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 المقّدمة

 
واالتفاق  ترتیب األولویاتوالخطوات الالزمة لتقییم ومناقشة وتحدید النطاق و ترتیب األولویاتیصف ھذا الملحق إطار 
(المبادئ) ویغطي 1 مبادئ اإلدارة العامةإلدارة العامة. ویتّبع إطار العمل ھذا ل ىالمتوخإلصالح لعلى القضایا األساسیة 

ھذه إلى  ترتیب األولویات) على النحو المحّدد في المبادئ. وتھدف أداة PARكافّة مجاالت إصالح اإلدارة العامة (
عن تصنیف  ، فضًال إصالح اإلدارة العامةمن مجاالت  وتوجیھ التقییم الذاتي وتحدید المشكالت األساسیة في كلٍّ ھیكلة 

تقترح كما و. دةالمحدَّ  كالت أو التحدیاتواقتراح اإلجراءات الممكنة لمعالجة المش، ھذه الجوانب باستخدام مقیاس بسیط
باستخدام نتائج  ،رة حول الوضع الحالي والتحدیات الرئیسیةجراء مناقشة میسَّ إلخطوات الأیًضا  ترتیب األولویاتأداة 

 إلحاًحا وكیفیة معالجتھا. مسائل األكثرخرى، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الالتقییم الذاتي والمدخالت األ
 
ترتیب تحدید نطاق اإلصالحات ذات الصلة باإلدارة العامة وعلى بغرض المساعدة قد أِعدَّت ھذه األداة رغم أّن بو

اإلصالحات وترتیب أولویاتھا في القطاعات األخرى. لتحدید نطاق  نفسھ استخدام النھجإّال أنھ باإلمكان ، فیھا األولویات
حول تحدیات اإلصالح الرئیسیة  میسَّرتوجیھ نقاش بھدف استبیان بسیط للتقییم الذاتي یمكن استخدام وبالتالي، 

 .تطبیقھ على وجھ عامو طابقة،واإلصالحات الم
 

مشروع  فيتترَجم لإلصالح المتوخى،  ق علیھامتفّ  تطبیق ھذه األداة نطاق وأولویات رئیسیةعن  وفي النھایة، سینتج
 "ھیكًال  بعبارة أخرىأو  -لتنفیذھا بالتوجیھات العملیةو یّةطموحات اإلصالحالر عن بّ قائمة إرشادیة باألھداف التي تع

 ستراتیجیة.المشروع یًا" عظم
 

. ھي المستخِدم المستھَدف بھذه األداة المسؤولة عن تنسیق اإلصالح و/ أو تنفیذه، داخل إدارة الدولة ،المؤسساتوتعتبَر 
توسیع دائرة المشاركین لتشمل أصحاب المصلحة الخارجیین اآلخرین في أیًضا إمكانیة استخدامھا على الرغم من و

وضح بالتفصیل كیفیة ضمان مشاركة تال  ھذه األداة ولضمان مشاركة المواطنین في تحدید أولویات اإلصالح، إال أنّ 
 .ترتیب األولویاتة في عملیّ  من أصحاب المصلحة أوسع مستھدفة لجمھور

 

 فوائد استخدام ھذه األداة

 :في سبیلدة للمستخدمین نقطة انطالق جیّ  ترتیب األولویاتأداة  تشّكل
 

 فھم القضایا الرئیسیة التي ینبغي تغطیتھا في اإلطار االستراتیجي إلصالح اإلدارة العامة أو القطاع .1
 ق علیھ؛نطاق متفَّ  ضمن المنشود

جانب من جوانب في كل أو  ،وكل مجال فرعي ،في كل مجال الرئیسیة لوضع الحاليا خصائصتحدید  .2
 اإلدارة العامة أو القطاع، والتوصل إلى رؤیة حول القضایا التي تحتاج إلى مزید من التحسین؛

أصحاب  تحدید أولویات مجاالت اإلصالح وفقًا آلراء المؤسسات المسؤولة ومجموعة واسعة من .3
 المصلحة؛

 .ق لإلدارة العامةمنسَّ  يینھا ووضع إطار إصالحوبالفرعیة ضمن المجاالت الت التدخّ سلَسلة  .4
 

                                                
1OECD )2017 مبادئ اإلدارة العاّمة، منشورات ،(OECD،باریس ، 
. 2017_ENG.pdf-Administration_Edition-Public-of-http://sigmaweb.org/publications/Principles  

http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration_Edition-2017_ENG.pdf
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حول التحدیات واألھداف واألنشطة الرئیسیة،  مةرة ومنظَّ مناقشة میسَّ إجراء ب سمحا تھتتمثل الفائدة الرئیسیة لألداة في أنّ و
 یّةیكلھبشأن  اتفاق مشتركتوصل إلى وال ،كة الفرصة للتعبیر عن آرائھاوالتي تتاح خاللھا لجمیع المؤسسات المشارِ 

 .عاالقط اإلدارة العامة أو صالحإلاإلطار االستراتیجي 
 
 تحلیل شامل للحالة، إالّ  یجِر فیھاتطبیق ھذه األداة قد یكون مفیدًا للغایة في الحاالت التي لم  على الرغم من أنّ و
في ھذه الحالة األخیرة، من المھم استخدام نتائج و. جّید للوضعتحلیل  كذلك مع توفّریمكن أن یكون مفیدًا  ھأنّ 
م تقدّ المفوضیّة األوروبیة عن الثل تقاریر (والتحلیالت الخارجیة األخرى المتاحة، م قائم للوضعال تحلیلال

. ومع ذلك، ھناك البدایةمن مّرة أخرى من محاولة تحدید المشكلة  )، بدًال مراقبةالتقییم سیغما لوتقاریر المحَرز 
تحلیالت حالیة للوضع للتوصل إلى اتفاق مشترك  ةقیمة مضافة عند مقارنة نتائج أداة التقییم الذاتي ھذه بنتائج أی

 من منظور استراتیجي. ان أكثر القضایا إلحاًحا التي تتطلب إصالحً بشأ
 

، منھاوخاصةً جزء التقییم الذاتي  ترتیب األولویاتتطبیق أداة استبدال ، إصالح اإلدارة العامة ي حالةویمكن ف
بلد لإلدارة العامة لل) لتقییم األداء الحالي سیغمارتھ الذي طوّ  يطار القیاساإل(باستخدام خاص بالبلد  مراقبةتقییم ب

لمحة شاملة  الخاص بالبلد مراقبةم تقریر العند تطبیقھ على ھذا النحو، یمكن أن یقدّ و. مبادئ اإلدارة العامةلوفقًا 
صیرة ومتوسطة األجل لتحدید النطاق قتوصیات إلجراءات الرئیسیة و لتحدیاتل عن اإلدارة العامة، وتحلیًال 

 إلدارة العامة. اإصالح  االستراتیجي واألولویات إلطار
 

 ترتیب األولویاتخطوات تطبیق أداة 

ة، یجب إشراك مختلف أصحاب المصلحة للغایة، ولكن من أجل تحقیق النتائج المرجوّ  تطبیق ھذه األداة سھًال یُعَد 
، أولویة ھاؤإعطامجاالت التدخل التي ینبغي وة المشاكل الرئیسیة، ل إلى تفاھم مشترك حول ماھیّ صّ للتو

مة طریقة منظَّ  ، ككّل،ر ھذه األداةتوفّ والمشكالت العالقة.  وحلّ  وضعضروریة لتحسین الالالحقة الاإلجراءات و
یوضح الجدول التالي الخطوات الموصى بھا مع اإلشارة إلى ولالنتقال من تحدید المشكالت إلى تقدیم الحلول. 

