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د.خالد آل حيان لـ «التنمية اإلدارية»:

جناح اخلطط التنموية
التنمية اإلدارية أهم عوامل
ٍ
واملؤمتر يسلط الضوء على التحديات املستقبلية

ــــــل
تقريـر

10

التميز يف األداء احلكومي أحد
مرتكزات التحول الوطني
ورؤية 2030

تحقيق

22

متكني املرأة السعودية من املناصب
القيادية  ..فرص وحتديات

االفتتاحية
لم يكن صدور املوافقة الس�������امية على تنظيم معهد اإلدارة
العام�������ة مؤمت�������ر «التنمي�������ة اإلداري�������ة يف ضوء رؤي�������ة اململكة
 »2030خ���ل���ال الفترة من  13-11رج�������ب 1440هـ املوافق -18
 20م�������ارس 2019م ،ث�������م لم تكن رعاية معال�������ي وزير اخلدمة
املدني�������ة أ.س�������ليمان ب�������ن عب�������داهلل احلم�������دان للمؤمت�������ر؛ إال
لثقة قيادتنا الرش�������يدة-يحفظها اهلل-يف املعهد كمؤسس�������ة
وطنية عريقة اكتسب شهرة وس�������معة طيبة على املستويني
اإلقليمي والعاملي .وهذه ليست مبالغة؛ فاملتابع للفعاليات
الت�������ي يعقدها املعه�������د ،وخاصة املؤمترات ،ي�������درك متام ًا أن
حجم االهتمام واحلرص الذي يوليه املش�������اركون ،الس�������يما
م�������ن الدول املتقدم�������ة كالواليات املتح�������دة األمريكية وأوربا
ودول جنوب ش�������رق آسيا ،حلضور هذه الفعاليات واملؤمترات
واملشاركة فيها.
وتب�������دو أهمية عق�������د هذا املؤمت�������ر انطالق ًا م�������ن أن التنمية
جناح رئيس������� ًّيا ملختلف
اإلداري�������ة ُت َع ُّد مرتك�������ز ًا ًّ
مهما وعام َل ٍ
اخلط�������ط واإلس�������تراتيجيات التنموية .وق�������د أدركت اململكة
العربية الس�������عودية عبر خططها التنموية املتعاقبة أهمية
ه�������ذا اجلانب ،وم�������ن ث ّ َم ج�������اء إط���ل���اق رؤية اململك�������ة 2030
لتُ َم ِثّ�������ل منعطف������� ًا تاريخي������� ًا ملهم������� ًا على مس�������توى اململكة،
مب�������ا انطوت عليه من مرتكزات وأه�������داف وبرامج تعمل من
خاللها الدولة على حتقيق تنمية شاملة ومستدامة ،سعي ًا
منه�������ا إلى تطوير أجه�������زة القطاعني الع�������ام واخلاص ورفع
مس�������توى فاعليته�������ا وكفاءتها .وملا له�������ذه الرؤية من أهداف
تع�������زز التنمية اإلدارية وتواكب تطلعات القيادة الرش�������يدة-
يحفظه�������ا اهلل-فإ ّ َن ذلك يتطلب أهمي�������ة العمل على جتاوز
التحديات وحتقيق التطلعات املس�������تقبلية التي تش�������هدها
اململك�������ة .وقد أكد معال�������ي مدير عام معه�������د اإلدارة العامة
د.مش�������بب بن عايض القحطاني أن املعهد يستشعر أهمية
ما أعلنه صاحب الس�������مو امللكي األمير محمد بن س�������لمان
بن عبدالعزيز-يحفظه اهلل–ولي العهد نائب رئيس مجلس
ال�������وزراء وزير الدف�������اع ورئيس مجلس الش�������ؤون االقتصادية
والتنمي�������ة وقائد رؤية  ،2030يف كلمته االفتتاحية النطالق
الرؤية ،أن اململكة س�������تكون من أفض�������ل دول العالم يف األداء
الفع�������ال خلدم�������ة املواطن���ي���ن .وق�������ال د.مش�������بب
احلكوم�������ي ّ
القحطاني« :نحن يف معهد اإلدارة العامة ندرك مسؤوليتنا
الوطنية للمس�������اهمة بفاعلية يف حتقيق هذا الهدف الذي
أعلن�������ه س�������مو ولي العه�������د؛ لذلك جاءت احلاج�������ة إلى عقد
هذا املؤمتر» .وأش�������ار د.القحطان�������ي إلى أن املعهد يعقد هذا
املؤمتر انطالق ًا من دوره كرائد وش�������ريك متميز يف التنمية
اإلداري�������ة .وبوصفه معني ًا بالتنمية اإلدارية يف اململكة ،فإنه
ينظم هذا املؤمتر كأحد اإلسهامات التي تسعى إلى حتقيق
أه�������داف رؤية اململكة  .2030مبا يتوافق مع تطلعات القيادة
الرشيدة يف بالدنا الغالية <

التنمية اإلدارية

رئيس التحرير:

أ  .عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
هاتف  - 8297117 :فاكس 4745022 :
hadlaqa@ipa.edu.sa

مدير التحرير:

أ  .شقران بن سعد الرشيدي
هاتف 4745039 :
rashidis@ipa.edu.sa

هيئة التحرير:

د  .أحمد زكريا أحمد
هاتف 4745034 :
mohameda@ipa.edu.sa

أ  .سامح محمد الشريف
هاتف 4745662 :
yousefsm@ipa.edu.sa

اإلخراج الفني:

أ  .صالح الدين وديدي
هاتف 4745785 :
wadidis@ipa.edu.sa

موقع المجلة على شبكة اإلنترنت

www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa
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معايل وزير اخلدمة املدنية رئي�س جمل�س �إدارة معهد
الإدارة العامة �أ� .سليمان بن عبداهلل احلمدان

مقام خادم احلرمني
ٍ
مبوافقة سامية من ِ
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل س��ع��ود  -حفظه اهلل  -وحت���ت رعاية
م��ع��ال��ي وزي�����ر اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة ورئيس
مجلس إدارة املعهد أ.سليمان بن عبداهلل
احل���م���دان ،ي��ن��ظ��م م��ع��ه��د اإلدارة العامة
م��ؤمت��ر «التنمية اإلداري����ة يف ض��وء رؤية
اململكة  ،»2030خالل الفترة من 13 – 11
رجب 1440هـ ،املوافق من  20 – 18مارس

معايل مدير عام معهد الإدارة العامة
د  .م�شبب بن عاي�ض القحطاين

2019م .وذل��ك يف فندق «ك��روان ب�لازا آر
دي سي» بالرياض.
وأك����د م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د اإلدارة
العامة د.مشبب بن عايض القحطاني
أن امل��ع��ه��د ي��س��ت��ش��ع��ر أه��م��ي��ة م���ا أعلنه
ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ي���ر محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه اهلل–
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي����ر ال���دف���اع ورئ��ي��س م��ج��ل��س الشؤون

االقتصادية والتنمية وقائد رؤية ،2030
يف كلمته االفتتاحية النطالق الرؤية،
أن اململكة ستكون من أفضل دول العالم
يف األداء احل���ك���وم���ي ال���ف ّ���ع���ال خلدمة
املواطنني.
رائد وشريك
وق���ال د.م��ش��ب��ب ال��ق��ح��ط��ان��ي« :ن��ح��ن يف
معهد اإلدارة العامة ن��درك مسؤوليتنا
الوطنية للمساهمة بفاعلية يف حتقيق

التنمية اإلدارية

معهداإلدارة العامة
يعقد هذا املؤمتر
انطالق ًا من دوره كرائد
وشريك متميز يف
التنمية اإلدارية
ومعني ًا بها يف اململكة
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ه�����ذا ال����ه����دف ال�������ذي أع���ل���ن���ه س���م���و ولي
ال��ع��ه��د؛ ل��ذل��ك ج���اءت احل��اج��ة إل��ى عقد
ه���ذا امل���ؤمت���ر» .وأش����ار د.ال��ق��ح��ط��ان��ي إلى
أن املعهد يعقد هذا املؤمتر انطالق ًا من
دوره ك��رائ��د وش��ري��ك متميز يف التنمية
اإلداري����������ة .وب���وص���ف���ه م��ع��ن��ي�� ًا بالتنمية
اإلداري��������ة يف امل��م��ل��ك��ة ،ف���إن���ه ي��ن��ظ��م هذا
املؤمتر كأحد اإلسهامات التي تسعى إلى
حتقيق أه���داف رؤي���ة اململكة  .2030مبا
يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة يف
بالدنا الغالية.
التحديات املستقبلية
وأض��اف مدير عام معهد اإلدارة العامة:
«إن امل��ؤمت��ر ي��ه��دف إل���ى تسليط الضوء
على التطلعات والتحديات املستقبلية
للتنمية اإلداري����ة يف ض��وء رؤي���ة اململكة
 ،2030وذل��ك من خ�لال استعراض سبل
ت��ط��وي��ر األط�����ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والهيكلية
وال��ل��وائ��ح يف ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ،وإب�����راز دور
تنمية امل��وارد البشرية يف تعزيز التنمية
اإلداري��ة ،وتطوير دور إدارة املالية العامة
والتخصيص ،واستعراض أساليب وأدوات
متكني تقنية املعلومات وتعزيز التحول

ال��رق��م��ي ،ورف����ع م��س��ت��وى ف��اع��ل��ي��ة قياس
وإدارة األداء يف القطاع العام ،واستعراض
أب��رز املمارسات التطبيقية ذات العالقة
مبحاور املؤمتر ،وعرض جتارب وحتديات
إدارة برامج ومبادرات رؤية اململكة ،2030
واملمارسات والتجارب احمللية واإلقليمية
والدولية يف مجال التنمية اإلدارية.
املتحدثون واملبادرات
وقال د.مشبب القحطاني« :يشهد املؤمتر
مشاركة  3من أه��م املتحدثني الدوليني
يف مجال التنمية اإلداري��ة ،وهم :إدريس

ج����اال ( )Mr. Idris Jalaل��ل��ت��ح��دث عن
ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي وحت���دي���ات التنمية،
ومايكل ب��ارب��ر ()Sir. Michael Barber
ل��ل��ت��ح��دث ع���ن إجن����از اخل���دم���ات العامة
وال��ف��ع��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة ،ود.ت���ي���م كوندن
( )Prof. Tim Congdonللتحدث عن
املالية العامة والتوازن املالي.
وأوض�������ح م���دي���ر ع�����ام امل���ع���ه���د أن املؤمتر
يتضمن تقدمي  32ورق���ة ،منها  19ورقة
ع��ل��م��ي��ة ،و 13ورق����ة ع��م��ل .ك��م��ا يتضمن
ع���ق���د ورش����ت����ي ع����م����ل ،األول��������ى بعنوان:
«مؤشرات األداء الرئيسية» ،والثانية تدور
ح��ول «التخصيص يف اململكة :الفرص
والتحديات» .إل��ى جانب عقد  3حلقات
ن���ق���اش ،األول�����ى ب���ع���ن���وان« :دف�����ع اإلجن����از
ن���ح���و حت��ق��ي��ق ب����رام����ج وم������ب������ادرات رؤي����ة
اململكة  ،»2030والثانية تناقش «قياس
وإدارة األداء ودوره���م���ا يف حت��ق��ي��ق رؤية
اململكة  ،»2030والثالثة تتناول «األمن
السيبراني :الواقع والتحديات».
وأضاف د.القحطاني أن املؤمتر سيشمل
أي��ض�� ًا ع���رض  18م��ب��ادرة م��ق��دم��ة م��ن 13
جهة حكومية ،إلى جانب عرض  3جتارب

متابعات
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دول��ي��ة ،وه���ي :رؤي���ة اإلم����ارات  2021التي
ت���ش���ارك ب��ه��ا أ.م�����رمي احل���م���ادي مساعد
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�أداء وال��ت��م��ي��ز احلكومي
يف مكتب رئ��اس��ة مجلس ال����وزراء ،ووزارة
شؤون مجلس الوزراءس يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة .وجتربة التعليم والتربية
يف دولة فنلندا التي تشارك بها السيدة
يانا بالوياريف مدير عام الشؤون الدولية
يف وزارة التربية والثقافة يف دولة فنلندا.
وجتربة النقل الذكي يف دول��ة سنغافورة
ويشارك بها السيد الم وي شان الرئيس
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�لاب��ت��ك��ار وال��ت��ق��ن��ي��ة يف هيئة
النقل البري يف دولة سنغافورة.
رعاة
وأشار مدير عام املعهد إلى مشاركة عدد
من اجلهات العامة واخلاصة ،مع املعهد،
ك��رع��اة ومم��ول�ين يف ه���ذا امل��ؤمت��ر ،وبهذه
املناسبة نقدم لهم وافر الشكر والتقدير
على مبادراتهم وتفاعلهم واستجابتهم
ل���دع���وة امل���ع���ه���د .وه�����ذه اجل���ه���ات تتمثل
يف :شركة سابك ال��راع��ي اإلستراتيجي،
وامل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ق��ي��اس أداء األجهزة
العامة (أداء) الراعي الرئيسي ،والهيئة
العامة للزكاة والدخل الراعي األملاسي.
ه����ذا ب��ج��ان��ب أن����ه س���ي���ش���ارك م���ع املعهد
ال��رع��اة اإلع�لام��ي��ون :صحيفة الرياض،
وصحيفة اجل���زي���رة ،وصحفية الوطن،
وصحيفة سبق اإلل��ك��ت��رون��ي��ة .ول��ه��م منا
جزيل الشكر وخالص التقدير.
 3حلقات نقاش
ويف ال���س���ي���اق ذات�����ه ض��م��ن إط�����ار فعاليات
م��ؤمت��ر «ال��ت��ن��م��ي��ة اإلداري������ة يف ض���وء رؤية
اململكة تعقد  3ح��ل��ق��ات ن��ق��اش ه���ي :دفع
اإلجناز نحو حتقيق برامج ومبادرات رؤية

اململكة  ،2030وقياس وإدارة األداء ودورهما
يف حت��ق��ي��ق رؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة  ،2030واألم����ن
السيبراني :الواقع والتحديات.
تتناول حلقة النقاش األولى :دفع اإلجناز
نحو حتقيق برامج ومبادرات رؤية اململكة
 ،2030وتعقد يف  11رجب 1440ه��ـ املوافق
 18مارس 2019م ،وتتناول احملاور التالية:
منظومة رؤي��ة اململكة  2030والطموحات
ذات العالقة ،ونبذة عن علم اإلجن��از ،ودور
مركز اإلجن��از والتدخل السريع يف تفعيل
اإلجناز املرتبط مبنظومة الرؤية ،وحتقيق
ال���ق���ي���م���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة مل���س���ت���ه���دف���ات ال����رؤي����ة،
ومتابعة األثر الناجت عن املبادرات وبرامج
الرؤية ،وقصص جناح واقعية ،وعقبات ّ َ
مت
جتاوزها يف مسيرة حتقيق الرؤية وبرنامج
التحول الوطني  ،2020والتحديات التي
ت����واج����ه األج����ه����زة احل���ك���وم���ي���ة يف حتقيق
مستهدفاتها.
قياس األداء
وت��ت��ن��اول ح��ل��ق��ة ال��ن��ق��اش ال��ث��ان��ي��ة :قياس
وإدارة األداء ودوره����م����ا يف حت��ق��ي��ق رؤية
اململكة  ،2030وتعقد يف  12رج��ب 1440هـ
امل��واف��ق  19م��ارس 2019م ،وتتناول احملاور
ال����ت����ال����ي����ة :واق��������ع ق����ي����اس أداء األج����ه����زة
احلكومية يف حتقيق مستهدفات برامج
ومبادرات الرؤية لدى األجهزة احلكومية،
وم��راج��ع��ة وحت��س�ين األداء احل��ك��وم��ي عن
ط���ري���ق ق���ي���اس األداء ،وحت���دي���د وحتليل
املخاطر والصعوبات التي تواجه األجهزة
احلكومية يف مسيرتها لتحقيق أهدافها،
وم��ن��اق��ش��ة احل���ل���ول امل��ن��اس��ب��ة لتجاوزها،
ونشر ثقافة قياس ومراجعة وحتسني أداء
األجهزة احلكومية ،وتعزيز قدراتها يف هذا
امل��ج��ال ،ودور امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لقياس أداء

األجهزة العامة يف دعم األجهزة احلكومية
لتحقيق مستهدفاتها يف برامج ومبادرات
رؤية اململكة .2030
األمن السيبراني
أما حلقة النقاش الثالثة فتناقش :األمن
السيبراني :الواقع والتحديات ،وتعقد يف
 13رجب 1440ه��ـ املوافق  20مارس 2019م،
وت���س���ل���ط ال����ض����وء ع���ل���ى احمل�������اور التالية:
ال���ت���ع���ري���ف مب���اه���ي���ة األم�������ن السيبراني،
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى واق�����ع األم�����ن السيبراني
يف ال���������دول ،وال����ت����ع����رف ع���ل���ى التحديات
وامل��خ��اط��ر السيبرانية يف اململكة ،وآليات
تشخيص ومواجهة املخاطر السيبرانية،
وآث��ار املخاطر السيبرانية على التوجهات
املستقبلية للتقنية والتعليم والتدريب
وامل���م���ارس���ات ،وت��وج��ه��ات وم��ش��اري��ع اململكة
للحفاظ على أمنها املعلوماتي والتقني
وبناء قدراتها وإمكانياتها ملواجهة املخاطر
السيبرانية يف ضوء رؤية اململكة .2030
ورش العمل
كذلك تعقد ورشتا عمل ،األول��ى بعنوان:
«م���ؤش���رات األداء ال��رئ��ي��س��ي��ة» يف  12رجب
1440هـ املوافق  19مارس 2019م ،وينفذها
أ.بدر بن سليمان املنديل املدير التنفيذي
امل��ك��ل��ف ل��ع��م��ل��ي��ات ق��ي��اس األداء يف املركز
ال���وط���ن���ي ل��ق��ي��اس أداء األج����ه����زة العامة
(م����رك����ز أداء) .وي�������دور م����وض����وع الورشة
ال��ث��ان��ي��ة ح����ول «ال��ت��خ��ص��ي��ص يف اململكة:
ال��ف��رص وال��ت��ح��دي��ات» وال��ت��ي تعقد يف 13
رج���ب 1440ه�����ـ امل���واف���ق  20م����ارس 2019م،
وينفذها أ.ه��ان��ي ب��ن ناصر الصائغ مدير
عام التواصل اإلستراتيجي والتسويق يف
املركز الوطني للتخصيص <

مقال

التنمية اإلدارية

تعليم وتدريب وفق ًا لرؤية2030

 kمدير عام فرع معهد اإلدارة العامة  -منطقة مكة املكرمة

،،

k

أ .علي بن يحيى الغامدي

أحسن املعنيون
يف معهد اإلدارة
العامة بالتحول
اإلستراتيجي
التدريجي يف
التدريب من
البرامج التدريبية
القصيرة إلى
البرامج املتوسطة
والطويلة

،،
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إن اإلجن�������از املع�������ريف والتطور الثق�������ايف والفني والفك�������ري يدع�������و ملراجعة وتقومي
الوس�������ائل والسبل لتحس���ي���ن مس�������توى التعليم والتدريب للعاملني أثناء اخلدمة؛
بغرض حتسني األداء والرقي باملهنة ،وال يختلف اثنان على أن التعليم والتدريب
يس�������همان بش�������كل مباش�������ر يف زيادة مع�������ارف ومهارات الف�������رد ويطوران م�������ن قدراته
ويفتحان له آفاق املس�������تقبل وتطوير ذاته وحتس���ي���ن مس�������تواه املعيشي وغير ذلك.
ولقد كان للتعليم يف الزمن املاضي دور مباش�������ر يف النهوض باإلنس�������ان ونقله من
وضع إلى وضع آخر .ويتذكر من هم من جيلي أن الطالب كان يذهب إلى املدرسة
بش�������كل معني ويع�������ود منها بعد فتره ش�������خص ًا آخر مختلف������� ًا يف التفكير واملعارف
وامله�������ارات ،وإنن�������ي ألجزم أن ذلك التغيير كان س�������ببه الرئيس�������ي ه�������و وجود نظام
تعليمي يتناس�������ب مع تلك املرحلة ويحاكي احتياجات االنسان يف ذلك ويفتح له
أفاق املعرفة ومفاتيح التعليم.
لكن يف هذا الوقت يتس�������اءل اإلنس�������ان يف ظل هذه املتغيرات املتس�������ارعةيف العلوم
والتقنية وش�������تى س�������بل احلي�������اة ،هل نظامن�������ا التعليم�������ي والتدريب�������ي احلاليني
يس�������تجيبان ملتطلبات العصر ويزيدان من معارف ومهارات الطالب؟ سؤال ،كولي
أمر ومتابع أطرحه على نفسي أو ًال وعلى كل مهتم بهذين النشاطني الرئيسيني،
وإنن�������ي ألجزم بأن املعنيني بهذين األمرين يبذالن ،وبذل من س�������بقهما جهودهم
صعب وتيرة التطوير والتغيير
إلحداث التطوير املناس�������ب يف كل نشاط ،لكن ُ
ماي ِّ
لألفض�������ل ه�������و أننا نعيش يف زم�������ن مير بتحوالت س�������ريعة واحتياج�������ات مختلفة
ومتطلب�������ات متجددة .فمن كان يف ذلك الزمن البعيد يجيد مهارة (فك احلرف)
أي يجيد مهارة القراءة والكتابة واحلس�������اب ،يع�������د متميز ًا على بعض أقرانه ،أما
يف هذا الزمن فإن املهارات واملتطلبات أختلفت واألدوات القدمية لم تعد صاحلة
للتعامل مع مستجدات العصر؛ وبالتالي فإن ذلك ميلي على املهتمني بالتعليم
والتدريب أهمية تقييم خطط التعليم والتدريب وفحصها جلعلها أكثر استجابة
لتحديات العصر ومتطلبات املستقبل .
ولقد أحس�������ن املعنيون يف معهد اإلدارة العامة بالتحول اإلستراتيجي التدريجي
يف التدريب من البرامج التدريبية القصيرة إلى البرامج املتوسطة والطويلة التي
حتم ًا-بإذن اهلل تعالى-ستحدث التطوير املناسب املتوافق مع رؤية اململكة ،2030
وإنن�������ي على يقني بأن املعنيني بالتعليم لديهم من املعرفة واحلرص الكثير الذي
ميكنه�������م من أن ننهض بتعليمنا وجعله أكث�������ر جاذبية ألبنائنا وبناتنا لتمكينهم
وإعدادهم لتحمل املسئولية وتولي زمام أمور املستقبل بكل جدراة واقتدار <

تقرير

وزارة اخلدمة املدنية ومعهد الإدارة العامة بني  7جهات رئي�سية م�شاركة يف حتقيقه:

التميز في األداء الحكومي أحد مرتكزات
التحول الوطني ورؤية 2030
�إن الطموحات والأهداف التنموية ال�شاملة التي تبنتها ر�ؤية اململكة  2030منذ �إطالقها يف � 25أبريل عام 2016م ت�ؤكد على �أن اململكة
ً
قدما نحو تر�سيخ دورها احل�ضاري بخطى وثابة ،وقد جاء �إطالق برنامج التحول الوطني-باكورة الربامج التنفيذية للر�ؤية-
مت�ضي
ً
املحدثة
يف  6يونية 2016م ليربز اهتمام قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-بالتنمية الإدارية ،وهو ما ج�سدته اخلطة التنفيذية
للربنامج ( )2020-2018التي �أولت حتقيق التميز يف الأداء احلكومي عنايتها؛ باعتباره �أحد مرتكزاته و�أهدافه الثالثة ،والبعد
اخلام�س �ضمن �أبعاده الثمانية .وقد مت �إدراج كل من :وزارة اخلدمة املدنية ،ومعهد الإدارة العامة �ضمن  7جهات رئي�سية م�شاركة يف
حتقيق هذا التميز .يف هذا التقرير ن�ستعر�ض معكم املالمح العامة لهذه اخلطة ،و�إليكم التفا�صيل.

إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
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ل�����ق�����د أرس������������ت رؤي������������ة امل�����م�����ل�����ك�����ة 2030
اإلستراتيجية العامة للمملكة ،وحددت
 3م��ح��اور م��ه��م��ة ل��ه��ا ،ي��ب��رز م��ن��ه��ا محور
«وط��ن طموح» حكومته فاعلة .ووفق ًا ملا
تذكره ال��رؤي��ة؛ فقد تنامى دور احلكومة
منذ تأسيس اململكة العربية السعودية
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ج�������داً ،مم����ا ي��ت��ط��ل��ب معه
ت��ط��وي��ر ًا مستمر ًا ألدائ��ه��ا ليكون مواكب ًا
للتطلعات واآلم��ال وق��ادر ًا على مواجهة
التحديات ،بحيث نتمكن-كما تستهدف
ال��رؤي��ة-م��ن ال��وص��ول م��ن امل��رك��ز  80إلى
امل���رك���ز  20يف م��ؤش��ر ف��اع��ل��ي��ة احلكومة،
وال��وص��ول من املركز  36إل��ى امل��راك��ز ال��ـ 5
األولى يف مؤشر احلكومات اإللكترونية.
وه��و م��ا ل��ن يتحقق إال يف وج���ود تنمية
إدارية حقيقية تستهدف حتقيق التميز
يف األداء احلكومي؛ من أج��ل رف��ع جودة
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ق��دم��ة لألفراد
والقطاعني اخلاص وغير الربحي.

ويف ض���وء م���ا ت��س��ت��ه��دف��ه ال���رؤي���ة؛ حدد
برنامج التحول الوطني  8أبعاد مهمة
له تتضمن  37هدف ًا إستراتيجي ًا ،حيث
ن��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال��ب��ع��د اخلامس
م��ن ب�ين ه��ذه األب��ع��اد وه��و بعد حتقيق
التميز يف األداء احلكومي عبر  6أهداف
إستراتيجية .وهي األه��داف التي حدد
البرنامج  17مؤشر ًا رئيسي ًا و 43مؤشر ًا
فرعي ًا لقياس حتقيقها م��ن خ�لال 63
م���ب���ادرة ،ورك���ز ال��ب��رن��ام��ج أي��ض�� ًا ع��ل��ى أن
يكون أهم مستهدفات هذا البعد يف عام
 2020هو حتسني ترتيب اململكة العربية
السعودية يف مؤشر مدركات الفساد من
الترتيب  57إلى  40وحتسني ترتيبها يف

>> حتسني اإلنتاجية
وجودة اخلدمات املقدمة
للمواطنني والتواصل
معهم واحلكومة
اإللكترونية والشفافية
للتغلب على التحديات

مؤشر البيانات املفتوحة من الترتيب 74
إلى .60
 7جهات رئيسية
ت���ل���ف���ت اخل����ط����ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة لبرنامج
ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي فيما يتعلق بتحقيق
التميز يف األداء احل��ك��وم��ي إل��ى أن هذا
ال ُبعد يسعى إلى تعزيز األداء احلكومي
وحتسني خدماته من خالل رفع مستوى
إن���ت���اج���ي���ة امل����وظ����ف احل���ك���وم���ي وترسيخ
م���ب���ادئ ال���ن���زاه���ة وال���ش���ف���اف���ي���ة ،وتطوير
نظام اخلدمة املدنية ،ورفع كفاءة البنى
التحتية ،وتفعيل اخلدمات اإللكترونية
ب��ش��ك��ل أوس������ع ،وب���ن���اء ق���ن���وات للتواصل
الفعال بني مقدمي اخلدمات احلكومية
وال��ع��م�لاء وامل��س��ت��ف��ي��دي��ن؛ ل��ل��وص��ول إلى
جتربة عميل مثمرة.
وحتدد اخلطة اجلهات الرئيسية املشاركة
يف ه���ذا ال�� ُب��ع��د وه���ي  7ج��ه��ات بالترتيب
التالي:
> وزارة اخلدمة املدنية.
> وزارة االقتصاد والتخطيط.

