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 جلنة خرباء اإلدارة العامة
  الدورة الثامنة

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ -مارس / آذار٣٠نيويورك، 
      * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 العامل البشري يف بناء القدرات من أجل التنمية    
  مذكرة من األمانة العامة    

    

  موجز  
سـتناداً إىل خمطـط مقـدَّم مـن أعـضاء جلنـة خـرباء               أعدت األمانـة العامـة هـذه املـذكرة ا           

 واعتمدت اللجنة موضوع العامـل البـشري يف بنـاء القـدرات مـن أجـل التنميـة                   .اإلدارة العامة 
ــة      ــا الثامن ــال دورهت ــياً جلــدول أعم ــداً أساس ــر ا(بن ــاعي    منظ ــصادي واالجتم ــس االقت ــرر اجملل ق

 ،هم بـأن البـشر أهـم مـا يف التنميـة           الفأسس  وقد أُعدَّْت هذه املذكرة إلرساء       ).٢٠٠٨/٢٥٤
العامـل البـشري يف بنـاء القـدرات مـن           دور  وهـذا هـو لـب        .انعوهاصـ هم املـستفيدون منـها و     ف

 لــتمكني البــشريةوجيــب أن يؤخــذ علــى حممــل اجلــد بنــاء القــدرات املؤســسية و  .أجــل التنميــة
وجيـب أن   . ةفعالـ  بـصورة  إىل اجلميـع     ة تقـدمي اخلدمـ    عـن طريـق    من تعزيز التنمية     العاموظف  امل

إدارة املــوارد البــشرية ميكــن أن معينــة يف نظم بــ العامــة ةخدمــيف إدارهتــا لل احلكومــات تتوســل
ز املـوظفني، وتـشجع علـى       حفِّـ من أفضل املواهب، وتُ   عادل   تفوق غريها يف استقطاب نصيب    

واكبـة  ، وتعزز التنمية املتواصـلة للقـدرات مـن أجـل م        فعالة لتقدمي اخلدمة  تعلم أساليب جديدة    
  أجهـزة اخلدمـة   ويـتعني علـى     . أفـضل وأسـرع وأكثـر إنـصافاً       الطلب على أداء اخلدمـة بـصورة        
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 يف خمتلـف جمـاالت تـوفري اخلـدمات مبـا فيهـا              التقنيـة لتعزيـز القـدرة     خـاص   إيـالء اهتمـام     العامة  
  يتعني علـى   ولكن. واحملاسبة والبيئة شؤون التمويل   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة     

تنميـة  لكـي تكـون ال   اليت هي ضـرورية     العام  موظف  لاحلكومات أيضاً تعزيز القدرات القيادية ل     
  .دون اضطرابمتناسقة منصفة 

 .وجيب أن تكـون املـساواة واحتـرام التنـوع مـن الفـضائل الـيت يعتـزُّ هبـا القطـاع العـام                  
ــنظم واملمارســات الــيت تــشجع مــشاركة املــواطنني      يف عمليــات وجيــب أن تتعــزز اهلياكــل وال

وينبغـي أن تكـون اخلدمـة العامـة علـى درايـة              . اخلدمـة العامـة    جمالاحلوكمة واإلدارة العامة يف     
بتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت احلديثـة وإدارة املعـارف مـن أجـل خدمـة النـاس يف           

 وينبغــي تعزيــز معاهــد التنميــة اإلداريــة واجلامعــات وغريهــا مــن مؤســسات  .عــصر املعلومــات
وجيـب أن    .مـستقبال  و االعامـة حاليـ   اخلدمة  التعليم العايل لدعم اجلهود املبذولة من أجل تطوير         

يتمتــع مــديرو املــوارد البــشرية يف القطــاع العــام بالكفــاءات الالزمــة لكــي يكونــوا مــن أنــصار   
  . دعماً لتنمية القدرات يف جمال اخلدمة العامةالعاملني عليهالتغيري وخربائه و
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  تاحملتويا
الصفحةالفقرات  

١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــــة  - أوالً   
١٤٤-٢. . والتحديات مطابقة نظم إدارة املوارد البشرية والوظائف البالغة األمهية واملواهب  -ثانيا   

 :هواستبقاؤ يف اخلدمة العامةأفضل املواهب استقطاب نصيب عادل من   -لف أ    
٦٦-٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجي  منظور

١٠٨-٧. . . . . . .  يف انتقاء موظفي اخلدمة العامة واستقدامهمأوجه االبتكار   - باء     
١١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز املساواة واحترام التنوع  - جيم     
١٤١١- ١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصالح نظام األجور كبناء للقدرات  - دال     

٢٦١٣- ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيادة وتنمية قدرات املوارد البشرية  - ثالثا   
١٨١٤. . . . . . . . . . . .  العامةاخلدمة يف جمال قادة ال تواجهالتحديات اليت   - لفأ    
٢٣١٥- ١٩. . . . . . . . . . . . . . .  اخلدمة العامة جمالة املطلوبة يفيقدرة القيادال   -  باء    
٢٤١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملعرفةاإدارة وأمهيته يف تعاقب القادة   - جيم     
٢٦١٧- ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . ات القياديةتنمية القدرلطرائق ومنهجيات  - دال     

٤٢١٨- ٢٧. . . احلكومة  ثقة املواطنني يف واملساءلةو الشفافيةو املواطنني مشاركة :أوالً الناس -  رابعاً  
٣٢٢٠- ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة املواطنني يف اخلدمة العامة  -ألف     
٣٨٢١- ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلدمة يف عصر املعلومات   - باء     
. بناء القدرات البشرية يف برنامج التعلّم اإللكتروين أمهية   -  جيم     . . . . . . .٤٢٢٣- ٣٩

٤٥٢٥- ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  -خامسا   
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  مقدمــــة  -أوالً   
 دوليـاً مبـا يف ذلـك        ،التنميـة املتفـق عليـه     برنـامج   يتطلب حتقيق أهداف التنمية الوطنية و       - ١

 أن تتمتــع البلــدان بالقــدرة علــى إنتــاج اخلــدمات العامــة وتوفريهــا   ،األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
يف صف وعـادل و   بالكمية والنوعية املناسـبتني وعلـى ضـمان حـصول اجلميـع عليهـا بـشكل منـ                 

يف كـل   اخلدمـة العامـة     جمـال    للمـوارد البـشرية يف       املهمـة األساسـية   تلك هي   .  ومتكافئ املتناول
هـذه  إلبـراز    العنـصر البـشري    التنميـة دون تـدخل       مما حتتاجه وال ميكن بناء قدرات أخرى      . بلد

. راتبنــاء القــدل الترتيبــات والــسياسات واالســتراتيجيات والــربامج املؤســسية  ضــمنالقــدرات 
 حتديات التنميـة الـيت تواجههـا وحتـدد نظـم إدارة املـوارد البـشرية                 حجم البلدان   يلزم أن تقدر  و

وتركـز  . وكذلك طبيعة ومستويات ونوعيـة املوهبـة البـشرية الالزمـة ملواجهـة هـذه التحـديات                
ن مـ تلـك املـوارد الـيت ال غـىن عنـها             ،اخلدمـة العامـة   جمـال   هذه املذكرة على املوارد البـشرية يف        

اسـتقطاب نـصيب    ) أ: (وتـشدد علـى مـا يلـي       . أجل النجاح الكامـل للبلـدان يف حتقيـق التنميـة          
 يف جمــال انتقــاء أوج التجديــد) ب(ه، العامــة واســتبقاؤعــادل مــن أفــضل املواهــب يف اخلدمــة  

املـساواة  ) ج(املوهبـة يف اخلدمـة العامـة،     مـن رصـيد     سن  ممـا ميكـن أن حيـ       همواستقداماملوظفني  
الــتعلم ) و(القيــادة وتنميــة قــدرات املــوارد البــشرية،     ) ـهــ(، األجــورإصــالح ) د(والتنــوع، 

ــروين،  ــواطنني) ز(اإللكتـ ــراك املـ ــواطنني  ) ح(، إشـ ــة املـ ــساءلة وثقـ ــشفافية واملـ ــة يف الـ احلكومـ
أن اجلهــود الــيت تبــذل يف جمــال تنميــة قــدرات  وجيــب أن يكــون مفهومــاً. ة املعــارفإدار )ط(
ضمن أيـضاً تعزيـز املؤسـسات واهلياكـل والعمليـات واألطـر القانونيـة         ينبغي أن تت    العام وظفامل

 . من خالهلااملوظف اليت يعمل 
  

مطابقـــــة نظـــــم إدارة املـــــوارد البـــــشرية والوظـــــائف البالغـــــة األمهيـــــة    - ثانيا  
 والتحديات واملواهب

جيــب أن جتــد ســلطات اخلدمــة العامــة يف خمتلــف البلــدان أنــسب نظــام إلدارة املــوارد     - ٢
. التنميـة برنـامج   بشرية من أجل توفري أفضل دعم إلدارة املوهبة يف القطاع العـام بغيـة حتقيـق                 ال

ويفهم نظام املوارد البشرية يف هذا السياق على أنه الطيف الكامـل إلدارة املـوارد البـشرية مـن             
 حيث سياساهتا واسـتراتيجياهتا ونظمهـا وهياكلـها وأدوارهـا ومـسؤولياهتا وختطيطهـا وبراجمهـا               

مبــا يف ذلــك األجــور واحلــوافز واالنــضباط ضــمن قــيم اخلدمــة العامــة         ، وتنفيــذها وتقييمهــا 
ويفـضل  .  العـامني  مـوظفني لل“  الـدائم   الوظيفي السلكنظام  ”ويفضل بعض البلدان    . ومبادئها

ــزج     . “نظــام الوظــائف ”بعــضها اآلخــر   ــداع وامل وبــني هــذين النظــامني، توجــد مــساحة لإلب
مثـة مبـدأ   و. بلـد كـل   تالئم األوضاع واحلاجات واألفـضليات اخلاصـة ب      االنتقائي بني النظم اليت   

قــوم علــى النظــر إىل مجيــع جوانــب خطــة التنميــة للبلــد املعــين وتقيــيم نظــام املــوارد    تــوجيهي ي



E/C.16/2009/2  
 

09-20790 5 
 

هتـا  البشرية الذي سوف يساعد هذا البلـد علـى اسـتقطاب املواهـب وتنميتـها واسـتبقائها وإدار                 
 الوظـائف، قـد تعـرض عقـود عمـل لفتـرات زمنيـة حمـددة                 ففي بعض . لتحقيق أهداف الربنامج  

. احلوافز الكافية لتشجيعهم علـى تعظـيم أدائهـم        توفري  على أفراد يتمتعون بأفضل املؤهالت مع       
ويف بعض الوظائف األخرى، قـد يكـون مـن األنـسب اللجـوء إىل التعيينـات بعقـود دائمـة مـع               

 ماوقد ال يكون تطبيق نظـ     . ط لدعم احلوافز  أشكال مالئمة من تقييم األداء وتثمينه مقترنة خبط       
وحتفيــز الــوظيفي علــى مجيــع الوظــائف يف اخلدمــة العامــة اآلليــة الفــضلى الســتقطاب    الــسلك 

 .اخلدمة العامةجمال نصيب عادل من أفضل املواهب يف 

عمومــاً  مــن التحــديات يــرتبط اغــري أن كــثري. ختتلــف التحــديات بــاختالف البلــدان و  - ٣
ــة   ــمبــسائل العومل ــسريعة والطلــب غــري املــسبوق علــى إرســاء    وال ــة ال قواعــد تغريات التكنولوجي

ولتطــوير املــوارد . الدميقراطيــة والالمركزيــة والــشفافية واملــساءلة، وحــل الرتاعــات واألزمــات  
البشرية الالزمة يف القطـاع العـام مـن أجـل التـصدي للتحـديات الراهنـة واملقبلـة الـيت تطرحهـا                       

البلدان ما حتتاجه مـن مـوارد بـشرية مـن حيـث             يكون واضحا لدى     متطلبات التنمية، جيب أن   
 واملهارات واملواقـف والـشبكات والدرايـة التكنولوجيـة ومـن حيـث نظـم اإلدارة الـيت              ارفاملع

