5%

ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

“

لقد اتــخــذت القيادة الرشيدة المتوالية على حكم االتــحــاد،
ً
عنوانا لها وسعت إلى تحقيقه
منذ قيامه وحتى اآلن ،من التميز
فــي جميع مــجــاالت بــنــاء دولــة اإلمارات العربية المتحدة“
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

“

ً
رياديا بكل المقاييس  ...وندرك
إننا ندرك أن ما أنجزناه يعتبر
ً
أيضا أننا مازلنا في بداية الطريق  ....وأن الطريق طويل ،لكننا
واثقون من سالمة االتجاه“
صاحب السمو الشيخ محمـد بــن راشــد آل مــكـتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

المقدمة

المحتويات

االعتماد الدولي لمنظومة التميز الحكومي
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نبذة عن منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

12

هيكلية منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

16

مفاهيم منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

18

محفزات منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

21

محاور ومعايير ومبادئ منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

24

المحور األول :تحقيق الرؤية ()40%

26

 1.1المعيار األول :تحسين جودة الحياة ()10%

27

 2.1المعيار الثاني :الجاهزية للمستقبل ()10%

27

 3.1المعيار الثالث :التوجه االستراتيجي والتنافسية ()10%

28

 4.1المعيار الرابع :المهام الرئيسية ()10%

28

المحور الثاني :القيمة المميزة ()35%

6

29

 1.2المعيار الخامس :الخدمات االستباقية المترابطة ()15%

30

 2.2المعيار السادس :التمكين الذكي ()10%

30

 3.2المعيار السابع :المواهب المحترفة ()10%

31

المحور الثالث :الممكنات ()25%

دليل منظومة التميز الحكومي GEM 2.0 -
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32

 1.3المعيار الثامن :الموارد والممتلكات ()5%

33

 2.3المعيار التاسع :إدارة البيانات والمعرفة ()5%

34

 3.3المعيار العاشر :الشراكة والتكامل ()10%

34

 4.3المعيار الحادي عشرة :االتصال الحكومي ()5%

35

أداة التقييم  -القدرات

37

أداة التقييم  -النتائج

38

أداة التقييم – المحفزات

39

المفهوم العام للمبادئ

42

منــذ تأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام ،1971
أرســى اآلبــاء المؤسســون بعزيمتهــم وحكمتهــم وقدرتهــم
علــى استشــراف المســتقبل أســس النهضــة الحضاريــة والتقــدم
واالزدهــار الــذي يرتكــز علــى جــودة حيــاة اإلنســان ،وقــد واصــل
قــادة الدولــة البنــاء علــى هــذا اإلرث العظيــم واســتكملوا مســيرة
التنميــة الشــاملة برؤيــة طموحــة تتطلــع لوضــع دولــة اإلمــارات
فــي مصــاف أفضــل دول العالــم بحلــول عــام  2021الــذي يتزامــن
مــع اليوبيــل الذهبــي لالتحــاد.

المقدمة

واليــوم ،تمتــد مئويــة اإلمــارات 2071
للعقــود الخمســة القادمــة وتجســد رؤيــة
اســتثنائية طويلــة المــدى تهــدف لتجهيــز
األجيــال القادمــة وتأميــن مســتقبل مزدهــر
ورفــع مكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لمنافســة أفضــل دول العالــم.
ً
وانســجاما مــع رؤيــة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وتطلعاتهــا االســتراتيجية
بعيــدة المــدى ،تــم تطويــر منظومــة
التميــز الحكومــي بتوجيهــات مــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،بهــدف تطويــر
الخدمــات الحكوميــة وبنــاء قــدرات
االبتــكار واستشــراف المســتقبل والفكــر
المتجــدد فــي العمــل الحكومــي .وعلــى
مــدى عقــود متتاليــة فــي مســيرة التميــز
الحكومــي ،شــهدت حكومــة دولــة
اإلمــارات مراحــل تطــور نوعيــة أثمــرت
عــن تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي كافــة
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المجــاالت وتبــوء مراكــز عالميــة متقدمــة
فــي أهــم مؤشــرات التنافســية والكفــاءة
الحكوميــة.
وللبنــاء علــى هــذه المنجــزات ،تــم تحديــث
منظومــة التميــز الحكومــي ()GEM 2.0
بهــدف تمكيــن الجهــات الحكوميــة
مــن االرتقــاء لمســتويات متقدمــة مــن
النضــج فــي رحلتهــا المســتمرة نحــو التميــز
والريــادة .تجســد المنظومــة المحدثــة
الخبــرات والمعــارف المتراكمــة التــي تــم
تجربتهــا وتطبيقهــا فــي حكومــة دولــة
اإلمــارات وأثبتــت فاعليتهــا فــي تحقيــق
نتائــج رائــدة ،كمــا تواكــب المفاهيــم
المبتكــرة والتوجهــات العالميــة الحديثــة
فــي مجــال التميــز الحكومــي .إن منظومة
التميــز الحكومــي  GEM 2.0تمثــل نهــج
عمــل ُي ّ
مكــن الحكومــات مــن تحقيــق
أعلــى درجــات االســتباقية والمرونــة
والجاهزيــة للمســتقبل لتعزيــز التنافســية
ً
عالميــا.
والريــادة
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وقــد تضمــن االعتــراف الدولــي لمنظومــة التميــز الحكومــي ضــم ممثلــي تســع مــن أبــرز منظمــات التميــز
والجــودة الدوليــة ،هــي:
•منظمة الجودة األوروبية ()EOQ
•المنظمة اآلسيوية للجودة ()APQO
•المنظمة األسترالية للجودة ()AOQ
•مؤسسة جوران العالمية ()Juran Global
•المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ()EFQM
•األكاديمية الدولية للجودة ()IAQ
•الجمعية األمريكية للجودة ()ASQ
•الرابطة اآلسيوية للجودة ()ANQ
•جامعة ميامي

االعتماد الدولي
لمنظومة التميز
الحكومي

حيــث عملــت هــذه المنظمــات علــى اعتمــاد المنظومــة ،والتأكيــد علــى مكانتهــا المتميــزة عالميـ ًـا كنهــج رائــد
فــي تقييــم األداء المؤسســي والتميــز الريــادي فــي حكومــات المســتقبل.

وبهــذا االعتمــاد العالمــي فــإن المنظومــة تعتبــر نموذجـ ًـا رائـ ً
ـدا فــي تشــكيل حكومــات المســتقبل
علــى أســس التميــز واالبتــكار المتجــدد ،وتطويــر نمــاذج األعمــال الرياديــة فــي العمــل الحكومــي،
وقــد تمكنــت عبــر اعتمــاد االبتــكار منهجـ ًـا لعملهــا مــن أن تصبــح مرجعيــة للحكومــات الســاعية إلــى
االرتقــاء بأدائهــا لتحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة لمجتمعاتهــا .وتواصــل دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة مســيرة التطويــر والتميــز وتحقيــق اإلنجــازات العالميــة التــي تعــزز مكانتهــا وريادتهــا
العالميــة فــي مجــال التميــز الحكومــي.

تعتبــر منظومــة التميــز الحكومــي اإلماراتيــة مرجعيــة عالميــة للحكومــات فــي
تحســين الكفــاءة الحكوميــة ،ونهجـ ًـا لتشــكيل حكومــات المســتقبل بحصولهــا على
االعتمــاد الدولــي ،مــا يجســد رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،فــي
تحقيــق التميــز وتعزيــز المســيرة الرياديــة للدولــة.

10

دليل منظومة التميز الحكومي GEM 2.0 -

االعتماد الدولي لمنظومة التميز الحكومي
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نبذة عن منظومة
التميز الحكومي
()GEM 2.0

ﺍﻟﺘ

ﺍﻟ

ﻤ
ﻜﻴﻦ

ﻤﻮ
ﺍﻫ

ﺍﻟ

ﺐ ﺍﻟ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ

35%

ﺗﺤ

ﺍﻟ

ﺨ
ﺪﻣ
ﺎﺕ
ﺬ
ﻛﻲ

ﻤﺤ
ﺘﺮﻓ

ﺍﻻ

ﺳﺘﺒﺎ

ﻗﻴ

ﺔﺍ
ﻟﻤﺘ

ﺔ

 .ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .

ﺴﻴ
ﻦﺟ

ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ

ﻮﺩ
ﺓ ﺍﻟ
ﺤ
ﻴ
ﺎﺓ

ﻟﻠﻤ

.
ﺍﻟﻤ
�
ﻭ

ﺍﻟ

40%

ﻭﺍﻟ

ﺇ

ﺎﺕ

�ﻴﺎﻧ

ﺓ ﺍﻟ

ﺩﺍﺭ

ﻛﺔ

ﺸ�ﺍ

ﺍﻟ

ﺎﺕ

ﺘﻠﻜ

ﻤﻤ

ﺍﺭﺩ

ﻤﻮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟ�ﺅﻳﺔ

12

ﺔ.
ﻧ

.

ﺍﻟﺘ
ﻮﺟ
ﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻨ ﺍﻻ
ﺎﻓﺴﻴ ﺳﺘ�ﺍ
�
ﻴ
ﺔ
ﺠﻲ
ﺍﻟ
ﻤﻬﺎ
ﻡ
ﺍ
ﻟﺮﺋﻴ
ﺴﻴﺔ

ﺍﻻ

ﺴﺘ
ﻘﺒﻞ

25%

5%

.
ﺔ
ﻴ
ﻗ
ﺳﺘﺒﺎ

ﺍﻟ
ﺠﺎﻫ
�
�
ﺔ

�ﺍﺑ

ﻄﺔ

ﻤﻌﺮ

ﻭﺍﻟ

ﻣﻞ

ﺘﻜﺎ

ﻭﺍﻟ

ﺼﺎﻝ

ﺍﻻﺗ

ﻓﺔ

ﻣﻲ

ﺍﻟﺤ

ﻜﻮ

دليل منظومة التميز الحكومي GEM 2.0 -

تعكــس منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0فلســفة ملهمة للجهــات الحكومية
التــي تؤمــن بأهميــة التميــز كقــوة دافعــة ومحــرك رئيســي لتحقيــق قفــزات نوعية
ـرا إداريـ ًـا متجـ ً
فــي األداء ومراكــز رياديــة متقدمــة ،كمــا تجســد المنظومــة فكـ ً
ـددا
ونموذجـ ًـا متطـ ً
ـورا للحكومــات المؤثــرة القــادرة علــى فهــم واستشــراف وصناعــة
المستقبل.
ترتكــز منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0علــى
الرؤيــة والغايــة األســمى للحكومــة والمتمثلــة
بتحســين جــودة حيــاة المجتمــع .وتحــث المنظومــة
الجهــات الحكوميــة علــى ترجمــة وتحقيــق
هــذه الغايــة مــن خــال تطويــر وتطبيــق قــدرات
ّ
تمكنهــا مــن؛ تبنــي اســتراتيجيات
ديناميكبــة فريــدة
مرنــة اســتباقية تضمــن الجاهزيــة للمســتقبل،
وتقديــم خدمــات متميــزة تضيــف قيمــة نوعيــة
للمتعامــل ،وتمكيــن وتحفيــز رأس المــال البشــري،
وتوظيــف التكنولوجيــا والتمكيــن الرقمــي،
واســتثمار الشــراكات واالســتغالل األمثــل للمــوارد
بأنواعهــا ،وبنــاء واســتثمار وتبــادل المعرفــة ،وتعزيــز
التعــاون والتكامــل مــع كافــة فئــات المعنييــن.

