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:  المقدمة
تأتي هذه الورقة للمحور االول من محاور مؤتمر الخدمة المدنية

خطط العربية الثاني الموسومة بإدارة المخاطر في الخدمة المدنية و
ي االستجابة لالزمات في ضل جائحة وباء كورونا للمساهمة ف

ة وخالقة تحقيق اهداف المؤتمر وذلك في تكوين استراتيجيات مرن
االدارة الموارد البشرية في ظل الجائحة  وذلك من خالل عرض
رويتها و تصورها لماهية واهمية ادارة المخاطر بأجهزة الخدمة 

لتي تعتمد المدنية  والهدف منها ومناقشة وتحليل النظرية الفلسفية ا
ية وتستند عليها هذه االدارة ومسؤولياتها في اجهزه الخدمة المدن

.العربية
وضع كما نتناول بالدراسة والتحليل الهم عناصر التشخيص لل

الراهن لوزارة الخدمة المدنية وادارة المخاطر وكذا استعراض 
في خطط االستجابة الطارئة والمستقبلية لمواجهه وباء كورونا

.موجته االولى والثانية 



الهدف من ورقة العمل ومجال تميزها 

لمدنية تهدف هذه الورقة اللقاء الضوء على اهم السياسات المتخذة من قبل الحكومة اليمنية ووزارة الخدمة ا
ملين والتأمينات في إدارة ازمه جائحه وباء كورونا في موجته االولى في اليمن والموارد البشرية والعا

ها وتتميز هذه الورقة من حيث عرض ومناقشة وتحليل رؤيت, باألجهزة      الحكومية والقطاع الخاص 
.ية            إلدارة المخاطر بالخدمة المدنية من الناحية الفلسفية والنظرية والعملية والقانونية والتشريع





مكونات الورقة

.ورقه من ثالثة اجزاء رئيسيةتتكون

االولالجزء•

وباءجائحهظلفياالزمةادارةوالمخاطروادارةالمدنيةالخدمةلوزارةالراهنالوضعتشخيصعناصراهموتقييموتحليلمناقشه:اوال•

.كورونا

المدنيةةالخدماجهزهفيتكوينهافيعليهاترتكزالتيالنظريةوالفلسفةالمخاطرادارةواهميةلماهيةالمدنيةالخدمةوزارهرؤية:ثانيا•

.االخرىواالزماتكوروناوباءجائحةازمهظلفيودورها

الثانيالجزء•

.االولىموجتهافيكوروناوباءجائحةازمةلمواجهةالطارئةلمواجههالمدنيةالخدمةلوزارةاالستجابةخططومناقشةاستعراض:اوال•

.الثانيةموجتهافيكوروناوباءجائحةازمةلمواجههالمدنيةالخدمةوزارهخططومناقشةاستعراض:ثانيا•

الثالثالجزء•

العملورقةاليهاتوصلتالتيالنتائجاهم:اوال•

التوصيات" ثانيا •



الجزء االول

المدنيةالخدمةلوزارةالراهنالوضعتشخيصعناصراهموتقييموتحليلمناقشه:اوال

.كوروناوباءجائحهظلفياالزمةادارةوالمخاطروادارة

ترتكزالتيالنظريةوالفلسفةالمخاطرادارةواهميةلماهيةالمدنيةالخدمةوزارهرؤية:ثانيا

وباءجائحةازمهظلفيودورهاالمدنيةالخدمةاجهزهفيتكوينهافيعليها

.االخرىواالزماتكورونا



الوضع الراهن لوزارة الخدمة المدنية وأدارة المخاطر و ثشخيص مناقشه وتحليل وتقييم اهم عناصر: اوال 

.ادارة االزمة في ظل جائحه وباء كورونا

الدولةاجهزهعلىاثرتالتياالضرارمنالكثيرلمعالجةالحلولووضعاالزمةدارهالالعربيالتحالفومعالمتواضعةامكانياتهارغمالحكومةاستطاعتفقد•

