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 إضاءات على السياسات
 اإلجتماعية

 

 

 إدارة األداء
 قيمة مضافة للضمان االجتماعي

 
اد؛             .   تعنى الجمعية الدولية للضمان االجتماعي بحكم واجباتها بتحقيق قيمة مضافة ألعضائها           ت ع م عي وال ي وما هذا إال باألمر الطب

ة         .   آما أنه يعكس بدوره واجبات المنظمات األعضاء تجاه شرآائها         ام وبالنسبة للمنظمات، تعتبر تقنية إدارة األداء من األدوات اله
 .لتحقيق القيمة المضافة

 
ات                        ي ن ق ت . مما يفرح القلب أن نرى العديد من إدارات الضمان االجتماعي ترسي المثال ضمن مؤسسات القطاع العام لتطبيق تلك ال

ى                     فإلى جانب الجهود المرّآزة للتوسع في نطاق الحماية وتأآيد ديمومة الضمان االجتماعي، يشّكل تحسين األداء خطوة أخرى عل
 ".ضمان اجتماعي للجميع"الطريق نحو تحقيق 

  
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام

 
  

اط الضعف في أداء                      رن الماضي، آانت نق سعينيات من الق خالل حقبة الت
ي                      األداء المهن ا ب د مقارنته ار عن ن االعتب ام تؤخذ بعي مؤسسات القطاع الع

ذلك، أصبحت إدارة القطاع          .   المحترف لمؤسسات القطاع الخاص    ونتيجة ل
 .العام مرادفًا متعارفًا عليه لعدم الكفاءة

 
ذا                ة ه درجات متفاوت اعي وب ضمان االجتم ة لل ت اإلدارات العام واجه
ة بخصخصة              ية المطالب االنتقاد، والذي ساهم بدوره بتغذية الضغوط السياس

  .إدارات الضمان االجتماعي في بعض الدول إلى جانب عوامل أخرى
 

ول                اعي ح ضمان االجتم ا إدارات ال تي تتعرض له ضغوط ال الطبع فال وب
ة للعمالء حول             .   العالم ليست سياسية فقط     اع سقف التوقعات المرتفع فارتف

ك اإلدارات               اء تل ن أعب د م ة يزي دمات المقّدم دد الخ ة وتع ا زاد  .  نوعي وم
 .الوضع سوءًا هو ارتفاع هذا السقف الذي جاء متالزمًا مع األزمة المالية

 :فـــي هذا العــــدد
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 .تحديد العناصر المكّونة لممارسة إدارة األداء  -
 
إلدارات               - ضافة  ل ة الم ى القيم ضوء عل اء ال إلق

 العامة للضمان االجتماعي
 
 تحديد المعوقات لتحقيق األداء المحّسن  -
 
 توفير دروس حول سياسات تحسين األداء  -



بغــض النظــر عــن صــحة تلــك االنتقــادات، فــإن الرســالة الموجهــة الــى                     
ة                      ي غاـي ي ـف ام ـه ديرها القطـاع الـع تي ـي ة اـل ات االجتماعـي مؤسسات التأميـن

 .على اإلدارات أن تحقق قيمة مضافة: الوضوح
 
 

 المساعدة في الريادة في إدارة األداء 
 

ــة                  ــل الخدـم ــدى عواـم ــي إـح ــاعي ـه ــضمان االجتـم ــار أن إدارات اـل باعتـب
المجتمعيــة، ينبغــي لتلــك اإلدارات أال تقــصر دورهــا علــى تقــديم المنافــع                 

سينات             .   الحالية ترن بتـح ن يـجب أن يـق وبالطبع يبقى هذا الدور رئيسيًا ولـك
 . أآبر نحو تحقيق الكفاءة المالية واإلدارية

 
فـــي عالمنـــا اليـــوم، مـــن غـــير المفـــاجئ أن يكـــون األداء المؤســـسي هـــو                 

اعي            ضمان االجتـم سات اـل دى مؤـس ري ـل د البـحث    .     الموضوع الجوـه يؤـآ
ـــضمان االجتمـــاعي والمجموعـــة                ـــة لل ـــة الدولي ـــن الجمعي ـــا بي المـــشترك م

 إلــــى أي مــــدى تتبــــنى إدارات الــــضمان                Accentureاالستــــشارية   
 .االجتماعي حاليًا التقنيات اإلدارية لتحسين األداء