ويرتبط حتديد أنـسب موهبـة أو نظـام إلدارة املـوارد            . باتباعهاميكن تسيري هذه املوارد البشرية      
 يكــون مــن بــني املواهــب املطلوبــة وقــد .  النظــرحمــل والوضــع البــشرية يف القطــاع العــام بالبلــد

 : عموماً ما يلي

اخلدمــة العامــة علــى مجيــع املــستويات متلــك جمــال قيــادات قــديرة وملتزمــة يف   )أ(  
  رؤية وتكون مصدراً لإلهلام من أجل اخلدمة العامة والناس وتتكيف مع مجيع األوضاع؛ 

عــون بالدرايــة واملهــارة وااللتــزام لوضــع مستــشارين يف الــسياسات العامــة يتمت  )ب(  
الـــسياسات واالســـتراتيجيات، واالبتكـــار يف رســـم األهـــداف الطويلـــة األجـــل للمجتمعـــات   

   واستشراف االجتاهات القادمة والظروف العاملية واحمللية املتغرية سريعاً واستباقها؛ ،واألمم
دارة املـوارد البـشرية     لالضـطالع بوظيفـة إ    أخصائيني يف إدارة املـوارد البـشرية          )ج(  

واملعلومـات  البيانـات   جتهيـز   سـجالت املـوظفني و    حفـظ   مبا يف ذلـك االستـشراف والتخطـيط و        
التـــدريب والتخطـــيط   املتعلقـــة بـــاملوارد البـــشرية، وتنميـــة املـــوارد البـــشرية ومـــن ضـــمنها        

  املوظفني؛ لتعاقب
رة مــــديري مــــوارد ماليــــة وغريهــــا مــــن املــــوارد يتمتعــــون بالدرايــــة واملهــــا  )د(  

ـــ   ــة بـ ــة العامــ ــة لتــــسيري اخلدمــ ــتجابة وروح اواألخالقيــــات املهنيــ ــالســ  واملــــسؤوليةشفافية الــ
 رتاهة؛ الو األخالقو
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مديري معلومـات يتمتعـون بالدرايـة ومهـارة املعرفـة واملعلومـات لتـوفري نظـم                   )ـه(  
دقيقـة  و حـسنة التوقيـت   إدارة املعلومات ميكن أن تقدم معلومـات        ب تتعلقوعمليات وممارسات   

ــة   و ــيم ومتاحــ ــدة التنظــ ــقجيــ ــشراف  لتحقيــ ــة االستــ ــيم    فعاليــ ــد والتقيــ ــيط والرصــ والتخطــ
  العامة؛ للخدمة

 وقـــيم اخلدمـــة وفـــضائلها،    حيترمـــون االحتـــراف املهـــين،  عـــامني مـــوظفني  )و(  
  العامة؛ واملصلحة
 يتمتعـون بالدرايـة واملهـارة وااللتـزام يف تنفيـذ وظـائف تتعلـق                عـامني  موظفني  )ز(  

  . اإلداريةية والرقابةراجعة احلساباملو والعدالة قانون والنظامالقواعد  إرساءب
غري أن اخلدمـة العامـة باعتبارهـا مؤسـسة جيـب أن تعتمـد قيمـاً و قواعـد سـلوكية وأخالقيـات                        

وجيــب أن تــدعم األخــصائيني يف .  يف ســلوكهمالعــامون نوظفــواملمهنيــة إجيابيــة يــسترشد هبــا 
ٌت تعمــل علــى تعزيــز اســتراتيجيات تنميــة املــوارد البــشرية إدارة املــوارد البــشرية نظــٌم وممارســا

  . وتنمية اخلدمة العامة باعتبارها منظمة تعلمية
  

: هيف اخلدمــة العامــة واســتبقاؤ  أفــضل املواهــب  اســتقطاب نــصيب عــادل مــن      -لف أ  
 استراتيجي منظور

سألة يعترب استقطاب نصيب عادل من أفـضل املواهـب يف اخلدمـة العامـة واسـتبقاؤه مـ                   - ٤
العـرض  حجم  استراتيجية تتطلب أوالً حتليالً للبيئة الداخلية واخلارجية للخدمة العامة، لتحديد           

. والطلــب احلــايل واملقبــل علــى املواهــب يف ضــوء حتــديات التنميــة الــيت تواجــه اخلدمــة العامــة    
  :  النظر يف املسائل التاليةيتطلب ذلكو

 إىل بــالنظر ستقبال ومــا العامــة حاليـ هـب الــيت حتتـاج إليهــا اخلدمـة   امـا هــي املو   )أ(  
   األهداف اإلمنائية لأللفية؟ مبا يف ذلك ، التنمية العامليةبرنامجأولويات البلد يف جمال التنمية و

  ؟  احمليطة يف البيئةاهبهل توجد هذه املو  )ب(  
ما هي السياسات العامة واالستراتيجيات اليت ميكن اعتمادها للحـصول علـى              )ج(  

  ؟ ستقبال ومايت حتتاج إليها اخلدمة العامة حاليهب الااملو
  هب نفسها؟ اعلى املوللحصول من هم املنافسون   )د(  
مــا هــي االســتراتيجيات الــيت ينبغــي أن تعتمــدها اخلدمــة العامــة للتغلــب علــى    )ـه(  

  املنافسة واستقطاب نصيب عادل من أفضل املواهب واستبقائه؟ 
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اإلدارة االسـتراتيجية   جمـال   ب الكفـاءات يف     هل اخلدمـة العامـة جمهـزة بأصـحا          )و(  
للمــوارد البــشرية الــذين يــصلحون للعمــل كمستــشارين اســتراتيجيني، واستــشاريني داخلــيني،   

ــق باجل   ــا يتعلــ ــة يف مــ ــة العامــ ــرين للخدمــ ــالحي، ومناصــ ــيما انــــب اإلصــ ــصل  ال ســ ــا يتــ  مــ
  البشرية؟  باملوارد

ــة ومــع أن   - ٥ ــة العامــ اســتقطاب أفــضل املواهــب  عملي ها تظــل مــسألة  ة واســتبقائللخدم
وحتـديات يف    )١(استراتيجية حرجة، يشهد الوضع احلايل يف الكثري من البلدان النامية معـضالت           

 :  مبا فيها،جمال إدارة املوارد البشرية

  نزوح األدمغة؛ اليت تساهم يف ،املنافسة العاملية على استقطاب املواهب  )أ(  
اً مــا تتنــاقض مــع وارد البــشرية الــيت كــثريسياســات الطلــب املتعلقــة بــإدارة املــ   )ب(  

  : ، ومنها على سبيل املثالاحلاجات احلقيقية
ــة          ‘١’   ــة الوطني ــداف التنمي ــه أه ــب في ــت تتطل ــف يف وق ــشامل للتوظي ــد ال التجمي

  واإلقليمية والعاملية املزيد من القدرات البشرية حىت من الناحية العددية؛
   أكثر املوظفني كفاءة؛فقدانا تؤدي إىل برامج ختفيض النفقات اليت كثرياً م  ‘٢’  
  تآكل األجور وخفضها؛  ‘٣’  
م، ضـمن   اجلـدارة يف اسـتقدام املـوظفني وترقيـاهت        دوناالعتماد على التـسييس       ‘٤’  

  ؛أمور أخرى
 التنميـة،   احتياجـات  موارد بشرية متعلقة جبانـب العـرض ال تـتالءم مـع              وجود  )ج(  

  : ومنها على سبيل املثال
ــاة ولويــــة  األتــــدين  ‘١’   ضــــآلة هــــذا اجلــــامعي و/لتمويــــل التعلــــيم العــــايل املعطــ

  وتراجعه؛  التمويل
  املمارسات اجلنسانية التمييزية اليت حتد من حصول املرأة على التعليم؛  ‘٢’  
  االهتمام غري الكايف، يف مجلة أمور، باملؤسسات األخرى إلدارة املعارف؛  ‘٣’  
ن التنميــة واحلوكمــة تعيــق القــدرات  بــشأسياســات وممارســات املــاحنني اتبــاع  )د(  

خطــة لتحــسني التنميــة واحلوكمــة تتطلــب وجــود  كالتــشديد علــى ،البــشرية الداخليــة الوطنيــة
__________ 

 African State Capacity and Public Service Modernization: Resolving Human Resource“انظر عرض  )١(  

Management Dilemmas”  )شرين األولاملقُّدم يف اجتماع املائدة املستديرة الثالثني املعقود يف أكرا يف ت/  
  ).٢٠٠٨كتوبر أ
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لبـشرية   يف املـوارد ا    شـاملة مدعومـة بتحـسينات     مـع ذلـك      تكـون    والالكثري من املوارد البشرية     
  . متكن من تعزيز أنظمة البلدان

  . يف القطاع العاموالبشرية القدرات املؤسسية لتنمية املتاحة  املوارد قلة  )ـه(  
  : وملواجهة هذه املعضالت، مثة حاجة إىل القيام مبا يلي  - ٦

  إيالء أمهية استراتيجية إلدارة املوارد البشرية يف القطاع العام؛   )أ(  
  إجياد أساليب مبتكرة لرفد معني املواهب؛   )ب(  
 اجملتمع املدين واملنظمات الدوليـة،      التغلب على منافسة القطاع اخلاص وقطاع       )ج(  

  من بني جهات أخرى، الستقطاب املواهب؛
 أفـضل العناصـر أداًء      سـحب الباحثني عن أصحاب الكفاءات مـن       عدم متكني     )د(  

   اخلدمة العامة؛ من
  ب أفضل املواهب؛تستطيع جذ الصورة املتآكلة للخدمة العامة حبيث إصالح  )ـه(  
  إرضاء؛ أشد حتديا وأكثر مة  وظائف اخلدمة العاجعل  )و(  
  مهاراهتم؛ احلاليني وتنمية  اخلدمة العامة موظفيزيادة معارف   )ز(  
اســتقدام أفــضل املرشــحني علــى  حبيــث ميكــن مقاومــة الــضغوطات الــسياسية   )ح(  

  أساس اجلدارة؛ 
ــة      )ط(   ــور مغريـ ــة مـــن أجـــل عـــرض أجـ ــود امليزانيـ ــاملني يف التغلـــب علـــى قيـ للعـ
   العامة؛ اخلدمة

وضع ممارسات مرنة من أجل التعاقـد اخلـارجي واالسـتعانة مبـصادر خارجيـة                 )ي(  
ويعـين  .  الـصعوبات  ولكـن تكثـر فيهـا     اليت تتطلب مهارات    جاالت اخلدمة العامة    يف ما يتعلق مب   

ــة بـــني اهل    ــة ودائمـ ــراكات موثوقـ ــوير شـ ــمناً تطـ ــدمات   ذلـــك ضـ ــدمي اخلـ ــة ومقـ ــات العامـ يئـ
  .ري الرحبية والتجاريةاحلكوميني، ومن ضمنهم الكيانات غ غري

  
  أوجه االبتكار يف انتقاء موظفي اخلدمة العامة واستقدامهم  -باء   

املعــضالت والتحــديات لالســتفادة مــن أقْــدر املــوارد البــشرية يف  البلــدان تواجــه  بينمــا  - ٧
اخلدمــة العامــة لتحــسني إدارة نظــم احلوكمــة وتقــدمي اخلــدمات، أصــبحت عمليــات انتقــاء         

امهم تـشكل خطـوات حامسـة يف اسـتبقاء قـوة عاملـة عاليـة اجلـودة، سـتعتمد                    املوظفني واسـتقد  
وتواجه مؤسسات اخلدمة العامـة يف العديـد        . عليها مجيع استراتيجيات املوارد البشرية األخرى     
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ــن  ــدان م ــوظفني واســتقدامهم اخلاصــة هبــذه       البل ــاء امل ــم وممارســات انتق ــتفحص ُنظُ حتــديات ل
لالزمة اليت متكنها من جذب حصة عادلة مـن أصـحاب أفـضل             املؤسسات للقيام باالبتكارات ا   

وتتـــــضمن بعـــــض هـــــذه . املواهـــــب، ومـــــن أن تـــــصبح ذات تنافـــــسية يف ســـــوق العمـــــل 
  : التغيريات املطبقة يف هذا اخلصوص/االبتكارات

