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  نبذة تاريخية -1
بول السيد  بدعوة الحكومة المصرية قامت عندما 1951في مصر إلى عام  اإلداريةيرجع تاريخ جهود التنمية 

وقد أسفرت الدراسة عن إنشاء . لدراسة نظام الخدمة المدنية في مصر رئيس لجنة الخدمة المدنية البريطانية سينكر
تم عقد  1963وفي عام . نظام إدارة العاملين بالدولة ومتابعة مكلفة بتنظيم 1951في أكتوبر  لجنة خدمة مدنية

تتعلق بشئون  التي سياساتالو  األجورتوصياته ترشيد التوظيف وتحديد  وكان من اإلداريةبالتنمية  اً خاصمؤتمرًا 
لسنة  118بالقرار رقم  واإلدارةنشاء الجهاز المركزي للتنظيم إكما أسفر المؤتمر عن  .المصرية في الحكومة العاملين
بمصر تحت التنمية اإلدارية  جهودتوالت وقد . في مصر المدنيةوالخدمة  اإلدارةمسئوًال عن تنمية ليكون  1964

 "اإلداريةالتنمية " إلى المسمى تغير بينما "اإلداريةالثورة " أطلق عليهادات رئيس السالمسميات مختلفة، ففي عهد ا
  .حسني مبارك الحالي في عهد الرئيس

  
 حيث يعاني ،اً معقدظل العامة في مصر  إلدارةاأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية فإن وضع عدة لنظرًا ولكن 

الوظائف في  التضاربو  ،إليهالمهام الموكولة مع  حجمهعدم مالئمة  خلل يتمثل في من اإلداريالجهاز 
 وحوافزأجور هذا باإلضافة إلى ضعف  داخله، عدم التوازن في توزيع العملو  والجمود البيروقراطيبه،  والمسئوليات
 اإلدارةوحدات  بشكل كبير علي  يعتمد إداري كفء نظام إليالوصول إمكانية  فإن ،عالوة على ذلك .العاملين به

معظم  أن حيث صالحاإلتنمية و الإلى  المحلية هذه الوحدات تحتاج مازالت األخرعلي الجانب ولكن  .المحلية
المحافظات مازالت  كثير منالأن  الي باإلضافة هذا، وغير مستمرة  غير منتظمة كانت بها صالحاإل محاوالت

  .بها اإلدارةعدم كفاءة تعاني من 
نولوجيا الحديثة كالتأساليب استخدام فإن التحديات الجديدة التي فرضتها العولمة و  ،ذكرهااألسباب السابق علي  عالوةً 

  .أصبحت تشكل عبئًا جديدًا على كاهل الحكومة المصرية ،مال المواطنين المتزايدةوآ
  

في مصر  اإلداري الجهاز لتطوير ةواضح "برنامج" عمل منهجيه وضعتاإلدارية  ةللتنميفإن وزارة الدولة  ولذلك،
 يمكن ،في مصر العامة لإلدارةوأساليب جديدة  أولويات المنهجية هذه تحدد.  2004منذ عام  اوبدأت العمل به

 المنهجيهه هذ وتعتمد فلسفة. تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة سواء على المستوى المحلي أو المركزي من خاللها 
 تحسين، المجتمعيةالمشاركة زيادة ، الحكومية تقديم الخدمات نظام منافسة فيال خلق منها أهمية مبادئعدة  على

لرصد و التأكيد علي وضع معايير واليات  مع بالدولة اإلداريداخل منظومة العمل  واألداءوالدقة  نتاجاإل مستوي
 ءكف مساءلةنظم المعلومات و  وٕاتاحة الشفافيةعده للوصول الي  آلياتبرنامج ال تناوليكما  . به مكافحة الفساد
مشاركة البناء وعمليات  المواطنين مشاركة، كما يؤكد البرنامج علي ضرورة اإلدارية في الحكومةللممارسات 

عن  وذلك للدولة داخل الجهاز اإلداري التحليل ورسم السياسات المستقبليةالبرنامج على يساعد  ،أيضاً  .تنمويةال
  .اتخاذ القراراستخدام نظم وأدوات أفضل للمساعدة في طريق 

 من خالل الشامل بمصر اإلصالحفي دفع عملية  فعاالً تلعب دورًا  اإلداريةوزارة الدولة للتنمية ن أ والجدير بالذكر
لقطاعات امن إعادة هيكلة ذلك تبع ستإعادة توصيف دور الحكومة وما ي ،الالمركزية نظامات منها تعميم تطبيقعدة 
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التنافسية وأخيرًا تنمية رأس  القدرة زيادة، /.....)التضامن االجتماعي/ الصحة/ التعليم( قطاعات مثل فيها المختلفة
  .مال البشري

مصر، ب اإلداريوتطوير الجهاز  نحو تحديث الجهود المختلفة لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية التقريريوضح هذا و 
الوزارة  ماأعدته انلذلوٕاطار العمل ا منهجيهيوضح بإيجاز  األولالجزء : أساسيه ثالثة أجزاء هذا التقرير منضويت

الجهاز واالنجازات التي تمت لتحديث  الجهوديشير إلى فالجزء الثاني أما ،  المستهدفاإلداري  للوصول الي التطوير
التي مازالت في  المشروعات أهميسرد الثالث الجزء  راً يوأخ، ، 2004منذ عام  الوزارة مظلةتحت  يمصر ال اإلداري

  .2012-2010من الخطة حيز التطوير أو التي سيتم تنفيذها خالل األعوام المقبلة 
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  2012-2010 اإلداريالتطوير ٕاطار عمل منهجيه و  -2
  )أعمال وزارة الدولة للتنمية اإلدارية إطار(

  
  الوزارة رؤية 3.1

  :الخاصة بها والتي تنص على اآلتي الرؤيةفي مصر لتحقيق  اإلداريتواصل الوزارة برنامج تحديث الجهاز 
يقدم خدمة متميزة للمتعاملين معه و  يحسن إدارة موارد الدولةو  فعال، قادر علي مواكبة التغير، جهاز إداري كفء

  ويتفاعل معهم
تحقيق  مع للدولة قدرة التنافسيةالزيادة و مناسبة للحوكمة الرشيدة البيئة التساعد على خلق  وهذه الرؤية الطموحة
  .اإلدارةالالمركزية وترشيد النفقات في نظام تطبيق المشاركة و زيادة الشفافية والمساءلة و 

ويتم تفصيل كل منهما  وتطوير الخدمات الحكومية التطوير المؤسسيين وهما يرؤية محورين أساسالتستهدف هذه و 
  :كما يأتي

  التطوير المؤسسي: األولالمحور   . أ

  يحسن إدارة موارد الدولةو  قادر علي مواكبة التغير إعادة تقييم دور الجهاز اإلداري ليصبح كفء وفعال 
  الهدف

 وأيضاً وضع مبادئ فعالة لخلق جهاز إداري أفضل وذلك بإعادة تقييم ومراجعة وٕاصالح الهيكل المؤسسي 
  :كاآلتي موه مبه للعمل دعائم 3قامت الوزارة بوضع  الممارسات اإلدارية في مصر، ومن أجل تحقيق ذلك

  إلدارة أفضل الجديدة سن القوانين .1
  لمؤسسات الحكوميةلهيكلة وبناء القدرات البشرية الإعادة  .2
 حسن إدارة موارد الدولة في األجهزة الحكومية .3

  تطوير الخدمات الحكومية: المحور الثاني  . ب

  استمرارب عهمتفاعل مللمواطنين وال ة ومتكاملةخدمة متميز  تقديم
  هدفال

والدقة واألداء في  اإلنتاجيةوتحسين  الفعالةالمشاركة المجتمعية وتعزيز  خلق التنافسية في نظام تقديم الخدمات
محاربة الفساد والمساهمة في زيادة االزدهار االجتماعي واالقتصادي في مع التأكيد علي و  للدولة يالجهاز اإلدار 

  :كاآلتي موهأساسية دعائم  4ولتحقيق هذه األهداف تعمل الوزارة على  . مصر
متميزة بطريقة ميسرة و  مستمرة تفاعليةالمواطنين ورجال األعمال من خالل تقديم خدمات استحسان  ضمان .1

  عن طريق قنوات متعددة ومتكاملة
  ضمان المشاركة الفعالة وتعزيز االبتكار .2
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتعزيز أداء الهيئات عن طريق  .3
   المصرية ثقة المواطنين من خالل تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة في الحكومةاستهداف  .4
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  الوزارة برامج 3.2
 المشروعاتورؤيتها وتنقسم  هامتوافقة مع أهدف مشروعاتبرامج رئيسية والتي ينبثق منها عدة  4الوزارة  تتبنى

  :كاآلتي
  تطوير الخدمات الحكوميةبرنامج  .1
 برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة .2

 برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية  .3

 برنامج التطوير المؤسسي .4

التطوير  محورالبرنامج الرابع يستهدف تطوير الخدمات الحكومية بينما  محورالثالث برامج األولى مع تتفق حيث 
  .من التخطيط والتنفيذ في مراحل عديدة ومستمر تلقائية تتكامل بشكل األربع ومع ذلك فإن البرامج .المؤسسي

  

  المبادئ الحاكمة 3.3
ولذا تعمل الوزارة علي تشجيع المشاركة  بشكل أساسي، المواطن رضاءتطوير الخدمات الحكومية على  محوريعتمد 

تنفيذ و المواطن هي المحرك األساسي في عملية اختيار  احتياجاتتعد حيث  ،في عملية التطوير يةالمجتمع
، توصيل قنوات تقديم الخدمات المتكاملة، الواحدفإن نظام الشباك  ومن ثم.  الخاصة بهذا المحور المشروعات

تطوير الخدمات  ذالمبادئ الحاكمة في تنفي ثلتم المتكاملة حزم الخدماتتقديم و  ،المواطن أينما كان الخدمة
  .المصرية الحكومية

رقابيًا دورًا  ليكوندور الحكومة  تعديل: تشملبع عدة مبادئ التطوير المؤسسي يتّ  محورفإن  ،وفي الوقت نفسه
نظام تعميم  التركيز على، للتشريعاتمراجعة البنية األساسية ، الحكوميينجيل جديد من القادة خلق  ،تنظيمياً و 

  .المصرية وتغيير الثقافة الحالية لموظفي الحكومة ،الالمركزية
  

  العمل مجال 3.4
شمل المؤسسات الحكومية بكل ما تحويه من تكليفات وعمليات وموارد بشرية يالمذكورة عاليه  المشروعاتتنفيذ 

، ةتنظيميالجوانب سواء كانت  يستهدف التطوير مختلفبينما .  وخدمات حكومية في المكاتب الخلفية واألمامية
  .منيةأو  ةقانوني، ةتكنولوجي
معايير لتنفيذ مشروعاتها وتضع " دورة حياه" ةموحدخطوات  بعتتّ تطوير كفء وفعال فإن الوزارة  تحقيقلضمان 
  :هذه المشروعات ذتنفي أولوياتالختيار وترتيب  محددة
  اتعو المشر  خطوات تنفيذ •

  :التطوير والتي حددتها الوزارة كاآلتي مشروعاتيمكن تلخيص دورة حياة 
  تحديد واختيار االحتياجات –
  الموافقة على المشروع والبدء فيه -  المشروع خطةوضع  –
  مختلفة مناهجتحليل النظم واإلجراءات لتوليد  –
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   هالحلول وتوصيفها لتشمل المشروع كله ثم تقييم قتراحالوضع تصميم منطقي  –
  طريق عمل نموذج نمطيوضع التصميم النهائي للمشروع عن  –
  بدء التنفيذ من خالل اختبار ونشر وٕاعالن التشغيل التجريبي –
 نظام في الكامل ال واالندماجمراقبة ومتابعة النظام لضمان تشغيل سلس وأداء أمثل  -  االستمراريةتحقيق  –

  
  معايير تحديد األولويات •

 المشروعاتلضمان اختيار الجديدة  المشروعاتبحث جدوى للتقوم بالدراسات الضرورية  "لجنة تسيير"الوزارة  شكلت
في  ولضمان مشاركة أكبر قدر من المستفيدين . على الجهاز اإلداري للدولة التي تعود بالنفعاألفضل والخدمات 

والمدونات قنوات اتصال ثنائية مثل نظام إدارة عالقة المواطنين  بإنشاءفقد قامت الوزارة  ،اختيار وتقييم المشروعات 
 مشاركةالتنفيذ وذلك من خالل  أولوياتوتحديد  الجديدة المشروعات لفحص وتقييموذلك  االلكتروني واستطالع الرأي

  .)ينالمستهدف المستخدمين( ردود أفعالهمتجميع و  المستفيدين
  

  "Stakeholders" أصحاب المصلحة- 3.5
  :مجموعات رئيسية كاآلتي 4 إلييمكن تصنيفهم  مصلحةتعمل الوزارة مع عدة شركاء وأصحاب ، ق رؤيتهايتحقل

علي المجموعة األولي وتمثل المستفيدين المباشرين وهم مقدمو الخدمات الحكومية والذين تعمل معهم الوزارة  –
  الخدمات التي يقدمونهاتطوير 

تقديم الخدمات لمختلف الوزارة تستهدف  ، حيثالمستخدمين النهائيينتمثل المستفيدين أو و المجموعة الثانية  –
كبار السن، ( "المهمشين" بالرعاية األولىبفئاتهم المختلفة خاصة الفئات المواطنين : ين فيثلمممنهم فئات ال

الزائرين (ومنهم   األجانب ، )والنائية قاطني المناطق الريفية، و االحتياجات الخاصة يذو واألطفال، النساء 
ين موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع( ومنهم الموظفين، )المغتربينمقيمين والمصريين الوغير  والسياح

 -  مستثمرين(وكذلك رجال األعمال  ،)الحكوميةت الهيئاو الوزارات ( ةاألجهزة الحكومي ،)العام والخاص
  )الخ...الموردين  - المصدرين  - الصغيرة والمتوسطة المشروعاتأصحاب 

التطوير بعدة طرق منها على سبيل  مشروعاتالقطاع الخاص والذي يندمج في  وتمثلالمجموعة الثالثة  –
عن طريق نقل الخبرة وتقديم الدعم الفني وزيادة  المشروعاتالمساعدة في تنفيذ : وليس الحصر  المثال

  خرىاألنشطة األالوعي والمساهمة في 
الوزارة في نقل الخبرات وعرض نماذج فهي تمثل المجتمع الدولي والذي يتعاون مع  أما المجموعة الرابعة –

  .ألفضل الممارسات وكذلك تقديم الدعم الفني والمالي
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  :والجدول التالي يوضح أصحاب المصلحة كا�تي
  

  أصحاب المصلحة  نوع المشاركة
  واإلدارةالجهاز المركزي للتنظيم   أساسيينشركاء  .1

  القرار التابع لمجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ  )بيوت الخبرة(هيئات األبحاث  .2
  ومؤسسات األبحاث الجامعات 

  األجهزة الحكومية: المباشر  )المستفيدين(متلقو الخدمة  .3
  ورجال األعمال والمستثمرون واألجانب المواطنون: مباشرالغير 

  األجهزة الحكومية  الخدمات مقدمو .4
  القطاع الخاص

  البنوك
  المجتمع المدني

  الحكومة المصريةموازنة   التمويلمصادر  .5
  )جهات دولية(الجهات المانحة 

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  التعاون الدولي .6
  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

