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  تحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية
  بما يتفق مع المتطلبات المستجدة لتحسين األداء الحكومي 

  في الجمهورية اليمنية

  ولي للتنمية اإلدارية ورقة عمل خاصة بالمشارآة في المؤتمر الد
  )نحو أداء مميز في القطاع الحكومي( 

  بمناسبة مرور خمسين عاماًُ على إنشاء معهد اإلدارة العامة 
 في المملكة العربية السعودية

  :إعداد الباحث 
   المقدامشهاب عبدالكريم علي/ د

  رئيس مرآز المهارات المكتبية واللغات
  مدير عام الشؤون القانونية

  د الوطني للعلوم اإلداريةبالمعه
   اليمن–صنعاء 
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  جدةتتحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية بما يتفق مع المتطلبات المس
  في الجمهورية اليمنية لتحسين األداء الحكومي

  
  :الخالصة 

تهتم هذه الدارسة بواقع التحديث لألنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية للوحدات اإلدارية فـي             

رجة اكبر من األهمية على األداء الحكومي ، وتحليل هـذا       وبد. الجمهورية اليمنية ومؤسساتها    

الواقع وتشخيص المشاكل واالختالالت التي تعيق عملية التحسين فـي األداء الحكـومي عـن       

تحقيق أهدافها المخططة والتي تتمثل في الفوائد المرجوة منها من خـالل تحـديث األنظمـة                

إدارة عامة حديث وكفؤ من خالل إعادة بناء        واللوائح واإلجراءات اإلدارية بهدف تطوير نظام       

وهيكلة الجهاز اإلداري للدولة وتوفير األنظمة واللوائح والمعلومات المتكاملة ، وبناء األنظمة            

السياسية ، وإعادة توزيع القوى العاملة بما يتفق مع متطلبات العمل ، والمتطلبـات المـستجدة                

يروقراطية ، والتعقيدات في اإلجراءات اإلدارية ،    لتحسين األداء الحكومي والتحول عن نمط الب      

للوصول إلى تصور أفضل بتوجيه البرامج التطويرية واإلصالحية لمنظمـات اإلدارة العامـة             

اليمنية ، والقوة والقدرة لمواكبة الحياة المعاصرة ، وتلبية احتياجات المستفيدين وكسب رضاهم             

ؤسسي للجهـاز اإلداري للدولـة إللغـاء مظـاهر          الدائم من خالل تحديث البناء الهيكلي والم      

 واستكمال  االزدواج والتداخل والتضارب في األدوار والمهام واألنشطة بين الوحدات اإلدارية ،          

حدات اإلدارية ، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية ، بما يساهم           مراحل إعادة هيكلة الو   

وظائف وتقييمها وتحديد أجورها ، وتطبيـق       ووضع أسس ومعايير لشغل ال    . في تحسين األداء    

نظام معياري لتوصيف وتصنيف الوظائف ، والقضاء على ازدواجية الوظـائف ، ومعالجـة              

اإلختالالت والتشوهات المزمنة ، باإلضافة إلى استكمال برنامج اإلصـالح اإلداري ،  تنفيـذ               

ة الموظـف وتحـسين     برنامج تطوير وإصالح وتحديث الجهاز اإلداري للحكومة ورفع كفـاء         

الخدمات العامة وشمول برامج التحديث في مختلف جوانب وإبعاد اإلدارة والوظيفـة العامـة              

  : وذلك لتحسين األداء الحكومي وقد قسمت الدارسة إلى مباحث على النحو التالي
   :المبحث األول 

وأهـدافها  وقد خصص لمنهجية الدارسة وأهميتها وفيه تم تحديد مشكلة الدراسـة وأهميتهـا              

  .وأسئلتها والمنهج المستخدم فيها ومجتمع الدارسة وعيناتها وأقسام الدراسة 
   :المبحث الثاني
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وخصص هذا المبحث للتعريف عن األصول التاريخية لنظام اإلدارة العامة في اليمن ، 

ي دمج والخلفية التاريخية لنظام اإلدارة العامة قبل الوحدة اليمنية ، مع توضيح غياب التصور ف

الجهازين اإلداريين لشطري اليمن سابقاً ، ووضع تصور لألنظمة اإلدارية واإلجراءات 

  . اإلدارية ما بعد الوحدة اليمنية 

   :أما المبحث الثالث

 فقد خصص لتناول السياسات والمستجدات المؤسسية لتضخم اإلدارة العامة بعد توحيد اليمن ، 

. ري الحكومي منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والنمو والتوسع الكبير للجهاز اإلدا

  . والتحديات والصعوبات التي واجهت التحديث اإلداري لتحسين األداء الحكومي 
   :وتناول المبحث الرابع 

المعوقات والصعوبات المتعلقة بأجهزة اإلدارة العامة وأهمية تحسين األداء اإلداري ، وكذا 

إلدارية لجهاز الوحدات اإلدارية والتعرف على الخلل الموجود في الخلل اإلداري في األنظمة ا

البناء والهياكل التنظيمية ، وكذا عن التخطيط المالي وإعداد الموازنات وأدلة انجاز المعامالت 

 .  

   :أما المبحث الخامس

ي  فقد خصص لتناول التوجهات المستقبلية لمؤسسات التنمية اإلدارية في تحسين األداء الحكوم

في اليمن ، وتوجهات الحكومة في كيفية التعامل مع معطيات القرن الواحد والعشرين ، وكيفية 

إعادة البناء والهيكلة للقدرات المؤسسية والوحدات اإلدارية ، من واقع األهداف العامة للوحدات 

ل اإلدارية في تعزيز الشفافية في اإلجراءات والمعامالت لتحسين األداء الحكومي من خال

  . تبسيط اإلجراءات 

 إما المبحث السادس واألخير :
فقد تناول تحليل الدراسات الميدانية وخالصة نتائج تصميم الدراسة ومقترحات التطوير لنتائج  

.   الدراسة   
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  :المقدمة
يمثل تحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية من الوسائل والطرق الهادفة واألساسية في 

 التغيير والتطوير لتحسين األداء لإلدارة في الجهاز الحكومي اليمني بهدف معالجة عملية

) شماالً وجنوباً(االختالالت الكبيرة التي تأثرت بها اإلدارة العامة بعد توحيد شطري اليمن 

دمج في وطن واحد  للشطريناللذان كانا تحت نظامين مختلفين، حيث تطلب ذلك التوحيد 

  .ية واالقتصادية من الناحية السياسنظامين مختلفين 

 الجهاز الحكومي، وظل ينموا رغم اتجاه معدل نمو  نمواً كبيرا في حجم التوحيد أعقب ذلك

االنخفاض نتيجة لفشل كثير من برامج التنمية في تحقيق معدل النمو ) ١  إلى االقتصاد ككل

  .وظفين للمتالتعييناالمتوقع لها أصالً إلى جانب التوسع الكبير في 

والمشكالت من عدم اكتمال األنظمة وبالنظر إلى ما تعانيه اإلدارة العامة من االختالالت 

 والحماية للمال العام، توسعت باطاالنضإلدارية التي تعرض قدراً من والتشريعات واللوائح ا

ابة االختالالت اإلدارية والتنظيمية التي يعاني منها الجهاز الحكومي وضعف دور أجهزة الرق

ة المالية واإلدارية، وغياب معايير عادلة للتنافس، وتحقيق الفرص في الحصول على يالمحاسب

الخدمات التي يقدمها وحدات الخدمة العامة للمواطنين األمر الذي يشجع على خلق بيئة مشجعة 

نتشار بعض الظواهر السلبية مثل ممارسة الوساطة والمحسوبية وتقبل الرشوة ، إضافة إلى إل

للحكومة ال يتوفر لديها لوائح وأنظمة أن معظم المؤسسات والمنظمات في الجهاز اإلداري 

خاصة بالحوافز، وحتى إذا ما وضعت عدد من الضوابط فإنها تبقيها في طي الكتمان حتى يتم 

وضع وتحديد الحوافز بحسب كل حالة على حدة وتتحكم الجوانب الشخصية والمصالح الضيقة 

لموظفين منها بسبب غياب اللوائح هذا بدوره أدى إلى انعدامها وحرمان اوبدون معايير، 

أيضاً ضعف كما يالحظ واألنظمة الخاصة بالحوافز، الذي بدوره ينعكس على أداء الموظفين 

األجور والمرتبات من خالل شكل نظام جدول األجور والمرتبات وجدول الوظائف والمرتبات 

 الوظائف التي من خالله يمكن تحديد األجر المناسب للوظيفة أنه لم ينشأ وفقاً لنظام توصيف

 في تقديم وهذا يؤثر بدوره سلبياً على مستويات األداء وكفاءة األجهزة اإلداريةتقيميه و

الخدمات، إضافة إلى أن هذا النظام ال يفرق بين الموظفين المنتج وغير المنتج، مما يؤدي إلى 

ستحقين لتلك األجور ت وأجور أعلى من الموظفين المحصول موظفين غير مستحقين لمرتبا

  .واالستحقاقات
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ظواهر الواضحة في الجهاز اإلداري التي ظهرت بشكل جلي، كما يمكننا هنا إضافة بعض ال

  :تم ذكره أنفاً وهي كالتالي  إلى ماإضافة طبعاً

خل وجود عدد غير محدد لموظفين يشغلون أكثر من وظيفة دا: ( االزدواج الوظيفي  -

 ))الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والجهازين العسكري واألمني

 يزاولون أي عمل عدد من الموظفين يستلمون مرتب والالتضخم الوظيفي  حيث يوجد  -

 ))التضخم الوظيفي ، العمالة الفائضة ، الموظفين مع المنظمات الجماهيرية والحزبية(( 

 والمسائلة، تضارب االختصاصات بين الوزارات غياب مبدأ الثواب والعقاب -

والمؤسسات والهيئات التابعة لها وضعت عالقة التنسيق فيما بينها، عدم قدرة الدولة 

تحديد الموظفين البالغين أحد األجلين لإلحالة إلى التقاعد، ضعف الرقابة على على 

نظيمي والوظيفي للدولة، المال العام وعدم االستغالل واألمثل للموارد، تضخم الهيكل الت

توصيف دارية إضافة إلى عدم وجود نظام لتداخل االختصاصات بين الوحدات اإل

 .الوظائف

ونتيجة لكل ذلك ولعدم وجود نظام متكامل لإلدارة العامة ولبعض وحدات الجهاز اإلداري 

 قامت .للدولة، وهو ما أدى إلى بروز هذا الكم من االختالالت والعديد من مشاكل األداء

تحليلها باالستناد على معطياتها في تحديد مكونات ومحاور العمل التي الحكومة بحصرها و

 الحكومة اليمنية أن تقوم بتبني برنامج حذىاستوجب التحديث والتغيير واإلصالح، وهذا ما 

م، ونظراً ألن عملية اإلصالح ٢٠٠٠شامل لإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري في العام 

ملت الحكومة اليمنية اإلداري الحكومي تعتبر عملية مكلفة ومعقدة، فقد ع ديث للجهازوالتح

 المؤسسات الدولية الداعمة وعلى رأسها البنك والصندوق الدوليين على إعداد بالتعاون مع

مشروع إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية في اليمن ، حيث حددت هذه اإلستراتيجية غايتها في 

حديث لإلدارة العامة يمكن من تحسين المناخ المناسب للنمو، ومن ثم خلق فرص إنشاء نظام 

 ، وذلك من خاللساسية بجودة عالية وبتكليف معقول الخدمات األعمل مستقبلية وضمان تقديم

، وزيادة الخدمات العامة إعادة صياغة مهمة األجهزة الحكومية، بحيث يتم إلغاء االزدواجية(

