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

د.خالد آل حيان لـ »التنمية اإلدارية«:



االفتتاحيةفي الداخــــــــل

لم يكن صدور املوافقة الســـــــامية على تنظيم معهد اإلدارة 
العامـــــــة مؤمتـــــــر »التنميـــــــة اإلداريـــــــة يف ضوء رؤيـــــــة اململكة 
2030« خـــــــال الفترة من 11-13 رجـــــــب 1440هـ املوافق 18-
20 مـــــــارس 2019م، ثـــــــم لم تكن رعاية معالـــــــي وزير اخلدمة 
املدنيـــــــة أ.ســـــــليمان بـــــــن عبـــــــداهلل احلمـــــــدان للمؤمتـــــــر؛ إال 
لثقة قيادتنا الرشـــــــيدة-يحفظها اهلل-يف املعهد كمؤسســـــــة 
وطنية عريقة اكتسب شهرة وســـــــمعة طيبة على املستويني 
اإلقليمي والعاملي. وهذه ليست مبالغة؛ فاملتابع للفعاليات 
التـــــــي يعقدها املعهـــــــد، وخاصة املؤمترات، يـــــــدرك متامًا أن 
حجم االهتمام واحلرص الذي يوليه املشـــــــاركون، الســـــــيما 
مـــــــن الدول املتقدمـــــــة كالواليات املتحـــــــدة األمريكية وأوربا 
ودول جنوب شـــــــرق آسيا، حلضور هذه الفعاليات واملؤمترات 

واملشاركة فيها.
وتبـــــــدو أهمية عقـــــــد هذا املؤمتـــــــر انطاقًا مـــــــن أن التنمية 
ا ملختلف  ا وعامَل جناٍح رئيســـــــًيّ اإلداريـــــــة ُتَعُدّ مرتكـــــــزًا مهًمّ
اخلطـــــــط واإلســـــــتراتيجيات التنموية. وقـــــــد أدركت اململكة 
العربية الســـــــعودية عبر خططها التنموية املتعاقبة أهمية 
هـــــــذا اجلانب، ومـــــــن ثَمّ جـــــــاء إطـــــــاق رؤية اململكـــــــة 2030 
ـــــــل منعطفـــــــًا تاريخيـــــــًا ملهمـــــــًا على مســـــــتوى اململكة،  لُتَمِثّ
مبـــــــا انطوت عليه من مرتكزات وأهـــــــداف وبرامج تعمل من 
خالها الدولة على حتقيق تنمية شاملة ومستدامة، سعيًا 
منهـــــــا إلى تطوير أجهـــــــزة القطاعني العـــــــام واخلاص ورفع 
مســـــــتوى فاعليتهـــــــا وكفاءتها. وملا لهـــــــذه الرؤية من أهداف 
تعـــــــزز التنمية اإلدارية وتواكب تطلعات القيادة الرشـــــــيدة-
يحفظهـــــــا اهلل-فإَنّ ذلك يتطلب أهميـــــــة العمل على جتاوز 
التحديات وحتقيق التطلعات املســـــــتقبلية التي تشـــــــهدها 
اململكـــــــة. وقد أكد معالـــــــي مدير عام معهـــــــد اإلدارة العامة 
د.مشـــــــبب بن عايض القحطاني أن املعهد يستشعر أهمية 
ما أعلنه صاحب الســـــــمو امللكي األمير محمد بن ســـــــلمان 
بن عبدالعزيز-يحفظه اهلل–ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزير الدفـــــــاع ورئيس مجلس الشـــــــؤون االقتصادية 
والتنميـــــــة وقائد رؤية 2030، يف كلمته االفتتاحية النطاق 
الرؤية، أن اململكة ســـــــتكون من أفضـــــــل دول العالم يف األداء 
ـــــــال خلدمـــــــة املواطنـــــــني. وقـــــــال د.مشـــــــبب  احلكومـــــــي الفّع
القحطاني: »نحن يف معهد اإلدارة العامة ندرك مسؤوليتنا 
الوطنية للمســـــــاهمة بفاعلية يف حتقيق هذا الهدف الذي 
أعلنـــــــه ســـــــمو ولي العهـــــــد؛ لذلك جاءت احلاجـــــــة إلى عقد 
هذا املؤمتر«. وأشـــــــار د.القحطانـــــــي إلى أن املعهد يعقد هذا 
املؤمتر انطاقًا من دوره كرائد وشـــــــريك متميز يف التنمية 
اإلداريـــــــة. وبوصفه معنيًا بالتنمية اإلدارية يف اململكة، فإنه 
ينظم هذا املؤمتر كأحد اإلسهامات التي تسعى إلى حتقيق 
أهـــــــداف رؤية اململكة 2030. مبا يتوافق مع تطلعات القيادة 
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د.مشبب القحطاني: املؤمتر يسعى لتحقيق أهداف رؤية اململكة مبا 
يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة

مبوافقٍة سامية من مقاِم خادم احلرمني 
العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
رعاية  وحتـــت   - اهلل  - حفظه  ســعــود  آل 
مــعــالــي وزيـــــر اخلـــدمـــة املـــدنـــيـــة ورئيس 
مجلس إدارة املعهد أ.سليمان بن عبداهلل 
العامة  اإلدارة  مــعــهــد  يــنــظــم  احلـــمـــدان، 
رؤية  اإلداريــــة يف ضــوء  »التنمية  مــؤمتــر 
اململكة 2030«، خال الفترة من 11 – 13 
رجب 1440هـ، املوافق من 18 – 20 مارس 

2019م. وذلــك يف فندق »كــروان بــازا آر 
دي سي« بالرياض.

وأكــــد مــعــالــي مــديــر عـــام مــعــهــد اإلدارة 
العامة د.مشبب بن عايض القحطاني 
مـــا أعلنه  أهــمــيــة  يــســتــشــعــر  املــعــهــد  أن 
صــاحــب الــســمــو املــلــكــي األمـــيـــر محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه اهلل–
الوزراء  العهد نائب رئيس مجلس  ولي 
وزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس مــجــلــس الشؤون 

االقتصادية والتنمية وقائد رؤية 2030، 
الرؤية،  االفتتاحية النطاق  كلمته  يف 
أن اململكة ستكون من أفضل دول العالم 
خلدمة  الـــفـــّعـــال  احلـــكـــومـــي  األداء  يف 

املواطنني.
رائد وشريك

وقـــال د.مــشــبــب الــقــحــطــانــي: »نــحــن يف 
نــدرك مسؤوليتنا  العامة  اإلدارة  معهد 
الوطنية للمساهمة بفاعلية يف حتقيق 

معايل وزير اخلدمة املدنية  رئي�س جمل�س اإدارة معهد 

الإدارة العامة اأ. �سليمان بن عبداهلل احلمدان

معايل  مدير عام معهد الإدارة العامة

د . م�سبب بن عاي�س القحطاين
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التنمية اإلدارية

هـــــذا الــــهــــدف الـــــــذي أعـــلـــنـــه ســـمـــو ولي 
الــعــهــد؛ لــذلــك جـــاءت احلــاجــة إلــى عقد 
هـــذا املـــؤمتـــر«. وأشــــار د.الــقــحــطــانــي إلى 
أن املعهد يعقد هذا املؤمتر انطاقًا من 
التنمية  يف  متميز  وشــريــك  كــرائــد  دوره 
بالتنمية  مــعــنــيــًا  وبـــوصـــفـــه  اإلداريــــــــــة. 
اإلداريــــــــة يف املــمــلــكــة، فـــإنـــه يــنــظــم هذا 
املؤمتر كأحد اإلسهامات التي تسعى إلى 
2030. مبا  اململكة  رؤيـــة  أهـــداف  حتقيق 
يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة يف 

بادنا الغالية.
التحديات  املستقبلية

العامة:  وأضــاف مدير عام معهد اإلدارة 
الضوء  تسليط  إلـــى  يــهــدف  املــؤمتــر  »إن 
املستقبلية  والتحديات  التطلعات  على 
اململكة  رؤيـــة  اإلداريــــة يف ضــوء  للتنمية 
2030، وذلــك من خــال استعراض سبل 
والهيكلية  الــتــنــظــيــمــيــة  األطـــــر  تــطــويــر 
والــلــوائــح يف الــقــطــاع الـــعـــام، وإبـــــراز دور 
التنمية  البشرية يف تعزيز  املــوارد  تنمية 
اإلداريــة، وتطوير دور إدارة املالية العامة 
والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات 
التحول  وتعزيز  املعلومات  تقنية  متكني 

الــرقــمــي، ورفــــع مــســتــوى فــاعــلــيــة قياس 
وإدارة األداء يف القطاع العام، واستعراض 
العاقة  ذات  التطبيقية  املمارسات  أبــرز 
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 
الدوليني  املتحدثني  أهــم  من   3 مشاركة 
يف مجال التنمية اإلداريــة، وهم: إدريس 

عن  لــلــتــحــدث   )Mr. Idris Jala( جــــاال 
التنمية،  وحتـــديـــات  الــوطــنــي  الــتــحــول 
 )Sir. Michael Barber( بــاربــر  ومايكل 
لــلــتــحــدث عـــن إجنــــاز اخلـــدمـــات العامة 
والــفــعــالــيــة احلــكــومــيــة، ود.تـــيـــم كوندن 
عن  للتحدث   )Prof. Tim Congdon(

املالية العامة والتوازن املالي.
املؤمتر  أن  املـــعـــهـــد  عـــــام  مـــديـــر  وأوضـــــــح 
ورقة   19 منها  ورقـــة،   32 تقدمي  يتضمن 
كــمــا يتضمن  عــمــل.  ورقــــة  عــلــمــيــة، و13 
بعنوان:  األولــــــــى  عــــمــــل،  ورشــــتــــي  عـــقـــد 
»مؤشرات األداء الرئيسية«، والثانية تدور 
الفرص  اململكة:  يف  »التخصيص  حــول 
3 حلقات  إلــى جانب عقد  والتحديات«. 
نـــقـــاش، األولـــــى بـــعـــنـــوان: »دفـــــع اإلجنــــاز 
نـــحـــو حتــقــيــق بــــرامــــج ومــــــبــــــادرات رؤيــــة 
»قياس  تناقش  والثانية   ،»2030 اململكة 
رؤية  حتــقــيــق  يف  ودورهـــمـــا  األداء  وإدارة 
»األمن  تتناول  والثالثة   ،»2030 اململكة 

السيبراني: الواقع والتحديات«.
وأضاف د.القحطاني أن املؤمتر سيشمل 
أيــضــًا عـــرض 18 مــبــادرة مــقــدمــة مــن 13 
جهة حكومية، إلى جانب عرض 3 جتارب 

معهداإلدارة العامة  
يعقد هذا املؤمتر 

انطالقًا من دوره كرائد 
وشريك متميز يف 
التنمية اإلدارية

 ومعنيًا بها يف اململكة

التنمية اإلدارية
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دولــيــة، وهـــي: رؤيـــة اإلمــــارات 2021 التي 
تـــشـــارك بــهــا أ.مـــــرمي احلـــمـــادي مساعد 
املــديــر الــعــام لــــأداء والــتــمــيــز احلكومي 
الــــوزراء، ووزارة  رئــاســة مجلس  يف مكتب 
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. 
دولــة سنغافورة  الذكي يف  النقل  وجتربة 
ويشارك بها السيد الم وي شان الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــابــتــكــار والــتــقــنــيــة يف هيئة 

النقل البري يف دولة سنغافورة.
رعاة

وأشار مدير عام املعهد إلى مشاركة عدد 
من اجلهات العامة واخلاصة، مع املعهد، 
كــرعــاة وممــولــني يف هـــذا املــؤمتــر، وبهذه 
املناسبة نقدم لهم وافر الشكر والتقدير 
واستجابتهم  وتفاعلهم  مبادراتهم  على 
لـــدعـــوة املـــعـــهـــد. وهـــــذه اجلـــهـــات تتمثل 
اإلستراتيجي،  الــراعــي  سابك  شركة  يف: 
األجهزة  أداء  لــقــيــاس  الــوطــنــي  واملـــركـــز 
والهيئة  الرئيسي،  الراعي  )أداء(  العامة 
األملاسي.  الراعي  والدخل  للزكاة  العامة 
هــــذا بــجــانــب أنــــه ســـيـــشـــارك مـــع املعهد 
الرياض،  صحيفة  اإلعــامــيــون:  الــرعــاة 
الوطن،  وصحفية  اجلـــزيـــرة،  وصحيفة 
منا  ولــهــم  اإللــكــتــرونــيــة.  وصحيفة سبق 

جزيل الشكر وخالص التقدير.
3 حلقات نقاش

فعاليات  إطـــــار  ضــمــن  ذاتـــــه  الـــســـيـــاق  ويف 
مــؤمتــر »الــتــنــمــيــة اإلداريــــــة يف ضـــوء رؤية 
دفع  هـــي:  نــقــاش  حــلــقــات   3 تعقد  اململكة 
اإلجناز نحو حتقيق برامج ومبادرات رؤية 

اململكة 2030، وقياس وإدارة األداء ودورهما 
واألمــــن   ،2030 املــمــلــكــة  رؤيـــــة  يف حتــقــيــق 

السيبراني: الواقع والتحديات.
تتناول حلقة النقاش األولى: دفع اإلجناز 
نحو حتقيق برامج ومبادرات رؤية اململكة 
2030، وتعقد يف 11  رجب 1440هـــ املوافق 
18 مارس 2019م، وتتناول احملاور التالية: 
والطموحات   2030 اململكة  رؤيــة  منظومة 
ذات العاقة، ونبذة عن علم اإلجنــاز، ودور 
مركز اإلجنــاز والتدخل السريع يف تفعيل 
اإلجناز املرتبط مبنظومة الرؤية، وحتقيق 
الـــقـــيـــمـــة الــفــعــلــيــة ملـــســـتـــهـــدفـــات الــــرؤيــــة، 
ومتابعة األثر الناجت عن املبادرات وبرامج 
الرؤية، وقصص جناح واقعية، وعقبات مَتّ 
جتاوزها يف مسيرة حتقيق الرؤية وبرنامج 
التي  والتحديات   ،2020 الوطني  التحول 
األجــــهــــزة احلـــكـــومـــيـــة يف حتقيق  تــــواجــــه 

مستهدفاتها.
قياس األداء

وتــتــنــاول حــلــقــة الــنــقــاش الــثــانــيــة: قياس 
رؤية  حتــقــيــق  يف  ودورهــــمــــا  األداء  وإدارة 
1440هـ  رجــب   12 وتعقد يف   ،2030 اململكة 
وتتناول احملاور  مــارس 2019م،   19 املــوافــق 
األجــــهــــزة  أداء  قــــيــــاس  واقــــــــع  الــــتــــالــــيــــة: 
برامج  مستهدفات  حتقيق  يف  احلكومية 
الرؤية لدى األجهزة احلكومية،  ومبادرات 
ومــراجــعــة وحتــســني األداء احلــكــومــي عن 
وحتليل  وحتـــديـــد  األداء،  قـــيـــاس  طـــريـــق 
تواجه األجهزة  التي  والصعوبات  املخاطر 
أهدافها،  لتحقيق  احلكومية يف مسيرتها 
لتجاوزها،  املــنــاســبــة  احلـــلـــول  ومــنــاقــشــة 
ونشر ثقافة قياس ومراجعة وحتسني أداء 
األجهزة احلكومية، وتعزيز قدراتها يف هذا 
أداء  لقياس  الــوطــنــي  املــركــز  ودور  املــجــال، 

األجهزة العامة يف دعم األجهزة احلكومية 
لتحقيق مستهدفاتها يف برامج ومبادرات 

رؤية اململكة 2030.
األمن السيبراني

أما حلقة النقاش الثالثة فتناقش: األمن 
وتعقد يف  والتحديات،  الواقع  السيبراني: 
13 رجب 1440هـــ املوافق 20 مارس 2019م، 
التالية:  احملـــــــاور  عـــلـــى  الــــضــــوء  وتـــســـلـــط 
السيبراني،  األمـــــــن  مبـــاهـــيـــة  الـــتـــعـــريـــف 
السيبراني  األمـــــن  واقـــــع  عــلــى  والـــتـــعـــرف 
التحديات  عـــلـــى  والــــتــــعــــرف  الـــــــــدول،  يف 
وآليات  اململكة،  يف  السيبرانية  واملــخــاطــر 
السيبرانية،  املخاطر  ومواجهة  تشخيص 
التوجهات  السيبرانية على  املخاطر  وآثــار 
والتدريب  والتعليم  للتقنية  املستقبلية 
واملـــمـــارســـات، وتــوجــهــات ومــشــاريــع اململكة 
والتقني  املعلوماتي  أمنها  على  للحفاظ 
وبناء قدراتها وإمكانياتها ملواجهة املخاطر 

السيبرانية يف ضوء رؤية اململكة 2030.
ورش العمل

بعنوان:  األولــى  عمل،  ورشتا  تعقد  كذلك 
رجب   12 الــرئــيــســيــة« يف  األداء  »مـــؤشـــرات 
1440هـ املوافق 19 مارس 2019م، وينفذها 
أ.بدر بن سليمان املنديل املدير التنفيذي 
املركز  يف  األداء  قــيــاس  لــعــمــلــيــات  املــكــلــف 
العامة  األجــــهــــزة  أداء  لــقــيــاس  الـــوطـــنـــي 
الورشة  مــــوضــــوع  ويـــــــدور  أداء(.  )مــــركــــز 
اململكة:  يف  »الــتــخــصــيــص  حــــول  الــثــانــيــة 
الــفــرص والــتــحــديــات« والــتــي تعقد يف 13 
املـــوافـــق 20 مــــارس 2019م،  رجـــب 1440هــــــ 
مدير  الصائغ  ناصر  بــن  أ.هــانــي  وينفذها 
يف  والتسويق  اإلستراتيجي  التواصل  عام 

املركز الوطني للتخصيص >
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إن اإلجنـــــــاز املعـــــــريف والتطور الثقـــــــايف والفني والفكـــــــري يدعـــــــو ملراجعة وتقومي 
الوســـــــائل والسبل لتحســـــــني مســـــــتوى التعليم والتدريب للعاملني أثناء اخلدمة؛ 
بغرض حتسني األداء والرقي باملهنة، وال يختلف اثنان على أن التعليم والتدريب 
يســـــــهمان بشـــــــكل مباشـــــــر يف زيادة معـــــــارف ومهارات الفـــــــرد ويطوران مـــــــن قدراته 
ويفتحان له آفاق املســـــــتقبل وتطوير ذاته وحتســـــــني مســـــــتواه املعيشي وغير ذلك. 
ولقد كان للتعليم يف الزمن املاضي دور مباشـــــــر يف النهوض باإلنســـــــان ونقله من 
وضع إلى وضع آخر. ويتذكر من هم من جيلي أن الطالب كان يذهب إلى املدرسة 
بشـــــــكل معني ويعـــــــود منها بعد فتره شـــــــخصًا آخر مختلفـــــــًا يف التفكير واملعارف 
واملهـــــــارات، وإننـــــــي ألجزم أن ذلك التغيير كان ســـــــببه الرئيســـــــي هـــــــو وجود نظام 
تعليمي يتناســـــــب مع تلك املرحلة ويحاكي احتياجات االنسان يف ذلك ويفتح له 

أفاق املعرفة ومفاتيح التعليم.
لكن يف هذا الوقت يتســـــــاءل اإلنســـــــان يف ظل هذه املتغيرات املتســـــــارعةيف العلوم 
والتقنية وشـــــــتى ســـــــبل احليـــــــاة، هل نظامنـــــــا التعليمـــــــي والتدريبـــــــي احلاليني 
يســـــــتجيبان ملتطلبات العصر ويزيدان من معارف ومهارات الطالب؟ سؤال، كولي 
أمر ومتابع أطرحه على نفسي أواًل وعلى كل مهتم بهذين النشاطني الرئيسيني،  
وإننـــــــي ألجزم بأن املعنيني بهذين األمرين يبذالن، وبذل من ســـــــبقهما جهودهم 
ب وتيرة التطوير والتغيير  إلحداث التطوير املناســـــــب يف كل نشاط، لكن ماُيصعِّ
لأفضـــــــل هـــــــو أننا نعيش يف زمـــــــن مير بتحوالت ســـــــريعة واحتياجـــــــات مختلفة 
ومتطلبـــــــات متجددة. فمن كان يف ذلك الزمن البعيد يجيد مهارة )فك احلرف( 
أي يجيد مهارة القراءة والكتابة واحلســـــــاب، يعـــــــد متميزًا 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 أحســـــــن املعنيون يف معهد اإلدارة العامة بالتحول اإلستراتيجي التدريجي 
يف التدريب من البرامج التدريبية القصيرة إلى البرامج املتوسطة والطويلة التي 
حتمًا-بإذن اهلل تعالى-ستحدث التطوير املناسب املتوافق مع رؤية اململكة 2030، 
وإننـــــــي على يقني بأن املعنيني بالتعليم لديهم من املعرفة واحلرص الكثير الذي 
ميكنهـــــــم من أن ننهض بتعليمنا وجعله أكثـــــــر جاذبية ألبنائنا وبناتنا لتمكينهم 

وإعدادهم لتحمل املسئولية وتولي زمام أمور املستقبل بكل جدراة واقتدار >

،،

،،

k

أ. علي بن يحيى الغامدي

kمدير عام فرع معهد اإلدارة العامة - منطقة مكة املكرمة

أحسن املعنيون 
يف معهد اإلدارة 
العامة بالتحول 

اإلستراتيجي 
التدريجي يف 

التدريب من 
البرامج التدريبية 

القصيرة إلى 
البرامج املتوسطة 

والطويلة

مقال

تعليم وتدريب وفقًا لرؤية2030

التنمية اإلدارية
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التميز في األداء الحكومي أحد مرتكزات 
التحول الوطني ورؤية 2030

اإن الطم�حات �الأهداف التنم�ية ال�شاملة التي تبنتها ر�ؤية اململكة 2030 منذ اإطالقها يف 25 اأبريل عام 2016م ت�ؤكد على اأن اململكة 

مت�شي قدمًا نح� تر�شيخ د�رها احل�شاري بخطى �ثابة، �قد جاء اإطالق برنامج التح�ل ال�طني-باك�رة الربامج التنفيذية للر�ؤية-

املحًدثة  التنفيذية  الإدارية، �ه� ما ج�شدته اخلطة  الر�شيدة-يحفظها اهلل-بالتنمية  يف 6 ي�نية 2016م ليربز اهتمام قيادتنا 

اأحد مرتكزاته �اأهدافه الثالثة، �البعد  التميز يف الأداء احلك�مي عنايتها؛ باعتباره  اأ�لت حتقيق  التي  للربنامج )2020-2018( 

اخلام�س �شمن اأبعاده الثمانية. �قد مت اإدراج كل من: �زارة اخلدمة املدنية، �معهد الإدارة العامة �شمن 7 جهات رئي�شية م�شاركة يف 

حتقيق هذا التميز. يف هذا التقرير ن�شتعر�س معكم املالمح العامة لهذه اخلطة، �اإليكم التفا�شيل.

 2030 املـــــمـــــلـــــكـــــة  رؤيــــــــــــة  أرســــــــــــت  لـــــقـــــد 
وحددت  للمملكة،  العامة  اإلستراتيجية 
3 مــحــاور مــهــمــة لــهــا، يــبــرز مــنــهــا محور 
ملا  »وطــن طموح« حكومته فاعلة. ووفقًا 
دور احلكومة  تنامى  الــرؤيــة؛ فقد  تذكره 
السعودية  العربية  اململكة  تأسيس  منذ 
بــشــكــل كــبــيــر جـــــــدًا، ممــــا يــتــطــلــب معه 
مواكبًا  ليكون  ألدائــهــا  مستمرًا  تــطــويــرًا 
للتطلعات واآلمــال وقــادرًا على مواجهة 
التحديات، بحيث نتمكن-كما تستهدف 
الــرؤيــة-مــن الــوصــول مــن املــركــز 80 إلى 
احلكومة،  فــاعــلــيــة  مــؤشــر  يف   20 املـــركـــز 
والــوصــول من املركز 36 إلــى املــراكــز الـــ 5 
األولى يف مؤشر احلكومات اإللكترونية. 
وهــو مــا لــن يتحقق إال يف وجـــود تنمية 
إدارية حقيقية تستهدف حتقيق التميز 
يف األداء احلكومي؛ من أجــل رفــع جودة 
املــقــدمــة لأفراد  اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة 

والقطاعني اخلاص وغير الربحي.

ويف ضـــوء مـــا تــســتــهــدفــه الـــرؤيـــة؛ حدد 
أبعاد مهمة   8 الوطني  التحول  برنامج 
له تتضمن 37 هدفًا إستراتيجيًا، حيث 
نــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــبــعــد اخلامس 
مــن بــني هــذه األبــعــاد وهــو بعد حتقيق 
التميز يف األداء احلكومي عبر 6 أهداف 
التي حدد  األهــداف  إستراتيجية. وهي 
البرنامج 17 مؤشرًا رئيسيًا و43 مؤشرًا 
 63 خــال  مــن  حتقيقها  لقياس  فرعيًا 
مـــبـــادرة، وركـــز الــبــرنــامــج أيــضــًا عــلــى أن 
يكون أهم مستهدفات هذا البعد يف عام 
2020 هو حتسني ترتيب اململكة العربية 
السعودية يف مؤشر مدركات الفساد من 
الترتيب 57 إلى 40 وحتسني ترتيبها يف 

مؤشر البيانات املفتوحة من الترتيب 74 
إلى 60.

7 جهات رئيسية
لبرنامج  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  اخلــــطــــة  تـــلـــفـــت 
بتحقيق  يتعلق  فيما  الــوطــنــي  الــتــحــول 
هذا  أن  إلــى  احلــكــومــي  األداء  التميز يف 
الُبعد يسعى إلى تعزيز األداء احلكومي 
وحتسني خدماته من خال رفع مستوى 
وترسيخ  احلـــكـــومـــي  املــــوظــــف  إنـــتـــاجـــيـــة 
وتطوير  والـــشـــفـــافـــيـــة،  الـــنـــزاهـــة  مـــبـــادئ 
نظام اخلدمة املدنية، ورفع كفاءة البنى 
اإللكترونية  اخلدمات  وتفعيل  التحتية، 
للتواصل  قـــنـــوات  وبـــنـــاء  أوســــــع،  بــشــكــل 
الفعال بني مقدمي اخلدمات احلكومية 
والــعــمــاء واملــســتــفــيــديــن؛ لــلــوصــول إلى 

جتربة عميل مثمرة.
وحتدد اخلطة اجلهات الرئيسية املشاركة 
الــُبــعــد وهـــي 7 جــهــات بالترتيب  يف هـــذا 

التالي:
< وزارة اخلدمة املدنية.

< وزارة االقتصاد والتخطيط.

�زارة اخلدمة املدنية �معهد الإدارة العامة بني 7 جهات رئي�شية م�شاركة يف حتقيقه:

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد

<< حتسني اإلنتاجية 
وجودة اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والتواصل 
معهم واحلكومة 

اإللكترونية والشفافية 
للتغلب على التحديات

تقرير
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التنمية اإلدارية

< وزارة العدل.
< وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.

أداء األجهزة  لــقــيــاس  الــوطــنــي  املــركــز   >
العامة.

< وزارة التجارة واالستثمار.
< معهد اإلدارة العامة.

