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  المواطنين توقعات
 في المقدمة االج ماعية الخدمات جودة أن المستتتتتتت     من

 الم وف ة مكتاييتاتإلا حيت  من ا كثي م تخخ ة العتال  الع يي
 اه متتامتتا   يولون  تتا يخيتتا كتتايوا فيهتتا والمواةيون، يتتالميةقتتة

 حق فإن ويالفعل، كافة والخدمات والصتتتتتتتحة، يال ا  يال علي ،
 دسا ي  في مكفول والصحة ال علي  على الحصول في الجميع
 و  خلف. أف يقيا وشتتمال وستتةألا ق الشتت ميةقة يلدان معظ 

 يشكل الميةقة
 ية يشتتتتتتت يموا د و  م ع الدخل، م وستتتتتتتةة يلدان من  ئيس
 صالحإلل جهودا الدوا  على حكوما ها و يذل مالئمة، ومادية

  ضتتتتا عد  أن إال. الخدمات  قدي  عملية  حستتتتين  ستتتت هدف
 على الحصتتتتتتتول عد  إن يحي  عميقة، جذو  له الجمهو 
 للمةتتاليتتات ال كيزة ال ئيستتتتتتتيتتة شتتتتتتتكتتل مالئمتتة ختتدمتتات

يتتاإلصتتتتتتتالحتتات العميقتتة والكيي ة ال ي   جتتاوز الحكومتتات 
 ومع الميةقتتة في ال ضتتتتتتتتتا عتتد  استتتتتتت م ا  ومع واليو ،

 يات الخدمات  قدي  وضتتع  قيي  الهشتتاشتتة، فإن وحالة والصتت اعات، االي قالية، الم احل  واجهها ال ي الصتتعويات
 .فعالة حلول عن واليح  المشاكل و اء الكامية سيا ألا على ال ع ف وكذلك مضى، وقت أي من أهمية  ثكأ

 استتت ةال كان واضتتتحا  من  يالده  في الصتتتحية وال عاية ال علي  خدمات عن ال ضتتتا وعد  المواةيين استتت ياء إن
 قلة عن يع يون ،الفستتتاد ومحا يةالجيدة  الخدمات  قدي  لضتتتمان أفضتتتل يعمل  قو  أن حكوما ه  ييي ي أن ال أي
 . األخ ى يسي  ما ع فه من   هل يعملها القةاعات االج ماعية في الدولة مؤسسات في ثق ه 

 الرسمية المساءلة غياب :واالجتماعية داريةإلوا السياسية المؤسسات
 يكن ول  للمستتاءلة، آليات أف يقيا وشتتمال وستتةألا ق الشتت ميةقة يلدان معظ  في الستتياستتية المؤستتستتات  ضتتع ل 

 مةاليه  عن وال عيي  ، مكيه  من ف ض المحاستتتتتتتية مالئمة معلومات على الحصتتتتتتتول على قاد ين المواةيون
 القضتتائية الستتلةة على ستتية   العادة في ال ي ال يفيذية الستتلةات من المستتاءلة  قويض من ال موض حالة و زيد
وال قاية  العامون والمف شون المس قلة ال قاية مؤسسات و عايي، الفساد مع لل عامل المصممة المؤسسات وعلى

 الفستتتاد عن تيشتتتخة يستتتي   ستتتلة الستتتلةة ال ي واالستتت قاللي الصتتتالحيات وضتتتعف الموا د يقص من وال ف يش
اث ت على  ضتتعيفة إدا ة ويظ  الشتتديدة الم كزية عليها و  ل  ال موض ايشتتويه يظا   وكذلك لظهو   يستتالستتيا

  .يظ  الشفافية في المحاسية
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 يالوطن والتنوع دون الجودة تحدي: والصحة التعليم في االداء
  قا يت حي  اليلدان معظ  في  واك  الةل  ل  أيها األخي ة إال العقود في والصتتتتتتتحة ال علي  يوا ج  حستتتتتتتيت

مدا س االل حاق معدالت مثل اليوا ج يات األةفال  معدالت أو يال خدمات يوعية نألوف ك  ل  ال يات  وا  عمل
 الدخل على يياء الصحي على الصعيد عد  االيصاف من حاالت هياك وال زال واالق صادية االج ماعية ال حول
 ، وعد المس خدمين على سمية  غي   سو  ف ض إلى الشفافية غيا  يؤدي أن الممكن االج ماعي ومن واليو 
والسياسية  الوةيية المؤسسات أدى ضعف الصحية. الميشآتقواييين و ،المدا س في الد اسية يالمياهج االل زا 