 وتنمية القدرة المؤسسية للوزارات الرئيسية،وبناء وتطوير القدرة المؤسسية ، وتقويةاًفيكما وك

، تحسين في تطبيقهاوالثبات في المستويات العليا والمتوسطة ،زيادة الشفافية في اإلجراءات 
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المستويات الوظيفية وإعادة التدريب، وبناء سياسة نظم فعالة لضبط إدارة الميزانية، إيجاد 

  .))الخ....جديدة لألجور

بإجراء عملية للتقييم االجتماعي والمؤسسي بهدف التعرف على آراء الموظفين لقد قمنا بعد 

حول المعوقات الرئيسية التي تقف أمام تقديم الخدمات الحكومية بفاعلية وكفاءة، والمشاكل 

 بمقابلة مجموعة من زمالءمجموعة من مع الرئيسية في وزارتهم ، من خالل قيام الباحث 

 حكومية ومعهد وجامعةحكومية موظف موزعين على ثالث وزارات ) ١٠٠(موظفين ال

محافظتي صنعاء وعدن، وقد خرج البحث بتحديد مجموعة ممن األسباب كالً تدريب في 

غياب اإلدارة، ضعف (هامن أهمارة العامة في األجهزة الحكومية قصور نظام اإلدلضعف و

لتقديم أداء أفضل، عدم تطبيق القوانين القائمة وإن لم الرواتب وعدم كفاية الحوافز للموظفين 

عدم تطبيق القوانين القائمة وإن لم تكن بعضها مكتملة، اإلجراءات اإلدارية تكن بعضها، 

  .المتكررة، المركزية الشديدة، وانعدام فرص التدريب

ث التغيير  بأحدا لبرنامج التحديث اإلداري مرتبط ومؤسسياجتماعيإن القيام بعملية تقييم 

ئم مع المتطلبات والمستجدات لإلدارة العامة والتحديث وإصالح القائم وتحديثه حتى يتفق ويتال

والمؤسسات الحكومية في التنمية اإلدارية وتحسين أداءها، في الوقت الذي تتجه فيه الدول 

لم اليوم من في مواكبة التغير المستمر الذي يشهده عا، الحديثة إلى إحداث التغيير لمؤسساتها 

التطور التكنولوجي السريع لتحقيق األهداف المستقبلية لمؤسسات التنمية اإلدارية في تحسين 

   .أدائها ورفع كفاءتها
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  األولالمبحث 
   المنهجي للدراسةاإلطار

  : الدراسة وع موض–المشكلة 
ة والجوهرية بالنـسبة     الحيوي األولويات من   اإلدارية واإلجراءات واللوائح   األنظمةحديث  تيعد  

 والذي سيلعب دورا مهمـا وحيويـا فـي تحقيـق            اإلداريبرنامج  الللحكومة اليمنية في تنفيذ     

كومة اليمنية في الوقت الحاضر نحو تحـديث        انطالقا من توجه الدولة والح     اإلداري اإلصالح

 أنصة بعـد     الحكومي ، خا   األداء وما يتوافق مع المتطلبات المستجدة لتحسين        اإلداريالجهاز  

 للتحـديث والتطـوير      برنامجاً شـامالً     والتأميناتتبنت الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية       

  .  العامةلإلدارة بهدف بناء حديث اإلداري

مشكالت من عدم وجـود      العامة اليمنية من اختالالت و     اإلدارة ما تعانيه منظمات     وبالنظر إلى 

غلب أ والجمود في    طءلبالالنتقال من حالة الزحف       ملحة أصبحت حديثة   وإجراءاتنظم ولوائح   

 واإلصـالحات  اإلداريـة  واإلجراءات وهيمنة التخبط على فعاليات التحديث للنظم           ،   األحيان

 تحققه هذه التحديثات وبنفس الوقـت       أنلما ينبغي    ذات رؤية واضحة      إستراتجية إلى اإلدارية

عات عالمنا المعاصر دول ومؤسسات مـن       كتها ، تماشيا مع ماشهدتها مجتم     رتحقق ديمومة ح  

 الماضية ، وعليه فإنه    التحوالت والمتغيرات الجوهرية التي عرفتها وتعاملت معها خالل العقود          

 واللـوائح   األنظمـة  المفاهيم والنظريات والتقنيـات لتحـديث        وتطبيقمن الضروري دراسة    

 الحكومي في الجمهورية    األداءن   وبما يتفق مع المتطلبات المستجدة لتحسي      اإلدارية واإلجراءات

  .اليمنية 

واآلليـات  مـاهي الطـرق     : والتساؤل الذي يطرح نفسه للتعبير عن مشكلة هذه الدراسة هو           

 واإلصـالح   التي تتخـذها الحكومـة فـي منهجيـة التحـديث            والمستجدات لتحسين األداء    

  . منها جية المطلوبة لتحقيق األهداف المرجوة يواإلسترات
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  : الدراسة أهمية ١-٢
  -: من كونها تعمل على أهميتهاتكتسب هذه الدراسة 

المتطلبات المستجدة لتحسين    وبين   واإلجراءات اإلدارية واللوائح   األنظمة العالقة بين    تأكيد -١ 

 العامة بغض النظر عن فعاليتـه فـان         لإلدارة الحكومي نتيجة لعدم وجود نظام متكامل        األداء

 وسياسـات العمـل ،      األطر كافة   إنة يعاني من وضع متردي خالصته        للدول اإلداريالجهاز  

 عـدم   إلى باإلضافةليات التنفيذ جميعها غير مناسبة       وآ األساسية واألنظمة العمل ،    وإجراءات

وهـو  . حدثت في العالم الخارجي     التغيرات المستمرة التي ت    على مواكبة    اإلداريقدرة الجهاز   

   . األداءمشاكل  من  العديد - بروز إلى  أدىما

 يـشكل مـصدر     وأصـبح  تحقيق التحول عن النموذج البيروقراطي الذي عفا عليه الزمن           -٢

 العامـة اليمنيـة      اإلدارةنه جعـل     العامة في اليمن وهو تحول من شـأ        اإلدارةرئيسي لتخلف   

 في دول الجوار والدول المتقدمة عمومـا وقـادرة علـى مواكبـة              لإلدارةمساوية في تقدمها    

  . العولمة تحدياتهة ومواج

 في اليمن هويـة فكريـة       اإلدارية واإلجراءات واللوائح   لألنظمة اإلداري التحديث   إكساب -٣

 من  أسسها ما تحققه عملية التحديث واإلصالح      يلمسها ويدعم على     أنواضحة يستطيع الجميع    

  .  في تحسين أداءها الحكومي انجازات 

   : الدراسةأهداف ١-٣
  :  التاليةاألهداف تحقيق إلىتسعى هذه الدراسة 

التعرف على الخلفية التاريخية للنظام اإلدارة في اليمن قبل تحقيق الوحدة اليمنية ومـا               -١

 . بعدها 

   . تم فيها دمج هذين الجهازين اإلداريين للشطرين التعرف على الطريقة التي  -٢

 األنظمـة التحـديث فـي      تساعد على الوصول إلـى طـرق         إستنتاجاتالوصول إلى    -٣

 مع المتطلبات المستجدة لتحـسين    قبما يتف  ،   ات   التغير حداثإل المقترحة   واإلجراءات

 .  الحكومي األداء

 والثبات في تطبيقها    اإلجراءات في   الشفافية الحكومية وزيادة    األجهزة صياغة مهمة    وإعادة 

طاعات  للمعامالت في الق   اإلجراءات المستويات الوظيفية وتبسيط     لضبط نظم فعالة    وإيجاد،  

  .الخدمية للدولة 



 ٩

  مظاهر الخلل اإلداري في النظم واللوائح واإلجراءات اإلدارية تحديد ابرز  -٤

 اإلداريالتحـديث    اإلصالح والتطوير     نجاح عملية  لضمان األساسيةتحديث المتطلبات    -٥

لتحـسين األداء اإلداري     مرجعـي    إطـار  في   اإلدارية واإلجراءات واللوائح   لألنظمة

 د المـوار  إدارة تحديث الخدمة المدنية وتحـديث نظـام         ل برنامج   والحكومي من خال  

اإلجراءات  أثر غياب أدلة     اإلدارية البناء والهيكلة في عدد من الوحدات        وإعادةالبشرية  

     اإلداري في اليمن اإلدارية وأدلة العمل  وتعقيداتها على عملية اإلصالح

    الدراسةأسئلة : ١-٤
 التي تصب في هـذه      األسئلة تحقيقها فان    إلى التي يسعى    واألهدافانطالقا من مشكلة الدراسة     

  :الدراسة على النحو التالي

   العامة لإلدارة األساسية األنظمة وكيف يتم التدرج في تحديث اإلداريهو التحديث  ما -

 ر المعـايي  وكيفية وضع .  لبرنامج التحديث واإلصالح اإلداري      واألسسالمعايير   ماهي -

 لألنظمةتنفيذ نظام تحديث    لوعي بواجبات الوظيفة العامة من خالل        معالجة ضعف ا   في

 .  الخاصة بكل وظيفة  والسياساتواإلرشادات األهدافتحدد فيها 

  في نظم تقويم األداء الحكـومي        لمراجعة السياسات القائمة    الواجبة   اإلجراءاتهي   ما -

 . اإلداري لتحسين األداءفي النظام الحالي  القصور أوجه وتحديد وكيفية 

ظل وجود  في  اإلدارية واإلجراءات للنظم   اإلداري بعملية التحديث    األخذماهية متطلبات    -

  في اليمناإلداريةالوحدات االزدواجية والتداخل بين األنظمة في 

 . برامج التحديث واإلصالح اإلداري ذوماهية اإلستراتجية المطلوبة لتنفي  -

  

  

  

  

  :تمنهج الدراسة وجمع البيانا : ١-٥

 ومن ثم    محتويات الدراسة منهج البحث الوصفي     إعداد الدراسة اتبع الباحث في      أهدافلتحقيق  

 جمع المعلومات مـن     المتضمن دراسة تحليل المضمون لتناسبه مع طبيعة موضوع الدراسة            

   : األتيخالل 



 ١٠

   والموارد البشرية اإلدارية اإلجراءاتمن الدراسات واالتجاهات حول ما توفر دراسة  -١

المدنية ن العمل والخدمة     التي تنظم قواني   األساسيةسة النظرية التحليلية للتشريعات     الدرا -٢

  .  والمسح الميداني – في الجمهورية اليمنية

 في مجال العمل وفي مجال الشئؤن القانونية لفترة         القانونيةاالستفادة من خبرة الباحث      -٣

 .ليست قصيرة 

 واقـع فـي     يان تتضمن دراسة حول     ث استب كذلك سيقوم الباحث بتصميم استمارة بح      -٤

 العمل لشريحة من    وأنظمة ومدى استكمال التشريعات واللوائح      الموظفين شئون   إدارات

أعتمـد  كمـا   . في محافظتي صنعاء وعدن       العلمية المعنيين في الوزارات والمؤسسات   

 مـن   الباحث على المنهج التحليلي المتمثل في تحليل البيانات التي تم الحصول عليهـا            

   . عينة البحث أفراد

  : مجتمع الدراسة وعيناتها  ١-٦
 في اختيار عينة    إال هذه الدراسة ، لذلك لم تسمح لنا الظروف          إعدادالوقت في    لضيقنظرا  

 الحكومية فقد شمل نطاق هذه الدراسـة وحـدات شـؤون            األجهزةعشوائية متواضعة من    

لرئيسية في محافظتي صنعاء وعـدن ،        للدولة في الدواوين ا    اإلداريالموظفين في الجهاز    

