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:  ملخظ

ويدعى إلى جقظيم أفلل . إن الدظيير العمىمي الجدًد  ى مفهىم جدًد ظهس في الظبعييياث في ألاهظمت الليبراليت الجدًدة

. لأل واز بين الظلوت الظياطيت ، التي جخخر القسازاث إلاطتراجيجيت وجلع ألا داف ، وإلا ازة ، التي جخخر القسازاث العمليت

/  را لدشجيع مصيد مً الخحدًث في الدظيير وإلا ازة وشيا ة العقالهيت في إلا ازاث العامت مً أجل جحظين وظبت الخهلفت 

. الخدمت 

 مع الخغييراث إ ازاث القواع العامجأخير في جنييف   ىاك  هقس أن فيما ًخعلق بالجصائس، على وجه الخـىؾ، ًجب أن 

ويؼهل ، إلا ازة العمىميت الجصائسيت ال بد لها مً الىظس و الاطخفا ة مً الخجازب املبخنسة على املظخىي الدولي . الجدًدة

 جحىيل  را الخأخير جحدًا حقيقيا جىاجهه الجصائس إلعا ة الخىاؿل بؼهل مظخدام مع الىمى الاقخـا ي والخقدم الاجخماعي

 للدول الىاميت و خاؿت العمل  ى فهم الدظيير العمىمي الجدًد بؼهل أفلل ومحاولت معسفت ليف ًمنً االهدف مً  ر.

 .طخلهم مبا ئه في إؿالح إ ازجه العامتثالجصائس أن 

 الخىميت-الخدمت العامت–إلاؿالح إلا ازي – إلا ازة العمىميت - (NPM)الدظيير العمىمي الجدًد  : الكلماث املفخاحيت

 

Abstract : 

 

New Public Managment is a new concept that appeared in the 1970s in neoliberal regimes. It calls 

for a better division of roles between the political authority, which makes strategic decisions and 

sets goals, and management, which makes practical decisions. This is to encourage further 

modernization in management and administration and increase rationality in public administrations 

in order to improve the cost / service ratio. 

 With regard to Algeria, in particular, we must acknowledge the delay in adapting its administration 

to the new new changes. The Algerian public administration must consider and benefit from 

innovative experiences at the international level, and the transformation of this delay is a real 

challenge that Algeria faces to reconnect in a sustainable manner with economic growth and social 

progress. The aim of this work is to better understand the new public administration and try to 

know how developing countries especialy Algeria, to be inspired by his principles in reforming his 

public administration 

 

Keywords : New Public Management - Public Administration - Administrative Reform - Public Service 

Development–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

العمل  ىذا إلتمام وفقني الذي عزوجل اهلل وأحمد أشكر
 حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو  فالحمد هلل لمعمم الطريق لي وأنار 

العمل  ىذا عمى باإلشراف تكرم الذي " لعوج زواوي"  أستاذي أشكر
بتوجيياتو  عمي يبخل ولم 

ودعمو  القيمة 
 و الذي لن أنسى فضمو و نصائحو 

 أشكر كل أعضاء لجنة المناقشة عمى تكرميم بقبول و مناقشة ىذا العمل
  إطار بمديرية السياحة بوالية معسكر بصايم الجيالليأشكر الصديق 

  إطار بكمية الحقوق و العموم السياسية بجامعة معسكرعياد أمينو الصديق 
 عمى مساىمتيما و مساعدتيما و دعميما لي

 أشكر كل من ساىم من قريب و من بعيد في إنجاز ىذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الفياض، وعطفها حنانها نبع من وسقتني وهن على وهًنا حملتني التي إلى

  عني ورضاها دعاؤها كان من إلى

اهلل  حفظها الغالية أمي نجاحي سر

 إلى روح أبي الطاهرة مع دعواتي له بالرحمة 

 و المغفرة

 

، فاطمة دربي ةورفيق الغالي، يتزوج إلى

  الوالدين الكريمين و اإلخوة األفاضل: و كل أفراد عائلتها 

 أميرعبد المالك ، أيمن ، محمد عصام و الكتكوتة مالك يسرى : أبنائي األعزاء  إلى

،  وأخواتي إخوتي وأبي أمي وحنان عطف قاسموني من إلى

 .و أمال حكيمة وخاصة 

 

 "لعوج زواوي" المحترم أستاذي إلى

 األصدقاء و األحباب و كل زمالئي  كل إلى

 بجامعة مصطفى اسطمبولي

  بمعسكر

 الكرام أساتذتي عبًدا، له فصرت حرفا علمني من كل إلى

 .التدرج بعد ما إلى االبتدائي الطور من 

 .جهدي ثمرة أهدي هؤالء كل إلى
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  قدمت عامتم

إف التحوالت االقتصادية اليت يعرفها عاؼبنا منذ عشرين سنة أك أكثر ك اؼبتعلقة أساسا بقضايا سياسات التنمية احمللية ك اعبهوية                 
ك اؼبرتبطة بظهور العديد من اؼبفاىيم اغبديثة خاصة منها اليت هتتم بسبلمة اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم ك نزاىتو ك كذا تسيَت اؼبنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات            

ك مؤسسات الدكلة على اختبلؼ مستويػػػػػػاهتا ك األقاليم اؼبتواجدة فيها أصبحت أمرا يطرح العديد من النقاشات حوؿ  أمور ك مشاكل 
ك لقد شكلت أزمة . التنمية يف شقيها االجتماعي ك االقتصادم إذل جانب التسيَت اإلدارم ك السياسي ؽبا خاصة على اؼبستول احمللي

السبعينات منعرجا ىاما يف تسيَت اؼبرافق العامة ، إذ أف تراجع دكر الدكلة  ك تدخبلهتا صاحبو إعادة النظر يف مبوذج التسيَت ، فظهر 
            مبوذج جديد وباكي التسيَت يف منظمات العماؿ  ك الذم يعرؼ بالتسيَت العمومي اعبديد ، ك الذم بدكره مثل أحد أىم التطورات

 .ك اؼبداخل الفكرية اليت أثرت يف بركز أنبية تسيَت اؼبرافق العامة ك فق التوجهات اغبديثة يف ؾباؿ التسيَت 
 إف السعي إذل تفعيل التسيَت العمومي أصبح أحد أكلويات كل الدكؿ اؼبتقدمة منها ك اؼبتخلفة ، فإذا كاف التسيَت يف اؼبنظمات 

           اإلقتصادية كاضح اؼبعادل أك القواعد اليت ربكمو فإف للتسيَت العمومي خصوصيات ترتبط بطبيعة اؼبنظمات أك اؼبرافق ك ماؽبا من مهاـ
ك أدكار مشتقة من مهاـ الدكلة ، إذ يستمد خصوصيتو من ضركرة بلوغ أىداؼ اؼبنظمات العمومية يف ظل ما لديها من مهاـ ك أدكار 

ذات طبيعة إجتماعيةك إقتصادية ك غَتىا ، يف ىذا السياؽ ظهرت العديد من اؼبداخل لتجسيد ىذا التفعيل ك اإلصبلح اإلدارم،                           
. التسيير العمومي الجديد ك من بُت ىذه اؼبداخل 

 & Pollitt      إف إصبلح اإلدارة العامة أصبح ضركرة سبليها العديد من العوامل ، ك يهدؼ ىذا التغيَت كما جاء يف مؤلف 
Geert Boukaert (2011)  christopher 1 إذل عصرنة القطاع العاـ ك تقدًن خدمات ذات جودة للمواطن من خبلؿ 

العمل على تفعيل نشاط اغبكومات ك جعلو أكثر كفاءة ك زبطي مظاىر البَتكقراطية ك ترسيخ مبادئ الشفافية ك اؼبشاركة يف تسيَت 
 Newاؼبنظمات يف القطاع العاـ ، ك لبلوغ ىذه األىداؼ ال بد من تبٍت ما أصبح يتداكؿ عليو دبا يعرؼ بالتسيَت العمومي اعبديد 

Public Management  ك الذم قدمو يف جانبو النظرم الباحث Christopher Hood   حيث عرؼ 1990سنة 
 2.اإلدارة العامة اعبديدة: فبارسات ـبتلفة يف الدكؿ األقبلوساسكسونية 

 إذباه عاـ لتسيَت اؼبنظمات العمومية ك تعود أكذل معادل ″: يعرؼ اؼبعجم السويسرم للسياسة اإلجتماعية التسيَت العمومي اعبديد بأنو 
ظهوره إذل بداية الثمانينات يف الدكؿ األقبلوساكسونية ، ك إنتشر الحقا يف ـبتلف الدكؿ ال سيما تلك اؼبنخرطة يف منظمة التعاكف               

ك التنمية اإلقتصادية ، ك على عكس التسيَت العمومي التقليدم ك الذم يستمد مبادئو من العلـو اإلدارية ك القانونية فإف أفكار التسيَت 
العمومي اعبديد مستوحاة ك نابعة من العلـو اإلقتصادية ك من سايات التسيَت ك اؼبناصبنت يف القطاع اػباص هبدؼ ربسُت ك معاعبة 

اإلختبلالت اليت ميزت التسيَت العمومي التقليدم ك اليت من بينها البَتكقراطية ك كذا ؿبولة اإلرتقاء باإلدارة العامة إذل مستول الكفاءة               
. ك الفعالية

                                                           
1 Christopher Pollitt and Geert Bouckaert (2011) Public Management Reform: A Comparative Analysis – New 

Public Management, Governance, and the Neo–Weberian State  Oxford university press ; third Edition 352 PP 
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مبوذج جديد يقـو على نشر ثقافة ربسُت : " بأنو  OCDEكما عرفتو عبنة اإلدارة العامة التابعة ؼبنظمة التعاكف اإلقتصادم ك التنمية 
" األداء يف القطاع العاـ ك تقليل اؼبركزية 

: ك يدعو ىذا النموذج إذل 
 تركيز اإلىتماـ على النتائج من منظور الكفاءة ك الفعالية ك جودة اػبدمة .
  إستبداؿ البٌت التقليدية ك التسلسل اؽبرمي ك اؼبركزية بأنظمة ك ىياكل المركزية، أين تكوف اػبيارات اؼبالية اؼبتعلقة بتقدًن اػبدمة

 .العامة أقرب ما يكوف للمواطن الذم لو حق إبداء الرأم مع صبيع الشركاء أصحاب اؼبصلحة
  منح اؼبسَتين نوع من اغبرية يف ربديد بدائل التسيَت اؼبباشر للمرفق العاـ ، ك كضع أنظمة تسيَت تسمح بتحسُت مردكدية

 .السياسات اؼبعتمدة
  زيادة اإلىتماـ بكفاءة اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ اؼبنظمات العامة من خبلؿ كضع أىداؼ خاصة باإلنتاجية ك تبٍت مفهـو

 .اؼبنافسة
  تعزيز القدرة اإلسًتاتيجية للحكومة اؼبركزية لتوجيو تطور الدكلة دبختلف أجهزهتا ك مؤسساهتا ، ك سبكينها من االستجابة ك التفاعل

 1.بصورة منهجية ك سريعة ك بأقل تكلف للتغَتات اليت قد ربدث على صبيع اؼبستويات
تضع األدبيات اإلقتصادية اؼبتناكلة ؼبوضوع ربديث اإلدارة العامة مفهوما جديدا للتسيَت العمومي ك الذم كرستو التجارب اؼبيدانية لبعض 

الدكؿ يف الثمانينات على رأسها بريطانيا مث توالت على تطبيقو باقي الدكؿ ككندا ، نيوزيبلندا ، ك سويسرا ك الذم يقـو على ؿباكاة 
قواعد تسيَت اؼبنظمات اإلقتصادية اػباصة ك آليات السوؽ ك ؿباكلة إسقاطها على منظمات القطاع العاـ لتحسُت مستويات أدائها من 

 .خبلؿ إصبلح أمباط التسيَت
 خبلؿ تطورت اليت الليربالية  األفكار إذل تعود اعبديد العمومي للمناصبنت النظرية البداية أف القوؿ يبكن " سبق ما كل خبلؿ كمن كعليو
 لؤلزمة الرئيسية األسباب أحد أف على االذباه ىذا شدد حيث الصناعية، الدكؿ يف االقتصادية األزمة استفحلت عندما السبعينات عقد
،  V- Hayekأشهرىم  كمن اليرباليُت االقتصاديُت االذباه رأس ىذا على كيأيت ، مفرط بشكل االقتصادية اغبياة يف الدكلة تدخل ىو
 2.شيكاغو من مدرسة    M- Friedman  ك

 الواليات يف العمومية باإلدارة اؼبتعلقة اإلصبلح مشاريع بعض على اعبديد العمومي اؼبناصبنت مبادئ بعض ذبسدت فقد ميدانيا أما
 Nouveau) مصطلح كيعود الثمانينات، بداية يف كذلك ،(...  نيوزلندا،أسًتاليا بريطانيا،( األقبلوسكسونية كالدكؿ األمريكية اؼبتحدة

Management Public) أككوين الباحثُت إذل (Aucoin) (1990) ىود ككريستوفر (Ch- Hood) 1991 ، 
  : أف اعتربا حيث"

(NMP)  كاليت العمومية اػبدمة إدارة كأمباط ألساليب متميزة موضوعات إذل لئلشارة كاؼبتخصصوف العلماء يستخدمو ـبتصر تعبَت 
 ) التسمية تعميم مت الفًتة تلك من كابتداء ، كنيوزلندا  ك أسًتاليا  اؼبتحدة اؼبملكة يف سيما اؼباضيُت العقدين خبلؿ السطح على طفت

                                                           
1
 191 بن عٌسى لٌلى ، مرجع سابق ص  

رسالة مقدمة لنيل " األجنبية التجارب بعض إلى بالنظر العمومي الجديد المناجمنت تطبيق ظل في الجزائرية العمومية الوظيفة آفاق:" تيشات سموى   2
 129 ص 2015-2014شيادة الدكتوراة شعبة عموم التسيير جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 
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Nouveau Management Public ) كأصبح البلتينية، كأمريكا آسيا كدكؿ الغربية الدكؿ يف جل اؼبشاريع   على 
 أك الدكلة مرافق على تغيَتات بإدخاؿ األمر يتعلق عندما احمللية كاؽبيئات اؼبركزية اغبكومات لكل اؼبرجعية ىو اعبديد العمومي اؼبناصبنت

 بإصبلحات القياـ إطار يف منها كاالستفادة تقييمها يبكن ذبارب عن اغبديث اؼبمكن من أصبح الثالثة األلفية بداية كيف إصبلحها،
 1.إدارية

 قطاع يف قبحت ألدكات نقل ؾبرد ليس ألنو اؽبُت باألمر ليس اإلدارية العمومية اؼبنظمات يف اؼبناصبنت تطبيق أف ىو إليو اإلشارة ذبدر ما
 بيئة كاختبلؼ جهة، من منها كل نشاط طبيعة اختبلؼ بسبب كذلك ،)العمومي القطاع(آخر قطاع إذل )اػباص االقتصادم القطاع( ما

. األعماؿ منظمات من غَتىا عن اإلدارية العمومية اؼبنظمات سبيز اليت اػبصوصية مراعاة هبب لذا أخرل، جهة من منها كل عمل
 لطموحات تستجيب نوعية خدمات كتقدًن الفعالية ربقيق إذل تسعى أف هبب للدكلة اإلدارية األجهزة مسؤكلية ربت اؼبوضوعة اؼبهاـ إف

 عن اؼبسؤكلُت اؼبوظفُت كفاءة مدل على يتوقف نوعية خدمات تقدًن إف .اإلدارية األجهزة يف الفاعلية ربقيق كبالتارل اؼبواطنُت كمتطلبات
 فيما كاضحة اسًتاتيجية اعتماد خبلؿ من الزاكية حجر كتعتربه البشرم باؼبورد هتتم أف العمومية لئلدارة األساسية اؼبهمة فإف لذا تقديبها
  العمومي، للموظف اؼبهٍت اؼبسار إهناء غاية كاذل التوظيف من ابتداءن  العمومية البشرية اؼبوارد كتطوير بتنمية يتعلق

أساليب التسيَت  كانت فبعدما لًتقية التنمية ال سيما على اؼبستويات احمللية كـبتلفة جديدة نظرة ليعطي جاء اعبديد العمومي اؼبناصبنت إف
الفعاؿ ك ترقية  األداء ربقيق إذل تسعى اليـو أصبحت اؼبواطنُت بُت كاؼبساكاة اعبدارة مبدأم ربقيق عن تبحث اؼباضي يف اإلدارم العمومي

 كل مستويات اؼبواطن ال سيما على اؼبستويات اعبهوية ك احمللية ك يف صبيع اؼبيادين ، اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية حىت البيئية ،
 .منطق النتائج إذل منطق الوسائل من كاالنتقاؿ عن الربكقراطية، كاالبتعاد

 األسلوب ىذا انتهجت اليت الدكؿ يف التنمية احمللية  كعصرنة تطوير يف كبَت بشكل سانبت إهبابية نتائج أعطت اعبديدة النظرة ىذه
 .اجملاؿ ىذا يف األجنبية التجارب تؤكده ما كىو البشرية ك تسيَت اإلدارات العمومية كفق ىذا اؼبنهاج اعبديد ، مواردىا تسيَت يف اغبديث

 السياسات مستول على إف البلداف، من العديد يف متزايد باىتماـ ربظى اليت اؼبواضيع من احمللية التنمية موضوع من جانب آخر يعد
 ؼبعاعبة ىاـ إسًتاتيجي كبديل احمللية التنمية تقدـ حيث ، األكاديبية ك العلمية البحوث مستول على أك ، الدكؿ ؼبختلف االقتصادية

 بشكل المحلية التنمية ارتباط و الدولة دور طبيعة تغير ظل يف السيما ، عاـ بشكل النامية البلداف منو تعاين الذم التنموم اػبلل
 . اػبارجية بالعوامل ارتباطها من أكثر كبَت، حد إذل فيها التحكم يبكن اليت ، الداخلية بالعوامل أساسي

،التسيَت العمومي  احمللية اػبصوصيات مراعاة للموارد، أفضل استغبلؿ ربقيق الراشد، اغبكم : التوجو ؽبذا منطلقات عدة ىناؾ الواقع يف ك
 . إخل... ، اعبهوم التوازف ربقيق األمثل ، 

 احمللية اؼبؤسسات فيها ظلت اليت ك ، اؼبركزية على أساسا القائمة ، اؼبتبعة التنمية مناىج مراجعة الدكؿ على يفرض أصبح اػبلل ىذا
 اػبصوصيات ك األحياف أغلب يف تتناسب ال قد مركزية لسياسات منفذ ؾبرد (مدنية تعليمية، ، سياسية ، اقتصادية أشكاؽبا دبختلف

 2. اؼبناطق ـبتلف تطلعات ك  احمللية
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 مقًتح كحل ك االستعمارية، اغبقبة عن اؼبوركثة التخلف مشاكل أماـ االستقبلؿ غداة نفسها كجدت النامية الدكؿ من كغَتىا اعبزائر ك
 منطقة كل خصوصيات فيو يتم فيو مراعاة  دل األسلوب ىذا ، الوطنية التنمية لتحقيق كأداة اؼبركزم التخطيط أسلوب اعتماد مت حينها

 .األزمة تفاقم يف زادت ك اؼبواطن حياة على انعكست سلبية نتائج إذل فبا أدل مشوليا كاف بل
 ، عرفتها اليت اعبوانب اؼبتعددة األزمات من هنائيا اػبركج قصد مستدامة ك شاملة كطنية تنمية ربقيق إذل جاىدة تسعى اليـو جزائر إف

ؽباك  منطلق ك كأساس احمللية التنمية كاضعة  اؼبركز كبو القاعدة كمن الكل إذل اعبزء من باالنطبلؽ إال ذبسيدىا يبكن ال التنمية ىذه
 . باتباع كل السبل اغبديثة ال سيما التسيَت العمومي اغبديث ك اعبديد لتسيَت ـبتلف مؤسساهتا العامة ك اػباصة ،

 كسيلة أىم تعترب اليت منتخبة ؿبلية صباعات كجود على يقـو الذم ك التسيَت يف البلمركزية مبدأ اعبزائر اعتمدت التنمية ىذه لتجسيد ك
 .احمللية التنمية لتحقيق
 النوعية، مستول يف اليت تقدمها اإلدارية لتصبح اػبدمات أجهزهتا أداء مستول ربسُت إذل جاىدة اليـو تسعى الدكؿ من كغَتىا اعبزائر

. اؼبواطنُت طرؼ من اؼبرجوة كاعبودة
 

: من خبلؿ ما سبق توصلنا إذل طرح اإلشكالية التالية 
 

  ؟ ترقية التنمية المحلية في الجزائرفي متطلبات التسيير العمومي الجديد نجاعةما مدى   
: ك قصد توضيح اإلشكالية قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية 

 إدخاؿ إصبلحات على كيفيات ك األساليب التسيَت التقليدم يشَت إذل عملية التغيَت ، فماذا نقصد بالتغيَت؟ 
 ىذا  انتهجت الدكؿ يف ترقية ـبتلف مؤشرات التنمية على اؼبستول احمللي يف اعبديد العمومي اؼبناصبنت مسانبات ىي ما

 التسيَت؟ يف اغبديث األسلوب
  هبدؼ ترقية  اعبديد العمومي أسس اؼبناصبنت طبقت اليت الدكؿ ذبارب من يستفيد أف للقطاع العمومي اعبزائرم يبكن ىل

 التنمية احمللية ؟
 

 
  :طرح الفرضيات -1

 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا حبثنا توجيو أجل كمن
 ؛ استعماؿ أدكات التسيَت العمومي اعبديد يؤدم إذل التغيَت االهبايب لئلدارة العمومية 
 تطبيق التسيَت العمومي اعبديد يف القطاع العاـ يؤدم إذل ربقيق التنمية احمللية . 
 التجارب الدكلية يف ؾباؿ تطبيقات التسيَت العمومي اعبديد تعترب مرجع للقطاع العاـ يف اعبزائر 
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 : الموضوع أىمية -2
انطبلقا فبا سبق ذكره تتضح لنا جليا أنبية دراسة ىذا اؼبوضوع باعتبار أنا التسيَت العمومي اعبديد ك عبلقتو بالتنمية اإلقتصادية احمللية من 

. أىم ك أكثر اؼبواضيع إثارة للنقاش يف اؼبرحلة الراىنة سواء على اؼبستول الدكرل أك اإلقليمي أك على اؼبستول الوطٍت ك احمللي
إف ىذه األنبية تظهر من خبلؿ تقارير اؼبؤسسات الدكلية اؼبعنية بالتنمية ، ك من خبلؿ جدية النقاشات  ك االجتماعات السنوية 

لصندكؽ النقد الدكرل ك البنك العاؼبي باعتبارنبا من اؼبؤسسات العاؼبية اليت تدرس القضايا ذات العبلقة بالتنمية ك ؿباربة الفقر ك مستويات 
اؼبعيشة يف األطػػػػر ك األنظمة  السياسية ال سيما يف الدكؿ النامية ، من خبلؿ طرح بعض الدراسات العلمية اليت يًتأسها ؾبموعة من 

. اػبرباء للبحث يف اؼبواضيع اإلقتصادية الراىنة ك قبد منها التسيَت العمومي اعبديد من أكؿ اؼبواضيع اليت تبدم اىتماما لدل ىؤالء اػبرباء
يبكننا من تكوين  (التسيَت العمومي ك التنمية اإلقتصادية ك التنمية احمللية إذل التنػػػػػمية البشرية ك التنمية اؼبستدامة)إف فهم ىذه اؼبواضيع 

نظرة نقدية ربليلية شاملة سبكننا من اإلؼباـ بأجبديات اؼبواضيع اإلقتصادية ذات األنبية الواسعة ك الًتابط  مع ـبتلف العلـو األخرل ال 
. سيما السياسة ك التنظيم

: تكمن أنبية الدراسة اؼبنجزة أساسا يف عدة نقاط   
  إف ىذه الدراسة تتناكؿ موضوعا جديدا نوعا ما  يف الدراسات اإلقتصادية ، خاصة إذا ما حاكلنا طرحو بعيدا عن اؼبفهـو

اإلدارم  الذم ينطبق عليو ك ينبع منو فكما سبق أف قلنا أف التسيَت العمومي التقليدم نابع من الدراسات القانونية          
ك اإلدارية عكس التسيَت العمومي اعبديد ك الذم لو عبلقة مباشرة بآليات ك أسس السوؽ ك تطبيقاتو على القطاع 

.  العمومي
  تكمن أنبية اؼبوضوع كذلك يف نقطتُت مهمتُت يف اعبانب العلمي ك العملي معا ، حيث أننا بصدد معاعبة دراسة أسس

التسيَت العمومي اعبديد كفق رؤية نظرية يف إطار فكرم ، ك نبحث من جهة أخرل يف ؿباكلة رصد آثاره عمليا على التنمية 
 .احمللية  ككل ك بصورة عملية

من ناحية أخرل ك بالنظر إذل اعبزائر ، فاعبزائر تتطلع إذل رفع معدالت النمو االقتصادم ك التنمية ال سيما التنمية احمللية، ك يف ىذا 
 .اإلطار دل يعد فبكنا اغبديث عن ىذه اؼبواضيع دكف إغفاؿ أك ربييد الدكر الذم تلعبو أسس التسيَت العمومي اعبديد

 
 

 :  أىداف الموضوع- 3
 .التعرؼ على أسس التسيَت العمومي اعبديد من الناحية النظرية من خبلؿ ؿبالة ضبط اؼبفهـو ك دراسة ـبتلف اؼببادئ -
. التعرؼ على العبلقة اليت تربط كل من التسيَت العمومي اعبديد كمتغَت بالتنمية اإلقتصادية احمللية-
التعرؼ على ماىية اإلدارة العمومية ، اؼبرفق العمومي ، اإلصبلح اإلدارم ك التغيَت   -
. اؼبسانبة يف خلق ك تطوير الوعي اعبماعي بشأف التخلي أك الفشل يف ربقيق التسيَت العمومي اعبديد-
هبدؼ الوصوؿ إذل فهم العبلقة اؼبًتابطة اؼبؤدية إذل  (كمفهـو قدًن)ك ربطو بالتنمية  (كمفهـو جديد)ربليل التسيَت العمومي اعبديد -

. ربقيق التطور باؼبفهـو الواسع
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 :  مبررات إختيار الموضوع- 4
األسباب اليت دفعتنا إذل دراسة ىذا اؼبوضوع عديدة ، تنطلق أساسا من األنبية البالغة اليت ربتلها ىذه اؼبواضيع اغبساسة لدل اؼبختصُت            

ك الباحثُت يف ميداف علـو اإلقتصاد بالدرجة األكذل ، ك علـو السياسة من خبلؿ ؿباكلة فتح نافذة بُت ىاتو العلـو ، كذلك األنبية البالغة 
اليت تعطيها اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية كتوأمي بريتوف ككدز ، ؼبفهـو التنمية حبيث تربطها بطرؽ التسيَت الناجعة يف تعاملها مع الدكؿ النامية 

. فبا يتطلب منا دراسة ك ربليل ىذا اؼبوضوع بشكل علمي ك موضوعي
من بُت األسباب اليت جعلتٍت أختار ىذا اؼبوضوع ، اغبيز الكبَت الذم شغلو ك مازاؿ يشغلو موضوع التسيَت العمومي اعبديد يف أدبيات 

السياسة ك االقتصاد ك التنظيم ،حبيث تناكلتو العديد من تقارير اؼبنظومات العاؼبية الدكلية ك اللقاءات ك اؼبؤسبرات اإلقليمية بشكل كبَت يف 
. السنوات األخَتة ، فبا يتطلب منا دراسة ك ربليل لكبل اؼبفهومُت

كما يعترب موضوع التسيَت العمومي اعبديد من أحدث اؼبفاىيم يف ميداف العلـو اإلقتصادية يف إطار تسيَت الشؤكف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة للدكلة ،            
ك أصبح اليـو من اؼبفاىيم األكثر تداكال على مستول األطر الوظيفية ك األكثر تداكال يف اػبطابات السياسية الداخلية ، ال سيما على 

اؼبستويات احمللية اليت تعٍت دبواجهة مشكلة التنمية خاصة ك كبن نعيش يف األلفية اعبديدة دبا ربتويو من آفاؽ  ك ربوالت ك ربديات 
جديدة خاصة بالنسبة للدكؿ العربية خاصة اعبزائر اليت أصبحت تبحث عن مكاف ؽبها يبكنها من الًتكيز على الدفع دبعدالت مبو 

اقتصاديتها بغية ربقيق اإلنعاش اإلقتصادم من خبلؿ تبٍت العديد من اإلصبلحات اؽبيكلية اؼببينة أساسا على أطر ك معايَت سياسة اغبكم 
. الراشد يف عادل أصبح ملئ بالتحديات ك ؿبيط عشوائي ك غَت أكيد

:   الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع-5
إف البحوث اعبامعية اليت تناكلت اؼبوضوع قليلة نوعا ما ، خاصة اليت تطرقت إذل اعبانب اإلقتصادم للتسيَت العمومي أكثر منو اعبانب 

: من بُت ىذه الدراسات سنذكر بعض األطركحات ك اؼبقاالت اليت تناكلت اؼبوضوع  اإلدارم ك التنظيمي  ،
  " آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب األجنبية

-2014ك ىي أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة للسنة اعبامعية " (نيوزيالندا،فرنسا و الواليات المتحدة األمريكية)
 إدارة لكيفية جديد  جبامعة بومرداس حيث تناكلت الطالبة  مفهـو التسيَت العمومي اعبديد على أساس أنو تصور2015

 ىذه عصرنة أجل من السوؽ كآليات اػباصة االقتصادية تسيَت اؼبنظمات قواعد ؿباكاة على يقـو اإلدارية العمومية اؼبنظمات
 مع لؤلىداؼ، كاضح تعيُت يقتضي فبا كفاعليتها فعاليتها زيادة كبالتارل أدائها، مستول من ، كالرفع)اإلدارية العمومية( اؼبنظمات

 موجة خبلؿ من ىذا النظاـ ذبسد مفتوحا، نظاما باعتبارىا اؼبنظمات ىذه على البيئة سبارسو الذم التأثَت االعتبار األخذ بعُت
 اؼبرفق العمومي ، من جهة من جهة أخرل استدلت الطالبة على أف  النتائج على الدكؿ من العديد هبا قامت اليت اإلصبلحات

 كربسُت األكضاع بتغيَت الكفيلة اغبلوؿ إذل إهباد تسارع الدكؿ جعل العمومية التقليدم للوظيفة التسيَت عنها أسفر اليت السلبية
 اؼبناصبنت إذل العمومية للوظيفة التسيَت البَتكقراطي من االنتقاؿ ضركرة التفكَت يف إذل دعا ما كىو العمومية، اإلدارات أداء

 يف اؼبنظمات اؼبسؤكلُت تعبَت بدأ ىنا كمن العمومية، اإلدارات إذل اػباص اؼبناصبنت أدكات نقل من خبلؿ اعبديد العمومي
 العمومية، النفقات يف كالتقشف اؼبؤسسات اػباصة، كمعابَت مفاىيم نفس استعماؿ كبو جديد باذباه يتغَت اإلدارية العمومية
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 جديدة رؤية ظهور إذل أدل ما كىو اإلدارية، العمومية اؼبنظمات يف كزيادة الفعالية األداء ربسُت ضركرة الفردية، الكفاءات تقوًن
 جانب ىذا إذل التنبؤ، أدكات انتقاء ك األىداؼ ربديد خبلؿ من كالربؾبة التخطيط أدكات على تعتمد اؼبوارد البشرية تسيَت يف

 العمومي اؼبناصبنت  كضحت الطالبة أف .كالتكوين التحفيز أنواع شىت عن البحث خبلؿ من للموظف اإلنساين بالبعد اىتمامها
 اعبدارة مبدأم ربقيق عن تبحث اؼباضي يف األخَتة ىذه فبعدما كانت العمومية للوظيفة كـبتلفة جديدة نظرة ليعطي جاء اعبديد

إذل  منطق الوسائل من كاالنتقاؿ ، البَتكقراطية عن كاالبتعاد الفعاؿ، األداء ربقيق إذل تسعى أصبحت اليـو اؼبواطنُت بُت كاؼبساكاة
 اليت الدكؿ يف الوظائف العمومية كعصرنة تطوير يف كبَت بشكل سانبت إهبابية نتائج أعطت اعبديدة النظرة ىذه .منطق النتائج

 .اجملاؿ ىذا يف األجنبية تؤكده التجارب ما كىو البشرية، مواردىا تسيَت يف اغبديث األسلوب ىذا انتهجت
 "ك ىو مقاؿ لؤلستاذ عشور " الحكومية المنظمات تنافسية وكفاءة وتعزيز لتدعيم كآلية الجديد العمومي التسيير مقاربة

  ك تناكؿ موضوع التسيَت العمومي اغبديث كأحد2011طارؽ جبامعة سعيدة ك الذم صدر دبجلة  أداء اؼبؤسسات اعبزائرية سنة 
 اغبكومية األعماؿ إدارة اآلف عليو يطلق ما حقل اعبديد ضمن التسيَت العمومي بنمط التعريف إذل اؼبقاؿ يهدؼ اغبديثة اؼبفاىيم

 إذل اؼبفهـو يشَت ىذا حيث  .العاؼبي السياؽ ضمن تطبيقاتو كاستعراض – رشيد أضبد.د العامة اإلدارة يف اػببَت تعبَت حبسب –
 إدخاؿ آليات فكرة من انطبلقان  العامة، اػبدمات تقدًن كربسُت ألدكارىا اغبكومة تعريف إعادة كيفية حوؿ األفكار من ؾبموعة
اػبدمة،  جودة اؼبنافسة على الًتكيز كزيادة البلمركزية، خبلؿ من التسيَت يف كاؼبركنة اػبارجي، كالتعاقد كاػبوصصة السوؽ

 .إخل...للعمبلء كاالستجابة
  "دراسة ربليلية نظرية لؤلستاذ ؿبمد السعيد جواؿ  " الجديد العمومي التسيير مقاربة ظل في العمومية المنظمات أداء ترقية

 كمربرات دكاعي أىم  حيث تناكؿ فيو ربليل2016حيث طرح اؼبقاؿ يف ؾبلة إقتصاديات مشاؿ إفريقيا سنة - دكتور جبامعة اعبلفة
 النظرية األسس العربية من خبلؿ تقدًن كالدكؿ اعبزائر يف مشاكلها كأىم أدائها ربليل إذل باإلضافة العمومية، اؼبنظمات بقاء

 أىم مبادئو باإلضافة إذل استعراض خصائصو كالتطرؽ إذل أىم اعبديد كربليل العمومي التسيَت مفهـو عليها يرتكز اليت كالتارىبية
 ؿباكلة ك قد بُت األستاذ يف دراستو ىذه يف سياؽ .العمومي اعبديد التسيَت ظل يف العمومية اؼبنظمات ستعرفها اليت التحوالت

أخرل،            جهة من سطحيتها أك كغموضها جهة، من بو اليت ارتبطت التعاريف تعدد ىو اعبديد العمومي التسيَت مفهـو ربديد
ارتباط  ىو كاألىم كاإليديولوجية، الفكرية هتااختبلفا على ذباذبتو اليت التيارات ذلك حسبو يعود لكثرة يف الرئيسي السبب ك 

  كالقانونية، السياسية بالعلـو منها العديد
  "دراسة لؤلستاذة بن عيسى ليلى من جامعة بسكرة اؼبقاؿ نشر يف " الحكم الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديد

 ، حيث تناكلت األستاذة العبلقة اؼبوجودة بُت مفهـو اغبكم الراشد ك مفهـو 2013ؾبلة أحباث إقتصادية ك إدارية يف عدد 
التسيَت العمومي اغبديث ك اؼبتمثلة أساسا قي ضركرة إصبلح اإلدارة العمومية ك اإلشكالية اليت طرحتها ىي كيف يساىم اغبكم 
الراشد يف تفعيل التسيَت العمومي ؟ فمن خبلؿ التطرؽ إذل ما ىية التسيَت العمومي اعبديد ك أسباب ظهوره ك مبادئو استعرضت 

        األستاذة كذلك مفهـو اغبكم الراشد ك كيف يعمل على مكافحة الفساد اإلدارم ك اؼبارل ك عملو على ترقية التنمية البشرية 
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ك التنمية اإلنسانية ك اعبديد يف دراستها ىو تطرقها إذل مبادئ اغبكم الراشد الداعمة للتسيَت العمومي اعبديد حيث ذكرت 
 .اشًتاؾ مبادئ اغبكم الراشد مع مبادئ التسيَت العمومي اعبديد

 " نحو إدماج مفهوم األداء في الخدمة العمومية في الدول النامية نحو تسيير عمومي جديد وفق نظرية اإلدارة العمومية
 تناكلت فيها الطالبة مفهـو 2008ك ىي أطركحة دكتوراة يف علـو التسيَت زبصص إدارة األعماؿ جبامعة اعبزائر سنة " الحديثة

اػبدمة العمومية كفقا ألسس اإلدارة العمومية اغبديثة كما تطرقت إذل كيفية تقييم أداء اػبدمة العمومية كفقا ؼبنهج التسيَت 
  .بالنتائج

  أطركحة دكتوراة بعنواف: « La transformation des organisations publiques au Liban et son 

Impact sur leurs performances en lien avec la satisfaction des usages » ك ىي أطركحة مقدمة يف 
 Yvon أشرؼ عليها الباحث 2013شعبة علـو التسيَت زبصص استشراؼ ، اسًتاتيجية ك منظمات سبت مناقشتها سنة 

Pesqueux تناكؿ فيها الطالب التسيَت العمومي اعبديد كأسلوب للتغيَت يف طريقة التعامل مع اؼبنظمات العمومية ك اعبديد يف 
 .حبثو ىو إضفاء الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص كوجو ك أسلوب جديد لنموذج التسيَت العمومي اعبديد

 دراسة التعليم العالي قطاع في الجديد العمومي التسيير أىمية( :بعنواف ماجيسًت مذكرة ، 2005 ليلى، عيسى بن ؿ دراسة 
 التسيَت يف اغبديثة أىم االذباىات أحد على الدراسة ىذه يف الضوء تسليط مت حيث،)- بسكرة - خيضر محمد جامعة :حالة

 التسيَت إذل كاإلجراءات القواعد احًتاـ التسيَت من أساليب تفعيل على يقـو إذ اعبديد، العمومي التسيَت يف اؼبتمثل ك العمومي
 .اؼبوارد استخداـ العمومية كترشيد اػبدمة تقدًن يف أكثر فعالية أجل من السوؽ دبيكانيزمات

  مقاؿ بعنواف« Le Nouveau Management public et la modernisation de l’administration 

publique ».  مقاؿ يف ؾبلة ؾباميع اؼبعرفة يناقش مفهـو التسيَت اغبديث كتصور جديد لئلدارة العامة ك الذم صار ضركريا
كىو يدعو إذل . اإلدارة العامة اعبديدة حسب ماجاء يف اؼبقاؿ ىي مفهـو ُكلد يف السبعينيات يف الدكؿ الليربالية. لئلدارة كاغبكم

تقاسم أفضل لؤلدكار بُت السلطة السياسية ، اليت تتخذ قرارات اسًتاتيجية كربدد األىداؼ ، كاإلدارة اليت تتخذ القرارات 
ىذا من أجل تعزيز التحديث اؼبتزايد لئلدارة كزيادة الرباغماتية اإلدارية داخل اإلدارات العامة هبدؼ ربسُت نسبة . التنفيذية
اػبدمة كما مت شرح التغيَت ك التسيَت اعبديد  فيما يتعلق باعبزائر ، على كجو اػبصوص حيث نوه الباحثُت على ضركرة / التكلفة 

كقد عكس ىذا األخَت منذ فًتة طويلة صورة الركود ، اليت ال . االعًتاؼ بالتأخَت يف تكييف إدارات اعبزائر مع اغبقائق اعبديدة
تتناقض فقط مع انتشار التجارب اؼببتكرة ، على اؼبستول الدكرل ، كلكن أيضا مع الوتَتة األكثر استدامة لئلصبلحات 

اؽبدؼ من ىذا اؼبقاؿ كاف فهم اإلدارة العامة اعبديدة بشكل . االقتصادية كالسياسية اليت مت االضطبلع هبا على اؼبستول الوطٍت
 .أفضل كؿباكلة معرفة كيف يبكن لبلد مثل اعبزائر أف يستلهم من مبادئو يف إصبلح إدارتو العامة

  مقاؿ للباحث الربيطاينJohn Wilson ٌبعُٕا : New Management Of Public services : The United 

Kingdom Experience   ك الذم تناكؿ من خبلؿ تسيَت اػبدمات العمومية بالطريقة اليت تتماشى مع أساليب التسيَت



 ملدمـــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت
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العمومي اغبديث بالتطرؽ إذل جانب من النظرة السياسية للموضوع ك التطرؽ إذل دراسة حالة أك مناقشة التجربة الربيطانية يف ىذا 
 .اجملاؿ
  أطركحة دكتوراة بعنواف:THE APPLICABILITY OF NEW PUBLIC MANAGEMENT TO 

DEVELOPING COUNTRIES: A CASE FROM NEPAL  من إعدادBinod Atreya                        

 .ك اليت استقينا منها التجربة النيبالية كدكلة فقَتة يف ؾباالت اإلصبلح اإلدارم ك تطبيقات التسيَت العمومي اغبديث يف النيباؿ

 دراسة –أثر التسيَت العمومي اغبديث على كفاءة اإلدارة العدلية :زبصص شعبة تسيَت اؼبنظمات  أطركحة دكتوراة يف علـو التسيَت
 العمومي التسيَت أساليب تطبيق اثر معرفة الدراسة  استهدفت2018-2017كحشي عفاؼ - ميدانية بوزارة العدؿ اعبزائرية

 اؼبديرية موظفي ـبتلف أخذ آراء مت ىذا اجل من العدؿ، بوزارة العدالة لعصرنة العامة باؼبديرية العدلية اإلدارة كفاءة على اغبديث
 موظفي صبيع يف الدراسة ؾبتمع كيتمثل .مشاركة، بدكف أك باؼبشاركة اؼبيدانية باؼببلحظات مدعم للدراسة استبياف توزيع خبلؿ من

 100 حجمها بلغ كاليت االحتمالية غَت القصدية العينة على االعتماد مت كقد ، 124 عددىم البالغ العدالة لعصرنة العامة اؼبديرية
 :التالية النتائج إذل الدراسة توصلت خبلؽبا من 93 اإلجابة   نسبة بلغت كقد موظف، 24 استبعاد مع موظف

 قوية ارتباط موجبة عبلقة كجود على يدؿ ما ،% 94.5 بنسبة العدلية اإلدارة كفاءة على اغبديث العمومي التسيَت تأثَت تبُت 
 اؼبتغَتين؛  بُت جدا

 التوجو أسلوب بأف قبد حيث ما، نوعا ضئيل التفاكت لكن آلخر أسلوب من متفاكت اغبديث العمومي التسيَت أساليب تأثَت 
 أسلوب مث ،% 90.4 البلمركزية بنسبة كبو التوجو أسلوب يليو ،% 95.9 بنسبة العدلية اإلدارة كفاءة على يؤثر اغباكمية كبو

 بنسبة االلكًتكنية اإلدارة أسلوب مث ،82.8%بنسبة  البشرية اؼبوارد إدارة ربسُت أسلوب مث ،% 84.3 بنسبة األداء كبو التوجو
 41.% العدلية  اإلدارة كفاءة  على اػبدمة كبو التوجو أسلوب تأثَت نسبة لتصل % 41.4

  األمم اؼبتحدة كككاالهتا: التسيَت العمومي اعبديد ك إصبلح البَتكقراطيات الدكلية : شهادة ماجستَت يف العلـو السياسية  بعنواف 
 .من إعداد الطالبة أحبلـ فوغارل–اؼبتخصصة أمبوذجا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل الأول 

 خلدمة العمومية  و الإصالح الإداريا
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  :جمهيد

، ناحية مػػػػػن اىتمػػػػػاـ مفكػػػػػرم اإلدارة ىػػػػػذا مػػػػػن حيزا ىاما ف يشػػػػػغبلما كونػػػػػوكبَتة اإلصػػػػػبلح اإلدارم أنبيػػػػػة م اػبدمة العمومية كؼبفهػػػػػـو
ما  فػػػػيك باػبصوص اؼبباشػػػػػر فػػػػػي حيػػػػػاة اؼبػػػػػواطنُت اؼبتعػػػػػاملُت مػػػػػع األجهػػػػػزة اإلداريػػػػة كمنظمػػػػات اغبكومػػػػة، ا أخػػػػػرل تػػػػػأثَتىمناحيةكمػػػػػن 
 السياسػػػػػػات التنمويػػػػػػة ألم منظمػػػػػػة ا تقػػػػػػـو عليػػػػػػوالركيزة األساسية اليت يشػػػػكل اإلصػػػػبلح اإلدارم حيثاػبدمػػػػة العموميػػػػة، ب يتعلق

 االىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػاإلدارة كرفػػػػػػػع مردكديتهػػػػػػا، ال بد منإداريػػػػػػة ، فوظيفتػػػػػػو ىػػػػػػي االسػػػػػػػتجابة غباجيػػػػػػػات اجملتمػػػػػػػع كتطػػػػػػػويره كمػػػػػػػا ككيفػػػػػػػا، ؽبػػػػػػػذا 
 قبػػػػػػد العديػػػد مػػػن الػػػدكؿ تبػػػذؿ جهػػػودا كبيػػػرة ، ك يف ىذا الصدد اإلصػػػػػػبلحات اؼبختلفػػػػػػة تطبيق كربسػػػػػػُت نشػػػػػػاطها، كىػػػػػػذا عػػػػػػن طريػػػػػػق 

 . إقبػػػاح ىػػػذا اؼبشػػػركع كتقػػػدًن خػػػدمات نوعيػػػة كفعالػػػة للمػػػواطنُت بغية طائلةكتنفػػػق أمػػػواال 
 الخدمت العمىميت : املبحث ألاول 

كما رأينا بالنسبة ؼبفهـو اإلصبلح اإلدارم ك تعدد التعاريف اؼبتعلقة بو اختبلؼ االذباىات النظرية  لتحديد ماىيتو كما ىو اغباؿ بالنسبة 
للعديد من اؼبفاىيم اإلقتصادية اجملردة ، تتعدد اؼبقاربات اإلجتماعية ، القانونية ك اإلقتصادية اليت تناكلت مفهـو اػبدمة العمومية ك ىذا 
راجع لتعقيد ىذا اؼبفهـو ، ربديد مفهـو اػبدمة العمومية يعكس تباينا ك عدـ الوضوح على الصعيد العاؼبي ك ىو ما هبعل منها موضوع 

ؿبل جدؿ قائم ك مستمر يتطلب نقاشا عميقا ك مفصبل يبكن من تناكؿ مكانة اػبدمة العامة يف النظم اإلدارية التقليدية ك على 
 .سوؼ كباكؿ يف ىذا اؼببحث تقدًن مفهـو اػبدمة العامة ك فبيزاهتا .  مستويات األنبية ك البعد اإلقتصادم اغبديث ؽبا أيضا

حعريف الخدمت العمىميت  : املؿلب ألاول 

عند إلقاء نظرة على كاقع اػبدمات أكؿ ما هبلب االنتباه ىو أنو رغم أنبية ىذا القطاع، إال أنو من القطاعات السيئة التعريف، كيرجع 
  :ذلك إذل عاملُت اثنُت

 اؼبتعلقة دبفهـو اػبدمة العامةقلة الدراسات اؼبخصصة - 
 . كالقطاع اإلنتاجي(اػبدمايت) صعوبة ربديد اغبدكد كالفواصل بُت ىذا القطاع - 

ربليل ىذا القطاع كاالستفادة منو دكف ربديد   استحالةأبرزىاكإف ربديد تعريف دقيق للخدمات يعرض العديد من اإلهبابيات، كمن 
؟ كىل تعريف اػبدمات بسيط بساطة التعريف الذم قدمتو اجمللة االقتصادية اإلقبليزية "اػبدمات" فما اؼبقصود إذف دبصطلح  .حدكده

"The economist " 1"أف اػبدمة سبثل كل شيء مباع يف التجارة كال تستطيع إسقاطو على أرجلنا"كالذم مفاده 
          اغبكومية العامة اإلدارة بُت ذبمع اليت الرابطة تلك إذل العمومية اػبدمة أك العامة اػبدمة أم اؼبصطلح ىذا من جهة أخرل يؤسس

 :  أساسيُت ؿبورين على العمومية للخدمة تعريفو يف " إدريس الرحمن عبد ثابت " الدكتور يركز لذا اؼبواطن، ك
 : كعملية الخدمة مفهوم 1-

 فإف للمدخبلت بالنسبة ك ـبرجات، ك كتشغيل مدخبلت على تنطوم تكاملي طابع ذات عمليات مثل اغبكومية اؼبنظمات تقدمو ما إف
  : اؼبطلوبة اػبدمة إلنتاج التشغيل عمليات عليها ل ذبر أف يبكن أنواع ثبلثة ىناؾ

                                                           
-2006دراسة على قطاع الربيد ك االتصاالت يف اعبزائر أطركحة دكتوراة يف العلـو اإلقتصادية جامعة اعبزائر )التسويق يف مؤسسات اػبدمات العمومية :  عبد القادر براينيس  1

 24-23 ص 2007
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 عملية فإف اؼبستشفى إذل اؼبريض دخوؿ : مثل العامة اػبدمة عمليات يف اؼبدخبلت أنواع أحد اػبدمة طالب اؼبواطن يبثل:األفراد -أ
 .العامة اػبدمات من غَتىا ك األفراد ؿباكمة كذلك ك بذاتو عليو ذبرل اليت الصحية اػبدمات زبتلف العبلج

 على ذبرم فهي .العامة اؼبنظمات من اؼبقدمة اػبدمة عمليات يف اؼبدخبلت أنواع أحد األشياء ك اؼبوارد كل تصبح: الموارد -ب
 .للسيارات اؼبركر رخص خدمات مثل اؼبملوكة األشياء عمليات تسمى ك األفراد كليس األشياء

 يف البيانات تشغيل عمليات ك اؼبعلومات، مركز يف البيانات ربليل خدمات مثل اؼبعلومات تشغيل بعمليات تسمى ك:المعلومات -ج
 1.اعبامعات ك البحوث مراكز
 

 :كنظام الخدمة مفهوم 2-
 :يلي ما ربوم ـبتلفة عناصر من يتكوف كنظاـ إليها النظر يبكن اػبدمة، ىذه تقدمو فبا انطبلقا

 . باػبدمة اػباصة العناصر إلنتاج اػبدمة مدخبلت على التشغيل عمليات تتم النظاـ ىذا كفق اػبدمة، إنتاج ك تشغيل عمليات نظاـ -
          للخدمة، النهائي التسليم مت للخدمة، النهائي التسليم يتم اػبدمة، لعناصر هنائي ذبميع يتم النظاـ ىذا ككفق :اػبدمة تسليم نظاـ -

 .اػبدمة طالب للمواطن إيصاؽبا ك 
  :نبا كلمتُت وبتوم كنظاـ العامة اػبدمة مفهـو ك

 .اؼبواطن أم اػبدمة ؼبستقبل متطورة أك مرئية عامة خدمة -
 2الفٍت اػبدمة جوىر اسم عليها يطلق ك مرئية، غَت عامة خدمة -

  :ليس هبذه البساطة، كىو موضوع العديد من النظريات كمن أنبها اػبدمة ف تعريف إ
 (Théorie du secteur tertiaire)   نظرية القطاع الثالث -1
 (Classification Browning – Singleman) سانقلماف –تصنيف براكنينغ  -2
 (les Services purs la démarche déductives)النظرية االستنباطية للخدمات الصافية  -3
 (La Servicilisation)نظرية تعميم اػبدمة  -4

 :سنحاكؿ التطرؽ باهباز ؽبذه النظريات كل كاحدة على حدل 
. خدمات تعتمد منهجية ىذه الطريقة يف مرحلة أكذل على عزؿ كل الوظائف كالنشاطات اليت ال يبكن أف تكوف : نظرية القطاع الثالث-1

 .مث يف مرحلة ثانية ربليل كمبلحظة كفحص النشاطات اؼبتبقية لغرض استنتاج النقاط اؼبشًتكة
كنتيجة ؽبذه الطريقة صنفت القطاعات اإلقتصادية إذل ثبلثة أصناؼ، كفقا ؽبذا اؼبفهـو التقليدم صنفت اػبدمات ضمن القطاع الثالث         

 .ك نظر إذل الفبلحة كقطاع أكؿ ك القطاع الثاين يتمثل يف الصناعة ك اؼبناجم 
كفقا ؽبذا التصنيف أخذة نظرة اػبدمة على اهنا كل نشاط ال يعترب إنتاجا منتوجا ماديا ك ال منشآت ك ال فبلحة ك من خبلؿ ىذا 

كىذه اػباصية سبنح للخدمة صفة البلملموسة اليت أشار إليها التصنيف كذلك أف أىم ميزة للخدمة ىي آنية اإلنتاج ك اإلستهبلؾ، 
 .االقتصادم آدـ ظبيث يف القرف الثامن عشر، حيث اعترب أف اػبدمة تالفة يف غبظة إنتاجها

                                                           
 455 ص 2001مصر الدار اعبامعية "  ثابت عبد الرضبن إدريس اؼبدخل اغبديث يف اإلدارة العامة 1
-2009 ك اعبزائر ماستَت يف العلـو السياسية ك العبلقات الدكلية اعبزائر األمريكية عاشور عبد الكرًن دكر اإلدارة اإللكًتكنية يف ترشيد اػبدمة العمومية يف الواليات اؼبتحدة  2

 42-41 ص 2010
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   :كحسب ىذا النمػوذج الثبلثي للقطاعات، فإف التنمية االقتصادية تستجيب إذل القانوف التارل
  فػي البداية القطاع الفبلحي ىو الذم يسيطر على اإلنتاج كعلى التبادؿ، كبسبب ضعف إنتاجيتو فإنو يشغل أغلب السكاف يف

 Les )ثػم يف مرحلة ثانية يتقول القطاع الصناعي بسرعة كبَتة كوبسن إنتاجيتو مستفيدا كثَتا من اقتصاديات اغبجم اجملتمع

économies d’échelles) 

  توسع ىذا القطاع بسرعة .  الذم يستخدـ بكثرة اليد العاملةايتتطػور القطاع الصناعي يؤدم بالتوازم إذل تطوير القطاع اػبدـ
 ك ىذا يف البلداف اؼبتطورة ك حسب اإلحصائيات اؼبتعلقة بنسب مسانبتو يف الناتج كبَتة إذل أف أصبح أىم قطاع من بُت الثبلث

 .الوطٍت اػباـ
 :إف تقييم نظرية القطاع الثالث يسمح باستنتاج ما يلي

 لكنو ال يبنح أم نظرة أك أنبية خبصوص ،إف التحليل الذم أفرزتو يبنح نظرة عن أنبية كمقدار حجم قطاع اػبدمات يف االقتصاد ككل - 
أثر اػبدمات على االقتصاد، كيرجع ذلك إذل قلة الدراسات يف ىذا اجملاؿ، إضافة إذل النظرة السلبية لركاد ىذه اؼبدرسػة يف تعريفهم 
 الدينللخدمة حيث اعتربىا آدـ ظبيػث ال زبلق أم قيمة مضافة، كأنػو ال يبكػن ربويلهػا لشيء ملموس يبػاع بعد إنتاجو كخدمات رجػاؿ 

 ...ءكاألدباء كالفنانيػن كاألطبا
إف ىذا التحليل قد ذباكزه الزمن كاألحداث، فاإلحصائيات تشَت كلها إذل تراجع نسب مسانبة الصناعة يف التشغيل كيف الناتج الوطٍت  -

 كربسُت اإلنتاجية التكنولوجيا اغبديثةسائدا يف أغلب الدكؿ الصناعية الكربل بسبب اعتماد كاف كما يزاؿ ىذا الًتاجع الذم  .اػباـ
 .كيف اؼبقابل استفاد قطاع اػبدمات من ىذا الًتاجع لصاغبو كأصبح قطاعا أكليا. كإنشاء الفركع بكثرة يف الدكؿ ذات اليد العاملة الرخيصة

فقطػاع اػبدمات أصبح متنوعا ضخما ككاسعا    :بالنظر إذل اجملتمع االستهبلكي اغبديث، تفقد النظرية الثبلثية القطاعات من أنبيتها 
كشركات الطَتاف، البنوؾ، )فمؤسسات اػبدمات اليـو تشمل شركات دكلية كبَتة كضخمة  جدا كرغم ذلك بقي غَت معرؼ بدقة

، كلذلك فالتعريف الذم اقًتحتو النظرية بقي ضيقا جدا كال يسع قطاع اػبدمات (...التأمينات، االتصاالت، السبلسل الفندقية 
بإمكانو إبراز صورة كاضحة عن  (أم داخل اػبدمات نفسها)كلذلك، فهل االعتماد على منهجية للتصنيف الداخلي  .كشساعتو

 Singlemann-Browning اػبدمات، كالنجاح يف تعريف ىذا القطاع ؟ ىذا ما اعتمدت عليو النظرية اؼبوالية ػ
 Singlemann-Browningتصنيفات -2

  :صنف الباحثاف القطاعات اإلقتصادية إذل ستة قطاعات ـبتلفة
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  سينغلمان للقطاعات اإلقتصادية و الخدمات–تصنيفات بروانينغ  : 01الشكل رقم 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Lara Yocarini, Ronald Schettkat : The Shift to Services: A Review of the Literature:من إعداد الباحث استنادا إلى

Discussion Paper No. 964 December 2003 p14. 

 :قاـ الباحثاف بتحليل قطاع اػبدمات عن طريق تقسيمو إذل 
  ك ىي اػبدمات اليت تطلبها مؤسسات متجة أك خدماتية من مؤسسات أخرل ك انتشرت ىذه : اػبدمات اؼبوجهة للمنتج

اػبدمات بعد أف أقدمت العديد من الشركات  عن القياـ بالعديد من اػبدمات اليت كانت تقـو هبا بنفسها لصاحل مؤسسات 
خدمية متخصصة توفرىا ؽبا كاالستشارات القانونية ك اإلشهار ك النظافة ك غَتىا من اػبدمات ك من أىم األسباب اليت دفعتها 

إذل ذاؾ البحث عن االستفادة من اليد العاملة اؼبتخصصة لتحسُت نوعية ك جودة اػبدمة ك بتكاليف أقل بسبب قدرة اؼبؤسسات 
 .اؼبتخصصة يف اػبدمات 

 ك ىي خدمات موجهة للمستهلك النهائي ك يستعملها آنيا ك شخصيا، كقبد منها خدمات ذبارية : اػبدمات اؼبوجهة للمستهلك
تتطلب ىذه اػبدمات اتصاال مباشرا ك . كالتأمينات ك الصَتفة أك غَت ذبارية كالتعليم ك الصحة أك خدمات التوزيع ك النقل

 .عبلقة تبادلية بُت موفرم اػبدمات ك طالبيها اك مستهلكيها 
 تتطلب القياـ أك تأدية الفرد للخدمة ذاتيا أم دبفرده ك عادة من أجل زبفيض التكاليف ك : اػبدمات بأسلوب اػبدمة الذاتية

 1البحث عن اعبودة 

 
 

 

                                                           
1
 32 عبد القادر براٌنٌس مرجع سابق ص  

 الفالحة و المناجم الصناعات االستراتيجية

 الصناعات التحويلية

 التوزيع

 الخدمات الموجهة للمنتجين

 الخدمات اإلجتماعية للمستهلكين

 خدمات شخصية لألفراد

البناء، الصناعات اليدوية،السلع الضرورية، الصناعات 
....الغذائية  

 تجارة الجملة و التجزئة،االتصاالت ،التموين و النقل

 البنك،التأمين، العقار،الخدمات الموجهة للمؤسسات

..الصحة، اإلحتياط،اإلدارة  

...محلية،فندق،تصليح،صباغة،ترفيو  
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 Singelmann-Browning الخدمات حسب 02الشكل رقم 

 
Anno Saxenian, Bob Glushko ,The Information and Services Economy,  UC Berkeley  : School of 

Information,2006 :                                                                                                                                             المصدر   

من بُت أىم النقائص ك االنتقادات ك عيوب اليت غبقت هبذه النظرية قبد أف اغبدكد اليت كضعها ىذا التصنيف للفصل بُت الصناعة               
ك اػبدمة غامضة ك غَت كاضحة ، كما أف ىذه النظرية غَت مبلئمة ألف القطاعُت الصناعة ك اػبدمات متبلزمُت ك مًتابطُت ك يعتمد 

كبلنبا على اآلخر يف تطوره، ك نشاط الصناعة يف ؿبيط تنافسي جد معقد هبدؼ اغبصوؿ على مزايا تنافسية يرتبط أساسا ك يعتمد على 
من جانب آخر نلمس بعض .اػبدمات ك مثاؿ ذلك أجهزة اإلتصاالت اغبديثة مرتبط أساسا دبدل أنبية ك جدكل اؼبعلومات ك تبادؽبا

الغموض    ك السطحية يف النظرية لتداخل القطاعُت السابقُت فبعض الصناعات تتطلب خدمات ما بعد البيع كالصيانة مثبل ك رغم 
 .ذلك تصنف أعمالو يف نطاؽ الصناعة
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 :النظرية االستنباطية للخدمات الصافية -3
تبلورت ىذه النظرية من أجل ؿباكلة ربديد مفهـو اػبدمة ك ربديد مفهـو اؼبنتوج، ك كفقا لذلك يتم تصنيف اػبدمات،ك قد اعتمدت يف 

ربديد اغبدكد اؼبتعارضة القصول بُت اػبدمة اػبالصة            "أحسن ك أفضل طريقة للفصل بُت اػبدمة ك اؼبنتوج ىو :ىذا على اؼبنهجية التالية 
 :ك ىذا مت كفقا ؼبعيارين اثنُت " ك اؼبنتوج اػبالص

اػبدمة الصافية تلـز اتصاال مباشرا ك تبادال بُت موفر اػبدمة ك الزبوف ك يعترب الزبوف عنصرا من عناصر تقدًن ك إنتاج اػبدمة          - أ
 .ك يبكن اف يساىم يف إنتاجها ك يؤثر على نوعيتها ك جودهتا، يف الصناعة ال ؾباؿ إطبلقا ؽبذا التدخل

أـ اػبدمة فهي عبارة عن عرض ك اػبدمة بكل ما سبلكو من عناصر مادية إال أف . اؼبنتوج عبارة عن مادة جهاز أك شيئ ملموس  - ب
 .األمر اؼبقيم فيو ىو األداءات ك ىي اليت تباع ك تشًتل

 جهة، من الزبوف بُت تبادلية تأثَت كعبلقة عنها يتولد اليت النشاطات ؾبموع ":للخدمة ك اليت عرفها أهنا   C.Gronroosنذكر تعريف
 1"لأخر جهة من الزبوف ىذا لرغبات لبلستجابة اؼبهيئة كاألساليب السلع البشرية، اؼبوارد كاؽبياكل

ىذه العبلقة يبكن تصورىا كعلبة سوداء يبثل الزبوف من مدخبلت العلبة برغباتو ك مشاكلو ك ـبرجاهتا ىو نفس الزبوف ك لكنو مستفيد من 
 .اػبدمة ك مشبع من اؼبنفعة

التصنيف الذم بلورتو ىذه النظرية يف ربديد مفهـو اػبدمة اػبالصة ك اؼبنتوج صحيح من الناحية النظرية فقط لكن يف الواقع يوجد العديد 
 .ثيودور ليفيتك ىذا ما يدفعنا لتحليل نظرية تعميم اػبدمة للباحث .من التداخبلت

 :نظرية تعميم الخدمة -4
حسب ىذه النظرية كل أسلوب إنتاج صناعي أك خدمايت يتطلب مهاـ ك نشاطات ك ال يوجد صناعة خالصة ك تامة للخدمة ك ال 

  :1972 سنة T.Levitt  2، ك قد تبلورت يف أفكار الباحث  (عكس النظرية السابقة)صناعية صافية ك خالصة للمنتوج 
ك ذىب صاحب " ال توجد صناعة اػبدمة ، يوجد فقط صناعة يكوف فيها بعد اػبدمات أقل أك أكثر أنبية فكل العادل يف اػبدمات""

النظرية إذل أبعد من ذلك عندما أكد أننا كلنا يف اػبدمات ك نعيش يف ؾبتمع خدمي يتطور يف ؿبيط يتسم بالتعقيد ك اؼبنافسة القوية          
 . ك ارتفاع سقف متطلبات اؼبستهلكُت ك شركطهم 

 الدكلة "العمومية اػبدمة مدرسة طرؼ من الصادر ذلك ىو العمومية للخدمة اؼبخصصة التعاريف كأىم أشهر من إف
حاكمُت،  قبل من كمراقبة منظمة عمومية خدمات تآزر إهنا سيادة، تقود اليت السلطة ليست

 : العمومية اػبدمة مفهـو يظهر ىنا كمن 
 الًتابط كتنمية لتحقيق ضركرم الوظيفة أمر ىذه تأدية ألف اغباكمُت، قبل من كمراقبا كمضبوطا مضمونا أداؤىا يكوف كظيفة كل ىي

 .« اغباكمُت قوة تدخل بفضل إال كاملة تتحقق ذبعلها ال طبيعة من كىي .االجتماعي
إف مصطلح اػبدمة العمومية يوحي إذل تلك الرابطة بُت اإلدارة العامة اغبكومية ك اؼبواطنُت على مستول تلبية الرغبات ك إشباع اغباجات 

 .اؼبختلفة لؤلفراد من طرؼ اعبهات اإلدارية
                                                           
1 CHRISTIAN Gronoos A Service Quality Model and Its Marketing Implications Article  in  European Journal of 

Marketing · December 1993 p 37 
2

  10 ص 2018-2017ضالع خبالد ، آليات ربسُت اػبدمة العمومية يف اعبزائر مذكرة ماستَت زبصص إدارة ك تسيَت اعبماعات احمللية جامعة سعيدة  
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صبيع أنواع اػبدمات اليت من غَت اؼبمكن استغبلؽبا إال يف إطار صباعي تتوفر بشكل إجبارم : "عرفت اػبدمة العمومية كذلك على أهنا 
كفق قاعدة اؼبساكاة اليت ينص عليها القانوف ك يكوف من الضركرم استغبلؽبا دبعزؿ عن قواعد السوؽ ك تتحمل الدكلة مسؤكلية توفَتىا ك 

  1"القياـ هبا من حيث أدائها ك مراقبتها
الضركرية اؼبوجهة للمصلحة العامة تكوف يف متناكؿ اػبدمة العمومية ؾبموعة من النشاطات : "   jean Ludovic Silicaniك يعرفها 

 2"أكرب شروبة فبكنة بأسعار معقولة ك يف ظركؼ فباثلة
اغباجات الضركرية غبفظ حياة اإلنساف ك تأمُت رفاىيتو ك اليت هبب توفَتىا بالنسبة لغالبية "كما عرفها خرباء اإلدارة العامة على أهنا 

الشعب ك االلتزاـ يف منهج توفَتىا على إف تكوف مصلحة الغالبية من اجملتمع ىي احملرؾ األساسي كل سياسة يف شؤكف اػبدمات هبدؼ 
 3"رفع مستول اؼبعيشة للمواطنُت

هبدؼ تبياف التغيَت اغباصل على مستول ربديد اػبدمة العمومية يف الوقت الراىن ك طريقة التعامل مع ـبتلف اؼبعايَت اليت تسَتىا، ال بد 
من مقارنة مفهـو اػبدمة العمومية يف القانوف الفرنسي باعتباره مفهوما تابع ؼبؤسسة عريقة ك تقليدية ك ذات تاريخ طوبل ك بُت مفهـو 

 .اػبدمة العمومية يف القانوف األكركريب باعتباره مبوذجا ؼبا ىو مستجد على الساحة العاؼبية بالشكل اغبديث
 ك بعض األعواف 1928يف عاـ   Duguitدل يوذل اىتماـ بالغ ؼبفهـو اػبدمة العمومية يف فرنسا إال من طرؼ رجاؿ القضاء مثل 

اإلجتماعيُت ك نقابات العماؿ بشكل خاص بينما بقي بعيدا كل البعد عن اىتمامات اإلقتصاديُت ك من أكذل اىتمامات الباحثُت يف 
كؿ مفهـو اػبدمة العمومية ك عبلقتها دبفهـو تفكيك التشريعات ك اليت تتطلب االذم تن  Claude Henryعلم اإلقتصاد قبد الفرنسي 

 . إعادة ربديد مهاـ اػبدمة العامة اؼبوكلة تقليديا إذل اؼبؤسسات العمومية ك اليت ىي يف حالة إحتكار

  :الخدمة العمومية في نظر القانون الفرنسي - أ

نشاط يقع فيو على اغبكومة مسؤكلية أدائو أك مراقبتو، ألف أداء ىذا النشاط يعترب "يبكن أف تكوف اػبدمة العمومية  Duguitحسب 
ضركريا من أجل القياـ ك تطوير التعاضد اإلجتماعي ك الذم بطبيعتو ال يبكن أف يؤدم بالشكل الكامل إال من خبلؿ تدخل قوة 

 بقيت ىي العقيدة اؼبرجعية حيث يورل للدكلة مكانة ؿبورية ك بالتارل يرجع للسلطة فالعقيدة اليت أسس ؽبا ىذا اؼبفهـو "  اغبكومة
العمومية الوطنية أك احمللية تقرير فيما إذا كاف نشاط معُت يتوافر على معيار اػبدمة العامة حيث تتوذل ىذه السلطة ربديد الشركط تنفيذه 

فاػبدمة العمومية سبثل الركيزة األساسية ك حجر الزاكية للقانوف اإلدارم ك ىذا كنتيجة ك ؿبصلة لئلجتهادات القضائية اإلدارية . ك مراقبتو
 : تتمثل 1920يف فًتة ما بُت سقوط اعبمهورية الثانية ك هناية اغبرب العاؼبية األكذل ك اؼبعادلة اليت كانت سائدة قبل سنة 

الشخطيت العمىميت = اللاهىن العام = الخدمت العمىميت 

                                                           

02 نور الدين شنويف دركس يف اؼبناصبنت العمومي ، جامعة التكوين اؼبتواصل اعبزائر ص 
1
  

2
 jean Ludovic Silicani  Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique : faire des services publics et de la fonction 

publique des atouts pour la France. La documentation française Avril 2008 p16 

 
3
 جامعة الوادم ديسمرب 09العريب بوعمامة ،رقاد حليمة االتصاؿ العمومي ك اإلدارة اإللكًتكنية رىانات ترشيد اػبدمة العمومية ، ؾبلة الدراسات ك البحوث اإلجتماعية العدد   

 216 ص 2014



إلاضصال إلاداري ولخدمت العمىميت  ا: الفطل ألاول   
 

 17 

غَت أف ىذه اؼبعادلة أك العبلقة اؼبرتبطة تتعلق أساسا دبجاؿ ضيق من اػبدمة العمومية بالنظر إذل الفًتة اليت مت ربديدىا فيها ك أف يف تلك 
 ك اتسع ؾباؽبا مع بركز اػبدمة العمومية اؼبرتبطة 1920الفًتة كانت اػبدمة العمومية اإلدارية فقط، األمر الذم تغَت فيما بعد سنة 

لتتطور بعدىا ك تشمل اػبدمات .بالصناعة ك التجارة ك مع تفشي مبدأ اللجوء إذل اػبواص من أجل القياـ ك إدارة اػبدمات العمومية
اػبدمات اإلدارية مثل إستخراج كثائق الثبوتية ك : العمومية ؾبموعة ىائلة ك غَت متجانسة للخدمات اعبماعية اؼبنظمة من قبل الدكلة 

غَتىا ، خدمات إجتماعية مثل تلك اليت تقدـ من قبل اؼبستشفيات ك خدمات صناعية ك ذبارية مثل اليت تقدـ من طرؼ شركات الغاز 
 .ك الكهرباء ك تكوف موكلة كلها إذل ىيآت إدارية مركزية ، ىيآت عمومية ك مؤسسات بلدية 

ال تعرؼ الدكلة باحتكارىا للوسائل بل بكوهنا اؼبهندسة للتضامن اإلجتماعي ك التكافل ،ك اػبدمة العامة يف نظره ىي  Duguitحسب 
           يف مفهم الدكلة اعبمهورية اؼبقدمة ك اؼبوفرةارتكزتأساس ك حدكد سلطة اغبكومة، ك تارىبيا فإف كل االجتهادات القضائية يف فرنسا 

ك للقياـ بتحديد ذلك .منة الوحيدة للخدمة العمومية األمر الذم منع ربديد تصور دقيق ك كاضح ك صاـر ؼبفهـو اػبدمة العموميةاك الض
من جانب آخر من أجل أف نستطيع ضم اػبدمة اعبماعية إذل . اؼبفهـو ال بد من التطرؽ إذل تلك العبلقة اؼبوجودة مع الغرض اإلجتماعي

 .اػبدمة العمومية هبب أف تكوف ىذه اػبدمة اعبماعية متناسقة مع مفهـو أك معيار اغباجة إذل اؼبنفعة العامة
ك ذلك  Belorgey ك الذم يدعى بتقرير 1994مت ربديد مفهـو اػبدمة العمومية يف القانوف الفرنسي يف تقرير ؾبلس الدكلة سنة 

 :باقًتاح معيارين
 األكؿ يعترب اػبدمة العمومية ذبسيدا لتدخل الدكلة ك الذم يرجع بنا إذل مفهـو السيادة. 
  الثاين يعترب اػبدمة العامة عنصرا أساسيا للعقد اعبمهورم ك حسب اجمللس الفرنسي ال يوجد فرؽ طبيعي بُت اػبدمة العمومية

 .ذات الطابع اإلدارم ك اإلجتماعي ك الصناعي اك التجارم

اػبدمة العمومية ىي تلك اليت تعد خدمة فنية تزكد بصورة عامة بواسطة منظمة عامة كاستجابة غباجة عامة        : "كفقا للقانوف الفرنسي
 1"ك يتطلب توفَتىا أف وبًـت القائمُت على إدارهتا مبادئ اؼبساكاة ك االستمرارية ك التكيف لتحقيق الصاحل العاـ

  : المفهوم القانوني األوروبي للخدمة العمومية - ب

إف مصطلح اػبدمة العمومية دل ينشر ك دل يستعمل يف اؼبواثيق األكركبية بل مت استبدالو دبفهـو خدمات اؼبنفعة اإلقتصادية العامة ، ك ىذا 
اؼبؤسسات اؼبكلفة بتسيَت خدمات اؼبنفعة : " من ميثاؽ ركما 2 من الفقرة 90اؼبصطلح متداكؿ يف تشريعات اؼبنافسة ك حسب اؼبادة 

 "اإلقتصادية العامة زبضع إذل قواعد اؼبنافسة  حيث ال ينبغي أف حوؿ ذلك دكف قيامها باؼبهاـ اػباصة اؼبوكلة ؽبا
خدمات اؼبيناء، ك )فمفهـو اؼبنفعة اإلقتصادية العامة دل يتم ربديده يف ىذا اؼبيثاؽ إذ مت اإلشارة إليو فقط يف شكل قائمة من األنشطة 

ك منو علينا الرجوع إذل ـبتلف اؼببادرات . اليت مت ربديدىا يف مقررات اللجنة األكركبية ك احملكمة األكركبية (البث اإلذاعي ك توزيع الكهرباء
 الذم يشَت إذل توافق القياـ بنشاطات اليت تفرض نفسها يف أكركبا ك اليت 1995اؼبقدمة ك نذكر منها دكرة اجمللس األكركيب يف جواف 

 .."تتعلق خاصة بالتهيئة اؼبتوازنة لئلقليم ك اؼبساكاة يف التعامل مع اؼبواطنُت ك نوعية ك ديبومة اػبدمة اؼبقدمة للمستهالك

                                                           
1
 14 ص 2015 جسور للنشر ك التوزيع اعبزائر 1مريزؽ عدماف، التسيَت العمومي بُت االذباىات الكبلسيكية ك االذباىات اغبديثة طد .أ 
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كما قبد عدة استعماالت ؼبفهـو كمصطلح خدمات اؼبنفعة االقتصادية العامة على ىامش بعض مبادرات توسيع االرباد األكركيب ك نشأة 
 للميثاؽ الذم أقره ك تبناه اجمللس األكركيب الذم مت انعقاده يف D7اإلرباد النقدم األكركيب حيث مت اإلشارة إذل ىذا اؼبفهـو يف اؼبادة 

كما مت اإلشارة إذل مفهـو آخر متعلق باػبدمة العمومية أال ك ىو اػبدمة العاؼبية يف إطار إعداد ك . 1997مدينة أمسًتداـ يف جواف 
تنظيم القوانُت اؼبنظمة ك اؼبلزمة لقطاع االتصاالت ك ىو مفهـو مستلهم من اؼبفهـو األمريكي ك الذم يضم اػبدمات األساسية اليت 

يكوف حق االستفادة منها مضمونا لكافة ك صبيع اؼبواطنُت نظرا لضركريتها ك يكوف سعرىا خاضع للتقريب ك قابل للمراجعة حىت يؤخذ 
بعُت اإلعتبار التطور اإلجتماعي ك التقدـ التقٍت ، ك يف ؾباؿ االتصاالت السلكية ك البلسلكية يرتكز مفهـو اػبدمة الشاملة على مبادئ 

 .معينة منها الشمولية  ك االستمرارية الذم يضمن تقدًن خدمة دكف انقطاع ك بنوعية ؿبددة
أهىاع الخدماث العمىميت   : الثاوياملؿلب 

 :من بُت ىذه التصنيفات قبد:ىناؾ تقسيمات متنوعة للخدمات العمومية إال أف صبيعها يشًتؾ يف العديد من احملاكر 
  خدمات ضركرية لبقاء اجملتمع ك سبلمتو ك تقدمو مثل اػبدمات التعليمية ك الصحية ك ىي خدمات يفًتض أف تقدمها ك توفرىا

 .الدكلة مهما ارتفعت تكلفتها
  مثل التزكد باؼباء ، الكهرباء ،  (خدمات ال يبكن اإلستغناء عنها)اػبدمات الضركرية ألفراد اجملتمع باختبلؼ قطاعاتو ك مستوياتو

ك ما ذبدر اإلشارة إليو يف ىذا النوع أهنا خدمات دل تعد حكرا على الدكلة ك اؼبؤسسات العمومية ك إمبا أصبحت ..الغاز ك النقل
 .قابلة للتقدًن من طرؼ القطاع اػباص ك تتم إدارهتا على أسس ذبارية حيث تطبق عليها معايَت الرحبية التجارية

  خدمات ذات منفعة إجتماعية ك ثقافية يستفيد منها أفراد اجملتمع إال أف ىذه اػبدمات قد ال تكوف ذات أنبية بالنسبة لبعض
 .اؼبكتبات العامة ك اؼبتاحف ك اؼبنتزىات العامة: األفراد أك اجملتمعات ك من بُت ىذه اػبدمات نذكر على سبيل اؼبثاؿ 

  خدمات ذات طبيعة إجتماعية يبكن لؤلفراد تأديتها بأنفسهم عن طريق إمكانياهتم اػباصة إال أف القصور يف تأدية ىذا النوع من
اػبدمات على أكمل كجو قد يؤثر على اجملتمع ك ىو ما يستدعي تدخل السلطات العمومية يف أداء ك توفَت ىذه اػبدمات ك من 

 بُت ىذه اػبدمات قبد اإلسكاف بصورة أساسية
              خدمات رأظبالية مكلفة ال تقتصر منفعتها على اعبيل اغبارل ك إمبا سبتد إذل األجياؿ اؼبقبلة، مثل بناء اؼبدارس ك اعبامعات

 ..ك اؼبستشفيات

ك قياسا على التقسيم الفرنسي للخدمات العمومية نستطيع سبييز ثبلثة أنواع ال زبتلف عن التقسيم السابق ك إمبا ىو تقسيم أكثر 
 :اختصارا
  خدمات عامة ترتبط بسيادة الدكلة ك ىي خدمات ترتبط أساسا بالدكر التقليدم للدكلة ك ذلك يف ؾباؿ العدالة، األمن ك الدفاع

 .الوطٍت ك اؼبالية العامة
  خدمات إجتماعية ك ثقافية ك اليت تطورت بصورة ملحوظة منذ منتصف القرف التاسع عشر ك اليت تشمل عموما التعليم ك الصحة

 ك اؼبساعدات اإلجتماعية
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  ظهرت ىذه اػبدمات يف القرف ، اػبدمات ذات الطابع اإلقتصادم ك اليت يطلق عليها عموما خدمات عمومية صناعية أك ذبارية
العشرين مع التطور اؼبلحوظ لدكر الدكلة  يف اغبياة اإلقتصادية ك يف ربيقي رفاىية اؼبواطن يف ؾباؿ إحتياجاتو األساسية يف النقل  

 .ك الطاقة ك االتصاالت

 املبادئ ألاصاصيت لخلدًم الخدمت العمىميت: املؿلب الثالث 
 :ك ترتكز عملية تسيَت نشاطات اػبدمة العمومية على ؾبموعة من القيم ك اؼببادئ تتمثل أساسا يف 

 من الناحية النظرية نرل أف مبدأ االستمرارية للخدمة العمومية يرتكز أساسا على اؼبصلحة العامة اليت تعترب : معيار اإلستمرارية
ك من كاجب الدكلة .ركيزة إلنشاء خصوصية اؼبؤسسة اإلدارية ك إرساء شرعيتها على أساس متُت ك على إشباع حاجات اؼبواطنُت

 ك ىذا يعٍت ضركرة اغبفاظ على اغبد األدىن يف أداء بعض نشاطات اػبدمات العمومية 1.ضماف السَت اؼبنتظم للخدمة العمومية
 .يف حاالت اإلضراب الشرعي لعماؿ القطاع العمومي

 يقـو ىذا اؼببدأ على أساس إلتزاـ اعبهات القائمة باؼبرفق العاـ باف تؤدم خدماهتا لكل من تتوافر فيهم شركط : معيار المساواة
ك يستمد ىذا اؼببدأ كجوده . االستفادة منها دكف سبييز بينهم بسبب اعبنس أك اللغة أك الدين أك اؼبركز اإلجتماعي أك اإلقتصادم

من الدساتَت  ك اؼبواثيق العاؼبية ك إعبلنات اغبقوؽ اليت تقضي باؼبساكاة أما القانوف ك بذلك أماـ اؼبرافق العمومية، فهذا اؼببدأ ال 
فاؼبساكاة أماـ اؼبرافق ىي نتيجة للمبدأ العاـ ك الذم يبثل حقا .يتعلق بسَت اؼبرافق فقط بل ىو قاعدة ربكم القانوف بصفة عامة

 :    كما يبكن إضافة اؼبعايَت التالية 2.من حقوؽ اإلنساف
 يسمح ىذا اؼبعيار بتكييف ؿبتول اػبدمة العمومية مع التطور اإلجتماعي ك التقدـ التقٍت من جهة ك احتياجات  : معيار  التطور

 .اؼبستفيدين من جهة أخرل
 (من حيث مستول الدخل )امتدادا ؼبعيار اؼبساكاة بُت اؼبواطنُت يف حالة ما إذا كانت كضعياهتم متباينة : معيار المجانية النسبية 

يتم اعتماد سلم يبُت ىذا التباين، حبيث يدرج يف أعلى ىذا السلم اػبدمات العمومية اليت يكوف الوصوؿ إليها ؾبانيا للجميع ، 
مثبل خدمات الصحة ك األمن، مث ترتيب اػبدمات تنازليا حسب نوعية اػبدمة ك مستول دخل اؼبستفيد حبيث تتعدد التسعَتات 
ك تتدرج إذل غاية أسفل السلم أين يقتضي معيار اؼبساكاة يف التعامل اغبصوؿ على اػبدمة العمومية دبقابل مثل أغلبية اػبدمات 

العمومية ذات الصفة الصناعية ك التجارية كالسكن ك التأمُت ك السياحة ، ك يكوف ىذا التسعَت خاضعا لثمن تقرييب قابل 
 .للمراجعة

  انطبلقا من مفهـو اػبدمة العمومية كوهنا خدمة أساسية يكوف حق االستفادة منها مضمونا عبميع اؼبواطنُت : معيار الشمولية
ألهنا تعترب ضركرية يف الغالب ك من مث فإف ىذه اػبدمة العمومية ينبغي ك هبب أف تكوف يف متناكؿ الكل  ك السماح للجميع 

 .بالوصوؿ  إليها بشركط مواتية ك مناسبة لقدراهتم كمستوياهتم اؼبعيشية

                                                           
1
لشهب صفاء مراقبة التسيَت يف القطاع العمومي ك دكرىا يف ربسُت فعالية التسيَت ك جودة اػبدمات بالقطاع الصحي يف اعبزائر أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة زبصص   

 5 ص 2015-2014 ،3إدارة أعماؿ قسم علـو التسيَت جامعة اعبزائر 
 35 ص 2010 ضريفي نادية ، تسيَت اؼبرفق العاـ ك التحوالت اعبديدة دار بلقيس اعبزائر  2
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  اػبدمة العمومية ىي كل األنشطة اليت تثبت فيها عجز السوؽ يف التصحيح الذم وبصل يف حاالت االستغبلؿ : معيار الفعالية
فتوفَت بعض اػبدمات العمومية اعبوارية يف ؾباؿ النقل ك الكهرباء ك الغاز ك االتصاالت ك التعليم  .غَت اؼبتوازف بُت مناطق الوطن

ك الصحة ك األمن ك شق الطرؽ يف اؼبنطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة يسهم يف خلق التوازف اعبهوم ك اغبفاظ على مزاكلة 
 .النشاطات االقتصادية خارج التجمعات السكنية الكربل ، فإف مثل ىذه اػبدمات ذبعل تنمية ك هتيئة ىذه اؼبناطق أكثر فعالية

  اػبدمة العمومية ما ىي إال تعبَت صادؽ عن التضامن اإلجتماعي بُت اؼبواطنُت تتوذل الدكلة قيادتو ك ذبسيده : معيار التضامن
 .ميدانيا من خبلؿ ؿباربة ظاىرة الفقر ك اغبرماف يف تقليص الفوارؽ بُت اؼبواطنُت بسبب الدخل أك اإلعاقة الصحية ك اؼبادية 

الخحليل إلاكخطادي ملفهىم الخدمت العمىميت  : املؿلب الرابع 

طرح العديد من الباحثُت مسألة اؼبنظور ك التحليل اإلقتصادم ؼبفهـو اػبدمة العمومية ك تساءؿ العديد منهم عن مسانبة التحليل 
االقتصادم  يف توضيح مفهـو اػبدمة العمومية  ك عن األسس االقتصادية اليت يقـو عليها التمييز القانوين بُت اػبدمات العامة ك 

 .اػبدمات العادية ك ناقش العديد التربيرات اليت يقدمها التفكَت االقتصادم للمفهـو الواسع للخدمة العامة
ىذا ك منذ عدة سنوات اىتمت العديد من التقارير ك األحباث االقتصادية دبوضوع اػبدمة العامة ك بإسهامات معتربة ، يف ظل غياب 

تعريف بديل لؤلصل القانوين ؼبفهـو اػبدمة العمومية أصبح اللجوء لئلقتصاد ضركرة إلعطاء خصائص ك فبيزات إقتصادية للخدمة العامة 
ىبرجها من قوقعتها القانونية ك اإلدارية إذل مفهـو إقتصادم موسع ك احملاكالت األكثر تأثَتا ك جدية يف ىذا سبثلت أساسا يف أعماؿ كل 

 Cohen et Henry , Martimand et Lorenzi: من 
 مفهـو اػبدمة العمومية مرتبط دبفهـو االحتكار الطبيعي للخَتات االجتماعية من خبلؿ التوضيح الذم قدمتو  Lorenziبالنسبة 

 كمنو ال تؤدم إذل  باريتوالنظرية االقتصادية ؼبفهـو إخفاؽ السوؽ ك ىي الوضعية اليت تكوف فيها حالة اؼبنافسة التامة غَت ؿبققة ألمثلة 
تعظيم الرفاه اإلجتماعي كما أف مفهـو االحتكار االجتماعي مرتبط باػبدمة العمومية ذات الصبغة الصناعية ك التجارية أما مفهـو 

ك اليت يكوف فيها االستهبلؾ الفردم غَت مؤثر على ما ىو متاح  (مبدأ اؼبساكاة)اػبيارات فيعٍت اػبيارات اليت ىي يف متناكؿ اعبميع 
لآلخرين ك ىو مفهـو يضم كل اػبدمات غَت اػباضعة للسوؽ مثل الدفاع ك األمن لكنها ال تشمل على كل اػبدمات فاغبصوؿ على 

  1. التعليم يبكن أف يكوف مقدما بشكل إنتقائي حسب اإلسهاـ يف التمويل
قبد العاملُت اؼبزدكجُت الفعالية ك العدالة من أجل ربديد خصائص النشاطات ك اؼبهاـ اؼبرتبطة باػبدمة العمومية     Henryػػ أما بالنسبة ؿ

فمربر الفعالية يتضمن يف ىذا اجملاؿ ؾبموع األنشطة اليت ثبت فيها عجز السوؽ حيث يركز الباحث باػبصوص على التصحيح الذم 
وبصل يف حاالت االستغبلؿ غَت اؼبتوازف لئلقليم فوجود بعض اػبدمات يف قطاع النقل ك الطاقة ك االتصاالت يف مناطق ذات الكثافة 

السكانية الضعيفة يساعد ك يسهم يف اغبفاظ على النشاطات االقتصادية خارج التجمعات السكانية الكربل ك عليو فإف ىذه اػبدمات 
كيرل ىذا الباحث أف اػبدمة العمومية ىي تعبَت عن انشغاؿ التضامن فهي تسهم يف زبفيض .تساعد يف جعل هتيئة اإلقليم أكثر فعالية

 .   عدـ اؼبساكاة اغباصل بُت الدخل أك اإلعاقة اؼبادية أم تعبَتا عن التضامن االجتماعي 

                                                           
1
كبو تسيَت عمومي جديد كفق نظرية اإلدارة العمومية اغبديثة أطركحة لنيل شهادة الدكتوراة يف علـو : كبو إدماج مفهـو األداء يف اػبدمة العمومية يف الدكؿ النامية رفاع شريفة   

 14 ص2008-2007التسيَت زبصص إدارة أعماؿ جامعة اعبزائر 
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 : Cohen et Henryفاػبدمة العمومية تصنف مهامها إذل ثبلثة أصناؼ كفق معيار التضامن اإلجتماعي ك ىذا حسب كل من 

 .ك التهميش مهاـ هتدؼ إذل جعل اػبدمة العمومية مادية ك مالية يف متناكؿ اؼبواطنُت اؼبهددين بالفقر- 
 .مهاـ هتدؼ إذل احملافظة على االنسجاـ االجتماعي ك الشعور باؼبواطنة- 
 1مهاـ هتدؼ إذل اؼبسانبة يف تشجيع االستعماؿ الفعاؿ ك العادؿ للموارد اؼبشًتكة           - 

 : أف أجل التمييز بُت اػبدمة العمومية يبكن استعماؿ أربعة متغَتات ك ىي  Lévequeك يرل الباحث 
 تطرؽ فيو إذل الصفة اليت تقدـ هبا اػبدمة صباعية أك فردية 
  أك إختيارم-  إجبارم–نوع االستهبلؾ ضركرم 
 كيفية أك طريقة اغبصوؿ عليها دبقابل أك بدكف مقابل 
 ك مثل التصنيف االقتصادم 2طريق سبويلها عن طريق الضرائب أك بإيرادات مقبوضة من اؼبستعملُت أك بواسطة طريقة ـبتلطة 

 : للخدمة العمومية يف اعبدكؿ التارل 
 Lévequeالتصنيف االقتصادي للخدمة العمومية حسب  : 01الجدول رقم 

 ىاتف-كهرباء
 

ممولة بإيرادات مقبوضة من  خدمات مدفوعة استهالك اختياري خدمات ، سلع فردية
 المستفيدين

نقل جماعي، مطاعم 
 مدرسية ، مسابح بلدية

 سبويل ـبتلط   

 متاحف
 سبويل عن طريق الضرائب

  تلقيح–مدارس 
 خدمات ؾبانية 

دفاع وطني، إضاءة 
طرقات، إشارات 

 الطرق

 استهبلؾ إجبارم سلع ك خدمات صباعية

                                                           
 20 مريزؽ عدماف مرجع ساؽ ص  1
أطركحة لنيل شهادة الدكتوراة يف العلـو اإلقتصادية - إشكالية تطبيق احملاسبة التحليلية يف اإلدارة العمومية دراسة حالة قطاع اػبدمات اعبامعية بورقلة:  ؿبمد اػبطيب مبر  2

 47 ص 2014-2013زبصص دراسات إقتصادية جامعة كرقلة 
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نحو تسيير عمومي جديد وفق نظرية اإلدارة العمومية : رفاع شريفة ، نحو إدماج مفهوم األداء في الخدمة العمومية في الدول النامية : المصدر 
 15 ص 2008-2007الحديثة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال جامعة الجزائر 

 فمفهـو سامويلسوناعبدكؿ السابق يوضح أنو ال توجد ىناؾ عبلقة ك ال ارتباط قوم بُت اػبدمة العمومية ك اػبَتات اعبماعية دبفهـو 
 .اػبدمات العمومية يتجاكز ذلك بكثَت فهي تنظم اػبَتات ذات االستهبلؾ اعبماعي ك اليت تقتصر على بعض اؼبستعملُت

كتحليل للجدكؿ قبد أف يف أعبله ك أسفلو نرل صنفُت بسيطُت من اػبدمة العمومية حيث يبثل كل كاحد منهما خصائص متناقضة ففي 
األسفل اػبدمات الغَت سوقية تتمثل يف اػبَتات اعبماعية البحتة ك اغبصوؿ عليها يكوف ؾباين ، إنتاجها يبوؿ بواسطة أمواؿ عمومية 

مغذاة من قبل الضرائب أما خاصيتها األخرل أف استعماؽبا يفرض على اعبميع يف حُت قبد التكاليف الناصبة عن ابتعاد ك امتناع البعض 
من اؼبستهلكُت من االنتفاع هبا يكوف مرتفعا فأكلئك الذين يبتنعوف ك ال يرغبوف يف استهبلكها ليس ؽبم خيار، فالدفاع ك األمن ، إضاءة 

الطرقات ك إشارات اؼبركر من األمثلة اليت توضح الفكرة ، ىذا النوع من اػبدمات العمومية يتمثل أساسا يف تلك اػبدمات اؼبقدمة          
 .ك اؼبفركضة من قبل السلطة أك الدكلة على كل اؼبواطنُت

أما يف أعلى اعبدكؿ قبد اػبدمات العامة السوقية تتمثل يف خَتات فردية ك استهبلكها اختيارم ك حق اغبصوؿ عليها يغطي إصبارل تكلفة 
يف الوسط قبد متلف ك عديد األنواع الوسيطة .اػبدمة اؼبقدمة مع أف شبكات توزيع الكهرباء ك االتصاالت تندرج ضمن ىذا النوع

للخدمات العمومية  ك ىنا يبكن من السلطة أك اغبكومة أك األجهزة اإلدارية جعل من بعض اػبدمات الفردية ؾبانية بدكف مقابل ، 
اػبدمات السابقة الذكر يف الغالب ك العادة تكوف ؾبانية ك ىذا .كالتعليم يف اؼبدارس أك الدخوؿ إذل اؼبتحف اك استخداـ بعض الطرقات

يف حُت يبكن للدكلة أف تقـو بتمويل أك دعم جزئي للخَتات الفردية ذات اؼبقابل ك كأمثلة ؾبد .هبدؼ تطبيق مبدأ عدـ التهميش
خدمات اؼبيًتك أك النقل ، اؼبسابح البلدية العمومية ك اليت تكوف مدعومة جزئيا ك يف بعض اغباالت تفرض الدكلة سلطتها من أجل فرض 

 .استهبلؾ بعض اػبَتات الفردية كما ىو اغباؿ بالنسبة للتعليم اإلجبارم يف اعبزائر لكل طفل يبلغ سن التمدرس
 من جانب آخر يرل باحثي اإلقتصاد العمومي أنو ال بد من توفَت ؾباؿ كاسع للخدمات العمومية يف اغبياة االقتصادية ك اليت تشمل          

ك تتضمن اػبَتات اعبماعية ك ؾبموع اػبَتات الفردية ك يطرحوف صبلة من األفكار تقًتح يف ؾبملها اغبصوؿ على اػبَتات الفردية ؾبانا            
ك ىذا حىت تتفادل السلطة التفكَت دبنطق األمثلية الناقصة ك ىذا تطبيق للتمثيل اؼبعيارم عند سامويلسوف أم عندما تكوف تكلفة مزج 

اػبَتات القابلة للحذؼ معدكمة ك السبب الثاين لتربير مبدأ ؾبانية اػبَتات الفردية عندما يكوف استهبلكها ىو مصدر اآلثار اػبارجية 
  فكلما زادت العائبلت اليت المنيتيل ك كمثاؿ على ذلك التوزيع اجملاين الذم قامت بو فرنسا يف فًتة سابقة حملطات 1.االهبابية. العمومية

ىذه .تستخدـ ىذه التكنولوجيا زادت عدد اؼبؤسسات اليت تعرض اؼبوزعات اعبديدة، ك ىذا يؤدم إذل توسيع انتشار اػبدمة للمستهلك
 .العملية تكوف صعبة يف البداية ك االنطبلؽ فالبعض يرل من مصلحتو تأخَت عملية استهبلؾ اػبدمة ك ينتظر اآلخرين

فيذىب إذل عكس التيار السابق فهو يدافع أكثر عن   Buchanan بالنسبة القتصاد اػبيار العمومي ك مفكرين ىذه النظرة من أمثاؿ 
فكرة أف اػبدمة العمومية هبب أف زبتصر فقط يف اػبدمات اعبماعية اػبالصة فهي فقط اػبدمات اعبماعية اليت هبب اف تكوف ؾبانية 

بالنسبة ؼبنظرم اإلقتصاد .لكل اؼبواطنُت ك أف يكوف سبويلها بالضرائب أما اػبدمات األخرل فيجب أف تكوف مدفوعة من طرؼ اؼبستهلك
 .  العمومي ك اػبيار العمومي فإف التدخل العمومي يؤدم خلط حقيقة السعر ك إذل سباؽ مبو الريع
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 في الىكذ الحاغرمشاكل الخدماث العمىميت  و مصمحها  : املؿلب الخامط

 : أىم مشاكل اػبدمات العمومية ك توفَتىا يتمثل يف 
 البطء يف أداء اػبدمة العمومية ك ىذا راجع إذل تعقيد اإلجراءات يف الغالب ك العمليات البلزمة إلنتاج ك توفَت ىذه اػبدمة. 
  سوء تقدًن اػبدمة العمومية 
 التمييز يف أدائها بسبب تفشي ظواىر الفساد ك احملسوبية 
  انتشار عوامل معيقة بُت موظفي اػبدمات العمومية. 
  غياب االتصاؿ بُت اإلدارة يف منظمات اػبدمة العمومية ك بُت مستهلكي اػبدمة األمر الذم ينتج عنو فجوة بُت ما يتم تقديبو

 .من أداء للخدمات العمومية ك بُت ما يتوقعو اؼبواطنوف من ىذه اػبدمات
  افتقار اإلبتكار ك التطوير  الناتج عن السياسات العمة اؼبخططة ك اؼبدركسة للتغيَت يف عمليات ك إجراءات إنتاج ك تقدًن

 .اػبدمات العامة
  الغياب الكامل للبحوث ك الدراسات التطبيقية يف الوحدات التنظيمية اليت تقدـ اػبدمات العمومية ك عدـ االىتماـ باالستفادة 

 .من مثل ىذه البحوث ك الدراسات اليت تتوافر بشكل كبَت يف اؼبؤسسات ك اؼبنظمات األكاديبية البحثية
  ضعف نظم اؼبتابعة ك التقييم للخدمات العمومية ك ربقيق الرقابة الفعالة بغرض التحقق من كصوؿ ىذه اػبدمات للمواطنُت كفقا

 .للقوانُت ك التشريعات اؼبنظمة ؽبا
          سوء استخداـ اؼبوارد التنظيمية اؼبتاحة يف إنتاج ك تقدًن اػبدمة العامة ك ذلك إما بسبب اإلنباؿ ك البلمباالة أك عدـ اػبربة

 .أك السرقات
  افتقار اإلحساس باؼبظاىر اعبمالية يف اػبدمة العامة ك اليت يقصد هبا عموما اؼبباين اؼبخصصة للخدمات العامة خاصة

 .اؼبستشفيات ك سوء مظهر اؼبكاتب ك العاملُت
  تفشي ظاىرة الفساد اإلدارم يف اؽبياكل ك العبلقات التنظيمية لوحدات اػبدمة العامة، األمر الذم كاف لو انعكاسات سلبية

 .حادة على اؼبوظفُت يف تلك الوحدات ك على قيم العمل ك مستول أداء اػبدمات
 1.عدـ القدرة على احملافظة على اؼبستول اعبيد للخدمة نظرا لغياب اؼبعايَت اػباصة بالرقابة على اعبودة 

باإلضافة إذل كل تلك اؼبشاكل ، قبد أف اػبدمات العمومية تابعة لقطاع مازاؿ يعرؼ نقصا يف التأطَت ك عدـ االىتماـ بالتكوين           
ك استعماؿ أساليب تسيَت قديبة ك غَت مواتية للتطور  ك التكنولوجيا يف الغالب باإلضافة إذل إنتشار متجذر للفساد يف ىذا القطاع  غلى 

.              جانب فشل ذريع ألجهزة الرقابة الداخلية ك اػبارجية يف تأدية كظائفها ك مهماهتا على أكمل كجو ك قصور يف اعبانب االستشرايف
كما يبكن عرض بعض مبلمح اػبدمة العمومية اؼبعاصرة يف كوف اػبدمات العمومية اعبديدة ـبتلفة عن اػبدمات العمومية التقليدية من 

ك الًتكيز على كفاءة اػبدمات           .حيث تركيزىا على اؼبواطن ك تعزيز الصاحل العاـ من خبلؿ تصميم ىذه اػبدمات ك توفَتىا بشكل مشورل
ك أصبح اؼبواطن دبفهـو الزبوف يلقى .ك االبتكار صار من اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف كل الدكؿ ال سيما العربية منها، هبدؼ أفضلية اػبدمة
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تقديرا اكرب ك بشكل متزايد باعتباره اؼبتعامل الذم يعد رضاه ك مبلحظاتو ك مشاكلو أمرا جوىريا ك أساسيا لعمل اغبكومات ك مراكز 
لقد ابتعد مفهـو اػبدمات العمومية اعبديد عن اػبدمات اؼبركزة ذات اإلجراءات البَتكقراطية البطيئة ك التعسفية أحيانا إذل .ازباذ القرار

 .خدمات مبسطة ك سريعة يبكن الوصوؿ إليها ك استهبلكها بكل أروبية ك سهولة
لقد فتحت العديد من اؼبنهجيات اغبديثة يف اإلدارة العمومية منذ كقت قريب الطريق أماـ الكثَت من أساليب اغبكومة يف اغبقبة الرقمية يف 

 . توفَت اػبدمات العامة، ك بصورة أكلية يف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت لتوفَت خدمات أكثر كفاءة ك مشوال ك أقل تكلفة
تسعى كل األجهزة اغبكومية يف اغباضر عن البحث عن األساليب التسيَتية الناجعة اليت سبكن أف ربوؿ األجهزة اإلدارية من منطق الركتُت    

إذل أداء يقتبس ك يستمد من أمباط التسيَت يف اؼبؤسسات . ك األداء الغَت فعاؿ التقليدم إذل نظاـ يقـو على أساس أداء تنافسي
ال سيما ك أف الكثَت من اػبدمات اليت تقـو هبا ك تشرؼ عليها األجهزة يف القطاع العاـ كاالتصاالت ك التعبيد الطرقات ك النقل .اػباصة

 .                                              ك التعليم           ك الصحة باتت تبلقي منافسة كبَتة من القطاع اػباص
إف مستهلكي اػبدمات العامة يبحثوف دائما عن األفضل ك األمثل ك عن جودة اػبدمات اؼبطلوبة ك من أىم ميزات التحوؿ يف اػبدمات 

 :قبد
 ،السعي الختصار الوقت ضمن مفهـو إدارم معاصر ىو التنافس بالوقت 
 ،ترشيد ك خفض التكاليف ضمن مفهـو إدارم معاصر ىو فاعلية التكاليف 
 ،ربسُت اعبودة ضمن فكر إدارم جديد ىو فكر إدارة اعبودة الشاملة 
 ،ربسُت األداء دكف توقف ضمن مبدأ إدارم معاصر ىو التحسُت اؼبستمر 
  ،االرتقاء باػبدمة اغبكومية ؼبستول يضاىي اؼبستول األفضل بالنظم اؼبماثلة باػبارج ضمن توجو إدارم جديد ىو مفهـو اؼبقارنة

 ،Benchmarking. اؼبرجعية أك السعي لئلرتقاء ؼبستول اؼبنافس النموذجي
 ،استخداـ فرؽ العمل اؼبتكاملة اليت تتحلى بركح الفريق ك العمل اعبماعي بدؿ اللجاف التقليدية 
 االذباه كبو ربويل أداء بعض األنشطة إذل موردين دبا يساعد على ربسُت اعبودة ك خفض التكلفة. 
  تغيَت أساليب اإلدارة الورقية التقليدم الذم يعتمد على تكديس اؼبلفات ك األكراؽ ك الدكاليب بأسلوب اإلدارة اإللكًتكنية ضمن

كة ىذا خاصة بالنسبة لبعض اػبدمات مثل تسديد فواتَت الغاز ك اؽباتف ك الكهرباء ك اؼبياه ك الرسـو .نسق اغبكومة اإللكًتكنية
 .ك غَتىا

  تغيَت اؽبياكل التنظيمية دبا يتوافق مع اؼبستويات اإلدارية اؼبرنة. 
  التوجو إذل المركزية القرار أكثر 
 استبداؿ مبط اإلدارة بالتفاصيل إذل إدارة باألىداؼ ك النتائج. 
 استبداؿ اإلدارة برؤل ك آراء ك قرارات كبار اؼبوظفُت برؤل ك توقعات طاليب اػبدمات. 
  1.ترسيخ نظرة جديدة للموظفُت كموارد بشرية ال تقل أنبية عن باقي اؼبوارد 
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إلادارة العمىميت   :املبحث الثاوي