 المؤستتستتات خصتتائص في الضتتعف جواي  عكسي  ياينهذا الو كيي ا  فاو ا الخدمات  قدي  جودةفي    فاوتالى 
 موظفوو الستتتياستتتات واضتتتعو يواجههاي ال  الضتتتعيفة المستتتاءلة آليات الستتتيما الستتتائدة، واالج ماعية الستتتياستتتية
  .الخدمات ومقدمو الحكومة

 الدولة الخدمات وأداء تقديم يشكلها :ومشاركتهم المواطنين ثقة
 على للحصول يسعون عيدما وأ ةفله ، ي اقيون  عل  أو صحية ميشخة يزو ون عيدما المواةيينمشاهدات   ؤث 

 الدولة  جاه موقفه  أيضتتتتتتتاالحكومي و كون  االداء عن آ ائه  علىما  إدا ية إج اءات ل عامل معل أو وظيفة
 فيالمواةن  ثقة  آكل على الفستتتتادالحكومة الذي عمل  العامة وأداء الخدمات عن ال ضتتتتا و حدد ق ا ا ه  يعد 

 العامة.المؤسسات 
 الحكومة، وفعالية الخدمات و قدي  المواةن  ضتتتتتتتا يين كيي ة عالقة ا  ياة هياك أنيج  أن يكون على يقين 

 ال علي  خدمات عن المواةيين كيي  ي ضا يشكل م  يةة الحكومة في الثقة وأن ،الفساد ومكافحة القايون وسيادة
 الفساد. يشخن اي شا  ويآ ائه  والصحة

، أو ية يقة ال عامل القضتتاء جهاز  في الثقة مستت وى الصتتحية  ال عايةو ال علي عن االف اد ي ضتتى  زداد الثقة 
 ستتتتي وي  فعالي ه من يحد مما أميية وحمالت الستتتتلةة من ل دخالت  الذي ي ع ض المديي المج مع ميظماتمع 
 مع ال عامل أو المظال ، أو للشتتتتتتتكاوى حل إيجاد يحاولون، ولعضتتتتتتتوي ه االيضتتتتتتتما  على المواةيين إقيال عد 

الى  المواةيون يلجخ ما غاليا الدولة، مع ال عامل  مياشت ة من يدال  ستمية غي  قيوات خالل من إدا ية إج اءات
 أو مظاه ات شتتتكل على الدولة محدود لمواجهة يشتتتكل أحيايا ويلجخون ال ستتتمية، غي  المدفوعات أو الواستتتةة
و  اجع  ال ستتتتمية المستتتتاءلة  آكل في وي ستتتتييون القائمة، المشتتتتكالت  م د، الذي يؤدي الى زيادة حدة عمليات
 العامة. الخدمة معاي 
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 التحسين: أجل من أسس
الميةقة يج  وضتتع أستتس ميةقية من أجل  حستتين الواقع والمشتتا كة  يلدان  واجه ال ي المعقدة الظ وف يستتي 

الجهات المايحة  العامة و شتجيعوكذلك واضتعي الستياستات  الحكوميين من المواةيين والموظفينالمج معية لكل 
له   الشتتعيي والدع  ستتلة ه  ي عزيزالقيا   خالل ومنعلى استت كمال دعمها و ةييق ي امج ال حستتين في المج مع 

  عزيز ثقة عن فضتتتتال   الخدمات  قدي  ال ي  واجه ال حديات المستتتتاءلة، ومعالجة وآليات المؤستتتتستتتتات واصتتتتالح
 والخدمات ال علي  مجال في الجودةأستتتتتتس  دع في  اليياءة والمشتتتتتتا كة الحكومية في المؤستتتتتتستتتتتتات المواةيين
 .المس ةا قد   س يعة ومكاس و حقيق . الصحية

 
  العادية: رغي الصدمات

 الوةييون القادة يقو  أن الالجئين من اح مال وأزمات اليا جة عن الصتتتتت اعات يكل اشتتتتتكالها،  زيد الصتتتتتدمات
 االستتت قةا  ود جة الدولة، مؤستتتستتتات قوة وزيادة القائمة، المؤستتتستتتات تياال  عةيل يالمخاة ة في والمحليون

 .يلالدو أو قليمياال ال دخلوكذلك  المج مع، داخل
مع الحكومة،  المشتا كة في يست م ونفي يوعية الخدمات المقدمة ست   حقق  حستييات المواةيون  أى إذا ولكن 

