافظ على هويته؛ وجمتمع �آمن وق�ضاء عادل؛
واقت�صاد معريف تناف�سي؛ ونظام تعليمي رفيع امل�ستوى؛
ونظام �صحي مبعايري عاملية؛ وبيئة م�ستدامة وبنية حتتية
متكاملة.
يتوىل مكتب رئا�سة جمل�س ال ��وزراء م�ب��ادرة "م�صنع
�سعادة املتعاملني " وي�سعى لتكثيف الرتكيز على كيف
ميكن لدولة الإم��ارات العربية املتحدة تقدمي خدمات
�أك�ثر ابتكا ًرا مرتكزة على املتعاملني لالرتقاء بحياة
النا�س .ومن �أج��ل �أن تنجح يف القيام بذلك ،يجب �أن
تتغلب على بع�ض التحديات التقليدية يف تقدمي اخلدمات
العامة.

منذ ت�سعينيات ال�ق��رن املا�ضي ،ك��ان خمتلف مقدمي
اخلدمات احلكومية والعامة يدركون �ضرورة حت�سني
املعايري .ويبدو �أن الهدف النهائي م�شرتك بينهم :توفري
"نافذة واحدة" لتقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني
واملقيمني يف الدولة.
لقد تبنت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ،حتت
رع��اي��ة مكتب رئا�سة جمل�س ال ��وزراء  ،PMOال��ر�ؤي��ة
القائلة ب�أن املتعاملني ينبغي �أن ي�شاركوا يف خلق القيمة
و�أن ي�شرتكوا يف حتليل وت�صميم نظم تقدمي اخلدمات
العامة (ولأغرا�ض هذه الدرا�سة ،ت�شري كلمة "متعامل"
�إىل �أي مواطن �إماراتي �أو مقيم يف الدولة) .ولنقل هذا
املنهج من �إط��ار النظرية �إىل التطبيق� ،شرعت دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة يف تطوير م�ب��ادرة "م�صنع
�سعادة املتعاملني" ،وال��ذي ي�ستخدم �أ�ساليب مبعايري
عاملية يف حت�سني تقدمي اخلدمات العامة لالرتقاء بحياة
وجتارب املتعاملني  .وكما هو احلال مع العديد من �أ�شهر
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الق�سم 1

بعض وجهات النظر حول
تقديم الخدمات العامة

التحدي الرئيسي أمــام
تقديم الخدمات العامة

طوال عقود هيمنت �شركات القطاع اخلا�ص على جمال
خدمة املتعاملني من خالل الرتكيز على توفري جتارب
ممتازة على ال��دوام للمتعاملني  .فمع �أ�شهر العالمات
التجارية يف العامل ،ركزت ال�شركات على تلبية احتياجات
ورغبات املتعاملني ،وتكوين روابط عاطفية قوية معهم،
و�إدارة جميع نقاط التوا�صل ل�ضمان بلوغ م�ستويات عالية
من ر�ضا املتعاملني يف جميع الأوقات.

تاريخ ًيا ،كان هناك انف�صال بني اخلدمات احلكومية
والأ�شخا�ص امل�ستفيدين منها ،الأمر الذي ت�سارع وقعه
يف القرن احلادي والع�شرين مع اجتاه املتعاملني للبحث
عن �أكرث من جمرد جودة اخلدمات – فهم الآن يريدون
� ً
أي�ضا �أن يتمتعوا بقدر من التحكم واال�ستقاللية يف
الطرق التي يتم بها تقدمي هذه اخلدمات .مع تغري عامل
التجارة ،بفعل �أوج��ه التقدم يف التكنولوجيا يف املقام
الأول ،اعتاد النا�س ا�ستالم ال�سلع واخلدمات ب�سرعة،
و�أن تكون م�صممة بح�سب احتياجاتهم ورغباتهم.
وبالتايل ،يتوقعون تفاعالت عالية اجلودة مع اخلدمات
العامة ومل يعودوا يعتربونها �سل ًعا يتم ا�ستالمها؛ بل
ً
ارتباطا عاطف ًيا و�أكرث انتقادًا علن ًيا لأي
�أ�صبحوا �أكرث
ق�صور يف جتربة املتعاملني التي ميرون بها.

لتلبية �أو جتاوز توقعات املتعاملني  ،ا�ستخدمت ال�شركات
العديد من الأ�ساليب مبا فيها البحث يف ر�ؤى امل�ستهلك،
وحتليل نقاط التوا�صل ،وتنظيم رح�لات املتعاملني ،
وحتليل م��راح��ل حياة ودورة حياة املتعامل ،وجتزئة
ال�سوق ،وت�صميم اخلدمات متعددة القنوات .ويتم تقدمي
مزيدً ا من ال�شرح عرب الق�سم الأول عن كيف ت�ؤدي هذه
اللبنات الأ�سا�سية �إىل جتارب املتعاملني الناجحة على
�صعيد اخلدمات احلكومية.
وقد الحظ القطاع احلكومي مدى جناح وقوة العالمات
التجارية للقطاع اخل��ا���ص يف توفري الر�ضا والبهجة
مل�ستهلكي منتجاتها وخدماتها ،ويف ال�سنوات الأخ�يرة
ر�أينا هذه الأ�ساليب نف�سها تُ�ستخدم يف تقدمي اخلدمات
العامة (مت �ب��ورال .)2015 ،ومل يخلو ه��ذا الأم��ر من
التحديات ،ن�ظ� ًرا لالختالفات ب�ين تقدمي اخلدمات
اخلا�صة والعامة ،فاخلدمات العامة �أكرث تعقيدً ا بحكم
طبيعتها.

يغلب طابع التجزؤ
بدرجة كبيرة على تقديم
الخدمات العامة .وعندما
يطلب المتعاملين أكثر
من خدمة واحــدة يــزداد
تعقيد الطلب ،وكذلك
األمر بالنسبة لمستويات
االستياء من الخدمة
وق��د �أع�ل��ى ذل��ك م��ن التوقعات على جميع امل�ستويات
وع�بر جميع جت ��ارب اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة ،لكن القطاع
العام مل يتغري بال�سرعة التي يودها النا�س .وميكن �أن
ُيعزى ال�سبب الرئي�سي لذلك �إىل حتدي رئي�سي تواجهه
احلكومات يف تقدمي اخلدمات العامة.
ه ��ذا ال�ت�ح��دي ه��و ال�ط��ري�ق��ة امل�ع�ق��دة ال �ت��ي ت �ق��دم بها
اخل��دم��ات� .إن تقدمي خدمة واح ��دة املتعاملني ميكن
يف �أح ��وال كثرية �أن ي�ستلزم التفاعل م��ع العديد من
امل�ؤ�س�سات املختلفة ،ب��ل ومي�ك��ن �أن ي�شمل احلكومة
املحلية واال�ستعانة مب�صادر خارجية لتقدمي اخلدمات.
ويت�ضاعف هذا التعقيد ب�سبب �أنه يتم تقدمي العديد من

