
 

OECD/SIGMA  
2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France 

 : ي
وين  sigmaweb@oecd.orgب��د إل��ت

 00 82 24 45 1 (0) 33+هاتف: 
www.sigmaweb.org 

 

. وال �جوز من امال�ة مساعدة هذە الوث�قة ب إعداد تم  ي الرسم�ة لالتحاد األورو��ة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة أو الدول األعضاء مثل وجهات النظر ت اعتبارها  التحاد األورويب
ي برنامج س�غما. اآلراء المع�ب عنها والحجج المست

ن �ن كاء المشاركني ي هذە الوث�قة تخص مؤلفيها. بها أو ال�ش
 عملة �ن

 هذە الوث�قة وأي ب�انات أو خ��طة واردة بها ال 
ً

ل إخال�
�
یخضع  - OECD 2018© بوضع أو س�ادة أي إقل�م وال بلحدود الدول�ة وال باسم أي إقل�م أو مدينة أو منطقة.  �شك

 . www.oecd.org/termsandconditionshttpOECD//:استخدام ھذه المواد، رقمی�ا أو طباعة، للشروط واألحكام المتوفّرة على الموقع اإللكتروني لمنظمة :

 

    
    

 
   

        
 

 

                          
                  

                             

                   
 

 

 

 

 العامة اإلدارة بإصالح المتعلقة والتقییم التقاریر ورفع والمراقبة والتنفیذ اإلعداد أدوات مجموعة

القطاعیة واالستراتیجیات  

 

 )SIGMA( سیغمالشركاء  دلیل

 

  5رقم  ملحقال

 

والتقییم التقاریر رفعوال مراقبةال أدوات  

مثال - للتقییم المرجعیة الشروطلتقاریر السنویة ونصف السنویة وأمثلة عنھا؛ ا بنیة ؛مراقبةمسؤولیات ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018أكتوبر  /األول تشرین  

 

mailto:sigmaweb@oecd.org
http://www.sigmaweb.org/
http://www.oecd.org/termsandconditions
mailto:sigmaweb@oecd.org
http://www.sigmaweb.org/
http://www.oecd.org/termsandconditions


 

 2 

 

 

 

 



 

 3 

 مقّدمة

 

تقییم الستراتیجیة الو رفع التقاریرو مراقبةالوأمثلة تتعلق بإنشاء وتشغیل نظام  نماذجتقدیم ل ملحقھذا ال یھدف

ینبغي استخدامھا بما و ،لالستخدام المرن ھي ملحقال فيمة المقدَّ  نماذجال كل. القطاع أو العامة اإلدارة إصالح

لة بعض الجوانب المفصَّ  أنّ  من الرغم وعلىدة. یتماشى مع المتطلبات الوطنیة وخصائص االستراتیجیة المحدَّ 

المفاھیم واألدوات  ، نظًرا لطبیعتھ الشاملة لعدة قطاعات، فإنّ العامة اإلدارة بإصالحخاصة  ملحقفي ھذا ال

واإلصالح بالتنفیذ  الخاصة المفیدة المرحلیة التقاریر إعداد فيووالتقییم  مراقبةنظام لل بناءمة للمساعدة في المقدَّ 

 نطبق على أي قطاع أو مجال سیاسة.ت

 من: ملحقال ھذا ویتألّف

 ةھیكلیضمن  رفع التقاریروال مراقبةیة في ما یتعلق بالاتوصف موجز لألدوار والمسؤولیات المؤسس •

 .دارة وتنسیق إصالح اإلدارة العامةإل ةنموذجی

 نويستقریر  ھیكلیةل وصفي نموذج •

 تقریر نصف سنوي ھیكلیةلوصفي  نموذج •

 تراتیجیةباالس یتعلق سنوينصف سنوي و تقریر مرحليلمثال افتراضي  •

 تنفیذ اإلستراتیجیة تصدرھا الھیئة الرائدة المسؤولة عن تنسیقب خاصتقریر  حولتعلیمات لمثال  •

 .مراقبةال عملیة

 ) لتقییم االستراتیجیة.ToRمثال على الشروط المرجعیة ( •

 

قابلة للتطبیق على نطاق  لتصبحتعمیمھا  جرىلكن  ،على أساس أمثلة واقعیة ملحقلاألمثلة في ھذا ا أعدَّت

 .البلدانبغض النظر عن خصوصیات  للمساعدة أدواتتكون بمثابة وواسع 

 

 رفع التقاریروال مراقبةسیة في الاألدوار والمسؤولیات المؤسّ 

تنسیق إصالح اإلدارة ودارة بإ الخاصة الرئیسیة ھیكلیاتالیصف ھذا القسم أدوار ومسؤولیات 

 وتعدّ الحالیة.  ممارساتال مراجعة أساس على رفع التقاریروال مراقبةال یخصّ العامة/القطاع في ما 

القانونیة،  الشروط -بكل بلد  الخاص للوضع وفقًا مراجعتھایمكن  حیثإرشادیة  المقدَّمة قائمة األدوار
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األدوار التي ینبغي أن  علىمل ھذه القائمة تال تشو، وما إلى ذلك. المھام، وتوزیع ةاإلداری ھیكلیةوال

من الضروري التأكد من  أنّھ غیریضطلع بھا أصحاب المصلحة الخارجیون والمواطنون في العملیة، 

 أساس علىلنتائج الرئیسیة قبل اتخاذ القرارات ا من للتحقّق وكجھاتمشاركتھم كمصادر للمعلومات 

 والتقییم. اریررفع التقوال مراقبةنتائج عملیات ال

 

 اإلدارة إلصالحخاصة  استراتیجیةبالمتعلقین  التقاریر رفعوال مراقبةالمھام الحكومة في 
 القطاع/العامة

 اإلدارةوتنفیذ إستراتیجیة إلصالح  وضعفي عملیة  اتالقرارتخاذ ال األساسیة الجھةالحكومة  تعَد

 بإمكانھا كماتوجیھ جھود المؤسسة الرائدة والمؤسسات المشاركة وتمكینھا.  بإمكانھا إذالقطاع. /العامة

تدابیر وحلول ضروریة لتحسین تنفیذ استراتیجیة  ةمؤسسات واعتماد أیال مختلفحل النزاعات بین 

 القطاع./العامة اإلدارة إلصالحالبلد 

 ما یلي: ستراتیجیة فيالعملیة تنفیذ ا ضمنتتمثل األدوار الرئیسیة للحكومة و

 .تبنّیھا أو ومعارضتھا ومناقشتھا باالستراتیجیة الخاصة المرحلیة التقاریر إلى االستماع •

 إنالقطاع /العامة اإلدارة بإصالحاعتماد تدابیر تصحیحیة لتحسین تنفیذ االستراتیجیة المتعلقة  •

 كان تنفیذ ھذه التدابیر یتطلب قرارات على المستوى الحكومي.

 ھاحلّ فشل  حال في ،المختلفةلمؤسسات ابین  تنشأتنفیذ االستراتیجیة ب متعلقة كالتمش ةحل أی •

تنسیق  جھةأي  فيأو  العامة اإلدارة إصالح جلسمدنى (على سبیل المثال في أمستوى  على

 على مستوى القطاع). ةمماثل

 

 اإلدارة العامة  إصالحبمجلس  ةالخاص) السیاسي المستوى(على  التنسیق جھةمھام 

على أعلى  ةمماثل تنسیق جھة أيّ (أو  العامة اإلدارة إصالحمجلس  قومیحاالت إصالح اإلدارة العامة،  في

الرائدة   للوزاراتم المشورة اإلدارة العامة ویقدّ  إصالحعملیة تنفیذ إستراتیجیة  بتوجیھمستوى سیاسي) 

 اإلدارة إصالحإستراتیجیة في عملیة تنفیذ  العامة اإلدارة إصالحمجلس لل األدوار الرئیسیة تتمثّ وذة. المنفِّ و

 :يیل بما العامة

 .تبنّیھا أو ومعارضتھا ومناقشتھا باالستراتیجیة الخاصة الدوریة التقاریر إلى االستماع •
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التوجیھ االستراتیجي والمشورة في مجال  قدیمستراتیجیة من خالل تاالتنفیذ  عملیةتوجیھ  •

 السیاسات؛

مع مراعاة المخاطر المرتبطة  ،ستراتیجیةاالاتخاذ تدابیر وقرارات تصحیحیة لتعزیز تنفیذ  •

 .بالتنفیذ

في حال فشل  ،تنفیذ االستراتیجیةب صلة ذات المختلفةلمؤسسات ابین  تنشأ كالتمش ةحل أی •

بین الوزارات أو دنى (على سبیل المثال على مستوى الھیئات المشتركة أمستوى  على حلّھا

 .ین المؤسسات المختلفة)ب

 وتخصیص الموارد. بخصوص المساھمات المالیة لشركاء في التنمیةا مع لتنسیقا •

 

 

 على المستوى اإلداري) جھة التنسیقمھام الھیئة المشتركة بین الوزارات (

 مراقبةلضمان  اإنشاؤھ یجريعلى المستوى اإلداري  يتنسیق جھةالھیئة المشتركة بین الوزارات  تعَدّ 

القطاع مقابل األھداف والغایات واألنشطة والمیزانیة. /العامة اإلدارة إصالحلتنفیذ استراتیجیة  منتظم

 ما یلي:ببین الوزارات  ةالمشترك للھیئةل األدوار الرئیسیة تتمثّ و

 

م المحرز في تنفیذ األھداف والغایات واألنشطة بانتظام ومناقشة التقدّ  االجتماعات عقد •

 .واستخدام الموارد المالیةوتخصیص 

واقتراح التدابیر التصحیحیة التي الناجح لالستراتیجیة  التنفیذ أماموالتحدیات  لعوائقتحدید ا •

 .ذة اتخاذھان على المؤسسات المنفِّ یتعیّ 

 .الحكومة إلىأو  العامة اإلدارة إصالح المطلوبة لتقدیمھا إلى مجلس الدوریّةمناقشة التقاریر  •

 .عملیة تنفیذ االستراتیجیة خاللحل النزاعات التي تنشأ بین المؤسسات المختلفة  •

اإلدارة  إصالحمجلس  إلىعلى سبیل المثال  ؛ مستوى أعلىمشكالت لم یتم حلھا إلى  ةأی إحالة •

 الحكومة. إلىالعامة أو 
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 مھام الوزارة أو المؤسسة الرائدة

تحقیق أھداف االستراتیجیة والمؤشرات ب یتعلّق ماتنسیق  القطاع/العامة اإلدارة إصالح في ائدةتتولى الھیئة الر

 المستوى وعلىالتنسیق على مستوى الخبراء  عن المسؤولة المؤسسة ھذه وتعدّ . تواصلم بشكلواألنشطة 

ئدة ل األدوار الرئیسیة للمؤسسة الراتتمثّ و القطاع./العامة اإلدارة إصالح استراتجیة تنفیذ یخص ما في التقني

 ما یلي:ب رفع التقاریروال مراقبةما یتعلق بإدارة عملیات ال في

 

اإلدارة العامة بما یتماشى مع  إصالحتنفیذ استراتیجیة ب تختصّ  رفع التقاریروال مراقبةة للإنشاء آلیّ  •

 وجیھاتتنموذج  الحقًا ملحقال ھذا تضّمن، وضمان تطبیقھا (یرفع التقاریروال مراقبةمتطلبات ال

 .)رفع التقاریروال مراقبةلل

 ،واألنشطة ،والمؤشرات ،معلومات من الوزارات والمؤسسات المشاركة حول تنفیذ األھدافالجمع  •

 القطاع./العامة اإلدارة إصالحوالمیزانیة الخاصة باستراتیجیة 

دت)، ومجلس مشتركة بین الوزارات (إن وجِ الھیئة الة المطلوبة وتقدیمھا إلى إعداد التقاریر الدوریّ  •

 . وتتضّمن ھذه التقاریر :تناقَشاإلدارة العامة والحكومة ل إصالح

 .أوسع توفرةرؤیة وطنیة م ةأی مقابل فيز تحلیل التقدم المحرَ  -

 مقابل األھداف والغایات المتفق علیھا. فيز تحلیل التقدم المحرَ  -

 القطاع./العامة اإلدارة إصالحتیجیة تنفیذ استرا أمام الكبیرةوالمخاطر  عوائقیات والتحلیل التحدّ  -

ل الھیئة المشتركة بین الوزارات تدابیر تصحیحیة مطلوبة لمناقشتھا من قبَ  ةأی حولمقترحات  -

 اإلدارة العامة والحكومة. إصالحومجلس 

القطاع على الموقع اإللكتروني للوزارة أو /العام اإلدارة إصالح استراتیجیة حولتقاریر النشر  •

ل الھیئات المعنیة (الھیئة من قبَ  تبنّیھاالقطاع بعد /ةالعام اإلدارة إصالحلمؤسسة المسؤولة عن ل

 .)اإلدارة العامة والحكومة إصالحالمشتركة بین الوزارات ومجلس 

، إذا لزم األمر، وكذلك مع الوزارات رفعالقضایا اإلشكالیة على المستویات األ حولمناقشة  إطالق •

 .لالحلو یجادالتنفیذیة، إل
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اإلدارة العامة  إصالحومجلس وتنظیم عمل الھیئة المشتركة بین الوزارات  أمانة السرّ توفیر وظائف  •

 ).كان ذلك قابالً للتطبیق إذا( القطاع/العامة اإلدارة بإصالحما یتعلق  فيوالحكومة 

 .رفع التقاریروال مراقبةتقدیم الدعم المنھجي المنتظم للوزارات والھیئات الحكومیة في عملیة ال •

 

 أو العامة اإلدارة إصالحمؤسسات مشاركة معنیة بتنفیذ  ةمھام الوزارات والھیئات الحكومیة وأی
 القطاعي اإلصالح

الالزمة  ،تتولى الوزارات (أو مؤسسات أخرى) مسؤولیة ضمان تنفیذ األنشطة واألھداف وتوفیر المعلومات

. القطاع /العامة اإلدارة إصالح في الرائدة للمؤسسة القطاع، /العامة دارةاإل إصالح إستراتیجیةتنفیذ  مراقبةل

 ما یلي:بل األدوار الرئیسیة لھذه الوزارات أو المؤسسات في عملیة تنفیذ االستراتیجیة تتمثّ و

أجل  من القطاع /العامة اإلدارة إصالح في الرائدة للمؤسسةالمعلومات  وفیرجمع وتحلیل البیانات وت •

أو الھیئة المشتركة  القطاع /العامة اإلدارة إصالح في الرائدةل المؤسسة إعداد التقاریر المطلوبة من قبَ 

 .بین الوزارات

 المشاركة في اجتماعات الھیئات المشتركة بین الوزارات. •
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 االستراتیجیة حول سنويتقریر  ھیكلیة نموذج

 عن أكثر مفّصلةالتقریر المرحلي السنوي وتقدیم تعلیمات  ھیكلیة(النموذج) وصف  نموذجمن ھذا ال الھدف إنّ 

إعداد تقریر اإلستراتیجیة. ب الخاصةتعلیمات الو ھیكلیةالما یلي في  عرضتُ والمعلومات التي یمكن تقدیمھا. 