  إلادارة العمىميتحعريف : املؿلب ألاول 
ىناؾ تباين كبَت يف معٌت اإلدارة العمومية ك يبتد ىذا االختبلؼ بُت العلم ك الفن ، السياسة العامة ك التنفيذ ، القيم ك اغبقائق اؼبستويات 

العليا ك اؼبستويات الدنيا، اإلسًتاتيجية ك التكتيك اؼبدخل الوصفي ك اؼبدخل الكمي ، اعبانب البشرم ك اعبانب اؼبادم ، الفرد الفاعل          
  1.ك اؼبشاىد، ك العمومي ك اؼبتخصص

اإلدارة اليت زبتص بتنفيذ السياسة العامة للدكلة من خبلؿ عمليات مًتابطة ك فق "من بُت التعاريف اؼبتعددة لئلدارة العمومية قبد بأهنا 
الفن           "   ك تعٍت كذلك 3"تنظيم ك إدارة األفراد ك اؼبوارد لتحقيق األىداؼ اليت تضعها الدكلة"، اإلدارة العامة تعٍت 2"تسلسل ك تتابع معُت

ؾبموعة منة النشاطات ك األعماؿ اليت تسند إذل ىيآت " ك يقصد باإلدارة العامة 4" ك العلم اإلدارم اؼبطبق يف ؾباالت األعماؿ اغبكومية
ك أجهزة تابعة للدكلة ؽبا مهمة ربقيق خدمات ذات الصاحل العاـ ك ال يبكن اغبديث عن اإلدارة العمومية دكف اإلشارة إذل مصطلح 

 5"اػبدمة العمومية ك كذا الوظيفة العمومية
ك يعٍت  ad ينقسم إذل شطرين األكؿ Administratioإدارة كلمة التينية أصلها  Administrationالتدقيق اللغوم ك األصل لكلمة 

تعٍت  Administration Publicك الكلمة الكاملة  6.ك تعٍت اػبدمة أم تقدًن اػبدمة Ministratio: ك الثاين  Pour, àمن أجل 
 .إدارة الخدمة العموميةتقدًن اػبدمة العمومية أك 

اليت توؽبا  (السياسيات ك القواعد ك اإلجراءات ك األنظمة ك اؽبياكل التنظيمية ك األفراد)تعرؼ اإلدارة العمومية بأهنا ؾبموعة اآلليات 
 التعريف )اإلدارة كظيفة على ركزنا إذا. ـبتلفُت معنيُت على تأخذ أف يبكن اإلدارة ميزانية الدكلة ك اليت هتتم بتسيَت شؤكف اغبكومة، كلمة

 العامة كاػبدمات ، العاـ النظاـ )للسكاف العامة اؼبصلحة احتياجات تلبية إذل هتدؼ اليت األنشطة صبيع إذل تشَت الكلمة فإف ،( الوظيفي
 ،( العضوم التعريف )منظمتها على ركزنا إذا ، لكن. السياسية كالسلطة العاـ الرأم قبل من معينة غبظة يف ؿبددة ىي كما ، ..اعبيدة
 الذين ...( كاؼبقاكلوف اؼبسؤكلوف )كاؼبادية ...( العامة كاؼبؤسسات احمللية كالسلطات الدكلة )االعتباريُت األشخاص صبيع إذل تشَت فإهنا

 من جزء اإلدارية باإلجراءات اؼبكلفة اػباصة اؽبيئات أف يعترب كاسع مفهـو: طريقتاف ىناؾ ، أخرل مرة ىنا.. هبذه األنشطة يقوموف
 7.تستبعدىا مقيدة كفكرة ، اإلدارة

اليت تعد كاحدة من " الدكلة يف العمل"عندما نتحدث عن اإلدارة العامة ، يف كثَت من األحياف ، كباكؿ أف نكوف بسيطُت ، نتحدث عن 
يف " جهاز الدكلة" عن شيفالييو ؛ يتحدث "السلطة التنفيذية" يف كتابو 1869 يف عاـ فون شتاينأكذل التعاريف اؼبمكنة اليت اقًتحها 

 ، إذا دل ا صحيحاكمع ذلك ، يقولوف شيئ. ىذه التعاريف غامضة كال تعطي أم إشارة كىي سطحية. 1986العلـو اإلدارية اؼبنشور عاـ 

                                                           
 19 مرجع سابق ص ة رفاع شريف 1
 43ارم من التخلف ك الفساد الدار اعبامعية مصر ص إلداإلدارة العامة رؤية اسًتاتيجية غبماية اعبهاز ا:  مصطفى ؿبمود أبو بكر  2
 19 رفاع شريفة مرجع سابق ص  3
 23 ص 2000دار الشركؽ للنشر األردف  (ىيكلة األجهزة ك صنع السياسات ك تنفيذ الربامج اغبكومية) موفق حديد ؿبمد اإلدارة العامة  4
 178 ص 2015دار قرطبة للنشر ك التوزيع اعبزائر  أساسيات التسيَت العمومي: شريف اظباعيل .  د 5

6
  http://www.toupie.org/Dictionnaire/Administration.htm  06.06.2018اضطهع عهٍّ ٌٕو  

7
 https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/definition/comment-definir-

administration.html Article Publié le 30/06/2018 consulté le 06-06-2018 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Administration.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Administration.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Administration.htm
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/definition/comment-definir-administration.html%20Article%20Publi�%20le%2030/06/2018
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/definition/comment-definir-administration.html%20Article%20Publi�%20le%2030/06/2018
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يتطلب النشاط اغبكومي من اإلدارة العامة دعم ىذا  .التكن ىناؾ إدارة عامة ، فإف أم شكل من أشكاؿ اإلدارة العامة سيكوف مستحي
إذا توقفنا عن تعريف اإلدارة العامة  .صبيع الوسائل اؼبوجودة يف اإلدارة العامة ضركرية إلقباز صبيع اؼبهاـ اؼبنوطة باإلدارة العامة. النشاط

لقد أظهرت العديد من الدراسات أنو هبب . على أهنا ككالة منفذة ال تتمتع باستقبلليتها كقدرهتا على اؼببادرة ، فسننتهي بكائن حبث فبل
يصر العديد  .علينا أف نتجاكز الطبيعة التبسيطية ؽبذا التعريف ، كالذم يتطلب تكامل قول سياسية معينة كقدرة اإلدارة العامة على اؼببادرة

إهنا فكرة أف . سيكوف ىناؾ سبكُت ؽبذين اجملالُت. من اؼبؤلفُت على أف ىناؾ عقبلنية خاصة لئلدارة العامة ال زبتلف عن اجملاؿ السياسي
سبر السلطة  .داإهنا ليست ؾبرد تبعية ، كلكنها شيء أكثر تعقي. االثنُت لن يتزامناف ، كلن يكوف ىناؾ تبعية لئلدارة يف اجملاؿ السياسي

لن تًتؾ كل اإلدارة العامة مناصبها كقت تغيَت . اإلدارة العامة لن تتوقف. ىناؾ فًتات زمنية ـبتلفة. السياسية بينما تستمر اإلدارة العامة
.  اغبكومة

ىبتلف الباحثوف كثَتا يف تعريف اإلدارة العمومية فمنهم من يرل أهنا نشاط ك منهم من يعرفها كأداة ك ىناؾ من يراىا مؤسسة يف حُت 
 .هبمع اآلخركف على أهنا نظاـ

  تعٍت نشاطات الدكلة يف تقدًن السلع ك اػبدمات للمواطنُت: اإلدارة العمومية كنشاط 
  ك ىي األداة اليت تستطيع من خبلؽبا اغبكومات ك األجهزة السياسية تنفيذ السياسة العامة للدكلة           : اإلدارة العمومية كأداة

اليت هتدؼ إذل ربقيق                بأهنا صبيع العمليات Leonard Dupee Whiteك ربقيق متطلبات ؾبتمعها ك أفرادىا، يعرفها 
 1.أك تنفيذ السياسة العامة من خدمات صحية ك إبراـ للمعاىدات ك التعليم

  يرل : اإلدارة العمومية كمجموعة من الوظائفWoodrow Wilson "1887 يف مقاؿ نشره سنة "أب اإلدارة العمومية 
  ؾباؿ اإلدارة ىو ؾباؿ األعماؿأف The Study of Administrationبعنواف 

 اؽبدؼ العملي أك اإلدارة ىي الغاية أفك  2
ك يتلخص موضوعها بإنشاء اؼبشركعات العامة بأكرب قدر فبكن من الفعالية ك توافقا مع رغبات األفراد ك احتياجاهتم للحكومة 

 .بانتهاج ؾبموعة من الوظائف كالتخطيط ك التنظيم ك التوجيو
  اإلدارة العمومية كنظاـ :Système  يتكوف ىذا النظاـ من ؾبموعة من القوانُت ك اللوائح ك اؼبمارسات           بالنسبة لبعض الباحثُت

 3.ك العبلقات ك التقنيات اليت تطبق من أجل تنفيذ السياسات العامة 
كما تعرؼ اإلدارة العمومية بأهنا تشمل كل ىيئة عامة مركزية اك ؿبلية أككلت إليها السلطة السياسية كظيفة تلبية اغباجات العامة، على 

اختبلؼ صورىا، ك منحتها كل الوسائل البلزمة للقياـ دبهامها ك تشمل أيضا أسلوب عمل ىذه اؽبيآت ك طابع عبلقاهتا فيما بينها               
 4.ك عبلقاهتا باألفراد

 
 

                                                           
 35 ص 2002 علي شريف إدارة اؼبنظمات اغبكومية الدار اعبامعية اعبزائر  1

2
Woodrow wilson , the study of administration, political science quarterly vol 2 N2 1887 p 197-222  

  2003 ؿبمد فريد الصحن اإلدارة العامة اؼببادئ ك التطبيق الدار اعبامعية  3
 5 ص 2012 فادم عياش مدخل إذل اإلدارة العامة اؼبعهد الوطٍت لئلدارة  4
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خطائظ إلادارة العمىميت  : املؿلب الثاوي

تعترب اإلدارة العمومية ظاىرة تسود كافة اجملتمعات اؼبدنية على اختبلؼ إيديولوجياهتا ك أفكارىا كوهنا تؤدم كظائف ؿبددة ال يبكن إال 
الوفاء هبا، ك ىذا بناء على قدرهتا على فبارسة السلطة ك فرض سياساهتا بالقوة القانونية، ىذا ك ربظى نشاطات اإلدارة العامة باألكلوية 

 1.بالنسبة لغربىا من اؼبصاحل اػباصة ك هبذا تكوف أكرب منظمة متعددة األغراض ك اػبدمات حبيث زبدـ طائفة كاسعة من اؼبواطنُت
 :  ك من فبيزات اإلدارة العمومية يبكننا تلخيصها يف ما يلي 

 يكمن اؽبدؼ الرئيسي من أم مؤسسة إقتصادية يف ربقيق الربح ، ك لكن اؼبشاريع اغبكومية عادة القليل منها ما  : الهدف
يهدؼ إذل ربقيق أكرب ىامش من الرحبية ك ىكذا فإف اؼبؤسسات اإلقتصادية كاضحة ك غالبا ما تكوف أحادية اؽبدؼ عكس 

من جانب آخر تقـو .اؼبشاريع اغبكومية اليت سبثل إدارة اػبدمات العمومية فأىدافها متعددة ك غَت كاضحة إذل درجة التناقض
اؼبؤسسات اإلقتصادية بقياس أدائها ك أف ربكم على إنتاجها ك إيراداهتا ك موظفيها حسب معايَت الكفاءة يف حُت أف اؼبشاريع 

 .اغبكومية سبوؿ من قبل إيرادات اغبكومة ك ال هتتم عادة دبقارنة التكاليف مع نوعية اػبدمات
  يف القطاع اػباص صناعة القرار تكوف بيد مقاكؿ يبحث عن مصلحتو اػباصة ك لو : صناعة القرار و مجاالت االىتمام

منافسوف يف ذلك، فكل شركة مهما كانت كبَتة ؽبا عمبلؤىا ك سوؽ ك موردين تبحث من خبلؿ دؾبهم عن الرحبية                  
ك االستمرارية يف ظل عشوائية احمليط، يف حُت األجهزة اإلدارية زبتلف مصادر ك مباذج قراراهتا عن مباذج ازباذ القرارات يف القطاع 

اػباص فاغبكومة ك الدكلة ك اؼبنظمات اإلدارية ؽبا عمبلؤىا ك ىم الشعب ك دافعي الضرائب بصفة عامة ك مستفيدين من 
 .اػبدمات العامة ك القرارات تكوف من أجل اؼبصلحة العامة للشعب ك اؼبنافسوف ال يبثلوف أم عائق للحكومة ك ال الستمراريتها

 تتحمل اإلدارة العمومية مسؤكلية نشاطاهتا ك قراراهتا أماـ اعبهات العليا للدكلة : المسؤولية. 
  سبثل اإلدارة العمومية العمل اغبكومي باعتبار أداة تنفيذ السياسات العامة فهي تتعامل دائما على أساس : الصبغة الرسمية

 .شخص عاـ ك وبكمها القانوف العاـ ك يعمل فيها اؼبوظف بصفتو الرظبية ك ليس الشخصية 
  وبدد شكل اإلدارة العمومية بالبناء اؽبرمي للجهاز اإلدارم ك يتضمنو مستويات إدارية ـبتلفة كما يبُت            : الشكل التنظيمي

  2.ك يوضح طبيعة العبلقات اليت تنشا ك ربكم ىذه اؼبستويات،
مبادئ إلادارة العمىميت   : املؿلب الثالث

 :تتمثل اؼببادئ اليت تقـو عليها اإلدارة العمومية يف 
 .أم أف األصل يف فبارسة كافة األعماؿ ك األنشطة ىو استنادىا إذل القوانُت ك األنظمة: الشرعية القانونية -1
ك ىي سيادة العمل التنظيمي اؼبنضبط باإلجراءات ك القواعد احملايدة البعيدة عن التأثَتات ك األحكاـ كالشخصية : اؼبؤسسية  -2

 .اؼبتغَتة فبا يضمن درجة مقبولة من االستمرارية ك الثبات ك اؼبوضوعية
االلتزاـ اؼبوضوعي بأىداؼ ك متطلبات ك كاجبات ؿبددة دبوجل القانوف ك األعراؼ ك التقاليد اليت ربكم العمل : اؼبسؤكلية العامة -3

 .العاـ، حيث يتم تعزيز ىذه اؼبسؤكلية من خبلؿ  إجراءات ككسائل قانونية ؿبددة باإلضافة إذل الرقابة الذاتية لؤلفراد
                                                           

 24-23 ص 2013 أيبن عودة اإلدارة العامة اغبديثة الطبعة الثالثة دار كائل للنشر األردف  1
 22-21 رفاع شريفة مرجع سابق ص  2
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الوقوؼ على إمكانية التحقيق ك بياف مسؤكلية األفراد ك اؼبؤسسات ك ربديد األخطاء ك ىذا بغية ازباذ اإلجراءات : اؼبساءلة  -4
 .اؼبناسبة ك البلزمة

النظر إذل العمل اغبكومي كخدمة ككاجب ؾبتمعي كمنصب ؼبمارسة القوة ك النفوذ ك ربقيق اؼبآرب الذاتية            : اػبدمة العامة -5
 .ك الشخصية

 .اعتبار اإلدارة العامة حقل مهٍت فبيز اؼبتطلبات ك اؼبهارات ك التأىيل العلمي ك السلوكي: اؼبهنية -6
أم كضع الشخص اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب ك اؼبوقع اؼببلئم كفقا ؼبؤىبلتو ك خرباتو ضمن معايَت قانونية           : نظاـ اعبدارة -7

 .ك موضوعية
لنشاطات اإلدارة العامة ك مشكبلهتا ك عبلقاهتا على كل اؼبستويات ك بالتارل االىتماـ بعبلقاهتا البيئية : النظرة النظامية اؼبفتوحة -8

 الداخلية ك اػبارجية
ك تعٍت استشراؼ اؼبستقبل بناء على خطط ك اسًتاتيجيات مبلئمة ك مناسبة لكل اؼبستجدات          : النظرة األستشرافية الفاحصة  -9

 .ك تقديرات مستقبلية قائمة على أسس علمية ك معلومات حديثة
 1.يف اؼبفاىيم ك األساليب ك التكنولوجيا اؼبناسبة لئلقباز األفضل اؼبتميز: اإلبداع  -10

 
: املدخل البيئي لإلدارة العمىميت و هظريت أصحاب املطالح : املؿلب الرابع

الىظام البيئي لإلدارة العمىميت :  الفرع ألاول 

طبقا لنظرية النظم فإنو يبكن التفكَت يف اؼبنظمات على اعتبارىا أنظمة مفتوحة تتفاعل بطرؽ ـبتلفة مع بيئاهتا اػبارجية، إف ىناؾ العديد 
من التشابو بالنسبة للطرؽ اليت تتعامل معها ك تتفاعل معها منظمات القطاع العاـ ك القطاع اػباص مع بيئاهتا اػبارجية اػباصة ، ك مع 

فمنظمات القطاع العاـ عادة ما تعمل يف بيئة تتسم بدرجة .ذلك يبكننا أف نبلحظ الكثَت من االختبلفات أك الفوارؽ الرئيسية ك اؽبامة
عالية منا طابع السياسي ، كما أهنا عرضة ك بشدة للتدقيق من قبل كسائل اإلعبلـ ك ؾبربة على التقيد ك االلتزاـ بعدد من القواعد 

 2. الصارمة  ك احملددات كما أهنا غالبا ما زبضع لوجهات النظر ك اغباجات اؼبتغَتة للموظفُت اؼبنتخبُت
تعمل اإلدارة العمومية يف إطار بيئي شامل ك مفتوح ك متحرؾ ك تعترب أنظمتها أنظمة حيوية مفتوحة تتسم بالتفاعل ك التأثَت اؼبتبادؿ مع 

النظاـ البيئي احمليط هبا، ك يتشكل النظاـ البيئي من ؾبموعة متكاملة من األنظمة الفرعية اؼبًتابطة ك اؼبتفاعلة يكوف يف ؾبموعها ك عبلقاهتا 
 : ىوية النظاـ البيئي، ك تتمثل مكونات النظاـ البيئي يف مايلي 

 
تؤثر طبيعة النظاـ االقتصادم السائد  يف الدكلة فيما إذا كاف نظاما رأظباليا أـ اشًتاكيا فيها ففي الدكؿ  : النظام االقتصادي - أ

الليبَتالية يعترب اعبهاز اإلدارم اغبكومي أقل حجما منو يف الدكؿ ذات النظاـ االشًتاكي،ألف كثَتا من األعماؿ اليت تؤديها 
اغبكومة يف األنظمة االشًتاكية يقـو هبا القطاع اػباص يف الدكؿ الرأظبالية كما أف اؼبوارد اؼبتاحة للدكلة تؤثر على اعبهاز اإلدارم 
                                                           

 25-24 أيبن عودة مرجع سابق ص  1
 99 ص 1997 ركنالد براند، ستيفن كوىُت ترصبة عبد الرضبن بن اضبد ، إدارة اعبودة الكلية يف اغبكومة ، معهد اإلدارة العامة الرياض  2
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إذ قبد أف الدكؿ الغنية يف مواردىا توفر اإلمكانيات البشرية ك اؼبادية ألجهزهتا فبا ينعكس على مستول اػبدمات اليت تقدمها 
 .للمواطن ك اغبد من االذباه كبو الفساد اؼبارل ك اإلدارم عكس األمر بالنسبة للدكؿ الفقَتة

ك يقصد بذلك منظومة القيم ك العادات ك التقاليد اليت تسود يف اجملتمع ك تنعكس على الغدارة العمومية            : النظام اإلجتماعي - ب
ك تؤثر يف مدل فعاليتها فاجملتمع الذم تسوده قيم العدالة ك احًتاـ الوقت ك العمل ك اعبدارة ك الكفاءة يؤثر بشكل اهبايب على 

 .سلوكيات العاملُت ك طاليب اػبدمات ك تكوف اإلدارة مرآة ؽبذه اجملتمعات
تؤثر طبيعة النظاـ السياسي السائد من حيث كوف نظاما مركزيا أك فدراليا ك من حيث درجة ديبوقراطية اغبكم : النظام السياسي  - ت

ففي النظم الفيدرالية سبارس أجهزة اإلدارة .ك درجة االستقرار السياسي بشكل كبَت على األجهزة ك اؼبنظمات اإلدارية بشكل كبَت
العامة استقبلال كبَتا حيث تنحصر اختصاصات اغبكومة يف العاصمة على ؾباالت ذات عبلقة بالسيادة ك الشؤكف اػبارجية تاركة 
اغبكومات اإلقليمية حق تصريف شؤكهنا الداخلية دبا يتناسب مع بيئتها ك يف الدكؿ ذات النظم السياسية اؼبوحدة فاإلدارة تكوف 

 1.أكثر مركزية
 إلادارة العمىميت و هظريت ألاؾراف ذاث املطالح :الفرع الثاوي

لئلدارة العمومية ؾبموعة من العبلقات تربطها مع ؾبموعة من األطراؼ تدعى باألطراؼ ذات اؼبصلحة ك فقا لنظرية أصحاب اؼبصاحل           
Les parties prenantes   أك كما يطلق عليها األقبلوسكسونيوفStakeholders Theory 

ك ىناؾ العديد من .ك ىم أفراد أك صباعات ؽبم مصاحل أك نصيب لدل اؼبنظمة العمومية يعطيهم اغبق يف السؤاؿ عن كيفية األداء
 : اؼبقاربات اليت تناكلت األطراؼ ذات اؼبصلحة ك ىي موضحة يف اعبدكؿ التارل 

 
  األطراف ذات المصالح و اإلدارة العمومية02الجدول رقم 

 الباحثين  الفكرة األساسية المقاربة
 العالقاتية

Relationnelle 
 األطراؼ ذكم اؼبصاحل

 الذين ؽبم عبلقة باؼبنظمة
Freeman 1984 ; 
Freeman,Reed 

1983 ;Stymne 1965) 
 التعاقدية

Contractuelle 
األطراؼ ذات اؼبصلحة ىم الذين لديهم 

 عبلقة تعاقدية مع اؼبنظمة
Comell & Shapiro 1987 

 الشرعية
Légitimité 

األطراؼ ذات اؼبصلحة ىم الذين ينظر 
إليهم أهنم شرعيُت من قبل اؼبنظمة 

فالرابط يكوف يف شكل عبلقة تعاقدية أك 
 ال

Donaldson & Preston 
1995 

 & Clarkson1995, Freemanاألطراؼ ذكم اؼبصاحل ىم الذين ؽبم  الحقوقية
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Droits حقوؽ اذباه اؼبنظمة Evan 1990 Hill & Jones 
1992 

 التساىمية
Contributions 

األطراؼ ذكم اؼبصاحل ىم الذين يقدموف 
 للمنظمة إسهاما معينا دبختلف األشكاؿ

Clarkson1995 Wicks 
Gilbert& Freeman 1994 

 المزايا
Attributions 

 لديهم  األطراؼ ذكم اؼبصاحل ىم الذين
 بعض الصبلحيات مثل السلطة ،الشرعية

Mitchell & Al 1997 

 االلتزامية
Engagements 

 لديهم  األطراؼ ذكم اؼبصاحل ىم الذين
 التزاـ ؾبتمعي أك تنظيمي

Girard & Sobczak 2010 

 41 ص 2015 جسور للنشر و التوزيع الجزائر 1د مريزق عدمان، التسيير العمومي بين االتجاىات الكالسيكية و االتجاىات الحديثة ط: المصدر 
 

تقًتح نظرية األطراؼ ذات اؼبصلحة أك اؼبصاحل ربليبل للعبلقة اليت تربط اؼبؤسسة دبحيطها بصفة شاملة أين تركز على اؼبسؤكلية األخبلقية 
.         اليت هبب أف يتحلى هبا اؼبسَتكف ذباه ىذه األطراؼ كما أهنا تلعب دكرا أساسيا يف بناء نظرية اؼبسؤكلية البيئية ك االجتماعية للمؤسسة

ك يتمثل اؽبدؼ الرئيسي ك األساسي لنظرية األطراؼ ذات اؼبصاحل يف توسيع دكر ك مسؤكلية اؼبنظمة ك اؼبؤسسة بصفة عامة ك اليت 
 .كضعتهما النظرية التسيَتية ك اليت ربصر دكر اؼبؤسسة يف ربقيق الربح 

أكؿ من كضع تعريفا صروبا ؼبفهـو األطراؼ ذكم اؼبصاحل فعرفها على أهنا أم فرد أك ؾبموعة من األفراد الذين    Freemanيعترب 
 :يؤثركف ك يتأثركف بعملية ربقيق األىداؼ يف اؼبؤسسة، ك يبكن عليو عرض األطراؼ ذكم اؼبصاحل يف اإلدارة العمومية يف مايلي 

 تتصدر ىذه اجملموعة القيادات اإلدارية اليت سبثل ك تعترب العقل اؼبدبر يف تسيَت  : فئة المشرفين على الخدمات العمومية
توضيح ك إبراز  يف ك القيادة اإلدارية ىي اليت تساىم. اإلداريات العمومية ك ازباذ القرارات اإلسًتاتيجية كبو التنمية اؼبستدامة

أىداؼ اؽبيكل ك توحيدىا ك بيئة اؼبناخ اؼببلئم لتحقيق اإلمتياز، ك ىي اليت سبنح التوجو الواضح للهيكل ك تضبط اؼبهاـ ك الرؤل 
ك تبث القيم اليت تضمن ك تسهل قباح اؼبؤسسة على اؼبدل البعيد، ك القيادة العليا ىي اليت ربدد نظاـ التصرؼ ك تتوذل مراقبة 

األداء ك مراقبة ك متابعة النتائج ك ىي اليت تتحمل مسؤكلية ربسُت األداء ك اإلعداد للمستقبل ك ذلك بإدخاؿ التعديبلت 
 : الضركرية لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة ك يتفرع نشاط القيادة العليا إذل أربعة ؾباالت 

 إعطاء التوجو الواضح ك البُت للهيكل من خبلؿ ضبط ك إبراز مهامو ك توضيح الرؤية ك بث القيم اػباصة بو 
 تطوير نظاـ ناجح إلدارة اؽبيكل ك ربسُت األداء ك إدارة عملية التغيَت 
 ربفيز اؼبوظفُت ك مساندهتم ك إعطاء القدكة 
 من اؼبهاـ اليت تقـو هبا . إدارة العبلقات مع الدكائر السياسية ك بقية األطراؼ اؼبتدخلة لضماف تقسيم أمثل للمهاـ ك اؼبسؤكليات

 :القيادة اإلدارية قبد 
  : إعطاء توجو واضح للهيكل و اختيار القيم و اإلعالن عنها من خالل - أ
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  إعداد كثيقة تتضمن كصف اؼبهاـ اؼبوكولة لكل مصلحة من مصاحل اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية حسب اؼبراجع التنظيمية
 ك القانونية الرظبية ككضعها على ذمة اؼبوظفُت ك األعواف 

  بلورة مهاـ اؼبصلحة ك توضيح األىداؼ ك الرؤية ك اؼبستول اؼبتطلع إليو ك اؼبرتقب بتحديد اؼبهاـ ك ضبط األىداؼ اؼبرغوب
 (اؼبواطن ك العوف ك اؼبؤسسات)بلوغها بإشراؾ األطراؼ الفاعلية ك اؼبتدخلة 

  ترصبة اؼبهاـ إذل أىداؼ إسًتاتيجية على اؼبدل الطويل ك اؼبتوسط ك إذل أنشطة ك أىداؼ دقيقة ك مؤشرات علمية قابلة
للتنفيذ على اؼبدل القصَت ك مراجعتها بصفة دكرية ك ضبط ىذه األىداؼ حىت تكوف قابلة للقياس بصفو ملموسة على كل 

 .اؼبستويات اإلدارية  ك مناسبة سباما للتغيَتات اليت تطرأ على مستول احمليط اػبارجي
 إرساء إطار إلدراج مبادئ الشفافية ك السلوؾ اغبسن ك ميثاؽ ػبدمة اؼبواطن 
 دعم ك توطيد عبلقات الثقة ك االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت اؼبؤطرين ك األعواف ك ضبط طرؽ ك مقاييس التأطَت الناجع 
 إرساء عبلقات للتواصل كتبليغ األىداؼ ك الربامج  ك اإلجراءات لؤلعواف ك لكل األطراؼ اؼبتعاملة معها. 
 التصرؼ يف تضارب اؼبصاحل ك النزاعات بتشخيص مصادرىا ك أسباهبا ك تلقُت اؼبوظفُت ك األعواف توجهات سلوكية معينة 
  الوظائف ك اؼبسؤكليات ك الكفاءات ككضع نظاـ للتصرؼ يف اؼبسارات–اإلدارم / ربديد مستويات التأطَت التسلسل . 
 ضبط أىداؼ تتعلق باػبدمة ك اؼبنتوج مع ربقيق التوازف بُت حاجات ك انتظارات ـبتلف األطراؼ 
 كضع نظاـ إعبلمي ىبوؿ التمكن من عمليات اؼبراقبة الدكرية ك التدقيق الداخلي 
  إرساء إطار العمل اعبماعي باستبداؿ جداكؿ قيادة تبُت كضعية األىداؼ اإلسًتاتيجية ك ؼبتابعة تدقيق األىداؼ كتطوير

 كسائل لقياس األداء 
  تبليغ مبادرات التجديد ك التغيَت ك أسباهبا ك مربراهتا إذل األعواف ك كل األطراؼ اؼبتدخلة 

  : تحفيز و مساندة الموظفين و التعامل معهم بطريقة مثلى من خالل - ب
  التصرؼ اؼبثارل ك إبراز اإلرادة الذاتية للتغيَت مع األخذ بعُت اإلعتبار االنتقادات البناءة ك اإلستماع ؼبقًتحات التحسُت

الصادرة عن األعواف مع دعم ثقافة التجديد دبساعدة األعواف على بلورة إصبلحات للتحسُت ك التجديد ك ربفيزىم على 
 .التفاعل اإلهبايب مع الوظائف ك اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم

  كضع نظاـ نظاـ إلعبلـ األعواف بصفة منتظمة بكل اؼبواضيع اؽبامة اؼبتعلقة دبصاحل اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية 
 اهباد اؼبناخ اؼببلئم لتفويض الصبلحيات ك اؼبسؤكليات ك اؼبساءلة. 
 ازباذ اإلجراءات ؼبكافأة الكفاءات ك اعبهد اعبماعي 
 االحًتاـ ك اؼبعاعبة اؼبناسبة للحاجات الشخصية ك الوضعيات اػباصة لؤلعواف 

تكوف ىذه العبلقات مبنية على أسس الشفافية ك ضماف التقسيم العادؿ للمسؤكليات : إرساء عالقات مع الطبقة السياسية  - ت
 :من خبلؿ العمل على 

 إرساء عبلقات تفاعلية ك منتظمة مع السلطة السياسية باآلليات ك اؼبيكانيزمات التنفيذية ك التشريعية اؼبناسبة. 
 التأكد من تناسق األىداؼ ك اؼبصاحل اؼبتعلقة باؼبؤسسات العامة ك اإلدارات العمومية مع السياسات العامة 
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 تدعيم ك توطيد الشراكة مع األطراؼ اؼبتدخلة عرب شبكات مباشرة مع اؼبواطن ك اؼبؤسسة ك اجملتمع اؼبدين ك السلطة العمومية. 
 إشراؾ السلطة السياسية ك كل األطراؼ يف ربديد نوعية اؼبنتوج أك اػبدمة اؼبطلوبة 
 السهر ك اغبرص على ربسُت صورة ك ظبعة اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية ك االعًتاؼ اعبماعي باػبدمات اليت تسديها 
 بلورة اسًتاتيجيات ك خطط لتطوير اإلعبلـ حوؿ اؼبنتوج أك اػبدمات اليت تستهدفها األطراؼ اؼبتدخلة 
 اؼبسانبة يف األنشطة اليت تقـو هبا اعبمعيات اؼبهنية ك اؼبنظمات اؼبمثلة ؼبختلف اؽبياكل ذات اؼبصلحة اؼبشًتكة . 

 
 تتصدر ىذه اجملموعة اؼبوارد البشرية من موظفُت ك أعواف ربكم ك أعواف تنفيذ ك غَتىم :فئة القائمين على الخدمات العمومية 

من الزبائن الداخليُت يف اإلدارات العمومية  ك الذين تتوقف عليهم بالدرجة األكذل مهمة تنفيذ إسًتاتيجية اؼبؤسسات ك الغدارات 
العمومية لذلك ينبغي التخطيط ك التصرؼ يف اؼبوارد البشرية بشفافية سباشيا مع االسًتاتيجية اؼبتبعة باعتبارىم من األطراؼ الفاعلة 

 : األساسية يف تلك اإلدارات العمومية ك ىذا من خبلؿ 
           التعرؼ اؼببكر على الكفاءات ك استخدامها االستخداـ األمثل ك تطوير اؼبؤىبلت دبا وبقق االنسجاـ بُت األىداؼ الفردية

 .ك األىداؼ العامة للهيكل
 ربقيق البراط اؼبوظفُت ك األعواف من خبلؿ تعزيز اغبوار ك التمكُت ك تفويض اؼبسؤكلية. 
         ترسيخ سياسة للتصرؼ يف اؼبوارد البشرية ترتكز على التخطيط ك اإلعبلف عنها يف مواعدىا من خبلؿ التحليل بصفة منتظمة

ك دكرية للحاجات اآلنية ك اؼبستقبلية من اؼبوارد البشرية دبا يتماشى مع متطلبات ك تطلعات األطراؼ اؼبتعاملة مع اؼبؤسسات             
 .ك اإلدارات العمومية 

  التخطيط بشفافية إلدارة اؼبوارد البشرية ك تطويرىا قدرا دبا يتبلءـ مع األىداؼ االسًتاتيجية 
 التأكد من توفر اؼبوارد البشرية إلقباح ربسُت األداء ك ربقيق التوازف ك تامُت متابعة خاصة ؽبذه اؼبوارد. 
            إرساء سياسة تشاركية تقـو على مقاييس موضوعية يف ؾباؿ االنتداب ك الًتقية اؼبهنية ك اؼبكافأة ك إسناد اػبطط الوظيفية

 .ك االمتيازات
 توفَت ظركؼ عمل مبلئمة ك مرضية يف ؿبيط العمل من خبلؿ إرساء قواعد ك أسس السبلمة ك األمن ك النظافة. 
  إحكاـ التصرؼ يف اإلنتدابات ك الًتقيات اؼبهنية باغبرص على ضماف تكافؤ الفرص للحصوؿ على العمل ك التدرج اؼبهٍت. 
 توفَت الظركؼ اؼببلئمة للموظفُت ك األعواف للتوفيق بُت اغبياة اؼبهنية ك اجملتمعية. 
  تنمية القدرات على التصرؼ ك القيادة ك الكفاءات يف ؾباؿ عبلقة التصرؼ لدل اؼبوظفُت ك األعواف ذباه ـبتلف الشركاء خاصة

 .منهم اؼبواطنُت مستعملُت ك طالبُت اػبدمات العمومية
 ك تتصدر ىذه اجملموعة كل من اؼبتعاملُت ك اؼبتعاكنُت مع اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية  : فئة الداعمين للخدمات العمومية

 :من ىيآت سبويل ك خرباء تقنيُت ك مستشارين ك نقابات ك غَتىم ك ؽبذا ينبغي العمل على 
 العمل على تأسيس ك ترسيخ ثقافة االنفتاح ك اغبوار ك التشجيع على العمل اعبماعي ك التعاكين. 
 اؼبساءلة اؼبستمرة للمعاكنُت ك التعرؼ على أفكارىم ك اقًتاحاهتم ككضع كل األساليب ك اآلليات اليت تفي هبذا الغرض. 
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 ربديد الشركاء االسًتاتيجيُت اؽبامُت ك طبيعة عبلقاهتم 
  ك االشًتاؾ يف التصنيع ك إسداء  (زبوف-مورد)كضع اتفاقيات شراكة مبلئمة مع األخذ بعُت االعتبار لطبيعة العبلقة

 .اػبدمات على اػبط
 ربديد اؼبسؤكليات يف التصرؼ يف عملية الشراكة دبا يف ذلك اؼبراقبة الدكرية ك تقييم اؼبسارات ك النتائج ك سبل الشراكة. 
  تشجيع ك تنظيم عملية الشراكة مع األطراؼ اػبارجية كفق مبدأ تبادؿ اؼبصاحل ك القياـ دبشاريع مشًتكة تتماشى مع البعد

 .االسًتاتيجي ؼبؤسسات القطاع العاـ
 تتصدر ىذه اجملموعة كل من اؼبواطنُت ك اؼبقيمُت اؼبستفيدين من اػبدمات العمومية  : فئة المستفيدين من الخدمات العمومية

الصادرة  عن اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية ك تعرب ىذه الفئة عن اغباجات العمومية للمجتمع ك اليت تتطلع إذل إشباعها من 
 :اػبدمات العمومية ك لكي يتحقق ذلك ينبغي العمل على 

  تشجيع عملية تشريك اؼبواطنُت يف اؼبواضيع اؼبتعلقة باؼبناصبنت العمومي ك يف مسار القرار السياسي باعتماد االستجواب ك سرب
 .اآلراء ك إعتماد نظاـ اعبودة

 اإلصغاء القًتاحات ك شكاكل اؼبواطن بإعداد ىياكل إنصات ك القياـ ببحوث ميدانية ك إستجواب اؼبواطن 
 كضع سياسة إعبلمية تفاعلية مع الكفاءات ك ـبتلف السلطات العمومية 
  ضماف شفافية اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية ك قراراهتا ك تطويرىا بنشر التقارير السنوية ك تنظيم الؤسبرات الصحفية ك نشر

 .اؼبعلومات على مواقع االنًتنيت ك التواصل
 تشجيع اؼبواطنُت على اإلنتظاـ يف صبعيات قانونية للتعبَت عن حاجياهتم ك مطالبهم بطريقة حضارية . 
  تتصدر ىذه اجملموعة السلطة العمومية من إدارة مركزية ك جهوية ك ؿبلية اليت يعود إليها حق : فئة الراعين للخدمات العمومية

اؼبلكية ك التصرؼ يف اؼبرفق العاـ ك بالتارل سبتلك سلطة إزباذ القرار يف رسم السياسة العامة للمؤسسات ك اإلدارات العمومية أك 
 : اغبق يف تفويضها للفئة اؼبشرفة على أداء اػبدمة ك بالتارل تتوذل ىذه الفئة 

 قياس درجة الوعي لدل اجملتمع باقبازات اؼبصلحة ك أثرىا على نوعية اغبياة بالنسبة للمواطن. 
 تشخيص صورة اؼبؤسسات العمومية ك اإلدارات  كمشغل ك مساىم يف التنمية احمللية 
 قياس اؼبردكد االقتصادم للمؤسسات ك اإلدارات العمومية على اؼبستويات احمللية ك اعبهوية ك الوطنية. 
 التحكم يف مدل تأثَت البيئة على اجملتمع على صبيع اؼبستويات. 
  متابعة ك مراقبة تأثَت التنمية اؼبستدامة على اجملتمع. 
  التأثَت على اجملتمع باعتبار جودة مشاركة اؼبواطنُت يف اغبياة الديبوقراطية احمللية ك اعبهوية. 
 توجيو اؼبشاريع التنموية كبو ربقيق  العدالة االجتماعية ك رفاىية اجملتمع 
  1.(مواطن كمتدخل)قياس مدل مسانبة ك مساندة اؼبؤسسات ك اإلدارات العمومية يف االلتزاـ اؼبدين 

                                                           
 شنوفً نور الدٌن دروس فً المنجمنت العمومً 
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  للخدمت العمىميتإلاضصال إلاداري  : املبحث الثالث

منذ ما يقارب العقدين من الزمن ،عرفت اؼبنظمات اؼبعاصرة ك اغبديثة على إختبلؼ أشكاؽبا تطورات ك تغَتات جذرية ك ذلك بعد 
إندماجها يف كسط بيئي سريع التطور يف شىت اجملاالت ال سيما اإلدارية منها ، ك لقد ضبلت ىذه البيئة إنعكاسات ىائلة دبعدالت 

متسارعة دل يسبق ؽبا مثيل، فبا جعل الدكؿ ك اغبكومات تبحث عن إستغبلؿ امثل ؽبذه التغيَتات ك بدأت تبحث يف طرؽ إلصبلح            
ك تطوير منظماهتا ك إداراهتا ك مؤسساهتا لتصبح أكثر فاعلية ك إنتاجية ك تنافسية ك كفاءة ك ربسُت أدائها من جهة، من جهة أخرل 

فنرل أف التغيَتات اؼبتعاقبة يف بيئة األعماؿ أصبحت أىم صفة للمنظمات الناجحة، فالتغيَت التنظيمي ك التطوير ك التحديث اؼبخطط            
ك اؼبدركس أصبح ضركرة ملحة لضماف ربسُت أداء اؼبنظمات بصفة عامة ك اؼبنظمات اإلدارية بصفة خاصة  كما أصبح لزاما على ىذه 

اؼبنظمات أف تواكب التطور العلمي ك التقٍت ك تبادر ك تسعى لتغيَت أساليبها اؼبعهودة بشكل يسمح ك يتيح ؽبا فرصة ك إمكانية توفَت             
ك تقدًن خدمات أفضل ك ترتقي إذل مستول التطلعات باإلتفاؽ مع األساليب اإلدارية اعبديدة اليت من شأهنا استيعاب اؼبتغَتات           

 .ك التحديات اغبديثة    ك اؼبستقبلية
ك يف ىذا اإلطار ذكرت العديد من الدراسات اليت قاـ هبا العديد من اؼبفكرين ك اؼبهتمُت بالشؤكف اإلدارية ؾبموعة من اؼبصطلحات            

ك اؼبفاىيم اليت تتناكؿ معاعبة ك دراسة ىذه اؼبتغَتات اغباصلة على اؼبنظمات اإلدارية ك اليت تسعى إذل ربقيق أكرب قدر فبكن من الفاعلية   
 :  ك الكفاءة ك نذكر منها 

التنمية اإلدارية ، اإلصبلح اإلدارم ، التطوير اإلدارم ، إعادة اؽبيكلة ، اؽبندرة  ، إعادة إخًتاع اغبكومة ك غَتىا من اؼبفاىيم اليت ال 
ذبتمع على سياؽ كاحد نظرا الختبلؼ اؼبفكرين الذين طرحوىا كفقا الذباىاهتم ك إيديولوجياهتم الفكرية ك تباين مدارسهم ك األسس 

 1.النظرية اليت بنيت عليها
من خبلؿ ىذا البحث سنتطرؽ إذل مفهـو اإلصبلح اإلدارم كأسلوب يبٌت لتغيَت ىياكل اؼبنظمات من خبلؿ دراسة تعريفو ك ؿبولة 

ربديد أك مقارنتو ببعض اؼبصطلحات كالتغيَت ك التطوير باإلضافة إذل التطرؽ إذل بعض النماذج ك صور اإلصبلح اإلدارم كالتجارب اليت 
 .سبت يف بعض الدكؿ

 .دوافع اإلصالح اإلداري للخدمة العمومية : المطلب األول
 عدة لًتاكم نتيجة ك حتمية كانت كإمبا فراغ من تأت دل الدكؿ ؼبختلف اإلدارية األجهزة شهدهتا ـبتلف اليت اإلصبلح عمليات إف

 كانت كراء اليت اعبوىرية األسباب إذل سنتطرؽ يلي كفيما اإلدارم، باإلصبلح يعرؼ ما إحداث يف سانبت أسباب ك عوامل
 خاصة كذلك اإلدارية العمومية اؼبنظمات مستول على سبت اليت اإلصبلحات

 .الثمانينات سنوات منذ
 : سيطرة األفكار اللبيرالية و النيوليبيرالية  - أ

                                                           
مذكرة ماجستَت يف العلـو السياسية ، زبصص إدارة - أمبوذجا– التسيَت العمومي اعبديد ك إصبلح البَتكقراطيات الدكلية األمم اؼبتحدة ك ككاالهتا اؼبتخصصة :" أحبلـ فوغارل  1

 10 ص 2013-2012دكلية 
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 أكؿ أف حيث اغبارسة، بالدكلة يعرؼ ما كىو كالقضاء اػبارجي كالدفاع األمن خدمات تأمُت على كثَتة لعقود الدكلة دكر اقتصر لقد
 اجملاالت يف الدكلة تدخل التاسع عشر تزايد القرف منتصف من كابتداء ، 1870سنة أوليفيي إميلإذل  يعود اؼبصطلح ؽبذا استعماؿ

 اغبياة يف الدكلة لتدخل جديدا دفعا أعطت اليت الثبلثينات سنوات أزمة ىو باألساس التحوؿ ىذا ك أصل ، كاالجتماعية االقتصادية
 كضع االقتصادم، للنشاط اؼبنظمة العامة القواعد كضع للمجتمع، األساسية اػبدمات توفَت يف الرئيسي دكرىا يتمثل كاليت االقتصادية،

 1،)الوطنية العملة إصدار ( النقدم النظاـ على السيطرةك  الضرائب، فرض التعاقدات، ك احًتاـ اغبقوؽ غبماية قضائي نظاـ
 هبا قامت اليت اإلصبلح ؿباكالت من الرغم كعلى حادة، أزمة اؼبتقدمة الدكؿ اقتصاديات من العديد عرفت السبعينات منتصف يف كلكن 

 .بالفشل باءت احملاكالت ىذه أف إال األزمة من للخركج الدكؿ ىذه
 يف الليبَتارل الفكر ذبديد يف أساسية عوامل الباحثُت ك اإلقتصاديُت من العديد لدل اليبَتالية ك التوجهات كالفكرية األزمة ىذه كانت لقد
  تواصل يف السبب ىو األنشطة ـبتلف على آثار من لذلك كما الدكلة دكر تعاظم أف اعتبار على يقـو الفكر ىذا كاف حيث الفًتة، تلك

 .الغربية االقتصاديات أزمة كاستفحاؿ ك استمرار
 ك اإلجتماعي االقتصادم الدكلة دكر تقليص إذل هتدؼ اإلصبلحات أكذل كانت الفكرية، اؼبسانبات من الكثَت على بناءن  ك كنتيجة
 عدة ظهرت كىكذا االقتصاديات، ضبط يف متزايدا ك اؼبنافسة دكرا السوؽ آللية ككاف للنشاط مساحة أكثر اػباصة اؼببادرات إلعطاء
 اؼبؤشرات يف االستقرار كربقيق الدخل توزيع بإعادة يتعلق فيما األفضل ىي السوؽ آلية أف على الربىاف عاتقها على أخذت نظريات

 كحىت الكينزية، اؼبدرسة من انطبلقا االقتصادم الفكر أكجدىا اليت الدكلة تدخل مربرات معظم على الًتاجع مت كهبذا ، االقتصادية
 2.ك التسيَت العمومي االقتصاد ؾباؿ يف الكتاب من العديد قدمها اليت اؼبسانبات

الرئيسية            العوامل بُت من يعترب الذىنيات على كسيطرهتا ك النيوليبَتالية الليبَتالية لؤلفكار الواسع االنتشار أف ما يستنتج سبق ما خبلؿ من
 على فقط كاإلبقاء كدكرىا الدكلة حجم تقليص بضركرة االذباه ىذا أنصار ينادم حيث العمومية، اإلدارة إلصبلح الرامية ك اعبوىرية 

 .الوحيد اؼبسيطر ىو السوؽ ألف سابقا بو تقـو كانت الذم التقليدم الدكر
 بعدما خاصة كذلك العمومية، اإلدارة ؾباؿ إذل ذباكزهتا بل االقتصادم باجملاؿ اؼبتعلقة اعبوانب على فقط تسيطر دل ىاتو التوجهات

 ما أقرب أساليب اعتماد اآلخر ىو اإلدارم العمومي القطاع يلـز ما كىو فعالة، غَت األخَتة ىذه تسيَت يف التقليدية الطرؽ أصبحت
 تسيَت كبو االذباه إذل أدل الليبَتالية ك النيوليبَتالية  األفكار فتأثَت السوؽ، كميكانيزمات اػباصة االقتصادية اؼبنظمات فبارسات إذل تكوف

 القطاع أف التيار  ىذا يرل حيث اػباصة، االقتصادية اؼبنظمات يف اؼبطبقة كالوسائل األدكات باستعماؿ اإلدارية العمومية اؼبنظمات
اإلدارية،  العمومية اؼبنظمات يف سباما غائبة كاؼبساءلة اعبودة، اإلنتاجية، الكفاءة، كأف فاعلية كأقل تضخما أكثر أصبح العمومي

 من للخدمات تقديبها ككيفية كيف اؼبنظمات ىذه إدارة أسلوب يف جذرية تغيَتات إلحداث اؼبلحة الضركرة تظهر جليا ك بوضوح  مث كمن 
يف ىذا .مركنة أكثر أساليب ك تبٍت االقتصادم أك التجارم األسلوب إذل البَتكقراطي التقليدم األسلوب من اػبدمات إدارة ربويل خبلؿ

 .كمصداقيتها الدكلة تراجع إذل أدت البَتكقراطية اإلدارة إذل ىذا التيار كجهها اليت الكثَتة االنتقادات أف الصدد هبب التنويو
                                                           

 (نيوزيبلندا،فرنسا ك الواليات اؼبتحدة األمريكية)آفاؽ الوظيفة العمومية اعبزائرية يف ظل تطبيق اؼبناصبنت العمومي اعبديد بالنظر إذل بعض التجارب األجنبية :  تيشات سلول 1
 85 ص 2015-2014أطركحة دكتوراة شعبة علـو التسيَت جامعة أؿبمد بوقرة بومرداس 

2
 A.Ben Braika : L’impact des réformes économiques sur l’entreprise économique algérienne thèse de Doctorat d’état 

Université Annaba juin 2005 P 42 
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  :تأثيرات العولمة - ب
 قرية العادل أصبح العوؼبة ظل ففي ،  العمومية اإلدارية اؼبنظمات بو تسَت الذم األسلوب يف النظر إعادة يف كبَت تأثَت للعوؼبة كاف لقد

 اؼبنظمات إيديولوجية سيادة إذل العوؼبة أدت كقد سياسية، أـ ثقافية اقتصادية، جغرافية، كانت سواء اغبدكد صبيع فيها زبتفي صغَتة
 ىذه مثل تطبقها اليت التسيَت أساليب فعالية بسبب األعماؿ إدارة ؾباؿ يف األخَتة ىذه حققتو الذم الكبَت النجاح بعد خاصة اػباصة،

 اليت األصوات تعارل إذل أدل فبا اإلدارم، الطابع ذات العمومية اؼبنظمات تعتمده الذم التسيَت أسلوب يف كبَت فشل مقابل يف اؼبنظمات
 اإلدارم العمومي القطاع إذل اػباصة اؼبنظمات يف اؼبطبقة التسيَت أدكات نقل خبلؿ من للدكلة اإلدارية األجهزة إصبلح بضركرة تنادم
 .الوطنية التنمية ربقيق ؾباؿ يف األخَتة ىذه بو تقـو الذم اغبساس للدكر نظرا كىذا اعبديد، العمومي باؼبناصبنت يعرؼ ما إطار يف كذلك

 
 :ير العمومي التسي تحسين بضرورة االىتمام و تزايد العمومية اإلدارة عصرنة إلى الملحة الضرورة- ج
 تقدمها اليت اػبدمات نوعية مستول تراجع بفعل كىذا العمومية، اإلدارة عصرنة إذل اؼبلحة الضركرة للتغيَت الدافعة األساسية العوامل من

 اؼبقدمة العمومية اػبدمات سوء من اؼبتواصل كتذمرىم اؼبواطنُت طرؼ من اؼبقدمة اؼبتكررة الشكاكم بعد خاصة للدكلة اإلدارية األجهزة
 العموميُت كاؼبوظفُت األعواف طرؼ من اؼبواطنوف يتلقاىا اليت اؼبعاملة كسوء جهة، من ىذا كالتكلفة، الوقت، النوعية، :حيث من سواء ؽبم
 من

 ال األخَتة ىذه عليها تبٌت اليت كاؼببادئ األىداؼ حوؿ نظرهتم تغيَت ضركرة إذل العمومية الوظيفة عن باؼبسؤكلُت دعا فبا أخرل، جهة
 كنتيجة كبالتارل العمومية، الوظيفة قطاع يف للتوظيف االجتماعية كالسياسة العمومية بالوظيفة االلتحاؽ يف اؼبساكاة دببدأ يتعلق فيما سيما
 كالفعالية األداء عن البحث خبلؿ من اػباص القطاع بلغة كالتكلم العمومية الوظيفة قطاع يف اؼبستعملة اؼبفاىيم تغيَت من بد ال ىذا لكل

 من بدال البلمركزية ك اؼبسَت، من بدال كاؼبناجَت اؼبهنة، من بدال اغبرفة مفهـو كتبٍت الوسائل، منطق من بدال النتائج منطق كاستعماؿ
 1.العصرية اإلدارة ترافق أف هبب اليت اؼبفاىيم من كغَتىا اؼبوارد استعماؿ يف كالرشادة العمومية النفقات يف التقشف اؼبركزية،

 :المواطن من العمومية اإلدارة اقتراب -د
 من يتلقونو ما بشاف ك رأيهم كطموحاهتم تطلعاهتم ؼبعرفة اؼبواطنُت مع دائم اتصاؿ يف هبعلها جسر عن بالبحث ملزمة اإلدارة أصبحت
 تواصلها خبلؿ من للدكلة اإلدارية األجهزة تقدمها اليت اػبدمات مستول من الرفع يف إلشراكهم منها ؿباكلة يف كىذا عمومية، خدمات

 من اؼبواطنُت سبثل باعتبارىا اعبمعيات ىذه مثل طموحات، ك اقًتاحات انتقادات، االعتبار بعُت األخذ مع اؼبستخدمُت صبعيات مع
 لديها زبونا اعتباره من البد وعليو المواطن لخدمة وجدت أنها العمومية اإلدارة لتدرؾ الوقت حاف فقد العمومية، اؼبرافق مستخدمي

 .إلرضائو جاىدة تسعى وأن
 :التكنولوجية الثورة -ه
 على ملزمة العمومية اإلدارة جعل كاالتصاالت اؼبعلومات بتكنولوجيا يتعلق فيما خاصة اليـو عادل يبيز أصبح الذم التكنولوجي التقدـ مع

 اؼبتقدمة التكنولوجيا استعماؿ أف حيث تقدمها، اليت اػبدمات نوعية ربسُت أجل من كىذا اجملاؿ، ىذا يف اغباصلة التغَتات مع التكيف

                                                           
 87 تيشات سلول مرجع سابق ص  1
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 فبا العمومية اإلدارة داخل اؼبعلومات انتقاؿ عملية تسهيل خبلؿ من اإلدارة عمل  عامل أساسي يف تيسَت ك تسهيل العمومية اإلدارة يف
 جهة من تنفيذىا كسرعة جهة من القرارات ازباذ سرعة كبالتارل اؽباـ، ألداء اؼبستغرؽ الوقت كتقليص العمل إجراءات تبسيط إذل يؤدم

 وتحسين تبسيط وبالتالي العمومية، اإلدارة إنتاجية تحسين إلى يؤدي الحديثة التكنولوجيا استعمال أن إلى إضافة ىذا  أخرل،
 يسمى ما إنشاء في ساعد التكنولوجي فالتقدم دولتهم، في المواطنين ثقة من يزيد مما العمومية واإلدارة المواطن بين العالقة
 .اإللكترونية باإلدارة

 :الشرعية وفقدان اإلدارية البيروقراطية- و
 األكثر كأهنا ، البشرم العنصر على اؼبستمرة اؼبراقبة ؼبمارسة عقبلنية األكثر الوسيلة ىي البَتكقراطية أف ويبر ماكس أكد 1915 سنة يف

 يتلق دل البَتكقراطية مفهـو فإف اؼباضي القرف من العشرينات يف خاصة اإلدارة تاريخ إذل بالعودة لكن العمومية، األجهزة إدارة يف فعالية
 على منغلقة منظمات البَتكقراطية اؼبنظمات بكوف يتعلق فيما خاصة اؼبستويات، كل كعلى انتقادات عدة عرؼ بل كاسعا قبوال

 عرؼ كاؼبواطن العمومية اإلدارة بُت فراغا كبَتا كخلق اؼبواطنُت تطلعات عن بعيدة جعلها الذم الشيء اػبارجية ك التغيَتات      التحوالت
 ما كىو اإلدارية العمومية اؼبنظمات يف العمل قواعد ربكم اليت القانونية النصوص بتضخم يتميز البَتكقراطي التسيَت أف كما الشرعية بأزمة
 1.اؼبناسب الوقت يف العمومية اػبدمات من اؼبواطنُت استفادة دكف كحاؿ كبطئها، العمل، إجراءات تعقد يف ساىم

 :الديماغوجية  األسباب -ي
 بكفاءة اإلىتماـ كدكف العمومية الوظيفة قطاع يف التوظيف يف اجتماعية سياسة بإتباع الدكلة تقـو السكاف عدد زيادة كبسبب أنو حيث

 إذل أدل الذم األمر إليهم اغباجة كدكف الدكلة موظفي عدد يف كبَت ارتفاع إذل أدل فبا البطالة، معدؿ امتصاص قصد كىذا كظفت، من
 هبب أنو حبيث تتغَت أف من بد ال التوظيف يف السياسة ىذه الدكلة، مصاحل تعطيل كبالتارل اؼبوظفُت، بُت اػبموؿ كركح الكسل سيادة
 لتحقيق كىذا مؤقتة بصفة ربتاجهم الذين للموظفُت بالنسبة التعاقد طريق عن للتوظيف تلجا كأف ربتاج ما بقدر توظف أف اإلدارة على

 .العمومية اؼبنظمات إلصبلح الدافعة البيئية التغَتات باختصار يوضح الشكل العمومية، الوظيفة قطاع يف التوظيف يف اؼبركنة بعض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 B-Lavergue « pour une approche sociologique de la Bureaucratie »Edition Mason France 1998 P 88 
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 العوامل الدافعة إلصالح المنظمات: 03الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Michel Derbelt et autres, l'essentiel sur le management, 5ème édition, BERTI  Editions, Paris, 2006, p 

83.  

 

حعريف إلاضصال إلاداري و أهدافه  : الثاوياملؿلب 

  : حعريف إلاضصال إلاداري  : الفرع ألاول 
 ىذا كيف اإلدارية، اؼبنظمات فيها دبا اؼبنظمات أنواع صبيع كيف مستمرة ديناميكية عملية ىي كامبا أبدا تنتهي ال اإلصبلح إذل اغباجة إف

 .ربقيقها إذل يسعى اليت كاألىداؼ اإلدارم اإلصبلح مفهـو على التعرؼ سنحاكؿ اؼبطلب
إزالة اؼبساكئ ك التجاكزات يف السياسات أك جعلها على كبو أفضل عن "يعرؼ قاموس أكسفورد الربيطاين مفهـو اإلصبلح على انو 
 1"طريق  إزالة أك التخلي عن النقائص ك العيوب ك األخطاء

ك اإلصبلح ىو عمل ك كاجب اغبكومة حيث يعترب من مسؤكلية السياسيُت ك اؼبديرين العموميُت، بقيادة ىذه العملية أك أف تكوف ؽبم 
شخصية مؤثرة ك قوية ك لكن حىت تكوف إجراءات ك آليات اإلصبلح هبب أف تكوف قادرة على توليد ك فرض الدعم البلمتناىي            

ك اؼبستمر من كبار اؼبسؤكلُت ك القياديُت إذ عادة ما تكوف ىاتو اإلجراءات من خلبل التدخل اؼبباشر ك اؼبشاركة األساسية للسياسيُت              
 .ك اؽبدؼ الرئيسي منها ربقيق أك ربسُت اإلدارة العامة لتوفَت خدمات عامة أفضل

                                                           

11 أحبلـ فوغارل مرجع سابق ص  1  

: تغيرات البيئة الجيوسياسية  
 سيادة منطق المنافسة على المستوى العالمي -
 انخفاض حدة اإلحتكار التقليدي -
 زيادة عبئ التنظيمات األوروبية -

: تغيرات البيئة الثقافية و اإلجتماعية 
التحول الذي طرأ على  -

 العالقات اإلجتماعية
تحول العالقة خدمة  -

 مستخدم إلى– عمومية 
 زبون- مورد 

 املىـــــــــــــــــظماث

  العـــــــــمىميــــــــت

  : تغيرات البيئة اإلقتصادية
 التموقع اإلستراتيجي -
 عمليات الخوصصة -
 تقليص الميزانيات الخاصة بالمنظمات العمومية -

 :تغيرات البيئة التكنولوجية 
عمليات الشراكة بين القطاع  -

 العام و الخاص
تدويل أنشطة المنظمات  -

 العمومية
 تطوير أساليب العمل -

: تغيرات البيئة القانونية 
 عمليات الالمركزية -
 تغير اإلجراءات المتعلقة بالميزانية و المحاسبة -
 عصرنة منظمات الدولة -
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سنحاكؿ سرد ك ربليل بعض التعاريف اؼبتنوعة ؼبفهـو اإلصبلح اإلدارم اليت تناكؽبا العديد من اؼبفكرين تبعا الىتماماهتم ك توجهاهتم          
 .ك اختبلؼ كجهات نظرىم

  سلسلة من التحسينات اليت تبدأ بإعادة تنظيم اؽبيكل " يف كتاباتو اإلصبلح اإلدارم على انو " طارق الساطي"يعرؼ الباحث
اإلدارم يف التغيَتات البسيطة يف أساليب العمل ك كذلك أم تغيَت أصلي يف العمل ك يف التنظيم اإلدارم للجهاز ك األفراد          

 1"ك نظرة الناس عبميع ىذه األمور فبا يدعو إذل تغيَت يف أمباط سلوؾ األفراد ك أساليب التنظيم
من خبلؿ ىذه النظرة يستند الكاتب يف تعريفو لئلصبلح اإلدارم على الًتكيز على اعبانب اؽبيكلي التنظيمي للتغيَت معتربا أف ىذا 

الشكل من التغيَت ال بد أف يعدؿ ك يطور من سلوكيات ك تصرفات األفراد العاملُت بشكل يضمن يف اػببلصة ربسُت أساليب العمل ك 
 .ارتفاع معدالت الكفاءة ك الفاعلية

  فالفكر اإلدارم " إحداث تغيَتات مستمرة يف ىيكل تنظيم الدكلة" يعرؼ اإلصبلح اإلدارم على انو الرأسماليقبد الفكر
الرأظبارل ينظر ؼببدأ التجربة ك اػبطأ ك تغيَت النظر إذل الصواب ك اػبطأ ك إذل التنظيم اإلدارم من فًتة إذل أخرل ، ك التنظيم 

ك إعادة بناء "مفهـو استاتيكي"اإلدارم يف الدكؿ الغربية الغالبية الرأظبالية يكوف كفقا لدعامتُت ك نبا إقامة اؽبيكل التنظيمي 
  2"مفهـو ديناميكي" اؽبيكل التنظيمي 

  إحداث تغيَت جذرم يف البناء التنظيمي للدكلة من النواحي " فينظر إذل أف اإلصبلح اإلدارم على انو عملية اإلشتراكيأما الفكر
 .اؼبادية مث متابعة ىذا التغيَت اعبذرم بالتوعية الثقافية اإلدارية مفاجئ ك سريع ك جذرم مث يليو ذلك القياـ حبمبلت التغيَت الثقايف

  أف تعريف اإلصبلح اإلدارم يرتكز على البعد اإلنساين ك يقوؿ يف كتابو مباذج ؼبفاىيم اإلصبلح ياسر العدواني فيما يرل 
كما " عبارة عن ربسُت اعبوانب اإلنسانية اليت هتدؼ إذل زيادة كفاءة ك إنتاجية اعبهاز اغبكومي"اإلدارم يف الوطن العريب بأنو 

إصبلح ك تقوًن ك ربسُت األكضاع الراىنة ك ربطها " يشدد على ضركرة بناء إسًتاتيجية إصبلحية بعيدة اؼبدل من خبل 
 3"بطموحات مستقبلية لتحسينها ك تطورىا باإلعتماد على اؼبنظور اؼبستقبلي للجهاز مع احملافظة على األصل ك تطويره

  كما أف إختبلؼ اؼبواقع يؤثر كثَتا يف التعريف ك ىذا بالنظر إذل الزاكية اليت ننظر فيها للموضوع ك ىذا ما ينعكس على أسلوب
أما يف نظر صبهور " الرفع من راتبو ك تعويضاتو ك ربسُت ظركؼ عملو: " يعٍت الموظفاؼبعاعبة فاإلصبلح اإلدارم يف نظر 

كضع حد سباطل ك التقاعس يف عمل األجهزة ك ربسن " اؼبستفدين من خدمات اإلدارة فاإلصبلح اإلدارم يعٍت المواطنين
الرفع من مستول األداء اإلدارم               " فاإلصبلح اإلدارم يعٍت المسؤولين اإلداريينأما يف نظر ".خدماهتا ك تبسيط إجراءاهتا

 4"ك ربسُت مردكدية اإلدارة ألهنا قطب أساس من أقطاب التنمية الشاملة ال يبكن االستغناء عنو لتحقيقها

                                                           
 7 ص 1974اإلصبلح اإلدارم يف اعبمهورية العربية السورية ، دمشق دار الفكر :  طارؽ الساطي 1
 58 ص 2016 عمر عبد السبلـ أحرشاف اإلصبلح اإلدارم بُت ـبلفات اؼباضي ك إكراىات اغباضر ك آفاؽ اؼبستقبل القاىرة منشورات اؼبنظمة العربية 2 

، اؼبنظمة العربية للعلـو "اإلدارة العامة ك اإلصبلح اإلدارم يف الوطن العريب" يف  ناصر الصائغ  " مباذج ؼبفاىيم اإلصبلح اإلدارم يف الوطن العريب" لعدكاف ياسر مناع  ا 3
  ص.ـ1986اإلدارية، عماف، األردف، 

 19 ص 2017-2016اإلصبلح كآلية لتحقيق التنمية اإلدارية اؼبغرب أمبوذجا مذكر ماسًت أكاديبي زبصص إدارة ك حكامة ؿبلية جامعة اؼبسيلة :  عبد الغٍت مٌت 4
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كما ذبدر اإلشارة إذل أنو بعد إنتهاء اغبرب العاؼبية الثانية ك حصوؿ أغلب البلداف النامية على إستقبلؽبا ظهرت العديد من 
التوجهات يف طريق تغيَت اؼبوركث اإلستعمارم ك إدارتو اؼببنية على إستغبلؿ موارد ىذه البلداف إذل إدارة مبنية ك قائمة على أساس 

اؼبسانبة           ك اؼبشاركة يف تطوير ك تنمية الببلد ذباكبا ك كفقا الحتياجات ك طموحات اؼبواطنُت ك من ىنا نظر ك أسس مبدأ 
 :اإلصبلح اإلدارم بغية

 إعادة تنظيم األجهزة اإلدارية للقياـ بوظائفها اؼبتجددة يف إطار السياسات العامة اليت تصبو للتنمية. 
  معاعبة االختبلالت اليت تعرفها األجهزة اإلدارية للمسانبة يف خلق عبلقات ك قيم اجتماعية جديدة ىادفة ك يف نفس الوقت

 .تضمن ربقيق العمليات اإلدارية على أكمل كجو
  عملية سياسية هتدؼ إذل إصبلح العبلقات سواء بُت اعبهاز " الذم يعرفو على أنو جون مونتغمريمن التعاريف أيضا قبد

 1"البَتكقراطي ك العناصر األخرل جملتمع ما أك داخل البَتكقراطية نفسها
 فاإلصبلح اإلدارم قد يعٍت ببساطة تغيَت مظاىر معينة يف اعبهاز البَتكقراطي " ينظر لئلصبلح اإلدارم من بعدين رافاييل توزمان

ك قد يعٍت أيضا استكشاؼ ك إبداع ك تطوير عبلقات عديدة ك ـبتلفة بُت اؽبياكل ك الوظائف اعبديدة اليت هتدؼ إذل زيادة 
 2"قدرات اعبهاز البَتكقراطي لتحقيق غايات مطلقة لبناء األمة

 اؼبتحدة اؼبملكة يف ساسيكي جامعة يف اؼبتحدة األمم ىيئة عقدتو الذم النامية للدكؿ اإلدارم اإلصبلح مؤسبر يف عرؼ لقد 
 أىدافو تغيَت أجل من ما، إدارم نظاـ على جديدة أىداؼ لتطبيق  ك النفوذللسلطة اؼبدركس األمثل االستخداـ" : بأنو 1971

ؾبهودات خاصة هتدؼ إذل إحداث تغيَتات أساسية يف أنظمة " ك أنو  . " تنموية أىداؼ لتحقيق تطويره هبدؼ إجراءاتو بيئة ك
اإلدارة العامة عن طريق إصبلحات شاملة للنظاـ إما جزئيا بواسطة إدخاؿ مقاييس هتدؼ إذل ربسُت عنصر رئيسي كاحد أكثر 

للنظاـ اإلدارم مثل إصبلح اؽبيكل اإلدارم أك شؤكف اؼبوظفُت أك كليا بواسطة إحداث تغيَتا على اإلدارة قصد ربسُت طرؽ 
 "عملها

 اإلصبلح" : قولو يف  يف مؤلفو مؤسسات التنمية اإلدارية حسنالطيب ذاألستا قدمو الذم التعريف يوافق تعريف األمم اؼبتحدة 
              النظم ك السلوؾ يف اهبابية أساسية تغَتات إلحداث ىادؼ كثقايف اجتماعي ك اقتصادم ك إدارم ك سياسي جهد  فهو اإلدارم

 اقباز يف الفعالية ك الكفاءة من عالية درجة لو يؤمن دبا اإلدارم اعبهاز قدرات لتنمية ربقيقا ألدكات، كاالعبلقات ك األساليب ك
 .1986 فيفرم 20ك ىذا التعريف قد تبناه خرباء اإلصبلح اإلدارم ك التنمية العرب يف لقائهم بعماف يف ." أىدافو

  التحسن اؼبعتمد ك اؼبستمر لؤلداء التشغيلي للقطاع اغبكومي" يعرفو إنو كايدنكما أف اؼبفكر" 
  تنظيم للجهاز ك حل مشكبلتو ك زيادة كفاءتو لتحقيق أىداؼ عامة " أف اإلصبلح اإلدارم أحمد رشيديف حُت يرل األستاذ

 3"للدكلة ك سياستها

                                                           
 11 أحبلـ فوغارل مرجع سابق ص  1
 60 عمر عبد السبلـ أحرساـ مرجع سابق ص  2
 11 ص ، 1994 القاىرة، العربية، النهضة دار التفكَت، إعادة اإلدارم، اإلصبلح رشيد،  أضبد 3
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  سلسلة التحسينات يف اعبهاز التنفيذم إبتداء من " اإلصبلح اإلدارم بأنو المؤتمر الدولي العاشر للعلوم اإلداريةك لقد عرؼ
 " إعادة تنظيم ىيكل اإلدارة اغبكومية إذل التغيَتات البسيطة يف أساليب إقباز األعماؿ

  األكؿ يتمثل يف التغَت اإلدارم ك الذم يعٌت بكل التعديبلت ك اؼبمارسات : يرل أف اإلصبلح اإلدارم يتضمن بعدين ليمان سان
اليت تكوف على مستول األجهزة اإلدارية ك يف العبلقات بُت البَتكقراطية ك اجملتمع أما البعد الثاين فيتمثل يف التحديث اإلدارم           

 . ك ىبص البلداف النامية ك ىذا التحديث يقـو على نقل التكنولوجيا يف اإلدارات الغربية إليها
 أف اإلصبلح اإلدارم يستهدؼ أساس تنظيم اعبهاز اإلدارم للدكلة بشكل وبقق  محمد قاسم القريوتي كما يرل الباحث

أىداؼ السياسة العامة للدكلة بكفاءة ك فعالية ، من خبلؿ التغيَت الشامل يف سلوكيات العاملُت ك قيم العاملُت بشكل يؤكد 
مفهـو الوظيفة العامة كخدمة أكال ك من مث يبتد ليشمل اعبوانب اؽبيكلية ك التشريعية إلحداث التغيَتات السلوكية ك تثبيتها              

ك يعطي األنبية البلزمة للعوامل السياسية ك اإلجتماعية ك الثقافية  باعتبارىا مقومات اؼبناخ الضركرم البلـز لنجاح تلك 
  ".التغيَتات

  و حسبHahen-Been Lee   اجملهود اؽبادؼ إذل ربقيق تغيَتات أساسية مرغوبة من "فاإلصبلح اإلدارم ىو ذلك
 1"اإلدارة العامة ، هبدؼ ربسُت اإلمكانيات اإلدارية يف ؾبمل اعبهاز ك يف أدائو ك يف إذباىات العاملُت يف منظماتو

 اإلجراءات فكرة على يركز اآلخر ك البعض  ربقيقو اؼبراد اؽبدؼ على يركز فالبعض ، بينها فيما ـبتلفة التعاريف ىذه أف من الرغم على
 اؼبختلفة، اؼبنظمات عمليات ك ؽبياكل اؼبقصودة التغَتات من ؾبموعة :ىو اإلدارم لئلصبلح إجرائي تعريف فهناؾ لذا لتحقيقو، اؼبتخذة
 أف ضماف الكفاءة زيادة العامة، اػبدمات جودة ربسُت النفقات، يف كفرة ربقيق :منها غايات عدة ربقيق ك أفضل بصورة التشغيل هبدؼ

          القومية، التنمية لصاحل أرباحا، ستحقق اؼبادم ك اػبدمايت اإلنتاج من األداء كفاءة منو ك ." بفاعلية تنفيذىا سيتم العامة السياسات
 .القومي الدخل زيادة ك

 يف تدرهبي تغيَت لعملية القائم اإلدارم الواقع إخضاع ىو اإلدارم اإلصبلح :مايلي نستنتج أف يبكن تعاريف من تقديبو سبق ما خبلؿ من
 القائمة اإلدارية النظم كفاءة كرفع اإلدارية العملية أداء مستويات ربسُت يكفل دبا القائمة، كالقانونية االجتماعية، السياسية، الظركؼ ظل
 اغبديث التكنولوجي التطور مع مبلئمة أكثر كجعلها اإلدارية لؤلجهزة التنظيمية كالبيئة كالقيم كاالذباىات اؼبعتقدات تغيَت خبلؿ من

 .التكاليف تقليص مع العمومية اػبدمات تقدًن ؾباؿ يف نوعية نقلة إحداث ك ، السوؽ كربديات
 ذلك يف اعبدكؿ التارل كايدنمن جانب آخر ك حسب البحثُت فيجب ذبنب استعماؿ اؼبصطلح إصبلح ك التغيَت كمرادفُت ك يوضح 

 :إلثبات أكجو االختبلؼ بُت اؼبفردين 
 
 
 
 

                                                           
1  Hahen-Been Lee ,The role of leader in administrative reform, interregional seminar on major administrative reform 

in developing countries , New York ,united nation , ST/TAO/M/G2Add . 
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 أوجو اإلختالف بين اإلصالح و التغيير  : 03الجدول رقم 
 التغيير اإلصالح

 يميل إلى أن يكون ذاتي الحركة ، ذاتي التكيف مستقبال ال يتنبأ بو يميل أن يكون قصديا و مرادفا و يمكن التأثير فيو 
يميل ان يكون خالل فترة زمنية محددة و يتميز بالخصوصية           

 و إمكانية تحديده
التغيير يميل ألنو يكون مستمرا ال يتوقف و شامال و مجهول 

 المصدر و يتم بصورة تدريجية
 التغيير يميل ألن يركز على اإلتفاق الجماعي في الرأي تم القبول بو  يميل إلى التركيز على الصراع و عوامل اإلختالف

يميل ألن ينجم عن األزمات و يهدد القيم و يفقد الحيوية          
 و عدم المرونة

 التغيير يميل إلى تعدد األسباب عادة و ال يمكن تفاديو

فيصل بن معيض آل سمير القحطاني، إستراتيجيات و اإلصالح اإلداري و دورىا في تعزيز األمن الوطني ، أطروحة دكتوراة في الفلسفة : المصدر 
 .26 ص 2006األمنية ، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض، 

 
 : أف اإلصبلح اإلدارم يتضمن إحداث تغيَتات يف كل من Quah يف نفس الصدد، يرل

 .(أم إعادة التنظيم أك اعبانب اؼبؤسسي)ىيكل ك إجراءات البَتكقراطية العامة  -1
 1.(أم جانب اؼبواقف)مواقف ك سلوكات البَتكقراطيُت  -2

من اؼبتفق عليو أف حيز اإلصبلح يبثل كل التغيَتات يف اؽبياكل التشغيلية للحكومات ، ك تغيَت أساليب ك طرؽ عملها ك سلوكات               
ك تصرفات ك مواقف اؼبديرين ك اؼبوظفُت التنفيذيُت ، ك ىو كذلك يهتم باهباد أنظمة إدارية حيوية ك قابلة للتطبيق، ك لعل النموذج 

 .البَتكقراطي ما ىو إذل كاحد من البدائل اليت يبكن النظر إليها ك تبنيها
 فهما من اؼبدافعُت عن اؼبدرسة كايدن و جزمان فهما يؤيداف االذباىاف اؽبيكلي يف اإلصبلح اإلدارم أما لمونتغمري  و ليبالنسبة 

ال شك أن العنصر الرئيسي في أي نظام ىو اإلنسان الذي يكون ذلك النظام فإذا ما استغني عنو  :"... كايدنالسلوكية يقوؿ 
فاإلنسان ىو الذي يستطيع تحقيق األىداف و الوصول إلى ما يصبوا إليو و ىو الذي يجعل من ....تصبح العناصر دون معنى 

و يعتمد اإلنجاز على ما يقوم بو اإلنسان من أعمال و ما يمتلك من مهارات و ...ىيكل المنظمة الذي يبدوا ىيكال عقيما فاعال
 2..."ومن ذلك فإن اإلصالح اإلداري يعتبر ضرورة حتمية نتيجة للتطور المستمر...ما يختزن من عزم و إرادة 

العمليات أك اإلجراءات اليت هتدؼ "  ك الذم يرل أف اإلصبلح اإلدارم يبثل ثورنهيلمن أكجو النظر اؼبختلفة أيضا قبد تعريف الباحث 
أف تصَت أكثر مبلءمة يف تعلقها باإلصبلح الدستورية اػبدمة العامة ، ستتطلب تكريس اىتماـ خاص لعمليات صنع سياسات ، اؽبياكل 

 "التنظيمية ك شؤكف اؼبوظفُت فضبل عن القضايا اإلدارية

                                                           
1 Quah, Jon. ST, Administrative Reform and National Development in Commonwealth secretariat. The Changing Role 

of  Government : Administrative Structures and Reforms, Proceedings of a Com-monwealth Roundtable in Sydney , 

Australia, 1992 , p 121. 

 
 ، أطركحة دكتوراة يف الفلسفة األمنية ، كلية الدراسات العليا، إستراتيجيات و اإلصالح اإلداري و دورىا في تعزيز األمن الوطنيفيصل بن معيض آؿ ظبَت القحطاين،   2

 .26 ص 2006قسم العلـو اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، الرياض، 
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ك تتفق نظرة ثورهنيل مع نظرة كايدف يف تأكيدىا كليهما على أنبية ك دكر العامل البشرم فهما يعترباف إف البعد البشرم كدافع من دكافع 
التغيَتات اؼبؤسسية ك اإلجرائية يتم " التغيَت يف عملية اإلصبلح اإلدارم أكثر  صعوبة ك تعقيدا ، حيث يؤكد مرة أخرل ثورهنيل أف 

ك السبب " كضعها ك تنفيذىا بسهولة نسبية ك مع ذلك فإف التغيَت الذم يكمن يف جذكر اإلصبلح ىو األكثر صعوبة يف التحقيق
الرئيسي الذم يستند إليو الباحث ىو أف الطبيعة اإلنسانية تتميز بكوهنا صعبة التغيَت النظر إذل اؼبواقف اعبماعية لؤلفراد ك الثقافة 

  1.السائدة
 :من بُت أىم الركائز ك األسس اليت قاـ عليها تعريف ثورهنيل لئلصبلح اإلدارم تتمثل يف 

  كجود الدافع لئلصبلح ك الذم يرتكز ك ينبثق من احمليط اإلجتماعي ك السياسي ك اإلقتصادم ك اليت ربفز إذل تغيَت األكضاع
 .الراىنية ك الغَت مقبولة ك غالبا ما يتحكم يف ىذا التغيَت ك يؤسس لو ىم السياسيوف

            هبب تبٍت مؤسسة مشركعة ربظى بالقبوؿ ك الثقة ك اؼبصداقية تتمكن من كضع إسًتاتيجية اإلصبلح ك تشرؼ على تنفيذىا
 ك مقارنة النتائج اؼبتحصل عليها بعد العملية مع النتائج اؼبسطرة من قبل،

 تصور كامل للعملية اليت تتدخل لتغيَت اإلختبلالت ك العيوب يف األجهزة اإلدارية 
 العنصر البشرم ك خاصة مواقف اؼبوظفُت ك اؼبسؤكلُت اليت تنظم السلوكيات التنظيمية ك اإلدارية داخل ىذه األجهزة اإلدارية. 

 اؽبدؼ ك العملية: إختبلؼ كامل التعريفات السابقة ؼبفهـو اإلصبلح اإلدارم راجع أساس إذل الًتكيز حوؿ نقطتُت 
اإلصالح اإلداري يمثل مجموعة من التغييرات المقصودة لهياكل المنظمات المختلفة و المتعددة ، بهدف تشغيلها و تنظيمها 
بشكل فعال  و أفضل و تحقيق غايات و أىداف متعددة كتحقيق الوفرات في النفقات و تحسين جودة الخدمات العمومية و 

 .رفع الكفاءة و ضمان تنفيذ السياسات العامة بفعالية
  :وششة حركت إلاضصال إلاداري  :  الفرع الثاوي

 يف التسعينيات أىم مظاىر ك عناصر اإلصبلح اإلدارم يف تسع دكؿ OCDEلقد كرد يف تقرير منظمة التعاكف اإلقتصادم ك التنمية 
أعضاء من اؼبنظمة، ك مت التنويو إليو على اإلصبلح اإلدارم يصبو ك يهدؼ إذل ربسُت جودة اػبدمات العامة باإلعتماد على تكنولوجيا 

اؼبعلومات ك اإلتصاؿ ، إدارة األداء ، اؼبراقبة على اؼبخرجات ك النتائج ، خلق نوع من اؼبركنة يف تسيَت اؼبوارد البشرية ، البلمركزية ك التوجو 
 .كبو التفكَت اإلسًتاتيجي من أجل دعم القدرة على التكيف مع التغيَتات

ك ذكرت " اإلذباىات اؼبعاصرة يف دراسة اإلصبلح اإلدارم " البرادعينشأت حركة اإلصبلح اإلدارم ك مرت بعدة مراحل حسب مقاؿ 
 : منها 
 ك اليت كانت خبلؿ فًتة السبعينيات من القرف اؼباضي إذل أكاخر الثمانينات ك قد اىتمت عميبلت اإلصبلح  : المرحلة األولى

اإلدارم يف ىذه اؼبرحلة بكيفية التحكم يف اإلنفاؽ اغبكومي ك أف اغبكومات ك األجهزة اإلدارية ال بد من أف تعمل بأقل تكلفة 
ك من بُت أىداؼ اؼبرحلة تقليص اغبجم ك اػبوصصة ك ال تزاؿ ىذه التوجهات إذل يومنا ىذا متواجدة ك حاضرة يف العديد من 

 .الدكؿ إذل يومنا ىذا

                                                           

14 أحبلـ فوغارل مرجع سابق ص  1
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 امتدت ىذه الفًتة من أكاخر الثمانينات إذل التسعينيات ك خبلؿ ىذه الفًتة فقد تغَت اؽبدؼ الرئيس من  : المرحلة الثانية
اإلصبلح اإلدارم من الكم إذل الكيف ك ؿباكلة الوصوؿ إذل ربقيق  أجهزة إدارية ك حكومية أفضل من خبلؿ الًتكيز على ربسُت 

 .جودة اػبدمات اؼبقدمة ك الشفافية ك البلمركزية
  ك سبتد من التسعينات إذل يومنا ىذا ك يف ىذه اؼبرحلة مت االىتماـ دبا أقبز ك ؿباكلة التصدم لكل السلبيات اليت :المرحلة الثالثة 

 1.نشأت أثناء اؼبرحلتُت السابقتُت مثل قضايا اؼبهاـ ك أخبلقيات اإلدارة
 :  من جهة أخرل فإف لئلصبلح اإلدارم مفهومُت 

 يعتمد على إتباع مدخبلت إجرائية جزئية ك مرحلية أم يف زمن معُت ، ك تركز حوؿ اؽبياكل التنظيمية ك تقسيم  : مفهوم تقليدي
 .العمل ك توزيع اؽباـ ك اإلختصاصات ك تبسط اؼبسؤكليات ك العمليات يف إطار ؿبدد

 اإلختبلؼ الرئيسي عن التقليدم يتمثل يف االىتماـ بالعنصر البشرم من أفراد ك ؾبموعات ك النظرة اإلصبلحية  : مفهوم معاصر
 .هتتم بالنظرة اإلجتماعية أكثر منها اؼبؤسساتية ك اإلجرائية ك االعتماد على البعد اإلسًتاتيجي ك اإلطار اػبارجي

  :أهداف إلاضصال إلاداري  : الفرع الثالث
  :التالية األىداؼ ربقيق إذل اإلدارم اإلصبلح عمليات تسعى

 على اإلدارم اعبهاز منظمات قدرات تنمية خبلؿ من العمل ميادين ـبتلف يف اإلسًتاتيجية اإلدارة  ك أسستوجهات ترسيخ 
 كاػبارجية؛ الداخلية البيئة مع التعامل

 اؼبركنة لتحقيق اعبهاز اإلدارم ؼبنظمات التنظيمية اؽبياكل تصميم كإعادة التنظيمي البناء يف اغبديثة ك التوجهات األمباط ترسيخ 
 البيئة؛ ك متغَتات عوامل مع كالتكيف كالتطور التغيَت ؼبتطلبات كاالستجابة

 كسبكُت اإلدارية لدل القيادات التفويض مهارات كتنمية القرار ازباذ مركزية عن كاالبتعاد اإلدارية البلمركزية مفاىيم ترسيخ 
 اإلدارية؛ العمليات كاألعماؿ بتنفيذ كاالضطبلع اؼبسؤكلية لتحمل كالتنفيذية الوسطى اإلدارات

 كبو اؼبنظمات لتلك اؼبسؤكلية االجتماعية على الًتكيز مع ؽبا احملددة األىداؼ خبلؿ من للمنظمات األداء تقوًن مشولية اعتماد 
 كربطها اؼبوظفُت كأداء االستثمار كحجم اؼبالية اؼبنجزة كالتكاليف كاألعماؿ للعمليات األدائية اعبوانب تقوًن يشمل دبا اجملتمع

 . اجملتمع تطوير دبتطلبات
 قدراهتا  كتنمية اإلدارية مستول اؼبنظمات على كالنوع الكم حيث من البشرية اؼبوارد حجم يف كاؼبتوقعة اغباصلة اؼبتغَتات استيعاب

 كالتطور؛ اإلبداع كتعزيز اعبماعي العمل قيم كتبٍت 
 كالتدريب كالتطوير؛ التأىيل ؾباالت يف كالتوسع إليو كاالنتماء العمل كبو االهبابية االذباىات تنمية على العمل 
 كأف اعبميع مسؤكلية من باعبودة كاعتبارىا اؼبتعلقة اإلجراءات كتطبيق كالنوعية كاإلنتاجية اإلنتاج دبستول االرتقاء كبو اعبهود دعم 

 للمواصفات القياسية؛ الوصوؿ على كالعمل للمنظمات دائمة مسؤكلية الزبوف خدمة

                                                           
 63 ص 2004، 04ؾبلة النهضة كلية اإلقتصاد ك العلـو السياسية جامعة القاىرة العدد " اإلذباىات اؼبعاصرة يف دراسة اإلصبلح اإلدارم:  ليلى مصطفى الربادعي  1
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 كازباذ يف كالدقة ربقيق السرعة يف يسهم دبا العبلقة ذات كالتشريعات كالقوانُت اإلدارم العمل ك إجراءات كأساليب صيغ  تطوير 
 القرارات؛

 نشاط كتعزيز االلكًتكنية مشاريع اغبكومة لبناء سبهيدا االلكًتكنية اؼبنظمات إذل كصوال اغبديثة التقنيات على االعتماد يف التوسع 
 اؼبتقدمة؛ التكنولوجيا يف تطوير اؼبسانبة آفاؽ من يوسع دبا اجملاالت ىذه يف ك التطوير البحث

 كبو  اؼبوارد توجيو يف دكرىا كتعزيز كدعمها كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية التنمية برامج بإدارة اؼبعنية اؼبنظمات قدرات تنمية
 األكسع؛  اؼبردكديات ذات االستثمارات

 اػبطط ككضع كحل اؼبشكبلت  كاؼبعوقات كتشخيص التغيَت ؼبسايرة سعيها يف اإلدارية للمنظمات الذاتية القدرات تطوير 
 الستخداـ كالزمنية النوعية الكمية، بأبعادىا العامة كربديد األىداؼ كضع أنبية على الًتكيز خبلؿ من اؼبستقبلية للتطورات
 اغبالية للمستجدات لبلستجابة كقدرة مركنة من التخطيط يف يتوفر األىداؼ دبا تلك لتحقيق التخطيط كتقنيات أساليب

 1.كاؼبستقبلية
 كضع ؾباؿ ك اإلدارية يف األجهزة اغبكومية هبا تتمتع اليت القدرة تعزيز إذل يهدؼ اإلدارم اإلصبلح أف القوؿ يبكن سبق ما خبلؿ من

 أقصى لبذؿ للموظفُت اغبوافز كتوفَت األداء عن للمساءلة كاػبضوع كالعدالة كالفعالية الكفاءة يضمن بشكل كتنفيذىا العامة السياسات
  :التالية األىداؼ لتحقيق تسعى عموما أهنا الدكؿ ـبتلف يف اإلدارم اإلصبلح لتجارب اؼبقارنة الدراسات كتبُت طاقاهتم
 اإلنتاجية؛ كرفع اإلدارم اعبهاز يف األداء مستويات ربسُت 
 الزائدة من كاألجهزة كاألعداد الربامج حجم تقليص خبلؿ من التشغيل اقتصاديات على العمومي،كالًتكيز اإلنفاؽ ترشيد 

 اؼبوظفُت؛
 العامة الشؤكف إدارة يف اؼبشاركة الشعبية تشجيع هبدؼ اإلدارية البلمركزية كبو التوجهات كدعم الديبوقراطي التحوؿ عملية تعزيز 

 القرارات؛ صنع كيف
 توزيع األعباء؛ يف كالعدالة اؼبوارد توفَت بقصد كالضريبية اؼبالية األنظمة كإصبلح اإلدارية اإلجراءات تبسيط 
 سبب ىو ؽبم بالنسبة اػبدمة للمواطنُت تقدًن أف باعتبار ؼبطالبهم االستجابة ضركرة كتعزيز اؼبواطنُت مع التعامل أساليب ربسُت 

 اؼبساءلة كتعزيز اإلدارية كاألجهزة اؼبوظفُت يف عمل الشفافية من اؼبزيد إظهار خبلؿ من ذلك كيتم اإلدارية، األجهزة كجود
 2.اعبماعية كاؼبسؤكلية

بدكره يرل أف اإلصبلح الشامل ىو ذلك اإلصبلح الذم بإمكانو الربط بُت أىداؼ العملية   hahen-Been Leeكما أف 
 تصنيفات لئلصبلح اإلدارم تقابلها ثبلثة 03اإلصبلحية من جهة ك إصبلح تصنيفات معينة من جهة اخرل ، حيث يوضح أنو يوجد 

 : أىداؼ على النحو اؼببُت يف اعبدكؿ التارل 
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 اإلصالح اإلداري تصنيفات و أىداف : 04الجدول رقم 
 أىداؼ اإلصبلح تصنيفات اإلصبلح

 تحسين الطلب إصبلح إجرائي
 أنظمة العمل/ تحسين طرق  إصبلح تقٍت

 تحسين األداء براؾبي/ إصبلح برؾبي 
Source : Carstens M & Thornhill C , The  Relationship  Between Administrative  Reform and New PUBLIC 

MANAGEMENT, Journal of Public Administration , School of Public Management and Administration, 

University of Pretoria, Vol 35, no 3 , Sept 2000,p182 

 
إلاداري  لإلضصال املشابهت املفاهيم : املؿلب الثالث

أشار العديد من الباحثُت إذل إشكالية اػبلط ك التداخل بُت العديد من اؼبفاىيم اؼبشاهبة ؼبفهـو اإلصبلح اإلدارم كالتطوير ك التحديث           
ك التغيَت األمر الذم يًتتب على ذلك عدـ دقة اللغة اؼبستخدمة ك زيادة التداخبلت اؼبرتبطة بالداللة اللغوية، ك لعل أحد أسباب 

 : اإلختبلؼ يف آراء الكتاب ك الباحثُت العرب حوؿ مفهـو اإلصبلح اإلدارم يعود ألسباب عدة منها 
 .تعدد الطركحات السياسية ك االذباىات الفكرية ك الشخصية للباحثُت -1
 .غموض عبلقة اإلصبلح اإلدارم باؼبتغَتات البيئية -2

سنحاكؿ على ىذا األساس الًتكيز على تبياف اؼبفاىيم اؼبشاهبة ؼبفهـو اإلصبلح من منطلق رسم اغبدكد الفاصلة بصورة تقلص من أكجو 
 .التداخل عند استخداـ كل مصطلح

 Administrative Development :  اإلداري التطوير-أ
يف جزئيات اعبهاز اإلدارم باؼبعٌت  ينسحالت كيعٍت اإلدارية للتنمية كمراد العرب تابؾاؿ بعض من  ىذا اؼبفهـو يستمد

 يتصف ذماؿ النشاط ؾذؿك فو اإلدارم عبهازؿ كالفٍت التقٍت البعد ق علىاىتماـ زيرؾ ما الباغك اؽبيكلي أكاإلدارم 
 دبا تلفةخادل كونات النظاـ اإلدارم كعناصره ـ لكافة فوقي أك مئلقاتك تطوير تدرهبي إذلؽبادؼ ا ستمراريةالكا بالديبومة

 تنفيذه يتم نوأ يتصف النشاط ذاكه اإلدارية تكاألدكا لوسائلكا بكاألسارل التنظيمية اؽبيكليات ك البشرية األطر ؾذؿيف 
 1.ة ك تدرهبيا ك بأقل ذبذراستمرارم أكثر بصورة

يعٍت التطوير لغة التجديد ك التحديث ك التعديل، ك يقصد بو االجتهاد يف األمر قصد ربسينو أما يف تعاريف التطوير 
فقد اختلفت ىي األخرل حسب تباين الرؤل فهناؾ من ال يرل فرقا بُت التطوير ك اإلصبلح اإلدارم ك يعتربه إمتدادا لو             

 :ك ىناؾ من يرل أف التطوير يعٍت باؼبستقبل ك يسعى لتبٍت تغيَتات جذرية للمنظمة ك من بُت التعاريف نذكر 

                                                           
 35 فيصل بن معيض القحطاين مرجع سابق ص  1
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  وندل فرانشيعرؼ Wendell Frensh  جهد طويل اؼبدل لتحسُت عمليات حل "التطوير اإلدارم على أنو
اؼبشكلة ك التجديد يف اؼبنظمة من خبلؿ إدارة ثقافتها بصورة أكثر فعالية ك تعاكنية مع إىتماـ خاص بثقافة 

   1"صباعة العمل
  يعرؼ ريتشادر بيكاردRichard Beckhard  جهد ـبطط كاعي على مستول " التطوير اإلدارم على أنو

اؼبنظمة يدار من قبل السلطة العليا فيها لزيادة فعاليتها ك سبلمتها من خبلؿ التغيَت اؼبخطط يف عملياهتا 
  2"بإستخداـ معارؼ علم السلوؾ

التطوير اإلدارم يعٍت مباشرة تغيَتات إدارية مقصودة ك بوعي ك تصميم ذباه حاالت مقاكمة داخل جهاز إدارم معُت،          
ك عرؼ التطوير على أنو عملية متعددة اعبوانب تشمل البشر ك الوسائل ك األساليب ك ؽبا أبعاد فنية ك بيئية ك تنظيمية         

 .ك إجتماعية
 فالتطوير يعترب بذلك تغيَتا 3"تغيَت ألمباط السلوؾ ك اؼبفاىيم ك األفكار ك فبارسات األفراد"كما عرؼ التطوير على أنو 

يستهدؼ السمات األساسية للنظاـ اإلدارم يف إطار ربسُت متناسق ، حيث اف اؽبدؼ الرئيسي للتطوير اإلدارم ىو 
ربسُت ك زيادة فعالية العمليات ك الوظائف الداخلية للمنظمات حبيث يبكن تطبيق ذلك من خبلؿ ربسُت عمليات         

 .ك زيادة الرضا الوظيفي لدل األفراد 
من خبلؿ ما رأيناه فإف التطوير اإلدارم يعترب تغيَتا تدرهبيا ك كليا يشمل كافة أجزاء اؼبنظمة اإلدارية ك يرتكز على 

 .السلوكيات ك القيم ك ىدفو الرئيسي ىو تغيَت ثقافة التنظيم من خبلؿ ترسيخ البعد االسًتاتيجي ك استشراؼ اؼبستقبل
 :من التعاريف السابقة تتضح رؤيتُت للتعامل مع مفهـو التطوير اإلدارم 

 .رؤية تتعامل مع التطوير اإلدارم دبعناه التقليدم اعبزئي ك الذم يقًتب من مفهـو اإلصبلح -1
 .رؤية تتعامل مع التطوير اإلدارم دبعناه الكلي اغبديث باعتباره أساس التنمية اإلدارية -2

  :التغيير اإلداري و التنظيمي-ب
التغيَت ىو ظاىرة تقـو على عمليات إدارية معتمدة ينتج عنها إدخاؿ تطوير بدرجة ما على عنصر أك أكثر ك يبكن رؤيتو كسلسلة من 

اؼبراحل اليت من خبلؽبا يتم االنتقاؿ من الوضع اغبارل إذل الوضع اعبديد أك االنتقاؿ من مرحلة أك حالة غَت مرغوب فيها إذل حالة أخرل 
ك ىو إحداث تعديبلت يف األىداؼ         . مرغوب فيها ك تكوف أكثر إهبابية ك مقبولة من طرؼ غالبية العاملُت يف اعبهاز اإلدارم اؼبعٍت

 .ك سياسات اإلدارة ك يف أم عنصر آخر من عناصر العمل التنظيمي

                                                           
 183 ص 2006اإلذباىات اغبديثة يف اؼبنظمات اإلدارية عماف دار الشركؽ :  زيد منَت عبوم  1

17 احبلـ فوغارل مرجع سابق ص 
2
  

 25 ص 1995 عاصم األعرجي دراسات معاصرة يف التطوير اإلدارم منظور تطبيقي عماف دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع  3
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  جوديث جوردن تعرؼJudith Gordan   تغيَت ملموس يف النمط السلوكي للعاملُت ك إحداث تغيَت "التغيَت اإلدارم على أنو
 1 ". جذرم يف السلوؾ التنظيمي حىت يتوافق مع متطلبات ك مناخ ك بيئة التنظيم الداخلية ك اػبارجية

  كما يعرؼ أنو إىتماـ اؼبنظمة اؼبقصود للتأثَت على كضعها اغبارل ك إدخاؿ تغيَتات داخلها هبدؼ إستيعاب التحديات اعبديدة
 2.اليت تواجهها بشكل فعاؿ سواء كاف داخليا أك خارجيا

من خبلؿ التعريفُت نرل أف بالرغم من االختبلؼ اؼببلحظ بُت نوعية التغيَت  ك ؾبالو بُت تغيَت النمط السلوكي للعاملُت إذل تغيَت البيئة 
الداخلية للمنظمة ككل إال أهنما يشًتكاف يف اؽبدؼ من التغيَت ك ىو ضماف إستيعاب ك مواجهة التغَتات ك التحديات اعبديدة ك اليت 

ك بالتارل فإف التغيَت التنظيمي ىو عملية لتطوير البيئة التنظيمية للمنظمة من جهة ك ربسُت .تفرضها البيئة الداخلية ك اػبارجية للمنظمة
 .عبلقتها مع بيئتها اػبارجية من جهة أخرل

ك ىناؾ إختبلؼ كبَت بُت التغَت التنظيمي ك التغيَت التنظيمي فاألكؿ يشَت إذل ظاىرة مستمرة ك تلقائية ك عفوية أما التغيَت التنظيمي فهو 
 .تغيَت موجو ك مقصود ك ىادؼ ككاعي

 
التغيَت اإلدارم ىو إحداث تعديبلت يف األىداؼ ك سياسات اإلدارة ك يف أم عنصر من عناصر العمل التنظيمي استهدافا ألحد 

 :األمرين
مبلئمة أكضاع التنظيم ك أساليب عمل اإلدارة مع تغيَتات ك أكضاع جديدة يف اؼبناخ احمليط بالتنظيم ك ذلك بغرض تناسق ك توافق  -1

 .بُت التنظيم ك بُت الظركؼ اليت يوجد فيها
 3.استحداث أكضاع تنظيمية ك أساليب إدارية جديدة ربقق للتنظيم أكلوية عن باقي التنظيمات ك توفر لو ميزة نسبية  -2

بشكل عاـ يبكن تعريف التغيَت التنظيمي على أنو إحداث النقلة الكمية اك النوعية يف التنظيم من خبلؿ عناصر اؼبنظمة اؼبادية ك السلوكية 
 .ك ذلك بغية رفع مستول االداء دبا وبقق الكفاءة ك الفعالية (اؼبهاـ ، اؽبيكل التنظيمي ، القول البشرية، التكنولوجيا)

  :إعادة الهيكلة اإلدارية- ج
زبضع اؼبنظمات إذل صبلة من الضغوط ك القيود اليت تعرقل عملها ك تقلص من فعاليتها، األمر الذم يفرض إعادة ىيكلة أجهزهتا اإلدارية 
لئلنتقاؿ هبا من حالة الضعف إذل حالة القوة ك الفعالية ، ك ىذا ما يسهل ؽبا بتأثَت يف ؿبيطها اػبارجي من خبلؿ ما تطلبو من موارد اليت 

 .سبثل اؼبدخبلت كما تقدمو من ـبرجات
ك يقصد بإعادة اؽبيكلة اإلدارية يف ـبتلف اإلسًتاتيجيات ك اػبطط اؼبتجددة ك اليت توضع من طرؼ اإلدارة ك أجهزهتا من أجل تغيَت 

 .العبلقات اليت تكوف بيمن ـبتلف مكوناهتا يف زمن معُت، ك ىذا قصد ربسُت أدائها ك الرفع من قدراهتا التنافسية
التنظيمية ك ىذا بتبٍت ىيكل جديد يناسب أىداؼ اؼبسطرة ك اؼبرجوة ك يتناسب مع التغَتات  (اؽبيكل)ىذا التغيَت يكوف بتغيَت البنية 

 .البيئية ك الظركؼ اليت تتعايش معها اؼبنظمات

                                                           
 172 زيد منَت عبوم مرجع سابق ص  1
 18 أحبلـ فوغارل مرجع سابق ص  2
 49 ص 2003 عماف دار كائل للنشر 2 موسى اللوزم ، التطوير التنظيمي أساليب ك مفاىيم حديثة ط 3
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إف إعادة اؽبيكية اإلدارية ليست ىدفا يف حد ذاتو بل كسيلة ك آلية هتدؼ باألساس إذل تطوير ك إصبلح اإلدارة ، ازباذ قرار إعادة ىيكلة 
اإلدارة من طرؼ اؼبنظمات قصد توسيع الوظائف التابعة للجهاز اك تقليصها حىت تضمن أكثر فاعلية ك استجابة فتنافسية السوؽ تتطلب 

 1.السرعة يف التنفيذ ك اغبجم اؼبطلوب 
من خبلؿ التعاريف ك اؼبفاىيم السابقة لئلصبلح اإلدارم ك ما شاهبو من مفاىيم ك مصطلحات يتضح بكل كضوح صعوبة كضع حدكد 
فاصلة لتداخلها مع بعضها البعض، مع أخذ اإلصبلح اإلدارم كمفهـو مركزم يأخذنا إذل تقسيم اؼبواقف من اإلصبلح إذل أربعة مواقف 

 :ىي 
 كمصطلح عاـ يتجاكز ؾبالو اإلدارم ليشمل كل أنواع التغيَت السياسي ك اإلقتصادم ك اإلجتماعي ،  Reformاإلصبلح  -1

 .يستخدـ يف التداكؿ اليومي عند عامة الناس ك حىت عند بعض دعاة اإلصبلح من السياسيُت
، منها التطوير ك ىو مصطلح ىبتلط مع اؼبصطلحات األخرل القريبة منو:   Administrative Reformاإلصبلح اإلدارم  -2

 .اإلدارم ك التغيَت اإلدارم ك التحديث اإلدارم ، ك أم تغيَت يف النطاؽ اإلدارم
اإلصبلح اإلدارم كمصطلح ؿبدد يدؿ على التغيَت على صعيد اؼبنظمات لكنو يوصف بالتغيَت اعبزئي ك التديرهبي ك اؼبتدخل  -3

ربديدا ؼبعاعبة اؼبشاكل ، اك مواجهة بعض فبارسات الفساد أك تعديل اللوائح أك تبسيط اإلجراءات ك غَتىا من احملاكالت اليت 
تعدؿ ىنا ك ىناؾ ك ىو ـبتلف عن التطوير التنظيمي الذم يتسم بالشمولية ك العملية ك توظيف النظريات اإلسًتاتيجية البعيدة 

 .اؼبدل
 .أحدنبا جزئي يتطابق مع النظرة السابقة ك آخر كلي يتطابق مع معٌت التطوير اإلدارم: اإلصبلح اإلدارم كمصطلح لو معنيُت  -4

 
 المواقف المختلفة من اإلصالح اإلداري : 04الشكل رقم 

 
  
 
 
 
 

فيصل بن معيض آل سمير القحطاني ، إستراتيجيات التطوير و اإلصالح اإلداري و دورىا في تعزيز األمن الوطني ، أطروحة دكتوراة في : المصدر 
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 المواقف من اإلصالح اإلداري

