ميثل الشكل اآلتي منوذج منظومة اجليل الرابع للتميز احلكومي اخلاص بفئة الدائرة احلكومية املتميزة
وتشمل هذه املنظومة على ثالث حماور هي :حتقيق الرؤية ،واالبتكار ،واملمكنات.
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يتضمن احملور األول أربعة معايري رئيسة هي :اسرتاتيجية رأس اخليمة – املهام الرئيسية – خدمات سبع جنوم
– احلكومة الذكية ،حيث تشمل مرتكزات العمل احلكومي األساسية واليت تعمل اجلهات احلكومية من خالهلا
على حتقيق رؤية احلكومة ،ويتم مراعاة مدى تطبيق املعايري بناء على طبيعة عمل اجلهة احلكومية واملهام
املنوطة بها يف قانون التأسيس من حيث كونها جهة خدمية و /أو جهة تنظيمية /رقابية أو من جهات الدعم
احلكومي ومدى مساهمة اجلهة يف حتقيق أهـ ـداف ومؤشـ ـرات اسرتاتيجي ــة حكوم ــة رأس اخليمة.
.1

معيار اسرتاتيجية رأس اخليمة.

.2

معيار املهام الرئيسية.

.3

معيار خدمات سبع جنوم.

.4

معيار احلكومة الذكية.

 .1املعيار الرئيسي األول :اسرتاتيجية رأس اخليمة:
يركز هذا املعيار الرئيسي على مدى قيام اجلهة بتحقيق دورها يف اسرتاتيجية حكومة رأس اخليمة وحتقيق
أهدافها من خالل التخطيط والتنسيق مع اجلهات املعنية .كما يركز هذا املعيار على مدى متابعة اجلهة ألدائها
وتقييم نتائج مؤشرات أداء اإلمارة من أجل مراقبة وفهم وحتديد باإلضافة إىل التنبؤ بـ وحتسني نتائج األداء
احلكومي.
1.1

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد كافة اجلهات ذات العالقة بتحقيق مؤشرات حكومة رأس اخليمة (مثال :اجلهات املساهمة واجلهات
املرجعية ومصادر البيانات وغريها من اجلهات ذات العالقة) وضمان التنسيق واملشاركة الفاعلة مع هذه
اجلهات يف مجيع مراحل التخطيط والتنفيذ لتحقيق اسرتاتيجية حكومة رأس اخليمة.

 حتديد وتنفيـ ـذ املبـ ـادرات والربامـ ـج الالزمـ ـة لتحقيـ ـق مستهدفـ ـات املؤشـ ـرات االسرتاتيجي ــة حلكوم ــة رأس
اخليمة ولضمان وعي اجملتمع بقضايا اسرتاتيجية حكومة رأس اخليمة ومساهمته الفاعلة يف حتقيقها من
خالل خطط عمل تتضمن حتديدا واضحا لألنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد الالزمة
ومقاييس اإلجن از وخطط إلدارة املخاطر بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة لضمان عدم التداخل واالزدواجية.
وميكن أن تشمل هذه املبادرات والربامج:
 oاملبادرات والربامج اليت يتم تنفيذها من قبل اجلهة لوحدها.
 oاملبادرات والربامج اليت يتم تنفيذها باالشرتاك أو بالتنسيق مع اجلهات املساهمة.
 oاملبادرات والربامج الالزمة ملعاجلة الثغرات اإلحصائية املتعلقة بتوفري بيانات املؤشرات االسرتاتيجية
حلكومة رأس اخليمة ودقتها واستدامتها.
 املراجعة الدورية ملبادرات وبرامج اسرتاتيجية رأس اخليمة وخطط عملها وبيانات مؤشرات اإلمارة بانتظام
للتأكد من مدى مالءمتها وحداثتها وفاعليتها ،وحتديد اجلهات املسؤولة عن اإلعداد واملراجعة والتحديث.
 االلتزام بتوفري النتائج واإلحصائيات اخلاصة باملؤشرات االسرتاتيجية ونتائج إجناز مبادرات وبرامج
اسرتاتيجية حكومة رأس اخليمة للجهات املعنية ونتائج اجلهات الدولية ذات العالقة وفقا للمتطلبات املتفق
عليها ويف األوقات احملددة لذلك.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
ب )1

 نتائج مؤشرات اسرتاتيجية رأس اخليمة ذات العالقة بعمل اجلهة واليت تعد اجلهة هذه املنسق الرئيسي
هلا أو جهة مساهمة يف حتقيقها مبا يف ذلك نتائج املؤشرات الفرعية /التصنيفات التابعة هلا.
 نتائج تنفيذ مبادرات وبرامج اسرتاتيجية رأس اخليمة.
 نسبة تنفيذ اجلهات املساهمة ألدوارها يف الربامج واملبادرات املشرتكة.
 نسبة االلتزام بالوقت احملدد إلدخال البيانات يف النظام اإللكرتوني إلدارة األداء وتوفري النتائج
واإلحصائيات اخلاصة باملؤشرات االسرتاتيجية حلكومة رأس اخليمة للجهات املعنية.
ب )2

 حيث ميكن أن تشمل هذه املقاييس (االنطباع العام حول مساهمـ ـة املؤسسة يف حتقيق اسرتاتيجية رأس
اخليمة وتعاونها يف حتقيق األهداف املشرتكة).

 .2املعيار الرئيسي الثاني :املهام الرئيسية:
يركز هذا املعيار على مدى تطبيق اجلهة خلطتها االسرتاتيجية وتصميم وتطبيق مشاريع ومبادرات وبرامج
وعمليات تنظيمية ورقابية من خالل خطتها التشغيلية مبا يتوافق مع مهامها املدرجة يف قانون التأسيس ومبا
يضمن حتقيق األهداف االسرتاتيجية للجهة بكفاءة وفاعلية بناء على طبيعة عمل اجلهة احلكومية ومن حيث
تأثري عملها على حماور االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية .كما يركز هذا املعيار على تقييم نتائج
مؤشرات األداء االسرتاتيجية ونتائج أدائها ضمن املؤشرات التشغيلية اخلاصة باملشاريع واملبادرات والربامج
والعمليات ا لتنظيمية والرقابية من أجل مراقبة وفهم وحتديد باإلضافة إىل التنبؤ بـ وحتسني نتائج األداء املؤسسي.
1.2

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 إعداد و مراجعة وحتديث االسرتاتيجية والسياسات الداعمة هلا بانتظام للتأكد من مدى مالءمتها
وفاعليتها ،وحتديد اجلهات املسؤولة عن اإلعداد واملراجعة والتحديث.


