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تفويض صنع القرار -
الدارة المهنية
تـنمية إ
في المؤسسات العامة

مركز النزاهة في قطاع الدفاع
يعمل مركز النزاهة في قطاع الدفاع ( )CIDSمن أجل تعزيز النزاهة وتطوير تدابير مكافحة الفساد والحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .ويسعى المركز ،بالتعاون مع شركائه النرويجيين والدوليين ،إلى المساهمة في
تقليص مخاطر الفساد من خالل تنمية الكفاءات ،وزيادة الوعي ،وتوفير األدوات العملية الالزمة .وقد أسست
وزارة الدفاع النرويجية مركز النزاهة في قطاع الدفاع سنة ××× 2012

نبذة عن المؤلف
فرانسيسكو كاردونا ( )Francisco Cardonaخبير
دولي مشارك في مركز النزاهة في قطاع الدفاع .
وهو من الخبراء المرموقين في هذا المجال ،ويركز
في عمله على تصميم وتقييم عمليات إصالح قطاع
الخدمة المدنية واإلدارة العامة ،وكذلك على القانون
اإلداري والعدالة اإلدارية ،وسياسات مكافحة الفساد،
وتطوير المؤسسات .وإلى جانب بلده إسبانيا ،حيث
طور مسيرته المهنية ضمن جهاز الخدمة المدنية،
تمتد خبرته إلى المنظمات الدولية ،ومنها برنامج
 SIGMAفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان
ً
االقتصادي ،حيث أمضى  15عاما في منصب
محلل أول لسياسات حوكمة نظام اإلدارة العامة،
ّ
وقدم من خالل  SIGMAالمشورة بشأن التحول في
بلدان وسط وشرق أوروبا وشمال أفريقيا فيما يتعلق
بإصالحات ودمقرطة مؤسسات الدولة .وبعد تقاعده
من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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عام  ،2013عمل كاردونا كمستشار مستقل في
عدة مؤسسات ،وإلى جانب مركز النزاهة في قطاع
الدفاع قدم خدماته االستشارية في مجاالت خبرته
إلى كل من البنك الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،ومنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة
حلف شمال األطلسي ،ومجلس أوروبا ،والبرلمان
األوروبي ،ومدرسة البلقان اإلقليمية لإلدارة العامة
( ،)REsPAوأكاديمية فولك برنادوت السويدية،
ومؤسسة المعونة الفنية الفرنسية ( ،)ADETEF
والمعهد األوروبي لإلدارة العامة في برشلونة ،وغير
ذلك من المؤسسات التي تركز في عملها على أوروبا
الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .وقد تدرب
على المحاماة (جامعة فالنسيا )1976 ،وحصل على
العديد من درجات الدراسات العليا في اإلدارة العامة.

تمهيــــد
يعتز مركز النزاهة في قطاع الدفاع بنشر هذا الدليل،
التاسع في سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة التي
يهدف من خاللها إلى التعريف بالقضايا الرئيسية
في مجال “الحوكمة الرشيدة” وعرضها على جمهور
واسع ،مع الحرص على التوازن بين تحقيق اإليجاز
في الصياغة وتفادي اإلفراط في التبسيط  .وهذه
األدلة موجزة في معظمها ،ولكنها مع ذلك ال تفرط
في تبسيط األمور .ويتناول هذا الدليل التاسع
مسألة “تفويض صنع القرار .تنمية اإلدارة المهنية
في المؤسسات العامة”  -حيث يناقش تطور مفهوم
التفويض في إطار عمليات صنع القرار في البلدان
المعنية.
ِّ
ويصف البحث الترتيبات القانونية التي ُتمكن من
تفويض المسؤولية داخل اإلدارة العامة بشكل منظم
ً
وقابل للمساءلة  .ويعتبر التفويض شرطا لإلدارة
الجيدة والممارسات اإلدارية السليمة ،ولكنه مع
ذلك يعتمد على توفر التشريعات الوطنية جيدة
التصميم من أجل إفساح المجال أمام التفويض من
هذا النوع.

ويستند البحث إلى ممارسات التفويض المقبولة
على نطاق واسع في مختلف دول االتحاد األوروبي،
كما يستند إلى توفر معلومات مقارنة فيما يخص
تصميم البنية القانونية والتنظيمية ذات الصلة .وفي
الوقت نفسه ،يوضح البحث مدى صعوبة تنمية
الكوادر المهنية في أعلى هرم الخدمة المدنية ،بما
يشمل تنمية قيم اإلدارة العامة كالكفاءة ،إذا لم يتم
استخدام أداة التفويض في الحيز الذي تجري فيه
التفاعالت بين السياسة واإلدارة العامة.
هذا الدليل من تأليف السيد /فرانسيسكو كاردونا.
وقد قدم السيد /بارد بريدروب كنودسن المساعدة
في تحرير الوثيقة  .ويسر مركز النزاهة في قطاع
الدفاع تلقي التعليقات على الدليل.
أوسلو 5 ،مارس/آذار 2020

بير كريستنسون
المدير العام
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تقـديم
ً
يستعرض هذا البحث عددا من المفاهيم األساسية
التي يمكن اإلفادة منها من أجل تشجيع ونشر مفهوم
تفويض المسؤولية في اإلدارات العامة ببلدان وسط
وشرق أوروبا من خالل التشريعات وتغيير الممارسات
اإلدارية .ومن شأن هذا التطور أن يسهم في تعزيز
الكفاءة والمسؤولية ،واالرتقاء كذلك بمستوى
المساءلة.

االستفادة منها في تصميم البنية القانونية والتنظيمية
للتفويض  .ومن ناحية أخرى ،يوضح البحث مدى
صعوبة تنمية الكوادر العليا المهنية في الخدمة
المدنية ،بما يشمل تحقيق القيم التي تصبو إليها
اإلدارة العامة ،مثل قيمة الكفاءة ،حيث تتعاظم هذه
الصعوبة إذا لم يتم استخدام أداة التفويض في حيز
التفاعل بين السياسة واإلدارة العامة.

وينقسم مجال تركيز هذا البحث إلى شقين :فهو من
ناحية يركز على الترتيبات القانونية التي تتيح إمكانية
التفويض المنظم والخاضع للمساءلة داخل اإلدارة
العامة ،مع الحفاظ على مبدأ الشرعية القانونية .
فصالحيات التفويض ،عندما يتم التعامل معها
ً
ً
ُ
بشكل سليم ،تعتبر شرطا مسبقا لنجاح وازدهار
اإلدارة العامة الجيدة والممارسات اإلدارية السليمة،
ً
علما بأن تحقيق قيمة الكفاءة يتوقف على التصميم
الجيد للتشريعات ذات الصلة  .ويقوم هذا البحث
على أساس ممارسات التفويض المقبولة على
نطاق واسع في مختلف الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ،وهي تقدم للقارئ معلومات مقارنة يمكن

ومن أجل تحقيق فهم أفضل لمعنى التفويض في
آليات عمل المنظمات التي تحكمها قوانين اإلدارة
العامة ،وهو مفهوم معقد من الناحية القانونية،
ً
سوف يحتاج القارئ أوال إلى تأمل واستيعاب مفاهيم
المسؤولية ،وتفويض المسؤوليات ،داخل هيئة
واحدة من هيئات اإلدارة العامة ،أو بين هيئتين منها.
التفويض عبارة عن قرار تقوم بموجبه القيادات العليا
في هيئة عامة بنقل مسؤوليات معينة إلى مستوى
أدنى في نفس الهيئة ،أو تقوم بموجبه هيئة عامة
بتفويض صالحيات اتخاذ القرار في مجاالت محددة
إلى هيئة أخرى أو وحدة إدارية أخرى ،مع تمكينها من
اتخاذ القرارات نيابة عنها.
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الشكـاليـة
 -1إ
إن اتخاذ القرار في أعلى المستويات التنظيمية
في المنظومة اإلدارية أمر معتاد وشائع في معظم
البلدان ،بينما يعتبر عدم التفويض ظاهرة منتشرة
بشكل خاص في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية،
ً
وتعتبر جزءا من التركة الخاصة والمترسخة التي
ورثتها من الماضي الشيوعي ،وال تزال مسؤوليات
صنع القرار داخل الوزارات والمؤسسات العامة
األخرى تتركز بشكل كبير في الطبقة العليا من
التسلسل الهرمي ،وقد بات ذلك السمة الغالبة في
معظم هذه البلدان  .وقد تم وصف هذا الوضع
بعبارة “الهيمنة الرأسية” ،1في إشارة إلى حقيقة أن
اختفاء الحزب الشيوعي من النظام اإلداري أفرغ
ً
اإلدارات العامة عمليا من أنظمة اإلدارة األفقية ،ولم
يتم بذل جهد يذكر لالستعاضة عن األنظمة الرأسية
المستوحاة من االتحاد السوفيتي بهياكل جديدة
ّ
مستقلة عن مركز الحكم  .وتعد هذه األوضاع من
مكونات أزمة العالقة بين السياسة واإلدارة العامة،
والتي شجعت انعدام الثقة في األجل الطويل بين
السياسيين وموظفي الخدمة المدنية في بلدان
عديدة  .ونتيجة لذلك ،يتردد السياسيون بشكل
عام في تفويض صالحيات اتخاذ القرار إلى مختلف
المؤسسات الحكومية أو اإلدارات العامة في البالد.
ً
 -1أنظر ،من ي ن
ب� مصادر أخرى“ ،إعادة بناء هياكل الدولة :األساليب
ُ
والن ُهج .االمتحانات والمحن ف ي� بلدان ما بعد الشيوعية”
(Rebuilding State Structures: Methods and Approaches.
.)The Trials and Tribulations of Post-Communist Countries
ئ
اإلنما� ألوروبا ورابطة الدول
اإلقليم بل�نامج األمم المتحدة
المكتب
ي
ي
المستقلة .نيويورك وبراتيسالفا.1002 ،
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ويترتب على هذا الوضع العديد من اآلثار السلبية،
مثل:
 1الميل إلى تسييس القرار اإلداري ،بمعنى أنالقرارات تقوم على الخيارات والمواءمات
السياسية ،أكثر من قيامها على مبدأ الشرعية
القانونية ،وهو المبدأ الذي تتوجب مراعاته
عند اتخاذ أي قرار إداري في نظم الحكم
الديمقراطية.
 2إذا نظرنا إلى هذه االعتبارات في إطار المشهدَّ
الموسع ،سنجد أنها تؤدي إلى اإلبهام والخلط
في تحديد األدوار والمسؤوليات السياسية
واإلدارية في منظومة اإلدارة العامة.
 3تركيز أغلبية القرارات اإلدارية ،كبيرها وصغيرها،في أعلى المستويات التنظيمية يؤدي إلى
حدوث اختناقات وأعباء مفرطة في قمة الهرم
اإلداري ،مما يضر بكفاءة اتخاذ القرار اإلداري،
ويضر كذلك بالمقاربات اإلستراتيجية لعملية
صنع السياسات.
 4يميل موظفو الخدمة المدنية في أدنى مرتباتالتسلسل الهرمي إلى التراجع عن المشاركة في
ً
صنع القرار اإلداري ،ما لم يكن ذلك مطلوبا
منهم بشكل محدد ،ألنهم ال َيعتبرون اتخاذ
ً
ً
أصيال من وظيفتهم .وهذا الوضع
القرار جزءا

