
  

  
  

  االصالح االداري  ٣

  

 -:تصدير
ينشأ بقرار من رئـيس اجلمهوريـة جملـس         (من الدستور على أن     )١٢٥(نصت املادة 

استشاري من ذوي اخلربات والكفاءات املتخصصة،لتوسيع قاعـدة املـشاركة يف الـرأي             
  .واالستفادة من الكفاءات واخلربات الوطنية املتوفرة يف خمتلف املناطق اليمنية

م إبداء الرأي حول عدد من      ٩٤لعام  )١٤(اري رقم   وحدد قانون إنشاء اجمللس االستش    
  -:القضايا منها

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية واخلارجية ذات العالقـة باملـصلحة الوطنيـة العليـا              -
للبالد،وإبداء الرأي و املشورة مبا يسهم يف إعداد اخلطوط العريضة والـسياسة العامـة              

  .للدولة على ضوء املتغريات واملستجدات
دمي الدراسات واملقترحات اليت تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياهتا التنموية،وتسهم          تق-

يف حشد اجلهود الشعبية يف خمتلف اجملاالت وتقدمي االقتراحات اليت تساعد على تفعيـل              
  .الـخ...مؤسسات الدولة وتسهم يف حل املشاكل االجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية

ترحات اليت تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياهتا التنموية وتسهم         تقدمي الدراسات واملق  -
يف حشد اجلهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الدميقراطي وتوسيع دائـرة املـشاركة              
الشعبية يف خمتلف اجملاالت وتقدمي االقتراحات اليت تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة            

  .وحدة الوطنية وتسهم يف حل املشاكل االجتماعية وتعميق ال
إبداء الرأي واملشورة يف القوانني  األساسية اليت يرى رئيس اجلمهورية عرضها على اجمللس              -

وعلى وجه اخلصوص تلك اليت تتعلق باحلكم احمللي واألنشط التعاونية قبل إحالتـها إىل              
  .جملس النواب

ـ          - ا متليـه الظـروف     إبداء الرأي واملشورة يف القضايا الوطنية والقومية والدولية حسب م
  .املستجدة 



  

  
  

  االصالح االداري  ٤

إبداء الرأي واملشورة يف السياسيات واخلطط والـربامج  املتعلقـة باإلصـالح اإلداري              -
  .وحتديث أجهزة الدولة وحتسني األداء

دراسة وتقييم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وإبداء الرأي واملشورة بـشأهنا ومبـا      -
  اعات االنتاجية واخلدميهخيدم تشجيع االستثمار يف خمتلف القط

م بشأن الالئحـة    ٩٧لسنة  )١٨(من قرار رئيس اجلمهورية رقم    )١(كما حددت املادة  
اجمللس االستشاري هيئة عليا استشارية لـرئيس اجلمهوريـة،تتوىل         (بأن   الداخلية للمجلس، 

دراسة ومناقشة القضايا الداخلية واخلارجيـة ذات العالقـة باملـصلحة الوطنيـة العليـا               
د،وإبداء الرأي واملشورة مبا يسهم يف أعداد اخلطوط العريضة للسياسة العامة للدولة يف             للبال

  ..ضوء املتغريات املستجدة
  _:جلان دائمة وهي)٨(ولغرض تنفيذ تلك املهام،شكل اجمللس االستشاري

  .اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية-١
  .غتربنياللجنة السياسية والعالقات اخلارجية وشئون امل-٢
ــة -٣ ــة واملعدنيـ ــروات النفطيـ ــة والثـ ــصادية واملاليـ ــة االقتـ   .اللجنـ
  .جلنة اخلدمات واحلكم احمللي والتنمية البشرية-٤
  .جلنة الدفاع واألمن-٥
  .جلنة التربية والتعليم والثقافة واألعالم والسياحة-٦
  .جلنة الزراعة واألمساك واملوارد املائية والبيئة-٧
  .يات ومؤسسات اجملتمع املدينجلنة احلقوق واحلر-٨

  .باالضافة اىل أي جلان خاصة قد تستدعي طبيعة عمل اجمللس القيام هبا
وخالل الفترة الزمنية القصرية من بدء عمل اجمللس ، بعد إستكمال بنائـه التنظيمـي ،                
 وإعداد اللوائح واإلجراءات املنظمة لعمله ويف إطار خطته العامة وبرناجمه التنفيذي السنوي           

 لألمهيـة اليت تكتسبها قضية اإلدارة      احتلت قضية اإلدارة موقعها يف نشاط اجمللس ،ونظراً       
من نواحيها املختلفة،وإدراكاً من اجمللس ألمهية هذه القضية اليت باتت واحدة من القـضايا              
اليت تؤرق مجيع املواطنني ،فقد أدرج  اجمللس االستشاري ضمن خطتـه العامـة وبرناجمـه                



  

  
  

  االصالح االداري  ٥

م قضية اإلدارة من ضمن أولوياته،وخصص هلا دورته االعتيادية  لشهر           ١٩٩٧ام  السنوي لع 
وزراة (م، استدعى للمشاركة فيها اجلهات ذات العالقة بقـضية اإلدراة ،          ١٩٩٧ديسمرب  

اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري ، وزارة التخطيط والتنمية ، املعهـد الـوطين للعلـوم                
نية العالية التأهيل إضافه إىل عدد من أسـاتذة اجلامعـات           اإلدارية، وعدد من اخلربات الوط    

  .               باإلضافة إىل أعضاء اجمللس اإلستشاري
وقد مت يف هناية الدورة تشكيل جلنة من كافة اجلهات ذات العالقة املباشرة باملوضـوع               

نقاشـات  حتت إشراف جلنة اخلدمات باجمللس لدراسة أوراق العمل املقدمة واملداخالت وال          
اليت متت أثناء انعقاد الدورة بغرض بلورهتا واستخالص أهم القضايا اليت طرحت لعكسها يف              

علي عبد اهللا صاحل رئـيس اجلمهوريـة مـشفوعة          /التقرير اخلتامي املرفوع اىل فخامة األخ     
  .بالتوصيات اليت خرجت هبا دورة اجمللس

م يف إعـداد األوراق العلميـة      وال يسعنا يف األخري إال أن نتقدم بالشكر،لكل من اسه         
القيمة واملشاركني من اجلهات ذات العالقة، الذين فرغوا أنفسهم للمـشاركة الفعالـة يف              
أعمال الندوة وأسهموا يف إجناح أعماهلا وحتقيق مقاصـدها ، ولالخـوة أعـضاء اجمللـس                

ت به مـن    االستشاري الذين أثروا مبالحظاهتم ومداخالهتم القيمة أعمال  الندوة، وما خرج          
نتائج ال ننسى يف األخري الكوادر الفنية باجمللس االستشاري الذين تولوا مهمة  جتهيز تلـك                

  .األوراق وأعدادها للنشر يف هذا الكتيب
  

  واهللا املوفق،،،
  

                                                      عبدالعزيز عبد الغين
      رئيس اجمللس االستشاري             



  

  
  

  االصالح االداري  ٦

א א א א
  

ال خيتلف  إثنان حول احلقيقة القائلة أن اإلنـسان هـو هـدف التنميـة                
، ووسيلتها،وأن التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية ومستويات احلياة املعيـشية         

تربويـاً  على اجلهود اليت تبذل يف سبيل تنمية اإلنـسان          ،  تعتمد بالدرجة األوىل  
إن تنمية القوى البشرية القائمة على خطط       ،  وبتعبري أخـر   .. وتعليمياً وصحياً   

من تنميـة   ،  متثل مفتاح النجاح لتحقيق ما نصبوا إليه        ،  وبرامج علمية وعملية    
  .حقيقية وشاملة يف اجملاالت املختلفة

ـُرى    ما هو املستوى الذي وصلنا إلية يف هذا الصدد ؟-ت
إال بعد  .. وال من اإلنصاف حماولة الرد على هذا السؤال         ليس من احلكمة    

اليت هي حمور هذه الدراسة املشتملة علـى البيانـات          ،  إستعراض احلالة الراهنة    
والذي سيتم تناوهلا على النحـو      .. التعليمية والدميوغرافية والصحية والغذائية     

  -:التايل
  :التعليــم األسـاسـي  •

وطالبات التعليم األساسي يف العام الدراسـي       بلغ العدد اإلمجايل لطالب       
ــه ٢,٧١٤,٣٢٠، م ١٩٩٥/١٩٩٦ ــب وطالب ــدرها ..  طال ــادة ق بزي

  .م١٩٩٠/١٩٩١ عن العدد السائد يف العام الدراسي ٦٣٣,٠٧٠
أي مبا يـساوي متوسـط منـو    % .. ٣٠ومتثل هذه الزيادة  نسبة قدرها      

يف العـام   % ٣٣وإرتفعت نسبة اإلناث إىل الذكور من       % .. ٦سنوي قدره   
كما هو موضح   ،  م  ٩٥/٩٦يف العام الدراسي    % ٤٣إىل  ،  م  ٩٠/٩١الدراسي  

  :باجلدول األتـي



  

  
  

  االصالح االداري  ٧

  
  
  السنـة

نسبة الذكور إىل   اإلمجـالـي  اإلناث  الذكـور
  %اإلناث 

٣٣  ٢,٠٨١,٢٥٠  ٥١٨,٢١٧  ١,٥٦٣,٠٣٣  ٩١-٩٠  
٣٤  ٢,٢٧٢,٥٦٩  ٥٧٥,٤٣١  ١,٦٩٧,١٣٨  ٩٢-٩١  
٣٦  ٢,٢٤٨,٢٩٨  ٥٩٣,٩٧٦  ١,٦٥٤,٣٢٢  ٩٣-٩٢  
٤٤  ٢,٧٩١,٥٤٦  ٧٨٨,٨٨٤  ٢,٠٠٢,٦٦٢  ٩٥-٩٤  
٤٣  ٢,٧١٤,٣٢٠  ٧٥٤,٦١٥  ١,٩٥٩,٧٠٥  ٩٦-٩٥  

  :التعليــم الثانــوي •
إرتفاع عدد طـالب وطالبـات      ،  يستدل من املؤشرات املوضحة أدناه        

إىل ، م ٩٠/٩١يف العــام الدراســي ،  ١٣٥,٣٩٩التعلــيم الثــانوي مــن 
وميثل هذا اإلرتفاع متوسـط منـو       ،  م  ٩٥/٩٦ يف العام الدراسي     ٢٨٤,٨٩٥
مما يدل على أن هناك جهود تبذل للتوسـع يف التعلـيم             % ٢٢سنوي قدره   

  .الثانوي
م ٩٠/٩١يف العام الدراسي    % ١٩وإرتفعت نسبة اإلناث إىل الذكور من       

  .م٩٥/٩٦يف العام الدراسي % ٢٤إىل ، 
  املؤشـر

  
  السـنه

اث إىل نسبة اإلن  اإلمجـايل  اإلنـاث  الـذكـور
  %الـذكـور 

١٩  ١٣٥,٣٩٩  ٢١,٨٠٩  ١١٣,٥٩٠  ٩١-٩٠  
٢٢  ١٦٤,٠٣٤  ٢٩,٩٤٨  ١٣٤,٠٨٦  ٩٢-٩١  
٢٢  ١٦٣,٩٣٩  ٢٩,٦٩٧  ١٣٤,٢٤٢  ٩٣-٩٢  
٢٤  ٢٥١,٤٦١  ٤٨,٨٨٦  ٢٠٢,٥٧٥  ٩٥-٩٤  
٢٤  ٢٨٤,٨٩٥  ٥٤,٨٠٠  ٢٣٠,٠٩٥  ٩٦-٩٥  



  

  
  

  االصالح االداري  ٨

  :م٩٥/٩٦التعليـم املهنـي خـالل عام  •
  :هي يتكون التعليم املهين من ثالث مستويات 

  . نظام اخلمس سنوات-التعليم املهين  -
  . نظام الثالث سنوات-التعليم املهين الثانوي  -
  . نظام السنتان قبل الثانوية-التعليم املهين  -

أن إمجايل امللتحقني يف املعاهد واملـدارس       ،  ويستشف من املؤشرات التالية     
ـ  % ٤،   ٥,٦٩٦ال يزيدون على    ،  م  ٩٥/٩٦خالل العام الدراسي     ن منهم م

..  خريج   ١,٣٦٢ال يتعدون   ،  وأن اخلرجيني يف نفس العام الدراسي       .. اإلناث  
الذي كـان يفتـرض أن      ،  مما يدل على عدم اإلهتمام بالتعليم والتدريب املهين         

  .إن مل يكن مبئات األلوف.. يكون املنتسبني إليه ُيعدون بعشرات األلوف 
مستوى التعليم   ـونخرجيـــــــــ  ملتحقــــون

  إمجايل  إناث  ذكور  إمجايل  إناث  ذكور  املهين
  التعليم املهين

  ١١٨  ٣٧  ٨١  ٣٣٨  ١٢١  ٢١٧  نظام مخس سنوات

التعليم املهين الثانوي
  ٦٨٦  ٤٣  ٦٤٣  ٢,٩٦٣  ١٠٧  ٢,٨٥٦ نظام ثالث سنوات

  التعليم املهين
نظام سنتان قبل 

  الثانوية
٥٥٨  ----  ٥٥٨  ٢,٣٩٧  ---  ٢,٣٩٧  

اجملمـــوع 
  ١,٣٦٢  ٨٠  ١,٢٨٢  ٥,٦٩٦  ٢٢٨  ٥,٤٧٠  الكلـي

  :الدارسون مبراكز حمو األميــة  •
أن عـدد   ، إال   على الرغم من النسبة العالية لألمية يف صـفوف الكبـار            

كما يتضح من البيانات الواردة أدناه      .. امللتحقني مبراكز حمو األمية ضئيل للغاية       



  

  
  

  االصالح االداري  ٩

 ٧٩,٨٩٧ن  هبط م ،  اليت تدل على أن إمجايل عدد امللتحقني يف مرحلة األساس           
  %.٧١م بنسبة قدرها ٩٥/٩٦ يف عام ٢٣,٢٦٤م،إىل ٩٠/٩١يف عام 

 إىل  ٤٢,٦٨٨وأن إمجايل عدد امللتحقني يف مرحلة املتابعة إخنفـض مـن            
  . خالل نفس الفترة٥,٠٣٦

فقـد إرتفعـت هـذه    ، أما من حيث املقارنة بني نسبة اإلناث إىل الذكور        
% ٢٨٤إىل  % ١١٨و -يف مرحلة األساس    % ٢٢٣إىل  % ٩١النسبة من   

  .يف مرحلة املتابعة
  مــرحلـة املتــابــعة  مــرحــلة األســاس

  السنـة
نسـبة اإلناث إمجـالـي  إناث  ذكور

نسبة   إمجـالـي  إناث  ذكور  %
 اإلناث

١١٨ ٤٢,٦٨٨ ٢٣,٢٦٦ ١٩,٤٢٢  ٩١ ٧٩,٨٩٧ ٣٨,١٤٦  ٤١,٧٥١  ٩١-٩٠  
١٥٦ ٢١,١٩٥ ١٢,٩٠٤  ٨,٢٩١  ١١٨ ٥١,٤٣٩ ٢٧,٨٧١  ٢٣,٥٦٨  ٩٢-٩١  
١٩٩ ١١,٠٠٦ ١١,٠٠٥  ٥,٥٢٩  ١٢٣ ٥٥,٤٣١ ٣٠,٦٠٩  ٢٤,٨٢٢  ٩٣-٩٢  
٢٠٧ ١٧,٠٣٣ ١١,٤٨٧  ٥,٥٤٦  ١٦٨ ٤٦,٠٩٥ ٢٨,٨٩٤  ١٧,٢٠١  ٩٥-٩٤  
٢٨٤  ٥,٠٣٦  ٣,٧٢٧  ١,٣٠٩  ٢٢٣ ٢٣,٢٤٦ ١٦,٠٥٤  ٧,١٩٢  ٩٦-٩٥  

  :الطـالب املقيـدون باجلامعــات  •
خـالل  ،   وعدن   تضاعف العدد اإلمجايل للطالب املقيدين يف جامعيت صنعاء       

 يف العـام الدراسـي      ٤٢,١٦٩حيث إرتفع مـن     ،  السنوات الست املاضية    
يضاف إىل هذا العـدد     ،  م  ٩٥/٩٦ يف العام الدراسي     ٨٢,٧٩٩م إىل   ٩٠/٩١

 ٢,٨٣٠طالـب و  ١٠,٩٩٢املقدر عددهم بنحو    ،  طالب وطالبات جامعة تعز     
منهم ،   ٩٥,٦٢١ليصبح العدد اإلمجايل للمقيدين يف اجلامعات اليمنية        ،  طالبة  

يف % ٢١مقارنة بنحـو    ،  % ١٨ من اإلناث،وميثلن نسبة قدرها      ١٤,٧١٩
  .م٩٠/٩١السنة الدراسية 



  

  
  

  االصالح االداري  ١٠

  
  املؤشر  اإلنــــــــاث  الـــذكـــــور

  
  السنة

  جامعة 
  صنعاء

  جامعة 
  عدن

  اإلمجايل
جامعة 
  صنعاء

جامعة 
  عدن

  اإلمجايل
اجملموع 
  الكلي

نسبة 
اإلناث إىل 
الذكور 

%  
٩١-٩٠  

٥,٥٢٦ ٣٤,٨٨٠  ٢,٦٥٢  ٣٢,٢٢٨  
١,٧٦
٧,٢٨٩  ٣  

٤٢,١٦
٢١  ٩  

٩٢-٩١  
٧,٤٦٣ ٤٢,٤٠٨  ٣,٠٣٠ ٣٩,٣٧٨  

٢,٣٦
٩,٨٢٨  ٥  

٥٢,٢٣
٢٣  ٦  

٩٣-٩٢  
١٤,١٣٢ ٧٥,٨٠٨  ٤,٦٤٨ ٧١,١٦٠  

٢,٨٧
١٧,٠٠٧  ٥  

٩٢,٨١
٢٢  ٥  

٣,٦١  ١٠,٤٣٣ ٧٦,٧٨٣  ٦,٦١١ ٧٠,١٧٢  ٩٥-٩٤
٩٠,٨٢  ١٤,٠٤٣  ٠

١٨  ٦  

٣,٢١  ٨,٦٨٣ ٧٠,٩١٥  ٥,٠٥٨ ٦٥,٨٢٠  ٩٦-٩٥
٨٢,٧٩  ١١,٨٨٩  ٦

١٨  ٩  

  

  نسب الطالب املقيدين يف اجلامعات حسب التخصصات  •
عندما منعن النظر يف املؤشـرات املتعلقـة بنـسب الطـالب املقيـدين يف               

سنالحظ أن تلك النسب التخصصية ال تتمشى       ،  اجلامعات،حسب التخصصات   
  .متاماً مع املتطلبات التنموية

اهلندسـية  أن نسب التخصصات يف اجملاالت الزراعية و      ،  والدليل على ذلك    
  .متدنية مقارنة بنسب التخصصات يف اجملاالت األخرى، والطبية والعلوم 
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  مـجـــاالت الـتـخـصـص
الشريعة   اجلامعـة  السنـة

 األداب والقانون
اإلقتصاد 
  والتجارة

  اهلندسة  الطب الزراعة  العلوم  التربية

  صنعـاء
  عـدن

٢٢  
٩  

١٠  
-  

١٧  
١٤  

٣٩  
٥٢  

٣  
-  

٢  
٤  

٤  
١٢  

٤  
٩١-٩٠  ٩  

  ١٣  ١٦  ٦  ٣  ٩١  ٣١  ١٠  ٣١  إمجـالـي
  صنعـاء
  عـدن

١٧  
٨  

١٣  
-  

١٦  
٤  

٤٣  
٥٥  

٢  
-  

٢  
٩  

٤  
١٢  

٣  
٩٢-٩١  ١٢  

  ١٥  ١٦  ١١  ٢  ٩٨  ٢٠  ١٣  ٢٥  إمجـالـي
  صنعـاء
  عـدن

١٧  
٧  

٢٧  
-  

١١  
١٣  

٣٧  
٥٩  

٢  
-  

١  
٣  

٣  
١١  

٢  
٩٣-٩٢  ٧  

  ٩  ١٤  ٤  ٢  ٩٦  ٢٤  ٢٧  ٢٤  إمجـالـي
  صنعـاء
  عـدن

١٧  
٨  

١٦  
-  

١٢  
١٣  

٤٥  
٧١  

٣  
-  

١  
٢  

٤  
-  

٣  
٩٥-٩٤  ٦  

  ٩  ٤  ٣  ٣  ١١٦  ٢٥  ١٦  ٢٥  إمجـالـي

  )  ليسانس–بكالوريوس (اخلرجيون من جامعيت صنـعاء وعـدن  •
خـالل العـام    ،  بلغ العدد اإلمجالـي للخرجيني من جامعيت صنعاء وعدن         

مقارنـة  ،  )  من اإلناث  ١,٥٧١(منهم  ( خريج ٨,٣٥٥،  م  ٩٥/٩٦الدراسي  
  ). من اإلناث٦١٠(منهم ، م ٩٠/٩١ يف سنة ٦,٧٨٤بنحو 

أي ما يعادل منو سـنوي قـدره        ،  % ٢٣ومتثل تلك الزيادة نسبة قدرها      
٣,٩.%  

، م  ٩٠/٩١يف عام   % ٣٢فقد إخنفض من    ،  أما نسبة اإلناث إىل الذكور      
  .٩٥/٩٦يف عام % ٢٣إىل 
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  اإلنــــاث  الـــذكـــور
  السنـة