التنمية اإلدارية

>> رؤية اململكة تستهدف
الوصول للمركز  20يف
مؤشر فاعلية احلكومة وإلى
املراكز الـ  5األولى يف مؤشر
احلكومات اإللكترونية

11
البشري ،مما يعزز االنتماء واإلنتاجية
ملوظفي اخلدمة املدنية.
> تطوير احلكومة اإللكترونية :تطوير
اخل�������دم�������ات احل����ك����وم����ي����ة للمواطنني
والشركات ،ورقمنة العمليات احلكومية
ال����داخ����ل����ي����ة ،وال����س����ع����ي ل�����زي�����ادة انتشار
واستخدام خدمات احلكومة اإللكترونية
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> وزارة العدل.
> وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
> امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ق��ي��اس أداء األجهزة
العامة.
> وزارة التجارة واالستثمار.
> معهد اإلدارة العامة.
حتديات وأهداف إستراتيجية
وتذكر اخلطة أبرز التحديات التي تواجه
البعد اخلامس (حتقيق التميز يف األداء
احلكومي) وهي:
> احل����اج����ة إل�����ى رف�����ع ج������ودة اخلدمات
املقدمة للمواطنني.
> احل����اج����ة إل������ى رف������ع م����ع����دالت األداء
التشغيلي وال��وظ��ي��ف��ي داخ����ل املنظومة
العدلية.
> عدم وجود نظام وإطار عام للشفافية يف
التعامالت احلكومية وتبادل املعلومات.
> احلاجة إلى زيادة فاعلية وتنوع قنوات
التواصل احلالية للجهات احلكومية.
> احل���اج���ة إل����ى زي������ادة ف��اع��ل��ي��ة جتاوب تواجه البعد عبر األهداف اإلستراتيجية
اجل�����ه�����ات احل����ك����وم����ي����ة م�����ع مالحظات التالية:
> حت��س�ين إن��ت��اج��ي��ة م��وظ��ف��ي احلكومة:
عمالئها.
ثم يعقب ذلك إبراز اخلطة إلستراتيجية ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر األط����ر التنظيمية
برنامج التحول الوطني اخل��اص��ة بهذا واللوائح اخلاصة بقطاع اخلدمة املدنية،
البعد ،ويف هذا الصدد تؤكد اخلطة على ومتكني اجلهات احلكومية بإيجاد بيئة
أن��ه سيتم التغلب على التحديات التي ع��م��ل م���ح���ف���زة ،ورف�����ع ك���ف���اءة رأس املال

تقرير

>>  60مؤشر ًا لقياس
 6أهداف إستراتيجية
لتحقيق التميز يف األداء
احلكومي
من خالل  63مبادرة
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وارتفاع معدل رضا العمالء عنها وتقليل
تكلفة اخلدمات احلكومية.
> االرت����ق����اء ب���ج���ودة اخل����دم����ات املقدمة
ل��ل��م��واط��ن�ين :حت��س�ين ج�����ودة اخلدمات
امل��ق��دم��ة للمواطنني م��ن خ�ل�ال العناية
ب���امل���وث���وق���ي���ة ،وس����رع����ة ودق�������ة اخلدمات
احلكومية ،وتبسيط اإلج��راءات املتعلقة
ب��ه��ا ،وت��ط��وي��ر جت��رب��ة ال��ع��م�لاء مب��ا يكفل
سهولة احلصول على اخلدمات.
> تعزيز الشفافية يف جميع القطاعات
احلكومية :زيادة مستوى تطبيق الشفافية
يف مختلف أدوار وم��ه��ام واختصاصات
وم��س��ؤول��ي��ات القطاعات احلكومية ،من
خ��ل�ال وض����ع امل���ب���ادئ وامل��ع��اي��ي��ر الالزمة
وت���ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة ،ودع�����م
االستعداد املؤسسي لذلك ،مما ينعكس
على زيادة ثقة املستفيدين عن أداء هذه
القطاعات وخدماتها املقدمة ،كما يؤدي
الهدف إلى زيادة ثقة االستثمار األجنبي
يف اململكة.
> دع���م ق���ن���وات ال��ت��واص��ل م���ع املواطنني
وم���ج���ت���م���ع األع�������م�������ال :ت����ع����زي����ز ق����ن����وات
التواصل بني املواطنني وقطاع األعمال
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ن ط��ري��ق تقدمي
قنوات التواصل الفعالة (مثل :املنصات
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ،وم���ج���ال���س ال���ن���ق���اش مع
املواطنني).
> ض���م���ان جت������اوب اجل����ه����ات احلكومية

ملالحظات عمالئها :ويشمل ذلك تقدمي
إجابات للجهات املعنية يف الوقت املناسب
وتقدمي حلول مرضية.
أبرز املؤشرات
وت���وض���ح اخل���ط���ة أب�����رز م����ؤش����رات قياس
األداء اخلاصة باألهداف اإلستراتيجية
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف األداء احلكومي،
ح��ي��ث ي���ت���راوح خ��ط األس����اس ب�ين عامي
2016م ،و2017م بحسب املؤشر والهدف
اخل���اص ب��ه ،مقارنة مب��ا سيتم حتقيقه
ع���ام 2020م .ف��ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��دف حتسني
إن��ت��اج��ي��ة م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة مت اعتماد
م��ؤش��ري��ن ه��م��ا :نسبة م��وظ��ف��ي اخلدمة
املدنية ال��ذي��ن مت حتديد أه���داف األداء
السنوية ل��ه��م ،ونسبة موظفي اخلدمة
املدنية الذين تلقوا تدريب ًا خالل العام.
ك���ذل���ك ه���ن���اك م���ؤش���ران ي��خ��ص��ان هدف
ت��ط��وي��ر احل���ك���وم���ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وهما:
ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة يف
م��ؤش��ر تقييم األمم امل��ت��ح��دة للحكومة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،وت��رت��ي��ب اململكة يف مؤشر
البيانات املفتوحة (Global Open Data
 .)Indexكما أنه يوجد مؤشران خاصان
بهدف االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة
للمواطنني (اخل��دم��ات العدلية) وهما:
نسبة خدمات ال��وزارة املقدمة إلكتروني ًا،
ون��س��ب��ة ت��س��وي��ة ال��ق��ض��اي��ا ب��ال��ص��ل��ح من
م��ج��م��ل ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي مي��ك��ن إحالتها
ل��ل��ص��ل��ح .وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه���دف تعزيز
الشفافية يف جميع القطاعات احلكومية
ف��ق��د حت���دد ل���ه م��ؤش��ر م���درك���ات الفساد
الصادر من منظمة الشفافية العاملية .أما
ه��دف ضمان جت��اوب اجلهات احلكومية
مل�لاح��ظ��ات ع��م�لائ��ه��ا ف��ق��د ت��خ��ص��ص له

م��ؤش��ر ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة يف م��ؤش��ر األمم
املتحدة للمشاركة اإللكترونية.
 63مبادرة
ثم ترصد اخلطة قائمة مبادرات برنامج
التحول الوطني للبعد اخلامس (حتقيق
التميز يف األداء احلكومي) ،ووصف كل
منها أو ما تهدف إليه .فتجملها يف 63
م��ب��ادرة وه��ي :بناء مؤشر محلي موحد
لرضا املواطنني ،وإعادة هندسة إجراءات
اخلدمات احلكومية وتوحيدها ،وإعداد
وت��ص��م��ي��م م��ع��اي��ي��ر وم���واث���ي���ق اخلدمات
وتفعيلها ،وت��ط��وي��ر واع��ت��م��اد اتفاقيات
مستوى اخل��دم��ات (تتعلق بتجاوب كل
ج��ه��ة حكومية م��ع م�لاح��ظ��ات وشكاوى
عمالئها ،وإنشاء برنامج االرتقاء ملراكز
ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة ،وبناء
لوحة متابعة أداء اخلدمات احلكومية،
وتطوير مختبر البلوكشني ،ونظام إدارة
القضايا املتكامل ،ورقمنة أرشيف الثروة
العقارية (للمنظومة العدلية) ،وتطوير
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ض��اء ال��ت��ج��اري والعمالي
وق���ض���اء االس���ت���ئ���ن���اف ،ون���ظ���ام التوثيق
املتكامل (للمنظومة العدلية) ،واإلسناد
والتنظيم اإلداري يف احمل��اك��م ،وتفعيل
منظومة املصاحلة (للمنظومة العدلية)،
وكتابات العدل املتنقلة ،وإشراك القطاع
اخل��اص يف أعمال التوثيق (للمنظومة
العدلية) ،والسداد اإللكتروني يف تنفيذ
األحكام.
إض����اف����ة إل�������ى :إن����ش����اء م����راك����ز اخلدمة
العدلية ،والكفايات العدلية ،ومنتدى
ال������ري������ادة ال���ع���دل���ي���ة ال������دول������ي ،وتطوير
األرشيف اإللكتروني للمحاكم ،واملنصة
العدلية املعرفية ،ونظام التنفيذ املتكامل

التنمية اإلدارية

>> ترتيب اململكة يف مؤشر
األمم املتحدة للمشاركة
اإللكترونية لقياس أداء
ضمان جتاوب اجلهات
احلكومية ملالحظات
عمالئها
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(للمنظومة ال��ع��دل��ي��ة) ،وإب����راز مميزات
القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية،
وإش������راك ال��ق��ط��اع اخل����اص يف األعمال
املساندة لقضاء التنفيذ ،وتوفير مراكز
تنفيذ أحكام احلضانة والرؤية والزيارة
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال���ق���ط���اع غ��ي��ر الربحي،
ومنظومة خدمات السجناء (للمنظومة
ال��ع��دل��ي��ة) ،واس��ت��غ�لال ال��ب��ن��ي��ة التحتية
العدلية (ل����وزارة ال��ع��دل) ،وإن��ش��اء مركز
الترجمة املوحد (للمنظومة العدلية)،
الدور
وشركاء املنظومة العدلية ،وتطوير ٌ
العدلية ،والتحول من جلنة املساهمات
العقارية إل��ى م��رك��ز اإلس��ن��اد والتصفية
(ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��دل��ي��ة) ،ورف����ع تصنيف
اململكة عاملي ًا (لوزارة العدل).
وك����ذل����ك م�����ب�����ادرة إع��������داد ن����ظ����ام وإط������ار
ل��ل��ش��ف��اف��ي��ة ون����ظ����ام ت�������داول املعلومات،
وتعزيز حوكمة آليات ومبادئ الشفافية
ل����دى ال���ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ي���ة ،وإص�����دار

وم��راج��ع��ة ح��زم��ة م���ن األن��ظ��م��ة املعنية
بتعزيز الشفافية والنزاهة ،وبناء مؤشر
وط���ن���ي ل��ق��ي��اس م��س��ت��وى ال��ش��ف��اف��ي��ة يف
اجلهات احلكومية ،والبرنامج الوطني
إلع�������داد وت���ط���وي���ر ال����ق����ي����ادات اإلداري��������ة،
وامل����ن����ظ����وم����ة اإلل����ك����ت����رون����ي����ة الوطنية
للخدمة امل��دن��ي��ة ،وب��رن��ام��ج إي��ج��اد بيئة
عمل محفزة ،والتحول إلى إدارة املوارد
البشرية ،والبرنامج الوطني للتدريب عن
ُبعد ،ومبادرة املقياس الوطني إلنتاجية

م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة ،ورف����ع أداء امل����وارد
البشرية ،وبناء وتطبيق اإلطار الوطني
للتدريب ،والبرنامج الوطني للتدريب
ل��رؤي��ة  ،2030وإع����ادة هيكلة الوظيفة
ال���ع���ام���ة يف اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة ،ومتكني
املوارد البشرية وتعزيز االرتباط املهني،
والبرنامج الوطني احلكومي لالبتكار.
باإلضافة إلى :برنامج حلول القضايا
وامل��ش��ك�لات اإلداري����ة يف أج��ه��زة القطاع
احلكومي ،ومراجعة وتطوير الهياكل
واألدلة التنظيمية ،وإنشاء مؤشر ترتيب
القنوات احلكومية ،وبناء إستراتيجية
شاملة لقنوات التواصل احلكومية مع
املواطنني ومجتمع األعمال ،وتصميم
برنامج حوافز جلذب اجلمهور لقنوات
التواصل احلكومية ،والتواصل لتعزيز
الثقة ورفع الوعي مع مجتمع األعمال،
وتطوير جتربة العميل ،وإطالق وتشغيل
م����رك����ز اس����ت����دع����اء امل���ن���ت���ج���ات املعيبة،
وت��ط��وي��ر ق���ن���وات ال���ت���واص���ل للمشاركة
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة ت���خ���ت���ص مبالحظات
وش�����ك�����اوى ال���ع���م�ل�اء وم���ن���ص���ة ملتابعة
استجابة وجت��اوب اجلهات احلكومية،
وإنشاء دور وظيفي مسؤول عن متابعة
وحتليل جودة وسرعة استجابة جميع
اجلهات احلكومية ملالحظات عمالئها،
وت���ط���ب���ي���ق ح���وك���م���ة ف���ع���ال���ة ومعايير
مشتركة للحكومة اإللكترونية ومتكني
حت��س�ين جت���رب���ة امل���س���ت���خ���دم ،وترشيد
اإلنفاق احلكومي وتفادي االزدواجية
يف االس��ت��ث��م��ار ع��ل��ى تقنية املعلومات،
وت���ط���وي���ر وت��ف��ع��ي��ل م��ن��ص��ات احلكومة
الشاملة واملفتوحة <

نبذة تعريفية بشركة

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)؛ هي شركة
عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة ،ويقع مركزها الرئيس
في مدينة الرياض ،عاصمة المملكة العربية السعودية .تدير الشركة
عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر األمريكتين ،وأوروبا،
والشرق األوسط ،ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة
التنوع ،تشمل :الكيماويات ،والبالستيكيات ،والمغذيات الزراعية ،والمعادن،
والمنتجات المتخصصة.
تدعم (سابك) زبائنها من خالل تحديد الفرص المتاحة وتطويرها
ضمن األسواق النهائية الرئيسة ،مثل :قطاع اإلنشاءات والبناء ،واألجهزة
الطبية ،والتغليف ،والمغذيات الزراعية ،والكهربائيات واإللكترونيات،
والنقل ،والطاقة النظيفة.
تعمل الشركة في أكثر من خمسين بلدًا حول العالم ،ويعمل لديها
أكثر من ثالثة وثالثين ألف موظف .وبفضل تشجيع الشركة لالبتكار و
تحفيز روح اإلبداع؛ فقد تمكنت من تسجيل أكثر من  11,738براءة اختراع.
كما تمتلك (سابك) موارد بحثية كبيرة ،تشمل خمس محاور مركزية
لالبتكار ،تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي :الواليات المتحدة
األمريكية ،وأوروبا ،والشرق األوسط ،وجنوب شرق آسيا ،وشمال شرق آسيا.
وتملك حكومة المملكة نسبة ( )%70من أسهم (سابك) ،بينما تعتبر
نسبة ( )%30الباقية متاحة للمتاجرة العامة في السوق المالية السعودية.
م اآلخرون
ج َز َ
نجمع في (سابك) بين سجلنا الحافل باإلنجازات؛ التي َ
باستحالة تحقيقها ،وفهمنا العميق الحتياجات زبائننا .لكن تأثيرنا يتجلى
في أبرز صوره من خالل كوننا شريكًا يمكنه مساعدة الزبائن على تحقيق
طموحاتهم ،عبر إيجاد الحلول للتحديات التي تواجههم؛ وهذا ما
نسميه «كيمياء وتواصل™».

اللقاء

رئي�س اللجنة العلمية مل�ؤمتر التنمية الإدارية يف �ضوء ر�ؤية اململكة  2030د.خالد �آل حيان:

التنمية اإلدارية أهم عوامل نجاح الخطط التنموية
والمؤتمر يسلط الضوء على التحديات المستقبلية
أكد د.خالد آل حيان رئيس اللجنة العلمية ملؤمتر التنمية
اإلداري��ة يف ضوء رؤية اململكة  2030الذي ينظمه
معهد اإلدارة العامة-ملجلة «التنمية اإلدارية» يف
عددها اخلاص عن هذا املؤمتر-على أن التنمية
َ
رئيسيا
جناح
وعامل
مهما
اإلدارية ُت ُّ
ًّ
عد مرتكز ًا ًّ
ٍ
ملختلف ال���رؤى واخل��ط��ط واإلستراتيجيات
انعقاد املؤمتر -بعد صدور
التنموية ،مضيف ًا أن
ُ
ً
ً
سانحة لتسليط
السامي-فرصة
موافقة املقام
الضوء على التطلعات والتحديات املستقبلية
للتنمية اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة  ،2030كما
أوض��ح الكثير من التفاصيل العلمية التي
جتدونها يف هذا اللقاء.
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فعاليات �شاملة ومتنوعة
> ر�ؤي��ة ال�سعودي��ة  2030ر�ؤي��ة �شاملة
للنه�ض��ة الوطنية ،ماذا يق��دم امل�ؤمتر
من �أفكار ت�سهم يف حتقيق الر�ؤية؟
< تش�������هد اململكة العربية السعودية حراك ًا
كبي�������ر ًا يف ش�������تى املج�������االت االقتصادي�������ة
واالجتماعي�������ة والثقافي�������ة والتنظيمي�������ة
والتقني�������ة ،فمن�������ذ تول�������ي خ�������ادم احلرم���ي���ن
الش�������ريفني امللك س�������لمان ب�������ن عبدالعزيز-
يحفظ�������ه اهلل-مقالي�������د احلك�������م وم�������ن ث������� ّ َم
انط���ل���اق رؤية اململكة  ،2030ش�������هدت اململكة
العديد م�������ن التطورات الب�������ارزة يف اجتاهات
متعددة ،حيث ّ َ
مت إصدار العديد من األوامر
والتوجيهات الس�������امية والقرارات واألنظمة
واللوائ�������ح والتنظيمات الت�������ي تخص أجهزة
ومؤسس�������ات الدولة–أعزه�������ا اهلل–وذل�������ك مبا

يتواكب مع حتقيق األهداف اإلستراتيجية
للرؤية ،والتي ترتكز على  3محاور رئيس�������ية
ووطن
واقتصاد مزدهر،
مجتمع حيوي،
هي:
ٌ
ٌ
ٌ
�������داف تُعزز
طم�������وح .ولمِ َا له�������ذه الرؤية من أه ٍ
التنمي�������ة اإلدارية وتواكب تطلع�������ات القيادة
الرش�������يدة-يرعاها اهلل-ف�������إ ّ َن ذل�������ك يتطلب
أهمي�������ة العم�������ل عل�������ى حتقي�������ق التطلع�������ات
املس�������تقبلية وجتاوز التحديات .وال شك يف
َ
وعامل
مهما
أ ّ َن التنمية اإلدارية ت ُّ
ُعد مرتكز ًا ًّ

�������اح رئيس������� ًّيا ملختل�������ف ال�������رؤى واخلطط
جن ٍ
واإلستراتيجيات التنموية.
واستمرار ًا الستش�������عار معهد اإلدارة العامة،
كرائد وش�������ريك متمي�������ز يف التنمية اإلدارية،
وكبي�������ت خبرة إداري�������ة ،ملس�������ؤولياته الوطنية
للمس�������اهمة بفاعلي�������ة يف حتقي�������ق أه�������داف
�������اد مؤمت�������ر «التنمي�������ة
الرؤي�������ة؛ يأت�������ي انعق ُ
اإلداري�������ة يف ض�������وء رؤي�������ة اململك�������ة «،2030
ً
فرصة
بعد ص�������دور موافقة املقام الس�������امي،

التنمية اإلدارية

>> مت قبول  19ورقة
علمية و 13ورقة عمل
والتنافس العلمي
كبير

أوجه التنمية اإلدارية مبا يتسق مع مشروع
الرؤية.
 4مكونات و6حماور
> يركز امل�ؤمتر على مو�ضوعات التنمية
الإداري��ة املتنوع��ة ،عل��ى �أي �أ�سا�س ّ َ
مت
اختي��ار حم��اور ومو�ضوع��ات امل�ؤمت��ر؟
وه��ل ه��ي �شامل��ة لق�ضاي��ا التنمي��ة
الإدارية يف اململكة؟
< س�������عت اللجن�������ة العلمي�������ة للمؤمت�������ر منذ
ش�������روعها يف تنفيذ مهامها يف ش�������هر شعبان
 1439ه�������ـ ،وبالتنس�������يق والتع�������اون مع جلان
املؤمت�������ر األخ�������رى ،عل�������ى وض�������ع إط�������ار عام
للمؤمت�������ر اش�������تمل على  4مكونات رئيس�������ية
�������هم يف حتدي�������د مح�������اور وموضوع�������ات
ُتس ِ
املؤمت�������ر ،وهذه املكونات هي :رس�������الة املؤمتر،
وملاذا هذا املؤمتر ،وأه�������داف املؤمتر ،وأخير ًا
املشاركون املستهدفون للمشاركة واحلضور.
وجاء حتديد اإلطار العام للمؤمتر انطالق ًا
م�������ن األدوار الريادي�������ة ملعه�������د اإلدارة العامة
يف مج�������ال التنمية اإلداري�������ة ،وانطالق ًا من
مرتك�������زات رؤي�������ة اململكة  2030التي ش�������ملت
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ً
سانحة لتس�������ليط الضوء على التطلعات
والتحديات املس�������تقبلية للتنمية اإلدارية
يف ضوء رؤي�������ة اململك�������ة  .2030وقد أدركت
اللجن�������ة العلمي�������ة للمؤمت�������ر ،بتوجيهات
مس�������تمرة م�������ن اإلدارة العلي�������ا يف املعه�������د،
أهمي�������ة ظه�������ور فعالي�������ات املؤمت�������ر بأفكار
متنوعة وغي�������ر تقليدية إلب�������راز اجلوانب
اإلداري�������ة والتنظيمية والبش�������رية واملالية
والتقنية من الرؤية.
وقد تأ َتّى ذلك م�������ن خالل تنويع فعاليات
املؤمت�������ر ،والت�������ي ل�������م تقتصر فق�������ط على
عرض املش�������اركات العلمية كما جرت عليه
الع�������ادة يف مؤمترات س�������ابقة ،بل ش�������ملت
فت�������ح باب املش�������اركة ألوراق العم�������ل إلبراز
التجارب احمللي�������ة الناجحة لدى األجهزة
احلكومي�������ة ،وكذل�������ك فت�������ح باب املش�������اركة
لألجه�������زة احلكومي�������ة لع�������رض خبراته�������ا
املتراكمة املتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات
ً
إضافة إلى ذلك ،فقد
رؤي�������ة اململكة .2030
َّ
مت دع�������وة  3جت�������ارب دولي�������ة ناجح�������ة ذات
عالقة وثيقة بتحقيق رؤى وإستراتيجيات
لدول شرعت يف تنفيذ رؤاها؛
مس�������تقبلية ٍ
رغب ً
�������ة يف اس�������تعراض فوائده�������ا العملي�������ة
ودروسها املس�������تفادة ومش�������اركة التطلعات
والتحديات املرتبط�������ة بتلك الرؤى ضمن
فعاليات املؤمتر .كم�������ا ّ َ
مت توظيف حلقات
النق�������اش يف املؤمتر لتتمحور موضوعاتها
ح�������ول طبيع�������ة امله�������ام املنوط�������ة بأجه�������زة
حكومية حديثة ذات عالقة وثيقة بتنفيذ

برامج ومب�������ادرات رؤية اململك�������ة 2030؛ مثل
املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة،
ومركز اإلجناز والتدخل السريع.
من جان�������ب آخر ،فق�������د ترك�������زت املوضوعات
الرئيس�������ية للمتحدث���ي���ن الرئيس�������يني على
مح�������اور ذات عالق�������ة وثيق�������ة برؤي�������ة اململكة
2030؛ مث�������ل موض�������وع التح�������ول الوطن�������ي
وحتدي�������ات التنمية ،والفعالي�������ة احلكومية،
والتوازن املالي .ويتزامنُ أيض ًا مع فعاليات
�������م املختصني
املؤمتر ُ
عقد ورش�������تي عمل ته ُّ
بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية اململكة ،2030
وهم�������ا :التخصي�������ص يف اململك�������ة :الفرص
والتحديات ،ومؤشرات األداء الرئيسية.
ونتطلع يف معهد اإلدارة العامة ،ومن خالل
مح�������اور وموضوعات املؤمت�������ر املطروحة ،أن
بتوصيات عملية مس�������تقاة من
يتم اخلروج
ٍ
ُأ ُس ٍس علمية لتش ِ ّ
سهم يف تعزيز
�������كل رافد ًا ُي ِ

أهداف وبرامج ومبادرات تسعى إلى حتقيق
تنمية شاملة ومستدامة.
فمن خالل ه�������ذه املنطلقات وما اش�������تملت
علي�������ه من تقاطع�������ات مش�������تركةَ ّ ،
مت حتديد
 6مح�������اور ش�������املة ألب�������رز قضاي�������ا التنمية
اإلداري�������ة والتي تتمثل يف ُ
األ ُطر التنظيمية
والهيكلي�������ة ،وتنمية املوارد البش�������رية ،وإدارة
املالي�������ة العامة والتخصيص ،ومتكني تقنية
املعلوم�������ات وتعزيز التحول الرقمي ،وقياس
وإدارة األداء ،وبرامج ومبادرات رؤية اململكة
 2030والتجارب احمللية واإلقليمية والدولية
يف مجال التنمي�������ة اإلدارية .ويتفرع من كل
مح�������ور من هذه احملاور  6موضوعات فرعية
ذات طبيع�������ة معاصرة تركز يف مجملها على
املمارس�������ات التطبيقية والتجارب الناجحة،
بحيث يتم ضمان إبراز أهميتها التطبيقية
وفوائده�������ا العملية ،وكذل�������ك حتديد ن ُُطق
واملس�������تفيدين م�������ن تطبيقه�������ا ،وحتدي�������د
الصعوبات والتحديات والتوصيات املرتبطة
بها.
تناف�س كبري
> م��ا اجلدي��د ال��ذي حملت��ه الأوراق
املقدمة للم�ؤمتر م��ن �أطروحات و�أفكار
ً
فعلي��ا يف دع��م م�سرية
عملي��ة ت�سه��م
التنمية الإدارية يف اململكة؟
< تنوع�������ت موضوع�������ات األوراق املقدم�������ة
للمؤمتر ،بشقيها االثنني :األوراق العلمية،
وأوراق العم�������ل؛ وفق������� ًا حمل�������اور وموضوعات
املؤمتر املستهدفة .فمنذ الشروع يف استقبال
�������اركة يف ش�������هر ذي
ملخص�������ات األوراق ا ُملش ِ
احلجة 1439هـ وحتى آخر موعد لتقدميها
يف ش�������هر صفر  1440هـ ،اس�������تقبلت اللجنة
العلمية للمؤمتر ما يربو على  440ملخص ًا،
َّ
مت معاجلتها ودراستها وفق ًا ملعايير علمية
محددة فكانت نس�������بة القبول يف حدود %18
نظ�������ر ًا الرتفاع مس�������توى التناف�������س العلمي
ب���ي���ن املوضوعات املقدمة .تال ذلك اس�������تالم
األوراق املكتمل�������ة للملخص�������ات املقبولة ،إذ