 .وفقًا لالحتیاجات الخاصة بكل بلد اتعدیلھ ویتم ةإرشادی�  ھیكلیةال هھذ عتبرتُ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفیذي ملّخص .1

معلومات مختصرة عن التقدم المحرز مقابل كل ھدف استراتیجي  القسم ھذا یعطي

في ھذا القطاع.  المنفّذةاإلصالحات الرئیسیة  علىالمؤشرات و على باالعتمادلالستراتیجیة، 

. أھمیّة األكثر األنشطة تنفیذ في المحققةأن تعَرض فقط اإلنجازات  ،في ھذا القسم وینبغي،

اھتمام وسائل  كذلك، وبھا أھمیة األنشطة وفقًا لنطاق تأثیرھا، واالھتمام السیاسي وتحدَّد

 ھذهیمكن استخدام الرسوم البیانیة والجداول والصور لتوضیح واإلعالم أو المجتمع المدني. 

 ةالمرجوّ  تحقیق الرؤیة فيالتقدم  عنیوفر ھذا القسم أیًضا معلومات موجزة و كمااإلنجازات. 

 ص التحدیات الرئیسیة والمخاطر والتدابیر التصحیحیة الالزمة.یلخّ واألكبر").  ("الصورة

. على التقدّم المحرز صانعي القرار والجمھور وأصحاب المصلحة طالعھذا القسم إل ویستخدم

 خمس صفحات.ال یتعدّى الالملخص التنفیذي قصیًرا وموجًزا،  یكون أن وینبغي

 

 االستراتیجیةالتقدم المحرز في تنفیذ أھداف  .2

 من عددًا ویضماإلستراتیجیة.  أھدافھدف من  تنفیذ كلّ  فيز م المحرَ یصف ھذا القسم التقدّ 

 أھداف االستراتیجیة. بعدداألقسام الفرعیة 

تقدیم معلومات موجزة  في ھذا القسم یمكن االستراتیجیة، فاھدأ من قبل وصف تنفیذ كلٍّ و

 :تشمل أن المعلومات لھذهمكن وی. العامم التقدّ عن 

 .السنة خاللبنجاح  نفِّذت) اإلصالحات التي 1
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 .) المجاالت التي تحتاج إلى تحسین في التنفیذ2

 ) تنفیذ الموازنة العامة.3

 الجداول والرسوم البیانیة.ویمكن ھنا استخدام  كما

 

 الھدف: [عنوان الھدف] مقابلم لتقدّ ا  2.1

م المحرز مقابل كل ھدف من تقدیم المعلومات حول التقدّ  ،في ھذه األقسام الفرعیة ینبغي،

م العام ا للمؤشرات والتقدّ م المحرز مقابل كل ھدف وفقً یوصف التقدّ وأھداف االستراتیجیة. 

تقدیم معلومات حول ما إذا تم تحقیق أھداف  وینبغي الھدف. تحت المندرجةفي تنفیذ األنشطة 

فشل في تحقیق  أيّ إلصالحات الرئیسیة المنفذة باإلضافة إلى أسباب اوصف و ،المؤشر

بما إذا كانت االستراتیجیة تقترب من  اتعطي شعورً  أنالمعلومات شأن ھذه  ومناألھداف. 

عرض األنشطة التي ساھمت في تحقیق الھدف، ولكن دائًما أیًضا  ھنایمكن وتحقیق األھداف. 

اذا نخطط لھذا النشاط؟" و "كیف ساعد ھذا النشاط في بھدف اإلجابة على أسئلة مثل: "لم

من المھم بشكل خاص ذكر النجاحات والثغرات و". ؟عنھا المسؤولینتحسین الخدمات العامة 

تحدید  كذلك وینبغيالفجوات والتحدیات.  ھذهتوصیات للتغلب على الوالتحدیات إلى جانب 

 اإلجراءات ذات األولویة لتحسین األداء.

 

 یتضمن كل قسم فرعي المعلومات التالیة: یمكن أنو

 .) تقییم اإلنجازات الرئیسیة، وذلك باستخدام المؤشرات والرسوم البیانیة1

 .) قصص النجاح2

 .عوائق) تقییم التحدیات والثغرات وال3

 .المقبلة) استنتاجات وتوصیات للخطوات 4
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استخدام  كما وینبغي استخدام الرسوم البیانیة أو الجداول أو الصور لتوضیح التقییم. وینبغي

 روایة القصة.أجل  من الصلة ذاتالمؤشرات 

 

 ھاتعالجمالمخاطر وخطوات  .3

 

خطوات ال وتعَرض ككلستراتیجیة على تنفیذ اال تترتّبمخاطر  ةفي ھذا القسم تقییم أی یجري

یمكن أن تتعلق ھذه المخاطر بالقدرة المؤسسیة، والقدرة وھذه المخاطر.  عالجةالالزمة لم

ومشاركة المؤسسات األخرى وغیرھا من العوامل  ،المالیة، والبیئة التنظیمیة، والشراكة

ھذه  لمعالجةخطوات الالزمة ال وتدَرج القسم ھذا في وتحدّدخارجة عن االستراتیجیة. ال

 .مستقبًال المخاطر 

ذة. مة من المؤسسات المنفِّ قبَل الوزارة الرائدة بناًء على المدخالت المقدَّ  منإعداد ھذا القسم  تمی

ف المؤسسات المشاركة بتقدیم ھذه المعلومات على المؤسسة الرائدة أو الوزارة أن تكلّ  وینبغي

 .التقاریر إعدادمن خالل عملیة 

 

 اتملحقال .4

 20XXخطة العمل للعام  مراقبة: تقریر 1 ملحقال

 مة أعاله.خرى لدعم وتوضیح المعلومات المقدَّ أ اتملحقتقدیم  یمكن
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 العمل خطةل مراقبةتقریر  نموذج

 

 المؤسسة اإلجراء 

 المسؤولة

 اإلطار

 الزمني

المحَرز التقّدم  خطواتوال المشكالت 

 الالحقة

المخاطر تحلیل  المیزانیة 

 1 2 3 4 5 6 7 

في االستراتیجیة وارد ھو كما: 1 الھدف       

1. (  ھو كما

 خطة في

 (العمل

(  وردت كما

 خطة في

 (العمل

(  ھو كما

 خطة في

 (العمل

وصف التقدم 

ز في تنفیذ المحرَ 

 .وأنشطتھ جراءاإل

شیر یأن  نبغيیو

 :بوضوح إلى ما یلي

 تنفیذ حالة )1

 ربما النشاط،

 نظام باستخدام

 :المرور إشارات

 كامل •

 جزئي •

 اإلجراءات )1

 عن المتأخرة

 الزمني، الجدول

 تنفّذ لم التي أو

 .الخطة حسب

الحلول واألھداف  )2

الرئیسیة للفترة 

 .المقبلة

 

تنفیذ  خاللالمخاطر الرئیسیة 

وما یرتبط بھ من  اإلجراء

 .أنشطة

 

المیزانیة المستخدمة 

 .مقارنة بالخطة
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  منفّذ غیر •

 

وصف موجز  )2

ز أو للتقدم المحرَ 

عدم إحراز ل

 تقدم.

  

:1المجموع للھدف            

 المجموع     

 لالستراتیجیة: 

   

:اإلتمام توجیھات      

1 العمود    خطة العمل. في وردت كمااإلجراءات واألنشطة المقابلة لھا  تكرار ھنا یعاد 

2 العمود    .لھ وفقًا لخطة العملیشار ھنا إلى المؤسسات المسؤولة عن تنفیذ كل إجراء واألنشطة المقابلة  

3 العمود    في خطة العمل الستكمال اإلجراء (وأنشطتھ) المذكورالموعد النھائي  ھنا یوضح 

4 العمود   .ھذا العمود من قبل المؤسسة المعنیة ملء ینبغي 

جزئیًا"  منفّذأو "ذ بالكامل" اإلجراءات (واألنشطة) ھنا. یمكن أن تكون حالة اإلجراء إّما "منفّ  تنفیذحالة  إیضاح یتم

 أّماد في خطة العمل. وفقًا للنطاق المحدّ  كامًال  تنفیذه جرىبالكامل ھو النشاط الذي  المنفّذلنشاط وا". منفّذ غیرأو "
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 بین نفِّذ الذي ذلك ھو المنفَّذ غیر% منھ، في حین أّن النشاط  99و  50بین  نفِّذ الذي النشاطھو ف جزئی�ا المنفّذالنشاط 

 یمكنالحالة  ھذه أنّ  غیر ،سة نفسھامن قبل خبراء داخل المؤسّ  اإلجراءات تنفیذتحدید حالة  ویجري. منھ%  49و  0

مع المؤسسة  لتناقشمن قبل المؤسسة المسؤولة عن التخطیط المركزي ومراقبة التنسیق وا تھاأن تتغیّر بعد مراجع

 .المسؤولة عن النشاط

؛ بالكامل المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة ألخضرالعمود األول باللون ا فیلّون رمزي؛ بلونوإلى الحالة بالكلمات  ویُشار

 .المنفَّذ غیر النشاط إلى لإلشارة األحمر وباللون جزئیاً، المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة األصفر باللونو

الھدف من ذلك وات الرئیسیة في تنفیذ النشاط في ھذا العمود. توضیح اإلنجازات أو التحدیّ  یجريباإلضافة إلى ذلك، 

 ،أمكن دعم اإلنجازات باألدلة إن وینبغي. إلیھا المشار النشاط تنفیذالمعلومات االستراتیجیة فقط لتبریر حالة  قدیمھو ت

(عدد االجتماعات  ینبغي إدراج المعلومات الروتینیة واإلداریة والمثل: عرض البیانات اإلحصائیة والمقارنات. 

ینبغي  النشاط، تنفیذعلى سبیل المثال، إذا كان قد تم إعداد قانون فوما إلى ذلك).  ،المنظمة، ومجموعات العمل المنشأة

للقانون الجدید، بدالً من  الرئیسیةأن توضح اإلنجازات ما الذي سیتغیر نتیجة ذلك، مع تلخیص موجز للفوائد  بالتالي

 .ذلك تمّ  ومتى أِعدّ  قد القانون أنّ د ذكر مجرّ 

 

5 العمود  جزئیًا"  نفِّذتإلجراءات واألنشطة التي "ا إلى بالنسبة إكمال ھذا العمود من قبل المؤسسة المعنیة، ولكن فقط ینبغي 

تنفیذ  فيینبغي أیًضا ھنا  ذكر الخطوات التالیة  كماتوضیح أسباب االنحراف باختصار.  ویتعیّن". تنفَّذ لمأو "

 اإلجراء والنشاط.

 

6 العمود    .إكمال المعلومات الواردة في ھذا العمود وفقًا لتحلیل المخاطر المرتبطة بتنفیذ اإلجراء وأنشطتھ نبغيی 
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7 العمود  المیزانیة مقارنة ب اإلجراء وأنشطتھ تنفیذ في أنِفقت التيإكمال المعلومات الواردة في ھذا العمود وفقًا لألموال  نبغيی 

 .، مع تقدیم مقترحات لمعالجة اآلثار المالیةفیھزیادة كبیرة في اإلنفاق أو نقص  ةعلى أی اإلضاءةیجب وطة. المخطَّ 

 

       مثال 

دراسة  إعداد .1

جدوى 

 لتسّجل

من  وتعتَمد

قبل مجلس 

 إصالح

اإلدارة 

 العامة

  الوزارة

 X 

 الربع

 الثاني

 سنة من

2016 

 جزئی�ا منفَّذ الحالة:

 أعدَّت لقد: زالتقدم المحرَ 

في إطار  وأجريالدراسة. 