 المسؤولة: الرئیسیة المؤسسات
 

 المؤسسة الخطوة الرقم
مراجعة االستبیان لتعدیلھ حسب الظروف الخاصة بكل بلد؛  .1

 .قرار بشأن المؤسسات المشاركةاتخاذ 
 القطاع /مؤسسة رائدة في إصالح اإلدارة العامة

 

قد تتضمن ھذه الخطوة تنظیم وإطالق عملیة التقییم الذاتي.  .2
ورشة عمل مشتركة لشرح الغرض من التقییم وكیفیة اإلجابة 

 .وريد كتابمكن القیام بذلك عن طریق یأو ة، على األسئل

 القطاع /مؤسسة رائدة في إصالح اإلدارة العامة

 

 :جراء التقییم الذاتيإ .3

 المؤسسات المشاركة
 الوضع الراھنتقییم   .3.1

 .ي للحالة الراھنةتقدیم تقییم كمّ  .3.2

 .تحدید اإلجراءات الرئیسیة .3.3

القطاع  /مؤسسة رائدة في إصالح اإلدارة العامة .التقییم الذاتيص لنتائج تحلیل وملخّ  .4
 (مع مساعدة خارجیة إن اقتضت الحاجة)
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القطاع العام إصالح " ھیكل) لمناقشة "ورشاتتنظیم ورشة ( .5
 :أو االستراتیجیة القطاعیة والموافقة علیھا

 

 محورّیةورشة عمل رفیعة المستوى لمناقشة المشاكل ال یسیرت .5.1
 أو بإصالح اإلدارة العامة ةالمتعلّق والضرورة النسبیة

 .اإلجراءات القطاعیةو التدخالت

إصالح اإلدارة المؤسسة الرائدة في  - مالمنظِّ 
 القطاعالعامة/

 خرىأإدارة علیا ووزراء،  -المشاركون 

 لتوافقل نفیذيتیسیر ورشة عمل إضافیة على المستوى الت .5.2
 .اإلجراءات المتفق علیھاب المتعلّقةعلى مزید من التفاصیل 

إصالح اإلدارة المؤسسة الرائدة في  - مالمنظِّ 
 القطاعالعامة/

 المؤسسات المشاركة –المشاركون 

 مراجعة االستبیان لتعدیلھ حسب الظروف الخاصة بكل بلدالخطوة األولى: 

الخاصة باإلدارة العامة  سیغماالفئات والبیانات المطابقة لمبادئ  )ب(و )أ( ینملحقتشمل االستبیانات الواردة في ال
شمول  بما یضمنوللجوار األوروبي، دول المحتمل ترشحھا االتحاد األوروبي وال للدخول إلىالمرّشحة دان لبل

ذه الجوانب. لیس من الضروري دائًما تقییم كل ھ لكن،. إلدارة عاّمة فعّالةذات األھمیة  مسائلالمجاالت والاإلطار 
التركیز  فيحة جدیدة أو منقّ إصالح إدارة عامة ستراتیجیة ا وغباإلضافة إلى ذلك، قد یرغب القائمون على صف

االحتیاجات المحددة  حسب بسھولة لیعدَّلتصمیم االستبیان  فقد جرى ،ق أكبر. وبالتاليعمّ تعلى بعض المجاالت ب
تحلیل سابق للمشكلة لضمان التوافق التام بین  أيّ  على أساسًضا یمكن أن یحدث ھذا التعدیل أیونة. إلدارة معیّ 

دت على أنّھا التقد التي  سائلاالستبیان وتحلیل المشكلة والسماح بالتركیز على تلك الم  .یات الرئیسیةحدّ حدِّ
 

العمق والتعقید للمساعدة في التقییم الذاتي ألي قطاع أو مجال بذات تطویر استبیان كذلك  ، یمكن وعلى ھذا النحو
الخاص بھم، واألسئلة  راھنةاالستبیان استخدام إطار تحلیل الحالة ال معدّيفي مثل ھذه الحالة، یجب على وسیاسة. 

لضروریة ، للتوصل إلى مجموعة من األسئلة امناسبةالمستخدمة للتحلیل باإلضافة إلى الوثائق االستراتیجیة ال
من خالل التقییم الذاتي حول أھم الجوانب ذات الصلة بإصالح القطاع المعني.  صحیحللحصول على انطباع 

اإلدارة  بناءلسیاسة (من اواسعًا  نطاقًاكإطار عمل مفاھیمي مرجعي یغطي اإلدارة العامة  یمكن استخدام مبادئو
 .التحدید الرئیسیةوجوانب ، تطلبات الرئیسیةمحددة جیدًا، والمالمجاالت الالعامة وعملھا) من خالل 

 
القطاع مراجعة  إصالح اإلدارة العاّمة أو على المؤسسة الرائدة في نبغيالتقییم الذاتي، ی اتنمكوّ ببدء البل وق

كما مع نتائج تحلیل المشكلة السابق) مواءمتھ لظروف الخاصة باإلدارة (بما في ذلك ا حسباالستبیان لتعدیلھ 
 الخیارات:وتتضمن . الضرورةتقتضي 

 یاق المحدد؛السّ ب المرتبطةغیر  عباراتحذف ال -1
في حال كان استبیان جدید  إعدادیجري دة (الشروط المحدّ مع  تتوافقجدیدة ل عباراتتطویر وإضافة  -2

 )؛القطاع المستھدَف یختلف عن إصالح اإلدارة العاّمة
 ؛خصوصیاتھلسیاق المحلي وفي اضل أفوتبّصر فھم من أجل  عباراتال وغص إعادة -4
 م.قلیلة في استبیان اإلطار المقدَّ عبارات عبارة واحدة فقط أو  تشملھادمج الفئات التي  -5
 

تعیین جمیع القطاع  إصالح اإلدارة العامة/ ن على المؤسسة الرائدة فيباإلضافة إلى مراجعة االستبیان، یتعیّ و
، أھمیّة خاصة ولھذا. وأیة بیانات سیمألون طلب منھم ملء البیاناتسیُ  الذینوتحدید  أصحاب المصلحة الرئیسیین

المؤسسة ر قد تقرّ فكل جانب من جوانب التقییم الذاتي.  فيجمیع المؤسسات المشاركة رأي لن یكون ل ھحیث أنب
تلك التي لدیھا إلى بعض المؤسسات (عادةً إلى  كامًال إرسال االستبیان القطاع  إصالح اإلدارة العامة/ الرائدة في
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إلى المؤسسات المسؤولة عن فقط منھ نة القطاع) وأجزاء معیّ  في إصالح اإلدارة العاّمة/أوسع مسؤولیات أفقیة 
 االستبیان. یشملھ معیّنمجال 

في حالة إصالح اإلدارة، یكون اإلعداد النموذجي للمؤسسات المنخرطة المسؤولة في كل من المجاالت 
 على النحو التالي:  

رة مبادئ اإلداواردة في مجاالت إصالح اإلدارة كما ھي 
 العامة 

نموذجی�االمؤسسات المنخرطة   

 تنسیق السیاسات

 )CoGعمل مركز الحكومة (

كتب رئیس الوزراء أو ما م كافة مؤسسات مركز الحكومة:
التكامل األوروبي أو ، وزارة یة، وزارة العدل، وزارة المالھشابھ

 .ھاما شابھ

 السیاساتتطویر 

 القائمة على األدلة اتصنع السیاس

 الصیاغة القانونیة

الالعبین الرئیسیین كافة مؤسسات مركز الحكومة باإلضافة إلى 
 في تطویر السیاسات. وعادة ما تشمل وزارة االقتصاد.

 الخدمة العامة وإدارة الموارد البشریة

 قانونيالطار اإل

التوظیف على أساس ممارسات إدارة الموارد البشریة، 
 الجدارة، سیاسات المكافآت، النزاھة

المؤسسات الرئیسیة المسؤولة عن الخدمة المدنیة: وزارة العدل/ 
 ھیئة ،مؤسسة التدریبوزارة المالیة، ، اإلدارة العامة /لالعم

 ض الخدمة المدنیةمكافحة الفساد، مفوَّ 

 ةءلالمسا

تنظیم اإلدارة العامة، اإلجراءات اإلداریة، الوصول إلى 
 العامة البیانات

 :المؤسسات الرئیسیة المسؤولة عن المساءلة

، أمین المظالم أخرى من مركز الحكومة  وزارة العدل أو ھیئة
وصول إلى المعلومات، الھیئة المسؤولة عن الخاص بشؤون ال

 تنظیم اإلدارة

 الخدمات قدیمت

 اتاإللكترونیة، تحدیث الخدمالحكومة 

 الخدمات: قدیممؤسسات الرئیسیة المسؤولة عن تال

لكترونیة، وزارة االبتكار اإلخدمة المؤسسة (مؤسسات) 
 وتكنولوجیا المعلومات أو وزارة االقتصاد، وزارة اإلدارة العامة

إدارة 
المالیة 
 العاّمة

 

االقتصاد ، وكذلك  /وزارة التنمیةوزارة المالیة، وزارة الخزانة،   إدارة المالیة
 .الوزارات التنفیذیة المختارة ومكتب رئیس الوزراء أو ما شابھ

وزارة المالیة، ھیئة مراجعة المشتریات، الھیئة المسؤولة عن  الشراء العام
مكافحة  ھیئة،  )PPP(القطاعین العام والخاصبین الشراكة 