اللقاء
اللقاء
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بلغ ع�������دد األوراق العلمي�������ة املكتملة  50ورقة
علمية ،بينم�������ا بلغ عدد أوراق العمل املكتملة
 20ورقة عمل .ومبرور هذه األوراق بإجراءات
�������تقر
التحكيم واملراجعة العلمية املعتادة ،اس َّ
عدد األوراق العلمي�������ة املقبولة على  18ورقة،
�������تقر عدد أوراق العمل املقبولة على
بينما اس َّ
 12ورقة.
وقد س�������عت اللجنة العلمي�������ة للمؤمتر إلى أن
يتم تغطية جميع محاور وموضوعات املؤمتر
املستهدفة مع احملافظة ما أمكن على حتقيق
توازن مقب�������ول يف معاجلة ه�������ذه املوضوعات.
ففي احمل�������ور األول وه�������و ُ
األ ُط�������ر التنظيمية
والهيكلي�������ة ،كانت أب�������رز موضوع�������ات األوراق
املقدمة تتمح�������ور حول التطور التنظيمي يف
ض�������وء رؤية اململك�������ة  ،2030والبيئة القانونية
ورؤي�������ة اململك�������ة  ،2030وواق�������ع التخطي�������ط
اإلس�������تراتيجي يف األجه�������زة احلكومية ودوره
يف حتقيق رؤية اململكة  ،2030ومدى احلاجة
لتطوير أنظمة وهياكل اإلدارة احمللية ملواكبة
رؤية اململكة العربية الس�������عودية  .2030أما يف
احملور الثاني وهو تنمية املوارد البشرية ،فقد
تركزت أبرز املوضوعات على جتربة االبتعاث
يف اململكة العربية الس�������عودية ،وجودة احلياة
الوظيفية ،والتخطيط واالستثمار يف تنمية
رأس املال البشري ،والتكامل بني أهداف إدارة
املوارد البش�������رية واألهداف اإلستراتيجية يف
الوزارات الس�������عودية .ويف مح�������ور إدارة املالية
العام�������ة والتخصي�������ص ،ال�������ذي ميث�������ل احملور
الثال�������ث ،كانت أب�������رز املوضوعات ت�������دور حول
تأثي�������ر العائ�������دات النفطي�������ة عل�������ى االقتصاد
السعودي ونتائج سياس�������ات اململكة يف تنويع
اقتصاده�������ا ومص�������ادر دخلها ،ودور مس�������اهمة
القطاع�������ات االقتصادي�������ة يف تعزي�������ز الن�������اجت
احمللي اإلجمالي ،واحلج�������م األمثل لإلنفاق
احلكومي باس�������تخدام عدة أس�������اليب ،وتط ّور
الدي�������ن العام وأثره على النمو االقتصادي يف
ضوء رؤية اململكة .2030
ويف احمل�������ور الراب�������ع املتمث�������ل يف متكني تقنية

املؤمل أن يخرج مؤمتر
>> من َّ
التنمية اإلدارية يف ضوء رؤية
اململكة  2030بنتائج
مناسبة
وتوصيات
ٍ
ٍ
املعلوم�������ات وتعزي�������ز التح�������ول الرقمي ،برزت
موضوع ٌ
ومس�������تقبل التحول
�������ات كتحدي�������ات ُ
الرقمي يف اململكة العربية الس�������عودية ،ودور
البيانات الضخمة يف التنمية اإلدارية ،وآليات
حتقيق األمن الس�������يبراني وانعكاساتها على
س�������لوك موظفي القطاع احلكومي ،والوعي
األمن�������ي املعلوماتي للموظف���ي���ن يف اجلهات
احلكومي�������ة .ويف محور قي�������اس وإدارة األداء،
الذي ميث�������ل احملور اخلامس ،فق�������د كان من
أبرز املوضوعات ما يلي :رؤى حول واقع قياس
وإدارة األداء يف األجه�������زة احلكومية باململكة
ومعوق�������ات التطبي�������ق يف ضوء رؤي�������ة اململكة
 ،2030وتطوير مؤشر لقياس إنتاجية املوظف
احلكومي ،واملمارس�������ات اخلاطئ�������ة يف قياس
األداء ومؤشرات األداء الرئيسية .ويف احملور
الس�������ادسَ ّ ،
مت التركيز على استعراض شقني
من التجارب واملمارس�������ات احمللية والدولية.
ففي الش�������ق احمللي ،تتضمن فعاليات املؤمتر
ٌ
�������تعراض ألب�������رز برام�������ج ومب�������ادرات رؤية
اس
اململك�������ة  ،2030والتج�������ارب احمللية يف مجال
التنمي�������ة اإلدارية ،حيث يتم اس�������تعراض 18
مش�������اركة متثل�������ت يف برنامجني م�������ن برامج
الرؤية وبرنامج ل�������وزارة الدفاع ،و 10مبادرات
من مبادرات برنامج التحول الوطني ،2020
و 5جتارب محلية تمُ ا َرس يف أجهزة حكومية.
أما يف الش�������ق اإلقليم�������ي والدولي فتتضمن
ٌ
�������تعراض  3جتارب دولية
فعاليات املؤمتر اس
من دولة اإلم�������ارات العربية املتح�������دة ،ودولة
فنلندا ،ودولة سنغافورة.

 5معايري
> كي��ف ّ َ
مت اختي��ار التج��ارب الدولي��ة
املقدمة يف امل�ؤمت��ر؟ وهل هذه التجارب
حتمل مناذج ناجح��ة وملهمة للتنمية
الإدارية؟
< على غرار كل فعالية من فعاليات املؤمتر،
دأب�������ت اللجنة العلمي�������ة للمؤمتر على إعداد
وثيقة مس�������تقلة ل�������كل فعالي�������ة منها ،بحيث
تتضم�������ن الوثيقة باملجمل معايير لالختيار
واملفاضل�������ة ،ومرحلة جلم�������ع املعلومات من
جمي�������ع املصادر املتاحة ،يل�������ي ذلك إجراءات
التواص�������ل واملخاطبة مع اجلهة املس�������ؤولة.
�������تثناء من
والتج�������ارب الدولي�������ة ليس�������ت اس
ً
ذل�������ك ،إذ ّ َ
مت وض�������ع  5معايي�������ر متثلت يف أن
يكون لدى الدولة املس�������تهدفة رؤية أو جتربة
متمي�������زة يف مج�������ال التنمي�������ة اإلداري�������ة ،وأن
تكون ه�������ذه الرؤي�������ة أو التجرب�������ة لها عالقة
مباش�������رة مبحاور وموضوع�������ات املؤمتر ،وأن
تك�������ون الدولة م�������ن بني ال�������دول املتقدمة مع
االطالع على بعض الرؤى من العالم النامي
لالس�������تئناس بها ،وأن تكون رؤي�������ة أو جتربة
الدولة ناضجة ومس�������تمرة يف تنفيذها ،وأن
يكون هن�������اك توافق عام للدولة املس�������تهدفة
مع التوجه�������ات العامة للمملكة .وتبع ًا لهذه
املعايير ،توصلت اللجنة العلمية إلى قائمة
تعود إلى 16
ضم�������ت  23رؤية وجتربة دولي�������ة ُ
َّ
دولة متفرقة من جميع أرجاء العالم.
�������اء عل�������ى املفاضل�������ة ب���ي���ن ه�������ذه ال�������رؤى
وبن ً
والتجارب الدولية ،وتوفر املعلومات املتاحة،
وكذلك التج�������اوب من ل�������دن القائمني على
ه�������ذه الرؤى والتج�������اربَ ّ ،
مت اختيار  3جتارب
دولي�������ة ،وهي «األجن�������دة الوطنية لرؤية دولة
اإلم�������ارات  »2021لدول�������ة اإلم�������ارات العربية
املتحدة ،و «التع ُلّ�������م والكفاءات  »2025لدولة
فنلن�������دا ،و «التنق�������ل الذك�������ي  »2030لدول�������ة
س�������نغافورة .فف�������ي جترب�������ة دول�������ة اإلم�������ارات
العربية املتحدة ،تضمنت األجندة مؤشرات
وطنية يف القطاع�������ات التعليمية والصحية

التنمية اإلدارية

>>  3جتارب لـ «رؤية اإلمارات
 »2021و «التع ُّلم والكفاءات
 »2025لفنلندا و«التنقل الذكي
 »2030لسنغافورة

< من�������ذ اإلعالن عن فتح املجال ملش�������اركة
اجلهات احلكومية الستعراض جتاربها يف
تنفيذ برامج ومبادرات رؤية اململكة ،2030
وفعا ًال يف
كان تفاع�������ل هذه اجلهات الفت������� ًا ّ
مجمل�������ه؛ إذ اس�������تلمت اللجن�������ة العلمي�������ة
للمؤمت�������ر أكث�������ر م�������ن  40طلب ًا للمش�������اركة
تنوعت م�������ا بني برامج ومب�������ادرات وجتارب
محلية .وقد س�������عت اللجن�������ة العلمية قدر
اإلم�������كان إلى تلبية تل�������ك الطلبات ،إال أن
االلت�������زام بتحقيق معي�������ار ارتباط موضوع
املش�������اركة مبح�������اور وموضوع�������ات املؤمت�������ر،
وحتقي�������ق معيار نضج املش�������اركة ،وحتقيق
معي�������ار اكتمال أركان تقدميها للجنة حت ّ َم
ضرورة إجراء املفاضلة بني تلك املشاركات
وأهمية التركيز على احملوري منها.
وقد استقرت اللجنة العلمية على اختيار
 18مش�������اركة متثل�������ت يف برنامج���ي���ن م�������ن
برام�������ج الرؤي�������ة ،وبرنامج ل�������وزارة الدفاع،
و 10مبادرات من مبادرات برنامج التحول
الوطن�������ي  ،2020و 5جتارب محلية .وميثل
البرنامجان اللذان سيتم عرضهما ضمن
فعاليات املؤمت�������ر يف كل من برنامج تنمية
القدرات البشرية وبرنامج التخصيص يف
اململك�������ة ،وبرنامج تطوير وزارة الدفاع ،أما
فيما يتعلق باملبادرات ،فس�������يتم استعراض
مبادرة طريق مكة بوزارة الداخلية ،ومبادرة
مشروع التحول ملبدأ احملاسبة على أساس
االستحقاق يف القطاع العام بوزارة املالية،
ومب�������ادرة البرنام�������ج الوطن�������ي للتدري�������ب
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واالقتصادية والشرطية ويف مجال اإلسكان
والبني�������ة التحتي�������ة واخلدم�������ات احلكومية،
ومتت�������از ه�������ذه املؤش�������رات الوطني�������ة بكونها
بعيدة املدى وتقيس النتائج الرئيسية ألداء
األولوي�������ات الوطنية .كما تعمل يف معظمها
عل�������ى مقارن�������ة مرتب�������ة دول�������ة اإلم�������ارات يف
املؤشرات الدولية بدول العالم املختلفة.
وحتظ�������ى هذه املؤش�������رات مبتابعة دورية من
قب�������ل القي�������ادة يف احلكومة؛ به�������دف ضمان
حتقيق مس�������تهدفاتها بحلول ع�������ام 2021م.
ويف جتربة دولة فنلندا ،تهدف رؤية «التع ُلّم
والكفاءات  »2025إلى التغلب على التحديات
اإلستراتيجية املرتبطة بالتعليم من خالل
تعزيز الفاعلية والكفاءات وجتديد الثقافة
التعليمي�������ة ،واالهتم�������ام بالعم���ل���اء ،ورف�������ع
مس�������توى اخلدم�������ات اإللكتروني�������ة ،وتطوير
العمليات واخلدم�������ات ،وتوظيف املنهجيات
القائمة على املعلومات ،وحتقيق الس�������عادة
املهنية ،وحتقيق الربحية للخدمات املقدمة
مبقابل مالي .أما يف جتربة سنغافورة ،فقد
أدت مواجهة التحديات اجلديدة يف مجال
النقل إل�������ى اخلروج بف�������رص جديدة للنمو
والتق�������دم يف مجال إيجاد تطبيقات وحلول
ذكي�������ة لتقنيات النق�������ل .وقد ّ َ
مت بن�������اء رؤية
حتت مس�������مى «التنقل الذكي  »2030بشكل
مش�������ترك بني هيئ�������ة النقل الب�������ري ()LTA
وجمعية النقل الذكية يف سنغافورة ()ITSS
والذي يعزز وجهات نظر متعددة من جانب
القطاع���ي���ن الع�������ام واخل�������اص؛ مم�������ا ميهد
الطري�������ق لبناء منظومة نقل تراعي النظام
البيئ�������ي لس�������نغافورة ويكون أكثر ش�������مولية
واستدامة يف غضون السنوات القادمة حتى
عام 2030م.
مبادرات الر�ؤية
> ُقدم��ت للجن��ة العلمي��ة للم�ؤمت��ر
العدي��د م��ن املب��ادرات الت��ي نفذته��ا
الأجه��زة احلكومي��ة ،م��ا �أه��م �سم��ات
ومعامل هذه املبادرات؟

عن ُبع�������د (مبادرة إثرائ�������ي) مبعهد اإلدارة
العامة ،ومبادرة أبش�������ر ب�������وزارة الداخلية،
ومب�������ادرة التوثي�������ق املتكام�������ل (التح�������ول
الرقم�������ي) بوزارة العدل ،ومبادرة تش�������جيع
مش�������اركة القط�������اع األهلي لالس�������تثمار يف
التعليم يف اململكة بوزارة التعليم ،ومبادرة
تأهي�������ل القوى العاملة وتوفير فرص عمل
يف القط�������اع غي�������ر الربحي ب�������وزارة العمل
والتنمي�������ة االجتماعية ،ومب�������ادرة احملاكم
العمالية ب�������وزارة العدل ،ومب�������ادرة منصة
اعتماد ودوره�������ا يف التحول الرقمي بوزارة
املالية ،ومب�������ادرة تطبيق ضريب�������ة القيمة
املضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
ويف جانب التجارب احمللية الناجحة التي
يت�������م ممارس�������تها يف األجه�������زة احلكومية،
تبرز جتربة وزارة اخلدمة املدنية املتمثلة
يف «مرحل�������ة التطوي�������ر والتغيي�������ر يف وزارة
اخلدم�������ة املدنية والتوجه االس�������تراتيجي
بوزارة اخلدمة املدنية» ،وجتربة «تيس�������ير»
بوزارة التجارة واالستثمار ،وجتربة «مدى
فعالي�������ة نظ�������ام تب�������ادل املناف�������ع لتحقيق
الش�������راكة بني القطاع���ي���ن العام واخلاص»
باملؤسسة العامة للتقاعد ،وجتربة «تعزيز
القدرات يف إدارة البرامج واملشاريع» بوزارة
البيئة واملي�������اه والزراع�������ة ،وجتربة « إعداد
وتأهي�������ل الق�������ادة يف دي�������وان وزارة التعليم
وإدارات ومكاتب التعليم» بوزارة التعليم.
> ما �أه��م التو�صي��ات املتوقعة مل�ؤمتر
التنمية الإدارية؟
< متث�������ل التوصيات ا ُملخ������� َرج النهائي لكل
املؤم�������ل أن يخرج
مؤمت�������ر ،ل�������ذا فإنه م�������ن ّ َ
مؤمت�������ر التنمي�������ة اإلدارية يف ض�������وء رؤية
�������بة
اململك�������ة  2030بنتائج
وتوصيات مناس ٍ
ٍ
املؤمترين املش�������اركني يف
�������تمدة م�������ن
ومس ّ َ
ِ
فعالي�������ات املؤمتر املتنوعة ،بحيث ُتس�������هم
هذه التوصيات يف حتقيق أهداف املؤمتر
وتعزيز أوجه التنمية اإلدارية ومبا يتسق
مع مشروع رؤية اململكة < 2030

ABOUT

SABIC is a global leader in diversified chemicals
headquartered in Riyadh, Saudi Arabia. We manufacture
on a global scale in the Americas, Europe, Middle East and
Asia Pacific, making distinctly different kinds of products:
chemicals, commodity and high performance plastics,
agri-nutrients and metals.
We support our customers by identifying and developing
opportunities in key end markets such as construction,
medical devices, packaging, agri-nutrients, electrical and
electronics, transportation and clean energy.
SABIC has more than 33,000 employees worldwide and
operates in around 50 countries. Fostering innovation and
a spirit of ingenuity, we have 11,738 global patent filings,
and have significant research resources with innovation
hubs in five key geographies – USA, Europe, Middle East,
South Asia and North Asia.
The Saudi Arabian government owns 70 percent of SABIC
shares with the remaining 30 percent publicly traded on
the Saudi stock exchange.
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إعداد  :سامح الشريف

ً
واقعا ومل يعد جمرد �أفكار و�آراء؛ فقد �أتيحت خمتلف
بعد �إطالق ر�ؤية اململكة � 2030أ�صبح متكني املر�أة
الفر�ص للمر�أة يف جماالت التعليم والتدريب والعمل وتويل املنا�صب القيادية يف القطاعني العام واخلا�ص.
إعداد :

يف هذا التحقيق نتعرف على كافة فر�ص متكني املر�أة ال�سعودية والتحديات التي ال تزال تواجهها.
سامح الشريف

التنمية اإلدارية

>> د.سارة العتيبي:

أصبحت املرأة السعودية
عضو ًا أساسي ًا يف اللجان العليا
ومجالس اإلدارة الصانعة
للقرار يف القطاعات احلكومية

>> صيغة الشمري:

لبنى العليان وسارة السحيمي
وهدى الغصن ورشا الهوشان ورانيا
نشار مناذج قيادية ناجحة يف
املؤسسات املالية والصناعية
السعودي ينطلق من مفهومني :األول هو
حقوقها الكاملة كفرد يف املجتمع ،والثاني
هو مكانتها يف الدين اإلسالمي الذي يقوم
عليه نظام احلكم يف ال��دول��ة .وق��د ترتبت
على هذين املفهومني العديد من القرارات
التي اتخذتها الدولة يف مجال العمل -فعلى
سبيل املثال ال احلصر-إصدار التراخيص
إلن����ش����اء ال�����وح�����دات واألق�����س�����ام املستقلة
اخلاصة بالسيدات يف العديد من اجلهات.
باإلضافة إلى سن اخلطط التي تهدف إلى
احلد من تزايد البطالة وتوفير فرص عمل
متساوية للشباب والشابات على حد سواء،
حيث أن نسبة اإلناث يف املجتمع السعودي
ت���ق���ارب  %48وه����ذه ن��س��ب��ة ال ي��س��ت��ه��ان بها،
حيث أنها تشكل ما يقارب نصف املجتمع
السعودي وداف��ع ق��وي لتشجيع امل��رأة على
دع����م االق���ت���ص���اد ع���ن ط���ري���ق مت��ك��ي��ن��ه��ا من
مزاولة األنشطة االقتصادية.
وال��ت��وج��ه احل��ال��ي يف رؤي���ة -2030وف����ق���� ًا ملا
ت��ق��ول��ه د.ح���ص���ة ال��ع��ق��ي��ل-ال ي��ق��ت��ص��ر على
زي������ادة مت��ك�ين امل������رأة يف م��ج��ال��ي التعليم
وال��ع��م��ل ف��ق��ط ،وإمن����ا مي��ت��د إل����ى العناية
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حشد اجلهود
يف ال��ب��داي��ة ،تقول د.ح��ص��ة العقيل املديرة
العامة للفرع النسوي ملعهد اإلدارة العامة
باملنطقة الشرقية« :يعد متكني املرأة من أهم
القضايا املعاصرة التي تنبثق منها الكثير
م��ن التحديات ال��ت��ي تواجهها املجتمعات
يف شتى امل��ج��االت .وكغيره من املجتمعات
الدولية ،جند أن قضية متكني املرأة تشغل
حيز ًا كبير ًا يف مجتمعنا السعودي ،ويتم
التطرق لها على عدة مستويات وبتوجهات
مختلفة .كما أن التركيز على هذه القضية
وم��ت��اب��ع��ة ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا م���ن تطورات
يعد من أه��م التوجهات التي تسعى إليها
قيادتنا الرشيدة .وكدولة ذات ريادة وسيادة
ع��ل��ى امل��س��ت��وي�ين اإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي ،جند
أنها تتعرض للعديد من احلمالت املغرضة
فيما يتعلق بحقوق امل���رأة واستغالل هذه
القضية؛ بهدف إظهار صورة مغايرة متام ًا
ل���واق���ع امل��ج��ت��م��ع ال���س���ع���ودي .ول���ك���ن ميكن
ال���ق���ول أي���ض��� ًا إن ال��ف��ت��رة احل��ال��ي��ة شهدت
توجهات قوية وظاهرة تنطلق من مفهوم
متكني امل���رأة السعودية يف شتى املجاالت،

وه��ذا يف ح��د ذات��ه أكبر رد على م��ا تتناقله
تلك اجلهات من ادعاءات مغايرة للواقع».
وتضيف د.حصة العقيل« :فحكومتنا تعي
متام ًا أن غياب دور املرأة يف صنع القرار يف
عجلة التنمية س��ي��ؤدي إل��ى إح���داث فجوة
كبيرة ،ورمب��ا إل��ى شلل كبير يف العديد من
ن��واح��ي احل��ي��اة» .وت��ش��دد على أن��ه م��ن املهم
يف ه���ذا ال��س��ي��اق أن ن��ؤك��د ع��ل��ى أن شرعية
األنظمة يف الدولة وحماية حقوق اإلنسان
ه����ي ق���ائ���م���ة يف األس��������اس ع���ل���ى الشريعة
اإلس�لام��ي��ة؛ وب��ال��ت��ال��ي جن��د أن الكثير من
اخللل الناجت يف التعامالت قد يكون بسبب
ع��دم فهم ال��ن��ظ��ام ،أو بسبب س��وء تطبيقه
م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض اجل��ه��ات أو األف������راد .وهذا
أحد املبررات القوية التي دفعت الدولة إلى
استحداث آليات مراقبة ومحاسبة بالتزامن
مع مرحلة التحول الوطني والتي متنع أي
ع��ائ��ق ق��د ي��ح��د م��ن تفعيل دور امل����رأة على
الوجه األمثل.
وت���ت���اب���ع امل����دي����رة ال���ع���ام���ة ل���ل���ف���رع النسوي
ل��ل��م��ع��ه��د ب��امل��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق���ي���ة« :ول���ع���ل���ه ال
يخفى علينا ج��م��ي��ع�� ًا أن���ه ب��ال��رغ��م م��ن أنه
الي����زال ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر م��ن اجل��ه��د والعمل
للوصول إل��ى ال��ه��دف املنشود فيما يتعلق
بتمكني املرأة على الوجه األمثل ،إال أن ما
تقوم به الدولة من مجهود جبار يف إتاحة
الفرص لها يف جميع املجاالت يعد مدعاة
للفخر .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،جند
أن ال��دول��ة يف م��ج��ال التعليم ق��د حرصت
على توفير أفضل الفرص آلالف الفتيات
السعوديات من خالل االبتعاث؛ وذل��ك من
منطلق الثقة ب��أن الفتاة السعودية قادرة
على إثبات نفسها وال��ع��ودة خلدمة بالدها
بنفس كفاءة الشاب».
باإلضافة إلى فرص التعليم-واحلديث ال
ي���زال للعقيل-جند أن ال��دول��ة لديها وعي
ت���ام ب��اح��ت��ي��اج ال��ن��س��اء ال��س��ع��ودي��ات يف سوق
ال��ع��م��ل ،ح��ي��ث أن مت��ك�ين امل����رأة يف املجتمع

تحقيق
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بها يف أوجه احلياة األخرى  -فعلى سبيل
املثال-تضمنت ال��ق��رارات احلالية السماح
للنساء مب��زاول��ة الرياضة حيث أن إحدى
امل��ب��ادرات تتضمن إص���دار تراخيص ملراكز
ري���اض���ي���ة ل���ل���ن���س���اء .وم�����ن م��ن��ط��ل��ق توفير
احلماية األسرية للمرأة ،تضمنت القرارات
أيض ًا زي��ادة اإلنفاق على احل��د من العنف
األسري ،وعلى زيادة الوعي يف املجتمع عن
خطورة هذه الظاهرة .وخالصة القول إنه
من خالل متابعة توجهات رؤية  2030جند
أن متكني املرأة من أهم مزاياها وركائزها؛
لذلك يتوجب على امل��رأة وعلى الداعمني
ل��ه��ا يف ه����ذا ال���ت���وج���ه أن ي���ق���وم���وا بحشد
اجلهود والسير بخطى واثقة وواعية؛ من
أج���ل االس��ت��غ�لال األم��ث��ل ل��ل��م��وارد املتاحة
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف امل��ن��ش��ود وه����و النهوض
باملجتمع ليحتل مركز ًا مرموق ًا يف مصاف
املجتمعات املتقدمة.
 3محاور
من جانبها ،تقول د.س��ارة العتيبي املديرة
العامة للفرع النسوي مبعهد اإلدارة العامة
يف منطقة مكة املكرمة« :شهدت السنوات
األخ����ي����رة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
ح��راك�� ًا ك��ب��ي��ر ًا يف ف��ت��رة قصيرة ل��دع��م املرأة
السعودية بعد سلسلة من القرارات الداعمة
ل��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف ال��ق��ط��اع��ات احلكومية؛
وذلك حتقيق ًا ملا جاءت به رؤية  2030التي
وضع خطتها ورسم منهجها ملك احلزم
وال���ع���زم امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د العزيز
وول���ي ع��ه��ده األم�ي�ن ص��اح��ب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان  -يحفظهم اهلل -
وذل���ك ب��ه��دف منح امل���رأة ال��س��ع��ودي��ة املزيد
م��ن احل��ري��ة واحل���ق���وق ،وال��ت��ي ك���ان أبرزها
إحلاقها بالوظائف القيادية والدبلوماسية
وال���ق���ض���ائ���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة وال���ن���ي���اب���ي���ة يف
القطاعات احلكومية وذلك وفق ًا للضوابط
واألعراف والتقاليد اإلسالمية الرصينة.
وت��ض��ي��ف د.س�����ارة ال��ع��ت��ي��ب��ي« :إن التعريف