حتديات وأهداف إستراتيجية
وتذكر اخلطة أبرز التحديات التي تواجه 
البعد اخلامس )حتقيق التميز يف األداء 

احلكومي( وهي:
اخلدمات  جــــــودة  رفـــــع  إلـــــى  احلــــاجــــة   >

املقدمة للمواطنني.
األداء  مــــعــــدالت  رفــــــع  إلــــــى  احلــــاجــــة   >
املنظومة  داخــــل  والــوظــيــفــي  التشغيلي 

العدلية.
< عدم وجود نظام وإطار عام للشفافية يف 

التعامات احلكومية وتبادل املعلومات.
< احلاجة إلى زيادة فاعلية وتنوع قنوات 

التواصل احلالية للجهات احلكومية.
إلــــى زيــــــادة فــاعــلــيــة جتاوب  < احلـــاجـــة 
ماحظات  مـــــع  احلــــكــــومــــيــــة  اجلـــــهـــــات 

عمائها.
ثم يعقب ذلك إبراز اخلطة إلستراتيجية 
بهذا  اخلــاصــة  الوطني  التحول  برنامج 
البعد، ويف هذا الصدد تؤكد اخلطة على 
التي  التحديات  على  التغلب  سيتم  أنــه 

تواجه البعد عبر األهداف اإلستراتيجية 
التالية:

إنــتــاجــيــة مــوظــفــي احلكومة:  < حتــســني 
التنظيمية  تــطــويــر األطــــر  عــلــى  الــعــمــل 
واللوائح اخلاصة بقطاع اخلدمة املدنية، 
بيئة  بإيجاد  احلكومية  اجلهات  ومتكني 
املال  رأس  كـــفـــاءة  ورفـــــع  مـــحـــفـــزة،  عــمــل 

واإلنتاجية  االنتماء  يعزز  مما  البشري، 
ملوظفي اخلدمة املدنية.

تطوير  اإللكترونية:  احلكومة  تطوير   >
للمواطنني  احلــــكــــومــــيــــة  اخلـــــــدمـــــــات 
احلكومية  العمليات  ورقمنة  والشركات، 
انتشار  لـــــزيـــــادة  والــــســــعــــي  الــــداخــــلــــيــــة، 
واستخدام خدمات احلكومة اإللكترونية 

<< رؤية اململكة تستهدف 
الوصول للمركز  20 يف 

مؤشر فاعلية احلكومة وإلى 
املراكز الـ  5  األولى يف مؤشر  

احلكومات اإللكترونية

التنمية اإلدارية
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تقرير

وارتفاع معدل رضا العماء عنها وتقليل 
تكلفة اخلدمات احلكومية.

املقدمة  اخلــــدمــــات  بـــجـــودة  االرتــــقــــاء   >
جـــــودة اخلدمات  لــلــمــواطــنــني: حتــســني 
العناية  خـــال  مــن  للمواطنني  املــقــدمــة 
اخلدمات  ودقـــــــة  وســــرعــــة  بـــاملـــوثـــوقـــيـــة، 
املتعلقة  احلكومية، وتبسيط اإلجــراءات 
بــهــا، وتــطــويــر جتــربــة الــعــمــاء مبــا يكفل 

سهولة احلصول على اخلدمات.
القطاعات  جميع  يف  الشفافية  تعزيز   >
احلكومية: زيادة مستوى تطبيق الشفافية 
واختصاصات  ومــهــام  أدوار  مختلف  يف 
من  احلكومية،  القطاعات  ومــســؤولــيــات 
املـــبـــادئ واملــعــايــيــر الازمة  خــــال وضــــع 
وتـــهـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ودعـــــم 
ينعكس  لذلك، مما  املؤسسي  االستعداد 
على زيادة ثقة املستفيدين عن أداء هذه 
القطاعات وخدماتها املقدمة، كما يؤدي 
الهدف إلى زيادة ثقة االستثمار األجنبي 

يف اململكة.
املواطنني  الــتــواصــل مـــع  قـــنـــوات  < دعـــم 
ومـــجـــتـــمـــع األعـــــــمـــــــال: تــــعــــزيــــز قــــنــــوات 
األعمال  وقطاع  املواطنني  بني  التواصل 
واجلـــهـــات احلــكــومــيــة عــن طــريــق تقدمي 
املنصات  )مثل:  الفعالة  التواصل  قنوات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ومـــجـــالـــس الـــنـــقـــاش مع 

املواطنني(.
احلكومية  اجلــــهــــات  جتــــــاوب  ضـــمـــان   >

ملاحظات عمائها: ويشمل ذلك تقدمي 
إجابات للجهات املعنية يف الوقت املناسب 

وتقدمي حلول مرضية.
أبرز املؤشرات

وتـــوضـــح اخلـــطـــة أبـــــرز مــــؤشــــرات قياس 
اإلستراتيجية  باألهداف  األداء اخلاصة 
احلكومي،  األداء  يف  الــتــمــيــز  لــتــحــقــيــق 
حــيــث يـــتـــراوح خــط األســــاس بــني عامي 
والهدف  املؤشر  بحسب  و2017م  2016م، 
بــه، مقارنة مبــا سيتم حتقيقه  اخلـــاص 
لــهــدف حتسني  فــبــالــنــســبــة  2020م.  عـــام 
إنــتــاجــيــة مــوظــفــي احلــكــومــة مت اعتماد 
هــمــا: نسبة مــوظــفــي اخلدمة  مــؤشــريــن 
األداء  أهـــداف  الــذيــن مت حتديد  املدنية 
اخلدمة  موظفي  ونسبة  لــهــم،  السنوية 
العام.  تدريبًا خال  تلقوا  الذين  املدنية 
كـــذلـــك هـــنـــاك مـــؤشـــران يــخــصــان هدف 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وهما:  تــطــويــر احلـــكـــومـــة 
تــرتــيــب املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة يف 
للحكومة  املــتــحــدة  األمم  تقييم  مــؤشــر 
اململكة يف مؤشر  وتــرتــيــب  اإللــكــتــرونــيــة، 
 Global Open Data( البيانات املفتوحة
Index(. كما أنه يوجد مؤشران خاصان 

بهدف االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة 
وهما:  العدلية(  )اخلــدمــات  للمواطنني 
نسبة خدمات الــوزارة املقدمة إلكترونيًا، 
ونــســبــة تــســويــة الــقــضــايــا بــالــصــلــح من 
الــتــي ميــكــن إحالتها  الــقــضــايــا  مــجــمــل 
بـــهـــدف تعزيز  لــلــصــلــح. وفــيــمــا يــتــعــلــق 
الشفافية يف جميع القطاعات احلكومية 
فــقــد حتـــدد لـــه مــؤشــر مـــدركـــات الفساد 
الصادر من منظمة الشفافية العاملية. أما 
هــدف ضمان جتــاوب اجلهات احلكومية 
ملــاحــظــات عــمــائــهــا فــقــد تــخــصــص له 

مــؤشــر تــرتــيــب املــمــلــكــة يف مــؤشــر األمم 
املتحدة للمشاركة اإللكترونية.

63 مبادرة
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 
بناء مؤشر محلي موحد  وهــي:  مــبــادرة 
لرضا املواطنني، وإعادة هندسة إجراءات 
وإعداد  وتوحيدها،  احلكومية  اخلدمات 
ومـــواثـــيـــق اخلدمات  مــعــايــيــر  وتــصــمــيــم 
اتفاقيات  واعــتــمــاد  وتــطــويــر  وتفعيلها، 
كل  بتجاوب  )تتعلق  اخلــدمــات  مستوى 
وشكاوى  مــاحــظــات  مــع  جــهــة حكومية 
ملراكز  االرتقاء  برنامج  وإنشاء  عمائها، 
وبناء  احلـــكـــومـــيـــة،  اخلـــــدمـــــات  تــــقــــدمي 
أداء اخلدمات احلكومية،  متابعة  لوحة 
وتطوير مختبر البلوكشني، ونظام إدارة 
القضايا املتكامل، ورقمنة أرشيف الثروة 
العقارية )للمنظومة العدلية(، وتطوير 
والعمالي  الــتــجــاري  الــقــضــاء  مــنــظــومــة 
التوثيق  ونـــظـــام  االســـتـــئـــنـــاف،  وقـــضـــاء 
املتكامل )للمنظومة العدلية(، واإلسناد 
وتفعيل  احملــاكــم،  يف  اإلداري  والتنظيم 
منظومة املصاحلة )للمنظومة العدلية(، 
وكتابات العدل املتنقلة، وإشراك القطاع 
)للمنظومة  التوثيق  أعمال  اخلــاص يف 
العدلية(، والسداد اإللكتروني يف تنفيذ 

األحكام.
مــــراكــــز اخلدمة  إنــــشــــاء  إلـــــــى:  إضــــافــــة 
ومنتدى  العدلية،  والكفايات  العدلية، 
وتطوير  الــــــدولــــــي،  الـــعـــدلـــيـــة  الــــــريــــــادة 
األرشيف اإللكتروني للمحاكم، واملنصة 
العدلية املعرفية، ونظام التنفيذ املتكامل 

<< 60 مؤشرًا لقياس 
6 أهداف إستراتيجية 

لتحقيق التميز يف األداء 
احلكومي

من خالل 63 مبادرة

12
هـ

14
4

0
 -

ة  
خر

اآل
ى  

اد
م

ج
  -

 16
1  

دد
لع

ا



مميزات  وإبــــراز  الــعــدلــيــة(،  )للمنظومة 
القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية، 
الــقــطــاع اخلــــاص يف األعمال  وإشــــــراك 
مراكز  وتوفير  التنفيذ،  لقضاء  املساندة 
والزيارة  والرؤية  أحكام احلضانة  تنفيذ 
الربحي،  غــيــر  الـــقـــطـــاع  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
ومنظومة خدمات السجناء )للمنظومة 
التحتية  الــبــنــيــة  واســتــغــال  الــعــدلــيــة(، 
وإنــشــاء مركز  الــعــدل(،  )لــــوزارة  العدلية 
العدلية(،  )للمنظومة  املوحد  الترجمة 
وشركاء املنظومة العدلية، وتطوير الٌدور 
املساهمات  والتحول من جلنة  العدلية، 
والتصفية  اإلســنــاد  مــركــز  إلــى  العقارية 
)لــلــمــنــظــومــة الــعــدلــيــة(، ورفــــع تصنيف 

اململكة عامليًا )لوزارة العدل(.
وكــــذلــــك مـــــبـــــادرة إعــــــــداد نــــظــــام وإطــــــار 
املعلومات،  تـــــــداول  ونــــظــــام  لــلــشــفــافــيــة 
الشفافية  ومبادئ  آليات  وتعزيز حوكمة 
لــــدى الـــقـــطـــاعـــات احلـــكـــومـــيـــة، وإصـــــدار 

ومــراجــعــة حــزمــة مـــن األنــظــمــة املعنية 
بتعزيز الشفافية والنزاهة، وبناء مؤشر 
وطـــنـــي لــقــيــاس مــســتــوى الــشــفــافــيــة يف 
الوطني  والبرنامج  احلكومية،  اجلهات 
إلعـــــــداد وتـــطـــويـــر الــــقــــيــــادات اإلداريــــــــة، 
الوطنية  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة  واملــــنــــظــــومــــة 
بيئة  إيــجــاد  وبــرنــامــج  املــدنــيــة،  للخدمة 
املوارد  إدارة  إلى  والتحول  عمل محفزة، 
البشرية، والبرنامج الوطني للتدريب عن 
ُبعد، ومبادرة املقياس الوطني إلنتاجية 

التنمية اإلدارية

مــوظــفــي احلــكــومــة، ورفــــع أداء املــــوارد 
البشرية، وبناء وتطبيق اإلطار الوطني 
للتدريب  الوطني  والبرنامج  للتدريب، 
الوظيفة  هيكلة  وإعــــادة   ،2030 لــرؤيــة 
املـــدنـــيـــة، ومتكني  الـــعـــامـــة يف اخلـــدمـــة 
املوارد البشرية وتعزيز االرتباط املهني، 
والبرنامج الوطني احلكومي لابتكار.

إلى: برنامج حلول القضايا  باإلضافة 
واملــشــكــات اإلداريــــة يف أجــهــزة القطاع 
الهياكل  وتطوير  ومراجعة  احلكومي، 
واألدلة التنظيمية، وإنشاء مؤشر ترتيب 
وبناء إستراتيجية  القنوات احلكومية، 
شاملة لقنوات التواصل احلكومية مع 
وتصميم  األعمال،  ومجتمع  املواطنني 
برنامج حوافز جلذب اجلمهور لقنوات 
التواصل احلكومية، والتواصل لتعزيز 
الثقة ورفع الوعي مع مجتمع األعمال، 
وتطوير جتربة العميل، وإطاق وتشغيل 
املعيبة،  املـــنـــتـــجـــات  اســــتــــدعــــاء  مــــركــــز 
للمشاركة  الـــتـــواصـــل  قـــنـــوات  وتــطــويــر 
مباحظات  تـــخـــتـــص  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
ملتابعة  ومـــنـــصـــة  الـــعـــمـــاء  وشـــــكـــــاوى 
احلكومية،  اجلهات  وجتــاوب  استجابة 
وإنشاء دور وظيفي مسؤول عن متابعة 
وحتليل جودة وسرعة استجابة جميع 
اجلهات احلكومية ملاحظات عمائها، 
ومعايير  فـــعـــالـــة  حـــوكـــمـــة  وتـــطـــبـــيـــق 
مشتركة للحكومة اإللكترونية ومتكني 
وترشيد  املـــســـتـــخـــدم،  جتـــربـــة  حتــســني 
االزدواجية  وتفادي  احلكومي  اإلنفاق 
املعلومات،  تقنية  عــلــى  االســتــثــمــار  يف 
احلكومة  مــنــصــات  وتــفــعــيــل  وتـــطـــويـــر 

الشاملة واملفتوحة >

<< ترتيب اململكة يف مؤشر 
األمم املتحدة للمشاركة 
اإللكترونية لقياس أداء 

ضمان جتاوب اجلهات 
احلكومية ملالحظات 

عمالئها

التنمية اإلدارية
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شركة  هي  )سابك(؛  األساسية  للصناعات  السعودية  الشركة 
عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيس 
الشركة  تدير  السعودية.  العربية  المملكة  عاصمة  الرياض،  مدينة  في 
وأوروبا،  األمريكتين،  عبر  العالمي  المستوى  على  التصنيعية  عملياتها 
شديدة  منتجات  توفر  حيث  الباسيفيك؛  آسيا  ومنطقة  األوسط،  والشرق 
التنوع، تشمل: الكيماويات، والبالستيكيات، والمغذيات الزراعية، والمعادن، 

والمنتجات المتخصصة. 

وتطويرها  المتاحة  الفرص  تحديد  خالل  من  زبائنها  )سابك(  تدعم 
واألجهزة  والبناء،  اإلنشاءات  قطاع  مثل:  الرئيسة،  النهائية  األسواق  ضمن 
واإللكترونيات،  والكهربائيات  الزراعية،  والمغذيات  والتغليف،  الطبية، 

والنقل، والطاقة النظيفة. 

تعمل الشركة في أكثر من خمسين بلدًا حول العالم، ويعمل لديها 
و  لالبتكار  الشركة  تشجيع  وبفضل  موظف.  ألف  وثالثين   ثالثة  من  أكثر 
اختراع.  براءة   11,738 من  أكثر  تسجيل  من  تمكنت  فقد  اإلبداع؛  روح  تحفيز 
مركزية  محاور  خمس  تشمل  كبيرة،  بحثية  موارد  )سابك(  تمتلك  كما 
لالبتكار، تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي: الواليات المتحدة 
األمريكية، وأوروبا، والشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا.

وتملك حكومة المملكة نسبة )70%( من أسهم )سابك(، بينما تعتبر 
نسبة )30%( الباقية متاحة للمتاجرة العامة في السوق المالية السعودية.

نجمع في )سابك( بين سجلنا الحافل باإلنجازات؛ التي َجَزَم اآلخرون 
باستحالة تحقيقها، وفهمنا العميق الحتياجات زبائننا. لكن تأثيرنا يتجلى 
في أبرز صوره من خالل كوننا شريكًا يمكنه مساعدة الزبائن على تحقيق 
ما  وهذا  تواجههم؛  التي  للتحديات  الحلول  إيجاد  عبر   طموحاتهم، 

نسميه »كيمياء وتواصل™«. 

نبذة تعريفية بشركة 





اللقاء

فعاليات �شاملة �متن�عة

< ر�ؤي��ة ال�شع�دي��ة 2030 ر�ؤي��ة �شاملة 
للنه�ش��ة ال�طنية، ماذا يق��دم امل�ؤمتر 

من اأفكار ت�شهم يف حتقيق الر�ؤية؟

> تشـــــــهد اململكة العربية السعودية حراكًا 
االقتصاديـــــــة  املجـــــــاالت  شـــــــتى  كبيـــــــرًا يف 
والتنظيميـــــــة  والثقافيـــــــة  واالجتماعيـــــــة 

والتقنيـــــــة، فمنـــــــذ تولـــــــي خـــــــادم احلرمـــــــني 
الشـــــــريفني امللك ســـــــلمان بـــــــن عبدالعزيز-
يحفظـــــــه اهلل-مقاليـــــــد احلكـــــــم ومـــــــن ثـــــــَمّ 
انطـــــــاق رؤية اململكة 2030، شـــــــهدت اململكة 
العديد مـــــــن التطورات البـــــــارزة يف اجتاهات 
متعددة، حيث مَتّ إصدار العديد من األوامر 
والتوجيهات الســـــــامية والقرارات واألنظمة 
واللوائـــــــح والتنظيمات التـــــــي تخص أجهزة 
ومؤسســـــــات الدولة–أعزهـــــــا اهلل–وذلـــــــك مبا 

يتواكب مع حتقيق األهداف اإلستراتيجية 
للرؤية، والتي ترتكز على 3 محاور رئيســـــــية 
هي: مجتمٌع حيوي، واقتصاٌد مزدهر، ووطٌن 
طمـــــــوح. ومِلَا لهـــــــذه الرؤية من أهـــــــداٍف ُتعزز 
التنميـــــــة اإلدارية وتواكب تطلعـــــــات القيادة 
ذلـــــــك يتطلب  الرشـــــــيدة-يرعاها اهلل-فـــــــإَنّ 
أهميـــــــة العمـــــــل علـــــــى حتقيـــــــق التطلعـــــــات 
املســـــــتقبلية وجتاوز التحديات. وال شك يف 
ا وعامَل  أَنّ التنمية اإلدارية ُتعُدّ مرتكزًا مهًمّ

ا ملختلـــــــف الـــــــرؤى واخلطط  جنـــــــاٍح رئيســـــــًيّ
واإلستراتيجيات التنموية. 

واستمرارًا الستشـــــــعار معهد اإلدارة العامة، 
كرائد وشـــــــريك متميـــــــز يف التنمية اإلدارية، 
وكبيـــــــت خبرة إداريـــــــة، ملســـــــؤولياته الوطنية 
للمســـــــاهمة بفاعليـــــــة يف حتقيـــــــق أهـــــــداف 
الرؤيـــــــة؛ يأتـــــــي انعقـــــــاُد مؤمتـــــــر »التنميـــــــة 
 ،2030« اململكـــــــة  رؤيـــــــة  ضـــــــوء  يف  اإلداريـــــــة 
بعد صـــــــدور موافقة املقام الســـــــامي، فرصًة 

التنمية اإلدارية أهم عوامل نجاح الخطط التنموية 
والمؤتمر يسلط الضوء على التحديات المستقبلية

رئي�س اللجنة العلمية مل�ؤمتر التنمية الإدارية يف �ش�ء ر�ؤية اململكة 2030 د.خالد اآل حيان:

أكد د.خالد آل حيان رئيس اللجنة العلمية ملؤمتر التنمية 
ينظمه  الذي   2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف  اإلداريــة 

معهد اإلدارة العامة-ملجلة »التنمية اإلدارية« يف 
عددها اخلاص عن هذا املؤمتر-على أن التنمية 
ا  ا وعامَل جناٍح رئيسًيّ ُتعُدّ مرتكزًا مهًمّ اإلدارية 
واإلستراتيجيات  واخلــطــط  ـــرؤى  ال ملختلف 
التنموية، مضيفًا أن انعقاُد املؤمتر- بعد صدور 
لتسليط  سانحًة  السامي-فرصًة  املقام  موافقة 
املستقبلية  والتحديات  التطلعات  على  الضوء 

للتنمية اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة 2030، كما 
التي  العلمية  التفاصيل  من  الكثير  أوضــح 

جتدونها يف هذا اللقاء.
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التنمية اإلدارية

سانحًة لتســـــــليط الضوء على التطلعات 
والتحديات املســـــــتقبلية للتنمية اإلدارية 
يف ضوء رؤيـــــــة اململكـــــــة 2030. وقد أدركت 
اللجنـــــــة العلميـــــــة للمؤمتـــــــر، بتوجيهات 
مســـــــتمرة مـــــــن اإلدارة العليـــــــا يف املعهـــــــد، 
أهميـــــــة ظهـــــــور فعاليـــــــات املؤمتـــــــر بأفكار 
متنوعة وغيـــــــر تقليدية إلبـــــــراز اجلوانب 
اإلداريـــــــة والتنظيمية والبشـــــــرية واملالية 

والتقنية من الرؤية. 
ى ذلك مـــــــن خال تنويع فعاليات  وقد تأَتّ
املؤمتـــــــر، والتـــــــي لـــــــم تقتصر فقـــــــط على 
عرض املشـــــــاركات العلمية كما جرت عليه 
العـــــــادة يف مؤمترات ســـــــابقة، بل شـــــــملت 
فتـــــــح باب املشـــــــاركة ألوراق العمـــــــل إلبراز 
التجارب احملليـــــــة الناجحة لدى األجهزة 
احلكوميـــــــة، وكذلـــــــك فتـــــــح باب املشـــــــاركة 
لأجهـــــــزة احلكوميـــــــة لعـــــــرض خبراتهـــــــا 
املتراكمة املتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات 
رؤيـــــــة اململكة 2030. إضافًة إلى ذلك، فقد 
مَتّ دعـــــــوة 3 جتـــــــارب دوليـــــــة ناجحـــــــة ذات 
عاقة وثيقة بتحقيق رؤى وإستراتيجيات 
مســـــــتقبلية لدوٍل شرعت يف تنفيذ رؤاها؛ 
رغبـــــــًة يف اســـــــتعراض فوائدهـــــــا العمليـــــــة 
ودروسها املســـــــتفادة ومشـــــــاركة التطلعات 
والتحديات املرتبطـــــــة بتلك الرؤى ضمن 
فعاليات املؤمتر. كمـــــــا مَتّ توظيف حلقات 
النقـــــــاش يف املؤمتر لتتمحور موضوعاتها 
حـــــــول طبيعـــــــة املهـــــــام املنوطـــــــة بأجهـــــــزة 
حكومية حديثة ذات عاقة وثيقة بتنفيذ 

برامج ومبـــــــادرات رؤية اململكـــــــة 2030؛ مثل 
املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة، 

ومركز اإلجناز والتدخل السريع. 
من جانـــــــب آخر، فقـــــــد تركـــــــزت املوضوعات 
الرئيســـــــيني على  الرئيســـــــية للمتحدثـــــــني 
محـــــــاور ذات عاقـــــــة وثيقـــــــة برؤيـــــــة اململكة 
الوطنـــــــي  التحـــــــول  مثـــــــل موضـــــــوع  2030؛ 
وحتديـــــــات التنمية، والفعاليـــــــة احلكومية، 
والتوازن املالي. ويتزامُن أيضًا مع فعاليات 
املؤمتر عقُد ورشـــــــتي عمل تهـــــــُمّ املختصني 
بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية اململكة 2030، 
وهمـــــــا: التخصيـــــــص يف اململكـــــــة: الفرص 

والتحديات، ومؤشرات األداء الرئيسية.
ونتطلع يف معهد اإلدارة العامة، ومن خال 
محـــــــاور وموضوعات املؤمتـــــــر املطروحة، أن 
يتم اخلروج بتوصياٍت عملية مســـــــتقاة من 
ل رافدًا ُيسِهم يف تعزيز  ُأُسٍس علمية لتشـــــــِكّ
أوجه التنمية اإلدارية مبا يتسق مع مشروع 

الرؤية.
4 مك�نات �6حما�ر

< يركز امل�ؤمتر على م��ش�عات التنمية 
الإداري��ة املتن�ع��ة، عل��ى اأي اأ�شا�س مَتّ 

اختي��ار حم��ا�ر �م��ش�ع��ات امل�ؤمت��ر؟ 

التنمي��ة  لق�شاي��ا  �شامل��ة  ه��ي  �ه��ل 

الإدارية يف اململكة؟

>  ســـــــعت اللجنـــــــة العلميـــــــة للمؤمتـــــــر منذ 
شـــــــروعها يف تنفيذ مهامها يف شـــــــهر شعبان 
1439 هــــــــ، وبالتنســـــــيق والتعـــــــاون مع جلان 
املؤمتـــــــر األخـــــــرى، علـــــــى وضـــــــع إطـــــــار عام 
للمؤمتـــــــر اشـــــــتمل على 4 مكونات رئيســـــــية 
وموضوعـــــــات  محـــــــاور  حتديـــــــد  يف  ُتســـــــِهم 
املؤمتـــــــر، وهذه املكونات هي: رســـــــالة املؤمتر، 
وملاذا هذا املؤمتر، وأهـــــــداف املؤمتر، وأخيرًا 
املشاركون املستهدفون للمشاركة واحلضور. 
وجاء حتديد اإلطار العام للمؤمتر انطاقًا 
مـــــــن األدوار الرياديـــــــة ملعهـــــــد اإلدارة العامة 
يف مجـــــــال التنمية اإلداريـــــــة، وانطاقًا من 
مرتكـــــــزات رؤيـــــــة اململكة 2030 التي شـــــــملت 

أهداف وبرامج ومبادرات تسعى إلى حتقيق 
تنمية شاملة ومستدامة. 

