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 إىل العدالة الوظيفية نااحلوكمة تقودمنهجية 

 2017 ربمسيد 10 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

أذهلتني تلك االستجابة التي حظي بها مقال األسبوع الماضي 
)اإلحباط الوظيفي(، فقد ورد إليَّ عبر وسائل التواصل االجتماعي 
والبريد اإللكتروني عديد بل كثير من الرسائل والحاالت التي يذكر 
أصحابها كيف أنهم يعيشون مثل هذا اإلحباط بسبب غضب 

م يسألون عن الحلول أو الجهات المسؤول أو مزاجيته، وعديد منه
التي يمكن أن تقدم الحلول، ولم تكن االستجابات من البحرين فقط 

 وإنما كان عديد منها من دول الجوار أيضًا.

وفي هذا الوقت بالتحديد كنت أقوم بالتحضير لدورة تدريبية 
لواحدة من المؤسسات الحكومية تدور حول ما يعرف بـ)الحوكمة(، 

؟ وكيف يمكن أن نحقق العدالة الوظيفية من  إلداريةفما الحوكمة ا
 ؟ ؟ وما عالقتها بالموضوع خالل تطبيق منهجية الحوكمة

التحكم المؤسسي في المؤسسات  تعني – ببساطة –الحوكمة 
بهدف نجاح المؤسسة وتقويتها على المدى البعيد، وتحديد 
المسؤوليات داخلها مع ضمان حقوق جميع األطراف التي لها 

بالمؤسسة وبعدالة، وذلك من خالل األسس اآلتية: عالقة 
المشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، واالستجابة، والتوجيه 
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نحو بناء توافق لآلراء، واإلنصاف، والفعالية، والكفاءة، والمساءلة، 
 والرؤية االستراتيجية.

 ؟ وماذا يعني ذلك مرة أخرى

أنظمة  -و الخاصةسواء الحكومية أ-يعني أن يكون في المؤسسات 
وقوانين على أساسها تتخذ كل القرارات المتعلقة بالموظف، أيا 
كان الموضوع أو القرار المتخذ، وال يخضع أي قرار لمزاجية مسؤول 

 ا كانت درجته.أيً

األمر اآلخر؛ أن يكون في المؤسسة جهة أو إدارة للتظلمات يمكن أن 
ويمكن من خالل هذه يلجأ إليها الموظف إن شعر بالغبن والظلم، 

اللجنة أو اإلدارة أن يسترجع حقه إن كان له حق، ويضرب على يد 
 الظالم مهما كانت درجته في المؤسسة.

عندئذ ربما تتحقق العدالة الوظيفية، إذ ال يستطيع مسؤول أن 
يقوم بتهميش موظف ألنه ال يستسيغه، أو ألنه أعلم منه أو ألنه 

ف ترقية فالن من الموظفين ليس لديه واسطة تحميه، أو يوق
لبضعة أسباب واهية، أو ال يسمح بدخول موظف عليه في المكتب 
ألنه زعالن منه. وال يستطيع موظف أن يتخطى القانون ألنه ابن 
فالن من الناس، وال يستطيع أن يسرق أو يأخذ رشوة فقط ألن عين 

عمل القانون ال تطوله، أو يتعمد التأخير الصباحي أو الخروج من ال
 قبل الدوام الرسمي، أو إهانة زميل أو ما شابه ذلك.
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فالعدالة والشفافية والمساءلة والمحاسبة تتخطى الجميع لتصل 
في النهاية إلى عين القانون الذي حينما يطبق على الجميع ينتشر 
الرضا بين الموظفين، وبالتالي المواطنون، وتزيد ثقة المواطنين 

نهم يشعرون أنه ال أحد فوق بالدولة ومؤسساتها، وذلك أل
 القانون.

وحيث إن الحوكمة في القطاع العام تتعامل مع ممارسات وسلوك 
الفردي والمؤسسي، كان ال بد من إيجاد الضوابط الكفيلة لتوجيه 
هذا السلوك بشكل إيجابي، ومأسسة آليات صناعة القرار 
الحكومي وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي، واعتبار أن الموظف 

على موارد  امؤتمنً – كان منصبه ودرجته الوظيفية اأيً –العام 
الوطن، فإن سلوكه الوظيفي تجاه العمل ال بد أن تحكمه مجموعة 
من الضوابط الدينية واألخالقية والقانونية التي تعزز شعوره 
باالنتماء والفخر للخدمة العامة. وتتطلب الحوكمة في القطاع 

ية على تحقيق المصلحة العام أن تعمل المؤسسات الحكوم
 العامة، وهذا يتضمن اآلتي:

 االلتزام بالنزاهة والقيم األخالقية وسيادة القانون. .1
 االنفتاح وإشراك األطراف ذات العالقة. .2
 العمل على تحقيق المصلحة العامة. .3
 تحديد النتائج المرجوة لتحقيق التنمية المستدامة. .4
 تم تحديدها. وضع اإلجراءات الالزمة لتحقيق النتائج التي .5
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بناء القدرات المؤسسية والقيادية وقدرات موظفي  .6
 المؤسسات الحكومية.

إدارة المخاطر واألداء من خالل رقابة داخلية فاعلة وإدارة  .7
 مُحكمة للمالية العامة.

تطبيق الممارسات الجيدة في مجال الشفافية وتقديم  .8
 التقارير وصوالً إلى تطبيق فعال للمساءلة.