تطبيق آلية لتطوير السياسات الداعمة لتحقيق اخلطة االسرتاتيجية بناء على معايري معتمدة ،مثل:
(دليل وضع السياسات) ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى جودة السياسات وفاعليتها.



التنسيق مع الشركاء االسرتاتيجيني واجلهات املعنية لتحديد األدوار واملسؤوليات ومدى مساهمة كل
طرف يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية املشرتكة.



التنسيق مع الشركاء االسرتاتيجيني واجلهات املعنية عند تصميم مؤشرات األداء االسرتاتيجية املشرتكة
وحتديد املستهدفات اخلاصة بكل جهة أو حتديد مدى مساهمة كل جهة يف حتقيق املستهدفات.



التنسيق مع الشركاء االسرتاتيجيني واجلهات املعنية لتصميم برامج ومبادرات تهدف لتحقيق األهداف
االسرتاتيجية املشرتكة وضمان عدم التداخل واالزدواجية.



تطبيق إطار عمل لنظام إدارة األداء املؤسسي وحتديد املسؤوليات والصالحيات لتطبيقه يف مجيع مراحله.



سَلسَلة ومواءمة املؤشرات االسرتاتيجية والتنافسية جبميع املستويات داخل اجلهة احلكومية من مستوى
الرؤية واألهداف االسرتاتيجية إىل مستوى أهداف اإلدارات والعمليات الرئيسية ،وصوال إىل مستوى األفراد.




تصميم آليات وأنظمة جلمع وحتليل بيانات األداء ورفع التقارير للمعنيني حسب احتياجاتهم.
تفعيل اجلهة لنظام أداء إلكرتوني ومدى الربط بينه وبني األنظمة اإللكرتونية ذات العالقة داخل اجلهة
(نظام املوارد البشرية ،النظام املالي ،نظام إدارة املشاريع ،نظام إدارة العمليات ،وغريها).

تطبيق واستخدام تقارير نظام إدارة األداء املؤسسي واالعتماد على نتائج وتقارير األداء يف املراجعة الدورية



لالسرتاتيجية والسياسات الداعمة هلا وحتديثها ويف املراجعة الدورية للعمليات واخلدمات واملشاريع/
املبادرات واختاذ القرارات من قبل املعنيني يف مجيع املستويات اإلدارية.
تطبيق آلية للتدقيق داخليا على صحة ومصداقية نتائج األداء وعلى سالمة ودقة آليات مجع بيانات األداء



والتأكد من مصادر البيانات وطرق حساب املؤشرات.
االلتزام بتوفري النتائج واإلحصائيات اخلاصة مبؤشرات التنافسية العاملية (إن وجدت).



حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
1



نتائج املؤشرات االسرتاتيجية ومؤشرات التنافسية العاملية (إن وجدت) واليت يتم حتديدها بناء على املهام
الرئيسية للجهة احلكومية.

 نسبة االلتزام بالوقت احملدد لتوفري النتائج واإلحصائيات اخلاصة باملؤشرات االسرتاتيجية ومؤشرات
التنافسية العاملية للجهات املعنية.
 نتائج التدقيق الداخلي واخلارجي على نظام إدارة األداء.
2

حيث ميكن أن تشمل هذه املقاييس (االنطباع العام للشركاء واملوظفني حول عملية التخطيط االسرتاتيجي
ومدى مشاركتهم فيها).
2.2

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد أهداف وجمال عمل املشروع /املبادرة /الربنامج واملخرجات املتوقعة .ومدى ارتباط أهداف املشروع
باخلطة االسرتاتيجية للجهة احلكومية /اجلهات املساهمة.
 وجود خطة عمل إلدارة املشروع /املبادرة /الربنامج تشمل مرحلة التخطيط والتنفيذ والتقييم وكيفية
اختيار أعضاء فريق املشروع وحتديد مهامهم ومسؤولياتهم وصالحياتهم.
 إدارة عملية التغيري وحتديد األطراف املت أثرة باملشروع /املبادرة /الربنامج وحتليل كيفية تأثرهم بضمان
حتقيق األهداف املخطط هلا.

 احللول أو البدائل اليت متت دراستها ومقارنتها للمشروع /املبادرة /الربنامج وأسباب استبعادها.
 التخطيط املالي للمشروع /املبادرة /الربنامج وحتليل الفوائد والتكاليف.
 إدارة وحتليل املخاطر املرتبطة بتطبيق املشروع /املبادرة /الربنامج.
 آلية وخطوات تطبيق ومراجعة خطة العمل.
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 مدى مساهمة نتائج وإجنازات املشروع /املبادرة /الربنامج يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للجهة احلكومية/
اجلهات املساهمة.
 اإلجنازات والنتائج امللموسة اليت حققها املشروع /املبادرة /الربنامج وانعكاساتها املادية وغري املادية.
 نسبة املشاريع املنفذة بناء على دراسة جدوى
 مدى االلتزام بتطبيق خطة العمل الزمنية ضمن امليزانية املعتمدة.
3.2

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد وتصنيف العمليات الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية اجلهة احلكومية وحتقيق أهدافها ،وترتيب العمليات
حسب األولوية كجزء من النظام اإلداري للجهة ،واستخدام أساليب مناسبة إلدارتها وتطويرها مبا يف ذلك
العمليات اليت تتخطى حدود اجلهة.
 حتديد املسؤولني عن كل عملية وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم يف استحداث وإدارة وتطوير هيكل العمليات
الرئيسية.
 تصميم مؤشرات أداء للعمليات وربطها بشكل مباشر مع اخلطة االسرتاتيجية.
 معاجلة املوضوعات املتعلقة بالتداخل واالزدواجية يف أداء املهام وتنفيذ العمليات داخل اجلهة احلكومية
لضمان إجناز فعال للعمليات من البداية وحتى النهاية.
 مراجعة مدى فاعلية اإلطار العام للعمليات يف تطبيق االسرتاتيجية والسياسات الداعمة هلا.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 نسب حتقيق مؤشرات األداء التشغيلية املتعلقة بالعمليات الرئيسية.

