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القسم 1
الملخص التنفيذي
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1

الملخص التنفيذي

تلتزم حكومة أبوظبي باستمرار العمل على تعزيز تجربة
المتعاملين في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية
عن طريق:
 .1استمرار تعزيز كفاءة الخدمات ونوعيتها؛
 .2االستماع إلى آراء المتعاملين واقتراحاتهم حول كيفية
تحسين الخدمة المقدمة؛
 .3تطوير مهارات وقدرات فريق العمل بما يتفق مع
المعايير الدولية؛
 .4تشييد وصيانة البنية التحتية الحديثة ،والمرافق المطلوبة؛
 .5تطوير دليل خدمة المتعاملين وااللتزام به من قبل جميع
الجهات ذات الصلة بحكومة أبوظبي.
1.1

الغرض من هذا الدليل

تطوير وتطبيق ونشر دليل خدمات حكومي موحد ليمكن
مزودي الخدمات من تحقيق التميز في تقديم الخدمات من
خالل وضع المتعامل أوالً .يعتبر موظفي خدمة المتعاملين
واجهة حكومة أبوظبي؛ وبالتالي فإن هذا الدليل تم تطويره
لتزويد الموظفين باألدوات والمعارف لتحقيق التميز في خدمة
المتعاملين من خالل:
تمكين موظفي خدمة المتعاملين من أداء مهام
وواجبات العمل الموكلة إليهم من خالل القواعد
واإلرشادات الواضحة
سيوفر هذا الدليل لموظفي خدمة المتعاملين القواعد
واإلرشادات المطلوبة والتي تمكنهم من االلتزام بمعاير محددة
من قبل حكومة أبوظبي .يوفر هذا الدليل أيضًا أدوات لموظفي
خدمة المتعاملين للرجوع إليها عند الحاجة للمواضيع ذات
الصلة بخدمة المتعاملين واستيضاح ما هو متوقع منهم.
أسلوب تواصل موحد
لتحقيق مفهوم “واجهة حكومة أبوظبي” سيتطلب من
موظفي خدمة المتعاملين العمل بأسلوب تواصل موحد
وتبني المعايير االحترافية من أجل تعزيز تجربة المتعاملين
عند الحصول على الخدمات.
تحسين جودة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية
سيساعد هذا الدليل على تحسين جودة الخدمات المقدمة
للمتعاملين من خالل توحيد كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق
مؤشرات األداء الرئيسية من جميع الجهات بحكومة أبوظبي.
يهدف هذا الدليل أيضًا إلى تزويد الجهات الحكومية بالمعايير
الخاصة بقياس كفاءة وفعالية األداء عن طريق تأمين المعلومات
للمقارنة المعيارية ومقارنتها بما هو محدد في هذا الدليل.
تم تطوير هذا الدليل بأخذ النقاط التالية بعين االعتبار:
	أفضل الممارسات الدولية؛	توقعات المتعاملين المرتبطة بحسن التعامل و توفيرالمعلومات و إمكانية االعتماد عليها وسرعة االستجابة
وسهولة الوصول إليها؛
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	االلتزام بقيم تقديم الخدمات المتمحورة حول المتعاملمن حيث المساءلة والتمكين والتعاون والعمل الجماعي
والتحسين المستمر.
1.2

نطاق هذا الدليل

يغطي هذا الدليل التفاعل اليومي لموظفي الخدمة مع
المتعاملين ويتضمن تعريف الخدمة وأنواعها ،تطوير
الخدمات ،ميثاق خدمة المتعاملين ،فئات المتعاملين
باإلضافة إلى تطوير كفاءة الموظفين لتعزيز كفاءة وجودة
الخدمات المقدمة من خالل حكومة أبوظبي .كما يشمل
الدليل على مؤشرات أداء خدمة المتعاملين وقنوات االتصال
بهدف الحصول على رضا المتعاملين.
هذا الدليل ال يشمل على:
 اإلجراءات؛ العمليات؛ السياسات ذات الصلة بالقطاعات األخرى خارج نطاق خدمةالمتعاملين.
ابتداء من قنوات التواصل مع
تم تقسيم الدليل
ً
المتعاملين إلى ثالث فئات وهي كالتالي:
 .1معايير :على جميع الجهات االلتزام بها؛
 .2إرشادات :أثبتت تأثيرها على معدل رضا المتعامل؛
 .3توصيات :التحسينات المقترحة بناء على تقدير الجهة
المعنية.

	1.3متابعة االلتزام بالمعايير الموضحة بهذا
الدليل
من المهم الحفاظ على معايير خدمة المتعاملين في الجهات
الحكومية لضمان ارتفاع مستوى رضا المتعاملين .يتحمل
مدير خدمة التعاملين في كل جهة مسؤولية تطبيق ومتابعة
االلتزام بالمعايير الموجودة في هذا الدليل.
لمتابعة االلتزام بهذا الدليل ،لكل جهة حرية اختيار أي من
بناء على ما تراه الجهة مناسبًا وهي كالتالي:
األساليب التالية ً
 .1المتعامل السري؛
 .2استبيان رضا المتعاملين؛
 .3استبيان رضا العاملين؛
 .4التدقيق الداخلي.
هذا وباإلضافة إلى أداة التقييم الذاتي حيث على جميع
الجهات مشاركة التقارير الناتجة عنها بشكل ربع سنوي
واألساليب المتبعة لمتابعة االلتزام بالمعايير مع اإلدارة العليا
للجهة المعنية ليتم رفعها لألمانة العامة للمجلس
التنفيذي.
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القسم 2
الخدمات
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2

الخدمات

تعريف الخدمة
سلسلة من األنشطة أو اإلجراءات أو العمليات التي توفرها
الجهات الحكومية أو من ينوب عنها حسب اختصاصها لتلبية
احتياجات وتوقعات المتعاملين.
الخدمة:
 عبارة عن عملية تقدم من خالل الجهة إلى المتعاملين؛ تقديم القيمة المستحقة للمتعاملين.الخدمة ليست:
	عملية دعم يقدمها مزود خدمة المتعاملين؛
	بنية تحتية داعمة مطلوبة للمساعدة في تقديم الخدمةمثل نظم تقنية المعلومات.

أنواع الخدمة :تنقسم الخدمات التي تقدمها حكومة
أبوظبي إلى خدمتين:
الخدمات اإلجرائية :الخدمات التي تلبي حاجة لدى المتعامل
وتحتاج إلى وقت محدد ،مثال:
-

خدمات مدى الحياة :الخدمات التي من الممكن أن تقدم من
خالل مجموعة من الخدمات اإلجرائية أو خدمات تقدم خالل مراحل
حياة الفرد ،مثال:
-
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تسجيل المركبات؛
إصدار تصاريح الوقوف؛
المطالبات؛
تحديث /تغيير المعلومات؛
التجديد؛
دفع الفواتير أو الغرامات؛
شهادة عدم ممانعة.

شراء /بناء المنازل؛
البحث عن وظيفة؛
التعليم؛
إنشاء مشروع؛
المعاقين؛
التقاعد؛
الوالدة؛
إدارة شؤون الوفيات.
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تطوير الخدمات
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3

تطوير الخدمات
	3.1النموذج المستقبلي لتقديم الخدمة

حكومة أبوظبي ملتزمة بالسعي باستمرار تجاه تعزيز جودة
الخدمات والفوائد التي تقدمها لمتعامليها من خالل االتجاه
إلى حكومة متمركزة حول المتعامل .الرؤية االستراتيجية
الدافعة لهذا االلتزام تتمثل في تطلع حكومة أبوظبي لتصبح
”حكومة ذات كفاءة عالية في توفير خدمات بمستويات عالمية
لتحقيق مصلحة جميع المتعاملين“.

يهدف نموذج الخدمات المستقبلية الذي جرى تطويره إلى
تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي للتوجه إلى حكومة
متمركزة حول المتعامل و أثبتت األبحاث التي جرت من أجل
إعداد نموذج تقديم الخدمة ،باستخدام أفضل الممارسات الدولية،
إن المؤسسات ذات األداء الفعال في مجاالت خدمة المتعاملين
هي التي عملت على إعادة تصميم النموذج التشغيلي ليعزز
أهمية تصميم وتقديم الخدمات المتمركزة حول المتعامل.
إن نموذج تقديم الخدمات المستقبلي يتطلب دراسة وتقييم
المتطلبات الرئيسية قبل السعي لتطبيق النموذج:

النموذج المستقبلي لتقديم الخدمة

مفهوم نموذج
تقديم الخدمة المستقبلي
المفهوم التنظيمي
الهدف

عوامل النجاح

أدوات التمكين

المتطلبات
الرئيسية
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حكومة متمركزة حول المتعاملين ()Customer Centric Government

رضا المتعاملين من خالل تقديم الخدمة على نحو غير مكلف وبفعالية

فهم احتياجات
المتعاملين
(مثال عن طريق
فهم سلوك
المتعامل ونوع
الخدمة)

تقديم الخدمات
عبر قنوات تتفق
مع احتياجات
المتعاملين

ربط ودمج
الخدمات
المعروضة
(مثال تكامل
خدمات متعددة مع
بعضها)

(مثال شكل
شخصي أو
إلكتروني)

األفراد

(مثال ،تدريب موظفي الخدمة)

األفراد
جاهزية الجهة

البنية التحتية

(مثال ،منافذ شاملة ،مركز اتصال)

الخدمة)
موظفي
(مثال ،تدريب
تقديم الخدمة ،الهياكل)
عمليات
الموظفين،
(مثال،

إدارة عالقات
المتعاملين على
نحو فعال ذات
اسلوب استباقي
(مثال نظام
إلكتروني ،نظام
شكاوي ،واإلقتراحات،
نظام بيانات
المتعامل الواحدة)

الحوكمة

(مثال السياسات ،متابعة
مستوى جودة الخدمات)

الدراسات واألبحاث حول المتعاملين
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3.2

المتطلبات الرئيسية

3.3

التأكيد على جاهزية الجهة
يجب أن يكون لدى الجهة المعنية قاعدة أساس واضحة المعالم
للخدمات المقدمة وقنوات التقديم ،باإلضافة إلى اإلجراءات و
العمليات والنظم والهياكل وأي وثائق أخرى مطلوبة .إن توفر
المتطلبات المشار إليها أعاله هي التي تمكن الجهة من تطوير
الفهم الواضح للعمليات والذي بدوره يساهم في تسهيل
عملية تعزيز وتطوير الكفاءة المطلوبة لتقديم الخدمة.
	توحيد معايير العمليات :يجب أن يتوفر لدى الجهة
عمليات موثقة ضمن إطار اإلجراءات دقيقة وواضحة
التصميم؛
	مرجع قائمة الخدمات :يجب أن تعمل الجهة المعنية
على إعداد مرجع لكافة الخدمات التي تسعى لتقديمها
إلى متعامليها ،بما في ذلك قنوات تقديم الخدمة،
والمتطلبات والشروط ذات العالقة للحصول على الخدمة؛
 بطاقة الهوية الوطنية :تلتزم الجهات بالتعميم الصادرمن قبل هيئة اإلمارات للهوية ،الذي يحدد الشروط المفروضة
والتي بموجبها يلتزم المتعامل بإبراز هويته الوطنية
للحصول على خدمات حكومية معينة ،وفي حال الزائرين أو
المسافرين فيتم االكتفاء إبراد الوثائق الرئيسية المطلوبة.
الدراسات واألبحاث حول المتعاملين
أجرت حكومة أبوظبي العديد من البحوث المكثفة حول تجربة
المتعاملين عبر مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي من
خالل نتائج البحث حيث جرى استنتاج للعديد من المعلومات
القيمة حول تجارب وتوقعات المتعاملين لجودة الخدمات التي
تقدمها الحكومة وقد تم توفير تقارير شاملة للجهات الحكومية
المشاركة في هذه الدراسات والتي يمكن استخدامها من قبل
الجهات لعمليات تطوير الخدمات المقدمة.

أدوات التمكين

ال يمكن ألدوات التمكين أن تعمل على تحويل جهات أبوظبي
الحكومية إلى أن تكون جهات متمركزة حول المتعامل ذات
فعالية في تقديم الخدمة إال من خالل تحقيق المتطلبات
الرئيسية (جاهزية الجهة وفهم احتياجات المتعامل) التي
ستمكن الجهات الحكومية من عملية التغيير والنضج
كحكومة مقدمة للخدمة من خالل تأسيس القواعد األساسية
لتعزيز عملية تقديم الخدمة.
وتعمل أدوات التمكين على المساهمة في تمكين الجهات
الحكومية من تطوير الكفاءات والقدرات الداخلية بفعالية
واالستمرار في عملية االنتقال إلى جهات متمركزة حول
المتعامل ،وتشمل التالي:
 .1األفراد
تعزيز عملية تقديم الخدمة يعتمد جزئيًا بالقدرة على تطوير
كفاءة فريق عمل تقديم الخدمات في الجهات الحكومية
المختلفة حيث يعتبر هذا الفريق حلقة الوصل بين المتعاملين
وحكومة أبوظبي وعليه من الضروري تزويدهم بالمعارف
والمهارات الضرورية والصالحيات المطلوبة لضمان نجاح عملية
تقديم الخدمة ،بما يتفق مع أفضل الممارسات (يرجى االطالع
على القسم رقم  7للحصول على معلومات إضافية).
 .2البنية التحتية
يغطي تمكين البنية التحتية كافة المجاالت المتصلة
بأصول البنية التحتية كالمبنى واألفرع وغيرها باإلضافة إلى
تكنولوجيا المعلومات التي تتضمن المواقع اإللكترونية
ومراكز االتصال وغيرها.

باإلضافة إلى ذلك ،يتم إجراء البحوث والدراسات الدورية من خالل
الجهات الحكومية المختلفة في أبوظبي والذي يدعم عملية
الحصول على فهم أشمل لسلوكيات واحتياجات ودوافع
المتعاملين.
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عوامل النجاح

استراتيجية الحكومة اإللكترونية

3.4

يتركز الهدف الرئيسي لهذا البرنامج على تأسيس بوابة
وفعالة تضاهي مثيالتها في العالم،
حكومة إلكترونية حديثة ّ
وتتوجه بشكل رئيسي للمتعاملين مما يسهم في تحقيق
خطة أبوظبي ورؤية حكومتها.

تم تحديد أربعة عوامل رئيسية إلنجاح عملية تحويل الجهات
الحكومية إلى جهات متمركزة حول المتعامل.

نظام إدارة عالقات المتعامل ()CRM
يقدم نظام إدارة العالقات مع المتعاملين فوائد ملموسة
ّ
وتتضمن الفوائد
للحكومة والمتعاملين على حد سواء.
ّ
المخصصة للحكومة خفض تكاليف العمليات ،وتحسين
إدارة دورة اإليرادات وزيادة معرفة المتعاملين بفضل إمكانية
رؤية متكاملة وشاملة لمعامالتهم .أما الفوائد التي يستفيد
فتتضمن رفع مستوى الرضا عن الخدمات،
منها المتعاملين
ّ
زيادة مشاركة المتعاملين في صنع القرار ،وتوفير نطاق
أوسع لخيارات القنوات التي تتيح لهم التواصل مع الحكومة
والحصول على الخدمات.
أبوظبي نت ()ADNet
تقوم رؤية حكومة أبوظبي على تنفيذ شبكة إلكترونية
على مستوى الحكومة تربط المجموعة الكاملة لجهات
حكومة أبوظبي وتتيح لها توفير خدمات الحكومة اإللكترونية
للجمهور .وتهدف شبكة أبوظبي اإللكترونية إلى ترجمة هذه
الرؤية عبر ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض وتضمين
أمن بنية الشبكة التحتية وتوفير قنوات الوصول إلى خدمات
متعاملين الحكومة اإللكترونية.
 .3الحوكمة

 .1فهم احتياجات وتوقعات المتعاملين :يشمل العوامل
التي تؤثر على خيارات المتعامل؛ إنشاء الهيكل العام
لخيارات المتعاملين ،واكتساب الفهم العام لسلوكيات
المتعاملين؛
	.2تقديم الخدمات عبر قنوات تتفق مع احتياجات المتعاملين:
تهدف لحصول كل متعامل على الخدمات التي يرغب
فيها من خالل القنوات المفضلة له؛
 .3ربط ودمج الخدمات المعروضة في الجهة ومع الجهات
المعنية :عرض ودعم مفهوم ”قل لنا مرة واحدة“؛
	.4إدارة العالقات مع المتعاملين بأسلوب س ّباق ،مثال
(النظام اإللكتروني ،نظام الشكاوي واالقتراحات ،نظام
بيانات المتعامل الواحدة).
3.5

الهدف

الهدف من نموذج تقديم الخدمة المستقبلي ،هو ضمان تزويد
المتعاملين بخدمات ذات جودة عالية ،بتكلفة معقولة ،مع
التركيز على تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين .نموذج
تقديم الخدمة المستقبلي أكثر من مجرد نموذج ،إذ أنه
يحتوي على جميع العناصر المطلوبة لضمان تقديم وفهم
المتطلبات لتوجيه الجهات لتتمركز حول المتعامل.

تطوير األدوات الالزمة لتمكين ووضع معايير عملية لتقديم
الخدمات .تشمل هذه األدوات عملية إعادة هندسة العمليات
باإلضافة إلى وضع المعايير والسياسات وتفويض الصالحيات
بصورة واضحة.
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4

ميثاق خدمة المتعاملين

الهدف من ميثاق خدمة المتعاملين هو توضيح مسؤولية
موظف خدمة المتعاملين والمتعامل لتقديم خدمة متميزة
للمتعاملين واالرتقاء بها.
كما يتوجب على الجهات الحكومية استخدام الميثاق ووضعه
في مكان تواجد المتعاملين.
قيم موظفي خدمة المتعاملين
نحن ملتزمون بتحقيق التميز من خالل التحسين المستمر في
تقديم الخدمات .ولتحقيق ذلك ،فإننا سوف نسترشد بقيمنا
األساسية والمعايير الخدمية المتميزة لتلبية االحتياجات
المتغيرة لمتعاملينا كالتالي:
 .1التركيز على المتعامل
أجتهد في معاملة المتعامل كما يرجو ،بكرامة واحترام
وإنصاف ،مع السعي لتطوير وتقوية العالقات من خالل تقديم
خدمة فريدة للمتعامل.
 .2المصداقية والتمكين
أنا على فهم تام بدوري في الجهة التي أمثلها ،وسعيد بخدمة
المتعامل ،كما أسعى للتطوير المستمر لقدراتي من أجل
االستجابة الحتياجات المتعاملين وأحرص على التعامل بوضوح
تام وشفافية مطلقة والحفاظ على دقة المعلومات المقدمة.
 .3التعاون والعمل الجماعي
أسعى باستمرار في استكشاف الفرص المتاحة لدعم زمالئي،
و المساعدة في تبني وخلق بيئة عمل تحفز األداء الجماعي
لتلبية كافة احتياجات المتعامل في الوقت المقرر.
 .4استمرار التحسين
أجتهد في تشجيع ودعم واستكشاف الفرص الالزمة لتعزيز
تجربة المتعامل.
ما تتوقعون منا
اللطف
 سنعاملكم بطريقة محترمة وبلطف وود وبشاشة؛	سنتعامل مع أي مشاكل تطرأ على الخدمة المقدمة لكممن قبل فريق خدمة المتعاملين بخصوصية.
المعلومات
	سنقدم خدماتنا من خالل فريق عمل متعاون يحافظ علىالسرية ويتمتع بالمعرفة ويتفهم احتياجاتكم ويستطيع
اإلجابة على استفساراتكم.

