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 بيئة عمل أجهزة اإلدارة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي
 *منظور بيئي )إيكولوجي(

 راشد بن سراح القياسي
 مجلس الشورى السعودي

 في اإلدارة العامة دكتوراهباحث 
 جامعة القاهرة –والعلوم السياسية  تقتاادكلية اال

 

 :ملخص
خليجددي مددن خددد  المدددخ  دو  مجلددس التعدداون الفددي ة العامددة هدددفه هددله الدراسددة الددب تندداو  جيزددة دمدد   ج ددزة اإلدار 

الثقافدددة و  ،ي ظل دددا هدددله امج ددزة مدددن حيدددث الر ددا الدددوظي يج ددددل التعددرل دلدددب الجيزدددة الداخليددة التدددي تعمددد  فدد اإليكولددوجي 
ياسددية الس امدد جيزددة الخارجيددة المتمثلددة فددي المتليددراه والعو وكددلا التعددرل دلددب ال .باإل ددافة الددب ال يكدد  التنظيمدديالتنظيميددة 

 اوالتكنولوجيددة، و خيددرا  الثقافيددة يددة، باإل ددافة الددب المتليددراهجتمادية والمتليددراه االتقتادداددددن المتليددراه اال دا والقانونيددة، ف دد
 .ومن ثم التعرض لمساءلة  ج زة اإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون الخليجي .المتليراه الدولية

الخارجيددة لعمدد  و  ددا دددن الجيزددة الداخليددة ل ي مددن خددد  تجميدي الجياندداه وتحليالمددن ج الواددالدراسددة دلددب  ادتمدددهولقدد 
المدن ج المدزدم للتعدرل وهدو  ،المددخ  اإليكولدوجيالباحدث دلدب  ادتمددو  ج زة اإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون الخليجدي، 

 .جدو  مجلس التعاون الخليجيدلب الجوانب الجيزية المختل ة سواء  كانه مرتبطة جداخ   و خارج اإلدارة العامة 
وال يكدد  الثقافددة التنظيميددة فددي الر ددا الددوظي ي و  متمثلددةا   كاندده داخليددةا  وخلادده الدراسددة الددب وجددود تددةثير للجيزددة سددواءا 

ية، باإل دافة الدب جتمادية واالتقتااددن المتليراه اال دا ف متمثلة في المتليراه السياسية والقانونية   م خارجيةا  ،التنظيمي
دلددب  ج ددزة دمدد  اإلدارة العامددة جدددو  مجلددس ا  ليددراه الثقافيددة والتكنولوجيددة وكددللر المتليددراه الدوليددة، وهددو تددةثير فع ددالمت

كلمدا  دى  ،الدةدن  ند  كلمدا كانده وسداز  و دواه المسداءلة مج دزة اإلدارة العامدة جددو  المجلدس فع   دا التعاون الخليجي، ف 
 .الحد من ال ساد اإلداري  للر الب

 :طار العام للدراسةاإل

 :مقدمة
، وتعدد الدراسداه الجيزيدة مدن  ج دزة اإلدارة العامدةلمو دوداه ال امدة دندد ادارة دراسة وتحلي  العوام  الجيزيدة مدن اتعد 

لا و ، اإلدارة مندل زمدن بعيدد ج دزة ، رغم آثارهدا العميقدة دلدب ممارسداه العامةفي دراساه اإلدارة  االمو وداه الحديثة نسجيا  ا 
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 اسدتددهالتدي مدن العوامد  العديدد كان هنار و  .عم   ج زة اإلدارة العامةالداخلية ل جيزةتركيز في الما ي دلب النار هكان 
دلددب تشددخيح وتحليدد  الجيزددة الخارجيددة تعمدد  ينبلددي دلددب  ج ددزة اإلدارة العامددة  ن ول ددلا  . ددرورة دراسددة الجيزددة الخارجيددة

يت ا اسددتراتيجاددياغة امج ددزة   ددلهال يمكددن لحيددث  .يةسددتراتيجعمليددة اإلدارة االة لرزيسددوالداخليددة كدحدددى المكوندداه ال امددة وال
مكاناتوجيددد لجيزت ددا الداخليددة والخارجيددة و  كددال   جدددون تحليدد    ويت ددمن تحديددد مددواطن القددوة،  ددا، وبمعنددب آخددر معرفددة ن سدد ا ا 

 . هداف ا لتحقيقتطويع ا ة و الخارجيوللر في محاولة لتسخير جيزت ا الداخلية و  ،وال عف، وال رح، والت ديداه

العلمددي القازدد  جوجددود ددتقددة  االتقتددراضقددوم دلددب  سدداس تلدراسددة الجيزددة العامددة توج دداه اإلدارة  دنفدد وبندداءا دلددب للددر
ه التددي القددرارا كمددا ان .ء مندد  وتتددةثر بدد  باددورة ديناميكيددةد ددوية جددين المنظمددة اإلداريددة والوسددل الددلي تعمدد  فيدد  ف ددي جددز 

ن   ن يقدود الدب ةن اهمال دا مدن شدم  المتليراه الجيزية فدي االدتبدارالجد  ن تةخل دور الظرول و  ارة العامة ج زة اإلدتتخلها 
 .امج زة اإلداريةوالتنافس مي غيرها من  ،ءوالمحافظة دلب البقا ،دلب مواالة  نشطت اهله امج زة اختد  تقدرة 

ن   نواد ددا و هددداف ا  اخددتدل دلددبس التعدداون الخليجددي دلددب امج ددزة اإلداريددة العامددة جدددو  مجلددن  ومددن هنددا يت دد  
ددد ن تةخدددل كددد  المتليدددراه الجيزيدددة جنظدددر  و  ،الخارجيدددةالداخليدددة و مدددة مدددي جيزت دددا زلتحقيدددق الموا  ال رديدددة والجماديدددة   الج دددودتوج 
تلدر العمد  فدي  تب مدن خدد  كدون لتحقيق  هداف ا يتة تلر امج زةالجيزي في سعي  فاالهتمام .دتبار دند اياغة خطط ااال

 .وتقديم الخدماه بر المستمر في مختلف  وج  النشاطوالتشا ،م بالتعقيديجري وسل جيزة تتس امج زة اإلدارية الخليجية

معدد  مددن خددد   ن سدد ا والعمدد  دلددب تكييددف ،الجيزددي جرتقابددة التلييددرجدددو  الخلدديج ة يدداإلدار امج ددزة تقددوم كمددا ينبلددي  ن 
 ،(Strengthsخددد  الموازمدة جددين مدواطن القددوة )ي التليدراه الخارجيددة  و تقتدرب من ددا مدن احدداث تليدراه داخليددة تتناسدب مدد

والت ديداه  ،(Opportunitiesوبين االتجاهاه المختل ة في الجيزة المتمثلة بال رح ) ،(Weaknesses) ومواطن ال عف
(Threats)، ( و مدا يعدرل بماد وفة SWOT Matrixحيدث تختلدف الممارسداه اإلداريد ) ة مدن خدد  مددى اسدتجابة تلدر

 .المؤسسيجيزية للرض تحقيق النجاح راه الللتلي يةاإلدار امج زة 

 :مشكلة البحث
تكمن المشكلة البحثية في دراسة وبحث جيزدة دمد   ج دزة اإلدارة العامدة جددو  مجلدس التعداون لددو  الخلديج مدن خدد  

دلدب تقدراءة مؤشدراه الجيزدة ومتليرات دا بشدك  ادحي  يعر د ا  داريدةج زة اإلددم تقدرة هله اممن  االمدخ  اإليكولوجي، نظرا 
ي  تقدرت ا التنافسدية دن ا عال وتقل دا ف  ،الب اعوباه تجعل ا غير تقادرة دلب تحقيق  هداف ا بالك اءة وال عالية المطلوبة

 ،والمتليددراه الجيزيددة ،مدد  هميددة العوا ادرارفددي  ج ددزةوري تطددوير وتنميددة ودددي هددله املددلا فمددن ال ددر  .امخددرى  ج ددزةمددي ام
 .ياه الخااة جللرستراتيجناء االدلب اياغة وب ها ثر  بة ال ادلة ل ا من خد  استيعابواالستجا

جددزء مددن فلسدد ة اإلدارة العامددة الجديدددة،  بادتبارهدداي دو  مجلددس التعدداون لدددو  الخلدديج تقدديم المسدداءلة  ندد  رغددم تجن دد كمددا
نشدداء  ج ددزة معنيددة بمسدداءلة امج ددزة ال اال  ن التقددارير الدوليددة الاددادرة دددن المنظمدداه الدوليددة المعنيددة بالمسدداءلة  ،حكوميددةوا 