نبذة عن منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

ومــن ناحيــة أخــرى ،تركــز المنظومــة علــى النتائــج
والمخرجــات وتولــي أهميــة كبيــرة إلدارة نظــام
قيــاس ســليم يقيــس مــا يجــب قياســه ،ويتضمــن
مؤشــرات مالئمــة تعكــس مســتوى تميــز األداء
فــي المهــام ومجــاالت العمــل الحيوية ،ومؤشــرات
تقيــس جــودة المخرجــات والقيمــة النوعيــة
المقدمــة ،ومؤشــرات أخــرى تعكــس األثــر النهائــي
علــى جــودة الحيــاة .كمــا تؤمــن المنظومــة بأهمية
تبنــي نظــام قيــاس ديناميكــي يســتند علــى أعلــى
معاييــر األداء العالميــة ويترجمهــا إلى مســتهدفات
طموحــة ،ويوظــف القــدرات المتقدمــة فــي فهــم
وتحليــل البيانــات والتنبــؤ لدعــم عمليــات اتخــاذ
القــرار وتحقيــق نتائــج متميــزة ومســتدامة ورائــدة.
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تقــوم منظومــة التميــز الحكومــي علــى عــدة مرتكــزات تتجــاوز المفاهيــم اإلداريــة التقليديــة وتجعــل منهــا
منظومــة رائــدة وغيــر مســبوقة .تنظــر منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0للجهــة الحكوميــة علــى أنهــا جــزء
ال يتجــزأ مــن منظومــة عمــل ديناميكيــة متكاملــة تتضمــن أنشــطة متجــددة ومترابطــة فيمــا بينهــا تدعمهــا
شــراكات وأنظمــة ذكيــة ،وهــي بذلــك تتعــدى المفهــوم التقليــدي المحــدود الــذي ينظــر للجهــة كنظــام مغلق
إلــى منظــور أشــمل يتيــح للجهــة أن تتحــرك فــي مســاحة أوســع وأن تســتفيد مــن فــرص الشــراكة والتكامــل مــع
المعنييــن لتعزيــز قدراتهــا والقيمــة المضافــة مــن خدماتهــا وتحســين موقعهــا الريــادي.

تركــز منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0علــى أن تحقيــق التميــز يرتبــط بقــدرة الجهــة الحكوميــة الدائمــة
علــى االبتــكار والتفكيــر المتجــدد والتحســين الجــذري ألســاليب العمــل بشــكل ُيمكنهــا مــن البقــاء علــى نهــج
ترســخ منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0أهميــة بنــاء قــدرات االســتباقية والمرونــة
التعلــم المســتمر .كمــا ّ
وتجذيرهــا فــي كافــة القــدرات المؤسســية لتمكيــن الجهــة الحكوميــة مــن استشــراف المتغيــرات المســتقبلية
المتســارعة وفهــم تأثيراتهــا والتكيــف معهــا بمرونــة لتحقيــق الميــزة التنافســية.
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هيكلية منظومة
التميز الحكومي
()GEM 2.0

تتضمــن هيكليــة منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0خمســة مكونــات مترابطــة
تشــكل مجتمعــة منظومــة ديناميكيــة شــاملة تمثــل بوصلــة لتوجيــه جهــود
الجهــة الحكوميــة فــي مســيرتها المتواصلــة نحــو تحقيــق أعلــى مســتويات التميــز
الحكومــي وتتيــح لهــا أن تحــدد بوضــوح مســتوى نضــج التميــز لديهــا.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ

المكونات الخمسة لمنظومة التميز الحكومي ( )GEM 2.0هي كالتالي:

ﺍﻟﻤﺤﻔ�ﺍﺕ

المكون األول :مفاهيم التميز
المكون الثاني :المحفزات

ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ

المكون الثالث :المحاور

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ

المكون الرابع :المعايير
المكون الخامس :المبادئ

16
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.3

مفاهيم منظومة
التميز الحكومي
()GEM 2.0

.4

تمثــل مفاهيــم منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0الفلســفة التــي ينبغــي
ً
فكرا
تجســد مفاهيــم التميــز
تجذيرهــا فــي الثقافــة المؤسســية للجهــة الحكوميــةّ .
متجـ ً
ـددا وملهمـ ًـا تسترشــد بــه الجهــة الحكوميــة إلثــراء القيمــة المضافــة وتحســين
جــودة حيــاة المجتمــع .وتنطبــق مفاهيــم التميــز علــى أي جهــة حكوميــة تســعى
إلحــداث نقلــة فــي مســيرة التميــز بغــض النظــر عــن طبيعــة عملهــا ومهامهــا
ومســتوى نضــج التميــز الحالــي لديهــا.
تقوم منظومة التميز الحكومي ( )GEM 2.0على عشر مفاهيم فريدة كالتالي:

.1
.2
18

الرؤية الطموحة
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تمتلــك رؤيــة مســتقبلية طموحة تنســجم مع رؤيــة الدولة
والتوجهــات واألولويــات الوطنيــة الهادفــة إلــى وضــع الدولــة فــي مصــاف أفضــل
دول العالــم .تلتــزم الجهــة بتحقيــق رؤيتهــا مــن خــال منظومــة عمــل حكوميــة
متكاملــة ومتناغمــة تضمــن تركيــز الجهــود علــى األولويــات الوطنيــة وموائمــة
األولويــات المؤسســية واالســتراتيجيات والخدمــات ،وتمكيــن رأس المــال البشــري
وتعزيــز اســتغالل الشــراكات والمــوارد المؤسســية لتحقيــق أعلــى مســتويات جــودة
الحيــاة لألفــراد والمجتمــع.

تحسين جودة الحياة
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تركــز علــى تحقيــق نتائــج ومخرجــات تســعد كافــة فئــات
المعنييــن ،وتســاهم بشــكل فاعــل فــي تحقيــق ســعادة األفــراد والمجتمــع وتعزيــز
جــودة حياتهــم بشــكل مســتدام .كمــا تعمــل باســتمرار علــى دعــم مختلــف فئــات
المجتمــع وتســعى لتكــون مرجعيــة عالميــة فــي تحســين جــودة الحيــاة.
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.5
.6
.7

القيادة الرشيدة
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،لديهــا قيــادة إيجابيــة ملهمــة ومحفــزة تتبنــى االبتــكار
والتحــول والتجديــد ،وتستشــرف المســتقبل وتعــزز الجاهزيــة المؤسســية لكافــة
الســيناريوهات المحتملــة ،وتتبنــى نمــاذج عمــل ناجحــة لتحقيق األهــداف الطموحة
والنتائــج المرجــوة وتعزيــز إمكانياتهــا التنافســية.

االستباقية وتبني التغيير
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تتســلح باالبتــكار والمرونــة والقــدرة علــى التكيــف
مــع التغيــرات المتجــددة لضمــان اســتدامة النتائــج والمخرجــات اإليجابيــة .هــي
جهــة تستشــرف المتغيــرات المحيطــة وتســتغل الفــرص وتقلــل مــن اآلثــار الســلبية
للتحديــات وتحولهــا إلــى فــرص للنمــو والتقــدم ،كمــا أنهــا جهــة تركــز علــى التعلــم
ً
دائمــا ذات بيئــة تدعــم مواجهــة المخاطــر
والتحســين وخلــق مؤسســة متعلمــة
وتجــاوز التحديــات ،بنجاحــات مبهــرة.

تعزيز الثقة
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تعــزز المنظومــة المؤسســية المتكاملــة مــن خــال إطــار
حوكمــة راســخ يقــوم علــى المبــادئ والقيــم المؤسســية واألخالقيــات المرتكــزة
علــى النزاهــة والمســاءلة والثقــة والشــفافية واالنفتــاح ،هــي جهــة لديهــا قيــادة
مســؤولة تقــود برامــج تحقيــق احتياجــات وتطلعــات كافــة المعنييــن.

منظومة عمل متكاملة
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تؤمــن بأنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن منظومــة عمــل متكاملــة،
تعمــل ضمــن أطــر مؤسســية فعالــة مــع كافــة الفئــات المعنيــة لخلــق عالقــات
شــراكة ناجحــة تســاهم فــي خلــق قيمــة مميــزة تلبــي تطلعــات واحتياجــات
المتعامليــن والمتأثريــن بهــا .هــي جهــة تعــزز دائمـ ًـا مبــدأ المشــاركة والتكامــل بيــن
كافــة األطــراف المعنيــة لتقديــم أفضــل الخدمــات والمخرجــات بكفــاءة وفعاليــة.

التركيز على النتائج
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تؤمــن بالنتائــج والمخرجــات ،وتضمــن وجــود منظومــة
مؤسســية لقيــاس مــا يجــب قياســه ،هــي جهــة تركــز علــى قيــاس فعاليــة وكفــاءة
برامجهــا ومشــاريعها وخدماتهــا ،وتجمــع البيانــات المالئمــة الستشــراف المســتقبل
وتطويــر الســيناريوهات وخلــق الفــرص والتعامــل مــع المخاطــر ،كمــا تركــز علــى
قيــاس جــودة مخرجاتهــا واألثــر النهائــي علــى جــودة حيــاة األفــراد والمجتمــع
ككل .هــي جهــة تؤمــن بأهميــة اســتخدام البيانــات المالئمــة والموثوقــة لدعــم
اتخــاذ القــرارات علــى كافــة المســتويات.

مفاهيم منظومة التميز الحكومي ()GEM 2.0

19

.8
.9
.10

القيمة النوعية
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تخلــق القيمــة النوعية مــن مهامها وبرامجها ومشــاريعها
وخدماتهــا ،وتعظــم العائــد علــى الحكومــة والمجتمــع وكافــة المعنييــن مــن
اســتثماراتها ومواردهــا البشــرية وقدراتهــا المعرفيــة ،وتراعــي الموازنــة بيــن
المــوارد المطلوبــة مــن جهــة والعائــد المالــي وغيــر المالــي المتحقــق علــى
المســتوى الوطنــي مــن جهــة أخــرى .هــي جهــة تعــزز مبــدأ المراجعــة الدوريــة
لقيــاس وتحســين القيمــة المضافــة لكافــة الفئــات المعنيــة .تركــز القيمــة النوعيــة
بشــكل رئيســي علــى تعزيــز كفــاءة ومرونــة الحكومــة وقدراتهــا االســتباقية فــي
االســتجابة الحتياجــات وتطلعــات المجتمــع ،كمــا تشــمل أيضـ ًـا بنــاء قــدرات متميــزة
ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة لتحقيــق نتائــج متميــزة ومســتدامة.

محفزات منظومة
التميز الحكومي
()GEM 2.0

الحكومة الرائدة
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تتبنــى أعلــى المعاييــر العالميــة لتعزيــز قدراتهــا
التنافســية فــي مجــال عملهــا ومهامهــا التخصصيــة ،وتســتثمر شــراكاتها وتوظــف
التكنولوجيــا والحلــول المتقدمــة لتعزيــز كفاءتهــا المؤسســية وإبهــار المتعامليــن
بجــودة خدماتهــا ومخرجاتهــا ،وتخلــق ثقافــة متكاملــة مــن التعلــم والتطويــر يضمــن
االســتدامة واالســتمرارية فــي خلــق القيمــة المضافــة.

الفكر التحولي والتغييري

تشــتمل منظومــة التميــز الحكومــي  GEM 2.0علــى ثــاث محفــزات مترابطــة
ومتناغمــة وهــي :االبتــكار واالســتباقية والمرونــة ،وتتطلــب المنظومــة تضميــن
هــذه المحفــزات الثالثــة عنــد تطبيــق وتقييــم كافــة محــاور ومعاييــر ومبــادئ
التميــز الحكومــي.

الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،لديهــا قيــادة تتبنــى وتعــزز القــوة المؤسســية المحركــة
للتغييــر والتطويــر المســتمر ،تخلــق الفــرص الطموحــة المحفــزة والممكنــة للمــوارد
البشــرية ،وتقــود عالقــات الشــراكة مــع األطــراف المتأثــرة بالتوجهــات المؤسســية،
وتؤمــن بالتغييــر البنــاء والتحــوالت الشــاملة وتركــز علــى المســتقبل لتعزيــز الريــادة
المســتدامة.
تُ ّ
مكــن المحفــزات الجهــة الحكوميــة مــن قيــادة التغييــر والتحــول المســتمر بمرونــة
عاليــة وتجعــل مــن االبتــكار والتجديــد أســلوب عمــل دائــم يــدار بسالســة متناهيــة
دون أي معوقــات قــد تحــول مــن قــدرة الجهــة علــى تقديــم القيمــة المميــزة،
كمــا تضمــن المحفــزات جاهزيــة الجهــة الحكوميــة للتغييــر والقــدرة علــى التكيــف
باالعتمــاد علــى نمــاذج عمــل جديــدة تحــدث قفــزات نوعيــة فــي األداء وليــس مــن
خــال األدوات التقليديــة والمســتهدفات الخطيــة القابلــة للتنبــؤ.
إن المزيــج الصحيــح والفعــال مــن المحفــزات ينتــج عندمــا تحفــز الجهــة الحكوميــة
االبتــكار فــي كل مــكان ضمــن منظومــة العمــل المتكاملــة ،وتبنــي المرونــة فــي
ً
ـتقبال.
كل عمــل تقــوم بــه ،وتتبنــى االســتباقية دائمـ ًـا فــي كل وقــت اآلن ومسـ
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.1

االبتكار " في كل مكان"
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تتبنــى االبتــكار كثقافــة ونهــج عمــل يمكنهــا مــن بنــاء
قــدرات جديــدة لمواجهــة تحدياتهــا بطــرق إبداعيــة وتحويلهــا إلــى فــرص للتقــدم
والنمــو ،هــي جهــة ال تتعامــل مــع االبتــكار كنظــام مغلــق بــل تؤمــن باالبتــكار
كفكــر وأســلوب عمــل يتخطــى الحــدود إلــى كافــة مناحــي عملهــا ليســهم فــي
تحقيــق إنجــازات خــارج نطــاق قدراتهــا الحاليــة.
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،هــي مؤسســة متعلمــة تخلــق بيئــة عصريــة تشــجع علــى
المخاطــرة والتجربــة ،وتنفتــح علــى كافــة المصــادر الداخليــة والخارجيــة المتاحــة
لالبتــكار وتوليــد األفــكار الجديــدة وتعمــل علــى تقييمهــا وتجربتهــا وتطبيقهــا .هــي
جهــة تبنــي علــى المعــارف المكتســبة والخبــرات المتراكمــة وتســعى دائمـ ًـا لخلــق
معــارف جديــدة لضمــان التطــور المســتمر.
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،قــادرة علــى التحــول والتجديــد الدائــم مــن خــال بنــاء
قــدرات فريــدة ومبتكــرة تمكنهــا مــن إحــداث نقلــة نوعيــة فــي خدماتهــا ومخرجاتها
ً
نموذجــا
والمســاهمة بفاعليــة فــي تحســين جــودة الحيــاة وهــي بذلــك تمثــل
متميـ ً
ـزا يمكــن لآلخريــن االحتــذاء بــه.

.2
.3
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ً
"دائما"
االستباقية
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،قــادرة علــى تحقيــق الســبق فــي اقتنــاص الفــرص
المالئمــة واالســتفادة منهــا .هــي جهــة تتحــدى النمطيــة والجمــود وال تنتظــر
دوافــع خارجيــة تجبرهــا علــى التغييــر ،بــل إنهــا تستشــرف محــركات التغييــر فــي
البيئــة المحيطــة وتعمــل علــى فهــم تأثيراتهــا المســتقبلية وتســعى الســتباقها
وتشــكيلها لضمــان أعلــى مســتويات الجاهزيــة للمســتقبل ،وهــي بذلــك تحقــق
المركــز الريــادي المنشــود وترســم الطريــق لآلخريــن.

المرونة "في كل شيء"

تعتبــر المحفــزات الثالثــة بمثابــة البالزمــا
"ســائل الحيــاة" الــذي ال يمكــن للجهــة
االســتمرار بدونــه والــذي ال بــد أن يســري
فــي كافــة أرجائهــا ليمدهــا بمقومــات
النجــاح ويحافــظ علــى توازنهــا ويســاعدها
فــي التخلــص مــن الفكــر المتقــادم ويمكنهــا
مــن النمــو والتطــور بقــوة وعافيــة.
تعــد االســتباقية والمرونــة مــن القــدرات
الديناميكيــة التــي تضمــن صحــة وســامة
ً
ً
حيويــا فــي
دورا
منظومــة العمــل ،وتلعــب
تعزيــز القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بفعاليــة
بنــاء علــى فهــم كامــل لمقومــات
وثقــة
ً
نجــاح منظومــة العمــل الحاليــة ورؤيــة صائبــة
للمســتقبل .وفيمــا تُ عنــى "االســتباقية"
بتحقيــق أعلــى درجــات الجاهزيــة والثقــة
واالســتعداد لضمــان صحــة تطــور الجهــة
فــي المســتقبل ،وتعكــس "المرونــة"
قــدرة الجهــة علــى االســتجابة والتكيــف
ومواكبــة المســتجدات ،يمكــن اعتبــار أن
كال المحفزيــن "االســتباقية" و"المرونــة"
ضروريــان لحفــز وإثــراء العنصــر الثالــث
واألهــم فــي المنظومــة "االبتــكار" وهــو
الممكــن الرئيســي للتجــدد والتحــول الجــذري
ّ
والــذي ال بــد للجهــة مــن توجيهــه لتغذيــة
كافــة مناحــي العمــل حتــى تتمكــن مــن
خلــق القيمــة المضافــة الصحيحــة بالكيفيــة
الصحيحــة.

الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تتمتــع بالمرونــة وســرعة االســتجابة والقــدرة علــى
مواكبــة المتغيــرات المتســارعة والمســتمرة فــي احتياجــات وتوقعــات المعنييــن
لضمــان تقديــم القيمــة النوعيــة التــي تلبــي وتفــوق هــذه التوقعــات .هــي جهــة
تبنــي المرونــة فــي كافــة اســتراتيجياتها وقدراتهــا لتُ مكنهــا مــن التكيــف والتطــور
فــي بيئــة عمــل تتســم بالتغـــير المتســارع مــع الحفــاظ علــى تركيزهــا علــى األهداف
والمخرجــات.
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تتضمــن منظومــة التميــز الحكومــي ثالثــة محــاور تشــكل البنيــة األساســية
للمنظومــة كالتالــي:

محاور ومعايير ومبادئ
منظومة التميز الحكومي
()GEM 2.0

•تحقيق الرؤية ()40%
•القيمة المميزة ()35%
•الممكنات ()25%
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يشــتمل كل معيــار علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي توضــح وتشــرح المفهــوم والمعنــى
ً
ونقاطــا استرشــادية عامــة ،مرتبطــة بمفاهيــم التميــز
العــام للمعيــار .تمثــل المبــادئ أمثلــة
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الحكوميــة المرونــة فــي تفســير المبــادئ وتحديــد مبــادئ إضافيــة أخــرى بمــا تــراه مناسـ ً
ـبا
لفهــم المعاييــر وترجمــة مفاهيــم التميــز علــى أرض الواقــع.
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يتكــون كل محــور مــن مجموعــة مــن المعاييــر تشــكل الدعائــم الرئيســية التــي تمكــن الجهــة
الحكوميــة مــن تحقيــق أداء متميــز مســتدام ومركــز تنافســي ريــادي .تغطــي المعاييــر كافــة
المجــاالت التــي ينبغــي علــى الجهــة الحكوميــة أن تتفــوق فيهــا لتترجــم مفاهيــم التميــز
الحكومــي علــى أرض الواقــع ولتكــون جهــة رائــدة ،كمــا تشــكل المرجعيــة التــي يتــم تقييــم
ً
ـتنادا لهــا.
كافــة الجهــات الحكوميــة اسـ
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المحور األول:
تحقيق الرؤية ()40%

 1.1المعيار األول :تحسين جودة الحياة ()10%

يتكــون المحــور األول مــن أربعــة معاييــر تركــز علــى الغايــة األســمى للحكومــة والمتمثلــة فــي تحســين جــودة
حيــاة المجتمــع ،وتســلط الضــوء علــى أهميــة وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات ومهــام مرنــة لتحقيــق رؤيــة الدولــة
بعيــدة المــدى وأجندتهــا الوطنيــة ،ورفــع الجاهزيــة للمســتقبل وتعزيــز القــدرة التنافســية.
•المعيار األول :تحسين جودة الحياة ()10%
•المعيار الثاني :الجاهزية للمستقبل ()10%
•المعيار الثالث :التوجه االستراتيجي والتنافسية ()10%
•المعيار الرابع :المهام الرئيسية ()10%

الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تضــع جــودة حيــاة المتعامليــن والمجتمــع فــي صلــب عملهــا ومقدمــة أولوياتهــا،
ً
ً
محوريــا فــي إلهــام وتوجيــه الجهــة وموائمــة رؤيتهــا واســتراتيجيتها وكافــة برامجهــا
دورا
وتلعــب قيادتهــا
ومشــاريعها مــع تطلعــات وأهــداف جــودة الحيــاة.
تتبنــى الجهــة الحكوميــة الرائــدة مبــادئ ومفاهيــم جــودة الحيــاة وتعمــل علــى ترجمتهــا إلــى تطبيقــات عمليــة
ملموســة مــن خــال تســخير كافــة إمكانياتهــا وقدراتهــا ومواردهــا لتحســين القيمــة المضافــة وتحقيــق األثــر
اإليجابــي علــى جــودة حيــاة األفــراد والمجتمــع ،كمــا تســتثمر فــي خلــق شــراكات فعالــة مــع كافــة الجهــات
المعنيــة فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وتؤمــن بأهميــة العمــل ضمــن منظومــة متكاملــة لتحقيــق أعلــى
درجــات التنســيق والموائمــة والترابــط لتحســين جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•التوجه والتركيز والمواءمة مع جودة الحياة
•تطبيقات جودة الحياة
•الترابط والتكامل والشراكة لتحقيق جودة الحياة الشاملة
* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى
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وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.
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تتبنــى الجهــة الحكوميــة الرائــدة مبــادئ االســتباقية والمرونــة فــي كافــة اســتراتيجياتها وسياســاتها وقدراتهــا
المؤسســية .كمــا تســعى إلــى تعزيــز جاهزيتهــا للمســتقبل ،ليــس فقــط مــن خــال قدرتهــا علــى التأقلــم مــع
المتغيــرات فــي بيئــة عملهــا ،ولكــن بقدرتهــا على استشــراف االتجاهــات العالميــة المســتقبلية ودراســة تأثيراتها
المحتملــة وتوظيــف أدوات تحليليــة متقدمــة للتنبــؤ بالمعطيــات وتحســين عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات.
تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى وضــع ســيناريوهات بديلــة محتملــة ضمــن اســتراتيجياتها وخطــط عملهــا،
وتعــزز باســتمرار مــن قدراتهــا المؤسســية لتحقيــق الســبق فــي اســتغالل الفــرص وإدارة المخاطــر والتقليــل
مــن تأثيراتهــا الســلبية ،وتعمــل علــى تحديــث نمــوذج عملهــا بشــكل يمكنهــا مــن مواكبــة التغيــرات العالميــة
المســتقبلية وتحقيــق إنجــازات تتجــاوز حــدود إمكانياتهــا وقدراتهــا الحاليــة.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•استشراف المستقبل
•تقييم المخاطر والتكييف
•التنبؤات والتحاليل
•السيناريوهات
* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:
تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.
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 3.1المعيار الثالث :التوجه االستراتيجي والتنافسية ()10%
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تتميــز بقدرتهــا علــى التحــول الجــذري والفكــر المتجــدد وغيــر النمطــي فــي العمــل
الحكومــي .تمتلــك الجهــة الحكوميــة الرائــدة فهمـ ًـا واضحـ ًـا لغايتهــا األساســية المتمثلــة فــي تحســين جــودة
الحيــاة وتــدرك بوضــوح دورهــا ومســاهمتها فــي تحقيــق رؤيــة الدولــة بعيــدة المــدى وأجندتهــا الوطنيــة .وفــي
تعــرف بوضــوح معنــى "النجــاح" مــن خــال مخرجــات واضحــة
ضــوء ذلــك ،تقــوم بصياغــة اســتراتيجيات مرنــة
ّ
ومبــادرات تركــز علــى تحقيــق قيمــة مميــزة وتســاهم فــي االرتقــاء بالتنافســية والمركــز الريــادي وتحســين
جــودة حيــاة المجتمــع.
كمــا تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى مواءمــة كافــة قدراتهــا وعملياتهــا ومواردهــا لضمــان التطبيــق
الفعــال لالســتراتيجيات وبالتركيــز علــى االســتخدام األمثــل للمــوارد والســعي المســتمر لالبتــكار والتعــاون
الفعــال مــع جميــع المعنييــن.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•األجندة الوطنية (المئوية)
•الموقع الريادي والتنافسية
•االستراتيجيات
•إدارة المبادرات والخطط

