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اصالحاتخدماتعمومی

مروری بر تجربه کشورهای گرجستان ،هند و آذربایجان
| مرکز مطالعات نظامها و فناوریهای مدیریتی |

مقدمه

1

نفر بوده است .گرجستان ازجمله کشورهای پیشرو در پیگیری

در این بخش ،مروری بر مهمترین ابعاد تجربه موفق کشورهای

و اجرای سیاستهای اصالحات خدمات عمومی است .اولین

گرجستان ،هند و آذربایجان در زمینه اصالح خدمات عمومی انجام

دوره اصالحات این کشور پس از استقالل آن و در سال  1991آغاز

شده و در انتها با هدف بهرهگیری از آموزهها و توسعه دیدگاه و نگرش

شد .در سال  2004و با استقرار دولت جدید ،اصالحات با هدف

در مسیر اصالحات خدمات عمومی ،نکات برجسته اصالحات در

حذف فساد و بهبود خدمات ادامه یافت .برجستهترین اصالحات

این سه کشور مورد بحث قرار میگیرد .برای داشتن نگاه تحلیلی به

در حوزههای مالیات ،مقررات تجاری ،عملکرد گمرک ،پلیس

اصالحات خدمات عمومی ،میتوان به اقدامات انجامشده در این

راهنمایی و رانندگی ،امتحانات ورودی تحصیالت تکمیلی انجام

کشورها از زوایای مختلف نگریست و یکی از روشهای بررسی،

شده است.

توجه به اقداماتی است که در موارد زیر انجام شده است.

مالیات

◙افراد :2هر اقدام و ابتکاری برای بهبود مدلهای سازمانی،

دولت گرجستان ،اهمیت اصالحات در حوزه مالیات برای

ایجاد ظرفیتهای فردی ،بهبود مهارتها و حمایت از

افزایش درآمد را درک کرده و یک سیستم ساده مالیاتی و نو ین

شهروندان در این دسته قرار میگیرد.

برای توسعه تجارت و رشد اقتصادی طرحریزی نموده است.

◙فرایند :3اقدامات و ابتکارات مرتبط با اصالحات فرایندی

در این مسیر از راهکارهای فناورانه برای بهبود کارایی ،شفافیت و

مانند مهندسی مجدد فرایندها در این دسته قرار میگیرد.

پاسخگویی بهره گرفته است .رویکرد این سیستم مالیاتی مبتنی بر

◙فناوری  :این دسته از اقدامات شامل مواردی است که

 5بعد است .تغییر ذهنیت ،تغییر انگیزههای کارکنان ،اصالح پایه

از فناوری بهعنوان زیرساخت و مبنا برای امکان اصالح

مالیات ،سادهسازی قوانین مالیاتی و سادهسازی فرایندهای مالیاتی.

خدمات عمومی و یا ارتباط با شهروندان استفاده شده است.

دولت همزمان با ساد هسازی سیستم مالیات ،اقداماتی را برای

◙حقوقی :4تمامی اصالحات خدمات عمومی که بر مبنای

سهولت در تشکیل پرونده و پرداخت مالیات بهعنوان گام بعدی

اصالحات قانونی انجام شده باشد.

در بهبود فضای کسب و کار و کاهش فساد انجام داده است .مزایا و

◙سایر :هر ابتکار یا اقدام اصالحی که در یکی از چهار دسته

آثار کلیدی این اقدامات عبارتاند از :افزایش انطباق مالیاتی و در

فوق قرار نگیرد در این طبقه بیان میشود مانند اقداماتی

نتیجه افزایش درآمد مالیاتی دولت ،کاهش فساد ،بهبود و تشویق

که برای آ گاهی شهروندان ،اصالحات نهادی و  ...انجام

کسب و کارهای نوپا.

میشود.

پلیس راهنمایی و رانندگی

گرجستان

پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از فاسدترین نهادها در

گرجستان کشوری در منطقه قفقاز اوراسیا و در چهارراه آسیای

گرجستان شناخته میشد .برنامه اصالحات وسیعی توسط دولت

غربی و اروپای شرقی واقع شده است .پایتخت و بزرگترین شهر

در نظر گرفته شد که برای اجرا نیازمند تعهد و پیگیری دولت ،اتخاذ

گرجستان تفلیس و جمعیت آن در سال  2016حدود  3.72میلیون

تصمیمهای سخت و شفاف و همچنین اراده سیاسی قوی بود.
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اخراج فوری تعداد زیادی از افسران پلیس و استخدام فشرده نیروی

اقدامات مهم در این زمینه ،تصویب قانون جدیدی برای

جدید جایگزین ،تاکید بر آموزش مداوم و توسعه حرفهای همراه

نظارت بر اجرای بودجه دولتهای محلی بود که با طراحی

با افزایش قابل توجه حقوق و توسعه فرهنگ خدمات شهروندی

و ایجاد یک سیستم شفاف و استاندارد و همچنین پایگاه

ازجمله اقدامات دولت در این زمینه بود .ابزارهای فناوری مانند

داد ههای مالی ،اجرای سیستم یکپارچه بودجهریزی به

استفاده گسترده از دوربینهای راهنمایی و رانندگی نیز باعث افزایش

روش مطلوب انجام میشود.

