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األهمية املرحلية للمدونة السلوكية

املقـــدمة
تكتســب املدونــات الســلوكية أهميــة كبيــرة يف ترســيخ األخالقيــات املهنيــة ،وإعــادة
االعتبــار للوظيفــة العامــة ،وإعــادة ثقــة املواطنيــن بهــا ،ومكافحــة الفســاد املالــي واإلداري،
واالنفــات والتســيب الوظيفــي ،ومعالجــة االختــاالت والرتابــة املكتبيــة ،والقضــاء ىلع
البيروقراطيــة القاتلــة يف املؤسســات الحكوميــة.
ويف هــذا الســياق يمكــن فهــم أهميــة دعــوة قائــد الثــورة الســيد «عبدامللــك الحوثــي»
لضــرورة وجــود مدونــات ُســلوكية لضبــط املســؤولية االجتماعــي« :املســؤوليات يجيــب أن
ُتضبــط بمدونــات ســلوكية وجانــب رقابــي يســاعد ىلع تقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى وتفعيــل
ملحســن وا ُ
مبــدأ الثــواب والعقــاب ،والتفريــق بيــن ا ُ
ملســيئ ،وامللتــزم املــؤدي مســؤولياته
ىلع نحٍــو صحيــح وا ُ
ملفــرط ،أو الخائــن يف أداء مســؤولياته وأعمالــه».

مسئولية أخالقية ومجتمعية :
تلعــب األخالقيــات املهنيــة دور كبيــر يف تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة ،وهــي بمثابــة
طــوق النجــاة لحفــظ األمــم واملجتمعــات والــدول ،وضمــان ســيرها واســتمراريتها ،لســبب
بســيط هــو ارتبــاط تقــدم املجتمعــات وازدهارهــا بمــدى التزامهــا باألخــاق الفاضلــة مــن
عدمــه.
واالخــاق مــن األساســيات التــي دعــا إليهــا ديننــا الحنيــف ونبينــا صلــى اهلل عليــه وآلــه
ـق عظيــم»،
وســلم ،يقــول اهلل تعالــى يف اآليــة الرابعــة مــن ســورة القلــم« :وإنــك لعلــى ُخلـ ٍ
ويقــول رســولنا األكــرم صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم «إنمــا ُبعثــت ألتمم مــكارم األخــاق» ،ويف
هــذا تأكيــد جلــي وواضــح ىلع أهميــة األخــاق يف ضبــط الســلوك اإلنســاني واملعامــات
بيــن بنــي اإلنســان.
وإذا غابــت األخــاق أصبــح املجتمــع يســير وفــق قانــون «الغــاب» ،وســاده التوحش والتسـ ُّ
ـلط
والفوضــى واألنــا الهادمــة ،وضاعــت حقــوق املســتضعفين ،وانهــارت الدول.
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واألخــاق عامــل مهــم مــن عوامــل بنــاء الشــخصية اإلنســانية الرســالية ،ويختــص هــذا
الجانــب بمنظومــة مترابطــة مــن القيــم وا ُ
ملثــل والعــادات واألعــراف واملعاييــر ،تســاعد يف
الوصــول بالــذات اإلنســانية الــى الحالــة «الســوية» ،ونقصــد بذلــك «مــدى اتســاق الســلوك مــع
املعاييــر األخالقيــة يف املجتمــع وقواعــد الســلوك الســائدة فيــه».
وهــذا يضعنــا أمــام مــا ُيســمى بـ»املســؤولية االجتماعيــة» ،ونعنــي بهــا« :مســؤولية الفــرد
الذاتيــة عــن الجماعــة أمام نفســه ،وأمــام الجماعــة ،وأمــام اهلل ،والشــعور بالواجــب االجتماعي،
تحملــه والقيــام بــه» ،وســنحاول الحديــث عــن هــذه ا ُ
ملفــردة يف ســياق هــذه
والقــدرة ىلع ُّ
القــراءة الســريعة للمدونــة الرتباطهــا الوثيــق بهــا.