المحور الثاني:
القيمة المميزة ()35%
يتكــون المحــور الثانــي مــن ثالثــة معاييــر تركــز بصــورة رئيســية علــى أهميــة تقديــم القيمــة النوعيــة المميــزة
مــن خــال توفيــر خدمــات اســتباقية ،مبتكــرة ،سلســة ومترابطــة ،ذات طابــع شــخصي وتراعــي احتياجــات كافــة
فئــات المتعامليــن .يتــم تمكيــن هــذا الجيــل الجديــد مــن الخدمــات مــن خــال التوظيــف الذكــي للتحــول الرقمي،
واالســتفادة مــن الشــراكات واالســتثمار األمثــل للمواهــب واإلمكانيــات اإلبداعيــة لــرأس المــال البشــري فــي
تصميــم وتقديــم خدمــات اســتثنائية تســعد المتعامليــن وتحقــق تنافســية األداء.
•المعيار الخامس :الخدمات االستباقية المترابطة ()15%
•المعيار السادس :التمكين الذكي ()10%
•المعيار السابع :المواهب المحترفة ()10%
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* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى
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ﻤ

ﻮ
ﺍﻫ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ

 4.1المعيار الرابع :المهام الرئيسية ()10%
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تركــز علــى بنــاء نمــوذج عمــل مؤسســي مالئــم لتحقيــق اســتراتيجياتها ،وتســعى
بصــورة مســتمرة إلــى تقييــم مــدى ارتبــاط وفعاليــة نمــوذج التشــغيل الخــاص بمجــال عملهــا ،كمــا تتميــز بالقــدرة
علــى اســتحداث نمــاذج عمــل جديــدة وأنظمــة وطــرق مبتكــرة لتغييــر أســاليب العمــل النمطيــة بمــا يضمــن
تســريع اإلنجــاز واالســتجابة الفعالــة للتحديــات القائمــة أو المحتملــة.
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النتائج واألثر:
تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.
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 1.2المعيار الخامس :الخدمات االستباقية المترابطة ()15%

 3.2المعيار السابع :المواهب المحترفة ()10%

الجهــة الحكوميــة الرائــدة تعمــل علــى تصميــم وتقديــم قيمــة فريــدة مميــزة ترتكــز علــى المتعامــل وتضعــه
فــي محــور اهتمامهــا ،ولتحقيــق ذلــك فهــي تســعى باســتمرار إلــى فهــم االحتياجــات والتوقعــات الحاليــة
والمســتقبلية لمتعامليهــا.

الجهــة الحكوميــة الرائــدة تــدرك أن رأس المــال البشــري هــو المحــرك الرئيســي للنجــاح ،لــذا فهــي تعمــل علــى
استكشــاف المواهــب والمهــارات الكامنــة فــي مواردهــا البشــرية واســتثمارها وتســخيرها فــي تقديــم قيمــة
مميــزة للمتعامليــن وجميــع األطــراف المعنيــة.

كمــا تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى إشــراك المتعامليــن واألطــراف المعنيــة بفعاليــة فــي كافــة
مراحــل تحديــد وتصميــم واســتحداث خدمــات اســتباقية مبتكــرة وذات إجــراءات سلســة ومترابطــة ،كمــا تســعى
باســتمرار إلــى إحــداث نقلــة إيجابيــة فــي تجربــة المتعامــل مــن خــال االســتفادة مــن الشــراكات واالســتغالل
األمثــل لإلمكانيــات التــي يتيحهــا التحــول الرقمــي.

تقــوم الجهــة الحكوميــة الرائــدة برعايــة أصحــاب المواهــب والكفــاءات مــن خــال إشــراكهم وتمكينهــم وإثــراء
مهاراتهــم وتزويدهــم بفــرص للنمــو والتعلــم مــدى الحيــاة ،كمــا تعمــل علــى بنــاء بيئــة عمــل ســعيدة ترتكــز علــى
ّ
ممكنـ ًـا حيويـ ًـا لتحقيــق مخرجــات ونتائــج أداء متميــزة والمســاهمة
تحقيــق جــودة حيــاة الموظفيــن باعتبارهــا
فــي تحســين جــودة حيــاة المجتمــع ككل.

أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:

أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:

•المتعامل ً
أوال
•إشراك المتعاملين – المعنيين في تصميم وتطوير الخدمات
•االستباقية في الخدمات
•تجربة سلسلة ومترابطة للمتعاملين
•الخدمات الرقمية كأساس

•رأس المال البشري
•وظائف ومهارات المستقبل
•جودة الحياة في بيئة العمل
•التعلم مدى الحياة
•تمكين المواهب

* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:

النتائج واألثر:

تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.

تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.

 2.2المعيار السادس :التمكين الذكي ()10%
الجهــة الحكوميــة الرائــدة ،تســعى إلــى استكشــاف وتجربــة وتوظيــف اإلمكانيــات التــي توفرهــا التكنولوجيــا
المتقدمــة فــي مجــاالت عملهــا مثــل الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات والتعامــات الرقميــة (البلــوك شــين)
لتوفيــر القيمــة المضافــة لمتعامليهــا بصــورة فعالــة ومســتدامة.
كمــا تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن بنيتهــا التحتيــة الرقميــة فــي
خلــق فــرص الشــراكة والتكامــل وتقليــل اســتهالك مــوارد الجهــة وزيــادة العائــد مــن االســتثمار فــي البنيــة
التحتيــة الرقميــة علــى الجهــة والحكومــة ككل وفــي تحقيــق الهــدف األســمى وهــو تحســين الخدمــات ورفــع
مســتوى ســعادة المتعامليــن.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•توظيف التكنولوجيا المتقدمة (الذكاء االصطناعي ،التعامالت الرقمية).....
•البنية التحتية الرقمية
* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:
تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.
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المحور الثالث:
الممكنات ()25%

 1.3المعيار الثامن :الموارد والممتلكات ()5%

يتكــون المحــور الثالــث مــن أربعــة معاييــر تركــز علــى أهميــة التكامل والتعــاون والشــراكة في كافــة المجاالت
ضمــن منظومــة العمــل المتكاملــة (التــي تشــمل الجهــة الحكوميــة وكافــة فئــات المعنييــن) ،وذلــك لتعزيــز
االســتفادة مــن كافــة القــدرات المتاحــة فــي المنظومــة (داخــل وخــارج حــدود الجهــة الحكوميــة) لتقديــم
القيمــة المميــزة المســتدامة وتحقيــق األثــر اإليجابــي المرجــو علــى جــودة حيــاة المجتمــع .إن العمــل ضمــن
منظومــة متكاملــة يعـ ّـد متطلبـ ًـا حيويـ ًـا لضمــان اإلدارة الكفــؤة والفعالــة للقــدرات والمــوارد الملموســة وغيــر
الملموســة والتــي تشــمل البيانــات والمعــارف ولرفــع العائــد مــن االســتثمار فــي المــوارد على الحكومــة ككل.
•المعيار الثامن :الموارد والممتلكات ()5%
•المعيار التاسع :إدارة البيانات والمعرفة ()5%
•المعيار العاشر :الشراكة والتكامل ()10%
•المعيار الحادي عشرة :االتصال الحكومي ()5%

تضمــن الجهــة الحكوميــة الرائــدة االســتغالل األمثــل واالســتفادة القصــوى مــن مواردهــا الملوســة وغيــر
الملموســة لدعــم تنفيــذ اســتراتيجياتها وتقديــم خدماتهــا بفعاليــة وكفــاءة ،كمــا تديــر مواردهــا البشــرية والمالية
وغيــر الماليــة بكفــاءة عاليــة لرفــع العائــد مــن االســتثمار فيهــا.
تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى مراجعــة مســتويات اســتخدام مواردهــا الحاليــة بصــورة منتظمــة ،وتقــوم
بتقييــم احتياجاتهــا المســتقبلية مــن الممتلــكات والمــوارد المؤسســية بمــا يضمــن فعاليــة وإنتاجيــة واســتدامة
المــوارد .كمــا تبنــي الجهــة الحكوميــة الرائــدة شــراكات فعالــة لتحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة
لــدى كافــة فئــات المعنييــن ضمــن منظومــة عملهــا المتكاملــة بهــدف رفــع مســتويات الكفــاءة واالســتدامة.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•إدارة الموارد البشرية
•االستغالل األمثل للموارد (المالية وغير المالية)....
•الحفاظ على الممتلكات
* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:
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 2.3المعيار التاسع :إدارة البيانات والمعرفة ()5%

 4.3المعيار الحادي عشرة :االتصال الحكومي ()5%

تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى رصــد وتحليــل وإدارة كافــة البيانــات المؤسســية المتعلقــة بمهامهــا
وبرامجهــا وعملياتهــا وأنشــطها وخدماتهــا ،وتضمــن مالءمتهــا وموثوقيتهــا وجودتهــا وتوفرهــا ضمــن الوقــت
المحــدد مــن مصادرهــا الداخليــة والخارجيــة (شــاملة البيانــات الضخمــة والبيانــات المفتوحــة) ،وتعمــل علــى
توظيفهــا لدعــم عمليــات اتخــاذ القــرار علــى كافــة المســتويات.

تعمــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى وضــع خطــط وسياســات اتصــال مؤسســي فعالة وذلــك للترويــج لبرامجها
ومبادراتهــا ،واســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي والرســائل اإلعالميــة لدعــم اســتراتيجياتها وتوجهاتهــا
وأولوياتهــا الوطنيــة.

ـادا رئيسـ ً
تعتمــد الجهــة الحكوميــة الرائــدة اعتمـ ً
ـيا علــى البيانــات ،وتعمــل علــى تحليــل ودراســة البيانــات بصــورة
منتظمــة لتقييــم أداءهــا ومســتويات تنفيــذ اســتراتيجياتها ،وتطويــر ســيناريوهات مســتقبلية ،واستشــراف الفــرص
المتاحــة والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية للمخاطــر المحتملــة ،وتقديــم القيمــة المميــزة للمتعامليــن وتحســين
جــودة حيــاة المجتمــع .كمــا تعــزز الجهــة الحكوميــة الرائــدة قدراتهــا لبنــاء وإدارة وتبــادل المعرفــة والخبــرات
والممارســات المتميــزة مــع شــركائها ضمــن منظومــة العمــل المتكاملــة لتحقيــق نتائــج متميــزة وقيمــة مضافــة
علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•بيانات الجهة
•البيانات الضخمة
•البيانات المفتوحة
•االستغالل األمثل للبيانات
•إدارة المعرفة
•تبادل التجارب والممارسات

تؤســس الجهــة الحكوميــة الرائــدة قنــوات مفتوحــة وفعالــة للتواصــل وتلقــي المالحظــات وتحفيــز الحــوار
والتفاعــل اإليجابــي مــع كافــة فئــات المجتمــع ،كمــا تضمــن االســتجابة المؤسســية والفوريــة وقــت األزمــات
والتعامــل الممنهــج والســريع مــع الرســائل اإلعالميــة وإدارة أيــة نتائــج ســلبية محتملــة.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•الترويج الحكومي
•التواصل االجتماعي
•الرسائل اإلعالمية
•إدارة األزمات اإلعالمية
* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:
تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.

* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:
تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.