ِّ
يقوض من مكانة مهنة موظفي الخدمة المدنية
ُ
قدمون على أي
ويحولهم إلى أفراد سلبيين ال ي ِ
ّ
فعل ما لم يتلقوا تعليمات بذلك من رؤسائهم.
 5عندما يكون المتوقع من الموظف العام هوالسلبية وعدم التحرك دون تعليمات محددة،
فإنه يفقد الحافز وفي النهاية يصبح عقبة
أمام تطوير المهنية في نظام الخدمة المدنية،
ويعرقل بشكل خاص تنمية مخزون ثري من
مد راء الخدمة العامة الذين يتمتعوا بالمهنية
والشرعية.
 6كل ذلك يؤكد بشكل عام التشكيك األولي لدىمراقبين كثيرين بشأن عجز العديد من اإلدارات
ً
العامة في الدول المنضمة حديثا إلى االتحاد
األوروبي عن المشاركة البناءة في عمليات صنع
القرار داخل االتحاد وفي المنظمات الدولية
األخرى ،مثل الناتو.
ّ
تتمثل المبادئ األساسية التي تعد الزمة لنجاح
أي منظمة إدارية في أداء مهامها في كل من :
الفعالية واالقتصادية ،والتوزي ــع المناسب للمهام
والمسؤوليات ،وكذلك الكفاءة المهنية ،ويضاف إليها
ّ
مبدأ رئيسي آخر يتمثل في ضمان التنسيق والتعاون
الداخلي والخارجي في سبيل تحقيق أهداف (أو أداء
ً
مهام) مشتركة ،وذلك أساسا من خالل اإلشراف أو
الرقابة الهرمية ضيقة النطاق  .ومعظم الحكومات
الحديثة تصمم إداراتها العامة بما يتماشى مع هذه
المبادئ.
وتتضمن عدد من الدساتير الوطنية في بلدان وسط
ً
وشرق أوروبا نصوصا تتعلق بقيم الكفاءة والفعالية،
باإلضافة إلى مفهوم سيادة القانون ،بوصفها قيم
أساسية للبالد .كذلك تعتبر خدمة الجمهور وخدمة
الدولة من المبادئ التي يجب أن تدخل في تشكيل
سلوكيات الجهاز اإلداري ،وهي تؤثر بالتالي على
تصميم البنية التنظيمية لإلدارة العامة وإجراءاتها.
ومع ذلك ،تبقى مشكلة رئيسية حاضرة في هذا
المضمار ،أال وهي مشكلة الثقافة اإلدارية القائمة

على القيادة والسيطرة (أي ما يسمى “النهج الرأسي”)
والتي ال تزال سائدة في هذه البلدان ،وهي تجعل
من الصعب تطبيق المبادئ المذكورة في الممارسات
اإلدارية.
وتترتب على هذه الثغرات مشاكل أخرى ،من أهمها
نقص الكفاءة ،وتظل آليات المساءلة عن تردي األداء
ضعيفة أو غائبة بشكل عام في العديد من الدول
ً
الشيوعية سابقا.
هناك مشكلة أخرى متصلة بذلك ،وهي أن بعض
التقنيات القانونية اإلدارية التي يمكنها اإلسهام
في كفاءة وفعالية اإلدا رات العامة إما ال تزال غير
ناضجة من الناحية المفاهيمية أو ال تخضع لتنظيم
سليم بواسطة التشريعات .وحتى إن توافرت األطر
القانونية الالزمة ،فاألشد إثارة للقلق هو انعدام
التطبيق في الممارسة العملية وضآلة التأثير على
السلوك المؤسسي في اإلدارات العامة .وقد تم في
بعض الحاالت االستعانة بعملية مراجعة المهام
الوظيفية أو أدوات أخرى شبيهة في محاولة
للتغلب على هذه العيوب ،حيث تعتبر مراجعات
ً
المهام الوظيفية (وهي جوهريا أدوات بحثية)
مفيدة في الكشف عن مسببات محددة لخلل
األداء الوظيفي في المنظمة المعنية ،كما تفيد في
تصنيف الممارسات المؤسسية أو التنظيمية  .بيد
ً
أن المراجعات لن تقدم حال للمشكلة إن لم تعقبها
اإلصالحات الالزمة لتغيير الممارسات اإلدارية
المترسخة.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة بشكل فعال ،من
يكمل ِّ
الضروري العمل في اتجاهين على األقل ِّ
ويعزز
بعضهما البعض:
االتجاه األول هو تشري ــع قانون إداري يهدف إلى خلق
بيئة قانونية تمكينية لتحقيق توزي ــع أكثر عقالنية
للمسؤوليات على مستويات متعددة ،مع الحفاظ
على إمكانية المساءلة.
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االتجاه الثاني هو تشجيع المناقشات المستنيرة
والتدريب بهدف إحداث تغيير في الثقافة السياسية-
اإلدارية السائدة التي أوردنا وصفها أعاله .وربما يكون
هذا هو التحدي األهم ،إذ قد يتضح أن تغيير الثقافة
ً
اإلدارية هدفا صعب المنال.
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الداريين والتفويض
 -2مسائلة إ
ّ
ُيعد مفهوم مساءلة اإلداريين من العناصر األساسية
ّ
التي يتوجب فهمها بشكل صحيح .وقد سنت بعض
البلدان (مثل صربيا والبوسنة والهرسك وألبانيا)
تشريعات تنص على تعريف مسائلة اإلداريين،
ً
وخاصة فيما يتعلق بإدارة المال العام ،وأيضا في
مجاالت أخرى  .ومع ذلك ،ال يشير أي تعريف
منها إلى استقاللية المدراء ،أو إلى العالقة بين
المسؤوليات والصالحيات ،أو إلى واجب أو فرص
تفويض المسؤوليات إلى مستويات أدنى  .2بيد أن
التجربة العملية تشير إلى أن عملية إدخال التفويض
إلى المنظمات ،أو محاوالت إدخال تطبيق مسائلة
ّ
اإلداريين ،تحيط بها مخاطر عدة.
ينبغي عدم الخلط بين زيادة االستقاللية اإلدارية
وزيادة التقدير اإلداري الجزافي .ومع ذلك ،تفترض
زيادة االستقاللية اإلدارية توسيع هامش المرونة
داخل حدود اإلطار القانوني ،وذلك من خالل الجمع
بين مسائلة اإلداريين من جهة وتفويض الصالحيات
من جهة أخرى  .وإذا كانت الضوابط الداخلية
وآليات المراقبة ضعيفة ،أو إذا لم يكن المدراء قد
َّ
وجسدوا قيم سيادة القانون حتى اآلن،
استوعبوا
 -2أنظر :منظمة التعاون والتنمية ف ي� الميدان االقتصادي ( )2018بحث
سيغما رقم  58بشأن مسائلة اإلدار ي ن
ي� ف ي� غرب البلقان ()OECD (2018
SIGMA Paper No. 58 on Managerial Accountability in the
ت
ال� يواجهها
Balkans
 ،)Westernوهو تحليل مقارن للحواجز والفرص ي
ف
كبار المدراء ي� تحقيق أهداف السياسات ،ص .17-16متاح عىل الرابط:
http://www.sigmaweb.org/publications/Managerialaccountability-in-the-Western-Balkans-SIGMA-Paper-58November-2018.pdf

أو إذا كانت الشفافية محدودة النطاق ،فقد يفضي
ذلك إلى توسيع الفرص أمام ممارسة السلوك غير
األخالقي ،أو حتى غير القانوني .3وفي سبيل معالجة
هذه اإلشكالية قد تشتد إغراءات تضييق الضوابط
الداخلية وتقليص صالحيات اتخاذ القرار التقديرية
ا لمتوفرة للمد راء ا لعموميين  ،وذ لك بإ خضاع
أنشطتهم للتنظيم الوثيق وبشكل مفرط التفاصيل،
بل قد يصل األمر إلى حرمان المد راء العموميون
بالكامل من ممارسة صالحيات التفويض نتيجة
إلنهاء المركزية صنع القرار .وال يمكن كسر هذه
الحلقة المفرغة إال من خالل فهم المخاطر والقيود
المرتبطة بمسائلة اإلداريين ومن ثم معالجتها بالشكل
الصحيح.
ومن أجل تفادي العواقب السلبية التي يحتمل أن
تترتب على التفويض دون القيام في الوقت نفسه
بفرض ضوابط تنظيمية مشددة تقيد االستقاللية
اإلدارية ،يمكن للمدراء إثبات أنهم يتصرفون بشكل
ً
مالئم وفقا للمعايير القانونية ذات الصلة ،وذلك من
خالل توفير البيانات عن مؤشرات األداء ،أو خطط
تحسين الجودة ،أو عمليات التدقيق  .ولكن هذا
النهج قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة ،مثل
زيادة البيروقراطية بسبب تشديد التدقيق الداخلي،
 -3منظمة التعاون والتنمية ف ي� الميدان االقتصادي ( ،)2017توصية
المجلس بشأن ن ز
ال�اهة العامة (OECD (2017), Recommendation of
ش
 ،)the Council on Public Integrityدار ن� منظمة التعاون والتنمية
ف ي� الميدان االقتصادي ،باريس ،صhttp://www.oecd.org/gov/ ،10
ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf

7

واإلفراط في إعداد التقارير ،وغيرها من المهام
المستندية التي تضر بالكفاءة .ومن ناحية أخرى ،لن
ً
يتمكن السياسيون من مراقبة سلوك المدراء ،فرديا أو
ً
جماعيا ،بدون توفر بعض البيانات المنهجية حوال
القرا رات المتخذة على المستوى اإلداري ،حيث
يترتب على نقص هذا النوع من البيانات زيادة الميل
إلى تقليص فرص تفويض الصالحيات.
وفي حين أن مفهوم مسائلة اإلداريين ال يمكن
تطبيقه عن طريق التشريعات وحدها ،فإن األحكام
القانونية قادرة مع ذلك على تعزيز أو إعاقة
التنفيذ الناجح للمساءلة .ومن األمثلة على حاالت
إعاقة مسائلة اإلداريين أن القواعد القانونية قد
تنص صراحة على منع تفويض الصالحيات (كأن
ً
ً
تنص ،مثال ،على توقيع الوزير شخصيا على وثائق
معينة) ،أو عندما تنتفي فائدة بعض األدوات المهمة
ً
المستخدمة في تخفيف المشكلة (مثال عندما تنص
على سرية التقارير المرحلية).
وقد أ كدت وزارة الدفاع النرويجية على قيمة
التفويض كأداة مهمة ،وتعتبره قيمة أساسية في
القوات المسلحة النرويجية:
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“يتحمل القادة مسؤولية تخطيط المهام وتنفيذها
وإتمامها ،ويتحملون مسؤولية مرؤوسيهم ،مثلما
يدعم المرؤوسون قادتهم ،وهذا يبني الثقة المتبادلة.
ويتم تفويض المسؤولية حيثما أمكن ذلك ،وكل زميل
يؤدي دوره من أجل تحقيق النتائج المشتركة .القادة
هم قدوة وحماة ثقافة المنظمة ،ومسؤوليتهم هي
إلهام اآلخرين وفتح مجال للتفكير والمناقشة حول
األخالقيات والقيم ،بينما يتحمل المرؤوسون نفس
القدر من المسؤولية عن أداء دورهم  .وقد ذكر
الكثير من أفراد قطاع الدفاع في استطالعات الرأي
ِّ
أنهم ُيقد رون االستقالل الذاتي الذي يتمتعون به
في وظائفهم ،وهذا االستقالل الذاتي يقتضي منهم
االستعداد لتحمل المسؤولية  .ويجب أن يتشارك
القادة ومرؤوسوهم في االنفتاح والرغبة في التعلم،
ً
مع القيام أحيانا بتحدي مفاهيمهم القائمة وروتين
4
عملهم الحالي”.

 -4وزارة الدفاع ن
ال�ويجية ( :)2013القيم األساسية لقطاع الدفاع ف ي�
ن
:
ال�وي ــج (Norwegian Ministry of Defence (2013) Core Values
 .)of Norway’s Defence Sectorمتاح عىل الرابطhttps://www. :
regjeringen.no/globalassets/upload/fd/dokumenter/
forsvarssektorens-verdigrunnlag-desember-2013-engelsknettutgave.pdf

الداري
 -3الفعل إ
ينطوي مفهوم المسؤولية ،بشكل عام ،على صالحية
تقرير األفعال اإلدارية ،أو أن هيئة حكومية تتمتع
باختصاص تقرير المضمون الجوهري لألفعال
اإلدارية .و”الفعل اإلداري” ،وخاصة ما يعرف باسم
“فعل إداري أحادي الجانب” ،هو أحد أهم المفاهيم
األساسية التي يرسيها القانون اإلداري ،ولكن ال
يوجد رغم ذلك تعريف وحيد ومتفق عليه لمصطلح
“الفعل اإلداري” .ومعنى الفعل اإلداري بشكل عام
يكمن في الشروحات الفقهية للمحاكم والعقيدة
القانونية في بلد معين.
ويمكن القول عامة إن الفعل اإلداري أحادي الجانب
هو قرار أو فعل تصدره وحدة إدارية ويؤدي إلى
إنشاء أو تعديل الوضع القانوني لفرد أو كيان خاص.
وتوجد تعريفات أخرى لألفعال اإلدارية ،ومنها على
سبيل المثال أنها األفعال التي يقوم جهاز إداري من
خاللها بإنشاء أو تعديل الوضع القانوني العام ،وليس
ً
الفردي (وهذا يسمى أيضا القرا رات التنظيمية أو
السلطة المنظمة) ،ولكننا لن نستفيض من مناقشة
هذا الجانب هنا.
ومفهوم الفعل اإلداري يكاد يكون ذي صبغة رسمية
ً
بحتة :فالفعل يعتبر إداريا ألنه إجراء تم اتخاذه أو
ً
فعل تم تقريره تنفيذا لصالحيات عمومية تملكها
هيئات أو كيانات عامة بخالف القضاة أو البرلمانات.
ً
ومع ذلك ،يجوز للقضاة والبرلمانات أيضا أن يؤدوا

ً
أفعاال إدارية فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لجهاتهم
الرسمية ،أي عندما يتصرفون ليس بصفتهم هيئات
دستورية ،بل في سياق عملهم ككيانات تنظيمية
وإدارية.
ولكي تحقق األفعال اإلدارية شرط السالمة القانونية
يلزم أن تكون ناتجة عن إجراء إداري منصوص
عليها في القانون  .واألفعال من هذا القبيل تكون
محكومة بالقواعد وليس بالصالحيات التقديرية
بالكامل ،حتى وإن كان التقدير (أي استخدام الحكم
الشخصي) في األفعال اإلدارية الخاضعة للقواعد
ً
ً
ً
ً
أمرا ضروريا في مناسبات عديدة ،وليست أمرا جائزا
فحسب ،حيث يستحيل على نص القوانين أن يتنبأ
بكل المواقف واألوضاع التي يمكن حدوثها في واقع
الحياة  .ولهذا السبب يجب أن تستند الصالحيات
التقديرية إلى مبادئ دستورية تقوم على أساس القيم
ومستوحاة منها ،وإال كانت الصالحية التقديرية في
عداد التعسف .وفي الواقع فإن التشريعات المتعلقة
ً
باإلجراءات اإلدارية والقانون اإلداري تهدف عموما
إلى تقييد وتنظيم الصالحيات التقديرية في صنع
ً
القرار اإلداري منعا لوقوع التعسف  .وتركز العديد
من قضايا المراجعة القضائية للقرارات اإلدارية على
البت في مدى كون الفعل الصادر من جهة عامة
يقع داخل نطاق مسؤوليات هذه الجهة ويراعي
اإلجراءات الصحيحة.
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 -4المسؤولية أو االختصاص
من وجهة النظر القانونية ،تشير المسؤولية إلى
الصالحيات المشروعة لصنع القرار التي أنيطت
بكيان عام بموجب القانون  .ومن وجهة النظر
اإلدارية ،تشير المسؤولية إلى االلتزام بضمان فعالية
األداء .ومن أجل تنفيذ هذه المسؤولية ،من الضروري
ً
التمتع بالقدرة والخبرة اإلدارية ،علما بأن مفهوم
الخبرة ال يتطابق مع مفهوم المسؤولية ،رغم االرتباط
بينهما .وكلمة “اختصاص” لها معنى مختلف عند
استخدامها في مجال القانون اإلداري أو في مجال
اإلدارة ،فالمعنى في القانون اإلداري يتعلق بالحق
في اإلدارة ،أي الحق في اتخاذ القرارات ،أما المعنى
الثاني ،أي في مجال اإلدارة ،فيكون المعنى أقرب إلى
مفهوم “الكفاءة” والقدرة على اإلدارة ،أي قدرات
اإلدارة ومها راتها لضمان اتخاذ القرا رات وتحقيق
النتائج.5
ومسؤولية (اختصاص) السلطة اإلدارية منصوص
عليها في التشريعات ،وهي تحدد نطاق صالحياتها
في التعامل مع مسألة أو سياسات معينة واتخاذ
القرار بشأنها بغرض إنتاج أفعال إدارية.

ل� ماتكالف“ :القانون ن ز
 -5أنظر ي ز
وال�عة المحافظة واالبتكار :منظور إداري”
(Les Metcalfe: “Law, Conservatism and Innovation: A
” ،)Management Perspectiveف ي� معهد الجامعة األوروبية ،قسم
القانون ،ورقة عمل ،القانون رقم  12/2001حول “القانون واإلدارة العامة:
بدء النقاش” (“Law and Public Management: Starting to
” .)Talkورشة عمل ف ي� معهد الجامعة األوروبية ف ي�  12-11مايو/أيار 2001.
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ا ال لتزا م ا لرئيسي للهيئا ت ا لعا مة هو مما رسة
اختصاصها ،وال يجوز للهيئة اإلدارية رفض هذه
المسؤولية أو االمتناع عن ممارستها .ومع ذلك،
تنشأ في بعض الحاالت شكوك حول هل تملك
هيئة إدارية معينة االختصاص في مسألة معينة،
ولكن ينبغي على الهيئة في هذه الحاالت أن تؤدي
األفعال اإلدارية الالزمة رغم الشكوك ،فإذا اعترض
ً
ً
طرف ثالث (سواء كان شخصا فرديا أو سلطة إدارية
أخرى) على صحة اختصاصها ،فإن القانون يتيح
ّ
آليات معينة لحل النزاع بين الطرفين .ويعد “تضارب
ً
ً
إسناد االختصاص” بين الهيئات اإلدارية أمرا شائعا
ً
ً
إلى حد ما ،أما إذا كان المعترض طرفا ثالثا ،فقد
تتطلب القضية إصدار قرار من المحكمة أو المراجعة
القضائية.
للمسؤولية أنواع متعددة ،كما سبقت اإلشارة .وقد
تشتمل المسؤوليات المسندة إلى هيئة إدارية ما
يلي:6
▪المسؤولية الحصرية  :تعود مسؤولية اتخاذ
القرار للجهاز الذي يملك الصالحية المناسبة
وحده دوه سواه ،وال حتى بناء على استئناف.
وال يمكن تفويض هذه االختصاص.
▪المسؤولية البديلة :يمكن اتخاذ قرارات من قبل
جهازين أو أكثر تابعين لكيان واحد.
 -6تعود جذور هذا التصنيف بشكل عام إىل أصول إيطالية.

ُ
▪المسؤولية المشتركة  :تنسب الصالحية إلى
أجهزة مختلفة حسب كل مرحلة من مراحل
عملية صنع القرار.
▪المسؤولية المتزامنة :تتمتع األجهزة المختلفة
أو الكيانات المختلفة باالختصاص في نفس
المسألة ألنها تتمتع بالصالحيات فيما يخص
جوانب قانونية مختلفة .ومن األمثلة على ذلك
حالة استخراج تصاري ــح مختلفة من سلطات
إدارية مختلفة كشرط لمزاولة نشاط اقتصادي.
ً
ً
وهذه إحدى المسائل التي كثيرا ما تؤثر سلبا
على كفاءة عملية صنع القرار اإلداري ،وتؤدي
إلى معظم االنتقادات تجاه “الروتين” وكثرة
اللوائح والنظم .وتحاول معظم البلدان التغلب
على هذه المشكلة من خالل إنشاء ما يسمى
بـ”خدمات النافذة الموحدة” ،أو مؤتمرات
الخدمة (إيطاليا) ،وغيرها من اإلصالحات
التنظيمية أو الهيكلية أو آليات تقييم األثر
التنظيمي.