احلقيقي لتمكني امل���رأة ه��و االع��ت��راف بها
ك��ع��ن��ص��ر ه���ام وف���اع���ل يف ال��ت��ن��م��ي��ة وتفعيل
دوره�������ا وم���ش���ارك���ت���ه���ا ع���ل���ى ك����ل املستويات
لتساعد يف إع��داد مجتمع حيوي لصناعة
اق��ت��ص��اد م��زده��ر ي��ت��ع��اون فيه جميع أفراد
وط�����ن ط����م����وح .وق�����د أص���ب���ح مت���ك�ي�ن امل�����رأة
ال���س���ع���ودي���ة ح����اج����ة م���ل���ح���ة ل����دف����ع عجلة
التنمية املستدامة ،من مبدأ تكافؤ الفرص
واالس��ت��ف��ادة م��ن ع��ق��ول وإب���داع���ات األيدي
العاملة النسائية لتفعيل دورها ،فنجاحات
امل���رأة ال��س��ع��ودي��ة متتالية وم��ب��ه��رة وأثبتت
ق��درت��ه��ا وم��ؤه�لات��ه��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا إجن����ازات
محلية ودولية المست عنان السماء .لهذا،
ت��ن��اف��س��ت ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دعم
متكني امل���رأة وسمعنا وم��ا زل��ن��ا نشاهد كل
ي���وم خ��ب��ر ج��دي��د لتعيني وتكليف ومتثيل
س��ي��دات م��ت��م��ي��زات يف مختلف القطاعات
احلكومية من نائبات للوزرات ،وعسكريات،
وع��م��ي��دات ،ورئ��ي��س��ات ل��ل��ه��ي��ئ��ات ،ومديرات
لقطاعات مالية وصناعية وإعالمية وسط
قبول مجتمعي واعتياد سريع وتفاؤل كبير
ل���ق���درة امل�����رأة ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى مت��ث��ي��ل هذه
القطاعات على أمت وجه».
وت��ت��اب��ع د.س�����ارة ال��ع��ت��ي��ب��ي« :ول����ق����راءة واقع
مت���ك�ي�ن امل�������رأة ال���س���ع���ودي���ة يف القطاعات
احل��ك��وم��ي��ة بشكل م����دروس ي��ت��وج��ب علينا
التركيز على ثالث محاور وهي:
احملور األول :يعتني بإعطاء املرأة السعودية
الفرصة والثقة ومتكينها ب��أن تكون عضو
أساسي يف اللجان العليا ومجالس اإلدارة
الصانعة للقرار يف القطاعات احلكومية
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ف��ك��ره��ا م���ط���روح��� ًا وصوتها
مسموع ًا أكثر .وه��ذا يتم عبر زي��ادة أعداد
السيدات الصانعات للقرار يف القطاعات
احل���ك���وم���ي���ة ب����وض����ع خ���ط���ة استراتيجية
ل��ت��م��ك�ين امل������رأة يف ه����ذا ال���ق���ط���اع وم����ن ثم
حت��دي��د امل���ؤش���رات ل��ق��ي��اس ه���ذه األه����داف
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��أس��ل��وب مدروس

>> د.حليمة مظفر:

حققت املرأة الكثير من
اإلجنازات وجتاوزت التحديات
وطورت وجودها الوظيفي يف
بيئة داعمة ومشجعة
وضمن خطة زمنية محددة قبل الوصول
لعام   .2030
احمل����ور ال��ث��ان��ي :ي��ه��ت��م مب��ن��ح الصالحيات،
فحتى تتمكن املرأة السعودية يف القطاعات
احل����ك����وم����ي����ة ،م�����ن امل����ه����م إع���ط���ائ���ه���ا كافة
الصالحيات واحل��ق��وق وال��واج��ب��ات كما لو
ك���ان ه���ذا امل��ن��ص��ب لشقيقها ال��رج��ل الذي
ُمكن سابق ًا حني توليه نفس املنصب .ومن
امل���ؤس���ف أن ب��ع��ض ال��ق��ط��اع��ات احلكومية
متكن املرأة يف الوصول للمناصب القيادية
ولكن بدون صالحيات أو ثقة بقدرتها إلدارة
ما كلفت به .ليصبح متكينها صوري ًا.
أما احملور الثالث :يعتني باملساواة يف أعداد
السيدات والرجال يف التمكني يف القطاعات
احلكومية بحيث يكون ذلك وفق ًا لألجدر
ويعتمد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
ب����دون ال��ن��ظ��ر إل���ى ن���وع اجل���ن���س ،ول��ك��ن ما
نشاهده ال��ي��وم م��ن واق��ع بعض القطاعات
احلكومية أن يكون االختيار والتمكني أكثر
للرجل حتى لو ك��ان أق��ل كفاءة أو علم ًا أو
خ���ب���رة ،ف��وف��ق�� ًا إلح���ص���اءات وزارة اخلدمة
امل��دن��ي��ة مت��ث��ل ن��س��ب��ة ال��ن��س��اء يف الوظائف

التنمية اإلدارية

>> د.البندري الربيعة:

أثبتت املرأة السعودية أنها
متتلك اخلصائص الضرورية يف
عالم القيادة

اململكة حترص على توفير
أفضل الفرص آلالف الفتيات
السعوديات من خالل
االبتعاث
حراك مهني
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ،ت��ق��ول د.ال���ب���ن���دري الربيعة
أستاذ اإلدارة املساعد مبعهد اإلدارة العامة:
«أدرك���ت القيادة السياسية أهمية املشاركة
ال��ف��اع��ل��ة ل���ل���م���رأة ال���س���ع���ودي���ة يف النهضة
التنموية التي تشهدها اململكة اليوم ،وعليه
أصبحت امل���رأة يف عمق ال���رؤى احلكومية،
حيث جاءت رؤية اململكة العربية السعودية
 2030لتؤكد على أن املرأة السعودية عنصر ًا
مهم ًا م��ن عناصر ق��وت��ه��ا ،ووع���دت بتنمية
مواهبها واستثمار طاقاتها ومتكينها من
احل����ص����ول ع���ل���ى ال����ف����رص امل���ن���اس���ب���ة لبناء
مستقبلها ،واملساهمة يف التنمية اإلدارية
واالق��ت��ص��ادي��ة ،وك��ان م��ن أب��رز أه��داف��ه��ا رفع
نسبة مشاركة املرأة من  %22إلى .»%30
وتتابع د.الربيعة« :ثم جاء برنامج التحول
ال��وط��ن��ي  2020ليفصح ع��ن م��ب��ادرات تعزز
دور املرأة ومكانتها يف املجتمع السعودي؛ إذ
تضمنت رفع نسبة عمل امل��رأة يف الوظائف
احلكومية إلى نحو  ،%42ورفع نسبة النساء
يف الوظائف العليا من  %1إلى  %5لتمكني
امل��رأة من املساهمة بشكل أكبر يف النهوض
ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ،خ���اص���ة وأن األنظمة
وال��ت��ش��ري��ع��ات يف اململكة ال متيز ب�ين املرأة
والرجل يف حقوق املواطنة ،ويف االستحقاق
امل��دن��ي ،وال تتضمن ما مينع مشاركة املرأة
ال��ف��اع��ل��ة يف ص��ن��ع ال�����ق�����رارات املجتمعية.
ويف ظ���ل ه����ذه ال��ت��وج��ه��ات ل��ل��رؤي��ة اتسعت
مشاركة امل��رأة السعودية وفتحت لها قنوات
احل��راك املهني الصاعد لتصل إل��ى مواقع
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ال��ع��ل��ي��ا م��ا ي��ق��ارب  %1,5ف��ق��ط ،يف ح�ين أن
ن��س��ب��ة ال���ن���س���اء يف ال���وظ���ائ���ف احلكومية
بالدولة تصل إلى  ،%42وهذا بال شك عائق
كبير يف متكني املرأة السعودية يف القطاعات
احلكومية.
وتقول د.س���ارة العتيبي« :م��ا نأمل فيه هو
وجود متابعة قوية ودقيقة لهذه القطاعات
احلكومية؛ فتجربة متكني املرأة السعودية
ناجحة ج���د ًا بالرغم م��ن أن��ه��ا م��ا زال���ت يف
ب��داي��ت��ه��ا ،وم���ا نطمح ل��ه ه��و ض��م��ان جناح
ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة ب��ت��م��ك�ين امل�������رأة «حقيق ًا»
وذل���ك ب��إش��راك��ه��ا يف صنع ال��ق��رار ومنحها
الصالحيات والثقة لذلك ،إضافة الى زيادة
أع��داد السيدات «املتمكنات» يف القطاعات
احل���ك���وم���ي���ة .ف���ال���وط���ن ب���ح���اج���ة لتعاوننا
جميع ًا فلنتيح الفرصة للجميع.
قيادات نسائية
وتُ��دل��ي اخلبيرة املصرفية صيغة الشمري
ً
قائلة« :أظ��ه��رت قيادتنا احلكيمة-
برأيها
يحفظها اهلل-إمي��ان�� ًا حقيقي ًا بقيمة املرأة
كعنصر ف��اع��ل وم��ؤث��ر يف م��س��ي��رة املجتمع
وطموحه إل��ى األف��ض��ل ،ل��ذا ح��رص��ت رؤية
اململكة  2030على إعادة رسم مستقبل املرأة
ومتكينها ومنحتها حقوق ًا ومزايا لم تكن
تتمتع ب��ه��ا ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة؛ فاستطاعت
أن حتقق امل���رأة السعودية خ�لال السنوات
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة م��ك��اس��ب ع��ل��ى مختلف
املستويات ت���وازي حجم م��ا حققته طوال
ت��اري��خ��ه��ا ،وك���ان متكني امل���رأة ال��س��ع��ودي��ة يف
القطاع املالي وامل��ص��ريف ،جتسيد ًا لإلميان
بقدراتها وحترك ًا فعلي ًا إلثبات أن التغيير

االي���ج���اب���ي يف امل��م��ل��ك��ة ه���و واق�����ع ملموس
وليس مجرد شعارات براقة».
وتضيف الشمري« :خالل وقت قصير وجدنا
املرأة السعودية تتصدى للمشاركة يف قيادة
كبريات املؤسسات املالية والصناعية ،بعدما
اتسعت رقعة توظيفها ومتكينها من إنشاء
وإدارة املشاريع مبختلف أشكالها ،فوجدنا
السيدة لبنى العليان تتولى عضوية عدد
م��ن امل��ؤس��س��ات املهمة بعدما أثبتت كفاءة
وخبرة نادرة منها عضويتها يف مجلس إدارة
البنك األول وترأسها لشركة العليان املالية،
ك��م��ا ك���ان اخ��ت��ي��ار س���ارة السحيمي لترأس
مجلس إدارة شركة السوق املالية السعودية
«ت��داول» تقدم ًا تاريخي ًا للمرأة السعودية،
حيث منحت ثقة منقطعة النظير بترأسها
ألكبر ب��ورص��ة يف ال��ش��رق األوس���ط ،وه��و ما
يثبت ث��راء اململكة بالكوادر النسائية ذات
الكفاءة واملهارة».
وت���ت���اب���ع اخل���ب���ي���رة امل���ص���رف���ي���ة« :إن قائمة
ال������ق������ي������ادات ال����ن����س����ائ����ي����ة يف القطاعات
االق��ت��ص��ادي��ة ط��وي��ل��ة ،ف��ه��ذه ه���دى الغصن
أول سعودية حتتل منصب ًا قيادي ًا يف عمالق
صناعة النفط السعودية «أرام���ك���و» ،ورشا
ال��ه��وش��ان ال��ت��ي صنّفتها مجلة «فوربس»
ض��م��ن أق����وى ال���س���ي���دات ال��ع��رب��ي��ات يف عام
2016م ،وران����ي����ا ن���ش���ار أول س���ع���ودي���ة تبلغ
منصب رئيس تنفيذي ملجموعة «سامبا»
املالية ،إننا ل��ن نكون مبالغني إذا قلنا إن
امل����رأة ال��س��ع��ودي��ة ت��ع��ي��ش ع��ص��ره��ا الذهبي
ه���ذه األي�����ام ،فتمكينها ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل غير
املسبوق ،خاصة يف القطاع املصريف واملالي،
يفتح لها ال��ب��اب على مصراعيه القتحام
ك��ل امل��ج��االت وال��ق��ط��اع��ات ،وه��و م��ا جعلها
ق���ادرة على خ��وض التجربة بحرية كاملة
ومي��ن��ح��ه��ا ال��ث��ق��ة يف إث���ب���ات ق���درات���ه���ا على
املنافسة وح��ج��م مساهمتها يف االقتصاد
السعودي وخطة الدولة يف االرتقاء بحياة
املواطن.

>> د.حصة العقيل:

تحقيق
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صنع ال��ق��رار ،وتزايدت
فرصها يف شغل الكثير
من الوظائف القيادية،
ف��وج��دن��اه��ا ن��ائ��ب وزير
ووك��ي��ل وزارة .وال شك
أن وصول املرأة إلى هذه
الوظائف وغيرها يعد
حت���و ًال م��ه��م�� ًا يف تاريخ
امل������رأة ال��س��ع��ودي��ة ومن
مكتسباتها؛ إذ أنها املرة
األول��ى التي تعني فيها
امرأة يف هذه املناصب».
ففي السابق-واحلديث
ل��ل��رب��ي��ع��ة-ك��ان��ت هناك
ف���ج���وة ب��ي�ن إمكانيات
املرأة السعودية وقدراتها
وما تطمح إليه ،وبني ما
هو موجود يف الواقع العملي ،وكان من أبرز
التحديات التي تواجهها هو إثبات الوجود،
فكونها امرأة يتحتم عليها أن تبذل جهد ًا
ووق��ت�� ًا ض��ع��ف م��ا ي��ق��وم ب��ه زميلها الرجل
ل��ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ن��ف��س م��س��ت��وى اإلدراك.
وال���ي���وم مت إدراك ه����ذه ال��ف��ج��وة وتوجيه
اجل��ه��ود لتقليصها ،مب��ا ال ي��ت��ع��ارض مع
هوية املرأة السعودية وخصوصيتها ووفق
رؤي��ة ال��دول��ة الواضحة وأه��داف��ه��ا احملددة
وق��ي��م��ه��ا اإلس�ل�ام���ي���ة ال����راس����خ����ة .وتشير
د.البندري الربيعة إلى أن املرأة السعودية
أثبتت أنها متتلك اخلصائص الضرورية
يف عالم ال��ق��ي��ادة؛ ك��امل��ه��ارات االجتماعية،
وال����ذك����اء ال��ع��اط��ف��ي ،وال���رغ���ب���ة يف إحداث
التغيير م��ن أج��ل الصالح ال��ع��ام ،وإيجاد
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ج��م��اع��ي��ة ت���ع���زز ال������والء وروح
الفريق ،إضافة إلى أنها قدمت مساهمات
كبيرة يف املواقع التي شغلتها ومنوذج ًا تلو
اآلخر يف األداء املتميز شأنها يف ذلك شأن
شقيقها ال��رج��ل .وق��د اتضح من تقييمنا
جتربة املرأة السعودية يف املناصب القيادية

احلس العالي لدى القيادات النسائية نحو
مسؤولياتها ودوره����ا يف املجتمع ،وسعيها
احل��ث��ي��ث إلث��ب��ات ذات��ه��ا ،وثقتها يف نفسها
وقدراتها ،وقد بدا ذلك واضح ًا يف مسوغات
ق��ب��ول ه��ذه ال��ق��ي��ادات لوظائفهن القيادية
والتي كان من أبرزها تأكيد الذات ،وإميانها
بقدراتها وخبراتها ورغبتها يف املشاركة يف
عملية التغيير وال��ش��ع��ور باملسؤولية جتاه
املجتمع وحتدي ذاتها وقدراتها ،إضافة إلى
رغبتها يف تعزيز مكانة املرأة.
متكني اجتماعي وإداري
وت��ق��ول د.حليمة مظفر األدي��ب��ة والكاتبة
الصحفية ،ومديرة إدارة الفنون اجلميلة
ب��وك��ال��ة وزارة اإلع��ل�ام ل��ل��ش��ؤون الثقافية:
«م�����ن�����ذ ت�����ول�����ي س�����ي�����دي خ����������ادم احل����رم��ي�ن
ال��ش��ري��ف�ين امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن عبدالعزيز-
يحفظه اهلل-وول�����ي ع��ه��ده األم�ي�ن صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز-وفقه اهلل-ف��إن امل��رأة السعودية
تعيش س��ن��وات��ه��ا ال��ذه��ب��ي��ة ب��ام��ت��ي��از ،ففيها
ُحسمت قضايا حيوية تهمها ساعدت على
متكينها يف محيطها االجتماعي؛ وبالتالي

الوظيفي واإلداري ،حيث مت تعديل العديد
م���ن األن���ظ���م���ة ال���ت���ي حت��ق��ق مت��ك��ي��ن��ه��ا من
ح��ق��وق��ه��ا واألم������ان ال��ن��ف��س��ي واالجتماعي
والثقايف مبا يواكب رؤية  ٢٠٣٠التي يقودها
سمو ولي العهد».
وت��ض��ي��ف د.ح��ل��ي��م��ة م��ظ��ف��ر« :وم��ن��ذ إطالق
الرؤية واملرأة ك��ل ع���ام حت��ق��ق الكثير من
اإلجن��ازات وتتجاوز العديد من التحديات
وت��ط��ور وج��وده��ا الوظيفي يف بيئة داعمة
وم��ش��ج��ع��ة؛ ك��م��ا مت متكينها م��ن مناصب
ع��ل��ي��ا مب��رت��ب��ة وزي����ر يف ع����دد م���ن ال������وزارات
واألجهزة احلكومية املختلفة ،وباتت تؤدي
دور ًا حيويا يف خدمة وطنها .وباتت املرأة
صاحبة الكفاءة املهنية والقدرة اإلبداعية
أك���ث���ر ط���م���وح��� ًا وح�����ض�����ور ًا وف���اع���ل���ي���ة على
مختلف امل��س��ت��وي��ات وق�����ادرة ع��ل��ى العطاء
دون أن ت��وق��ف��ه��ا ال���ع���ق���ب���ات؛ وال���ف���ض���ل هلل
تعالى ولسياسة القيادة الرشيدة والرؤية
املستقبلية التي من أهدافها متكني املرأة
يف املجتمع ومؤسساته وه��ي ج��دي��رة بهذه
الثقة وقادرة على العطاء والتميز واإلبداع
بجوار الرجل» <

مقـال
مقال

التنمية اإلدارية

التنمية والتدريب يف موقع العمل coaching

 kمدير عام فرع معهد اإلدارة العامة  -املنطقة الشرقية
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تتبنى اململكة
إستراتيجية
وطنية للتحول
ملجتمع املعرفة
تعتمد على
توسيع التعليم
والتدريب والعمل
على نقل املعرفة
ونشرها
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تتبنى اململكة العربية السعودية إستراتيجية وطنية للتحول ملجتمع املعرفة ،تعتمد على
توسيع التعليم والتدريب والتعليم العالي والعمل على نقل املعرفة ونشرها وتطوير
املناهج والتدريب وفق مقتضيات التحول الوطني لرؤية اململكة  ،2030ويظهر دور وأهمية
التدريب-كأحد العناصر املهمة واملؤثرة يف تشكيل رأس املال الفكري وتنميته-يف العمل
على توفير كل متطلبات التوسع فيه ومواجهة التحديات التي تؤثر على مستوى جودة
مخرجاته.
وميثل رأس املال البشري خزينة املعرفة ومهارات العاملني يف املنظمة ،ويعد جوهر رأس
املال الفكري ،ويتضح ذلك من دور العاملني الذين ميتلكون قدرات معرفية وتنظيمية
تساعدهم على إنتاج أفكار جديدة أو تطوير األفكار القدمية.
ويحتل التدريب مرتبة الصدارة يف أولويات املنظمات احلديثة احلكومية منها واخلاصة؛
وذلك للقناعة بأنه أحد املقومات األساسية التي تساعد على تزويد العاملني باملعارف
وامل��ه��ارات والسلوكيات املختلفة التي متكنهم من حتسني األداء وزي��ادة اإلنتاجية وفق
معايير اجلودة يف تلك املنظمات.
وق���د ش��ه��دت ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة اه��ت��م��ام�� ًا ك��ب��ي��ر ًا ب��ال��ت��دري��ب م��ن ق��ب��ل مختلف املنظمات
احلكومية واخلاصة على حد سواء .وأقر املسؤولون فيها بأهمية وفائدة التدريب يف رفع
كفاءة أداء وإنتاجية العاملني؛ وبالتالي التأثير اإليجابي على أداء املنظمة .ومن هنا زاد
استثمار املنظمات يف التدريب وارتفعت نسبة مخصصات التدريب يف ميزانياتها.
وي��ع��م��ل امل��ع��ه��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق التنمية اإلداري�����ة يف امل��م��ل��ك��ة ،م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي خدمات
تدريبية متميزة وذات ج��ودة عالية للقطاعني احلكومي واخل���اص ،ويسعى دائ��م�� ًا إلى
تطوير برامجه لكي تكون متناسبة مع احتياجات املنظمات .فكان التحول إلى البرامج
التدريبية املوجهة التي تركز على تقدمي مجموعة من امل��واد التي تغطي اإلحتياجات
التخصصية للوظائف ،وت��ت��ف��اوت مدتها حسب االح��ت��ي��اج التدريبي املطلوب وتتراوح
ما بني أسبوعني إلى أربعة أسابيع .كما استحدث املعهد على غ��رار برامجه اإلعدادية
التي ينفذها خلريجي الثانوية العام واجلامعيني مجموعة من برامج اإلي��ف��اد ،وهي
موجهة ملوظفي األجهزة احلكومية..كل هذا ليكون املعهد قريب ًا من احتياجات األجهزة
احلكومية ملساعدتها يف تطوير عملها..وسيكون املعهد قادر ًا على إحداث نقلة نوعية يف
برامجه التدريبية باستحداث برامج التدريب يف مكان العمل  coachingالستنهاض
قدرات املوظفني وتطوير أدائهم إلى أقصى درجة ،أي دفعهم للتعلم بد ًال من تعليمهم.
ويف هذ النوع من التدريب يقتصر دور املدرب (الكوتش) َعلى تطوير قدرة الشخص على
استخدام إمكانياته عن طريق األسئلة الذكية ،والتحدي والدعم دون توجيه النصائح.
وال شك يف هذا التحول سيسهم يف املعرفة الدقيقة الحتياجات التدريب ولن يكون هناك
حاجة مع هذا النوع من التدريب ملعرفة أثره؛ ألنه سيكون مباشر ًا وواضح ًا.
هذا جانب من التطور الذي تتطلبه املرحلة القادمة ،وال شك يف أن إقامة مؤمتر «التنمية
اإلداري���ة يف ض��وء رؤي��ة اململكة  »2030يف ه��ذا العام سيسلط الضوء على مجموعة من
األفكار التنموية التي تصب يف مصلحة الوطن واملواطن <

التنمية اإلدارية
مقال

قيادة التغيير ..قادة التغيير والتحول

 kمدير عام فرع معهد اإلدارة العامة مبنطقة عسير
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ألبدأ من حيث انتهى غيري ،مس�������تلهما ً رؤية اململكة العربية الس�������عودية  ،2030وقائدها امللهم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه اهلل ورعاه».
مما ال ش�������ك فيه أن القيادة عنصر هام وحيوي يف مجال العمل اإلداري؛ وذلك ملا نش�������هده من تغيرات وحتديات محلية ودولية متسارعة تستوجب االهتمام
بالقيادة بش�������كل خاص يف جميع املنظمات ،إذ تعد القيادة قضية محورية كونها أحد املتغيرات املهمة التي تعمل على جناح املنظمات أو فش�������لها يف حتقيق
أهدافها املأمولة .من هنا أصبحت القيادة التحويلية مطلب ًا ضروري ًا وملح ًا ملنظمات اليوم؛ وذلك خللق قادة للتغيير والتحول ملستقبل أفضل.
ومب�������ا أن القائ�������د التحويلي هو من يؤمن بالتغيير للمس�������تقبل نحو األفضل ،أي تغيير الوضع احلالي للوصول إلى مس�������تقبل أفضل يتماش�������ى ومتطلبات
العصر ،حيث الرؤية املس�������تقبلية املش�������تركة والقيم واملبادئ ،كذلك اإلستراتيجيات واملبادرات ذات الطابع التنافسي البناء ،فال يحصل التغيير إال من خالل
إقناع واقتناع الناس باحلاجة الضرورية للتغيير ،وذلك من خالل رؤية مس�������تقبلية واضحة عن عالم أفضل .من هنا
يجب على القائد التحويلي أن يس�������عى إلى اختيار منوذج التغيير ومس�������اراته بكل وضوح ،وذلك بوضع إس�������تراتيجية
تنافسية متكاملة األبعاد واملتطلبات وذات مسار واضح ،بوجود خطة مرسومة وبرنامج لتحقيق أفضل وأدق األهداف
مقارنة بالقائم يف املنظمات احمللية والدولية؛ مما يجعل القائد الفذ يحقق أفضل النتائج املأمولة بني منافسيه.
وبعم�������ق إميانن�������ا ب�������أن التغيير ُيقاد وال ُي�������دار ،حيث إن القائد التحويل�������ي هو ذلك النمط من الق�������ادة الذي ال يرضى
بالطموح�������ات واإلجن�������ازات املتواضعة ،وال من يكون همه تلك النجاحات يف األمد القصير ،بل لديه القدرة على غرس
ثقاف�������ة وح�������ب التغيير ل�������دى اآلخرين عن اقتن�������اع وإقناع ،كذلك جند أن هن�������اك بعض ًا ممن ميارس�������ون دور ًا لتغيير ال
ينجحون يف ذلك بالرغم من متيزهم يف األداء؛ وذلك ملمارس�������تهم وإفراطهم يف اإلدارة وغياب الدور القيادي ،بالرغم
من أنهم أصحاب خبرة وممارس�������ة إدارية ،إمنا يتفننون بدور املدير بش�������كل جيد ،من تخطيط وتنظيم وش�������ئون إدارية
k
أ .عبداحملسن آل مش ــيط
وحل مشكالت يومية وخالفه ،وهذا كله من صميم العملية اإلدارية التي حتقق أهدافهم العاجلة .ولكن عندما يتعلق
األمر ببرامج وإس�������تراتيجيات التغيير؛ فإن املهارات اإلدارية التي اس�������تعانوا بها يف جناحات س�������ابقة ال تشفع لهم بل على العكس متام ًا ،لذلك تظهر أهمية
وجود قائد حتويلي مدرك ملتطلبات املس�������تقبل بكل أزمنته .من هنا ال يفهم مما س�������بق أن اإلدارة ال حاجة لها ،فبدونها يفلت زمام األمور يف املنظمة ،ولكن
اإلدارة إذا ُأفرط يف استخدامها؛ ميكن أن تقضي على التغيير أيضاَ ،وسأذكر هنا بعض ًا من األخطاء التي تُفشل عملية إدارة التغيير ،كالرضا غير املبرر عن
الوضع احلالي وحصول نوع من التراخي والتكاسل ،فهم يتبعون املثل الشعبي «ال حترك تبلش».
فالتغيي�������ر يتطلب حس������� ًا عالي ًا بأهمية الوق�������ت وعجله التقدم ،أيضا غياب التفاهم والش�������فافية بني اإلدارة واألفراد؛ ألن التغيي�������ر يحتاج إلى حتالف قوي
ب���ي���ن م�������ن ميلكون القوة وذلك من خالل مواقعهم و خبراتهم وعالقاتهم ،وذلك لترجمة األقوال إلى أفعال ،وهذا ما نش�������اهده ونراه يف رؤية اململكة العربية
السعودية  2030والتي شهد لها القاصي والداني بشموليتها وقوة بصيرتها ووضوح أهدافها ،وذلك حتت نظر سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز « حفظه اهلل ورعاه» ،وسمو سيدي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،ذلك القائد التحويلي الفذ،
والذي أذهل العالم ،حفظ اهلل القيادة والوطن والشعب.
مما س�������بق يتضح وبجالء أهمية القائد التحويلي ،والذي لديه رؤية واضحة ،وفريق عمل ينش�������د التغيير قادر على التضحية ،وفق ًا لفهمه وادراكه ألهمية
ذلك التغيير ،حيث إن طريقة عمل القائد التحويلي ضمن فرق العمل والتحالفات ذات الطابع التطويري للمنظمة واألفراد؛ مما يعكس جناحات متتالية
مخطط لها وفق ما مت رسمه من خطط ذات ُبعد محلي وإقليمي ودولي ،وهو ما يترك أثره الفاعل والفعال ألجيال قادمه تنعم مبجتمع معطاء ومنتج.
وهن�������ا س�������أذكر بعض ًا من صفات القائد التحويلي يف عملية التغيير؛ كالثقة واجلدية والعمل ب�������روح الفريق الواحد ،وذلك لضمان جناح التحالف ،حيث ال
يس�������تطيع القائد قيادة كل فعاليات املنظمة إذا كان هناك صراعات داخلية ،أو س�������وء اتصال بني إداراتها ،أو عدم وجود االحترام بني منسوبيها؛ لذلك فالبد
من أن يكون التحالف متحد ًا وراء هدف عام .لذلك فإن الثقة مطلوبة من الطرفني «القائد وفريق العمل» .ولكي يتم ذلك يفضل يف املراحل املبكرة للتغيير
أن يجتم�������ع أف�������راد فريق التحالف خ�������ارج مكان العمل لتنمية الثقة بينهم ،وخلق انس�������جام حقيقي فيما بني أعضاء الفريق ،وهذا ما نش�������اهده بني الفينه
واألخرى يف لقاءات سمو ولي العهد بفرق العمل يف كافة امليادين ،وذلك ديدن القائد امليداني الذي يطلع عن كثب عما مت وما سيتم بإذن اهلل.
أيضا من صفات القائد التحويلي أن يكون له رؤي واضحة ألي عملية تغيير؛ وذلك أن الرؤية توضح االجتاه أو الوجه املراد الوصول إليه .فإن لم تكن تعلم
يف أي اجتاه تس�������ير؛ فلن تعلم متى تصل وأين س�������تصل ،وغالب ًا ال يتفق الناس على اجتاه التغيير ،حيث يحصل لبس بش�������أن ما يحدث ،أو يتساءلون عما إذا
عال وواضح« :هذا هو الطريق الذي يقودنا إليه التغيير» .وباإلضافة إلى هذه الصفات ،فالبد أن
كانت التغييرات ضرورية أم ال .والرؤية هنا تقول وبصوت ٍ
يكون لدى القائد التحويلي صورة متخيلة عن املس�������تقبل البعيد ،وأن يكون لديه أهداف واقعية ميكن حتقيقها ،ويجب أن يكون مرن ًا مبا يس�������مح باملبادرة
الفردي�������ة؛ مثل التكيف مع الظ�������روف املتغيرة ،إضافة إلى قوة الصبر والتحمل؛ ألنه-وكما يعلم اجلميع-فالتغيي�������ر دائم ًا يقابله مقاومة ،وهنا تتضح قدرة
القائد يف احتواء ذلك ومعاجلته بالش�������كل الصحيح .ومن األمور املهمة أيض ًا أن يكون لديه قدرة على االتصال؛ كون االتصال الفعال هو مفتاح حلش�������د كل
طاقات العاملني وراء رؤية مشتركة طموحة .كذلك القدرة على االستماع حيث القاعدة املعروفة تقول « االتصال ينبغي أن يسير يف اجتاهني ـ ـ اشرح الرؤية
ثم استمع إلى رد الفعل» .يف اخلتام أمتنى أن يكون كل منا قائد ًا يف أهدافه ،مدير ًا يف أعماله ،وباهلل التوفيق <