 3.3المعيار العاشر :الشراكة والتكامل ()10%
تؤمــن الجهــة الحكوميــة الرائــدة بأهميــة عالقــات الشــراكة والتكامــل لتحســين جــودة الحيــاة علــى المســتوى
الوطنــي ،لــذا تســعى لبنــاء عالقــات وشــراكة طويلــة المــدى مبنيــة علــى مبــادئ االلتــزام والتعــاون المســتمر
والثقــة والمنفعــة المتبادلــة بمــا يحقــق األهــداف المشــتركة ويخلــق القيمــة المميــزة لكافــة الفئــات المعنيــة.
أهم المبادئ المرتبطة بالمعيار:
•استمرارية العالقة
•بناء الثقة
•المنفعة المتبادلة
* يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى

النتائج واألثر:
تشمل النتائج واألثر في هذا المعيار على مقاييس مالئمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية
وتميــز األداء وتســاهم فــي تحقيــق التنافســية ولهــا تأثيــر إيجابــي علــى جــودة الحيــاة علــى المســتوى الوطنــي.
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أداة التقييم
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أداة التقييم – القدرات
العناصر وأوزانها

الوصف

قدرات محدودة

قدرات أساسية

قدرات متوسطة

قدرات متقدمة

قدرات مميزة

التصميم* %30

إعداد وتطوير القدرات التي
تساهم في إضافة القيمة
لجميع المعنيين وتحقيق
التوجهات /األهداف الوطنية

أعداد محدودة من
القدرات المالئمة تم
إعدادها /تصميمها بشكل
مناسب

بعض القدرات المالئمة تم
إعدادها /تصميمها بشكل
مناسب يدعم المرونة

معظم القدرات مالئمة
وتم إعدادها /تصميمها
بشكل مبتكر يدعم المرونة

جميع القدرات مالئمة
وتم إعدادها /تصميمها
بشكل مبتكر يتيح المرونة
واالستخدام األمثل للموارد

قدرات ديناميكية تم
إعدادها /تصميمها بشكل
يمكن المرونة والقدرة
على مواكبة التغييرات

تطبيق القدرات في جميع
مجاالت العمل الرئيسية
لتحقيق النتائج المطلوبة مع
االستخدام األمثل للموارد

يتم تطبيق القدرات بشكل
محدود

يتم تطبيق القدرات بشكل
فعال وتستخدم في بعض
ّ
مجاالت العمل

يتم تطبيق القدرات بشكل
فعال وتستخدم في
ّ
معظم مجاالت العمل
الرئيسية

يتم تطبيق القدرات بشكل
فعال وتستخدم بالشكل
ّ
األمثل في جميع مجاالت
العمل الرئيسية

يتم تطبيق القدرات الفريدة
فعال
والمميزة بشكل ّ
وتستخدم بالشكل األمثل
في جميع مجاالت العمل
الرئيسية

يتم تحسين القدرات من خالل
التعلم المستمر واألساليب
المبتكرة باإلضافة إلى التحول
الرقمي لضمان مالءمتها
بشكل دائم

هناك أمثلة محدودة
على تأثير التعلم المستمر
واالبتكار في تحسين
القدرات

بعض القدرات يتم تحسينها
باستخدام التعلم المستمر
واالبتكار

معظم القدرات يتم
تحسينها باستخدام التعلم
المستمر واالبتكار

جميع القدرات يتم تحسينها
باستخدام التعلم المستمر
واالبتكار والتحول الرقمي

جميع القدرات فريدة ويتم
تحسينها باستمرار من خالل
الوسائل الذكية لتعزيز
القيمة المضافة

الفكر التحولي والتغيير
الجذري والمستمر بما يساهم
في تطوير قدرات فريدة
ومميزة تزيد القيمة المضافة
لكافة المعنيين وتُ حسن من
جودة الحياة والتنافسية على
المستوى الوطني

ال يوجد فكر تحولي في
القدرات "العمل بالفكر
"التقليدي

بعض التغييرات البسيطة
للقدرات وبشكل متفرق
ً
داخليا
في نطاق الجهة

%20-0

%40-20

التطبيق %30

التعلم والتحسين %30

التحول والتغيير
الجذري %10

مستويات نضج القدرات

تغييرات جذرية للقدرات
العديد من التغييرات
ً
داخليا
للقدرات يمتد أثرها للجهات في جميع المجاالت
ً
وخارجيا ضمن منظومة
األخرى المرتبطة بسلسة
العمل المتكاملة
القيمة المضافة

%60-40

%80-60

الفكر التحولي والتغيير
الجذري للقدرات من خالل
تطوير نماذج عمل جديدة

%100-80

* تقييمات مستوى النضح في العناصر يجب أال تتعدى تقييم مستوى النضح لعنصر "التصميم".
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أداة التقييم – النتائج
العناصر وأوزانها

المالءمة * %25

التميز في األداء**
%30 - %35

األثر على
التنافسية **
%30 - %25

األثر على جودة
الحياة %15

الوصف

التأثير المحدود

المقاييس والمؤشرات
مالئمة وموثوقة ومتوفرة
ضمن الوقت المطلوب،
ويتم استخدامها لرصد
وفهم والتنبؤ باألداء
والنتائج الرئيسية

المقاييس والمؤشرات
تعطي تصور محدود عن
مستوى األداء الحالي

المؤشرات والنتائج تقيس
التميز في أداء العمليات
بشكل متوازن من حيث
الفاعلية والكفاءة
واالعتمادية واالستمرارية

المؤشرات والنتائج تركز على
الكفاءة

المؤشرات والنتائج تركز
بشكل جزئي على فاعلية
العمليات

مؤشرات ونتائج متوازنة
تدعم التميز في األداء

المؤشرات والنتائج تضمن
التفرد في األداء وتؤثر
على التنافسية

بعض المؤشرات والنتائج لها
تأثير إيجابي محدود ً
جدا على
تفرد وتنافسية األداء

بعض المؤشرات والنتائج لها
تأثير إيجابي جزئي على تفرد
وتنافسية األداء

العديد من المؤشرات
والنتائج لها تأثير إيجابي على
تفرد وتنافسية األداء

المؤشرات والنتائج تحقق
المؤشرات والنتائج ال تساهم
الهدف األساسي منها في
في تحقيق جودة الحياة
التأثير على جودة الحياة
على المستوى الوطني
على المستوى الوطني

المؤشرات والنتائج تساهم
بشكل جزئي في تحقيق
جودة الحياة على المستوى
الوطني

المؤشرات والنتائج تساهم
المؤشرات والنتائج تساهم
بشكل واضح في تحقيق
بشكل واضح في تحقيق
جودة الحياة على المستوى جودة الحياة على المستوى
الوطني في بعض المجاالت الوطني في عدة مجاالت

مستويات نضج النتائج

%20-0

التأثير الجزئي

التأثير الواضح

الميزة التنافسية

المقاييس والمؤشرات
تعطي تصور جزئي عن األداء
الحالي ومستويات تحقيق
األهداف االستراتيجية

المقاييس والمؤشرات
مالئمة وتعطي تصور
واضح عن األداء الحالي
ومستويات تحقيق األهداف
االستراتيجية

المقاييس والمؤشرات
مالئمة وتساهم في التنبؤ
باألداء والتحليل االستراتيجي

المقاييس والمؤشرات
مالئمة وتساهم في
التحليل المتقدم لألداء
وتتيح االستباقية في
اإلجراءات للتأثير على األداء
المستقبلي

معظم المؤشرات والنتائج
تُ ظهر تحقيق التميز في
األداء

المؤشرات والنتائج تُ ظهر
مستوى استثنائي من التميز
في األداء

معظم المؤشرات والنتائج
لها تأثير إيجابي واضح على
تفرد وتنافسية األداء

المؤشرات والنتائج لها تأثير
إيجابي استثنائي على تفرد
وتنافسية األداء
المؤشرات والنتائج تساهم
بشكل استثنائي في تحقيق
جودة الحياة على المستوى
الوطني

%40-20

%60-40

%80-60

الموقع الريادي

%100-80

* تقييمات مستوى النضح في العناصر يجب أال تتعدى تقييم مستوى النضح لعنصر "المالءمة".
بناء على طبيعة عمل الجهات الحكومية ،سيتم تحديد وزن كل من هذين العنصرين حسب النطاق المحدد لألوزان لكل منهما.
** ً
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أداة التقييم – المحفزات
المحفزات
وأوزانها

العناصر

التأثير المحدود

التأثير الجزئي

التأثير الواضح

الميزة التنافسية

الموقع الريادي

المفهوم %30

مفهوم االستباقية غير محدد
وغير واضح

مفهوم االستباقية متوفر
بشكل محدود

مفهوم االستباقية متوفر
بشكل جزئي ضمن بعض
عمليات التخطيط

مفهوم االستباقية متوفر
كممكن للنجاح
وواضح بقوة ُ
على المدى الطويل

ثقافة العمل االستباقي
متوفرة بشكل واضح في
كافة المجاالت ضمن منظومة
العمل المتكاملة

التطوير %30

نهج تقليدي في عمليات
التخطيط باالستناد إلى
افتراضات محددة

استخدام محدود للبيانات
للتنبؤ بالسيناريوهات
المستقبلية

استخدام تقييم المخاطر ضمن
عمليات التخطيط في مجاالت
عمل محددة

استخدام التحليل المتقدم
للبيانات للتنبؤ ودعم عملية
اتخاذ القرار

منهج متكامل وواضح للعمل
االستباقي في كافة المجاالت
ضمن منظومة العمل
المتكاملة

التطبيق %25

أسلوب عمل يتسم بالجمود
وغير استباقي في االستفادة
من الفرص

تطبيق منهجي لالستباقية
في نطاق محدود "من أعلى
الهرم لألسفل"

فعال لالستباقية في
تطبيق َ
مجاالت محددة

تطبيق متميز لالستباقية
بشكل ُيمكن من االستعداد
للمستقبل بثقة

قدرات ديناميكية ضمن
منظومة العمل المتكاملة
تتصف بالمرونة ،والقدرة على
التكيف ،واستشراف المستقبل

الريادة واألثر
%15

ثقافة "العمل بالفكر
التقليدي" مع الكثير من
الجمود وعدم االستباقية
ودون وجود تأثير ملحوظ
لالستباقية

نضج متقدم في القدرات
االستباقية يؤدي إلى تأثير
تنافسي في العديد من
المجاالت

عال من النضج
مستوى ٍ
والشمولية في القدرات
االستباقية يؤدي إلى تأثير
تنافسي واضح في كافة
المجاالت ضمن منظومة
العمل المتكاملة

%80-60

%100-80

االستباقية ()%20

مستويات نضج المحفزات

%20-0

تحسن جزئي في عملية اتخاذ
َ
نضج واضح في القدرات
القرار وجهود متفرقة لتخطيط
االستباقية يؤدي إلى تأثير
واستشراف المستقبل تؤدي
ملحوظ في مختلف المجاالت
إلى تأثير بسيط في بعض
المجاالت
%40-20

%60-40
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أداة التقييم – تابع /المحفزات
المحفزات
وأوزانها

العناصر

التأثير المحدود

التأثير الجزئي

التأثير الواضح

الميزة التنافسية

الموقع الريادي

المفهوم %30

مفهوم المرونة غير محدد
وغير واضح

مفهوم المرونة يقتصر على
تحسين وتبسيط العمليات

مفهوم المرونة مرتبط
بعمليات إعادة الهندسة
وتبني أفضل الممارسات

مفهوم المرونة مبني على
أنظمة مؤسسية تتسم بالقدرة
على التكيف واالستجابة
السريعة للمتغيرات

ثقافة المرونة متوفرة بشكل
ُيمكن من التحول والتعامل
السريع مع التحديات والفرص
المتاحة

التطوير %30

أسلوب العمل مبني على
أنظمة وقوانين صارمة
وجامدة

استخدام أدوات وأساليب
مختلفة في التحسينات
البسيطة على مستوى
العمليات

البدء بتبني استراتيجيات مرنة
تدعم التغيير واالبتكار

أسلوب عمل مرن مرتبط
بتحليل البيانات وإدارة التغيير
لتعزيز تجربة أفضل للمتعامل

منظومة عمل متكاملة ومرنة
تتصف بالتحول المستمر
والفكر المتجدد لضمان
المالءمة واالستدامة

