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المقدمــة
يرتبــط مفهــوم المهنيــة فــي الخدمــة العامــة ارتباطــا
و ثيقــا بنظــا م خد مــة مد نيــة قا ئــم علــى أ ســا س
الجــدارة  -نظــام قائــم علــى الكفــاءة والنزاهــة لغــرض
تحقيــق األ هــداف التــي تخــدم المصلحــة العا مــة .1
نظــام الجــدارة هــو عكــس النظــام الــذي يتــم توزيـ ـ ــع
الوظا ئــف فيــه بنـ ً
ـاء علــى المحســوبية وا لــوالءات
السياســية أو الشــخصية ،أو شــبكات المحسوبية بدال
مــن الجــدارة والقــدرات المهنيــة.
المتعــارف عليــه اليــوم بشــكل واســع هــو أن وجــود
مؤسســات دولــة تعمــل بمهنيــة هــو مســألة جوهريــة
لتحقيــق النمــو االقتصــادي واألداء الســليم فــي
مجــاالت السياســة األخــرى .وبــات يتــم الربــط علــى
نحــو متزايــد ،بيــن درجــة الكفــاءة المهنيــة فــي الخدمة
المدنيــة فــي دولــة مــا وحوكمتهــا الجيــدة ،باعتبارهــا
مؤشــرات تــدل علــى مســتوى النمــو فــي هــذه الدولــة،
باإلضافــة إلــى أن إدارة المــوارد البشــرية علــى أســاس
الجــدارة فــي اإلدارات العامــة ،بــات ُيعتبــرا المعيــار
الدو لــي بصــورة وا ســعة .ولكــن ،علــى الر غــم مــن
اعتــراف العد يــد مــن البلــدان بمبــدأ الجــدارة ،فــإن
شــيوع ممارســته عالميــا لــم يتحقــق بعــد.
يعتــرف معظــم ا لــدول بضــرورة توفيــر الخد مــات
المدنيــة علــى أ ســاس المهنيــة ،مــا يتما شــى مــع
Ingraham, Patricia Wallace. 2006. “Building Bridges over -1
Troubled Waters: Merit as a Guide”. Public Administration Review
66(4): 486–495.
انغراهام ،باتريسيا واالس" ،2006 ،بناء الجسور فوق المياه العكرة :الجدارة كدليل".
مجلة اإلدارة العامة 486( 66ـ .)495

متطلبــات ا لــدول الديمقراطيــة .فالديمقراطيــة
السيا ســية واقتصــاد الســوق الحد يــث ،وا لــدول
والمجتمعــات المعقــدة تتطلــب إدارات عامــة تتمتــع
بالمهنيــة .وحتــى اليــوم ،فــإن النظــام القا ئــم علــى
الجــدارة هــو الســبيل الوحيــد المعــروف القــادر علــى
تحقيــق در جــة مقبو لــة مــن المهنيــة فــي اإلدارات
العا مــة.
فلــم يتطــور النظــام القائــم علــى الجــدارة ،علــى غــرار
أي آليــة أ خــرى فــي اإلدارة العا مــة ،بســبب كو نــه
أكثــر جاذبيــة ،فكريــا أو ثقافيــا مــن غيــره مــن النظــم،
بــل ألنــه ثبــت كونــه األفضــل فــي إيجــاد حلــول عمليــة
للمشــاكل السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي
ُ
البلــدان التــي لديهــا تــراث ثقافــي غربــي ،حيــث تعتبــر
الحر يــات الفرد يــة حجــر الزاو يــة فــي المجتمــع،
وليــس متطلبــات مجمو عــة اجتماعيــة بمفرد هــا.
وقــد أثبــت نظــام الجــدارة أيضــا أنــه ضــروري إلنتــاج
اليقيــن القانو نــي والقــدرة علــى التنبــؤ فــي عمليــة
صنــع القــرارات العامــة .لــكل نظــام خدمــة مدنيــة قائــم
علــى أســاس الجــدارة ،جــذوره التاريخيــة والثقافيــة
الخا صــة بــه ،مــع العلــم أن كل بلــد اقتــرض أيضــا
مــن اآلخريــن .والــدول األوروبيــة التــي قــدم التطــور
التاريخــي ألنظمــة الجــدارة فيهــا مرجعــا لآلخر يــن
هــي ،المملكــة المتحــدة وفرنســا وبروســيا .وتســتند
نظــم اإلدارة العامــة القائمــة علــى الجــدارة فــي معظــم
الــدول األوروبيــة األخــرى ،علــى األفــكار والعناصــر
المســتوحاة مــن هــذه األطــر الوطنيــة.
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ُ
ينبغــي أن تــدرج الحوكمــة الر شــيدة ،والمهنيــة،
وحمايــة النزاهــة ،والترويـ ـ ــج الفعــال لهــا فــي صميــم
تكويــن وإدارة الخدمــة العامــة ،ممــا يســاعد حكومــة
البــاد علــى توفيــر الخدمــات العامــة للمواطنيــن علــى
النحــو المناســب .تعنــي النزاهــة االسترشــاد بمبــادئ
قو يــة أو العمــل بطا قــة كاملــة ،ســليمة ومتســقة
داخليــا فــي تطبيــق المبــادئ والمعاييــر المتفــق عليهــا.
إذ أنــه بــدون هــذه القيــم ،ال يمكــن ضمــان الكفــاءة
الديمقراطيــة للخد مــة العا مــة.
تتكـ ّـون الكفــاءة المهنيــة للخد مــة المدنيــة مــن عــدة
عوامــل ،ســوف يتــم شــرحها أدنــاه.
▪فصل واضح بين وظائف الخدمة المدنية
والوظائف السياسية.
التوظيف والترقية ً
بناء على الجدارة والمنافسة
▪
كأساس للكفاءة المهنية.
▪ضمان المساءلة على المستوى الداخلي بشكل
أساسي من خالل بنية هرمية ،مقارنة بضمان
الرقابة الخارجية على القانونية والمساءلة:
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أهميتهما النسبية لضمان المساءلة تكمن في
قدرة موظفي الخدمة المدنية على رفض
األوامر غير القانونية.
▪تحديد الواجبات والحقوق ،ال سيما واجب
الحياد والنزاهة ،وما يتنافى مع القانون،
وتضارب المصالح.
▪وضع قواعد فعلية لمعالجة المظالم.
▪وضع اللوائح التي تكفل التقييم العادل لألداء،
مع ضمانات كافية للحقوق الفردية (مثل
االستماع للشكاوى والمراجعة القضائية).
▪وضع نظام قانوني للرواتب .اعتماد الشفافية
في مكونات الرواتب الفردية لموظفي الخدمة
المدنية ،إلى جانب تقييد حرية التصرف
اإلداري بها.
▪اتخاذ الترتيبات اإلدارية الالزمة لضمان احترام
المعايير المشتركة في جميع قطاعات اإلدارة
العامة.

والدارة
الفصل بين السياسة إ
علــى الرغــم مــن االعتــراف بــأن الفصــل بيــن السياســة
واإلدارة هــو األمثــل ،ال تعكــس دائمــا الممار ســة
اإلداريــة (والسياســية) ذلــك .يعنــي النظــام السياســي
ا لد يمقر ا طــي ا لتو فيــق بيــن معضــا ت ا حتــر ا م
التنــوع وفــرض النظــام .وهــو أيضــا ممارســة جدليــة
تســمح بالمناقشــة العلنيــة ،وبالنقــد ،وبالمعار ضــة
وبالمنافســة المنظمــة ،وتقبــل المناز عــات ،ال بــل
تشــجعها وتمأسســها .2
فــي المقا بــل ،تكــون مهمــة اإلدارة العا مــة التركيــز
بدقة على انشــاء النظام العام الذي يضمن االستقرار
وا ســتمرارية الدو لــة ،والقــادر علــى احتــواء و حــل
النزا عــات مــن خــال األدوات القانونيــة المعمــول
ُ
بهــا .وتعتبــر الصراعــات واالختــاالت داخــل اإلدارة
أمراضــا ،فــي حيــن ُيعتبــر التوزيـ ـ ــع المنظــم والواضــح
للمســؤوليات ،واالمتثــال لقوا عــد محــددة ســلفا
والســلم الهرمــي ،قيمــا ايجابيــة.
و هــذا للدال لــة علــى أن السيا ســة واإلدارة همــا
شــر عيتا ن ا جتما عيتــا ن مختلفتــا ن ينبغــي  ،مــن
الناحيــة المثاليــة ،ابقاءهمــا منفصلتيــن ضمــن آليــات
التطويــر لضمــان تعــاون نزيــه بيــن اإلدارة والسياســة
الديمقراطيــة ،وإخضــاع األو لــى لرقا بــة األخيــرة.
Olsen, Johan P. and B. Guy Peters. 1996. Lessons from -2
experience: Experimental learning in administrative reforms in
.eight democracies. Oslo: Scandinavian University Press.
ّ
أولسن ،يوهان ب وب غاي بيترز ،1966 ،الدروس انابعة من الخبرة :التعلم
التجريبي من اإلصالحات اإلدارية في ثمانية ديمقراطيات ،أوسلو :المطبعة
الجامعية االسكندنافية.

وتتعــرض للخطــر شــرعية السياســة الديمقراطيــة إذا
فشــلت فــي تحقيــق النتائــج المطلوبــة مــن السياســة
مثــل اليقيــن القانو نــي ،و ســيادة القا نــون وخد مــات
عامــة مرضيــة ،يســتحيل تحقيقهــا دون وجــود إدارة
عا مــة مهنيــة متطــورة .ويتطلــب تحقيــق السيا ســة
الديمقراطيــة و جــود شــرعية أصليــة ( مــن خــال
انتخابــات حرة) تفرض بالمقابــل على اإلدارة تحقيق
النتا ئــج المر جــوة .وكالهمــا ضــروري ،الشــرعية
األصليــة والشــرعية القائمــة علــى النتائــج .وقــد تفقــد
البيروقراطيــة أيضــا الشــرعية إن لــم تكــن موجهــة مــن
قبــل السيا ســة الديمقراطيــة .هــذا هــو الســبب فــي
الحاجــة إلــى إنشــاء آليــات عمــل تعاونيــة بيــن هاتيــن
الشــرعيتين االجتماعيتيــن.
يستلزم بناء خدمات عامة ديمقراطية مهنية ،العمل
فــي اتجاهيــن .أوال ،نحــو المزيــد مــن التغييــر الهيكلــي
بهــدف بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة يحكمهــا القانــون،
تكــون قــادرة فــي الوقــت نفســه علــى تقديــم خدمــات
عامــة مــن مســتوى مقبــول للمواطنيــن .وثانيــا ،نحــو
المز يــد مــن التغييــرات الوظيفيــة التــي تهــدف إ لــى
تعز يــز الســلوك المهنــي واألخال قــي المقبــول فــي
الحيــاة العامــة ،وتوفيــر الكفــاءة فــي اإلدارة العامــة.
الجوانــب الهيكليــة والوظيفيــة مترابطــة فيمــا بينهــا
حيــث أن كالهمــا يســعى إلــى تعزيــز شــرعية الدولــة
العامــة.
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ّ
تظهر ضرورة فصل السياســة عن اإلدارة بشكل ملح
فــي المجــال الهيكلــي ،إلــى جانــب عــدد مــن القضايــا
التــي ال تقــل أهميــة مثــل مجموعــة القيــم المرتبطــة
بمبــدأ ســيادة القا نــون ،وتمثيــل المصلحــة العا مــة،
واحتــرام الحقــوق المدنيــة والمســاواة أمــام القانــون،
ومــا إلــى ذلــك ،ألنهــا تتطلــب دائمــا تدخــا سياســيا
مباشــرا لتغييــر العناصــر الهيكليــة للدولــة بهــدف رفــع
فعاليتهــا .يتطلــب التغييــر الهيكلــي تصميمــا للسياســة
ذات الصلــة.
أ مــا فــي المجــال الوظيفــي ،علــى ســبيل المثــال،
ســلوكيات وكفــاءة اإلدارة العا مــة ،فليــس مــن
الضــروري دائمــا تغييــر العنا صــر الهيكليــة للدو لــة،
علــى الرغــم مــن أنــه قــد ال يكــون مفــر منــه فــي بعــض
األحيــان .التغييــرات الوظيفيــة تتطلــب أساســا عمــا
ادار يــا علــى مســتوى العمليــات وإ جــراءات العمــل.
ّ
ويتطلب تنظيم وتسيير اإلدارة واإلجراءات اإلدارية
سيا ســة ســليمة وتشــريعا مالئمــا.
يدخــل إنشــاء وتطويــر نظــام الخدمــات العامــة أساســا
فــي المجــال الهيكلــي للدو لــة .والتطويــر المؤسســي
للخدمــة العامــة هــو جــزء أساســي مــن نظــام اإلدارة
ا لعا مــة  ،أل نــه ينطــو ي علــى ا ســتحد ا ث ســلطة
جد يــدة دا خــل الدو لــة ،علــى ســبيل المثــال ،ســلطة
بيروقراطيــة أو مهنيــة أو تقنيــة تتمتــع بدرجــة معينــة
مــن االســتقاللية فيمــا يتعلــق بســلطتها السياســية مــن
أ جــل العمــل بشــكل صحيــح .أ مــا الجــزء األسا ســي
اآلخــر للدولــة الديمقراطيــة ،فهــو الترتيبــات الهيكليــة
للتمثيــل الديمقراطــي ،أو الترتيبــات الهادفــة لتمكيــن
السيا ســة مــن أداء مهامهــا باعتبار هــا التعبيــر عــن
التعدديــة المجتمعيــة .بهــذا المعنــى ،إن الفصــل بيــن
السيا ســة واإلدارة ،علــى الرغــم مــن أن الحــدود ال
تكــون واضحــة بينهمــا فــي كثيــر مــن األحيــان علــى
مســتوى الممارســة العمليــة ،هــو أســاس هيكلــي فــي
هــذا المجــال مــن الحيــاة العامــة.
هنــاك مشــكلة رئيســية توا جــه العد يــد مــن البلــدان
عند مــا تحــاول تطو يــر خد مــة عا مــة مهنيــة ،هــي
رســم خــط فاصــل مقبــول ومتــوازن بيــن المســتويات
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السياسية والمهنية لإلدارة ،وإيجاد السبل والوسائل
الكفيلــة بجعلهــا تعمــل معــا علــى نحــو تعاونــي وبنــاء.
ّ
فــي هــذا الســياق ،يجــب تجنــب المنحــى االعتباطــي
واإلدارة المسيســة للنظــم اإلداريــة األساســية مثــل
الخدمــة المدنيــة ،مــع تــرك ّ
حيــز للحكومــة لتوجيــه
اإلدارة العا مــة .و قــد تــم ر فــع هــذا التحــدي بشــكل
مختلــف فــي مختلــف ا لــدول األعضــاء فــي االتحــاد
األورو بــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي ،فــي حيــن أن البلــدان الناميــة ال تــزال
تســعى جا هــدة إليجــاد صيغــة منا ســبة .3
وفي ســياق اإلصالحات الالزمة الجارية أو المتوقعة
علــى صعيــد الواجهــة البينيــة بيــن السياســة واإلدارة،
ُيعتبــر تكييــف التشــريعات والممار ســات اإلدار يــة
باتجــاه تفويــض صنــع القــرار اإلداري إلــى المســتويات
األدنــى فــي الهــرم اإلداري مــن التطــورات اإليجابيــة.
و مــع ذ لــك ،فــإن الحــدود بيــن السيا ســة واإلدارة
مضطر بــة با ســتمر ا ر حيــث أ ن ا لتفا عــل بيــن
هاتيــن الشــرعيتين المختلفتيــن خا ضــع للضغــوط
والتجــاوزات مــن كل طــرف إزاء اآل خــر ،سـ ً
ـواء
فــي العلــن أو فــي الخفــاء .وقــد أســفرت إصالحــات
اإلدارة العا مــة خــال العقد يــن أو الثال ثــة عقــود
الماضيــة فــي بعــض دول منظمــة التعــاون والتنمية في
الميــدان االقتصــادي عــن نتائــج تــم احتســابها بأشــكال
معاكســة حســب الجهــة التي قامــت بالتحليــل .4فيرى
البعــض بــأن اإلدارة قــد غــزت السياســة واســتولت
ّ
الحيــز السيا ســي .وعلــى العكــس
علــى شــرائح مــن
مــن ذلــك ،يعتبــر آخــرون أن اإلصــاح اإلداري قــد
ســمح للسياســيين التنفيذييــن تشــديد قبضتهــم علــى
المســؤولين االدارييــن .ويدعــو بوليــت وبــوكارت إلــى
اجــراء دراســة أعمــق لهــذه الحــدود ،مــع لفــت االنتبــاه
ّ
إلــى أن الحــدود بيــن السياســة واإلدارة تتعلــق ،ولكــن
دون أن تكــون بالضــرورة هــي نفســها ،بالحــدود
 -3على سبيل المثال ،في الحكومات سواء بشكل سياسي صرف أو استعارة
بعض موظفي الخدمة المدنية؛ أو تعيينات سياسية لتحديد المناصب بشكل واضح
في الهيكل الهرمي؛ أو تعيين موظفين موالين من الخدمة المدنية؛ أو اعتماد نموذج
اداري بحت؛ او آليات "التفويض" ،الخ.
 -4انظر Pollit, Christopher and Geert Bouckaert. 2000. Public
Management Reform: A Comparative Analysis. New York: Oxford
 /University Press.اصالح اإلدارة العامة :تحليل مقارن.