ــوظ       )أ(   ــم اســتقدام امل ــذي حيكُ ــانوين ال ــديل اإلطــار الق ــة  تع ــسماح باملرون فني، لل
ــتمكني  فيمــا ــذ ممارســات اســتقدام أقــرب    يتعلــق باالســتخدام ل ــة مــن تنفي  الوكــاالت احلكومي
  يف القطاع اخلاص؛املمارسات املتبعة تكون إىل  ما

  استعمال مراكز االمتحان والتقييم املعتمدة على الكفاءة؛  )ب(  
 للمناصـب الفنيـة     ال سـيما  استقدام املوظفني بعقود وتقدمي منح استبقاء هلم، و         )ج(  

  املهرة؛تشهد ختصصاهتا نقصا يف األفراد ، واليت مهارات عالية واملْهنية اليت حتتاج إىل
تــسريع اســتقدام املــوظفني مــن خــالل الالمركزيــة يف االســتخدام، وتقـــدمي          )د(  

احلاســوب، وتقــصري ُمــدد التقــدمي، واســتعمال اإلنترنــت  إلكترونيــا بواســطة الطلبــات املــستمر 
شر مـع املنظمـات الـيت تعـد مـصدرا جيـدا             والتكنولوجيات اإللكترونية األخرى، والتواصل املبا    

  ؛لطاليب العمل احملتملني
  .معاجلة أوجه االختالل يف تنوع القوة العاملة  )هـ(  

الــدول الناميــة البلــدان إال أن مــشكالت انتقــاء املــوظفني واســتقدامهم أكثــُر حــدة يف    - ٨
تفـاع البطالـة يف   فيـؤدي ار  . غـري وفـري   لخدمة العامة   لحيث يكون عدُد ذوي املواهب الالزمني       

هذه البلدان إىل كثرة الطلب على الوظائف عدميـة املهـارة ولكـن مثـة صـعوبة بالغـة يف البحـث               
عن أفراد يستطيعون شـغل املناصـب العاليـة املـستوى والوسـطى علـى صـعيد رسـم الـسياسات                   

يـة التنميـة    لعملاليت تعتمـد عليهـا اإلدارة الفعالـة         وكذلك املناصب االستراتيجية والفنية والتقنية      
  .وتقدمي اخلدمات

، تتعلق حبـاالت التقاعـد       النمو املتقدمةالبلدان   يف   ال سيما وهناك مسائلُ استراتيجية، و     - ٩
ففــي العــادة، تطــرح شــيوخة العــاملني يف اخلدمــة العامــة  . والقــوة العاملــة اآلخــذة يف الــشيوخة

 ختلــق فرصــة الســتقدام حتــديات فيمــا يتعلــق بنقــل املعــارف واســتمرارية العمــل، ولكنــها أيــضا 
إال أن حتديد املوظفني اجلـدد      . موظفني ُبدالء يلبون احتياجات اخلدمة العامة احلالية واملستقبلية       

واجتذاهبم ملواجهة النقص يف العمالـة النـاجم عـن التحـوالت الدميغرافيـة املتوقعـة يـشكل حتـديا            
أن البلـدان    العامـة يف هـذه       وسـيتعني علـى قطـاع اخلدمـة       .  النمـو  املتقدمـة البلدان  جديدا لبعض   

ــسائل شــيوخة    ــاجل م ــاملنييع ــى      الع ــات الكــبرية عل ــد، واملتطلب ــدد حــاالت التقاع ــاد ع ، وازدي
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وسـتكون إحـدى الـسبل بإزالـة        . املـسنني ودوافعهـم   للعـاملني   اخلدمات، واالحتياجات املـتغرية     
. يـة للتقاعـد  املـستعدين والقـادرين علـى العمـل بعـد الـسن القانون           األشـخاص   احلواجز من أمـام     

ويف كلتــا احلــالتني، ســتكون هنــاك حاجــة ماســة إلجــراء التعــديالت علــى نظــم إدارة املــوارد     
 أصال عدد مـن احلكومـات    وقد اختذ . التدابريالبشرية التقليدية للخدمة العامة للتكيف مع هذه        

ــدابري   يف  ــة النمــو ت ــدان املتقدم ــل  يف وحــىت . يف هــذا اخلــصوص البل حكومــات املقاطعــات، مث
، فقد سنت وزارة العمل والعالقات الصناعية فيها، قانونا مرنـا للتقاعـد،             )أستراليا(وينـزالند  ك

تـدرجييا وميكنـهم مـن ذلـك        تخفيض ساعات عملهم ومسؤولياهتم الوظيفية      بيسمح للموظفني   
للعمـل بـدوام   ترتيبـات  تـدابري  الوتـشمل هـذه   . بلوغهم التقاعد الكامل يف مرحلة الحقة   لتيسري  

  .)٢(عادة االستعانة باملتقاعدين بصفة استشارينيجزئي وإ
بيــد أن إزالــة القواعــد والعمليــات املقيــدة لــن حتــل كــل املــشكالت يف نظــم اســتقدام      - ١٠

أوال، مل ُيتوصلْ بعُد إىل األسس اليت تـوفر احلمايـة    . يف اخلدمة العامة  للعمل  املوظفني وانتقائهم   
عاملــة التعــسفية والتمييزيــة، ومحايــة اجلمهــور لتقليــل  احلامســة للعــاملني يف اخلدمــة العامــة مــن امل

ثانيـا، ال بـد مـن    . احملسوبية إىل احلد األدىن، وتعزيز اإلنصاف، وخلق قوة عاملـة حمترفـة وثابتـة     
وضــع نظــام الســتقدام املــوظفني وانتقــائهم وجلميــع جوانــب إدارة املــوارد البــشرية يف اخلدمــة    

ــؤدي رســالتها   ــة    فيجــب أن ي. العامــة حبيــث ت ــة مرن كــون اســتقدام املــوظفني وانتقــاؤهم عملي
ومبسطة تليب االحتياجات احلالية واملستقبلية، وتكونُ، يف الوقت نفـسه، عمليـة مفتوحـة تعـزز                

وسـيتعني علـى اخلدمـة العامـة أن تعيـد      . ، وتستند إىل اجلـدارة طاليب الوظيفةإنصاف املوظفني و  
قيـاس واحـد    ”ملبـدأ   جامدة ختضع    من عملية    تشكيل استراتيجيات استقدام املوظفني وانتقائهم    

بالــسلك وجوانــب خاصــة بالوظيفــة  إىل عمليــة هجينــة بــني جوانــب خاصــة  “صــاحل للجميــع
وإن إلقــاء املــسؤولية علــى . ، تــوفر الــسرعة واملرونــة مــع احملافظــة علــى مبــدأ اجلــدارة الــوظيفي

اقبـة مـن خـالل قواعـد        أكثـر مـن املر    اجليـدة   السلطات املختصة بالتوظيف عن تطبيـق املمارسـة         
  .غري مرنة ميكن أن حيقق هذا اهلدف التحقيق األمثل

  
  تعزيز املساواة واحترام التنوع  -جيم   

حيــث إن نظــم إدارة املــوارد البــشرية تــتغري وتبتكــر ملواجهــة التحــديات الــيت تطرحهــا    - ١١
. عامـة للجميـع  احلاجة إىل التطور، فال بد مـن أن يكـون هنـاك التـزام بتحـسني تقـدمي اخلدمـة ال           

 وال بد من أن تعكس سياسات اخلدمة العامة وممارساهتا حاجـات مجيـع النـاس الـذين ختـدمهم                  
__________ 

 Queensland Government Conference on the African Association for Public Administration andانظـر   )٢( 

Management, Department of employment and Industrial Relations; “Managing an ageing workforce” in 

Maturity Matters  ،يف املوقع: http://www.opsc.qld.gov.au/library/docs/resources/publications/Retention/Ageing.  
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ولـذلك، فـإن تعزيـز التنـوع واحترامـه أمـر رئيـسي يف االبتكـارات الالزمـة لـصياغة                     . وخرباهتم
وقـد قطعـت    . جمتمع مستقبلي ذي قوة عاملة مكونة من تنويعة من أملع الناس وأكثرهم موهبـة             

ــة يف ومــن أمثلــة ذلــك  . أشــواطا يف هــذا االجتــاه البلــدان بعــض  اململكــة املتحــدة اخلدمــة املدني
وخطتــها ذات النقــاط العــشر الــيت شــرعت فيهــا يف العــام  يرلنــدا الــشماليةألربيطانيــا العظمــى و

  .، واليت هتدف إىل تعميم املساواة والتنوع يف مجيع جوانب العمل يف اخلدمة املدنية٢٠٠٥
خالل فهم تنوع اجملتمـع، بـالتعبري تعـبريا أفـضل عـن طموحـات النـاس                 من  ف”    

الذين خندمهم وخرباهتم وحاجاهتم، وبـاحترام االختالفـات وتقـديرها، بإمكاننـا تقـدمي          
ولكـي نقـوم بـذلك بفعاليـة، حنتـاج إىل           . السياسات واخلدمات اليت يريـدها النـاس منـا        

  .)٣(“حلالية واملستقبليةقوة عاملة تتمتع بأفضل مزيج ممكن من املواهب ا
  

  إصالح نظام األجور كبناء للقدرات  -دال   
ــز         - ١٢ ــزهم التحفي ــتبقائهم، وحتفي ــا، واس ــذاب موظفيه ــى اجت ــة عل ــة العام ــدرة اخلدم إن ق

املالئــم، وبنــاء قــدرات املــوارد البــشرية الالزمــة، هــي أحــد الــشروط األساســية لتحــسني تقــدمي 
النامجــة عــن األداء الــسيئ، ونقــص الكفــاءة املْهنيــة، ومــن املمكــن ربــطُ املــشكالت . اخلــدمات

ويؤكــد . املرتبــات واإلدارة العقيمــة لألجــور  والفــساد يف اخلدمــة العامــة باخنفــاض مــستوى     
  :األستاذ جيالسي موتاهابا، مشريا إىل الوضع يف تنـزانيا، أن

فقـد  . نتائج اخنفـاض األجـر احلقيقـي وضـعف نظـام احلـوافز كانـت كارثيـة                ”    
انعـدام  :  استنـزاف رأس املـال التحفيـزي القليـل يف اخلدمـة العامـة، ممـا سـبب                  إىل تأد

ــة يف      احلــافز عنــد املــوظفني املــدنيني علــى مجيــع املــستويات؛ واخنفــاض اجلهــود املبذول
؛ ونقـص القـدرة     الرقابـة ساءلة و ر مـستويات األداء؛ وضـعف آليـات املـ         العمل؛ وتـدهو  

ــني، واملهْ   ــوظفني اإلداري ــى اســتقدام امل ــة    عل ــاء واســتبقائهم؛ وقل ــيني األكف ــيني، والفن ن
ــة  ــة العام ــزام باخلدم ــإن األجــر      . االلت ــذول يف العمــل، ف وفــضال عــن نقــص اجلهــد املب

املنخفض، أو اخنفاض األجور، قد ُينقص ُحسن النية، ويزيد سوء النية والـدافع للقيـام         
مات، بــسلوك يــؤدي إىل نتــائج عكــسية ال تــسهم يف زيــادة اإلنتــاج، وتقــدمي اخلــد        

__________ 
ــر   )٣(   ــعPromoting Equality, Valuing Diversity- A Strategy for Civil Serviceانظــ : ، يف املوقــ

http://www.civilservice.gov.uk/about/diversity/index.asp.  
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، مبـا يف ذلـك   “الـسلوك املُنحـرف  ”ازديـاد التـسامح مـع     واإلدارة املالية السليمة، وإىل
  .)٤(“إهدار الوقت والفساد

وإن اإلصالح الشامل لنظام األجور عنصر أساسي من عناصـر بنـاء القـدرات البـشرية             
زن بـني احلاجـة     الناميـة يف سـبيل حتقيـق التـوا        البلـدان   وتكافح العديد من    . لقطاع اخلدمة العامة  
وبــني ضــرورة حتــسني األجــور الجتــذاب أجــور اخلدمــة العامــة بوجــه عــام إىل ختفــيض فــاتورة 

  .املوظفني املهرة وحتفيزهم واستبقائهم يف اخلدمة العامة
  :جيب أن تشمل الغايات األساسية إلصالح نظام األجور النقاط التاليةو  - ١٣

  ية يف العمل واملساواة يف األجر؛وضع نظام لألجور يوفر اإلنصاف والشفاف  )أ(  
تطــوير هيكليــة لألجــور متكــن مــن اجتــذاب واســتبقاء األفــراد ذوي املهــارات   )ب(  