قضية العدد

التميز في األداء الحكومي وفق رؤية.. 2030
برامج ومبادرات
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إعداد :شقران الرشيدي
مم��ا ال �ش��ك فيه �أن القط��اع احلكومي م��ن �أهم القطاع��ات التنموية يف املجتمع��ات املختلفة؛ ولذل��ك تت�سابق
حكوم��ات ودول العامل على النهو�ض بهذا القطاع وتطوير دوره التنموي ،وهو ما تعمل عليه حكومتنا الر�شيدة
م��ن �أجل التنمي��ة ال�شاملة لوطننا احلبيب ،وحتقيق التنمي��ة الإدارية مل�ؤ�س�ساته .لذلك ف���إن التميز يف الأداء
احلكوم��ي جاء �ضمن �أولويات وم�ستهدفات ر�ؤيتن��ا املباركة ،ر�ؤية اململكة  2030وبراجمه��ا ومبادراتها التنموية
الهادف��ة �إىل تعزي��ز ه��ذا الأداء وحت�سني خدماته؛ من خالل رف��ع م�ستوى �إنتاجية املوظ��ف احلكومي وتر�سيخ
مب��ادئ النزاه��ة وال�شفافي��ة ،وتطوير نظ��ام اخلدمة املدني��ة ،ورفع كفاءة البن��ى التحتي��ة ،وتفعيل اخلدمات
الإلكرتونية ب�شكل �أو�سع ،وبناء قنوات للتوا�صل الفعّ ال بني مقدمي اخلدمات احلكومية والعمالء وامل�ستفيدين،
للو�ص��ول �إىل جتربة عميل متميزة .وهو ما تطرحه ق�ضية هذا الع��دد اخلا�ص من «التنمية الإدارية» ،و�إليكم
�آراء و�أفكار اخلرباء واملتخ�ص�صني.

التنمية اإلدارية

المشاركون في القضية:
< د.عبدالرحمن بن حمد العريفي
نائب مدير عام معهد اإلدارة العامة
للبحوث واالستشارات

< د.مساعد بن عبدالله الفريان
عضو مجلس الشورى ونائب رئيس
لجنة اإلدارة واملوارد البرشية (نائب
مدير عام معهد اإلدارة العامة للبحوث
واالستشارات سابقاً)

< د.جاسر بن سليمان الحربش

وكيل وزارة التعليم لشئون االبتعاث،
واملرشف عىل امللحقيات الثقافية

< د.هند بنت محمد آل الشيخ
املديرة العامة للفرع النسائي بالرياض
بمعهد اإلدارة العامة

< د.جاسر بن عبدالله الحربش
خبري االستشارات اإلدارية والتدريب
والبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية،
وكاتب متخصص

د .عبدالرحمن العريفي:
أفضل وسيلة لتحسني
إنتاجية موظفي القطاع
احلكومي هي بعمل
تشخيص دقيق وخطة واقعية
ثم معاجلة األسباب
ال�������دور ميك�������ن أن ُيف ّ َعل ويمُ ّ َكن بش�������كل أكبر
باستخدام أساليب وتقنيات حديثة (هناك
جتارب مطبق�������ة عل�������ى أرض الواقع يف دول
متقدم�������ة ميكن االس�������تفادة منه�������ا) .وأيض ًا
اإلع���ل���ام املهني واملس�������ؤول؛ وذلك من خالل
رصد ونش�������ر احلقائق عن خدمات األجهزة
احلكومية ومالحظات اجلمهور عنها».
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خطة واقعية
يرى د.عبدالرحمن العريفي-نائب مدير عام
معهد اإلدارة العامة للبحوث واالستشارات-
أن أفضل وسيلة لتحسني إنتاجية موظفي
القطاع احلكومي هي بعمل تشخيص دقيق
وش�������فاف؛ ملعرفة أس�������باب ضعف اإلنتاجية،
ومن ثم عمل خطة واقعية (من خالل ما هو
متوفر من وقت وم�������وارد للجهاز احلكومي)
لعالج هذه األسباب ،ومن ذلك-1 :أن ميارس
املوظف املهام الوظيفية التي تناسب اخلبرة
والش�������هادة العلمية الت�������ي يحملها-2 .رصد
فعلي ودقيق (آلي) للمه�������ام /األعمال التي
ينجزه�������ا املوظ�������ف والعم�������ل عل�������ى تقييمها

ومراجعته�������ا بش�������كل دوري م�������ن الرئي�������س
املباشر-3.خلق بيئة محفزة (البيئة املادية/
أو مكان العمل ،البيئة التنظيمية ،وغيرها)
ومكاف�������أة من يعم�������ل ويجتهد؛ على س�������بيل
املثال( :معنوي ًا ،مادي ًا ،فرص تدريب داخلي
أو خارجي ،ترقية ،وغيرها).
وعن أساليب االرتقاء باخلدمات احلكومية
املقدمة للمواطنني ،يق�������ول د.عبدالرحمن
العريفي« :إنها جهود كبيرة ومشاريع عديدة
تبنتها األجهزة احلكومية لتحسني اخلدمة
املقدمة للمواطن ،وأرى أن املرحلة احلالية
تتطل�������ب توحي�������د ه�������ذه اجله�������ود وحتقي�������ق
التكامل فيما بينه�������ا لتقليل تكاليف ووقت
اجن�������از ه�������ذه املش�������اريع ،وتقلي�������ل األخطاء
(وضمان عدم تكرارها)؛ وبالتالي حتس���ي���ن
ج�������ودة اخلدم�������ة املقدم�������ة لتصل بالش�������كل
والوقت املناسب».
وبش�������أن ضمان جتاوب اجله�������ات احلكومية
م�������ع مالحظ�������ات اجلمهور لتحس���ي���ن األداء
كمح�������ور مهم ،قال د.العريف�������ي« :بكل تأكيد
اجلهد األكبر سيكون على األجهزة الرقابية
الرسمية ،وذلك من خالل محاسبة املقصر
بشكل علني ،وهو ما نلتمسه حالي ًا يف عهد
احلزم والعزم يف ظل حكومة خادم احلرمني
الشريفني ،وولي عهده األمني ،وأرى أن هذا
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معايير التوظيف
ومن جانبه يرى د.جاسر سليمان احلربش-
وكي�������ل وزارة التعلي�������م لش�������ئون االبتع�������اث
واملش�������رف عل�������ى امللحقي�������ات الثقافية-أنه
ميكن حتس���ي���ن إنتاجية موظف�������ي القطاع
احلكومي عبر رفع كفاءة املدخالت للعمل
احلكوم�������ي بتحس���ي���ن عمليات الترش�������يح
والتعيني ورفع معايير التوظيف ،والتعرف
عل�������ى إمكانيات املوظف ،ومهاراته ،وقدراته
من خ���ل���ال إق�������رار املس�������ار الوظيف�������ي لكل
موظف مما يس�������اعد على وضعه يف املكان
املناس�������ب ،واعتم�������اد بن�������ود مالي�������ة تدع�������م
التحفي�������ز ،وتعتمد يف صرفها على معايير
األداء العال�������ي واملتمي�������ز ،وحتس���ي���ن بيئ�������ة
العم�������ل احلكوم�������ي ،ووضع معايي�������ر عالية
لذلك ودعم اجلوانب االجتماعية يف حياة
املوظف ،واعتماد معايير عالية تس�������تهدف
تطوير وتدريب املوظف احلكومي بحس�������ب
خط�������ط احتياج تس�������تهدف رف�������ع الكفاءة،
واستحداث مس�������ار خاص لترقية أصحاب
األداء العال�������ي واملتمي�������ز للمحافظ�������ة على
أدائهم وعدم تسربهم ،وتغيير نظام تقومي

األداء واعتماد نظ�������م أكثر تطوراً؛ لكي تبني
جوانب األداء لدى املوظف  360درجة.
ويضيف د.جاسر سليمان احلربش« :هناك
أس�������اليب لالرتق�������اء باخلدم�������ات احلكومية
املقدم�������ة للمواطنني كتق�������دمي خدمات ذات
ج�������ودة عالية وفق معايير صحيحة ومتينة،
وتهيئ�������ة بيئة ممي�������زة لتق�������دمي خدمة تنال
رض�������ى املس�������تفيدين ،ووضع مؤش�������رات أداء
عالية املس�������توى تضمن اس�������تمرار التطوير
والتحس���ي���ن ،وتصمي�������م إج�������راءات عم�������ل
ش�������فافة وس�������هلة حتقق حصول املس�������تفيد
عل�������ى اخلدم�������ة بأفض�������ل طريق�������ة ،ونش�������ر
املعرف�������ة لدى املس�������تفيد واملوظ�������ف بطريقة
العم�������ل الصحيح�������ة ومتطلبات�������ه لتقلي�������ل
الفت�������رة الزمني�������ة املس�������تغرقة يف التنفي�������ذ،
وتفويض املوظفني ومتكينهم حسب الئحة
صالحي�������ات واضحة هدفه�������ا األول االرتقاء
مبستوى اخلدمة املقدمة ،ورفع كفاءة نظم
املعلومات املستخدمة وزيادة االعتماد على
نظم تسيير العمل اإللكترونية».
ولضم�������ان جت�������اوب اجله�������ات احلكومية مع
مالحظ�������ات اجلمه�������ور لتحس���ي���ن األداء،
يقول د.جاس�������ر احلرب�������ش« :الب�������د من رفع
ثقاف�������ة خدمة املس�������تفيدين ودعم منظومة
التمي�������ز وتعزيزها كثقافة ته�������دف لالرتقاء
باألداء املؤسس�������ي ،وابتكار مختلف الوسائل
والقن�������وات احلديث�������ة التي تس�������هم يف تعزيز
مفه�������وم التميز والري�������ادة يف األداء ،وإيجاد
ف�������رق للتطوير ومبادرات نوعي�������ة تقوم على
أس�������اس ابت�������كاري وابداعي ،ونش�������ر ومتابعة
مؤش�������رات دقيقة ألداء اجله�������ة يطلع عليها
اجلمي�������ع ،ودع�������م التناف�������س ب���ي���ن اجله�������ات
احلكومية بجوائز التميز يف كافة اجلوانب
التي تخ�������دم املواطن ،واس�������تخدام القنوات
اإلعالمية التفاعلية احلديثة للوصول إلى
املستفيد».
التحفيز واإللهام
ويف اإلط�������ار ذات�������ه تق�������ول د.هند آل الش�������يخ

د .جاسر بن سليمان احلربش:
هناك أساليب لالرتقاء
باخلدمات احلكومية
وفق معايير صحيحة وتهيئة
بيئة مميزة وفق مؤشرات
أداء عالية
املدي�������رة العامة للف�������رع النس�������ائي بالرياض
مبعه�������د اإلدارة العام�������ة« :-إن حتس���ي���ن أداء
القط�������اع احلكوم�������ي يعتمد عل�������ى إنتاجية
املوظف���ي���ن التي ه�������ي مزيج م�������ن املتطلبات
الواج�������ب توافرها من الناحي�������ة التنظيمية
واالجرائي�������ة ،وبيئ�������ة العم�������ل املادي�������ة ،وهذا
املوض�������وع مت بحث�������ه م�������ن ِق َب�������ل العديد من
املختص���ي���ن والباحث���ي���ن الذين أش�������اروا إلى
أهمية توفير عدد من املمكنات قد يكون من
أهمها-1:تنمية ش�������عور املوظفني بأهميتهم
ومش�������اركتهم يف صن�������ع الق�������رار أي التحفيز
واإلله�������ام من أج�������ل حتقي�������ق األداء املتفوق
وتوفي�������ر املنصات للموظفني إلب�������داء الرأي
واملش�������اركة يف اتخ�������اذ الق�������رار ،وكم�������ا يق�������ول
«الفيني�������ا» مؤل�������ف كت�������اب «إش�������راك موظفي
احلكوم�������ة» «هن�������اك فرصة هائلة لتحس���ي���ن
فعالية احلكومة إذا اس�������تطعنا زيادة معدل
املش�������اركة»-2 .توفير البيئ�������ة املادية احملفزة
واس�������تقصاء آراء املوظف���ي���ن ملعرفة دوافعهم
وتأثيره�������ا على اإلنتاجي�������ة ،وهناك عدد من
الدراس�������ات التي أش�������ارت إلى أهمية الشعور
باحلري�������ة واالس�������تقالل الذات�������ي والش�������عور

التنمية اإلدارية

يتم إال إذا حرصت احلكومات على ما يلي:
-1استقطاب املوظفني األكفاء احلريصني
على أداء العمل بأمانة واتقان ،ويحس�������نون
التعام�������ل مع اجلمه�������ور ويحرص�������ون على
كس�������ب ثق�������ة املواطن والتي تنعكس بش�������كل
كبير على الثقة يف احلكومة-2 .تبني نظام
احلكومة اإللكترونية من أحدث األساليب
احلديثة لتقدمي خدمات حكومية متميزة
وبشكل متوازن وعادل وتوفير املعلومات دون
وس�������يط؛ وهو األمر الذي يعزز الش�������فافية
واملصداقي�������ة واحل�������د من الفس�������اد وتقدمي
اخلدم�������ات بيس�������ر وس�������هولة-3 .التقيي�������م
والتقومي املستمر إلجراءات عمل احلكومة
للح�������د م�������ن البيروقراطي�������ة والوقوف على
املشاكل بش�������كل يواكب متطلبات املواطنني
انطالق ًا من دور احلكومة كميس�������ر ومشرع
ولي�������س موف�������ر للخدم�������ة يف ظل مش�������اريع
التحول الوطني».
وفيم�������ا يتعل�������ق بضم�������ان جت�������اوب اجلهات
احلكومي�������ة م�������ع مالحظ�������ات اجلمه�������ور
لتحسني األداء ،تلفت د.هند آل الشيخ إلى
أن وض�������ع معايير ومؤش�������رات أداء للجهات
احلكومي�������ة ،ونش�������ر التقاري�������ر ع�������ن األداء

الفعلي ومدى حتقيق األهداف املرس�������ومة
يع�������د أح�������د األس�������اليب الناجح�������ة لضمان
جتاوب اجلهات احلكومية ،ويعزز التنافس
يف األداء ب���ي���ن اجلهات احلكومية املختلفة،
وأن تؤس�������س كل جه�������ة حكومي�������ة منص�������ات
الس�������تقبال مالحظات اجلمهور ومؤشرات
لقياس رض�������ا العمالء تقوم على أساس�������ها
بتق�������ومي برامجه�������ا وخدماته�������ا املطروحة.
ونش�������ر وتعزيز ثقاف�������ة األداء احلكومي بني
املوظف���ي���ن لضمان مش�������اركتهم الفاعلة يف
تقدمي خدمات متميزة.
األداء احلكومي
ويق�������ول د.جاس�������ر ب�������ن عب�������داهلل احلربش-
خبي�������ر االستش�������ارات اإلداري�������ة والتدري�������ب
والبح�������وث والدراس�������ات االس�������تراتيجية،
والكاتب املتخص�������ص« :-لنعترف أن هناك
إدارة متدنية الكفاءة يف القطاع احلكومي،
وجتاوز مالي وبيروقراطي يف كال القطاعني
احلكوم�������ي واخلاص ،واالعتم�������اد يف تنفيذ
املش�������اريع عل�������ى املس�������تفيد األجنب�������ي م�������ن
ش�������ركات ومتعاقدين من الباطن مع إهمال
اإلسراع يف بناء الكفاءة الوطنية منذ ذلك
الوقت املبكر ،ورمبا أحيان ًا بطريقة الس�������ير
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باإلجن�������از ،حيث إن ع�������دد ًا م�������ن احلكومات
تق�������وم على تقدير العم�������ل اجليد ملوظفيها،
م�������ن خالل تقدمي جوائ�������ز خلدمة املوطنني
وال يج�������ب أن يقتصر ذلك عل�������ى املوظفني
القدام�������ى ،ب�������ل حت�������ى م�������ن التح�������ق حديث ًا
باخلدم�������ة احلكومية لضمان اس�������تمراراهم
وعطاءهم-3 .تنمية قنوات العمل اجلماعي
والشعور بأن هناك هدف ًا أعلى من الفرد وراء
تقدمي اخلدمة احلكومية-4 .حتسني قنوات
التواصل خاصة بني القيادات ومرؤوسيهم.
-5تعزيز اإلنتاجي�������ة التي تعتبر املعرفة هي
األه�������م للموظف���ي���ن الذين يحتاج�������ون إلى
معرفة كيفية أداء املهام بشكل أفضل وأسرع،
وللمديرين الذين يحتاجون إلى فهم كيفية
إدارة املوظفني بش�������كل أكث�������ر فعالية-6 .رفع
مستويات املعرفة بني املوظفني؛ ملساعدتهم
على اتقان التقنيات احلالية وتعلم أساليب
جديدة واالس�������تفادة من اخلب�������رة املتراكمة
من بن�������اء إمكانات املوظفني وتوفير الفرص
لرفع مهارتهم العملي�������ة على مدى عمرهم
الوظيفي-7 .تبادل أفضل املمارس�������ات ونشر
املعلومات عن متيز األداء احلكومي ،خاصة
يف ظل الوتيرة املتزايدة للتغير التكنولوجي
والتي جتعل الكثير م�������ن املهارات متقادمة.
وقد أثبتت الدراسات يف هذا املجال أن زيادة
اس�������تخدام تكنولوجيا األمتتة والتحليالت
وال�������ذكاء االصطناع�������ي يزي�������د م�������ن إنت�������اج
احلكومات-8 .إدخال برامج تدريبية تساعد
على االس�������تفادة من املوظف���ي���ن احلكوميني
عند تبني حتوالت وظيفية هامة-9 .توفير
مس�������ارات وظيفية توفر للموظف احلكومي
أهداف������� ًا يطمح لتحقيقها ومهارات يس�������عى
للحصول عليها.
وعن أساليب االرتقاء باخلدمات احلكومية
املقدمة للمواطنني ،ترى د.هند آل الش�������يخ
أن أه�������م محور يجب عل�������ى موفري اخلدمة
احلكومية التفكير ملي ًا به هو كيف يحققون
توقعات املس�������تفيدين من اخلدمة ،وهذا لن
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إلى اخلل�������ف عكس أه�������داف التنمية؛ مما
خلق مش�������كلة كبيرة ،عرفت رسمي ًا بتدني
الكفاءات الوطنية دون االعتراف بتفويت
بناء هذه الكفاءات».
ويضي�������ف د.احلربش« :إن تدن�������ي إنتاجية
املوظف احلكومي عل�������ى رأس العمل تعود
ألس�������باب بيروقراطية متعرجة املس�������ارات،
وه�������در س�������اعات العمل يف الغي�������اب املتعمد
والتس�������يب وانفص�������ام إخ���ل���اص املوظ�������ف
احلكومي بني مصلحته الشخصية وحسه
الوطني املنقوص».
ويتاب�������ع د.احلربش قائ ً
���ل���ا« :لفهم الوضع
املتدني يف القطاع احلكومي؛ يجب مقارنة
أداء املوظ�������ف الس�������عودي يف القطاع�������ات
اخلاصة؛ مثل الش�������ركات الكبرى والبنوك
والوكاالت األجنبية يف اململكة بأداء زميله
الس�������عودي يف القط�������اع احلكوم�������ي؛ ألن�������ه
م�������ن املتفق عليه أن املوظف الس�������عودي يف
القطاع�������ات اخلاصة املذكورة عالي اجلودة
والكف�������اءة ،ويتضح الف�������ارق عندما ينتقل
موظف من قط�������اع حكومي إلى وظيفة يف
القط�������اع اخلاص ،والذي يحدث عندئذ يف
القط�������اع اخلاص هو أن املكافأة الش�������هرية
تتضاع�������ف مقارن�������ة مبكافأت�������ه يف القطاع
احلكومي ،وتكون معها عالوات تش�������جيعية
وتأمني صح�������ي وترقيات دورية .وتأتي بعد
ذل�������ك مراقبة اجل�������ودة النوعي�������ة يف األداء
ويف التعامل األخالق�������ي بينه وبني زمالئه
وم�������ع العمالء واملراجع���ي���ن ،إضافة إلى أنه
منذ التعاق�������د األول للموظف الس�������عودي
يف القطاع اخلاص وهو يعرف أنه يخضع
ملراقب�������ة صارمة وش�������روط جتي�������ز لصاحب
العم�������ل تس�������ريحه عندم�������ا تثب�������ت الرقابة
على س�������ير العمل إخالله بأحد املتطلبات
الرئيس�������ية؛ إذ ًا هناك مكافأة شهرية عالية
وتش�������جيعية ،وتأم���ي���ن صح�������ي ،وترقي�������ات
مرتبطة بتميز املوظف وإنتاجيته ،وهناك
أيض ًا املراقبة الصارمة وإمكانية التسريح

د .مساعد الفريان:
أساليب التقييم احلديثة لإلدارة
مهمه جد ًا لدعم متخذ القرار
يف التطوير واالرتقاء باخلدمات
ومعاجلة أوجه القصور
عند ثبوت الفش�������ل ،وه�������ذه املواصفات غير
متوف�������رة للقط�������اع احلكوم�������ي؛ ألن أنظمة
اخلدم�������ة املدني�������ة حتتك�������م إلى تش�������ريعات
نحس�������ن
قدمية،
وبناء على ما س�������بق ،ولكي ٍ
ً
أداء القط�������اع احلكوم�������ي يج�������ب علي�������ه أن
يتعام�������ل م�������ع موظفيه بنف�������س مواصفات
القط�������اع اخل�������اص التش�������جيعية والرقابية
وإمكانية التس�������ريح الفوري ملن يثبت عدم
اس�������تعداده لتحس���ي���ن أدائ�������ه وتعامل�������ه مع
الزمالء والعمالء واملراجعني».
وعن أساليب االرتقاء باخلدمات احلكومية
للمواطن���ي���ن ،يق�������ول د.جاس�������ر عب�������داهلل
احلرب�������ش« :إن خارط�������ة الطري�������ق واضحة
من خ���ل���ال صناعة املوظ�������ف اجلديد الذي
س�������بق توصيف�������ه ،وتبصير املواطن نفس�������ه
بحقوق�������ه ،وتفعيل احملاكم اإلدارية الفورية
ميداني ًا ،أي أن يوجد يف الدائرة احلكومية
فرع قانوني وش�������رعي ملباشرة التحقيق مع
املوظف املهمل عندما يشتكي منه املواطن
املراجع».
وبش�������أن م�������دى ضم�������ان جت�������اوب اجله�������ات
احلكومية مع مالحظات اجلمهور لتحسني
األداء ،يؤكد د.احلربش أن غياب املؤسسات