  البنك الدولي
  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

  )األفريقية(البلدان النامية 
  بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  نالمانحون الدوليو 
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  2009حتى  2004التنمية اإلدارية في الفترة من  -3
وهي تعمل جاهدة على التنمية االقتصادية واالجتماعية  2004منذ أن تولت حكومة الدكتور أحمد نظيف في عام 

مستمرة ومستقره، أما معدالت نمو أعلى  ، أولهما الوصول اليينيأنحاء الجمهورية لتحقيق هدفين أساس كافةفي 
وجود جهاز إداري يعد  ،األهدافتلك تحقيق لو . األجورفي  تقليل الفجوةتخفيف حدة الفقر و الهدف الثاني هو 

  .، ضرورة قصوهالتكنولوجيا الحديثة استخدام أساليب على في عمله يعتمد ،ناضج
إلعادة هيكلة الجهاز الحكومي للدولة على  2005 في يوليه 1أمبد 23 على نص ولذا فإن مجلس الوزراء قد

، تهدف على مستوى الدولةطوير مبادئ الت أوالً  .المؤسسات ونظام الخدمة المدنية، الدولة: ، همثالثة مستويات
إعادة توصيف دور الحكومة مع التركيز على المشاكل التنظيمية لألعمال األساسية وكذلك االتجاه إلى تطبيق  الي

أما على المستوى . مركزية عن طريق تمكين الحكومة المحلية وزيادة التفاعل مع المجتمع المدنينظام الال
المؤسسي فإن المبادئ تعالج توافق الهيكل التنظيمي مع نظام اإلدارة ونظام تقديم الخدمات الحكومية وٕادارة موارد 

بناء قدرات  في مصر ينص علي ضرورة ةالخدمة المدني وأخيرًا المستوي الثلث والذي يستهدف تطوير. الدولة
 منقولة( .الحكومة والعمل بقانون خدمة مدنية قادر على مواكبة خطط التحديث والتغييرات االجتماعية واالقتصادية

 13معالي الوزير الدكتور أحمد درويش في االجتماع الوزاري لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي عقد في عن 
  )بباريس 2008مارس 

 اإلداري الجهاز داخلين يساساأل المكونينتطوير ب ة الدولة للتنمية اإلداريةتم تكليف وزار  فقد ،وبناء علي ذلك
وزارة الدولة للتنمية تلعب  من ثمو . بناء القدرات للمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات الحكومية وهمابمصر، 
  .لدولةوتحديث الجهاز اإلداري ل رهامًا في عملية تطويأساسيًا و دورًا  اإلدارية

إلى تحديد وتطوير وٕاعادة توصيف المهام واألدوار لمختلف األجهزة  اإلداريداخل الجهاز  يهدف التطوير المؤسسي
إعادة هيكلة الجهاز  تعمل الوزارة على ،من خالل نهج هذا المسارف .المستويات اإلداريةعلى جميع الحكومية 

ألجور والحوافز ل جديد نظام وضع ومتطورة، كما يهدف التطوير الي اإلداري للدولة وٕادخال سياسات إدارية جديدة
يتم التطوير المؤسسي و . تحسين بيئة العمل وتعزيز التطوير الوظيفي من أجلوصياغة التشريعات والقوانين الداخلية 

أخيرًا و  ،التجارة والصناعة، النقل،، التضامن االجتماعي، الصحة، هي التعليمحاليًا في ستة قطاعات أساسية و 
بناء القدرات ،  وتتضمن أنشطة لتنميةفي ابناء القدرات البشرية كوسيلة هامة وحاسمة على أيضًا  يعمل كما. العدل

يدة في التدريب على المستوى دورات تدريبية لإلدارة العليا والوسطي وٕادخال مهارات ومفاهيم جد علي تقديمالبشرية 
 يةلعاملين منح تدريبلالوزارة  تقدمكما . الخ.....المشروعاتوٕادارة  مهارات التفاوض ،إدارة التغيير مثل مفاهيماإلداري 

 "كلية كنيدي للدراسات الحكومية بالواليات المتحدة"مثل جامعة هارفارد  العالمية بالخارج في أشهر المؤسسات ةمتميز 
لحصول على شهادة الرخصة الدولية ل بالدولة كما قامت أيضًا الوزارة بتدريب العاملين. "أحمد آباد بالهندمعهد "و 

 2008 في عاموقد تم . اآللي الحاسبفي مجال استخدام  والجمهورلعاملين القيادة الحاسب وذلك لمحو أمية 
  .2009متدربًا في عام  14538بينما زاد العدد إلى  اً متدرب 11503تدريب 

                                                 
 

    http://www.ad.gov.egالموقع االليكتروني للوزارة   علي مبدًأ مفصلين 23 1
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هو تطوير نظام المكاتب األول  :ينيتضمن بعدين أساسيالخدمات الحكومية تطوير  ، فإنعلى الجانب اآلخرأما 
تتم داخل  التيالعمليات  هو األولمحل التطوير، العنصر  عناصر رئيسية لتكونالذي يحتوي علي ثالث  الخلفية

العنصر الثاني هو القوانين واللوائح المنظمة لتقديم الخدمات،  أماالمواطن بشكل مباشر،  اوال يراهرية الجهة اإلدا
الخدمات تطوير  من بينما يركز البعد الثاني.  المحرك والمنفذ لهذه الخدمات" العاملين"وأخير العنصر البشري 

 والتي الحكومية، تقديم الخدماتل مباشرة والغير مباشرةال قنواتالالحكومية على واجهات تقديم الخدمات مثل المنافذ و 
فعلي سبيل المثال  .علي السواء بشكل مباشر المواطن والموظف واستحسان رضاء ها علي مستويتطوير  ينعكس

 عليايجابيًا يؤثر  مما بشكل أسرع، أسهل واشمل قنوات جديدة لتقديم الخدمة استحداثشمل تطوير الخدمات ي
تضمن التطوير بناء وخلق بيئة عمل مناسبة تفصل بشكل كبير بين مقدم الخدمة  كما ،يوميبشكل المواطن 

تكنولوجيا ويعد استخدام تقنيات . والمواطن مما ينعكس علي رضاء ومن ثم أداء العاملين بالجهات المختلفة
تطوير المكاتب الخلفية (ها بكال عنصريالخدمات الحكومية  لتطوير المثلي الوسيلة األساسية واالتصاالت المعلومات
وكذلك  وأكفأبصورة أسهل، أسرع  حكوميةحيث تتيح استخدام هذه التكنولوجية الوصول إلي خدمات ال، )واألمامية

الجمهورية من خالل عدة  أنحاء في جميعساعة يوميًا  24 على مدارمن الحصول على الخدمات  المواطن مكنتُ 
نيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية هي شبكة ومن أشهر التق .مختلفة منافذ ونماذج

الذي يمكن من خالله إتاحة الخدمات  "WAP"الوابوأيضا الحكومة المصرية  خدمات بوابةاالنترنت والممثلة في 
يمكن التي و مية الخدمات الحكو تطوير إطار وقد أتمت الوزارة عدة انجازات في . لجوالة للمواطنينالهواتف اعلي 

  :تلخيصها كاآلتي
  

 مكن منيُ وهي مدعمة بمحرك بحث متقدم  2004أطلقت الوزارة بوابة خدمات الحكومة المصرية في عام  •
خدمة  700ثر من كأ ى تعريفمن الحصول عل أيضاً  مكن البوابةكما تُ .  بحث دقيق ثنائي اللغة إجراء

تم إصدار نسخة  2008عام  فيو .  خدمة تفاعلية 100على شبكة االنترنت باإلضافة إلى أكثر من 
واصلت الوزارة  كما وأيسر، أفضل هاستخداملجعل تحسينات في الشكل والمظهر  عمل جديدة من البوابة مع

 الستخدام والوصول إلى المعلومةسهولة ابالمواطن  ليتمتع 2009عام  ات على البوابة خاللتحسينإجراء 
 .المواطنين ورجال األعمال و األجانب: حيث تخدم البوابة ثالث فئات من المستخدمين وهم بيسر وسهولة،

 . 2009هيئة حكومية وذلك حتى نهاية عام  28إنشاء نظام إدارة عالقة المواطنين والذي يغطي أكثر من  •
المطروح والرد عليه في الحال إذا  هوتسجيل شكواه أو استفسار  حيث يقوم أفراد مدربون بالرد علي المواطن

كذلك يمكن  ،توافرت المعلومة أو الرجوع إليه والرد عليه الحقًا بعد االنتهاء من بحث الشكوى والبت فيها
 ليستطيعللمواطن إرسال شكواه عن طريق االنترنت أو من خالل مركز اتصال الحكومة المصرية وذلك 

ين من التواصل مع الحكومة سواء المتعاملين مع أجهزة الكمبيوتر أو غير المتعاملين معها جميع المواطن
  أكثر من مليون مواطن سنوياً  يخدموهذا النظام 



 2012- 2010خطة عمل       وزارة الدولة للتنمية ادارية

  

  

مشروع استخدام تكنولوجيا البطاقات الذكية في الحصول على الخدمات مثل صرف المقررات التموينية  •
باستخدام  بعضها ببعضربط وتكامل بين قواعد البيانات القومية لألسر المستحقة للدعم عن طريق المدعمة 

 .المصرية بيانات ومعلومات دقيقة عن األسر الرقم القومي للمواطن، وبالتالي يمكن توفير
 تقدمإلى تطوير الخدمات التي في المقام األول يهدف المشروع حيث  خدمات المواطنين بالمحليات •

رة المحلية بالمحافظات بحيث يكون تقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين من خالل أجهزة اإلدا
باإلضافة إلي رفع كفاءة األداء وٕاحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير رؤية دقيقة ، هذا ومتكاملة

االنتهاء وقد تم  .لتعامالت المواطنين بالمحليات وتحقيق التكامل والترابط بين الخدمات الحكومية المختلفة
 .2009محافظة خالل الربع األخير من عام  16إدارة محلية في  48من تحديث 

من الخدمات الجمركية علي االنترنت من خالل الموقع الرسمي لمصلحة % 85ما يربو على تم إتاحة  •
   وبوابة خدمات الحكومة المصرية  www.customs.gov.egالجمارك المصرية 
www.egypt.gov.eg المصدر تنفيذ اإلجراءات الجمركية التالية الكترونياً /حيث يمكن للمستورد:  

   المانيفست إلدارة المانيفست المركزي وتعديل تقديم –
   اإلقرار الجمركي للمجمعات الجمركية ومتابعة تسجيلو تقديم  –
   إلدارة اإليداع العام والخاص تقديم طلبات التخزين –
   متابعة أرصدة المستودعات –
   خدمات السماح المؤقت –
  .االستعالم عن موقف الواردات –

إجراءات االستثمار من خالل مشروع تطوير خدمات االستثمار والذي يساعد ب وزيادة سرعة القيامتبسيط  •
وقد انعكس هذا التطوير إيجابيًا على الترتيب العام لمرتبة على تحسين مناخ االستثمار العام في مصر 

وقد تم اإلشارة مصر في التقارير الدولية التي تقيس درجة سهولة ممارسة أنشطة األعمال في دول العالم 
في عام  التقرير الصادر من احدي المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى ذلك التحسن من خالل

2009.  
وحدة حسابية على مستوى الجمهورية مع النظام المركزي لوزارة المالية  700كامل ورابط أكثر من ميكنة وت •

خفض تداول االستمارات باإلضافة إلى إحكام آليات المراجعة والمراقبة مع االنجاز  ودقة زيادة معدلوذلك ل
 .الورقية

  
المستخدمة في مجاالت التطوير اإلداري المختلفة، وحيث أن تكنولوجية المعلومات واالتصاالت هي الوسيلة الرئيسية 

 المشروعاتالمبادرات و يؤثران بشكل مباشر علي نجاح مختلف  به االستعداد التكنولوجي وزيادة الوعيلذلك فإن 
  . علي السواء الخدمات الحكوميةو تطوير المؤسسات بكل من  الخاصة

  
 رفع مؤشرتحسين تقديم الخدمات التفاعلية على شبكة االنترنت و  عمل عليفإن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية ت لهذا

صدر تقرير األمم المتحدة الخاص بمؤشر االستعداد التكنولوجي  2010ففي عام . الخاص بها االستعداد التكنولوجي
وى المست أما على ،أكثر الدول تقدمًا في مجال تقديم الخدمات االلكترونية ضمن من مصر توقد صنفللحكومات 
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وطبقًا لهذا التقرير فقد .  2من التعقيدات الحكومية المصرية خلو بوابة الخدماتالتقرير أيضًا أشار فقد  اإلقليمي
وسرعان  2003في عام  162تبوأت مصر المرتبة  حيث الماضية، سنوات السبعمركزًا في خالل  139قفزت مصر 

في مجال  مصرالتقدم الذي حققته أشاد ب رير ذاته مع العلم بأن الق. 2010في عام  23ما قفزت إلى المرتبة 
في  42إلى المرتبة  2003في عام  123المشاركة االلكترونية حيث قفز مؤشر المشاركة االلكترونية من المرتبة 

  .2010عام 
  

ة الخدمات االلكترونية في مصر من خالل التوعيواستيعاب على تشجيع استخدام  الوزارة تعمل وعلي الجانب األخر
القادة  :لثالث مستويات همالوزارة زيادة التوعية  وتستهدف. لمواطنالوقت وجهد  توفيرهابأهميتها من حيث 

استخدام تكنولوجيا المعلومات  وبرغم من ذلك فإن معدل. ، وكذلك المواطنينالموظفين العاملين بالدولة، الحكوميين
برامج التوعية المختلفة التي تعمل عليها وزارة  إال إن . مازال منخفض نسبياً واالتصاالت في الهيئات الحكومية 

في ت ساهمالدولة للتنمية اإلدارية والتي تستهدف كل من القادة الحكوميين والعاملين باألجهزة المختلفة للدولة قد 
 من الهيئات% 22,5بأن  3أشارت اإلحصائيات ، حيثمقبول خالل العاميين الماضيين بشكل المعدالتزيادة هذه 

أما بالنسبة  .  2009في عام % 35,5النسبة إلى  تحسنتبينما  2007الحكومية كانت تستخدم االنترنت في عام 
لتقارير ل وذلك طبقاً  ،بمعدالت بطيئةيتقدم  مازال ضعيفًا وإلي استخدام المواطنين لخدمات الحكومة االليكترونية ف

  .2009 الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري في عام
  
ومن أهم هذه المبادرات لجنة الشفافية والنزاهة  ،مبادرات مختلفة لدعم أهدافها قد أطلقتفإن الوزارة  لذلك، اإلضافةبو 

دراسة سبل واقتراح ب اللجنة تختصو . والتي تعمل كنقطة وصل بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان النزاهة بينهما
وتعمل ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعات الحكومية  والمساءلةتعزيز ودعم الشفافية لآليات 

قياس الفساد في الحكومة وضع آليات ل تعمل على على إصالح القوانين واللوائح الحالية لزيادة الشفافية وأيضاً 
تعزيز التوعية  ولمحاربته  المتبعة تمراقبة الفساد وتقييم اإلجراءاكذلك المصرية وتعديلها طبقًا للمعايير الدولية و 