▪ا ستبد ا ل ا لمسؤولية  :ال يجوز ا ستبد ا ل
اختصاص هيئة إدارية معينة أو تنفيذه إال إذا
عجز الجهاز صاحب االختصاص األساسي عن
تنفيذ مقتضيات اختصاصه.
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى الفرق بين تفويض
المسئولية وتفويض التوقيع ،حيث أن تفويض
ً
ً
التوقيع ليس تفويضا حقيقيا للمسؤولية ألن الهيئة
ِّ
المفوضة تحتفظ بصالحيات اتخاذ القرار ،بينما
َّ
المفوض ال يمكنه سوى التوقيع نيابة عن
الشخص
ِّ
الهيئة المفوضة وتحت رقابتها على قرار تكون هي
قد اتخذته بالفعل .وعلى عكس التفويض بالتوقيع،
ينطوي تفويض المسؤولية على نقل الصالحية
القانونية والحقيقية التخاذ القرار .وكذلك يختلف
تفويض التوقيع عن تفويض المسؤولية في أن
التفويض األول يمكن نقله إلى شخص آخر.
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الداري (أو التراتبي)
 -5التفويض إ
أ -المفاهيم أ
الساسية
ينطوي تفويض السلطات من كيان عام إلى كيان عام
ً
آخر غير تابع لألول( وهو ما ُيعرف أيضا بعملية نقل
السلطات إلى الجهات المحلية ،أو devolution
باإلنجليزية )على عدد من المسائل والقضايا التي
ليست موضوع هذه الورقة (مثل أن تقوم مؤسسة
حكومية مركزية بتفويض بعض مسؤولياتها إلى
سلطة حكومية محلية) .وينطبق الشيء نفسه على
ما يسمى في فرنسا “تفويض الخدمات العامة” ،أو
ما شابه ذلك من ترتيبات سارية في أستراليا وكندا
ونيوزيلندا .ويشتمل النوع األخير من التفويض على
نصوص وأحكام قد تتداخل مع “نقل السلطات إلى
الجهات المحلية” ولكنه يضم عنصرين مختلفين
عن هذا النوع األخير ،وهما التفويض اإلداري وتكليف
جهة خارجية بأداء الخدمات العامة.
هذا البحث يركز على فكرة التفويض إلى وحدات
تابعة داخل كيان في القطاع العام ،ألن هذا النوع
ً
من التفويض هو الذي يمثل مفتاحا لتحسين أداء
المؤسسات العامة ،ويسهم في التغلب على أوجه
القصور التي ورد وصفها في مستهل البحث .ويمكننا
استعمال تسمية التفويض “اإلداري” بقدر ما يكون
هدف التفويض هو حل مشاكل متعلقة باإلدارة
ً
دون التأثير سلبا على اليقين القانوني في عملية
صنع القرار اإلداري .ومعنى هذه النقطة األخيرة أن
التفويض ال يؤثر في الوضوح الالزم توافره فيما يتعلق
بالمساءلة.
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مصطلح “تفويض” له استخدامات واسعة التنوع
في اللغة العامية ،ولكن معانيه في القانون أوضح
وأدق .والمعنى القانوني للتفويض في سياقنا الحالي
هو المفهوم المستخدم في القانون اإلداري العام .
ويختلف التفويض اإلداري عن التفويض الدستوري
الذي يحدث عندما تقوم هيئة دستورية (مثل
البرلمان) بتفويض بعض سلطاتها المتعلقة بوضع
النظم والقواعد إلى وزارة أو إلى الحكومة بأكملها
ً
بحيث يمكنها إصدار التشريعات وفقا للدستور.
ً
تقليديا ،تم تضمين التفويض اإلداري في مفهوم
َ
ا لترا تبية ( ا لتسلسل ا لهرمي )  ،حيث ُينظر إ لى
التفويض باعتباره عالقة يشترط لقيامها أن يرتبط
َّ
ِّ
والمفوض بعالقة تقوم على تبعية الثاني
المفوض
لألول.
ً
إلى جانب ذلك ،يتعلق مفهوم التفويض أيضا
بجوانب مثل صالحيات السلطة اإلدارية المعنية
ُ
وت َ
عرف هذه السلطات
واختصاصاتها ومسؤولياتها.
اإلدارية في األنظمة القانونية لبعض البلدان باسم
“الهيئات اإلدارية” ،وتكون قرا راتها ملزمة للدولة
ولألطراف أخرى  .والغرض من ذلك تمييزها عن
“الوحدات اإلدارية” التي ال تكون قرا راتها ملزمة،
ً
باستثناء إلزامها داخليا للعاملين فيها .والتفويض يعني
تفويض المسؤوليات ،أي تفويض صالحيات اتخاذ
القرار في مجال معين ،كما أوردنا أعاله.

يشتمل تفويض السلطات إلى هيئات أو وحدات
تابعة في التسلسل الهرمي على العديد من السمات
القانونية المشتركة ،ومنها ما يلي:
 1التفويض هو حق يتم إنشاؤه وتحديده فيالتشريعات ،وبموجبه تتمكن الهيئة العامة من
نقل جزء من قدرتها على ممارسة صالحياتها إلى
وحدة تتبعها ،أو إلى وحدة أخرى غير تابعة لها.
ِّ
المفوضة ال يمكنها نقل كل
والبديهي أن الهيئة
صالحياتها إلى وحدة أخرى ،سواء تابعة أم ال.
 2يشترط في التفويض أن يختص بمجاالت(موضوعات) محددة يتم تفويض المسؤولية
المفوضة أن ِّ
ِّ
تفوض
عنها ،أي أنه يجوز للهيئة
مجاالت معينة من اختصاصاتها ،ولكن ليس
مجاالت أخرى ،أو ِّ
تفو ض بعض المراحل
اإلجرائية للتعامل مع مسألة معينة وتحتفظ
لنفسها بالقرار النهائي بشأنها.
المفوضة أن ِّ
ِّ
تفوض مسؤولية
 3ال يجوز للهيئةً
اتخاذ قرار بشأن مسائل معينة ،منها مثال ما
يتعلق بالمشتريات ،ولكنها تستطيع تفويض
صالحية عامة بالكامل إلجراء صفقة مشتريات
ً
عامة مثال ،بعد تحديد الحد األدنى أو األعلى
لقيمتها المالية.
 4تظل صالحية اتخاذ القرار بشأن ُ مسائل أووكلت إليها
مجاالت معينة في يد الهيئة التي أ ِ
هذه الصالحية بموجب القانون ،أما الهيئة
َّ
المفوضة بالصالحية فينحصر دورها في ممارسة
ً
هذه الصالحية تحديدا وال تستطيع تفويضها إلى
الغير .ومن تبعات ذلك ،على سبيل المثال ،أن
ً
التفويض يظل قابال لإللغاء في أي وقت ،وأن
ِّ
القرارات تعتبر صادرة نيابة عن الهيئة المفوضة.
وتتبنى معظم دول االتحاد األوروبي قاعدة
أساسية في القانون العام تحظر التفويض “من

الم َّ
الباطن” ،أي أن “الصالحية ُ
فوضة ال ُيعاد
ً
َّ
المفوض ال يجوز
تفويضها” .ونظرا ألن الكيان
له سوى ممارسة الصالحية موضوع التفويض
ّ
وال ُيعد “مالك” االختصاص المعني ،فإنه ال
يستطيع التصرف في االختصاص وتفويضه
إلى جهة أخرى .وقد تكون لهذه القاعدة العامة
استثناءات إذا كان القانون يجيز صراحة تفويض
بعض القرارات الفرعية .يضاف إلى ما تقدم أن
ِّ
المفوضة تصبح غير قادرة على ممارسة
الهيئة
َّ
المفوض بنفسها إلى أن تقوم بإلغاء
االختصاص
التفويض أو سحبه ،أي أنها تفقد صالحية
اتخاذ القرارات التي فوضتها إلى الغير فور نشر
التفويض وتفعيله.
 5ال يجوز تفويض الغير بتنفيذ األفعال اإلداريةً
التي تتطلب قرا را يستند إلى التقدير اإلداري
وحده (قاعدة عامة) ما لم يسمح بذلك القانون
ا لذ ي ينشئ هذه ا لمسؤولية (ا الستثناء ) .
وينطبق هذا االستثناء بشكل أساسي على
َّ
المقيدة
حاالت صالحية تنفيذ األفعال اإلدارية
بالضوابط ،أما القاعدة العامة فتسري بشكل
ِّ
أساسي على األفعال التي تنفذها الحكومة
ً
(تعرف أيضا باسم “القرارات السياسية”).
 6يجب نشر تفويض الصالحيات مع التحديدّ
الواضح لنطاق التفويض وقيوده .ويعد اإلعالن
ً
عن التفويض ضروريا ألن له تبعات على حقوق
أو مصالح أطراف ثالثة ،وبالتالي فإن تفويض
ّ
االختصاص ال ُيعتد به ما لم ُينشر.
 7ال يجوز تفويض صالحية اتخاذ القراراتالمرتبطة باستئناف القرارات اإلدارية (الطعون
ً ً
ً
والشكاوى التي تتطلب قرارا ثانيا مستقال).
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ب -بعض أ
السئلة العملية
الداري
بشأن التفويض إ
توجد عدة أسئلة عملية إضافية يمكن طرحها فيما
ً
يتعلق بتفعيل التفويض اإلداري .فمثال:
▪هل يمكن لطرف وقع عليه االختيار لتفويضه
بصالحيات معينة أن يرفض ذلك التفويض؟
ُيعتبر موظفو الخدمة المدنية ملزمين بأداء
واجبات معينة منصوص عليها في التشريعات،
ً
وعادة ما يشتمل هذا اإللزام على قبولهم بأداء
ً
الواجبات التي يأمرهم بها رؤساؤهم طالما
أنها واجبات قانونية ،كما يبدو أن هذا الشرط
يتضمن االلتزام بقبول تفويضهم بالصالحيات
أو الواجبات المختلفة .وإذا لم تنص تشريعات
الخدمة المدنية على مضمون هذا البند ،يمكن
إنشاء هذا الواجب في تشريعات ثانوية أو حتى
في الوصف الوظيفي لدور موظف الخدمة
المدنية المعني ،كما قد يتم النص عليه في
التشريعات المختصة بالموضوع المعني (مثل
قانون المشتريات العامة ،أو قانون اإلدارة
المالية ،أو لوائح إدارة الخدمة المدنية ،أو
قانون البيئة ،الخ).
هل ُي َلزم ا لموظف ا َّ
لمفو ض بصالحيا ت
▪
ومسؤوليات بأن يوقع على إقرار بقبول
ً
التفويض؟ ال يلزم الموظف عادة بذلك إذا كان
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ً
التفويض واردا في التشريعات ،أما في حالة
عدم وروده فيها فنرى ممارسات متنوعة في
مختلف البلدان.
▪هل الكيان أو الموظف المدني األعلى رتبة
ملزم بتفويض صالحياته إلى كيان  /موظف
ً
مدني تابع؟ ال يترتب هذا اإللزام عادة  ،ألن
صالحية التفويض من عدمه هي من اختصاص
المسؤول األعلى ،أو بعبارة أخرى اختصاص
المؤسسة صاحبة المسؤولية.
▪ما المجاالت التي يمكن أن يكون التفويض فيها
أكثر فاعلية من صنع القرار بشكل مركزي؟
يمكن ألي تفويض إداري ميداني أن يؤدي ،من
ً
ً
حيث المبدأ ،دورا حاسما في تسري ــع عملية
صنع القرار اإلداري ،ويتم استخدامه في معظم
السياقات اإلدارية .ومع ذلك ،يعمل التفويض
اإلداري بشكل أفضل في المجاالت التي تكون
ً
فيها القواعد محددة سلفا وتكون القرا رات
آلية ومقيدة بالقواعد (مثل اتخاذ قرار معين
ً
ً
بناء على استيفاء معايير معينة محددة سلفا).
ومن ناحية أخرى ،ال ينبغي تفويض القرارات
ً
ً
المتعلقة بالسياسات ،علما بأنه عادة ما يتم
تفويض بعض الخطوات واألنشطة الممهدة
ً
للقرارات المتعلقة بالسياسات .وبالمثل ،عادة
ما ال يتم تفويض القرا رات التي تنطوي على
عنصر تقديري قوي.