  إمجايل  عدن  صنعاء  إمجايل  عدن  صنعاء
اجملموع 
  الكلي

نسبة 
اإلناث إىل 
  الذكور

٣٢  ٢,٥٣١  ٦١٠  ١٧٥  ٤٣٥  ١,٩٢١  ٣٤٥  ١,٥٧٦  ٩٠/٩١  
٣٥  ٤,٤٦١  ١,١٦٢  ٢٩٨  ٨٦٤  ٣,٢٩٩  ٤٤٨  ٢,٨٥١  ٩١/٩٢  
٢٥  ٧,٠٥٧  ١,٤١٩  ٣١٧  ١,١٠٢  ٥,٦٣٨  ٤٣٤  ٥,٢٠٣  ٩٢/٩٣  

١,٩٩٥  ٥٢٥  ١,٤٧٠  ٩,١٨٧  ٨٦١  ٨,٣٢٦  ٩٤/٩٥  
١١,١٨
٢٢  ٢  

٢٣  ٨,٣٥٥  ١,٥٧١  ٦٢٨  ٩٤٣  ٦,٧٨٤  ١,٢٠٨  ٥,٥٧٦  ٩٥/٩٦  

  مؤشـرات دميوغرافيــة   •
أن اجلمهورية اليمنية حتتـل     ،  يتضح من املؤشرات الدميوغرافية املدونة أدناه       
  :الصدارة على املستويني اإلقليمي والعاملي من حيث 

  .إرتفاع املعدل السنوي للنمو السكاين -
  .إرتفاع معدل اخلصوبة -
  .إرتفاع معدل وفيات الرضع -
  املؤشـر

  
  البلدان

ي املعدل السنو
  للنمو السكاين

معدل 
  اخلصوبة

العمر املتوقع 
  عند الوالدة

معدل وفيات 
الرضع لكل 
  ألف مولود حي

نسبة اآلطفال دون 
اخلامسة يعانون من نقص 

  %الوزن 
  ٣٠  ١١٩  ٥٠,٤  ٧,٦  ٣,٧  اجلمهورية اليمنية
  -  ٦٣  ٦٢,٨  ٥,١  ٢,٩  الوطن العريب
مجيع البلدان 
  ٣٠  ٧٠  ٦٣,٣  ٣,٥  ٢,٢  النامية

  ٤٥  ١١٠  ٥١,٥  ٥,٨  ٢,٥   األقل منواًالبلدان
  -  -  ٧٤,٥  ١,٨  ٠,٨  البلدان الصناعية
  -  -  ٦٤,٨  -  -  العـالـم

  احلالة الغذائية والصحية  •
  :يستشف من املؤشرات الغذائية والصحية الواردة آدناه ما يلي



  

  
  

  االصالح االداري  ١٣

تبلغ النسبة املئوية من السعرات احلرارية املتـوفرة يوميـاً للفـرد الـيمين               -
، % ٩١والبالغـة   ،  تزيد على مثيلتها يف البلدان األقل منواً        ،وبالتايل  %٩٣

  .ولكنها تقل عن النسب املئوية للبلدان اآلخـرى
يف ،  أن الوضع الصحي من حيث عدد السكان مقابل كل طبيب وكل ممرضة              -

  .أفضل من مثيله يف البلدان النامية والبلدان األقل منواً، اجلمهورية اليمنية 
  املؤشـر

  
  البلدان

النسبة املئوية إلمدادات السعرات 
  % يومياً –احلرارية للفرد 

عدد السكان مقابل كل 
  طبيب

عدد السكان مقابل كل 
  ممرضـه

  ١,٨١٨  ٤,٣٤٨  ٩٣  اجلمهورية اليمنية
  -  ١,٨٦٤  ١١٥  الوطن العريب
مجيع البلدان 
  ٤,٧١٨  ٥,٧٦٧  ١٠٩  النامية

  ١٣,٧٩٠  ١٨,٤٩٦  ٩١  البلدان األقل منواً
  -  -  -  الصناعيةالبلدان 

  -  -  -  العـالـم

  اعداد القوى العاملة ـ وحالة العمالة •
حول أعداد القوى العاملـة  ،  لقد مت إعداد املؤشرات التفصيلية املدونة أدناه        

حسب الفئات العمرية بني مخسة عشر عاماً وأربعة وستون عاماً          ،  وحالة العمالة   
وفيما يلي  ،  م  ١٩٩٤ أواخر عام    يف،  من واقع نتائج تعداد املساكن والسكان       .. 

  :خالصة ما توحيه تلك املؤشرات 
 مـن   ٢,٨٧٨,٤٥١منهم  ،   ٣,١٦٦,٩٥٩يبلغ إمجايل عدد القوى العاملة       -

  . من اإلناث٥٨٨,٩٠٨ ومنهم ،) الذكور 
  منــهم ٢,٨٨٠,٨٨١يبلــغ عــدد العــاملني يف القطاعــات املختلفــة  -

  . من اإلناث٥٦٥,٨٦٩و..  من الذكـور ٢,٣٣٣,٠٢٢
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  مـن    ٢٤٥,٤٣٩منـهم   ،   ٢٦٨,٤٧٨لغ عدد العاطلني عن العمـل       يب -
  . من اإلناث٢٢,٨٣٩و.. الذكـور 

تتفشى نسبة البطالة العالية يف أوساط الشباب بني اخلامسة عشرة والرابعـة             -
  .والستون

  :ويبني اجلدول التايل تلك املؤشرات حسب الفئات العمرية واجلنس 
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  اخلــالصــة والتـوصيــات *
 إىل املرحلة اليت متكننا من حماولة الرد على السؤال الـذي            لقد وصلنا األن  
حول مستوى التنمية البشرية باجلمهورية اليمنية ،وذلك من        ،  طرحناه يف املقدمه    

  :خالل نظريتان خمتلفتان ومها 
إذا قارنا وضعنا الراهن بالوضع السائد قبل ثالثة عقود من الزمن ،فـال               - أ

ـ        ا مت حتقيقـه يف اجملـاالت التربويـة         يسعنا إال أن نعتز كل اإلعتزاز مب
والتعليمية والصحية وغيـرها من اجملاالت ، مبوارد وإمكانيات حمدودة         

وحسبنا أن نشري هنا إىل     .. ،ويف ظروف حملية وإقليمية شائكة ومعقدة       
أن متوسط عمر اإلنسان اليمين قُبيل قيام الثـورة اليمنيـة املباركـة مل              

 كيلو جرام ،ومل يقـل معـدل        ٣٣وزنه  ومل يتعدى   ..  سنة   ٣٥تتجاوز  
هذا ناهيكم عن الغيـاب     ..  لكل ألف مولود     ٢٢٥وفيات الرضع عن    

بل وأي مظهر من مظاهر احليـاة       ،  الكلي ألي نوع من أنواع اخلدمات       
مل يكـن   ،  وكما يستشف من إحصائيات وتقارير املنظمات الدولية        .. 

يضاهي ،  القرن  يف منتصف هذا    ،  هناك شعب على وجه الكرة األرضية       
مـستعمرة  "سوى شعب   ،  الشعب اليمين يف البؤس والشقاء واحلرمان       

  "  يف أدغال أفريقيا-ُبور أندي 
بأوضاع البلدان اليت أستطاعت مبـوارد      ،  أما إذا قارنا وضعنا الراهن        - ب

أن حتقق منجزات تنموية تفوق منجزاتنا ،فيصبح لزاماً علينا         ،  حمدودة  
سباب واملـسببات الكامنـة وراء تـدين        يف هذه احلالة أن ندرس األ     

وإختاذ اإلجراءات  ،  وغريها  ،  مستوياتنا التعليمية والتدريبية والصحية     
  .السليمة بشأهنا
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أن من بني اإلجراءات    ،  ويف رأي معظم املهتمني بالشئون التربوية والتعليمية        
ل يف سبيل إصالح وتطوير التعليم والتأهيـل تـشم        ،  اليت ال مناص من إختاذها      

  .اإلجراءات التالية
وتعديلها وحتديد  .. إعادة النظر يف السياسة واملناهج التعليمية القائمة         -١

طبقاً ملتطلبات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيـة حاضـراً        ،  أولوياهتا  
  .ومستقبالً

  .تعميم التعليم األساسي اإلجباري يف عموم حمافظات اجلمهورية  -٢
.. ين يف اجملاالت واملستويات املختلفة      التركيز على التعليم الفين وامله     -٣

اليت تشجع خرجيـي املـدارس األساسـية        ،  وإجياد احلوافز الالزمة    
  .على اإللتحاق هبا، والثانوية 

وإلـزام طـالب   .. اإلهتمام بالنوعية قبل الكمية يف التعليم اجلامعي       -٤
.. يف جماالت ختصصاهتم      ،  اجلامعات بإعداد البحوث العلمية اهلادفة      

 أن توفر هلم املراجـع واألدوات الالزمـة للقيـام بواجبـاهتم             على
  .البحوثية

، إلزام سائر الدوائر واملصاحل واملؤسسات والـشركات احلكوميـة           -٥
بإعداد وتنفيذ برامج تعليمية حملو األمية يف صفوف        ،  وغري احلكومية   

  .موظفيها،خالل فترة زمنية حمددة
نفاق املبالغ اليت للتـدريب     بإ،  إلزام الوزارات واملؤسسات احلكومية      -٦

للكوادر اليت يسند إليها إدارة وتشغيل وصـيانة        ،  النظري والعملي   
بدالً من إنفاقهـا علـى الدراسـات        ،  املشروعات اليت يتم تنفيذها     

  .األكادميية البحتة



  

  
  

  االصالح االداري  ١٨

ومساعدته بكل الوسـائل    ،  حتسني األوضاع املعيشية للمعلم اليمين       -٧
  .حية وغريهااملمكنة حلل مشاكله السكنية والص

بإنشاء مكتبـات هلـا يـتم       ،  إلزام سائر أجهزة الدولة ومؤسساهتا       -٨
ذات الـصلة بأعماهلـا     ،  تزويدها بالكتب واملراجع والـدوريات      

  .ومهامها
يتوقـف يف   ،  وغريه  ،  وغين عن القول أن حتقيق ما ننشده يف اجملال التربوي           

  .ا وإجتثاث سلبياهتا اليت آن اآلوان إلصالحه" اإلدارة "التحليل النهائي على 



  

  
  

  االصالح االداري  ١٩

א א א א
  

واالنتقـال مـن وضـع      ،  تتجه الدولة حنو حتقيق اإلصالح اإلداري واملايل        
لذا ينبغي أن حتدد طبيعـة      ...اىل الالمركزية اإلدارية واملالية     ،  املركزية الشديدة   

عـة هـذه    علينـا أن حنـدد طبي     ،  وتأكيداً على ذلـك     ،  مشكلة االنتقال هذه    
فمن املعروف إن مـستوى     .وكيفية معاجلتها على كل مستوى وجمال     ،  املشكالت

، األداء الذي حيققه أي نظام إداري،يتأثر مبجموعة العوامل اإلجيابية اليت تتوفر له             
تتجاوب ،  من موارد وإمكانات مادية وتشريعات قانونية ولوائح تنظيمية متطورة          

مضافا إليها جمموعة مـن     ،  ليت تعمل يف ظلها     مع الظروف واإلمكانيات البيئية ا    
كما ،  اإلجيابيات األخرى،وهي جمتمعة تشكل قوة دافعة ملستوى األداء ونتائجه          

، ويف إطار هذا التـأثري      ،  تتأثر مبجموعة من العوامل السلبية أو العوامل املعوقة         
 ضـوء   ويف.الذي ينعكس سلبا أو إجيابا على مستوى األداء واالرتفاع بإنتاجيته         

من النـواحي التخطيطيـة والتنظيميـة       ،  األوضاع القانونية والتنظيمية لإلدارة     
  . االمر الذي يتطلب حتديد كل مشكلة منها يف ضوء جزئياهتافان، املختلفة

كنظام مطلـوب معاجلتـه مـن     ،  وإذا أردنا حتديد مشكالت االدارة احمللية       
  -: تتلخص كاآليتفإهنا، النواحي الدستورية والقانونية والتنظيمية 

  .مشكالت تتعلق بالتخطيط-١
  .مشكالت تتعلق بالتنظيم والنظم-٢
  .مشكالت تتصل بالقوى العاملة-٣
  .مشكالت تتصل بالنواحي املالية-٤
  .مشكالت تتصل بالرقابة ـ األشراف واملتابعة والتقومي-٥



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٠

وارتباطاهتا باملـشكالت   ،  ولكل نوع من أنواع هذه املشكالت خصوصياهتا        
  خرى فكيف ميكن رؤية ذلك على صعيد الواقع؟األ
:مشكالت تتعلق بالتخطيط-١

ومع ذلك جنـد يف ضـوء       ،  التخطيط ميثل جوهر العملية اإلدارية وأساسها       
، أن هناك جمموعة من املشاكل اليت تواجههـا         ،  معطيات التطبيق لإلدارة احمللية     

  -:فيما يتعلق بالتخطيط والوظائف االساسية واليت تتحدد يف
عدم التحديد الواضح لألهداف اليت جيب أن حتققهـا الوحـدات           :١-١

  .اإلدارية
كأساس لتغطيـة   ،  بنوعيه املكاين والزماين    ،  غياب التخطيط احمللي    :٢-١

  .اخلطة العامة الشاملة و املستدامة
بني األجهزة املختلفة مركزيـاً    ،  أن مل يكن انعدامه     ،  ضعف التنسيق   :٣-١

وية التنمية املستدامة على املـستويني املركـزي        وحملياً ، وفقدان أول   
  .واحمللي،وغياب استراتيجية التنمية الريفية املتكاملة

، دون حتديد األولويـات     ،  بروز مظاهر التكرار ألكثر من مشروع       :٤-١
وكذا بروز مظاهر االخـتالل يف أنـشطة        ،  وعالقاهتا بالتنمية احمللية    
ة بغياب التوازن بـني املـشروعات       املتجسد،  التنمية احمللية وجماالهتا    

  .اإلنتاجية واخلدمية،أو ما تسمى مبشروعات البنية االساسية
نقص الوعي التخطيطي بني أوساط العاملني يف مؤسسات وهيئـات          :٥-١

يف القطاعات احلكوميـة والعامـة     ،  اخلدمات االجتماعية واإلنتاجية    
  .واملختلطة والتعاونيات والقطاع اخلاص



  

  
  

  االصالح االداري  ٢١

دفق املعلومات والبيانات وكيفية استخدامها يف القطاعات       قصور يف ت  :٦-١
  .املختلفة

:مشكالت تتعلق بالتنظيم والنظم-٢
  :يف جانب التنظيم والنظم لإلدارة احمللية تربز مشكالت فرعية أمهها

  .قصور كبري يف القوانني واللوائح املنظمة لقواعد العمل وأساسياته:١-٢
دد للوظائف ونوعياهتـا وأسـاليب      قصور يف التوصيف الوظيفي احمل    :٢-٢

  .وإجراءات العمل املختلفة فنياً وإدارياً
عدم مالئمة بعض التقسيمات اإلدارية للوحـدات مـع اجتاهـات           :٣-٢

  .وسياسات التنمية ونظام الالمركزية اإلدارية للوحدات اإلدارية 
قصور اهلياكل التنظيمية وافتقارها للربط الدقيق بـني مـستويات          :٤-٢

  .مل فيما بينها حملياً وفيما بينها وبني الوحدات املركزية التعا
الغموض يف حتديد السلطات والصالحيات وتنظيمها بني الوحدات        :٥-٢

احمللية والوحدات املركزية ، وعالقة كـل منـها بعمليـات التنميـة      
  .االجتماعية واالقتصادية على املستويني املركزي واحمللي 

نظيمية مع الواقع املفترض للتوصيف الوظيفي      عدم تطابق اهلياكل الت   :٦-٢
  .حملياً ومركزياً

سوء توزيع القوى العاملة على املستويني املركزي واحمللي مما أضعف          :٧-٢
  .األداء اإلداري وأدى إىل بروز ظاهرة البطالة املقنعة 

تداخل السلطات والصالحيات اإلدارية والتنمويـة بـني أجهـزة          :٨-٢
  .الوحدات اإلدارية وبني اجملالس احمللية السلطة التنفيذية يف 



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٢

تراجع مبدأ املشاركة الشعبية يف العمـل التطـوعي وضـعف دور            :٩-٢
املنظمات غري احلكومية مبا فيها املنظمات واجلمعيات التعاونية الزراعية         

مما سبب ضعف فاعلية املشاركة وتراجعهـا       ،  ، السمكية،االستهالكية   
  . واالقتصاديةيف عمليات التنمية االجتماعية

وغيـاب إجـراءات    ،  اضطراب مستويات تنظيم الوحدات اإلدارية      :١٠-٢
وفق أسس وقواعد متطلبات التطور واملـتغريات       ،  حتديثها وتنظيمها   

  .السياسية واالقتصادية
  -:مشكالت تتعلق بالقوى العاملة-٣

تبدو يف الواقع الـيمين مـشكلة       ،  على الرغم من أن مشكلة القوى العاملة        
اىل ،  اىل العمالة الفائضة    ،  ة،تتنوع مظاهرها من زيادة العمالة ناقصة التشغيل        عام

 اال أن هذه املشكلة تتعدد يف االدارة احمللية،وتنظيم السلطة احمللية           …البطالة املقنعة 
  -:على النحو اآليت

عدم توفر العمالة الالزمة وفقا للتخصصات واحتياجـات سـوق          :١-٣
  .ية احملليةيف الوحدات اإلدار،العمل

النقص الشديد يف الكفاءات الفنية واإلدارية ،وعدم توازن العـرض          :٢-٣
  .لتلبية احتياجات التنمية، والطلب هلا يف سوق العمل 

ضعف كفاءات وقدرات بعض القيادات اإلداريـة يف الوحـدات          :٣-٣
احمللية،وعدم قدرهتا على االستخدام األمثل ملا لديها من إمكانـات          

  . وبشرية وطبيعيةوقدرات مادية
ونقص احلـوافز املاديـة   ، شحة املدربني وأدوات ووسائل التدريب  :٤-٣

وعـدم حتـسني األداء     ،  واملعنوية،مما أدى اىل تـردي اإلنتاجيـة        



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٣

اإلداري،يدخل يف ذلك ضآلة األجور واملرتبـات قياسـاً بأعبـاء           
  .املعيشة

نتيجة عدم  ،   شعور متزايد باإلحباط لدى العاملني يف اجلهاز اإلداري       :٥-٣
وجتاوز القواعد القانونية املرتبطـة     ،  تطبيق مبدأ الكفاءة واجلدارة     

مما خلق ظواهر للتضخم هيكليا وعدديا      ،  بشروط وقواعد التعيني    
يف الوظيفة العامة،مما أثر على أداء املوظفني األكفـاء بإحـساسهم           
باإلحباط وساعد يف إيـصال اجلهـاز اإلداري مبـستوييه احمللـي            

  .كزي اىل مرحلة التسببواملر
  -:مشكالت تتصل بالنواحي املالية-٤

تعد النواحي املالية من أهم الظواهر اليت حتولت اىل مشكالت تعيق اجلهـاز             
وهذه املـشكالت بـدت     ..يف نظام االدارة احمللية   ،  بوحداته املختلفة   ،  اإلداري  

  -:ظاهرة للعيان من عدة جوانب أمهها
باجلاهزيـة  (أو مـا ميكـن تـسميته        ،  الية  عدم توفر اإلمكانات امل   :١-٤

وأماكن ملزاولة الوظيفـة    ،  من وسائل نقل،وأدوات مكتبية     :اإلدارية
  ).بصورة سليمة،بيئة عمل مناسبة هادئة ومستقرة لكل وحدة إدارية

وربـط التـصرفات املاليـة      ،  من جهة   ،  نقص االعتمادات املالية    :٢-٤
مما يؤدي اىل   ،  ة أخرى   من جه ،  للوحدات احمللية بإجراءات مركزية     

  .قصور يف تنفيذ اخلطط على مستوى احملليات
وباألخص ما يتعلـق منـها      ،  إغفال القوانني املنظمة لإلدارة احمللية      :٣-٤

والتمويل الذايت ملـشروعات التنميـة      ،  بتنظيم املوارد املالية احمللية     
 االمر الذي أضعف من جاهزية الوحدات اإلدارية يف حتصيل        ...احمللية



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٤

مواردها الذاتية،نتيجة العتبار تلك املوارد عند التحـصيل مـوارد          
وحبسب رؤية  ،  وما ينفق للوحدة احمللية إمنا هو إنفاق مركزي         ..عامة

  .املركز للوحدة احمللية
ضعف احلوافز املادية للعاملني على جباية وحتصيل املوارد املالية كلياً          :٤-٤

  .احل اخلزانة العامةمما ينتج عنه إهدار مايل كبري لغري ص، 
-:مشكالت تتعلق بالرقابة أو املتابعة والتقومي-٥

ــشامل  ــايل ال ــة ، إن اإلصــالح اإلداري وامل ــي أن يكــون عملي ينبغ
فاإلصالح عملية وليس حدثا،وال توجد نقطة معينة ميكـن ألي جتربـة            ،مستمرة

ة مـن   غري أنه ميكن استكمال املرحلة احلرج     ..عندها أن تعلن أن اإلصالح قد مت      
مراحل التحول وحيب استكماهلا إذا أرادت التجربة أن تضع اجملتمع على طريـق             

الذي ميكن ان يتحقق فيه األمن اجلماعي واملساواة يف احلقوق،وتعزيز          ،  املستقبل  
لقد أثارت جهود اإلصالح الـيت      .وحتسني مستويات املعيشة  ،  التقدم االجتماعي   