 ويياء الدولة مستتتت وى على     ال ي صتتتتالحاتإلا ويدع الخدمات يالعمل الجيد  مقدمي إيجايي يشتتتتكل يحفز مما
  .يجاييةإلا المواةيين ومشا ك ه  ثقة عززمما ي المؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lkoud/
https://www.facebook.com/lkoud/
https://www.facebook.com/lkoud/


 11من  4الصفحة                                  /https://www.facebook.com/lkoudمحمد اللكود         
 

 للمانحين التدخلية جراءاتإلا
 جودة دع  في جزئي يشتتتكل إال فعالة المايحة الجهات  كن ل  العادية،  غي الصتتتدمات هذه مثل عن اليظ  ي ض
 اك وإش الحوافز دو  على ياة اد الضوء  سلة ال ي يلالدو الييك مجموعةالصحية مثال ذلك:  وال عاية ال علي 

 خدمات  حقيق في المواةيين
 .اليياءة والمشا كة المواةيين من ثقة ل زيد والصحة ال علي  في عالية جودة وذات ميصفة

  قدي  الجديد اليهج ي يح أن المايحة، الجهات من المدعومة المديية ومؤستتتتتتستتتتتتات الخدمة اليظ ،وهي   وجه الى 
س كشاف خاللها من يمكنالخدمات  س خدا  الحل، مع فة عد  مع ف ضية ووضع المشكلة ةييعة ا شواهد ويا  ال

ل جاوز  محلية حلول و كييف الستتتتتتتياق وحستتتتتتت  وميد ، لل كيف، قايل يهج ا خاذ خالل ومن الحلول،  يفيذ في
  المشكلة أو ال خفيف من حدة الص ا  من خالل  حسين الثقة يين األة اف الم يازعة أو الم صا عة.

 
 السريعة المحلية والمكاسب والمبادرات المنتظمة، للتغيرات تدريجي نهج

  حدي  خالل ومنأ الستتتتياستتتتات، إصتتتتالح خالل من والصتتتتحة ال علي  خدمات مجال في ال حستتتتييات   حقق لن
 خالل من أو والميشتتتتآت الصتتتتحية، المدا س
 الصحة مجال والمهييين في ال  يويين  د ي 

 من دع  إلى إصالح السياسات فقة يل يح اج
 المؤستتتتتتتستتتتتتتات كافة و  يي  في يظ  م يوعة 

 ال ستتتمية المستتتاءلة الحوافز عالقات الستتتيما
ومشا ك ه   وثقة المواةيين – وغي  ال سمية

 حييماو للجميع أفضتتتتتتتل أداء  عزيز أجل من
 من لالستتت فادة ماه ون ياستتت خدامها قادة يقو 

 واستتت  اللها ل حقيق االج ماعية المؤستتتستتتات
 الالم كزية  ستتتتاعد أن ويمكن أفضتتتتل يوا ج

في مشتتتتا كة القادة المحليين يا خاذ الق ا ات 
 للمستتتتتتتؤولين من الصتتتتتتتالحيات المزيد ميحو

أداء  أجتتتتل من الحوافز  عزيزو المحليين
 مياستتتية مستتتاءلة يآليات دعمها    إذا أفضتتتل
 .كافية وموا د
 الجمتتاعي للعمتتل الموا يتتة الييئتتات  شتتتتتتتجع
لة قد ة و عزز لدو ية ا جا يا على االستتتتتتت   فعل
  ستتهل وأن المشتتاكل، حلو مواةييها لمةال 

 في لضمان المشا كة واسعة مجموعات مشا كة إلى  سعى وأن محددة، خاصة يظ وف حلول" و كييف إيجاد"
 :أجل من خيا ات في وجه الخصوص على الجديدة، واليظ  المؤسسات

  المس قلين ومدققي الحسايات المحاك ، مثل للمساءلة، خا جية مؤسسات  ةوي •

  للمساءلةه  وإخضاع والصحية، ال عليمية اليظ  في وكذلك العا  القةا  في الداخلية والضواية ال قاية  عزيز•

 .الخدمات ومقدمي والموظفين القادة، ومكافخة و شجيع اخ يا  آليات  عديل•

 االج ماعية المستتتاءلة و عزيز المحلية، وضتتتا ألا  ياستتت  حلول ل صتتتمي  الواحد اليلد داخل ال ياييات من ال عل •

  الممكية للحكومات الخيا ات و شمل. ال ص ف من المواةيين و مكين
  قدي  عملية ل حستتتتتتتين الخاص والقةا  والمج مع المديي الحكومة في صتتتتتتتالحاتإلا يين  واد  حالفات يياء•