 نظمةدراسة الجدوى، تحلیل أل

 ،إدارة الموارد البشریة الحالیة

جودة الملفات  مدىعلى أساس 

ن ومللمشروع.  ستعَدّ الفنیة التي 

یجري اعتماد  أنالضروري 

ل فرقة عمل الدراسة من قبَ 

معنیة بالتنفیذ تابعة للحكومة 

كجزء من  تشكَّلاإللكترونیة، 

 .اإلدارة العامة إصالحمجلس 

 

 

السبب في  یعود: كالتالمش

 إلىالتنفیذ الجزئي لھذا النشاط 

اإلدارة  إصالحمجلس  حقیقة أنّ 

 إذالعامة لم یعتمد ھذا التقریر، 

عمل معني  فریقلم یتم تشكیل 

لحكومة ل تابعتنفیذ الب

 .اإللكترونیة

: بعد تشكیل الخطوات التالیة

تنفیذ الق العمل المعني بیفر

حكومة اإللكترونیة ، لل التابعو

ینبغي مراجعة ھذا التقریر 

 .واعتماده

مزید من التأخیر في 

 .إنشاء فرقة العمل

 

المیزانیة  أنِفقت

المخصصة البالغة 

یورو بالكامل.  35000

تمویل للیس ھناك حاجة و

 .إضافي
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 االستراتیجیة حول سنوي نصفتقریر  ھیكلیة نموذج

أشھر)  6نصف السنوي (یغطي مدة  مراقبةال رتقری ھیكلیة(النموذج) وصف  نموذجمن ھذا ال الھدف إنّ 

 ھیكلیةالفي ما یلي  عرضتُ وتقدیمھا.  نبغيالمعلومات التي ی عن مفّصلةالتعلیمات ال من مزید إعطاءو

ة إرشادي�  ھیكلیةال هھذ عتبرتواإلستراتیجیة.  نصف السنوي حول تقریرالإعداد ب الخاصةتعلیمات الو

 .وفقًا لالحتیاجات الخاصة بكل بلد ایمكن تعدیلھ حیث

 

I. أقصى كحد واحدة صفحة( جزةمو معلومات( 

 العام التقّدم

 

 المعلومات التالیة: القسم ھذا في تقدَّم

 األشھر خالل المقابلة واألنشطة الصالحة لإلجراءات اإلجمالي العدد •

 .التقریر یغطیھا التي الستة

، على سبیل المثال: نسبة وعدد األنشطة عاممعلومات عن معدل التنفیذ ال •

 .المنفّذة غیر أو جزئی�ا أو بالكامل ةذالمنفّ 

 ).األھداف أساس(على  أداء أسوأ أو أفضل سّجلت التي المجاالت •

 

 المشاكل والمخاطر

في ھذا القسم، ملخص عن األسباب الرئیسیة للتأخیر في تنفیذ األنشطة.  یقدَّم،

تنفیذ األنشطة وتحقیق األھداف  في تھاھمواج یمكنمخاطر  ةالضوء على أی ویسلَّط

 مستقبًال.

 

 المقبلة الخطوات
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تنفیذ  في مقبلةالقترح الخطوات تو حدِّدت التيم ھنا الحلول الممكنة للمشاكل تقدّ 

 االستراتیجیة.

 

II.  تنفیذ األنشطة حولمعلومات تفصیلیة 

تقدَّم في ھذا القسم معلومات عن حالة تنفیذ اإلجراءات واألنشطة المقابلة لھا، مع وصف موجز 

للتقدم المحَرز مقابل كل نشاط، وللمؤشرات (المخرجات)، وأیة مشكالت محدَّدة والخطوات 

 .المقترحة الالحقة
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 ویمكن استخدام الجدول التالي:

 

 المؤسسة النشاط 

 المسؤولة

 اإلطار

 الزمني

المحَرز التقّدم الالحقة والخطوات المشكالت   

 1 2 3 4 5 

االستراتیجیة في ورد كما: 1الھدف    

1. (  في ھو كما

العمل خطة ) 

(  وردت كما

 خطة في

 (العمل

(  ھو كما

 خطة في

 (العمل

 .النشاطز في تنفیذ وصف التقدم المحرَ 

 :شیر بوضوح إلى ما یليیأن  نبغيی

 نظام باستخدام ربما النشاط، تنفیذ حالة )3

 :المرور إشارات

 كامل •

 جزئي •

 منفّذ  غیر •

 

 الجدول عن المتأخرة األنشطة )1

 حسب تنفّذ لم التي أو الزمني،

 .الخطة

الحلول واألھداف الرئیسیة للفترة  )2

 .المقبلة
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 .بھا ینفّذ لم التي الحاالت في تفسیرات مع

 

عدم لز أو وصف موجز للتقدم المحرَ  )4

بما في ذلك معلومات عن  ،إحراز تقدم

 إنجاز المؤشرات المرتبطة بالنشاط. 

 

 

:الجدول لملء توجیھات   

1 العمود   خطة العمل. في وردت كمااألنشطة  تكرار ھنا یعاد 

2 العمود   .وفقًا لخطة العمل نشاطیشار ھنا إلى المؤسسات المسؤولة عن تنفیذ كل  

3 العمود   .النشاط إلتمامفي خطة العمل  المذكورالموعد النھائي  ھنا یوضح 

4 العمود   .ھذا العمود من قبل المؤسسة المعنیة ملء ینبغي 

لنشاط وا". منفّذ غیرجزئیًا" أو " منفّذذ بالكامل" أو ""منفّ  نشاط إّمالھنا. یمكن أن تكون حالة ا األنشطة تنفیذحالة  إیضاح یتم

 النشاطھو ف جزئی�ا المنفّذالنشاط  أّماد في خطة العمل. وفقًا للنطاق المحدّ  كامًال  تنفیذه جرىبالكامل ھو النشاط الذي  المنفّذ
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تحدید حالة  ویجري. منھ%  49و  0 بین فِّذن الذي ذلك ھو المنفَّذ غیر% منھ، في حین أّن النشاط  99و  50بین  نفِّذ الذي

من قبل المؤسسة  تھاأن تتغیّر بعد مراجع یمكنالحالة  ھذه أنّ  غیر ،سة نفسھامن قبل خبراء داخل المؤسّ  األنشطة تنفیذ

 .مع المؤسسة المسؤولة عن النشاط لتناقشالمسؤولة عن التخطیط المركزي ومراقبة التنسیق وا

 باللونو؛ بالكامل المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة ألخضرالعمود األول باللون ا فیلّون رمزي؛ وبلونإلى الحالة بالكلمات  ویُشار

 .المنفَّذ غیر النشاط إلى لإلشارة األحمر وباللون جزئیاً، المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة األصفر

المعلومات  قدیمالھدف من ذلك ھو توفي تنفیذ النشاط في ھذا العمود.  الرئیسیة اإلنجازاتتوضیح  یجريباإلضافة إلى ذلك، 

مثل: عرض البیانات  ،أمكن دعم اإلنجازات باألدلة إن وینبغي. إلیھا المشار النشاط تنفیذاالستراتیجیة فقط لتبریر حالة 

اعات المنظمة، ومجموعات العمل  ینبغي إدراج المعلومات الروتینیة واإلداریة (عدد االجتموالاإلحصائیة والمقارنات. 

أن توضح اإلنجازات ما  بالتاليینبغي  النشاط، تنفیذعلى سبیل المثال، إذا كان قد تم إعداد قانون فوما إلى ذلك).  ،المنشأة

 تمّ  متىو أِعدّ  قد القانون أنّ د ذكر للقانون الجدید، بدالً من مجرّ  الرئیسیةالذي سیتغیر نتیجة ذلك، مع تلخیص موجز للفوائد 

 .ذلك

5 العمود   ویتعیّن". تنفَّذ لمجزئیًا" أو " نفِّذتألنشطة التي "ل بالنسبةإكمال ھذا العمود من قبل المؤسسة المعنیة، ولكن فقط  ینبغي 

 تنفیذ النشاط. فيینبغي أیًضا ھنا  ذكر الخطوات التالیة  كماتوضیح أسباب االنحراف باختصار. 

     مثال 
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دراسة  إعداد .1

 لتسّجلجدوى 

من قبل  وتعتَمد

 إصالحمجلس 

  اإلدارة العامة

 

 الثاني الربع X وزارة

 سنة من

2016 

 جزئی�ا منفَّذ الحالة:

 وأجريالدراسة.  أعدَّت لقد: زالتقدم المحرَ 

 نظمةفي إطار دراسة الجدوى، تحلیل أل

على  موجودة،إدارة الموارد البشریة ال

 ستعَدّ جودة الملفات الفنیة التي  مدىأساس 

یجري  أنن الضروري ومللمشروع. 

ق عمل معني یل فراعتماد الدراسة من قبَ 

 شكَّلیبالتنفیذ تابع للحكومة اإللكترونیة، 

 .اإلدارة العامة إصالحكجزء من مجلس 

 

السبب في التنفیذ الجزئي  یعود: كالتالمش

 إصالحمجلس  حقیقة أنّ  إلىلھذا النشاط 

لم یتم  إذاإلدارة العامة لم یعتمد ھذا التقریر، 

 تابعتنفیذ الق عمل معني بیتشكیل فر

 .لحكومة اإللكترونیةل

: بعد تشكیل فرقة العمل الخطوات التالیة

حكومة اإللكترونیة ، لل التابعةتنفیذ الالمعنیة ب

 .ینبغي مراجعة ھذا التقریر واعتماده
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 اإلدارة العامة وخطة العمل المتّبعة إصالحستراتیجیة ا حولتقاریر  عنأمثلة 

في ما یلي أمثلة عن تقاریر سنویة ونصف سنویة حول إصالح اإلدارة العامة، مع العلم بأّن 

المعلومات المستخدمة في األمثلة ھي فقط ألغراض التوضیح ولیست صحیحة في الواقع. أّما 

 على أساس االحتیاجات الخاصة بكل بلد. اویمكن تعدیلھ ةإرشادیّ  يالتقاریر فھ ھیكلیة

 

وي عن تنفیذ استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة وخطة عملھا للفترة الممتدة من تقریر نصف سن

 2017كانون الثاني/ینایر إلى حزیران/یونیو 

 ]أسھل استخداًمالجعل التقریر  الخدمة المدنیة[یمكن إدراج صورة توضح جانبًا من جوانب 

 ]التاریخ[

I. تنفیذ األنشطة عن عامة لمحة 

، كان على الوزارات 2017یونیو حزیران/ حتىینایر  كانون الثاني/ من الممتدّة خالل الفترة

عدد من اإلصالحات في  كان من المتوقّع تحقیق أكبرونشاًطا.  52تنفیذ  إتماموھیئات إدارة الدولة 

في مجال بیئة األعمال وتحسین الخدمات، و. جمالفي اإلنشاًطا  15مجال إدارة الموارد البشریة ، 

أنشطة في مجال تنظیم وتشغیل أنظمة اإلدارة العامة،  10مقابل نشاًطا،  12نفیذ كان من المخطط ت

یمثل عدد وأنشطة في المشاركة والشفافیة.  6و والشراء العامالمالیة العامة  مجال أنشطة في 9و

في خطة عمل  المدرجةمن إجمالي عدد األنشطة  %25التقریر التي یغطیھا األنشطة للفترة 

 .ح اإلدارة العامةإصالاستراتیجیة 

نصف األنشطة بشكل كامل أو جزئي. وھذا  فقط قرابة ، نفِّذ2017في النصف األول من عام و

المتراكمة التي  نشطة، ستحتاج الوزارات إلى إكمال األ2017یعني أنھ في النصف الثاني من عام 

. 2017في النصف الثاني من عام  تنفیذھالم تنفذ في ھذه الفترة باإلضافة إلى األنشطة المخطط 

تنفیذ األنشطة في ویظھر . ملحوظالمؤسسات بشكل  على عملالوسیؤدي ذلك إلى زیادة أعباء 

 أدناه. 1 رقملبیاني رسم اال

 

 2017 عام من األول النصف في األنشطة تنفیذ: 1 البیاني الرسم   
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 منفَّذ بالكامل 

 منفَّذ جزئیًا

 غیر منفَّذ

 

 

ل أفضل أداء في تنفیذ   التنظیمیة والوظیفیة الفرعیة نظمةاألتحسین  - 1رقم  خاصالھدف السّجِ

تنفیذًا إما خاص إطار ھذا الھدف ال المندرجة فياألنشطة  كاملمن  % 80 نفِّذفقد . لإلدارة العامة

 أساس الجدارةلخدمة العامة على لإنشاء نظام  - 2 خاص رقمالھدف ال غیر أنّ ا. أو جزئیً  كامالً 

أما . بشكل كامل أو جزئيإّما أنشطة فقط  6تنفیذ  جرى، انشاطً  15من بین ف. قد سّجل أدنى أداء

 بشكل كامل أو جزئي. ةمن األنشطة المخطط% 60 إذ نفِّذ امتوسطً  فكانتنفیذ األھداف األخرى 

 من في إطار كلٍّ درجة المنأدناه المعلومات المتعلقة بتنفیذ األنشطة  2 رسم البیاني رقمیوضح الو

 األھداف.