 .الفساد

 للتدقیق، وزارة المالیةالجھاز األعلى  التدقیق الخارجي

 اإلدارة االستراتیجیة إلصالح اإلدارة العامة

 

وزارة  :، مثلالعامةتنسیق إصالح اإلدارة المؤسسة الرئیسیة ل
 .اإلدارة العامة

 الخطوة الثانیة: إطالق عملیة التقییم الذاتي 

عمل  معًا إطار یشّكالن رالتقییم الذاتي والنقاش المیسَّ  عنصر ر أنّ ذكّ ت، ترتیب األولویاتعند تطبیق أداة من الضروري، 
أن یجري مسبقًا ما ھو الحال مع أي مبادرة تضم عددًا أكبر من األفراد والمؤسسات، من األھمیة بمكان وك. ھذه األداة

التقییم  ادةً إطالقع شكلویوالتفاصیل التقنیة المتعلقة بالجوانب المختلفة للعملیة.  ھاالھدف من العملیة وخطوات تحدید
تقدیم  ،القطاع إصالح اإلدارة العامة/ المؤسسة الرائدة فيعن  عدایُطلب من المؤسسات،  البدایة عندمانقطة  الذاتي

 القطاع. إصالح اإلدارة العامة/ ستراتیجیةا مساھماتھا في تصمیم
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القطاع  دارة العامة/إصالح اإل سسة الرائدة فيعلى المؤ ،تطبیق ناجح لھذه األداةفي سبیل  األجواءمن أجل تھیئة وینبغي، 

أن تغطي كلتا  ، شرطأو وثیقة توضیحیة أخرى عند بدء التقییم الذاتي تعمیما تنظیم ورشة عمل تمھیدیة أو إرسال إمّ 
 :تفصیلی�ا الطریقتین الجوانب التالیة

 
 القطاع)؛العامة/إصالح لإلدارة استراتیجیة  صوغالنھائي للمبادرة (دورھا في  الغرض •
 المؤسسات المشاركة والقائمة الكاملة للمؤسسات المشاركة؛ اختیار وراء سببال •
 التي تلیھ)؛رة عملیة (التقییم الذاتي والمناقشة المیسَّ لل الخطوات الرئیسیة •
 استبیان التقییم الذاتي؛ ملءكیفیة  •
ل آراء تمثّ أنّھا إدارتھا وافقت على  أنّ  أيللمؤسسة المشاركة ( لةممثّ التأكید على ضرورة أن تكون اإلجابات  •

 المنظمة)؛
إصالح اإلدارة استراتیجیة  صوغنتائج ھذه المبادرة في عملیة  ترجمةتفاصیل إضافیة حول كیفیة تقدیم  •

 ؛العامة/القطاع
 ارجیة.خحلیالت أو توضع الحالي و/ للتحلیل  وخاصة أيّ  ،إضافیة معلومات داعمة ةتوفیر أیّ  •

 
 

، أن یكون مصحوبًا باالستبیان أخرى فقط ةمكتوب طریقةتعمیم أو أي  عبرالتقییم الذاتي  أطِلق حالوینبغي في 
 ص ذي الصلة.(االستبیانات) المخصّ 

طوال عملیة التقییم الذاتي ید العون  مستمرة في مدّ القطاع  إصالح اإلدارة العامة/ من المھم أن تظل المؤسسة الرائدة فيو
 . توضیحاتالمن المساعدة أو  امزیدً  ت ھذه األخیرةالمؤسسات المسؤولة في ملء االستبیانات، في حال طلب وتساعد

 : إجراء التقییم الذاتي3الخطوة 

 الوضع الراھن

د). یبدأ تطبیق األداة بتقییم ذاتي خفیف في مختلف المجاالت الفرعیة إلصالح اإلدارة العامة (أو جوانب من قطاع محدّ 
المختارة إلى المؤسسات ذات مجاالت القطاع استبیانات تتعلق بال إصالح اإلدارة العامة/ المؤسسة الرائدة فيترسل 
) نفسھا والبیانات نماذجال ال تتلقّى جمیعھا المؤسسات المعنیةمع أخذ العلم بأّن ( ختارةالم النماذجعند تلقي وینبغي الصلة. 

 "الوضع الراھن". لتي تحمل عنوانا خانةأن تبدأ المؤسسات المسؤولة بملء ال
 

 :أنّھ وعند ملء االستبیان، ینبغي على المؤسسات أن تأخذ بالحسبان
 قدر المستطاع وتتجنّب الّسرد الوصفي؛تحلیلّیة اإلجابات المتعلقة بالوضع الراھن أن تكون  ینبغي على •
إصالح اإلدارة ختلف مجاالت إلطار القانوني في ما یخصّ ما  في الوضع الراھنز تقییم نبغي أن یركّ ی •

 ؛التنظیمات الموجودةأو  التشریعاتمن سرد القوانین أو  ، بدًال والتناقضاتالفجوات على تحلیل  القطاعالعامة/
على تأكید المن  ، بدًال لقدراتعلى تحلیل ا سيالتركیب المؤسّ  خصّ ما ی في الوضع الراھنز تقییم ینبغي أن یركّ  •

 وجود المؤسسات؛
من  ، بدًال أو العوائق أو نقاط القوة قیودالعلى تحلیل  لتنفیذا یخصّ ما  في الوضع الراھنز تقییم یركّ نبغي أن ی •

 وصف العملیات والممارسات؛
أو اإلجراءات التي اتخذت في تنفیذ  بأحدث اإلنجازاتاالعتبار المعلومات المتعلقة  بعینأن تؤخذ  ینبغي •

لم یكتمل إنجاز اإلجراءات وفي حال دة. بقطاعات محدَّ  بإصالح اإلدارة العامة أو المبادرات السابقة المتعلقة
 .وتنفیذھا یجب إبراز ذلك

عن الوضع الراھن، بما في ذلك التقییمات والتحلیالت  لمحة سریعةینبغي استخدام مصادر متنّوعة إلعطاء  •
نظمات غیر الحكومیة، على سبیل المثال. ومن المنجزة خارجیًا، من قبل شركاء التنمیة، والمنظمات الدولیة والم
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األھمیة بمكان ھنا استخدام نتائج تحلیل الوضع/ المشكلة المعدّ سابقًا. وبالتالي، قد تنتھز المؤسسة الرائدة الفرصة 
 ؛ةتحلیل المشكلالمستخلصة من لنتائج الرئیسیة عن ا املخصً أن تقدّم مسبقًا لتطبیق ھذه األداة كذلك من أجل 

ل (على سبیل المثال، عندما تسجّ  الوضع الراھنفي وصف  تقییمات متضاربة ةأی یتم إبرازیوصى بأن  •
 ، أو العكس)؛وضعًا راھنًا سلبیًال المصادر الدولیة تسجّ  غیر أنّ المؤسسات والتقاریر الداخلیة إنجازات إیجابیة، 

وذات صیاغة وخمس جمل موجزة  : بین جملتینامختصرً  عبارةلكل  الوضع الراھنیكون وصف ینبغي أن  •
 .جیدة

 
 تقییم الوضع

 
على كل مؤسسة اختیار عالمة  نبغيلھذا، یو. للوضع الراھن يتقییم كمّ الخطوة التالیة في تطبیق األداة ھي تقدیم  إنّ 

أن یناقش بتقییمات متضاربة من مصادر مختلفة، یوصى  وجودفي حال وواحدة تصف بدقة الوضع الحالي لكل عبارة. 
ي الذي بشأن التقییم الكمّ  انھائیً  اقرارً  ویتخذواالنموذج ھذه التقییمات المتضاربة داخلیًا  مألممثلو المؤسسة المسؤولة التي ت

توجد فیھ مشكالت في  العكس تقییًما ت عالمة توضع بحیث" ھو أعلى 5أدناه، فإن الرقم " بیَّنكما ھو موسیتم اختیاره. 
 أبدًا.ھ غیر متطور على أنّ  ھ جرى تقییم المجال" إلى أن1بینما یشیر الرقم " الوضع،

 التقییم: /تصنیف الدرجاتیمكن استخدام الجدول التالي ل
 تعلیق المعنى الدرجة

ئسی 1  ةذ أیجدًا ولم تنفّ  ئسیتشملھ عبارة معیّنة الذي مجال إّن الوضع العام لل 
شیئًا  مسألةالنجاح، أو كانت یُطبق أيٌّ منھا بمبادرات إصالح سابقة أو 

  د.لبالبالنسبة لجدیدًا جدًا 
 إصالحات عاجلة. قیام بللحاجة  ھناك

. قلیل جدًا "1" العالمةتحصل على التي عدد الحاالت فإّن بشكل عام، 
 العالمةعلى  كحد أقصى أكثر من ثالث عباراتتحصل ال یُقترح أن و
من مجاالت إصالح  أوسع " ضمن استبیان كامل أو في مجال1"

 اإلدارة العامة/القطاع.