 -6إسهام التفويض في االرتقاء بنوعية
الدارة العامة
صنع القرار وتحسين إ
الدارية في حيز التفاعل
الصالحات إ
أ -إ
والدارة العامة
بين السياسة إ
تشهد اإلدارة العامة الديمقراطية وأدوار الخدمة
المدنية الموثوقة تطوراتهما في اتجاهين مختلفين.
فمن ناحية ،يمكن للتغيرات أن تكون ذات طبيعة
بنيوية وهيكلية ،وترمي إلى بناء مؤسسات ديمقراطية
ّ
قادرة يحكمها القانون غرضها مد المواطنين بمستوى
مناسب من الخدمات العامة  .ومن ناحية أخرى،
يمكن أن تكون التغيرات ذات طبيعة مرتبطة أكثر
بالدور الوظيفي ،وتهدف إلى تعزيز السلوكيات
المهنية واألخالقية المقبولة في الحياة العامة،
وإرساء أساليب اإلدارة العامة الفعالة .ويتداخل هذان
الجانبان ،الهيكلي والوظيفي ،حيث يهدف كالهما إلى
تعزيز شرعية الدولة أمام عامة الشعب.
ّ
وفي الجانب الهيكلي ،يعد التمييز بين السياسة
ً
ً
واإلدارة مطلبا أساسيا  ،ذلك إلى جانب عدد
من القضايا التي على نفس القدر من األهمية
والمتربطة بمبادئ أساسية مثل سيادة القانون،
وتمثيل المصلحة العامة ،واحترام الحقوق المدنية،
والمساواة أمام القانون ،الخ .ولكي تحقق الفعالية،
ً
ً
ً
تتطلب جميع هذه الجوانب عادة تدخال مباشرا على
المستوى السياسي في األمور المتعلقة بالعناصر
الهيكلية للدولة :فالتغيير الهيكلي يحتاج إلى قرارات
سياسية.

وفيما يتعلق بمجاالت السلوك اإلداري وكفاءة اإلدارة
العامة ،فإن معالجة العناصر الهيكلية للدولة ليست
ً
ً
ً
أمرا ضروريا في األحول كافة ،علما بأنه ال مفر منها
في بعض الحاالت .فتغيير الدور الوظيفي يقتضي
في األساس تدخالت إدارية تستهدف العمليات
وإجراءات العمل ،ولكنها مع ذلك تعتمد وبشكل
مباشر على حسن سير العمل في هياكل الدولة
وسالمة اإلجراءات اإلدارية.
ينتمي تصميم وتطوير نظام اإلدارة العامة من حيث
ّ
المبدأ إلى المجال المعني بهيكلية الدولة ،ويعد
ً
ً
التطوير المؤسسي للخدمة المدنية جزءا أساسيا
من منظومة اإلدارة العامة ،ألنه ينطوي على توزي ــع
الصالحيات العامة في إطار اختصاصات الدولة .
وفي الوقت نفسه ،يجب أن تتمتع الصالحيات
البيروقراطية والمهنية والتكنوقراطية بدرجة معينة
من االستقاللية عن الصالحيات السياسية لكي تعمل
اإلدارة العامة بشكل سليم .ومع ذلك فإن التركيبة
والترتيبات الهيكلية لعملية التمثيل الديمقراطي
وا لتعبير عن ا لتعد د ية ا لتي هي من خصا ئص
ّ
أي مجتمع ،تعد مكونات أساسية في الدولة
الديمقراطية ،وبالنتيجة فإن التمييز بين السياسة
ً
واإلدارة يعتبر بطبيعته جزءا من المجال الهيكلي
لمنظومة اإلدارة العامة ،وذلك على الرغم من أن
ً
الحدود التي ُت ِّ
ميز ما بين السياسة واإلدارة غالبا ما
تكون مبهمة في الممارسة العملية.
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ومن المشاكل الرئيسية التي تواجهها دول أوروبا
ً
الشرقية عادة في سعيها لتطوير خدمة مدنية
محترفة هي مشكلة رسم حدود تفصل بشكل متوازن
ومقبول بين المستويات السياسية لإلدارة العامة
ومستويات الخدمة المهنية /المدنية .فهناك حاجة
للتعاون البناء وللفهم المشترك لموقع اتخاذ كل
قرار ،كما ينبغي منع التسيير التعسفي والمسيس
لنظم اإلدارة العامة في المجاالت المهمة التي
ّ
تمس حقوق المواطنين ،مع إفساح مساحة كافية
ً
في نفس الوقت لتحقيق التوجيه السياسي عموما
لعمل اإلدارة العامة  .وقد قدمت مختلف الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي معالجات مختلفة لهذا
التحدي ،7وال تزال الدول المرشحة لعضوية االتحاد،
وبعض الدول حديثة العضوية ،تسعى جاهدة إليجاد
ً
توازن مناسب وطريقة مالئمة للتحرك قدما في هذا
المضمار.

التفويض المؤسسي كجزء من جهودها لتطوير
المؤسسات .وهذه الخطوات ينبغي أن تتم بالتوازي
مع تطوير المهنية واإلصالحات اإلدارية األخرى في
الخدمة المدنية ،ومنها ما يختص بالترتيبات السليمة
والجيدة لتنظيم إجراءات صنع السياسات .ويجب
أن يهدف التفويض إلى تسهيل اإلدارة السليمة
وتحقيق أمثل استخدام للموارد .ومع ذلك ،تتوقف
فعالية هذه التدابير على مستوى جودة تصميمها،
حيث تشتمل اعتبارات الجودة على ما يلي :التأثير
على االقتصاد؛ التأثير على سيادة القانون؛ هل
يمكن ضمان التنفيذ ومراقبته  /إنفاذه؛ التفاعل مع
السياسات األخرى؛ معايير الجودة القانونية في حال
أدت أي تدابير متخذة إلى إنشاء صك قانوني ،الخ.
وتتطلب جميع هذه المسائل أن تتوفر الخبرة التي
ُ ِّ
من المفترض أن تمثلها الخدمة المدنية المهنية في
عملية صنع السياسات.

إذا أدت التشريعات والممارسات اإلدارية في مجموعة
البلدان حديثة العضوية في االتحاد األوروبي إلى
تعزيز األدوات والصكوك الالزمة ،مثل أدوات
التفويض ،من أجل تشجيع المركزية القرار اإلداري
ً
ضمن تراتبية هرم اإلدارة العامة ،سيكون ذلك تطورا
ً
إيجابيا .فال يمكن ألي إدارة أن تعمل بشكل فعال إذا
انحصر استخدام كامل صالحيات صنع القرار في
أعلى مستويات المنظمة دون سواها ،بل إن سالسة
عمل المنظمات تحتاج إلى تفويض الصالحيات
ً
بشكل مناسب نزوال على السلم الهرمي ،كما أن
ً
ً
هذا التفويض يعتبر أيضا شرطا لتعزيز قدرات صنع
السياسات الالزمة على المستويات العليا ،إضافة
ً
إلى توفير المهارات اإلدارية العليا األخرى  .وخالفا
لذلك لن تصل الجوانب األخرى ،مثل المسؤولية
والمساءلة ،إلى مراحل النضج المنشودة.

من الجدير بالذكر أن أحد األغراض األساسية إلنشاء
نظام مهني للخدمة المدنية هو تحديد المكانة
والمستوى المطلوب توفرهما في األطراف التي
يتم تفويضها بالصالحيات العامة ،وتحديد واجبات
موظفي الخدمة المدنية وكيفية مساءلتهم .باإلضافة
إلى ذلك ،يجب أن يحدد نظام الخدمة المدنية
الحقوق التي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية وأن
يوفر لهم الحماية من الضغوطات غير المبررة.