6

اخلدمات من قبل دوائر حكومية ال عالقة لها ببع�ضها
وال تتعاون م ًعا لتوفريها .وبعبارة �أخ��رى ،يغلب طابع
التجز�ؤ بدرجة كبرية على تقدمي اخلدمات احلكومية.
وعندما يطلب املتعاملني �أكرث من خدمة واحدة يزداد
تعقيد الطلب ،وكذلك الأمر بالن�سبة مل�ستويات اال�ستياء
من اخلدمة.
الو�ضع القائم حال ًيا ه��و �أن��ه “ال يجد امل��واط��ن ال��ذي
يحتاج �إىل خدمات متعددة �أي م�ساعدة فيلج�أ ملختلف
اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات لتلبية احتياجاته .ومبا
�أن امل�ؤ�س�سات احلكومية ال تقبل بتعرف م�ؤ�س�سة �أخرى
على هوية املواطن ،فعلى املواطن �إثبات هويته عند كل
معاملة للح�صول على خدمة من اخلدمات التي يبغيها”.
(فارين)2006 ،
يتعني على ال�شركات التناف�س على ك�سب والء متعامليهم
من خ�لال توفري جت��ارب متميزة لهم ،لكن الف�شل يف
هذا ال�صدد ينجم عنه تخلي املتعاملني عن ال�شركات؛
على النقي�ض من ذلك� ،إذا كان املتعاملني م�ستائني من
اخلدمات احلكومية� ،سيكون من ال�صعب عليهم �إن مل
يكن من امل�ستحيل لهم �إيجاد تلك اخلدمات يف �أماكن
�أخرى .ولكن ميكنهم التعبري عن ا�ستيائهم عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي وغريها من قنوات تقدمي ال�شكاوى.
من املهم حت�سني تقدمي اخلدمات العامة ،خا�صة بالنظر
�إىل “االجتاهات العاملية مثل ارتفاع �سقف التوقعات،
والقيود املفرو�ضة على امليزانية ،واملناف�سة العاملية
على اال�ستثمار ،وب��رام��ج �إ� �ص�لاح القطاع احلكومي،
وتغري الرتكيبة ال�سكانية” (براي�س ووترهاو�س كوبرز،
 .)2007وق��د اكت�شفت البحوث التي �أج��راه��ا معهد
البحوث االجتماعية يف منظمة �إب�سو�س موري �أن “النا�س
يحر�صون على �أن تعاملهم ال��دول��ة كمتعاملني “ و�أن
“ال�سرعة والثقة من بني توقعات املتعاملني  .فهم يتوقعون
�أن تكون اخل��دم��ات خم�ص�صة ح�سب �أمن ��اط احلياة
املتنوعة العديدة ،مما يتيح املرونة وحرية االختيار”
(براي�س ووترهاو�س كوبرز.)2007 ،
وتعك�س ه��ذه ال�ن�ظ��رة االت �ف��اق ال �ع��ام يف الآراء التي
تطرحها الكثري من الأدب�ي��ات املتاحة ب�سهولة يف هذا
املجال ،وبالتايل ميكننا �أن ن�ستنتج �أن التحدي الرئي�سي
�أم ��ام ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة ه��و طبيعتها املعقدة
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والالمركزية .والنتيجة هي �أن املتعاملني الذين يريدون،
�أو يتلقون ،اخلدمات العامة غال ًبا ما يتعر�ضون لقدر كبري
من الإحباط والت�أخري وخيبة الأمل ،لأنهم جمربون على
التعامل مع عدة دوائر �أو جهات حكومية .وبعبارة �أخرى،
ف�إن تقدمي اخلدمات العامة ب�صورة تقليدية لي�ست م�ؤهل
للنجاح يف البيئة دائمة التغري واملرتكزة على املتعاملني .
بع�ض الأ�سباب الكامنة وراء هذا التحدي هي �أن تقري ًبا
جميع منظمات القطاع احلكومي “هرمية الهيكل”
و�أنه “�ضمن هذه الهياكل ،ي�شيع وجود وحدات عمودية
م�ستقلة (�أو ذهنية ال�ف��ردي��ة يف العمل)” (براي�س
ووترهاو�س ك��وب��رز .)2007 ،وع�لاوة على ذل��ك ،ف�إن
التحدي الرئي�سي يكت�سب ق��وة ومناعة بفعل حتديات
ث��ان��وي��ة م�ث��ل ع ��دم ال �ق��درة �أو ع ��دم ال��رغ�ب��ة يف تغيري
الهياكل والعمليات وال�سلوكيات القائمة .وقد لوحظ �أنه
“يف العديد من املنظمات عمودية الهيكل ،قد ال يتوافر
لدى املوظفني حافز كبري لتغيري �سلوكياتهم” (براي�س
ووترهاو�س كوبرز.)2007 ،
ب�سبب خ�ضوعها ل�ه��ذه ال���ض�غ��وط ويف حم��اول��ة منها
لالرتقاء بتقدمي اخلدمات العامة من �شكله التقليدي،
�أعادت الكثري من احلكومات ،على مدى ال�سنوات الع�شر
املا�ضية ت�صميم عمليات تقدمي اخلدمات لت�صبح �أكرث
تركي ًزا على املتعاملني  ،و�أزالت العقبات املذكورة �أعاله.

لقد أدى هذا التحول
في التفكير إلى مبادرات
كبرى مصممة لتحسين
تـــجـــربـــة الــمــتــعــامــلــيــن
ولتوظيف مــوارد اإلدارة
على نحو أكثر كفاءة
لقد �أدى ه��ذا التحول يف التفكري �إىل م�ب��ادرات كربى
م�صممة لتح�سني جتربة املتعاملني ولتوظيف م��وارد
الإدارة على نحو �أكرث كفاءة .والو�ضع القائم حال ًيا هو
�أن “التحول الريادي القت�صاد اخلدمات النا�شئ اجلديد
هو �أكرث �سال�سة ،و�أكرث �سرعة ،و�أكرث مالءمة للمواطن
و�أق��ل تبديدً ا لوقت املواطن امل�شغول .وي��زداد الرتكيز
ب�شكل متعاظم على جممل العالقة مع املواطن” (فارين،
.)2006
وتتلخ�ص بع�ض احل��االت التي تو�ضح ه��ذا التحول يف
املواقف ب�إيجاز على النحو التايل.

وقد لوحظ �أنه “يتم تقدمي اخلدمات العامة عادة من
خالل عدد كبري من الوكاالت احلكومية عرب برامج ال
ترتبط ببع�ضها … يف و�سط هذا التوزيع الالمركزي،
يوجد اجتاه عاملي يف كل من القطاعني العام واخلا�ص
للرتكيز �أكرث على املواطن �أو املتعامل يف ت�صميم وتقدمي
اخلدمات” (روي والنغفورد.)2008 ،
لقد قاموا بذلك من خ�لال �إع��ادة التفكري يف ر�ؤيتهم
لتقدمي اخل��دم��ات على �أن �ه��ا جمموعة م��ن الأن�شطة
القائمة على املعامالتً ،
وبدل من ذلك ،اعتبار املتعاملني
�أ�شخا�ص ميرون مبراحل ويقطعون رحالت خالل عملية
تقدمي اخلدمات املعقدة“ .يجب فهم اخلدمات على �أنها
رحلة �أو دورة؛ �سل�سلة من املراحل املهمة التي حتدث على
مر الزمن وعرب خمتلف القنوات” (دميوز.)2006 ،
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�أمثلة على تقدمي
اخلدمات العامة
املبتكرة
درا�سة احلالة :1

درا�سة احلالة :2

خدمة كندا يف كندا

بنغالور وان يف كارناتاكا

كث ًريا ما ُي�ست�شهد بكندا كبلد ي�ستجيب للتحديات الناجمة عن التقدمي التقليدي للخدمات
العامة .ويعني الظهور املفاجئ لفل�سفتها املرتكزة على املتعاملني ومنوذجها ال�شبكي
لتقدمي اخلدمات �أنها “رائدة يف تبني منهج ال�شبكة لتقدمي اخلدمات املتكاملة” (روي
والنغفورد .)2008 ،بد�أت جهود احلكومة يف �أواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي مببادرتها
“احلكومة الإلكرتونية” تلتها مبادرة “حتديث اخلدمات للكنديني” يف عام .2002

كان املواطنون يف كارناتاكا قد �أ�صيبوا بالإحباط من االنزعاج الذي كانوا يعانونه مع نقاط
التوا�صل التي كانت حمدودة يف عددها ،وغري فعالة ،وغري موزعة جغراف ًيا ،وال تعمل �أو ال
يتواجد موظفوها �إال يف �ساعات حمددة ،على �سبيل املثال“ ،كانت خدمات ت�سديد فواتري
�صباحا و 2ظه ًرا يف �أيام العمل” (�شهايدا و�آخرون،
املرافق العامة تعمل بني ال�ساعة 10
ً
 .)2007ولذلك ،من خالل �إن�شاء مركز بنغالور وان (بي وان)“ ،ا�ستجابت حكومة
كارناتاكا لطلب مواطنيها الذي طال �أمده بتوفري “نافذة واحدة” للتعامل مع خمتلف
الدوائر احلكومية وخدمات املرافق العامة” (�شهايدا و�آخرون.)2007 ،