الذي تشملھ عبارة محدّدة إصالحات جوھریّة،  یتطلّب الوضع العام مقبول 2
ھ لم ئة التخطیط أو أة أو سیّ مجزّ كانت سابقة إما الصالحات ألّن اإل توجَّ
لتأو  مسبقًا  لسبب ما.  أّجِ

أصحاب دى جمیع تكون القضایا الرئیسیة معروفة جیدًا ل یمكن أن
 التقییمات الدولیة.  أثیرت بالفعل ضمنوقد ، المصلحة

ط لإلصالحات في ھذا الجانب حاجة إلى نھج مخطَّ ال "2" تعني العالمة
  بشكل خاص.

وسطمت 3 لیس سیئًا للغایة  الذي تشملھ عبارة محدّدة ھو جانبلالوضع العام لإّن  
ت، لكنھا لم تحقق ابعض اإلصالح جرت فقد. مرضیًا بدرجة كبیرة وال

  وھناك حاجة إلى مزید من التحسین. ،بالكاملرجّوة أھداف السیاسة الم
، أصحاب المصلحةدى تكون القضایا الرئیسیة معروفة جیدًا ل یمكن أن

 التقییمات الدولیة.  أثیرت بالفعل ضمنوقد 
مزید من الخطوات في  ضمّ  حاجة إلىال" 3" عالمةتعني ال

المقبلة إلصالح اإلدارة العامة/ القطاع، وتفصیل ھذه تیجیة سترااال
 . خطة عملھا الخطوات ضمن
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تعدیًال د ویتطلب ببساطة جیّ  الذي تشملھ عبارة محدّدةالعام  وضعالإّن  جیّد 4
 . اطفیفً 

معظم قد جرت معالجة سابقة في ھذا المجال و یةجھود إصالحبِذلت 
وكانت  ،التحلیالت الداخلیة والخارجیة ادتھالتي حدّ  عالقةالقضایا ال

 نتائج جیدة. ال
خطوات إصالح محدودة، لكن ال تعَدّ  حاجة إلىال" 4" عالمةتعني ال
استراتیجیة  ضمندون تغطیة واضحة من ویمكن حتى تنفیذھا عاجلة، 

 إلصالح اإلدارة العامة/القطاع. جدیدة

أیة جھود یتطلب ال و جدًاد جیّ  الذي تشملھ عبارة محدّدةالعام  وضعالإّن  ممتاز 5
 إصالح إضافیّة. 

 بشكل عام، إّن ھذا األمر یندر حدوثھ.
ضمن " 5" العالمةعلى  كحد أقصى عباراتثالث أن تحصل بیُقترح 

 من مجاالت إصالح اإلدارة/القطاع.  أوسع استبیان أو في مجال

 

 تحدید إجراءات اإلصالح الرئیسیة

ا الحالة الراھنة حدیدبعد ت، ینبغي على المؤسسات المسؤولة العمود الذي یحمل عنوان  ملء، نوًعا وكم�
 -تفصیل خطوات اإلصالح المستقبلیة الرئیسیة ، تحت ھذا العنوان،ینبغيو"اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل". 

ن الناحیة مودة. التي یجب اتخاذھا من أجل حل المشكالت المحدَّ  -اإلجراءات التصحیحیة أو المبادرات الجدیدة
اإلجراءات) لكل  من مجموعات أيخطوات إصالح رئیسیة (أكثر من ثالث أو أربع ال ینبغي ذكر  ،المثالیة
استخدام مدخالت اإلجراءات الرئیسیة  ل إلى اتفاق بشأن أھداف السیاسة الرئیسیةبمجرد التوصّ وسیتم عبارة. 

الجدیدة إلصالح اإلدارة  ستراتیجیة االخطة عمل لتنفیذ  إعداد في سبیل تفصیلھا أكثر وسیجري ھذه 
 العامة/القطاع.

 

 المكتملةنماذج ال

المؤسسة الرائدة في  إلى، أن تعَاد المؤسسات المسؤولة من قبَل النماذج أن تُمأل كافة الحقول فيبمجرد ینبغي 
 إصالح اإلدارة العامة/القطاع.

 :إصالح اإلدارة العامةحول  نموذجالداخل عبارة واحدة بشأن كاملة الجابة لإلمثال ما یلي وفي 
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عبارة عن الوضع  الرقم
 الراھن

اإلجراءات الرئیسیة  الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي
 للمستقبل

 وعملھا مؤسسات مركز الحكومةالفئة: 

مؤسسات مركز قوم ت .1
كافة المھام ب الحكومة

 ع صنلنظام ضروریة ال
 منّظم جیّدًاسیاسات لل

 .سق ومختصومتّ 

إّن اإلطار القانوني للقیام بالمھام  5 4 3 2 1
 ھو في محّلھ، غیر أّن ساسیة األ

سیاسات للتخطیط لالتفویض الدقیق ل
لم  اتوضمان جودة مقترحات السیاس

من  وھناك عدد كبیر. یحدَّد كما ینبغي
مكتب رئیس الوزراء  الوحدات في

تراقب عمل الوزارات، لكن التقاریر 
بالنسبة و. نّظمةمتداخلة ولیست م

 فإنّھ یجري فقطللمقترحات الجدیدة، 
 لھا، فیما ال التحقق من تغطیة المیزانیة

حلیل االستدامة المالیة واآلثار یجري ت
 .على المواطنین

مراجعة القواعد اإلجرائیة 
خطیط للت تفویضلتحدید 

فحص محتوى لو
باإلضافة إلى ات السیاس

الجوانب المالیة األوسع 
 .الجدیدةللمقترحات 

 مراقبةتوحید مبادرات ال
إلى التقاریر   رفع وتنظیم

 .حكومةال

 

 الخطوة الرابعة: تحلیل وتلخیص نتائج التقییم 

في تحلیل شروع ، المملوءةالنماذج ال كافّةاستالم  عندیتعیّن على المؤسسة الرائدة في إصالح اإلدارة العامة/القطاع، 
) ثم تحدید المجاالت األكثر نفسھ اإلجمالیة (حیث تقوم عدة ھیئات بتقییم المجالالمعلومات للوصول إلى التقییمات 
 أن یھدف التحلیل إلى: وینبغيأھمیة في إصالح اإلدارة العامة. 

 (ولیس لكل عبارة)؛ سئلةمن األ فئةلكل  لعالماتمتوسط مجموع احساب  •
 ؛الوضع الراھنأنماط اإلجابة الرئیسیة ووصف  وتلخیصتحدید  •
 عن الموضوع أو النمط الرئیسي لكل عبارة؛ تحیدالتي عن وضع راھن معیّن،  ،جاباتاإلد وجمع تحدی •
 جمع قائمة بجمیع المقترحات المحتملة لإلجراءات الرئیسیة. •

 
(تحلیل الحالة  السابقةباإلضافة إلى ذلك، ینبغي استخدام مرحلة التحلیل لتلخیص النتائج الرئیسیة للتحلیالت والتقییمات 

 تصنیف التقییم الذاتي.بما یتوافق مع داخلیة والتقاریر الخارجیة على حد سواء) ال
ل أن ویفضّ  ،لمناقشةل ةمادّ ضمن كل ھذه المعلومات تلخیص  وعلى المؤسسة الرائدة في إصالح اإلدارة العامة/القطاع

 المناقشة المشتركة الحقًا. یسیرعرًضا تقدیمیًا، الستخدامھ لت ونیك
(بما في ذلك  رؤیة إضافیةوأیة  ،الوضع الراھن عن ملخصالو، متوسط العالمات أن یبِرز العرض التقدیميھذا وینبغي ل

التقییم  جال یشملھدة ككل) لكل مأو فئة محدّ محدّدة  عبارةل عالماتتقییمات تتناقض مع النمط الرئیسي ومتوسط ال ةأی
ملخص تفصیلي لكل عبارة، حیث من غیر المحتمل أن یتمكن المشاركون  إعدادال یوصى بو. فئات العباراتالذاتي حسب 