 حجم العمل الذي مت تنفيذه (مثل :عدد املنشآت اليت مت تفتيشها ،عدد القوانني اليت متت مراجعتها).
 كفاءة تنفيذ العمليات (مثل :نسبة اخلفض يف تكلفة العملية ،نسبة الزيادة يف املخرجات مع احلفاظ على
نفس املدخالت).
 الوقت الالزم لتنفيذ العملية.
 نتائج مؤشرات العمليات.
 نسبة العمليات اليت مت حتسينها.
 نتائج تطوير العمليات املادية وغري املادية.
 نسبة األخطاء /املالحظات على العمليات.
 اإلنتاجية (حجم العمليات املنجزة يف وحدة الزمن مقارنة باألهداف).

4.2

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد مدى تأثري أنشطة وسياسات اجلهة على االستدامة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية بناء
على مهامها واختصاصاتها ويف ضوء االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية ذات العالقة (مثل :اسرتاتيجية
للتنمية اخلضراء).
 تضمن اسرتاتيجية اجلهة احلكومية حتقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية حسب مهام
واختصاصات اجلهة من خالل وضع أهداف اسرتاتيجية وسياسات وحتديد ملؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة
باالستدامة ومبا يتوافق ويساهم يف حتقيق رؤية احلكومة واملؤشرات االسرتاتيجية حلكومة رأس اخليمة وتعزيز
تنافسية الدولة.
 تصميم وتطبيق برامج ومبادرات وسياسات لدعم حتقيق األهداف االسرتاتيجية ذات العالقة باالستدامة يف
اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية حسب مهام واختصاصات اجلهة وبالتنسيق مع الشركاء واجلهات
املعنية.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 مؤشرات األداء االسرتاتيجية املتعلقة باالستدامة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية مثل نسبة
استهالك الكهرباء واملياه وعدد املستفيدين من الفعاليات اجملتمعية.

 مؤشرات األداء التشغيلية املرتبطة بالربامج واملبادرات والسياسات املتعلقة باالستدامة يف اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والبيئية مثل عدد التقنيات الصديقة للبيئة وعدد الفعاليات اجملتمعية.

 .3املعيار الرئيسي الثالث :خدمات سبع جنوم:
يركز هذا املعيار الرئيسي على مدى قيام اجلهة بتصميم وإدارة وتطوير عمليات تقديم اخلدمات للمتعاملني من
األفراد ومؤسسات األعمال ( G2Cو  )G2Bواخلدمات احلكومية ( )G2Gو ) (G2Pاليت تقدم من جهة.
1.3

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد وتصنيف عمليات تقديم اخلدمات الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية اجلهة احلكومية وحتقيق أهدافها،
وترتيب العمليات حسب األولوية كجزء من النظام اإلداري للجهة ،واستخدام أساليب مناسبة إلدارتها
وتطويرها مبا يف ذلك العمليات اليت تتخطى حدود اجلهة.
 تصميم وتوفري خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملني من خالل حلول مبتكرة مبنية على احتياجات وتوقعات
املتعاملني احلالية واملستقبلية ومبشاركة فاعلة من املوارد البشرية واملتعاملني والشركاء واملعنيني.
 هيكلة اخلدمات وإعداد بطاقاتها وحتديد اخلدمات ذات األولوية.
 حتديد املسؤولني عن عمليات تقديم اخلدمات وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم يف استحداث وإدارة وتطوير هيكل
العمليات الرئيسية.
 تصميم مؤشرات أداء لعمليات تقديم اخلدمات (تشغيلية واسرتاتيجية) وربطها بشكل مباشر مع اخلطة
االسرتاتيجية.
 معاجلة املوضوعات املتعلقة بالتداخل واالزدواجية يف أداء املهام وتنفيذ عمليات تقديم اخلدمات داخل اجلهة
احلكومية لضمان تعزيز جتربة املتعامل.
 التنسيق مع الشركاء املعنيني يف تقديم اخلدمات املشرتكة واجلهات املعنية لتحديد األدوار واملسؤوليات
وضمان عدم التداخل واالزدواجية.
 إجياد وتطبيق اتفاقيات لضمان نطاق ومستوى اخلدمة الواجب تقدميها للمتعاملني من جهـ ـات حكومية أو
غري حكومية.

 حتديد الشراكات يف جمال تقديم اخلدمات يف ضوء االحتياجات املؤسسية واالسرتاتيجية ومبا يتكامل مع
قدراتها ويعزز نقاط القوة لديها يف جمال تقديم اخلدمات املشرتكة( ،مبا يف ذلك التعهيد والتعاقد مع
القطاع اخلاص) واتباع سياسات وإجراءات إلدارة العالقة معهم وتقييم وقياس أثر هذه الشراكات.
 العمل مع الشركاء املعنيني يف تقديم اخلدمات املشرتكة واجلهات املعنية لتطوير آليات وقنوات تقديم
اخلدمات املشرتكة وتبسيطها بهدف تعزيز جتربة املتعامل حبيث يتم النظر للجهاز احلكومي من قبل
املتعاملني ككيان واحد متكامل ومنسجم.
 تطبيق أنظمة لقياس وإدارة تأثري العمليات على الصحة والسالمة والبيئة مبا يضمن قياس وتقليل التأثريات
السلبية النامجة عن أعمال وخدمات اجلهة على اجملتمع والبيئة وترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة
واملياه.
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
1