والقادور فدي امداء بشدك  خداح، بمدا يشدك   ،وال سداد اإلداري  ، ثجته وجود العديد من مظداهر اإلدارة السدلجية باد ة دامدة
ن تقاددور آليدداه المسدداءلة جتلددر الناتجدة ددد دقبداه تعدداني من ددا  ج ددزة اإلدارة العامددة فدي دو  مجلددس التعدداون الخليجددي، وهددي

 .الدو 
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 :أهمية البحث
تعود  همية البحث الب دراست  للمدخ  الجيزي )اإليكولوجي( مدن خدد  تطجيقد  دلدب جيزدة دمد   ج دزة اإلدارة العامدة جددو  

 تلدر امج دزةتوجدد فيد   جدا  الحيدوي الدليالجيزدة  و المحديل تمثد  المسداحة  و اإلطدار  و الم حيدث انمجلس التعاون الخليجدي، 
 فددداإلدارة .ج دددزة اإلداريدددةمددد  داخددد  امجيزددة الع ي  الجيزدددة الداخليدددة ويقاجل ددداالجيزدددة الخارجيدددة ومدددن ثدددم ف نددار ، اوتعمدد  مدددن خدل ددد

 ،يدددةجتمادوالجيزدددة اال ،نظيميدددةخدددح الجيزدددة التبالجيزددداه التدددي تحيط دددا ودلدددب ام تتدددةثرجددددو  مجلدددس التعددداون الخليجدددي  الحكوميدددة
تحدددد نددوع  ن ددامداري للدولددة جددزء مددن مدددخده اددني الج دداز اإل هدديفالعوامدد  الجيزيددة  .والجيزددة الدوليددة ،والسياسددية ،يةاددادتقتواال

 ددا تحددددد مخرجددداه كمدددا ان .تشدددم  ادددني السياسدداه العامدددةة التددي رزيسدددوهدددي جدددزء مددن العمليددداه ال ،المجتمددي احتياجددداهوحجددم 
 .خدتقي للمجتميي وامجتمادطار االاإلتن يل سياساه حكومية مقيدة بالسياساه العامة ولو بشك  جززي وللر دن طريق 

 :التساؤالت البحثية
دول مجليس التعياون فيي ما هي بيئة عمل أجهزة اإلدارة العامة وهو " رزيسيمكن تحديد تساؤاله الدراسة في تساؤ  

 لي:"، وينجثق من هلا التساؤ  ددد من التساؤاله ال ردية، دلب النحو التاالخليجي
 .دو  المجلس داء دم   ج زة اإلدارة العامة في  هي متليراه الجيزة الداخلية التي تؤثر دلبما  -1
 ؟دو  المجلسفي  امةعلإلدارة اا ج زة  ةنشط متليراه الجيزية الخارجية التي تؤثر في  دما  و ما هي  -6
 الخارجية؟الداخلية و المتليراه تةثير  ميلتعام  ل  ج زة اإلدارة العامةها اجنتالتي يجب  ن ت يةستراتيجاالهي ما  -6
 دو  مجلس التعاون الخليجي؟في ما هو واتقي المساءلة في  ج زة اإلدارة العامة  -4
 دو  مجلس التعاون الخليجي؟لعامة في ما هي  وج  القاور والمعوتقاه التي تحو  دون ت عي  آلياه المساءلة بةج زة اإلدارة ا -5

 :الدراسات السابقة
 دلب النحو التالي:التعرض لعدد من الدراساه السابقة فيما يلي يمكن 

  دراسيييةRozmzek (1002 ) هددددفه الدراسدددة الدددب التعدددرل دلدددب كي يدددة مسددداءلة مدددوظ ي الكدددونلرس، مدددن خدددد  و
الدراسدة  وادتمددهالتعرل دلب المساءلة وآليات ا المختل ة وخااة في النظام اإلداري بالواليداه المتحددة اممريكيدة. 

خلادده رس. و مددن المددوظ ين المختاددين فددي الكددونج ا( فددردا 55لوادد ي، وتمثلدده دينددة الدراسددة فددي )دلددب المددن ج ا
ن فددي السددلطة التن يليددة، مماثلددة لتلددر التددي يواج  ددا الموظ ددو رس يواج ددون مسدداءلة الدراسددة الددب  ن مددوظ ي الكددونج

ن دددن تعدددد  نمدداط المسدداءلة السددازدة، ووجددود اجمدداع دلددب  ددعف دمليدداه التلليددة ال دا ف دد راجعددة حددو  امداء، وا 
هندددار ددتقدددة جدددين الدددنمل اإلداري للدددرزيس  و اددداحب العمددد  ونمدددل  كمدددا انكانددده تركدددز دلدددب امداء ال دددعيف، 

 ددتقاه المساءلة.
 ( 1002دراسة رشا حامد الطراونة ،) تطجيق الش افية دلب المسداءلة فدي  ثر  هدفه هله الدراسة الب التعرل دلبو

 اسددتبانةالدراسددة دلددب المددن ج الوادد ي، مددن خددد  اجددراء دراسددة ميدانيددة دجددر تاددميم  وادتمددده .راه امردنيددةالددوزا
وخلاه الدراسدة الدب  ن  ( موظ ا.331امردنية، كما جلغ حجم العينة ) هوتوزيع ا دلب دينة من العاملين بالوزارا
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ي الدوزاراه محد  البحدث تاوراه  فراد ديندة الدراسدة لكد  مدن درجدة تطجيدق الشد افية ومسدتوى المسداءلة اإلداريدة فد
لو داللدددة احادددازية لدرجدددة تطجيدددق الشددد افية بمجاالت دددا المختل دددة مجتمعدددة  ثدددر  ددددن وجدددود دا ف دددكانددده متوسدددطة، 

الش افية في القراراه تعد  كثر مجااله  حيث انومن ردة دلب مستوى المساءلة اإلدارية في الوزاراه مح  البحث، 
 .ادارية، في حين كانه ش افية التشريعاه  تق  تلر المجااله تةثيرا في مستوى المساءلة اإل االش افية تةثيرا 

 ( 1020دراسيية مرمييي مييراد)  هدددفه هددله الدراسددة الددب تندداو   هددم العوامدد  الجيزيددة التددي تددؤثر فددي دمدد  المؤسسدداه و
اددليرة وتةثيرهددا دلددب المؤسسدداه ال  ي دداا، الجيزددة الخارجيددةو الاددليرة والمتوسددطة، بحيددث تناولدده الجيزددة الداخليددة، 

الدراسدددة دلدددب المدددن ج الواددد ي التحليلدددي مدددن خدددد  تجميدددي الجيانددداه ددددن المؤسسددداه  ادتمددددهوالمتوسدددطة. ولقدددد 
دن الجيزة الداخلية والخارجية لعم  تلر المؤسساه. وخلاه الدراسة الب وجود تدةثير  دا ف  ،الاليرة والمتوسطة

 جيزة سواء  كانه داخلية  م خارجية.من ال رزيسم م دلب المؤسساه الاليرة والمتوسطة نابي بشك  
 ( 1022دراسة نعيمة محمد حرب)  هدفه هله الدراسة الب التعرل دلب واتقي الش افية اإلدارية ومتطلباه تطجيق ا و

 اجابداهاحاازية في  اإلدارة العليا في الجامعاه ال لسطينية بقطاع غزة، وتحديد مدى وجود فروق لاه داللة لدى
جدراءاه العمد  دلدب تطجيدق  ة اإلدارية،داإلداري، والمساءل واالتاا المعلوماه، المبحوثين جين نظام  والمشداركة، وا 

 لدب المدن ج الواد ي التحليلدي، حيدث طبقده الدراسدة دلدبدراسدة دوادتمده ال . افية اإلدارية في تلر الجامعاهالش
د( م٠١٤)لبدالغ دينة دشدوازية طبقيدة مدن مجتمدي الدراسدة ا وخلاده الدراسدة الدب  .امكداديميينمدن اإلداريدين و  اوظ ا

وامكداديميين ممدن يشدللون مناادب اداريدة فدي  وجود التزام بممارسة الش افية اإلدارية جدرجة مقجولدة لددى اإلداريدين
 الجامعاه ال لسطينية.