 

  ةالخاص ھدافوفقًا لأل : تنفیذ األنشطة2الرسم البیاني

14

13

25
Fully implemented

Partially Implemented

Not Implemented
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 منفَّذ بالكامل

 منفَّذ جزئیًا

 غیر منفَّذ

Objective 1 1: الھدف 

Objective 2 2: الھدف 

Objective 3 3: الھدف 

Objective 4 4: الھدف 

Objective 5 5: الھدف 

 

لعملیة التشاور المطولة  2الرئیسیة لقصور األداء في تنفیذ الھدف الخاص رقم عادت األسباب وقد 

بشأن القوانین المتعلقة بالخدمة المدنیة واألجور. وجاء ذلك بسبب سوء تصمیم السیاسات واالفتقار 

إلى الخیارات في السیاسة في بدایة المشاورات بین الوزارات، مما أثر على تطویر خیارات 

 لتشاور في المراحل الالحقة من المداوالت بشأن السیاسة.السیاسات وا

 تقودوتنفیذ إصالح اإلدارة العامة،  وضععلى الرغم من أن جمیع الوزارات التنفیذیة تشارك في و

وزارة و)، MPAوزارة اإلدارة العامة (وھي: خمس ھیئات رئیسیة تصمیم السیاسات وتنفیذھا 

) ، ووزارة العدل PPB) ، ومكتب السیاسة العامة (PPO(  الشراء العاممكتب و)، MoFالمالیة (

)MoJالمؤسسات الخمس  كانت ھذه عدد األنشطة التي التالي 3ظھر في الرسم البیاني رقم ). وی

 مسؤولة عنھا. الرئیسیة

5
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 : عدد األنشطة اإلصالحیة وفقًا للمؤسسة الرائدة 3البیاني  الرسم

 

 عدد األنشطة

 )MPAالعامة :((وزارة اإلدارة 

 ) MoFوزارة المالیة: ( 

 )PPOمكتب االشتراء العمومي ( 

 )PPBمكتب السیاسة العامة (

 ) )MoJوزارة العدل (

 

). وفي الوقت عینھ سّجلت ھذه الوزارة MPAأكبر عدد لألنشطة لدى وزارة اإلدارة العامة (سّجل 

 . وكانت المؤسسات األفضل أداءً 2الھدف المتعلقة ب سائلأكبر معدّل لألنشطة التي لم تنفّذ بسبب الم

عدد أیًضا أقل  غیر أنّھما سّجلتا، PPO) وزارة السیاسة العامة (و) (MoF وزارة المالیة ھي

 أدناه أداء المؤسسات في تنفیذ األنشطة. 4 رسم البیاني رقمیوضح الوألنشطة التي یجب تنفیذھا. ل

 

 : عدد األنشطة المنفّذة حسب المؤسسة 4البیاني  رسمال

37

6 7

1 1
0
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 منفَّذ بالكامل

 منفَّذ جزئیًا

 غیر منفَّذ

 )MPA(وزارة اإلدارة العامة :(

 ) MoFوزارة المالیة: ( 

 )PPO(  الشراء العاممكتب 

 )PPBمكتب السیاسة العامة (

 ) )MoJوزارة العدل (

 

II. الرئیسیةنجازات إلا 

لتحقیق ھذا الھدف، نفِّذ والفرعیة التنظیمیة والوظیفیة لإلدارة العامة.  ةنظمتحسین األ - 1الھدف 
تنفیذ. لل امتوّسطً  ل معدًال ھذا یمثّ وما مجموعھ عشرة أنشطة خالل الفترة التي یغطیھا ھذا التقریر. 

لحقوق القطاع  لمنھجیةاألسس ا وضع علىكان التركیز الرئیسي لألنشطة في إطار ھذا الھدف و
 .العام وتنفیذ المراجعات الوظیفیة

 ما یلي:بفي إطار ھذا الھدف  اإلنجازات الرئیسیة وتمثّلت

 

لتحلیل القطاع العام وتمت الموافقة علیھا  طة طریقریخالمراجعة الوظیفیة،  مقاربة أساس على أعدَّت، .1

القطاع العام، سیتم خاللھا  لمراجعةثالث مراحل  إلى ھذه طة الطریقیخر صبووتنایر. ی/الثاني كانونفي 

 ینایر إلى/الثاني كانونمن  بدًءاالمرحلة األولى  وستنفّذوظیفة.  154تحسین ومؤسسة  97مراجعة 

والمرحلة  2017یسمبر د/األول كانونیونیو إلى /حزیران، والمرحلة الثانیة من 2017یونیو حزیران/

12
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أغسطس /آببحلول نھایة  تتم . ومن المتوقع أن2018أغسطس /آب ینایر إلى/الثاني كانونالثالثة من 

 وتقدیم التوصیات . 97مراجعة جمیع وظائف المؤسسات الـ  2018

% 100 بنسبة أي ،مراجعة وظیفیة 17 العامة اإلدارة وزارة نفّذتیغطیھا ھذا التقریر،  التيفترة الفي  .2

 خّصص وقدحكومیة.  ھیئات 3وزارة و  14المخطط لھا. وشملت المراجعات الوظیفیة  مراجعاتمن ال

ت الحكومة خطة نتیجة للمراجعات الوظیفیة، أعدّ وملیون یورو لھذا النشاط.  1.3بقیمة  دعًماالبنك الدولي 

تنفیذ الخطة، من المتوقع أن تؤدي  جرى حال وفيیونیو. حزیران/ توصیات واعتمدتھا فيوعمل 

عن دمج  ینتجس ،ملیون یورو في السنة 12 قیمتھفي اإلنفاق العام  وفرلمراجعات الوظیفیة إلى تحقیق ا

مالیین یورو  7توفیر  وسیجري). Gمع  F ھیئة، وال Zمع  Xمؤسستین (الوزارة  ضمنأربع مؤسسات 

مالیین  5 توفیر یتیح مما، ینبغي إلغاء عشر وظائف ذلك إلى إضافة .والھیئاتالوزارات من جراء دمج 

 تحتسبالفوائد المالیة و مراقبةت. وس2017التوصیات بحلول نھایة عام  تنفیذمن المتوقع ویورو إضافیة. 

 .كامًال  الوفورات حجملتحدید  2018عام الفي 

 كانخالل الفترة المشمولة بالتقریر، ف. األداء إدارة تعزیز عملیاتتأخیر في  ظھر ذلك، من الرغم وعلى .3

إدارة األداء (اإلطار القانوني، والعملیات،  إطار مراجعةوخطة العمل ل مقاربةإعداد ال خططممن ال

 الشراءبسبب التأخیر في عملیة غیر أنّھ  ،، وما إلى ذلك) وبدء مشروع جدید للمساعدة التقنیةمقارباتوال

 إنجاز عمن المتوقالعمل. و انطلقاإلعالن عن الفائز بالمشروع و جرى وقدأیًضا.  مقاربةتأخر إعداد ال

  .شھر مدتھعد تأخیر  في آب/أغسطس ب مقاربةال
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 1 للھدف الرئیسیة اإلنجازات

 وظیفیة. مقاربةواعتماد  إعداد •

 طة طریق للقطاع العام والموافقة علیھا.یرخ إعداد •

 .ھیئاتمراجعة وظیفیة للوزارات وال 17 إتمام •

 .للمراجعات نتیجة یورو ملیون 12 قیمتھ متوقع وفر •

 

 :یوصى بالخطوات التالیة لیجري التنفیذ في الوقت المناسبو

 وخطة العمل مقاربةوضع اللمسات األخیرة على ال على وزارة اإلدارة العامة یتعیّن .1

 إصالح المشتركة بین الوزارات ومجلسالھیئة دارة األداء وتقدیمھ إلى إطار إب الخاصة

المشاورات حول خطة العمل  وینبغي أن تجري. علیھ للمناقشة والموافقة اإلدارة العامة 

 ھا على الوجھ المفروض. رفع تقاریرلضمان المعنیّة مع المؤسسات 

للمرحلة الثانیة من  الالزمةترتیبات ال اتّخاذ كلّ  على وزارة اإلدارة العامة یتعیّن .2

 .في الوقت المحدد انطالقھاضمان من أجل المراجعات الوظیفیة 

 .]على النحو ذاتھ األھداف األخرى ھنا تغطیة تتم[

 

III. التحدیات والتوصیات العامة 

 المندرجة تحتذا التقریر بتنفیذ األنشطة خالل فترة تغطیة ھ وِجھتأكبر التحدیات التي و تتمثّل

 :تيالرئیسیة على النحو اآل التحدیاتكانت : إدارة الموارد البشریة. و2الھدف 

لتنفیذ بعض األنشطة.  المحدّد اإلطار الزمنيفي ظل طویلة المدة،  شراء عام إجراءات .1

المواعید  وضععند  الشراء العامإجراءات  تمامإل يكافالوقت الإتاحة  فینبغي بالتالي

 النھائیة.

یحتاج الموظفون إذ خیارات السیاسة العامة.  وضعالمھارات الالزمة لفي نقص  .2

 ووضعتدریب في تحلیل السیاسات لالسیاسات  وضعالمسؤولون عن الحكومیون 

 .ھاتالسیناریو
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إتاحة الوقت الكافي للتشاور بین  فینبغي بالتاليمشاورات طویلة بین الوزارات.  .3

 كافةأن یكون لھا تأثیر واسع في  المحتملألنشطة ق بالفي ما یتعالوزارات، خاصة 

 المؤسسات.

 ]إلخ. [ .4

 

 التالیة: التوصیاتوللتغلّب على ھذه التحدیات تقدّم 

، تخصیص شراء عامعند تحدید المواعید النھائیة لألنشطة التي تتطلب إجراء ینبغي،  .1

 اإلجراء. إلتمام ھذاستة أشھر 

لموظفین الحكومیین ل یةالتخطیط لمبادرات تدریب وزارة اإلدارة العامةینبغي على   .2

 عاملین في مجال تحلیل السیاسات.ال

إلجراء مشاورات واسعة النطاق بین  إرشاداتعداد وزارة اإلدارة العامة إینبغي على  .3

طریقة التشاور واإلطار الزمني المتوقع  اإلرشاداتتحدّد ھذه الوزارات. یجب أن 

المشاورات بین الوزارات بطریقة  تمامإ المساعدة في ومن شأن ھذه اإلرشاداتلالنتھاء. 

 صحیحة وفي الوقت المناسب.

 ]إلخ. [ .4

 

 تنفیذ األنشطة حول: معلومات تفصیلیة ملحق

 ]ھنا مكتملإدراج جدول  نبغيی[
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 من الممتدةللفترة عملھا  وخطةاإلدارة العامة  إصالحالسنوي عن تنفیذ استراتیجیة  التقریر

 2017دیسمبر /األول كانونینایر إلى /الثاني كانون

 ]استخداًماأسھل لجعل التقریر  الخدمة المدنیة[یمكن إدراج صورة توضح جانبًا من جوانب 

 ]التاریخ[

 

 

I. تنفیذي ملّخص 

اإلدارة العامة  إلصالحنشاًطا ساھم في تنفیذ خمسة أھداف خاصة  95الوزارات  أجرت،  2017في عام 

 .الخاصةز مقابل ھذه األھداف وصف موجز للتقدم المحرَ  یلي ما وفيمؤشًرا لألداء.  92وتحقیق 

 

 الفرعیة التنظیمیة والوظیفیة لإلدارة العامة ةنظمتحسین األ - 1الھدف 

 .1 الھدف تنفیذ عند الرئیسي التركیز محطّ  كان وظائفھ ءوكفاءة تنظیم القطاع العام وأدا عملتحسین  إنّ 

 حكومیة. ھیئة 22وزارة و  15 غّطت، مراجعة وظیفیة 37 أنِجزت،  2017عام الفي  •

%، مقارنةً 93نسبة ب إكمالدة من الحكومة. ویمثل ذلك معدل دة معتمَ موحّ  مقاربةیستند العمل إلى  •

مخالل الفترة المشمولة بالتقریر، ومراجعة مخططة.  40البالغ  يعدد اإلجمالالب  57ما مجموعھ  قدِّ

منھا. ومن شأن تلك التوصیات دمج ست مؤسسات مع مؤسسات  48توصیة وافقت الحكومة على 

من المتوقع أن وسبع مؤسسات.  بوضع النظر یعادوإلغاء مؤسستین. باإلضافة إلى ذلك، س ،أخرى

 ذلكسیمثل وملیون یورو.  23 قیمتھفي المیزانیة  وفرتؤدي ھذه المراجعات الوظیفیة إلى تحقیق 

 % من إجمالي میزانیة المؤسسات المعاد تنظیمھا.5

األداء بھدف ربط عملیات األداء المختلفة وجعلھا ظام إدارة نمراجعة  العامة اإلدارة وزارةبدأت  •

 أكثر بساطة وفھًما.

 وضعالتخطیط االستراتیجي و -حالیًا مع خمسة أنظمة منفصلة إلدارة األداء  ھیئاتتعمل الوزارات والو

بعضھا بشكل  بینوھي لیست مترابطة  -السیاسة العامة والمشاورات العامة وتقییم التأثیر وقیاس األداء 

الشراء خطة العمل بسبب عملیة  تنَجزاألنظمة الخمسة لكن لم  مراجعة جرت ،2017عام الفي فصحیح. 

 .الطویلة التي تسببت في تأخیر بدء المراجعة العام
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  ] وصف األھداف األخرى بطریقة مماثلة نبغيی [

 

II. التقدم المحَرز في تنفیذ استرایتجیة إصالح اإلدارة العامة 

 لمحة عامة عن التقدم المحَرز   2.1

مؤشر أداء لقیاس التقدم المحَرز في تحقیق  91. لقد وِضع التقّدم المحَرز مقابل مؤشرات األداء

 22 الـ في حین ستوضع المؤشرات 2017في عام منھا قابًال للتطبیق  69 كاناألھداف الخمسة، 

وبالتالي، فقد األنشطة المخططة.  لدى تنفیذ 2018و 2017خالل العامین حیّز التنفیذ  یةالباق

من وعلى ھذه المجموعة األخیرة من المؤشرات. " N/A" "غیر منطبق" أو  عالمةوِضغت حالی�ا 

 منھا في حین لم یسّجل أي تغییر في 61 فيأحرز تقدّم للتطبیق،  القابلة 69 ـالمؤشرات ال بین

 .ز مقابل مؤشرات األداءم المحرَ أدناه التقدّ  1 رسم البیانيیوضح الوالمؤشرات الثمانیة المتبقیة. 