اثربخشی اقدامات پلیس شده و پرداخت الکترونیکی جریمهها نیز

2.2تعقیب و مجازات کارکنان مرتبط با فساد مالی شامل

فرصتهای فساد را کاهش داد .رسانهها نیز برای بهبود و تقویت

باالترین سطوح و مقامات ارشد مانند فرمانداران،

اعتماد عمومی به خدمات پلیس ،بهطور موثر وارد عمل شدند.

شهرداران و روسای شورای شهر نیز از نتایج اصالحات

نتیجه تمامی این اقدامات ،کاهش آمار جرم و جنایت ،کاهش فساد

انجامشده میباشد .این اقدام ،پیام بسیار شفاف ،مثبت و

در ادارات پلیس و بهبود پاسخگویی پلیس بوده است.

قدرتمندی هم برای کارکنان جدید و هم شهروندان دارد و

مقرراتزدایی از مشاغل

موجب افزایش پاسخگویی در دولت شده است.

دولت گرجستان برای رونق فعالیتهای اقتصادی و راهاندازی

3.3تقویت نهادها و اصالح خدمات شهری :تغییر در ساختار

مشاغل جدید ،بر کاهش فساد و سادهسازی مراحل پیچیده انجام

حکمرانی بهنحو یکه تقو یتکننده پاسخگو یی باشد و

تجارت تمرکز نمود و بهعنوان بخشی از برنامه اصالحات خود،

توسعه صندوقهای توسعه شهرداری که با استفاده از جریان

اقداماتی مانند کاهش مقررات و حذف سازمانها و شرکتهایی که

نقدی خود ،پروژههای جدید شهری را تامین مالی کنند.

ماموریت مشخصی نداشتند و یا به دلیل محدودیت ظرفیت قادر به

بهطورکلی مزیت مجموعه اقدامات اصالحی انجا مشده

اجرای ماموریت خود نبودند را در دستور کار قرار داد .اهداف برنامه

عبارتاند از :افزایش پاسخگو یی به شهروندان ،انضباط مالی

اصالحات شامل کاهش مدت زمان انجام فرایندها ،کاهش تعداد

دولتهای محلی و تقو یت ظرفیتهای عملکردی آنها ،بهبود

بازرسیها و بهبود فضای کلی تجارت بود که درنهایت مدت زمان

شفافیت ،کاهش فساد و مشارکت بخش خصوصی در ارائه

و مراحل اخذ مجوزها بهطور قابل توجهی کاهش یافت بهطوریکه

خدمات.

تقریبا راهاندازی  %95مشاغل به هیچ نوع مجوزی نیاز نداشته و همه

نقشه راه اصالحات نظام اداری 2020

تعامالت بهصورت الکترونیکی ثبت میشوند.
ارائه غیرمتمرکز خدمات شهری

دولت گرجستان پس از انتخابات پارلمانی سال 2012
اصالحات نظام اداری را با پشتیبانی اتحادیه اروپا و سازمان

مبارزه با فساد بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصالحات ،در

همکاریهای اقتصادی و توسعه اروپا آغاز نمود .این نقشه راه،

سطح وسیعتر و در اصالحات خدمات شهرداری نیز محور عمل

یک راهنمای جامع است که تمام سیاستهای مختلف دولت را

قرار گرفت و با افزایش شفافیت و پاسخگویی ،دولت را به مردم

برای اطمینان از همراستایی با اهداف دولت ،تحت نظارت خود

نزدیک کرده و انضباط مالی در ارائه خدمات شهری را تقویت نموده

قرار میدهد و هدف آن ایجاد یک چارچوب مفهومی جامع و

است .این اصالحات در سه دسته اصلی قرار گرفتند.