بيــن موظفــي الخدمــة المدنيــة والسياســيين .5إذا تــم
تعريــف السياســة مــن زاويــة العمليــات ،وليــس مــن
زاو يــة المعنييــن بتنفيذ هــا (السيا ســيين المنتخبيــن
أو المعينيــن أو الموظفيــن المدنييــن) ،ال بــد وأن
يتوافــق السياســيون واإلداريــون فــي نفــس المجــال
مــن النشــاط أو العمليــات .ال يكــون النشــاط السياســي
(أو األفضــل السياســة) بالضــرورة مشــابها للسياســة
الحزبيــة ،بــل ينطــوي علــى حشــد أنــواع مختلفــة مــن
المــوارد مــن أ جــل تحقيــق مجمو عــة مختــارة مــن
األهــداف السياســية فــي حالــة قــد تكــون فيهــا مصالــح
مختلــف األ طــراف المعنيــة متعار ضــة واقعيــا أو
بصــورة محتملــة.
غالبــا مــا يشــارك مديــرو اإلدارات العامــة فــي مثــل
هــذه العمليــات السياســة ،حتــى لــو كانــوا ،وينبغــي أن
يكونــوا محايديــن سياســيا تجــاه السياســات الحزبيــة.
وفــي بعــض الحاالت ،يســتحوذ هــذا النشــاط المتصل
بالسياســة علــى قــدر كبيــر مــن وقــت اإلدارة .ليــس
مــن البديهــي ،حســبما ّ
يتبيــن مــن تجربــة معظــم دول
منظمــة التنميــة والتعــاون فــي المجال االقتصــادي ،ان
يكــون السياســيون مســتعدين لالكتفــاء باالضطــاع
ّ
الموجــه " لوزاراتهــم،
بــدور "الــرأس االســتراتيجي
ّ
أو أن تكــون اإلدارات العامــة التشــغيلية غيــر مسيســة
بشــكل جذري .وليس مــن البديهي أيضا التأكيد ما إذا
كان تطــور البيروقراطيــة قــد زاد حتمــا ســلطة كبــار
البيروقراطييــن السياســية ،سـ ّـيما وأنــه مــن الصعــب
حقــا قيــاس القــوة التــي تتمتــع بهــا مجموعــة مثــل كبــار
موظفــي الخدمــة المدنيــة .6علــى ســبيل المثــال ،قــد
ُ
تعتبــر مهــارات البيروقراطييــن فــي فرنســا وألمانيــا أو
فــي البلــدان االســكندنافية فــي سياســة وتنظيــم ريــادة
األعمــال أعلــى ممــا هــي عليــه فــي بلجيــكا واليو نــان
واســبانيا وايطاليــا ،بســبب طبيعــة النظــم السياســية
واإل طــار القانو نــي والتنظيمــي ا لــذي يعملــون مــن
خاللــه.
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المرجع السابق.

مــا يبــدو واضحــا ،هــو أنــه عندمــا تصبــح سياســة مــا
قانو نــا فــي بلــدان منظمــة التنميــة والتعــاون فــي
المجــال االقتصــادي ،يصبــح تطبيــق وتنفيــذ هــذا
القا نــون مســؤولية كبــرى وحصر يــة تضطلــع بهــا
الخدمــة العامــة المهنيــة ،وليــس السياســيون .ويجعــل
العديــد مــن الصكــوك القانونيــة ،ليــس أقلهــا تفويــض
المســؤوليات ،عمليــة صنــع القــرار السياســي ،عمليــة
إداريــة غالبــة أو حصريــة.
تداخــل السياســة واإلدارة ال مفــر منــه ،كمــا أشــرنا
ســابقا .هــل لذ لــك دالالت ســلبية؟ قــد يكــون مــن
المفيــد أن نتذ كــر هنــا أن السيا ســة واإلدارة همــا
عمليتــان مختلفتــان ولكنهمــا متقاربتيــن .تعبــر بصفــة
عا مــة دول االتحــاد األورو بــي القار يــة التــي لديهــا
تقاليــد قو يــة فــي القا نــون اإلداري ،عــن سيا ســاتها
رســميا عبــر التشــريـ ـ ـع فــي البرلمــان .وفــي المفهــوم
التقليــدي للفصــل بيــن السياســة واإلدارة ،وعندمــا
تصبــح ارادة سيا ســية قانو نــا ،يكــون مــن الســهل
حينئــذ تفويــض الصالحيــات اإلداريــة لصنــع القــرار
إلــى المســتوى األســفل فــي التسلســل الهرمــي لتمكيــن
اإلدارة مــن تطبيــق وإنفــاذ القانــون (أي السياســة).
وهنــاك تشــريعات تحــدد كيــف يجــب أن تؤخــذ هــذه
القرارات اإلدارية ،وإجراءات قانونية واضحة بشأن
تفو يــض الســلطة.
هــل يعنــي هــذا أ نــه قبــل أن تصبــح إرادة سيا ســية
قانونــا ،ال يكــون لــإدارة فيهــا أي دور؟ هــل يعنــي
ّ
ذ لــك أن السيا ســيين يعــد ون ويقــررون السيا ســات
بمفردهــم؟ السياســة تحــدد األهــداف السياســية مــن
الزاويــة التشــغيلية .ال يوجــد فــي العديــد مــن اللغــات
مصطلحــا ت منفصلــة تعـ ّـر ف كل مــن ا لسيا ســة
بالمفهــوم التشــغيلي والسيا ســة بمفهــوم الممار ســة
السياســية .تعنــي السياســة فــي االســتعمال المقبــول
فــي أورو بــا ،مســار العمــل المعتمــد ا لــذي تنتهجــه
الحكو مــة .والسيا ســة هــي التعبيــر عــن القــرار
السياســي الــذي يوجــه عمــل المســؤولين فــي اإلدارة
العا مــة.

 -6انظرPage, Edward C. and Vincent Wright. 1999. Bureaucratic
Élites in Western European States: A comparative Analysis of Top
 /Officials. New York: Oxford University Press.النخب البيروقراطية في
دول أوروبا الغربية :تحليل مقارن لكبار المسؤولين.
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يتضمــن القــرار الخــاص بالسيا ســة ،األ هــداف،
واإلطــار العــام للعمــل اإلداري ،والقــرارات المتعلقــة
بــأدوات السياســة .أدوات السياســة هــي األدوات التــي
تســتخدمها الحكو مــة لتحقيــق أ هــداف سيا ســتها،
وتشــمل القوانيــن أو اللوا ئــح ،وإ عــام الجمهــور،
والخدمــات العامــة .تتطلــب ســيادة القانــون أن يرتكــز
كل النشــاط الحكومــي علــى القانــون .وفــي البلــدان
ذات التقليــد الراســخ فــي القانــون اإلداري ،غالبــا مــا
تتــم ترجمــة السياســة ومناقشــتها بنـ ً
ـاء علــى المعاييــر
القانونيــة .وهكــذا يكــون صنــع السيا ســة مرتبــط
ارتباطــا وثيقــا بعمليــة إنتــاج القواعــد القانونيــة.
السيا ســة يقرر هــا السيا ســيون ،وليــس اإلدارات
العا مــة .عــادةّ ،
تعيــن الد ســاتير ا لــوزراء ،فرد يــا
وجماعيــا فــي مجلــس الــوزراء بصفتــه صانــع القــرار.
ويقـ ّـرر الــوزراء مضمــون هــذه السياســة .ومــع ذلــك،
فالمشــاكل التــي تواجــه الــوزراء معقــدة وتقنيــة جــدا،
تضطر هــم لالعتمــاد علــى خبــراء متخصصيــن فــي
صنــع السياســة .عندمــا يتــم تحديــد مشــكلة ،يعطــي
الــوزراء لخبرائهــم التقنييــن التوجيهــات العامــة بهــذا
الصدد ،فيجري هؤالء تحليال للوضع يقدمون بعده
خيــارات لوزرائهــم .والــوزراء هــم الذيــن يقـ ّـررون أي
خيــار ســيعتمد ،أ مــا عمليــات صنــع السيا ســة ،فهــي
تقنيــة وإداريــة وتســتوجب تصميمــا.
مــن المهــم جــدا الحفــاظ علــى مســألة أن ا لــوزراء
ومجا لــس ا لــوزراء هــم الذ يــن يقــررون السيا ســة.
ولكــن ال يجــب أن تحجــب هــذه الرمز يــة الالز مــة
المحيطــة بعمليــة صنــع القــرار الحكومــي ،الممارســة
الشــائعة فــي العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،و فــي
االتحــاد األوروبــي ،حيــث أن عمليــة صنــع السياســة
التــي تعتمدهــا الحكومــة تنبثــق عــن إجــراءات إداريــة
ّ
منظمــة ســلفا .وتكون هــذه فــي كثيــر مــن األحيــان
الئحــة تنظيميــة لمجلــس ا لــوزراء تتضمــن عنا صــر
إدار يــة ملمو ســة مثــل الشــكل المعيــاري ،وقوا ئــم
التوزيـ ـ ــع القياســية ،والتوقيــت الثابــت الجتماعــات
مجلس الوزراء ،ومعايير جودة التحليل (على ســبيل
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المثــال تقديــر كلفــة الميزانيــة وبيانــات األثــر البيئــي،
الــخ).
هنــاك مبــدأ محــدد مشــترك بيــن العديــد مــن الــدول
األعضــاء فــي منظمــة التنميــة والتعــاون فــي المجــال
ّ
االقتصــادي واالتحــاد األوروبــي يشــكل جــزءا أساســيا
مــن إجــراءات صنــع السياســة فــي هــذه البلــدان ،وهــو
ُ
ان تناقــش السياســة ببــن الــوزارات قبــل اعتمادهــا مــن
قبــل مجلــس الــوزراء .وبشــكل عــام ،تجري النقاشــات
الوزاريــة فــي أدنــى مســتوى ممكن .وفقــط ،عندمــا
ُ
يثبــت أنــه مــن المســتحيل التوصــل إلــى اتفــاق ،ترفــع
المســألة إ لــى المســتوى األعلــى المبا شــر .تتو لــى
قيــادة هــذه العمليــة ،إمــا الــوزارة المعنيــة (فــي ألمانيــا
مثــا) ،وتكــون مســؤولة عــن معالجتهــا حتــى التوصــل
إ لــى اتفــاق علــى صعيــد الحكو مــة ،أو تــوكل إ لــى
األمانــة العامــة للحكومــة (مثــل فرنســا) .وقــد تشــمل
النقاشــات الوزاريــة أيضــا مكاتــب الــوزراء التــي غالبــا
مــا تضــم أفــرادا مــن حساســيات سياســية معينــة .وفــي
نهايــة المطــاف ،تصــل جميــع القــرارات إلــى الوزيــر
أو إلــى مجلــس الــوزراء .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي
جميــع الحــاالت تقريبــا ،تكفــي النقاشــات الوزاريــة
السابقة لمجلس الوزراء ،ما يعني أنه يكون مطلوب
منــه فقــط اتخــاذ قــرار ر ســمي بالموافقــة .وترتكــز
عمليــة صنــع القــرار الحكو مــي علــى اإل جــراءات
اإلداريــة .فلقــد تــم تصميــم هــذه اإلجــراءات ُ
ويحافــظ
عليهــا لهــذه الغايــة تحديــدا .عندمــا ّ
يتبيــن أن األداء
الحكو مــي فــي صنــع السيا ســات ضعيــف ،تقــوم
الحكومــات بإصــاح أنظمــة صنــع سياســاتها.
العد يــد مــن الجهــات الفاعلــة ،ســواء السيا ســية أو
اإلدار يــة ،مد عــو للعــب دور فــي تطو يــر وتحد يــد
السياســة .وبمــا أن قضايــا السياســة الراهنــة معقــدة
وتقنيــة جــدا ،تهتــم الــدول المتقدمــة بتعزيــز قــدرات
هــذه الجهــات .فــي ا لــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،و فــي
االتحــاد األوروبــي ،يتــم منــح الــوزراء وأمنــاء الدولــة
بعــض المســاعدة مــن خــال النــدوات والقنــوات
الحزبيــة .ويمكــن تحســين المــوارد المتاحــة للــوزراء
(مثــل الميزانيــات لمنــح عقــود لدراســة مشــكلة ،أو

لتعييــن مستشــارين فــي السيا ســة) .ولكــن القســط
األهــم فــي االســهامات المقدمــة للــوزراء فــي وضــع
السيا ســات ،يقــوم بــه موظفــو الخد مــة المدنيــة.
ولذ لــك فــإن موظفــي الخد مــة المدنيــة:
ّ
1.يتمتعون بأهم خبرة تقنية ،ما يمكنهم من
التفاعل بشكل أفضل مع الموظفين والخبراء
المدنيين اآلخرين .يتم تقرير معظم السياسات
األوروبية على هذا المستوى البيروقراطي (ما
يعرف باإلجراءات "اللجانية" أي تلك المعتمدة
ّ
المفوضية األوروبية)
في
2.يضمنون االستمرارية ،وهو أمر مهم ،على
وجه الخصوص في السياق األوروبي ألن صنع
السياسات األوروبية ال يتطابق مع الدورات
السياسية الوطنية؛ و

ّ
ّ
3.يقدمون الخبرة فيما يتعلق باعتبارات التنفيذ
بحيث يتم تصميم السياسات لتكون فعالة
وكفؤة ،وقابلة للتنفيذ قبل أي اعتبار آخر.
يضمــن قــدرات موظفــي القطــاع العــام للمســاهمة
فــي صنــع السيا ســات ،نظــام اإلدارة القائمــة علــى
مبــادئ الجــدارة .ويمكــن تعز يــز هــذا النظــام مــن
خــال تحســين المهــارات (علــى ســبيل المثــال،
التدريــب واختيــار الموظفيــن وتعيينهــم)؛ وضمــان
التخصــص التنظيمــي (مثــل إنشــاء وحــدات للسياســة
أو مــدراء مهمــات)؛ وز يــادة الميزانيــات أو تعز يــز
التعــاون فيمــا بيــن الــوزارات؛ أو إنشــاء أدوات إداريــة
تعـ ّـز ز االمكانيــات ،علــى ســبيل المثــال ،تفو يــض
المســؤوليات.
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التوظيف والترقية على أساس الجدارة
يمكــن تلخيــص الخصائــص الرئيســية ألنظمــة الخدمــة
المدنيــة فــي الديمقراطيــات المتقدمــة ،ســواء كانــت
علــى مســتوى الدرجــات المهنيــة أو المناصــب ،نظــرا
للفــوارق والنمــاذج الوطنيــة المختلفــة ،علــى النحــو
التالــي:
▪يتم توظيف وترقية موظفي الخدمة المدنية عن
طريق االمتحانات التنافسية ،وليس ً
بناء على
أشكال االختيار القديمة القائمة على المحسوبية
والفساد؛
▪فرض قيود راسخة على النقل التعسفي ،أو
خفض الرتبة أو الفصل من الخدمة المدنية؛
▪ ُيفرض على موظفي الخدمة المدنية االلتزام
الصارم بالحياد السياسي والنزاهة؛
ُ
▪تنشأ وظائف الخدمة المدنية مركزيا ويتم
تصنيفها حسب الرتب أو الدرجات؛
▪يتم تحديد الرواتب في التشريعات وفقا
للدرجة واألقدمية ،وليس ً
بناء على نوعية وكمية
العمل المنجز فعال (مع العلم أن بعض الدول قد
أدخل نظام الراتب المرتبط باألداء الذي ال تزال
نتائجه متفاوتة وغير واضحة حتى اآلن)؛
▪وتتم مراقبة النظام ككل من خالل آليات
ومؤسسات رقابية قوية ،بما في ذلك لجان
مستقلة للخدمة العامة (خاصة في بلدان
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الكومنولث البريطاني) أو بواسطة مراجعة
قضائية مستقلة إلدارة الخدمة المدنية
(خصوصا في البلدان التي تطبق القانون
اإلداري).7
تستلزم الخدمة العامة المتسمة بالمهنية والحياد
السياسي التمتع باالستقالل عن السياسة والمصالح
الخاصة األخرى .تتكون الخدمة المدنية كمؤسسة،
من مهن وحرف غير متجانسة ،ولكنها تتمتع بالقدرة
على بناء ممارسات وقواعد سلوك مشتركة ،فضال
عن مجموعة من القيم والثقافة الجماعية (روح
االنتماء إلى مجموعة مهنية) ،مما يساهم بدوره
في إضفاء الشرعية على وجودها وأعمالها .ال يمكن
تحقيق المهنية في الخدمة العامة في األنظمة
الديمقراطية إال عن طريق نظام الجدارة .وهذا النظام
هو أساس البيروقراطية الحديثة .8
لطالمــا ّ
تعرضــت البيروقراطيــات -ومعهــا العنا صــر
ّ
المكونــة لنظــام الجــدارة -للهجــوم خــال العقــود
الثالثــة الماضيــة تقريبــا ،واتهمــت بالتسـ ّـبب بخنــق
ا لقــوة ا لشــرعية للحكو مــا ت  ،وتقو يــض حوا فــز
Cardona, Francisco. 2004. “Civil Service, Democracy and -7
Economic Development”. Viešoji Politika ir Administravimas (7):
16-22.
فرانسيسكو كاردونا  :الخدمة المدنية ،الديمقراطية والتنمية االقتصادية ،ص
22-16دفع
Dreyfus, Francoise. 2000. L’invention de la bureaucratie: -8
Servir l’État en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis
 – (XVIII-XX siècles). Paris: Editions La Découverte.فرانسواز دريفوس،
اختراع البيروقراطية :خدم الدولة في فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة
األميركية (بين القرنين الثامن عشر والعشرين).