قامت اللجنة وقد  . العامة لخلق مجتمع مدني نشط قادر على المشاركة في مراقبة وتقييم نوعية الخدمات العامة
  :باآلتي 2009خالل عام 

حاربة األطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم، دراسة لقيم النزاهة والشفافية وم"دراسة حولإجراء  .1
 التي قامت بها كلية اآلداب بجامعة القاهرة" الفساد

  "حول دراسة نظام النزاهة الوطني"  للمديرين في القطاع الحكومي ورشة عملإجراء  .2
الشرق أوسطي حول  -عدد من التجارب الدولية للدول األعضاء في الحوار اآلسيوي حول أوراقإصدار  .3

بالتعاون مع وزارة الخارجية  األطر والترتيبات المؤسسية لمحاربة الفساد ونظم تلقي شكاوى المواطنين
  المصرية

    

                                                 
2
  دراسة األمم المتحدة للحكومات االلكترونية 
 http://www.new.egyptictindicators.gov.eg

3  
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  التحديات والحلول المقترحة -4
برامج و والمبادرات مختلف النجاح  علىالتي قد تؤخر أو تؤثر و تواجه التنمية اإلدارية في مصر عدة تحديات 

هذه  ألهموحصر  بعمل توصيفالوزارة  فقد قامتولذلك  ،اإلصالح اإلداري في مصرالتي تستهدف  مشروعاتال
تلك و تلخيص  .هاتحقيق أهداف في الوزارةتؤثر على نجاح و  مشروعاتهاتنفيذ  تعرقلالمخاطر والتحديات التي قد 

  :اآلتيفي  التحديات
 ملكية المشروع -1

مسئول " من" لتعريفملكية المشروع  لذلك من المهم تحديد، عديدة التنمية اإلدارية مشاركة أطراف مشروعاتتتطلب 
 أن يتم تنفيذ فمن المحتمل . )الخ .....واالستمراريةالتطوير والبيانات والتحديث والصيانة من حيث (  "ماذا"عن 

و  والقيام بأعمال الصيانة هتشغيلببادر يالذي نظرًا لغياب مالك المشروع ولكن قد يفشل استمراره بنجاح  المشروع
  الخ....التحديث
  مقاومة الموظفين تجاه التغيير -2

تأخذ  ،اإلداري التطويرففي مجال . يواجه العديد من مبادرات التنمية اً عالمي اً تحدي تأصبحالمقاومة ضد التغيير 
مما  والتغيير اإلصالحمبادرات في مقاومة اإلدارة العليا ومتخذي القرار نحو تبني  تتمثلالمقاومة أشكاًال عديدة 

 رفض الموظفونخر للمقاومة في آللدولة، كما يظهر شكال  اإلداريفي الجهاز  اإلداري اإلصالح مشروعاتيعوق 
  .اإلصالحخطة على  تنفيذ  بالسلب للتغيير مما يؤثر 

  ومصادر التمويلالبشرية   عدم كفاية الموارد-3

البنية األساسية  مشروعاتل أولوية استغاللهماعطى في معظم البلدان النامية تكون الموارد المالية والبشرية محدودة وتُ 
.  للدولة صالح وتنمية األجهزة اإلداريةإلا مشروعات استخدامهما في بدًال منالتنمية األخرى  مشروعاتوبعض 

وبعض المظاهر األخرى  الحديثة التكنولوجيا واستخدام ةالبيئي الكثير من الدراسات اإلصالح مشروعاتبينما تتطلب 
اإلداري في  التطويرفإن لذلك  . استمراريتهاوالعمل على  هامناسبة لتنفيذوموارد بشرية  تحتاج إلى تمويل كافالتي 

  .أمام قلة الموارد المتاحة هائالً  اً تحدي تلك البالد يعد
  ثقة المواطنين-4
قية عن احتياجاته الحقي بمنأىحيث يعتقد المواطن أن الحكومة  ،في حد ذاته اً ثقة المواطن تحديكسب عتبر ي

بأن كسب ثقة المواطن والمجتمع المدني يعدان من أهم التحديات الحيوية لنجاح ، ولذلك تؤمن الوزارة ومشاكله
  .هاعاتمشرو تها و امبادر 

  الخدمات التفاعلية عبر االنترنت واستخدام استيعاب-5
يمثل تحديًا  بديل للوسائل التقليدية عبر االنترنت ةاستخدام الخدمات التفاعلي إلىتغيير ثقافة المواطن نحو االتجاه 

 حيث التفاعلية منوعدم الوعي بفوائد الخدمات للكمبيوتر  معدل استخدام المواطنينانخفاض لعدة عوامل، أهمها 
  .استخدام هذه الخدمات قليل نسبياً  ولذلك مازالوالجهد توفيرها للوقت 
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  الفجوة الرقمية-6

ولذلك فإن الفجوة  ،اإلداري التطويرحيوية في ال من األمورعد المعلومات واالتصاالت ي تكنولوجيا استخدامحيث أن 
 تلك التقنيات، فوجود تلك الفجوةالتي تعتمد علي استخدام  أن تؤثر سلبًا على نجاح المشروعات الرقمية من الممكن

مجال  في وسعلتل شرائح عديدة من المجتمع تستطيع أن تلبي احتياجات الخدماتلتقديم  جديدةقنوات  إدماجيستلزم 
  .تقديم الخدمات الحكومية

  
عدة عوامل حاسمة  االعتبارفإن الوزارة تأخذ في  ،2012- 2010عمل وهكذا لضمان التنفيذ السلس والناجح لخطة 

المقترحة  اإلجراءات ويمكن باختصار سرد. احتماالت فشلها من وتقلل المشروعات نجاح فرصتزيد من  قد التي
 :كاآلتي التي ذكرت سالفاً  لمواجهة التحديات

  المدنيةالمواطن وموظف الخدمة  زيادة وعي_ 1

 للخدمات همااستخدام معدلمن أجل رفع  الخدمة المدنية وموظفي المواطنينتعمل الوزارة على زيادة وعي 
إلى  الوزارة لجأتلذلك و .  لتغييرلمقاومة الالهامة التي تقلل من  العوامل منعد زيادة الوعي تحيث  ،االلكترونية

.  منطقة جغرافية محددةتركز على تستهدف فئات معينة من المستخدمين أو مباشرة كي عمل حمالت توعية 
لتقليل المقاومة الطبيعية نحو استخدام تكنولوجيا  ةهام طريقة أيضاً يعد  المدنيةموظفي الخدمة  تدريب كما أن

منح شهادة  ىعل الوزارةتحرص  ولهذا. فيما بعد تشغيل النظام بكفاءة علىتساعد وكذلك المعلومات واالتصاالت 
استخدام تكنولوجيا المعلومات  علىلرفع قدراتهم  المدنيةلموظفي الخدمة  الحاسب اآلليالرخصة الدولية لقيادة 

  .واالتصاالت
  المشاركة االلكترونية للمواطن -2

المقدمة عبر  التفاعلية الخدمات واستخداممشاركة المواطنين في عملية التنمية لها أثر كبير على استيعاب 
ولهذا تحرص الوزارة على مشاركة المواطنين في اختيار الخدمات المقدمة وتقييمها وهو ما يدعم . االنترنت

لتتفاعل مع المواطنين مثل نظام إدارة عالقة قنوات اتصال ثنائية  بإنشاءالوزارة  قامتوقد . فاعلية التنمية
  .هموردود أفعال هملتيسير جمع أفكار  المواطنين والمدونات واستطالع الرأي االلكتروني

 تهاسريو  أمان المعلومات -3

جيدة  واحتياطات من أن تضع تدابير كان البد للوزارة عبر االنترنت مع زيادة الخدمات االلكترونية المقدمة
ضمن يمن هوية مرسل البيانات و يتأكد  ن النظامفإلذا و . المواطنين بيانات )سرية(ن وخصوصية الضمان أم

تعمل  كما ،نظم إدارة السجالت الكترونياً عدم حدوث أي تعديل في البيانات المرسلة وكذلك طريقة حفظها و 
  .نظام التصديق والتوقيع االلكتروني لضمان حماية المعلومات ومنع عمليات االحتيالاالستفادة من علي  الوزارة
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   االتصال إستراتيجية-4

يعد من األمور  والشركاء "Stakeholders"وأصحاب المصلحة  بين الوزارة مستمرة وجود حلقة اتصال
 إستراتيجية فإن لذلك. بينهم تالمسؤوليا مع توضيح وفصل بأداء أدوارهم الجميع التزام للتأكد منالحيوية 

 المتبعة التوعية باإلجراءات عمل تعتمد على تحديد األدوار والمهام بدقة وأيضاً  الوزارة في نظام االتصال
 إستراتيجيةمن إعداد  كان البد ولهذا.  نجاح لجميع األطرافذات الصلة لضمان ال وتجميع ردود األفعال

  .وتحدد قنوات االتصال فيما بينهم المستفيدين جميع تشملشاملة  اتصال
  الشراكة -5

كما أنها ، المواردمختلفة مثل نقص التحديات اللمعالجة  ضروري ومحفز األساسية النقاطتعد الشراكة من 
فعلى المستوى  على الشراكة على جميع المستويات، ولهذا تحرص الوزارة. تتيح نقل الخبرات وتبادلها

ل الممارسات مع ضفأل نماذج عرضالدولي، تعمل الوزارة مع الهيئات الدولية واإلقليمية لتبادل الخبرات و 
المنظمات غير الحكومية وزارة مع األجهزة الحكومية و أما على المستوى المحلي فتتعاون ال البلدان المختلفة،

التنمية المنفذة باإلضافة إلى توافقها مع األهداف القومية  مشروعاتوالقطاع الخاص لضمان اتساق وترابط 
  .لمصر

  التحديات/مصفوفة اإلجراءات )1(جدول 

  

 التحديات

 خارج الحكومة داخل الحكومة

  

 المشروعاتملكية 
 مقاومة الموظفين تجاه التغيير

عدم كفاية الموارد 

ومصادر البشرية 
 التمويل

 ثقة المواطنين

 واستخدام استيعاب

الخدمات التفاعلية عبر 
 االنترنت

 الفجوة الرقمية

وعي زيادة 

المواطنين 

وموظفي الخدمة 
 المدنية

 

عمل دورات توعية للموظفين لتعريفهم  •
 بفوائد التغيير وكسب دعمهم

 المشروعاتعرض  •

منح الموظفين التدريب 
 المناسب

معالجة 
 المخاوف 

 والقلق

زيادة التوعية بفوائد 
 الخدمات اإللكترونية

 

المشاركة 

اإللكترونية 

 للمواطنين

   
 زيادة المشاركة •

 خلق قنوات اتصال ثنائية •
 

 أمان المعلومات
  سريتهاو 

   
إنشاء سياسات التصديق والتوقيع  •

 وحماية المعلومات االلكتروني
 

 المسؤوليات تحديد حلقة االتصال

 عقد حلقات اتصال منتظمة •

مشاركة فوائد التغيير مع المقاومين  •
مشتركة لخلق  مواقفإيجاد له، 
 قف نجاح للجميع امو 

 
ومخرجاتها  المشروعاتتوضيح الرؤية و 

 فافيةبش
 

 الشراكة

وضع البروتوكوالت 
 واالتفاقات مع تحديد أدوار

 الجهات المشاركة

 

االستعانة بشركات  •
القطاع الخاص لتنفيذ 

 المشروعات

تبادل الخبرات مع  •
 البلدان األخرى

 

التعاون مع  •
المنظمات غير 

الحكومية لرفع الوعي 
 التنميةبالتعريف و 

فضل نماذج أل إتباع •
 الممارسات الدولية

 ينالشراكة مع القطاع •
العام والخاص  

 جميع لوصول إلىل
 المناطق الريفية

 والنائية

 تاKجراءا
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  ةآليات وتقنيات التطوير المستحدث -5
قامت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية ليس فقط بتحديد أهدافها بوضوح، بل أيضًا بوضع انسب اآلليات والوسائل التي 

فقد قامت الوزارة بتعيين أربع تقنيات جديدة . يمكن من خالل استخدامها تعظيم فرص الوصول إلي هذه األهداف
. العوائد المرجوة من المشروعات وألنشطة المختلفة وذلك لضمان الوصول إلي 2012-2010لتعميم استخدامها في 

  . إلي قدرة هذه اآلليات علي مواجهه بعض العوائق التي تحول حول إدراك الوزارة أهدافها المنشودةباإلضافة 

 المحمول / النقال/ الهاتف الجوال .5.1

وذلك لتمتعه بمعدل استخدام وسيله مثله للقيام بالعديد من األنشطة ) النقال(يعتبر استخدام الهاتف الجوال 
عالي ونطاق تغطية واسع، مما جعل استخدام هذه الوسيلة الفعالة من ارخص وأسهل اآلليات التي تساعد في 

  .الوصول إلي أكبر شريحة مجتمعية بمختلف فئاتها
مة االليكترونية لتعميم استخدام بوابة الحكو  ففي األعوام الماضية، كثفت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية جهودها 
المتعارف  الخدماتلتكون المنفذ الرئيسي لتقديم الخدمات الحكومة بجانب شبابيك ومنافذ تقديم ) االنترنت(

ولكن مع زيادة استخدام الهاتف الجوال في اآلونة األخيرة والذي أتاح فرص جديدة فعاله للوصول . عليها
لشريحة كبيره من المستخدمين أينما كانوا وفي أي وقت، ألقت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية الضوء علي أهمية 

خدمة الرد -خدمة الرسائل القصيرة-  WAPالواب ( تكثيف جهودها الستخدام هذه التقية بمختلف تطبيقاتها
كما يسهم . لتكون أداة جديدة وبديل فعال لتقديم الخدمات الحكومية والتفاعل من الموطنين) الصوتي التفاعلي

ويمكن تلخيص مجاالت استخدام الهاتف . في إيجاد بدائل وأدوات للدفع االليكتروني استخدام الهاتف الجوال
  :و التاليالجوال علي النح

 مجال تقديم الخدمات الحكومية  •

تخطط وزارة الدولة للتنمية اإلدارية استخدام الهاتف الجوال كقناة بديله لتقديم الخدمات الحكومية ، وذلك 
معايير اختيار .  هداف مستخدمي الخدمات كثيري التنقل وهؤالء الذين يحتاجون إلي المعلومات اللحظيةتألس

  . للشريحة المستهدفة باإلضافة إلى حجم الشاشة المتاحة الخدمة سوف تحدد طبقاً 
في هذا الصدد، قامت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية باالنتهاء من مشروع استرشادي، حيث يتيح هذا المشروع 

وبذلك يمكن لطالب هذه الخدمات الحصول عليها ) WAP(خدمات محاكم االستئناف من خالل الواب 
يتيح هذا المشروع الخدمات بشكل تفاعلي حيث يمكن للمواطن من خالله . حمولباستخدام الهاتف الم

وقد . االستفسار وطلب الخدمة من خالل الهاتف المحمول، ويستخدم هذا المشروع نموذج الدفع عند االستالم
إلي اثبت هذا المشروع االسترشادي نجاحه وفاعليته، حيث ال يضطر المواطن في مثل هذه الحالة االنتقال 

وتم االنتهاء من تنفيذ هذا المشروع وجاهز للتشغيل الفعلي بعد موافقة السيد وزير . مقدم الخدمة بشكل أو بأخر
  .العدل