استقصاء مكتمل ،   ) ٨٢( وقد تم استعادة    )  ١٠٠( وقد بلغت عدد االستقصاءات الموزعة      

من العينة المختارة من وزارة التخطيط والتعـاون الـدولي ووزارة           ) ٨٢( وهو ما نسبته    

امعتي صنعاء وعدن   ج إلى إضافة والتأميناتالتربية والتعليم ووزارة العمل والخدمة المدنية       

  . اإلداريةهد الوطني للعلوم عوالم

  

  

  

فقد  ألهدافها الدراسة انطالقا من طبيعة الدراسة وتحقيقا أقسام : ١-٧
     :مباحثها على النحو التالي توزعت
  منهجية الدراسة : األولالمبحث 

  األصول التاريخية لنظام اإلدارة العامة في اليمن : المبحث الثاني
  العامة قبل الوحدة اليمنية لخلفية التاريخية لنظام اإلدارة ا : أوال 



 ١١

  انعدام التصور في دمج الجهازين اإلداريين  لشطري اليمن : ثانياً  

   السياسات والمستجدات المؤسسية لتضخم اإلدارة العامة بعد توحيد اليمن  :المبحث الثالث

   :ت نمو وتوسع الجهاز الحكومي  منذ بداية التسعينا : أوال
  الحكومي  التحديث اإلداري لتحسين األداء واجهت التحديات والصعوبات التي: ثانياً

 األداء تحسين وأهمية العامة اإلدارةبأجهزة  المعوقات والصعوبات المتعلقة : المبحث الرابع

  اإلداري

   . اإلدارية لجهاز الوحدات اإلدارية األنظمة في اإلداري الخلل أوال

 الحكومي األداء في تحسين اإلداريةالتوجهات المستقبلية لمؤسسات التنمية : المبحث الخامس

    . في اليمن

  تحليل نتائج الدراسات الميدانية  : المبحث السادس

   
  وختاما التوصيات والمقترحات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  المبحث الثاني
  األصول التاريخية لنظام اإلدارة العامة في اليمن

  
  :العامة قبل الوحدة اليمنية ريخية لنظام اإلدارة الخلفية التا: اوًال 

 قرابة قرنين ونصف من     ن الزمتا رقعة اليمن الجغرافية وناسها        بارزتا  سمتان والتجزئةالعزلة  

محافظاتهـا  م فـي    ١٩٦٢ سبتمبر عام    ٢٦ بمعية ثورة    إال األولىالزمن ، لم تخرج من ظلمة       

 بانجـاز اسـتقالل المحافظـات الجنوبيـة         إاليا  جزئالشمالية والغربية ولم تتغلب على الثانية       

نـوفمبر  /٣٠م على االستعمار البريطاني فـي       ١٩٦٣ عام   أكتوبر ١٤والشرقية بانتصار ثورة    

 مايو  ٢٢ الستار على التجزئة في      أسدلتم ، وان كانت الوحدة االندماجية هي التي         ١٩٦٧عام  

 عصريا في مـاعرف حينهـا       ارياإدورية اليمنية تنظيما    م ، وعليه لم تعرف الجمه     ١٩٩٠عام  

   .  يغطي رقعة الشطر الجنوبي سابقاًإداريابشطرها الشمالي والهي ورثت بنيانا 

 جاهزة مـن دول     إدارية سيتورد النظامان الحاكمان قبل الوحدة نماذج        نأ  لذلك لم يكن غريباً   

ظـام   مـن الن   عربية اليمنية التي تحررت    ، ففي شمال اليمن كانت الجمهورية ال       أوربيةعربية  

 من خالل النقل الحرفـي لتجربـة        مهوري وقامت ببناء نظامها اإلداري     النظام الج  إلىالملكي  

 في جنوب اليمن كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي          اأمجمهورية مصر العربية ،     

  .  النظام االشتراكي إلىاستقلت من االستعمار البريطاني وتحولت 

الشرقية تحديدا،  با  واإلداري من خالل التجربة االشتراكية لدول أور      ء نظامها   وبالتالي قامت ببنا  

بالرغم مـن المحـاوالت     بمتطلبات الواقع ،     تعني هذه النماذج     أنغير انه لم يكن من المنطق       

 العامة للشطر الشمالي من بعد قيام ثورته وتحقيق االستقالل للـشطر            اإلدارة نظام   العديدة لبناء 

 تحقيق النتائج المرجوة منهـا وتجـاوز        إلى كانت جزئية ومتفرقة ولم تؤدي       أنها إالالجنوبي،  

وث الثقافي للبيئة المستوردة يختلف اختالفـا كليـا عـن           ذلك الن المور  ،   اإلداريةاالختالالت  

  تتوقف فاعليتهـا   إنما ، في مجتمع ما     اإلدارية بيئة المصدرة ، هذا فضال عن البنى      مورثات ال 

  .اثها الثقافي العام  ميرعلى مراعاة

  

  

   



 ١٣

   لشطري اليمن م التصور في دمج الجهازين اإلداريين انعدا : ثانيًا 
 قيامها ، والتـي     نات ، ونتيجة للتحديات التي واجهت     مطلع التسعي بعد تحقيق الوحدة اليمنية في      

 دارةاإلتجربة الشطرين في في تحقيقها بدون دراسة ومراجعة ل اإلسراع بمكان األهميةكان من  

والسلبيات بالرغم من وجود تباين للنظامين فقـد تـم دمـج            وبدون تحديد االيجابيات    ،  العامة  

 الجديـد  اإلداري في جهاز واحد دون وضع تصور للنظـام          طرين  الش في   اإلداريينالجهازين  

 أدىممـا   والمهام الجديدة لدولة الوحـدة       والمنطلقات التي ستقوم عليها      سواألس أهدافهوتحديد  

ـ      اإلداري تضخم وتفكك الجهاز     إلى ة وتـشتت المـوارد وعـدم        وشلل كبير في وظائف الدول

 الـسلمية وتجميـد التـشريعات       اإلداريـة وغياب المفاهيم والممارسات    امثل  شكل  استغاللها ب 

  .والقوانين 

 اليمني حيث كـان     االقتصاد ألداءكما واجهت اليمن صعوبات اقتصادية حادة ومرحلة حرجة         

 سلبية على االستقرار في النمـو االقتـصادي نتيجـة           آثارت الداخلية والخارجية    لتلك المتغيرا 

المتمثلة في ارتفـاع معـدل      على ارض الواقع     االختالالت الموجودة    أبرزهاعوامل عديدة من    

وانخفاض مستوى الدخل الفردي ، وانخفاض مـستويات         % ) ٣,٧ ( النمو السكاني والبالغة    

  ،  وانخفاض في بعض  المستويات  كالتعليم والـصحة        ،  البطالة  في   ومستويات عالية    اإلنتاجية

 السياسية  األزمة أعقبت مشاكل عديدة التي     أيضا اليمن   واجهت وجود تلك الصفات     إلىونظرا  

ثر بالغ في تـدني البنـى       م كان لتمزق البالد أ    ١٩٩٤ عام   األهلية انتهت بالحرب    والتي  للبالد  

 تجميـد عمليـة     إلى النزاع على السلطة     أدى على حد سواء كما       والبنى المادية  اإلداريةالتحية  

 عن التطـورات     طوال عقدين من الزمن      اإلدارة وعزل   اإلداريالتكيف الطبيعي في المجال       

واالنجازات في عالمي التكنولوجيا واالتصاالت وفي مجال الخبرات العلمية التي تدفع بالعديـد             

 التي تدفع بالعديد من البلدان نحو التخلص مـن القيـود   وفي مجال الخبرات العلمية  من البلدان   

  المبادرة الفردية  أمام المجال    الحكومية وتفسح    عمالاألعلى بعض   بظلها  والشكليات التي تلقي    

 إلـى  باإلضـافة  وكانت النتيجـة     اإلدارية وتعمل على تسهيل وتبسيط عملية اتخاذ القرارات         ،

 أن  ،   اإلداري األداء تراجـع    إلـى  باإلضـافة  النتيجة    وكانت اإلدارية القرارات   األداءتراجع  

 منسجمة مع متطلبات المجتمع      العامة لم تعد   بالوظيفة المتعلقة   واإلجراءات اإلدارية اإلجراءات

   . الحديثة 



 ١٤

 التي ظهـرت    األداء مالمح ضعف    أن منها   اإلدارية مراضاأل بعض   ظهور إلى ذلك   أدىوقد  

ة ءعلـى تنفيـذ مهامـه بالكفـا        مشكلة عدم القدرة     أمامي   وضعت الجهاز الحكوم   اإلدارةعلى  

   .المطلوبة للقيام بدوره في عملية النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
  ؟؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 

اليمنيـة ؟ هـل يقـع ضـمن         بعد الوحدة     ما اإلدارية واإلجراءات اإلدارية  ماذا عن األنظمة    

  ف ؟التوصي

   وتقـديم    األولويـات اإلداريـة     السياسية على   إن هذا النظام قد غلب العوامل      :  هي واإلجابة

 وتـزداد حـدة بتتـابع       ولذا فالمشكلة قائمة  ، الخاص علي العام وغير الرسمي على الرسمي        

  . وعالمياً   محلياًالتغيرات وتسارعها

 الـسائدة   اإلداريـة واإلجراءات   جديدة لألنظمة واللوائح     وبالنتيجة  فانه المناص من مقاربة ،        

وهـذا   ،  من ميدانٍ  أكثرسارعة في   ت من مواكبة مستجدات بيئتها العامة والمتغيرات الم       لتقريبها

م مـع المتطلبـات     ح القائم وتحديثه حتى يتفق ويتالئ      التغيير والتحديث وإصال   حداث بإ مرهون

 . اإلداريـة نمية   في الت  الحكوميةسسات  ؤ والم .والمستجدات لتحسين األداء لإلدارات الحكومية      

 فـي   لمؤسـساتها  التغيير   أحداث  إلى    الحديثة  في الوقت الذي تتجه فيه الدولة      أداءهاوتحسين  

 األهـداف التطور التكنولوجي السريع لتحقيـق       يشهده عالم اليوم     ي التغير المستمر الذ   مواكبة

    .  ورفع كفاءتها  في تطوير أدائهااإلدارية التنمية لمؤسسات  المستقبلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥

  المبحث الثالث
  ة لتضخم اإلدارة العامة بعد توحيد اليمنالسياسات والمستجدات المؤسسي

  :الحكومي  اإلداري نمو وتوسع الجهاز : أوال
نات من القرن الماضي     يع نموا كبيرا منذ بداية التس      في اليمن    حكوميلقد نما حجم الجهاز ال     -١

الجـامعيين  ( وخاصة بالنـسبة للخـريجين      . لموظفين   جانب التوسع الكبير في التعيينات ل      إلى

 كوسيلة سهلة في المـدى القـصير لحـل          أساساالذي اتبع   ) الدبلوم المتوسط   والحاصلين على   

ة فـي بعـض وحـدات الجهـاز     يلحاجة العمل الحقيقمشاكل البطالة الظاهرة وليس كاستجابة  

  .  للدولة اإلداري

  الكبيرة  األلقاب في   باألخرى أوالحظ  كبيرة لمن يحالفهم    التوسع المبالغ فيه في المناصب  ال       -٢

تبات تترتـب علـى ذلـك       رالتي تسبغ على مناصب ال تناسبها كوسيلة غير مباشرة لزيادة الم          

 انخفاض كبير في قيمة وهيبة المناصب الكبيرة حقاً 

ئولة عـن    المس واألجهزة التنفيذ نتيجة تعدد الوزارات      أساليبالتضارب في السياسات وفي      -٣

 مشكلة كبيـرة    ألية األمثلوقد نتج عن ذلك في ما يبدو من االعتقاد بان الحل            . القطاع الواحد   