الموثوقية
	سنركز على تزويدكم بخدمات مميزة وبطريقة فعالةومنظمة وشفافة؛
 سنعمل على تحقيق توقعاتكم من الخدمة المقدمة.السهولة
	سنعمل على توفير الخدمات في األوقات والقنوات التيتناسبكم قدر اإلمكان؛
	سنقلص عدد اإلجراءات لنوفر لكم خدمة سريعة وسلسة.الجودة
	سنعمل على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية تعززمن جودة حياة األفراد.
ما نرجوه منكم
	تقدير جهود موظفينا والتعامل معهم باحترام وتقديرمتبادل؛
	توفير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لنتمكن منتقديم خدماتنا لكم بصورة سريعة؛
	إعالمنا فورًا عن أي أخطاء تصدر منا أو منكم خاللتقديم الخدمة؛
	إبالغنا عن التغيرات في المعلومات الشخصيةالمتعلقة بالخدمة؛
	الترحيب بالرد على استفسارات موظفي خدمةالمتعاملين مما يمكنهم من تقديم خدمة متميزة لكم.
قياس النجاح
تسعى حكومة أبوظبي وبشكل مستمر في تعزيز تجارب
المتعامل عن طريق تأسيس وتطبيق منهجية تفاعلية أو
استباقية لتقديم وإدارة الخدمات وذلك من خالل استمرار معاينة
الخدمات المقدمة للتأكد من توافقها مع المعايير المقررة في
هذا الدليل ،وتلبية التوقعات بأفضل األساليب الممكنة.
الردود ومعلومات االتصال
ونظرا ألهمية آرائكم وردودكم ،نرحب بجميع اقتراحاتكم ذات
الصلة بتعزيز وكفاءة الخدمات لرفع مستوى الخدمات في
حكومة أبوظبي من خالل مركز اتصال حكومة أبوظبي.

االستجابة
	سنعمل على الرد على كافة استفساراتكم والتعاملمعها في الوقت المناسب؛
 سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها؛سنسهل عملية تواصلكم معنا وسنستجيبلمالحظاتكم على الخدمات المقدمة في الوقت المناسب
ودون تأخير.
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فئات المتعاملين

5

ينقسم متعاملو حكومة أبوظبي إلى مجموعتين :األفراد ،والمؤسسات .وتنقسم هاتين المجموعتين إلى خمسة قطاعات
جزئية كما يلي:

فئات المتعاملين الفرعية

فئات المتعاملين الرئيسية
مواطني دولة اإلمارات
أفراد

كبار السن

إناث

العمال

المعاقين

وافدون مهنيون

مستحقي الدعم
االجتماعي

الزوار

المؤسسات

األعمال

فئات المتعاملين لحكومة أبوظبي ،بناءً على التوزيع الديموغرافي ،تتمثل في التالي:
الفئة الرئيسية

الوصف

مواطني دولة اإلمارات

هم األفراد الذين يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وافدون مهنيون

هم األشخاص الذين حضروا إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة من دول أخرى ،عربية أو غير عربية.
عادة ًما يتمتع الوافد بمهارات ومؤهالت مهنية معينة ،مثل الشهادات الجامعية أو تدريبات
مهنية متخصصة .غالبًا ما يفضل الوافدون التخاطب باللغة اإلنجليزية (أو العربية بالنسبة
للوافدين من جنسيات عربية).

العمال

هذه المجموعة أيضًا ضمن المجموعات الوافدة من الخارج .يختلف العمال عن الفئات المهنية أو
المتخصصة ،في أن هذه الفئات عادة ًما تكون ذات مستويات تعليمية أقل ،ويمارسون وظائف
يدوية .العديد من األشخاص ضمن هذه الفئة يتحدثون اإلنجليزية ،إال أن هناك من ال يستطيع الحديث
باإلنجليزية أو بالعربية ،ويفضلون التعامل بلغتهم األصلية ،مثل األردو والهندية ،إن أمكن ذلك.

الزوار

(سياح ،أعضاء وفود ،رجال أعمال ،أو طالب) يفدون إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة،
زوار مؤقتون ّ
وهذه المجموعة تتضمن أشخاصًا ذوي تصنيفات متباينة .هذه المجموعة من الصعب وضع وصف
عام لها ،حيث أنهم يفدون من العديد من الدول ،ومن ثقافات متباينة .وهناك من ضمن هذه
المجموعة من يتحدث اإلنجليزية ،أو العربية ،علمًا بأن تعامل هؤالء مع الجهات ذات الصلة يكون
في العادة عند الضرورة (تأشيرات الدخول) ،أو مع جهات أخرى في حال حدوث طوارئ (مخالفات أو
حوادث المرور أو خدمات صحية) ،ومعظم هذه المعامالت تتم مباشر ًة أو عبر الهاتف.

األعمال

عادة ما تحتاج مؤسسات األعمال إلى خدمات على أساس عام دون الخدمات الشخصية .تقدم
الطلبات من قبل هذه المؤسسات للحصول على تصاريح العمل مث ً
ال بطريقة جماعية ،علمًا بأن
قيمة الخدمة الشخصية في هذه الحالة قد تكون أقل أهمية من التعامل مع األفراد ،مع التركيز
على فرص مراقبة موقف تقديم الخدمات المطلوبة الذي يعتبر ذو أهمية واضحة في هذه الحاالت.
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بناء على متطلبات
بناء على التوزيع الديموغرافي ،أو
من الممكن تقسيم فئات المتعاملين الرئيسية إلى فئات فرعية
ً
ً
الخدمة المطلوبة:
الفئة الفرعية

الوصف

كبار السن

مواطنون إماراتيون ،وافدون مهنيون ،عمال ،وزوار ذو فئات عمرية فوق  60سنة

إناث

إناث مواطنات إماراتيات ،إناث وافدات مؤهالت ،عامالت وزائرات

المعاقين

مواطنون إماراتيون ،أجانب مؤهلون وعمال وزوار في حاجة إلى مساندة نتيجة اإلعاقة و /أو
نتيجة أية احتياجات خاصة أخرى

مستحقي الدعم االجتماعي

الشخص الحامل للجنسية اإلماراتية والذي يحصل على خدمات الدعم االجتماعي

المتعاملين من فئة المعاقين
تمثلت رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه اهلل) ،مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في تقديم خدمات بمستويات
عالمية إلى جميع متعاملي حكومة أبوظبي ،بغض النظر عن العرق أو العمر أو الدين أو الجنس أو اللون أو المعاقين ،وقد ألهمت
هذه الرؤية كافة الجهات الحكومية ذات الصلة باالستمرار في السعي لتعزيز البنية التحتية ،وتوسيع تغطية الخدمات لجميع
المتعاملين .كما ينبغي ضرورة تخصيص مرافق خدمات خاصة لألفراد من المعاقين من أجل تسهيل عملية حصولهم على
الخدمات المطلوبة.
فئات وتعريفات المعاقين
من الضروري أن يكون موظف خدمة المتعاملين من فئة المعاقين متمتعًا بالقدرة على فهم احتياجاتهم واحترام قدراتهم .فيما
يلي فئات األشخاص الذين يعتبرون ضمن المعاقين .
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الفئة الرئيسية

الوصف

بصريًا

هذه المجموعة من المتعاملين ال تستطيع قراءة بيانات النماذج ،أو استقصاء المعلومات من
المطويات أو من المواقع اإللكترونية مث ً
ال .على موظف خدمة المتعاملين تزويد هذه المجموعة من
األشخاص بالمعلومات والتعليمات المفصلة ،إضافةً إلى مساعدتهم في تعبئة بيانات المعامالت
الورقية .يمكن لموظف خدمة المتعاملين مساعدة هذه المجموعة أيضا بطباعة التعليمات على ورق
بأحجام أكبر ،أو بخطوط عريضة ،وتعريف نفسه عند التعامل مع الشخص المعني ،أو الحديث إليه
مباشرة ،إضافةً إلى الحديث بلهجة طبيعية وواضحة ،عدم االقتراب منه ،أو لمسه ،دون استئذانه.

سمعيًا

هذه المجموعة من المتعاملين تجد صعوبة في فهم التعليمات الشفهية .على موظف خدمة
المتعاملين استطالع رأي المتعامل إن كان يرغب في اللجوء إلى وسيلة اتصال أخرى قد تكون
أكثر سهولة بالنسبة إليه باستخدام الورق والقلم مث ً
ال ،بدال من الحديث .على موظف خدمة
المتعاملين في هذه الحالة تحري الدقة واإليجاز والوضوح في عرض اإلرشادات والتعليمات ،مع
التأكيد على جذب انتباه المتعامل قبل المباشرة بالحديث إليه .إن تقديم الخدمة إلى المتعامل
من خالل مكتب خاص قد يمكن موظف خدمة المتعاملين من مخاطبة المتعامل بنبرة صوت
أعلى مع االنتباه إلى ضرورة مراعاة خصوصية المتعامل .في حال كان المتعامل يستخدم لغة
اإلشارة ،على مسؤول خدمة المتعاملين الحصول على مساندة من موظف آخر يستطيع التواصل
مع المتعامل بهذه الطريقة.

لفظيًا أو لغويًا

هذه المجموعة لديها ظروف تسبب التأتأة ،مما يصعب على الشخص عملية نطق الكلمات
بصورة صحيحة ،وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الشخص المصاب بهذه العلة على عرض أو التعبير
عن نفسه بالطريقة المطلوبة .على موظف خدمة المتعاملين إلقاء األسئلة واالستفسارات
بطريقة تمكن المتعامل من الرد ب”نعم” ،أو “ال” ،ما كان ذلك ممكنًا ،مع تجنب مطالبة المتعامل
بتكرار المعلومة ،متى ما تأكد للموظف فهم رغبة المتعامل.

بدنيًا

هذه الفئة من األشخاص عادة ما تجد صعوبة في االنتقال إلى مراكز خدمة المتعاملين ،وقد يجدون
صعوبة في الوصول إلى مرافق أو مكاتب تأمين الخدمة .هذه الفئة يمكن خدمتها بطريقة أفضل
عبر الهاتف أو من خالل البريد .في حال كانت هناك حاجة لحضور المعاق بدنيًا إلى مراكز الخدمة،
من الضروري تأمين التسهيالت والمرافق الضرورية لضمان تقليل فترة انتظار المعاق في المركز،
باإلضافة إلى مراعاة عدم مطالبة المتعامل بالعودة إلى المركز مرة أخرى دون ضرورة .قد تشمل
التسهيالت والمرافق المطلوب توفيرها لهذه الفئة حجز المواعيد ،واالتصال/تحديد البيانات
والمعلومات المطلوب من المتعامل إحضارها قبل الموعد.

عقليًا

هذه المجموعة من األشخاص تجد صعوبة في فهم أو تلقي أو التعبير عن المعلومة .قد يكون
الشخص من هذه الفئة غير قادر على فهم المعلومة المعروضة على موقع الحكومة اإللكترونية،
أو المضمنة في رسائل البريد اإللكتروني ،أو المطويات .على موظف خدمة المتعاملين االستفسار
عما إن كان المتعامل يحتاج إلى مساعدة ،مع ضرورة التحلي بالصبر أثناء تزويد المتعامل
بالمعلومة المطلوبة.
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التواصل مع المتعاملين من فئة المعاقين
من الضروري على جميع الجهات الحكومية تعزيز الدعم المطلوب تقديمه إلى المتعاملين من فئة المعاقين عن طريق مراقبة وتقييم
كفاءة وفعالية منهجية تقديم الخدمة من خالل القنوات الحالية .إن استمرار مراقبة وتقييم أساليب تقديم الخدمات قد يتطلب من
المتعامل توسيع قنوات تقديم الخدمة إلى المتعاملين من فئة المعاقين لضمان تلبية احتياجاتهم بطريقة أفضل .على الجهات
الحكومية القيام بتأمين المتطلبات المناسبة للتواصل مع المعاقين بأفضل ما لديها من قدرات لتوفير الخدمات المطلوبة إليهم
بسهولة وراحة .لتسهيل عملية التواصل؛ على كل الجهات تأمين فريق عمل مدرب وقادر على التعامل مع المتعاملين من فئة
المعاقين  .فيما يلي بعض أدوات ومنهجيات التواصل التي تساعد موظف خدمة المتعاملين من فئة المعاقين :
الفئة الرئيسية

الوصف

حجم الطباعة

قد يتطلب األمر تعديل على النماذج والوثائق ذات الصلة لتطبع بخطوط عريضة وواضحة يسهل
رؤيتها من قبل المتعاملين المعاقين بصريًا .في معظم الحاالت يمكن استخدام خيارات عرض
الخطوط بطريقة أوضح باستخدام برمجيات معالجة النصوص ،أو بالتكبير عن طريق الناسخات.

التكنولوجيا المساعدة

يمكن اللجوء إلى التسجيالت السمعية أو الذاكرة المتحركة ،أو األقراص المدمجة ،مع إبالغ موظف
خدمة المتعاملين بضرورة مراجعة متطلبات تقديم الخدمة ببطء وانتباه ووضوح ،مع عرض
اإلرشادات المطلوبة عند الحاجة .هناك وسائط وأساليب أخرى يمكن استخدامها في تأمين
الخدمات للمتعاملين بطريقة أكثر راحة ،قد يكون من المفيد اللجوء إليها عند التعامل مع
المتعاملين من فئة المعاقين  .يرجى مراعاة أنه من الضروري التأكد من فحص جميع األشرطة
المسجلة قبل إرسالها إلى المتعامل.

لغة برايل

بناء على الحاجة ،قد
هي لغة تساعد المكفوفين على القراءة عن طريق رموز بارزة تقرأ باللمس.
ً
يتطلب األمر من الجهة المعنية إرسال المراسالت إلى المتعاملين من فئة المعاقين باستخدام
لغة برايل.

اإلشارة

المرونة في استخدام لغة اإلشارة عند الحاجة أمر ضروري يحتاج إلى انتباه الجهة الحكومية المعنية.
يجب أن يكون الموظف المسؤول قادرًا على فهم الحد األدنى من متطلبات لغة اإلشارة عند الحاجة.
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تلبية احتياجات المتعاملين من فئة المعاقين
تعتبر الجهات الحكومية مسؤولة عن التأكيد على أن تكون مرافق خدمة المعاقين سهلة الوصول ،وقادرة على تلبية احتياجاتهم
وتزويدهم بالتسهيالت المطلوبة لضمان تقديم خدمات مميزة لهم ،بما في ذلك:
الفئة الفرعية

الوصف

منافذ الخدمة

ضرورة إعداد منافذ الخدمة بطريقة تراعي تأمين الخدمات المطلوبة للمعاقين مع تقليل فترة
االنتظار ،وما يصاحب ذلك من تداعيات.

منصات الكراسي المتحركة
والتسهيالت األخرى

من الضروري اتخاذ التدابير الالزمة للتأكيد على سهولة حركة المتعاملين على الكراسي
المتحركة عبر أرجاء مراكز خدمة المتعاملين.

المواقف

على الجهة المعنية التأكيد على تأمين مواقف كافية للمعاقين.

معدات الحركة /التجوال

يجب أن تكون الجهة المعنية جاهزة عند الطلب لتأمين كراسي المعاقين واألدوات األخرى
المطلوبة لتسهيل عملية تجوال وتنقل المتعاملين من فئة المعاقين  .باإلضافة إلى ذلك
تأهيل المباني الحكومية الستقبالهم.

سلوكيات المتعاملين
بناء على السلوكيات .إن فهم سلوكيات
من الضروري على جميع الجهات ذات الصلة السعي من أجل تحديد المتعاملين
ً
المتعاملين يساعد الجهات على تحديد وفهم التوقعات وتعديل منهجية تقديم الخدمة ،من أجل تلبية احتياجاتهم ويمكن
تصنيف المتعاملين حسب السلوكيات التالية:
السلوك

الوصف

متأني
()Passive

المتأني عاد ًة ما يكون شخصًا لين الجانب ،لطيف المشاعر ،سهل التعامل ،لكنه يحتاج إلى
المزيد من الوقت .كما هو حال الشخص من هذه الفئة في ممارسة أنشطة حياته اليومية،
فهو يتبع العادات التقليدية ،إال أنه نادرًا ما يتفاعل مع المواقف التي ال يفهم مغزاها ،أو يعتقد
أنها غير مقبولة له .هذا النوع من األشخاص عادة ما يسهل إرضاؤه بسبب ضآلة توقعاته،
حيث أنه يسهل التعامل معه وتوجيهه ،كما أنه يسر باإلشارات الودودة وكرم الضيافة.

شخصي
()Personal

الشخصي هو الفرد الذي يميل إلى تقدير القيم الشخصية والعالقات االجتماعية ،وذلك في
تعامله مع الجهات الحكومية .هذا النوع من األشخاص يحتاج إلى رعاية شخصية ،والبعض
سواء كان
منهم يحتاج إلى التعاطف والفهم .هذه الفئة عاد ًة ما تكون ذات حساسية عالية،
ً
ذلك فيما يتعلق بالتعامل أو اإلشارات العامة للخدمة المقدمة ،أو االنتباه إلى االحتياجات
الشخصية )التواصل ،تخصيص المزيد من الوقت مع المتعامل ،لمسات العناية واالنتباه)...

كفء
()Competent

الكفء هو الشخص المنطقي والعالم والذي يسهل التعامل معه .هذه الفئة تركز على إدارة
المهام والواجبات بطريقة شخصية ،من خالل جمع وفهم المعلومات بسرية ،واتخاذ القرار
بدقة .هذه الفئة قادرة على مراعاة وتقدير التحسينات التي تتم على الخدمات.
المتعامل الكفء عاد ًة ما يسهل إرضاؤه عمومًا ،متى ما كانت الخدمات المقدمة قادرة على
تلبية التوقعات .هذه الفئة تتفاعل بإيجابية مع االبتكارات والتحسينات التي تجري على طرق
سواء كان ذلك في صورة تقنيات جديدة أو أساليب أداء أكثر فعالية.
تأمين الخدمات،
ً

الملح
ُ
()Demanding

الملح فئة من المتعاملين ذوي الكفاءة والقدرة ،ولديهم توقعات أعلى فيما يتعلق بأداء
ُ
الخدمة ،سواء كان ذلك في صورة كفاءة أو اتجاهات خدمة المتعامل .يميل هذا الصنف من
الناس إلى مقارنة مستوى أداء الخدمة بأعلى المعايير المتوقعة من جهات أخرى مماثلة في
بلدان أخرى ،وعادة ما تكون نتيجة هذا صعوبة إرضاء هذه الفئة من الناس.
الملح مستويات كفاءة وقدرة أعلى ،ويبدو أكثر استعدادًا ألداء كل ما هو
يتوقع الشخص ُ
مطلوب من أجل توفير المزيد من الوقت .هذه الفئة من الناس تميل إلى الحصول على
المعامالت عبر االنترنت.