 
ة       66أظهرت عينة الدراسة المكونة من   ة الدولـي ي الجمعـي  منظمة عضو ـف

منها أآد استخدام تقنية أو أآثر من تقنيات   %  92للضمان االجتماعي، أّن    
 .إدارة األداء

 
دة                 صبح الراـئ اعي لـت ضمان االجتـم ويعني ذلك بشكل عام تحّول إدارات اـل

  .في استخدام تقنيات إدارة األداء بين إدارات القطاع العام
 

 إدارة األداء
 

دمات               :   تعني إدارة األداء   أن الـخ د ـب ة للتأـآ ة الالزـم اذ الخطـوات العملـي اتـخ
ة               اءة و فعالـي ثر آـف ق  .  والمنتجات والمخرجات تّم تقديمها  بشكل أـآ ولتحقـي

 .ذلك يجب استخدام أدوات مختلفة
 

) Activity-based costing(محاســبة التكــاليف بنــاء علــى األنــشطة          
ج أو                  ة لمنـت ة الحقيـق د التكلـف بر تحدـي تعتبر أداة تسعى لتخصيص الموارد ـع

بيــد أّن، بطاقــات األداء المتــوازن تــستخدم مجموعــة مــن               .  خدمــة معينــة   
ق                  ات، وتحقـي وظفين، والعملـي دى الـم المؤشرات التي تقـيس تطـور األداء ـل
احتياجــات العمــالء واإلدارة الماليــة الــتي تــؤدي إلــى تطويــر التخطيــط                    

سبية                .   االستراتيجي   درة الـن اس الـق رى لقـي ي أداة أـخ اس المرجـع بر القـي يعـت
ستوى األداء         "  أفضل"لإلدارات لتحقيق    ع ـم مستويات األداء إلى جانب رـف

 .الى المستوى المنشود
 

ذه           ن ـه ـي يعتبر تحديد األهداف خطوة ضرورية تسبق عملية االختيار من ـب
ة       .   األدوات وغيرها  ـي وـع ن ـن في حين أّن أآثر األهداف المنشودة هو تحسـي

ــب                         .   الخدمات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـت ـك ـم ــر اـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفـــــــــي هـــــــذا اإلطـــــار يعتبـ
 الوطنــــي البلجيكــــــــــي للعـــــــــالوت العائليـــــة للموظفيــــــــــــــــن

 Belgium’s National Office for Employees’ Family Allowances 
دد             .   مثاًال يحتذى به  ا المـح ي وقتـه افع ـف حيث ارتفع أداء مؤشر  تقديم المـن

 %. 97الى % 16 من 2003و 1985في األعوام ما بين 
 

ي                         دم ـف ّدل التـق ّي لمـع ر آـم روج بمؤـش ى ضـرورة الـخ ال عـل ذا المـث يؤآد ـه
 .االنجاز

 
ة                     ق قيـم ر لتحقـي سعى التطوـي ط، يـجب أن ـي ر للتخطـي  حتى ال يفتقر التطوـي

وبنــاء علــى هــذه المنهجيــة، تــسعى اإلدارات إلجــراء تحــسينات             .  مــضافة
ات                 ة والعملـي الموظفين والميزانـي دخالت المرتبطـة ـب ن الـم محددة في آل ـم

 .اإلدارية والمنتجات أو مخرجات السياسة المطبّقة
 
 

 تحسينات تحقق القيمة المضافة
 

تقــدم النظريــة الحاليــة مجموعــة مــن االســتراتيجيات الــتي تحقــق القيمــة                  
دريجياً .   المضافة -1انظـر الخطـوات     (والتي يجب تطبيقها خطوة بخطوة ـت

في حين أنه عند االنتقال من خطوة إلى الخطوة التالية، يصبح تحقيق    ) .   3
د       .  الهدف أصعب  ومع ذلك، فإنه الى جانب الخبرة والدروس المستفادة عـن

االنتقــال  مــن خطــوة إلــى أخــرى، يــزداد التوقــع بــصورة آبــيرة للوصــول              
 . لمستوى أداء متطور وممكن القياس

 
ترآــّز الخطــوة األولــى علــى التحــدي الــذي ال مفــّر منــه، أال وهــو اإلدارة                 