املدني�������ة املس�������تقلة للرقابة س�������بب رئيس�������ي،
والرؤية التنموية اجلديدة  ٢٠٣٠ال ميكن أن
حتقق الكثير من طموحاتها بدون االنتقال
الس�������ريع إلى احلكومة اإللكترونية ،والناجت
من ذلك س�������وف يكون أن املواطن لن يحتاج
إلى تعطيل أعماله الش�������خصية ،واملش�������اركة
يف ازدح�������ام املرور ،وتضييع الوقت يف طوابير
املراجع�������ة أمام موظف حكومي قد يكون من
ممارسي البيروقراطية الورقية القدمية.
ويتس�������اءل د.احلربش :هل سيؤدي ذلك إلى
انخفاض التوظيف احلكومي واملساهمة يف
ارتفاع البطالة؟ ويجيب بنعم وال! موضح ًا
أن�������ه نع�������م ق�������د يس�������هم يف ارتف�������اع البطال�������ة
املقنع�������ة مبا س�������وف يضيفه من مس�������رحني
بيروقراطي���ي���ن يعطل�������ون س�������ير العم�������ل من
ناحية ،وال ألن احلكومة تستطيع بالتوازي
مع التوسع يف اخلدمات اإللكترونية إيجاد
برام�������ج لتش�������جيع االقتراض ب�������دون فوائد
إليج�������اد برامج إنتاجية وتدريبية خاصة ملن
تس�������رحهم ،ويك�������ون التش�������جيع التمويلي يف
البداية مشروط ًا بإعادة املبالغ الحق ًا بدون
فوائد.
جودة األداء
ويف السياق نفسه ،يقول د.مساعد الفريان
عضو مجلس الش�������ورى ،ونائب رئيس جلنة
اإلدارة وامل�������وارد البش�������رية (نائ�������ب مدير عام
معهد اإلدارة العامة للبحوث واالستشارات
س�������ابق ًا)« :أعتق�������د أن موض�������وع حتس���ي���ن
اإلنتاجي�������ة ملوظفي احلكومة ه�������و موضوع
مه�������م وج�������ذاب لألكادميي���ي���ن والباحث���ي���ن
واملمارس���ي���ن ،وكذل�������ك للمس�������تفيدين م�������ن
خدمات االجهزة احلكومية .وأدبيات اإلدارة
تزخر بأطروحات متعددة تتناول اإلنتاجية
وحتس�������ينها من أبعاد مختلفة .وأعتقد أن
املدخل األنس�������ب ملناقشة حتسني اإلنتاجية
هو جودة األداء وس�������بل تقييمه؛ فاإلنتاجية
هي جزء من األداء ،حيث ال ميكن االكتفاء
بإنتاجي�������ة عالية دون النظ�������ر لنوعية املنتج
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د.جاسر بن عبداهلل احلربش:
تدني إنتاجية املوظف احلكومي
على رأس العمل تعود
ألسباب بيروقراطية متعرجة
املسارات ومتراكمة
ومعرف�������ة مس�������توى اخلدم�������ات املقدمة من
األجه�������زة احلكومي�������ة ودرج�������ة الرضا من
عدمه .وأخير ًا قيام أجهزة الرقابة اإلدارية
واملالي�������ة بأدواره�������ا م�������ن حيث رقاب�������ة أداء
األجه�������زة؛ ملنع أي�������ة مخالفات ت�������ؤدي إلى
تردي اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وعن مدى ضمان جتاوب اجلهات احلكومية
مع مالحظات اجلمهور لتحس���ي���ن األداء،
يختتم د.مس�������اعد الفريان حديثه قائ ًال:
«تتجاوب اجلهات احلكومية مع مالحظات
اجلمهور يف ظل وجود إعالم متطور ورزين
ومتجرد وهادف يتمتع باملصداقية واملهنية
يف ط�������رح القضاي�������ا .كذلك وج�������ود اهتمام
داخ�������ل اجله�������ة ب�������آراء اآلخري�������ن واإلميان
بأهمية مش�������اركة املهتمني واملستفيدين يف
تقيي�������م اخلدمات والرقي به�������ا ،مع ضرورة
وجود الداعمني داخل اجلهات ألطروحات
التطوي�������ر والتغيير اإليجابي القادمة من
اخل�������ارج وم�������دى رغبته�������م وقدرته�������م على
تبني ه�������ذه األطروحـ ـ�������ات وإيص ـ ــالها إلى
متخـ ــذي القـ ـ ـ ــرار داخل اجلهـ ـ ــة والس�������عي
إلى الدفـ ــع بها <
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وس�������بل احلصول عليه .ومن أجل الوصول
إل�������ى أداء ممي�������ز ي�������ؤدي إل�������ى إنت�������اج أفضل
وبكفاءة وفعالية عاليت���ي���ن؛ البد من توافر
مجموعة من العوامل والتي ميكن تقسيمها
باختصار إلى  3محاور هي :محور املنظمة،
ومحور املوظف ،ومحور البيئة اخلارجية.
ويتابع د.الفريان« :فاملنظمة الناجحة تعمل
يف ظل قواعد وإجراءات عمل مناس�������بة مع
تنظيم إداري مناسب ،وبقيادة إدارية ملهمة
من خالل متتعها بصفات العدالة والنزاهة
واجل�������دارة واإلش�������راف الفع�������ال بعناص�������ره
العدي�������دة م�������ن تخطي�������ط وتنفي�������ذ وتقييم
وحتفيز وتطوير ،مع ثقافه تنظيمية تدفع
نحو التفاني واإلخالص واالتقان ،وتشجع
عليه .أم�������ا مح�������ور املوظف-وهو األس�������اس
ً
بداية
يف اإلنتاج-فالب�������د أن يك�������ون املوظف
يعمل يف املكان املناس�������ب ل�������ه ،واحملدد بناء
على تخصص�������ه وخبراته وقدراته ومهاراته،
وأن يكون مرتاح ًا يف عمله يس�������عى لإلجناز
والتطوير والتعامل بكف�������اءة مع التطورات
يف األس�������اليب اإلداري�������ة والفني�������ة والتقنية
يف بيئة عمل�������ه اليومية .أما مح�������ور البيئة
اخلارجي�������ة فيتضم�������ن العوام�������ل التي تؤثر
عل�������ى أداء العم�������ل واإلنت�������اج يف املنظم�������ة
ومصدره�������ا خارج�������ي .وتلك ه�������ي األنظمة
والقوان���ي���ن واللوائ�������ح والقواعد التي حتكم
ممارسة األنش�������طة اإلدارية وس�������ير العمل.
كذل�������ك التنس�������يق والتكامل م�������ع املنظمات
واملؤسس�������ات األخ�������رى التي تؤث�������ر القرارات
واملمارس�������ات الت�������ي تق�������وم بها عل�������ى العمل
واإلنتاج يف املنظمة .فكلما تكاملت احملاور
الثالث�������ة ومتيزت؛ كلما حصلن�������ا على إنتاج
ممي�������ز من موظف�������ي القطاع الع�������ام يرضي
املستفيدين من خدمات اجلهاز.
وعن أبرز األس�������اليب لالرتق�������اء باخلدمات
احلكومي�������ة املقدم�������ة للمواطن���ي���ن ،يوضح
د.الفري�������ان ه�������ذا األم�������ر بقول�������ه« :ترتق�������ي
اخلدمات احلكومية للمواطنني من خالل

القي�������ادات اإلدارية اخلبي�������رة واملتخصصة
املتمس�������كة بقي�������م النزاه�������ة والوطني�������ة
واإلخ���ل���اص (القي�������ادة الق�������دوة) ،وتوف�������ر
اإلمكاني�������ات املطلوب�������ة من موارد بش�������رية
متخصصة ومدربة ومحف�������زه ،وميزانيات
كافية ،مع أنظمة تقيي�������م ورقابة ومتابعه
ً
إضافة إلى التوزيع املالئم للموارد
فعاله.
ب���ي���ن القطاع�������ات اخلدمي�������ة وداخ�������ل كل
قط�������اع .كذلك إش�������راك املس�������تفيدين من
اخلدم�������ة يف التقيي�������م وإب�������داء املالحظات
واالس�������تفادة منها ،وهذا ما يقوم به حالي ًا
مركز قي�������اس أداء األجه�������زة العامة (أداء)
عبر موقع�������ه اإللكتروني ،وه�������ذا ما أتوقع
ل�������ه أن ُيحدث أث�������ر ًا إيجابي������� ًا على تقدمي
اخلدم�������ات احلكومي�������ة .كم�������ا أن أس�������اليب
التقيي�������م احلديث�������ة ل���ل���إدارة مهم�������ة جد ًا
لدعم متخذ القرار يف التطوير واالرتقاء
باخلدمات ومعاجلة أوج�������ه القصور التي
تظهره�������ا تقارير التقيي�������م .باإلضافة إلى
أن اإلعالم-بش�������قيه التقليدي واحلديث-
يلع�������ب دور ًا محوري ًا يف لف�������ت االنتباه إلى
مكام�������ن القص�������ور أو الضع�������ف يف األداء،
وط�������رح قضاي�������ا أداء اجله�������ات احلكومية،
والس�������عي من خالل برامجه وأنشطته إلى
مناقش�������ة س�������بل االرتقاء بها .وكما نشاهد
اليوم ،فوسائل التواصل احلديثة أصبحت
منصات للت�������داول والنقاش والتأثير على
جميع شؤون احلياة ومنها خدمات الدول
وأجهزتها ومؤسس�������اتها؛ بل إنها أصبحت
منص�������ات يط�������ل منها ق�������ادة ال�������دول وكبار
مس�������ؤوليها وق�������ادة الش�������ركات واملنظم�������ات
بأنواعها عل�������ى مجتمعاتهم وعلى العالم.
وبالتالي ف�������إن األجهزة احلكومية البد أن
تواكب هذه التطورات يف أساليب التواصل
م�������ع املس�������تفيدين م�������ن خدماته�������ا أو ًال؛
لتق�������دمي خدمات س�������ريعة ومتطورة تصل
إلى املس�������تفيد أينما كان ،وثاني ًا كوس�������يلة
للمعلوم�������ات والتفاع�������ل مع املس�������تفيدين

تقرير

يف جماالت تقنية املعلومات وال�سيرباين واحلوكمة واملوارد الب�شرية واملراجعة الداخلية

معهداإلدارة العامة يستحدث برامج جديدة
لمواكبة رؤية 2030

ً
انطالقا من دوره كرائد و�شريك متميز يف التنمية الإدارية ي�سعى معهد الإدارة العامة كم�ؤ�س�سة وطنية عريقة �إىل امل�شاركة
يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤيتنا املباركة  .2030فلم يكتف املعهد بطرح وتقدمي مبادراته املختلفة يف هذا ال�ش�أن ،لكنه ا�ستحدث
ً
� ً
م�ستلهما يف ذلك تطلعات قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-وطموحات وم�ستهدفات
أي�ضا عدداً من الربامج التي تتواكب معها.

ر�ؤية اململكة وبراجمها التنفيذية ،وخا�صة برنامج التحول الوطني  ،2020وم�ست�شعراً املتغريات الع�صرية التي �أ�صبحت مبثابة
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حتديات يجب مواجهتها والتغلب عليها ب�إذن اهلل؛ من �أجل رفعة وطننا احلبيب وتر�سيخ مكانتنا احل�ضارية بني بلدان العامل.
ً
وفقا لالحتياج التدريبي للأجهزة احلكومية واملوظفني ال�شاغلني للوظائف التي
وقد حر�ص املعهد على ت�صميم هذه الربامج
ت�ستهدفها تلك الربامج .يف هذا التقرير ن�سلط ال�ضوء على هذه الربامج امل�ستحدثة ،و�آراء اخلرباء والأكادمييني ب�ش�أنها.

 8برامج
ت��ت��ح��دد ه����ذه ال���ب���رام���ج امل��س��ت��ح��دث��ة يف 8
برامج إع��دادي��ة ه��ي :برنامج إدارة وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات ،وب��رن��ام��ج األم����ن السيبراني،
وب����رن����ام����ج م���ك���اف���ح���ة ال����ف����س����اد ،وبرنامج
تطوير امل��وارد البشرية ،وبرنامج املراجعة
الداخلية ،وبرنامج إدارة مكاتب القيادات
اإلداري������������ة ،وب����رن����ام����ج اإلدارة الصحية،

إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
وب��رن��ام��ج حوكمة امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة .فهي
كسائر ال��ب��رام��ج اإلع���دادي���ة باملعهد التي
تُعنى جميعها بالتأهيل أو اإلعداد لشغل
وظائف محددة ،وتهدف إلى إعداد كفاءات
وطنية يف مجال اإلدارة والعلوم املرتبطة
بها وفق ًا الحتياجات األجهزة احلكومية
وس��وق العمل .فتلبية احتياجات العمل

ومتطلباته أمر ضروري نحو تطوير العمل
وحتقيق األهداف املنشودة .وألن الوظيفة
ب��ش��ك��ل ع����ام ،وامل���وظ���ف ب��ش��ك��ل خ���اص هما
محور جناح املنظمة؛ فقد استحدث معهد
اإلدارة ال��ع��ام��ة تلك ال��ب��رام��ج امل��ش��ار إليها
وال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف ف��ئ��ات وظ��ي��ف��ي��ة محددة
ذات أهمية وتأثير على اجلهاز احلكومي،
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>> نوف سعيدان:

استحداث برامج جديدة
مبتكرة لتحسني جودة
األعمال وتقدمي
اخلدمات النوعية
ش��ب��ك��ات ،أخ��ص��ائ��ي أم���ن م��ع��ل��وم��ات ،مدقق
أمن معلومات ،مدير أنظمة أمن معلومات،
مهندس أمن معلومات ،أخصائي حتقيق
جنائي رقمي ،أخصائي اختبار االختراق.
وه���ذا ال��ب��رن��ام��ج يتطلب ت��واف��ر  4شروط،
أولها أن يكون املرشح لاللتحاق بالبرنامج
ق��د أم��ض��ى سنتني على رأس العمل على
األق���ل ق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ه ب��ال��ب��رن��ام��ج ،وثانيها
أن ي���ك���ون ح����اص��ل� ًا ع���ل���ى م���ؤه���ل جامعي
(ب��ك��ال��وري��وس) يف ال��ت��خ��ص��ص��ات التالية:
(دراس���ات املعلومات)( ،تقنية املعلومات)،
علوم احلاسب)( ،هندسة احلاسب اآللي)،
(نظم املعلومات)( ،هندسة البرمجيات)،
(ه��ن��دس��ة ال��ش��ب��ك��ات) ،أم���ا ال��ش��رط الثالث
فهو إجادة املرشح اللغة اإلجنليزية حتدث ًا
وكتابة ،ورابعها اجتياز املقابلة الشخصية
بنجاح.
وي��ت��ض��م��ن دراس�������ة  9م�������واد ،م����وزع����ة على
هذين الفصلني ،بحيث ي��درس الدارسون

وأم��ن الشبكات واالت��ص��االت ،وأم��ن أنظمة
التشغيل .وي��درس��ون يف الفصل الثاني 5
مواد هي :االختراق األخالقي ،وأساسيات
ع��ل��م ال��ت��ش��ف��ي��ر ،وإدارة أم����ن املعلومات،
والتحقيق يف اجلرائم الرقمية ،واجلرائم
الرقمية.
مكافحة الفساد
وال��ب��رن��ام��ج ال��ث��ال��ث ه��و «ب��رن��ام��ج مكافحة
ال���ف���س���اد» ال�����ذي ي��ن��ف��ذه ق���ط���اع احملاسبة،
ومدته فصالن تدريبيان .ويستهدف الفئات
التالية :رئيس قسم ،مدير شعبة ،محاسب
قانوني ،مدقق حسابات ،محاسب ،مساعد
م���راج���ع ،م��ف��ت��ش م���ال���ي ،م���راج���ع ،مراجع
داخ���ل���ي .ول��ل��ب��رن��ام��ج  3ش����روط لاللتحاق
ب����ه وه�������ي :أن ي����ك����ون امل����رش����ح لاللتحاق
بالبرنامج ق��د أم��ض��ى سنتني على األقل
على رأس العمل قبل التحاقه بالبرنامج،
وامل��م��ارس��ة العملية ملهام إح��دى الوظائف
التي يستهدفها البرنامج ،واجتياز املقابلة
الشخصية بنجاح.
وت��ت��وزع م���واد ال��ب��رن��ام��ج ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 14
م�����ادة ب��ال��ت��س��اوي ع��ل��ى ه���ذي���ن الفصلني،
ف����ي����درس ال�����دارس�����ون  7م������واد يف الفصل
األول ه����ي :إج�������راءات ال���رق���اب���ة امل��ال��ي��ة يف
األج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة ،ودراس������ات محاسبة
متقدمة يف حماية النزاهة ،واملالية العامة
وال���ن���ظ���ام ال���ض���ري���ب���ي ،وص���ي���اغ���ة وإص������دار
األن��ظ��م��ة وال���ل���وائ���ح ،واألن���ظ���م���ة املتعلقة
مب��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ،وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد يف
أع��م��ال املنافسات وامل��ش��ت��ري��ات احلكومية،
واإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة
وم���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد .ب��ي��ن��م��ا ي����درس����ون يف
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وال��س��ع��ي ل��ت��زوي��ده��م ب���امل���ه���ارات واملعارف
الالزمة لتأدية الوظائف اخلاصة بهم.
إدارة تقنية املعلومات
نستهل هذه البرامج املستحدثة بـ»برنامج
إدارة تقنية املعلومات» ال��ذي ينفذه قطاع
تقنية املعلومات باملعهد ،وم��دت��ه فصالن
ت���دري���ب���ي���ان ،وي��ت��ط��ل��ب ال��ب��رن��ام��ج ت���واف���ر 3
ش�����روط ف��ي��م��ن ي��رغ��ب��ون يف االل���ت���ح���اق به
وهي :أن يكون املرشح لاللتحاق بالبرنامج
ق��د أم��ض��ى س��ن��ت�ين ع��ل��ى األق����ل ع��ل��ى رأس
العمل قبل التحاقه بالبرنامج ،وأن يكون
حاص ًال على مؤهل جامعي (بكالوريوس)
يف تخصصات تقنية املعلومات ،باإلضافة
إل���ى اج��ت��ي��از امل��ق��اب��ل��ة الشخصية بنجاح.
والفئة املستهدفة من ه��ذا البرنامج هي:
مدير مشروع تقنية املعلومات ،مدير تقنية
م���ع���ل���وم���ات ،أخ���ص���ائ���ي ت��ق��ن��ي��ة معلومات،
استشاري تقنية معلومات.
وي��ب��ل��غ ع����دد م�����واد ال���ب���رن���ام���ج  ،10تتوزع
على هذين الفصلني ،ففي الفصل األول
ي��ت��م دراس������ة  5م�����واد ه����ي :إدارة مشاريع
تقنية املعلومات ،ومقدمة يف إدارة تقنية
املعلومات ،وإدارة خدمات تقنية املعلومات،
وسياسات وإستراتيجيات تقنية املعلومات،
والسلوك التنظيمي .كذلك يتم يف الفصل
الثاني دراسة  5مواد هي :ممارسات مديري
تقنية املعلومات ،وحوكمة تقنية املعلومات،
وإدارة التغيير ،وإدارة البيانات ،ومشروع
دراسة حالة.
األمن السيبراني
وث��ان��ي ه���ذه ال��ب��رام��ج ه��و «ب��رن��ام��ج األمن
ال��س��ي��ب��ران��ي» ال�����ذي ي��ن��ف��ذه ق���ط���اع تقنية
املعلومات أيض ًا ،ومدته فصالن تدريبيان.
وي���س���ت���ه���دف ال���ف���ئ���ات ال���ت���ال���ي���ة :مهندس

 4م��واد يف الفصل األول ه��ي :م��ب��ادئ أمن
امل��ع��ل��وم��ات ،وت���أم�ي�ن ت��ط��وي��ر البرمجيات،

تقرير

>> صالح الغريب:

كثرة املؤسسات احلكومية
باململكة يبرز االهتمام
باملراجعة الداخلية
للوصل إلى كفاءة
اإلنفاق
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الفصل الثاني الـ  7م��واد التالية :الرقابة
ال��داخ��ل��ي��ة وإدارة امل���خ���اط���ر ،واالجتاهات
احلديثة يف امل��راج��ع��ة احلكومية ملكافحة
ال��ف��س��اد ،وال��ع��ق��ود اإلداري������ة ،واالتفاقيات
وامل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة الفساد،
وال��س��ل��وك التنظيمي وأخ�لاق��ي��ات العمل،
واإلدارة العامة ومكافحة الفساد اإلداري،
وإعداد التقارير.
تطوير املوارد البشرية
وراب����ع ه���ذه ال��ب��رام��ج ه��و «ب��رن��ام��ج تطوير
امل���وارد البشرية» ال��ذي ينفذه قطاع إدارة
األع����م����ال ب��امل��ع��ه��د .وم�����دة ال���ب���رن���ام���ج هي
ف���ص�ل�ان ت���دري���ب���ي���ان .وه����و م���وج���ه للفئات
التالية :أخصائي ت��دري��ب وتطوير املوارد
ال����ب����ش����ري����ة ،أخ����ص����ائ����ي ت���خ���ط���ي���ط امل�������وارد
البشرية ،أخصائي تطوير املوارد البشرية،
ك��ب��ي��ر أخ��ص��ائ��ي ت��ط��وي��ر امل������وارد البشرية،
ب��اح��ث ت��ط��وي��ر امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة ،أخصائي
ق�����وى ع���ام���ل���ة ،أخ���ص���ائ���ي ع��م��ل��ي��ات م�����وارد
بشرية.

وي��ش��ت��م��ل ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى دراس����ة  12مادة
موزعة بالتساوي على فصلني تدريبيني،
ي��درس ال��دارس��ون يف الفصل األول  6مواد
ه����ي :إدارة األداء ال��وظ��ي��ف��ي ،والتواصل
ال��داخ��ل��ي ،وال���ك���ف���اءات ،وت��خ��ط��ي��ط املوارد
ال��ب��ش��ري��ة ،وال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر ،وتطوير
ال��ق��ي��ادات .وي��درس��ون يف الفصل الثاني 6
مواد أيض ًا وهي :التظلمات ،وإدارة املواهب،
وتخطيط التعاقب الوظيفي ،وإدارة املسار
ال��وظ��ي��ف��ي ،وال���ن���ظ���ام ال��ق��ان��ون��ي للموارد
البشرية ،ونظام معلومات املوارد البشرية.
املراجعة الداخلية
والبرنامج اخلامس هو «برنامج املراجعة
ال��داخ��ل��ي��ة» ال����ذي ي��ن��ف��ذه ق��ط��اع احملاسبة
أيض ًا ،ومدته  4فصول تدريبية .ويستهدف
الفئات التالية :مساعد م��راج��ع ،مراجع،
مراجع عام ،مدير إدارة املراجعة الداخلية،
مراجع داخلي ،مراجع داخلي مساعد.
ويتضمن البرنامج دراس��ة  20م��ادة ،تتوزع
ب���واق���ع  5م�����واد ب��ك��ل ف��ص��ل م���ن الفصول
التدريبية األرب��ع��ة ،ف��ي��درس ال��دارس��ون يف
ال��ف��ص��ل األول  5ه����ي :م���ب���ادئ احملاسبة
املالية ،واملوازنة العامة ،وأنظمة وتشريعات
حكومية ،ومبادئ اإلدارة العامة وتطبيقاتها
يف اململكة ،والسلوك الوظيفي .ويدرسون
يف ال���ف���ص���ل ال���ث���ان���ي  5م������واد أي����ض���� ًا هي:
احمل��اس��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة ،وم���ب���ادئ اإلحصاء
التطبيقي ،وأساسيات املراجعة الداخلية،
وح���م���اي���ة ال����ن����زاه����ة وم���ك���اف���ح���ة الفساد،
ون��ظ��ام ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة .إض��اف��ة إل���ى 5
م���واد ي��درس��ون��ه��ا يف الفصل ال��ث��ال��ث وهي:
محاسبة التكاليف احل��ك��وم��ي��ة ،ومهارات
االتصال ،وقياس وتقومي األداء احلكومي،
وإدارة املراجعة الداخلية ،وإدارة املخاطر

واحلوكمة .ويف الفصل الرابع يدرسون الـ
 5مواد التالية :املراجعة املالية يف األجهزة
احلكومية ،واملراجعة التشغيلية ،واملراجعة
املتخصصة ،واستخدامات احلاسب اآللي
يف املراجعة ،ومراجعة النظم اآللية.
إدارة مكاتب القيادات اإلدارية
وس��ادس البرامج هو «برنامج إدارة مكاتب
ال���ق���ي���ادات اإلداري��������ة» ال�����ذي ي��ن��ف��ذه قطاع
اإلدارة امل��ك��ت��ب��ي��ة ب��امل��ع��ه��د ،وم��دت��ه فصالن
تدريبيان ،ويستهدف فئتني هما :سكرتير،
م��دي��ر م��ك��ت��ب .ويتضمن ال��ب��رن��ام��ج دراسة
 10م�����واد ت���ت���وزع ب���ال���ت���س���اوي ع��ل��ى هذين
ال��ف��ص��ل�ين ،م��ن��ه��ا  5م����واد ب��ال��ف��ص��ل األول
وه�����ي :م���ب���ادئ اإلدارة ال���ع���ام���ة ،واملراسم
يف ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،وال��ك��ت��اب��ة اإلداري�����ة،
وم����ع����اجل����ة ال����ن����ص����وص ال���ع���رب���ي���ة ،وإدارة
املكاتب .بينما هناك  5م��واد يتم دراستها
يف الفصل الثاني وه��ي :السياسة العامة،
وم��ع��اجل��ة ال��ن��ص��وص اإلجن��ل��ي��زي��ة ،وإدارة
املكاتب ،والسلوك التنظيمي ،وتطبيقات
احلاسب يف املكتب.
اإلدارة الصحية
وي����ع����د «ب����رن����ام����ج اإلدارة ال���ص���ح���ي���ة» هو
ال��ب��رن��ام��ج ال��س��اب��ع ب��ي��ن��ه��ا ،وي��ن��ف��ذه قطاع
اإلدارة الصحية باملعهد ،وم��دت��ه فصالن
تدريبيان ،وتتحدد الفئات املستهدفة منه
يف ال��ت��ال��ي :مدير ع��ام ،رئيس قسم ،مدير
إدارة ،مدير مستوصف ،مدير مركز ،مدير
مستشفى ،م��دي��ر ش��ئ��ون ص��ح��ي��ة ،مساعد
م��دي��ر م��س��ت��ش��ف��ى .وي��ت��م دراس�����ة  12مادة،
منها  6مواد يف الفصل األول وهي :النظام
الصحي ،والتخطيط يف املرافق الصحية،
والتنظيم يف املرافق الصحية ،وإدارة املوارد
البشرية يف املرافق الصحية ،واألخالقيات

التنمية اإلدارية

>> د.عاكف اخلصاونة:

املعهد يتبنى سياسات
إعادة البناء والتأهيل
للموارد البشرية يف
القطاعني العام واخلاص

>> د .سيد جعفر :

التدريب والتثقيف
والتوعية وأفضل
املمارسات من التدابير
واإلستراتيجيات الداعمة
للتوجه العصري نحو
األمن السيبراني
املقدم ضعيفة .لذلك فإنه مع ما تشهده
امل���م���ل���ك���ة م����ن م���ت���غ���ي���رات ،وم������ع التسارع
االقتصادي واالتساع اجلغرايف لها ،وكثرة
املؤسسات احلكومية ،فقد أصبح حتمي ًا
تفعيل دور وح��دات املراجعة الداخلية من
أجل الوصل إلى كفاءة االنفاق احلكومي.
شراكات وإستراتيجيات
وح�����ول إدراج امل��ع��ه��د ل���ع���دد م���ن البرامج
املعنية باألمن السيبراني وتقنية املعلومات
واحل��وك��م��ة ،ت��رى أ .ن��وف بنت إب��راه��ي��م بن
سعيدان -مدربة يف قطاع اإلدارة املكتبية
وم��دي��رة م��رك��ز األع��م��ال ب��ال��ف��رع النسائي
ب��ال��ري��اض مبعهد اإلدارة ال��ع��ام��ة  -أن��ه يف
ظل رؤي��ة اململكة  ،2030ووفق ًا ملا مت ذكره
على موقعها فيما يتعلق بتنمية البنية
التحتية للتحول الرقمي بأن هدف الرؤية
الوصول إلى تغطية تتجاوز  %٩٠من املنازل
يف امل����دن ذات ال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة العالية
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يف اخلدمات الصحية ،وإدارة نظم املعلومات
الصحية .إض��اف��ة إل��ى  6م���واد يف الفصل
الثاني ه��ي :إدارة اجل��ودة وسالمة املرضى
يف امل���راف���ق ال��ص��ح��ي��ة ،وال��ت��أم�ين الصحي،
واقتصاديات الصحة ،وأساليب البحث يف
اإلدارة ال��ص��ح��ي��ة ،وال��ق��ي��ادة واإلش�����راف يف
اإلدارة الصحية ،ومشروع تخرج.
حوكمة امليزانية العامة
أم�����ا ث���ام���ن ه�����ذه ال���ب���رام���ج ف���ه���و «برنامج
ح��وك��م��ة امل��ي��زان��ي��ة ال���ع���ام���ة» ال�����ذي ينفذه
قطاع االقتصاد وامليزانية باملعهد ،ومدته
فصالن تدريبيان ،وفئاته املستهدفة هي:
م���راق���ب إي��������رادات ،وأخ���ص���ائ���ي اقتصادي،
وباحث إيرادات ،وباحث اقتصادي مساعد،
وأخصائي إيرادات ،وكبير محللي إيرادات،
وب���اح���ث اس��ت��ث��م��ار ،وأخ���ص���ائ���ي استثمار،
وك��ب��ي��ر أخ��ص��ائ��ي�ين اق���ت���ص���ادي�ي�ن ،وباحث
م��ي��زان��ي��ة ،وب���اح���ث اق���ت���ص���ادي ،وأخصائي
ميزانية ،ومدير اإلدارة العامة للمراجعة،
وم��دي��ر إدارة امل��خ��اط��ر ،واختصاصي علوم
اقتصادية ،ومدير التخطيط اإلستراتيجي
واالستثمار ،وأخصائي ميزانية مساعد.
وي��ش��ت��م��ل ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى دراس�����ة 13
م���ادة ،منها  6م��واد يف الفصل األول هي:
احلوكمة يف القطاع العام ،واملالية العامة،
وامليزانية ال��ع��ام��ة ،واالق��ت��ص��اد واحلوكمة،
والتخطيط اإلداري واملالي ،وحماية املال
العام ومكافحة الفساد .باإلضافة إل��ى 7