20

 ©2015حقوق الطبع محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي إمارة أبوظبي.

حكومة أبوظبي \ دليل خدمة المتعاملين

القسم 6
تطوير كفاءة الموظفين
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6

تطوير كفاءة الموظفين

تم تحديد تسع مجاالت لتطوير كفاءة الموظفين ذات أثر إيجابي
ملموس ومباشر على معدالت رضا المتعامل .وذلك من
خالل استمرار تعزيز عملية تأمين الخدمات من منظور الموارد
البشرية باعتبار موظفي خدمة المتعاملين هم الواجهة
ونقطة التفاعل المركزية مع المتعاملين .وعليه من الضروري
والمهم تزويد هؤالء الموظفين وإعدادهم بكفاءة وفعالية
لبناء العالقات مع المتعاملين والرد على استفساراتهم
وتلبية طلباتهم.
 .1الكفاءة والمعرفة
يحتاج موظف خدمة المتعاملين إلى اكتساب معارف ومهارات
مكثفة حول الجهة التي يمثلها ،إضافةً إلى المعرفة بالخدمات
التي تقدمها .يجب أن يكون الموظف المعني مستعدًا ومؤه ً
ال
للرد على أية استفسارات ترد إليه من المتعاملين بدقة ووضوح.
يجب أن يكون الموظف قادرا على:
 فهم كافة توقعات المتعاملين؛ -اإليفاء بوعوده للمتعاملين؛

 .5المعاملة المنصفة
على موظف خدمة المتعاملين تحمل المسؤولية بمعاملة
كافة المتعاملين بطريقة منصفة ومتساوية.
 .6تحمل المسؤولية
إن قبول وتحمل المسؤولية عن أية أخطاء قد يكون لها
مساهمة ملموسة في تعزيز معدالت رضا المتعامل .يتعين
على موظف خدمة المتعاملين االبتعاد عن إلقاء اللوم على
اآلخرين أو الزمالء أو العمليات أو على اإلجراءات ،مع قبول وتحمل
المسؤولية عن أية أخطاء يقع فيها قبل االنتقال إلى البحث
عن حلول تكون مقبولة للمتعامل.
 .7المرونة
يطلب من موظف خدمة المتعاملين أن يتصف بالمرونة عند
تقديم الخدمة إلى المتعاملين .هذا األمر ال يعني بالضرورة خرق
اللوائح أو معاملة المتعاملين بطريقة مختلفة ،وإنما الغرض
من المرونة هنا «محاولة المضي إلى األمام خطوة إضافية»
لتأكيد الحصول على رضا المتعامل حول جودة الخدمة المقدمة.

 -تقديم الخدمة إلى المتعامل بكفاءة استثنائية؛

 .8استعادة الخدمة

 -تطوير العالقات مع المتعاملين.

يجب تدريب موظف خدمة المتعاملين من خالل دورات تدريبية
تخصصية في مجال خدمة المتعاملين على كيفية تحويل
تجربة المتعامل السلبية إلى تجربة إيجابية .من الضروري
تزويد موظف خدمة المتعاملين بالمعارف والمهارات المطلوبة
للتعرف على التالي:

 .2االنطباع األول
يعتبر االنطباع األول للمتعامل من أهم العناصر التي قد تؤثر
بشكل كبير على العالقة بينه وبين موظف خدمة المتعاملين،
وقد يكون له تأثير ملموس على المتعامل مع الجهة
الحكومية .إنه من الضروري تزويد موظف خدمة المتعاملين
باألدوات الصحيحة والمعارف المطلوبة من أجل تعظيم الناتج
المتوقع من االنطباع األول في التعامل مع المتعامل .قد ال
يكون انطباع المتعامل األول مقتصرًا على القنوات الشخصية،
وإنما قد يتسع ليشمل كافة قنوات التواصل األخرى المتاحة.

 -كيفية تقديم البدائل واالقتراحات.

 .3بناء الثقة

 .9التقييم الذاتي

إن العالقة التي يمكن تطويرها من خالل التعامل بين موظف
خدمة المتعاملين والمتعامل قد يكون لها تأثير ملموس على
النجاح في تقديم الخدمة المطلوبة .من الضروري تذكير موظف
خدمة المتعاملين وتدريبه على أهمية بناء الثقة والمصداقية
فيما يتعلق بالخدمات المطلوب تقديمها وفق المعايير التي
يتوقعها المتعامل من الخدمة المقدمة إليه.

على موظف خدمة المتعاملين المشاركة في تمارين التقييم
الذاتي .إن التقييم الذاتي يساعد كثيرًا في استمرار تطوير
وتحسين الكفاءة والقدرة الشخصية لتأمين الخدمات المطلوبة
للمتعاملين .ليس على موظف خدمة المتعاملين االنتظار
حتى يبلغ بضرورة السعي لتطوير قدراته أو تغيير سلوكياته.

 كيفية حل المشاكل الخاصة بالمتعامل؛ كيفية معالجة المواقف الصعبة مع المتعاملين؛ -كيفية التعامل مع المشاكل التي يصعب حلها؛

 .4بناء مهارات تحفيزية
من الضروري تدريب موظف خدمة المتعاملين تدريبًا شام ً
ال
على المهارات التحفيزية ،بما في ذلك الفصل بين المشاعر
الشخصية وبين مقومات تأمين الخدمة .قد ينخفض معدل
رضا المتعامل متى ما أحس أو شعر بأن الموظف غير مستعد
للذهاب أبعد من ذلك ،أو أن الموظف غير سعيد أو غير متجاوب
مع طلباته .إن سلوكيات موظف خدمة المتعاملين قد تكون
لها مساهمة ملموسة إن أديرت بكفاءة في إنجاح عملية تأمين
الخدمات المطلوبة.

22

 ©2015حقوق الطبع محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي إمارة أبوظبي.

حكومة أبوظبي \ دليل خدمة المتعاملين

القسم 7
مؤشرات أداء خدمة المتعاملين

 ©2015حقوق الطبع محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي إمارة أبوظبي.

23

حكومة أبوظبي \ دليل خدمة المتعاملين

7

مؤشرات أداء خدمة المتعاملين

تم إعداد مؤشرات أداء خدمة المتعاملين (اتفاقية مستوى الخدمة) عن طريق المقارنة المعيارية السارية لدى القطاع العام في
كل من سنغافورة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية .على جميع الجهات مراعاة الخطوات الضرورية
لضمان تحقيق هذه األهداف.
القناة

مؤشر األداء الرئيسي
شخصيا
معالجة الشكوى :الوقت
الذي تستغرقه عملية
معالجة شكوى تقدم بها
المتعامل كما هو محدد
في اتفاقيات الخدمة بين
مركز االتصال والجهة

الهاتف

البريد
االلكتروني

البريد أو
الفاكس

                            60                            30                            10أيام عمل
معقدة)
حرجة،
(شكوى روتينية،

 90%من
الحاالت يتم
تسجيلها في
النظام
وارسالها
للجهة خالل
ساعتين

 90%من
الحاالت يتم
تسجيلها في
النظام
وارسالها
للجهة خالل
ساعتين
يجب – مراعاة
أن المركز
يعمل على
مدار الساعة

 90%من
الحاالت يتم
تسجيلها في
النظام
وارسالها
للجهة خالل
ساعتين
يجب – مراعاة
أن المركز
يعمل على
مدار الساعة

فترة االستجابة :الفترة
الزمنية التي تستغرقها
عملية الرد على رسالة
بريد ،أو بريد إلكتروني أو
بريد صوتي أو فاكس

*كما هو
محدد في
مؤشرات األداء
على حسب
نوع الحالة

*كما هو
محدد في
مؤشرات األداء
على حسب
نوع الحالة

* كما هو
محدد في
مؤشرات األداء
على حسب
نوع الحالة

محاوالت الرد :عدد
المحاوالت التي على
موظف خدمة
المتعاملين القيام بها
للوصول إلى المتعامل

مرة واحدة
وتتبعها رسالة
نصية تطلب
معاودة االتصال

مرة واحدة

تأكيد استالم الشكوى
واالقتراحات :الوقت الذي
تستغرقه عملية تأكيد
استالم الشكوى أو
االقتراح من المتعامل

الحل عند أول اتصال:
يقصد بها نسبة طلبات
واستفسارات المتعامل
التي تعالج خالل أول
اتصال من المتعامل

الموقع
االلكتروني

في نفس
الوقت

يجب – مراعاة
أن المركز
يعمل على
مدار الساعة

90%
من الحاالت
لمستلمة من
معلومات

 90%من
الحاالت يتم
تسجيلها في
النظام
وارسالها
للجهة خالل
ساعتين
يجب – مراعاة
أن المركز
يعمل على
مدار الساعة

 90%من
الحاالت يتم
تسجيلها في
النظام
وارسالها
للجهة خالل
ساعتين
يجب – مراعاة
أن المركز
يعمل على
مدار الساعة

مرة واحدة

90%
من الحاالت
لمستلمة من
معلومات

* كما هو محدد من مركز اتصال حكومة أبوظبي وعلى حسب إتفاقيات مستوى الخدمة المعتمدة.
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القناة

مؤشر األداء الرئيسي
مؤشر األداء الرئيسي

شخصيا

وقت االنتظار :يقصد بها
فترة انتظار المتعامل
قبل حصوله على
الخدمة من قبل ممثل
مكتب االستقبال

في غضون 10
دقائق

اإلحالة :الحد األقصى
لعدد الموظفين الذين
يجب على المتعامل
التعامل معهم قبل
الحصول على الخدمة

2

الهاتف

البريد
االلكتروني

البريد أو
الفاكس

الموقع
االلكتروني

الدردشة
اللكترونية

حارس المدينة

 60ثانية

اليوجد تحويل

متوسط سرعة الرد:
الفترة الزمنية التي
يستغرقها موظف خدمة
المتعاملين للرد على
اتصال المتعامل
الهاتفي

 90%للرد في
 20ثانية

معدل االنصراف :النسبة
المئوية للمتعاملين
الذين يجبرون على إعادة
االتصال بالجهة قبل أن
يتسنى للمتعامل
الحديث إلى موظف خدمة
المتعاملين (تقاس
كنسبة مئوية)

5%

توفر الموقع اإللكتروني:
معدل توفر الموقع
اإللكتروني للجهة
المعنية للمتعاملين

99%

طلب الدعم عبر الموقع
اإللكتروني :عدد مرات
الضغط قبل أن يتسنى
للمتعامل طلب
الحصول على الدعم

الضغط مرة
واحدة قبل
الحصول على
الدعم

تحديث المعلومات في
المواقع اإللكترونية:
يعتبر المؤشر مهم
ومراجعته من قبل مركز
أبوظبي لألنظمة
والمعلومات

يتم تحديث
المعلومات
بعد الحصول
على موافقة
الجهة
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القسم 8
التواصل مع المتعاملين
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8

التواصل مع المتعاملين

مقدمة

استعادة الخدمة من خالل “الخدمة البطولية”

فيما يلي مجموعة من المعايير واإلرشادات والتوصيات السارية
على التواصل مع المتعاملين.

“الخدمة البطولية” تمثل الطريقة التي يمكن لموظف خدمة
المتعاملين مواجهة المشاكل والسعي تجاه ح ّلها ،وذلك
اعتمادًا على الطرف المتسبب في المشكلة ،إضافةً إلى تقدير
حدة المشكلة نفسها.

هذه الوثيقة تحتوي على العديد من الممارسات والمنهجيات
مرتبة حسب األهمية ،وكل منها موزع إلى واحدة من الفئات
الثالث التالية:
معايير :على جميع الجهات االلتزام بها؛
إرشادات :أثبتت تأثيرها على معدل رضا المتعامل؛
توصيات :التحسينات المقترحة بناء على تقدير الجهة المعنية.

المعايير
فيما يلي تفاصيل أفضل الممارسات المطلوب من جميع
الجهات ذات الصلة االلتزام بها:

استعادة الخدمة

ماذا تعني استعادة الخدمة؟
حتى مع وجود موظف خدمة المتعاملين القادر على تزويد
المتعامل بخدمة مميزة ،قد يواجه ذلك الموظف حاالت يعبر
فيها المتعامل عن عدم رضاه .عملية استعادة الخدمة عبارة
عن نوع من المعالجة التي تستخدم من أجل االستفادة
من تجارب المتعامل السلبية وتحويلها إلى نقاط تفاعل
إيجابية يمكن أن تستغل من أجل تحسين معدل رضا
المتعامل ،وتقديره للخدمات التي تقدمها حكومة أبوظبي.
لدى موظف خدمة المتعاملين الفرصة في االستفادة مما
قد يعتبره المتعامل تجربة غير مرضية ،وتحويلها إلى
تفاعالت ذات قيمة مميزة .تتمحور عملية استعادة الخدمة
حول أساليب التعامل مع المشاكل العارضة التي قد تواجه
الجهة المعنية ،إضافة إلى المبررات واألسباب .إن تعلم
كيفية تنفيذ إجراءات استعادة الخدمة جزء أساسي من الدور
المطلوب من جميع موظفي خدمة المتعاملين ،وهو أمر له
أهميته التي ال تقل عن أهمية تقديم الخدمة نفسها.
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استعادة الخدمة من خالل “الخدمة البطولية”

03
ﺧﺪﻣﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ

04
اﻟﺒﻄﻞ

02
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺑﺴﻴﻂ

01
ﺗﻌﺎﻃﻒ

اﻟﺠﻬﺔ

ﺣﺎدة

ﻟﻴﺴﺖ
ﺣﺎدة

ﻫﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎدة؟

على الموظف تزويد الخدمة للمتعامل استنادا إلى اللوائح
والقوانين والسياسات المنظمة لسير العمل وتوظيف البدائل
لحل المشكلة واستخدام جميع قنوات االتصال المتاحة.

بتطبيق استعادة الخدمة ،يستطيع موظف خدمة المتعاملين
تزويد المتعامل بتجربة مميزة ،يمكن من خاللها للموظف
والمتعامل إثبات القدرة على النجاح في معالجة الوضع،
واالستفادة منه في إنشاء أسس وقواعد متينة لخدمة
المتعامل .على موظف خدمة المتعاملين التركيز على
كيفية السعي لمعالجة وتسوية وحل المشاكل التي تواجه
المتعامل .الشكل التالي يصور أربعة أمثلة لمواقف تتمحور
بناء على حدة المشكلة ،إضافةً
حول استعادة الخدمة ،وذلك
ً
إلى األسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة.

اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺧﻄﺄ ﻣﻦ؟

الموقف  :1إنه خطأ المتعامل ،إال أن المشكلة ليست حادة
على موظف خدمة المتعاملين إظهار التعاطف مع المتعامل.
على سبيل المثال ،قد يحضر المتعامل إلى الجهة وهو
ال يحمل معه نسخ الوثائق القانونية الضرورية المطلوبة
للحصول على الخدمة .إن هذا يعتبر خطأ المتعامل وليس
خطأ مسؤول خدمة المتعاملين إال أنه يمكن لموظف خدمة
المتعاملين مساعدة المتعامل في الحصول على نسخ
إضافية من الوثائق المطلوبة ،أو توجيه المتعامل إلى ماكينة
النسخ الخاصة بالمكتب للحصول على النسخ المطلوبة
من الوثائق ،بما يسمح به وقت العمل .هذه الطريقة يمكن أن
تكون مفيدة في إظهار التعاطف مع المتعامل ،ومساعدته بدال
من رد المتعامل على عقبيه.
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الموقف  :2خطأ الجهة ،إال أن المشكلة ليست حادة
عندما يقع خطأ من الجهة المعنية ،فعلى موظف خدمة
المتعاملين االنتباه إلى تعويض المتعامل عن اإلزعاج الذي
تعرض له .وبما أن المشكلة ليست بتلك الحدة ،فقد تتطلب
معالجة الوضع تعويضًا بسيطًا.
على سبيل المثال ،قد يصل المتعامل إلى المكتب ليكتشف
صفوفًا طويلة من االنتظار في مركز خدمة المتعاملين .في
هذه الحالة يمكن لموظف خدمة المتعاملين أن يعرض على
المتعامل تناول بعض القهوة أو الشاي ،كتعويض بسيط عن
الموقف الذي تعرض له المتعامل.
الموقف  :3خطأ الجهة ،والمشكلة حادة
خطأ المكتب ،في هذه الحالة على موظف خدمة المتعاملين
محاولة تخفيف الوضع بأن يعرض على المتعامل الحصول
على تعويض عما تعرض له من إزعاج .وبما أن المشكلة حادة،
فمن الضروري عرض نوع من” الخدمة الخاصة“ على المتعامل
من قبل موظف خدمة المتعاملين.
على سبيل المثال في حال فقدان طلب المتعامل بعد استالمه
من قبل المكتب .هذه مشكلة كبرى ذات تأثير ملموس على
المتعامل فعلى موظف خدمة المتعاملين التدخل لعرض
إعادة معالجة طلب المتعامل بسرعة .وهذا يعني إقرار المكتب
بالخطأ ،مع بذل الجهد المطلوب لتسوية األمر .أفضل الخيارات
المتاحة تتمثل في إمكانية تزويد المتعامل بالخدمة في
غضون الفترة الزمنية المتوقعة ،ألن هذا قد يعكس صورة
إيجابية لمستوى الخدمة التي تقدمها الجهة.
الموقف  :4خطأ المتعامل ،والمشكلة حادة
من الضروري أن يحس موظف خدمة المتعاملين بأن لديه األدوات
والممارسات العملية التي قد تمكنه من معالجة وتسوية
جميع المشاكل التي قد يتسبب فيها المتعامل .قد ينطوي
ذلك على فرصة مميزة لتمكين موظف خدمة المتعاملين من
تخطي توقعات المتعامل عن طريق لعب ”الدور البطولي“.
على سبيل المثال ،تخيل موقفًا يحاول المتعامل فيه تقديم
طلب للحصول على خدمة من موقع آخر .في هذه الحالة تصبح
المشكلة أكثر حدة في حال كان على المتعامل االنتظار إلى
آخر لحظة لتقديم طلبه للحصول على الخدمة (تقديم طلب
للحصول على خدمة منزلية بنهاية الموعد المقرر) .إذ أن األمر
تطلب من المتعامل االنتظار إلى آخر لحظة ليكتشف أنه في
المكان الخطأ ،فإن هذا قد ينطوي على مخاطر كبرى تتمثل
في عدم حصول المتعامل على الخدمة المطلوبة.
هذه المشكلة رغم حدتها ليست خطأ الجهة وليست خطأ
موظف خدمة المتعاملين وإنما هو خطأ المتعامل نفسه ،إال أنه
لدى موظف خدمة المتعاملين الفرصة ليلعب الدور البطولي
أمام المتعامل ،وفي حال استطاع موظف خدمة المتعاملين
معالجة الموقف وتأمين الخدمة المطلوبة للمتعامل فإن هذا
يعني نموذجًا مميزًا في تأمين الخدمة الممتازة للمتعامل.