اإلصالح بمعناه المطلق 
 الشامل في كل الميادين

اإلصالح اإلداري بمعناه 
المختلط مع التطوير و التغيير 

 اإلداري

اإلصالح اإلداري بمعناه 
 الجزئي و التدريجي

اإلصالح اإلداري بمعناه 
 الجزئي  الكلي
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  للخدمت العمىميتمداخل و إججاهاث إلاضصال إلاداري  : املؿلب الرابع

تبعا لظهور مفاىيم اإلصبلح اإلدارم ك اختبلؼ التعاريف اليت حاكلت كضعو يف إطار ؿبدد، ذبدر اإلشارة إذل إتفاؽ تاـ بُت ـبتلف 
اؼبدارس ك اآلراء الفكرية على أف عملية التغيَت سبثل لب ك جوىر عملية اإلصبلح اإلدارم ك اإلختبلؼ اكبصر سباـ يف كيفية التغيَت ك ماذا 

ك يرتكز اعبدؿ حوؿ فكرتُت أساسيتُت نبا التغيَت اعبزئي أك التغيَت الشامل سواء كاف من داخل اعبهاز اإلدارم يقـو بو ىذا . هبب تغيَته
األخَت بنفسو نتيجة إحساسو باغباجة إليو ، أك من خارجو تفرضو متغَتات خارجية تشكل ضغطا على اؼبنظمة حىت تدرؾ اغباجة لعملية 

 .اإلصبلح
يتناكؿ اإلذباه اعبزئي لئلصبلح يف عمليات ترميم أجزاء ك مكونات اعبهاز اإلدارم ك تطويره ، ك تبٍت مبدأ الًتاكمية الذم يكوف من 

نتائجو إصبلح اعبهاز اإلدارم ككل كونو أكثر أنبية ك تأثَتا ك تفاعبل مع التطور اإلقتصادم ك اإلجتماعي  ك على ىذا األساس فإف 
حوصلة   ك ؾبموع التغَتات ك اإلصبلحات اعبزئية اليت تتم ك تًتاكم ك تتواذل ستكوف ؿبصلة ك ستشمل التغيَت الكلي للجهاز اإلدارم ، 

 . إف ىذا التوجو ك ىذه النظرة ترتبط أساسا دبفهـو التدرجية ك الًتاكمية ك ربافظ على البناء القائم
أما االذباه اآلخر فيتمثل يف تبٍت إذباىات أكسع لئلصبلح اإلدارم ك تكوف النظرة لو أكثر مشولية ك ال ربدد يف ىذه النظرة ؾباالت معينة 

لئلصبلح بقدر ما تأخذ عمليات التغيَت الكلية ك الشاملة يف النظاـ اإلدارم من اعبوانب اؼبادية ك الوظيفية ك السلوكية ضمن البناء 
إف ىذا اإلذباه الكلي ك الشمورل الذم يهدؼ باألساس إذل رفع القدرات التنافسية ك .الشامل للمجتمع ك يظهر جليا يف صبيع كحداتو

اإلمكانيات اؼبتجددة للجهاز اإلدارم ضمن منظور شامل يسعى إذل ربقيق أىداؼ التنمية الشاملة اؼبرجوة ك اؼبنشودة من سائر 
أما عن مداخل ك . اإلصبلحات اجملتمعية على اعتبار أف اإلدارة ك بَتكقراطيتها عبارة عن نظاـ مفتوح يتأثر بالعوامل البيئية ك يؤثر فيها

 :اذباىات اإلصبلح فهي 
 

 : اإلصالح اإلداري و فقا لنطاقو  - أ
يبثل جهود اإلصبلح اإلدارم اليت تنصب على بعض مكونات النظاـ اإلدارم ك من أساليب ىذا اؼبدخل :  المدخل الجزئي 1-أ

ك يعترب ىذا اؼبدخل ضيقا من حيث . تبسيط إجراءات العمل أك تعديل اؽبياكل التنظيمية ك الوظيفية أك تدريب القيادات اإلدارية 
نطاقو حيث يتم استعمالو عندما يكوف أصل ك منبع جهود اإلصبلح من داخل اؼبنظمة نفسها ك نتائجو تكوف ضيقة ك زبدـ مصاحل 

 .ذاتية ك اىتمامات ؿبددة
 يشمل ىذا اؼبدخل كل عمليات اإلصبلح اإلدارم ك اعبهود اليت هتتم دبختلف العناصر ك العمليات           :المدخل الشامل  2-أ

ك األنظمة ك اؼبمارسات اإلدارية يف كل قطاعات اعبهاز اغبكومي ك اإلدارم ك منظماتو ك اعبهة اؼبسؤكلة عن تنفيذه اللجاف اؼبركزية          
 1.ك اؽبيئات البلمركزية اليت تضع اػبطة الشاملة لتحقيقو مع ربديد النطاؽ الزمٍت احملدد لو

  :اإلصالح اإلداري وفقا لمصدره  - ب
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دبوجبو ك على أساسو تقـو اؼبنظمة ذاهتا جبهود اإلصبلح عن طريق خرباء أك مستشارين متخصصُت : اإلصالح من الداخل 1-ب
يتم اإلستعانة هبم ؽبذا اؽبدؼ، ك ىذا من خبلؿ سعيها كراء اكتشاؼ مواطن ك أسباب اػبلل ك الضعف يف ـبتلف جزيئات العمل           

ك القياـ بتصحيحات عن طريق التقييم ك اؼبتابعة ك الرقابة ،عن طريق استخداـ أساليب عليمة لتحسُت كسائل العمل ك تطويرىا من 
جهة ك تنظيم اػبطوات العملية اإلدارية من جهة أخرل من اجل رفع كفاءة أدائها بشكل تلقائي ك دائم ك ىذا استجابة غباجات 

 .اجملتمع ك أىداؼ السياسة العامة
دبوجبو تتوذل اعبهات اؼبركزية العليا ازباذ القرارات سواء ما تعلق بالتعديل ك التغيَت دكف :(اإللزامي)اإلصالح من الخارج  2-ب

 .استشارة قيادة اؼبنظمة ك العاملُت هبا، ك يطلق عليها أحيانا التغَتات الفوقية لكوهنا مفركضة من خارج األجهزة اإلدارية
  : اإلصالح اإلداري وفقا ألسلوبو- ج
يتم عن طريق اغبوار ك النقاش ك اؼبشاركة باستخداـ دكرات تدريبية ك ندكات هتتم بدراسة  : اإلصالح السلمي او اإلقناعي 1-ج

األساليب الناجعة لئلصبلح كفقا للنظريات العلمية تبعا ؼبنهجيات التغيَت دكف عنف أك إلزاـ ، حبيث يتم فيو تقبل ك قبوؿ 
 .اإلصبلحات ك اؼبشاركة فيها من منطلق اغباجة إليها لتقوًن االختبلالت ك تصحيحها بطريقة تشاكرية

تتم جهود اإلصبلح دبوجبو إلحداث تعديبلت ك تغيَتات من حيث تعيُت العاملُت آك تسروبهم أك  : اإلصالح اإللزامي 2-ج
تعديل اؽبياكل ك اؼبكونات بقرارات إلزامية عادة ما تكوف فوقية مفركضة دكمبا نقاش ك ال تشاكر ك ال حوار مسبق ؽبا ، عادة ما 
يكوف ىذا االذباه عقب التغيَتات السياسية آك اؼبركزية اؼبفاجئة آك أكقات الظركؼ الطارئة حيث ال تؤخذ آراء اؼبنظمات اإلدارية 

 . اؼبراد إصبلحها   ك ال العاملُت فيها
  للخدمت العمىميتهماذج إلاضصال إلاداري  : املؿلب الخامط

سنتطرؽ إذل أىم ك أبرز مباذج اإلصبلح اإلدارم اليت مت اقًتاحها ك مناقشتها على اؼبستول النظرم ك العملي ك من بُت أىم ىذه 
 : النماذج نذكر ثبلثة مباذج درست ك تناكلت اإلصبلح يف التنظيم ك اإلدارة العامة ك اليت سنبٍت عليها أطركحتنا الحقا ك ىي 

  إعادة اخًتاع اغبكومة"مبوذج "(Osborne & Gaebler) 1، 1993 
 إعادة ىندسات العمليات التجارية  مبوذجRBP  : James Hammer & Michael Champy

2 ، 1993 
  مبوذج التسيَت العمومي اعبديدNPM   Hood  / 1995،1996 ك ىو ؿبور دراستنا  ك سنلقي الضوء عليو بالتفصيل يف 

 .احملاكر القادمة
  :الحكىمت إختراع إعادة همىذج : ألاول  الفرع

 اؼبعاصرة اغبكومة كظائف يف جذريان  النظر إعادة كبو العاؼبي االذباه عن يعرب معاصر مفهـو ىو اغبكومة كإدارة لوظائف اإلخًتاع إعادة مفهـو
 األنبية بالغة عاؼبية تطورات عن يعرب انو إال األمريكية اؼبتحدة الواليات يف اإلدارة كفبارسات مدارس من اؼبفهـو خركج كرغم إدارهتا، كأساليب

 . إدارهتا كأساليب اؼبعاصرة اغبكومات توجهات يف جذرم تطور مرحلة ظهور إذل أدت النامي العادل دكؿ أك أسيا أك أكركبا يف سواء

                                                           
1
 ROMEO B. OCAMPO,Models of public Administration Reform « New Public Management » Asian Review Of Public 

Administration University of The Philippines p 250  

https://pdfs.semanticscholar.org/5911/578cdc5227d1a9cb9ce88289aec50fe9f99c.pdf visited on 26/05/2019 
2
 Ibid p 249-240-241 
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 كظائف يف النظر إعادة بعنواف  1992 عاـ كتاب أخرج عندما اسبورن ديفيد األمريكي الكاتب خبلؿ من اؼبفهـو كنشأ
 ىذا من اكسبورف كىبرج . هبا تعمل اليت كللطريقة األمريكية للحكومة انتقادات عدة فيو كجو  Government Re-inventing  اغبكومة

 تعلق الذم بالقدر اؼبوظف يف ليست فاؼبشكلة   بالكفاءة تتسم ال نظم يف تعمل لكنها كفاءة ذات عناصر هبا العامة كاإلدارة اغبكومة أف إذل
 حل يف فشل إدارم نظاـ كىو حقيقية ؼبساءلة ىبضع كال اؼبتحققة النتائج بأنبية مالوع ىبلق ال فهو نطاقو يف يعمل الذل اإلدارم بالنظاـ فيو

 1. اؼبواطن يستشعرىا اليت أك اؼبزمنة اجملتمعية اؼبشكبلت من العديد
 ككفقا لباحثُت كمؤلفُت 2 دبثاية رسم لطريقة جديدة سباما للقياـ باإلعماؿ يف القطاع العاـ غايبلر ك أوزبورنيبثل ىذا النموذج حسب 

كقعت يف العصر اغبديث ك التقدمي للواليات اؼبتحدة األمريكية ك يعترب ىذا النموذج نقلة نوعية يف " عملية تغَت تطورم"آخرين ىو 
 :مفهـو اؼبشاريع اغبكومية ك يرتكز أساسا على عشرة مبادئ يبكننا تلخيصها يف مايلي 

 تشجبع ك ترسيخ مبادئ اؼبنافسة بُت مقدمي ك موفرم اػبدمات، -1
 سبكُت اؼبواطنُت ك دفعهم للخركج من ىيمنة البَتكقراطية يف اجملتمع، -2
 قياس األداء يف األجهزة اإلدارية ك اؼبنظمات من خبلؿ الًتكيز على النتائج ك اؼبخرجات، -3
 ترسيخ مبدأ اإلدارة باألىداؼ ك ليس بالقواعد ك اللوائح التنفيذية، -4
 إعادة تعريف العمبلء كمستهلكُت ؽبم خيارات متنوعة، -5
 استشراؼ اؼبستقبل ك منع اؼبشاكل قبل حدكثها بدال من ؾبرد تقدًن اػبدمات بعد ذلك، -6
 البحث عن سبل كسب اؼباؿ ك ليس اإلنفاؽ ببساطة، -7
 ال مركزية السلطة ك ترسيخ مبادئ اإلدارة التشاركية، -8
 تفضيل آليات السوؽ كبديل لآلليات البَتكقراطية، -9

 .ربفيز صبيع القطاعات العامة ك اػباصة ك العمل من اجل إهباد اغبلوؿ اؼبشًتكة بدؿ الًتكيز على تقدًن اػبدمات العامة فقط-10
همىذج إعادة هىدصت العملياث الخجاريت  : الفرع الثاوي

إعادة تصميم ك إعادة التفكَت بصورة جذرية ك راديكالية يف األعماؿ ك العمليات التجارية لتحقيق ربسينات كبَتة ك ازباذ تدابَت " ىو 
 3 "حاظبة لعصرنة األداء، مثل التكلفة ك اعبودة ك اػبدمة ك السرعة 

ـ، عندما قامت مؤسسة ماساتشوستس للتكنولوجيا بإجراء حبث بعنواف 1990ظهر مفهـو إعادة ىندسة األعماؿ ألكؿ مرة يف عاـ 
.  ، ككاف الغرض من ىذا البحث معرفة الدكر الذم تلعبو تكنولوجيا اؼبعلومات يف منظمات األعماؿ'1990اإلدارة يف عاـ '

كيقـو ىذا اؼبدخل على نبذ كتغيَت اؼبفاىيم كالقواعد كالفركض اليت تبٍت اإلدارة قرارهتا على أساسها، كالبحث عن قواعد كفركض كمفاىيم 
لكن مفهـو إعادة اؽبندسة انتشر بشكل كبَت يف ؾباؿ الفكر اإلدارم األمريكي،  جديدة للفكر اإلدارم، تناسب القرف اغبادم كالعشرين

                                                           
1 Osborne, David and Ted Gaebler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 

Public 

Sector,Penguin, New York 1993 
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 Reengineering the إعادة ىندسة اؼبنظمة' عندما قاـ كل من ىامر كتشامىب بنشر أكؿ كتاب يف إعادة اؽبندسة بعنواف 
Corporation - 1993 .كقد عرّفا يف كتاهبما إعادة ىندسة العمليات (Business Process Reengineering) النظر "بأهنا 

 " .بشكل جذرم يف إجراءات العمل كإعادة تصميمها بشكل يرفع األداء كالكفاءة كيقلل الكلفة يف إقباز العمل كتقدًن اػبدمات

 : مفهـو إعادة ىندسة العمليات، كىي كما يليتناكلت من التعريفات اليت العديدتوجد 
إعادة التفكَت األساسي كإعادة التصميم اعبذرم للعمليات، كدراسة كفحص كربليل تدفق األنشطة كاؼبعلومات اؼبكونة للعمليات -"

اعبوىرية باؼبنظمة، هبدؼ إعادة التصميم اعبذرم كالسريع لعمليات اؼبنظمة التصنيعية كاإلدارية، ككذلك للنظم كالسياسات كاؽبياكل 
التنظيمية اؼبدعمة ؽبذه العمليات، الستبعاد أم عمل ال يضيف قيمة، كربسُت تدفق العمل كزبفيض زمن دكرة التشغيل، كربقيق ربسينات 

زبفيض التكلفة، ربسُت اعبودة، تطوير اػبدمة، كربقيق اؼبركنة كسرعة إقباز العمل، كذلك باستخداـ : جوىرية يف معايَت األداء اؽبامة مثل
 "تكنولوجيا اؼبعلومات اؼبتطورة كعامل سبكُت أساسي يسمح للمؤسسات كاؼبنظمات بإعادة ىندسة نظم إعماؽبا

كسيلة إدارية منهجية تقـو على إعادة البناء التنظيمي من جذكره، كتعتمد على إعادة ىيكلة كتصميم العمليات اإلدارية، هبدؼ ربقيق -"
 "سرعة األداء، زبفيض التكلفة، ربسُت جودة اػبدمة كاؼبنتج: تطوير جوىرم كطموح يف أداء اؼبنظمات يكفل ربقيق

مدخل يسعى إلعادة التفكَت كإعادة اؽبيكلة اؼبتزامنة لكل من عمليات اؼبنظمة كنظم اؼبعلومات كالعمل على انسيابية كل من ىيكل - 
اؼبنظمة كعملياهتا كاألنظمة اإلدارية كالعبلقات اػبارجية بشكل يبكن من ربقيق ربسينات جذرية يف كل من الوقت كالتكلفة ككل ما يتعلق 

 "بالسلع كاػبدمات اؼبقدمة للعميل
 

 -: م كيرتكز تعريف إعادة اؽبندسة على أربعة ركائز أساسية، أال كه
  إعادة التفكَت بصورة أساسيةrethinking Fundamental:  ؼباذا : هبب أف تسأؿ اؼبنظمة نفسها ؾبموعة من األسئلة

ككيف يبكن القياـ بو ؟ فمدخل إعادة اؽبندسة - كما الذم هبب القياـ بو - كؼباذا نؤديو بالطريقة اغبالية - نفعل ما نقـو بو اآلف 
 يرفض كل األساليب كاؼبمارسات التقليدية اؼبتبعة يف أداء العملية اغبالية، كيبحث عن أساليب جديدة كمبتكرة ألدائها

  إعادة التصميم اعبذرم Radical:  إعادة التصميم اعبذرم تعٌت التجديد كاالبتكار كليس ؾبرد تطوير كربسُت أساليب العمل
 .اغبالية

   (فائقة)ربسينات ثورية Dramatic:  يسعى مدخل إعادة اؽبندسة إذل إحداث ربسينات ضخمة يف معدالت األداء اؽبامة
 .سرعة إقباز العمل- اػبدمة - اعبودة - التكلفة : مثل

 العمليات Processes:  كذلك من خبلؿ (ذات القيمة اؼبضافة )يركز مدخل إعادة اؽبندسة على عمليات اؼبنظمة اعبوىرية ،
 1.كضع تصميم جديد كمبتكر يبكن من خبللو ربقيق التحسينات اعبذرية اؼبطلوبة
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 يف الفكر اإلدارم اؼبعاصر حيث تنبع أنبيتها من أهنا تتبٌت إعادة التفكَت األساسي يفتعترب إعادة اؽبندسة من أفضل األساليب اإلدارية 
  . كتكنولوجيا اؼبعلومات كؿبتول الوظيفة كتدفق العمل كذلك لتحقيق ربسينات ملموسة يف اإلنتاجيالتنظيميالعمليات كاؽبيكل 

 New Public Management نموذج التسيير العمومي الجديد :الفرع الثالث 
ؿبور دراستنا األساسي ك يتمثل يف أنو اختصار جملموع من اؼبذاىب اإلدارية  اليت ظهرت يف إطار أجندات ك جداكؿ أعماؿ اإلصبلح يف 

"             مبوذجا جديدا لئلدارة العامة" فهو يبثل 1970 إبتداء من سنة  OCDEعدد من دكؿ منظمة التعاكف اإلقتصادم ك التنمية 
من خبلؿ الًتكيز  post bureaucratic  1ك الذم يدعوا باألساس إذل ربوؿ  اؼبنظمات من البَتكقراطية إذل منظمات ما بعد بَتكقراطية 

:  على  عدة عناصر ىي 
 تفويض السلطة ك ترسيخ اؼبركنة 
 ضماف األداء ك اؼبساءلة ك اؼبراقبة 
 ربسُت إدارة اؼبوارد البشرية 
  إستعماؿ امثل لتكنولوجيات اؼبعلوماتNTIC 
 ربسُت نوعية التنظيم 
 تطوير اؼبيزة التنافسية 
 تقدًن ك توفَت خدمات عامة تتوافق ك مطالب ك احتياجات اؼبواطنُت 

 اؼبتعلقة بإعادة Huges and Bouvaird  ،)1995(2إف مقارنة أصوؿ النماذج الثبلثة السابقة ترجع ك تستند إذل أحباث كل من 
اؽبيكلة ك إعادة إخًتاع اغبكومة ك اليت ركزا فيها على التغَتات يف ىيكل كظائف اؼبنظمة ك ـبتلف أدكار اؼبشاركُت فيما أكد باحثُت 

 .آخرين على فبيزات مبوذج التسيَت العمومي اعبديد
بأف البعد األكؿ للتسيَت العمومي اعبديد ىو  Hoodإف القسم الكبَت من الًتكيز يف ىذه النماذج يقع على عاتق اؼبديرين حيث يؤكد 

دعوا " حيث قاؿ 3" التحكم النشط يف اؼبنظمات العامة من قبل كبار اؼبديرين الذين يديركف من خبلؿ إرغامهم على اؼبنافسة يف السوؽ"
 ك ىو كاحد من أىم ك أبرز شعارات التسيَت العمومي اعبديد ك يف مكاف آخر ىو « Let managers manage »" اؼبسَتين يسَتكف

 .من خبلؿ إرغامهم على اؼبنافسة يف السوؽ« make managers manage »  جعل اؼبسَتين يسَتكف
 
 
 

                                                           
1 Leslie A. Pal ," Inversions without End: The OECD and Global Public Management Reform" , Paper presented at the 

OECD and Global Governance Workshop, School of Public Policy and Administration , Carleton University, Ottawa, 

Canada, January 19-20, 2007 ,p 4 
2
ROMEO B. OCAMPO,Models of public Administration Reform « New Public Management »  Op.Cit p 249  

3 Hood, Christopher, Exploring Variations in Public Reform of the 1980s. In Hans A.G.M. Bekke, James L. Perry and 

Theo A.J. Toonen, eds. Civil Service Systems in Comparative Perspective, Bloomington, Indiana University Press , 

1996, 268-287. 
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 للخدمت العمىميت إلاضصال إلاداري إصتراجيجياث: املؿلب الضادش

  :مراحل إلاضصال إلاداري  : الفرع ألاول 
 :عملية اإلصبلح اإلدارم كعملية منهجية ال بد اف تتبع خطوات عليمة مدركسة ك مراحل منظمة كالتارل إف تنفيذ 

 : مرحلة اإلحساس بالحاجة إلى اإلصالح اإلداري  -1
إف ضعف مستول األداء ك كجود اختبلالت يف مكونات األجهزة اإلدارية ك تدين جودة اػبدمات العامة اؼبقدمة ألفراد اجملتمع ك اتساع 

رقعة اؼبظاىر السلبية ك الغَت منتجة كالتسيب ك عدـ االنضباط ك غَتىا ىبلق إحساسا بضركرة دبعاعبة ىذا األمر ك تغيَته غلى األفضل ك 
الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبسطرة بفعالية ك قباعة ك للقيادات دكر فعاؿ يف عملية اكتشاؼ اغباجة إذل اإلصبلح يف الزمن احملدد ك ىاتو 

 .القيادات ىي اليت تتبٌت اإلصبلح ك توجهو ك تنفذه
 :مرحلة وضع استراتيجية خاصة  -2

بعد االقتناع بضركرة اإلصبلح من طرؼ القيادات ال بد من العمل ك السهر على كضع اسًتاتيجية ك رؤية مستقبلية تغَتية للوضع الراىن ، 
بتحديد صبلة من األىداؼ ك الغايات اؼبرجوة ك اؼبنشودة ك ربديد كذلك طرؽ ك أساليب تنفيذىا بأعلى كفاءة فبكنة ك بأقل التكاليف ، 

 .من خبلؿ اقًتاح ـبتلف البدائل ك اغبلوؿ اؼبمكنة ك اختيار منها األمثل ك األنسب
  :مرحلة تطبيق اإلصالح اإلداري  و تنفيذه -3

تعترب من أىم اؼبراحل حيث أف األجهزة ك القيادات العليا اؼبسؤكلة عن برامج اإلصبلح اإلدارم تقع على عاتقها تسخَت كامل 
اإلمكانيات من أجل ربويل خطط التغيَت إذل كاقع ملموس يفًتض انو بديل للوضع الراىن الذم يغلب عليو الضعف ك اػبلل ، ك ىذا 

يكوف بازباذ القرارات ذات الصلة ك بسعي األجهزة التنظيمية إذل تقوية جهاز اإلصبلح اإلدارم ك تدعيمو ،ك تعزيز التنسيق بُت عناصر 
 1.االستشارات    ك الوحدات اإلدارية التنفيذية

  :مرحلة الرقابة و التقويم -4
لنجاح جهود اإلصبلح اإلدارم ال بد من كجود جهاز للرقابة اؼبستمرة حىت تتم عملية ضماف التعرؼ على نقاط الضعف ك معاعبتها 

بسرعة ك نقاط القوة ك تعزيزىا ألف عملية اإلصبلح تواجو صعوبات ك عوائق كثَتة ، ك قد تكوف الرقابة متزامنة مع عملية اإلصبلح أك 
 .الحقة للحكم على مدل قباعة ىذه اعبهود يف إصبلح اؼبنظمة

إصتراجيجياث إلاضصال إلاداري  : الفرع الثاوي

زبتلف اإلسًتاتيجيات اؼبتبعة لئلصبلح اإلدارم من حيث مشوليتها ك األمور اليت تركز عليها ك اؼبستول الذم تتم فيو ك السبب الرئيس يف 
ذلك يعود الختبلؼ الدكؿ ك السياسات العامة ك اؼبؤسسات ك كذا اؼبوارد اؼبتاحة لتحقيق ذلك ، فقد تكوف ىذه العمليات مشتتة          

 :ك ارذبالية أك تكوف مؤطرة جبهاز خاص يتوذل إدارهتا ك متابعة تنفيذىا ك رصد نتائجها ك فيما ىبص االسًتاتيجيات يبكن تلخيصها يف 
 الًتكيز على اعبوانب التنظيمية ك اؽبيكلية 

                                                           

30 ص 2011 األردف درا الراية للنشر ك التوزيع 1 ىشاـ ضبدم رضا اإلصبلح اإلدارم ط 1  
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 الًتكيز على إحداث أجهزة الرقابة ك التفتيش ك اؼبراجعة لعمل األجهزة اإلدارية 
 الًتكيز على توفَت الشفافية ك الوضوح يف عمل األجهزة اإلدارية 
 الًتكيز على ربرير اإلدارة اغبكومية من خبلؿ تفعيل آليات السوؽ ك تطبيقها عليها 
  1.ضركرة كجود إسًتاتيجية شاملة تتناكؿ ـبتلف اعبوانب السابقة مع التأكيد على مفهـو الوظيفة العامة كخدمة ال كسلطة 

 : سنتطرؽ إذل اإلسًتاتيجية الشاملة اؼبتكاملة لئلصبلح اإلدارم 
إف اإلسًتاتيجيات األربع السابقة الذكر ليست ثابتة ك ال منفصلة عن بعضها البعض كما أهنا ليست متعاكسة ، إف اإلسًتاتيجية اؼبثلى          

ك اؼبتكاملة لئلصبلح اإلدارم ال بد من أف تكوف مشولية ك قائمة على أساس فهم الًتابط البلـز بُت ـبتلف العناصر اؼبؤثرة على عمل 
اعبهاز اإلدارم ك الذم ىو أساسا عملية اإلصبلح، فالتغَتات اؽبيكلية التنظيمية كحدىا يف نظر ثقافة ؾبتمعية للوظيفة العامة على أساسا 

سلطة ال خدمة ال يبكن أف ذبدم نفعا بل تؤدم إذل عكس ما ىو منشود، كما أف إتباع إسًتاتيجية التفتيش ك اؼبراقبة دكف كجود رؤية 
كاضحة لئلصبلح قد يساىم يف تقوية مشاكل اعبهاز اإلدارم حبيث يبكن أف تستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية يف القضاء على األجهزة ك 

اؼبوظفُت النزىاء الذين يشكل إلتزامهم بالقوانُت عائقا يف كجو اؼبنتفعُت الذين يرفعوف أسس التطهَت للتخلص منهم ، من جهة أخرل إتباع 
إسًتاتيجية الشفافية ك الوضوح دكف فهم لقواعد العمل ك األىداؼ ك دكف توفر مقومات اإلدارة السليمة قد يضاعف من مشاكل اعبهاز 

اإلدارم بفقدانو اؼبصداقية أماـ اؼبواطنُت الكتشافهم كاقعو ك اؼبمارسات السائدة فيو ، كما ينطبق األمر بالنسبة إلسًتاتيجية ربرير اإلدارة ك 
التحوؿ إذل آليات إقتصاد السوؽ، اليت يف حالة تبنيها دكف التفكَت بالبدائل ك اآلليات الرقابية ؼبكافحة الفساد اإلدارم ك ضماف عدـ 

ليس من السهل أف يكوف اإلصبلح مشوليا ك ىذا يف كافة النواحي، فقد يكوف من األفضل .إنتقالو من القطاع العاـ إذل القطاع اػباص 
البدء بإصبلحات بسيطة فما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ جلو ك اغبل األمثل يكمن يف رؤية كبدد فيها العناصر األساسية لئلصبلح ك اػبطوات 

 2.األساسية اؼبتبعة
من أىم الشركط الواجب تقديبها ك حفظها يف أم اسًتاتيجية لئلصبلح اإلدارم أف تتناسب مع الظركؼ السائدة ك أف ال تكوف فوقية ،         

ك أف ال تكوف األساليب ك النماذج منقولة حرفيا دكف تكييف باإلضافة إذل كاقعيتها ك عند أبرز اػبرباء ك األكاديبيوف العناصر األساسية 
 :لئلسًتاتيجية اؼبتكاملة لئلصبلح اإلدارم ىي 

 التأكيد على األساسيات ك البديهيات اػباصة دبفهـو الوظيفة العامة ك اؼبوظف العاـ. 
 تفعيل القوانُت ك اؼببادئ اليت ربكم الوظيفة العامة من ترقية ك تعيُت ك تقييم األداء ك اؼبساءلة. 
 التأكد من كضوح األىداؼ ك اؼبربرات اؼبوضوعية اػباصة باألجهزة اإلدارية 
 إتباع منهج الشفافية ك الوضوح يف العمل 
 تشجيع اؼبشاركة الشعبية من قبل مؤسسات اجملتمع اؼبدين لتطوير العمل 
 القياـ جبوالت ميدانية للتعرؼ على  مستول اػبدمات العامة اؼبقدمة ك رأم اؼبواطن فيها 
 منح اؼبوظفُت صبلحيات ك سبكينهم من القياـ دببادرات لتطوير اإلدارة 

                                                           

44 ص 2007-2006اإلدارة العامة ك اإلصبلح اإلدارم يف اعبزائر مذكرة ماجستَت ، جامعة يوسف بن خدة اعبزائر : عبد القادر كاس   1  
 109 ص 2008 اإلسكندرية مؤسسة حورس الدكلية للنشر ك التوزيع 1الفساد بُت اإلصبلح ك التطوير اإلدارم ط:  ؿبمد الصَتيف  2
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 مواكبة اؼبستجدات ك إعادة النظر باؽبياكل التنظيمية ك التشريعات ك أساليب العمل ك نظم اغبوافز 
ىو " اإلدارة العمومية"انطبلقا من كل ماسبق نرل اف اؽبدؼ األساسي من عمليات اإلصبلح ك جهوده اؼبتعلقة أساسا بالقطاع العاـ 

إحداث تغيَت جوىرم ك ربوالت جذرية يف السلوكيات ك قيم اؼبوظفُت ال ؾبرد إحداث تغيَتات بنيوية فقط، إف اسًتاتتيجية إصبلح 
القطاع العاـ هبب أف ترتكز على مبدأين األكؿ ىو الًتكيز على النتائج كزيادة الكفاءة ك الفاعلية ك ربسُت نوعية اػبدمات ك الثاين إعطاء 

 1.البلمركزية يف ازباذ القرار دكر ىاـ
إف عديد التجارب يف ىذا الصدد أم فيما يتعلق باإلصبلح اإلدارم برىنت أنو ال يتحقق بلمسة سحرية دفعة كاحدة اك بُت ليلة ك 

ضحاىا ، ك إمبا ال بد من دراسة ك متابعة معمقة للتدابَت ك استمرارية لئلجراءات اؼبتخذة  بشكل متكامل كفق منهجية أساسها 
األكلويات يف ازباذ القرارات ك تعمل على ربقيق ذلك خطوة خبطوة، كما أنو أصبح من اؼبسلم بو دكر اإلصبلح اإلدارم الذم يلعبو يف 

 2.ؾبمل األكضاع اإلقتصادية ك االجتماعية ك السياسية
 

 
 

 :خاتمة الفصل األول 
إف عصرنة اإلدارة العمومية تعد من ضمن االىتمامات الرئيسية ك ضمن أحباث علماء القانوف ك اإلدارة ك اإلقتصاد على حد سواء،          

ك ؿبورا ىاما من ؿباكر اػبطابات الرظبية ك اؼبشاريع اؼبسطرة للحكومات ك الدكؿ يف احملافل العاؼبية، ك قد اخذ ىذا اؼبوضوع                        
ك اىتماماتو أبعادا جديدة ك عمقا أكرب بعد االنتشار الواسع ك االستعماؿ العريض لوسائل االتصاؿ ك تكنولوجيات اؼبعلومات ك تعدد 

 .تطبيقاهتا ك استعماالهتا ك ؾباالت تأثَتىا على كل اؼبستويات االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية ك حىت السياسية
حىت يتم تقدًن خدمات عمومية ذات جودة ال بد من التفكَت يف أساليب تسيَت جديدة سبكن من القياـ بتلك األعماؿ على أكمل              
ك أقبع كجو، ك ىذا ما سنطرحو يف الفصل الثاين من خبلؿ التطرؽ للتسيَت العمومي اعبديد كأسلوب لئلصبلح ك فلسفة للتصحيح              

 .ك تقدًن اػبدمات العمومية بأقل التكاليف ك جبودة عالية
 

 

 

 

 

                                                           
1
 87 ص 2014 فلسطُت دار الشركؽ للنشر 1ؿبي الدين شعباف توؽ ، اغبوكمة الرشيدة كمكافحة الفساد من منظور اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد ط  

 16-15 ص 2014 بَتكت منشورات اغبليب اغبقوقية 1 غازم ؿبمد فريج اإلصبلح اإلدارم دراسة مقارنة بُت األنظمة الوضعية ك النظرية اإلسبلمية ، ط 2



 

 

 
 
 
 
 

: الفصل الثاين 

 اجلديدتس يري العمويم ال

  يف الإدارات العمومية
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 : تمهيد 
يَعترب اغبديث ك النقاش حوؿ أنبية تسيَت اؼبنظمات ك اإلدارات يف القطاع العاـ موضوعا لو جذكره التارىبية حيث أف التطور اؼبلحوظ يف 

زيادة الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات العمومية دل يأت من فراغ بل ىو نتيجة للعديد من العوامل ك األسباب اليت جعلت من التسيَت يف 
القطاع العمومي حقبل خاصا ك فبيزا للدراسة ك التحليل ك لعل من أبرز إشكاليات التسيَت العمومي اليت كانت ك ال تزاؿ ؾباال خصبا 

للدراسة    ك التحليل ىو الضعف ك نقص الكفاءة التسيَتية يف اؼبنظمات التابعة للقطاع العاـ على ـبتلف األصعدة ك يف ـبتلف اعبوانب 
اؼبالية  ك الوظيفية ك البشرية ، لذا أصبح من الضركرم جدا االىتماـ بدراسة كيفية الرفع من مستويات أداء اؼبنظمات ك اؼبؤسسات 

العمومية  ك اإلدارية لتقديكم خدمات عمومية فبيزة ك تقليل التكاليف إذل أبعد حد فبكن، أصبح موضوع التسيَت العمومي يف اإلدارات 
العمومية  اليـو من الرىانات اؽبامة ك من احملاكر اغبديثة يف اإلقتصاديات اؼبعاصرة ك أحد رىانات التنمية اؼبستدامة ك أحد أىم أسباب 

 .االستقرار االجتماعي ك السياسي 
لقد تناكلت العديد من الدراسات ك عاعبت العديد من األدبيات اإلقتصادية ك اإلدارية ك حىت القانونية اؼبداخل ك اؼبقاربات ك النظريات 

اليت تسمح بتحسُت مستويات األداء يف القطاع العاـ يف ظل التوجو كبو ربديث اإلدارة العمومية ك ىو التوجو الذم فرض نفسو منذ 
 Nouveau Managementالتسيير العمومي الحديث أو المناجمنت العمومي الحديث الثمانينات ك الذم يدعى باسم 

publique اؼبدخل الذم يتناكؿ تقدًن أفضل اػبدمات العمومية كفق أساليب القطاع اػباص . 
 

 الجدًدلدضيير العمىمي مدخل ل:  ألاول املبحث 

يعترب اغبديث عن أنبية تسيَت منظمات القطاع العاـ موضوعا لو امتدادات تارىبية حيث أف التطور اؼبسجل ك اؼبلحوظ يف أنبية الدكر 
الذم تلعبو اؼبنظمات العمومية دل يأت من فراغ، بل ىو نتيجة للعديد من العوامل اليت جعلت من التسيَت العمومي حقبل خاصا للدراسة           

ك التحليل ك لعل من أىم إشكاليات التسيَت العمومي اليت كانت  ك ال تزاؿ حقبل خاصا للدراسة ك التحليل ىي ضعف كفاءة ك فعالية 
 .اؼبنظمات ك اإلدارات العمومية  على ـبتلف األصعدة اؼبالية منها ك اؼبادية ك البشرية 

ربت تأثَت العديد من العوامل أصبح االىتماـ دبستول أداء اؼبنظمات العمومية يبثل أحد أىم احملاكر يف االقتصاديات اؼبعاصرة ك أحد 
رىانات التنمية اؼبستدامة ك التنمية احمللية ك االستقرار السياسي ك االجتماعي ،حيث عاعبت األدبيات االقتصادية ك اإلدارية ك حىت 

القانونية اؼبداخل اليت تسمح بتحسُت مستول أداء القطاع العاـ يف ظل التوجهات اؼبعاصرة كبو ربديث اإلدارات العمومية ك ىذا منذ 
 . بداية الثمانينات ك الذم أصبح يعرؼ بالتسيَت العمومي اعبديد

 للنموذج البَتكقراطي من خبلؿ أساليب التعاقد الباطٍت ك الشراكة اإف التسيَت العمومي اعبديد عبارة عن مبوذج لئلدارة العامة جاء معارض
بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص ك اػبصخصة ، ك قد دفع ذلك السلطات السياسية لئلستفادة من التأىيل اؼبهٍت ؼبديرم اػبدمات 

العمومية لغرض إصبلح البَتكقراطية ك منحهم حرية أكرب يف التصرؼ مقابل تورل قدر أكرب من اؼبساءلة فيما يتعلق باألداء اإلدارم،               
حيث أف أكؿ .ك بالتارل تعبئة أدكات ك أساليب إدارة القطاع اػباص من أجل ربقيق النتائج اؼبستهدفة من طرؼ مديرم اػبدمات العمومية

من صاغ تسمية التسيَت العمومي اعبديد كاختصار جملموعة من اؼببادئ اإلدارية اؼبتماثلة على نطاؽ كاسع ك اليت سيطرت على أجندة 
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مع ذلك كانت السياسية اػباصة هبذا  christopher hood1اإلصبلح يف العديد من دكؿ منظمة التعاكف اإلقتصادم ىو 
 2.اؼبفهـو تشكلت قبل عشر سنوات من قبل بعض السياسيُت مثل مارغريت تاتشر ك ركنالد ريغاف

على التجديد يف نشاط الدكلة ك ذلك بإضفاء طابع اؼبقاكلة على القطاع اغبكومي - أم التسيَت العمومي اعبديد- ك ىو يقـو أساسا
 Gouvernement entrepreneur  .3ربت مصطلح 

يف ظل تزايد مشاريع ك نظريات اإلصبلح اإلدارم يف السبعينيات ك الثمانينيات من القرف اؼباضي ك ىذا خاصة بعد األزمة البًتكلية سنة 
 ك األزمة اؼبالية اليت كاجهت العديد من الدكؿ ، ك قد كاف أكؿ ظهور للمناصبنت العمومي يف الواليات األمريكية حيث كانت 1973

السياسات العمومية األمريكية تعاين من مشاكل بسبب عملها اؼببٍت على منطق الوسائل ك غياب الرقابة ك عدـ االىتماـ بالنتائج فبا 
تسبب يف عجز مارل كبَت للواليات اؼبتحدة األمريكية ك ارتفاع كبَت يف حجم الدين العاـ ك يف ظل التيار الليبَتارل القوم الذم كاف وبكم 
الواليات اؼبتحدة مت استنكار الوضع ك الدعوة إذل ضركرة تغيَت األكضاع من خبلؿ االنتقاؿ من منطق الوسائل إذل منطق النتائج ك تقليص 

 العمومية ، لتنتقل بعد ذلك موجة اإلصبلحات إذل الدكؿ تحجم الدكلة كما دعا إذل اػبوصصة ك إدخاؿ اؼبناصبنت على السياسا
األخرل اليت عانت من نفس اؼبشاكل اليت كقعت فيها الواليات اؼبتحدة األمريكية فبا جعل اؼبنظمات العمومية ك اغبكومات تبحث عن 
تغيَت جذرم يف سياساهتا العمومية ك البحث عن فعالية أكرب للمورد العمومي الذم سجل مشاكل ك نقائص يف ؾباؿ تقدًن اػبدمات 

العمومية اليت سبيزت بالضعف يف األداء ك غياب الفعالية يف التقدًن كاستجابة أفضل ؼبتطلبات اؼبواطنُت ك رغبة أكرب يف ترشيد النفقات ك 
 .زبفيض التكاليف

من أجل ربقيق تلك األىداؼ مت التفكَت جديا ك طرح أفكار خبصوص استخداـ نفس أدكات القطاع اػباص ك تطبيقها تدرهبيا يف 
 Le nouveau Management.  التسيير العمومي الجديدالقطاع العمومي ك ذلك يف إطار ما اصطلح عليو 

publique 
 اليت تطورت خبلؿ ةمن خبلؿ ما سبق يبكن اعبـز أف البداية النظرية للتسيَت العمومي اعبديد تعود بصفة رئيسية إذل األفكار الليربارل

سنوات السبعينيات بعد استفحاؿ األزمة اؼبالية يف الدكؿ اؼبتطورة حيث رأل ىذا االذباه الفكرم أف أحد األسباب الرئيسية لتلك األزمة 
فون  ك ملتون فريدمانىو تدخل الدكلة يف اغبياة االقتصادية بشكل مبالغ فيو، ك من بُت أىم ركاد ىذه األفكار من مدرسة شيكاغو 

 4.حايك
أما يف اجملاؿ التطبيقي أك اؼبيداين فقد ذبسد التسيَت العمومي اعبديد يف بعض اؼبشاريع اإلصبلحية اؼبتعلقة باإلدارة العمومية ال سيما يف 

 . الواليات اؼبتحدة األمريكية ك بعض الدكؿ األقبلوسكسونية مثل اؼبملكة اؼبتحدة ك نيوزيلندا ك أسًتاليا ك غَتىا

                                                           
1
 Christopher hood : A public Management for all seasons : Public administration vol 69 Spring 1991 p 1    

2
 Sven Eric Liedmany : New public management and human jugement vol 01 N°01 2013 p 53 

 195 اعبزائر ص 2013 ديسمرب 14ؾبلة أحباث إقتصادية ك إدارية العدد : اغبكم الراشد أحد مقومات التسيَت العمومي اعبديد :  بن عيسى ليلى  3
4
 François xavier Merrien ; la Nouvelle gestion publique (concept mythique lien social et politiques) riac N° 41 1999 p 

94-97  
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حيث اعتربا ىذا   Hood ; Aucoin إذل الباحثُت  Nouveau Managment Public : NPMيعود مصطلح 
اؼبصطلح ما ىو تعبَت ـبتصر يستخدمو العلماء ك اؼبتخصصوف لئلشارة إذل موضوعات متميزة ألساليب ك أمباط إدارة اػبدمة العمومية       

 .ك اليت ظهرت ال سيما يف الدكؿ الصناعية 
ك ابتداء من تلك الفًتة مت تعميم التسمية على كامل اؼبشاريع يف الدكؿ الغربية ك دكؿ آسيا ك أمريكا البلتينية ك أصبح اؼبناصبنت العمومي 
اعبديد ىو اؼبرجعية لكل اغبكومات اؼبركزية ك اؽبيآت احمللية عندما يتعلق األمر بإدخاؿ تغيَتات على مرافق الدكلة أك إصبلحها ك يف بداية 

 .األلفية الثالثة أصبح اؼبمكن اغبديث عن ذبارب يبكن تقييمها ك االستفادة منها يف إطار القياـ بإصبلحات إدارية
حعريف الدضيير العمىمي الجدًد  : ألاول املؿلب 

 ك كاف ال السبعينيات يف اعبديدة الليربالية األفكار ـبتربات يفأك التسيَت العمومي اعبديد كجدت  اعبديدة العامة اإلدارة فبا سبق يظهر أف
 من بُت التعاريف اليت كضعها العديد من الباحثُت ؼبفهـو التسيَت  النظرية كأسسها ، اعبديدة العامة لئلدارة الرئيسية اؼببادئ بد من دراسة

 : العمومي اعبديد قبد 
 

التسيَت العمومي اعبديد ىو ؾبموعة عناصر جديدة يف تسيَت اإلدارات العمومية ك اليت تفرض عليها أف تتخلى عن اؼبنطق            " 
 1".ك البعد القانوين ك تصبح زبضع للمنطق االقتصادم من خبلؿ إدراج مفهـو األداء الناجع ك اعبودة

 كالفعالية كالكفاءة االقتصاد:  Les Trois E قيود يف تضمينها خبلؿ من اإلدارية األنشطة تأطَت مسألة إهنا" 
(Economy - Efficiency - Effectiveness.)2 
اذباه عاـ لتسيَت اؼبنظمات العمومية تعود أكذل : " يعرؼ اؼبعجم السويسرم للسياسة االجتماعية للتسيَت العمومي اعبديد بأنو  

معادل ظهوره إذل بداية الثمانينات يف الدكؿ األقبلوساكسونية ك انتشر الحقا يف معظم دكؿ منظمة التعاكف ك التنمية اإلقتصادية  
ك على عكس التسيَت العمومي التقليدم الذم يستمد مبادئو من العلـو اإلدارية ك القانونية فغن أفكار ك معادل التسيَت العمومي 
اعبديد مستنبطة من العلـو االقتصادية ك من سياسات التسيَت يف القطاع اػباص ك من أىم أسباب ظهور ىذا النوع من التسيَت 

الرغبة يف ربسُت ك معاعبة االختبلالت اليت ميزت التسيَت العمومي التقليدم ك اليت من بينها البَتكقراطية ك كذا ؿباكلة االرتقاء 
 3"باإلدارة العمومية إذل مستول الفعالية ك الفاعلية

التسيَت العمومي اعبديد ىو ؾبموعة األساليب ك التقنيات الرامية إذل تطوير عملية قيادة القرار العمومي ك ربسُت مستويات األداء  
  4"يف اؼبنظمات العمومية اإلدارية ك اؼبسانبة يف عصرنتها ك إعادة الشرعية ؽبا بعد عشرات السنوات من تراجع فعاليتها

 بأنو مبوذج جديد يقـو على نشر ثقافة ربسُت األداء يف  OCDE عرفتو اإلدارة العامة ؼبنظمة التعاكف ك التنمية اإلقتصادية 
 :القطاع العمومي ك يقلل من اؼبركزية ك يدعو ىذا النموذج إذل 

                                                           
 130 تيشات سلول مرجع سابق ص  1

2 Jeroen  Maesschalck , The Impact of  new public management  reforms  on public servants Ethics :towards  a theory  , 

Public Administration , Blackwell Publishing Ltd , USA, Vol. 82 No. 2, 2004,p 466.. 
 29 أحبلـ فوغارل مرجع سابق ص  3
 130 تيشات سلول مرجع سابق ص  4
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 تركيز االىتماـ على النتائج من منظور الفعالية ك جودة اػبدمة 
  منح اؼبسَتين نوع من اغبرية يف ربديد بدائل التسيَت اؼبباشر للمرفق العمومي ككضع أنظمة تسيَت تسمح بتحسُت مردكدية

 .السياسات اؼبعتمدة
  زيادة االىتماـ بكفاءة اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ اؼبنظمات العمومية من خبلؿ كضع أىداؼ خاصة باإلنتاجية ك تبٍت مفهـو

 اؼبنافسة
  تعزيز القدرة االسًتاتيجية للحكومة اؼبركزية لتوجيو تطور الدكلة دبختلف أجهزهتا ك سبكينها من االستجابة بصورة منهجية ك سريعة

 1.ك بأقل تكلفة للتغَتات اليت قد ربدث على ـبتلف اؼبستويات
، فإف الفكرة العامة للتسيَت العمومي اعبديد ىي جعل أساليب  Audrey Bécuwel( 2005) بالنسبة للباحث , 

التسيَت يف اإلدارة أقرب إذل أساليب اإلدارة يف القطاع اػباص عن طريق إعطاء أنبية أقل لتطبيق القواعد كاإلجراءات اإلدارية 
 .كحىت البَتكقراطية

أف التسيَت العمومي اعبديد يستخدـ يف عادل اإلدارة لوصف تقدـ أفكار كطرؽ القطاع اػباص  P. Haynes (2010)يرل  
 2.يف ؾباؿ اإلدارة العامة

إحدل خصائص اإلدارة العامة اعبديدة ىي اإلصرار على الشرعية الثانوية ؼبنظمات : "Yvon Pesqueuxكفقا لػ  
القطاع العاـ من خبلؿ تركيز االنتباه على البحث عن الكفاءة التنظيمية كربسُت جودة السلع كاػبدمات اليت تقدمها 

يف جهاز الدكلة من خبلؿ إدخاؿ 3"لركح اؼببادرة"كما يرل أف مشركع التسيَت العمومي ىو غرس ".اػبدمات اإلدارية 
منطق السوؽ ك آلياتو يف اؼبهاـ ك اؼبنظمات العمومية ك التظاىر باف اؼبنافسة اليت يستشهد هبا دائما على أهنا أساس 

 . كفاءة السوؽ من شأهنا أف ربل ؿبل مبدأ سياسي
على أنو دراسة اعبوانب اؼبتعددة التخصصات لئلدارة العامة ك مزيج   Garson & Overmanيف أكاخر الثمانينات عرفو 

 4.من التخطيط ك التنظيم ك السيطرة على كظائف اإلدارة مع اإلدارة اؼبالية ك البشرية ك اؼبادية ك اؼبعلومات ك اؼبوارد األساسية
مفهـو معيارم لئلدارة العامة يتكوف من عدة عناصر مًتابطة، توفَت خدمات جبودة " على انو  Borins عرفو1990يف سنة  

عالية سبتاز بكوهنا ذات قيمة لدل اؼبواطنُت ك زيادة إستقبللية اؼبديرين العموميُت ك مكافأة اؼبنظمة ك األفراد على أساس تلبية 
األداء لؤلىداؼ اؼبطلوبة إذل جانب إتاحة التكنولوجيا البلزمة للمديرين لتحقيق أداء أفضل ك أنبية اؼبنافسة ك اغبفاظ على موقف 

 ."متفتح حوؿ األغراض العامة اليت ينبغي أف يؤديها القطاع اػباص بدؿ القطاع العاـ

                                                           
1
 1Marcel Guenoun, le management de la performance publique local (étude de l’utilisation des outils de gestion 

intercommunal), thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, université Paul Cézanne , Aix-Marseille III , 

mars 2009, p 61. 
2
 P.Haynes : L’évolution des tendances de l’emploi dans la fonction publique : Crise du savoir ou occasion d’actualiser 

les connaissances? Téléscope, Hiver 2010 vol 16 n°01 p 27 
3
 Yvon pesqueux : Le Nouveau Management public 2010 p 80 
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أف التسيَت   Ajantha Sisira Kumara & Wasana Handapangodaمن جانب آخر يرل كل من 
العمومي اعبديد يبثل نقدا للنموذج التقليدم لئلدارة العامة اليت تستند إذل الدكلة البَتكقراطية ، ك اليت أدل الفشل العاـ للحكومة 

 1.فيها إذل ضركرة تكريس اإلصبلحات على مستول القطاع العاـ ك ىذا ما يعرؼ بالتسيَت العمومي اعبديد
ك بالتارل فإف التسيَت العمومي اعبديد يشَت إذل اإلدارة ك ليس السياسة ك على تقييم األداء ك الكفاءة ك على تصنيف الربكقراطيُت 

العموميُت يف ككاالت تتعامل مع بعضها البعض على أساس ربفيز اؼبوظفُت ، إستخداـ شبو األسواؽ ك التعاقد اػبارجي لتعزيز 
اؼبنافسة إذل جانب خبفض التكاليف يف ظل مبط إدارة يؤكد على أمور مثل أىداؼ اإلنتاج ك عقود اآلجاؿ احملددة ك اغبوافز 

 .النقدية ك حرية التسيَت
 :يف اعبدكؿ اؼبوارل يبكن تلخيص العديد من التعاريف ؼبفهـو التسيَت العمومي اعبديد حسب ـبتلف اؼبفكرين

 
 مفاىيم التسيير العمومي الجديد : 05الجدول رقم 
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تعزيز : ال مركزية اغبكومة 

أكرب للمركنة ، االعتماد 
على اؼبستويات األقل 

للتنظيم 

تعزيز اغبكم الذايت  ك ال 
سيما من الرقابة اؼبركزية 

للوكاالت 

البلمركزية  فك الًتابط 
أشكاؿ جديدة : التنظيمي 

غبوكمة الشركات ، االنتقاؿ 
إذل مبط ؿبلي من اإلدارة 

ال مركزية السلطة 
اإلدارية يف اػبدمات 

العامة 

التدريب العملي على 
التسيَت احملًتؼ 

ربفيز اغبكومة على التوجيو 
ال التنفيذ 

الفصل بُت اإلسًتاتيجية  
األساسية العامة ك كل ما 
وبيط باعبوانب التنفيذية 

الكربل 

تفكيك كحدة 
البَتكقراطية التقليدية 
إذل ككاالت مستقلة 

التحوؿ إذل ذبزئة 
الوحدات إذل مباذج 

شبو تعاقدية 

اؼبنافسة داخل القطاع العاـ 
قد يكوف فيما بُت : 

اعبمهور أك بُت العديد من 
موفرم اػبدمات 

ىذا اؼبوقف : تقبل اؼبنافسة 
اؼبنفتح بالنسبة لؤلنشطة 
العامة هبب القياـ بو حىت 
يف مواجهة القطاع اػباص 

كضع ك تطوير آليات 
السوؽ لتوزيع اؼبوارد يف 

القطاع العاـ 

إدخاؿ آليات السوؽ 
ك شبو السوؽ لتشجيع 

اؼبنافسة 

التحوؿ إذل زيادة 
اؼبنافسة ك التموين 
اؼبختلط ، العبلقات 
التعاقدية يف القطاع 
العاـ ، انفتاح كظيفة 
اؼبمولُت  على اؼبنافسة 

التسيَت ك التحفيز على 
أساس اؼبهمة ال القواعد 

خلق التعاكف بُت القطاعُت 
العاـ ك اػباص 

الفصل بُت التمويل العاـ ك 
استقبللية موفر اػبدمة 

الفصل الواضح بُت 
كظيفة اؼبشًتم ك اؼبوفر 

التأكيد على مبط 
القطاع اػباص يف 

                                                           
1
 Ajantha Sisira Kumara & Wasana Handapangoda : New public management : the level of preparedness and 

implementation –a study based on the Sri Lankan context  10 AAG vol 3 N°2 2008 p  
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اؼبمارسات اإلدارية 
توفر خدمات عالية اعبودة خدمة العمبلء 

للمواطنُت خدمة العمبلء ك 
اؼبستخدمُت 

التأكيد على استجابة 
مقدـ اػبدمة للعمبلء ، 

اىتماـ جبودة اػبدمة أكثر 

التأكيد على النوعية ك 
االستجابة للعمبلء  

زيادة الًتكيز على رقابة 
اؼبخرجات 

: توجيو نتائج اغبكومة 
التمويل على أساس 

اؼبخرجات ال اؼبدخبلت 

قياس اؼبنظمات ك /تقييم
األفراد ك مكافأهتم على 
أىداؼ األداء ؾبتمعة 

استخداـ أساليب أكثر 
شفافية ؼبراجعة األداء 

توضع : أىداؼ األداء 
من طرؼ اؼبسَتيُت 

اؼبديرين /

معايَت صروبة ك مقاييس 
األداء 

الكسب : مقاكلة اغبكومة 
بدال من اإلنفاؽ 

توفَت اؼبوارد البشرية ك 
التكنولوجية اليت وبتاجها 
اؼبسَتكف لتحقيق أىداؼ 

األداء 

االىتماـ أكثر بالقيمة 
مقابل اؼباؿ ك مكاسب 

الكفاءة 

التأكيد على مزيد من ميزانيات ثابتة ك فصلية 
االنضباط ك التقشف 
فيب استخداـ اؼبوارد ك 
إعادة صياغة اؼبيزانيات 
لتكوف شفافة من حيث 

احملاسبة 
السوؽ موجهة للحكومة 
التغيَت من خبلال الستفادة 

من السوؽ 

 
 /

 تغيَت عبلقات العمل التخفيض من العمالة 
 /

العمل االستباقي للحكومة 
الوقاية خَت من العبلج : 

/ / ربرير سوؽ العمل / 

عشور طارق ، مقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم و تعزيز تنافسية و كفاءة المنظمات الحكومية ، مجلة أداء المؤسسات االقتصادية .أ:المصدر 
 115 ص2012-2011 السنة 01، العدد 

 
من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن أف نستنتج أف التسيَت العمومي اعبديد ىو تصور حديث رؤية حديثة لكيفية إدارة ك تسيَت اؼبنظمات 

العمومية اإلدارية يقـو على أسس ك مبادئ معينة ك ؿباكاة لقواعد تسيَت اؼبنظمات اإلقتصادية اػباصة ك آليات السوؽ من أجل عصرنة           
ك ربديث اؼبنظمات العمومية ك الرفع من مستويات أدائها ك زيادة فعاليتها ك فاعليتها ك تقدًن خدمات عمومية ذات جودة مع األخذ 

 .بعُت اإلعتبار التأثَت الذم تشكلو ك تقـو بو البيئة ك احمليط اػبارجي على ىذه اؼبنظمات العمومية باعتبارىا نظاما مفتوحا 
ك تظهر التعاريف اؼبتعددة انو ال يوجد ىناؾ تعريف ؿبدد ك ال يوجد ىناؾ اتفاؽ بُت اؼبفكرين حوؿ مفهـو شامل ك موحد ؽبذا اؼبصطلح 

فمن الناحية النظرية مفهـو التسيَت العمومي اغبديث اك اعبديد ىو مفهـو أسستو ككضعتو العديد من اؼبدارس الفكرية إال أف الفكرة 
الرئيسية يف ىذا اؼبفهـو ىي أف األساليب اإلدارية بالقطاع اػباص أفضل من تلك األساليب اؼبطبقة يف القطاع العاـ لذلك يبكن نقلها ك 

االستفادة منها فالقطاع العاـ ينظر إليو كقطاع غَت فعاؿ يبتاز ببَتكقراطية مفرطة ، جامد ، مكلف ليس مبتكر ك يعتمد على تسلسل 
ىرمي مركزم لذلك أصبح من الضركرم سبكُت اؼبدراء على كبو أفضل ك بتكلفة أقل من التعامل مع اؼبواطنُت على أساس أهنم عمبلء ك 

 .زبائن 
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يعترب التسيَت العمومي اعبديد اؼبفهـو اؼبثارل يف إصبلح اػبدمة العمومية حيث أنو يوفر ـبتلف اؼبناىج ك الطرؽ لتحسُت كفاءة اػبدمة 
العمومية من خبلؿ تبٍت أك استخداـ أساليب إدارة القطاع اػباص يف القطاع العاـ، كما يضع ؾبموعة من اآلليات لتوضيح أداء اؼبوظفُت       

ك قد مت تطبيق ىذا التصور يف العديد من الدكؿ اؼبتقدمة حيث كاف لو تأثَتا كبَتا على القطاع العاـ يف ىذه الدكؿ ك قد أدل إذل إعادة 
 .البناء العميق ك االسًتاتيجي ؼبختلف أنظمة اػبدمات العمومية 

من خبلؿ كل ما سبق فإف التسيَت العمومي اعبديد عبارة عن تصور إيديولوجي ك إدارم حديث يقـو على أساس نقل أساليب القطاع 
اػباص إذل القطاع العاـ مع توفَت أفضل الطرؽ ك اؼبناىج لتحسُت الكفاءة ك جودة اػبدمة العمومية فهو يعترب من أبرز اؼبسانبات النظرية           

ك التجريبية اؽبادفة إذل إصبلح التسيَت العمومي ك يستمد مبادئو من العلـو اإلقتصادية ك من سياسات التسيَت يف القطاع اػباص ال سيما 
اعتماد ميكانيزمات السوؽ ك االىتماـ برأم اؼبواطن كزبوف لتحسُت جودة خدماتو ك تبٍت المركزية التسيَت فهو يعترب أكثر من ؾبرد منهج  

 . أك مبوذج للتسيَت 
إف التسيَت العمومي اعبديد يتميز بأنبية كبَتة خاصة يف تغيَت الثقافة اإلدارية من مفهـو خدمة الدكلة إذل مفهـو اػبدمة العامة فاالنتقاؿ 

من خدمة عامة بَتكقراطية إذل خدمة عامة حديثة يستوجب توعية السلطة السياسية ك العديد من الدراسات ك قدر كبَت من اعبهد ك 
إف البحث عن الكفاءة ك الفعالية ك إدارة اإلقتصاد العمومي يفًتض عموما ربقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف . الوقت    ك اؼبوارد اؼبالية

 :ك يبكن توضيح االختبلؼ بُت النموذج التقليدم البَتكقراطي لئلدارة ك التسيَت العمومي اعبديد
 مقارنة بين التسيير العمومي الجديد و اإلدارة التقليدية البيروقراطية : 06الجدول رقم 

   Max Weberاإلدارة حسب التسيير العمومي الجديد 
األىداف احًتاـ القوانُت كاإلجراءات إرضاء الزبوف /ربقيق النتائج 

 تفويض الصبلحيات ،)البلمركزية
 (اغبكم/ ىيكلة الشبكات 

 التسلسل الوظيفي ،)مركزية
 (ىيكل ىرمي

التنظيم 

اإلداريين / المسؤوليات المشتركة للسياسيين غَت فبيز كاضح 
تأدية المهام تقسيم كالتخصص االستقبللية 

الترقية التقدـ حسب األقدمية ،ال ؿباباة حسب اعبدارة ،اؼبسؤكلية كاألداء 
المراقبة مؤشرات اؼبتابعة مؤشرات الفعالية 

نموذج الميزانية الًتكيز على الوسائل الًتكيز على األىداؼ 
Source : Anne Amar, Ludovic Berthier, « Le Nouveau Management Public, .Avantages et Limites»,, colloque 

RESER, 28 septembre 2006, p5 
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مقارنة بين مهام المناجير في ظل التسيير البيروقراطي و مهامو في ظل التسيير العمومي الحديث : 07الجدول رقم   
 

 مهام المناجير البروقراطي مهام المناجير في ظل تطبيق التسيير العمومي الحديث
 تخطيط العمل و برمجة السلوكات المنتظرة إعطاء معنى للعمل مع تجسيد السلوكات المنتظرة
 تقسيم العمل و توزيع المهام ، تنظيم الموارد  تحديد المهام ، توزيع المسؤوليات ، توزيع الموارد

القيادة من خالل احترام القواعد و احترام سلطة السلم  التنشيط و التحفيز بواسطة األىداف و القيم
 اإلداري

مراقبة مدى تحقق األىداف المسطرة ، تشجيع المبادرة و 
 التجديد

 مراقبة مدى احترام القواعد ، تشجيع االمتثال لألومر

تفويض المسؤوليات ، التعويض على أساس تقييم األداء و 
 الجهد

 التركيز و التخصص ، التعويض على أساس مدى االستقامة

 
 

 
آفاق الوظيفة العمومية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب األجنبية ، أطروحة دكتوراة : تيشات سلوى : المصدر 

 135 ص 2015-2014شعبة علوم التسيير ، جامعة بومرداس 
إف مبوذج التسيَت العمومي اغبديث مبوذج برز من أجل حل ك مواجهة ك إصبلح ـبتلف اؼبشاكل ك الصعوبات ك العراقيل اإلدارية  ك ىو 

خليط من النظريات االقتصادية ك التقنيات اػباصة أساسا بالقطاع اػباص ك أىم ما يبيز ىذا النموذج تقيلي ك تقليص دكر ك تدخل 
الدكلة ك تطبيق البلمركزية اإلدارية بشكل كاسع ك الًتكيز على الكفاءة ك الفعالية ك االقتصاد يف حُت كاف يركز النموذج التقليدم لئلدارة 

على ؿباسبة اؼبسؤكلُت ك مساءلة السياسيُت ك موظفي اػبدمة العمومية  أما بالنسبة ؽبذا النموذج فهو يركز على مساءلة اعبمهور لذلك يف 
 .التسيَت العمومي اعبديد ىناؾ ربوؿ للمساءلة من السياسة إذل اجملاؿ اإلدارم  ك من اؼبدخبلت  ك العمليات إذل اؼبخرجات ك النتائج

  :مبادئ و أدواث الدضيير العمىمي الجدًد: الثاوياملؿلب 
إف اغبديث عن مبادئ التسيَت العمومي اعبديد ك أدكاتو يقود ك يشمل عرض اػبصائص األساسية ؽبذا االذباه ك ـبتلف اؼبفاىيم  

اؼبفتاحية اؼبرتبطة بو ، فرغم اختبلؼ تنفيذ التسيَت العمومي اعبديد من بلد آلخر ك من قطاع آلخر إال انو ال اختبلؼ يف بعض 
بالنظر إذل إيديولوجية التسيَت العمومي اغبديث ك اليت تقر بضركرة التغيَتات  .اؼبصطلحات  اليت يستعملها ركاد ىذا التصور اعبديد لئلدارة

يف السياسات اإلدارية ك اإلدارة اؼبالية ك البشرية مع اعتماد كلي ك فبنهج ؼبمارسات القطاع اػباص بالقطاع العاـ ك ربسُت إدارة اػبدمات 
مع الًتكيز على الكفاءة ك الفعالية ك اإلقتصاد إضافة إذل االعتماد على اؼبساءلة ك اؼبشاركة ك اعتماد اسًتاتيجيات ـبتلفة دبا يف ذلك 

يبكن ربديد  .البلمركزية ك اإلدارة العامة القائمة على أساس السوؽ ك اإلدارة على أساس النتائج ، اػبصخصة ك التدكيل ك اؼبعلوماتية
 :اػبصائص ك اؼببلمح األساسية للتسيَت العمومي اعبديد فيمايلي

 البلمركزية من خبلؿ تفويض الوحدات اغبكومية ك اؼبسؤكليات يف اؼبستويات الدنيا 
 استعراض ما يتعُت على اغبكومة أف تدفع ك تفعل، تدفع ك ما ال تفعل ، ما ال تدفع ك ما ال تفعل 
 خصخصة القطاع العاـ ك اغبد من نشاطو أك إنشاء ىيآت مستقلة لتحقيقو 

 كيادة الخغيير في املىظمت جشمين اصخلرار املىظمت
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 النظر يف السبل األقل تكلفة لتوفَت اػبدمات مثل التعاقد من الباطن ك آليات السوؽ 
 معلومات العمبلء دبا يف ذلك معايَت اعبودة الواضحة للخدمة العمومية 
 قياس األداء ك تقييم النتائج 
 اإلصبلحات الرامية إذل تبسيط التنظيم ك تقليص التكاليف 

إف التسيَت العمومي اعبديد ليس فقط عملية نقل أك ربويل ميكانيكي ألدكات ك أساليب اإلدارة اؼبستخدمة يف القطاع اػباص إذل القطاع 
 .العاـ لكنو توجو يهتم كذلك بالرقابة الصارمة لسلوكيات ك تصرفات اؼبوظفُت العموميُت لتحديد متغَتات مشاركتهم ك ؿباكلة ربفيزىم

كما أف مبادئ ك أدكات التسيَت العمومي اعبديد ليست باغبديثة ذلك ألف اؼبؤسسات اػباصة قامت بتطبيقها مسبقا لكنها تبقى تشكل 
 .تغيَت جوىرم بالنسبة للمنظمات ك اؼبؤسسات العمومية

 
 (مبادئ و أدوات)مكونات التسيير العمومي الجديد  : 08الجدول رقم 

 مبادئ التسيير العمومي الجديد أدوات التسيير العمومي الجديد
التفاوض على عقد الخاصة بالخدمات الذي يحدد مؤشرات 

األداء التي يجب تحقيقها في إطار زمني محدد ، بين 
ورؤساء الخدمات  (البرلمان والحكومة)السلطات السياسية 

. اإلدارية

فصل القرارات االستراتيجية ، والتي تأتي في إطار 
السلطة السياسية ، من اإلدارة التنفيذية ، والتي ىي من 

. مسؤولية اإلدارة

تخصيص الميزانيات العامة للمديرين العامين الذين لديهم 
. ىامش واسع من المناورة لتحقيق معايير األداء الخاصة بهم

توجيو األنشطة اإلدارية وفقا للمنتجات المقرر تسليمها 
 بدال من القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها ،)

. (تخصيص الموارد ، على وجو الخصوص
 .إنشاء وكاالت تنفيذية وىياكل تنظيمية أكثر مرونة- 
إلغاء لوائح معينة من الخدمة العامة عن طريق إدخال - 

. المبادرات الفردية وأجر الجدارة

 .تقليل التسلسل الهرمي-
 .تقليل من أثر البيروقراطيات- 
 .المركزية بعض المهام اإلدارية- 

. التفويض إلى أدنى مستوى- 
 ، (الصفقات العامة)التنافس على توريد بعض الخدمات - 

 إلغاء القيود على االحتكارات العامة- 
 (يختار المستخدمون بحرية مورديهم)- 

إنشاء آليات السوق نوعية في إنتاج السلع والخدمات -
ذات االىتمام العام 

حساب ومقارنة التكاليف من خالل محاسبة التكاليف - 
 (حسب مجموعة المنتجات اإلدارية)

. (قياس األداء)مقارنة بين مقدمي مختلف الخدمات - 

 .خلق الشفافية على جودة وتكاليف الخدمات اإلدارية
. استخدام الموارد العامة بكفاءة- 

 .(أو حتى اعتماد العمليات)إدارة موجهة نحو الجودة 
 .مواثيق الخدمة العامة- 

توجيو الخدمات اإلدارية نحو احتياجات المستخدمين 
بإشراكهم في تعريف وتقييم الخدمات التي  (أو العمالء)
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Source :Mme Bekhechi Chouikhi Samiya,Dr Benmansour Abdellah : Le nouveau management public et la 

modernization de l’administration publique :  Revue يجايٍع انًعزفت Volume 2, Numéro 2, Pages 14-28 

 
إذا كاف التسيَت العمومي ال يبثل مذىبا ك ال ينعكس يف الواقع بنفس الطريقة فإف ىذا دل يبنع بعض اؼبفكرين من ؿباكلة حصر ك تلخيص 

 1.بعض اؼببادئ األساسية اليت يقـو عليها
أربع مبادئ أساسية   Eléments de Management Publicيف كتابو   Gilles Chevalier  حيث كضع

 :للتسيَت العمومي اعبديد تتمثل يف 
 تفكيك أك تقسيم اإلدارات إذل كحدات صغَتة 
 التعاقد اػبارجي عن طريق اػبصخصة أك البلمركزية 
 الفصل بُت الوظائف اإلسًتاتيجية ك ؾبموع الوظائف العملياتية 
 تعزيز اؼبساءلة يف اإلدارات العمومية  

 : عشرة مبادئ رئيسية للتسيَت العمومي اعبديد  D.Osborne and T.Geablerمن جهة أخرل يضع كل من 
إضفاء مبادئ التنافسية إذل القطاع العاـ ك ىو ما يؤدم بالضركرة إذل إعطاء أكثر فعالية ؽبذا القطاع ك يسمح بالتجديد ك تطوير  -1

 .'اؼبواطنُت'ك تأىيل اػبدمة العمومية ك رضا الزبائن 
 تدعيم رقابة التسيَت -2
 تقييم كفاءة الوكاالت أك اؽبيئات بالًتكيز على النتائج عوض اؼبوارد -3
هبب أف تسعى اغبكومات أك اؽبيئات إذل ربقيق مهمتها ك أىدافها من خبلؿ ربقيق رفاىية اؼبواطن أك الزبوف بفعالية ك كفاءة  -4

 .بدال من ارتباطها بصرامة ك بَتكقراطية اإلطار القانوين ك اللوائح التنظيمية
ضركرة تغيَت نظرة اإلدارة أك اؽبيئة للمرتفق ، إذ هبب أف تصبح شبيهة إذل حد ما بفكرة الزبوف أكال ، يف التنظيمات اؽبادفة للربح  -5

ك ىو ما يفرض جعل ىذا االخَت أساس يف عملية تصميم ك أداء اػبدمة ك ذلك مراعاة الحتياجاتو ك تطلعاتو ك خياراتو خبلفا 
 .لعملية التسيَت البَتكقراطي

 .أف تكوف ؽبذه اؽبيئات ك اغبكومات استعدادت مسبقة ؼبواجهة ك حل اؼبشاكل ك الصعوبات قبل حلوؽبا -6
هبب أف تسعى اؽبيئات اغبكومية ك العمومية ك بصورة فعالة إذل تعظيم أرباحها االقتصادية ك البحث عن موارد جديدة بدال من  -7

 .االكتفاء بعملية تسيَت إنفاؽ اؼبوارد
اإلعتماد على مبدأ اؼبشاركة يف التسيَت ك التخلي عن اؼبركزية ك ىذا النوع من التسيَت لو العديد من اؼبزايا إذ يضمن مركنة  -8

 .االستجابة للتغَتات اؼبفاجئة للمحيط ك من مث للزبائن إضافة إذل الكفاءة ك الفعالية ك التجديد يف مستول التسيَت
 االعتماد على ميكانيزمات السوؽ بدؿ التسيَت البَتكقراطي -9

                                                           
1
 51مرجع سابق ص :  لٌلى بن عٌسى  

. يجب تقديمها. استبيان رضا العمالء- 
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الًتكيز ليس فقط على عرض اػبدمات العمومية ك غنما الًتكيز على قدرة اؼبنظمات العمومية ك طاقاهتا ك قدرهتا على تقدًن  -10
 1.اغبوافز ك اؼبسانبة يف صبيع القطاعات

 كضعا فيو مبادئ للتسيَت Mahboubeh Fatemi & Mohammad Reza Behmaneshىناؾ أيضا مقاؿ للباحثُت 
 :العمومي اعبديد كفقا ؼبا يلي 

 اؼبنظمات على كالطوعية كاؼبوضوعية النشطة للسيطرة اإلدارية اؼبهارات على الًتكيز -1
 النجاح كمؤشرات األىداؼ ديد تحخبلؿ من األداء قياس معايَت ربديد -2
 اؼبدخبلت يف التحكم عناصر استخداـ من بدالن  ، اؼبخرجات يف التحكم عناصر استخداـ على الًتكيز -3
 العاـ القطاع يف كالبلمركزية (تقسيم الوحدات) الفصل كحدات كبو التحرؾ -4
 أفضل كمعايَت التكاليف البفاض إذل يؤدم الذم العاـ القطاع يف اؼبنافسة من مزيد كبو التحرؾ -5
 .اػباص القطاع إدارة أساليب على الًتكيز -6
 2اؼبوارد الستخداـ االقتصادية كالكفاءة كالفعالية الكفاءة على الًتكيز -7

أىم ما يبكن مبلحظتو ك تسجيلو ىو اختبلؼ ىذه اؼببادئ يف ترتيبها ك عددىا لكنها تتفق يف اغلب اؼببادئ األساسية ك اليت أثرت يف 
ـبتلف النماذج اؼبقًتحة ك اؼبعتمدة يف التسيَت العمومي اعبديد، ك ىبتلف تطبيقها من بلد آلخر ك ىذت راجع أساسا لتوجهات كل دكلة  

ك كل حكومة ك طريقة إصبلحاهتا لذلك اعتبار التسيَت العمومي اعبديد كمفهـو يوحي بوجود مبوذج أك شكل موحد فهذا خطأ ، بل 
 .ىناؾ مباذج متعددة ك ـبتلفة ، متشاهبة من حيث اؼببادئ ك ـبتلفة يف طريقة التطبيق

إف تطبيق مبادئ التسيَت العمومي اغبديث يتطلب أدكات ككسائل ؿبددة كالتفاكض ك زبصيص اؼبيزانيات العمومية للمدراء الذين يتوجب 
أف يبلكوا مركنة عالية يف تلبية معايَت اؼبردكد ك إنشاء ىياكل كظيفية أكثر مركنة ك أقل تركيز ك تعقيد ، إعادة اؽبيكلة ، التسيَت اؼبوجو 

 .باعبودة ك األىداؼ ك الًتكيز على رضا الزبوف
 : مبدأ تتمثل يف 13 يقـو التسيَت العمومي اعبديد على لدافيد جيوككفقا 

 إدخاؿ مبدأ التنافس بُت ـبتلف اؼبصاحل اإلدارية 
 انفتاح اؼبصاحل اإلدارية من اؼبرتفقُت ك التقرب منهم كما ىو اغباؿ بالنسبة لعمبلء اؼبنظمات اػباصة  
 الًتكيز على ـبرجات النظاـ ك اآلثار االهبابية الواردة من ؿبيطو دكف الًتكيز على مدخبلتو 
تسيَت اؼبنظمات على أساس اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم ك اآلفاؽ اليت يتطلع إليها التنظيم ك التخلي عن التسيَت القائم على القواعد ك  

 اإلجراءات الشكلية ك الرظبية
 تغَت النظرة إذل متلقي اػبدمات اإلدارية من مستعمل إذل اعتباره زبوف 
 .التسيَت من منظور التنبؤ باؼبشاكل ك ؿباكلة اتقائها ك ليس التسيَت من منظور معاعبة اؼبشاكل بعد حدكثها 
 .التسيَت بإرادة ربسُت االيرادات ك ليس التسيَت دبنطق إنفاؽ األمواؿ 

                                                           
1
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2 Mahboubeh Fatemi, Mohamed Reza Behmanesh, New Public Management Approach and  Accountability, 

International Journal of Management Economies and Social Sciences, vol01-02, 01 December 2012, p42-43-44. 
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 .تفويض السلطة للمستويات البلمركزية ك تشجيع التسيَت باؼبسانبة 
 تبٍت آلية السوؽ كبديل للفنيات التقليدية ك اؼبمارسات البَتكقراطية 
أم )ك مستويات التسيَت العملي ك التكتيكي  (أم اؼبستول السياسي)الفصل يف عمليات التسيَت بُت اؼبستويات االسًتاتيجية  

 .(مستول اؼبصلحة اإلدارية
 .رفع مستول االستقبللية يف اؼبصاحل اإلدارية باللجوء إذل األشكاؿ التعاقدية بينها ك بُت اعبهات الوصية 
زبصيص ميزانية إلقامة الشراكة ك العقود مع اعبهات الوصية ك كذلك صياغة مؤشرات األداء بغرض التقييم البعدم ألداء اإلدارة  

 .ك مستول كفاءة التنظيم
 1.تشجيع ربط عبلقة شراكة بنشاط اإلدارة بصور مباشرة أك غَت مباشرة 

 :ك كخبلصة جملموع اؼببادئ الرئيسية اليت يعتمد عليها التسيَت العمومي اعبديد
 تركز ثقافة اإلدارة على مركزية الزبوف -
 الشفافية بشأف زبصيص اؼبوارد ك النتائج احملققة -
 .التنظيم الذم يعزز من الرقابة غَت اؼبركزية من خبلؿ عدد متنوع من اآلليات لتقدًن اػبدمات -
اإلدارة العمومية اعبديدة ؿباكلة لنقل أدكات اإلدارة من القطاع اػباص بطريقة معدلة إذل اإلدارة العمومية مثل الشفافية ك اؼبزيد من  -

 .الكفاءة ك اعبودة إضافة إذل تقليص التكاليف
ربسُت أسلوب اإلدارة يف اؼبنظمات العمومية اإلدارية ىدؼ تسعى إليو كل اؼبنظمات ك ىذا بعد تسجيل النجاح الواسع للمنظمات 
االقتصادية اػباصة ك الذم قابلو فشل اؼبنظمات العمومية اليت عرفت عجزا يف ميزانياهتا ك ارتفاعا يف حجم النفقات مقابل تقديبها 

ػبدمات ال ترقى إذل مستول التطلعات ك الطموحات ك احتياجات اؼبواطنُت ، ك من اجل تغيَت ىذا الوضع السائد مت التفكَت يف نقل 
 :أدكات ككسائل القطاع اػباص إذل القطاع العاـ  ك اليت نذكر منها

تتعد الوسائل النوعية اليت مت استعماؽبا تدرهبيا نقبل من القطاع اػباص إذل اؼبنظمات  : الوسائل النوعية للتسيير العمومي الجديد 
 .االتصالالعمومية اإلدارية يف ظل تطبيق التسيَت العمومي اعبديد غَت أننا يف ىذا اعبزء سنحاكؿ التطرؽ إذل أىم كسيلة ك ىي 

اعتباره حلقة الربط بُت اإلدارة العليا يف اؼبنظمة ك موظفيها يف كافة ك الذم يعترب لب ك جوىر كسائل اؼبناصبنت ب: االتصال  -
مستويات اؽبيكل التنظيمي من جهة ك ىذا ما يعرؼ باالتصاؿ الداخلي ك بُت اؼبنظمة ك زبائنها من جهة أخرل ك ذلك يف ما 

 .يعرؼ باالتصاؿ اػبارجي
اليت تتم بُت إدارة اؼبنظمة ك كافة اجملموعات اليت تتعامل معها ضمن نطاؽ   ك ىو ؾبموع التعامبلت:االتصال الداخلي - أ -

اؼبنظمة حيث يبثل اؼبوظفُت اعبزء األكرب من ىذه التعامبلت ك يساىم ىذا النوع من االتصاؿ يف التعرؼ ك رصد احتياجات 
اؼبوظفُت ك مدل تأثرىم بقيم اؼبنظمة كعاداهتا، يهدؼ االتصاؿ الداخلي إذل ربقيق التكامل بُت أجزاء ككحدات اؼبنظمة ك ربقيق 

                                                           
1
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نوع من االنسجاـ بُت اؼبوظفُت، كما يهدؼ إذل ربقيق التنسيق بُت األفعاؿ ك األىداؼ اليت تسطرىا اؼبنظمة من خبلؿ ضماف 
 .مشاركة اؼبعلومات ك تبادؽبا كما يضمن االتصاؿ الداخلي ازباذ القرارات  اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب ك بالطريقة اؼبناسبة

ك يعترب أحد أىم الوسائل اؼبساىم يف كسب ثقة اؼبواطنُت باعتبارىم زبائن ك أيا كاف نوع اؼبنظمة فإهنا  : االتصال الخارجي -ب -
ربتاج إذل ىذا النوع من االتصاؿ ك ىو ما جعل اؼبنظمات العمومية اإلدارية تسعى إذل الزيادة من فاعلية ىذا النوع من االتصاؿ  
ك ىذا يف ظل تطبيق التسيَت العمومي اعبديد أين أصبحت تنظر إذل اؼبواطن كعميل كاجب إرضاؤه ك ىو ما يعٍت إدخاؿ النظرة 

 . التسويقية يف األجهزة اإلدارية العمومية من خبلؿ تطبيق قواعد التسويق يف إطار ما أصبح يعرؼ بالتسويق العمومي
يعتمد التسيَت العمومي اعبديد على ؾبموع من الوسائل الكمية من أنبها قبد : الوسائل الكمية للتسيير العمومي الجديد  

احملاسبة التحليلية باعتبارىا أداة تساىم يف التحكم يف التكاليف ك كنظاـ معلومات إلعداد اؼبيزانية  إذل جانب تسيَت اؼبوارد 
 .البشرية كوسيلة كمية تساعد يف تنمية ك تطوير اؼبنظمة باعتبار اؼبورد البشرم عامل من عوامل اإلنتاج

 نتائجا اهبابية يف القطاع اػباص انتقل تطبيقها يف ظل تطبيق ةبعد أف حققت احملاسبة التحليلي: المحاسبة التحليلية و الميزانية -
التسيَت العمومي اغبديث إذل اؼبنظمات العمومية اإلدارية ك أصبحت تدعى ؿباسبة التسيَت ك انطبلقا من سنوات الثمانينات 

بدأت احملاسبة التحليلية تطبق يف صبيع اؼبنظمات سواء أكانت إقتصادية أك إدارية ففي القطاع العمومي اإلدارم أصبح دخوؿ 
احملاسبة التحليلية أمرا ضركريا ك ىذا بالنظر إذل االرتفاع الذم شهدتو النفقات العمومية خاصة بعد أف عرفت الدكؿ عدـ مبلءمة 
األدكات التقليدية اؼبطبقة يف التسيَت العمومي ك منها  احملاسبة العمومية التقليدية ك عدـ قباعتها فبا جعل ىذه الدكؿ تسعى إذل 

اغبد من اإلسراؼ ك اغبد مبن ارتفاع النفقات العمومية ك أكذل احملاكالت اليت شهدت ىذا النوع من التطبيق كاف يف اؼبنظمات 
العمومية اإلدارية التابعة لقطاع الصحة ك قد أعطى ذلك نتائج جد مرية فبا دفع ىذه الدكؿ بتعميم التجربة على باقي اؼبنظمات 

ك يرل العديد من مناصرم نقل احملاسبة التحليلية للقطاع العمومي اإلدارم يركف أهنا أداة فعالة لًتشيد النفقات . العمومية
العمومية ك ربديد اؼبسؤكليات باعتبار أف ىذه األخَتة تساعد اإلدارة بشكل فعاؿ يف الرقابة على عناصر التكاليف ك ذلك ألهنا 

تقدـ ؾبموعة من التقارير الدكرية اليت تتم بواسطتها مقارنة التكاليف الفعلية غبجم النشاط دبا هبب أف تكوف عليو فعبل كفقا 
للمعايَت احملددة بصورة مسبقة ك إهباد االختبلالت ك اقًتاح الوسائل الكفيلة بتصحيحها ك ذبنبها مستقببل ، من جانب آخر 
تعترب احملاسبة التحليلية كسيلة لنقل اؼبعلومات فبا يساعد اإلدارة على ازباذ القرارات اؼبناسبة بناء على البينات التفصيلية اليت 

 .تقدمها تقارير ىذه احملاسبة
يعترب تطوير ك تنمية اؼبوارد البشرية اغبجر األساسي الذم ترتكز عليو أم منظمة ترغب يف ربقيق التطور : إدارة الموارد البشرية  -

ك العصرنة يف كحداهتا ذلك ألف اؼبورد البشرم يشكل أىم عوامل اإلنتاج باعتباره اؼبسؤكؿ عن حسن أك سوء تسيَت اؼبوارد 
األخرل اؼبادية ك اؼبالية ، ك بالتارل اؼبسؤكؿ عن ربقيق األىداؼ اؼبسطرة ك مع اإلدراؾ اؼبتزايد ك احملسوس لدل الدكلة بأنبية 
العنصر البشرم كسعت كل اؼبنظمات العمومية اإلدارية من دائرة اىتماماهتا هبذا العنصر الفعاؿ ك عملت الدكلة على تطوير 

كظيفتها العمومية  من خبلؿ السعي إذل نقل أدكات تسيَت اؼبوارد البشرية من القطاع اػباص إذل قطاع الوظيفة العمومية ك تبٍت 
اعتماد معايَت : من بُت األدكات اليت مت نقلها قبد .مفاىيم جديدة كاالداء ك الفعالية ك الفاعلية ك تشجيع العمل اعبماعي 

جديدة يف التوظيف مبنية على مبادئ الكفاءة ك ليس على مبدأ اؼبساكاة، االعتماد على مبدأ التعاقد ، التسيَت التوقعي للموارد 



  العمىمي الحدًث في إلاداراث العمىميتالدضيير ...................................................: الفطل الثاوي 

 72 

إف تبٍت . البشرية العمومية ، اعتماد مبادئ جديدة يف تقييم األداء مبنية على مبدأ التمايز ك مكافأة األفراد حسب الكفاءة
 1.اؼبنظمات العمومية اإلدارية لؤلدكات السابقة هبعلها تتغَت اهبابيا

 
 

 جؿبيم الدضيير العمىمي الحدًث و الجدًدة لإلدارة العمىميت امليكاهيزماث : الثالثاملؿلب 

إف انتقاؿ اإلدارة العمومية من التسيَت البَتكقراطي إذل اؼبناصبنت العمومي اعبديد سوؼ يغَت من كضعية اإلدارة العمومية ألنو سيجعلها 
تظهر يف صبغة جديدة ك من بُت االلتزامات اليت تعترب التزامات جديدة بالنسبة لئلدارة ك اؼبنظمات العمومي يف ظل تطبيقات التسيَت 

 : العمومي اعبديد نذكر 
من البديهي أف التغَت السريع الذم وبدث على البيئة يثَت الكثَت من الصعوبات          : التكيف المستمر مع المتغيرات البيئية -1

ك العقبات يف ؾباالت التخطيط ك التنبؤ ك هبدؼ ربقيق نوع من التناسق ك االتفاؽ مع البيئة العاؼبية ك اغبقائق السياسية هبعل 
اإلدارة العمومية ؾبربة على أف تكوف دائمة اليقظة من اجل رصد ىذه التغَتات ك ؿباكلة التكيف معها فاإلدارة العمومية ال هبب 

أف تبقى متمسكة بقواعدىا اعبامدة يف ظل عادل يعرؼ العديد من التغَتات ال سيما يف ؾباالت التكنولوجيا ك اؼبعلومات          
ك االتصاؿ بل على اإلدارة العمومية يف ظل تطبيق التسيَت العمومي اغبديث أف تتأقلم ك تتكيف مع ىذه التغَتات ك أف هتيئ كل 

 .الظركؼ اليت تساعدىا يف االنتقاؿ إذل اغبياة االقتصادية من اجل أداء مهامها بالشكل الواضح ك اعبيد
إف اؼبهاـ اليت سبارسها ـبتلف األجهزة العمومية ربت سلطة الدكلة هبب أف هتدؼ بشكل أساسي :االتجاىات الجديدة للمهام  -2

غن تقدًن .إذل ربقيق الفعالية ك تقدًن أفضل اػبدمات ك أف تستجيب لطموحات ك متطلبات ك أذكاؽ اؼبواطنُت باعتبارىم زبائن
خدمات نوعية يرجع أساسا إذل كفاءة اؼبوظفُت اؼبسؤكلُت بالقياـ دبهامهم اؼبتمثل يف تقدًن ىذه اػبدمات ك ىذا هبرب اإلدارة 

العمومية على االىتماـ باؼبورد البشرم ك اعتباره حجر الزاكية من خبلؿ اعتماد إسًتاتيجية كاضحة فيما يتعلق بتنمية ك تكوين           
ك تطوير اؼبوارد البشرية العمومية إبتداء من التوظيف إذل غاية إهناء اؼبسار اؼبهٍت للموظف بالشكل الذم هبعلو يتمكن من أف 

يقـو دبهامو كفقا ؼببادئ التسيَت العمومي اعبديد كونو فاعل رئيسي يف ىذه اؼبهمة، كما هبب أف تعمل اإلدارة العمومية على كضع 
ك إتباع كل اإلجراءات اليت سبكنها من التعامل مع موظفيها بالشكل الذم يضمن ؽبم التحفيز ك عدـ الشعور بالنقص ك التمييز  
ك أف هتتم بقدراهتم الفردية ك أف تقيم أدائهم ك أف تعمل على مكافأهتم كفقا ؼبردكدىم ككفقا جملهوداهتم خاصة فيما يتعلق بالًتقية 

 .ك التحفيزات اؼبادية اليت هبب أف تكوف كفقا للخربة ك الكفاءة
من الواضح أف مهاـ اإلدارة العمومية احملددة يف ظل التسيَت التقليدم البَتكقراطي كاسعة  : تسطير األىداف بدل وضع المهام  -3

ك غَت ؿبددة بدقة ك معركفة ك مقيدة بنصوص قانونية لذا هبب إعادة ضبطها ك ربديدىا بدقة متناىية لتأخذ شكل اؽبدؼ كما 
 .هبب أف تأخذ اؼبهاـ اؼبوكلة للموظفُت العموميُت صبغة اغبرفة حبيث تصبح أكثر كضوحا

                                                           
 152كل مرجع سابق ص ؿ تيشات س 1
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ربسسي اؼبوظفُت العموميُت باؼبسؤكلية يعترب عامل مهم لتحفيز اؼبوظفُت العموميُت ك يساىم يف : زرع روح المسؤولية  -4
 إال أف اإلدارة العمومية وبب ةإحساسهم باإلنتماء إذل اإلدارة العمومية اليت يبارسوف نشاطهم فيها فبالرغم من كجود عامل الرقاب

أف تتبٌت نظاـ البلمركزية يف ازباذ القرارات ك ربديد األىداؼ من خبلؿ تفويض الصبلحيات عبميع مستويات اؽبـر السلمي فبا 
هبعل اؼبوظفُت يشعركف بعامل اؼبسؤكلية ك ىو األمر الذم وبفزىم على اإلبداع ك أداء اؼبهاـ على أفضل شكل فبكن ك تقدًن 

 .األفضل
هبب على اإلدارة العمومية أف تكوف فعالة ك تعمل على ربقيق : السعي لتحقيق الفعالية و الفاعلية في اإلدارة العمومية  -5

األىداؼ اؼبسطرة ك يف كل مستويات كما هبب أف تعمل على ربقيق األىداؼ بفاعلية من خبلؿ االقتصاد يف اؼبوارد                   
 .ك االستغبلؿ األمثل ؽبا

يشَت ىذا االلتزاـ إذل ضركرة اقًتاب اإلدارة العمومية من اؼبواطن من اجل السماع النشغاالتو ك احتياجاتو : التقرب من المواطن  -6
ك االتصاؿ معو بشكل دكرم باعتباره شريك ك زبوف تبحث اإلدارة العمومية عن طريقة إرضائو ك تقدًن خدمة عمومية لو بشكل 

 .فعاؿ ك جيد ، كما هبب إشراكو يف تسيَت اإلدارة العمومية
 إذل ضركرة استعجاؿ اإلدارة العمومية يف معاعبة ملفات اؼبواطنُت ك إزالة ـبتلف العراقيل ك اغبواجز ـيشَت ىذا االلتزا : السرعة -7

اليت ربوؿ دكف اإلسراع يف تقدًن اػبدمات للمواطنُت كما هبب أف تكوف الغدارة العمومية سريعة يف ازبذ القرارات  ك االستجابة 
 .للمتغَتات فالوقت يف االقتصاد يعترب عامل مهم ك لو عبلقة بالنجاعة ك الرحبية

ك تشَت إذل ضركرة دمج اإلدارة بُت اؼبنطق القانوين الذم يرتكز على قواعد ك أسس صلبة ك منطق اؼبناصبنت الذم  : المرونة -8
 .يتميز باؼبركنة ك سهولة التكيف ك التغَت سباشيا مع احمليط ك الظركؼ

ك ىذا ما تواجهو اإلدارة العمومية كالتزاـ جديد من خبلؿ تبسيط اإلجراءات ك اؽبيكل ك اؼبهاـ األمر الذم يساعدىا : البساطة  -9
على ربح الوقت ك زبفيض التكاليف ك يساىم أيضا يف ربسُت نوعية اػبدمات العمومية ك ىذا ما هبعل الغدارة العمومية أكثر 

 1. مبلءمة مع األكضاع ك األىداؼ
حىت بالنسبة للوظائف االسًتاتيجية للمنظمات تواجو التزامات ك توجهات ك مهاـ جديدة يف ظل التطبيق الشامل للتسيَت العمومي 

اغبديث ك اليت تشمل اعبانب االسًتاتيجي ك اؼبارل ك البشرم ك التسويقي حيث يتم الًتكيز على أسلوب التسيَت بالنتائج ك تبٍت أساليب 
القطاع اػباص من خصخصة ك شراكة ك اعتماد مبدأ التفويض ك بالتارل تقليص دكر الدكلة ك فصل السياسة عن اإلدارة، أما من خبلؿ 

كظيفة اؼبالية فيتم زبفيض حاالت العجز يف اؼبيزانية ك زيادة الشفافية ك بالنسبة لوظيفة التسويق فتكوف من خبلؿ تطوير التسويق العمومي           
ك ربسُت االتصاالت اػبارجية يف حُت يتم من خبلؿ كظيفة اؼبوارد البشرية زبفيض القول العاملة ك اؼبساءلة ك ربفيز اؼبوظفُت مع تنمية            

2:ك تطوير اؼبشاركة بينهم ك اعبدكؿ اؼبوارل يوضح ـبتلف الوظائف يف ظل التسيَت العمومي اعبديد 
 

 

 

                                                           
 138-137 تيشات سلول مرجع سابق ص  1

2 Kamar Damaj. La transformation des organisations publiques au Liban et son impact sur leurs  performances, en lien 

avec la satisfaction des usagers.. Gestion et management. Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 2013. 
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 أثر تطبيق وسائل التسيير العمومي الجديد على وظائف المنظمات العمومية : 09الجدول رقم 

التغييرات الوظائف 
التسيَت اؼبوجو بالنتائج؛   الوظيفة االستراتيجية 

   اإلعتماد على التخطيط اإلسًتاتيجي؛
   الفصل بُت الوظائف السياسية كالوظائف اإلدارية؛
  تطبيق النظاـ البلمركزم؛- 
  االنًتانيت اليت تسمح بالكشف (استعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت الداخلية

؛  (عن اػبدمات 
 ؛ (ثقافة األداء) عمليات تقييم األداء تعميم
 - تبسيط اإلجراءات اإلدارية 

التخفيض من العجز؛   الوظيفة المالية 
   اؼبوازنات التخطيطية؛
  استعماؿ احملاسبة التحليلية يسمح باؼبقارنة بُت )ربقيق شفافية أكرب يف النظاـ احملاسيب

 .)النتائج اؼبتحققة كالتوقعات
إجراء ربقيقات الرضا، صرب اآلراء، التشاكر مع )تطوير التسويق العمومي  الوظيفة التسويقية 

 ؛ (اؼبستخدمُت
   استعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت اػبارجية من أجل تفعيل االتصاؿ مع

 .اؼبواطنُت
 -تقليص حجم موظفي اؼبنظمات العمومية اإلدارية؛  وظيفة إدارة الموارد البشرية 

   اؼبكافأة حسب األداء، مكافأة   (ربسيس اؼبوظفُت باؼبسؤكلية كربفيزىم على العمل
 .)اؼبردكدية

Source : Kamar Damaj. La transformation des organisations publiques au Liban et son impact sur leurs 

performances, en lien avec la satisfaction des usagers.. Gestion et management. Conservatoire national des arts 

et metiers - CNAM, 2013.   