 نتائج املتسوق السري.
 تصنيف مراكز تقديم اخلدمات التابعة للجهة احلكومية بالنسبة للجهات اليت تتعامل مع اجلمهور.
 حجم املنتجات واخلدمات الرئيسية اليت يتم تقدميها.
 فعالية تقديم اخلدمات (مدى حتقيق اخلدمة لألهداف املرجوة منها).
 كفاءة تقديم اخلدمات (مثل :نسبة اخلفض يف تكلفة اخلدمة ،نسبة الزيادة يف املخرجات مع احلفاظ على
نفس املدخالت).
 الوقت الالزم لتقديم اخلدمات (مثل :مدة االنتظار داخل مركز تقديم اخلدمة ،املدة الالزمة إلجناز اخلدمة،
عدد اخلطوات الالزمة إلجناز اخلدمة).
 مؤشرات توفر اخلدمة (مثل :نسبة اخلدمات املتوفرة يف نطاق جغرايف حمدد).
 مؤشرات سهولة الوصول للخدمة (مثل :عدد األيام للحصول على موعد ،عدد القنوات املتوفرة لتقديم اخلدمة،
املدة الالزمة للوصول إىل مركز تقديم اخلدمة).
 نتائج مالحظات واقرتاحات املتعاملني.
 نسبة املالحظات اليت مت حلها ضمن الوقت احملدد.
 نسبة االلتزام مبواصفات اخلدمة حسب ميثاق خدمة املتعاملني /دليل اخلدمات.
 نسبة االلتزام مبواصفات اخلدمة حسب اتفاقية مستوى تقديم اخلدمة.
 نسبة اخلدمات اليت مت حتسينها.
 نتائج تطوير اخلدمات املادية وغري املادية.

 نسبة األخطاء يف اخلدمات (مثل :عدد األخطاء لكل  100معاملة).
 اإلنتاجية (مثل :حجم املعامالت املنجزة يف وحدة الزمن مقارنة باألهداف).
 مدى توافق معلومات اخلدمة عرب القنوات املختلفة.
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تعرب هذه املقاييس عن رأي املتعاملني املستفيدين واملتأثرين بأنشطة وخدمات اجلهة احلكومية ( G2Gو G2C
و  G2Bو – )G2Pبشكل مباشر أو غري مباشر ( -من خالل استبانات الرأي ،جمموعات النقاش ،املالحظات،
رسائل الشكر وما شابه) .وذلك طبقا للمعايري احملددة يف دليل قياس رضا املتعاملني يف احلكومة.
سيتم تقييم نتائج مقاييس رأي املتعاملني من خالل:
 نتائج دراسة رضا املتعاملني.
 نتائج دراسات رضا املتعاملني التفصيلية اليت جتريها اجلهة احلكومية داخليا.
 نسبة الوعي اجملتمعي باخلدمات واملبادرات احلكومية واليت تتم من خالل نتائج الدراسات احلكومية.
3

من املمكن أن تشمل هذه املقاييس (االنطباع العام ،االلتزام ببنود وشروط الشراكة ،مدى االستفادة منها،
تقييم قنوات التواصل ،التعاون يف توفري وتبادل املعلومات ،الشفافية يف التعامل ومعايري االختيار ،ومستويات
تقديم اخلدمة).

 .4املعيار الرئيسي الرابع :احلكومة الذكية:
يركز هذا املعيار الرئيسي على مستوى النضج اإللكرتوني /ومدى تصميم وتطبيق خطط وسياسات تدعم التحول
إىل تقديم اخلدمات اإللكرتونية /الذكية مبا حيقق اسرتاتيجية اجلهة واسرتاتيجية احلكومة الذكية ومدى
حتقيقها لنتائج أداء رائدة يف هذا اجملال.
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وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:

 تطوير اجلاهزية للتحول الذكي ،واليت تشمل توثيق تدفق العمليات ،وجاهزية البنية التحتية ،وجاهزية
الشبكات ،وكفاءة املوارد البشرية ،والسياسات ،والوصول للمعلومات ،وأمن املعلومات.
 تطوير وتطبيق اخلطط والسياسات الداعمة لتطبيق وتعميم استخدام اخلدمات اإللكرتونية /الذكية يف
خمتلف أعمال اجلهة احلكومية وعملياتها الرئيسية واملساندة.
 تطوير وإدارة املوقع اإللكرتوني وحضور اجلهة على شبكة اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي.
 إدارة البنية التحتية اإللكرتونية يف اجلهة احلكومية بهدف االستغالل األمثل للموارد لدعم التكامل واملركزية
وتشارك املعلومات وتبادل البيانات إلكرتونيا مع اجلهات احلكومية األخرى.
 التعاون والتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى فيما يتعلق باحتياجات اجلهة إلكرتونيا لغايات إقامة بنية
حتتية متقدمة.
 تطبيق سياسات أمن املعلومات داخل اجلهة احلكومية.
 حتديد الشراكات يف جمال ربط األنظمة اإللكرتونية وتقديم اخلدمات اإللكرتونية /الذكية يف ضوء
االحتياجات املؤسسية واالسرتاتيجية ومبا يتكامل مع قدراتها ويعزز نقاط القوة لديها يف ربط هذه األنظمة
وتقديم اخلدمات اإللكرتونية /الذكية املشرتكة ،مبا يف ذلك التعهيد والتعاقد مع القطاع اخلاص يف تقديم
اخلدمات اإللكرتونية /الذكية أو تنفيذ العمليات .واتباع سياسات وإجراءات إلدارة العالقة معهم وتقييم
وقياس أثر هذه الشراكات.
 مشولية وتكامل اخلدمات اإللكرتونية /الذكية واألنظمة اإللكرتونية مع خدمات اجلهات احلكومية األخرى
واألنظمة اإللكرتونية /الذكية املشرتكة.
 توفري خدماتها اإللكرتونية /الذك ية لقنوات تقديم اخلدمة بشكل يتكامل مع اجلهات احلكومية األخرى،
وتطابق معلوماتها مع بقية القنوات.
 ربط مشاريع تطوير اخلدمات اإللكرتونية /الذكية اليت تقدمها اجلهة مع اجلهات احلكومية األخرى
للوصول إىل دعم حتقيق أهداف احلكومة الذكية.
 الربط مع األنظمة اإللكرتونية الذكية احلكومية الرئيسية (مثل :نظام إلدارة األداء ،نظام الدفع اإللكرتوني).
 حتسني جودة اخلدمات.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
1

 نسبة التحول اإللكرتوني /الذكي للخدمات للحكومية.
 نسبة استخدام اخلدمات احلكومية اإللكرتونية /الذكية.