فعلى سبيل المثال ،يمكن لموظف خدمة المتعاملين
االتصال بالمكتب الذي يقوم بتأمين الخدمة إنابة عن المتعامل،
للتأكيد على استالم طلب المتعامل ومعالجته .يمكن
لموظف خدمة المتعاملين إنجاز أي جزء من الخدمة المطلوبة
للمتعامل ،ثم تقديم الطلب لمتابعة إنجاز بقية المراحل من
قبل المكتب المعني .بينما قد تكون فرصة موظف خدمة
المتعاملين مقيدة باإلمكانيات الفعلية والمادية المتاحة ،إال
أن هناك العديد من الفرص المتاحة للعب الدور البطولي في
تأمين الخدمة المطلوبة للمتعامل.
ما الذي يحدث لو لم يستطع الموظف حل المشكلة؟
في بعض الحاالت ،قد ال يستطيع موظف خدمة المتعاملين
معالجة الوضع ،أو حل المشكلة وقد يكون على موظف خدمة
المتعاملين في هذه الحالة رد المتعامل ،أو قد يحتم األمر
على التعامل مع متعامل غاضب ،مع ضرورة السعي لالحتفاظ
بعالقة إيجابية مع المتعامل.
رد المتعامل
القاعدة المتبعة لتقديم الخدمة للمتعامل تنص على ضرورة
احتواء الموقف ،إال في حال استحال ذلك .في بعض المواقف
المعينة قد يطلب المتعامل من الموظف أمرًا ال يمكن لموظف
خدمة المتعاملين تأمينه.
هناك العديد من المبررات التي قد تجعل من غير الممكن
تأمين أو تحقيق طلب المتعامل ،مث ً
ال:
 اللوائح والتشريعات االتحادية /المحلية السارية؛ قانون الحكومة /الجهة؛ السياسات واإلجراءات الحكومية؛	االمكانية (يرغب المتعامل في معالجة إجراءات طلب الحصول
على جواز سفر خالل يوم ولكن غدًا عطلة ،أو عدم اإلمكانية
في الوقت الحالي) ،حيث أطلقت حكومة أبوظبي مشروع
على المدى الطويل لمعالجة هذا النوع من المشاكل.
في بعض الحاالت ليس هناك مفر من قول “ال” ،أو رد المتعامل،
إال أن هذا قد ال يعني أنه ليس بإمكان موظف خدمة المتعاملين
تزويد المتعامل بنوع من المساندة.
كيف يمكن أن تقول “ال”؟ إن قول “ال” أو رد المتعامل أمر ليس
سه ً
ال إطالقًا ،إطالقًا ،لكن قول ال بطريقة معينة قد تساعد في
تحويل الموقف السلبي إلى تجربة إيجابية .األكثر أهمية في
هذه القاعدة هي الطريقة التي يمكن أن يلجأ إليها موظف
خدمة المتعاملين لرد المتعامل.

 ©2015حقوق الطبع محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي إمارة أبوظبي.

29

حكومة أبوظبي \ دليل خدمة المتعاملين

هناك ثالث خطوات مهمة من الضروري مراعاتها من هذا الجانب:

التعامل مع المتعامل الصعب

الخطوة  :1إظهار التعاطف

في بعض المراحل ،قد يكون على الموظف التعامل مع متعامل
يصعب التعامل معه و اقناعه مما يؤدي إلى عدة مخاطر ويسبب
التوتر .على موظف خدمة المتعاملين تطبيق الخطوات الخمس
التالية من أجل محاولة كسب ود المتعامل الصعب.

عن طريق اإلقرار بما تعرض له المتعامل ،واالعتذار عن اإلزعاج،
وبذلك يمكن أن ينظر المتعامل إلى موظف خدمة المتعاملين
كحليف بدالً من النظر إليه كعدو .هذا األمر قد يمثل خطوة
إيجابية تجاه االستفادة من التجربة ،وتحويل االنتباه لكيفية
التوصل إلى حل.

أﺻﻎ و دع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﺤﺪث

01

استخدم المنهجية التالية

اﻇﻬﺮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

	بعد االعتذار للمتعامل ،اعرض عليه الجملة التالية
“ما يمكنني مساعدتك به هو”...

02

اﺑﺪأ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

03

اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ

04

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

05

الخطوة  :2عرض البدائل

إن استخدامك لهذه الجملة قد تجعل المتعامل يحس أن
الموظف راغب في مساعدة المتعامل في اتخاذ إجراءات أو
خطوات معينة من أجل معالجة الوضع أو حل المشكلة .إن
الخيارات المتاحة أمام موظف خدمة المتعاملين قد ال تكون
هي نفس الخيارات التي يرغب فيها المتعامل ،إال أن ذلك يمكن
أن يساعد على تأسيس القاعدة المطلوبة للسعي تجاه حل
المشكلة ،وتقليل فرص عدم رضا المتعامل.
	بعد أن يبلغ المتعامل بالفرص المتاحة ،يمكن لموظف
خدمة المتعاملين أن يستفسر من المتعامل “ماذا تنوي
أن تفعل”...
إن عرض قائمة اإلجراءات التي يمكن للمتعامل القيام بها
قد يعطي المتعامل إحساسًا بإمكانية التوصل إلى حل.
هذه المفردات يمكن أن تساعد أيضًا على إشعار المتعامل أن
الموظف راغب في مساعدة المتعامل للتوصل إلى حل ،وأن
المتعامل والموظف في صف واحد ،وليسا في صفي مواجهة.
الخطوة  :3تخط التوقعات
الخطوتان األولى والثانية قد تمثال بداية جيدة في تخفيف توتر
المتعامل ،إال أنهن غير كافيتين إلشعار المتعامل أنه حصل
على خدمة أو معاملة جيدة.
إن تخطي التوقعات ،واتخاذ الخطوة التالية هي الطريقة
المثالية أمام موظف خدمة المتعاملين ليثبت للمتعامل
أنه شخص مهم وله قيمة .أفضل طريقة إلثبات هذه الفرضية
تتمثل في السعي إلضافة لمسة شخصية للتعامل .إن
المتابعة مع المتعامل مث ً
ال ،لضمان التأكيد على أن المشكلة
قد عولجت تمامًا يعتبر من األمثلة المهمة التي يمكن
لموظف خدمة المتعاملين استرداد المصداقية والحصول
على تقدير واحترام المتعامل.
ماذا لو أصبح المتعامل أكثر حدة؟
هناك أسباب مختلفة قد تؤدي إلى أن يصبح المتعامل
أكثر حدة:
	قد يستجيب المتعامل بطريقة سلبية تجاه قول
كلمة “ال” او الرفض؛
	قد يستاء المتعامل ويعتبر الرد خطأ الجهة المقدمة
للخدمة؛
	أسباب أخرى.
-
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الخطوة  :1أصغ و دع المتعامل يتحدث
هناك أمران يسعى إليهما المتعامل في حالة الغضب:
 التعبير عن شعوره؛ الحصول على حل للمشكلة.عادة ما يندفع موظف خدمة المتعاملين للتوصل إلى حل
للمشكلة ،إال أنه من المهم للغاية االستماع وترك المتعامل
يعبر عن مشاعره.
مقاطعة المتعامل قد تؤدي إلى المزيد من التوتر وارتفاع حدة
الغضب ،وبذلك تعقيد المشكلة.
على موظف خدمة المتعاملين إظهار الشكر والتقدير
للمتعامل على إبرازه المشكلة لتجنب تعرض المتعاملين
اآلخرين لنفس الموقف مستقب ً
ال.
الخطوة  :2إظهار التعاطف مع المتعامل
إن إظهار التعاطف مع المتعامل الغاضب يمكن أن يساعد
كثيرًا في تهدئة الموقف .يمكن لموظف خدمة المتعاملين
استغالل الموقف من أجل تأسيس عالقة تعاون ضمن بيئة
عمل مشتركة .عند تأسيس قاعدة العمل المشتركة ،يمكن
لموظف خدمة المتعاملين والمتعامل العمل معا من أجل
التوصل إلى تسوية للمشكلة .من بين المفردات التي يمكن
لموظف خدمة المتعاملين استخدامها في التعبير عن
تعاطفه مع المتعامل:
 أقدر األسباب التي جعلتك تتصرف على هذا النحو؛ أستطيع فهم ما تشعر به؛ واضح أن األمر مزعج للغاية؛ أتفهم ما قد تسببه مثل هذه المواقف المزعجة؛ -أنا آسف بسبب ذلك.
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تذكر أن قول هذه الكلمات لفظيًا قد ال يكون كافيًا .في حال
اكتشف المتعامل أن موقف الموظف ال يع ّبر عن نية مخلصة،
فإن هذا قد يؤدي إلى تعقيد الموقف ،وتصعيب حله.
الخطوة  :3ابدأ في حل المشكلة بفعالية
في هذه المرحلة ،على موظف خدمة المتعاملين أن يظهر
اهتمامًا أكثر بالدخول في مناقشة حول االستفسارات التي
يمكن أن تساعد في توضيح موقف المتعامل .يجب على
موظف خدمة المتعاملين تجنب عرض فرضيات حول المشكلة
التي يعاني منها المتعامل ،وإنما عليه االستماع بتركيز تام
للمتعامل .هذه المرحلة تساعد في جمع المعلومات اإلضافية
حول الموقف ،حتى يتسنى إعداد قائمة بالحلول المناسبة
والمتاحة .على موظف خدمة المتعاملين تأكيد قدرته على
تفسير المشكلة التي يعاني منها المتعامل بطريقة
صحيحة .يجب أن تتضمن هذه المرحلة االستماع إلى المتعامل،
ومن ثم محاولة إيجاز المعلومات ،والتأكيد على ذلك بالتعاون
مع المتعامل .هذا األسلوب قد يساعد كثيرًا على تجنب أية
تعقيدات في المستقبل.
الخطوة  :4اتفق مع المتعامل على الحل
بعد جمع المعلومات من المتعامل؛ يجب على موظف خدمة
المتعاملين التأكد من حصوله على صورة واضحة وفهم
تام يمكّ نه من الوصول إلى رضا المتعامل .وذلك عن طريق
االستفسار من المتعامل مباشر ًة عن جميع النقاط الغير
واضحة والعمل بالتعاون معه للتوصل إلى قرار حول الحل.
على موظف خدمة المتعاملين االنتباه لعدم وعد المتعامل
بما ال يمكن تحقيقه ،مع ضرورة التحقق من كافة الموارد
المتاحة له في حال كان غير متأكد من ذلك .في حال تطلب
األمر من موظف خدمة المتعاملين االنصراف أو ترك المتعامل
لوحده ،على الموظف االنتباه إلى ضرورة توضيح المبررات إضافة
إلى الفترة الزمنية التي قد يستغرقها غيابه.
على موظف خدمة المتعاملين مراعاة الصدق والواقعية
في حال إبالغ المتعامل بالخطة التي يقترح تطبيقها .من
السياسات الجيدة التي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي عدم
تقديم أية وعود إال ما يمكن تحقيقه .على سبيل المثال ،إن
كان طلب المتعامل يستغرق  10دقائق ،على موظف خدمة
المتعاملين إبالغ المتعامل أن الطلب قد يستغرق  15دقيقة.
بهذه الطريقة تتفادى ظهور أية صعوبات غير متوقعة ،مع ترك
الباب مفتوحًا لتحقيق و تجاوز توقعات المتعامل.

ماذا لو لم تنجح جميع المساعي؟
لألسف ،بعض المتعاملين ال يرضى بالخدمة التي تقدمها
الحكومة إطالقًا ،وقد يرغب مثل هذا النوع من المتعاملين في
تقديم شكوى أو مالحظة إدارية.
إن االستماع والرد على المالحظات أو الشكاوى اإلدارية أمر مهم
لموظف خدمة المتعاملين .وهي عادة غير مريحة ،إال أن على
موظف خدمة المتعاملين أن يعتبر مثل هذه الشكاوى أو
المالحظات اإلدارية فرصة قيمة لتحسين الخدمة المقدمة إلى
المتعامل .إن المالحظات والشكاوى اإلدارية يمكن أن تتيح فرصًا
ال تقدر بثمن من أجل معالجة المشاكل التي قد تسبب إزعاج
للمتعاملين ،وقد تمثل فرصة الستكشاف المشاكل التي
ليس للجهة فكرة عن وجودها.
في العديد من الحاالت ،قد ال تكون المالحظات أو الشكاوى
اإلدارية موجهة إلى الموظف المسؤول عنها ،ومع ذلك يجب
على الموظف تجنب إلقاء اللوم على اآلخرين .إن إلقاء اللوم
على اآلخرين لن يساعد أبدًا في تحقيق تطلعات المتعاملين.
في حال مواجهة موظف خدمة المتعاملين ألي متعامل يرغب
في تقديم شكوى ،على الموظف تحمل المسؤولية والتأكيد
للمتعامل على السعي لمعالجة المشكلة ،والرد على
المتعامل ،كأن الموظف هو المسؤول عن المشكلة شخصيًا.
التعامل مع الشكاوى والمالحظات اإلدارية
هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن للموظف الذي
يواجه المتعامل القيام بها الستالم مالحظات المتعامل،
والتي تشمل:
	الحصول على المعلومة الكاملة حول الشكوى أو
المالحظة اإلدارية؛
 االعتذار عن المشاكل التي تعرض لها المتعامل؛ معالجة األمر مع المتعامل ،إن أمكن ذلك؛	إبالغ األمر إلى اإلدارة باستخدام التدرج الوظيفي حسب
النظم المتبعة؛
 تقديم الشكر للمتعامل على المساعدة في إلقاء الضوءعلى المشكلة ،حيث أن ذلك يساعد حكومة أبوظبي
على تحسين مستوى أداء الخدمة.

الخطوة  :5تابع مع المتعامل
سواء عن طريق الهاتف أو البريد
إن المتابعة مع المتعامل،
ً
اإللكتروني أو الخطابات ،قد تكون طريقة سهلة لتعزيز تقدير
المتعامل للخدمة التي تقدمها حكومة أبوظبي .باإلضافة
لذلك فإن حل المشاكل التي تظهر داخليًا قد يجنب الوقوع
في أخطاء أو مشاكل مع المتعاملين في المستقبل.
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إرشادات التواصل مع المتعامل
أثناء التواصل مع المتعاملين ،ليس المهم ما تقول ،وإنما المهم كيف تقول .فيما يلي اإلرشادات المطلوبة من موظف خدمة
المتعاملين االلتزام بها عند التواصل مع المتعاملين:

التواصل الشفهي
ال تقل

قل

الوصف

“ال أعرف”

“سأتحقق من األمر”

على موظف خدمة المتعاملين السعي للحصول على
المعلومة في جميع األوقات

“ال”

“ما الذي يمكنني أن أقدمه لك”

يتفاعل المتعامل بسلبية في حال استخدام كلمة ال

“هذا ليس شأني”

“دعني أتحقق ممن يمكنه
تقديم المساعدة”

ساعد المتعامل في توجيهه إلى الشخص المعني

“صحيح ،هذا أمر سيء”

“أقدر ما يسبب انزعاجك”

المالحظات السلبية قد تؤدي إلى عدم رضا المتعامل

“هذا ليس خطأي”

“دعني أتحقق من األمر”

لوم اآلخرين قد يزيد من غضب المتعامل

“متى ترغب في الحصول على
الخدمة”

“أستطيع تقديم الخدمة
بحلول”

على الموظف إعطاء المتعامل مواعيد واقعية

“إهدأ”

“أنا آسف”

إبالغ المتعامل أنك مشغول قد يفسر على أنه عدم رغبة
في تقديم المساعدة

“اتصل علي في وقت الحق”

“سأتصل عليك ،ما هو رقم
هاتفك؟”

تحمل المسؤولية عن متابعة المتعامل قد يؤكد
للمتعامل الرغبة في تقديم المساعدة

“أنت من يرغب في الحصول
على الخدمة”

“أنا هنا لتقديم المساعدة،
أخبرني برغبتك”

على الموظف تجنب إشعار المتعامل أنه يقدم له معروفًا
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لغة الجسد
ال تفعل

افعل

الوصف

الجلوس بذراعين متقاطعتين أو
االتكاء إلى الخلف

انحن إلى األمام واستخدم االتصال
المباشر باألعين

االنحناء إلى األمام يعبر للمتعامل عن السلوك
الحميم واالنتباه

مقاطعة المتعامل لشرح األمر

اصغ للمتعامل ودعه يعبر عن
حاجته بطريقته

مهارة اإلصغاء مهمة للمتعامل فامنح المتعامل
فرصة لشرح طلبه

الجدال والمقاطعة

احتفظ برباطة جأشك

قد يرد المتعامل على أسلوبك ،لكن التعاون
يرضيه

المظهر غير مرتب

المظهر المرتب والنظيف

المظهر الشخصي قد يكون له تأثير ملموس
على االنطباع األول لدى المتعامل

المزاجية والشعور بعدم االرتياح

الحماس والدافعية

على موظف الخدمة إبداء االستعداد لخدمة
المتعامل في جميع األوقات

عدم إعطاء المتعامل االنتباه
الكامل

النظر إلى عين المتعامل

على الموظف االنتباه إلى التواصل المباشر مع
المتعامل ،والحديث والمخاطبة المباشرة بدالً من
الحديث إلى زميل العمل.