 

  )في عدد المؤشرات امبیّنً : التقّدم المحَرز مقابل مؤشرات األداء (1الرسم البیاني 

 

 التقدّم المحَرز 

 ال تقدّم محَرز 

 غیر منطبق  

ل في إطار الھدف  في تنفیذ . أّما 1یكشف تحلیل ھذا التقدّم حسب األھداف أن أفضل أداء قد سّجِ

 التالي. 2. ویوضَّح التحلیل في الرسم البیاني 2األنشطة، فقد لوحظت أسوأ النتائج في إطار الھدف 

 

 في عدد المؤشرات) ا(مبیّنً  الھدف حسب محلًَّال  المؤّشر أداء: 2 البیاني الرسم

61

8

22

Progress made

No progress

N/A
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 التقدّم المحَرز 

 ال تقدّم محَرز 

 غیر منطبق  

 Objective 1 1: الھدف 

 Objective 2 2: الھدف 

 Objective 3 3: الھدف 

 Objective 4 4: الھدف 

 Objective 5 5: الھدف 

 

فیما إلى تحسین كبیر  2یحتاج الھدف وأداًء بارًزا؛  5و  4و  1حققت األھداف فقد باختصار، 

 .متوسط�اتحسینًا  3الھدف یتطلّب 

إصالح . من أجل العمل على تحقیق األھداف الخمسة الستراتیجیة األنشطةالمحَرز مقابل م التقدّ 

% 30 في حین، كامًال  ا% كان تنفیذھ55 ا، بینھ2017عام النشاًطا في  95 نفِّذ، اإلدارة العامة

بحاجة من األنشطة  %45 ما نسبتھ . وھذا یعني أنللتقدّم الملحوظ ت% افتقد15جزئیًا و  تنفذ

یزید بشكل كبیر من عبء العمل على المؤسسات، حیث من شأن ھذا أن و . 2018عام الفي  لإلتمام

 . 2018عام في النشاًطا جدیدًا  65تنفیذ ل ھ یجري التطلّعأن

 . 2017عام التنفیذ األنشطة في التالي  3ویعرض الرسم البیاني رقم 

 )نشطةفي عدد األ امبیّنً ( 2017عام ال: تنفیذ األنشطة في  3البیاني  الرسم

34
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 منفَّذ بالكامل

 منفَّذ جزئیًا

 غیر منفَّذ

ل أفضل أداء في تنفیذ  تحسین األنظمة الفرعیة التنظیمیة والوظیفیة  - 1الھدف الخاص رقم سّجِ

% من كامل األنشطة المندرجة في إطار ھذا الھدف الخاص تنفیذًا  94نفِّذ فقد . لإلدارة العامة

ل أیة أنشطة افتقدت للتقدم الملحوظ % الباقیة من األنشطة ف6كامالً أما نسبة  قد نفِّذت جزئیًا. ولم تسجَّ

 إنشاء نظام للخدمة العامة على أساس الجدارة - 2الھدف الخاص رقم . غیر أّن 2017في العام 

بشكل  ت% فقط قد نفِّذ32، 2017قد سّجل أدنى أداء. فمن بین كامل األنشطة المخططة للعام 

 تإذ نفِّذ رضیًانفَّذ. أما تنفیذ األھداف األخرى فكان مت% لم 45وقرابة جزئی�ا،  ت% نفِّذ23كامل، و

أدناه المعلومات  4من األنشطة المخططة بشكل كامل أو جزئي. ویوضح الرسم البیاني رقم % 90

 .للھدف محلّلة وفقًاالمتعلقة بتنفیذ األنشطة 

 

 في عدد األنشطة) امبیّنً ( : تنفیذ األنشطة محلَّل وفقًا لألھداف الخاصة4الرسم البیاني 
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 منفَّذ بالكامل

 ُ  منفَّذ جزئیًا

 غیر منفَّذ

Objective 1 1: الھدف 

Objective 2 2: الھدف 

Objective 3 3: الھدف 

Objective 4 4: الھدف 

Objective 5 5: الھدف 

 

 وفقًا للمؤسسة  محلًّال  المنفّذة األنشطة عدد: 5 البیاني رسمال

 

 منفَّذ بالكامل

 منفَّذ جزئیًا

 غیر منفَّذ

 )MPAوزارة اإلدارة العامة :(

 ) MoFوزارة المالیة: ( 

 )PPO(  الشراء العاممكتب 

 )PPBمكتب السیاسة العامة (

 )MoJوزارة العدل (
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ل 4و  1باختصار، فقد سّجل أكبر تقدّم محَرز في تنفیذ األنشطة المندرجة تحت الھدفین  . وسّجِ

وقد تأثّر األداء الجیّد بالتخطیط السلیم والدعم .  1ططة تحت الھدف أكبر عدد لألنشطة المخ

 السیاسي والمالي الكافي.

 

 خاص ھدف كل مقابل المحرز التقّدم  .2.2

 الفرعیة التنظیمیة والوظیفیة لإلدارة العامة ةنظمتحسین األ - 1الھدف 

 نفِّذنشاًطا  32من األنشطة في إطار ھذا الھدف. فقد تم التخطیط لما مجموعھ  اذت الحكومة أكبر عددً نفّ 

الوظائف التي تؤدیھا  مراجعة علىكان التركیز الرئیسي لھذا الھدف وكامل.  شكلب نشاًطا 30منھا 

 .إطار إدارة األداء لمؤسسات القطاع العام عزیزمؤسسات القطاع العام بھدف زیادة كفاءتھا وفعالیتھا وت

حجم القطاع  وتصحیحتحلیل ل مقاربةتم إعداد  فقدفي مجال المراجعات الوظیفیة.  الفتتقدم  ِرزأح وقد

 ،إلى أفضل الممارسات الدولیة مقاربةال ھذه. وتستند 2017ینایر  كانون الثاني/ الحكومة في ااعتمدتھ العام 

العام وأنواع التوصیات التي  الطرق التي یجب استخدامھا لمراجعة وظائف مؤسسات القطاع تصف وھي

 نتیجة لذلك. صوغھایمكن 

طة طریق لتحلیل القطاع العام وتمت الموافقة علیھا في ریخ أِعدتالمراجعة الوظیفیة،  مقاربةبناًء على و

خاللھا  جريمراجعة القطاع العام یلثالث مراحل  ھذهطة الطریق یخر وتتضمنكانون الثاني/ ینایر. 

 حزیران/ ینایر إلى/الثاني كانونالمرحلة األولى من  نفّذستووظیفة.  154مؤسسة وتحسین  97مراجعة 

 كانونوالثالثة من  2017دیسمبر /األول كانونیونیو إلى /حزیران، والمرحلة الثانیة من  2017یونیو 

قد تمت  2018أغسطس /آببحلول نھایة  تكون . ومن المتوقع أن2018أغسطس /آبنایر إلى ی/الثاني

 التوصیات. قدّمتو 97وظائف المؤسسات الـ  كافةمراجعة 

% 93 بنسبة أي ،حكومیة ھیئة 25وزارة و  15مراجعة وظیفیة لـ  40، تم االنتھاء من 2017عام الفي و

ما مجموعھ  مقدِّ خالل الفترة المشمولة بالتقریر، و. 42 عددھا البالغو المخطط لھا مراجعاتالمجمل  من

مؤسسات بالتوصیات إلى دمج ست مؤسسات  ھذهستؤدي منھا. و 48على  توصیة وافقت الحكومة 57

"ز"  ھیئة، والبالھیئة "و" "ھـ" ھیئة، وال بالھیئة "د" "ج" الھیئة، وبالوزارة "باء" "أ"أخرى (الوزارة 

 والھیئة "م"وزارة الوإلغاء مؤسستین () ، "ك" بالھیئة "ل" ھیئة، وال"ط" بالھیئة "ي" ھیئةوال بالھیئة "ح"،

 سبع مؤسسات. وضع في النظر عاد). باإلضافة إلى ذلك، سی"ن"

 

 ھا أو إعادة تنظیمھائ: عدد المؤسسات المراد دمجھا أو إلغا6 البیاني الرسم 
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No. of analyzed institutionsعدد المؤسسات الخاضعة للتحلیل : 

No. pf merged institutionsالمؤسسات المدمجة : عدد 

No. of abolished institutionsعدد المؤسسات الملغاة : 

No. of reorganized institutionsعدد المؤسسات المعاد تنظیمھا : 

 

% 5 المبلغسیمثل ھذا وملیون یورو على المیزانیة.  23قیمتھ  وفرنتیجة لھذه المراجعات الوظیفیة، تحقیق  یتّوقع

بحلول نھایة عام  علیھا وافقالتوصیات الم فَّذمن المتوقع أن تنومن إجمالي میزانیة المؤسسات المعاد تنظیمھا. 

 .كامًال  الوفورات حجملتحدید  2018عام الفي  تحتسبالفوائد المالیة و درصَ توس. 2017

 

قة ھذا بسبب القوانین الجدیدة المعلّ كان وتأخرت مراجعة ثالث مؤسسات بسبب قرار سیاسي بتأجیل المراجعة.  وقد

المراجعة بمجرد الموافقة على  تستأنَفسوفي البرلمان والوظائف الجدیدة المنوطة بالمؤسسات ذات الصلة. 

 .2018أبریل /نیسانالمتوقع أن تحدث خالل جلسة الربیع في والقوانین، 

 

 المسؤولة أمام تلك عددخفض ینوس 2018في عام  المؤسسات المسؤولة أمام الحكومةأن یزداد عدد  ویتوقع

المؤسسات المسؤولة وتغیر الوضع، زاد عدد  2017في أعقاب المراجعات الوظیفیة المنجزة في عام ولبرلمان. ا

نتیجة لعملیة التوحید، إجمالي عدد مؤسسات القطاع  ینخفض، أن كذلكثالث مؤسسات. ومن المتوقع  أمام الحكومة

سیسمح ذلك بإدارة وتنفیذ السیاسات بشكل أفضل، باإلضافة إلى استخدام أكثر و. %22العام المستقلة بحوالي 

 أدناه. 7 رقم البیاني رسمفعالیة لإلنفاق العام. انظر ال
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 والبرلمان  المؤسسات المسؤولة أمام الحكومة: عدد 7البیاني  الرسم

 

No. of institutions reporting to Government المؤسسات المسؤولة أمام الحكومة: عدد 

No. of institutions reporting to Parliament المؤسسات المسؤولة أمام البرلمان: عدد 

Total no. of institutionsعدد المؤسسات اإلجمالي : 

 

جرى تعزیز عملیات إدارة األداء كما ھو مخطط لھا. وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، تم التخطیط 

وخطة العمل إلعادة النظر في إطار إدارة األداء (اإلطار القانوني، العملیات،  مقاربةإلعداد ال

، إلخ). ولتحقیق ذلك، أطِلق مشروع للمساعدة التقنیة بمساعدة السوید. وبالتالي، فقد تم مقارباتال

ي عام وإعداد خطة عمل. ومن المقرر أن تجري مراجعة أنظمة إدارة األداء ف مقاربةال وضع

. ویتوقّع أن تبّسط ھذه المراجعة عملیات إدارة األداء وتجعل النظام أكثر سھولة في 2018

 عزیزعلى ت للمساعدةوثیقة توجیھ واحدة  وستعَداالستخدام بالنسبة للوزارات والھیئات الحكومیة. 

 العملیات. كافة

 

 1 للھدف الرئیسیة اإلنجازات

 وظیفیة. مقاربةواعتماد  إعداد •

 طة طریق للقطاع العام والموافقة علیھا.یرخ إعداد •

 .ھیئاتمراجعة وظیفیة للوزارات وال 40 إتمام •

 .للمراجعات نتیجة یورو ملیون 23 قیمتھ متوقع مالي وفر •
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% من إجمالي میزانیة المؤسسات التي تمت 5المتوقعة  الوفوراتتشكل  •

 مراجعتھا.

 

. 2018عام البشكل عام، من المتوقع أن تتحقق غالبیة أھداف مؤشر األداء المتعلقة بھذا الھدف في و

 :بما یليلتنفیذ الناجح ھذا اإلى  المؤدیّةالعوامل الرئیسیة  تتمثّلو

 لإلجراءات ناالمناسب التحلیل والتخطیط •

 االھتمام السیاسي بتنفیذ األنشطة المخططة •

 والبشریة الكافیةالموارد المالیة  •

 

 ویوصى بتطبیق الخطوات التالیة من أجل أن یجري التنفیذ في وقتھ:

ینبغي على وزارة اإلدارة العامة مواصلة تنفیذ عملیة المراجعة الوظیفیة واتخاذ كافة  .1

 لضمان بدء المرحلة الثالثة من المراجعات الوظیفیة في الوقت المحدد. الالزمةترتیبات ال

ساب تحامقترح للحزمة االجتماعیة (بما في ذلك ینبغي على وزارة اإلدارة العامة إعداد  .2

 المؤسسي. تعزیزاالحتیاجات المالیة اإلضافیة) الستخدامھا كجزء من عملیة ال

 .]تتم تغطیة األھداف األخرى ھنا على النحو ذاتھ[

 

III  للعام المقبل.  ملخص عن المخاطر الرئیسیة واإلجراءات ذات األولویة 

تبیّن المخاطر الرئیسیة (على النحو المحدّد في التحلیل التفصیلي لتحقیق أھداف االستراتیجیة) أن 

على  المدنیةإنشاء نظام للخدمة  - 2الھدف  غایاتالتحدي األكبر یمكن أن یالَحظ في تحقیق 

شاء النظام لتصمیم وإن الشراء. ویرجع ذلك بشكل خاص إلى تأخر إجراءات أساس الجدارة

 تعدیًال ویفرض لھ، ككل كما ھو مخطط  على التنفیذ اھذا التأخیر یشكل خطرً  ورغم أنّ د. الموحَّ 

 غیر أنّھ یبقى باإلمكان التخفیف من آثاره.، ًال ومعجّ  امرّكزً  االجدول الزمني وتنفیذً  على

 :بما یلي 1اإلجراءات ذات األولویة للھدف وتتمثّل 

 الوظیفیة الثالثةتنفیذ حزمة المراجعة  .1

 تنفیذ مراجعة أطر إدارة األداء .2
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 تنفیذ البرنامج التدریبي على تحلیل السیاسات .3

 ].[تتم تغطیة األھداف األخرى ھنا بطریقة مماثلة

 

 ات:ملحقال

 ز مقابل المؤشرات واألنشطةعن التقدم المحرَ  ملحق. 1

 ات أخرىملحق. 2

 ات أخرى]ملحق تدرج ھنا أیة[
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   بشأنھااستراتیجیة إصالح اإلدارة العامة وإعداد التقاریر  مراقبةل تعلیمات لمسّودة نموذج

ة في  إصالح اإلدارة العامة/القطاع أو من قبَل الحكومة لتنسیق عملیة اإلعداد تقدّم ھذه الوثیقة مثاًال للتعلیمات التي یمكن استخدامھا من قبل المؤسسة الرائد