وهنــاك مشــكلة كبيــرة تعتــرض عمليــة تعزيــز «املســؤولية االجتماعيــة» ،بســبب عــدم
توافــر «قواعــد ُمحــددة» ُتوجــه ســلوك املوظــف العــام ،وتضمــن معاملتــه للمســتفيدين مــن
الخدمــات ا ُ
ملقدمــة مــن الجهــة التــي يعمــل بهــا ىلع مبــدأ أخالقيــات املهنــة ،واملســاواة
بيــن الجميــع.
وهــذا يجعــل مــن هامــش مرونــة املوظــف الحكومــي يف التعامــل مــع املواطنيــن واســع
جــدًا ،وبالتالــي زيــادة احتمــاالت الفســاد املالــي واإلداري والرشــوة واالختــاس واملحســوبية
وتغــول الشــللية واســتغالل الوظيفــة العامــة لخدمــة املصالــح الشــخصية ،خاصــة وأن
املوظــف ال يتــم تدريبــه أو تثقيفــه ىلع تقديــم الخدمــات العامــة بــروح عاليــة مــن النزاهــة
واملســاومة بيــن املواطنيــن.
مــن هنــا تأتــي أهميــة املدونــات الســلوكية يف ترســيخ األخالقيــات املهنيــة ،وإعــادة
االعتبــار للوظيفــة العامــة ،وإعــادة ثقــة املواطنيــن بهــا ،ومكافحــة الفســاد املالــي واإلداري،
واالنفــات والتســيب الوظيفــي ،ومعالجــة االختــاالت والرتابــة املكتبيــة ،والقضــاء ىلع
البيروقراطيــة القاتلــة يف املؤسســات الحكوميــة.
ويف هــذا الســياق يمكــن فهــم أهميــة دعــوة قائــد الثــورة الســيد «عبدامللــك الحوثــي»
لضــرورة وجــود مدونــات ُســلوكية لضبــط املســؤولية االجتماعــي« :املســؤوليات يجــب أن
ُتضبــط بمدونــات ســلوكية وجانــب رقابــي يســاعد ىلع تقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى وتفعيــل
ملحســن وا ُ
مبــدأ الثــواب والعقــاب ،والتفريــق بيــن ا ُ
ملســيئ ،وامللتــزم املــؤدي مســؤولياته
نحــو صحيــح وا ُ
ملفــ ّرط ،أوالخائــن يف أداء مســؤولياته وأعمالــه».
ىلع ٍ
والغايــة الســامية مــن ذلــك اســتكمال البنــاء املؤسســي وبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة التي
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دعــت إليهــا الرؤيــة الوطنيــة ،وجعــل جبهــة البنــاء الداخلــي تســير يف خــط مــوازي للجبهــة
العســكرية ،وتعزيــز انتصــارات املجاهديــن يف جبهــات العــزة والكرامــة بتحصيــن الداخــل
مؤسســات وأفــراد ،مــن عوامــل االختراقــات الخارجيــة ،واالختــاالت الداخليــة.
وتعمــل الكثيــر مــن الــدول العربيــة بهــذه املدونــات ،منهــا األردن ومصــر والجزائــر والكويــت
والبحريــن ،.. ،وقائمــة طويلــة مــن الــدول العامليــة الكبيــرة واملنظمــات األمميــة والشــركات
التجاريــة العابــرة للقــارات ،إذن فهــي ليســت مــن ابتــكارات «حكومــة اإلنقــاذ» كــي يستشــيط
تخــن
البعــض غضبــا ،وليســت موجهــة ضــد أحــد ،بــل هــي لخدمــة الصالــح العــام ،وإن لــم
ِ
الذاكــرة فقــد ســبق للخدمــة املدنيــة قبــل أحــداث م 2010إصــدار ُكتيــب تضمــن قائمــة مــن

الحقــوق والواجبــات والضوابــط القانونيــة الخاصــة بعمــل املوظــف العــام وتوزيعــه ىلع
نقــاط بســيطة
موظفــي الدولــة يف حينــه ،وال تختلــف املدونــة الحاليــة عنــه ســوى يف
ٍ
فرضتهــا ضــرورة املرحلــة ومــا تتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان «ســعودي  -إماراتــي» آثــم.