فمن خال هـــــــذه املنطلقات وما اشـــــــتملت 
عليـــــــه من تقاطعـــــــات مشـــــــتركة، مَتّ حتديد 
6 محـــــــاور شـــــــاملة ألبـــــــرز قضايـــــــا التنمية 
اإلداريـــــــة والتي تتمثل يف اأُلُطر التنظيمية 
والهيكليـــــــة، وتنمية املوارد البشـــــــرية، وإدارة 
املاليـــــــة العامة والتخصيص، ومتكني تقنية 
املعلومـــــــات وتعزيز التحول الرقمي، وقياس 
وإدارة األداء، وبرامج ومبادرات رؤية اململكة 
2030 والتجارب احمللية واإلقليمية والدولية 
يف مجال التنميـــــــة اإلدارية. ويتفرع من كل 
محـــــــور من هذه احملاور 6 موضوعات فرعية 
ذات طبيعـــــــة معاصرة تركز يف مجملها على 
املمارســـــــات التطبيقية والتجارب الناجحة، 
بحيث يتم ضمان إبراز أهميتها التطبيقية 
وفوائدهـــــــا العملية، وكذلـــــــك حتديد ُنُطق 
وحتديـــــــد  تطبيقهـــــــا،  مـــــــن  واملســـــــتفيدين 
الصعوبات والتحديات والتوصيات املرتبطة 

بها.
تناف�س كبري

< م��ا اجلدي��د ال��ذي حملت��ه الأ�راق 
املقدمة للم�ؤمتر م��ن اأطر�حات �اأفكار 

عملي��ة ت�شه��م فعلي��ًا يف دع��م م�شرية 

التنمية الإدارية يف اململكة؟

املقدمـــــــة  األوراق  موضوعـــــــات  تنوعـــــــت    <
للمؤمتر، بشقيها االثنني: األوراق العلمية، 
وأوراق العمـــــــل؛ وفقـــــــًا حملـــــــاور وموضوعات 
املؤمتر املستهدفة. فمنذ الشروع يف استقبال 
ملخصـــــــات األوراق امُلشـــــــاِركة يف شـــــــهر ذي 
احلجة 1439هـ وحتى آخر موعد لتقدميها 
يف شـــــــهر صفر 1440 هـ، اســـــــتقبلت اللجنة 
العلمية للمؤمتر ما يربو على 440 ملخصًا، 
مَتّ معاجلتها ودراستها وفقًا ملعايير علمية 
محددة فكانت نســـــــبة القبول يف حدود %18 
نظـــــــرًا الرتفاع مســـــــتوى التنافـــــــس العلمي 
بـــــــني املوضوعات املقدمة. تا ذلك اســـــــتام 
األوراق املكتملـــــــة للملخصـــــــات املقبولة، إذ 

<< مت قبول 19 ورقة 
علمية و13 ورقة عمل 

والتنافس العلمي
كبير

التنمية اإلدارية
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اللقاءاللقاء

بلغ عـــــــدد األوراق العلميـــــــة املكتملة 50 ورقة 
علمية، بينمـــــــا بلغ عدد أوراق العمل املكتملة 
20 ورقة عمل. ومبرور هذه األوراق بإجراءات 
التحكيم واملراجعة العلمية املعتادة، اســـــــتقرَّ 
عدد األوراق العلميـــــــة املقبولة على 18 ورقة، 
بينما اســـــــتقرَّ عدد أوراق العمل املقبولة على 

12 ورقة. 
وقد ســـــــعت اللجنة العلميـــــــة للمؤمتر إلى أن 
يتم تغطية جميع محاور وموضوعات املؤمتر 
املستهدفة مع احملافظة ما أمكن على حتقيق 
توازن مقبـــــــول يف معاجلة هـــــــذه املوضوعات. 
ففي احملـــــــور األول وهـــــــو اأُلُطـــــــر التنظيمية 
والهيكليـــــــة، كانت أبـــــــرز موضوعـــــــات األوراق 
املقدمة تتمحـــــــور حول التطور التنظيمي يف 
ضـــــــوء رؤية اململكـــــــة 2030، والبيئة القانونية 
التخطيـــــــط  وواقـــــــع   ،2030 اململكـــــــة  ورؤيـــــــة 
اإلســـــــتراتيجي يف األجهـــــــزة احلكومية ودوره 
يف حتقيق رؤية اململكة 2030، ومدى احلاجة 
لتطوير أنظمة وهياكل اإلدارة احمللية ملواكبة 
رؤية اململكة العربية الســـــــعودية 2030. أما يف 
احملور الثاني وهو تنمية املوارد البشرية، فقد 
تركزت أبرز املوضوعات على جتربة االبتعاث 
يف اململكة العربية الســـــــعودية، وجودة احلياة 
الوظيفية، والتخطيط واالستثمار يف تنمية 
رأس املال البشري، والتكامل بني أهداف إدارة 
املوارد البشـــــــرية واألهداف اإلستراتيجية يف 
الوزارات الســـــــعودية. ويف محـــــــور إدارة املالية 
العامـــــــة والتخصيـــــــص، الـــــــذي ميثـــــــل احملور 
الثالـــــــث، كانت أبـــــــرز املوضوعات تـــــــدور حول 
تأثيـــــــر العائـــــــدات النفطيـــــــة علـــــــى االقتصاد 
السعودي ونتائج سياســـــــات اململكة يف تنويع 
اقتصادهـــــــا ومصـــــــادر دخلها، ودور مســـــــاهمة 
القطاعـــــــات االقتصاديـــــــة يف تعزيـــــــز النـــــــاجت 
احمللي اإلجمالي، واحلجـــــــم األمثل لإلنفاق 
احلكومي باســـــــتخدام عدة أســـــــاليب، وتطّور 
الديـــــــن العام وأثره على النمو االقتصادي يف 

ضوء رؤية اململكة 2030. 
ويف احملـــــــور الرابـــــــع املتمثـــــــل يف متكني تقنية 

املعلومـــــــات وتعزيـــــــز التحـــــــول الرقمي، برزت 
موضوعـــــــاٌت كتحديـــــــات وُمســـــــتقبل التحول 
الرقمي يف اململكة العربية الســـــــعودية، ودور 
البيانات الضخمة يف التنمية اإلدارية، وآليات 
حتقيق األمن الســـــــيبراني وانعكاساتها على 
ســـــــلوك موظفي القطاع احلكومي، والوعي 
األمنـــــــي املعلوماتي للموظفـــــــني يف اجلهات 
احلكوميـــــــة. ويف محور قيـــــــاس وإدارة األداء، 
الذي ميثـــــــل احملور اخلامس، فقـــــــد كان من 
أبرز املوضوعات ما يلي: رؤى حول واقع قياس 
وإدارة األداء يف األجهـــــــزة احلكومية باململكة 
ومعوقـــــــات التطبيـــــــق يف ضوء رؤيـــــــة اململكة 
2030، وتطوير مؤشر لقياس إنتاجية املوظف 
احلكومي، واملمارســـــــات اخلاطئـــــــة يف قياس 
األداء ومؤشرات األداء الرئيسية. ويف احملور 
الســـــــادس، مَتّ التركيز على استعراض شقني 
من التجارب واملمارســـــــات احمللية والدولية. 
ففي الشـــــــق احمللي، تتضمن فعاليات املؤمتر 
اســـــــتعراٌض ألبـــــــرز برامـــــــج ومبـــــــادرات رؤية 
اململكـــــــة 2030، والتجـــــــارب احمللية يف مجال 
التنميـــــــة اإلدارية، حيث يتم اســـــــتعراض 18 
مشـــــــاركة متثلـــــــت يف برنامجني مـــــــن برامج 
الرؤية وبرنامج لـــــــوزارة الدفاع، و10 مبادرات 
من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، 
و5 جتارب محلية مُتاَرس يف أجهزة حكومية. 
أما يف الشـــــــق اإلقليمـــــــي والدولي فتتضمن 
فعاليات املؤمتر اســـــــتعراٌض 3 جتارب دولية 
من دولة اإلمـــــــارات العربية املتحـــــــدة، ودولة 

فنلندا، ودولة سنغافورة.

5 معايري

< كي��ف مَتّ اختي��ار التج��ارب الد�لي��ة 
املقدمة يف امل�ؤمت��ر؟ �هل هذه التجارب 

حتمل مناذج ناجح��ة �ملهمة للتنمية 

الإدارية؟

>  على غرار كل فعالية من فعاليات املؤمتر، 
دأبـــــــت اللجنة العلميـــــــة للمؤمتر على إعداد 
وثيقة مســـــــتقلة لـــــــكل فعاليـــــــة منها، بحيث 
تتضمـــــــن الوثيقة باملجمل معايير لاختيار 
واملفاضلـــــــة، ومرحلة جلمـــــــع املعلومات من 
جميـــــــع املصادر املتاحة، يلـــــــي ذلك إجراءات 
التواصـــــــل واملخاطبة مع اجلهة املســـــــؤولة. 
والتجـــــــارب الدوليـــــــة ليســـــــت اســـــــتثناًء من 
ذلـــــــك، إذ مَتّ وضـــــــع 5 معاييـــــــر متثلت يف أن 
يكون لدى الدولة املســـــــتهدفة رؤية أو جتربة 
متميـــــــزة يف مجـــــــال التنميـــــــة اإلداريـــــــة، وأن 
تكون هـــــــذه الرؤيـــــــة أو التجربـــــــة لها عاقة 
مباشـــــــرة مبحاور وموضوعـــــــات املؤمتر، وأن 
تكـــــــون الدولة مـــــــن بني الـــــــدول املتقدمة مع 
االطاع على بعض الرؤى من العالم النامي 
لاســـــــتئناس بها، وأن تكون رؤيـــــــة أو جتربة 
الدولة ناضجة ومســـــــتمرة يف تنفيذها، وأن 
يكون هنـــــــاك توافق عام للدولة املســـــــتهدفة 
مع التوجهـــــــات العامة للمملكة. وتبعًا لهذه 
املعايير، توصلت اللجنة العلمية إلى قائمة 
ـــــــت 23 رؤية وجتربة دوليـــــــة تعوُد إلى 16  ضَمّ

دولة متفرقة من جميع أرجاء العالم. 
وبنـــــــاًء علـــــــى املفاضلـــــــة بـــــــني هـــــــذه الـــــــرؤى 
والتجارب الدولية، وتوفر املعلومات املتاحة، 
وكذلك التجـــــــاوب من لـــــــدن القائمني على 
هـــــــذه الرؤى والتجـــــــارب، مَتّ اختيار 3 جتارب 
دوليـــــــة، وهي »األجنـــــــدة الوطنية لرؤية دولة 
اإلمـــــــارات 2021« لدولـــــــة اإلمـــــــارات العربية 
ـــــــم والكفاءات 2025« لدولة  املتحدة، و »التعُلّ
فنلنـــــــدا، و »التنقـــــــل الذكـــــــي 2030« لدولـــــــة 
ســـــــنغافورة. ففـــــــي جتربـــــــة دولـــــــة اإلمـــــــارات 
العربية املتحدة، تضمنت األجندة مؤشرات 
وطنية يف القطاعـــــــات التعليمية والصحية 

ل أن يخرج مؤمتر  << من املؤَمّ
التنمية اإلدارية يف ضوء رؤية 

اململكة 2030 بنتائج
 وتوصياٍت مناسبٍة
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<< 3 جتارب لـ »رؤية اإلمارات 
م والكفاءات  2021« و »التعُلّ

2025« لفنلندا و»التنقل الذكي 
2030« لسنغافورة

واالقتصادية والشرطية ويف مجال اإلسكان 
والبنيـــــــة التحتيـــــــة واخلدمـــــــات احلكومية، 
ومتتـــــــاز هـــــــذه املؤشـــــــرات الوطنيـــــــة بكونها 
بعيدة املدى وتقيس النتائج الرئيسية ألداء 
األولويـــــــات الوطنية. كما تعمل يف معظمها 
علـــــــى مقارنـــــــة مرتبـــــــة دولـــــــة اإلمـــــــارات يف 

املؤشرات الدولية بدول العالم املختلفة. 
وحتظـــــــى هذه املؤشـــــــرات مبتابعة دورية من 
قبـــــــل القيـــــــادة يف احلكومة؛ بهـــــــدف ضمان 
حتقيق مســـــــتهدفاتها بحلول عـــــــام 2021م. 
م  ويف جتربة دولة فنلندا، تهدف رؤية »التعُلّ
والكفاءات 2025« إلى التغلب على التحديات 
اإلستراتيجية املرتبطة بالتعليم من خال 
تعزيز الفاعلية والكفاءات وجتديد الثقافة 
التعليميـــــــة، واالهتمـــــــام بالعمـــــــاء، ورفـــــــع 
مســـــــتوى اخلدمـــــــات اإللكترونيـــــــة، وتطوير 
العمليات واخلدمـــــــات، وتوظيف املنهجيات 
القائمة على املعلومات، وحتقيق الســـــــعادة 
املهنية، وحتقيق الربحية للخدمات املقدمة 
مبقابل مالي. أما يف جتربة سنغافورة، فقد 
أدت مواجهة التحديات اجلديدة يف مجال 
النقل إلـــــــى اخلروج بفـــــــرص جديدة للنمو 
والتقـــــــدم يف مجال إيجاد تطبيقات وحلول 
ذكيـــــــة لتقنيات النقـــــــل. وقد مَتّ بنـــــــاء رؤية 
حتت مســـــــمى »التنقل الذكي 2030« بشكل 
 )LTA( مشـــــــترك بني هيئـــــــة النقل البـــــــري
 )ITSS( وجمعية النقل الذكية يف سنغافورة
والذي يعزز وجهات نظر متعددة من جانب 
القطاعـــــــني العـــــــام واخلـــــــاص؛ ممـــــــا ميهد 
الطريـــــــق لبناء منظومة نقل تراعي النظام 
البيئـــــــي لســـــــنغافورة ويكون أكثر شـــــــمولية 
واستدامة يف غضون السنوات القادمة حتى 

عام 2030م.
مبادرات الر�ؤية

للم�ؤمت��ر  العلمي��ة  للجن��ة  ُقدم��ت   >
العدي��د م��ن املب��ادرات الت��ي نفذته��ا 

الأجه��زة احلك�مي��ة، م��ا اأه��م �شم��ات 

�معامل هذه املبادرات؟

>  منـــــــذ اإلعان عن فتح املجال ملشـــــــاركة 
اجلهات احلكومية الستعراض جتاربها يف 
تنفيذ برامج ومبادرات رؤية اململكة 2030، 
كان تفاعـــــــل هذه اجلهات الفتـــــــًا وفّعااًل يف 
مجملـــــــه؛ إذ اســـــــتلمت اللجنـــــــة العلميـــــــة 
للمؤمتـــــــر أكثـــــــر مـــــــن 40 طلبًا للمشـــــــاركة 
تنوعت مـــــــا بني برامج ومبـــــــادرات وجتارب 
محلية. وقد ســـــــعت اللجنـــــــة العلمية قدر 
اإلمـــــــكان إلى تلبية تلـــــــك الطلبات، إال أن 
االلتـــــــزام بتحقيق معيـــــــار ارتباط موضوع 
املشـــــــاركة مبحـــــــاور وموضوعـــــــات املؤمتـــــــر، 
وحتقيـــــــق معيار نضج املشـــــــاركة، وحتقيق 
معيـــــــار اكتمال أركان تقدميها للجنة حتَمّ 
ضرورة إجراء املفاضلة بني تلك املشاركات 

وأهمية التركيز على احملوري منها. 
وقد استقرت اللجنة العلمية على اختيار 
18 مشـــــــاركة متثلـــــــت يف برنامجـــــــني مـــــــن 
برامـــــــج الرؤيـــــــة، وبرنامج لـــــــوزارة الدفاع، 
و10 مبادرات من مبادرات برنامج التحول 
الوطنـــــــي 2020، و5 جتارب محلية. وميثل 
البرنامجان اللذان سيتم عرضهما ضمن 
فعاليات املؤمتـــــــر يف كل من برنامج تنمية 
القدرات البشرية وبرنامج التخصيص يف 
اململكـــــــة، وبرنامج تطوير وزارة الدفاع، أما 
فيما يتعلق باملبادرات، فســـــــيتم استعراض 
مبادرة طريق مكة بوزارة الداخلية، ومبادرة 
مشروع التحول ملبدأ احملاسبة على أساس 
االستحقاق يف القطاع العام بوزارة املالية، 
للتدريـــــــب  الوطنـــــــي  البرنامـــــــج  ومبـــــــادرة 

عن ُبعـــــــد )مبادرة إثرائـــــــي( مبعهد اإلدارة 
العامة، ومبادرة أبشـــــــر بـــــــوزارة الداخلية، 
)التحـــــــول  املتكامـــــــل  التوثيـــــــق  ومبـــــــادرة 
الرقمـــــــي( بوزارة العدل، ومبادرة تشـــــــجيع 
مشـــــــاركة القطـــــــاع األهلي لاســـــــتثمار يف 
التعليم يف اململكة بوزارة التعليم، ومبادرة 
تأهيـــــــل القوى العاملة وتوفير فرص عمل 
يف القطـــــــاع غيـــــــر الربحي بـــــــوزارة العمل 
والتنميـــــــة االجتماعية، ومبـــــــادرة احملاكم 
بـــــــوزارة العدل، ومبـــــــادرة منصة  العمالية 
اعتماد ودورهـــــــا يف التحول الرقمي بوزارة 
املالية، ومبـــــــادرة تطبيق ضريبـــــــة القيمة 

املضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل. 
ويف جانب التجارب احمللية الناجحة التي 
يتـــــــم ممارســـــــتها يف األجهـــــــزة احلكومية، 
تبرز جتربة وزارة اخلدمة املدنية املتمثلة 
يف »مرحلـــــــة التطويـــــــر والتغييـــــــر يف وزارة 
اخلدمـــــــة املدنية والتوجه االســـــــتراتيجي 
بوزارة اخلدمة املدنية«، وجتربة »تيســـــــير« 
بوزارة التجارة واالستثمار، وجتربة »مدى 
فعاليـــــــة نظـــــــام تبـــــــادل املنافـــــــع لتحقيق 
الشـــــــراكة بني القطاعـــــــني العام واخلاص« 
باملؤسسة العامة للتقاعد، وجتربة »تعزيز 
القدرات يف إدارة البرامج واملشاريع« بوزارة 
البيئة وامليـــــــاه والزراعـــــــة، وجتربة » إعداد 
وتأهيـــــــل القـــــــادة يف ديـــــــوان وزارة التعليم 

وإدارات ومكاتب التعليم« بوزارة التعليم.
< ما اأه��م الت��شي��ات املت�قعة مل�ؤمتر 

التنمية الإدارية؟

>  متثـــــــل التوصيات امُلخـــــــَرج النهائي لكل 
ـــــــل أن يخرج  مؤمتـــــــر، لـــــــذا فإنه مـــــــن املؤَمّ
مؤمتـــــــر التنميـــــــة اإلدارية يف ضـــــــوء رؤية 
اململكـــــــة 2030 بنتائج وتوصياٍت مناســـــــبٍة 
دة مـــــــن املؤمتِرين املشـــــــاركني يف  ومســـــــتَمّ
فعاليـــــــات املؤمتر املتنوعة، بحيث ُتســـــــهم 
هذه التوصيات يف حتقيق أهداف املؤمتر 
وتعزيز أوجه التنمية اإلدارية ومبا يتسق 

مع مشروع رؤية اململكة 2030 >

التنمية اإلدارية
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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.

ABOUT



 تمكين المرأة السعودية من المناصب
القيادية .. فرص وتحديات

تحقيق

اأتيحت خمتلف  �اآراء؛ فقد  اأفكار  �اقعًا �مل يعد جمرد  املراأة  اأ�شبح متكني  اململكة 2030  ر�ؤية  اإطالق  بعد 

الفر�س للمراأة يف جمالت التعليم �التدريب �العمل �ت�يل املنا�شب القيادية يف القطاعني العام �اخلا�س. 

يف هذا التحقيق نتعرف على كافة فر�س متكني املراأة ال�شع�دية �التحديات التي ل تزال ت�اجهها.
إعداد :

سامح الشريف

إعداد : سامح الشريف

اأ�شبحت عن�شراً  فاعاًل يف التنمية ي�شهم  يف �شناعة اقت�شاد مزدهر
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وهــذا يف حــد ذاتــه أكبر رد على مــا تتناقله 
تلك اجلهات من ادعاءات مغايرة للواقع«.

تعي  »فحكومتنا  العقيل:  د.حصة  وتضيف 
متامًا أن غياب دور املرأة يف صنع القرار يف 
إحـــداث فجوة  إلــى  ســيــؤدي  التنمية  عجلة 
كبيرة، ورمبــا إلــى شلل كبير يف العديد من 
نــواحــي احلــيــاة«. وتــشــدد على أنــه مــن املهم 
نــؤكــد عــلــى أن شرعية  الــســيــاق أن  يف هـــذا 
األنظمة يف الدولة وحماية حقوق اإلنسان 
الشريعة  عـــلـــى  األســــــــاس  يف  قـــائـــمـــة  هــــي 
الكثير من  أن  وبــالــتــالــي جنــد  اإلســامــيــة؛ 
اخللل الناجت يف التعامات قد يكون بسبب 
أو بسبب ســوء تطبيقه  الــنــظــام،  عــدم فهم 
مــن قــبــل بــعــض اجلــهــات أو األفــــــراد. وهذا 
أحد املبررات القوية التي دفعت الدولة إلى 
استحداث آليات مراقبة ومحاسبة بالتزامن 
مع مرحلة التحول الوطني والتي متنع أي 
عــائــق قــد يــحــد مــن تفعيل دور املــــرأة على 

الوجه األمثل.
النسوي  لـــلـــفـــرع  الـــعـــامـــة  املــــديــــرة  وتـــتـــابـــع 
لــلــمــعــهــد بــاملــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة: »ولـــعـــلـــه ال 
أنه  بــالــرغــم مــن  أنـــه  يخفى علينا جــمــيــعــًا 
اليــــزال لــديــنــا الــكــثــيــر مــن اجلــهــد والعمل 
يتعلق  فيما  املنشود  الــهــدف  إلــى  للوصول 
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 
قــد حرصت  التعليم  مــجــال  الــدولــة يف  أن 
الفتيات  آلالف  الفرص  أفضل  توفير  على 
السعوديات من خال االبتعاث؛ وذلــك من 
قادرة  السعودية  الفتاة  بــأن  الثقة  منطلق 
بادها  والــعــودة خلدمة  نفسها  إثبات  على 

بنفس كفاءة الشاب«. 
ال  التعليم-واحلديث  فرص  إلى  باإلضافة 
وعي  لديها  الــدولــة  أن  للعقيل-جند  يـــزال 
تـــام بــاحــتــيــاج الــنــســاء الــســعــوديــات يف سوق 
الــعــمــل، حــيــث أن متــكــني املــــرأة يف املجتمع 

السعودي ينطلق من مفهومني: األول هو 
حقوقها الكاملة كفرد يف املجتمع، والثاني 
هو مكانتها يف الدين اإلسامي الذي يقوم 
وقــد ترتبت  الــدولــة.  عليه نظام احلكم يف 
على هذين املفهومني العديد من القرارات 
التي اتخذتها الدولة يف مجال العمل- فعلى 
سبيل املثال ال احلصر-إصدار التراخيص 
املستقلة  واألقـــــســـــام  الـــــوحـــــدات  إلنــــشــــاء 
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 
تـــقـــارب 48% وهــــذه نــســبــة ال يــســتــهــان بها، 
حيث أنها تشكل ما يقارب نصف املجتمع 
السعودي ودافــع قــوي لتشجيع املــرأة على 
دعــــم االقـــتـــصـــاد عـــن طـــريـــق متــكــيــنــهــا من 

مزاولة األنشطة االقتصادية. 
والــتــوجــه احلــالــي يف رؤيـــة 2030-وفــــقــــًا ملا 
تــقــولــه د.حـــصـــة الــعــقــيــل-ال يــقــتــصــر على 
التعليم  مــجــالــي  يف  املــــــرأة  متــكــني  زيــــــادة 
والــعــمــل فــقــط، وإمنــــا ميــتــد إلــــى العناية 

حشد اجلهود
املديرة  العقيل  د.حــصــة  الــبــدايــة، تقول  يف 
العامة للفرع النسوي ملعهد اإلدارة العامة 
باملنطقة الشرقية: »يعد متكني املرأة من أهم 
القضايا املعاصرة التي تنبثق منها الكثير 
املجتمعات  تواجهها  الــتــي  التحديات  مــن 
املجتمعات  من  وكغيره  املــجــاالت.  يف شتى 
الدولية، جند أن قضية متكني املرأة تشغل 
ويتم  السعودي،  مجتمعنا  يف  كبيرًا  حيزًا 
التطرق لها على عدة مستويات وبتوجهات 
مختلفة. كما أن التركيز على هذه القضية 
ومــتــابــعــة كـــل مـــا يــتــعــلــق بــهــا مـــن تطورات 
إليها  التي تسعى  التوجهات  أهــم  يعد من 
قيادتنا الرشيدة. وكدولة ذات ريادة وسيادة 
عــلــى املــســتــويــني اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، جند 
أنها تتعرض للعديد من احلمات املغرضة 
هذه  واستغال  املـــرأة  بحقوق  يتعلق  فيما 
القضية؛ بهدف إظهار صورة مغايرة متامًا 
لـــواقـــع املــجــتــمــع الـــســـعـــودي. ولـــكـــن ميكن 
الـــقـــول أيـــضـــًا إن الــفــتــرة احلــالــيــة شهدت 
مفهوم  من  تنطلق  وظاهرة  قوية  توجهات 
املجاالت،  شتى  يف  السعودية  املـــرأة  متكني 

<<  د.سارة العتيبي:
أصبحت املرأة السعودية 

عضوًا أساسيًا 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

التنمية اإلدارية
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بها يف أوجه احلياة األخرى - فعلى سبيل 
السماح  احلالية  الــقــرارات  املثال-تضمنت 
إحدى  أن  حيث  الرياضة  مبــزاولــة  للنساء 
ملراكز  تراخيص  إصـــدار  تتضمن  املــبــادرات 
لـــلـــنـــســـاء. ومـــــن مــنــطــلــق توفير  ريـــاضـــيـــة 
احلماية األسرية للمرأة، تضمنت القرارات 
أيضًا زيــادة اإلنفاق على احلــد من العنف 
األسري، وعلى زيادة الوعي يف املجتمع عن 
خطورة هذه الظاهرة. وخاصة القول إنه 
من خال متابعة توجهات رؤية 2030 جند 
أن متكني املرأة من أهم مزاياها وركائزها؛ 
الداعمني  وعلى  املــرأة  على  يتوجب  لذلك 
يـــقـــومـــوا بحشد  أن  الـــتـــوجـــه  هــــذا  لــهــا يف 
وواعية؛ من  واثقة  والسير بخطى  اجلهود 
أجـــل االســتــغــال األمــثــل لــلــمــوارد املتاحة 
املــنــشــود وهــــو النهوض  الـــهـــدف  لــتــحــقــيــق 
باملجتمع ليحتل مركزًا مرموقًا يف مصاف 

املجتمعات املتقدمة.   
3 محاور

املديرة  العتيبي  د.ســارة  تقول  جانبها،  من 
العامة للفرع النسوي مبعهد اإلدارة العامة 
السنوات  »شهدت  املكرمة:  مكة  منطقة  يف 
السعودية  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  يف  األخــــيــــرة 
حــراكــًا كــبــيــرًا يف فــتــرة قصيرة لــدعــم املرأة 
السعودية بعد سلسلة من القرارات الداعمة 
احلكومية؛  الــقــطــاعــات  ومتــكــيــنــهــا يف  لــهــا 
وذلك حتقيقًا ملا جاءت به رؤية 2030 التي 
وضع خطتها ورسم منهجها ملك احلزم 
والـــعـــزم املــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد العزيز 
وولـــي عــهــده األمـــني صــاحــب السمو امللكي 
 - اهلل  - يحفظهم  بن سلمان  األمير محمد 
وذلـــك بــهــدف منح املـــرأة الــســعــوديــة املزيد 
مــن احلــريــة واحلـــقـــوق، والــتــي كـــان أبرزها 
إحلاقها بالوظائف القيادية والدبلوماسية 
والـــقـــضـــائـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والـــنـــيـــابـــيـــة يف 
القطاعات احلكومية وذلك وفقًا للضوابط 

واألعراف والتقاليد اإلسامية الرصينة.
التعريف  »إن  الــعــتــيــبــي:  د.ســـــارة  وتــضــيــف 

املـــرأة هــو االعــتــراف بها  احلقيقي لتمكني 
كــعــنــصــر هـــام وفـــاعـــل يف الــتــنــمــيــة وتفعيل 
املستويات  كــــل  عـــلـــى  ومـــشـــاركـــتـــهـــا  دورهـــــــا 
لتساعد يف إعــداد مجتمع حيوي لصناعة 
أفراد  يــتــعــاون فيه جميع  مــزدهــر  اقــتــصــاد 
وطـــــن طــــمــــوح. وقـــــد أصـــبـــح متـــكـــني املـــــرأة 
الـــســـعـــوديـــة حــــاجــــة مـــلـــحـــة لــــدفــــع عجلة 
التنمية املستدامة، من مبدأ تكافؤ الفرص 
واالســتــفــادة مــن عــقــول وإبـــداعـــات األيدي 
العاملة النسائية لتفعيل دورها، فنجاحات 
وأثبتت  ومــبــهــرة  متتالية  الــســعــوديــة  املـــرأة 
قــدرتــهــا ومــؤهــاتــهــا بــتــحــقــيــقــهــا إجنــــازات 
محلية ودولية المست عنان السماء. لهذا، 
تــنــافــســت الــقــطــاعــات احلــكــومــيــة يف دعم 
زلــنــا نشاهد كل  ومــا  املـــرأة وسمعنا  متكني 
ومتثيل  وتكليف  لتعيني  جــديــد  خــبــر  يـــوم 
القطاعات  مختلف  يف  مــتــمــيــزات  ســيــدات 
احلكومية من نائبات للوزرات، وعسكريات، 
لــلــهــيــئــات، ومديرات  ورئــيــســات  وعــمــيــدات، 
لقطاعات مالية وصناعية وإعامية وسط 
قبول مجتمعي واعتياد سريع وتفاؤل كبير 
لـــقـــدرة املـــــرأة الــســعــوديــة عــلــى متــثــيــل هذه 

القطاعات على أمت وجه«.
وتــتــابــع د.ســـــارة الــعــتــيــبــي: »ولــــقــــراءة واقع 
القطاعات  يف  الـــســـعـــوديـــة  املـــــــرأة  متـــكـــني 
يــتــوجــب علينا  مــــدروس  احلــكــومــيــة بشكل 

التركيز على ثاث محاور وهي:
احملور األول: يعتني بإعطاء املرأة السعودية 
تكون عضو  بــأن  والثقة ومتكينها  الفرصة 
العليا ومجالس اإلدارة  أساسي يف اللجان 
احلكومية  القطاعات  يف  للقرار  الصانعة 
فــكــرهــا مـــطـــروحـــًا وصوتها  يـــكـــون  بــحــيــث 
زيــادة أعداد  أكثر. وهــذا يتم عبر  مسموعًا 
القطاعات  يف  للقرار  الصانعات  السيدات 
استراتيجية  خـــطـــة  بــــوضــــع  احلـــكـــومـــيـــة 
لــتــمــكــني املــــــرأة يف هــــذا الـــقـــطـــاع ومــــن ثم 
حتــديــد املـــؤشـــرات لــقــيــاس هـــذه األهــــداف 
والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا بــأســلــوب مدروس 

الوصول  قبل  محددة  زمنية  خطة  وضمن 
لعام 2030.  