ومن ناحية أخر، قامت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بتحديد عدد أكبر من الخدمات التي سوف تقوم الوزارة 
من هذه الخدمات خدمات المحليات، مخالفات المرور و . في الفترة القادمة) WAP(بإتاحتها علي الواب

 .فواتير المياه



 2012- 2010خطة عمل       وزارة الدولة للتنمية ادارية

  

  

 التفاعل االيجابي مع المواطنين    •

استخدام الهاتف المحمول يتيح خصائص عده يمكن من خالل استخدامها التأثير بشكل بناء وايجابي في 
فعلي سبيل . ظف علي السواءتغيير مفهوم الصالبة والتعنت اإلداري بالحكومة  لدي كال من المواطن والمو 

المثال، استخدام خاصية الرسائل القصيرة يمكنها أن تلعب دورًا هامًا في تفعيل خدمات الحكومة االليكترونية، 
و اإلبالغ عن ) كخدمة المخالفات المرورية(حيث يمكن من خالل استخدامها إرسال وطلب الخدمات المختلفة 

استخدام مثل هذه ). كخدمات الوظائف والمشتريات الحكومية( يدة حالة الطلبات المقدمة والخدمات الجد
  .الخاصية يعطي للتفاعل الحكومي مع المواطن شكل أكثر فاعلية وٕايجابية
  :و من الخدمات التي تعمل وزارة الدولة للتنمية اإلدارية علي تطويرها حالياً 

o خدمات الرسائل القصيرة لمخالفات المرور 

يقوم . إمكانية الكشف عن قيمة المخلفات المرورية باستخدام خاصية الرسائل القصيرةتتيح هذه الخدمة 
طالب الخدمة بإرسال بعض البيانات ذات الصلة كرقم المركبة والموتور، ثم يتلقي رسائل بإجمالي قيمة 

  .المخلفات المسجلة علي هذه المركبة
o خدمات الرسائل القصيرة للوظائف الشاغرة 

ة بإرسال إعالنات دورية عن الوظائف الجديدة المتاحة من خالل بوابة وظائف الحكومة تقوم هذه الخدم
  . ، كما تقوم بالتنويه عن موعد تسليم الطلبات وٕاعالن النتائج”www.jobs.gov.eg“المصرية 

تطويرها وزارة الدولة للتنمية اإلدارية، وجدير بالذكر أن بوابة وظائف الحكومة المصرية، والتي قامت ب
وباإلضافة فأنها تساعد في . تلعب دور هام وفعال في إتاحة العديد من فرص العمل في مجاالت عدة

  .  محاربة أشكال كثيرة من الفساد اإلداري، عن طريق إتاحة فرص العمل وعملية االختيار بشفافية تامة
o كوميةخدمات الرسائل القصيرة للمشتريات الح 

تقوم هذه الخدمة بإرسال إعالنات دورية عن المناقصات الجديدة المتاحة من خالل بوابة المشتريات 
  . ، كما تقوم بالتنويه عن موعد تسليم الطلبات وٕاعالن النتائج”www.etenders.gov.eg“الحكومية 

 

 التوقيع االليكتروني  .5.2

وبالتالي، يمكن . هذه التقنية من أهم أدوات التوثيق االليكتروني، التي تدعم تأمين وتأكيد صحة البياناتتعتبر 
الحد من التفاعل : من خالل استخدام هذه التقنية المساهمة بشكل ايجابي في الوصول لعدة أهداف منها

ييس المراقبة، و تيسير عملية  المباشر بين طالب ومقدم الخدمة،  تحسين بيئة العمل، تفعيل وتحسين مقا
  :تعميم استخدام هذه التنقية يتطلب العمل علي المستويين التالي ذكرهما. تبادل المعلومات

 "المستخدمين"التعميم علي طالبي الخدمات  •

استخدام التوقيع االليكتروني يتيح لطالب الخدمة إتمام طلب الخدمة من أي مكان دون الحاجة إلي التوجه 
بهذا الشكل يمكن إحداث طفرة في و . مكان تقديم الخدمة إلثبات وتوثيق الهوية والتوقيع خاصتهالفعلي ل

  .ومستوي تقديم الخدمات الحكومية في مصر و تعظيم فرص نجاح مختلف الخدمات االليكترونية ىجدو 
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 "الجهات الحكومية"التعميم  في المكاتب الخلفي لتقديم الخدمات  •

. الليكتروني في المكاتب الخلفية لتقديم الخدمات يعني تحسن حقيقي في بيئة عملتعميم استخدام التوقيع ا
، في معظم األحيان، من العاملون بالجهات الحكومية التعامل المباشر "القديم"كان يتطلب النظام الورقي 

دورات مع عدد كبير من طالبي الخدمات، ولكن باستخدام التوقيع االليكتروني، أصبح من الممكن ميكنة 
استكمال كافة التوقيعات وعمليات التوثيق الالزمة دون الحاجة إلي االنتقال  عاملينالعمل بحيث يمكن لل

هذا ولسوف يسهم استخدام التوقيع االليكتروني أيضا في تيسير اإلعمال الحكومية الداخلية . ممن مكانه
  . وتبادل المعلومات والوثائق في محيط آمن

ولة للتنمية اإلدارية حاليًا بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومقدمي ولذلك تعمل وزارة الد
كما تقوم . الخدمات الحكومية علي تعميم استخدام التوقيع االليكتروني فيما بين المواطنين والهيئات الحكومية

لخدمات الحكومية في مصر، امن الوزارة بوضع اآلليات الالزمة لتطبيق التوقيع االليكتروني علي نطاق واسع 
تعمل الوزارة و . متضمنة خدمات الضرائب، والتي هي بالفعل في حيز التنفيذ حاليًا، وخدمات الشهر العقاري

  ).WAP(أيضا علي تطبيق التوقيع االليكتروني علي خدمات الواب
 

 بدائل الدفع االليكتروني   .5.3

أكدت الكثير من تجارب الحكومة االليكترونية في مختلف أنحاء العالم علي أهميه الدفع االليكتروني كعامل 
  .  حيوي ومؤثر في الوصول إلي القيمة الحقيقة والمستهدفة من إتاحة الخدمات اليكترونياً 

لدفع، األولي تعتمد علي نظام الدفع من ذلك المنطلق، تقوم حاليا وزارة الدولة للتنمية اإلدارية باستخدام وسيلتين ل
  .االليكتروني من خالل استخدام كروت االئتمان والكروت المدينة، والثانية تعتمد علي نظام الدفع عند االستالم

بينما يتطلب استهداف نسبة أعلي من مستخدمي الخدمات الحكومة االليكترونية العمل علي إتاحة بدائل أكثر 
وبالتالي فهناك بديلين إضافيين للدفع االلكتروني تحت . تناسب شرائح مجتمعية مختلفة للدفع االليكتروني بحيث

الدفع عن طريق . التنفيذ، األولي هو الدفع باستخدام الكروت سابقة الدفع والثاني هو استخدام نظام نقاط البيع
  . الهاتف المحمول والتحويل البنكي هم وسائل بديلة تحت الدراسة حالياً 

 سابقة الدفع الكروت •

التحول العالمي إلي مجتمعات رقمية يتيح الكثير من المميزات، ولكنه أيضا يفرض الكثير من السلبيات في 
واحد من أهم هذه السلبيات التي اقترنت بالعالم الرقمي هي ظهور الجرائم والتزوير االليكتروني، . الوقت ذاته

. أو إتاحة أي بيانات مالية أو بنكية عبر شبكة االنترنتوقد أدي هذا إلي الكثير من المخاوف من استخدام 
  .وبالتالي أثرت هذه المخاوف سلبًا علي استخدام خدمات الحكومة االليكترونية

ومن هنا، تعمل وزارة الدولة للتنمية اإلدارية علي إتاحة الكروت سابقة الدفع كبديل أمثل للكروت البنكية 
يقوم هذا . وبنكية يخاف من استخدمها المواطنين في معظم األحياناألخرى والتي تحمل معلومات مالية 

النظام بإتاحة كروت مماثله للكروت البنكية، ولكنها ال تحمل معلومات بنكية حقيقية، مما يجعلها أمنه للدفع 
  .االليكتروني
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 نقاط البيع •

. عملية الدفع أيسير وأسهليتيح هذا النظم الدفع من خالل نقاط البيع المنتشرة، وبالتالي سوف يجعل 
  .باستخدام هذا النظام ال وجود لعائقي الوقت والمكان، بل يناسب ويوائم هذا النظام سرعة العصر

يمكن للموطن من خالل هذا النظام دفع الفواتير ومصاريف الخدمات من خالل منافذ عده تنتشر في جهات 
ذا علي مزج المتطلبات الحكومية بباقي المتطلبات سيعمل ه. كثير كالصيدليات واألسواق والمحال المختلفة

  .اليومية، مما سيزيد من سهولة الحصول علي الخدمات الحكومية ووضعها بقالب جديد مناسب للتغيرات
 " خاصية الدفع الفوري"الدفع عن طريق الهاتف المحمول  •

ير أداء الخدمات تعتبر هذه خاصية الدفع الفوري باستخدام الهاتف المحمول فرصة متميزة لتيس
حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين دفع الفواتير ومصاريف الخدمات المختلفة باستخدام قيمة الشحن .الحكومية

وبما أن نطاق تغطية شبكات . المالي الموجود بالهواتف المحمولة خاصتهم في أي وقت ومن أي مكان
ة منهم، فقد أدي هذا إلي ترجيح هذه البديل المحمول واسعة في كثير من دول العالم،  بما في ذلك النامي

ومازال النظام غير ُمفعل بعد، حيث يتطلب السماح . للدفع بين الكثير من مختلف الشرائح المجتمعية
  . والموافقة من البنك المركزي المصري علي إجراءات تفعيله

  

 بنية المشاركات والتبادالت الحكومية   .5.4

واالتصاالت فرص أفضل للتعاون واالتصال، الرسمي وغير الرسمي، بين العناصر  المعلومات تكنولوجيا وفرت
، مما لذلك من تأثير إيجابي علي عملية التعليم التنظيمي أو المنظمة الحكومية المؤسساتالمختلفة داخل 

  . المتعلمة، تبادل الخبرات وٕادارة المعلومات
رؤية ناضجة وواضحة لمبادرة جديدة تستهدف تحديث األعمال  لهذا تعمل وزارة الدولة للتنمية اإلدارية علي وضع
في  البنيةتساهم وجود هذه . لمشاركات والتبادالت الحكوميةلبنية الداخلية بالمؤسسات الحكومية من خالل إنشاء 

عملية التعاون بين فريق العمل داخل المؤسسة الحكومية الواحدة من جهة، والمؤسسات والهيئات الحكومية 
وبعضها من جهة آخري، كما تتيح وتيسر إتمام العمليات الحكومية الداخلية المختلفة وتبادل المعلومات والبيانات 

  .خبراتفيما بينهم، و يسهم  أيضًا في عملية تراكم الثقافات وال
تيسير التفاعالت والمشاركات في المؤسسات الحكومية متضمنة خصائص عدة منها البريد  البنيةتستهدف هذه 

مدعمه بالتوقيع  البنيةكما ستكون هذه . مستندات وشبكة داخلية/اليكتروني ونظام مراسالت، نظام إدارة  وثائق
هو توفير الوقت  البنيةالهدف الرئيسي من إنشاء هذه . االليكتروني لضمان سهولة وأمان تبادل الوثائق والبيانات

والجهد المهدر في االنتقال من مكتب إلي آخر، أو من مؤسسة إلي آخري، باإلضافة إلي توفير الوقت المهدر في 
  . عملية معالجة بيانات ومحتويات الوثائق

  :بالوظائف التالية البنيةوستدعم  باستخدام شبكة الهاتف المحمول والشهادة الرقمية، البنيةسوف تعمل هذه 
 نقطة دخول موحدة للعاملين بالجهاز الحكومي •

  للعاملين بالجهاز الحكوميتوفير خدمات متخصصة  •
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 إمكانية إضافة خدمات جديدة  •

  إمكانية التكامل والربط  مع الشبكات الخدمية أآلخري الخاصة بالموطنين •
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  البرامج والمشروعات -6
  تطوير الخدمات الحكومية برنامج .6.1

يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ورجال األعمال واألجانب بطريقة فعالة وفي الوقت 
تحسين بيئة عمل موظف  إلىكما يسعى أيضًا المشروع .  الجمهورية داخل أي مكانفي و  الذي يناسبهم

إعادة هندسة دورات  البد منلتحقيق هذه األهداف كان و .  أدائه العام رفعمع العمل على  المدنيةالخدمة 
قنوات تقديم الخدمات لجميع المواطنين سواء المتعاملين مع أجهزة الكمبيوتر  وزيادةالعمل المختلفة لتبسيطها 

  .ماواالنترنت أو غير المتعاملين معه
المستخدمين ومن بين هذه القنوات لتقديم الخدمات لجميع شرائح  جديدةو  متعددةأتاحت الوزارة  قنوات لذا فقد 

  )الخدمات مقدمو –الهواتف الخلوية  - الهواتف األرضية - االنترنت(
  :أهداف رئيسية وهي 4يسعى برنامج تطوير الخدمات الحكومية إلى تحقيق و 

   هاتقديمتحسين طريقة و  للخدمة تبسيط الوصول •

 ،تنفيذهاوقت  أو طولمقدم الخدمة  موقعلبعد يعتبر الوصول إلى الخدمة من التحديات القائمة نظرًا 
على  الموقع والوقت ال يمثالن مشكلة أصبحاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بولكن 

مع مقدمي الخدمات وشركات تكنولوجيا المعلومات  باالشتراكحيث تعمل الوزارة .  اإلطالق
الهواتف  - االنترنت(وات متعددة مثل من الخدمات األساسية عن طريق قن اً دعد إلتاحةواالتصاالت 

للوصول بالخدمات لشريحة كبيرة من المستخدمين ) الخدمات ومقدم –الهواتف الخلوية  - األرضية
 ألول مرة وسيلة الدفع عند االستالم أيضاً الوزارة  كما أتاحت. في الوقت والزمان المناسبين لهم

  .المواطنكسب ثقة و  االلكترونيللتغلب على مشكلة الدفع 
  في تقديم الخدمات زيادة الدقة •

تقليل األخطاء و دقة الزيادة طلب والحصول على الخدمات يضمن الاللكترونية في االوسائل  استخدام
بشكل وبالتالي تقل أيضًا األخطاء قل بنسبة كبيرة البشري ي تدخل العامل في تقديم الخدمات حيث

االلكترونية بدًال من تحرير االستمارات يدويًا يقضي على فمثًال استخدام قواعد البيانات .  ملحوظ
  .المطلوبة نسبة كبيرة من األخطاء المحتملة و يعمل على زيادة الدقة

  تعزيز الشفافية والمحاسبة •

على تعزيز  أيضاً  تعد الشفافية من العوامل الهامة التي تؤثر ايجابيًا على ثقة المواطن كما تساعد
المساءلة  نظام وتعتمد على وسباقةفشفافية الحكومة تعني حكومة تفاعلية .  العدالة االجتماعية

والمواطن لفصل بين مقدم الخدمة او يمكن تحقيق ذلك من خالل عدة وسائل منها . والمحاسبة
التدابير التي تتخذها الوزارة لمحاربة الفساد باإلضافة إلى نشر معايير تقديم  أحدوهذه هي . المستفيد