 

 هظرياث الدضيير العمىمي الجدًد  :الرابعاملؿلب 

 إف البداية التنظَتية للتسيَت العمومي اعبديد تعود باألساس  إذل األفكار الليبَتالية اليت طورت يف أعقاب األزمة اليت ظهرت يف السبعينات  
ك اليت استفحلت يف الدكؿ اؼبتقدمة آنذاؾ ، حيث شدد ىذا االذباه يف هناية سنوات السبعينات على اف أحد أسباب اليت أدت بصورة 

رئيسية إذل ظهور تلك األزمة االقتصادية ىو تدخل الدكلة يف اغبياة االقتصادية بشكل مفرط ، ك يأيت على رأس ىذا االذباه االقتصاديُت 
 1. من مدرسة شيكاغو يف هناية سنوات السبعيناتميلتون فريدمان ك فون ىايكالليرباليُت ك أشهرىم 

                                                           
1 François-Xavier Merrien op .cit p 95-96-97 
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 لتكريس مبادئ ك أمباط جديدة يف ؾباؿ تسيَت القطاع – اؼبستمدة أساسا من اإلقتصاد –ك منا ىنا جاءت مسانبة العديد من النظريات 
العمومي ، باتت سبثل توجها جديدا يطلق عليو أساسا التسيَت العمومي اعبديد ، أخذت ىذه النظريات على عاتقها الربىاف على ضركرة 

 ك الًتاجع عن 1رفع أداء ك كفاءة اؼبرافق ك القطاعات العمومية ، من خبلؿ اغبد من تدخل الدكلة يف اغبياة اإلقتصادية ك اإلجتماعية 
معظم مربرات ذلك التدخل اليت أكجدىا الفكر اإلقتصادم نطبلقا من اؼبدرسة الكينزية ك حىت اؼبسانبات اليت قدمها العديد من الكتاب 
يف ؾبارل اإلقتصاد ك التسيَت العمومي  ك التأكيد على أف آلية السوؽ ىي األفضل فيما يتعلق بإعادة توزيع الدخل ك ربقيق اإلستقرار يف 

ىذا ما أدل إذل ظهور ك صياغة نظريات جديدة يف ىذا اجملاؿ كنظرية االختيار العاـ ، نظرية تكاليف الصفقات           . اؼبؤشرات اإلقتصادية
أك اؼبعامبلت ك نظرية الوكالة ك غَتىا ، ك ىي النظريات اليت كاكبت ذبدد الفكر الليبَتارل ك كاف ؽبا تأثَتا كبَتا على عمليات ك ؾبهودات 

 .تسيَت القطاع العمومي
  Public Choice theory؛ هظريت الاخخيار العام  -

ك تعرؼ بأظباء ـبتلفة  Virginia School  ظهرت ىذه النظرية يف هناية الستينات من القرف اؼباضي خاصة مع أعماؿ مدرسة فَتجينيا 
 .، نظرية االختيار االجتماعي ، نظرية االختيار العقبلين ، اقتصاديات السياسة

ك تعرب ىذه النظرية عن أحد أىم أفكار الليبَتاليُت ك الليبَتاليُت اعبدد حيث تضع كفرض ؽبا أف اؼبنظمات العامة غَت فعالة بسبب 
ك تدلل نظرية االختيار العاـ على ذلك بأف األشخاص الذين من اؼبفًتض أف يتخذكا القرارات . ؾبموعة الضغوط السياسية ك البَتكقراطية

سيقوموف حتما  بتقدًن مصاغبهم اػباصة عن اؼبصلحة العامة ، ك يرل أصحاب ىذه النظرية أيضا أف  (السياسيُت ك اإلداريُت)العامة 
ىناؾ تناقض آك تضاد بُت الدكلة ك السوؽ الذم يبثل اآللية الفاعلة يف توزيع اؼبوارد ك عليو يركف بضركرة تقليص دكر ك حجم الدكلة قدر 

 العمومية متعلق فقط بتحفيز ك رجاؿ السياسة ك اإلدارة الذين يركف تاإلمكاف،  ك يرل  أصحاب ىذه النظرية أف قباعة ك فعالبة اؼبنظما
أف مصاغبهم الشخصية ىي من ربركهم بدليل سعي البَتكقراط لزيادة سلطتهم ك ىيبتهم ك أمنهم ك دخلهم باستخداـ اؽبيكل اؽبرمي على 

أساس أقدميتهم بدال من اؼبضي قدما يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة ىذا من جهة ، ك ينظر السياسيوف إذل اؽبدؼ من خبلؿ مزيد من السلطة          
 2.ك األصوات من جهة ثانية فأم رد ربفزه اؼبصلحة الذاتية

على ىذا األساس أقرت نظرية االختيار العاـ بأف دكر اغبكومة هبب أف يتوفر على اغبد األدىن من التبسيط ك اؼبركنة ك التمكُت ك اؼببادرة 
ك التنظيم كما تدعو إذل إدخاؿ اغبد األدنة من آليات السوؽ يف اؼبنظمات البَتكقراطية ك اليت يبكن من خبلؽبا أف تتطور ك ربسن من 

كفاءهتا ، ك بعد فصل الوظيفة التوجيهية للحكومة عن دكرىا التنفيذم استنتاج آخر رسم على أساس انو إذا مت اعبمع بُت السياسات ك 
الوظائف التنفيذية فإف ذلك قد يقود إذل ربكم ك سيطرة البَتكقراط، أما فيما ىبص السياسيُت فينبغي على اؼبعنيُت منهم بإدارة صنع 

 .السياسات االسًتاتيجية ربديد األىداؼ ك تقييم تنفيذ تلك السياسات

                                                           
 40 أحبلـ فوغارل مرجع سابق ص  1
-2011 السنة 01عشور طارؽ ، مقاربة التسيَت العمومي اعبديد كآلية لتدعيم ك تعزيز تنافسية ك كفاءة اؼبنظمات اغبكومية ، ؾبلة أداء اؼبؤسسات االقتصادية ، العدد .أ  2

 117 ص 2012
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ففي حُت عارض منظركا االختيار العاـ طرؽ التسيَت اغبكومي ك كيفية استخداـ اؼبوارد كاجهت البلداف الغربية مشكلة القيود اؼبفركضة 
على اؼبوارد اؼبالية يف إدارة حكوماهتم ىذا الوضع يربر تغيَت طرؽ عمل ىذه اغبكومات حبيث أصبحت نظرية االختيار العاـ على ما يبدك 

 1. مركزا ك أساسا إلدارهتم
 Transaction-cost analysis : جحليل جكاليف الطفلاث : -

 The nature of the ك اليت ظهرت يف كتابو طبيعة اؼبنظمة اك اؼبؤسسة 1937سنة   Ronald Coaseتعود أفكارىا إذل أعماؿ 

firmك سبثل ىذه النظرية أحد اىم التيارات اؼبسيطرة يف النظريات اغبديثة القتصاد اؼبؤسسة . 
 مشركعية عبوء اؼبنظمات يف بعض اغباالت إذل عقد صفقات داخلية دكف اللجوء إذل ميكانيزمات السوؽ باللجوء coaseيرجع اؼبفكر 

إذل عملية مقارنة تكاليف إجرائها ك قد قاـ الباحث االقصتادم كيليامسوف إبتداء من سنوات التسعينيات بتطوير ىذه التخمينات النظرية 
لتصبح ىذه األخَتة أحد أىم اؼبواضيع اليت يتعرض ؽبا الباحثُت ك اؼبفكرين يف ميداف سلوؾ اؼبنظمات ك ال سيما يف عبلقاهتا بآليات 

 ..السوؽ
بصورة ـبتصرة يبكن تلخيص ىذه النظرية يف كوف اللجوء إذل آلية السوؽ تبقى ىي أداة الضبط األكذل ك اؼبرجعية بالنسبة لكل اؼبتعاملُت 

غَت أف ىذا ال يبنع من أف كثَتا من اغباالت ك اليت تعود إذل تعقد ك تشابك اغبياة االجتماعية ك االقتصادية تلجأ فيها اؼبنظمات إذل عقد 
صفقاهتا إذل آليات بدال من توظيف آلية السوؽ اليت تظهر أقل كفاءة بسبب ما يًتتب عنها من تكاليف عقد الصفقات ، إذ يف ىذه 

 .فالتبادؿ األكثر أداء ىو التبادؿ الذم ينطوم على تكاليف أقل. اغبالة تبدك أكثر ارتفاعا فبا لو أف اؼبنظمة عبأت إذل أشكاؿ أخرل
ك ذبد نظرية تكلفة الصفقات مربرا ؽبا يف ؾباؿ االقتصاد ك التسيَت العموميُت من حيث أف تقدًن اػبدمات العمومية قد يكوف مكلفا إذل 
أبعد اغبدكد إذا عبأنا إذل آلية السوؽ دبفهومها الضيق ك ىو ما يفسر ك يعلل تفضيل عبوء الدكلة إذل العمل هبذه النظرية ال سيما أف ىذا 

االذباه العاـ كبو ضبط العبلقات السوقية يف أشكاؿ تعاقدية مت التأسيس ؽبا ك التربير من خبلؿ مسانبات أخرل كنظرية االتفاقات ك 
 .نظرية العقود

 :  agency theoryهظريت الىكالت  : -
، جاءت ىذه النظرية يف إطار إثراء دراسة نظرية اؼبنظمة ، ك حىت ك غن كانت غَت 2ك تستند على النظرية االقتصادية ؼبدرسة شيكاغو 

موجهة للمنظمات ك اؼبرافق العمومية فإف طبيعة عبلقات الدكلة مع فبتلكاهتا ك ضركرة  تفعيل ىذه اؼبرافق لرفع كفاءهتا يتطلب حتما 
 3.مراجعة ىذه العبلقات على ضوء اؼبسانبات اعبديدة يف ؾباؿ اؼبنظمات عموما

 الذم يف ’Agent‘ ك مسَتىا ’principal‘تفيد ىذه النظرية أنو يبكن النظر للمنظمة على اهنا ؾبموعة عبلقات بُت مالك اؼبنظمة 
 كما  4.أغلب اغباالت تفوض لو صبلحيات كبَتة يف تسيَته للمنظمة تسمح لو بالتعامل مع العمبلء ك الزبائن بصفة اؼبالك لتلك اؼبنظمة

أف نظرية الوكالة تدعو إذل تفسَت اإلصبلح داخل اغبكومة اليت هتدؼ إذل خلق ككاالت تتمتع حبكم شبو ذايت يف اؼبنظمات اليت يتم فصل 

                                                           
 117 أ عشور طارؽ مرجع سابق ص  1
 117 اؼبرجع السابق ص  2
 41 احبلـ فوغارل مرجع سابق ص  3

4
 Philipe Raimbourg « théorie de l’agence asymétrie d’information et gestion de l’état »Encyclopédie de Gestion , Tome 

1 Ed Economica Paris 1989 pp 181-192 
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ك الوكالة ىنا ىي الفصل بُت اؼبقدـ ك اؼبستهلك للخدمات العمومية ك يتم ذلك عن طريق .كظيفة التنفيذ فيها عن كظيفة صنع السياسات
 .خلق عبلقة تعاقدية بُت الطرفُت، الطرؼ الرئيسي الذم يطلب اػبدمة ك الوكيل الذم يوردىا

إف مدرسة عبلقات الوكالة تنظر لسَت عمل اؼبنظمات كعبلقة عقود، حيث اف األشخاص ىم أساسا ك طبيعيا ؿبمولوف على القياـ 
أعوان 'حبسابات عقبلنية أنانية ك عليو فإف الوسيلة الوحيدة لتنشيطهم يف منظمة عرفت إنتقاؿ القدرات التسيَتية إذل مسَتين 

Agents  ' األساسيين "من طرؼ الذين يبلكوف األصوؿ أم اؼبسانبُت ك اؼبالكُتles principaux ' ىي ذفع ىؤالء األعواف
 1 .إذل تبٍت سلوكات مطابقة إلرادة األساسيُت

 :فإف امتياز ىذه العقود يسمح بػػػػػػ Varone ك حسب األستاذ فاركف 
 .ربديد األىداؼ السياسية بصورة كاضحة يبكن قياسها ك ؿبددة يف الوقت فبا يسهل عملية التقوًن - أ

 .يرفع من الشفافية ك ىبفض من عدـ التناسق ك التماثل بُت السياسيُت ك البَتكقراطيُت - ب
 .يسمح بالوقوؼ على النفقات اغبقيقية - ت

ؽبما عبلقة تعاقدية مرتكزة حوؿ االقتصاد ك الكفاية، فاألساسي يقبل  (الذم يبنح العقد ك العوف الذم ينفذه)إف الطرفُت األساسيُت 
 .العقد أمبل يف أف هبد ما يبحث عنو، خاصة االقتصاد كونو يستطيع مراقبة النتيجة ك العوف يقبل العقد أمبل يف أف هبد فائدتو ك مكسبو
من جاب آخر فإف االنتقاؿ من ىيكل بَتكقراطي كبلسيكي ؿبكـو عن طريق احًتاـ اإلجراءات ك القواعد إذل ىيكل ؿبكـو عن طريق 

ك عليو هبب كضع ككاالت تكوف . النتائج يتضمن إعادة تنظيم، حيث أف السياسي وبدد األىداؼ ك اإلدارم وبدد الوسائل اؼبستعملة
مهمتها تنفيذية ك تتمتع باستقبللية كاسعة ، سبنح ؽبا الدكلة كسائل من أجل األىداؼ اليت حددهتا ك يف ىذا النظاـ فإف الدكلة تبتعد عن 

ك ىو ما سعى إليو التسيَت  (ربديد األىداؼ، هتيئة الوسائل ، تقوًن النتائج)مسؤكلية تسيَت ىذه الوكاالت من أجل لعب دكر اسًتاتيجي 
العمومي اعبديد من خبلؿ خلق ميكانيزمات تنظيم ك تقنيات جديدة للقيادة، حيث ننتقل من القيادة عن طريق تنظيم اؼبوارد إذل القيادة 

 .عن طريق تنظيم النتائج
 2: ك عليو فإف تطبيق ىذه النظرية على اؼبرافق ك اؼبنظمات العمومية قد يساعد يف إعادة تنظيمها من خبلؿ ربقيق عنصرين اثنُت 

التحديد الدقيق لصبلحيات اؼبسَتين يف صورة عوف تنفيذم للسياسات العامة ك اإلبقاء على صبلحيات اؽبيئة السياسية يف إطار  ( أ)
دكرىا لتصميم ك تصور ك معاعبة السياسات العامة، كل ىذا يسمح دبمارسة أدؽ لقياس النتائج ك لوظيفة الرقابة على مستول 

 .األداء يف اؼبنظمات
 إف النجاح يف ربقيق العنصر السابق يضمن الشفافية ك يفرض بالضركرة الرفع من كفاءة ك فعالية أداء اؼبسَتين كما يسمح  ( ب)

 .بالتحديد الدقيق للتكاليف
فلقد أنشأت اغبكومات   implementationعن التنفيذ  policyبناء على ىذه النظرية كاحدة من التجارب كانت فصل السياسة 
ك عليو تكوف ؽبذه . داخل ىيئات اؼبنظمة quasi-autonomousككاالت لتقدًن اػبدمات حبيث تكوف ىذه األخَتة شبو مستقلة 

الوكاالت ـبرجاهتا اػباصة ،ك ربدد أىدافها ك نوعية خدماهتا، كما يبكن القوؿ أف ؽبا كضعها القانوين اؼبستقل، ك عادة ما تكوف ىذه 
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ىو ما يدعى بالًتتيبات التعاقدية أك اإلجراء -  بناء على ىذه النظرية–ك التطور اآلخر .الوكاالت صغَتة اغبجم ك تركز على رضا العمبلء
 .يف القطاع العاـ contactual arrangementالتعاقدم 

يعد التعامل بنظرية الوكالة أمرا جيدا ، ألنك تشعر أف اإلدعاءات اؼبختلفة عن توفر اؼبعلومات لدل : كما يشَت بوسطن إذل ذلك 
 )األطراؼ اؼبتعاقدة حوؿ طبيعة اؼبهمة اليت تضطلع هبا ىو النموذج األمثل للمقاكالت دبا يف ذلك ربديد أفضل الوسائل لتحفيز الوكبلء 

 1.(أم عن طريق اؼبكافآت ك العقوبات
ربليبل مفصبل للنظرية األصلية اؼبشكلة للتسيَت العمومي اعبديد فخلص إذل أنو إذا كاف   Grueningاستكماال لكل ىذه النظريات قد 

NPM  تفًتض أهنا تعٍت نظرية االختيار العاـ إضافة إذل أفكار التسيَتية فهو استنتاج غَت مكتمل فهو يشَت إذل اف التسيَت العمةكمي 
  neoclassical public administrationاعبديد يعود إذل تأثَتات كل من نظرية اإلدارة العامة الكبلسيكية ك النيوكبلسيكية 

 ك نظرية الوكيل الرئيسي ك نظرية حقوؽ اؼبلكية ك اؼبدرسة النمساكية اعبديدة ك اقتصاديات  policy analysisكربليل السياسات 
تكلفة الصفقات ك كذا نظرية االختيار العاـ ، ك أفكار التسيَتية، فهو يرل أف العديد من اؼبكونات ليست باعبديدة ، كما اهنا ليست 

لديها نظريتها األصلية اػباصة هبا ، فهي مزيج من اؼبكونات اليت تشكل التسيَت العمومي اعبديد ك ىو األمر الذم سيؤدم إذل خلق 
 2.أفكار جديدة ك متميزة

هماذج الدضيير العمىمي الجدًد  : الخامطاملؿلب 

تبعا إلختبلؼ الدكؿ               إنعكست مبادئ التسيَت العمومي اعبديد بصور ـبتلفة على جل التجارب اإلصبلحية يف القطاعات اغبكومية
ك بالرغم من ىذا مت تسجيل يف بداية التسعينات دفاع .ك اإلصبلحات اليت ترغب يف ذبسيدىا حيث عرؼ تطبيقات متباينة ؽبذه اؼببادئ

ك لعل ضباس ىؤالء اؼبفكرين للتسيَت العمومي اعبديد ك ما تضمنو . البعض عن فكرة إمكانية صبلحية ىذه اؼببادئ يف كافة أكباء اؼبعمورة 
 3.من أفكار ك مبادئ ك أسس دفعهم إذل التأكيد على ضركرة بركز ك ظهور مبوذج جديد سباما يف تسيَت اؼبنظمات ك إدارة القطاع العاـ

رغم أنو القليل من الدكؿ اليت عرفت بعض التجارب اليت تبنت التسيَت العمومي اعبديد بصفة مبكرة ك اليت يبكن اعتبارىا متطابقة  
بنسبة عالية ، ك ىو ما ذىبت إليو الكتابات اغبديثة اليت تضمنت تقييما للتجارب اؼبطبقة يف بعض الدكؿ يف فًتة الثمانينات ك 

التسعينات ك اليت بينت أف اذباه ىذه التجارب ال ينحو كبو التقارب بل على العكس من ذلك ىناؾ كثَت من اإلختبلفات اعبوىرية بدت 
  4.كاضحة تبعا لتجارب بعض الدكؿ ك تبعا ػبصوصيات منظماهتم

 L.e Lynnإف ىذه اؼببلحظات اؼبستنبطة ك اؼبستمدة من الدراسات التقويبية ك اإلصبلحية لتجارب إصبلح القطاع العاـ دفعت 
إذل التأكيد على أنو من اػبطأ اعتبار أف مفهـو التسيَت العمومي اعبديد يوحي بوجود مبوذج أك شكل كاحد بل ىناؾ مباذج  1998

                                                           
1
 Binod Atreya : The Applicability of new public management to developing countries : A case from Nepal (thesis of 

Doctorate in Philosophy , school of management Faculty of Business and law Victoria University Of technology 

Melbourne Australia 2002) p 28 
2
 Ibid. p 38 
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ـبتلفة متشاهبة إذل حد ما يف اؼببادئ لكنها زبتلف من حيث طريقة تطبيقها، ك ذلك حسب اؼبناخ العاـ ك اإلمكانيات ك مدل استجابة 
 .األطراؼ الفاعلة يف التطبيق مع ؿبتول ك أبعاد النموذج اؼبطبق

كل ىذه األحباث ك التجارب على اإلصبلحات ك ما تعلق هبا من نقاشات أدت إذل اعتبار التسيَت العمومي اعبديد مفهـو جديد 
 .يتضمن عدة مباذج قاـ البعض دبحاكلة صياغتها ك فيما يلي سنعرض أىم التصنيفات لنماذج التسيَت العمومي اعبديد

 : قدـ ىذا الباحث أربع مباذج للتسيَت العمومي اعبديد  :  Ferlieتصنيف  -1
قد يكوف ىذا النموذج ىو األصل من حيث الظهور ك من حيث قدمو حيث ظهر يف بداية الثمانينات ك كانت : أ نموذج الكفاءة -1

 .بعض الدكؿ األقبلوساكسونية قد بادرت إذل إصبلح مرافقها اإلدارية لرفع كفاءهتا إنطبلقا من اؼبقارنة مع منظمات القطاع اػباص
يف ىذا النموذج اؼبفاىيم اليت ؽبا عبلقة مع الطابع االقتصادم ؽبا مكانة كبَتة كما ىو اغباؿ بالنسبة للمنافسة ك قياس األداء يف الوظيفة 
اإلنتاجية، ك سباشيا مع ذلك مت إعتماد أدكات تسيَت يتم استعماؽبا أساسا يف القطاع اػباص ، كما يدرج أصحاب ىذا النموذج ضركرة 
عبوء الدكلة إذل إبراـ عقود لتقدًن اػبدمات اليت تتم بُت السلطات العمومية ك اؼبصاحل اإلدارية ، يتم دبوجبها اإلتفاؽ على ميزانية معينة 

لتمويل نشاط اإلدارة اؼبعنية مقابل مهاـ ؿبددة تنجزىا ىذه األخَتة ك عادة ما تصاحب ىذه العقود ـبططات تفصيلية تتضمن األىداؼ 
 .ك النتائج الواجب بلوغها فبا يسمح بقياس مستول األداء يف ىذه اإلدارات

إف ىذا النموذج من اىم ميزاتو الصعوبة مقارنة بباقي النماذج من حيث اإلجراءات اليت  :  نموذج الالمركزية و تقليص الحجم: ب -1
يعتمدىا أك يقـو عليها ك اليت قد تتواجد يف غَته من النماذج ك على العمـو فإف الفكرة األساسية يف ىذا النموذج ىي اعتماد نسبة عالية 

 .من البلمركزية يف ىيكلة ك تسيَت اؼبنظمة العمومية بغرض تقليص حجم األجهزة البَتكقراطية لتدعيم الرقابة ال سيما اؼبالية منها
من خبلؿ ىذا النموذج تكوف درجة التأثَت اؼبنتظرة ك اؼبستهدفة اكرب منها يف النموذجُت السابقُت  : نموذج البحث عن اإلمتياز: ج -1

ػ إذ يتعلق األمر بتغيَت ثقافة اؼبنظمات العمومية دبا يسمح ؽبا ببناء مقدرة على تطوير نظاـ التسيَت ك األداء بصورة مستمرة فالنموذج يؤكد 
أكثر على المركزية القرارات ك اؼبسؤكليات ك تغيَت ىـر السلطة التدرهبية ، االىتماـ باآلداء ك تطويره باعتماد دكرات تكوينية ك تعليمية 

   1'  تفعيل العملية التسَتية'للعماؿ ك دفعهم إذل تبٍت ركح اإلنتماء ك مسؤكلية القيادة 
يتمثل ىذا النموذج يف دمج ؾبموعة من األفكار بعضها مستقاة من القطاع العاـ ك بعضها : نموذج التوجو للخدمة العمومية : د -1

ك .مستلهمة من القطاع اػباص ، إذ يتعلق األمر بدعم القطاع العاـ يف أداء مهامو باعتماد طرؽ التسيَت اؼبستعملة يف القطاع اػباص
تتمثل نقاط الًتكيز يف ىذا النموذج يف اف نوعية اػبدمة ىي مبدأ النجاعة بغرض بلوغ اإلمتياز يف القطاع العاـ مع األخذ بعُت االعتبار 

 2.رغبات العمبلء ك يتم ربقيق كل ذلك يف ظل احملافظة على القيم ك اؼبهاـ اػباصة ك بالقطاع العمومي
  : كذلك بالنسبة ؽبذا الباحث فقد أكجد أربع مباذج للتسيَت العمومي اعبديد ك ىي :  J-Monksتصنيف  -2

يهدؼ ىذا النموذج إذل رفع كفاءة اؼبنظمات أك اإلدارات العمومية ك تقليص صبيع أنواع التكاليف اؼبرتبطة : أ نموذج الكفاءة -2
 :بالقطاع كما للمنظمة يف ىذا النموذج أف هتتم بالسياسات التالية 

                                                           
دراسة استقصائية من منظور اؽبيئة اإلدارية العليا جملموعة من جامعات الشرؽ – كبو بناء مبوذج إلدارة الكفاءات يف قطاع التعليم العارل ك البحث العلمي :  لعمراين نسيمة  1
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 .ؿباكلة اإلنفتاح على اؼبنافسة -
 .قياس اآلداء باستعماؿ قائمة مؤشرات تسمح دبراقبتو -
 .اعتماد اؼبيزانيات الكلية بدال من اؼبيزانيات التفصيلية ك ذلك ربت مبدأ األخذ بالنتائج بدال من اإلىتماـ فقط باؼبوارد -
 .إخل....تقليص حجم اإلدارة -

 : يقـو ىذا النموذج على أدكات ك اقًتاحات أخرل ىي كالتارل :ب نموذج المرونة التنظيمية -2
 .إبراـ عقود أك اتفاقيات تقدًن اػبدمات بُت الدكلة ك األعواف ك الوكاالت 
 .l’aplatissement de la hiérarchieتقليص عدد درجات سلم السلطة  
تفويض السلطات بصورة مباشرة إذل اؼبصاحل اؼبعنية اؼبتعاقد معها لتقدًن اػبدمة،ما يضفي على اؼبنظمات ك اؼبرافق اإلدارية مركنة  

 .processus de gestionأكثر إذل جانب التحوؿ كبو المركزية العمليات التسيَتية 
 .تدعيم البلمركزية دبراقبة فعالة لضماف أكثر فعالية يف التسيَت 

 Le Modèle Qualitatif:النموذج النوعي أو نموذج النوعية : ج-2
تقريب اإلدارة من اؼبستعملُت ك العمبلء من خبلؿ اإلىتماـ برأيهم حوؿ اػبدمات اإلدارية اؼبقدمة ك ذلك عرب  يستهدؼ ىذا النموذج

ك دراسات السوؽ أك عن طريق تطوير مقاربات النوعية باعتماد -Enquêtes de satisfaction–دراسات قياس درجات اإلشباع 
 . حيث ينصب االىتماـ على نوعية ـبرجات اؼبنظمة اليت هبب اف توضع يف أكلويات أىدافهاISOمقاييس اإليزك 

 
  Le Modèle Participatif: النموذج التساىمي  د-2

 من خبلؿ  La démocratisation du processus administratifيهدؼ ىذا النموذج إذل دمقرطة اإلجراءات اإلدارية 
تفعيل اؼبشاركة الواسعة للمواطنُت ك الذين يعتربكف ؽبم اغبق يف اؼبشاركة كفقا ؽبذا النموذج يف ربديد نوعية اػبدمات اؼبقدمة ؽبم، فهم 

 1.يسانبوف بشكل أك بآخر يف عمليات ازباذ القرار
 I.Bolgiani ( 2002: )تصنيف  -3

 :يف ىذا التصنيف قاـ الباحث بصياغة ثبلثة مباذج انطبلقا من دراستو للمنظمات الصحية ك االستشفائية 
 Le Modèle du Marché: نموذج السوق : أ -3

ىذا النموذج يأخذ من ادكات القطاع اػباص من أجل رفع الكفاءة التنظيمية للمنظمات ك ىاؼبرافق اإلدارية ، حيث يكوف آللية السوؽ 
الدكر األساسي يف دراسة العمليات ك اؼببادئ اؼبتعلقة بتقدًن اػبدمة ك تسيَتىا يف اؼبنظمات العمومية من خبلؿ العمل على زبفيض 

 .التكاليف ك الرفع من مستول ربقيق األىداؼ ك ؿباكلة العمل يف إطار تنافسي
 Le Modèle décentralisé : ب النموذج المركزي-3
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يهدؼ ىذا النموذج إذل الفصل بُت مراحل ك أكجو التسيَت اإلسًتاتيجي عن تلك اؼبتعلقة بالتسيَت العملي أك اعبارم 
(Opérationnelle )  كما يقـو كذلك على إعادة توزيع الكفاءات ك اؼبهارات اليت هبب أف تعطى ؽبا صبلحيات إزباذ القرارات

 .يف ـبتلف اؼبصاحل ك اؼبستويات األقرب من العمبلء يف اؼبنظمة أك اؼبرفق اإلدارم
 نموذج النوعية: ب -3

من خصوصيات ىذا النموذج االرتباط باجملهودات اليت هبب أف تبذؿ من أجل رفع مستول إشباع العمبلء عن طريق اعتماد أمباط االيزك  
 1.أك الدراسات اؽبادفة إذل قياس ك ربليل مستويات اإلشباع للتمكن من التعرؼ عليها ك إدخاؿ التعديبلت الضركرية للرفع منها

 
 
 

 I-Bolgianiتصنيف  J-Monksتصنيف  Ferlieتصنيف 
نموذج الالمركزية و  نموذج الكفاءة

 تقليص الحجم
نموذج المرونة  نموذج الكفاءة

 التنظيمية
 نموذج النوعية

نموذج البحث 
 عن االمتياز

نموذج التوجو 
 للخدمة العمومية

النموذج  نموذج النوعية
 التساىمي

 نموذج الالمركزية نموذج السوق

جامعة أبو بكر – دراسة حالة والية تلمسان –أطروحة دكتوراة في تسيير المالية العامة : تسيير الخدمات العامة المحلية : سليمان نسرين : المصدر 
 57 ص 2017/2018بلقايد تلمسان ، 

 
 :من ىذه النماذج يبكننا توضيح اؼببادئ اؼبشًتكة بُت النماذج السابقة 

 االىتماـ باألداء يف اؼبنظمة العمومية ك العمل على ربسينو -1
 تقليص حجم األجهزة اإلدارية ك ؿباكلة التخلص من البَتكقراطية -2
 األخذ ببعض مبادئ ك أساليب القطاع اػباص -3
 .االىتماـ بالزبوف ك ؿباكلة إعطائو الفرصة ؼبسانبة يف ربديد نوعية اػبدمات اؼبقدمة لو -4
إبراـ عقود ك اتفاقيات مع الوكاالت لتقدًن اػبدمة العامة بصورة أحسن ك تفويض السلطة ؽبم دبا يسمح بتحقيق أفضل أداء ك  -5

 .أحسن نوعية
 .الًتكيز على ـبرجات النظاـ أكثر من الًتكيز على مدخبلتو -6
 .زبفيض التكاليف ك بلوغ اغبد األقصى من النتائج ك الفعالية يف التسيَت -7
 .تدعيم الرقابة جبميع أنواعها -8
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57-58 

  نماذج التسيير العمومي الجديد : 05الشكل رقم 
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ىذا ك ذبدر اإلشارة إذل اف ىناؾ تصنيفات أخرل لنماذج التسيَت العمومي اعبديد خاصة ك أف الكثَت من الدراسات قد أكدت أف 
اإلصبلحات قد تأخذ اذباىات متعددة ك ـبتلفة ك يبكن تطبيقها يف نفس الوقت رغم اختبلؼ طبيعتها ك ىو ما يؤكده الباحث 

Monks 1.إذ يرل أف غياب أك ندرة النموذج األكحد للتسيَت العمومي اعبديد هبب أف تؤخذ بعُت االعتبار عند دراسة ىذا اؼبفهـو 
  

مػمىن الدضيير العمىمي الجدًد  : الثاوياملبحث 

ىبضع إصبلح اإلدارة العمومية يف العصر اغبديث إذل تأثَت صبلة من التحوالت ك ىذه ما يعرؼ بالتغَتات العاؼبية ك اليت ترجع باألساس 
إذل مقومات ك عوامل االقتصاد اغبر ك اؼبنافسة، ك بالنظر إذل تنوع ك تعدد ميادين التغيَت اليت تعرفها الدكؿ ك اغبكومات ال سيما يف 
القطاع العمومي دبا يشملو من اؼبنظمات العمومية اإلدارية اليت تعٌت بتقدًن اػبدمات العمومية ك تسعى جاىدة إذل ربسينها،فإف صبيع 

الدكؿ  ك اغبكومات تسعى يف ىذا اإلطار إذل خلق نوع من التوازف بُت الفعالية اليت يتطلبها االقتصاد اغبر ك بُت العدالة االجتماعية اليت 
تسعى إذل ربقيقها نظريات ك أسس اغبكم الراشد، ك نظرا ألف اإلصبلحات اعبديدة ركزت بشكل كبَت على التعلم اؼبستمر ك ذبنب 

التايلورية ، بعكس التوجو االيديولوجي الذم سبق اإلصبلح اإلدارم يف الثمانينات حيث قبد التسيَت العمومي سبثل ؾبموعة من 
اإلصبلحات بدكف أم تأثَت ايديولوجي بل ربت تأثَت عملي ؼبعايَت توضح ضركرة القياـ بإصبلحات قوية ك عميقة ناذبة عن كجود 

قناعات أف إصبلح اػبدمة العمومية ال بد أف يستمد من خارج إطار البَتكقراطية اليت طغت على اؼبنظومة العمومية ك اإلدارات العمومية ك 
 .ىذا لن يكوف إال باستعماؿ أدكات ك آليات القطاع اػباص ك آليات السوؽ بشكل عاـ للوصوؿ إذل الرفع من كفاءة اػبدمات العامة

  Generic element categories of NPMفئات العناصر العامة للتسير العمومي الحديث  : 10الجدول رقم 
 األمثلة الخصائص/األىداف الفئة

 اغبد من التسلسل –تفويض اؼبسؤكلية - إعادة الهيكلة التنظيمية
 األدكار السياسية ك اإلدارية–اؽبرمي 

 مديرم اؼبدف-
 ىيكل السندات اؼبالية-

ريادة )اؼبقاكالتية –التوجو كبو اإلنتاج - أدوات التسيير
 الكفاءة -(األعماؿ

 األجر – اؼبنتجات –اتفاقيات األداء -
 اؼبرتبط باألداء

 بيانات الربح ك اػبسارة-حساب التكلفة- السندات اؼبالية–أقرب إذل القطاع اػباص  إصالحات الميزانية
  الديبوقراطية االلكًتكنية–ؾبالس اغبوار - إشراؾ اؼبواطنُت المشاركة

 اتفاقيات مستول اػبدمة-– كسب األىلية أك الشرعية يف اػبدمة  التوجو نحو الزبون
 اغبكومة االلكًتكنية- إعادة اؽبندسة–التوزيع أك التسليم -  إدارة الجودة

 التعاقد اػبارجي اغبد من القطاع العاـ إقتصاد السوق
 اػباصة-الشراكات العامة مكاسب الكفاءة من خبلؿ اؼبنافسة الخصخصة

Source : Miklós Rosta :what makes a new public management reforme successful ? an institutionnal analysis an 

instroductory  essay ,  Corvinus University of Budapest  April 2011 p 5 . 
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 عناصر أساسية ك ىذا حسب العديد من اؼبفكرين ك الباحثُت ك تتمثل يف تغيَت آلية اغبكومة           03يرتكز التسيَت العمومي اعبديد على 
 .ك التغيَت يف أسلوب اإلدارة ك تقليص دكر الدكلة

 الضلؿاث العمىميتالخغيير في آليت  : املؿلب ألاول 

فاغبكومة عبارة عن ؾبمل اؽبياكل          .يرتبط ىذا العنصر دبفهـو التغيَت ك اغبكومة لذا هبب التطرؽ إذل ىذه اؼبفاىيم أكال قبل التطرؽ إليو
ك الًتتيبات التنظيمية ؼبمارسة سيادة ك سلطة الدكلة ك ىي تشمل صبيع مستويات اغبكومة يف الببلد بدءا من السلطة اؼبركزية إذل أدىن 

السلطة التشريعية :مستول رظبي يف اغبكومة ك تضم ثبلث أجهزة ـبتلفة ك لكل منها دكر ضركرم يف فبارسة السلطة السيادية ك ىي 
 1.لوضع القوانُت ك السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانُت ك تشغيل اإلدارة ك السلطة القضائية لتفسَت القوانُت ك الفصل يف النزاعات

ك يتم فهم آلية اغبكومة فيما يتعلق بالنظاـ ك توزيع السلطة ك اؼبسؤكليات ك اؼبساءلة يف عملية صنع القرار اغبكومي ك ديناميات العبلقة 
بُت اؼبسؤكلُت اؼبنتخبُت ك موظفي اػبدمة اؼبدنية يف العملية التشريعية ك ىي عملية تؤدم إذل استحداث قواين ك آليات ضباية مصاحل ك 

 .رفاىية الشعب
 

تعترب إدارة التغيَت من التوجهات اغبديثة يف اإلدارة يف معظم اؼبنظمات نتيجة للتغَتات السريعة يف بيئة اؼبنظمة ك يف ىذا اجملاؿ ال بد من 
 .التمييز بُت التغيَت كظاىرة ك إدارة التغيَت كمنهج لو قواعد ك أسس ك أصوؿ

إف إدارة التغيَت تتمثل يف صيانة ك ربسُت اإلنتاجية يف مناخ من التغيَت الذم يعترب فرصة للنمو ك تطبيق مبادئ إدارة التغيَت ك أكلويات 
ك ىي عبارة عن حركة تفاعل ال ربدث .التغيَت للتكيف مع التغَتات يف ربقيق األىداؼ ك دعم اؼبوظفُت من أجل التعامل مع التغيَت

بطريقة عشوائية ك تتجو كبو ىدؼ ؿبدد ككاضح ك إعداد اسًتتيجية مسبقة لعملية التغيَت ك تتبناىا قيادة التغيَت لبلنتقاؿ من كضع غَت 
 2.مرغوب فيو إذل كضع أحسن باستخداـ أفضل الطرؽ اقتصادا ك فعالية إلجراء التغيَت من أجل بلوغ األىداؼ

إف التغيَت يف آلية اغبكومة يتم من خبلؿ التغيَت يف البناء اؽبيكلي للحكومة ك إعادة اؽبيكلة لئلدارات ك األقساـ ك إنشاء كحدات لتقدًن 
اػبدمة العمومية، البلمركزية يف السلطة ك اؼبسؤكلية من خبلال تفويض الصبلحيات ك الفصل بُت السياسية ك تقدًن اػبدمات ك ىذا ما 

 3.يدعى أيضا بإعادة اخًتاع اغبكومة أك ابتكار اغبكومة
من خبلؿ ما سبق يتضح جليا أف التسيَت العمومي اعبديد يشمل التغيَت يف البناء اؽبيكلي للحكومة ك يتضمن كذلك إعادة اؽبيكلة 

لؤلقساـ ك اإلدارات ، إنشاء كحدات لتقدًن اػبدمة ، البلمركزية يف السلطة ك اؼبسؤكلية من خبلؿ منح الصبلحيات للمستويات اإلدارية 
 .الدنيا ،   ك الفصل بُت السياسة ك تقدًن اػبدمة

ك ينادم التغيَت يف آلية اغبكومة إذل تغيَت الثقافة التنظيمية ، ربسُت اعبودة ، االستجابة للعمبلء ك فبارسة اؼبشاركة اإلدارية ،االذباه كبو 
 . آلية السوؽ ك استخداـ اؼبوارد بأسلوب يتميز بالكفاءة ك الفاعلية
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كقد اذبهت العديد من دكؿ العادل ك منها اؼبملكة اؼبتحدة ، كندا ك أسًتاليا ك نيوزيبلندا إذل الًتكيز على االستخداـ األمثل ك الكفء 
للمدخبلت اؼبستخدمة يف تقدًن اػبدمات ، دبا قد يؤدم إذل ترشيد ك تقليل النفقات، ففي حالة اؼبملكة اؼبتحدة  جاءت اإلصبلحات 

 . ك ذلك بغية الرفع من مستويات الكفاءة اإلدارية Financial Management Initiativeربت مسمى 
ك يف ؾباؿ البلمركزية ك إعطاء صبلحيات أكرب للمستويات اإلدارية الدنيا ، اذبهت اؼبملكة اؼبتحدة إلصبلح إدارم يعرؼ بربنامج 

 ك ىدفو الرئيسي تقليل التحكم اؼبركزم فيما يتعلق بالرقابة اإلدارية ك اؼبالية ك 1988 سنة  Next step program اػبطوات التالية 
 1.منح اؼبزيذ من اؼبسؤكليات ك الصبلحيات للعاملُت يف تلك اؼبستويات

إف التغيَت يف آلية اغبكومة ينبغي أف ال يتحرؾ منفصبل عن السياسات ك الربامج التنموية ك إال فلن يكوف لو أم توجو اسًتاتيجي يف ظل 
برامج اإلصبلح االقتصادم اليت تتضمن تفعيبل ك تنشيطا آلليات السوؽ ك لدكر القطاع اػباص ك حينها يؤدم إصبلح اعبهاز اغبكومي 

 2.دكرا ىاما يف دعم التحوؿ يف السياسات االقتصادية ك يف تعزيز قدرة ىذا اعبهاز
 : يبكن توضيح الفرؽ بُت اغبكومة البَتكقراطية ك اغبكومة يف ظل التسيَت العمومي اعبديد من خبلؿ اعبدكؿ اؼبوارل 

 
 

 الفرق بين الحكومة البيروقراطية و الحكومة وفق التسيير العمومي الجديد : 11الجدول رقم 
 NPMالحكومة وفق   الحكومة البيروقراطية

هدفها التطوير و التحسين  هدفها التسجيل و التوثيق 

 تضع الحلول و االبتكارات  تضع اللوائح و المعوقات 

 تدير األداء و العمليات  تدير األوراق و السجالت 

 تنفيذية تؤدي الواجبات سلبية تتلقى التعليمات 

 تركز على األهداف و النتائج تركز على األساليب واإلجراءات 

 المواطن دائما على حق الموظف دائما على حق 

الموظف يمتلك حق إدارة شؤون 

المواطن 

 المواطن يمتلك حق تقييم الموظف 

 المواطن نشط يساهم في التطوير المواطن سلبي يتلقى الخدمات 

تعمل بالماضي و بالحاضر و المستقبل  تعمل بالماضي و للحاضر فقط 

 .أيضا

 34وحشي عفاف مرجع سابق ص : المصدر 
 

 العمىميتالخغيير في أصلىب إلادارة   : املؿلب الثاوي

إف ربديث ك عصرنة اإلدارة العمومية يستلـز جهازا إداريا قادرا على فهم ك استيعاب اؼبتعاملُت معو، من جهة أخرل ك على أساس الندرة 
اليت سبيز اؼبوارد اؼبالية ك البشرية اؼبؤىلة يتطلب العمل على ترشيد ك عقبلنية النفقات ك البحث كذلك عن كسائل ك طرؽ لتحقيق الفعالية 
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بأقل التكاليف اؼبمكنة، لذا فقد عرؼ العادل ثورة ىائلة يف جل اجملاالت العلمية ك التكنولوجية ، ك أصبحت التحوالت يف أمباط اإلدارة 
 1.يف ـبتلف القطاعات مسألة يف غاية األنبية

ذلك أف اغبلوؿ اػباصة بتحديات التغيَت أك التكيف ال تشمل آلية اغبكومة فقط ك لكن يف آلية تسيَت الدكائر اغبكومية ك الذكاء 
 .اعبماعي للموظفُت على صبيع اؼبستويات ك ال بد من ربريك اؼبنظمات العمومية لتبٍت سلوكيات ك قيم تساىم يف تطوير خدماهتا

إف التكيف اغبقيقي ك ربديث ك عصرنة نظاـ التسيَت مطلوب الزباذ ك تنفيذ اإلجراءات اليت يكوف ؽبا تأثَت حقيقي ليس فقط على 
 2.اآلليات ك الطرؽ ك لكن أيضا على فلسفة التسيَت ك نظاـ القيم اليت تقـو عليها اذباىات اإلدارة العمومية

 :يشمل التغيَت يف اإلدارة العمومية العناصر التالية 
تبٍت القطاع العاـ للممارسات اإلدارة اؼبطبقة  يف القطاع اػباص ك اليت تتضمن استخداـ مبوذج التميز، إعادة اؽبندسة ، إدارة  

 3.اعبودة الشاملة ، القيمة مقابل النقود ، قياس األداء ك اغبوافز ، خدمة العمبلء ، الرحبية ك تقليل العمالة
 الًتكيز على الكفاءة ك الفاعلية 
 .االنتقاؿ من التحكم يف اؼبدخبلت ، اإلجراءات ك األنظمة باذباه قياس اؼبخرجات 
 .تفويض اؼبلكية اػباصة ، أسلوب التعاقد للخدمات العامة ك اتباع أسلوب اؼبنافسة لتقدًن اػبدمات 
 .تفويض الصبلحيات ك السلطات للمستويات اإلدارية الدنيا 

جلليظ دور الدولت  : املؿلب الثالث

يبثل تدخل الدكلة يف اغبياة االقتصادية أحد أىم عوامل ظهور توجهات فكرية تصب يف إطار اؼببادئ العامة للتسيَت العمومي اعبديد ، 
فبعد أف عرفت العديد من الدكؿ اؼبتقدمة أزمة يف اقتصادياهتا يف منتصف السبعينات حيث كاف الفكر السائد ىو تعظيم دكر الدكلة يف 

اغبياة االقتصادية ك تدخلها بشكل كبَت ، تبُت انو كاف السبب الرئيسي يف استمرار ك استفحاؿ تلك األزمات، ك ىو ما أدل بالفعل إذل 
بركز   ك ظهور توجهات تنادم ك تركز على تقليص دكر الدكلة  يف اغبياة االقتصادية ك االجتماعية من خبلؿ تبٍت اػبوصصة ك فتح ؾباؿ 

 .اؼببادرة ك آليات السوؽ ك اؼبنافسة
غن فكرة ربويل اؼبلكية العامة إذل اؼبلكية اػباصة من أجل الرفع من الفعالية أكثر على اؼبستول الكلي ك اعبزئي تعود باألساس إذل سنة 

 مع طركحات آدـ ظبيث ك أنبية اػبوصصة على مستول اؼبنظمات ك اؼبداخيل الناشئة عن اؼببادالت يف حد ذاهتا ك كذلك 1976
زبصيص أفضل للموارد عن طريق كضع ىياكل للتحفيزات االقتصادية ك كذلك إبراز صعود الكفاءات ك ربويبلت اؼبعارؼ ك كذا 

التكنولوجيات على اؼبستول الكلي ،كاف يرم آدـ ظبيث أف ترؾ األفراد أحرار ضركرة ك دل يكن يؤمن بتاتا بضركرة تدخل الدكلة يف 
 .االقتصاد ك أهنا ال يبكنها إعانة  الفقَت أك تعليم اعباىل ك أف عدـ تدخل الدكلة يؤثر يف زيادة اإلنتاج

                                                           
 ؿبمد بن أعراب ، ذبربة اإلدارة اإللكًتكنية يف اعبزائر بُت مقتضيات الشفافية ك ذبويد اػبدمة العمومية ك إشكالية التخلص من منطق التسيَت التقليدم ، ؾبلة العلـو اإلجتماعية  1

 59 ص 2014 ديسمرب 19، جامعة ؿبمد ؼبُت دباغُت سطيف ، العدد 
2
 Mohamed Charih,Réjean Landray : la gestion publique sous le microscope , presse de l’université du Québec 1997 p 

53. 
  ص 2016 سنة 14ترقية أداء اؼبنظمات العمومية يف ظل مقاربة التسيَت العمومي اعبديد ، دراسة نظرية ربليلية ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا العدد :  ؿبمد السعيد جواؿ  3

71 .



  العمىمي الحدًث في إلاداراث العمىميتالدضيير ...................................................: الفطل الثاوي 

 86 

تعترب اػبوصصة الطريقة اليت يتم من خبلؽبا إدخاؿ طرؽ اإلدارة ك الرأظباؿ اػباص إذل اؼبؤسسات العمومية ك يرل الباحث أضبد رشيد أف 
أم برنامج للخوصصة كأحد اؼببادئ الرئيسية للتسيَت العمومي اعبديد ال بد اف وبقق الصاحل العاـ ك يقًتح ضركرة بدء عملية التطوير          

ك اإلصبلح باؼبستول اعبزئي ك ليس اؼبستول الكلي ك أف التطوير االدارم الشامل قد يصلح كبحث دكتوراة ك ؼبنو ال يصلح كربنامج 
 .تطبيق نظم اإلصبلح

االذباه السائد اليـو ك سباشيا مع ظهر دكر جديد  للدكلة بالنسبة للنشاطات االقتصادية ك ىو الضبط االقتصادم أم تغَت دكر الدكلة من 
اغبارسة اك اؼبقاكلة جملرد دكلة ضابطة ك بالتارل انسحاب الدكلة كسلطة عمومية من اغبقل االقتصادم ك اكتفائها بدكرىا التقليدم كسلطة 

 1.ضبط ك إسناد
االذباه كبو : ك ىنا هبب التنويو غلى اف الدكؿ هبب اف تسعى يف ظل التسيَت العمومي اعبديد إذل الًتكيز على العديد من اؼبتطلبات أنبها 

 .التخصيص ، زبفيض اؼبوازنة العامة ، تشغيل اػبدمات بأسلوب ذبارم زبفيف القيود اغبكومية على القطاعات االقتصادية
 إلادارة العمىميت إلالكتروهيت و دورها في جركيت الخدمت العمىميت  :الثالثاملبحث 

كاف ك مازاؿ اغبديث عن عصرنة اإلدارة العمومية ضمن االىتمامات الرئيسية ك ضمن أحباث علماء القانوف ك اإلدارة ك اإلقتصاد على  
حد سواء، ك ؿبورا ىاما من ؿباكر اػبطابات الرظبية ك اؼبشاريع اؼبسطرة للحكومات ك الدكؿ يف احملافل العاؼبية، ك قد اخذ ىذا اؼبوضوع              

ك اىتماماتو أبعادا جديدة ك عمقا أكرب بعد االنتشار الواسع ك االستعماؿ العريض لوسائل االتصاؿ ك تكنولوجيات اؼبعلومات ك تعدد 
 .تطبيقاهتا ك استعماالهتا ك ؾباالت تأثَتىا على كل اؼبستويات االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية ك حىت السياسية

تعترب اإلدارة العمومية اإللكًتكنية جزءا من االسًتتيجية العامة لئلصبلح اإلدارم ك مدخبل مهما لتطوير ك عصرنة اؼبرافق العامة ك ال يبكننا 
اغبديث عن األساليب التسيَتية يف اإلدارات العمومية دكف التطرؽ ؽبكذا موضوع، اإلدارة العمومية  اإللكًتكنية ك من خبلؿ اعتمادىا 

أساسا على تطويع تكنولوجيا ك نظم اؼبعلومات اؼبختلفة ك استغبلؽبا هبدؼ تسيَت ـبتلف األعماؿ اليومية مع األجهزة ك اؼبؤسسات 
 2.اغبكومية اؼبتعددة ك تبسيط اإلجراءات ك العمليات الركتينية اؼبتمثلة أساسا يف تقدًن اػبدمات للمواطنُت

تعود أكذل التجارب ك االستعماالت لئلدارة اإللكًتكنية إذل  منتصف الثمانينات يف الدكؿ االسكندنافية اؼبعركفة بًتؤسها لقوائم الدكؿ يف 
 ك كانت الغاية من Electronic villagesمؤشرات اغبكم الراشد ك التنمية ، ك سبثلت يف ربط القرل البعيدة باؼبركز اطلق عليها اسم 

ك أطلق على   االضطبلع على اؼبعلومات بواسطة استخداـ التقنيات اغبديثة من اجل تلبية حاجات سكاف القرل البعيدة عن اؼبدف  ذلك
 ك اعتمادا على ذبربة القرل اإللكًتكنية يف الدامبارؾ تبنت 1989 يف سنة 3.اؼبراكز البعدية اك اجملتمعات البعدية: مثل ىذه اؼببادرات 

بوصفو مرحلة أكذل يهدؼ إذل ترقية ك متابعة " مضيف مانشيسًت"اؼبملكة اؼبتحدة  مشركع قرية مانشيسًت االلكًتكنية حيث أنشئ 
 ك الذم يعٍت االتصاالت  »  بونتيل « تبٌت ؾبلس لندف مشركع1992التطورات االجتماعية ك االقتصادية ك التعليمية ، ك يف سنة 

 4.البعدية التقنية    ك الذم أكد على صبع ك نشر ك تنمية اؼبعلومات بالوسائل االلكًتكنية ك الوصوؿ عن بعد ؼبصادر ك قواعد البيانات

                                                           
 .112 ص 2014 ديسمرب 04التجربة اعبزائرية إلحداث سلطات الضبط اإلقتصادم يف إطار الدكر اعبديد للدكلة ؾبلة القانوف ك اجملتمع جامعة ادرار العدد :  عجايب عماد  1

2018-2017دركس يف مقياس اإلدارة العمومية اإللكًتكنية ، جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة : د قركش عيسى  2  
 19 ص 2011 سوسن زىَت اؼبهتدل تكنولوجيا اغبكومة اإللكًتكنية درر أسامة للنشر ك التوزيع عماف األردف  3
 10 ص 2013 عادل اؼبكتب اغبديث للنشر األردف 1 صداـ طبايسية اغبكومة االلكًتكنية الطريق كبو االصبلح االدارم ط 4
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 يف كالية فلوريدا من خبلؿ مشركع تبنتو ىيئة الربيد 1995يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت بداية ظهور اإلدارة اإللكًتكنية عاـ 
اؼبركزم مث تبع ذلك ظهور مبادرات ك ؿباكالت عديدة يف ـبتلف الدكؿ ، كما تبنتها عديد اؼبنظمات الدكلية حيث قامت اؼبفوضية 

 ك اليت كاف اؽبدؼ منها إتاحة فرص 2000دبدينة لشبونة بالربتغاؿ سنة " أكركبا االلكًتكنية"األكركبية على سبيل اؼبثاؿ بإطبلؽ مبادرة 
الوصوؿ السهل   ك السريع ك لكل اؼبواطنُت إذل اؼبعلومات ك اػبدمات يف ؾباالت اإلدارة العمومية مع تأمُت اغبفظ اعبيد ك اؼبناسب 

 1.للبيانات
مث انتقلت  (مدينة ديب لئلنًتنيت) بإنشاء منظمة حرة للتكنولوجيا 2001بالنسبة للدكؿ العربية اكؿ مبادرة كانت يف دكلة اإلمارات سنة 
 .2013إذل الكويت أما اعبزائر فتبنت مشركع اعبزائر اإللكًتكنية سنة 

الخعاريف املخخلفت لإلدارة العمىميت إلالكتروهيت  : املؿلب ألاول 

استخداـ كسائل اإلتصاؿ التكنولوجية اؼبتنوعة ك اؼبعلومات يف تيسَت سبل أداء اإلدارات " تعرؼ اإلدارة العمومية اإللكًتكنية على أهنا 
اغبكومية ػبدماهتا العامة اإللكًتكنية ك التواصل مع طاليب االنتفاع من خدمات اؼبرفق العاـ باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت 

 2"اغبديثة كالشبكات اؼبعلوماتية ك اإلنًتنيت ك اغباسوب
استغبلؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت لتطوير ك ربسُت تدبَت الشؤكف العامة          : "من التعاريف قبد اإلدارة العمومية اإللكًتكنية ىي 

ك يتمثل ذلك يف اقباز اػبدمات اغبكومية الرظبية سواء بُت اعبهات اغبكومية أك بُت ىذه اعبهات  ك اؼبتعاملُت معها بطريقة معلوماتية 
 3"تعتمد على االنًتنيت ك تقنياهتا ك ذلك كفقا لضمانات أمنية معينة ربمي اؼبستفيد ك اعبهة صاحبة اػبدمة معا

عملية استعماؿ اؼبؤسسات "يعرج البنك الدكرل يف تقاريره ك مفاىيمو على مصطلح اإلدارة اإللكًتكنية العمومية ك يوضح على أهنا 
اغبكومية لتكنولوجيا اؼبعلومات مثل شبكة اؼبعلومات العريضة ك شبكة االنًتنيت ك أساليب االتصاؿ عرب اؽبواتف احملمولة ك اليت بواسطتها 
يبكن تغيَت ك ربويل العبلقات بُت اؼبواطنُت ك رجاؿ األعماؿ ك ـبتلف اؼبؤسسات اغبكومية ك ىذه التكنولوجيا يبكنها أف ربقق عددا كبَتا 

من األىداؼ مثل تقدًن خدمات أفضل للمواطنُت ك ربسُت التعامل ك التفاعل مع رجاؿ األعماؿ ك ؾبتمع الصناعة ك سبكُت اؼبواطنُت 
من الوصوؿ للمعلومات فبا يوفر ك وبقق مزيدا من الشفافية أك جدارة أكثر كفاءة للمؤسسات اغبكومية كما أف نتائج ىذه التطبيقات 
يبكن أف تقلص من حجم الفساد ك الرفع من مستويات الشفافية ك تعزيز العوائد ككل أك زبفيض النفقات ك الرفع من مستول قناعة 

 " اؼبواطن اؼبستهلك بدكر اؼبؤسسة اغبكومية يف حياتو
اسًتاتيجية إدارية لعصر اؼبعلومات تعمل على ربقيق خدمات أفضل للمواطنُت ك اؼبؤسسات مع استغبلؿ أمثل "كما ينظر إليها على أهنا 

ؼبصادر اؼبعلومات اؼبتاحة من خبلؿ توظيف اؼبوارد اؼبالية ك البشرية اؼبتاحة يف إطار إلكًتكين حديث من أجل استغبلؿ أمثل للوقت ك 
 4"اؼباؿ ك اعبهد ك ربقيقا ؼبطالب معينة جبودة عالية

                                                           
 25 ص 2015 عامرابراىيم قنديلجي ، اغبكومة االكًتكنية دار اؼبسَتة األردف  1
 9 ص 2010 سعد غالب ياسُت اإلدارة اإللكًتكنية دار اليازكرم للنشر ك التوزيع األردف  2
 17 ص 2014 ظبية بومركاف ، اغبكومة اإللكًتكنية ك دكرىا يف ربسُت أداء اإلدارات اغبكومية ، دراسة مقارنة مكتبة القانوف ك اإلقتصاد ، الرياض  3
 2008 نبيل جاد عزمي ، تكنولوجيا التعليم اإللكًتكين دار الفكر العريب القاىرة  4
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استخداـ تقنية اؼبعلومات ك االتصاالت يف تنفيذ األعماؿ اإلدارية ك تقدًن اػبدمات : " بأهنا محمد بن عبد العزيز الضافييعرفها 
 1"بشكل كاسع ك مكثف إلكًتكنيا فبا يؤدم إذل خفض التكلفة ك السرعة ك اعبودة يف تقدًن اػبدمات

 باهنا عملية مكننة صبيع اؼبهاـ ك النشاطات يف اؼبؤسسات اإلدارية باإلعتماد على كافة تقنيات عالء عبد الرزاق السالميكما يعرفها 
اؼبعلومات الضركرية ك الوصوؿ إذل ربقيق أىداؼ اإلدارة اعبديدة يف تقليل استخداـ الورؽ ك تبسيط اإلجراءات ك القضاء على الركتُت 

 2"السريع ك الدقيق للمهاـ ك اؼبعامبلت لتصبح كل إدارة جاىزة للربط مع اغبكومة اإللكًتكنية
استخداـ التكنولوجيا ك خاصة تطبيقات :  يف مؤلفو اػبدمات اإللكًتكنية بُت النظرم ك التطبيق على أهنا العالق بشير عباسيعرفها 

االنًتنيت اؼببنية على شبكات اؼبواقع االلكًتكنية لدعم ك تعزيز اغبصوؿ على اؼبعلومات اإلدارية ك توصيلها ك خدمة اؼبواطن بشفافية عالية  
 3.ك بكفاءة فعالة ك بعدالة

ك تعرؼ كذلك اإلدارة اإللكًتكنية على أهنا مدخل جديد يقـو على استخداـ اؼبعرفة ك اؼبعلومات ك النظم ك الربامج اؼبتطورة ك 
االتصاالت للقياـ بالوظائف اإلدارية ك إقباز األعماؿ التنفيذية ك اعتماد االنًتنيت ك الشبكات األخرل يف تقدًن اػبدمات ك السلع 

بصورة إلكًتكنية باإلضافة إذل تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبوظفُت يف اؼبنظمة ك بينها ك بُت األطراؼ اػبارجية دبا يساعد على ازباذ القرارات ك 
 4"رفع كفاءة األداء      ك فعاليتو

ك من بُت أىم التعاريف الذم رأيناه مناسبا ك دقيقا ؼبفهـو اإلدارة اإللكًتكنية ىو كوهنا منظومة إلكًتكنية متكاملة هتدؼ إذل ربويل العمل 
اإلدارم العادم من إدارة يدكية إذل إدارة باستخداـ التكنولوجيا ك االتصاالت باالعتماد على نظن معلوماتية قوية تساعد يف ازباذ القرار 

 .اإلدارم بأسرع كقت ك بأقل التكاليف
من ىده التعارؼ نستنتج أف اإلدارة اإللكًتكنية ليست ؾبرد مكننة العمل اإلدارم داخل اؼبؤسسة ك لكن يتعدل مهامها ك تعريفها إذل 

تكامل البيانات ك اؼبعلومات ك كيفية استخدامها يف توجيو ك تأطَت سياسية ك إجراءات عمل اؼبؤسسة من أجل ربقيق األىداؼ ك 
إحداث مركنة ك شفافية يف االستجابة للمتغَتات هبدؼ زبفيض التكاليف ك النفقات ك الرفع من مستويات األداء ك ضماف مبدأ 

 .الشفافية
ك يعتػػرب تطبيػػق اإلدارة االلكًتكنيػػة مػػن أحػػدث مػػداخل اإلصػػبلح اإلدارم الراميػػة لتحسػػُت اػبػػدمات اؼبقدمػػة للمواطنُت باستخداـ 

 5كأكشاؾ اؼبعلومات اليت يبكن للمواطنُت الوصػوؿ إليها بسهولة كاالستفادة منها (اؽباتف)التكنولوجيا اغبديثة كاإلجابة الصوتية 
 
 

                                                           

11 ص 2017 جواف 02 ج 08لكًتكنية يف تفعيل مبدأ الشفافية، ؾبلة اغبقوؽ ك العلـو السياسية  جامعة خنشلة العدد 7دكر اإلدارة اإل: ربيع منصور. أ 1  
12نفس اؼبرجع السابق ص    2  
اإلدارة اإللكًتكنية ك أثرىا على  إصبلح اػبدمة العمومية يف  : (كلية العلـو االقتصادية العلـو التجارية ك علـو التسيَت جبامعة البليدة)أ فقاير فيصل –مراكشي ؿبمد ؼبُت . د

  3اعبزائر 
 37مدخل حديث ؼبعاعبة أزمة التسيَت العمومي ؾبلة اغبقيقة العدد :التسيَت العمومي اإللكًتكين  : (جامعة أدرار)أ بن عبيد عبد الباسط  (جامعة بسكرة)د بن عيشي بشَت. أ 4
عصرنة اإلدارة العمومية يف اعبزائر من خبلؿ تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ك دكرىا يف ربسُت خدمة اؼبواطن ، ؾبلة : (طبيس مليانة-جامعة اعبيبلرل بونعامة)فرطاس فتيحة . د 5

 315 ص 2016-02 اجمللد 15اإلقتصاد اعبديد العدد 
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 أصباب حعسيس دور إلادارة العمىميت إلالكتروهيت :املؿلب الثاوي 

إف األزمة اؼبالية الراىنة اليت سبر هبا جل الدكؿ أدت بالتأكيد إذل ضركرة  إعادة النظر أك مراجعة كاسعة لكثَت من اؼبمارسات اإلدارية اليت 
اعتربت لفًتة طويلة أهنا من اؼبسلمات ، فبا يعٍت ضركرة إعادة اكتشاؼ اغبكومة من مدخل األزمات القائمة أك احملتملة، كالتصرؼ حياؽبا 

يف ”كيتل.دكنالد ؼ” دبنطق أك ركح منظمات األعماؿ،  كيف ىذا الصدد قبد الكثَت من الباحثُت اىتموا باؼبوضوع نذكر على سبيل اؼبثاؿ
الذم  شرح ”  تقرير حوؿ ربوؿ اغبكم: ثورة اإلدارة العامة العاؼبية”The Global Public Managemement Revolution كتابو

فيو أسباب اإلصبلح اإلدارم كأىدافو كما عرض أىم ذبارب اإلصبلح اغبكومي اليت أقدمت عليها بعض الدكؿ معتربا أف اغبكومات عبأت 
لذلك اإلصبلح إلعادة تشكيل دكر الدكلة كعبلقاهتا باؼبواطنُت ، معتمدة يف ذلك على ؾبموعة من األسس كاالسًتاتيجيات اعبوىرية اليت 

اإلنتاجية ،التحوؿ إذل أسلوب السوؽ، التوجو ػبدمة الزبوف، البلمركزية،ابتكار السياسة : اإلدارم اغبكومي ك اليت تتمثل يف مشلها اإلصبلح
الذم   ”21 للقرن العلمية واألسس األصول اإلدارة“سيد اؽبوارم ،.كيف ذات السياؽ جاء كتاب د. كمتابعتها، اؼبسؤكلية عن النتائج

” دفيدأكزبورف“عرض فيو ؾبموعة اؼبواصفات كاؼبفاىيم اعبديدة اليت تتعلق بدكر اغبكومة  يف اجملتمع ، كذلك حسبما تناكؿ الكاتباف 
 20 زبتلف اختبلفا جوىريا عن حكومة القرف 21، كىو ما هبعل حكومة القرف ”الحكومة اكتشاف إعادة“ يف كتاهبما” تيدجيبلر”ك

ك فكرا كفبارسة ، كذلك نظرا إذل صبلة اؼبتغَتات اغباصلة على اؼبستول العاؼبي يف شىت اجملاالت كاليت كاف ؽبا تداعيات على اإلدارة فكرا 
1.فبارسة

 

أدت العديد من األسباب ك اؼبتغَتات إذل التيقن من ضركرة إعادة النظر يف كثَت من اؼبمارسات اإلدارية ك خاصة العمومية منها لقد 
باإلعتماد يف ذلك على ؾبموعة من األسس ك االسًتاتيجيات اعبوىرية ك ىذا من خبلؿ تعزيز دكر اإلدارة العمومية اإللكًتكنية كوهنا فلسفة 
إدارية حديثة فرضتها متغَتات الثورة الرقمية ك انتشار استعماؿ التكنولوجيا ككسائل االتصاؿ اغبديثة ك توجهات العوؼبة ك الديبقراطية ك لعل 

 :أىم الدكافع اليت أدت ك سانبت يف ذلك قبد 
بكل أبعادىا االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ك التكنولوجية ك غَتىا ، ىذه األبعاد تظهر بوضوح يف اندماج  : ظاىرة العولمة -1

 2.اقتصاديات العادل ك اتساع دائرة التبادؿ يف التجارة الدكلية إضافة إذل قوة ك تأثَت صناعة الثقافة ك اإلعبلـ
أماـ ىذا الربكز اعبلي ك الكبَت لظاىرة العوؼبة يف عاؼبنا اليـو أصبحت اغبكومات سبثل صبيعها جزءا من نظاـ اقتصادم ك سياسي 

عاؼبي من أىم ما يبيزه االنفتاح ك الًتابط القوم ك التكامل يف العديد من اؼبيادين ك اجملاالت ك األبعاد السياسية ك االقتصادية         
ك اإلدارية فبا أجرب العديد منها على تبٍت أفكار أكثر ديبقراطية ك شفافية يف مؤسساهتا من أجل إعادة التأثَت على تقدًن خدمات 

 ..عمومية أكثر مبلءمة ك أكثر نفعية للمواطن بأسرع كقت ك أقل التكاليف دائما
إدخاؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت يف اؼبمارسات اإلدارية  : االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -2

غَت من طريقة ك أساليب ىذه اؼبمارسات تغيَتا جذريا من كل اعبوانب كما أدت ىذه االستعماالت إذل ارتفاع قيمة اؼبعرفة 
كعامل ىاـ من عوامل اإلنتاج، فبا تتطلب مواكبة ىذا التقدـ التكنولوجي ال سيما من اؼبؤسسات العمومية لبلستفادة منو        

 .ك استخدامو استخداما مثاليا ؼبواكبة عصر السرعة ك اؼبعلوماتية

                                                           
اؼبركز الديبقراطي العريب مقاؿ :اسًتاتيجية التحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية مفاىيم ك مقاربات نظرية  : (3جامعة اعبزائر) عباش عائشة 1

https://democraticac.de/?p=45798 21 2017 أفريل 
 41 سعد غالب ياسُت ، مرجع سابق ص  2
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 من بُت أىم الدكافع كذلك قبد ندرة اؼبوارد األمر الذم ساىم يف ضركرة إهباد سياسات تساىم يف :الندرة و العنصر البشري -3
االستغبلؿ األمثل للموارد اغبكومية إضافة إذل التوجو كبو زيادة االىتماـ باؼبركد البشرم ك استغبلؿ الطاقات البشرية لبلستفادة 

 .القصول منها ك لبلستثمار فيها باعتبارىا اؼبركد الرئيسي ك الفعاؿ
 أدل تفشي الفاسد اإلدارم ك اؼبارل يف اجملتمع ك مؤسساتو إذل ضركرة تبٍت اإلدارة اإللكًتكنية ك مبادئها :اإلصالح اإلداري  -4

باعتبارىا أحد العبلجات الوقائية من انتشار ىذه الظاىرة ك تفشيها، كما اف اإلصبلح اإلدارم هبرب اؼبؤسسات اغبكومية على 
 1.تبٍت الشفافية ك الوضوح يف منهج عملها 

أصبحت اغبكومات تواجو ضغوطات  : ارتفاع و تزايد مستويات الضغوطات الشعبية و تطلعات المواطن اتجاه الحكومات -5
متزايدة ك مستمرة من اؼبواطنُت من أجل تلبية الطلبات اؼبتزايدة على اػبدمات اغبكومية ك ىذا بسبب تزايد عدد السكاف ك الرغبة 

اؼبسجلة يف خدمات نوعية ك بأقل التكاليف ك يف أسرع كقت فبكن ك التخلص هنائيا من البَتكقراطية ك ىذا كنتيجة الرتفاع 
 2.مستويات الوعي ك تعاظم دكر اؼبنظمات اغبكومية ك الغَت اغبكومية

خطائظ و مبادئ إلادارة العمىميت إلالكتروهيت  : املؿلب الثالث

 :تتصف اإلدارة العمومية اإللكًتكنية دبجموعة من اػبصائص أنبها :خصائص اإلدارة اإللكترونية العمومية  -1
  من بُت اػبصائص قبد أف اإلدارة اإللكًتكنية العمومية ال تتقيد باإلطار الزماين فمواقع ىذه : عدـ التقيد باإلطار الزماين ك اؼبكاين

اإلدارة متاحة عرب االنًتنيت أك عرب أجهزهتا اؼبنتشرة باإلضافة إذل عدـ حاجتها ؼبباين ضخمة الستيعاب اكرب عدد من اؼبوظفُت  
 .ك مكاتب مليئة باألكراؽ ك اؼبلفات

  من اػبصائص قبد االستجابة السريعة للممارسات ك األحداث ك التجاكب معها ك التفاعل دبركنة         :اؼبركنة ك السرعة يف األداء 
ك ىذا من خبلؿ  ما توفره تكنولوجيا اؼبعلومات من قدرات فائقة على التكيف مع احمليط ك الظركؼ إضافة إذل الدقة ك الوضوح 

 .التاـ أم الشفافية يف إقباز اؼبعامبلت اإلدارية اؼبختلفة ك اؼبتنوعة
 من بُت اػبصائص إمكانية الرقابة اؼبباشرة على ـبتلف األجهزة ك أداءاهتا من خبلؿ الوسائط اإللكًتكنية :الرقابة الفعلية ك اؼبباشرة 

 .اؼبختلفة ما يساعدىا على التقييم الفعلي ألنشطتها ك ربديد اؼبسؤكليات بدقة
  من بُت اػبصائص كذلك قبحد أف اإلدارة اإللكًتكنية العمومية تتصف بالسرية ك اػبصوصية بالنسبة :السرية ك اػبصوصية 

للمعلومات اؼبهمة ك ىذا من خبلؿ استعماؿ برامج  خاصة تساعدىا على حجب اؼبعلومات اؽبامة ك السرية ك عدـ إتاحتها إال 
 .لذكم الصبلحية

  تتيح اإلدارة اإللكًتكنية إمكانية تبادؿ األدكار بُت أطراؼ اؼبشاركة حيث نرل إمكانية أف يكوف مقدـ اػبدمة ىو نفسو :التفاعلية
 .طالبها

  :من بُت أىم اؼببادئ األساسية لتطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ما يلي: المبادئ األساسية لإلدارة العمومية اإللكترونية -2

                                                           
 444 ص 2013اغبكومة اإللكًتكنية ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية عدد /  مرًن خالص حسُت  1
 عباش عائشة مرجع سابق  2
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 اؼبوجهة ك اؼبقدمة  (اػبدمة  ) يبٌت على الوظيفة أم أف النظاـ اإلدارم اغبكومي هبب أف:  االىتمام بالمستفيد ال باإلدارة
يتحقق ىذا اؼببدأ من خبلؿ ...ك احتياجاهتا الداخلية (اؼبصلحة ، اؽبيئة ، اؼبؤسسة )ال على اإلدارة  (اؼبواطن  )للمستفيد 

 .التحديد الدقيق الحتياجات اؼبواطن ك من مث بناء نظم تساعد على تلبية ىذه اإلحتياجات
 (تسمى اختصارا اؽبندرة )دبفهـو إعادة ىندسة العمليات اإلدارية  يقصد : إعادة ىندسة عمليات الحكومة و ليس حوسبتها 

يف معايَت - ك ىذا ما رأيناه يف فركع اإلصبلح اإلدارم-إعادة تصميم جذرم لعميبلت األعماؿ لتحقيق ربسينات جوىرية 
األداء كالتكلفة ك اعبودة ك السرعة ، هبذا ال تكوف اإلدارة اإللكًتكنية العمومية ؾبرد حل تكنولوجي ؼبشاكل البَتكقراطية 

اإلدارية أك كسيلة غبوسبة اؼبهاـ اإلدارية ك ليست تعديبل جزئيا يف كيفيات تقدًن بعض اػبدمات بل ىيب تتعدل ذلك كوهنا 
منهجية تتطلب إعادة التفكَت بصورة عميقة ك جذرية عبميع أدكار ككظائف اإلدارات ك اؼبؤسسات العمومية ، باإلضافة إذل 

ذلك توفر إعادة ىندسة إجراءات اػبدمات العمومية الفرصة أماـ اإلدارات من أجل النظر يف اػبدمات اؼبقدمة ك دراسة مدل 
 .  فاعليتها ك فوائدىا ك البحث يف إمكانية تقديبها بطرؽ أخرل أكثر فاعلية ك أقل تكلفة ضمن ما يطلبو اؼبواطن

 هبب اف يًتافق مشركع اإلدارة اإللكًتكنية العمومية مع رؤية اسًتتيجية شاملة  متصلة أساسا  : الرؤية االستراتيجية للحكومة
 .بأىداؼ ؿبددة قابلة للتحقيق يف إطار زماين ؿبدد كذلك

  االستثمار فيTIC :  سبثل تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالتles Technologies de l’information et de la 

communication   ركح ك أساس اإلدارة اإللكًتكنية ك جزءا ىاما منها ك عامبل حاظبا يف ربديد قباحها ك عليو فكل
إنفاؽ للحصوؿ على التكنولوجيا هبب أف يعترب إستثمارا ألنو سيكوف ذك فوائد كبَتة على من يستثمر يف ىذا اجملاؿ ك بعض 

اؼبؤسسات اإلقتصادية العاؼبية تقـو بتخصيص جزء كبَت ك ىامش من األرباح السنوية لفائدة مصاحل البحث ك التطوير يف 
 .ؾباالت اؼبعلومات  ك تكنولوجيا  اؼبعلومات قصد تطويرىا ك استعماؽبا أكثر فأكثر يف صبيع اؼبهاـ ك اؼبصاحل 

  نقصد بذلك أف تطبيقات اإلدارة العمومية اإللكًتكنية هبب أف تكوف ذات : تطبيقات ذات قيمة مضافة و تكلفة منخفضة
مردكد ك جدكل اقتصادية حبتة ك تقنية ك تنظيمية ك ىذا إذا ما مت مقارنتها مع أساليب العمل التقليدية كما هبب أف ربقق 

 .فوائد للمواطن
 من نتائج تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية خلق بيئة مفتوحة لتبادؿ  : تحقيق توازن بين شفافية المعلومات و خصوصية المستفيد

ك نشر ك توزيع اؼبعلومات ك ىو ما يتطلب مرافقتها بأطر تشريعية ك تنظيمية ك تقنية تعمل على ربفيز أنشطة تبادؿ اؼبعلومات 
 .(مواطنُت،قطاع عاـ، مؤسسات)بشفافية دكف اؼبساس باغبقوؽ األساسية ألطراؼ التعامل 

 إف اػبدمات اليت تقدمها ك توفرىا اإلدارة اإللكًتكنية للمواطن ك القطاع  : ليست بديال لإلدارة التقليدية  اإلدارة اإللكترونية
اػباص ك ؼبختلف الغدارات ك اؼبؤسسات ال يبكنها أف تكوف بديبل هنائيا ك تاما للوسائل التقليدية يف زبزين ك ك توثيق 

البيانات ك معاعبتها خاصة يف اؼبراحل األكذل يف تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ك عليو هبب التنويو إذل ضركرة اغبفاظ على األسس 
 1.التقليدية ك األساليب اؼبعهودة يف اإلدارة يف توثيق ك زبزين ك معاعبة البيانات
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أهداف و مجاالث جؿبيم إلادارة العمىميت إلالكتروهيت  : املؿلب الرابع

هتدؼ كل ؿباكالت تطبيق ك التحوؿ إذل اإلدارة العمومية اإللكًتكنية إذل ربقيق أىداؼ اسًتاتيجية : أىداف اإلدارة اإللكترونية  -1
ك عملية، إف ىذه األىداؼ زبتلف من حيث األنبية ك اؼبدل الزمٍت باختبلؼ التجارب التارىبية للدكؿ ك مستواىا االقتصادم  

ك االجتماعي الذم يصور سباما أك يعكس درجات ك توجهات اإلدارة العمومية اإللكًتكنية ، كما زبتلف ىذه األىداؼ 
باختبلؼ درجات تباين الربامج التنموية ك السياسية ك األىداؼ العامة للدكلة مع ذلك تبقى بعض األىداؼ اؼبشًتكة عبل 

 :  مبادرات التحوؿ كبو اإلدارة العمومية ك ىي موضحة يف اعبدكؿ التارل 
 األىداف العامة لإلدارة العمومية اإللكترونية : 12الجدول رقم 

 األىداف االستراتيجية الدولة
 فعالية توزيع الخدمات العمومية-تعزيز الكفاءة اإلقتصادية أستراليا

 السرعة-الموثوقية و سهولة الدخول إلى المعلومات-تحسين الجودة-تحديث الحكومة اإلمارات العربية
  التركيز أكثر على خدمة المواطن–ديموقراطية الحكومة  البرتغال
 تحسين الخدمات المقدمة للمواطن سنغافورة

 تحسين الخدمات المقدمة للموطن و أصحاب األعمال المملكة المتحدة
 83 ص 2009 درا المسيرة ، األردن –اإلدارة اإللكترونية –محمد سمير أحمد : المصدر 

 
ال زبتزؿ األىداؼ فيما كرد يف اعبدكؿ السابق ذلك أف أىداؼ اإلدارة العمومية اإللكًتكنية ترتبط باغبصوؿ على أفضل النتائج على 

مستول القطاع العمومي ك اغبصوؿ على خدمات نوعية ك بفعالية من خبلؿ الًتكيز على فهم احتياجات ك متطلبات اؼبواطن ك حسب 
ىذا اؼبفهـو فاألىداؼ تتعدل اعبانب اإلقتصادم بل تتضمن أىدافا اجتماعية ك تربوية ك سياسية ك ثقافية ك ىذا ما كضحو ك قدمو 

 : الدكتور خالد فبدكح ابراىيم يف كتابو اإلدارة اإللكًتكنية مقدما أىدافا أخرل نذكر منها 
 .من خبلؿ ترشيد التكاليف ك زبفيض النفقات ك تقليل أكجو الصرؼ بتعزيز الكفاءة االقتصادية: ترشيد النفقات العامة  
خلق تأثَت اهبايب يف اجملتمع من خبلال تركيج ك نشر اؼبعارؼ ك مهارات تكنولوجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ ك تنميتها لدل أفراد  

 .اجملتمع ككل
 .تعزيز مبدأ الشفافية من خبلؿ سهولة الولوج إذل اؼبواقع ك سهولة اغبصوؿ على اؼبعلومات ذات الدرجة العالية من اؼبصداقية  
التحوؿ كبو اػبدمة العامة بعقبلنية من خبلؿ تطوير اؼبرافق العامة باآلليات التقنية اغبديثة ك تبسيط اإلجراءات ك اؼبعامبلت  

 .اإلدارية اليت تقضي على البَتكقراطية 
 .إعادة تنظيم العمل اإلدارم ك تأىيل اؼبوارد البشرية ك تدريبهم ك تكوينهم من أجل استعماؿ أمثل لتكنولوجيات اؼبعلومات 
 .التقرب من اؼبواطن ك االستجابة الفعالة لتطلعاتو ك احتياجاتو ك زبفيف األعباء عليو من خبلؿ زبفيض اعبهد ك الوقت 
إلغاء عامل العبلقة اؼبباشرة بُت طريف اؼبعامبلت أك التخفيف منو إذل أقصى حد فبكن فبا يؤدم إذل اغبد من تأثَت العبلقات  

 .الشخصية ك النفوذ يف إهناء اؼبعامبلت
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 .ضماف دقة اؼبعامبلت اإلدارية ك كفاءة نظم اغبفظ بفعل ثبات أداء اإلدارة اإللكًتكنية 
 .اغبد من األعباء اإلدارية يف اإلعتماد على الورؽ ك ما يتبعو من عيوب يف اغبفظ ك التوثيق 
 .ضماف السرية ك اػبصوصية للمعلومات اؼبهمة  
 .ضماف عدـ تكرار اؼبعامبلت ك اإلجراءات 
 .توفَت سريع ك دقيق للمعلومات ك البيانات ك سهولة اغبصوؿ عليها من أجل استعماؽبا استعماال مثاليا 
 .إلغاء أك اغبد من األرشيف الورقي ك استبدالو باألرشيف اإللكًتكين ؼبا يوفره من كفاءة ك فعالية 
 .السهولة يف متابعة ك إدارة كافة اؼبوارد ك رفع مستول العمليات الرقابية 
ثبات ك استقرار صور ك اقبازات اؼبعامبلت ك أداء اػبدمات العامة ك ذباكز حالة العاملُت النفسية ك اؼبزاجية ك الصحية ك اليت  

 .تؤثر على جودة اػبدمة العمومية
تتمثل أنبية اإلدارة اإللكًتكنية يف إمكانية مسايرة التطور النوعي ك الكمي اؽبائل يف ؾباؿ تطبيق : أىمية اإلدارة اإللكترونية  -2

تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت كما أهنا تشكل استجابة آنية ك فورية للمتطلبات ك التحديات اليت تفرضها البيئة اغبالية ،          
 : ك يبكننا توضيح أنبية التحوؿ كبو اإلدارة العمومية اإللكًتكنية بالنسبة لكل األعواف كالتارل 

  :(القطاع العام )بالنسبة للحكومة و المؤسسات العمومية  - أ
 .تقليل زمن اقباز اؼبعامبلت اإلدارية الركتينية مع ـبتلف اعبهات اغبكومية 
 .فبا ينعكس اهبابا على رحبية اؼبؤسسة (تكاليف التنقبلت، التكاليف الورقية ك األرشيف)زبفيض تكاليف اإلنتاج  
 سهولة ازباذ القرارات اؼبناسبة نتيجة لتوفر اؼبعلومات الضركرية 
 .التقليل من مشاكل فقد اؼبعلومات ك ضماف سريتها 
 .ربسُت مستويات االتصاالت الداخلية ك زيادة فاعليتها 
ربسُت مستول أداء العاملُت يف القطاع العاـ ك ذلك من خبلؿ توفر انتقاؿ اؼبعلومات بدقة ك فعالية بُت الدكائر اغبكومية  

 .اؼبختلفة 
 .تسهيل عملية الرقابة ك تعزيز مبدأ اؼبساءلة ك احملاسبة اإلدارية إذل جانب التحديد الدقيق للمسؤكليات ك اؼبهاـ 
 .إعادة  تشكيل اؽبيكل التنظيمي حىت يتناسب مع الطرؽ اعبديدة يف سَت العمليات اإلدارية 

 :تهدف اإلدارة العمومية اإللكترونية إلى : بالنسبة للمواطن  - ب
 .توفَت خدمات عالية اعبودة ك بتكاليف أقل 
 .التغلب على العوائق الزمنية ك اؼبكانية يف اغبصوؿ على اؼبعلومات ك تقدًن اػبدمات 
ربقيق مبدأم الشفافية ك العدالة يف تقدًن اػبدمات من خبلؿ إلغاء العبلقة اؼبباشرة بُت طريف اؼبعاملة أك التخفيف منو إذل  

 .أقصى حد فبكن فبا ىبفف من تأثَت العبلقات الشخصية ك النفوذ يف إهناء اؼبعامبلت
ضماف اغبرية اؼبطلقة يف تقدًن ـبتلف اآلراء أك التظلمات ك الشكاكل اليت تساعد يف ربسُت جودة اػبدمة اؼبقدمة            

 .ك نوعيتها
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 .اؼبسانبة يف صنع القرارات اإلدارية من خبلؿ الفضاءات التفاعلية اؼبتاحة على ـبتلف اؼبواقع اإلفًتاضية 
  :(للمؤسسات )بالنسبة للقطاع الخاص  - ث

 .التقليل من زمن اقباز اؼبعامبلت اإلدارية مع ـبتلف اعبهات اغبكومية األمر الذم يقلل الكثَت من التكاليف اإلضافية 
 .فبا يرفع من رحبية اؼبؤسسة (تكاليف التنقل، التكاليف الورقية  )زبفيض تكاليف اإلنتاج  
 .سهولة ازباذ القرارات اؼبناسبة نتيجة لتوفر اؼبعلومات  
 .توثيق ك تتبع مسار كل عمليات ك تعامبلت اؼبؤسسة 
 .الوصوؿ إذل أسواؽ جديدة ك توسيع األسواؽ القائمة 
 .تكييف ك توجيو اإلنتاج كفقا لرغبات العمبلء 
 .ربسُت جودة اؼبنتوج ك الرفع من مستويات أداء ك تنافسية اؼبؤسسة 

إذل جانب كل ما سبق ذكره من أنبية فاإلدارة العمومية اإللكًتكنية ؽبا منافع أخرل متصلة باستخداـ قدراهتا االسًتاتيجية ك التكتيكية           
 :ك اليت ىي مبينة يف اعبدكؿ التارل 

 
 منافع تطبيق اإلدارة اإللكترونية و القدرات االستراتيجية لها : 13الجدول رقم 

 المنفعة االستخدامات  القدرات االستراتيجية

الحصول على : تجاوز القيود الجغرافية 
المعلومات حول أية مهمة من خالل 

 مواقع التحكم الذاتي

استخداـ االنًتنيت ك بناء قاعدة بيانات 
شاملة لتلبية حاجات ازباذ القرار ك الرقابة 

 على األنشطة االسًتاتيجية

تقدًن أفضل خدمة الزباذ القرار ك اغبد 
من التأخَت بصدد إجراء أية معاملة أك 

 معاعبة اك موقف ؿبدد
تزويد مواقع : تجاوز القيود الزمنية 

 السيطرة الذاتية بالمعلومات فور طلبها
استخداـ شبكة معلومات على اإلنًتنيت          

 (فورية )
 تقدًن إجابة عن أم تساؤؿ خبلؿ ثواف

تخفيف التكلفة : تجاوز قيود التكلفة 
المترتبة على استخدام وسائل االتصال 

 التقليدية

استخداـ اؼبؤسبرات بتقنيات الفيديو اؼبباشر 
 بُت الوحدات اإلدارية

خفض معاناة اإلنتظار ك التلكؤ اليت 
يواجهها اؼبواطنوف ك اؼبتعاملوف مع اإلدارة 

 ك بذلك يتم ربسُت مستول ازباذ القرار
دعم العالقات : تجاوز القيود الهيكلية 

 ألىداف التنافسية
استخداـ نظاـ تبادؿ البيانات إلكًتكنيا 
 بُت األطراؼ ذات الصلة بنشاط اإلدارة 

تقدًن خدمة مروبة ك سريعة للزبائن ك 
 اجملهزين ك اؼبواطنُت ك اإلدارة

مدخل معاصر لتحيث و تطوير اإلدارة العامة في األردن ، المؤتمر العلمي األول  لإلدارة العامة : الحكومة اإللكترونية : محمد الطعامنة : المصدر 
 .2004 أفريل 22-20جامعة مؤتة األردن 
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 أبرز  التجارب الدولية في مجال التسيير العمومي الجديد : المبحث الرابع 
تعترب سنوات الثمانينات من القرف اؼباضي نقطة ربوؿ بالنسبة للعديد من الدكؿ ك اغبكومات اليت قررت ك ازبذت اذباىات إصبلحية 

جذرية ك عميقة يف القطاعات العمومية ك األجهزة اإلدارية بإتباع أساليب أكثر مركنة ك حداثة ك ىذا بفعل من اقبر عن األزمات 
االقتصادية ك اؼبالية اليت عرفتها ىذه الدكؿ ك اليت خلقت العديد من اؼبشاكل يف صبيع القطاعات  ك اجملاالت السيما القطاع العمومي ، 

ك كاف اغبل للخركج من ىذا الوضع الصعب قائم على أساسا التخلي عن األسلوب التقليدم البَتكقراطي يف تسيَت اػبدمات العمومية           
ك القطاع العاـ ك تبٍت نظاـ أك فلسفة جديدة ك ىي التسيَت العمومي اعبديد ، ىذا األسلوب تبنتو ك طبقتو العديد من الدكؿ بطرؽ 

 .ـبتلفة
الخجربت الىيىزيصهدًت  :  ألاول املؿلب

تعترب نيوزيبلندا من الدكؿ الرائدة ك اليت عرفت إصبلحات عميقة يف قطاعها العمومي ، ك قد مشلت ىذه اإلصبلحات 
السياسات االجتماعية ك االقتصادية ك اإلدارية، ك كنتيجة جململ تلك التحوالت ك اإلصبلحات ك التغيَت العميق الذم عرفتو الدكلة يف 

أجهزهتا ، عرفت نيوزيبلندا ربويل عميق ك جذرم يف ؾبتمعها بعد أف تبنت الدكلة لربنامج اقتصادم شامل ك ضخم بداية من سنة 
 ك الذم كاف ؿبتواه إعادة ربديد دكر الدكلة يف السياسة االقتصادية ك االجتماعية ك باػبصوص دكرىا يف ؾباؿ اإلدارة العمومية 1984

لتقدًن اػبدمات ك ىو ما جعل التجربة النيوزيبلندية تستقطب كل االىتماـ لدل الباحثُت ك الدكؿ ك اغبكومات لنقل ذبربتها الفريدة           
 1.ك استنساخها 

أصباب الاضصحاث في هيىزيصهدا   :  ألاول الفرع

من خبلؿ ىذا اؼبطلب سنحاكؿ التعرؼ على األسباب اليت أجربت الدكلة على التفكَت يف إدخاؿ اإلصبلحات الشاملة ك اعبذرية على 
نيوزيبلندا ك ىي جزيرة تقع جنوب غرب احمليط اؽبادم تتألف من اعبزيرة الشمالية ك اعبنوبية              .ـبتلف قطاعاهتا ال سيما القطاع العاـ 

 .ك ىي معزكلة نوعا ما جغرافيا. 2 كم270.000 مساحتها حوارل 2.جزيرة ستيوارت ،راكيورا ، ك جزر تشاتاـ: ك عدد من اعبزر أبرزىا 
 ك غالبيتهم من أصل أكركيب ك سكاهنا األصليوف أقلية فقط، يتكلم الشعب النيوزيبلندم 3 مليوف نسمة 4.8يبلغ عدد سكاهنا حوارل 

 .اللغة االقبليزية إضافة للغة السكاف األصلييُت ك ىي اؼباكرم
 مع قبائل اؼباكرم 18404اليت مت توقيعها سنة  Treaty of Waitangi أصبحت نيوزيبلندا مستعمرة بريطانية بعد معاىدة كيتاقبي 

         على أراضي نيوزيبلندا ك منذ ذلك العاـ تطورت ىذه الدكلة بصورة كبَتة لتصبح دكلة ديبوقراطية ؽبا برؼباف مستقل ربت التاج الربيطاين
أما .1931 كما أصبحت ذات سيادة داخل دكؿ الكومنولث منذ 26/09/1907ك بإعبلف ملكي أصبحت ذات سيادة مستقلة يف 

 .1947االستقبلؿ التاـ عن اؼبملكة اؼبتحدة فكاف سنة 

                                                           
158 تٌشات سلوى مرجع ساٌق ص 

1
  

2
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7  

consulté le 01/09/2019 a 10 h 00 
3
https://web.archive.org/web/20171124084657/http://www.stats.govt.nz:80/tools_and_services/population_clock.as

px consulté le 01/09/2019 a 10h00 
4
 https://nzhistory.govt.nz/the-treaty-of-waitangi-is-signed  consulté le 01/09/2019 a 10 h30 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://web.archive.org/web/20171124084657/http:/www.stats.govt.nz:80/tools_and_services/population_clock.aspx%20consult�%20le%2001/09/2019
https://web.archive.org/web/20171124084657/http:/www.stats.govt.nz:80/tools_and_services/population_clock.aspx%20consult�%20le%2001/09/2019
https://nzhistory.govt.nz/the-treaty-of-waitangi-is-signed
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 ألنو ىذه اإلصبلحات 1984ؼبعرفة أسباب توجو نيوزيبلندا لئلصبلحات ال بد من معرفة الظركؼ اليت كانت تعيشها الدكلة قبل سنة 
كانت نتيجة حتمية للظركؼ االقتصادية الصعبة اليت عاشتها الدكلة يف تلك الفًتة ، كانت نيوزيبلندا يف أكاخر القرف التاسع عشر تتدخل 
بشكل كاسع يف تنظيم االقتصاد ك تطويره أكثر من غَتىا من اغبكومات الغربية األخرل ، حيث كانت تسهر على عرض تشكيلة كاسعة 

من السلع ك اػبدمات فبا جعلها تساىم ك بشكل كبَت يف إنشاء ك تطوير العديد من الصناعات باإلضافة إذل تدخلها يف تطوير قطاع 
اؼبالية ك الطاقة ك االتصاالت ك الزراعة ك غَتىا، ففي القطاع اؼبارل كانت الدكلة النيوزيبلندية مالكة ألىم البنوؾ التجارية ك االستثمارية يف 

الببلد كما كانت مالكة ؼبعظم مؤسسات الرىن العقارم ك كذا مسيطرة على ـبتلف اإلدارات يف الدكلة كشركات التأمُت ك صناديق 
 أنشأت نيوزيبلندا نظاما للتأمُت الشامل دبا يف ذلك العبلج اجملاين يف اؼبستشفيات ، االستفادة من 1938التقاعد ك اؼبعاشات ك يف سنة 

اػبدمات الصيدالنية ك تقدًن دعم مارل كبَت للرعاية الطبية ىذا باإلضافة إذل اػبدمات االجتماعية األخرل اليت مشلت اإلسكاف اؼبدعم ، 
ؾبانية التعليم يف صبيع اؼبستويات دبا يف ذلك التعليم اعبامعي ، تقدًن إعانات البطالة ك غَتىا من مدفوعات التحويبلت االجتماعية           

ك بعد اغبرب العاؼبية الثانية تبنت الدكلة النيوزيبلندية االقتصاد اؼبركزم اؼبخطط حبيث كانت الدكلة تتدخل يف حل اؼبشاكل اليت ربدث 
 .كلما كاف ذلك ضركريا ك حىت سنوات الستنيات من القرف اؼباضي دل يكن ىناؾ أم مشاكل مادامت الدكلة ربقق التشغيل الكامل

بدأ االقتصاد النيوزيبلندم يعرؼ تراجعا بداية من سنوات الستينيات إذل بداية سنوات الثمانينات من القرف اؼباضي ك ىذا مقارنة بالدكؿ 
 فقط مقارنة          % 1.4 حيث ارتفع الدخل السنوم للفرد يف نيوزيبلندا بػػػػػػػػ  OCDEاألخرل ؼبنظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية 

بالنسبة لدكؿ منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية األخرل ، كبذلك يكوف الناتج القومي الصايف للفرد قد تراجع من اؼبرتبة  % 2.9بػػػػػػػػػ 
 1.اػبامسة عاؼبيا إذل اؼبرتبة العشرين

 تعرض االقتصاد النيوزيبلندم لعدة أزمات اقتصادية متتالية إبتداء من البفاض أسعار السلع الزراعية اليت ربتل 1970بداية من سنة 
 ك بانضماـ بريطانيا لبلرباد األكركيب يف نفس السنة ك قد 1973قائمة صادرات الدكلة ك ىذا بعد تأثرىا باألزمة البًتكلية العاؼبية سنة 

إنقاذ ما يبكن إنقاذه من خبلؿ ازباذ حزمة من اإلجراءات  Robert Muldoonحاكلت اغبكومة النيوزيبلندية برئاسة ركبرت مولدكف 
اليت باءت كلها بالفشل حيث أف اللوائح اإلعانات ك التدابَت الضريبية أدت إذل سوء استخداـ اؼبوارد ك البفاض اإلنتاجية  ك كذلك 

البفاض معدالت النمو كما شددت التعريفات اعبمركية اؼبرتفعة ك ضوابط االستَتاد ضماف مستول عاؿ من اغبماية للصناعة احمللية            
 شجع على % 66ك زيادة تكاليف الصناعات التصديرية كما أف النظاـ الضرييب الذم فرض على األفراد ربمل معدؿ ضرييب عاؿ جدا 

االستثمارات غَت اؼبنتجة ك ىذا ما جعل اؼبراقبُت االقتصاديُت يركف أف السياسات االقتصاديات اؼبعتمدة من أجل مواجهة األحداث 
-1975اػبارجية سانبت إذل حد بعيد يف ضعف أداء االقتصاد النيوزيبلندم حيث كصف ىؤالء السياسات االقتصادية اؼبطبقة ما بُت 

ك اليت دل ربقق األىداؼ اؼبرجوة ك حالت دكف الرفع من ...مهرب دفع إذل أشكاؿ خاصة من التدخل االقتصادم: "  كما يلي 1984
 ".مستول اؼبعيشة
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كما ذبدر اإلشارة ىنا إذل اف اؼبؤسسات العمومية كانت اؼبسيطر األكرب على منافذ االقتصاد ك كانت تعاين من سوء التسيَت ك البفاض 
االنتاجية ك سوء القرارات االستثمارية كما كاف اجملتمع النيوزيبلندم يعاين من سوء اػبدمات العمومية اؼبقدمة من قبل اإلدارات العمومية 
 . ك على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر أدل احتكار الدكلة ػبدمات اؽباتف إذل أف تأخذ مواعيد تركيب خطوط اؽباتف للخواص مدة ستة أسابيع

 فرضت اغبكومة النيوزيبلندية ذبميدا كامبل لؤلجور ، األسعار ، االهبارات ، ك أسعار 1984 إذل غاية 1982خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من 
الفائدة ك بذلك أصبح االقتصاد النيوزيبلندم يعاين بسبب ارتفاع حجم الديوف ك ارتفاع العجز الناجم عن اإلنفاؽ اغبكومي ، حيث 

 ككجد 1984-1983 خبلؿ الفًتة % 9.1 إذل 1979-1978 من الناتج اإلصبارل الداخلي خبلؿ % 8.6ارتفع ىذا العجز من 
النيوزيبلنديوف أنفسهم يف كضع حرج بسبب ارتفاع معدؿ البطالة فبعدما كانت الدكلة تضمن التشغيل الكامل ارتفعت معدالت البطالة 

 . 1984 سنة % 6 ك أصبحت تقدر ب 1980 سنة % 1.7يف تلك الفًتة حيث كانت تقدر بنسبة 
تقدًن مشركع /  ؾبموعة من القرارات منها 1984للخركج من ىذه األزمة اػبانقة قدمت اغبكومة النيوزيبلندية بقيادة مولدف يف فيفرم 

قانوف جمللس النواب يبنح العماؿ اغبرية يف االنضماـ أك عدـ االنضماـ الربادات التجارة ، ك مشركع آخر يعطي العماؿ اؼبضربُت عن 
العمل اغبق يف العودة ألعماؽبم مع منحهم التعويضات اؼبناسبة عن فًتة انقطاعهم عن العمل ك قد رفض أعضاء اغبزب القومي 

اإلجراءات السابقة ك طالبوا اغبكومة بإلغائها ك دل هبد مولدف ـبرجا من ىذه األزمة الداخلية اػبانقة سول الدعوة إذل انتخابات مسبقة 
   David Lange عرفت ىزيبة ساحقة ؼبولدف ك فاز فيها حزب العماؿ مشكبل حكومة جديدة بقيادة دافيد النج 1984يف جويلية 

 .ك الذم شرع يف ضبلة من اإلصبلحات مشلت ـبتلف اؼبيادين
 : اإلصالحات النيوزيالندية : الفرع الثاني 

 من خبلؿ بذؿ جهودا كبَتة يف سبيل انعاش االقتصاد النيوزيبلندم قاـ النج بازباذ حزمة من التدابَت اإلصبلحية الشاملة يف كل اؼبيادين 
 :االقتصادية ك االجتماعية ك اؼبالية ك اإلدارية ك ىي 

 :أىم التدابَت يف ىذا اجملاؿ كانت : اإلصالحات اإلقتصادية -1
 إلغاء صبيع أشكاؿ الرقابة على األسعار دبا فيها األجور ، أسعار صرؼ العملة اليت فرضت من طرؼ اغبكومات السابقة  . 
 إلغاء صبيع القيود اؼبفركضة على االستثمار األجنيب عدا القطاعات اغبساسة كاألراضي الساحلية. 
 إلغاء أغلبية اإلعانات الزراعية ك الصناعية 
 التخفيض التدرهبي للتعريفات اعبمركية ك تسريع عملية تنفيذ اتفاقية التبادؿ التجارم مع أسًتاليا إلقامة التجارة اغبرة الكاملة. 
 إنشاء بنك مركزم يتمتع باستقبللية أكرب هبدؼ احملافظة على استقرار األسعار. 
  يرافقو  ( على كل السلع ك اػبدمات% 12.5)إصبلح األنظمة الضريبية من خبلؿ فرض ضريبة على السلع ك اػبدمات

 . كحد أقصى3.3%ىيكل ضرييب رمزم ك أقل ارتفاعا  
  حيث لعب قطاع اؼبنظمات العمومية دكرا ىاما يف االقتصاد : إنشاء منظمات عامة ذات طابع ذبارم ك خصخصتها

النيوزيبلندم أكثر من غَتىا من الدكؿ الصناعية حيث يؤمن ثلث العدد من فرص العمل ، كما يهتم باعبزء األكرب من 
 إعادة تنظيم العمليات التجارية من خبلؿ العمل على فصل 1986النمشاط التجارم، ك ىنا قررت اغبكومة اعبديدة سنة 
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األنشطة غَت التجارية ك إنشاء منظمات سبتلكها الدكلة لتنفيذ األنشطة ذات الطابع التجارم كما قامت خبصخصة اؼبنظمات 
 1: اؼبملوكة للدكلة يف األسواؽ اؼبتنافسة ، ىذا التنظيم اعبديد لؤلعماؿ التجارية يقـو على طبسة مبادئ ك ىي 

 زبلي الدكلة عن األنشطة اليت يبكن للقطاع اػباص أف يديرىا بفعالية أكرب. 
  أم إخضاعها لنفس مبادئ القطاع اػباص" العمل على إدارة اؼبنظمات العمومية ذات الطابع التجارم كمنظمات خاصة "

 .كما عملت اغبكومة النيوزيبلندية على ربويل كل نشاط غَت ذبارم إذل مؤسسات خاصة تشرؼ على إدارتو
 تشغيل اؼبنظمات خارج كل منافسة غَت مشركعة. 
  إلزاـ مديرم اؼبنظمات العمومية على ربقيق األداء الفعاؿ يف منظماهتم ك ربمل كل مسؤكلياهتم يف ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من

 .اغبكومة
 إنشاء منظمات ذات طابع ذبارم ؿبض يشرؼ عليها ك على إدارهتا ؾبلس إدارم منبثق من القطاع اػباص. 