الكفــاءة ،وضبابيــة المســاءلة وإعا قــة اال ســتجابة
اإلداريــة ،مــن بيــن أفعــال جائــرة أخــرى .وقــد صــدرت
هذه االنتقادات أساسا عن جهات معروفة بتوجهاتها
االقتصاديــة الليبراليــة المتناهيــة .وهــذا ليــس بالفريــد
وال الجديــد .فهــذه الجهات تذكر بما ّ
عبــر عنه ماركس
ا لــذي وصــف جهــاز الدولــة ب"الجســم الطفيلــي
المروع الذي ّ
يلف المجتمع الفرنســي بغشاء خانق".9
ومــع ذلــك ،فــي حيــن أن االنتقــادات الســابقة كانــت
ّ
تنصـ ّ
ـب على عــدم توفر الكفاءة وخنــق الحرية الفردية
وريــادة األعمــال ،فــإن هــذه الجهــات تعتبــره أداة خانقة
بتصــرف الطبقــة الحاكمــة .
إذا كا نــت البيروقراطيــة العا مــة ســيئة كمــا تــم
تصويرهــا مؤخــرا ،فمــن الصعــب فهــم كيــف يمكــن
ّ
لمؤسســة مكنــت مــن تطو يــر اقتصــادات ا لــدول
المتقد مــة أن تصبــح غيــر صالحــة لتقد يــم حلــول
حقيقيــة .تنبــع االنتقــادات الموجهــة للخدمــة المدنيــة
علــى أســاس الجــدارة ،إمــا مــن نقــص فــي فهــم الطبيعة
الحقيقيــة للمشــاكل التــي يهــدف نظــام الجــدارة إلــى
حلهــا ،أو مــن محاولــة أيديولوجيــة واســعة لتقويــض
الدو لــة ومؤسســاتها.
بالفعــل ،تخضــع الدولــة وأولئــك الذيــن يعملــون لهــا
لهجــوم وتشــويه لســمعتهما مســتمر منــذ ثالثــة عقــود
تقريبــا .10القطــاع العــام مســتهدف ككل ،وعلــى وجــه
الخصــوص بيروقراطيــة الحكو مــة التــي تتعـ ّـر ض
دون هــوادة لهجمــات مــن بعــض السياســيين ،وبعــض
األو ســاط األكاديميــة ،وبعــض مؤسســات الفكــر
والــرأي ووســائل اإلعــام ،بهــدف إضعــاف شــرعيتها.
يرمــي الحــط مــن شــأن الدولة إلــى نــزع الشــرعية عنها
وتقديــس الســوق  11فــي الواقــع ،كان لهــذا التشــويه
Marx, Karl. 1852. The Eighteenth Brumaire of Louis -9
Bonaparte.
كارل ماركس عن االنقالب الذي أتى بنابليون الثالث إلى الحكم في  2ديسمبر/
كانون األول 1851
Suleiman, Ezra. 2003. Dismantling Democratic States. -10
Princeton University Press
سليمان عزرا ،تفكيك الدول الديمقراطية
 -11اسناد الشرعية هو عملية شرح وتبرير صالحية النظام المؤسسي .أنظر
Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. 1966. The Social
/Construction of Reality. New York: Anchor Books, Garden City.
البناء االجتماعي للحقيقة.
الشرعية هي القدرة على توليد االيمان بأن المؤسسات السياسية القائمة هي األكثر
مالئمة لمجتمع ّ
معين ،والحفاظ عليها ،في حين أن الفعالية تعني األداء الفعلي

تأثيــر ســلبي علــى إدراك الجمهــور للبيروقراطيــة
الحكوميــة ،وبالتالــي علــى جاذبيــة الخدمــة العامــة.
وقــد دفــع ذلــك منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
ّ
االقتصــادي ( )2000إلــى اعتبــار أن "أهــم تحــد" لجعــل
المؤسســات العامــة مكانــا جذابــا للعمــل ،هــو البــدء
باستثمار شامل في بناء صورة إيجابية وذات مصداقية
للعمــل فــي القطــاع العــام وشــروط العمــل فيــه.12
تنطــوي الكفــاءة المهنيــة فــي الخد مــة العا مــة علــى
عنصــر قــوي مــن النزا هــة .وينبغــي اعتمــاد اإلدارة
علــى أســاس الجــدارة جنبــا إلــى جنــب مــع سياســات
فعالــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى النزاهــة وتعزيزهــا
فــي ســلوك العامليــن فــي نظــام الخد مــة المدنيــة.
ترتبــط الثقــة فــي المؤسســات العا مــة ،فــي نها يــة
المطــاف ،بقدرتهــا علــى حــل المشــاكل العامــة بشــكل
فعــال وموثــوق .وتعتمــد هــذه القــدرة بدورهــا علــى
المســتوى المهنــي ونزاهــة الموظفيــن ،وعلــى نوعيــة
اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم الموظفيــن .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،يجــب تطبيــق خدمــات النظــام القانونــي
ّ
العــام علــى المواطنيــن ،مــا قــد يعـ ّـز ز أو يخفــض
الموثوقيــة والثقــة.
ترتبط قدرة اإلدارات العامة الوطنية للعمل بحياد
ونزاهة ،ولحماية المصلحة العامة ،على الخبرات
والمهارات والصفات األخالقية التي يتمتع بها
األفراد العاملون في الخدمة المدنية .ولكن يتعلق
األمر أيضا بنوعية البيئة القانونية واإلدارية التي
يعمل فيها الموظفون العموميون .قد ّ
تقيد هذه
البيئة أو ّ
تعز ز إمكانيات اإلدارة العامة في جذب
وتحفيز الموظفين المؤهلين ،ويؤثر أيضا على عمل
الترتيبات الالزمة لحماية استقاللية موظفي القطاع
العام المهنية ومحاسبتهم.
والمدى الذي ّ
يطور فيه النظام الوظائف األساسية للحكومة إلرضاء أوسع شريحة
من السكان والجماعات القوية .الفعالية أو االفتقار اليها هي ما ّ
يعزز أو ّ
يقوض
الشرعية .أنظرLipset, Seymour Martin. 1960. Political Man. The :
Social Bases of Politics. New York: Doubleday & Company, Garden
 / Cityاألسس االجتماعية للسياسة.
Äijälä, Kirsi. 2000. “Public sector - an employer of choice? -12
Report on the competitive public employer project”. OECD
report. Available at: http://www.oecd.org/austria/1937556.pdf
آياال كيرسي" ،القطاع العام  -صاحب عمل ممتاز؟" تقرير عن تنافسية مشروع
صاحب العمل العام" منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
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المساءلة :التبعية الهرمية والرقابة الخارجية للقانونية
تتطلب الكفاءة المهنية أن يتمتع موظفو القطاع
العام بدرجة معينة من االستقاللية المهنية مع
اإلشارة إلى أن اإلدارات العامة  -بما في ذلك
الوزارات  -هي تنظيمات هرمية يخضع فيها موظفو
الخدمة المدنية للقيادة السياسية ولمساءلتها.
ّ
ويتوجب على موظفي القطاع العام أن يكونوا
محايدين ،خاصة أولئك الذين يعملون في وظائف
ّ
تؤثر على حقوق المواطنين ،وأن يأخذوا أيضا
بعين االعتبار متطلبات سياسة الوزير ويستجيبوا
لها .ومراعاة واجب الوالء ال تكفي وحدها لضمان
النزاهة والتعاون العادل بين السياسيين وموظفي
الخدمة المدنية.
يجب أن يكون مفهوم الوالء متوازنا مع االعتبارات
الهامة األخرى مثل الحياد والنزاهة المهنية .ويمكن
ّ
القول إنه لكي يحقق بلد مستويات عالية على صعيد
األداء الحكومي ،ينبغي أن يتمتع موظفو الخدمة
المدنية بنسبة معينة من االستقاللية المهنية .في
بعض الحاالت ،ينبغي أن يسمح لهم ويتم تشجيعهم
على العمل على أساس حكمهم المهني .وهذا ال يعني
أن موظفي القطاع العام ال يخضعون للمساءلة ،بل
يجب أن تكون هناك رقابة الحقة على قراراتهم
وأفعالهم كلما تصرفوا دون تعليمات مسبقة .ويمكن
استخدام نتيجة هذه الرقابة -إذا لزم األمر  -لكي يتم
تحديد نطاق حرية تصرفهم بدقة أكبر.
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وينبغي أن تتضمن خبرة موظفي الخدمة المدنية،
المعرفة المتعمقة بالقضايا المطروحة والقدرة على
اتخاذ المبادرات واقتراح حلول من أجل تجنب أي
تعطيل للوظائف العمومية ،وتعزيز التنفيذ الفعال
للقوانين والسياسات .وينبغي أن يكون موظفو
القطاع العام في اإلدارة العامة المهنية ،قادرون
على قول الحقيقة ومقاومة التعليمات السياسية
غير المشروعة أو المشكوك فيها أخالقيا .ويعلو
دائما والء موظفي الخدمة المدنية للدستور والنظام
القانوني على والئهم للحكومة.
في البلدان ذات الحوكمة الرشيدة ،يتمتع الموظفون
العموميون بدرجة عالية من االستقاللية المهنية.
لألسف ،هذه االستقاللية غير مألوفة في البلدان
التي تحتاج أنظمة حوكمتها إلى تحسين كبير.
نجد في هذه البلدان حالتين شائعتين :أ) يتم
استبعاد موظفي الخدمة المدنية من عمليات صنع
القرار اإلداري ،ما يعني على االرجح أنه ُيتوقع
من الخدمة المدنية أن تعمل حصرا لخدمة مآرب
ومصلحة النخبة السياسية .وفي هذه الحالة،
تكون كل القرارات سياسية بالضرورة .ب) ونتيجة
لذلك ،يصبح الموظفون العموميون غير قادرين
أو يترددون في تقديم مدخالت مهنية ما لم يكن
ذلك مطلوبا من قبل القيادة السياسية ،أو استجابة
ّ
اللتزامات قانونية ال لبس فيها ،شريطة أال تتعارض
هذه األخيرة مع المصالح السياسية (للحزب).

وعلى العكس من ذلك ،تعني االستقاللية المهنية
أن موظفي الخدمة المدنية يشاركون بانتظام في
ّ
عملية صنع القرار اإلداري .ويتوقع منهم التعبير
بحرية عن حكمهم الخبير ،ويحميهم القانون من
االنتقام من قبل القيادة السياسية في حال تعارضت
تقييماتهم مع التفضيالت السياسية الحزبية .ال
يتورع موظفو الخدمة المدنية الذين يتمتعون
باالستقاللية المهنية من "قول الحقيقة للسلطة"،
في حين يصعب ذلك بغياب هذه االستقاللية .وفي
هذا الصدد ،االستقاللية المهنية هي شرط مسبق
ّ
لتوفر الكفاءة المهنية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.
كشف تقرير حديث نسبيا عن أستراليا عن أن
االستقاللية المهنية لدى موظفي القطاع العام لم
تتحقق بعد ،حتى في البلدان المتقدمة  .13ويشير
المقال ،ربما دون مفاجأة ،إلى العدد الهام من
الوزراء الذين ال يهمهم تعزيز االبتكار أو سياسة
العمل االستراتيجي في الخدمة العامة ،حسبما
ّ
أ عر ب مو ظفو ن عمو ميين متشككو ن  .و يعتبر
هؤالء بأن ما يهم الوزراء بالدرجة األولى هي
األمور الظرفية واالنتهازية مثل ما تنشره وسائل
اإلعالم من "أخبار جيدة" ،أو اعتماد السياسة التي
يريدها الرأي العام (المبنية على استطالعات الرأي
ومجموعات النقاش) بدال من اعتماد السياسة
المبنية على بيانات واقعية .وقد نشأت تحديدا
وظيفة المستشار السياسي الوزاري ،بسبب انعدام
الثقة لدى الوزراء بمستوى وأنواع الدعم الذي
يطلبونه من الخدمة العامة -وأيضا بسبب تفضيلهم
العمل مع مستشارين يختارونهم بأنفسهم .ويزعم
الوزراء بأنهم ّ
يحبذون اإلنذار المبكر ويريدون أن
يتم "اخطارهم" قبل وقوع أي مزالق أو عواقب
محتملة نتيجة قراراتهم ،على األقل من قبيل إدارة
المخاطر .يوافق بعض كبار المسؤولين اإلداريين
على هذه المالحظة .ويعتقد هؤالء أنه من الممكن
طرح أفكار سياسة بديلة أمام الوزراء ،حتى خارج
ّ
السياسة الحكومية الرسمية ،لكن الوزراء يقدرون
Wanna, John. 2008. “Independence and responsiveness -13
– re-tying the Gordian knot”. The Australian Journal of Public
Administration vol. 67 (no. 3): 340-344.
"االستقاللية واالستجابة – إعادة ربط العقدة المستعصية" صحيفة اإلدارة العامة
االسترالية ع  67ص344-340 :