والخارجيةليةالداخالبيئةوتقييموتحليلللجائحهالموجةاالولىفيلالزمةوادارتهاالمدنيةالخدمةلوزارةالمخاطروادارةالراهنللوضعتشخيصناخاللوومن

دولكافةاالزمةهذهشمولرغمالحبيبوطنايتعرضالتيوالمخاطرالوحيدةاالزمةهيتكنلم(كوروناجائحة)االزمةهذهفان(SWOT)لنموذجوفقا

منعددمناحدةواالزمةهذهتعتبربلالخ....والثقافيةوالصناعيةوالسياسيةوالصحيةواالداريةاالقتصاديةاألوجهكافةومخاطرهابأضرارهاوتأثرتالعالم

عواقبمننعانيومازلنامنهاتاثرناازمةوأخطرأهماما,االزماتتلكمنازمةكلعنالناجمةواالضرارالمخاظرتباينمعلهانتعرضالتياالزمات

يشكلاثرتوالتيسنواتستمدىوعلىالحوثيمليشياتنشوبهافيتسببتالتيالحروبواضرارازمةهياالزماتتلكمنوأضرارهااثارها

كافةعلىايضامباشركلوبشوتأثيرها,باليمنالشاملةوالتنميةالتحتيةوالبنيةواالداريةوالثقافيةواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةاألوجهكافةعلىمباشر

اليمنيةمةالحكوسيطرةتحتوالتيالمحررةبالمحافظاتسواءوالخاصةالعامةاالعمالعلىوالخاصوبالقطاعبهاوالعاملينوموظفيهاواداراتهاالدولةاجهزه
.الحوثيةالمليشياتسيطرةتحتالواقعةالمحافظاتاو

يهاموظفمرتباتوصرفادارتهاوتنظيمالدولةاجهزهوتأهيلتأسيساعادهوكذاالدولةاجهزهعلىاثرتالتياالضرارمنالكثيرلمعالجةالحلولضع•

ئحه وباء كورونا جاسنتناول بعض واهم اعناصر التشخيص بالمناقشة والتحليل للوضع الراهن وأدارة المخاطر بوزارة للخدمة المدنية والتأمينات في ظل ال•
.في موجته االولى



بها سعت الحكومة اليمنية لتسيير اعمالها والقيام بواجباتها ومهامها تجاه مواطنيها وشع•
ومؤسسات -وزارات)) وموظفيها بأعادة تأسيس وتأهيل اجهزتها الحكومية واداراتها 

م بالعاصمة المؤقتة عدن 2017مند العام (( وهيئات ومصالح وشركات وووالخ         
ي تركز والمحافظات المحررة ومن بين تلك األجهزة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتال

ة  ولم مهام الوزارة عند تاسيسها واعادة تاهيلها تركزت على الوظائف االساسية التقليدي
ار وبالتالي تشتمل على الوظائف التطويرية والتي تساهم وتدعم وتحث على االبداع واالبتك

ود فان إداره المخاطر الوجود لها عند التاسيس واعادة التاهيل وكذلك لم يكن لها اصال وج
م 1990منذو انشاء الخدمة المدنية بالعام 



-%20بينماتتراوحالحكوميةواالجهزةالمدنيةالخدمةبوزارةالعاملةوالقوىالبشريةالمواردحجمان1.
اندالعقبلم2014للعاموالفعليةللدولةالعامةبالموازنةوالمقرةالمعتمدةالبشريةالقوىحجممن30%

بهدفكوذلصنعاءبالعاصمةللوزاراتالعامةبالدواوينللدولةالعامةالموازنةضمنكانتوالتيالحرب

بينمايةالوظيفالقوىحجممنالنسبةتلكوتتوزعاعمالهاوتسييراالجهزةتلكتاهيلواعادةتأسيس

.ومتعاقدينيهمومستعانمتعاونينوموظفيناساسيينموظفين

.الكافيةاتوالمهارالخبراتيمتلكونوالالتخرجحديثيمنوالمتعاونينالمتعاقدينالموظفيننسبةأن2.