  والكفاءات الالزمة الذين حتتاجهم اخلدمة العامة؛
  ؛األجورضمان االتساق يف إدارة   )ج(  
ــع العــاملني يف اخلدمــة العامــة أســاُس الفــروق يف األجــر بــني      )د(    أنْ ُيوضــح جلمي

  مؤسسة وأخرى أو بني خدمة وأخرى؛
تعزيز إدارة لألجور فعالة ُتدخل املعايري، واالتساق، والشفافية، واملُـساءلة إىل             )هـ(  

  .مجيع جوانب اخلدمة العامة
إال أنه ال ميكن ختطيط إصالح نظـام األجـور ووضـعه موضـع التنفيـذ بطريقـة موحـدة                      - ١٤

ناصر السياقية اليت جيب أخذها يف احلُسبان عند حتديـد          يف مجيع البلدان ألن هناك الكثري من الع       
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إصــالح نظــام األجــور يعمــل ضــمن    . تــهايمــستوى األجــور وهيكل

فبالنـسبة للخدمـة العامـة، يـسعى نظـام األجـور       . جمموعتني من األهداف قد تكونان متناقضتني   
هــاراهتم األداء وللتطــوير املــستمر مل ملواصــلة اجتــذاب املــوظفني املناســبني، وحتفيــزهم    ) أ(إىل 

جعل اإليرادات احلكومية تتسق بشكل ُمْرض مع إنتاجيـة املـوظفني العـامني             ) ب(وقدراهتم، و   
بالنــسبة و. وكفــاءهتم، علــى أن يعكــس ذلــك لــرب العمــل أمهيــة الوظــائف واملهــام املنفــذة        

 ويـوفر حـافزا للعمـل،       جيب أن يفي نظام األجور باحلاجات املاديـة األساسـية،         العام،  لموظف  ل
، ويـضمن املـساواة      اليت تقتـضيها مكانـة املوظـف       ويطور املهارات ويليب االحتياجات األساسية    

وهلـذا  . وجيب أن ُتحـدد ُنظُـم األجـور عنـد ملتقـى هـاتني اجملمـوعتني مـن التوقعـات                    .يف العمل 
__________ 

املُقدمـة يف  (  ”Gelase Mutahaba: “Pay Reform and corruption in Tanzania’s Public Serviceانظـر ورقـة    )٤(  
منتدى إمكانية إصـالح أجـور اخلدمـة العامـة مـن أجـل القـضاء علـى الفـساد بـني مـوظفي اخلدمـة املدنيـة يف                             

  ).٢٠٠٥مايو / آيار٢٦ترتانيا، املعقود يف دار السالم بترتانيا يف 
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ــارخيي واالقتــ     ــسياق الت ــار ال صادي الــذي الــسبب ال بــد مــن أن تأخــذ ُنظُــم األجــور يف االعتب
ــد    ــه األجــور يف البل ــصاحل    املعــينتطــورت في ــد أصــحاب امل ــة عن ــيري واملقبولي ، واالســتعداد للتغ

  .الرئيسيني
  

  القيادة وتنمية قدرات املوارد البشرية   -ثالثا   
إن أحد أهم عناصـر القـدرة البـشرية يف اخلدمـة العامـة هـو القيـادة ألهنـا احملـرك الـذي                          - ١٥

  :وإن قادة اخلدمة العامة. مي اخلدمات العامةيلهم ويوجه يف جمال تقد
يهيئـــون البيئـــة لإلصـــالح ولبنـــاء القُـــُدرات، والـــشروط التنظيميـــة للـــتمكني     )أ(  

  للموظفني؛ 
  يؤثرون يف نظم تقدمي اخلدمات؛  )ب(  
  حيددون ويغتنمون الفرص للتعاون يف تقدمي اخلدمات؛  )ج(  
ــارات و    )د(   ــوفري اخلي ــة بت ــُسُبل الكفيل ــع  جيــدون ال ــسخري طاقــات مجي مــستعملي ت
  خدماهتم؛
  يعملون على ضمان التعاون بني القادة يف مجيع القطاعات؛  )هـ(  
ــة واالقتــصاد يف اســتخدام املــوارد البــشرية      )و(   املاديــة ويكفلــون الكفــاءة والفعالي
  ات؛وضبطها، مبا فيها املعطياُت واملعلوماُت املناسبةُ واحلسنةُ الترتيب لتقدمي اخلدمواملالية 

يضعون الترتيبات املؤسسية ويعملون هبا لتحفيز املوارد البشرية علـى التكيـف             )ز(  
  .واألداء يف ظروف خارجية وداخلية متغرية

 الـسياسي حـىت أصـغر وحـدة إشـراف      وتتغلغل القيـادة يف اخلدمـة العامـة مـن املـستوى         - ١٦
ــذكر أن  . أفرقــة عمــل أو ــسابقة ال وا وُيطــوروا يف ئ ينــشوينبغــي للقــادة مــن ذوي الكفــاءات ال

والقيـادةُ الزمـة   . اخلدمة العامة، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واملنظمات الـشعبية واألهليـة   
لكفالة عدم إمهـال أي قطـاع سـكاين أو منطقـة مـن البلـد، وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة                

ــامج و ــة لأللْفيــ   برن ــة، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ــة الُدولي . ة، بطريقــة ُمنــصفة وشــاملة التنمي
وتعتمد تنمية املوارد البشرية على إهلام القيادة وعزمها على تعزيـز اخلدمـة العامـة وعلـى نـزوع                   
القادة إىل االعتراف بأن املـوظفني العـامني هـم أهـم مـورد يف عمليـة التنميـة، ومعاملتـهم علـى                       

يف حاســم ادة كعنــصر يف تنميــة قــدرات القيــالبلــدان وقــد شــرعت الكــثري مــن  . هــذا األســاس
  .براجمها إلصالح اخلدمة العامة
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ــاليني    و  - ١٧ ــادة احلـ ــة القـ ــة العامـ ــة يف اخلدمـ ــة القـــدرات القياديـ ينبغـــي أن تـــستهدف تنميـ
الربملـانيني والـوزراء، والقـادة الـسياسيون مـن       الـسياسية مثـل  مبـن فـيهم القيـادات    واملـستقبليني،  

. الس احلكــم احمللــي وكبــار املــوظفني العــامنيكبــار العــاملني يف جمــاملــستوى دون الــوطين مثــل 
ولتنمية قدرات قادة املستقبل، ال بد من أن تركز الربامج على تـدريب املـوظفني املـدنيني علـى              

هـذه  كما جيب أن تبدأ     . مستوى املبتدئني وعلى مستوى املوظفني يف منتصف حياهتم الوظيفية        
وهـي التجمعـات الـيت ُيـستقدم منـها          عـايل   اليف اجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم       الربامج  

ولكــْن يف العــصر احلــايل، حيــث انتقلــت اإلدارة العامــة أكثــر حنــو املفهــوم  . املوظفــون العــامون
األوسع للحوكمة، فإن على القادة يف مجيع هـذه القطاعـات التفاعـل مـع بعـضهم بعـضا خللـق                    

 وجيـب أن    .والـضعف لكـل منـهم     دل لنقاط القوة    املتباالتفاهم  رؤية مشتركة لتطورهم ولتعزيز     
تستهدف برامج تنمية القدرات القياديـة جمموعـات مثـل النـساء واألشـخاص ذوي اإلعاقـات،                 
باإلضــافة إىل األقليــات، واجملموعــات املهمــشة لتمكينــهم مــن املــشاركة يف رســم الــسياسات،   

لـك، ال ينبغـي   وعـالوة علـى ذ  . واإلدارة والقيادة ملواجهة التحديات واإلفادة من فُرص التنميـة      
قدرات القيادية أن ُيْهمل عالقات التعايش بني تطوير القيادة وبناء املؤسـسات، حيـث              اللتعزيز  

يسهم القـادة بـشكل أساسـي يف بنـاء املؤسـسات، وتلعـب املؤسـسات دورا يف صـياغة سـلوك                      
  .القيادة

 اخلدمة العامةيف جمال قادة ال تواجهالتحديات اليت   - لفأ  
 قـــدرات القـــادة يف جمـــال اخلدمـــة العامـــة يف ضـــوء  بعمليـــة تنميـــة العاالضـــط نبغـــيي  - ١٨

ــادة     ــة واملــستقبلية الــيت علــى الق ــالنظر إىل  .التــصدي هلــا التحــديات الراهن ــضرورة املُلحــة  وب ال
 مبــا يف ذلــك األهــداف تفــق عليهــا دوليــا املخطــة التنميــةتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة الوطنيــة و ل

مـن   اإلمنائيـة احملليـة، فـإن        االسـتراتيجيات  و الـرؤى  العوملة مـع     طالبممواءمة  واإلمنائية لأللفية،   
 : يليالعامة التصدي هلا ماالتحديات اليت على قادة اخلدمة بني 

 ؛فهم قوى العوملة وتسخريها  )أ(  

 القضاء على الفقر؛استراتيجيات وتنفيذ  وضع  )ب(  

ا يف ذلـك بنـاء       مبـ  ،الرتاعـات وحلـها   نـشوب   تصميم وتنفيذ استراتيجيات منع       )ج(  
  ؛اخلدمة العامة جمال  إدارة التنوع يفيف سياقسيما  القدرات الالزمة إلدارة الرتاعات ال

 ؛تعزيز شرعية الدولةشرعية ومقتدرة ل حكوميةبناء مؤسسات   )د(  

  يتسم بالترابط املتزايد؛ ملعا وعامة يف  وطنيةات خدميادةق  )ـه(  
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ــتفكري يف   )و(    مــع تعامــللحفــزه لادي واســع النطــاق و اقتــصوحتــول اجتمــاعي  ال
 احلديثة واملتغرية؛وترية اجملتمعات مواكبة  ولتنميةمتطلبات ا

ســـيما عـــن طريـــق إضـــفاء طـــابع الفعاليـــة   مـــستدامة ال ةيـــ قـــدرة قيادبلـــورة  )ز(  
  ؛ اخلدمة العامة جماليفعملية تعاقب القادة والتخطيط على 

 مبا يف ذلك تغـري املنـاخ   يف آثارها، وختفإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث    )ح(  
ــة و    ــات املالي ــذاء واألزم ــنقص احلــاد يف الغ ــواج   اضــطراباتوال ــسوق وظــواهر أم ــسونامي  ال ت

 .ما إىل ذلكوالزالزل و

إدارة التغـيري   أن تكون على إملام تام بأسـاليب        لقيادة احلديثة    ينبغي ل  وخالصة ذلك أنه    
 .التعامل مع الطوارئ أو األزماتكيفية و

  
  اخلدمة العامة جمالة املطلوبة يفيقدرة القيادال  - اءب  

وغريهـا مـن التحـديات، مثـة حاجـة إىل وضـع تعريـف               املذكورة آنفـا    لتحديات  ل انظر  - ١٩
.  علـى حنـو مـستدام    تلـك التحـديات   من أجل التصدي ل   ة املطلوبة   يقدرات القياد الواضح ملاهية   

 قـدرات ال نميـة تلو أنـشطة    أ بـرامج    ةأيـ ياغة  صـ ة قبل   يقدرة القياد ل إجراء تقييم ل   لكذستدعي  وي
 بنـاء   النطـاق  يف هـذا     مـا يـصاغ مـن بـرامج التـدخل         عـدد   أن   إال أنه ُيعتقد بشكل عام       .القيادية

كافيـة  ل جهـود    تبـذ   كـذلك ال   . ما هو إال قليـل للغايـة        لالحتياجات واٍف ومنهجي على تقييم   
 ذلـك  ،تنميـة القـدرات  بـرامج  بفـضل   قـق   حتالرصد والتقييم املنتظمني للنتائج اليت ت     ما يتعلق ب  في

علـى أساسـها   مرجعيـة ميكـن    معـايري  يف سـبيل وضـع    للقـدرات    تقييمٍُِتسَبق ب  تلك الربامج ال  أن  
إىل احتياجـات  مـن احلـاالت   كـل حالـة   ينـشأ عـن   و. )٥(وتقييم ما لتلك النتـائج مـن آثـار     رصد  