املكونات واملضامين:
حكومــة اإلنقــاذ وســلطة املجلــس السياســي األىلع بصنعــاء وترجمــة لتوجيهــات قائــد
الثــورة دشــنت يف  7نوفمبــر  2022بحضــور رؤســاء املجلــس السياســي األىلع والحكومــة
والبرملــان والشــورى ومجلــس القضــاء األىلع «مد ّونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات العمــل
يف وحــدات الخدمــة العامــة» ،لتدخــل بذلــك حيــز التنفيــذ ،وتكتســب الصفــة اإللزاميــة،
ولتكــون دليــ ً
ومرشــدًا وضابطــا ،وبوصلــة يهتــدي بهــا املوظــف العــام يف أداء مهامــه،
ا ُ
ومدخــ ً
ا لإلصــاح اإلداري الشــامل.
تتكــون املدونــة مــن ســتة أبــواب ،تحــدث ا ُ
ملقنــن يف األول عــن التســمية واألهــداف
ومؤشــرات القيــاس وضمانــات التطبيــق ،وشــمل الثانــي الحديــث عــن
واإلطــار املرجعــي ُ
املبــادئ والقيــم والعوامــل ا ُ
ملســاعدة يف أداء املســؤولية العامــة ،والثالــث عــن املســؤوليات
والواجبــات ،والرابــع عــن ضوابــط التعامــل مــع البيانــات وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
واإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي ،واختــص الخامــس بالحديــث عــن ضوابــط تعزيــز
النزاهــة ومكافحــة الفســاد والتعامــل مــع املــال العــام واملؤسســات العامــة والشــكاوى
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والبالغــات ،وتضمــن الســادس األحــكام العامــة املتعلقــة بــاألداء الوظيفــي.
ُت ِّ
مثــل هــذه ال ُرزنامــة «مجموعــة القيــم والســلوكيات التــي يجــب ىلع املوظفيــن اتباعهــا
أثنــاء أداء مهماتهــم وتنظيــم العالقــة فيمــا بينهــم مــن جهــة ومــع جمهــور املســتفيدين
مــن جهــة ثانيــة».
وتعكــس يف مجملهــا احتــرام املوظــف العــام قواعــد «العمــل الســليم» أو مــا ُيمكــن
«الحكــم الصالــح» أو «اإلدارة الرشــيدة» يف مؤسســات الدولــة بتالوينهــا ،واإلخالص
تســميته بـــ ُ
الحقيقــي للخدمــة العامــة ،باعتبــاره «خــادم» للمواطنيــن ،واحتــرام مفهــوم املواطنــة،
واالســتعداد الطوعــي للعمــل بموجــب قيــم العدالــة والفضيلــة والنزاهــة ومبــادئ الشــفافية
و ُنظــم املســاءلة ،واحتــرام ســيادة القانــون وأحكامــه ،واحتــرام زمالئــه ومســؤوليه ومرؤوســيه.
وهــي واحــد ٌة مــن عــدة خطــوات إصالحيــة تعتــزم قيــادة الدولــة يف صنعــاء تدشــينها يف
العــام  1444هـــ ،وفقــا لفخامــة رئيــس املجلــس السياســي األىلع «مهــدي املشــاط» مــن أجل
االرتقــاء بالعمــل املؤسســي.

الحيثيات واألسباب:
أتــت حكومــة اإلنقــاذ يف مرحلــة فارقــة مــن تاريــخ اليمــن بمــا يحوطهــا مــن عــدوان خارجــي
غاشــم وأزمــات داخليــة متراكمــة ومتفاقمــة ومتناســلة ،عجــزت الســلطات املتعاقبــة عــن
حلحلــت ُعقدهــا ،وأخطرهــا غــول الفســاد املالــي واإلداري ،مــا ألقــى ىلع عاتقهــا مســؤولية
جســيمة ال ُتحســد عليهــا.