یک ابزار بوده که تا سال  2020بتواند شفافیت ،قابلیت پیشبینی،

1.1اصالح چارچوبهای قانونی مربوط به دولتهای محلی

مسئولیتپذیری و کارایی خدمات عمومی را بهبود دهد و به

خودگردان  :5در نتیجه این تغییر و تجدید ساختار ،تعداد

بهترین شکل پاسخگوی نیاز شهروندان باشند و درعینحال با

دولتهای محلی از  1110به  67کاهش یافت .این کاهش،

استانداردهای اتحادیه اروپا نیز منطبق باشد .ابعاد اصلی نقشه

امکان بهتری به دولت مرکزیداد تا بتواند نظارت و کنترل

راه اصالح نظام اداری گرجستان در شکل  1نشان داده شده است

مناسبی بر دولتهای محلی داشته باشد .یکی دیگر از

و عبارتاند از:
زمستان 1399
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افزایش شفافیت ،کارایی و اثربخشی ،در دسترس بودن و
پاسخگویی و توانمندسازی دولت و شهروندان با استفاده
از فناوریهای پیشرفته و رویکردهای نوآورانه است.
4.4ارائه خدمات :هدف از اصالحات در زمینه ارائه خدمات
عمومی ،دستیابی به استانداردهای کیفی خدمات در
سطح باال و دسترسی بهتر شهروندان به این خدمات است.
برای این منظور ،گرجستان چارچو بی یکسان و شفاف
طراحی و رویههای اداری برای دریافت خدمات عمومی
را شفاف نموده است تا با کاهش موارد استثنا ،خدمات بر
مبنای نیازهای شهروندان ارائه شود.
شکل  .1چارچوب اصالحات نظام اداری در گرجستان

1.1توسعه سیاستها و هماهنگی  : 6هدف از این بخش،
توسعه فرایند سیاستگذاری بهواسطه بهبود سیستمهای

5.5مدیریت مالی بخش عمومی  : 7هدف از اصالحات
مدیریت مالی ،اطمینان از ثبات اقتصادی و توزیع موثر
منابع دولتی به نحوی است که مطابق با اولویتها بوده و
منافع عمومی تامین شود.

برنامهریزی و تقویت ارتباط میان برنامهریزی و بودجهبندی

6.6دولتهای خودگردان محلی : 8هدف از اصالحات در این

و اجرای سیستمی این فرایند است .با انجام این اصالحات،

بخش ،بهبود فرایند تمرکززدایی و تحقق حکمرانی بهتر در

یک سیستم واحد و یکپارچه برای سیاستگذاری ایجاد

سطوح ملی است.

شده و تمامی ارکان مربوطه ،متدولوژی یکسانی برای

مشارکت در دولت باز

9

سیاستگذاری خواهند داشت و بهعالوه از ارتباط میان

برنامه مشارکت باز شامل  26تعهد است که  16سازمان /دستگاه

سیاستگذاری با قانو نگذاری و بودجهبندی اطمینان

مسئول اجرای آن هستند .این تعهدات پیرو همان اصول کلی هستند

حاصل میشود و در نهایت استقرار سیستمهای جامع

که در نقشه راه اصالح نظام اداری ارائه شده است و شامل شفافیت،

مدیریت ،نظارت ،گزارشدهی و ارزیابی انجام خواهند

پاسخگویی ،مشارکت شهروندان ،نوآوری میباشد .هدف این

شد.

برنامه ،بهبود ارائه خدمات عمومی ،افزایش یکپارچگی در بخش

2.2مدیریت منابع انسانی  :هدف از این بخش ،ایجاد خدمات

دولتی و مدیریت موثر منابع عمومی و ایجاد جامعهای امن برای

شهری کارا و موثر است و به حرفهایگرایی و تخصصگرایی

شهروندان بوده است.

اهمیت داده و آن را تقو یت کرده و شایستهساالر و

گرجستان دیجیتال؛ برنامه 2018-2014

پادا شمحور است .ازجمله اقدامات انجا مشده در این

این برنامه و استراتژی چارچوبی جامع برای تغییرات فناورانه-

حوزه ،تغییر در قوانین برای اطمینان از شایستهگزینی در

اجتماعی فراهم میکند و اساس آن فناور یهای ارتباطات و

فرایند استخدام کارکنان دولتی و برخورد عادالنه و شفاف

اطالعات است و بر پتانسیلهای دولت در بخشهایی متمرکز

بهمنظور نگهداشت آنها در سیستم و تالش برای جذب افراد

است که میتواند از این فناوریها استفاده کرده و میزان پیشرفت

متخصص و حرفهای در بخش خدمات عمومی بوده است.