 بالتفصیل أثناء المناقشة المشتركة. عبارةكل ل التطرقمن 
على تحدید أكثر  التركیز على المؤسسة الرائدة في إصالح اإلدارة العامة/القطاععند تحلیل نتائج التقییم الذاتي، ینبغي و

، یوصى بالتركیز على تلك الجوانب ولھذه الغایةا االستبیانات. ھتغطیالتي  ین كافة العباراتمن بإلحاًحا األكثر القضایا 
مجاالت تعتبَر  الدرجاتأدنى  الجوانب التي حصلت علىن بأفتراض وباإلمكان اال. أو أقل 3قدره درجات معدل ذات 
 ل المؤسسات المسؤولة.تدخل من قبَ لتنال ال أولویة ذات

(على سبیل  عدد من التقییمات الذاتیة المتناقضة في حال وجودة الجوانب ذات الدرجات األعلى أیًضا مناقش ینبغي
أو أقل). في مثل  2 عالمة، لكن اثنین أو أكثر من المشاركین أعطوا  3یكون متوسط المجموعة أعلى من أن المثال، 

وللتوصل إلى استنتاج حول  رأیھا أھمیّةالمقیِّمة األكثر لمؤسسات ا لتعطياستخدام النقاش المشترك  تعیّنھذه الحاالت، ی
بالغة األھمیة في ضوء القضایا الملحة األخرى ضمن سیاق الدولة األوسع، أو ما إذا كانت  التقییماتتلك  ما إذا كانت

 .درجاتالجانب الخاص یتطلب إصالًحا أكثر مما ھو متوقع بناًء على متوسط ال نّ إ القولمحقة في 
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د فق، في إصالح اإلدارة العامةل ضمان تحلیل متوازن، وحیث یلزم تعزیز القدرات التحلیلیة للمؤسسة الرائدة من أجو
 ویمكن أن تكون سیغماالمتناقضة وتطویر مواد المناقشة.  جاباتلتحدید األنماط واإل اخارجی�  ایتطلب األمر أیًضا دعمً 

 ھذه المرحلة. منالمساعدة ض أھمیة خاصة في اتمن الخبراء ذ وغیرھا
 
 

 (أو سلسلة من ورش العمل) عمل : تنظیم ورشةالخامسةالخطوة 

القطاع تنظیم ورشة عمل لمناقشة النتائج إصالح اإلدارة العامة/الرائدة في  المؤسسة التحلیل، ینبغي على نجازبعد إ
المشاكل  وضع أولویاتو المتوخاة القطاع إصالح اإلدارة العامة/ اإلجمالیة للتقییم الذاتي، واالتفاق على نطاق استراتیجیة

یجب االتفاق و. لسیاسات استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة/القطاع التالیة ذكیة واضحة إلى أھداف ستترَجمدة التي المحدّ 
 األھداف لتحسین الوضع في كل فئة من الفئات أو الجوانب ذات األولویة. ھذه سّودةعلى م
 ھائجنتتنظیم ورشة العمل لمناقشة  عندھا ، ینبغيخاص ببلد ما من قَبل سیغما مراقبةتقییم  أجريفإن  النحو، ھذا وعلى

 ترتیبو لإلصالحات ألھداف بشكل مشترك على أساس نطاقل مسّودةتطویر وھي  ،للغایة نفسھا ھوصیاتتالرئیسیة و
 متفق علیھما. ھاولویاتأل
 

تفویض واضح للتحدث  الحاصلون علىلمؤسسات المشاركة ن اعممثلون الھم ف ن في ورشة العملیلمشاركوبالنسبة ل
من المؤسسات المستجیبة (أي  ممثلون رفیعو المستوىلھذا السبب، یجب أن یحضر ورشة العمل ونیابة عن المؤسسة. 

عدد المؤسسات المشاركة، ووفًقا لوزراء أو رؤساء المؤسسات أو كبار المدیرین المسؤولین عن المجاالت المختلفة). 
ن یقتصر أل تحتاج اءةبنّ الالة وفعّ الورشة العمل ویجب األخذ بالحسبان بأّن منظمة واحدة.  ن عنممثلیالمن  عددیمكن دعوة 

في إصالح اإلدارة  المؤسسة الرائدة عنممثل (ممثلون)  ھایدیرو ،شخًصا كحد أقصى 30على فیھا عدد المشاركین 
 القطاع.العامة/

 
ومناقشة وتوضیح التناقضات في  اھو مناقشة وتحدید المجاالت التي تتطلب تحسینً ف لغرض من ورشة العمللبالنسبة  أّما

 التقییمات. لذلك یجب أن تركز ورشة العمل بشكل أساسي على:
 األدنى؛ ذات العالمات المجاالت .1
 التقییم الذاتي؛ ضمن التي قدّمتتباینت فیھا التقییمات المجاالت التي  .2
 عن التقدّم المحَرز،للوضع والتحلیالت الخارجیة (مثل تقریر المفوضیة األوروبیة  ةسابقال تتحلیالال كلّ نتائج  .3

 تباینات بین نتائج التحلیالت الخارجیة ونتائج التقییم الذاتي.ال)، وال سیما سیغماوتقییمات 
 

ول الحاجة الشاملة لإلصالح والغرض منھ، بما إجماع ح خلقل كذلك ورشة العمل ینبغي أن تستخدَمباإلضافة إلى ذلك، 
واألھداف األساسیة التي تحاول الحكومة تحقیقھا من خالل  یةفي ذلك سبب اقتراح الحكومة الدخول في عملیة إصالح

 ھذه اإلصالحات.
 

واالستماع إلى اآلراء لمناقشة القضایا األكثر إلحاًحا في مجاالت اإلدارة العامة  ار ورشة العمل منبرً تعتبَ وفي المحّصلة، 
، اإلدارة العامة/القطاع الجدیدة إلصالحستراتیجیة االنطاق على تركیز أن یسمح بالذا النھج ھ وعلىالمختلفة ومناقشتھا. 

عدد محدود من أھداف السیاسة التي بعلیھا، و ب حسب األولویة وفقًا لألھمیّة المتفقالتي ینبغي أن ترتَّ تحدید المشكالت بو
 .تحقیقھان یتعیّ 

 
، وھي تمتد المؤسسات ذات الصلة أن تضم كافةالعمل  على ورشةمرنة إلى حد ما، ال ترتیبات ورشة العمل وفي ظلّ 

 :عادة لیومین
بین  التبایناتو الدرجات، مع التركیز على أدنى ، وفقًا للمجالنتائج التقییملعرض ومناقشة س الیوم األول یكرَّ  .1

عرض ملخص بھذا الیوم نشاط یجب دعم ومناقشة وجھات النظر المتضاربة وتوضیحھا.  نبغيالتقییمات. وھنا ی
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قرارات بشأن ھي ھذا الیوم ومحصالت . أعدّتھ المؤسسة الرائدة في إصالح اإلدارة العامة/القطاعالتحلیل الذي 
 .األھداف مسّودةو األولویاتواختیار  اإلصالحات نطاق

اإلجراءات الرئیسیة عرض  فقط یجبو. التخطیط للعملعملیة  أجل إطالق منص الیوم الثاني للمناقشات خصّ ی .2
سیعتمد ذلك وا أكبر. ا أو استثمارً ا سیاسیً إجراءات تتطلب دعمً  باإلضافة إلى أیّةلمعالجة المشكالت األساسیة، 

لنطاق ل أعدّتھ المؤسسة الرائدة في إصالح اإلدارة العامة/القطاع أساًسا على عرض ملخص التحلیل الذي
ل مسودة أوّ  وینبغي أن تكون محّصلة ھذا الیومعلیھ في الیوم السابق.  الذي اتِفقواألولویات المحددة، على النحو 

 المختارة.لمعالجة األولویات  قائمة اإلجراءات الرئیسیةل
 

 أدنى مستوى عن ممثلین الیوم الثانيقد یضم یوم األول، في القرار لااع صنّ  وفي الوقت الذي ینبغي فیھ حضور
على في الیومین ویمكن، على مستوى من المشاركة. األن صناع القرار یتمكّ  في حال لمالرئیسیة،  شاركةلمؤسسات الما

 بایناتللمشاركین مناقشة الت یتسنّىل مجموعات أصغر ضمنوالعمل  المناقشات المشتركة، استخدام مزیج من حدّ سواء
 شتركة.وأسبابھا والتوصل إلى استنتاجات م

 
جدیدة إلصالح اإلدارة لورشة العمل ھو "ھیكل" الستراتیجیة ة الرئیسی حّصلةكما ھو موضح أعاله، فإن المو

مختلف مجاالت اإلصالح لدة أھداف ، ومسوّ ومشكالت مرتبة حسب األولویة لمعالجتھاد، ذات نطاق محدَّ العامة/القطاع 
إن سمح الوقت ھداف أیًضا األولألداء اقتراح مؤشرات ومن الممكن  وقائمة باإلجراءات الرئیسیة لتحقیق ھذه األھداف.