إن هذا  كثيرا مـا      .  للتعامل معها    أعلى جهاز     أو مؤسسة   أو هيئة   أوهو خلق وزارة مستقلة     

ـ         إلى وليس    مؤسسياً إطاريؤدي إلى إعطاء المشكلة      ال  حلها مع ضياع الكثير من الجهـد والم

  . ذلكإبان

 ذلك لـيس    وإخضاع الخدمة لهم    وإنهاءالجمود الشديد في نظام التعيين للموظفين والترفيه         -٤

 إداريـة  قانونية مبالغ فيها ورقابـة       لضمانات أيضا وإنما. فقط لنظام االقدمية المطلقة كأساس      

عـاملين   صعود كثير مـن ال     إلى أدى من المرونة المطلوبة مما      أكثروتطبيق حرفي للنصوص    

 الذي حرم   األمر استحالة التخلص منهم بعد ذلك ،        أو المناصب العليا وصعوبة     إلى األكفاءغير  

 . بكفاءة إدارتهككل من القيادات القادرة على  اإلداريالجهاز 

المستوى المنخفض للمرتبات بصفة عامة ولمرتبات كبار الموظفين بالمقارنة بالمرتبـات            -٥

 .  فقدت محتواها أسماء التعويض المالي التكاملي للمرتبات تحت أنواعالدنيا والتعدد في 

 الداعمة للمرتبات مجمـوع مـا يحـصل عليـه العـاملون             اإلضافية وقد اخفت هذه المبالغ     

 مفاهيم جديدة تفصل تمامـا      إلى أدتالحكوميون وخاصة الكبار منهم من مرتبات حقيقية ، كما          

.  في مستوى العمل     أو اإلنتاج تحسين في    وأي. فاءة   المكا أوللحافز  ما بين استحقاق الموظف     

 التي ال تتناسب زيادتها مع معدالت التـضخم         لألجورواالنخفاض المستمر في القيمة الحقيقية      
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 البحـث عـن     إلىواضطرارهم   سلبية لمعنويات العاملين ومستوى معيشتهم       اثأراًالتي تعكس   

 تقاضـي مقابـل     أو العمل الرسمي    وقاتأ في   أخرىكالعمل في مواقع    . وسائل مكملة للدخل    

 إلى أو ،   أدائهافي   اإلساءة أو  مقابل التهاون    أو وظائفهم العادية    أداءمالي من الجمهور  مقابل      

 انخفاض شديد في الوضع االجتماعي      إلى كل ذلك    أدىترك  الممتازين للعمل في الحكومة وقد        

 الصالح العـام حيـرا      لضمان ية   الموضوع الضروريةللموظف العام وفي مستوى التنظيمات      

 اعتبار الرشوة مشروعة في بعض المواقـع التـي          إلىمع مضي الوقت    أدى  على ورق ، بل     

   الدولة أجهزةتتعامل مع الجمهور وعجزت المرتبات عن جذب الكفاءات المطلوبة في كثير من 
ًا ديات : ثاني صعوبات التح ي وال ت الت ديث واجه سين األداء التح اإلداري لتح
  :حكومي ال

 فـي   تبادل قد   ألنهاقراطي  وفي الجهاز البير   مقاومة طبيعتها    اإلداري فكرة التحديث     تثير   -١

 تغيير وتحديث في السلوك والممارسـات       إلى إضافة السلطات تبديال جوهريا     وأتوزيع السلطة   

  .واألداء

 وأدىة  هم ، فمنهم من خدم بالده في ظـروف صـعب          ئ لديهم كبريا  الموظفينقدامى  والشك بان   

 ما قوبلت مبـادرات     إذا فألعجب ضدهم   يستنتجون بان التحديث تدبير موجه    خدمات جليلة وقد    

  . من المعارضة والمقاومة متعددة بأشكالالتحديث 

ور بـالمرارة الـساخرة     ور العريض نفسه الذي تطور لديه شـع       قد تتبع المقاومة من الجمه    و

 مجـرد     واإلصـالح     التحـديث  ييرى ف يمت بصلة الحكومة والذي       تجاه كل ما   والصاخبة  

   . األوهام وإشاعةمصدر جديد لتبديد المال العام 

ن يبقضايا التعي ترتبط  التياإلداري الخاطئة في الجهاز والممارساتتفشي بعض النزاعات  -٢

 أساس والترفيه والحوافز المعنوية والمادية على األداء ، وتقويم اإلدارية المسؤوليات وإضافة

  حسوبية والعالقات الشخصية من الم

 الواسطة في انجاز معظم المعامالت التي تضطلع بها منظمات أسلوب وشيوع  الروتين-٣

قليل استثمارات الوقت  وتاإلنتاجية حيث برزت بعض نتائج ذلك في انخفاض اإلداريالجهاز 

   ختلفة  الحكومية الماألجهزة على مصالح الجمهور المستفيد وعلى عالقاته مع والتأثير
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 الحديثة ، ووجود مقاومة للتغيير والتحـديث        اإلدارية في استيعاب ومواكبة التغيرات      ء البط -٤

ـ اإلدارية األجهزة في بعض    ينولوالمسؤ اإلداريةلدى عدد من القيادات       تـدني  إلـى  أدى ا مم

   األهداف وتحقيق األداءملحوظ في مستويات 

اصب القيادية والذي بدوره يساعد على خلق دماء  قانون التدوير في المن    عدم تفعيل وتطبيق     -٥

 في مناصبها حتـى     اإلدارية بقاء القيادات    أماجديدة وقيادات شابة قادرة على التغيير والتطوير        

   المؤسسة التي يديرها  بين ممتلكاته الشخصية وما تملكه يميز يوم التقاعد جعل البعض منهم ال

 ضعف الرقابة   إلى إضافة وجه لأكمام بعملها على     الرقابية على القي   األجهزة ضعف دور    -٦

 أو التي تتكـون منهـا       اإلداريةالداخلية التي تمارسها المؤسسات الحكومية على كافة الوحدات         

  .  المشرفة عليها أوالتابعة لها 

القطـاع  ( الموظفون في وحدات الخدمة العامة      يتقاضاها   والرواتب التي    األجور انخفاض   -٧

  . السيما طبقة صغار الموظفين ) ط العام والمختل

 وسـوء   اإلجـراءات  البيروقراطية الزائدة حيث تمثل البيروقراطية المتمثلة في تطويـل           -٨

   . واإلجراءات كثرة التوقيعات في المعامالت إلى إضافة االنجاز وتأخرالتصرفات 

دور الكثيـر    تعارضها مع بعضها البعض وص     وأحيانا واللوائح   واألنظمة تعدد التشريعات    -٩

منها بشكل متسرع دون خضوعها للدراسة والتمحيص ما ولد صعوبات عملية عنـد تطبيقهـا               

 واللوائح  األنظمة اللجوء لالستثناء نتيجة الخلل في بعض منها عند استعراض تحديث            إلى وأدى

 افأهد حديث قادر على تنفيذ      إداري والسعي نحو بناء جهاز      األداء إدارةغير التقليدية لتطبيق    

  . التنمية الشاملة ويستجيب لمتطلبات التغيير والتطوير والتحديث بمرونة عالية
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   : الرابع المبحث 
 تحسين وأهمية العامة اإلدارة بأجهزةالمتعلقة والصعوبات المعوقات 

  األداء اإلداري 
  : لجهاز الوحدات اإلدارية اإلدارية األنظمة في اإلداريالخلل أوًال 
 داخل اليمن   والمؤسسات الحكومية   في   والنظم القائمة    لألوضاع إدارياإختالالً   وجود   إدراك إن

 داخل اليمن في الفترة الماضية      اإلداري و   يستشعره أي متتبع للوضع االقتصادي    في هذه الفترة    

 المخططة للدولة سـواء كانـت فـي المجـال           األهدافهذا الخلل نتج عنه قصور في تحقيق        

   جتماعياال أواالقتصادي 

 العامة القيام بدورها بالشكل المطلوب هـو        اإلدارة أجهزةفالسبب الرئيسي يعود في عدم قدرة       

وفي ظـل قـصور      والفاعلية بشكل يتناسب مع الكفاءة      ط   وتنفيذ الخط  إعداد على   أهليتهاعدم  

 مـن   ك العديـد  ، هنا  على نطاق محدود     إالوالحقيقة والشاملة     المعالجة أو الرقابة   أوالمساءلة  

وفيمـا يلـي     . هاديـد  معالجتها  وتح   إلى بحاجة   التي هي   القصور والضعف   وأوجه  السلبيات  

   . مظاهر  الهذهسنورد بعض 

وائح  نظمةلأل بالنسبة -١  مـستكملة   تهاآمنش بان   اإلداريةعلى الرغم من اعتقاد القيادات       :  والل

 تنذر بتذبذب بين عهااأوض أنز لنا     واقع الحال يبر    أن إال  وتوثيقاً لما تحتاجه من النظم تشريعاً    

  : الحاالت التالية 

 ال يمكن   أنهاإال   نسبة عاليه    إلى قد يرتفع    منشأةمتوفر من النظم واللوائح في أي        ما هو    أن –أ  

حال مستوى االستكمال الكلي لما ينبغي توفيره من النظم واللوائح سواء من حيث         بأي   تصل   أن

ـ ن هو متوفر من النظم واللوائح فإ       ما إطار يفحتى  نه  أو الكيف ، كما أ    الكم   ـ  العقالتطبي ي مل

  التوثيق في حاالت كثيرة  في بعض الحاالت وحبيسا الدراج داً  وانتقائياً محدوالسليم ظل 

 فتح المحـال    إلى اللوائح التفسيرية لعدد من القوانين       أو المنظمة عدم استكمال اللوائح     أدى -ب

 فـي بعـض الحـاالت       أدى ، كما    واألنظمة لتلك اللوائح    عددةالمتلالجتهاد ودخول التفسيرات    

 لسير العمل واللوائح التفسيرية لعدد من القـوانين قـد صـدرت             المتضمنة اللوائح   أن األخرى

 ومنعها عن بقيـة     ةمحددفئة  حتى يتم تنفيذ البنود التي تخص        إخفائهاومتوفرة لديها ، ولكن تم      

  .  المنظمة  في الفئات
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شرية    بالنسبة   -٢  العنصر البشري   أن واإلدارة من المسلم به لدى علماء االقتصاد        -:للموارد الب

ت المكونة لها ومـع ذلـك   وما العناصر والمقيشكل أهم وأغلى عنصر وتقومفي أي مؤسسة ،   

 لمؤسساتنا والعنصر البشري فيها كانت تعتبر نظرة الوعي كلـي     اإلداريةكانت نظرة القيادات    

  : السلبي على أثره الذي عكس األمر جزئي بها أو

 المناسـبة ص النفقـات    يفي تخص التقصير   ، القيمة االستثمارية لهذا العنصر    إدراكعدم    - أ

  لتنميته وتطويره 

 والقواعد العلميـة    لألصول يضمن القيام بتنفيذه وفقا      والتأهيلعدم وضع نظام للتدريب     -ب

  .  وانتظامه هواستمرار يت احتياجاتهوالفعالة وتحديد 

 - والتعيـين    - بالعنصر البشري مثل االختيار      ذات العالقة    ضعف النظم    أوغياب   -جـ  

   ، الخاألداء تقييم - الرعاية االجتماعية والترفيهية والطبية - اإلحالل -والحوافز 

 شركة في تحقيقها في أو ترغب قيادة أي مؤسسة ي التاألساسية األهداف عدم وضوح -  د

 والطموح واإلبداع واالستقرار واألمنوح الوالء والرضاء نصر البشري مثل رمجال الع

والطرق  الوسائل إدراك إلىولكنها تفتقر  قد تكون مدركة لها أو... الخ ....... والمنافسة 