 ٕاتاحةمتابعة الخدمات المعلقة و  إتاحةإلى أيضًا باإلضافة . متطلباتها وٕاجراءاتها وأسعارهاو الخدمات 
  .جهات المعنيةمن الأداء الخدمات أي تقصير في عن  لإلبالغ متعددة وسائل

  



 2012- 2010خطة عمل       وزارة الدولة للتنمية ادارية

  

  

  األعباء اإلدارية تخفيض •

ولتحقيق ذلك تعمل .  تهدف الوزارة إلى التبسيط اإلداري الذي بالتالي يوفر الوقت والجهد للمواطن
إعادة الهندسة تعمل على بحث ف.  المختلفة لمشروعاتداخل ا لعملياتاالوزارة على إعادة هندسة 

على  تعمل كما ،ومدى توافقها مع نموذج تقديم الخدمة ارتباطها ببعضالعمليات المختلفة من حيث 
  .حذف جميع الخطوات التي من شأنها تقليل التعقيدات والبيروقراطية

  
-2010يوضح المشروعات المخطط تنفيذها في برنامج تطوير الخدمات الحكومية في خطة عمل  )2(جدول

2012  

4الشركاء التوصيف مشروع فرعي/مشروع
 االنتهاء/تاريخ البدء 

1 
بوابة خدمات الحكومة 

 المصرية

 بوابة خدمات الحكومة المصرية منوتحديث  تطوير
 إتاحةأجل ضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة وكذلك 

سهولة ربطها بمواقع تنفيذ و جديدة  تفاعلية خدمات
باإلضافة إلى إتاحة خدمات المعلومات الخدمات، 

وامتداد االستفادة إلى أعداد أكبر من المستخدمين نتيجة 
 .لحكومية االلكترونيةللطلب المتنامي علي الخدمات ا

الوزارات والمحافظات المصرية والمعهد 
 لإلدارةالقومي 

 5مستمر-2004

 تطوير المحليات 2

تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين  إلىيهدف المشروع 
من خالل أجهزة اإلدارة المحلية بالمحافظات بحيث يكون 
تقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة، هذا 
باإلضافة إلي رفع كفاءة األداء وٕاحكام السيطرة وتحسين 
أسلوب الرقابة وتوفير رؤية دقيقة لتعامالت المواطنين 

لتكامل والترابط بين الخدمات بالمحليات وتحقيق ا
  :مل المشروع علىتويش .الحكومية المختلفة

  األحياء ومجالس المدنميكنة  •
  الجديدة العمرانيةهيئه المجتمعات /تنمية المدن الجديدة •
 تنمية إدارات االستثمار في المحافظات •

  ونيةبوابات المحافظات االلكتر إنشاء  •
   النوعيةالخدمات االلكترونية للمديريات نشر  •

  :اآلتي المشروع ويتضمن مجال عمل
  تحسين دورات العمل •
  إعادة التشكيل المعماري •
  المكاتب تطوير •
  بنية األساسية المعلوماتية والبرامجلتطوير ا •
 تدريب العاملين •

 مستمر -2004 أجهزة المحليات والوحدات التابعة لها

 تطوير خدمات المحاكم 3

                                                 
4
  يتم تنفيذ جميع المشروعات بواسطة شركات قطاع خاص 

  )2012ما بعد (مل الحالية تشير كلمة مستمر إلي أن تاريخ انتهاء المشروع يتعدى فترة خطة الع 5
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4الشركاء التوصيف مشروع فرعي/مشروع
 االنتهاء/تاريخ البدء 

  :المشروع اآلتي يتضمن مجال عمل محاكم االستئناف •
  تطوير وتجهيز المنشآت واألبنية •
مراجعة وٕاعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات  •

 التقاضي وتنفيذ األحكام

  ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري •
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ميكنة  •

  إجراءات التقاضي
 تطوير بيئة العمل •

 تطوير آليات تقييم األداء •

 التنسيق بين جميع الجهات المشاركة •

 ومجلس القضاء األعلى وزارة العدل 
 والنيابات العامة

 

 

2005-2012 

 محاكم النقض •

 األسرة نيابات/محاكم •

 المحاكم االبتدائية •

 العامة تيابانال •

 اإلداريةالنيابة  •

 مصلحة الخبراء •

 مصلحة الطب الشرعي •

مركز المعلومات  •

 القضائي

مصلحة الشهر العقاري  •

 والتوثيق

 مجلس الدولة •

 ميكنة محاضر الجلسات •

4 
نظام إدارة عالقة 

 المواطنين

مشروع قناة اتصال فعالة بين المواطن والجهاز اليتيح 
 يستقبل النظام الشكاوى أو االستفساراتاإلداري للدولة، إذ 

البريد -الفاكس–التليفون ( عن طريق قنوات متعددة مثل 
ثم يقوم بتحويل الشكوى إلي ) االلكتروني و البريد العادي

الجهة المختصة لحلها و يقوم بمتابعة الشكوى ثم يبلغ 
 المواطن بنتيجة شكواه

وزارة -وزارة التضامن االجتماعي
الشركة -وزارة االستثمار-الصحة

القابضة لمياه الشرب والصرف 
رئاسة -وزارة التربية والتعليم–الصحي 

الجهاز المركزي -مجلس الوزراء 
 للتعبئة العامة واإلحصاء

 مستمر -2004

 تطوير منظومة المرور 5

  :اآلتي مشروع التطوير يشمل
المكاتب الخلفية واألمامية لوحدات تراخيص  تطوير •

  المركبات
  التحكم في إدارة و مراقبة سيولة المرور •
  وٕاعادة هندسة تدفقات العمل تحليل وٕاتاحة •
  :لآلتيميكنة العمليات في المكاتب الخلفية و ذلك  •

  خدمات رخص المركبات –
  خدمات نيابات المرور –
 منظومة السيولة المرورية –

 2012-2004 وزارة الداخلية ووزارة العدل



 2012- 2010خطة عمل       وزارة الدولة للتنمية ادارية

  

  

4الشركاء التوصيف مشروع فرعي/مشروع
 االنتهاء/تاريخ البدء 

 تطوير خدمات التعليم 6

خدمة التقدم لمكتب تنسيق  •

 القبول بالجامعات

 

منه تحسين نظام التنسيق االلكتروني حيث يستفيد  •
  /ألف طالب سنويًا عن طريق  450حوالي 

  استبدال نظام التنسيق اليدوي بأخر إلكتروني •
إتاحة نظام التسجيل االلكتروني على بوابة خدمات  •

  الحكومة المصرية
 على مدار األسبوع مركز اتصال يعمل إتاحة •

 استفسار ولدعم الطالب واإلجابة على أي  24/7
  :يشتمل النظام على

 استيفاء استمارات التقدم للتنسيق   –

 المعاهد /الكليات/التحويل بين الجامعات –

تعديل الرغبات خالل الفترة المحددة لمرحلة  –
 التنسيق الخاصة بالطالب المتقدم 

نشر نتائج التنسيق علي الموقع وٕابالغ  –
الطالب عن طريق رسائل قصيرة علي 

 المحمول والبريد اإللكتروني 

الطالب ببيان الحافز الرياضي ربط بيانات  –
الصادر من وزارة التربية والتعليم والمجلس 

 القومي للرياضة

 للشهادات االلكتروني التنسيق خدمة إدراج تم •
 وفيما الجمهورية خارج أو داخل من سواءً  المعادلة

  :إضافتها تم التي المختلفة الشهادات يلي
 الدبلومات الفنية المصرية –

الشهادة األمريكية (لمعادلة الشهادات األجنبية ا –
 ) IGCSEو

  الشهادات العربية المعادلة –

-)مالكة المشروع(وزارة التعليم العالي
وزارة التربية والتعليم وزارة االتصاالت 

المجلس  -وتكنولوجيا المعلومات
 القومي للرياضة

 مستمر -2006

 خدمات إدارة المدارس •

 إدارة مستويات بين المباشر الربط إلي النظام ويهدف
 وديوان والمديريات واإلدارات المدارس مستوي علي التعليم
 متكاملة بيانات يوفر مما وأولياء األمور الوزارة عام

 أيسر بشكل للمدارس الخدمة تقديم علي تساعد ومحدثة
 كما المدارس بين نقل أو نجاح، بيان على الحصول مثل

 متخذي ودعم التعليمية العملية متابعة على أيضاً  يساعد
  :اآلتي عن طريق وذلك.القرار
  إنشاء وربط قواعد بيانات ذات صلة •
  تحديث قواعد البيانات دورياً  •
  إتاحة نظام اتصال بين أولياء األمور والمدارس •
 ببعض ربط مختلف إدارات التعليم بعضها •

التربية والتعليم والجهات التابعة وزارة 
 لها

2008-2012 

 خدمات وزارة االستثمار 7

 هيئة االستثمار •

 -فردية(أي كان نوعها  اتشركالإنشاء  إتاحة •
عن طريق البوابة ) الخ...مساهمة - توصية

  الحرةااللكترونية للهيئة العامة لالستثمار والمناطق 
   البوابة خالل من اإللكتروني السداد إتاحة •
 تتبع الخدمات من خالل البوابةخدمة  إتاحة •

 2012-2005 وزارة االستثمار والجهات التابعة لها
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 خدمات حجز التذاكر 8

 حجز تذاكر القطارات •

 متعدد وحجز عودة/ذهاب القطارات تذاكر حجزإتاحة  •
 والقبلي البحري الوجه لخطوط

 طريق عن االنترنت على االلكتروني السدادإتاحة  •
 االئتمان كروت

 االلكتروني البريد طريق عن الحجز معلومات إرسال •
 التوجه له يتيح مما طباعتها يمكنه حيث للمستخدم

 الحجز معلومات ومعه السفر موعد عند للقطار مباشرة

وزارة النقل والهيئة القومية لسكك 
 حديد مصر والبنوك المحلية

2005-2010 

 األتوبيساتحجز تذاكر  •

 للشركة التابعة الشركات أتوبيسات تذاكر حجزإتاحة  •
  والبري البحري للنقل القابضة

 طريق عن االنترنت على االلكتروني السدادإتاحة  •
 االئتمان كروت

 االلكتروني البريد طريق عن الحجز معلومات إرسال •
 التوجه له يتيح مما طباعتها يمكنه حيث للمستخدم

 معلومات ومعه السفر موعد عند األتوبيس إلى مباشرة
 الحجز

الشركة القابضة للنقل البحري والبري 
 والبنوك المحلية

9 
وزارة الكهرباء 

 والطاقة

يهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة 
 الوزارة الكهرباء والطاقة على مستوى كل من ديوان عام

وشركات التوزيع كخطوة سابقة إلنشاء قاعدة بيانات مركزية 
تضم جميع شركات التوزيع والتي من خاللها يمكن 

الحصول على بيانات مجمعة على مستوى قطاع الكهرباء 
 رفي مص

 2012-2005 الشركة القابضة لكهربــــاء مصر

 بناء البوابات االلكترونية للوزارات لتقديم خدمات تفاعلية 10

 بوابة وزارة السياحة •

 بناء بوابة الكترونية للوزارة  يهدف هذا المشروع إلى
تاحة خدمات وزارة السياحة على شبكة االنترنت وربط إل

تلك الخدمات بدورات العمل التي تم ميكنتها بالفعل 
بالنسبة لشركات السياحة والفنادق والمحالت السياحية 

ي إطار بناء والنقل السياحي وباقي قطاعات السياحة ف
منظومة متكاملة مع عدد من الوزارات ذات الصلة بخدمة 

 السائحين

 2011-2008 وزارة السياحة

 بوابة وزارة النقل •

يهدف المشروع إلى بناء بوابة إلكترونية للوزارة إلتاحة 
خدمات النقل على االنترنت وذلك لسرعة تقديم الخدمات 

  وبطريقة فعالة
األمامية والخلفية للوزارة والجهات التكامل بين المكاتب 

  التابعة لها
 تدريب العاملين

 2010-2009 وزارة النقل

بوابة وزارة القوى العاملة  •

 والهجرة

 التشغيل بطلبات التقدم تسهيل  إلى المشروع يهدف
 التابعة التدريب بمراكز المهني والتدريب) وخارجي داخلي(

 على شبكة االنترنت اوٕاتاحته للوزارة

 2010-2009 وزارة القوى العاملة والهجرة

11 
خدمات مصلحة 

 الضرائب المصرية

  :تم إتاحة الخدمات اآلتية من خالل االنترنت
   للدخل العام  اإلقرار الضريبي تقديم •
 الخاص بضريبة المبيعات اإلقرار الضريبيتقديم  •

وزارة المالية ومصلحة الضرائب 
 المصرية

2005-2012 

12 

المصرية خدمات الهيئة 

العامة للمواصفات 

 والجودة

 خدمات الهيئة من خالل االنترنت خدمة شراءتم إتاحة 
الهيئة المصرية العامة للمواصفات 

 والجودة
2005-2010 
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 بوابة السياحة العالجية 13

بناء بوابة لخدمة السائحين الراغبين في السياحة العالجية 
  :اآلتيلتسهيل تقديم الخدمات لهم حيث تساعدهم في 

  طلب استشارة طبية •
  حجز المستشفيات و الطيران والفنادق •
 الشكاوى واالستفسارات •

 2010-2009 وزارة الصحة

 خدمات وزارة الخارجية 14

 لي بناء بوابة إلكترونية حيث تقدمإيهدف المشروع 
عن طريق االنترنت دون  المصريين للمغتربين الخدمات

بالخارج و يتضمن لي القنصليات إالحاجة إلي الذهاب 
  :المشروع اآلتي

  بناء و صيانة البوابة الحالية •
  الخدمات عبر االنترنت إتاحة •
ونظام مراسالت الكتروني  الكترونينشاء نظام أرشيف إ •

 بين الوزارة والقنصليات بالخارج

القنصليات والجهات -وزارة الخارجية
 التابعة لها

2004-2010 

15 
خدمات وزارة الطيران 

 المدني

إتاحة الخدمات التي تقدم من خالل مركز االتصال عبر 
 االنترنت

وزارة الطيران المدني والجهات التابعة 
 لها

2006-2012 

16 
الصندوق االجتماعي 

 للتنمية

 المتوسطةالصغيرة  مشروعاتللالخدمات  تقديم تيسير 
أنشطة  ممارسة و ذلك لتحسين عن طريق الصندوق

  :في مصر عن طريق األعمال
  إنشاء بوابة الكترونية للصندوق •
الصغيرة والمتوسطة عبر  المشروعاتإتاحة إنشاء  •

  االنترنت

رئاسة مجلس الوزراء والصندوق 
 االجتماعي للتنمية

2010-2012 

17 
بوابة وظائف الحكومة 

 المصرية

إتاحة الوظائف الحكومية الشاغرة عبر االنترنت حيث 
من خالل االنترنت يتمكن طالب العمل من التقدم للوظيفة 

ز يعز لتويتم اإلعالن عن الوظائف من خالل البوابة 
 الشفافية

الوزارات والمحافظات المصرية 
 والجهات التابعة لهم

2010-2012 

18 
خدمة خرائط المواقع 

 الحكومية

مقدم له من  موقع تقوم هذه الخدمة بإمداد المواطن بأقرب
كاملة بها خدمة مع إيضاح العنوان بواسطة خريطة ال