رغم من أن أساسها مـا زال حمكومـا         بال،بدأت تلمس طريقنا اىل مستقبل أفضل     
املوارد البشرية  ..برؤية بسيطة ، رؤية لتحكم مؤدي الوظائف اليت أنشئت ألدائها         

بل قاعدة ومرتكـز كـل نـشاط        ..ال تعد جماال إستراتيجيا من جماالت االدارة      
، يعين تبسيط هياكـل اجلهـاز اإلداري        ،  إن اإلصالح من وجهة نظرنا      ..تنموي

وهكـذا  ..وترشيد عالقاهتا باحلكومة  ،  افر من الربامج واهليئات     وترشيد العدد الو  
وقد تتطلب  ..يكون اإلصالح مسئولية مشتركة بني احلكومة واهليئات واملنظمات       

مما ينعكس يف الواقع علـى      ،  إعادة التنظيم وتوصيف الوظائف     ،  هذه املسئولية   
،  اإلداري   يف هياكل احلكومة وجهازهـا    ،  وسيطا هاما   ،  ختفيض عدد الوظائف    

ويف هـذا اجملـال     ...متهيدا إلصالحات أخرى يف مقدمتها تنمية املوارد البشرية         



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٥

كجزء ال يتجزأ من نظـام شـامل        ،  تزداد درجة تعزيز نظام املساءلة واملسئولية       
مما يتطلب تعزيز واستكمال قواعـد      ...لإلصالح الذي تسعى احلكومة لتحقيقه      

 بنظام جديد لتخطيط العمل وتقييمـه يف        واألخذ،  سلوك موظفي اخلدمة املدنية     
وما سيتطلبه ذلـك مـن بـرامج        ...والقطاعات املختلفة   ،  مجيع أجهزة الدولة    

للتدريب والتأهيل املتسق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته،هـذا يف املـدى            
فإن ذلك سيتطلب تغيرياً شامالً يف برامج       ،  القصري واملتوسط،أما يف املدى الطويل      

،  يف مراحله املختلفة،وتوجيه مجيع مدخالته وفقا الحتياجات سوق العمل           التعليم
مع األخذ يف االعتبار القدرات واملواهب الذاتيـة لألفـراد          ،على املدى الطويل  

  .ذكورا وإناثا يف مجيع املستويات



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٦

א א א א א א א אמ א
א מ א א        

  مدخل 
مل تكن مصادفة أن حيتل عامل الوقت مكان الصدارة يف البداية احلديثة لعلم             

ـ         ، ) مدرسة االدارة العلميـة   (االدارة اليت أسس هلا تايلور وزمالؤة يف ماعرف ب
بل إن أساس ذلك هو إضفاء الطابع العلمي علـى          ،  عقب احلرب العاملية األوىل     

فإهتمام تـايلور مبـدأ     ،  السائدين حينها   ليحل حمل التخمني والتجريب     ،النشاط
كما أن حتليـل    ،  إستهدف زيادة االنتاج عرب ترشيد وقت العمل        ،مراقبة الوظيفة 

وجدولـة  )جلـربت (بواسـطة   ،  حركات العمال والتركيز على الضروري منها       
مل يتوخيا يف املقام األول سوى تثمني الوقت ومـن مث            ،   )جانت(احلركة لزميلهم   

يرمـز  ،  باملدخل العضوي يف االدارة     )االدارة العلمية ( و لعل تسمية     زيادة االنتاج 
، إىل إهتمام الرواد حبركات عضالت العمال بغية التخلص من غري الضروري فيها           

وهنا أخذ الو قت يـزاحم عناصـر        ...ومن مث تكريس جل وقت العمل لإلنتاج      
، إدارة بشر   :يثة إدارتان و حياو ل إستباقها أحياناً،واالدارة احلد     ،  االنتاج االساسية   

وإدارة الوقت مقدمة   ،  لكن إدارة البشر مقدمة على إدارة املوارد        ..وإدارة موارد   
إلستحالة تعويض إنقضائة،ولذا فإنة الغرابـة إذا ماقيـل أن          ،  على بقية املوارد    

مها نتـاج   ،  املعجزة االقتصادية يف اليابان والقفزة التنموية لدول النمور األسيوية          
وهي إدارة تويل البـشر و الوقـت صـدارة          ،  ارة احلديثة يف هذه البلدان      االد

التقدم االجتماعي واالقتـصادي    ،  فولدت التقدم عوضاً عن التخلف      ،  إهتمامها  
والتقدم لـه   ،  فإذا كان التخلف مثلة مثل التقدم ظاهرة إنسانية حضارية          ...معاً  

وهي ـ باملناسـبة ـ    ، اته فالتخلف له ظواهرة أو عالم، ظواهرة اليت تدل عليه 



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٧

غري أسبابه  فمن عالمات التخلف االقتادي ختلف و سائل االنتاج وتواضع الناتج             
فيمضون جل و قتهم حبثـاً  ، ومن مث تدين مستوى الدخل و تردي معاش الناس          ،  

لذلك يزحف التخلف ليشمل جماالت إجتماعية أخرى،يأيت يف        ..عن لقمة عيشهم  
ولعل العالقة أو الظاهرة األبـرز يف       ..والصحة العامة   ،   مقدمتها النظام التعليمي  

هي عدم تقدير عامل الوقت الذي يعين يف اجلانب االخـر عـدم             ،  هذا السياق   
  .االحساس بقيمتة 

، وإدراكاً منه ألمهية البشر و الوقت وأولويتهما يف دنيـا االدارة احلديثـة              
يد املعهد الـوطين للعلـوم      طلب وزير اخلدمة املدنية و االصالح االداري إىل عم        

القيام بإستطالع أحواهلما يف وحدات اجلهاز االداري والقطاعني العام         ،  االدارية  
إستطالعاً أولياً يتمركز حول تقدير الوقت الضائع خـالل سـاعات           ،  واملختلط  

علّ خمرجاهتا تشكل ـ بعـد   ، يف عينة خمتارة من هذه الوحدات ، الدوام الرمسي 
تساعد على تفعيل عمليـة  ، اجلات و دراسات مستقبلية أخرى ذلك ـ أسساً ملع 

  .بإجتاه الغايات املنشودة، وتسريع خطواتة ، االصالح االداري 
، بالتنسيق مع قطاع الرقابة يف الـوزارة        ،   حتقيقاً لذلك تو يل عميد املعهد       

 أناط،  ) مثل املعهد اربعة والوزارة إثنان    (،  تسمية فريق عمل من ستة متخصصني       
وبإشراف مباشـر مـن     ،  وحدد هلا أربعة أسابيع كحد أقصى       ،  هبم مهمة االجناز    

  .قبلة
ونظراً ألن هدف الورقة النهائي يطمح أن ميد عملية االصالح خبلفية متكنها            

فـإن موضـوعها    ،  وخصوصاً تلك املتعلقة بالغد القريـب       ،  من حتديد أولوياهتا    
ابقة ، فبيانات الزيارات امليدانية،     سيقف على منهج الورقة ، وعلى املعلومات الس       



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٨

عارضني ألهم أسباب هدر الوقت ، قببل أن نقـف علـى            ..مث التحليل والنتائج    
  .اخلالصة والتوصيات

إننا ننطلق يف هذا التناول من الفرضية القائلة بأنه إذا ما أريد لوقت العمـل               
بقواعد العمل  فإنة المناص من النظر إليه ليس من زاوية صلتة          ،  الرمسي أن يرشد    
  . وإمنا من خالل صلتة بدوافع العاملني و أهدافهم أيضاً، وأهدافة فحسب 

  منهج الورقة-٢
ملراجعة املعلومات السابقة حول الدوام     ،  مت إستخدام أسلوب املسح املكتيب      

وباالخص تلك اليت جتمعت لدى قطـاع الرقابـة يف          ،  والوقت الضائع   ،  الرمسي  
ا تعتمد الورقة بصفة أساسية على البيانات اليت جتمعـت          وزارة اخلدمة املدنية كم   

يف اجلهاز االداري والقطـاعني     ،  نتيجة للزيارات امليدانية من الوحدات املختارة       
  .العام واملختلط

علـى أهنـا    ،  ومت حتديد الفترة الزمنية للمعلومات املستقاه من قطاع الرقابة          
أما البيانـات امليدانيـة     ،  م  ١٩٩٧حىت يونيو ،  تلك املعلومات املتجمعة من يناير      

وباالستعانة بكشوفات الرواتب يف اغسطس مـن       ،  األخرية فقد متت يف سبتمرب      
إىل اخلوف من تذبذب النـسبة إذا       ،  ويعود السبب يف هذا احلصر      ،  العام نفسة   

  مامت الرجوع إىل بيانات األعوام السابقة
   جمتمع وعينة الورقة ١-٢

من مجيع الوزارات واملنـشأت العامـة   ، ن الورقة يتكون االطار العام ملضمو 
إسـتناداً إىل   ،  والذي مت إختيار العينة من بينـها        ،  واملختلطة يف العاصمة صنعاء     

وأخرياً عالقة اجلهـه    ،  وتنوع النشاط يف الوحدات     ،  احلجم وأمهية نشاط اجلهة     
ات كاملـة   جبمهور املستفيدين من خدماهتا غري أن التحليل مل جير إال على معلوم           



  

  
  

  االصالح االداري  ٢٩

كما أنه الميكن الزعم    ،  ومن دواوينها العامة فحسب     ،  جتمعت من تسع وحدات     
بـل اهنـا    ،  بأن هذه البيانات قد جاءت بإستخدام أداة إستبيان دقيقة التصميم           

مل يتوافر هلـا الوقـت املثـايل        ،  خالصة مالحظات مباشرة ومقابالت شخصية      
  العلم موضوعاُ ومنهجاُ حىت تفي بإشتراطات ، والاالمكانات الكافية 

، وثالث مؤسـسات عامـة      ،  ولقد تضمنت العينة املختارة ثالث وزارات       
  .تتصف مجيعها باخلصائص واحملددات املذكورة أنفاً، وثالث منشآت خمتلفة 

   املعلومات السابقة-٣
حول الدوام  ،  مبراجعة النشاط امليداين لقطاع الرقابة يف وزارة اخلدمة املدنية          

خالل الفترة من يناير حـىت      ،  وحدة إدارية خمتلفة    )٢٢(مدى إنتظامة يف  الرمسي و 
أمكن لفريق العمل إستخالص بعض املعلومـات الـيت رأى          ،  م  ١٩٩٧سبتمرب  

  :الفريق ضرورة تلخيصها وفقاُ ملايلي
تكاد متاثل نفس النسب    ،  نسب الغياب يف صفوف القيادات اإلدارية       :١-٣

يف مجيـع الوحـدات موضـع       ،   يف صفوف املوظفني غري القيـاديني     
هذا يف حني أن نسب احلضور      % ..٢٧-٢٢الدراسة،والبالغة ما بني    

ويف الوحدات نفسها ، قد تراوحت مـا بـني          ،  يف صفوف الطرفني    
يف بـاقي   %٦٣يف األيام اليت تلـي اإلجـازات الرمسيـة،و          % ٤٩
  -:ولعل ما ميكن تسجيله هنا هو ما يلي.األيام

، لوظيفي يف صـفوف القيـادات اإلداريـة         أن نسب االنتظام ا   :١-١-٣
أي أنه  .تتناسب طرديا مع نسبها يف صفوف املوظفني غري القياديني        

، كلما ارتفعت نسب احلضور يف صفوف الرؤسـاء اإلداريـني           
  .والعكس صحيح، ترتفع معها نسب حضور املرؤوسني 



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٠

إن الغياب يف مجيع هذه الوحدات ظاهرة مستمرة،يكاد يـصل يف           :٢-١-٣
  .من إمجايل قوة العمل فيها%٤٠منها ليسجل ما نسبته بعض 

أن هناك وحـدات إداريـة حـافظ        ،  تكشف ألفراد قطاع الرقابة     :٢-٣
منتسبوها على نسب عالية يف الغياب عن العمل،تراوحت مـا بـني            

وقد جتلى ذلك بوضـوح يف      .من إمجايل قوة العمل فيها    % ٤٠-٣٥
وتذبذبت النـسبة يف    .ليةكل من وزارة الصحة واألعالم واإلدارة احمل      
  .اهليئة العامة للسياحة يف طليعة هذه الوحدات

 موظـف ال    ١٢,٤٠٠اىل وجود   ،  تشري بيانات وزارة اخلدمة املدنية      :٣-٣
ميارسون أي نشاط،وميكن تصنيفهم كقـوة عمـل فائـضة،وبذلك          

وهي نسبة  .من إمجايل قوة العمل يف اجلمهورية     %٣يشكلون ما نسبته    
وتتركز يف  ،  اإلشارة إليه يف النشاط الرقايب للقطاع       تضاف اىل ما سبق     

  .املؤسسات املتعثرة حتديدا
لـشهر  ،  تفيد وثائق جلنة صرف املرتبات يف وزارة التربية والتعلـيم           :٤-٣

من إمجايل قوة العمـل يف هـذه        %٢,٥أن نسبة   ،  م  ١٩٩٦ديسمرب  
  -:هم قوة عمل عاطلة وهو على النحو اآليت، الوزارة 

  . موظفا١,٥٢٠ًاالجلني ومل يتم إحالتهم اىل التقاعد      بالغوا أحد  -
  . موظفا٩٢٥ً         بدون عمل أو جمازون  -
  . موظفا١٤٥ً     متفرغون ملنظمات مجاهريية وأحزاب -
  . موظفا١٩٢ً      مزدوجون وظيفيا وأمساء مكررة -
  . موظفا٢,٧٨٢ً          اإلمجـــايل -



  

  
  

  االصالح االداري  ٣١

ان انتظام وانضباط   ،  ة  ثبت لدى قطاع الرقابة يف وزارة اخلدمة املدني       :٥-٣
  -:القيادات اإلدارية يف فروع هذه الوزارة هو كما يلي

  %.٢٨القيادات اإلدارية املنتظمة واملنضبطة بدرجة عالية -
  %.٢٢القيادات اإلدارية املنتظمة واملنضبطة بدرجة متوسطة-
  %.٢٧القيادات اإلدارية املنتظمة واملنضبطة بدرجة ضعيفة-
  %.٢٣غري املنتظمة وال منضبطة كليا القيادات اإلدارية -

يف فروع وزارة اخلدمـة     ،  من القيادات اإلدارية    %٥٠وهذا يعين أن نسبة     
فإنـه  .. أو هي غري منتظمة وال منضبطة كليا      ،  املدنية،ضعيفة االنتظام واالنضباط    

يصدق احلكـم نفـسه علـى املـوظفني غـري           )١-١(املالحظة)١(طبقا للبند   
متاثل النسب يف أحـوال العـاملني       ،  يف حال القياديني    القياديني،أي أن النسب    
  .واملوظفني يف تلك الفروع

  -:بيانات الزيارات امليدانية-٤
سبقت اإلشارة اىل أن اختيار الوحدات التسع،كعينة للقطاعات الثالثة،قـد          

تتعامل مـع   ،  استند على مسات متنوعة،لعل أبرزها كون هذه الوحدات خدمية          
ور املنتفعني خبدماهتا،إضافة اىل أمهيـة وحيويـة اخلـدمات      قاعدة عريضة من مجه   

  .املقدمة من قبلها ـ وإن كانت واحدة منها ليست كذلك
وتلك مسات تشجع على قيام افتراض يقول بأن ترشيد الوقت يف الوحدات            

من شأنه حتسني مستوى اخلدمة،ومن مث حتسني صورهتا يف أذهان الرأي           ،  املختارة  
كما أن عدم اإلحساس بقيمة الوقت يف هـذه         :فتراض فيقول وقد ميضي اال  .العام

ومن مث تغيب صـورهتا يف نظـر مجهـور          ،  الوحدات من شأنه هتميش خدماهتا      
  .املتعاونني معها



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٢

ال تعنيه الدعاية لواحدة من تلـك       ،  ونظرا ألن اهلدف األساسي هلذه الورقة       
هوية الوحـدات   الوحدات وال التشهري بأخرى،فقد ارتأى فريق الدراسة إغفال         

املختارة،واالكتفاء بذكر القطاع الذي تنتمي إليه الوحدة موضع االستطالع،ومن         
لذا سريمز للوزارات   .مث الوقوف على بيانات ووقائع هدر الوقت أو ترشيده فيها         

ج يف حني تأيت املنشآت املختلطة وفقا       ٢ب،٢أ،٢بالرموز أ،ب،ج وللمؤسسات    
  .ج٣ب،٣أ،٣للمصطلحات 

  الوزارات بيانات ١-٤
  )أ(الوزارة :١-١-٤

يف اليوم االول من الزيارات امليدانية،وجدت جمموعة االستطالع أن الغياب          
يف قطاعني من قطاعات الوزارة الثالثة،وعلى مستوى قيادهتا هو علـى النحـو             

  -:اآليت
عدد   القطاع

 نسبة غري املوجودين نسبة الغياب  املهمات اجملازون  املتغيبون  موظفيه

  %٣٤  %٣٠  ١  ١  ١٦  ٠٥٣  مالقطاع 
  %٣٧  %٣١  ١  ٦  ٣٣  ١٠٧  القطاع ح
  %٣٩  %٣٢  ١  ١  ١٣  ٠٤١ قيادة الوزارة

   

  :وتفصح البيانات االستطالعية عن األرقام املدونة أدناه وفقا للتقسيمات اآلتية
  بيانات الساعة احلادية عشرة صباحا:١-١-١-٤

اجملازون   الغياب  احلضور العدد يف احلوافظ  التاريخ
  ماتوامله

نسبة 
  الغياب

  نسبة غري املوجودين

٣٤  %٢٩  ٢٤  ١٢٨  ٢٩٤  ٤٤٦  ١٣/٩/٩٧%  
٣٨  %٣١  ٣٠  ١٤٠  ٢٧٦  ٤٤٦  ١٦/٩/٩٧%  
٣١  %٢٥  ٢٦  ١١٣  ٣٠٧  ٤٤٦  ٢١/٩/٩٧%  

  %٣٤  %٢٨  ٢٧  ١٢٧  ٢٩٢  ٤٤٦  املتوسط



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٣

تستمر حـىت الثامنـة والنـصف       ،  علما بأن التوقيعات يف حوافظ الدوام       
 وال يستثىن من ذلك إال مـديرو العمـوم          ..صباحاً،بواسطة ساعة ضبط للوقت   

وشاغلو الدرجات األعلى،فيوقع املديرون يف حوافظ خاصة موجـودة مبكتـب           
الوزير،يف حني أن شاغلي الدرجات األعلى معفيون من التوقيع طبقا لقواعد عمل            

  .خاصة هبذه الوزارة
  بيانات الساعة الثانية ظهرا:٢-١-١-٤

العدد يف   التاريخ
  احلوافظ

ا موقعو
  االنصراف

  مالحظات  نسبة الغياب  الغياب

٤٠  ١٧٧  ٢٤٥  ٤٤٦  ١٣/٩/٩٧%  
٣٤  ١٥٣  ٢٦٣  ٤٤٦  ١٦/٩/٩٧%  
٣٣  ١٤٨  ٢٧٢  ٤٤٦  ٢١/٩/٩٧%  

  %٣٦  ١٥٩  ٢٦٠    املتوسط

عدد اجملازين 
  واملهمات ثابت

تبدأ مـن الـساعة الواحـدة       ،  علما بأن التوقيعات يف حوافظ االنصراف       
أما أيام اخلمـيس    ..ض االستثناءات للموظفات  مع بع )األربعاء/السبت(والنصف،

  .فينصرف اجلميع متام الواحدة ظهرا
  )البطالة املقنعة(بيانات عامة :٣-١-١-٤

  ٣  )يف البيوت(الوكالء غري العاملني-
  ٦٢  منتسبوا املنظمات اجلماهريية واحلزبية-
  ٢٠  بالغوا أحد االجلني وحمملون على اجلهة-
  ٤  زمنةاملرضى من ذوي األمراض امل-

  موظفا٨٩  اإلمجايل
  
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٤

  بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-١-١-٤
  موضوعة الوقت بالدقيقة

  احلضور والتوقيع والوصول اىل املكاتب  ١٥
  تناول األطعمة  واملشروبات  ٣٠
  زيارات بينية وإجناز معامالت املعارف  ٣٠
  اخلروج املبكر واالستعداد له  ٤٥
  قبل وبعد صالة الظهر  ١٥
  ساعتني وربع الساعة يف حدوده الدنيا  ٢,١٥ايل اإلمج

  ):ب(الوزارة:٢-١-٤
  -:عدد موظفي هذه الوزارة وفقا لكشوفات رواتب أغسطس كان كما يلي

  . موظفا يف الديوان العام للوزارة١٥٣٩ -
  . موظفا يف كشوفات الدوام فيها١٣٩٤ -

نا التركيز  سنحاول ه ،  وطبقا للطريقة اليت جرى اتباعها يف الوزارة السابقة         
هلذا سنتوقف يف تتبـع هـذه       .تسهيال للتحليل وتعميما للمشترك   ،  على املشترك   

  -:الوزارة وفقا ملا يلي
  بيانات الساعة الثانية عشر صباحا:١-٢-١-٤
العدد يف   التاريخ

  احلوافظ
اجملازون   الغياب  احلضور

  واملهمات
نسبة غري   نسبة الغياب

  املوجودين
١١  %٥  ٩١  ٦٨  ١٢٣٥  ١٣٩٤  ١٣/٩/٩٧%  
١٣  %٦  ٨٩  ٩٠  ١٢١٥  ١٣٩٤  ١٦/٩/٩٧%  
١٣  %٦  ٨٩  ٩٠  ١٢١٥  ١٣٩٤  ٢١/٩/٩٧%  