الحتیاجات استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة/القطاع. وھذه التعلیمات إرشادیة ولیست إلزامیة للبالد. ففي حالة استخدامھا، یمكن تعدیلھا وفقًا ل مراقبةلتقاریر 

، وذلك من أجل إثبات أّن ملحقوالظروف الخاصة بكل بلد. وإّن المثال التالي لیس متوافقًا تماًما مع نماذج التقاریر نصف السنویة والسنویة المقدّمة في ھذا ال

رفع تعَرض بشكل مختلف، بینما منطق ال أن بنیة المعلومات المتنوعة التي تتطلبھا المؤسسة الرائدة والھیئات المنفذة إلجراءات اإلصالح المختلفة یمكن

  .یبقى نفسھ التقاریر

 

نھابشأ لتقاریرا وإعداد عملھااستراتیجیة إصالح اإلدارة العامة وخطة  مراقبةل تعلیمات  

I. مقدّمة 

 

 ھذهالغرض من وا. بشأنھ التقاریر إعدادوخطة عملھا وإصالح اإلدارة العامة  ةتنفیذ استراتیج مراقبةالتعلیمات العناصر الفاعلة واإلجراءات الالزمة ل ھذه تضّمنت

وھیئات إدارة الدولة  الوزارات كافة وتّمثل. نماذجعن طریق تحدید اإلجراءات والمسؤولیات والمواعید النھائیة وال رفع التقاریروال مراقبةالالتعلیمات ھو توحید عملیة 

الجمھور األوسع والمنظمات غیر الحكومیة  یمثّل حین في التعلیمات، لھذه األساسيالمستخدم اإلدارة العامة  إصالحالتي تشارك في تنفیذ خطة عمل استراتیجیة 

 المستخدم الثانوي لھا. نوب المصلحة اآلخروأصحا

 

 وإعداد التقاریر الخاصة بإصالح اإلدارة العامة مراقبةبال المتعلقة النھائیة والمواعید والعملیات، ،الجھات الفاعلة
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وخطة عملھا من خالل تواصلھا الیومي مع  العامة اإلدارة إصالحلتنفیذ أھداف ومؤشرات وأنشطة استراتیجیة  ةشامل مراقبة) بMPAتقوم وزارة اإلدارة العامة ( .1

 . الدولة إدارة وھیئاتالوزارات 

ن في عن ھذه العناصر كما ھو مبیّ  المسؤولةھیئة المحاسبة  اتشرونل الوزارات الصلة، من قبَ  ذاتتنفیذ األنشطة المنفصلة، ومؤشرات وأھداف األداء  مراقبةتتّم  .2

 .2017-2015خطة عمل 

المسؤولة عن  الدولة إدارة وھیئاتالمعلومات الواردة من الوزارات  أساس على العامة اإلدارة وزارةتنسیق إعداد التقاریر نصف السنویة والسنویة من قبل  جريی .3

 األھداف المعنیة.

 إعداد التقریر نصف السنوي على النحو التالي: یتمس .4

المسؤولة عن األنشطة التي یتعین  الدولة إدارةإلى الوزارات وغیرھا من ھیئات  تعمیًما العامة اإلدارة وزارةیولیو من العام المذكور، سترسل /تموز 5بحلول  .أ

 من ھذه التعلیمات.) III( في القسم الثالث االمنصوص علیھ صیغةسنویة بالالتقاریر نصف البتقدیم  ھا، لمطالبتالخاصة بكل منھا التقاریر رفعالتنفیذھا في فترة 

اإلدارة  وزارةالمسؤولة عن األنشطة المشار إلیھا في خطة العمل تقدیم تقریر إلى  الدولة إدارة ھیئاتویولیو من العام المذكور، على الوزارات /تموز 20بحلول  .ب

اإلدارة  لوزارةد، یمكن الوقت المحدّ معلومات في ال المعنیّة الدولة إدارة ھیئاتم الوزارات أو لم تقدّ حال  وفي. الوزارة ھذه قبل من المقدّمة الصیغةبالعامة 

 إجراءات أخرى. ةالمشتركة بین الوزارات أو اتخاذ أی الھیئةإلى  تقریر رفعالعامة 

دة تقریر مرحلي نصف سنوي. مسوّ  وإعداد، وتوحید المعلومات الدولة إدارة وھیئاتتحلیل المعلومات الواردة من الوزارات  العامة اإلدارة وزارةعلى  نبغيج. ی

 رضیة أو غیر كافیة.مة غیر مُ إذا كانت المعلومات المقدّ  الدولة إدارة وھیئاتتطلب معلومات إضافیة من الوزارات لوزارة اإلدارة العامة أن  ویمكن

 تنسیقإلى مجلس  مھاللمسات األخیرة على التقریر المرحلي نصف السنوي وتقدّ  العامة اإلدارة وزارةتضع  أن المذكور العامأغسطس من /آب 15بحلول  ینبغيد. 

 للنظر فیھ. العامة اإلدارة إصالح

 

 إعداد التقریر السنوي على النحو التالي: یتمس .5
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الوزارات  تقدّم أن وجوبب التذكیرھ الدولة إدارةإلى جمیع الوزارات وھیئات  تعمیًما العامة اإلدارة وزارةكانون الثاني/ینایر من العام المذكور، سترسل  10. بحلول أ

 .عملھاوخطة  العامة اإلدارة إصالحسنویة عن تنفیذ استراتیجیة  تقاریر

فبرایر من العام المذكور، على المؤسسات المسؤولة عن نتائج التنفیذ تلخیص المعلومات الواردة من شركائھا المنفذین وتقدیم المعلومات /شباط 1بحلول  ینبغيب. 

 معلومات مطلوبة. ةأی استكمالقد تطلب المؤسسات المسؤولة من شركائھا المنفذین توضیح أو و. الوزارة من المقدّمةبالصیغة  العامة اإلدارة وزارةالملخصة إلى 

 تطلب أن المذكورة للوزارة ویمكنالسنوي.  المرحلي التقریر مسّودةتحلیل ودمج المعلومات الواردة بھذه الطریقة، وإعداد  العامة اإلدارة وزارة على ینبغيج. 

 رضیة أو غیر كافیة.مة غیر مُ معلومات إضافیة من ھذه المؤسسات إذا كانت المعلومات المقدَّ 

للنظر اإلدارة العامة  إصالحالتقریر المرحلي السنوي إلى مجلس تنسیق  مسّودةتقدیم  ،مارس من العام المذكور/آذار 1حلول ب العامة، اإلدارة وزارة على ینبغيد. 

 فیھ.

 

الالزمة إلعداد  ھاعلى تقویة مھارات اومساعدتھ الدولة إدارة ھیئاتتنظیم ورش عمل لتوجیھ الوزارات وغیرھا من  العامة اإلدارة لوزارةذا لزم األمر، إ یمكن، .6

 التقاریر ذات الصلة بإصالح اإلدارة العامة.

 

 

II. العامة اإلدارة إصالح حولقاریر نصف سنویة تل وتعلیمات نماذج 

 وخطة عملھا: العامة اإلدارة إصالحسنویة عن تنفیذ استراتیجیة السنویة والمعلومات نصف الن لتقدیم جدوال مستخدیس .1

 نصف سنوي تقریرل نموذج .أ

 تقریر سنويل نموذج .ب
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 قدیملت الدولة إدارة ھیئاتل جمیع الوزارات ومن قبَ  نموذجال ھذا استخدام وینبغيقریر نصف سنوي. ت نموذجالخاصة بكیفیة إكمال  تعلیماتأدناه الشكل وال یرد .2

 .Excel صیغةھذا الجدول ب ویردسنویة عن تنفیذ األنشطة. المعلومات نصف ال

 

 تقریر نصف سنوي  نموذج

المحّصلة مؤشرات  المحّصلة  النشاط 
الموعد 

 النھائي

 تنفیذ حالة

 النشاط

AAA 

 اإلنجازات

 الخطوات

 الالحقة

 (  المراحل

 (الرئیسیة

 التاریخ

 المتوقع

 لتحقق

 التنفیذ

1 2 3 4 5 6 7 8 

العامة اإلدارة وزارة قبل من یمأل الوزارة قبَل من یمأل   

 الملء تعلیمات

1 العمود  .العامة اإلدارة وزارة من قبل ویمألخطة العمل.  محصالتیشار في ھذا العمود إلى  

2 العمود  
 من قبل ویمأل. ةاإلدارة العام إصالح مأخوذة من خطة عمل استراتیجیةالجمیع المؤشرات  تقدیمینبغي و. نتائجھذا العمود  مؤشرات تحقیق ال في تدرج

 .العامة اإلدارة وزارة

3 العمود  
 اإلدارة وزارة من قبل العمود ھذا یمألترة  إعداد التقریر. بففقط األنشطة ذات الصلة  تعرضمن خطة العمل.  المأخوذةفي ھذا العمود األنشطة  تسرد

 .العامة

4 العمود  .العامة اإلدارة وزارة من قبل العمود ھذا یمأل في ھذا العمود الموعد النھائي لتنفیذ كل نشاط.  حدّدی 
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5 العمود  

النشاط "المنفذ بالكامل" ھو النشاط الذي ف. "نفذم غیر"أو " اجزئی�  منفّذ"، "ذ بالكاملفّ من"مكن أن تكون الحالة: ویالنشاط.  نفیذفي ھذا العمود حالة ت تعرض

 نفّذ الذيالنشاط "غیر المنفَّذ" ھو و. ھ% من99% إلى 50 بین نفّذ الذيھو فجزئیًا"  منفّذالنشاط "ال أّماتم تنفیذه بالكامل وفقًا للنطاق المحدد في خطة العمل. 

 وزارةمن قبل  تھاأن تتغیّر بعد مراجع یمكنالحالة  ھذه أنّ  غیرل خبراء داخل المؤسسة نفسھا. حالة التنفیذ من قبَ  وتحدّد%. 49و% 0 بین یتراوح بمعدّل

 .مع المؤسسة المسؤولة عن النشاط لتناقشوا العامة اإلدارة

 المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة األصفر باللونو؛ بالكامل المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة ألخضرباللون ا الخانة فتلّون رمزي؛ وبلونإلى الحالة بالكلمات  ویُشار

 .العامة اإلدارة وزارة من قبل العمود ھذا یمأل .المنفَّذ غیر النشاط إلى لإلشارة األحمر وباللون جزئیاً،

6 العمود  

ھیئة إدارة الدولة تقدیم فقط  الوزارة أو على وینبغيالنشاط.  نفیذلھدف ھنا ھو تبریر حالة تواي ھذا العمود اإلنجازات الرئیسیة في تنفیذ النشاط. ف توصف

كن (مثل البیانات اإلحصائیة ینبغي دعم اإلنجازات باألدلة، إن أمو. المحصلةن تلك الجوانب التي ساعدت على تحقیق عستراتیجیة االمعلومات ال

كان قد  نمجموعات العمل المنشأة، إلخ). على سبیل المثال، إ ،تجنب المعلومات الروتینیة واإلداریة (عدد االجتماعات المنظمةینبغي  كماوالمقارنات). 

تلخیص موجز للفوائد الرئیسیة للقانون، بدالً من مجرد تم إعداد قانون جدید لتنفیذ النشاط ، فیجب أن توضح اإلنجازات ما الذي سیتغیر نتیجة لذلك، مع 

 .اإلشارة إلى أن القانون قد تم إعداده ومتى تم ذلك

 .ل المؤسسة المعنیةعمود من قبَ ال ھذا یُمألینبغي عندھا شرح أسباب االنحراف باختصار.  ،"منفّذ غیرجزئیًا" أو " منفّذالنشاط " نفیذذا كانت حالة تإ

7 العمود  
ھذا  یمأل". المنفّذة غیرجزئیًا" أو " المنفّذةیخص األنشطة " ما فيھذا العمود فقط  مألویلتنفیذ النشاط.  مقبلةالخطوات ال عرضفي ھذا العمود  ینبغي

 .العمود من قبل المؤسسة المعنیة

8 العمود  
ما یخص  فيھذا العمود فقط  ویمأل. مقبلةالنشاط على أساس الخطوات ال نفیذلت المتوقعأن تشیر المؤسسة إلى التاریخ الجدید  نبغيی ،في ھذا العمود

 .ھذا العمود من قبل المؤسسة المعنیة یمأل". المنفّذة غیرجزئیًا" أو " المنفّذة"األنشطة 

 :أمثلة
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تح .1.1.1

سین 

 في

ھیكلال

 یات

التنظیم

یة 

والعال

قات 

بین 

المنظم

ات، 

وترش

ید عدد 

المنظم

ات 

والمو

ظفین 

داخل 

عدد الھیئات التي تقدم 

تقاریرھا إلى الحكومة أو 

إلى رئیس الوزراء أو 

 البرلمان

 :(BV) القیمة األساسیة

سیتم تحدیدھا في عام 

2015 

 :(TV) القیمة المستھدفة

سیتم تحدیدھا في عام 

2015 

 

تحلیل منھجي  .1

لإلدارة العامة مع 

توصیات لتحسین 

 .نظمةاأل

 الربع

 من الثاني

 عام

2015 

بالكامل منفّذ تم االنتھاء من التحلیل الوظیفي لـ  

ناًء على التحلیل، وبمؤسسة.  17

من المخطط إعادة تنظیم سبع 

ودمج  ملحوظمؤسسات بشكل 

 7 إلغاء وسیجريمؤسستین. 

من ووظیفة.  35ین ب من وظائف

 ملیون 17 قیمتھ وفر تحقیقالمتوقع 

نتائج التحلیل  تنفیذ بعد یورو

 الوظیفي.