 لذلك.
 
أصحاب المصلحة  یتمّكنخالل ورشة العمل، ینبغي أن التي جرت المعلومات والمناقشات مجمل بشكل عام، استنادًا إلى و

من  –والمؤسسات المشاركة  العامة/القطاعإصالح اإلدارة المؤسسة الرائدة في  -الرئیسیون في عملیة التنمیة بأكملھا 
الستراتیجیة) في مجال إصالح اإلدارة العامة أو أي قطاع أو مجال سیاسة اوتقدیم خطة إصالح شاملة ("ھیكل"  وضع

 .المستویات (عادةً الحكومة) رفعالقرار السیاسي على أ صنّاعل، آخر
 

في النھایة  قدّمتاألولویات وإیجاد الحلول، أن  رتیبلتحدید المشكالت وت لشمولیة عملیاتھانظًرا ، مقاربةال هوینبغي لھذ
 .التنازلیةنموذجیة الخطیط الت اتنتائج أفضل من عملی

 
إصالح اإلدارة ستراتیجیة ااختبار الرؤیة واألولویات في في  مشاركة أصحاب المصلحةفإّن  وعلى الرغم من ذلك، 

 . ترتیب األولویات إنجازعند أمر ضروري ھو  تصمیمھابمجرد  المبادالترات/ تحقق من صحة الخیاالالقطاع والعامة/
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 في سیاق توسیع االتحاد األوروبي إلصالح اإلدارة العامةأ: استبیان إطاري للتقییم الذاتي  ملحقال

 تطویر السیاسات والتنسیق

 

 اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم

 وعملھا مؤسسات مركز الحكومةالفئة: 

   5 4 3 2 1 .سق ومختصومتّ  منّظم جیّدًاسیاسات لل ع صن نظاملضروریة الكافة المھام ب مؤسسات مركز الحكومةقوم ت .1

   5 4 3 2 1 .الھیئة المسؤولة بتنسیق من المحلیّة إجراءات أفقیة واضحة لتنظیم عملیة التكامل األوروبيذ وضع وتنفّ ت .2

 في مركز الحكومة ھاتمراقبوسیاسات للتخطیط الفئة: ال

مع أھداف واضحة للحكومة بأكملھا ویتماشى مع  المدى المتوّسط،ق للسیاسات على یوجد تخطیط منسّ  .3
تلبي أھداف الحكومة وتتسق مع إطار المیزانیة  یةسیاسات القطاعكما وإّن الالظروف المالیة للحكومة؛ 

 األمد.المتوسط 

1 2 3 4 5   

 ضمنج ومدموق لجمیع العملیات ذات الصلة بالتكامل األوروبي منسَّ  متوسط األجلیوجد نظام تخطیط  .4
 .سیاسات المحلیةللتخطیط 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .المنتظم ألداء الحكومة التدقیق العام ویضمن أن تكون قادرة على تحقیق أھدافھا مراقبةیتیح ال .5

 والتدقیق البرلماني ةالحكومی اتالفئة: صنع القرار

 متثالضمان االویجري المھني لإلدارة؛  قراریتم إعداد القرارات الحكومیة بطریقة شفافة وعلى أساس ال .6
 .القانوني للقرارات

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .الحكومیة ةصنع السیاسفي البرلمان  دققی .7

 )ةالقانونی ةغیاجودة الصوالتشاور؛ والسیاسات القائمة على األدلة؛  صنعالسیاسات ( تطویروعملیات ھیاكل الفئة: 
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السیاسات والتشریعات  الموظفین للوزارات أنّ  خصیصتو المتبعة واإلجراءات الھیكلیة التنظیمیةضمن ت .8
 .قابلة للتنفیذ وتفي بأھداف الحكومة المعدّة

1 2 3 4 5   

 انتقاًال ضمن تالسیاسات و تطویرجزًءا ال یتجزأ من عملیة  ةالمؤسسیّ  بنیةتشكل إجراءات التكامل األوروبي وال .9
 لتشریعات االتحاد األوروبي. وفي الوقت المناسب  امنتظمً 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .بانتظام في الوزارات األثرستخدم تقییم یعلى األدلة و ةالقانونی ةغیاالسیاسات والص صنع تعتمد عملیة .10

مجتمع وتسمح بتنسیق وجھات من الالة عّ الفشاركة المتتیح بحیث السیاسات والتشریعات بطریقة شاملة  صّممت .11
 .النظر داخل الحكومة

1 2 3 4 5   

 في متسقبشكل  ةالقانونی ةغیاالصق متطلبات تطبَّ ؛ ومتسقة في البنیة واألسلوب واللغةإّن التشریعات  .12
 .للعاّمة اتالتشریعتاح توالوزارات؛ 

1 2 3 4 5   
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 الخدمة العامة وإدارة الموارد البشریة
 

الوضع الحاليتقییم  عبارة عن الوضع الراھن الرقم  اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن 

 ةالمؤسسیّ  بنیةالفئة: النطاق والسیاسة واإلطار القانوني وال

   5 4 3 2 1 .ومطبّق على األرضبوضوح  حدّدنطاق الخدمة العامة كاٍف ومإّن  .1

موضوعة  على مبادئ القانون اإلداريقائمة خدمة عامة مھنیة ومتماسكة لیة والقانونیة اتاألطر السیاسإّن  .2
 .الخدمة العامة في  سیاقممارسات متسقة وفعالة إلدارة الموارد البشریة بوتنفَّذ؛ وتسمح البنیة المؤسسیة 

1 2 3 4 5   

 والتوظیف والفصل مھنیّةالفئة: ال

تخفیض معاییر ، كما وإّن المعاملةفي جمیع مراحلھ على الجدارة والمساواة في اّمین یعتمد تعیین الموظفین الع .3
 وصریحة. واضحة للموظفین العاّمینوإنھاء الخدمة  الرتبة

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .منع التأثیر السیاسي المباشر أو غیر المباشر على المناصب اإلداریة العلیا في الخدمة العامةیُ  .4

   5 4 3 2 1 .فعادل وشفاوھو ؛ یفيالوظ الوصفعلى  اّمینیعتمد نظام أجور الموظفین الع .5

 واالنتقالداء، العادل لألتقییم الیشمل التدریب المنتظم، وو؛ اّمین مضمونالتطویر المھني للموظفین الع إنّ  .6
 . معاییر موضوعیة وشفافةول وفقًا للجدارةوالترقیة 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .تدابیر لتعزیز النزاھة ومنع الفساد وضمان االنضباط في الخدمة العامة طبَّقت .7
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 المساءلة

 
 

رئیسیة للمستقبلال اإلجراءات الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم  

 المسؤولیات في حال المخالفةوالتنظیمي لإلدارة، والحق في الوصول إلى المعلومات، وحمایة اإلدارة الجیدة  عدادالفئة: اإل

على مساءلة داخلیة وسیاسیة  تنصویتبع سیاسات وأنظمة مناسبة  رشیدالتنظیم العام للحكومة المركزیة إّن  .1
 .وقضائیة واجتماعیة مستقلة مناسبة

1 2 3 4 5   

على أرض یطبق باستمرارمنصوص علیھ في التشریعات والحق في الوصول إلى المعلومات العامة إّن  .2
 .الواقع

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .في اإلدارة الجیدة والمصلحة العامة فرادلحمایة حقوق األتنفیذیة آلیات  طّبقت .3

الطعون اإلداریة الداخلیة والمراجعات  من خالل مضمونةاإلداریة نزاعات المعاملة العادلة في الإّن  .4
 .القضائیة

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .أو التعویض المناسب /و اإلصالحتتحمل السلطات العامة المسؤولیة في حاالت المخالفات وتضمن  .5
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 تقدیم الخدمات
 
 

الرئیسیة للمستقبلاإلجراءات  الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم  

 الخدمات والحصول علىالجودة،  ضمانالفئة: سیاسة تقدیم الخدمات، و

   5 4 3 2 1 .ھي في محلھا ومطبَّقةھة للمواطنین إدارة الدولة الموجَّ  اتسیاسإّن  .1

في  وقد سنَّتالعامة،  ةتقدیم الخدمل شّكل أساًسااإلدارة الجیدة ھي أحد أھداف السیاسة الرئیسیة التي تإّن  .2
 .على األرضق باستمرار التشریعات وتطبَّ 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .آلیات لضمان جودة الخدمة العامة طّبقت .3