جمــال  أن إال. ة واالقتــصادية التحــديات االجتماعيــة والــسياسيمليهــاُتتنميــة القــدرات القياديــة 
تتـوافر  قـدرات قياديـة      اجـة إىل  حب،  آنفـا  حـددة  ضوء التحديات املُ   يفاخلدمة العامة بشكل عام و    

 .تقنيــةاخلــربة الف وتكيُّــالواإلدارة ووالقــدرة علــى الريــادة التنظيميــة تكامليــة فيهـا مواصــفات ال 
لكفالـة أن تكـون      املؤسـسية بـادئ   واملقـوانني   مـع ال  اخلدمـة العامـة     جمـال    يتماشىكما ينبغي أن    

االعتمـاد علـى    ُيعـّد   و. حاضـرا ومـستقبال    ها توخي احلرص والتفاين يف تقدمي     اخلدمة حافزا على  
ــسلوك  ــادة ال ــاة األحكــام  دون يةالقي ــواردة يف  املؤســسية مراع ــة   ال ــد واألنظم ــوانني والقواع الق

__________ 
 George Matovu, “From policy to Implementation: issues related to developing requisite capacitiesانظـر    )٥(  

for effectively implementing decentralization policies in Africa”, )      عرض مقـدم يف املـؤمتر الـوزاري بـشأن
  أفريقيــا، املعقــود يفتنميــة القــدرات القياديــة مــن أجــل حتقيــق الالمركزيــة يف احلُكــم والقــضاء علــى الفقــر يف

  ).٢٠٠٨مايو /يار أ٣٠ إىل ٢٨ياوندي يف الفترة من 
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قـادة ميكـن دائمـا أن يقعـوا       الف . بـاخلطر  ا حمفوف ه، أمرا هلتنظيم السلوك وتوجي   تصرفلقواعد ا و
  .استعمال صالحيات التقدير والسلطة املوكولة إليهمإساءة حتت إغراء 

 بـسبب تبـاين   الـيت تنـشأ      الرتاعـات وتـسوية    تحديـد  ل ضـروري القدرة التكامليـة    وتوافر    - ٢٠
 ووجهــات النظــر القــيم بــاين علــى املــوارد واالختالفــات الثقافيــة والدينيــة وتتنــافساملــصاحل وال

 :ما يلي مطلوبة لتحقيق يف سياق العوملة،القدرة التكاملية، .  عن شواغل فئات األقليةفضال

 العامليـة يف القريـة    االنـدماج    و هذاتـ إعادة تعريف   حنو   من البلدان    قيادة كل بلد    )أ(  
  ؛ هويته أن يفقدلكن دون

حـث كـل    و اداخـل اخلدمـة العامـة ومـن خارجهـ         من   قدرات مجيع ال  استغالل  )ب(  
 ؛حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهايف سبيل  على االضطالع بالعمل  عامموظف

  العمل على حتقيقها؛ملصاحل الوطنية والسعي وراء ا  )ج(  

   الواحد كافة؛أحناء البلدبني  على حنو متساوٍاإلمنائية نشطة األتوزيع   )د(  

 ؛ مبا يفيد مجيع املواطننيبرامج التنمية تحقق تكفالة أن   )ـه(  

عـن طريـق إيـالء االهتمـام        يـال   األجني  فيما بـ   نصافاإلمبدأ   كفالة استمرارية   )و(  
سـوء التخطـيط    مـن عواقـب     الغـد    أجيـال    يف الوقت الراهن حىت ال تعاين      املوارد   تسخريكيفية  ل

 .اليومواالستغالل لتلك املوارد 

اتيجيات مبـا يف    لـصياغة الـرؤى ووضـع االسـتر        على الريادة التنظيمية ضرورية      القدرةو - ٢١
معـامل خطـة العمـل الواجـب     قف املاضي واحلاضر واملستقبل ُبغية حتديد اوموبيئات ذلك حتليل  

 . ميةمن أجل التنقابلة للتنفيذ الكنة وموكذا وضع السياسات وبدائل االستراتيجيات امل

تبـــاع ومراعـــاة القـــوانني والقواعـــد واألنظمـــة  ضمان االقـــدرة اإلداريـــة ضـــرورية لـــ و - ٢٢
ــراءات وو ــة  اإلجـ ــة الواجبـ ــول القانونيـ ــصيف ل وااألصـ ــتغالل احلـ ـــ السـ ــادرة تالفي ــوارد النـ  المـ
 لسلطة التقـدير يف الـُنظم البريوقراطيـة والتنـافس الـسياسي املنطـوي علـى                 الالحمدود ستخدامالل
 تتــرك كــثريا مــن الــيت “لألصــلحالبقــاء ” وضــعيةاملــساءلة ونــشوء انعــدام فوضــى والفــساد وال
بـل ُتعّرضـهم للوقـوع حتـت تـأثري      قـوى األنانيـة   الميع أشـكال   عرضة للتأثر جب  تمع   يف اجمل  فراداأل
 .عنف يف آخر املطافال

الفعــال مــع الــتغريات والتحــديات التجــاوب  لــضمانة ي ضــرورعلــى التكّيــفوالقــدرة  - ٢٣
نيـة   التق  على امـتالك اخلـربة     والقدرة.  قوى العوملة  اليت ُتفرزها سيما تلك     اجلديدة ال  تطلباتوامل

لتعلـيم  اخدمات الصحة أو بتوفري  تعلق األمروسواء  .التصرفات املُعقدة وقضايامطلوبة لفهم ال
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، جيــب أن ُتــسّخر اإلرشــاد الزراعــيو أالكهربــاء  توصــيل وأملــاء أو بنــاء الطــرق  اإلمــداد باأو 
وتتجـسد   . التنميـة برنـامج تنفيـذ  لتوجيـه عمليـة    أجهزة اخلدمة العامة ما لقادهتا من كفاءة تقنية

ينبغـي أن يتـوفر يف كـل مـدير     حبيث  القدرة على التحرك، يفوالقيادة اإلدارة بني االلتقاء نقطة 
 هــا والتكيــف معبــالتغريات وإحــداثها واحلــث عليهــاة للــتكهن يــقــدرات القيادالن مــا يكفــي مــ

علـى وضـع    اإلداريـة   ن تتوفر يف كـل قائـد القـدرة           أ بكما جي .تنمية ُمنظّمة تحقق  أن ت  ضمانو
   . وإعادة صياغتها اخلطط وتقييماملراقبةرصد والتنفيذ والولويات وتوجيه األوحتديد ط طخلا

  
 ملعرفة اإدارة وأمهيته يف تعاقب القادة   -جيم   

 قـادة التخطـيط لتعاقـب ال   إىل  ة،  يـ  القياد اتقـدر ال جمال تنميـة  ، يف   اإلحالةمثة الكثري من      - ٢٤
إىل العنــصر  دائمــا شريإال أن هــذه اإلحالــة تــ  . لتحقيــق االســتدامة ضــروريا  تــدبرياباعتبــاره 

تنظـيم املعرفـة وحفظهـا      صل ب  يتـ  قـادة تعاقـب ال  عملية   هنالك جانب من جوانب      لكْن. بشريال
من املنظمات حنو جتاهـل هـذا اجلانـب    نحو عدد كبري وي .القادمة من القادةل اجياأل إىل نقلهاو
ــة وُيــ يف اســماحل ــادرة  للسمح  إدارة املعرف ــ كيتركــوادون أن تلــك املنظمــات  مــديرين مبغ ل ام

خـسارة  هـذه  و .دمـة اخلالرصيد املعريف الذي تراكم لديهم يف خالل الـسنوات الـيت قـضوها يف    
 مطبوعـة  وأن يتركوا ُنسخاإال أن مثة حاالت ُيشّجع فيها القادة على تدوين مذكراهتم  .كربى

إال يف عدد قليل مـن البلـدان   ولكن هذا ال حيدث  .تراكم لديهمالذي  رفة الثمنيعمن رصيد امل
ومع ذلك فمـن املعـروف أن القـادة         . السياسية العليا القيادات  ويقتصر يف أكثرية احلاالت على      

الــسماح باختفائــه عرفــة ال ينبغــي امل يكتــسبون زمخــا مــنعلــى مجيــع مــستويات اخلدمــة العامــة 
ا املعلومـات واالتـصاالت   كيفية االنتفـاع بتكنولوجيـ  هذه مسألة ترتبط بو .اندثاره مبغادرهتم أو

  . املستدامتناقلهااحلديثة لتسخري تلك املعرفة وضمان 
  

 ات القياديةتنمية القدرلطرائق ومنهجيات  -دال   
نظـرا لتنـوع الثقافـات الـسياسية واإلداريـة والتبـاين            كل بلد مـن البلـدان،       ينبغي لقيادة     - ٢٥

 مجيـع احللـول     أخـذ يف االعتبـار    لفكـري وأن ت   أن تتحلى باالنفتـاح ا    ،   البيئات اجملتمعية  يفالكبري  
القياديـة يف أنـه     ة  تنميـة القـدر   لاملبـدأ التـوجيهي األساسـي       يتمثـل   و. اخلاصة هبا احملتملة ملشاكلها   

ــة     ــي كــل حال ــي أن ُتمل ــهاينبغ ــذا  وبعين ــستهدف،   ك ــور امل ــة احتياجــات اجلمه ــق طبيع الطرائ
 تـصميم بـرامج     عنـد و. جيـب اعتمادهـا   احملتوى املواضـيعي وأسـاليب التـدريب الـيت          التقنيات و و
 العاجـــل أو القريـــب مـــد ورصـــدها وتقييمهـــا يف األنفيـــذهاالقيـــادة والتخطـــيط هلـــا وتنميـــة ت
إشـــراك تـــشاركيا عـــن طريـــق ُمـــنظّمني أن يعتمـــدوا هنجـــا لاملتوســـط أو الطويـــل، ينبغـــي ل أو

وميكـن  . جـات مواءمتـها مـع االحتيا    مـن أجـل     املستفيدين والفئـات املـستهدفة يف تلـك الـربامج           
، اخلدمة العامة بطرق شىت حبـسب الفئـة املـستهدفة         جمال  ة يف   يلقيادنمية القدرة ا  اشرة عملية ت  بم
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والـتعلّم املتبـادل     واجلـوالت الدراسـية      لتقنيـة اشورة  املـ النـصح و  التدريب والتوجيه و  مبا يف ذلك    
   .املنحىي  العمل والتعلم العملحلقات وىستورفيعة امل وإجراء مشاورات بني األقران

نميــة  اختــاذ إجــراءين لتينبغــي، ة آنفــاروذك واألســاليب املــطرائــقلاتطبيــق مــن أجــل و  - ٢٦
هــم أكثــر ي املــوارد البــشرية مــديرِأن ب االعتــراف بــجيــأوال، . اخلدمــة العامــة جمــال القــدرة يف
لـك أن   اخلدمـة العامـة ذ     جمـال    تعزيز القدرة القياديـة يف    لستراتيجية  االناحية  المن  أمهية  الشركاء  
 ويف بعـض البلـدان،    . اتتنميـة القـدر   التخطـيط ل  و حتديد االحتياجات هؤالء املديرين    من مهمة 

ينقـصه  الـذي     ومركـزهم املهـين    البـشرية   املـوارد  يرول مـد  هَمُيالبلدان األفريقية،   معظم  سيما   ال
ــد  التطوير ــق تعن ــة، يف جمــال صــالحات اإل طبي ــة العام ــويف اخلدم ــة  بوظــائف نكُلف وغــري ثانوي

قطـاع  إصـالح  املعنـيني ب  والقـادة    ضمن أوائـل املستـشارين     ُيدرجوا أن   جدراألبينما   ستراتيجيةا
تحديـد  احلالـة ب   هـذه ولـذا ينبغـي تغـيري       . تنميـة القـدرات القياديـة     ربامج ل الوضع  اخلدمة العامة و  

مـديري مـوارد بـشرية     تخـريج ظيفة اسـتراتيجية وب كووظيفة إدارة املوارد البشرية    موقع جديد ل  
علـى حنـو متـساو      الهتمـام   اثانيـا جيـب      . جمال اخلدمة العامـة    متعون بالكفاءة واخلربة املهنية يف    يت

