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۲۰۱۸
البيروقراطية المصرية هي كيان توسعي يوظف عدد كبير من الموظفين الحكوميين، وقد يكون لإلصالح في مجاالت 
التوظيف واختيار الموظفين والتدريب والترقية واالحتفاظ بالموظفين الحكوميين تأثير مباشر على تحسين فعالية 

القطاع الحكومي.

كانت "سياسة الخريجين" التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام ۱۹٦۱ لتوظيف جميع خريجي التعليم العالي في 
القطاع العام عامالً رئيسيًا في الزيادة الهائلة في عدد الموظفين الحكوميين في مصر، ففي عام ۲۰۰۱ بلغ  إجمالي 
عامي  بين  مليون   ٥٫۸ إلى  ليصل  الرقم  هذا  ارتفع  وقد  موظف،  ماليين   ٥٫٥ الحكوميين  الموظفين  عدد 
۲۰۱٥-۲۰۱٦(۱)،  وقد نتج عن سياسات الحكومة الجديدة التي أوقفت جميع التعيينات الجديدة في القطاع العام 
انخفاض عدد الموظفين الحكوميين بمقدار ۸۰۰,۰۰۰ موظف في الربع األخير من عام ۲۰۱۷(۲). حيث تهدف 
السياسات الجديدة إلى الحد من البيروقراطية وزيادة كفاءتها وتخفيض عبئها على الموازنة العامة، وعلى الرغم من 
تطبيق هذه اإلصالحات األولية تظل إمكانية تعزيز القدرات الفنية للموظفين الحكوميين الحاليين تحٍد يواجه الدولة. 

يستند هذا الموجز إلى أفضل الممارسات الدولية إلرشاد فرص اإلصالح التي من شأنها تعزيز قدرات الموظفين 
الحكوميين في مصر. ويمكن لنظام إدارة المواهب عبر اإلنترنت - على غرار التجربة السنغافورية - أن يفيد مصر 
في توفير عملية توظيف استراتيجية ومتماسكة وتقديم نظام موحد وقياسي لتلك العمليات لإلدارات المتعاقبة، وعالوة 
على ذلك فإن مثل هذا النظام سيسمح بتبادل المعلومات بطريقة أكثر فعالية وبشكل ييسر من عملية الوصول إليها، 
ويتضح من تجارب النظامين الفرنسي والهندي أن االمتحانات التنافسية هي أساس عملية التوظيف والتدريب الالحق 
توظيف  في  المتخصصة  الرسمية  المدارس  من  المصرية  المدنية  الخدمة  تستفيد  وسوف  الحكوميين،  للموظفين 

وتدريب المديرين المحتملين. وفي الوقت الحالي، يمكن للمعهد القومي لإلدارة أن يقوم بدور المعهد الرسمي
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اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين و/أو المحررين وال تعكس سياسات أو وجهات نظر الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
يتم نشر هذه األوراق لتشجيع مزيد من الحوار حول القضايا التي تؤثر على األطفال في مصر 

في محاولة إلكساب طالب الدراسات العليا خبرات صياغة حلول سياسية عملية.



للتوظيف والتدريب ، بما في ذلك إدارة امتحانات التوظيف. وعالوة على ذلك ، سيكون من المفيد -  كما هو الحال 
في حالة الهند - أن يشمل العبين خارجيين، وخاصة األخصائيين النفسيين الذين سيتمكنون من تقييم الذكاء العاطفي 

للموظفين المحتملين وتحديد مدى استعدادهم للتعامل مع الجوانب العاطفية لعملهم.

فمن الضروري أن تستمر الحكومة المصرية في استغالل األدوات الموجودة بالفعل، ومن ثَم يقدم موجز السياسات 
هذا التوصيات التالية من أجل بناء إطار لبرامج بناء القدرات للموظفين الحكوميين بما يتماشى مع قانون الخدمة 
المدنية الجديد ۲۰۱٦/۸۱، ويجب أن يقترن ذلك بعدد من الخطط اإلجرائية لضمان تفعيل القانون، ونجد أن الهيئات 
المحلية مثل المعهد القومي لإلدارة والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة مجهزة بشكل جيد لتولي مهمة تطبيق القوانين 

القائمة.



تقبال  أكثر  لتكون  البيئة  إعداد  األولى هي  الخطوة  المؤسسي:  المستوى  على  لإلصالح  المشهد  إعداد   -۱
للتغييرات التي جاءت في قانون ۲۰۱٦/۸۱، وبعدها يجب اتباع "إطار كفاءة الموظف الحكومي" إلى جانب وضع أطر 
لإلدارة العليا تقوم على الكفاءة، وسيقدم إطار كفاءة اإلدارة العليا سرد مفصل لمقاييس الكفاءة والمهارات المطلوبة 
لشاغلي مناصب اإلدارة العليا أو أي منصب قيادي آخر، ويرتبط ذلك بوضع قاعدة بيانات وطنية الحتياجات مناصب 

اإلدارة العليا والقيادات والوظائف المتوقعة خالل السنوات الخمس المقبلة بهدف إتاحة التخطيط الفعال بشكل كفء.