 منظمة ذات طابع ذبارم كما أطلقت باؼبقابل لذلك برناؾبا للخصخصة 31 قامت اغبكومة النيوزيبلندية بإنشاء 1993يف هناية سنة 
 % 4 مليار دكالر أم ما يعادؿ 13 منظمة عمومية بأصوؿ تقارب 21 قامت ببيع 1994 ك سنة 1988ففي الفًتة اؼبمتدة بُت سنة 

من الناتج الداخلي اػباـ ك أماـ ضعف السوؽ الداخلي لرؤكس األمواؿ ظبحت اغبكومة النيوزيبلندية باؼبشاركة األجنبية حىت فيما يتعلق 
 .بالقطاعات اغبساسة

 1984 اإلصبلحات اإلجتماعية اليت قامت هبا نيوزيبلندا منذ سنة 2 جراىام سكوتلقد ػبص  :اإلصالحات االجتماعية -2
 : يف النقاط التالية 

  يف قطاع التعليم مت نقل إدارة اؼبؤسسات التعليمية إذل ؾبالس منتخبة من قبل أكلياء التبلميذ ك أصبح التبلميذ يتكفلوف بتمويل
 .ىذه اؼبؤسسات التعليمية

  فيما يتعلق بقطاع السكن تكوف األكلوية يف اغبصوؿ على سكن مدعم من قبل الدكلة لؤلشخاص األكثر احتياجا ك نكوف
 .قيمة اؼبساعدة اليت تقدمها الدكلة حسب احتياجات ىؤالء األشخاص

 اؼبراجعة اؼبتكررة ك اؼبستمرة لنظاـ اؼبساعدات االجتماعية اليت تكوف موجهة للمعوزين. 
  يف ما ىبص القطاع الصحي مت إنشاء شبكة ال مركزية لئلدارة اعبهوية للصحة ك ىي اؼبسؤكلة عن سبويل مقدمي اػبدمات

 الصحية العموميُت ك اػبواص ،
  صدر قانوف يتعلق بتنظيم عبلقات العمل يف القطاع اػباص ك من بُت اؼبميزات الرئيسية ؽبذا القانوف أنو أشار 1987يف سنة 

يف ربديد اؼبواضيع اليت ربتاج إذل النقاش ك التفاكض، إلغاء اغبق النقايب ، إلزاـ  (صاحب العمل ك العماؿ)إذل حق كبل الطرفُت 
 صاحب العمل للخضوع للمحاكمة ك كذا إلغاء النظاـ اؼبعقد للمحاكم من أجل ربديد قيمة التعويض ، 

                                                           
1
 2Christian Dufour, la réforme Néo-Zélandaise, élément du bilan, coup d’oeil, vol 05, n° 03, observatoire de 

l’administration publique ENAP, octobre 1999, p 04.sur le site 
http://cerberus.enap.ca/Observatoire/docs/Coup_oeil/1999-oct-vol5no3.pdf consulté le 03/09/2019 a 14.00 
2
 Graham Scott M After the reforms  sur le site https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-11/tfr-ar-

2oct09.pdf consulté le 14/09/2019 

http://cerberus.enap.ca/Observatoire/docs/Coup_oeil/1999-oct-vol5no3.pdf%20consult�%20le%2003/09/2019
https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-11/tfr-ar-2oct09.pdf
https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-11/tfr-ar-2oct09.pdf
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  صدر قانوف يتعلق بعقود العمل ك الذم ىبص كل من أصحاب العمل ك العماؿ يف القطاعُت اػباص ك العاـ ، 1991يف سنة 
ينص ىذا القانوف على حرية كل الطرفُت يف ربديد طبيعة العبلقة اليت تربط بينهم ك اؽبياكل التنظيمية اليت يرغبوف يف العمل 

كفقها ك كذا حريتهم يف ربديد أشكاؿ ك طبيعة عقود العمل اليت ذبمع بينهم ك بذلك أعطى ىذا القانوف حرية أكرب للتفاكض 
 .كما انو جعل عقود العمل الفردية ك اعبماعية تتم على أساس اؼبساكاة ىذا باإلضافة إذل انو ألغى إلزامية العضوية يف النقابة

  : إصالح اإلدارة المالية -3
 اؼبتعلق باؼبالية العمومية القانوف الرئيسي اؼبتعلق بإصبلح القطاع العمومي اؼبارل ، حيث مت اقًتاح من خبللو لنظاـ 1987يعترب قانوف 

ـبتلف اختبلفا تاما ك جذريا عما كاف متعامل بو من قبل يف ؾباالت اإلدارة اؼبالية ك قد ركزت اإلصبلحات اليت قدمها ىذا القانوف يف 
 1: النقاط التالية

  يركز النظاـ القدًن للمراقبة اؼبالية يف اإلدارات العمومية النيوزيبلندية على تكاليف اؼبدخبلت : إعطاء تعريف أدؽ ؼبفهـو األداء
، اللواـز ك اؼبعدات ، نفقات التشغيل ك غَتىا ،  (...الركاتب ، العبلكات ، النقل ، مقاببلت التوظيف)من تكاليف اؼبوظفُت 

ك قد كاف حجم االعتمادات الربؼبانية يتحدد بناء على اغباجة إذل سبويل ىذه اؼبدخبلت كما كاف النظاـ القدًن يعتمد على آلية 
عمل اإلصبلح اعبديد اؼبتعلق باإلدارة اؼبالية على . معقدة من الضوابط اؼبركزية اليت ربدد بدقة أساليب تفويض السلطات

استبداؿ النظاـ القدًن الذم يركز على اؼبدخبلت بنظاـ جديد يركز على النتائج ك اؼبخرجات حيث يكوف كل كزير مسؤكؿ عن 
ربديد النتائج ك األىداؼ اؼبسطرة ك اؼبرغوب ربقيقها يف كزارتو ك قطاعو ك يف هناية كل سنة يكوف اؼبدير العاـ يف كل كزارة 

مسؤكال عن إعداد تقرير سنوم يوضح فيو مدل التزاـ اؼبؤسسة بتحقيق النتائج اؼبتفق عليها كما يوضح جودة السلعة أك اػبدمة 
اليت مت اقبازىا ك مدل احًتاـ الوزارة للوقت ك التكلفة احملددين سابقا ك يف األخَت يبُت بدقة الوضعية اؼبالية للوزارة ك ىكذا يتم 

 .قياس أداء الوزارة على حسب النتائج اليت حققتها يف مقابل التكاليف اليت ربملتها
 ىي عبارة عن كثيقة يتم إبرامها بُت اؼبديرين العامُت للمؤسسات العمومية ك الوزراء ك تتكوف من ثبلثة أجزاء  : عقود األداء : 
يتعلق باؼبهاـ الرئيسية للمؤسسة ك اليت تتطلب االىتماـ الشخصي للمدير العاـ ، ىذه اؼبهاـ هبب أف تتماشى مع : اعبزء األكؿ  - أ

االسًتاتيجية العامة للحكومة ك تتعلق ىذه اؼبهاـ دبخرجات اؼبؤسسة اؼبعنية ك بكيفية تسيَتىا كما تتعلق بالوزارات ك اليت ؽبا 
 .عبلقة بالوزارة اليت تنتمي إليها اؼبؤسسة العمومية اؼبعنية

 يهتم باؼبوارد اؼبالية ك اؼبادية اليت ربتاجها اؼبؤسسة العمومية إلقباز مهامها بفعالية: اعبزء الثاين  - ب
 يتعلق بتبياف مدل احًتاـ الوزارات للمسؤكليات التشريعية ك كذا مدل احًتامها للسياسات اغبكومية: اعبزء الثالث  - ت
 ربوؿ النظاـ القدًن الذم كاف اىتمامو الكبَت على اؼبدخبلت إذل نظاـ جديد يركز باألساس على : االعتمادات البرلمانية

اؼبخرجات ك يف ىذا اجملاؿ مت إنشاء ثبلثة أنواع من االعتمادات ، األكؿ من أجل اقتناء ـبتلف أنواع اؼبوارد اليت ربتاجها كل 
الثاين من أجل ضخ رؤكس األمواؿ يف الوزارات ك الثالث من أجل اؼبدفوعات باسم  (ك ىي سبثل ـبرجات كزارات أخرل)كزارة 

الدكلة حيث أف االعتمادات  الربؼبانية ىي اعتمادات سنوية يستفيد منها كل كزير ك يتم اإلعبلف عن ىذه االعتمادات يف 
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اؼبيزانية السنوية لكل كزارة أك مؤسسة عمومية ، ك تقـو كل كزارة أك مؤسسة عمومية بوضع ك ربديد توقعات ك تنبؤات بالنتائج 
ك األىداؼ اليت ستنجزىا ك ستحققها حيث تتضمن ىذه التوقعات مردكدية الوزارة أك اؼبؤسسة يف ضوء االعتمادات اؼبالية 

اؼبفتوحة ك يف هناية السنة يكوف كل كزير مسؤكال عن كضع تقرير سنوم يتضمن معطيات حوؿ األىداؼ اليت مت ربقيقها من 
 .طرؼ الوزارة أك اؼبؤسسة العمومية خبل تلك السنة ، كما يتضمن الوضعية اؼبالية للمؤسسة بعد اإلقباز

  زبلت اػبزينة العمومية عن قسم كبَت من الرقابة اليت كانت سبارسها على ـبتلف الوزارات ك يف مقابل ذلك : العمليات الوزارية
 بكل اؼبعلومات اؼبتعلقة دبختلف أنشطتها من خبلؿ إعداد اؼبيزانية ك تقدًن التقارير اؼبالية  تلتـز كل كزارة بتزكيد اػبزينة العمومية

اإلدارة اؼبالية ، األداء اؼبارل ، األنظمة احملاسبية ، تسيَت األصوؿ ك اػبزينة          : حيث يكوف اؼبديركف العاموف مسؤكلوف عن 
ك بذلك نبلحظ أف اػبزينة العمومية قد منحت ىؤالء اؼبديرين استقبللية كبَتة يف ؾباؿ اإلدارة اؼبالية على عكس ما كاف عليو يف 

 .النظاـ القدًن حيث كانت تفرض اػبزينة العمومية رقابة كبَتة على مدخبلهتا
  ك اؼبتعلق باؼبالية العمومية على الوزارات ك اؼبؤسسات العمومية إعداد تقارير سنوية 1989 لقد فرض قانوف :إعداد التقارير 

للوضعية اؼبالية كما ألزمها بإعداد تقارير سنوية عن أدائها أين توضح فيو األىداؼ ك النتائج احملققة فبا يسمح باؼبقارنة بُت 
احملققة ك األىداؼ اؼبسطرة يف البداية ، ك تتضمن الوضعيات اؼبالية الوزارية الواردة يف التقارير السنوية  (النتائج)اؼبخرجات 

اؼبيزانية ، حالة تقدـ النتائج، حالة تقدـ الوضعية اؼبالية ، عرض األىداؼ ، حالة تطور أداء تقدًن اػبدمات ، : العناصر التالية 
حالة االلتزامات ، حالة اػبصـو احملتملة ، حالة النفقات الغَت ـبصصة ، عرض ـبتلف العمليات احملاسبية ، اؼبعطيات اليت سبكن 

 .من إجراء اؼبقارنة بُت العناصر السابقة ، اؼببلحظات اؼبسجلة حوؿ الوضعية اؼبالية للوزارة
  اف تعرض ميزانية كل كزارة على ؾبلس النواب يف بداية كل سنة مالية للمباشرة يف  فرض القانوف اعبديد: التدقيق البرلماني 

: عملية التدقيق ك مراجعة ىذه اؼبيزانيات للتأكد من مدل صحتها ك مصداقيتها ك يتم التدقيق الربؼباين على ثبلثة مستويات 
اختبار فحص ـبطط اإلنفاؽ اغبكومي السنوم الوارد يف اؼبيزانية ، فحص األداء اغبقيقي للوزارات بناء على اؼبعلومات الواردة يف 

التقارير السنوية للوزارات ، فحص أداء اؼبؤسسات العمومية بكل أنواعها ك تتم ىذه الفحوص من خبلؿ إنشاء عباف خاصة 
 1. تباشر هبذه العملية ؼبدة تًتاكح ما بُت شهرين ك ثبلثة أشهر

كانت ىذه ـبتلف اإلصبلحات اليت قامت هبا اغبكومة النيوزيبلندية اعبديدة بقيادة حزب العماؿ يف كل اؼبيادين االقتصادية                     
 .أثر ايجابي على أداء اقتصادىاك االجتماعية ك اؼبالية ك اليت كاف ؽبا 

 
ججربت اململكت املخحدة في مجال الدضيير العمىمي الجدًد  :  الثاوياملؿلب

 United)لقد خضعت إدارة اػبدمات العامة إذل تغَتات كبَتة خبلؿ الثبلثُت سنة اؼباضية ، ليس فقط يف اؼبملكة اؼبتحدة 

Kingdom)التعبَت عن اإلدارة العامة اعبديدة"أدل ىذا التغيَت إذل . ، كلكن أيضا على الصعيد الدكرل "(NPM)  أك ما يعرؼ 

                                                           
 167 تيشات سلول مرجع سابق ص  1
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من خبلؿ التقنيات كاؼبمارسات اإلدارية يف القطاع " استبداؿ اإلدارة العامة التقليدية" ، كىو ما يوحي بػػػػػ بالتسيير العمومي الجديد
 . اػباص لتطبيقها يف القطاع العاـ

ظهور إدارة عامة جديدة  يف اؼبملكة اؼبتحدة يعكس جدكؿ األعماؿ السياسي اؼبتغَت، حيث أضحى نطاؽ كطبيعة نشاط القطاع العاـ 
كمع ذلك ، . من اؼبوضوعات الرئيسية للمناقشات السياسية كاالقتصادية ، على اؼبستويُت الدكرل كاحمللي ، طواؿ القرف العشرين إذل يومنا

 مصحوبا بتغيَتات ال رجعة فيها يف 1"اليمين الجديد"فإف جوىر النقاش ، ال سيما منذ منتصف السبعينات ، قد تغَت مع ظهور إصباع 
. السياسة العاؼبية مع اهنيار االرباد السوفيييت السابق ك ظهور ديبقراطيات جديدة كاقتصاديات انتقالية

باإلضافة إذل ذلك ، كاف . مت استبداؿ الدعم لتوسيع نشاط القطاع العاـ بسياسات هتدؼ إذل ضماف االنكماش بالنسبة للقطاع اػباص
ىناؾ تركيز على الكشف عن اػبدمات العامة للمنافسة كاستَتاد تقنيات إدارة القطاع اػباص يف تقدًن اػبدمات العامة ،دبا يتفق مع 

كقد تباين السعي كراء ىذه السياسات كتأثَتىا من بلد إذل آخر ، ككذلك استجابة مديرم القطاع العاـ  .انتقادات منظرم االختيار العاـ
. ، لكن اؼبعتقدات السياسية كاالقتصادية كاإلدارية الكامنة اليت أدت إذل ظهور إصباع جديد تظل ذات تأثَت كبَت اليـو

يف ىذا اؼببحث .  الديناميكي كالتأثَت اؼبستمر لليمُت اعبديد ال يزاؿ لو آثار ىامة على إدارة اػبدمات العامةالسياق السياسييف ىذا 
.   التغيَتات يف اإلدارة العامة يف سياؽ البيئة السياسية اليت سبارس فيهاسنرل
  في اململكت املخحدةالخدماث العامت :  ألاول الفرع

 شهدت الفًتة منذ أكاسط السبعينيات من القرف العشرين تطورا دكليا لليمُت اعبديد ،ك ىو اإلصباع النيو ليبَتارل ، الذم كاف يبثل  يف نواح
         الذم ساد خبلؿ اغبرب العاؼبية الثانية ، . رئيسية اسًتجاعا للمعتقدات اليت كانت سائدة قبل ظهور اإلصباع الديبقراطي االجتماعي

 حيث الخدمة العامةكاف لئلصباع االجتماعي الديبقراطي آثار عميقة على حجم كطبيعة نشاط  .ك استمرت حىت منتصف السبعينيات
تضمن التزاما بإنشاء دكلة الرفاىية كاالقتصاد الكينزم ، حيث تضمن األخَت رفضا للعقيدة االقتصادية الكبلسيكية مع تركيزىا على قول 

كاغبد األدىن من نشاط الدكلة ،كدعت إذل تدخل الدكلة ، يف اؼبقاـ األكؿ عن طريق السياسة اؼبالية ،  (دعو يعمل دعو يبر)السوؽ 
يف اؼبملكة اؼبتحدة، تضمن ىذا توسعا كبَتا يف اإلنفاؽ العاـ مع . 2"التوظيف الكامل"لتحقيق أىداؼ اقتصادية كلية ؿبددة ، كىي 

(.  يوضح ـبتلف األحداث15اعبدكؿ رقم )تنفيذ السياسات الرئيسية 
كلكن حبلوؿ هناية الستينيات ، أصبحت فاعلية النظرية  الكينزية كفوائد توسع القطاع العاـ ، كخاصة إنشاء دكلة اغبمائية ، موضع تساؤؿ 

 (من خبلؿ رفع أك خفض مستويات اإلنفاؽ العاـ كالضرائب)إف إدارة االقتصاد عن طريق التبلعب يف مستول الطلب الكلي . متزايد
يفًتض بوضوح ، أكال ، أف الطلب الكلي ىو اؼبتغَت األكثر أنبية ألغراض اإلدارة االقتصادية ، ك ثانيا أنو على الرغم من مشاكل التنبؤ 

باإلضافة إذل ذلك ، فإف التفكَت يف االقتصاد . االقتصادم ك تأخر الوقت ، فإف االقتصاد يستجيب بالطريقة اؼبرغوبة ؼبثل ىذه التعديبلت
                                                           

 165-164 ص 2002.مصر- كلية اآلداب، جامعة اؼبنيا.قراءات معاصرة يف نظرية علم االجتماع. مصطفى خلف عبد اعبواد1
2
كيتم تعريفها من خبلؿ أغلبية اقتصاديي االذباه السائد  بطالة دكرية ، ىو مستول معدالت التوظيف عندما ال تكوف ىناؾاالقتصاد الكلي ، يفالتوظيف الكامل  

كيتم اعتبار أف مستول البطالة األعلى . بسبب أنواع البطالة غَت الدكرية% 0، حيث يكوف االختبلؼ عن %0على أنو اؼبستول اؼبقبوؿ للبطالة الطبيعية أعلى من 
، كأغلبية اقتصاديي (NAIRU) ضركرة للتحكم يف التضخم االقتصادم، فبا أدل إذل ظهور مفهـو معدؿ التضخم االقتصادم غَت اؼبتسارع للبطالة% 0من 

  ."الكامل"االذباه السائد يعنوف معدؿ التضخم االقتصادم غَت اؼبتسارع للبطالة عند اغبديث عن التوظيف 
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البفاض )كتقليصها يف أكقات الطفرة الفعلية أك اؼبتوقعة  (البفاض معدؿ التضخم كارتفاع معدؿ البطالة)يف أكقات الركود الفعلي أك اؼبتوقع 
. يفًتض كجود مفاضلة بُت البطالة ك التضخم (معدالت البطالة كارتفاع معدؿ التضخم

 
األحداث الرئيسية في المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية  : 14جدول رقم ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : - John wilson : New managment Of  Public services : the united kingdom experience ,Revue Politique 

publique et administration , université Teeside UK 2004 N°07 P50 

يف  (ارتفاع معدالت البطالة كارتفاع معدؿ التضخم) لديها أم رد على التضخم اؼبصحوب بالركود دل يكنكمع ذلك ، يبدك أف الكينزية 
لقد أكد النقاد ، كال سيما أصحاب النظرية النقدية ، بأنو من خبلؿ الًتكيز على اؼبستول الكلي للطلب ، كانت اغبكومات . الستينات

يف كاقع األمر زبلق التضخم كزبفق يف نفس الوقت يف معاعبة األسباب اغبقيقية للبطالة ، أم اعبمود يف سوؽ العمل الذم يعوؽ األداء 
 .الطبيعي لقوانُت العرض كالطلب

ىذا اعبمود مشل القوة النقابية ، كعدـ اغبركة اؼبادية كاؼبهنية للعمالة ، كفوائد الدكلة اؼبفرطة كمستويات الضرائب اليت ال تشجع الشركات 
" معدؿ بطالة طبيعي"يؤدم ذلك إذل . كاعبهد ، كالتدخل اغبكومي بشكل مصطنع لتحفيز الطلب ، كاإلعانات الصناعية ، كما إذل ذلك

 ، قيل إف اغبكومات ستأخذ اؼبستويات دولة الحمائيةكيف إنشاء " التوظيف الكامل"يف سياؽ السعي إذل ربقيق ىدؼ  .يف أم اقتصاد
، فبا يؤدم إذل مبو مفرط يف عرض رؤكس األمواؿ " اؼبعدؿ الطبيعي"اؼبتزايدة من اإلنفاؽ العاـ كاػباص ، كستدفع البطالة إذل ما دكف 
كما يعتقد البعض أف السلوؾ غَت اؼبسؤكؿ من القول العاملة سيزداد . كزيادة التضخم ألف الطلب اؼبتولد لن يضاىيو الزيادات يف اإلنتاج

 األحداث الرئيسية: أسس توافق ما بعد الحرب العالمية الثانية السنوات
العوز كاؼبرض كاعبهل كالبذخ " للضماف االجتماعي اؼبصممة للقضاء على ويليام بيفيريدجنشر مراجعة  1942

". كاالكتئاب
التزاـ اغبكومة بتحقيق . جون ماينارد كينزنشر سياسة العمالة الورقة البيضاء اليت تأثرت بشكل كبَت بعمل  1944

. (أم التوظيف الكامل)من التوظيف " مرتفع كمستقر"مستول 
. التعليم لتكوف ؾبانية كمتاحة للجميع– قانوف التعليم 

تشريع قانوف التأمُت الوطٍت الذم ينص على استحقاقات دبعدؿ ثابت ، فيما يتعلق بالبطالة كاؼبرض كالتقاعد  1946
. كالًتمل ، ألكلئك اؼبؤمن عليهم

. توفَت غطاء ألكلئك الذين ليس لديهم سجل مسانبات كاملة– تشريع قانوف اؼبساعدة الوطنية  1947
إنشاء خدمة الصحة الوطنية   1948
1947-
1951 

؛ الصلب  (1948)؛ طرؽ السكك اغبديدية كالغاز كالكهرباء  (1947)الفحم : تأميم بعض الصناعات 
(1951 .)
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، ال سيما مع النسبة الكبَتة اليت سبثلها النقابات القوية اليت يبكن أف تكوف كاثقة من اغبماية من خطر البطالة رغم أف األجور غالبا ما يتم 
. اكتساهبا كاليت ال يبكن تربيرىا على أساس زيادة اإلنتاجية

 النظرية الكينزية ، كتوسيع نشاط القطاع العاـ ، كإنشاء دكلة الرفاىية خيارا ضعيفا - باختصار ، بالنسبة للبعض ، إصباع ما بعد اغبرب 
. ك خيارا ضارا اقتصاديا

كما أضاؼ إذل النمو اؼبطرد يف اإلنفاؽ العاـ كالذم يتعُت سبويلو من قبل العاملُت كلكن يف هناية اؼبطاؼ ال يبكن سبويلو إال بفرض 
ككلما ارتفعت مستويات اإلنفاؽ العاـ كنشاط القطاع العاـ ، كاف العبء على القطاع . الضرائب على القطاع اػباص الذم يولد الثركة

 بالنسبة للكثَتين ، حبلوؿ منتصف سبعينيات القرف العشرين ، مت إبطاؿ مذىب الكينزية كالسياسات االجتماعية االقتصادية . اػباص أكرب
. ما بعد اغبرب

و اليمين الجدًد : الخدماث العامت : الثاويالفرع

كانت الثغرة النظرية الناذبة عن رفض الكينزية ىي األىم ، كلكنها كانت سريعة اغبركة ، فبلوءة بالنظرية النقدية كإعادة اكتشاؼ يف مزايا 
االختيار  كمنظرم فريدمان ، حايكإف اؽبجـو الفكرم على الكينزيانية متأصل إذل حد كبَت يف عمل  .عدـ التدخل للسياسيات العمومية

 1.العام
 أف السياسيُت كالبَتكقراطيُت كؾبموعات اؼبصاحل كاألفراد لديهم دكافع ذاتية كيتصرفوف كفقا نظرية االختيار العاميف اعبوىر ، تفًتض 

إذل حد ما يبكن التوفيق بُت اؼبصلحة الذاتية يف ذلك ، على سبيل اؼبثاؿ ، قد يستمر انتخاب الساسة من خبلؿ تكبد نفقات . لذلك
كبنفس الطريقة ، قد يسعى البَتكقراطيوف إذل توسيع إمرباطوريتهم اػباصة ، كبذلك يتمتعوف بقدر  .على مشاريع تتمتع بشعبية انتخابية

كمع . أكرب من اؽبيبة كالسلطة ، من خبلؿ إقناع السياسيُت بتكريس مزيد من اؼبوارد لفائدهتم اػباصة على أساس أف الناخبُت يطالبوف هبا
. ذلك ، فعلى الرغم من إمكانية التوفيق بُت اؼبصاحل ، إال أنو ال يبكن تعظيم فائدة اعبميع

كحبسب التعريف ، فإف اؼبوارد ؿبدكدة ، كتكلفة الفرصة البديلة لتخصيص موارد ؼبشركع كاحد أك ؾبموعة مصاحل أك مشركع اإلنفاؽ العاـ 
 .ىي اؼبنفعة اليت يفرضها أكلئك اؼبرتبطوف بتخصيص بديل

كمع ذلك ، كبالرغم من أف اؼبنفعة ال يبكن تعظيمها عاؼبيا ، بسبب القيود اؼبفركضة على اؼبوارد ، فإف النقطة اؼبركزية ذات الصلة اليت 
كضعها منظرم اػبيار العاـ ىي أف بعض األفراد كاعبماعات لديهم مصلحة ثابتة يف مبو اإلنفاؽ العاـ ، كبسبب ذلك ، ما دل يتم اعتماد 

                                                           

ظيرت ىذه النظرية في الخمسينات من القرن الماضي  .واإلنفاق العام الضرائب عمم االقتصاد، نشأت من دراسات ىي فرع من فروع: نظرية الخيار العام - 3
أنشأ جيمس بوكانان مركز دراسات الخيار العام  .جائزة نوبل في االقتصاد جيمس بوكانان عندما نال أحد ميندسييا وىو 1986 ولقيت رواجًا واسعًا عام

 .وقد أصبحت ىذه الجامعة أحد المراكز الميمة ألبحاث نظرية الخيار العام جامعة جورج ماسون في

لمشراء، وتطبق ذلك عمى تحميل رغبات الناس عند اتخاذ  األسواق في تحميل رغبات الناس عند دخوليم عمم االقتصاد تأخذ نظرية الخيار العام نفس مبادئ
وعمى الرغم من أن أكثر . فاالقتصاديون الذين يدرسون سموك الناس في األسواق يفترضون أن دافع اإلنسان ىو تحقيق رغباتو الذاتية المحضة. القرار الجمعي

الناس يبنون أفعاليم في األسواق عمى أساس االىتمام باآلخرين إال أن أفعاليم في السوق، سواء كانوا أرباب عمل أو مستخدمين أو مستيمكين ىي في النياية 
فنظرية الخيار العام تتبع نفس المنحنى عند تحميل تصرف الناس في سوق السياسة أو العمل العام، فالناس سواء كانوا سياسيين أو . لخدمة أغراضيم الذاتية

وفق جيمس بوكانان، فإن ىذه النظرية . ناخبين أو مراكز ضغط يّدعون أنيم يعممون من أجل اآلخرين، لكن في النياية مطمحيم األساسي ىو تحقيق رغباتيم
  ."تزيل األفكار الرومانتيكية واألوىام عن أفعال الحكومات، بأفكار تعزز الكثير من الشك فييا"
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فبا يؤدم إذل اإلفراط يف إنتاج اػبدمات العامة " إف نظاـ اإلنفاؽ العاـ كاػبدمات العامة بأكملو موجو كبو التوسع. "سياسات تعويضية
 .كالتوزيع الضار اقتصاديا للموارد

 من حيث التوسع  ’crowding out 1"مزاضبة"  اللذاف طرحا فرضية  Etlis ك Bacon عمل 1970أيضا نسجل يف منتصف 
يف القطاع العاـ ، األمر الذم يتطلب توزيعات متزايدة من اؼبوارد احملدكدة ، مزدضبة استثمارات القطاع اػباص فبا يعٍت أف القطاع غَت 

 .اؼبنتج ، يف جوىره ، مبا على حساب اؼبؤيدين كاحدة قوية ، مع ضرر اقتصادم كاضح
موظفو اػبدمة . على سبيل اؼبثاؿ- كقيل إف اغبالة تفاقمت بسبب عدـ إمكانية الًتاجع الواضح للتوسع كاؼبيل إذل مقدمي اػبدمات 

 .ليصبحوا منفصلُت عن متلقي اػبدمة- اؼبدنية ، كاحملًتفوف احملليوف ، كاؼبعلموف ، كاألطباء ، كما إذل ذلك 
. يبكن توضيح االذباىات من خبلؿ ما يلي

  49.9-38.9اإلنفاؽ العاـ كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبارل   : 1975-1963 السنة  ، 
  7.2-5.8 (باؼببليُت)التوظيف يف القطاع العاـ : 1981-1961السنة . 

االفًتاضات اليت تستند إليها القضية مشكوؾ فيها كال سيما تلك اؼبتعلقة بالسلوؾ العقبلين بوجو عاـ  .حجج االختيار العاـ ليست قاطعة
. كسلوؾ البَتكقراطيُت بشكل خاص

 دراسات ك أعماؿكمع ذلك ، أصبحت اؼبؤلفات  مؤثرة بشكل متزايد يف أكاخر السبعينيات كعرب الثمانينيات ، كقدمت ، باإلضافة إذل 
أجندة بشكل صباعي ، شكلت ما أصبح يعرؼ باسم .  ، شرعية فكرية قوية للحد من حجم القطاع العاـحايك وفريدمانمن كل 

 ، نقدا ليبَتاليا جديدا لكل من الديبقراطية االجتماعية الكينزية ك النظرية التقليدية ،لذلك ساىم ظهور نظرية اليمُت اليمين الجديد
. اعبديد يف اهنيار اإلصباع بعد اغبرب ، كىذا االهنيار يوفر اػبلفية لتغَت بيئة القطاع العاـ

 ، ربت 1997 إذل 1979اكتسبت كتَتة التغيَت زطبا خاصا ، مع تأثَت خاص يف اؼبملكة اؼبتحدة حيث كاف احملافظوف يف السلطة من 
كانت تاتشر ملتزمة ايديولوجيا بتقليص  .1980 يف عاـ رونالد ريغان ، كأمريكا ، مع انتخاب 1990 حىت عاـ مارجريت تاتشرقيادة 

ككاف ينظر إذل األخَت على أنو يتفوؽ جوىريا على األكؿ ، فقد احتول على . نطاؽ نشاط القطاع العاـ كزيادة نشاط القطاع اػباص
ديناميكية داخلية يف شكل منافسة تضمن الكفاءة كاإلبداع ، على عكس القطاع العاـ الذم كاف يعتقد أنو هبب تنشيطو كإجباره على 

كباؼبثل ، هبب ربسُت جانب العرض يف االقتصاد بتشجيع تنظيم اؼبشاريع كزيادة اغبوافز الفردية للعمل ، دبا يف ذلك  .ربقيق الفعالية
ىبتلفاف )سياسات اغبد من سلطة النقابات العمالية ، كاغبد من الضرائب كزيادة الفارؽ بُت العمل اؼبدفوع األجر كالضماف االجتماعي 

. (قليبلن عن كجهات نظر االقتصاديوف الكبلسيكيوف
 
 
 
 

                                                           
1
 .الخاص القطاع إنفاق إلغاء حتى أو انخفاض إلى تؤدي العام القطاع إنفاق زٌادة بأن تفٌد اقتصادٌة نظرٌة هو المزاحمة تأثٌر  
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:  الدضيير العمىمي الجدًد في اململكت املخحدة :  الثالثالفرع.

  اذباىُت جاكسونوبدد . كاف مبوذج التسيَت العمومي اعبديد دبثابة ربوؿ مبطي أكسع ، ككانت طبيعتو يف األساس مكافحة للقطاع العاـ
ثانيا ، وبدد مسانبة من اليسار يف أنو ، جنبا . األكؿ ىو اإليديولوجية التحررية لليمُت  اعبديد. متميزين يف ظهور التسيَت العمومي اعبديد

. إذل جنب مع عامة الناس ، طالبوا بأف يكوف موردم االحتكار احملًتفُت للخدمات العامة أكثر خضوعا للمساءلة
فإف التحوؿ من اإلدارة العامة إذل اإلدارة العامة اعبديدة مشل بشكل عاـ ربوال يف إحداثيات  Hood   1ك  Dunleavyكفقا لػ 

إف االنتقاؿ إذل . يف لغة العلـو االجتماعية". أسفل اجملموعة"ك " أسفل الشبكة"التصميم األساسية ؼبؤسسة القطاع العاـ ، كربريكها إذل 
يعٍت . (يف األفراد ، ىيكل اؼبكافآت ، طرؽ فبارسة األعماؿ)يعٍت جعل القطاع العاـ أقل سبيزا كوحدة من القطاع اػباص " أسفل اجملموعة"

من خبلؿ القواعد  (ال سيما على اؼبوظفُت كالعقود كاؼباؿ)تقليل اؼبدل الذم تقتصر فيو السلطة التقديرية " أسفل الشبكة"االنتقاؿ 
القطاع " ؾبموعة"مبنية على فكرة " اغبقبة التقدمية"كعلى النقيض من ذلك ، فإف اإلدارة العامة التقليدية لػ . اإلجرائية العامة كاؼبوحدة

 .يبكن إظهار ذلك بشكل زبطيطي . من القواعد اإلجرائية العامة اليت ربكم سلوؾ األعماؿ" كثيفة"العاـ اؼبتميزة للغاية كشبكة 
 Hood & Dunleavyالجديدة في أعمال  العامة إلى اإلدارة العامة اإلدارة من : 06الشكل رقم 

 
 
 الخقليدًت                                       إلا ازة العامت  

 
 

 الدظيير العمىمي الجدًد                                                                         
 

 
Source : - John wilson : New managment Of Public services : the united  من إعداد الباحث إستنادا إلى: kingdom 

experience ,Revue Politique publique et administration , université Teeside UK 2004 N°07 P50 

 
 ، أيضا يبيز Polsby، مستفيدين من عمل  Hoodك  Dunleavy ، حسب  11الشكل رقم كاف اذباه التغيَت كما ىو موضح 

، الذم ال يدخل فيو اإلصبلح حيز " كضع االحتضاف"أكال ، ىناؾ . بُت كضعُت يبكن أف تؤثر فيهما حركة مثل التسيَت العمومي اعبديد
أما األسلوب الثاين البديل ، فهو أنو يف حالة  "التنفيذ إال بعد فًتة طويلة من تقديبو األصلي ، عندما ينشئ نظاما جديدا طويل األجل 

اإلدارة العامة اعبديدة أك "يشَتكف إذل أف ". حيث تبلغ برامج اإلصبلح ذركهتا مبكرا مث تنفجر بسرعة"لبلبتكار ، " حاد"كجود مبط 
 اعبدكؿ)كشرعوا يف مناقشة طبيعة كنقد اإلدارة العامة اعبديدة ".   يبدك أهنا تضم على عناصر من كبل النمطُتالتسيير العمومي الجديد

(. 16دكؿ رقم اجل)كعرض بعض العقود البديلة البديلة لئلدارة العامة  (15رقم 

                                                           
1
 christopher Hood : A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? Public Administration Vol. 69 Spring 1991 p 1 
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، يف الواقع ، اإلدارة العامة التقليدية ؛  ("الدكلة البَتكقراطية العامة")يساكم الربع العلوم األيبن . تنطبق النماذج ، على اػبدمات العامة
كمع . يساكم ، يف الواقع ، اإلدارة العامة اعبديدة"  اؼبفضل رظبا"، فإف النموذج  ("اغبد األدىن غبالة الشراء")أما الربع السفلي األيسر 

ؽبما أنبية ألف اؼبنهج التقليدم لتحليل اإلدارة العامة ، من حيث " اعبمود"ك "الدجاجة مقطوعة الرأس"ذلك ، فإف الربعُت اؼبتبقيُت ، أم 
" األسواؽ كالتسلسل اؽبرمي ، غَت كاؼ ، كمن الضركرم أيضا النظر يف فحص اغباالت الوسيطة 

باإلضافة إذل ذلك ، فإهنا تربز ـباطر عمليات التعهيد اػبارجية ، كاليت قد تؤدم ، يف القطاع اػباص ، إذل تفتيت الشركات ، كيف الواقع ، 
كمع ذلك ، على الرغم من أف اإلدارة العامة . تطلقها من زبائنها النهائيُت ، يف القطاع العاـ ، قد يكوف ؽبا آثار سياسية كدستورية عميقة

 .اعبديدة قد يكوف ؽبا غطاء مقدـ عبدكؿ أعماؿ سياسي ، فإف ىذا ال يلغي يف حد ذاتو الصبلحية اإلدارية لبعض كصفاهتا
: لئلدارة العامة اعبديدة ، أم" مكونات نظرية"  أف ىناؾ سبعة كريستوفر ىوديوضح 
 التدريب العملي على اإلدارة  .1
 (تنطوم على قدر أكرب من اؼبساءلة اإلدارية)معايَت كمقاييس كاضحة للسياسة  .2
 (اغباجة إذل التأكيد على النتائج بدالن من اإلجراءات)زيادة الًتكيز على ضوابط اإلنتاج  .3
 تفصيل الوحدات .4
 .اؼبصممة ػبفض التكاليف كربسُت اؼبعايَت (تنطوم على االنتقاؿ إذل عقود األجل كإجراءات اؼبناقصة العامة)منافسة أكرب  .5
 اعتماد أساليب القطاع اػباص يف اإلدارة .6
يشمل خفض التكاليف ، كاغبد من الطلب على اؼبزيد من اؼبوارد كاغباجة )يف استخداـ اؼبوارد " التقشف"مزيد من االنضباط ك  .7

 1.(إذل بذؿ اؼبزيد من اعبهد بأقل من ذلك

                                                           
1
نحو إدماج مفهوم األداء فً الخدمة العمومٌة فً الدول النامٌة نحو تسٌٌر عمومً جدٌد وفق نظرٌة اإلدارة العمومٌة الحدٌثة أطروحة : رفاع شرٌفة  

 99 ص 2007/2008دكتوراة فً علوم التسٌٌر جامعة الجزائر 
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Source : - John wilson : New managment Of Public services : the united kingdom experience ,Revue Politique 

publique et administration , université Teeside UK 2004 N°07 P5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في المملكة المتحدة نقد اإلدارة العامة الجديدة : 15الجدول رقم 
 (سلمي)نقد ىرمي 

ـباطر إدارة عامة جديدة تؤدم إذل اختبلؿ التماسك على 
. نطاؽ اؼبنظومة ، كإخراج القطاع العاـ عن السيطرة

الحل 
تعزيز قدرة التوجيو اؼبركزم ، كاؼبزيد من االلتزامات بالتشاكر 

 نقد حتمي
 األساسية اؼبشكبلتال تستطيع اإلدارة العامة اعبديدة تغيَت 

 لئلدارة العامة 
الحل 

كلكن اإلفراط يف بيع أنظمة اإلدارة ستكوف عرضة : ال شيء
 .للهجـو اغبتمي

نقد المساواة 
ـباطر اإلدارة العامة اعبديدة تشجع على الفساد ، قد تتناسب 

. مع اؼبصاحل الشخصية لكبار اؼبسؤكلُت ، كتضعف اؼبساءلة
الحل 

مزيد من سبكُت اؼبواطنُت ، كأكثر آلية مكافحة الفساد ، 
كتوسيع دكر صاحب العمل النموذجي ، كالقوائم السوداء 

. أكثر صرامة
 

نقد فردي 
ـباطر اإلدارة العامة اعبديدة تصبح بديبل ضعيفا غبقوؽ 

. التعاقد الفردية بشكل كامل
 

الحل 
بدال من العقود شبو ، كاؼبزيد من " اغبقيقية"مزيد من العقود 

اػبصخصة بدال من ربويل الشركات 
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Source : - John wilson : New managment Of Public services : the united kingdom experience ,Revue Politique 

publique et administration , université Teeside UK 2004 N°07 P50 

 
؛ يبكن اعتبار اإلدارة العامة اعبديدة متسقة  (18اعبدكؿ رقم ) ما يعتربه اؼبكونات الثبلثة الرئيسية لئلدارة العامة اعبديدة كالركيلخص 

كىذا أمر غَت مفاجئ بالنظر إذل أف اؽبدؼ األساسي ، كما ذكر . يف العديد من النواحي مع ربليبلت بيًتز ك ككترماف كأكزبورف كجايبلر
استيراد ثقافة وممارسات القطاع الخاص إلى القطاع العام أعبله ، ىو 

 
 
 
 
 
 
 

 لإلدارة العامة الخيارات البديلة – 16الجدول رقم 

 الدولة البيروقراطية العامة
توفَت عاـ موسع من قبل مؤسسة القطاع العاـ 

اؼبميزة 
: مثال

 أسلوب القطاع العاـ األؼباين التقليدم 

 Gridlock))نموذج الجمود 
كتاب القواعد "مقدمو اػبدمات اػباصة ، 

. ، ال كساطة سياسية (قانوف التحكيم)" اغبديدية
 :مثال

 الرعاية الصحية يف الواليات اؼبتحدة 1980

لي 
عا

مة 
معم

د ال
واع

 الق
رجة

د

Headless Chicken Model 
ال "إدارة : قطاع عاـ متميز كلكن مضطرب

" أحد مسؤكؿ
 : مثال

التعليم العارل يف اؼبملكة اؼبتحدة 

 الحد األدنى من الدولة الشرائية
مستهلكا "اغبد األقصى للوجود اؼبؤسسي ، كونو 

" ذكيا
: مثال 

حكومة لوس اقبليس 

ض 
خف

من

 منخفض عالي 

درجة الفصل بين القطاعين العام والخاص 
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لتسيير العمومي الجديد المكونات الرئيسية ل  : 17الجدول رقم 
:  التسويق التنافسي  -

: إدخال المنافسة في السوق في إنتاج الخدمات العامة
 التنظيم والموفر/ فصل دور المشتري  .8
إنشاء أسواق شبيهة بين الوكاالت العامة والشركات والمنظمات غير الربحية في مجاالت الرعاية الصحية  .9

 .والتعليم والخدمات االجتماعية الشخصية واإلسكان االجتماعي
 .المناقصة التنافسية اإلجبارية واختبار السوق .10
  :التصنيف -
 :تعزيز القدرة اإلستراتيجية المركزية بفصل السياسات والمهام التنفيذية .11
  تشديد الرقابة المركزية على تعريف أطر السياسات والموارد .12
  التحول من عملية اإلنتاج إلى آليات التحكم والمحاسبة .13
 .تحقيق الالمركزية في المسؤولية عن العناصر المنفصلة من النشاط التنفيذي إلى وحدات الخدمة المفوضية .14
 : السياسة التحفيزية  -
 :ربط الحوافز باألداء من أجل تعزيز روح المبادرة وزيادة االىتمام بتخفيض التكاليف والفعالية التنظيمية .15
زيادة التمييز في األجور على المستوى الفردي ، والحوافز التي تزيد اإليرادات إلى أقصى حد على المستوى  .16

 التنظيمي
  األساليب الكمية لألداء وقياس الكفاءة .17
  استراتيجيات إدارة الموارد البشرية .18
 حرمان المهنيين والعاملين في القطاع العام .19

Source : - John wilson : New managment Of Public services : the united kingdom experience ,Revue Politique 

publique et administration , université Teeside UK 2004 N°07 P50 

 
يبكن توضيح العناصر الثبلثة للتسويق ، كالتصنيف ، كالتحفيز عن طريق إعادة النظر إذل اؼبملكة اؼبتحدة كالتدابَت اليت تتبعها حكومات 

. 97-1979احملافظُت 
، فإف اإلنفاؽ العاـ كنسبة مئوية من الناتج احمللي " بتقليص حدكد الدكلة" ، كانوا ملتزمُت 1979على الرغم من أف احملافظُت ، يف عاـ 

 ، فبا يعكس تأثَت الركود ، جزئيا 83-1982 ك 1980 ك 1979٪ بُت عامي 46.2٪ إذل 43.3اإلصبارل قد ارتفع بالفعل من 
كؿباكلة فبارسة السيطرة على اؼبعركض من النقود كأسلوب  .اليت مت اتباعها (monetarism )الناصبة عن سياسات االقتصاد الكلي 
 .رئيسي لتحقيق االستقرار يف االقتصاد
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كعموما ، ارتفع . 93-1992 ٪ حبلوؿ عاـ 41.9 كلكنها ارتفعت مرة أخرل إذل 1989-1988 ٪ يف 38.8البفضت النسبة إذل 
 .91-1990 إذل 79-1978 ٪ بالقيمة اغبقيقية خبلؿ الفًتة 16.5اإلنفاؽ العاـ بنسبة 

 كمع ذلك ، كانت ىذه الزيادة مدفوعة جزئيا بزيادة اإلنفاؽ على الضماف االجتماعي ، يف اؼبقاـ األكؿ نتيجة البطالة ، كسبويو اختبلفات 
تلقي العبلج غَت  (إسكاف)تلقي معاملة مواتية كغَتىا  (مثل الصحة كالقانوف كالنظاـ كالدفاع)كبَتة يف برامج اإلنفاؽ اؼبختلفة ، مع بعض 

كما هبب أال يغيب عن بالنا أف نسبة اإلنفاؽ . اؼبوايت ، على الرغم من أف ىناؾ حاجة إذل رعاية كبَتة عند تفسَت ىذه اإلحصاءات
 . العاـ إذل الناتج احمللي اإلصبارل منخفضة يف اؼبملكة اؼبتحدة ، ال سيما من قبل الشركات األكركبية

٪ يف 38.75كما فشل احملافظوف يف خفض العبء الضرييب اإلصبارل ، حيث بلغت اإليرادات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلصبارل 
كمع ذلك ، فقد أدت إذل . 1993-1992٪ يف 43.75 ، بعد أف ارتفعت إذل 1997-1996٪ يف 38 ك 1978-1979

كما أهنا . حدكث ربوؿ يف عبء الضرائب من مباشرة إذل غَت مباشر ، كبالتارل معاقبة ؾبموعات الدخل اؼبنخفض بشكل غَت متناسب
 4.954 إذل 1979 مليوف يف عاـ 7.449خفضت بشكل كبَت من األعداد اؼبستخدمة مباشرة يف القطاع العاـ ، حيث البفضت من 

 1997.1مليوف يف عاـ 
بُت برامج اإلنفاؽ - كثَتا يف ظل حزب احملافظُت ، على الرغم من كجود تغيَتات ملحوظة داخل اغبدكد " اغبدكد اؼبالية"ردبا دل تتحوؿ 

، تعكس اؼبواضيع الرئيسية " كلكن التغيَتات اعبذرية كانت يف األساليب اؼبستخدمة إلدارة اؼبؤسسات - "كمن حيث عبء الضرائب 
األربعة اؼبذكورة أعبله ، مثل اؼبنافسة ، كعدـ اؼبركزية ، كتركيز العمبلء كاألداء ، كالتصنيف ، كالتصنيف الثبلثي لكبلرؾ ، أم التسويقية ، 

. كالتصنيف كالتشجيع
كيستلـز إلغاء التأميم نقل ملكية جزئية أك كلية من . سياسة اػبصخصة ، أم إلغاء التأميم كالتحرير" التسويق"كمن السمات الرئيسية يف 

كاف ؽبذا الربنامج أثر . القطاع العاـ إذل القطاع اػباص كيشمل الغاز كالكهرباء كاؼباء كاالتصاالت ك اػبطوط اعبوية كالفضائية كغَتىا
٪ يف 3 إذل ما يزيد قليبل عن 1979٪ يف عاـ 9كاضح ، حيث البفضت حصة الصناعات اؼبؤفبة من إصبارل الناتج احمللي من أقل من 

كقد . كظيفة نقل إذل القطاع اػباص920.000 ألفا كأكثر من 660كخبلؿ نفس الفًتة ، البفض عدد اؼبوظفُت إذل . 1990عاـ 
من خبلؿ إزالة القيود يقضي بتفكيك اغبواجز القانونية كالتشغيلية  .انطول التحرير أساسا على إلغاء القيود كتنظيم اؼبناقصة التنافسية

لتوفَت خدمات أكثر تنافسية ككفاءة كفعالية ؛ عن طريق اؼبناقصة التنافسية يقصد هبا إدخاؿ اؼبنافسة يف توفَت السلع كاػبدمات العامة يف 
اليت أدخلها احملافظوف على اغبكومة  (CCT)مت تطبيق سياسة اؼبناقصة التنافسية اإلجبارية . ؿباكلة لتحسُت الكفاءة كالقيمة مقابل اؼباؿ

ككاف يهدؼ إذل ربقيق مزيد من الكفاءة  (، مت تطبيقو على اغبكومة اؼبركزية" اختبار السوؽ"اؼبعادؿ ، اؼبعركؼ باسم ) NHSاحمللية ك 
على الرغم من أف السياسة قد مت استبداؽبا بالعمل ، إال أف األىداؼ اليت كاف اؽبدؼ . كأكثر ذبانسا العقلية بُت موظفي القطاع العاـ

كيبثل نطاؽ السياسات ربت عنواف  .منها ربقيقها قد مت قبوؽبا إذل حد كبَت من قبل حزب العماؿ الذين يؤمنوف بشدة بفوائد اؼبنافسة
كعموما ، كانت سياسة ". تصنيف"ربديا رئيسيا ؼبديرم اػبدمات العامة التقليديُت ، ككذلك التدابَت اؼبتخذة ربت عنواف " اػبصخصة"

                                                           
1 - John wilson : New managment Of Public services : the united kingdom experience ,Revue Politique publique et 
administration , université Teeside UK 2004 N°07 P50 
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. احملافظُت ىي البلمركزية ، كيف القياـ بذلك ، نقل اؼبسؤكلية اإلدارية كاؼبالية ، كحيثما أمكن ، لًتشيد اإلجراءات كمستويات التوظيف
. كتشمل أمثلة التفويض اؼبارل منح اؼبيزانيات كقرارات التوظيف إذل اؼبدارس كاؼبستشفيات الفردية ككقف موظفي اػبدمة اؼبدنية

كاقًتنت ىذه البلمركزية بزيادة الًتكيز على اغبوافز ، فبا أدل إذل تقليص اإلجراءات لتحديد األجور كزيادة استخداـ األجر اؼبرتبط باألداء 
. كفبارسات العمل اؼبرنة

كقد مت التخلي عن النموذج التقليدم لتقدًن . يتم اآلف التعرؼ على اؼبواطن كمستهلك ؼبعايَت معينة كؾبموعة متنوعة من اػبدمات
للمهنيُت كحيث يسعى البَتكقراطيوف إذل ضماف معاملة منصفة " معرفة أفضل"اػبدمات العامة ، الذم يُزعم أنو يهيمن عليو اؼبنتجوف مع 

فاؼبنافسة كاالستجابة كاالختيار سبنع توحيد اػبدمات يف القطاع اػباص كينبغي أف . لدافعي الضرائب من خبلؿ تقدًن خدمات موحدة
 .تفعل ذلك يف القطاع العاـ

اغباجة للتطبيق على تقدًن اػبدمات العامة يتم قبوؿ اؼببدأ االقتصادم لسيادة اؼبستهلك من قبل حزب احملافظُت ، كاآلف ، حكومة 
 .العمل

االختيار كاؼبعايَت كاعبودة ىي كلمات رئيسية ؛ اؼبركنة كاألداء كاإلدارة احمللية األدكات ؛ القطاع : "  بشكل صحيحأدونيس  كالحظ 
باختصار ، ينبغي تغيَت آليات إدارة اػبدمات العامة . بعد مركر ثبلثة عشر عاما ، تظل ىذه اؼببلحظة حقيقية". اػباص النموذج 

من الواضح أف ىناؾ تغَتان كبَتا يف القطاع العاـ كقد أثر ذلك . كمع ذلك ، من اؼبهم عدـ اؼببالغة يف مدل التحوؿ .التقليدية كتوصيلها
. على البنية ، كتقدًن اػبدمات ، كعبلقات السلطة ، كالثقافة

على سبيل اؼبثاؿ ، مبدأ السيادة االستهبلكية ، كميزة ". اؼبناصبنت أك التسيَت"إذل " اإلدارة"كمع ذلك ، من السهل اؼببالغة يف االنتقاؿ من 
، فإف حرية اؼبدراء يف االستجابة " سياديا"حىت لو كاف اؼبستهلك . رئيسية لتغَت بيئة القطاع العاـ ، ىو أكثر كضوحا فبا ىو مبلحظ

على )اؼبتطلبات القانونية لتوفَت خدمات معينة ؼبستول معُت ؛ الضغوط السياسية ، ؿبليا ككطنيا : تكوف مقيدة بشكل كبَت من خبلؿ
سبيل اؼبثاؿ ، الشرطة ، يف الواقع ، هبب أف تعطي األكلوية لصاحل أىداؼ األداء احملددة كطنيا كسياسيا كاليت قد تكوف أك ال تتوافق مع 

؛ االلتزامات اعبارية ، اليت تعكس القرارات اليت سبق ازباذىا كاليت ؽبا تأثَت على إعادة التأجَت على اؼبوارد ؛ أخَتا ، قد  (األكلويات احمللية
 .تكوف مقيدة بسبب النقص العاـ يف اؼبوارد

 من زبصيص موارد إضافية ، فإف سحب خدمة معينة لو ما يربره ، من الناحية العملية كاؼبالية مثل بدالىناؾ أيضنا أمثلة ، حيث أنو 
احمللية ، الناصبة عن ىذا ، عدـ كجود " اؼبستهلك"اإلغبلؽ الكامل أك اعبزئي للمستشفى ، كلكن من اؼبستحيل تنفيذه بسبب مقاكمة 

ال يزاؿ اؼبديرين العموميُت . اك حرية التسيَت بالفعل" حرية اإلدارة"لذلك ، من اؼبشركع أف نتساءؿ عن مدل تعزيز  .الدعم السياسي
التقديريُت الفعليُت على ميزانياهتم ؿبدكدا للغاية ، خاصة يف اغبكومة احمللية ، ليس أقلها أف لديهم تأثَتا ضئيبل على حجمها أك مبوىا أك 

إف غالبية النفقات من سنة إذل أخرل تلتـز على أساس قرارات السنوات السابقة كنسبة اؼبيزانية اليت يبكن أف يبارس عليها . زبصيصها
 .التقدير ىي يف الواقع صغَتة

كمع ذلك ، يصح القوؿ أيضا أف القيود تعمل كحافز للمدراء على أف يكونوا خبَتين يف استجابتهم للضغوط ، دبا يف ذلك زيادة الًتكيز 
. على قياس األداء ، كليس أقلها من خبلؿ مؤشرات األداء
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مت تصميم استخداـ اؼبؤشرات للمساعدة يف قياس كربسُت االقتصاد كالكفاءة كالفعالية كلكنها ليست جديدة ؛ دل يتم تقديبها كنتيجة 
كباؼبثل ، كاف القطاع العاـ مهتما دائما بإثبات أف اؼبوارد احملدكدة قد مت زبصيصها كاستخدامها بكفاءة ، . مباشرة للتسيَت العمومي اعبديد

 .من خبلؿ استخداـ تقنيات تقدير التكاليف كتقدير االستثمار ، دبا يف ذلك ربليل فوائد التكلفة
باإلضافة إذل ذلك ، كبشكل متزايد ضمن اػبدمات العامة ، يتم تبٍت معايَت األداء اػباصة . كمع ذلك ، يتم اآلف التأكيد على كبو متزايد

". الربح"على الرغم من أهنا ليست جديدة على القطاع العاـ ، إال أهنا أصبحت أكثر انتشارا مع زيادة اؼبنافسة كتقدير . بالقطاع اػباص
. تقنيات القطاع الخاص والتدابير ليست بالضرورة مناسبة للقطاع العامكىذا ، حبد ذاتو ، يطرح مشاكل يف أف 

 
يف سياؽ مدرسة أك مستشفى أك طريق سريع يعد مشكلة كبَتة اآلف كما كاف على سبيل اؼبثاؿ عندما كاف ربليل " العائدات"إف قياس 

كلكن هبب - بل على العكس ، هبب تشجيع القياس - ىذا ال هبادؿ ضد ؿباكالت قياس أداء اػبدمة العامة . منفعة التكلفة أمرا شائعا
 .أف نضع يف اعتبارنا مشاكل القياـ بذلك قبل كضع االستنتاجات

: توضح تعقيدات قياس األداء الصعوبات في السعي عالمياً لتطبيق تقنيات القطاع الخاص على إدارة الخدمة العامة
كيكمن اػبطر يف تطوير إدارة اػبدمة العامة يف أنو يستند إذل مبوذج القطاع اػباص ، ألف معظم األفكار اإلدارية يف ىذا البلد قد  "...

يبكن للخدمات العامة أف تتعلم من القطاع اػباص حيث يبكن للقطاع اػباص أف يتعلم من . تطورت يف أك من أجل القطاع اػباص
ما ىو غَت قابل للتحويل ىو مبوذج القطاع اػباص لدكر كطبيعة اإلدارة ، . تقنيات ؿبددة كهبب أف تكوف قابلة للتحويل. اػبدمات العامة

ىناؾ ميل للتفكَت يف إدارة اػبدمات العامة . ألف ذلك يفًتض أغراض كشركط كمهاـ القطاع اػباص كليس تلك اػباصة باجملاؿ العاـ
إذا مت أخذ مبوذج القطاع اػباص كأساس لئلدارة يف اجملاؿ العاـ ، فقد يعٍت ذلك إنباؿ . ... الزباذىا كنقطة انطبلؽ إلدارة القطاع اػباص

يبكن أف تكوف ىناؾ حجج مع أك ضد اؼبستول اغبارل للخدمات العامة ، لكن اػبدمات توضع يف القطاع العاـ أك . ... القضايا الرئيسية
 1 "ربتفظ بو ألف القطاع اػباص ال يوفر كسيلة كافية إليصاؿ ىذه اػبدمة

على الرغم من أنو من النادر أف يتم التعرؼ على تفرد القطاع العاـ ، إال أف . ىبتلف سياؽ اػبدمة العامة كيتعُت إدارتو بشكل ـبتلف
. ىناؾ إدراؾ أقل بأف لديو أم شيء لتعليم القطاع اػباص ، على الرغم من النقطة اليت أثارىا ستيوارت أعبله

كباؼبثل ، فإف رأم ستيوارت بأف اػبدمات توضع أك تبقى يف القطاع العاـ ألف القطاع اػباص ال يوفر كسيلة كافية للتسليم كاف موضع 
" تفوؽ"كاف احملافظوف مقتنعُت بػ . تساؤؿ يف ذلك الوقت ، كردبا بعد طبسة عشر عاما ، ردبا يكوف أكثر انفتاحان على السؤاؿ اليـو

. القطاع اػباص كاغباجة إذل قياـ القطاع العاـ باستَتاد تقنيات القطاع اػباص ، كىي من نواٍح عديدة معتقدات مقبولة لدل حزب العمل
. كمع ذلك ، تظل ـباطر تطبيق مثل ىذه اؼبعتقدات ، كما أبرزىا ستيوارت ك كالش

على الرغم من أنو من اؼبنطقي سباما كمن . كمع ذلك ، قد تكوف ىناؾ نقطة أكثر جوىرية فيما يتعلق بنماذج القطاع اػباص كالعاـ
اؼبنطقي التشكيك يف مدل قابلية تطبيق مبوذج القطاع اػباص كأنبيتو للقطاع العاـ ، فإنو من اؼبشركع أيضنا التشكيك يف صحة مبوذج 

                                                           
1:- John wilson : New managment Of Public services : the united kingdom experience ,Revue Politique publique et 

administration , université Teeside UK 2004 N°07 P50 

 



  العمىمي الحدًث في إلاداراث العمىميتالدضيير ...................................................: الفطل الثاوي 

 113 

 بعض اؼبعلقُت ، على سبيل اؼبثاؿ  يشَت . القطاع اػباص يف حد ذاتو ، على الرغم من أف ىذا ال يتجلى يف اؼبؤلفات يف كثَت من األحياف
Hutton  إذل نقاط الضعف األساسية يف اؼبؤسسات السياسية كاالقتصادية كاؼبالية يف اؼبملكة اؼبتحدة باعتبارىا مسانبا يف التدىور

 ، سبّيز اؼبملكة اؼبتحدة يف اؼبدل القصَت كاؼبيل اؼبدمر إذل اإلضرار باؼبهاـ غَت الواضحة كال Huttonبالنسبة إذل . االقتصادم النسيب
كيتفاقم اؼبدل القصَت عن طريق ، على سبيل اؼبثاؿ ، عدـ كفاية االستثمار ، كعدـ كفاية التدريب ، كعدـ . تظهر أم عبلمة على التغيَت

. إنركف. القدرة التنافسية ، ككل ذلك بدكره يتفاقم بسبب الفضائح اؼبالية ، على سبيل اؼبثاؿ
على األقل يطرح تساؤالت حوؿ مبوذج القطاع اػباص كيعزز . عمل ىوتوف لديو منتقديو كلكن ربليلو ىو الذم يبدك أنو وبظى بدعم كبَت

 .التحفظات اؼبتعلقة بتجسيد القطاع العاـ ، أم التسيَت العمومي اعبديد
كمع ذلك ، يستمر تطبيقو كيتم التأكيد على مزايا اؼبنافسة كالًتكيز على العمبلء ، مع التأكيد اؼبصاحب على إعادة اؽبيكلة ، كقياس 

. األداء ، كما إذل ذلك ، كخصائص أساسية لبيئة اػبدمة العامة اعبديدة
تعترب عملية تسيَت اؼبنظمات العمومية قضية شائكة ألهنا تتطلب استعماؿ اؼبوارد النابعة من  الخجربت الفروضيت  :  الثالثاملؿلب

اؼبواطنُت ، األمر الذم هبعل ىؤالء اؼبواطنُت ينتظركف خدمات عمومية ذات نوعية مقابل ما يدفعونو من أمواؿ ك من مسانباهتم ، ك ؽبذا 
 .فوسائل ك أساليب التسيَت العمومي ال بد أف تضمن تلقي ىؤالء اؼبواطنُت لقاء مسانباهتم ػبدمات عمومية متميزة ك ذات نوعية

الدضيير العمىمي الفروس ي  :  ألاول الفرع

مت تسجيل ك مبلحظة تغيَتات مهمة يف أمباط التسيَت يف القطاع العمومي الفرنسي يف العشرية األخَتة من القرف اؼباضي ، يف حُت مت 
زبفيض تكاليف اػبدمات . التنويو إذل نوعية اػبدمات اؼبقدمة ك رفاىية ك مدل إشباع اؼبواطن الفرنسي ظهرت ىذه الفلسفة اعبديدة

العمومية أصبح من أكلويات اغبكومات الفرنسية اؼبتتابعة  ك ىذا راجع باألساس للعجز اؽباـ الذم عرفتو الدكلة ك حجم الدين العاـ ، 
ىذه الطريقة ك الفلسفة اعبديدة ك اليت عرفت يف اؼبملكة اؼبتحدة ك اؼبعركفة كما رأينا بالتسيَت العمومي اعبديد اتضحت من خبلؿ رؤية 

ك الذم يوضح من خبللو ضركرة   The new public Management in actionيف مؤلفو بعنواف   Erwan Ferlieالكاتب 
تطبيق أساليب التسيَت أك اؼبناصبنت اؼبعركفة يف القطاع اػباص يف اؼبنظمات العمومية بالشكل الذم هبعلها أكثر تنافسية ك بشكل يضمن 

 1.تقدًن خدمات عمومية نوعية ك متميزة
 ال بد أف يتبلءـ التسيَت العمومي مع التحوالت االجتماعية حىت تتمكن الدكلة من ضماف خدمات عمومية متميزة ك ذات نوعية حىت 

بالفعل يف سنوات .تكوف يف مستول تطلعات اؼبواطنُت، التسيَت العمومي اعبديد هبسد ىذا التبلـؤ ك ىذا التحوؿ يف نطاقو االقتصادم
 Rationalisation desالستينيات من القرف اؼباضي عرفت فرنسا إصبلحا جديدا سبثل يف قانوف يدعى ترشيد خيارات اؼبيزانية 

choix budgétaires RCBىذا أف يبدك ، ذلك كمع . ك الذم كاف اؽبدؼ منو عقلنة ك ترشيد اؼبوارد اؼبالية ك النفقات العامة 
   .الفاعلوف يفهمو كال تطبيقو يبكن ال حبيث للغاية معقد ألنو اإلصبلح عرؼ فشل ذريع

 العديد إذل باإلضافة كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة دكؿ صبيع إذل ينتشر أف قبل اؼبتحدة اؼبملكة يف مرة ألكؿ NPM ظهر ، تارىبيا
 أكائل يف ، اؼبتحدة اؼبملكة يف ، اؼبثاؿ سبيل على. سريعا NPM إنشاء كاف ، األقبلوسكسونية البلداف يف. النامية البلداف من

                                                           
1
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 السكك ، الربيطانية اعبوية اػبطوط ، الربيطانية االتصاالت شركة )للدكلة اؼبملوكة الشركات من العديد خصخصة سبت ، الثمانينيات
 أدل ، ذلك بعد. اػبدمات جودة كزيادة النفايات من للحد تدابَت ازباذ مت ، 1983 عاـ من مبكر كقت يف.(. ،إخل الربيطانية اغبديدية
 ؽبذه يبكن. احملددة العامة اػبدمة مهاـ عن اؼبسؤكلة التنفيذية الوكاالت من العديد إنشاء إذل 1988 عاـ يف التالية اػبطوات برنامج

 .العاـ القانوف من نفسها ربرر أف ، الشركات أسلوب عملها أسلوب يشبو اليت ، الوكاالت
 تزكيد أجل من اإلنتاج كمبط التنظيم حيث كمن البشرية اؼبوارد إدارة حيث من ، اؼبالية األمور يف االستقبللية من كبَت بقدر سبتعوا لقد

 عاـ يف اؼبواطن ميثاؽ مثل العاـ القطاع إصبلح لدعم ـبتلفة نصوص ذلك تبع. أقل بتكلفة أفضل جودة ذات عامة خبدمات اؼبواطنُت
 1996 عاـ يف األفراد يف اؼبستثمرين كبرنامج ، 1994 عاـ يف كالتعاقد التنظيم إلغاء كقانوف ،( اإلدارة مركز يف اؼبواطن كضع )1991

 .كمتنوعة كعادلة فعالة عامة ػبدمة يركج 1999 عاـ األبيض الكتاب. اغبكومة ربديث أك
 ستؤثر. الببلد تواجهها اليت اػبطَتة اؼبالية الصعوبات زبفيف أجل من 1984 عاـ يف فباثلة إصبلحات ظهرت ، نيوزيلندا يف

 احمللية اإلدارات كأيضنا( 1989 ، العامة اؼبالية قانوف )كاحملاسبة ،( 1988 ، الدكلة قطاع قانوف )اؼبسؤكليات تقاسم على اإلصبلحات
  (.1995 ، كاؼبمارسات االتفاقيات ، العامة اػبدمة مبادئ )العامة كاػبدمة( 1989 ، احمللية اغبكومة قانوف)

 السكاف من٪ 25 من يقرب ما )خاص بشكل كبَت العاـ القطاع حيث ، فرنسا حالة إف. أبطأ بشكل األمور سارت ، أخرل بلداف يف
 يف NPM يف البلداف معظم شرعت بينما. التطوير إذل كربتاج للتحليل لبلىتماـ مثَتة ،( أكركبا يف اؼبتوسط يف٪ 15 مقابل العاملُت

. فقط مؤخرا التحوؿ ىذا يف بالفعل فرنسا بدأت ، الثمانينيات
 إلاضصحاث في الخجربت الفروضيت -أ

 اليت انصبت بصورة أساسية على البلمركزية من خبلؿ ربويل ؾبموعة من صبلحيات اإلدارة اؼبركزية إذل 1983-1982بعد إصبلحات 
 لتعطي دفعا قويا ك جديدا إلصبلح ـبتلف مصاحل القطاع العمومي 1989-1988إدارة اجملموعات احمللية ، جاءت إصبلحات 

الفرنسي ك تقـو ىذه اإلصبلحات على مقاربة جديدة تعترب اف االستمرار يف التأكيد على إصبلحات اإلجراءات ال يؤدم بالضركرة إذل 
ربسُت مستول أداء اؼبصاحل اإلدارية ك بدال من ذلك هبب العمل على تطوير مسؤكلية األعواف اإلداريُت اؼبشتغلُت بالوظائف العمومية دبا 

يزيد من مستول كعيهم هبذه اؼبسؤكلية ك يدفعهم إذل اؼببادرة بتحسُت مستول أدائهم الفردم أك اعبماعي ك ىو ما يؤدم حتما إذل ربسُت 
 .مستول نوعية اػبدمات اؼبقدمة

يف ىذا اإلطار توالت اللجاف ك النصوص التنظيمية لئلصبلحات ك كانت كلها تصب يف خانة ربسُت نوعية اػبدمات ك رفع مستول 
 : مت تنصيب عبنة لدراسة اؼبواضيع التالية 1988يف سنة . مسؤكلية األعواف

 تطوير ك ربديد اؼبسؤكليات 
 دراسة عبلقات جديدة يف العمل ك العبلقات مع اؼبواطنُت 
 كضع سياسات للتقييم 

من  Les centres de responsabilitéك سبثلت اؼببادرة األساسية ك ذات الطبيعة التجديدية يف إنشاء ما يسمى دبراكز اؼبسؤكلية 
 . ك نصوص أخرل تبعتو1989خبلؿ نص قانوين صدر يف فيفرم 
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 Mission sur les مت تنصيب عبنة أخرل من مهامها إعداد تقارير حوؿ مسؤكليات تنظيم الدكلة 1993يف سنة 

responsabilités et l’organisation de l’Etat ك لقد عكس تشخيص ىذه اللجنة للمصاحل اإلدارية صورة غَت مرضية عن 
تقدـ اإلصبلحات ك كانت نتيجة التقارير األساسية أف كل اجملهودات اؼببذكلة إلصبلح اإلدارة دل تستطع تغيَت أسلوب العمل إذل التسيَت 

باألىداؼ ك بفعالية النتائج ك ذلك الستمرار العمل باالحًتاـ الصاـر لؤلمباط ك اإلجراءات ك قد صيغ التساؤؿ اؼبطركح يف ىذا التقرير 
 :  بالشكل التارل

 بلوغ ك األىداؼ ربقيق على تقـو تسيَتية بأمباط للعمل اإلدارية اؼبصاحل ربويل يف ك اإلدارة إصبلح بلوغ يف الصعوبات ىذه كل ؼباذا
؟  القواعد ك اإلجراءات احًتاـ من بدال النتائج

 :منها أسباب عدة تقدًن مت التساؤؿ ىذا على لئلجابة ك التشخيص عملية إطار يف ك
 اإلدارية للمصاحل ) النسبية لو ك ( اإلستقبللية ك البلمركزية ألف اإلصبلح، من النوع ؽبذا الساموف اؼبوظفوف يبديو الذم الرفض ك اؼبقاكمة -

 .سلطتهم من ربد ك ترقيتهم إمكانيات تقليص إذل نظرىم، كجهة من تؤدم
 .اؼبصاحل ؽبذه تبعيتهم تكرس اليت سلوكاهتم من يغَتكا دل اؼبركزية باؼبصاحل العاملوف اؼبوظفوف -

 .األىداؼ بلوغ على ليس ك اإلجراءات ك القواعد احًتاـ أساس على قائمة الرقابة بقاء -
 إذل يدفع ك باإلحباط اإلحساس إذل يؤدم ما ىو ك النجاح ؾبازاة من أكثر الفشل على يعاقب الذم الًتقية، أسلوب سياسة سلبية -

 .البلمسؤكلية ك البلمببلة سلوؾ
 بنود من يرد دبا تلتـز ال الدكلة ىياكل أغلبية ألف ذلك ك اؼبصاحل استقبللية ذبسد ك نتائج تعطي أف اؼبفركض من كاف اليت العقود فشل -
 .العقود ىذه يف
 استطاعت الدكؿ من كثَت أف حُت يف اؼبتماثلة، أك اؼبوحدة الصبغ دبعٌت يفهم زاؿ ما العمومية اػبدمة أك العمومية اؼبصلحة مفهـو إف -

 .ديناميكية بصورة البلمركزية ك اؼبساكاة مبدأ بُت التوفيق
 الدضيير العمىمي الجدًد في فروضا : -ب

 كإنشاء ، التجهيز كزارة ربديث ، اؼبثاؿ سبيل على )التسعينيات يف الناجحة كالتجارب الثمانينيات يف البلمركزية إطبلؽ من الرغم على
 يف حقيقي تغيَت لرؤية. كالعشرين اغبادم القرف من األكؿ العقد حىت كذلك تكن دل أهنا إال ،( ذلك إذل كما ، العامة اػبدمات ميثاؽ
 .عليها الضوء تسليط ظواىر عدة. العقلية

 يف موضح ىو كما 2003 عاـ حىت للدكلة العمومية اػبدمة حجم تقليص عملية تبدأ دل. العمومية اػبدمة موظفي عدد تطور ، أكال
 : التارل  البياين الرسم
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 اػبدمة يف كظيفة 15000 من يقرب ما إلغاء مت ، 2007 عاـ يف ، كىكذا. متواضعا زطبا يكتسب التخفيض ىذا بدأ ، البداية يف
 موظفي عدد يف النمو اذباه فإف ، ككل العمومية اػبدمة يف فكرنا إذا. متقاعد موظف 80.000 إذل 70.000 من للوالية العمومية
 القانوف ىو ىذا. جودة أكثر ثانية ظاىرة ذكر يبكن ، الكمي اعبانب ىذا عن النظر بصرؼ. االلبفاض كبو يتجو العمومية اػبدمة

 إصبلحا أدخل كالذم ، 2006 عاـ منذ اؼبفعوؿ سارم ، 2001 أغسطس 1 يف الصادر( LOLF )اؼبالية بقوانُت اؼبتعلق األساسي
. للمديرين اؼبلزمة القواعد زبفيف خبلؿ من 1959 يناير 2 قانوف على جذريا
 اآلف اؼبيزانيات على التصويت يتم. اؼبديرين مسؤكلية كزيادة لئلنفاؽ أفضل إدارة عن البحث يف يكمن LOLF من الرئيسي اؽبدؼ
 إعادة ، الربنامج ضمن ، ذلك بعد ، استقبللية أكثر ىم الذين ، للمديرين يبكن. ؿبددة اسًتاتيجية أىداؼ على بناءن  الربنامج حسب

 اعبودة مؤشرات ستعمل. للموظفُت اؼبخصصة االعتمادات زيادة استحالة مع ، مناسبنا يركف كما( التبادلية مبدأ )االعتمادات زبصيص
. اؼبختلفة للقطاعات اؼبخصصة اؼببالغ تعديل أك تربير اؼبمكن من هبعل فبا ، الربامج تقييم على كالنتائج
 يسمح أف هبب. الطموحات من العديد لديها ، األداء خبلؿ من كاإلدارة التحديث إذل اإلدارات تدفع اليت ، LOLF فإف ، كبالتارل
 .الضرائب كدافعي كاؼبستخدمُت اؼبسؤكلُت من لكل بالتقدـ
 اغبوار كربسُت اػبدمات تقسيم كإلغاء ، مهامهم توضيح يف LOLF تشارؾ أف اؼبرجح من ، العمومية اػبدمة ؼبوظفي بالنسبة

 يف ذلك سيساعد ، الضرائب لدافعي بالنسبة. العامة اػبدمات تقدًن جودة من يزيد أف يبكن ، للمستخدمُت بالنسبة. االجتماعي
 على التصويت مت ، RCB عكس على أنو نبلحظ دعونا ، أخَتا. كالديوف اغبكومي اإلنفاؽ خفض طريق عن الضرييب العبء زبفيف

LOLF ضمانا يشكل فبا ، الربؼباف قبل من كثب عن ؼبراقبة ىبضع تنفيذىا كأف ؾبتمعة السياسية االذباىات كصبيع ، باإلصباع 
. لبلستدامة

 يف اعبوائز منح مثل ، العقلية يف البطيء للتغَت رمزية أكثر أخرل عبلمات مبيز أف يبكننا ، العظيمتُت الظاىرتُت ىاتُت عن النظر بصرؼ
 .األخَتة السنوات
 تقدًن مثل ، للعقلية البطيء التغيَت عن ، رمزية أكثر ، أخرل عبلمات بُت مبيز أف يبكننا ، الكبَتتُت الظاىرتُت ىاتُت عن النظر بصرؼ
 اإلجراءات تكافئ اليت( DGME )الدكلة لتحديث العامة اؼبديرية نظمتها اليت ، األخَتة السنوات يف العامة اػبدمات عبودة اعبوائز
 كاؼبوظفُت اؼبديرين مشاركة خاص كبشكل( ذلك إذل كما ، كاإلدارة ، كالشراكة ، اؼبعلومات حيث من )العامة للخدمات الصلة ذات

 اإلدارية اػبدمات يف اؼبستخدمُت استقباؿ جودة ضماف منو كاؽبدؼ 2005 عاـ اؼبعتمد مارياف ميثاؽ نذكر أف يبكن كما. العموميُت
 ىي الضيافة: "اؼبيثاؽ ؽبذا اؼبنهجي الدليل يف نقرأ أف يبكننا ، كبالتارل(. بريد ، إلكًتكين بريد ، ىاتف ، عداد )شكلها كاف مهما للدكلة
 كالطريقة ، لئلدارات الداخلي للمناخ أساسية قضية أيضنا كىي. الثقة عدـ أك الثقة تثَت أف احملتمل من ، العامة اػبدمة لصورة أساسي ناقل
 فعالة كسيلة الضيافة سبثل ، كأخَتان . اؼبوظفُت كربفيز االنتماء فخر أساس على مباشر بشكل تتصرؼ كىي اؼبؤسسة إذل هبا يُنظر اليت

 اػبدمة جودة كربسُت العمل أساليب لتبسيط
 بطريقة أحياننا ،( العامة كاؼبؤسسات احمللية السلطات )احمللي اؼبستول على بقوة أيضنا تنعكس نبلحظها اليت اغبركة أف إذل اإلشارة ذبدر

 .عبئا أقل القيود تكوف حيث ، اؼبركزية اإلدارات مستول من استباقية كأكثر مبتكرة
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 مكافأة خبلؿ من العمومية اػبدمة موظفي كفاءة على التعرؼ اؼبمكن من هبعل فبا )تعويضات نظاـ كضع بإمكانية يتعلق فيما ، كبالتارل
 ـبطط ، العمومية اػبدمة موظفي ركاتب إذل باإلضافة ، اقًتاح حد إذل كذىبت ، اعبماعات احمللية بعض تربز ،( اؼبعتاد من أعلى مشاركة
 التعويضات ـبطط أف من الرغم على(. مرسيليا ؼبدينة اؼبثاؿ سبيل على اغباؿ ىو ىذا )ىذا من٪ 50 إذل يصل ما يبثل أف يبكن تعويض

 موظفي مع األىداؼ على التفاكض يتم عندما خاصة ، بالتقدـ يسمح فإنو ،( ذلك إذل كما التقييم ذاتية )حدكد لو يكوف ما غالبنا
. للقياس قابلة أهنا يبدك كذلك( كاإلدارة العمومية اػبدمة موظفي بُت األىداؼ عقد )العمومية اػبدمة

الخجربت الضىيضريت  : املؿلب الرابع

النيوليربالية  اؼبقاربات من أصوؽبا إذل كاستنادا. اؼباضية عاما الثبلثُت مدار على السويسرم اؼبشهد( NPM )اعبديدة العامة اإلدارة ميزت
 "Osborne  "Reinventing Government ك Gaebler عمل خبلؿ من تعميمها مت فقد ، اغبديثة اإلدارة توجهات ك
 اؼبؤسسات على كبَت تأثَت ؽبا كاف اليت ، اؼبنشورات ىذه قلب  يف Schedler عمل ، ربديدا أكثر بشكل لسويسرا كبالنسبة ، 

 :اػباص االقتصاد من اؼبستوحاة الرئيسية اؼببادئ بعض توجد ، السويسرية العامة
 كتبسيط ، اؼبالية اغبوافز خبلؿ من كربفيزىم اؼبديرين استقبللية تعزيز خبلؿ من األعماؿ ريادة كربفيز ، اؼبنظمات بُت اؼبنافسة ربفيز

 العامة للمؤسسات حقا قدمتو الذم كما جدا ناجحة اؼببادئ ىذه كانت ؼباذا. العمبلء توجو كتطوير ، العمل كإجراءات اؽبياكل
. السويسرية؟

 البلداف يف خاصة ، الدكلة كإنفاؽ حجم لتقليل ، النيوليربارل شكلو يف ،  NPM تطبيق مت أنو ،من اؼبعلـو التفاصيل يف اػبوض دكف
 اؼبقدمة اػبدمات جودة كربسُت الدكلة عمل شرعية تعزيز إذل يهدؼ NPM كاف ، اآلخر الطرؼ يف بينما ؛ ساكسونية األقبلو

ك ذلك بعدؼ الرفع من الكفاءة  النقيضُت ىذين منتصف بآخر أك بشكل سويسرا اختارت .االسكندنافية الدكؿ يف سيما ال ، للسكاف
 الطريقة اعتماد مت(. إخل ، البيئة ، السبلمة ، الصحة ، التعليم )اؼبعاصر للمجتمع الرئيسية اؼبشكبلت اإلدارية ك العمل على حل

 زيورخ جامعة فـ E. Buschorاألستاذ . GMEB ك WOV مثل ـبتلفة ـبتصرات خبلؿ من اعبديدة العامة لئلدارة السويسرية
 العامة لئلدارات NGP قدمها اليت الفرص على الضوء لتسليط Gaebler ك Osborne لكتاب نشر ملخصا الدكلة ؾبلس كعضو

 جامعيوف كأساتذة ، الفعل ردكد من العديد كلدت ، سويسرا يف  NPMبػ اؼبرتبطة األفكار نشر مت بالكاد .صورهتا الستعادة السويسرية
. الدكلية األدبيات يف اؼبنشورة كتكرارا انتقادا األكثر األفكار إذل ضباسة األفكار أكثر من ، آخركف

 الدكلة؟ داخل ، تقريبا ىي كما ، كاؼبقدمة اػباص القطاع من اؼبستوردة اإلدارة أساليب من نتوقع أف يبكن ماذا
 :قبد ، سويسرا يف تطويره مت الذم NGP لربنامج األساسية األىداؼ بُت من
 إذل هبا يعهد أف على ، التنفيذية كالقرارات ، السياسية السلطات اختصاص من تكوف أف هبب اليت ، االسًتاتيجية القرارات بُت الفصل- 

 .اإلدارة يف اؼبختصُت
 للجمهور اػبدمة ثقافة تطوير إذل باإلضافة تقديبها سيتم اليت للخدمات كاضحا ربديدا يتطلب كالذم ، العمبلء كبو التوجو تطوير- 
 ، بوضوح ؿبددة أىداؼ أساس على ،" العامُت اؼبديرين "تسميتها أعيدت اليت ، األقساـ لرؤساء سُبنح أف ينبغي اليت اؼبناكرة مساحة- 

 (األداء تفويض عليو يطلق ما غالبا ) ـبصصة مارل كمظركؼ قياس دبؤشرات مصحوبة
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 عن الناذبة التكاليف شفافية أيضا ىذا يفًتض. استحقاقا األكثر كاؼبوظفُت اؼبديرين ؼبكافأة ، كالفردية اعبماعية ، اؼبالية اغبوافز إدخاؿ- 
 (التكاليف ؿباسبة كبالتارل )للسكاف اؼبقدمة كاػبدمات اإلدارم النشاط

 اؼبنافسة إذل يؤدم أسواؽ شبو إنشاء فإف ، األخرل البلداف يف عليو ىو فبا أقل بشكل النقطة ىذه على التأكيد مت لو حىت ، كأخَتا- 
(. LAMAL األساسي الصحي التأمُت إذل بالنسبة اؼبثاؿ سبيل على اغباؿ ىو كما )اػبدمات مقدمي بُت

 على اعتمادا كبَتا اختبلفا اؼبشاريع ىذه تقييمات زبتلف أف اؼبستغرب من فليس كبالتارل ، متعددة اؼبنشودة األىداؼ كانت ، نرل كما
 . اػبصوص كجو على NPM تنفيذ فيو مت الذم السياؽ

 سويسرا؟ يف NPM إدخاؿ من استخبلصها يبكن اليت االستنتاجات ىي ما
 األداء حيث من التقدـ على الضوء تسلط تقييمات. سويسرا يف التسيَت العمومي اعبديد تأثَت حوؿ التقييمات من العديد إجراء مت

التسيَت العمومي  لربنامج اػبمسة األساسية األىداؼ تناكؿ خبلؿ من. إهبابية األقل اؼبقصودة غَت النتائج بعض أيضا كلكن ، اإلدارم
 NPM برنامج ذبارب تقييم Yves Emery et David Giauqueاقًتح كل من  ، سابقا عليها التأكيد مت اليت اعبديد

 1.السويسرم
 كاؼبستول ، الفاعلة السياسية اعبهات إذل تفويضو مت الذم ، اإلسًتاتيجية اإلدارة مستول بُت صرامة األكثر الفصل يرل الباحثاف أف

 صبيع على ، السويسرم اإلدارم-السياسي النظاـ ألف سباما منطقي كىذا. بالكامل يتحقق دل ، لئلدارة اغبصرية اؼبسؤكلية كىو ، التشغيلي
 السياسي النظاـ إف. العامة السياسات تطوير مراحل صبيع يف اإلداريُت الفاعلُت على جدا كبَت بشكل يعتمد ، اغبكم مستويات
 السياسات كتقييم كتنفيذ صياغة يف كبَت بشكل منخرطوف فيها الفاعلة كاعبهات اإلدارة أف يعٍت ، أقل باحًتاؼ يتميز الذم السويسرم

 من التمكن أجل من اإلدارة مؤشرات من العديد ربديد مت كىكذا. العامة السياسات أداء على أكرب تركيز الوقت نفس يف كلكن ، العامة
 .ال أـ السياسية أىدافها ربقق اؼبنفذة العامة السياسات كانت إذا ما تقييم
 وبصى ال عدد أساس على فأكثر أكثر العامة السياسات إدارة تنفيذ يتم حبيث. اؼبقبولة كاالقتصاد اعبودة معايَت مع تتوافق كانت إذا كما
 على عبلكة. باألرقاـ اغبوكمة من حقبة دخلت أف سويسرا اليـو يعتقدكف السياسية اغبياة مراقيب بعض أف لدرجة ، اإلدارة مؤشرات من

 للنظاـ كضوحا أكثر بَتكقراطية إذل أدل متوقع غَت تأثَتا أحيانا يعترب اإلدارية-السياسية األنشطة صبيع قياس على الًتكيز ىذا فإف ، ذلك
 .ريادية أكثر عبعلها. اإلدارم التبسيط ربقيق إذل يهدؼ التسيَت العمومي اعبديد كاف حُت يف ، اإلدارم السياسي

 مع أفضل بشكل العامة اػبدمات لتكييف ، كبذلك ، اإلدارة من العميل - اؼبستخدـ تقريب يف الرغبة فكرة كما أكضح الباحثاف أف
 منظمة ىناؾ تعد دل. NPM إصبلحات إطار يف األماـ إذل مهمة خطوة شك ببل ىي ، اؼبستهدفة السكانية الفئات ـبتلف احتياجات

 أفضل فهم أجل من مستخدميها من باالقًتاب تتعهد دل اليت ، اعبيش حىت ، عامة مواصبلت ، مدارس ، مستشفيات ، كاحدة عامة
 .العامة اػبدمات كفعالية ككفاءة شرعية زيادة فهم كبالتارل الحتياجاهتم
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 التحوالت ىذه ترافقت فقد ، ذلك كمع. ىذه التسيَت العمومي اعبديد فًتة من كبَت بشكل العامة للخدمات العامة اعبودة استفادت ردبا
. اعتماده هبب الذم بالسلوؾ يتعلق فيما العموميُت اؼبوظفُت بُت اؼبعايَت بفقداف اؼبرتبطة سيما كال ، اؼبؤكدة غَت اآلثار من اؼبزيد مع أيضنا

 البعض بعضها مع سباما متوافقة تكوف ال أحيانا ، أرقاـ ثبلثة معاعبة يف العامة اػبدمات بعض كستستمر دائمنا عمبلء ليسوا اؼبستخدموف
 ككذلك ؛ كمكيفة شخصية متابعة يريدكف الذين العمبلء ؛ اػبدمات حيث من اؼبعاملة يف باؼبساكاة يطالبوف ، اؼبستخدموف: كىي ،

 كبَت حد إذل ظهرت اليت العمبلء كتوجيو اعبودة مناىج فإف ، كبالتارل. أمواؽبم مقابل القيمة كيريدكف الضرائب يدفعوف الذين اؼبواطنوف
 بُت ارتباؾ حدكث يف أيضا تسببت كلكنها ، العامة اػبدمات كجودة االبتكار تعزيز يف شك ببل سانبت ، ىذه NPM حركة بفضل
 أف يبدك ، األحياف من كثَت يف. اإلدارم السياسي النظاـ ىباطبهم أف هبب الذين كاؼبواطنُت كاؼبستخدمُت كالعمبلء الشخصيات ـبتلف

 .لئلدارة بالنسبة ذباكزه يبكن ال كلكن فيو مرغوبا أفقا يشكل ، اػباصة الشركات بعادل اػباص ، العميل رقم
 .اإلدارم اغبياد أك اؼبتساكية اؼبعاملة مثل ، العامة الشؤكف إدارة يف الزمن عليها عفا قيم إذل تؤدم أف يبكن العميل شخصية غلبة ألف
 كحدهتم كإدارة تسيَت يف اغبرية من مزيد على اغبصوؿ من العامُت اؼبديرين كبَت حد إذل مكنت قد اإلصبلحات أف يف شك ىناؾ ليس

 بسلوؾ السماح كبالتارل اإلدارية االستقبللية زيادة مع ، إليهم اإلدارية اؼبسؤكليات من كبَت عدد تفويض مت(. كاػبدمات اؼبكاتب )اإلدارية
 "!بالقليل اؼبزيد افعل "حسب اؼبقولة اؼبشهورة .أقل بتكلفة أمكن إف ... أفضل أداء هبدؼ ، لكياناهتم أكثر" ريادم"

 اؼبؤشرات أساس على اؼبتخصصُت بُت نقاش - بالفعل ربسن قد التنظيمي األداء كاف إذا ما حوؿ مفتوحا يزاؿ ال النقاش أف حُت يف
 .ربسنت قد العامة اإلدارة يف التنفيذيُت للمديرين اإلدارية اغبرية أف يف شك فبل - اؼبتنافسة

 للغاية مقيد بشكل األحياف بعض يف ، اإلدارة كمؤشرات اؼبيزانية أرقاـ ربديد مت. السياسية الضوابط تعزيز أيضا مت ، نفسو الوقت يف لكن
 بالقيود" مقيدة "فشيئا شيئا للمناكرة اإلدارة غرفة على العثور يتم الطريقة كهبذه. اعبديدة اإلدارية اغبريات ىذه تأطَت أجل من ، كضيق

 .اعبديدة اإلدارية السياسية كاؼبعايَت اعبديدة
 بأهنم انطباعهم أثاركا ما غالبا ، العموميُت اؼبديرين مع إلجرائها الفرصة للباحثُت اؼبذكورين سابقا أتيحت اليت العديدة اؼبقاببلت يف

 مراعاة ضركرة مع ، اػباص القطاع يف اؼبتبعة الطريقة بنفس اإلدارية كحدهتم إدارة عليهم يتعُت الوقت نفس يف": عاؼبُت أسوأ "يف يعيشوف
 حددهتا اليت القيود صبيع أيضا كلكن ، السياسي اجملاؿ يفرضها اليت كاألىداؼ اؼبؤشرات يف اؼبتمثلة ، اعبديدة اإلدارية القيود من كبَت عدد

 ببَتكقراطية يتميز عادل يف أعماؿ رائد تكوف أف الصعب من(. إخل ، اؼبعلومات نظم ، البشرية اؼبوارد ، اؼبالية" )الدعم "الشاملة اإلدارات
 .قوية

 اإلصبلحات من العديد نفذت قد ، اإلدارة من ـبتلفة مستويات على ، السويسرية العامة اإلدارات أف إذل اإلشارة ذبدر ، باختصار
 األداء حيث من احملرز التقدـ أف حُت يف". ـبتلطة "بأهنا كصفها يبكن نتائج إذل أدت ىذه كأف ، التسيَت العمومي اعبديد من اؼبستوحاة

 ذلك كمع. اإلصبلحات من اؼبتوقعة الفوائد اغباالت بعض يف تنكر قد كاليت ، مقصودة غَت عواقب ربديد مت فقد ، كاضح اػبدمة كجودة
 حبيث ، األجل كطويلة تدرهبية ىي السويسرية اإلدارية اإلصبلحات بأف االعًتاؼ حسب الباحثُت أف هبب حيث هنائي تقييم ال إجراء ،
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دؾبو  مت ألف ىذا النموذج نادر من أكثر حاليا أصبح اغبديث عن مبوذج التسيَت العمومي اعبديد لو حىت ، آثارىا كل بعد تنتج دل
 1.اؼبعنيُت اإلداريُت السياسيُت الفاعلُت قبل من كاستيعابو

 
ججارب بعؼ الدول العربيت في مجال الدضيير العمىمي الجدًد  : الخامط املؿلب

 العمومي تسيَتىا لتطوير جاىدة تسعى أيضا ىي الف اغبديث التسيَت يف العربية الدكؿ ذبارب ذكر من البد الغربية الدكؿ ذبارب دراسة بعد
 :يلي فيما التطرؽ إليو سيتم ما كىذا دكلة كل طرؼ من اؼبطبقة اإلصبلحات دبختلف

الخجربت ألاردهيت  : الفرع ألاول 

تشَت التجربة األردنية للتطوير اإلدارم إذل أف جهاز اإلدارة العامة ك مؤسساتو كاف ك مازاؿ ىدفا للجهود اليت تبذؽبا اغبكومات األردنية 
اؼبتعاقبة لتطوير أداء مؤسسات اعبهاز ك تنمية قدرات قيادتو اإلدارية، سعيا لرفع مستول أداء اػبدمات العامة من جهة ك زيادة قدرة 
اعبهاز اإلدارم على مواكبة التطور ك التقدـ يف نواحي اغبياة اؼبختلفة استجابة ؼبتطلبات البيئة اؼبتغَتة اليت ال يبكن العمل دبعزؿ عن 

 .مؤثراهتا
 : ك قد استخدمت اغبكومات األردنية اؼبتعاقبة منذ هناية اػبمسينيات ك حىت اآلف الوسائل التالية يف التطوير اإلدارم 

استعانت اغبكومات اؼبتعاقبة دبجموعة من اػبرباء يف ؾباؿ التطوير اإلدارم من مؤسسات دكلية متخصصة ،  : الخبراء -1
سبخضت توصياهتم ك استشارهتم عن اقًتاح قوانُت ك أنظمة خدمة مدنية جديدة ك قاموا بتحليل مشكبلت تعاين منها اإلدارة 

 . العامة يف األردف
 تأخذ بأسلوب اللجاف اؼبتخصصة يف نشاط التطوير اإلدارم اليت 1972بدأت اغبكومة األردنية بداية من سنة : اللجان  -2

سبحورت أىدافها حوؿ التنظيم الداخلي لؤلجهزة اإلدارية ك إحداث التغَتات اؽبيكلية منعا لبلزدكاجية ك التداخل ، ،مث ربديث 
القوانُت ك األنظمة ك الكوادر البشرية ك تبسيط طرؽ العمل ك تبسيط اجراءاتو ، ك ربديد ارتباطات الدكائر اغبكومية ك معاعبة 
تشتت اؼبسؤكلية ك ربديد االختصاصات ك الصبلحيات اػباصة دبديرم اؼبشاريع على أساس ال مركزم ، مث دراسة األسس اليت 

تكفل استقطاب  الكفاءات األردنية يف اػبارج ك كيفية االحتفاظ بالكفاءات ك اؼبؤىبلت العلمية ك الفنية اؼبتوفرة ك اقًتاح 
 . كسائل تدريب ضركرية لرفع مستول األداء يف جهاز اغبكومة اإلدارم

 حبثت يف تنمية القول البشرية يف األردف ك كيفية ربط ىذه القول بالتنمية اإلدارية ك ربط 1974عقد ندكة عاـ : الندوات  -3
اؼبوضوعُت معا بالتنمية االقتصادية ك االجتماعية ك سبخضت عن ىذه الندكة التوصية بتلبية االحتياجات التدريبية ك إجراء مسح 
شامل إلعداد سجل األحواؿ الشخصية للموظفُت يف اعبهاز اإلدارم ك ربسُت الركاتب ك األجور للقول العاملة يف القطاعُت ، 

 .ك ربديث اعبهاز اإلدارم ػبدمة اػبطط التنموية ك تطوير التشريعات اػباصة بشؤكف اؼبوظفُت ك توصيف اؼبهاـ
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 تأخذ مسارا جديدا ك توجها كاضحا سبثل ىذا 1984بدأت عملية التطوير اإلدارم يف األردف منذ عاـ : الخطط التنموية  -4
اؼبسار يف ضركرة تطوير اعبهاز اغبكومي كرفع سوية اعبهاز مؤسساتو حبيث يستطيع ترصبة برامج اػبطط التنموية ك أىدافها إذل 

 : ك من بُت اػبطط التنموية اليت أشارت إذل التطوير اإلدارم . كاقع عملي ينعكس مباشرة على حياة اؼبواطنُت 
  1990-1986خطة التنمية االقتصادية االجتماعية 
  1997-1993الخطة االقتصادية االجتماعية لألعوام 
كقعت اغبكومة األردنية مع برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي اتفاقية تعاكف لتطوير اعبهاز اإلدارم اغبكومي خبلؿ الفًتة  : البرامج -5

 ك أكد ىذا الربنامج على تأسيس التطوير اإلدارم ك العمل على رفع كفاءة أداء اعبهاز من خبلؿ الًتكيز 1990-1993
 .على  التنظيم ك الوظيفة العامة ك تطوير القول البشرية ك تطوير قدرات كحدات التطوير اإلدارم

 مليوف دكالر أمريكي ك من اؼبقرر أف 15باإلضافة إذل توقيع إتفاقية القرض اػباص بتمويل برنامج إصبلح القطاع العاـ ك الذم قيمتو 
يستخدـ القرض لئلنفاؽ على اؼبشركعات اليت تندرج يف إطار خطة اغبكومة إلصبلح القطاع العاـ اؼبتوقع اقبازىا كفقا لبلتفاقية يف خريف 

2008. 
ك هتدؼ اؼبشركعات إذل تعزيز آلية ازباذ القرار ك تنسيق السياسات يف اغبكومة ك تفعيل الرقابة على األداء اغبكومي ك تعزيز اؼبؤسسية يف 
مرافق الدكلة اؼبختلفة ، ك إدارة اؼبوارد البشرية ك اؼبالية ك كانت اغبكومة استحدثت كزارة لتطوير القطاع العاـ ك مراقبة األداء اغبكومي يف 

 .ىذا اإلطار سعى األردف إذل إصبلح اإلدارة العامة كجزء من منظوره لعملية اإلصبلح الشاملة يف اؼبنحى السياسي ك االقتصادم
 :هتدؼ الوزارة إذل ربقيق الغايات التالية 

 قيادة برنامج تطوير القطاع العاـ ك إدامتو ك تنسيق مبادراتو مع اعبهات اؼبشمولة. 
 تطوير كفاءة القطاع العاـ ك ربسُت أدائو ك زيادة إنتاجيتو ك رفع مستول اػبدمات اؼبقدمة ك تقييمها ك تبسيط إجراءاهتا. 
 تنمية اؼبوارد البشرية ك ضماف االستخداـ األمثل للقول البشرية. 
  دراسة ك إعداد السياسات اؼبتعلقة بتطوير القطاع العاـ ك تنمية اؼبوارد البشرية ك متابعة األداء اغبكومي ك تقديبها إذل ؾبلس

 .الوزراء إلقرارىا
  توفَت اغبوافز الداعمة لتطوير ك ربديث األمباط السلوكية للعاملُت يف القطاع العاـ لرفع كفاءهتم. 
 اقًتاح ك إعداد التشريعات اؼبتعلقة بتطوير القطاع العاـ ك تنمية اؼبوارد البشرية يف القطاع العاـ ك متابعة األداء اغبكومي. 
كاف االىتماـ بتنمية مهارات ك قدرات اؼبوظف العاـ ك اكتسابو اؼبعارؼ اعبديدة دبا ينسجم مع التطورات اؼبتسارعة : التدريب  -6

 ك سبخض ىذا االىتماـ بوضوح يف 1997-1993يف أساليب العمل ك طرقو ؿبل اىتماـ اغبكومات اؼبتعاقبة خبلؿ الفًتة 
 : خطتُت 

 اػبطة الوطنية للتدريب 
 خطة اؼبسار التدرييب 
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أشرفت كزارة التنمية اإلدارية على مشركعُت مهمُت يهدفاف إذل تطوير األجهزة اإلدارية ك زيادة كفاءهتا ك  : المشروعات -7
 :مشركع آخر أشرفت عليو دائرة اؼبوازنة العامة

 الذم ىدؼ إذل تطوير األجهزة 1995أعدت ىذا اؼبشركع كزارة التنمية اإلدارية عاـ  : مشروع خطة التطوير اإلداري - أ
 .اإلدارية اغبكومية باعتبارىا حجر األساس يف مواجهة التحديات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية

أعدت ىذا اؼبشركع كزارة التنمية اإلدارية عاـ  : مشروع تطوير معايير األداء المؤسسي في الجهاز الحكومي األردني - ب
 . هبدؼ تطوير ؾبموعة من اؼبعايَت1997

 بتطبيق ىذا النوع من اؼبوازنات ك ذلك 1997قامت دائرة اؼبوازنة العامة عاـ  : مشروع موازنات البرامج و األداء - ت
 .لبلنسجاـ مع متطلبات التطوير ك التنمية يف اعبهاز اغبكومي

الخجربت الكىيديت  : الفرع الثاوي

يف دكلة الكويت منذ تأسيسها، كسبثلػت تلك احملاكالت يف ؾبموعة من الدراسات التحليلية اؼبتخصصة،  بدأت ؿباكالت اإلصبلح اإلدارم 
ككذلك مػن خبلؿ االستعانة خبرباء كمستشارين يف ؾباؿ التنمية اإلدارية، أك كضع خطط  كبرامج إلصبلح أكضاع كمشكبلت إدارية 

تعػد أبػرز ؿبػاكالت اإلصػبلح اإلدارم كالتنموم الشامل  2014-2009معينة، إال أف خطة التنمية اػبمسية لدكلة الكويت للسنوات 
لدكلة الكويت يف العصر اغبديث، حيػث اشػتملت على صبيع اجملاالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافيػة، كقػدمت حلوال 

سية  ايلي عرض ألىم أىداؼ خطة التنمية اػبم كاضحة ألىم اؼبشاكل اليت يواجهها اجملتمع الكوييت اؼبعاصر، كفيمػا
استعادة الدكر الريادم اإلقليمي لدكلة الكويت كمركز مارل كذبارم، سبق أف صنعو األجداد بالعمل الدءكب كالنشاط التجارم  -1

 .أمَت دكلة الكويتكىي تًتجم رغبة أمَتية سامية لصاحب السمو . داخل الػوطن كعبػر اغبدكد
إحياء الدكر احملورم للقطاع اػباص الكوييت يف قيػادة التنميػة، كىػو الدكر الذم سبق أف حقق الريادة الكويتية التجارية يف   -2

 .السابق كيؤمػل أف يعيد ربقيقها على أسس حديثة
عادة بناء أدكار مهمة كـبتلفة للدكلة كأجهزهتا كمؤسساهتا دبػا يػوفر أسباب التمكُت كالدعم للعمل كاإلنتاج كيوفر البنية التحتيػة إ -3

 .كالتػشريعات اؼبناسبة كبيئة األعماؿ اؼبواتية كاحملفزة للتنمية
توفَت الضوابط كاؼبناخ لضماف التنمية البشرية الكلية كاؼبتوازنة كاؽبادفة إذل ترسيخ قيم اجملتمع كاغبفاظ على ىويتو كبنػاء اؼبواطنػة   -4

 .كربقيػق العدالة كسبل العيش الكرًن
 تدعيم كترسيخ النظاـ الديبقراطي القائم على احًتاـ الدستور كااللتزاـ بو ضمانا للعدالة كاؼبشاركة السياسية كاغبريات  -5

  : ىي2035كما تضمنت اػبطة أىدافا بعيدة اؼبدل حىت عاـ 
زيادة الناتج احمللي اإلصبارل كرفع مستول معيشة اؼبواطن  
  .القطاع اػباص يقود التنمية كفق آليات ؿبفزة 
  .دعم التنمية البشرية كاجملتمعية 
  .تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية 
  .اإلدارة اغبكومية الفعالة 



  العمىمي الحدًث في إلاداراث العمىميتالدضيير ...................................................: الفطل الثاوي 

 123 

 :كما اشتملت اػبطة على ؾبموعة من السياسات اؽبادفػة إلػى إصػبلح اإلدارة العامة كالتخطيط كاؼبعلومات، تتمثل فيما يلي
 :سياسات اإلدارة الحكومية و الشفافية و المساءلة و تشمل : أوال 
  إعادة ىيكلة األجهػزة اغبكوميػة كزبفػيض حجمهػا كفػك تػشابك االختصاصات فيما بينها من خبلؿ ربديث اؽبياكل التنظيمية

كإعداد أدلة تنظيمية يف اعبهات اغبكومية 
  تطوير كضبط كزبفيض اؽبياكل ا لوظيفية يف القطػاع اغبكػومي مػن خبلؿ االنتهاء من تطبيق صبيع اجملموعات الوظيفية للخدمػة

اؼبدنيػة خبلؿ فًتة اػبطة 
  االرتقاء بنوعية أداء كسبل تقدًن اػبػدمات العامػة كخػدمات قطػاع األعماؿ من خبلؿ تبسيط إجراءات كربديث دليل اػبدمات

  .العامة
  تطوير قطاع خدمات األعماؿ فػي األجهػزة اغبكوميػة كدعػم بيئػة االستثمار عرب اػبدمات االلكًتكنية اؼبناسبة، دبا يػسهم فػي

 .ربػسُت كضع الكويت على مؤشر فبارسة األعماؿ للبنك الدكرل
  دراسة زبصيص بعض اػبدمات اغبكومية أك تكليف القطػاع اػبػاص بإدارة بعضها لتحسُت األداء كزبفيف األعباء غيػر

  .الػضركرية التػي تتحملها الدكلة
  استكماؿ مشركعات اغبكومة االلكًتكنية كتطوير القػائم منهػا عبػر تأسيس مراكز اػبدمات االلكًتكنية الشاملة، كاؼبشركعات

  .الداعمة ؽبػا دبا يف ذلك مشركع البوابة الرظبية اإللكًتكنية للكويت
  كاستكماؿ إنشاء 2009/2010ربط أنظمة اؼبعلومات يف القطاع اغبكومي من خبلؿ شػبكة الكويػت للمعلومات بنهاية عاـ 

 .مركػز البيانػات الوطٍت للقطاع اغبكومي
  تطوير القيادات يف القطاع اغبكومي لتحػسُت كفػاءة األداء كالتعامػل اإلهبايب مع قطاعات األعماؿ كإنشاء مركز متخصص

 .إلعداد القيادات اإلدارية اغبكومية
  تفعيل تطوير األطر التشريعية كاآلليات اؼبؤسػسية ؼبكافحػة الفػساد كتعزيز الشفافية يف اجملتمع كاالقتصاد، دبا يدعم التنمية كوبسن

  .ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العاؼبي، كدبا يتوافق مع اؼبتطلبات الدكلية يف ىذا اػبصوص
 إصدار قانوف مكافحة الفساد كإنشاء ىيئة ؼبكافحة الفساد 
  تعزيز دكر منظمات اجملتمع اؼبدين النوعية يف ؾباؿ الشفافية كمكافحة الفساد كدعم مبادراهتا خبطة التنمية لبناء اؼبؤشػرات كغػرس

 .ثقافػة كفبارسات الشفافية كاؼبساءلة اإلهبابية يف اجملتمع كاالقتصاد كاإلدارة العامة بالتعاكف مع األجهزة اؼبعنية
 :سياسات التخطيط و اإلحصاء و تتمثل في : ثانيا 

  دعم كتطوير النشاط التخطيطي من خبلؿ تأسػيس معهػد متخػصص للتخطيط كاإلحصاء كإعداد دراسات نوعية تغطػي قػضايا
مػستقبلية كقضايا تنموية جارية كأخرل حوؿ تطوير منهجيػة التخطػيط علميػا كعمليا بالتنسيق مع اجمللس األعلى للتخطيط 

  .كالتنمية
  تفعيل كظيفة التخطيط يف اؼبؤسسات اغبكومية كإشاعة ثقافة التخطػيط من خبلؿ إعداد دليل علمي للتخطيط على مستول

  .الدكلة يبُت اؼبنهجيػة كاألدكات بشكل مفصل، كتدريب القائمُت على التخطيط بشكل منهجػي كعرب إطار موحد
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  إنشاء كحدات للتخطيط يف األجهزة اغبكومية كتعزيز قدرات التخطػيط االسًتاتيجي فيها، كتدريب الكوادر الفنية يف األجهزة
  .اغبكومية من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط كالتنمية

  االىتماـ بنشاط اؼبتابعة للخطط كالربامج كتطػويره كتفعيلػو كنػشاط تنموم من خبلؿ مقًتح خبطة التنمية إلنشاء منظومة متكاملة
 .ؼبتابعػة خطط التنمية كبرامج عمل اغبكومة

  دعم مشاركة اؼبواطنُت يف التعامل مع القضايا التنموية العامػة كدعػم اإلعبلـ التنموم كالتسويق االجتماعي ؼبشركعات التنمية مػن
 .خػبلؿ مشاريع متخصصة

  تطوير نشاط اإلحصاء الوطٍت دبػا يػدعم جهػود التنميػة كتػوفَت اؼبعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة كمتخذم القػرار
 كقطاعػات األعماؿ كاعبهات اػبارجية

  كفق أحدث الوسػائل كاألدكات2010إجراء التعداد العاـ للسكاف كاؼبنشآت لعاـ .  
 تطوير بنوؾ اؼبعلومات كاػبدمات اإلحػصائية فػي اإلدارة اؼبركزيػة لئلحصاء كىيئة اؼبعلومات اؼبدنية.  
   سبكُت اؼبرأة كالبطالة، كمسح القػول العاملػة، كمػسح العقػارات : تطوير اؼبؤشرات اإلحصائية يف عدد من اجملاالت اؽبامة، مثل

  .الػسكنية كاالستثمارية، كقياس ثقة اؼبستهلك
  بناء قواعد اؼبعلومات كاؼبؤشرات االقتصادية اؼبختلفة كتوفَتىا بػشكل ميسر على شبكة اإلنًتنت دبا فيهػا إحػصاءات االسػتثمار

  .األجنبػي اؼبباشر
 تطوير اػبدمات اإلحصائية يف نظاـ اؼبعلومػات اؼبدنيػة كاسػتكماؿ مراحل البطاقة الذكية.  
  نشر اؼبعلومات اإلحػصائية بػشكل دكرم علػى االنًتنػت خدمػة للمستفيدين، مع الًتكيز على توفَتىا للقطاعات االقتصادية

 1.اؼبختلفة
 سياسات مجتمع المعلومات : ثالثا 

إعادة ىيكلة قطاع اؼبعلومات كاالتصاالت تشريعيا كمؤسسيا، من خػبلؿ استكماؿ استحداث كتطوير التشريعات ذات العبلقة  
إصدار قػانوف جديد لبلتصاالت، كقانوف التجارة كاؼبعلومات االلكًتكنية، كقانوف ضباية اػبصوصية كالسرية، كقانوف : كمنها 

  .الكود اؼبوحد، كتطوير قانوف ضباية اؼبلكية الفكرية
 .استكماؿ التطوير اؼبؤسسي لقطاع االتصاالت كاؼبعلومات كذلك بإنػشاء ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت كمؤسسة الربيد  
تطوير كربديث البنية التحتية لبلتصاالت كاؼبعلومات من خبلؿ اسػتكماؿ تغطية كافة مناطق الدكلة باػبدمة اؽباتفية كشبكة  

  .األلياؼ الضوئية لتوفَت خدمات اإلنًتنت بكافة اؼبنػاطق، كضػبط كضبايػة البنيػة األساسػية لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت
استكماؿ ربرير قطاع االتصاالت كذلك خبصخصة بعض خدماتػو مثػل اؽبواتف الثابتة يف الدكلة بعد االنتهاء من مشركعات -  

  .إعادة تأىيل كتطوير شبكات االتصاالت اؽباتفية يف الكويت

                                                           
1
 ص ص 2013جامعة األزهر العدد العاشر جانفً -المجلة العلمٌة لقطاع كلٌات التجارة: اإلصالح اإلداري و ىلٌات تطبٌقه : سحر عبد هللا الحملً . د 
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توسيع االىتماـ بأمن اؼبعلومات كإدارة الكوارث كاألزمات اؼبعلوماتية من خبلؿ مشركع متكامل للجهاز اؼبركزم لتكنولوجيا  
  .اؼبعلومات

استكماؿ مقومات تطوير ؾبتمع اؼبعلومات من خػبلؿ إعػداد دراسػات كتقارير سنوية كدكرية حوؿ مقومات كمتطلبات  
  .كمؤشرات تطور ؾبتمع اؼبعلومات الكوييت من جانب اعبهاز اؼبركزم لتكنولوجيا اؼبعلومات

االرتقاء بالعاملُت يف ؾباؿ اؼبعلومات كاالتصاالت مػن خػبلؿ بػرامج ـبططة للجهاز اؼبركزم لتكنولوجيا اؼبعلومات بالتعػاكف مػع   
  .اعبهػات اغبكومية اؼبعنية كالقطاع اػباص كمنظمات اجملتمع اؼبدين اؼبعنية

نشر ثقافة اؼبعلومات كتطبيقاهتا يف اجملتمع من خبلؿ برامج مشًتكة بُت اعبهاز اؼبركزم لتكنولوجيػا اؼبعلومػات ككزارات الًتبيػة  
  .كاإلعػبلـ كمنظمات اجملتمع اؼبدين اؼبعنية

كعلى الرغم من مشولية خطة التطوير اإلدارم اؼبشار إليها أعبله كجزء من اػبطة التنموية لدكلة الكويت، إال أف السجاؿ القائم بػُت 
اغبكومػة كبػُت ؾبلس األمة كما يرتبط ذلك من التقلبات السياسية قاؿ حاؿ دكف ربقيق العديػد من األىداؼ كالربامج اؼبقررة كفق اػبطة 

 .التنموية الشاملة، كىو ما يعنػي أف ذبربة اإلصبلح اإلدارم بدكلة الكويت ربتاج إذل مزيد من التقوًن
الخجربت املطريت  : الفرع الثالث

،  يف إطار تطبيق مبوذج التسيَت العمومي اعبديدكضعت كزارة الدكلة للتنمية اإلدارية يف مصر برناؾبا كاضحا لتطػوير اعبهاز اإلدارم يف مصر
، كيعتمد الربنامج على األسس كاؼببادئ التالية  2004كبدأت العمل بو منذ عاـ 

  .خلق اؼبنافسة يف نظاـ تقدًن اػبدمات اغبكومية -
 .اؼبشاركة اجملتمعيةزيادة  -
ربسُت مستول اإلنتاج كالدقة كاألداء داخػل منظومػة العمػل اإلدارم بالدكلة، مع التأكيد على كضع معايَت كآليات لرصد  -

  .كمكافحة الفساد بو
كضع آليات عدة للوصوؿ إذل الشفافية كإتاحة اؼبعلومات، كنظم مػساءلة للممارسات اإلدارية يف اغبكومة على درجة   -

  .عالية من الكفاءة
  .التأكيد على ضركرة مشاركة اؼبواطنُت فػي عمليػات بنػاء اؼبػشاركة التنموية  -
ربليل كرسم السياسات اؼبستقبلية داخل اعبهاز اإلدارم للدكلة، كذلك عن طريق استخداـ نظم كأدكات أفضل للمساعدة  -

 .يف ازباذ القرار
كلكن نظرا لعدة أسباب اجتماعية كسياسية كاقتصادية فإف برنامج اإلصػبلح اإلدارم دل وبقق النتائج اؼبرجوة، كظل اعبهاز اإلدارم يف 

 :مصر يعاين مػن اؼبظاىر السلبية اليت تعوؽ عمليات اإلصبلح اإلدارم أنبها ما يلي
 .عدـ مبلءمة حجم اعبهاز اإلدارم مع اؼبهاـ اؼبوكلة إليو -1
كليات يف اعبهاز اإلدارم ؤالتضارب يف الوظائف كاؼبس -2
اعبمود البَتكقراطي كعدـ التوازف يف العمل داخلو  -3
ضعف أجور كحوافز العاملُت   -4
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معظم ؿباكالت اإلصبلح اإلدارم اليت نفذت علػى الوحػدات اإلداريػة احمللية كانت غَت منتظمة كغَت مستمرة  -5
 معظم عمليات اإلصبلح اإلدارم دل تكن شاملة، حيث بقػي الكثيػر مػن احملافظات اؼبصرية تعاين من عدـ الكفاءة اإلدارية -6
التحديات اليت فرضت ىا العوؼبة كالتكنولوجيا اغبديثة كآمػاؿ اؼبػواطنُت اؼبتزايدة أصبحت تشكل عبئا جديدا على كاىل اغبكومة  -7

 .اؼبصرية
 

 
  :خاتمة الفصل الثاني

يبكن أف نستنتج أف التسيَت العمومي اعبديد ىو تصور حديث رؤية حديثة لكيفية إدارة ك تسيَت اؼبنظمات العمومية اإلدارية يقـو على 
أسس ك مبادئ معينة ك ؿباكاة لقواعد تسيَت اؼبنظمات اإلقتصادية اػباصة ك آليات السوؽ من أجل عصرنة ك ربديث اؼبنظمات العمومية  

ك الرفع من مستويات أدائها ك زيادة فعاليتها ك فاعليتها ك تقدًن خدمات عمومية ذات جودة مع األخذ بعُت اإلعتبار التأثَت الذم 
 .تشكلو ك تقـو بو البيئة ك احمليط اػبارجي على ىذه اؼبنظمات العمومية باعتبارىا نظاما مفتوحا 

ك تظهر التعاريف اؼبتعددة انو ال يوجد ىناؾ تعريف ؿبدد ك ال يوجد ىناؾ اتفاؽ بُت اؼبفكرين حوؿ مفهـو شامل ك موحد ؽبذا اؼبصطلح 
فمن الناحية النظرية مفهـو التسيَت العمومي اغبديث اك اعبديد ىو مفهـو أسستو ككضعتو العديد من اؼبدارس الفكرية إال أف الفكرة 

الرئيسية يف ىذا اؼبفهـو ىي أف األساليب اإلدارية بالقطاع اػباص أفضل من تلك األساليب اؼبطبقة يف القطاع العاـ لذلك يبكن نقلها            
ك االستفادة منها فالقطاع العاـ ينظر إليو كقطاع غَت فعاؿ يبتاز ببَتكقراطية مفرطة ، جامد ، مكلف ليس مبتكر ك يعتمد على تسلسل 
ىرمي مركزم لذلك أصبح من الضركرم سبكُت اؼبدراء على كبو أفضل ك بتكلفة أقل من التعامل مع اؼبواطنُت على أساس أهنم عمبلء ك 

.زبائن



 

 

 

 

 

 : الثالثالفصل 

مقومات منوذج التس يري العمويم اجلديد يف ترقية 

 التمنية احمللية
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:  تمهيد 
 بُت اغبدكدية التحوالت خبلؿ من ، اػبصوص كجو على ، العامة اؼبؤسسات داخل التسيَت العمومي اعبديد متطلبات تنفيذ ينعكس

 ىذه ؼبثل( PPP )كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة عقود زبضع أف يبكن. العامة اػبدمات تقدًن يف كاػباص العاـ القطاعُت
التسيَت  حوؿ األفكار يف مركزم كعنصر ، األخَتة السنوات يف ، كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكات ظهرت. اغبدكدية التحوالت

 كحيث ، شراسة أكثر التنافسية األسواؽ فتح فيو هبعل الذم الوقت يف. الدكلة دكر ربديد إعادة حوؿ النقاشات كيف ، العمومي اعبديد
 تشكل كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة أف يبدك ، اؼبوارد ندرة سياؽ يف ، كفاءة أكثر تكوف بأف اغبكومات العامة الديوف حجم يُلـز
 اػبدمات كإدارة ، الكبَتة اؼبشاريع بعض سبويل يف ، الدكؿ يف كاإلدارة اؼبيزانية لصعوبات فعالة استجابة ، العامة السلطات رأم لػ كفقا ،

 إذل ، العاـ القطاع كأداء جودة حيث من ، العقود ىذه مثل إذل الفعاؿ اللجوء كيؤدم. للمستخدمُت اػبدمات تقدًن كربسُت العامة
. الشراكات ىذه مثل غياب يف ربقيقو يبكن ال ما كىو ، العامة اؼبؤسسات داخل اإلدارية كالعمليات اؼبمارسات يف ربوؿ إحداث
 كانت مبادرات لتنفيذ ، كخرباتو اػباص القطاع ماؿ رأس من لبلستفادة للدكلة فرصة سبثل أهنا ىي الشراكات ىذه لصاحل الرئيسية اغبجة

 .ذلك لوال الثمن باىظة ستصبح
 تؤدم ىل. العامة اؼبؤسسات ربوؿ على كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة عقود بآثار اعبزء ىذا يف معاعبتو نقًتح الذم السؤاؿ يتعلق

 اؼبستخدـ؟ كرضا العامة اػبدمات جودة ربسُت إذل
جؿبيم للدضيير العمىمي الحدًث : دور الشراكت بين اللؿاع العام و الخاص في جركيت الخدماث العمىميت  : املبحث ألاول 

( PPP) حعريف وجؿىير الشراكت بين اللؿاعين العام والخاص :املؿلب ألاول 

الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص ىي عقد عاؼبي طويل األجل يغطي االستحواذ ، من قبل كياف عاـ ، على تدفق من اػبدمات 
. اؼبقدمة من خبلؿ بنية ربتية يصممها كيبوؽبا كيبنها كيشغلها كيصوهنا شخص خاص

 PFI Private Financeمت تطوير مبوذج الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص يف البداية يف اؼبملكة اؼبتحدة من خبلؿ عقود 
Initiative (مبادرة التمويل اػباص)  يف كل من دكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كالبلداف 1992، كقد انتشر منذ عاـ 

يف الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص ، يتقاسم اؼبقاكلوف ، من القطاعُت العاـ كاػباص ، اؼبخاطر ، يتحمل كل منهم اؼبخاطر . النامية
بعبارة أخرل ، ال تسمح الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاػباص بنقل اؼبخاطر ، كلكن على العكس من . اليت يبكنو إدارهتا بأقل تكلفة

يبكن اعتبار الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص كسيلة إلقامة تعاكف مع القطاع . ذلك ، ال تسمح باؼبشاركة اؼبثلى للمخاطر بُت اؼبقاكلُت
وبدد اؼبقاكؿ العاـ . اػباص ، يف اؼبناطق السيادية ، لكنها ال تستوعب اػبصخصة دبعٌت أف اؼبقاكؿ العاـ ال يتخلى عن اػبدمة اؼبقدمة

. مواصفاتو الوظيفية ، كىبتار مزكد اػبدمة ، كيبارس السيطرة عليو خبلؿ فًتة التعاقد
تساند ؾبموعة البنك الدكرل البلداف من خبلؿ اؼبساعدة على هتيئة بيئة مبلئمة ؼبشاريع الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص، كيف الوقت 

. نفسو القياـ بتنظيم آليات تقدًن اؼبشورة كالتمويل
 للشراكات بُت القطاعُت العاـ كاػباص بواقع ثبلثة  مجموعة البنك الدوليخبلؿ السنوات اػبمسة عشر اؼباضية ازدادت مساندة -

كزادت عمليات اإلقراض كاالستثمارات كالضمانات، سواء من حيث قيمتها اؼبطلقة أـ . أضعاؼ ما كانت عليو من قبل تقريبا
 .2016 مليار دكالر يف عاـ 2.8 إذل 2002 مليوف دكالر يف عاـ 900النسبية، لًتتفع من 

https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/
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، كدبا كصل إصباليو 2016 ك2002 قركض دبكوف شراكات بُت القطاعُت العاـ كاػباص بُت عامي 407  البنك الدولياعتمد -
 .كما قدـ البنك الدكرل مسانبات كبَتة من أجل دفع تطوير الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاػباص.  مليار دكالر15.6

 بدعم البرنامج االستشاري للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتية، قاـ 1999كمنذ تأسيسو يف عاـ  -
 مليوف 290 بلدا، حيث بلغ إصبارل اإلنفاؽ اؼبعتمد ؽبا 139 نشاطا للمساعدات الفنية يف 1164 نشاطا معرفيا ك 169
 مليار دكالر ؼبشاريع 18.3كقد ساىم الدعم الذم قدمو الربنامج يف االستفادة من التمويل االستثمارم البالغة قيمتو . دكالر

 .الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاػباص يف البنية التحتية على مستول العادل
 مشركعا للشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص من خبلؿ التأمُت ضد 81 أكثر من الوكالة الدولية لضمان االستثماردعمت  -

، كافقت الوكالة 2016ففي السنة اؼبالية . 2012 ك 2002 مليار دكالر بُت 5.1اؼبخاطر السياسية، كبلغ إصبارل الضمانات 
 . مليوف دكالر817الدكلية لضماف االستثمار على أربعة مشاريع شراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص بإصبارل ضمانات قدره 

إدارة الخدمات االستشارية للمعامالت التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الشراكات بين القطاعين العام حققت  -
كما قدمت اؼبؤسسة االستشارات .  نتائج مهمة يف تقدًن اؼبشورة للبلداف اؼبتعاملة فيما يتعلق دبساندة مشاريع الشراكةوالخاص
، قامت 2016 ك 2012كبُت السنتُت اؼباليتُت . 2016 إذل السنة اؼبالية 2002 مشركعا من السنة اؼبالية 187خبصوص 

 مليار 9.8 شراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص، بإصبارل ارتباطات قدرىا 249إدارة خدمات االستثمار باؼبؤسسة باالستثمار يف 
كل ىذه اإلحصائيات ؼبعرفة مدل أنبية الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص لدل مؤسسات بريتوف ككدز ك لدل  1.دكالر

 .ك الدكؿ اغبكومات
عاؼبيا أصبحت شراكة القطاع العاـ كاػباص ظاىرة مسيطرة خبلؿ السنوات األخَتة نتيجة لعدـ كفاية االستثمارات كالضغوط اؼبتزايدة على 

اؼبيزانيات اغبكومية، باإلضافة إذل القلق العاـ ذباه عدـ كفاءة اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسات اغبكومية، حيث طبقت شراكة القطاع العاـ 
من اؼبتعارؼ عليو أف . (مثل االتصاالت البلسلكية كالطاقة كاؼبياه كالطرؽ)كاػباص بشكل رئيسي يف ؾباالت البنية األساسية االقتصادية 

كقد كسبت اغبكومات يف العادل خربة مع زيادة ارتباط القطاع اػباص . ىذه اػبدمات كاف يتم تقديبها بشكل أساسي من قبل القطاع العاـ
يف توصيل اػبدمات العامة، كىذه اؼببادرات قد أخذت عدة أشكاؿ مثل اػبصخصة اؼبباشرة للصناعات العائدة سابقا للدكلة كالتعاقد 

.  اػبارجي للخدمات أك استخداـ اؼبشاريع كعالقة شراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص
تعد الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع اػباص من اؼبفاىيم اعبديدة، كقد طرحت عدة تعاريف من جهات عدة هبدؼ ربديد مفهـو شامل 
ؽبا كذلك شأهنا شأف أم ظاىرة جديدة يظهر جدؿ كبَت حوؿ تعريفها حىت تستقر، حيث يبكن النظر إذل تعريف الشراكة كحبسب قاموس 

Online Webster-Merriam  عبلقة قانونية موجودة بُت اثنُت أك أكثر من األشخاص كالشركات مرتبطُت "  بوصفها
فيعطي تعريفا أكسع  إذ Collins English Essential 2 ، أما قاموس" مشًتكُت يف عمل ذبارمكمسؤكلُت أساسيُتتعاقديا 

                                                           
1
 https://www.albankaldawli.org/ar/topic/publicprivatepartnerships/overview#3  consulté le 05/02/2020 

2
العوامل احملددة للشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص ك دكرىا يف مبو االقتصاد الفلسطيٍت ، مذكرة ماجستَت يف اقتصاديات التنمية بكلية التجارة : ؿبمد أشرؼ خليل ضبدكنة   

  47 ص 2017أكت .يف اعبامعة اإلسبلمية بغزة 

https://ppiaf.org/
https://ppiaf.org/
https://www.miga.org/
https://www.miga.org/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/publicprivatepartnerships/overview#3
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سوؼ نتطرؽ إذل بعض . تعرؼ بأهنا العبلقة اليت فيها يعمل اثنُت أك أكثر من األشخاص أك اؼبنظمات أك البلداف سوية بوصفهم شركاء 
 .التعاريف من كجهة نظر اقتصادية كقانونية

: تعاريف من الناحية اإلقتصادية : أوال
يشَت مفهـو الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع اػباص إذل الًتتيبات اليت ": FMI وحسب صندوق النقد الدولي من جهة اقتصادية، 

                   تسمح للقطاع اػباص بتقدًن أصوؿ كخدمات البنية التحتية من خبلؿ اغبكومة، كتدخل الشراكة يف عدة ؾباالت للبنية التحتية 
ك االقتصادية ك االجتماعية ك غالبا ما تًتكز يف بناء ك تشغيل اؼبستشفيات ك اؼبدارس ك السجوف ك الطرؽ ك األنفاؽ ك شبكات اإلنارة ك 

 "اؼبطارات ك اؼبوانئ ك ؿبطات اؼبياه ك الكهرباء
بأهنا أداة اقتصادية مرنة كديناميكية ك اليت يبكن استعماؽبا لتحقيق العديد من : " األوروبي واالجتماعي االقتصاديالمجلس كيعرفها 

 " كالبيئية كالتنمية اؼبستدامة كالتشغيلكاالجتماعية االقتصادية األىداؼ
 بُت القطاعُت العاـ كاػباص يف ؾباؿ سبويل األجل التعاقدية طويلة العبلقة إذليشَت  "الشراكةفإف مفهـو : األسيويبنك التنمية حسب .