يــهــتــم مبــنــح الصاحيات،  الــثــانــي:  احملــــور 
فحتى تتمكن املرأة السعودية يف القطاعات 
إعـــطـــائـــهـــا كافة  املــــهــــم  احلــــكــــومــــيــــة، مـــــن 
لو  كما  والــواجــبــات  واحلــقــوق  الصاحيات 
الذي  الــرجــل  املــنــصــب لشقيقها  هـــذا  كـــان 
ُمكن سابقًا حني توليه نفس املنصب. ومن 
احلكومية  الــقــطــاعــات  بــعــض  أن  املـــؤســـف 
متكن املرأة يف الوصول للمناصب القيادية 
ولكن بدون صاحيات أو ثقة بقدرتها إلدارة 

ما كلفت به. ليصبح متكينها صوريًا. 
أما احملور الثالث: يعتني باملساواة يف أعداد 
السيدات والرجال يف التمكني يف القطاعات 
احلكومية بحيث يكون ذلك وفقًا لأجدر 
ويعتمد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص 
بــــدون الــنــظــر إلـــى نـــوع اجلـــنـــس، ولــكــن ما 
القطاعات  واقــع بعض  مــن  الــيــوم  نشاهده 
احلكومية أن يكون االختيار والتمكني أكثر 
للرجل حتى لو كــان أقــل كفاءة أو علمًا أو 
اخلدمة  وزارة  إلحـــصـــاءات  فــوفــقــًا  خـــبـــرة، 
املــدنــيــة متــثــل نــســبــة الــنــســاء يف الوظائف 

تحقيق

<<  د.حليمة مظفر:
حققت املرأة الكثير من 

اإلجنازات وجتاوزت التحديات 
وطورت وجودها الوظيفي يف 

بيئة داعمة ومشجعة
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<< د.البندري الربيعة:
 أثبتت املرأة السعودية أنها 

متتلك اخلصائص الضرورية يف 
عالم القيادة 

املــمــلــكــة هـــو واقـــــع ملموس  االيـــجـــابـــي يف 
وليس مجرد شعارات براقة«.

وتضيف الشمري: »خال 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 
عدد  عضوية  تتولى  العليان  لبنى  السيدة 
كفاءة  أثبتت  بعدما  املهمة  املــؤســســات  مــن 
وخبرة نادرة منها عضويتها يف مجلس إدارة 
البنك األول وترأسها لشركة العليان املالية، 
لترأس  السحيمي  ســـارة  اخــتــيــار  كـــان  كــمــا 
مجلس إدارة شركة السوق املالية السعودية 
السعودية،  للمرأة  تاريخيًا  تقدمًا  »تــداول« 
حيث منحت ثقة منقطعة النظير بترأسها 
ألكبر بــورصــة يف الــشــرق األوســـط، وهــو ما 
ذات  النسائية  بالكوادر  اململكة  ثــراء  يثبت 

الكفاءة واملهارة«.
قائمة  »إن  املـــصـــرفـــيـــة:  اخلـــبـــيـــرة  وتـــتـــابـــع 
القطاعات  يف  الــــنــــســــائــــيــــة  الــــــقــــــيــــــادات 
االقــتــصــاديــة طــويــلــة، فــهــذه هـــدى الغصن 
أول سعودية حتتل منصبًا قياديًا يف عماق 
ورشا  »أرامـــكـــو«،  السعودية  النفط  صناعة 
»فوربس«  مجلة  صّنفتها  الــتــي  الــهــوشــان 
ضــمــن أقــــوى الـــســـيـــدات الــعــربــيــات يف عام 
تبلغ  ســـعـــوديـــة  أول  نـــشـــار  ورانــــيــــا  2016م، 
»سامبا«  ملجموعة  تنفيذي  رئيس  منصب 
إن  قلنا  إذا  مبالغني  نكون  لــن  إننا  املالية، 
املــــرأة الــســعــوديــة تــعــيــش عــصــرهــا الذهبي 
الــشــكــل غير  بــهــذا  األيـــــام، فتمكينها  هـــذه 
املسبوق، خاصة يف القطاع املصريف واملالي، 
القتحام  مصراعيه  على  الــبــاب  لها  يفتح 
كــل املــجــاالت والــقــطــاعــات، وهــو مــا جعلها 
كاملة  بحرية  التجربة  خــوض  على  قـــادرة 
وميــنــحــهــا الــثــقــة يف إثـــبـــات قـــدراتـــهـــا على 
االقتصاد  يف  مساهمتها  وحــجــم  املنافسة 
السعودي وخطة الدولة يف االرتقاء بحياة 

املواطن.

حراك مهني
تــقــول د.الـــبـــنـــدري الربيعة  ومـــن جــانــبــهــا، 
أستاذ اإلدارة املساعد مبعهد اإلدارة العامة: 
املشاركة  أهمية  السياسية  القيادة  »أدركـــت 
النهضة  يف  الـــســـعـــوديـــة  لـــلـــمـــرأة  الــفــاعــلــة 
التنموية التي تشهدها اململكة اليوم، وعليه 
احلكومية،  الـــرؤى  عمق  املـــرأة يف  أصبحت 
حيث جاءت رؤية اململكة العربية السعودية 
2030 لتؤكد على أن املرأة السعودية عنصرًا 
بتنمية  ووعـــدت  قــوتــهــا،  عناصر  مــن  مهمًا 
من  ومتكينها  طاقاتها  واستثمار  مواهبها 
املـــنـــاســـبـــة لبناء  الــــفــــرص  احلــــصــــول عـــلـــى 
اإلدارية  التنمية  يف  واملساهمة  مستقبلها، 
واالقــتــصــاديــة، وكــان مــن أبــرز أهــدافــهــا رفع 

نسبة مشاركة املرأة من 22% إلى %30«. 
وتتابع د.الربيعة: »ثم جاء برنامج التحول 
تعزز  مــبــادرات  عــن  ليفصح  الــوطــنــي 2020 
دور املرأة ومكانتها يف املجتمع السعودي؛ إذ 
تضمنت رفع نسبة عمل املــرأة يف الوظائف 
احلكومية إلى نحو 42%، ورفع نسبة النساء 
يف الوظائف العليا من 1% إلى 5% لتمكني 
املــرأة من املساهمة بشكل أكبر يف النهوض 
األنظمة  وأن  خـــاصـــة  الــتــنــمــيــة،  بــعــمــلــيــة 
املرأة  بــني  اململكة ال متيز  والــتــشــريــعــات يف 
والرجل يف حقوق املواطنة، ويف االستحقاق 
املرأة  املــدنــي، وال تتضمن ما مينع مشاركة 
املجتمعية.  الـــــقـــــرارات  صــنــع  يف  الــفــاعــلــة 
لــلــرؤيــة اتسعت  الــتــوجــهــات  ويف ظـــل هــــذه 
مشاركة املــرأة السعودية وفتحت لها قنوات 
مواقع  إلــى  لتصل  الصاعد  املهني  احلــراك 

الــعــلــيــا مــا يــقــارب 1,5% فــقــط، يف حــني أن 
احلكومية  الـــوظـــائـــف  يف  الـــنـــســـاء  نــســبــة 
بالدولة تصل إلى 42%، وهذا با شك عائق 
كبير يف متكني املرأة السعودية يف القطاعات 

احلكومية.
نأمل فيه هو  »مــا  العتيبي:  د.ســـارة  وتقول 
وجود متابعة قوية ودقيقة لهذه القطاعات 
احلكومية؛ فتجربة متكني املرأة السعودية 
ناجحة جـــدًا بالرغم مــن أنــهــا مــا زالـــت يف 
بــدايــتــهــا، ومـــا نطمح لــه هــو ضــمــان جناح 
»حقيقًا«  املـــــــرأة  بــتــمــكــني  الـــتـــجـــربـــة  هـــــذه 
الــقــرار ومنحها  بــإشــراكــهــا يف صنع  وذلـــك 
الصاحيات والثقة لذلك، إضافة الى زيادة 
القطاعات  يف  »املتمكنات«  السيدات  أعــداد 
لتعاوننا  بـــحـــاجـــة  فـــالـــوطـــن  احلـــكـــومـــيـــة. 

جميعًا فلنتيح الفرصة للجميع.
قيادات نسائية

الشمري  صيغة  املصرفية  اخلبيرة  وُتــدلــي 
احلكيمة- قيادتنا  »أظــهــرت  قائلًة:  برأيها 

املرأة  بقيمة  اهلل-إميــانــًا حقيقيًا  يحفظها 
املجتمع  مــســيــرة  ومــؤثــر يف  فــاعــل  كعنصر 
وطموحه إلــى األفــضــل، لــذا حــرصــت رؤية 
اململكة 2030 على إعادة رسم مستقبل املرأة 
ومتكينها ومنحتها حقوقًا ومزايا لم تكن 
فاستطاعت  طــويــلــة؛  لــســنــوات  بــهــا  تتمتع 
السنوات  خــال  السعودية  املـــرأة  أن حتقق 
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة مــكــاســب عــلــى مختلف 
طوال  حققته  مــا  حجم  تـــوازي  املستويات 
تــاريــخــهــا، وكـــان متكني املـــرأة الــســعــوديــة يف 
لإلميان  واملــصــريف، جتسيدًا  املالي  القطاع 
التغيير  أن  بقدراتها وحتركًا فعليًا إلثبات 

<<  د.حصة العقيل:
اململكة حترص على توفير 

أفضل الفرص آلالف الفتيات 
السعوديات من خالل 

االبتعاث

التنمية اإلدارية
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وتزايدت  الــقــرار،  صنع 
فرصها يف شغل الكثير 
من الوظائف القيادية، 
فــوجــدنــاهــا نــائــب وزير 
شك  وال  وزارة.  ووكــيــل 
أن وصول املرأة إلى هذه 
يعد  وغيرها  الوظائف 
حتـــواًل مــهــمــًا يف تاريخ 
املــــــرأة الــســعــوديــة ومن 
مكتسباتها؛ إذ أنها املرة 
األولــى التي تعني فيها 
امرأة يف هذه املناصب«. 
السابق-واحلديث  ففي 
هناك  لــلــربــيــعــة-كــانــت 
إمكانيات  بــــني  فـــجـــوة 
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 جهدًا 
ووقــتــًا ضــعــف مــا يــقــوم بــه زميلها الرجل 
اإلدراك.  مــســتــوى  نــفــس  عــلــى  لــتــحــصــل 
وتوجيه  الــفــجــوة  هــــذه  إدراك  مت  والـــيـــوم 
مع  يــتــعــارض  ال  لتقليصها، مبــا  اجلــهــود 
السعودية وخصوصيتها ووفق  املرأة  هوية 
الــدولــة الواضحة وأهــدافــهــا احملددة  رؤيــة 
وتشير  الــــراســــخــــة.  اإلســـامـــيـــة  وقــيــمــهــا 
د.البندري الربيعة إلى أن املرأة السعودية 
الضرورية  اخلصائص  متتلك  أنها  أثبتت 
االجتماعية،  كــاملــهــارات  الــقــيــادة؛  عالم  يف 
والـــرغـــبـــة يف إحداث  الــعــاطــفــي،  والــــذكــــاء 
وإيجاد  الــعــام،  الصالح  أجــل  مــن  التغيير 
بــيــئــة عــمــل جــمــاعــيــة تـــعـــزز الــــــوالء وروح 
الفريق، إضافة إلى أنها قدمت مساهمات 
كبيرة يف املواقع التي شغلتها ومنوذجًا تلو 
اآلخر يف األداء املتميز شأنها يف ذلك شأن 
وقــد اتضح من تقييمنا  الــرجــل.  شقيقها 
جتربة املرأة السعودية يف املناصب القيادية 

احلس العالي لدى القيادات النسائية نحو 
وسعيها  املجتمع،  يف  ودورهــــا  مسؤولياتها 
نفسها  وثقتها يف  ذاتــهــا،  احلــثــيــث إلثــبــات 
وقدراتها، وقد بدا ذلك واضحًا يف مسوغات 
القيادية  لوظائفهن  الــقــيــادات  هــذه  قــبــول 
والتي كان من أبرزها تأكيد الذات، وإميانها 
املشاركة يف  ورغبتها يف  وخبراتها  بقدراتها 
جتاه  باملسؤولية  والــشــعــور  التغيير  عملية 
املجتمع وحتدي ذاتها وقدراتها، إضافة إلى 

رغبتها يف تعزيز مكانة املرأة.
متكني اجتماعي وإداري

والكاتبة  األديــبــة  مظفر  د.حليمة  وتــقــول 
اجلميلة  الفنون  إدارة  ومديرة  الصحفية، 
الثقافية:  لــلــشــؤون  اإلعــــام  وزارة  بــوكــالــة 
»مـــــنـــــذ تـــــولـــــي ســـــيـــــدي خــــــــــادم احلــــرمــــني 
بــن عبدالعزيز- املــلــك ســلــمــان  الــشــريــفــني 

يحفظه اهلل-وولـــــي عــهــده األمـــني صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
السعودية  املــرأة  اهلل-فــإن  عبدالعزيز-وفقه 
بــامــتــيــاز، ففيها  الــذهــبــيــة  تعيش ســنــواتــهــا 
ُحسمت قضايا حيوية تهمها ساعدت على 
متكينها يف محيطها االجتماعي؛ وبالتالي 

الوظيفي واإلداري، حيث مت تعديل العديد 
مـــن األنـــظـــمـــة الـــتـــي حتــقــق متــكــيــنــهــا من 
واالجتماعي  الــنــفــســي  واألمــــــان  حــقــوقــهــا 
والثقايف مبا يواكب رؤية 2030 التي يقودها 

سمو ولي العهد«.
وتــضــيــف د.حــلــيــمــة مــظــفــر: »ومــنــذ إطاق 
من  الكثير  حتــقــق  عـــام  كــل  الرؤية واملرأة  
التحديات  العديد من  اإلجنــازات وتتجاوز 
داعمة  بيئة  يف  الوظيفي  وجــودهــا  وتــطــور 
مناصب  مــن  متكينها  مت  كــمــا  ومــشــجــعــة؛ 
عــلــيــا مبــرتــبــة وزيــــر يف عــــدد مـــن الــــــوزارات 
واألجهزة احلكومية املختلفة، وباتت تؤدي 
املرأة  وباتت  وطنها.  خدمة  يف  حيويا  دورًا 
اإلبداعية  والقدرة  املهنية  الكفاءة  صاحبة 
أكـــثـــر طـــمـــوحـــًا وحـــــضـــــورًا وفـــاعـــلـــيـــة على 
العطاء  عــلــى  وقـــــادرة  املــســتــويــات  مختلف 
والـــفـــضـــل هلل  الـــعـــقـــبـــات؛  تــوقــفــهــا  أن  دون 
والرؤية  الرشيدة  القيادة  ولسياسة  تعالى 
املرأة  متكني  أهدافها  من  التي  املستقبلية 
بهذه  وهــي جــديــرة  ومؤسساته  املجتمع  يف 
الثقة وقادرة على العطاء والتميز واإلبداع 

بجوار الرجل« >

مقـالتحقيق
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مقال

تتبنى اململكة العربية السعودية إستراتيجية وطنية للتحول ملجتمع املعرفة، تعتمد على 
وتطوير  ونشرها  املعرفة  نقل  على  والعمل  العالي  والتعليم  والتدريب  التعليم  توسيع 
املناهج والتدريب وفق مقتضيات التحول الوطني لرؤية اململكة 2030، ويظهر 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 
وفق  اإلنتاجية  وزيــادة  األداء  التي متكنهم من حتسني  املختلفة  والسلوكيات  واملــهــارات 

معايير اجلودة يف تلك املنظمات. 
وقـــد شــهــدت الــســنــوات املــاضــيــة اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا بــالــتــدريــب مــن قــبــل 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.
ويــعــمــل املــعــهــد عــلــى حتــقــيــق التنمية اإلداريـــــة يف املــمــلــكــة، مــن خـــال تــقــدمي خدمات 
إلى  دائــمــًا  ويسعى  واخلـــاص،  احلكومي  للقطاعني  عالية  جــودة  وذات  متميزة  تدريبية 
تطوير برامجه لكي تكون متناسبة مع احتياجات املنظمات. فكان التحول إلى البرامج 
التي تغطي اإلحتياجات  املــواد  التي تركز على تقدمي مجموعة من  املوجهة  التدريبية 
وتتراوح  املطلوب  التدريبي  االحــتــيــاج  حسب  مدتها  وتــتــفــاوت  للوظائف،  التخصصية 
برامجه اإلعدادية  غــرار  املعهد على  أسابيع. كما استحدث  أربعة  إلى  ما بني أسبوعني 
وهي  اإليــفــاد،  برامج  من  مجموعة  واجلامعيني  العام  الثانوية  خلريجي  ينفذها  التي 
موجهة ملوظفي األجهزة احلكومية..كل هذا ليكون املعهد قريبًا من احتياجات األجهزة 
احلكومية ملساعدتها يف تطوير عملها..وسيكون املعهد قادرًا على إحداث نقلة نوعية يف 
الستنهاض   coaching العمل  مكان  يف  التدريب  برامج  باستحداث  التدريبية  برامجه 
قدرات املوظفني وتطوير أدائهم إلى أقصى درجة، أي دفعهم للتعلم بداًل 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 مباشرًا وواضحًا.
هذا جانب من التطور الذي تتطلبه املرحلة القادمة، وال شك يف أن إقامة مؤمتر »التنمية 
اإلداريـــة يف ضــوء رؤيــة اململكة 2030« يف هــذا العام سيسلط الضوء على مجموعة من 

األفكار التنموية التي تصب يف مصلحة الوطن واملواطن >
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kمدير عام فرع  معهد اإلدارة العامة - املنطقة الشرقية

 coaching  التنمية والتدريب يف موقع العمل

تتبنى اململكة 
إستراتيجية 

وطنية للتحول 
ملجتمع املعرفة 

تعتمد على 
توسيع التعليم 

والتدريب والعمل 
على نقل املعرفة 

ونشرها

التنمية اإلدارية
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ألبدأ من حيث انتهى غيري، مســـــــتلهماً  رؤية اململكة العربية الســـــــعودية 2030، وقائدها امللهم صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع »حفظه اهلل ورعاه«.

مما ال شـــــــك فيه أن القيادة عنصر هام وحيوي يف مجال العمل اإلداري؛ وذلك ملا نشـــــــهده من تغيرات وحتديات محلية ودولية متسارعة تستوجب االهتمام 
بالقيادة بشـــــــكل خاص يف جميع املنظمات، إذ تعد القيادة قضية محورية كونها أحد املتغيرات املهمة التي تعمل على جناح املنظمات أو فشـــــــلها يف حتقيق 

أهدافها املأمولة. من هنا أصبحت القيادة التحويلية مطلبًا ضروريًا وملحًا ملنظمات اليوم؛ وذلك خللق قادة للتغيير والتحول ملستقبل أفضل.
 ومبـــــــا أن القائـــــــد التحويلي هو من يؤمن بالتغيير للمســـــــتقبل نحو األفضل، أي تغيير الوضع احلالي للوصول إلى مســـــــتقبل أفضل يتماشـــــــى ومتطلبات 
العصر، حيث الرؤية املســـــــتقبلية املشـــــــتركة والقيم واملبادئ، كذلك اإلستراتيجيات واملبادرات ذات الطابع التنافسي البناء، فا يحصل التغيير إال من خال 

إقناع واقتناع الناس باحلاجة الضرورية للتغيير، وذلك من خال رؤية مســـــــتقبلية واضحة عن عالم أفضل.  من هنا 
يجب على القائد التحويلي أن يســـــــعى إلى اختيار منوذج التغيير ومســـــــاراته بكل وضوح، وذلك بوضع إســـــــتراتيجية 
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.
ـــــــدار، حيث إن القائد التحويلـــــــي هو ذلك النمط من القـــــــادة الذي ال يرضى  وبعمـــــــق إمياننـــــــا بـــــــأن التغيير ُيقاد وال ُي
بالطموحـــــــات واإلجنـــــــازات املتواضعة، وال من يكون همه تلك النجاحات يف األمد القصير، بل لديه القدرة على غرس 
ثقافـــــــة وحـــــــب التغيير لـــــــدى اآلخرين عن اقتنـــــــاع وإقناع، كذلك جند أن هنـــــــاك بعضًا ممن ميارســـــــون دورًا لتغيير ال 
ينجحون يف ذلك بالرغم من متيزهم يف األداء؛ وذلك ملمارســـــــتهم وإفراطهم يف اإلدارة وغياب الدور القيادي، بالرغم 
من  أنهم أصحاب خبرة وممارســـــــة إدارية، إمنا يتفننون بدور املدير بشـــــــكل جيد، من تخطيط وتنظيم وشـــــــئون إدارية 
وحل مشكات يومية وخافه، وهذا كله من صميم العملية اإلدارية التي حتقق أهدافهم العاجلة. ولكن عندما يتعلق 

األمر ببرامج وإســـــــتراتيجيات التغيير؛ فإن املهارات اإلدارية التي اســـــــتعانوا بها يف جناحات ســـــــابقة ال تشفع لهم بل على العكس متامًا، لذلك تظهر أهمية 
وجود قائد حتويلي مدرك ملتطلبات املســـــــتقبل بكل أزمنته. من هنا ال يفهم مما ســـــــبق 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 بعضًا من األخطاء التي ُتفشل عملية إدارة التغيير، كالرضا غير املبرر عن 

الوضع احلالي وحصول نوع من التراخي والتكاسل، فهم يتبعون املثل الشعبي »ال حترك تبلش«.
فالتغييـــــــر يتطلب حســـــــًا عاليًا بأهمية الوقـــــــت وعجله التقدم، أيضا غياب التفاهم والشـــــــفافية بني اإلدارة واألفراد؛ ألن التغييـــــــر يحتاج إلى حتالف قوي 
بـــــــني مـــــــن ميلكون القوة وذلك من خال مواقعهم و خبراتهم وعاقاتهم، وذلك لترجمة األقوال إلى أفعال، وهذا ما نشـــــــاهده ونراه يف رؤية اململكة العربية 
السعودية 2030 والتي 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 ســـــــبق يتضح وبجاء أهمية القائد التحويلي، والذي لديه رؤية واضحة، وفريق عمل ينشـــــــد التغيير قادر على التضحية، وفقًا 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.
وهنـــــــا ســـــــأذكر بعضًا من صفات القائد التحويلي يف عملية التغيير؛ كالثقة واجلدية والعمل بـــــــروح الفريق الواحد، وذلك لضمان جناح التحالف، حيث ال 
يســـــــتطيع القائد قيادة كل فعاليات املنظمة إذا كان هناك صراعات داخلية، أو ســـــــوء اتصال بني إداراتها، أو عدم وجود االحترام بني منسوبيها؛ لذلك فابد 
من أن يكون التحالف متحدًا وراء هدف عام. لذلك فإن الثقة مطلوبة من الطرفني »القائد وفريق العمل«. ولكي يتم ذلك يفضل يف املراحل املبكرة للتغيير 
أن يجتمـــــــع أفـــــــراد فريق التحالف خـــــــارج مكان العمل لتنمية الثقة بينهم، وخلق انســـــــجام حقيقي فيما بني أعضاء الفريق، وهذا ما نشـــــــاهده 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 تســـــــير؛ فلن تعلم متى تصل وأين ســـــــتصل، وغالبًا ال يتفق الناس على اجتاه التغيير، حيث يحصل لبس بشـــــــأن ما يحدث، أو يتساءلون عما إذا 
كانت التغييرات ضرورية أم ال. والرؤية هنا تقول وبصوت عاٍل وواضح: »هذا هو الطريق الذي يقودنا إليه التغيير«. وباإلضافة إلى هذه الصفات، فابد أن 
يكون لدى القائد التحويلي صورة متخيلة عن املســـــــتقبل البعيد، وأن يكون لديه أهداف واقعية ميكن حتقيقها، ويجب أن يكون مرنًا مبا يســـــــمح باملبادرة 
الفرديـــــــة؛ مثل التكيف مع الظـــــــروف املتغيرة، إضافة إلى قوة الصبر والتحمل؛ ألنه-وكما يعلم اجلميع-فالتغييـــــــر دائمًا يقابله مقاومة، وهنا تتضح قدرة 
القائد يف احتواء ذلك ومعاجلته بالشـــــــكل الصحيح. ومن األمور املهمة أيضًا أن يكون لديه قدرة على االتصال؛ كون االتصال الفعال هو مفتاح حلشـــــــد كل 
طاقات العاملني وراء رؤية مشتركة طموحة. كذلك القدرة على االستماع حيث القاعدة املعروفة تقول » االتصال ينبغي أن يسير يف اجتاهني ــــ اشرح الرؤية 