مواد يتم دراستها يف الفصل الثاني وهي:
إدارة اإلي������رادات ال��ع��ام��ة ،وإدارة النفقات
ال���ع���ام���ة ،وح��وك��م��ة ع��م��ل��ي��ات اخلصخصة
واالس��ت��ث��م��ار ،وال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ،ومؤشرات
وجت����ارب دول��ي��ة يف احل��وك��م��ة ،واملؤسسات
وال����ك����ف����اءات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ،وإدارة امل������وارد
البشرية.
متغيرات وتسارع واتساع
وق���د ال��ت��ق��ي��ن��ا ع�����دد ًا م���ن خ���ب���راء التدريب
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه ال��ب��رام��ج ،وال���ذي���ن اتفقوا
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��وج��ه��ات ال��ت��ن��م��وي��ة التي
تطرحها ه���ذه ال��ب��رام��ج ال��ت��ي استحدثها
معهد اإلدارة ال��ع��ام��ة ،ودوره����ا ال��ف��ع��ال يف
إكساب الدارسني املهارات واملعارف الالزمة
ب��ش��أن م��ج��االت��ه��ا ،وأن��ه��ا ت��ت��واك��ب م��ع رؤية
اململكة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة التنمية
الشاملة التي يشهدها وطننا بصفة عامة،
والتنمية اإلداري����ة خ��اص��ة .ففيما يتعلق
ب��أه��م��ي��ة ال��ب��ع��د ال��رق��اب��ي وت��ط��وي��ر آلياته،
وخ��اص��ة امل��راج��ع��ة الداخلية ال��ت��ي ُأدرجت
ك��ب��رن��ام��ج م��ه��م ب�ي�ن ه���ذه ال���ب���رام���ج؛ يؤكد
ص��ال��ح ب���ن ع���ب���داهلل ال��غ��ري��ب-م��دي��ر إدارة
البرامج املالية واالقتصادية بفرع املعهد
باملنطقة ال��ش��رق��ي��ة-ع��ل��ى أن���ه مت��اش��ي�� ًا مع
رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030فقد
حان الوقت من أجل إلزام جميع املؤسسات
احلكومية بتفعيل املراجعة الداخلية على
جميع املستويات اإلدارية .وذلك بتأسيس
وحدات املراجعة تتناسب مع حجم اجلهة.
ويرى أن من أهم األسباب التي عطلت دور
املراجعة الداخلية ،اكتفاء بعض املسؤولني
بتأسيس وح���دة امل��راج��ع��ة مبستوي إداري
دون الباقي؛ وبالتالي تكون ج��ودة العمل

تقرير

و %٦٦يف املناطق األخرى .والذي ذكر أيض ًا
أن���ه لتحقيق ه���ذه ال��غ��اي��ة؛ س��ي��ت��م حتفيز
االقتصادي ،وحتقيق التنمية املستدامة.
االس���ت���ث���م���ار يف ال��ت��ق��ن��ي��ة ،وس��ي��ت��م تطوير
وبالرغم من التطور التكنولوجي ،فإنه ال
شراكات مع القطاع اخلاص ووضع معايير
ميكن أن يتحقق التطور والتميز يف األداء
ل��ل��ب��ن��اء ل��ت��س��ه��ي��ل م���د ش��ب��ك��ة االتصاالت.
ب���دون االه��ت��م��ام بالعنصر ال��ب��ش��ري الذي
وسيتم أيض ًا تعزيز حوكمة التحول الرقمي
أولته رؤي��ة اململكة عنايتها ،واهتم معهد
عبر مجلس وطني يشرف على هذا املسار،
اإلدارة ال��ع��ام��ة ب��اس��ت��ح��داث ال��ع��دي��د من
وس��ي��ت��م أي��ض��ا دع���م ال��ت��ح��ول ع��ل��ى مستوى
البرامج اخلاصة به ،ولذلك يشير د.عاكف
صوان:
د.عبدالعزيز
>>
احل��ك��وم��ة ودع����م امل��س��ت��ث��م��ري��ن احمل��ل��ي�ين يف
ل��ط��ف��ي اخل��ص��اون��ه-ع��ض��و ه��ي��ئ��ة التدريب
اهتمام الرؤية
ق��ط��اع تقنية املعلومات واالت���ص���االت .وهو
ب��ق��ط��اع إدارة األع���م���ال-إل���ى أن���ه لتحقيق
عمل جبار يحتاج م��ن متخذي ال��ق��رار يف باحلوكمة واستحداث
رؤي��ة  2030وف��ق معايير النجاح املتقدمة
املنظمات إلى توظيف التكنولوجيا وتعزيز
ال ب��د م��ن إع����ادة ه��ن��دس��ة ع��م��ل��ي��ات املوارد
املعهد لبرامج خاصة
البشرية بشكلها الشمولي من التخطيط
الثقة يف القرارات املتخذة وإحداث التحول بها يتفق مع التوجهات
امل��ط��ل��وب ات��س��اق�� ًا م���ع ال���رؤي���ة؛ وذل����ك عبر
ل��ل��م��وارد ال��ب��ش��ري��ة وحت��دي��د االحتياجات
العصرية املتميزة
ت��ق��دمي اخل��دم��ات الرقمية بأساليب ذكية
الوظيفية كم ًا ونوع ًا ،واالختيار والتوظيف
إعادة هندسة
واستحداث إستراتيجيات وبرامج جديدة
ع��ل��ى أس����اس ال��ك��ف��اءة ،وحت��ل��ي��ل وتوصيف
وم��ب��ت��ك��رة ل��دع��م وحت��س�ين ج����ودة األعمال وي��ش��دد د.ع��ب��دال��ع��زي��ز عبداملجيد ص��وان -الوظائف واملواصفات الوظيفية ،وتصميم
ومت��ك�ين م��ج��ت��م��ع ال��ع��م��ل رق��م��ي��اَ لتحقيق ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���ب ب��ق��ط��اع االقتصاد ال����ب����رام����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة وال���ت���أه���ي���ل ،وبناء
الريادة يف تقدمي اخلدمات النوعية لنصبح وامليزانية-على أن اهتمام الرؤية باحلوكمة وتطوير أنظمة األجور واحلوافز ،والتقييم
قوة اقتصادية صاعدة لعنان السماء.
واستحداث املعهد لبرامج خاصة بها ،هو والتقومي لألداء الوظيفي ،وتوفير اجلودة
ويلتقط د.سيد جعفر-عضو هيئة التدريب أمر يتفق مع التوجهات العصرية املتميزة يف احل��ي��اة الوظيفية وال��س�لام��ة والوقاية
ب��ق��ط��اع تقنية امل��ع��ل��وم��ات-ط��رف احلديث والبناءة؛ ألن احلوكمة من املفاهيم متعددة للعاملني ،وب��ن��اء ع�لاق��ات العمل املالئمة،
ويركز على األمن السيبراني وأهمية التوعية األبعاد ،فهي لها جوانب اقتصادية ،ومالية ،وال���ت���ي ت���ع���زز م���ن ك���ف���اءة ال��ع��ام��ل�ين ورفع
به والتدريب عليه ،قائ ًال :إن مجال األمن وإدارية وقانونية ،واجتماعية ،لكن تتوافق مستوى رضاهم الوظيفي لتخدم الرؤية
السيبراني يشمل التقنيات التي تُستخدم فيما بينهما حول نقاط مشتركة وكلمات املستقبلية مبا ينسجم مع توجهات الفكر
حلماية الفضاء السيبراني وحماية أصول س�������واء ،م��س��ت��ن��دة إل�����ى م����ب����ادئ الشفافية اإلداري املعاصر .ويضيف« :ولتفعيل مبدأ
املؤسسة؛ بهدف حماية أنظمة املعلومات واإلف��ص��اح واملساءلة وحتديد املسؤوليات ،ثقافة النهج اإلستراتيجي وتوطينه لدى
الرقمية وحماية البيانات التي حتتويها بهدف رفع كفاءة استخدام املوارد املتاحة ،مؤسسات املجتمع احمللي السعودي فقد
هذه األنظمة وحماية اإلجراءات واألعمال وزي��������ادة م���س���ت���وي���ات ال��ت��ن��اف��س��ي��ة وضمان ت��ب��ن��ى م��ع��ه��د اإلدارة ال��ع��ام��ة وم��ن��ذ نشأته
التي تنفذها تلك األنظمة .ولذلك يجب ال���وص���ول ل��ل��ري��ادة ال��ع��امل��ي��ة .وه���ذا م��ا دفع س��ي��اس��ات إع���ادة ال��ب��ن��اء وال��ت��أه��ي��ل للموارد
اتخاذ ع��دد من التدابير واإلستراتيجيات ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة إل���ى أن ال��ب��ش��ري��ة يف ال��ق��ط��اع�ين ال���ع���ام واخل����اص
لدعم هذا التوجه العصري والتي تتضمن تسعى جاهدة لتطبيق مفاهيمها لتواكب وامل���ج���ت���م���ع احمل����ل����ي م����ن خ���ل��ال برامجه
التدريب ،والتثقيف ،والتوعية واستخدام مثيالتها عامل ًيا للعمل على ضمان سالمة التدريبية املختلفة يف عمليات إدارة املوارد
أفضل املمارسات يف أمن املعلومات.
األوضاع االقتصادية بصفة عامة ،واملالية البشرية <
بصفة خ��اص��ة ،وذل���ك ل��دف��ع عجلة النمو
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متابعات
تحقيق

اهتمت الأجهزة احلكومية يف اململكة بتفعيلها واال�ستفادة من �إمكاناتها الكبرية

الحسابات الحكومية على «تويتر» ..
خدمة عمالء إلكترونية
مميزة و ّفعالة
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إعداد  :سامح الشريف

اهتمت الأجهزة احلكومية يف الفرتة الأخرية بالن�شاط الإعالمي ،ففي ظل التطور التكنولوجي الكبري وثورة
االت�صاالت واملعلومات ،وتوفر العديد من الأدوات والو�سائل االت�صالية امل�ستحدثة� ،أُتيحت للأجهزة احلكومية بدائل
عديدة لأداء الأن�شطة الإعالمية والت�سويقية وخدمة عمالئها من امل�ستفيدين واملراجعني ،وكان على ر�أ�س هذه
الو�سائل والتقنيات االت�صالية �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وحتديداً «تويرت» مبا لها من �شعبية ومتابعة كبرية
داخل اململكة؛ ولهذا وجدنا الكثري من امل�ستفيدين من اجلمهور يتعاملون مبا�شرة مع ح�سابات الأجهزة احلكومية
مواز
ملتابعة �أخبار اخلدمات املقدمة ومعرفة كل جديد واال�ستف�سار عن الكثري من اخلدمات .وقد كان هناك اهتمام ٍ
من هذه الأجهزة ،حيث �أتاحت ح�ساباتها خلدمة امل�ستفيدين والعمالء ،وقامت بتعيني متحدثني ر�سميني للرد على
اال�ستف�سارات وليكونوا �صوت امل�ؤ�س�سة الر�سمي �أمام اجلمهور وو�سائل الإعالم .يف هذا التحقيق نناق�ش مدى جودة
خدمة العمالء عرب هذه الو�سائل احلديثة ومدى تعاون وجتاوب الأجهزة احلكومية مع عمالئها.

التنمية اإلدارية

>> د.عبيد العبدلي:

القطاع احلكومي ينافس
القطاع اخلاص يف التسويق
وخدمة العمالء

>> عبدالرحمن احلسني:
وزارة التجارة واالستثمار
توفر أعلى معايير التدريب
ملوظفي خدمة العمالء
ليؤدوا عملهم باحترافية

وي��ض��ي��ف احل��س�ين :ت��ع��د م��ع��رف��ة املوظف
ال��ت��ام��ة ل��ل��خ��دم��ة ال��ت��ي يطلبها العميل
واألم��ور التي يجب القيام بها للحصول
ع��ل��ى اخل���دم���ة ب��ي��س��ر وس��ه��ول��ة م���ن أهم
امل��ه��ارات ال��ت��ي يجب ت��واف��ره��ا يف موظف
خدمة العمالء ،ولذلك حت��رص الوزارة
ع���ل���ى ت���وف���ي���ر أع����ل����ى م���ع���اي���ي���ر التدريب
مل��وظ��ف��ي خ���دم���ة ال��ع��م��ل ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من
القيام بعملهم باحترافية.
وي���ؤك���د احل��س�ين أن امل���رك���ز ي��ول��ي كذلك
اهتمام ًا كبير ًا بالعناية بالعمالء؛ لضمان
تقدمي خدمة مميزة للمستفيدين ،من
خ��ل�ال ت��ط��وي��ر أدوات ل��ق��ي��اس مستوى
رض����ا امل��س��ت��ف��ي��دي��ن ،ح��ي��ث ي���ق���وم املركز
وبشكل دوري بقياس رض��ا املستفيدين
عن خدماته سعي ًا لتحسينها ،وكذلك
ملعرفة السلبيات والعمل على تالفيها.
ك��م��ا وض���ع���ت ال��������وزارة م����ؤش����رات لقياس
األداء ،ي��ت��م م���ن خ�لال��ه��ا ق���ي���اس األداء
بناء على
الفعلي ملراكز خدمة العمالء ً
معايير علمية؛ بهدف الوصول لتقدمي
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رضا املستفيدين
يف البداية يقول د.عبيد بن سعد العبدلي
عضو مجلس الشورى :نرى حراك ًا كبير ًا
يف الفترة األخيرة يف القطاع احلكومي،
وتوجه ًا لتبني مفهوم التسويق الصحيح
داخ���ل ه��ذا ال��ق��ط��اع؛ وه���ذا ي��دل على أن
هناك رغبة يف تطوير خدمات املؤسسات
احلكومية وتقدمي خدمة متميزة ترضي
ع���م�ل�اء ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي ال������ذي بدأ
ي��ن��اف��س ال��ق��ط��اع اخل�����اص ف��ي��م��ا يتعلق
بالتسويق وتقدمي خدمات أفضل توائم
تطلعات املستفيدين منها ،ولدينا أمثلة
كثيرة جد ًا على ذلك.
وميكن ال��ق��ول ب��أن إمي��ان القائمني على
ال��ت��س��وي��ق ب��ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي بأهمية
وض��رورة التسويق أدى إل��ى إنشاء مراكز
اتصال تسويقي ومراكز أبحاث تسويقية،
وه���ذا ت��وج��ه م��ح��م��ود وي��ت��واك��ب م��ع رؤية
2030م .ف��اخل��ط��اب احل��ك��وم��ي الب����د أن
ي��ت��غ��ي��ر م���ع ت��غ��ي��ر وع����ي امل���واط���ن�ي�ن ،ومع
رؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 2030م ،ول�����دى ك���ل وزارة
وإدارة حكومية مسؤوليات البد عليها أن

تتواصل جيد ًا مع املستفيدين من هذه
اخلدمات.
إن أية منظمة تريد أن تنجح يف املجتمع
السعودي ،يجب عليها أن تهتم بخدمة
العمالء ،والوسائل كثيرة يف هذا الشأن.
ف���ع���ل���ي���ه���ا أن ت����ع����رف ال���ك���ث���ي���ر ع�����ن رضا
املستفيدين ،وأن تستمع لهم وتتواصل
معهم وحتل مشاكلهم .وعلى املؤسسات
أن تدرك أن خدمة العمالء ليست مجرد
أن يكون لدى العميل أو املستفيد مشكلة
مع املؤسسة فيتم التواصل معه بشأنها؛
ف��خ��دم��ة ال��ع��م�لاء أع���م وأش��م��ل م��ن هذا
بكثير.
وأرى أن أغ��ل��ب��ي��ة م��ؤس��س��ات��ن��ا السعودية
بدأت تهتم بخدمة عمالئها؛ ألن املنافسة
ش���دي���دة ،ووع����ي امل��س��ت��ه��ل��ك�ين ك��ب��ي��ر .كما
نشطت ب��ق��وة املطالبات بحماية حقوق
املستهلكني ،وتسعى املؤسسات السعودية
إل���ى إرض����اء ع��م�لائ��ه��ا ح��ت��ى ي��ظ��ل��وا على
عالقة قوية بها.
تقنيات إلكترونية
م����ن ج���ان���ب���ه ،ي��ش��ي��ر امل���ت���ح���دث الرسمي
ل��وزارة التجارة واالستثمار عبدالرحمن
احل��س�ين إل���ى أن م��رك��ز خ��دم��ة العمالء
بالوزارة يطبق مفهوم امل��وظ��ف الشامل
ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد
ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة احلديثة
تسهل اإلج���راءات وتختصر الوقت
التي ٍ
على ال��ع��م�لاء ،وتسهم يف ت��ق��دمي خدمة
نوعية لهم ،كما يخصص املركز منطقة
متطورة للخدمة الذاتية توفر للعميل
احلصول على اخلدمة التي يريدها آلي ًا،
باإلضافة إلى وجود مسارات ومجموعات
محددة لكل خدمة ،ما ميكن العميل من
احلصول على اخلدمة التي يبحث عنها
بكل يسر وسهولة.

متابعات
تحقيق

>> على الوادعي:

التجاوب مع اجلمهور
وتوصيل كافة الرسائل
لهم يعزز الشفافية يف
األجهزة احلكومية
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أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين من
خدمات وزارة التجارة واالستثمار.
خدمة مميزة
وق��د تواصلنا م��ع بعض امل��واط��ن�ين ممن
ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع اخل���دم���ات اإللكترونية
ل��ل�أج����ه����زة احل���ك���وم���ي���ة مل���ع���رف���ة آرائ����ه����م
يف م��س��ت��وى جت�����اوب ه����ذه األج����ه����زة مع
ع��م�لائ��ه��ا ،ح��ي��ث ي���رى ع��ام��ر ب���ن محمد
الغامدي أن موقع التواصل االجتماعي
«ت��وي��ت��ر» ه���و م��ن��ص��ة إع�لام��ي��ة مي��ك��ن من
خالله إب��راز دور املنشأة وتقدمي خدمات
اس��ت��ف��س��ارات ال��ع��م�لاء واملستفيدين من
خاللها-فعلى سبيل املثال-دور االتصال
امل��ؤس��س��ي يف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للجمارك
ف ّ���ع���ال يف ه���ذا اجل���ان���ب ،م���ن خ�ل�ال الرد
على استفسارات العمالء واملستفيدين
وإب�������������راز ج�����ه�����ود اجل�������م�������ارك يف مجال
األم�����ن وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب اجلمركي
وال���غ���ش ال���ت���ج���اري وال��ت��ق��ل��ي��د .ويضيف
ال���غ���ام���دي« :إن ت��ف��ع��ي��ل م��وق��ع التواصل
االجتماعي «تويتر» للمنشآت احلكومية

ي��ض��م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ة مم��ي��زة للعمالء
واملستفيدين ،وال��رد على استفساراتهم،
وإرش����اده����م ب��ش��ك��ل ع���اج���ل ب���ش���أن جميع
العوائق التي قد تواجههم».
استفسارات وأسئلة
وي��رى أحمد محمد اخلميس أن معظم
األجهزة احلكومية والهيئات تسعى ملواكبة
التطور التكنولوجي السريع احلاصل يف
مجتمعنا السعودي ،وتسعى تلك اجلهات
إلب��راز تطورها وحداثتها بإيجاد وسائل
للتواصل وتقدمي اخلدمات اإللكترونية
ألف��راد املجتمع عبر املواقع اإللكترونية
وم��ن��ص��ات ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي مثل:
«تويتر» و«فيس بوك» ،وغيرهما.
وي��ض��ي��ف اخل��م��ي��س« :إال أن ك��ث��ي��ر ًا من
اجل��ه��ات احلكومية تفتقر لتفعيل هذه
امليزة جلعلها ذات فائدة أكبر للمتعامل
معها؛ حيث إن أغلب منصات التواصل
ت��ف��ت��ق��ر ل�ل�إج���اب���ة ع���ن ال���ك���م ال��ك��ب��ي��ر من
االستفسارات واألسئلة التي توجه لهم
ع���ب���ره���ا وت��ك��ت��ف��ي أغ���ل���ب ت���ل���ك األجهزة
احلكومية بإجابات موحدة أشبه باملكررة
تتمحور ح��ول م��ا نقوله نحن بالعامية
(راجعنا ويصير خير)» .ويتابع اخلميس:
«إذن م���ا ال���ف���ائ���دة م���ن وج�����ود حسابات
لتلك اجل��ه��ات يف م��ن��ص��ات (للتواصل)
االج��ت��م��اع��ي دون أن ن��ح��ظ��ى بإجابات
م��ف��ي��دة تغنينا ع��ن ال��ع��ن��اء م��ن مراجعة
اجلهة نفسها».
سرعة االستجابة
وع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ي��ق��ول عبد الرحمن
ع��ب��د اهلل امل��ق��وش��ي« :أع��ت��ق��د أن اجلهات
احلكومية يف اململكة العربية السعودية
ب����������دأت مب����ن����اف����س����ة ب���ع���ض���ه���ا يف سرعة
االس���ت���ج���اب���ة ،ف���امل���ت���اب���ع س���ي���رى أن هذا
ال���ت���ط���ور ك����ان ت���ص���اع���د ًي���ا وق����د ب����دأ منذ

>> أحمد اخلميس:

كثير من املنصات الرسمية
ال جتيب عن االستفسارات
واألسئلة وتكتفي بإجابات
موحدة ومكررة
سنوات ماضية ،حتى وصلنا إلى مرحلة
عالية املستوى م��ن ناحية دق��ة املعلومة
وسرعة االستجابة .وكانت جميع جتاربي
ال���ت���واص���ل���ي���ة م����ع األج�����ه�����زة احلكومية
إي��ج��اب��ي��ة ،وأدرك����ت بعد ع��دة جت���ارب أننا
ق��د وصلنا ال��ى مرحلة عالية م��ن اتقان
احلوكمة اإللكترونية.
تعزيز الشفافية
ويشير علي أحمد الوادعي إلى أن هناك
جتاوب ًا وخاصة يف السنوات األخيرة؛ إذ
زاد اهتمام تلك اجلهات بالشأن اإلعالمي
بشكل عام وخاصة عبر «تويتر» من خالل
س��رع��ة ال����رد واالس��ت��ج��اب��ة وإدراك الدور
امل��ه��م خل��دم��ة ال��ع��م��ي��ل وت��ع��زي��زه��ا بشكل
أكثر فاعلية؛ بهدف التواصل املستمر مع
العمالء مبختلف فئاتهم.
ويضيف ال���وادع���ي« :أرى أن��ه��م يحاولون
ال���ت���ج���اوب م���ع اجل��م��ه��ور وإي���ص���ال كافة
ال��رس��ائ��ل بالطرق البسيطة والواضحة
التي تسهم يف حتقيق أهدافهم متاشي ًا
مع برنامج التحول الوطني  2020ورؤية

التنمية اإلدارية

>> عامر الغامدي:

«تويتر» يضمن تقدمي
خدمة عمالء مميزة من
جانب األجهزة احلكومية يف
اململكة

>> عبدالرحمن املقوشي:
جميع جتاربي مع األجهزة
احلكومية إيجابية وتؤكد
على أننا وصلنا ملرحلة عالية
من احلوكمة اإللكترونية

تقدمي اخلدمات املشتركة القائمة على
فكرة وحدة أعمال متخصصة تركز على
تقدمي مجموعة خدمات شفافة ملجموعة
مستخدمني منتقاة بدقة متناهية .كل
ذلك سيؤدي إلى حتسني مؤشرات خدمة
العمالء بشكل عام».
وم���ن دواف����ع األم����ل بتحقيق األه����داف-
واحل��دي��ث ال ي��زال للعنزي-كون اململكة
العربية السعودية هي أكبر دولة منفقة
مبجال تقنية املعلومات واالتصاالت على
مستوى الشرق األوسط ،ومن املتوقع أن
ي��رت��ف��ع ح��ج��م اإلن���ف���اق ل��ي��ص��ل إل���ى 150
م��ل��ي��ار ري����ال ه���ذا ال���ع���ام 2019م ،ك��م��ا أن
استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت
من ِقبل األفراد واملؤسسات يف القطاعني
احلكومي واخل���اص ارت��ف��ع بشكل سريع
وم���ل���ح���وظ يف ال���س���ن���وات األخ����ي����رة؛ مما
سيؤدي إل��ى حتسني العملية اإلنتاجية
والكفاءة التشغيلية لألجهزة احلكومية.
وللحصول على خ��دم��ة فعالة للعمالء
 -ي��وض��ح س��ل��ي��م��ان ال��ع��ن��زي  -أن���ه ال بد
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اململكة  ،2030وذلك بتعزيز الشفافية يف
جميع القطاعات احلكومية.
برامج وطنية
م���ن ج���ان���ب���ه ،ي���ق���ول س��ل��ي��م��ان ب���ن عبيد
ال���ع���ن���زي ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���ب مبعهد
اإلدارة ال����ع����ام����ة« :م�����ع ب����داي����ة األلفية
الثالثة ب��دأت اململكة خطوات نوعية يف
م���ج���ال احل��ك��وم��ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة؛ بهدف
حتويل اإلج��راءات واملعامالت احلكومية
إل��ى صيغة إلكترونية وتسهيل حصول
املواطن واملقيم على اخلدمات احلكومية
إل��ك��ت��رون��ي�� ًا ،مم��ا أس��ه��م يف ت��وف��ي��ر الوقت
املهدر يف االنتظار للحصول على بعض
اخلدمات احلكومية».
ويضيف العنزي« :وبينما شكَّ ل ذلك حتو ًال
يف منظومة خدمة العمالء من األساليب
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة إل�����ى األس���ال���ي���ب احلديثة؛
تباينت ال���وزارات والهيئات احلكومية يف
تقدمي خدماتها اإللكترونية ،وإن توفرت
بعض أك��ث��ر التطبيقات أهمية وفعالية
وتلك التي يحتاجها املواطن يف اجلهات