رفع الصوت

التحدث بنبرة هادئة

مراعاة الحديث إلى المتعامل بنبرة هادئة ،مع تجنب
رفع الصوت و /أو الحديث مع المتعامل ببطء إال إن
كان ذلك مطلوبًا من قبل الشخص المعني.
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شكاوى المتعاملين
يتحمل موظفو خدمة المتعاملين في حكومة أبوظبي
المسؤولية عن االلتزام بتحقيق أعلى المعايير المتاحة فيما
يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ،وقد يحتاج األمر
من الموظف متابعة أو معالجة شكاوى معينة يتلقاها من
المتعاملين أو من مركز اتصال حكومة أبوظبي.
مصممة ومع ّرفة بطريقة جيدة قد تؤمن
توفير إدارة للشكاوى
ّ
للجهات ذات الصلة بحكومة أبوظبي المزايا التالية:
 الحصول على ردود وتعليقات حول الخدمة؛	فرصة تحديد أسباب المشاكل ،واتخاذ اإلجراءات الوقائية؛
	تشجيع عملية التحسين المستمر باستخدام منهجية
إدارة الشكاوى؛
 تقوية العالقة مع المتعامل وتقليل األحداث غير المرغوبة؛ تعظيم معدالت رضا المتعامل.من الضروري تزويد المتعامل بالخيارات المتاحة لتقديم شكواه
عبر األسلوب الذي يفضله .إضافةً لما سبق ،يجب التركيز على
تقليل أسباب الشكاوى .من المهم االستفادة من الشكاوى
المقدمة ،والنظر إليها على أنها فرصة لتحسين عملية
ممارسة األعمال (إجراءات التحسين ،وتطوير منهجية تقديم
الخدمة وغيرها) ،بدالً من السعي في تزويد المتعامل بالقنوات
المتاحة للتعبير عن عدم رضاه.
من الضروري االنتباه إلى تمرير الشكوى عبر المراحل التالية من
أجل التوصل إلى قرار حول التسوية:
المرحلة  :1االستالم والتقييم وتوجيه مسار الشكوى
يتم استالم الشكاوى إما شخصيًا ،أو عبر الهاتف أو عن طريق
البريد اإللكتروني أو عبر الموقع اإللكتروني .ليس لألسلوب
المستخدم في تقديم الشكوى أي تأثير على اإلجراءات الرئيسة
المستخدمة في استالم وتقييم وتوجيه مسار الشكوى.
	على موظف خدمة المتعاملين (الصف األول) استالم
الشكوى من المتعامل (شخصيًا) ،أو عبر البريد اإللكتروني
أو نظام إدارة عالقات المتعاملين الخاص بمركز اتصال
حكومة أبوظبي؛
	يقوم موظف خدمة المتعاملين (الصف األول) بالتحقق
مما إن كانت الشكوى موجودة ومعلومات المتعامل
موجودة ضمن سجل إدارة المتعاملين .ويكون البحث عن
طريق الرقم المرجعي و في حال عدم وجود ملف أو سجل
للمتعامل والشكوى في النظام يتوجب على موظف
خدمة المتعاملين (الصف األول) لتسجيل الشكاوى في
النظام مع أخذ تفاصيل المتعامل و تزويد المتعامل
برقم الشكوى المرجعي لكي يتسنى له متابعة الحالة
مستقب ً
ال عبر قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي؛

	في حال النجاح في معالجة المشكلة ،على موظف خدمة
المتعاملين (الصف األول) تحديث ملف الشكوى ،مع تحديث
وضع الشكوى قبل إغالق الملف .في حال عدم القدرة
على معالجة الشكوى ،على الموظف إبالغ المتعامل أن
الشكوى تحت التحقيق ،وأنه سيتم االتصال به من قبل
موظف خدمة المتعاملين عن طريق الهاتف إلبالغه بالقرار
في إطار اتفاقية مستوى الخدمة .يتم تزويد المتعامل
برقم مرجعي في حال رغب المتعامل في المتابعة؛
بناء على المعلومات التي ترد من المتعامل ،على موظف
	 ً
خدمة المتعاملين (الصف األول) تصنيف الشكوى وتقييم
موقفها .في حال ثبت أن الشكوى عاجلة ،يشار إلى أن
الشكوى عاجلة ضمن نظام إدارة عالقات المتعاملين؛
	على موظف خدمة المتعاملين (الصف األول) توجيهبناء على طبيعة  /فئة
الشكوى إلى الشخص المعني
ً
الشكوى؛
	بعد تلقي ممثل خدمات المتعاملين بالمكتب الرئيسي
بناء على طبيعة
لشكوى المتعامل يجري تقييم الشكوى ُ
الشكوى والمعلومات المتاحة على نظام إدارة عالقات
المتعاملين؛
	على موظف خدمة المتعاملين (الدعم) التحقق من
الشكوى ،ومحاولة التوصل إلى حل للشكوى .هذه المهمة
قد تشمل متابعة عبر االتصال الهاتفي مع موظف خدمة
المتعاملين المختص بشكوى المتعامل ،إضافة إلى
الموظف المعني في الجهة ذات الصلة؛
	في حال عدم قدرة موظف خدمة المتعاملين (الدعم) على
حل الشكوى ،عليه إحالة األمر إلى المدير المعني للتوجيه؛
بناء على
	على المدير المعني مراجعة وتقييم الشكوى
ً
التفاصيل التي ترد من فريق خدمة المتعاملين؛
	على المدير المعني التحقيق في الشكوى ومحاولة
معالجة الوضع .هذه المهمة مبنية على المتابعة عن
طريق االتصال الهاتفي مع موظف خدمة المتعاملين الذي
تلقى الشكوى؛
	على موظف خدمة المتعاملين (الدعم) تحديث بيانات
شكوى المتعامل في الملف المعني بناء على نتائج
إجراءات إدارة عالقات المتعاملين.

	بناء على شكوى المتعامل ،على موظف خدمة
ً
المتعاملين (الصف األول) محاولة معالجة األمر .في حال
عدم القدرة على معالجة األمر على الممثل الرجوع إلى
قسم األسئلة الشائعة ،أو إلى قاعدة بيانات المعارف أو
السياسة السارية على المسألة المشكو منها؛
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المرحلة  :2متابعة الشكوى

المرحلة  :3إدارة استئنافات الشكاوى

الغرض من إجراءات متابعة الشكاوى تحديث بيانات التقارير
اليومية (كحد أدنى) لكافة الحاالت المعلقة (أي الشكاوى التي لم
تعالج بعد) ،والشكاوى التي تحتاج إلى التواصل مع المتعامل.
يتم التواصل مع المتعامل عبر قناة االتصال المفضلة
للمتعامل ،بما في ذلك الهاتف والبريد اإللكتروني أو الخطابات.
بهذه الطريقة نضمن إبالغ المتعامل وتقدم األمور فيما يتعلق
بمعالجة الشكوى ،والموقف الرسمي إلنهاء ومعالجة شكوى
المتعامل.

اإلجراءات التالية تحدد الخطوات المطلوبة لمعالجة طلبات
االستئناف من المتعامل الذي لم يقبل نتائج معالجة شكواه.
هذا قد يتضمن عملية تقديم طلب استئناف من المتعامل
إلى الجهة المعنية .على مدير الصف األول في مركز خدمة
المتعاملين مراجعة االستئناف ،والتحقيق في تقرير االستئناف
الذي قد يتضمن اإلجراءات المقترحة .على مدير قسم خدمات
المتعاملين مراجعة تقرير االستئناف ،قبل تقديمه إلى لجنة
الشكاوى التخاذ القرار أو التوجيه حول كيفية معالجة االستئناف.

	على موظف خدمة المتعاملين (الصف األول) العودة
إلى نظام إدارة عالقات المتعاملين للتحقق من قائمة
ملفات الشكاوى التي تحتاج إلى متابعة والتواصل مع
المتعاملين؛

	يتلقى مدير الصف األول لخدمة المتعاملين طلبات
االستئناف ويقوم بمراجعتها .هذه العملية تشمل مراجعة
ملف شكوى المتعامل (المتاح على نظام إدارة عالقات
المتعاملين) ،المتابعة عبر الهاتف مع موظف خدمة
المتعاملين الذي تلقى الشكوى ،ومع الموظف المعني،
واإلدارة المعنية التي ُقدمت الشكوى ضدها؛

	على موظف خدمة المتعاملين (الصف األول) مراجعة ملف
شكوى المتعامل على نظام إدارة عالقات المتعاملين
لتحديد ما إن كانت الحالة قد تم معالجتها أو هناك حاجة
إلى متابعة؛
	في حال ثبت أن الشكوى لم تعالج بعد ،أو هناك حاجة إلى
معلومات إضافية ،على موظف خدمة المتعاملين (الصف
األول) العودة إلى أحدث التعليقات حول الشكوى على
النظام للتحقق من الوضع .على موظف خدمة المتعاملين
(الصف األول) االتصال بموظف القطاع المعني للحصول
على معلومات إضافية ،أو لتحديث البيانات المتوفرة؛
	على موظف خدمة المتعاملين (الصف األول) تحديث بيانات
بناء على المعلومات التي يحصل
ملف شكوى المتعامل ً
عليها؛
	في حال تمت معالجة الشكوى من الضروري إبالغ النتائج
إلى المتعامل .على موظف خدمة المتعاملين (الصف
األول) االتصال على المتعامل حتى ولو لم يتسن معالجة
الشكوى ،بغرض تزويد المتعامل بأحدث المعلومات
حول موقف الشكوى (تصعيد الملف إلى رئيس القسم
مث ً
ال) .يتم االتصال على المتعامل عبر قناة االتصال التي
يختارها المتعامل (بريد إلكتروني ،هاتف ،أو رسائل نصية أو
خطابات) ،لتحديث بيانات الشكوى؛
	بعد تحديث بيانات المتعامل ،على موظف خدمة
المتعاملين (الصف األول) اتخاذ القرار ما إن كان المتعامل
راض عن الحل الذي تم التوصل إليه .في حال بدا أن
ٍ
راض عن الحل ،يجب إبالغ المتعامل أن لديه
المتعامل غير ٍ
الفرصة لتقديم استئناف ضد الشكوى إن رغب في ذلك؛
راض عن النتيجة ،على موظف
	في حال كان المتعامل ٍ
خدمة المتعاملين (الصف األول) تحديث بيانات ملف شكوى
المتعامل بأحدث التفاصيل ،بما في ذلك القرار الذي تم
التوصل إليه؛
	في حال ثبت حل الشكوى ومعالجة الوضع ،وقد
عبر المتعامل عن رضاه بالنتائج ،على موظف خدمة
المتعاملين (الصف األول) تحديث بيانات ملف المتعامل.

	يقوم مدير الصف األول لخدمة المتعاملين بإعداد التوصيات
الخاصة بطلب االستئناف لتتم مراجعتها من قبل مدير
القسم بناء على المعلومات المتاحة ،وبعد مراجعة ملف
شكوى المتعامل قد تشمل التوصيات التالية:
 تفاصيل المتعامل؛ تفاصيل شكوى المتعامل األصلية؛	موجز اإلجراءات التي تمت لمعالجة الشكوى األصلية ،بما
في ذلك اسم اإلدارة المعنية ،والموظف المعني الذي
تحمل مسؤولية حل المشكلة؛
 التوصيات واإلجراءات المطلوبة؛ القرارات المطلوبة من قبل لجنة الشكاوى.	بعد استالم مدير قسم خدمات المتعاملين استئناف
المتعامل بناء على التقرير الوارد من مدير الصف األول
لخدمة المتعاملين  ،يجب أن يقوم بمراجعة وتقييم
استئناف المتعامل .يتحمل مدير قسم خدمات المتعاملين
بناء
المسؤولية للتحقق من دقة وصحة المعلومات و ً
على المعلومات المتاحة يتم اعتماد أو رفض االستئناف.
في حال تم رفض االستئناف يقوم مدير الصف األول لخدمة
المتعاملين بتقديم مبررات رفض االستئناف؛
	على مدير قسم خدمات المتعاملين عرض تقرير شكوى
المتعامل على لجنة الشكاوى ،والتوصيات المقترحة،
إلصدار القرار المطلوب من اللجنة لتسوية األمر؛
بناء على
	على لجنة الشكاوى قبول أو رفض الشكوى
ً
التوصيات المقدمة من مدير قسم خدمات المتعاملين؛
	على مدير الصف األول لخدمة المتعاملين االتصال
على المتعامل عبر القناة المختارة من قبله لتزويده
بالمعلومات حول موقف االستئناف؛
	على مدير الصف األول لخدمة المتعاملين تحديث بيانات
ملف المتعامل بناء على القرارات والتفاصيل ذات الصلة
بالقرار /االستئناف ،مع تحديث الوضع ،وإغالق الملف.
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رضا المتعامل

ضمان الجودة

يعتبر معدل رضا المتعامل عن الخدمات المقدمة من
قبل الجهات الحكومية من أهم مصادر المعلومات التي
يمكن أن تؤمن الرؤية لمجاالت التحسين الالزمة .على جميع
الجهات السعي في جمع البيانات والشكاوي واالقتراحات من
المتعاملين من أجل السعي لتحسين مستوى الخدمات
المقدمة .من الضروري مراجعة كافة المعلومات التي تم
تجميعها مرة كل سنة على األقل ،وتحليل البيانات لتضمينها
في دليل تدريب مخصص لتدريب موظفي خدمة المتعاملين،
تطوير الموقع اإللكتروني ،تحسين أداء األعمال وكافة أنشطة
الخدمات األخرى.

من المهم أن يتم تقييم اتصاالت المتعاملين بصورة مستمرة
عبر كافة قنوات تقديم الخدمة وخالل جميع مراحل رحلة
ابتداء من طلب المعلومات وحتى الحصول
المتعاملين،
ً
على الخدمة .ينصح أن تتم إجراءات المراقبة والمراجعة مرة
كل ربع سنة على األقل ومن الضروري التزام الدقة والوضوح
ودعم المعلومات المتاحة .تضمن كافة المعلومات التي
يجري الحصول عليها ضمن أنشطة تدريب موظفي خدمة
المتعاملين ،وعلى عمليات تحسين الموقع ،وأنشطة تحسين
الخدمات األخرى في الوقت المناسب.

الحل من أول نقطة تواصل
على موظف خدمة المتعاملين السعي لمعالجة كافة
استفسارات المتعاملين من االتصال األول .وقد يتحقق هذا
األمر من خالل تزويد المتعامل بالمعلومات الدقيقة والواضحة
والكافية في الوقت المقرر ،والرد على جميع الطلبات
واالستفسارات التي ترد من المتعاملين .من الضروري إعداد
واعتماد القرار حول كيفية التعامل مع اتصال المتعامل األول،
وذلك بما يتفق مع مؤشرات األداء الرئيسة.

اللغة الموحدة
على كافة الجهات الحكومية توحيد المفردات المستخدمة
وتوزيع هذه المعلومات على جميع موظفي خدمة المتعاملين
كاستخدام مصطلح متعامل بدالً من عميل مث ً
ال .باإلضافة إلى
تجنب استخدام المفردات الفنية واستبدالها بمفردات بسيطة
قدر اإلمكان .في حال الحاجة إلى استخدام أية اختصارات ،يجب
تعريف جميع الكلمات المختصرة.

الخصوصية
على جميع الجهات الحكومية تأمين رابط ملحق بسياسة
الخصوصية على الموقع اإللكتروني ،باإلضافة إلى الرد على
جميع االستفسارات التي ترد عن طريق البريد اإللكتروني .يجب
إبالغ المتعامل في حال الحاجة إلى مراقبة أو تسجيل اتصاالت
المتعامل ألغراض التدريب والجودة ،مع االحتفاظ بالمعلومات
الصحيحة ألي أغراض أخرى الستخدام المعلومات .يجب أن يكون
المتعامل على علم بأن أية معلومات تخصه سيتم االحتفاظ
بها للرجوع إليها في المستقبل.

الهوية اإلعالمية والنماذج المستخدمة في الجهة
على جميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي إعداد الهوية
اإلعالمية والنماذج الخاصة بها بحيث يجب عليهم المراجعة
بناء على المعلومات
والتحديث والتعزيز بصورة دورية
ً
واالقتراحات التي ترد من المتعاملين ،إضافةً إلى التطورات
الجارية في ميادين التسويق والترويج.

فصل المهام
على كل جهة من الجهات المعنية العمل على فصل مهام
موظفي خدمة المتعاملين عن طلبات معالجة الخدمة و
مهام استالم وحل المشاكل .إن عملية فصل المهام تساعد
كثيرا في خفض عدد الشكاوى التي ال يمكن توجيهها من
خالل القنوات المقررة لتسوية المشاكل.

إشعار العطل المفاجئ
على موظف خدمة المتعاملين تزويد المتعامل بإشعار
مؤقت حول أي عطل في تقديم الخدمات المطلوبة و يتضمن
المعلومات ذات الصلة بسبب االنقطاع ،والفترة الزمنية
المتوقعة لالنقطاع ،إضافةً إلى تحديد التسهيالت والخدمات
البديلة إن وجدت .يتحمل موظف خدمة المتعاملين مسؤولية
التنسيق مع كافة اإلدارات واألقسام األخرى لإلبالغ عن حالة انقطاع
الخدمة من خالل الموقع ووسائل اإلعالم االجتماعية المتاحة.

ترويج القنوات المتاحة بشكل مستمر وفعال
من الضروري بذل الجهد من أجل ترويج وتفعيل القنوات المتاحة
للتقليل من حاجة المتعاملين لزيارة الجهات المعنية .كما
يجب إبالغ المتعاملين حول كافة القنوات المتاحة مثل الموقع
اإللكتروني ،األكشاك ،و قنوات الرد على اتصاالت المتعاملين،
مع تشجيع المتعامل على استخدام هذه القنوات.
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المفقودات
قد يتعرض المتعاملين لفقد أو نسيان ممتلكاتهم عند الزيارة
الشخصية لموقع الجهة .تتحمل الجهة المعنية المسؤولية
عن إعداد سجل لألغراض المفقودة لتمكين المتعاملين من
اإلبالغ والبحث عن أغراضهم المفقودة أو المنسية.
تسجيل وتصنيف األغراض المفقودة
	في حال استالم أي غرض مفقود ،سواء لمتعامل أو موظف،
تعبئة نموذج يتضمن التفاصيل التالية:
	االسم ورقم االتصال؛
	وصف الغرض؛
	تاريخ ووقت استالم الغرض؛
	المكان الفعلي الذي وجد فيه الغرض المفقود؛
	تفاصيل مقدم الغرض.
-

المعلومات التي تحصل عليها من المتعاملين عن الخدمات
المقدمة ،وذلك عن طريق استبيانات المتعاملين الفعالة
والمحددة لتقييم رضا المتعامل.

الترجمة اللغوية
على جميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لضمان تقديم خدماتها إلى المتعاملين باللغتين
العربية واإلنجليزية.

خيارات التحدث إلى المشرف
على كافة الجهات االلتزام بتلبية طلبات المتعاملين في
الوقت المحدد في حال طالب المتعامل باالتصال أو الحديث
إلى المشرف.

	في حال الحصول على أية أغراض ثمينة ،مبالغ نقدية مث ً
ال،
على مسؤول المفقودات عد المبلغ في حضور الشخص
الذي وجد المبلغ ،واستالمه تحت عهدته .كما يجب تخزين
كل بند يحصل عليه بطريقة تجنبه الضرر واتخاذ المعايير
المناسبة من قبل وحدة المفقودات لتحديد واالتصال بمالك
الغرض الحقيقي.
	يجب تخزين كل غرض تم استالمه بطريقة تجنبه الضرر
	يجب اتخاذ المعايير المناسبة من قبل وحدة المفقودات
لتحديد واالتصال بمالك الغرض الحقيقي.
المطالبة باألغراض المفقودة
 المطالبة المباشرة :يحضر المتعامل إلى المكتب لإلبالغعن الغرض المفقود .في حال وجد الغرض ،يس ّلم إلى
المتعامل مباشرةً .على المالك إبراز هويته والتوقيع على
االستالم في سجل المفقودات؛
 اإلبالغ عن الفقدان :في حال فقد المتعامل الغرض ،يتماإلبالغ عنه و تعبئة نموذج بالغ للغرض المفقود حيث
يعتبر البالغ لإلستخدام الداخلي و ليس إلبالغ الشرطة.