منطبق غیر  غیر 

 منطبق

عدد المنظمات التي تم 

إیقافھا أو دمجھا أو تغییر 

 ةھا التنظیمیتھیكلی

 0: األساسیة القیمة

 تحدّد: المستھدفة القیمةا

في الخطط والتوصیات 

المشار إلیھا في األنشطة 

 .4و  3و  2

إعداد خطة  .2

لتحسین التنظیم 

العام ألنظمة 

اإلدارة العامة، بما 

 عریففي ذلك ت

صنیف الت

لھیئات  النموذجي

اإلدارة  ومنظمات

 الربع

 من الثاني

 عام

2015 

جزئیًا منفّذ  على حالیًا األخیرة اللمسات توضع 

أربعة أنواع  تتوخى وھي .الخطة

نوع  تحدّدات ومن المؤسس

الوظائف التي تؤدیھا ھذه 

المؤسسات ومعاییر تأسیسھا. 

استنادًا إلى الخطة، سیتعین إعادة و

 وستجمعمؤسسة  350 وضعتحدید 

أربع فئات.  ضمنالمؤسسات  كل

إنھاء المشاورات 

بین الوزارات 

وضبط الخطة 

وفقا لنتائج 

 .التشاور

 الربع

 الثالث

 عام من

2015 
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اإلدارة 

 .العامة

 

العامة، 

والمصطلحات 

األساسیة (بما في 

ذلك مصطلح 

اإلدارة العامة)، 

ومعاییر إنشاء 

 ھیكلیاتواختیار ال

 . التنظیمیة

جري اآلن استشارة المؤسسات تو

ما یتعلق بجدول تنفیذ  المعنیة في

تأخر إعداد الخطة  وقدالخطة. 

مع المؤسسات بسبب المشاورات 

المستھدفة التي استغرقت وقتًا 

 .أطول من المتوقع

III. وتعلیمات لتقریر سنوي حول إصالح اإلدارة العامة  نماذج 

 الخاصةھداف األالتقدم المحرز في تنفیذ  عنطلب معلومات عن تنفیذ األنشطة وتی وھوتقریر سنوي.  نموذجالخاصة بكیفیة إكمال  لتعلیمات. یرد في ما یلي الشكل وا1 

 ومؤشرات األداء.

معلومات عن التقدم المحرز نحو  نموذجطلب ھذا التباإلضافة إلى معلومات حول تنفیذ النشاط، یفنصف السنوي.  التقریر من أكثر حلیلیًاتالتقریر السنوي  نموذج. ویعتبر 2 

 .تحقیق األھداف ومؤشرات األداء، وبالتالي فھو أكثر تفصیًال 

 تقریر سنوي نموذج

I. ) صیغةھذه المعلومات ب تقّدممعلومات حول التقدم المحرز مقابل األھداف Word( 

 الفرعیة التنظیمیة والوظیفیة لإلدارة العامة نظمةعلى سبیل المثال تحسین األ: 1 خاصالتقدم المحرز في تنفیذ الھدف ال
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ھذا القسم على أساس التقدم العام في تنفیذ األنشطة واإلنجازات مقابل  ویُعدتنفیذه.  نمختصرة ع عامة لمحة خاصالمؤسسة المسؤولة عن الھدف ال مفي ھذا القسم، تقدّ 
العوامل الرئیسیة التي تؤثر  وتعرضتوضیح اإلنجازات في ھذا القسم باستخدام الرسوم البیانیة أو الجداول.  وینبغيوالنتائج على حد سواء).  خاصلھدف اللمؤشرات األداء (

 .اءاإلجراءات ذات األولویة لتحسین األد عرض نبغيإجراء تقییم لمدى احتمالیة تحقیق القیم المستھدفة لمؤشر األداء. كما ی وینبغي. تحقیقھاأو الفشل في  النتائج تحقیقعلى 

 

II. ) صیغةھذه المعلومات ب تقّدممعلومات عن التقدم المحرز مقابل مؤشرات األداء واألنشطة Excel( 

اإلنجازات الفعلیة للعامین الماضیین (السنة المشمولة بالتقریر  تعرضإلى تنفیذ األنشطة.  إضافةتفاصیل كاملة عن اإلنجاز مقابل مؤشرات األداء  قدیمیسمح النموذج أدناه بت
المؤشر".  بیاناتتفاصیل حول تحقیق مؤشرات األداء من قبل المؤسسة المسؤولة كما ھو مبین في " وتقدّموالسنة السابقة لھا) باإلضافة إلى القیم المستھدفة للعام الحالي. 

 تنفیذ األنشطة. بشأناریر تقالعلى المؤسسات المعنیة تقدیم  نبغيیو

 /الھدف

  المحّصلة
المحّصلة مؤشرات  

 عام

201

4 

الفعل

 ي

 عام

201

5 

الفعل

 ي

 عام

201

7 

الھد

  ف

 النشاط
 الموعد

  النھائي

 حالة

 تنفیذ

 النشاط

AAA 

 اإلنجازات

 الخطوات

 الالحقة

 (  المراحل

 (الرئیسیة

 التاریخ

 المتوقع

 لتحقیق

 التنفیذ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 العمود  .العامة اإلدارة وزارة من قبل ویمألخطة العمل.  محصالتیشار في ھذا العمود إلى  

2 العمود  من قبل ویمألاإلدارة العامة.  إصالح مأخوذة من خطة عمل استراتیجیةالجمیع المؤشرات  تقدیمینبغي و. نتائجھذا العمود  مؤشرات تحقیق ال في تدرج 

 .العامة اإلدارة وزارة
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3 العمود "غیر  بـتتم اإلشارة إلى القیمة  ،في حال عدم توفر بیاناتوسنة التقریر. ل السابقةفي ھذا العمود ، تتم اإلشارة إلى النتیجة الفعلیة إلنجاز المؤشر في السنة  

 .العمود من قبل الوزارة / المؤسسة المعنیة ویمأل". منطبق

4 العمود "غیر  بـتتم اإلشارة إلى القیمة  ،في حال عدم توفر بیاناتوفي ھذا العمود ، تتم اإلشارة إلى النتیجة الفعلیة إلنجاز المؤشر في السنة المشمولة بالتقریر.  

 .العمود من قبل الوزارة / المؤسسة المعنیة ویمأل". منطبق

5 العمود في والمؤشر".  بیاناتأن تكون القیمة المستھدفة متوافقة مع القیمة المشار إلیھا في " وینبغيالقیمة المستھدفة للسنة المعنیة.  إلى یشارفي ھذا العمود ،  

 .العمود من قبل الوزارة / المؤسسة المعنیة ویمأل". منطبق غیر" بـحال عدم توفر قیمة مستھدفة، تتم اإلشارة إلى القیمة 

6 العمود  اإلدارة وزارة من قبل العمود ھذا یمألترة إعداد التقریر. بففقط األنشطة ذات الصلة  تعرضمن خطة العمل.  المأخوذةلعمود األنشطة في ھذا ا تدرج 

 العامة

7 العمود  .العامة اإلدارة وزارة من قبل العمود ھذا یمألفي ھذا العمود الموعد النھائي لتنفیذ كل نشاط.   یحدّد 

8 العمود النشاط "المنفذ بالكامل" ھو النشاط الذي فنفذ". م" أو "غیر اذ بالكامل"، "منفّذ جزئی� مكن أن تكون الحالة: "منفّ ویالنشاط.  نفیذفي ھذا العمود حالة ت تعرض 

 نفّذ الذيالنشاط "غیر المنفَّذ" ھو و. ھ% من99% إلى 50 بین نفّذ الذيھو فجزئیًا"  منفّذالنشاط "ال أّماتم تنفیذه بالكامل وفقًا للنطاق المحدد في خطة العمل. 

 وزارةمن قبل  تھاأن تتغیّر بعد مراجع یمكنالحالة  ھذه أنّ  غیرل خبراء داخل المؤسسة نفسھا. حالة التنفیذ من قبَ  وتحدّد%. 49و% 0 بین یتراوح بمعدّل

 .مع المؤسسة المسؤولة عن النشاط لتناقشوا العامة اإلدارة

 المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة األصفر باللونو؛ بالكامل المنفَّذلنشاط ا إلى لإلشارة ألخضرباللون ا الخانة فتلّون رمزي؛ وبلونإلى الحالة بالكلمات  ویُشار

 .المعنیة المؤسسة قبَلمن  العمود ھذا یمأل .المنفَّذ غیر النشاط إلى لإلشارة األحمر وباللون جزئیاً،

9 العمود الوزارة أو ھیئة إدارة الدولة تقدیم  علىفقط  وینبغيالنشاط.  نفیذلھدف ھنا ھو تبریر حالة تواي ھذا العمود اإلنجازات الرئیسیة في تنفیذ النشاط. ف توصف 

ینبغي دعم اإلنجازات باألدلة، إن أمكن (مثل البیانات اإلحصائیة و. المحصلةن تلك الجوانب التي ساعدت على تحقیق عستراتیجیة االالمعلومات 
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كان قد  نمجموعات العمل المنشأة، إلخ). على سبیل المثال، إ ،ینبغي تجنب المعلومات الروتینیة واإلداریة (عدد االجتماعات المنظمة كماوالمقارنات). 

ات ما الذي سیتغیر نتیجة لذلك، مع تلخیص موجز للفوائد الرئیسیة للقانون، بدالً من مجرد تم إعداد قانون جدید لتنفیذ النشاط ، فیجب أن توضح اإلنجاز

 .اإلشارة إلى أن القانون قد تم إعداده ومتى تم ذلك

 .المؤسسة المعنیةل عمود من قبَ ال ھذا یُمألینبغي عندھا شرح أسباب االنحراف باختصار.  ،"منفّذ غیرجزئیًا" أو " منفّذالنشاط " نفیذذا كانت حالة تإ

10 العمود ھذا  یمأل". المنفّذة غیرجزئیًا" أو " المنفّذةما یخص األنشطة " فيھذا العمود فقط  مألویلتنفیذ النشاط.  مقبلةالخطوات ال عرضفي ھذا العمود  ینبغي 

 .العمود من قبل المؤسسة المعنیة

11 العمود ما یخص  فيھذا العمود فقط  ویمأل. مقبلةالنشاط على أساس الخطوات ال نفیذلت المتوقعأن تشیر المؤسسة إلى التاریخ الجدید  نبغيی ،في ھذا العمود 

 .ھذا العمود من قبل المؤسسة المعنیة یمأل". المنفّذة غیرجزئیًا" أو " المنفّذة"األنشطة 

 :أمثلة

.. تحسین 1

 في

 ھیكلیاتال

التنظیمیة 

والعالقات 

بین 

المنظمات، 

وترشید 

عدد الھیئات التي 

تقدم تقاریرھا إلى 

الحكومة أو إلى 

رئیس الوزراء أو 

 132 129 130 البرلمان. إلى

تحلیل  تنفیذ .1

منھجي لإلدارة 

العامة مع 

توصیات 

لتحسین 

 .نظمةاأل

 الربع

 الثاني

 عام من

2015 

حتى اآلن ، ظل عدد  

دون تغییر في  منالمنظمات 

الغالب، وذلك بسبب التأخیر 

الكبیر في التحلیل وكذلك 

نقص الدعم المؤسسي 

 .للتغییرات

بعد االنتھاء من 

المراجعة، 

عزیز ت

المشاركة 

المؤسسیة من 

نشطة األخالل 

لزیادة  الرامیة

 .التوعیة

 الربع

 الثاني

 عام من

2016 
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عدد 

المنظمات 

والموظفین 

داخل 

اإلدارة 

 .العامة

 

عدد المنظمات 

التي تم إیقافھا أو 

دمجھا أو تغییر 

 .ةھا التنظیمیتھیكلی

0 4 16 

تنفیذ تحلیالت  .2

 للنفعیةنفعیة 

ستراتیجیة اال

لمنظمات 

مختارة في 

نظام اإلدارة 

العامة وإعداد 

توصیات 

 .للتحسین

 الربع

 الثاني

 عام من

2015 

 إنھاءبسبب التأخیر في   

التحلیل، لم یتحقق سوى 

تغییر محدود في الترشید 

 التنظیمي

نسیق مرّكز ت

للتنفیذ 

 .والمتابعة

 

 الربع

 الثاني

 عام من

2016 

توصیات ال نسبة

الصادرة عن 

المراجعة الوظیفیة 

المنفذة التي تبناھا 

 إصالح مجلس

 اإلدارة العامة
0 

25

% 

95

% 

تقدیم الدعم من  .3

صندوق النقد 

  الدولي

(SAF)  إلى 

 إدارة ھیئات

عداد إل الدولة

وتنفیذ خطط 

الترشید، بھدف 

تقلیل اآلثار 

السلبیة على 

 الربع

 الثاني

 عام من

2015 

عدد قلیل فقط من التوصیات  

نفِّذ  قد رحلیّةوالمالحظات الم

 .حتى اآلن

تعزیز التنفیذ 

من خالل 

ز التنسیق المركَّ 

 .والمتابعة

 الربع

 الثاني

 عام من

2016 
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 علىقدرة ال

 .التخطیط

إعداد خطة  .3     

لتحسین التنظیم 

العام ألنظمة 

اإلدارة العامة، 

بما في ذلك 

 عریفت

صنیف الت

 النموذجي

لھیئات 

 ومنظمات

اإلدارة العامة، 

والمصطلحات 

األساسیة (بما 

في ذلك 

مصطلح 

اإلدارة 

العامة)، 

 الربع

 الثالث

 عام من

2015 

 

 

 

 

 

 

 تمالخطة و توضعَ 

 .عتمادھاا
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ومعاییر إنشاء 

واختیار 

 ھیكلیاتلا

 . التنظیمیة
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 العامة اإلدارة بإصالح خاصةالمرجعیّة لتقییم استراتیجیة  الشروطمثال على 

) لتقییم منتصف المدة الستراتیجیة ToRعلى الشروط المرجعیة ( مثاًال نورد ھنا 

لتأخذ باالعتبار التوقیت  ھذه الشروطیمكن تعدیل و. خاصة بإصالح اإلدارة العامة

یمكن تعدیل األھداف ونطاق التقییم واألسئلة وفقًا كما والتقییم.  الخاص والغرض من

 لذلك.