ثم استمع إلى رد الفعل«. يف اخلتام أمتنى أن يكون كل منا قائدًا يف أهدافه، مديرًا يف أعماله، وباهلل التوفيق >

kأ. عبداحملسن آل مشـــيط

kمدير عام فرع معهد اإلدارة العامة مبنطقة عسير

مقال

قيادة التغيير.. قادة التغيير والتحول

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

التميز في األداء الحكومي وفق رؤية2030 .. 
برامج ومبادرات

إعداد:  شقران الرشيدي

مم��ا ل �ش��ك فيه اأن القط��اع احلك�مي م��ن اأهم القطاع��ات التنم�ية يف املجتمع��ات املختلفة؛ �لذل��ك تت�شابق 

حك�م��ات �د�ل العامل على النه��س بهذا القطاع �تط�ير د�ره التنم�ي، �ه� ما تعمل عليه حك�متنا الر�شيدة 

م��ن اأجل التنمي��ة ال�شاملة ل�طننا احلبيب، �حتقيق التنمي��ة الإدارية مل�ؤ�ش�شاته. لذلك ف��اإن التميز يف الأداء 

احلك�م��ي جاء �شمن اأ�ل�يات �م�شتهدفات ر�ؤيتن��ا املباركة، ر�ؤية اململكة 2030 �براجمه��ا �مبادراتها التنم�ية 

الهادف��ة اإىل تعزي��ز ه��ذا الأداء �حت�شني خدماته؛ من خالل رف��ع م�شت�ى اإنتاجية امل�ظ��ف احلك�مي �تر�شيخ 

مب��ادئ النزاه��ة �ال�شفافي��ة، �تط�ير نظ��ام اخلدمة املدني��ة، �رفع كفاءة البن��ى التحتي��ة، �تفعيل اخلدمات 

الإلكرت�نية ب�شكل اأ��شع، �بناء قن�ات للت�ا�شل الفّعال بني مقدمي اخلدمات احلك�مية �العمالء �امل�شتفيدين، 

لل��ش���ل اإىل جتربة عميل متميزة. �ه� ما تطرحه ق�شية هذا الع��دد اخلا�س من »التنمية الإدارية«، �اإليكم 

اآراء �اأفكار اخلرباء �املتخ�ش�شني.
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المشاركون في القضية:

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 
وشـــــــفاف؛ ملعرفة أســـــــباب ضعف اإلنتاجية، 
ومن ثم عمل خطة واقعية )من خال ما هو 
متوفر من وقت ومـــــــوارد للجهاز احلكومي( 
لعاج هذه األسباب، ومن ذلك: 1-أن ميارس 
املوظف املهام الوظيفية التي تناسب اخلبرة 
والشـــــــهادة العلمية التـــــــي يحملها. 2-رصد 
فعلي ودقيق )آلي( للمهـــــــام/ األعمال التي 
ينجزهـــــــا املوظـــــــف والعمـــــــل علـــــــى تقييمها 

الرئيـــــــس  مـــــــن  دوري  بشـــــــكل  ومراجعتهـــــــا 
املباشر.3-خلق بيئة محفزة )البيئة املادية/ 
أو مكان العمل، البيئة التنظيمية، وغيرها( 
ومكافـــــــأة من يعمـــــــل ويجتهد؛ على ســـــــبيل 
املثال: )معنويًا، ماديًا، فرص تدريب داخلي 

أو خارجي، ترقية، وغيرها(.
وعن أساليب االرتقاء باخلدمات احلكومية 
د.عبدالرحمن  يقـــــــول  للمواطنني،  املقدمة 
العريفي: »إنها جهود كبيرة ومشاريع عديدة 
تبنتها األجهزة احلكومية لتحسني اخلدمة 
املقدمة للمواطن، وأرى أن املرحلة احلالية 
تتطلـــــــب توحيـــــــد هـــــــذه اجلهـــــــود وحتقيـــــــق 
التكامل فيما بينهـــــــا لتقليل تكاليف ووقت 
اجنـــــــاز هـــــــذه املشـــــــاريع، وتقليـــــــل األخطاء 
)وضمان عدم تكرارها(؛ وبالتالي حتســـــــني 
جـــــــودة اخلدمـــــــة املقدمـــــــة لتصل بالشـــــــكل 

والوقت املناسب«.
وبشـــــــأن ضمان جتاوب اجلهـــــــات احلكومية 
مـــــــع ماحظـــــــات اجلمهور لتحســـــــني األداء 
كمحـــــــور مهم، قال د.العريفـــــــي: »بكل تأكيد 
اجلهد األكبر سيكون على األجهزة الرقابية 
الرسمية، وذلك من خال محاسبة املقصر 
بشكل علني، وهو ما نلتمسه حاليًا يف عهد 
احلزم والعزم يف ظل حكومة خادم احلرمني 
الشريفني، وولي عهده األمني، وأرى أن هذا 

التنمية اإلدارية

ن بشـــــــكل أكبر  ل ومُيَكّ الـــــــدور ميكـــــــن أن ُيفَعّ
باستخدام أساليب وتقنيات حديثة )هناك 
جتارب مطبقـــــــة علـــــــى أرض الواقع يف دول 
متقدمـــــــة ميكن االســـــــتفادة منهـــــــا(. وأيضًا 
اإلعـــــــام املهني واملســـــــؤول؛ وذلك من خال 
رصد ونشـــــــر احلقائق عن خدمات األجهزة 

احلكومية وماحظات اجلمهور عنها«.

د. عبدالرحمن العريفي:
أفضل وسيلة لتحسني

إنتاجية موظفي القطاع 
احلكومي هي بعمل

تشخيص دقيق وخطة واقعية 
ثم معاجلة األسباب

>  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

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

معايير التوظيف
ومن جانبه يرى د.جاسر سليمان احلربش-
التعليـــــــم لشـــــــئون االبتعـــــــاث  وكيـــــــل وزارة 
واملشـــــــرف علـــــــى امللحقيـــــــات الثقافية-أنه 
ميكن حتســـــــني إنتاجية موظفـــــــي القطاع 
احلكومي عبر رفع كفاءة املدخات للعمل 
الترشـــــــيح  بتحســـــــني عمليات  احلكومـــــــي 
والتعيني ورفع معايير التوظيف، والتعرف 
علـــــــى إمكانيات املوظف، ومهاراته، وقدراته 
من خـــــــال إقـــــــرار املســـــــار الوظيفـــــــي لكل 
موظف مما يســـــــاعد على وضعه يف املكان 
املناســـــــب، واعتمـــــــاد بنـــــــود ماليـــــــة تدعـــــــم 
التحفيـــــــز، وتعتمد يف صرفها على معايير 
األداء العالـــــــي واملتميـــــــز، وحتســـــــني بيئـــــــة 
العمـــــــل احلكومـــــــي، ووضع معاييـــــــر عالية 
لذلك ودعم اجلوانب االجتماعية يف حياة 
املوظف، واعتماد معايير عالية تســـــــتهدف 
تطوير وتدريب املوظف احلكومي بحســـــــب 
خطـــــــط احتياج تســـــــتهدف رفـــــــع الكفاءة، 
واستحداث مســـــــار خاص لترقية أصحاب 
األداء العالـــــــي واملتميـــــــز للمحافظـــــــة على 
أدائهم وعدم تسربهم، وتغيير نظام تقومي 

األداء واعتماد نظـــــــم أكثر تطورًا؛ لكي تبني 
جوانب األداء لدى املوظف 360 درجة.

ويضيف د.جاسر سليمان احلربش: »هناك 
أســـــــاليب لارتقـــــــاء باخلدمـــــــات احلكومية 
املقدمـــــــة للمواطنني كتقـــــــدمي خدمات ذات 
جـــــــودة عالية وفق معايير صحيحة ومتينة، 
وتهيئـــــــة بيئة مميـــــــزة لتقـــــــدمي خدمة تنال 
رضـــــــى املســـــــتفيدين، ووضع مؤشـــــــرات أداء 
عالية املســـــــتوى تضمن اســـــــتمرار التطوير 
عمـــــــل  إجـــــــراءات  وتصميـــــــم  والتحســـــــني، 
شـــــــفافة وســـــــهلة حتقق حصول املســـــــتفيد 
علـــــــى اخلدمـــــــة بأفضـــــــل طريقـــــــة، ونشـــــــر 
املعرفـــــــة لدى املســـــــتفيد واملوظـــــــف بطريقة 
العمـــــــل الصحيحـــــــة ومتطلباتـــــــه لتقليـــــــل 
الفتـــــــرة الزمنيـــــــة املســـــــتغرقة يف التنفيـــــــذ، 
وتفويض املوظفني ومتكينهم حسب الئحة 
صاحيـــــــات واضحة هدفهـــــــا األول االرتقاء 
مبستوى اخلدمة املقدمة، ورفع كفاءة نظم 
املعلومات املستخدمة وزيادة االعتماد على 

نظم تسيير العمل اإللكترونية«.
ولضمـــــــان جتـــــــاوب اجلهـــــــات احلكومية مع 
األداء،  لتحســـــــني  اجلمهـــــــور  ماحظـــــــات 
يقول د.جاســـــــر احلربـــــــش: »البـــــــد من رفع 
ثقافـــــــة خدمة املســـــــتفيدين ودعم منظومة 
التميـــــــز وتعزيزها كثقافة تهـــــــدف لارتقاء 
باألداء املؤسســـــــي، وابتكار مختلف الوسائل 
والقنـــــــوات احلديثـــــــة التي تســـــــهم يف تعزيز 
مفهـــــــوم التميز والريـــــــادة يف األداء، وإيجاد 
فـــــــرق للتطوير ومبادرات نوعيـــــــة تقوم على 
أســـــــاس ابتـــــــكاري وابداعي، ونشـــــــر ومتابعة 
مؤشـــــــرات دقيقة ألداء اجلهـــــــة يطلع عليها 
اجلميـــــــع، ودعـــــــم التنافـــــــس بـــــــني اجلهـــــــات 
احلكومية بجوائز التميز يف كافة اجلوانب 
التي تخـــــــدم املواطن، واســـــــتخدام القنوات 
اإلعامية التفاعلية احلديثة للوصول إلى 

املستفيد«.
التحفيز واإللهام

ويف اإلطـــــــار ذاتـــــــه تقـــــــول د.هند آل الشـــــــيخ 

املديـــــــرة العامة للفـــــــرع النســـــــائي بالرياض 
مبعهـــــــد اإلدارة العامـــــــة-: »إن حتســـــــني أداء 
القطـــــــاع احلكومـــــــي يعتمد علـــــــى إنتاجية 
املوظفـــــــني التي هـــــــي مزيج مـــــــن املتطلبات 
الواجـــــــب توافرها من الناحيـــــــة التنظيمية 
واالجرائيـــــــة، وبيئـــــــة العمـــــــل املاديـــــــة، وهذا 
ـــــــل العديد من  املوضـــــــوع مت بحثـــــــه مـــــــن ِقَب
املختصـــــــني والباحثـــــــني الذين أشـــــــاروا إلى 
أهمية توفير عدد من املمكنات قد يكون من 
أهمها:1-تنمية شـــــــعور املوظفني بأهميتهم 
ومشـــــــاركتهم يف صنـــــــع القـــــــرار أي التحفيز 
واإللهـــــــام من أجـــــــل حتقيـــــــق األداء املتفوق 
وتوفيـــــــر املنصات للموظفني إلبـــــــداء الرأي 
واملشـــــــاركة يف اتخـــــــاذ القـــــــرار، وكمـــــــا يقـــــــول 
»الفينيـــــــا« مؤلـــــــف كتـــــــاب »إشـــــــراك موظفي 
احلكومـــــــة« »هنـــــــاك فرصة هائلة لتحســـــــني 
فعالية احلكومة إذا اســـــــتطعنا زيادة معدل 
املشـــــــاركة«. 2-توفير البيئـــــــة املادية احملفزة 
واســـــــتقصاء آراء املوظفـــــــني ملعرفة دوافعهم 
وتأثيرهـــــــا على اإلنتاجيـــــــة، وهناك عدد من 
الدراســـــــات التي أشـــــــارت إلى أهمية الشعور 
والشـــــــعور  الذاتـــــــي  واالســـــــتقال  باحلريـــــــة 

<<  د. هند آل الشيخ:
البد أن تؤسس كل جهة حكومية 

منصات الستقبال مالحظات 
اجلمهور ورصد مؤشرات 

رضا العمالء وتقومي البرامج 
واخلدمات

د. جاسر بن سليمان احلربش:
هناك أساليب لالرتقاء 

باخلدمات احلكومية
وفق معايير صحيحة وتهيئة

بيئة مميزة وفق مؤشرات
أداء عالية
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التنمية اإلدارية

باإلجنـــــــاز، حيث إن عـــــــددًا مـــــــن احلكومات 
تقـــــــوم على تقدير العمـــــــل اجليد ملوظفيها، 
مـــــــن خال تقدمي جوائـــــــز خلدمة املوطنني 
وال يجـــــــب أن يقتصر ذلك علـــــــى املوظفني 
القدامـــــــى، بـــــــل حتـــــــى مـــــــن التحـــــــق حديثًا 
باخلدمـــــــة احلكومية لضمان اســـــــتمراراهم 
وعطاءهم. 3-تنمية قنوات العمل اجلماعي 
والشعور بأن هناك هدفًا أعلى من الفرد وراء 
تقدمي اخلدمة احلكومية. 4-حتسني قنوات 
التواصل خاصة بني القيادات ومرؤوسيهم. 
5-تعزيز اإلنتاجيـــــــة التي تعتبر املعرفة هي 
األهـــــــم للموظفـــــــني الذين يحتاجـــــــون إلى 
معرفة كيفية أداء املهام بشكل أفضل وأسرع، 
وللمديرين الذين يحتاجون إلى فهم كيفية 
إدارة املوظفني بشـــــــكل أكثـــــــر فعالية. 6-رفع 
مستويات املعرفة بني املوظفني؛ ملساعدتهم 
على اتقان التقنيات احلالية وتعلم أساليب 
جديدة واالســـــــتفادة من اخلبـــــــرة املتراكمة 
من بنـــــــاء إمكانات املوظفني وتوفير الفرص 
لرفع مهارتهم العمليـــــــة على مدى عمرهم 
الوظيفي. 7-تبادل أفضل املمارســـــــات ونشر 
املعلومات عن متيز األداء احلكومي، خاصة 
يف ظل الوتيرة املتزايدة للتغير التكنولوجي 
والتي جتعل الكثير مـــــــن املهارات متقادمة. 
وقد أثبتت الدراسات يف هذا املجال أن زيادة 
اســـــــتخدام تكنولوجيا األمتتة والتحليات 
والـــــــذكاء االصطناعـــــــي يزيـــــــد مـــــــن إنتـــــــاج 
احلكومات.  8-إدخال برامج تدريبية تساعد 
على االســـــــتفادة من املوظفـــــــني احلكوميني 
عند تبني حتوالت وظيفية هامة. 9-توفير 
مســـــــارات وظيفية توفر للموظف احلكومي 
أهدافـــــــًا يطمح لتحقيقها ومهارات يســـــــعى 

للحصول عليها.
وعن أساليب االرتقاء باخلدمات احلكومية 
املقدمة للمواطنني، ترى د.هند آل الشـــــــيخ 
أن أهـــــــم محور يجب علـــــــى موفري اخلدمة 
احلكومية التفكير مليًا به هو كيف يحققون 
توقعات املســـــــتفيدين من اخلدمة، وهذا لن 

يتم إال إذا حرصت احلكومات على ما يلي: 
1-استقطاب املوظفني األكفاء احلريصني 
على أداء العمل بأمانة واتقان، ويحســـــــنون 
التعامـــــــل مع اجلمهـــــــور ويحرصـــــــون على 
كســـــــب ثقـــــــة املواطن والتي تنعكس بشـــــــكل 
كبير على الثقة يف احلكومة. 2-تبني نظام 
احلكومة اإللكترونية من أحدث األساليب 
احلديثة لتقدمي خدمات حكومية متميزة 
وبشكل متوازن وعادل وتوفير املعلومات دون 
وســـــــيط؛ وهو األمر الذي يعزز الشـــــــفافية 
واملصداقيـــــــة واحلـــــــد من الفســـــــاد وتقدمي 
3-التقييـــــــم  وســـــــهولة.  بيســـــــر  اخلدمـــــــات 
والتقومي املستمر إلجراءات عمل احلكومة 
للحـــــــد مـــــــن البيروقراطيـــــــة والوقوف على 
املشاكل بشـــــــكل يواكب متطلبات املواطنني 
انطاقًا من دور احلكومة كميســـــــر ومشرع 
وليـــــــس موفـــــــر للخدمـــــــة يف ظل مشـــــــاريع 

التحول الوطني«.
وفيمـــــــا يتعلـــــــق بضمـــــــان جتـــــــاوب اجلهات 
اجلمهـــــــور  ماحظـــــــات  مـــــــع  احلكوميـــــــة 
لتحسني األداء، تلفت د.هند آل الشيخ إلى 
أن وضـــــــع معايير ومؤشـــــــرات أداء للجهات 
عـــــــن األداء  التقاريـــــــر  احلكوميـــــــة، ونشـــــــر 

الفعلي ومدى حتقيق األهداف املرســـــــومة 
يعـــــــد أحـــــــد األســـــــاليب الناجحـــــــة لضمان 
جتاوب اجلهات احلكومية، ويعزز التنافس 
يف األداء بـــــــني اجلهات احلكومية املختلفة، 
وأن تؤســـــــس كل جهـــــــة حكوميـــــــة منصـــــــات 
الســـــــتقبال ماحظات اجلمهور ومؤشرات 
لقياس رضـــــــا العماء تقوم على أساســـــــها 
بتقـــــــومي برامجهـــــــا وخدماتهـــــــا املطروحة. 
ونشـــــــر وتعزيز ثقافـــــــة األداء احلكومي بني 
املوظفـــــــني لضمان مشـــــــاركتهم الفاعلة يف 

تقدمي خدمات متميزة. 
األداء احلكومي

ويقـــــــول د.جاســـــــر بـــــــن عبـــــــداهلل احلربش-
خبيـــــــر االستشـــــــارات اإلداريـــــــة والتدريـــــــب 
االســـــــتراتيجية،  والدراســـــــات  والبحـــــــوث 
والكاتب املتخصـــــــص-: »لنعترف أن هناك 
إدارة متدنية الكفاءة يف القطاع احلكومي، 
وجتاوز مالي وبيروقراطي يف كا القطاعني 
احلكومـــــــي واخلاص، واالعتمـــــــاد يف تنفيذ 
املشـــــــاريع علـــــــى املســـــــتفيد األجنبـــــــي مـــــــن 
شـــــــركات ومتعاقدين من الباطن مع إهمال 
اإلسراع يف بناء الكفاءة الوطنية منذ ذلك 
الوقت املبكر، ورمبا أحيانًا بطريقة الســـــــير 

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

إلى اخللـــــــف عكس أهـــــــداف التنمية؛ مما 
خلق مشـــــــكلة كبيرة، عرفت رسميًا بتدني 
الكفاءات الوطنية دون االعتراف بتفويت 

بناء هذه الكفاءات«.
ويضيـــــــف د.احلربش: »إن تدنـــــــي إنتاجية 
املوظف احلكومي علـــــــى رأس العمل تعود 
ألســـــــباب بيروقراطية متعرجة املســـــــارات، 
وهـــــــدر ســـــــاعات العمل يف الغيـــــــاب املتعمد 
املوظـــــــف  إخـــــــاص  وانفصـــــــام  والتســـــــيب 
احلكومي بني مصلحته الشخصية وحسه 

الوطني املنقوص«.
ويتابـــــــع د.احلربش قائـــــــًا: »لفهم الوضع 
املتدني يف القطاع احلكومي؛ يجب مقارنة 
القطاعـــــــات  يف  الســـــــعودي  املوظـــــــف  أداء 
اخلاصة؛ مثل الشـــــــركات الكبرى والبنوك 
والوكاالت األجنبية يف اململكة بأداء زميله 
الســـــــعودي يف القطـــــــاع احلكومـــــــي؛ ألنـــــــه 
مـــــــن املتفق عليه أن املوظف الســـــــعودي يف 
القطاعـــــــات اخلاصة املذكورة عالي اجلودة 
والكفـــــــاءة، ويتضح الفـــــــارق عندما ينتقل 
موظف من قطـــــــاع حكومي إلى وظيفة يف 
القطـــــــاع اخلاص، والذي يحدث عندئذ يف 
القطـــــــاع اخلاص هو أن املكافأة الشـــــــهرية 
تتضاعـــــــف مقارنـــــــة مبكافأتـــــــه يف القطاع 
احلكومي، وتكون معها عاوات تشـــــــجيعية 
وتأمني صحـــــــي وترقيات دورية. وتأتي بعد 
ذلـــــــك مراقبة اجلـــــــودة النوعيـــــــة يف األداء 
ويف التعامل األخاقـــــــي بينه وبني زمائه 
ومـــــــع العماء واملراجعـــــــني، إضافة إلى أنه 
منذ التعاقـــــــد األول للموظف الســـــــعودي 
يف القطاع اخلاص وهو يعرف أنه يخضع 
ملراقبـــــــة صارمة وشـــــــروط جتيـــــــز لصاحب 
العمـــــــل تســـــــريحه عندمـــــــا تثبـــــــت الرقابة 
على ســـــــير العمل إخاله بأحد املتطلبات 
الرئيســـــــية؛ إذًا هناك مكافأة شهرية عالية 
وتشـــــــجيعية، وتأمـــــــني صحـــــــي، وترقيـــــــات 
مرتبطة بتميز املوظف وإنتاجيته، وهناك 
أيضًا املراقبة الصارمة وإمكانية التسريح 

عند ثبوت الفشـــــــل، وهـــــــذه املواصفات غير 
متوفـــــــرة للقطـــــــاع احلكومـــــــي؛ ألن أنظمة 
اخلدمـــــــة املدنيـــــــة حتتكـــــــم إلى تشـــــــريعات 
قدمية، وبناًء على ما ســـــــبق، ولكي نحٍســـــــن 
أداء القطـــــــاع احلكومـــــــي يجـــــــب عليـــــــه أن 
يتعامـــــــل مـــــــع موظفيه بنفـــــــس مواصفات 
القطـــــــاع اخلـــــــاص التشـــــــجيعية والرقابية 
وإمكانية التســـــــريح الفوري ملن يثبت عدم 
اســـــــتعداده لتحســـــــني أدائـــــــه وتعاملـــــــه مع 

الزماء والعماء واملراجعني«.
وعن أساليب االرتقاء باخلدمات احلكومية 
عبـــــــداهلل  د.جاســـــــر  يقـــــــول  للمواطنـــــــني، 
احلربـــــــش: »إن خارطـــــــة الطريـــــــق واضحة 
من خـــــــال صناعة املوظـــــــف اجلديد الذي 
ســـــــبق توصيفـــــــه، وتبصير املواطن نفســـــــه 
بحقوقـــــــه، وتفعيل احملاكم اإلدارية الفورية 
ميدانيًا، أي أن يوجد يف الدائرة احلكومية 
فرع قانوني وشـــــــرعي ملباشرة التحقيق مع 
املوظف املهمل عندما يشتكي منه املواطن 

املراجع«.
وبشـــــــأن مـــــــدى ضمـــــــان جتـــــــاوب اجلهـــــــات 
احلكومية مع ماحظات اجلمهور لتحسني 
األداء، يؤكد د.احلربش أن غياب املؤسسات 

املدنيـــــــة املســـــــتقلة للرقابة ســـــــبب رئيســـــــي، 
والرؤية التنموية اجلديدة 2030 ال ميكن أن 
حتقق الكثير من طموحاتها بدون االنتقال 
الســـــــريع إلى احلكومة اإللكترونية، والناجت 
من ذلك ســـــــوف يكون أن املواطن لن يحتاج 
إلى تعطيل أعماله الشـــــــخصية، واملشـــــــاركة 
يف ازدحـــــــام املرور، وتضييع الوقت يف طوابير 
املراجعـــــــة أمام موظف حكومي قد يكون من 

ممارسي البيروقراطية الورقية القدمية.
ويتســـــــاءل د.احلربش: هل سيؤدي ذلك إلى 
انخفاض التوظيف احلكومي واملساهمة يف 
ارتفاع البطالة؟ ويجيب بنعم وال! موضحًا 
أنـــــــه نعـــــــم قـــــــد يســـــــهم يف ارتفـــــــاع البطالـــــــة 
املقنعـــــــة مبا ســـــــوف يضيفه من مســـــــرحني 
بيروقراطيـــــــني يعطلـــــــون ســـــــير العمـــــــل من 
ناحية، وال ألن احلكومة تستطيع بالتوازي 
مع التوسع يف اخلدمات اإللكترونية إيجاد 
برامـــــــج لتشـــــــجيع االقتراض بـــــــدون فوائد 
إليجـــــــاد برامج إنتاجية وتدريبية خاصة ملن 
تســـــــرحهم، ويكـــــــون التشـــــــجيع التمويلي يف 
البداية مشروطًا بإعادة املبالغ الحقًا بدون 

فوائد.
جودة األداء

ويف السياق نفسه، يقول د.مساعد الفريان 
عضو مجلس الشـــــــورى، ونائب رئيس جلنة 
اإلدارة واملـــــــوارد البشـــــــرية )نائـــــــب مدير عام 
معهد اإلدارة العامة للبحوث واالستشارات 
حتســـــــني  موضـــــــوع  أن  »أعتقـــــــد  ســـــــابقًا(: 
اإلنتاجيـــــــة ملوظفي احلكومة هـــــــو موضوع 
والباحثـــــــني  لأكادمييـــــــني  وجـــــــذاب  مهـــــــم 
واملمارســـــــني، وكذلـــــــك للمســـــــتفيدين مـــــــن 
خدمات االجهزة احلكومية. وأدبيات اإلدارة 
تزخر بأطروحات متعددة تتناول اإلنتاجية 
وحتســـــــينها من أبعاد مختلفة. وأعتقد أن 
املدخل األنســـــــب ملناقشة حتسني اإلنتاجية 
هو جودة األداء وســـــــبل تقييمه؛ فاإلنتاجية 
هي جزء من األداء، حيث ال ميكن االكتفاء 
بإنتاجيـــــــة عالية دون النظـــــــر لنوعية املنتج 

د. مساعد الفريان:
 أساليب التقييم احلديثة لإلدارة 

مهمه جدًا لدعم متخذ القرار 
يف التطوير واالرتقاء باخلدمات 

ومعاجلة أوجه القصور
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د.جاسر بن عبداهلل احلربش:
تدني إنتاجية املوظف احلكومي 