 مستوى التوعية العامة عن اخلدمات اإللكرتونية /الذكية.
 نسبة التزام املواقع اإللكرتونية مبعايري جودة املواقع اإللكرتونية.
 نسبة التزام اخلدمات احلكومية مبعايري جودة اخلدمات اإللكرتونية /الذكية.
 نتائج أداء العمليات /اخلدمات املشرتكة اليت مت العمل على تطويرها إلكرتونيا وتكاملها مع الشركاء.
 نسبة اخلدمات اليت تتوفر معلوماتها على املوقع اإللكرتوني
 مدة انقطاع اخلدمات.
2

تعرب هذه املقاييس عن رأي املتعاملني والشركاء واملعنيني يف املوقع اإللكرتوني ويف خدمات اجلهة احلكومية
اإللكرتونية /الذكية ويف عمليات الربط والتكامل يف األنظمة اإللكرتونية وتقديم اخلدمات اإللكرتونية/
الذكية بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل (استبانات الرأي ،جمموعات النقاش ،املالحظات واملقرتحات
ورسائل الشكر وغريها) وحسب طريقة عمل اجلهة ،وميكن أن تشمل:
 نسبة رضا املتعاملني مبختلف فئاتهم عن اخلدمات اإللكرتونية /الذكية واملوقع اإللكرتوني والتقنيات
اإللكرتونية املستخدمة.
 نسبة رضا مجيع املعنيني عن قنوات االتصال املتاحة (املوقع ،مركز االتصال ،وسائل التواصل االجتماعي،
وغريها).
 التعامل مع املالحظات /املقرتحات املقدمة من مجيع فئات املتعاملني واملرتبطة باخلدمة اإللكرتونية
والتطبيقات التقنية املبتكرة ،مثل:
 oنسبة االقرتاحات اليت مت تطبيقها.
 oنسبة املالحظات اليت مت معاجلتها.
 oنسبة الوعي جلميع فئات املعنيني باخلدمات اإللكرتونية املقدمة.
 oنسبة الثقة يف التعامل مع اخلدمات اإللكرتونية.
 oنسبة رضا املوارد البشرية عن اخلدمات اإللكرتونية الداخلية وأساليب العمل وخطط التنفيذ
املعتمدة.
 oنسبة رضا الشركاء عن مدى االلتزام ببنود وشروط الشراكة ،مدى االستفادة منها ،وميكن أن
تشمل :تقييم قنوات التواصل ،طبيعة العالقة والتعاون مع الشركاء ،التعاون يف توفري وتبادل
املعلومات ،الشفافية يف التعامل ومعايري االختيار.

%20
يتضمن احملور الثاني معيارين رئيسيني (استشراف املستقبل) و(إدارة االبتكار) ،ويتم مراعاة مدى تطبيق كل من
املعيارين بناء على طبيعة عمل اجلهة احلكومية.

 .5املعيار الرئيسي اخلامس :استشراف املستقبل:
يركز هذا املعيار الرئيسي على مدى تطوير اجلهة لقدراتها يف جمال التفكري املستقبلي من خالل النهوض يف الرأس
املال الفكري والتجديد املستمر للتقدم حنو الريادة العاملية واملقدرة على االستجابة للمتغريات باستخدام أدوات
استشراف املستقبل املتنوعة وذلك للتمكن من العمل على حتليل ودراسة االجتاهات العاملية واملستقبلية وكيفية
مواكبتها وسرعة االستجابة لبناء اجلاهزية للمستقبل ولكافة االحتماالت والنتائج املتوقعة وغري املتوقعة هلا من
خالل التجديد يف طرق وأساليب العمل ومبا ينسجم مع حتقيق التقدم يف إجنازات اجلهة خارج حدود إطار قدراتها
احلالية ،كما يركز املعيار على اجلهود اليت تبذهلا اجلهة يف فهم املتغريات املستقبلية واقتناص الفرص مع ضمان
املرونة االسرتاتيجية والعملية اليت ستؤثر على عملياتها وخدماتها وسياساتها.
1.5

 إجراء ورش عمل التوعية والتدريب الفين املستمر لبناء الثقافة يف جمال استشراف املستقبل وتطبيق تلك
األدوات على جماالت عمل اجلهة.
 تطوير آليات جديدة الستشراف املستقبل تعزز من عمل اجلهة احلكومية ومن مكانة احلكومة.
 توفري وحتديث البيانات الضخمة الالزمة إلجراء التحليالت املستقبلية واالستشراف االسرتاتيجي.
 مدى قيام اجلهة باستخدام أساليب نوعية وكمية لتوقع طبيعة وأهمية التطورات واالجتاهات املستقبلية
(االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والبيئية وغريها) وحتليل مدى تأثري هذه التطورات املستقبلية على
اجملاالت املرتبطة بعمل اجلهة وحتديد البدائل واختيار أفضلها بناء على قوة هذه االجتاهات لالستفادة منها أو
التعامل معها أو توجيهها حنو األفضل مبا خيدم أهداف احلكومة.
 مدى عمق فكر استشراف املستقبل يف تطوير اسرتاتيجيات ومبادرات وسياسات استباقية مبنية على قراءات
صحيحة للتوجهات املستقبلية بشكل يضع احلكومة يف مستوى عاملي.
 مدى مشولية استشراف املستقبل وتغطيته للجهاز احلكومي بكافة جماالته.

 تطوير الدراسات املستقبلية للجهة احلكومية أو الدراسات املشرتكة بني القطاعات.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 عدد ورش التوعية والتدريب يف جمال استشراف املستقبل اليت مت عقدها للموظفني يف اجلهة.
 عدد األدوات اليت مت التدريب عليها وجتربتها يف اجلهة.
 تقييم جودة الدراسات املستقبلية اليت مت بناء عليها وضع االسرتاتيجيات والسياسات واملبادرات.
 عدد املشاريع التجريبية والتحقق من اجلاهزية اليت مت عقدها ضمن اجلهة و /أو بني القطاعات.
 عدد املبادرات واملشاريع اليت مت تطويرها واستنتاجها من حتليل التوجهات العاملية املستقبلية.
 عدد التغيريات والتطويرات املؤسسية بناء على تطبيق أدوات استشراف املستقبل.
 عدد البحوث والدراسات اليت قامت اجلهة بنشرها يف جمال استشراف مستقبل نطاق عمل اجلهة.
 النتائج املتحققة من اقتناص الفرص نتيجة لسرعة ومرونة اجلهة يف اختاذ القرارات املستقبلية.
 النقلة النوعية اليت مت حتقيقها من أفكار /مبادرات استشراف املستقبل.
 مدى حتقيق الريادة نتيجة استشراف املستقبل.