مهدت هاتان املبادرتان الطريق لإطالق مبادرة ثالثة �أو�سع نطا ًقا لتكامل اخلدمات يف
عام  2005تُعرف با�سم “خدمة كندا” ،والتي هدفت �إىل “توفري نقطة و�صول من حمطة
واحدة للكنديني ت�صلهم بجميع الربامج واخلدمات الفدرالية” (روي والنغفورد)2008 ،
ا�ستجاب ًة ال�ستياء املتعاملني من اخلدمات العامة .وقد ك�شف ا�ستطالع ر�أي �أجري يف عام
 1997عن �أن  44باملئة من املواطنني ا�شتكوا من �صعوبة احل�صول على اخلدمات ،و
 25باملئة قالوا �إنهم ال يعرفون مكان ح�صولهم على اخلدمة التي يحتاجونها (مازيادي
و�آخرون.)2003 ،
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كان مركز “بي وان” يهدف �إىل توفري مركز خدمات للمواطنني على مدار ال�ساعة وطوال
�أيام الأ�سبوع وجميع �شهور ال�سنة .وكان هناك هدف �آخر يتمثل يف توفري اخلدمات بغ�ض
النظر عن نطاق اخت�صا�ص مكاتب الدوائر احلكومية .فقد كان الغر�ض من تلك اخلدمة
�أن تكون متاحة يف � ّأي مكان ويف � ّأي زمان.
بحلول �شهر �سبتمرب  ،2006كان مت قد �إن�شاء  14مركزًا “بي وان” يف �أجزاء خمتلفة
من البالد .ف�أ�صبح من املتاح احل�صول على عدد من اخلدمات املختلفة حتت �سقف
واحد ،مثل ت�سديد فواتري مرافق اخلدمات العامة ،والكهرباء ،والهاتف ،و�إمدادات املياه،
وخدمات ال�صرف ال�صحي .وكانت �إحدى النتائج امللمو�سة بحلول نهاية �شهر �سبتمرب
ركود اخلدمات بني احلكومة وقطاع الأعمال ن�سب ًيا .فقد كانت مراكز “بي وان” تقدم
ع�شر خدمات بني احلكومة وامل�ستهلك مقابل خم�س خدمات بني قطاع الأعمال وامل�ستهلك.

تحسين الخدمات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

درا�سة احلالة :3
برنامج التحول يف اململكة املتحدة

عقدت احلكومة الربيطانية يف يناير عام  2013عزمها على حت�سني  25خدمة رئي�سية
يف  400يوم .وكان الهدف العام هو جعل هذه اخلدمات "رقمية ب�شكل افرتا�ضي و�أكرث
وو�ضوحا و�سرع ًة يف اال�ستخدام" .و�أُطلق على هذه املبادرة "برنامج التحول".
ب�ساط ًة
ً
وبد�أت ثماين �إدارات يف احلكومة عملية �إعادة ت�صميم هذه اخلدمات الرئي�سية "بنا ًء على
احتياجات امل�ستخدمني ،ولي�س احتياجات احلكومة" (حكومة اململكة املتحدة.)2016 ،
�أحد الأمثلة املوثقة على موقع  GOV.UKهو العمل الذي قامت به وزارة العدل لتح�سني
خدمة �إقامة الدعاوى املدنية .ويقدم �أحد من�شورات املدونات الر�سمية  -الذي كتبه
م�صمم بق�سم اخلدمات الرقمية يف وزارة العدل الذي يتعاون ب�شكل وثيق مع فريق البحث
– نظرة واقعية على عملية بحوث املتعاملني  ،والتي اعتمدت ب�شكل �أ�سا�سي على تخطيط
رحلة املتعامل.
كان على الفريق يف البداية "فهم ال�صورة الأكرب" واال�ستف�سار عن "�أكرب التحديات التي
تواجه امل�ستخدمني يف جميع الدعاوى املدنية؟" فقد �أراد الباحثون "اكت�شاف مالمح
جت��ارب (امل�ستخدمني) كرحلة من حلظة االنطالق �إىل حلظة االنتهاء� ،إ�ضافة �إىل
القرارات التي اتخذوها لتت ّبع م�سارات خمتلفة يف العملية" .بد�أ فريق البحث ب�إجراء ور�شة
عمل ودعوة املتخ�ص�صني يف املجال للم�ساعدة يف ر�سم معامل اخلدمة ،ثم تنفيذ عمليات
التحقق من احلقائق ل�ضمان دقة كل �شيء .وبعد ذلك حددوا "�شكاوى امل�ستخدمني" بعد
�إجراء مقابالت مع موظفي خدمة املتعاملني وجمموعات الدعم.
بد�أت خدمة "الدعاوى املدنية" الرقمية العمل يف �أغ�سط�س عام  .2014وت�شري �أحدث
بيانات امل�ستخدمني �إىل �أنه خالل الفرتة من  1حتى  29فرباير عام  ،2016مت �إجناز
 70باملئة من جميع املعامالت با�ستخدام خدمة الإنرتنت اجلديدة (�شيلدريك.)2014 ،
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درا�سة احلالة :4
سنترلينك في أستراليا

بعد تد�شني برنامج �سنرتلينك يف عام  1997ليكون “نافذة واحدة” من �أجل دمج العديد
من اخلدمات الإن�سانية ومعاجلة مدفوعات الدعم االجتماعي ،اكت�سب الربنامج �شهرة
دولية مبنهجه املتطور يف تقدمي اخلدمات ،ومهمته هي “توفري و�صول �سهل ومريح �إىل
اخلدمات احلكومية واملجتمعية عالية اجلودة التي تعمل على االرتقاء بحياة اال�سرتاليني
و�أ�سرهم واملجتمع” (هاليغان وويلز .)2008 ،وقد تطور برنامج �سنرتلينك على مدى
عدد من ال�سنوات واملراحل:
 .1التد�شني والت�أ�سي�س ()1998 – 1997
 .2التعزيز والت�صميم ()2000 – 1998
 .3منوذج جديد لتقدمي اخلدمات ()2002 – 2000
 .4املراجعة و�إعادة الت�صميم ()2004 – 2003
يف املرحلة الثالثة ،كان �سنرتلينك يهدف �إىل حت�سني تقدمي اخلدمات من خالل “تنفيذ
فكرة منوذج تقدمي اخلدمات بنا ًء على الأحداث احلياتية” (هاليغان وويلز.)2008 ،
وكجزء من هذا املنهج� ،ستكون اخلدمات احلكومية م�صممة
خ�صي�صا لـ “نقاط التحول
ً
�أو الأزمات يف حياة النا�س (مثل ترك املدر�سة �أو التبطل عن العمل)” (هاليغان وويلز،
 .)2008ولكن مل يقت�صر هذا املنهج على �سنرتلينك ،فمبادرة “املواطن � ًأول” يف كندا
و�إع��ادة �صياغة ترتيبات اخلدمات احلكومية يف اململكة املتحدة ا�ستخدمت منهجيات
مماثلة.
وعلى �صعيد �ضمان ا�ستمرارية الربنامج ،قام �سنرتلينك “ب�إن�شاء كلية افرتا�ضية تقدم
التعلم املعتمد والتدريب الفني الذي يركز على تطوير الكفاءات يف جماالت مثل مهارات
خدمة املتعاملني ومركز االت�صاالت .ونتيجة لذلك ،يحظى �سنرتلينك ب�إ�شادات دائمة
ب�سبب ر�ضا عمالئه –  91باملئة من املتعاملني يتفقون على �أن املوظفني عاملوهم باحرتام
و 82باملئة �شعروا �أن املوظفني قد �أطلعوهم على كل ما �أرادوا معرفته ليح�صلوا على
اخلدمة التي يحتاجونها” (ماكينزي.)2015 ،
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تحسين الخدمات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