  العنوان ورقم التليفون
 مستمر -2010 مقدمي الخدمات الحكومية

 خدمات المحمول 19

المعلومات من ب إمداد المواطنين إلى تهدف هذه الخدمة
-  الواب(محمولة مثل  لتقديم الخدمة خالل عدة قنوات

 )خدمة الرد الصوتي التفاعلي-خدمة الرسائل القصيرة
المواطن في مكان ثابت  تعذر وجود في حالة وذلك

وهذه الخدمة تغطي .  في لحظتها واحتياجه للمعلومة
معايير .  مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص

اختيار الخدمة سوف تحدد طبقًا للشريحة المستهدفة 
 المتاحة باإلضافة إلى حجم الشاشة

مقدمي خدمات المحمول ومقدمي 
 الخدمات الحكومية

 مستمر -2009

 التوقيع االلكتروني 20

تساهم هذه الخدمة في تيسير الخدمات التفاعلية التي 
  :وذلك باآلتي تحتاج إلى توقيع

  تحديد الخدمات التي تحتاج إلي تصديق
  تطبيق التوقيع االلكتروني للخدمات التي تم تحديدها

خدمات على المحمول مع  تكامل التوقيع االلكتروني
 باالو 

تكنولوجيا هيئة تنمية صناعة 
 المعلومات ومقدمي الخدمات الحكومية

 مستمر -2010
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  برنامج تحديث األعمال الداخلية للحكومة  .6.2

رفع ،  كما أطلق عليه في السابق،  يهدف إلي خفض اإلنفاق الحكومي، برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة
 باإلضافة إليمن خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  تحسين إدارة موارد الدولةو  مستوى الكفاءة

  تقليل استخدام المستندات الورقية وتحسين قنوات التعاون وتيسير تبادل المعلومات
علي تطوير وتحديث المكاتب الخلفية للخدمة في المؤسسات الحكومية، ويوفر األدوات برنامج هذا اليعمل 

  .  واآلليات الالزمة إلتمام العمليات الداخلية بهذه المؤسسات في دقة، كفاءة وسرية
 ،"برنامج تحديث األعمال الداخلية للحكومة"هذا البرنامج والتي أطلق عليها أسم من  ةأما عن النسخة المستحدث

التهيئة تستغل طورة و تتكنولوجيا م تقنياتتعمل علي نفس الرؤية والمهمة، لكن بآليات معدلة تعتمد علي 
  .التكنولوجيا الحالية للمؤسسات الحكومية بمصر

  :من خالل أربع إطارات رئيسية هم جيعمل البرنام
م نظام إدارة موارد تحسين العمليات ودورات العمل الداخلية من خالل ميكنة هذه العمليات واستخدا •

 الدولة

المدعمة بشبكة  بنية المشاركات والتبادالت الحكوميةمن خالل استخدام المعلومات والوثائق  دفقسرعة ت •
 المحمول والشهادة الرقمية 

o نقطة دخول موحدة للعاملين بالجهاز الحكومي 

o  للعاملين بالجهاز الحكوميتوفير خدمات متخصصة  
o  إمكانية إضافة خدمات جديدة 

o إمكانية التكامل والربط  مع الشبكات الخدمية أآلخري الخاصة بالموطنين  
 تحسن إدارة ومتابعة الموارد من خالل بنية تحتية وشبكات مشتركة •

  تحسين نسبة القدرة المعلوماتية للعاملين بالجهاز اإلداري بالدولة  •
  
  ية وتحسين تدفق المعلوماتزيادة سرعة انجاز عمليات المكاتب الخلف •

تستخدم الوزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجهات الحكومية من أجل زيادة الكفاءة وكذلك تقليل 
تعتمد علي كال من استخدام تكنولوجيا المعلومات  فميكنة المكاتب الخلفية. الوقت والجهد والنفقات

سرعة وسالسة تدفق المعلومات داخليًا بين اإلدارات دورات العمل، وذلك لضمان ٕاعادة تصميم واالتصاالت و 
  .سرعة انجاز العمليات يسهم فيالمختلفة باإلضافة إلى تبادل المعلومات مع الجهات الخارجية بما 

واالتصاالت فرص أفضل للتعاون واالتصال، الرسمي وغير الرسمي، بين  المعلومات تكنولوجياأيضا  وفرت
، مما لذلك من تأثير إيجابي علي عملية التعليم التنظيمي أو الحكومية المؤسساتعناصر المختلفة داخل ال

لذلك يعمل هذا البرنامج أيضًا علي رفع مستوي القدرة . المنظمة المتعلمة، تبادل الخبرات وٕادارة المعلومات
ستخدام التقنيات الحديثة داخل المؤسسات بين العاملين بالجهاز اإلداري بالدولة ليتمكنوا من االمعلوماتية 

  .الحكومية
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  تقاسم وٕاعادة توزيع الموارد •

جودة الحصول على تقليل النفقات و و االستخدام األمثل للموارد القومية مع تلبية احتياجات الهيئات الحكومية 
 في تقليل النفقات أفضل من الممكن أن يتحقق عن طريق تقاسم الموارد والخدمات مما يكون له أثرًا ايجابياً 

  زيادة كفاءة أداء الخدماتو  الحكومية
  للمكاتب الخلفيةنظم إدارة الموارد  توحيد تطبيقات •

شئون ( والجهات الحكومية المختلفة نظم إدارة الموارد المؤسسية بالوزارات توحيد تطبيقاتيهدف المشروع إلي 
رفع كفاءة األداء الحكومي عن  وذلك من أجل) مشتريات ومخازن –حسابات وموازنة  –عاملين وأجور 

بطريقة سريعة  زيادة معدل االنجاز يؤثر ايجابيًا في مما واالتصاالت طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات
  .وكفاءة عالية

  ومشروعاته المختلفة يوضح برنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة) 3(جدول 
6الشركاء التوصيف المشروع

 االنتهاء/تاريخ البدء 

1 
تعميم استخدام نظم إدارة 

 الموارد بالوزارات

يهدف المشروع إلي التوسع في استخدام نظم إدارة 
  :مما يؤدي إلىالموارد المؤسسية بالوزارات 

 خفض تداول االستمارات الورقية •

 االنجاز  تزيادة معدال •

  آليات المراجعة  والمراقبةإحكام  •
يشتمل نظام التطبيقات الموحدة المعمم في مختلف 

  :الوزارات والهيئات الحكومية على اآلتي
  شئون عاملين وأجور •
  حسابات وموازنة •
  مشتريات ومخازن •

الوزارات المصرية 
والهيئات الحكومية 
 والجهات التابعة لها

 7مستمر-2004

 ميكنة الوحدات الحسابية •

وحدة حسابية  1600المشروع إلى ميكنة يهدف 
على مستوى الدولة والتكامل فيما بينهم مع ربطهم 
بنظام الوحدة المركزية لوزارة المالية و ذلك للتيسير 
واإلسراع في انجاز العمليات الحسابية بدقة أكثر 

 مع تقليل استخدام االستمارات الورقية

وزارة المالية والجهات 
 التابعة لها

2004-2010 

 تطوير نظم المخازن الحكومية •

يهدف المشروع إلي رفع كفاءة استخدام موارد الدولة 
لميكنة  عن طريق تنفيذ نظام متكامل وذلك 

الحركات واألرصدة الخاصة بالمخازن في جميع 
الجهات الحكومية مع بناء قاعدة بيانات مركزية 

حصر  هايمكن من خاللألرصدة المخازن بحيث 
ومراقبة المخزون الحكومي في الجهات المختلفة 

خفض باإلضافة إلي االستغالل األمثل له مما يتيح 
 .المخزون الراكد

الوزارات المصرية 
والهيئات الحكومية 
 والجهات التابعة لها

 مستمر-2005

                                                 
6
  يتم تنفيذ جميع المشروعات بواسطة شركات قطاع خاص  

  )2012ما بعد (تشير كلمة مستمر إلي أن تاريخ انتهاء المشروع يتعدى فترة خطة العمل الحالية  7
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6الشركاء التوصيف المشروع
 االنتهاء/تاريخ البدء 

2 

تطوير المشتريات 

 الحكومية

 

يهدف المشروع إلي تطوير منظومة المشتريات في 
 :المصرية من أجل تحقيق اآلتيالحكومة 

تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في  •
 منظومة المشتريات الحكومية

  إتاحة تسجيل الموردين مركزياً  •
تحسين الخدمة المقدمة إلى جميع المتعاملين  •

بالمشتريات الحكومية من موردين وجهات 
  حكومية

توفير منظومة موحدة ومتكاملة للمشتريات  •
  الحكومية

كلفة تنفيذ المناقصات مع زيادة العائد خفض ت •
  المحقق

االستغالل األمثل للمخزون الحكومي عن طريق  •
  تنفيذ منظومة المشتريات مركزياً 

  توفير ضمانات الرقابة علي اإلنفاق الحكومي •
  :يشتمل المشروع على اآلتي •
إتاحة جميع المشتريات الحكومية على بوابة  •

  المشتريات الحكومية
ليات الخاصة بالمشتريات على إتاحة جميع العم •

  :البوابة والتي تتضمن اآلتي
تقديم العروض الفنية والمالية من قبل  –

 الشركات

  البت الفني والمالي للعروض –
 الترسية –

إمكانية االطالع على النتائج الفنية والمالية  –
 للمناقصات التي تم البت فيها

إرسال رسائل الكترونية للموردين المشاركين  –
  بنتيجة التقييم في المناقصة

 2012-2004 وزارة المالية

3 
األرشيف اإللكتروني 

  وتبادل الوثائق

يهدف المشروع إلي تطوير نظم األرشيف وتداول 
مما  الوثائق بحيث يمكن التعامل معها الكترونياً 

يقلل من استخدام االستمارات الورقية فيساعد على 
 سهولة حفظها وتبادلها و البحث عنها

المصرية الوزارات 
والهيئات الحكومية 
 والجهات التابعة لها

2004-2012 

4 
 األرشيف الطبي االلكتروني

 

نظام األرشيف الطبي  يهدف المشروع إلي تطوير
مما يتيح  االلكتروني داخل المستشفيات المختلفة

ومعرفة التاريخ  سهولة استرجاع الملف الطبي
مع  ألي مريض في جمهورية مصر العربية الطبي

ربطها بالرقم و حفظ الملفات الخاصة بالمرضي 
 .القومي

وزارة الصحة والجهات 
 التابعة لها

2006-2010 

5  

المشروع االسترشادي 

بنية المشاركات  إلنشاء

   والتبادالت الحكومية

تستهدف هذه البنية تيسير التفاعالت والمشاركات 
في المؤسسات الحكومية متضمنة خصائص عدة 

اليكتروني ونظام مراسالت، نظام إدارة  منها البريد 
كما ستكون هذه . مستندات وشبكة داخلية/وثائق

البنية مدعمه بالتوقيع االليكتروني لضمان سهولة 
  .وأمان تبادل الوثائق والبيانات

  2012-2010  تحت الدراسة

 

  استكمال وربط قواعد البيانات القوميةبرنامج  .6.3

بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم تتمثل رؤية البرنامج  في 
  .منظومة اتخاذ القرار وتبسيط إجراءات أداء الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد السواء

بطها بعضها ببعض، مما يستلزم توحيد تقوم إستراتيجية العمل في البرنامج علي إنشاء قواعد بيانات قومية ور و 
رقم (البيانات األساسية سواء الخاصة بالمواطن أو المنشأة أو الوحدة العقارية وٕايجاد رقم تعريفي موحد لكل منها 

سواء على المستوى  يايجابيللمشروع مردوًد و   .كعنصر أساسي للربط بين قواعد البيانات المختلفة) قومي
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متكاملة  المصرية ألسرةلوجود قاعدة بيانات في  يتمثلفبالنسبة للمردود االجتماعي ف. االجتماعي أو االقتصادي
يوفر الوقت والجهد لبناء شبكات الضمان االجتماعية وتوفير الخدمات ومترابطة مع كل الجهات ذات الصلة 

وتوحيد وتكامل كل  لباستكما يتحققاالقتصادي فسوف لمردود نسبة بالأما . لألسر األولى بالرعاية ةاالجتماعي
ما يساعد على تنشيط السوق  البيانات المتعلقة بالسجل العيني للعقارات المبنية والرقم القومي للمنشآت االقتصادية

   .واألسواق المالية العقاري
  :من خالل محورين وهما  يتم تنفيذه البيانات القوميةاستكمال وربط قواعد  وبرنامج

  بعضها ببعض القومية ربط قواعد البيانات •

 تواصل الوزارة استكمال تكامل قواعد البيانات على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين مثل
مثل صرف المدعمة الحصول على الخدمات  للمواطن بطاقة األسرة الذكية والتي عن طريقها يمكن مشروع

ولتحقيق . المقررات التموينية والمعاشات الضمانية والحصول علي الخدمات الصحية وغير ذلك من الخدمات
طريق إيجاد رقم  عضها ببعض على مستوى الجمهورية عنربط قواعد البيانات المختلفة ب الوزارة على تعمل ذلك

  .والعقاريةلمنشآت االقتصادية والمواطن ا تعريفي موحد لكل من
  تكامل الخدمات الحكومية •

لتيسير تبادل  المختلفة تتمثل رؤية المشروع في توفير بناء معلوماتي متكامل يوفر الربط بين الجهات الحكومية
العاملين (أو للحكومة  للمواطنينسواء  مع ضمان السرية التامة للمعلومات الخدمات والمعلومات فيما بينها

  .  وتبسيط إجراءات أداء الخدمات للدولة مما يؤدى لرفع كفاءة الجهاز اإلداري )ومتخذي القرار
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  المختلفة الخاصة بمشروع استكمال وربط قواعد البيانات القومية يوضح المشروعات )4(جدول
  

8الشركاء التوصيف المشروع
 

تاريخ 

 االنتهاء/البدء

 بيانات األسرةقاعدة   1

توفير بيانات ومعلومات إلى المشروع  يهدف
علي عن األسرة المصرية وتصنيفها بناًء دقيقة 

معايير محددة يمكن من خاللها تحديد األسر 
التي تستحق الدعم وقيمته، كما يمكن من خالل 
ربط بيانات األسر في الجهات الحكومية 
المختلفة، إجراء دراسات تحدد أنماط استهالك 

وذلك   األسرة مما يساهم في دعم اتخاذ القرار
بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لألسر المصرية 

  .مليون أسرة 18حوالي 

وزارة التضامن 
االجتماعي ووزارة 
الصحة و الجهات 
 األخرى ذات الصلة

 مستمر-2006

المشروع تحدد المواطنين المستحقين للدعم وهذا  قاعدة بيانات األسر المستحقة للدعم
 مليون استمارة 3يغطي حوالي 

وزارة التضامن 
 االجتماعي

 مستمر-2008

 البطاقات الذكيةخدمات  �

 مستمر-2005

  مليون أسرة 12 صرف المقررات التموينية �

  مليون أسرة 1،2 صرف المعاشات الضمانية �

  مليون أسرة 14 البوتاجازتوزيع اسطوانات  �

  مليون أسرة 18 التأمين الصحي �

توزيع ألبان دراسة عن  �

 المدعمة األطفال

  