    معنوية األهداف طبيعة هذه أنخصوصا المؤدية لها 

 بكفاءة العمل متنظيالتي تعمل على  الفرعية واللوائح األنظمة عدم تطبيق إلى أيضا أدتكما 

  : وجود خلل كبير في البناء التنظيمي ومنها إلىوفاعلية 

  : ين يظام االختيار والتعن -١
   القوىإدارةختيار والتعيين من المجاالت المهمة والحيوية في مجاالت اإل يعتبر

 جية األساسية التي يقوم عليها الجهاز الحكومي في رفع الكفاءة واإلنتا          ة وهو من الركائز   لالعام

 قواعـد   عتْ فقد وض  ،لتعيين في الوظيفة وفق طرق محددة     خصوصاً إذا تمت عملية االختيار ل     

لعملية االختيار والتعيين بصورة تعليمات وإجراءات من قبل كل من وزارة الخدمـة المدنيـة               

عايير للمفاضلة والترشيح ومعايير االختيار عند التعيـين،        لمالية هدفها الوصول إلى م    ووزارة ا 

 لعمليـة   تلك التعليمات واإلجراءات ترك عملية االختيـار والتعيـين خاضـعة             إتباعن عدم   لك

المحاباة والوساطة وأصبح من السهل الحصول على عوائد ومصالح شخصية للقائمين عليهـا،             

وانتشرت المحسوبية والتسلط من قتل المسئولين وأصحاب النفوذ حيث لعب ذلك دوراً كبيـراً              
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تعيين في الوظيفة العامة،كما نتج عن ذلك أنه تم رفد المنظمات بكـوادر ال              في مصير طالبي ال   

تتطابق مواصفاتها ومؤهالتها مع متطلبات شغل الوظيفة ، وهذا بدوره أدى إلى زيـادة عـدد                

   .العمالة الفائضة وغير المؤهلة

   والمرتباتجورهيكل األ -٢ 

لى سلوك العـاملين بـااللتزام      إن األجور والمرتبات عامل هام من العوامل المؤثرة ع        

 . واإلخالص بتنفيذ مهام وواجبات وظائفهم ، وبالتالي في مستوى كفائتهم في األداء 

لسنة ) ١(إن شكل نظام جدول األجور والمرتبات والذي كان أساسه ملحقاً بالقانون رقم             

م خطوة متقدمة لنظام األجور في اليمن حيث أصبح التطور المالي فـي أجـور               ١٩٩٨

حيث بهذا النظام   . لموظفين يتم بصورة أفقية عند التدرج في المراتب، وهذا هو الغالب          ا

يقل التصعيد الوظيفي المتسارع الذي كان يؤدي في السابق إلى تزاحم المـوظفين فـي               

ختالط الدرجة المالية بالدرجة الوظيفية ومما يالحظ علـى         إأعلى السلم الوظيفي نتيجة     

ئف والمرتبات أنه لم ينشأ وفقاً لنظام توصيف وتقييم الوظائف          هذا القانون وجدول الوظا   

التي من خالله يمكن تحديد األجر المناسب للوظيفة بدليل أنه لم يوجد نظام لتوصـيف               

م ،  ١٩٩١لـسنة   ) ١٩(وتقييم الوظائف منذ ما قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقـم            

 .وعية وعدالة األجور في موضيشكك مما وجدول الوظائف واألجور الملحق به

إن وجود هيكل أجور واضح المعالم وقواعد النقل والترفيع والترقية محكـوم بقواعـد              

 سليمة يحقق العدالة في الحصول على االستحقاقات، أما غيـاب مثـل تلـك               توأساسا

السياسات واإلجراءات تؤدي إلى ترك تلك العمليات خاضعة للمزاجية ،ممـا أدى إلـى        

ستحقين لمرتبات وأجور أعلى من المـوظفين المـستحقين لتلـك           حصول أفراد غير م   

األجور واالستحقاقات، وكذا االنخفاض في الرضا الوظيفي ومستوى األداء، األمر الذي           

الغياب المتكرر للموظفين، والتفكير في البحث عـن وظـائف          : عكسته عدة صور منها   

ـ       بخارج وظائفهم األصلية وذلك بس     م األداء الـوظيفي    ب عدم توازن األجور مـع حج

  .المطلوب
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 :نظام التحفيز -٣

 كانت وال زالت معظم المنظمات في الجهاز اإلداري للحكومة اليمنية ال يتوافر لديها الئحة              

خاصة بالحوافز، وحتى إذا ما وضعت عدد من الضوابط فإنها تبقيها في طي الكتمان حتى               

 بحسب كل حالة على حدة وتتحكم الجوانب الشخصية والمصالح          يتم وضع وتحديد الحوافز   

أن تـتم وضـع أسـماء       يجب   الضيقة وبدون معايير، ونجد في حاالت عند تحديد الحوافز        

 في العمل ولكن سلطتهم تمكنهم من فرض أسـمائهم فـي            موظفين لم يساهموا في العمل      

لى من األفراد الـذين نفـذوا       قوائم تلك الحوافز، بل في بعض األوقات يطالبون بحوافز أع         

 .العمل المنجز

 تقييم األداء  -٤
لب ية تقييم األداء في المنظمات، فيغ      الزال مفهوم تقييم األداء التقليدي هو السائد على عمل        

عليه صفة التقرير السري، وهذا يتنافى مع الهدف األساسي من عملية التقييم وهو التعرف              

العمل وإبالغ الموظف بذلك ليعـزز جوانـب القـوة          في أداء   الضعف  القوة و على جوانب   

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ويـستفاد مـن          ويتغلب على جوانب الضعف هذا من جهة        

عملية التقييم في تحديد االحتياجات التدريبية وتقدير الحوافز والترقيات والجوانب التطويرية           

 . األخرى

لتي يحققها نظام التقييم وتداخل الجوانب      فبغياب نظام تقييم األداء تغيب كل تلك العوائد ا        

  .الشخصية في التقييم ومنح المزايا ألشخاص غير مستحقين لها

 :الوصف الوظيفي-٥

 غياب الوصف الوظيفي يجعل عملية االختيار والتعيين تخضع لالختيار الشخصي، إضافة           

ـ   إلى عدم معرفة الموظف بالمهام واالختصاصات المناطة بوظيفته،        ا أيـضا    ويصعب معه

،  وتـسلب    لة ، ويحدث تداخل االختصاصات بين الوظائف فتعظم وظـائف         التقييم والمساء 

 . من وظائف أخرىواالختصاصات تمسؤولياال

يحـيط بوضـعه    تحديد المسار الوظيفي يجعل كـل موظـف         : المسار الوظيفي -٦

ي تقدير مستقبله الوظيفي الذي بدوره يحقـق الرضـاء الـوظيف          الوظيفي ويمكنه ذلك من     
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واالستقرار الوظيفي داخل المنظمة، في حين غيابه يجعل فئة محددة هي التي تصل إلـى               

 ل في اختيار العناصر غير المؤهلقمة الهرم الوظيفي ويفتح المجا

 :تخطيط القوى العاملة-٧

أن يعد بعد دراسة وتحليـل العمـل وكـذا الخطـط             االحتياج من القوى العاملة يجب        تحديد

ـ    كلمة والتوسعات في األنشطة،      للمنظ المستقبلية  فـي معظـم المنظمـات       هن من المؤسف أن

الحكومية اليمنية غياب التحديد العملي لالحتياج جعل تحديد االحتياج من القوى العاملة تخضع             

ت ،  للتقرير غير المدروس وما يترتب على ذلك من الزيادة غير المدروسة للعمالة في المنظما             

دراسـة وتحليـل لمـستويات     (1املة هنا فيعرفه  أحد الكتاب بأنهوما يقصد بتخطيط القوى الع    

المهارة فيها، ودراسة وتحليل األماكن الشاغرة الحالية والمستقبلية، والتي ترجع إلـى أسـباب              

اإلحالة إلى المعاش وحاالت الفصل والترقيات، واإلجازات المرضية وأسباب الغياب األخرى،           

دي إلى التوسع أو االنكمـاش فـي المنظمـة أو إدارتهـا             وعلى األخص المستقبلية والتي تؤ    

  )اواحتسامه
 
 : التأمينات واإلحالة للتقاعد -٨

 أن عدم وجود نظام وإجراءات محددة مسبقاً لعملية اإلحالة للتقاعـد جعـل الكثيـر مـن                 

الموظفين يتساوون في معاير اإلحالة للتقاعد، وقلص ذلك فرص المساومة في زيادة مـدة              

 .أخير موعد التقاعدالخدمة وت

ا تهتم بحيـاة المـوظفين االجتماعيـة واالقتـصادية          ه كون إنسانيةإنها إدارة ذات أبعاد     

والسياسية والصحية، وكذلك تحيط باألسرار العائلية للموظفين لما قد يكون لـذلك مـن              

  . لوظيفته فتحافظ على هذه الريادة لما لها من قدسيةذنهعالقة بأ

 بالمبـادرة    مطلعـة       شئون الموظفين تعتبر إدارة متخصصة     وخالصة القول أن إدارة   

وإقامة السياسات والحفاظ عليها وتنفيذ البرامج وإقامة السياسات والحفاظ عليها وتنفيـذ            

البرامج واتخاذ اإلجراءات الراعية للعناصر البشرية العاملة في المنظمـة مـن وقـت              

 تمتد الرعاية إلى ما بعـد ذلـك،         االلتحاق بالعمل، حتى وقت اإلحالة إلى المعاش، بل       

  . االجتماعية ، التي تكفل تأمين العامل على يومه وغدهلمبادئتطبيقاً 
                                     

  ٣٢ ص لصور ، المبادئ العامة في إدارة القوى العاملة،  العواممنصور أحمد من 1
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  :اإلحالة للتقاعد

 خدمته كموظف طبقا    إلنهاء إحالة الموظف للتقاعد تعتبر من الناحية القانونية احد األسباب الرئيسية           

  :م والئحته التنفيذية وذلك في الحاالت التالية١٩٩١لسنة ) ١٩( ألحكام قانون الخدمة المدنية رقم 

  سنة  ) ٥٥( سنة للرجال والمرأة    ) ٦٠(   بلوغ السن القانوني -١

سنة وفي هاتين الحالتين التي تم تحديدها       ) ٣٥( عند إكمال الموظف مدة الخدمة الفعلية وقدرها         -٢

 التنفيذية يكـون التقاعـد فيهـا        م والئحته ١٩٩١لسنة  ) ٢٥( في قانون التأمينات والمعاشات رقم        

 أن يزيد المعاش التقاعدي عن األجر األساسي المستحق من تاريخ           زإلزامياً للمؤمن عليه ، وال يجو     

يـصرف أي    وإذا زادت عـن ذلـك ال       ) ٢( بلوغ الموظف مدة الخدمة المشار إليه في الفقـرة          

  . مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة 

إدارة شئون اإلفراد غير مهتمـة بتطبيـق نـصوص القـوانين            ولكن من المالحظ أن     

واألنظمة النافذة المكلفة بموجبها على سريان إحكامها على العـاملين فـي الوحـدات              

اإلدارية لدى العاملين لديها ، وقد يتغاضون عن استكمال إجراءات اإلحالة للتقاعد لمن             

ناتـه  اتأجيل فترة عمله أو تعديل بي  ناته أو   ابلغ احد األجلين ومطالبة الوزارة بتصحيح بي      

نزوالً عند رغبة  الموظف الواجب إحالته أو تنفيذ األوامر مسئولي الوحدة اإلدارية التي           