على رأس العمل تعود
ألسباب بيروقراطية متعرجة 

املسارات ومتراكمة

وســـــــبل احلصول عليه. ومن أجل الوصول 
إلـــــــى أداء مميـــــــز يـــــــؤدي إلـــــــى إنتـــــــاج أفضل 
وبكفاءة وفعالية عاليتـــــــني؛ البد من توافر 
مجموعة من العوامل والتي ميكن تقسيمها 
باختصار إلى 3 محاور هي: محور املنظمة، 

ومحور املوظف، ومحور البيئة اخلارجية.
ويتابع د.الفريان: »فاملنظمة الناجحة تعمل 
يف ظل قواعد وإجراءات عمل مناســـــــبة مع 
تنظيم إداري مناسب، وبقيادة إدارية ملهمة 
من خال متتعها بصفات العدالة والنزاهة 
واجلـــــــدارة واإلشـــــــراف الفعـــــــال بعناصـــــــره 
العديـــــــدة مـــــــن تخطيـــــــط وتنفيـــــــذ وتقييم 
وحتفيز وتطوير، مع ثقافه تنظيمية تدفع 
نحو التفاني واإلخاص واالتقان، وتشجع 
عليه. أمـــــــا محـــــــور املوظف-وهو األســـــــاس 
يف اإلنتاج-فابـــــــد أن يكـــــــون املوظف بدايًة 
يعمل يف املكان املناســـــــب لـــــــه، واحملدد بناء 
على تخصصـــــــه وخبراته وقدراته ومهاراته، 
وأن يكون مرتاحًا يف عمله يســـــــعى لإلجناز 
والتطوير والتعامل بكفـــــــاءة مع التطورات 
يف األســـــــاليب اإلداريـــــــة والفنيـــــــة والتقنية 
يف بيئة عملـــــــه اليومية. أما محـــــــور البيئة 
اخلارجيـــــــة فيتضمـــــــن العوامـــــــل التي تؤثر 
املنظمـــــــة  واإلنتـــــــاج يف  العمـــــــل  أداء  علـــــــى 
ومصدرهـــــــا خارجـــــــي. وتلك هـــــــي األنظمة 
والقوانـــــــني واللوائـــــــح والقواعد التي حتكم 
ممارسة األنشـــــــطة اإلدارية وســـــــير العمل. 
كذلـــــــك التنســـــــيق والتكامل مـــــــع املنظمات 
واملؤسســـــــات األخـــــــرى التي تؤثـــــــر القرارات 
واملمارســـــــات التـــــــي تقـــــــوم بها علـــــــى العمل 
واإلنتاج يف املنظمة. فكلما تكاملت احملاور 
الثاثـــــــة ومتيزت؛ كلما حصلنـــــــا على إنتاج 
مميـــــــز من موظفـــــــي القطاع العـــــــام يرضي 

املستفيدين من خدمات اجلهاز.
وعن أبرز األســـــــاليب لارتقـــــــاء باخلدمات 
املقدمـــــــة للمواطنـــــــني، يوضح  احلكوميـــــــة 
د.الفريـــــــان هـــــــذا األمـــــــر بقولـــــــه: »ترتقـــــــي 
اخلدمات احلكومية للمواطنني من خال 

القيـــــــادات اإلدارية اخلبيـــــــرة واملتخصصة 
والوطنيـــــــة  النزاهـــــــة  بقيـــــــم  املتمســـــــكة 
واإلخـــــــاص )القيـــــــادة القـــــــدوة(، وتوفـــــــر 
اإلمكانيـــــــات املطلوبـــــــة من موارد بشـــــــرية 
متخصصة ومدربة ومحفـــــــزه، وميزانيات 
كافية، مع أنظمة تقييـــــــم ورقابة ومتابعه 
فعاله. إضافًة إلى التوزيع املائم للموارد 
وداخـــــــل كل  القطاعـــــــات اخلدميـــــــة  بـــــــني 
قطـــــــاع. كذلك إشـــــــراك املســـــــتفيدين من 
اخلدمـــــــة يف التقييـــــــم وإبـــــــداء املاحظات 
واالســـــــتفادة منها، وهذا ما يقوم به حاليًا 
مركز قيـــــــاس أداء األجهـــــــزة العامة )أداء( 
عبر موقعـــــــه اإللكتروني، وهـــــــذا ما أتوقع 
لـــــــه أن ُيحدث أثـــــــرًا إيجابيـــــــًا على تقدمي 
اخلدمـــــــات احلكوميـــــــة. كمـــــــا أن أســـــــاليب 
التقييـــــــم احلديثـــــــة لـــــــإلدارة مهمـــــــة جدًا 
لدعم متخذ القرار يف التطوير واالرتقاء 
باخلدمات ومعاجلة أوجـــــــه القصور التي 
تظهرهـــــــا تقارير التقييـــــــم. باإلضافة إلى 
أن اإلعام-بشـــــــقيه التقليدي واحلديث-

يلعـــــــب دورًا محوريًا يف لفـــــــت االنتباه إلى 
مكامـــــــن القصـــــــور أو الضعـــــــف يف األداء، 
وطـــــــرح قضايـــــــا أداء اجلهـــــــات احلكومية، 
والســـــــعي من خال برامجه وأنشطته إلى 
مناقشـــــــة ســـــــبل االرتقاء بها. وكما نشاهد 
اليوم، فوسائل التواصل احلديثة أصبحت 
منصات للتـــــــداول والنقاش والتأثير على 
جميع شؤون احلياة ومنها خدمات الدول 
وأجهزتها ومؤسســـــــاتها؛ بل إنها أصبحت 
منصـــــــات يطـــــــل منها قـــــــادة الـــــــدول وكبار 
مســـــــؤوليها وقـــــــادة الشـــــــركات واملنظمـــــــات 
بأنواعها علـــــــى مجتمعاتهم وعلى العالم. 
وبالتالي فـــــــإن األجهزة احلكومية البد أن 
تواكب هذه التطورات يف أساليب التواصل 
أواًل؛  خدماتهـــــــا  مـــــــن  املســـــــتفيدين  مـــــــع 
لتقـــــــدمي خدمات ســـــــريعة ومتطورة تصل 
إلى املســـــــتفيد أينما كان، وثانيًا كوســـــــيلة 
للمعلومـــــــات والتفاعـــــــل مع املســـــــتفيدين 

ومعرفـــــــة مســـــــتوى اخلدمـــــــات املقدمة من 
األجهـــــــزة احلكوميـــــــة ودرجـــــــة الرضا من 
عدمه. وأخيرًا قيام أجهزة الرقابة اإلدارية 
واملاليـــــــة بأدوارهـــــــا مـــــــن حيث رقابـــــــة أداء 
األجهـــــــزة؛ ملنع أيـــــــة مخالفات تـــــــؤدي إلى 

تردي اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وعن مدى ضمان جتاوب اجلهات احلكومية 
مع ماحظات اجلمهور لتحســـــــني األداء، 
يختتم د.مســـــــاعد الفريان حديثه قائًا: 
»تتجاوب اجلهات احلكومية مع ماحظات 
اجلمهور يف ظل وجود إعام متطور ورزين 
ومتجرد وهادف يتمتع باملصداقية واملهنية 
يف طـــــــرح القضايـــــــا. كذلك وجـــــــود اهتمام 
داخـــــــل اجلهـــــــة بـــــــآراء اآلخريـــــــن واإلميان 
بأهمية مشـــــــاركة املهتمني واملستفيدين يف 
تقييـــــــم اخلدمات والرقي بهـــــــا، مع ضرورة 
وجود الداعمني داخل اجلهات ألطروحات 
التطويـــــــر والتغيير اإليجابي القادمة من 
اخلـــــــارج ومـــــــدى رغبتهـــــــم وقدرتهـــــــم على 
ـــــــات وإيصـــــالها إلى  تبني هـــــــذه األطروحـــ
متخــــذي القــــــــرار داخل اجلهــــــة والســـــــعي 

إلى الدفــــع بها  >

التنمية اإلدارية

35

هـ
14

4
0

 -
ة  

خر
اآل

ى  
اد

م
ج

  -
 16

1  
دد

لع
ا







تقرير

معهداإلدارة العامة يستحدث برامج جديدة 
لمواكبة رؤية 2030

امل�شاركة  اإىل  عريقة  �طنية  كم�ؤ�ش�شة  العامة  الإدارة  معهد  ي�شعى  الإدارية  التنمية  يف  متميز  ��شريك  كرائد  د�ره  من  انطالقًا 

يف حتقيق م�شتهدفات ر�ؤيتنا املباركة 2030. فلم يكتف املعهد بطرح �تقدمي مبادراته املختلفة يف هذا ال�شاأن، لكنه ا�شتحدث 

�م�شتهدفات  اهلل-�طم�حات  الر�شيدة-يحفظها  قيادتنا  تطلعات  ذلك  يف  م�شتلهمًا  معها.  تت�اكب  التي  الربامج  من  عدداً  اأي�شًا 

ر�ؤية اململكة �براجمها التنفيذية، �خا�شة برنامج التح�ل ال�طني 2020، �م�شت�شعراً املتغريات الع�شرية التي اأ�شبحت مبثابة 

اأجل رفعة �طننا احلبيب �تر�شيخ مكانتنا احل�شارية بني بلدان العامل.  حتديات يجب م�اجهتها �التغلب عليها باإذن اهلل؛ من 

التي  ال�شاغلني لل�ظائف  التدريبي لالأجهزة احلك�مية �امل�ظفني  املعهد على ت�شميم هذه الربامج �فقًا لالحتياج  �قد حر�س 

ت�شتهدفها تلك الربامج. يف هذا التقرير ن�شلط ال�ش�ء على هذه الربامج امل�شتحدثة، �اآراء اخلرباء �الأكادمييني ب�شاأنها.

8 برامج
تــتــحــدد هــــذه الـــبـــرامـــج املــســتــحــدثــة يف 8 
وتقنية  إدارة  برنامج  هــي:  إعــداديــة  برامج 
السيبراني،  األمــــن  وبــرنــامــج  املــعــلــومــات، 
وبرنامج  الــــفــــســــاد،  مـــكـــافـــحـــة  وبــــرنــــامــــج 
املراجعة  وبرنامج  البشرية،  املــوارد  تطوير 
القيادات  مكاتب  إدارة  وبرنامج  الداخلية، 
الصحية،  اإلدارة  وبــــرنــــامــــج  اإلداريــــــــــــة، 

وبــرنــامــج حوكمة املــيــزانــيــة الــعــامــة. فهي 
التي  باملعهد  اإلعـــداديـــة  الــبــرامــج  كسائر 
ُتعنى جميعها بالتأهيل أو اإلعداد لشغل 
وظائف محددة، وتهدف إلى إعداد كفاءات 
وطنية يف مجال اإلدارة والعلوم املرتبطة 
بها وفقًا الحتياجات األجهزة احلكومية 
العمل  احتياجات  فتلبية  العمل.  وســوق 

ومتطلباته أمر ضروري نحو تطوير العمل 
وحتقيق األهداف املنشودة. وألن الوظيفة 
بــشــكــل عــــام، واملـــوظـــف بــشــكــل خـــاص هما 
محور جناح املنظمة؛ فقد استحدث معهد 
إليها  املــشــار  الــبــرامــج  تلك  الــعــامــة  اإلدارة 
والـــتـــي تــســتــهــدف فــئــات وظــيــفــيــة محددة 
احلكومي،  اجلهاز  على  وتأثير  أهمية  ذات 

يف  جمالت تقنية املعل�مات �ال�شيرباين �احل�كمة �امل�ارد الب�شرية �املراجعة الداخلية

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد
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التنمية اإلدارية

واملعارف  بـــاملـــهـــارات  لــتــزويــدهــم  والــســعــي 
الازمة لتأدية الوظائف اخلاصة بهم.

إدارة تقنية املعلومات
نستهل هذه البرامج املستحدثة بـ«برنامج 
ينفذه قطاع  الــذي  املعلومات«  تقنية  إدارة 
فصان  ومــدتــه  باملعهد،  املعلومات  تقنية 
تـــدريـــبـــيـــان، ويــتــطــلــب الــبــرنــامــج تـــوافـــر 3 
شـــــروط فــيــمــن يــرغــبــون يف االلـــتـــحـــاق به 
وهي: أن يكون املرشح لالتحاق بالبرنامج 
قــد أمــضــى ســنــتــني عــلــى األقــــل عــلــى رأس 
وأن يكون  بالبرنامج،  التحاقه  العمل قبل 
)بكالوريوس(  حاصًا على مؤهل جامعي 
باإلضافة  املعلومات،  تقنية  يف تخصصات 
بنجاح.  الشخصية  املــقــابــلــة  اجــتــيــاز  إلـــى 
هي:  البرنامج  هــذا  من  املستهدفة  والفئة 
مدير مشروع تقنية املعلومات، مدير تقنية 
معلومات،  تــقــنــيــة  أخـــصـــائـــي  مـــعـــلـــومـــات، 

استشاري تقنية معلومات.
تتوزع   ،10 الـــبـــرنـــامـــج  مـــــواد  عــــدد  ويــبــلــغ 
األول  الفصل  ففي  الفصلني،  هذين  على 
مشاريع  إدارة  هــــي:  مـــــواد   5 دراســــــة  يــتــم 
تقنية  إدارة  يف  ومقدمة  املعلومات،  تقنية 
املعلومات، وإدارة خدمات تقنية املعلومات، 
وسياسات وإستراتيجيات تقنية املعلومات، 
والسلوك التنظيمي. كذلك يتم يف الفصل 
الثاني دراسة 5 مواد هي: ممارسات مديري 
تقنية املعلومات، وحوكمة تقنية املعلومات، 
ومشروع  البيانات،  وإدارة  التغيير،  وإدارة 

دراسة حالة.
األمن السيبراني

وثــانــي هـــذه الــبــرامــج هــو »بــرنــامــج األمن 
الــســيــبــرانــي« الـــــذي يــنــفــذه قـــطـــاع تقنية 
املعلومات أيضًا، ومدته فصان تدريبيان. 
مهندس  الـــتـــالـــيـــة:  الـــفـــئـــات  ويـــســـتـــهـــدف 

شــبــكــات، أخــصــائــي أمـــن مــعــلــومــات، مدقق 
أمن معلومات، مدير أنظمة أمن معلومات، 
حتقيق  أخصائي  معلومات،  أمن  مهندس 
جنائي رقمي، أخصائي اختبار االختراق. 
تــوافــر 4 شروط،  الــبــرنــامــج يتطلب  وهـــذا 
أولها أن يكون املرشح لالتحاق بالبرنامج 
على  العمل  رأس  على  سنتني  أمــضــى  قــد 
األقـــل قــبــل الــتــحــاقــه بــالــبــرنــامــج، وثانيها 
مـــؤهـــل جامعي  عـــلـــى  حــــاصــــًا  يـــكـــون  أن 
التالية:  الــتــخــصــصــات  يف  )بــكــالــوريــوس( 
املعلومات(،  )تقنية  املعلومات(،  )دراســـات 
علوم احلاسب(، )هندسة احلاسب اآللي(، 
البرمجيات(،  )هندسة  املعلومات(،  )نظم 
)هــنــدســة الــشــبــكــات(، أمـــا الــشــرط الثالث 
فهو إجادة املرشح اللغة اإلجنليزية حتدثًا 
وكتابة، ورابعها اجتياز املقابلة الشخصية 

بنجاح.
ويــتــضــمــن دراســـــــة 9 مـــــــواد، مــــوزعــــة على 
الدارسون  يــدرس  بحيث  الفصلني،  هذين 

4 مــواد يف الفصل األول هــي: مــبــادئ أمن 
البرمجيات،  تــطــويــر  وتـــأمـــني  املــعــلــومــات، 
وأمــن الشبكات واالتــصــاالت، وأمــن أنظمة 
 5 الثاني  الفصل  يف  ويــدرســون  التشغيل. 
مواد هي: االختراق األخاقي، وأساسيات 
املعلومات،  أمــــن  وإدارة  الــتــشــفــيــر،  عــلــم 
والتحقيق يف اجلرائم الرقمية، واجلرائم 

الرقمية.
مكافحة الفساد

والــبــرنــامــج الــثــالــث هــو »بــرنــامــج مكافحة 
قـــطـــاع احملاسبة،  يــنــفــذه  الـــــذي  الـــفـــســـاد« 
ومدته فصان تدريبيان. ويستهدف الفئات 
التالية: رئيس قسم، مدير شعبة، محاسب 
قانوني، مدقق حسابات، محاسب، مساعد 
مـــراجـــع، مــفــتــش مـــالـــي، مـــراجـــع، مراجع 
ولــلــبــرنــامــج 3 شــــروط لالتحاق  داخـــلـــي. 
لالتحاق  املــــرشــــح  يــــكــــون  أن  وهـــــــي:  بــــه 
األقل  على  سنتني  أمــضــى  قــد  بالبرنامج 
على رأس العمل قبل التحاقه بالبرنامج، 
الوظائف  إحــدى  ملهام  العملية  واملــمــارســة 
التي يستهدفها البرنامج، واجتياز املقابلة 

الشخصية بنجاح.
وتــتــوزع مـــواد الــبــرنــامــج الــبــالــغ عــددهــا 14 
الفصلني،  هـــذيـــن  عــلــى  بــالــتــســاوي  مـــــادة 
الفصل  يف  مــــــواد   7 الـــــدارســـــون  فــــيــــدرس 
األول هــــي: إجـــــــراءات الـــرقـــابـــة املــالــيــة يف 
األجـــهـــزة احلــكــومــيــة، ودراســــــات محاسبة 
متقدمة يف حماية النزاهة، واملالية العامة 
والـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي، وصـــيـــاغـــة وإصــــــدار 
املتعلقة  واألنـــظـــمـــة  والـــلـــوائـــح،  األنــظــمــة 
مبــكــافــحــة الــفــســاد، ومــكــافــحــة الــفــســاد يف 
احلكومية،  واملــشــتــريــات  املنافسات  أعــمــال 
النزاهة  حلماية  الوطنية  واإلستراتيجية 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد. بــيــنــمــا يــــدرســــون يف 

<< نوف سعيدان:
استحداث برامج جديدة 
مبتكرة لتحسني جودة 

األعمال وتقدمي 
اخلدمات النوعية

التنمية اإلدارية
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الرقابة  التالية:  الـ 7 مــواد  الثاني  الفصل 
واالجتاهات  املـــخـــاطـــر،  وإدارة  الــداخــلــيــة 
ملكافحة  احلكومية  املــراجــعــة  يف  احلديثة 
واالتفاقيات  اإلداريــــــة،  والــعــقــود  الــفــســاد، 
الفساد،  ملــكــافــحــة  الـــدولـــيـــة  واملـــنـــظـــمـــات 
العمل،  وأخــاقــيــات  التنظيمي  والــســلــوك 
اإلداري،  الفساد  ومكافحة  العامة  واإلدارة 

وإعداد التقارير.
تطوير املوارد البشرية

ورابــــع هـــذه الــبــرامــج هــو »بــرنــامــج تطوير 
إدارة  قطاع  ينفذه  الــذي  البشرية«  املـــوارد 
األعــــمــــال بــاملــعــهــد. ومـــــدة الـــبـــرنـــامـــج هي 
تـــدريـــبـــيـــان. وهــــو مـــوجـــه للفئات  فـــصـــان 
املوارد  وتطوير  تــدريــب  أخصائي  التالية: 
الــــبــــشــــريــــة، أخــــصــــائــــي تـــخـــطـــيـــط املـــــــوارد 
البشرية، أخصائي تطوير املوارد البشرية، 
البشرية،  املــــــوارد  تــطــويــر  أخــصــائــي  كــبــيــر 
بــاحــث تــطــويــر املــــوارد الــبــشــريــة، أخصائي 
قـــــوى عـــامـــلـــة، أخـــصـــائـــي عــمــلــيــات مـــــوارد 

بشرية.

ويــشــتــمــل الــبــرنــامــج عــلــى دراســــة 12 مادة 
تدريبيني،  فصلني  على  بالتساوي  موزعة 
يــدرس الــدارســون يف الفصل األول 6 مواد 
والتواصل  الــوظــيــفــي،  األداء  إدارة  هــــي: 
الــداخــلــي، والـــكـــفـــاءات، وتــخــطــيــط املوارد 
الــبــشــريــة، والــتــدريــب والــتــطــويــر، وتطوير 
الثاني 6  الــقــيــادات. ويــدرســون يف الفصل 
مواد أيضًا وهي: التظلمات، وإدارة املواهب، 
وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة املسار 
للموارد  الــقــانــونــي  والـــنـــظـــام  الــوظــيــفــي، 
البشرية، ونظام معلومات املوارد البشرية.

املراجعة الداخلية
املراجعة  »برنامج  هو  اخلامس  والبرنامج 
الــداخــلــيــة« الــــذي يــنــفــذه قــطــاع احملاسبة 
أيضًا، ومدته 4 فصول تدريبية. ويستهدف 
مراجع،  مــراجــع،  مساعد  التالية:  الفئات 
مراجع عام، مدير إدارة املراجعة الداخلية، 

مراجع داخلي، مراجع داخلي مساعد.
البرنامج دراســة 20 مــادة، تتوزع  ويتضمن 
بــكــل فــصــل مـــن الفصول  بـــواقـــع 5 مـــــواد 
الــدارســون يف  التدريبية األربــعــة، فــيــدرس 
احملاسبة  مـــبـــادئ  هــــي:   5 األول  الــفــصــل 
املالية، واملوازنة العامة، وأنظمة وتشريعات 
حكومية، ومبادئ اإلدارة العامة وتطبيقاتها 
ويدرسون  الوظيفي.  والسلوك  اململكة،  يف 
أيــــضــــًا هي:  مــــــواد  الـــثـــانـــي 5  الـــفـــصـــل  يف 
احملــاســبــة احلــكــومــيــة، ومـــبـــادئ اإلحصاء 
الداخلية،  املراجعة  وأساسيات  التطبيقي، 
الفساد،  ومـــكـــافـــحـــة  الــــنــــزاهــــة  وحـــمـــايـــة 
ونــظــام الــرقــابــة الــداخــلــيــة. إضــافــة إلـــى 5 
مـــواد يــدرســونــهــا يف الفصل الــثــالــث وهي: 
ومهارات  احلــكــومــيــة،  التكاليف  محاسبة 
االتصال، وقياس وتقومي األداء احلكومي، 
املخاطر  وإدارة  الداخلية،  املراجعة  وإدارة 

الـ  الرابع يدرسون  واحلوكمة. ويف الفصل 
5 مواد التالية: املراجعة املالية يف األجهزة 
احلكومية، واملراجعة التشغيلية، واملراجعة 
اآللي  احلاسب  واستخدامات  املتخصصة، 

يف املراجعة، ومراجعة النظم اآللية.
إدارة مكاتب القيادات اإلدارية

إدارة مكاتب  البرامج هو »برنامج  وســادس 
الـــقـــيـــادات اإلداريــــــــة« الـــــذي يــنــفــذه قطاع 
ومــدتــه فصان  بــاملــعــهــد،  املــكــتــبــيــة  اإلدارة 
تدريبيان، ويستهدف فئتني هما: سكرتير، 
دراسة  الــبــرنــامــج  ويتضمن  مــكــتــب.  مــديــر 
بـــالـــتـــســـاوي عــلــى هذين  تـــتـــوزع  مـــــواد   10
الــفــصــلــني، مــنــهــا 5 مــــواد بــالــفــصــل األول 
واملراسم  الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مـــبـــادئ  وهـــــي: 
يف الــعــاقــات الــعــامــة، والــكــتــابــة اإلداريـــــة، 
وإدارة  الـــعـــربـــيـــة،  الــــنــــصــــوص  ومــــعــــاجلــــة 
املكاتب. بينما هناك 5 مــواد يتم دراستها 
العامة،  السياسة  وهــي:  الثاني  الفصل  يف 
الــنــصــوص اإلجنــلــيــزيــة، وإدارة  ومــعــاجلــة 
وتطبيقات  التنظيمي،  والسلوك  املكاتب، 

احلاسب يف املكتب.
اإلدارة الصحية

هو  الـــصـــحـــيـــة«  اإلدارة  »بــــرنــــامــــج  ويــــعــــد 
الــبــرنــامــج الــســابــع بــيــنــهــا، ويــنــفــذه قطاع 
فصان  ومــدتــه  باملعهد،  الصحية  اإلدارة 
املستهدفة منه  الفئات  وتتحدد  تدريبيان، 
رئيس قسم، مدير  عــام،  الــتــالــي: مدير  يف 
إدارة، مدير مستوصف، مدير مركز، مدير 
شــئــون صــحــيــة، مساعد  مــديــر  مستشفى، 
مــديــر مــســتــشــفــى. ويــتــم دراســـــة 12 مادة، 
منها 6 مواد يف الفصل األول وهي: النظام 
الصحي، والتخطيط يف املرافق الصحية، 
والتنظيم يف املرافق الصحية، وإدارة املوارد 
البشرية يف املرافق الصحية، واألخاقيات 

تقرير

<< صالح  الغريب:
كثرة املؤسسات احلكومية 

باململكة يبرز االهتمام 
باملراجعة الداخلية 

للوصل إلى كفاءة
اإلنفاق
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يف اخلدمات الصحية، وإدارة نظم املعلومات 
الفصل  مـــواد يف   6 إلــى  إضــافــة  الصحية. 
املرضى  إدارة اجلــودة وسامة  الثاني هــي: 
املـــرافـــق الــصــحــيــة، والــتــأمــني الصحي،  يف 
البحث يف  واقتصاديات الصحة، وأساليب 
اإلدارة الــصــحــيــة، والــقــيــادة واإلشـــــراف يف 

اإلدارة الصحية، ومشروع تخرج.
حوكمة امليزانية العامة

»برنامج  فـــهـــو  الـــبـــرامـــج  هـــــذه  ثـــامـــن  أمـــــا 
حــوكــمــة املــيــزانــيــة الـــعـــامـــة« الـــــذي ينفذه 
ومدته  باملعهد،  وامليزانية  االقتصاد  قطاع 
هي:  املستهدفة  وفئاته  تدريبيان،  فصان 
اقتصادي،  وأخـــصـــائـــي  إيــــــــرادات،  مـــراقـــب 
وباحث إيرادات، وباحث اقتصادي مساعد، 
وأخصائي إيرادات، وكبير محللي إيرادات، 
استثمار،  وأخـــصـــائـــي  اســتــثــمــار،  وبـــاحـــث 
اقـــتـــصـــاديـــني، وباحث  وكــبــيــر أخــصــائــيــني 
وأخصائي  اقـــتـــصـــادي،  وبـــاحـــث  مــيــزانــيــة، 
للمراجعة،  العامة  اإلدارة  ميزانية، ومدير 
علوم  واختصاصي  املــخــاطــر،  إدارة  ومــديــر 
اقتصادية، ومدير التخطيط اإلستراتيجي 
مساعد.  ميزانية  وأخصائي  واالستثمار، 
ويــشــتــمــل هـــذا الــبــرنــامــج عــلــى دراســـــة 13 
الفصل األول هي:  مــواد يف   6 مـــادة، منها 
احلوكمة يف القطاع العام، واملالية العامة، 
واحلوكمة،  واالقــتــصــاد  الــعــامــة،  وامليزانية 
املال  وحماية  واملالي،  اإلداري  والتخطيط 
 7 إلــى  باإلضافة  الفساد.  ومكافحة  العام 

مواد يتم دراستها يف الفصل الثاني وهي: 
النفقات  وإدارة  الــعــامــة،  اإليــــــرادات  إدارة 
عــمــلــيــات اخلصخصة  وحــوكــمــة  الـــعـــامـــة، 
املــالــيــة، ومؤشرات  واالســتــثــمــار، والــرقــابــة 
واملؤسسات  احلــوكــمــة،  دولــيــة يف  وجتــــارب 
املــــــوارد  وإدارة  الــتــنــظــيــمــيــة،  والــــكــــفــــاءات 

البشرية.
متغيرات وتسارع واتساع

وقـــد الــتــقــيــنــا عـــــددًا مـــن خـــبـــراء التدريب 
عــلــى مــثــل هـــذه الــبــرامــج، والـــذيـــن اتفقوا 
عــلــى أهــمــيــة الــتــوجــهــات الــتــنــمــويــة التي 
استحدثها  الــتــي  الــبــرامــج  هـــذه  تطرحها 
الــفــعــال يف  الــعــامــة، ودورهــــا  اإلدارة  معهد 
إكساب الدارسني املهارات واملعارف الازمة 
بــشــأن مــجــاالتــهــا، وأنــهــا تــتــواكــب مــع رؤية 
اململكة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة التنمية 
الشاملة التي يشهدها وطننا بصفة عامة، 
يتعلق  ففيما  خــاصــة.  اإلداريــــة  والتنمية 
بــأهــمــيــة الــبــعــد الــرقــابــي وتــطــويــر آلياته، 
ُأدرجت  الــتــي  الداخلية  املــراجــعــة  وخــاصــة 
كــبــرنــامــج مــهــم بـــني هـــذه الـــبـــرامـــج؛ يؤكد 
صــالــح بـــن عـــبـــداهلل الــغــريــب-مــديــر إدارة 
املعهد  بفرع  واالقتصادية  املالية  البرامج 
أنـــه متــاشــيــًا مع  الــشــرقــيــة-عــلــى  باملنطقة 
رؤية اململكة العربية السعودية 2030، فقد 
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 
إداري  مبستوي  املــراجــعــة  وحـــدة  بتأسيس 
العمل  جــودة  تكون  وبالتالي  الباقي؛  دون 

املقدم ضعيفة. لذلك فإنه مع ما تشهده 
التسارع  ومــــــع  مـــتـــغـــيـــرات،  مــــن  املـــمـــلـــكـــة 
االقتصادي واالتساع اجلغرايف لها، وكثرة 
حتميًا  أصبح  فقد  احلكومية،  املؤسسات 
تفعيل دور وحــدات املراجعة الداخلية من 
أجل الوصل إلى كفاءة االنفاق احلكومي.