خود را اندازهگیری کند .گرجستان دیجیتال محدود به ارائه خدمات

3.3پاسخگویی و مسئولیتپذیری  :هدف از اصالحات در این

دولت به شکل الکترونیک نمیشود و دامنه گستردهتری را در برگرفته

زمینه بهبود صداقت و اعتماد عمومی ،جلوگیری از فساد،

و تالش میکند با نوآوری ،فضایی مناسب برای کسب و کارهای
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نوآور ایجاد نموده و جامعه را به سمت نوآوری و شکوفایی پیش

سرعت و کمترین بوروکراسی اداری دریافت کنند .دولتهای

ببرد .گرجستان همواره تالشهای بسیاری در زمینه فناوریهای

محلی باید بیانیههای قابل اجرا در راستای این قانون تدوین کنند

ارتباطی و اطالعاتی انجام داده و شاخصهای مهم در این زمینه

تا تضمینی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان باشد .این

نشان از پیشرفتهای مستمر این کشور دارند .استراتژی گرجستان

تضمینها حداقل استانداردهای ارائه خدمات را مشخص کرده

دیجیتال نیز به دنبال سرعت بخشیدن به همین پیشرفتها شامل

و نحوه جبران خسارت در صورت سهلانگاری و عدم رعایت

 11اولویت است و ذیل هر اولویت یک برنامه عملیاتی تدوین شده

استانداردها را مشخص نموده است و موجب کاهش فساد و افزایش

و پروژههایی برای اجرا در نظر گرفته شده و شاخصهای میزان

شفافیت و پاسخگویی عمومی میشود .از جمله اقداماتی که در

پیشرفت هر پروژه نیز تعیین شده است.

این حوزه انجام میشوند عبارتاند از:

هند

◙خدمات عمومی که در زمره حقوق اساسی هستند معموال

هند بزرگترین دموکراسی و دومین کشور دنیا از نظر جمعیت

از طریق روزنامهها اطالعرسانی میشوند؛ از جمله صدور

است و به لحاظ جغرافیایی در منطقه جنوب آسیا واقع شده است.

گواهیها (تولد ،ازدواج و سکونت) ،کارت رأی ،کپی سوابق

از نظر مساحت نیز هفتمین کشور بزرگ جهان است .برخی از

زمین و  ...که باید در بازه زمانی مشخص به شهروندان ارائه

مناطق هندوستان از نظر بزرگی ،جمعیت و اقتصاد ،به اندازه برخی

شوند

کشورهای اروپایی و آفریقایی است .این کشور یکی از سریعترین

◙ارائه رسید به متقاضی دریافت خدمات توسط خدمتدهنده

کشورهای در حال رشد در جهان بوده و با انتظار رشد اقتصادی،

◙درج زمان دریافت خدمت در رسید

در شهروندان انتظار دریافت خدمات عمومی بهتر افزایش یافته

◙مکانیسمی برای پیگیری شکایات وجود دارد که شهروندان

است .با توجه به تنوع و چالشهای زیرساختی که این کشور دارد،

در صورت عدم ارائه خدمت و یا دریافت خدمت نامطلوب

ایجاد یک سیستم ارائه خدمات عمومی مدرن و کارآمد همواره

میتوانند آ نرا پیگیری کنند.

از مهمترین اولویتهای دولت بوده است .برخی از اصالحات

◙در صورت تاخیر ،کارمند مسئول باید طبق مقررات ایالت

اساسی در حوزه خدمات عمومی در این کشور عبارتاند از :تامین

مربوطه جریمه پرداخت کند

خدمات عمومی برای شهروندان بهعنوان حق اساسی مردم ،عدم

حق دسترسی به اطالعات

تمرکز در بودجه دولتی ،توجه به بهبود نقش و عملکرد دولتهای

هدف از این قانون ،توانمندسازی شهروندان ،ارتقاء شفافیت و

محلی ،مهندسی مجدد فرایندهای عمومی ،پذیرش فناور یها

پاسخگویی عمومی است تا فساد به سرعت شناسایی شده و مردم

بهعنوان یک ابزار توانمندساز ،ارائه تسهیالت و امکانات قانونی و

در زندگی واقعی و روزمره خود دموکراسی را احساس کنند .این

اصالحات نهادی .هندوستان حقوق متفاوتی را در زمینه خدمات

کشور معتقد است شهروند آ گاه ،بهترین مکانیسم برای داشتن

عمومی برای شهروندان قائل است که در ادامه به اختصار بیان

یک دولت شفاف و پاسخگو است .برای مثال ،مطابق با این حق،

میشوند.

شهروندان دسترسی قانونی به موارد زیر خواهند داشت.

حق خدمات عمومی

10

حقوق خدمات عمومی شهروندان ،دولتها را موظف میکند

◙تصویر ،اصل و یا خالصهای از اسناد و سوابق پرونده مربوط
به خود

به استانداردهای کیفی و زمانی برای ارائه خدمات عمومی اهمیت

◙دریافت نسخه تاییدشده از مستنداتی که مطابق قانونی

بیشتری داده و مکانیسمی برای رسیدگی به شکایات شهروندان

عموم ،مردم میتوانند به آن دسترسی داشته باشند

داشته باشند و اصول شفافیت و مسئولیتپذیری را رعایت کنند.