  .يعملون لديها لشغل وظيفة األفراد 

 :االختيار والتعيين •

ن إأثبتت التجارب أن عملية االختيار والتعيين تعتبر من أهم الوظائف المنوطة بإدارة األفراد، ف             

  .كان االختيار سليماً أصبحت نتائج العمل مرضية ومحققة لألهداف المطلوبة 

مجموعتين إلى   قسم المرشحون للوظائف  العملية اإلدارية التي بمقتضاها ي    ويعرف االختيار بأنه    

  .، مجموعة ترفضها

متقدم لها إال    فعلياً في الوظيفة ال    ال يعتبر الموظف الذي اجتاز الخطوات المطلوبة مهيئاً       : التعيين

بعد صدور قرار التعيين من السلطة المختصة إذ أن العالقة التعاقديـة أو التنظيميـة ونـشوء                 

  .المركز القانوني له ال تبدأ إال بصدور هذا القرار
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دريب نظام      تأتي وظيفة التدريب بعد وظيفة االختيـار والتعيـين، فالتـدريب نـشاط              :الت

رتقاء بمهارات األفراد وتحسين قدراتهم علـى       ضروري ألي منظمة، حيث يساعد على اال      

 يار المتدربين فيها وفقـاً للتحديـد       ، كما تقوم معظم المنظمات باخت      أداء واجباتهم الوظيفية  

الشخصي ،  معظم المنظمات يتم اختيار المتدربين منها وفقاً للتحديد الشخصي، وغير مبنية              

 وبحسب الحاجة، وقصور نظام التدريب      على تحديد االحتياجات التدريبية بالصورة العلمية     

أو غيابه المحسوبية والقدامة تتسلل إلى هذا النظام للتدريب بحسب المـصالح الشخـصية              

  .والقرب من متخذي القرار وليس بحسب االحتياج التدريبي الفعلي

 فالتدريب ببساطة عبارة عن محاولة لتغيير سلوك األفراد في المنظمة وذلك من وعليه 

 المهنية أو الوظيفية يما يؤدي إلى تحسين قدراتهم ومعارفهم على أداء األعمال الناحية

  .بشكل أفضل مما كانوا عليه قبل التدريب

 :  والمرتبات األجور
معـدالت     مـع    زيادتاهـا  التي ال تتناسب مع      لألجور المستمر في القيمة الحقيقية      االنخفاض  إن

  البحث على  إلى العاملين ومستوى معيشتهم واضطرارهم       سلبية لمعنويات  اًاثأرالتضخم التي تعكس    

 تقاضي مقابل   أو الرسمي ،    الدراسي العمل   أوقات في   أخرىوسائل مكملة للدخل كالعمل في مواقع       

 تـرك   إلـى  و أدائها في   مقابل التهاون أو اإلساءة    أوية   وظائفهم العاد  أداءمالي من الجمهور مقابل     

اعي للموظـف   انخفاض شديد في الوضع االجتمإلى ذلك كله أدى تازين للعمل في الحكومة وقد  مالم

  .أدائهمستوى العام وفي 

 الدولة على   أجهزة للعاملين في    األجورة رسم سياسات    ي  وفي واقعنا الذي نعيش فيه فقد تركت عمل       

 منـه ) ٥ ،   ٤( م بالمادة    ١٩٩١لسنة  ) ١٩رقم  (  نص القانون العام للخدمة المدنية       أن إذالحكومة  

 النظر في جدول الوظائف والرواتب والعـالوات العامـة كلمـا            بإعادةعلى مجالس الوزراء القيام     

 والمرتبـات بحيـث     األجـور  النظر في    بإعادةاقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات العامة        

   لمعدالت المعيشة األخيرة خالل السنوات طرأتتتماشى مع التحويالت والمتغيرات التي 

  .  ))ةالضخم(( 

 أداء ترتبط بقياس    وأنها من العمليات الهامة خاصة القيام       األداء عملية تقييم    أصبحت : األداءتقييم  

  .العاملين مع اختالف مستوياتهم 
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 ،  المبـدأ  التحفيزية على قاعدة المساواة مـن حيـث          أنظمتها التجربة اليابانية تصمم     إن :الحوافز   

ل وذلك على خالف التجربة الغربيـة ، وبالـذات           يكون حسب حجم ساعات العم      التجربة   اختالف

 أن تنافسي ويالحظ    أساسعلى   ) األداء ( اإلنتاجية، حيث يتم الربط بين الحوافز        المتحدة   الواليات

 حد كبيـر مـع التجربـة        إلىالخدمة المدنية ينسجم     وأنظمةالوضع في اليمن وفقا لنصوص قانون       

  .دخول في نهاية المطاف  الذي ينعكس على مستويات الاألمرالغربية 
   : األداءتقييم  •

 اآلراء االختصاصات في تعريفه بـسبب اخـتالف         قدرت لم يالحظ بتعريف موحد فقد       األداءتقييم  

 بأنه اآلراء ، ونعتقد رغم تعدد      اإلداريه ومضمونه   ت حول ماهي  أيضا  ، حول معنى التقييم ووظائفه   

   :األتيمن الممكن تعريفه على النحو 

يـة علـى ضـوء شـروط        العلمية والفن  كفاءات وقدرات الموظفين     وقياس هو تشخيص    : التقييم  

 أداءعن   المالحظة والمتابعة وجمع البيانات والمعلومات       إلى باالستناد   كفائه واجباتهم   أداءومتطلبات  

   . أدائه لمقتضيات تطوير العمل وكفاءة وسلوك الموظف وتحليلها وفقاً
  :نات التخطيط المالي وإعداد المواز

 إلـى  وبنود هذا يؤدي     أبواب أساس للدولة تعد    اإلداريالجهاز   الموازنات الخاصة ب   إعداد أننجد   

وفي حين تبنـي إعـداد      . عند تنفيذ الموازنة     التي رصدت من اجلها      لألوجهعدم تخصيص المبالغ    

حددت تلـك    والبرامج التي    لألنشطة وفقاً   اإلنفاق والبرامج سيضمن    األنشطة أساسالموازنات على   

  . المبالغ عند مناقشة الموازنة 

   :  انجاز المعامالتأدلة

 واإلجـراءات  المعامالت الوثيقة التي تحتوي على كافة الخطوات         أو اإلجراءات انجاز   بأدلةيقصد  

 عن انجـاز تلـك      المسئولين مواقع انجازها والموظفين     إلى إضافةالتي تمر بها انجاز معاملة ما ،        

  :إلى الخاصة بانجاز المعامالت تؤدي اإلجراءات دلةأوغياب .اإلجراءات

 بغـرض   وتأخيرها ، وهو عرقلة انجازها      أخر شكالً   تأخذ قد   أو في انجاز المعامالت     تأخير إما   -

  . الحصول على منافع شخصية كالرشوة وغيرها 
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   المبحث الخامس                                    

  في اليمن الحكومي اإلداري األداء  تحسين  فياإلداريةسسات التنمية التوجهات المستقبلية لمؤ
  وتطويره

   : التعامل مع معطيات القرن الواحد والعشرين أوال 
 للمتطلبات المحليـة وتجاوبـا مـع        ةًوالعشرين واستجاب  التعامل مع معطيات القرن الواحد       إن

النية والمنهجية العلمية في التعامل مـع        العق إطارالتحوالت التي تشهدها البيئة العالمية ، وفي        

 تنفيذ وتطوير استراتيجي شامل تحشد وتوجـه        وإجراءاتمفردات التحديث سياسات وخطوات     

المرغوبة في بنـاء نظـام حـديث         والغاية   األهداف كافة الطاقات والموارد للتحقيق      إطارهفي  

  . اعلية  قادر على تقديم الخدمات بكفاءة وفإداري العامة وجهاز لإلدارة

 التي تـساعدها    األساسية األنظمة الحكومي بمستوى جودة وفاعلية      األداءوترتبط كفاءة وفعالية    

 مقومات التحديث والتطـوير     أهم الفاعلة للموارد المالية والبشرية من خالل تحقيق         اإلدارةفي  

   : أهمهاالتي من  اإلداري

  . الكفؤة للموارد البشرية والمالية اإلدارة -

  الجدارة واالحتياج لمبدأوظيفة العامة  الإخضاع -

  اإلجراءاتتبسيط  -

  للمال العام األمثل واستخدام اإلجراءاتشفافية  -

 . شمول وعدالة توزيع الخدمات  -

 لـإلدارة  الحكومة بالتفكير الجاد في بناء نظـام حـديث           بدأتم  ١٩٩٧وفي منتصف العام    

 االقتـصادي والمـالي     اإلصالحامج   من برن  األولى تمكنت من تنفيذ المرحلة      أنالعامة بعد   

   . واإلداري

 الالزمة الستيعاب التحديث والتغير دفعة واحدة ، تـم          اإلدارية اإلمكانياتنتيجة لعدم توفر    

 تساعد الحكومـة علـى      أن ، التي من شانها      األساسية األنظمةالتدرج في تحديث وتحسين     

 فـي   األداءكفـاءة    مبدأاالعتماد على    الموارد البشرية العامة و    إدارةالشفافية والفاعلية في    

 التوظيف ، بمـا     وإجراءاتتسير مهام الحكومة وقد تحددت تلك المهام في تحديث سياسات           
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 المـوارد البـشرية ،      إدارة الكفاءة ، وكذا تحديث      لمبدأيمكن من شغل الوظيفة العامة وفقا       

 الحكومية من خـالل     ةواألجهز لرفع فاعلية وكفاءة المؤسسات      إمكاناتهاوتطوير واستخدام   

 ومن  أهدافها وتمكن من تحقيق     اإلستراتيجية وتنفيذ عدد من السياسات التي تنسجم مع         إعداد

 معلومات الموظفين سياسـة     إدارة ،   والتأهيليف الوظائف ، سياسة التدريب      توص ( أهمها

 وإدارة  وتنفيذ نظام جديد للتوظيف وبناء القدرة المؤسـسية        إعدادوكذا  )  والمرتبات   األجور

  . التغيير 
  :  اإلداريةة والوحدات ي المؤسسوالهيكلة للقدرات  البناء إعادة:ثانيا 

 اإلداريـة  المؤسسية والوحدات    للقدرات   البناء   إعادةتحتل المهام والمكونات الفرعية لمهمة      

يتمثـل   كبيرة في تحسين جودة وفاعلية الخدمات الحكومية الن الهدف طويل المدى             أهمية

 قابلة للقياس ومخرجات محددة     أهداف بناء على    األداء الخدمات وتقيم     عملية تقديم    بتحسين

  . بشكل واضح 

 الموارد البشرية   إدارة البناء والهيكلة في الوزارات السيادية المسئولة عن         إعادة مهمة   بدأت

ـ    األعلى من المجلس المحلي     وإقراره ها جانب إلىوالمالية ووحدات مختارة     ة  للخدمـة المدني

  :  البناء والهيكلة وعلى النحو التالي إلعادة وتجهيز وحدات إنشاءومن مجلس الوزراء تم 

 الوظيفي وتحديـد    يفالتوص من الموظفين وفقا لنتائج      إدارية كل وحدة    احتياجاتتحديد   -

  الموظفين الفائضين 

ت التي   السياسا وإعداد الجديدة   واألحوال نواحي التكرار والتداخل وتحديد الوظائف       إزالة -

 . تنسجم معها 

تحليـل   أسـاس  علـى    اإلدارية الوحدات   وأهدافالمراجعة الدقيقة للمهام والمسؤوليات      -

 .وظيفي 

 . اإلدارية وبناء الهيكلة للعديد من الوحدات إعادةوبالفعل تم االنتهاء من  -

  - : اآلتيةونذكر على سبيل المثال الوحدات  -

 والتأمينات بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية       دةبإعااالنتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة        -١