الكفاءةمنعالرفالىتهدفتدريبيهبرامجوتنفيدالموادوقلةضعفمنالحديثةاألجهزةمنكثيرتعاني3.

والمتعاقدينبهموالمستعانالمتعاونينوخاصةالموظفينومهارات

تسيير اعمال تلك وبالتالي فان هذه النسبة من الموظيفين وكفائتهم اوخبراتهم تتركز على االعمال التقليدية ل•
االجهزة الحكومية

الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية (2



ةنسببلغتاالخرىالحكوميةواألجهزةالمدنيةالخدمةلوزارةالمعتمدةالمالةالمواردان•

المليشياتقبلمنالحرباندالعقبلم2014للعامللدولةالعامةالموازنةاجماليمن30%

الخاصالبابوهواالولالبابعلىالموازناتتلكالغالبعلىتتركزوالحوثية

االجهزةكتلاعماللتسيرتشغيليةموازنةاعتبارهاعلىحكمهافيوماوالمرتباتباألجور

.الحكومبة



االمكانات المادية والتكنولوجية (4

كومية تفتقر وزارة الخدمة المدنية عقب تاسيسها واعادة تاهيلها كمثيالتها من األجهزة الح•
.الى الكثير من التقنية واالجهزة االلكترونية والتكنولوجية ووسائل وادلة العمل

:ينتضح لنا من خالل ما تقدم من مناقشة والتحليل الهم اعناصر التشخيص االتي

ة من  اجهزة حكومية طور التأسيس واعادة التاهيل وانها تعمل بنسبة محدودة وصغير.1•
.ات االيرانيةحجم القوة الوظيفية الفعلية لها قبل اندالع الحروب التي تسببت بها المليشي

.ضعف االمكانيات والقدرات والمهارات والكفاءة لدى العاملين بتلك األجهزة.2•

مل ضعف االمكانيات المادية والمالية والتقنية والتكنولوجية ووسائل وادلة الع.3•



تلكاجهةلموبنجاحالعملفرققيامتممتواضعةوبامكانياتانهاالالنتائجتلككلمنوبالرغم•

الموظفيناعمالوترتيبتنظيمجيثمنكوروناوباءجائحةاوالجروبازمةسواءاالزمات

الحفاضتكفلسياساتباتخاذكذاومرتباتهموصرفالحوثيينسيطرةتحتمناطقمنالنازحين

كتلتكنلملكن,الخطرعنودرءهمحقوقهموضمانوالعاملينالموظفينوحياةسالمةعلى

اسلوبعلىتعتموعلميةمنهجيةوطريقةاالسلوبوالتتبعطارئةامورتعالجكونهاكافيةالنتائج

ومتخذيياالعلاالدريةالقياداتلدىرؤيةتبلورفيمشجعةلكنهااالستراتيجيةوالخططالتنبؤ

هذهيفأهميتهامنانطالقاللمخاطرعملوفرقإدارةوتكوينوتشكيلبانشاءبالحكومةالقرار

.المراحلوكافةالمرحلة





الهدف من نهج ادارة المخاطر هو المساعدة على ضمان استدامة عمل اجهزتنا وتمكينها من•
طاق تحقيق اهدافها التنظيمية ويقوم هذا النهج على تنفيد عملية إلدارة المخاطر على ن

ين وتكون هذه العملية مسئولية نتقاسمها  جميعا قيادات وادارات عليا وموظف,المنظمة 
ناسبة كما تهدف الى توفير بيئة عمل صحية مالئمة وم, واتاحة منهجية  منسقة لتنقيدها

.فاءة عالية تساهم في  الحفاض غلى العاملين وتحقيق رضاهم الوظيفي وقيامهم باعمالهم بك