 1"كتصميم كتنفيذ كتشغيل مشركعات كخدمات البنية التحتية، كاليت كانت تقـو بشكل أساسي من طرؼ القطاع العاـ
 بُت مؤسسة خاصة كككالة حكومية لغرض تقدًن مهاـ كخدمات عمومية األجلعقد طويل ": أما البنك الدكرل فيعرؼ الشراكة أهنا

 "ك اؼبخاطر عن اؼبشركعيتحمل القطاع اػباص كل أك أغلب اؼبسؤكليات اؼبالية 
تعرؼ الشراكات بُت القطاعُت العاـ ك اػباص بأهنا اتفاقيات يتم إبرامها ما  :  OCDEتعريف منظمة التعاكف اإلقتصادم ك التنمية 

بُت الدكلة ك بُت شريك أك شركاء متعددين بُت القطاع اػباص يقـو دبوجبها الشركاء اػباص بتوفَت خدمات حبيث أف أىداؼ مردكديتهم 
 2.ترتبط بالنقل الكايف للمخاطر إذل الشريك اػبصوصي

 يف ىي كما تشارؾ الدكلة أف يعتقد ، الناذبة اؼبنظمة يف. تنظيمي ابتكار ىي كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة: ىناؾ تعريف آخر 
 3.كاغبوكمة اإلدارة أساليب وبدد عقدا الدكلة تقبل ، خاص شريك كمشاركة مشاركتها لتبسيط ، ذلك كمع. الدكلة مشركع

 : تعاريف من الناحية القانونية:ثانيا
 شخص خاص ؼبدة ؿبددة تتناسب إذلىي عقود إدارية تتعهد دبوجبها الدكلة أك أحد ىيئاهتا : الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع اػباص

 4. احملتمل إقبازىا، كعليواالستثماراتمع حجم 
 عقود الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع اػباص ذبمع بُت صنفُت من اؼبتعاقدين العمومُت ك اػباص: من الناحية العضوية.  
 اؼبلقاة على عاتق اؼبتعاقد اؼبتمثلة يف   عقود الشراكة بُت القطاعيُت العاـ كاػباص تتميز بشمولية اؼبهاـ:من الناحية المادية

كالتمويل اؼبسبق على عاتق اؼبتعاقد اػباص مع - للمشركعاألكرلالتحضَت  –  التصميمإذل إضافة ك االستغبلؿالتمويل كالبناء 

                                                           
1
 نفس اؼبرجع السابق  

2
ؾبلة مباء لئلقتصاد  ك - دراسة ذبربة اؼبغرب-الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص يف البٌت التحتية للطاقات اؼبتجددة ك دكرىا يف زبفيف التبعية الطاقوية: طهراكم دكمة علي   

 24 ص 2017التجارة العدد الثاين ديسمرب 
3
 Taieb Hafsi  :partenariat public-privé et management de la complexité : les nouveaux Défis de l’état Revue française 

d’administration publique no 130, 2009, pp. 337-348 
 24 طهراكم دكمة علي مرجع سابق ص  4
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الصعوبات لتقنية اؼبتعلقة بالبناء، انعكاسات تعديل :  اؼبتمثلة يف(العاـ كاػباص) أنو يتم اقتساـ اؼبخاطر بُت الطرفُت إذل اإلشارة
إخل .. ، كعدـ قدرة اؼبقاكلة على إقباز اؼبشركع األكلية، ارتفاع أسعار اؼبواد اإلضراباتالتشاريع، 

 كاألداءكالنتائج اؼبرجوة، التمويل  األىداؼ يتغَت حسب مقاببلاؼبتعاقد مع الشخص العمومي يتقاضى : من الناحية المالية 
 .العمومي يبتد طواؿ مدة العقد

 1"إلتزاـ مشًتؾ ؼبتابعة أىداؼ إقتصادية مشًتكة يتم ربديدىا مشاركة عن طريق قيادات القطاعُت"بأهنا  Kolzow: عرفها أيضا 
التعاكف ك األنشطة اؼبشًتكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص بغرض تنفيذ اؼبشركعات الكربل ك حبيث تكوف : "ك عرفتها األمم اؼبتحدة بأهنا 

اؼبوارد ك اإلمكانيات لكل القطاعُت مستخدمة معا، ك ذلك بالطريقة اليت تؤدم إذل اقتساـ اؼبسؤكليات ك اؼبخاطر بُت القطاعُت بطريقة 
 2" رشيدة لتحقيق التوازف األمثل لكل من القطاعُت

ىو عقد إدارم يتعهد دبقتضاه أحد أشخاص القطاع العاـ (PPP) كة بُت القطاعيُت العاـ كاػباص أم نظاـاكيرم البعض أف عقد الشر
 كصيانتها كاستغبلؽبا كالتجهيزات الضركرية للمرفق العاـ كإدارهتا باألعماؿ اؼبتعلق االستثمار أحد أفراد القطاع اػباص للقياـ بتمويل إذل

 بشكل ؾبزئ طواؿ مدة فًتة التعاقد، كتتوذل مؤسسات من إليو اؼبتعاقدة بدفعها اإلدارةطوؿ مدة العقد احملدد يف مقابل مبالغ مالية تلتـز 
 3. يف اؼبشاريع اؼبتعلقة بالبنية التحتيةصاالقطاعُت العاـ كاػباص العمل معا لتحقيق مشاريع أك تقدًن خدمات اؼبواطنُت، خصو

 أك القانونية لطبيعة الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع اػباص، يتضح االقتصادية التعاريف السابق ذكرىا، سواء من الناحية خبلؿ كمن 
 :لنا

  تقدًن خدمات خبلؿاػباص، كذلك من   تقـو بُت القطاع العاـ كالقطاعاألجل تعاقدية طويلة عبلقاتالشراكة ىي يف الغالب 
 أك غَتىا من القطاعات اليت كاف القطاع االجتماعية أك االقتصادية البنية التحتية ؾباالتللمجتمع يف مناحي ـبتلفة، سواء يف 

 .يد منها اجملتمع كالدكلة على حد سواءتف أك خدمات جديدة يسفعبلالعاـ يقدمها 
 كاإلداريةمكانياهتما البشرية كاؼبالية  إ القطاع العاـ كالقطاع اػباص اؼبتعلقة بتوظيفيفعٌت بأكجو التفاعل كالتعاكف العديدة ت 

 .كالتنظيمية كالتكنولوجية كاؼبعرفية على أساس اؼبشاركة
  بل تعٌت بالدكر التكاملي كاؼبسؤكلية  ،األخرعلى -القطاع العاـ كالقطاع اػباص –  تعٍت ىيمنة أحد القطاعات الأف الشراكة

اؼبشًتكة بينهما لتحقيق أىداؼ كل طرؼ، مع الًتكيز على ربقيق الكفاءة كفعالية الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع اػباص، 
 .لتحقيق أىداؼ اجملتمع العامة

 كبناء كسبويل بتصميم خاصة شركة بتكليف للدكلة يسمح إدارم مفهـو أهنا على( PPP )كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة تُعرَّؼ
 .التمويل كطرؽ التحتية البنية إىتبلؾ فًتة على غالبا تعتمد ك الزمن ك اليت تكوف ؿبدكدة من طويلة لفًتة العامة اؼبعدات كصيانة كإدارة

                                                           
 اعبزء الرابع 31الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص كأداة لتحقيق التنمية اؼبستدامة، ؾبلة كلية الشريعة القانوف طنطا دبصر العدد : ىشاـ مصطفى ؿبمد سادل اعبمل . د 1

 1703 ص 2016
 1703مرجع سابق ص : ىشاـ مصطفى ؿبمد سادل اعبمل. د 2 
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 البنية يف االستثمار زيادة لتشجيع العامة كالسلطات القرار لصناع اؼبتاحة األدكات من كاحدة كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة تظل
. اؼبيزانية قيود مواجهة مع التحتية

 من العديد أف إذل كبالنظر ، اغبارل الوقت يف. كحده العاـ القطاع مسؤكلية التحتية البنية كتشغيل كملكية كإنشاء سبويل كاف ، اؼباضي يف
 بديل كحل اآلف كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة تظهر ، اؼبسؤكلية ىذه كربمل الدكر ىذا ؼبمارسة الوسائل لديها يعد دل اغبكومات

 . .التقليدية التجسيدات على مزايا أحياننا يقدـ أف يبكن
 العامة كاػبدمات النقل قطاعات يف سيما ال ، العادل أكباء صبيع يف اغبالية اإلدارة أساليب كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكات تظل

 حيث من اؼبختلفة لبلحتياجات الرم ؾباؿ يف كاػباص العاـ القطاعُت بُت للشراكات األخَت التطور يستجيب ، الزراعة يف. العامة كاؼبرافق
 1.الزراعة لتنمية مواتية ظركؼ كخلق ، الكبَت اعبماعي للمحيط اؼبستدامة غَت لئلدارة اؼبتكررة اؼبشاكل كذبنب ، االستثمارات كتَتة تسريع
 كنظرية ، اؼبعاملة تكلفة نظرية: رئيسية نظرية مناىج أربعة يف كاػباص العاـ القطاعُت بُت للشراكات الرئيسية النظرية األسس تلخيص يبكن

 .اؼبلكية حقوؽ كنظرية ، اؼبكتملة غَت العقد كنظرية ، الوكالة
 ، بالشراكة فقط ليس مرتبطة كعيوب مزايا كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة يف ترل االقتصادية النظرية أف إذل اإلشارة أيضا اؼبهم من

.  خاصة عبلقة تعترب اليت كاػباص العاـ القطاعُت بُت العبلقة بطبيعة أيضا كلكن
 المشاركة، :مفاىيم مثل أخرل، أحياف يف كزبتلف أحيانا، معو تتقاطع أخرل كمفاىيم الشراكة مفهـو بُت ؼالكاخت اتفاؽ أكجو كىناؾ

 :كالتارل نوضحها واالندماج والخصخصة واالستحواذ والتمكين، والحوكمة،

 
والمشاركة  الشراكة مفهومي بين واالختالف االتفاق أوجو  :18جدول رقم 
 أوجو التشابو أوجو االختالف

 فتنصب اؼبشاركة أما للمساءلة، اعبميع ىبضع الشراكة يف :اؼبساءلة
 .األعلى الطرؼ على اؼبساءلة

 .منهم أم تطبيق جراء اجملمعة اغبصيلة زيادة يستهدؼ كبلنبا

توزع  الشراكة يف بينما آخر، على طرؼ يهيمن اؼبشاركة يف :السلطة
 .بالتساكم السلطة

اؼبستدامة  التنمية جوىر أصبحا كبلنبا

 .بعدالة اعبميع بُت اؼبنافع تقاسم يتم الشراكة يف :احملسوبة اؼبنفعة
 .احملسوبة اؼبنفعة على تقـو كال طوعية  اؼبشاركة بينما

 .سياسية أبعاد كؽبما اغبكم، شرعية يدعماف

 ذاهتا، كاؼبخاطر النتائج اعبميع يتحمل الشراكة يف :اؼبشًتؾ اؼبصَت
 .الرئيس الطرؼ يتحملها اؼبشاركة يف لكن

 .الشراكة ؼبستول الوصوؿ درجات إحدل اؼبشاركة

 38المفهوم و األسباب و الدوافع و الصور ، المجلة العربية لإلدارة مج : الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : محمد عبد العال عيسى : المصدر 
 37 ص 2018 سبتمبر 3ع 

                                                           
1
 N.Maatala.M.Benabdellah.P.Lebailly : Les Partenariats Public-Privé : Fondement Théoriques et analyse économique 

Revue Marocaine des sciences agronomiques et vétérinaires Vol 5 N °02   2017 pp 192-199 
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 و الحوكمة الشراكة مفهومي بين واالختالف االتفاق أوجو
 أوجو التشابو أوجو االختالف

اغبوكمة  مفهـو لتطبيق نتيجة الشراكةبداخلو  الشراكة مفهـو يتضمن نظريا اإطار يعد اغبوكمة مفهـو
 قطاعات بُت للشراكة مباذج بزكغ بقدر اغبوكمة مفهـو تطبيق بقدر ..اغبكومة مفهـو لتطبيق تنفيذية آلية الشراكة مفهـو

اجملتمع 
 اقًتاهبا كمدل اغبوكمة جودة مدل على اغبكم معايَت أحد الشراكة .األساسية اغبوكمة مفهـو متطلبات أحد الشراكة مفهـو

 مباذج غياب فإف كالعكس، الرشيد، اغبكم مفهـو عن ابتعادىا أك
 .السيئ اغبكم من نقًتب هبعلنا اجملتمع قطاعات بُت الشراكات

 40محمد عبد العال عيسى مرجع سابق ص : المصدر 
 مدل على اغبكم معايَت أحد  أيضا الشراكة ك تعترب الشراكة  ؼبستول الوصوؿ درجات إحدل اؼبشاركة: فبا سبق أىم ما يبكن مبلحظتو 

 نقًتب هبعلنا اجملتمع قطاعات بُت الشراكات مباذج غياب فإف كالعكس، الرشيد، اغبكم مفهـو عن ابتعادىا أك اقًتاهبا كمدل اغبوكمة جودة
 .السيئ اغبكم من

 التمكينو  الشراكة مفهومي بين واالختالف االتفاق أوجو  :19جدول رقم 
 أوجو التشابو أوجو االختالف

 تقاسم الشراكة أف حُت يف السلطة، لنقل التمكُت يتجو
طرؼ  لكل ربديدىا مت اليت اؼبسئوليات أساس على السلطة

 التمكُت أىداؼ فأحد .كالشراكة التمكُت بُت تبادلية عبلقة ىناؾ
 فالشراكة .ناجحة شراكات إلقامة شرط كىو اجملتمع، قدرات رفع
 قدرات رفع يف مسانبتها خبلؿ من للتمكُت تؤدم أهنا أىدافها من

 .اجملتمع
 تكليفو مث سبكينو، اؼبراد الطرؼ قدرات لرفع التمكُت يتجو

 توزيع على تعتمد الشراكة بينما للعمل، الرئيسة باألدكار
 .أطرافها بُت األدكار

 من طرؼ فوز يزيد حبيث اآلخر، الطرؼ لتقوية يسعى كبلنبا
 .منو ينتقص كال اآلخر الطرؼ لقوة الكلية احملصلة من األطراؼ

 برنامج، أك مشركع بتوقف تتوقف ال مستمرة اسًتاتيجية التمكُت
 .متعددة أطراؼ بُت كاحد مشركع يف تكوف أف يبكن الشراكة بينما

األطراؼ  بُت اؼبتبادؿ كاالحًتاـ الثقة على يعتمد كبلنبا

 الشراكة أما سبكينو، اؼبراد الطرؼ قدرات زيادة على يعتمد التمكُت
اختياره  حسن على إمبا الشريك، قدرات رفع على تركز الؼ

 اليت التقليدية التنموية السياسات إخفاؽ نتيجة ظهرا كبلنبا
 )ألسفل أعلى من( التنمية على تعتمد

اؼبتحدة  األمم منظمات من مبادرة نتيجة ظهرا كبلنبا 
 40محمد عبد العال عيسى مرجع سابق ص : المصدر 
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 إلقامة شرط كىو اجملتمع، قدرات رفع التمكُت أىداؼ فأحد .كالشراكة التمكُت بُت تبادلية عبلقة ىناؾمن اعبدكؿ يظهر لنا الباحث اف 
 .اجملتمع قدرات رفع يف مسانبتها خبلؿ من للتمكُت تؤدم أهنا أىدافها من فالشراكة .ناجحة شراكات

 الخصخصةو  الشراكة مفهومي بين واالختالف االتفاق أوجو  :20جدول رقم 
 أوجو التشابو أوجو االختالف

 كل أك بعض أصوؿ ملكية نقل يتم اػبصخصة يف :األصوؿ ملكية
 أصوؿ ملكية نقل يتم الشراكة يف بينما اػباص، للقطاع اؼبشركع

 كفقنا للدكلة، اؼبلكية تعود مث ؿبددة، زمنية لفًتة اؼبشركعات بعض
 .الطرفُت بُت مرـب لعقد

 أشكاؿ من شكل الشراكة أف األدبيات بعض ترم
 .للمفهـو الواسع باؼبعٌت اػبصخصة

 لتحكم ؿبدكدية ىناؾ اػبصخصة يف :اؼبنتج أك اػبدمة جودة
 تفرض الدكلة الشراكة لكن اػبدمة، أك اؼبنتج جودة يف الدكلية

 .اػبدمة أك اؼبنتج جودة يف فنية كمعايَت اشًتاطات

جودهتا  كربسُت اػبدمات كفاءة لرفع  يسعياف
النسبية  اؼبزايا بُت التكامل فكرة على يقوماف

قدراتو  كدعم اغبكومية غَت األطراؼ لتمكُت يسعياف
 ككفاية جودة عن مسئولة اغبكومة تظل اػبصخصة يف :اؼبسئولية
 كاألطراؼ اغبكومة بُت مشًتكة اؼبسئولية الشراكة يف بينما اػبدمة،
األخرل 

 الدكلية اؼبنظمات قبل من اؼبفهومُت طرح مت
الدكرل  البنك ِقبل من خاصة

 41محمد عبد العال عيسى مرجع سابق ص : المصدر 
 

 االندماجو  الشراكة مفهومي بين واالختالف االتفاق أوجو  :21جدول رقم 
 أوجو التشابو أوجو االختالف

 الشراكة يف بينما األعماؿ، منظمات قطاع يف االندماج يستخدـ
 خاص – حكومي( ـبتلفة لقطاعات تنتمي منظمات بُت يستخدـ

 .)حكومي غَت –

 اليت النسبية اؼبزايا بُت للتكامل يسعى كبلنبا
 .الفاعلة األطراؼ من طرؼ كل هبا يتمتع

 السابقة، اؼبندؾبة الكيانات كتتبلشى جديدا كيانا ىبلق االندماج
 .القانونية بصفتو ؿبتفظنا كياف كل يظل الشراكة يف لكن

 االتفاقيات كإبراـ الطويلة اؼبفاكضات على يعتمداف
 .أطرافها بُت

 أما اؼبندؾبة، للكيانات التنافسي اؼبوقف لتقوية االندماج يستخدـ
 .لؤلطراؼ اؼبشًتكة الصعوبات على للتغلب فتستخدـ  الشراكة

 .أطرافها بُت اغبر الطوعي االختيار على قائماف

 42محمد عبد العال عيسى مرجع سابق ص : المصدر 
من خبلؿ اعبداكؿ السابقة يتبُت عمق العبلقة اؼبوجودة بُت مصطلح الشراكة ك باقي اؼبصطلحات اإلقتصادية اليت زبتلف معو أيضا يف 

 .التعريف ك تتشابو معها يف بعض اعبوانب ك النقاط ك قمنا بسردىا حىت تتضح الرؤية خبصوص مفهـو الشراكة
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مبادئ و أهداف الشراكت بين اللؿاع العام و اللؿاع الخاص   :املؿلب الثاوي

 :كىي اػباص، كالقطاع الدكلة بُت كةارالش عملية كلتحقيق إلقباح ،  رقم شكل يوضح كما الشركاء، بُت توافرىا هبب مبادئ عدة كىناؾ
 إدارم مناخ ظل يف شريك كل دكر ربدد كأىداؼ ؼبنهجية كفقا التنموية القرارات كتنفيذ إقباز يتم أف كىو : اإللتزام و التعهد 

 .قبل من لو احملدد بالدكر بااللتزاـ فيو طرؼ كل يتعهد فعاؿ
  من اؼبدة ىذه كخبلؿفًتات طويلة  إذل اػباص كالقطاع الدكلة بُت الشراكة مشركعات تنفيذ يستمر ما غالبا  :االستمرارية 

 الزمنية ةاؼبد االعتبار يف األخذ هبب لذا .الشراكة مشركعات إلغاء إذل بدكره يؤدل قد فبا الدكلة سياسات تتغَت أف احملتمل
 السوؽ قول ظل يف اإلدارة كمنهجية العاـ اإلطار ربديد هبب ك السياسية، اغبساسية من درجة ؽبا مشركعات تنفيذ عند اؼببلئمة

 .الشراكة عملية ربكم اليت
  ك تعٍت التنسيق بُت الشراكة من خبلؿ رؤية كاضحة لؤلساليب اليت ينتهجها الشريك لتنفيذ األىداؼ اؼبوضوعة مع : الشفافية

 .التعامل بصدؽ ككضوح مع اؼبتغَتات الداخلية ك اػبارجية اليت ربدث خبلؿ فًتة الشراكة
 مبادئ الشراكة الناجحة بين القطاع العام و القطاع الخاص: 07الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

العوامل المحددة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص و دورىا في نمو االقتصاد الفلسطيني ، مذكرة : محمد أشرف خليل حمدونة : المصدر 
 50 ص 2017أوت .ماجستير في اقتصاديات التنمية بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة 

 
 : اللجنة األكركبية من خبلؿ الكتاب األخضر أربعة معايَت تتم دبوجبها الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص ك ىي كما وضعت 

 الذم اؼبشركع من ـبتلفة جوانب يف ، اػباص كالشريك العاـ الشريك بُت التعاكف على تنطوم اليت ، للعبلقة نسبيا الطويلة اؼبدة -
 ؛ تنفيذه سيتم

 مع ، الفاعلة اعبهات ـبتلف بُت معقدة ترتيبات خبلؿ من كأحيانا ، جزئيا اػباص القطاع يقدمها اليت ، اؼبشركع سبويل طريقة -
 ؛ اػباص التمويل إذل العاـ التمويل إضافة إمكانية
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 ،( التمويل ، التنفيذ ، التنفيذ ، التصميم )اؼبشركع من ـبتلفة مراحل يف يشارؾ الذم ، االقتصادم للمشغل اؼبهم الدكر -
 اؼبقدمة للخدمات كاعبودة العامة اؼبصلحة حيث من ربقيقها اؼبراد األىداؼ ربديد على أساسي بشكل يركز العاـ الشريك
 األىداؼ ؽبذه االمتثاؿ مراقبة كضماف التسعَت كسياسة

 1.كإدارهتا كمراقبتها لتقييمها اؼبعنية األطراؼ من طرؼ كل لقدرات كفقا ، اػباص كالشريك العاـ الشريك بُت اؼبخاطر توزيع -
  PPPفيما ىبص أىداؼ الشراكة 

 يربز حيث النامية الدكؿ يف خاصة كاالجتماعية االقتصادية التنمية ربقيق إذل هتدؼ كاػباص العاـ القطاع بُت للشراكة الدكرل البنك رؤية إف
 كفاءة عدـ فكرة على بناء أدائها يف كاؼبشاركة اؼبشاريع تنفيذ يف فيربز اػباص القطاع دكر أما السياسات، كرسم القرار ازباذ يف الدكلة دكر

 خطط التنمية االقتصادية إذا ما اقتصرت على أم من الدكلة ك أجهزهتا أك القطاع اػباص بشكل منفرد ك يبكن صبع ىذه األىداؼ تنفيذ
 : يف النقاط التالية 

 العمومي اؼبسَت يعرفها اليت للمشاكل األقبح اغبل اػباص كالقطاع العاـ القطاع بُت الشراكة تبقى :االجتماعية السياسة أىداف 
 .عالية وجودة بكفاءة عالمي بمستوى تتميز خدمات تقدًن  إذلهتدؼ حيث "عامة ؼبشاكل خاصة حلوؿ "

 العاؼبي، اؼبرفق مبدأ كتطبيق العامة  اؼبرافقكعصرنة التحتية، البنية تقوية يف تتجلى األىداؼ ىذه :االقتصادية السياسة أىداف 
 يعيق األخَتة ىذه يف نقص كل كأف األساسية البنية كتطور االقتصادم النمو بُت كثيقة عبلقة ىنالك أف الدراسات أظهرتحيث 
 كاألجنبية، احمللية  لبلستثماراتتشجيعا العمل، فرص خلق على األساسية البنية تساعد أخر جانب كمن .االقتصادية التنمية
 .للدكلة االجتماعية الوظائف كتطوير اإلنتاجية يف كالزيادة

 قادرة تعد دل إذ العامة اؼبرافق خدمات  يف اؼبتكرر العجز من تعاين النامية الدكؿ غالبية أصبحت :ديموغرافية -سياسية أىداف 
 .كالطلب العرض بُت اؽبوة تفاقم يف كساىم اؼبقدمة اػبدمات جودة على سلبا أثر فبا اؼبواطنُت احتياجات تغطية على

 يف اػباص كالقطاع العاـ القطاع  بُت الشراكة عقود إذل اللجوء يتم :العامة للمرافق و االستراتيجي الجيد التدبير أىداف 
 اؼبسبق كالتحديد كالكفاءة اػبربة يبتلك العامل الشخص كأف كالتعقيد بالشمولية تتميز اليت اؼبشاريع حالة كيف االستعجاؿ حاالت
 اؼبقاكالت مشاركة كبالتارل للمشركع كاؼبالية القانونية الًتكيبة كضع يف ذبربة لو تكوف ال قد أك اؼبشركع يتطلبها اليت التقنية لوسائل

 2.اإلدارة أعماؿ يف
مبرراث اللجىء الشراكاث بين اللؿاعين العام والخاص و أهىاعها  :املؿلب الثالث

  :مبرراث اللجىء إلى الشراكت بين اللؿاع العام و اللؿاع الخاص :  الفرع ألاول 
لقد قدمت عدة مربرات إلبراز قباعة ك أفضلية الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص فباإلضافة للحجج ك اؼبربرات اؼبوضوعية اؼبتعلقة 

أساسا باالرتفاع اؼبتزايد للطلب على اػبدمات العمومية بفعل التطور الديبوغرايف ك تطور اؼبدف ك بالتارل فهذه العقود ىي فرصة لتوفَت 
خدمات عمومية ذات نوعية ك بأسعار معقولة ك كذلك بالنظر لصعوبة التمويل يف عادل يعيش أزمات مالية متكررة ك أزمة مديونية ك بالتارل 
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فهي فرصة ؼبشاركة القطاع اػباص يف التمويل ك يف ؾبهود التنمية باإلضافة لكل ىذا ىناؾ حجج ال يبكن كصفها باؼبوضوعية ك العلمية       
ك ىي تلك اليت تدخل يف إطار ضركرة تقليص تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم ك ترؾ اجملاؿ للسوؽ ك القطاع اػباص الذين نبا أكثر 

 :فعالية ك قباعة ، ك لعل أبرز األىداؼ ك اؼبربرات اليت تقف كراء تبٍت أسلوب الشراكة بُت القطاع العاـ يف العديد من الدكؿ إذل ما يلي 
 يبكن للجهات اغبكومية اؼبعنية ربقيق اقتصاد يف التكلفة يف ؾباالت إنشاء اؼبشاريع ك استغبلؽبا           : اإلقتصاد في التكاليف

ك صيانتها  فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن ربقيق اقتصاد يف التكاليف عن طريق دمج التصميم ك الًتكيب يف نفس العقد كما أف 
التصميم ك الًتكيب يبكن إقبازىا بصورة أكثر كفاءة ك بالتارل يتم زبفيض زمن الًتكيب ك إتاحة الفرصة الستغبلؿ اؼبشركع 

 .بالسرعة البلزمة
 يبكن للجهات اغبكومية اقتساـ اؼبخاطر مع شريك خاص فاؼبخاطر قد تتمثل يف ذباكز التكاليف أك صعوبة  : اقتسام المخاطر

 .االلتزاـ بالتشريعات اػباصة بالبيئة ك غَتىا أك يف خطورة عدـ كفاية اإليرادات لتغطية أعباء االستغبلؿ
 حيث يبكن للشراكة أف تأيت بتحسينات يف  : تحسين مستويات الخدمات العمومية او الحفاظ على المستويات الرفيعة لها

 .تنظيم تأدية اػبدمات ك يبكنها إدخاؿ تقنيات جديدة ربسن من جودة اػبدمة ك مستواىا
  يبكن ربقيق الكفاءة من خبلؿ اعبمع بُت األنشطة اؼبختلفة مثل التصميم ك اإلنشاء من خبلؿ اؼبركنة يف : التنفيذ األكثر كفاءة

فتقدًن اػبدمات بكفاءة ال يسمح فقط .التعاقد ك الشراء ك االعتماد األسرع للتمويل ك الكفاءة األكثر يف عملية ازباذ القرار
 .حبصوؿ اؼبستخدمُت على اػبدمات بسرعة فحسب بل يساعد على زبفيض التكاليف أيضا

  اإلندماج اؼبطرد للجهات اغبكومية يف الشراكات يساعد على ربفيز القطاع اػباص للمسانبة يف التنمية : تحقيق فوائد اقتصادية
 .االقتصادية بأكثر فعالية

  توفر مشاريع الشراكة فرص عمل ذبارية أكرب للشريك اػباص فبا يسمح للقطاع اػباص باإلبداع : تكثيف فرص العمل التجاري
 .ك تنويع األنشطة ك زيادة ؾباالتو التجارية ك كسب خربة تتعدل نظاـ الشراء التقليدم

  تقليص اإلنفاؽ العمومي ك زبفيف الضغط على مستويات اؼبيزانية العامة للدكلة ك التقليص من عجزىا: اإلنفاق و الميزانية. 
 تركيز السلطات العمومية جهدىا على كضع السياسات لقطاع البنية األساسية ك متابعة تنفيذ اؼبشاريع. 
 االستفادة من الكفاءات الراجعة بالنظر إذل القطاع اػباص يف ؾباؿ اػبدمات العامة ك ربسُت نوعية اػبدمات اؼبقدمة للمواطنُت. 
 إدخاؿ االبتكار على تصميم اؼبشاريع ك تطوير طرؽ إقبازىا ك تشغيلها ك صيانتها. 
  استقطاب االستثمارات اؼبالية اػباصة الضخمة على اؼبستول الدكرل إلقباز مشاريع كربل يف ؾباؿ البنية األساسية ك اػبدمات

 .العامة ك اؼبرافق العمومية اليت تعجز السلطات العمومية على إقبازىا دكف شراكة مع القطاع اػباص
 1.خلق مواطن الشغل يف كقت كجيز يصعب توفَتىا دكف اللجوء إذل الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص 

باإلضافة إذل ىذه اؼبزايا اؼبختلفة اليت تربر عمليات التعاقد مع القطاع اػباص من أجل قيامو بتوفَت اػبدمة فإف أحد األسباب اؽبامة اليت 
 :ذبعل من تطبيق أحد مباذج اؼبشاركة ك ىو نقص التمويل لدل الكيانات احمللية باإلضافة إذل 
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 .نقص كفاءة التسيَت ك مهارة اؼبوارد البشرية لدل مؤسسات القطاع العاـ -
  .اجملتمع ألفراد  العامة اػبدمات تقدًن يف كاإلبداع االبتكار إدخاؿ -
 دكف إقبازىا العاـ القطاع يعجز اليت العامة  كاػبدمات التحتية البٌت يف لبلستثمار األجنبية اؼبالية االستثمارات جذب يف اؼبسانبة -

 .اػباص القطاع مع الشراكة
  اػبدمات من اؼبواطنُت احتياجات كتلبية  االجتماعية التنمية برامج ذبسيدرافق  كاضح قصور كظهور التحتية البٌت فجوة اتساع -

 
 
 

 
أهىاع الشراكت بين اللؿاع العام و اللؿاع الخاص   : الفرع الثاوي

 طبيعة القطاع، نوع ،القرار نوع ،القرار كازباذ التنظيم مبط مثل أسس عدة كفق كاؼبعايَت كالتوجهات اؼبفاىيم خبلؿ منالشراكة  تصنف
 تًتاكح اؼبؤسسية فالًتتيبات .الشراكة ضمن اػباص كالقطاع العاـ القطاع من كل بو يقـو الذم الدكر يتحدد حيث .العقد طبيعة النشاط،

 بُت األدكار فيها توزع مؤسسية ترتيبات توجد كذاؾ ىذا كبُت اػباص للقطاع أمرىا ترؾ أك اغبكومية لئلدارة التحتية البنية أمر ترؾ بُت ما
 : التالية األسس كفق تندرج صيغ عدة خبلؿ من التحتية البنية خدمات إسناد يف جليا ىذا كيبدك الطرفُت
 الشراكة تتصف حيث كاػباص، العاـ القطاعيُت بُت تشاركي أساس على الشراكة كتنظيم إدارة حوؿ كتدكر :تعاونية شركات -1

 منفرد إشراؼ يوجد كال كالواجبات اؼبهاـ بأداء الشركاء صبيع كيشًتؾ باإلصباعالقرار  ازباذ كيتمأطراؼ الشراكة  بُت أفقية بعبلقات
 .النشاط عن اؼبتحققة اؼبنافع على كوبصل اؼبخاطر يتحمل فكبلنبا .يفرضها اليت القواعد دبوجب طرؼ ألم

 مرجعية جهة كجود مع عمودية  الشراكةعبلقة كتكوف طرفُت بُت عقد دبوجب اػبدمات توصيل بًتتيبات كتعٍت :تعاقدية شركات -2
 تعتمد بل اؼبهاـ أداء سبارس ال اعبهة كىذه الشراكة يف اؼبسانبة األخرل  األطراؼكعلى النشاط على كالسيطرة الرقابة سبارس كاحدة
 القطاع بُت العبلقة وبكم الذم العقد معيار على استنادا اأحياف الشراكة إهناء على قادرة تكوف ذلك يف األخرل  األطراؼعلى
  تأخذ بينما التعاكنية الشراكة ضمن كاػباص العاـ القطاعيُت بُت الشراكة نظاـ يدخل التصنيف ىذا ككفق .اػباص كالقطاع العاـ

 كيدخل كاالمتياز، ،االسًتاتيجي الشريك اعبزئي، أك الكلي البيع اإلدارة، اػبدمة، التأجَت، :مثل أشكاؿ عدة التعاقدية الشراكات
 ك الذم لو تفرعات مثل BOT ك نقل اؼبلكية كالتشغيل البناء نظاـ أبرزىا عديدة أشكاؿ االمتياز ضمن

BOOT،ROO،BLOT،PBOك غَتىا ك يبكن استحداث صيغ أخرل تتناسب مع اؼبشركع اؼبراد تنفيذه . 
 اؼبعنية اغبكومية اعبهة من كل فيو كيكوف الشراكة شكل يأخذ قانوين كياف ىو التضامن إف ( : التضامن( التضامنيةالشراكة  -3

 يف كيشارؾ األصوؿ يف شريك كل يساىم عامة، كبصفة .مشًتكا رحبا ما لووبقق بعمل القياـ يف متضامنُت اػباص كالشريك
 1.العاملة الشركة يف نشطا شريكا كوهنا إذل باإلضافة كاألخَت، األكؿ اؼبنظم ىي اغبكومة تكوف التضامن كدبوجب اؼبخاطر،

                                                           
1
 54مرجع سابق ص  : ؿبمد أشرؼ خليل ضبدكنة  



 همىذج الدضيير العمىمي الجدًد في جركيت الخىميت املحليت ملىماث : الثالثالفطل 

[139] 
 

 
مجاالث و أصاليب الشراكت بين اللؿاع العام و الخاص و شروؽ هجاحها  : املؿلب الرابع

مجاالث الشراكت بين اللؿاعين العام و الخاص   : الفرع ألاول 

 تعزيز يف اػباص للقطاع تسمح اليت اإلجراءات خلق يف األساسية األساليب من يعد اػباص كالقطاع العاـ القطاع بُت الشراكة موضوع إف
 يف الشراكة كاعتمدت االقتصادية، التنمية كربقيق باالقتصاد للنهوض العاـ القطاع مع جنب إذل جنبا كالعمل االقتصادم النشاط يف دكره
 عليها تقـو اليت الرئيسية كاحملاكر اجملاالت من كثَت يف اػباص كالقطاع العاـ القطاع بُت التفاعبلت من اكاسع ا تنوع كمشلت الدكؿ من كثَت

 .) كالطرؽ كاؼبياه كالطاقة البلسلكية االتصاالت( مثل االقتصادية األساسية البنية ؾباالت يف رئيسي بشكل الشراكة كطبقت .الدكلة

 

 

 

مجاالت الشراكة بين القطاع العام و الخاص :  22 جدول رقم
 البنية التحتية العامة التخلص/ اإلمدادات  النقل

 والجسور الشوارع
 األنفاق

 المطارات
 المائية الممرات

 الموانئ
 عام نقل

 الطاقة، توزيع توليد
 

 ،ذبهيز،توزيع،توجيو اإلنتاج: اؼباء
 

 التدكير كإعادة ،التخلص صبع: القمامة

 ، الضرائب كمكاتب اؼبدينة قاعات:اإلدارة
 الوزارات
  /الصحية الرعاية

 ،اؼبستشفيات التقاعد  منازؿ:األقدمية
،  كالكليات ،اؼبدارس األطفاؿ رياض:الًتبية

 اعبامعات
 كالسجوف الشرطة ػ اؼبباين: األمن

 عسكرية ثكنات
 الرياضة اؼبرافق: الثقافة / الفراغ أكقات

 كاؼبتاحف
 معارض: آخركف
 ذبارية كؾبمعات أراضي

Source: Linda Lobner, 2009, How Well do Public-Private Partnerships Work, Master 

thesis, University of Vienna, P. 5 

 

 من العديد بدأت حيث للدكؿ، التحتية البنية ؾباؿ يف تتمثل كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة ؾباالت أف لنا يتضح اعبدكؿ خبلؿ كمن
 الكهرباء، بأنواعو، النقل مشركعات خاصة كبصفة التحتية، البنية مشركعات يف باؼبشاركة اػباص للقطاع السماح يف الثمانينات منذ الدكؿ

 السنوات خبلؿ مسيطرة ظاىرة كاػباص العاـ القطاع شراكة أصبحت فعاؼبيا .الصحي كالصرؼ اؼبياه كالبلسلكية، السلكية االتصاالت
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 كفاءة عدـ ذباه العاـ القلق إذل باإلضافة اغبكومية، اؼبيزانيات على يدةااؼبتز كالضغوط العامة االستثمارات كفاية لعدـ نتيجة األخَتة العشر
 التحتية البنية ؾباالت يف رئيسي بشكل كاػباص العاـ القطاع شراكة طبقت حيث اغبكومية، كالوكاالت اؼبؤسسات تقدمها اليت اػبدمات

 كالتعليم الصحة :مثل االجتماعية التحتية البنية إذل االلتفات مؤخرا بدا كلكن كالنقل، كاؼبياه كالطاقة البلسلكية االتصاالت :مثل االقتصادية
 .األخرل كاػبدمات

  : العامت الخدماث إدارة في الخاص اللؿاع مع الشراكت أصاليب علىد:  :الفرع الثاوي 
 كلكن اغباالت، صبيع على تطبيقو يبكن التنموية باؼبشركعات اػباص كالقطاع احمللية اإلدارة بُتالشراكة  لتحقيق موحد أسلوب يوجد ال

 .دكلة كل يف السائدة كالسياسية االجتماعية الظركؼ على ااعتماد كذلك حدة علي حالة كل يف األمثل األسلوب إذل الوصوؿ يبكن
 أساليب 09رقم  الشكل كيوضح أسلوب لكل طبقا فيها كمسئولياتو مسانبتو كدرجة اػباص القطاع مع الشراكة أساليب تتنوع ا كأيض

 :التارل النحو على فيها مسانبتو كدرجة عامة بصفة اػبدمية اؼبشركعات تقدًن يف اػباص القطاع مع الشراكة 
 

 فيها مسانبتو كدرجة اػباص القطاع مع شراكة القطاع العاـ أساليب : 08الشكل رقم 

 
الشراكة بين اإلدارة المحلية و القطاع الخاص و دورىا في تحقيق التميز في تقديم الخدمات العامة ، مجلة أبحاث إقتصادية         : غربي وىيبة : المصدر 

 211 ص 2014و إدارية العدد السادس عشر ديسمبر 
 

  : عقود الخدمة -1
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 سنوات، لعدة سبتد لفًتة اػباص، القطاع مع معينة تشغيل أك صيانة ألنشطة تعاقدات إبراـ )اػبدمة اتفاقيات( اػبدمة تعاقدات تتضمن
 العطاءات تقييم كأسس للنشاط األداء معايَت من ؾبموعة عامة شركة أك حكومية إدارة كاف سواء العاـ اؼبورد يضع األسلوب ؽبذا ككفقا
 أسس أية على أك الوحدة تكلفة أساس على أك إصبارل أساس على ربدد كاليت للخدمة عليها متفق رسـو كدفع اؼبتعهدين، على راؼكاإلش
 كحىت اػباص القطاع فيها يشًتؾ تنافسية عطاءات ظل يف التعاقدات تكوف أف ينبغي التعاقدات تلك من أعظم كفاءة كلتحقيق أخرل،
 1.العامة اؽبيئات

ك ربتفظ اعبهة العامة دبسؤكليتها الكاملة عن تشغيل ك إدارة اؼبرفق العاـ بالكامل ك لكنها تتعهد للقطاع اػباص بتقدًن بعض اػبدمات 
كقراءة العدادات ك ربصيل الفواتَت ك غَتىا ، ك تًتاكح مدة العقود بُت السنة ك الثبلث سنوات، ك من اؼبهم أف تكوف اؼبنافسة على العقود 

بُت الطرفُت القطاع الداخلي ك اؼبتعاقد اػباص قائمة على أساس تقييم مقارف ك كامل للتكاليف ك عندما تكوف اغباجة لتنسيق حاـز            
ك رقابة على اعبودة كما ىو اغباؿ بالنسبة لصيانة البٌت التحتية كخط السكك اغبديدية ،تظل عقود اػبدمة فبكنة ك لكنها تتطلب إشرافا 

ك أحيانا قد يكوف األفضل عمليا أف يتم التعاقد على الوظائف األساسية للهيئة العامة مع اإلبقاء على اغبد .دقيقا من قبل اؽبيئة العامة
 .األدىن من العاملُت يف اؽبيئة للبث يف العقود ك مراقبة تنفيذىا

 : من أىم ميزات ىذا النوع من التعاقد 
  الليونة 
  حصوؿ أفضل على خدمات متخصصة 
 توفَت أفضل يف كلفة اإلدارة ك اعبهاز البشرم 
  2عمليات ال تتعرض للمجازفة التجارية  
  :عقود اإلمتياز -2

 ىو عقد تعهد اغبكومة إذل شركة أك أفراد بإدارة منظمة أك مرفق عاـ ك استغبللو ؼبدة ؿبدكدة ك ذلك بواسطة أموالو اػباصة ك عمالو ك 
 : موظفيو ك على مسؤكليتو اػباصة ك يتم ذلك مقابل تقاضي رسـو من اؼبنتفعُت خبدمات ىذا التنظيم ك تسود طريقة االمتياز فكرتاف 

 . موضوعو إدارة منظمة عامة إلشباع غايات ك أىداؼ اجتماعية– أم عقد االمتياز –أف العقد  - أ
اف اؼبلتـز يدير اؼبرفق بدافع الربح الشخصي ك ربقيق مصلحتو اػباصة ك مع ذلك فإف اغبكومة أكال ك أخَتا مسؤكلة عن سَت  - ب

 : اإلدارة كفقا للحقوؽ التالية 
   حق الرقابة على اؼبلتـز 
 حق توقيع اعبزاءات 
 حق تعديل العقد 

                                                           
1
 2004 اؼبعارؼ منشأة توزيع اإلسكندرية، العربية، التجارب خبلصة اػبصخصة إبراىيم ىندم، منَت  

الشراكة بُت اإلدارة احمللية ك القطاع اػباص ك دكرىا يف ربقيق التميز يف تقدًن اػبدمات العامة ، ؾبلة أحباث إقتصادية ك إدارية العدد السادس عشر ديسمرب : غريب كىيبة   2
 212 ص 2014
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 مع العاـ للمالك تعاد فإهنا لؤلصوؿ كبالنسبة للعقد، اؼبصدرة اؽبيئة قبل من للمراجعة عرضة كالتنفيذك عقود االمتياز تكوف خطط االستثمار 
 تكوف أف كينبغي كىذا االمتياز، عقد نصوص أساس على بدكرىا تتحدد كاليت ,الرسـو أساس على فتحدد اؼبتعهد مكافأة أما .االمتياز إهناء

 فًتة االمتياز عقد كيغطى .بتمويلها اؼبتعهد قاـ اليت تااالستثمار كاستهبلؾ الدين كخدمة التشغيل مصركفات لتغطية كافية الرسـو إيرادات
 يف حىت أنو نبلحظ أف اؼبهم كمن .ذبديده يتم ما لؤلصوؿ،كعادة االقتصادم العمر على اعتمادا سنة 30 ك 15 بُت ما تراكحت زمنية

 للقطاع، للتخطيط األساسية اؼبسؤكلية من اغبكومية اؽبيئات تعف دل فإهنا االمتياز، عقد ػبطط الناجح التشغيل فيها كبقق اليت اغباالت
 ؼبستندات تفصيلية مواصفات تعد أف العامة اؽبيئة على كينبغي .العقد يتضمنها قد اليت اؼبهاـ كافة جانب إذل التنفيذ إمكانية مدل كحبث
 أكثر تكوف قد اليت البديلة اػبيارات تبحث أف عليها أف كما .اعبمهور مصاحل خدمة كضماف اؼبقدمة العطاءات مقارنة يبكن حىت العطاء
 .اقتصاديا جاذبية

 
 
 

 : عقود اإلدارة  -3
 القطاع إذل التشغيل حقوؽ تتحوؿ كبذلك اؼبؤسسة، ىذه إلدارة خاصة شركة مع عمومية مؤسسة خبللو من تتعاقد اتفاؽ ىو اإلدارة عقد

 نفقات عن مسؤكلة العمومية اؼبؤسسة كتبقى خدماهتا، مقابل رسـو على اػباصة الشركة كربصل إليها، اؼبلكية حقوؽ تتحوؿ كال اػباص
 مؤسسة خاسرة من أجل رفع قيمتها ك أسعارىا ك تًتاكح تنشيط اغبكومة فيها تريد حاالت يف الطريقة ىذه كتستخدـ .كاالستثمار التشغيل

 1.مدة العقد ما بُت ثبلث إذل طبس سنوات 
 : ك يعمل ىذا األسلوب كفقا لئلجراءات التالية 

 ربتفظ الدكلة أك اغبكومة حبق ملكية اؼبشركع. 
 تقدـ اغبكومة األمواؿ البلزمة إلدارة اؼبشركع 
 تقـو اإلدارة اػباصة بتقدًن ؾبموعة من اؼبهارات اإلدارية الضركرية لتطوير ك تشغيل ك إعادة تأىيل اؼبشركع العاـ. 

ك يف ىذا النوع من العقود ال بد من أف يتم األخذ بعُت اإلعتبار أف أتعاب ك مصاريف اإلدارة ىي تكاليف إضافية تتحملها اإلدارة احمللية 
كل ىذا يف .أك اؼبؤسسة العمومية اليت تتعاقد مع القطاع اػباص ك ينبغي أف تكوف الزيادة اؼبتوقعة يف األرباح كافية لتغطية تلك التكاليف

يضاؼ إذل ذلك أف الشراكة من خبلؿ عقود اإلدارة قد تقتضي .الوقت الذم ال يتحمل فيو القطاع اػباص أم مسؤكلية مادية عن الفشل
ك لنجاح الشراكة من خبلؿ عقود اإلدارة ينبغي التأكد من سبلمة اؼبركز .من اغبكومة استثمار اؼبزيد من اؼبوارد اؼبالية إلعادة تأىيل الشركة

 باؼبنشأة السَت من يؤىلها ما كاػبربة اؼبهارات من لديها يتوافر كأنو معها اؼبتعاقد اإلدارة جدية من التأكد ينبغي كما.اؼبارل للمؤسسة اػباصة
 .اؼبنشود اؽبدؼ ربقيق كبو

 : عقود التأجير  -4

                                                           
1
 2005 . اإلدارية، للتنمية العربية اؼبنظمة مصر، صة،خاػبص يف عربية ذبارب الفاعورم، اغبليم عبد رفعت  
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 إذل سنوية دفعات مقابل بتشغيلو يقـو اػباص القطاع يف مستأجر إذل سبلكو الذم العاـ اؼبشركع بتأجَت طريقها عن العامة اإلدارة تقـو
 يقـو اؼبستأجر أف قبد حيث .التشغيلية اؼبخاطر يتحمل الذم اؼبستأجر وبققها اليت األرباح مستول عن النظر بغض اؼبؤجرة العامة اإلدارة
 اإلنفاؽ ـباطر لتجنب كذلك اغبكومي للمشركع األمثل التشغيل اؼبستأجر على يوجب فبا الدخل كضريبة كاالستهبلؾ الصيانة نفقات بدفع
 .للمستأجر اؼبارل
 اػباص القطاع أما .الدين كخدمة الثابتة األصوؿ يف االستثمار عن مسؤكلة  (اؼبؤجر( العامة اإلدارة تظل العقود، من النوع ىذا كيف

 اؼبواسَت مثل االقتصادم، العمر ذات األصوؿ كاحبلؿ العاـ، اؼباؿرأس  سبويل مسؤكلية عليو تقع ما فعادة اػبدمة مقدـ أم )اؼبستأجر(
 ما نوعا طويلة تكوف أم سنوات،  ست ك عشربُت تًتاكح العقد يغطيها اليت الفًتة فاف كبالتارل باؼبياه، التزكيد حالة يف اغبجم صغَتة

 عليها متفق نسبة يرد أف على مباشرة الرسـو ربصيل اػباص القطاع يتوذل ما كعادة .تااالستثمار لتلك اؼببلئمة االسًتداد فًتة مع لتتماشى
 .امتياز كرسم أك كإهبار العامة اإلدارة إذل

كفرات  أم فاف كىكذا .اؼبدفوع اإلهبار أك كالرسـو التشغيل تكلفة كؾبموع احملصلة اتادرماإل إصبارل بُت الفرؽ يف اػباص القطاع ربح كيتمثل
                  جودة على للحكم اؼبستخدمة األداء مؤشرات العقد وبدد أف كينبغي .اػباص القطاع نصيب من تكوف الكفاءة ربسُت من جراء

 .اؼبنازعات فض ككسائل األداء ضعف يف ك اعبزاءات .العقد بنصوص ك إجراءات اإللتزاـ
:  يلي  ما احمللية لئلدارة التأجَت عقد يقدمها اليت اؼبزايا أىم كمن

 اؼبشركع ملكية عن التخلي دكف التشغيل نفقات توفَت. 
 السوؽ ؼبخاطر التعرض دكف سنوم دخل على اغبصوؿ. 
 العامة اؼبوازنة على العبء ىبفف فبا األخرل اؼبالية كالتحويبلت الدعم كقف. 
 متطورة ك إدارية تقنية مهارات جذب. 
 الكفاءة من أكرب بدرجة األصوؿ استخداـ. 

 : ك اعبدكؿ التارل يلخص كل أساليب الشراكة بُت القطاع العاـ ك اػباص 
 

 أساليب الشراكة بين القطاع العام و الخاص : 23جدول رقم 
 البياف األسلوب -

 ليقـو اػباص القطاع من أكثر أك كشركة حكومية ىيئة بُت كيتم للطرفُت، ملـز عقد عقود الخدمة 01
 كىي كقصَتة ؿبددة عقود كىي عليو، االتفاؽ يتم مقابل نظَت احملددة اؼبهاـ ببعض األخَت
 كل يف كاسع نطاؽ على العقود ىذه كتستخدـ سنتُت،إذل  شهور ستة بُت ما تًتاكح
             الشرب مياه شبكات كذبديد كصيانة إصبلح مثل عديدة خدمات لتقدًن الدكؿ

 .كغَتىا الصحي الصرؼ مياه رفع ؿبطات كصيانة تشغيل أعماؿ أك
 اتفاقيات كفق العامة اؼبؤسسات بعض تسيَت يف العاـ القطاع مع اػباص القطاع اشًتاؾ 'اإلدارة'عقود التسيير  02
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 مؤسسات تنشيط حالة يف العقود من النوع ؽبذا اغبكومة كتلجأ الطرفُت، بُت ؿبددة
 .إلدارهتا اػباص القطاع مع عقود إبراـ طريق عن كذلك اإلفبلس حافة على أك عاجزة

 الدكلة بواسطة كفبوؿ بالفعل موجود أصل تأجَت على اػباص القطاع مع التعاقد يتضمن عقود التأجير 03
 اليت للخدمات مقابل على اغبصوؿ االمتياز لصاحب خبلؽبا يسمح االمتياز من لفًتة

 تشغيل اػباص القطاع يتوذل اؼبقابل كيف االمتياز، فًتة خبلؿ اؼبشركع أك اؼبرفق يقدمو
 يقـو أف أيضا اػباص القطاع كعلى عليها ربسينات كإدخاؿ اػبدمات أك اؼبرفق كصيانة
 يبكن سنة 15 إذل 5 بُت العقود ىذه مدة ك تًتاكح االمتياز من لبلستفادة مقابل بسداد

سبديدىا 
 إذل كالتطوير التشغيل حقوؽ ربوؿ فإهنا اػباص للقطاع امتياز عقود منح ت عندما عقود االمتياز 04

  بُت ما تًتاكح  اليت االمتياز هناية عند العاـ القطاع إذل األصوؿ كترجع .اػباصة الشركة
 نفقات تغطية لو يضمن بشكل االمتياز صاحب إيرادات كتتحدد عاما، 30 إذل 15

 استثماراتو كاستهبلؾ الديوف كخدمة التشغيل
 والتشغيل البناء 05

 الملكية ونقل
BOT 

 كتشغيلو معُت مشركع لصوغ امتيازا اؼبستثمرين، من ؾبموعة ما حكومة دبقتضاه سبنح
 إذل البناء، تكاليف السًتداد كافية تكوف السنُت من لعدد ذباريا كاستغبللو كإدارتو
 ملكية تنتقل اؼبدة هناية كيف اؼبشركع، تشغيل من العائدات من مناسبة أرباح ربقيق جانب
كاعتمادا  انتشارا  األكثر األساليب من كتعترب تكلفة، أم دكف اغبكومة إذل اؼبشركع

 والتملك البناء 06
 ونقل والتشغيل

الملكية 
BOOT 

 أحد إقامة يف اغبق اػباص القطاع مستثمر دبنح اغبكومية أجهزهتا إحدل أك الدكلة تقـو
 كصيانتو اؼبشركع كتشغيل أصولو كسبلك اػباصة نفقتو على كسبويلو اػبدمية اؼبشركعات

 زمنية ؼبدة مناسب ربح فائض كربقيق التمويل أعباء لسداد اػبدمة تقدًن مقابل كربصيل
 .الزمنية الفًتة تلك هناية يف للدكلة اؼبشركع أصوؿ ملكية تؤكؿ أف على عليها متفق

 البناء و التملك و التشغيل 07
BOO 

 القطاع إعطاء فيها يتم كاليت الكاملة، اػبصخصة أساليب من األسلوب ىذا يعترب
 لو اؼبطلقة اؼبلكية إذل باإلضافة بكاملها، كاإلدارة كالتشغيل البناء مسئوليات اػباص
 على التزاما ىناؾ يكوف كال ؿبددة، زمنية دبدة مرتبطا يكوف ال كما .اؼبشركع ألصوؿ
 اعبديدة للمشركعات األسلوب ىذا كيستخدـ .الدكلة إذل األصوؿ بنقل اػباص القطاع

 .بعد تنشأ دل اليت
 الشراء و البناء و التشغيل 08

BBO 
 أك التحتية للبنية التوسعة أك التأىيل إعادة كيشمل األصوؿ، بيع أشكاؿ من شكل ىو 

اػباص  للقطاع األصوؿ من أصل ببيع اغبكومة تقـو إذ العاـ للقطاع التابعة القائمة اؼبرافق
 .مرحبة بصورة اؼبرفق لتشغيل الضركرية بالتحسينات يقـو الذم
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 التصميم و البناء  09
DB 

 من النوع ؽبذا كيبكن اغبكومية، للجهة كبنائو بتصميم اػباص الشريك فيو بقـو مبوذج ىو
 اإلضافية اؼبخاطر كيوزع قويانا ضما كيعطي اؼباؿ كيوفر الوقت من يقلل أف الشراكة

 التصميم عن مسؤكؿ كياف لوجود النزاع من يقلل كما اػباص القطاع على للمشركع
 اؼبالكة ىي اغبكومية اعبهة تكوف اغبالة ىذه كيف اؼبالكة، اغبكومية اعبهة أماـ كالبناء

 .كالصيانة التشغيل عن كمسؤكلة لؤلصوؿ
 التصميم و البناء و الصيانة 10

DBM 
 ربت تكوف اليت اؼبرفق صيانة ا عد DBكالبناء التصميم أسلوب يشبو األسلوب ىذا

 أسلوب فوائد مع اؼبكتسبة الفوائد كتتشابو الزمن، من لفًتة اػباص الشريك  ، مسؤكلية
 ليشمل الضماف كسبديد اػباص الشريك على الصيانة ـباطر كتوزيع كالبناء التصميم
 .العاـ للقطاع كتشغيلها األصوؿ ملكية كتعود الصيانة،

 التصميم و البناء و التشغيل  11
DBO 

 ىذا العاـ، للقطاع ملكا اؼبرفق كيبقى كالتشغيل، كالبناء للتصميم كاحد عقد إبراـ يتم
 كما كاحدة، جهة يف كحبصرىا كالبناء بالتصميم يتعلق فيما اؼبسؤكلة يوحد األسلوب

 كالبناء التصميم مرحليت بُت التداخل بتسهيل كذلك اؼبشركع بإقباز يعجل أف يبكن
 العاـ للقطاع موكلة العادة يف التشغيل مرحلة تكوف اغبكومية اؼبشاريع يف .للمشركع
 أسلوب يف الثبلث اؼبراحل بُت اعبمع أما .كالصيانة للتشغيل منفصلة اتفاقية دبوجب

 اػباص القطاع مشاركة استمرارية على باحملافظة بسمح فإنو كالتشغيل، كالبناء التصميم
 يوظفها رسـو مقابل اغبكومية اؼبشاريع يف االستثمار على اػباص الشريك كبساعد

التشغيل  فًتة خبلؿ ربصيلها كيتم اؼبستخدمُت على
العوامل المحددة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص و دورىا في نمو االقتصاد الفلسطيني ، مذكرة : محمد أشرف خليل حمدونة : المصدر 

 58-57 ص 2017أوت .ماجستير في اقتصاديات التنمية بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة 
 

 اػباص للقطاع العاـ القطاع حاجة دل مبترتبط التعاقد كيفية أف استنتاج يبكن الشراكة فيها تندرج اليت األمباط ؼبختلف التطرؽ خبلؿ من
 تراه الذم األسلوب اختيار حرية للحكومة يبقي ذلك مع العاـ، للقطاع عادة توكل اليت اؼبهاـ يف األخَت ىذا تدخل حجم ربدد لذلك كتبعا

 مثبل اػبليج كدكؿ العادل دكؿ من فالعديد التمويل نقص بسبب دكما تكوف ال كاليت الشراكة  من كاغباجة اؼبالية اإلمكانيات حسب مبلئما
 العموميُت اؼبسَتين كفاءة ضعف يف تكمن التعاقد من حاجتها أف غَت اػبواص استثمارات عن يغنيها ما اؼبالية كالسيولة الثركة من ؽبا

 .كالتطوير اإلبداع على القدرة سبتلك كاليت اػباص القطاع يف الكوادر عكس

 

 الخاص واللؿاع العام اللؿاع بين الشراكت هجاال مخؿلباث : الفرع الثالث

 : التالية العريضة اػبطوط ربديد يبكن األسلوب ىذا قباح متطلبات حددت اليت الدراسات بعض مراجعة خبلؿ من
 :التشريعي اإلطار وتطوير إصالح  - أ
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 ما كىو العامة، اػبدمات مشركعات يف اػباص لبلستثمار كداعم صاحل تشريعي إطار كضع ضركرة على تقـو الصدد ىذا يف البدء نقطة
 : التالية الرئيسية األسس كفق القانوف ىذا بناء يتم أف كهبب .اؼبشركعات تلك كتشغيل مةئقا شراكة لتنظيم موحد قانوف إصدار يستلـز

 العامة اػبدمات  مشركعات يف اػباص القطاع على اؼبفركضة فيها اؼبرغوب غَت القيود كافة إزالة -
 .غموض أك لبس دكف اػباص القطاع شراكة أشكاؿ لكافة اؼبنظم العاـ القانوين اإلطار كضع -
 . اػباصة بالشراكة اؼبتعلقة الًتاخيص  بإصدار زبتص اليت كاعبهات التعاقد، ؽبا وبق اليت كاحمللية، اؼبركزية السلطات ربديد -
 .اؼبشركعات ىذه طبيعة مع تتفق فعالية ذات تنافسية إجراءات خبلؿ من اؼبستثمر الختيار اؼببلئمة التشريعية البنية هتيئة -
 .استثناء دكف العامة  اؼبرافق كاػبدمية االقتصادية القطاعات كافة يف اػباص لبلستثمار اؼبنظمة القواعد كضع -
 قواعد كضع األمر يتطلب كما .كتنفيذه إدارتو كأسلوب الضرييب بالتشريع االىتماـ اػباص القطاع مع الشراكة ؾباؿ يف الدكؿ خربة كتكشف

 مراجعة  جانب إذل ىذا كل .التأجَت بأسلوبالشراكة  حالة يف خاصة الضريبية اؼبعاملة كيفية كتوضيح الحقة، سنوات إذل اػبسائر ترحيل
 كما .اؼبصريف القطاع فيها دبا اؼبالية كاؼبؤسسات اؼباؿ رأس لسوؽ اؼبنظمة كالتشريعات كضماناهتا اؼبلكية حبقوؽ اػباصة التشريعات كتطوير

 اؼبتاحة كاؼبركنة اغبرية ىامش بزيادة يقضي ما كىو ،الشراكة سياسة كفلسفة ركح التشريعات ىذه على يدخل الذم التطوير يعكس أف هبب
 .كالعاملُت كاؼبستهلك البيئة ذباه دبسؤكلياتو لقيامو حاظبة كضوابط ضمانات كضع مع اػباص للقطاع

 
  : المؤسسي الهيكل وتطوير إصالح - ب

 آلية على يعتمد آخر إذل ـبطط، مشورل تنموم مبوذج من كالتحويل كاػباص العاـ القطاعُت بُت األدكار توزيع يف النظر إعادة من بد ال كاف
 كاجتماعية، كسياسية كتشريعية مؤسسية نواحي التصحيحات ىذه كتتضمن .الوطٍت االقتصاد يف ىيكلية تصحيحات يتطلب السوؽ،
 اليت السياسات كإحدل كاإلصبلح التحوؿ ىذا خبلؿ اػباص القطاع مع ةالشراؾ تربز كىكذا .كاإلدارية التنظيمية اعبوانب إذل باإلضافة

 ضركرة ،الشراكة عملية لتنفيذ اؼبؤسسي باإلطار اؼبتعلقة الصعوبات على التغلب كيقتضي .السوؽ اقتصاد إذل االنتقاؿ إطار يف عليها يعتمد
 السياسات ربقيق إذل كيهدؼ اػباص، القطاع مع الشراكة بتنظيم رئيسية بصفة يضطلع اؼبركزم اؼبستول على متخصص جهاز إنشاء
 : التالية
 العامة اػبدمات مشركعات يف اػباص االستثمار تنظيم يف للدكلة اإلسًتاتيجية الرؤية توحيد. 
 االستثمار لتنظيم العالية كاإلدارية كاؼبالية الفنية الكوادر كإعداد اآلليات ربديد.  
 اؼبشركعات ىذه يف اػباص االستثمار كتركيج دعم.  
 كاػبدمية االقتصادية العامة للمرافق اؽبيكلي اإلصبلح كدعم تدعيم.  

 : التالية باألنشطة القياـ الشراكة عملية تنفيذ على اؼبساعد للجهاز الرئيسية اؼبهاـ كمن
 للشراكة اؼببلئمة العامة اؼبشركعات اختيار 
 مشركع لكل اؼبتاحة كالبدائل الراىنة أكضاعها لتقييم التحضَتية باألعماؿ القياـ تسهيل.  
 مشركع كل يف اػباص للقطاع اؼبناسب الشراكة أسلوب ربديد.  
 ةاؼبستدرج للعركض كالتقييم التأىيل معايَت تطوير.  
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 بالكامل الشراكة عمليات تنفيذ 
 الخاص القطاع مع الشراكة بأىمية العام الوعي نشر -ج
         اؼبتخصصُت كبار يعرضها اليت كالتحليبلت اؼبقاالت إعداد طريق عن اػباص القطاع مع الشراكة عملية حوؿ عاـرأم  تكوين من بد ال
 كالنظرة خاصة، منها كالنامية الدكؿ، اقتصاديات منها تعاين اليت اؼبزمنة األمراض عبلج يف الربنامج ىذا كأنبية جدكل شرح يف ك اػبرباء 

 اليت للدكؿ عملية مباذج كتوضح ،اؼبواطنُت لفئات الدخوؿ مستول كرفع التنمية، من مزيد إذل هتدؼ اليت اإلصبلحات لعملية اؼبستقبلية
 .التنمية ؾباالت ـبتلف يف قباحات من حالفتها كما األسلوب ىذا طبقت

 البلبلة ضببلت ذبد قد حيث .النامية الدكؿ يف الربنامج ىذا لنجاح كجوىريا أساسيا شرطا تعد الشراكة برنامج ؼبساندة العاـ لرأما تعبئة إف
 اؼبتوقع من إنو بل .العمل عن كالعاطلُت اؼبنخفضة الدخوؿ كأصحاب الناس عامة بُت كاسعا صدل الربنامج ىذا أعداء يثَتىا اليت كالتشويو

 حدكث احتماؿ من إليها يتعرضوف اليت للمخاكؼ نتيجة الشراكة لربنامج معركفا دكار العامة للمؤسسات اإلدارية القيادات تلعب أف
 1.اإلدارية اؼبناصب يف النطاؽ كاسعة تغيَتات

 ازباذ ضركرة يستدعي فإنو كاػباص العاـ القطاعُت بُت اغبقيقية الشراكة كمتطلبات ك مربرات أىداؼ من استعراضو مت ما خبلؿ كمن
 ذلك يكوف كال لذلك، كآليات اسًتاتيجيات ككضع االقتصادم، النشاط يف اػباص القطاع لدكر الصحيح الفهم تعكس حكومية سياسات

 كربقيق الراىن االقتصادم الوضع من ـبرج إلهباد تشاركية أسس كفق اغبكومي القطاع جانب إذل اػباص القطاع دكر تفعيل خبلؿ من إال
 عجلة قيادة يف رئيسي دكر اػباص بالقطاع انيط فاذا  )اػباص كالقطاع العاـ القطاع( منهما كبل دكر ربديد يتم حبيث مرتفعة، مبو معدالت

 األطر ككضع القوانُت على احملافظة يف رئيس دكر العاـ القطاع فعلى القائم الوضع ظل يف استثماراتو تعزيز خبلؿ من االقتصادم النمو
 اػباص للقطاع الرئيس الداعم ىو العاـ القطاع أف دبعٌت العمومية، اػبدمات كتقدًن اػباص القطاع مؤسسات لعمل كالتنظيمية التشريعية
 .التنمية وتحقيق مرتفعة مبو معدالت لتحقيق

 بعؼ الخجارب الدوليت في ميدان الشراكت بين اللؿاع العام و الخاص : املؿلب الخامط

 كيف .العادل دكؿ ـبتلف يف اغباكمة كاألنظمة للحكومات الشاغل الشغل كاالجتماعي االقتصادم اجملاؿ يف التوازف ربقيق عن البحث يبثل
 يعترب من كمنها العامة، ك  االقتصاد دكاليب جبميع الدكلة تكفل ضركرة على يؤكد من فمنها التوازف، لتحقيق النظريات تعاقب اإلطار ىذا
 كالقطاع العاـ القطاع بُت الشراكة تعترب سابقا، ذكر ككما .كاالجتماعي االقتصادم التوازف يف اإلخبلؿ يف األسباب أحد الدكلة تدخل أف

 ربظى جعلها فبا للدكؿ، كاؼبارل كاالجتماعي االقتصادم التوازف ربقيق يبكنها اليت السياسات أحد باعتبارىا ىامة اسًتاتيجية اػباص
 القطاع بُت الشراكة مشاريع مشلت كقد .العادل أكباء ـبتلف يف سواء حد على كالنامية اؼبتقدمة الدكؿ حكومات قبل من الكبَت باالىتماـ

 البنية كمشاريع الدكلة على ر ا حك سابقا كانت اليت اجملاالت من عديد اؼباضي القرف تسعينات يف ازدىرت اليت اػباص كالقطاع العاـ
 .العلمي كالبحث كالنقل كالسياحة كاالتصاالت األساسية التحتية

 .كالنامية اؼبتقدمة الدكؿ بعض يف الشراكة إطار يف الكربل اؼبشاريع بإقباز اؼبتعلقة التجارب بعض عرض سيتم اؼبطلب ىذا يف
 

                                                           
1
 60-59مرجع سابق ص  : ؿبمد أشرؼ خليل ضبدكنة  
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: ججربت اململكت املخحدة  : الفرع ألاول 

 فإف ذبربة 2005باؼبملكة اؼبتحدة مؤرخ يف فيفرم " ماتفورد ليسسيًت"استنادا إذل مقاؿ صادر عن مركز البحوث السياسية الصحية جبامعة 
الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص انطلقت يف آخر السبعينات بعيد أزمة ارتفاع أسعار النفط حيث أقرت حكومة مارغريت تاتشر 

 سياسة حكومة تاتشر كانت هتدؼ إذل ؾباهبة تدين – كما رأينا من قبل –سياسة جديدة يف إطار ما يعرؼ بالتسيَت العمومي اعبديد 
خدمات الصحة العمومية ك الرفع من مستول صحة ك عيش اؼبواطن االقبليزم كما ىدفت إذل التفتح على القطاع اػباص ك إشراكو يف 

اؼبسانبة فَتفع مستول البنية األساسية ك سبويلها جزئيا يف نطاؽ رؤية تقطع تدرهبيا مع نظاـ اؼبالية اعبامد ك الرقابة على اؼباؿ العاـ ك ذلك 
هبدؼ االستفادة من التمويل اػباص لئلقتصاد دبا يتيح حركية أفضل على السوؽ اؼبالية ك تنشيطها ك على أساس سبكُت القطاع اػباص من 

 1992عائدات استثمارية مع اغبرص على التوازف اؼبارل لعقود الشراكة ك تقاسم اؼبخاطر احملتملة ، لكن الشراكة دل تنطلق فعليا إال سنة 
 1.بعد بركز نقائص اػبوصصة

ك يف ما يلي بعض مباذج التجربة يف اؼبملكة اؼبتحدة باعتبارىا من أكذل التجارب يف العادل يف ؾباؿ الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع 
 : اػباص ك كرؤية جديدة ضمن ما يعرؼ بالتسيَت العمومي اغبديث 

  : تجربة الشراكة في مجال الصحة -
يعد .عملت حكومة احملافظُت على ضخ أمواؿ ضخمة من ميزانية الدكلة يف قطاع الصحة العمومية هبدؼ تأىيلو ك توفَت خدمات أفضل

لتقـو مع ظهور أفكار التسيَت العمومي اغبديث .ىذا القطاع رغم أنبيتو ك دكره الكبَت من القطاعات اليت أنبلت يف كقت مضى يف اؼبملكة
مبادرة "ك يندرج التمويل يف إطار .بتمويل جانب ىاـ من اؼبصحات اػباصة اؼبسَتة ؼبرفق عاـ يتمثل يف تأمُت العبلج للجميع دبقابل رمزم

 للمرفق الوطٍت للصحة الذم يعاين من بنية أساسية مهًتئة تعود إذل سنوات األربعينيات فبا جعلو من اؼبرافق اليت دل PFI" سبويل عمومي
 . تواكب التطور الذم شهدتو قطاعات اإلنتاج األخرل خاصة يف ؾباؿ التصنيع اغبريب ك السيارات ك غَتىا من القطاعات االسًتاتيجية

ما هبب التنويو بو أف ىذه اآللية اؼبتمثلة يف الشراكة ظهرت يف البداية يف كضع سبويبلت لضخها يف ربسُت البنية األساسية لقطاع اػبدمات 
الصحية من مستشفيات ك مصحات ك ىياكل إستشفائية ك قد مت عرضها يف شكل عقود صفقات تربمها الدكلة من القطاع اػباص مقابل 

مسانبة يف جزء من رأس اؼباؿ اؼبخصص للمشركع ك استغبلؿ خدمات التصرؼ يف إسداء خدمات العبلج إذل اؼبواطنُت يف نطاؽ عقد 
 . سنة30 ك 20شراكة تًتاكح مدتو بُت 

ك قد أفرزت ىذه التجربة بركز خدمات مساندة للقطاع الصحي بعد أف كاف التصرؼ فيو راجع باألساس للدكلة إذ فتحت الشراكة بُت 
القطاعُت العاـ ك اػباص اجملاؿ إلحداث خدمات جديدة يف إطار اؼبناكلة مثل التنظيف ك اإلعتناء باحمليط ك خدمات التغذية ك اإلعاشة 

ك تندرج ىذه اػبدمات يف كلفة العبلج اليت يتحملها اؼبريض يف جزء         . للمقيمُت باؼبصحات ك اؼبستشفيات كفق مواصفات عالية اعبودة
ك يتقاسم الباقي القطاع العاـ ك القطاع اػباص ك هتدؼ ىذه الطريقة إذل توفَت منافع صحية أفضل ك زبفيف الضغط على ميزانية الدكلة من 

ناحية ك حث القطاع اػباص ك ربفيزه على االستثمار دكف خوؼ خاصة ك أف العقود اؼبربمة ترتكز على مبدأ تقاسم اؼبخاطر يف صورة 
 .الفشل ك ىو من العوامل األساسية اليت ذبعل اؼبستثمرين يسعوف إذل ذبنب الفشل ك العمل على ربقيق النجاح ك ربقيق األرباح
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 مت تطوير ذبربة سبويل القطاع العمومي للصحة إذل شراكة بُت ؾبمع متكوف من عدة متدخلُت خواص لتمويل 1994إذل حدكد سنة 
ك ىذا ما ترؾ ك فسح .مشاريع عمومية مركبة من بناءات ك ذبهيزات تقنية ك خدمات فنية مثل شبكة االتصاالت ك الكهرباء ك البنية التحتية

اجملاؿ اماـ البنوؾ لتوفَت التمويبلت البلزمة للمستثمرين ك سبكينهم من إقباز اؼبشاريع ك عرضها على الدكلة يف إطار عقود استغبلؿ مربمة 
 .مسبقا كفق مواصفات الصفقات العمومية دبا يبكنهم من جٍت فوائد ىامة ك إتاحة الفرصة إذل االنتفاع خبدمات جيدة

ك لعل ىذا التطور من ؾباؿ الشراكة بُت القطاعُت يف ضخ أمواؿ مقابل ربسُت البنية التحتية ك جودة اػبدمات الصحية إذل مسانبة القطاع 
اػباص يف شكل فردم أك يف شكل ؾبمع مستثمرين القباز مشاريع مشًتكة ككضعها على ذمة الدكلة يف شكل عقود استغبلؿ إمبا يرمي 

 .أساس إذل إضفاء النجاعة على اػبدمات ك التقليص من التكلفة
 فقد تطور نسق الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص إذ كصل حزب العماؿ اغباكم سياسة الشراكة بنسق ـبتلف          2004أما سنة 

 .ك مغاير حيث فتح مسانبة اػبواص يف سبويل مشاريع الشراكة رغم معارضة بعض النواب من حزب العماؿ الربيطاين
ك اعبدير بالذكر أف اؼبملكة اؼبتحدة أقرت ىذه السياسة ؼبا ؽبا من فوائد على االقتصاد من ناحية ك ما حققتو من جودة للخدمات العمومية 

 سنة بالنسبة للرجاؿ        80كما سانبت يف الرفع من مؤشر األمل يف اغبياة ليبلغ .للصحة اليت أثرت اهبابيا على مستول العيش ك الرفاه
ك ذبدر اإلشارة أيضا إذل أف دراسات أخرل انتقدت ىذه التجارب ؼبا أفرزتو من تأثَتات سلبية على اؼبواطنُت . سنة بالنسبة للنساء85ك 

اؼبرضى من حيث ارتفاع الكلفة ك ىو ما يتعارض مع مبدأ اغبق يف التمتع باػبدمات الصحية اؼبفًتض توفَتىا من قبل الدكلة عبميع 
 .اؼبواطنُت على قدـ اؼبساكاة

 :تجربة الشراكة في تأمين خدمات التعليم  -
سعت اغبكومة الربيطانية اؼبتعاقبة على اعتماد الشراكة مع القطاع اػباص لبلستثمار يف قطاع التعليم باعتباره من اؼبرافق العمومية اغبيوية            

.    ك قد انطلقت يف البداية يف ضخ اؼبوارد اؼبالية البلزمة يف شكل عركض للمستخدمُت الراغبُت يف ذلك.ك ذلك بإحداث مؤسسات تعليم
ك تطورت ىذه التجربة على غرار قطاع الصحة العمومية لتغطي خدمات متنوعة تتمثل يف البنية التحتية مث التجهيزات مث الًتبية ك التعليم             

ك اػبدمات اؼبرافقة ؽبا كالتنظيم ك العناية باحمليط اؼبدرسي ك خدمات النقل ك األكل ك الرحبلت ك الًتفيو ليصبح قطاع الًتبية من قطاع 
اػبدمات اليت تعتمد التمويل الذايت ك قد القت ىذه التجربة قباحا باىرا حيث استأنست هبا بعض البلداف األخرل مثل فرنسا ك أؼبانيا              

 .ك بلجيكا ك ايطاليا غَت أف ىذا النجاح ال ىبفي ارتفاع تكاليف التعليم اليت أدت إذل إقصاء أبناء الفئات ؿبدكدة الدخل
 : تقييم تجربة المملكة المتحدة  -

ساىم القطاع اػباص يف سبويل مشاريع عمومية مثل الًتبية ببناء معاىد ك مدارس ك صيانتها، ك كذلك سبويل خدمات الصحة العمومية ببناء 
اؼبصحات ك اؼبستشفيات ك مع ىذا فإف اؼبتعاملُت مع ىذه اؼبرافق ك نواب الشعب دل يبدكا كثَتا من الثقة يف ىذه الشراكة بُت القطاع العاـ 

ك القطاع اػباص باعتبار اف تقاسم اؼبخاطر اليت يتم سبريرىا عرب عقود الصفقات دل تف باغباجة ؼبا ؽبا من ؿبدكدية ك ما توفره للقطاع 
اػباص من ربح ك فوائد يتم استثمارىا بشكل وبرج السلطات العمومية خاصة عند انتقاؿ السلطة من احملافظُت إذل حزب العماؿ                 

 .أك العكس فضبل عن الضغوطات من قبل ىيئات الرقابة ك دافعي الضرائب
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أما من الناحية العملية فإف مثل ىذه التجارب حققت حدا أدىن من مرافق ؿبًتمة ك جودة عالية ك بالتارل تعترب عقود الشراكة آلية ؽبا 
سلبيات ك اهبابيات ككل التجارب مزاياىا زبفيف العبء اؼبارل على ميزانية الدكلة ك سبكُت القطاع اػباص من اؼبسانبة يف سبويل اػبدمات 

 1.العمومية ك االستفادة من خربات القطاع اػباص 
:  الخجربت الفروضيت :  الفرع الثاوي  

تعود الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص إذل فًتة اغبكم اؼبلكي يف فرنسا حيث مت إسناد بعض الوظائف ؼبختلف األطراؼ اؼبتدخلة 
 ظهرت أشكاؿ جديدة للشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص مستوحاة من 2000انطبلؽ من سنة . يف التصرؼ يف اؼبرافق العمومية

التجربة الربيطانية ك ذلك هبدؼ اغبد من الضغوطات على مستول اؼبوارد البشرية ك اؼبالية ك اغبصوؿ على خربات جديدة ك ترشيد استعماؿ 
 . موارد الدكلة مع التأكيد على الطابع االستعجارل للمشاريع ك تعقدىا

 :مت يف فرنسا ضبط إطار تشريعي قطاعي يف مرحلة أكذل مث إطار تشريعي عاـ يف مرحلة الحقة حبسب البيانات التالية 
 دفعا ؽبذا الشكل التعاقدم ك ذلك بالًتخيص للدكلة لتكليف القطاع اػباص ببناء           2002 أكت 29أعطى القانوف اؼبؤرخ يف  -

ك صيانة العمارات اؼبستغلة من قبل رجاؿ األمن ك الدفاع الوطٍت ك تعميم ذلك الحقا على قطاعي العدؿ ك الصحة قبل أف 
 .يصبح نظاما عاما عرب عقود الشراكة

 28 اؼبؤرخ يف 2008 لسنة 735 كما مت تنقيحو ك مراجعتو بالقانوف رقم 2004 جواف 17 اؼبؤرخ يف 559كضع اؼبرسـو عدد  -
 . إطارا عاما كاضحا كاضحا للشراكة يف فرنسا 2008جويلية 

 النظر يف بعض جوانب النظاـ اؼبارل على عقود الشراكة 2009 فيفرم 17 اؼبؤرخ يف 2009 لسنة 179أعاد القانوف رقم  -
 .هبدؼ مبلءمتها مع ظركؼ األزمة اؼبالية ك اإلسراع بإقباز الربامج االستثمارية يف القطاعية العاـ ك اػباص

 : طبقا للقانوف اؼبشار إليو يعترب عقد الشراكة عقدا إداريا سبنح دبوجبو الدكلة أك مؤسسة عمومية لطرؼ آخر مهمة شاملة ىدفها 
 سبويل االستثمارات البلمادية ك اؼبنشآت ك التجهيزات الضركرية للمرفق العاـ  -
 بناء ك ربويل اؼبنشآت ك التجهيزات -
 .تعهد ك صيانة ك إستغبلؿ اؼبنشآت اك التجهيزات ك التصرؼ فيها -

 : ك مت تدعيم اإلطار القانوين للشراكة بالنصوص التالية 
 اؼبتعلق بإحداث ىيئة مساندة إلقباز عقود الشراكة ملحقة بوزارة االقتصاد ك اؼبالية ؽبا دكر أفقي 2004 لسنة 1119األمر رقم  -

 .جململ اؼبشاريع العمومية 
 ألف أكرك بالنسبة 150 اؼبتعلق بضبط طرؽ اإلشهار اػباصة بعقود الشراكة اليت تفوؽ قيمتها 2004 لسنة 1145األمر رقم  -

 . ألف أكرك بالنسبة للجماعات احمللية230للدكلة ك 
 . اؼبتعلق بطرؽ إبراـ عقود الشراكة2005 لسنة 953األمر رقم  -

 : أىم اؼبشاريع اؼبنجزة يف فرنسا يف إطار الشراكة بُت القطاعُت العاـ  ك اػباص 
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برنامج إقباز مستشفيات جامعية النواة األكذل للشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص بفرنسا ، ك امتدت التجربة لتشمل قطاعات أخرل على 
غرار التنوير العمومي ك الطرقات ك شبكات السكة اغبديدية ك اؼبنشآت الرياضية ك االتصاالت ك النظافة ك من أبرز اؼبشاريع اليت أقيمت 

 : كفقا لعقود الشراكة بُت القطاع العاـ ك اػباص قبد 
  مليوف أكرك 250اؼبعهد الوطٍت للرياضة ك الًتبية اؼبدنية بقيمة . 
  مليوف أكرك430اؼبلعب الرياضي دبدينة ليل دببلغ  
  مليوف أكرك70 سنة إلقباز قطب صحي ك استشفائي دببلغ 30عقد كراء ؼبدة  
  مليوف أكرك340مركب صحي جبنوب فرنسا بقيمة  
  مليوف أكرك44مشركع مراقبة بالكامَتا ؼبدينة باريس بقيمة . 

  : تقييم التجربة الفرنسية -
الكثَت طرح السؤاؿ حوؿ مدل قباعة الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص يف فرنسا حيث مت توجيو يف ىذا اإلطار للكثَت من 

االنتقادات لبعض اؼبشاريع من ناحية مبالغ التمويل ك التعويضات كما طرح العديد إشكالية فوائد القركض اليت تربمها ك سبنحها الدكلة أك 
 .اعبماعات احمللية ك اليت تكوف معفاة من األداء على القيمة اؼبضافة يف حُت تفرضها على اػبواص يف إطار الشراكة

بالرغم من ذلك هبب التأكيد على أف القطاع الصحي ك اػبدمايت يف فرنسا أمكن لو فتح باب الشراكة بُت القطاعُت ك ساىم يف إرساء 
الشراكة بُت القطاعُت أرست ثقافة إدارية جديدة يف ؾباؿ اػبدمات الصحية ك النقل ك التعليم ظبح .مبوذج ناجح يف إطار ىذه التجارب

بتطوير الشراكة االجتماعية إذل شراكة تعاقدية على مستول اؼبوارد ك األىداؼ ك جعلها يف خدمة اؼبواطن ك ترقية التنمية ك التنمية 
 .اؼبستدامة

 التجربة الكندية : الفرع الثالث  
رغم التأكيد على تسجيل العديد من اؼبشاريع الضخمة ك اؼبتنوعة اليت أقبزت يف إطار الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص ك اليت حققت 

 . قباحات باىرة إال انو مت تسجيل أيضا العديد من اإلشكاليات على مستول مسؤكليات الدكلة يف ؾباؿ الرقابة ك اؼبتابعة
بوضع إطار قانوين ؼبنظومة الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص دبقتضى القانوف رقم " كيبك"لتقليص ىذه اإلشكاليات قامت حكومة 

ك الذم يهدؼ إذل بعث ك خلق ككاالت لئلشراؼ على العبلقة بُت الشريكُت العاـ ك اػباص ك فض .2004 ديسمرب 15 اؼبؤرخ يف 61
كل ما يطرأ من خبلفات بينهما ك يندرج ىذا يف إطار اىتماـ حكومة كندا دبوضوع الشراكة ك النابع من ايباهنا دبدل جدكل ك قباعة ىذه 

الشراكات من أجل تطوير  ربسُت اػبدمات العمومية اؼبسداة ك اؼبقدمة للمواطنُت باعتبارىم زبائن ك اؼبسانبة من جانب آخر يف تقليص 
 .ك قد نتج عن ىذه األساليب اعبديدة قباح العديد من اؼبشاريع اليت سنذكر بعضها الحقا.تكاليفها اؼبالية

 : تنوع التجربة الكندية في تأطير الخدمات العمومية ذات المصلحة العامة  -
تعترب اغبكومة الكندية اؼبسؤكؿ األكؿ أماـ الربؼباف ك اؼبواطن على إقباز ك تقدًن اػبدمات العمومية ك للقياـ هبذه اؼبهم بالفعالية اؼبطلوبة تلجأ 

 .اغبكومة إذل عدة إجراءات تضمن للمواطنُت اإلستفادة اؼبثلى من اػبدمات العمومية اؼبقدمة إليهم يف كل اجملاالت
ك حىت يبقى اللجوء إذل التسيَت اؼبباشر للمصاحل العمومية من قبل ىياكل الدكلة ىو السائد فإف اللجوء إذل القطاع اػباص يتزايد يوما بعد 

 .يـو خاصة يف ؾباالت إقباز األشغاؿ الكربل للبنية التحتية ك توفَت خدمات الصحة ك التعليم ك النقل ك الطاقة ك االتصاالت
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 من اؼبصاريف العمومية إذل اؼبشاريع اؼبنجزة يف إطار الشراكة بُت القطاعُت العاـ            % 30 إذل 20 مثبل حوارل كيبكزبصص مقاطعة 
 . ك تتميز ىذه اؼبشاريع بتنوعها.ك اػباص

بصفة عامة فإف قباح ذبربة الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص ىو نتاج ثقافة ك اقتناع بضركرة ربقيق اعبودة الشاملة يف ؾباؿ إسداء 
 اػبدمات العمومية للموطن، 

 :  و ىنا نذكر مثالين من المشاريع المنجزة في إطار الشراكة و التي لها عالقة بالتنمية المحلية في كندا 
 Bonjourquebec.com: مشروع البوابة السياحية اإللكترونية  -

ك ىو من أىم اؼبشاريع اؼبنجزة يف إطار الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص ك اؼبتمثلُت أساسا بُت كزارة السياحة ك اؼبؤسسات اػباصة 
يهدؼ إقباز ىذه البوابة اليت مت إحداثها سنة .اؼبتعاملة يف ؾباؿ صناعة السياحة ك اؼبوجو إذل ربقيق الدعاية ك اإلشهار للوجهة السياحية 

 :  إذل 1998
 التعريف دبقاطعة كيبك كوجهة سياحية بوضع كل اؼبعلومات ك اإلرشادات اليت يطلبها السائح. 
  مؤسسة سياحية من نزؿ كككاالت أسفار ك غَتىا هبذه البوابة ليتمكن السياح من ضبط برنامج 13000 ربط ما يقارب 

 .رحبلهتم ك اغبجز لدل اؼبؤسسات الفندقية ك السياحية اليت ىبتاركهنا
 حيث ساىم القيام بعمليات اإلشهار و الدعاية للسياحة المحلية و بالتالي ترقية التنمية المحلية و التنمية الوطنية ككل 

ىذا التحديث يف الرفع من عدد السياح ؽبذه اؼبقاطعة ليتجاكز عشر مبليُت سائح كما مكنت اؼبداخيل اؼبتعلقة بقطاع السياحة 
 .من تطوير ؿبتول البوابة ك اؼبنشآت السياحية بصورة مستمرة

 : التجربة في مجال استغالل المياه بمونتريال  -
يعترب قطاع خدمات استغبلؿ ك توزيع اؼبياه من  اػبدمات العمومية الشائكة اليت تتكفل هبا القطاعات العامة يف العديد من الدكؿ عن طريق 

ك بالرغم من حساسية ىذا القطاع ك تأثَتاتو على اؼبستول اؼبعيشي ك على التنمية احمللية إال أف العديد من .مصاغبها العمومية بصورة مباشرة
 .الدكؿ أقدمت على تسيَته يف إطار مشاريع  شراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص على غرار مقاطعة مونًتياؿ يف كندا

 حيث قررت بلدية مونًتياؿ تعويض التجهيزات اؼبتقادمة من البنية التحتية بعد أف تسببت يف 2001انطلقت ىذه التجربة يف كندا سنة 
 .تدين جودة اؼبياه باؼبدينة

أماـ ضغط اؼبواطنُت ك عدـ قدرة البلدية على القياـ بتجديد التجهيزات بالوسائل التقليدية نظرا إذل تشعب اإلجراءات ك تعقيدىا ك افتقار 
 مت اللجوء إذل إبراـ عقود شراكة مع مؤسسات القطاع اػباص للقياـ بالدراسات ك الموارد المالية و الخبرات البشرية الضروريةالبلدية إذل 

ك قد كاف لنجاح التجربة يف مقاطعة مونًتياؿ يف ىذا اجملاؿ أثره االهبايب يف تعميم ىذه التجربة يف عديد من اؼبدف األكركبية .األشغاؿ البلزمة
 .األخرل مثل مرسيليا بفرنسا ك ستوكهودل بالسويد
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الشراكت بين اللؿاع العام و اللؿاع الخاص في جركيا   : الفرع الرابع

يبثل االقتصاد الًتكي أحد أبرز التجارب الرائدة للنهوض ك ترقية التنمية احمللية ك االجتماعية ك البشرية اؼبستدامة، حيث أثبت أداء فبيزا 
بفضل معدؿ مبوه اؼبطرد خبلؿ السنوات األخَتة يف ظل اسًتاتيجيات االقتصاد الكلي السليمة ك السياسات اؼبالية الرشيدة ، إذل جانب 

 . لدمج االقتصاد الًتكي يف االقتصادات العاؼبية2002اإلصبلحات اؽبيكلية الكربل اليت مت تطبيقها منذ العاـ 
، اؼبعتمد على 1980عانت تركيا من أزمة مالية نابعة من إتباعها برنامج اإلصبلح الذم كضعو صندكؽ النقد الدكرل ؽبا منذ سنة 

اػبصخصة ك اإلصبلح الضرييب  ك اؼبارل ك اإلصبلحات القطاعية حيث كانت لو آثار سلبية ك ىو ما تسبب يف حدكث أزمة اقتصادية 
 مليار 23 ك عجز يف اؼبوازنة العامة غلى كبو %10 ك اليت كانت من أبرز مؤشراهتا ارتفاع معدالت البطالة إذل كبو 2001بًتكيا عاـ 

 مليارا ديوف 122 مليارات منها 203 فيما كصلت الديوف اػبارجية إذل كبو 2000 مليار للسنة السابقة 2.5دكالر أمريكي مقارنة بنحو 
 . % 50بنسبة  (اللَتة)خارجية ك اهنيار العملة الًتكية 

لقد مهدت اإلصبلحات اؽبيكلية اليت مت اسراعها نتيجة لطلب تركيا االنضماـ لبلرباد األكركيب الطريق لتطبيق تغَتات شاكلة  يف عدد من 
اجملاالت سبثلت األىداؼ الرئيسية من ىذه اعبهود يف تعزيز دكر القطاع اػباص يف االقتصاد الًتكي كما أجل تعزيز كفاءة القطاع اؼبارل             

-2002 خبلؿ العقد % 5ك مركنتو ك قد حقق االقتصاد مبوا من خبلؿ الناتج اإلصبارل احمللي اغبقيقي السنوم حيث بلغ متوسطو 
2012.1 

 اليت الًتكية اغبكومية اعبهود بفضل كذلك الصُت بعدىا كيأيت OCDE  منظمة دكؿ يف األسرع ىو الًتكي االقتصادم النمو معدؿ يعترب 
 2011 عاـ ففي .اؼبتسارعة كاالجتماعية االقتصادية التنمية على منها حرصا اػباص القطاع دكر كفعلت لبلستثمار مشجعا مناخا كفرت
 كثبلشبائة مليوف بتوفَت قاـ فقد الكبَت اػباص القطاع مسانبة دكر ذلك يف الرئيس العامل ككاف % 8.5 االقتصادم النمو معدؿ كاف فقط
 . كاحدة سنة يف كظيفة ألف
 من 139 كمشلت ،" 2014 لعام والخاص العام للقطاع المشتركة الدولية االستثمارات "بعنواف الدكرل البنك عن صدرت دراسة ككفق

 أكرب نفذت تركيا أف التقرير كأضاؼ كاػباص، العاـ للقطاعُت مشًتكة استثمارات يف الربازيل بعد الثاين اؼبركز تركيا احتلت النامية، البلداف
يوضح اعبدكؿ اؼبوارل معلومات عامة عن الشراكة بُت القطاع .األكسط كالشرؽ أكركبا يف كاػباص العاـ القطاعُت بُت مشًتكة مشاريع طبسة

  : 2016اغبكومي ك اػباص يف تركيا كما توضحو بيانات مشركع استثمارات القطاعُت يف البنك الدكرل لسنة 
تركيا  في الخاص والقطاع الحكومي القطاع بين الشراكة عن عامة معلومات : 24جدول رقم 

المطارات، الكهرباء ، تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ،  القطاعات
 الغاز الطبيعي ، الموانئ ، الطرق ، المياه و الصرف الصحي

 197 المشاريع المنفذة

                                                           
1
العوامل احملددة للشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص ك دكرىا يف مبو االقتصاد الفلسطيٍت ، مذكرة ماجستَت يف اقتصاديات التنمية بكلية التجارة : ؿبمد أشرؼ خليل ضبدكنة  

 47 ص 2017أكت .يف اعبامعة اإلسبلمية بغزة 
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  مليون دوالر168.022 إجمالي االستثمارات
 قطاع الطاقة أكبر حصة استثمار تشاركي

 Greenfield investmenyاستثمار الحقل األخضر أبرز المشاريع التشاركية
   من إجمالي االستثمار%12تمثل  المشاريع المنفذة أو تحت التنفيذ

 65مرجع سابق ص : محمد أشرف خليل حمدونة : المصدر 

 
 القطاعات التشاركية بين القطاعين العام و الخاص في تركيا كما توضحو بيانات مشروع استثمارات 09و يوضح الشكل رقم 

  : 2016القطاعين في البنك الدولي لسنة 
 القطاعات التشاركية بين القطاع العام و الخاص في تركيا : 09الشكل رقم 

 
 65مرجع سابق ص : محمد أشرف خليل حمدونة : المصدر 

 :أىم المشاريع المقامة وفقا لشراكة القطاعين العام والخاص في تركيا -
تقـو تركيا بإشراؾ القطاع اػباص يف إنشاء اؼبشاريع االستثمارية للبٌت التحتية كعلى رأسها قطاع النقل، كمن بُت أىم اؼبشاريع اؼبشًتكة بُت 

 . :  القطاع العاـ كاػباص سواء انتهت أك يف إطار اإلقباز، نذكر ما يلي
 ىو مشركع النقل بالسكك اغبديدية يف مدينة اسطنبوؿ الًتكية كيشتمل على نفق السكك اغبديدية البحرم  : مشروع مرمراي

ربت مضيق البوسفور، ككذلك ربديث خطوط السكك اغبديدية يف الضواحي اؼبوجودة على طوؿ حبر مرمرة من خلقارل على 
 مًتا ربت البوسفور، كمن 50ك النفق عبارة عن قناة مزدكجة ؿبفورة على عمق . اعبانب األكركيب إذل جبزه على اعبانب اآلسيوم

 ؿبطات 03كيتكوف خط مرمرة من . اؼبفًتض أف تكوف مقاكمة للهزات األرضية يف ىذه اؼبنطقة اليت يكثر فيها النشاط الزلزارل
ؿبطة فوؽ األرض، العديد من ىذه احملطات اؼبقامة فوؽ سطح األرض ىي  37ربت األرض يف كاليات اسطنبوؿ، باإلضافة إذل 

 راكب من 75000كقد مت تصميم مشركع مرمرام لينقل . ؿبطات مت ذبديدىا كبنائها على نفس خط قطار الضواحي القدًن
ركاب السكك اغبديدية يوميا يف الساعة، يف كبل من االذباىُت بُت أكركبا كآسيا عرب األنفاؽ اؼبقاكمة للزالزؿ، كيف األكقات خارج 
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منح عقد  .ساعات الذركة، يتم شحن آالؼ األطناف من البضائع يف الساعة عرب األنفاؽ االظبنتية اؼبزدكجة ربت سطح البحر
 ،كمشل التجمع شركة كوماجال غومي اليابانية، كالشركات 2004تركي قادتو شركة تايسي يف يوليو -البناء للمشركع ذبمع ياباين

 حيث كاف من اؼبخطط أف يكتمل اؼبشركع 2004الًتكية غاما للصناعات كنور أكؿ للبناء كتركيا للتجارة، انطلق اؼبشركع سنة 
كأخَتا افتتحت .  ،كلكن تأخر اؼبشركع عن ما كاف مقررات لو نتيجة الكتشافات أثرية عثر عليها يف اؼبوقع2009حبلوؿ أفريل 

كتشمل اؼبرحلة الثانية من اؼبشركع ذبديد خطوط السكك اغبديدية اغبالية، كمن  .2013اؼبرحلة األكذل من اؼبشركع يف أكتوبر 
 ..%7.27إذل  % 6.3اؼبتوقع بعد االنتهاء من اؼبشركع أف ترتفع نسبة استخداـ النقل بالسكك اغبديدية يف اسطنبوؿ من 

 أك جسر السلطاف سليم األكؿ، أنشئ كثالث جسر يربط بُت ضفيت اسطنبوؿ اآلسيوية كاألكركبية بعد  : جسر البوسفور الثالث
 كمت االنتهاء منو 2013جسر البوسفور كجسر السلطاف ؿبمد الفاتح، كيعد أطوؿ جسر معلق يف العادل، مت البدء بالعمل بو عاـ 

 ،كقد مت منح 2012سبت اؼبوافقة على خطط البناء للجسر الثالث من قبل كزارة النقل عاـ  .2016 أكت 26كافتتاحو يف 
 أمتار فوؽ 1408 ،يبلغ طولو 2013، كبدأ ببناء اعبسر رظبيا يف جواف "استالدم"ك "أتشتاش"رخص بناء اؼبشركع إذل شركيت 

 مًتا، ك 2164 أخريُت لسكة اغبديد، كيبلغ إصبارل طوؿ اعبسر 2 منها للسيارات ك 8فبرات  10مضيق البوسفور، كما يضم 
 مليار لَتة تركية 75.1 فرصة للعمل، كما أضافت أعماؿ البناء إذل االقتصاد عوائد مالية بلغت 6000قد أتاح اؼبشركع حوارل 

 .اسنوم
 ىو نفق للسيارات يقع يف مدينة إسطنبوؿ، يربط الشطرين اآلسيوم كاألكركيب ربت قاع مضيق البوسفور، افتتح : فق أوراسيان

كم منها ربت قاع مضيق  4.3كم، 6.14كيبتد نفق أكراسيا اؼبخصص للمركبات على مسافة  .2016 ديسمرب 20رظبيا يف 
البوسفور، إضافة إذل جزء يف الطرؼ األكركيب، كآخر يف اعبانب اآلسيوم، كىو مزكد بآلية مقاكمة للزالزؿ، تسهل عملية سبدد 

 مًتا، 14كيبلغ ارتفاعو . كتقلص البنية االظبنتية، أك اكبناءىا لدل كقوع الزالزؿ، حبيث ال تشكل خطرا على حركة اؼبركر بداخلو
 ألف سيارة من العبور خبللو ذىابا كإيابا بُت طريف 90 كم، كىو مؤلف من طابقُت للذىاب كاإلياب، كما سيمكن 15كطولو 

سيخصص النفق للسيارات كاغبافبلت الصغَتة كاؼبتوسطة، كلن يسمح للدراجات اؽبوائية كالنارية باستخدامو، . مدينة اسطنبوؿ ك 
 دقيقة، ليخفف حدة االزدحاـ اليت تشهدىا إسطنبوؿ، كيكوف بذلك أسرع 15 دقيقة إذل 100كسيقلص مدة الرحبلت من 
 BOT كبلغت تكلفة اؼبشركع الذم منحتو تركيا، لشركات ؿبلية خاصة كأجنبية، كفقا لنظاـ. كسيلة نقل بُت آسيا كأكركبا 

الًتكية اػباصة  "يايب مركزم" ألف دكالر، كأشرؼ على بناء النفق كونسورتيـو مكوف من شركة 122 مليوف ك245حوارل مليار ك
 الكورية اعبنوبية" أس كي"للبناء، كؾبموعة 

 إحدل اؼبناقصات اػباصة 2013رحبت ؾبموعة مشًتكة من الشركات الًتكية يف شهر مايو  : المطار الثالث في اسطنبول 
 مليار يورك للحكومة باإلضافة إذل 1.22بتنفيذ مشركع اؼبطار الثالث يف اسطنبوؿ، حيث ستقـو ىذه الشركات بدفع مبلغ 

كيعترب اؼبطار من أكرب اؼبشاريع  . 2017  بدءا منعاـ 25الضرائب مقابل اغبصوؿ على حقها يف تشغيل اؼبطار من عاما ؼبدة 
 مليار يورك جبانب تكلفة صبيع االستثمارات كالعائد 33يتم اليت تنفيذىا يف الببلد حىت اآلف، فمن اؼبتوقع أف تبلغ تكلفتو حوارل 

 يف اسطنبوؿ مركز ؿ مليوف راكب، كسيكوف للمطار دكر حيوم عبع150السنوم، كيتميز بقدرتو على استيعاب ما يصل إذل 
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ستضم اؼبرحلة األكذل بناء من اؼبطار مدرجُت إلقبلع الطائرات كىبوطها إذل جانب مبٌت للركاب بقدرة على . عاؼبي للسفر جوا
 .2018 للعمل حبلوؿ عاـ ؾبهزةكمن اؼبقرر يتم أف االنتهاء من اؼبرحلة األكذل لتصبح .  مليوف راكب سنويا90استيعاب 

  يف مدينة اسطنبوؿ معلنا عن رؤية جديدة لبلستفادة من " إيكيتارل"بينما يف ؾباؿ الصحة يأيت مشركع اؼبستشفى الكربل دبنطقة
 يكوف األكؿ من نوعو يف العادل، فبا هبعل اسطنبوؿ مركزا فقد تقرر أف، الشراكة بين القطاع العام والخاص في تركيامبوذج 

كفيما يتعلق خبطط االستثمار، فإف مشركع اؼبستشفى الكربل  .للسياحة العبلجية، كذلك دبجرد التشغيل الكامل للمستشفى
شهرا سيضم تسع مستشفيات توفر اػبدمة  - 36اؼبخطط أف لو يكتمل يف غضوف - يف مدينة اسطنبوؿ " إيكيتارل"دبنطقة 

 10000سريرا كسيبلغ عدد العاملُت بو  2682 مريض يوميا، كسيشتمل على عدد إصبارل من األسرة يبلغ 29000الصحية لػ 
 .اليابانية" سوجيتز"الًتكية لبلستثمار يف قطاع الصحة ك" ركنسانس"كسيكوف اؼبشركع مشًتكا بُت شركيت . موظف 

  مليار لَتة تركية يف حجم 100كما كضعت تركيا خطة لتشجيع االستثمار حيث ستنفق كزارة الصحة مبالغ تقدر بنحو 
، كالسياحة اجملانية مناطق الرعاية الصحية كما أفاإلهبارات اؼبخصصة لربنامج الشراكة قطاع عاـ كخاص اؼبوجو للرعاية الصحية، 

العبلجية، كقطاع الصحة اإللكًتكنية ذبتذب بدكرىا االستثمارات، باإلضافة إذل تعزيز البنية التحتية للتصنيع من خبلؿ تأسيس 
 1.مناطق خاصة للمستحضرات الدكائية بغرض جعل الببلد ؿبورا عاؼبيا يف ؾباؿ األحباث كالتطوير كإنتاج اؼبستحضرات الدكائية

 الجسائر في الخاص واللؿاع العام اللؿاع بين الشراكت  : الفرع الخامط

 15 اؿ السنوات خبلؿ كاػباص العاـ القطاعُت بُت شراكة مشاريع يف استثمارا األكثر األكائل اػبمس اإلفريقية الدكؿ بُت من اعبزائر تعد
           األونكتاد كالتنمية للتجارة اؼبتحدة األمم مؤسبر أصدره الذم إفريقيا يف االقتصادية التنمية حوؿ 2016 تقرير يف جاء حسبما اؼباضية

 .)ـ 2016 ،اعبزائرية األنباء ككالة موقع( 
 يعرؼ ما أك اؼباضي القرف من التسعينيات يف االقتصادية اإلصبلحات مع كاضح بشكل اعبزائر يف كاػباص العاـ القطاع بُت الشراكة تتجلى

 اػباصة االقتصادية االستثمارات بتوجيو اؼبتعلق 1988 العاـ يف 25-88 رقم القانوف حرر حيث السوؽ، اقتصاد نظاـ إذل باالنتقاؿ
 . اإلسًتاتيجيةالقطاعات ماعدا االقتصادية اجملاالت صبيع يف باػبوض لو كظبح اػباص، االستثمار سقف  الوطنية
 مبادئ لتطبيق أساس حجر دبثابة يعترب  حيث كالقرض بالنقد اؼبتعلق 1990 يف اؼبؤرخ 10-90 القانوف بصدكر الشراكة موضوع كتعزز

 اؼبؤسسات دبوجبو كأصبحت لبلقتصاد، الدكلة الحتكار حدا كضع إذ .االقتصادم النشاط يف اػباص القطاع كتفعيل السوؽ اقتصاد
 .اػباص كالقطاع العاـ القطاع بُت الفوارؽ إلغاء مت إذ اؼبعاملة، لنفس زبضع اػباصة أك العمومية اعبزائرية

 االستثمارات ؾبموع كبلغ ، 2015 العاـ كحىت 1990 عاـ منذ مشركع 26 كاػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة مشاريع إصبارل كتبلغ
 .2016حسب إحصائيات البنك الدكرل لسنة   1990 عاـ منذ دكالر مليوف  8330كاػباص العاـ القطاعُت بُت للشركات هبا اؼبلتـز

 
 كتوضح .اؼبشاريع من كغَتىا الغاز، ك استخراج كاالتصاالت، كالطاقة، اؼبطارات مشاريع على تتوزع ـبتلفة قطاعات يف الشراكة كتتوزع

 بُت التشاركية القطاعات  الشكل كيوضح  الشكل يوضح كما .اؼبختلفة القطاعات يف كقيمتها التشاركية اؼبشاريع توزعت التارل األشكاؿ

                                                           
1
 216-213 ص ص 2018الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص يف إنشاء مشاريع البنية التحتية يف تركيا ، ؾبلة البشائر اإلقتصادية : فرحات عباس .سعود كسيلة ، د.د  



 همىذج الدضيير العمىمي الجدًد في جركيت الخىميت املحليت ملىماث : الثالثالفطل 

[157] 
 

  :2016  للعاـ الدكرل البنك يف كاػباص العاـ القطاعُت استثمارات مشركع بيانات توضحو كما اعبزائر يف اػباص كالقطاع العاـ القطاعُت
 

 
 2015-1990  الفترة خالل القطاع حسب المالي االقفال الي تصل التي المشاريع : 10الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015-1990الفترة  خالل القطاع حسب التشاركية المشاريع في االستثمار : 11الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 68مرجع سابق ص : محمد أشرف خليل حمدونة : المصدر 
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  ىاما مبوذجا الفارج ؾبمع يعد حيث ،)كاعببس كاػبرسانة كاغبصى االظبنت،( : البناء مواد إنتاج في المختصة الفارج شركة 
 كذا  )بالعاصمة( مفتاح مصنع اعبزائر اإلظبنت صناعات مع بالشراكة ؾبمع فهو .كاػباص العاـ القطاعُت بُت لعقد الشراكة

 دبعسكر ازؽكع اؼبسيلة مصنعي 2002 العاـ منذ اجملمع كيسَت .اعبزائرية كوسيدار شركة مع بالشركة للبويرة اعببس كحدة
 .متعامل 2600  كيوظف طن مليوف 15 ب تقدر سنوية إنتاجية طاقة يبثبلف اللذين االظبنت

 اػبدمات تسيَت ضماف على تسهر اليت لقسنطينة كالتطهَت للمياه "سياكو " شركة سبثل : لقسنطينة والتطهير المياه تسيير شركة 
 كفق للشراكة مبوذجا قسنطينة لوالية بلدية 12 مستول على مستمر بشكل للشرب الصاغبة اؼبياه كتوزيع اؼبياه لتطهَت العمومية

 سنوات طبس ؼبدة بالتفويض بالتسيَت يعرؼ ما أك الفرنسية، للمياه مرسيليا كشركةاعبزائرية  لقسنطينة اؼبياه شركة بُت امتياز عقد
 كصيانة كتطهَتىا، اؼبياه كاستغبلؿ تسيَت مهمة ؽبا أسندت حبيث ، جزائرمدينار مليار 4.3 قدره دببلغ 2009 سنة من ابتداء

 الزبائن خدمات تسيَت ككذا كجودهتا اؼبوزعة اؼبياه نوعية مراقبة إذل باإلضافة )كاآلبار اؼبياه ضخ كؿبطات اػبزانات) اؽبياكل
 الزبائن بطلبات كالتكفل كالتحصيل ترة،ككالف التوزيع، شبكة عرب اؼبياه إيصاؿ كأشغاؿ اؼبياه تسربات عن كالبحث كاؼبشاريع
 .2014 سنة هناية إذل عامبل 2034 شغلت أهنا الشركة  إحصائياتكتشَت .كمعاعبتها

 
 الجزائر في الخاص والقطاع الحكومي القطاع بين الشراكة  مشاريع عن عامة معلومات : 25جدول رقم 

 https://pppknowledgelab.org/countries/algeria والخاص العام القطاعين بين الشراكة معارف مختبر: المصدر 

Consulté le 16/02/2019 

 

 

 

PROJECT NAME SECTOR 
FINANCIAL CLOSURE 

YEAR 

INVESTMENT ($US 

MILLION) 

Maghreb Gas Pipeline Natural Gas 1993 $2,300.00 

Medgaz Pipeline Natural Gas 2006 $1,170.00 

Shariket Kahraba Hadjret En Nouss 

SpA 
Electricity 2006 $1,150.00 

Sharikat Kahraba Skikda Electricity 2004 $562.00 

Magtaa Desalination Plant 
Water and 

sewerage 
2009 $468.00 

Consortium Algerien des 

Telecommunications 
ICT 2005 $465.00 

Kahrama SpA Electricity 2005 $400.00 

Djezzy GSM ICT 2001 $368.50 

Hassi R’mel Solar/CCNG Plant Electricity 2009 $350.00 

Mostaganem Desalination Plant 
Water and 

sewerage 
2008 $250.00 

https://pppknowledgelab.org/countries/algeria
https://pppknowledgelab.org/countries/algeria
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آليت لتركيت الخىميت املحليت  : الحكم الراشد أحد ملىماث الدضيير العمىمي الحدًث : املبحث الثاوي 

 القليلة العقود خبلؿ كالناشئة اؼبتقدمة، االقتصاديات من الكثَت يف باغبوكمة، البعض عليو يصطلح ما أك الراشد باغبكم االىتماـ ازداد لقد
 يف كركسيا البلتينية، كأمريكا ، آسيا شرؽ دكؿ من عدد شهدىا اليت اؼبالية كاألزمات االقتصادية، االهنيارات أعقاب يف كخاصة اؼباضية،

 الشركات أقطاب من لعدد اؼبالية االهنيارات تداعيات من مؤخرا األمريكي االقتصاد شهده ما ككذلك العشرين، القرف من التسعينات عقد
ك كذا نتيجة لتطور بعض اؼبفاىيم يف الدراسات االقتصادية اغبديثة السيما تلك اؼبتعلقة بدراسة مستويات اؼبعيشة           . ةالعاؼبي كالبورصات

 1ك تنمية األفراد يف ظل ما يعرؼ بأىداؼ األلفية للتنمية ،
، هبذا االىتماـ يكتسبو الذم اؼبستمر للتزايد كنظرا  بالتحليل اؼبفهـو ىذا تناكؿ على الدكلية اؼبؤسسات من عدد تحرص فقد اؼبفهـو

 عاـ أصدرت اليت 2كالتنمية االقتصادم التعاكف كمنظمة الدكرل كالبنك الدكرل النقد صندكؽ من كل اؼبؤسسات ىذه رأس كعلى كالدراسة،
 يف الراشد غبكم امفهـو تأثَت كمدل أنبية إذل كاػبرباء كاحملللُت االقتصاديُت من العديد تطرؽ حيث  .الشركات حوكمة مبادئ 1999

 سبلمة على يعمل دبا ككل كاجملتمعات كاؼبؤسسات األفراد صاحل إذل اؽبادفة كاالجتماعية كالقانونية االقتصادية النواحي من العديد
 .السواء حد على كالناشئة اؼبتقدمة الدكؿ من كل يف الشاملة التنمية كربقيق االقتصاديات

 
مفهىم الحكم الراشد  : املؿلب ألاول 

يرجع بركز مفهـو اغبكم الراشد إذل عدة أسباب سواء من الناحية العملية أك النظرية ، حيث يعترب اغبكم الراشد انعكاس لتطورات            
ك تغَتات حديثة ظهرت يف التغَت الذم حدث يف طبيعة دكر اغبكومة من جهة ك التطورات اؼبنهجية ك األكاديبية من جهة أخرل إذ طرح 

 Good)اؼبفهـو يف سياقات اقتصادية ، سياسية ك ثقافية ك تأثر دبعطيات أخرل داخلية ك دكلية ،ك يستخدـ مفهـو اغبكم الصاحل 
Governance( )la Bonne Gouvernance)  منذ عقدين من الزمن من قبل مؤسسات األمم اؼبتحدة إلعطاء حكم قيمي

على فبارسة السلطة السياسية إلدارة شؤكف اجملتمع باذباه تنموم ك تقدمي أم أف اغبكم الصاحل ىو اغبكم الذم تقـو بو قيادات سياسية 
منتخبة ك كوادر إدارية ملزمة بتطوير موارد اجملتمع ك بتقدـ اؼبواطنُت ك بتحسُت نوعية حياهتم ك رفاىيتهم ، ك ذلك برضاىم ك عرب 

 3.مشاركتهم ك دعمهم
إف اإلخفاقات يف تنفيذ ىذه السياسات التنموية اليت اقًتحتها اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية ك اؼبوجهة أساسا لفائدة الفرد يف ؾبتمع مدين ما ، 

ك فرض إصبلحات أدت إذل انعكاسات سلبية على ىذه اجملتمعات فبا أدل إذل كجود عدـ الرضا من طرؼ ؾبموعات اجملتمع اؼبدين ،   
إقتصادية ك سياسية من طرؼ ىذه اؼبؤسسات الدكلية ك ىذا ما دفع بالعديد من الدكؿ النامية إذل ؿباكلة تطبيق األسلوب الديبقراطي              

                                                           

  
1
، 2015تشكم األْداف اإلًَائٍت انثًاٍَت، ٔانتً تتزأح طًٕحاتٓا يٍ إَٓاء انفقز انًدقع انى ٔقف إَتشار يزض اإلٌدس ٔتٕفٍز انتعهٍى اإلبتدائً نجًٍع األطفال بحهٕل عاو   

ٔقد حشدث ْذِ انجٓاث جٕٓدا كبٍزة نى ٌسبق نٓا يثٍم فً انسُٕاث انًاضٍت يٍ أجم . خطت عًم رئٍسٍت نجًٍع دٔل انعانى ٔجًٍع انًُظًاث انعايهت فً يجال انعًم انتًُٕي

 .ٌٔسعى ْذا انًٕقع انى تبٍاٌ ْذِ انجٕٓد انتً تبذنٓا األيى انًتحدة ٔشزكائٓا يٍ أجم عانى أفضم نهجًٍع. تحقٍق ْذِ األْداف خديتً نسكاٌ انعانى األفقز ٔاألقم حظا

Millenium Developement Goals  

2
ىي منظمة دكلية مكونة من ؾبموعة من  OECDكاختصارىا  (Organisation for Economic Co-operation and Development:)  التعاكف االقتصادم كالتنميةمنظمة  

اليت يتزعمها الفرنسي ركبَت مارجولُت ،للمساعدة  (OEEC)(آنفا) عن منظمة التعاكف االقتصادم األكركيب العملية 1948نشأت يف سنة . البلداف اؼبتقدمة اليت تقبل مبادئ الديبقراطية التمثيلية كاقتصاد السوؽ اغبر
 . مت إصبلحها لكي تكوف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية1960كبعد فًتة مت توسيعها لتشمل عضويتها بلداف غَت اكركبيو، كيف سنة . عمار أكركبا بعد اغبرب العاؼبية الثانية‘على إدارة خطة مارشاؿ إلعادة 

3
 .04 ص 2001" القاىرة مركز دراسات ك استشارات اإلدراة العامة" إدارة شؤون الدولة و المجتمع"سلول الشعراكم صبعة ك آخركف ،   
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ك ؿباكلة ذبسيد اغبكػػػػػػػػػػػػػػػػم الراشد من أجل ربقيق الفعالية ك الفاعلية يف ذبسيد الشؤكف العامة  ك التسيَت اعبيد لئلمكانات اؼبتاحة ال سيما 
 1.على اؼبستويات احمللية 

أما .  يأخذ بعدين متوازيُت؛ يعكس أكؽبما فكر البنك الدكرل الذم يتبٌت اعبوانب اإلدارية كاالقتصادية للمفهـومفهـو اغبكم الراشد إف 
؛ حيث يشمل  الًتكيز على منظومة - جبانب االىتماـ باإلصبلح كالكفاءة اإلدارية-البعد الثاين فيؤكد على اعبانب السياسي للمفهـو

 يف منشورات كتقارير البنك الدكرل عن كيفية ربقيق 1989كلقد ظهر اؼبفهـو منذ عاـ  2.القيم الديبقراطية اؼبعركفة يف اجملتمعات الغربية
حيث مت الربط بُت الكفاءة اإلدارية  Sub-Saharan Africa التنمية االقتصادية كؿباربة الفساد يف الدكؿ األفريقية جنوب الصحراء

اغبكومية كالنمو االقتصادم؛ فوفقا ؽبذه األدبيات فإف األدكات اغبكومية للسياسات االقتصادية ليس من اؼبفركض فقط أف تكوف 
اقتصادية كفعالة، كلكن أيضا ال بد أف تكفل العدالة كاؼبساكاة، كلقد مبا اؼبفهـو بعد ذلك ليعكس قدرة الدكلة على قيادة اجملتمع يف إطار 

كيف بداية التسعينيات أصبح الًتكيز على األبعاد الديبقراطية للمفهـو من حيث تدعيم اؼبشاركة كتفعيل اجملتمع اؼبدين ككل  .سيادة القانوف
الذم عقد يف باريس يف  OECO ما هبعل من الدكلة فبثبل شرعيا ؼبواطنيها؛ ففي اجتماع اللجنة الوزارية ؼبنظمة التنمية االقتصادية

 مت الربط بُت جودة كفعالية كأسلوب إدارة شئوف الدكلة كاجملتمع، كدرجة رخاء اجملتمع، كالتأكيد على أف اؼبفهـو يذىب إذل 1996مارس 
كمن ىذا اؼبنطلق مت  .أبعد من اإلدارة اغبكومية؛ ليتضمن إشكاليات تطبيق الديبقراطية ؼبساعدة الدكؿ يف حل اؼبشاكل اليت تواجهها

على أنو يتعرض ؼبا ىو أبعد من اإلدارة العامة كاألدكات كالعبلقات كاألساليب اؼبتعلقة 3" إدارة شئون الدولة والمجتمع"تعريف مفهـو 
هبا ليشمل ؾبموعة العبلقات بُت اغبكومات كاؼبواطنُت؛ سواء كأفراد أك كأعضاء يف مؤسسات سياسية كاجتماعية كاقتصادية، كركز على 
أف اغبقل الدالرل للمفهـو ال ينصب فقط على فعالية اؼبؤسسات اؼبتعلقة بإدارة شئوف الدكلة كاجملتمع، كلكن يركز أيضا على القيم اليت 

؛ ليصبح مؤشرا غبقل دراسي ؿبدد يشمل كل األنشطة اؼبرتبطة  .ربتويها تلك اؼبؤسسات مثل اؼبساءلة كالرقابة كالنزاىة كلقد تطور اؼبفهـو
باغبكم كعبلقة اغبكومة بالقطاع اػباص كباجملتمع اؼبدين، كإف كاف اؼبفهـو يف حد ذاتو أمشل من مفهـو اغبكم باؼبعٌت اؼبؤسسي 

اؼبعركؼ، كىو األمر الذم يثَت التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف ظهور اؼبفهـو حتمية فرضتها ظركؼ كاقعية كعملية مثل تغَت  (الوظيفي/البنائي)
دكر الدكلة، كتنامي أثر السوؽ الرأظبارل يف خريطة القوة يف اجملتمع كالنخبة، كأيضا إذا ما كاف صعوده انعكاسا لتغَتات على اؼبستول 

 :كأبرزىاالنظرم سبثل غلبة ؼبدرسة فكرية أك اقًتاب معُت؛ أم أف ظهور اؼبفهـو ما ىو إال انعكاس للتغَت اعبارم يف طبيعة كدكر اغبكومة، 

ظهور العديد من اؼبتغَتات اليت جعلت من النظرة التقليدية للدكلة فاعبل رئيسيا يف صنع السياسات العامة موضع مراجعة؛ فاؼبتتبع -1
فلقد  .لبلذباىات اغبديثة يف صنع كتنفيذ السياسات العامة يبلحظ ازدياد أنبية البيئة الدكلية أك العامل اػبارجي يف عملية صنع السياسات

أصبح للمؤسسات كاؼبنظمات الدكلية كمؤسبرات األمم اؼبتحدة دكر كبَت، ليس فقط يف اؼببادرة بطرح قضايا السياسات العامة، كلكن أيضنا 
كلقد بدا كاضحنا يف ظل العوؼبة كثورة االتصاالت ضعف قدر الدكلة على مقاكمة الضغوط . يف كضعها على قائمة أكلويات اغبكومات

 .الدكلية، كالبفاض قدرهتا على فبارسة كظائفها التقليدية على النحو اؼبعهود دكف أف تتأثر باؼبؤثرات اػبارجية

                                                           
رسالة ماجستَت يف العلـو السياسية ، جامعة تلمساف كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية ، قسم  " الحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلية" حسُت عبد القادر،  1

 .18 ص 2012-2011العلـو السياسية 
  سلول الشعراكم ك آخركف مرجع سابق ذكره 2
3
  www.onislam.comعلى الموقع اإللكترونً " مفهوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع" سلوى الشعراوي  

http://www.onislam.com/
http://www.onislam.com/
http://www.onislam.com/
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التغَت الذم طرأ على دكر الدكلة؛ فقد ربولت من فاعل رئيسي كمركزم يف زبطيط كصنع السياسات العامة، كفبثل للمجتمع يف تقرير -2
ىذه السياسات كتنفيذىا، ككسيط بُت الفئات كالطبقات يف حل اؼبنازعات بل كمالكة للمشركعات كمسئولة عن حسن إدارهتا، كعن إعادة 

يف - كلكن بُت شركاء عدة-توزيع الدخل كتقدًن اػبدمات كعدالة توزيعها مكانيا كبُت الفئات االجتماعية؛ لتصبح اليـو الشريك األكؿ 
إدارة شئوف الدكلة كاجملتمع، كال شك أف ىذا التحوؿ قد بدا مع تنامي التضخم االقتصادم الذم كاف من أسبابو الرئيسية تنامي أعباء 

كعبئها على دافعي الضرائب من العاملُت من أبناء الطبقة الوسطي كالعاملة، بعد أف تغَتت طبيعة اؽبـر العمرم " دكلة الرفاىة"كتكلفة 
كما برزت يف نفس الوقت أزمة النموذج السوفييت  .للسكاف، كزادت نسبة من يتقاضوف معاشات، كالبفضت نسبة اؼبشاركُت يف العمل

للدكلة االشًتاكية، دبا أدل إذل إعادة النظر يف دكر التخطيط اؼبركزم كأداة للتعبئة كالتخصيص، كاالذباه لًتاجع الدكلة عن أدكار الضماف 
 .االجتماعي، كتسليمها للمجتمع اؼبدين كاألىلي، فضبل عن تعثر ؿباكالت التنمية باالعتماد على القطاع العاـ

تنامي دكر الشركات العاؼبية كالشركات متعددة اعبنسيات يف التأثَت على صنع السياسات، كاغباجة إذل إعادة النظر يف عبلقة اغبكومات -3
دكر أكرب يف التأثَت  (القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين)الوطنية بالقطاع اػباص كدكر مؤسسات العمل اؼبدين؛ حيث أصبح للفاعلُت اجملتمعُت 

 من قبل؛ فبا أثار اعبدؿ بشأف حدكد كمستويات الشراكة بُت اعلى السياسات العامة كاإلدارة، كتطبيق السياسات على كبو دل يكن متصور
لوصف سبل " اإلدارة العامة"ليحل ؿبل مصطلح  "إدارة شئوف الدكلة كاجملتمع"اغبكومات كالقطاع اػباص كالقطاع األىلي، كبركز مصطلح 
 .كصيغ اإلدارة السياسية كاالقتصادية لتحقيق التنمية اؼبستدامة

ربوالت أسلوب اإلدارة العامة التقليدم مثل احًتاـ األقدمية، كالتدرج الوظيفي، كظهور ؾبموعة أخرل من القيم ربل ؿبلها مثل التمكُت  -4
كالًتكيز على النتائج، كإعطاء فرصة كربل للمسئولية الفردية من خبلؿ ىيكل إدارم متكامل، كاالذباه للًتكيز على معيار اإلقباز كالتعلم 

 1.اؼبستمر، كتطوير اؼبهارات بشكل متنوع خاصة التقنية كااللكًتكنية
ظهر مصطلح اغبكم الصاحل أك اغبكم اعبيد يف اللغة الفرنسية يف القرف الثالث عشر ، كمرادؼ ؼبصطلح اغبكومة ، مث كمصطلح قانوين 

 ليستعمل يف نطاؽ كاسع ك معرب عن تكاليف التسيَت ، ك مع تنامي ظاىرة العوؼبة كاف اؽبدؼ منو ضماف مبط جيد يف 2(1478سنة )
 3.تسيَت النظاـ اإلجتماعي من أجل ربقيق اؼبطالب الديبقراطية ك على ىذا األساس ليس ىناؾ أدىن شك يف األصل الفرنسي للمصطلح

 استخدـ اؼبصطلح للتعيُت اإلدارم ك القانوين يف بعض اؼبدف مشاؿ فرنسا اليت كانت ربت السيطرة اؽبولندية ، ك يرل 1478ابتداء من سنة 
، كقد ظهر مصطلح  (Governance)البعض أف ترصبة اللفظ اإلقبليزم  إذل لفظ اغبكم باللغة العربية ال يعكس اؼبعٌت اغبقيقي للمفهـو

 حيث طرح اؼبفهـو 1989اغبكم يف شكلو اؼبعاصر حُت أحياه البنك الدكرل يف تقريره حوؿ التنمية يف إفريقيا جنوب الصحراء سنة 
 كمقاربة ربمل البعد السياسي  اؼبؤسسايت السًتاتيجيات التنمية ك سياسات التعديل اؽبيكلي ك مبادئ اغبكم الراشد،

إف مصطلح اغبكم الراشد سواء اؼبتعلق باؼبؤسسة أك الشؤكف العامة دل يأيت من عدـ بل نتيجة سياؽ تارىبي طويل ليأخذ بعدىا شكبل 
 .جديدا يف ظل تطور النظريات اغبديثة اؼبتعلقة بشؤكف األفراد ك الدكؿ

  : تعريف الحكم الراشد- 2

                                                           
1
 www.onislam.comعلى الموقع اإللكترونً " مفهوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع" سلوى الشعراوي  

2
 23ص . مرجع سابق ذكرهالحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلية: حسُت عبد القادر  

 91 ص 2005اؼبؤسبر الدكرل حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات جامعة كرقلة " اغبكم الرشيد ك الكفاءة اإلقتصادية" زايرم بلقاسم  3

http://www.onislam.com/
http://www.onislam.com/
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1 

 
2 

3 

 :من أبرزىا (سياسي ، اقتصادم أك مؤسسايت)اختلفت كجهات النظر حوؿ تعريف موحد نظرا لتعدد أبعاده 
 الصالح أجل ن مما بلد في السلطة اهب ُتمارس التي والمؤسسات التقاليد ىو الراشد الحكم" :الدكرل البنك تعريف 

 .1"العام
 :ك ىذا يشمل ما يلي 

 

 (البعد السياسي  )عملية اختيار القائمُت على السلطة ك رصدىم ك استبداؽبم  -
 (البعد اإلقتصادم )قدرة اغبكومة عل إدارة اؼبوارد ك تنفيذ السياسات السليمة بفعالية  -
احًتاـ كل من اؼبواطنُت ك الدكلة للمؤسسات اليت ربكم التفاعبلت االقتصادية ك االجتماعية فيما بينهن  -

 2 (البعد اؼبؤسسايت)
  تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائيPNUD  

 كافة على اجملتمع شؤكف إلدارة كاإلدارية السلطات االقتصادية فبارسة أنو على الراشد اغبكم عرؼ فقد اإلمبائي اؼبتحدة األمم برنامج أما
 القانونية، حقوقهم كيبارسوف مصاغبهم، نشكل أف نستطيع خبلؽبا من اليت كاؼبؤسسات كالعمليات اآلليات، من يتكوف أنو أم مستوياتو،

 الحًتاـ حقوؽ اؼبدنية كاؼبؤسسات القانونية كالطرؽ اآلليات كل استخداـ على يركز التعريف كىذا خبلفاهتم ، كحل كاجباهتم كيؤدكف
 3.عليها كاغبفاظ اإلنساف

 :حسب تعريف برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي فإنو يلوح لثبلثة دعامات ىي 
  ك اليت تتضمن عمليات صنع القرارات اؼبتعلقة بصياغة ك تكوين السياسات: الدعامة السياسية. 
  تتضمن عمليات صنع القرارات اليت تؤثر على أنشطة الدكلة االقتصادية ك عبلقاهتا باالقتصاديات األخرل: الدعامة اإلقتصادية. 
  4.تتضمن النظاـ اػباص بتنفيذ ىذه السياسات: الدعامة اإلدارية 

إف ىذا اؼبفهـو اغبديث ؼبصطلح اغبكم الراشد يتسم بالتطور يف التسيَت ك التجاكب مع متطلبات اؼبواطن يف إطار ربقيق معاين اؼبشاركة 
 .يف ظل الشفافية ك العدالة

  تعريف منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية :OCDE  
استعماؿ السلطة السياسية ك إجراء الرقابة يف اجملتمع مع استعماؿ اؼبارد البلزمة لتحقيق تنمية " لقد عرفت اؼبنظمة اغبكم الراشد على أنو 

 5"اقتصادية ك اجتماعية
ك ىو تعريف ركز باألساس على قدرة السلطة السياسية يف توفَت اإلجراءات القانونية ك البيئية البلزمة لتمكُت الفاعلُت االقتصاديُت من 

 .ربقيق التنمية بأنواعها

                                                           
1 Daniel Kauffman ,Aart Kraay,Pablo Zoido-Lobaton , “Governance Matters” Washignton World Bank 1999. 

حالة الدكؿ العربية اؼبؤسبر العاؼبي الثامن لبلقتصاد ك التمويل اإلسبلمي  ديسمرب " دكر اغبكم الراشد يف ربقيق التنمية اإلقتصادية"  ىبتار عبد القادر ، عبد الرضبن عبد القادر 2
 قطر. الدكحة2011

3
 United Nations Développement Program : La Bonne Gouvernance et le développement Humain Durable 1994 P3. 

4
 26ص . مرجع سابق ذكرهالحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلية: حسٌن عبد القادر    
5
 .20ص . 2002الجزائر كلٌة العلوم السٌاسٌة .رسالة ماجستٌر" إشكالٌة الحكم الراشد فً المسار الدٌمقراطً لبوركٌنافاسو: " بوبكاري ماٌغا  
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  (نظرة األمين العام السابق كوفي عنان): تعريف األمانة العامة لألمم المتحدة 
أكد األمُت العاـ السابق لؤلمم اؼبتحدة أف اغبكم الراشد ال يبكن فرضو ، ساء من قبل السلطات الوطنية أـ اؼبنظمات الدكلية، ك ال يبكن 

خلقو بُت عشية ك ضحاىا ، ك إمبا ىو إقباز ك نتيجة يف حد 
ذاهتا، ك بدكف دكلة القانوف ك اإلدارة الواضحة اليت يبكن التنبؤ 
بسياستها ك السلطة الشرعية ، ال يبكن ربقيق حكم راشد كما 
يؤكد على إعداد البيئة  اؼبساعدة ك اؼبناسبة ، ك ىو ما يتطلب 

إضافة إذل اإلندماج  (اؼبواطنُت )قناعة ك مشاركة احملكومُت 
 1.الكامل ك اؼبستمر لكافة اؼبواطنُت يف مستقبل أكطاهنم

ك اؼبتعارؼ عليو فإف اغبكم الراشد قد طرح على اجملتمعات 
الديبقراطية ك غَت الديبقراطية ، لكن حسب األمُت العاـ السابق فإف ذبسيده يتوقف على عدة شركط ، ك ىذا ما دل يتحقق يف الكثَت من 

 .البلداف النامية منها ك باػبصوص الدكؿ العربية
 :من جهة أخرل ىبتلف تعريف اغبكم الراشد من مؤسسة إذل أخرل ك كذلك من مفكر آلخر ك من بُت ىؤالء نذكر 

  حسب ىذا التعريف لدلHewit – Cyntia  2 فإف اغبكم الراشد لدل االقبليز ماىو إال القدرة على التسيَت بطريقة فعالة 
أم نوع من أنواع اؼبنظمات  ك بشكل آخر اغبكم الراشد ىو ازباذ القرار بشكل سياسي هبدؼ معُت متمثل يف البحث عن 

  .الديناميكية على مستول النشاط اعبماعي ػبدمة الصاحل اػباص باألفراد
 حسب ىذا التعريف لدل Bagnasco et Le Gales 3   فإف اغبكم الراشد يبثل ؾبموعة من اؼبراحل تشمل التنسيق

          بُت األعواف ، اعبماعات االجتماعية ، أنظمة مؤسساتية للوصوؿ إذل أىداؼ كاضحة مناقشة ك ؿبددة صباعيا يف ؿبيط ؾبزء 
  (عشوائي)ك غَت أكيد 

  عرؼ François Ascher 4 اغبكم الراشد على أنو يًتجم ك يشرؾ اؼبؤسسات السياسية ، األعواف االجتماعيُت من 
اجملتمع اؼبدين ك اؼبنظمات الغَت حكومية ك غَتىا إضافة إذل اؼبنظمات اػباصة ك اليت تعرب عن القطاع اػباص يف إطار صبلة من 

 .اؼبراحل اليت تصبو إذل تشكيل ككضع االختيارات اعبماعية اليت تستطيع إثارة اندماج فعاؿ للمواطن
  حسبMarco, Rangeon et Thiebault 5 فإف اغبكم الراشد لو نظرة سياسية أكثر منها اقتصادية فهو

 ك   (مؤسسات الدكلة )حسبهم يبثل األشكاؿ اؼبتداخلة اعبديدة ألنظمة اغبكم أك اغبكومات حيث تكوف اؼبنظمات العمومية 
.  القطاع اػباص ك صباعات األفراد ؽبا دكر يف تشكيل السياسة

 اغبكم الراشد اعبديد ك الذم يشكل اشًتاؾ األعواف باختبلؼ أنواعها ك  عنFrançois Xavier Merrien   1يتكلم 
األمر الذم هبعلها توحد ك سبزج مواردىا ، خرباهتا ، قدراهتا ك مشاريعها لتخلق بذلك ربالف  (مؤسسات الدكلة)اؼبنظمات العمومية 

. جديد للعمل على أساس تقاسم اؼبسؤكليات
                                                           

 
1

 08ص . 2003المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  " الحكمانٌة قضاٌا و تطبٌقات: " الكاٌد زهٌر عبد الكرٌم 
2
 Cynthia Hewit de Alcantara," du bon usage de gouvernance" revue internationale des sciences sociales n°15 Mars 1998. 

3
 2005 سنة  21مجلة علوم إنسانٌة العدد "قٌاس قوة الدولة  من خالل الحكم الراشد " الدكتور غالم جلطً – الدكتور األخضر عزي  

4
 Michelle Godet : » comment traiter les citoyens aussi bien que les actionnaires »France 1999 p 2  

 
5
 .مرجع سابق ذكره" قٌاس قوة الدولة  من خالل الحكم الراشد " الدكتور غالم جلطً –الدكتور األخضر عزي   

" Dans la nouvelle gouvernance, les 

acteurs de toute nature et les institutions 

publiques s'associent, mettent en commun 

leurs ressources, leurs expertises, leurs 

capacités, leurs projets et créent une 

nouvelle coalition d'action fondée sur le 

partage des responsabilités" François 
Xavier Merrien     
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  تعريف لجنة الحكم العالمية : 

La Commission Globale sur la Gouvernance             
ترل اللجنة أف اغبكم الراشد ىو ؾبموع ـبتلف الطرؽ أك األساليب اليت يقـو هبا األفراد           ك اؼبؤسسات العمومية ك اػبواص بتسيَت 

 .أعماؽبم اؼبشًتكة بطريقة مستمرة يطبعها التعاكف ك اؼبصاغبة ك التوفيق بُت اؼبصاحل اؼبشًتكة ك تلك اؼبتنازع عليها
  تعريف مركز المشروعات الدولية الخاصة : 

 :يشمل اغبكم الراشد التقاليد ك اؼبؤسسات ك العمليات اليت ربدد كيفية ازباذ القرارات اغبكومية بصفة يومية ، ك تعاجل األسئلة التالية 
 كيف ك إذل أم مدل يكوف للمواطنُت رأم يف صنع السياسات اليومية؟ -
 ما مدل كفاءة إدارة اؼبوارد ك اػبدمات العامة؟ -
 كيفية منع األجهزة اغبكومية من إساءة إستخداـ قوهتا أك سلطتها؟ -
 2كيف زبلق لدل موظفي اغبكومة اإلحساس بأهنم مسؤكلُت عن تصرفاهتم؟ -

ا، كيف ىذا  كمنذ ظهور تعريف البنك الدكرل دل تتوقف األدبيات عن ؿباكلة ربسُت أك ذبويد التعريف حىت يصبح أكثر مشوال كأكثر ربديدن
 توجهات ( 06)ستة أف يرصد التعريفات اليت تتناكؿ اؼبفهـو يف األدبيات اؼبختلفة إذل  3R.A.Rohdes  بارز ىومفكراإلطار حاكؿ 

 4:ما يليأك استخدامات نلخصها يف 

يدرس العبلقة بُت آليات السوؽ من جانب كالتدخل اغبكومي من جانب آخر فيما يتعلق بتقدًن اػبدمات العامة،  :األول  -
كعادة ما يعكس ىذا االذباه اغبد من التدخل اغبكومي كضغط النفقات العامة، كاالذباه كبو اػبصخصة كمؤشرات للتعبَت عن 

 .اليت ال تتدخل إال عند الضركرة فقط ( (The Minimal Statدكلة اغبد األدىن
من خبلؿ الًتكيز على اؼبنظمات اػباصة كمنظمات إدارة األعماؿ بالذات عند  (Governance)  يتحدث عن :الثاني -

، كيف ىذا السياؽ يركز أنصار ىذا احملور على مطالب (Corporate Governance)5 اغبديث عن اؼبصطلح اؼبعركؼ
، ككيفية إرضاء العميل، كما يركزكف على كيفية عمل نظاـ داخل الشركة على النحو الذم  (Stakeholders) الػمسانبُت

 .وبقق مصاحل اؼبنتفعُت هبا
القائم على إدخاؿ أساليب  *New Public Management*6 يعرب عن اذباه اإلدارة اغبكومية اعبديدة :الثالث -

إدارة األعماؿ يف اؼبنظمات العامة، كإدخاؿ قيم جديدة مثل اؼبنافسة، كقياس األداء، كالتمكُت، كمعاملة متلقي اػبدمة على أنو 

                                                                                                                                                                                                
1
Nathalie HOLEC, Genviève BRUNET-JOLIVALD « Gouvernance » Dossier documentaire réalisé par le Centre De 

Documentation de l’Urbanisme de Paris. P11  
2

 36 ص 2005مركز المشروعات الدولٌة الخاصة " الحكم الدٌمقراطً الصالح" جون سولٌفان 
3
 R.ARodhes est professeur d'administration publique (Recherche) à l'Université de Southampton (Royaume-Uni), professeur de 

gouvernement à l'Université Griffith (Brisbane, Australie) et professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Newcastle 
(Royaume-Uni) 

4
 مرجع سابق ذكره :  سلوى الشعراوي جمعة  
5

ٌشٌر إلى نظام ٌتكون من جمٌع العملٌات واألنظمة والقوانٌن   (توهو مصطلح مشتق من اللغة اإلنجلٌزٌة حوكمة الشركا -حوكمة (حوكمة الشركات  

 .والمؤسسات مصممة لتناسب طرٌقة إدارة الشركة من ٌدٌرها وٌضبطها
6
 A.Bartoli le définit comme étant : « l’ensemble des processus de finalisation, d’organisation, d’animation et de 

contrôle des organisations publiques visant à développer leurs performances générales et à piloter leur évolution dans le 

respect de leur vocation » A. Bartoli, Le management des organisations publiques, Dunod, Paris, 1997 
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مستهلك أك عميل، كغَتىا من اؼبفاىيم، إال أنو يغفل الدكر االجتماعي للدكلة بصفة عامة، كاغباجة إذل كجود فاعل يستطيع أف 
 .يتوجو خبدماتو للمواطنُت بصرؼ النظر عن كوف ىذه اػبدمة ربقق رحبنا من عدمو

أف الربط بُت اعبوانب السياسية للمفهـو احملددة يف منظومة القيم الديبقراطية من جانب كمؤشرات شرعية النظاـ كاؼبساءلة  :الرابع -
، كتبنيو 1989من جانب آخر ىو إضافة حقيقية للتحليل االجتماعي، كيبثل ىذا احملور استخداـ البنك الدكرل للمفهـو يف 

لسياسات مرتبطة بو مثل اإلصبلح اإلدارم، كتقليص حجم اؼبؤسسات اغبكومية، كتشجيع االذباه كبو القطاع اػباص، كتشجيع 
 .البلمركزية اإلدارية، كتعظيم دكر اؼبنظمات غَت اغبكومية

يعرب عن أف السياسات العامة ما ىي إال ؿبصلة للتفاعبلت الرظبية كغَت الرظبية بُت عدد من الفاعلُت؛ مثل الدكلة  :الخامس -
دل تعد الدكلة ىي الفاعل الوحيد اؼبؤثر : كبعبارة أخرل. على اؼبستويُت احمللي كاؼبركزم (اؼبنظمات غَت اغبكومية، كالقطاع اػباص)

 .يف صنع السياسات العامة
االىتماـ بدراسة إدارة ؾبموعة الشبكات اؼبنظمة يف عدد  :السادس -

من األجهزة كاؼبنظمات، كيرل أنصار ىذا احملور أف ىذا التعريف 
أكسع كأمشل من ؾبرد اغبديث عن اغبكومة، كيشمل اغبديث عما 

 .ىو عاـ، كخاص، كتطوعي

يبكن أف  اغبكم الراشدإذل أف تعريف  R.A.Rohdes كلقد خلص
 :يشتمل على العناصر التالية

 التنسيق بُت التنظيمات اغبكومية كتنظيمات قطاع األعماؿ اػباص كالعاـ كاؼبنظمات غَت اغبكومية. 
 عدـ ثبات ككضوح اغبدكد بُت أنشطة ـبتلفة التنظيمات. 
 استناد قواعد التعامل بُت ـبتلف التنظيمات إذل التفاكض. 
 سبتع ـبتلف األعضاء يف ىذه الشبكة بدرجة عالية من االستقبلؿ. 
 1.قدرة الدكلة على توجيو باقي أعضاء الشبكة دبا ؽبا من موارد 

 باؼبفهـو اعبديد، كلكنو اسم جديد ؼبفاىيم  أك ما يعرؼ باغبكم الراشد ليس"إدارة شئوف الدكلة كاجملتمع"ال أف ىناؾ من يرل أف مفهـو إ
 .قديبة ظهرت من قبل؛ فهو دبثابة منتج قدًن كضع يف قالب جديد

لكننا يبكننا القوؿ بأف اؼبفهـو وبتوم على عناصر التجديد اليت ظهرت نتيجة لظهور متغَتات عديدة سواء عملية أك علمية، مثل اغباجة 
؛ حيث أصبحت الظواىر العلمية شديدة التداخل كالتعقيد؛ األمر الذم يستلـز  لؤلخذ دبا يعرؼ باؼبنهاج اؼبتكامل يف الدراسات كالبحوث

 .، أك تضافر اقًتابات البحث اؼبختلفة داخل اغبقل الواحد األخذ باؼبنهج اؼبتكامل، سواء اؼببٍت على تعدد اغبقوؿ العلمية

 : أسس ىي04 أف تعريف اغبكم الراشد يقـو على François Castaing 2يرل كذلك الباحث الفرنسي 

                                                           
1
 مرجع سابق ذكره: سلوى الشعراوي جمعة   

2
 François Castaing Professeur chercheur à l’université de Paris 8. 

 
Sur la gouvernance « …une réforme, une 

révolution du mode d’organisation de l’Etat » 

François Castaing 

 
 

Interview accordée au Quotidien El Watan 30 Mai 2005 
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 .يعرؼ اغبكم الراشد على أنو نظاـ الزباذ القرار -1
 .ىذا النظاـ يتخذ القرار يف إطار منظمة صباعية -2
 .ىذه اؼبنظمة ربوم عدة مراكز الزباذ القرار -3
 1. اؽبدؼ من خلق ىذا النظاـ ضماف الفعالية -4

إف ىذا الباحث من خبلؿ ىذا التعريف يفًتض بأننا نعيش يف إطار نظاـ ديبقراطي، متميز بوجود عدة مراكز الزباذ القرار من أجل ىدؼ 
 .كاحد ك هنائي ىو ضماف الفعالية يف األداء

 : طبسة أسس لتعريف اغبكم الراشد ك ىي Gerry Stocker 2من جهة أخرل ك يف نفس السياؽ كضع الباحث 

 .خارج نطاؽ اغبكومة (أعواف ك مؤسسات)إشراؾ الفاعلُت  -1
 .غياب اغبدكد الصارمة بُت العمل اإلجتماعي ك اإلقتصادم -2
 .االعتماد اؼبتبادؿ بُت اؼبؤسسات ك اعبهات الفاعلة الرظبية يف العمل اعبماعي -3
 .مستقلة (مراكز ازباذ القرار)تكوف شبكات االستجابة من اعبهات الفاعلية  -4
 3.إمكانية العمل دكف الرجوع أك االعتماد على الدكلة -5

من كل ما سبق نستنتج أنو ال يوجد ىناؾ تعريف موحد للحكم الراشد سواء من طرؼ اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية أك من طرؼ الباحثُت ، ك 
ىذا ما هبعل اؼبفهـو أكثر ليونة، ك اغبكم الراشد اعتمادا على كل التعريف يتمحور حوؿ ؾبموعة من اآلليات            ك اؼبوارد ك 

األساليب العاكسة ؽبيكلة قيمة ديبوقراطية كحد أدىن ضركرم لتحيقي الفعالية يف تسيَت شؤكف العامة أك أنو مبط فبارسة السلطة يف تسيَت 
اؼبوارد اإلقتصادية ك اإلجتماعية لدكلة ما خاصة يف إطار البحث عن الشفافية لتحيقي التنمية يف صبيع اجملاالت ك ىذا يرتكز على ؾبموعة 

 .من األسس 

اغبكم الراشد ىو الطريقة الفعالة اليت سبكن من تسيَت اؼبوارد االقتصادية، االجتماعية ك البشرية  ، اؼبادية ك اؼبالية ، التكنولوجية ك اإلعبلمية 
 ك اؼبؤشرات أساسػػػػػػػها      ، يف ؿبيط عشوائي بغية خلق ربالف فعاؿ بُت األعواف ، الدكلة ك القطاع اػباص ضمن ؾبموعة من األسس

 .   العدؿ ك الشفافية بغية دفع عجلة التنمية ك التنمية الشاملة ألم إقليم 

ملىماث الحكم الراشد  : املؿلب الثاوي

نتيجة لتعدد التعاريف ك اختبلؼ أكلويات التطبيق ككجهات النظر للحكم الراشد ، زبتلف اػبصائص ىي األخرل ك تتوزع بُت معايَت 
سياسية ، إقتصادية ، إجتماعية ك إدارية ك ىي ال تشمل أداء الدكلة ك مؤسساهتا فحسب بل تشمل اإلدارة العامة ك مؤسسات اجملتمع 

اؼبدين ك القطاع اػباص ك حىت اؼبواطنُت أنفسهم بصفتهم كأفراد ك فاعلُت ، ك زبتلف ىذه اػبصائص  كذلك باختبلؼ اعبهات ك 
 :مصاغبها

                                                           
1
 Brahim Lakhlef « La Bonne Gouvernance » Dar el khaldounia Alger .2006 P11. 

2
 Gerry Stoker est professeur de politique et de gouvernance à l'Université de Southampton, Royaume-Uni 

3
 Robert JOUMARD : « le Concept de gouvernance » Rapport de Laboratoire de transport et environnement (LTE) 

Novembre 2009 p19  
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   1مقومات الحكم الراشد حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: أوال 
 :يضع الربنامج ؾبموعة من اػبصائص ىي 

 تشَت إذل حق كل من الرجل ك اؼبرأة يف إبداء الرأم ك اؼبشاركة يف صنع ك ازباذ القرار إما بصورة  (participation): اؼبشاركة  -1
مباشرة أك عن طريق اجملالس التمثيلية اؼبنتخبة ك ىذا ما يلـز توفر القوانُت اليت تضمن حرية تشكيل األحزاب ك اعبمعيات ك تكفل 

 .العمل اعبماعي يف أطر قانونية حرة  ربث على حرية التعبَت
 يقصد بو سيادة القانوف على اعبميع من خبلؿ اغبفاظ أك ضماف حقوؽ (Rule Of law): حكم أك سيادة القانوف  -2

 .اإلنساف ، تنظيم العبلقات بُت مؤسسات الدكلة ، ك احًتاـ مبادئ سياسية قانونية مثل الفصل بُت السلطات ك االستقبللية
ترمز إذل حق اؼبواطن يف التعرؼ على اؼبعلومات الضركرية ك اؼبوثقة ، ك تعترب اغبكومة ك (Transparency)   :الشفافية  -3

اؼبؤسسات االقتصادية  العامة ك اػباصة مثل البنوؾ اؼبصدر الرئيسي ؽبذه اؼبعلومات  ك هبب نشرىا     ك اطبلع اؼبواطنُت عليها 
كما انو . بطريقة علنية من أجل توسيع دائرة اؼبشاركة ك الرقابة ك احملاسبة من جهة ك تقليص ك ؿباربة الفساد من جهة أخرل

توفر اؼبناخ الذم يتيح للكافة اؼبعلومات أك البيانات أك أساليب ازباذ : "للكلمة تعريفا سياسيا ك إقتصاديا لو جوانب كثَتة 
 :  ىكذا نستخلص ثبلثة مكونات للمعلومات الشفافة ك ىي 2"القرارات اؼبتعلقة باألفراد أك الشركات ذكم الصفة العامة 

 أف تكوف متاحة للجميع دكف استثناء. 
 أف تكوف كثيقة الصلة باؼبوضوع. 
 إمكانية اإلعتماد عليها الزباذ القرار. 

 ك سبثل قدرة اؼبؤسسات على تقدًن اػبدمات ؼبن يطلبها أك ينتفع هبا   (Responsiveness) (حسن االستجابة)االستجابية  -4
 .دكف تفرقة أك إستثناء

 يرمز إذل سعي اغبكم الراشد إذل تسوية اػببلفات يف اؼبصاحل لتحقيق  (Consensus Orientation) (اإلصباع)التوافق  -5
 .اإلصباع حوؿ اؼبصاحل األفضل معتربا مصلحة اعبميع فوؽ اؼبصاحل الفردية

 . ك سبثل العدالة ك ضركرة تكافؤ الفرص للجميع (Equity)اؼبساكاة  -6
 اليت سبثل مدل قدرة اؼبؤسسات على تنفيذ اؼبشاريع ، ك تقدًن (Effectiveness & Efficiency) :الكفاءة ك الفعالية  -7

 .نتائج تستجيب غباجات الفرد مع االستخداـ العقبلين ك الرشيد للموارد
 ك تعٍت خضوع صناع القرار يف اغبكومة ك القطاع اػباص ك اجملتمع اؼبدين للمساءلة (Responsabilisation): اؼبساءلة  -8

 .من قبل اعبمهور ، كما ترمز إذل القدرة على ؿباسبة اؼبسؤكلُت عن إدارهتم ؼبوارد العامة هبدؼ ضباية الصاحل العاـ
 ترمز إذل كجوب ازباذ اإلجراءات البلزمة لوضع خطط اسًتتيجية لتحيقي (Strategic vision):  الرؤية اإلسًتاتيجية  -9

 .األىداؼ بأقل التكاليف ككفقا للموارد اؼبتاحة سواء منها البشرية أك الطاقات اؼبتوفرة متخذين البعد اؼبستقبلي بعُت اإلعتبار
 

                                                           
1
 30ص . مرجع سابق ذكرهالحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلية:  حسٌن عبد القادر 

2
 21 ص 2005مركز المشروعات الدولٌة الخاصة " الحكم الدٌمقراطً الصالح" جون سولٌفان  
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 ماىية الحكم الراشد : 12الشكل رقم 
 
 
 
 
 

« What is Good Governance », UN-ESCAP, p3 

.http://www.gdrc.org/U-gov/escap governance.html, 
 

  1ثانيا مقومات الحكم الراشد حسب البنك الدولي و منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية 
قاـ كل من البنك الدكرل ك منظمة التعاكف اإلقتصادم ك التنمية بوضع خصائص للحكم اعبيد مرتكزين على كل ما يبكن من ربفيز 

كما . االنفتاح االقتصادم ، ك ربيقي قفزة نوعية يف مؤشرات النمو ك ربرير التجارة كفقا ؼبعيارين أساسيُت التضمنية            ك اؼبساءلة
اىتما بعنصر رئيسي أال ك ىو ؿباربة الفساد يف اإلدارة إذ أف الفساد يعترب أىم ميزة تعرب عن فساد اغبكم من خبلؿ تفشي ظواىر احملاباة 

 .ك الرشوة ك احملسوبية
 تقتضي أف اغبكم الراشد تضميٍت أم ليس حصرم مقتصر على ؾبموعة ؿبددة من األفراد ، ك أف  (Inclusivity)التضمينية  -1

إدارة اغبكم اؼببنية على اؼبساكاة ترل أف كل من لو مصلحة يف عملية إدارة اغبكم ك وبب اؼبشاركة فيها يبكنو ذلك بالتساكم مع 
 .الكل

  .  اؼبساءلة -2
 : كضعت أسس يقـو على أساسها اغبكم ك يكوف راشدا ىي إف ىذه اؼبنظمة 

 الرقابػػػػػػػػػػػػػػػة- الشفافية                             - اؼبساكاة                       -
 التداكؿ على اغبكم- اؼبسؤكلية                             - اؼبشاركة                       -

 
 :ثالثا مقومات الحكم الراشد بالنظرة األوروبية

 :مشركع الدستور األكركيب يركز على تلك األسس باإلضافة إذل 
 .أساس اؼبساكاة الديبقراطية -1
 أساس الديبقراطية التمثيلية -2
 2.أساس الديبقراطية التشاركية -3

 :رابعا مقومات الحكم الراشد لدى بعض المفكرين
                                                           

1
 30ص . مرجع سابق ذكرهالحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية المحلية:  حسٌن عبد القادر 

2
  Brahim Lakhlef « La Bonne Gouvernance » Dar el khaldounia Alger .2006 p33. 
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باإلضافة إذل تلك األسس ك اؼبقومات ، أضاؼ العديد من الباحثُت ؾبموعة من األسس ال بد اف يقـو عليها اغبكم حىت يبلغ الرشادة 
 : نذكر منهم 
  يرل الباحثOran Young 1 بأنو إضافة إذل الشركط اؼبتعارؼ عليها ال بد من إدخاؿ شرط أساسي آخر ك ىو نوعية 

حيث يوضح أف الدكر الذم تلعبو اؼبؤسسات ك التشريعات كفق  ( .La qualité des institutions )اؼبؤسسات 
ك حسبو فإف اغبكم الراشد . اآلليات اؼبتاحة للفاعلُت ك األعواف للمشاركة يف حل اؼبشاكل ك ازباذ القرارات دكر ىاـ  ك رئيسي

 2.يكوف على أساس نوعية اؼبؤسسات ك الديبقراطية
  الباحثDouglass North 3 يرل أنو ال بد من توفر شرطُت آخرين نبا  : 
 ربديد األىداؼ -1
 ربديد القواعد  -2

يقارف ىذا الباحث الفاعلُت يف دائرة اغبكم الراشد اؼبمثلُت يف األعواف ك مراكز إزباذ القرار كالبلعبُت ، حيث ال بد ؽبم من كضع 
 4.ك ربديد األىداؼ مراعُت يف ذلك القواعد الواجب معرفتها من اعبميع لضماف حسن التصرؼ

  الباحثPierre de Senarclens 5 يرل أف ازباذ الديبوقراطية الليربالية كمرجع أصبح أمرا مفركغا منو ، ك يرل كذلك 
 .ك على ىذا األساس فإنو يضيف إذل الشركط السابقة ، شرط مرتبط بالنموذج الليربارل.ىيمنة اؼبفاىيم النيوليربالية 

 اػببلصة ىي أف ال يبكن القوؿ بأف اغبكم حكم راشد إال إذا كاف ضمن إطار ؿبدد ، يهدؼ إذل ربقيق أىداؼ معينة باحًتاـ 
 القيم ك اؼبعايَت اؼبقبولة دكليا

  أف من الشركط الواجب توفرىا يف اغبكم الراشد ىي 6 لخلف إبراىيميرل الباحث : 
 .الديبوقراطية -1
 .الليربالية -2
 .الفعالية -3
 .اؼبسؤكلية  -4
 .التقييم -5

أبعاد الحكم الراشد   : الثالثاملؿلب 

 خبلؽبا من وبقق كمؤسسات كعبلقات كعمليات ميكانيزمات يتضمن كاجتماعية، كاقتصادية سياسية فبارسة باعتباره شدرااؿ اغبكم إف
 كالشرعية اؼبشاركة يف تتجسد كظبات خصائص من يتميز كدبا.  7خبلفاهتم كوبلوف كالتزاماهتم حقوقهم كيبارسوف مصاغبهم، اؼبواطنوف

                                                           
1
 Oran Young est professeur émérite, la gouvernance institutionnelle et internationale, les institutions environnementales à l'École 

Bren des sciences environnementales et de gestion à l'Université de Californie, Santa Barbara. 
2
 Brahim Lakhlef « La Bonne Gouvernance » Dar el khaldounia Alger .2006 p 35. 

3
 Douglass Cecil North est un économiste américain. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 1993 

4
 Douglass North « Institutions and econimic Grouth an historical introduction »  Washington University 1989  

5
 Pierre de Senraclens est professeur honoraire de relations internationales à l’Université de Lausanne 

6
 . براهٌم لخلف متحصل على شهادة فً اإلقتصاد ، إطار سابق فً القطاع العام 

7
 13ص .2002الصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادي و االجتماعً، تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة :  برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Lausanne
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 كاالقتصادية السياسية الراشد اغبكم أبعاد عن التساؤؿ إذل يقود ىذا كل،1اإلسًتاتيجية كالرؤية كاؼبساءلة كالفعالية كالكفاءة كالشفافية
التقنية؟  ككذا كاالجتماعية

 2:السياسي البعد-أ
 تقـو سياسية منظومة دكف من رشادة تكوف أف يتصور فبل سبثيلها، كشرعية السياسية السلطة بطبيعةلراشد ا للحكم السياسي البعد يتعلق
، اغباكم بُت الصحيحة الصلة عن يعرباف ألهنما كالتمثيل، الشرعية أساس على  وبقق دبا الطرفُت بُت اإلهبايب التفاعل إذل كيؤدياف كاحملكـو

 3ةاؼبواطن حقوؽ كيضمن كأعم، أمشل بشكلراد األؼ مصاحل إطاره يف وبقق الذم العاـ، الصاحل خدمة إذل االنصراؼ  ككالتناصر التعاكف
 على يساعد الذم اؼبدين االستقرار األمن ربقيق على تساعد آليات من وبتويو كدبا الديبقراطي النظاـ ظل يف إال يتحقق لن كؽبذا،

 كسبكُت جهة من اؼبواطنة حقوؽ فبارسة من اجملتمع أفراد لتمكُت الضركرم اإلطار تعد اليت السياسية، اؼبشاركة حجم كاتساع اإلصبلح
لصراع ا يوجو عقبلنيا تنظيما اجملتمع داخل العبلقات تنظيم عن فضل ثانية، جهة من كحكمهم سلطتهم تربر اليت الشرعية من اغباكمُت
 4.ككل اجملتمع فائدة إذل كاؼبنافسة

 بُت التوافق من نوعا كيضمن العنف، إذل اللجوء دكف السلطة على السلمي بالتداكؿ يسمح الديبقراطي النظاـ فإف ىذا، جانب إذل
 .اؼبتنافسة االجتماعية كالقول السياسية األطراؼ

 كاحملكـو اغباكم من كل إخضاعكٕو  ، سلطتها لفرض القوانُت إذل تستند اليت كالقانوف، اغبق دكلة كقواعد أسس ىبلق سوؼ ما كىذا
 .معينة كقواعد أساليب كفق السياسية اغبياة كتنظيم ، للمساءلة

 كالشفافية اؼبسؤكلية كربقيق االقتصادية للعائدات العادؿ كالتوزيع الدكلة ك مشركعية فعالية لتأكيد ضركرم الديبقراطي النظاـ يبقى كعليو،
 .كاؼبشاركة
 مواطنيها مشاركة درجة كعلى سياساهتا كفعالية السياسي، نظامها مشركعية مدل على يتوقف السياسي النظاـ رشادة درجة فإف بالنتيجة

 . القراراتكازباذ كالسياسات األكلويات ربديد يف
  : البعد اإلداري- ب

 الكفاءة من عالية بدرجة استمراريتها كتأمُت العامة اإلدارة فًتشيد موظفيو، كفاعلية ككفاءة العامة اإلدارة بعمل أساسا البعد ىذا يتعلق
 مدل من للتأكد اإلدارية العمليات سَت ربكم كاليت هبا، اؼبعموؿ كالقوانُت كاألنظمة اإلدارم باعبهاز االىتماـ على يعتمد كالفعالية
، رارات الق كازباذ اغبركة يف كاؼبركنة الشاملة اعبودة على ،كالًتكيز 5أىدافها ربقيق على كقدرهتا مبلءمتها

اعدادىم باؼبوظفُت باالىتماـ اؼبتصل كالسعي باإلبداع إال يتحقق ال كىذا  جعل ما كىذا كاالنتماء، كالوالء اؼبسؤكلية ركح كتنمية مهنيا ،كٕو
 جديرة كأهنا اإلنسانية، اؼبمتلكات أعظم ىي اؼبؤسسات  لدكلة متكامل ذبسيد ىي اغبكومية اإلدارة أف إذل يشَت ألفرد االقتصادم اؼبفكر
 تقدًن كاجملتمع الدكلة لشؤكف اعبيدة اإلدارة دعائم ترسيخ يتطلب كما  اؼبثلى ،  بالصورة عملها أداء من لتمكينها تبذؿ اليت اعبهود بكل

 لئلدارة نظم اعتماد خبلؿ من اعبدارة أساس على قائمة مهنية مدنية خدمة إلهباد كذلك الدكلة، مؤسسات لتحديث التقنية اؼبشورة
 إصبلح ؾباؿ يف كظيفية تعديبلتإجراء كٕو  للجميع، الفرص كتكافؤ كالًتقية التوظيف يف اؼبوضوعية اؼبعايَت كتشجيع األداء على القائمة
 .الفساد مكافحة سلوؾ كمدكنات تشريعات ككضع العامة اإلدارة

                                                           
1
 .23 الشعراوي سلوى و آخرون ، إدارة شؤون الدولة و المجتمع مرجع سابق ذكره ، ص  

2
 Institut sur la Gouvernance » comprendre la gouvernance » Atelier sur la gouvernance pour le projet Métroplois 

Ottawa p4. 
3
 325دور الحكم الراشد فً مكافحة الفساد اإلداري و تحقٌق متطلبات الترشٌد اإلداري ، مرجع سابق ص :  بن عبد العزٌز خٌرة  

4
 325دور الحكم الراشد فً مكافحة الفساد اإلداري و تحقٌق متطلبات الترشٌد اإلداري ، مرجع سابق ص : بن عبد العزٌز خٌرة   

 
5
 326، مرجع سابق ص :بن عبد العزٌز خٌرة   
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 ربقيق من سبكنها جيدةاتيجية إسًت إتباع خبلؿ من كالبشرية اإلدارية مواردىا تنمية على يتوقف العامة اإلدارة كترشيد إصبلح فإف ؽبذا
 .كاؼبتغَتات الراىنة كاؼبستجدات بو احمليطة البيئة كطبيعة كتكيفو التنظيمي اؽبيكل حجمراعاة ـك أىدافها،

 :البعد اإلقتصادي  - ج
 النظاـ يف أساسية كخطوة اغبكم كآليات ؿباكر أىم أحد البعد ىذا يبثل حيث ، الراشد للحكم االقتصادم البعد أنبية إغفاؿ هبب ال

 األداء كمستويات جوانب ليشمل امتد كإمبا ، االقتصادم النمو مستويات ربديد يف ر ؿبصوا االىتماـ يعد دل حيث ، الديبقراطي
 كاألخذ كانسجامو البلد رااستقر كعلى الناس حياة على كآثارىا االقتصادية التنمية ضركريات إدراؾكٕو  ، األزمات ـبتلف ؼبواجهة االقتصادم
 كـبتلف التكامل كربقيق ، دكره أداء من كسبكينو اػباص القطاع كتشجيع تيجيةاإلسًتا تاجملاال كتكفل التنمية، لتحقيق اؼبؤدية باألسباب

 كضماف السوؽ لضبط الدكلة قبل من أكسع فعبل يستدعي كىذا القطاعات،
 .األسواؽ يف الدخوؿ كحرية اؼبنافسة

 كاالجتماعية، االقتصادية األىداؼ كوبقق اؼبقاييس، بكل صاغبا اغبكم هبعل قانونية منظومة ضمن كفاعليتو اػباص، القطاع جدية إف
 .اؼباؿ يف األجياؿ كحاجات اآلف يف الناس حاجات يضمن الذم ىولراشد ا اغبكم ، النهاية يف ألف

 كؿباربة القومي الدخل كربسُت للمواطنُت، اؼبعيشي اؼبستول كرفع ، التوزيعية بالعدالة تكتمل كاالجتماعية االقتصادية الرشادة فإف كعليو
 . ك ضباية حقوؽ اإلنسافاغبياة نوعية كربسُت الفقر

 إدارة دكف من سياسية رشاده تصور يبكن فبل بينها، فيما األبعاد ىذه تفاعل عن عبارة الراشد ىو اغبكم بأف القوؿ يبكن تقدـ فبا انطبلقا
 السلطات كمراقبة كؿباسبة اؼبدين اجملتمع مشاركة بغياب كاالجتماعية االقتصادية السياسات تستقيم أف يبكن كال كمستقلة، فاعلية

 . كالفعالية كالشفافية كاحملاسبة اؼبشاركة إذل يستند فهو لذلك كاإلدارية، السياسية
 من مهاـ اغبكم الراشد التأكد من ربقيق اؼبؤشرات النوعية لتحسُت حياة اؼبواطنُت ، فاؼبؤسسات اإلجتماعية ك 1: البعد اإلجتماعي - د

اإلنسانية تساعد يف بناء نظاـ إجتماعي عادؿ ، ك رفع القدرات البشرية ك ذلك عن طريق زيادة اؼبشاركة الفعلية ك الفعالة للمواطنُت ، ك 
خلق ركح الوطنية بُت ـبتلف الطبقات اإلجتماعية ، فاغبكم الراشد يهدؼ إذل نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف ك فبارسة اغبريات ككضع حد 

 لسياسة التسلط، 
هبب أف تكوف ىناؾ رؤية إسًتاتيجية منطلقة من اؼبعطيات الثقافية ك االجتماعية اؽبادفة إذل ربسُت شؤكف األفراد ، ك تنمية اجملتمع ك 
القدرات البشرية ، فالدكلة اؼبتطورة ىي تلك الدكلة اليت تسعى إذل ربقيق رفاىية ؾبتمعها ك ذلك مرتبط خبلق ؾباؿ لتنظيم ؾبتمع مدين 

 : فعاؿ يهدؼ إذل 
  إقامة دكلة قوية عادلة سبارس الديبقراطية ػ، ربًـت حقوؽ اإلنساف. 
 توسيع دائرة اؼبشاركة للفرد ك اجملتمع يف تطوير بنية اجملتمع ك مؤسسات الدكلة 
 استيعاب مطالب الفئات االجتماعية اؼبختلفة للمشاركة. 
  القدرة على إدارة ك استيعاب التناقضات اليت يفرضها اجملتمع. 
  االرتقاء دبستول األداء االجتماعي ك الثقايف. 

 ك يبدك من خبلؿ ىذا البعد أنبيتو يف عملية ربسُت األكضاع االجتماعية ك تلبية اؼبطالب االجتماعية 
كياش الحكم الراشد  : املؿلب الرابع

                                                           
1
السنة .مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ، جامعة قسنطٌنة" واقع التنمٌة وفق مؤشرات الحكم الراشد فً المغرب العربً" لٌلى لعجال  :  

 56 ص 2009/2010الجامعٌة 
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قبل التطرؽ إذل مؤشرات اغبكم الراشد ال بد من اإلشارة إذل معٍت معيار أك مؤشر ، الذم ىو معطى قابل للمبلحظة ، يفيد يف إدراؾ 
 .كما يسمح بدراسة أك معرفة حضور الشيء أك غيابو (..األجساـ ، األكزاف)اؼبدل 

أدكات تستخدـ الوقائع االجتماعية " فاؼبؤشر ىو العنصر الداؿ على قيمة معينة قابلة أف تأخذ كما ، ك يبكن تعريف اؼبؤشرات على أهنا 
فهي بصيغة أخرل دالالت لواقع ، سلوؾ ك أبنية ك عبلقات " يف التعبَت عن التغَتات االجتماعية ك تسعى لتحقيق األىداؼ االجتماعية

ك اؼبؤشرات غالبا ما تفيد يف كشف حقائق األشياء ك التعبَت عنها .ـبتلفة ، ك ىي تغَتات ألكضاع معينة ، يبكن للباحث اف يدركها
 بشكل علمي ، 

ىذا ك قد خضع مفهـو اغبكم الراشد يف اؼبؤسسات الدكلية إذل مراجعة مؤشراتو منذ النصف الثاين من التسعينات فمضموف اغبكم 
الراشد يف دراسات البنك الدكرل يقتصر على اعباين اإلدارم الفٍت ، ك لقد حرص البنك على عدـ ارتباط ىذا اؼبفهـو باألبعاد السياسية ، 
ك اغبديث عنو ال بد أف يأخذ يف االعتبار اػبصوصيات ك االختبلالت الثقافية ، ك لقد حدد البنك الدكرل مؤشرات لقياس اغبكم الراشد 

 : ك ىي 
مؤشرات تتعلق باؼبشاركة ك اؼبساءلة ، ك اليت تقيس أبعادىا مضامُت سياسية ـبتلفة ، كاغبقوؽ السياسية ك اؼبدنية للمواطنُت ، ك  -1

 .مراقبة القائمُت على السلطة ك مساءلتهم على أفعاؽبم
مؤشرات تتعلق باالستقرار السياسي ك ربوم عدة مؤشرات ، باحتماؿ هتديد ؼبصاحل اغبكومة ك إحداث انقبلبات بطرؽ غَت  -2

شرعية ، تؤثر على استمرارية السياسات ك تقيد قدرة اؼبواطنُت على التغيَت ك ىذه اؼبؤشرات حديثة للحكم الراشد يتم دبوجبها 
 .قياس سياسات ك أداء الدكلة باالعتماد عليها

 تأخذ الراشد للحكم معايَت (6 ) ست بوضع كآخرين كوفماف دانياؿ بإشراؼ الدكرل للبنك التابع الدكرل البنك معهد قاـ -3
 :كىي  .كاؼبؤسسايت السياسي،االقتصادم اعبانب االعتبار بعُت

 التعبَت، حرية ككذلك حكومتهم، انتخاب يف اؼبشاركة على ما بلد مواطٍت قدرة مدل اؼبعيار ىذا يقيس :والمساءلة الصوت .أ -4
 .اإلعبلـ كسائل كحرية اعبمعيات، تكوين كحرية

 أك دستورية غَت بوسائل اغبكومة استقرار زعزعة احتماؿ اؼبعيار ىذا يقيس :اإلرىاب/العنف وغياب السياسي االستقرار .ب -5
 .اإلرىاب ذلك يف دبا العنف طريق عن

 السياسية، الضغوط عن كاستقبللو اؼبدنية اػبدمة جهاز كقدرة العامة، اػبدمات نوعية اؼبعيار ىذا يقيس :الحكومة فعالية .ج -6
 .السياسات إعداد كنوعية

 ..ذلك على كتساعد اػباص القطاع تنمية تتيح سليمة كتنظيمات سياسات توفَت على اغبكومة قدرة :التنظيم نوعية .د -7
 .الشركات تواجو اليت الرئيسة القيود أىم على كالقضاء لؤلعماؿ مناسبة بيئة بتوفَت ذلك كيكوف

 إنفاذ نوعية ذلك يف دبا م هبا، كالتقيد التمتع يف القانوف أحكاـ يف اؼبتعاملُت ثقة مدل اؼبكوف ىذا يقيس :القانون سيادة .ه -8
 .عنف كأعماؿ جرائم كقوع احتماؿ ككذلك كاحملاكم كالشرطة اؼبلكية كحقوؽ العقود

 يف دبا خاصة، مكاسب لتحقيق العامة السلطة استغبلؿ مدل اؼبكوف ىذا يقيس :الفساد (من الحد ضبط،) مكافحة .و -9
 1.الدكلة مقدرات على الشخصية اؼبصاحل كأصحاب النخبة "استحواذ "ككذلك ككبَتىا، صغَتىا الفساد أعماؿ ذلك

                                                           
1

حالة الدول العربٌة المؤتمر العالمً الثامن لالقتصاد و " دور الحكم الراشد فً تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة" ٌختار عبد القادر ، عبد الرحمن عبد القادر 

 6قطر ص . الدوحة2011التموٌل اإلسالمً  دٌسمبر 
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فيما ىبص عملية القياس كضع الباحث دانياؿ كوفماف ك آخركف معو مؤشرا رغم صعوبة ك تعقيد العملية ، يدعى  -10
ك يأخد بطريقة رياضية الوسط اغبسايب لقيم مؤشرات نوعية اغبكم الستة -   IQI– مؤشر النوعية اؼبؤسساتية – ىذا اؼبؤشر 

 1.ك من الواضح أنو كلما كانت القيمة أعلى كلما دلت على جودة اغبكم [ 2.5+ ، 2.5-]ك قيمتو تًتاكح بُت اجملاؿ اؼبغلق 
 

  .2009ك كمثاؿ سنأخذ الدكؿ اليت احتلت اؼبراتب األكذل يف قياس اغبكم الراشد لسنة 

 
 
 
 

الصوت  الدول
 و المساءلة

االستقرار 
السياسي و 
 غياب العنف

فعالية 
 الحكومة

مكافحة  سيادة القانون نوعية التنظيم
 الفساد

IQI 

 1.79 2.32 1.92 1.86 2.18 0.99 1.48 الدانمارك
 1.76 2.34 1.86 1.58 1.95 1.36 1.47 فنلندا
 1.74 2.23 1.90 1.68 1.99 1.12 1.53 السويد
 1.73 2.15 1.86 1.65 2.06 1.22 1.45 سويسرا

 1.71 2.31 1.85 1.72 1.76 1.16 1.47 نيوزيالندا
 1.74 2.27 1.88 1.69 1.99 1.17 1.48 المتوسط

:  باإلستناد إذل الباحثمن إستخبلص : اؼبصدر 
Daniel KAUFMANN ; Aart KRAAY; Massimo MASTRUZZI, Governance Matters VIII: Aggregate and 

Individual Governance Indicators 1996–2008, Policy Research Working Paper 4978, The World Bank, 

Washington, June 2009, p(80-97) (visit: www.govindicators.org). 

:  ؿ اعبدكؿ مربل
 بالدرجة اؼبوجبة 2.5+ك ىي القيمة األقرب إذل العدد + 1.76من خبلؿ اؼببلحظة نرل أف الدامبارؾ احتلت اؼبرتبة األكذل دبؤشر قدره 

الدالة على أف نوعية اغبكم   يف ىذا البلد تكاد تكوف مثلى بالنظر إذل اؼبعطيات اليت تدؿ على أف الصوت ك اؼبساءلة ك اليت قيمتو 
إال أف يف ما ىبص ىذا اؼبعيار احتلت السويد .  يدؿ على اؼبواطنُت يف ىذا البلد يتمتعوف حبرية التعبَت ك ؿباسبة اؼبسئولُت اؼبنتخبُت1.48+

  .اؼبرتبة األكذل ك ىذا يدؿ على أف السويد تضمن أكثر حريات التعبَت ك حرية تكوين اعبمعيات ك اؼبساءلة
الحكم الراشد و عصكخه بالخىميت و الخىميت املحليت  : املؿلب الخامط

                                                           
1
 نفس المرجع السابق  

  : 26اعبدكؿ رقم 
    .2009مؤشر النوعية اؼبؤسساتية  للدكؿ اليت احتلت اؼبراتب األكذل يف تقرير البنك الدكرل لسنة 

http://www.govindicators.org/
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 اجملتمع ألفراد العامة ةاؼبشارؾ دائرة توسيع على بالتنمية عبلقتها منطلق من الراشد اغبكم ؼبفهـو سياستها تطبيق إطار كيف اغبكومات تعمل
 باجملتمعات كالنهوض التنمية شعار وبمل ما عادة كالذم اإلصبلح اجل من الشراكة مفهـو تنمية على القادرة الشباب فئة على الًتكيز مع

 الراشد للحكم بتعريفو الدكرل النقد لصندكؽ كاف كقد ،اكازباذه القرارات صياغة يف الشباب دكر تعزيز من بد فبل كلو ذلك أجل كمن
 اغبكومة حسابات مظاىر كربديد اغبكم من ةاالقتصادم النواحي على الًتكيز خبلؿ من الراشد باغبكم كعبلقتها التنمية ـ ؼبفهوتقنيا بعدا

 يبكن بالتنمية الراشد اغبكم عبلقة خبلؿ كمن ،صاػبا القطاع لنشاطات التنظيمية البنية كاستقرار بالدكلة ؼ العامة كاؼبوارد األمواؿ كإدارة
 كالطبيعية البشرية اؼبوارد لكافة ةكاغبقاسب الشفافية معايَت ضمن الدكلة إدارة أك اغبكم إدارة عبلقة أهنا على الراشد اغبكم ماىية ربديد

 1اإلنساف، كحقوؽ الديقراطية كمبادئ القانوف سيادة احًتاـ نطاؽ ضمن التنمية لغرض الدكلة يف كاؼبالية ةكاالقتصادم
 ىو الذم التنمية مطلب لتحقيق كضركرة ظهر الراشد اغبكم أف اعتبار على اؼبفهومُت بُت العبلقة ربليل كباكؿ البحث ىذا خبلؿ كمن

 .مفاىيمها يف تطورات من التنمية عرفتو ما مع موازاة الدكؿ لكافة الشاغل الشغل
الحكم الراشد ركيزة للخىميت : الفرع الاول  

فشل اإلصبلحات اليت ازبذهتا ـبتلف الدكؿ من خبلؿ طرح ؾبموعة من النماذج التنموية ، إضافة إذل فشل ـبتلف كصفات اإلصبلح 
االقتصادم اليت فرضتها مؤسسات التنمية الدكلية على معظم الدكؿ النامية أدل إذل التفكَت يف آليات ك مقاربات جديدة للتنمية ك ىذا 

 من خبلؿ طرح مفهـو اغبكم الراشد من طرؼ ىيئة البنك الدكرل ،
 ك منفذا ؽبا للتدخل يف أدبيات الحكم الراشد كمقاربة للتنميةىكذا كجدت اؼبؤسسات الدكلية من ىيئيت بركتوف ككدز كيف تطرح 

شؤكف ىذه الدكؿ ،ك كشركط لتقدًن مساعدات مالية يف أطر تنموية ك تدفق االستثمارات األجنبية ، ك تتمحور ىذه اؼبقاربة حوؿ عدـ 
إمكانية ربقيق التنمية دكف احًتاـ حقوؽ اإلنساف ك تطبيق إصبلحات إقتصادية ديبقراطية مستوحاة من الديبقراطية اليبَتالية ك كذا 

 : خوصصة اؼبؤسسات ك إدخاؿ آليات القطاع اػباص يف تقدًن اػبدمات العامة ك ربرير التجارة  ك غَت ذلك أم بصورة أخرل 
 .الدعوة إذل تراجع الدكلة عن أدكارىا التقليدية لصاحل القطاع اػباص ك القطاع الغَت رظبي -
الدعوة إذل االعتماد على الدكلة بتصور جديد  يعرؼ بدكلة اغبد األدىن كتصور جديد مقدـ على أساس أنو اغبل النهائي ك البديل  -

 2.الوحيد لتحقيق التنمية
 ىل يمكن القول أن الحكم الراشد بما يمثلو من آليات يمثل النموذج الوحيد لتحقيق التنمية ؟

كتعبَت  (باعتبارىا من الباحثُت اؼبتشبعُت بالفكر النيوليربارل)دكلة أقل  –أف مقاربة سوؽ أكثر   Béatrice Hibou3تشَت ىنا الباحثة 
يدؿ على اؼبنطق النيوليربارل قد أفرزت نتائج عكسية غَت تلك اؼبتوقع منها حيث أضرت بالدكلة حيث أف ترل الباحثة أف تطبيق سياسات 

   4.اػبوصصة ك إدخاؿ آليات السوؽ يف التسيَت العمومي أدل إذل إضعاؼ السلطات العمومية ك فقداهنا لشرعيتها 
إف تطبيق إصبلحات اغبكم الراشد اؼبفركضة كفق إمبلءات اؼبؤسسات الدكلية أدت إذل فقداف الدكلة لشرعيتها ك إضعاؼ اإلدارة ك فقداف 

اؼبصداقية االقتصادية ك السياسية ، الف ىذه اإلصبلحات تقـو على أساس ليربارل ك تكنوقراطي ، حيث أف ىذه الدكؿ اؼبستفيدة من 
دعم ىاتو اؼبؤسسات الدكلية تأخذ بعُت االعتبار معايَت ك متطلبات اؼبؤسسات اؼباكبة ، ك الرجوع إذل توجيهاهتا خبصوص إعداد 

السياسيات االقتصادية ككضع أمباط تسيَت اإلدارة ك اؼبالية ك اػبدمات العامة أكثر من مراعاة اؼبتطلبات االقتصادية ك السياسية للمواطنُت 

                                                           
1

 69حسٌن عبد القادر مرجع سابق ص  
2

70حسٌن عبد القادر نفس المرجع السابق ص    
3
 Béatrice Hibou politologue (centre d’étude et de recherches international) 

4 Béatrice HIBOU, "Economie politique du discours de la banque mondiale en Afrique sub-saharienne, du catéchisme économique 

au fait (méfait) missionnaire", les études de CERI (centre d'études et de recherches internationales), Fondation nationale des sciences 

politiques, N° 39, Paris, Mars 1998, PP 26-28 
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ك دبفهـو آخر ما أردت توضيحو ىنا ىو أف الدكؿ أصبحت تسعى كسب رضا مؤسسات بركتوف ككدز ك الوكاالت الدكلية اؼباكبة بدؿ 
 .الًتكيز على ربقيق التنمية اغبقيقة دبشاركة اؼبواطنُت

أرادا من خبلؽبا توضيح العبلقة بُت اغبكم الراشد           Nicolas Meisel & Jaques ould Aoudia 1حسب دراسة الباحثاف
ك التنمية على أساس اختبار مثبل مدل ارتباط ضعف االستثمارات األجنبية يف بلد معُت بعدـ احًتاـ قواعد اغبكم الراشد ، حيث اعتمد 

 دكلة ،ك من مث مقارنتها دبستويات تدفق 140الباحثاف على مؤشرات قياس اغبكم اؼبقدمة من طرؼ البنك الدكرل ك اليت تشمل عادة 
االستثمارات األجنبية اؼبباشرة حيث أف ىناؾ العديد من البلداف اليت تشهد مستويات أداء منخفضة يف تطبيق قواعد اغبكم الراشد تعرؼ 

 حسبما يرل تتدفقات لبلستثمارات األجنبية أكثر من البلداف اليت حققت مستويات أداء مرتفعة يف تطبيق تلك القواعد ، فاالستثمارا
الباحثاف تتحكم فيها طبيعة سلوؾ النخبة السياسية ك االقتصادية اغباكمة فيما يتعلق بإدخاؿ أك عدـ إدخاؿ فاعل جديد يف السوؽ 

احمللي ك كذلك فيما إذا كاف البلد اؼبستفيد يشكل منطقة نفوذ للقول الكربل يف العادل، ك قد أطلق العديد من الباحثُت دراسات معمقة 
حوؿ مفهـو الدكلة التنموية كبديل عن دكلة اغبد األدىن ك ىذا ال يعٍت عدـ سبكُت القطاع اػباص احمللي ك األجنيب من القياـ بدكره يف 

 .عملية التنمية ك إمبا يعٍت أف يكوف للدكلة الدكر اؼبركزم يف كضع إطار ك أىداؼ للسياسات االقتصادية ك تنفيذىا
كجدكد ترابط كثيق بُت النمو االقتصادم يف الدكؿ قد أظهرت  البيانات اإلحصائية أف محمد يعقوبي و توفيق تمار ك يرل الباحثاف 

، كذلك كجد أف التغيَت يف االستثمار يكاد يفسر أكثر من %90العربية ك حجم االستثمارات، إذ كجد أف االرتباط بينهما قد يصل إذل 
 2. من التغَت يف الناتج احمللي اإلصبارل للدكؿ العربية ك ذلك من خبلؿ استخداـ أسلوب التحليل الًتاجعي18%

ؾبيعت العصكت بين الخىميت و الحكم الراشد  : الثاوي : الفرع الثاوي

 قبيل كردبا التنمية مفاىيم تطور مع ترافق ك الصاحل اغبكم ظهر حيث قريب عهد إؿ يعود اؼبفهومُت بُت تربط اليت العبلقة عن اغبديث إف
 الًتكيز إذل ،ماالقتصاد النمو من الًتكيز كاستبدؿ ،ماالقتصاد النمو ىو بالتنمية داؼبقصو كاف حيث ،اإلمبائية ةاؼبتحد األمم تقارير صدكر

 إذل كصوال ماالجتماع ؿالرأظبا إؿ البشرم ؿالرأظبا من ؿاالنتقا أم بعد، فيما ةاؼبستداـ البشرية التنمية كاذل البشرية التنمية مفهـو على
 إذل دباالستنا كالبيئي، كالثقايف مكاالقتصاد مكاالجتماع السياسي النشاط مستويات بكل الًتابط أم الشامل، ببعدىا ةاإلنساينالتنمية 
 كالثقافة كالًتبية كالشرعية ةكاؼبساءؿ العدالة من التعليم حقوؿ يف لاؼبد الطويل كالتخطيط ةاؼبشارؾ مبدأ على يعتمد متكامل مبوذج

 التنمية مفاىيم يف التطوير ىذا كاقًتف كالتمثيل، من اؼبساءلة   ك العدالة ك الشرعية قدرا توخي مع ،..كغَتىا كالبيئة كالصحة كالسكاف
 النمو أف إؿ ذلك يف السبب كيعود الدكرل، النقد كصندكؽ الدكرل البنك ،ةاألمم اؼبتحد منظمة أدبيات يف الراشد اغبكم مفهـو بإدخاؿ

 تلقائيا يعٍت ال القومي الدخل ربسن فاف اؼبعٌت هبذا ك ، السكاف أغلبية عيش مستول ربسُت مع يًتافق دل البلداف لبعض ماالقتصاد
 اغبكامة أك الراشد اغبكم ألف ،ةاؼبستداـ ةاإلنساين كالتنمية الراشد اغبكم مفهـو بُت العبلقة نشأت ىنا من للمواطنُت، اغبياة نوعية ربسُت

لتحويل النمو االقتصادم إذل تنمية إنسانية مستدامة ، ك مع ذلك فقد ظل اؼبفهـو حباجة إذل تأصيل خاصة يف اؼبنطقة  الضامن ىي
العربية اليت تعاين من ضعف اؼبشاركة ك مركزية الدكلة الشديدة، ك عدـ إعطاء دكر كاؼ ؽبيآت اغبكم خاصة على اؼبستويات احمللية ، 

 .فضبل عن إبعاد مؤسسات اجملتمع اؼبدين
 ، ك على مفهوم نوعية الحياة على 1990لقد ركزت تقارير التنمية البشرية اليت بدأ برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي بإصدارىا منذ سنة 

ؿبورية ك أساس اإلنساف يف العملية التنموية ، ك قامت ىاتو التقارير على تصنيف ك ترتيب الدكؿ بناء على مفاىيم    ك مؤشرات التنمية 
البشرية اؼبستدامة ، ك من بُت ىاتو اؼبعايَت توقع أك أمل اغبياة عند الوالدة ، متوسط الدخل الفردم اغبقيقي ، مستول اػبدمات الصحية 

                                                           
1 Nicolas Meisel & Jaques ould Aoudia »la gouvernance est-elle une une bonne stratégie de développement ? Cahiers de la direction 

général du trésor et de la politique économique docume,t de travail N° 11 France  Novembre 2007 . 
2

سٌاسات التموٌل و أثرها على  حالة الدول العربٌة الملتقى الدولً ،: آثار العولمة المالٌة على االستثمارات األجنبٌة المباشرة:  محمد ٌعقوبً ، توفٌق تمار 

 .12 النامية ، ص حالة الجزائر و الدول–االقتصادٌات و المؤسسات 
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، مستول التحصيل العلمي، أم أف النمو االقتصادم ما ىو إال كسيلة لتحقيق التنمية البشرية اؼبستدامة ، ك ليس غاية حبد ذاتو، ك إف 
كاجب ك مسؤكليات اغبكم الراشد أف يتأكد من ربقيق اؼبؤشرات النوعية لتحسُت نوعية اغبياة للفرد ، ك تتعدل ىاتو اؼبعايَت اؼبؤشرات 

 .اؼبادية اليت تقيس الثركة اؼبالية إذل الستثمار الضركرم يف الرأظباؿ البشرم
 الفاعلة ةاؼبشارؾ زيادة عرب البشرية القدرات رفع إذل أك عادؿ، اجتماعي نظاـ بناء إذل هتدؼ ةديبقراطي تنمية ةاؼبستداـ البشرية التنمية إف

 كالتنظيم الفردية اغبريات بُت مزج إذل حاجة كىناؾ ـكإمكاناتو األفراد خيارات كتوسيع اؼبهمشة، الفئات سبكُت كعرب ،للمواطنُت كالفعالة
يكشف عما وبتويو  عنواف ىو ك "التنمية حرية" بعنواف  كتابا  1Amartya Sen ، حيث أصدر يف ىذا اؼبضمار اؽبندم ماالجتماع

، فاغبريات ك اإلصبلح السياسي عمل مكمل ك داعم لئلصبلح االقتصادم ك للتنمية بشكل عاـ ك ليس معرقبل ؽبا ، ك اقتصاد السوؽ 
 ال يكتمل إال مع الديبقراطية ك اغبرية ، 

ىنا يبكن القوؿ أف مؤشرات التنمية اإلنسانية اؼبستدامة تتلخص يف توسيع قدرات الناس ك خياراهتم ك التعاكف بتحقيق التنمية ك عدالة 
 إذل إضافة 2000التوزيع ك االستدامة ، أم التواصل يف العيش الكرًن ك األماف الشخصي،ك يذىب تقرير التنمية اإلنسانية العربية  لسنة 

اغبرية ك اغبق يف إكتساب اؼبعرفة ك سبكُت اؼبرأة باعتبارىا مؤشرات نوعية ال تتحقق إال بوجود نظاـ إدارة يضع ؾبموعة من السياسات ك 
 .يسعى لتحقيقها 

يعترب اغبكم الراشد من أىم الشركط اليت هبب أف تتوفر لتحقيق تنمية مستدامة ، ك العبلقة اليت يبكن أف تكوف بُت اغبكم الراشد ك 
 :التنمية يبكن دراستها من ثبلثة زكايا 

 تشمل العبلقة بينهما يف إطار اؼبدينة ك الريف ك بُت ـبتلف الطبقات االجتماعية : منظور وطني. 
  من خبلؿ التوزيع العادؿ للثركة بُت الدكؿ الغنية ك الفقَتة: منظور عالمي. 
  2.من خبلؿ ما يدعى بالتضامن بُت األجياؿ : منظور زمني 

 
ك  الفقراء سيما كال اؼبواطنُت سبكُت إذل استندت إذا إال فاعلة ةاؼبشارؾ تكوف كال التنمية، يف الفاعلة اؼبواطنُت مشاركة يتطلب ىذا كل

 ـخياراتو كتوسيع اؼبواطنُت سبكُت إف .حقوقهم عن كالدفاع ـبواجباتو كالقياـ ،ـمسؤكلياتو ربمل على قادرين كجعلهم منهم، اؼبهمشُت
  اغبكم، تؼبؤسسا العامة تاالنتخابا عرب امستوياتو ك ةاؼبشارؾ أشكاؿ تقوية يتطلب

 
جىميت حليليت  – أصط العصكت حكم راشد  : : الفرع الثالث

 الراشد اغبكم عناصر كبدد أف كيبكن ،ةاؼبستداـ التنمية كخصوصا إلسبامها ضركرم كىو بالتنمية كثيقا ارتباطا مرتبط الراشد  اغبكم
 :كالتارل كىي تطويرىا على كالعمل التالية تباؼبرتكزا االىتماـ خبلؿ من بالتنمية كعبلقتو
 أصبح كبالتارل العاؼبية تكاؼبنظما اؽبيئات لكافة ملحة ضركرة أصبح البشرم اؼبورد يف راالستثما إف :البشري بالعامل النهوض 

 داألفرا إدارة من ـاؼبفهو ىذا كتطور اإلدارية، اؼبنظمة على ملقاة اجتماعية تكلفة كليس كطٍت ناتج كربقيق مضافة كقيمة إليو ينظر
 مفاىيم إذل امتد بل كالتدريب التعليم على سبق ما يقتصر يعد فلم .البشرم اؼبورد تنمية كىو أال آخر مفهـو إذل البشرية اؼبوارد إؿ