 ( 1021دراسة مطر عبد المحسن الجميلي)  هدفه هله الدراسة الب التعرل دلدب دور مجلدس الشدورى السدعودي و
الدراسددة دلددب  ادتمدددهالسياسدداه الداخليددة والخارجيددة فددي الواتقددي ومددن وج ددة نظددر  د دداء المجلددس. ولقددد  فددي رسددم

د دداء مجلددس ام االسددتبانة كددةداة للدراسددة، مددن خددد   سددلوب المسدد  الشددام  دلددب ددددد   اسددتخدالمددن ج الوادد ي ب
فددي  ا ن للمجلددس دورا . وخلادده الدراسددة الددب  ن  غلددب  د دداء مجلددس الشددورى يددرون ( د ددوا151الشددورى وهددم )

 كمددا انرسدم ومتابعدة السياسداه، ومددي هدلا لدم يكددن للمجلدس دور مدن وج ددة نظدرهم فدي متابعددة السياسدة الخارجيدة. 
 غلب  د اء مجلس الشورى يرون  ن المجلس يختلف دن المجالس الجرلمانية في دو  العالم المتقدم فدي التكدوين 

 لم ام.والادحياه ويتشاب  مع ا في بعض الوظازف وا

 :التعقيب على الدراسات السابقة
 .ام المدخ  اإليكولوجي في اإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون الخليجياستخدوجود ندرة في المعلوماه حو   -1

 ةجدو  من ردة كالمملك لدهتمامجاءه الدراساه التي تناوله م  وم المساءلة لألج زة اإلدارية جدو  الخليج في غالجيت ا  -6
 .لسعودية  و دولة اإلماراه العربية المتحدةالعربية ا

فقل في حددود دلدم البحدث وهدو  واحد   زه غالجية دراساه المساءلة لألج زة اإلدارية جدو  مجلس التعاون دلب جانب  رك   -6
 .جانب التعليم

 .لب حد دلم الباحث()د دراسة جين المدخ  اإليكولوجي والمساءلة لألج زة اإلدارية جدو  مجلس التعاون الخليجي ي  لم تربل -4
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 :منهجية البحث
في  غلج ا بالتركيب والتعقيد بشك  ال يمكن مع  اخ اد ا محاديدة الت سدير  و  حاديدة المدن ج،  الظواهر اإلداريةتتسم 

 فدن مو وع هله الدراسة يتطلب  كثر من من ج، دلب النحو التالي: .ام  كثر من من جاستخدبج  من الم يد تناول ا 
 صفي التحليلي:المنهج الو  -2

فدي الجيزدة هله الدراسة دلب المن ج الوا ي التحليلي، من خدد  جمدي الجيانداه ددن الجيزدة الداخليدة والمتمثلدة  ادتمده
اه والعوامددد  السياسدددية الثقافدددة التنظيميدددة، وكدددللر تجميدددي الجيانددداه ددددن الجيزدددة الخارجيدددة والمتمثلدددة فدددي المتليدددر التنظيميدددة، و 
المتليددراه  ايددة، باإل ددافة الددب المتليددراه الثقافيددة والتكنولوجيددة، و خيددرا جتمادوالمتليددراه اال ،يةتقتاددادالالمتليددراه اوالقانونيددة، 

 .يبالمساءلة وآليات ا وخااة جدو  مجلس التعاون الخليج ةتجميي وتحلي  الجياناه المرتبط كما دمله الدراسة دلب .الجيزية
 :المدخل اإليكولوجي -1

وفدي مقدمدة ، ة نتيجدة زيدادة االتادا  جدين الددو انيدثان  جو وح منل الحدرب العالميدة المك يةخليكولوجي المدخ  اإل  جد
حتدب  الدلي ندادي ب درورة دراسدة العوامد  الجيزيدة فدي كد  جلدد (John Gaus) "جدون جداوس"من اهتمدوا جدراسدة هدلا المددخ  

كمدا تعدد  .ددتقت دا ريقدة دمل دا وطجيعدةي حكومة ووظاز  ا وط حقيقي للسماه والا اه التي تميز لب ف م ان نا   يمكن 
فدي  "روبدره دا "كدد ، حيدث  مددخ  االيكولدوجيال جيدهدارة العامة" نقطة تحو  فدي تث"دلم اإلالمعنونة جد  "روبره دا دراسة "

  وجدداءه بعددد للددر ددددة دراسدداه .ي الددلي تعمدد  فيدد جتمدداداالدارة العامددة والمحدديل اإلدلددب الاددلة الوثيقددة جددين هددله الدراسددة 
وبالتددالي سدديعتمد  .وغيددره "فريددد ريجددزا دراسددة "دارة العامددة ومن ددفددي دراسددة اإل يكولددوجياإلهميددة دراسددة المدددخ    ؤكددد دلددب تل

 .دو  الخليجفي لية والجيزة الخارجية لعم   ج زة اإلدارة العامة الباحث دلب هلا المدخ  في التعرل دلب الجيزة الداخ

 تمهيد:
وهدددو  حدددد  "كون وشددديوس" المادددادر التاريخيدددة  ن شددديرحيدددث ت ،موجدددود مندددل القددددمدارة لجيزدددي دلدددب اإلبدددامثر ا االهتمدددام

 ن ي  موا امحوا  السازدة فدي جلدد مدا  الحكام" ن دلب  تقا : ينمايكولوجي حامثر اإل ب  الفدس ة الاين القدماء  و  من نب  
التعجيددر اددادق دددن  هددلاو  .ليات م"مسددزو نددد حمايددة يددة دجتمادودلددي م  ن يرادددوا العوامدد  الطجيعيددة وامحددوا  اال ،حتددب يحكمددوه

 .سياسة في شتب المجااله ي  وتن يلدند جناء  المسزولينامثر الجيزي في توجي  

 دراساهدن  دا ف  ،الجانب الجيزي و هميت جدجراز  اهتموامن امواز  اللين  جاوس" ن "جو  فنجد ما في العار الحديث 
وهنار دددة دراسداه  خدرى  .والمتلير الثقافي ،يةجتمادواال ،يةتقتاادالجوانب اال لبد في التركيز (Freed. R" )ريجز د"فري

والتكيددف مددي المتليددراه الجيزيددة مددن تقجدد  وا ددعي السياسددة العامددة والتددي تددؤدي الددب سلسددلة مددن ردود  التددةتقلمتنددوه الددب  ددرورة 
العامدة يمكدن  ن  دارة ن اإل "مداري تيمندي"ى وتدر . اسيامفعا  التي تؤثر دلب ك  جانب من جوانب العم  داخ  النظام السي

ن تقراراه اإلدارة العامة ظلده محكومدة ل تدرة طويلدة بالمدلهب ية الجديدة. ومتقتاادتست يد من نظرية الجيزة كمرشد للنظرية اال
 .ةعامدارة الإللن المدرسة الجيزية ستقدم اطار  وسي و ساس جديد دي الن عي، فتقتااداال

ال يمكدن  اانند " ادو  اإلدارة العامدة":دراسدت ما فدي  ليلب تكد""د. و" دجد الكريم درويش د." ةنفي هلا الشحيث  شار 
 و بةند   .والسدكان ،والمكدان الجلرافدي ،الزمدان ادتباراهمن  ينجويستطيي  ن   ن ن ترض  ن الج از الحكومي في مجتمي ما
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الددلي نمددا  يتقتاددادواال يجتمدداداال و السياسددة  و التنظدديمر الح ددارة   و منعددزال دددن تددةثي دا مسددتقخددر  ن يجدددو آيمكددن بشددك  
فجيزددة اإلدارة مددا هددي فددي  .مجتمددي دون خددداع  و سددوء ف ددم ي  فدديالحكوميددة  ةالحقيقددي لددإلدار   جدد  يمكددن  ن نددرى الوجدد ،فيدد 

 زيمدةالع و  ،لك ايدةودددم ا الك ايدة ،مد  القدوة وال دعفمدن دوا تشدمل  بمدا ةامخدرى السدازد يدةجتماداالالواتقي اال امتداد للجيزدة 
المواديدددد وتقددددير  هميدددة الوتقددده  و  احتدددرام و  ، و الميددد  للتمسدددر بالنظدددام  و الخدددروج دليددد  ،اددددددالاددددحية وال س و  ،والتوكددد 

 .".الت ريل في 

 :البيئة الداخلية لعمل أجهزة اإلدارة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي -المبحث األول
 الجيزدة الداخليدة التدي تعمد  في دا  ج دزة اإلدارة العامدة جددو  مجلدس التعداون الخليجدي تم تخايح هدلا المبحدث لتنداو 

،  ما الثقافة التنظيميةور الثاني حو  ، في حين يدور المحامو  حو  الر ا الوظي يمحاور، بحيث يدور المحور في ثدثة 
 .دور حو  نظام الجدارة، في حين  ن المحور الرابي يال يك  التنظيميالمحور الثالث فيدور حو  

 :الوظيفيأوال: الرضا 
يعددد الر ددا الددوظي ي  حددد العوامدد  الم مددة للجيزددة الداخليددة والددلي يددؤثر دلددب دمدد   ج ددزة اإلدارة العامددة جدددو  مجلددس 

 ب ددعف مسددتوى الر ددا تتسددم فددي المملكددة العربيددة السددعوديةالقطاددداه الحكوميددة  بعددضنجددد  ن  دا التعدداون الخليجددي. فمددث
اإلدارية، وطلب في القطاع العام امداء ال ردي الدلي ال يعدو   جميي المستوياهسمة امداء الجمادي في  واخت ه. الوظي ي
 ابدارزا  ادورا  - واإلادرار دلدب تكرارهدا -ولعجده امخطداء اإلداريدة  من  مجرد وج دة نظدر شخادية.  القراراه اتخالدلي  في 