  %١٣  %٦  ٩٠  ٨٣  ١٢٢٢    املتوسط



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٥

 موظفا ختلف عن التوقيع     ٤٦١،  أن  ،  الحظت جمموعة الزيارات امليدانية هنا      
ـ   دقيقة لكل منهم ـ بالرغم من أن هناك فترة  ٢٠ومبتوسط  مبسوغات خمتلفة 
  . صباحا٣٠:٨ التوقيع قانونا حىت جتاوز،مبوجبها يستمر

  بيانات الساعة الثانية ظهرا:٢-٢-١-٤
موقعوا  العدد يف احلوافظ  التاريخ

  مالحظات نسبة الغياب  الغياب  االنصراف

٦  ٨٠  ١٢٢٣  ١٣٩٤ ١٣/٩/٩٧%  
٨  ١١٦  ١١٨٩  ١٣٩٤ ١٦/٩/٩٧%  
٨  ١١٤  ١١٩١  ١٣٩٤ ٢١/٩/٩٧%  

  %٧  ١٠٣  ١٢٠١    املتوسط

عدد اجملازين 
  واملهمات ثابت

  

أيام السبت ـ األربعاء ويف أيـام   ، ينصرف املوظفون يف الواحدة والنصف 
  .اخلميس ينصرفون متام الواحدة ظهرا

  بيانات البطالة املقنعة:٣-٢-١-٤

  ٢٧   شاغلو الوظائف االمسية من وكيل هبوطا اىل مدير عام-
  ٥٦  منتسبو املنظمات اجلماهريية واحلزبية احململون على الوزارة-
  ٢١  القوى العاطلة احملولة بعد إلغاء وحداهتم السابقة-
  ٣١  البالغون أحد االجلني و مازالوا حمملني على اجلهة-
  ١٣٥  اإلمجـــــــــايل-

  



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٦

  بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-٢-١-٤
  موضوعة الوقت بالدقيقة

٢٠  
٣٠  
٣٠  
٣٠  
١٥  
٣٠  
٢,٣٥  

  يف التوقيع الصباحي
  يف الزيارات البينية

  قضاء ومتابعة معامالت املعارفيف 
  يف تناول األطعمة واملشروبات خارج الوزارة ويف الداخل

  تعلل بالصالة
  يف اخلروج والتوقيع لالنصراف
  إمجايل الوقت املهدر عنوة يوميا

  

 موظفا يف الثالثـة أيـام مل جيلـسوا إىل     ١٤٢وجدت اجملموعة أن    :ملحوظة
  . اىل مكتبه يوميا يف املتوسط موظفا مل جيلس٤٧مكاتبهم إطالقا،أي أن 

  ):ج(الوزارة:٣-١-٤
إمجايل موظفي هذه الوزارة يف ديواهنا العام ، طبقـا لكـشوفات أغـسطس              

وحفاظا .فقط)١٦٣(موظفا،مسجلون يف حوافظ الدوام     )٣٤١(م ، هو    ١٩٩٧
  -:على وحدة التحليل سنتوقف يف أربع حمطات بيانية وفقا ملا يلي

  ادية عشرة صباحابيانات الساعة احل:١-٣-١-٤
العدد يف   التاريخ

اجملازون  الغياب  احلضور  احلوافظ
نسبة غري  نسبة الغياب  واملهمات

  املوجودين
٦٥  %٢٨  ٦٠  ٤٦  ٥٧  ١٦٣  ١٣/٩/٩٧%  
٦٢  %٢٢  ٦٥  ٣٦  ٦٢  ١٦٣  ١٦/٩/٩٧%  
٦٣  %٢٧  ٥٩  ٤٤  ٦٠  ١٦٣  ٢١/٩/٩٧%  

  %٦٣  %٢٦  ٦١  ٤٢  ٦٠    املتوسط
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٧

، ساعة كاملة يف احلـضور صـباحاً         موظفا يتأخرون مبقدار     ١١علما بأن   
  . دقيقة عموما١٥يف حني أن االخرين يتأخرون زهاء ..ويداومون نصف الدوام 

  بيانات الساعة الثانية ظهرا:٢-٣-١-٤
العدد يف   التاريخ

  احلوافظ
موقعوا 
  االنصراف

  مالحظات  نسبة الغياب  الغياب

٣٤  ٥٦  ٤٧  ١٦٣  ١٣/٩/٩٧%  
٢٨  ٤٥  ٥٣  ١٦٣  ١٦/٩/٩٧%  
٣٤  ٥٦  ٤٨  ١٦٣  ٢١/٩/٩٧%  

  %٣٣  ٥٢  ٤٩    املتوسط

عدد اجملازين 
  واملهمات ثابت

  

هنا جيدر القول بأن معظم الذين حيضرون سواء املسجلني يف احلوافظ أو غري             
حبجة انشغاهلم يف   ،  كانوا كثريا ما يتركون العمل يف وقت مبكر جداً          ،  املسجلني  

نا ما سجل يف الوزارات األخرى      لذا نرى أن يتبع ه    ..احتفاالت سبتمرب هلذا العام   
ويف متام الواحدة )السبت ـ األربعاء (أي خروج يف الساعة الواحدة والنصف ، 

  .أيام اخلميس



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٨

  بيانات البطالة املقنعة يف الوزارة:٣-٣-١-٤
  ٢٤  شاغلو الوظائف االمسية من وكيل اىل مدير عام-
  ١٧  وزارةمنتسبوا املنظمات اجلماهريية واحلزبية احململون على ال-
  ٨  القوى الفائضة املتعثرة جهاهتا احململة على الوزارة-
  ٥٠  ومل حيالوا اىل التقاعد، البالغون أحد االجلني -
   موظفا٩٩    اإلمجـــــــايل-

      

  :بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-٣-١-٤
كمـا يقـول    ،  وعالقة هـذه الـوزارة هبـا        ،  نظرا لظروف االحتفاالت    

 ٢,١٥وهـي   )أ( أن تسجل نفس النسبة املسجلة يف الوزارة         منتسبوها،فإننا نرى 
  .ساعتني وربع الساعة

وقضاء احلاجات  ،   موظفا خيرجون أثناء الدوام لتناول األطعمة        ٢٢علما بأن   
وقيل أن هذا سـلوك     ..لفترة من الوقت قدرت بثالث ساعات يوميا      ،  الشخصية  

يل ذلك كمؤشر ينبغـي     ولذا فإن باالمكان تسج   ...عام يتم حىت قبل االحتفاالت    
  .أخذه يف احلسبان

  : بيان املؤسسات العامة٢-٤
  ): أ٢(املؤسسة العامة :١-٢-٤

 موظفاً ، يوقع منهم     ٦٨٧إمجايل موظفي هذه املؤسسة العامة يف ديواهنا العام         
 معفيون من التوقيـع حبكـم       ٣١١ موظفاً ، يف حني أن       ٣٧٦يف حوافظ الدوام    

  .يمية النافذة يف هذه املؤسسةطبيعة عملهم ، والقواعد التنظ
  
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٣٩

  -:فيما يلي سنقف على بيانات املؤسسة طبقا ملا مت سابقا ووفقا ملا يلي
  بيانات الساعة احلادية عشرة صباحا:١-١-٢-٤
العدد يف   التاريخ

اجملازون   الغياب  احلضور  احلوافظ
نسبة غري  نسبة الغياب  واملهمات

  املوجودين
٤١  %٧  ١٢٦  ٢٨  ٢٢٢  ٣٧٦ ١٤/٩/٩٧%  
٣٩  %٦  ١٢٦  ٢٢  ٢٢٨  ٣٧٦ ١٧/٩/٩٧%  
٤١  %١٠  ١١٤  ٣٩  ٢٢٣  ٣٧٦ ٢٠/٩/٩٧%  

  %٤٠  %٨  ١٢٢  ٣٠  ٢٢٤    املتوسط
  

  بيانات الساعة الثانية ظهرا:٢-١-٢-٤
العدد يف   التاريخ

  احلوافظ
  مالحظات  نسبة الغياب  الغياب  موقعو االنصراف

١٥  ٥٨  ١٩٢  ٣٧٦  ١٤/٩/٩٧%  
١٢,٥  ٤٧  ٢٠٣  ٣٧٦  ١٧/٩/٩٧%  
١٧,٥  ٦٦  ١٩٦  ٣٧٦  ٢٠/٩/٩٧%  

  %١٥  ٥٧  ١٩٧    املتوسط

عدد اجملازين 
 واملهمات ثابت

يالحظ هنا أن املوظفني ينصرفون يف الواحدة والنـصف مـن كـل يـوم                             
  .ويف متام الساعة الواحدة يف أيام اخلميس ، )السبت ـ األربعاء(

  بيانات البطالة املقنعة يف املؤسسة:٣-١-٢-٤
  ٦    .يفيا أضحوا حاليااملزدوجون وظ

  ٣٤ بالغوا أحد االجلني واملرضى من ذوي األمراض املزمنة وما زالوا حمملني على املؤسسة
  ٤٠  اإلمجـــــــــــــــايل

  
  
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٠

  بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-١-٢-٤
ألن نفس  ، هو نفسه يف الوزارات، ميكن اعتبار الوقت املهدر عنوة هنا 

  . ساعة يوميا٢,١٥أي إنه . نفسها هنا الطرق املتبعة هناك هي
،  إذن خـروج     ٥٥هو أن جمموعة الزيارات أحـصت       ،  اال أن االهم هنا     

فكان أن أحتسبوا متوسط خـروج      ..تراوح غياب كل منهم زهاء ثالث ساعات      
  . فردا يوميا١٨يومي بإذن لعدد 

  ):ب٢(املؤسسة العامة :٢-٢-٤
وظفاً ، يوقع منهم يف حـوافظ        م ١٢٠٤إمجايل العاملني يف هذه املؤسسة هو       

 موظفا معفيون من التوقيـع ، وبـذلك         ٤٤٦ موظفاً ، يف حني أن       ٣٦٤الدوام  
 ٦٤ موظفـا،ويتوزع البـاقون علـى الـرقمني          ٨١٠تكون قوة العمل الثابتة     

ميثل االول املتعاقدين اليمنيني وميثل الثاين املتعاقـدين غـري          : موظفا ٣٣٠موظفا،
  .اليمنيني

ات،فسنحاول اتباع نفس اخلطوات السابقة،أي نوردها طبقا ملا        أما بقية البيان  
  -:يلي

  بيانات الساعة احلادية عشرة صباحا:١-٢-٢-٤
العدد يف   التاريخ

اجملازون   الغياب  احلضور  احلوافظ
  واملهمات

نسبة 
  الغياب

نسبة غري 
  املوجودين

٦٦  %٣٥  ١١٣  ١٢٧  ١٢٤  ٣٦٤ ١٤/٩/٩٧%  
٥٤  %٢٤  ١١٣  ٨٦  ١٦٥  ٣٦٤ ١٧/٩/٩٧%  
٥٥  %٢٤  ١١٣  ٨٧  ١٦٤  ٣٦٤ ٢٠/٩/٩٧%  

  %٥٨  %٢٧  ١١٣  ١٠٠  ١٥١    املتوسط
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٤١

  بيانات الساعة الثانية ظهرا:٢-٢-٢-٤
موقعوا   العدد يف احلوافظ  التاريخ

  مالحظات نسبة الغياب  الغياب  االنصراف

٤٠  ١٤٦  ١٠٥  ٣٦٤  ١٤/٩/٩٧%  
٢٧  ٩٧  ١٥٤  ٣٦٤  ١٧/٩/٩٧%  
٢٨  ١٠٢  ١٤٩  ٣٦٤  ٢٠/٩/٩٧%  

  %٣١,٥  ١١٥  ١٣٦    املتوسط

عدد اجملازين 
واملهمات 
  ثابت

  

  بيانات البطالة املقنعة يف املؤسسة:٣-٢-٢-٤
  ١٣  مديرو العموم غري العاملني

  ٥  ذوي األمراض املزمنة
  ٥٠  بالغو أحد االجلني
  ١  املزدوجون وظيفيا

  ٥٧  املتواجدون بالتوقيع ومن دون مهام
   فردا١٢٦  اإلمجـــــايل

               

  بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-٢-٢-٤
ألن نفس الطـرق املتبعـة يف       ،   ساعة أسوة بالوزارات     ٢,١٥ميكن اعتباره   

اال أن متوسط الذين ال يستقرون يف مكاتبهم إطالقـا          ..الوزارات هي نفسها هنا   
  . فردا يف اليوم الواحد٨١يبلغ 

  
  
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٢

  ):ج٢(املؤسسة العامة :٣-٢-٤
 موظفـا،يف حـني أن      ١٢٢٠يبلـغ   إمجايل القوى العامة يف هذه املؤسـسة        

 موظفا فقط ، لذا سنجري نفس اخلطوات        ٢٣٨املسجلني يف حوافظ الدوام هو      
  -:يف استخالص بياناهتا وفقا ملا يلي

  بيانات الساعة احلادية عشرة صباحا:١-٣-٢-٤
العدد يف   التاريخ

  احلوافظ
اجملازون   الغياب  احلضور

  واملهمات
نسبة 
  الغياب

نسبة غري 
  املوجودين

٦٣  %٥٦  ٢٠  ١٣٠  ٨٨  ٢٣٨ ١٤/٩/٩٧%  
٦٢  %٥٤  ٢٠  ١٢٨  ٩٠  ٢٣٨ ١٧/٩/٩٧%  
٥٩  %٥١  ٢٠  ١٢١  ٩٧  ٢٣٨ ٢٠/٩/٩٧%  

  %٦١  %٥٣  ٢٠  ١٢٦  ٩٢    املتوسط
  

  بيانات الساعة الثانية ظهرا:٢-٣-٢-٤
ــدد يف   التاريخ العــ

  احلوافظ
موقعو 
  مالحظات نسبة الغياب  الغياب  االنصراف

٦٣  ١٥٠  ٦٨  ٢٣٨ ١٤/٩/٩٧%  
٦٠  ١٤٢  ٧٦  ٢٣٨ ١٧/٩/٩٧%  
٦٢  ١٤٧  ٧١  ٢٣٨ ٢٠/٩/٩٧%  

  %٦١  ١٤٦  ٧٢    املتوسط

ازين عدد اجمل
 واملهمات ثابت

وهنا الحظت جمموعة الزيارات االستطالعية أن العاملني يبدأون االنـصراف   
  .متام الثانية عشر يف سائر األيام



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٣

  بيانات البطالة املقنعة يف اجلهة:٣-٣-٢-٤
  ٥٦   األمراض املزمنةبالغو أحد االجلني وذوي
  ٣٢  الذين ال ميارسون أي عمل
   فردا٨٨  اإلمجــــــــايل

  

  بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-٣-٢-٤
الحظت جمموعة الزيارات أن الوقت املهدر يزيد مبقدار ساعة عن مثيلـه يف             

  . ساعة يوميا٣:١٥أي أنه هنا ..الوزارات 
  :بيانات املنشآت املختلطة:٣-٤
  ):أ٣(ة املنشأ:١-٣-٤

 موظفاً ، الثابتون منهم     ١٨٥٨إمجايل عدد قوة العمل يف هذه املنشأة ، يصل          
 موظفا،والباقون  ٣٠٢ موظفا،يعمل يف الديوان     ٢٩٩ موظفاً ، املتعاقدون     ١٥٥٩

 موظفا،وبيانات املنشأة   ٢٩٠يف الفروع،هذا يف حني أن املسجلني يف احلوافظ هم          
  -:هي كما يلي

  احلادية عشرة صباحابيانات الساعة :١-١-٣-٤
العدد يف   التاريخ

  احلوافظ
نسبة  اجملازون واملهمات  الغياب  احلضور

  الغياب
نسبة غري 
  املوجودين

١٧  %١١  ١٧  ٣٢  ٢٢٧  ٢٩٠  ١٥/٩/٩٧%  
٢٠  %١٣  ٢٠  ٣٨  ٢١٩  ٢٩٠  ١٨/٩/٩٧%  
١٧,٥  %١٢  ١٥  ٣٦  ٢٢٦  ٢٩٠  ٢٢/٩/٩٧%  

  %١٨  %١٢  ١٧  ٣٥  ٢٢٤    املتوسط
  

  . على التوايل١٤،١٣،١٢هم ،  الصباح يالحظ هنا أن املتأخرين يف
  



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٤

  :بيانات الساعة الثانية ظهراً:٢-١-٣-٤
فقـد  ،  فيما عدا يوم واحـد      ،  هم العدد املوقع حضورا     ،  املوقعون انصرافا   

أي أن املـوقعني إنـصرافاً يف هـذا اليـوم هـم             ،   موظفاً   ٣٦سجل نقصا هو    
 متوسط الغياب يف    لذا نعترب ،  موظفاً  ٢٢٧يف حني سجل احلضور     ،  موظفاً  ١٩١

  . موظفاً ١٢االنصراف هو 
  بيانات البطالة املقنعة يف املنشأة:٣-١-٣-٤

  ١١     قوى موقوفة عن العمل-
  ٣   بالغوا أحد االجلني-
  ١٤  االمجايل-

      

  بيانات الوقت املهدر عنوة:٤-١-٣-٤  
لكـل فـرد مـن      ،  ساعة عن كل يـوم      ١,٣٠ميكن إعتبارها هنا مبقدرا     

  احلاضرين صباحاً
  )ب٣(املنشأة ٢-٣-٤

يوقـع يف   ،  فـرداً   ١٣٠إمجايل العاملني يف هذه املنشأة يف ديواهنا العام فقط          
وقعون يف كشوفات   ،  فرداً ي ٢٠يف حني أن    ،  فرداً  ١١٠حوافظ الدوام الرمسي    

وبيانات هـذه   ،  فليس هناك قاعدة ثابتة هبذا اخلصوص       ،  وقد اليوقعون   ،  خاصة  
  :املنشأه هي وفقاُ ملا يلي



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٥

  بيانات الساعة احلادية عشرة صباحاُ:١-٢-٣-٤
العدد يف   التاريخ

  احلوافظ
اجملازون   الغياب احلضو ر

  واملهمات
نسبة 
  الغياب

نسبة غري 
  املوجودين

١٥/٩/٩٧  
١٨/٩/٩٧  
٢٢/٩/٩٧  

١١٠  
١١٠  
١١٠  

٨٧  
٩٥  
٩١  

١٨  
٩  
١٦  

٥  
٦  
٣  

١٦%  
٨%  

١٤,٥%  

٢١%  
١٤%  
١٧%  

  %١٧  %١٣  ٥  ١٤  ٩١    املتوسط

  ت الساعة الثانية ظهراُبيانا:٢-٢-٣-٤
  مالحظات نسبة الغياب  الغياب موقعوا االنصراف العدد يف احلوافظ  التاريخ

١٥/٩/٩٧  
١٨/٩/٩٧  
٢٢/٩/٩٧  

١١٠  
١١٠  
١١٠  

٦١  
٨٨  
٥٥  

٤٤  
١٦  
٥٢  

٤٠%  
١٤,٥%  
٤٧%  

عدد اجملازين 
  واملهمات ثابت

    %٣٤  ٢٧  ٦٨      املتوسط

ذي يعنينا أهنم مل يوقعوا     ويالحظ هنا أن الغياب يف نصفة كان باذن ، لكن ال          
  .إنصرافاً وهذا هو املهم 

  بيانات البطالة املقنعة: ٣-٢-٣-٤
ساعة لكل فرد من احلاضرين يومياً وإن       ١:٤٥ميكن تقديرها هنا كمتوسط     

  كان االنضباط شكليا كما هو مالحظ
  )جـ٣(املنشأة:٣-٣-٤

 فروعهـا   موظفاً يعمـل يف   ٥٤٧إمجايل القوى العاملة يف هذه املنشأة ، يبلغ       
  .موظفا٤٢١ًموظفاً ، ويف ديواهنا العام ١٢٦

مل تستطع جمموعة الزيارات تسجيل البيانات املطلوبة بدقة ، وكل مـاأمكن            
موظفاً يومياً ، أي مانسبتة     ٥٩التوصل إليه هنا ، هو أن الغياب يبلغ يف املتوسط           



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٦

صل إىل  من إمجايل قوة العمل يف الديوان ، وتزداد النسبة يف االنصراف لت           %١٤
  % .١٧فرداً ، أي مانسبتة ٧١عدد يقدر يف املتوسط 

وتتأكد جمموعة الزيارات من أن البطالة املقنعة هنا أربعة موظفني ، وهم من             
  .البالغني أحد األجلني 

ساعات بالنسبة للحاضرين يف    ٣ووجد أن الوقت املهدر عنوة ، يقدر بنحو       
لفعلية الجتلس إىل مكاتبها    من قوة العمل ا   % ٢٥حده األدىن ، ذلك أن حوايل       

  إطالقاًُ
   التحليل وإستخالص النتائج-٥

أضحى األن باالمكان حتليل املعلومات املتجمعة من الوحدات املختارة ، ومن           
مث القول بنتائج حمددة ، ولعلة من نافلة احلديث االشارة إىل أنه قد جرى ، ومنذ                

 خمتلف الو حدات ، هبـدف       البداية،توحيد خطوات التدوين ، تدوين البيانات يف      
جعل الرجوع إليها وحتليلها ميسوراً وسهالً ، كما أنه من املنطقي االتفاق حـول              
مجلة من األسس املشتركة قبل الدخول يف عملية التحليل وتسجيل نتائجة ، ذلك             
أن إتفاقاً كهذا من شأنة جتنيب الباحث السقوط يف االنتقائية أثناء قيامة بالتحليل             