شراكات وإستراتيجيات
البرامج  مـــن  لـــعـــدد  املــعــهــد  إدراج  وحـــــول 
املعنية باألمن السيبراني وتقنية املعلومات 
واحلــوكــمــة، تــرى أ. نــوف بنت إبــراهــيــم بن 
املكتبية  اإلدارة  قطاع  يف  مدربة  سعيدان- 
ومــديــرة مــركــز األعــمــال  بــالــفــرع النسائي 
أنــه يف  الــعــامــة -  بــالــريــاض مبعهد اإلدارة 
ملا مت ذكره  اململكة 2030، ووفقًا  رؤيــة  ظل 
البنية  بتنمية  يتعلق  فيما  موقعها  على 
التحتية للتحول الرقمي بأن هدف الرؤية 
الوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من املنازل 
العالية  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  ذات  املــــدن  يف 

<< 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

التنمية اإلدارية
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و66% يف املناطق األخرى. والذي ذكر أيضًا 
الــغــايــة؛ ســيــتــم حتفيز  هـــذه  أنـــه لتحقيق 
تطوير  وســيــتــم  الــتــقــنــيــة،  االســـتـــثـــمـــار يف 
شراكات مع القطاع اخلاص ووضع معايير 
االتصاالت.  شــبــكــة  مـــد  لــتــســهــيــل  لــلــبــنــاء 
وسيتم أيضًا تعزيز حوكمة التحول الرقمي 
عبر مجلس وطني يشرف على هذا املسار، 
وســيــتــم أيــضــا دعـــم الــتــحــول عــلــى مستوى 
احلــكــومــة ودعــــم املــســتــثــمــريــن احملــلــيــني يف 
وهو  واالتـــصـــاالت.  املعلومات  تقنية  قــطــاع 
الــقــرار يف  مــن متخذي  عمل جبار يحتاج 
املنظمات إلى توظيف التكنولوجيا وتعزيز 
الثقة يف القرارات املتخذة وإحداث التحول 
املــطــلــوب اتــســاقــًا مـــع الـــرؤيـــة؛ وذلــــك عبر 
ذكية  بأساليب  الرقمية  اخلــدمــات  تــقــدمي 
جديدة  وبرامج  إستراتيجيات  واستحداث 
ومــبــتــكــرة لــدعــم وحتــســني جــــودة األعمال 
ومتــكــني مــجــتــمــع الــعــمــل رقــمــيــاَ لتحقيق 
الريادة يف تقدمي اخلدمات النوعية لنصبح 

قوة اقتصادية صاعدة لعنان السماء.
ويلتقط د.سيد جعفر-عضو هيئة التدريب 
احلديث  املــعــلــومــات-طــرف  تقنية  بــقــطــاع 
ويركز على األمن السيبراني وأهمية التوعية 
به والتدريب عليه، قائًا: إن مجال األمن 
السيبراني يشمل التقنيات التي ُتستخدم 
حلماية الفضاء السيبراني وحماية أصول 
املعلومات  أنظمة  حماية  بهدف  املؤسسة؛ 
حتتويها  التي  البيانات  وحماية  الرقمية 
هذه األنظمة وحماية اإلجراءات واألعمال 
التي تنفذها تلك األنظمة. ولذلك يجب 
واإلستراتيجيات  التدابير  من  عــدد  اتخاذ 
لدعم هذا التوجه العصري والتي تتضمن 
واستخدام  والتوعية  والتثقيف،  التدريب، 

أفضل املمارسات يف أمن املعلومات.

إعادة هندسة
د.عــبــدالــعــزيــز عبداملجيد صــوان- ويــشــدد 

بــقــطــاع االقتصاد  الـــتـــدريـــب  عــضــو هــيــئــة 
وامليزانية-على أن اهتمام الرؤية باحلوكمة 
بها، هو  لبرامج خاصة  املعهد  واستحداث 
أمر يتفق مع التوجهات العصرية املتميزة 
والبناءة؛ ألن احلوكمة من املفاهيم متعددة 
األبعاد، فهي لها جوانب اقتصادية، ومالية، 
وإدارية وقانونية، واجتماعية، لكن تتوافق 
فيما بينهما حول نقاط مشتركة وكلمات 
الشفافية  مــــبــــادئ  إلـــــى  مــســتــنــدة  ســـــــواء، 
املسؤوليات،  وحتديد  واملساءلة  واإلفــصــاح 
بهدف رفع كفاءة استخدام املوارد املتاحة، 
الــتــنــافــســيــة وضمان  مـــســـتـــويـــات  وزيــــــــادة 
الـــوصـــول لــلــريــادة الــعــاملــيــة. وهـــذا مــا دفع 
الــعــديــد مــن املــنــظــمــات احلــكــومــيــة إلـــى أن 
تسعى جاهدة لتطبيق مفاهيمها لتواكب 
مثياتها عاملًيا للعمل على ضمان سامة 
األوضاع االقتصادية بصفة عامة، واملالية 

النمو  لــدفــع عجلة  وذلـــك  بصفة خــاصــة، 
االقتصادي، وحتقيق التنمية املستدامة.

 وبالرغم من التطور التكنولوجي، فإنه ال 
ميكن أن يتحقق التطور والتميز يف األداء 
الذي  الــبــشــري  بالعنصر  االهــتــمــام  بـــدون 
معهد  واهتم  عنايتها،  اململكة  رؤيــة  أولته 
من  الــعــديــد  بــاســتــحــداث  الــعــامــة  اإلدارة 
البرامج اخلاصة به، ولذلك يشير د.عاكف 
التدريب  هــيــئــة  لــطــفــي اخلــصــاونــه-عــضــو 
لتحقيق  أنـــه  األعـــمـــال-إلـــى  إدارة  بــقــطــاع 
املتقدمة  النجاح  معايير  وفــق   2030 رؤيــة 
ال بــد مــن إعــــادة هــنــدســة عــمــلــيــات املوارد 
البشرية بشكلها الشمولي من التخطيط 
االحتياجات  وحتــديــد  الــبــشــريــة  لــلــمــوارد 
الوظيفية كمًا ونوعًا، واالختيار والتوظيف 
عــلــى أســــاس الــكــفــاءة، وحتــلــيــل وتوصيف 
الوظائف واملواصفات الوظيفية، وتصميم 
وبناء  والـــتـــأهـــيـــل،  الـــتـــدريـــبـــيـــة  الــــبــــرامــــج 
وتطوير أنظمة األجور واحلوافز، والتقييم 
والتقومي لأداء الوظيفي، وتوفير اجلودة 
والوقاية  والــســامــة  الوظيفية  احلــيــاة  يف 
املائمة،  العمل  عــاقــات  وبــنــاء  للعاملني، 
والـــتـــي  تـــعـــزز مـــن كـــفـــاءة الــعــامــلــني ورفع 
الرؤية  لتخدم  الوظيفي  رضاهم  مستوى 
املستقبلية مبا ينسجم مع توجهات الفكر 
اإلداري املعاصر. ويضيف: »ولتفعيل مبدأ 
لدى  وتوطينه  اإلستراتيجي  النهج  ثقافة 
فقد  السعودي  احمللي  املجتمع  مؤسسات 
ومــنــذ نشأته  الــعــامــة  اإلدارة  مــعــهــد  تــبــنــى 
ســيــاســات إعـــادة الــبــنــاء والــتــأهــيــل للموارد 
الــبــشــريــة يف الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلــــاص 
برامجه  خــــــال  مــــن  احملــــلــــي  واملـــجـــتـــمـــع 
التدريبية املختلفة يف عمليات إدارة املوارد 

البشرية >

تقرير

<< د.عبدالعزيز صوان:
اهتمام الرؤية 

باحلوكمة واستحداث 
املعهد لبرامج خاصة 

بها يتفق مع التوجهات 
العصرية املتميزة
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متابعاتمتابعات

اهتمت الأجهزة احلك�مية يف اململكة بتفعيلها �ال�شتفادة من اإمكاناتها الكبرية

تحقيق

�ث�رة  الكبري  التكن�ل�جي  التط�ر  ظل  ففي  الإعالمي،  بالن�شاط  الأخرية  الفرتة  يف  احلك�مية  الأجهزة  اهتمت 

الت�شالت �املعل�مات، �ت�فر العديد من الأد�ات �ال��شائل الت�شالية امل�شتحدثة، اأُتيحت لالأجهزة احلك�مية بدائل 

عديدة لأداء الأن�شطة الإعالمية �الت�ش�يقية �خدمة عمالئها من امل�شتفيدين �املراجعني، �كان على راأ�س هذه 

ال��شائل �التقنيات الت�شالية �شبكات الت�ا�شل الجتماعي، �حتديداً »ت�يرت« مبا لها من �شعبية �متابعة كبرية 

داخل اململكة؛ �لهذا �جدنا الكثري من امل�شتفيدين من اجلمه�ر يتعامل�ن مبا�شرة مع ح�شابات الأجهزة احلك�مية 

ملتابعة اأخبار اخلدمات املقدمة �معرفة كل جديد �ال�شتف�شار عن الكثري من اخلدمات. �قد كان هناك اهتمام م�اٍز 

من هذه الأجهزة، حيث اأتاحت ح�شاباتها خلدمة امل�شتفيدين �العمالء، �قامت بتعيني متحدثني ر�شميني للرد على 

ال�شتف�شارات �ليك�ن�ا �ش�ت امل�ؤ�ش�شة الر�شمي اأمام اجلمه�ر ���شائل الإعالم. يف هذا التحقيق نناق�س مدى ج�دة 

خدمة العمالء عرب هذه ال��شائل احلديثة �مدى تعا�ن �جتا�ب الأجهزة احلك�مية مع عمالئها.

إعداد : سامح الشريف

الحسابات الحكومية على »تويتر« ..
خدمة عمالء إلكترونية

مميزة و فّعالة
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هذه  من  املستفيدين  مع  تتواصل جيدًا 
اخلدمات.

إن أية منظمة تريد أن تنجح يف املجتمع 
بخدمة  تهتم  أن  عليها  السعودي، يجب 
العماء، والوسائل كثيرة يف هذا الشأن. 
رضا  عـــــن  الـــكـــثـــيـــر  تــــعــــرف  أن  فـــعـــلـــيـــهـــا 
وتتواصل  لهم  تستمع  وأن  املستفيدين، 
املؤسسات  وعلى  مشاكلهم.  معهم وحتل 
أن تدرك أن خدمة العماء ليست مجرد 
أن يكون لدى العميل أو املستفيد مشكلة 
مع املؤسسة فيتم التواصل معه بشأنها؛ 
فــخــدمــة الــعــمــاء أعـــم وأشــمــل مــن هذا 

بكثير.
السعودية  مــؤســســاتــنــا  أغــلــبــيــة  أن  وأرى 
بدأت تهتم بخدمة عمائها؛ ألن املنافسة 
شـــديـــدة، ووعــــي املــســتــهــلــكــني كــبــيــر. كما 
حقوق  بحماية  املطالبات  بــقــوة  نشطت 
املستهلكني، وتسعى املؤسسات السعودية 
إلـــى إرضــــاء عــمــائــهــا حــتــى يــظــلــوا على 

عاقة قوية بها.
تقنيات إلكترونية

الرسمي  املـــتـــحـــدث  يــشــيــر  مــــن جـــانـــبـــه، 
عبدالرحمن  واالستثمار  التجارة  لــوزارة 
إلـــى أن مــركــز خــدمــة العماء  احلــســني 
الشامل  املــوظــف  مفهوم  بالوزارة يطبق 
ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد 
اإللــكــتــرونــيــة احلديثة  الــتــقــنــيــات  عــلــى 
الوقت  وتختصر  اإلجـــراءات  تسٍهل  التي 
تــقــدمي خدمة  الــعــمــاء، وتسهم يف  على 
املركز منطقة  كما يخصص  لهم،  نوعية 
للعميل  توفر  الذاتية  للخدمة  متطورة 
احلصول على اخلدمة التي يريدها آليًا، 
باإلضافة إلى وجود مسارات ومجموعات 
محددة لكل خدمة، ما ميكن العميل من 
احلصول على اخلدمة التي يبحث عنها 

بكل يسر وسهولة.

ويــضــيــف احلــســني: تــعــد مــعــرفــة املوظف 
العميل  يطلبها  الــتــي  لــلــخــدمــة  الــتــامــة 
واألمــور التي يجب القيام بها للحصول 
عــلــى اخلـــدمـــة بــيــســر وســهــولــة مـــن أهم 
املــهــارات الــتــي يجب تــوافــرهــا يف موظف 
الوزارة  حتــرص  ولذلك  العماء،  خدمة 
التدريب  مـــعـــايـــيـــر  أعــــلــــى  تـــوفـــيـــر  عـــلـــى 
ملــوظــفــي خـــدمـــة الــعــمــل لــيــتــمــكــنــوا من 

القيام بعملهم باحترافية.
ويـــؤكـــد احلــســني أن املـــركـــز يــولــي كذلك 
اهتمامًا كبيرًا بالعناية بالعماء؛ لضمان 
من  للمستفيدين،  مميزة  خدمة  تقدمي 
مستوى  لــقــيــاس  أدوات  تــطــويــر  خــــال 
رضــــا املــســتــفــيــديــن، حــيــث يـــقـــوم املركز 
املستفيدين  رضــا  بقياس  دوري  وبشكل 
وكذلك  لتحسينها،  سعيًا  عن خدماته 
تافيها.  على  والعمل  السلبيات  ملعرفة 
كــمــا وضـــعـــت الــــــــوزارة مــــؤشــــرات لقياس 
األداء  قـــيـــاس  خــالــهــا  مـــن  يــتــم  األداء، 
على  بناًء  العماء  خدمة  ملراكز  الفعلي 
لتقدمي  الوصول  بهدف  علمية؛  معايير 

رضا املستفيدين
يف البداية يقول د.عبيد بن سعد العبدلي 
عضو مجلس الشورى: نرى حراكًا كبيرًا 
يف الفترة األخيرة يف القطاع احلكومي، 
وتوجهًا لتبني مفهوم التسويق الصحيح 
داخـــل هــذا الــقــطــاع؛ وهـــذا يــدل على أن 
هناك رغبة يف تطوير خدمات املؤسسات 
احلكومية وتقدمي خدمة متميزة ترضي 
عـــمـــاء الـــقـــطـــاع احلـــكـــومـــي الــــــذي بدأ 
يــنــافــس الــقــطــاع اخلـــــاص فــيــمــا يتعلق 
توائم  أفضل  وتقدمي خدمات  بالتسويق 
تطلعات املستفيدين منها، ولدينا أمثلة 

كثيرة جدًا على ذلك.
بــأن إميــان القائمني على  الــقــول  وميكن 
بأهمية  بــالــقــطــاع احلــكــومــي  الــتــســويــق 
إلــى إنشاء مراكز  التسويق أدى  وضــرورة 
اتصال تسويقي ومراكز أبحاث تسويقية، 
وهـــذا تــوجــه مــحــمــود ويــتــواكــب مــع رؤية 
أن  البــــد  احلــكــومــي  فــاخلــطــاب  2030م. 
يــتــغــيــر مـــع تــغــيــر وعــــي املـــواطـــنـــني، ومع 
وزارة  كـــل  ولـــــدى  2030م،  املــمــلــكــة  رؤيـــــة 
وإدارة حكومية مسؤوليات البد عليها أن 

<<  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

التنمية اإلدارية
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<<  على الوادعي:
التجاوب مع اجلمهور 

وتوصيل كافة الرسائل 
لهم يعزز الشفافية يف 

األجهزة احلكومية

<<  أحمد اخلميس:
كثير من املنصات الرسمية 
ال جتيب عن االستفسارات 
واألسئلة وتكتفي بإجابات 

موحدة ومكررة

من  للمستفيدين  ممكنة  خدمة  أفضل 
خدمات وزارة التجارة واالستثمار.  

خدمة مميزة
وقــد تواصلنا مــع بعض املــواطــنــني ممن 
اإللكترونية  اخلـــدمـــات  مـــع  يــتــعــامــلــون 
لــــأجــــهــــزة احلـــكـــومـــيـــة ملـــعـــرفـــة آرائــــهــــم 
يف مــســتــوى جتـــــاوب هــــذه األجــــهــــزة مع 
عــمــائــهــا، حــيــث يـــرى عــامــر بـــن محمد 
التواصل االجتماعي  الغامدي أن موقع 
»تــويــتــر« هـــو مــنــصــة إعــامــيــة ميــكــن من 
إبــراز دور املنشأة وتقدمي خدمات  خاله 
من  واملستفيدين  الــعــمــاء  اســتــفــســارات 
االتصال  املثال-دور  خالها-فعلى سبيل 
للجمارك  الــعــامــة  الــهــيــئــة  املــؤســســي يف 
فـــّعـــال يف هـــذا اجلـــانـــب، مـــن خـــال الرد 
واملستفيدين  العماء  استفسارات  على 
مجال  يف  اجلـــــــمـــــــارك  جـــــهـــــود  وإبـــــــــــــراز 
اجلمركي  الــتــهــريــب  ومــكــافــحــة  األمـــــن 
الـــتـــجـــاري والــتــقــلــيــد. ويضيف  والـــغـــش 
التواصل  مــوقــع  تــفــعــيــل  »إن  الـــغـــامـــدي: 
االجتماعي »تويتر« للمنشآت احلكومية 

يــضــمــن تــقــدمي خــدمــة ممــيــزة للعماء 
استفساراتهم،  على  والــرد  واملستفيدين، 
وإرشــــادهــــم بــشــكــل عـــاجـــل بـــشـــأن جميع 

العوائق التي قد تواجههم«.
استفسارات وأسئلة

ويــرى أحمد محمد اخلميس أن معظم 
األجهزة احلكومية والهيئات تسعى ملواكبة 
التطور التكنولوجي السريع احلاصل يف 
مجتمعنا السعودي، وتسعى تلك اجلهات 
بإيجاد وسائل  إلبــراز تطورها وحداثتها 
اإللكترونية  وتقدمي اخلدمات  للتواصل 
اإللكترونية  املواقع  عبر  املجتمع  ألفــراد 
ومــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مثل: 

»تويتر« و»فيس بوك«، وغيرهما.
كــثــيــرًا من  أن  »إال  ويــضــيــف اخلــمــيــس: 
هذه  لتفعيل  تفتقر  احلكومية  اجلــهــات 
للمتعامل  أكبر  فائدة  ذات  امليزة جلعلها 
التواصل  منصات  أغلب  إن  حيث  معها؛ 
تــفــتــقــر لـــإلجـــابـــة عـــن الـــكـــم الــكــبــيــر من 
لهم  توجه  التي  واألسئلة  االستفسارات 
تـــلـــك األجهزة  أغـــلـــب  وتــكــتــفــي  عـــبـــرهـــا 
احلكومية بإجابات موحدة أشبه باملكررة 
بالعامية  نحن  نقوله  مــا  حــول  تتمحور 
)راجعنا ويصير خير(«. ويتابع اخلميس: 
حسابات  وجـــــود  مـــن  الـــفـــائـــدة  مـــا  »إذن 
)للتواصل(  مــنــصــات  يف  اجلــهــات  لتلك 
بإجابات  نــحــظــى  أن  دون  االجــتــمــاعــي 
الــعــنــاء مــن مراجعة  عــن  تغنينا  مــفــيــدة 

اجلهة نفسها«.
سرعة االستجابة

الرحمن  يــقــول عبد  آخـــر،  وعــلــى صعيد 
أن اجلهات  »أعــتــقــد  املــقــوشــي:  عــبــد اهلل 
السعودية  العربية  اململكة  يف  احلكومية 
سرعة  يف  بـــعـــضـــهـــا  مبــــنــــافــــســــة  بــــــــــدأت 
أن هذا  ســـيـــرى  فـــاملـــتـــابـــع  االســـتـــجـــابـــة، 
الـــتـــطـــور كــــان تـــصـــاعـــدًيـــا وقــــد بــــدأ منذ 

سنوات ماضية، حتى وصلنا إلى مرحلة 
املعلومة  دقــة  ناحية  مــن  املستوى  عالية 
وسرعة االستجابة. وكانت جميع جتاربي 
احلكومية  األجـــــهـــــزة  مــــع  الـــتـــواصـــلـــيـــة 
إيــجــابــيــة، وأدركــــت بعد عــدة جتـــارب أننا 
اتقان  الــى مرحلة عالية مــن  قــد وصلنا 

احلوكمة اإللكترونية.
تعزيز الشفافية

ويشير علي أحمد الوادعي إلى أن هناك 
إذ  األخيرة؛  السنوات  جتاوبًا وخاصة يف 
زاد اهتمام تلك اجلهات بالشأن اإلعامي 
بشكل عام وخاصة عبر »تويتر« من خال 
الدور  وإدراك  واالســتــجــابــة  الــــرد  ســرعــة 
املــهــم خلــدمــة الــعــمــيــل وتــعــزيــزهــا بشكل 
أكثر فاعلية؛ بهدف التواصل املستمر مع 

العماء مبختلف فئاتهم.
يحاولون  أنــهــم  »أرى  الـــوادعـــي:  ويضيف 
الـــتـــجـــاوب مـــع اجلــمــهــور وإيـــصـــال كافة 
والواضحة  البسيطة  بالطرق  الــرســائــل 
أهدافهم متاشيًا  تسهم يف حتقيق  التي 
مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 

تحقيقمتابعاتمتابعات
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<<  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

اململكة 2030، وذلك بتعزيز الشفافية يف 
جميع القطاعات احلكومية.
برامج وطنية

مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول ســلــيــمــان بـــن عبيد 
الـــعـــنـــزي عــضــو هــيــئــة الـــتـــدريـــب مبعهد 
األلفية  بــــدايــــة  »مـــــع  الــــعــــامــــة:  اإلدارة 
يف  نوعية  اململكة خطوات  بــدأت  الثالثة 
مـــجـــال احلــكــومــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة؛ بهدف 
حتويل اإلجــراءات واملعامات احلكومية 
حصول  وتسهيل  إلكترونية  صيغة  إلــى 
املواطن واملقيم على اخلدمات احلكومية 
إلــكــتــرونــيــًا، ممــا أســهــم يف تــوفــيــر الوقت 
املهدر يف االنتظار للحصول على بعض 

اخلدمات احلكومية«.
ل  ذلك حتواًل  ويضيف العنزي: »وبينما شكَّ
يف منظومة خدمة العماء من األساليب 
احلديثة؛  األســـالـــيـــب  إلـــــى  الــتــقــلــيــديــة 
والهيئات احلكومية يف  الـــوزارات  تباينت 
تقدمي خدماتها اإللكترونية، وإن توفرت 
وفعالية  أهمية  التطبيقات  أكــثــر  بعض 
وتلك التي يحتاجها املواطن يف اجلهات 

احلــكــومــيــة. ويـــبـــرز هــنــا تــطــبــيــق »أبشر« 
جزءًا  أصبح  والـــذي  الداخلية  وزارة  مــن 
رئيسيًا يف تعامات املواطن واملقيم. كما 
وفرت وزارة التعليم العديد من اخلدمات 
والتطبيقات اإلليكترونية؛ مثل خدمات 
نظام »نور« الذي يقدم خدماته للطاب 
واملعلمني وأولياء األمور ملتابعة أبنائهم، 
وخـــدمـــات أخــــرى مــتــعــددة. وبــــرزت وزارة 
التجارة واالستثمار يف مجال التطبيقات 
تقدمي  تـــطـــبـــيـــق  مــــثــــل  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة؛ 
الـــبـــاغـــات عـــن املــخــالــفــات الــتــجــاريــة أو 
التجارية. كذلك  السجات  تطبيق فتح 
تـــقـــدمي خـــدمـــة التقدمي  تــعــتــبــر جتـــربـــة 
املوحد رائدة يف توحيد منصة التسجيل 
والقبول للعديد من اجلامعات السعودية 
على الصعيد الوطني، وال ننسى التطور 
وزارة  يف  إلكترونيًا  اخلــدمــات  تــقــدمي  يف 

العدل كمثال يف هذا السياق«.
العربية  املــمــلــكــة  إعـــــان  »ومـــــع  ويـــتـــابـــع: 
السعودية رؤيتها 2030؛ تسارعت اجلهود 
احلكومية للعمل يف إطار خطة حتقيق 
الــرؤيــة، وســاعــد حتديد مــؤشــرات لأداء 
احلــكــومــي عــلــى الــتــقــدم بــاجتــاه حتقيق 
مثل  هــدفــًا  إن  اإلستراتيجية.  األهـــداف 
وكفاءتها،  احلــكــومــة  أداء  فــاعــلــيــة  »رفــــع 
وحتسني وضع اململكة العربية السعودية 
يف مــؤشــر فاعلية احلــكــومــة الــصــادر عن 
من  أكثر  التقدم  يعني  الــدولــي«؛  البنك 
50 مرتبة للوصول للمرتبة رقم 20 على 
املعلومات  تقنية  مــن  األقـــل؛ ممــا يجعل 
وخدمة العماء إلكترونيًا عامًا رئيسًيا 
يف إجنــــاز الــبــرامــج الــوطــنــيــة الــــــواردة يف 
الرؤية؛ مثل برنامج تعزيز حوكمة العمل 
احلكومي على سبيل املثال. كما تتضمن 
اخلدمات  نشر  على  »العمل   2030 رؤيـــة 
أي  احلكومية«  املــؤســســات  عبر  املشتركة 

على  القائمة  املشتركة  اخلدمات  تقدمي 
فكرة وحدة أعمال متخصصة تركز على 
تقدمي مجموعة خدمات شفافة ملجموعة 
كل  متناهية.  بدقة  منتقاة  مستخدمني 
ذلك سيؤدي إلى حتسني مؤشرات خدمة 

العماء بشكل عام«.
ومـــن دوافــــع األمــــل بتحقيق األهــــداف-

اململكة  للعنزي-كون  يــزال  ال  واحلــديــث 
دولة منفقة  أكبر  السعودية هي  العربية 
مبجال تقنية املعلومات واالتصاالت على 
مستوى الشرق األوسط، ومن املتوقع أن 
يــرتــفــع حــجــم اإلنـــفـــاق لــيــصــل إلـــى 150 
مــلــيــار ريــــال هـــذا الـــعـــام 2019م، كــمــا أن 
واالتصاالت  املعلومات  تقنية  استخدام 
من ِقبل األفراد واملؤسسات يف القطاعني 
بشكل سريع  ارتــفــع  واخلـــاص  احلكومي 
ومـــلـــحـــوظ يف الـــســـنـــوات األخــــيــــرة؛ مما 
اإلنتاجية  العملية  حتسني  إلــى  سيؤدي 
والكفاءة التشغيلية لأجهزة احلكومية.