حداد فدي  انخ اضللر خل  وا   في مجد  الثواب والعقاب، ونتج دن للر في  عف مستوى الرتقابة الداخلية، وترتب دلب 
 لمقارنت  جين و ع  الوظي ي وبقية زمدز . ينشة لدى الموظف نتيجةا  امستوى الر ا الوظي ي اللي ال يعدو كون  شعورا 

ي ي بدةج زة اإلدارة الدوظواممدان  االسدتقرارالخداح جتحقيدق تقج  تطجيق تقانون المدوارد البشدرية  ن  نجد  ،وفي دولة تقطر
غيداب الر دا الدوظي ي كثيدر مدن الدوزاراه والمؤسسداه الحكوميدة تعداني مدن  هكاند .6112ددام فدي  و  اجريد  قطدر العامة ب

تمثد  والسدجب المعلدن دن احجام الشباب القطري ددن العمد  فدي بعدض الوظدازف.  دا الوظي ي ف  االستقرارددم النابي دن 
وشدددركاه  ،خدددرى كدددالجنورو القطادددداه الحكوميدددة ام اه الحكوميدددة مقارندددة بالقطددداع الخددداح  دددعف الرواتدددب فدددي الدددوزار فدددي 

 وغيرها لاه الرواتب العالية. ،الجترو 

 :: الثقافة التنظيميةنيااث
والمعتقدداه التدي القديم  متمثلدة فديا، د و فشل د ةدة لنجداح  ج دزة اإلدارة العامدرزيسدالمحددداه التعد الثقافدة التنظيميدة مدن 

تعدد كمدا  .نحدو تحقيدق امهددال الطرازدق دي التدي تحكدم امداء وترسدم ف ،من خد  العاملين في دا ناها  ج زة اإلدارة العامةتتج
كدان حجم دا لديس ا م مة التنظيمية تقازمة في ك   ج زة اإلدارة العامة، فمن المعلوم  ن  ال توجد مؤسسة باإلدارة العامة الثقاف

 .لدي ا ثقافة تنظيمية معينة

 ،واإلرشداداه ،والتادرفاه ،والسدلوكياه ،والمعدايير ،هدي مجموددة القديم الثقافية التنظيميية:من ثم يمكين القيول بي ن و 
والمعاملددة التددي تادددر دددن المددوظ ين ويلمسدد ا العمدددء والمتعدداملين والمجتمددي الددلي تتواجددد فيدد  المنظمددة،  ،و سدداليب التعامدد 
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جثقافدة وتقديم  اويتعداملو  اويعرفدو  ا ن يشدعرو ن ودلي  فدن  يجب دلب الموظ ي .و خارج داخ   وتقاه العم  الرسمي   سواء  كان
 .في هله المنظمة  د اءدلي  تقج   ن يابحوا  ادتادواوسلوكياه منظمات م وليس كما 

 اثقافت د دلدب مراجعدة وتحليد  باسدتمرار ن تعمد   ج زة اإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون الخليجدي يجب دلب  ن دودموماا، ف
 التساؤاله ما يلي: هله ، ومن  مثلةجابة دن االتنظيمية السازدة، وللر من خد  طرح مجمودة من التساؤاله، ومحاولة اإل

  نحو تحقيق امهدال التنظيمية؟ تلر امج زةالمعتقداه في  تج ت ه 
 تلر امج زة؟مدى شيوع  واار الثقة والتعاون جين  فراد  ما 
  الجيزة با ة دامة؟ يراهلومي مت ور التكنولوجيمي التطج زة تلر اممعتقداه تتوافق  ه 

 :الهيكل التنظيمي -ثالثا

 يدتم توزيديفمدن خدلد  ، بداإلدارة العامدة ال يك  التنظيمي  حد المكوناه امساسية في الجيزة الداخلية مي مؤسسة يعتجر
واإلداريدة  التنظيميدة مداه جدين مختلدف المسدتوياهدد شبكاه االتادا  وانسدياب المعلو حلياه والادحياه وتتمسزو وال امدوار

لا ال يكد ، وبدللر د دمن اطدار هد معيندة الب مستوى ال رد اللي يشدل  وظي دة الا واو ة وال ردية رزيسوهكلا تتشك  اإلداراه ال
و ددمان فددي تقسديم العمدد  الددب م دام مختل ددة  المسددتخدمة مددوع الك لددي للوسداز المج: "ند يمكدن تعريددف ال يكد  التنظيمددي دلددب  

رسددمي للمراكدددز وامدوار والعدتقددداه جدددين امفددراد وامتقسدددام نحدددو تحقيدددق  : "تنظددديمنددد التنسدديق جين دددا"،  و يمكدددن تعري دد  كدددللر بة
 . هدال وم ام المؤسسة"

 :البيئة الخارجية لعمل أجهزة اإلدارة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي -المبحث الثاني
 و  مجلددس التعدداون الخليجددي فددي خمسددةج ددزة اإلدارة العامددة جدددة الخارجيددة ملتندداو  الجيزدد تددم تخادديح هددلا المبحددث

المتليدراه  ةحدو  الجيزد ، في حين يددور المحدور الثدانيوالقانونية السياسية المحور امو  حو  المتليراهمحاور، بحيث يدور 
الرابدي يددور حدو  المتليدراه الثقافيدة ر ن  ن المحو ، في حييةجتمادثالث فيدور حو  المتليراه االل،  ما المحور ايةتقتااداال

 .والتكنولوجية، ويدور المحور الخامس حو  المتليراه والجيزة الدولية

 :والقانونية السياسيةالعوامل المتغيرات و أوال: 
ي، وفي دمد  تقتاادودرجة تدخ  الدولة في النشاط االالسياسي،  لسازد وسياسات  ونوع النظامتتمث  في فلس ة الحكم ا

نوع المنظمداه السياسدية امخدرى وتةثيرات دا فدي و ي، وفي دم  التنظيماه، تقتاادفي النشاط اال ؤسساهنوع المو نظيماه، الت
زيددادة التدددخ  الحكددومي فددي من دا بعدددة ادد اه المتليدراه السياسددية والقانونيددة وتتاددف  .السياسددي االسددتقرارمدددى و المجتمدي، 

قددوانين التددي تادددرها الحكومددة، والقددوانين والتشددريعاه التددي تادددرها الدولددة مددن خددد  ال  ج ددزة اإلدارة العامددةمجددا   دمددا  
 .ج ا يتقتاادوالج اه المنظمة للعم  السياسي واال

بمعددز  دمددا يحدددث فددي الجيزددة السياسددية المحيطددة ج ددا   ج ددزة اإلدارة العامددة جدددو  مجلددس التعدداون الخليجدديال تعمدد  و 
مفددراد الددلين وا تلددر امج ددزةوالدولددة  و الحكومددة وكددللر طجيعددة العدتقددة جددين  ةتلددر امج ددز ثلددة فددي طجيعددة العدتقددة جددين المتم

 .يمتلكون تقوة سياسية
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 يوالل ينظم ا السياسية، وهو النظام الملك يالب حد كجير ف يتتشاب  المملكة العربية السعودية مي دو  الخليج العربو 
 يو  فد  خله معظم تلر الدتقجن  و امخ امكجر، و مب الب االويكون الحكم وراثيا من ا ،دازلة واحدة ييعنب تركز الحكم ف

 يليدة ووجدود مجلدس للدوزراء جنظام تعدد المؤسسداه داخد  السدلطة التن –ونتيجة الترويج لحمده الديمقراطية -ال ترة امخيرة 
 .ستقد  الق اءاوسيادة  يلب ج از تشريعاا افة 

ن دالنظر دن طجيعة النظام السياسي ففي هلا السياق، وبلض  ةهمي   ري باإلدامث  ددتقة السياسي ت ،دلب للر ددوةا 
 ومعتقداتدد هنددا تلعددب خل يددة القازددد السياسددي و  .دارة العامددةدلددب اإل ان يددؤثر سددلبا  ن  ةداري مددن شددفددي دمدد  اإل ياسدديتدددخ  الس
ف يمنددة السددلطة  ،لسددلطاهالعدتقددة جددين ا مددر يقددا  دنددد تحليدد ام ن ددسو  .نحددو منحنددب دون امخددر اهالسياسدد توجيدد دور فددي 

ادني السياسداه العامدة، جينمدا يكدون والمسديطرة دلدب القدرار  ةيجع  السلطة التن يلية اداحبسلطة التشريعية التن يلية دلب ال
 .هاتخال  اء الشردية فقل دلب ما تم اية دور السلطة التشريع