  قربة من املوضوعية اليت ينشدها ز، بل هو ي
وتفريعاً على ذلك ، ينبغي االنفاق ـ بداية ـ على أن عدد ساعات العمل   

فالكـل  ..اليومية يف املرافق املستطلعة ، ينبغي هلا أن تكون واقعية بقدر االمكان             
يعرف أن زمن العمل يف اليمن يبدأ من متام الثامنة صباحاً ، ويستمر حىت الثانيـة                

 فيما عدا يوم اخلميس الذي يستمر فيه العمل حىت الواحده فقـط ، لكـن           ظهراً
لذا نـرى أن سـاعات العمـل اليـومي          ..ذلك حتديد قانوين اليؤكدة الواقع      

ساعة يف أيـام اخلمـيس ، بإعتبـار أن          )٤,٥(ساعة يف سائر األيام،و   )٥,٥(هي



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٧

جهة ويقتـرب   دقيقة فترة مساح يف بداية الدوام ويف هنايتة ، وهذا قانوين من             ١٥
من الواقع من اجلهة الثانية ، وعليه فـإن عـدد سـاعات العمـل االسـبوعية            

  .ساعة )٣٥(ساعة عمل بدالُ من )٣٢(هي
كما أن الواقع العملي يشهد أيضاُ أن هذا الزمن يتعرض للهدر لـسبب أو              

  -:ألخر ولعل من أشكال ومظاهر هدر هذا الوقت مايلي
  .دقيقة١٥التأخري عن بداية العمل بأكثر من  -
  . الغياب بدون سبب ، أو أحياناً بسبب -
 اخلروج لتناول األطعمة واملشروبات ، أو املبالغـة يف تناوهلـا يف             -

  .املرفق الواحد ، وقضاء وقت العمل يف اجملامالت 
  . اخلروج من املرفق بذرائع شىت ، والعودة قبل انتهاء الدوام  -
  . اخلروج من املرافق وعدم العودة  -
زام باحلضور يف االوقات احملددة ، واخلـروج يف غـري            عدم االلت  -

  .اوقات االنصراف احملددة ايضا 
ولتوحيد فهمنا ، نشري اىل اننا قد جعلنا الـشكلني االخـرين يظهـران يف               
التحليل كشكلني خمتلفني ، لقد جعلنا من اخلروج من املرفق وعدم العودة اليـه              

بالتايل هدر للوقت قدره نصف يـوم       ختلفا عن االنصراف يف مواعيده ، واعتربناه        
  .عمل 

كما جعنا من الشكل االخر غيابا كامالً ، أو جعلناه مسندا اىل القوى احمللمه              
  .على اجلهة حبسب احلاالت واجلهات 

وفيما عدا الشكلني االخرين ، تعاملنا مع بقية االشكال باعتبارها وقتا مهدرا            
داء فريضة صالة الظهر ، وقتا رشيدا        دقيقة ال    ١٥، ولقد اعتربنا    ) عنوه( قصدا  



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٨

دقيقة ، فاننا يف هذه احلالـة       ٣٠، لكن اذا ما لوحظ ان وقت الفريضة قد اخذ             
  .  دقيقة ، تعلل بالصاله ، ومن مث فهو وقت مهدر ١٥نعترب نصف الفترة ، أي 

وعوضا عن احتساب الوقت املهدر بالساعات ، وحتويل وقت التخلـف اىل            
فهـذه  ..موظف  / حتويل ذلك اىل ايام عمل ، أي يوم عمل        ساعات ، عمدنا اىل     

الطريقه برأينا ، اقرب اىل املنطق واىل الواقع من تلك الطريقـة الـيت حتتـسب                
الساعات املهدرة،وحتاول اجياد املعادل املايل هلا ، ومن مث حتديد االثار املالية املترتبه             

  .على ذلك 
شترك ، بني الباحث والقارئ     لقد عمدنا من خالل ما تقدم اىل خلق فهم م         

من جهة ، وجتنب االطالة من جهة أخرى ، يف ما اذا عمدنا اىل شرح ذلـك يف                  
  .كل موقف يقابلنا اثناء التحليل

ولتحديد الوقت الضائع بدقة حياكي وقائع هدره يف ميدان العمل ، سـتقوم             
  : خطتنا يف ذلك على اال شكال االتية 

ملتغيبني عن العمل وفقا حلوافظ الـدوام يف        الغياب الرمسي ، وهو عدد ا     *   
  ) .البيانات اوالً(اجلهة املعنية 

الغياب املستتر وهو الفرق بني املوقعني صـباحا والـوقعني انـصرافا             •
ليس ألن املتخلف عن توقيع االنصراف مثلـه يف         ..مقسوما على اثنني    

دة ذلك كمثل املتخلف صباحا حبكم القانون ، بل الن املرء اليغامر عا           
( بترك توقيع االنصراف ، اال اذا كان ينوي التغيب الكثر من ساعتني             

  ).البيانات ثانيا 
  ) .البيانات ثالثا(الغياب املقنع ، وهو ميثل عدد املصنفني بطالة مقنعة •



  

  
  

  االصالح االداري  ٤٩

 الوقت املهدر عنوة ، وهو الساعات املهدرة عنوة مضروبة بنـصف            •
قعـون حـضورا    واحلاضرون فعال هم اولئـك املو     ..احلاضرين فعالً   

ذلك ان نسبهم اىل احلاضرين يتجاهل الـذين مل يوقعـون           .. وانصرافاً
اما القول بنـصفهم    ...انصرافا ، وسبق احتساهبم يف الشكل السابق        

فهو استناداً اىل املعلومات السابقة يف هذا االستطالع ، واليت تؤكد ان            
 نصف القوى العاملة يف املرافق ، هي ضعيفة االنـضباط ـ او غـري   

راجع املعلومات السابقة يف مقدمة هـذه الورقـة   ( منضبطة كليا ـ  
، وهنا يظهر الناتج بالساعات ، ولتوحيد وحدة احلـساب          ) ٣احملور  

تقسم عدد الساعات املهدرة يف اليوم على عدد ساعات العمل الفعلية           
  ساعة عمل يوميا٥:٣٠ُوهي 

وحيسب نسبة إمجايل    يف اخلطوة االخرية من هذا احملور ، جيمع االمجايل           •
موظفي ديوان الوحدة ، موضع االستطالع ، ذلك ألن البطالة املقنعة           
تقع ضمن االمجايل يف الديوان ، وليست ضمن املسجلني يف احلـوافظ            

  فقط 
تلك توضيحات وإشارات الزمة ، كان من الضروري تسطريها قبل الدخول           

  يف عملية التمهيد للنتائج النهائية
  ع يف الوزاراتالوقت الضائ:١-٥
  يف الوزارة: ١-١-٥

  موظفا٥٩٥ً            إمجايل مو ظفي الديوان
  موظفا٤٤٦ً           إمجايل املسجلني يف احلوافظ

  يوم/موظفا١٢٧ً      =       الغياب املستمر-



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٠

-٢٩٢      =(               الغياب املستتر-
  يوم/موظفا١٦ً=٢)/٢٦٠
  يوم/موظفا٨٩ً      =       الغياب املقنع-
ــدرعنوة - ــت املهـ ــاعة٥,٥)/٠,٥X٢٦٠ ٢,٢٥X=( الوقـ سـ

  يوم/موظفا٥٣ً=  
  يوم/موظفا٢٨٥ً        إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة 
من %٤٨=إمجايل موظفي الديوان    /٢٨٥=نسبة الوقت الضائع يف الوزارة      

  وقت العمل
  )ب(يف الوزارة: ٢-١-٥

  موظفا١٥٣٩ً        إمجايل موظفي الديوان
  موظفا١٣٩٤ً       حلوافظإمجايل املسجلني يف ا

  يوم/موظفا٨٣ً=           الغياب الرمسي-
  ٢)/١٢٠١-١٢٢٢      =(        الغياب املستتر-

  يوم/موظفا١٣,٥ً=              
  يوم/موظفا١٣٥ً=          الغياب املقنع-
    ساعة٥,٥)/٢,٥٨X٠,٥X١٢٠١=( الوقت املهدرعنوة -

  يوم/موظفا٢٨١,٥ً=              
  يوم/موظفا٥١٠ً=      إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة *

إمجـايل مـوظفي الـديوان     /٥١٠=نسبة الوقـت الـضائع يف الـوزارة         
  من وقت العمل%٣٣=  
  ) ج(يف الوزارة :٣-٢-٥



  

  
  

  االصالح االداري  ٥١

   وظفا ٣٤١        امجايل موظفي الديوان 
   موظفا ١٦٣      اجايل املسجلني يف احلوافظ 

  يوم / موظفا٦٢=            الغياب الرمسي -
يـــوم        ٥,٥=٢)/٤٩-٣٦٠=(          الغياب املستتر -
  يوم /  موظفا ٨٩٩=             الغياب املقنع -
  يوم //موظفا١٣,٣٦ً= ساعة٥,٥)/٤٩ X X٠,٥ ٣= (  الوقت املهدر عنوة -

  يوم /  موظفا ١٧٩,٦٨=   امجايل الوقت الضائع يف الوزارة   *  
 مـن   %٥٣= امجايل موظفي الديوان  / ١٧٩,٦٨= نسبة الوقت الضائع يف الوزارة        

  .مل وقت الع
  :الوقت الضائع يف املؤسسات العامة٢-٥
  )أ٢(يف املؤسسة : ١-٢-٥

  موظفا٦٨٧ً      إمجايل موظفي الديوان
  موظفا٣١١ً      إمجايل املوظفني يف احلوافظ

  يوم/موظفا١٣٠ً=      الغياب الرمسي-
  يوم/موظفا١٣,٥ً=٢)/١٧٩-٢٢٤=(      الغياب املستتر-
  يوم/موظفا٤٠ً=      الغياب املقنع-
  ساعة٥,٥)/٠,٥X١٩٧ ٢,٢٥٠X=(    درعنوةالوقت امله-

  يوم/موظفا٤٠ً=          
  يوم/موظفا١٣٢,٥٠٠ً=  إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة *

إمجـايل مـوظفي الـديوان      /١٢٣,٥=نسبة الوقت الـضائع يف الـوزارة        
  من وقت العمل %٤٠=



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٢

  )ب٢(يف املؤسسة :٢-٢-٥
  موظفا٨١٠ً     إمجايل املوظفني الثابتني      

  موظفا٣٦٤ً     ظفني يف احلوافظ  إمجايل املو
  يوم/موظفا١٠٠ً=        الغياب الرمسي-
    ٢)/١٣٦-١٥١=(        الغياب املستتر-

  يوم/موظفا٧,٥ً=            
  يوم/ موظفا١٢٦ً=        الغياب املقنع -

  يوم/موظفا٢٦١,٥ً=    إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة 
مـن  %٣٢=وانإمجايل موظفي الـدي   /٢٦١,٥=نسبة الوقت الضائع يف الوزارة        

  .وقت العمل
   ):ج٢(يف املؤسسة:٣-٢-٥

    موظفا١٢٢٠ً     إمجايل موظفي الديوان
  موظفا٢٣٨ً    إمجايل املسجلني يف احلوافظ 

  يوم / موظفا١٢٦ً=        الغياب الرمسي-
  .يوم/ موظفا١٠ً =٢)/٧٢-٩٢=(      الغياب املستتر-
  يوم/ موظفا٨٨ً=        الغياب املقنع-
ــوة - ــدور عن ــت امله ــاعة ٥,٥)/٧٢ X ٠,٥ X ٣,٢٥= (الوق س

  يوم/موظفا٢١ً=
  يوم/موظفا٢٤٥ً=    إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة 
من وقـت   % ٦٦  = ٢٣٨)/٨٨-٢٤٥=(نسبة الوقت الضائع يف الوزارة      

  العمل



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٣

هنا نسب الوقت الضائع إىل املوجودين يف احلوافظ وبعد استبعاد البطالة املقنعة            
 أضعاف املسجلني يف احلوافظ ولـن يكـن         ألن  موظفي اجلهة اإلمجايل هو مخسة      

  .منطقياً نسب الوقت الضائع إىل احلاضرين 
  :الوقت الضائع يف املنشأت املختلطة:٣-٥
  )أ٣(يف املنشآة :١-٣-٥

  موظفاً ٣٠٢    إمجايل موظفي الديوان 
   موظفاً ٢٩٠    إمجايل املوظفني يف احلوافظ

  يوم /موظفا٣٥ً=      الغياب الرمسي -
  يوم /موظفاً ٦=  ١٢/٢    ر الغياب املستت-
  يوم /موظفا١٤ً=      الغياب املقنع-
  يوم/موظفا٣٠ً=ساعة ٥,٥)/X٢٢٤ ٠,٥ X ١,٥=(الوقت املهدر عنوة -

  يوم /موظفا٨٥ً=  إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة 
مـن  %٢٨= إمجايل موظفي الديوان    /٨٥= نسبة الوقت الضائع يف الوزارة      

  .وقت العمل
   )ب٣(يف املنشآة:٢-٣-٥

  موظفا١٣٠ً    إمجايل موظفي الديوان 
  موظفا١١٠ً    إمجايل املوظفني يف احلوافظ

  يوم / موظفا١٤ً=      الغياب الرمسي-
  يوم/ موظفا١١ً=  ٢)/٦٨-٩١=(    الغياب املستتر-
  يوم/ موظفا١ً=        الغياب املقنع-



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٤

 ١١=سـاعة  ٥,٥)/X٦٨ X٠,٥ ١,٧٥=(الوقت املهـدور عنـوة     -
  يوم/موظفاً

  يوم /موظفا٣٧ً=    الضائع يف الوزارة إمجايل الوقت 
من وقت  % ٢٨=إمجايل موظفي الديون  /٣٧=نسبة الوقت الضائع يف الوزارة    

  .العمل
  )ج٣(يف املنشأة:٣-٣-٥

  موظفا٤٢١ً        إمجايل موظفي الديوان
  يوم /موظفا٥٩ً=        الغياب الرمسي-
  يوم/موظفا٣٥ً=  ٧١/٢=    الغياب املستتر-
  يوم/موظفا٤ً=        الغياب املقنع-
  يوم/موظفا١٩ً=ساعة )X٧١ X٠,٥ ٣= (الوقت املهدور عنوة -

  يوم/موظفا١١٧ً=    إمجايل الوقت الضائع يف الوزارة 
من وقت  %٢٨=إمجايل موظفي الديوان  /٨٥=نسبة الوقت الضائع يف الوزارة    

  .العمل
  :النتائج النهائية:٤-٥

  -:بلغ الوقت الضائع يف الوزارات كما يلي
  %٤٨=    )أ(يف الوزارة 
  %٣٣=    )ب(يف الوزارة 
  %٥٣=    )ج(يف الوزارة 



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٥

والنتيجة النهائية ، هي أن وقت العمل الضائع يف الوزارات ، قياساً على ما              
من %٤٥من الوقت املخصص للعمل ، أو ما ميثل         % ٤٥تقدم،يبلغ يف املتوسط    

  .قوة العمل فيها
  -:يف حني أن الوقت الضائع يف املؤسسات العامة كما يلي

  %٢٨=    )أ٢(سسة يف املؤ
  %٢٨=   )ب٢(يف املؤسسة 
  %٦٦=    )ج٢(يف املؤسسة 

من الوقت املخصص   % ٣٩أي أن وقت العمل الضائع يف املؤسسات العامة         
  .من قوة العمل فيها% ٣٩للعمل ، أو ما ميثل 

  -:اما الوقت الضائع يف املنشآت فهو على النحو اآليت
  %.٢٨=    )أ٣(يف املنشأة 
  %.٢٨=    )ب٣(يف املنشأة 
  %.٢٨=    )ج٣(يف املنشأة 

مـن الوقـت    %٢٨والنتيجة هي أن وقت العمل الضائع يبلغ يف املتوسط          
  .من قوة العمل فيها% ٢٨املخصص للعمل ، أو ما مياثل 

ويالحظ هنا ان االجازات واملهام مل تدخل ضمن وقت العمل الضائع يف مجيع             
  .الوحدات املستطلعة

ضائع يف مجيع الوحدات املستطلعة ، ما       وبناء على ما تقدم ، يضحي الوقت ال       
من إمجايل وقت العمل الكلي     %٣٧=٣÷%+)٢٨%+٣٩%+٤٥(متوسطه  

  .فيها،أوقوة العمل يف تلك الوحدات



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٦

وقياسا على ذلك يضحي الوقت املهـدر يف مجيـع وحـدات القطاعـات              
مـن إمجـايل العمـل      %٣٧، هو مـا متوسـطه       ) احلكومي والعام واملختلط    (

ى فإن الوقت املهدر أو القوى العاطلة يف هذه القطاعات هـو            وبعبارة أخر ..فيها
  -:كما يلي
 ٤٠٠,٠٠٧اذا كان عدد العاملني بدوام كامل يف هذه القطاعات ، هـو             -

 ١٤٨٠٠٢%=٣٧×٤٠٠٠٠٧موظفا،فان العاطلني عن العمـل فيهـا هـو          
  . موظفا٢٥٢,٠٠٥يوم عمل،أي ان العاملني فعال يف وحداهتا /موظفا

ور ، ينبغي التنويه اىل ان هناك الذين ال يوقعـون حبكـم             وقبل ترك هذا احمل   
قواعد العمل يف وحداهتم،ويقعون بالتأكيد ضمن العدد اإلمجايل لديوان كل جهة           
يف هذا االستطالع،اال أن استطالعنا مل يتضمن هدر الوقـت يف نطـاق تلـك               

  .األعداد
  :أهم أسباب هدر الوقت-٦

ه،وباختالف زاويـة النظـر     ختتلف أسباب هدر الوقت بـاختالف صـور       
ففريق يراها قانونية يف املقام االول،وأخر يعتربهـا متـصلة بفلـسفة إدارة             .إليها

يراها الرؤساء اإلداريني مـن اجلهـة املـضادة لرؤيـة           .املوارد،يف أساسها البعيد  
  .املرؤوسني،وإن كانت الظاهرة تشمل الطرفني معا
ت املدونة يف مقدمة هذه الورقة ،       لقد أحملت البيانات األولية ، وكذا املعلوما      

فكلما .اىل ان نسب الغياب يف صفوف القياديني متاثل نسبها يف صفوف املرؤوسني           
ارتفع االنضباط يف الوسط االول،ارتفع معه انضباط الوسط الثـاين ، وبـنفس             
النسبة تقريبا،والعكس صحيح أيضا ، وتتمحور وجهة نظر الرؤساء حول مسائل           

يف حـني تتركـز     ..نصوص القانونية ، أو فقرها هبذا اخلصوص        قانونية كغياب ال  



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٧

وجهة نظر املرؤوسني ، على عدم اهتمام الرؤساء والقيـادات اإلداريـة العليـا              
  .باملوارد اإلنسانية،ودعم القيم اإلجيابية يف صفوف العاملني

ولعل أهم األسباب وراء ظواهر هدر الوقت ، أثناء الدوام الرمسي ، تكمـن              
  -:ة نظرنا ـ يف العوامل اآلتيةـ من وجه

  .تدين هيكل األجور يف هذه القطاعات بشكل عام-
غياب االستقرار الوظيفي على مستوى القيادات العليا يف أغلب وحدات          -

هذه القطاعات،االمر الـذي يـؤدي اىل عـدم اسـتقرار القيـادات             
  .الوسطية،ومن مث قلق وخوف معظم املوظفني

التايل تذبذب اهلياكـل املؤسـسية وعـدم        غياب التوصيف الوظيفي ،وب   -
  .استقرارها

قصور تشريعي خمل،مما جيعل الوحدات تفتقـر اىل املنظومـة القانونيـة            -
  ).قرارات إنشاء،لوائح تنظيمية ،قرارات تطبيقية(املتكاملة 

غياب مبدأ موضوعية احلوافز واملكافـآت ، يف كـثري مـن وحـدات              -
  .القطاعات املذكورة

نتظم ، القائم على حتليل االحتياجات دوريا يف صفوف         غياب التدريب امل  -
العاملني،ومن مث تفعيل األداء املؤسسي القائم على حتديـد املـدخالت ،            

  .لتواكب املتغريات البيئية املتسارعة
  :اخلالصة والتوصيات-٧

وقفت هذه الورقة على بيانات هدر الوقت يف تسع وحدات ، يف قطاعـات              
م واملختلط،بعد أن قدمت بني يـدي القـارئ بعـض           ثالثة هي احلكومي والعا   

تـال  .املعلومات واملؤشرات اليت من شأهنا توجيهه حنو حماور موضوعها األساسي         



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٨

ذلك حتليل معطيات كل وحدة ، على حدة ووفق خطوات وصور موحدة لوقائع             
  .هدر الوقت،مستهدفة إضفاء نوع من االتساق والترابط بني املقدمات والنتائج

نتائج مؤكدة هلدر الوقت وتباينه كميا ، تبعا لتبـاين الوحـدات            وجاءت ال 
ففي الوزارات جاءت نسبة هدر الوقت فيها مبا نـسبته يف املتوسـط             ..املستطلعة

  .من إمجال النشاط الفعلي فيها% ٤٥
وسجلت املؤسسات العامة حتسنا طفيفا يف نسبة هدر الوقت لديها ، فبلغت            