این قانون یک ابزار بسیار مفید و موثر در اختیار شهروندان هند

این قانون به شهروندان امکان میدهد خدمات عمومی را با حداکثر

بوده و بسیاری از افراد عادی و اعضای جامعه مدنی از آن استفاده
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نمودهاند تا بسیاری از پروندههای فساد را کشف و معرفی کنند.

قضایی :در بسیاری از موارد دسترسی به برخی خدمات

شهروندان میتوانند بسیاری از نقاط ضعف و شکافهای موجود

نیازمند مستندات ،تاییدیهها و مجوزهایی خارج از حوزه

در سیستم ارائه خدمات عمومی را شناسایی کرده و گزارش دهند

مربوطه است و تمرکز بر ارائه یکپارچه چنین خدماتی

که بهنوبه خود منجر به اقدامات اصالحی دولت برای بهبود ارائه

بهصورت متمرکز موجب میشود تا شهروندان و کسب

خدمات شده است.

و کارها تالش و زمان کمتری برای دریافت این خدمات

هندوستان دیجیتال

صرف کنند.

دولت هند برای تغییر اکوسیستم خدمات عمومی کشور و تبدیل

◙دسترسی به خدمات بهواسطه پلتفرمهای آنالین و تلفن

جامعه هند به یک جامعه دیجیتال و داشتن اقتصاد دانشمحور،

همراه

برنامه هندوستان دیجیتال را آغاز نموده است .این برنامه بر سه حوزه

◙ارائه خدمات دیجیتال بهمنظور بهبود فضای کسب و کار

اصلی متمرکز شده است.

◙انجام معامالت مالی بهصورت الکترونیکی

1.1زیرساخت دیجیتال بهعنوان یک ابزار مفید و کاربردی برای هر
شهروند :در این بخش اقدامات زیر انجام شده است.

13

3.3توانمندسازی شهروندان در حوزه دیجیتال
سواد دیجیتال برای استفاده واقعی و بهرهگیری کامل از

◙تدارک اینترنت با سرعت باال بهعنوان یک ابزار کاربردی برای

پتانسیلهای فناوری اطالعات در سطح فردی اهمیت بسیار زیادی

ارائه خدمات به شهروندان

دارد .یکی از محورهای اصلی برنامه «هند دیجیتال» این است که

◙اختصاص شماره شناسایی  12رقمی به نام هویت دیجیتال

شهروندان را در راستای استفاده از خدمات دیجیتال توانمند سازند

برای شهروندان

11

بهنحو یکه هدف اولیه خود را «وجود حداقل یک نفر با سواد

◙دسترسی آسان به مراکز ارائه خدمات عمومی

دیجیتال در خانواده» قرار دادهاند .از جمله مهمترین اقدامات در

◙فضای خصوصی با قابلیت به اشترا کگذاری بر فضای

این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

ابری 12عمومی :برای مثال ،یکی از کاربردهای این موضوع،

◙دسترسی به منابع الکترونیک :سیاست ملی هند

امکان ذخیرهسازی اسناد و مدارک شهروندان در این فضا

سازمانهای دولتی را ملزم میکند که فعاالنه پایگاههای داده

است و در مواقعی مانند سیل یا زلزله که ممکن است اسناد

خود را برای استفاده عموم در اختیار شهروندان قرار دهند.

کاغذی مفقود شوند شهروندان میتوانند در این مخزن

◙دسترسی به منابع اطالعاتی الکترونیک به زبانهای هندی:

دیجیتال به اسناد خود دسترسی داشته باشند و در هر مکان

کشور هند در مناطق مختلف ،تنوع گفتاری و نوشتاری

یا زمان از خدمات عمومی و اختصاصی بهرهمند شوند.

بسیار زیادی دارد بهنحو یکه  22زبان رسمی در این

◙فضای مجازی امن و مطمئن

کشور ثبت شده است .توجه به این تنوع در تدوین محتوا

2.2حاکمیت و خدمات عمومی مبتنی بر تقاضا :وزارتخانههای

موضوعی اساسی است بهنحویکه بتوان منابع چند زبانه

مرکزی و دولتهای محلی در هند همواره تالش بسیاری برای

را در اختیار شهروندان قرار داد تا بتوانند بهراحتی و به دور

ارائه خدمات عمومی به شکل الکترونیک داشتهاند و به دنبال

از موانع زبانی ،با سیستمهای ارائهدهنده خدمات عمومی

سادهسازی فرایند دسترسی به این خدمات بودهاند .حکمرانی

تعامل کنند.