   5 4 3 2 1 .الخدمات العامة مضمون إّن الحصول على .4
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 اإلدارة المالیة العامة
 

الراھنالوضع  تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم  اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل 

 الفئة: إعداد المیزانیة

غطي یموثوق بھا و توقعات على دأساس حكومي عام یستنعلى  مدىمیزانیة متوسط اللل اتنشر الحكومة إطارً  .1
 ضمنھ. المیزانیة ب المعنیّةوتشتغل كافة الھیئات أفقًا زمنیًا ال یقل عن ثالث سنوات؛ 

1 2 3 4 5   

التي تتوافق شاملة لإلنفاق العتمادات اال مراقبة المیزانیة بما یتماشى مع اإلطار القانوني الوطني، مع أعدَّت .2
 .االلتزام بھا ویجريمع إطار المیزانیة المتوسط األجل 

1 2 3 4 5   

 التقاریر؛ إدارة النقد والدیون ورفعئة: المحاسبة الف

، بشكل مركزي صرف األموال من حساب الخزینة فّوضةالخزینة المركزیة الموزارة المالیة، أو ھیئة دیر ت .3
 .الموحد وتضمن السیولة النقدیة

1 2 3 4 5   

 ھدف الدَین العام للبالد وإبقاءاحترام یجري بحیث  طبّقوت موجودةإستراتیجیة واضحة إلدارة الدیون  ھناك .4
 .ین تحت السیطرةتكالیف خدمة الدَ 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 التدقیق فیھا مضمونان.شفافیة المیزانیة و إنّ  .5

 الفئة: اإلدارة المالیة والرقابة

الھیئات طبیقھا من قبل یتوافق تیحدد اإلطار التشغیلي لإلدارة والرقابة المالیة المسؤولیات والصالحیات، و .6
 .اإلدارة المالیة العامة واإلدارة العامة بشكل عام حكمالموازنة مع التشریعات التي تب المعنیة

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .تطبق كل مؤسسة عامة اإلدارة والرقابة المالیة بما یتماشى مع وثائق سیاسة اإلدارة والرقابة المالیة العامة .7

 الفئة: التدقیق الداخلي

 مع الھیئات المعنیة بالموازنةتطبیقھ من قبل یتوافق الدولیة ویعكس اإلطار التشغیلي للتدقیق الداخلي المعاییر  .8
 .التشریعات التي تحكم اإلدارة العامة واإلدارة المالیة العامة بشكل عام

1 2 3 4 5   
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وكما یناسب مع وثائق سیاسة التدقیق الداخلي ككل  وافقتقوم كل مؤسسة عامة بتنفیذ التدقیق الداخلي بما یت .9
 المؤسسة.

1 2 3 4 5   

 واإلعداد المؤسسي الشراء العامالفئة: سیاسة 

تنظیمات واالمتیازات) مع  (بما في ذلك الشراكات بین القطاعین العام والخاص الشراء العامتتوافق تنظیمات  .10
المجاالت في التنظیمات المماثلة مع  وتنّسق، ھذه األخیرةا ھتغطّ  لم، وتشمل مجاالت إضافیة االتحاد األوروبي

 .حسب األصولإنفاذھا  جريوی ،األخرى

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .بفعالیة وكفاءة الشراءسیاسة  مراقبةمؤسسیة وإداریة مركزیة لتطویر وتنفیذ و اتقدر توجد .11

 الشراء العامالفئة: نظام التعویض في مجال 

والشفافیة،  والنزاھةاالستقاللیة الخاصة ب األوروبيیتماشى نظام التعویضات مع معاییر تنظیمات االتحاد  .12
   معالجة سریعة ومختصة للشكاوى والعقوبات. قدّموی

1 2 3 4 5   

 ، وقدرات السلطات المتعاقدةعملی�ا الشراء العاملفئة: ا

 ،والتناسب ،وعدم التمییز ،المساواة في المعاملةب الخاصةللمبادئ األساسیة  الشراء العامتمتثل عملیات  .13
الشراء وأسالیب  تقنیاتلیة لألموال العامة واالستفادة القصوى من اكثر فعأ ااستخدامً  ضامنةوالشفافیة، 

 .الحدیثة

1 2 3 4 5   

إدارة  تتمتع السلطات والكیانات المتعاقدة بالقدرات المناسبة والمبادئ التوجیھیة واألدوات العملیة لضمان .14
 ة. الكاملالشراء مھنیة لدورة 

1 2 3 4 5   

 الفئة: التدقیق الخارجي

اإلطار الدستوري من خالل مؤسسة تدقیق علیا وحمایتھا  یجري التأكید على استقاللیة وتفویض وتنظیم .15
 .العملیةات والقانوني ویتم احترامھا في الممارس

1 2 3 4 5   

ا ؤثر إیجابً ی ماتدقیق عالیة الجودة، عملیات وموضوعیة لضمان  بحیادیةتطبق مؤسسة التدقیق العلیا المعاییر  .16
 .على أداء القطاع العام

1 2 3 4 5   
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 اإلطار االستراتیجي إلصالح اإلدارة العامة
 

لمستقبللاإلجراءات الرئیسیة  الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم  

 اإلطار االستراتیجي والسیاسة  :إصالح اإلدارة العامة

   5 4 3 2 1 .الة إلصالح اإلدارة العامة تعالج التحدیات الرئیسیةأجندة فعّ  وقوننتوضعت الحكومة  .1

   5 4 3 2 1 .بانتظام وتراقَباإلصالح  نتائجأھداف  وتحدَّدإصالح اإلدارة العامة بشكل ھادف؛  یجري تنفیذ .2

   5 4 3 2 1 مضمونة. االستدامة المالیة إلصالح اإلدارة العامة إنّ  .3

 ھیاكل اإلدارة والتنسیق في إصالح اإلدارة العامة 

السیاسي واإلداري لتوجیھ  مستویینإصالح اإلدارة العامة على ھیاكل تنسیق قویة وعاملة على ال یحتوي .4
 .وإدارة عملیة تصمیم وتنفیذ اإلصالح

1 2 3 4 5   
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 سیاق الجوار األوروبي ضمن صالح اإلدارة العامةاستبیان إطاري للتقییم الذاتي إل :ب ملحقال 

 تطویر وتنسیق السیاسات
 

مستقبلللاإلجراءات الرئیسیة  الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم  

 ھا في مركز الحكومةمراقبةالفئة: تخطیط السیاسات و

یتوافق مع ھو و ،متسقة على نطاق المنظومة ھھدافوأ، منّسقتخطیط السیاسة على المدى المتوسط إّن  .1
األھداف العامة التي حددتھا القیادة وتتوافق مع إطار  یةسیاسات القطاعالتحقق والظروف المالیة للدولة؛ 

 .مدالمیزانیة المتوسط األ

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .ضمن تحقیق األھداف المعلنةیالعام و التدقیقَ  بالخططالمتعلّق لألداء  ةالمنتظم مراقبةن المكّ ت .2

 الفئة: صنع القرار الحكومي والتدقیق البرلماني

   5 4 3 2 1 .المھني رأي اإلدارةیتم إعداد القرارات السیاسیة والتشریعیة بطریقة شفافة تستند إلى  .3

   5 4 3 2 1 .الحكومیة یشرف البرلمان على صنع السیاسة .4

 )ةالقانونی ةغیاالصالسیاسات القائمة على األدلة؛ التشاور؛ جودة  صنع( السیاساتوضع وعملیات  ئاتالفئة: ھی

الموظفین لمؤسسات الدولة المسؤولة القدرة على  وتخصیصة بعالمتواإلجراءات  الھیكلیة التنظیمیةیضمن  .5
 .التي تلبي األھداف والخطط المتوسطة األجل والسنویةوضع وتنفیذ السیاسات والتشریعات 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .الوزارات ضمنستخدم تقییم األثر بانتظام ، ویإلى األدلة الصیاغة القانونیةتستند عملیة وضع السیاسات و .6

مجتمع وتسمح بتنسیق وجھات من الالة عّ الفشاركة المتتیح بحیث السیاسات والتشریعات بطریقة شاملة تصّمم  .7
 اإلدارة.النظر داخل 

