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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله وبعد:
فإن تقدم وتطور الدولة ونجاحها في أداء وظائفها يكمن في نوع وكفاءة إدارتها
و لو قال قائل :إن الدولة الناجحة هي اإلدارة الرشيدة وإن سبب فشل الدولة القائمةة هةو غيةا الناةام اإلدار
الرشيد لم يتجاوز الصوا
فبرغم تشريعات الناام القائم للسلطة المحلية إال أنه تميز مةن حية التطبيةو والممارسةة بناةام إدار مركةز
توحدت وانحصرت فيه سلطة الوظيفة في أعلى قيادة السلطة بل غدا األمر في ذلة الناةام أن ال يبة فةي شة ن
وظيفةةة مةةا دون الرجةةوع إلةةى سةةلطة المركةةز والموافقةةة عليهةةا مةةا مةةا أصةةا ذل ة الناةةام اإلدار مةةن البدانةةة
والتضخم الوظيفي الناتج عن التوظيف الحزبةي والمحابةاة فةي التعيينةات والترقيةات وإيجةاد وظيفةة الشةخ ال
شخ ال وظيفة في نوع من العب والالمباالة في الوظيفة العامة ومهامها لم نسةبو إليةه  -حسةب علمنةا  -فةي
دولة معاصرة.
لذا أصبح من الضرورة الملحة تغيير هذا الناام اإلدار واالتجاه إلى ناام إدار ال مركةز تتحقةو فيةه رغبةة
الشعب اليمني في المشاركة في إدارة وتسيير شؤونه تستقل فيةه سةلطات المحافاةات والمحليةات ماليةاو وإداريةاو
عن الحكومة المركزية وتتولى فيةه تلة السةلطات كافةة شةؤون الدولةة التنفيذيةة مةا تةمان تةوفير الصةالحيات
واإلمكانات الضامنة لتحقيو مهامها المعهودة إليها.
كةةل ذلة فةةي إرةةار القةةانون وتةةمان احترامةةه وبمةةا يحقةةو السياسةةة العامةةة للدولةةة فةةي شةةتى المجةةاالت وتحقيةةو
المصالح العامة للناس بعيداو عن التعقيد والروتين اإلدار المقي .

وأسةةاس هةةذا الناةةام اإلدار الالمركةةز هةةو إقةةرار انتخةةا المحةةافاين ومجةةالا المحافاةةات ومةةدراء
المةةديريات ومجالسةةها انتخابةةا مباشةةراو.وتعيةةين مةةدراء العمةةوم بالمحافاةةة ومةةا دونهةةا مةةن قبةةل مجلةةا
المحافاة .
واعتماد الوظيفة العامة وفو معايير الكفاءة والتخص والحاجة ما مراعةاة توزيعهةا علةى المحافاةات
باعتبار النسب السكانية لهةا واتتصةاأ أبنةاء كةل محافاةة بوظةائف محافاةاتهم مةا أمكةن ذلة  ،وإعةادة
بناء وهيكلة الناام الحالي على هذا األساس وغيره من األسا والمبادئ والمعايير الكفيلة بإقامةة ناةام
إدار راشد والتي من اهمها :
 )1أن يحقو الناام العام واإلدارة للدولة وهيئاتها ومرافقها بما يشبا االحتياجات العامة ألفراد المجتما .
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 )2أن يحقو فاعلية األداء ب قل الكلف وبما يحقو االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية والمعنوية
وترشيدها وتنميتها .
)3أن يحقةةو التكامةةل والتعةةاون والتكامةةل والتةةرابن بةةين مختلةةف مكونةةات والدولةةة وهيئتهةةا وأفرادهةةا
واالتصال الفعال بينها واالستناد إلى التقنية المعاصرة في ذك ما أمكن
)4أن يقوم على أسا الكفاءة والمهارة وتحديد دقيو للتوصيف والتدوير والترقي الوظيفي وان يحقو
النمو الوظيفي المتوازن بين حاجة الوظيفة وإمكانات وموارد الدولة
 )5تحديةةد وحةةدة األمةةر والتوجيةةه وبيةةان عالقةةة السةةلطة والمسةةؤلية بةةين الطبقةةات الوظيفيةةة وتحديةةد
المسؤلية والمحاسبة الفردية وتطبيو المساءلة القانونية عةن األعمةال وتصةرفات وتفعيةل مبةدا الثةوا
والعقا الوظيفي
)6أن يتسم بالمرونة والقابلية لتطوير والتعديل والبعد عنى التعقيد والروتين الممةل وبمةا ينجةز المهةام
بسرعة وسالسة
)7مراعاة التكافؤ النسبي بين المحافاات في تقلد الوظائف العليا والوسطى في الدولة
)8عدم تركيز إجراءات التوظ يف في وزارة الخدمة المدنية بل تجزئ على الوزارات المختصة ثم منهةا
على فروعها في المحافاات
وفي الختام فإننا في هذه الورقة لسنا بصةدد إعطةاء تصةور هيكلةي تفصةيلي للناةام اإلدار الالمركةز
للدولة القادمة وإنما أردنا الجوا على السؤال المهم في ذل وهو :
ما هي المبادئ واألسا والمعايير والخصائ
بها ؟

التي يرتكز عليها الناام اإلدار للدولة القادمة ويتميز

وكيف يمكن تقرير ذل في قواعد تتضمنها نصوأ دستورية واتحة ويكون بيانهةا فةي قةانون إدار
مفصل
وأما بلورة هذا الناام في هيكل إجراء تطبيقي فهذا يقوم به مختصون في اإلدارة والتنايم .
حز الرشاد اليمني
عرض:
عبد الوها بن محمد الحميقاني
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