المشورة الصريحة والجريئة فقط في كنف السرية
التامة .وقد امتأل الوزراء مرارة جراء تسريبات
الخدمة العامة ،األمر الذي يعتبرونه خيانة لألمانة
تضرب في القلب الثقة بين الوزراء واإلداريين ،تلك
الثقة البالغة األهمية ألي حكومة مسؤولة (على
الرغم من أن االدلة تشير الى ان معظم التسريبات
تصدر عن المكاتب الوزارية ،وليس من الموظفين
العموميين المهنيين).
وفي مقال عن كندا ،أشارت لجنة الخدمة العامة إلى
أن عدم التحزب هو قيمة أساسية للخدمة العامة.14
وبنيت على أساس هذه القيمة منذ عام ،1908
أدوار ومسؤوليات الموظفين العموميين .وعلى
الرغم من هذه الحقيقة ،فقد أدت زيادة التدقيق
والضغوط على كل من الخدمة العامة والموظف
العمومي إلى نشوء الشكوك حول التفاعل المناسب
بين الموظفين الحكوميين والمسؤولين المنتخبين.
وعلى الرغم من أن العديد من القوانين والتشريعات
سعى إلى تحديد الحدود والمعايير التي تحكم
القيم واألخالق لدى موظفي القطاع العام ،ال يزال
الموضوع معقدا .ويقترح المقال تفكيرا أعمق بمبدأ
الوالء للحكومة القائمة.
ّ
ال يمكن فصل االستقاللية عن المساءلة .يحد د
هيكل الحوافز والقيود الحكومية ،خيارات السياسة
وسلوك الموظفين العموميين في صنع القرار.
للضوابط والموازين أهمية خاصة في القطاع
العام ،أي تلك اآلليات الموضوعة للحد من األخطاء
والسلوك غير السليم ،وحماية النزاهة والكفاءة
المهنية في الخدمة العامة .وتفرض الضوابط
والموازين تقاسم المسؤوليات والمعلومات بحيث
ال يكون لشخص واحد أو لمؤسسة بمفردها
السيطرة المطلقة على القرارات.
ال يمكن أن تتحقق الكفاءة المهنية في الخدمة
العامة ما لم يتم تنظيم مؤسسات الخدمة المدنية
مثل الوزارات والهيئات العامة األخرى كي تعمل
Furi, Megan. 2008. Public service impartiality: Taking Stock. -14
Ottawa: Public Service Commission of Canada. Available at:
http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/rprt/impart/impart-eng.pdf.
عدم انحياز الخدمة العامة :الجرد -لجنة الخدمة العامة في كندا -أوتاوا
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بطرق تسمح في الواقع بتشجيع موظفي الخدمة
ا لمد نية على ا ستخد ا م ا ستقال ليتهم ا لمهنية .
ُ
وتضعف الخصائص التنظيمية المسيئة للمهنية
فوائد ترتيبات الجدارة .على سبيل المثال ،ما هي
الفائدة من توظيف الحاصلين على تعليم عال وذوي
ّ
خبرة إذا لم تتوفر لهم فرص سانحة لوضع كامل
مؤهالتهم في خدمة المصلحة العامة في المؤسسة
التي يعملون فيها؟ لطالما لوحظ وجود انحرافات
عن مبدأ الجدارة ،ربما أبرزها تسييس الخدمة
المدنية .وهو األمر الذي يحدث في جميع البلدان
تقريبا .ومع ذلك ،فإن البيئة المؤسسية للرعاية
الحزبية والسياسة العشائرية –وما لهما من تأثير
اجتماعي وسياسي -تتفاوت بشكل كبير حسب
الموقع الجغرافي ،وال سيما من جنوب إلى شمال
أوروبا.
و جــدت درا ســة مقار نــة حــول الرعا يــة الحزبيــة
فــي الخدمــة العامــة أجريــت فــي خمســة عشــر بلــدا
أوروبيــا (شــرق وغــرب) ،نســبة أعلــى مــن الزبائنيــة
فــي ألمانيــا والنمســا ممــا هــو فــي بلغار يــا  .15و مــع
ذلــك ،ال يمكننــا االســتنتاج بنــاء علــى هــذه النتيجــة
أن مســتوى الكفــاءة المهنيــة فــي الخدمــة العامــة فــي
بلغاريــا هــو أعلــى منــه فــي كل مــن المانيــا والنمســا.
ينبــع هــذا التقييــم مــن افتــراض أنــه فــي ألمانيــا ،وربمــا
فــي النمســا أيضــا ،يتمتــع الموظفــون العموميــون فــي
المؤسســات مثــل الــوزارات والمؤسســات األساســية
بمســتوى مــن االســتقاللية المهنيــة أعلــى بكثيــر وعلــى
نحــو راســخ ،ممــا هــو عليــه فــي بلغاريــا .16نجــد نفــس
المنطــق فــي دراســة مقارنــة حــول تطــور المحســوبية
فــي الســويد واليونــان .فــي حيــن أن مؤسســات الدولــة
اليونانيــة  17معزو لــة بغيــر فعاليــة عــن مؤسســات
Kopecky, Petr et al. 2012. Party Patronage and Party -15
Government in European Democracies. Oxford: Oxford University
Press. 367.
الرعاية الحزبية وحكومة الحزب في الديمقراطيات االوروبية
Shefter, Martin. 1994. Political parties and the State: The -16
American Historical Experience, Princeton: Princeton University
Press. 36-45.
انظر بخصوص البيروقراطية األلمانية :األحزاب السياسية والدولة :التجربة التاريخية
األميركية
"اصالح وتحديث اإلدارة العامة :مسارات التغيير في إيطاليا وفرنسا واليونان
والبرتغال واسبانيا".
Papakostas, Apostolis. 2001. “Why is there no clientelism in -17
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المجتمــع المدنــي ،بمــا فــي ذلــك الحيــاة السياســية،
ّ
رســخت الدولــة فــي الســويد جذورها في وقــت مبكر
عبــر "ميثــاق االســتقاللية البيروقراطيــة" ،الذي يضم
كوكبــة اجتماعيــة مهتمــة فــي الدفــاع عــن اســتقاللية
البيروقراطيــة بوجــه النفــوذ السياســي .18وخلصــت
دراســات أخــرى إلى وجــود آليــات أيضا فــي دول مثل
المملكــة المتحدة 19وهولنــدا 20والنروي ـ ــج والدنمارك
لحما يــة اال ســتقاللية المهنيــة لموظفــي الخد مــة
المدنيــة ومنــع غــزو األ حــزاب السيا ســية لــإدارة
العامــة  .21تتشــابه اســبانيا وإيطاليــا مــع اليونــان فــي
عــدم حمايــة االســتقاللية البيروقراطيــة ،ومــع ذلــك،
هنــاك اختال فــات جغرافيــة ملحو ظــة ،علــى ســبيل
Scandinavia? A comparison of the Swedish and Greek sequences
of development”. In Clientelism, interests, and democratic
representation. The European experience in historical and
comparative perspective. Simona Piattoni (ed.) 31-53. Cambridge:
Cambridge University Press.
"لماذا ال توجد زبائنية في اسكندينافيا؟" دراسة مقارنة بين دورات التنمية في
السويد واليونان " /الزبائنية ،المصالح والتمثيل الديمقراطي .التجربة األوروبية من
البعد التاريخي والمقارن".
Piattoni, Simona. 2001. “Historical Comparative -18
Perspectives”. Clientelism, interests, and democratic
representation. The European experience in historical and
comparative perspective. Simona Piattoni (ed.) 1-30. Cambridge:
Cambridge University Press.
"ابعاد تاريخية مقارنة"" -الزبائنية ،المصالح والتمثيل الديمقراطي .التجربة
األوروبية من البعد التاريخي والمقارن"
O’Gorman, Frank. 2001. “Patronage and the reform of the -19
state in England, 1700–1860”. In Clientelism, interests, and
democratic representation. The European experience in historical
and comparative perspective. Simona Piattoni (ed.) 54-76.
Cambridge: Cambridge University Press.
"الرعاية وإصالح الدولة في إنكلترا" في "الزبائنية ،المصالح والتمثيل الديمقراطي.
التجربة األوروبية من البعد التاريخي والمقارن"
van Randeraad, Nico and Dirk Jan Wolfram. 2001. -20
“Constraints on clientelism: The Dutch path to modern politics,
1848-1917”. In Clientelism, interests, and democratic
representation. The European experience in historical and
comparative perspective. Simona Piattoni (ed.) 101-121.
Cambridge: Cambridge University
"قيود على الزبائنية :المسار الهولندي نحو السياسة الحديثة" في "الزبائنية،
المصالح والتمثيل الديمقراطي .التجربة األوروبية من البعد التاريخي والمقارن"
Around the beginning of the nineteenth century, recruitment -21
to public administration was fundamentally meritocratic
(Feldbæk, Ole. 2000. “The historical role of the Nordic countries
in Europe”. European Review, 8 (1): 123-128). Thus the
professional autonomy of the public service was well established
before party-based parliamentary elections gradually became the
norm during the second half of the nineteenth century, requiring
mass political parties to mobilise the citizenry on programmatic
 .appeals rather than the promise of patronageفي بدايات القرن
التاسع عشر كان التوظيف في اإلدارة العامة على أساس الجدارة" .الدور التاريخي
لبلدان شمال أوروبا" .المجلة األوروبية .وكانت االستقاللية المهنية للخدمة العامة
سابقة قبل أن تصبح االنتخابات على أساس األحزاب تدريجيا تقليدا معتمدا خالل
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،األمر الذي تطلب من األحزاب السياسية
الكبرى حشد الناخبين من خالل البرامج االنتخابية بدل الوعود الزبائنية.

المثــال ،بيــن جنــوب و شــمال إيطاليــا  .22وو جــدت
دراســات أخــرى أن المحســوبية متفشــية فــي الخدمــة
المدنيــة فــي بعــض البلــدان األوروبيــة الجنوبيــة.23

مــن خــال جمــع القــدرة واالســتقاللية كمــا فــي الشــكل
أدنــاه ،تظهــر أربـ ــع وظائــف تخطيطيــة يمكــن وضــع
أنظمــة الخدمــة المدنيــة فيهــا.25

يمكــن القــول ،أنــه يوجــد عــدد مــن نمــاذج الرعايــة،
وليــس نمــوذج واحــد فقــط .لــكل بلــد نمــوذج خــاص
بــه ،لــه انعكاســات مختلفــة بشــكل واضــح .ويتبـ ّي ن
ـ� أن
المؤسســات الـ ت يـى تفتقــر إىل االســتقاللية المهنيــة قــد
ـز�،
ـياس الحـ ب ي
فتقــع بســهولة فريســة لالســتغالل السـ ي
� حـ ي ن
ـ� أن المؤسســات ا لـ ت يـى تتمتــع باال ســتقاللية
ي
قــد تمنــع مثــل هــذه الممار ســات الخاطئــة مــن أن
تـ ضـرب جذورهــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،نفـ تـرض أن
المؤسســات القو يــة والخبـ يـر ة قــادرة عــى تعد يــل
ســلوك األحزاب السياســية من حيث أنها تعزز قبول
األحزاب السياسية للحاجة إىل المنافسة ،ليس فقط
ـو� أو عــى أســاس المحاصصــة
عــى أســاس أيديولـ ج ي
ت
الرعائيــة ،بــل أيضــا مــن خــال ا قــر اح سيا ســات
مســتندة إىل الوقائــع .وب ـهــذه الطريقــة ،تغــدو القــدرة
ـ� للقــادة
عــى إثبــات كفــاءة الحوكمــة الشــاغل الرئيـ ي
السيا سـ ي ن
ـي�  .يســتخدم فوكويا مــا متغـ يـر ات القــدرة
ش
ن
واال ســتقاللية بمعــى أو ســع ،باعتبار هــا مــؤ� ات
للجــودة الشــاملة للحكومــة .24

الشكل  :1القدرة على تقديم الخدمات المدنية واالستقاللية

وهــذا يعنــي أن العيــوب الرئيســية فــي الكفــاءة المهنية
والنزاهــة فــي الخدمــة العامــة قــد تكــون أعراض فشــل
شــامل خطيــر فــي نظــام اإلدارة العامــة ،وقــد تقـ ّـوض
الديمقراطيــة وســيادة القانــون ،وليســت فقــط إشــارة
إ لــى نقــص فــي المعر فــة والمهــارات الفرد يــة لــدى
موظفــي الخدمــة المدنيــة.
Hopkin, Jonathan and Alfio Mastropaolo. 2001. “From -22
patronage to clientelism: comparing the Italian and Spanish
experiences”. In Clientelism, interests, and democratic
representation. The European experience in historical and
comparative perspective. Simona Piattoni (ed.) 152-171.
Cambridge: Cambridge University Press.
"من الرعاية إلى الزبائنية :مقارنة التجربتين اإليطالية واالسبانية" في "الزبائنية،
المصالح والتمثيل الديمقراطي .التجربة األوروبية من البعد التاريخي والمقارن"
Ongaro, Edoardo. 2009. Public management reform and -23
modernisation: Trajectories of administrative change in Italy,
France, Greece, Portugal and Spain. Cheltenham: Edward Elgar
Publishing Limited.
Fukuyama, Francis. 2013. “What is Governance?”. -24
Governance: An International Journal of Policy, Administration,
and Institutions, 26 (3): 347-368.
" ما هي الحوكمة؟" الحوكمة :مجلة دولية للسياسة واإلدارة والمؤسسات
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الدائــرة فــي الربـ ــع (األول) تمثــل تركيبــة مثاليــة مــن
قــدرة عاليــة مــع مســتوى مناســب مــن االســتقاللية.
قــد يــدل أيضــا الربـ ــع (الثالــث) علــى وضــع ذي معنــى:
ال يعطــى الموظفــون الذيــن يفتقــرون للخبــرة نطاقــا
وا ســعا مــن حر يــة التصــرف .و مــع ذ لــك ،إذا كا نــت
القيــود المفرو ضــة عليهــم ال تر قــى إ لــى المســتوى
المطلــوب ،فإنهــا تــؤدي إ لــى تد هــور نوعيــة العمــل
الحكو مــي مــن جهتيــن :االفتقــار إ لــى الخبــرة،
والتنظيــم المنا ســب .أ مــا الشــروط التــي يبرز هــا
الربعــان (الثا نــي) و(الرا بــع) ،فإنهــا تمثــل إ شــكالية
فريــدة .مــا الغــرض مــن إعطــاء حريــة تصــرف واســعة
فــي العمــل لموظفــي الخدمــة المدنيــة غيــر المؤهليــن
(الثا نــي) أو حجــب نســبة معقو لــة مــن الحر يــة عــن
الموظفيــن المؤهليــن تأهيــا عاليــا (الرابع)؟ يــدل
هــذا النقــاش علــى أن برامــج تحســين الكفــاءة المهنيــة
والنزا هــة فــي الخد مــة المدنيــة ،يجــب أن تأ خــذ
ّ
باالعتبــار القــدرة واالســتقاللية علــى حد ســواء .قد ال
يكــون كافيا التركيز فقط على واحدة من المتغيرات
(إ مــا ز يــادة القــدرة أو ز يــادة اال ســتقاللية) .ترتبــط
الدرجات المناسبة من االستقاللية بقدرات موظفي
 -25الرسم موجود في كتاب فوكوياما المشار اليه أعاله.
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الخدمــة المدنيــة :فكلمــا كانــت القــدرة مرتفعــة ،كلمــا
ّ
تطلبــت قــدرا مرتفعــا مــن االســتقاللية .وكمــا لحظنــا
مهمــا كانــت قــدرات موظفــي الخدمــة المدنيــة ،فــإننوعيــة القيــود السياســية والقانونيــة التــي يعملــون فــي
ّ
إطارهــا ،تؤثــر بشــكل حاســم فــي أدائهــم المهنــي.
ختا مــا ،ال غنــى عــن الكفــاءة المهنيــة والنزا هــة فــي
اإلدارات العا مــة .فمهمتهــا هــي خد مــة المصلحــة

16

العامــة في بيئات معقدة للغايــة .وال يمكن أن يتحقق
هــذا إال إذا كانــت هنــاك آليــات لحمايــة االســتقاللية
المهنيــة لموظفــي الخد مــة المدنيــة تــردع أي غــزو
قــد تتعـ ّـرض لــه اإلدارة العامــة مــن طــرف األحــزاب
السياســية ،وتبعــد نفــوذ المصالــح الخاصــة.

واجبات وحقوق ،ونظام عدم التوافق
مع القوانين وتضارب المصالح
تفــرض طبيعــة نشــاط موظفــي القطــاع العــام عليهــم
احتــرام التزامــات ال يخضــع لهــا العاملــون فــي القطــاع
الخــاص ،مثــل الــوالء للقيــم الدســتورية (علــى ســبيل
المثــال ،التــزام معاملــة جميــع المواطنيــن علــى قــدم
المســاواة ،التــزام الحيــاد وتجنــب تضــارب المصالــح،
االحتجــاج علــى تعليمــات غيــر قانونيــة أو مشــكوك
ّ
التقيــد بالتزا مــات
فيهــا أخالقيــا ،ا لــخ) ،وكذ لــك،
ّ
أخالقيــة وقانونيــة محــددة .بمــا أنــه ينبغــي أن يتقيــد
موظفــو القطاع العــام بحمايــة واحترام وتعزيــز القيم
الدســتورية وااللتزامــات األخالقيــة والقانونيــة ،حتــى
فــي وجــه تعليمات صادرة عن رؤســائهم تناقض هذه
االلتزامــات ،أو فــي وجــه ضغــوط مــن خــارج اإلدارة
(علــى ســبيل المثــال ،مصا لــح خا صــة أو مكتســبة)،
يجــب أن يتمتعــوا بالمقا بــل بالحما يــة القانونيــة
ضــد إ ســاءة ا ســتخدام الســلطات العقابيــة مــن قبــل
رؤســائهم.
نظــام الحقــوق والواجبــات واالنضبــاط جــزء أساســي
مــن آليــات المســاءلة فــي الخد مــة العا مــة .ويجــب
أن تشــجع آليــات المســاءلة علــى الســلوك األخالقــي
فــي الخدمــة العامــة عــن طريــق ردع المســؤولين عــن
التصــرف بشــكل غيــر أخالقــي ،وتســهيل كشــف مثــل
هذا السلوك .تنطوي مجموعة آليات المساءلة على
مبــادئ توجيهيــة ألنشــطة الخدمــة العامــة ،والتأكــد
مــن أن النتائــج المتوقعــة قــد تــم تحقيقهــا ،وأنــه تمــت
مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة المتبعــة.

ينبغــي أن تتضمــن آليــات المســاءلة ،باإلضا فــة إلــى
نظــام تأديبــي ،إ جــراءات إدار يــة داخليــة (تســجيل
الطلبــات أو األنشــطة كتابــة) ،ومراجعــة الحســابات
وتقييــم أداء وكالــة ،أو إجــراءات مثــل تلــك المتعلقــة
باإلخطــار باألنشــطة غيــر المشــروعة (والتــي يمكــن
أن تشــجع الموظفيــن العمومييــن علــى اإلفصــاح عــن
مخالفــات يرتكبهــا اآلخــرون ،أو رفــض القيــام بعمــل
غيــر مناســب) .ويجــب أن تكــون هنــاك أيضــا آليــات
مــن خــارج الخد مــة العا مــة :مثــل آليــات اال شــراف
والرقابــة كاللجــان التشــريعية أو البرلمانيــة ،وأمنــاء
المظالــم ومكاتــب التدقيــق.
تعـ ّـز ز المدو نــات األخالقيــة ومدو نــات الســلوك،
والمبــادئ التوجيهيــة اشــاعة منــاخ مــؤات للنزاهــة،
علمــا أن تبعاتهــا القانونيــة محــدودة .وكمــا تشــير
بحــق المبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة لــوزارة الدفــاع
النرويجيــة ،فــإن هدفهــا ليــس وضــع قواعــد جديــدة،
وإنمــا ُوضعــت لتوضيــح ورفــع مســتوى الوعــي بشــأن
القواعــد القائمــة .26
االتســاق (بين األحكام في اإلطــار القانوني ،والمبادئ
التوجيهيــة األخالقيــة والتدر يــب والممار ســة) هــو
المفتــاح لنظــام خدمــة عامــة تعمــل علــى نحــو ســليم.
Norwegian Ministry of Defence. 2011. “Ethical guidelines for -26
contact with business and industry in the defence sector”.
Available at: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/
fd/reglement/ethical-guidelines-for-business-and-industry-in-thedefence-sector_2011_s-1001-e_web.pdf
وزارة الدفاع النرويجية "المبادئ التوجيهية األخالقية للتعاطي مع األعمال
والصناعة في قطاع الدفاع"
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المســتويات العاليــة مــن الســلوك األخالقــي المتوقــع
مــن الموظفيــن العمومييــن هــو و جــه مــن وجهــي
قطعــة العملــة .والوجــه اآلخــر هــو مجموعــة العناصــر
التــي توفــر ظــروف عمــل ومعيشــة الئقــة للموظفيــن
العاميــن ،دون منــح امتيــازات غيــر مبــررة .وتنطــوي
ّ
هــذه الحزمــة األساســية على أمور أساســية مثــل توفر
األمــن الوظيفــي ،وفــرص الترقيــة والتطـ ّـور الوظيفــي،
واألجــر العــادل أو التقديــر االجتماعــي.
مــن الضــروري أن تكــون هنــاك ممار ســات عاد لــة
ونزي ـهــة فــي إدارة المــوارد البشــرية لتعزيــز الســلوك
الجيــد بيــن موظفــي القطــاع العــام .وتضمــن هــذه
الممار ســات أن عمليــات االختيــار والترقيــة فــي
القطــاع العــام تعتمــد علــى المعاييــر المهنيــة وعــدم
التمييــز ،وتســتبعد عوامــل أخــرى ،مثــل االعتبــارات
السيا ســية أو الرعا يــة .إذا كا نــت أ جــور موظفــي
القطــاع العــام متدنيــة ،وإذا اعتبروا بــأن عملهم يفوق
طاقتهــم ،وأنــه غيــر مأمــون ،فيكونــوا أقــل ّ
تقبــا لتبنــي
المبــادرات الهادفــة لتحســين األداء ،بمــا فــي ذلــك فــي
المجــال األخالقــي .قــد ّ
تكمــل وتســاعد خطــط النزاهــة
التنظيميــة فــي تطو يــر النمــط المنا ســب فــي إدارة
المــوارد البشــرية لتعزيــز النزاهــة فــي الخدمــة العامــة.
عندمــا يتعلق األمر بالتزامات الموظفين العموميين،
يجــب التمييز بيــن فئتيــن رئيســيتين :االلتزامات ذات
الصلــة بالعمــل ،وااللتزامــات الدســتورية .وينبغــي أن
تتســق حقوقهــم مــع كل فئــة مــن االلتزامــات .فيجــب
أن يضمــن النظــام التأديبــي أن الموظفيــن العمومييــن
يفــون بالتزاماتهم .وهنــاك حا جــة للحفــاظ علــى
اتســاق قــوي ووا ضــح بيــن الحقــوق والواجبــات
واالنضبــاط ،على حد ســواء في اإلطــار القانوني وفي
التنفيــذ .إذا مــا افتقــد هــذا االتســاق ،يمكــن أن تصبــح
الحقــوق بســهولة امتيــازات ،وهــو األمــر الــذي يجــب
ّ
أن يمنــع حدوثــه فــي شــتى األحــوال.
ينبغــي علــى موظفــي الخد مــة العا مــة االمتنــاع عــن
الخــوض فــي أوضــاع وأنشــطة تتعــارض مــع وضعهــم
المهنــي .ويجــب أن يكــون هــذا االلتــزام جــزءا مــن
التزامــات الخدمــة العامــة .وكلمــا كان المنصــب عاليــا