أمــا الخطــوة الالحقــة    .  األفــضل للمــدخالت الحاليــة، آالعــاملين والميزانيــة       
 .فتنتقل من إدارة المدخالت نحو االستراتيجيات المبنّية على أساس النتائج

ى إدارات                ذي عـل ق اـل م الطرـي وتعتبر تلك االستراتيجيات ُمهّمة، فهي ترـس
د     .  الضمان االجتماعي أن تنتهجه لتحقيق قيمة أآبر للشرآاء     ا ترـش آما أنـه

اه             ا تـج ون بـه اإلدارات إلى الطريق الذي يساعدهم لدعم األدوار التي يقوـم
 .مجتمعاتهم في المستقبل
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 إدارة األداء
 

 .1الخطوة 
 إدارة الموظفين والميزانية

ة                                -  األهداف  - ي زان ي م وافق مع مخصصات ال ت عمل ب التعامل مع ال
 .وبالتوافق مع اللوائح القانونية واإللتزامات

 
ررة مع                –  القياس الكّمي للتطور    - ك ت ة م على سبيل المثال، إنجاز مهم

 .التخفيض التدريجي للميزانية
 

 .2الخطوة 
 إدارة األنشطة والعمليات

انجاز المهام المتوقعة ضمن الموارد المتاحة وتقديم الخدمة         -  األهداف  -
 .المنتظرة من خالل إجراءات عمل آفوءة وفّعالة

 
ة اإلحصاءات                    –  القياس الكّمي للتطور    - ع اب ت ى، م ة األول ل مرح في ال

الخاصة بعدد مكالمات العمالء التي تّم اإلجابة عليها أو عدد المعامالت          
جاز                                  ا إن ه ب ل ط ت ي ي ت م حصر عدد الساعات ال ت المنجزة، بعد ذلك ي

 .المعاملة، بدًال من تتّبع عدد طلبات المنافع المنجزة
 

 . 3الخطوة 
 التأثير في العمالء والمجتمعات المحلية

التدخل المناسب في الوقت المناسب، مع مراعاة الكلفة من             –  األهداف  -
مع                 جت م ال في ال ّع دور ف هدف   .   أجل تمكين آل مواطن من القيام ب وال

ة،                        رون م األداء وال ز ب ي م ت مات ت ّظ النهائي هو الترآيز على تطوير من
االت               ة من وآ اسق قادرة على المساهمة نحو جهود مكثفة متكاملة ومتن

 .متعددة لتحفيز نمو وتطوير المجتمعات المحلية
 

ي            – القياس الكّمي للتطور   - اعل ف ت ى        /   يشمل هذا النهج ال ي عل ائ وق ال
د               م ت ع سبيل المثال، التدخل المالئم لمعالجة قضايا ترتبط بالمنافع التي ي

طور األداء                .   عليها العمالء  اس ت ي وعلى مستوى أآثر تطورًا، يمكن ق
ادة من مخرجات                   ف ت بالنسبة لعدد األفراد التي يعتمد رفاههم على االس

  .اجتماعية غير نقدية واسعة النطاق 

2،1 



 تحقيق القيمة المضافة للضمان االجتماعي
 

سات                 دمها المؤس تي تق ضافة ال ة الم ة للقيم اس النقدي ايير القي ف مع تختل
اه                       ة تج سات العام دها المؤس تي تعتم ك ال ن تل ساهمين ع ة للم التجاري

اعي          ضمان االجتم منها إدارات ال ن ض رآائها وم دف     .  ش د ه ا يؤآ وآم
ضمان االجتماعي                  ة المضافة لل شتمل القيم ي، ت التأثير في المجتمع المحل

 .على قدرته على المساهمة في تطوير مخرجات رأس المال البشري
 

رارات               ّد من فصل ق ة المضافة، ال ب ق القيم ة حول تحقي وغ الرؤي  ولبل
ة               دخالت السياس ن الت اعي ع ضمان االجتم ة بال ات المتعلق نع السياس ص

ن    .  قصيرة المدى ورفعها إلى مستوى الحوار االجتماعي الوطني     وفي حي
ة                ار المرتبط دعم األفك ا ت دة، فإنه تثناء ال القاع ى االس ا تبق ك الرؤي ان تل
ة        بإعادة رسم الحدود وتفكيك عزلة الوحدات التنظيمية ودمجها في منظوم