درا�سة احلالة :5
�إدارة القيمة العامة يف �إ�سكتلندا

يف عام �ُ ،1999سمح لإ�سكتلندا ب�أن تعيد ت�شكيل برملانها ،وبقيامها بذلك فقد �أ�س�ست
من جديد مل�س�ؤوليتها عن تقدمي خدماتها العامة على نحو مماثل لأي مقاطعة .ويف عام
� ،2006أطلقت احلكومة الإ�سكتلندية مبادرة تهدف �إىل �إحداث نقلة يف تلك اخلدمات،
وبعد م�شاورات مكثفة مع مواطنيها قامت ب�إر�ساء ركيزتني للإ�صالح :هما �أن ت�صبح
وت�شجع االبتكار
مرتكزة على امل�ستخدم مع توفري خدمات �شخ�صية ،و�أن تعلي من اجلودة ّ
من خالل و�ضع معايري راقية �إ�ضافة �إىل عالج �ضعف الأداء ،وبذلك ال�سماح بتح�سينات
م�ستمرة.
ومن خالل ا�ست�شارة املواطنني /املتعاملني  ،مت ّكن الربملان الإ�سكتلندي من التحقق من
�أولويات مواطنيه ،والتي �شملت التمكن من م�ساءلة اخلدمات العامة ،و�إ�شراكهم يف
ت�صميم اخلدمات يف منطقتهم واتخاذ القرارات ب�ش�أنها ،و�إعالمهم عندما يتم �إجراء
تغيريات يف اخلدمات .كان ا�ستعداد احلكومة للعمل مبا يتجاوز الكلمات الرنانة ح ّول
الرتكيز عن نتائج املعامالت ،ما �سمح ب�إر�ساء منظومة بدت �أكرث �شرعية من الناحية
الدميقراطية ،ف�ض ًال عن الناحية ال�شخ�صية .وقد �أ�صبح هذا املنهج ُيعرف با�سم �إدارة
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القيمة العامة  ،PVMوهو يقوم على احلوار بني احلكومة ومواطنيها.
تبي دار�سة احلالة هذه �أن اال�ستخدام الف ّعال ملالحظات وتعقيبات املتعاملني من �ش�أنه
ّ
�أن يح ّول تركيز اخلدمات ويجعلها مرتكزة �أكرث على املواطن .لقد �شعر مواطنو �إ�سكتلندا
ب�أنهم م�شاركون يف العملية ،الأمر الذي يعني �أن اخلدمات �أ�صبحت متما�شية �أكرث مع
احتياجاتهم .ومن اجلدير بالذكر �أن �إدارة القيمة العامة تقوم على "بنية حتتية قوية
وم�شرتكة لإدارة املعارف" ،مع وحدة را�سخة بني اجلماهري واحلكومة (روي والنغفورد،
.)2008
�إن احل��االت املذكورة �أع�لاه �أمثلة على ما يحدث على امل�ستوى العاملي لتح�سني تقدمي
اخلدمات العامة .و�أ�سا�س التطورات الأخرية يف ت�صميم اخلدمات العامة هو البحث عن
فهم �أف�ضل ملا ي�شعر به املواطنون حيال املعامالت والرحالت التي يقطعونها ،و�إن كانت
تُل ّبى احتياجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم .وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز للأ�ساليب الرئي�سية
امل�ستخدمة.
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اخلدمات العامة
املرتكزة على املتعاملني
اللبنات الأ�سا�سية للت�صميم

نقطة البداية الطبيعية لت�صميم تقدمي اخلدمات العامة املرتكزة على املتعاملني هي الفهم احلقيقي الحتياجات
ورغبات وم�شاعر املتعاملني وتفاعالت خدماتهم .ومن املهم الرتكيز على “الر�ؤى ،وال�شرائح ،ونقاط التوا�صل،
والقنوات ،والبيئات والرحالت� .إن هذه امل�ؤ�س�سات واحللقات الوظيفية ،ولي�س البيانات ،هي التي ت�شكل اللبنات
الأ�سا�سية للخدمات من وجهة نظر امل�ستخدم� .إذا كان االلتزام باخلدمات املرتكزة على امل�ستخدم �سي�ضيف ما
هو �أكرث من جمرد كلمات رنانة ،ف�إن املنظمات اخلدمية بحاجة لأن ت�صبح خبرية يف �أ�ساليب و�أدوات وطرق تناول
اخلدمات التي ت�ضمن متكنها فعل ًيا من تقدمي خدماتها بكافة مراحلها ور�ؤية خدماتها كما يراها امل�ستخدمون”
(دميوز.)2006 ،
وت�شمل الأ�ساليب الرئي�سية امل�ستخدمة لتطوير ر�ؤية امل�ستهلك لت�صميم اخلدمات العامة :حتليل مراحل احلياة،
وحتليل نقاط التوا�صل ،وتخطيط رحلة املتعامل .وفيما يلي �سيتم �شرح هذه الأ�ساليب.
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تحسين الخدمات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

فهم املتعاملني
يــمــثــل تــحــلــيــل مــراحــل
الحياة أحد طرق تحديد
الـــشـــرائـــح الــمــعــتــبــرة
واالحتياجات الهامة من
خالل مالحظة األحــداث
الــتــي تــقــع لــلــنــاس مع
تقدمهم في حياتهم؛
وهذا يؤدي إلى تصميم
خـــــدمـــــات مــخــتــلــفــة
خصيصا لهذه المراحل
ً
واألحداث الحياتية

حتليل وجتزئة مراحل احلياة
خال ًفا ملا يحدث يف القطاع اخلا�ص ،يتمثل التحدي يف حتديد ال�شرائح للقطاع احلكومي
يف وجود جمموعة �ضخمة من ال�شرائح واالحتياجات املتنوعة والتي حتتاج ملن ينه�ض
ب�أعبائهاً � .
أي�ضا ،حيث �إن القرارات املتعلقة باختيار �شرائح امل�ستهلكني يف القطاع اخلا�ص
تعتمد �إىل حد كبري على قدرة امل�ستهلك على دفع ثمن املنتجات واخلدمات ،فعلى القطاع
العام يف كثري من الأحيان توفري اخلدمات وتلبية االحتياجات جلميع �شرائح املجتمع.
ُيعترب هذا م�شروع �ضخم بالن�سبة ملعظم احلكومات ،ونتيجة لذلك غال ًبا ال توجد �أي
حماولة لتب�سيط جميع اخلدمات املقدمة للمتعاملني ؛ فاحلكومات ال متلك املوارد الالزمة
للقيام بذلك .ولذلك يجب حتديد بع�ض �أهم �شرائح املجتمع وف ًقا لأهميتها �إىل النا�س،
والذين يجب تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم من خالل التنفيذ الناجح لإجراءات خا�صة.
ميثل حتليل مراحل احلياة �أحد طرق حتديد ال�شرائح املعتربة واالحتياجات الهامة من
خالل مالحظة الأحداث التي تقع للنا�س مع تقدمهم يف حياتهم؛ وهذا ي�ؤدي �إىل ت�صميم
خ�صي�صا لهذه املراحل والأحداث احلياتية.
خدمات خمتلفة
ً
ا�ستُخدم حتليل مراحل احلياة يف القطاع اخلا�ص لفرتة طويلة من الزمن .على �سبيل
امل�ث��ال ،غال ًبا ما ت�ستخدم م�ؤ�س�سات اخل��دم��ات املالية ه��ذا الأ�سلوب لتوجيه تطوير
املنتجات والعالمة التجارية وف ًقا الحتياجات ورغبات امل�ستهلكني �أثناء مراحل حياتهم.
وت�شمل الأمثلة الأزواج من “�أ�صحاب الأع�شا�ش املمتلئة” (الذين يعي�ش معهم �أكرث من
طفل واحد باملنزل) والأزواج من “�أ�صحاب الأع�شا�ش اخلالية” (الذين غادر �أطفالهم
يتم توجيه منتجات معينة لكل جمموعة من امل�ستهلكني ،فيتم
بيت العائلة) .ومن ثمّ ،
تقدمي القرو�ض الدرا�سية والرهون العقارية �إىل “�أ�صحاب الأع�شا�ش املمتلئة” ،بينما
تكون املعا�شات التقاعدية وح�سابات االدخار ومنتجات الت�أمني ّ
حمط اهتمام �أكرب �إىل
“�أ�صحاب الأع�شا�ش اخلالية”.
ثمة �صورة �أخرى من حتليل مراحل احلياة وهي مالحظة اللحظات املهمة يف حياة النا�س.
على �سبيل املثال ،من اللحظات احلا�سمة يف حياة املرء الزواج ،و�إجناب طفل .هذه هي
الطريقة التي اختريت لتطوير النموذج الأويل مل�صنع �سعادة املتعاملني  ،حيث �إنها ت�ستويف
املعيار لتحديد بع�ض �أكرث �شرائح املجتمع حيوية و�أهمية.
عندما يتم تقدمي �أي خدمة عامة �إىل �أي �شريحة ،هناك العديد من الطرق التي �سيتفاعل
بها النا�س مع اجلهات احلكومية من �أج��ل اال�ستفادة من تلك اخلدمة .وت�سمى هذه
التفاعالت نقاط التوا�صل ،وهي �ضرورية لتحديد وحت�سني جتربة املتعاملني .
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حتليل نقاط التوا�صل
ُي�ستخدم حتليل نقاط التوا�صل على نطاق وا�سع يف القطاع اخلا�ص ،وهو م�صطلح ي�ستعمل
لو�صف كل مرحلة احتكاك للم�ستهلك مع منتج ما �أو خدمة ما طوال فرتة جتربته .وميكن
�أن تكون نقطة التوا�صل �أي مرحلة يتفاعل فيها املتعامل مع مقدمي اخلدمة .وميكن �أن
تكون مواقع على الإنرتنت� ،أو �إعالنات� ،أو من�شورات� ،أو موظفي اال�ستقبال �أوموظفي
خدمة املتعاملني � ،أو املحادثات الهاتفية� ،أو م�ساحات البناء �أو غريها من �أ�شكال التفاعل
العديدة� .أما على �صعيد تقدمي اخلدمات العامة ،فيمكن �أن ي�شمل هذا الكثري من نقاط
التوا�صل امل�شابهة عرب العديد من القنوات والدوائر.
كث ًريا ما �أُطلق على نقاط التوا�صل “حلظات احلقيقة” وذلك لأنها تت�سبب يف �إما الر�ضا
�أو اال�ستياء .قد تكون بع�ض نقاط التوا�صل �أكرث �أهمية من غريها ،مبعنى �أن ت�أثريها
�أكرب على املتعامل �أثناء رحلته الكلية .فهذه �ستعترب حلظات احلقيقة الأ�سا�سية�“ ،شكاوى
امل�ستخدمني” �أو “نقاط اجلذب” ،حيث ميكن �أن ُيعجب املتعاملني للغاية باخلدمة �أو
ُي�صابوا بخيبة �أمل كبرية.
�إن حتليل العوامل امل�ؤثرة على م�ستويات الر�ضا واال�ستياء عند نقاط التوا�صل وحتديد
حلظات احلقيقة الأ�سا�سية �أمر بالغ الأهمية �إن كان الهدف حت�سني جتربة امل�ستهلك
الكلية – رحلة املتعامل  .ومبجرد �أن يتم تتبع جميع نقاط التوا�صل وحتديد حلظات
احلقيقة الأ�سا�سية ،ميكن حينئذ اتخاذ الإج��راءات لإع��ادة ت�صميم اخلدمة وحت�سني
اجلوانب املهمة للعمالء .ت�سمى هذه العملية “تخطيط رحلة املتعامل “.
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كــثــيــرا مـــا ُأطــلــق
ً
على نقاط التواصل
“لحظات الحقيقة”

وذلك ألنها تتسبب
فــي إمـــا الــرضــا أو
االستياء.

تحسين الخدمات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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تخطيط رحلة املتعامل
ُيعنى تخطيط رحلة املتعامل ب�شكل تتبعي بر�سم مالمح جميع التفاعالت ونقاط التوا�صل
التي يقوم بها املتعامل قبل تفاعالت تقدمي اخلدمة وخاللها وبعدها .ولكن لال�ستجابة
العاطفية التي تولدها كل نقطة توا�صل لدى املتعاملني ال تقل �أهمية .وميكن تلخي�ص ذلك
على النحو التايل :التفاعالت  +امل�شاعر = التجربة (حلظات احلقيقة) .يوفر تخطيط
رحلة املتعامل و�سيلة لتتبع وو�صف التجربة التي يخو�ضها املتعاملني يف كل تفاعل� ،إ�ضافة
�إىل حقيقة م�شاعرهم حيال التفاعالت واخلدمة بكاملها بعد ذلك.
يف القطاع اخلا�ص ،تُ�ستخدم هذه املنهجية على نطاق وا�سع ويتم قيا�س جميع مراحل
رحلة املتعامل  ،مقارنة باملناف�سني يف �أغلب الأحيان ،ل�ضمان ح�صول املتعاملني على
�أف�ضل جتربة ممكنة مع العالمة التجارية� .أما يف القطاع العام ،ولأ�سباب ُذكرت �ساب ًقا،
ف�إن توفري جتربة خدمة �شاملة للعمالء ميكن �أن يكون �أم� ًرا �صع ًبا ما مل تقم خمتلف
الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمة بتوفريها ب�شكل �سل�س وتتجنب ذهنية “الفردية يف العمل”.
وهذا يعني بالأ�سا�س االنتقال من املنهج املرتكز على امل�ؤ�س�سة احلكومية �إىل منهج مرتكز
على املتعامل ينطوي على التفكري امل�شرتك والتن�سيق بني الدوائر واالبتكار امل�شرتك مع
املتعامل.
ولكن هناك طلب متزايد وجمموعة من الأدلة تقرتح �أن يعترب مقدمو اخلدمات العامة
امل�ستخدمني �أو املتعاملني بو�صفهم م�شاركني فاعلني يف خلق القيمة (تري�شلر و�سكوت،
.)2016

على مدى برنامج مدته
ستة أشهر ،تمت إتاحة
الفرصة لثمانين مسؤول
حكومي البتكار طرق
جـــــديـــــدة لــتــصــمــيــم
خدمات تــدور في فلك
لحظات مهمة في حياة
الــنــاس ،مــا يعني شمل
المتعاملين في عملية
ابــتــكــار مــشــتــرك لهذه
التصاميم
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ت�صميم اخلدمات وامل�شاركة
يف االبتكار
ي�ستخدم م�صممو اخلدمات العامة حال ًيا منهجيات تبد�أ بالأ�شخا�ص ،ولي�س بالدوائر.
فمن خالل احلديث مع املتعاملني وفهم رحالتهم من وجهة نظهرهم ،وعن طريق �إ�شراك
وحم�سن
الدوائر يف ور�شات العمل ،مت دمج عملية االبتكار امل�شرتك يف ت�صميم �إبداعي
ّ
للخدمات.
مت تد�شني مبادرة “م�صنع �سعادة املتعاملني” لو�ضع هذه الأ�ساليب واالجتاهات مو�ضع
التطبيق يف �صيغة من��وذج جتريبي ،ولتقييم �أث��ره��ا على جت��ارب املتعاملني من �أجل
�إمكانيات طرحها يف امل�ستقبل .وعلى مدى برنامج مدته �ستة �أ�شهر ،متت �إتاحة الفر�صة
لثمانني م�س�ؤول حكومي البتكار طرق جديدة لت�صميم خدمات تدور يف فلك حلظات
مهمة يف حياة النا�س ،ما يعني �شمل املتعاملني يف عملية ابتكار م�شرتك لهذه الت�صاميم.
ووف ًقا لربنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة ،فقد “ركزت مبادرة م�صنع �سعادة
املتعاملني على اخلدمات امل�شرتكة يف خمتلف اجلهات احلكومية لرفع م�ستوى �سعادة
ملخ�صا للمبادرات الثمانية لت�صميم باقات اخلدمات
املتعاملني “ .يعر�ض الق�سم الثاين
ً
التي مت ابتكارها بهذه الطريقة.
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الق�سم 2

 8باقات للخدمات احلكومية
يف الإمارات العربية املتحدة
نظرة عامة
يعتزم مكتب رئا�سة جمل�س ال��وزراء يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة �إطالق مبادرة �ستعتمد منوذج “م�صنع �سعادة
املتعاملني “ لتقدمي خدماته العامة ،مع حلول خا�صة ُم�صممة ملختلف اجلهات احلكومية .وفيما يلي بع�ض الأمثلة التي
تو�ضح التغري يف جتربة املتعامل مع كل خدمة ،وكيف �أنه �سي�ؤثر يف نهاية املطاف على م�ستويات ر�ضاهم و�سعادتهم .جميع
الأمثلة يف نطاق التخطيط ،وال تزال يف مو�ضع التنفيذ التجريبي .

القدوم للعمل يف الإمارات
العربية املتحدة

لقد اكت�شفت م�ب��ادرة “م�صنع �سعادة املتعاملني” �أن
الأ�شخا�ص الذين يقدمون �إىل البالد من �أج��ل العمل
ميرون بعملية �شاقة قبل قبولهم .ي�أتي حوايل 600,000
�شخ�ص من اخلارج للعمل يف الإمارات العربية املتحدة
كل عام ،و ُيعاد  20,000منهم لعدم ا�ستيفائهم �شروط
الفحو�صات ال�صحية والأمنية .وتتطلب رحلة املتعامل
احلالية من املوظف اجلديد زيارة العديد من اجلهات
احلكومية  ،مبا يف ذلك وزارة املوارد الب�شرية والتوطني
ووزارة الداخلية من بني جهات �أخ��رى� ،ضمن عملية
تبدو مفككة ومن دون هدف مت�سق� ،إذ يتطلب الأمر من
املوظف التنقل ذها ًبا و�إيا ًبا بني اجلهات احلكومية يف
�إطار عملية ت�ستغرق عدة �أيام.
ومع التغيريات املقرتحة لهذه العملية� ،سيوا�صل املوظف
اجلديد زيارة عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية ولكن مرة
واحدة فقط لكل منها ،و�ستقع هذه اجلهات �ضمن مبنى
واح��د ل�سهولة الو�صول �إليها .و�سي�شعر املوظف �أن كل
زي��ارة مل�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات مهمة �أك�ثر من ذي قبل
وغر�ضها خمتلف عن غريها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قبل
�أن ينطلق املوظف يف رحلته �إىل دولة الإم��ارات العربية
املتحدة� ،سيتمكن من تقدمي البيانات الأولية الالزمة
على الإنرتنت ُم�سب ًقا من خالل “بوابة �سهالة” .ومبا
�أن ال�شركات غال ًبا ما ت�ستعني بخدمات املوظفني دون
مقدما على
�إج��راء الفحو�صات ،ف��إن �إج��راء العمليات ً
الإنرتنت �سيوفر التكاليف لها وحلكومة دولة الإمارات
مع توفري جتربة �أف�ضل و�أقل عنا ًء للراغبني بالعمل يف
دولة االمارات .
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الزواج

قبل الزواج يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ال بد من
�إج��راء الفحو�ص الطبية (تلزم دولة االم��ارات العربية
املتحدة مواطنيها املقبلني على ال��زواج بهذا الفح�ص
وذلك لتفادي الأمرا�ض الوراثية)  ،وهي عملية تتطلب
زي��ارة العيادة ال�صحية يف �أج��واء تفتقر للخ�صو�صية.
وغ��ال� ًب��ا ال يتوقع املتعاملني م��ا �سيحدث يف الفح�ص
الطبي قبل ال� ��زواج مم��ا ي�سبب لهم القلق وال�ت��وت��ر.
وميكن �أن ي�شعر املتعامل بال�ضيق ب�سبب غياب املرونة يف
اخلدمات ،والت�أخر �أثناء االنتظار ،بالإ�ضافة �إىل انعدام
اخل�صو�صية؛ �إ�ضافة �إىل �أنه على املقبلني على الزواج
� ً
أي�ضا تقدمي معلومات متكررة للجهات املختلفة التي ال
تتبادل تلك املعلومات بكفاءة.

املولود اجلديد

يولد ح��وايل  40,000طفل �سنو ًيا يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة .وعند تقييم جتربة �إجناب طفل يف دولة
لوحظ �أن م�ستوى البريوقراطية غري �ضروري
الإماراتِ ،
حيث يتطلب من الآباء اجلدد زيارة عدة جهات حكومية
وتقدمي وثائق مثل بطاقات الهوية ودفرت العائلة وجوازات
ال�سفر الأ�صلية .ويتطلب الو�ضع احلايل �ست زيارات �إىل
مراكز اخلدمة كجزء من رحلة املتعامل  ،وي�ستغرق
ت�سجيل والدة الطفل �أرب �ع��ة �أي ��ام؛ مم��ا ي�شعر الآب ��اء
باحلرية والإحباط واال�ستياء وال�ضيق حيال ا�ضطرارهم
�إىل �إح�ضار وثائق متكررة ملختلف امل�ؤ�س�سات يف هذه
املنا�سبة ال�سعيدة .
يف النموذج التجريبي اجلديد لرحلة املتعاملني يف هذا
ال�صدد ،لن تكون هناك حاجة �إىل زي��ارة العديد من
امل�ؤ�س�سات  ،و�سيتم �إدخال جميع البيانات على الإنرتنت،
ر�سل مبا�شر ًة �إىل الهاتف املحمول للأب
بد ًءا برابط ُي َ
اجلديد .وع ِقب ذلك ،يقوم الآباء اجلدد بزيارة وزارة
الداخلية مل��رة واح��دة ال�ستالم جميع الوثائق الالزمة
ولإ�ضافة املولود �إىل دفرت العائلة .و�سيتم �إجراء جميع
عمليات املعاجلة املطلوبة “وراء الكوالي�س” ،ما يرفع
امل�س�ؤولية عن كاهل الآباء اجلدد .وتتطلب رحلة املتعامل
املقرتحة هذه ثالث خطوات وح�سب.

وت�شمل احللول لهذه التجربة تعميم عملية تتيح للعمالء
حجز زي ��ارة ال�ع�ي��ادة ال�صحية ،وت��د��ش�ين م��وق��ع على
الإنرتنت لإعطائهم معلومات وم�شورات ،و�إطالق خدمة
منزلية (مدفوعة الأج��ر) لتجنب انعدام اخل�صو�صية
وتكون �أكرث مالئمة للمتعاملني .
التعامل مع حاالت الطوارئ

يف حاالت الطوارئ الطبية ،يبلغ متو�سط وقت االنتظار
يف امل�ست�شفيات يف خمتلف �أنحاء دولة الإمارات العربية
املتحدة � 4ساعات و 30دقيقة من حلظة دخول الطوارئ
�إىل �أن يت�سنى للمري�ض ر�ؤي ��ة الطبيب .وي�ج��ب على
املواطنني امل�صابني بحاالت الذعر االنتظار.
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من خالل ا�ضتحداث مراكز احل��االت امل�ضتعجلة والتي
هي مراكز رعاية �ضحية اأولية يف املناطق ال�ضكنية� ،ضتم
تقلي�ض وقت االنتظار للمر�ضى من ا�ضحاب احلاالت
ال�ضحية امل�ضتعجلة التي التوؤثر على حياة الفرد ،وعلى
اأثر ذلك �ضيتقل�ض وقت االنتظار اأثناء حاالت الطوارئ
اإىل خم�ض ع�ضر دقائق فقط ،وبالتايل اإنقاذ االأرواح
التي هي يف ح��االت طارئة والتي بحاجة اإىل رعاية يف
امل�ضت�ضفيات.