18

فــي الخدمــة العامة ،كلمــا ّ
توجب احترام هــذا االلتزام
بصرامــة .ولكــن ،هــذا ال يعنــي أن التراخــي حيــال هــذا
االلتــزام مقبــول فــي وظائــف المســتوى األدنــى .وكلمــا
قــل عــدد االســتثناءات ،كلمــا كان ذلــك أفضــل.
أخطر حاالت عدم التوافق:
 1التضارب بين وظيفتين في القطاع العام :يجبأال يسمح ألي موظف عام أداء وظيفتين أو أكثر
مقابل أجر في القطاع العام .األساس المنطقي
لذلك هو تجنب تراكم المسؤوليات واألجور
لغرض عدالة الوظيفة العامة .الوظيفة العامة
سلعة نادرة ينبغي أال تكون حكرا على أولئك
الموجودين داخل المنظومة  .يجب أن تكون
مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع  .االستثناء
لهذه القاعدة العامة قد يكون أنشطة البحث
والتدريس التي يزاولها الموظفون العموميون
مثل أساتذة الجامعات بدوام جزئي ،أو األنشطة
اإلبداعية للفنانين والكتاب.
 2عدم التوافق مع مهن القطاع الخاص لغرضالحياد :األساس المنطقي لذلك هو دعم حياد
الخدمة العامة  .وينبغي وضع خط واضح في
القانون والممارسة بين المصالح الخاصة والحياة
العامة ،وبين السوق والدولة .يجب منع موظفي
القطاع العام الذين يضطلعون بمسؤوليات
قضائية ،أي المسؤولين في الهيئات الناظمة
مثل وكاالت اإليرادات الداخلية ،وهيئات
منح التراخيص ،ورخص البناء واإلعانات،
وسلطات تطوير وتخطيط المدن ،وسلطات
الضرائب ،وغيرها ،من العمل ،في إطار أي
عالقة قانونية ،أ كان بالتزامن مع الوظيفة
العامة أو بعد مغادرتها ،في شركات أو مؤسسات
كا نت تحت رقا بة ا لموظفين ا لعموميين .
في حال العمل بعد مغادرة الوظيفة العامة،
يجب فرض فترة امتناع من سنتين إلى ثالث
سنوات  .تكمن الصعوبة مع فترة االمتناع في
إنفاذها .ويمكن تحسين ذلك عن طريق نظام
عقوبات إدارية (غرامات على وجه الخصوص).
وعالوة على ذلك ،ال ينبغي أن يمتلك الموظفون

العموميون شركات خاصة تربطها عقود أو
شراكات مع القطاع العام  .يمكن في هذه
الحاالت أن ّ
تعرض المصالح الخاصة للخطر أداء
الموظف العام السليم لواجباته .قد تكون ملكية
نسبة صغيرة من األسهم في الشركات الكبيرة
مقبولة عندما تكون جزءا من االستثمارات
الخاصة ،وعندما ال تؤثر هذه الملكية على
سياسات هذه الشركات .ولكن ينبغي أن تدرس
هذه المساهمات على أساس كل حالة على
حدة ،وفقا للمنصب الذي يشغله الموظف
العام .وكلما كان هناك تضارب في المصالح مع
ملكية الشركة ،قد يكون سحب االستثمارات،
إما عن طريق البيع أو عن طريق اتفاق إدارة
مغفلة (صندوق مغفل) ،هو الحل األمثل.
وفي نفس ا لسيا ق ُ ،ت ّ
قيد بوضوح عضوية
الموظفين العموميين "الناشطة" في المنظمات
غير الحكومية ،خاصة إذا كانت أموال المنظمات
مستمدة من البرامج الحكومية.
بشكل عام ،يجب منع التضارب بين منصب
في الخدمة العامة مع مناصب أو مصالح في
القطاع الخاص ،حيث يتوقع من الموظفين
العموميين أن يكرسوا جهودهم للخدمة العامة
فقط .ولكن ،قد تكون هناك استثناءات معقولة.
على سبيل المثال ،يمكن أن يسمح لموظف عام
يمتلك شركة عائلية تتطلب اهتمامه وال صلة لها
اطالقا (ال وجود ألي تضارب منظور مع التزاماته
الرسمية) بالتزامات عمله الرسمية ،إدارة أعمال
هذه الشركة.
 3التضارب مع األنشطة السياسية لغرض الحيادالسياسي  :يجب أن تكون الخدمة العامة
محايدة سياسيا ،لكي تكون قادرة على خدمة
أي حكومة  .قد يكون الحظر المفروض على
الموظفين العموميين بالمشاركة في أي أنشطة
سياسية حزبية ،تدبيرا متشددا جدا ،لكنه في
النهاية خيار سياسي .ينبغي على األقل ،حظر
األنشطة السياسية أو الدعم ألي حزب سياسي،
أو المشاركة في إدارة األحزاب السياسية على كل
موظف عام وهو في منصبه  .في حال أصبح

موظف عام رئيس وزراء ،وزيرا أو مستشارا
سياسيا ،يجب إعفاءه من واجبات الخدمة
العامة خالل فترة النشاط السياسي.
 4التضارب مع المصالح الخاصة :ينبغي أن ينظمذلك نظام قانوني قوي ضد تضارب المصالح.
ويجب أن يكون موظفو القطاع العام ،وال سيما
أولئك المسؤولين عن تقييد حقوق األفراد،
حياديين -أي غير منحازين سياسيا ،ومن ناحية
الفائدة المالية الشخصية -في تنفيذ سياسة
الحكومة وخدمة الصالح العام من خالل تطبيق
موضوعي للتشريعات  .كما يجب منع حاالت
تضارب المصالح الفعلية والظاهرة .ومن أجل
ضمان االمتثال للقوانين واللوائح المتعلقة
بتضارب المصالح ،من الضروري إجراء رقابة
على مصادر ثروة الموظفين العموميين .لذلك،
كما يحدث في العديد من الدول ،يجب إلزام
موظفي القطاع العام ،ال سيما أولئك الذين
ّ
تخولهم سلطاتهم التأثير على حقوق األفراد
والممتلكات ،بالكشف عن ذممهم المالية وذمم
أفراد أسرتهم المباشرة ،واالفصاح أيضا عن
مصالحهم المالية والشخصية.
ّ
ُيشكك في فعالية االفصاح عن األصول كونها

عملية بيروقراطية ،من الصعب ضبطها على
نحو فعال ومكلفة لإلدارة .ونتيجة لذلك ،يتم
التحايل عليها بسهولة ،ونشوء شعور باإلفالت
من العقاب .كبديل ،يمكن تضمين قانون
العقوبات نصا ّ
يعرف بإحكام جريمة اإلثراء غير
المشروع ،التي من شأنها أن تسمح للشرطة
والنيابة العامة وقضاة التحقيق بالتدقيق في
اثراء مشبوه غير متكافئ مع األجور الرسمية.27
وال تزال إمكانية التحقيق في االثراء المشبوه
محظورة في العديد من البلدان.

ق
تل� الهدايا بشكل قاطع،
5الهدايا :يجب حظر ي
ف
بما ي� ذلك السلع البسيطة المنخفضة األسعار.
إذا ّ
أرص شخص بحسن نية عىل تقديم هدية،
Martinez, Richard. « La déclaration de patrimoine est-elle -27
efficace ? » Unpublished manuscript, 27 Septemper 2014.
"هل أن اإلفصاح عن الثروة ّ
فعال؟"
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ظف� ا لعمو ي ن
عىل ا لمو ي ن
مي� ر فض ا لعر ض
بسالسة .قد تشمل الهدايا المال ،األشياء،
م�ات ،السفر ،األنشطة ت
يز
ال�فيهية وأي فائدة
غ� ش
ّأيما كانت ،بشكل ش
مبا� ،بالعالقة
مبا� أو ي
رسم  .قد
مع أداء الموظف العام لواجب
ي
تكون الهدايا الخطوة األوىل نحو الرشوة ،ما
غ
ينب� منعه قطعا ،عىل وجه الخصوص عندما
ي
ف
ش
ل�ء قام به موظف عام ي� تنفيذ
تعىط تقديرا ي
ق
تل� دائما الشكوك
مهامه .من شأن الهدايا أن ي
حول حياد الموظف العام واستقالليته وحرية
الترصف لديه .إذا كانت التقاليد االجتماعية
غ
تتغا� عن ّ
ض
ينب�
تقبل الهدايا،
تسمح أو
ي
ت
ال� يعمل
اإلعالن عنها بشفافية إىل المؤسسة ي
ين
للمواطن�.
فيها الموظف العام والكشف عنها
ف
ي� هذه الحاالت ،قد يكون مفيدا إنشاء سجل
عام للهدايا.
 6صنع القرار اإلداري :يجب استبعاد كل شخصيتصرف نيابة عن اإلدارة من المشاركة في
صنع القرار اإلداري أو توقيع عقد عام إذا كانت
له مصلحة خاصة في اتخاذ القرار .على سبيل
المثال ،شخص ضالع في إجراء إداري نيابة عن
االدارة قد يكون ذا عالقة شخصيا أو قد يكون
قريبا من شخص ذا عالقة باإلجراءات اإلدارية.
في مثل هذه الحاالت ،من المناسب إعفاء
الموظف العام من المشاركة في أي عملية صنع
قرار بشأن المسألة التي تتعلق به شخصيا أو
بدوائر اهتمامه المباشرة .ويمكن القيام بذلك
بعدة طرق ،مثل تعيين طرف ثالث مستقل
التخاذ القرار ،أو من خالل امتناع المسؤول
صاحب العالقة عن التصويت على القرارات
أو االنسحاب من مناقشة المقترحات والخطط
ذات الصلة ،أو من خالل حجب أي وثائق أو
معلومات أخرى ذات صلة بمصلحته الخاصة
عن المسؤول .وينبغي منح الطرف المعني
الحق في الطعن في قرار اتخذ في ظل هذه
الظروف .تتطلب مثل هذه االجراءات وضع
قائمة كاملة ومفصلة عن أسباب االمتناع أو
االنسحاب ،وكذلك اإلجراءات التنفيذية ذات
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الصلة .ولكن اإلطار المناسب لهذه اإلجراءات
هو قانون اإلجراءات اإلدارية العام.
تمثــل آلية المســاءلة لدعــم النزاهة والكفــاءة المهنية،
ذروة التدابيــر التأديبيــة فــي الخدمــة العامــة .إذ أن
تجا هــل وا جــب منــع وتجنــب عــدم التوا فــق مــع
القوانيــن وتضــارب المصا لــح ،يجــب أن يعا قــب
بجديــة وفقــا لمبــادئ التناســب والمعقوليــة لضمــان
نزاهــة وحيــاد وموثوقيــة الخدمــة العامــة .وكمــا قــال
أميــن المظالــم األوروبــي " ،ليــس مــن المهــم أن تكــون
هنــاك إدارة جيــدة فحســب ،بــل ينبغــي أيضــا أن تظهر
هــذه اإلدارة الجيــدة للمواطنيــن ،بأنهــا تقــوم بمــا
ينبغــي القيــام بــه" .28
األ ســاس المنطقــي لهــذا الحــق العقا بــي لــإدارة،
هــو أ نــه يعــزز االنضبــاط الداخلــي والمســاءلة عــن
المخالفــات و ســوء األداء ،ويســاعد علــى ضمــان
امتثال الموظفين العموميين اللتزاماتهم .اإلجراءات
التأديبيــة هــي أدوات إداريــة ،ينــدرج اســتخدامها فــي
إ طــار المســؤولية اإلدار يــة .ويضطلــع المد يــرون
بمســؤولية تأد يــب الموظفيــن.
ينبغــي مســاءلة موظفــي القطــاع العــام عــن أفعالهــم
واحجامهــم عــن التصــرف لــو كا نــت تمثــل انتهــاكا
لواجباتهــم أو التزاماتهــم القانونيــة .قــد يوا جــه
الموظفون العموميون ثالثة أنواع من المسؤوليات:
التأديبيــة والجنائيــة والمدنيــة (الملكية) .ويتــم تحديد
المســؤوليات التأديبيــة والجنائيــة مــن خــال نوعيــن
مختلفيــن مــن اال جــراءات :التأديبيــة (اإلدار يــة)
والجنائيــة .ويتــم فــي نفس الوقــت تحديد المســؤولية
عــن الملكيــة أو المســؤولية المدنيــة ،مــن خــال نفــس
European Ombudsman, Decision of 27 March 2014 on Case -28
2522/2011/ (VIK) CK: Alleged industry bias in European Food
Safety Authority (EFSA) working group on risk assessment for
toxic chemicals. Types of maladministration alleged: breach of
duties relating to impartiality, independence and objectivity
[Articles 8 and 9 ECGAB]. According to the Ombudsman “EFSA did
not dispel the citizens' impression that there was a potential
conflict of interest. This constitutes an instance of
maladministration”.
قرار أمين المظالم األوروبي فيما يخص حالة الفريق العامل المعني بتقييم مخاطر
المواد الكيميائية السامة التابع لهيئة األمن الغذائي األوروبي .االدعاءات :عدم
االلتزام بواجبات الحياد واالستقاللية والموضوعية .اعتبر أمين المظالم أن " الهيئة
لم تبدد انطباع المواطنين بأنه كان هناك تضارب مصالح محتمل ،مما يعتبر دعوى
إساءة اإلدارة ".