 

 الشروط المرجعیّة لتقییم منتصف المدة الستراتیجیة إصالح اإلدارة العامة

 المعلومات األساسیة واألساس المنطقي. 1

سبتمبر أیلول/] في بلدالح اإلدارة العامة التي أقرتھا حكومة [التشكل إستراتیجیة إص

 ھذه تحتويو]. بلدالركائز الرئیسیة إلصالح اإلدارة العامة في [ال إحدى 2015

یجري العمل  غراضومؤشرات وأ خاصةاالستراتیجیة على أھداف عامة وأھداف 

تغطي ثالثة وھي لكل مجال من المجاالت الرئیسیة.   2020بحلول عام على تحقیقھا 

مجاالت رئیسیة: الخدمة المدنیة، والخدمات واإلجراءات اإلداریة، وتنظیم ومساءلة 

من خالل خطة عمل  ھاتمراقبلتنفیذ ھذه اإلصالحات وویخّطط اإلدارة العامة. 

2015-2017. 

ن تنفیذ االستراتیجیة. ) المسؤولیة الرئیسیة عMPAتتحمل وزارة اإلدارة العامة (

كما یشارك مكتب رئیس الوزراء والمؤسسات األخرى في ذلك. وتقع مسؤولیّة إعداد 

مجلس إصالح اإلدارة العامة لالتقاریر عن تنفیذ استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة 

)CPAR والحكومة على عاتق وزارة اإلدارة العامة. باإلضافة إلى ذلك، تجري (

تیجیة من خالل المجموعة الخاصة بإصالح اإلدارة العامة التي تعمل مناقشة اإلسترا

 كآلیة للحوار بشأن إصالح اإلدارة العامة بین الحكومة والمفوضیة األوروبیة.

وتھدف استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة إلى تحقیق ثالثة أھداف عامة بحلول عام 

2020: 

وتنفیذ التشریعات المتعلقة بالخدمة  مراقبةإلدارة و م وكافٍ نظام متقدّ  .1

تستند إلى  كفؤةالة ووفعّ  محترفةالمدنیة وإمكانیة وجود خدمة مدنیة 

 ھة نحو تنفیذ المتطلبات القانونیة؛مبادئ اإلدارة الجیدة وموجّ 
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لى إجراءات إ تستندذات جودة عالیة، متوفّرة و عامةة خدمات إدار .2

 تجاهھة اإللكترونیة الموجَّ ق أسالیب الحكومة وتطبّ مرشَّدة إداریة 

 احتیاجات المواطن واألعمال؛

تمیز تنظام واضح للمساءلة،  ذاتدارة عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، إ .3

إداریة داخلیة تعمل وفقًا للتشریع  ھیكلیاتة ذات بخدمة مدنیة مھنیّ 

 .اإلدارة الرشیدةالخاص باإلدارة العامة وبما یتماشى مع مبادئ 

رفع نظام  عبر إصالح اإلدارة العامةعن تنفیذ استراتیجیة  التقاریررفع الجرى وقد 

 كما وجرىعلى أساس ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.  داخلي حكومي التقاریر

 أیًضا تضمین المعلومات في التقاریر المرحلیة للمفوضیة األوروبیة وتقاریر تقییم

 دني.باإلضافة إلى تقاریر منظمات المجتمع الم) (SIGMA سیغما

على أن تخضع استراتیجیة  إصالح اإلدارة العامةوتقییم  مراقبة مقاربةتنص و

خطة عمل جدیدة للجزء  یتم صوغلتقییم منتصف المدة، وأن  إصالح اإلدارة العامة

 یحّث علیھاتغییرات في األھداف أو المؤشرات  ةیأل وفقًااالستراتیجیة مدّة الثاني من 

 تقییم منتصف المدة.

 

 التقییمأھداف  .2

 یتوقّع أن یقدّم تقییم منتصف المدة تقییًما ألداء االستراتیجیة حتى اآلن، وتحلیًال 

خطة العمل وة یمكن إدخالھا في مراجعة االستراتیجیة توصیات تطلعیّ  عطيی استباقی�ا

 التالیة.

مقاییس األداء ذات الصلة  كافةالنظر في  المتعاقدةالجھة التقییم ، یجب على  وفي

تحقیق األھداف والمؤشرات، وفعالیة وكفاءة وإمكانیة معدل تنفیذ االستراتیجیة،  :مثل

 .رفع التقاریروال مراقبةعملیة ال

أیًضا أن تنظر في سیاق  المتعاقدةأّما بالنسبة للجزء المستقبلي، فینتظر من الجھة 

لین الشام مراقبةاالستراتیجیة، وتعكس دور وزارة اإلدارة العامة في التخطیط وال

الستراتیجیات إصالح اإلدارة العامة والحاجة إلى تعدیالت في ما یتعلق بالتزامات 

 الحكومة باالمتثال لعقد دعم میزانیة القطاع المقبل بین الحكومة واالتحاد األوروبي.
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بما  2020-2015أھداف تقییم استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة للفترة وتتلّخص 

 یلي:

َرز في تنفیذ خطة عمل استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة تقییم التقدم المح •

من خالل تحقیق األھداف العامة والخاصة، عبر تحلیل  2020-2015للفترة 

مدى تنفیذ األنشطة المخطط لھا، وما إذا كانت أھداف المؤشرات قد تحققت 

 وما إذا كان ذلك قد ساھم في تحقیق كافة أھداف االستراتیجیة.

وإعداد التقاریر، وخاصة في ما یتعلق  مراقبةوكفاءة آلیات التقییم فعالیة  •

 بالبنیة المؤسسیة.

إصالح ا على تنفیذ استراتیجیة عوامل التي أثرت سلبً الالقیود و التدقیق في •

توصیات الوتقدیم  ،مراقبةوال رفع التقاریرعمل آلیات العلى و اإلدارة العامة

 كیفیة معالجتھا.حول 

لمؤشرات ل، وكذلك خاصةألھداف العامة والالمستمرة ل مةءالمالتقییم  •

 إصالح اإلدارة العامةواألھداف، من أجل تقییم ما إذا كانت استراتیجیة 

 العامة والخاصة ھدافاألتحدید وینبغي منتصف المدة. في مراجعة لبحاجة 

 الموجزة التيمقترحات المراجعة، ولل حتاجتاألغراض التي مؤشرات والو

وزارة اإلدارة العامة ومجلس إصالح اإلدارة إلى  ع التقاریررفمن شأنھا 

 .تنفیذھاوخطة خضعت للمراجعة  استراتیجیة د صوغعن العامة

 

 نطاق التقییم  .3

عندما أي ، 2015من عام الممتدة یغطي تقییم منتصف المدة ھذا الفترة الزمنیة 

یونیو حزیران/، حتى عملھاوخطة  استراتیجیة إصالح اإلدارة العامة صیغت وأقّرت

المدرجة  یةم األساسقیَ الالفعلیة مقارنة ب تمحصالل التقییم البیانات وال. وسیحلّ 2017

 ، باإلضافة إلى الوضع المعروض في تقریرإصالح اإلدارة العامةفي استراتیجیة 

من حیث ولمجاالت التي تغطیھا اإلستراتیجیة. تقییم ال 2015لعام  SIGMA سیغما

لمنظمة التعاون االقتصادي ، سیركز التقییم على ثالثة معاییر تقییم یةقییممعاییر التال

یعتبر من السابق ألوانھ إجراء تقییم ووالفعالیة والكفاءة.  مالءمة: الوالتنمیة وھي

تقدیم تقییم للمسار  المتعاقدةالجھة على  نبغيكامل لمعاییر التأثیر واالستدامة، لكن ی
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متقیّدة  المتعاقدةتعمل الجھة من المتوقع أن و. وفرةومات المتاستنادًا إلى المعل يالحال

 .1ھذه لمعاییر التقییم منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةتعریفات بشكل صارم ب

المتوفرة ما یتعلق بجمع البیانات، سیقتصر التقییم على مراجعة مكتبیة للوثائق  فيو

 رئیسیین.مخبرین لمقابلة  20و  10ما بین لو حالیًا

 

 أسئلة التقییم .4

 ینبغي اإلجابة في ھذا التقییم على األسئلة التالیة:

 المالءمة:

 ھل ال تزال أھداف االستراتیجیة صالحة؟ •

أنشطة ومحصالت االستراتیجیة على المشاكل واألھداف  استجابتكیف  •

 المحددة؟

 

 الفعالیة:

 إلى أي مدى جرى تحقیق األھداف أو من المرجح أن تتحقق؟ •

 ھي األسباب الرئیسیة لعدم تحقق األھداف؟ما  •

 نجاحات؟لتحقیق أیة ما ھي العوامل الرئیسیة  •

 

 الكفاءة:

 ما مدى فعالیة تنفیذ األنشطة من حیث التكلفة؟ •

 ھل جرى تحقیق األھداف في الوقت المحدّد؟ •

 ما مدى كفاءة العملیة والبنیة المؤسسیة؟ •

 

 التوصیات:

                                                
من  المواد التوجیھیة والتعاریف الحصول علىیمكن    1

 :http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm ھنا

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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النھج المتبّع في استراتیجیة إصالح  ما ھي الدروس التي یمكن تعلمھا من •

 اإلدارة العامة الحالیة وتنفیذھا وما الذي یمكن القیام بھ بشكل أفضل مستقبًال؟

 

 ماليوال المقترح الفني .5

ویتضّمن التقییم  مقاربةد كلمة)، یحدّ  1500قصیر (ال یتجاوز  فنيّ تقدیم اقتراح  ینبغي

  على األقل:

 مقاربةاضح والمفصل للمھمة ویصف الیوضح الفھم الو اقصیرً  ًال تعلی •

 ؛سیستخدمانواإلطار اللذین 

 قائمة أولیة بالوثائق الرئیسیة التي یتعین مراجعتھا؛ •

ألصحاب  جماعیة مرّكزةخطة إلجراء المقابالت، وربما مناقشات  •

 المصلحة؛

 مقترحات لجمع البیانات األخرى؛ •

للخبیر الذاتیة  (السیر) السیرة من عینة أو أكثر من التقییمات السابقة، وكذلك •

 (الخبراء) الذي سیجري التقییم؛

للصفات الفردیة والمھارات وسمات الخبیر (الخبراء) الذي سیجري  اوصفً  •

 التقییم.

إجمالي قیمة العقد وتفاصیل التكالیف  على األقل أن یقدّم فینبغي االقتراح المالي أما

تضمین تكالیف أخرى في ل وفي حاعدد أیام العمل ومعدل الرسوم لكل خبیر. مع 

 بوضوح. ذلك یجرينبغي أن یاالقتراح، 

 

 ألدوار والمسؤولیاتا .6

تعتبر وزارة اإلدارة العامة المستفید الرئیسي من التقییم. وتشتمل المسؤولیات 

 الرئیسیة للمستفید على:

اختیار وإشراك الجھة المتعاقدة وإدارة أعمالھا، وفقًا للشروط المرجعیة  •

 بالمھمة؛الخاصة 

 تغطیة تكلفة المھمة وفقًا للعقد المتفق علیھ؛ •
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 تأمین الوصول إلى المعلومات والمستندات الالزمة للمھمة؛ •

 المساھمة في إعداد مسّودة تقریر المراجعة وتقدیم مالحظات. •

 

 مسؤولیات الجھة المتعاقدة ھي:

 ؛ة والمقترح الفني والمالي للمستفیدإعداد وتقدیم خطة العمل األولیّ  •

 المستفید بانتظام عن سیر العمل على النحو المطلوب؛إلى  رفع التقاریر •

اإلطار وضمن  في الشروط المرجعیة على النحو المطلوب قدیم التسلیماتت  •

 ؛المحدّد الزمني

 المستفید؛ یھاعل لیعلّق عن التسلیمات تقدیم مسودات •

ودة النھائیة مناقشة تعلیقات المستفید وأخذھا في االعتبار عند إعداد المس •

 ؛يتقریر التقییملل

رة قصیرة "للنتائج والتوصیات الرئیسیة" في إذا لزم األمر، إعداد مذكّ و •

كتوبر إلدخالھا في عملیة مراجعة تشرین األول/أموعد ال یتجاوز منتصف 

 االستراتیجیة ووضع خطة العمل الجدیدة.

 

 المعاییر والمؤھالت المطلوبة .7

 التقییم: جري(الخبراء) الذي یالمؤھالت المطلوبة للخبیر 

 شھادة جامعیة في االقتصاد أو اإلدارة أو العلوم االجتماعیة األخرى؛ •

سنوات في اإلدارة العامة و/ أو المشاریع ذات  10خبرة مھنیة ال تقل عن  •

األفضلیة للمرشحین القادرین على إظھار الخبرة في تقییم تعطى الصلة (

 مشاریع اإلدارة العامة)؛

ستراتیجیة/ برنامج/ ال ة تقییم واحدةعملیلثبتة في إجراء التقییمات خبرة م •

 .)لى تقییمات محدّدةإ شارة في السیرة الذاتیةاإل ینبغيمشروع (

 .وصوغ الوثائقلتحلیل الجودة في اعالیة مھارات  •
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 التسلیمات .8

صفحة (ال تتضّمن  30سیكون تسلیم المھمة على شكل تقریر تقییم نھائي یشتمل على 

 مماالتقریر تتكون بنیة ات) بكل من [لغة الدولة] واللغة اإلنجلیزیة. وینبغي أن ملحقال

 یلي:

 ملخص تنفیذي •

 .الخ ،جداول المحتویات، المختصرات •

 مقدمة •

 تحلیل أسئلة التقییم  •

 االستنتاجات والتوصیات •

 ات.ملحقال •

 

 . جدول التقییم9

 تاریخ توقیع العقد.یوًما من  30في موعد ال یتجاوز ات یجب تقدیم التسلیم
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