يق منهجية الحوكمة ال تعود بالفائدة على الموظف علمًا أن تطب
والمواطن فحسب، وإنما تتعدى ذلك لتصل إلى الحكومة نفسها، 
فالحكومة حينما تطبق منهجية الحوكمة بين أروقة مؤسساتها 

 يمكن أن تحقق عديدا من األمور، مثل:

 المحافظة على المال العام، والموارد والثروات والمدخرات. .1
 تحقيق المصلحة العامة.العمل على  .2
 العمل على تحقيق العدالة الوظيفية. .3
 الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة. .4
 المحافظة على األمن في البالد. .5

وهذا جزء من الحوكمة، إذ إن الحوكمة منهجية كبيرة، ولقد ذكرت 
في كل الخطط االستراتيجية الخليجية التي صدرت خالل األعوام 

مملكة  رؤية – 2030و بأخرى، فمثالً في رؤيتنا الماضية بطريقة أ
بند )الطموحات على  في – 2030البحرين االقتصادية حتى عام 

تحت فقرة )أن يصبح  2030مستوى الحكومة(، إذ تذكر الرؤية 
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القطاع العام أكثر إنتاجية، وأن يكون مسؤواًل عن تقديم خدمات 
 ذات نوعية أعلى من خالل عمليات أكثر كفاءة(.

ن إيجاز األولويات الحكومية األساسية في هذا الشأن على يمك
... ويذكر عدة نقاط من بينها النقطة التي تقول: تعزيز  النحو اآلتي

 حوكمة نظام الخدمة المدنية.

 2030ومرة أخرى عند ذكر المبادئ األساسية للرؤية االقتصادية 
 يذكر مبدأ )العدالة(، ويمكن أن نقتبس منها هذه الفقرات:

ن رؤيتنا للبحرين هي أن النجاح االقتصادي المستقبلي للمملكة إ
سيؤثر على المجتمع بشكل أوسع ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة 
لالزدهار، ونحن نؤمن بأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهامًا قيًما 

 للمجتمع إذا توافرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة.

بد أن يلتزم القطاعان العام والخاص  ولتحفيز وتعزيز العدالة ال
بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كل المعامالت، 
سواء أكان ذلك مرتبطًا بالتوظيف أو بمزاد عام لبيع أراض أو 
ترسية مناقصة. ويكمن دور الحكومة في توفير اإلطار القانوني 

العادلة  والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة
ألصحاب األعمال بمن فيهم المستثمرون األجانب، وهذا يعني 

 استئصال الفساد والسعي إلى التطبيق العادل للقوانين.
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والعدالة في المجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب 
القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وتعني أيضًا 

حصول على التعليم والرعاية إعطاء الجميع فرصًا متكافئة لل
الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خالل توفير التدريب 

 .ىهتنا ،المناسب على الوظائف وتوفير الضمان االجتماعي

هذا الكالم اإلنشائي الجميل من المفروض أن يتحول إلى خطط 
لسير الحياة في القطاع األعمال والحياة المهنية، لذلك عندما نعود 

إلى  2009الستراتيجية االقتصادية الوطنية من إلى ما يعرف با
، تحت بند )المبادرات االستراتيجية( وفي فقرة )تحسين إدارة 2014

الموارد البشرية في القطاع العام(، نجد هذه الفقرة التي ربما يمكن 
 ، والتي تقول:2030أن تفسر ما ذكر من رؤيتنا 

ميين من وضع ترتيبات جديدة لجذب والحفاظ على موظفين حكو
نوعية عالية؛ سوف يحقق تحسين عمليات االستقدام والتوظيف 
تطوير المهارات في القطاع العام بأكمله، وفي سبيل ذلك يقوم 
ديوان الخدمة المدنية بمساعدة المؤسسات الحكومية على وضع 
مجموعة من الحوافز والمكافآت، وتحسين معايير االختيار، 

قديم طلبات التوظيف وإصدار والهياكل الوظيفية، وإجراءات ت
عروض العمل، وذلك بهدف اجتذاب ذوي المؤهالت األكاديمية 

 العالية واستقطاب ذوي المهارات من القطاعات األخرى.
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ولن يقتصر تعديل الهياكل الوظيفية والرواتب على االستقدام 
والتوظيف فحسب، بل سيشمل أيضًا األداء المتفوق في 

لفة لالحتفاظ بهم على رأس العمل القطاعات الوظيفية المخت
وسوف  والحد من أعداد الموظفين الذين يتركون العمل لدى القطاع

يؤدي تعديل الهياكل والرواتب الوظيفية إلى جعل الحكومة أكثر 
 .ىهتنا ،مرونة وجعلها قادرة على التأقلم مع أحوال السوق

وهذا الكالم اإلنشائي أيضًا جميل، ولكن أين اللوائح والخطط 
؟ وإن  نفيذية التي من المفروض أن تصدر بناءً على هذه الرؤيةالت

؟ وكم ننتظر حتى تصدر بقية اللوائح  صدرت، كم صدر منها
؟ أين القرارات  والنظم حتى ال يظلم موظف بمزاجية مسؤول

واألنظمة الخاصة بتطبيق منهجية الحوكمة في مؤسسات القطاع 
شأن إنشاء اللجنة صدر ب 2013( لسنة 27العام، علمًا أن قرار )

التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات 
الحكومية، ترى أين صارت هذه اللجنة وما النتائج التي توصلت 

؟  ؟ وكم من إيجابيات استثمرت ؟ وكم من المخالفات رصدت إليها
 حقيقة ال أعلم.

أسئلة كثيرة وأمور عظيمة ال بد من أن تُعمل وُيعاد النظر فيها، 
حتى نحقق العدالة الوظيفية للمواطن، وإن كان موضوع الحوكمة 
ال يعجب بعض المسؤولين فنحن يمكن أن نقول: حسنٌ ابحثوا لنا 
عن منفذ آخر وعن وسيلة أخرى حتى ال يشعر الموظف والمواطن 
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بالغبن، فإن ذلك سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء اليوم أو في 
 المستقبل.

      