يف حني تواصل هذا التحسن يف املنشآت       .. ليمن نشاطها الفع  % ٣٩يف املتوسط   
  .من نشاط العـاملني الكلـي فيهـا       %٢٨املختلطة يف املتوسط ، اىل ما نسبته        

 موظفـا ، هـو      ١٤٨٠٠٢إن ما مياثل قوة عمل      :وجاءت النتيجة النهائية تقول   
  .وقت مهدور فعال يف أداء القطاعات الثالثة يف اجلمهورية اليمنية

در،ومن مث ترشيد وقت العمل الرمسي تدرجييا،نرى       ولكبح مجاح مثل هذا اهل    
أن املعاجلات أو احللول الواعـدة ينبغـي هلـا ان تنطلـق ـ بدايـة ـ مـن         

وهذا لن يتأتى مـامل     .األسباب،فتحاول مواجهتها والقضاء على مكامن ازدهارها     
يتم النظر اىل الظاهرة من خمتلف اجلوانب ، ومن منظور كلي ، يعمل على حتديد               

  .بات بدقة ، ومن مث حياول مواجهتها طبقا ألولوية وأمهية كل سبباملسب
كما نرى أن القوى احململة وظيفيا على هذه الوحدات ، قد سـاعدت مـن               

ذلك أن  .جانبها على توسيع قاعدة وصور هدر الوقت،وقت العمل الرمسي حتديدا         
ان العائد واحد   غري العاملني يف جهة ما ، يغري العاملني فيها على التقليد ، طاملا              

لذا فإن معاجلة أوضاع هذه القوى ، يفترض به معاجلة بعض صور            ... يف احلالتني 
هدر الوقت لدى األخرين،االمر الذي حيتم البدء بإعادة تأهيل هذه القـوى،ومن            



  

  
  

  االصالح االداري  ٥٩

مث إعادة توزيعها وفقا لالحتياجات يف خمتلف الوحدات ، ومبا يتوافق مع خمرجات             
  .إعادة التدريب أو التأهيل

على املعاجلات أن تستهدف تشجيع العاملني ومنحهم       :نوجز توصياتنا فنقول  
الثقة والعائد املناسب،وعليها ثانيا أن تشرع لتزاوج السلطة واملسئولية ،فال حتمل           
العاملني مسئولية دون سلطة،وبالتايل عدم تركيز القرار يف يد واحـدة يف كـل              

لعاملني ، والنظر إليهم باعتبـارهم   تقدير وتثمني قدرات ا-جهة،وعليها ـ ثالثا 
اإلنـسان  ..هذا إذا أردنا إدارة الوقت واستغالله قبـل انقـضائه           .أغلى املوارد 

والوقت ينبغي هلما أن حيتال صدارة كل توجه وممارسة إدارية يراد هلـا الكفـاءة               
  .والفاعلية



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٠

א א א א
  
  :مقدمة

، املـايل واالصـالحات االخـرى       يشكل االصالح االداري واالقتصادي و    
حبكم وحدة املوضوع   ،  عملية واحدة متداخلة ومتتامة     ،  ..) القضاء ، التشريع    (

خدمة وحيـاة   "واهلدف الذي يتوخاه  " ادارة الدولة "الذي ينصب عليه كل منهما    
  "افضل للمجتمع

، ومع التسليم هبذه العالقة املتكاملة ، يظل االصالح االداري ، مع ذلـك              
وتعلقة باملادة البشرية ـ هدف  ، لتعدد مستوياته واغراضه ،    وصعوبة االكثر 

وعادات التفكري والعمل ، ، االصالح ووسيلته يف آن واحد ـ وبامناط السلوك  
ومن ناحية اخرى ، ينبغى لالصالح االداري ان يعكـس سياسـات واهـداف              

 موضوعاً ونطاقاً ،    وكذا املفهوم الذي تتبناه لدورها ووظائفها     ،  احلكومة املختلفة   
اليت تكون  ،  يتأثر مبقدار ودرجة الوضوح     ،  وعلية ، فان اهداف حمتوى االصالح       

  .عليها هذه االهداف والسياسات واملفاهيم 
، ان اهداف وسياسات احلكومـة يف االصـالح         ،  ومما هو جدير باالشارة     

، من هذا القرن    منذ الثمانينات   ،  ليست مبعزل عن االجتاهات العاملية اليت افرزهتا        
الـسياسة واالدارة واالقتـصاد     :املتغريات والتطورات املتـسارعة يف جمـاالت      

حبيث اصبحت هـذه االجتاهـات      ،  والتكنولوجيا وعلوم االتصال وتقدم املعرفة      
،  للحداثة واالنتماء اىل العامل احلديث       ، ومعياراً " بالعوملة"عالمات مميزة ملا يسمى     

  .ت الدولية وشرطا جممع عليه للمساعدا



  

  
  

  االصالح االداري  ٦١

ان االصالح االداري مل يعد احادي او حمدود اجلانب موضوعاً          ،  ومعىن ذلك   
وحمكوماً بظروف وابعاد ، ونطاقاً ـ أي اصالحاً إداريا يف حدود الدولة الواحدة  

ورؤيـة للعـصر واملـستقبل ال    ، داخلة حمضه ـ بل غدا فلسفة شاملة للتغيري  
دولة يف هذا العامل ، وامنا تـسعيان الثبـات          لل" الفيزيقي"تكتفيان بتأكيد الوجود  

حركتها مع العامل ، ومبقدار ما يكون عمق جذور الدولـة ضـارباً يف التـأريخ                
يف اطار من   ،  تكون قدرهتا على املسايرة والتفاعل مع التطور العاملي         ،  واحلضارة  

  .اليت حتفظ للدولة هويتها ووجودها ، القيم الوطنية االصلية 
االصالحات االقتصادية واملالية اجلريئه اليت اختذهتا احلكومـات        واحلقيقة ان   

منذ منتصف التسعينات ، قد حازت تقديراً واحترامـاً دوليـا           ،  اليمنية املتعاقبة   
اجتذبت معها املمولني من الدول واملنظمات وعززت مـن         ،  بامهيتها ومصداقيتها   

  .املوقف التفاوضي لليمن 
  :ماهية االصالح االداري 

جيدر بنا اثارة جمموعة من     ،  نقف على ماهيه واهداف االصالح االداري       كي  
  :االسئلة 
  ماهي نظرة احلكومة اىل دورها ووظائفها ؟-
  ما التغيري الذي جيب ان يطرأ على جهازها وآليات عمله تبعاً هلذه النظرة ؟-
وماهي شـروط ومتطلبـات     ،  ما هي الكيفية اليت تباشر فيها هذا التغري         -
   ؟احداثه
والوصول بـه اىل    ،  كيف يتأتى هلا حتقيق سيطرة ورقابة على عملية التغيري          -

حقـوق  "و" الـسياسة "حتفظ فيها مصاحل    ،  غايته املنشودة بصورة آمنه     
  ؟" خدمة اجملتمع"و " االفراد



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٢

وما االدوار اليت سيلعبوهنا يف     ،  مث من هم الشركاء االجتماعيون االخرون       -
داف ؟ وهل ينبغي اخضاع مؤسسات هؤالء       علمية االصالح وحتقيق االه   

فما هـي طـرق هـذا       ،  الشركاء لالصالح ؟ واذا كان االمر كذلك        
  االصالح ومن ذا الذي يباشره ؟

ان اخلطوط العريضة لالجابة على هذه االسئلة ميكن مالمستها عند حتديـد            
  :املسائل التالية
  .اهداف االصالح -
  ).تنظيم عملية االصالح(آلية االصالح -
  .منهجيه االصالح -
  .ابعاد ومسائل خاصة -

  :اهداف االصالح االداري 
ان اهداف االصالح االداري ال ميليها فقط واقع اجلهاز االداري ، امنا هـي              

ترمي اىل اعـادة    ،  اهداف منحوته من مادة االصالح احلكومي يف كافة اجملاالت          
وتتفاعـل  لتـستجيب   ،  وحركة وخـصائص    ،  تشكيل االدارة هيكالً ووظائف     

بصورة طبيعية وديناميكية مع حركة وخصائص اجلسم الذي اشتقت منه وألجله           
، وهكذا يبتبدى لنا االصالح االداري واهدافه وقد استكمال اىل شروط للتحول            

  .والتغيري 
وحىت نستطيهع حتديد اهداف االصالح االداري علينا ان نـدرس وحنلـل            

من قرارات يف امليادين االقتصادية واملالية      وما اختذته   ،  برامج احلكومات املتعاقبه    
وما حتتويه من اتفاقات ومشروعات لالصالح ، وغريها من         ،  واالدراية والقانونية   



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٣

للتعرف على السياسات احلكومية ، او على االقل ، اجتاهاهتا          ،  الوثائق واالدبيات   
  -:العامة ، واذا ما عملنا ذلك نستطيع استنتاج ما يلي من االجتاهات 

واعتماد اليـة الـسوق كمحـدد       ،  ) بصورة متدرجة (حترير االقتصاد   -
والسوق هنا يـشمل الـسوق      .. اقتصادي للعرض والطلب واألسعار     

احمللية والدولية ، مع اعتماد سياسات وبرامج حلماية الشرائح الفقـرية           
  .من اجملتمع 

اعتماد مبدأ اخلصخصة وتطبيقه على عدد من املشاريع الـيت متلكهـا            -
التكلفة ـ  (وادارة ما تبقى منه على أساس اقتصادي ، ديرها الدولة وت

  ) .املردود 
تشجيع االستثمار وتقدمي التسهيالت احملفزة جلذب املـستثمرين مـن          -

  .الداخل واخلارج
واعتباره شريكاً اجتماعياً يف هذه     ،  تأكيد دور القطاع اخلاص يف التنمية       -

  .العملية
درارية واملالية يف ادارهتـا الـشئون العامـة         تطبيق مبدأ الالمركزية اال   -

  .واحمللية
واملسامهة يف حتمـل    ،  تأكيد مبدأ مشاركة اجملتمع ومسئوليتة يف التنمية        -

  .اعبائها،وما يستتبع ذلك من مشاركة يف ادارة األنشطة واختاذ القرار
وهـي  ، تلك هي أهم االجتاهات ـ وليس مجيعها ـ اليت تبنتها احلكومـة    

وهتدف اىل الرفع عن كاهل الدولة تلك االعبـاء         .. االجتاهات الدوليه تلتقى مع   
  .امللتهمة ملوارد الدولة على شحتها ، واملضنية واملعرقله للتقدم 



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٤

ونستطيع اآلن تأسيسا على ما تقدم من اجتاهات لسياسه احلكوميه ، أن حندد             
اهداف االصالح االداري اليت التعدو ان تكـون متطلبـات لتحقيـق هـذه               

  :السياسه،ونلخص امهها يف النقاط التالية 
  .ادارة حكومية حبجم اصغر وفاعلية اكرب -
ادارة حكومية على متاس مباشر حباجات ومطالب املستثمرين والزبـائن          -

وان يكون هذا االتصال من صـميم التـصميم         ،  واملنتفعني خبدماهتا   
  .التنظيمي لعمل الوحدات االدارية

اجلدارة والتقييم واملساءلة واملسؤليه والثـواب      خدمة مدنية تعتمد مبدأ     -
  .والعقاب يف ادارة االفراد 

وخاصة االقـصادية   ،  ادارة واداريون غري معاديني لسياسات االصالح       -
  ) .اليه السوق ، االستثمار ، اخلصخصة(منها 

على اساس  ) من حيث السلطات واالختصاصات   (بناء عالقات االدارة    -
  .مع تقوية دور الرقابه وتفعليها من التنظيم الالمركزي 

احداث وتطبيق اشكال فاعلة للتنسيق وحتسني عملية اختاذ القـرار يف           -
  ).جملس الوزراء(املستويات العليا من السلطه 

بناء كادر اختصاصي على مستوى من املعارف واملهارة املتينـه الدارة           -
  .االنشطة والوظائف اليت تشكل عصب التنمية 

مع عـدم   ،  يقصد هبا وضوح وبساطة القوانني والقرارات       و،  الشفافية  -
معارضتها ، وضوع وبساطه االجراءات ، الكرامة والتزام االخـالق          

واهداف ،  املهنية ، مكافحة الفساد ، معرفة املوظف بأهداف االصالح          
  .وحدته االدارية والقوانني املنظمة لنشاط وحدته االدارية 



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٥

  :الية االصالح االداري
  :لمية االصالح االداري تنظيم ع

ختضع ،  ان االصالح االداري عمليه اداريه متكاملة العناصر        ،  ليس من شك    
  .من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق وتقييم ، لذات مبادئ العمليه االدارية 

سيطرة وضبط للنـواحي    ،  ومعىن ذلك ان تتحقق يف إدارة عملية اإلصالح         
  -:التالية

  .ولوياته وبرجميته ومتويلهختطيط االصالح وحتديد ا-١
والتركيـز علـى املخرجـات      ،  الرقابه على تنفيذ برامج االصالح      -٢

  .والتطبيق وآثاره وتقييم كل ذلك 
وجود آليه لالصالح تقوم باالعمال احملدده اعاله ، ويعتـرب جملـس            -٣

الوزراء ، واجمللس االعلى للخدمه املدنيه، ووزارة اخلدمـة املدنيـة           
  .ي آلية لالصالح والتنظيم واالصالح االدار

حبيث جتتمع لـديها   ،  جند أن هذه االلية حتتاج اىل مزيد من التحديد والتقوية           
خاصة وان  ،  كل مقومات ومستلزمات االلية الناجحة الدارة االصالح االداري         

  .عمليات االصالح مكلفة ومعظمها ممول بقروض 
  

  :أبعاد ومسائل خاصة
ري حتتاج اىل اهتمام خاص مـن احلكومـة         هناك مسائل يف االصالح االدا    
  -:واالجهزة املعنية ومن أمثلة ذلك



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٦

والدور الذي ينبغـي ان يلعبـه       ،  التشريعات اخلاصة بتحقيق الشفافية     -
القطاع اخلاص يف الرقابه علـى االفـراد املنخـرطني يف منظماتـه             

  .وصالحياته جتاههم 
رة احملليـة   اعادة توزيع القـوى العاملـة ملواجهـة احتياجـات االدا          -

  .والسياسات  واحلوافز اليت ينبغي ان تقترن هبذه العمليه والدفع هبا 
  .فائض القوى العاملة

اختيار القيادات االدارية وتدريبها وترقيتها ومساءلتها مما يتطلب وضع         -
  .نظام خاص خلدمتها 

  .اصالح القضاء وانشاء قضاء متخصص يف الفروع املختلفة -
  .اصة لتنمية اجلزر وضع وتنفيذ برامج خ-
  .مسائل اخرى-

  :منهجية االصالح
وتبقى مسألة مهمة تتعلق مبنهجية االصالح ، واختيار املنهج مسألة موضوعية           

وحجم املشكالت يف االدارة ، فاذا كان       ،  تتوقف على طبيعة االصالح املطلوب      
اسـب  فان املنهج املن  ،  حجم املشكالت متسع ومتنوع ومتوطن يف البيئة االدارية         

  .هو املنهج املزدوج ، الذي يوصي به علماء االدارة 
الـذي يـستهدف    ،  ألنه جيمع بني االصالح القطاعي الكلي       ،  وهو مزدوج   

اعادة التنظيم املؤسسي طبقاً للسياسات واإلفتراضات اليت توصي هبـا الدراسـة     
مـي  العلمية للقطاع وبني املنهج التنظيمي الذي يتناول االصالح اهليكلي التنظي         

وبني املنهج التقين الذي يوجه اهتمامه اىل وضـع االدوات          ،  للكيانات االدراية   
وبني املنهج السلوكي الـذي يركـز علـى         ،  واالساليب التقنية للعمل االداري     



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٧

املواقف السلوكية واحلوافز وثقافة  االصالح كعوامـل القنـاع البريوقراطيـة            
  .بدواعي االصالح 

ج يقوم ويتناول باالصالح من مستويات ثالثه       وعلى ذلك فان املنهج املزدو    
  :ويف آن واحد 

نقطه البداية يف هذا املنهج والتركيز واالنطالق مـن         :االصالح القطاعي -١
اصالح القطاعات االقتصادية او بعبارة اخرى الوظائف الرئيسية للدولة         

  -:، فهو يتناول بالدراسة والتحليل ما يلي
  .اط السياسات املالية الدارة النش-
  .االوضاع واملشكالت االدارية القائمة وآثارها -
  .توزع الوضائف واالدوار بني الوحدات القائمة على ادارة النشاط -
وعالقتـها  ،  السياسات احلكومية لالصـالح االقتـصادي واالداري        -

واسلوب االدارة وتوزيع   ،  واهليكلية القائمة   ،  بالسياسات احلالية املطبقه    
  .االعمال 

وتطويرها باجتاه السياسات   ،   النظر يف السياسات االدارية احلالية       اعادة-
  .االقتصادية لالصالح 

وتشمل هذه العملية اعادة النظـر يف       ،  اعادة النظر يف الوظائف واملهام      -
هيكلية القطاع من حيث مكوناته التنظيمية وانشطته واسـلوب ادارة          

  .اعماله
اىل رسم سياسة جديـدة     ،  لي  وبعبارة اخرى يفضي االصالح القطاعي الك     

مع حتديد للهيكلية االدارية الالزمة الدارة هذا النشاط        ،  الدارة النشاط القطاعي    
ويترتب غالبـاً   ...واالسلوب الذي تدير به اعماهلا      ،  وتوزيع االدوار فيما بينها     ،  



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٨

وقد يترتـب   ،  على هذه العمليه دمج او الغاء بعض الوحدات القائمة يف القطاع            
  .أيضاً انشاء وحدات جديدة عليها 

حيـث  ،  ما جيري حاليا يف قطاع امليـاه        ،  ومنوذج هذا االصالح القطاعي     
ترتب عليهـا   ،  اىل رسم سياسة جديدة الدارة املياه       ،  افضت الدراسة القطاعية    

حيـث قـررت هـذه      ،  حتديد وظائف وادوار االجهزة القائمة على ادارة املياه         
  -:السياسة ما يلي

  .يعين بتخطيط وتنمية املوار املائية وجود جهاز -
وجود مؤسسة للمياه والصرف الصحي يستبدل دورهـا يف املـستقبل     -

للمـستويات والعمليـات    ،  القريب إىل جهاز ناظم وخمطط ومقـنن        
وان تنتقل بالتدريج مهامها التنفيذيـة      ،  واملشاريع املتصله مبياه الشرب     

  .للمكاتب يف احملافظات 
وحتويلها اىل مؤسـسات علـى      ،  عم هذه املكاتب    ان جيري تطوير ود   -

طبقاً ملعـايري معينـه     ،  او عدد من احملافظات     ،  صعيد احملافظة الواحدة    
على ان يتم هذا التحـول      ،  تقررها دراسة ميدانية وعملية هلذا الغرض       

  . سنوات ١٠خالل مده اقصاها 
ان جيري انشاء مؤسسة واحدة على االقـل عنـد تـوافر العناصـر              -

  .قومات النشائها كتجربه عملية وامل
واعادة تنظـيم   ،  وهكذا انتهت الدراسة القطاعية اىل تقرير سياسات ادراية         

االمر الذي سهل عملية بنـاء اهلياكـل        ...وحتديد الوظائف واالدوار    ،  مؤسسي  
، التنظيمية للوحدات واالجهزة اليت ابقت عليها السياسة القطاعية اجلديدة للمياه           

  .اىل املستوى الثاين يف املنهج املزدوج وهذا ينقلنا 



  

  
  

  االصالح االداري  ٦٩

  :املستوى الثاين 
  :االصالح التنظيمي -٢

ينبين االصالح التنظيمي على السياسات اليت انتهت اليها الدراسة القطاعية          
الدارة النشاط ، ويتوىل هذا املستوى النفاذ اىل داخل الوحدة االداريـة لتنظـيم              

واالصـالح  ...حتديد مهامها واختصاصاهتا    و،  انشطتها،وتصميم بنياهنا التنظيمي    
، وامنا ايضا بالتصميم التنظيمي للعمل      ،  التنظيمي ال يعين فقط باهليكلية التنظيمية       

متتـد اىل   ،  ذلك ان اهتمامات هذا املـستوى       ،  والذي تشكل اهليكلية جزء منه      
ومـات  ونوعية املعل ،  ارساء اشكال تنظيمية لتحقيق العالقة بني االدارة والزبائن         

كما يتناول جتديد الوظائف واملهن     ،  واسلوب ادارهتا   ،  اليت ينبغي احلصول عليها     
مثل دراسة العمل   ،  الالزمة لتنفيذ االنشطة املختلفة وغريها من العملية التنظيمية         

  .وحتديد اجراءاته 
  :املستوى الثالث

  :النظم الفنية واالداريةاملساعدة :االصالح التقين 
 االول يعين بدراسة وتصميم السياسات واالسـتراتيجيات        اذا كان املستوى  

الدارة النشاط القطاعي ، وكان االصالح التنظيمي اصالحا جزئيا كونـه يعـين             
باهليكلية والتصميم التنظيمي لعمل وحدة ادارية بعينها ، فان االصـالح الـتقين             

، العامـة   يعترب اصالحاً كلياً،ألن نتائجه وتطبيقاته ختترق كل وحـدات االدارة           
اليت ال  ،  حيث يعمل على توفري االساليب واالدوات واالمناط التنظيمية املساعدة          

  .غىن عنها لعمل ايه وحدة ادارية 
وعلى ذلك يتوىل هذا املستوى صناعة االنظمة واالدوات التنظيمية املساعدة          

نظام تصنيف الوظائف ، اساليب ونظم التخطيط ، نظام السجالت ، الربجمة            :مثل