وهنــاك قائمــة طويلــة مــن األســباب التي أدت إلــى حدوث االختــاالت اإلدارية يف مؤسســات
الدولــة ،واســتفحال داء الفســاد املالــي واإلداري ،وتحــول الوظيفــة العامــة مــن عمــل ُمقــدس
لخدمــة النــاس إلــى بــؤرة للفســاد واإلثــراء الســريع ىلع حســاب املســتضعفين ،بمــا لذلــك مــن
آثــار كارثيــة ىلع ســلوك وأخالقيــات املوظــف العــام ،وخصوصــا الطبقــات اإلداريــة القياديــة
مــن الفئــات الوســطى ومــا فــوق ،أهمهــا:
 - 1غيــاب املعاييــر والضوابــط األخالقيــة يف العمــل الحكومــي ،وعــدم ســامة املنــاخ
التنظيمــي واألدوات التنظيميــة التــي يقــوم عليهــا.
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تناســبه مــع ُمتطلبــات الحيــاة
 - 2انخفــاض العائــد املــادي مــن الوظيفــة العامــة ،وعــدم
ُ
املعيشــية للموظفيــن ،بالتــوازي مــع ازدیــاد ســوء األوضــاع االقتصــادي.
 - 3غياب القدوة الحسنة وااللتزام من القيادات السياسية املتعاقبة.
 - 4تأثيــر القيــم واألخــاق االجتماعيــة التــي ُتشــجع ىلع االنحــراف ،بمــا يف ذلــك تعصــب
املوظــف الحكومــي ألبنــاء أســرته أو قبيلتــه أو محلتــه أو حزبــه  ..إلــخ.
 - 5ضعــف الرقابــة اإلداريــة وعــدم وجــود الجــزاء الــرادع والتهــاون يف ُمحاســبة املوظــف
املخالــف للقوانيــن.
ناهيــك عــن التداعيــات الكارثيــة لســنوات العــدوان الثمــان ىلع وضــع املوظــف الحكومــي
وتــردي األحــوال املعيشــة ،مــا أوجــد بيئــة خصبــة للفســاد.
ملمكــن ا ُ
حكومــة االنقــاذ بإمكانياتهــا املعدومــة تســعى جاهــدة يف حــدود ا ُ
ملتــاح إلصــاح
مــا يمكــن إصالحــه بمــا ال يضــر باملوظــف العــام ،وبمــا ُيســاعد يف ذات الوقــت ىلع تجويــد
الخدمــات العامــة ا ُ
ملتاحــة ،انطالقــا مــن إصــاح النفــوس وتهذيــب الســلوك الوظيفــي وصــوالً
إلــى اإلصــاح املالــي واإلداري الشــامل.

األهداف والغايات:
ُتعتبــر «املســؤولية االجتماعيــة» املدخــل الرئيســي لخلــق «الســلوك الوظيفــي القويــم»
وتهذيــب األخــاق اإلنســانية ،وهــي لغــة« :مــا يكــون بــه االنســان مســؤوالً أو ُمطالبــا بــه عــن
ـال أتاهــا» ،واصطالحــا« :وعــي الفــرد املرتبــط بأســاس معــريف بضــرورة ســلوكه
أمــورٍ أو أفعـ ٍ
نحــو الجماعــة ولــه تأثيــر يف تحديــد مجــرى األحــداث التاليــة» ،ويف مفهــوم الباحــث
الفلســطيني «أســامة محمــد خليــل الزيناتــي»« :مســؤولية الفــرد عــن نفســه ومســؤوليته
تجــاه أســرته ومجتمعــه وعملــه ووطنــه ودينــه ،ويتــم ذلــك مــن خــال فهمــه الحقيقــي
لــدوره يف املجتمــع» ،وعــدم فهــم دور الفــرد يف املجتمــع واحــدة مــن اإلشــكاليات التــي
تحــول دون تفعيــل مبــدأ العمــل بــروح «الفريــق الواحــد».
ويعتبــر الكاتــب «مقــداد يالجــن» أخالقيــات العمــل يف كل املعامــات زينــة املوظــف
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وحليتــه الجميلــة ،وبقــدر مــا يتحـ َّ
ـل بهــا ُيضفــي ىلع نفســه جمــاالً وبهــا ًء ،وقيمــة إنســانية،
وهــي ضمانــة لتحقيــق الســعادة والطمأنينــة واالســتقرار النفســي.