1 2 3 4 5   

داخل  ثابتبشكل  الصیاغة القانونیةق متطلبات تطبَّ ؛ ومتسقة في البنیة واألسلوب واللغةإّن التشریعات  .8
 .للعاّمة اتالتشریعوتتاح الوزارات؛ 

1 2 3 4 5   
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 الخدمة العامة وإدارة الموارد البشریة

 

عن الوضع الراھن عبارة الرقم  اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي 

 ةالمؤسسیّ  بنیةالفئة: النطاق والسیاسة واإلطار القانوني وال

موضوعة في محلھا؛ وتسمح البنیة المؤسسیة خدمة عامة مھنیة ومتماسكة لاألطر السیاسیة والقانونیة إّن  .1
 .الخدمة العامة في  سیاقممارسات متسقة وفعالة إلدارة الموارد البشریة ب

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .بوضوح حدّدنطاق الخدمة العامة كاٍف ومإّن  .2

 والتوظیف والفصل مھنیّةالفئة: ال

على الجدارة  ،علیایشغلون مناصب إداریة ، بمن فیھم من في جمیع مراحلھاّمین یعتمد تعیین الموظفین الع .3
منصوص علیھا صراحة في القانون وإنھاء الخدمة  تخفیض الرتبةمعاییر ، كما وإّن والمساواة في المعاملة

 .وتحد من االجتھاد

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .فعادل وشفاوھو ؛ یفيالوظ الوصفعلى  اّمینیعتمد نظام أجور الموظفین الع .4

 واالنتقالداء، العادل لألتقییم الیشمل التدریب المنتظم، وو؛ اّمین مضمونالتطویر المھني للموظفین الع إنّ  .5
 .معاییر موضوعیة وشفافةول وفقًا للجدارةوالترقیة 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .تدابیر لتعزیز النزاھة ومنع الفساد وضمان االنضباط في الخدمة العامة طبَّقت .6
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 المساءلة

 
 

 اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم

 المسؤولیات في حال المخالفةوالتنظیمي لإلدارة، والحق في الوصول إلى المعلومات، وحمایة اإلدارة الجیدة  عدادالفئة: اإل

   5 4 3 2 1 .على مساءلة مستقلة مناسبة تنصویتبع سیاسات وأنظمة مناسبة  رشیدالتنظیم العام للحكومة المركزیة إّن  .1

   5 4 3 2 1 .في اإلدارة الجیدة والمصلحة العامة فرادلحمایة حقوق األتنفیذیة آلیات  طّبقت .2

على أرض یطبق باستمرارمنصوص علیھ في التشریعات والحق في الوصول إلى المعلومات العامة إّن  .3
 .الواقع

1 2 3 4 5   

الطعون اإلداریة الداخلیة والمراجعات  من خالل مضمونةاإلداریة نزاعات المعاملة العادلة في الإّن  .4
 .القضائیة

1 2 3 4 5   

أو  /و اإلصالحوتضمن  ھتإخالل أي موظف عام بواجبا تتحمل السلطات العامة المسؤولیة في حال .5
 .التعویض المناسب

1 2 3 4 5   
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 تقدیم الخدمات
 
 

 اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم

 الخدمات والحصول علىالجودة،  ضمانالفئة: سیاسة تقدیم الخدمات، و

   5 4 3 2 1 .ھي في محلھا ومطبَّقةھة للمواطنین إدارة الدولة الموجَّ  اتسیاسإّن  .1

في  وقد سنَّتالعامة،  ةتقدیم الخدمل شّكل أساًسااإلدارة الجیدة ھي أحد أھداف السیاسة الرئیسیة التي تإّن  .2
 .على األرضق باستمرار التشریعات وتطبَّ 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 .آلیات لضمان جودة الخدمة العامة طّبقت .3

   5 4 3 2 1 .الخدمات العامة مضمون إّن الحصول على .4
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 اإلدارة المالیة العامة
 
 

 اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم

 الفئة: إعداد المیزانیة

غطي یموثوق بھا و توقعات أساس حكومي عام یستند علىعلى  مدىمیزانیة متوسط اللل اتنشر الحكومة إطارً  .1
 ضمنھ.المیزانیة وتشتغل كافة المؤسسات المعنیّة بأفقًا زمنیًا ال یقل عن ثالث سنوات؛ 

1 2 3 4 5   

التي تتوافق شاملة لإلنفاق العتمادات اال مراقبة المیزانیة بما یتماشى مع اإلطار القانوني الوطني، مع أعدَّت .2
 .االلتزام بھا ویجريمع إطار المیزانیة المتوسط األجل 

1 2 3 4 5   

 نیوالدَّ  السیولةئة: المحاسبة وإعداد التقاریر؛ إدارة الف

، بشكل مركزي صرف األموال من فّوضة، أو ھیئة الخزینة المدیر السلطة المركزیة المسؤولة عن المیزانیةت .3
 .د وتضمن السیولة النقدیةحساب الخزینة الموحّ 

1 2 3 4 5   

 ھدف الدَین العام للبالد وإبقاءاحترام یجري بحیث  طبّقوت موجودةإستراتیجیة واضحة إلدارة الدیون  ھناك .4
 .ین تحت السیطرةتكالیف خدمة الدَ 

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 التدقیق فیھا مضمونان.شفافیة المیزانیة و إنّ  .5

 الفئة: اإلدارة المالیة والرقابة

 المعنیة مؤسساتالطبیقھ من قبل یتوافق تالمسؤولیات والصالحیات، وللرقابة الداخلیة  التشغیليد اإلطار یحدِّ  .6
 .سیاسة المراقبة الدخلیة ككلمع العامة الموازنة ب

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 باستمرار من قَبل مؤسسات الحكومة.  قویطبَّ یعكس اإلطار التشغیلي للتدقیق الداخلي المعاییر الدولیة  .7

 واإلعداد المؤسسي الشراء العامالفئة: سیاسة 

المبادئ المعترف بھا دولی�ا الخاصة باالقتصاد والفعالیة والشفافیة واالنفتاح  مع الشراء العامتتوافق تنظیمات  .8
 بفعالیة وكفاءة. الشراء العامسیاسة  مراقبةوالمساءلة، وتوجد قدرة مؤسسیة وإداریة مركزیة لتطویر وتنفیذ و

1 2 3 4 5   
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معاییر الممارسة الجیدة االتفاقیات والتنظیمات الدولیة المعمول بھا ومع یتماشى نظام التعویضات مع  .9
معالجة سریعة ومختصة للشكاوى  قدّموالشفافیة، وی والنزاھةاالستقاللیة المعترف بھا دولی�ا الخاصة ب

   والعقوبات.

1 2 3 4 5   

 ،والتناسب ،وعدم التمییز ،المساواة في المعاملةب الخاصةللمبادئ األساسیة  الشراء العامتمتثل عملیات  .10
بالقدرات المناسبة  ؛ وتتمتع الھیئات المتعاقدةاألكثر فاعلیة لألموال العامة االستخدام ضامنةوالشفافیة، 

 .االشتراء الحدیثة تقنیات وتستخدم

1 2 3 4 5   

 التدقیق الخارجيالفئة: 

اإلطار الدستوري والقانوني ویتم من خالل مؤسسة التدقیق العلیا وحمایتھا  تتحقق استقاللیة وتفویض وتنظیم .11
 .العملیةات احترامھا في الممارس

1 2 3 4 5   

ا ؤثر إیجابً ی ماتدقیق عالیة الجودة، عملیات وموضوعیة لضمان  بحیادیةتطبق مؤسسة التدقیق العلیا المعاییر  .12
 .أداء القطاع العاماإلدارة و على

1 2 3 4 5   
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 اإلطار االستراتیجي إلصالح اإلدارة العامة
 
 

 اإلجراءات الرئیسیة للمستقبل الوضع الراھن تقییم الوضع الحالي عبارة عن الوضع الراھن الرقم

 واإلدارة اتاإلطار االستراتیجي والسیاس :إصالح اإلدارة العامة

ویجري تنفیذھا بشكل منھجي  الة إلصالح اإلدارة العامة تعالج التحدیات الرئیسیةوضعت أجندة فعّ  .1
 .خاضع للمراقبةو

1 2 3 4 5   

   5 4 3 2 1 مضمونة. االستدامة المالیة إلصالح اإلدارة العامة إنّ  .2

ولدیھا في إصالح اإلدارة العامة مسؤولیة واضحة عن مبادرات اإلصالح تتحّمل المؤسسات المنخرطة  .3
 .القدرة على تنفیذھا

1 2 3 4 5   
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