  

  
  

  االصالح االداري  ٧٠

 نظم امليزانية ، النظم احملاسبية ، نظام املعلومات االدارية ، نظام التقارير ، نظام               ،
ومنـاذج  ، وغريها من النظم االدارية والفنية     ،  تقييم االداء ، معايري قياس االدارة       

جهـاز االصـالح    "وتقع هذه املهمة يف معظمها على عاتق        ...وجداول االعمال   
ويف كافة  : يقع على االجهزة املتخصصة االخرى       كما ان البعض منها   ،  " االداري

  .االحوال ينبغي مراجعتها من جهاز االصالح االداري 
ميكن ،  واىل جانب هذه املستويات الثالثه اليت تشكل اساس املنهج املزدوج           

وهو يتعلق باجياد اشكال من احلوافز وادخـال ثقافـة          ،  اضافة املنهج السلوكي    
ريوقراطيه على تشرب مبادئ االصالح والتـسليم       االصالح القناع وتشجيع الب   

  .بضرورته وانفاذه
واىل جانب هذه الدراسات اليت تنفذ قطاعياً ، ميكن جلهاز االصالح االداري            

واالسـتفادة  ،  لتركيب هيكل االدارة العامة للدولة ككل       ،  تنفيذ دراسات كليه    
ظـر يف تركيـب     من نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات القطاعية يف إعادة الن         

  .اهليكلية العامة لالدارات العامة للدولة 
اصالحات ادارية على   ،  وهكذا يتبني لنا ان هذه املنهجيه حتقق يف آن واحد           
تنظـيم تنفيـذ هـذه      ،  ثالث مستويات ، ويبقى على جهاز االصالح االداري         

  . العملية،وحتديد االولويات ملباشرة عمليات االصالح يف هذا القطاع  
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אא א א
  

تــستهدف عمليــة اإلصــالح اإلداري إعــادة تأهيــل االدارة الوطنيــة -١
وذلك عرب إكـساهبا جمموعـة مـن         كأنظمة،وكقدرات،وكأساليب عمل ،  

املؤسـسية  - الـشفافية    -الفعالية  -الكفاءة  :اخلصائص والصفات اهلامة مثل   
  .الـخ…

فالبد من حتديـد     اجملاالت ، ولكي ميكن حتقيق إجنازات تذكر يف خمتلف هذه         
 وهو أمر لن تدخل يف تفاصيله هذه الورقة ،         معامل الواقع الراهن لإلدارة اليمنية ،     

جمال جيب أن يستمر العمل فيه حىت الوصول اىل مستوى           رغم انه هو دون شك ،     
  .الفهم الكايف لبناء السياسات وحتديد املعاجلات

  خطورة يف جوانب أداء االدارة ،      كما البد من حتديد مصادر القصور األكثر      

وسوف نلتقي هنا اإلشارة اىل نقطتني مهمـتني يف          وهو بدوره موضوع متشعب ،    
  :هذا اجملال لعالقتهما مبوضوعي الالحق ومها

وتتضمن أسـاليب    التخلف املوروث لإلدارة اليمنية مبختلف أبعادها ،      :١-١
يـد منـها األخ     تناول العد  معاجلة هذا اخللل جوانب كثرية ومتشعبة ،      

والذي أ تفق مع كل ما أورده يف هـذا           عبد اهللا حممد سعيد ،    /الدكتور
  .اجملال

خالل السنوات القليلـة     التراجع الكبري الذي شهدته االدارة اليمنية ،      :٢-١
منذ إعادة توحيد اليمن ، وذلك ألسباب عديدة أمهها تسييس االدارة           

وما ترتب على     إطارها ،  وتعزيز مستوى تأثري التيارات املصلحية يف      ،
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ذلك من ازدواجية متعددة احملاور يف الوالء،حيث أصـبح املوظـف           
  -:تتنازعه أربعة مستويات للوالء هي

  .الوالء املؤسسي:١-٢-١  
  .الوالء السياسي:٢-٢-١  
  .الوالء الشللي:٣-٢-١  
  .ويف أحيان أخرى الوالء املناطقي:٤-٢-١  

واعتبارات الـضغوط    حلاح القضايا ،  والعتبارات موضوعية تتعلق مبستوى إ    -٢
وأسلوب تشكل أنظمـة     واألجواء النفسية احمليطة مبناخ العمل ،      اجلماعية ، 

 املصاحل،فلقد انتهى االمر اىل تغلب اعتبارات الوالءات الثالثـة األخـرى ،           

وأدى هذا باإلضافة اىل     وبالذات خالل مرحلة معينة ،     على الوالء املؤسسي ،   
  :ظروف املرحلة اىل

تعاظم اهتمام القيادات اإلداريـة مبوضـوعات الـوالءات الثالثـة           :١-٢
وذلـك   األخرى،وذلك العتبارات موضوعية بالنسبة هلا وملصاحلها ،      

  .على حساب الوالء املؤسسي واعتبارات املمارسة اإلدارية السليمة
علـى   وأدى هذا اىل تكييف آليات و مرجعيات املمارسة اإلدارية ،         :٢-٢

يستوجبه تعظيم الفعالية يف قـدرات اكتـساب هـذه          النحو الذي   
حبيـث   بني منتسيب اجلهاز اإلداري للدولة ومؤسساهتا ،       الوالءات ، 

تتم بإعتبارها إجراءات انتقامية     أصبحت إجراءات الثواب والعقاب ،    
بني منتسيب التكتالت باختالف طبائعها وغاياهتاولقـد        أو تشجيعية ،  

وأدى اىل   وبـني احلقـوق ،     ني األداء ،  أدى هذا اىل انتفاء العالقة ب     
وبـني   انتفاء العالقة يف وعي املوظف بني مقومات حتقيق الـذات ،          
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وحتقيـق النجـاح املهـين       حسن أو سوء أداء دوره املؤسـسي ،       
  .والوظيفي

وحتقيق أمنه املهـين     الـخ ، ..لقد أصبح املوظف ينال حقوقه ومكانته     :٣-٢
واصبح لكل   من االعتبارات ،  على أساس جمموعة خمتلفة      والوظيفي ، 

إنسان فئته اليت حتميه على أساس القاعدة املعروفة واملناقضة ملفهـوم           
  :وملنطق العمل الوطين اليت ملخصها واملؤسسية ، االدارة اهلادفة ،

  وما أنا إال من غزي إن غوت       غويت وان ترشد غزية ارشد
  :وكان أهم الضحايا على اإلطالق هو

  .دارةهيبة اال:١-٣-٢
  .مرجعيات االستحقاق وحتقيق الذات يف وعي الفرد:٢-٣-٢
االنضباط وفعالية وسائل الضبط اإلداري املختلفة ومنـاخ األداء         :٣-٣-٢
  .بعامة
كموظف متعلم   خصوصاً ،  التشوش واالضطراب يف وعي الفرد ،     :٤-٣-٢

فيما يتعلق بالغايات السامية لـدوره االجتمـاعي واجلمـاعي           ،
  .الـخ…فكمواطن وكموظ

أشرنا فيما سبق إىل بعض األمراض اليت رافقت العمـل اإلداري ، خـالل              
الفترة املاضية ، واليت نعتقد أن الظروف قد أصبحت مالئمه ومهيـأه للقـضاء              
النهائي عليها ، بإعتبار ذلك أمراً ملحاً وضرورياً لتحديث وتنظيم وتفعيل وتطوير            

 لن حتل املشكلة كلياً ولـن تـؤدي اىل          فإهنا مع ذلك ،    وترشيد االدارة اليمنية ،   
ولن حتل حمـل     حتقيق االنضباط والفعالية والكفاءة والشفافية واملؤسسية تلقائياً ،       

الــخ يف جمـال     …كالتدريب والتأهيل    الربامج التفصيلية لإلصالح اإلداري ،    
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تطوير الكفاءات،ولكنها سوف تؤدي اىل توفري البيئة املالئمة لتحقيق اإلصـالح           
  .اليت من دوهنا ال ميكن جلهود اإلصالح أن تثمر وال حىت شروى نقري اري ،اإلد

  مث ماذا بعد؟
  -:ستأخذ عملية اإلصالح اإلداري منحيني متكاملني ومتزامنني مها-٤

وتنظيماهتـا وأهـدافها     حتقيق التالؤم بني وضع املمارسة اإلداريـة ،       :١-٤
خالل  ا التالؤم ،  وتطوير منهجيات ديناميكية لضمان استمرار حتقق هذ      

الزمن،وتصميم برامج التدريب والتطوير املالئمـة وتطـوير الـصيغ          
ومبا يف ذلك اللوائح واهلياكل واألنظمة       التنظيمية واإلجرائية املناسبة ،   

الـخ ، وهي أمور ميكن تتبعها بـسهولة        ..على أسس عملية صحيحة   
  .عملياً ومنهجياً

 بتصحيح وتنظيم بيئـة وأمنـاط       أما املنحى الثاين فهو املنحى اخلاص     :٢-٤
جزء من   ميثل من ناحية ،    كأجراء موازي ،   املمارسة اإلدارية الفعلية ،   

أحد متطلبات إجناحه،وسـوف يـتم       بنية اإلصالح،ومن ناحية ثانية ،    
  :التركيز الشديد يف هذا اجملال على جماالت رئيسية أربع هي

  :االنضباط الوظيفي:١-٢-٤    
  : بتفاعل عوامل أربعة رئيسية هييتحقق االنضباط الوظيفي

االلتزام أو الوازع الذايت النابع مـن اإلحـساس بالواجـب           :١-١-٢-٤
وبتحقيق الذات من خالل االلتزام واإلبداع يف ممارسـة املهـام    

  .الـخ..الوظيفية كقيمة اجتماعية ومؤسسية
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و أ االستجابة اإلجيابية للحوافز املرتبطة باألداء اجليد للمهـام ،        :٢-١-٢-٤
من خالل استحقاقها وفقاً لألسس اليت       حماولة احلصول عليها ،   
  .حتدد هذا االستحقاق

اليت تصاحب أي    جتنب اإلجراءات العقابية وإجراءات الردع ،     :٣-١-٢-٤
  .تقصري يف أداء املوظف ملهامه

الـيت   سالمة اإلطار املؤسسي والنظامي وبيئة وأساليب العمل ،       :٤-١-٢-٤
 انسجاماً معها ،   ى االرتقاء مبستوى أدائه ،    جترب وتساعد الفرد عل   

  .الـخ…ومحاية لسمعته الشخصية يف وسط فاعل ومنظم 
 ان فعالية هذه العوامل مجيعاً ترتبط بسالمة بيئة املمارسة ومالئمة إطارهـا ،            

ولن تتناول هنا مضمون هـذه الـسالمة بالنـسبة للعـاملني االول واألخـري                                  
ما سبق ذكره من إخراج موضـوع الـشللية          وبكل تأكيد ،   منها ، واليت من ض  (

،ذلك ان متطلبات حتققها أعم ممـا       )الـخ،عن دائرة التأثري اإلداري   ..واملناطقية  
سنتناوله اآلن،ومع ذلك فإن كل ما يصدق على بقية العوامل يصدق على هذين             

  .العاملني أيضاً
رتبطة بتطبيق أساليب الثواب والعقاب     اما الشروط املتعلقة بسالمة بيئة املمارسة امل      

  :وأدواهتما فهي عديدة ، نأخذ منها أمهها وهي 
حيادية خمتلف مستويات السلطة اإلدارية واملستويات القيادية اآلخرى فيمـا          -١

ذلك ان االستخدام الغري حيادي     .يتعلق بتطبيق أساليب الثواب والعقاب هذه       
 أن يؤدي اىل نتائج غاية يف الـسلبية ،  ميكن   للكبح والتحفيز على اختالفهما ،    

 واالعتـزاز ،   والـوالء ،   حبيث ميكن ان توصل اىل اهنيار مشاعر االنتمـاء ،         

وحتوهلا اىل عالقة تربم وتـوجس وضـيق    واحلرص اليت يكنها املوظف ملرفقه ،    
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يف تطبيق أنظمة الكـبح والتحفيـز        ويؤدي يف النهاية اىل شل فعالية االدارة ،       
ائياً اللهم إال ألغراض ال متت اىل األداء،وذلك نظراً ألهنا تـصبح            ذاهتا شلالً هن  

عالوة على أهنا    وغري فاعلة إطالقاً يف حتقيق أهدافها ،       صيغة مرفوضة مجاعياً ،   
تؤدي اىل تكريس املناخ الذي ينتج ويغذي االجتاهـات الـشللية واملناطقيـة             

يف هذه الوسائل كأداة    تعين توظ  الـخ،وبالذات أن املمارسة غري احليادية ،     ..
أو كوسـيلة للمكافئـة علـى الـوالء          عقابية للغري موالني لصاحب القرار ،     

الشخصي أو التحفيز عليها،وتشل بذلك قدرة االدارة على ممارسته هذه االداه           
واذا مورست فهي غري     حيث ال ميكن ممارستها خشية من املطالبة بالتساوي ،         ،

  .عدواين وغري عادل يف نظر املتضررين منهافاعلة بإعتبارها قد أصبح إجراء 
سـواء   وجود بناء قانوين ونظامي متكامل للمرجعيات املؤسسة لالستحقاق ،        -٢

  .يف جمال احلوافز أو العقوبات
  -:ولتحقيق ذلك فان من املهم اتباع اإلجراءات التالية 

ية قانونية  واستنادمها اىل مرجع   ضمان حيادية القرار العقايب وقرار منح احلافز ،       -١
حبيث ميكن للموظف العادي ولقيادة املرفق والعاملني فيـه حتديـد            واضحة ، 

واحليلولة دون استخدام أساليب العقاب      حاالت التعسف أو احملاباة ووقفها ،     
أو لشراء الوالءات    اإلداري،كوسيلة لتصفية احلسابات الشخصية أو الشللية ،      

  .الـخ…الشخصية
امية وإجرائيـة وقانونيـة السـتحقاقات العقوبـة         تطوير مرجعية تفصليه نظ   -٢

واحلافز،وحتديد اختصاص إصدار العقوبات ومنح احلـافز وترسـيخ مفهـوم           
ومصاحل .تدل على سلوك غري ملتزم جتاه مصاحل املرفق          العقوبة كقيمة سلبية ،   

  .العاملني فيه ومسعتهم والعكس بالنسبة للحافز
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 ونظامية تطبيق العقوبـات ومـنح       حتديد اجراءات واختصاص تقييم قانونية    -٣
  .احلوافز،وحتديد املرجعية القانونية والنظامية هلذا التقييم

خمالفـة تـستحق بـدورها       اعتبار عدم تطبيق العقوبات على من يستحقها ،       -٤
  .املسائلة ممن يتعني عليه ممارستها

للتأكد مـن التقيـد هبـذه        تعزيز اإلجراءات الرقابية الداخلية واخلارجية ،     -٥
  .الضوابط

على أساس ما يتم اعتماده نظامياً من        ربط احلافز أو العقاب باألداء الفعلي ،      -٦
  .معايري للتقييم

ربط قرار أو اقتراح قرار منح احلوافز أو تطبيق العقوبات باملسؤول املباشـر             -٧
على أن تكون قرارات منح احلوافز قرارات        على من يشرف عليهم مباشرة ،     

  .قاقها على أساس املعايري النظامية املعتمدةمسببة حبيثيات استح
 وكذلك مربرات استحقاقها ،    ان تكون احلوافز بكافة أنواعها املادية معلنة ،       -٨

وأن تتخذ اجراءات عقابية حمددة وفاعلة  يف حق كل مـن يثبـت أسـاءة                
  .استخدامه هلذه االداه اهلامة

  . ت عملهاحتديد اجلهة اليت ميكن التظلم لديها وحتديد مرجعيا-٩
  :الشفافية:٢-٢-٤

فهو  أما فيما يتعلق مبوضع حتقيق الشفافية يف إطار أساليب املمارسة اإلدارية ،           
والتنظيم اإلداري بشكل عام،ومع ذلك فيمكن       يرتبط بتحقيق أهداف اإلصالح ،    

تطوير أساليب متعددة لضمان حد مالئم من الشفافية يف أساليب العمل اإلداري            
وكمثال  حىت خالل املراحل االوىل من عملية اإلصالح ،        هلا ، على اختالف أشكا  

يف إطار   على ذلك أسوق النموذج التايل الذي ميكن ان يعزز مقومات الشفافية ،           
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وذلك من خـالل اتبـاع       ممارسة الوزارات واهليئات ذات االتصال اجلماهريي ،      
  -:اخلطوات التالية

راءات ومراحل العمل القانونية    تتوىل اجلهة املعنية وضع بيان مكتوب باإلج      -١
والنظامية الالزمة إلجناز كل نوع من أنواع املهام أو املعامالت اليت تتـوىل             
مسؤولياهتا،وحتديد مسؤوليات تنفيذ هذه اإلجـراءات حتديـداً واضـحاً          

  .وتفصيلياً
تتوىل اجلهة املعنية وضع بيان مكتوب باملتطلبات املستندية الالزمة إلجنـاز           -٢

  . أنواع املهام أو املعامالتكل نوع من
تتوىل اجلهة املعنية وضع بيان مكتوب باألسس اليت حتدد أولويات العمـل            -٣

  .الـخ…وتنفيذ املهام يف إطارها
تتاح كافة البيانات احملددة يف البنود الثالثة أعاله لكل من يأيت اىل هـذه              -٤

  .املؤسسة ألمتام معامالت ختصه
وحياط املعامل   يد مدى انطباق الشروط عليها ،     تقييم وثائق املتقدمني لتحد   -٥

وبكل املتطلبات املتبقية عليه     واملختصني هبا ،   باإلجراءات الواجب اتباعها ،   
وال تقبل أي معاملة إال بعد       من قسم االستقبال يف املؤسسة املعنية ،       خطياً ، 

  .استيفائها كافة الشروط واملتطلبات النظامية
ملة يعطى املعامل موعداً حمدداً الستالم معاملتـه        فور استكمال شروط املعا   -٦

  .من قسم االستقبال
ينظر يف احلـاالت الـيت ال        قسم قضائي ،   ينشاء يف وزارة اخلدمة املدنية ،     -٧

أو  تعطى للمعامل معلومات صحيحة حول اإلجراءات اليت ينبغي إتباعها ،         
  .رحول احلاالت اليت جيري عدم إجناز أو توقيف حاالت من غري مرب



  

  
  

  االصالح االداري  ٧٩

 تصدر الئحة حتدد العقوبات اليت تصدر حبق املتسبب عن هذه احلـاالت ،            -٨

  .وال يكون للمؤسسة املعنية حق إيقاف أو جتميد قرارات احملكمة
فيمكن حىت يف هذه املرحلة مـن مراحـل اإلصـالح            وعلى هذا النحو ،   

على النحو الذي يزيد من مقـدار        االقتصادي،تطوير أساليب وضوابط للعمل ،    
الـخ،على أن من املهم التأكيد بـأن       ..لشفافية ويقلل من فرص الفساد والعبث     ا

  .الشفافية ال ميكن ان تتحقق إال يف إطار بيئة املمارسة املؤسسية والنظامية السليمة
  :تعزيز املمارسة املؤسسية:٣-٢-٤

ركن أساسي مـن أركـان       يعد االلتزام بأساليب التنظيم والعمل املؤسسي ،      
والميكن ابداً ان تستقيم االدارة ما مل ختـضع ألسـس            ري السليم ،  العمل اإلدا 

  .قانونية ونظامية ومؤسسية واضحة املعامل
كما يعد ترسخ أساليب املمارسة املؤسسية هدفاً هاماً من أهداف اإلصـالح            

  -:اإلداري وكإجراءات معززة هلذا النهج ميكن اتباع مايلي
وملراحـل   يف تفصيلي للوظـائف ،    قيام وزارة اخلدمة املدنية بوضع توص     -١

  .العمل وتوزيع اختصاصاته على مستوى كل مؤسسة
التزام املسؤلني لعدم جتاوز التوصيف احملدد للوظائف بـأي شـكل مـن             -٢

  .األشكال
التزام املؤلني بعدم إسناد مهام وظيفية ختص موظف معني وقسم معني ، أو             -٣

اً للقانون،كما ال حيق    قطاع معني اىل شخص او قطاع او قسم أخر إال وفق          
وحبـسب   إال عـرب البنيـة املؤسـسية ،        هلم مترير القضايا أياً كانـت ،      

االختصاصات احملددة،وختضع للمسائلة وتعترب باطلة كل ممارسة ال تلتزم         
  .هبذه األسس



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٠

  :الفعالية:٤-٢-٤
تعترب الفعاليـة والكفـاءة االدائيـة حمـصلة جهـود اإلصـالح اإلداري              

 ميكن ان تتحقق إال يف إطار جهاز منضبط ومنظم ومنـهجي ،             مجيعها،فالفعالية ال 
يعمل يف مناخ شفاف،وعلى أسس مؤسسية ، حيث تسود روح االلتزام واالنتماء            

  .ويصبح لألداء قيمة وغاية معاً



  

  
  

  االصالح االداري  ٨١

א א(א )א

  :مدخل اىل إصالح اخلدمة املدنية واإلصالح االداري
ياسات وبرامج احلكومة لالصالح اهليكلي االقتـصادي واملـايل         إن تنفيذ س  

للدولة،يستلزم ادارة حكومية فاعلة ، ونقطة البداية يف اصالح االدارة احلكومية           
  .إصالح اخلدمة املدنية :هي

" او بعبـارة ادق   "ويقصد باخلدمة املدنية باملعىن الضيق ، ادارة اخلدمة العامة        
ساليب اليت حتكـم ادارة االفـراد ، وتـشكل يف           جمموعة القواعد واملبادئ واال   