اإلجــراء بقــدر مــا يكــون ذلك متصــل من خــال عالقة
ســببية مــع خطــأ إداري أو مخالفــة جنائيــة ارتكبهــا
موظــف عــام.
باإلضافــة إلــى النظــام التأديبــي القانونــي العــام الســاري
علــى الخدمــة العامــة ،قــد تكــون هنــاك أحــكام تأديبيــة
محــددة لفئــات معينــة مــن الموظفيــن العمومييــن
التــي تنظمهــا قوانيــن خا صــة .علــى ســبيل المثــال،
هنــاك العد يــد مــن األ حــكام التــي تتعلــق باالنضبــاط
فــي الشــرطة والجيــش والقضــاء ،ا لــخ ،التــي قــد
تكــون محــددة لتلــك المهــن ،وتختلــف عــن األحــكام
التــي تنظــم الخدمــة العامــة .األســاس المنطقــي لهــذه

األحــكام هــو طبيعــة المهــام والمســؤوليات القانونيــة
المحــددة لهــؤالء الموظفيــن .وفــي بعــض الحــاالت،
تكــون لبعــض الخدمــات الحساســة جــدا علــى الصعيــد
السياســي مثــل االســتخبارات ،لوائــح تأديبيــة خاصــة
جــدا .القا عــدة العا مــة الوا حــدة التــي تســري علــى
الجميــع هــي أنــه كلمــا كانــت لــدى موظفــي القطــاع
العــام ،مــن خــال مهامهــم ،ســلطة المســاس بالحقــوق
األسا ســية للمواطنيــن أو المصا لــح الوطنيــة ،كلمــا
كا نــت المعاييــر الســلوكية المفرو ضــة عليهــم فــي
اللوائــح صارمــة ،وكلمــا كانــت العقوبــات التصحيحيــة
قا ســية.
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نظام الرواتب الذي يحدده القانون
ينبغــي أن تكــون سلســلة الرواتــب المعمــول بهــا فــي
الخد مــة العا مــة وا حــدة للجميــع .يجــب أن تضمــن
أجــرا متســاويا لعمــل متســاوي .بعبــارة أخــرى ،يجــب
أن يتمتــع شــاغلو المنا صــب ذات القيمــة نفســها،
بالمســاواة فــي األجــر .وينبغــي أن يســتند األجــر إلــى
درجــات .وهنــاك حاجــة إلــى وضــع هيــاكل للرواتــب
لتوفيــر إطــار منطقــي لألجور .تســمح هيــاكل الرواتب
ّ
للمقيميــن تحديــد مســتوى الوظائــف فــي التسلســل
الهرمــي ،وتحديــد مســتويات ونطــاق تطــور األجــور.
وتو فــر الدر جــات األ ســاس ا لــذي يســمح بمقار نــة
ّ
الوظائف وتحقيق المســاواة في األجور .يسـ ّـهل سلم
الدر جــات أيضــا ر صــد ومراقبــة تنفيــذ اال جــراءات
الخاصــة باألجــور .وقــد ينبثــق نظــام الدرجــات مــن
تقييــم خفيــف ومبســط للوظائــف التــي يتــم جمعهــا
فــي فئــات وظيفيــة.
ال يو جــد إ طــار أ جــور مثا لــي خــاص بالقطــاع العــام
حــول العالــم .مــا هــو ضــروري ،هــو التأكــد مــن أنــه
قــد تــم تعريــف الدرجــات بشــكل جيــد ،ممــا يجعــل
مــن الســهل التمييــز بينهــا ،ووصــف وتقييــم الوظائــف
لضمــان أفضــل تنا ســب بيــن الكفــاءات الفرد يــة
الشــخصية والمســؤوليات والدرجــات .ومــع ذلــك ،ال
توجد طريقة واحــدة ال جدال فيها لتقييم الوظائف.
يتــم تقييــم الوظائــف ،أي التعريــف المنهجــي للقيمــة
النســبية للوظائــف ،إلــى حــد كبيــر باعتمــاد أســلوب
متخصــص يكــون بشــكل عــام ،نتيجــة للمفاو ضــات
السيا ســية فــي معظــم الخد مــات العا مــة فــي جميــع
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أنحــاء العالــم .ولكــن ،مــن المفيــد أيضــا اعــداد تســويـ ــغ
منطقــي مســبق أو تحليــل ذي صلــة بغيــة تحد يــد
مضمون الوظيفــة وتقييمها .بالفعل ،ينبغي أن يكون
مضمــون الوظيفــة ،ومكانها ضمــن التسلســل الهرمي،
ومالمــح الكفــاءات المهنيــة المطلوبــة لشــغلها ،جــزءا
مــن وصــف الوظيفــة ومعيــارا توجيهيــا رئيســيا فــي
تقييــم الوظا ئــف .هــذه العنا صــر هــي ذات أهميــة
ّ
بالغــة عنــد إدراج الوظائــف (ومــن يشــغلها) فــي ســلم
الدرجــات.
ينبغــي التمييــز بو ضــوح فــي القا نــون بيــن الدر جــة
والوظيفــة .المو ظــف العــام هــو صا حــب الدر جــة،
والدولــة هــي صاحبــة الوظيفــة .وهــذا يعنــي أنــه يمكــن
نقــل موظــف عــام مــن وظيفــة محــددة ،لكنــه يحتفــظ
بالدرجــة وباألجر المرتبط بها أينمــا كان في الوظيفة
العا مــة .هــذا مهــم بشــكل خــاص لكبــار الموظفيــن
العمومييــن والمدير يــن مــن المســتوى المتو ســط.
ويجــوز نقلهــم مــن مناصبهــم الحاليــة وتعيينهــم فــي
منا صــب أ خــرى متنا ســبة مــع قدراتهــم .فــي مثــل
هــذه الحــاالت ،يجـ ّـردون مــن المنصــب ،وليــس مــن
الدرجــة.
ينبغــي ،بمو جــب القا نــون ،منــع ا لــوزراء ورؤ ســاء
الــوكاالت الحكوميــة مــن تحديــد الرواتــب الفرديــة.
ويجــب وضــع سلســلة الرواتــب وفقــا لقانــون الخدمــة
العا مــة (أو قا نــون الروا تــب) ،والمبا لــغ المحــددة
لهــذه الرواتــب كل عــام بموجــب قانــون الميزانيــة.

وبنـ ً
ـاء عليــه ،ال يســتطيع الــوزراء ورؤســاء الــوكاالت
تحد يــد روا تــب أ شــخاص معييــن .يتــم تصنيــف
مرتبــة الموظــف فــي إطــار الخدمــة العامــة اعتمــادا
علــى المؤهــات والمســؤوليات التعليميــة المطلوبــة
للمنصــب الــذي يشــغله ،ويحــدد أجــره وفقــا للقانــون
ذي الصلــة .ينبغــي مراجعــة العــاوات وخفضهــا إلــى
ُ
أدنــى حــد ممكــن .تقبل فقــط البــدالت اليومية للســفر
والعــاوات الرســمية المتعلقــة باألســرة مثــل المبلــغ
ّ
المحــد د لــكل طفــل وللــزوج أو األ قــارب التابعيــن
اآلخريــن .ومــن الصعــب تبريــر أي بــدالت أخــرى.
يبــدو األجــر المرتبــط بــاألداء جذابــا سياســيا وينطــوي
علــى منطــق معيــن :مــن ينتــج أكثــر أو يســجل أداء
أفضــل ،يدفــع لــه أكثــر .مــن الزاويــة السياســية ،قــد
يــدل اعتمــاد األجــر المرتبــط بــاألداء ،علــى إرادة جعــل
موظفــي الخد مــة العا مــة أكثــر خضو عــا للمســاءلة،
وذلــك مــن خــال الرصــد المنتظــم لمســتوى أدائهــم.
وهكــذا أصبــح األجــر المرتبــط بــاألداء أداة عصريــة
فــي العديــد مــن األماكــن فــي القطــاع الخــاص .ولكــن،
ّ
يطبــق هــذا النمــط ســوى
فــي القطــاع العــام ال
عــدد قليــل مــن دول منظمــة التعــاون والتنميــة فــي
الميــدان االقتصــادي (الدنمــارك ،فنلنــدا ،كور يــا،
نيوزيلنــدا ،سويســرا ،والمملكــة المتحــدة)  .29فــي
كثيــر مــن الحــاالتّ ،
يطبــق األجــر المرتبــط بــاألداء
علــى الموظفيــن اإلدارييــن فقــط ،أو فــي إدارات أو
وكاالت محــددة .الــى جانــب ذلــك ،تجــدر اإلشــارة
إلــى أن العديــد مــن المؤسســات العامــة يزعــم تطبيــق
األ جــر المرتبــط بــاألداء ،لكــن فــي الوا قــع غالبــا مــا
تكــون هنــاك فجــوة بيــن مــا يســمى سلســلة ر بــط
األجــور بــاألداء وتطبيــق هــذه السلســلة حيــث ّ
يتبيــن
ّ
أن الروابــط مــع األداء هشــة.
ثمة مسألة رئيسية هي معرفة ما إذا كان يتم دفع
بدالت األداء كإضافات دائمة لراتب المستلم
االساسي ،أو تدفع لمرة واحدة بعد كل عملية
تقييم ،وهكذا دواليك .في السنوات األخيرة ،منحت
 -29نستخدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي كمرجع لإلشارة إلى
أكثر الدول تقدما في العالم والتي لديها أيضا اإلدارات العامة األكثر تقدما .قد
تعتبرها أ الدول النامية مثاال يقتدى م ال .ما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن
الصعوبات التي تواجهها بلدان المنظمة في تطبيق األجر المرتبط باألداء ،من شأنها
أن تكون مضاعفة أضعافا لو ّ
طبقتها إدارات عامة في بلدان أقل تقدما.

عدة بلدان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،مكافآت على حساب زيادات الجدارة.
يتفاوت حجم المدفوعات بشكل كبير بين البلدان
األعضاء في المنظمة ،ولكنه يمثل عموما نسبة
متواضعة نسبيا من الراتب األساسي ،خاصة لدى
الموظفين غير اإلداريين .تكون زيادات الجدارة
عادة أقل من المكافآت لمرة واحدة ،وال تتجاوز
في الغالب حدا أقصى قدره  5في المائة من الراتب
األساسي .أما مكافآت األجر المرتبط باألداء ،فهي
أعلى بوجه عام .ولكن تمثل المكافآت القصوى
عموما نسبة تقل عن  10في المائة من الراتب
األساسي لموظفي الخدمة المدنية .أما المديرون،
فتبلغ مكافأة األداء لديهم نسبة  20في المائة من
ّ
الراتب األساسي كحد أقصى.
تقييم األداء صعب بطبيعته في أجزاء هامة من
القطاع العام نظرا لصعوبة تحديد أهداف واضحة،
ومؤشرات كمية مناسبة لقياس اإلنجازات .رصد
وقياس األداء -خاصة كيفية إجراء تقييم أداء
الموظفين -هو عملية صعبة ،ألنه يتضمن قدرا
كبيرا من الحكم الشخصي من طرف اإلدارة .وتدل
التجربة على أن محاوالت إدخال نظم تصنيف
ّ
ومفصلة للغاية في المؤسسات العامة لم
منظمة
تلق نجاحا يذكر ،بل كانت سببا في بعض األحيان
إلجراءات بيروقراطية ثقيلة ومرفوضة .ويبقى أنه
في الواقع من الصعب جدا التمييز بين متوسطأداء
غالبية الموظفين الذين يعملون بصورة مرضية،
مهما كانت معايير التقييم معقدة ومنظمة .ونظرا
ّ
التوجه نحو نظم تصنيف أقل
لهذه القيود ،جرى
تفصيال (مقياس من ثالث نقاط) ،والتركيز على
التمييز بين األداء األعلى واألداء السيئ ،وزيادة
استخدام نظام الحصص (كما في كندا ،ألمانيا،
كوريا ،سويسرا ،المملكة المتحدة ،والواليات
المتحدة .)30
Marsden, David. 2009. “The paradox of performance related -30
pay systems: why do we keep adopting them in the face of
evidence that they fail to motivate?” LSE Research Online April
_2009. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/23639/1/The
paradox_of_performance_related_pay%28LSERO%29.pdf
"مفارقة نظم األجور المرتبطة باألداء :لماذا نبقي العمل بها على الرغم من أنها
ّ
دلت على عدم نجاعتها في التحفيز؟"
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يعتمــد التأثيــر اإليجا بــي لأل جــر المرتبــط بــاألداء
علــى تحفيــز الموظفيــن ،بقــوة بكيفيــة اجــراء عمليــة
التقييــم .و مــن المهــم جــدا أن تكــون عمليــة تقييــم
األداء واضحــة المعالــم وقائمــة علــى أهــداف فرديــة
وجماعيــة محــددة بعنا يــة  -بــدل معاييــر قيا ســية
لوظيفــة أو أداء مقــارن -قبــل اقامــة أي رابــط بيــن
األداء واأل جــر .ويجــب أن تتو فــر شــروط معينــة،
مثــل الشــفافية ،وآليــات ترقيــة واضحــة ،والثقــة فــي
اإلدارة العليــا والمتوســطة ،وهــي شــروط أساســية
لقبول ثقافة األداء .قد تؤدي سياسة األجر المرتبط
بــاألداء إلــى نتائــج عكســية إن جــرت فــي بيئــة إداريــة
غيــر مالئمــة ،بــل قــد تفاقــم المشــاكل المرتبطــة بالثقــة
وتــؤدي إلــى الفســاد والمحســوبية إذا لــم يتــم اســتيفاء
هــذه الشــروط مســبقا.
تعتبــر أقليــة مــن الموظفيــن فــي القطــاع العــام
ّ
أن األ جــر المرتبــط بــاألداء محفــز ،بينمــا الغالبيــة
العظمــى ال تــرى فيــه حا فــزا للعمــل بشــكل أفضــل.
وتشــير الدرا ســات التــي أجر يــت مــن قبــل منظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي إ لــى أن
معظــم العامليــن فــي القطــاع الحكو مــي ،وال ســيما
فــي المنا صــب غيــر اإلدار يــة ،يعتبــرون أن الرا تــب
األساســي ،بالمقارنــة مــع ســوق العمــل األوســع ،أكثــر
أهميــة مــن زيــادات تكميليــة فــي األجــور علــى أســاس
األداء .31وال يعــود ســبب ذلــك فقــط إلــى أن مكافــآت
األداء غالبــا مــا تكــون محــدودة فــي القطــاع العــام،
ولكــن أيضــا ألن مضمــون الوظيفــة وآفــاق التطــور
الوظيفــي هــي حوافــز أقــوى لموظفــي القطــاع العــام.
ومــن غيــر المرجــح أن ينجــح تحفيــز الغالبيــة العظمــى
مــن الموظفيــن ،إذا تــم غــض النظــر عــن طريقــة
تصميــم األ جــر المرتبــط بــاألداء.
وبالتا لــي ،ينبغــي عــدم المبالغــة فــي تقد يــر أهميــة
وتأثيــر األ جــر المرتبــط بــاألداء .تشــير الدال ئــل
OECD. 2005. “Performance-related Pay Policies for -31
Government Employees” OECD report 20 May 2005.
See also Cardona, Francisco. 2008. “Performance related Pay in
the Public Service in OECD and EU Member States”. Available at:
http://www.oecd.org/countries/romania/38651281.pdf
تقرير "سياسات الحكومات بشأن األجور المرتبطة باألداء في القطاع العام"
" األجور المرتبطة باألداء في القطاع العام في بلدان التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ودول االتحاد األوروبي".
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الواقعيــة إلــى الحاجــة إلــى نهــج واســع لتحســين أداء
اإلدارة بــدل التركيــز فقط علــى التعويضــات المتصلة
بــاألداء.
يمكــن أن يكــون األجــر المرتبــط بــاألداء رافعــة فعالــة
للتغييــر عندمــا ينفــذ فــي إطــار إدارة ســليمة ،ســواء
عــن طر يــق تغييــر الموا قــف دا خــل العمــل وإ عــادة
النظر في اشــكال تنظيمه .ال يبدو أن الحوافز المالية
التــي ينطــوي عليهــا األجــر المرتبــط بــاألداء هــي التــي
تســهم فــي تحســين األداء ،وإنمــا آثارهــا الثانويــة ،أي
تعزيــز قــدرات المديريــن هــي التــي تحــرز التغييــر.
نتيجــة لذلــك ،وكمــا تشــير األدلــة ،لــن نوصــي بإدخــال
نظــام ربــط األجــور بــاألداء فــي الخدمــة العامــة .قــد
يكــون مــن األفضــل والحكيــم فــي زمــن يتطلــب بنــاء
خدمــات عامــة موثوقــة وثابتــة وقــادرة علــى كســب
ثقــة الــرأي العــام المتشــكك ،اختيــار نظــم أجــور فــي
الخد مــة العا مــة علــى أ ســاس قا عــدة األ جــر مقا بــل
الدرجــة بــدل سالســل أجــور قائمــة علــى األداء.
ّ
أ حــد األ ســباب وا ضــح تما مــا .يوفــر األ جــر حســب
الدرجة مستويات أعلى من القدرة على االستشراف
للموظفيــن ،ويقلــل مــن احتمــال التعســف فــي تحديــد
األ جــر الفــردي .و هــذا أ مــر ضــروري إذا كا نــت
الســلطات العا مــة تســعى لكســب ثقــة الموظفيــن
العمومييــن ،أي جمهورهــا الخــاص ،تمهيــدا لكســب
ثقــة الســكان عمومــا .وهنــاك ســبب آخــر هــو أنــه حتــى
ّ
لــو ســلمنا بــأن نظــام األجــر المرتبــط بــاألداء يعمــل
جيــدا ،غيــر أن كلفتــه ونســبة منفعتــه قــد يطيحــان بــه
بســبب مســتوى التعقيــد البيروقراطــي الــازم إلدارة
هــذا النظــام وللحفــاظ علــى تشــغيله فــي المؤسســات
العامــة .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد ّ
يتبيــن أن نظــام األجــر
المرتبــط بــاألداء ،مــن وجهــة نظــر الميزانيــة ،غيــر
ّ
متوا فــق مــع شــح مخصصــات الميزانيــة المتو فــرة
إلصــاح الخدمــة العامــة فــي الفتــرة االنتقاليــة .ومــن
المتوقــع أن تطبيــق نظــام األجــر المرتبــط بــاألداء ،قــد
يخــرج اإلنفــاق العــام بســهولة عــن الســيطرة.

لكــن هــذا ال يعنــي أن تقييــم األداء غيــر ممكــن أو غيــر
مفيــد فــي الخدمــة العامــة ،بــل إن العكــس صحيــح.
تنطــرح المشــكلة عندمــا يكــون هنــاك جــزء هــام مــن
األ جــر مرتبــط بتقييــم األداء .ال ينبغــي أن يكــون
الهــدف الرئيســي مــن تقييــم األداء لزيــادة أو خفــض
األجــور ،ولكــن لتعزيــز التخطيــط الوظيفــي والتطـ ّـور
المهنــي .لقــد ا ســتخدم تقييــم األداء فــي بعــض
البلــدان ،علــى ســبيل المثــال ،مــن أجــل توجيــه أنشــطة
التدريــب ،وتقييــم احتياجــات التدريــب فــي وحــدة
إداريــة معينــة ،أو تقييــم إمكانيــة ترقيــة شــخص معيــن
فــي وقــت مــا ،أو لتشــجيع عمليــات النقــل واإلعــارة
(التنقــل األفقــي) مــن أجــل وضــع الشــخص المناســب
فــي المــكان المناســب فــي الوقــت المناســب ،وذلــك
تمشــيا مــع مبــدأ إدارة المــوارد البشــرية.
مــن الجوانــب اإليجابيــة لنظــام تقييــم األداء هــو أنــه
ّ
قــد يســهل قيــام حــوار بنــاء ومنتظــم بيــن كبــار وصغــار
الموظفيــن حــول أهــداف المؤسســة ودور كل فــرد
فــي تحقيقهــا .أو كمــا يــرى مار ســدن ،بأ نــه " قنــاة
جديــدة لصــوت الموظف ،هــذه المرة على المســتوى
الفــردي وليــس علــى المســتوى الجماعــي ."32وهــذا
ّ
قــد يعـ ّـز ز شــعور الموظفيــن بالمشــاركة ،ويحفــز
مســاهماتهم اإلبداعيــة لتحقيــق هــذه األ هــداف.