احل��ك��وم��ي��ة .وي���ب���رز ه��ن��ا ت��ط��ب��ي��ق «أبشر»
م��ن وزارة الداخلية وال���ذي أصبح جزء ًا
رئيسي ًا يف تعامالت املواطن واملقيم .كما
وفرت وزارة التعليم العديد من اخلدمات
والتطبيقات اإلليكترونية؛ مثل خدمات
نظام «نور» الذي يقدم خدماته للطالب
واملعلمني وأولياء األمور ملتابعة أبنائهم،
وخ���دم���ات أخ����رى م��ت��ع��ددة .وب����رزت وزارة
التجارة واالستثمار يف مجال التطبيقات
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة؛ م����ث����ل ت���ط���ب���ي���ق تقدمي
ال���ب�ل�اغ���ات ع���ن امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ج��اري��ة أو
تطبيق فتح السجالت التجارية .كذلك
ت��ع��ت��ب��ر جت���رب���ة ت���ق���دمي خ���دم���ة التقدمي
املوحد رائدة يف توحيد منصة التسجيل
والقبول للعديد من اجلامعات السعودية
على الصعيد الوطني ،وال ننسى التطور
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات إلكتروني ًا يف وزارة
العدل كمثال يف هذا السياق».
وي���ت���اب���ع« :وم�����ع إع��ل��ان امل��م��ل��ك��ة العربية
السعودية رؤيتها 2030؛ تسارعت اجلهود
احلكومية للعمل يف إطار خطة حتقيق
ال��رؤي��ة ،وس��اع��د حتديد م��ؤش��رات لألداء
احل��ك��وم��ي ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ب��اجت��اه حتقيق
األه���داف اإلستراتيجية .إن ه��دف�� ًا مثل
«رف����ع ف��اع��ل��ي��ة أداء احل��ك��وم��ة وكفاءتها،
وحتسني وضع اململكة العربية السعودية
يف م��ؤش��ر فاعلية احل��ك��وم��ة ال��ص��ادر عن
البنك ال��دول��ي»؛ يعني التقدم أكثر من
 50مرتبة للوصول للمرتبة رقم  20على
األق���ل؛ مم��ا يجعل م��ن تقنية املعلومات
وخدمة العمالء إلكتروني ًا عام ًال رئيس ًيا
يف إجن����از ال��ب��رام��ج ال��وط��ن��ي��ة ال������واردة يف
الرؤية؛ مثل برنامج تعزيز حوكمة العمل
احلكومي على سبيل املثال .كما تتضمن
رؤي���ة « 2030العمل على نشر اخلدمات
املشتركة عبر امل��ؤس��س��ات احلكومية» أي

متابعات
تحقيق

م���ن ت��وس��ي��ع ت��غ��ط��ي��ة خ���دم���ات احلكومة
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة واخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة مع
ت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة يف تقدميها
وك���ذل���ك ت��س��ه��ي��ل وص����ول امل��واط��ن�ين إلى
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة ،م���ن خ��ل�ال شبكة
حديثة لأللياف الضوئية وتوفير اتصال
ف���ائ���ق ال���س���رع���ة ب���اإلن���ت���رن���ت ع��ل��ى أوسع
ن���ط���اق مم���ك���ن م����ن ال���ت���غ���ط���ي���ة ،وكذلك
ت��وف��ي��ر إج������راءات حل��م��اي��ة املستخدمني
وض��م��ان حصول األف���راد على اخلدمات
التي يستحقونها وتعزيز قوانني حماية
البيانات ،وقوانني حماية امللكية الفكرية
واإلجراءات القضائية ،وقوانني مكافحة
االح��ت��ك��ار ومكافحة ال��ف��س��اد؛ مم��ا يزيد
يف ث��ق��ة امل��س��ت��خ��دم�ين خل���دم���ات تقنية
امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت .وال ننسى دور
ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف ت��ن��م��ي��ة قاعدة
م���ه���ارات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات واالتصاالت
احلالية ،من خالل استحداث اجلامعات
ال��س��ع��ودي��ة م��س��ارات ج��دي��دة يف مجاالت
االت��ص��ال التسويقي واإلع��ل�ان الرقمي
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>> سليمان العنزي:

اململكة أكبر دولة منفقة
مبجال تقنية املعلومات
يف الشرق األوسط ،وحتسني
العملية اإلنتاجية
والصحافة اإللكترونية.
ول���ت���ت���واك���ب خ����دم����ة ال����ع����م��ل�اء م����ع هذا
احل�����راك ال��وط��ن��ي؛ ي���رى ال��ع��ن��زي أن���ه ال
ب��د م��ن إع���ادة النظر يف أس��ال��ي��ب تقدمي
اخل��دم��ات واخ��ت��ي��ار ال��ع��ام��ل�ين يف خدمة
العمالء ،فبعض القيادات اإلداري��ة –كما

يبدو-تتعامل مع إدارات خدمة العمالء
كما ك��ان��ت تتعامل م��ع إدارات العالقات
ال��ع��ام��ة غير م��درك��ة أهميتها ،ف�لا تهتم
باختيار امل��وظ��ف�ين األك��ث��ر ك��ف��اءة للعمل
ف���ي���ه���ا ،ب����ل ق����د ت��ص��ب��ح خ���دم���ة العمالء
م���آ ًال للموظفني ذوي األداء الضعيف.
ك��م��ا ي���ج���در ب���ال���ق���ي���ادات م��ع��رف��ة أن دور
العاملني بخدمة العمالء ال يقتصر على
م��ق��اب��ل��ة ال��ع��م�لاء أو ال�����رد ع��ل��ى الهاتف،
ول���ك���ن ي���ق���وم���ون ب���ع���دد ك��ب��ي��ر م����ن املهام
واملسئوليات؛ مثل تزويد العميل بكافة
املعلومات التي يحتاج إليها ،وال��رد على
جميع أسئلته واستفساراته ،والتفاعل
معه بشكل إيجابي ،وحل مشكلته بنجاح
مم���ا ي��ض��م��ن رض�����اء ال��ع��م��ي��ل ،وذل�����ك ما
يسهم يف حتسني سمعة املنظمة ،ويوضح
متيزها يف تقدمي اخلدمة.
ويشير سليمان العنزي إلى أنه يتوجب
على اجلهات احلكومية توعية عمالئها
وت���ق���دمي امل��ع��رف��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة الالزمة
ل��ت��س��ه��ي��ل ح���ص���ول���ه���م ع���ل���ى اخلدمات
امل����ط����ل����وب����ة ،ب���ح���ي���ث ال تكتفي
بتوفير اإلجابات اجلاهزة –رمبا
احملنطة أحيان ًا-لبعض األسئلة
املختارة على املوقع أو التطبيق
اإلل���ك���ت���رون���ي ،ب���ل الب����د ل��ه��ا من
ال���ت���ف���اع���ل احل���ق���ي���ق���ي والكامل
م���ع ال��ع��م�لاء ك��م��ا ل���و أن عملية
ال����ت����واص����ل ت���ت���م وج�����ه����� ًا لوجه.
إن إع����ط����اء امل���واط���ن�ي�ن الفرص
ل���ل���م���ش���ارك���ة وإي�����ص�����ال أفكارهم
واالط��ل��اع ع��ل��ى التقييم وإبداء
ال�����������رأي؛ س�����ي�����ؤدي إل������ى تطوير
اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة وحتسني
خدمة العمالء بشكل عام <

مقال

بالتوافق مع برنامج التحول الوطني ور�ؤية اململكة 2030

تحديث الهياكل التنظيمية ودورها في التنمية اإلدارية
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تسعى جميع الدول الفاعلة اقتصادي ًا حول
ال���ع���ال���م إل����ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة املستدامة،
ومواكبة التطور ،واكتساب مكانة يف العالم
االق��ت��ص��ادي العاملي؛ وه��و م��ا ميكن حتقيقه
م����ن خ��ل��ال م��ؤس��س��ات��ه��ا ال���ع���ام���ة واخلاصة
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا ال���وح���دات ال��س��ي��اس��ي��ة ملمارسة
األن��ش��ط��ة االق���ت���ص���ادي���ة ،ح��ي��ث ي���ؤث���ر حسن
وف��ع��ال��ي��ة ت��س��ي��ي��ر امل���رف���ق ال���ع���ام أو اخلاص
وفعالية األداء على االقتصاد الوطني ككل.
ولتحقيق ه��ذه الغاية أصبح م��ن الضروري
على احلكومات احليوية يف ظ��ل التحوالت
االقتصادية التي عرفتها يف اآلون��ة األخيرة
اخل��روج من االقتصاد املوجه وال��دخ��ول إلى
اقتصاد السوق احلر ،وهو ما أقرته حكومتنا
ال���رش���ي���دة يف امل��م��ل��ك��ة م����ن خ��ل��ال عمليات
خطة التحول الوطني ورؤي���ة  2030اجلادة
واملباركة.
وق����د أب������رزت أدب����ي����ات ه����ذه اخل���ط���ة والرؤية
أه��م��ي��ة م���وض���وع ت��س��ي��ي��ر وإدارة املؤسسات
االق��ت��ص��ادي��ة يف ظ��ل اق��ت��ص��اد ال��س��وق احلر؛
ب��اع��ت��ب��اره أه���م ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي تعتمد عليها
ال��������دول امل���ت���ق���دم���ة يف ت���ط���وي���ر اقتصادها،
م���رك���زة ع��ل��ى أه���م ال��وظ��ائ��ف اإلداري�������ة ،وهي
التنظيم مبا فيه الهيكل التنظيمي؛ نظر ًا
ألهميته الكبيرة يف هذه املؤسسات باعتباره
ال��وس��ي��ل��ة ال��رس��م��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��م م���ن خاللها
إدارة املنظمات عبر حتديد خطوط السلطة
واالت���ص���ال ب�ي�ن ال���رؤس���اء وامل����رؤوس��ي�ن .فقد
أدى التطور االق��ت��ص��ادي والتكنولوجي إلى
حتمية التطوير التنظيمي وتطوير الهياكل
التنظيمية ،إذ إن احلوكمة والشفافية كانتا
من أهم األسباب واملسارات لوجوب التطوير
وال��ت��ح��دي��ث .ذل���ك أن ت��ط��وي��ر ه���ذه الهياكل
وحتديثها مبثابة العمود الفقري لألجهزة

د.محمد بن أحمد املقصودي
أستاذ القانون
معهد اإلدارة العامة

احلكومية واملؤسسات اخلاصة على السواء،
ويساعد على حتديد الوظائف واملسئوليات
وانتقال األوام��ر والتعليمات بني املستويات
بدقة ،ويسهل كذلك عملية الرقابة داخلها-
ب���ش���ك���ل رأس�������ي وأف����ق����ي-م����ن ق���ب���ل األجهزة
املختصة بتقييم تلك املنظمات.
الوظيفة الثانية
وي��ع��د التنظيم ال��وظ��ي��ف��ة ال��ف��ع��ال��ة الثانية
ل��ل�إدارة وال��ت��ي ت��أت��ي بعد التخطيط .فبعد
وض������ع اخل����ط����ة ي���ت���وج���ب ع���ل���ى املؤسسات
ال��ق��ي��ام بتنفيذها ،ولتسهيل ه���ذه العملية
ت��ق��وم امل��ؤس��س��ة ب��ت��ص��م��ي��م م��ج��م��وع��ات عمل
وأق��س��ام وإدارات وت��وزي��ع امل��ه��ام واملسؤوليات
على مختلف املوظفني وحت��دي��د السلطات
وهذا ما يعرف بالتنظيم الذي مت تعريفه-
وف���ق���ا ل���ل���رأي ال���راج���ح إداري���� ًا-ب����أن����ه وظيفة
متثل جميع األنشطة التي يقوم بها املدير
ال��ع��ام م��ن ناحية ترتيب امل���وارد االقتصادية
وجت��م��ي��ع��ه��ا لتحقيق أه�����داف امل��ن��ش��أة بأقل
التكاليف االقتصادية وبدقة وعدل وإنصاف.

وجت������در اإلش��������ارة إل�����ى أن�����ه م����ن أه�����م مبادئ
التنظيم م��ب��دأ وح���دة ال��ه��دف ،وال���ذي يعني
أن حت��دد املؤسسة ه��دف�� ًا إستراتيجي ًا معين ًا
تنبثق منه مجموعة م��ن األه���داف اجلزئية
اخلاصة بكل هيئة .فالتنظيم يتجسد دوره
يف دمج هذه األهداف ،بحيث تسعى كل هيئة
لتحقيق أه��داف��ه��ا وص���و ًال إل��ى ال��ه��دف العام
اإلستراتيجي للمنشأة.
التقسيم والتعادل
وك��ذل��ك م��ب��دأ تقسيم العمل ال���ذي يعد من
أه���م امل���ب���ادئ األس��اس��ي��ة يف عملية التنظيم
ويظهر وج��وب��ه عندما يتزايد حجم العمل
بسبب كثرة مهمات العمل ودرج��ة تعقيدها،
مما يحتم وضع اجلهود اإلنسانية واإلدارية
يف امل���ؤس���س���ة يف ش��ك��ل م��ق��س��م وم���ج���زأ على
املوظفني واإلدارات ،فيكون ك��ل ف��رد أو قسم
لديه تخصص معني يف مجال من مجاالت
العمل .ومن أهم مزايا هذا املبدأ أنه يحقق
أع��ل��ى ك��ف��اءة إن��ت��اج��ي��ة ممكنة ورف���ع مستوى
األداء يف العمل؛ مل��ا يحققه التخصص من
ج���ودة وات���ق���ان ،ك��م��ا يسهم ه���ذا امل��ب��دأ بشكل
ك��ب��ي��ر يف ض��م��ان ع���دم وج����ود ت��ك��دس يف عدد
املوظفني بحيث يضمن أن يكون هناك عمل
جوهري يف املنظمة لكل فرد يعمل بها ،كما
يعد م��ب��دأ ت��ع��ادل السلطة وامل��س��ؤول��ي��ة الذي
يوجب املساواة بني السلطة كحق واملسؤولية
كواجب ،والذي يعني أنه عند إلقاء مسؤولية
أداء عمل معني على ف��رد م��ا يجب إعطاءه
ال��س��ل��ط��ة ال�ل�ازم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه املسؤولية،
فهذا من أهم املبادئ التي تتبع يف التنظيم
اإلداري .وكما اتضح لنا من أهمية التنظيم
اإلداري وض�����رورة ض��ب��ط امل���ب���ادئ ال��ت��ي يقوم
عليها لضمان اجل��ودة؛ فإن اإلدارة بعد ذلك
ت��ذه��ب للبحث ع��ن ع��ام��ل ت��ط��وي��ر وحتديث
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ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية اخل��اص��ة ب��ه��ا ،والذي
يعد مبثابة اإلطار الذي يوضح التقسيمات
أو الوحدات أو األقسام اإلداري��ة التي تتكون
منها امل��ؤس��س��ة م��رت��ب��ة ع��ل��ى ش��ك��ل مستويات
فوق بعضها البعض ،تأخذ شكل هرم يربطها
خط سلطة رسمية تنساب من خالله األوامر
والتعليمات والتوجيهات من املستوى األعلى
أو األدن���ى ،وم��ن خ�لال��ه تتضح ن��ق��اط اتخاذ
القرارات ومراكز السلطة واملسؤولية.
اجلودة والشفافية
وقد عرف عالم اإلدارة «ماكس ويبر» الهيكل
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ب���أن���ه (م��ج��م��وع��ة م���ن القواعد
وال��ل��وائ��ح ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة ال��ت��ي تعطي احلق
ل��ل�أف����راد يف أن ي����ص����دروا األوام��������ر لألفراد
االخرين على نحو يحقق الرشد والكفاءة)،
وب��ذل��ك يعتبر الهيكل التنظيمي الطريقة
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ب��ه��ا امل������وارد ال��ب��ش��ري��ة يف صورة
عالقات مستقرة نسبي ًا والتي تعد إل��ى حد
كبير أمن���اط التفاعل والتنسيق والسلوك
امل��وج��ه نحو اجن���از أه���داف منظمة ،وبذلك
ي��ظ��ه��ر ل��ن��ا ت��رك��ي��ز عملية ال��ت��ح��ول الوطني
وأدب���ي���ات رؤي����ة  2030ع��ل��ى ض����رورة أن تكون
الهياكل التنظيمية احلديثة ممثلة بشكل
واض�������ح ع���ل���ى اآلل����ي����ة ال���رس���م���ي���ة ال����ت����ي يتم
م���ن خ�لال��ه��ا إدارة امل��ن��ظ��م��ات ع��ب��ر حتديد
خ��ط��وط ال��س��ل��ط��ة واالت���ص���ال ب�ي�ن الرؤساء
وامل����رؤوس��ي�ن ب��ش��ك��ل دق��ي��ق وع��م��ل��ي؛ يتحقق
م���ع���ه م���ع���ي���ار اجل�������ودة وال���ش���ف���اف���ي���ة وتفادي
ال��ت��ض��خ��م ال��وظ��ي��ف��ي يف ال��������وزارات .وبذلك
تتحقق ف��ع��ال��ي��ة ال��ع��م��ل اإلداري والرئاسي
م��ع التركيز على أه��م اخل��ص��ائ��ص الواجب
توفرها يف الهيكل التنظيمي املميز ومنها
االس��ت��ف��ادة م��ن التخصص ،وذل��ك ب��أن يقوم
كل عامل بأعباء وظيفة واحدة أو قسم لكل
عمل؛ حتى تتحقق سرعة االجن��از واإلتقان
وخ���ف���ض ال��ت��ك��ل��ف��ة ،م���ع أه��م��ي��ة أن يشتمل
الهيكل احل��دي��ث على التنسيق ب�ين أعمال
املؤسسة ،بحيث يتم القضاء على االزدواجية

وال���ت���ك���رار وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ب��دأ ال��ت��ك��ام��ل بني
أع����م����ال امل���ن���ظ���م���ة ،وأن ي��ت��ض��م��ن االهتمام
بالنشاطات املهمة للمؤسسة والتمييز بني
األه���م واألق����ل أه��م��ي��ة .فالهيكل التنظيمي
اجليد يعطي األول��وي��ة واالهتمام لألنشطة
الرئيسة ويضعها يف مستوى إداري مناسب.
وفعالية الرقابة مطلب جوهري يف الهيكل
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي احل����دي����ث ،ب��ح��ي��ث ي��ت��ي��ح رقابة
فعالة ،فيتم فصل الرقابة وذلك بأن ال تكون
الوظيفة التي تخضع للرقابة م��ع املوظف
نفسه القائم بها تفادي ًا لتعارض املصالح.
وم����ن ال����ض����رورة م����راع����اة ال����ظ����روف البيئية
يف ب���ن���اء ال��ه��ي��اك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل���م���ي���زة فال
ب��د م��ن االه��ت��م��ام وال��ن��ظ��ر للبيئة الداخلية
واخل���ارج���ي���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة وت��أث��ي��رات��ه��ا عليها،
بحيث ي��ك��ون ه��ن��اك م��رون��ة لالستجابة ألي
تغييرات أو تعديالت طارئه ،ويعتبر الهيكل
التنظيمي املميز وف��ق�� ًا ملضامني رؤي��ة 2030
م���راع���ي��� ًا ل��ل��ت��ك��ال��ي��ف ال��ل�ازم����ة الحتياجات
املنظمة م��ن تخصص ووح���دات ،بحيث يتم
تقرير التقسيمات التي من املتوقع أن تكون
ف��وائ��ده��ا ط��وي��ل��ة األج���ل وواق��ع��ي��ة؛ وبالتالي
عدم االسراف يف تقدير الوظائف واإلدارات؛
مم��ا ي��ؤدي إل��ى خلق وظ��ائ��ف قيادية هدفها
املصالح اخلاصة على حساب الصالح العام.
أفضل املمارسات
ويظهر لنا مما سبق أن مسار عملية تطوير
الهياكل التنظيمية ،والتطوير التنظيمي
تعد عمليات متكاملة تشمل املنظمة ككل
م��ن خ�لال تخطيط محكم؛ يستهدف رفع
الكفاءة اإلنتاجية للعاملني وحتقيق أقصى
درجة من الفاعلية واجل��ودة التنظيمية وما
توفره من معلومات يف التفاعل مع املوظفني
واإلدارة وامل��ج��ت��م��ع اخل����ارج����ي .وك��م��ا ذكرنا
يعتبر الهيكل التنظيمي امل��م��ي��ز وللحاجة
امل���ل���ح���ة م�����ن أه������م أط���������راف ه������ذه العملية
التحديثية؛ وذلك ملا يستجد من حاجة إلى
تطوير خالل دورة حياة الوزارات واملنظمات.

وح���س���ب م����ا ت���ف���رض���ه امل���ع���ط���ي���ات الداخلية
واخل��ارج��ي��ة يتم ال��ش��روع يف تطوير الهيكل
التنظيمي ملواجهة ال��ظ��روف احمليطة ،وقد
ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��ط��وي��ر ج��زئ��ي�� ًا ف��ي��م��س جزء ًا
أو نسبة م��ن الهيكل التنظيمي أو يتطلب
إعادة تقسيم وتغيير كلي .ولتطوير الهياكل
التنظيمية  -وف��ق�� ًا للمعطيات السابقة -
ه��ن��اك دور تهدف ل��ه رؤي��ة  2030وه��و الدور
ال��ق��ان��ون��ي حل��وك��م��ة امل��ن��ظ��م��ات والشركات،
ح��ي��ث يتمثل ت��ط��وي��ر ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية
يف احمل��ددات الداخلية؛ بحيث يشتمل على
ال���ق���واع���د و األس���ال���ي���ب ال���ت���ي ت��ط��ب��ق داخل
تلك الكيانات والتي تتضمن وض��ع هياكل
إداري��ة سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات
والتوزيع املناسب للسلطات والواجبات بني
األط���راف املعنية بتطبيق مفهوم احلوكمة
والشفافية ،وذلك باألسلوب العملي األمثل
ال���ذي ي���ؤدي إل���ى حتقيق م��ص��ال��ح املجتمع
واحلكومة على امل��دي�ين القصير والطويل؛
ل��ن��ص��ل إل����ى ال��ت��رش��ي��د األم���ث���ل يف النفقات
ومكافحة الفساد املالي واإلداري .فاحلوكمة
تسعى إل��ى خلق ج��و م��ن االس��ت��ق��رار واألمن
الوظيفي وامل��ال��ي داخ��ل املجتمع والوزارات
وامل��ؤس��س��ات املختلفة .وأح���د أه���م الوسائل
لضمان حتقيق ذلك هو الهيكل التنظيمي
امل��م��ي��ز ف��احل��ك��وم��ات احل��ي��وي��ة-ك��م��ا ذك��رن��ا يف
املقدمة-تسعى من خالل سياساتها املتجددة
إل��ى الوصول مبجتمعها لكل مبادئ العدل
واملساواة والرقي والشفافية.
ومم����ا ال ش���ك ف��ي��ه أن احل���ك���وم���ة الرشيدة
وص����ن����اع ال����رؤي����ة  2030ق����د اع���ت���م���دوا على
امل��س��ت��ش��اري��ن ال��وط��ن��ي�ين وال���ع���امل���ي�ي�ن ،وعلى
املنهجيات العملية التي تتمتع بها أفضل
امل��م��ارس��ات العاملية وثقافة األع��م��ال العامة
واخل���اص���ة ح����ول ال��ع��ال��م وال���ت���ي س����وف نرى
ب��ح��ول اهلل تعالى نتائجها ق��ري��ب�� ًا؛ لضمان
تنمية مستدامة يستفيد منها وطننا العزيز
لألجيال احلاضرة وللمستقبل <
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رؤية اململكة 2030
هو الهدف الرئيسي
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خبير ومستشار اقتصادي

يعد تطوير العمل احلكومي ،وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة 2030
هو الهدف الرئيسي من برنامج التحول الوطني ،2020والذي من أهم أهدافه رفع كفاءة
اإلنفاق ،وحتقيق التوازن املالي وفق برامج محددة تلتزم بها اجلهات احلكومية مع خلق
شراكة مع القطاع اخلاص لضمان مساهمته يف االقتصاد وحتمله تكاليف بعض البرامج
التي ستوفر على احلكومة ما يقرب من  %40إضافة إلى خلق ما يقرب من  450ألف
وظيفة يف القطاعات غير احلكومية بحلول عام 2020م.
إن تعظيم احملتوى احمللي من خالل توطني الصناعة هو األكثر أهمية لتنويع مصادر
االقتصاد ،فتوطني أكثر من  270مليار ريال من املنتجات واخلدمات أمر مهم للغاية،
ويشكل حتدي ًا للحكومة والوزارات املعنية ،واعتقد أن القطاع النفطي قد يشهد احلجم
األكبر من التوطني ،إضافة إلى القطاع الصحي ،وبعض القطاعات األخرى ،كما أن فتح
قطاع الصناعات البحرية سيكون ضمن البرامج املهمة ،فالشراكة بني «أرامكو» وشركات
عاملية بدأت بالفعل إلنشاء مجمع الصناعات البحرية يف رأس اخلير بالشرقية.
وميثل قطاع التعدين أحد القطاعات املستهدفة بالتطوير ،وزيادة االستثمارات فيه
ورفعها بشكل كبير من خالل إعطاء تراخيص استكشاف جديدة؛ مما سيدعم هذا
القطاع وسيعزز استثماراته ومساهمته يف الناجت اإلجمالي احمللي.
وميثل زيادة حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى ما نسبته  %50من الناجت احمللي
اإلجمالي غير النفطي مبثابة «هدف القاطرة» الذي يقطر خلفه أهداف ًا متعددةً ،ومنها
تنويع مصادر االقتصاد ،وخلق الوظائف والفرص االستثمارية ،وزيادة الناجت اإلجمالي،
وتنويع مصادر الدخل ،وهذا الهدف ال ميكن اجنازه إال من خالل الصناعة التي ميكن أن
تكون اخليار اإلستراتيجي األول للمملكة.
كذلك يعد قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات املعززة ،بل إنه من أهمها على
اإلطالق؛ لوجود «اللقيم» من الصناعات البتروكيماوية األساسية ،كما أن برامج الطاقة
البديلة من أهم البرامج املطروحة من قبل وزارة الطاقة .فرفع حجم الطاقة املنتجة
من الكهرباء من مصادر بديلة هو ما حتتاجه اململكة اليوم ،ونحن نحتاج كذلك للدفع
السريع نحو حتقيق هذا الهدف اإلستراتيجي الذي سيسهم يف حتقيق أمن الطاقة
وسيخفض استهالك النفط محلي ًا ،وسيساعد يف حماية البيئة من امللوثات.
ويف مسار وزارة التجارة واالستثمار ،فإنها تلعب دور ًا مهم ًا من خالل برامجها التي
تستهدف رفع نسبة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من الناجت احمللي اإلجمالي
غير النفطي من  %33إلى  ،%35ومن الناجت احمللي اإلجمالي من  %20إلى  ،%21ورفع نسبة
العاملني يف الشركات الصغيرة واملتوسطة من إجمالي العاملني يف القطاعني اخلاص
والعام من  %51إلى  ،%53وكل هذه أهداف طموحة يشكل إجنازها حتدي ًا كبيراً.
ورغم التفاؤل الكبير فإن البدايات ستكون صعبة دائم ًا ،ثم تتحول مع مرور الوقت إلى
ثقافة عمل تدفع نحو النجاح بإذن اهلل <