  ج يةللالممكية   ج ية الحلول في للمشا كة مساحة المحلية الفاعلة الجهات الخدمات وإعةاء
 .العامة الخدمات حول ييديها المس خدمون ال ي ال قييمية والمالحظات آل اء المميهج الجمع• 
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 األداء على دورة تؤثر التي المؤسسات
 فئات المجتمع، جميع اشتمال وعدم الشديدة بالمركزية منطقةال بلدان معظم في السياسية المؤسسات تتسم•

 .وتنفيذها السياسات صياغة في دور محدودا الخدمات للمواطنين ومقدمي أن كما
 التعبير معلومات على الحصول على قادرين غير والمواطنون للمساءلة، آليات إلى السياسية المؤسسات تفتقر•

 على أو مطالبهم عن
 مستوى لتحسين الرسمية القنوات خالل منالمناسبة  الحوافز الحكومة وموظفي السياسات واضعي منح

 .الخدمات
 على قادرة رغي فهي ضعيفة، إدارة وأنظمة المركزية شديدة وقراطيةربي من داريةإلا المؤسسات « نياتع•

 .بكفاءة والمادية يةرالبش المواردإدارة 
 الوطنية، المصلحة مقابل في االجتماعية الشبكات أعضاء نحو التزاماتها على االجتماعية المؤسسات تؤكد•

 انتشار عنه نتج مما
 .الخدمات مقابل الرسميةر غي المدفوعات إلى ضافةإلبا المحسوبية، أشكال أحد وهي الواسطة، ممارسة

 .الضعيف األداء من دورة في المساءلة وغياب السياسية المؤسسات ضعف يسهم•

 ضتتمن وال واصتتل ال كامل غيا  أدى المثال، على ستتييل. الوزا ات داخل ال يستتيق غيا  من الخدمات.  و عايي
 . والةوا ئ خدمات االس شفاء اس خدا  في الم االة في يسه  مما للموا د  وزيع سوء الصحة إلى وزا ة
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 )العمل أماكن )ازدواجية المزدوجة والممارسة الخصوصية الدروس
 من العديد في المدا س ةال  يع مدحي   الخاص القةا  علىم زايدا   ةليا الحكومية المدا س في الضعف ولَّد

 في الشيا  مسح وجد المثال، سييل فعلى ،أساسية مها ات الك سا  الخصوصية الد وس علىو ميةقةال يلدان
 في الةال  % من64 و االي دائي ال علي  في الةال  من % 58 يلحوا يخن الستتكان مجلس يه قا  الذي مصتت 
 غ فة خا ج الحكومية مدا ستتته   في المعلمين من وغاليا خصتتتوصتتتية، د وس على يحصتتتلون الثايوي ال علي 

 .) 2009 مص ،  في الشيا  مسح)  الد اسة
 في يجهوده   يض أن الممكن ومن للدخل، مهما مصد ا الخصوصية الد وس إعةاء فإن ،» للمعلمين وياليسية

  يفسه  الوقت في م عددة وظائف في يالعمل مص  في المعلمون يقو  ما وعادة الد اسة غ فة
 .  وا يه  من  يكثي أعلى الخصوصية الد وس من دخال حققوا المعلمينو

 يمثل الميدأ حي  من أيه الواضتتتتتتح فمن الصتتتتتتحية، ال عاية أو ال علي  يوعية و  دي ال  ي ، زيادةأدى هذا الى 
 أجل من المد سة في جيدا يد سون ال قد ) المعلمين أن أي الحوافز يفسد أن المح مل ومن المصالح في  ضا يا

 .)الحقا الخصوصية الد وس على الةل  زيادة
 د ستتته  إذا الستتتيما المد ستتتة، في أفضتتتل يصتتتيح أةفاله  أداء الن لألهل أيضتتتا جذاية الخصتتتوصتتتية والد وس
 ال ي يقدمها الخصتتوصتتية الد وس على حظ  أي اليح  في المشتتمولون األهل عا ض الستتي ، ولهذا معلموه 
 .الحكومية المدا س في المعلمون
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  الوطني دون المستوى الخدمات على تقديم أداء تفاوت
  البلدان داخل كبيرا تفاوتا الخدمات تقديم أداء يتفاوت•

 خدمات تقديم على قادرة المحلية المجتمعات بعض تكون ضعيفة، المساءلة آليات فيها تكون التي في الحاالت •

 .جودة ذات
 المحليون القادة يقوم كيف معرفة المهم من الثروة، مثل المألوفة المحلية العوامل عن النظر بصرف•

 بتقديم المحلية والمؤسسات
 .الوطني المستوى من الخدمات
َسيِّ    دون المس وى على ال علي  خدمات  قدي  في اخ الف إلى المؤسسية العوامل و ؤدي  المؤسسات الوةيي و  
 ال د ييية الميشتتتتآت يعض وألن ،يفستتتته الوقت في و قويه المعلمين في يوعية الخ الفات المعلمين ل د ي  العليا
 ي َعيَّي ون فق ث  أك مياةق في ه  الذين أولئك فإنف قد  خدمات مخ لفة حستتتتتت  الميةقة  ها، غي من أفضتتتتتتل هي

م ديية يسي  عد  وجود  د ي  مياس  ويعادل ال علي  ويقدمون خدمات  يفسها المح ومة المياةق  لك في لل علي 
 .المساءلة ثقافة يا غ في ال عليمية الخدمات  قدي  قيا  حي    يو   في المياةق اكث 

 ام حايات إلى يؤدي مما المحافظات، مستتتتتتت وى على اليموذج  كييف ي  ولل  ل  على هذا ال فاوت في الجودة  
. ضعيفة وإدا  ها يالمعلمين مك ظة  كون المدا س ما وعادةي ائج م قدمة  ل حقيق  هدف ال ال علي  وإدا ة مخ لفة

 الكيي  على ياالع ماد أيضتتتتا م  ية وهذا ،فعال يد ستتتتون ميه  قليال عددا ولكن كيي ة مشتتتتكلة ال  ي  ويشتتتتكل
  داء الجيد،ألا ذات المدا س في الخصوصية الد وس

 
الواسطة،  على واالعتماد الدولة، على التحايل :مشاركتهم على المواطنين تأثير تدني ثقة

 نزاعات في الدخول ومواصلة
 .سلوكهم تشكل العامة ثقتهم( في المؤسسات )وعدم المواطنين ثقة إن•

 .بالمساءلة للمطالبة رسمية مؤسسات يستخدمون أو الدولة في نمواطنو رسميا ينخرط ما نادرا•

 والمنظمات الخاص، القطاع من خدمات إلى ويلجأون ذلك، أمكنهم كلما الدولة على يتحايلون ذلك، من بدال•

 الحكوميةر غي
 مع لوجه وجها صراع في يشاركون أو الدولة خدمات على للحصول الرسمية كالواسطةر غي والمسارات

 .الدولة
 
  االج ماعية المساواة عد  من  فاق  أوال، فهي مشاكل على أيضا    يةوي ولكيها معقولة، الف دية الحلول إن
 ليس إليه يح اجون ما على الحصول على قاد ون والياس. المواةن قوة من  قوض مالعألا هذه مثل أن كما

 ليجاد إ سيال ويجدون ال اهن يالوضع يقيلون ليه  أ ولكن الخدمات، ي حسين للمةالية الدولة مع ي واصلون ليه  أ
 يديلة حلول
 .الجماعي العمل  سحق ج اءاتإلا هذه لذلك
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 :والالجئون والصراعات، التحوالت،
 سواء حد على داءألا دورة على وضغوط فرص

  داء،ألا دورة على عبئا تشكل الالجئين وأزمات والصراعات، الجذرية اترالتغي•

 والمشاركة الثقة على أيضا وتؤثر إيجابية صالحاتإل فرصا تقدم . اليقين وعدم السلطة في التحوالت•

  إيجابية بطريقة
 النزاع يوفر ذلك وبعد داءألا ينخفض البداية، في. الخدمات على الطلب من ويزيد المؤسسات الصراع يدمر•

 .المؤسسات وبناء والمشاركة، الثقة، استعادة يمكن المطاف نهاية في و للمواطنين، التقاء نقطة
 استجابة يسالمؤس صالحإلل إمكانية ويوفر الخدمات تقديم على المطالب من رالكثي الالجئين تدفق يضع•

 .أفضل أداء باتجاه تدفع قد المؤسسات وهذه للضغوط،
 المياةق على الستية ة على الدولة قد ة من  ي قص حي  المؤستستات على  ئيستي يشتكل األهلية الح و   ؤث 

 أشكال   ةو ف حكومية  غي مؤسسات ز  يف الوقت، م و  مع ية ةسال مس وى  ي  ي وقد .والسكان الج  افية
 ؤدي  الحكومية  غيعلى إيجاد مؤستتستتات  المستتلحة والمجموعات الح   أم اء يعملو وال قاية، للستتلةة يديلة