 .تطوير األداء
 

 القيادة وإدارة التغيير
 

سين األداء          ات تح ًا عملي ات دوم ترض المعيق اني    (تع م البي ر الرس ). انظ
اب         تتنوع تلك المعيقات، فبعضها قانونية وبعضها اآلخر يتمحور حول غي
ات               اب التطبيق وظفين أو غي سلبية للم ات ال ة أو التوجه تقاللية المالي االس

ات، و يجب           .  التكنولوجية الحديثة  ك المعيق تحسم القيادة الفّعالة معالجة تل
تي تنصب في تحسين أدوات                  أن يمتد دور القيادة ليصل للمهّمة العملية ال

  .   إدارة األداء
 دائرة محكمة من األداء المحسن

 
ن           ي ر        .   يمكن لثقافة تحسين األداء أن تحقق نتائج ايجابية للعامل ري ق ر ت يشي

غيب في                 Australia's Centerlinkمؤسسة   ت عدالت ال  انخفاض م
ة                .   المكاتب التابعة لهم ذات األداء المرتفع      ي ك ي ام ن دي ذه ال ى ه فالحفاظ عل

ارسات                م م ى ال ة عل م االيجابية يتطلب تبني االستراتيجيات المبتكرة القائ
كي                    .   الحاليًة ري اعي األم م ان االجت خالفًا لذلك، هل ستكون  إدارة الضم

Social Security Administration         ة ى إدام ل ادرة ع ن       – ق ك م ي إن ل
ن               -تحسين ي ا ب  2003-1993نسب تطور اإلنتاجية المحققة في الفترة م
 في السنوات القادمة؟% 37بمعدل 

 
اعي              ضمان االجتم ن إدارات ال اق بي يجب أن   .  وفي الوقت ذاته، هناك اتف

ساومة                  ة دون م تراتيجية الهام ات اإلس من األولوي ى إدارة األداء ض تبق
 :لتتمكن من المساهمة االيجابية في

 
 تحسين الشمول والتغطية تحت مظلة الضمان االجتماعي  -
 تحسين ديمومة الضمان االجتماعي  -
 تعزيز القيمة المضافة للضمان االجتماعي  -
صدمات                    - ه ال ي وج وف ف ى الوق ة عل ات المحلي درة المجتمع ز ق تعزي

 .االقتصادية االجتماعية
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 لة على ممارسات فضلىأمث

 
ي              -إدارة الموظفين والميزانية   وطن دوق االدخار ال صاَحب استبدال صن

ة              National Provident Fundفي دولة زامبيا    ي وطن طة ال السل  ب
ود     National Pension Scheme Authorityلنظام التقاعد     جه

مكثفة لتطوير آافة الجوانب المرتبطة باإلدارة، بما في ذلك وضع سقف              
 ).   آنسبة مئوية من االشتراآات(على النفقات اإلدارية المّصرح بها 

 
مالء، حقق                         -إدارة األنشطة والعمليات      ع ز خدمات ال زي ع في إطار ت

ونسي في األعوام                       ت اعي ال م -2001الصندوق الوطني للضمان االجت
ات ضمن اإلطار                      %   120 تحسن بنسبة     2002 ب ال ط م جة ال ال ع في م

عت من                  80الزمني التشريعي المقرر ب  ف ًا،  حيث ارت ى  %   15 يوم إل
33.% 

 
ة            ي ل ح م ات ال ع ر                -التأثير في العمالء والمجتم ل األول حول أث ي دل إّن ال

منهجية إعادة التأهيل قبل الحصول على المنفعة والتي تّم تبنيها لتخفيض              
ع                          اف ن خفاض عدد م وّضح  ان عدد المطالبين بمنافع العجز في هولندا، ت

 .العجز المقّدمة وتزايد المنافع الجزئية المصروفة إلى جانب دخلهم
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اعي           ضمان االجتم ة لل ة الدولي سا(  الجمعي ة     )إي ي المنظم  ه
ضمان اإلجتماعي                 االت ال دة في جمع إدارات ووآ الدولية الرائ

ًا اد             .  مع صح واإلرش وث والن ات والبح ة المعلوم ر الجمعي توّف
ة                  ات وأنظم م سياس اء ودع ل بن ن أج ضاء م ات لألع والملتقي

 .الضمان االجتماعي الحيوية حول العالم
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