دديلعددب دورا  رزدديسالعامدد  السياسددي والقددانوني يشددك  دامدد  جيزددي  كمددا ان ومددؤثرا فددي القطدداع العددام جدددو  مجلددس ا م ما
ية لاه العدتقدة سدتراتيجية االتقتاداداال نشدطةحيدث يعكدس رغبدة الحكومداه فدي السديطرة والتوجيد  دلدب امالتعاون الخليجدي، 

بالسياسددددة العالميددددة واإلتقليميددددة. كمشددددروداه انتدددداج الددددن ل الخددددام وتكريددددره، ومشددددروداه انتدددداج اللدددداز وتسددددييل ، والاددددناداه 
 كة.والخليجية المشتر  كيمياوية وامسمدة، والمشروداه العربيةالجترو 

 :يةتقتصاداال ثانيا: المتغيرات والعوامل
،  م مركدزي، اسددمي م  ،ر سدمالي م  ،اشتراكيسواء  كان نوع النظام السازد ية في تقتاادتتمث  المتليراه والعوام  اال

دن السياسة  دا ف  ية،تقتاادر الموارد االمدى توفو  ،ت خم م  ،انكماش،  م رواجمن ي السازد تقتاادالو ي اال دن دا ف 
اإلداريدة  ج دزةن توتقعداه امدكدللر فد، ال دازض  و العجدز فدي الموازندة العامدة للدولدة جدددارةمدا يتعلدق في ،والنقدية للدولدةالمالية 
  .في خطط ا للتوسي في المستقجالوطني بمؤشراه الدخ  القومي والناتج اإلجمالي القومي تؤثر  تقتاادنسبة نمو االبشةن 

 تقتاداداال كمدا ان. نظام آلياه السوق اللي يقوم دلب العرض والطلب ودلدب المنافسدةالعربية السعودية تبي المملكة وت
الحددر واالدتمدداد دلددب الددن ل واالدتمدداد دلددب  تقتاددادة يددةتي فددي مقدددمت ا اتبدداع نظددام االرزيسدداإلمدداراتي يتميددز بعدددة خاددازح 

 "،المن ج ال ردي" يتقتاادفي من ج  اال تجنيالدستور الكويتي، تقد في حين  ن  الوافدة و يق السوق المحلي. القوى العاملة
سدلطنة دمدان مدن  اتقتاداديعدد و  .دتددا ج  لجة في للدر الدب اال – كما هو الحا  في النظام ال ردي  طدتقاولكن ليس دلب 

 للاز وفوازض الموازنة وال وازض التجارية الكجيرة.الدخ  المتوسل، ويتميز جوجود ماادر الن ل وا اتقتااداه

دد اجيزيادد ي يشددك  دددامدا تقتاددادالعامدد  اال كمددا ان ددا يلعددب دورا  ارزيسا ومددؤثرا فددي القطدداع العددام جدددو  مجلددس التعدداون م ما
ة، وتقدد الحكومي وخلق تقنواه منتجدة لقدوة العمد  المحليد يتمث  في اتجاه الحكوماه الب تنويي ماادر الدخ  حيثالخليجي، 

 .ددم هلا االتجاه تزايد ودي الر ي العام وددوت  لدلت ال الب تنويي الدخ  القومي وتنويي مكوناه الناتج المحلي اإلجمالي

 :يةجتماعاالثالثا: المتغيرات والعوامل 
سدواء  كددان لسدازد ي اجتمدداداليدد والتنظديم االدرجدة التقددم والقدديم والعداداه والتقيددة مدن جتمادتنبدي المتليدراه والعوامد  اال

لدددور الحددديث للمددر ة فددي المجتمددي والمسددزولية اية ومسددتوى التعلدديم و التليددراه السددكانوكددللر  .ا سددريا ،  م امؤسسدديا ،  م ادشددازريا 
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عمدد  فددي  ج ددزة اإلدارة العامددة جدددو  البشددرية التددي ت بطجيعددة الحددا  تددؤثر هددله المتليددراه دلددب القددوى يددة للمنظمدداه و جتماداال
ي اللي تعم  فيد ، جتماداال تحا  دلب الموارد البشرية من الوسل ج زة اإلدارة العامة  حيث ان .خليجيمجلس التعاون ال

ليسدوا فقددل مجدرد  د داء فددي  مف د، دلدب تقديم وسددلور وممارسداه العداملين داخد  المؤسسددةيددة جتماداال يدراهالمتل تدؤثر حيدث
وبالتددالي فدددن  دواراا  خددرى تددةتي مع ددم الددب   خددرى، هوفددي مؤسسددا المجتمدديالمؤسسددة التددي يعملددون في ددا ولكددن م  د دداء فددي 

 .ثقافية المؤسسة، حيث تةتي مع م مطالب وتوتقعاه ومعايير

دد اجيزيادد دا ي يشددك  دددامجتمددادالعامدد  اال كمددا ان دد ايلعددب دورا  ارزيسا فددي القطدداع العددام جدددو  مجلددس التعدداون  اومددؤثرا  ام ما
يعكس رغبة حكوماه ومواطني هله دو  مجلس التعاون الخليجي في ادادة توزيي جزء من ريي الن ل، دلدب الخليجي، حيث 

 م.هيزة خدماه ومنافي مجانية  و بةسعار رمزية وبشك  داج ، لقطاداه واسعة من المجتمي في مختلف مناطق تواجده

 :والتكنولوجية الثقافية رابعا: المتغيرات والعوامل
ر هدددله بطجيعدددة الحدددا  تدددؤثي المجتمدددي، و ددة فددددداه السازددددلعددداداه والتقاليدددد والقددديم والمعتقدددالثقافيدددة مدددن االعوامددد  تتكدددون 

وامبحددداث العلميدددة بدددان  دراسددداه دديددددةوتقدددد  ثجتددده  .دلدددب الت ادددد  مدددي المجتمدددي  ج دددزة اإلدارة العامدددةالمتليدددراه دلدددب تقددددرة 
اسدتثمار نتدازج التطدور  كمدا ان .ف ااهددوسدج  تحقيق دا م العامدة سدلوب دمد   ج دزة اإلدارة فدي  التكنولوجيا تؤثر بشدك  كجيدر

 .مهداف ا تلر امج زةنظيمي بشك  دام وفي تحقيق في تحديد السلور الت ابارزا  االتكنولوجي يلعب دورا 

حيث يلعب العام  التكنولوجي دور م م في تطوير جيزة دم   ج زة اإلدارة العامة جدو  مجلدس التعداون الخليجدي مدن 
تقيادة التحو  المؤسسي و ة والتعامده اإللكترونية. الحكوم مشروداهية في ستراتيج حدث التطوراه وامبعاد االخد  ادخا  

سددج  تطددوير  دواه جديدددة مجتكددرة تواددي  الخدددماه دددن  دا ف دد نحددو خدددماه الحكومددة اللكيددة.لددإلدارة العامددة جتلددر الدددو  
 .ية العالميةمعايير التنافس اإللكترونية والتكنولوجياه والتحدياه و هم

 :الدوليةخامسا: المتغيرات والعوامل 
وتددؤثر هددله  .ية، والعدتقدداه الدوليددة جددين حكومدداه الدددو  المختل ددةتقتاددادتشددم  العوامدد  الدوليددة كدد  مددن التجمعدداه اال

لتنظيمدددداه الدوليددددة التكددددتده واو  هاالندددددماجاوتقويددددة  انتشدددداردددددن  دا ف دددد ،اإلدارة العامددددة جيزددددة دمدددد   ج ددددزة العدتقدددداه دلددددب
دد بانتشددار للددر ارتددبل وتقددد .اموروبدديالتجددارة العالميددة واالتحدداد  ةتقليميددة، كمنظمددواإل د فددي التعددامده والتنظيمدداه الددنمل الموح 
 يمسديادة نمدل مدن القد بةهميدةادواه المطالبدة  دحه هندار العديدد مدن ام خددق مدن هدلا التوحدد، حيدث ولدم تسدلم ام .والقيم
مددن الحكمددة لدددى   اددب جدد  و  ن تسددت دف ا السياسدداه العامددة، خااددة فددي تقددديم الخدددماه التددي يجددب وب ةلميددخدتقيددة العاام

 .خدق العالمية دند انادة تقراراه السياساه العامةدارة العامة توخي هله امج زة اإل اناع القرار في 

 :المساءلة ألجهزة اإلدارة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي -المبحث الثالث
تددم تخادديح هددلا المبحددث لتندداو  المسدداءلة مج ددزة اإلدارة العامددة جدددو  مجلددس التعدداون الخليجددي فددي ثدثددة محدداور، 

بدةج زة اإلدارة العامدة يدور المحدور الثداني حدو  آليداه المسداءلة و  .و  حو  ماهية المساءلة ومبادز ابحيث يدور المحور ام
محدور الثالدث فيددور حدو  التدزام  ج دزة الرتقابدة اإلداريدة جددو  مجلدس التعداون  مدا ال .ليت داوفعاجدو  مجلس التعاون الخليجدي 