2 
قاعدة بيانات العقارات 

 المبنية

توليد رقم تعريفي موحد لكل  إلى يهدف المشروع
بناء قاعدة بيانات متكاملة عن  وحدة عقارية و

العقارات داخل المدن والتي تشمل بيانات تسجيل 
الملكية وتسلسلها والحقوق الواردة بها والقيود 
الواقعة عليها، مما يتيح رؤية واضحة لمعالم 
الثروة العقارية واحتياجاتها من بنية أساسية 

كما يمكن أيضا رسم خرائط .  ومرافق خدمية
اطق السجل العيني باستخدام مساحية لكل من

 نظم المعلومات الجغرافية 

وزارة الدولة للتنمية 
-وزارة المالية-المحلية

وزارة  -وزارة العدل
 الموارد المائية والري 

 مستمر-2006

                                                 
8
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8الشركاء التوصيف المشروع

 
تاريخ 

 االنتهاء/البدء

3 
قاعدة بيانات المنشآت 

 االقتصادية

 لجميعتتمثل رؤية المشروع في إنشاء رقم قومي 
المنشآت االقتصادية بكافة أنواعها مع إعداد 

قاعدة بيانات مركزية وربطها بقاعدة بيانات الرقم 
القومي للمواطنين، مما يتيح التكامل مع قواعد 

البيانات األخرى مثل الضرائب والتأمينات 
والشهر العقاري وكافة الجهات المتعاملة مع 

المنشآت االقتصادية، وهو ما يسهم في تيسير 
كما  جراءات التعامل مع المواطنين والمستثمرينإ

  :من أهداف المشروع اآلتي
توحيد السجالت التجارية والصناعية  •

وسجالت المصدرين والمستوردين والوكالء 
  التجاريين

دفع عجلة النشاط االقتصادي وتبسيط  •
  اإلجراءات

التطوير الشامل لمصلحة التسجيل التجاري  •
  تشريعيةوما يستلزم ذلك من تعديالت 

تحسين مناخ االستثمار من خالل تطبيق  •
 نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمرين

تحقيق الربط والتكامل بين قواعد البيانات  •
  القومية واالقتصادية وتفادى ازدواجية البيانات

وزارة - وزارة المالية
التجارة والصناعة 
ومكاتب التسجيل 

 التجاري

 مستمر-2007

 الخدمات الحكومية المتكاملةمشروع منظومة  4

مشروع ربط مكاتب الصحة  �

 بمصلحة األحوال المدنية

يعتمد المشروع على الربط بين مكاتب الصحة 
التابعة لوزارة الصحة وبين قواعد بيانات الرقم 
القومي بمصلحة األحوال المدنية التابعة لوزارة 

  :بهدف الداخلية
القضاء على ازدواجية البيانات والتأكيد على  •

 تطابقها  

تبسيط دورة عمل استصدار شهادات الميالد  •
 والوفيات 

تحقيق الربط بين قوائم الوفيات وقاعدة بيانات  •
المواطنين القومية لتسهيل إصدار بيان التعداد 

السكاني الفعلي دون اللجوء إلى التعداد 
 الحصري 

ت وأداء العاملين االرتقاء بمستوى الخدما •
 بمكاتب الصحة 

توفير بيئة عمل مالئمة لتقديم الخدمات  •
 الطبية

وزارة -وزارة الصحة
مصلحة (الداخلية 
 )األحوال المدنية

 مستمر-2007

 حصر المتسربين من التعليم �

 مكافحة التسرب من التعليم إلىيهدف مشروع 
المتسربين من التعليم األساسي  تقليل أعداد

المناطق الريفية والنائية، ولهذا وباألخص في 
المختلفة  تتعمل الوزارة على ربط قواعد البيانا

في الجهات المعنية لحصر هؤالء المتسربين 
على سبيل المثال قاعدة بيانات وزارة التربية (

والعمل ) والتعليم وقاعدة بيانات الرقم القومي
اتخاذ اإلجراءات الالزمة متى كان ذلك على 

هؤالء المتسربين إلى المنظومة  ممكنًا لعودة
التعليمية في أسرع وقت بمساعدة جميع الجهات 

  المعنية

-وزارة التربية والتعليم
مصلحة (وزارة الداخلية 

وزارة -)األحوال المدنية
الصحة  وبعض 
منظمات المجتمع 

 المدني

2007-2011 

 قاعدة بيانات الجهاز اإلداري للدولة 5
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8الشركاء التوصيف المشروع

 
تاريخ 

 االنتهاء/البدء

بالجهاز قاعدة بيانات العاملين  �

 اإلداري للدولة

لعاملين تحديد أعداد ا في تتمثل رؤية المشروع
بالجهاز اإلداري للدولة والذي يقترب عددهم من 

  :وذلك عن طريق اآلتي ستة ماليين موظف
تصميم وبناء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز  •

  اإلداري للدولة 
إتاحة الوصول إلي قاعدة البيانات من خالل  •

تروني للجهاز المركزي للتنظيم الموقع االلك
لبعض  www.caoa.gov.egواإلدارة 

الجهات الحكومية من أجل االطالع علي 
 بيانات العاملين بها وتحديثها

الجهاز المركزي 
 للتنظيم واإلدارة

2006-2010 

 قاعدة بيانات المباني الحكومية �

 الحكومية المباني حصر إلى المشروع يهدف
وذلك  عن  حكومية جهة بكل العاملين وعدد

  :طريق آلتي
  تصميم وبناء قاعدة بيانات المباني الحكومية •
إتاحة الوصول إلي قاعدة البيانات من خالل  •

الموقع االلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم 
ليتثني  www.caoa.gov.egواإلدارة 

لمختلف الجهات الحكومية االطالع علي 
 بيانات المباني الخاصة بكل منها وتحديثها 

الجهاز المركزي 
 للتنظيم واإلدارة

2005-2010 

 قاعدة بيانات مساجد الدولة �

قطاعات ديوان  مع كافةالعمل  يتضمن المشروع
عام وزارة األوقاف والهيئات والمديريات 

  :وذلك عن طريق اآلتي واإلدارات التابعة لها
 ميكنة وتكامل المكاتب الخلفية لوزارة األوقاف •

  والهيئات والمديريات واإلدارات التابعة لها
 بياناتال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل •

   هاوملحقاتالدولة  مساجد  الخاصة بجميع
والمديريات ربط قاعدة البيانات بوزارة األوقاف  •

 واإلدارات التابعة لها

والهيئات وزارة األوقاف 
والمديريات واإلدارات 

 التابعة لها

2008-2012 
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  برنامج التطوير المؤسسي .6.4
ساعدة الجهات في وضع مرفع كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري للدولة من خالل  إلىبرنامج التطوير المؤسسي  يهدف

التي تتالءم مع المهام الرئيسية التي أنشئت من أجلها في ضوء المستجدات والمتغيرات  اإلستراتيجيةالخطط 
التي تتناسب مع الخطط إعادة صياغة الهياكل التنظيمية، واالختصاصات الوظيفية المحيطة، باإلضافة إلى 

ات التي تقدمها الجهات، للجهات، وكذلك إعادة هندسة دورات العمل، وتبسيط إجراءات الخدم اإلستراتيجيةواألهداف 
وٕاعادة توزيع وتسكين العاملين على الهياكل التنظيمية الجديدة، وما يستلزم ذلك من أنشطة كتقييم العاملين من حيث 
مخزون خبراتهم ومهارتهم الحالية، وتحديد الفجوات المهارية واقتراح البرامج التدريبية لتنمية المهارات المطلوبة ألداء 

  .تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في ضوء المهام والمسئوليات الفعليةو  وضعوكذلك ة، المهام الجديد
تعديل جداولها، وكذلك تعديل وتقنين نظم الحوافز بما يتواءم مع و تطوير هياكل األجور، وتقنين البرنامج ب مكما يقو 

بمختلف جوانبه تطوير شامًال بما يساعد على رفع الهياكل التنظيمية المختلفة، وذلك لتطوير مناخ العمل الحكومي 
  .كفاءة الجهاز اإلداري للدولة

كما يقوم البرنامج بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية عالية المستوى باالشتراك مع بيوت الخبرة المحلية، واإلقليمية، 
لين وبناء قدراتهم، ويقدم البرنامج خدماته والعالمية العاملة في مجاالت اإلدارة المختلفة وذلك لتنمية مهارات العام

  .التدريبية للقيادات العليا، والوسطى، والعاملين بالجهاز اإلداري للدولة
  

  التطوير المؤسسي األنشطة الرئيسية لبرنامج
  يةكل التنظيمامراجعة الهي -1
  الموارد البشرية اتإدار  تفعيلإنشاء و  -2
  الوظيفي استحداث وظائف جديدة في الهيكل -3
  بما يتناسب مع األساليب اإلدارية الحديثة القدرات بناء -4
، وعلى اإلستراتيجيةتحقيقها لألهداف مدى استحداث نظم جديدة لتقييم األداء على مستوى الجهة من حيث  -5

  التزامه بالمهام المطلوبة منهمدى مستوى الفرد من حيث 
  قانون الوظيفة العامة الجديدصياغة  -6

  
  يةالتنظيممراجعة الهياكل  -1

مراجعة شاملة يقوم برنامج التطوير المؤسسي بإجراء  ،الجهاز اإلداري للدولةكفاءة وفعالية  رفع في إطار
أن بعض األدوار التي تقوم بها هذه الجهات أصبحت حيث  ،الحكومية المختلفةالجهات وأدوار م اومه ةلرؤي
  .انتفىها قد ئالغرض من إنشاقد يكون أو  الحاليةتناسب مع المتغيرات تال 

وبالتالي يقوم البرنامج بإعادة تعريف أدوار ومهام هذه الجهات في ضوء التحليل الرباعي البيئتين الخارجية 
والداخلية، حيث يتم التعرف تفصيليًا على نقاط القوى والضعف، والفرص والتهديدات، باإلضافة إلى تحليل 

العالقات الخارجية مع الجهات األخرى سواء داخل أو العالقات البينية داخل الجهة وكذلك تحليل وتحديد 
  :التنظيمية، هيمراجعة الهياكل فإن المراحل التي يتم من خاللها ومن ثم ، خارج جمهورية مصر العربية

  
 :، مع تحديدالحالي للجهات الحكوميةدراسة الوضع  •

 باإلضافة إلى، جهةاالزدواج والتضارب في اختصاصات النشاط الواحد بين أكثر من أوجه  –
  سواء على مستوى الجهة أو على مستوى الجهات المختلفةهذه االختصاصات  تضارب
  التي يجب أن تقوم بها الجهة، وال تقوم بها االختصاصاتو  األنشطة –
  ال يجب أن تقوم بها الجهة، وتقوم بهاالتي  االختصاصاتو  األنشطة –

  من أداء وظائفها الجهات يعوقي في اإلطار القانوني والذوالقصور التضارب أوجه تحديد  •
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   للجهات الحكومية المختلفةوتطوير وتقييم األدوار والمهام  إعادة توصيف •
بين ورأسيًا  -على نفس المستوى  –التطوير المطلوب أفقيًا بين الجهات وبعضها البعض  اقتراح •

  تتبعهاالتي الجهات، والجهة 
  .تنفيذ هذه األهداف وطرق قياس كل جهة تحديد أهداف  •
 

  البشرية الموارد إدارات تفعيلإنشاء و  -2
تقديم وٕادخال المفاهيم الحديثة إلدارة الموارد البشرية بالجهاز اإلداري للدولة من البرنامج على عاتقه يأخذ 

العاملين ن ئو ش لوحدات خلفاً الموارد البشرية في األجهزة الحكومية المختلفة  إدارات دورتفعيل خالل إنشاء و 
تحوًال فعليًا نحو آليات وممارسات الموارد  يعكسفقط وٕانما المسميات   من حيث هذا تحوالً ال يمثل و . ةالحالي

شرية بالموارد ال إدارة البشرية العالمية والتي تتناسب مع األطر القانونية الحالية، وفي هذا اإلطار تقوم
 يةعقد برامج تدريب، باإلضافة إلى )إذا دعت الحاجة(يًا دور وليات ئوالمسلهياكل والوظائف اتوصيف بإعادة 

 للجهة، وكذلكزيادة العائد من االستثمار في رأس المال البشري لضمان  ،القدامى وأالجدد سواء للعاملين 
وفي هذا اإلطار فإن هناك عدد من .  إدارية متطورةتعمل في بيئة  ة قادرة على المنافسة،ملاخلق قوى ع
  :يتم القيام بها، وهي األنشطة التي

  للدولة اإلداريالموارد البشرية في الجهاز  إدارات دور تفعيلإنشاء و  .1
  المؤسسي كأداة لقياس األداء تقييم األداءبطاقات نظام إدخال  .2
ة من خالل تجميع األنشطة في شكل مجموعات حالتحول من الهياكل الهرمية إلى الهياكل المفرط .3

  الخ... وقطاعات ، وبرامج، مشروعاتعمل و 
  استحداث وظائف إدارية جديدة -3

 لمعلومات لوظيفة المدير التنفيذي 

  :كاآلتيلمعلومات ل ويمكن إيجاز دور المدير التنفيذي
 الجهةالمشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية على مستوى  •

في  الجهةوالتنفيذية لتطوير منظومة المعلومات على مستوى  اإلستراتيجيةوضع السياسات والخطط  •
 الجهة، وفي ضوء الخطة القومية للمعلومات، مع مراعاة ربطها بأهداف اضوء احتياجاته

وضع المعايير والشروط والمواصفات للتكنولوجيات المستخدمة، وقواعد البيانات المركزية وكذلك  •
 .الجهةالمعلومات على مستوى 

والتشغيلية لتطوير  اإلستراتيجيةللخطط الجهة والجهات التابعة لها بفيذ مراكز المعلومات متابعة تن •
 .نظم المعلومات، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر

، يتم تغذيتها من الجهةتحديث قواعد بيانات مركزية على مستوى /اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء •
 .لجهةلقواعد البيانات الفرعية بمراكز المعلومات التابعة 

 .فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات الجهةإعداد خطط تطوير القوى البشرية بمراكز معلومات  •
  وظيفة مدير عام فني
هذه وليات ئمسويمكن إيجاز  الجهة،الفنية داخل  تالمشكالحل عن  مسئولةالتنفيذية وهي أحد الوظائف ال

  :الوظيفة فيما يلي
  ، والعاملينالحلول والبدائل التكنولوجية المختلفة وتقييم تحليل في المساعدة •
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  للجهة جديدة تكنولوجيات إدخال تتطلب التي العمليات إدارة •
  لفنيينل الجهةرؤية  نقل •
  إعداد وبناء كوادر الصف الثاني •
  الجهةعمل مجال  فيدعم االبتكار  •

  التدريب وبناء القدرات -4
ومن ثم فإن تدريب العامين بالجهاز  ،اإلداري التطويرمن أهم أدوات للعاملين بالجهات يعتبر بناء القدرات 

اإلداري للدولة يعد أحد المهام األساسية لبرنامج التطوير المؤسسي ـ، وفي هذا اإلطار يقوم برنامج التطوير 
حيث يتم التركيز على العاملين بالجهات التي يقوم البرنامج بتنفيذ  أسير المؤسسي برفع كفاءة العاملين بشكل 