التطبيق %25

تطبيق ُيركز على خطط
وأهداف قصيرة المدى
للمحافظة على الوضع
الحالي

تطبيق ممنهج ُيركز على
خطط التحسين والتطوير مع
محدودية مؤشرات القياس

تطبيق يعتمد على التحسينات
الجذرية لتعزيز األداء ورفع
مستويات االبتكار

تطبيق ُيركز على المرونة
في المجاالت الحيوية لتعزيز
القيمة المضافة وتسريع
التحول واالبتكار لخدمة
المتعاملين

تطبيق المرونة في كل
شيء ،والحفاظ على السلوك
الديناميكي وسرعة التحول
لدعم الجاهزية للمستقبل

الريادة واألثر %15

ثقافة "العمل بالفكر
التقليدي" مع عدم وجود
أفكار جديدة مبتكرة ودون
وجود تأثير ملحوظ للمرونة

نموذج عمل وفكر يتسم
بالمرونة في تبني أفضل
الممارسات ويؤدي إلى تأثير
بسيط في بعض المجاالت

نموذج عمل مبني على التعلم
والتطوير المستمر للقدرات
وتعزيز ابتكارات المتعاملين
ويؤدي إلى تأثير ملحوظ في
مختلف المجاالت

نموذج عمل بقدرات
متميزة ومرنة وقادرة على
التكيف واالستجابة السريعة
للمتغيرات وتؤدي إلى تأثير
تنافسي في العديد من
المجاالت

منظومة عمل مرنة بقدرات
متميزة وديناميكية تؤدي إلى
تأثير وميزة تنافسية واضحة
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المرونة ()%20

مستويات نضج المحفزات
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أداة التقييم – تابع /المحفزات
المحفزات
وأوزانها

العناصر

التأثير المحدود

التأثير الجزئي

التأثير الواضح

الميزة التنافسية

الموقع الريادي

المفهوم %20

مفهوم االبتكار غير محدد
بشكل واضح أو منهجي

يقتصر مفهوم االبتكار على
تحسينات محدودة للخدمات

مفهوم االبتكار محدد بشكل
منهجي ضمن استراتيجية
الجهة

استراتيجية واضحة لالبتكار
بأهداف ومؤشرات محددة

مفهوم االبتكار شمولي
لكافة المجاالت الحيوية ضمن
منظومة العمل المتكاملة

التطوير %25

أسلوب عمل تقليدي يرتكز
على إدارة العمليات واألمور
التشغيلية

أسلوب عمل يركز في التنفيذ
على تحقيق المخرجات التي
ً
مسبقا دون
يمكن التنبؤ بها
االعتماد على االبتكار كأساس
للقيمة المضافة

عمليات وأنظمة مالئمة
مصممة لتعزيز االبتكار

أدوار ومسؤوليات واضحة
ضمن استراتيجية االبتكار
تشمل الجهات المرتبطة
بسلسة القيمة المضافة

أسلوب عمل قائم على
االبتكار بشكل مستمر
وباستخدام وسائل التحول
الرقمي لتعزيز القيمة
المضافة

التطبيق %25

الريادة واألثر %30

االبتكار ()%60

مستويات نضج المحفزات

االستراتيجيات والقدرات تركز
على عناصر التكلفة والكفاءة،
وال يعتبر االبتكار عنصر رئيسي
ضمنها

تطبيق االبتكار في مشاريع
ومبادرات معينة

تطبيق االبتكار في المهام
الرئيسية التي تدعم تطوير
خدمات ذات جودة

إدارة االبتكار كمحفز لتعزيز
القيمة المضافة للمتعاملين

ثقافة االبتكار واضحة
في كافة المجاالت ضمن
منظومة العمل المتكاملة

ال تمتلك الجهة القدرة
التنافسية لالبتكار وبالتالي ال
يوجد تأثير ملحوظ لالبتكار

االبتكار يقتصر على مشاريع
محددة ويؤدي إلى فوائد
قصيرة المدى وفرص محدودة
للتعلم والتطوير وتأثير بسيط
في بعض المجاالت

نضج قدرات االبتكار ووجود
تأثير ملحوظ لها في عدة
مجاالت مرتبطة بسلسلة
القيمة المضافة

نضج قدرات االبتكار ووجود
تأثير تنافسي لها في معظم/
كافة المجاالت المرتبطة
بسلسلة القيمة المضافة

االبتكار جزء من الهوية
المؤسسية ومصدر رئيسي
للميزة التنافسية والريادة

%20-0

%40-20

%60-40

%80-60

%100-80
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•التوجه والتركيز والمواءمة مع جودة الحياة
وضــع جــودة حيــاة المتعامليــن والمجتمــع فــي مقدمــة األولويــات وفــي صلــب عمــل الجهــة الحكوميــة،
وضمــان مواءمــة الرؤيــة والرســالة واالســتراتيجيات وكافــة البرامــج والسياســات والتشــريعات والخدمــات
مــع أهــداف جــودة الحيــاة ،وتبنــي مبــادئ ومفاهيــم جــودة الحيــاة وترســيخها باعتبارهــا الوســيلة للوصــول
إلــى الغايــة األســمى للعمــل الحكومــي وهــي تحقيــق ســعادة المجتمــع.

•تطبيقات جودة الحياة
تبنــي وترجمــة مبــادئ ومفاهيــم جــودة الحيــاة إلــى واقــع عملــي ملمــوس وممارســة يوميــة تنعكــس
فــي كافــة مــا تقــوم بــه الجهــة الحكوميــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء القــدرات المؤسســية وتدريــب وتمكيــن
المواهــب والمــوارد البشــرية ،وبنــاء المعرفــة الالزمــة إلدارة واالرتقــاء بمســتويات جــودة الحيــاة بفعاليــة.

•الترابط والتكامل والشراكة لتحقيق جودة الحياة الشاملة
ضمــان مواءمــة وتنســيق وتضافــر الجهــود الحكوميــة لتحقيــق جــودة حيــاة المجتمــع وذلــك مــن خــال
العمــل ضمــن منظومــة مؤسســية متكاملــة تشــمل كافــة الجهــات والقطاعــات والمناطــق الجغرافيــة
ومختلــف فئــات المعنييــن ،حيــث تمثــل جــودة الحيــاة منصــة فعالــة للتكامــل والتنســيق والتصميــم
التشــاركي والشــراكة البنــاءة بيــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة وأفــراد المجتمــع.

المفهوم العام
للمبادئ

•استشراف المستقبل
تحديــد ودراســة التوجهــات المســتقبلية وتحليــل تأثيراتهــا المحتملــة علــى اســتراتيجيات ومهــام وعمليــات
الجهــة الحكوميــة والتكيــف معهــا باســتخدام أدوات ومنهجيــات فعالــة الستشــراف المســتقبل .إن
بالتعــرف علــى جملــة مــن
استشــراف المســتقبل ال يهــدف إلــى التنبــؤ بمســتقبل محــدد ولكنــه ُيعنــى
ّ
البدائــل المحتملــة واستكشــاف النتائــج المترتبــة علــى كل منهــا بمــا يســاعد علــى االختيــار الواعي لمســتقبل
أفضــل.

•تقييم المخاطر والتكييف
القــدرة علــى إدارة المخاطــر والتحديــات والتحــوالت لضمــان متانــة ومرونــة االســتراتيجيات والسياســات
والتشــريعات .المتانــة تعبــر عــن القــدرة علــى اســتمرارية العمــل وتأديــة المهــام بكفــاءة وفعاليــة فــي
ظــل حــاالت عــدم االســتقرار ،أمــا المرونــة فهــي القــدرة علــى االســتجابة والتكيــف بفعاليــة وإيجابيــة مــع
المتغيــرات وحــاالت عــدم الوضــوح ،وذلــك مــن خــال التقييــم والمراجعــة المســتمرة واســتخدام أدوات
اختبــار المتانــة وإدارة المخاطــر لتحديــد مــدى مالئمــة السياســات والتشــريعات واالســتراتيجيات المؤسســية
فــي ظــل المتغيــرات المحيطــة ،والقــدرة علــى تحديثهــا لمواجهــة هــذه المتغيــرات بكفــاءة عاليــة.

•التنبؤات والتحاليل
دراســة وتحليــل البيانــات للتعــرف علــى الفــرص والتحديــات والمخاطــر المحتملــة ودراســة التوجهــات
المســتقبلية وتأثيراتهــا والتنبــؤ باالحتمــاالت المتوقعــة ،وذلــك باســتخدام أدوات إحصائيــة وتحليليــة متقدمة
الستشــراف المســتقبل تدعــم اتخــاذ القــرارات وتمكــن الجهــة الحكوميــة مــن تطويــر اســتراتيجيات ومبــادرات
وسياســات اســتباقية مبنيــة علــى قــراءات صحيحــة.

•السيناريوهات
وضــع الســيناريوهات والبدائــل المبنيــة علــى البيانــات والتحاليــل والداعمــة لعمليــة اتخــاذ القــرار ،والعمــل
ً
ً
مهما
دورا
علــى تضميــن الســيناريوهات المحتملــة فــي اســتراتيجية الجهــة الحكوميــة .تلعــب الســيناريوهات
فــي استشــراف المســتقبل ،حيــث تُ بنــى الســيناريوهات بشــكل رئيســي علــى فرضيــات تغطــي شــريحة كبيرة
مــن االحتمــاالت ومحــركات التغييــر المتوقعــة فــي البيئــة المحيطــة ،وهــي بذلــك تعــزز مــن قــدرة الجهــة
الحكوميــة علــى التفكيــر فــي مــدى واســع مــن البدائــل المحتملــة والمنطقيــة لتعزيــز الجاهزيــة للمســتقبل.
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•األجندة الوطنية (المئوية)

•الحوكمة

رؤيــة شــاملة طويلــة المــدى تمتــد لعقــود متتاليــة وتعكــس طمــوح وتطلعــات الدولــة (مثــال :مئويــة
اإلمــارات  2071وهــي رؤيــة شــاملة تمتــد لخمســة عقــود وتهــدف ألن تكــون دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة أفضــل دولــة فــي العالــم بحلــول الذكــرى المئويــة لقيــام الدولــة فــي عــام  ،2071وتشــكل
خريطــة واضحــة للعمــل الحكومــي فــي القطاعــات التعليميــة واالقتصاديــة والمجتمعيــة والحكوميــة) .يتــم
ترجمــة الرؤيــة إلــى خطــط قصيــرة ومتوســطة المــدى تتــراوح بيــن خمــس إلــى عشــرة ســنوات (األجنــدة
الوطنيــة) ،وتحــدد األجنــدة الوطنيــة األولويــات والتوجهــات ومجــاالت التركيــز التــي يجــب أن تتوائــم بشــكل
تــام مــع اســتراتيجيات وسياســات ومبــادرات وخدمــات ومخرجــات ونتائــج الجهــات الحكوميــة ،كمــا يتطلــب
تحقيــق الرؤيــة واألجنــدة الوطنيــة أعلــى مســتويات التكامــل والتنســيق فــي التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة
والتقييــم بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع علــى المســتوى الوطنــي.

وضــع إطــار متكامــل وفعــال يضمــن النزاهــة والشــفافية والمســاءلة واالمتثــال للقوانيــن والتشــريعات
ويعــزز الثقــة مــع المــوارد البشــرية والمتعامليــن والمعنييــن والمجتمــع ككل .يحــدد إطــار الحوكمــة القواعد
واإلجــراءات الالزمــة لصنــع القــرارات الرشــيدة المتعلقــة بعمــل الجهــة الحكوميــة ،كمــا يحــدد آليــات مراجعة
نتائــج التقييــم والدراســات وتقاريــر التدقيــق الداخلــي والخارجــي التــي تنفــذ مــن قبــل الجهــات الحكوميــة
ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى خطــط إدارة المخاطــر المؤسســية التــي تحــدد كافــة أنــواع المخاطــر واألزمــات
والكــوارث المحتملــة وتقييــم احتماليــة حدوثهــا وتأثيراتهــا وآليــات التعامــل معهــا .باإلضافــة إلــى وضــع
الخطــط والســيناريوهات البديلــة للتعامــل مــع المتغيــرات بمــا يضمــن اســتمرارية العمــل.