 .6املعيار الرئيسي السادس :إدارة االبتكار:
يركز هذا املعيار الرئيسي على اجلهود اليت تبذهلا اجلهة لضمان بناء ثقافة وبيئة عمل تدعم االبتكار والتطوير
املستمر من خالل تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة املعنيني يف جهود االبتكار لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة
وتنفيذ أعماهلا بطرق ابتكارية لتحقيق قيمة مضافة جلميع املعنيني ومبا يتوافق مع اسرتاتيجية االبتكار يف
احلكومة .كما يركز هذا املعيار على مدى حتقيق نتائج رائدة يف هذا اجملال.
1.6

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:

 تطوير ومراجعة وحتديث سياسة واسرتاتيجية لالبتكار مبا يتوافق مع رؤية ورسالة واسرتاتيجية اجلهة
احلكومية ومع اسرتاتيجية االبتكار يف احلكومة واسرتشادا بإطار االبتكار احلكومي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة.


تطوير وتطبيق أنظمة إلدارة االبتكار تتضمن استخدام معايري واضحة لتحديد أولويات فرص التحسني
والتطوير اليت حتتاج حلوال مبتكرة واختيار األفكار اجملدية منها مبا يتوافق مع اسرتاتيجية االبتكار يف
احلكومة ومبا يساهم يف حتقيق اسرتاتيجية اجلهـ ـة واسرتاتيجية حكومة رأس اخليمة (مثل :تقديم
خدمات جديدة ومبتكرة وتنفيذ األ عمال واستحداث مبادرات وبرامج وسياسات بطرق ابتكارية حتقق قيمة
مضافة جلميع املعنيني).



توفري بيئة العمل والقنوات املالئمة واألدوات اليت حتفز املوارد البشرية واملتعاملني واملعنيني على
املشاركة يف أنشطة االبتكار املرتبطة بعمل اجلهة مبا يتوافق مع معايري وأدلة عمل برامج االبتكار يف
احلكومة.

 بناء شبكة شراكات فاعلة مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي واملعنيني يف القطاع احلكومي واخلاص
لدعم عملية االبتكار مبا يضمن التكامل واستفادة مجيع األطراف من اإلمكانيات واملوارد املتاحة.
 ضمان االستخدام األمثل للمعارف واملعلومات لتحديد الفرص املتاحة لالبتكار.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 نتيجة جاهزية االبتكار يف اجلهة احلكومية.
 نسبة املوظفني املتدربني يف جمال االبتكار.
 نسبة االبتكارات الناجتة عن اقرتاحات املوظفني.
 معدل األوراق البحثية املقدمة لكل موظف.
 نسبة االبتكارات احلاصة على براءات اخرتاع /حقوق امللكية الفكرية.
 نسبة الورش والفعاليات اليت تنظمها اجلهة يف جمال االبتكار.
 نسبة امليزانية املخصصة لالبتكار.
 النتائج املادية وغري املادية اليت مت حتقيقها نتيجة لتطبيق األفكار االبتكارية يف جمال اخلدمات
والعمليات ودعم حتقيق األهداف االسرتاتيجية.
 عدد األفكار االبتكارية املتقدمة من املتعاملني والشركاء.

 نسبة االقرتاحات /األفكار االبتكارية اجملدية واملطبقة.
 عدد وحجم املشاريع االبتكارية املنفذة مع الشركاء.
 عدد اخلدمات واملنتجات اجلديدة /املطورة الناجتة عن أفكار ابتكارية.
 عدد مناذج العمل الرائدة اليت مت استحداثها وتطبيقها.
 عدد املمارسات الريادية
 عدد املمارسات املطبقة من خالل االستفادة من املقارنات املعيارية
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يتضمن احملور الثالث ثالثة معايري رئيسية (رأس املال البشري) و(املمتلكات واملوارد) و(احلوكمة) ،حيث يتم
تطبيقها على مجيع اجلهات املشاركة ،ويتم مراعاة مدى تطبيق املعايري بناء على طبيعة عمل اجلهة
احلكومية من حيث طبيعة وحجم املوارد واملمتلكات اليت تستخدمها.

 .7املعيار الرئيسي السابع :رأس املال البشري:
يركز هذا املعيار الرئيسي على رأس املال البشري ووضع اخلطط الالزمة لتحقيق كل من أهداف األفراد واجلهة بشكل
مشرتك مع تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقا لقانون ولوائح املوارد البشرية واألنظمة املكملة .كما يشمل املعيار
االستثمار يف رأس املال البشري واستدامته ورفع كفاءته وإنتاجيته .وتقدير جهود العاملني ومكافأتهم وحتفيزهم
ومتكينهم ورفع قدراتهم على االبتكار مع الرتكيز على استقطاب الكفاءات الوطنية والتخصصية واحملافظة عليها
وحتقيق التوازن بني اجلنسني .كما يركز هذا املعيار على مدى حتقيق نتائج رائدة يف هذا اجملال.
1.7

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد املهارات والكفاءات السلوكية وقدرات املوارد البشرية الالزمة لتحقيق اسرتاتيجية اجلهة ومبا
يتوافق مع اهليكل التنظيمي واإلطار العام للعمليات ووضع اخلطط الالزمة لتوفريها.

 تطوير وتطبيق سياسات وأنظمة عمل متكاملة تغطي خمتلف اجلوانب املتعلقة بإدارة عمليات التوظيف
والتطوير املهين وختطيط املسار الوظيفي واالنتقال والتظلم الوظيفي وأنظمة التحفيز والتكريم وغريها
من العمليات ذات العالقة برأس املال البشري مع ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقا لقانون ولوائح
املوارد البشرية واألنظمة املكملة هلا ،ومبا يضمن حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.
 حتديد االحتياجات التدريبية بناء على أسس ومعلومات دقيقة وإعداد اخلطط التدريبية باستخدام أشكال
التدريب والتعلم املستمر املختلفة وتنفيذها بشكل يضمن إكساب املوارد البشرية املعارف واملهارات
والسلوكيات املطلوبة وقياس مدى فاعلية وأثر التدريب على أداء وسلوك املوارد البشرية.
 حتفيز املوارد البشرية وتقييم األداء مبا يضمن حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية وتوفري معلومات
منتظمة عن مستويات األداء واإلجناز وحتقيق األهداف والكفاءات لتحسني هذه املستويات ،وربط التقدم
الوظيفي واملكافآت واحلوافز بنتائج التقييم.
 متكني املوارد البشرية وضمان حصوهلم على األدوات واملعلومات والكفاءات والصالحيات الالزمة لضمان
مساهمتهم القصوى يف حتقيق األهداف.
 توفري بيئة عمل صحية وآمنة ومالئمة تساهم يف حتفيز املوارد البشرية على اإلنتاج واإلبداع وحتقيق
التوازن بني احلياة العملية والشخصية هلم (مثل :مكتبة ،قاعة رياضية ،مناطق اسرتاحة).
 تطبيق خطة مت كاملة للتوطني تضمن استقطاب الكفاءات الوطنية واحملافظة عليها وتشجيع عملهم يف
وظائف تتدنى فيها نسبة التوطني.
 متكني وتعزيز دور املرأة يف العمل وخلق بيئة داعمة للمرأة واألم العاملة (مثل :توفري احلضانات لألطفال أو
ساعات عمل مرنة ،أو سياسات داعمة لألم العاملة).

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
1

-

تنمية املوارد البشرية:
 نسبة توفر الكفاءات املطلوبة
 معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب الفئات الوظيفية املختلفة.

 نسبة املتدربني حسب الفئات الوظيفية املختلفة.
 نسبة التدريبات اليت مت قياس أثرها
 نسبة املوظفني الذين لديهم خطة تطوير األداء الفردية.
 نسبة املوظفني الذين اجتازوا اختبار فائقي التميز
-

التحفيز واملشاركة:
 عدد االقرتاحات املقدمة لكل  10موظفني سنويا.
 نسبة االقرتاحات املطبقة إىل االقرتاحات املقدمة.
 نسبة املوظفني الذين لديهم وثائق أداء.

-

مستويات الرضا:
 متوسط عدد أيام الغياب لكل موظف.
 معدل اإلجازات املرضية لكل موظف.
 متوسط عدد إصابات العمل.
 عدد املالحظات والتظلمات من قبل املوظفني.
 نسبة الدوران الوظيفي لغري املواطنني.
 نسبة تظلمات املوارد البشرية اليت متت معاجلتها ضمن الوقت احملدد.

-

اخلدمات املقدمة للموارد البشرية:
 الوقت الالزم لتقديم اخلدمات (املدة الالزمة إلجناز املعاملة).
 كفاءة تقديم اخلدمات (نسبة اخلفض يف تكلفة اخلدمة ،نسبة الزيادة يف املخرجات مع احلفاظ على
نفس املدخالت).
 نسبة األخطاء يف خدمات املوارد البشرية املقدمة.
 سرعة االستجابة لالستفسارات والطلبات.

-

التوطني:
 نسب التوطني حسب الفئات الوظيفية املختلفة.
 نسبة الدوران الوظيفي للمواطنني.

 نسبة املوظفني املواطنني احلاصلني على الشهادات املهنية والتخصصية من إمجالي املواطنني يف فئة
الوظائف التخصصية.
 نسبة الزيادة يف أعداد املواطنني.
 معدالت استمرارية اخلدمة للمواطنني.
2

وميكن أن يشمل املقاييس التالية:
 الرضا الوظيفي.
 طبيعة العمل.
 التطوير.
 العالقات مع املدير.
 عدالة الراتب واملكافآت.
 الشفافية.
 السعادة الوظيفية
 التناغم الوظيفي
 الوالء الوظيفي

 .8املعيار الرئيسي الثامن :املمتلكات واملوارد:
يركز هذا املعيار الرئيسي على مدى كفاءة وفاعلية إدارة اجلهة ملواردها الداخلية وممتلكاتها لدعم اسرتاتيجية
وسياسات اجلهة وضمان التنفيذ الفعال للعمليات مبا يف ذلك حتديد أولويات اإلنفاق بشكل يليب احتياجات ومصاحل
املتعاملني ومبا يلغي النفقات يف اجملاالت اليت ال تضيف قيمة هلم ،كما يركز هذا املعيار على مدى حتقيق نتائج رائدة
يف هذا اجملال.
1.8

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:

 تطوير وتطبيق سياسات وخطط طويلة املدى إلدارة املمتلكات واملرافق واملعدات تدعم سياسة واسرتاتيجية
اجلهة احلكومية ومبا يتوافق مع اسرتاتيجية للتنمية اخلضراء.
 االستخدام األمثل للممتلكات واملرافق واملعدات وإدارة دورة حياة تلك األصول وأمنها وإدامتها من خالل
برامج الصيانة (خاصة الوقائية).
 تطبيق املواصفات البيئية يف عمليات الشراء واستخدام املواد الصديقة للبيئة مبا يضمن احملافظة على
البيئة واملوارد غري املتجددة.
 تطبيق معايري املباني اخلضراء.
 اإلدارة األمثل للمستودعات واملخزون.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 كفاءة االستعمال.
 نسبة اخلفض يف عدد األعطال
 نسبة الصيانة الوقائية
 تكاليف الصيانة التصحيحية
 نسبة اخلفض يف النفقات املرتبطة بإدارة املمتلكات.
 نسبة اخلفض يف استهالك الكهرباء واملياه.
 حجم املواد اليت مت إعادة استخدامها /تدويرها.
 نسبة اخلفض يف استهالك املواد (األوراق ،الوقود ،املواد الكيميائية ،وغريها).
 نسبة اخلفض يف انبعاثات الغازات الدفيئة وامللوثات البيئية.
 نسبة االلتزام مبعايري املباني اخلضراء.
 نسبة استخدام املواد الصديقة للبيئة من املواد القابلة لالستبدال واملستخدمة يف اجلهة.
 نسبة التقنيات الصديقة للبيئة املستخدمة يف العمليات /اخلدمات.