الـصلة    اجلامعيـة ذات   كليـات ة وال يـ تنمية اإلدار المعاهد   و العامة دارةاإلمبعاهد  إن مل يكن زائدا     
  .اخلدمة العامةيف جمال قدرات العملية تعزيز ب

  
 وثقـــة املـــواطنني املـــساءلةو الـــشفافيةو اطننياملـــو مـــشاركة :أوالً النـــاس - رابعاً  

 احلكومة يف
 الـذين  املوظفـون العـامون    :جـانبني  علـى  دائمـاً  العامـة  واخلـدمات  الـسلع  توفري ينطوي  - ٢٧

 علـى  يـتعني  أنـه  ريـب  ال .يـستهلكوهنا  الـذين  والنـاس  ويوفروهنا واخلدمات السلع هذه ينتجون
 .للنـاس  وتوفريهـا  اخلـدمات  إلنتـاج  املالئمـة  فاءاتوالك بالقدرات يتمتعوا أناملوظفني العامني   

 هـذه  يفو .باحلكومـة  النـاس  ثقـة  هـو  العمليـة  هـذه  يف الضروري اآلخر التمكيين العامل أن غري
 التنمــوي العنــصر أو املــواطن يــضعه الــذي اإلميــان أهنــا علــى باحلكومــة الثقــة تفهــم املــذكرة،

ــل أو الطـــرف أو ــاحب الفاعـ ــصلحة صـ ــة يف املـ ــ احلكومـ ــا  يف أو لككـ ــسؤول(وكالئهـ  نواملـ
 )العامــة املؤســسات وومــدير ،موظفــو احلكــم احمللــي فــيهم مبــن نواملــدني نواملوظفــ ن،واملنتخبــ

 النظـر  وجيـب  .وعادالً مضموناً توفرياً اخلدمات وتوفري منصفة، قرارات واختاذ مسه،اب للتصرف
 ،املـوظفني احلكـوميني   و مـة احلكو مؤسسات خمتلف بني داخلية ثقة أهنا على باحلكومة الثقة إىل
 مـن  الثقـة  إىل أيـضاً  النظـر  مـن  بد ال أنه غري .ختدمه الذي والشعب احلكومة بني خارجية وثقة
 متعـددة  أو   ثنائيـة  بـأطراف  األمـر  تعلـق  سـواءً  - الـدويل  اجملتمـع  مينحهـا  الـيت  الثقـة  كوهنا حيث
 إىل - اخلـاص  للقطـاع  ابعـة ت اجلنـسية  متعـددة  تبشركا أو دينامل تمعاجمل نظماتمب أو دولية أو
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 العــام القطــاع مؤســسات أداء يف حامســة هــذه أبعــادا الثقــة أبعــاد كــل وتعتــرب .املعنيــة احلكومــة
 .اومشروعيته

 قـوي  تـأثري للمـوظفني العـامني    و .بالثقـة  يتعلـق  مـا  يف حامسـاً  البـشرية  املوارد دور عدوي  - ٢٨
 ويتواصـلون  اخلـدمات،  يـوفرون  ألهنـم  للحكومـة،  ثقتـهم  النـاس  بـه  ميـنح  الـذي  األسـلوب  على

 املــوارد علـى  يــتعني ،اولـذ  .معهــم ويتعـاملون  اتاخلــدم مـن  املنــتفعنيو نياملـواطن  مــع باسـتمرار 
 ولكـن . طلبـات اجلمهـور    لتلبيةبروح املسؤولية   و بشفافية تتصرف أن العامة اخلدمة يف البشرية
 واإلدارة ةكمـ واحل عمليـة  يف ينخرطـوا  أن أنفـسهم  النـاس  علـى  يـتعني  أنـه  عملـة لل اآلخر الوجه
 مـن  هامـاً ركنـا    املـشاركة  وتعتـرب  .واملـساءلة  الـشفافية  دورة إلكمـال  فيها يشاركوا أنو العامة

 الطـابع  عليهـا  ويـسبغ  املوظـف العـام    لـدى  القـرار  صـنع  عملية يعزز أن بوسعه احلوكمةأركان  
 يف فـراد األ فمـشاركة  ،وبالتـايل  .واحملـرومني  الفقراء مصاحل تراعي نتائج عن سفروي الدميقراطي

 .باحلكومة للثقة همتفرص تعزز العامة واإلدارة وكمةاحل عملية

 املهــين، واالحتــراف واملهنيــة، التقنيــة القــدرات هــي باحلكومــة الثقــة دحيــدِّ مــا إنو  - ٢٩
 لـدى  لالسـتجابة  والقابليـة  والكفاءة، ،الشعور باملسؤولية و والشفافية، والرتاهة، خالقيات،األو

 .للنـاس  واخلـدمات  الـسلع  تـوفري  ذلـك  يف ا، مبـ  العـام  للـشأن  إدارهتـم  العامني، يف أثنـاء      املوظفني
املـوظفني   سـلوك  يفإلحـداث تـأثري دائـم        وفعالـة  مالئمـة  مؤسـسية  أطـر هناك   تكون أن وينبغي

 اخلدمـة  نظـم  تعتمـد و .النـاس  تطلعـات ل وأفعـاهلم  سـلوكهم  اسـتجابة  يـضمن  مبا والقادةالعامني  
 العامـة،  للخدمـة الدائمـة    القواعـد  ضمنها ومن التقليدية األطر على نالبلدا من كثريال يف العامة
 مـن  سـيما  الالعـام    وظـف امل سـلوك  علـى  أكثـر  تـشدد  الـيت  القيـادة،  وقواعـد  الـسلوك،  وقواعد
ننظــر  أطــرمثــة  ولكــن .الــسلوك وآداب والقــيم واملعــايري واإلجــراءات القواعــد احتــرام حيــث

 وسـرعة  وكميتـها  املقدمـة  اخلدماتجودة   حيث من الناس طلعاتت تلبية على تشددخارجها ن 
ــا ــدان يفوتوجــد هــذه األطــر   . أدائه ــل بل ــا مث ــز وأســتراليا املتحــدة واململكــة كيني ــة لتعزي  الثق

 تـستدعي و .باحلكومـة  النـاس  ثقـة  لتعزيـز  بعـضهاً  بعـضها  وتلـك  األطر هذه وتكمل .باحلكومة
 وسـرعة  وكميتها املقدمة العامة واخلدمات السلعدة  جو حتسني إىل ترمي اليت املؤسسية التدابري
 هنجــاً ومتلــي ونتائجهــا العامــة اخلــدمات تــوفري عمليــة قلــب يف املــواطن مــشاركة وضــع أدائهــا
 إشـراك  يكتسب النحو، هذا وعلى .يف جمال احلوكمة واإلدارة العامة     ملتزمة تشاركية وطرائق
 واملــساءلة الــشفافية حيــث مــنعيد العــام علــى الــص بالغــة أمهيــة احلوكمــةشــؤون  يف املــواطنني
 النـاس  إن يقـال  عنـدما و .باحلكومـة  الثقـة  تعزيـز  يف وكذلك العامة اخلدمات توفري يف والفعالية
ــأتون ــة يف أوالً ي ــدرات تنمي ــة ق ــة، اخلدم ــإن العام ــسألة ف ــهابرمَّ امل ــق ال ت ــدرةفحــسب  تتعل  بق

 .خيدموهنم الذين بالناسكثريا  األرجح وعلى أيضاً بلاملوظفني العامني 
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  مشاركة املواطنني يف اخلدمة العامة  -ألف   
 وتعزيــز واملــساءلة بالــشفافية يتعلــق مــا يف هامــة أدوار ومــشاركتهم املــواطنني خنــراطال  - ٣٠
املراجعـــة  ”و “امليزنـــة يف النـــاس إشـــراك” مثـــل  ناشـــئة ممارســـات ومثـــة .احلكومـــةيف  الثقـــة

 متكينيـة  وعناصـر  مبـادئ  ومثـة  .العامـة  الـسياسات  برسـم  يتعلـق  ما يف واعدة تعترب “االجتماعية
 مثـة  أن غـري  .الغايـة  هلـذه  القـدرات  وبنـاء  املـواطنني  مـشاركة جمال   يف الناجحة للعمليات حيوية
 التحـديات  أحـد  ويتمثـل  .هامواجهت من بد ال املواطنني مشاركة عمليات تعرقل أيضاً حتديات
 يف حـىت  يف احلوكمة ضمن سـياق اخلـدمات العامـة،           عنصر االخنراط واملشاركة   بتعميم املتعلقة
 ثالثيـاً  حتـدياً  يتـضمن  ، أي التعمـيم،   أن يف هبـذه املمارسـة،    التـزام  أصـالً  فيهـا  يوجد اليت البلدان
 الـسياسيني  القـادة  كبـار  فـيهم  مبـن  ،يكتسب املوظفون العامون   أن جيب أوالً،ف .القدرات لبناء

 املـواطنني  اخنـراط معيارهـا    بيئـة  إطـار  يف للعمـل  الالزمـة  واملواقف واملهارات املعارف ،والفنيني
 علـى املـوظفني العمـوميني، حبكـم تدريبـهم،         أغلـب اعتـاد    لقـد ف .العامة اخلدمة يف ومشاركتهم

 بـل  فحـسب ، ليس ذلـك     منه يتخلصوا أنوهذا ما جيب     تراتبية بريوقراطية نظم إطار يف العمل
مــن حيــث قيامهــا علــى اخنــراط  ،بــاإلدارة ملتعلقــةا اجلديــدة األســاليبعلــيهم أيــضا أن يتعلمــوا 

 سـلبيني  مـتلقني  يكونـوا  أن اعتـادوا  الـذين  أنفـسهم  املواطنني على ثانياً،. املواطنني ومشاركتهم 
 تـوفري  يف والفعاليـة  واملـساءلة  بالـشفافية  للمطالبـة  املوظف العام  مع يتواصلون كيف يتعلموا أن

 والــنظم املؤســسات تكــون ال مــا كــثرياً وأخــرياً، .العامــة اخلــدمات قطــاعب واخلــدمات الــسلع
لتقبـــل اخنـــراط املـــواطنني  مهيـــأة العامـــة اخلدمـــةجمـــال  يف واإلجـــراءات والعمليـــات واهلياكـــل

 وتعديلـها كـل هـذه اجلوانـب        اسـتعراض  ينبغـي  ولـذلك،  .واخلدمات لسلعوإشراكهم يف أداء ا   
خنـراط واملـشاركة يف احلوكمـة       تطبيق عنـصري اال    ستدعيي أخرى، وبعبارة .الغاية هذه خلدمة

ــة واإلدارة ــةإصــالحا عامــا   العام ــة للخدم ــها يف التقليديــة العام ــو هيكليت  البــشري سلوكيف ال
 واحملكـومني،  احلكـام  بـني  العالقـة تتحـدد    حيـث  الدستورية املستويات على وحىت .للعاملني هبا 

و ضــمنا علــى إذا كــان يــنص صــراحة أ  مــاو بلــدلل األمســى القــانون اســتعراض الــضروري مــن
 .مشاركة املواطنني واخنراطهم يف أداء اخلدمات العامة

 اجملــاالت علــى الــضوء سلِّطتــ الــيت احلــاالت خمتلــف إىل النظــر بدايــة، املهــم، ومــن  - ٣١
 وتعزيـز  اخلربات وتبادل ومشاركتهم املواطنني اخنراط تعميم لدى معاجلتها جيب اليت األساسية
ــدروس ومناقــشة األفقــي التعــاون  اإلعــالم ووســائط واملمارســني احلكومــات بــني املــستفادة ال

أطـر أساسـية للعمـل       إلرسـاء  ،ككـل  املـدين  واجملتمـع  املاحنـة  والوكاالت األكادميية واملؤسسات
ملبـدأ االخنـراط يف احلوكمـة        اتعزيـز  البـشرية  وقدراهتا العامة اخلدمةنظام   تصميم إعادة أجل من

 الــيت األساســية املبــادئ حتديــدضــمن نطــاق  ملتابعــةا إجــراءاتصــوغ  وميكــن .واملــشاركة فيهــا
 التزامـات  إنـشاء إىل   لـدعوة ل مبادرات ووضع ناجحة، جتاربما يوجه حاليا من      عليها نطويي
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 عمليـات  لرصـد  املالئمـة  واملؤشـرات  واملنـهجيات  األدوات واختيـار  ،املـواطنني  شاركةمل اتعزيز
 .وتقييمها املواطنني مشاركة