و ُتع ـ ّرف «أخالقيــات العمــل» ،بأنهــا« :مجموعــة مــن املبــادئ واملواقــف واملعاييــر والقيــم
واألعــراف والتقاليــد ،التــي ُتوجــه الســلوك وصناعــة القــرار» ،وهــي ُجــزء متأصــل يف العمــل
املهنــي للموظفيــن العمومييــن ،ومرجعــا للســلوك املطلــوب منهــم ،ومقيــاس بيــد املجتمــع
يف تقييــم أدائهــم ســلبًا وإيجابــا ،ومضبطــة لضمــان أن تكــون تصرفــات موظفــي الدولــة
بتالوينهــم يف خدمــة املصلحــة العامــة والصالــح العــام.
ويحصــر الكاتــب «ســعد الديــن مســعد هاللــي»« ،الصفــات األخالقيــة» الواجــب توافــره يف
املوظــف الحكومــي وموظفــي القطــاع الخــاص وكل مــن يرتبــط علمــه بخدمــة النــاس ،يف
خمــس مجموعــات ،هــي:
 - 1الطهــارة ُ
والقدســية :تتمثــل يف حســن الســيرة والســلوك وجــودة األداء واالتقــان واإلخــاص
والتفانــي يف العمل.
 - 2االستقامة :تقتضي املشورة والوفاء والصدق.
 - 3التعاون :تستلزم تعميق معاني األخوة واالحترام والصبر.
 - 4األمانة :تشمل عدم افشاء السر واالستغالل والكذب.
 - 5املحبة :تشمل معاني التواد واإلحسان واإليثار.
ويربــط الباحــث «ســعيد الغامــدي» «األخالقيــات املهنيــة» بعامليــن يف غايــة األهميــة
والخطــورة ،همــا:
 - 1التركيــز ىلع املفهــوم الشــامل لألخــاق ،وذلــك مــن أجــل الحيلولــة دون إصابــة املوظــف
بـــ «اإلفصــام األخالقــي» ،فيعيــش يف عملــه ُ
ـق معيــن يــرى أن فيــه تحقيقــا ملصلحته،
بخلـ ٍ

ويعيــش خــارج عملــه ُ
ـق مغايــر ملــا هــو عليــه يف عملــه.
بخلـ ٍ

 - 2ترســيخ مبــدأ الثــواب والعقــاب ،كــي ال تتحــول أخالقيــات العمــل الــى مجــرد تصرفــات
نفعيــة.
وقــد حــرص ا ُ
ملقنــن اليمنــي ىلع اســتيعابها وتضمينهــا يف بنــود املدونــة الســلوكية ،كما
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أنهــا مــن البديهيــات التــي ال يمكــن تجاوزهــا يف بنــاء الــذات االنســانية الرســالية بإجمــاع كل
العقــاء ،وتجذيــر الهويــة اإليمانيــة ملجتمــع يمــن األنصــار ،وبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة،
وصــوالً إلــى بنــاء منظومــة متكاملــة مــن النزاهــة يف العمــل العــام ،وهــي الغايــة األساســية
فعــال يحظــى باحتــرام املواطنيــن ،وتحصيــن املجتمــع ضــد ظاهرة الفســاد،
لبنــاء قطــاع عــام ّ
الفعالــة للتعامــل مــع ظواهــره.
وتوفيــر اآلليــات ّ
وتسعى «املدونة السلوكية» لتحقيق روزنامة من األهداف ،أبرزها:
 - 1إرســاء معاييــر ومبــادئ وقواعــد ســلوكية إيمانيــة وأخالقيــة واضحــة بــدالً مــن اإلرتجــال
واالجتهــادات الشــخصيةُ ،تعــزز القيــم املهنيــة ،واألخالقيــة ،وتضبــط الســلوك املهنــي
الشــخصي الــذي يجــب أن يتحلــى بــه املؤتمنــون ىلع مصالــح الدولــة ،وتبنــي الهويــة
ُ
ـس مــن العــدل
اإليمانيــة ملوظفــي الدولــة ،مــن أجــل تأديــة واجباتهــم الوظيفيــة ىلع أسـ ٍ

واالســتقامة والنزاهــة واملوضوعيــة والحياديــة والشــفافية والتعــاون وااليثــار والكفــاءة
واإلخــاص والــوالء هلل ولرســوله ولقيادتهــم الجهاديــة املؤمنــة وللوطــن.