اهمية ادارة المخاطر المؤسسية بالخدمة المدنية .3

وجد نعلم جميعا ان كثير من اجهزة الخدمة المدنية واألجهزة الحكومية ان لم يكن الكل ال ت•
لو اي عمل لديها ادارة للمخاطر في تقسيماتها التنظيمية وتنبع اهمية هذه االدارة  الستحالة خ

ها والسيطرة من المخاطر بعضها يمكن التنبؤ بها والسيطرة عليها وبعضها يصعب التنبؤ ب
لمؤسسات عليها واكبر دليل على ذلك هو ظهور جائحة وباء كورونا التي تسببت في شلل ل
في كل دول الخدماتية االجتماعية والدينية وغيرها والضرر الكبير الدي لحق بكافة الجوانب

الم لدائرة العالم الصحية واالقتصادية والسياسية واالدارية وادخال ماليين من العمال في الع
كيات الفردية وكما ادت كذلك الى شلل كبير في الحياه العامة وتحديد كثير من السلو, البطالة 

ن علية والجماعية وارتفاع معدل البطالة العامة والبطالة الجزئية في تلك الدول  لذلك فا
ادارة المخاطر وانشائها  في اجهزة الخدمة المدنية  اصبحت حاجة ملحة وضرورية ليس

تعد فقط في اجهزة الخدمة المدنية فقط بل في كافة اجهزه الدولة واعمال القطاع الخاص و
.من االمور التي يغفل عنها البعض او ال يدرك مدى اهميتها الكثير



مة المدنية النظرية والفلسفة التي تستند عليها ادارة المخاطر المؤسسية  ومسئولياتها في اجهزة الخد.4

معالجةفيريعالسالتدخلمنناتستدعيوالتيالحديثهالدولسماتمنسمهاصبحتالتيالتدخلفلسلهان•

هزةاجفيالتنظيميةالهيكلهتقسيماتكأحدالمخاطرالدارةالرسميواعتمادنااالزماتوادارةالمخاطر

تنميهوالالمدنيةالخدمه)اجهزتنافيالمخاطرادارةوتكوينانشاءعندعلينايجبكما,المدنيةالخدمه

تعدوهيالمخاطرنظريةعليهاتستندالتيوالمبادئاالسسباهماالخذالعربيالوطنفي(االداريه

الىايضاوتستنداالدارةلمسؤوليهكأساسوالعاملينللموظفينالخاصهالحقوقلحمايةامانضمان
:ومنهاواالجتماعيهوالدستوريةالقانونيةوالمبادئالخلفيات

بالغرمالغنممبدا.

االجتماعيالتضامنمبدا

مجهوالمصدرهكانمهماالضرررفعتستوجبوالتيالمجردهالعدالةمبدا

العامةوالتكاليفاالعباءامامالمساواهمبدا



خطوات ادارة عملية ادارة المخاطر المؤسسية.5

ن تكون جزا كما يجب ا, تعد عملية اداره المخاطر عملية متسلسله ويجب ان تكون جزا ال يتجزأ من العمليات التنظيمية للمنظمة •
ويحدد السياق لخطوات عملية ادارة المخااطر كون انها عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير , من عملية اتخاد القرار

دارة المخاطر استراتيجيات الدارتها ولمواجهة المخاطر على مستوى المنظمه وتسمى هذه  باستراتيجه  او الخطة االستراتيجية ال
:والذي  يتحدد فيها االتي

تحديد هوية واصحاب المصلحة ••

تحديد االساس التي سيتم عليه عملية تحديد المخاطر••

تقييم وتقييد عملية المخاطر••

تحديد اطار العمل ••

وضع الخطة الزمنية ••

اعي تحليل المخاطر التي تتضمنها عملية ادارة المخاطر والتي تعتبر مركبا مركزيا من مركبات التحليل الرب••
ر من البيئة والدي يشمل نقاط القوه والضعف ويتاثر من البيئة الداخلية والفرص والمخاطر كما يتاث  ((    SWOT)) االستراتيجي 

الخارجية من الموسسات والمنظمات 

حل مسببات المخاطر او تخفيفها باالعتماد على الموارد البشرية والتكنلوجية والتنظيمية المتاحة ••