 .الخليجي بالمبادئ الدولية للمساءلة
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 :وأنواعها ومبادئها المساءلةأوال: ماهية 
ال يخلو نظام بشرى من المساءلة  فحيث توجد جمادة بشرية منظمة الجد  ن توجد سلطة تنظم سدلور امفدراد وت دبل 

يددة وتحاسددب كدد  مددن يخددرق القددوانين  و امدددرال السددازدة  لددللر تعتجددر السددلطة والمسددزولية وج ددان لعملددة جتمادالالعدتقدداه ا
 .فد توجد سلطة جدون مسزولية وال يتسنب تجسيد المسزولية اال جدخ اع القازمين دلب ممارسة السلطة للمساءلة ،واحدة

 :ماهية المساءلة -2

 "حددور محددب"و "حمددوراجي"سددنة تقجدد  المدديدد، مددن خددد  شددريعة  6111ه تقجدد  ظ ددر المسدداءلة موجددودة منددل القدددم، فقددد 
امشددخاح بموجددب  دمددال م  ، بحيددث ركددز جددوهر م  وم ددا دلددب دمليددة محاسددبة" رسددطود "لدد "السياسددة"ال ردونيددة، وفددي كتدداب 
 .في اإلدارة العامة بالتحديد 1556واستخدمه دام  ،والسلطة الممنوحة ل م

المسدزولين تقدديم التو ديحاه الدزمدة مادحاب بةن دا الطلدب مدن  :المسداءلة لمتحددة اإلنمدازيوتقد درل جرنامج اممم ا
وتلجيدددة المتطلبددداه  ،وتادددريف واجبدددات م، وامخدددل باالنتقددداداه التدددي توجددد  ل دددم المادددلحة حدددو  كي يدددة اسدددتخدام اددددحيات م

 .للش و دن الخداع وا ،الك اءة وددم ،المسزولية دن ال ش  وتقجو  ،المطلوبة من م

 و ت سديراه دمدا يقدمد  مدن  اجابداهكما يشير م  وم المسداءلة الدب  ن المسدتخدم مسدزو  ددن نتدازج دملد  وددن تقدديم 
جين الطرفين ددتقة مجنيدة دلدب تحديدد  هددال وا دحة مت دق  ، و ن هنار ج ة ادارية  و اشرافية تساؤل ، وتكون العدتقةجزنتا

، تسددتخدم لقيدداس  داء الشددخح مو ددي المسدداءلة. ويت ددمن الم  ددوم  ن هنددار المسدداءلة دلي ددا، ووجددود معددايير تحكددم دمليددة
 .ترتقية تترتب دلب المساءلة، كمكافةة  و ترتقية  و تقد يااحب للر ايقاع العقوبة  و حرمان من مكافةة  و محاسبة تقد

 :مبادئ المساءلة -1

 مبادئ للمساءلة، يمكن سردها دلب النحو التالي: ةيمكن القو  بةن هنار خمس
 و وح تقوادد النظام ودواتقب المخال اه. - 

 سس مدروسة. رتباط مباشر جين المخال ة وبين الجزاء وفق اايجاد  -ب

 ددالة تطجيق الجزاء وبوجوب تقنادة العاملين ب  دون تلمر. -ج
 بالشخح المخالف.نوع العقوبة، بحيث يتم ربل العقوبة جنوع المخال ة وليس المساواة والتجانس في  -د

 عقوبة وبما يتناسب مي نوع المخال ة وتكرارها.التدرج في شدة ال -ه
 :أنواع المساءلة -3

تعتمدد دلدب المددخ  الدلي  ن دلب تانيف واحد يشدم  جميدي  ندواع المسداءلة، ف ندار تادني اه متبايندةو لم يت ق الباحث
 استخدم في دراسة المساءلة. ويمكن تو ي   نواد ا دلب النحو التالي:

 ن الحق في حكم وتمثي   اء الحكوماه من تقج  امحزاب السياسية. وتؤكد دلبتركز دلب  د المساءلة السياسية: - 
 .الدولة والمجتمي ديمقراطية غياج ا يعكس درجة الشعب يتم من خد  انتخاباه ديمقراطية و ن ح ورها  و

تن يدل مدن والمسدزولين ج ددل التةكدد  تتم من خد  و ي آلياه داخلية ت دمن مسداءلة العداملين: المساءلة اإلدارية -ب
 .اللواز  والقوانين



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

122 

اه لتزامددددوالقددددوانين واال تت ددددمن المسدددداءلة القانونيددددة التةكددددد مددددن تطجيددددق المبددددادئ الدسددددتورية المسيييياءلة القانونييييية: -ج
 ي.التعاتقدية. ومن  مثلة المساءلة القانونية التدتقيق المالي السنو 

مدن مدنح م حريدة  انطدتقاداة ات م فدي الوظي دالمسزو  دن ممارسد تؤكد دلب مسزولية امفراد  مام المساءلة المهنية: -د
 .في الم ن المتخااة والمعقدة وتظ ر بشك  كجير م ومن ثم ف م يحاسجون دلب تارفات ،التارل في وظاز  م

المختل ددة داخدد   واإلداراه المسددزولين فددي الحكومددة يتشددير الددب اتليدداه التددي تخ دد العاميية: يييةجتماعالمسيياءلة اال -ه
وللددر   الدددو  الناميددة التددي تعددزز الشدد افية فددي المقومدداه ال امددة احدددىالمددواطنين، وهددي  الدولددة للمسدداءلة مددن تقجدد 

يم الديمقراطيددة للتةكددد مددن  ن دمدد  هددؤالء يت ددق مددي القدد  واإلداري  بسددجب الت اددد  المسددتمر جددين القطددادين السياسددي
 م.ومي تعريف وظاز  

 :وفعاليتهاتعاون الخليجي ب جهزة اإلدارة العامة بدول مجلس الآليات المساءلة  -اثاني  
 يمكن التعرض تلياه المساءلة مج زة ومؤسساه اإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون الخليجي دلب النحو التالي:

 :آليات المساءلة بالمملكة العربية السعودي -2
 تتمث  آلياه المساءلة مج زة اإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في:

 :عوديمجلس الشورى الس -أ
، ويجددي المجلدس الدر ي فدي السياسداه العامدة للدولدة 1226هيزة استشارية تةسسده سدنة  مجلس الشورى السعودييعد 

ية تقتاددادالتددي تحددا  اليدد  مددن رزدديس مجلددس الددوزراء ولدد  دلددب وجدد  الخاددوح ادددحية مناتقشددة الخطددة العامددة للتنميددة اال
جداء الر ي نحوها، ودراسة امنظمة والجتمادواال لواز  والمعاهداه واالت اتقياه الدولية واالمتيازاه واتقتدراح مدا يدراه بشدةن ا، ية وا 

جداء االتقتراحاه حيال ا. وترفدي تقدراراه  ،ومناتقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزاراه وامج زة الحكومية ،وت سير امنظمة وا 
 ار ما يراه من ا.المجلس للملر اللي يحيل ا الب مجلس الوزراء للنظر في ا، وللملر اتقر 

 :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -ب
ةمر مددن الملددر دجددد ب جددن دجددد العزيددز آ  فددي المملكددة العربيددة السددعودية بدد تددم انشدداء ال يزددة الوطنيددة لمكافحددة ال سدداد

د  الددب حمايددة النزاهددة، وتعزيددز مجدد كددللر  دددلوت مكافحددة ال سدداد الحكددومي وراددده، وتددرتبل مباشددرة بالملددر.ج دددل ، سددعود
متابعة تن يل اموامر والتعليماه المتعلقة . كما تقوم بو ساليب ، ومكافحة ال ساد المالي واإلداري بشتب اوره ومظاهره الش افية

التحري دن  وج  ال ساد المالي واإلداري في دقود امشلا  العامة و  .المواطنين بما ي من االلتزام ج ابالشةن العام وماال  
لج داه المشدمولة باختاااداه يانة وغيرهدا مدن العقدود المتعلقدة بالشدةن العدام ومادال  المدواطنين فدي اودقود التشلي  والا

دقدددد يتجدددين  نددد  ينطدددوي دلدددب فسددداد  و  نددد   جدددرم  و يجدددري تن يدددله  ي  ، واتخدددال اإلجدددراءاه النظاميدددة الدزمدددة فدددي شدددةنال يزدددة
 بالمخال ة محكام امنظمة واللواز  النافلة.