 ووطـين  وإقليمـي  دويل بناء لقيام أساس حجر يشكل أن اقتراحات من تقدم ملا ميكنو  - ٣٢
 املـشاركة مبـدأ    يؤيـد  قيـادي  منتـدى  إنـشاء ويكـون ذلـك ب     .املواطنني مشاركة أجل من وحملي
 واملخـاطر  والنـهج  الـدوافع تـبني    هبـدف  ،األفكـار  لتبـادل ويكون ملتقى    الفقراء مصاحل ويراعي
 املــشاركةيــدعو إىل  عامــةال دمــةاخلو قيــادةلل منــوذج اءوإنــش املــواطنني مــشاركة تواجههــا الــيت

 االلتـزام  تتـضمن  الـيت  واإلعالنـات  االتفاقيـات  علـى  قتصـدَّ  الـيت  البلـدان و. ويتقيد به من يريد 
 واالسـتدامة  اجلنـسني،  بـني  واملساواة االجتماعية، والعدالة الفقراء، مصاحل راعيمبسار تنموي ي  

 هــذه نطــاق بتوســيع اآلن راغبــة تكــون قــد واطننياملــ وحقــوق اإلنــسان، وحقــوق البيئيــة،
 اخلدمـة  ونظـم  وممارسـاهتا  وإجراءاهتـا  ونظمهـا  العامـة  اخلدمة هياكل تصميم ليشمل االلتزامات

أداء  يف ومـشاركتهم  املـواطنني لتحقيـق اخنـراط      واملؤسـسية  القياديـة  القـدرات  وكـذلك  ،العامة
 حيـث  ومـن  للنـاس  إشراكها أسلوب حيث مناخلدمة العامة    تتغري أن يتعنيو .العامة اخلدمات
 والـشفافية  والكفـاءة  الفعاليـة  وتيـسري  دعم أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجياب مترُّسها

  .العامة اخلدمةألداء  املستدام والتحسني املعارف وإدارة الشبكي والتواصل
  

 اخلدمة يف عصر املعلومات  -باء   
 انتقـــال بـــسرعة العـــام القطـــاع أداء لتحـــسني لومـــاتواملع البيانـــات مركزيـــة تـــرتبط  - ٣٣

 اخلدمـة  ومنظمات املعلومات عصر يف اخلدمة وحتتاج .وأخرى نقطة بني واخلدمات املعلومات
 املعلومـات  إيـصال  تيـسري  أجل من لمعلوماتالتحتية ل  لبنيةل مستدامة شبكات إنشاء إىل العامة

 وتقامسهـا  املعرفـة  توليـد  أجل من وماهرة مةمتعل بشرية عناصر وإىل بفعالية، وجتهيزها ونشرها
 اســتخدام تفعيــل أجــل مــن احلــوافز لتــوفري ومؤســسي اقتــصادي ونظــام بفعاليــة، واســتخدامها

فتتحـول   البريوقراطي،اجلهاز   يف جذرياً تغيرياً النقلة هذه وتستدعي .واجلديدة القائمة ملعارفا
علــى و العــامل علــى طــرت الــيت غرياتالــت مواكبــة علــى قــادرمتطــور  متــرابط كيــان إىل حلكومــةا

 .التكنولوجيا

 احلكومـات  فيهـا  تـتمكن  املعرفـة  على قائمة منظمات أساساً هي احلكومية املنظماتو  - ٣٤
 مـن  مبزيـد  سياسـاهتا  صـياغة  مـن  - املعرفـة  إدارة - املعرفيـة  للمـوارد  الفعـال  االسـتعمال  بفضل

 عامـة  خـدمات  تـوفري  يف املعرفة إدارة لىع القائمة األفضل املمارسات سهموت .والثقة الشفافية
 .كلفةتوال والوقت املعاجلة حيث من اإلنتاجية تعظيم طريق عن فعالة

 استكـشاف  إىل رمـي ت ةتعليميـ  منظمـات  تـصبح  أن إىل العـام  القطاع منظمات تتطلعو  - ٣٥
 فوائـد  وجـين  التنميـة  ملراحـل  احلثيـث  االجتيـاز  علـى  البلـدان  تـساعد ديناميـة    ثقافة إنشاء كيفية
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 هـذه  العـام  قطـاع  مير هبـا ال    اليت التحول عملية وتسفر .أسرع بصورة الناشئ املعلومات اقتصاد
 ويكــون والديناميــة، والــشفافية والبـساطة  بالتبادليــة يتميــز العامـة  اإلدارات تنظــيم يف تغــيري عـن 

 .املستمر التغيري أجل من جمهزاً ويكون وراءه، الدافع هم منه املنتفعون

 العامـة  اإلمنائيـة  اجلهـود  من يتجرأ ال جزءاً متزايد حنو على املعرفة إدارة أصبحت لقدو  - ٣٦
 مـن  الكـثري  يف املعرفـة  إدارة تنفيـذ  يواجهه الذي سيماجل التحدي ليسو .اإللكترونية للحوكمة
 اإلدارة لتحـديث  مـشتركة  ثقافـة  تطـوير  إىل باحلاجـة  يتعلـق  بـل  تكنولوجيـاً  العامل حول البلدان
 .البشرية املوارد قدرات ببناء يتعلق ما يف سيما ال العامة،

ــة و  - ٣٧ ــلةمثـ ــة صـ ــني حيويـ ــاجحاألداء  بـ ــدمات النـ ــة للخـ ــا العامـ ــات وتكنولوجيـ  املعلومـ
 أن واالتـصاالت  املعلومـات  لتكنولوجيـا  ميكـن  حـني  ففـي  .البـشرية  املوارد وإدارة واالتصاالت

إجـراء   العام القطاعلزيادة كفاءة    اتحتسينإدخال   ستدعيي املوارد، استعمال تفعيل إىل تؤدي
 إدمـــاج ويكتـــسب .العـــام القطـــاع يف البـــشرية لكفـــاءاتلرفـــع قـــدرة ا وحتـــسينات تغـــيريات
لزيـادة   بالغـة  أمهيـة  العـام  القطـاع  يف القـدرات  بناء أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 املعلومـــات وجيـــاتكنول إدمـــاج ويعتـــرب .التنميـــة حتـــديات مواجهـــة علـــى القطـــاع هـــذا قــدرة 
ــصاالت ــوارد إدارة اســتراتيجيات يف واالت ــشرية امل ــام بالقطــاع الب ــامال  الع ــارات حيــسنع  امله

 اخلــدمات تثبــت قــد احلــاالت، مــن الكــثري ويف .العــامني للمــوظفني واملهنيــة والفنيــة التنظيميــة
 الشخـصية،  ةاهلويـ  لتحديـد  اإللكترونيـة  والـنظم  عـد، ُب عـن  التعلم مثل التكنولوجيا على القائمة

 أن احلكومــات تــستطيع الــذي الوحيــد الــسبيل أهنــا اإلنترنــت، شــبكة علــى القائمــة واخلــدمات
 الـشراكة  أن متزايـد  حنـو  على به املعترف ومن .اخلدمات بتوفري املتعلقة أهدافها بواسطته حتقق
ــَت أن ميكــن والتكنولوجيــا البــشرية املهــارات بــني   بــرامج القطــاع العــام وتوســع مــضمون سطْب

 .نطاقها وتعزز فعاليتها

 البـشرية  املـوارد  إدارة يف واالتـصاالت  املعلومـات  لتكنولوجيـا  الفعال اإلدماج يشملو  - ٣٨
 :يلي ما

 األساسي؛ حموره واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تكون شامل إطار وضع  )أ(  

 املهــام وتــصميم التكنولوجيــا واســتعمال القــرار صــنع عمليــات هندســة إعــادة  )ب(  
حتقيـق   إىل ترمـي  والتكنولوجيـا  النـاس  بـني  جديـدة  شـراكة  حنـو  احلكومـة  يف العمـل  ممارساتو

 ورصدها؛ وتنفيذها العام القطاع برامج تسيري يفالكفاءة والشفافية 

 أجـل  مـن  البـشرية  القـدرات  بناء يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدماج  )ج(  
 .أقل موارد أو نفسها املوارد استعمالب والتكنولوجيا األشخاص أداء تعظيم
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 اتنـــإلمكا الكامـــل االســـتغالل مبـــسؤولية تـــضطلع احلكومـــات إن القـــول وخالصـــة  
 خــالل مــن التمكينيــة البيئــة تــأمني ومــع .العــام القطــاع يف واملعلومــات االتــصاالت تكنولوجيــا

 اتكنولوجيـ  مركزيـة  مبـدأ  إدمـاج املهـم    مـن  وإصـالحها،  واهلياكـل  واألنظمـة  املؤسسات إنشاء
 احلكومـات  علـى  ويـتعني  .اوعملياهتـ  اوآلياهتاحلوكمة   استراتيجيات يف واالتصاالت املعلومات

 لتعزيـز  ةالـضروري  واملهـارات  املعـارف  حيـث  مـن  البـشرية  القدرات بناء بأمهية تعترف أن أيضاً
 وذهنيـة  موقـف مـن املهـم بنـاء        الغايـة،  هـذه  ولتحقيـق  .العامـة  للخـدمات ة  وفعالـ  ةمبتكرإتاحة  

 العامـة  للخـدمات  وأداء واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا  علـى  قائمة عامة إلدارة انيبستجي
  .التكنولوجيا هذه على قائم

  
   بناء القدرات البشرية يف برنامج التعلّم اإللكتروين أمهية   - جيم  

الـتعلم ضـروري لقـوة      علـى    ة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت والقـدر       استخدام إن  - ٣٩
ــة حد ــة يف القطــاع العــام عامل ــة  ؛ حيــث أيث ــوم ن مــديري اإلدارات العمومي ــاء الي  حباجــة إىل بن
 ومـا فتئـت احلكومـات يف العـامل قاطبـة تعتـرف بقـوة                .جملموعة متنوعـة مـن املهـارات      القدرات  

ــاء والتــدريب للقــدرات يف القطــاع العــام     ويتزايــد . التكنولوجيــات اجلديــدة يف تبليــغ هــذا البن
كنولوجيــة العامليــة   علومــات واالتــصاالت، مبــا يف ذلــك الــشبكات الت    توظيــف تكنولوجيــا امل 

ت، إلتاحة الوصول إىل البنيـات التحتيـة للـتعلم واملعرفـة ومـن مثَ إحـداث ثـورة                   كشبكة اإلنترن 
ــة   ــتعلم التقليدي ــى       . يف ُنظــم ال ــيت ترتكــز عل ــشرية ال ــدرات الب ــاء الق ــوات بن ــل إحــدى قن وتتمث

 الـتعلم املوصـول     أو(لكتـروين    القطاع العام، يف التعلم اإل     ت يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاال  
ــ ــا املعلومــات واالتــصاالت    ) تمباشــرة باإلنترن ــه اســتخدام لتكنولوجي الــذي ميكــن تعريفــه بأن

لكتـروين  ل بالقطاع العام، يعين التعلم اإل     وفيما يتص . الكتساب املعلومات واملعارف واملهارات   
لحــصول علــى املعلومــات واملعــارف ومجعهــا وحتليلــها  التمــاس طريــق تكنولوجيــا املعلومــات ل 

  .  واالستفادة منها ُبغية االرتقاء باألداء التنظيمي وباجلودة يف تقدمي اخلدمة العامة
هم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتـسني كفـاءة وفعاليـة إدارات       وميكن أن ُتس    - ٤٠

جي للتكنولوجيــات وتنميــة املهــارات  القطــاع العــام ومنظماتــه مــن خــالل التــسخري االســتراتي  
ــا املعلومــات واالتــصاالت   املعلومــات اكمــا ميكــن أن تكــون تكنولوجيــ . املدعومــة بتكنولوجي

واالتصاالت أداةًَ لتنفيذ برامج التدريب على اكتساب املهارات وبناء القدرات الـيت تـستهدف              
ــتعلم و. ات املناســبةبوجــه خــاص املــوظفني املــدنيني وصــانعي القــرار باســتخدام التكنولوجيــ    ال