واإلدا رات العامة التي ترغب في تطوير نهج أكثر
فعالية وكفاءة لحل المشكالت تحتاج إلى زيادة
ً
ف
موظ�
 -7مثال ،من خالل مجالس وزراء إما سياسية بحتة أو تشمل ف ي
ي ن
المهني� المعارين؛ من خالل التعيينات السياسية ي�
الخدمة المدنية
ف
مناصب محددة بوضوح ضمن التسلسل الهرم؛ من خالل ي ن
موظ�
تعي�
ي
ي
الخدمة المدنية ذوي االرتباطات السياسية؛ باستخدام نموذج إداري
“خالص”؛ من خالل آليات “التفويض” ،إلخ.
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هذه هي العناصر الرئيسية لإلصالحات الديمقراطية.
والموظفون المدنيون الذين يشاركون في إعداد
السياسات وتطويرها يجب أن يمتلكوا المستوى
المهني المناسب والكفاءات المالئمة ،وأن يحصلوا
على التدريب حول أساليب تحليل األثر .كذلك يجب
أن يكون للموظفين المشاركين في تنفيذ السياسات
أو التشريعات مكانة محددة بوضوح وأن يتمتعوا
بحقوق معينة تحميها التشريعات .باإلضافة إلى هذه
المتطلبات ،من شأن الترتيبات القانونية الجيدة التي
تتم بموجبها عملية التفويض أن تساعد على تعزيز
َّ
المحسنة ،والتي يمكن بدورها أن
الممارسات اإلدارية
تفضي إلى آثار عملية إيجابية على البنية التنظيمية
للمؤسسات العامة .والهدف يجب أن يكون تطوير

ثقافة إدارية تسعى لالرتقاء بالكفاءة ومن شأنها أن
تساعد في نهاية المطاف على ما يلي:
▪تنظيم الوزارات بحيث يتم الفصل بين الوزراء
وموظفيهم على مستوى صناعة السياسات،
من جهة ،وأنشطة التنفيذ اليومي للسياسات
ً
من جهة أخرى ،حيث يمكنهم بدال من صنع
السياسات أن يركزوا على إعدادها ،وصياغة
القوانين الالزمة واإلشراف على التنفيذ.
▪قطاع عام مكلف بتحقيق مهام محددة مع
امتالك درجة من االستقاللية ضمن إطار
قانوني ذي بنية هيكلية واضحة.
▪إدارة عامة تتجذر فيها ثقافة اإلدارة المهنية
الملتزمة والخاضعة للمساءلة.

والدارة العامة
ب -صنع السياسات إ
تؤثر السياسة واإلدارة العامة على بعضهما البعض،
ً
ً
فهل يجب اعتبار هذا التأثير شيئا سلبيا ؟ من
الجدير بالذكر أن إعداد السياسات واإلدارة عمليتان
مختلفتان ولكنهما مع ذلك مرتبطتان .وفي العديد
من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ذات التقاليد
القوية في مجال القانون اإلداري ،يتم التعبير بشكل
رسمي عن السياسات الخاصة باإلدارة العامة من
خالل قانون يقره البرلمان .وفي المفهوم التقليدي
للفصل بين السياسة واإلدارة ،فإنه عندما يتم التعبير
عن السياسات العامة في قانون ،يغدو من السهل
للغاية تفويض صالحيات اتخاذ القرار اإلداري إلى
مراتب أدنى في السلم الهرمي ،وذلك لكي تتمكن
اإلدارة من تطبيق وإنفاذ القانون (أي السياسة
العامة) .والتشريعات اإلدارية التي تنص على الطريقة
الواجبة لصنع القرار على المستوى اإلداري يجب أن
تحدد بوضوح اإلطار القانوني المناسب الذي يمكن
من خالله تفويض الصالحيات.
هل معنى ذلك أن اإلدارة ال دور لها إال بعد أن
تتحول السياسات إلى قانون؟ هل يعني ذلك أن

السياسيين فقط هم َمن يقوم بإعداد السياسات
وتقريرها؟ “السياسات” هي توصيف عملي لألهداف
السياسية ،أي وصف لما الذي يجب تحقيقه وكيفية
تحقيقه  .ولكننا نجد أن لغات عديدة ال تضم في
معجمها كلمات منفصلة لمعنى “السياسة العامة
”(policyمثل السياسات التي تصف األهداف)،
و”السياسة ”( politicsمثل العمل السياسي أو
المعترك السياسي) .واالستخدام المقبول في أوروبا
لهذه المصطلحات هو أن “السياسات” في هذا
السياق تعني “مسار العمل الذي تتبناه الحكومة
وتسير عليه” .وتستخدم العديد من البلدان كلمة
ُ
وت ِّ
عبر
“ برنا مج ” كمرا د ف لكلمة “ سيا سا ت ” .
السياسات عن قرار سياسي تم اتخاذه لتحديد طبيعة
أعمال اإلدارة العامة ،بما في ذلك األهداف واإلطار
العام لألفعال اإلدارية ،و “أدوات/صكوك السياسات”
أي األدوات التي تستخدمها الحكومة لتحقيق
أهداف السياسات المعلنة ،مثل قانون أو لوائح أخرى
موثقة وقاطعة ،أو خدمات عامة محددة  .وجميع
األنشطة الحكومية يجب أن تستند إلى القانون،
وفي البلدان التي تتمتع بتقاليد قوية في مجال
ً
القانون اإلداري ،غالبا ما يتم التعبير عن السياسات
ومناقشتها باستخدام منظور القانون ومصطلحاته،
وبالتالي يميل صنع السياسات إلى االرتباط الوثيق
بعملية إنتاج النصوص القانونية.
والسياسات يقررها السياسيون ،وليس اإلدارة أو
ً
الموظفين المدنيين  .وعادة ما تحدد الدساتير
الوطنية الوزراء ،بشكل فردي أو بشكل مشترك
ّ
في الحكومة ،بصفتهم صناع القرار الرئيسيين،
والوزراء ُهم من يقرر مضمون السياسات .ومع ذلك،
فإن معظم المشاكل التي يواجهها الوزراء تتصف
بدرجة عالية من التعقيد والتخصص الفني لدرجة
أنه يتوجب عليهم االعتماد على خبراء محترفين
لمساعدتهم في تصميم سياسات الحكومة ،وعندما
يتم تحديد مشكلة ما يقوم الوزير بوضع إرشادات
عامة يسير عليها خبراؤه المهنيون الذين يحللون
الوضع القائم ويطرحوا على الوزير خيارات السياسات
العامة المتاحة له .وفي حين أن الوزير هو من يقرر
ُ َ
خيار السياسة العامة التي ستعتمد ،فإن الخطوات
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األولية في صنع السياسات هي في غالبية الحاالت
خطوات تقنية وإدارية وتخضع لـ”تصميم مهني”
إداري.
وبشكل عا م  ،يتبع صنع ا لسيا سا ت ا لحكومية
ً
ً
إجراءات إدارية تم تحديدها سلفا .وعادة ما يكون
اإلجراء عبارة عن الئحة حكومية تشتمل على عناصر
إدارية ملموسة ،مثل النماذج القياسية ،وقوائم
التعميم القياسية ،والتوقيتات الثابتة الجتماعات
الحكومة ،ومعايير لجودة التحليل (مثل تقدير تكلفة
الميزانية ،وبيانات األثر البيئي ،إلخ).
أحد المبادئ المحددة المشتركة بين جميع الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي ،والمتضمنة في
إجراءاتها الخاصة بصنع السياسات ،هو أنه يجب
إجراء المناقشات بين الوزارات وتنسيق السياسات
بينها قبل أن تقرر الحكومة (الوزراء) السياسة العامة.
ً
ً
ومبدئيا ،عادة ما يشتمل ذلك على إجراء المناقشات
بين الوزارات على مستوى أدنى من الوزراء أنفسهم،
إال إذا اتضح أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق
وعندها يتم إحالة المسألة إلى مستوى أعلى في
الوزارة أو إلى قمتها .ويتم تحديد الجهة التي تقود
هذه العملية إما من الوزارة “األصلية” (وهو ما
ً
يحدث مثال في ألمانيا) ،والتي تتحمل مسؤولية
توجيه العمل على المشكلة حتى التوصل إلى االتفاق
النهائي ،أو يناط بها إلى األمانة العامة لمجلس
ً
الوزراء (مثال في فرنسا) .ويمكن للمناقشات بين
َّ
الوزا رات أن تشمل “مجالس وزراء مصغرة” يوكل
إليها دور محدد بحيث تكون حساسة لجوانب أو
أهداف سياسية معينة  .وفي نهاية المطاف ،تصل
جميع القرارات/المقترحات المتعلقة بالسياسات إلى
ً
الوزير أو الحكومة ،ولكن غالبا ما تكون المناقشات
السابقة بين الوزارات قد أنجزت كل العمل وال يتبقى
ً
ً
منه سوى أن تصدر الحكومة قرارا رسميا بالموافقة.
والفكرة هنا هي أن صنع القرار السياسي يرتكز على
العمليات واإلجراءات اإلدارية ،وأن هذه اإلجراءات
يتم تصميمها وصيانتها بطريقة مدروسة  .وإذا كان
ً
ً
أداء الحكومة في صنع السياسات ضعيفا ،فعادة ما
يتم تدشين عملية إصالح لمنظومة صنع السياسات.
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من الضروري أن يشارك العديد من الجهات الفاعلة
على المستويين السياسي واإلداري في العملية،
حيث يؤدي كل منها دوره في تطوير السياسات ثم
اتخاذ القرار بشأنها .وتتجه معظم الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي إلى تعزيز قدرات تلك الجهات
ً
الفاعلة نظرا ألن القضايا التي تعالجها السياسات
ً
ً
الحكومية اليوم تنحو عادة إلى التعقيد ،وكثيرا
ما تكون ذات طابع تقني  .ويتم تزويد الوزراء
بالمساعدة المهنية عبر تنظيم ندوات الخبراء أو
جلسات االستماع العامة ،وكذلك من خالل القنوات
الحزبية .ويمكن عند الحاجة تعزيز الموارد المتاحة
ً
للوزراء (منها مثال ميزانيات مخصصة للتعاقد على
إجراء دراسة لقضية معينة تتناولها السياسة العامة،
وميزانيات لالستعانة بالمستشارين السياسيين).
ولكن في دول االتحاد األوروبي يقدم موظفو الخدمة
ً
المدنية عادة المساهمة األكبر في تطوير السياسات،
ذلك ألن موظفي الخدمة المدنية:
 1يمتلكون خبرة فنية كبيرة والقدرة على التفاعلبشكل أفضل مع الموظفين المدنيين والخبراء
ا آلخرين ؛ وتتم صيا غة معظم ا لسيا سا ت
األوروبية على هذا المستوى البيروقراطي؛
 2يوفرون االستمرارية ،وهو أمر مهم بشكل خاصفي السياق األوروبي ،ألن دورة صنع سياسات
االتحاد األوروبي ال تتزامن مع الدورات السياسية
الوطنية؛ و
 3يوفرون الخبرة حول االعتبارات المرتبطةبالتنفيذ ،بحيث يتم تصميم السياسات لتكون
كفؤة وفعالة ،وليتم في المقام األول تنفيذها
بشكل صحيح.
ويمكن تعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية
على المساهمة في صنع السياسات من خالل
تحسين مهاراتهم (مثل التدريب واختيار الموظفين
والتوظيف) ،وضمان التخصص التنظيمي (على
ً
سبيل المثال ،إنشاء وحدات مصممة خصيصا للعمل
في مجال السياسات) ،وزيادة الميزانيات المخصصة

لتطوير ا لسيا سا ت  ،وتعزيز ا لتعا ون ا لوزا ري ،
واالستخدام المنهجي لألدوات اإلدارية ،مثل تفويض
المسؤوليات.