 :السعودي العامةديوان المراتقبة  -ج
هو ج از رتقداجي دلدب امج دزة والدوزاراه الحكوميدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية وي ددل للرتقابدة دلدب كافدة اإليدراداه 

تح الددديوان بالرتقابددة ويخدد .وهددو كيددان مسددتق  مرجعدد  المباشددر ملددر المملكددة العربيددة السددعوديةماددروفاه العامددة للمملكددة وال
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حسددن اسددتعما  هددله و  ،لدولددة وماددروفات ا وكددللر مراتقبددة كافددة  مددوا  الدولددة المنقولددة والثاجتددةالدحقددة دلددب جميددي ايددراداه ا
 .دلي ا امموا  واستلدل ا والمحافظة

 :العام السعودية واالدعاءهيئة التحقيق  -د
الرشددوة م فددي جددرازالتحقيق بدد يزددة مددن خددد  تقيددام الي الجددرازم الجنازيددة فددالتحقيق بددة التحقيددق واالدددداء العددام تخددتح هيزدد

يشم  اختااح ال يزة المكاني جميي الجرازم التي تقي  من اتقليم المملكة العربية السعودية االَّ ما اسدتثني من دا و  .التزويرو 
جنظام  و بقوادد تادر من مجلس الوزراء، كما يشم  اختاااد ا الجدرازم الواتقعدة خدارج المملكدة الا كانده الج دة الق دازية 

 في ا. ار في ا بمقت ب امنظمة  و المعاهداه التي تكون المملكة طرفا في المملكة مختاة بالنظ
 :آليات المساءلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة -1

 ،في مناتقشة مشروداه التعديده الدسدتوريةتكمن تلر اتلياه في اختااااه المجلس الوطني لدتحاد والتي تتمث  
جدداء الدر ي فدي، نية العامدة للدولدة ومشدروداه حسدابات ا الختاميدةومشروع الميزا، ومشروداه القوانين االتحادية المعاهدداه  وا 

 .(1)واالت اتقياه الدولية"
 :آليات المساءلة بدولة تقطر -3

هيزددة تشددريعية ينتخددب وهددو  ،مجلددس الشددورى شددعجي  باسددت تاء 6116 اجريدد  نشددة الدسددتور القطددري الماددادق دليدد  فددي 
ددو يعيندد   ميددر الددبدد.  ثلثاهددا بدداالتقتراع العددام والثلددث البدداتقي للدسددتور سددلطاه ثدددث: الماددادتقة  اتمتلددر السددلطة التشددريعية وفقا

والتاددويه اددياغة ومناتقشددة و الرتقابددة دلددب  داء الددوزراء دجددر التاددويه دلددب سددحب الثقددة  و ولدديس ادددداد الموازنددة الوطنيددة  
 اديق اممير.فقل جتاويه  غلجية الثلثين وت ا، والتي تاب  تقانونا دلب التشريعاه المقترحة

 :آليات المساءلة بالبحرين -4
 تتمث  آلياه المساءلة مج زة اإلدارة العامة جدو  البحرين في:

 :مجلس النواب البحريني -أ
المجلدس  اختااااهدن  دا ف ، ية فور تقديم  للمجلستقتاادة واالن الماليشزو مشروع تقانون الميزانية للجنة اليحي  

 ي.حساب الختامادتماد الة، و في الحساباه الختامي
 :ديوان الرتقابة المالية واإلدارية البحريني -ب

دارياد امالياد دا سدتقم اج دازا  - يعتجر ديوان الرتقابة المالية واإلدارية  ا مدرا  -تين التشدريعية والتن يليدة ددن السدلط اود دويا  اوا 
سيخ ماداتقية نتازج ت  ي الب تر  واستقدلية ،وش افية ية،لتمكين  من  داء الم ام الرتقاجية الموكلة الي  بحياد  اوالزما  اروريا  

مددارس الدديوان الرتقابددة الماليدة بشددقي ا النظدامي وامداء باإل ددافة الدب الرتقابددة اإلداريدة دلددب الج داه الخا ددعة ي دمالد . هدلا و 
ادار تقارير سنوية بشةن ا.  للرتقابة وا 

                                                 
 المتحدة، دلب الموتقي:اختااااه المجلس الوطني لدتحاد جدولة اإلماراه العربية  -1

http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/FNCSpecialties/Pages/LegislativeFunction.aspx 
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 :آليات المساءلة بسلطنة عمان -5
 لعامة بسلطنة دمان في:تتمث  آلياه المساءلة مج زة اإلدارة ا

 :مجلس الشورى  -أ
  يمدارس دوره كما ان ن  يقوم بسن القوانين ومن ا تلر المرتبطة بعم   ج زة الحكومة،  ي  هو مؤسسة تشريعية رتقاجية،

 الرتقاجي واللي يدخ   من  مراتقبة دم   ج زة السلطنة وكللر الوزاراه والمؤسساه التابعة ل ا.
 :جهاز الرتقابة المالية -ب

الم دام المنوطدة بد  فدي حمايدة المدا  العدام والح دا  بكد  حدرح دلدب تن يدل ج از الرتقابة المالية واإلدارية للدولدة  يعم 
 دلب مقدراه الوطن وممتلكات .

 :آليات المساءلة بدولة الكويت -6
 تتمث  آلياه المساءلة مج زة اإلدارة العامة جدو  الكويه في:

 :األمة الكويتي مجلس -أ
لدددب الدددوزراء الستي ددداح رزيس لدددزلة واالسدددتجواباه المجلدددس امسددديوجدد    مدددر مدددن اممدددور الداخلدددة فدددي مجلدددس الدددوزراء وا 

 اختاااات م.
 :الجمعية الشفافية الكويتية -ب

 جميدددي القطادددداهوالسدددعي الدددب ت عيددد  كافدددة القدددوانين والقدددراراه الدادمدددة ل دددا لددددى  ،تعمددد  دلدددب تعزيدددز مجدددد  الشددد افية
لتشدريعي والدزحددي فددي مجددا  اإلادددح ومناه دة ال سدداد واسددتلد  السددلطة للمن عددة الحكوميدة، كمددا تحدددد مددواطن القاددور ا

والبحدث فدي  سدباج ا واتقتدراح وسداز   ،ودراسدت ا ،وتشخياد ا ،العامة، باإل افة الدب الكشدف ددن مدواطن ال سداد فدي المجتمدي
 ددج ا.

 :ديوان المحاسبة الكويتي -ج
ي اسدداءة اسددتخدام ا وتتبع ددا  ينمددا كاندده ج دددل مندد ،مددوا  العامددةحمايددة ام يوان المحاسددبة دوره الرتقدداجي فدديمددارس ديدد
، وللدر وفقدا لمدا يتمتدي بد  مدن اددحياه واختاااداه وم دام فة  وج  التارفاه التي تتم دلي دا، ومراتقبة كاوالتعدي دلي ا

 .لة الكويه( من دستور دو 151مادة )واللي جاء تحقيقا لما ناه دلي  ال 1234لسنة  61حددها تقانون انشاز  رتقم 

 :بدول مجلس التعاون الخليجي بالمبادئ الدولية للمساءلة أجهزة الرتقابة اإلدارية التزام -اثالث  
ينبلي دلب  ج زة اإلدارة العامة لدو  مجلس التعاون الخليجي االلتزام بمبادئ المساءلة والش افية الدولية، حيث تتمثد  

 هله المبادئ في:
 بةداء م مات ا  من اطار تقانوني يتي  المساءلة والش افية. تقوم امج زة العليا للرتقابة -1
 يت ا للعموم.استراتيجليات ا ورسالت ا و تقوم امج زة العليا للرتقابة باإلفااح دن ت وي  ا القانوني ومسزو  -6

 امج زة العليا للرتقابة معايير ودملياه ومن جياه للرتقابة تتسم بالمو ودية والش افية.تتجني  -6
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 ير دليا للنزاهة وامخدتقياه دلب موظ ي ا من مختلف الدرجاه.العليا للرتقابة معاي تطجق امج زة -4

 وك اءة وفعالية طبقا للقوانين. اتقتاادتقوم امج زة العليا للرتقابة جددارة دمليات ا ب -5

 الحكومية باورة دامة.تقوم امج زة العليا للرتقابة جددداد تقارير للعموم حو  نتازج رتقاجت ا وحو  استنتاجات ا حو  امنشطة  -3

 تستخدم امج زة العليا للرتقابة االستشارة الخارجية المستقلة ومراجعة النظراء من  ج  تحسين جودة وماداتقية دمل ا. -5

 نتائج وتوصيات
 تواله الدراسة الب ددد من النتازج والتواياه، دلب النحو التالي

 نتائجأوال: ال
ي ي وثقافة تنظيمية وهيك  تنظيمي دلب  داء دم   ج زة اإلدارة العامة جدو  تؤثر متليراه الجيزة الداخلية من ر ا وظ -1

 المجلس.
 جدو  المجلس. لعامةإلدارة اا ج زة  ةنشط في  دما  و ية تقتاادتؤثر المتليراه السياسية والقانونية وكللر المتليراه اال -6
جددو   لعامدةإلدارة اا ج زة  ةنشط في  دما  و ولوجية ية وكللر المتليراه الثقافية والعوام  التكنجتماداالمتليراه تؤثر ال -6