الکترونیکی در هند عالوه بر اتوماسیون فرایندها و خدمات،

◙ارائه پلتفرمهای الکترونیکی مشارکتی برای تحقق حاکمیت

بر نیازهای شهروندان و شفافیت نیز متمرکز شده است .در این

مشارکتی

راستا برخی از مهمترین اقدامات عبارتاند از:
◙ارائه خدمات یکپارچه در بخشهای دولتی و حوزههای
 78سری جدید  -شماره دهم  -شماره پیاپی 64

یکی از ابتکارات هند در راستای بهبود ارائه خدمات عمومی
با کیفیت به شهروندان ،استفاده از پلتفرم  Mobile Oneدر

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

منطقه کارناتاکای بوده که از سال  2014راهاندازی شده است .این

باشد .مضمون استراتژیک این برنامه ،تالش برای بهرهگیری

نرمافزار ،امکان دسترسی و استفاده از  4500سرویس عمومی و

از فرصتها و منابع موجود برای تحقق رشد اقتصادی پایدار،

خصوصی را از طریق تلفن همراه به شهروندان میدهد بهنحویکه

مدیریت موثر دولت و برتری قانون ،تضمین و رعایت کامل حقوق

بتوانند فارغ از زمان و مکان ،از آنها استفاده کنند .این امر نیاز به
تغییرات سیاستی و مهندسی مجدد فرایندهای ارائه خدمات داشته

زیست فعاالنه جامعه مدنی در حوزه خدمات
بشر و آزادی و
ِ
عمومی است .آذربایجان باید کشوری با درآمد باال ،حداقل نرخ

که موجب ارائه کاراتر خدمات عمومی و افزایش رضایت کاربران

بیکاری ،دارای سرمایه انسانی توسعهیافته و محیطی سالم و سرشار

شده است و منجر به دسترسی بهتر شهروندان به خدمات ،بهویژه

از فرصت برای شهروندان باشد .برای دستیابی به این اهداف

در مناطق روستایی شده است .با استفاده از این پلتفرم کاربران

اقدامات زیر در اولویت قرار گرفتند.

میتوانند خدمات نامناسب یا غیر فعال را به اطالع مسئوالن

◙حرکت به سمت اقتصاد با قدرت رقابت باال

رسانده و خسارتی که به آنها وارد شده را مطالبه کنند و در زمان و

◙شکلگیری مدل اقتصادی مبتنی بر تنظیمگری موثر دولت

هزینههای خود صرفهجویی نمایند.

و ارتباطات رشدیافته در بازار

آذربایجان

◙بهبود ساختارهای اقتصادی و توسعه بخش غیرنفتی

جمهوری آذربایجان کشوری محصور در خشکی قفقاز

◙پشتیبانی و حمایت از پتانسیلهای علمی و فعالیتهای

جنو بی است .این کشور بزرگترین کشور قفقاز و در جنوب

نوآورانه

شرق اروپا و در کنار دریای خزر است .آذربایجان پس از استقالل

◙بهبود زیرساختهای حمل و نقل ،ترانزیت و لجستیک

از جمهوری شوروی به یک اقتصاد در حال پیشرفت با نرخ رشد

و توسعه متعادل مناطق مختلف بهمنظور ایجاد جذابیت

اقتصادی باال تبدیل شده است.

برای تولید و سرمایهگذاری در کشور و همچنین ایجاد

در سا لهای اخیر ،یکی از عناصر مهم برای تقو یت بخش

فرصتهای شغلی و تجاری جدید.

عمومی ،بهبود ارائه خدمات عمومی و کاهش فساد اداری

◙توسعه فناور یهای اطالعات و ارتباطات و اطمینان از

در این کشور ،توسعه فناور یهای اطالعات و ارتباطات و

حرکت به سمت جامعه اطالعاتی بهواسطه ایجاد اقتصاد

راهکارهای دولت الکترونیک بوده است بهنحویکه رئیسجمهور

دانشمحور و گسترش استفاده از فناور یها در دولت و

آذربایجان سال  2013را بهعنوان سال فناوری اطالعات و

تالش برای ارائه هر چه بیشتر خدمات الکترونیک

ارتباطات نامگذاری و مقامات دولتی را موظف به اجرای مدیریت

◙توسعه سرمایه انسانی و استقرار سیستم تامین اجتماعی

مستندات الکترونیکی نموده است .الزام به انتشار قوانین و مقررات

موثر

اداری توسط سیستمهای اطالعاتی الکترونیک ،ارائه برنامههای

◙انجام اقداماتی در حوزه سالمت جمعیت و سیستم

توسعه فناور یهای ارتباطات و اطالعات در راستای توسعه

مراقبتهای بهداشتی از جمله شکلگیری سیستم آموزش

دولت الکترونیک از جمله تکالیفی است که برای سازمانهای

مدرن ،بهبود سیستم تامین اجتماعی ،برابری جنسیتی،

دولتی تعیین شده است .این برنامهها شامل تهیه لیست خدمات

توسعه خانواده و توسعه ظرفیت جوانان .این دسته از

الکترونیکی هر بخش ،نحوه ارائه این خدمات و ارزیابی میزان

اقدامات به دنبال ایجاد دسترسی برابر برای همه اقشار

رضایت شهروندان از این خدمات میباشد.