 .  من مجلس الوزراء وإقرارها الالئحة التنظيمية لها إعدادكما تم االنتهاء من 

 الالئحـة   وإعداد . الضرائب وهيكلة مصلحة    بإعادةاالنتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة       -٢

 .  من مجلس الوزراء وإقرارهاالتنظيمية للمصلحة 



 ٢٨

 الالئحـة   وإعـداد عادة وهيكلة مصلحة الجمـارك      إن تنفيذ الدراسة الخاصة ب    االنتهاء م  -٣

   من مجلس الوزراء وإقرارهاالتنظيمية والهيكل التنظيمي لها 

 بناء وهيكلة كال من  الجهاز المركزي للرقابـة          بإعادة  كما تم االنتهاء من الدراسات الخاصة       

العامـة  لشئون االجتماعية والعمل والهيئة     والمحاسبة ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة ا      

   . واألرصادللطيران المدني 

 األساسي هو المرتكز    اإلنسان بناء   أن فانه اليخفى على احد      القدرات المؤسسية    من ناحية    أما

 تحـديث الخدمـة     إستراتجيةفي تحقيق التنمية في مختلف المجاالت ، ومن اجل ذلك ارتكزت            

 التغير وعكس ذلك عنـد تـصميم مـشروع          وإدارةلقدرة المؤسسية   المدنية ، على مهمة بناء ا     

 وتنميـة المهـارات     زمةألالوالتطوير، حيث سيتم من خالله بناء القدرات المؤسسية         التحديث  

  :  المطلوبة التي تمكن من واألنشطة

   خدمة مدنية حديثة ألداءتطوير المهارات  -٤

 عامة معترف به دوليا بحيث تستفيد       رةإدا مع معهد    اإلدارية المعهد الوطني للعلوم     توأمة -٥

 .  التي سيتم تطويرها من الخبرات الدولية اإلداري التدريب برامج

 .  فاعل إداري المتوسط والعالي لتنمية كادر اإلداريالتدريب  -٦

  .  الجديدة األساسية األنظمةالتدريب الفنية لمستخدمي تنفيذ برامج  -٧

االجتماعي والمؤسسي تم تصميم مشروع الخدمة المدنية ،         موالتقيي البرنامج  ووفقا لنتائج بناء    

 أيضانامج طويل المدى كما انه في المراحل الالحقة         ر الصلب لتنفيذ ب   األساسربما يعمل على    

 والقدرات المؤسسية ليـشمل     اإلدارية الهيكلة والبناء للوحدات     إعادة توسيع مهمة    اتدريجيسيتم  

 نجاح التنفيذ فقد وضعت عـدد مـن         ولضمان ،   لسابقةا باالستفادة من التجارب     أخرىوحدات  

   التياإلداريةالمعايير يتم االستناد عليها في تحديد الوحدات 

  : البناء وهي  إعادة ستنفذ مهمة 

   الوحدة في التغيير إدارةرغبة  -

بالتالي  طول مدة العمل و    إلى كبيرة سوف يؤدي     إداريةالن البدء بوحدات    ( الحجم المعقول    -

 ، لذا ستكون االستفادة اكبـر مـن         األخطاء  صعوبة تصحيح  إلى  النتائج باإلضافة  إظهار تأخر

  .  عن التجارب في الوحدات الصغيرة المأخوذةالدروس 

  



 ٢٩

  
امالت   اإلجراءات في  في تعزيز الشفافية     اإلدارية العامة للوحدات    األهدافواقع  :  ثالثًا  والمع

  . الحكومي األداءلتحسين 
 إجـراءات وتبسيط وتـسهيل     الحكومية   واإلجراءاتفية في جميع المعامالت     جاء تعزيز الشفا  

 الحكومي لتمكين المواطنين من الحـصول       األداءالمعامالت الخدمية والحكومية لرفع وتحسين      

المجـال تـم    هذا  وفي  ،  على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محدودة          

  : يلي القيام بما

  : للخدمات الحكوميةاءاتاإلجرتبسيط  -أ

 الجمهور والقطاع تم تنفيذ الدراسة      إلىالمقدمة  جاء تبسيط اإلجراءات للخدمات الحكومية        

  :ومن خاللها مايلي 

 الحكومية لهـم ، والتعـرف علـى كـل           األجهزةوتوثيق الخدمات التي تقدمها      حصر   - 

 اإلداريـة ، الوحدة    الخدمات الحكومية بصورة عامة وعلى كل خدمة من حيث نوع الخدمة          

التي تقدمها ، مكان تقديمها قانونية الخدمة ، شروط الحصول علـى الخدمـة ، الوثـائق                 

   االستمارات المطلوب تعبئتها ، الرسوم ، الزمن الالزم للحصول على الخدمة ، المطلوبة

ة ،   الواحـد  اإلداريـة الوحـدة    إطار لتقديم الخدمة في     اإلدارية اإلجراءاتالقيام بتوحيد    -

   الجمهور إلى دليل الخدمات التي تقدمها الحكومة وإخراجوتصميم 

تحليل وتبويب الخدمات الحكومية للتعرف على الخدمات المكررة  والخدمات المجزئـة             -

  معتمد إجراءات الخدمات غير القانونية ال يوجد لها نظام – إدارية من وحدة أكثربين 

 مع التشريعات والسياسات القائمة     أوالمستقبلية للدولة   الخدمات التي ال تتوافق مع التوجهات       

   إلغائها أووالخدمات غير الضرورية التي يمكن للحكومة التخلي عنها 

  الخدمات التي تكتسب طبيعة واحدة ويمكن دمجها  -

 وتداول وتسليم المعامالت في عدد من الوحدات تفعيل نظام السكرتارية العامة في استالم 

 نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات في عدد مـن الوحـدات والخـدمات               قبتطبيالبدء  

   المعامالت والبدء بتطبيقه لتقديم كافة الخدمات إلجراء نظام الكتروني وإنشاءالحكومية 

  

  
 



 ٣٠

  :  منح االستحقاقات القانونية للموظفين إجراءات تبسيط  )ب
 التي قامت   األهداف أهمنين ، واحد من      الحكومي وتحسينه في تقديم الخدمات للمواط      رفع األداء 

 المتعلقـة   اإلجراءات في مقدمتها تبسيط     وتأتيعليها تحديث الخدمة المدنية وبرنامجها التنفيذي       

  . بحصول الموظف على حقوقه القانونية دون جهد وعناء 

 يطلـب   أن القانونية قبل    هاستحقاقات حصول الموظف على     إجراءاتكان الحرص على تبسيط     

 تم تشغيل المراكـز     أنوحاليا وبعد   .  المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين      اإلجراءاتبسيط  منه ت 

 كمبيوتري ، حيث تم     إلينامج  ر من خالل ب   اإلجراءاتالمعلوماتية تم بناء نظام متكامل لتبسيط       

   ظف بقاعدة بيانات المسح الوظيفي ربط منح االستحقاقات القانونية للمو

 قانون الخدمـة المدنيـة      يتضمنستحقاقات القانونية وفقا لنظام كمبيوتري      منح اال إلى   باإلضافة

 معادالت كمبيوترية ، وقد مكن هذا النظام مـن مـنح التـسويات              إلىوشروط شغل الوظائف    

 أو المطالبـة    إلـى  الكبيرة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم بدون الحاجة          اإلداريةللوحدات  

  . ملة من قبل الموظف االمع

 هي عملية مـستمرة ال      اإلدارية واإلجراءات واللوائح   لألنظمةوالن عملية التحديث والتطوير     

ن التغيرات والتطورات المتسارعة    أنها عملية متجددة ومتطورة ال    تتوقف عند مستوى معين بل      

 الحكومي تستوجب من كافة الدول المتقدمة والنامية تبنـي          األداءللمتطلبات المستجدة لتحسين    

 للتطوير والتحديثات تمكنها من تلبية المتطلبات والمستجدات المتنوعة لتحسين          استراتجيهمج  برا

  .  الحكومي ومن مواكبة التغيرات والتطورات األداء

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١

 األداء تحـسين فـي    اإلداريـة  واللوائح لمؤسسات التنميـة      لألنظمةالتحديث والتطوير    إن -

 اليمن خالل السنوات الماضية مـن تحـديث وتطـوير           اشاهدتهالحكومي ، بعد التغيرات التي      

 لجان  استحداث ، حيث تم     واإلدارية المالية   واإلصالحات الحكومية والجهاز الوظيفي     لألجهزة

والتشريعات الخاصة بمؤسـسات    متخصصة من قبل مجلس الوزراء لدراسة القوانين واللوائح         

 الهيكلة  إلعادةلتزامن مع التوجهات الحالية      بطريقة صحيحة وبا   إداراتها إلعادة اإلداريةالتنمية  

  .  والتي يمكن استقراؤها مما سبق اإلداريوتحديث الجهاز 
   :  اإلداري األهداف الرئيسية للتحديث: رابعًا

   في القطاعين العام والخاص اإلداري تدعيم كفاءة وفاعلية منظمات الجهاز -

   الخدمات العامة أداء تحسين مستوى -

   للموارد المتاحة ماديا وبشريااألفضلر  االستثما-

   د البشرية في منظمات الجهاز اإلداريالموار تطوير  وتأهيل -

   والتعليمات ذات العالقة واإلجراءات النظر بالقوانين واللوائح إعادة -

   الموظفين أوضاعتحسين 

ركيـز علـى    مـع الت   المحددة لهـا     األهداف المنظمات من خالل     أداءاعتماد شمولية تقويم     -

 للعمليات   بما يشمل تقويم الجوانب اإلدارية     نظمات نحو المجتمع    المسؤولية االجتماعية لتلك الم   

 . وير المجتمع ط العاملين وربطها بمتطلبات توأداء المنجزة ، والتكاليف المالية واألعمال

قـة بمـا     والقوانين والتشريعات ذات العال    اإلداري العمل   وإجراءات وأساليبتطوير صيغ    -

 . البيروقراطية األساليب في تحقيق السرعة والدقة في االنجاز ونبذ م يسه

وضع خطة شاملة تمثل إستراتجية الدولة دورها المستقبلية للخطـوات الواجـب اعتمادهـا               -

  .لتهيئة اإلدارة لتحمل مسؤولياتها 

ثها وتطويرهـا فـي     إعادة رسم األهداف والمهام العائدة لكل إدارة وما تقتنصه عملية تحدي           -

 ازدواجيـة المهـام     تالفـي مجاالت التخطيط والدرس والتنفيذ والتنسيق المعلوماتية والتوثيقية        

 والصالحيات 

تطوير الموارد البشرية في محيطة أي إيجاد اإلنسان الفاعل والمحرك في محيطـة اإلداري               -

 من خالل االختبار واإلعداد والتدريب 



 ٣٢

أي إدخال تقنية المعلومات في معالجة مشاكل اإلدارة والعمـل          : تحديث اإلدارة وتطويرها     -

على تبسيطها وتبسيط استثمار عملياتها وتوفير كافة المعلومات الالزمـة لتهيئـة القـرارات               

ويتناول التحـديث تـوفير     . اإلدارية السليمة المبنية على معلومات وإحصائيات دقيقة وشاملة         

ك اإلدارات والمؤسسات العامة والتـدريب الـالزم لتمكـين           الحديثة لتحري  اوسائل التكنولوجي 

 . اإلدارات العامة من تشغيل األجهزة الموضوعة بتصرفها 

 وتعزيز حـاالت    األداء وربط التدريب بتقويم     أنواعها بمختلف   ةالتدريبيعملية  زيادة فعالية ال   -