 المجلس.
 جدو  مجلس التعاون الخليجي. لعامةإلدارة اا ج زة  ةنشط في  دما  و دولية متليراه التؤثر ال -4
 ،وال يزدداه الرتقاجيددة ،مددا جددين المجددالس الجرلمانيددة تتنددوع آليدداه المسدداءلة لألج ددزة اإلداريددة جدددو  مجلددس التعدداون الخليجددي -5

 لجمعياه والمجالس المحاسجية.وا
 تتنوع وظازف وم ام  ج زة الرتقابة اإلدارية جدو  مجلس التعاون الخليجي ما جين التوجي  والراد والمحاسبة. -3
 ال يزا  هنار تقاور في  ج زة الرتقابة جدو  مجلس التعاون الخليجي في تطجيق المبادئ العالمية للمساءلة. -5

 توصياتثانيا: ال
 ادبحه تعمد  التدي الداخليدة والخارجيدة ن الجيزة ةباإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون لدو  الخليج   ج زة رورة ودي  -1

 دعقيد   ادبحه دلدب درجدة كجيدرة مدن التجد يدر،لكمدا فدي السداجق بسديطة وتقليلدة الت لدم تعدد في اطارها فدي الوتقده الحدالي
 .يرلوالت

 يدراهلالخارجيدة مدن تالداخلية و الجيزة  في ما يحدث ن ف م يج دلب  ج زة اإلدارة العامة جدو  مجلس التعاون لدو  الخل -6
 المعاارة في دارنا الحالي. ج زة اإلداريةألل يزةمد السمة المتع والتي ةد المنطلق امساسي للحاو  دلب المعرفعي

 .مج زة اإلدارة العامةلتعام  في الجيزة الخارجية االتاااله ججميي  طرال ا يةو تعزيز وتق -6
 ني  ج زة الرتقابة جدو  مجلس التعاون الخليجي لمبادئ المساءلة العالمية. رورة تج -4
العم  دلب ت عي  آليداه المسداءلة بدةج زة الرتقابدة والمسداءلة جددو  مجلدس التعداون الخليجدي مدن خدد  منح دا مزيدد مدن  -5

 الادحياه والسلطاه لتؤدي دورها ب عالية.
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 عيييالمراج
 :العربيةباللغة مراجع  -أوال  
 المركييز العربييي للدراسييات السياسييية (. "النظددام السياسددي السددعودي: تقددراءة فددي المبددادئ العامددة"، 6116مادي ، محمددد اددادق. )اسدد

  كتوبر. 64، واالستراتيجية
 دلب الموتقي:اتقتااد سلطنة دمان، شبكة ال يحاء ،  

http://www.alfaiha.net/vip/showthread.php2t=88275#.VSdeJtyUcqM 
 عودي، النظام االتقتاادي العام، مجلس اللرل السعودية، دلب الموتقي:االتقتااد الس  

http://www.csc.org.sa/Arabic/AboutKSA/SaudiEconomy/Pages/GeneralEconomi 
 ( .دور مجلددس الشددورى بالمملكددة العربيددة السددعودية فددي رسددم ومتابعددة السياسدداه الداخليددة والخارجيددة 6115الجميلددي، مطددر دجددد المحسددن" .)

 ، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم اممنية، كلية الدراساه العليا، تقسم العلوم اإلدارية.رسالة دكتوراه، لمملكة: الواتقي والتطلعاه"ل
 اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث .مفاهيم وحاالت تطبيقية: اإلدارة االستراتيجية(. 1221) محمد.اسمادي   ،يدالس.  
   رسيالة ماجسيتيرتطجيق الش افية دلب مستوى المساءلة اإلدارية فدي الدوزاراه امردنيدة"، (. " ثر 6115حامد. )الطراونة، رشا ناي ،

 دمان: جامعة دمان.
 ( .6111العجددداجي، فدددادي.)  :جرييييدة انخ ددداض مسدددتوى الر دددا الدددوظي ي فدددي القطادددداه الحكوميدددة والمؤسسددداه العامدددة، الريددداض

 اجري . 65، 15345، ددد الرياض، الرياض االتقتصادي
 ،داري اليازوري العلمية للنشر والتوزيي :دمان .اإلدارة الحديثة: نظريات ومفاهيم (.6115. )بشير العدق 
 :المجلس الوطني لدتحاد جدولة اإلماراه العربية المتحدة، دلب الموتقي  

http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/FNCSpecialties/Pages/LegislativeFunction.aspx 

 ( المنظمددة الدوليددة لألج ددزة العليددا للرتقابددة والمحاسددبةINTOSAI) .،مبييادئ  المعييايير الدولييية لةجهييزة العليييا للرتقابيية والمحاسييبة
 www.issai.org ، دلب الموتقي:3-6ح ح  ،الشفافية والمساءلة

 المنتييدى العربييي إلدارة ، "تعدداون الخليجدديالعوامدد  الجيزيددة المددؤثرة فددي القطدداع العددام فددي دو  مجلددس ال)د. ه(. " .الن يعددي، فددارس
 http://www.hrdiscussion.com/hr15923 . دلب الموتقي:الموارد البشرية

 :ال يزة الوطنية لمكافحة ال ساد بالمملكة العربية السعودية، دلب موتقي ال يزة  
.nazaha.gov.sa/About/Pages/Organizing.aspxhttp://www 

 ( جرنامج ادارة الحكم في الدو  العربيةPOGAR:دلب الموتقي ،)  
http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.aspx 

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث .رتهاالمنظمات وأسس إدا (.1222. )جهد ج محم ،جاد ب. 
  افية الكويتيدددة، دلدددب الموتقدددي:جمعيدددة الشددد http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/society/index.php/about-

us/watheqa-stratigic/ 

 ،ج از الرتقابة المالية واإلدارية العماني http://www.sai.gov.om/News.aspx#NewsD&NewsID=166 

 (.ن. د): القاهرة .مدخل متكامل: لإلدارة األصول العلمية (.6113. )اجد  دجد المنعم وآخرون  ،حافظ 

http://www.nazaha.gov.sa/About/Pages/Organizing.aspx
http://www.nazaha.gov.sa/About/Pages/Organizing.aspx
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 ( .واتقي الش افية اإلدارية ومتطلباه تطجيق ا في الجامعاه ال لسطينية بقطاع غزة"، 6111حرب، نعيمة محمد" .) ،رسيالة ماجسيتير
 غزة: الجامعة اإلسدمية، كلية التجارة، تقسم ادارة امدما .

  الموتقي: القرى، دلبمعة  م مجلس الشورى السعودي، جا (.6115. )حسين، سلوى http://uqu.edu.sa/page/ar/129953 

 ( .نحو  داء متميز في القطاع الحكومي: من  ين يجد  التليير فدي ثقافدة المنظمدة؟" 6112حلواني، اجتسام دجد الرحمن"  .) الميؤتمر
 راير.فج 4 -1، مع د اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، الدولي للتنمية اإلدارية

 ( .1251درويش، دجد الكريم  وليلب تكد .)القاهرة: مكتبة امنجلو المارية.أصول اإلدارة العامة . 
 :ديوان الرتقابة المالية واإلدارية البحريني، دلب الموتقي http://www.nac.gov.bh/about.asp 

 :ديوان المحاسبة الكويتي، دلب الموتقي http://www.sabq8.org/sabweb/home.aspx 

 :ديوان المراتقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، دلب موتقي الديوان http://www.gab.gov.sa/index.php 

 كتوبر. 11، جريدة الشرق "االستقرار الوظي ي  ولب بشازر تقانون الموارد البشرية"، الكويه:  .(6112. )سليمان، حسام  
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Abstract 

 

This study aims to address Work Environment of Public Administration Bodies in Gulf 

Cooperation Council (GCC) Countries, through ecological introduction, in order to identify 

internal environment in the shade of which these bodies work in terms of job satisfaction as 

well as organizational culture in addition to organizational structure. Also identifying external 

environment representing in variables and political and legal factors, as well as economical 

and social variables, in addition to cultural and technical variables. At the end, international 

variables. Then the state of being exposed to accountability to the bodies of public 

administration in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. 

The study depends on descriptive method through collecting and analyzing data about 

internal and external environment to public administration bodies in Gulf Cooperation 

Council (GCC) countries, the researcher has depended on ecological introduction, the method 

convenient for identifying the different environmental aspects whether they were connected to 

inside or outside public administration in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. 

The study concluded that there were an impact on environment whether internal 

representing job satisfaction, organizational culture and organizational structure, or outside 

representing political and legal variables, as well as economical and social variables, in 

addition to cultural and technical variables and international ones. It is an effective impact on 

the bodies of public administration in Gulf Cooperation Council (GCC) countries, as well as , 

the more the means and tools of accountability in Gulf Cooperation Council (GCC) countries 

are effective, the more this will lead to reduce administrative corruption. 

 