والدارة في دول
ج -العالقة بين السياسة إ
االتحاد أ
الوروبي
في حين أن الفصل بين السياسة واإلدارة أمر معترف
به كهدف في تصميم البنية التنظيمية التقليدية
لجهاز اإلدارة العامة ،فإن تحديد معالم الخط
ً
الفاصل بينهما ليس دائما من األهداف اليسيرة
من ناحية الممارسة العملية لإلدارة العامة (أو
السياسة) .والفصل بينهما ،أو الخط المبهم بينهما،
ضروري للتعامل مع معضالت صعبة تتعلق بتوزي ــع
المسؤوليات ،والمجاالت المواضيعية ،وطبيعة
العمليات اإلجرائية ،وما إلى ذلك  .فالممارسة
ً
العملية ،باختصار ،مليئة بالتنوع ،وهي أيضا مجال
ً
تغدو فيه تبريرات الرأي والحجج المختلفة جزءا من
المناقشات العامة واالنتقادات والمعارضة والتنافس
بين الحلول البديلة .وهذا التنازع مقبول في المجتمع
ً
ً
الديمقراطي ،ويتم تشجيعه أحيانا ،بل وإعطائه طابعا
ً
مؤسسيا.8

يوضح ما سبق بجالء أنه رغم التفاعل الوثيق بينهما،
ِّ
َ
واقعين اجتماعيين
فإن السياسة واإلدارة ُيمثالن
مختلفين ويجب ،في الوضع المثالي ،فصلهما عن
بعضهما البعض  .وفي الوقت نفسه ،من المألوف
أن النظام اإلداري يتضمن آليات يمكن من خاللها
لموظفي الخدمة المدنية أن يتعاونوا بإخالص مع
االحتفاظ بتبعية إدارة الخدمة المدنية للسياسة في
النظام الديمقراطي  .وبدون توفر جهاز إدارة عامة
قادر ومهني ،ستتعرض شرعية السياسة الديمقراطية
للخطر في ظل احتياج السياسة الديمقراطية إلى
تحقيق نتائج سياسية مهمة ،مثل اليقين القانوني،
وسيادة القانون ،ومستويات ُم ِّ
رضية للخدمات
العامة ،حيث يستحيل ذلك بدون إدارة متطورة
ومهنية قادرة على دعم السياسيين المنتخبين
ً
ديمقراطيا لتمثيل الشعب .والسياسة الديمقراطية
ً
ابتداء إلى الشرعية (أي انتخابات حرة) ولكن
تحتاج
شرعيتها تحتاج إلى دعم متواصل من خالل تحقيق
النتائج المطلوبة :أي يجب أن يتوفر كل من الشرعية
االبتدائية األساسية والشرعية المتواصلة القائمة على
النتائج.
يضاف إلى ذلك أن آلة اإلدارة العامة قد تفقد
شرعيتها هي األخرى إذا لم تخضع لقيادة سياسيين
ُ ّ
ً
منتخبين ديمقراطيا .وباختصار ،تعد آليات العمل
التعاوني بين هذين العنصرين في الحياة االجتماعية
والسياسية ،أي السياسيون وإدارة الخدمة المدنية،
ً
ً
مطلبا حيويا.

وفي الوقت نفسه ،يركز إجمالي دور اإلدارة العامة
على إرساء النظام العام في البالد والحفاظ عليه
لضمان استقرار الدولة واستمراريتها ،وهذا النظام
ّ
العام قادر على تقنين النزاعات وحلها باستخدام
أدوات وآليات قائمة على القانون .بيد أن لهذا النوع
من التنازع عواقب سلبية في سياق ممارسة اإلدارة
ً
ً
واختالال .ولهذا السبب يجب
العامة ،ويعتبر عطبا
تفادي الخلط الضار بين المسؤوليات اإلدارية
َ
والمسؤوليات السياسية ،ذلك بينما ُيعتبر توزي ــع
ً
المسؤوليات بشكل منظم وواضح هدفا في حد ذاته.

تعمل النظم اإلدارية في دول االتحاد األوروبي على
تشكيل العالقات بين عالمي السياسة واإلدارة بطرق
مختلفة .ورغم صعوبة تصنيف االختالفات بين تلك
9
النظم اإلدارية ،فقد تم اقتراح نموذجين أساسيين
لتصنيف هذا التفاعل بين السياسة واإلدارة:

 -8يوهان ب .أولسون وب .غاي ت
بي�ز“ :دروس من التجربة :التعلم
ف
ن
ثما� ديمقراطيات” (Johan P. Olsen
التجري� من اإلصالحات اإلدارية ي� ي
بي
and B. Guy Peters: “Lessons from Experience:
Experimental learning in Administrative Reforms in Eight
” .)Democraciesمطبعة الجامعة اإلسكندنافية (Scandinavian
 .)University Pressأوسلو.1996 ،

ن
مي�“ :السياسة المقارنة” (Yves Mény: «Politique
 -9أنظر إيف ي
ي ن
مونكرست� ) ،(Montchrestienباريس.1987 ،
» .)comparéeدار
ً
أنظر أيضا جاك زيلر“ :اإلدارات المقارنة :النظم السياسية-اإلدارية ف ي� أوروبا
االث� ش
ن
ع�” (Jacques Ziller: “Administrations comparées: Les
ي
» .)systèmes politico-administratifs de l’Europe des douze
ً
ي ن
دار
مونكريست� ( .)Montchrestienباريس .1993 ،أنظر أيضا سلفادور
بارادو دياز“ :النظم اإلدارية المقارنة” (Salvador Parrado Díaz:
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 1نموذج لنظام تناضح ،حيث تتشابك المجاالتالسياسية واإلدارية وتكون النخب السياسية
واإلدارية قادرة على تبادل أدوارها بانتظام .ومن
خالل ترجيح أوجه االختالفات والتشابه ،يمكن
تضمين فرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا وبلجيكا
وبعض البلدان األخرى في هذا النموذج.10
 2نموذج الصناديق المعزولة ،حيث تقوم نخبالسياسة واإلدارة العامة بالحفاظ على فصل
صارم عن بعضهما البعض ،مع إبقاء التدخالت
المتبادلة عند أدنى حد ممكن  .وألسباب
متنوعة ،تندرج المملكة المتحدة وأيرلندا
ُ َ
وإيطاليا ضمن هذا النموذج ،حيث تضم المملكة
المتحدة بسبب تشريعاتها الصارمة التي تمنع
موظفي الخدمة المدنية من االنخراط في
السياسة ،وإيطاليا بسبب الميثاق التقليدي غير
المكتوب 11الذي يحظر تدخل موظفي الخدمة
المدنية في السياسة بينما يترك السياسيون
موظفي الخدمة المدنية لشأنهم.
ومع ذلك ،فإن الخط الفاصل بين السياسة واإلدارة
ً
في النموذجين قد ال يكون ثابتا ،حيث يمكن للتفاعل
بين هذين العالمين المختلفين في الحيز العام أن
يتعرض لضغوط مستمرة ،وأن ينتشر التدخل بين
المعسكرين ،سواء بشكل علني أو بطريقة مستترة.
أثمرت إصالحات اإلدارة العامة في بعض دول منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خالل
” .)“Sistemas administrativos comparadosدار تكنوس
( .)Tecnosمدريد.2002 ،
ت
دالس�وم
 -10لالطالع عىل نقد حاد لنموذج نظام التناضح ،أنظر كارل
والب�وقراطيون وصناعة الحكومة
وفيكتور البوينته ( :)2017السياسيون ي
الجيدة” (Carl Dahlström and Victor Lapuente (2017):
“Organising Leviathan: Politicians, Bureaucrats, and the
ً
” ،)Making of Good Governmentحيث ت
يق�ح المؤلفان مسارا
ً
ً
ي ن
ي ن
ي ن
المدني� باعتباره أفضل طريق لمنع
والموظف�
للسياسي�
وظيفيا منفصال
ف
مخالفات الممارسة المهنية والتسييس والفساد ي� اإلدارة العامة .ومن شأن
ِّ
هذا الفصل أن ُيمكن الخدمة المدنية بشكل أفضل من أداء دور فعال كجزء
كام�يدج (Cambridge
من منظومة الضوابط والتوازنات .مطبعة جامعة ب
.2017 ،)University Press
 -11سابينو ز
كاس�ي“ :اإلدارة العامة اإليطالية .نبذة عامة” (Sabino
ي
Cassese:
“L’Administrazione
pubblica
italiana.
)،
”Un profile
دار المولينو ( ،)Il Mulinoبولونيا.1994 ،
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ً
العقدين الماضيين نتائجا يمكن التوصل منها إلى
استنتاجات تبدو متناقضة إلى حد ما حسب منظور
التحليل :12فبعض اإلصالحات َّ
تفسر بأن اإلدارة تغزو
ميدان السياسة وتحتل بعض األ راضي السياسية،
بينما يستدل من بعض اإلصالحات األخرى على
أن إصالح الجهاز اإلداري كان وسيلة يحكم بها
السياسيون التنفيذيون قبضتهم على موظفي اإلدارة
ً
ً
العامة .ويشير بوليت وبوكارت ،13بعد أن أجريا فحصا
ً
دقيقا للخط الحدودي الفاصل بين الميدانين ،إلى أن
الحد الفاصل بين السياسة واإلدارة يرتبط بالحدود
العازلة بين موظفي الخدمة المدنية والسياسيين وإن
ً
ً
لم يكن بالضرورة متماهيا معها .وإذا اعتمدنا تعريفا
للسياسة على أساس العمليات المرتبطة بها وليس
من منطلق األفراد المعنيين (سياسيون منتخبون أو
معينون أو موظفون مدنيون) ،سنجد أن السياسيين
ومديري الخدمة المدنية قد يتفقون على أن األنشطة
ّ
ً
والتفاعالت تمثل مجاال للنشاط المشترك بينهم،
ومن أمثلة ذلك أن النشاط السياسي بصفته ميدان
متميز للنشاط (أو باألحرى بوصفه صنع للسياسات)
ال يتماهى بالضرورة مع النشاط السياسي الحزبي،
بل إن النشاط السياسي ينطوي على حشد مختلف
أنواع الموارد من أجل تحقيق مجموعة مختارة من
أهداف السياسات العامة في ظل ظروف ربما تشهد
ً
ً
ً
تنازعا واقعيا أو محتمال بين مصالح مختلف األطراف
المعنية.
ً
وكثيرا ما يتعين على موظفي الخدمة المدنية،
بصفتهم مديرين عموميين ،المشاركة في هذا النوع
من العمليات المتعلقة بالسياسات العامة ،حتى وإن
ً
كانوا ،وينبغي أن يكونوا“ ،محايدين سياسيا” فيما
يتعلق بالسياسات الحزبية .في بعض الحاالت ،نجد
أن األنشطة المتعلقة بالسياسات العامة التي تنطوي
على اشتراك نشط من طرف الموظفين المدنيين
ً
ً
طويال .ويمكن القول ،من واقع تجربة
تستغرق وقتا
معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان
وج�ت بوكارت“ :إصالحات اإلدارة العامة:
 -12أنظر كريستوفر بوليت
ي
تحليل مقارن” (Christopher Pollit and Geert Bouckaert:
.)“Public Management Reform: A Comparative Analysis”.
مطبعة جامعة أكسفورد ( ،)Oxford University Pressنيويورك.2000 ،
 -13المرجع السابق.