حيث يتم تدريب العاملين بنفس المستوى التنظيمي ولكن من جهات أفقي مشروعات لصالحها، أو بشكل 
  :مختلفة، ويقوم البرنامج

مهارات التفاوض، و التغيير،  إدارةبإجراء مجموعة من البرامج التدريبية التي ترسخ المفاهيم اإلدارية الحديثة ك •
  الخ....،المشروعاتٕادارة و 

كلية كنيدي "جامعة هارفارد مثل  الجامعات المرموقةعدد من الموظفين المتميزين للتدريب بالخارج في  إيفاد •
  كلية اإلدارة بجامعة نافارا بأسبانياو  ،معهد أحمد آباد بالهند، و "للدراسات الحكومية بالواليات المتحدة

  
 ليكون مركزاً  ،2006لعام  368رقم  يالرئاسبالقرار  لمعهد القومي لإلدارةا إعادة تعريف الدور المنوط بههذا وقد تم 

  .وبحوث التطوير ،في مجال االستشارات التدريبية متميزاً 
النشاط  المهارات اإلدارية والتكنولوجية في مختلف مجاالت إلى تنميةتهدف رسالة المعهد األساسية ومن ثم فإن 

عن تقديم  فضالً  ،وتعزيز كفاءتها عبر اآلليات التكنولوجية الحديثة ،اإلدارة الحكومية وتطوير ي،واإلدار  ،االقتصادي
تطوير أداء المنظمات  ةثقاف نشر، و أنشطة التنمية اإلدارية والتكنولوجيا ودعم ،والبحثية ،الخدمات االستشارية

  .والتطوير المؤسسي ،مجاالت التنمية البشرية في يقليمواإل يالدولإلى جانب تعزيز التعاون  ، وذلكالحكومية
 المتوازنة بطاقات األداء -5

يهدف تطبيق منهجية بطاقات األداء المتوازنة إلى مراجعة الخطة اإلستراتيجية، وكذلك تطوير عدد من 
يم وبناء نظام إلدارة األداء المستند إلى منهج األهداف اإلستراتيجية على المستوى المتوسط والبعيد، وتصم

بطاقات قياس األداء المتوازنة، وتطبيقه بحيث تتم متابعة مدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية من خالل 
من األهداف على األبعاد التي “ متوازنة”توزيع مجموعة ، وتعتمد هذه المنهجية على مؤشرات األداء الرئيسية
على الخطط المرسومة  ة، ووضع آلية لتطبيق اإلستراتيجيات ومتابعة األداء بناءاً تمثل طبيعة عمل الجه

  .والنابعة بدورها من إستراتيجيات الجهة
  قانون الوظيفة العامة الجديد -6

 يؤكد هذا القانون علىحيث . إلى بناء عالقة متوازنة بين الحكومة والموظفين والمواطنينهذا القانون يهدف و 
واتخاذ اآلليات التي من  ،للثواب والعقاب مناسبمع وضع إطار ، تفعيل التقييم الشامل للموظف ضرورة

، بالجهاز اإلداري للدولة ووضع هياكل منصفة لألجور والمرتبات والحوافز للعاملين ،الشفافيةشأنها دعم 
من المتخصصين في هذا وجدير بالذكر أن قانون الوظيفة العامة قد تم صياغته من قبل لجنة تضم مجموعة 

  .المجال باإلضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات الصلة
  
  
  

  :أهم مشروعات التطوير المؤسسي) 5(جدول 
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 االنتهاء/تاريخ البدء المشروع  

 2011-2009 إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي -1

 2011-2009 إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي •

 2010-2009 المجلس األعلى للجامعاتالتطوير المؤسسي ألمانة  •

 2010-2009 التطوير المؤسسي لجامعة اإلسكندرية •

 2010-2009 إعادة هيكلة المعهد القومي لألورام •

  إعادة هيكلة قطاع الصحة  -2
2009-2010 

  التطوير المؤسسي للهيئة العامة للتأمين الصحي •

 2012-2009 إعادة هيكلة المحافظات -3

 2010-2007 المتوازنة األداءمشروع بطاقات  -4
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   )أعمال عرضية(المساندة وظائف ال -7
مختلف المشروعات واألنشطة  وسهولة تنفيذ يجب توافرها لضمان نجاح وأساسيهمهمة  عرضيههناك وظائف 

العالقات الدولية، البحث والتطوير، من أهم هذه الوظائف . التنموية التي تقوم بها وزارة الدولة للتنمية اإلدارية
ا تحقيق أهدافه يمكنها من الوصول إليفي أي منظمة  العرضية وظائفال توافر مثل هذه. والرصد والتقييم

هذه وحدات مستقلة للقيام ب ثالث قامت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بتعيين ولهذا .المرجوة بسهوله ويسر
  . وفيما يلي بيان بهذه الوحدات وأهم الوظائف التي تقوم بها كل وحده. الوظائف العرضية

 :العالقات الدولية إدارة .7.1

تعمل هذه الوحدة علي خلق قنوات فعاله للتواصل والمشاركة مع المجتمعات والهيئات الدولية واإلقليمية علي 
. حد سواء، وذلك بهدف دعم جهود وأنشطة التنمية المختلفة التي تقوم بها وزارة الدولة للتنمية اإلدارية

  . ي النطاق اإلفريقي والعربيوتكثف الوزارة جهودها في شتي مجاالت التعاون الدولي وباألخص عل
  :تهدف معظم أنشطة هذه الوحدة إلي تدعيم و تحسين األتي

 التعاون مع الدول العربية في كال من مجال التطوير المؤسسي والحكومة االليكترونية •

  والمنظمات اإلفريقية الدول مع الثنائي التعاون •
 الحوار والتعاون المشترك بين دول الجنوب •

  :األنشطة بشكل فعال وٕايجابي علي نجاح كثير من مشروعات وأنشطة الوزارة، حيث تتيحكما تؤثر هذه 
 اإللكترونية والحكومة اإلداري اإلصالح مجال في المماثلة البلدان مع الخبرات تبادل •

 زيادة حجم الدعم المادي والفني المقدم من الدول والمنظمات المانحة •

 علي الصعيد الدوليعرض وانتشار  رؤية وانجازات الوزارة   •

ومن خالل الجهود المختلفة التي تقوم بها هذه الوحدة، تمكنت الوزارة من تحسين وتطوير وضعها وشأنها 
وزارة الدولة للتنمية اإلداري كممثل  تنصيبفعلي سبيل المثال تم . بين الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية

، مما دعم الدور "OECD"ة للتعاون والتنمية االقتصادية بالمنظمة الدولي" مراقب"رسمي لمصر يقوم بدور 
كما هو جدير بالذكر أن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية . المصري في المشاركة الفعالة في مثل هذه المنظمات

في مجال الحكومة االلكترونية " UNDP" اإلنمائي المتحدة األمم شهدت تعاون مستمر وملحوظ مع برنامج
  .ز اإلداري للدولةوتطوير الجها

تقوم هذه الوحدة  بتوطيد العالقات مع عدد كبير من البلدان لتبادل الخبرات في مجال  ، ذلك على وعالوة
 وسلوفينيا الجنوبية وكوريا فرنسا اإلداري ومنها واإلصالح اإللكترونية الرشيد، الحكومة العامة، الحكم اإلدارة

  .وغيرها وتونس والهند وماليزيا
  

 البحث والتطويروحدة  .7.2

تعتبر وحده البحث والتطوير البوابة الرئيسية لإلبداع واالبتكار، تفتح أفاق جديد للتطوير عن طريق عرض 
كما . وبحث الكثير من التقنيات والوسائل المستحدثة والمتطورة عالميا في كثير من االتجاهات والمجاالت
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الستخدام الموارد المتاحة في الوصول إلي األهداف المرجوة أثبتت هذه الوحدة قدرتها علي طرح حلول مثلي 
  .وتخطي الصعوبات، استدالال بالتجارب المشابهة والمماثلة

، بهدف دفع 2009ومن هذا المنطلق،  قامت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بوضع نواة لهذه الوحدة في عام 
  .ؤشرات الالزمةعملية االبتكار ودعم نظم اتخاذ القرار بالدالئل والم

  :تعمل حاليًا وحدة البحث والتطوير علي أنشطة متعددة تتضمن 
 جمع وعرض المؤشرات العالمية والمحلية  •

 إلقاء الضوء علي االتجاهات العالمية الجديدة والمستحدثة في مجال التطوير واإلصالح اإلداري •

 بحث وتفعيل تجارب الحكومة االليكترونية المماثلة  •

 عايير الجودة للخدمات الحكوميةوضع وتطوير م •

كما تعمل الوزارة علي التوسع في اختصاصات هذه الوحدة لتشمل قاعدة أوسع من الوظائف ذات الصلة 
التي تدعم مختلف األنشطة علي جميع المستويات بالوزارة، مثل المشاركة في وضع السياسات 

  .ير بعض الدراسات واألبحاثواالستراتجيات، اقتراح بدائل لمناهج اإلدارة العامة، وتطو 
 وحدة الرصد والتقييم .7.3

تكرس وزارة الدولة للتنمية اإلدارية جهودا كبيرة لتعزيز نظم المتابعة بالوزارة علي جميع المستويات، بهدف 
الوزارة وحدة للرصد والتقييم تقوم باستخدام  خصصتتحسين أداء كال من المشروعات والعاملين، ولذلك 

منهجيات المتابعة والتقييم المتعارف عليها عالميا والتي ترتكز  نظم اتخاذ القرارات الكثير من آليات و 
  . بها علي الدالئل والمؤشرات) المالية واإلدارية(
تعمل هذه الوحدة ليس فقط علي تقييم األداء، بل أيضًا علي فهمه، وتقوم بكثير من األنشطة والوظائف  

  :التي تتضمن األتي
 ات قياس األداءوضع معايير ومؤشر  •

 المشروعات /عمل التقرير الالزمة لتقييم أداء البرامج •

 اإلفادة بموقف التنفيذ مقارنة بالمخطط •

 الموارد والموازنات بناء علي نسبة األداء واالنجاز تخصيصتقرير و  •

 يدةتعريف وتحديد المستهدفات والمخرجات علي مستويات عد •
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  المبادرات -8
 مبادرة قادة التغيير -1

كمبادأة من وزارة الدولة للتنمية اإلدارية لتقنين عملية التغيير في الجهاز " قادة التغيير" تأتي مبادرة  •
الضمير "بالدولة كمطلب أساسي يستجيب للمتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية، لرفع شعار  ياإلدار 

ي للعاملين بالجهاز اإلداري بالدولة، تتركز رسالة المبادرة في إيجاد آلية للتغيير اإليجاب، و "واالنتماء
 ،والمحافظة علي الملكية العامة ،وزيادة الشعور باالنتماء لديه ،إلي تحسين حياة المواطن يمما يؤد

وتركز المبادرة على  ،واالقتناع بتحقيق األهداف الشخصية من خالل تحقيق األهداف العامة للدولة
 إدارة التغيير:المجاالت التالية

 الوقت والضغوطإدارة  •

 إدارة األزمات والصراعات •

 لقيادة الفعالةا •

 المتابعة وتقييم األداء •

 أساسيات التسويق •

 الفعال مهارات االتصال •

 مهارات التفاوض •

 التفكير االبتكاري واإلبداعي لحل المشكالت •

  بناء فريق العمل •
  

  لجنة الشفافية والنزاهة -2
  :اآلتيفي اللجنة  دور يتلخص
  للدولة ياإلدار في الجهاز تفعيلها لليات آكذلك وضع و  ،قومية لمكافحة الفساد اتواستراتيجي أدوات اقتراح •
  إلى مزيد من الشفافية والنزاهة يتؤدالتشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة التي  إعادة صياغة •
  ةالدولي والتأكد من توافقها مع المعاييروضع مؤشرات ومعايير قومية خاصة لقياس الفساد  •
  ها في مكافحة الفسادئرصد حاالت الفساد اإلداري وجهود الجهات الحكومية وأدا •
لخلق مجتمع مدني قادر على  اقتراح أسس لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنينو  ،وعي المواطنين رفع •

  ات الحكوميةلرقابة أداء الخدم فعالةأداة  يكونبحيث المشاركة 
 كيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنيأمع منظمات المجتمع المدني لتالعمل كنقطة اتصال للتعاون  •

 

  مسابقة المتميزون -3
بتنظيم مسابقة  اإلداريةتقوم وزارة الدولة للتنمية ، "بيوم الخدمة العامة العالمي"في إطار احتفاالت العالم 

الدائم بعملية التطوير واالستثمار في ها تأكيد على التزامال من أجل للدولة سنوية للعاملين بالجهاز اإلداري
  .العنصر البشرى الذي توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا إليمانها بدوره المحوري في عملية التنمية الشاملة

 ،األداء وسرعة اإلنجاز ىبمستو واالرتقاء  ،وتكريم المتميزين ،تحفيز العاملين بالدولة ىإلهدف المسابقة بشكل عام وت
لألداء  ة الحكومةومساند عن تقدير وذلك تعبيراً  ،تقدم خدمات متميزة للمواطنين التيالحكومية وتشجيع الجهات 

  .أداء الجهات الحكومية فيإحداث نقلة نوعية  من شأنه الذيالمتميز واإلنجاز الفّعال 
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 ،الحكومية الجهاتلالرتقاء بالممارسات اإلدارية والمهنية في  الفعالةالوسائل  ىحدإكون المسابقة  ىإلهذا باإلضافة 
روح المنافسة تزيد من ، كما البناءالتعاون  مشجعة علىوظروف عمل  ،معنويمن خالل توفير حافز وذلك 

  .االيجابية
  :هيو  ى،كبر تتكون المسابقة من أربع مسابقات فرعية و 

 أفضل منفذ يقدم خدمة للمواطنين •

 خدمة تفاعلية على شبكة اإلنترنتأفضل موقع يقدم  •

 )إدارة عليا وٕادارة وسطى(المدير المتميز  •
 أفضل بحث تطبيقي •
  
  
  
  المتابعة والتحديث -9
يجب أن يكون اإلطار الموضوع لمراجعة سير تقدم المشروعات الحالية هو نقطة البداية في عملية متابعة   - أ

  معدالت انجاز الوزارة في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية
القيام بعمل تقييم يحدد حالة المشروعات فيما يتعلق بسير خطط العمل واتجاهات االستراتيجيات  يجب  - ب

  استنادًا على تقرير لجنة مراجعة المشروعات
  :هذا التقييم تستند علىاتجاهات أساسية  3 تحديديجب  - ج

  جديدة تغييرات بإحداث يوجد توصياتوال  اإلستراتيجيةتحقق بصورة كبيرة أهدافها  مشروعات •
  أخرى مشروعاتكقاعدة ل لها احتياجلكن و بالحد األدنى  اإلستراتيجيةتحقق أهدافها  مشروعات •
عمل تعديالت في خطة بتكون إما  اتفإن التوصيولذا  اإلستراتيجية هاتتوافق مع خطة عمل ال مشروعات •

  .في اتجاه آخر هالمتعلقة بالمشروع أو إعادة توجيه اإلستراتيجيةالعمل 
خطة عمل الوزارة مع المتغيرات ل التوافق الدائم لضمان) مرتين سنوياً ( يقترح أن تكون المراجعة دورية -د

  لخدمات الجماهيريةا متطلباتالداخلية والخارجية و 