•الموقع الريادي والتنافسية
رصــد التحديــات العالميــة التــي تؤثــر علــى الدولــة وتطويــر اآلليــات والمنهجيــات المســتخدمة لتعزيــز التقــدم
نحــو تحســين جــودة الحيــاة ،حيــث ال يقتصــر مفهــوم التنافســية علــى تحقيــق موقــع ريــادي عالمــي فحســب
بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل قيــاس تأثيــر جهــود الجهــة الحكوميــة فــي تطويــر حلــول مبتكــرة تدفــع عجلــة
النمــو واالزدهــار وتحســن جــودة الحيــاة وتســاهم فــي جــذب المواهــب وتعــزز ســمعة الدولــة علــى
المســتوى العالمــي وتخلــق نمــوذج عمــل حكومــي ُيعـ ّـد مرجعـ ًـا ألفضــل الممارســات عالميـ ًـا.

•االستراتيجيات
توفيــر إطــار متكامــل يشــمل كافــة مراحــل التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم وقيــاس األثــر ،بحيــث
يضمــن هــذا اإلطــار موائمــة االســتراتيجيات الحكوميــة مــع رؤيــة الدولــة بعيــدة المــدى وأجندتهــا الوطنيــة،
والتركيــز علــى األولويــات الوطنيــة والمبــادرات االســتباقية المبنيــة علــى البيانــات والحقائــق والتــي تضمــن
الجاهزيــة للمســتقبل وتحقــق التنســيق والتكامــل مــع الخطــط القطاعيــة ،كمــا يتيــح اإلطــار متابعــة التنفيــذ
بصــورة مســتمرة وتقييــم األثــر بشــكل دوري وإجــراء التحديثــات المطلوبــة بانتظــام.

•إدارة المبادرات والخطط
ضمــان تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات بجــودة وضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدد مــن خــال االســتغالل
األمثــل للمــوارد وباســتخدام األدوات المالئمــة ،بحيــث يتــم مراعــاة المرونــة فــي التنفيــذ وإشــراك مختلــف
المعنييــن واالعتمــاد علــى آليــات فعالــة للتغذيــة الراجعــة مــن مســتوى التنفيــذ إلــى مســتوى صناعــة القرار
ّ
يمكــن الجهــة مــن المراجعــة والتحســين المســتمر.
بمــا

•السياسات والقوانين والتشريعات
تصميــم وتطويــر السياســات والقوانيــن والتشــريعات التــي تســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
وتنفيــذ المهــام الرئيســية للجهــة الحكوميــة ،والتعــاون الفعــال والمســتمر مــع الشــركاء االســتراتيجيين
مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا لتحديــد أدوار ومســؤوليات الجهــات المعنيــة فــي كافــة مراحــل تطويــر
وتنفيــذ ومراجعــة السياســات والقوانيــن والتشــريعات ،باإلضافــة إلــى أهميــة المراجعــة والتحديــث المنتظــم
للسياســات والقوانيــن والتشــريعات لضمــان مالءمتهــا وفعاليتهــا ،وكذلــك قيــاس مــدى الحاجــة الســتحداث
سياســات وتشــريعات جديــدة أو تحديــث القائــم منهــا.

•الهياكل التنظيمية والمسؤوليات
ّ
يمكــن الجهــة الحكوميــة مــن أداء مهامهــا بكفــاءة وفاعليــة
وضــع الهيــكل التنظيمــي المناســب الــذي
ويعــزز مــن قدرتهــا علــى التعــاون والتنســيق الفعــال مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى .كمــا يشــمل
قيــاس القــدرة علــى تصميــم وتنفيــذ هيــكل تنظيمــي مــرن وفقـ ًـا لمبــادئ ومعاييــر فعالــة تدعــم تحديــد
المســؤوليات بصــورة واضحــة واســتغالل المــوارد المتاحــة بشــكل أمثــل.
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•نموذج العمل
تحديــد وتنظيــم العمليــات المالئمــة لتحقيــق االســتراتيجية وتنفيــذ المهــام الرئيســية للجهــة الحكوميــة،
وتحديــد األدوار والمســؤوليات المصاحبــة للعمليــات ،باإلضافــة إلــى المراجعــة المنتظمــة لإلطــار العــام
للعمليــات وتقييــم مــدى مالئمتــه وفعاليتــه فــي تحقيــق المخرجــات المطلوبــة وتحســينه بصــورة مســتمرة.
كمــا يشــمل تحديــد خريطــة شــاملة توضــح األدوار والعالقــات مــع كافــة المعنييــن بعمــل الجهــة الحكوميــة
وتضمــن وجــود نمــوذج التشــغيل األنســب لدعــم اســتمرارية عمــل الجهــة.

•تسريع اإلنجاز
ً
ً
مباشــرا وقــرارات ســريعة
إشــرافا
تحديــد المواضيــع والمجــاالت ذات األولويــة القصــوى والتــي تتطلــب
وفعالــة للتعامــل معهــا فــي جميــع مســتويات الهيــكل التنظيمــي ،ويشــمل هــذا اســتحداث نمــاذج تشــغيل
وأنظمــة وثقافــة عمــل جديــدة الســتبدال الطــرق التقليديــة غيــر الفعالــة وتســريع اإلنجــاز وتقليــل وقــت
االســتجابة للتحديــات المســتجدة أو المحتملــة.

•المتعامل ً
أوال
تقديــم خدمــات ترتكــز علــى فهــم واضــح الحتياجــات وتوقعــات المتعامليــن ،بحيــث يتــم تصميــم رحلــة
للمتعامــل بمــا يتوافــق مــع احتياجاتــه ومتطلباتــه ،ويعــزز مــن التجربــة اإليجابيــة للمتعامــل ويراعــي العوامــل
البشــرية عنــد تقديــم الخدمــات ،مثــل التعاطــف وتقديــم خدمــات ذات طابــع شــخصي تراعــي احتياجــات
المتعامــل فــي كل مرحلــة مــن رحلــة المتعامــل.

•إشراك المتعاملين – المعنيين في تصميم وتطوير الخدمات
إشــراك المتعامليــن (وجميــع المعنييــن بالخدمــات) خــال المراحــل الثالثــة للتحديــد والتصميــم والتقديــم/
االســتحداث المشــترك للخدمــات .عمليــة التحديــد تركــز علــى إشــراك المتعامليــن والمعنييــن فــي تعريــف
المشــكلة بوضــوح ثــم تحديــد الحلــول المالئمــة لهــا ،والتصميــم المشــترك يشــير إلــى تصميــم الخدمــات
التــي تلبــي احتياجــات وتوقعــات المتعامليــن جنبـ ًـا إلــى جنــب بإشــراك كافــة المعنييــن ،والتقديــم المشــترك
للخدمــات يشــير إلــى تنفيــذ الحلــول المقترحــة مــع مراعــاة تفاعــل المتعامليــن وكافــة المعنييــن بالخدمــات
فــي كافــة مراحــل رحلــة المتعامــل.

•االستباقية في الخدمات
ـاء علــى دراســة وفهــم احتياجاتــه
التنبــؤ بالخدمــات التــي قــد يحتاجهــا المتعامــل وتقديمهــا قبــل طلبهــا بنـ ً
وتطلعاتــه وتفضيالتــه واألحــداث المرتبطــة بحياتــه باســتخدام أدوات التنبــؤ والتحليــل المتقــدم للبيانــات
المتاحــة ،وباالســتفادة مــن فــرص الشــراكة لتحقيــق تكامــل األنظمــة والعمليــات بيــن الجهــات الحكوميــة
لتقديــم حــزم (باقــات) الخدمــات الحكوميــة المتكاملــة والمترابطــة.

المفهوم العام للمبادئ
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•تجربة سلسلة ومترابطة للمتعاملين

•التعلم مدى الحياة

بنــاء تجربــة سلســة ومترابطــة مــع المتعامليــن مــن خــال التفاعــل اإليجابــي بيــن الجهــة الحكوميــة
والمتعامــل خــال كافــة مراحــل الحصــول علــى الخدمــة .يتكــون التفاعــل مــع المتعامــل مــن ثالثــة عناصــر؛
ً
أوال :رحلــة المتعامــل ،وثانيـ ًـا :نقــاط االتصــال التــي يتفاعــل مــن خاللهــا المتعامــل مــع الجهــة الحكوميــة،
ً
وثالثــا :بيئــة العمــل التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــات (بمــا فــي ذلــك البيئــة الرقميــة) .تنطــوي تجربــة
المتعامــل اإليجابيــة علــى مشــاركة المتعامليــن والتفاعــل اإليجابــي معهــم علــى مختلــف المســتويات
العقليــة والعاطفيــة والحســية والماديــة.

ّ
تمكــن الفــرد مــن تطويــر ذاتــه واالرتقــاء بمهاراتــه وقدراتــه بشــكل مســتمر طيلــة
توفيــر فــرص تعليميــة
ســنوات حياتــه مــن خــال توظيــف ممارســات جديــدة وغيــر تقليديــة تســاهم فــي تعزيــز كفــاءة وفعاليــة
مخرجــات الجهــة الحكوميــة ونتائــج أدائهــا.

•الخدمات الرقمية كأساس
تصميــم الخدمــات وقنــوات تقديــم الخدمــة الرقميــة لتتوافــق بشــكل أفضــل مــع نمــط حيــاة المتعامليــن
وتفضيالتهــم وتوقعاتهــم مــع ضمــان الشــمولية والتأكــد مــن تمكيــن كافــة فئــات المتعامليــن والمعنييــن
مــن الحصــول علــى الخدمــة (علــى ســبيل المثــال ،أصحــاب الهمــم وكبــار الســن  ...وغيرهــم).

•توظيف التكنولوجيا المتقدمة (الذكاء االصطناعي ،التعامالت الرقمية).....
تطويــر واســتثمار فــرص الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وخاصــة مــع معاهــد البحــوث والتطويــر
الستكشــاف وتحديــد وتجربــة واســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة والتقنيــات المســتقبلية ذات الصلــة لتعزيــز
تقديــم الخدمــات الحكوميــة وتقديــم القيمــة المضافــة للمعنييــن.

•البنية التحتية الرقمية
تعزيــز االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة الرقميــة الحكوميــة المتوفــرة ،والســعي نحــو تحقيــق الكفــاءة فــي
اســتخدام التكنولوجيــا فــي كافــة مناحــي العمــل ذات الصلــة.

•رأس المال البشري
رعايــة رأس المــال البشــري الــذي يضــم العامليــن فــي الجهــة الحكوميــة الذيــن يقومــون بإنجــاز المبــادرات
وفقــا لنظــام الخدمــة
والمشــاريع والخدمــات المرتبطــة بمجــال عمــل الجهــة ،ويشــمل الموظفيــن األفــراد
ً
المدنيــة ونظــام العقــود ونظــام األجــور اليوميــة ســواء كانــوا بــدوام كامــل أو بــدوام جزئــي أو موظفيــن
منصبــا داخــل الهيــكل التنظيمــي فــي الجهــة الحكوميــة.
مؤقتيــن يشــغلون
ً

•وظائف ومهارات المستقبل
توجيــه جهــود الجهــة الحكوميــة نحــو اكتشــاف وتعزيــز المهــارات المســتقبلية لتطويــر رأس المــال البشــري،
ممــا يســاهم فــي تمكيــن الجهــة مــن التنبــؤ باالتجاهــات والتوجهــات المســتقبلية والتعامــل معهــا بمرونــة.