االقتصادي ،إنه حتى في هذه الحاالت ليس
ً
واضحا أن السياسيين على استعداد لـ”حصر”
أنفسهم في دور محدود بصفتهم “رؤساء للتوجيه
االستراتيجي” في مجاالت اختصاصهم ،أو إن
ً
اإلدارة العامة الميدانية يمكن أن تكون خالية تماما
ً
من “التسييس” .كما أنه ليس بديهيا أن تطور ونمو
ً
ً
البيروقراطيات العامة قد شهد تقدما حتميا نحو
زيادة الصالحيات السياسية لكبار قيادات الجهاز
ً
البيروقراطي ،حيث أنه من الصعب حقا قياس
“قوة” مجموعة معينة منفصلة من قيادات الخدمة
ً
المدنية العليا  14ألسباب عدة ،منها مثال ،أنه بينما
تبدو مهارات تنظيم العمل اإلداري وإدارة السياسات
عند البيروقراطيين في فرنسا وألمانيا أفضل من
نظرائهم في بلجيكا أو اليونان أو إيطاليا ،فقد يعزى

هذا إلى تباين طبيعة األنظمة السياسية أو إلى تأثير
االختالف في أطر القوانين واللوائح وفي طبيعة
المنظمات التي يعمل فيها الموظفون المدنيون .
والواضح ،على ما يبدو ،أنه عندما تصبح السياسة
ً
العامة قانونا في دول منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،يصبح تطبيق القانون وتنفيذه
ً
المسؤولية الرئيسية ،والحصرية تقريبا  ،للخدمة
المدنية المهنية في اإلدارات العامة المعنية بمختلف
الدول ،وليس للسياسيين ،وتصبح عملية اتخاذ
ً
القرار ،في الغالب أو حصريا ،عملية إصدار قرارات
إدارية ،وليست سياسية ،من خالل تطبيق عدد
من األدوات والصكوك القانونية ،والتي يحتل فيها
ً
ً
تفويض المسؤوليات مكانا بارزا.

الب�وقراطية ي ف
� دول
 -14أنظر إدوارد يس .بيج وفنسنت رايت“ :النخب ي
ي ن
المسؤول�” (Edward C. Page and
أوروبا الغربية :تحليل مقارن لكبار
Vincent Wright: “Bureaucratic Élites in Western European
” .)States: A comparative Analysis of Top Officialsمطبعة
جامعة أكسفورد ( .)Oxford University Pressنيويورك.1999 ،
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 -7هل يسهم “التفويض” في تحسين أ
الداء
في وسط وشرق أوروبا؟
من السمات التاريخية المشتركة بين دول وسط
وشرق أوروبا ،والتي ال يزال بعضها يمر في مرحلة
انتقالية ،وبعضها عضو في االتحاد األوروبي والبعض
اآلخر مرشح للعضوية ،أن الحدود الواضحة بين
الحزب الحاكم واإلدارة العامة والحكومة منعدمة،
وهذا الوضع أدى إلى انصهار أجهزة الدولة ،ومنها
جهاز اإلدارة العامة ،في كيان واحد مع جهاز الحزب
السياسي .وقد قامت القوى االجتماعية والسياسية
واالقتصادية بمواجهة هذا االندماج بين القوى
السياسية مما أفضى في النهاية إلى انهيار النظام
السياسي الشيوعي.
وعلى الرغم من أن التحول في العديد من المجاالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية اكتمل بدرجة أو
أخرى في العديد من هذه البلدان ،فإن التحول ال
ً
يزال ناقصا في مجال الهياكل اإلدارية للدولة واألدوات
والعمليات اإلدارية ،حيث نجد أن الفصل والتمييز
بين اإلدارة العامة والحكومة واألحزاب السياسية
ً
ً
في هذه المجاالت لم يحرز تقدما ُمرضيا .وتشتمل
عواقب هذا الوضع على التسييس المتواصل والكبير
ً
لإلدارة العامة ،وكذلك ،كما أشرنا سابقا ،تركيز
مختلف أنواع السلطات على القمة (السياسية) للهرم
اإلداري .وكما ّنوهنا أعاله ،يؤدي هذا الوضع إلى عدد
من العواقب السلبية.
ً
وجميع تقارير المفوضية األوروبية ،بدءا من “وثيقة
الرأي” الصادرة عام  ،1997ثم جميع التقارير
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ً
المرحلية التي صدرت الحقا  ،أشارت إلى أوجه
القصور الشائعة في هذه البلدان والتي ترتبط مباشرة
بضرورة وجود مؤسسات دولة وخدمة مدنية أكثر
موثوقية ومهنية .ويشير هذا النقد إلى لزوم الفصل
بوضوح بين الموظفين السياسيين وموظفي الخدمة
المدنية المهنية ،وتخصيص أدوار ومسؤوليات
محددة وشفافة لكل منهم .لكن إنشاء إدارات عامة
مهنية وفعالة وموثوقة لم يكتمل بعد في معظم
الدول الشيوعية السابقة  .والمطلوب هو خدمة
مدنية مهنية ومستقرة تعمل في ظل سيادة القانون
وقادرة على األداء الكفؤ من أجل خدمة مصالح
المواطنين في بلدانها وفي السياق األوروبي األوسع.
حتى وإن اتسمت الحدود بين السياسة واإلدارة في
الدول األعضاء األقدم في االتحاد األوروبي بالعديد
من المشاكل والمعضالت ،والتي تناولناها أعاله ،فإن
منظومة اإلدارة العامة في كل هذه الدول قد وصلت
إلى درجة عالية من المهنية ،وكذلك فإن التشريعات
والممارسات اإلدارية تضمن الوضوح األساسي
في توزي ــع المسؤوليات بين السياسيين وموظفي
الخدمة المدنية .وعلى النقيض من ذلك ،فإن دور
الموظفين السياسيين (سواء المسؤولين المنتخبين
ً
أو المعينين سياسيا غير المنتخبين) في معظم
أعضاء االتحاد األوروبي الجدد ،والدول المرشحة
ً
للعضوية ،غالبا ما يتم تغطيته في لوائح قانونية
ضعيفة ومبهمة ،مما يؤدي إلى توزي ــع غير واضح
لألدوار والصالحيات ،وأنساق مبهمة للتفاعل بين

المستوى السياسي والمستوى اإلداري .باختصار ،ال
تزال األنظمة الحكومية في الدول المذكورة تعاني من
نقاط الضعف.
تشمل بعض األمثلة على الخلل الناتج عن هذا
الوضع ما يلي  :يتخذ المستشارون السياسيون
القرا رات باسم الجهاز اإلداري أو يعيقون حصول
الوزراء على المشورة المهنية؛ ِّ
يفو ض الوزراء
ً
صالحيات معينة لموظفين معينين سياسيا رغم أن
معرفتهم ضحلة بسير أعمال في جهاز اإلدارة؛ يميل
المستشارون السياسيون والسياسيون إلى التصرف
كأنهم مديرين مباشرين على المستوى اإلداري ،إلخ.
وكل هذه األوضاع تؤدي إلى عرقلة سير العمليات
اإلدارية المنتظمة والفعالة  .وفي واقع األمر ،ال
يتم تنظيم وضع ودور وصالحيات المستشارين

السياسيين بشكل كاف في كثير من الحاالت ،أو
ً
مطلقا .وفي حاالت أخرى ،يتم بحكم الواقع أو
ً
بحكم القانون استيعاب المسؤولين المعينين سياسيا
في الخدمة المدنية المهنية ،وهو وضع يؤدي إلى
تقويض الجهود التي تبذلها غالبية البلدان المعنية
من أجل إنشاء نظم خدمة مدنية قائمة على الجدارة
وتتبنى مبدأ تمكين الجميع من االنضمام إلى الخدمة
ُ
المدنية على أساس الكفاءة والخبرة المهنية .وما َينتج
ً
بسبب الموظفين المعينين سياسيا من اختالالت
حتمية في أنظمة اإلدارة العامة القائمة على الجدارة،
والتي ال تزال في طور النشوء ،يهدد بتقويض التقدم
الذي تحقق حتى اآلن في تطوير إدارات عامة مالئمة
وخاضعة للمساءلة ،مما يفضي إلى تأثير سلبي على
سير العمل في الدولة.
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الخالصة
 1تفويض صالحيات اتخاذ القرار اإلداري هوأسلوب قانوني من شأنه أن يعزز التعاون
بين جانبي السياسة واإلدارة ،سواء في مجال
صنع السياسات أو في مختلف مجاالت تنفيذ
السياسات والقانون.
 2التفويض ،بصفته أداة قانونية ،قد تترتبً
عليه أيضا عواقب تنظيمية وإدارية مهمة
ّ
وقيمة  ،فيما يتعلق با ألنسا ق ا لتنظيمية
والهياكل والسلوكيات اإلدارية  .وتوجد في
العديد من البلدان ضرورة لتعزيز عمليات
صنع القرار بشكل أكثر فعالية وكفاءة مع
ا لحفا ظ على وضوح وشفا فية خطوط
المسؤولية والمساءلة داخل اإلدارة.
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ّ
 3وبالتالي ،يعد التفويض اإلداري أداة قانونيةوإدارية تشجع وتساعد على إرساء جودة
أعلى في صنع السياسات كما في صنع القرار
اإلداري.
ّ
 4في نهاية المطاف ،يعد التفويض وسيلةلتحسين جودة اإلدارة العامة واالرتقاء
بمستوى الكفاءة اإلدارية في المؤسسات
العامة.
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ً
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.

ً
ً
يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا الكتيب كليا أو جزئيا ،بشرط االعتراف الكامل
بالمصدر ،وذلك بأن تتم نسبة األصل إلى مركز النزاهة في قطاع الدفاع،
ً
ً
أوسلو ،النروي ــج ،وبشرط أن أي مادة يعاد إنتاجها كليا أو جزئيا على هذا
النحو ال تباع وال تدمج في أعمال مباعة.
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