جامعه به خصوص خانواد ههای کم درآمد و شهروندان

آذربایجان 2020

کمتر برخوردار به خدمات درمانی و بهداشتی است.

در دسامبر  2012رئیسجمهور آذربایجان حکمی را تصویب
نمود که کشور باید تا سال  2020کشوری رقابتی و توسعهیافته

◙بهبود قوانین و مقررات و تقویت پتانسیلهای نهادی
◙توسعه جامعه مدنی :نیاز به توسعه سریع اجتماعی-
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اقتصادی آذربایجان و تامین منافع ملی ،نیاز به تعمیق هر چه

◙تدارک زیرساختهای اصلی مورد نیاز برای استقرار دولت

بیشتر دموکراسی ،بهبود مستمر روابط بین دولت و جامعه

الکترونیک

مدنی و حمایت از فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد 14را

◙توسعه و استفاده از خدمات الکترونیک

ضروری میسازد.

◙افزایش سطح آموزش کارکنان دولت و متخصصان فناوری

◙حفاظت و مدیریت موثر میراث فرهنگی

های ارتباطی و اطالعاتی

◙حفاظت از محیط زیست و مسائل زیست محیطی

◙حصول اطمینان از یکپارچگی اطالعات برای اطمینان

استراتژی ارتقاء شفافیت و کاهش فساد

برای ارتقاء شفافیت و مبارزه با فساد ،اقدامات مختلفی با

15

از حفاظت اطالعات شخصی ،امنیت زیرساختها و
سیستمهای اطالعاتی

هدف توسعه قوانین مبارزه با فساد ،مشارکت جامعه مدنی ،تقویت

◙افزایش سطح سواد مردم در زمینه فناوری اطالعات و

فرهنگ ضد فساد ،هماهنگی نهادهای اجرای قانون متناسب با

دسترسی آنها به دولت الکترونیک

نیازهای شهروندان و حذف موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی

آموزهها

در دستور کار قرار گرفت .این استراتژی به دنبال افزایش شفافیت

پذیرش فناوری بهعنوان یکی از مهمترین عناصر اصالح

در ساز و کارها و قوانین تصمیمگیری ،درآمد و هزینهها در بودجه

خدمات عمومی در کشورهای مختلف میباشد .اصالحات/

عمومی ،نحوه تامین مالی احزاب سیاسی ،خریدهای دولتی،

توانمندسازی قانونی بهعنوان دومین عنصر مهم مطرح شده است.

خصوصیسازی و عملکرد سازمانها و مقامات دولتی است و از

اصالحات در هر سه کشور متمرکز بر کاهش فساد ،افزایش شفافیت

دسترسی آزاد افراد به اطالعات حمایت میکند.

و پاسخگویی عمومی و بهبود دسترسی عموم شهروندان به خدمات

اقدامات دولت در حوزه دولت الکترونیک

با کیفیت و سرعت باال و مطابق با استاندارد است.

پروژه دولت الکترونیک در راستای استراتژی ملی فناوری

رسیدگی به شکایات شهروندان به شکل شفاف و با بهرهگیری از

اطالعات و ارتباطات جمهوری آذربایجان و در راستای توسعه این

مکانیسمهای رسمی نیز یکی از مولفههای مهم برنامه اصالحات

کشور با اهداف زیر کلید خورده است.

در کشورهای مختلف بوده و دیجیتالیشدن و دولت الکترونیک

◙بهبود روشها و مکانیسمهای مدیریتی در بخش دولتی با

در مرکز ابزارهایی است که برای بهبود خدمات عمومی استفاده

استفاده از امکانات فناورانه

میشود .همچنین اصالحات قانونی و تالش برای تسهیل امور نیز

◙ارتقاء عقالنیت در اقداماتی که توسط دولت انجام میشود

یکی از محورهای مهم اصالحات است .مواردی که در اصالح

و تحقق شفافیت در اقدامات

خدمات عمومی در این سه کشور وجود دارد ب ه اختصار در جدول1

◙ایجاد شرایط ساده و مناسبتر برای مشارکت شهروندان

ارائه شده است.