 التـي تحـددها      تتناسب مع االحتياجـات    ةتدريبي والتطوير والعمل على وضع خطط       اإلبداع

 والتعاون بين مراكز ومعاهد التدريب على تلبيـة تلـك المتطلبـات             اإلداريمنظمات الجهاز   

  . بمستوى علمي ومهني عالي 

 وإدخـال  اإلداري المعتمدة فـي منظمـات الجهـاز         واإلجراءات األساليب تطوير   وأخيرا -

ألداء وتقـديم الخـدمات ،      باالتحسينات والتغير عليها لتتماشى مع متطلبات التطوير والنهوض         

هـو قـائم      الجديدة للتوافق مع ما    واإلجراءاتظم   اختيار الن  ياد معايير وأسس علمية ف    عتموا

يرافق ذلك من تعديل بعض القوانين واللوائح والتـشريعات           وما األداءوتتفاعل في رفع كفاءة     

  . ذات العالقة 

  

                                           *****   
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  :السادس المبحث 
  تحليل نتائج الدراسات الميدانية

  
بحكم ضيق الفترة الزمنية المطلوبة إلنجاز هذا البحث، فقد أقتـصر الباحـث علـى توزيـع                 

االستبيان في البداية في نطاق أمانة العاصمة صنعاء، لكن بحكم أن بقية األسـرة مـا زالـوا                  

مناسبة عند زيارتي األخيرة لهم فقمـت بتوزيـع         فظة عدن ، انتهزتها فرصة      ايعيشون في مح  

 وحدات شـئون المـوظفين فـي        موظفوكمية ال بأس بها في عدن، وكانت العينات المستهدفة          

  .الجهاز اإلداري للدولة

 مة صنعاء وفروعها في محافظة عـدن       وبناء على ذلك فقد تم إختيار ثالث وزارات في العاص         

ارة المعنية باألمر وهي وزارة العمل والخدمة المدنية        وكان ال بد لي من استيضاح تصور الوز       

والتأمينات ، إضافة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم إضافة إلـى      

  .جامعتي صنعاء وعدن والمعهد الوطني للعلوم اإلدارية بالديوان العام صنعاء

نسخة وهي النسخ التي تـم      ) ٨٢( استعادة   نسخة ، يتم  ) ١٠٠(فكان إجمالي االستبيان الموزعة     

  -:التحليل التالي على ضوء نتائجها وفقاً للترتيب التالي

  .الوظائف النمطية لشئون الموظفين: شئون الموظفين  -١

األحيـان ،    معظم   أيضا أجابت في  %) ١٧(أنها تمارس الوظائف النمطية     %) ٦٥(أجابت نسبة 

 قد مثلت الوظائف النمطيـة  وعلى كل فإن اإلجابة . اإلطالقتمارس على    ال   أجابت أنها %) ١(

في ممارستها لدى العينة المختارة، حيث بلغت نسبة الوحدات التي          لشئون الموظفين أغلى نسبة     

  %٨٢تمارس بصفة أو معظم األحيان هذه الوظيفة إلى 

  : تخطيط القوى العاملة-٢
جابت تمـارس فـي معظـم       أ%) ١٢(أنها تمارس الوظيفة بصفة دائمة و     %) ٥( نسبة   أجابت

أجابـت بأنهـا ال     %) ٣٨( و أجابت الوظيفة تمارس في بعض األحيان       % ) ٤٥(  و   األحيان،

ومن اإلجابة السابقة نجد أن وظيفة تخطيط القوى العاملة زادت نـسبة            . تمارس على اإلطالق  

ممارستها في الوحدات اإلدارية، حيث وصلت نسبة العينة التي وضحت أنهـا تمـارس هـذه                

من العينة ، أما بقية النسبة والتي وصلت        % ١٧وظيفة بصفة دائمة أو في بعض األحيان إلى         ال

  .للوحدات التي تمارس هذه الوظيفة في بعض األحيان أو ال تمارسها على اإلطالق% ٨٣إلى 



 ٣٤

  لتعيينااالختيار و -٣

نهـا  أ%) ١٤(أنها تمارس الوظيفة بـصفة دائمـة ، و        %) ١٠(في هذه الوظيفة أجابت نسبة      

%) ٢٨(أجابت بأنها تمارسها في بعـض األحيـان، و        %) ٤٨(تمارسها في معظم األحيان ، و     

 الـسابقة نجـد أن وظيفـة        اإلجابـة أجابت بأنها ال تمارس هذه الوظيفة على اإلطالق ، ومن           

 والتعيين أحسن حاالً من الوظائف األخرى من حيث ممارستها أما بصفة دائمة أو في               اإلختيار

، أما الوحدات التي وصـلت نـسبة تـبعض          %٢٤ حيث وصلت نسبة ذلك إلى       معظم األحيان 

  %٦٨األحيان أو ال تمارسها على اإلطالق فنسبتها 

  : األجور والحوافز-٤
 تمارس فـي    بأنهاأجابت  %) ١٥(أن هذه الوظيفة تمارس بصفة دائمة ، و         %) ٤(أجابت نسبة   

أجابت بأن هذه   %) ٤٢(يان ، و  أجابت بأنها تمارس في بعض األح     %) ٣٩(معظم األحيان ، و   

الوظيفة ال تمارس على اإلطالق، ويتضح من هذه اإلجابة أن نسبة الوحدات والحوافز بـشكل               

أما تمارسها فـي  % ٨١فقط من العينة وبقية النسبة وهي % ١٩دائم أو في بعض األحيان هي    

  .بعض األحيان أو ال تمارسها على اإلطالق

  :تقييم أداء العاملين -٥

أجابت بأنها تمارس   %) ١٨(أنها تمارس بصفة دائمة ، و     %) ١٠(ه الوظيفة أجابت نسبة     في هذ 

أجابت %) ٢٦(أجابت بأنها تمارس في بعض األحيان ، و       %) ٤٦(في معظم األحيان ، ونسبة      

بأنها ال تمارس على اإلطالق ويتضح من هذه اإلجابة أن وظيفة تقييم األداء وصـلت نـسبة                 

من نـسبة   % ٢٨ الوظيفة أما بصفة دائمة أو في معظم األحيان إلى           الوحدات التي تمارس هذه   

 األحيان فنـسبتها    العينة، أما الوحدات التي ال تمارس وظيفة تقييم األداء أو تمارسها في بعض            

  .من العينة% ٧٢

  :الدراسات والبحوث -٦

 تمارس   بأنها أجابت%) ١٢(في هذه الوظيفة بأنها تمارس بصفة دائمة، و         %) ٣(أجابت نسبة   

%) ٤٤(ونـسبة   أجابت    و أجابت بأنها ال تمارس على اإلطالق     %) ٤٢(و  في معظم األحيان،    

 تمارس على اإلطالق ويتضح من هذه اإلجابة أن الوحدات التي ال تمارس هذه الوظيفـة                بأنها

  .من العينة% ٨٦على اإلطالق أو تمارسها بعض األحيان قد بلغت ما نسبته 

  :فتحليل وتوصيف الوظائ -٧



 ٣٥

أجابت بأنها  %) ٩(من العينة أنها تمارسها بصفة دائمة و        %) ٤(في هذه الوظيفة أجابت نسبة      

أجابـت بأنهـا ال     %) ٥٩(تمارسها في بعض األحيان و    %) ٢٨(تمارسها في معظم  األحيان و     

تمارس على اإلطالق ويتضح من هذه اإلجابة أن الوحدات اإلدارية التي تمارس عملية تحليل              

من العينـة،   % ١٣ظائف أما بصفة دائمة أو في معظم األحيان نسبتها ال تتجاوز            وتوصيف الو 

% ١٣والوحدات التي ال تمارسها على اإلطالق أو تمارس في بعض األحيان نسبتها ال تتجاوز               

ن تصل نـسبتها  س في بعض األحيار تماأومن العينة ، والوحدات التي تمارسها على اإلطالق        

  .من العينة% ٨٧إلى 

   :التدريب  -٨
من العينة بأنا تمارس هذه الوظيفة بصفة دائمة ، وأجابت نسبة تمـارس             %) ٤(أجابت بنسبة   

) ٤٠(بأنها تمارسها في معظـم األحيـان ،         %) ١٧(هذه الوظيفة بصفة دائمة ، وأجابت نسبة        

  .عينة ال تمارسها على اإلطالقمن ال%) ٣٩(تمارسها في بعض األحيان و

دنية ، حيث وصلت بنسبة القيام      ت االهتمام بوظيفة التدريب التزال م     إن اإلجابةويتضح من هذه    

% ٧٩من العينة والنسبة المتبقية وهي      %٢١ األحيان في معظم    أوبمهمة التدريب بصفة دائمة     

   اإلطالق تمارسها على أو ال  األحيان التدريب في بعض وظيفة تمارس اإلداريةمن الوحدات 
  :  الميدانية نتائج تصميم الدراسةخالصة 
 ، وجـدنا    اواختصاصاتهشؤون الموظفين لما لها      من نتائج التقييم لممارسة وحدات       اًاستخالص

 منظومـة  بالدور النمطي فقط لشؤون المـوظفين وان         إال وحدات شؤون الموظفين ال تقوم       أن

ت  فـي الوحـدا    مكتملة من تلك الوحدات وغير      األكبرالموارد البشرية غير متوافرة في العدد       

   .األخرى

  

  

  

  

  

  
  : مقترحات التطوير لنتائج الدراسة 



 ٣٦

نشاطها ونطـاق إشـرافها ،       هندسة وحدات  شؤون الموظفين بما يتماشى مع حجم           إعادة -١

 المـوارد   بـإدارة  لتتناسب مع مستواها ، وتسميتها       تواالختصاصاذج من الهياكل    ووضع نما 

  .  في الدراسة إليها المشار ةاألساسيتشمل المجاالت البشرية ووضع مهام واختصاصات 

 بها ، والعمـل     اإلدارة النظم الفرعية المكونة لمنظومة الموارد البشرية وتزويد هذه          إعداد  -٢

  . على تفعيلها 

 المرشحين لها لعملية    وإخضاع هذه الوحدات    إلدارةاختيار العناصر ذات الكفاءات العالية       -٣ 

  . المفاضلة واالختيار 

 جوانب  إزالةي لهذه الوحدات والعمل على تحديد جوانب القوة والضعف على            الدور مالتقيي -٤

  . جوانب القوة لديها  وتعزيزالضعف 

 الموارد البشرية وربطه بنظام المعلومـات الخـاص         بإدارةتصميم نظام معلومات خاص      -٥

  نظيمية  للمساهمة في عملية اتخاذ القرارات على مستوى الوحدة التبأكملها اإلداريةبالوحدة 

  من القيام بالدور المناط بها  وضع خطة تدريب كوادر هذه الوحدة وبما يمكنها -٦

   الموارد البشرية إدارة التي تقوم بها واألنشطة لمختلف المهام إدارية أدلة إعداد العمل على -٧

  :  وضع برنامج زمني لتطوير الوحدة ويتضمن البرنامج -٨

  رائط التنظيمية ولوائح االختصاصات للوحدة  هيكلة الوحدة ووضع الخإعادة -أ

شئون الموظفين الحاليين وتحديد مدى مناسبتهم للوظائف الجديدة         مدراء   أداءمستوى   تقيم   -ب

  .  العناصر لتولي هذه المهمة أكفاء، واختيار 

   في الدراسة إليها الفرعية الخاصة بالموارد البشرية  المشار النظم استكمال -جـ 

مرشحين لشغل  هذه الوظائف برامج تدريبية تساعدهم في فهم واستيعاب الـدور              حضور ال  -د

    .  الخاصة بهاواألنشطةالجديد للوحة وكيفية تنفيذ المهام 
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