•جودة الحياة في بيئة العمل
بنــاء بيئــة عمــل مثاليــة تتمتــع بالمــوارد الصحيحــة ومســتويات الدعــم المناســبة ،وتراعــي جــودة وســامة
البيئــة الماديــة ،وتغــرس قيــم وحــدة الهــدف ،وتعــزز الثقــة والعالقــات اإليجابيــة بيــن الموظفيــن ومــع
جميــع المعنييــن .تســعى الجهــة الحكوميــة لتحقيــق ســعادة وجــودة حيــاة الموظفيــن ،حيــث تؤمــن بــأن
الموظفيــن الســعداء هــم أفضــل قــدوة لزمالئهــم وهــم قــادرون علــى خلــق ثقافــة مــن التناغــم والرضــا
ً
دورا حيويـ ًـا فــي تحســين المخرجــات ونتائــج األداء واالرتقــاء
والفخــر فــي مــكان العمــل ،كمــا أنهــم يلعبــون
بمســتويات ســعادة وجــودة حيــاة المجتمــع ككل.
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•تمكين المواهب
حــرص القيــادة علــى تمكيــن المواهــب المؤهلــة التــي تتمتــع بأفضــل الكفــاءات وأعلــى مســتويات
المهــارات الســلوكية ،وتشــمل المبتكريــن الذيــن يســعون لتبنــي التغييــر اإليجابــي ويســاهمون بفعاليــة
فــي تحســين تجربــة المتعامــل ،باإلضافــة إلــى بنــاء عالقــات شــراكة فعالــة لتطبيــق مفهــوم الحكومــة
المترابطــة بهــدف زيــادة القيمــة المضافــة للمعنييــن وتعزيــز الســعادة وجــودة الحيــاة.

•إدارة الموارد البشرية
تقديــم خدمــات مــوارد بشــرية ذات جــودة عاليــة وفــق قوانيــن وسياســات وأنظمــة المــوارد البشــرية،
لضمــان العدالــة وتكافــؤ الفــرص والشــفافية ،باإلضافــة إلــى توفيــر بيئــة عمــل صحيــة وإيجابيــة محفــزة
ترفــع مســتويات اإلنتاجيــة واإلبــداع .وضــع خطــط مؤسســية إلدارة رأس المــال البشــري ،تشــمل :تحديــد
االحتياجــات مــن المهــارات والكفــاءات الســلوكية والتخصصيــة المطلوبــة لتنفيــذ االســتراتيجيات والمهــام،
وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ،وتطويــر وتنفيــذ خطــط التدريــب والتأهيــل لضمــان حصــول المــوارد البشــرية
علــى الكفــاءات والمهــارات والمعلومــات الالزمــة .كمــا يتضمــن وضــع وتطبيــق نظــام فعــال إلدارة األداء
الفــردي يوفــر معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت المحــدد عــن مســتويات أداء الموظفيــن ويرتبــط بآليــات
المكافــأة والتحفيــز والمســارات الوظيفيــة.

•االستغالل األمثل للموارد (المالية وغير المالية)....
تطويــر األنظمــة والبرامــج والعمليــات والسياســات وفــق أفضــل الممارســات لضمــان االســتغالل األمثــل
للمــوارد ،وتشــمل التخطيــط المالــي والموازنــة ،الرقابــة الداخليــة ،المتابعــة ورفــع التقاريــر ،عمليــات التدقيق،
تطبيــق آليــات حســاب التكاليــف ،وتطويــر برامــج فعالــة لتنميــة اإليــرادات وترشــيد المصروفــات .باإلضافــة
إلــى تحديــد أولويــات تخصيــص المــوارد بأنواعهــا لتعزيــز القيمــة المضافــة والعائــد علــى االســتثمار فــي
المــوارد علــى الجهــة والحكومــة ككل ،والحــد مــن الممارســات التــي ليــس لهــا قيمــة مضافــة ،والتركيــز
علــى تحقيــق المخرجــات والنتائــج المطلوبــة مــن خــال االســتغالل األمثــل للمــوارد الماليــة وغيــر الماليــة
المتوفــرة.

•الحفاظ على الممتلكات
تخطيــط وإدارة وصيانــة واالســتغالل األمثــل والمحافظــة علــى الممتلــكات المؤسســية بــكل فعاليــة
وكفــاءة لدعــم تنفيــذ االســتراتيجيات ،مــع أهميــة اســتيفاء معاييــر ومتطلبــات االســتدامة ،باإلضافــة إلــى
مراعــاة المواصفــات البيئيــة فــي عمليــات الشــراء والحــرص علــى اســتخدام المــواد واألنظمــة الصديقــة
للبيئــة.

•بيانات الجهة
وضــع وتطبيــق أنظمــة وحلــول ومنصــات فعالــة لتجميــع وتحديــث وحمايــة البيانــات المؤسســية ،والعمــل
علــى ضمــان صحتهــا ومالئمتهــا وجودتهــا وتوفرهــا فــي الوقــت المحــدد لدعــم عمليــات اتخــاذ القــرار علــى
مختلــف المســتويات فــي الجهــة الحكوميــة .باإلضافــة إلــى رصــد وصيانــة وتحديــث البيانــات المحــددة
ضمــن نطــاق مســؤوليات الجهــة الحكوميــة ،وتوفيــر وتبــادل البيانــات والمعلومــات مــع الجهــات المعنيــة
بمراعــاة سياســات خصوصيــة وأمــن المعلومــات.
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•البيانات الضخمة

•المنفعة المتبادلة

إدارة الكــم الهائــل مــن البيانــات الضخمــة المتوفــرة والعمــل علــى تحليلهــا ودراســتها واالســتفادة منهــا
للتعــرف علــى ســلوكيات المتعامليــن والتوجهــات والفــرص المتاحــة .يســاهم اســتخدام البيانــات الضخمــة
فــي اتخــاذ القــرارات بســرعة وفعاليــة ،وتصميــم خدمــات مترابطــة وتجربــة متعامــل سلســلة ،ومتابعــة األداء
واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة بالســرعة المطلوبــة عنــد الضــرورة.

االســتفادة مــن النجاحــات المتبادلــة الناتجــة عــن عالقــات الشــراكة البنــاءة فــي تعزيــز القــدرات المؤسســية
لتحقيــق النتائــج المرجــوة ،وخلــق االبتــكارات ،وتحســين الكفــاءة ورفــع مســتويات المعرفــة والمهــارات
المكتســبة .تســاهم المنفعــة المتبادلــة فــي ضمــان اســتمرارية االلتــزام القائــم والتعــاون المســتدام لتحقيق
األثــر المطلــوب.

•البيانات المفتوحة

•الترويج الحكومي

ضمــان توفيــر البيانــات الحكوميــة بشــكل منتظــم ليتســنى اســتخدامها وتبادلهــا مــع اآلخريــن دون قيــود،
ويحســن القيمــة المضافــة مــن خــال إتاحــة البيانــات الحكوميــة
ممــا يعــزز مبــادئ الشــفافية والمســؤولية ٌ
للشــركاء والفئــات المعنيــة مــن المواطنيــن ،قطــاع األعمــال ،المؤسســات البحثيــة ،والمجتمــع.

تطويــر وتنفيــذ خطــط ترويجيــة تدعــم المبــادرات والبرامــج الحكوميــة الكبــرى ،وتصميــم وإدارة حمــات
اتصاليــة مبتكــرة ومؤثــرة تدعــم األولويــات الوطنيــة والتوجهــات االســتراتيجية وتعــزز ســمعة الدولــة.

•التواصل االجتماعي

•االستغالل األمثل للبيانات
فهــم وتحليــل واســتخدام البيانــات المجمعــة مــن كافــة المصــادر الداخليــة والخارجيــة لتوفيــر الحلــول
وتمكيــن متخــذي القــرار علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص ،والمؤسســات
غيــر الحكوميــة ،مــن تقديــم خدمــات مترابطــة وتجــارب سلســة وفعالــة.

التواصــل االجتماعــي ألغــراض االتصــال الحكومــي يتضمــن كافــة األنشــطة االتصاليــة على مواقــع التواصل
االجتماعــي (مثــل تويتــر وإنســتغرام وفيســبوك وغيرهــا) ،والتــي تكــون الجهــات الحكوميــة طرفـ ًـا أساسـ ً
ـيا
فيهــا ،وتشــمل نشــر أو إعــادة نشــر أو مشــاركة محتــوى نصــي أو مرئــي أو تفاعلــي حــول موضوعــات
مرتبطــة بالجهــة الحكوميــة وتهــم الجمهــور.

•إدارة المعرفة

•الرسائل اإلعالمية

تطويــر وتبــادل وإدارة وضمــان االســتغالل األمثــل للمعلومــات والمعرفــة لخلــق القيمــة المضافــة .تتضمــن
إدارة المعرفــة فهــم ماهيــة المعــارف المتوفــرة فــي الجهــة الحكوميــة وإدراك مصادرهــا ،وترســيخ ثقافــة
التعلــم المســتمر وخلــق المعرفــة المؤسســية ،وإتاحــة المعــارف المطلوبــة للمعنييــن فــي الوقــت المحــدد،
وتعزيــز قــدرات التبــادل المعرفــي لالرتقــاء بــاألداء المؤسســي وأداء الحكومــة والدولــة بشــكل عــام.

هــي وثيقــة اتصاليــة رســمية تهــدف إلــى تزويــد المتحدثيــن الرســميين بالحقائــق واألرقــام المطلوبــة
للتحــدث إلــى وســائل اإلعــام حــول قضيــة معينــة بشــكل يعكــس توحيــد صــوت وصــورة مختلــف الجهــات
الحكوميــة.

•إدارة األزمات اإلعالمية

•تبادل التجارب والممارسات
وضــع وتنفيــذ منهجيــة واضحــة لتبــادل المعــارف الضمنيــة التــي يكتســبها الموظفــون مــن خــال تجاربهــم
وخبراتهــم العمليــة ونجاحاتهــم وتعاملهــم مــع التحديــات .وبنــاء القــدرات المؤسســية لتبــادل المعرفــة لدعم
البرامــج والمبــادرات الحكوميــة .باإلضافــة إلــى تعزيــز تبــادل الخبــرات والممارســات الناجحــة مــع الحكومــات
علــى المســتويين المحلــي والعالمــي .تقديــم القيمــة المميــزة للخدمــات مــن خــال التعــاون الوثيــق مــع
المؤسســات البحثيــة والجامعــات ورواد األعمــال وكافــة المعنييــن لتبــادل التجــارب والممارســات الناجحــة.

التخطيــط واالســتعداد والتعامــل مــع األزمــات اإلعالميــة المحتملــة بشــكل فعــال وســريع ،يحــد مــن
التصاعــد فــي النبــرة الســلبية لتــداول الموضــوع محــل األزمــة فــي وســائل اإلعــام وعلــى منصــات التواصــل
االجتماعــي ،ويجيــب علــى تســاؤالت الجمهــور.

•استمرارية العالقة
بنــاء عالقــات شــراكة إيجابيــة وفعالــة وطويلــة المــدى مــع الشــركاء ،والحفــاظ علــى اســتمرارية هــذه
العالقــات مــن خــال إتاحــة الفــرص لخلــق األفــكار الجديــدة واإلبــداع واالبتــكار ،وضمــان تحقيــق النجاحــات
المنفعــة لكافــة أطــراف الشــراكة.

•بناء الثقة
عــد الثقــة اللبنــة الرئيســية لعالقــات شــراكة ناجحــة وطويلــة المــدى ،ويتــم تعزيــز الثقــة مــن خــال
تُ ّ
الشــفافية ،والموائمــة بيــن األهــداف واالهتمامــات ،وفتــح قنــوات تواصــل فعالــة ،ومعالجــة التحديــات
والمخاطــر المحتملــة المؤثــرة علــى عالقــات الشــراكة ،واالحتفــاء بالنجاحــات المشــتركة .تــؤدي عالقــات
الشــراكة المبنيــة علــى الثقــة إلــى تحقيــق نتائــج أداء متميــزة ومســتدامة.
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