در تصو یب و اجرای قوانین اداری و عمومی و تعامل با
دستگاههای اجرایی بهواسطه روشهای الکترونیک
مهمترین اقداماتی که دولت در زمینه دولت الکترونیک انجام
داده است به شرح موارد زیر است.

مهمترین آموزههای این تجارب برای سایر کشورها را میتوان
در موارد زیر خالصه نمود.
◙استفاده از ابزارهای فناوری بهعنوان یک عامل اصلی و ستون
فقرات برای اجرای اصالحات

◙ایجاد مبانی قانونی -اجتماعی برای تنظیم روابط و

◙شناسایی اصالحات و یا خألهای قانونی در کنار برنامهریزی

فعالیتهای دولت الکترونیک و کاربران آن

و اجرای اصالحات

◙افزایش کاربرد فناوریهای جدید در حوزه مدیریت بخش

◙نیاز به وجود رویکرد سیستمی برای برنامهریزی و اجرای

دولتی

اصالحات خدمات عمومی
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
جدول  .1اقدامات برجسته سه کشور در حوزه اصالح خدمات عمومی
کشور

نقطه تمرکز اصالحات
نظام اداری

گرجستان

•کاهش فساد
• افزایش پاسخگویی
عمومی
• بهبود شفافیت
• ارائه خدمات عمومی
استاندارد
• رسیدگی به شکایات
شهروندان

استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات

توجه به توسعه سرمایه
انسانی

سایر موارد

• گرجستان دیجیتال  • -2014شایستهمحوری
• حرفهایگرایی و
2018
• بهبود جمعآوری مالیات
• این برنامه محدود به ارائه تخصصگرایی
• تغییر در قوانین برای • اصالحات در اداره پلیس
خدمات دولتی الکترونیک
اطمینان از شایسته محور راهنمایی و رانندگی
نیست و تالش میکند تا با
• مقررات زدایی از مشاغل
نوآوری ،فضایی مناسب برای بودن فرایند استخدام
• ارائه غیرمتمرکز خدمات شهری
کارکنان دولتی
کسب و کارهای نوآور ایجاد
• برخورد عادالنه و
نموده و جامعه را به سمت
نوآوری و شکوفایی پیش ببرد شفاف

هندوستان

• اقتصاد دانشمحور
• عدم تمرکز در بودجه
• مفهوم «شهروند آگاه» • ارائه تسهیالت و امکانات قانونی
دولتی
• هندوستان دیجیتال؛ تحقق
بهعنوان مکانیسم اصلی و انجام اصالحات نهادی از جمله
• توجه به بهبود نقش و
شعار «هر خانواده؛ حداقل
محورهای اصالحات در این کشور
برای بهبود نظارت و
عملکرد دولتهای محلی
یک نفر با سواد دیجیتال»
تحقق پاسخگویی دولت بوده است
• پذیرش فناوری
بهعنوان یک ابزار
توانمندساز

آذربایجان

• کاهش فساد اداری
• توسعه ICT
• مدیریت موثر دولت
• برتری قانون
• حداقل نرخ بیکاری

• آذربایجان 2020؛ تمرکز بر
راهکارهای دولت الکترونیک

◙اصالحات فرایندی مهم است اما باید مسئلهمحور و مبتنی

• رعایت کامل حقوق بشر و آزادی
• داشتن سرمایه انسانی
• تالش برای بهرهگیری از فرصتها
توسعهیافته و محیطی
و منابع موجود برای تحقق رشد
سالم و سرشار از فرصت
اقتصادی پایدار
برای شهروندان
• حضور فعاالنه جامعه مدنی

اصالحی در سه کشور گرجستان ،آذربایجان و هند صورت گرفته است.

بر فناوری باشد

2. People / 3. Process / 4. Legal

◙تمرکز باید بر شهروندمحوری و ایجاد تحول در بخش دولتی

5. Legal Framework Reform for Local Self-Governments

باشد و نه صرفا تالش برای اتوماسیون ارائه خدمات عمومی

6. Policy Development & Coordination

این مطالعه کلیه اقدامات اصالحی این کشورها در حوزه

7. Public Finance Management

خدمات عمومی را نشان نمیدهد و متمرکز بر برجستهترین

8. Local Self government

اقدامات این کشورها بوده و میتواند با الهام بخشی ،سرآغازی

)9. Open Government Partnership (OGP

برای تفکر و جهتگیری در راستای تدوین سیاستهای اصالحی

10. Right to Public Services / 11. Aadhaar / 12. Cloud

باشد.

13. Doing Business / 14 . NGO / 15 . ICT

پینوشتها
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