عض او كل كما تشتمل هدة االستراتيجية وتهدف لنقل المخاطر الى جهة اخرى وتجنبها والتقليل من اثارها السلبية وقبول ب•
.لة تبعاتها واعداد خطط التعامل مع المخاطر التي البد من وقوعها وكذا التحكم بالمخاطر وتخفيفها الى مستويات مقبو



طرق الحد من المخاطر في اجهزة الخدمة المدنية.6

منها تختلف عمليه اداره المخاطر باختالف وظيفة الموسسة او المنظمة او الغرض المرجو•
وباء الن دلك يودي الى اختالف انواع المخاطر التي قد تتعرض لها لكن مع وضع جائحة

ة كورونا فان المخاطر تكاد تكون واحده واالكثر من ذلك فان وضع اجهزة الخدمة المدني
.طورة والعمل والموظفين والعاملين ايضا تكاد تكون واحده من حيث مقاييس الضرر والخ



النظم واالدلة في عملية ادارة المخاطر المؤسسية.7



:  اوال 
خطوات 

تقييم 
المخاطر 

قائمة تقييم المخاطر•

التدابير جداول تقييم المخاطر والتعليمات الخاصة بالتقييم والئي يجب من خاللها اتخاذ•
واالجراءات والتي من خاللها يمكن التحكم ومواجهة الخطر

مصفوفة الخطر واولوياتها والتي تحدد ب •

احتمالية الحدوث* مستوى الخطر = اولوية الخطر •

(ضعيف–متوسط –عالي -جطير جدا  ) جدول مستوى الخطورة •





الثانيالجزء
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اعتمد متخدو القرار بالحكومه اليمنية في ادارتهم لمواجهه ازمة جائحه وباء كورونا •
العمليات استراتيجية وسياسات هامة بحيث كان عنصر الوقت واالخد بالتجارب السابقة و
دو القرار الناجحه لدول تعرضت الجتياح الوباء سابقه من اهم المزايا التي استفاد منها متخ

لم والحكومة اليمنية للرفع من قدراتهم على ادارة ازمة الجائحة في موجتها االولى حيث
العالم تسجل اي حالة اصابة من الوباء في اليمن الى بعد ان تم اجتياح الوباء الكثر دول
ترازيه وبالتالي استطاعت الحكومه باعتماد سياسات نتج عنها اتخاد تدابيرواجراءات اح

عاملين ووقائيه في مواجهة الجائحه لعموم المواطنين وكذا على مستوى الموارد البشرية وال
باالجهزه الحكومية والقطاع الخاص من ناحية ومن ناحية اخرى مواجهة كافه المخاطر 

:الخ واهمها..... المؤثرة على الجوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية 



ة في مواجهة اعتمدت الحكومة اليمنية كسائر دول العالم العديد من التدابير واإلجراءات االحترازية والوقائي•
:  جائحة وباء كورونا كان اهمها

تشكيل لجنة  عليا للطوارئ العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعظوية وزراء عدد من ••
الوزارات ذات العالقة منها وزارة الخدمة المدنية والصحة واالعالم واالوقاف واالرشاد وو الخ والتي  

:  اتخدت  هذه اللجنة العديد من السياسات والتدابير واالجراءات االتية

فرض قيود على السفر وحركه التنقل لدى البلدان المتظرره من الجائحة وتمثل باالتي .1•

.الدفرض قيود على حركه التنقل داخل الب. ج.  تعليق الرحالت للطيران الدولي. ب.  اغالق الحدود.أ •

تدابير للتقليص من الحركة الجماعية وتحقيق التباعد االجتماعي ومنها .2•

الليل فرض حظر التجول ولم يكن حظر شامل وانما اتصفى بالحظر الجزئي باوقات وساعات محدده من.أ •
.  اغالق االماكن العامة والمطاعم ودور المسرح. ب.  حتى الفجر