االلتزام بالهوية اإلعالمية والنماذج
تتحمل جميع جهات حكومة أبوظبي مراقبة التزام موظفي
خدمة المتعاملين التابعين للجهة باستخدام العالمات
والنماذج الخاصة بالهوية اإلعالمية.

نظام إدارة عالقات المتعاملين ()CRM
تتحمل جميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي المسؤولية
عن إنشاء ورعاية السجالت الخاصة بمعلومات المتعاملين
باستخدام نظام إدارة عالقات المتعاملين لدى مركز أبوظبي
لألنظمة اإللكترونية والمعلومات .يلزم تحديث بيانات
المتعاملين بصورة منتظمة عن طريق االتصال بهم من خالل
قسم عالقات المتعاملين.

التوصيات
يقترح تطبيق التحسينات التالية:

المهارات اللغوية
نشجع على اتخاذ اإلجراءات التالية حيث أنه ثبت أن لها تأثير
إيجابيا على معدل رضا المتعامل:

على جميع الجهات استخدام المنهجيات المناسبة لفهم لغة
المتعامل ،والعمل على اختيار وتدريب فريق العمل وممثلي
خدمة المتعاملين ليكونوا قادرين على التعامل بعدة لغات،
ما أمكن ذلك.

جدولة العمل لتالئم احتياجات المتعامل

تحسين الجودة

على الجهة اتخاذ اإلجراءات االستباقية لتحديد ساعات العمل
بما يتفق مع احتياجات وتفضيالت المتعاملين .تلتزم الجهات
بتوفيق ساعات العمل الخاصة بالجهة ونشرها عن طريق
قنوات االتصال من أجل تأمين الخدمات المطلوبة لمتعامليها.

يلزم إعداد اإلجراءات والخطط الواضحة لالستجابة ألي انخفاض
في كفاءة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خالل القناة
المحددة ،مقارنةً بالقنوات األخرى .باإلضافة إلى العمل على
تبسيط اإلجراءات واألخذ بآراء المتعاملين.

تقييم رضا المتعامل

قابلية تطبيق الهوية اإلعالمية والنماذج

على كافة الجهات التابعة لحكومة أبوظبي تعزيز جودة

تطبق إرشادات ونماذج الهوية اإلعالمية على جميع االتصاالت
التي تجريها الجهة مع المتعاملين ،للتأكيد على توافق
المظهر ،الخط ،ودقة المحتوى ،والمفردات و غيرها.

اإلرشادات
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فيما يلي مجموعة من المعايير واإلرشادات والتوصيات
السارية على جميع قنوات االتصال بالمتعاملين ،بما في ذلك
االتصال الشخصي ،االتصال عبر البريد ،الفاكس ،الهاتف ،البريد
اإللكتروني ،الموقع اإللكتروني ،والتطبيقات الذكية.

 8.3.2تحسين الجودة
يلزم إعداد اإلجراءات والخطط الواضحة لالستجابة ألي انخفاض
في كفاءة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خالل القناة
المحددة ،مقارنةً بالقنوات األخرى .باإلضافة إلى العمل على
تبسيط اإلجراءات واألخذ بآراء المتعاملين.

 8.3.3قابلية تطبيق الهوية اإلعالمية والنماذج
تطبق إرشادات ونماذج الهوية اإلعالمية على جميع االتصاالت
التي تجريها الجهة مع المتعاملين ،للتأكيد على توافق
المظهر ،الخط ،ودقة المحتوى ،والمفردات و غيرها.
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9

قنوات االتصال

فيما يلي مجموعة من المعايير واإلرشادات والتوصيات السارية
على جميع قنوات التواصل مع المتعاملين ،بما في ذلك
التعامل الشخصي ،االتصال عبر البريد ،الفاكس ،الهاتف ،البريد
اإللكتروني ،الموقع اإللكتروني ،والتطبيقات الذكية.
9.1

التعامل الشخصي

يفضل العديد من المتعاملين استخدام القنوات التقليدية بما
في ذلك الحضور شخصيًا إلى مراكز خدمة المتعاملين .على
الجهة التأكد من قدرة جميع مراكز خدمة المتعاملين ليس
فقط على تلبية المتطلبات ،وإنما تخطي توقعات المتعاملين.
المعايير
فيما يلي تفاصيل أفضل الممارسات والمعايير التي يتوجب
على جميع الجهات العمل على االلتزام بها:

االتصال
عند زيارة المتعامل لمركز خدمة المتعاملين بالجهة المعنية للحصول على خدمة ،يقوم المتعامل بتقييم البيئة العامة للمركز،
إضافةً إلى تقييم التعامل الشخصي معه .في حاالت الزيارة الشخصية ،فإن تقدير المتعامل لتعامل الموظف قد يكون له تأثير على
نجاح أو فشل العالقة مع المتعامل .على موظف خدمة المتعاملين االلتزام باإلرشادات التالية فيما يخص التعامل مع المتعامل:
اإلرشادات

الوصف

اإلبتسامة

لها تأثير إيجابي ملموس على المتعامل وإن كان يرغب في تقديم شكوى عن خدمة معينة

الترحيب

ابدأ بالترحيب بالشخص بطريقة ودودة ومنفتحة باستخدام عدة أساليب كالسالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته؛ صباح الخير /مساء الخير؛ هل ترغب في أية مساعدة ،تفضل بالجلوس؛
ذكر اسم الموظف للمتعامل

التواصل المباشر بالعين

ابق على تواصل بالعين مع المتعامل إلظهار االهتمام

المظهر

طريقة مظهر الموظف كالنظافة والهندام واللبس بطريقة احترافية كلها تساهم في
رضا المتعامل

نبرة الصوت

إبداء الهدوء أثناء التواصل مع المتعامل وذكر اسم المتعامل أثناء الحديث معه

االنتباه

اإلصغاء واالنتباه إلى المتعامل بكامل حواسه ،أثناء الحديث معه

تحديد احتياجات المتعامل

التحقق من الخدمة التي يحتاج إليها المتعامل والتحقق من وجود الوثائق المطلوبة

المسؤولية

تحمل المسؤولية شخصيًا لمساعدة المتعامل وفي حال التأخير يجب إبالغ المتعامل فورًا
ومطالبته باالنتظار ،أو االتفاق معه على الحضور في وقت آخر ،إن أمكن ذلك

مراعاة السلوك

مراعاة سلوك المتعامل قد يمكن موظف خدمة المتعاملين من التعامل بسهولة أثناء
تقديم الخدمة .على سبيل المثال :في حال ظهر الغضب على المتعامل ،يجب على
الموظف محاولة تغيير طريقة تعامله بإسلوب يساعد في إعادة الهدوء إلى المتعامل

إحالة المتعامل

في حال عدم قدرة موظف خدمة المتعاملين على تلبية طلب المتعامل ،أو حضر المتعامل
إلى المكتب الخطأ على موظف خدمة المتعاملين االعتذار من المتعامل وعدم اشعاره
بالخطأ ،كما يجب االتصال بالموظف الذي سيحال إليه المتعامل والتأكد من استعداده
الستقبال المتعامل

إتمام الخدمة

بعد االنتهاء من تقديم الخدمة ،يتوجب على موظف خدمة المتعاملين شكر المتعامل
وتوجيهه للتواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي في حال لديه استفسارات أو اقتراحات
أو شكاوى تتعلق بخدمات حكومة أبوظبي.
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توفير سبل الراحة

محطات العمل

نوصي الجهة المعنية بتوفير الراحة لمتعامليها أثناء فترة
االنتظار بشتى الطرق المتاحة ،كتوفير المرطبات وأماكن
مكيفة ومريحة للجلوس مث ً
ال.

يجب على موظف خدمة المتعاملين الذي يتعامل مع
المتعاملين التأكيد على نظافة وترتيب محطات العمل ذات
الصلة ،من خالل:
	أرشفة وتخزين جميع األوراق؛
-

وجود لوحات إرشادية

	التأكد من نظافة محطات العمل.
-

نوصي الجهة المعنية بتسهيل عملية وصول المتعاملين
إلى مكاتب خدماتها من خالل توفير اإلرشادات الالزمة.

إضافة لما سبق ،على موظف خدمة المتعاملين تناول الوجبات
في المكان المخصص.

الئحة قواعد الزي الرسمي

السلوك

يتحمل موظفي خدمة المتعاملين في حكومة أبوظبي
المسؤولية عن مراعاة قواعد الزي والمظهر االحترافي أثناء
ساعات العمل .كما يجب على جميع الموظفين لبس
الشارة التي تتضمن اسم الموظف .فيما يلي تفاصيل الئحة
الزي الرسمي:

تتشكل خبرات المتعاملين حول التعامل مع إدارات الحكومة
من خالل التعامل مع موظفي خدمة المتعاملين .يعتبر
موظف خدمة المتعاملين سفيرًا لحكومة أبوظبي وعليه،
فإنه من الضروري التأكيد على أن يكون سلوك الموظف تجاه
المتعاملين احترافيًا ومحترمًا .من الضروري على موظف خدمة
المتعاملين أداء المهام بصورة الئقة للتأكيد على أن تكون
انطباعات المتعاملين إيجابية ومثمرة.

المواطنون اإلماراتيون – ذكور
على موظف خدمة المتعاملين اإلماراتي ارتداء الزي الوطني
اإلماراتي كام ً
ال ويشمل الكندورة والغترة والعقال خالل ساعات
العمل الرسمية.
المواطنات اإلماراتيات – إناث
على موظفة خدمة المتعاملين اإلماراتية ارتداء الزي الوطني
المكون من عباءة غير مزخرفة وشيلة مع تجنب لبس العباءة أو
الشيلة الملونة؛ علمًا بأنه ال يجوز وضع الشيلة على الكتفين.
الوافدون – ذكور
على الموظفين الوافدون من الذكور ارتداء الزي الرسمي المكون
من بدلة رسمية مع ربطة عنق بألوان داكنة.
الوافدات – إناث
على موظفة خدمة المتعاملين الوافدة ارتداء المالبس الرسمية
المكونة من معطف طويل الكم مع بنطال فضفاض أو تنورة
تمتد إلى ما تحت الركبة.
تنبيه عام :يحظر على موظف خدمة المتعاملين ارتداء
المالبس التالية:
 .1جميع أنواع الجينز؛

على موظف خدمة المتعاملين السعي لاللتزام بالتالي:
	في حال كانت زيارة المتعامل شخصية لمركز تقديم الخدمة،
يتوجب على الموظف إعطاء المتعامل كامل االنتباه وعدم
االنشغال بأي أمور أخرى ال عالقة لها بخدمة المتعامل ،مثال:
قراءة الصحف ،استخدام الهاتف النقال ،المحادثات الجانبية
مع الزمالء ،وغيرها؛
	في حال كان الموظف في محادثة هاتفية رسمية ،على
الموظف االستئذان من المتعامل باحترام والقيام بتحويل
المتعامل إلى أحد الزمالء لقضاء الخدمة أو إنهاء المحادثة
الهاتفية وإبالغ المتصل بأنه سيقوم باالتصال به بعد فترة
محددة.
	في حال كان على الموظف التعامل مع متعامل حاد
الطباع ،على الموظف:
	االحتفاظ بهدوئه واالستماع إلى شكوى أو طلبالمتعامل بإصغاء واهتمام؛
		-محاولة حل المشكلة أو األمر في نفس الوقت؛ مع
ضرورة إبداء المرونة تجاه المتعامل؛
		-في حال لم يتسن للموظف حل مشكلة المتعامل
في نفس الوقت ،على الموظف إحالة المتعامل إلى
الشخص المناسب.

 .2التي شيرت؛
 .3المالبس الرياضية؛
 .4المالبس الضيقة أو الشفافة؛
	.5استخدام المكياج الصارخ أو ارتداء المجوهرات أو االكسسوارات
األخرى.
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اإلرشادات

وقت االنتظار

نشجع على مراعاة النقاط التالية التي ثبت أثرها اإليجابي على
معدل رضا المتعامل:

ال يجب ترك المتعامل ألكثر من  10دقائق قبل التواصل مع
موظف خدمة المتعاملين أو الحصول على الخدمة المطلوبة.

المواعيد

التوصيات

اللجوء إلى المواعيد قد تساعد الجهة في تقليل فترة تأخر
المتعامل أثناء الحصول على الخدمة بالنسبة للمتعامل الذي
يفضل الحضور شخصيًا إلى ما ال يزيد عن عشرة دقائق .على
الجهة المعنية تقييم إمكانية استخدام هذه األداة لزيادة معدل
رضا المتعامل.

ساعات العمل
على الجهات الحكومية تحليل وتقييم تفضيالت المتعامل
تجاه ساعات العمل .في بعض الحاالت يفضل المتعامل تمديد
ساعات العمل من أجل تلبية احتياجات المتعاملين.

فيما يلي مقترحات للتحسين:

االستقبال
على الجهة المعنية تعيين أفراد من الجهة نفسها للترحيب
بالمتعاملين ،للتأكيد على أن المتعامل يحمل كافة الوثائق
والمعلومات المطلوبة لتقديم الخدمة ،أو لتحديد الفترة الزمنية
المناسبة لالنتظار.

ترتيب الصفوف
من الضروري مراعاة الحضور الشخصي للمتعاملين فيما
يتعلق بالمواعيد ،وعدم التأخر في تقديم الخدمة المطلوبة
سواء كان ذلك فيما يخص استالم تذاكر اإلنتظار أو
لهم،
ً
مكتب االستقبال بسبب عدم الترتيب ،أو عدم وجود مسؤول
إدارة الحركة ،أو موظف الحراسة األمنية المسؤول عن تنظيم
الصفوف .يجب على موظفي خدمة التعاملين الحرص من عدم
تعامل المتعاملين مع موظفي األمن في ما يتعلق بالخدمات
نظرًا لعدم توافر معايير خدمة المتعاملين لدى هذه الفئة من
الموظفين.
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9.2

االتصال الهاتفي

يعتبر الهاتف من القنوات شائعة االستخدام من قبل
المتعاملين حيث أنه يعتبر أسلوبًا مريحًا وال يحتاج الرد عليه
في فترة زمنية طويلة مقارنةً بالوسائل األخرى .يمكن استخدام
هذه الوسيلة للحصول على معلومات ،أو طلب خدمة أو تقديم
شكوى .التواصل عن طريق الهاتف يختلف عن الوسائط األخرى
مثل الحضور الشخصي ،بسبب غياب عوامل مثل تعابير الوجه
أو لغة الجسد ،وعليه ،على موظف خدمة المتعاملين أن يكون
على علم أو على صلة بجميع المعايير واإلرشادات والتوصيات
الالزمة لتعزيز عملية التعامل مع المتعامل عبر الهاتف.

اللغة والمحادثة الهاتفية الموحدة
يتحمل موظف خدمة المتعاملين االلتزام بالمعايير التالية
خالل الحديث إلى المتعامل عن طريق الهاتف:
 الترحيب :إلقاء التحية على الشخص بطريقة محترمةومنفتحة باستخدام أي من التعابير التالية:
	السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
	صباح الخير /مساء الخير
	ذكر اسم الموظف واإلدارة
-

المعايير
فيما يلي تفاصيل أفضل الممارسات التي يتوجب على جميع
الجهات االلتزام بها:

سرعة الرد
المعيار المقرر من قبل حكومة أبوظبي فيما يتعلق بسرعة
الرد على اتصاالت المتعامل الهاتفية هي  20ثانية .على
جميع الجهات ذات الصلة إعداد وتطبيق المعايير واإلجراءات
المطلوبة لضمان تحقيق هذا المعيار من قبل موظفي خدمة
المتعاملين.

توفير الحل من أول اتصال هاتفي
على جميع الجهات بذل كل الجهد لتوفير الحل أو الوصول
إلى متطلبات و احتياجات المتعاملين من أول اتصال هاتفي
وتحقيق نسبة  %90سنويًا.

االتصال بعد ساعات العمل
في بعض الحاالت قد يتصل المتعامل على الجهة بعد ساعات
العمل؛ وعليه يجب إبالغ المتعامل بساعات العمل السارية لدى
الجهة المعنية وتشجيع المتعامل على االتصال عبر الخيارات
المفتوحة  7/24المتاحة للمساعدة في التواصل مثل الموقع
اإللكتروني.

الرد على البريد الصوتي

	االستفسار عن اسم المتصل
	هل تحتاج إلى مساعدة؟
	وضوح الصوت :أن يكون المتعامل قادرًا على فهم وسماع
ما يقوله الموظف بصورة واضحة وعليه ،يلزم خفض أية
أصوات أو ضوضاء في الخلفية أثناء الحديث؛
	تجنب المقاطعة :على موظف خدمة المتعاملين السماح
للمتعامل بالحديث فال يجوز مقاطعة المتعامل أثناء
الحديث؛
 اللغة المفهومة :على موظف خدمة المتعاملين تجنباستخدام مفردات معقدة أو ألفاظ عامية أثناء الحديث مع
المتعامل؛
 االنتباه :على موظف خدمة المتعاملين تجنب ممارسة أيةمهام عمل أخرى أثناء الحديث إلى المتعامل على الهاتف.
في حال كان على الموظف التعامل مع متعامل غير سعيد،
أو متعامل يرغب في تقديم شكوى ،على الموظف اتباع
الخطوات التالية:
 اإلقرار :بحيث يجعل المتعامل يحس بالفهم؛ الحل :على موظف خدمة المتعاملين االستفسار منالمتعامل عن الحل المفضل ،أو محاولة عرض أفضل
الحلول المتاحة إلرضاء المتعامل؛
 الصبر :على موظف خدمة المتعاملين التحلي بالصبرفي جميع األوقات وتجنب تغيير نبرة الصوت أو طريقة
الحديث.

على موظفي خدمة المتعاملين فحص رسائل البريد الصوتي
في بداية كل يوم عمل .يتوقع من الموظف الرد على أية رسالة
بريد صوتي خالل يوم العمل التالي على األكثر .نؤكد على
ضرورة محاولة التواصل مع المتعامل مرة واحدة وتتبعها رسالة
نصية تطلب معاودة االتصال أو إبالغ بريد المتعامل الصوتي ردًا
على اتصاله من خالل المعلومات التي تتوفر للموظف.
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على موظف خدمة المتعاملين اتباع الخطوات التالية إلنهاء
المحادثة مع المتعامل:
 اإليجاز :إشعار المتعامل أن المعلومات المطلوبة قدوصلت؛

صياغة الرد اآللي على االتصال
يجب أن يتضمن نظام الرد اآللي على االتصاالت الهاتفية
خيار الضغط على رقم معين لكل وظيفة على حدة .مث ً
ال
لالستفسار عن بطاقة الهوية اإلماراتية ،اضغط الرقم“.”1

 الخطوات التالية :إبالغ المتعامل بالخطوات التاليةالمطلوب اتخاذها؛

التوصيات

 -شكر المتعامل :تقديمالشكرللمتعاملباسمهعلىاالتصال؛

فيما يلي مقترحات للتحسين:

 االستفسار :سؤال المتعامل إن كان هناك ما يود إضافته؛ إنهاء المحادثة :السماح للمتعامل بإنهاء المحادثة منطرفه.