 - 2تصحيــح مفهــوم الوظيفــة العامــة باعتبارهــا خدمــة للنــاس ،وإحســانًا إليهــم ،ومســؤولية
جســد مــن خاللهــا العبوديــة هلل ،بعيــدًا عــن التســلط واالســتغالل النفعــي الشــخصي.
ُت ّ
 - 3رفع كفاءة وفاعلية أداء وحدات الخدمة العامة ،وتجويد خدماتها ،وزيادة اإلنتاج.
 - 4تعزيــز الثقــة واملصداقيــة املتبادلــة واالحتــرام املتبــادل بيــن املواطنيــن ،وموظفــي
وحــدات الخدمــة العامــة ،والتمســك باألخــاق الســامية يف التعامــل مــع املرؤوســين
ومتلقــي الخدمــة ،بمــا لذلــك مــن أهميــة يف تحقيــق الطمأنينــة والتماســك ،والقضــاء ىلع
ُ
الفوضــى واملشــاكل بيــن األفــراد ،وتخفيــف حــدة الصراعــات اإلداريــة داخــل املؤسســات
الحكوميــة.

وفعالــة للرقابــة الذاتيــة الداخليــة
 - 5ترســيخ أُســس الرقابــة الذاتيــة ،وتوفيــر أداة قويــة ّ
باملؤسســة الحكوميــة ،وتفعيــل مبــادئ اإلدارة الرشــيدة ىلع أرض الواقــع.
نمــي روح املســؤولية،
 - 6إيجــاد وتنميــة وخلــق ثقافــة ُمؤسســية تدعــم القيــم املهنيــة ،و ُت ّ
و ُتغــرس مــكارم االخــاق لــدى املوظــف العــام ،وتجعلــه ينــأى بنفســه عــن مواطن ُ
الشــبهات
التــي تنــال مــن كرامــة الوظيفــة الحكوميــة وهيبتهــا.
 - 7بنــاء عالقــة متوازنــة بيــن مفهــوم الســلطة واملســؤولية ،والحقــوق والواجبــات ،والتمكيــن
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الحقيقــي إلعمــال قواعــد املحاســبة ،والجوانــب األخالقيــة واملاديــة /االقتصاديــة ،بمــا
يحفــظ الحقــوق ،ويحــول دون التعســف أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو تكبيــل الحريــات
الشــخصية.
 - 8حمايــة العامليــن مــن ضغــوط الرؤســاء وتعليماتهــم غيــر النظاميــة كمصــدر للســلوك غيــر
األخالقــي ،وحمايــة ســمعة مؤسســات الخدمــة العامــة وصورتها أمــام جمهور املســتفيدين،
وتحويــل املنــاخ التنظيمــي إلــى منــاخ تعاونــي وإنســاني ُمثمــر ،بمــا يجعــل مــن البيئــة
الوظيفيــة العامــة أكثــر شــفافية ونزاهــة.

النتائج والثمــار:
يترتــب ىلع املدونــة يف حــال التطبيــق الدقيــق ُ
ملفرداتهــا ،العديــد مــن اآلثــار اإليجابيــة
يف املــدى القصيــر واملتوســط والبعيــد ،مــن ذلــك:
 - 1تحسن املجتمع بصورة عامة ،وإعادة الحياة إلى جسده ا ُ
ملثقل بالجراح واآلالم.
 - 2تحسين جودة الخدمات التي ُتقدمها مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها ملواطنيها.
 - 3تالشــي املمارســات غيــر العادلــة يف مؤسســات الدولــة ،وتمتــع النــاس بتكافــؤ ُ
الفــرص،
وجنــي كل موظــف ثمــرة جهــده ،واســناد العمــل لألكثــر كفــاءة وعلمــا.
 - 4توجيــه مــوارد الدولــة ملــا هــو أنفــع ،وتضييــق الخنــاق ىلع املحتاليــن ،والوصولييــن،
وتوســع ُ
الفــرص أمــام املجتهديــن والوطنييــن املخلصيــن.