2.8

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 رسم إطار وحدود العالقة طويلة املدى (الشراكة) مع املوردين مبا حيقق املنفعة املتبادلة ويؤدي إىل بناء
عالقات مستدامة تدعم أهداف اجلهة يف جمال حتقيق قيمة مضافة للمعنيني وخفض التكاليف واإلنفاق
املتعقل.
 الشفافية يف نشر معايري اختيار املوردين والتعامل معهم وتقييم أدائهم (تعديل ومراجعة العقود ،تصنيف
املوردين ،إحالة العطاءات ،وغريها).

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
1

 نتائج تقييم املوردين.
 نسبة التزام املوردين باتفاقيات مستوى اخلدمة
 نسبة اخلفض يف النفقات املرتبطة باملشرتيات.
 نسبة وصول طلبات الشراء يف الوقت احملدد
 عدد املالحظات اخلاصة باملوردين.
 نسبة املشرتيات من الشركات الصغرية واملتوسطة احمللية.
2

 رضا املوردين :والذي ميكن أن يشمل (االنطباع العام ،االلتزام ببنود وشروط التعاقد ،قنوات التواصل،
الشفافية يف التعامل ومعايري االختيار وغريها).

3.8

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 تطوير وتطبيق سياسات وخطط طويلة املدى وعمليات مالية لدعم حتقيق اسرتاتيجية اجلهة احلكومية.
 تصميم عمليات التخطيط املالي وعمليات الضبط الداخلي والرقابة واملراجعة وإعداد التقارير املالية
لضمان االستخدام األمثل للموارد بكفاءة وفاعلية.
 تطبيق برامج لتنمية اإليرادات.
 تطبيق برامج لرتشيد النفقات.
 تطبيق مبادئ حساب التكاليف للعمليات واخلدمات لضمان رفع كفاءتها.
 حتليل النتائج واإلجنازات مقارنة باملوارد املالية املعتمدة.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 نسبة االلتزام بتطبيق السياسات واإلجراءات املالية و احملاسبية
 دقة التخطيط املالي لإليرادات الذاتية.
 دقة التخطيط املالي للمصروفات.
 دقة إعداد امليزانية.
 نسبة االلتزام باملوازنة
 نسبة االستجابة ملالحظات الرقابة املالية
 نسبة اخلفض يف النفقات.
 نسبة اخلفض يف تكاليف اخلدمات والعمليات الرئيسية.
 نسبة اخلفض يف تكاليف العمليات املساندة.

 .9املعيار الرئيسي التاسع :احلوكمة:
يركز هذا املعيار الرئيسي على مدى كفاءة وفاعلية اإلطار العام للحوكمة مبا يضمن حتقيق مبدأ املساءلة جتاه
املعنيني والشفافية جتاه اجملتمع واجلهات املعنية باحلوكمة على املستوى احلكومي فيما يتعلق باألداء ومدى االلتزام

بالتشريعات والقوا نني مبا يف ذلك املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،كما يركز هذا املعيار على مدى حتقيق نتائج
رائدة يف احلوكمة وإدارة املخاطر.
1.9

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 ضمان إجياد وتطبيق إطار عمل فعال وشامل للحوكمة على جماالت العمل املختلفة يف اجلهة احلكومية
(مثل :اإلدارة املؤسسية ،إدارة املوارد البشرية ،اإلدارة املالية ،إدارة املشاريع ،إدارة املوارد واملمتلكات).
 حتقيق مبادئ احلوكمة اخلاصة بفصل املهام واملسؤوليات من خالل حتديد سلسلة القيمة واإلطار العام
للعمليات الذي يتضمن العمليات الرئيسية واملساندة واهليكل التنظيمي املالئم لتنفيذ االسرتاتيجية
والسياسات الداعمة هلا.
 االلتزام بالتشريعات والقوانني ومتطلبات الربامج احلكومية واملتابعة الفعالة لتنفيذ ما يرد يف تقارير
التقييم و التدقيق من اجلهات املعنية باملتابعة والرقابة اإلدارية واملالية (مثال :ديوان احملاسبة ،مكتب
التدقيق الداخلي ،وزارة املالية وغريها).
 تطبيق معايري حلفظ حقوق امللكية الفكرية للجهة واملعنيني.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
1

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 نسبة االلتزام بامليثاق الوظيفي
 نسبة استخدام منوذج اإلفصاح عن تضارب املصاحل
 نسبة املالحظات اجلوهرية الواردة يف تقرير التدقيق اخلارجي اليت متت معاجلتها
 نسبة السياسات املتوفرة على املوقع اإللكرتوني

2

حيث ميكن أن يشمل ذلك اجملاالت التالية:
 الشفافية واالعتمادية يف التعامل مع املتعاملني.
 الشفافية وتكافؤ الفرص يف التعامل مع املوارد البشرية.
 الشفافية وتكافؤ الفرص يف اختيار املوردين والتعامل معهم.

2.9

وميكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:
 حتديد املخاطر واألزمات والكوارث احملتملة بكافة أنواعها (مثل :املخاطر االسرتاتيجية ،املالية ،البيئية،
أمن املعلومات ،املخاطر التشغيلية ،الصحة والسالمة املهنية) وحتديد احتمالية حدوثها واآلثار النامجة
عنها.
 إعداد خطة إلدارة املخاطر تتضمن األنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد الالزمة.
 حتديد بدائل وسيناريوهات وخطط بديلة ملواجهة املتغريات واملستجدات اليت ميكن أن حتول دون حتقيق
األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ العمليات واملشاريع واملبادرات والربامج.

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اجلهة احلكومية ،ميكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:
 متوسط عدد إصابات العمل الناجتة من األزمات والكوارث.
 عدد احلوادث الناجتة عن عمليات وأنشطة اجلهة.
 نسب جناح خطط الطوارئ يف التعامل مع املخاطر (يف حال حدوثها).
 نسبة سيناريوهات املخاطر اليت أُعِدََّت هلا خطة التعايف.
 نسبة تنفيذ متارين الكوارث واألزمات.