انتظار المتعامل على الخط
على جميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي السعي لالستفادة
من مزايا التواصل مع المتعاملين .تتحمل الجهة المسؤولية
عن تحديث نظام تقنية المعلومات واالتصاالت ليشمل تسجيل
الردود على األسئلة الشائعة مع التنبيه على أن تكون اللغة
العربية هي اللغة األساسية وأن يكون صوت التسجيل من
مواطنين دولة اإلمارات مع وضوح التسجيل .باإلضافة إلى ضرورة
تطبيق نظام انتظار مكالمات ال يحتوي على موسيقى انتظار
أو وضعية الصامت واستبداله بكلمات مقروءة للمغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -دحمه اهلل وصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل.
في حال احتاج موظف خدمة المتعاملين لوضع المتعامل
على االنتظار ،على الموظف اتباع الخطوات التالية:
	االستفسار من المتعامل إن كان لديه مانع في البقاء علىاالنتظار؛
 -إبالغ المتعامل بالحاجة إلى إبقائه في االنتظار؛

اللغة
توصي جميع الجهات بتوفير موظفين لخدمة المتعاملين
يجيدون اللغات األكثر استخدامًا حسب فئات وتصنيف
المتعاملين.

معدل عدم الرد على االتصاالت
توصى جميع الجهات بتعزيز نظام تقديم الخدمات بحيث ال يزيد
عدد المحادثات التي ال يرد عليها عن .%5

هيكل الرد على االتصال الهاتفي
توصى جميع الجهات ذات الصلة بحكومة أبوظبي لتحليل
البيانات الواردة من اتصاالت المتعاملين عبر نظام االتصال
الهاتفي .تحليل هذه البيانات يساهم في إدراك الجهة بتكرار
الطلب على خدمة معينة باإلضافة إلى تفضيالت المتعامل
مما يؤدي إلى رفع نسبة رضا المتعاملين .يجب استخدام
نتائج التحليل الستمرار إعادة هيكلة وظائف نظام االتصال
الهاتفي بما في ذلك عدد الخيارات المتاحة ،وعدد المستويات،
وأنواع الخدمات المتوفرة ،وقابلية التجوال خالل النظام ،مع خيار
”المساعدة المباشرة“.

 تقديم الشكر للمتعامل على بقائه على االنتظار.في حال أبلغ المتعامل عن عدم استعداده لالنتظار ،على
موظف خدمة المتعاملين اتباع الخطوات التالية:
	ترتيب إجراءات االتصال على المتعامل عن طريق تقديرالوقت المطلوب إلنجاز الخدمة ،وإبالغ المتعامل بالوقت
المحدد النتظار اتصال الموظف به؛
	في حال لم يستطع الموظف التواصل مع المتعامل خاللالفترة الزمنية المحددة ،أبلغ المتعامل وحدد له وقتًا آخر.

تحويل المحادثات
قبل تحويل المحادثة إلى موظف آخر ،على موظف خدمة
المتعاملين:

الرد اآللي
قد يحتاج المتعاملين الجدد لنظام االتصال الهاتفي إلى تدريب
وتوجيه حول كيفية استخدام نظام الرد اآللي خالل االتصاالت
الهاتفية.

الرقم المجاني
توصى جميع الجهات ذات الصلة بحكومة أبوظبي بتوفير رقم
مركز اتصال حكومة أبوظبي  800555والموقع اإللكتروني
 www.abudhabi.aeلكافة المتعاملين داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

	االستفسار أوالً من المتعامل إن كان لديه مانع من تحويلهإلى موظف آخر؛
	تقديم شرح واضح لمبررات تحويله إلى موظف آخر؛	االتصال بالموظف اآلخر الستقبال محادثة المتعامل حتىيتسنى له االستعداد للرد على المتعامل وتزويد الموظف
اآلخر بكافة المعلومات الشخصية حول المتعامل ،إضافة
إلى طبيعة المحادثة.
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9.3

البريد والفاكس

يتم خدمة المتعاملين باستخدام القنوات اإللكترونية المتاحة
لالتصال بجهات حكومة أبوظبي ،إال أن هناك فئات من
المتعاملين ال تزال تفضل استخدام الفاكس أو البريد العادي
لتقديم االستفسارات أو الطلبات.

المعايير

رسائل الفاكس
على موظف خدمة المتعاملين الرد على جميع الرسائل التي
ترد عن طريق الفاكس أو البريد اعتمادًا على تفضيل المتعامل.
في حال عدم القدرة على تأمين المعلومات المطلوبة من قبل
المتعامل في استفساره ،على موظف خدمة المتعاملين
إرسال رسالة يبلغ المتعامل بأن رسالته قد استلمت ،وأنه سيرد
عليه في غضون فترة محددة.

فيما يلي تفاصيل أفضل الممارسات التي يتوجب على جميع
الجهات العمل على االلتزام بها:

يجب اتباع المعايير التالية عند إرسال الفاكس:

الرسائل البريدية

	الصفحة الرئيسية :يحتوي على شعار الجهة وعنوانهورقم الهاتف والفاكس؛

مطلوب من موظف خدمة المتعاملين الرد على رسائل البريد
التي ترد من المتعامل كما هو محدد في ِمؤشرات األداء
التابعة لمركز اتصال حكومة أبوظبي .في حال عدم القدرة
على تزويد المتعامل برد كامل على استفساره ،على موظف
خدمة المتعاملين إرسال رسالة إلبالغ المتعامل بأن رسالته قد
استلمت ،مع تحديد فترة زمنية معينة للرد.
يجب أن تكون رسائل البريد المرسلة إلى المتعاملين وفق
الشروط والمعايير التالية:
 التاريخ :التاريخ في صيغة كاملة (يوم /شهر /سنة)؛	الموضوع :الموضوع مسبوقًا بعبارة السيد /ة -المحترم /ـة؛

	تفاصيل المستلم :اسم المستلم /الجهة ،وأرقام الهاتفوالفاكس؛
	عدد الصفحات :عدد صفحات الرسالة المرسلة ردا علىالمتعامل؛
	اللغة :يجب أن تكون اللغة المستخدمة واضحة ومفهومة،مع تجنب استخدام لغة عامية أو اختصارات؛
	النحو /اإلمالء :تجنب األخطاء اإلمالئية /النحوية و استخدامبرامج مراجعة النصوص .استخدام الخطوط المناسبة
لإلشارة إلى محتوى الرسالة؛
	الدقة :يجب أن تكون المعلومات المرسلة إلى المتعاملدقيقة.

 الترحيب :إلقاء التحية بالمتعامل بطريقة مناسبة؛	اللغة :استخدام لغة واضحة ومفهومة ،مع تجنب استخداماللغة العامية أو االختصارات؛
	النص :الرد على جميع النقاط المذكورة من قبل المتعاملفي رسالته .في حال احتاج األمر الخروج خارج نطاق الرسالة
يجب االعتذار للمتعامل ،واقتراح البدائل المتاحة التي
يمكن الحصول على المعلومات من خاللها؛
	النحو /اإلمالء :تجنب األخطاء اإلمالئية /النحوية عن طريقاستخدام برامج مراجعة النصوص؛
	الدقة :يجب أن تكون المعلومات المرسلة إلى المتعاملدقيقة؛
	التوقيع :التوقيع بنهاية الرسالة مع اسم المرسلوبياناته؛
	نموذج الخطاب :نموذج الخطاب يتبع هوية الجهةالمستخدمة من قبل الجهة المعنية.
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9.4

رسائل ( SMSالرسائل النصية القصيرة)

المعايير
فيما يلي الممارسات المثلى التي ينبغي أن تلتزم بها كافة
الجهات:

تقييم مدى مالئمة تقديم الخدمة و /أو المعلومات
من خالل SMS
على الجهات تحديد ما إذا كان تقديم الخدمة عبر  SMSمالئمًا أم
ال من خالل دراسة الشريحة المستهدفة .وفي حال استخدامها
بشكل مالئم ،فإنها تحقق الفعالية للجهة وإدراك المتعاملين
للقيمة المضافة .ومع ذلك ال يمكن تقديم كافة الخدمات من
خالل هذه القناة فالبد من حاجة لبعض األفكار االبداعية خالل
إعادة ترتيب االجراءات وأخذ القنوات التي يستلزم دمجها مع
 SMSفي االعتبار.

تقديم الخدمة مبسطة وتجنب النصوص الممتلئة
حيث أن العديد من األجهزة الجوالة تفتقر إلى خاصية التوافق
مع انواع مختلفة من الخطوط ،فإن هناك حاجة العتماد أبسط
أنماط األحرف الممكنة بالرسائل النصية القصيرة ،مع تجنب
استخدام الصور والرموز المؤثرة بتاتًا.

االلتزام بالمتطلبات الحكومية حيال الرسائل
اإللكترونية الدخيلة (الرسائل الواردة من غير دعوة)
على الجهات العمل على الحد من مثل هذه الرسائل واالكتفاء
برسالتين ( )2لكل نقطة يتم من خاللها التواصل مع المتعامل
حتى ال يشعر المتعامل باالنزعاج.
على الجهات سؤال المستخدمين حول اللغة التي يفضلونها،
والتأكد من استخدامها في رسائل .SMS

استخدام النموذج القياسي للرسائل النصية
القصيرة
استخدام نماذج متوافقة وموحدة عند تقديم أي من الخدمات
والمعلومات عبر  SMSسيساهم في تأكد المتعاملين من أن
الخدمات التي تلقوها صادرة من جهات حكومية رسمية .كما
أن ذلك سيضمن توافق خدمات  SMSمع المقومات الرئيسية
المؤثرة على رضا المتعاملين بما في ذلك االستمرارية ،التوافر،
المحافظة على األمن والسرية.
أن تتضمن بداية الرسالة:
 تحديد الجهة المرسلة؛	عدم افتراض معرفة المتعاملين للكلمات من خالل حروفهااألولى /االختصارات.
أن يتضمن نص الرسالة:
 تفاصيل الخدمة المقدمة ضمن المحتوى الرئيسي؛	أن يكون المحتوى موجزًا وواضحًا قدر اإلمكان بما يتالءم معالمساحة المخصصة لنص الرسالة؛
	تقديم إرشادات حول كيفية إيجاد خيارات أخرى للحصولعلى مزيد من التفاصيل؛
	اإلشارة إلى اإلسم نادرًا ،وإال فيتعين استخدام الرمزالتعريفي؛
 اإلشارة إلى ما إذا كان هناك أي إجراء آخر مطلوب.أن تتضمن نهاية الرسالة:
 إلغاء الخدمة؛ خيار اإلرشادات حول كيفية الوصول إلى مزيد من المعلومات.أن تكون رسائل  SMSعلى هيئة أحد النموذجين التاليين:
تصنيف الخدمة ضمن “عدم الحاجة التخاذ إجراء”  ،والتي تكون
غالبًا مجرد إفادة إعالمية ،و“الحاجة التخاذ إجراء” ،والتي توضح
تفصي ً
ال الخطوة التالية التي يتعين على المتعامل اتخاذها.
عدم الحاجة التخاذ إجراء
أن تتضمن الرسالة العبارة التالية:
 عدم الرد؛	أن تتضمن الرسائل المعنية بتوجيه المتعامل للحصولعلى مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب  XXXأو لمزيد
من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع .www
اإلجراء /الخطوات التالية المطلوبة
	أن تحدد الرسالة الخطوات التالية المطلوب اتخاذها بشكلواضح ،ومن أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات
وذلك باالتصال ب  XXXأو لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الموقع .www
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إلغاء الخدمة
إن تقديم الخدمة عبر  SMSليست نموذجًا متوقعًا و البعض
يفضل تطبيقات الحاسوب كأحد الحلول البديلة؛ على الجهات
توفير خيار إلغاء الخدمة وتقديم اإلرشادات حول القنوات األخرى.
إللغاء االشتراك ،يرجى إرسال “أوقف” عبر  SMSأو في حال سمحت
الخدمة بذلك ،يمكن إنهاء الرسالة بما يلي :الرد بـ“أوقف” إللغاء
المشاركة.

وضع وتحديد معايير واضحة للخدمة العامة حيال
سرعة إرسال  SMSبعد بدء المعاملة
إذا تمت االستجابة لكافة رسائل  SMSخالل  4ساعات من بدء
المعاملة ،فإن معظم توقعات المتعاملين سيتم استيفاؤها
وذلك حسب ما أوردته البحوث العالمية .هناك حاجة العتبار هذه
المقاييس والتحقق منها في ضوء التوقعات على مستوى
المنطقة (المستوى اإلقليمي).

ضمان أمن المتعامل

التوصيات

	بيان المتطلبات بشكل تفصيلي وواضح لتأكيد الهويةبعد تسجيل الخدمة؛

فيما يلي مقترحات للتحسين:

 -طلب معلومات إلزامية لضمان مصداقية هوية المتعامل؛

تحديد أقصى عدد إلعادة المحاولة من خالل إجراء
تحليل لمتطلبات العمل

	تضمين خطوة تأكيدية في إجراءات التسجيل للتأكيدعلى رغبة المتعامل باستالم الرسالة؛
 التأكد من حفظ بيانات االتصال الشخصية على نحو آمن؛	التأكد من تحديث قوائم االتصال من خالل مراجعة قاعدةبيانات االتصال بشكل نصف سنوي؛
	عدم اإلفصاح عن هوية المتعاملين عندما يكون ذلكمالئمًا ،من خالل استخدام رقم المعاملة بدالً من إسم
المتعامل على سبيل المثال.

يقوم بعض المتعاملين بإدخال معلومات غير صحيحة إلى
الهاتف الجوال أو أن تكون خدمات  SMSلديهم غير متصلة
بشبكة اإلنترنت لتجنب فقدان متطلبات الخدمة خالل اإلرسال.
على الجهات تحديد الحد األقصى لعدد مرات إعادة المحاولة (4
محاوالت) قبل الوصول إلى المتعامل عبر وسائل أخرى فعلى
سبيل المثال يتم عن طريق االتصال الهاتفي أو رسائل البريد
اإللكتروني للتحقق من صحة رقم .SMS

اتفاقيات مستوى الخدمة
اإلرشادات
شرح اإلرشادات لقناة .SMS

أن ال يتعدى أقصى طول لرسالة  160 SMSحرف ًا
هجائي ًا ،على شرط استيفاء كافة المقاييس
والنماذج

من منطلق نشر اإلطار الزمني الذي يرجح أن تستغرقه رسائل
 SMSبعد بدء معامالت الخدمة ،فقد يكون نشر قائمة اتفاقيات
مستوى الخدمة التي تتعلق بتقديم خدمات  - SMSعلى موقع
إلكتروني يسهل الوصول إليه  -و تتناول المسائل المتعلقة
بالسرية /الخصوصية ،استمرارية الرسائل وخيارات إلغاء الخدمة
وغيرها أمرًا مجديًا.

على الرغم من الحاجة لتضمين معلومات عامة في نهاية
رسائل  SMSوذلك لتذكير المتعاملين بالمكان الذي يمكنهم
التوجه إليه للحصول على مزيد من المعلومات مث ً
ال أو حقوق
السرية /الخصوصية ،إال أن هناك حاجة ملحة العتبار الطول
القياسي لألحرف الهجائية ال يتعدى عددها .160

وضع وتحديد معايير واضحة للخدمة العامة حيال
سرعة إرسال  SMSبعد بدء المعاملة
تتفاوت التوقعات حيال سرعة تقديم الخدمات بشكل كبير،
حيث أن بعضها يتم خالل ثواني معدودة وأخرى خالل ساعات
عديدة بعد بدء المعاملة .إن نشر المدة الزمنية القياسية التي
يستغرقها تقديم الخدمة يعد آلية جيدة لتحديد التوقعات
لتجنب انزعاج المتعاملين نتيجة عدم استيفاء توقعاتهم
المسبقة المتعلقة بالمدة الزمنية الالزمة لتقديم الخدمة.
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9.5

البريد اإللكتروني

أصبح استخدام قنوات البريد اإللكتروني للحصول على
الخدمات الحكومية في تزايد مستمر بين المتعاملين .وتعتبر
معايير إدارة الخدمة عن طريق وسائط البريد اإللكتروني أمر
حيوي لنجاح تعزيز عملية تقديم الخدمة.

المعايير
فيما يلي تفاصيل أفضل الممارسات التي يتوجب على جميع
الجهات العمل على االلتزام بها:

البريد اإللكتروني المخصص
مطلوب من موظف خدمة المتعاملين مراقبة البريد اإللكتروني
المستخدم في استقبال مراسالت المتعاملين ،خالل ساعات
العمل الرسمية.

الحقول اإللزامية
الحقول اإللزامية المطلوب تعبئة بياناتها للحصول على
الخدمة أو لتقديم االستفسارات على النماذج اإللكترونية،
تقتصر فقط على المعلومات الحيوية مثل االسم وعنوان
البريد اإللكتروني ومعلومات االتصال ونص االستفسار..

اللغة الواحدة والبريد اإللكتروني
يتحمل موظف خدمة المتعاملين المسؤولية عن التحقق من
النقاط التالية:
	الترحيب :كتابة لقب واسم المتعامل بصيغة مناسبة،السيد /السيدة ،يلي ذلك اسم المتعامل ويليها
المحترم /ـة .يجب تقديم الشكر على تواصل المتعامل
في رسالة الرد على استفساره؛
 الموضوع :يجب أن يشمل سطر الموضوع ما يتضمنهالبريد اإللكتروني إضافةً إلى الخدمة المطلوبة؛
 اللغة :يجب أن تكون اللغة المستخدمة في تبادل رسائلالبريد اإللكتروني لغة مفهومة ،مع تجنب اللغة العامية
واالختصارات؛

عناوين البريد اإللكتروني
يجب أن تكون عناوين البريد اإللكتروني ثابتة وتسجل على
الموقع اإللكتروني .يمكن أن تضمن هذه الطريقة عدم احتياج
المتعامل إلى وقت طويل لالتصال على الجهة عبر الموقع.
على كل جهة إضافة صفحة «اتصل بنا» على أن يكون الرابط
ظاهرًا على الصفحة الرئيسة وكافة نقاط تسجيل الدخول
الرئيسة.

محاوالت الرد
في حال عدم وصول الرسالة إلى المتعامل ،على موظف خدمة
المتعاملين إعادة إرسال الرسالة مرة واحدة؛ علما ًبأن هذا ال
ينطبق في حال كان البريد اإللكتروني للمتعامل غير صحيح.

الفترة الزمنية للرد
كلما كان الرد على االستفسارات أسرع ،كلما ارتفع معدل رضا
المتعامل ،وقد يساعد ذلك في فرض االنطباع اإليجابي لدى
المتعامل.