 .الح   جهود إلى الحكومة اي ياه  حول مع اليائية، المياةق في الم كزية السلةة الى   ياقص
 وإج اءات قواعد خا جها لوضع ومن الدولة من سواء الخدمات ومقدمي المحلية اليخ  أما  الة يق يف ح وهذا
مع الحالة الجديدة و شتتتت ت العمل الخدمي و وزعه يين عدة جهات م صتتتتا عة أو غي  م عاوية    ياستتتت  جديدة

 عا ، يشتتكل جديدة مؤستتستتات إيشتتاء إلى أيضتتا وأدى القائمة، المؤستتستتات يعض دم  قدياإلضتتافة الى أن العيف 
 إلى يؤدي قد مما الجماعي، والعمل ال عيئة من أعلى يمستت ويات    ية كايت عيفا شتتهدت ال ي المياةق أن وجدا

 .المواةيين دع  حشد فيه يكون سياق في جديدة مؤسسات  ةوي  ي  و الح   يعد فيما السياسية المساءلة  حسين
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 داءألا
 من يجعل نفسه في الوقت و الخدمات على الطلب من يزيد الحروب فيه تتسبب الذي والدمار الموت إن

 انتشار زيادة عن فضال صاباتإلا لعالج الصحية الخدمات إلى الحاجة وتتصاعد، هارتوفي الدولة على الصعب
 . المحن

 والكهرباء، والمياه، للتعليم، التحتية البنية إصالح إلى الحاجة بسببكذلك  الخدمات على الطلبات وتتزايد
 المعلمين، وفقدان المرافق،ر تدمي بسبب محدودة والصحة التعليم فمدخالت الحرب دمرتها التي والنقل

 تكاليف في المساهمة على سرألا قدرة وعدم الهجرة، أو الوفاة بسبب الصحية الرعاية مجال في والعاملين
 .العسكري للدعم الموارد تحويل على الحكومة ترغم الحرب فإن نفسه، الوقت وفي التعليم
 المالية، والتحويالت ة،رالمباش جنبيةألا واالستثمارات السياحة، عائدات النخفاض نتيجة االقتصاد يختنق

 االقتصادية المشاكل بحل الحكوماتتقوم  الحاالت بعض الدولية، في للعقوبات نتيجةو الصناعية، والمخرجات
 . االجتماعية الخدمات على نفاقإلا خفضو يلالك االقتصاد باستقرار التضحية خالل من

 
 
 
 

  المحلي والتمكين االجتماعي العقد في تدريجية تغييرات
 ومشاركتهم_  المواطنين ثقة وتعزيز مؤسسات بناء الخدمات جودة تعزيز عملية تتطلب•

 ومقدمي والمواطنين الحكومة وموظفي السييييييياسييييييات بين واضييييييعي االجتماعي العقد تحسييييييين الممكن من•

 التغييرات خالل من الخدمات
 آليات تعديل إلى لضيييييييافة إ با لداء أ ا وإدارة الداخلية، والرقابة المسييييييياءلة، آليات تقوية أجل من التدريجية
 .والترقية التوظيف

 أن شييييييأنه من وخارجها الحكومة لإلصييييييالحيين داخل ائتالفات وبناء المحليين والقادة المجتمعات تمكين إن•

 أفضل في تصميم يساعد
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 .وتنفيذها الحلول
 .يموجيها المعلومات والعمل  يادل آليات فيها يما داء،ألا وإدا ة الداخلية الضواية  قوية
 وعمليات السياسات، يشخن المشو ة  قدي  الي ائج في على ال  كيز خالل من أدائها من الحكومة  حسن أن يمكن

لدوائ  وإدا ة الم كزية دا ةإلا عامة والمستتتتتتتتاءلة ا   وزيع المدخالت في والث  ات ال  ي  محا ية و ع مد. ال
 .المدا س في ال عليمية المواد مثل ال ئيسية،

 العمل حي  الف ص و كافؤ  عزز العدالةو ال يافستتتيةأن  حقق  وح  الموحدة والشتتتهادات االم حايات شتتتخن ومن
 ال د ي وي عزز دو ه كقائد للعملية ال عليمية من خالل  قدي   خدمات، مقدمي مياصتتتت  شتتتت لعلى  العا  القةا 

  ستتتتتتاعدو العامة، الخدمة ومشتتتتتتا كيه  في الحكومة موظفي من المخ لفة للفئات العمل أثياء وال د ي  ال مهيدي
 اس ئثا  من للحد أخ ى إج اءات ا خاذ ويمكن ،المحاياة من ال قليلو قية وال  ال وظيف ضية أيظمة في الشفافية
 يالسلةة.اليعض 

 أن الممكن من ال ي وال وا   جو األ في ف وقال وكذلك  حديد الوظيفي وال قد  قية ال من خالل  حديد معايي  
،  جاذيية أقل مياةق في لمياصتتتت  والصتتتتحة ال علي  قةاعي مؤهلين في موظفين جذ  يحو ما ألل خةوة  كون

 و فع المعلمين  علي  مدا س جودة مستتتتتتت وى المعلمين و فع  علي  إلى الدخول  معايي مستتتتتتت وى  فع خالل من
 خالل  ةوي ه  دع  خالل من فعالية المعلمين أكث  لجعل ثاييا والحاجة .الجدد ال عيين للمعلمين  معايي مستتت وى

  قدي  خالل ومن قو ه   ويقاة المعلمين ضتتتتتتعف يقاة و قيي  ال د يس من ولىألا الحاستتتتتتمة الخمس الستتتتتتيوات
 خالل من فضتتل،ألا داءألا صتتحا أل المها ات و عزيز  حديدها    ال ي المعلمين ضتتعف أوجه لمعالجة ال د ي 
 اح ياجات مع المعلمين  عيييات مةايقة

  حفيز أجل ومن. يستتتتتتتالمد  اليظا   وعي المدا س المعلمين داخل من مهيي مج مع ويياء والةال ، المدا س
يد المعلمين، يه ال ج ية  ف ية جودة  حقيق  عليمي ليظا  يمكن ال يخ ية الجوائز مواءمة يدون للمعلمين عال  المهي
 (كيدا) وأوي ا يو وستتي افو ة فيليدا  ميح المثال، ستتييل على محددة ية يقة المالية والجوائز المستتاءلة وضتت وة

 .أقوى مساءلة ض وة على  ع مد سي افو ة أن حين في ال علي ، قةا  في  اسخة قوية مهيية جوائز
 ك المش  ال  ض  معاييمن خالل  المصلحة، أصحا  يين الثقة ويياء للعاملين المهيية خالقياتألا و قوية  فعو

  العاملين  حفيز في هاما دو ا  لع  المالية  غي والحوافز
 والمؤهالت المهيية، ة المستتي و ةوي  كال قدي ، المهيية أهدافه  مع وال عامل المهيي  أدائه   قدي  ي ضتتمن وهذا

 .عمله  ييئة إةا  في وال يظيمية الشخصية أهدافه   لييةو
 اس دامة في يسه  يي المد المج مع وميظمات المهيية والجمعيات الزمالء، من المدعو  ف اشألا أن  يين
 . الجوائز مثل  قدي  شكل في االج ماعية شا ات إلل ياليسية الحال هو كما المهيي، السلوك  معايي
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 تجربة متميزة
 ةال  جميع % من 88 يذه  واليو ،. فيها الخاص ال علي  على الةل  زاد ديي شتتتتتتتهد ه الذي اليمو معدلإن 

 وهياك ها،في الم يوعة المج معات اح ياجات معظمها  لييو خاصتتتتتتتة، مدا س إلى والثايوية االي دائية المدا س
 الم حدة، والواليات الم حدة المملكة يةال  الخاصتتتتة الد استتتتية المياهج فيها يما د استتتتيا، ميهجا  عشتتتت خمستتتتة
 لمؤسسات ما ا يينإلا المواةيين  فضيل وي زايد. واليايانوالفليين  وألماييا، وف يسا، وإي ان، وياكس ان، والهيد،
 .الخاصة ال علي 

 (ية اليشتتت وال يمية المع فة هيئة) هيئة يشتتتاءإل يالحاجة  ق  الستتتلةات جعل إلى الةل  في حج  الزيادة أدت وقد
 ل يظي  مالئ  يهج  حديد في الجديدة العامة الهيئة هذه  لالمياشتتتت ال حدي ويكمن ،الخاص القةا  على اف شتتتتألل

 ي ائج و علن ستتتتتيوي أستتتتتاس على المدا س كافة على ال ف يشواالشتتتتت اف  يهج من خالل الخاص ال علي  قةا 
 .المحمول الها ف علىو ميشو ة، مةيوعات وفيالشايكة  على ال ف يش عمليات
 كل (  قاضتتتها ال ي ال ستتتو  عن اليظ  ي ض) ال صتتتييفات و ميح  معايي ثمايية أستتتاس على المدا س  صتتتيف
 صيفت  كلفة قلألا الثايوية المدا س إحدى وهي الهيدية، الثايوية المد سة فإن ويالفعلمس واها الصحيح  مد سة