 حبيث ال يتقّيد املوظفون العموميون حبـدود        - ف مع وترية املتعلم الذاتية    اإللكتروين قابل للتكي  
ــوافر    - الزمــان واملكــان ــه أحــواهلم بفــضل ت ــه حبــسب مــا تــسمح ب  مــواد  وميكــن الوصــول إلي

لكتــروين  اإلوبفــضل قابليــة الــتعلم  . ة الحقــات للترتيــل والقــراء التــدريب مباشــرة يف اإلنترنــ  
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لكتـروين يـوفّر مرونـة الختيـار     للمـتعلمني وتـصرفهم فـإن الـتعلم اإل    للتكيف مـع الـوترية الذاتيـة      
. احملتوى واألدوات املتوافقة مع االهتمامات واالحتياجـات ومـستوى املهـارات علـى اختالفهـا              

بليـغ  لكتروين أساليب تعلم متعـددة حيـث يتـيح طرائـق ت           وعالوة على ذلك يستوعب التعلم اإل     
وميكن أن حيقق تسخري تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت        . متنوعة ختتلف باختالف املتعلمني   

  :يف جمال التدريب يف القطاع العام ما يلي
ــام         )أ(   ــساعة وطــوال أي ــدار ال ــى م ــة ذات جــودة عل ــوارد معرفي توســيع إتاحــة م

  األسبوع للتعلم وصناعة القرار؛
هــارات وبنــاء القــدرات الــيت تــستهدف بوجــه  تنفيــذ بــرامج التــدريب علــى امل  )ب(  

  خاص موظفي اخلدمة املدنية وصانعي القرار باستخدام التكنولوجيات املناسبة؛
إثــراء املعلومــات والــدعم املتخــصص والقــدرة علــى التــشخيص عــن بعــد مــن    )ج(  

  أجل إضفاء الفعالية على إدارة املشاريع؛
  ات املرتبطة بإدارة املشاريع؛توخي مزيد من الشفافية واملراقبة للقرار  )د(  
حتــسني كفــاءة وفعاليــة إدارات القطــاع العــام ومنظماتــه عــن طريــق التــسخري    )هـ(  

  االستراتيجي للتكنولوجيات وتنمية املهارات املدعومة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تيـــسري الوصـــول إىل املعرفـــة وتــــداوهلا أفقيـــا وعموديـــا وحتقيـــق التواصــــل         )و(  

  إلدارات؛ا بني
تعزيز قدرة البلدان النامية على املـشاركة يف إثـراء أفـضل املمارسـات والـتعلم                  )ز(  

  .منها يف جمال اإلدارة العامة يف شىت أركان العامل
وإىل جانب توفر موارد التـدريب علـى مـدار الـساعة وطيلـة أيـام األسـبوع، ميكـن أن                       - ٤١

ت يف ســبيل بنــاء القــدرات البــشرية، الــدعم  يــوفّر اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاال 
كمـا ميكـن    . املتخصص والقدرة على التشخيص عن بعد من أجل إدارة املشاريع بشكل فّعـال            

اإلقليميـة  و  العامليـة ت جمموعة فسيحة من برامج التنمية التعلم املوصول مباشرة باإلنترن   أن يفتح 
رّجح ويُـ .  يف العـامل االفتراضـي  املتاحةعرفة واملواد املتصلة بأفضل املمارسات وكّما هائال من امل    

لكتروين كأداة لتنمية مهارات القدرات البـشرية يف القطـاع العـام     أن ُيفضي استخدام التعلم اإل    
ــيح          ــد ويت ــدى البعي ــى امل ــة عل ــدريب التقليدي ــواد الت ــتبعاد م ــضل اس ــوفري يف التكــاليف بف إىل ت

عـزز القـدرة علـى اسـتبقاء أفـضل الكفـاءات       الوصول املناسب زمنيا إىل املعلومات يف حينـها وي      
مــن خــالل الــتعلم املتوافــق مــع االحتياجــات الشخــصية ويــؤدي إىل تعجيــل التعــاون فيمــا بــني  

ــتعلم   كمــا ميكــن أن يزيــل الــتعلم اإل . طــاعشــبكات الق لكتــروين احلــواجز الــيت تعيــق عمليــة ال
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ام وأن يكفـل لكـل املـتعلمني        واملشاركة فيهـا واالرتقـاء مبهـارات القـوة العاملـة يف القطـاع العـ               
لكتــروين مــن أجــل بنــاء القــدرات  وميكــن أن ُيــسهم تــسخري الــتعلم اإل.حتقيــق قــدراهتم كاملــة

ــة واجلــودة يف تقــدمي اخلــدمات     ــة القــوة العامل ــاع ذلــك، ميكــن  . البــشرية يف حتــسني فعالي وباتب
ة لتوزيـع املـوارد      أن يكتـسبوا مزيـدا مـن اإلبـداع يف صـياغة طرائـق ابتكاريـ                العاملني لموظفنيل

  .وحتسني اجلودة يف تقدمي اخلدمة العامة
إال أنه بالرغم مـن فوائـد مجيـع أسـاليب الـتعلم اإللكتـروين املـذكورة آنفـا، مثـة حاجـة                      - ٤٢

ــا املعلومــات        ــة لتكنولوجي ــشبكات التمكيني ــة وال ــات التحتي ــز البني ــة وملحــة إىل دعــم تعزي قوي
ومن املؤسـف أن تكـون البلـدان واملنـاطق األكثـر       . واالتصاالت مبا يتالءم مع كل سياق وآخر      

 إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حمرومـة            وأشـدها فقرا يف العامل اليت هي يف أمس احلاجـة          
ــة وال ُيتــاح هلــا إال بــسبب الفجــ  القليــل مــن الفــرص لالســتفادة مــن إمكانيــات   وة التكنولوجي

  .لكترويناإل التعلم
  

  لتوصياتاالستنتاجات وا  -خامسا  
مــن املهــم االعتــراف بــأن تقاليــد اخلدمــة العامــة يف خمتلــف أرجــاء العــامل تتنــوع بتنــوع   - ٤٣

التقليــد التــارخيي وأنــساق القــوانني الــيت ترّســخت فيهــا وكــذا بــاختالف املــستويات التعليميــة    
عامـة  ولذا جيب أن تكـون ُنظـم إدارة املـوارد البـشرية والكفـاءات يف جمـال اخلدمـة ال                  . واإلمنائية

. دائمــا يف مــستوى جماهبــة التحــديات الــيت تواجــه قطــاع اخلدمــة العامــة أو ســتواجهه مــستقبال  
وجيــب أن تتعامــل أجهــزة اخلدمــة العامــة مــع اســتقطاب واســتبقاء نــصيب عــادل مــن أفــضل      

. ن اســتراتيجيان لتحــسني اجلــودة يف تقــدمي اخلــدمات العامــةااملواهــب املهنيــة علــى أهنمــا خيــار
ملـوظفني   اخلدمـة العامـة القـدرة علـى قيـادة ا            جمـال  اعى يف عملية بنـاء القـدرات يف       ويتعني أن ُتر  

ــن  ــات واملؤســسات واهلياكــل وال ــة    . ظم واإلجــراءات والعملي ــة املدني ــوظفي اخلدم فــال ميكــن مل
املقتدرين أن حيققوا النتـائج املرجـوة بأقـصى مـا لـديهم مـن قـدرات بالعمـل ضـمن مؤسـسات                       

ويتجـاوز نطـاق العامـل البـشري لبنـاء القـدرات مـن أجـل التنميـة               . وهياكل وُنظم غري مالئمـة    
موظفي اخلدمة العامـة ليـشمل أيـضا قـدرة املـواطن أو مـستهلكي اخلـدمات علـى املـشاركة يف                      
عملية احلوكمة واإلدارة العامة واالخنراط فيهما للمطالبـة بتحـسني اخلـدمات وتعزيـز الـشفافية                

ــساءلة ــواطن   . وامل ــى امل ــه جيــب عل ــسخري بعــض األدوات     إال أن ــى ت ــادرا عل ــضا ق أن يكــون أي
  .املستخدمة لتقدمي اخلدمات كتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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  :والتوصيات التالية ُمقدَّمة للدول األعضاء  - ٤٤
لـــدول األعـــضاء تعزيـــز القـــدرات املؤســـسية والبـــشرية ألجهـــزة ل ينبغـــي  )أ(  

دمات املُقدمة حتقيقا لألهداف اإلمنائية خدمتها العامة لتمكينها من زيادة وحتسني جودة اخل
  الوطنية وبرنامج التنمية املتفق عليه دوليا مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛

ــا املعلومــات واالتــصاالت ينطــوي علــى      )ب(   ونظــرا لكــون تــسخري تكنولوجي
عـضاء أن  لدول األينبغي لإمكانية زيادة حجم اخلدمات العامة وحتسني اجلودة يف تقدميها،      

تستند يف بناء قدرات أجهزة خدمتها العامة إىل تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت            
   تقدمي اخلدمات وإدارة املعرفة؛الئمة لالرتقاء جبودةامل

لــدول األعــضاء تعزيــز قــدرات املعاهــد واجلامعــات املتخصــصة       ينبغــي ل  )ج(  
ات دعم بناء القدرات يف جمال اخلدمة  حىت يتسىن لتلك املؤسسجماالت التنمية اإلدارية يف

  العامة لفائدة أجيال اليوم والغد؛
لدول األعضاء االهتمام بوجه خاص بتنمية قدرات مديري املوارد         ل ينبغي  )د(  

 األكفــاء العامــةالبــشرية يف جمــال اخلدمــة العامــة لــضمان تــوفر نــواة مــن مــوظفي اخلدمــة     
ــة للحكومــ    ــشورة املهني ــدمي امل ــى تق ــادرين عل ــشأن الق ــة   توجــهات ب ــة العام ــوظفي اخلدم  م

  وقدراهتم الضرورية حاضرا ومستقبال؛
لدول األعضاء أن ُتعيد دراسة ترتيباهتا وهياكلها وُنظمهـا وأفـضل           ينبغي ل   )هـ(  

 واإلدارة العامـة وأن جتعلـها سـبيال لتحقيـق املـشاركة              باحلوكمـة  ممارساهتا املؤسسية املتعلقة  
ساءلة بصفتها مجيعا مكونات هامة يف بناء عالقـة الثقـة الـيت             املدنية للمواطن والشفافية وامل   

  تكتسي أمهية جوهرية للتصدي لتحديات األهداف اإلمنائية لأللفية؛
  :والتوصيات التالية ُمقدَّمة لألمانة العامة  - ٤٥

ألمانة العامة، عند تقدميها خدمات التعاون التقين واملشورة، زيـادة       ينبغي ل   )أ(  
اء القدرات من أجل حتقيق الفعالية يف إدارة وتنميـة املـوارد البـشرية مبـا يف                 التركيز على بن  

   املعلومات واالتصاالت لتقدمي اخلدمات وإدارة املعرفة؛اذلك توظيف تكنولوجي
ينبغـــي أن تزيـــد األمانـــة العامـــة مـــن تـــوفري التـــدريب املوصـــول مباشـــرة     )ب(  

وهي طريقة أقل   إللكترونية لإلدارة العامة    شبكة األمم املتحدة ا   باإلنترنيت عرب االستعانة ب   
   يف تعزيز قدرات املوارد البشرية يف جماالت متنوعة؛وأكثر فعاليةتكلفة 

ينبغي أن تعتـرف األمـم املتحـدة وتـشجع بعـض مراكـز التفـوق اإلقليميـة                    )ج(  
اليت بإمكاهنا تقـدمي التـدريب مـن املـدى املتوسـط إىل املـدى الطويـل وتـشجع التعـاون بـني                  
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 يف بنــاء فحــسبفاالضــطالع بأنــشطة كهــذه ميكــن أن يــساعد لــيس   . كومــات املنطقــةح
 الـصداقة فيمـا بـني        جـو مـن    مهارات تقنية وقدرات بـشرية جوهريـة وإمنـا أيـضا يف إشـاعة             

  إدارات اخلدمة العامة؛
ينبغي لألمانة العامة، من خالل خـدمات البحـث والتحليـل واملـشورة، أن          )د(  

ــاهم ون   ــق التف ــدعم تعمي ــة       ت ــشاركة املدني ــز امل ــن أجــل تعزي ــدرات م ــاء الق ــة وبن ــل املعرف ق
  .للمواطنني

  
  
  
  