اإلرشادات
نشجع على مراعاة النقاط التالية التي ثبت أثرها اإليجابي على
معدل رضا المتعامل:

الردود التلقائية
على الجهة المعنية استحداث رد تلقائي على رسائل البريد
اإللكتروني التي ترد إلى صفحة”اتصل بنا“ ،إلبالغ المتعامل أن
رسالته قد تم استالمها .كما يجب أن يتضمن اإلطار الزمني
المقرر للرد .باإلضافة إلى تضمين القنوات األخرى المتاحة مثل
الهاتف والموقع اإللكتروني في محتوى الرد التلقائي.

نماذج الردود عبر الشبكة

 النص :الرد على كافة النقاط التي أثارها المتعامل فيرسالته .في حال تطلب األمر الخروج عن نطاق الرسالة على
الموظف االعتذار للمتعامل ،واقتراح وسائط بديلة للحصول
على المعلومات المطلوبة من قبله؛

تعتبر نماذج الرد على الموقع اإللكتروني من األدوات التي لها
قيمة عالية في الحصول على المعلومات من المتعامل للرد
على االستفسارات ،حيث أن النموذج يحتوي على جميع الحقول
اإللزامية المطلوب تعبئتها قبل إرساله إلى الجهة .يجب أن
يحتوي النموذج على قائمة لمساعدة المتعامل في االختيار،
ومساعدة الجهة على تقليل الفترة الزمنية المطلوبة للرد
التلقائي عن طريق تحويل االستفسارات إلى الموظف المعني.

	التاريخ :تسجيل التاريخ بالصيغة الكاملة (يوم /شهر/سنة)؛

التوصيات

	قواعد النحو /اإلمالء :تجنب األخطاء النحوية واإلمالئية ،معاستخدام برنامج فحص األخطاء المتاح من خالل البرنامج
المستخدم للبريد االلكتروني ،مثالMS Outlook :؛
	الدقة :يجب أن تكون المعلومات المرسلة إلى المتعاملعبر البريد اإللكتروني دقيقة؛
	التوقيع :يتوجب أن تختم الرسالة بتحية ،وذكر االسموالوظيفة واإلدارة ،ورقم االتصال الخاص بموظف خدمة
المتعاملين.
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فيما يلي مقترحات للتحسين:

عناوين بريد الموظفين
على الجهة تجنب استخدام عنوان بريد الموظف للتواصل مع
المتعامل مباشرة لتجنب أي انقطاع يحدث في حال مغادرة
الموظف في إجازة أو استقالته من العمل في الجهة وعليه ،فإن
استحداث عنوان بريد إلكتروني لإلدارة/القسم مهم لالستمرارية
واالستدامة.
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9.6

الموقع اإللكتروني
االتصال بالجهات األخرى

تؤمن قنوات الموقع اإللكتروني الحالية فرصة لمزود الخدمات
الحكومية والمتعامل على التمتع بالمزايا التي قد ال تتاح
من خالل القنوات التقليدية مثل الحضور الشخصي أو رسائل
البريد ولذلك فإنه من الضروري تشجيع وتحفيز المتعاملين
الستخدام الموقع اإللكتروني للحصول على الخدمات والبيانات
من الجهات الحكومية .هذا وباإلضافة إلى المزايا االقتصادية
في استخدام الخدمة مقارنةً بالقنوات التقليدية وهي كالتالي:

على الجهة المعنية تسهيل عملية وصول المتعامل إلى
مواقع الجهات الحكومية األخرى بإضافة معلومات الجهات ذات
الصلة على الموقع اإللكتروني وعلى بقية الجهات التحقق من
صحة المعلومات ذات الصلة قبل نشر التفاصيل على الموقع.

 -الحصول على المعلومة فورًا؛

صفحة األسئلة الشائعة

 -الحصول على المعلومة عن بعد؛

تعتبر صفحة األسئلة الشائعة مصدرًا قيما للمعلومات
التي قد تمكن وتفعل عملية تسهيل رحلة المتعامل عبر
الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية .هذه الصيغة من
(الخدمة الذاتية) يمكن أن تساعد في خفض عدد االستفسارات
الواردة من القنوات األخرى .إضافةً لما سبق ،فإن الردود على
األسئلة الشائعة يمكن أن تستخدم من قبل موظفي خدمة
المتعاملين ومراكز االتصال للرد على استفسارات المتعاملين.

 -الحصول على المعلومة  24ساعة.

المعايير
فيما يلي تفاصيل أفضل الممارسات التي يتوجب على جميع
الجهات العمل على االلتزام بها:

تحديث المعلومات

تتحمل الجهات الحكومية المسؤولية عن متابعة وتحديث
بناء على:
صفحة األسئلة الشائعة
ً
 -االستفسارات التي تتلقاها من المتعاملين؛

على جميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي القيام بتحديث
جميع المعلومات ذات الصلة بالسياسات والمعايير ومعلومات
بناء على ما هو مقرر في حال حدوث أية تغييرات عليها.
الجهة
ً

 -طبيعة االستفسارات التي تتلقاها الجهة؛

مراجعة الردود التلقائية

	طبيعة االستفسارات التي يتلقاها مركز االتصال الحكوميوعبر بوابة أبوظبي اإللكترونية.

تقع على جهات حكومة أبوظبي مسؤولية مراجعة الرد
التلقائي على استفسارات المتعاملين الواردة عبر الموقع .يجب
مراجعة المعلومات ذات الصلة بشكل ربع سنوي على األقل.

 -االقتراحات التي تتلقاها من المتعاملين؛

يجب أن تكون صفحة األسئلة الشائعة مرئية ويسهل الوصول
إليها من الموقع اإللكتروني للجهة الحكومية.

نظام تغذية المعلومات “”RSS
صفحة “اتصل بنا” على الموقع
مطلوب من جميع الجهات تمكين عمالئها من التواصل عبر
مختلف القنوات .يجب أن تكون صفحة” اتصل بنا “واضحة
ومرئية من الصفحة الرئيسة للموقع مع كافة المعلومات
الخاصة بالهاتف ،البريد اإللكتروني ،وصندوق البريد والفاكس
وكافة المعلومات األخرى ذات الصلة .إضافةً لما سبق ،يجب
تمكين المتعاملين من طلب الدعم عبر ضغطة زر واحدة.

يعتبر نظام تغذية المعلومات “ ”RSSأداة ق ّيمة لتقديم األخبار
والمعلومات للجمهور من خالل المواقع األخرى .على كافة
قطاعات الخدمات لدى الجهات الحكومية التنسيق مع أقسام
تقنية المعلومات واالتصاالت للتأكيد من ربط ملخص الموقع
وصفحات الويب األخرى بروابط داخلية على برنامج “”HTML
ويجب أن يتضمن رابط ملخص الموقع ،الصفة ،والوصف.

رابط ملخص الموقع “”RSS
مطلوب من جميع الجهات التابعة لحكومة أبوظبي نشر
قواعد وتعليمات إنشاء وربط ملخصات المواقع على مواقعها
اإللكترونية ذات الصلة.

متابعة الخدمة الذاتية
يجب إتاحة الفرصة للمتعاملين لإلتصال بالجهة الحكومية في
حال كانت هناك استفسارات لم يرد عليها من خالل األسئلة
الشائعة .هذه األحكام قد تشمل روابط سهلة الوصول إلى
صفحة “اتصل بنا” ،أو عبر الدردشة على الموقع مع موظف
خدمة المتعاملين.
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تاحة الدردشة على الموقع
يسهل على المتعاملين
إن تضمين خيار الدردشة على الموقع
ّ
التجوال من خالل موقع الجهة الحكومية بحثًا عن المعلومة.
إن توفير خيار الدردشة يسمح للمتعاملين بطرح االستفسارات
والحصول على الردود من موظف خدمة المتعاملين فورًا.
يتوجب على الجهة الحكومية نشر ساعات الدردشة على
الموقع لجميع المتعاملين .على الجهة الحكومية أيضًا
توجيه المتعاملين إلى قنوات المعلومات البديلة خارج ساعات
الدردشة المتاحة على الموقع.

قابلية الموقع لالستخدام
يعتبر تصميم وعرض موقع الجهة الحكومية من العوامل
المهمة التي لها تأثير على تجربة ورضا المتعاملين عن قنوات
االتصال .على كافة الجهات الحكومية العناية بتصميم ونشر
المعلومات والخدمات على الموقع اإللكتروني ومراعاة النقاط
التالية عند إعداد وتصميم الموقع:
 وقت التحميل؛	تقليل حجم التمرير الستيعاب شاشات المتعاملين صغيرةالحجم؛
 عرض الصفحة؛ التجوال؛ الكتابة؛ مظهر النص؛ تنظيم المحتوى.على الجهة المعنية التأكيد من توفر كافة المواقع األخرى
للمتعاملين بنسبة  99%من الوقت المتاح.

اإلرشادات
يفضل مراعاة النقاط التالية التي ثبت أثرها اإليجابي على
ّ
معدل رضا المتعامل:

كفاءة األسئلة الشائعة

األسئلة الشائعة في الرد على البريد اإللكتروني
والدردشة عبر الموقع
يتحمل موظف خدمة المتعاملين مسؤولية الرد على
المتعاملين عبر البريد اإللكتروني والدردشة على الموقع
لتزويدهم باإلجابات المطلوبة على األسئلة الشائعة الموجهة
من خالل قاعدة بيانات الجهة لتخفيض فترة المعالجة ،والرد
باستخدام لغة واحدة مشتركة وصوت واحد.

كفاءة أدوات البحث
تشجع كافة الجهات الحكومية على تفعيل وظيفة البحث
عبر الموقع اإللكتروني لتمكين المتعاملين من البحث عن
المعلومات المرغوبة بسهولة وبساطة .على جميع الجهات
البحث عما يتطلع إليه متعامليها من الموقع و من الضروري
إعداد األحكام حول المفردات المستخدمة واألخطاء الشائعة.

التوصيات
فيما يلي مقترحات للتحسين:

تخصيص الرد اآللي
المالمح الشخصية للرد اآللي للجهة الحكومية يمكن أن
تعد بما يتفق مع تفضيالت المتعاملين ومع القيم والدوافع.
تمكين البحث عن هذه المالمح يمكن أن يعزز من فعالية الرد
اآللي عند التعامل مع المتعاملين.

تداعيات واستخدام األسئلة الشائعة
يتم اختيار وتحديد أولويات األسئلة الشائعة بعد البحث
عن المعلومات المطلوبة ،وعدد مرات الضغط على األسئلة
الشائعة الحالية.

توافق ملخص الموقع “”RSS
على جميع الجهات الحكومية فحص محتوى الموقع باستخدام
مختلف قارئات ملخصات المواقع للتأكيد على قابلية ملخص
الموقع لالستخدام الكامل.

تشجع الجهات الحكومية على مراقبة وقياس فعالية األسئلة
الشائعة لتعظيم مزاياها في زيادة معدل رضا المتعاملين.
يمكن قياس الفعالية عن طريق تحليل الردود والتعليقات
الواردة من المتعاملين .من الضروري اتخاذ اإلجراءات الفورية
لتحديث صفحات األسئلة الشائعة الستيعاب جميع المواضيع.
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9.7

التطبيقات الذكية

أصبح استخدام التطبيقات الذكية للحصول على الخدمات
الحكومية في اآلونة األخيرة ينال اهتمام الكثير من المتعاملين
كقناة للحصول على الخدمة .كما تدرك حكومة أبوظبي العدد
المتزايد لمشتركين الهاتف المحمول حيث يتم توفير العديد
من الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية مثل البالك بيري،
واآلي فون ،واألندرويد ،وغيرها من األجهزة التي تعتمد التطبيقات
نفسها.
على موظف خدمة المتعاملين إطالع المتعاملين بوجود
صفحة خاصة بالتطبيقات الذكية على موقع بوابة حكومة
أبوظبي اإللكترونية حيث توجد قائمة بالتطبيقات الذكية
للخدمات التفاعلية التابعة لحكومة أبوظبي كتطبيق حارس
المدينة وغيره.
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القسم 10
قاعدة بيانات المعرفة
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 10قاعدة بيانات المعرفة
ما هي قاعدة بيانات المعرفة؟
قاعدة بيانات المعرفة عبارة عن سجل بيانات مطلوب من
الجهة الحكومية إعداده واالستمرار في تحديثه مما يسهل على
موظفي خدمة المتعاملين في الحصول على المعلومات عند
الحاجة إلى الرد على أية استفسارات أو شكوى من المتعامل.
كيف يتم بناء وتحديث قاعدة بيانات المعرفة؟
تؤسس قاعدة بيانات المعرفة وتحدث باستخدام المعلومات
التي تجمع من المصادر الداخلية والخارجية للجهة المعنية.
تمثل المصادر الداخلية موظفي الجهة باعتبارهم المسؤولين
عن تلقي المعلومات التي تفيد المتعاملين ليتم تحديثها.
أما المصادر الخارجية للجهة فتتكون من متعاملين الجهة أو
مراكز االتصال.
من الذي يخول استخدام قاعدة بيانات المعرفة؟
تستخدم قاعدة بيانات المعرفة من قبل جميع العاملين الذين
يتواصلون مع المتعاملين مباشرة؛ بما في ذلك موظفي مركز
االتصال .تؤمن قاعدة البيانات للمستخدمين مصدرًا مباشرًا
للمعلومات القيمة التي يمكن أن تساعد في تقديم الخدمة
لمتعاملين حكومة أبوظبي بصورة أفضل.

االستفسارات والشكاوى التي قد ترد من المتعاملين ،بما في
ذلك ،ودون حصر:
 .1إعالن إلغاء الخدمة
 .2انقطاع الخدمة
 .3التغيير في ساعات العمل
 .4فتح فروع أو قنوات جديدة
 .5تغيير سياسة و /أو متطلبات تقديم الخدمة.
إن نجاح قاعدة بيانات المعرفة يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستمرار
التحديث حيث على جميع الجهات إضافة وتعديل المعلومات
في قاعدة البيانات التي ترد من الموظفين والمتعاملين
ومركز االتصال.
من الضروري مراعاة معايير تقديم الخدمة للمتعامل عبر
جميع الجهات التابعة للحكومة ،للتأكيد على استقطاب
معدالت أعلى من رضا المتعاملين .على مدير قسم خدمات
المتعاملين في كل من الجهات التابعة لحكومة أبوظبي
تحمل المسؤولية عن تطبيق ومتابعة االلتزام بالمعايير
المقررة في هذا الدليل.

يمكن لقاعدة بيانات المعرفة أن تساعد في الرد على مختلف
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 11المراجع
المصطلحات
المصطلح

التعريف

اإلعاقة

يقصد بها قطاع من المتعاملين الذين هم في حاجة إلى الدعم للحصول على
الخدمات الحكومية .يحتاج المتعامل من هذه الفئة إلى الدعم بسبب اإلعاقة

الرد اآللي

عبارة عن تطبيق برمجية يساعد في تنفيذ المهام المؤتمتة عبر االنترنت .من
الشائع استخدام هذا المصطلح من قبل مزودي الخدمات للرد على رسائل البريد
اإللكتروني التي ترد إلى الموقع اإللكتروني

ميثاق خدمة المتعاملين

ميثاق المتعامل عبارة عن وثيقة تحدد االلتزامات والوعود المتبادلة بين مزود
الخدمة والمتعامل

نظام إدارة عالقات المتعاملين ()CRM

عبارة عن نظام تستخدمه الجهة المعنية في إدارة عالقات المتعاملين
باستخدام التقنيات البرمجية

قاعدة بيانات المعرفة

قاعدة بيانات المعرفة عبارة عن سجل للبيانات أو المعلومات التي يستخدمها
مزود الخدمات للرد على االستفسارات والشكاوى التي ترد من المتعاملين

مؤشر

مؤشر يقصد به وحدة القياس وهو عبارة عن وسيلة لقياس سير العمل أو األداء

نظام تغذية المعلومات ()RSS

هو أداة انترنت تستخدم الستخالص المعلومات من أحد المواقع اإللكترونية
لنشرها موجزة على الموقع اآلخر

الخدمة

الخدمة هي سلسلة من األنشطة أو اإلجراءات أو العمليات التي توفرها الجهات
الحكومية أو من ينوب عنها حسب اختصاصها لتلبية احتياجات وتوقعات
المتعاملين

استعادة الخدمة

استعادة الخدمة عبارة عن عملية تستخدم لتحويل تجربة المتعامل السلبية
إلى تفاعالت إيجابية
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مراجع المقارنة المعيارية
العنوان

الجهة

الوثيقة

اإلقليم

وزارة الخدمات البشرية

التقرير السنوي 2011-2012

استراليا

http://www.humanservices.gov.au

حكومة جنوب استراليا

قانون خدمة المتعامل

استراليا

http://www.service.sa.gov.au

سيرفيس كندا

قانون الخدمات :التزامنا
تجاه الكنديين

كندا

http://www.servicecanada.gc.ca

مدينة تورنتو

فعالية خدمات الكاونتر -
دراسة بواسطة ديلويت

كندا

http://www.toronto.ca

مدينة تورنتو

الغان (قطاع من كانا) دراسة
حالة 311 :تورنتو

كندا

http://www.toronto.ca

مجتمع المعرفة في أونتاريو

كفاءة المواد التنظيمية،
مرشد لوكاالت مجتمع
المعرفة في تورنتو

كندا

http://www.nald.ca

الغوث القانوني ،أونتاريو

سياسة الشكاوى

كندا

http://www.legalaid.on.ca/en

وزارة الصحة والرعاية
طويلة األمد

سياسة خدمة المتعامل:
تأمين السلع والخدمات
للمعاقين

كندا

http://www.mhp.gov.on.ca/en

مجلس صندوق الدعم المركزي

معايير الخدمات

سنغافورة

http://mycpf.cpf.gov.sg

سلطة العوائد الداخلية

معايير الخدمات

سنغافورة

http://www.iras.gov.sg

وزارة الصحة

دليل االستفسارات والشكاوى

سنغافورة

http://www.moh.gov.sg

حكومة سنغافورة اإللكترونية

مطوية الحكومة اإللكترونية

سنغافورة

http://www.egov.gov.sg

حكومة سنغافورة اإللكترونية

خطة الحكومة اإللكترونية
الرئيسة 2015

سنغافورة

http://www.egov.gov.sg

ديلويت

بحوث ديلويت :مقاييس
خدمة المتعاملين في
المملكة المتحدة

المملكة
المتحدة

http://www.deloitte.com

مجلس مقاطعة نايتنجامشاير

قانون خدمة المتعاملين
للممارسة والمعايير

المملكة
المتحدة

http://www.nottinghamshire.gov.uk

إدارة الخدمات العامة

تقريرلجنة تكامل مستويات
خدمة المواطن:
معايير وممارسات واتجاهات
األداء المقترحة

الواليات
المتحدة

http://www.gsa.gov

آيسايت

أفضل الممارسات في التعامل الواليات
المتحدة
مع شكاوى المتعاملين

http://www.customerexpressions.com

()Mr.2506/2013
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