التقدم للح�سول على منحة درا�سية
يف اخلارج

ال يطلع ال�ضباب يف الوقت احلا�ضر على خمتلف اأنواع
املنح الدرا�ضية املتاحة لهم .كما ي�ضاور االآب��اء القلق
ب�ضاأن �ضفر اأبنائهم للدرا�ضة يف اخلارج ويحتاجون اإىل
معرفة جتارب الطالب الناجحني من اآبائهم.
البحث ع øوXيØة

ي�ت�خ��رج ح ��وايل � � 18،000ض��اب م��ن اجل��ام�ع��ة ويجد
البع�ض منهم �ضعوبة يف العثور على وظيفة  ،عندما
يبداأ الباحثون عن وظيفة بحثهم ،يواجهون العديد من
امل�ضائل املختلفة :اإحداها هي عدم وج��ود �ضبكة دعم
(مبا يف ذلك الدعم غري الكايف من اجلامعات ،ومواقع
التوظيف غري املتعاونة ،والتي رغم وفرتها فهي مث بطة
للهمم وتتطلب موؤهالت معينة من اأجل ا�ضتخدامها)؛
وثانيها هي املناف�ضة الكبرية يف �ضوق العمل ،ما يعني اأن
كل باحث عن وظيفة يتقدم اإىل  50وظيفة يف املتو�ضط
قبل قبوله عمل .وهناك ا ً
أي�ضا تفاوت بني اأنواع الوظائف
املتاحة والقوى العاملة احلالية :فاأقل من  5باملئة من
املنا�ضب ت�ضتهدف ال�ضباب ،على الرغم من ارتفاع ن�ضبة
البطالة بينهم ( 25اإىل  30باملئة).
وتعالج التغيريات املقرتحة لرحلة املتعامل اخلدمات
ال�ع��ام��ة يف ه��ذا ال���ض��دد ك��ل م��ن ال�ت�ح��دي��ات الثقافية
والعملية .فعلى ال�ضعيد العملي� ،ضيتم ت�ضميم مواقع
التوظيف بحيث تكون اأكر ات�ضا ًقا واأقل ً
تثبيطا لهمم من
يبحثون عن عمل .و�ضيوؤدي هذا اإىل التقليل من تكرار
مهام امل�ضتخدمني وزيادة احتماالت ح�ضول اأحدهم على
تزكية ملن�ضب منا�ضب ما كان له اأن يعرف به بطريقة
اأخرى .وقد ان�ضمت اأكر من � 650ضركة خا�ضة اإىل هذه
ال�ضبكة ،ما يثبت اأن ال�ضوق جاهز وم�ضتعد ملواجهة هذا
التغيري .وت�ضمل االبتكارات االأخ��رى اختبار ال�ضخ�ضية
مل�ضاعدة النا�ض (خا�ضة جيل االألفية) يف اإيجاد م�ضار
وظيفي ير�ضيهم.
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احل��ل املُ�ق��رتح ه��و اإت��اح��ة معلومات املنح الدرا�ضية،
ورب ��ط ال �ط��الب واالآب � ��اء ل�ك��ي يتمكنوا م��ن م�ضاركة
جتاربهم .ومن املتوقع اأن ت�ضاعد اخلدمة يف توجيه
ال�ضباب اإىل اأف�ضل املنح الدرا�ضية لهم واالطالع على
جتارب زمالئهم الذين قطعو �ضوطا من الدرا�ضة حول
جتربتهم الدرا�ضية والثقافية يف الغربة.

مزاولة الأن�سطة التجارية

يف عام  ،2015مت ت�ضجيل ح��وايل � 370،000ضركة
جديدة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة .ولت�ضجيل
�ضركة جتارية  ،يجب على املتعاملني زيارة موؤ�ض�ضات
حكومية خمتلفة م��ا ي�ضل اإىل  14زي ��ارة خمتلفة.
ويت�ضبب ذل��ك يف تكلفة �ضخمة تتكبدها احلكومة،
اإ�ضافة اإىل �ضعور مقدمي طلبات الت�ضجيل باالإحباط
وعدم الثقة.
واحل��ل هو جعل عملية الت�ضجيل اأب�ضط واإن�ضاء رقم
موحد من “ بوابة اإلكرتونية موحدة” للمتعاملني ت�ضمل
جميع املراحل الالزمة ،مبا يف ذلك دفع الر�ضوم والذي
بدوره �ضيقل�ض من عدد الزيارات املطلوبة وامل�ضتندات
املطلوبة ب�ضكل متكرر.

التقاعد

يتقاعد حوايل � 20،000ضخ�ض يف كل عام ،وهناك
� 2،000ضكوى من هذه العملية �ضنو ًيا .التقاعد موقف
م �وؤمل بع�ض ال�ضيء للعديد م��ن املتعاملني .فالنا�ض
ي�ضعرون بالقلق ب�ضبب توقفهم عن العمل ويفقدون
�ضعورهم بالقيمة .يف بع�ض االأحيان ،ال يكون التقاعد
ً
خمططا وي�اأت��ي ك�ضدمة ،وميكن اأن تتاأخر دفعات
معا�ضات التقاعد ،مما ي �وؤدي اإىل �ضعور االأ�ضربعبئ
م��ايل مما ميكن اأن يكون له تاأثري �ضلبي على �ضحة
ونف�ضية املتقاعدين حدي ًثا.
واحلل هو م�ضاعدة املقبلني على التقاعد يف التفكري به
م�ضب ًقا والتخطيط له مبكر ًا ،وحل م�ضكلة تاأخر دفعات
معا�ضات التقاعد ،وم�ضاعدة املتقاعدين على ال�ضعور
بقيمتهم .ومي�ك��ن م�ضاعدتهم يف البحث ع��ن عمل
جمتمعي اأو اأي عمل اآخر ودعمهم بتوجيه ال�ضكر لهم
خالل خطوات عملية التقاعد.
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موجز مبادرات “م�صنع �سعادة
املتعاملني “
من املعلومات البحثية املوثقة حول مبادرات “م�صنع �سعادة املتعاملني “ التي تناولناها
ان�صب على تخطيط رح�لات املتعاملني يف
�أع�ل�اه ،يت�ضح �أن ق��د ًرا كب ًريا من العمل
َّ
ً
اللحظات الهامة يف حياتهم ،بحيث ت�شمل كل من املتعاملني �أنف�سهم واجلهات احلكومية
يف عملية ت�صميم مبتكرة م�شرتكة مبعايري عاملية .وتهدف جميع باقات اخلدمات الثماين
�إىل رفاهية جمموعات املتعاملني امل�ستهدفني وتعزيز جتربتهم .وحيث �إنها تتجه جمي ًعا
�إىل تب�سيط وحت�سني الأن�شطة احلكومية يف تقدمي اخلدمات العامة ،وبالتايل �ضمان رفع
م�ستويات �سعادة املتعاملني.
املق�صود من “م�صنع �سعادة املتعاملني” يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أن يكون مبثابة
من�صة رئي�سية م�شرتكة بني اجلهات احلكومية ومتعاملي حكومة دولة الإمارات العربية
املتحدة ،بهدف حتقيق ر�ؤي��ة الإم��ارات  2021و”�أهداف احلكومة يف تلبية احتياجات
املواطنني ،وحت�سني الأداء احلكومي ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،وتعزيز املكانة العاملية
لدولة الإمارات العربية املتحدة” (جمل�س وزراء دولة الإمارات العربية املتحدة.)2016 ،
متثل الباقات الثماين املذكورة يف هذه الدرا�سة كنماذج �أولية للعديد من املبادرات
الأخرى املقبلة ،وتربهن على نية احلكومة لتحقيق ر�ؤية  .2021فعلى �سبيل املثال ،هدف
“م�صنع �سعادة املتعاملني” املتمثل يف تقليل زمن اال�ستجابة لنداءات الطوارئ �إىل زمن
قيا�سي ي�ستغرق �أرب��ع دقائق وح�سب مذكور على �أنه �أحد “�أهداف الأجندة الوطنية”
(جمل�س وزراء دولة الإم��ارات العربية املتحدة .)2016 ،وهذا ُيظهر نية قوية لتقدمي
بع�ض املناهج املدرو�سة بعناية بنا ًء على �أف�ضل املمار�سات العاملية ،والتي تُعترب الآن خطط
حمكمة و�أهداف طموحة للم�ستقبل.