وقــد يجــد فيــه أيضــا المديــرون أداة مفيــدة لتشــجيع
الموظفيــن علــى االلتــزام باألهــداف بالتنظيميــة.
فــي أي حــال ،يجــب أن ُي ّ
صمــم نظــام تقييــم األداء
ُ
ويســتخدم بطريقــة ّ
ترســخ شــرعيته بعيــدا عــن أي
شــك .ولهذا معان كثيــرة .ينطوي نظــام تقييم األداء،
مــن بيــن أ مــور أ خــرى ،علــى نظــام عــادل ومتــوازن
لتوز يـ ـ ــع المســؤوليات الفرد يــة دا خــل المؤسســة،
وآليــة شــفافة لتحديــد األهــداف التنظيميــة وجعلهــا
معروفــة مــن قبــل المعنييــن بهــا ،وإجــراء تقييــم فردي
بنـ ً
ـاء علــى أدوات قانونيــة تــم اســتحداثها مســبقا ،أو
مبادئ توجيهيــة داخلية واضحة ،وإمكانية المراجعة
علــى المســتويين الداخلــي والخارجي واإلشــراف على
إ جــراءات ونتا ئــج التقييــم .وأخيــرا يحتــاج األ فــراد
لالطمئنــان إلــى أن نتائــج تقييمهــم ســيتم اســتخدامها
بشــكل صحيــح.
وينبغــي أن تتضمن لوائح الخدمــة العامة أحكاما تلزم
المديريــن بالكشــف عــن نتائــج تقييــم أداء مرؤوســيهم
مــن خــال حــوارات األداء أو عمليــات تقييــم العمــل
المنجــز مــن قبــل المرؤوســين ،مــع ضــرورة تجنــب
األجــور المرتبطــة بــاألداء.
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الدارية لضمان معايير مشتركة
الترتيبات إ
يجــب النظــر إلــى أنظمــة الخدمــة العامــة ليــس فقــط
مــن زاويــة إدارة المــوارد البشــرية ،ولكــن أيضــا ،واألهــم
مــن ذلــك ،كأدوات دســتورية لحكــم بلــد .وهــذا يعنــي
أن أنظمــة الخدمــة العامــة تنطــوي علــى األقــل علــى
بعديــن :مؤسســي وإداري .يتعلــق األول بــدور الخدمــة
العامــة كمؤسســة مــن مؤسســات الدولــة لحكــم البلــد،
وكأداة لحما يــة القيــم األسا ســية للنظــم السيا ســية،
والحقــوق الفرديــة ،والديمقراطيــة ،وســيادة القانــون،
والمصلحــة العامــة .وينطــوي البعــد اإلداري للخدمــة
العا مــة علــى نظــام إلدارة المــوارد البشــرية ينبغــي
ّ
أن يعتمــد علــى أســاليب إداريــة شــفافة .وقــد تحـ ّـول
محــور االهتمــام مــن شــواغل الحوكمــة إلــى مــا يتصــل
باالعتبــارات االقتصاد يــة فــي األ ســاس ،واأل مــور
المتعلقــة بالكفــاءة ُ .
وينظــر إ لــى الخد مــة المدنيــة
بوصفهــا قــوة عمــل -القــدرة العا مــة الرئيســية التــي
يجــب أن تــدار بكفــاءة وفعاليــة إلــى اقصــى حــد ّممكــن
مــن أجــل تحقيــق أفضــل اســتخدام للمــال العــام .يجب
أن ُيــدرج كال البعديــن المؤسســي واإلداري فــي نظــام
الخدمــة العامة بطريقــة متوازنة ،ولكن يجــب التعامل
مــع كل بعــد بشــكل مختلــف فــي إطــار اإلصــاح.
مــن المهــم ،علــى ســبيل المثــال ،منــع التركيــز المفــرط
علــى الكفــاءة اإلداريــة واهمــال اعتبــا رات النزا هــة
واالســتقاللية المهنيــة لــدى الموظفيــن الحكومييــن.
توجــد فــي الديمقراطيــات الراســخة آليــات ضوابــط
وموازيــن فعالــة لحمايــة النزاهــة واالســتقاللية المهنيــة
فــي الخدمــة العامــة .تعيــر إدارة األعمــال فــي القطــاع
الخــاص أهميــة دنيــا للقــوى العاملــة وتعتبرهــا مــورد
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إنتاجــي فقــط ،وخلطــت األنظمــة السياســية الشــمولية
علــى مــدى تاريخها األبعــاد المؤسســية واإلداريــة لنظام
الخدمــة المدنيــة ،بينمــا ّ
فرقــت بعــض الديمقراطيــات
الغربيــة بيــن البعديــن فــي إدارة القطــاع العــام ،ولكــن
لــم يلــق ذلــك النجــاح دائمــا .ومــع ذلــك نســتنتج أن
الفصل بين البعدين هو شــرط مســبق لفهم وممارســة
الحوكمــة الديمقراطيــة ،التــي ال تســتلزم الشــرعية
الديمقراطيــة مــن خالل سياســيين منتخبين فحســب،
بــل أيضــا الشــرعية الممنوحــة للعمــل العــام مــن قبــل
خدمــة عامــة تتمتــع باالســتقاللية المهنيــة والجــدارة،
تعنــى بإعــداد السياســة العامــة ،وإنفــاق المــال العــام،
وتنفيــذ القوانيــن وتقديــم الخدمــات العامــة.
صانعــو السيا ســات والحكومــات هــم المســؤولون
عــن نوعيــة الخد مــة العا مــة  .والســؤال السيا ســي
األساســي المطــروح هــو إيجــاد والحفــاظ علــى التــوازن
بيــن الكفــاءة والفعاليــة ،والشــرعية ،واالســتقاللية
المهنيــة والمســاءلة والقيــم األخــرى التــي تحافــظ علــى
الخصائــص المرغوبــة للنظام .لذلك ،الحكم السياســي
مطلــوب دائمــا .ينبغــي علــى الخدمــة العامــة كمؤسســة
مــن مؤسســات الدولــة إنتــاج اليقيــن القانونــي مــن
خــال صنــع الق ـرار الــذي يمكــن استش ـرافه مــن أجــل
جعــل الدولــة موثوقــة وجديــرة بثقــة مواطنيهــا ودول
أ خــرى ومواطنيهــا .وهــذا ال يمكــن تحقيقــه إال مــن
خــال مســعى سياســي حــازم متواصــل علــى مـ ّـر الزمــن.
هــذا يــدل علــى أن إدارة الخدمــة العامــة هــي أوال وقبــل
كل شــيء مســؤولية سياســية .اإلدارة العامــة للدولــة

هي بشــكل واضح مســؤولية الحكومــة .ينبغي على كل
هيئــة منتخبــة فــي ظــل نظــام ديمقراطــي التأ كــد مــن
أن وظائــف الخدمــة العامــة تعمــل علــى نحــو صحيــح.
ّ
تشــكل الخد مــة العا مــة جــزءا مــن المصلحــة العا مــة
للبلــد .ولكــي تكــون ّ
فعالــة ،يجــب أن تكــون منظمــة
وقــادرة علــى االضطــاع بعملهــا .لذلــك ،تتضمــن لوائــح
الخد مــة العا مــة بصفــة دائمــة أحكا مــا حــول أ شــكال
التنظيــم واإلدارة.
ينبغــي أن تهــدف إدارة الخدمــات العامــة إلــى تحقيــق
القيــم واأل هــداف السيا ســية والد ســتورية األسا ســية
التــي تنــص علــى المســاواة أ مــام القا نــون والعدا لــة
وتكا فــؤ الفــرص فــي العمــل ،ويتــم الترويـ ـ ــج لهــا فــي
الخد مــة العا مــة  .إن ســيادة القا نــون والشــفافية،
وإ ج ـراءات اختيــار تنافســية علــى أ ســاس الجــدارة،
هــي مســائل حيويــة  .ينبغــي علــى إدارة الخد مــات
العامــة حمايــة حيــاد الخدمــة العامــة ،ومبــدأ الشــرعية
واإلجـراءات القانونيــة فــي اإلدارة العامــة .وهــذا يجعــل
اإلج ـراءات العا مــة والق ـرا رات قابلــة لالستش ـراف،
وإدارة الشــؤون العا مــة موثوقــة ،والخد مــة العا مــة
ّ
متســمة بالمهنيــة  .توفــر اإل رادة السيا ســية ضــروري
للتأ كــد مــن وجــود هــذه القيــم فــي إدارة الخد مــة
العامــة .ويجــب علــى صغــار المديريــن مــن المســتوى
المتوســط االنصيــاع لهــذه اإلرادة السياســية وتحقيــق
ذلــك بطريقــة مهنيــة .التناقــض بيــن السياســة واإلدارة
يشــوه ،وقــد يقــوض فــي نهايــة المطــاف نظــام الخدمــة
العا مــة .
ال يلتــزم القطــاع الخــاص بهــذه القيــم الد ســتورية
بالقــدر نفســه المفــروض علــى القطــاع العــام .هــذا هــو
ّ
أحــد األســباب التــي تؤكــد علــى أن اعتمــاد نمــط إدارة
األعمــال ليســت أفضــل طريقــة إلدارة القطــاع العــام،
بمــا فــي ذ لــك إدارة المــوارد البشــرية  .وعــاوة علــى
ُ
ذلــك ،تــؤدي النهــج اإلداريــة علــى غ ـرار ادارة األعمــال
إلــى نتائــج عكســية .الخدمة العامة ليســت فقــط نظام
بيــن أيــدي السياســيين إلدارة المــوارد البشــرية ،بــل هــي
أيضــا وبالدرجــة األولى مؤسســة مــن مؤسســات الدولة
لحكــم البــاد ،وأداة للحوكمــة الديمقراطيــة .البــد مــن
الموازنــة بيــن الخد مــة المدنيــة بصفتهــا (الجا نــب

اإلداري) نظــام إدارة للمــوارد البشــرية ،وبصفتهــا
مؤسســة من مؤسســات الدولــة (الجانب الدســتوري).
وبالتا لــي ،تســتلزم إدارة الخد مــة المدنيــة ،االلت ـزام
السياســي والمســؤولية اإلداريــة للتأ كــد مــن أن اإلدارة
العا مــة تقــوم أوال بواجباتهــا وفقــا لســيادة القا نــون
ومبــادئ القانــون العــام المقبولــة ،وثانيــا ،أن اإلدارة
العامــة قــادرة علــى تحقيــق أهــداف السياســة العامــة
بطريقــة فعالــة علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن قبــل
الحكومــة بشــكل قانونــي  .ال يمكــن ضمــان هذ يــن
البعديــن إال فــي إطــار القانــون العــام ،وليــس فــي إطــار
قا نــون العمــل  .يأ خــذ القا نــون اإلداري فــي االعتبــار
كال مــن البعــد السياسي-الدســتوري للخدمــة العامــة،
والبعــد اإلداري المتمثــل بكفــاءة اإلدارة ،فــي حيــن
يأخــذ قانــون العمــل بعيــن االعتبــار فقــط ،أو أساســا،
البعــد الثانــي.
تحتــاج إدارة شــؤون الموظفيــن إلــى ادراجهــا فــي قالــب
مؤسســي بالشــكل المنا ســب  .والطريقــة المؤسســية
التــي يتــم اعتمادهــا ســتكون حاســمة لمســتقبل أداء
النظــام .إذا تــم اعتبــار إدارة الخدمــة العامــة وظيفــة
إدارة مشــتركة داخــل الحكومــة ،فيجــب أن يتوافــق
اختيــار وترقيــة وأجــور وتأديــب الموظفيــن العموميين،
مــع المعاييــر المشــتركة التــي تنطــوي علــى الجــدارة
المهنية ،والمنافســة ،والشــرعية واإلنصــاف .وتضطلع
بهــذه المهــام الهامــة إلصــدار المعاييــر ،ورصــد وإدارة
شــؤون الموظفيــن فــي مؤسســات الدولــة ،وحــدة
اإلدارة المركزيــة.
ليــس مــن الضــروري بالطبــع أن تشــارك الوحــدة
المركزيــة مباشــرة فــي التوظيــف واإلدارة التفصيليــة
للموظفيــن فــي المؤسســات الحكوميــة المختلفــة ،بــل
ينبغــي أن تهتــم بصياغــة اللوائــح الحكوميــة المتعلقــة
بالخدمــة العامــة ،ووضــع سياســات ومعاييــر مشــتركة،
وتقد يــم المشــورة ورصــد التطــور الوظيفــي دا خــل
المؤسســات المختلفــة .ومــن بيــن األمــور التــي ينبغــي
أن تهتــم بهــا الوحــدة المركزيــة هــي ،سياســة التوظيــف
واالختيــار ،والتطويــر الوظيفــي واألجــور والدرجــات،
والتدريــب والتعييــن .يجــب أن ترتبــط مهــام الرصــد
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بتطبيــق اللوا ئــح وتنفيــذ السيا ســات وكذ لــك تعييــن
ا لموظفيــن وا ســتخد ا م مخصصــا ت ا لميزا نيــة
للموظفيــن العمومييــن .
ّ
مــن الضــروري توفــر هــذه القــدرة المركزيــة إلدارة
الخد مــة العا مــة أل نــه مطلــوب مــن الخد مــة العا مــة
تنفيــذ المبــادئ والقيــم الد ســتورية فــي إدارات
الدو لــة بأكملهــا .تحتــاج إدارة الخد مــات العا مــة
االمتثــال لمعيــار معيــن .فــي القطــاع الخــاص الــذي
يحكمــه قانــون العمــل ،حتــى لــو وجــدت فــي بعــض
المنشــآت و حــدة مركز يــة تحــدد سيا ســات شــؤون
الموظفيــن العا مــة للمنشــأة بأكملهــا ،قــد يحتفــظ
المديــرون بهامــش كبير نســبيا مــن الســلطة التقديرية
عنــد تعييــن الموظفيــن والتفــاوض علــى ظــروف
العمــل والروا تــب بطريقــة أكثــر أو أ قــل مركز يــة.
أ مــا فــي الدو لــة ،إذا كان ها مــش هــذه اال ســتقاللية
الالمركز يــة وا ســعا ،فإ نــه يكــون منافيــا لتحقيــق
العديــد مــن المبــادئ الدســتورية (العدالــة والمســاواة
أمــام القانــون ،والمســاواة فــي األجــر فــي فــرص عمــل
متســاوية ،إ لــخ) ،و ســوف يقــوض معنــى الســمة
الخا صــة للخد مــة العا مــة.
يضعــف مفهــوم الخد مــة العا مــة كمؤسســة مــن
مؤسســات الدولــة عندمــا تعمــل كل وكالــة عامــة أو
وزارة دون تنســيق وكأنهــا صاحــب عمــل مســتقل.
يعـ ّـو ق عــادة هــذا األ ســلوب الحوكمــة أو الجوا نــب
الد ســتورية المتصلــة بالخد مــة العا مــة .وينبغــي
تصميــم إدارة الخد مــات العا مــة للدو لــة باعتبار هــا
مســؤولية الحكومــة التــي تنبثــق مــن مجلــس الــوزراء
نــزوال ا لــى ا لــوزارات وا لــوكاالت العا مــة ،وتحــدد
التوز يـ ـ ــع المنا ســب للمهــام والمســؤوليات.
فمــن الضــروري إنشــاء مؤسســة مركز يــة ذات
ســلطات ومــوارد كافيــة إلدارة الخدمــات العامــة أفقيا
عبــر الــوزارات والمؤسســات العامــة للدولــة .ال بــل
ّ
إنــه شــرط لتوفــر امكانيــة تطويــر نظــام خدمــة عامــة
راســخة .قــد تكــون هــذه المؤسســة وزارة أو مكتــب
خدمــة عامــة أو وكالــة ،أو حتــى هيئــة مســتقلة ملحقــة
ّ
بــوزارة أو لجنــة .مــا هــو مطلــوب هــو تولــي جهــة مــا
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المســؤولية الكاملة عــن تنســيق إدارة الخدمة المدنية
ككل نيابــة عــن الحكومــة.
لــم يثبــت أن لــكل هــذه األنمــاط نفــس القــدر مــن
الفعاليــة .ترتبــط فعاليــة نمــط معيــن (وزارة ،لجنــة
مســتقلة ،هيئــة مســتقلة داخــل وزارة ،إلــخ) بالســياق
القائــم فــي البلــد .ومــع ذلــك ،تــدل تجربــة العديــد مــن
البلــدان فــي جميــع أنحــاء العا لــم أن إدارة الخد مــة
العامة ينبغي أن تكون مســؤولية سياســية ،كما أشــرنا
اليــه ســابقا .وهــذا يعنــي أنــه مــن المرجــح أن يفشــل
مكتــب خدمــة عامــة معــزول وغيــر مرتبــط بالسياســة
إذا ما كان سياق اإلدارة العامة في البالد ّ
مسيسا ،أي
إذا كان مقبــول تدخــل السياســيين علــى نحــو منتظــم،
ثابــت وقاطــع .ينبغــي اذن أن تكــون المســؤولية العليــا
إلصــاح وإدارة الخدمــة العامــة سياســية ،إذ ال يمكــن
ّ
موازنــة ثقــل سياســي إال بثقــل سياســي مقابــل.
مــن ناحيــة أخرى ،ال يعني وجود قــدرة مركزية قوية
أن كل شــيء ينبغــي أن يتــم فــي المركــز .يجــب إيــاء
مســؤولية بعــض العمليــات إلــى الــوزارات والــوكاالت.
و مــع ذ لــك ،قــد تضــر المركز يــة وا ســعة المــدى،
الكفــاءة المهنيــة للخد مــة العا مــة األسا ســية ،و قــد
تتســبب أيضــا بتفتيــت سياســات شــؤون الموظفيــن
االســتراتيجية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،كمــا جــاء فــي
تقريــر صــادر عــن األمــم المتحــدة ،يبــدو أن مشــكلة
نهــج الالمركزيــة تكمــن فــي إمكانيــة زيــادة النزاعــات
بيــن مختلــف ا لجهــا ت ا لفا علــة و ا لمؤ سســا ت
الــوزارات والــوكاالت أو الســلطات المعنيــة بــإدارةشــؤون الموظفيــن -إذا كا نــت آليــات التنســيق
المركزيــة ضعيفــة ،غيــر فعالــة أو غيــر موجــودة .33
يتو قــف نجــاح الالمركز يــة أيضــا علــى مهــارات
المدير يــن التنفيذييــن والمتخصصيــن فــي مجــال
المــوارد البشــرية .ويتطلــب رفــع قــدر االســتقاللية
والالمركز يــة علــى صعيــد المســؤوليات ،ا ســتثمارا
كبيــرا فــي مؤهــات اإلدارة علــى جميــع المســتويات.
United Nations 2005. “Unlocking the Human Potential for -33
Public Sector Performance”. World public sector report 2005.
Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/un/unpan021616.pdf
"إطالق اإلمكانات البشرية ألداء القطاع العام" التقرير عن القطاع العام في العالم