وراكبــي املوجــة ،واالنتهازييــن،
ُ
 - 5دعم الرضى واالستقرار املجتمعي.
 - 6خلــق بيئــة ُمواتيــة للعمــل بــروح الفريــق الواحــد ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،وثقــة املوظــف
بنفســه وبجهــة العمــل وباملجتمــع.
 - 7تقليل القلق والتوتر بين املوظفين.
ـرض مؤسســات الدولــة للخطــر ،مــن خــال تراجــع معــدل املخالفــات والجرائــم
 - 8تقليــل تعـ ُّ
واملنازعــات.
مــن هنــا يمكــن القــول أن املدونــة الســلوكية مضبطــة أخالقيــة ومرجعيــة قانونيــة
وتريــاق وقائــي مــن الفســاد املالــي واإلداري ،والتســيب واالنفــات والتسـ ُّ
ـلط اإلداري ،والتغــول
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البيروقراطــي ،ومفتــاح ناجــع ملكافحــة هــذه األثــايف ،وصمــام أمــان لحمايــة الجبهــة الداخلية
مــن محــاوالت العــدوان العبــري ا ُ
ملســتميتة لتوظيــف وتجييــر واســتغالل االختــاالت الداخليــة
يف املؤسســات الحكوميــة يف املناطــق املحــررة مــن أجــل تحقيــق مــا عجــزت عنه ترســانته
العســكرية.

املراجــــع:
 - 1أســامة محمــد خليــل الزيناتــي ،دور األخالقيــات املهنيــة يف تعزيــز املســؤولية االجتماعية
يف املستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية ،رســالة ماجســتير ،أكاديميــة اإلدارة والسياســة
للدراســات العليــا بالتعــاون مــع جامعــة األقصــى.2014 ،
 - 2بــال خلــف الســكارنة ،أخالقيــات العمــل ،دار املســيرة للطباعــة والنشــر ،األردن ،الطبعــة
األولــى.2009 ،
 - 3حامد عبدالسالم زهران ،علم النفس االجتماعي ،عالم الكتب ،مصر  -القاهرة.1987 ،
 – 4زيد يحيى املحبشي ،مبدأ املكاشفة ،بحث مخطوط.2013 ،
 - 5ســعد الديــن مســعد هاللــي ،املهنــة وأخالقياتهــا :دراســة فقهيــة مقارنــة بالقوانيــن
الكويتيــة ،مجلــس النشــر العلمــي ،الكويــت.2006 ،
 - 6سعيد مقدم ،أخالقيات الوظيفة الحكومية ،دار االمة للطباعة ،الجزائر.1997 ،
 - 7فهــد احمــد عطــا اهلل الضمــور ،دور الثقافــة التنظيميــة يف تعزيــز أخالقيــات العمــل لــدى
موظفــي البلديــات يف األردن ،األردن 21 ،يوليــو 2022
 - 8مقداد يالجن ،علم االخالق اإلسالمية ،عالم الكتب ،الطبعة االولى.1993 ،
 - 9الدكتــور محمــد عبدالكريــم الحســيني ،التدويــن القانونــي :أصولــه وضوابطــه 22 ،فبرايــر
.2021
 - 10تدابيــر الوقايــة مــن الفســاد املتعلقــة بقواعــد ســلوك وأخالقيــات املوظفيــن العموميين
يف القانــون الجزائري.2019 ،
 - 11موقــع قنــاة وصحيفــة املســيرة ،صنعــاء ّ
تدشـــن بــدء العمــل بمدونــة الســلوك الوظيفــي،
 7نوفمبــر .2022
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 - 12مدونــة الســلوك الوظيفــي ،وأخالقيــات العمــل يف وحــدات الخدمــة العامــة ،وزارة الخدمة
املدنيــة والتأمينــات ،صنعــاء ،نوفمبر .2022
 - 13مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة بجمهورية مصر العربية.
 - 14مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة للمملكة األردنية الهاشمية.
 - 15مدونــات األخالقيــات :االحتياجــات واألغــراض ،مركــز النزاهــة ،وزارة الدفــاع النرويجيــة،
أغســطس .2019
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