قيا�س النجاح
عند قيا�س جناح تقدمي اخلدمات احلكومية ،من املهم الرتكيز على ما يهم املتعاملني
؛ ويف هذا اخل�صو�ص“ ،رحالت املتعاملني من حلظة البداية �إىل حلظة نهاية الرحلة
من بعد ا�ستالم اخلدمة ،ولي�ست نقاط التوا�صل الفردية ،هي وحدة القيا�س لتوقيت
و�ضع �أولويات ا�ستثماراتك يف جتارب املتعاملني” (ماكينزي .)2015 ،من جهة �أخرى،
النظر �إىل نقاط التوا�صل على �أنها جزء من التقييم العام للرحلة ي�سمح لأي عملية
قيا�س باكت�شاف “�شكاوى امل�ستخدمني” (�أق�صى خيبات الأمل يف رحل ٍة تت�سبب يف ف�شل
التوقعات) ،وجماالت التح�سني ،وفر�ص االبتكار� .إن اتباع منهج �شامل لتناول هذه امل�س�ألة
�أمر �ضروري ،وذلك ب�إجراء مقابالت معدة ومنظمة الكت�شاف �شكاوى املواطنني؛ وميكن
حتقيق ذلك من خالل تكوين جمموعات االهتمام من املواطنني الذين خا�ضوا هذه
الرحالت يف الآون��ة الأخ�يرة ،بالإ�ضافة �إىل املقابالت وتكوين جمموعات االهتمام من
مقدمي اخلدمات احلكومية.

المقصود من “مصنع
سعادة المتعاملين ” في
دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة
المتحدة أن يكون بمثابة
مــنــصــة انــــتــــاج مــشــتــرك
بـــيـــن حـــكـــومـــة دولـــــة
اإلمـــارات العربية المتحدة
ومتعاملينها والمستفيدين
من خدماتها ،بهدف تحقيق
رؤية اإلمارات 2021

ومبا �أن عمل “م�صنع �سعادة املتعاملني” ال يزال يف مرحلة جتريبية تكوينية ،مل يتم �إجراء
تقييم مبني على البيانات ملدى فاعلية ت�صاميم اخلدمات اجلديدة والرحالت املب�سطة
�أو كيف قد تكون يف امل�ستقبل ،ومل يدخل ا�ستخدام املقايي�س الر�سمية حيز التطبيق بعد.
لكن توجد بع�ض الأدلة الإيجابية والنوعية واملرو ّية من املتعاملني واجلهات احلكومية تتيح
�إ�صدار بع�ض الأحكام.
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الق�سم 3

اال�ستـنتاجات

� .1إن تقدمي اخلدمات العامة ب�شكل تقليدي ،كما يت�ضح يف الكثري من بلدان العامل على
مدار العقود املا�ضية ،غري م�ؤهل للنجاح يف البيئة املرتكزة على املتعاملني واملتغرية
با�ستمرار ،وذلك نظ ًرا لطبيعته الالمركزية .وب�صورة �أ�سا�سية ،مير املواطنون
الذين يتلقون �أو يطلبون هذه اخلدمات بعمليات ت�شارك فيها وحدات حكومية و�شبه
حكومية عدة .وقد تفاقم هذا الو�ضع نتيجة غياب التفكري “امل�شرتك” والتوا�صل بني
مقدمي اخلدمات ،وهو ما ُي�شار �إليه غال ًبا بذهنية “الفردية يف العمل” .وقد �أ�سفر
ذلك عن ال�شعور بالإحباط والقلق وخيبة الأمل بني املتعاملني وت�أخر م�صاحلهم.
 .2ب�أخذ هذه امل�س�ألة بعني االعتبار ،يف الآون��ة الأخ�يرة نظرت احلكومات �إىل تقدمي
اخلدمات العامة من منظور خمتلف ،و�أ�صبحت تنظر ملواطنيها ،لأ�سباب �سيا�سية
و�إن�سانية ،على �أنهم عمالء يجب توفري جتارب متميزة لهم ولي�سوا جمرد �أ�شخا�ص
يجب تقدمي اخلدمات لهم.
 .3اعتمدت م�ؤ�س�سات اخلدمات احلكومية هذا التغيري يف املواقف بعد درا�سة قوة
العالمات التجارية ،ال �سيما من حيث ارتفاع م�ستويات الر�ضا والثقة والوالء التي
حققتها كربى �شركات القطاع اخلا�ص يف العامل ،والتي تفهم احتياجات املتعامل
ورغباته ،وتعطي عمالءها ما يرغبون به ،وتدير جتاربهم باجلودة نف�سها يف كل
تفاعل �أو نقطة توا�صل.
 .4تبنت حكومة الإمارات العربية املتحدة هذا التحول يف التفكري مببادرتها “م�صنع
�سعادة املتعاملني” ،وهي بداية مهمة ت�ستحق الثناء لالرتقاء بحياة مواطني دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وحياة من يرغبون يف العي�ش والعمل بها.
 .5نتج عن اجلهود املت�ضافرة على مدى عدة �شهور ثماين مناذج جتريبية لت�صاميم
اخلدمات والتي متت درا�ستها وتطويرها بعناية ،وهي مناذج مبنية على مقابالت
�أُجريت مع عينة من املتعاملني وامل�ؤ�س�سات املعنية ،وعلى ور�ش ت�صميم اخلدمات
املوجهة ملقدمي اخلدمات متعددة القنوات.

التو�صيات

 .1يجب �أن توا�صل مبادرة “م�صنع �سعادة املتعاملني” عملها و�أن توا�صل درا�ستها
التجريبية جلميع باقات اخلدمات الثماين التي هي يف مرحلة التطوير حال ًيا.
 .2يجب �إجراء كل املحاوالت لتقييم فعالية هذه املبادرات الثماين با�ستخدام البيانات
النوعية والكمية امل�ستمدة من املتعاملني احلاليني ومن الأ�شخا�ص الذين يحتاجون
حال ًيا �أو يف امل�ستقبل لهذه اخلدمات ،وكذلك من كافة اجلهات احلكومية امل�شاركة
يف تقدميها.
 .3يجب تطبيق درا�سات “ر�ضا املتعاملني “ �أو “�سعادة املتعاملني “ يف �إط��ار عملية
م�ستمرة.
 .4يجب تقييم اجلاهزية للتغيري يف جميع اجلهات احلكومية التي �سيتم �إ�شراكها يف
مبادرات “م�صنع �سعادة املتعاملني “ احلالية �أو امل�ستقبلية.
 .5يجب و�ضع اخلطط لتغيري الأنظمة و�إزالة احلواجز بني امل�ؤ�س�سات املختلفة كجزء
من برنامج التحول احلكومي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
 .6يجب �إ�شمال خطط لتدريب املوظفني على �إدارة التغيري يف خطط التح ّول ،بد ًءا من
اجلهات امل�شاركة �ضمن “م�صنع �سعادة املتعاملني”.
 .7يجب �أن ي�ضع مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ا�سرتاتيجية للعالمة التجارية للحكومة
و�أن يراجع هذه العالمة يف �إطار تقدمي اخلدمات العامة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة .وت�شمل اال�سرتاتيجية ت�شكيل هوية العالمة التجارية (كيف ترغب احلكومة
ب�أن تكون نظرة املتعاملني /املواطنون �إىل اخلدمات العامة) ،و�ستتق�صى عملية
املراجعة �صورة العالمة التجارية (كيف هي النظرة �إىل اخل��دم��ات العامة يف
الواقع) .وميكن احل�صول على بيانات مفيدة من �أي فجوات يف الفهم واال�ستيعاب
لإدخ��ال املزيد من التح�سينات .وبعد عملية و�ضع اال�سرتاتيجية ،ميكن �أن تبد�أ
املراجعة مببادرات “م�صنع �سعادة املتعاملني “ .

 .6ا�ستخدمت مبادرة “م�صنع �سعادة املتعاملني” �أ�ساليب تتمتع مبعايري عاملية تهدف
�إىل تعزيز جتربة متعاملي احلكومة يف دولة االمارات العربية املتحدة  ،مثل حتليل
نقاط التوا�صل ،وحتليل مراحل حياة املتعاملني  ،وتخطيط رحالت املتعاملني.
� .7أثبتت الأدلة املر ّوية من جمموعات كثرية من املتعاملني �أن باقات اخلدمات الثماين
مببادرة “م�صنع �سعادة املتعاملني” قد نالت الإعجاب والتقدير ،ومن املقرر �إ�ضافة
املزيد من تدابري �ضمان الفعالية.
 .8بع�ض باقات اخلدمات الثماين دخلت بالفعل مرحلة تطبيق النماذج الأولية ،وبد�أت
العمل على التجارب متعددة القنوات للمتعاملني امل�ستفيدين من هذه باقات.
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