لــذا يجــب أن تتضا فــر الجهــود الهاد فــة إلقا مــة
الالمركزيــة مــع التدريــب فــي مجــال اإلدارة لتوفيــر
المهــارات المهنيــة الالزمــة إلدارة المــوارد البشــرية.
ّ
وتتطلــب الالمركز يــة أيضــا اعتمــاد المز يــد مــن
إجــراءات التنســيق والمســاءلة المعـ ّـززة .قــد يفــرض
تنســيق ور صــد النظــم الالمركز يــة الفائقــة قيــودا
إداريــة جديــدة ،والمزيــد مــن األعمــال المكتبيــة ،وفــي
نهايــة المطــاف ،المزيد مــن البيروقراطيــة .لذلك ،من
المطلــوب إقامــة تــوازن ســليم بيــن نهجــي المركزيــة
والالمركزيــة .34وهــذا يســتتبع اإلجابــة علــى الســؤال
التالــي :مــا الــذي يجــب إيــاء مســؤوليته للــوزارات،
ومــاذا يجــب أن تحتفــظ بــه الهيئــة المركزيــة؟

For a deeper analysis of decentralisation of HRM see Demke, -34
Christoph et al. 2006. “Decentralisation of HR Practices: a
European Comparative Perspective”. Paper submitted at the
European Group of Public Administration 2006 Conference, held
in Milan in September 2006. Available at: http://soc.kuleuven.be/
io/egpa/HRM/milan/Hammerschmid-Meyer&Demmke2006.pdf
ّ
المعمق حول الالمركزية "الممارسات
انظر لالطالع على مزيد من التحليل
الالمركزية في الموارد البشرية :منظور أوروبي مقارن"
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نظرة محددة على وزارات الدفاع ومؤسسات
المني أ
القطاع أ
الخرى
كل من الموظفين العسكريين أو المدنيين هم من
موظفي القطاع العام .لذلك ،ال يمكن أن تحقق
المؤسسات العسكرية واألمنية المستويات المهنية
المطلوبة وكأنها جزر امتياز منفصلة عن غيرها .إنها
جزء ال يتجزأ من النظم الوطنية للخدمة العامة.
فهي جزء من اإلدارات الوطنية بالمعنى األوسع.
وتجدر اإلشارة إلى هذا الجانب بوجه خاص في
سياق توسيع حلف شمال االطلسي.
لقــد تــم التأكيــد بقــوة علــى القيمــة األسا ســية التــي
ينطــوي عليهــا النا تــو ،وذ لــك بعــد انهيــار الكتلــة
الشــرقية والد عــوة إ لــى تو ســع الحلــف شــرقا.
وحجــة أنصــار هــذه الدعــوة الرئيســيين هــي أن هــذا
التو ســع مــن شــأنه أن يســاعد علــى تعز يــز األنظمــة
الديمقراطيــة فــي دول مــا بعــد الشــيوعية .35وتمــت
اإلشــارة فــي وثائــق الناتــو إلــى وجــود صلــة مباشــرة
بيــن ا ســتقبال بلــدان جد يــدة فــي كنــف التحا لــف
القا ئــم علــى مبــادئ القيــم المشــتركة ،وتحقيــق
الحر يــة واأل مــن ،وتعز يــز الديمقراطيــة ،و ســيادة
ُ
القا نــون وحقــوق اإلنســان التــي ال تعتبــر واجبــا
أخالقيــا فحســب ،بــل ُينظــر إليهــا أيضــا علــى أنهــا أداة
للسيا ســة األمنيــة التــي تســاعد علــى تعز يــز الســام
واال ســتقرار .36
Reiter, Dan. 2001. “Why NATO Enlargement Does Not -35
Spread Democracy”, International Security 25 (4): 41-67.
"لماذا لم ينشر ّ
توسع الناتو الديمقراطية؟"
NATO. “The Study on NATO Enlargement”. “By integrating -36
more countries into the existing community of values and
institutions, consistent with the objectives of the Washington
Treaty and the London Declaration, NATO enlargement will
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ومن الصعب ّ
تصور أن يكون تحقيق القيم األساسية
للناتو ممكن من دون خدمة عامة تتسم بالمهنية
ُ
وترتكز ادارتها على مبدأ الجدارة .كما ذكر أعاله،
هناك عالقة معترف بها بين ،من جهة ،التدابير
الالزمة إلنشاء خدمة عامة محايدة ومستقلة مهنيا،
ومن جهة أخرى ،تطوير وترسيخ الديمقراطية
وفقا لسيادة القانون .وعلى وجه التحديد ،قد تمنع
أنظمة قوية تتسم بالمهنية في مؤسسات الدفاع
اثنين من التهديدات المحتملة للرقابة الديمقراطية
والمدنية المناسبة على القوات المسلحة :الهيمنة
العسكرية على هذه الوزارات وقيادتها المدنية من
جهة ،واالستغالل السياسي لوزارة الدفاع وغيرها
من المؤسسات األمنية من جهة أخرى .ال تتوافق
الديمقراطية مع االستيالء على الدولة من قبل
الجيش ،ومع التالعب بالسلطة العامة الذي ال مبرر
له  -وليس أقله بالقوة القسرية  -من قبل النخبة
السياسية.
ليســت الكفــاءة المهنيــة وقــدرات المؤسســات األمنية
فــي ا لــدول األعضــاء فــي حلــف شــمال األطلســي
"مهمــة لقــدرة التحا لــف علــى تحقيــق األ هــداف
والقيــم المشــتركة" فقــط ،بــل قــد تكــون مهمــة أيضــا
لقــدرة الــدول األعضــاء علــى الحصــول علــى تقديــر
safeguard the freedom and security of all its members in
accordance with the principles of the UN Charter.” The study is
_available at http://www.nato.int/cps/en/natolive/official
texts_24733.htm
"دراسة حول ّ
توسع الناتو" .من خالل ضم بلدان جديدة إلى مجتمع القيم
والمؤسسات القائمة بموجب معاهدة واشنطن وإعالن لندن ،سوف يحمي الناتو
حرية وأمن جميع أعضائه وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة".

ودعــم حلفائهــا وتجنــب الوصــم الــذي تخشــاه البلــدان
ُ
ذات العضويــة الجديــدة مــن أن تعتبــر عضويتهــا مــن
الدرجــة الثانيــة.
وتبيــن المناقشــة ا لــواردة أ عــاه أهميــة الثقــة فــي
ّ
قــدرة النا تــو علــى إدارة جــدول أعما لــه المعقــد.
وبمــا أن التحالــف يعمــل مــن خــال اإلدارات العامــة
والمؤسســات العســكرية لدو لــه األعضــاء ،فمــن
األهميــة بمــكان أن تكــون الترتيبــات المحليــة موثوقــة
وجديــرة بالثقــة فــي نظــر الــدول األعضــاء األخــرى .ال
ّ
يمكــن ضمــان الموثوقيــة والثقــة إال مــن خــال المهنية
واحتــرام القيــم المشــتركة للناتــو .ومــن المعتــرف بــه
كمنطق راســخ هو أن التعــاون الدولي الناجح يتطلب
مؤسســات وطنيــة تعمــل بشــكل جيــد ،والعكــس
صحيــح ،أي أن االختــال فــي المؤسســات المحليــة
يحبــط العمل المشــترك ويــزرع المخاوف والشــكوك
باالنتفــاع المجانــي مــن قبــل الــدول المتعاونــة.
قــد تكــون هنــاك عالقــة بيــن مــدى وفــاء بلــد عضــو
فــي النا تــو بالتزاما تــه تجــاه الحلــف ،خا صــة فيمــا
يتعلــق بالقيــم األسا ســية للنا تــو ،وا ســتعداد شــركاء
التحا لــف أن يعملــوا بحــزم إلنقــاذ بعضهــم البعــض
فــي حا لــة األز مــات .مــن الممكــن تصــور ظــروف
يصعــب فيهــا سياســيا إقنــاع حلفــاء بالحاجــة لتقديــم
تضحيــات كبيــرة لمســاعدة البلــدان األعضــاء التــي
فشــلت فـ ــي تلبية المتطلبات األساســية لحلف شــمال
األطلســي .37قــد تكــون التهديــدات األمنيــة التــي باتــت

أكثــر تعقيــدا بعــد ســقوط الســتار الحديــدي ،الســبب
فــي جعــل مثــل هــذه الســيناريوهات أكثــر واقعيــة.
إذا كانــت الموثوقيــة والثقــة عبــر الوطنيــة غائبتيــن،
ال يمكــن تحقيــق التعــاون الدو لــي الملــزم القا ئــم
علــى النتا ئــج -كمــا يجســده النا تــو .-يتعيــن فــي
غيــاب اآلليــات القائمــة علــى الثقــة الفعليــة ،معالجــة
التحد يــات عبــر الوطنيــة مــن خــال تدابيــر تعــاون
متراخيــة وأ قــل فعاليــة ،وبنـ ً
ـاء علــى توصيــات غيــر
ملزمــة للجهــات الموجهــة اليهــا التــي قــد تكــون غيــر
قــادرة علــى تحقيــق جهــود قو يــة مشــتركة.
باختصــار ،إن مفهــوم األمــن المشــترك القائــم علــى
أ ســاس الد فــاع الجما عــي ذي المصداقيــة ،ليــس
مجــرد نتــاج مــن االلتزا مــات الر ســمية والقابليــة
العمليــة العســكرية .فالثقــة المبنيــة علــى أســاس القيــم
المشــتركة والموثوقيــة السياســية ال تقــان أهميــة.
والخدمة العامة ذات األداء الجيد هي جزء جوهري
مــن الموثوقيــة السياســية .لهــذه األســباب ،المهنيــة
والنزاهــة فــي الخدمــة العامــة هــي عناصــر أساســية
لأل مــن الوطنــي والدو لــي علــى حــد ســواء .ويمكــن
باختصــار ،اعتبــار الحوكمــة الرشــيدة أيضــا عنصــرا
مــن عناصــر االهتمامــات األمنيــة .وللمهنيــة والنزاهــة
فــي القوات المســلحة ووزارات الدفاع والمؤسســات
األمنيــة األ خــرى ،تأثيــرات تتجــاوز كفــاءة وفعاليــة
نظــم إدارة المــوارد البشــرية.

See for example “Freies Land?” Frankfurter Allgemeine -37
Zeitung, 28 April 2014.
انظر على سبيل المثال "بلدان حرة؟"
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االستنتاجات
 1تستلزم الكفاءة المهنية في الخدمة العامةالتطبيق الحازم لمبدأ الجدارة في إدارة الموارد
ا لبشر ية  .ا لمحا باة و ا لمحسو بية و ا لر عا ية
ّ
والزبائنية معادية للحياد وتشكل في نهاية
المطاف عقبة امام تطوير خدمة عامة مهنية.
 2تتطلب الكفاءة المهنية االستقرار .ال يمكنأن تنشأ الدراية وتشتد قوة دون خدمات
عامة مستقرة .التسييس معاد لالستقرار ألنه
يؤدي عادة إلى استبدال العديد من الموظفين
العموميين كلما ّ
تغيرت الحكومات.
 3تتطلب الكفاءة المهنية الفصل بين السياسةواإلدارة وتوضيح واجهتهما البينية .يجب
حماية استقاللية الخدمة العامة قانونيا وإداريا.
ويجب ترسيخ قيمة هذه االستقاللية في
العالقات بين المسؤولين السياسيين المنتخبين
والمسؤولين اإلداريين المعينين على أساس
ّ
الجدارة ،حتى لو سلم الجميع بأن خدمة عامة
مستقلة وإدارة عامة سليمة هي دائما مسعى
سياسي مستمر وهدف ال يزال يتعين تحقيقه
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بشكل كامل في العديد من االدارات الوطنية.
وقد يعزز تفويض عملية صنع القرار اإلداري،
الكفاءة المهنية.
ّ
 4تتطلب الكفاءة المهنية توفر النزاهة القادرةعلى الصمود لدى المسؤولين العامين ،سواء
كانوا منتخبين أو ّ
معينين .ينبغي تعزيز وحماية
النزاهة والمساءلة لدى الموظفين العموميين
من خالل القانون واإلدارة .التدريب والتدابير
التأديبية هي أدوات إدارة ال غنى عنها .وقد
تقدم مدونات السلوك وخطط النزاهة مبادئ
توجيهية مفيدة لسلوك الموظفين العموميين.
 5لن تكون مؤسسات القطاع العسكري واألمنيقادرة على ترسيخ مهنية موظفيها على نحو
مستدام إذا كان الفساد متفشيا في مجمل
اإلدارة العامة في البالد وتسيطر عليها شبكات
المحسوبية والتسييس .من المستحيل عمليا أن
تستوطن المهنية والنزاهة في مؤسسة عامة
ّ
واحدة فقط دون سواها ،وإال سوف يكون ذلك
حتما لفترة قصيرة.

سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 1

الـمهنـيـة والنـزاهـة
فـي قطـاع الخدمـة العامـة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 4

الحصـول علـى المعلـومـات
وحـدود الشفـافيـة العـامـة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 7

إدارة المـال العـام

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 2

معالجـة تضارب المصالـح
فـي القـطـاع العــام

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 5

إدارة مخاطـر الفسـاد واالحتيـال
العـقـاري فـي قطـاع الدفــاع

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 8

حول مدونات أ
االخالقيات:
االحتياجات أ
واالغراض

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 3

سـياسـات وهيئـات
مكافحـة الفســاد

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 6

التوازن بين االنفتاح والسرية
في قطـاع الدفـاع :دروس من
الممـارسات الدوليـة الجيــدة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 9

تفويض صنع القرار -
االدارة المهنية
تـنمية إ
في المؤسسات العامة
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يناقش دليل المهنية والنزاهة في الخدمة العامة مبادئ ومعايير نظام
الخدمة المدنية على أساس الجدارة .نظام الجدارة ،على أساس الكفاءة
والنزاهة ،هو دعامة ضرورية إلدارة عامة جيدة ّ
وفعالة .من بين المبادئ
األساسية التي يناقشها المؤلفان فرانسيسكوكاردونا وسفين اريكسن ،الفصل
الواضح بين وظائف الخدمة المدنية والوظائف السياسية ،والتوظيف
والترقية ،وتنظيم الحقوق والواجبات ،ونظام الرواتب القانوني.
ً
سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة تضم عددا من الكتيبات الموجزة ،التي
ً
ً
يستعرض كل منها موضوعا معينا له دوره المهم في تحقيق الحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .وإلى جانب استخدام األدلة لألغراض التثقيفية
ً
والتعليمية ،فإنها تفيد أيضا القارئ المهتم بمعرفة المزيد عن موضوع أو أكثر
من المواضيع ذات الصلة مباشرة بالحوكمة الرشيدة في قطاع الدفاع بشكل
خاص أو القطاع العام بشكل إجمالي.

الناشر :مركز النزاهة في قطاع الدفاع
التصميمwww.melkeveien.no :
الطباعةNorwegian Government Security and Service Organisation :
يونيو/حزيران .2015
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