التدابير المتخده لدى الموسسات واالنظمة الصحيه وتمثلت.3•

.نشر الوعي الصحي. ج.  توفير االجهزه والمعدات االزمة. ب.  توفير اماكن للحجر الصحي.أ •



vي على صعيد اداره الموارد البشرية والعاملين باالجهزة الحكومية والقطاع الخاص ف
مواجهه جائحة كورونا في مرحلته االولى 

ن اعتمدت الحكومة اليمنية العديد م
التدابير واإلجراءات االحترازية 

ي والوقائية للموظفين والعاملين ف
مواجهه جائحة وباء كورونا في 

االجهزة الحكومية والقطاع الخاص 
ن اهمها تقليص الموظفين والعاملي

باالجهزة الحكومية والقطاع الخاص
وكانت على النحو التالي 

اعتماد النسبة المتدرجة لمنح 
اجازات للموظفين والعاملين بدأت

وانتهت حتى نسبة % 40بنسبة 
70.%

منح كافة الموظفين والعاملين من
كبار السن وذوي االمراض المزمنة
اجازات طويلة االجل حتى االنتهاء

.من االزمة

ي اعتماد مبدا النوبات والورديات ف
االجازات واالعمال للموظفين 
االداريين والعاملين بالموسسات
والشركات بالقطاع الخاص مع 
يا االحتفاض بكافة الحقوق والمزا

.المالية

اتخاد التدابير الصحية والنشر
ات والتعميم بكافة االجهزه والموسس

الحكومية والقطاع الخاص بما يرد
من وزاره الصحة العامة واللجنة 
العيا للطوارى ووزاره الخدمة 
المدنية واصدار عقوبات لمن 

.يخالفها



قطاع الخاص زه الحكومية والجهروية وزارة الخدمة المدنية وخطط استجابتها لمواجهه ازمة جائحه وباء كورونا في موجته الثانية الدارة الموارد البشرية والعاملين باال: ثانيا 

تعتمد الوزارة
لمواجهه 

الموجة الثانية
رؤية محددة 

االهداف 
وشاملة وكان 
: اهم عناصرها

التاهب 
واالستعداد 

لمواجهه ازمة 
الجائحة في 
ة موجتها الثاني

وذلك من خالل 
:

عة تقييم و مراج
السياسات 

واالجرائات 
والتدابير 

المتخدة في 
مواجهه الموجة 
االولى وادارة 
ازمتها وتنظيم

عمل 
الموسسات 
الرسمية 

والحكومية على
المستويين 
المحلي 
.  والمركزي

دارة تقييم مستوى ا
االزمة ومدى 
نجاحها في 

يص التخفيف وتقل
مستويات 
الخظورة 

والمخاطر الناجمة 
عن ازمة 

.الجائحة

اعداد الخطة 
جهه التنفيدية لموا

وادارة ازمة 
الجائحة في 

موجتها الثامية 
لى والتي ترتكز ع

:االتي

مواجهه الوباء في
حالة التفشي 

المحدود و تحديد 
االجراءات 
وبة والتدابير المطل
.لمواجهتة

مواجهه الوباء في
حالة التفشي 

واالنتشار العام 
د للجائحة وتنفي

كافة التعليمات
الصادره عن لجنة
الطوارى العامة 

ي التقييم المرحل
واعداد الخطط 
البديلة والمرنة 
الرامية الى 

محاصرة الوباء 
والتخفيف 

والتقليص من 
مخاطره

مل تشكيل فريق ع
فني متخصص 
الدارة المخاطر 
وادراة االزمة 
ال وبالتنسيق مع ك
ا من اللجنة العلي
للطوارى 

والموسسات 
الحكومية االخرى

من ذوي 
االختصاص في 
مواجهه االزمة 
باالضافة الى 
يق التنسيق مع فر
التخطيط 

االستراتيجي 



ثالجزء الثال

اهم النتائج  التي  توصلت اليها ورقة: اوال •
العمل

التوصيات: ثانيا •




