للعماء  فعالة  خــدمــة  على  وللحصول 
- يــوضــح ســلــيــمــان الــعــنــزي - أنـــه ال بد 

التنمية اإلدارية
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<< سليمان العنزي:
اململكة أكبر دولة منفقة
مبجال تقنية املعلومات

يف الشرق األوسط، وحتسني 
العملية اإلنتاجية

مـــن تــوســيــع تــغــطــيــة خـــدمـــات احلكومة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واخلـــــدمـــــات الـــعـــامـــة مع 
الــكــفــاءة والــفــعــالــيــة يف تقدميها  تــعــزيــز 
وكـــذلـــك تــســهــيــل وصــــول املــواطــنــني إلى 
الــتــقــنــيــات احلـــديـــثـــة، مـــن خــــال شبكة 
حديثة لألياف الضوئية وتوفير اتصال 
فـــائـــق الـــســـرعـــة بـــاإلنـــتـــرنـــت عــلــى أوسع 
الـــتـــغـــطـــيـــة، وكذلك  مــــن  نـــطـــاق ممـــكـــن 
املستخدمني  إجــــــراءات حلــمــايــة  تــوفــيــر 
األفـــراد على اخلدمات  وضــمــان حصول 
التي يستحقونها وتعزيز قوانني حماية 
البيانات، وقوانني حماية امللكية الفكرية 
واإلجراءات القضائية، وقوانني مكافحة 
يزيد  الــفــســاد؛ ممــا  االحــتــكــار ومكافحة 
تقنية  املــســتــخــدمــني خلـــدمـــات  ثــقــة  يف 
دور  ننسى  وال  واالتـــصـــاالت.  املــعــلــومــات 
قاعدة  تــنــمــيــة  يف  الــتــعــلــيــمــي  الـــنـــظـــام 
واالتصاالت  املــعــلــومــات  تــقــنــيــة  مـــهـــارات 
احلالية، من خال استحداث اجلامعات 
الــســعــوديــة مــســارات جــديــدة يف مجاالت 
الرقمي  واإلعــــان  التسويقي  االتــصــال 

تحقيقمتابعاتمتابعات

والصحافة اإللكترونية.
ولـــتـــتـــواكـــب خــــدمــــة الــــعــــمــــاء مــــع هذا 
احلـــــراك الــوطــنــي؛ يـــرى الــعــنــزي أنـــه ال 
بــد مــن إعـــادة النظر يف أســالــيــب تقدمي 
اخلــدمــات واخــتــيــار الــعــامــلــني يف خدمة 
–كما  العماء، فبعض القيادات اإلداريــة 

العماء  خدمة  إدارات  مع  يبدو-تتعامل 
العاقات  إدارات  مــع  تتعامل  كــانــت  كما 
تهتم  فــا  أهميتها،  مــدركــة  غير  الــعــامــة 
للعمل  كــفــاءة  األكــثــر  املــوظــفــني  باختيار 
قــــد تــصــبــح خـــدمـــة العماء  بــــل  فـــيـــهـــا، 
الضعيف.  األداء  ذوي  للموظفني  مـــآاًل 
بـــالـــقـــيـــادات مــعــرفــة أن دور  كــمــا يـــجـــدر 
العاملني بخدمة العماء ال يقتصر على 
مــقــابــلــة الــعــمــاء أو الـــــرد عــلــى الهاتف، 
ولـــكـــن يـــقـــومـــون بـــعـــدد كــبــيــر مــــن املهام 
بكافة  العميل  تزويد  مثل  واملسئوليات؛ 
املعلومات التي يحتاج إليها، والــرد على 
والتفاعل  واستفساراته،  أسئلته  جميع 
معه بشكل إيجابي، وحل مشكلته بنجاح 
ممـــا يــضــمــن رضـــــاء الــعــمــيــل، وذلـــــك ما 
يسهم يف حتسني سمعة املنظمة، ويوضح 

متيزها يف تقدمي اخلدمة.
ويشير سليمان العنزي إلى أنه يتوجب 
على اجلهات احلكومية توعية عمائها 
الازمة  املــعــلــومــاتــيــة  املــعــرفــة  وتـــقـــدمي 
اخلدمات  عـــلـــى  حـــصـــولـــهـــم  لــتــســهــيــل 
تكتفي  ال  بـــحـــيـــث  املــــطــــلــــوبــــة، 
–رمبا  اإلجابات اجلاهزة  بتوفير 
األسئلة  أحيانًا-لبعض  احملنطة 
التطبيق  أو  املوقع  على  املختارة 
اإللـــكـــتـــرونـــي، بـــل البــــد لــهــا من 
والكامل  احلـــقـــيـــقـــي  الـــتـــفـــاعـــل 
لـــو أن عملية  الــعــمــاء كــمــا  مـــع 
لوجه.  وجـــــهـــــًا  تـــتـــم  الــــتــــواصــــل 
الفرص  املـــواطـــنـــني  إعــــطــــاء  إن 
أفكارهم  وإيـــــصـــــال  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
وإبداء  التقييم  عــلــى  واالطـــــاع 
تطوير  إلــــــى  ســـــيـــــؤدي  الـــــــــــرأي؛ 
اخلــــدمــــات احلــكــومــيــة وحتسني 

خدمة العماء بشكل عام >
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مقال

تحديث الهياكل التنظيمية ودورها في التنمية اإلدارية 
تسعى جميع الدول الفاعلة اقتصاديًا حول 
املستدامة،  الــتــنــمــيــة  حتــقــيــق  إلــــى  الـــعـــالـــم 
العالم  يف  مكانة  واكتساب  التطور،  ومواكبة 
االقــتــصــادي العاملي؛ وهــو مــا ميكن حتقيقه 
الـــعـــامـــة واخلاصة  مــؤســســاتــهــا  خـــــال  مــــن 
الــســيــاســيــة ملمارسة  الـــوحـــدات  بــاعــتــبــارهــمــا 
األنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث يـــؤثـــر حسن 
أو اخلاص  الـــعـــام  املـــرفـــق  تــســيــيــر  وفــعــالــيــة 
وفعالية األداء على االقتصاد الوطني ككل. 
الضروري  مــن  أصبح  الغاية  هــذه  ولتحقيق 
التحوالت  ظــل  يف  احليوية  احلكومات  على 
اآلونــة األخيرة  التي عرفتها يف  االقتصادية 
اخلــروج من االقتصاد املوجه والــدخــول إلى 
اقتصاد السوق احلر، وهو ما أقرته حكومتنا 
عمليات  خـــــال  مــــن  املــمــلــكــة  يف  الـــرشـــيـــدة 
اجلادة   2030 ورؤيـــة  الوطني  التحول  خطة 

واملباركة.
أدبــــيــــات هــــذه اخلـــطـــة والرؤية  أبــــــرزت  وقــــد 
املؤسسات  وإدارة  تــســيــيــر  مـــوضـــوع  أهــمــيــة 
االقــتــصــاديــة يف ظــل اقــتــصــاد الــســوق احلر؛ 
الــتــي تعتمد عليها  بــاعــتــبــاره أهـــم الــوســائــل 
اقتصادها،  تـــطـــويـــر  يف  املـــتـــقـــدمـــة  الــــــــدول 
مـــركـــزة عــلــى أهـــم الــوظــائــف اإلداريـــــــة، وهي 
نظرًا  التنظيمي؛  الهيكل  فيه  مبا  التنظيم 
املؤسسات باعتباره  الكبيرة يف هذه  ألهميته 
الــوســيــلــة الــرســمــيــة الـــتـــي يــتــم مـــن خالها 
إدارة املنظمات عبر حتديد خطوط السلطة 
واالتـــصـــال بـــني الـــرؤســـاء واملــــرؤوســــني. فقد 
إلى  والتكنولوجي  االقــتــصــادي  التطور  أدى 
حتمية التطوير التنظيمي وتطوير الهياكل 
إذ إن احلوكمة والشفافية كانتا  التنظيمية، 
من أهم األسباب واملسارات لوجوب التطوير 
الهياكل  تــطــويــر هـــذه  أن  والــتــحــديــث. ذلـــك 
لأجهزة  الفقري  العمود  مبثابة  وحتديثها 

بالت�افق مع  برنامج التح�ل ال�طني �ر�ؤية  اململكة 2030

د.محمد بن أحمد املقصودي
أستاذ القانون

معهد اإلدارة العامة

احلكومية واملؤسسات اخلاصة على السواء، 
ويساعد على حتديد الوظائف واملسئوليات 
املستويات  بني  والتعليمات  األوامــر  وانتقال 
بدقة، ويسهل كذلك عملية الرقابة داخلها-
األجهزة  قـــبـــل  وأفــــقــــي-مــــن  رأســـــــي  بـــشـــكـــل 

املختصة بتقييم تلك املنظمات.
الوظيفة الثانية

الثانية  الــفــعــالــة  الــوظــيــفــة  التنظيم  ويــعــد 
فبعد  التخطيط.  بعد  تــأتــي  والــتــي  لــــإلدارة 
املؤسسات  عـــلـــى  يـــتـــوجـــب  اخلــــطــــة  وضــــــع 
العملية  هـــذه  ولتسهيل  بتنفيذها،  الــقــيــام 
تــقــوم املــؤســســة بــتــصــمــيــم مــجــمــوعــات عمل 
واملسؤوليات  املــهــام  وتــوزيــع  وإدارات  وأقــســام 
السلطات  وحتــديــد  املوظفني  مختلف  على 
وهذا ما يعرف بالتنظيم الذي مت تعريفه-
وفـــقـــا لـــلـــرأي الـــراجـــح إداريــــًا-بــــأنــــه وظيفة 
املدير  بها  يقوم  التي  األنشطة  متثل جميع 
االقتصادية  املـــوارد  ترتيب  ناحية  مــن  الــعــام 
بأقل  املــنــشــأة  أهـــــداف  لتحقيق  وجتــمــيــعــهــا 
التكاليف االقتصادية وبدقة وعدل وإنصاف. 

وجتــــــدر اإلشــــــــارة إلـــــى أنـــــه مــــن أهـــــم مبادئ 
التنظيم مــبــدأ وحـــدة الــهــدف، والـــذي يعني 
معينًا  إستراتيجيًا  هــدفــًا  املؤسسة  حتــدد  أن 
اجلزئية  األهـــداف  مــن  منه مجموعة  تنبثق 
دوره  يتجسد  فالتنظيم  هيئة.  بكل  اخلاصة 
يف دمج هذه األهداف، بحيث تسعى كل هيئة 
لتحقيق أهــدافــهــا وصـــواًل إلــى الــهــدف العام 

اإلستراتيجي للمنشأة. 
التقسيم والتعادل

الـــذي يعد من  العمل  مــبــدأ تقسيم  وكــذلــك 
التنظيم  عملية  يف  األســاســيــة  املـــبـــادئ  أهـــم 
العمل  حجم  يتزايد  عندما  وجــوبــه  ويظهر 
تعقيدها،  ودرجــة  العمل  كثرة مهمات  بسبب 
مما يحتم وضع اجلهود اإلنسانية واإلدارية 
يف املـــؤســـســـة يف شــكــل مــقــســم ومـــجـــزأ على 
قسم  أو  فــرد  كــل  فيكون  واإلدارات،  املوظفني 
لديه تخصص معني يف مجال من مجاالت 
العمل. ومن أهم مزايا هذا املبدأ أنه يحقق 
أعــلــى كــفــاءة إنــتــاجــيــة ممكنة ورفـــع مستوى 
من  التخصص  يحققه  ملــا  العمل؛  يف  األداء 
جـــودة واتـــقـــان، كــمــا يسهم هـــذا املــبــدأ بشكل 
كــبــيــر يف ضــمــان عـــدم وجــــود تــكــدس يف عدد 
املوظفني بحيث يضمن أن يكون هناك عمل 
جوهري يف املنظمة لكل فرد يعمل بها، كما 
الذي  واملــســؤولــيــة  السلطة  تــعــادل  مــبــدأ  يعد 
يوجب املساواة بني السلطة كحق واملسؤولية 
كواجب، والذي يعني أنه عند إلقاء مسؤولية 
إعطاءه  يجب  مــا  فــرد  على  معني  عمل  أداء 
املسؤولية،  هــــذه  لــتــنــفــيــذ  الـــازمـــة  الــســلــطــة 
فهذا من أهم املبادئ التي تتبع يف التنظيم 
اإلداري. وكما اتضح لنا من أهمية التنظيم 
الــتــي يقوم  املـــبـــادئ  اإلداري وضـــــرورة ضــبــط 
عليها لضمان اجلــودة؛ فإن اإلدارة بعد ذلك 
تــطــويــر وحتديث  عــامــل  عــن  للبحث  تــذهــب 
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التنمية اإلدارية

والـــتـــكـــرار والــعــمــل عــلــى مــبــدأ الــتــكــامــل بني 
االهتمام  يــتــضــمــن  وأن  املـــنـــظـــمـــة،  أعــــمــــال 
بني  والتمييز  للمؤسسة  املهمة  بالنشاطات 
التنظيمي  فالهيكل  أهــمــيــة.  واألقــــل  األهـــم 
لأنشطة  واالهتمام  األولــويــة  يعطي  اجليد 
إداري مناسب.  الرئيسة ويضعها يف مستوى 
الهيكل  يف  جوهري  مطلب  الرقابة  وفعالية 
الــتــنــظــيــمــي احلــــديــــث، بــحــيــث يــتــيــح رقابة 
فعالة، فيتم فصل الرقابة وذلك بأن ال تكون 
املوظف  مــع  للرقابة  تخضع  التي  الوظيفة 
نفسه القائم بها تفاديًا لتعارض املصالح.                                                                                                                  
البيئية  الــــظــــروف  مــــراعــــاة  الــــضــــرورة  ومــــن 
يف بـــنـــاء الــهــيــاكــل الــتــنــظــيــمــيــة املـــمـــيـــزة فا 
الداخلية  للبيئة  والــنــظــر  االهــتــمــام  مــن  بــد 
وتــأثــيــراتــهــا عليها،  لــلــمــنــظــمــة  واخلـــارجـــيـــة 
مــرونــة لاستجابة ألي  هــنــاك  يــكــون  بحيث 
الهيكل  ويعتبر  طارئه،  تعديات  أو  تغييرات 
 2030 رؤيــة  ملضامني  وفــقــًا  املميز  التنظيمي 
الحتياجات  الــــازمــــة  لــلــتــكــالــيــف  مـــراعـــيـــًا 
يتم  ووحـــدات، بحيث  مــن تخصص  املنظمة 
تقرير التقسيمات التي من املتوقع أن تكون 
فــوائــدهــا طــويــلــة األجـــل وواقــعــيــة؛ وبالتالي 
عدم االسراف يف تقدير الوظائف واإلدارات؛ 
ممــا يــؤدي إلــى خلق وظــائــف قيادية هدفها 
املصالح اخلاصة على حساب الصالح العام. 

أفضل املمارسات
ويظهر لنا مما سبق أن مسار عملية تطوير 
التنظيمي  والتطوير  التنظيمية،  الهياكل 
ككل  املنظمة  تشمل  متكاملة  عمليات  تعد 
رفع  يستهدف  محكم؛  تخطيط  خــال  مــن 
الكفاءة اإلنتاجية للعاملني وحتقيق أقصى 
درجة من الفاعلية واجلــودة التنظيمية وما 
توفره من معلومات يف التفاعل مع املوظفني 
ذكرنا  وكــمــا  اخلــــارجــــي.  واملــجــتــمــع  واإلدارة 
وللحاجة  املــمــيــز  التنظيمي  الهيكل  يعتبر 
العملية  هــــــذه  أطـــــــــراف  أهــــــم  مـــــن  املـــلـــحـــة 
التحديثية؛ وذلك ملا يستجد من حاجة إلى 
تطوير خال دورة حياة الوزارات واملنظمات. 

الداخلية  املـــعـــطـــيـــات  تـــفـــرضـــه  مــــا  وحـــســـب 
الهيكل  تطوير  الــشــروع يف  يتم  واخلــارجــيــة 
وقد  احمليطة،  الــظــروف  ملواجهة  التنظيمي 
يــكــون هـــذا الــتــطــويــر جــزئــيــًا فــيــمــس جزءًا 
يتطلب  أو  التنظيمي  الهيكل  مــن  نسبة  أو 
إعادة تقسيم وتغيير كلي. ولتطوير الهياكل 
 - السابقة  للمعطيات  وفــقــًا   - التنظيمية 
هــنــاك  دور تهدف لــه رؤيــة 2030 وهــو الدور 
والشركات،  املــنــظــمــات  حلــوكــمــة  الــقــانــونــي 
التنظيمية  الــهــيــاكــل  تــطــويــر  يتمثل  حــيــث 
يف احملــددات الداخلية؛ بحيث يشتمل على 
الـــقـــواعـــد و األســـالـــيـــب الـــتـــي تــطــبــق داخل 
هياكل  وضــع  تتضمن  والتي  الكيانات   تلك 
إداريــة سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات 
والتوزيع  املناسب للسلطات والواجبات بني 
احلوكمة  مفهوم  بتطبيق  املعنية  األطـــراف 
والشفافية، وذلك باألسلوب العملي األمثل 
إلـــى حتقيق مــصــالــح املجتمع  يـــؤدي  الـــذي 
والطويل؛  القصير  املــديــني  على  واحلكومة 
النفقات  الــتــرشــيــد األمـــثـــل يف  إلــــى  لــنــصــل 
ومكافحة الفساد املالي واإلداري. فاحلوكمة 
تسعى إلــى خلق جــو مــن االســتــقــرار واألمن 
والوزارات  املجتمع  داخــل  واملــالــي  الوظيفي 
الوسائل  أهـــم  وأحـــد  املختلفة.  واملــؤســســات 
لضمان حتقيق ذلك هو الهيكل التنظيمي 
املــمــيــز فــاحلــكــومــات احلــيــويــة-كــمــا ذكــرنــا يف 
املقدمة-تسعى من خال سياساتها املتجددة 
العدل  مبادئ  لكل  الوصول مبجتمعها  إلــى 

واملساواة والرقي والشفافية. 
الرشيدة  احلـــكـــومـــة  أن  فــيــه  شـــك  ال  وممــــا 
على  اعـــتـــمـــدوا  قــــد   2030 الــــرؤيــــة  وصــــنــــاع 
املــســتــشــاريــن الــوطــنــيــني والـــعـــاملـــيـــني، وعلى 
أفضل  بها  تتمتع  التي  العملية  املنهجيات 
العامة  األعــمــال  وثقافة  العاملية  املــمــارســات 
واخلـــاصـــة حــــول الــعــالــم والـــتـــي ســــوف نرى 
لضمان  قــريــبــًا؛  نتائجها  تعالى  اهلل  بــحــول 
تنمية مستدامة يستفيد منها وطننا العزيز 
لأجيال احلاضرة وللمستقبل >                                                  

والذي  بــهــا،  اخلــاصــة  التنظيمية  الــهــيــاكــل 
يعد مبثابة اإلطار الذي يوضح التقسيمات 
أو الوحدات أو األقسام اإلداريــة التي تتكون 
املــؤســســة مــرتــبــة عــلــى شــكــل مستويات  منها 
فوق بعضها البعض، تأخذ شكل هرم يربطها 
خط سلطة رسمية تنساب من خاله األوامر 
والتعليمات والتوجيهات من املستوى األعلى 
أو األدنـــى، ومــن خــالــه تتضح نــقــاط اتخاذ 

القرارات ومراكز السلطة واملسؤولية.
اجلودة والشفافية

وقد عرف عالم اإلدارة »ماكس ويبر« الهيكل 
القواعد  مـــن  بـــأنـــه )مــجــمــوعــة  الــتــنــظــيــمــي 
والــلــوائــح الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي تعطي احلق 
لأفراد  األوامــــــــر  يــــصــــدروا  أن  يف  لــــأفــــراد 
االخرين على نحو يحقق الرشد والكفاءة(، 
الطريقة  التنظيمي  الهيكل  يعتبر  وبــذلــك 
الــتــي تــنــظــم بــهــا املــــــوارد الــبــشــريــة يف صورة 
إلــى حد  تعد  والتي  نسبيًا  عاقات مستقرة 
والسلوك  والتنسيق  التفاعل  أمنـــاط  كبير 
وبذلك  أهـــداف منظمة،  املــوجــه نحو اجنـــاز 
الوطني  الــتــحــول  تــركــيــز عملية  لــنــا  يــظــهــر 
وأدبـــيـــات رؤيــــة  2030 عــلــى ضــــرورة أن تكون 
بشكل  ممثلة  احلديثة  التنظيمية  الهياكل 
واضـــــــح عـــلـــى اآللــــيــــة الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي يتم 
حتديد  عــبــر  املــنــظــمــات  إدارة  خــالــهــا  مـــن 
بـــني الرؤساء  الــســلــطــة واالتـــصـــال  خــطــوط 
واملــــرؤوســــني بــشــكــل دقــيــق وعــمــلــي؛ يتحقق 
وتفادي  والـــشـــفـــافـــيـــة  اجلـــــــودة  مـــعـــيـــار  مـــعـــه 
الــــــــوزارات. وبذلك  الــوظــيــفــي يف  الــتــضــخــم 
والرئاسي  اإلداري  الــعــمــل  فــعــالــيــة  تتحقق 
الواجب  اخلــصــائــص  أهــم  على  التركيز  مــع 
ومنها  املميز  التنظيمي  الهيكل  يف  توفرها 
االســتــفــادة مــن التخصص، وذلــك بــأن يقوم 
كل عامل بأعباء وظيفة واحدة أو قسم لكل 
عمل؛ حتى تتحقق سرعة االجنــاز واإلتقان 
أن يشتمل  أهــمــيــة  مـــع  الــتــكــلــفــة،  وخـــفـــض 
أعمال  بــني  التنسيق  على  احلــديــث  الهيكل 
املؤسسة، بحيث يتم القضاء على االزدواجية 

التنمية اإلدارية

51

هـ
14

4
0

 -
ة  

خر
اآل

ى  
اد

م
ج

  -
 16

1  
دد

لع
ا







أ. فضل بو العينني،،

يعد تطوير العمل احلكومي، وتأسيس البنية التحتية الازمة لتحقيق رؤية اململكة 2030 
هو الهدف الرئيسي من برنامج التحول الوطني2020، والذي 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 
ألف  يقرب من 450  ما  إلى خلق  إضافة  يقرب من %40  ما  التي ستوفر على احلكومة 

وظيفة يف القطاعات غير احلكومية بحلول عام 2020م.
إن تعظيم احملتوى احمللي من خال توطني الصناعة هو األكثر أهمية لتنويع مصادر 
للغاية،  أمر مهم  املنتجات واخلدمات  ريال من  أكثر من 270 مليار  االقتصاد، فتوطني 
ويشكل حتديًا 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. 
فيه  االستثمارات  وزيادة  بالتطوير،  املستهدفة  القطاعات  أحد  التعدين  قطاع  وميثل 
هذا  سيدعم  مما  جديدة؛  استكشاف  تراخيص  إعطاء  خال  من  كبير  بشكل  ورفعها 

القطاع وسيعزز استثماراته ومساهمته يف الناجت اإلجمالي احمللي. 
وميثل زيادة حجم الصادرات غير النفطية لتصل إلى ما نسبته 50% من الناجت احمللي 
اإلجمالي غير النفطي مبثابة »هدف القاطرة« الذي يقطر خلفه أهدافًا متعددًة، ومنها 
تنويع مصادر االقتصاد، وخلق الوظائف والفرص االستثمارية، وزيادة الناجت اإلجمالي، 
وتنويع مصادر الدخل، وهذا الهدف ال ميكن اجنازه إال من خال الصناعة التي ميكن أن 

تكون اخليار اإلستراتيجي األول للمملكة. 
كذلك يعد قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات املعززة، بل إنه من أهمها على 
اإلطاق؛ لوجود »اللقيم« من الصناعات البتروكيماوية األساسية، كما أن برامج الطاقة 
املنتجة  الطاقة  الطاقة. فرفع حجم  وزارة  املطروحة من قبل  البرامج  أهم  البديلة من 
من الكهرباء من مصادر بديلة هو ما حتتاجه اململكة اليوم، ونحن نحتاج كذلك للدفع 
الطاقة  أمن  حتقيق  يف  سيسهم  الذي  اإلستراتيجي  الهدف  هذا  حتقيق  نحو  السريع 

وسيخفض استهاك النفط محليًا، وسيساعد يف حماية البيئة من امللوثات. 
التي  برامجها  خال  من  مهمًا  دورًا  تلعب  فإنها  واالستثمار،  التجارة  وزارة  مسار  ويف 
تستهدف رفع نسبة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من الناجت احمللي اإلجمالي 
غير النفطي من 33% إلى 35%، ومن الناجت احمللي اإلجمالي من 20% إلى 21%، ورفع نسبة 
العاملني يف الشركات الصغيرة واملتوسطة من إجمالي العاملني يف القطاعني اخلاص 

والعام من 51% إلى 53%، وكل هذه أهداف طموحة يشكل إجنازها حتديًا كبيرًا.
ورغم التفاؤل الكبير فإن البدايات ستكون صعبة دائمًا، ثم تتحول مع مرور الوقت إلى 

ثقافة عمل تدفع نحو النجاح بإذن اهلل >

،،

األخيرة

تطوير العمل احلكومي وثقافة العمل

خبير ومستشار اقتصادي

تطوير العمل 
احلكومي وتأسيس 

البنية التحتية 
الالزمة لتحقيق 

رؤية اململكة 2030 
هو الهدف الرئيسي 
من برنامج التحول 

الوطني2020 
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