اما باملعىن الواسع ، فيقصد هبا كافـة االبعـاد          "نظام اخلدمة املدنية ،     "جمموعها  
  .االنسانية والقانونية والتنظيمية الدارة الوظيفة احلكومية 

وقد اخذ الربنامج العام للحكومة هبذين البعدين للخدمة املدنية ، حمدداً ثالثة            
  .ات للخدمة املدنية واالصالح االداري مستوي

 إصالح مؤسسي وقطاعي شامل ، يندرج يف إطار اصالح          -:املستوى األول 
اخلدمة املدنية كنظام الدارة االفراد ، واصالح مؤسـسي         

  .لوظائف االدارة احلكومية يف خمتلف القطاعات
وينفذ إصالح تنظيمي يعتمد على نتائج االصالح القطاعي ،         -:املستوى الثاين 

اىل الوحدات االدارية املكونة لكل قطاع ، لينظم هيكليتها         
  .وبنياهنا الداخلي 

 ويتعلق بالنظم االدارية املساعدة ومنظومات العمل ، مثل         -:املستوى الثالث 
اسلوب التخطيط ، املوازنة ، نظم املعلومـات ، تـصنيف           



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٢

وهي إصـالحات تقنيـة     ..الوظائف ، طرق تبسيط العمل      
  .واسلوبية

ترى ما هو املدخل الذي ميكن ان تتبناه احلكومة لالصـالح           : السؤال هنا   و
  االداري؟

جند االجابة على هذا السؤال يف نفس الربنامج العـام للحكومـة ، الـذي               
باشتماله على املستويات الثالثة الصالح االدارة احلكومية ، يكـون قـد اخـذ              

 االدارة يف حـال تـوطن       ، الذي يوصى به علماء    " املنهج املزدوج "باملدخل أو   
املشكالت يف البيئة االدارية،إذ يرون ضرورة اجلمع بـني االصـالح القطـاعي             

  .والتنظيمي والتقين 
وبطبيعة احلال توجد مناهج اخرى لالصالح االداري ، مثل املنهج السلوكي           
الذي يركز على ادخال ثقافة االصالح واالقناع واحلزم لتعديل املواقف ، وهـو             

 خاصة للبريوقراطية ونعتربة منهجا مساعدا البـد منـه يف تطبيـق             موجه بصفة 
االصالح االداري خاصة للبريوقراطية ، ونعتربه منهجاً مساعداً البد منه يف تطبيق            

  ".باالرادة االدارية "االصالح االداري،خاصة وانه يتصل 
  :املشكالت املتوطنة يف بيئة اخلدمة املدنية 

حندد املشكالت اليت تعتور اخلدمة املدنية للتصدي هلا        جيدر بنا ان نتبني اوالً و     
، وهي مشكالت عملت عليها عوامل وقوى خمتلفة ، تارخيية واقتصادية وسياسية            
واجتماعية ، كان هلا بنسب متفاوتة اثاراً مباشرة وغري مباشـرة علـى البيئـة               

 داخل البيئة   االدارية،ومن هذه العوامل ماهو خارج البيئة االدارية ومنها ما يعتمل         
االدارية وقد ادت هذه املشكلة جمتمعة اىل اتسام اخلدمة املدنية وجهازها بعـدم             

  .االتساق 



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٣

  :العوامل اخلارجية 
تقع هذه العوامل يف اجملتمع احمليط بالبيئة االدارية او خارجه علـى الـصعيد           

  .االقليمي او العاملي 
ة يف خمتلف منـاحي     املوروث االستعماري واالمامي ، وتركتهما الثقيل     -١

احلياة،بصورة تفوق قدرات الدولة ومصادرها للتصدي هلا ، والنهوض         
بأوضاع اجملتمع دفعة واحدة ، وعلى طول رقعـة الدولـة الواسـعة             

االمر الذي احدث اختالال يف التوازن العمراين ، رتـب بـدورة            ...
  .اختالال يف التوزع السكاين ويف مرونة حركة القوى العاملة 

ورورث الشمويل الدارة احلياة االقتصادية واالجتماعية ، وما جنـم          امل-٢
عنه من اعتبار الدولة صاحب العمل الوحيد ، والقضاء على املبادرات           

  .االقتصادية لالفراد ، وتعطيل النمو الطبيعي للمجتمع وامكاناته 
تدين معدل النمو االقتصادي ، وافتقاره املرونة يف حتريـك مـوارد            -٣

االتكاء على احلكومة يف ادارة وتوفري وتقدمي كافة اخلدمات ،          الدولة،و
  .اليت ال تسعف مواردها ، على تغطية كلفتها العالية 

ارتفاع معدل النمو السكاين ، وآثاره الكاحبة على ختطيط التنميـة ،            -٤
  .وتقدمي اخلدمات ، وتوزيع الدخل 

دات وتقاليـد ،    املوروث االجتماعي والثقايف ، مبا ينطوي عليه من عا        -٥
  .أثر يف جانب منه على املمارسة االدارية واالنضباط االداري 

قلل من فرص العمل ، ووجه االفراد للضغط        :تدين مستوى االستثمار  -٦
  .على احلكومة الستيعاهبم يف قطاعاهتا 



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٤

املتغريات العميقة يف االقتصاد والتجارة العـامليني وتأثريمهـا علـى           -٧
  .مية اقتصاديات الدولة النا

االجنازات الضخمة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالتصال ، انتج         -٨
قطاعا خدميا جديدا ومتميزا عن قطاع اخلدمات التقليـدي ، قوامـة            
تقدمي املعرفة والتكنولوجيا وخدمات املعلومات ، وكان هلذا التقـدم          

لية العلمي اثره يف تغيري هيكل العمالة ، من حيث مستويات املهارة العا           
اليت يتطلبها العمل يف هذا القطاع اجلديد ، وامتداد هـذا االثـر اىل              

االمر الذي ضيق من فرص اهلجـرة       ...الدولة املستهلكة للتكنولوجيا    
  .للعمل ، ومحل على التفكري يف إعادة النظر يف النظام التعليمي 

االثار االقتصادية حلرب اخلليج ، واعتماد دول اجلوار النفطية علـى           -٩
وادرها الوطنية يف تسيري مرافقها احلكوميـة واالقتـصادية ، مـن            ك

ناحية،ومنافسة العمالة االسيوية للعمالة اليمنيـة يف املهـن واحلـرف           
  .التقليدية،من ناحية اخرى 

  :العوامل الداخلية
  -:حمدودية املفاهيم-١

يعترب مـن املـشكالت     ،  ان قصور املفاهيم السائدة حول اخلدمة املدنية        
  .ية اليت اثرت على كفاءهتاالرئيس

دون االبعاد االخرى   ،  " ادارة االفراد "اقتصار مفهوم اخلدمة املدنية على    -أ
مـع تـدين    ،  التنظيمية والقانونية وغريها املرتبطة باخلدمـة املدنيـة         

يعترب من املسائل املـؤثرة علـى اداء        ،  ادارة االفراد   " تنظيم"مستوى
  .اخلدمة املدنية



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٥

قد اثر بدوره   ،  ب العمل واملرجع امللزم بالتوظيف      مفهوم الدولة صاح  -ب
وقيمتـها التنمويـة    ،  ومكانتـها   ،  على مفهـوم الوظيفـة العامـة        

وكـان  ...واالجتماعية،واصبحت الوظيفة جمرد مصدر لدخل االفراد       
اال الغراض  ،  هذا املفهوم واضحاً يف نشؤ وحدات وظائف ال لزوم هلا           

  .جهاز الدولة م ، وإستيعاهبتوسيع مصدر دخل االفراد 
دون اسـتكمال   ،  " اهليكل التنظيمـي  "مفهوم التنظيم واقتصاره على   -ج

  .من العوامل املتسببة يف تدين مستوى تنظيم العمل ، العملية التنظيمية 
  
  :التضخم يف حجم االدارة ويف اعداد املوظفني-٢

، وما بعد الوحـدة  ، طوال العقود السابقة ، تسببت العوامل املشار اليها    
واىل تزايـد   ،  اىل اتساع كبري يف حجم اجلهاز االداري وملحقاته من املؤسسات           
وكان مـن   ،  مستمر يف اعداد املوظفني بصورة تفوق كثريا حاجة العمل الفعلي           

ليترك النـزر القليل جلهود التنمية     ،  الطبيعي ان يستنـزف هذا التضخم الدولة       
.  

  :توحيد اجلهاز االداري دون فرز لالنظمة-٣
مل يرافق الوحدة دراسة النظم االدارية السائدة يف كـل مـن الـدولتني              

واختيار افضلها وسادت نتيجة ذلـك مفـاهيم غـري          ،  الشطريتني قبل الوحدة    
  .واضحة يف التطبيق 

  :قصور التصميم التنظيمي للعمل -٤
تكـون  ،  حيثما تكون العمالة زائدة عن حاجة العمل بالوحدة االداريـة           

وضبط العـاملني   ،  حام الذي يصعب معهما السيطرة على العمل        الكثرة واالزد 



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٦

فـان  ،  واذا ما اضفنا اىل ذلك غياب التخطيط والتصميم التنظيمـي للعمـل             ..
  .النتيجة احلتمية لكل ذلك تكون يف تدين مستوى االداء والفعالية 

  :تدين مستويات ادارة االفراد-٥
،  او النظم او االساليب      سواء يف جانب السياسات   ،  تعاين ادارة االفراد    

من قصور حقيقي عكس على فعالية االدارة احلكومية ، فمن ناحية جند اهتمامـا              
والقوى العاملة والتدريب على صعيد الوحـدات       ،  عرضيا بقضايا ختطيط العمل     

مل يكن من رسم سياسة عامة واضحة املعامل واالجتاهـات للتوظيـف            ،  االدارية  
  .وتنمية املورد البشري 

جنـد أن غيـاب او ضـعف الـنظم االداريـة            ،  ن ناحية اخـرى     وم
قد اثر بصورة ملحوظة على تطبيقات      ،  املساعدة،واالشكال واالساليب التنظيمية    

قلما خيضع الساليب فارزة    ،  فالتوظيف يتم بطرق الية اتوماتيكية      ،  ادارة االفراد   
ا البـالغ علـى     رغم اثره ،  ومثله عملية الترقي يف الوظائف      ،  للمقدرة والكفاءة   

  .االداء وعالقات العمل والثقة باالدارة 
الـيت  ،  وظلت جمالس التأديب    ،  اما الضبط االداري والتأديب فمستبعد      

منذ اصـدار قـانون     ،  هامدة مل تتحرك    ،  نص قانون اخلدمة املدنية على انشائها       
ـ  ة  واحلقيقة ان قانون اخلدمة املدنية اصبح حباجة اىل مراجع        .. اخلدمة املدنية  ا ، مل

وعلـى تطبيـق    ،  يشوبة من اجرائية ومركزية اثرت على مستوى ادارة االفراد          
  .القانون ذاته 

  :املساءلة واملسئولية-٦
عدم التوازن بـني الـسلطة   ، من االختالالت الواضحة يف اخلدمة املدنية    

حبيث ميكن تقييم   ،  وعدم اخضاع االعمال للربجمة والتمويل والتقييم       ،  واملسئولية  



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٧

واجراء املـساءلة عـن التقـصري لتقريـر         ،  واالداء املرفقي   ،  داء الشخصي   اال
  .املسئولية
  :ارتفاع نسبة دوران العمل-٧

واكثر ،  عادة يكون دوران العمل بنسبة اقل يف املستويات االدارية العليا           
ال ،  اما املؤشرات فتفيد ان نسبته يف االدارة العليا         ...نسبيا يف املستويات االدىن     

  .ان مل تكن اعلى منها يف املستويات العليا، لف عن املستويات االدىن ختت
  :ضعف ترسيخ القيم املهنية-٨

، كاقرار صحة وسالمة عمل مـا       ،  ويتجلى هذا اجلانب يف مظاهر عدة       
وعـدم اتبـاع االصـول      ،  رغم انطوائة على خماطر على حياة الفرد واجلماعة         

ذا الباب كل عمل من شأنه التقليل من او         ويدخل يف ه  ،  الواجبة يف ممارسة املهنة     
  .االستخفاف بالقيم االنسانية او بقيمة الوظيفة العامة 

  )تطبيق املنهج املزدوج(إصالح اخلدمة املدنية 
كـي يتـسىن    ،  حتديداً دقيقا لألهداف    ،  يتطلب إصالح اخلدمة املدنية اوالً      
وسـائل الكفيلـة    وحتديد السياسات وال  ،  اجراء ختطيط شامل لعملية االصالح      

  .بتحقيق هذه االهداف 
من جممـل الـسياسات     ،  وهذه االهداف ميكن استخالصها بصفة اساسية       

ومن املشكالت واملظـاهر الـسلبية يف       ،  واالهداف احلكومية لالصالح الشامل     
  .واقع اجلهاز االداري،وكذا مما يرجوه اجملتمع ويتوقعه من االدارة العامة 

مبا ينطوي  ،  يتمثل يف البعد الدويل     ،   ميكن جتاهله    وهناك ايضاً مصدر أخر ال    
والتنظـيم االقـصادي   ،  عليه من اجتاهات وأفكار وجتارب للتحـديث االداري         



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٨

وحتديد دور الدولة واجملتمع ومتطلباته يف التنمية ، من جهة ، ومن تطور متنـامي               
  .ومتسارع يف املعرفة وعلوم االتصال والتكنولوجيا من جهة أخرى 

لبعد االخري ، خاصة يف االجتاهات االقتصادية واجملتمعية قد وجد ، اىل            وهذا ا 
صدى له يف السياسات والربامج والقرارات الـيت اختـذهتا احلكومـة            ،  حد ما   

ومن شأن ذلك بطبيعة احلال ، ان يؤدي بصورة متدرجة ، اىل اعادة             ،  لالصالح  
  .النظر يف وظائف الدولة وجهازها واساليب عمله 

 اردنا ، الغراض هذه الندوة ، ان نضع هدفا مكثفا شامال الصـالح              واذا ما 
، االبعاد احلقيقية اليت اشرنا اليها      ،  يف أن واحد    ،  يعكس وحيقق   ،  اخلدمة املدنية   

  ".ادارة حكومية حبجم اصغر وفاعلية اكرب"فاننا نستطيع حتديده يف 
اري وعدد افراده   تتعلق االوىل حبجم اجلهاز االد    :اذن هناك مسألتان اساسيتان   

واملـسألتان  ...، اما املسألة الثانية فتتعلق بنوعية وجودة عمـل هـذا اجلهـاز              
  .مترابطتان ومتتامتان يف الوسائل واالغراض والنتائج 

ويقدم لنا املنهج املزدوج مدخالً مساعداً ملباشرة عملية اصالح اخلدمة املدنية           
  :من خالل

أي كنشاط كلي ، ويتطلـب      ،  "طاعكق"أوالًتناول اصالح اخلدمة املدنية   
  -:ذلك االيت
  .حبث وحتليل السياسات احلالية للخدمة املدنية -أ
  .حبث وحتليل املشكالت والظواهر املختلفة يف اخلدمة املدنية -ب
لـالدارة  ،  حبث وحتليل مدى االتساق بني النظم الرئيسية للدولـة          -ج

ملطبقة يف عمـل اجلهـاز      ا..) النظام املايل   ،  نظام اخلدمة املدنية    (العامة
  .االداري



  

  
  

  االصالح االداري  ٨٩

، ووظائف الوحـدات املكونـة هلـا        ،  دراسة هيكليه اخلدمة املدنية     -د
واثر هذه اهليلكة علـى االداء احلكـومي        ،  والتكلفة الكلية لتشغيلها    

  ) .الفعالية(
معرفة ودراسـة التركيـب الفعلـي للقـوى العاملـة باخلدمـة             -هـ

  ..وعاً وتوزيعاً وتكلفة كماً ون، وخصائص هذا التركيب ،املدنية
االستفادة من نتائج الدراسة القطاعية لالنشطة احلكوميـة يف حتـسني       -و

  .هيكلية واداء اخلدمة املدنية 
ينبغي ان تنتهي اىل رسم خارطة واضحة للخدمة املدنيـة          ،  ودراسات كهذه   

وكذا املفاهيم الـيت بنيـت علـى اساسـها          ...بابعادها وتضاريسها ومقاساهتا    
ينبغي بنا ان نقـدم يف      ،  حسني هذه اخلارطة واعادة رمسها بصورة صحيحة        ولت...

  -:هذه الدراسة مقترحات تتناول
حتديد املفاهيم والسياسة الواجب تطبيقها يف االدارة اجلديدة للخدمـة          -أ

  .املدنية
التشريعات االدارية الواجبة االدخـال او التعـديل اتـساقا مـع            -ب

  .السياسات
  ) .احلجم(ة باهليكلة املناسبة للخدمة املدنية وضع خارطة تنظيمي-ج
التوظيـف ـ النوعيـة    (وضع معايري للتشغيل يف اجلهـاز االداري  -د

  ).والكم
حتديد االصالحات اليت يتوجب ادخاهلا على النظم االدارية الرئيسية         -هـ
لتصنيف االتساق يف عمـل اخلدمـة       )االدارة املالية ، االدارة احمللية    (

  .املدنية
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تصور باملتطلبات الفنية والبشرية الالزمة للنـهوض باخلدمـة         وضع  -و
املدنية،وكذا اخلطط الالزمة ملواجهة االثـار املترتبـة علـى عمليـة            

  .االصالح
  ):جهاز اخلدمة املدنية(الدراسة التنظيمية آللية :ثانياً

يعين هذا املستوى بالتصميم التنظيمي واهليكلة التنظيمية ليست اال عنصراً يف           
  .ميم التنظيمي ـ اجلهاز الناظم للخدمة املدنية التص

فاذا كانت السياسة املقترحة للخدمة املدنية تقوم على مبدأ اجلدارة يف التعيني            
فان اهليكلة  .. وتتطلب التقييم ، املسائلة والثواب والعقاب       ..، التدريب ، الترقية     

جيـب ان   ،  نيـة   والوظائف واساليب عمل اجلهاز القائم على ادارة اخلدمـة املد         
  .يعكس متطلبات تنفيذ هذه السياسة 

  .ويدخل يف هذا الباب ايضا مبدأ التصنيف والتنظيم الالمركزي
  :املستوى التقين الصالح اخلدمة املدنية:ثالثاً

الـيت  ،  وضع االدوات والتقنيات والـنظم      ،  يتحقق يف إطار هذا املستوى      
  .يتطلبها التصميم التنظيمي للخدمة املدنية 

يقوم على حتليل انشطة اهليكل     ،  لى سبيل املثال ، اذا كان معيار التوظيف         فع
فان تصنيف الوظـائف    ،  التنظيمي لتحديد الوظائف الالزمة لتنفيذ هذه االنشطة        

  .هو النظام او االداة اليت متكن من حتديد الوظائف نوعا ومستوى 
ترقيـة ،   ،  ب  توظيف ، تدري  :وإذا كانت ادارة االفراد جمموعة من العمليات      

ختطيط ، تنظيم   (،  اجور،وان كل عملية منها ختضع لذات مبادئ العملية االدارية          
فان هذا املستوى يعين بوضع االسـاليب واالدوات        ،  ) ، تنسيق ، متويل ، تقييم     
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املقابلة واالختيـار بآليـة     /اسلوب املسابقة   :الالزمة الدارة عمليات ادارة االفراد    
  .تقييم االداء 

توضع ايضاً اساليب الربجمة واعـداد املوازانـات        ،   هذا املستوى    ويف اطار 
  .اليت ختترق عمل اجلهاز االدراي ككل ، وغريها من النظم االدارية املساعدة 

واىل جانب هذه املستويات الثالثة للمنهج املزدوج يتطلب االصالح االداري          
  -:للخدمة املدنية

  .برجمة االصالح ومتويله -أ
  .جهاز االصالح االداري دعم وتطوير -ب
واقناع وحتفيز البريوقراطيه   ،  ادخال ثقافة االصالح بالوسائل املختلفة      -ج

  .لضمان تنفيذ االصالح 
مـؤمترات ،   (،  شرح وتوضيح االصالح واهدافة بالوسائل املختلفـة      -د

لضمان تاييد اجملتمع   ،  واخضاع خمرجاته للمناقشة    ،  ) ندوات ، اعالم  
  .لالصالح واهدافه

  .التقييم لتطبيقات االصالح وحتسينها -هـ



  

  
  

  االصالح االداري  ٩٢

  كشف باألوراق ومعديها
  

  اجلهة / املعد   املوضوع  م

١  
  .دراسة موجزة حول تنمية القوى البشرية باجلمهورية اليمنية 

 حممد هزاع الشمريي 

 اجمللس اإلستشاري 

٢  
  .اإلدارة احمللية ومشكالت التطبيق

 العزي صاحل املالحي 

  معهد اإلدارة 

تطالع الدوام الرمسي والوقت الضائع يف وحدات اجلهاز إس  ٣
  .اإلإداري

 العزي صاحل املالحي 

  معهد اإلدارة

٤  
  .مدخل إىل اإلصالح اإلداري 

  حممد عبداهللا سعيد 

 وزارة اخلدمة املدنية 

٥  

  .إجتاهات يف اإلصالح اإلداري 

  مطهر السعيدي.د

وزراة التخطيط 
  والتنمية 

٦  
  ) .تصنيف املنهج املزدوج(ية إصالح اخلدمة املدن

  حممد عبداهللا سعيد 

 وزارة اخلدمة املدنية 



  

  
  

  االصالح االداري  ٩٣
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