۲- تدريب الكوادر الحالية والمرشحة للمناصب العليا والقيادية: ينبغي أن تستند حزم التدريب الموحدة على 
المستوى الوطني إلى المهارات األساسية والمتخصصة المحددة ويجب أن تشمل أيًضا رصد مقدمي خدمات التدريب 
المحتملين في مختلف المحافظات، على أن يتم اعتماد مقدمي خدمات التدريب  - قد يتم ذلك من خالل المعهد القومي 
لإلدارة - لضمان الجودة وتوحيد الحزم التدريبية، وحتى يتحقق ضمان الجودة يجب وضع مؤشرات مشتركة،  ويجب 

أن يتم دراسة استخدام التكنولوجيا في نشر تلك الحزم التدريبية من أجل ضمان فعالية التكاليف.

على سبيل المثال تعتبر مبادرة المعهد القومي لإلدارة " مبادرة قادة التغيير" أداة لتطوير الموظفين الحكوميين في 
الهيكل اإلداري للحكومة المصرية من أجل تشجيع الموظفين الحكوميين على الشعور باالنتماء وحماية الملكية العامة 
المطاف على ضمان رفاه  نهاية  الدولة وهو ما سيعمل في  أهداف  تحقيق  الشخصية من خالل  األهداف  وتحقيق 
المجتمع المصري،(۳)  ويقدم المعهد القومي لإلدارة أيضا برامج لإلدارة العليا والمتوسطة والتي يمكن استغاللها في 
تطوير القادة والموظفين الحكوميين، وبالفعل يتم ترشيح برنامج أكاديمية إعداد القادة الحكوميين للمديرين باإلدارة 

العليا والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص(٤).  

يقدم مركز التميز في المعهد القومي لإلدارة خدمات احترافية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويمكن استغالل هذه 
الخدمات بالشكل األمثل إذا استخدمت الحكومة المصرية نظام PRAISE السنغافوري كنموذج لنظام إدارة المواهب 
عبر اإلنترنت، وكما سبق الذكر يدمج نظام PRAISE ممارسات التقييم والترتيب والترقية في نظام واحد، ويؤدي 
استخدام هذه التقنية إلى خلق نظام موحد وقياسي يساعد على تقليل المحاباه، بما يضمن فعالية وكفاءة قطاع الخدمة 
المدنية. وباإلضافة إلى إرساء مبدأ المعاملة العادلة للعمالء والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف مجاالت 
للتفتيش لضمان جودة  للتنظيم واالدارة أيضا على تطوير نظام  شؤون الخدمة المدنية(٥)  يعمل الجهاز المركزي 

وكفاءة أداء الموظفين.

۳- االحتفاظ بالمرشحين من ذوي الكفاءات العالية في القطاع العام: تركز المرحلة الثالثة على االحتفاظ 
بالمرشحين المؤهلين من خالل تفعيل نظام توظيف وترقية قائم على الجدارة لمناصب اإلدارة المتوسطة والعليا. وفي 
مصر ال يتاح التنقل والترقية داخل نظام الخدمة المدنية إال للمرشحين الداخليين فقط. ويحدد قانون ۸۱/۲۰۱٦ 
إجراءات ومتطلبات محددة للتقدم لشغل الوظائف اإلدارية المتوسطة والعليا. وحتى يتحقق التوظيف بنظام قائم على 

الجدارة يمكن استخدام األدوات التالية لضمان التوظيف والترقية بشكل عادل يتسم بالشفافية: 

نقترح خارطة طريق من ثالث مراحل لإلصالح:

(۳) http://www.nmi.gov.eg/StaticPage.aspx?SP=Special_Initiation.aspx
(٤) http://www.nmi.gov.eg/UserFiles/File/28-11-2010/GLA.pdf
(٥) http://www.caoa.gov.eg/WebForms/ContentPages.aspx?OimBWvdgyVJ2XR7irlQgZKeyOHqMDfLLOQ41IVpdkuQ=
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توفر التوصيات المقدمة في هذا الموجز اآلليات التي تستطيع الحكومة المصرية من خاللها تفعيل أطرها القانونية ا
ناجحين.  ومديرين  كقادة  قدراتهم  وإظهار  لتوظيف  الالزمة  باألدوات  الحكوميين  الموظفين  تزويد  لضمان  لحالية 
رضا  إلى  بدوره  يؤدي  مما  العامة  الخدمات  تقديم  تحسين  إلى  العام  القطاع  وفعالية  كفاءة  زيادة  تؤدي  وسوف 

المواطنين.

عملية االختيار
- إجراء "التحليل الوظيفي" للوظائف الشاغرة

- تقديم "التوصيف الوظيفي" في صيغة كتابية

- تحديد "المواصفات الشخصية" ذات الصلة 

- تطبيق عملية تقديم موحدة 

- وضع نظام تصنيف واضح وفقا للمواصفات الشخصية

- استخدام السجالت الحكومية الموثوقة للتأكيد على قدرات المرشحين وصفاتهم وإنجازاتهم في المناصب السابقة

- مشاركة النتائج مع المرشحين الناجحين وغير الناجحين وإتاحة المعلومات عن الفرص وإجراءات الطعن في قرار 
التوظيف/ الترقية

عملية الترقية
- االلتزام بنظام تقييم األداء القوي والفعال كأداة للترقية

- وضع إجراءات واضحة للشكاوى لضمان الشفافية

عناصر حزمة الحوافز
- التعويضات المالية

- وضع معايير واضحة ألداء الخدمة وخطوط المساءلة وآليات لرفع التقارير والتظلم تتسم بالعدل والشفافية وتكافؤ 
الفرص (بما في ذلك مراعاة منظور النوع االجتماعي وذوي اإلعاقة)

- فرص التدريب والتطوير

- آليات تقدير األداء وهياكل المكافآت ونظم الترقية

الخالصة:


