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أحمد املاوري

إصالح جهاز اإلدارة العامة وتحديات إعادة بناء الدولة
يف اليمن
Public Administration Reform and the Challenges of
Rebuilding the State in Yemen
 التي، وتأثري املراحل،تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل واقع جهاز اإلدارة العامة يف اليمن
 وإذا ما كان بواقعه، يف هذا الجهاز، وحتى اآلن2011 مر بها هذا البلد منذ اندالع ثورة الشباب يف عام
ّ
ً
ً
 اعتمدت الدراسة.عامل معوقً ا لجهود إعادة بناء الدولة يف املرحلة املقبلة
مساعدا أم
عامل
الحايل
ً
 إضافة،وتوصلت إىل أنه
.عىل منهجية نوعية استندت إىل مراجعة الوثائق والدراسات واألدبيات السابقة
ّ
 مرو ًرا2011  التي شهدها اليمن منذ عام،أدت األحداث
ّ  فقد،إىل ما كان يعانيه هذا الجهاز من اختالالت
وحدت من قدرته
،العامة
اإلدارة
جهاز
يف
واالنقسام
االختالالت
 إىل مزيد من،2015 بالحرب الدائرة منذ عام
ّ
 يتحتم عىل الحكومات، ولهذا. حيث أصبح أداة من أدوات الرصاع،عىل القيام بدوره الخدمي والتنموي
 والعمل عىل إصالحه وفق منهجية علمية سليمة لضامن قيامه،املقبلة إيالء هذا الجهاز أهمية خاصة
.بأدواره التنموية والخدمة بحياد ومهنية
. اليمن، بناء الدولة، التحول الدميقراطي، جهاز اإلدارة العامة:كلامت مفتاحية

This study shed lights on the public administration system in Yemen, and the impact of the
outbreak of the youth revolution in 2011 until now on this body. The paper investigates whether the
public administration system in its current form is a supporting factor or an obstacle to the efforts
of rebuilding the future state. The research utilises a qualitative research methodology based on
a review of existing documents, studies, and literature. The study concludes that, in addition to
endemic structural problems in the public administration system, the series of crises that have
befallen Yemen since 2011, through the war ongoing since 2015, have spawned further challenges,
limiting its ability to play an effective appropriate role. It is imperative for future governments to
attach special importance to this body and work to reform it according to a rigorous methodology
to empower it to fulfil its developmental and service roles with impartiality and professionalism.
Keywords: Public Administration System, Democratic Transition, State Reconstruction, Yemen.
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مقدمة
يحتل جهاز اإلدارة العامة أهمية خاصة مبا يقوم به من أدوار حيوية يف صنع السياسات العامة وتنفيذها ،وهو
األداة التنفيذية للحكومة لتطبيق سياساتها وتقديم الخدمات للمواطنني .ويسود االعتقاد بأن نجاح الحكومة،
أو فشلها ،يعتمد إىل ح ّد بعيد عىل مدى كفاءة جهاز اإلدارة العامة وفاعل ّيته يف تنفيذ تلك السياسات .وتزداد
أهمية هذا الجهاز يف اللحظات املفصلية ،التي تشهد فيها املجتمعات تغي ًريا ،ومنها فرتات التح ّول الدميقراطي
وإعادة البناء؛ ففي مثل هذه الفرتات ترتفع تطلعات املواطنني وتو ّقعاتهم من النظام السيايس الجديد ،وتوضع
عىل كاهل جهاز اإلدارة العامة مسؤولية تنفيذ السياسات الجديدة التي تتبناها األنظمة الدميقراطية الجديدة
مبا يفي هذه التطلعات .وهو ما يتط ّلب وجود جهاز إدارة عامة تتوافر لديه مقومات النجاح والقدرة عىل
مواكبة الظروف الدقيقة التي تحيط مبرحلة التح ّول ،وتلبية احتياجات املواطنني وتطلعاتهم املتزايدة.

ويف الجمهورية اليمنية ،م ّثل عام  2011محطة مهمة يف تاريخ التح ّول الدميقراطي؛ إذ م ّثلت "ثورة الشباب"
قوة دافعة لتوجيه د ّفة التغيري نحو حكم دميقراطي مبا يع ّزز سلطة الشعب وتطلعاته نحو مساحة أفضل
من املشاركة ،ونحو تنمية حقيقية تلبي طموحات الشعب .وقد أبدى جهاز اإلدارة العامة نو ًعا من االستجابة
للحراك الشعبي خالل تلك الفرتة ،وحظيت املوضوعات املرتبطة بتشخيص واقع جهاز اإلدارة العامة وإصالحه
باهتامم مؤمتر الحوار الوطني خالل عا َمي  2013و .2014وق ّدم املؤمتر توصيات عديدة إلصالح أداء الجهاز
اإلداري وتحسينه .غري أن هذا الجهاز عاىن إشكاالت ع ّدة ،أبرزها تركة سياسات االستبداد التي أثقلت كاهله،
وأضاف إليها وقوع الجهاز يف قلب رصاع أطراف حكومة الوفاق ( )2014-2012ومحاوالتهم السيطرة عليه.
ثم إنّ تح ّول األحداث منذ  2015إىل جهة الحرب قد م ّثل منعط ًفا خط ًريا أ ّثر يف جهاز اإلدارة العامة ،وترك
ّ
آثاره يف مختلف أوجه الحياة يف اليمن.
ويف ضوء هذه األحداث ،يثور السؤال عن وضع جهاز اإلدارة العامة عرب عقد كامل ،ومدى قدرته عىل القيام
بدور فاعل يف دعم التح ّوالت يف اليمن .وتحاول هذه الدراسة استعراض تأثري املراحل املختلفة التي م ّر بها
اليمن يف العقد املايض ،منذ اندالع "ثورة الشباب" يف هذا الجهازً ،
وصول إىل ما آلت إليه الحرب الدائرة ،عىل
أمل استكشاف انعكاسات ذلك عىل مستقبل التحوّل الدميقراطي يف اليمن ،عرب تتبّع اإلجابة عن السؤال :أكان
عامل مساع ًدا أم ً
جهاز اإلدارة العامة بواقعه الحايل ً
عامل معو ًقا لجهود التح ّول وإعادة بناء الدولة يف اليمن؟
تأيت أهمية هذه الدراسة من طبيعة املوضوع نفسه؛ إذ صار ًّ
لكن
محل الهتامم الباحثني يف مجاالت عدةّ .
حالة اليمن مل تحظ إىل اآلن باالهتامم الالزم من الباحثني العرب بصفة عامة واليمنيني عىل وجه الخصوص.
وتلفت مثل هذه الدراسة انتباه القيادات السياسية واإلدارية إىل الدور الحيوي لجهاز اإلدارة العامة يف تشكيل
مستقبلٍ لليمن ،ي ّتسم بالدميقراطية ،ويستوعب طموحات التنمية واالستقرار التي يرومها املواطن اليمني.
اتّبعت الدراسة منهجية نوعية ،تبدأ مبراجعة الدراسات السابقة وتحليلها ،وتعتمد عىل بنية معلوماتية
واسعة من التقارير واإلحصاءات والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية وغري الرسمية املرتبطة
اض لنشأة جهاز اإلدارة
ثم استعر ٍ
مبوضوع الدراسة .وقد جرى تقسيمها إىل عدة محاور تبدأ مبدخلٍ نظريّ ،
العامة يف اليمن وتط ّوره وجهود اإلصالح اإلداري ،ييل ذلك محور يس ّلط الضوء عىل تأثري األوضاع السياسية
يف جهاز اإلدارة العامة خالل الفرتة  ،2020-2011وانعكاسات ذلك عىل دوره يف مجال التح ّول الدميقراطي
ثم خامتة تتضمن نتائج الدراسة وتوصياتها.
وإعادة بناء الدولةّ ،
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أولً  :عالقة اإلدارة العامة بالنظام السيايس
نشأت الدولة لتقوم بالعديد من الوظائف األساسية ،وتع ّددت هذه الوظائف وزاد تع ّقدها بتطور املجتمعات،
فأصبحت تغطي أوجه الحياة العامة كاف ًة تقري ًبا .وميكن بشكل عام توزيع وظائف الدولة عىل ثالث وظائف
أساسية :تأمني سالمة الدولة إزاء ّأي اعتداء من الدول األجنبية؛ وترسيخ األمن والنظام يف الدولة عىل أساس
العدل والقانون ،سواء يف عالقات املواطنني بعضهم ببعض أم يف عالقاتهم بالدولة؛ وتنمية املجتمع وتطويره
وخدمته يف مختلف مجاالت الحياة العامة((( .ويتط ّلب القيام بهذه الوظائف من الدولة إنشاء نظام سيايس
يختلف من دولة إىل أخرى باختالف ظروف ّ
كل بلد وبيئته وترشيعاته(((.
وبغض النظر عن تنوع النظم السياسية واختالف غاياتها النهائية ،فإنّها جميعها تحتاج إىل هيئة ت ّتخذ
القرارات ذات الطابع اإللزامي املنجز إلرادة السلطة .هذه الهيئة اصطلح عىل تسميتها "الحكومة" ،وأنيط
توجه من خاللها موارد الدولة ومق ّدراتها ،والسياسة العامة هي ما يرسم نطاق عمل
بها إقرار سياسات عامة ّ
جهاز اإلدارة العامة يف النظام نفسه(((.
فيخص مجموعة املؤسسات العامة ،الحكومية ،املعنية بتنفيذ السياسات العامة
أما مفهوم اإلدارة العامة،
ّ
(((
للحكومة ،واالشرتاك يف صنعها ،والعمل عىل تقديم الخدمات العامة للمواطنني  .وهو ّ
ينظم الشؤون اليومية
للدولة بوحداتها املختلفة ،وتنقسم األجهزة اإلدارية املختصة بالخدمات العامة إىل أجهزة مركزية ،بينام تقع
تلك األجهزة املختصة بتقديم خدمات مح ّددة يف مناطق معينة من الدولة ضمن إطار اإلدارة املحلية(((.
ويعتمد نجاح جهاز اإلدارة العامة يف تنفيذ السياسات العامة التي تقرها الحكومة ،ضمن عوامل أخرى ،عىل
قدرته عىل((( :توفري املعلومات الدقيقة وتقديم املشورة للحكومة واإلسهام املوضوعي يف صنع السياسات
العامة املل ّبية ملطالب املواطنني وطموحاتهم ،وتأدية املهامت والواجبات املنوطة به بكفاءة وفاعلية بعد إقرار
السياسة العامة ،وتوفري التغذية الراجعة للحكومة بشأن مدى تلبية هذه السياسة ملطالب املواطنني وحاجاتهم.
ومع تعقد وظائف جهاز اإلدارة العامة وتش ّعبها ،صار عىل احتكاك مبارش مع قطاعات واسعة من املواطنني،
يؤثر فيهم ويتأثر بهم عىل نحو يجعله أشبه بقناة اتصال بني الحكومة واملواطنني؛ إذ يقوم بتجميع مطالب
ثم يقوم بتعبئة املوارد املختلفة
املواطنني واحتياجاتهم وبلورتها ونقلها إىل الحكومة ،إذا مل ّ
يبت فيها هوّ ،
وتوزيعها مبا يتفق مع األهداف املرسومة له ،والتي يفرتض فيها أنها تستجيب لحاجات املواطننيّ .
يوظف يف
ذلك مق ّدرات مؤسساته وأجهزته املختلفة ويحشد املواطنني خلفها(((.
 1كامل بربر ،اإلدارة العامة يف لبنان :التحديات واإلصالح (بريوت :دار املنهل اللبناين ،)2006 ،ص .27
 2موفق حديد ،إدارة األعامل الحكومية :النظريات والعمليات واملوارد (عامن :دار املناهج للنرش والتوزيع ،)2002 ،ص .145
 3أحمد رشيد ،نظرية اإلدارة العامة (القاهرة :دار املعارف ،)1981 ،ص .86-85
4 Goran Hyden, Julius Court & Ken Mease, "The Bureaucracy and Governance in 16 Developing Countries," World
Governance Survey Discussion Paper 7, Overseas Development Institute, Tokyo, UNU, July 2003, p. 2, accessed on
12/5/2020, at: https://bit.ly/37MCB1K
 5حديد ،ص .20
 6رشيد ،ص .88
 7عبد املعطي عساف ،النموذج املتكامل لدراسة اإلدارة العامة ،ط ( 2عامن :دار الحامد للنرش والتوزيع ،)2001 ،ص .110
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إن الثقة بالحكومة تعتمد بدرجة كبرية عىل فاعلية جهاز اإلدارة العامة وكفاءته ونوعية الخدمات التي
يق ّدمها للمواطنني ،فإذا شعر املواطنون أن أجهزة اإلدارة العامة ال تق ّدم لهم الخدمات املطلوبة ،فإن درجة
استجابتهم وثقتهم بالحكومة القامئة تضعف .وعندما ال تكون أجهزة اإلدارة العامة منظمة بطرائق رشيدة،
وال تتبع توجيهات السلطة الحاكمة وسياساتها املرشوعة ،فإن خطط التنمية تفقد فاعليتها وتأثريها .وينعكس
هذا سلب ًيا عىل صورة الحكومة لدى املواطنني وخاصة يف الدول الدميقراطية(((.

وتوجه تنفيذ سياساتها ،وبخاصة ما يتع ّلق منها بحيادية
من هنا تنبع أهمية النظر إىل خصائص أجهزة اإلدارة العامةّ ،
هذا الجهاز وبكيفية ضبط تبع ّيته للحكومة بحيث ال تعكس انحيازًا إىل فئة أو جامعة .وهو أمر يختلف من دولة
إىل أخرى ومن مرحلة إىل أخرى ،تب ًعا لتط ّور املجتمع؛ ففي الدولة غري الدميقراطية ،عادة ما تكون اإلدارة العامة أداة
تابعة للحزب الحاكم وتكون أداة لخدمة مصالح النخبة الحاكمة ،يف حني ت ّتسم اإلدارة العامة يف الدولة الدميقراطية
بدرجة أعىل من الحياد واملهنية ،ويكون محور اهتاممها هو تحقيق املصالح العامة للمواطنني ،مبعنى أنه مع التط ّور
توجه تنموي(((.
الدميقراطي للمجتمع يتح ّول جهاز اإلدارة العامة من أداة سيطرة وتح ّكم إىل أداة خدمة عامة ذات ّ
ولضامن قيام جهاز اإلدارة العامة بدوره الحيوي يف تقديم الخدمات وتحقيق التنمية املنشودة بالكفاءة
املطلوبة ،فإن الحكومة معنية باإلرشاف عىل أعامل هذا الجهاز ،والحرص عىل اكتساب الرضا العا ّم عن السياسات
املنفذة والثقة بالحكومة القامئة ،ومراقبة أدائه ،إىل جانب سلطات القضاء والترشيع ،لتتأكد من استخدامه
الوسائل واآلليات املناسبة التي تكفل التنفيذ ُ
الكفء للسياسات العامة وتلبية احتياجات املواطنني(.((1
يف أزمنة التح ّوالت ،عادة ما تظهر فجوة بني تو ّقعات املواطنني وطموحاتهم يف تحسني مستوى املعيشة
وتحقيق العدالة وبني الواقع املعيش ،حيث يتو ّقع املواطنون تحقيق تطلعاتهم يف فرتات وجيزة ،وهو أمر
ّ
تستغل القوى الفاعلة هذه التو ّقعات وتعمل عىل تشجيعها لكسب تأييد
يؤ ّثر يف مسارات التغيري ،فعادة ما
مترسعة وطموحة وغري واقعية ال يتم ّكن النظام الجديد من
املواطنني .وقد يرتتّب عىل ذلك تبني سياسات ّ
تنفيذها وتلبية تطلعات املواطنني يف الوقت املح ّدد؛ ما قد يولد مشاعر سلبية لدى املواطنني ويزيد السخط
الشعبي ،فينجم عن ذلك حالة من عدم االستقرار ،تختلف باختالف الدول وطبيعتها ،وغري ذلك من العوامل(.((1
ويقصد بإعادة بناء الدولة هنا تأسيس الهياكل واملؤسسات العامة ،وتقويتها مبا مي ّكنها من تحقيق التنمية؛
إذ يجري الرتكيز عىل توفري مؤسسات تعمل عىل تحقيق األمن وتوفري الخدمات األساسية للمواطنني والقيام
بوظائف الدولة بكفاءة وفاعلية مبا يع ّزز من رشعية الدولة والحكومة القامئة .ومت ّثل عملية إعادة البناء أولوية،
خاصة يف الدول التي مت ّر مبرحلة ما بعد الرصاع ،وتتضمن العديد من اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي
تعزز النهج الدميقراطي؛ وهو ما يتطلب إعادة إصالح جهاز اإلدارة العامة وتعزيز حوكمته ،لضامن تأديته
مهامته الخدمية والتنموية ملختلف املواطنني مبهنية عالية(.((1
 8حديد ،ص .59
 9عساف ،ص .135-134
 10رشيد ،ص .96 ،92
 11عيل الدين هالل" ،دراما االنتقال :العوامل الهيكلية لعدم استقرار أنظمة ما بعد الربيع العريب" ،مجلة السياسة الدولية ،السنة  ،49العدد
 ،)2003( 194ص .3
 12محمد الرشيف أقيض ولزهر ونايس" ،إعادة بناء الدولة الفاشلة :دراسة يف املنطلقات املفاهيمية والنظرية" ،املجلة الجزائرية لألمن
والتنمية ،مج  ،9العدد ( 2متوز /يوليو  ،)2020ص .507-504
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ويف مراحل إعادة البناء ،عادة ما تواجه األنظمة الجديدة العديد من الصعوبات واملع ّوقات أمام تحقيق
أهداف املرحلة .يتعلق بعض هذه التحديات بالنظام السابق ،ويتعلق بعضها اآلخر بحالة التعقيد يف بيئة
التح ّول .ويع ّد جهاز اإلدارة العامة إحدى البنى التي ال تسقط مع سقوط النظام السابق؛ إذ تكون أغلبية
قيادات هذا الجهاز مع ّينة من النظام السابق ومن الصعب تغيريها من دون ضوابط وقيود ورشوط مح ّددة.
ولذلك فإن هذا الجهاز يؤ ّثر يف مدى تحقيق النظام الجديد ألهدافه من خالل وحداته ومك ّوناته املختلفة،
فقد يساعد النظام الجديد يف تحديد وسائل التح ّول وأساليبه ،وتشكيل سياسات وأهداف جديدة ،ويقوم
لتوجهات النظام الجديد وأهدافه.
بدوره يف تنفيذ تلك السياسات واألهداف( .((1وميكن أن يؤ ّدي دو ًرا معو ًقا ّ
ونظ ًرا إىل أهمية دور جهاز اإلدارة العامة ،فإنّ مثة خطورة يف فقدانه الحياد يف هذه املراحل .وتشري تجارب
عديدة إلعادة البناء يف الدول النامية إىل قيام األنظمة السياسية بوضع القيادات اإلدارية املوالية لها يف
املواقع املؤ ّثرة يف جهاز اإلدارة العامة ،انطال ًقا من رغبتها يف البقاء ولتحقيق أهدافها الخاصة ً
بدل من أهداف
الخدمة العامة( .((1ذلك أن تلك القيادات يجري تعيينها وفق معايري الوالء واالنتامء السيايس إىل الحزب
الحاكم ،عىل حساب معايري الجدارة والكفاءة واعتباراتها ،وهذا ،ضمن عوامل أخرى ،من مس ّببات ضعف
قدرات مؤسسات جهاز اإلدارة العامة يف العديد من الدول النامية(.((1
محصنة ض ّد الرقابة واملساءلة واملحاسبة من املجالس الشعبية
أضف إىل هذا أنّه حني تصبح األجهزة الحكومية ّ
(((1
املنتخبة أو االستشارية ،فإنّ احتامالت الفساد وانتشاره تتصاعد بشدة  ،ومعه العديد من املظاهر السلبية
التي تعيق عمل أجهزة اإلدارة العامة .وتشري الدراسات إىل أن من أبرز مظاهر االختالالت يف جهاز اإلدارة
العامة يف الدول النامية ،ومنها الدول العربية ،الشكلية (الرسمية) يف الهياكل والترشيعات ،وضعف مستوى
التنفيذ ،والتداخل يف األدوار والوظائفّ ،
وتدن مهارات املوظفني ،وتأثري العوامل السياسية يف اإلدارة العامة،
وضعف معايري التعيني والرتقيات ،وانتشار الفساد واملحسوبية ،وتراجع مستوى األداء يف األجهزة الحكومية،
وضعف الشفافية ،وغياب مشاركة املواطنني يف صنع القرارات وضعفها ،وضعف نظم تقييم األداء( .((1ولوحظ
ألي
يف مراحل التح ّول ،يف بعض الدول النامية ،عمل هذه األجهزة قو ًة معارض ًة نصري ًة للوضع الراهن ،ومعوق ًة ّ
إصالح من شأنه أن يحرمها من الحصول عىل االمتيازات أو املكتسبات أو يح ّد من هيمنتها عىل املجتمع(.((1
وقد أظهرت الدالئل امليدانية أنّ انتشار العديد من املظاهر السلبية يف جهاز اإلدارة العامة كان له تأثري
سلبي يف جهود إعادة بناء الدولة يف مرحلة ما بعد الرصاع ،ويف تحقيق االستقرار السيايس واألمني يف العديد
"13 Nahla Mahmoud Ahmed & Alia Abd el Hamid Aref, "In Transitional Periods how does Bureaucracy Work Steadily,
Review of Economics and Political Science, vol. 4, no. 2 (2019). p. 121, accessed on 12/5/2020, at: https://bit.ly/3rg9U3U
 14حليمة قيداري" ،دور الجهاز البريوقراطي يف تحقيق التنمية السياسية يف الجزائر" ،رسالة ماجستري ،قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر ،2017 ،ص  ،66شوهد يف  ،2020/5/12يفhttps://bit.ly/3jzmM0Q :
"15 Vinothan Naidoo, "Changing Conceptions of Public Management and Public Sector Reform in South Africa,
International Public Management Review, vol. 16, no. 1 (2015), pp. 36-37, accessed on 12/5/2020, at: https://bit.ly/3rnu786
 16عامد الشيخ داود ،الفساد واإلصالح (دمشق :اتحاد كتاب العرب ،)2003 ،ص .47
 17أنيس صقر خصاونة" ،أثر جهود اإلصالح السيايس يف األردن عىل تحسني مستوى أداء األجهزة الحكومية من وجهة نظر املوظفني يف
مراكز الوزارات األردنية :دراسة استطالعية" ،املجلة األردنية يف إدارة االعامل ،الجامعة األردنية ،مج  ،11العدد  ،)2015( 4ص  ،767شوهد يف
 ،2020/5/12يفhttps://bit.ly/38223jY :
 18حليمة ،ص .93
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من الدول النامية .وهو ما دفع العديد من ّ
املنظامت الدولية للدعوة إىل إصالح هذا الجهاز وإرساء قواعد
الشفافية والنزاهة واملساءلة لحامية النظام العا ّم واالستقرار السيايس ،من خالل القضاء عىل الفساد والدعوة
إىل تطبيق الحكم الجيد(((1؛ حتى يكون أداة جيدة وداعمة لعملية التح ّول وجهود إعادة البناء.

ثانيًا :نشأة وتطور جهاز اإلدارة العامة منذ عام  1990وحتى
ثورة الشباب
جرى تشكيل جهاز اإلدارة العامة يف الجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة اليمنية يف أيار /مايو  1990بدمج
األجهزة اإلدارية يف شطري اليمن .ويف أثناء املرحلة التحضريية لقيام دولة الوحدة ،جرى تشكيل لجان مشرتكة
للتحضري لعملية دمج األجهزة .غري أنّ هذه اللجان اعتمدت عىل منهجية تفاوض ر ّكزت عىل تحقيق أهداف
الطرف الذي مت ّثله ،من خالل الحفاظ عىل أنظمته وأدواته اإلدارية ،ومل تر ّكز عىل بناء جهاز إداري ُك ْف ٍء يل ّبي
تطلعات املواطنني( .((2ومل يكتمل عمل هذه اللجان؛ إذ داهمها إعالن الوحدة ،وانتهى بها الحال إىل نظام
لإلدارة العامة يف دولة الوحدة قوامه دمج شكيل توفيقي للجهازين القامئني آنذاك يف شطري اليمن اعتنى
باقتسام املناصب بني رشييك الوحدة الحزبني الحاكمني آنذاك  -املؤمتر الشعبي العام يف الشامل والحزب
االشرتايك اليمني يف الجنوب – من دون إصالح وتطوير ملموس ،يستند إىل دراسة علمية وتقييم جاد .وبذلك
ً
متضخم وعاج ًزا عن
ورث الجهاز الجديد االختالالت التي كانت قامئة يف الجهازين السابقني ،وصار جهازًا
القيام بأعباء التنمية املنشودة وتحقيق تطلعات املواطنني(.((2
وقد تأ ّثرت عملية بناء جهاز اإلدارة العامة اليمني آنذاك بعدد من العوامل منها( ،((2العوامل السياسية:
وشملت ترتيب أوضاع من جرى إقصاؤهم من أعاملهم نتيجة للرصاع السيايس قبل الوحدة ،ومعالجة أوضاع
املنتسبني إىل املنظامت الجامهريية والحزبية بعد قيام الجمهورية اليمنية .وشملت كذلك استيعاب عدد
كبري من املغرتبني العائدين من الدول الخليجية بعد حرب الخليج ( ،)1991-1990وتسييس جهاز اإلدارة
العامة؛ والعوامل اإلدارية :وأبرزها التزام الحكومة باالستيعاب الكامل لخ ّريجي التعليم وطالبي العمل يف
ظل غياب تخطيط معترب للموارد البرشية؛ والعوامل االجتامعية والثقافية :وأهمها تلك النظرة املجتمعية
متجد الوظيفة اإلدارية العامة ،وتنظر بدون ّية يف املقابل إىل الوظائف الفنية واملهنية ،هذا يف ظل
التي ّ
املؤهالت الدنيا يف مؤسسات الحكومة،
تدنٍّ يف مستوى التعليم ترتّب عليه توظيف نسبة كبرية من ذوي ّ
وع ّززه انتشار الوساطة واملحاباة التقليدية؛ والعوامل االقتصادية :كتدهور الوضع االقتصادي ،وتراجع
مستوى املعيشة ،وارتفاع مع ّدل البطالة ،واستمرار ّ
والتوجه نحو الخصخصة،
تدن مستوى أداء القطاع العا ّم،
ّ
وغريها من العوامل.
 19قاسم ميلود" ،الفساد والبريوقراطية :ودورهام يف تآكل مضامني الدميوقراطية يف الجزائر" ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة ،العدد ( 29حزيران /يونيو  ،)2017ص .308
 20نبيل شمسان" ،اإلصالحات اإلدارية والخدمة املدنية خالل خمسة عرش عا ًما" ،ورقة عمل مقدّمة يف ندوة :خمسون عا ًما من اإلصالحات
السياسية واالقتصادية ،وكالة األنباء اليمنية (سبأ) ،صنعاء ،نيسان /أبريل  ،2005ص .4
 21املرجع نفسه ،ص .5
22 Ahmed Al-maweri, "Public Administration in Yemen and Efforts for Administrative Reform," A Paper
Submitted to the Middle East and North Africa Conference for Public Administration Researches, Institute of Public
Administration, Kingdom of Bahrain, 23-24/4/2014, p. 57.
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ترتّب عىل ما سبق قيام جهاز إداري ُمثقلٍ بكثري من االختالالت التي مت ّثل أبرزها يف :هيكل تنظيمي متضخّ م،
تقا ُدم الترشيعات ،تداخل االختصاصات ،تعقيد اإلجراءات ،املركزية ،التضخّ م الوظيفي ،ضعف املهارات
الرضورية للعمل ،أساليب العمل التقليدية ،غياب نظم املعلوماتّ ،
تدن مستوى األداء ،وضعف مستوى
(((2
الخدمات ،إضافة إىل استرشاء مظاهر الفساد اإلداري واملايل يف مختلف أجهزة اإلدارة العامة .
 .1جهود اإلصالح اإلداري

سع ًيا منها ملعالجة االختالالت التي سادت الجهاز اإلداري ،تب ّنت الحكومات اليمنية عد ًدا من برامج اإلصالح
اإلداري ،وذلك عىل النحو اآليت:
أ .برنامج البناء الوطني واإلصالح السيايس واالقتصادي واملايل واإلداري 1991

ر ّكز الربنامج عىل قضايا حيوية منها :تطوير األنظمة واللوائح وأدلة اإلجراءات ،وتبسيط اإلجراءات ،وتفويض
الصالحيات ،وتوفري البيئة املناسبة للعمل واالهتامم باملوظفني ،وتنمية املهارات العلمية والعملية للقيادات
والكوادر اإلدارية ،واالختيار السليم املبني عىل الكفاءة واألسبقية ،وتحييد اإلدارة ،ووضع نظم مالية أكرث
دقة ومرونة لتعزيز قدرة الدولة يف الحفاظ عىل املال العا ّم ،ووضع نظم الرقابة عىل األداء وتطبيقها وتفعيل
مبدأ الثواب والعقاب(.((2
وعىل الرغم من ذلك ،مل يتم تنفيذ الربنامج نظ ًرا إىل عديد املعوقات واإلشكاالت التي عاناها اليمن ،وكان من
أبرزها ما نجم عن أزمة الخليج يف عام  ،1990وما ترتّب عليها من آثار ثقيلة عىل االقتصاد الوطني ،واألزمة
االقتصادية الحا ّدة التي م ّر بها اليمن ،والنم ّو البطيء للقطاع الخاص وضعف أدائه وإسهامه يف تخفيف ح ّدة
األزمة ،واالحتقان السيايس الذي ساد بني الحزبني الحاكمني آنذاك ،والذي أوصل البالد إىل حرب عام .1994
أ ّدى ّ
كل ذلك إىل إثقال كاهل املوازنة العامة بخسائر كبرية؛ نتيجة توجيه موارد الدولة إىل متويل املجهود
(((2
الحريب الذي كان عىل حساب التنمية الشاملة .
ب .برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري 1995

تب ّنت الحكومة هذا الربنامج بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدول ّيني واملؤسسة الدولية للتنمية  IDAيف
البنك الدويل ،وتق ّرر البدء يف تنفيذه من آذار /مارس  ،1995ور ّكز عىل عدد من املجاالت كإصالح اختالالت
الجهاز اإلداري ،وتصحيح بعض االختالالت الهيكلية يف القطاع االقتصادي كتدهور قيمة العملة وارتفاع
التضخم وزيادة مع ّدل البطالة وغريها(.((2
والتحسن النسبي يف املؤرشات االقتصادية واملالية
ورغم اإلصالحات االقتصادية واملالية التي أجريت
ُّ
ثم إنّ القطاع الخاص ّ
ظل يعاين
واالستثامرية بشكل عام آنذاك ،فإن النتائج مل تكن باملستوى املأمولّ ،
23 Ibid.
 24الجمهورية اليمنية ،األمانة العامة ملجلس الوزراء ،برنامج البناء الوطني واإلصالح السيايس ،واالقتصادي ،واملايل واإلداري  ،1991ص .80-77
25 Almaweri, p. 58
 26نبيل شمسان" ،مجاالت التجديد والتحديث يف اإلدارة الحكومية اليمنية" ،ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر السنوي السابع للجمعية العربية
لإلدارة بعنوان "نحو إدارة حكومية فعالة ورشيدة" ،صنعاء ،2005/6/20-19 ،ص .2
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مشكالت اقتصادية وإدارية وترشيعية ق ّيدت أداءه وأضعفت من إمكانية قيامه بدوره القيادي يف املجال
التنموي ،وكانت اإلصالحات اإلدارية محدودة ج ًّدا وغري ّ
منظمة ،ومل تتناسب مع اإلصالحات االقتصادية
واملالية التي أجريت(.((2
ج .اسرتاتيجية تحديث الخدمة املدنية:

نظ ًرا إىل عدم نجاح التعامل الجزيئ واالنتقايئ لإلصالح اإلداري خالل الفرتة السابقة ،عملت الحكومة منذ
منتصف عام  1997عىل التعامل مع اإلصالح اإلداري وفق رؤية اسرتاتيجية متكاملة ،حيث جرى إعداد
مرشوع اسرتاتيجية لتحديث الخدمة املدنية  -اإلدارة العامة  -وافقت عليه الحكومة اليمنية مبوجب قرار
مجلس الوزراء رقم ( )290لعام  .((2(1998اشتملت االسرتاتيجية عىل أربعة مك ّونات أساسية هي :بناء
األنظمة األساسية وتطويرها؛ ترشيد حجم املوظفني؛ إعادة البناء والهيكلة لوحدات الخدمة العامة؛ وبناء
القدرات وإدارة التغيري(.((2
كان البدء يف تنفيذ املرحلة األوىل من اسرتاتيجية اإلصالح اإلداري يف آذار /مارس  ،2000وكان من ّ
املخطط أن
تنتهي يف كانون األول /ديسمرب  .((3(2005وخالل هذه الفرتة جرى تنفيذ اإلصالح اإلداري يف سبع جهات حكومية
اسرتشادية ،بحيث يجري بعد استكامل عملية إصالحها تقييم التجربة ،ثم التعميم عىل بقية الجهات .غري أن
التنفيذ العم ّ
يل واجه مع ّوقات إدارية ،وسياسية ،واجتامعية ،واقتصادية أ ّدت إىل متديد املرحلة األوىل إىل عام .2010
تزامن مع تنفيذ املرحلة األوىل من اسرتاتيجية اإلصالح اإلداري يف عام  ،2000تب ّني نظام السلطة املحلية،
قسم مبوجبه اليمن إىل
حيث جرى إصدار القانون رقم  4لسنة  2000بشأن السلطة املحلية يف اليمنّ ،
مستويني محليني :محافظات ومديريات ،ومنحت املحافظات واملديريات العديد من الصالحيات اإلدارية
ثم منحت حقّ انتخاب مجالس محلية متثل املواطنني فيها ،وأصبحت
واملالية يف مجال إدارة الشأن املحيلّ ،
فروع الوزارات يف املحافظات واملديريات أجهزة محلية تابعة للسلطة املحلية فيها.
تبي ضعف نتائج عملية اإلصالح اإلداري ومحدودية آثارها عىل صعيد أغلب
ومع اكتامل املرحلة األوىلّ ،
الجهات التي جرى التنفيذ فيها ،بل ّ
تعث بعضها .ويعود ذلك إىل عدد من العوامل التي أسهمت يف إعاقة
تنفيذ مرشوع تحديث الخدمة املدنية ،بعضها يتع ّلق بالجهات املستهدفة كظهور أشكال متع ّددة من مقاومة
التغيري ،وعدم تجاوبها مع جهود املرشوع ،وغياب التنسيق بني الوحدات االسرتشادية املختلفة .وبعضها اآلخر
يتعلق باملرشوع نفسه :كضعف سلطة املرشوع يف مواجهة الوحدات اإلدارية األخرى ،وق ّلة عدد القامئني
عليه ،وعدم تف ّرغهم إلدارة املرشوع ،وغريها من العوامل األخرى التي تتعلق ببيئة اإلدارة العامة ،كعدم توافر
املساندة الكافية لتنفيذ مخرجات املرشوع ،وضعف التوعية ،وتدهور األوضاع االقتصادية والسياسية(.((3
27 Al-maweri, p. 59
 28الجمهورية اليمنية ،األمانة العامة ملجلس الوزراء" ،قرار مجلس الوزراء رقم ( )290لعام 1998م بشأن املوافقة عىل اسرتاتيجية تحديث
الخدمة املدنية".
 29الجمهورية اليمنية ،وزارة الخدمة املدنية واإلصالح اإلداري" ،مرشوع تحديث الخدمة املدنية ،وثيقة اسرتاتيجية تحديث الخدمة املدنية".1998 ،
 30شمسان" ،مجاالت التجديد والتحديث" ،ص.3
 31الجمهورية اليمنية ،وزارة الخدمة املدنية والتأمينات ،مرشوع تحديث الخدمة املدنية ،تقرير عن مستوى تنفيذ مرشوع تحديث الخدمة
املدنية حتى يونيو  ،2010ص .57
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 .2أبرز مشكالت جهاز اإلدارة العامة

عىل الرغم من الجهود التي بذلت إلصالح جهاز اإلدارة العامة حتى عام  ،2010فإنّ وضع الجهاز اإلداري اليمني
ملموسا؛ فقد استم ّر العديد من املظاهر السلبية التي ميكن استعراض أبرزها عىل النحو اآليت:
تحس ًنا
ً
مل يشهد ّ
أ .غياب الرؤية االسرتاتيجية للدولة

تم إنشاؤها من دون القيام بدراسة حقيقية وتحديد دقيق
وهو ما انعكس عىل أغلب األجهزة الحكومية التي ّ
تعب عن احتياجات مجتمعية
لدورها ووظيفتها؛ إذ جرى تأسيس الكثري من األجهزة والوحدات من دون أن ّ
فعلية .نتج من ذلك تضخم هيكيل كبري ،حيث وصل عدد األجهزة الحكومية بحسب بعض التقارير إىل 350
ومؤسسة ومصلحة عامة ومجالس عليا وصناديق ومراكز ولجان وغريها(.((3
وحدة إدارية ما بني وزارة وهيئة ّ

وعىل صعيد القطاع الواحد ،كان هناك تضخّ م وتداخل يف الهياكل القامئة عىل إدارة النشاط نفسه أ ّدى
ثم إنّ الهيكل
إىل تنازع اختصاصات بني العديد من الوحدات ،وتحميل املوازنة العامة تكاليف إضافيةّ ،
التنظيمي لكثري من هذه الوحدات مل َيج ِر إعداده وف ًقا ألسس علمية سليمة ومعايري موضوعية ،والعديد
منها اتّسم ب ِقدمه وعدم مالءمته للتط ّورات واملستجدات( .((3أضف إىل ذلك ضعف التنسيق ّ
وتدن مستوى
األداء وطول اإلجراءات وتعقيدها.

وعىل املستوى املحيل ،قام عدد من الوزارات وأجهزة السلطة املركزية ذات العالقة ،وف ًقا لقانون السلطة
املحلية ،بفتح مكاتب لها يف املحافظات واملديريات بنسب متفاوتة .ففي حني وصلت النسبة إىل  90يف
املئة وأكرث ملعظم األجهزة عىل مستوى املحافظات ،فإن هذه النسبة بلغت  50يف املئة عىل مستوى العديد
من املديريات؛ ما أضعف الوجود اإلداري لألجهزة التنفيذية املحلية خاصة عىل مستوى املديريات لتمكني
السلطة املحلية من أداء مهامتها يف تقديم الخدمات التي يحتاجها املواطنون يف املحليات( .((3وتشري الدراسات
إىل وجود تداخل وتنازع يف االختصاصات بني األجهزة املركزية واملحلية؛ ما أ ّدى يف حاالت ع ّدة إىل تكرار
التدخالت من جهة ،وعدم انسجامها مع متطلبات الواقع املحيل من جهة أخرى(.((3
ب .التضخم الوظيفي

أ ّدت سياسات توظيف غري موضوعية إىل تضخم الجهاز اإلداري مبقدار الربع تقري ًبا ،بوصول عدد املوظفني يف
عام  2008إىل  542788موظ ًفا مقارنة بـ  404522موظ ًفا يف عام  .1998مع مالحظة أن ثلثي املوظفني ظ ّلوا
مؤهل الثانوية فام دون ،يف حني بقيت نسبة املوظفني من حملة املؤهالت الجامعية والتخصصية
من حملة ّ
(((3
عند نسبة الثلث ،أي  33.3يف املئة فقط من إجاميل املوظفني .
 32الجمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات ،تقرير الهياكل املؤسسية للدولة (صنعاء.)2012 :
 33محمد عيل املقبيل" ،أهمية التدوير الوظيفي يف وحدات الخدمة العامة ومتط ّلبات نجاح التطبيق" ،ورقة عمل مقدمة إىل ورشة العمل
الخاصة بالتدوير الوظيفي يف وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية ،املعهد الوطني للعلوم اإلدارية ،صنعاء ،2013/11/7-5 ،ص .23
 34الجمهورية اليمنية ،وزارة اإلدارة املحلية ،مرشوع االسرتاتيجية الوطنية للحكم املحيل 2015م ،صنعاء ،2008 ،ص  ، 38شوهد يف
 ،2020/5/12يفhttps://bit.ly/3OdHqBW :
 35املرجع نفسه ،ص .55
 36يحيى محمد املحاقري" ،سياسات وإجراءات التوظيف يف الخدمة املدنية بالجمهورية اليمنية؛ الواقع وآفاق التطوير" ،رسالة ماجستري،
مركز تطوير اإلدارة العامة ،جامعة صنعاء ،صنعاء ،2012 ،ص .152
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وإضافة إىل ما سبق ،فقد عاىن جهاز اإلدارة العامة عدة اختالالت منها :االزدواج الوظيفي ،واستمرار التوظيف
بالتعاقد عىل الرغم من عدم الحاجة الفعلية إىل هؤالء املوظفني( ،((3وعدم التزام العديد من الجهات
وشح يف برامج التدريب وبناء القدرات خاصة يف
الحكومية بإحالة من ينطبق عليهم القانون إىل التقاعدّ ،
املجاالت النوعية ،وضعف مستوى األجور والحوافز؛ ما دفع الكثري من املوظفني ،خاصة من ذوي املهارات
العالية ،لرتك الوظيفة العامة واالنتقال إىل القطاع الخاص أو املنظامت الدولية ،وأحيانًا إىل الهجرة بح ًثا عن
فرص معيشة أفضل.
كام واجه نظام معلومات موظفي جهاز اإلدارة العامة ع ّدة إشكاالت منها :تقادم بيانات املوظفني وتقادم
التجهيزات ،وعدم استكامل تنفيذ البصمة الوظيفية ،وعدم استكامل ربط قاعدة بيانات موظفي الدولة يف
الجهات املدنية واألمنية والعسكرية ،وضعف إجراءات األمن والسالمة فيها(.((3
ج .ضعف اإلمكانات وقصور التمويل

عاىن كثري من وحدات جهاز اإلدارة العامة تقادم أنظمة العمل ووسائلها وإمكاناتها ،فأغلبية األعامل تنجز
يدو ًّيا ،مع قصور كبري يف استخدام التقنيات الحديثة يف أغلبية الجهات ،خاصة مع انقطاع الكهرباء املستمر
وضعف خدمات اإلنرتنت؛ ما جعل كث ًريا من الخدمات التي تق ّدمها هذه األجهزة تأخذ إجراءات ووق ًتا أطول
ّ
مم يجب .ويف ظل غياب الشفافية ،تربز مشكالت عدة تتع ّلق بالفساد .أضف إىل ذلك عدم توافر املقا ّر
(((3
املناسبة والتجهيزات الالزمة للعمل ،وخاصة عىل املستوى املحيل التي تفتقر إىل أبسط مقومات العمل .
وكان أيضً ا لركود النشاطات االقتصادية بعد عام  2011أثره السلبي يف مالية الدولة ،التي عانت تراج ًعا
حا ًّدا وعج ًزا متزاي ًدا لعدة سنوات ،وهو ما دفع الحكومة ملحاولة س ّد العجز يف املوازنة من خالل الدين
العا ّم ،بش ّقيه الخارجي والداخيل ،إضافة إىل تقليل اإلنفاق عىل الجوانب الرأساملية واالستثامرية يف املوازنة(.((4
وقد انعكس ذلك سلب ًيا عىل أداء جهاز اإلدارة العامة وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته التنموية والخدمية؛ فعىل
سبيل املثالّ ،
تدن مستوى الخدمات األساسية حيث أصبحت خدمات الكهرباء ال تغطي سوى  42يف املئة
فقط من الس ّكان مع انقطاع مستم ّر ،وخدمات األمن والقضاء والسلطة املحلية تغطي  35.2يف املئة فقط،
وخدمات املياه تغطي  26يف املئة والرصف الصحي ّ
يغطي حواىل  16يف املئة من الشبكة العامة(.((4
د .اختالالت األطر الترشيعية

اتّسمت الترشيعات الحاكمة لعمل جهاز اإلدارة العامة بالتقادم ،وغياب اللوائح التنظيمية ولوائح التوصيف
الوظيفي ،ووجود تعارض وازدواج يف العديد من تلك الترشيعات؛ فعىل سبيل املثال ،تظهر الدراسات أنّ هناك
 37الجمهورية اليمنية ،األمانة العامة ملجلس الوزراء" ،قرار مجلس الوزراء رقم ( )207لسنة 1999م بشأن معالجة أوضاع املوظفني بالتعاقد".
 38الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الجهاز التنفيذي الستيعاب التعهدات ،تقرير عن الوضع الراهن إطار املسؤوليات
املتبادلة (التعهدات واإلصالحات) ،الربع الثالث ،صنعاء (أيلول /سبتمرب ،)2014 ،ص .29
 39الجمهورية اليمنية ،وزارة اإلدارة املحلية ،مرشوع االسرتاتيجية الوطنية ،ص .39
 40الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،املستجدات االقتصادية واالجتامعية يف اليمن  ،2015ص .4
 41الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الربنامج املرحيل لالستقرار والتنمية 2014-2012م (متوز /يوليو  ،)2012ص ،6
شوهد يف  ،2020/5/10يفhttps://bit.ly/3rpWPp3 :
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العديد من القوانني واللوائح  -تصل إىل ما يزيد عىل  80ترشي ًعا  -التي تتعارض مع ترشيعات السلطة املحلية(.((4
وهو ما جعل املوظفني يف حالة ارتباك ،وأتاح فرصة لالجتهاد يف تفسري النصوص ،وأ ّدى إىل انتشار الفساد.
هـ .ضعف الثقافة التنظيمية

سادت جهاز اإلدارة العامة ثقافة تنظيمية تض ّمنت العديد من املالمح السلبية ،منها :املحسوبية ،والوساطة،
واستغالل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية ،وعدم حياد الوظيفة العامة واستغاللها سياس ًّيا ،وغياب
الشفافية ،وتأثري الفاعلني يف التوظيف يف األجهزة العامة ،وإهدار وقت الدوام الرسمي ،وعدم االنضباط
الوظيفي .أدى ذلك إىل التأثري السلبي يف مستوى الخدمات املق ّدمة من أغلب أجهزة اإلدارة العامة.

ثالثًا :جهاز اإلدارة العامة واألوضاع السياسية 2020-2011
تتأ ّثر اإلدارة العامة بالبيئة املحيطة إيجاب ًيا أو سلب ًيا ،وقد عاىن اليمن خالل العقد املايض تر ّدي األوضاع
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،فانعكس ذلك سلب ًيا عىل مختلف مجاالت الحياة ،وأفرز مزي ًدا من
نص عىل أن النظام
الضغوط واآلثار السلبية عىل جهاز اإلدارة العامة ،وعىل الرغم من أنّ الدستور اليمني ّ
السيايس يف الجمهورية اليمنية هو نظام دميقراطي يقوم عىل التعددية السياسية والحزبية ،فإنّ املامرسة
السياسية لعقدين من الزمن اتّسمت بسيطرة حزب واحد  -هو املؤمتر الشعبي العام  -عىل مقاليد الحكم،
سواء عىل املستوى املركزي أو املحيل ،وهذا الوضع أوجد حالة من االحتقان بني السلطة واألحزاب السياسية
املعارضة  -عىل الرغم من هشاشة دورها وغياب دميقراطيتها داخل ًّيا  -أ ّدت إىل الدخول يف جوالت من
التفاوض إلصالح األوضاع ،غري أنّ تلك الجهود باءت بالفشل(.((4
تزامنت مع هذا الوضع حالة احتقان يف الجنوب مع ظهور الحراك الجنويب واملناداة مبطالبات حقوقية خالل
عام  ،2007وتصاعدت املطالب إىل أن وصلت إىل املطالبة ّ
بفك االرتباط وانفصال الجنوب ،وحالة الرصاع
املس ّلح يف شامل اليمن والحروب التي حدثت بني السلطة والحركة الحوثية منذ عام  ،2004إضافة إىل تزايد
نشاط تنظيم القاعدة يف اليمن ،وانعكاساتها السلبية عىل الوضع السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف البالد.
ارتبطت ّ
كل تلك املظاهر بانتشار الفساد لدى النخبة السياسية ،وحدوث نوع من التحالف بني النخب
السياسية واملجتمعية والعسكرية واالقتصادية ،ك ّرس سيطرة النخبة السياسية عىل مقاليد الحكم والسلطة
وضامن مصالح النخب الحليفة؛ ما زاد من تأزّم الوضع عىل الساحة الوطنية ،خاصة مع تر ّدي األوضاع
االقتصادية وتراجع موارد البلد كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.
ثم انعكس ذلك سلب ًيا عىل الوضع االجتامعي واإلنساين يف اليمن ،فخالل عام  ،2011عىل سبيل املثال ،وبحسب
ّ
اإلحصاءات الرسمية ،وصلت نسبة البطالة بني الشباب إىل  52.9يف املئة يف الفئة العمرية ( ،)24-15وبلغت
نسبة  44.4يف املئة يف الفئة العمرية ( .)59-25وارتفع مع ّدل الفقر ليصل إىل حواىل  54.4يف املئة من السكان(.((4
 42أحمد محمد املاوري" ،التقييم القانوين لنظام السلطة املح ّلية يف اليمن ومقرتحات التطوير" ،مؤسسة بريغهوف ،برلني (كانون الثاين /يناير ،)2018
ص  ،12شوهد يف  ،2020/5/10يفhttps://bit.ly/3JrdPRK :
 43عادل الرشجبي" ،املسار الثوري للتح ّول الدميقراطي :تحليل سوسيولوجي لثورة الحرية والتغيري يف اليمن" ،ورقة مقدّمة ملؤمتر اليمن إىل
أين ،القاهرة ،2012/1/24-23 ،ص .2
 44الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الربنامج املرحيل ،ص .7
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أ ّدت تلك األزمات املتتالية إىل تدين مستوى األداء العام ،وتراجع مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني ،عىل
نحو أفرز مزي ًدا من الضغوط عىل جهاز اإلدارة العامة بسبب تزايد السخط الشعبي .ترافق الغضب من تر ّدي
الخدمات مع غضب من انتشار الفساد ووصول الحياة السياسية إىل طريق مسدود يف عام  ،2010بعدما
فشلت جوالت الحوار املتع ّددة بني النظام الحاكم وأحزاب املعارضة ،وارتفعت األصوات املطالبة بالتغيري
واإلصالحات الجادة يف مختلف املجاالت ،ويف ضوء ما سبق ،ومع تصاعد األحداث املطالبة بالتغيري يف عدد
من الدول العربية ،خرج الشباب اليمني للمطالبة بالتغيري يف بداية عام .2011
 .1تأثري األوضاع السياسية يف جهاز اإلدارة العامة 2015-2011

يف ظل احتدام الوضع السيايس يف اليمن ،بعد خروج الرئيس عيل عبد الله صالح من السلطة ّ
وتعث املبادرة
الخليجية واتجاه الوضع إىل العسكرة ،حاول موظفو الخدمة العامة إطالق االحتجاجات من أوساط
البريوقراطية نفسها .كان موظفو عدد من وحدات الجهاز اإلداري الحكومي قد نظموا إرضا ًبا عن العمل
أطلقوا عليه "ثورة املؤسسات" ،وطالبوا بتغيري القيادات التي وصفوها بالفاسدة واملحسوبة عىل نظام صالح
واإلتيان بقيادات نزيهة ،وشمل ذلك أيضً ا عد ًدا من الوحدات األمنية والعسكرية ،ونجم عن ذلك تغيري
قيادات تلك الجهات(.((4
جاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2011مناصفة بني حزب املؤمتر الحاكم
وحلفائه من جانب ،وأحزاب اللقاء املشرتك املعارض ورشكائه من جانب آخر ،ليبعث األمل يف تجاوز
التداعيات عىل مسار التغيري ،خاصة أنّ تشكيل حكومة الوفاق جاء يف إطار املبادرة الخليجية املدعومة
نصت عىل إعداد برنامج لالستقرار االقتصادي والتنمية وتنفيذه ملعالجة االحتياجات
إقليم ًّيا ودول ًّيا ،والتي ّ
(((4
العاجلة للسكان يف ّ
كل مناطق اليمن .
تشخيصا لوضع البلد يف ضوء أحداث عام  ،2011وما نجم عنها من تراجع
تض ّمن برنامج حكومة الوفاق
ً
اقتصادي حا ّد ،وتدهو ٍر يف مستوى الخدمات الحكومية وغيابها يف العديد من املناطق ،وتزاي ٍد يف مع ّدل
البطالة وتفاقم يف ظاهرة الفقر وانعدام األمن الغذايئ وتدهور الوضع اإلنساين .وتض ّمن أيضً ا العديد من
السياسات الرامية إىل معالجة االختالالت يف مختلف املجاالت ،ومن ضمنها إصالح منظومة الحكم الرشيد مبا
يف ذلك تطوير جهاز اإلدارة العامة وتقديم خدمات حكومية بجودة عالية وبأقل تكلفة( .((4غري أنّ ما تض ّمنه
والشح يف املوارد املالية الذاتية
الربنامج مل يأخذ يف االعتبار املدة الزمنية للفرتة االنتقالية املحددة بسنتني،
ّ
أساسا عىل دعم املانحني.
للحكومة ،إضافة اىل اعتامده يف متويله ً
يف إطار مؤمتر الحوار الوطني ،الذي ُعقد خالل الفرتة  18آذار /مارس  25-2013كانون الثاين /يناير ،2014
جرى تحديد محاور للحوار تض ّمنت تسع قضايا هي :القضية الجنوبية ،قضية صعدة ،قضايا ذات بعد وطني
واملصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية ،بناء الدولة ،الحكم الرشيد ،أسس بناء الجيش واألمن ودورهام،
استقاللية الهيئات ذات الخصوصية ،الحقوق والح ّريات ،التنمية الشاملة واملتكاملة واملستدامة(.((4
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"'ثورة مؤسسات' يف اليمن" ،الجزيرة نت ،2011/12/28 ،شوهد يف  .2021/4/20يفhttps://bit.ly/3uss8Be :
الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الربنامج املرحيل ،ص .3
املرجع نفسه.
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وعىل الرغم من أهمية مؤمتر الحوار عىل صعيد إعادة بناء الدولة ،فإنه عاىن ع ّدة مشكالت ،منها :رفض فصيل
الحراك الجنويب املنادي بانفصال جنوب اليمن املؤمتر كل ّية واستمرار مطالبته باالنفصال ،وعدم مت ّكن املؤمتر
من حسم بعض القضايا الحيوية منها :مضمون النظام الفدرايل وخاصة تقسيم األقاليم ،وموضوع العدالة
االنتقالية؛ ما أثار الجدل عىل نطاق واسع .ومع تشكيل لجنة تحديد األقاليم من جانب الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،وإعالن اللجنة تقسيم اليمن إىل ستة أقاليم :أربعة منها يف الشامل واثنان يف الجنوب ،زادت
ح ّدة الجدل والخالف يف ذلك ،ورفض الحراك الجنويب وحركة أنصار الله "الحوث ّيون" هذا التقسيم ،وم ّثلت
ثم حدثت خالفات أيضً ا بشأن متثيل املك ّونات السياسية
تلك إحدى القضايا التي ّأججت الرصاع املس ّلح(ّ .((4
يف لجنة الضامنات ،وبشأن مس ّودة الدستور.
وعىل صخرة الخالفات انهار الوضع ،وسيطر الحوث ّيون عىل صنعاء مبساعدة من قوات الرئيس السابق صالح
يف أيلول /سبتمرب  .2014جاء ذلك إثر موجة غضب شعبي من قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود وتدهور
ثم إىل اململكة
الخدمات األساسية واستمرار الفساد( .((5ومع تزايد الرصاع يف صنعاء ف ّر الرئيس هادي إىل عدن ّ
العربية السعودية ،التي تدخّ لت عسكر ًّيا بقيادة تحالف لدعم هادي يف  26آذار /مارس  ،2015وبدأ هادي
مامرسة عمله مع حكومته من السعودية(.((5
خالل هذه الفرتة  ،2014-2012كان تركيز حكومة الوفاق واملانحني عىل إنجاز بعض التق ّدم يف املسار
السيايس ،خاصة انتقال السلطة ،من دون االهتامم بتحقيق إنجازات ملموسة عىل صعيد مطالب املواطنني
ثم إنّ ضعف أداء الحكومة وانشغالها بالرصاع الداخيل بني
واحتياجاتهم من الخدمات األساسية ّ
امللحةّ .
طرفيها ومحاولة استخدام الجهاز اإلداري يف عملية الرصاع ،قد انعكس سلب ًيا عىل جهاز اإلدارة العامة الذي
تراجع أداؤه بصفة ملحوظة(.((5
لقد م ّثل جهاز اإلدارة العامة "حلبة رصاع" للقوى السياسية املك ّونة لحكومة الوفاق ،حيث سعى ّ
كل طرف
ملحاولة الحصول عىل نصيبه من "الكعكة" يف املواقع القيادية يف جهاز اإلدارة العا ّمة من خالل تعيني املوالني
له يف املواقع املختلفة؛ ما أ ّدى إىل خروج جهاز اإلدارة العامة عن دوره الخدمي املحايد .ترتّب عىل ذلك
مزيد من االختالالت يف عمل الجهاز اإلداري ،وزيادة مع ّدالت الفساد وضعف مستوى األداءً ،
وبدل من أن
يكون هذا الجهاز راف ًدا لعملية التح ّول الدميقراطي وداف ًعا لها من خالل العمل عىل تحسني الخدمات وتلبية
مطالب املواطنني ،أصبح أداة لتحقيق مصالح األحزاب والقوى املتصارعة.
وقد أشار العديد من التقارير والدراسات إىل أن حكومة الوفاق عانت ضع ًفا يف أدائها ،واتّسمت بضعف
قدرتها عىل استيعاب املساعدات الدولية خالل املرحلة االنتقالية ،ويعود ذلك إىل أسباب ع ّدة منها :اختالل
جهاز اإلدارة العامة وانتشار العديد من املظاهر السلبية ،مثل التضخّ م وتسييس الجهاز اإلداري ،وغياب
 49وضّ اح العولقي وماجد املذحجي" ،الحكم املحيل يف اليمن يف ظل النزاع واالضطراب" ،أوراق بيضاء ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية
(متوز /يوليو  ،)2018ص  ،19شوهد يف  ،2020/5/10يفhttps://bit.ly/3FQ5aIE :
"50 Mohammed Ghobari, "Hothis Tighten Grip on Yemen Capital after Swift Capiture, Power- Sharing Deal,
22/9/2014, accessed on 2/4/2020 at: https://reut.rs/3KxuAvQ
 51العولقي واملذحجي ،ص .19
 52رأفت األكحيل وأسامة الروحاين وأنتوين بيسويل" ،الحكومة االنتقالية بعد الرصاع يف اليمن ،إعادة تصوّر االقتصاد اليمني" ،أوراق سياسات،
العدد  ،14مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية (.)2019
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الكفاءة والفاعلية ،وإساءة استخدام السلطة ،واملحسوبية يف التعيينات ،وغياب معايري الجدارة ،وإهدار املال
العام ،وغياب املساءلة والعقاب؛ ما أسهم يف انتشار الفساد .كل ذلك أ ّدى إىل تراجع ثقة املواطنني بالحكومة
وأجهزتها اإلدارية ،وضعف ثقة املانحني بها أيضً ا .وقد أشارت التقارير إىل أنه ينبغي للحكومة اليمنية الرشوع
يف إصالح جهاز اإلدارة العامة وإحداث تغيريات حقيقية يف هيكله ومامرساته إذا ما أرادت الحفاظ عىل
ثقة الشعب اليمني(.((5
وعىل مستوى املانحني ،مل يكن جهاز اإلدارة العامة ي ّتسم بالكفاءة والفاعلية ،ولذا كان يف حاجة إىل جهود
إلصالحه؛ ففي أيلول /سبتمرب  ،2012التزم املانحون بتقديم دعم لليمن يصل إىل  8مليارات دوالر تقري ًبا
امللحة ،التي تضمنتها وثيقة "إطار املسؤوليات
يف مقابل التزام الحكومة اليمنية بعمل بعض اإلصالحات ّ
املتبادلة" ،والتزمت فيها الحكومة بالعمل عىل تعزيز الحكامة والشفافية يف عملها ،وبناء الرشاكة مع القطاع
الخاص ومنظامت املجتمع املدين ،والعمل عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية للمواطنني ،وتوفري الخدمات
األساسية وغريها من االلتزامات .ونظ ًرا إىل عدم مت ّكن الحكومة من تنفيذ أغلب التزاماتها ،فقد طالبتها الدول
املانحة بتأسيس جهاز مستقل الستيعاب املساعدات ،واإلرشاف عىل مستوى تنفيذ إطار املسؤوليات املتبادلة
وعىل االستخدام ُ
الكف ِء للمساعدات املق ّدمة ،ورفع تقارير دورية إىل املانحني عن ذلك.
وعىل الرغم من تأسيس ذلك الجهاز ،فإنّ أداءه كان متباطئًا؛ وذلك ألسباب عدة منها مقاومة العديد من
الجهات لعمله ألنّه سلبها صالحياتها .ومع استمرار تراجع أداء الحكومة وجهازها اإلداري تزايد الوضع
االقتصادي سو ًءا ومل تتم ّكن الحكومة من الحصول عىل الكثري من املساعدات التي كانت موعودة بها(((5؛ ما
أ ّثر سلب ًيا يف صورة الحكومة لدى املانحني ولدى املواطنني أيضً ا.

يف مؤمتر الحوار الوطني ،برز االهتامم بجهاز اإلدارة العامة ضمن نقاشات عدد من ِفرق الحوار الوطني ،وقد
نصت املخرجات
تض ّمنت مخرجاته العديد من النصوص الرامية إىل إصالح وضع جهاز اإلدارة العامة .فقد ّ
عىل تب ّني النظام االتحادي  -الفدرايل  -عىل مستوى الدولة ،بحيث يكون هناك ثالثة مستويات إدارية :عىل
ونصت أيضً ا عىل أن
املستوى االتحادي ،وعىل مستوى األقاليم ،وعىل املستوى املحيل (محافظات /مديريات)ّ .
يقوم النظام اإلداري عىل مبدأ الالمركزية املالية واإلدارية وعىل تب ّني مبادئ الحكم الرشيد ،من أجل تحسني
كفاءة اإلدارة والوظيفة العامة ،وتض ّمن ذلك الرتكيز عىل قضايا عدة منها(:((5
ـ ـإعادة هيكلة وظائف الدولة والعمل عىل إصالح جهاز اإلدارة العامة وإعادة هيكلة وحداته وترشيد
حجمه وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات.
ـ ـتصحيح االختالالت يف إدارة املوارد البرشية يف األجهزة الحكومية ،وتوفري نظام أجور وحوافز حديث
ومنافس وج ّذاب ،وتب ّني مد ّونة أخالقيات الوظيفة العامة.

 53فاطمة أبو األرسار" ،حلول ضيقة األفق ملشاكل مزمنة :الحاجة إىل تحقيق الكفاءة للمساعدات يف اليمن" ،ورقة بحثية رقم ( ،)141برنامج
اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب ،مركز دراسات الدميقراطية والتنمية وحكم القانون ،جامعة ستانفورد ،آب /أغسطس  ،2013ص ،8-6
شوهد يف  2020/5/18يفhttps://stanford.io/3E74w8H :
54 Ginny Hill et al., Yemen: Corruption, Capital flight and Global Drivers of Conflict, A Chatham House Report
(London: Chatham House, 2013), p. 39, accessed on 18/5/2020, at: https://bit.ly/36eqB8Q
 55الجمهورية اليمنية ،األمانة العامة ملؤمتر الحوار الوطني ،أسس بناء الدولة املدنية الحديثة ،سلسلة كت ّيبات الحوار الوطني ،الكتاب األول،
 ،2014ص .50-31
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ـ
ـ
ـ

ـتقييم األداء الحكومي ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي ،وتفعيل دور األجهزة والوحدات الرقابية
الداخلية والخارجية ،وتعزيز مبادئ الشفافية واملساءلة واملحاسبة ،وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد،
واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ـالعمل عىل ضامن حياد الوظيفة العامة ،وتجريم تسييسها أو استغاللها ملصلحة أحزاب أو جامعات
أو أشخاص.
ـتطوير سياسات إدارة الدولة ،واألخذ بالتخطيط االسرتاتيجي ،والعمل وفق رؤية واضحة عىل تنمية
املوارد العامة واستثامرها وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الشاملة ،واالستفادة من مؤسسات البحث
العلمي يف تطوير اإلدارة وتحقيق أهداف التنمية.

 .2تداعيات الحرب عىل جهاز اإلدارة العامة 2020-2015

يف ّ
ظل الحرب ،انقسم الجهاز اإلداري إىل جهازين :أحدهام يف صنعاء يتبع حكومة أنصار الله (الحوثية)،
واآلخر يف عدن يتبع الحكومة املعرتف بها دول ًّيا ،فبعد إعالن الرئيس هادي عدن عاصمة مؤ ّقتة ،يف
 17آذار /مارس  ،2015جرى العمل عىل تأسيس جهاز إداري يخضع للحكومة التابعة لهادي يف عدن ،يف
حني ّ
ظل الجهاز اإلداري يف صنعاء يخضع لحكومة صنعاء التابعة ألنصار الله .ويف عدن مل تتم ّكن الحكومة
من تحقيق االستقرار الذي كانت تطمح إليه ،فقد واجهت مع ّوقات ع ّدة منعت وجودها هناك ،لعل أبرزها
تنامي نفوذ املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إمارات ًّيا الذي ّأسس يف أيار /مايو  ،2017وطالب باستقالل
الجنوب بحدود ما قبل  22أيار /مايو .((5(1990
أساسا؛ ما أ ّثر سلب ًيا يف الحياة
نجم عن ذلك عدم استقرار الحكومة يف عدن ومامرسة مهامتها من السعودية ً
العامة يف عدن واملحافظات الجنوبية والرشقية التي تتبع حكم هادي .ومع استمرار تر ّدي األوضاع االقتصادية
واألمنية يف املحافظات الجنوبية وغياب دور الحكومة ،جرى تنظيم العديد من التظاهرات يف نهاية عام
 2018ض ّد حكومة هادي ،وطالب املجلس االنتقايل بإسقاطها واتّهمها بالفساد ودعا إىل السيطرة الشعبية
عىل مؤسسات الدولة اإليرادية(.((5
انتهت تلك األحداث بفرض املجلس االنتقايل الجنويب سيطرته عىل عدن وبعض املحافظات الجنوبية ،بعد
مواجهات عسكرية مع قوات هادي ،ومع استمرار املصادمات املس ّلحة بني الطرفني خالل عامي 2018
و ،2019وتر ّدي األوضاع وغياب الحكومة عن املشهد يف املحافظات الجنوبية وضعف أدائها ،أعلن املجلس
االنتقايل الجنويب يف نيسان /أبريل  2020اإلدارة الذاتية للجنوب ،وعمل عىل إحكام سيطرته عىل عدن وعدد
من املحافظات الجنوبية األخرى.
أ ّدت حالة الرصاع هذه إىل تجاذب جهاز اإلدارة العامة يف عدن بني الحكومة غري املستقرة هناك واملجلس
االنتقايل الجنويب الذي يفرض سيطرته عىل األرض؛ ما و َّلد إربا ًكا كب ًريا لهذا الجهاز فعجز عن تقديم الح ّد
األدىن من الخدمات للمواطنني ،وع ّرضهم ملزيد من األخطار واملعاناة .ويف املقابل ،عىل الرغم من ّ
تعطل
 56عدنان املقطري" ،مآالت التدخل العسكري يف اليمن وانسداد أفق املفاوضات" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة ،2018/10/23 ،ص  ،1شوهد يف  ،2020/5/24يفhttps://bit.ly/3vlf7sK :
 57املرجع نفسه ،ص .3
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عمل أغلب أجهزة اإلدارة العامة يف صنعاء بعد الحرب نتيجة القصف املستمر ،وانقطاع الرواتب وضعف
املوارد وغريها من العوامل ،فإنّ الجهاز اإلداري استأنف عمله يف حدوده الدنيا ،مع ضعف أو غياب شبه
كامل للخدمات األساسية.
ومع عجز جهاز اإلدارة العامة املركزي وتراجع أدائه ،سعت أجهزة السلطة املحلية يف املحافظات ،بالتعاون
مع املنظامت الدولية واملحلية ،للقيام بس ّد العجز ومامرسة الدور األساس يف مجال توفري الح ّد األدىن من
امللحة مع تفاوت حا ّد يف قدرات هذه األجهزة وإمكاناتها التي
الخدمات الرضورية وتلبية الحاجات اإلنسانية ّ
(((5
تأ ّثرت بتدين املوارد املحلية الذاتية وتو ّقف الدعم املركزي واملوارد العامة املشرتكة ضمن عوامل أخرى .
واضحا يف مستوى أداء أجهزة السلطة املحلية ،فعىل مستوى املحافظات التي
غري أنّ الواقع أفرز اختال ًفا
ً
تخضع لهادي ،ميكن التمييز بني ع ّدة حاالت :فقد عانت محافظة عدن ،العاصمة املؤقتة ،واملحافظات
املجاورة لها رصا ًعا مستم ًّرا بني الحكومة واملجلس االنتقايل الجنويب ،نجم عنه تدهور األوضاع فيها وعدم
قدرة األجهزة املحلية عىل القيام مبهامتها يف تقديم الح ّد األدىن من الخدمات للمواطنني.
ويف املقابل ،مت ّكنت بعض املحافظات من تعزيز سلطاتها ،كحرضموت واملهرة ومأرب ،حيث أصبحت أجهزة
السلطة املحلية يف هذه املحافظات تقوم بعمل جهاز اإلدارة العامة من دون أن يكون لها ارتباط حقيقي
بحكومة هادي ،ومارست صالحيات واسعة تجاوزت اإلدارة املركزية وع ّززت استقاللها املايل واإلداري.
فعىل سبيل املثال ،حافظت السلطة املحلية يف محافظتي حرضموت ومأرب عىل مواردها املحلية ،إضافة إىل
بعض املوارد السيادية كالنفط والغاز عىل الرغم من تناقصها؛ ما ع ّزز من قدرتهام عىل دفع رواتب املوظفني
املدنيني فيهام بانتظام وتغطية التكاليف التشغيلية للسلطة املحلية ،إضافة إىل متويل ميزانيتهام االستثامرية
التي ّ
تغطي توفري الخدمات املحلية وتطوير البنية التحتية والكهرباء واملياه وصيانتها ،ومعالجة مياه الرصف
الصحي وغريها من الخدمات العامة ،واستطاعت املحافظتان خالل عام  2017الحصول عىل موافقة الحكومة
ملنح كلتيهام  20يف املئة من إيراداتها النفطية إلعادة استثامرها يف املحافظة(.((5
ويف حني م ّثل الدعم املستمر من رجال األعامل املقيمني خارج اليمن ،من املنتمني إىل محافظة حرضموت،
ً
عامل مساع ًدا للسلطة املحلية يف القيام بدورها وتقديم الخدمات للمواطنني ،فقد م ّثلت قيمة صادرات
الغاز من مأرب مور ًدا ًّ
مهم للمحافظة م ّكنها من تحسني قدرتها عىل تنفيذ العديد من املشاريع الخدمية
للمواطنني ،وساعدها أيضً ا عىل مواجهة احتياجات األعداد الكبرية من املواطنني النازحني إىل املحافظة من
املحافظات األخرى ،حيث بلغ عدد ساكني املحافظة يف عام  2018مليونني وأربعمئة ألف تقري ًبا مقارنة
بـ  240000شخص كانوا يقطنونها قبل الحرب( .((6يف حني أنّ محافظتي سوقطرة واملهرة تعانيان حالة عدم
استقرار نتيجة نوع آخر من الرصاع بني دول قيادة التحالف ملحاولة فرض النفوذ فيهام.
شح املوارد املحلية يف أغلبها،
وعىل مستوى املحافظات ،التي تخضع لسيطرة أنصار الله ،ميكن القول إنّ ّ
وغياب الدعم املركزي لها ،وانقطاع الرواتب وحالة الحرب والحصار القامئة ،وتدمري عدد كبري من مقا ّر
السلطة املحلية يف أغلب املحافظات قد أ ّثرت سلب ًيا يف قدرتها عىل تقديم الح ّد األدىن من الخدمات األساسية.
 58ينظر :مؤسسة بريغهوف" ،مسح الحكم املحيل للمحافظات اليمنية" ،برلني ،2020 ،شوهد يف  ،2020/5/24يفhttps://bit.ly/3JwWo29 :
 59العولقي واملذحجي ،ص .31 ،23
 60املرجع نفسه ،ص .34 ،33
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ويالحظ أنّ السلطة املحلية فقدت جز ًءا من صالحياتها لصالح الحكومة املركزية ،فإنشاء الهيئة العامة للزكاة
يف صنعاء يف أيار /مايو  ،2018عىل سبيل املثال ،جعل الزكاة مور ًدا مركز ًّيا بعد أن كان محل ًّيا وف ًقا لقانون
ثم إنّ جهات مركزية عدة حاولت مامرسة صالحيات املحليات مدفوعة بالضغوط املالية.
السلطة املحليةّ ،
وتخضع محافظات أخرى لسيطرة مشرتكة من الحكومتني وتعاين رصا ًعا مس ّل ًحا ،كام هو الحال يف تعز
والحديدة والبيضاء ،عىل سبيل املثال؛ ما أربك عمل السلطة املحلية فيها وأ ّثر سلب ًيا يف قدرتها عىل القيام
مبهامتها الخدمية وضاعف من معاناة املواطنني.
ونتيجة تدهور الوضع االقتصادي وتعرث إيرادات النفط والغاز ،التي كانت أكرب موارد املوازنة العامة ،وتدهور
إيرادات الرضائب ،حدث انخفاض شديد يف اإليرادات العا ّمة خالل عا َمي  2015و2016؛ ما دفع نحو تخفيض
جميع أشكال اإلنفاق ،والرتكيز عىل توفري الرواتب للقطاع العام فقط .وبعد نقل البنك املركزي إىل عدن يف
أيلول /سبتمرب  ،2016حدثت أزمة سيولة حا ّدة منعت تسليم الرواتب إىل موظفي الدولة يف العديد من
ثم تو ّقفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة واملرافق الخدمية؛ وقد أ ّدى ذلك إىل تدهور الخدمات
الجهاتّ ،
(((6
العامة وانقطاعها يف أغلب املحافظات ،وعدم وضع موازنة للدولة حتى بداية عام  . 2018تجدر اإلشارة إىل
أنّ استمرار قطع رواتب أغلب املوظفني يف جهاز اإلدارة العامة ،يف أغلب املحافظات الشاملية ،حتى الوقت
الراهن ،قد م ّثل عائ ًقا أمام مئات آالف املوظفني من القيام مبهامتهم بصفة مستمرة ،وأ ّثر سلب ًيا يف مستوى
أداء الجهاز اإلداري يف تلك املحافظات.
وبعد نقل البنك املركزي من صنعاء إىل عدن ،وانقسام سلطة إدارته بني املدينتني ،تنامت الصعوبات أمام
القطاع املرصيف والتجاري نتيجة تضارب السياسات واآلليات التي تب ّناها ّ
كل طرف ،وتس ّبب يف فرض رسوم
جمركية ورضيبية مزدوجة أ ّثرت سلب ًيا يف القطاع الخاص ويف املواطنني(((6؛ ما و ّلد انطباعات سلبية لدى
املواطن تجاه السلطتني ،نتيجة تح ّمل املواطن يف نهاية األمر تبعات تضارب تلك السياسات يف شكل تضاعف
أسعار السلع والخدمات املقدمة له ،وتفاوت سياسة التعامل مع العملة الوطنية.
يضاف إىل ما سبق ،تقادم اللوائح واألنظمة الحاكمة لعمل أجهزة اإلدارة العامة وعدم مواكبة العديد منها
للمستجدات ،وضعف االلتزام بتنفيذها ،وتداخل العديد منها وتعارضها؛ وهو ما يؤ ّثر سلب ًيا يف مستوى
أدائها .واستم ّرت عملية التعيينات يف الجهاز اإلداري وخاصة يف املواقع القيادية بعي ًدا عن اعتبارات الكفاءة
ثم إنّ مختلف سياسات املوارد البرشية من ترقيات وحوافز وغريها كانت ال تخضع ملعايري
والجدارة(ّ .((6
ترسب العديد من الكفاءات للعمل يف القطاع الخاص أو املنظامت الدولية أو
موضوعية .وتزامن ذلك مع ّ
ثم إن استمرار التوظيف سواء بالبدل عن املنقطعني أو التوظيف
إىل خارج البلد بح ًثا عن فرص حياة أفضلّ .
الجديد قد زاد من عبء الجهاز اإلداري وأثقل كاهله مبوظفني زائدين عىل الحاجة.
 61الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،املستجدات االقتصادية واالجتامعية يف اليمن ،العدد  ،34حزيران /يونيو ،2018
ص .3-2
" 62أولويات لتعايف القطاع الخاص يف اليمن؛ إصالح بيئة األعامل واالستثامر" ،ورقة سياسات ،العدد  ،15مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية،
 ،2019/9/9ص  ،6شوهد يف  ،2020/5/12يفhttps://bit.ly/3KGVqll :
 63البنك الدويل ،التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن :املرحلة الثالثة ،تحديث ( 2020واشنطن ،)2020 :ص  ،53 ،52شوهد يف ،2020/5/12
يفhttps://bit.ly/37iTBfX :
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ومع استمرار التحشيد والتعيينات ،التي تقوم عىل الوالءات الض ّيقة التي ال تخدم الوطن بقدر ما تخدم
ترسخت الثقافة التنظيمية السلبية يف الجهاز
جهات التعيني ،واستمرار عملية التعبئة التحريضية والرصاعيةّ ،
اإلداري أكرث وزاد الوضع سو ًءا ،وأ ّدت إىل انتشار مزيد من الفساد خاصة يف ظل غياب آليات الشفافية
واملساءلة يف عمل أجهزة اإلدارة العامة وتغييب دور األجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد .وكذلك جرى
تعطيل عمل مجلس الن ّواب الذي انقسم بني الطرفني ،وأصبح جز ًءا من الرصاع السيايس الدائر ،وهذه القيم
ال تتوافق مع الثقافة التي ينبغي لها أن تسود جهاز اإلدارة العامة يف مرحلة إعادة البناء ،فال ب ّد من أن تسود
والتوجه نحو املواطن ،وغريها من القيم.
قيم الشفافية واملساءلة ،والنزاهة ،والعدالة ،ورسعة االستجابة،
ّ
إضافة إىل ذلك ،تع ّرضت البنى التحتية لعدد من األجهزة الحكومية املركزية واملحلية للتدمري؛ ما أعاق عمل
تلك الجهات ،وأ ّدى إىل تر ّدي العديد من الخدمات كالصحية والتعليمية وانعدام خدمات أخرى كالكهرباء
ثم إنّ تقادم التجهيزات الالزمة للعمل يف أجهزة اإلدارة
واملياه وغريها ،وخاصة يف املحافظات الشاملية(ّ .((6
العامة خاصة يف املحافظات الشاملية وعدم القدرة عىل توفري بعض التجهيزات وقطع الغيار للعديد من
األجهزة العامة قد أعاقها عن القيام مبهامتها .ويف ّ
ظل ضعف خدمات االتصاالت واإلنرتنت يف البلد ،خاصة
مع تدمري العديد من مواقع االتصاالت( ،((6فإنّ ذلك م ّثل أحد التحديات أمام التح ّول نحو أمتتة األعامل
الحكومية وتقديم الخدمات إلكرتون ًّيا ،وقد ضعف نظام معلومات املوارد البرشية يف الخدمة املدنية ،حيث
يعاين النظام إشكاالت عدة منها :ضعف طاقته االستيعابية ،وتقادم التجهيزات املادية وأنظمة التشغيل،
وبطء عملية تحديث بيانات املوظفني ومتابعة املتغريات املستمرة ،وضعف الربط مع الجهات الحكومية،
وتدين مستوى األمان والسالمة ،إضافة إىل ضعف قدرات موظفي الوزارة يف هذا املجال ،وغريها من املشكالت
التي تتطلب معالجات وتطوي ًرا(.((6
ثم تزايد الطلب عىل مختلف الخدمات يف العديد من املحافظات ،نتيجة حالة النزوح الداخيل الكبري يف
ّ
العديد من املحافظات التي استقبلت النازحني؛ ما زاد من معاناة املواطن وعدم رضاه عن الخدمات ،وهو
ما مي ّثل تحد ًيا جدي ًدا لجهاز اإلدارة العامة.
إضافة إىل ما كان يعانيه جهاز اإلدارة العامة قبل الحرب من اختالالت متع ّددة أضعفت من كفاءته وفاعل ّيته،
ي ّتضح لنا من خالل ما سبق ،أنّ الحرب قد أسهمت يف املزيد من االختالالت ،وأوجدت العديد من التحديات
التي أنهكت كاهل هذا الجهاز .ولعل نظرة رسيعة يف بعض املؤرشات الدولية تساعد عىل توضيح الحالة التي
وصل إليها هذا الجهاز ،وذلك عىل النحو اآليت:
ـ ـأظهر مؤرش الدول الهشة أن اليمن دخل وضعية الهشاشة عىل نح ٍو متد ّرج خالل العقد األخري ،فقد
احتل املرتبة الخامسة عرشة خالل عام  ،2010ثم وصل إىل املرتبة السابعة يف عام  ،2015ونتيجة لحالة
الحرب التي مير بها اليمن وانعكاساتها عىل مختلف األوضاع ،فقد وصل اليمن خالل عام  2020إىل
املرتبة األوىل ضمن الدول الهشة بدرجة  .4.112وتجدر اإلشارة إىل أنّ املؤرش يرتّب الدول وف ًقا ملقياس

 64املقطري ،ص .3
 65البنك الدويل ،ص .82
 66الجمهورية اليمنية ،وزارة الخدمة املدنية والتأميناتّ ،
"خطة عمل لتنفيذ برنامج شطب املوظفني الوهميني وحاالت االزدواج الوظيفي
يف نظام الخدمة املدنية مبا يف ذلك األجهزة العسكرية واألمنية" ،بدعم من برنامج تنمية القدرات الطارئة ،الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة،
أيلول /سبتمرب  ،2013شوهد يف  ،2020/5/12يفhttps://bit.ly/3KPq7VO :
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ـ

ـ

من  0األكرث استقرا ًرا –  120األكرث هشاشة موزعة عىل  12مؤ ً
رشا فرع ًّيا ،وتص ّنف الدول بناء عىل النتائج
إىل أربعة مستويات رئيسة :الدول املستدامة التي تح ّقق نتائج ()29.9-0؛ الدول املستقرة ()59.9-30؛
ثم يص ّنف ّ
كل مستوى إىل مستويات فرعية ،وقد
الدول املحذرة ()89.9-60؛ الدول املنذرة (ّ ،)120-90
(((6
جاء اليمن يف املستوى الثالث من بني الدول املنذرة التي لديها إنذار مرتفع ج ًّدا .
ـوأشار مؤرش الحكم الج ّيد ،الصادر عن البنك الدويل ،إىل تراجع كبري يف وضع اليمن خالل السنوات
املاضية .فقد تراجع املؤرش الفرعي الخاص بفاعلية الحكومة من  8.11يف املئة يف عام  ،2011إىل 4.1
ثم تراجع مؤرش التنظيم من  3.22يف املئة يف عام  ،2011إىل  8.5يف املئة يف عام
يف املئة يف عام ّ .2017
 .2017وتراجع مؤرش مكافحة الفساد من  6.6يف املئة يف عام  ،2011إىل  4.1يف املئة يف عام  ،2017وهو
ما يشري إىل تدهور دور مؤسسات الدولة خالل السنوات األخرية حتى راوح بني  0يف املئة و 6يف املئة؛
ما يعني أنّ وضع اليمن وف ًقا ملؤرش الحكم الرشيد مرت ٍّد ج ًّدا ويزداد الوضع سو ًءا سنة بعد أخرى(.((6
ـيظهر مؤرش مدركات الفساد العاملي ،الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ،تراجع وضع اليمن يف هذا
املجال؛ إذ تراجع من املرتبة  164يف عام  ،2011إىل املرتبة  177يف عام  ،2019ما يشري إىل أنّ اليمن
أصبح من ضمن الدول األكرث فسا ًدا يف العامل(.((6

ول الدميقراطي وجهود
 .3انعكاسات وضع اإلدارة العامة عىل التح ّ
إعادة البناء

لعوامل الثقة بالحكومة دور مؤ ّثر يف لحظات التغيري ،وغالبها يرتبط بقدرة الجهاز اإلداري عىل الوفاء
بالخدمات األساسية للمواطنني .هذا الوضع كان جل ًّيا يف اليمن ،فقد كان العجز هو الحال يف أغلب املحافظات
يف مرحلة ما قبل الحرب وما بعدها؛ ما أ ّدى إىل تراجع ثقة املواطنني به ،ولذا سيكون من الصعب عليه
بوضعه الحايل القيام بدوره يف تقديم الخدمات خالل مرحلة التح ّول الدميقراطي وبناء الدولة ،مبا يل ّبي
احتياجات املواطنني وتطلعاتهم ويتواكب مع طبيعة املرحلة.
ثم إنّ قدرة الجهاز اإلداري يف مرحلة التح ّول وإعادة البناء عىل اإلسهام يف صنع السياسات العامة التي
ّ
تلبي احتياجات املواطنني وتطلعاتهم وتتوافق مع أهداف املرحلة ،وتزويد صانعي السياسات باملعلومات
الدقيقة ّ
عم يحتاجه املواطنون ستكون ّ
محل تساؤل ،يف ظل غياب نظم املعلومات الحديثة والدقيقة ،وغياب
الشفافية ،واملساءلة ّ
وتدن مستوى املهارات ،وغريها من العوامل.
وانعكست مظاهر االختالالت التي أوضحناها سلب ًيا عىل قدرة الجهاز اإلداري يف التنفيذ الواعي واالحرتايف
للسياسات العامة وتقييمها ،وتزويد صانع القرار بردود أفعال املواطنني تجاه تلك السياسات واقرتاح التعديالت
الرضورية .فمهام كانت السياسات التي يتب ّناها النظام الجديد طموحة ومستجيبة الحتياجات املرحلة ،فإنّ
سوء عملية التنفيذ من جانب جهاز اإلدارة العامة وقصورها قد يولِّد ردود فعل سلب ّية لدى املواطنني تجاه
النظام السيايس يف مرحلة التح ّول ،ويفقده الدعم واملساندة الشعبية التي يحتاجها يف هذه املرحلة الحرجة.
67 The Fund for Peace, "Fragile States Index," accessed on 10/4/2020, at: https://bit.ly/3JBy6V0
68 The World Bank, Worldwide Governance Indicators, Country Data Report for Yemen, accessed on 10/4/2020, at:
https://bit.ly/3OjmSIf
69 Transparency International, "Corruption Perception Index," accessed on 10/4/2020, at: https://bit.ly/3E6pZi5
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واضحا يف اليمن مدى افتقار الجهاز اإلداري إىل قنوات تواصل سلسة وش ّفافة مع املواطنني؛ إذ مل يوضع
كان ً
املواطن يف بؤرة تركيز مخطط السياسات وال من ّفذيها ،واستمر الروتني البريوقراطي املعوق ،وتعقيد إجراءاته
وطولها؛ ما جعل الجهاز اإلداري غري قادر عىل القيام بدوره بفاعلية ،بصفته حلقة وصل بني النظام السيايس
الجديد واملجتمع .وقد أسهم هذا يف تعميق الفجوة بني النظام واملواطنني ،عن قصد أم عن غري قصد ،وظهر
مقدار التفاوت الكبري بني ما يتب ّناه النظام وما يتط ّلع إليه املواطنون ،وانعكس يف تزايد السخط الشعبي تجاه
النظام الجديد وعىل حالة االستقرار يف مرحلة التح ّول.
يتقاطع ما أبرزته حالة اليمن التي عرضنا لها مع ما تتح ّدث عنه دراسات التح ّول الدميقراطي من "حتمية
منهجية" ،حيث يرتهن نجاح اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية املنشودة يف الدول التي مت ّر مبراحل التح ّول
الدميقراطي بامتالكها األساليب واألدوات التي تتوافق مع التح ّول املطلوب ،ومن بينها وجود جهاز إدارة
عامة محرتف ،ميتلك البنية التحتية واملؤسسية الالزمة لتنفيذ التح ّول املطلوب( .((7وقد ب ّينت حالة اليمن
ّ
تعث التح ّول من النموذج التقليدي الروتيني السائد إىل منوذج حديث يتوافق مع متطلبات التح ّول ويقوم
عىل تقنيات الحكامة وقيمها ،ومن ذلك ّ
الرتهل ،ورفع
التعث يف إعادة هيكلة الجهاز اإلداري ،وتخليصه من ّ
قدراته وقدرات عامليه(.((7
كان تسييس الجهاز يضيف إىل جملة من االختالالت التي ظ ّلت تعيقه عن تنفيذ سياسات املرحلة االنتقالية
وأهدافها ،وتعرقل تقديم الخدمات التي تل ّبي تطلعات املواطنني مبا يتناسب وطبيعة املرحلة .وهو حال
مل تنفرد به اليمن؛ إذ عرفته العديد من الدول التي ّ
تعث فيها االنتقال الدميقراطي ،بعدما أهملت إصالح
جهاز اإلدارة العامة فيها ومل تضعه ضمن أولويات اإلصالح السيايس ،للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية يف إنجاح
تبي املقارنة بتجارب نجح فيها التح ّول الدميقراطي أنّ جهاز اإلدارة العامة قد أ ّدى دو ًرا
عملية التح ّول(ّ .((7
أساس ًّيا يف العملية التنموية ،ومبا يكشف اعتامد جانب من نجاح املسار الدميقراطي عىل كفاءة الجهاز
اإلداري ،التي تسهم يف تحسني صورة النظام السيايس الجديد أمام املواطنني ،من خالل ما ينجزه ويعالج
به األزمات املجتمعية(.((7
فرضت حالة اليمن ّ
املتعثة ما بلورته الدراسات عن أهمية إعادة إصالح جهاز اإلدارة العامة ومحاربة الفساد،
باعتبار ذلك اللبنة األوىل يف جهود إعادة البناء يف مرحلة ما بعد الثورة .وأظهرت حاالتها رضورة العمل عىل
تطبيق مبادئ الحكامة لجهاز اإلدارة العامة وتعزيز الالمركزية واملشاركة املجتمعية من أجل زيادة كفاءته
وفاعليته يف معالجة املشكالت االقتصادية واالجتامعية التي قد تعيق عملية التنمية يف املجتمع(.((7
باملثل ،ب ّينت حالة اليمن تشاب ًها مع حاالت أخرى عىل الصعيد العريب ،فقد أظهرت الدراسات أنّ من العوامل
املساعدة يف التح ّول الدميقراطي أن تعمل حكومات ما بعد الثورة يف مرص وتونس والعامل العريب عىل
70 Alexander Kovryga & Sherman Wyman, "Building Institutions for Public Sector Professionalism in Postcommunist States," Chaptr 5, in: Tony Verheijen (ed.), Politico- Administrative Relations: Who Rules? (Slovakia: The
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2002), p. 343.
71 Ibid., pp. 345-346.
 72ملزيد من املعلومات عن تجربة العديد من الدول ،ينظر.Verheijen :
 73ميلود ،ص .303
 74حنني محمد سليامن" ،مرص؛ التغريات السياسية وتحديات التحول الدميقراطي بعد ثورة 2011م" ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،برنامج
ماجستري الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بريزيت ،2013 ،ص .30 28-
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االستجابة للمطالب الشعبية وتوفري فرص العمل الالئقة وتحقيق التنمية ،وح ّذرت من أنّ عدم تحقيق التق ّدم
يف هذا املسار ميكن أن يؤدي إىل عودة الدكتاتورية(.((7
ويف ضوء ما سبق ،ميكن القول إنّ جهاز اإلدارة العامة يف اليمن ينبغي له أن يحظى باهتام ٍم خاص من ّأي
حكومة مقبلة للقيام بدوره الحيوي يف دعم جهود التح ّول وإعادة البناء ،من خالل القيام بع ّدة وظائف
جوهرية تو ّفر البيئة املناسبة واملساندة لجهود التح ّول؛ حيث تظهر الدراسات أنّ جهاز اإلدارة العامة يقوم
بدور حيوي يف هذا املجال وذلك من خالل اآليت(:((7
ـ ـاالستمرار يف القيام بالنشاطات والعمليات والربامج الحكومية حتى يتم ّكن النظام الجديد من تطوير
رؤيته وأولوياته وسياساته وبلورتها ،والقيام بالنشاطات الرضورية الستمرار الحياة العامة.
ـ ـمساعدة النظام الجديد يف صنع السياسات العامة واألهداف الخاصة مبرحلة التح ّول الدميقراطي ،من
خالل تزويد ص ّناع القرار واألطراف الفاعلة يف صنع السياسات العامة باملعلومات الرضورية وتقديم
االستشارات الالزمة يف ضوء الخربة الرتاكمية السابقة لجهاز اإلدارة العامة.
ـ ـتح ّمل مسؤولية تنفيذ السياسات العامة التي يتب ّناها النظام الجديد ،وتقييم تلك السياسات ،واإلسهام
الفاعل يف تحقيق األهداف املرسومة ملرحلة التح ّول الدميقراطي وإعادة البناء.
ـ ـالعمل حلق َة وصل بني النظام السيايس الجديد واملجتمع؛ حيث تعمل أجهزة اإلدارة العامة عىل نقل
املعلومات والتوجهات التي يتب ّناها النظام إىل املواطنني بأسلوب سلس وبسيط وإيجايب لتساعد عىل
وتوجهاته ،ويف الوقت نفسه يعمل عىل نقل آراء املواطنني
تعزيز دعم املجتمع للنظام السيايس الجديد ّ
ومطالبهم واحتياجاتهم إىل النظام السيايس حتى يكون عىل ّاطالع دائم عىل متطلبات املواطنني،
ويعمل عىل استيعابها يف سياساته وقراراته.

خامتة
سعت الدراسة ملحاولة تشخيص وضع جهاز اإلدارة العامة يف اليمن يف ظل أحداث عام  ،2011والحرب
الدائرة حال ًّيا وانعكاساتها عىل جهاز اإلدارة العامة ،ومعرفة إذا ما كان الجهاز اإلداري بسامته الحالية مي ّثل
أداة لتعزيز عملية التح ّول وإعادة البناء يف اليمن أو معو ًقا لها.

توصلت الدراسة إىل أنّ جهاز اإلدارة العامة اليمني قد واجه العديد من التحديات والصعوبات ،منذ دمجه
ّ
يف عام  ،1990حيث أسهمت عوامل سياسية واقتصادية واجتامعية متداخلة يف إضعاف هذا الجهاز .وأ ّدت
األحداث ،التي شهدها اليمن يف عام  2011وما تالها من رصاع سيايس ،إىل تعميق االختالالت يف هذا الجهاز
ّ
وتدن مستوى أدائه ،وعدم مت ّكنه من القيام بدوره يف تقديم الخدمات وتحقيق التنمية بكفاءة وفاعلية.
ثم أظهرت الدراسة أنّ استمرار تدهور األوضاع وتزايد ح ّدة الرصاع واملواجهات املس ّلحة وتدخّ ل السعودية
ّ
بشن حرب يف آذار /مارس  ،2015ترتّب عليه انهيار شبه كامل لكل مناحي الحياة مبا يف
التحالف
دول
مع
ّ
ذلك جهاز اإلدارة العامة ،حيث انقسم إىل جهازين أحدهام يف عدن يتبع حكومة الرئيس هادي ،واآلخر يف
 75املنتدى الدويل حول مسارات التح ّول الدميقراطي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والحكومة املرصية ،تقرير موجز حول التجارب الدولية
والدروس املستفادة والطريق قد ًما (القاهرة :حزيران /يونيو  ،)2011ص .16
76 Ahmed & Aref, pp. 126-135.
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صنعاء يتبع حكومة أنصار الله .وقد عاىن الجهاز اإلداري بش ّقيه العديد من االختالالت التي أضعفت قدرته
عىل القيام مبهامته يف ح ّدها األدىن ،وأسهمت الحرب يف مزيد من تدهور األوضاع فيه.
ومن خالل ما سبق ،اتّضح عدم قدرة الجهاز اإلداري عىل القيام بدور فاعل يف دعم التح ّول وجهود إعادة
البناء يف اليمن ،فجهاز اإلدارة العامة أصبح ً
مثقل باالختالالت والتحديات وعاج ًزا عن القيام بالح ّد األدىن من
مهامته ،ما يجعله عقبة وتحد ًيا حقيق ًّيا ألي حكومة مقبلة.

يف ضوء النتائج السابقة ،سيتطلب األمر من أي حكومة مقبلة وضع خطة عملية إلصالح أوضاع الجهاز
اإلداري اليمني ،ومعالجة االختالالت التي تعرتيه ،والعمل عىل تعزيز مبادئ الحكم الرشيد لتحسني كفاءته
وفاعليته ،وإعادة بنائه مبا يتوافق مع التح ّول املنشود ،بحيث يصبح أداة مساعدة لتحقيق أهداف التح ّول
وإعادة البناء وتلبية طموحات املواطنني وحاجاتهم .وميكن الرتكيز عىل ما ييل:

ـ ـإعادة الهيكلة وإيجاد جهاز أكرث كفاءة يبنى عىل أساس الحاجة الفعلية لتحقيق أهداف خدمية
وتنموية وفق رؤية اسرتاتيجية مح ّددة وواضحة ،ومراجعة اللوائح ّ
املنظمة للعمل وتطويرها ملواكبة
املستجدات عىل صعيد بيئة عمل الجهات وعىل صعيد الوظائف املنوطة بها يف مرحلة إعادة البناء.
ـ ـضامن الحياد الوظيفي للجهاز اإلداري ،حتى يعمل مبهنية واحرتاف بعي ًدا عن الوالءات الض ّيقة ،والتزام
جميع األطراف السياسية بتحييده عن ّأي رصاع سيايس.
ـ ـتب ّني ميثاق أخالقيات الوظيفة العامة لضبط سلوك املوظف العام ،وبناء ثقافة تنظيمية جديدة تقوم
والتوجه نحو العميل ،والحرص عىل املصلحة العامة ،وجعل جهاز اإلدارة
عىل مبادئ الدميقراطية
ّ
العامة مواك ًبا لقيم التح ّول املنشود ويع ّزز العدالة والكرامة وحقوق اإلنسان.
ـ ـتطوير سياسات املوارد البرشية الحكومية بحيث تبني عملية التعيني والرتقيات وفق معايري الجدارة
والكفاءة من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع املواطنني لاللتحاق بهذا الجهاز ّ
وتول املواقع املختلفة
فيه من دون متييز أو محاباة ،مبا يحقق املواطنة املتساوية .ومراجعة نظام التعويضات – الرواتب
والحوافز واملكافآت – وفق معايري موضوعية تأخذ يف االعتبار حاجات املوظف ومدى كفاءته ،والوضع
االقتصادي ،ومستوى األجور يف القطاع الخاص ،ووضع نظام /آلية للحفاظ عىل املواهب واستقطاب
الكفاءات لضامن استمرار أداء الجهاز وتحسينه ،مع تصميم نظام لتقييم األداء املؤسيس والفردي
وربطه بنظام الحوافز وسياسات املوارد البرشية – الرتقيات والتدريب وغريها.
ـ ـبناء قدرات قيادات الجهاز اإلداري وموظفيه وفق خطة دقيقة لتنمية قدراتهم وبنائها يف مختلف
املستويات املركزية.
ـ ـتوفري التجهيزات واملعدات الالزمة للعمل يف مختلف وحدات الجهاز اإلداري عىل املستويني املركزي
واملحيل ،واستكامل توفري املقا ّر املالمئة لعمل السلطة املحلية.
ملحة لتسهيل آلية تقديم الخدمات للمواطنني ،واختصار الوقت
ـ ـأمتتة العمل الحكومي باتت رضورة ّ
والجهد والتكاليف ،والح ّد من الفساد ،وبناء نظام معلومات حديث ودقيق ملوظفي الجهاز اإلداري.
ـ ـحكامة الجهاز اإلداري وضامن الشفافية واملساءلة واملحاسبة فيه ،وتطوير آليات املتابعة والرقابة
والتقييم ،وتنويع مصادرها من داخل الجهة وخارجها عرب الجهات الرسمية والجهات غري الرسمية
كمنظامت املجتمع املدين واإلعالم وغريها ،مبا يساعد عىل ضبط األداء ومكافحة الفساد.
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ـ
ـ

ـتعزيز دور أجهزة السلطة املحلية وتفعيل مبدأ االستقالل اإلداري واملايل لها ،وتنمية املوارد الذاتية
املحلية ،وتزويدها بالكفاءات الالزمة للعمل؛ باعتبار أنّ ذلك مي ّثل أحد مظاهر الدميقراطية ،خاصة مع
منح صالحيات حقيقية للسلطة املحلية يف إدارة الشأن املحيل واتخاذ القرارات الالزمة لذلك ،وأحد
مرتكزات جهود إعادة البناء يف املرحلة املقبلة.
ـبناء رشاكات حقيقية مع القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين ،لتحسني عملية صنع السياسات
العامة وتنفيذها وتقييمها ،واالرتقاء مبستوى الخدمات املقدمة للمواطنني.
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