 .فقة" مقيولة" أيها صيفت  يكثي  أكث المكلفة المدا س حين أن في ،"م ميزة يخيها"
ومياقشتتتتتت ها حي   الخاص ال علي  يظا  جواي  يكافة الخاصتتتتتتة المعلومات على االةال  إمكايية للجمهو  و  اح
شاهذه المعلومات  أثا ت س خدا  و  اإلعال   وسائل في عاما يقا في اخ يا  األهالي ليو   الميشو ةالمعلومات  ا
 . يا خاذ الق ا ات ال عليمية الصحيحة مفيدةكايت  يليال اال علي  
 المعلمين مع وي فاعلون ال ي ي غيون ي علي  أييائه  يها مدا س اخ يا  عيد ستتتتتتتئلةألا من المزيد يلهاألا وية ح
 ال د يسية مما سا ه   حسين إلى الهيئة، من ال قييمية  اءآلا على حصوله  يعد يسعون الذين المدا س ومدي ي
 المد سية. والييئة

 له  يستتتتمح وضتتتتع في ه  الذين أولئك ه  يعملون الذين المصتتتتلحة أصتتتتحا  أن هو واحدا  حذي ا هياك أن إال
  .له  المقدمة المعلومات ياس  الل

 دون داءألا ضعف فخ في عالقة ضعفألا المدا س فإن ال حسن، في آخذة فضلألا المدا س أن من ال غ  وعلى
سييل لديها يكون أن  لمساعدة خةوات الهيئة   خذ هذا، ال ماثل لعد  ميها وإد اكا ،ميه للفكاك ال قيي أو المادي ال

 المدا س و دع  الجيدة المدا س صتفات فيها ح  شت يلهاألل إ شتادية أدلة إصتدا  خالل من المصتلحة أصتحا 
 أفضتتتل على والمدا س المعلمين الةال " ييجح ما"  ستتتمى أيشتتتةة و عقد ال حستتتن، على لمستتتاعد ها الضتتتعيفة

 خالل:من  يلالدو الصعيد على وكذلك الميةقة في خ ىألا لليلدان د وساو مياد ات الهيئة و قد ، المما سات
 المصتتلحة أصتتحا  من قوية مشتتا كة وي ضتتمن الجمهو ، أما  للمستتاءلة وخاضتتع يالكامل، شتتفاف يهج  ييي•

 .ال شيدة دا ةإلوا الحوكمة قي  ومعايي  و
 إلى الهيئة، ليهج ال ئيستتتية العياصتتت  أحد وهي المدا س،  صتتتييفات يظا  جواي  كافة حول المعلومات  يشتتت•

 يين  أكي  وقعات خلق إلى  ؤدي ذلك، من ه ألا يل فحستتتتتتت ، المد ستتتتتتتة جودة أهمية حول العا  اليقاش إثا ة
 هذه على حصتتت ي يشتتتكل الستتتياستتتات واضتتتعو يع مد أن ييي ي ال أيه إال. ال عليمية الخدمات ومقدمي مستتت هليك

 .معيية مدا س  حسن دون  حول قد مادية، أو  قيية فعلية قيودا نأل وحدها، السيل
 على حصتتتولها حالة في  ستتتومها يزيادة للمدا س الهيئة  ستتتمح الم وية على الحفاظ مع الحوافز آليات  ج ية•

ي ف اليظ  وييي ي ،أعلى ل صييف الفاصل على هي ال ي المدا س ل لك حافز يمثاية يكون هذاو أفضل،  صييف
 يمكن  ةييقها. الحوافز من أخ ى أيوا 

 المدا س أ حيةت فقد: يالكامل ليس ولكن ، همد ستتت  حستتتنفي  ضاليع شتتتجعت يين المدا س الميافستتتة  عزيز•

  ال  يي ستتيدع  الذي هو الميافستتة وليس ال عاون أن والواقع عديدة ستتيوات مدى على  قد  إح از في فشتتلت ال ي
 الة ق أحد هو خ ينآلا المعلمين مع ال عاون يخن المعلمون فيها يشتتتتع  يفستتتته ال ي ويالة يقة ،يفستتتتها يالفعالية

 .كفاءة معلمين أكث  يصيحون كيف ل عل  فعالية  كثألا
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