 كأساليب كطرؽ ةاالجتماعي كالعبلقات القرارات ذازبا يف كعـاؼبج كمشاركة التعليم كنوعية كالسلوؾ التفكَت أمباط تطوير مثل أخرل
 إذف ينصب ـ االىتمافمجاؿ .فيها التحكم على ـقدراتو كزيادة تفكَتىم ؾباالت توسيع كبو كالعاملُت داألفرا تعبئة مث كمن العمل
 يف راالستثما ؾباالت أىم أف على اجملاؿ ىذا يف الباحثُت هبمع فيكاد البشرية، اؼبوارد ؾباؿ يف ماالستثمار اإلنفاؽ جانب على
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 للفرد كالبعيد التوسط لاؼبد على كنتائج فوائد ربقق ةؾبتمع العناصر ىذه باعتبار كالتدريب كالتكوين التعليم يف تكمن اؼبورد ىذا
 1.حقيقية تنمية ربقيق مث كمن ةاؼبتطور بالدكؿ للحاؽ كأكثر أكثر اؼبورد هبذا ـاالىتما لـز كبذلك ، ةكاؼبؤسس

 
 جغرافيا الدكلة مناطق ـبتلف على كتوزيعها للحكومة ةالبلمركزم السلطة باعتماد ىذا كيتأتى :اإلدارة من نالمواط تقريب 

 كترسيخ الرقابة مفهـو كتعزيز ةالسياسي كاغبريات اغبقوؽ كافة كاحًتاـ الناطق تلك يف اجملتمع ألفراد التامة اؼبشاركة على دكاالعتما
 فيها يتخبط اليت ة االجتماعياؼبشاكل على فللقضاء اإلدارة، من اؼبواطن كقرب ؿاالتصا دعامتو كالذم الراشد، اغبكم مفهـو

 يبكن ال كمنو كاإلدارة، اؼبواطن بُت ؿكاالتصا التعاكف عبلقات إيضاح يف يكمن قباعتها كعدـ العمومية اؼبرافق كانعداـ اؼبواطن
 اعبهاز أجلو من كجد الذم ماألساس فاؽبدؼ لذلك اإلدارة، تلك مستول كاف مهما كقرب اتصاؿ عبلقات بدكف إدارة تصور

 كيطلع يراقب أف اؼبواطن حق من فإنو اؽبدؼ ذلك كاف كؼبا لو، اػبدمات أفضل كتأمُت اعبمهور رغبات تلبية ىو عموما اإلدارم
 ينبغي فلذلك فيها، انتخب اليت كالوطنية احمللية الشعبية اجملالس بواسطة رأيو بإدالء كذلك ككطنيا ؿبليا اإلدارم اعبهاز أداء على
 الشفافية مبدأ تكريس قصد كذلك اؼبواطنُت بُت الداخلية بالعبلقات يتعلق ما لكل كاؼبراقبة كالتقييم كالتصور للتفكَت فضاءات فتح
 إدارة تطوير قصد اؼبكاتب تلك قاصدم ترضي خدمات كتقدًن التسيَت يف ةالكبلسيكي باألسارل لتجاكز كىذا التعامبلت يف

 تسيَت ثقافة ترقية على العمل خبلؿ من كذلك اؼبواطن من اإلدارة تقريب يبكن كما فيها، اغبقيقي اؼبساىم اؼبواطن يكوف رشيدة
 ك االحًتافية، من جهة ك كالكفاءة التنافسية كالقدرة ةكاإلنتاجي اؼبردكدية منها جديدة كقيم كمبادئ كأنظمة يرمعام ربكمها جيدة

 .من جهة أخرل بناء قواعد كاضحة إلشراؾ ـبتلف الفواعل يف رسم السياسات ك صياغتها
 ةكاؼبعتمد الدكلة إدارة يف ة اؼبشارؾمفهـو على مبنية حقيقية ةديبقراطي تكوف أف هبب حيث :شاركةموال ةالديمقراطي روح ترسيخ 

اعبماعات احمللية ك اؼبنظمات الغَت  إسهاـ خبلؿ من كىذا حكومة، احملاسبة ألم أساس كتعتمد اجملتمع  فئات لكافة التمثيل على
 إذل ذلك بلوغ يبكن كال العامة، ةاؼبصلح كمراعاة الرأم باحًتاـ كىذا الوطنية كعةـاؼبج داخل تدكر اليت النقاشات بلورة يف اغبكومية

 تفعيل مع اؼبواطنُت مكاسب بتحقيق كىذا كنزيو حر بشكل  اجملالس احمللية اؼبنتخبةتتوالىا اليت الشعبية الرقابة إضفاء خبلؿ من
 غبقوؽ كاحمللية الدكلية اؼبعايَت احًتاـ كذا ك العدالة االجتماعية معايَت كربديد القضاء استقبلؿ مفهـو كتعزيز القانوف سيادة احًتاـ

 .اإلنتقاص أك للتجزئة اغبقوؽ ىذه قابلية كعدـ التمييز كعدـ اؼبساكاة على اؼببنية كخصائصها اإلنساف
 التنمية يف ة كاؼبشارؾالطوعي للعمل اؼبواطنُت تأطَت على قدرتو يف تكمن اؼبدين اجملتمع حيوية أف إذ :فعال يمدن مجتمع توفر 

 كىذا الفرد ىيكلة كبو الوسائل بكافة كدعمها اعبمعيات ؽبذه السماح ىو اؼبدين اجملتمع من مطلوب ىو فما للبلد، ةاغبقيقي
 ك الرقابة إضفاء ك احمللية السياسات صنع إطار يف الرظبية ةاألجهز مع عاؼبشارم تنفيذ يف ؾاؼبشًت العمل يف اؼبواطن إشراؾ هبدؼ

 .عاؼبشارم تنفيذ يف ةاؼبشارؾ
 اعبماعات  كتسيَت تنظيم تتوذل اليت ةاؼبنتخب فالسلطات :ىنيةمال والتنظيمات رةحال الصحافة فيها تشترك حقيقية فواعل وجود

 اإلدارة كحياد التسيَت يف اىةزالن يتطلب الذم الراشد اغبكم مفهـو كبو ةاؼبشًتؾ العوامل تفعيل إؿ تؤدم شفافة بطريقة احمللية
 دعم على التشجيع كذا ك إليو، اؼبوكلة اؼبهاـ على اغبساب بتقدًن اؼبسؤكؿ التزاـ ك ةباؼبسؤكرل كالشعور البادرة ركح كغرس

 2.العامة اغبياة يف دكرىا كتفعيل تكوينها إجراءات تسهيل على كالتشجيع القائمة اجملتمع مؤسسات
 كفتح كالتنفيذية التشريعية البيئتُت عن القضائية ئةمالو استقبلؿ بإلزامية كىذا :التعامل يف الشفافية مبدأ تطبيق 
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 ربسُت لـز منها التخفيف كقصد الرظبية، تاؽبيئا شىت يف ةاؼبستفحل الفساد ظاىرة حوؿ الفاعلُت ـبتلف بُت كاسعة نقاشات
 شفافة بطريقة الدكلة أمواؿ إدارة خبلؿ من كىذا التنمية، برامج لتنشيط التوزيع يف العدالة مبدأ كإقرار العموميوف اؼبوظفُت أجور

 على ابقدرتو تعرؼ حكومية مؤسسات إدارهتا على تقـو كاف ،ةاؼبساءؿ ـكؼبفهو للمجتمع العامة الرقابة ـؼبفهو زبضع كسليمة
 1.اغاياتو أكذل يف كأفراده اجملتمع مصلحة كتضع عالية، كمهنية احًتاؼ بكل كمواردىا ةالدكؿ أمواؿ إدارة قضايا مع التعامل

 
 

 
الخىميت و مؤشراث الحكم الراشد  : الفرع الرابع

  من اؼبفاىيم اليت أخذت حيزا كاسعا من الدراسات اغبديثة يف االقتصاديات ك أدبيات العلـو مصطلح التنمية، باعتبارىا ركيزة اعبهود اليت 
 تبذؿ يف إطار السياسات التنموية، حيث أخذ ىذا اؼبصطلح منطلقا لو بداية من صدكر تقارير األمم اؼبتحدة اؽبيآت العاؼبية ، 

يف سياؽ تطور اؼبنظومة الفكرية ك تغَت األكضاع الدكلية ، تطور مفهـو التنمية إذل التنمية البشرية كما رأينا مث إذل دراسة التنمية البشرية 
اؼبستدامة لتستقر يف التنمية اإلنسانية اليت ترتبط أساسا بآليات التمكُت بعد اإلقرار باغبريات ك اغبقوؽ اليت تعترب نقاط إلتقاء كل الربامج 

 2.التنموية ك أمباط اغبكم
اغبكم الراشد ، الديبقراطية حقوؽ اإلنساف ك :  تتمحور اؼبقاربات العاؼبية ك الدراسات اغبديثة حوؿ التنمية حوؿ أربع ؿباكر أسسها 

االقتصاد اغبر، اغبكم الراشد ىو اغبكم الذم يبكنو أف يعزز ك يدعم ك يقـو على توسيع قدرات األفراد ك خياراهتم ك فرصهم ك حرياهتم 
  3.االقتصادية ، السياسية ك االجتماعية ك بالتارل رفع مستويات التنمية اؼبرتبطة أساسا باإلنساف من صبيع اعبوانب ك النواحي

يعترب مفهـو التمكُت من اؼبفاىيم اغبديثة اليت تطورت يف عقد التسعينات من القرف اؼباضي، إذ يلتقي مفهـو :التنمية و التمكين - 
.         التمكُت مع مفهـو التنمية  ك عليو ربتاج عملية التنمية من منظور معُت إذل سبكُت األفراد ك تقويتهم يف بناء مؤسسات اغبكم الراشد

ك قد تطور مفهـو التمكُت  ك أصبح يشمل العديد من اجملاالت فهناؾ التمكُت االقتصادم ك التمكُت االجتماعي ك التمكُت السياسي 
 ك التمكُت الثقايف ك غَتىا من ؾباالت التمكُت، 

قبل القياـ بتحليل العبلقة بُت مفهـو التنمية ك الديبقراطية على أساس اعتبارىا من مؤشرات قياس اغبكم : التنمية و الديمقراطية - 
الراشد ال بد من ربديد مفهـو الديبقراطية ، فالديبقراطية ىي نظاـ يستطيع اجملتمع يف كل مستول من مستوياتو أف يشارؾ من خبللو يف 

عملية ازباذ القرار، ك فبارسة الرقابة عليها ذلك أف األساس الذم تقـو عليو الديبقراطية ىو االحًتاـ الكامل غبقوؽ اإلنساف ك يعترب إحًتاـ 
 .حقوؽ اإلنساف إذل جانب احًتاـ حرية التعبَت ك الرأم شرطُت أساسُت لتحقيق الديبقراطية

 قبد أهنا تعٍت نظاـ يسعو أف يصلح بذاتو ما يطرأ فيو من خلل  ك الديبقراطية اغبقة ال تنحصر يف إطار ةكمن التعريف اػباصة بالديبقراطي
مؤسسايت كحده بل هبب أف تتجسد يف ثقافة تعزز التسامح ، ك التعددية ك احًـت الرأم ك الرأم اآلخر  ك التوازف ك اغبوار بُت القول اليت 

يتكوف منها اجملتمع ، ك على عكس اؼبفاىيم التقليدية اليت تنحصر يف ؾباؿ الدكلة فالديبقراطية دبفهومها الثقايف تقتضي أف تأخذ يف 
 David Beethamاالعتبار صبيع اعبوانب ك األطراؼ الفاعلة االجتماعية ك اؼبالية ك اغبكومية ك الغَت حكومية ، كما عرفها الباحث 
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على أهنا أسلوب ازباذ القرارات بصورة صباعية عن طريق قواعد ملزمة ك السياسات اليت سبارس رقابة الشعب ك سبتع صبيع  مؤلفاتو يف أحد 
 .أفراد اعبماعة باؼبساكاة يف اغبقوؽ ك اؼبشاركة يف صنع القرار ك الرقابة ك الشعبية يف فبارسة ىذا اغبق

 :يبكن ربقيق الديبوقراطية ك تعزيزىا عن طريق 
 .التعددية -
 .ضباية ك احًتاـ حقوؽ االنساف -

 :ك ذلك من خبلؿ 
  إقامة ك تعزيز نظاـ انتخايب يكفل التعبَت اغبر ك الرأم. 
  ربسُت األطر القانونية ك اآلليات البلزمة لتمكُت كل األطراؼ الفاعلة يف اجملتمع اؼبدين من تعزيز الديبقراطية كىذا مرتبط بتعزيز

 1.اغبكم الراشد كتشجيع التنمية اؼبستدامة

الديبقراطية توفر كسيلة منهجية حضارية إلدارة اجملتمع بغية تطوير فرص اغبياة دبا توفره من نظاـ ينظم العبلقات االجتماعية، كما ربمل يف 
ك تقـو على أساس بناء إرادة .  ك اؼبساكاة االجتماعية ك السياسية ك الثقافيةةمضموهنا مبدأ اؼبساكاة الذم يتضمن اؼبساكاة االقتصادم

اؼبواطنة الواعية الفعالة ، كفقا ؼبا سبق الديبقراطية عملية كاعية تقًتف بالتنمية اإلنسانية ألهنا تتأسس حوؿ اإلنساف مثلها مثل التنمية 
 .دبفهومها اغبديث

ىذا يف ما ىبص تعريف الديبقراطية أما بالنسبة للتنمية فتم التطرؽ عبميع جوانبها يف اؼبباحث السابقة، حيث حظي ربليل التنمية بتوافق 
كاسع يف اآلراء، ك تشمل التنمية ؾبمل أكجو التقدـ االقتصادم ك االجتماعي ك الثقايف اليت تتطلع إليو الشعوب ، كىذا ىو معٌت التنمية 

 .البشرية اؼبستدامة حسب مفهـو األمم اؼبتحدة 
إف مفهـو التنمية دل يعد مقصورا على ؾبرد التنمية االقتصادية ، بل تعدتو إذل أف أصبحت تعٌت دبفهـو التنمية اؼبستدامة ك الشاملة          

ك ينبغي ؽبا أف تشمل اعبوانب االجتماعية ك الثقافية ك أف تراعي بشكل عاـ كل العوامل اليت تساىم يف ربقيق ازدىار الفرد ، باإلضافة 
 .إذل ذلك فإف البيئة ك العدالة االجتماعية ك التعليم ك الديبقراطية كلها عوامل مرتبطة بالتنمية ارتباطا كثيقا

من خبلؿ التعاريف اليت سبق التطرؽ إليها سواء بالنسبة للديبقراطية باعتبارىا أحد أىم مؤشرات اغبكم الراشد ك مفهـو التنمية يبكن 
ربديد العبلقة اؼبوجودة بينهما ، ذلك أف الديبقراطية ضركرية ك ذات قيمة يف تعزيز عملية التنمية إذا أخذنا اؼبفهـو الواسع للتنمية ،ك الذم 
يهتم يف األساس دبفهـو الرفاىية أك الرفاه االجتماعي لؤلفراد  ك كذا حقوقهم ك حرياهتم  اليت ؽبا دكر فعاؿ يف تدعيم التنمية ، ك اختلف 

  2.الباحثُت حوؿ ىاتو العبلقة فهناؾ فريق يقر بوجود عبلقة سلبية بُت التنمية  ك الديبقراطية ك منهم من يؤيد كجود عبلقة إهبابية بينهما
لفهم العبلقة بينهما أكثر استخدمت أساليب مقارنة اؼبؤسسات من خبلؿ ربليل ك مقارنة اؼبؤسسات، لفهم اآلليات الديبقراطية اليت 

 : تساعد أك تعيق التنمية ك منو تعترب طبيعة النظاـ مؤثرة يف األداء االقتصادم ، من خبلؿ تعريف الديبوقراطية هبب التمييز بُت 
 -اغبقوؽ اؼبدنية اغبقوؽ السياسية. 
 إجراءات اؼبساءلة. 
 التمثيل االنتخايب. 
 -ارتباط الديبقراطية بسيادة القانوف للحد من الفساد ك التعسف الذم يعد أحد معوقات التنمية. 
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إذل جانب القوة ك الضعف حيث يعد ضعف الدكلة أحد األسباب الرئيسية يف فشل التنمية أما قوة الدكلة فاؼبقصود هبا االقتصاديات 
األكثر قباحا ك ىي الدكؿ اليت تعرؼ مستويات من الفساد أقل مقارنة بباقي الدكؿ ، ك تكوف الديبقراطية عمبل مهما يف سبكُت 

اغبكومات من ؿباربة الرشوة ك الفساد ك بالتارل ربقيق التنمية ، الديبقراطية تساعد التنمية من خبلؿ آليات اؼبساءلة ألهنا ربد من سوء 
  ، ةاستخداـ السلطة التنفيذية ك كذا أنبية اؼبساءلة ك الديبقراطية على مستول اعبماعات احمللي

 Stephanك تؤكد مقارنة أخرل على أف تعزيز الديبقراطية يقـو جوىريا على اؼبؤسسات االقتصادية ، حيث يرل كل من 
Haggard  ك Robert Kaufman  أف تعزيز الديبقراطية يتمحور حوؿ القدرة على تطبيق سياسة موجهة تقـو على استدامة

نمو إقتصادي " ىذه النتيجة إذل حد اعتبارىا عبلقة شبو قانوف   1Adam przeworskiالنمو ك استمراره ك يؤكد الباحث 
  " سريع يقود إلى تعزيز و بقاء الديمقراطية

 من معهد ىوفر أنو من دكف ربقيق تقدـ إقتصادم ك بدكف تنمية ، ال يبكن للحكومة أف ربافظ   Larry Diamondك يرل 
 .على شرعيتها، ك حجة ىذا الرأم يف ذلك أنو ال يبكن الفصل بُت التنمية االقتصادية عن التنمية السياسية

حيث شبو اؼبؤسسات االقتصادية ك السياسية ككتل البناء   Michael Mousseauك بناء على التحليل الذم قدمو كذلك 
الضركرية يف الدكؿ الديبقراطية اؼبدعومة ، ك عادة ما تعرؼ على أهنا الدكؿ اليت تعرؼ ك تتمتع بنظاـ ديبقراطي ك التداكؿ على السلطة ، 
ك ىبلص أف تعزيز الديبقراطية يتطلب ربويل العبلقات االقتصادية ك السياسية إذل عبلقة تعاقدية أم ىناؾ عبلقة تبادلية بُت االقتصاد ك 

 .السياسة 
ك من شأف اغبكم الديبقراطي القائم على أسس اغبكم الراشد تعزيز التنمية البشرية ، من خبلؿ كفاءة اؼبؤسسات ك خلقو للبيئة 

االقتصادية ك السياسية البلزمة للنمو االقتصادم ، ك األداء الفعاؿ للخدمات العامة ، فاغبكم الديبقراطي هبمع ك يدمج مفهـو اغبكم 
الصاحل للتنمية ك العمليات ك اؼبؤسسات الديبقراطية مع تأمُت اغبقوؽ السياسية ك اؼبدنية ك اغبريات ك اغبقوؽ ، ك يقـو اغبكم الديبقراطي 

 : على اغبكم الصاحل ك ذلك من خبلؿ 
 احًتاـ حقوؽ اإلنساف ك اغبريات. 
 اؼبساكاة بُت اعبنسُت يف القطاعُت العاـ ك اػباص ك ـبتلف اجملاالت ك اؼبشاركة من صنع القرار. 
 سبكُت الناس من مساءلة صناع القرار. 
 السياسات االقتصادية ك االجتماعية ىي استجابة الحتياجات الناس ك تطلعاهتم. 
 السياسات االقتصادية ك االجتماعية هتدؼ للقضاء على الفقر ك توسع خيارات صبيع الناس. 
  اغبكم الديبقراطي يقـو على مفهـو التنمية البشرية ، ك ىي عبارة عن توسيع قدرات ك خيارات الناس ك القدرة على التحرر من

العنف ، ك التمتع باغبقوؽ ك اغبريات مثل اغبرية ك اغبقوؽ السياسية ك اغبقوؽ االجتماعية ك االقتصادية ك ىذه ىي العناصر 
 .2002األساسية ؼبفهـو الرفاىية كفقا لتقرير التنمية البشرية لسنة 

من خبلؿ ما مت ربليلو يبكن القوؿ بأف الديبقراطية ك التنمية مفهوماف متكامبلف يدعم كل منهما اآلخر ك الواقع أف تعزيز الديبقراطية كما 
كذلك فإف أم إسًتاتيجية للتنمية تتطلب لتكوف قابلة للتنفيذ أف .رأينا ال يتم إال من خاال ازباذ تدابَت اقتصادية ك اجتماعية مواتية للتنمية

 . تستمد مشركعيتها ك عناصر قوهتا من مشاركة الديبقراطية فيها
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تعد التنمية اإلنسانية عملية لتوسيع خيارات األفراد ، ك ىي تنمية اإلنساف من أجل اإلنساف ك ذلك من خبلؿ : التنمية و المشاركة - 
مشاركتو الفعالة ك االهبابية ، حيث رأينا أف اؼبشاركة تعترب من اػبصائص األساسية للحكم الراشد ك ركيزة أساسية يف إطار تفعيل اػبيارات 

 .الشعبية ، من أجل بلوغ تنمية إنسانية مستدامة ك اؼبشاركة يف صنع القرارات باعتبار اإلنساف
تعرؼ اؼبشاركة الديبقراطية حسب سعد الدين إبراىيم ىي قدرة اؼبواطنُت على التعبَت ك التأثَت العلٍت اغبر يف ازباذ القرارات ، سواء بشكل 

 مباشر أك باختيار فبثلُت يفعلوف ذلك ، 
 تعد اؼبشاركة اجملتمعية أحد الدعائم الرئيسية للتنمية، حبيث اف اؼبشاركة من اؼبفاىيم اليت أثرت على أىداؼ ك أسلوب تنفيذ اؼبشركعات ك 

 .الربامج التنموية، ك مازاؿ ىذا اؼبفهـو يتطور ك يستفيد من ذبارب اجملتمعات ك اؼبشاريع اؼبختلفة
عملية إسهام األفراد بإرادتهم في أعمال تهم المجتمع و تزيد من إمكانياتها في صنع و " ىي 1اؼبشاركة حسب مركز موارد التنمية 

إستغالل الفرص التي من شأنها أن تؤدي إلى تنمية ظروفهم المعيشية ووضعو المجتمعي سواء أكان ىذا اإلسهام بالمال أو الجهد 
أو الرأي ، و المشاركة المجتمعية تتم في إطار مؤسسات تكتسب شرعيتها من خدمتها للمجتمع و دور المجتمع في تحديد 

 ."أنشطتها و اتجاىاتها المستقبلية
إف اإلنساف ىو ؿبور التنمية ، ك بالتارل فإف الغرض من التنمية ىو تطوير نوعية حياة األفراد ك قدراهتم على تطوير ك ربسُت قدراهتم           

ك أنفسهم ك ؾبتمعاهتم ، ك يتطلب ذلك مشاركة األفراد ك اعبماعات ك اؼبؤسسات اؼبختلفة يف ربديد االحتياجات االجتماعية ك أكلوياهتا 
 ك كيفية تلبيتها، ك اؼبشاركة مبنية على أف كل إنساف لديو ما يضيفو إلحداث تغَت إهبايب يف حياتو ك حياة ؾبتمعو ،

ال تقف مشاركة اجملتمع فقط يف ربديد اؼبشكبلت ك بدائل اغبلوؿ، بل سبتد إذل إشراؾ األفراد ك اعبماعات ك اؼبؤسسات احمللية يف تنفيذ 
  2.اؼبشركعات التنموية ؼبا وبقق ذلك من بناء لكوادر ؿبلية قادرة على إدارة عملية التغيَت ك التنمية ك استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة لتحقيق ذلك

 :ك للمشاركة ؾبموعة من األسس تقـو عليها 
  اإلنساف ىو ؿبور ك ىدؼ التنمية ك بالتارل من اؼبهم أف تبدم اجملتمعات اؼبستهدفة من جهود التنمية رأيها يف اؼبشركعات التنموية

 .ك حىت أف زبتار أفضلها ك أف زبتار اؼبشركعات اليت تليب حاجياهتا
  استدامة عملية التغيَت االهبايب حىت بعد انتهاء اؼبشاريع التنموية ك يتم ذلك من خبلؿ تقاسم مسؤكلية إدارة اؼبشركع مع أفراد

 .اجملتمع أك جهات ؿبلية سبثل اجملتمع ك تطور قدراهتا التنظيمية إلدارة اؼبشركع ك تطويره
  الوصوؿ إذل الفئات اؼبهمشة ك التحقق من أهنا تستفيد من فرص التنمية ، ك يتم ذلك من خبلؿ الرجوع إذل ىذه الفئات

 .اؼبهمشة لكي تقـو بتحديد أكلويات احتياجاهتا ك تتعاكف يف تصميم ك إدارة مشركع تليب احتياجاهتا   ك تضمن االستفادة منو
            ربقيق تنمية شاملة أك مواجهة مشاكل الفقر عادة ما يتطلب تغيَت جذرم ك ىيكلي جملموعة من القوانُت  ك التشريعات

من ىنا تكوف اؼبشاركة يف صورة تعاكف . ك العادات ك التقاليد كيتطلب ذلك تعاكف جهات متعددة للتأثَت يف صنع ك ازباذ القرار
ك تنسيق بُت عدة جهات أىلية ك حكومية ك خاصة لصياغة سياسات تنموية أكثر عدال ك تراعي مصاحل ك فرص األفراد 

 .اؼبهمشُت، ك يتطلب ذلك اكتساب تلك اعبهات شرعية للحديث بصوت تلك الفئات
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 مساىمة إصالح اإلدارة المحلية في ترقية التنمية المحلية في الجزائر: المبحث الثالث 
بالنظر حملدكدية ك قصور اإلدارة احمللية اعبزائرية يف أداء دكرىا التنموم ، عمدت الدكلة اعبزائرية إذل ازباذ صبلة من اإلصبلحات ك عكفت 
على مشوليتها يف التطبيق ك موضوعيتها يف اؼبضموف ك ىذا من اجل تطوير ك ترقية أداء األجهزة اإلدارية احمللية ك تفعيل دكرىا يف التنمية 

احمللية ك اليت هتدؼ بالنهاية إذل الرقي باجملتمع ك الوصوؿ إذل الرفاىية ، سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل مفهـو ك تعريف التنمية احمللية ك تطور 
اإلدارة احمللية يف اعبزائر ك مشاكلها يف ربقيق التنمية على اؼبستول احمللي مث إذل ؾباالت اإلصبلحات اإلدارية لتحقيق التنمية احمللية يف 

 .اعبزائر ك أخَتا سنرل الدكر التنموم لئلدارة احمللية يف اعبزائر
إلاؾار العام للخىميت املحليت  : املؿلب ألاول 

 تنفيذ مهامها مقدمة كيف اؼبناطق ـبتلف بُت التنموم التوازف ربقيق تستهدؼ إذ للتنمية ةاألساسي الركائز من ركيزة احمللية التنمية تشكل
 تكاؼبشركعا العمل فرص كخلق احمللية تاالستثمارا تفعيل يف راؼبؤث دكرىا جانب إؿ احمللي، النطاؽ ضمن ةاألساسي البٌت مشركعات

 التنموية، اؽبداؼ أك التنموم العمل بأسلوب ترتبط متنوعة مقاربات كفق ، كذلك ،اتعريفاتو كتتعدد ،الدخل اليت تزيد من ةالصغَت
  إذل غَت ذلك ، اإلدارية ةكالبلمركزم

 تقل ال للمواطنُت ةكاؼبشارؾ احملليُت اؼبنتخبُت خبلؿ من الذاتية اعبهود فإف احمللية التنمية لتحقيق مهما عامل سبثل الدكلة جهود كانت كإذا
 السلطات كجهود اؼبواطنُت جهود بُت الفعاؿ التعاكف ربقيق يبكن بواسطتها اليت العملية بأهنا احمللية التنمية فعرفت ذلك، عن أنبية

 نوعية ينربس منظور من كحضاريا ثقافيا اقتصاديا،اجتماعيا، احمللية كالوحدات احمللية التجمعات تدبستويا علبلرتفا (الدكلة) العمومية
 1. منظومة شاملة ك متكاملةيف اغبياة

الخؿىر الخاريخي ملفهىم الخىميت املحليت  :  ألاول الفرع

ينبغي اإلشارة ىنا إذل اف مفهـو التنمية احمللية بصورتو اغبالية قد مر بفًتة زمنية لكي يستقر على ىذا الوضع الذم كصل إليو، فمنذ أكاخر 
"           التنمية الريفية اؼبتكاملة"، ك " التنمية الريفية"،" تنمية اجملتمع"النصف األكؿ من القرف اؼباضي استخدمت عدة مصطلحات من بينها 

 ".التنمية احمللية"ك أخَتا 
 ، ك ىذا عندما رأت اللجنة االستشارية لتعليم اعبماىَت يف إفريقيا ضركرة تنمية ىاتو اجملتمعات، 1944ظهر مصطلح تنمية اجملتمع سنة 
 بضركرة تنمية اجملتمع احمللي لتحسُت الظركؼ اؼبعيشية للمجتمع ككل إعتمادا على اؼبشاركة         1948كما أكصى مؤسبر كمربدج سنة 

الذم عقد ؼبناقشة اؼبشاكل اإلدارية يف اؼبستعمرات   Ashridge  أكصى مؤسبر 1954ك اؼببادرة احمللية ألفراد اجملتمع ، ك يف عاـ 
الربيطانية بضركرة تنمية اجملتمع احمللي كما ساىم يف ربديد مدلوؿ أك مفهـو ؽبذه التنمية ،على مستول األمم اؼبتحدة ك مؤسساهتا 

اؼبتخصصة مت الًتكيز على مصطلح تنمية اجملتمع كوسيلة لرفع مستول اؼبعيشة ك هتيئة أسباب الرقي االجتماعي احمللي من خبلؿ مشاركة 
اجملتمع اإلهبابية ك مبادرتو الذاتية عبلكة على اعبهود اغبكومية ك قد كاف اؽبدؼ من برنامج تنمية اجملتمع ىو مساعدة العديد من القرل 

على إشباع احتياجاهتم يف ؾباؿ الزراعة ، اغبصوؿ على اؼباء، التعليم ،الصحة، اإلسكاف باإلضافة إذل تعزيز الصناعات التقليدية ك اغبرؼ 
 .على اؼبستويات احمللية

  حعريف الخىميت املحليت :  الثاويالفرع

 أسس يقـو على ؿبددة مناطق يف كاالقتصادم االجتماعي العمل ألسلوب حديث مفهـوالتنمية المحلية  :صابر الدين محي تعريف 
 كاغبياة كالعمل التفكَت طريقة يف تغيَت حضارم إحداث على يقـو األسلوب كىذا كاالقتصادية، االجتماعية العلـو مناىج من كقواعد
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 البيئة أعضاء جانب من كالتنفيذ كاإلعداد التفكَت يف اؼبشاركة أساس قائما على الوعي ذلك يكوف كأف احمللية البيئة كعي إثارة طريق عن
 1.كإداريا اؼبستويات عمليا كل يف صبيعا احمللية

 األحواؿ لتحسُت اغبكومية السلطات كجهود األىارل جهود توحد اليت العمليات تلك ىي احمللية التنمية :زكي فاروق الدكتور تعريف 
 التامة اؼبسانبة على كمساعدهتا األمة حياة إطار يف اجملتمعات ىذه تكامل كربقيق احمللية للمجتمعات الثقافية االجتماعية، االقتصادية،

 مستول لتحسُت يف اعبهود اؼببذكلة أنفسهم األىارل مسانبة نبا أساسيُت عاملُت على العمليات ىذه كتقـو القومي، التقدـ يف
 عناصر بُت كاؼبتبادلة الذاتية كاؼبساعدة اؼببادرة تشجيع شأهنا من بطريقة غَتىا ك الفنية اػبدمات من يلـز ما توفَت ككذا معيشتهم،

 2.فعالية أكثر العناصر ىذه كجعل اجملتمع
  تعريفArthur Dunham   : التنمية احمللية ما ىي إال نشاط منظم لغرض ربسُت األحواؿ اؼبعيشية يف اجملتمع ك تنمية قدراتو

          على ربقيق التكامل االجتماعي ك التوجيو الذايت لشؤكنو ك يقـو أسلوب العمل يف ىذا اجملاؿ على تعبئة   ك تنسيق النشاط التعاكين
 3.ك اؼبساعدات الذاتية للمواطنُت ك يصحب ذلك مساعدات فنية من اؼبؤسسات اغبكومية كاألىلية

 على كبناء اجملتمع اإلهبابية ؽبذا اؼبشاركة أساس على ؾبملو يف للمجتمع اؼبعيشية األحواؿ ربسُت إذل هتدؼ حركة بأهنا تعرؼ كما 
 لنا تضمن بطريقة لبعثها كاستشارهتا بالوسائل اؼبنهجية االستعانة تكوف تلقائيا اؼببادرة تظهر دل فإذا ذلك، أمكن إف اجملتمع مبادرة

 كجهود اؼبواطنُت جهود بُت الفعاؿ التعاكف ربقيق يبكن اليت بواسطتها العملية بالتارل كىي ، اغبركة ؽبذه فعالة ضباسية استجابة
دبستويات التجمعات احمللية ك الوحدات احمللية إقتصاديا ، إجتماعيا ، ثقافيا ك حضاريا من منظور ربسُت  لبلرتفاع العمومية السلطات

 4.نوعية اغبياة يف منظمة شاملة ك متكاملة
 كمتوسط قصَت أمد منسجم ذك برنامج هنج أهنا فيها كيفًتض احمللية، اعبماعات لصاحل كاالستثمار التجهيز سياسة أيضا هبا كيقصد 

 أنبيتها تكتسي كاليت فيها، الشركع الواجب كتعيُت األعماؿ ترقيتها، الواجب اعبماعات إحصاء أساس على قائم برنامج كىو كبعيد،
 أهنا كما لذلك، الضركرية الوسائل تعبئة ككذا اؼبعنية، للقطاعات إغباحا االحتياجات األكثر إذل بالنظر حقيقيا اىتماما منها كالفائدة

 على احمللية، اعبماعة حياة شركط بتحسُت ك اؼبعنيُت اؼبهتمُت من كاسعة كدبشاركة مسبقا، ؽبا التحضَت اليت يتم اؼبختلفة اؼببادرات تلك
 ك اؼبشاركة على كرؤيتها القائمة احمللية التنمية لنهج األظبى اؽبدؼ كيبقى االجتماعي، باؽبدؼ للتنمية االقتصادم اؽبدؼ أف يقًتف

 من ؾبموعة هبذا كىي ، ؽبا اؼبتاحة كاغبياة نطاؽ الفرص كتوسع ك اؼبهمشة، كالضعيفة منها الفقَتة سيما ال احمللية اعبماعات سبكُت
 يف اؼبعيشة مستول رفع هبدؼ احمللية اجملتمعات يف فيو كمرغوب مقصود إلحداث تغيَت عامة توجهات كفق تتم اليت كالربامج السياسات

  5 .الدخوؿ توزيع بتحسُت نظاـ كذلك اجملتمعات تلك

  يتمثل ىدؼ التنمية االقتصادية احمللية يف تعزيز القدرات االقتصادية ؼبنطقة ؿبلية من أجل ربسُت مستقبلها االقتصادم ك مستول
اؼبعيشة ككل يف ىذه اؼبنطقة ، فهي عبارة عن عملية يقـو من خبلؽبا الشركاء من القطاع اغبكومي ك قطاع األعماؿ باإلضافة إذل 

 6.القطاع غَت اغبكومي بالعمل بشكل صباعي من أجل توفَت ظركؼ أفضل لتحقيق النمو االقتصادم ك خلق فرص العمل

                                                           
اؼبلتقى الدكرل حوؿ تسيَت اعبماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية " كاقع اعبماعات احمللية يف ظل اإلصبلحات اؼبالية ك آفاؽ التامبية احمللية"موسر رضباين ، كسيلة السبيت  1

. ، اعبزائر جامعة باتنة
2

 .49 ص 1987اإلدارة احمللية ك إسًتاتيجيتها ، اإلسكندرية : مصطفى اعبندم  
 54 حسُت عبد القادر مرجع سابق ص 3
 .13 ص 2001التمويل احمللي ك التنتمية احمللية ، القاىرة الدار اعبامعية للطبع ك النشر ك التوزيع :  عبد اؼبطلب عبد اجمليد 4
 17-15 ص 1986التنمية احمللية، القاىرة دار النهضة العربية :  أضبد رشيد 5
 .9 ص 2004التنمية االقتصادية احمللية ، دراسة مشًتكة صادرة عن البنك الدكرل سبتمرب : بَتتلزماف ستيفتانج،سريا جوجا، فَتجس مَتيف  6



 همىذج الدضيير العمىمي الجدًد في جركيت الخىميت املحليت ملىماث : الثالثالفطل 

[184] 
 

 القادرة احمللية القيادات من خبلؿ كذلك احمللية، الوحدة احتياجات عن تعرب ؿبلية عامة سياسة إطار يف تتم اليت التغيَت عملية أيضا ىي 
 كصوال كاغبكومي كاؼبعنوم اؼبادم الدعم من كاالستفادة باؼبشاركة الشعبية احملليُت اؼبواطنُت كإقناع احمللية اؼبوارد كاستغبلؿ استخداـ على
 كجهود احمللي اجملتمع أفراد جهود فيها تتحد عملية كىي ، احمللية الوحدات صبيع كدمج الوحدة احمللية أفراد لكل اؼبعيشة مستول رفع إذل

 إليها تنتمي اليت األمة كحياة اجملتمع حياة فتكامل للمجتمع، كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية األحواؿ ربسُت بغية السلطات اغبكومية
 1.القومي كالتطور التقدـ وبقق كالذم الفعاؿ اؼبثمر العطاء من يبكنو

 يف معتمدين غٌت أكثر كالركحية اؼبادية ذبعل حياهتم اليت اػبطوات ازباذ على احمللي سبعؼبجا تشجيع عملية انوبأ احمللية التنمية عرفت لقد
 يف تتمثل التنمية عن تعرب اليت األبعاد من عددا ىناؾ ك يعاجل هبا اجملتمع مشكبلتو، الكيفية ليت ىو التنمية فجوىر أنفسهم على ذلك
 :أهنا

 اإلنساف على تركز. 
 حادثة ؾبرد كليست عملية. 
 التنظيم تتطلب. 
 2اؼبشكبلت ؼبواجهة ديناميكي مدخل 

 اػبطط كرسم حاجياهتم مناقشة من الصغَتة أىارل اجملتمعات قياـ خبلؽبا من يبكن اليت العملية تلك على أهنا احمللية التنمية كتعرؼ
 .التحرؾ اجملتمعي غبل اؼبشكبلت على الًتكيز خبلؽبا كيتم إلشباعها، اؼبشًتكة

: يف تتمثل كاليت احمللية بالتنمية اؼبتعلقة اؼبؤشرات بعض استخبلص يبكن التعاريف ىذه كمن
 .احمللية الشعبية اعبهود على تعتمد انوأ -
 .جيدة أخرل أكضاع إذل عنها مرضي غَت أكضاع لتحسُت اؼبستمر اعبهد تتطلب انوأ -
 .أحسن كضع إذل معُت موضع من التغيَت -
 3.االتؼبجا ككل القطاعات ككافة الفئات جبميع االىتماـ -

 أنفسهم احمللي سبعؼبجا سكاف على أساسا تعتمد الشاملة، التنمية ركافد من ضركريا رافدا باعتبارىا احمللية التنمية أف إذل األخَت يف لبلص
 من قاعدم بشكل تتم تغيَت عملية فهي تنميتو كاستدامة جملتمع ا خدمة بغرض ـتوكمشكبل ـتواحتياجا عن التعبَت على اقدر باعتبارىم
 دبستول لبلرتقاء كاغبكومي الشعيب اجملهود بُت الفعاؿ التعاكف ربقيق بواسطتها كيبكن احمللي، جملتمعا غباجيات األسبقية تعطي األسفل،
 .كثقافيا كاجتماعيا اقتصاديا احمللية الوحدات

الىظرياث املفضرة للخىميت املحليت  :  الثالثالفرع

التفكَت  احتكرت حيث االجتماعية ك االقتصادية، العلـو أحباث يف ىاما موقعا احمللي اؼبستول على التنمية قضية تشغل
 البعد إدماج دكف االقتصاد السياسي علم من اؼبستمدة الفكرية التيارات تلك الثانية العالية اغبرب عقب ( (االقتصادية)التنمية  قضية يف

 القول لدكر كامل غياب مع اإلنتاجية، القول  كمنظومة التخطيط عملية ؼ الكامل بعمقو (التنمية احمللية)  احمللي –االجتماعي
 حيث جديد عاؼبي اقتصادم نظاـ إذل الدعوة كانت الثمانينات أكائل كيف كاحمللية البلمركزية اؼبستويات على اػباصة كغبركيتها االجتماعية

 اؼبفكرين صبلة كمن التنموية للعملية جديد كمحور األساسية االجتماعية االحتياجات إشباع األساسية، كاغباجات جديدة مفاىيم برزت
 العاملة كاؽبيئات كالقركية احمللية االجتماعية كاعبماعات اعبماعة دكر أبرزكا حيث اغبق ؿببوب تنبجرف، ياف النظاـ ىذا تشكيل إؿ الداعي
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 يف تبلور الذم الفًتة ىذه يف ظهر الذم اعبديد التيار ننسى أف دكف الذات، على كاالعتماد اغباجات لتحديد البلمركزية، اؼبستويات على
 فرتادك، سلسو سونكل، أكزفالدك أبرزىم من العريب كالوطن فرنسا البلتينية، أمريكا من التبعية مدرسة ركاد قاده الذم ثالثي – العادل فكر

 كليس كالتهميش اجملتمع على االستعمارية التبعية نتائج مقاكمة حوؿ يتمحور جديدا مفهوما قدموا حيث أمُت كظبَت فرانك جوندر أندريو
 الدكلية اؼبنظمات مضت كما الوطٍت، اؼبستول على القومية التنافسية القدرة بناء على الًتكيز مت ثانية خطوة كيف فقط االقتصادم

 اؽبيكلي، التكيف بربامج الناشئة االقتصاديات ىيكلة كتعيد الديوف تعاجل ( العالية التجارة منظمة ك الدكرل البنك الدكرل، النقد صندكؽ)
أدكار  أثَتت كىنا البشرية كالتنمية الفقر مكافحة طريق على التقدـ من قدر ربقيق كلكن األساس ىي التنمية قضية تعد دل كىكذا

 1.اعبماعات احمللية ك إمكانية ربقيق التنمية على مستواىا أم اإلىتماـ بالبعد اإلقليمي ك احمللي
  : الخىميت املحليت في ظل إلاكخطاد إلاكليمي-أ

 خبلؿ من اؼبعٌت هبذا االىتماـ أخذ حيث االقتصادية، العلـو فيها دبا اؼبعاصرة العلـو يف خاصة أنبية اؼبكاف أك اجملاؿ كلمة ؼبفهـو إف
 اإلقليمي االقتصاد فرع ظهر كبعدىا النشاط، ؼبوطن اؼبنشآت اختيار يف لتبحث التوطن نظرية ظهرت حيث كالتوزيع، التخصيص مفاىيم
 اؼبستول على السلطة هبيكل األمريكية اؼبتحدة الواليات يف خاصة السياسة علم اىتم كقد اإلقليمي ك التنمية اإلقليمية  النمو يف ليبحث
الًتكيبة  ضوء يف خاصة القضائية، كالسلطة احمللي الضغط كقول اؼبصاحل جبماعات كالعبلقة احمللي،

 .السياسي كالنظاـ للدكلة االربادية
 قابلة فبتدة مساحة كىو االقتصادم، للنشاط ؿببل يصَت الذم اعبغرايف -الطبيعي اجملاؿ ىو التوطن نظرية يف للمكاف التقليدم اؼبفهـو إف

 االقتصادم الفكر تطور ليواجو العشرين القرف أكائل يف التوطن لنظرية اؼبفهـو ىذا نشأ كقد كاإلدارم، السياسي القرار صانع بإرادة للتقسيم
 النظر بدأ حيث اإلقليمي النمو فرع ظهر اػبمسينات كيف كاؼبنفعة، الندرة معطيات حسب االقتصادية لؤلنشطة اعبغرايف التوزيع مشوؿ كبو
 نظرية مفهـو إذل بالقياس ىاما تطورا اإلقليمي النمو نظرية يف للمكاف اعبديد اؼبفهـو ىذا حقق كقد متجانس، كمجاؿ اؼبكاف إؿ

للمجاؿ  السليب الدكر مع مقارنة اهبابيا كائنا اؼبكاف اعتبار حيث من التوطن،
 عليو توضع اليت لؤلنشطة فقط ؿببل باعتباره أم العامة، كالسلطة كاألفراد اؼبنشآت لقرارات اؼبتلقي دكر يلعب كاف حيث القدًن اعبغرايف
  ، للدكلة العاـ االقتصادم النمو ىي كاحدة لغاية ربقيقا
 كإمبا فارغا ؾباال ليس فهو األخرل، األمكنة عن متميزة كحدة منو ذبعل مكاف لكل خاصة مبلمح تظهر بدأت الستينيات مطلع كمع

سواء  كتنوعو للمكاف الذايت الغٌت من نابع اإلمتبلء كىذا غَته، عن سبيزه اليت الذاتية باػبواص فبتلئ
 التنمية مفهـو ظهر ىنا بالذات، التنمية كسياسة العامة، للسياسة ؿبورا يكوف ألف مهيئا هبعلو ما العبلقات، تنوع أك اإلمكانيات تنوع

حالة النمو صار متنوعا ك قائما على العبلقات الداخلية اؼبتفاعلة ،  يف كمسطحا متجانسا اعبغرايف اجملاؿ كاف أف بعد كىكذا اإلقليمية،
 2     ( Diversified-Relational Space) . يف حالة التنمية، ىذا ما يعرؼ باؼبكاف اؼبتنوع العبلقي

 :ك قد ظهرت ك تبلورت مفاىيم جديدة للمكاف يف فًتة السبعينات ك الثمانينات ك سبثلت أبرز مبلؿبو يف ما يلي 
  إف التنمية عملية تفاعلية تتم يف كسط معُت ىو الوسط احمللي بالذات ، إنطبلقا من اؼبفهـو اعبديد للمكاف الذم كضعو اإلقتصادم

François Perroux   صاحب نظرية أقطاب النمو ، حيث أصبح ينظر للمكاف باعتباره منطقة ك ىي ليست ؾبرد موضوع
     ا بوسلطت عليو القرارات العامة ، ، لتحقيق مصاحل إقتصادية كلية معينة على اؼبستول العاـ للدكلة لكنها منظمة ذات ىدؼ خاص 

. ك آلية خاصة
  إف اؼبنطقة احمللية ؽبا بعداف البعد اإلقتصادم ك البعد اؼبؤسسي ك التنظيمي: 
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باعتبارىا منظومة تتيح اإلستفادة من الوفرات اػبارجية ك إقتصاديات اغبجم ك ربقق العوائد اؼبتزايدة ، ك خاصة :البعد اإلقتصادم  - أ
 .من الناحية التكنولوجية اؽبادفة إذل تطوير القدرة اإلبتكارية ك ربسُت مستويات اإلنتاجية للمنشآت اؼبنخرطة يف اؼبنظومة

: حيث تنمو اؼبنطقة من خبلؿ تعزيز الركابط اؼبتفاعلة بداخلها بُت ـبتلف الفاعلُت االجتماعيُت : البعد اؼبؤسسي ك التنظيمي  - ب
القطاع اػباص ك القطاع العاـ ك اجملتمع اؼبدين باإلضافة إذل اؽبيآت العلمية ك التكنولوجية ك اؽبيآت اؼبمثلة للمجتمع احمللي ، ك 

 . (االجتماعي )من خبلؿ ىذا البعد يتكوف ما يبكن اعتباره رأس اؼباؿ العبلقي 
  إف التنمية احمللية تقـو على تراكم ك ذبميع اؼبوارد اؼبمكنة ك اؼبتاحة ، سواء أكانت طبيعية ، مالية ، بشرية ػبلق خاصية التجمع

Agglomération 1. أم لتكوين عنقود للتنمية ك التنافسية 
  إذ ىبضع العمل اؼبنتج للقيمة التكنولوجية للمبدأ الًتاكمي لعملية التعلم ، ك ينتج عن ىذه الطبيعة : التموضع اؼبكاين ك الًتاكم العلمي

الًتاكمية تركز مواطن إنتاجها ، أم تكوف أشبو بأقطاب النمو لدل جونار مَتداؿ ك ىكذا يؤكد الفكر اإلقتصادم اغبديث على 
العبلقة بُت قدرة االبتكار ك بُت التوطن أك التموضع احمللي الذم يؤدم بدكره إذل التنافسية إذ يرل رائد ىذا اؼبفهـو مايكل بورتر أف 

بناء صناعة كطنية حقيقية يبدأ من تأسيس قاعدة ؿبلية على مستول الدكلة أك على مستول إقليم معُت داخلها ك إف ىذا ىو األساس 
 2.التنظيمي للتنافسية

 : (  Exogenous )الخىميت املحليت و كىة الدفع الخارجي-ب
ظهر ىذا االذباه من خبلؿ اؼبفهـو النيوكبلسيكي لدالة اإلنتاج حيث يبثل كل من السكاف ك التقدـ التكنولوجي عاملُت ؿبددين ألداء 

الدالة ك كذا اؼبفهـو الكينزم اؼبدفوع بعامل الطلب الفعلي ، من خبلؿ دراسات االقتصاد الكلي ، ك أجل سبثيل ؼبفهـو العامل اػبارجي 
 حيث إعترب أف التقدـ التكنولوجي غَت القابل للتملك 1956،نظرية سولو يف التنمية عاـ  (التنمية اؼبدفوعة من اػبارج )كمحرؾ للتنمية 

 :ك من أبرز النظريات الدفع اػبارجي قبد  (خارج النظاـ العملي ك النموذج النظرم)اػباص يبارس دكره بصفة تلقائية قادما من اػبارج 
 ك قد قاـ بصياغة ىذه النظرية يف صورهتا األكذل  : نظرية أقطاب النموFrançois Perroux  متجاكزا اؼبفهـو التقليدم 

للمكاف من اؼبكاف اؼبتجانس إذل اؼبكاف اؼبتنوع ك التفاعلي حيث يرل أف التنمية ال تظهر يف كل  مكاف يف نفش الوقت إذ إهنا 
تتجسد فوؽ نقاط أك أقطاب معينة للتنمية بكثافات متباينة ك قد إعتمد على اؼبنشأة أك الشركة الكبَتة الرائدة كمحفز للنمو على 

اؼبخرجات ، ك بعدىا ظهرت اجتهادات نظرية يف السبعينيات توضح أثار -مستول اؼبنطقة أك القطب ، من خبلؿ عبلقات اؼبدخبلت
الشركات اؼبتعددة اعبنسيات على التنمية يف اؼبناطق احمللية ، جبوانبها االهبابية ك السلبية ، حيث اغبركة اغبرة لرأظباؿ بُت الفركع 

اإلنتاجية ك اؼبناطق اعبغرافية اؼبختلفة حىت الوصوؿ إذل نقطة التعادؿ يف معدالت العائد يف ما بينها ك اليت من شأهنا ربقيق التقارب 
. بصفة تلقائية بُت ـبتلف األقاليم يف الدلوة ك يف اإلقليم الواحد

  قاـ اإلقتصادم السويدم ىاجرستاند بوضع مبوذج يقـو على أف االبتكارات تنبع من خارج : نظرية اإلنتشار الجغرافي لإلبتكار
اؼبناطق احمللية لتصب يف داخلها ، عرب مسالك أك قنوات لئلنتقاؿ ك اإلنتشار بُت اؼبناطق ك يرجع ذلك إذل تفاكت األقاليم من حيث 
القدرة على النمو ك اإلختبلؼ بينها يف مستول اإلبتكار ك لذلك تنتقل اإلبتكارات من اؼبناطق ذات القدرة األعلى إذل اؼبناطق ذات 

 .القدرة الدنيا
   كذلك ىو اؼبكاف يف مستمرة عملية أنو كما لبلبتكار اغبيزم االنتشار إف" : و دورة حياة األقاليم" دورة حياة المنتوج"نظرية 

 حياة لدكرة األصلية النظرية من اؼبستمدة كريس نورتوف أصحاهبا، عند اإلقليم حياة دكرة نظرية أبرزتو ما كىذا الزماف يف مستمرة عملية
 مسار على إقليم كل هبا يبر اليت  اؼبرحلة اختبلؼ من ينبع كاؼبناطق األقاليم بُت اإلختبلؼ فاف كحسبهما فَتنوف، ريبوند عند اؼبنتج
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 مرحلة يف الدخوؿ أخَتا مث اؼبنتج كنضوج جديد، منتوج إطبلؽ :مراحل ثبلث من يتكوف كالذم للمنتجات، التكنولوجي التطور
 .النمطي اإلنتاج

 قامت لذلك التنمية، الطريق إذل سبهيد يف األساسية للبنية اػباص الدكر على كالتنمية النمو نظريات جل تتفق :السياسية البنية دور 
 أف ىنا كاؼبهم اػبارجي، الدفع زاكية من احمللية، سياؽ التنمية يف األساسية البنية ىياكل دكر تعاؿ متعددة نظرية كؿباكالت اجتهادات

 .اؼبختلفة األقاليم يف األساسية البنية شبكة ككفاءة توفر على مدل تتوقف أخرل دكف ؼبنطقة احمللي اعبذب عملية
  يتمثل االذباه األخَت يف الفكر النظرم اؼبتعلق بقول الدفع اػبارجي  لتنمية اؼبناطق احمللية يف الدكر :تكنولوجيا االتصاالت الجديدة 

اؼبنوط يالتكنولوجيا اعبديدية للمعلومات ك االتصاالت ، ك يتمثل ذلك يف استخداـ اإلنًتنيت للتواصل على مستويات ـبتلفة من أجل 
 1.العمل يف تصميم اؼبنتجات ، توزيع اك تقسيم العمل 

  : Endegenous  الخىميت املحليت و كىة الدفع الداخلي-ج
لقد شهد مفهـو اؼبكاف تغَتا جوىريا ، دل يعد يعٍت ؾبرد فاصل طبيعي كم كاف عليو يف النظريات التقليدية اؼبتمثلة أساسا يف نظرية التوطن 
، أصبح يقصد باؼبكاف يف نظرية التنمية احمللية اعبديدة دبثابة عامل إنتاجي مستقل أك مورد إنتاجي ، إف اؼبكاف دبفهومو اعبديد متنوع ك ال 

تتوزع األنشطة فيو بالتساكم بل بصورة متباينة،اؼبكاف يصنع ىويتو االقتصادية اػباصة على كل مستول بفعل آليات مبوه الذايت فاؼبنطقة 
تًتاكم فيها عوامل قوهتا أك ضعفها ، ك عوامل القوة ك الضعف باألساس عوامل غَت ملموسة ك خاصة اؼبعرفة ك التعلم ك خربة العمل 

 اعبماعي بقراتو التنظيمية ك اؼبؤسساتية، اؼبكاف دبفهومو اعبديد ينمو بفعل كونو مولدا للكفاءة ،
طبقا ؽبذا اؼبفهـو اعبديد للمكاف ك اؼبنطقة ك التنمية احمللية ظهرت ؾبموعة من االذباىات النظرية منذ أكائل السبعينيات ك ترل الباحثة 

بركز ىذه االذباىات إذل الواقع الذم شهدتو إيطاليا من حيث النمو احمللي السريع ك الفجائي   Roberta Cappelo 2االيطالية 
الذم حدث يف بعض األقاليم األمر الذم جعل من الصعب تفسَت ىذا النمو احمللي بالطريقة النيوكبلسيكية القائمة على حرية اغبركة 

لعنصر رأس اؼباؿ بُت األقاليم نظرا لتناقص معدؿ انتقاؿ رؤكس األمواؿ يف تلك الفًتة ، كما كاف من الصعب تفسَته دبنظور فرانسوا بَتك 
. حوؿ أثر اؼبنشأة الكبَتة ، أك باؼبنظور الكينزم القائم على قوة الطلب الفعلي اػبارجي

األكؿ مستمد من ألفرد مارشاؿ فيقاؿ لو االذباه :  لذلك كاف ال بد من البحث عن أطر تفسَتية جديدة ك ظهر إطاراف رئيسياف 
اؼبارشارل اعبديد ك الثاين من شومبيًت فيقاؿ اذباه الشومبًتيُت اعبدد ، االذباه األكؿ يفسر مبو اؼبنطقة احمللية بتحوؽبا إذل منطقة صناعية 

. بينما يفسر االذباه الثاين النمو احمللي بقوة االبتكار
:  ك تفرعت من ىاذين االذباىُت النظريات التالية 

  (الكفاءة السكونية للمكان): المنطقة الصناعية من وجهة نظر المارشالية الجديدة 
تولد اؼبنطقة الصناعية كفرات خارجية ؿبلية ،يكوف من شأهنا زيادة االيرادات ك خفض النفقات ك ربدث الوفرات بفعل ذبمع نشاط 

: صناعي ك يف ما يلي الشركط اليت ذبعل من منطقة جغرافية معينة منطقة صناعية 
. التقارب اعبغرايف بُت اؼبنشآت يف اؼبنطقة احمللية - أ

 .التقارب االجتماعي - ب
 .تركز اؼبنشآت الصغَتة - ت
 .التخصص يف اؼبراحل اؼبختلفة للسلسلة الصناعية من التصميم إذل التسويق الدكرل - ث

  نظرية الكفاءة الديناميكية من وجهة نظر الشومبيترية : 
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تتمثل الكفاءة الديناميكية يف األثر الذم يولده اؼبكاف من خبلؿ تنامي القدرة االبتكارية ك اإلبداعية للمنشآت عرب الزمن ،   ك فيما يلي 
: الشركط اليت ذبعل من منطقة ؿبلية منطقة ذات كفاءة ديناميكية ،

. أنشطة البحث ك التطوير - أ
 .توفر اػبدمات اؼبتقدمة - ب
 قوة العمل اؼباىر - ت
 1.رأس اؼباؿ االجتماعي اؼبتمثل يف القدرة على العمل اؼبشًتؾ بركح التعاكف ك تبادؿ اؼبعارؼ - ث

 
  دور المناطق الحضرية و المدن: اآلثار االنتشارية للمعرفة 

يؤكد ىذا االذباه ما يقوؿ إنو ثبت من الدراسات التجريبية ىو أف النشاط اؼبعريف ك االبتكارم يبيل إذل الًتكز يف اؼبكاف ، سواء مت قياس 
ك يركز ىذا االذباه  (كعدد براءات اإلخًتاع)أك دبؤشرات اؼبخرجات  (كاإلنفاؽ على البحث ك التطوير)ىذا النشاط دبؤشرات اؼبدخبلت 

 حيث تؤكد ميل الشركات اؼبعنية  HI-TEChعلى ما أسفرت عنو الدراسات اؼبيدانية حوؿ مبط توطن اؼبنشآت عالية التكنولوجيا 
لتفصيل العمل يف اؼبواقع احملورية ذات القدرة على التخصص القطاعي خاصة يف اؼبناطق األكثر تطورا ، ك تتولد من ىذا اؼبيل آثار 

. استقطابية للنشاط االبتكارم بُت اؼبناطق ك يف داخلها
  نظرية التعلم الجماعي  :

 : تنقسم إذل تيارين نبا 
ك يتعلق باؼبنشآت الصغَتة حيث ترتفع قدرهتا االبتكارية من كاقع تركزىا يف   Milieu Innovateur   الوسط االبتكارم   - أ

منطقة ؿبلية مشًتكة ، ك ذبمعها يف اؼبكاف فبا يرفع من إمكانيات العمل اعبماعي عرب كثافة التفاعل االجتماعي ك التبلحم 
. الشخصي

تقـو القدرة االبتكارية احمللية على تعلم تقاليد اؼبمارسة اؼبؤسسية ك خاصة عرب إتقاف شفرة السلوؾ للمنطقة : القرب اؼبؤسسي  - ب
 .احمللية من حيث قواعد العمل االقتصادية ، االجتماعية ك الثقافية

 الهيكل الحضري للتنمية المحلية: 
 االجتماعي، اؼباؿ كرأس اؼبعريف اؼباؿ رأس تراكم القدرات االبتكارية كيف تركيز يف اغبضرية للمناطق احملورية األنبية على اإلذباه ىذا يركز 

 التنمية فاف كىكذا اإلبتكارية، كللوظائف العالية التكنولوجيا لشركات اؼبفضل اؼبكاف يف كوهنا االذباه ىذا كفق اؼبدينة أنبية كتكمن
 على كالتنمية القائمة الداخلي النمو نظر كجهة من اغبقيقية اؼبنطقة احمللية كأف اغبضرية التنمية يف كماؽبا ذبد ىذا اؼبنظور كفق احمللية
2.اؼبدينية اؼبنطقة ىي كاإلبتكار اؼبعرفة
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جؿىر إلادارة املحليت في الجسائر ومشاكلها في جحليم الخىميت املحليت :  ملؿلب الثاويا

ت على مستول اؼبنظومة الحاصإل احمللية اعبزائرية العديد من التطورات عرب التاريخ حيث قامت دبجموعة من ااإلدارةلقد كاجهت 
 احمللية يف اعبزائر اإلدارة كذلك من أجل تفعيل دكرىا يف ربقيق التنمية احمللية، حيث سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل تطور اإلداريةالقانونية ك 

 (.اؼبطلب الثاين) مث اؼبشاكل اليت كاجهتها يف ربقيق التنمية احمللية (األكؿاؼبطلب )
: جؿىر إلادارة املحليت في الجسائر:  ألاول الفرع

، (أكال)بدءا دبرحلة العقد العثماين :  احمللية اعبزائرية تطورا تارىبيا حيث مرت بعدة مراحل كاليت سنتعرض ؽبا فيما يلياإلدارة لقد عرفت 
 (.ثالثا) االستقبلؿ، مث مرحلة ما بعد (ثانيا) الفرنسي االحتبلؿمركرا دبرحلة 

دار :  إذل أربعة بايلكات كىياإلقليميةيف العهد العثماين قسمت اعبزائر من الناحية :   المحلية في العهد العثمانياإلدارةنظام : أوال -
السلطاف كتضم العاصمة كضواحيها، بايلك التيطرم عاصمتو ؼبدية، بايلك الغرب عاصمتو كىراف، أما بالنسبة لبايلك الشرؽ فعاصمتو 

 اؼبنطقة الوطن، كما يتكوف من عدة (البلدية) كىي البلدة األكذلكيتكوف البايلك من تنظيمات إدارية أخرل أقل حجما من  .قسنطينة
 العمومي األمن البام يف اغبفاظ على صبلحيات للبايلك، كقد سبثلت اإلداريةستشارم اؼبصاحل إلالبام، ديواف البام، اجمللس ا: مستويات 

 1.جباية الضرائب كاغبيلولة دكف انتفاضة السكاف احملليُت كالسهر على
 اعتمدت السلطات الفرنسية يف إدارهتا احمللية للجزائر على العديد من  :  الفرنسيالحتالل المحلية أثناء فترة ااإلدارةنظام : ثانيا-

 ستفادة من النظم اليت كانت سائدة يف العهداإلالسياسات فقد استعانت بالشخصيات ذات النفوذ من اؼبواطنُت، كأحيانا عبأت إذل 
 :  ك مرت ىذه اؼبرحلة بفًتتُت 2.العثماين

  :يف ىذه اؼبرحلة قسمت اعبزائر إذل ثالث أقاليم: األكذلاؼبرحلة -
  .، كزبضع للنظاـ اؼبعموؿ بو يف فرنسااألكركبيوفيقيم فيها  :إقليم اؼبدنية* 
  . العسكريةلئلدارةسكنها اعبزائريوف كزبضع : مناطق عسكرية* 
 لئلدارة اؼبدنية كاعبزائريوف لئلدارة األكركبيوف كبعض اعبزائريوف حيث ىبضع فيها األكركبيوفكىي اؼبناطق اليت سكنها : ؼبناطق اؼبختلطةا* 

 .أنظمة العهد العثماين فكاف يعاكف اغباكم يف كل كحدة إدارية شيخ البلد العسكرية كيف ىذه اؼبناطق أبقى الفرنسيوف على
كىراف، قسنطينة، اعبزائر :  كىيكاليات ثبلث إذل الببلديف ىذه اؼبرحلة أصبحت اعبزائر ملحقة بفرنسا، حيث قسمت : اؼبرحلة الثانية- 

  :كما يلي .األكركيب إذل بلديات حسب تواجد العنصر الواليات، مث قسمت الوالية كارل يساعد ؾبلس كاليةكعلى رأس كل 
            ،األكركيبتتواجد ىذه البلديات يف الشماؿ أم يف اؼبدف الكربل كاؼبناطق الساحلية أين يرتكز العنصر : البلديات ذات التصرؼ التاـ* 

  . الكاملة كما يف فرنسابالصبلحيات ك زبضع ىذه البلديات للقانوف الفرنسي كتتمتع ؾبالسها
                                                           

 ،ص 2007 ،2، ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة قاصدم مرباح، اعبزائر، العدد"ذبربة البلديات اعبزائرية- دكر اإلدارة احمللية يف تقدًن اػبدمات العامة"  ناجي عبد النور، 1
224. 

2
 جيجل، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت ، قسم العلـو السياسية، زبصص رسم كالية احمللية يف اعبزائر، دراسة حالة اإلدارةنواؿ بوكعباش، تأثَت اؼبوارد البشرية على تنمية   

 112 ص 2011السياسة العامة، اعبزائر،
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 بالقسم األكركبيُت تواجد ا اعبزائرم خاصة اؼبناطق اليت يقل فيواإلقليم من األكربتواجدت ىذه البلديات يف اعبزء : البلديات اؼبختلطة* 
اؼبتصرؼ ك الذم ىبضع لسلطة الرئاسية للمحاكم أك : ، كقد ارتكزت إدارة ىذه البلديات على ىيئتُت أساسيتُت نبا الببلدالشمارل من 

 الوارل العاـ من حيث التعيُت كالًتقية كالتأديب، كاللجنة البلدية كاليت يرأسها اؼبتصرؼ مع عضوية عدد من اؼبنتخبُت الفرنسيُت كبعض 
 .اعبزائريُت

الشماؿ كتتميز إدارة ىذه البلديات بالطابع  تتواجد ىذه البلديات يف مناطق اعبنوب كبعض اؼبناطق الصعبة كالنائية يف: األىليةالبلديات * 
 احمللية اعبزائرية يف ىذه اؼبرحلة ربكمت فيو عدة عوامل منها اؼبتغَتات اليت حدثت يف النظاـ الفرنسي اإلدارة أف تطور كاؼببلحظ .العسكرم

  . كالضغوط اؼبمارسة من طرؼ اؼبعمرين كرد فعل اؼبقاكمة اعبزائريةاالستيطافكتطور حركة 
 :االستقالل المحلية بعد اإلدارةنظام : ثالثا-

، إذ اإلدارية فقد كجدت نفسها غَت قادرة على تسيَت الشؤكف اإلطارات إدارة ؿبلية متدىورة، كذلك لغياب إلستقبلؿكرثت اعبزائر بعد ا
 على إلصبلحاتنفقاهتا، لذلك عمدت اعبزائر إذل القياـ جبملة من ا عانت معظم البلديات من عجز مارل نظرا لقلة مواردىا اؼبالية كزيادة

 1.مستول إدارهتا احمللية
 جانفي 28 الصادر يف 24-67 األمريف ىذه الفًتة مت إصدار  :1967 المحلية الجزائرية في عام اإلدارة -

 مثل ؿباكلة لبعث الديبقراطية ألنو اؼبتضمن لقانوف البلدية كالذم يشكل أساس التنظيم البلدم باعبزائر ذلك 1967
التالية اجمللس الشعيب البلدم، اجمللس التنفيذم،   يقـو على اؽبيئاتاإلدارم، حيث كاف التنظيم اإلدارميف اجملاؿ 

 38-69 األمر بإصدار الواليةرئيس اجمللس الشعيب البلدم كبعد إصدار قانوف البلدية قامت اعبزائر بسن قانوف 
  : كىياإلجراءات، كقد قامت اعبزائر جبملة من الواليةاؼبتضمن لقانوف  1969 مام 28اؼبؤرخ يف 

 إدخاؿ ميزانية جديدة للواليات كالبلديات اليت أدت إذل كضع نظاـ مارل  
 إنشاء صندكؽ صباعي للجماعات احمللية كالذم يقـو دبساعدهتا 
   من موارد غَت اعببائيةاإلستفادة يبكن للجماعات الفقَتة خبللو ك الذم من لؤلمواؿكضع نظاـ من أجل توزيع عادؿ  
 كىذا من أجل ك الواليات  للبلديات  االستثمار من مداخيل التسيَت كزبصيصها لتغطية التجهيز كلؤلمواؿ اإلجبارم اإلقتطاع ،

 . يف اجملاؿ اؼبارلاإلستقبلليةسبكُت اعبماعات احمللية من 
بلدية كنظرا  676 إذل 1535 من 1969 يف عدد من البلديات، إذ خفضت عدد البلديات عاـ بتعديبلتكلقد قامت اعبزائر 

 حيث أصبح عدد 31 إذل كالية 16 من الواليات الذم مس النظاـ اؼبارل كاحملاسيب، عملت اعبزائر على رفع اإلدارم لئلصبلح
 . دائرة160 إذل 91الدكائر من 

 حيث بلغ عدد كالية 48 إذل الببلد كالذم تضمن تقسيم 1984 ىو ذلك الذم صدر عاـ اإلداريةككاف آخر نظاـ للتقسيمات 
 2. بلدية1541 دائرة ك البلديات 583الدكائر 

                                                           
 135 ،ص 2782 ،2 حسن مصطفى حسن، اإلدارة احمللية اؼبقارنة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ط 1
2
عتيقة جديدم، إدارة اعبماعات احمللية يف اعبزائر، بلدية بسكرة مبوذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباستَت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم العلـو السياسية، دارة ؿبلية   

 41 ص 2013.زبصص سياسة عامة ، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
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 بإلغاء نظاـ اغبزب الواحد كتبٍت التعددية اغبزبية، 1989قاـ دستور  :1990 المحلية الجزائرية عام اإلدارة -
 التعددم لتمثيل االنتخاب كمبدأ اإلدارية البلمركزية كتبٍت الببلد مرحلة التحوؿ الديبقراطي اليت عرفتها خبلؿكذلك 
 اإلصبلحات السياسية ك اإلدارية يف ىذه الفًتة جاء قانوف البلدية  الشعبية على اؼبستول احمللي، كسباشيا معاإلرادة
 إذ بعدىا ك يف دستور 1 ليحدد اؼبسار اعبديد يف تنظيم اإلدارة احمللية09-90 ك قانوف الوالية 08-90رقم 

 . جاء أف اعبماعات احمللية أك اإلقليمية ىي البلدية ك الوالية15 ك يف اؼبادة 1996
  تتمتع األساسية  اإلقليمية بأهنا للجماعة األكذل كقد عرؼ البلدية يف مادتو 08-90جاء قانوف البلدية رقم : قانوف البلدية

  :كىي2 ىذا التعريف يبكن إبراز خصائص البلدية خبلؿكمن  . اؼبارل كربدث دبوجب قانوفك االستقبلؿبالشخصية اؼبعنوية 
 ؾبموعة إقليمية توجد مصاحل مشًتكة بُت مواطنيها؛  
  أنشأت دبوجب قانوف كتتمتع بالشخصية اؼبعنوية؛ ال مركزيةؾبموعة   
 تعترب مقاطعة إدارية للدكلة تسهر على ضماف السَت اغبسن للمرافق العامة 

 على أف للبلدية ىيئات إدارية تتوذل سَتىا كىي اجمللس الشعيب البلدم كرئيس اجمللس 08-90 من قانوف البلدية 03كقد نصت اؼبادة 
 5اؼبباشر كالسرم ؼبدة   العاـ االقًتاع الذين يتم انتخاهبم عن طريق األعضاءيتألف اجمللس الشعيب البلدم على عدد من  .الشعيب البلدم

من بُت أعضائو عباف دائمة كأخرل مؤقتة  كيبكن أف يشكل .سنوات كزبتلف تشكيلتو كعدد أعضائو حسب الكثافة السكانية للبلدية
يقـو اجمللس الشعيب البلدم بعقد دكرات كلما استدعت الضركرة ذلك كىي دكرات عادية  .كذلك من أجل معاعبة القضايا اليت هتم البلدية

كتكوف سواء بطلب  أشهر كعددىا أربع دكرات يف السنة أك دكرات غَت عادية كتكوف إستثائية كذلك ؼبعاعبة شؤكف البلدية  3تكوف كل 
 .من رئيس اجمللس أك ثلثي أعضائو أك الوارل

 يتم إزباذ قرارات زبص البلدية كهبب أف تكوف القرارات اؼبتخذة صحيحة خبلؽبا اليت من مداكالت ىذه الدكرات بإجراء خبلؿك يقـو من 
 إعداد اؼبخططات خبلؿ  منها ؾباؿ التهيئة العمرانية كالتخطيط كالتجهيز مناجملاالت يف العديد من صبلحياتيتوذل  .كمتفقة مع القوانُت

 يف اجتماعية احملركمة كتقدًن اؼبساعدة لوإل يقـو اجمللس بالتكفل بالفئات ااإلجتماعي التنموية كالعمرانية على الصعيد احمللي ، كيف اجملاؿ 
 يبكن اإلقتصادم، أما يف اجملاؿ األساسي كمؤسسات التعليم العبلج مراكز الصحة كقطاعات قبازؾباالت الصحة كالتشغيل كالسكن، كا

العمومية كيف اجملاؿ اؼبارل يقـو  صاحلادلاؼبالية لتسيَت ك االستقبللية لو أف يصدر قرار بإنشاء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية اؼبعنوية 
 يف البلدية، حيث يعد رئيس اؽبيئة التنفيذية األساسيةأما بالنسبة لرئيس اجمللس الشعيب البلدم فهو اؽبيئة  .باؼبصادقة على ميزانية البلدية

كلرئيس  . اإلقًتاع نتائج إعبلفأياـ بعد  8 تتعدل الللبلدية يتم تعينو من بُت أعضاء القائمة اليت نالت أغلبية اؼبقاعد كيتم تنصيبو يف مدة 
 :ػػػػػػػػػاجمللس الشعيب البلدم إختصاصات فهو يبثل الدكلة من جهة كيبثل البلدية من جهة أخرل، فبصفة فبثل للدكلة يقـو ب

 نشر القوانُت كالتنظيمات عرب تراب البلدية  
  العمومي كعلى النظافة العموميةكاألمنالسهر على حسن النظاـ   
 صفة ضابط اغبالة اؼبدنية كضابط الشرطة القضائية   

                                                           
1
 115 نوال بوكعباش مرجع سابق ص  

2
 1990 أفرٌل 11 ،المؤرخة فً 15العدد  المتعلق بالبلدٌة ،الجرٌدة الرسمٌة 1990 أفرٌل 7 المؤرخ فً 08-70قانون رقم   
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 1 .يعمل على احًتاـ اؼبقاييس كالتعليمات يف ؾباؿ التعمَت 
 : للبلدية فهو يقـو بفبثبل بصفتو لصبلحياتوأما بالنسبة 
 .؛اإلدارية كأعماؿ اغبياة اؼبدنية ك ك اإلحتفاالتالتظاىرات الرظبية  
 2.ك إيراداهتا اػباصة باحملافظة على أمواؿ البلدية األعماؿمراقبة اجمللس جبميع  
 األعماؿ كيبلغهم جبدكؿ لئلنعقادوبضر جلسات اجمللس كيستدعي أعضاء اجمللس  
 يرأس اجمللس كيدير جلسات كمناقشات اجمللس  
 3اؼبداكالتيقدـ تقرير يتضمن تنفيذ   

  ك بالشخصية اؼبعنوية   تتمتعاإلقليمية بأهنا ىي اعبماعة الوالية 09-90 رقم الوالية من قانوف األكذل عرفت اؼبادة الواليةقانوف
  :  ، كبذلك فهي تتمتع جبملة من اػبصائص كىي4 اؼبارلاالستقبلؿ

 فنية أك مصلحية أك مرفقيةالمركزية ىي ىيئة إدارية اؼبركزية إقليمية كجغرافية كليست الوالية  
   حلقة كصل بُت اؼبصاحل احمللية كاؼبصاحل العامة للدكلةالواليةتعد  
   العاـباإلنتخاب أعضائها دل ىبتاركا كلهم ألف النسبية اإلدارية البلمركزيةتعد صور لنظاـ  

كيعد اجمللس  . كالوارلالوالئيىيئتاف أساسيتاف نبا اجمللس الشعيب :" الوالية  على أف 09-90 الوالية من قانوف 08كقد نصت اؼبادة 
 سنوات من بُت قوائم اؼبًتشحُت الذين يقدمهم اغبزب كوبدد عددىم حسب 5 ينتخب أعضائو ؼبدة للوالية جهاز اؼبداكلة الوالئيالشعيب 

، كما يقـو بعقد دكرات إستثنائية 15 بعقد أربع دكرات عادية يف السنة مدة كل دكرة الوالئييقـو اجمللس الشعيب  .الكثافة السكانية  يـو
 اؼبداكالت كذبرم ىذه صبلحياتو تنصب على إحدل مداكالتبطلب من رئيسو أك ثلث أعضائو أك طلب من الوارل، ككذلك يقـو بإجراء 

 متعلقة بالتهيئة العمرانية صبلحيات،  و فالحية إقتصادية صالحيات يف ميادين ـبتلفة، الصبلحياتكلو ؾبموعة من  .حبضور الوارل
 تشغيل خبلؿ من  إجتماعية وثقافيةصالحياتإخل ...كالتجهيز مثل ـبططات التهيئة العمرانية كالتجهيزات اليت تتجاكز قدرات البلدية 

أما بالنسبة للوارل فيعُت دبرسـو  .الوالية التصويت على ميزانية خبلؿ من  ماليةصالحيات إخل ...الشباب، إقباز ىياكل الصحة العمومية
 متعددة كمتنوعة صبلحيات كلو الوالية يف األعلى اإلدارمرئاسي يتخذ يف ؾبلس الوزراء بناء على تقرير كزير الداخلية كيعد الوارل الرئيس 

 سياسية بصبلحيات للدكلة يقـو فبثل من جهة أخرل؛ فإعتباره للوالية فبثل للدكلة من جهة كبصفتو فبثل بصفتو صبلحياتوتتمثل يف 
، كذلك يقـو اجملاالت عن نشاط يف صبيع األمر، يقدـ تقرير لكل كزير يهمو الوالية اغبكومة بكل ما وبدث يف إقليم بإعبلـحيث يقـو 
 إدارية حيث يقـو بتنفيذ القوانُت كالتنظيمات كقرارات اغبكومة كالتعليمات اليت يتلقاىا من طرؼ الوزراء كينسق كيراقب عمل بصبلحيات

 قضائية حيث يتوذل سلطة الضبط القضائي يف حالة كقوع جناية أك صبلحياتكلديو كذلك  .مصاحل الدكلة اؼبكلفة دبختلف القطاعات

                                                           
 .288 ،ص 2001، مطبعة عمار قريف، اعبزائر، اإلدارم  فريدة قصَت مزياين، مبادئ القانوف  1
2
 38 ،ص 2004ؿبمد الصغَت بعلي ، قانوف اإلدارة احمللية اعبزائرية، دار العلـو للنشر كالتوزيع، عنابة،   

 191 فريدة قصَت مزياين مرجع سابق  3
ؿبمد علي ، مدل فاعلية دكر اعبماعات احمللية يف ظل التنظيم اإلدارم اعبزائرم، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجستَت اؼباجستَت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم اغبقوؽ،   4

 .20 ،ص 2012زبصص قانوف اإلدارة احمللية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
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كبالنسبة لصاغبياتو  .، كذلك يف حالة عدـ إخطار السلطة القضائية بوقوع جريبةاإلستعجاؿجنحة ضد أمن الدكلة أك يف حالة توافر حالة 
 : فهو يقـو للوالية فبثلبصفتو 
  بعد اؼبصادقة عليها من طرؼ اجمللس كالئية القائمة على مستول اجمللس على شكل قرارات اؼبداكالتتنفيذ  
  الدكرات اؼبنعقدة كتقدًن بياف سنوم للمجلس يتضمن خبلؿ الوالئية اجمللس بنشاطاتو إعبلـ الوارل بضركرة الواليةيلـز قانوف 

  الواليةنشاطات للمصاحل الدكلة يف 
  1  أماـ القضاءالواليةيقـو بتمثيل 
  توقيع العقود كالصفقات بعد اؼبوافقة عليها من طرؼ اجمللس 
 -  اإلدارية اؼبدنية ك األعماؿيبثل الوالية يف صبيع 
   ربت رقابة اجمللسالواليةيقـو بإدارة فبتلكات  
  فهي عبارة اإلدارم إليو أف الدائرة تعد ىيئة من ىيئات عدـ الًتكيز اإلشارةكما ذبدر  .اؼبداكالتيقدـ تقرير حوؿ حالة تنفيذ ،

 2.مساعدم الوارل كىو رئيس الدائرة الذم يقـو بتنشيط كتوجيو كالتنسيق بُت البلديات عن قسم يرأسو أحد 
مشاكل و معىكاث إلادارة املحليت في جركيت الخىميت املحليت في الجسائر  :  الثاويالفرع

تعاين اإلدارة احمللية اعبزائرية العديد من اؼبشاكل ك اؼبعوقات اليت سانبت يف تعطيل عملية الدفع بعجلة التنمية احمللية ك اليت يبكن أف 
. نصنفها إذل معوقات اإلدارية ك الفنية ، مث اؼبعوقات اؼبالية ك اؼبعوقات االجتماعية ك سنناقشها كلها

 : المعوقات اإلدارية و الفنية : أوال 
 :تتمثل اؼبعوقات اإلدارية اليت تواجهها اإلدارة احمللية يف : المعوقات اإلدارية  -1
 عدـ كضوح القوانُت ك التشريعات اليت تتعلق بالسلطة اؼبركزية ك اؽبيئات احمللية. 
 انتشار احملسوبية ك الرشوة ك التسيب ك البلمباالة اليت تعد مظهر من مظاىر اإلكبراؼ اإلدارم. 
 ضعف عوامل التحفيز اليت تفتقر إليها أجهزة اإلدارة احمللية. 
 غياب سياسة فعالة زبدـ احتياجات التنمية ك فقداف التنسيق بُت أعماؿ اؽبيئة ك فركعها. 
  أداء اإلدارة احمللية يتسم بإجراءات مقعدة طويلة ك مهاـ متضاربة ك فساد على نطاؽ كاسع ك البفاض كفاءة اؼبواطنُت. 
  تدخل السلطات اؼبركزية يف عمل اإلدارة احمللية من خبلؿ اؼبساعدات اليت تقدمها ؽبا ك اليت مست استقبلليتها ك ذلك بسبب

 .ضعف الوسائل اؼبادية ك البشرية
  تعترب عملية كضع القرارات من حتميات األمور يف اإلدارة احمللية حيث أهنا تتميز باغبركية ألهنا تقتصر على مستول معُت من

األشخاص فهي عملية سبارس يف كافة أكباء التنظيم إال أهنا تصادفها ؾبموعة اؼبعوقات التنظيمية اليت ربوؿ دكف تطبيقها كفق ما 
 1.ىبدـ أىداؼ اإلدارة احمللية

                                                           
 269، ص 2006 ،4، ، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة باجي ـبتار ،عنابة ،العدد"تشخيص نظاـ اإلدارة احمللية كاؼبالية احمللية يف اعبزائر" بسمة عوؼبي،  1
 .98 ،ص 1986 مسعود شيهوب، أسس اإلدارة احمللية كتطبيقاهتا على نظاـ البلدية ك الوالية يف اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  2
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            إنتشار األمية يف اإلدارة احمللية إذ بسببها ما زالت تعتمد يف معامبلهتا مع البيئات األخرل ك اؼبؤسسات باإلرث اإلدارم
ك التنظيمي اؼبوركث ك سلوؾ القيادة البَتكقراطية مازاؿ يستند على األسلوب التقليدم القائم على سد الثغرات ك ازباذ ردكد 

 .األفعاؿ يف التعامل مع األكضاع ك اؼبشاكل ك التطورات عوض اإلعتماد على إدارة التغيَت
  التبعية يف إستَتاد الغَت فبنهج ك الغَت مدركس بعناية للنماذج اإلدارية يف اإلصبلح اإلدارم حبجة عاؼبية اؼببادئ ك اعتماد أسس

 .اإلدارة ك اؼبناىج بدكف مراعاة اػبصائص البيئية ك اؼبيزات اػباصة للببلد
 :تتمثل ىذه المعوقات في :  المعوقات الفنية  -2
 اػبلل اؽبيكلي اليت تعاين منو اؽبيئات احمللية ك الذم يتعلق باليد العاملة من حيث األداء التدريب ك التأىيل ك التحفيز. 
 إلبفاض مستول كفاءة موظفي اإلدارة احمللية. 
  عدـ تفعيل دكر اؼبشاركة الشعبية يف اؽبيئات احمللية ك تطبيق مبدأ الرقابة الشعبية على األعضاء ك األجهزة احمللية اليت أدت إذل

 2.االكبرافات ك بركز األمراض البَتكقراطية
 : ك تتمثل أساسا يف : المعوقات المالية: ثانيا 
 احتكار الدكلة للموارد اعببائية األكثر مردكدية ك عدـ توزيع ؿبصوؽبا اعببائي توزيعا عادال. 
 ضعف اإلدارة اعبيدة للنفقات ك إيرادات اإلدارة احمللية ك استعماؽبا ألغراض تعارض التنمية احمللية 
  الغنية كالفقَتةاإلدارات يف تغطية عدـ التوازف للقضاء على الفوارؽ بُت اإلعاناتفشل .  
  كجود صباعات ؿبلية تعاين من العجز يف ميزانيتها كىذا ما جعلها عاجزة على إحداث تنمية ؿبلية كذلك نظرا للتوزيع غَت

 اؼبتكافئ للشركط؛
  مالية جعل الوحدات تبقى دائما   النظاـ اعببائي للبلديات قصد خلق فوائضك إصبلحعدـ ربديد اؼبوارد اؼبالية للهيئات احمللية

 يف تبعية مالية
 3 ذبانب اؼبصلحة العامةألغراض اعبماعات احمللية كزبصيصها ك ايرادات بنفقات التبلعب 
 

 : كمن أنبها :االجتماعيةالمعوقات : ثالثا
 السكاين الذم تعاين منو العديد من اؽبيئات احمللية كالناتج عن التحضر كالتمدف كتزايد ظاىرة اؽبجرة من الريف إذل اإلنفجار 

اؼبدينة كالذم تسبب يف ظهور العديد من الظواىر السلبية كىذا ما إستوجب مواجهتها ككضع اغبلوؿ ؽبا حيث أهنا أدت إذل 
 تدين مستول اػبدمات بسبب زيادة الضغط عليها؛ 

  إزدياد نسبة البطالة كاعبريبة كتفشي ظاىرة الفقر كاؼبتمثلة يف السكن العشوائي أك الفوضوم حوؿ العديد من اؼبدف؛ 
                                                                                                                                                                                                

، مذكرة إلستكماؿ -دراسة حالة اعبماعات احمللية لوالية سكيكدة – مرًن بن سعدكف كايباف بوعيطة، آليات تطوير أداء اإلدارة احمللية كدكرىا يف ربقيق التنمية احمللية اؼبستدامة  1
 74 ،ص 2015 ،قاؼبة، 1945 مام 08متطلبات نيل شهادة اؼباسًت، كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، قسم العلـو التجارية، زبصص ذبارة دكلية، جامعة 

2
 .77 ،ص 2011 ،جواف 5، ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة قاصدم مرباح، العدد"االصبلح كؿباكالت األزمة كاؼبواطن يف اعبزائر بُت اإلدارة عبلقة" قاسم ميلود،  

3
دكر إصبلح اإلدارة احمللية يف تفعيل التنمية احمللية يف اعبزائر دراسة حالة بلدية سطيف ، مذكرة ماسًت يف العلـو السياسية زبصص إدارة : مبوشي ايباف ، لعور رتاج قمر الزماف   

 64 ص 2016-2015اعبماعات احمللية جامعة قاؼبة 
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  تقتصر سول على توزيع السكنات ال احمللية كدكرىا يف التنمية احمللية كمعرفة أنبيتها اليت اإلدارةعدـ كعي اؼبواطنُت بأنبية              
 1 . التجارية ك استخراج كثائق اغبالة اؼبدنيةك اجملاالت

مجاالث إضصال إلادارة املحليت لخحليم الخىميت املحليت في الجسائر  : الفرع الثالث

 لتجاكز اإلصبلحات احمللية اعبزائرية عانت كثَتا من مظاىر الفساد كالضعف بكل أنواعو، لذلك عملت على كضع صبلة من اإلدارةإف 
 اإلجراءاتىذه العراقيل كالتخلص من صبيع اؼبشاكل اليت كقفت كعقبة يف طريقها من أجل ربقيق التنمية، كىذا ما جعلها تضع صبلة من 

 األساليب يف اجملاؿ القانوين كاؼبارل مث يف ؾباؿ إدخاؿ اإلصبلحات كاليت سنتطرؽ ؽبا يف ىذا اؼببحث حيث سنتعرض ؽبذه اإلصبلحية
 . احملليةاإلدارة إلصبلحاغبديثة 

 إذل تطوير اعبهاز خبلؽبا منها القانونية كاؼبالية كاليت تسعى من اجملاالت يف العديد من اإلصبلحاتقامت السلطة اعبزائرية جبملة من 
 . يف اعبزائر، كربقيق التنمية احمللية، لذلك سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل اجملاؿ القانوين مث اجملاؿ اؼبارلاإلدارم
 احمللية كذلك بإصدار قوانُت حملاربة الفساد باإلدارةلقد قامت الدكلة بتفعيل القوانُت كالتشريعات اػباصة :  المجال القانوني  

ككضع كتفعيل الرقابة من أجل اغبد منو كمعاقبة مرتكبيو كؽبذا فإف معظم الدكؿ تعتمد على القوانُت العرفية كالقضاء اإلدارم 
  :العادم من أجل القضاء على ظاىرة الفساد كمن بُت ىذه القوانُت

 اليت تشكل فيها أعماؿ الفساد جرائم أك ـبالفات ضمن احملاسبة اغباالتالقوانُت اليت ربدد اؼبعايَت الدقيقة يف  -
 ؛اإلدارية

  كتعزيز الوصوؿ إذل اؼبعلومات العامة؛باإلعبلـقوانُت اليت تؤمن شفافية العمل دبا فيها القوانُت اؼبتعلقة اؿ -
 2 . كربديد كسائل عملو ك إهناء العمل العامة كىيكلتها دبا فيها التعيُت كالًتقيةاإلدارة القوانُت اليت هتدؼ إذل تنمية  -
 1990تعديل قانوين البلدية كالوالية لعاـ  -

 جواف 22 اؼبؤرخ يف 10-11قامت اغبكومة بإحداث قانوف جديد خاص بالبلدية ك ىو القانوف رقم  : تعديل قانون البلدية 
 ك الذم جاء بصدد إجراء صبلة من التعديبلت على اؼبنظومة التشريعية اؼبسَتة للبلدية حاليا ك قد قامت هبذه 2011

التعديبلت من اجل معاعبة بعض اإلختبلالت يف القانوف القدًن ك ذلك بسن أحكاـ من اجل تصحيح النقائص اؼبسجلة يف 
إطار إحًتاـ قواعد ك إجراءات سَت ىيئة اؼبداكلة ك التحديد الدقيق لئلطار العاـ ك الشركط اؼبتعلقة دبمارسة العهدة االنتخابية 

 من قانوف البلدية 12بصفتو فبثبل للشعب كما جاء ىذا القانوف من أجل تعزيز الديبوقراطية التشاركية حيث جاء يف اؼبادة 
 إمكانية إقامة ؾبالس بلدية كاسعة يشارؾ فيها اؼبواطنوف ،زبرج بقرارات بعد مصادقة رئيس اجمللس الشعيب 10-11اعبديد رقم 

 من 13البلدم عليها ك كذلك مصادقة الوارل كما كاف ىناؾ تفعيل لدكر اجملتمع اؼبدين دبوجب ىذا القانوف حيث نصت اؼبادة 

                                                           
1
 75مرًن بن سعدكف ك ايباف بوعيطة مرجع سابق   

2
 66 نموشً اٌمان ، لعور رتاج مرجع سابق ص  
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القانوف اعبديد بالسماح لرئيس البلدية باإلستعانة بشخصيات تقيم يف البلدية أك صبعية معتمدة للحصوؿ على اقًتاحات زبص 
 1.مشاريع تنموية للجاف اف تتبناىا بعد اؼبناقشة

 :ك قد أعطى القانوف اعبديد صبلحيات كاسعة للمجلس الشعيب البلدم ك ذلك يف ـبتلف اجملاالت التنموية اآلتية 
 من القانوف اعبديد للمجلس اغبق يف اؼببادرة بإنشاء مؤسسات التعليم 122اجملاؿ االجتماعي أعطى اؼبشرع دبوجب اؼبادة -

اإلبتدائي ك ضماف صيانتها ك إقباز ك تسيَت اؼبطاعم اؼبدرسية ك السهر على ضماف توفَت كسائل النقل ك التكفل بالفئات 
 .اؼبعوزة ، اقباز اؼبراكز الصحية ك صيانتها

يف ؾباؿ السكن يتم تكليف البلدية بتشجيع كل مبادرات تستهدؼ الًتقية العقارية على مستول البلدية ك إنشاء اؼبؤسسات -
 .العقارية ك تشجيع التعاكنيات

 سنويا اؼبصادقة على ميزانية البلدية سواء األكلية أك التكميلية ،ك يف اجملاؿ 180يف اجملاؿ اؼبارل يتوذل اجمللس بناء على اؼبادة -
 فاجمللس يتوذل إقباز مشاريع االستثمار أك التجهيز على مستول إقليم البلدية ك ضباية البيئة          109االقتصادم ك طبقا للمادة 

ك األراضي الفبلحية كما أعطى لو اؼبشرع اغبق يف القياـ بكل مبادرة من شاهنا تطوير األنشطة االقتصادية اؼبسطرة يف برناؾبها 
 .التنموم ك العمل على ترقية اعبانب السياحي يف البلدية ك تشجيع اؼبتعاملُت االقتصاديُت  

 يكلف اجمللس الشعيب البلدم بوضع برامج تنموية 108 ك 107يف ؾباؿ هتيئة اإلقليم ك التنمية اؼبستدامة ك طبقا للمادتُت -
سنوية طيلة عهدتو يف إطار اؼبخطط الوطٍت للتهيئة ك التنمية اؼبستدامة لئلقليم ك كذا اؼبخططات التوجيهية القطاعية ك اليت تنفذ 

 .على اؼبدل القصَت اؼبتوسط ك الطويل
 العاـ حيث جاءت األمُت اؼبسَتة للبلدية شخصية األجهزةكلعل من أىم ما جاء بو قانوف البلدية اعبديد انو أدخل ضمن  --

 أف البلدية 125 العاـ دبمارسة أمانة اجمللس الشعيب البلدم ككرد يف اؼبادة لؤلمُت من قانوف البلدية لتعًتؼ صراحة 295اؼبادة 
 فجاءت أكثر توضيحا ؼبهامو حيث يتوذل 129 العاـ أما اؼبادة األمُتإدارة توضع ربت سلطة اجمللس الشعيب البلدم ينشطها 

اؼبتضمنة للهيكل التنظيمي كـبطط  اؼبداكالت كالتقنية كضماف تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق اإلداريةتنشيط كتنسيق اؼبصاحل 
 عرؼ ىذا ك إصبلح ىياكلها ك قد  اليت مشلت البلدية اإلصبلحاتلقد جاء قانوف البلدية اعبديد جبملة من  .سَت اؼبستخدمُت

حقوقها كزيادة مشاركة اؼبواطنُت يف تسيَت   تفعيل دكر اؼبرأة كزيادة سبثيلها يف اجملالس الشعبية كترقيةخبلؿالقانوف أنبية بالغة من 
 2.شؤكهنم احمللية
 اؼبتعلق بالوالية لتمكُت ىذه اؽبيئة ذات 2012 فرباير 21 اؼبؤرخ يف 07-12جاء قانوف  : تعديل قانون الوالية 

الطابع اؼبزدكج من القياـ بدكرىا على أكمل كجو كفضاء ؼبمارسة السيادة الوطنية ك تنفيذ العمليات الكربل لدعم 
نشطات اعبماعات احمللية ك كفضاء مكمبل للبلدية يف تقدًن اػبدمة العمومية اعبوارية ك تنظيمها لذلك قامت 

 :اغبكومة بإدخاؿ صبلة من التعديبلت على قانوف الوالية ك اليت جاءت كالتارل 

                                                           
1
 الدكلية، زبصص إدارة اعبماعات احمللية، جامعة اعبزائر، ك العبلقاتسليمة ضبادك، إصبلح اعبماعات احمللية كمدخل اسًتاتيجي، رسالة ماجستَت، ، قسم العلـو السياسية   

 .138،139 ،ص ص 2012
 .46 ،ص 2003 ،01، ؾبلة النائب، العدد "اعبماعات احمللية بُت القانوف كاؼبمارسة"  مصطفى دركيش، 2
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  بإعتبارىا صباعة إقليمية اؼبركزية كمقاطعة غَت فبركزة؛للوالية األساسية اؼببادئ تكريس -
  يف التسيَت؛ك إستقبللية مالية إستقبلليةتفويض السلطات لفائدة الوالية بإعتبارىا صباعة اؼبركزية، مع إعطائها   -
 فيما يتعلق بتنظيم القانوف يف السيما اإلقليمية كهيئة مداكلة للجماعات الوالئيالتحديد بدقة لسَت اجمللس الشعيب   -

 حالة الكوارث كمدهتا كمكاف إنعقادىا الذم يتم كجوبا دبقر الوالية كطريقة إستدعاء اجمللس؛ 
 اؼبشًتكة لكل موطٍت باالنشغاالت اجمللس لتمكينو من أف يصبح قوة كمشاركة يف التكفل صبلحياتإعادة ربديد   -

 ؛ الوالية
 يف تنفيذ السياسات اؼبقررة على اؼبستول الوطٍت كما يعطي رأيو كلما تطلبت القوانُت الوالئيمشاركة اجمللس الشعيب   -

 كالتنظيمات ذلك؛ 
  .102إذل  74.48 ىذه اؽبيئة بصفة أفضل يف صبيع اؼبيادين كجاء ذلك يف اؼبواد من صبلحياتكما مت توضيح   -
 كىي اؼبيزانيات كاغبسابات، ؾباالت اليت زبضع إذل اؼبوافقة الصروبة للمجلس إذل أربعة اؼبداكالتكما مت تقليص  -

 ؛الوالية من قانوف 55التنازؿ ك اقتناء كتبادؿ العقارات، اتفاقيات التوأمة، اغبسابات كالوصايا كذلك حسب اؼبادة 
 141-139تكريس اعبهاز القانوين غبماية اؼبنتخب اؼبعموؿ بو يف قانوف الوالية ضمن مشركع ىذا القانوف يف اؼبواد  -

 ؛الواليةمن قانوف 
، كما الوالية من قانوف 122 إذل 171 كمفوض للحكومة يف اؼبواد ك فبثبلكريس الوارل يف اؼبشركع كهيئة تنفيذية ت -

 - مع مسؤكرل اؼبصاحل غَت اؼبمركزة قصد ربقيق الشفافية كالتنسيق كالفعالية؛ عبلقاتومت تعديل 
 عن طريق األساسي الذم وبدد قانونو الوالةكما أدخل الفصل اؼبخصص للوارل أحكاما قانونية تقر بإنشاء سلك  -

 التنظيم؛ 
 خبلؿمبادئ عامة من   كماليتهاالوالية إلدارة الفصل إذل الرابع كاػبامس اؼبخصصُت خبلؿكقد مت ربديد من   -

 أحكاـ تقليدية ربكم تنظيم كسَت اعبماعات احمللية يف اعبزائر؛ 
كمسؤكلية  الوالية اؼبالية كتطبيق مستخدمي التأطَت على حساب ميزانية باستقبلليةإدراج أحكاـ جديدة تتعلق   -

 1 .الوالية
 حيث أف جبايتها كانت تتميز بالتعقيد كاليت أثرت بدكرىا على ا مارلا عجزاالستقبلؿلقد كاجهت اعبزائر منذ  : المجال المالي ،

 من أجل ذباكز ىذه إلصبلحاتماليتها احمللية كىو ما جعل اؼبنظومة اعببائية اغبالية ـبتلطة لذلك قامت اعبزائر جبملة من ا
 التعقيدات

 إف أسباب عجز اعبباية احمللية اعبزائرية يف تغطية العجز اؼبارل للبلديات متعددة كيبثل : الجباية المحليةإصالح -1
 كما تعد القوانُت اليت تصدر كل سنة سببا يف تذمر األسبابعدـ إستقرار النظاـ الضرييب أحد أبرز ىذه 

                                                           
1
 .134 ،ص 2012 ،1، دار جسور للنشر والتوزٌع، الجزائر، طالوالٌةعمار بوضٌاف، شرح قانون   
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 جوىرية بإصبلحاتلذلك قامت اعبزائر 1احمللية  اإلدارة إذل سوء التسيَت الذم تعاين منو باإلضافةاؼبكلفُت، 
على سياساهتا الضريبية كاليت هتدؼ إذل توسيع ؾباؿ اػبضوع للضريبة كربسُت تطوير آلياهتا تقديرىا كذلك 

 اعبباية هبب الًتكيز على ك إلصبلح . الضريبية، كربسُت طرؽ كأساليب اؼبراجعة الداخليةاإلعفاءاتتقليل 
  :النقاط التالية

 اؼبتعلقة بربط اإلدارية اإلجراءات تبسيط خبلؿؿباربة كؾباهبة التهرب الضرييب كمكافحة كل أشكاؿ الغش كذلك من  -
كربصيل الضرائب كربسُت اعبهاز الضرييب بتوفَت إدارة ضريبة سبتاز بدرجة عالية من الكفاءة سواء من ناحية 

 كاؼبكلف كزبفيض حدة التوتر اؼبوجودة اإلدارة ربسُت العالقة بُت خبلؿ البشرية أك اؼبادية، ككذلك من اإلمكانيات
 التهرب ككسب ثقة اؼبكلف كنشر الوعي الضرييب كربسُت الرقابة اعببائية كاليت تعترب حاالتبينهما كىذا يقلل من 

 2.ؼبكافحة التهرب الضرييب كالكف عن ـبتلف اؼبخالفات اؼبرتكبة إجراء ضركرم 
 اؼبمولة للميزانية فهذا يستوجب األساسية يف إعداد نظاـ اعبباية، بإعتبار أف اعبباية من اؼبوارد ك الواليةشراؾ البلدية إ -

 الضريبية كنسبها كذلك من أجل رفع األكعية إشراؾ البلديات يف ربديد خبلؿ ؽبذا اؼبورد كذبديده من اإلعتبارإعادة 
 بإمكانياهتا احمللية اليت يبكن أف تنتج حصيلة ضريبة من جهة كربديد األدرلمردكدية الضرائب، حيث أف البلدية ىي 

 قائمة الضرائب اليت تعود للدكلة كاعبماعات احمللية من جهة أخرل؛ 
 عن التوزيع التمييزم يف حصيلة الضرائب كذلك بإعادة النظر يف مبدأ التوزيع ألن اؼبوضوعية تقتضي العدالة االبتعاد -

 زبلي الدكلة عن بعض الضرائب اؼبنتجة للجماعات احمللية كدبقابل تتوقف الدكلة عن منح خبلؿيف التوزيع من 
 إعانات التوازف؛ 

الرسم على النشاط اؼبهٍت اؼبتعلق بنقل احملركقات عرب قنوات حيث تتميز حصيلة ىذا الرسم بأهنا معتربة كاليت كانت   -
سبنح لبلديات اعبنوب اليت سبر عرب إقليمها قنوات نقل احملركقات كبعد ذلك مت تعميمها على بلديات الشماؿ اليت سبر 
عربىا كذلك القنوات لكن هبب أف يتم التفكَت يف كيفية توزيع ىذا الرسم على كافة البلديات الوطن اليت تعاين من 

  اعببائية؛ اإليراداتضعف 
الرسم على القيمة اؼبضافة للسلع اؼبستوردة ىذا الرسم يدفع من طرؼ صبارؾ البلديات اليت يقع فوؽ إقليمها أماكن   -

 .ىذا الرسم  تقتصر علىال ؿبل إقامة اؼبستوردين األخرلربصيل الرسم أما البلديات 
منذ إنشاء الصندكؽ اؼبشًتؾ للجماعات احمللية سنة  : الصندوق المشترك للجماعات المحليةإصالح -2

 كالتنظيمات كاالجتماعية اإلقتصادية كالتغَتات التحوالت احمللية اعبزائرية ؾبموعة من اإلدارة شهدت 1986

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة -  البويرةكالية مع دراسة حالة 2008-2000دراسة تقييمية للفًتة - كر الدين يوسفي، اعبباية احمللية كدكرىا يف ربقيق التنمية احمللية يف اعبزائر ف 1

 151  كعلـو التسيَت كالعلـو التجارية، جامعة أؿبمد بوقرة، بومرداس، صاإلقتصاديةاؼباسًت، كلية العلـو 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -جيبلرل بن عمار ، سيدم علي مبلؿ، قرطوفة بوالية تيارت- دراسة تطبيقية للبلديات-  أضبد بلجيبلرل، إشكالية عجز ميزانية البلديات 2

 .212 ،ص 2010اؼباجستَت، كلية العلـو اإلقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية، زبصص تسيَت اؼبالية العامة، تلمساف، 
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 اؼبشًتؾ للجماعات احمللية للصندكؽ كىذا ما إستوجب عليها إعادة النظر يف البنية القانونية كالتنظيمية اإلدارية
 :  تتمثل يفاإلصبلحات جملاهبة ىذه التغَتات كىذه اإلصبلحات صبلة ك إدخاؿ

 كتكوف مطلعة عن قرب بكل إحتياجات الوالياتإنشاء فركع جهوية للصندكؽ ـبتصة بعدد معُت من - 
 اؼبنتخبُت على اؼبستول احمللي كالذين لؤلعضاءكمتطلبات اعبماعات احمللية التابعة ؽبا مع توكيل مهمة تسَت ىا 

  .هبب أف يكونوا ذك كفاءة علمية كمهارات كتتوفر فيهم اػبربة الفنية الكافية كالقدرة على اؼبراقبة
 .توجيو كزبصيص اؼبوارد اؼبالية للصندكؽ اؼبشًتؾ كالعمل على توازف اؼبيزانية احمللية للبلديات -
  . احمللي كتوجيو التجهيزات كاستثمارات اعبماعات احملليةاإلدخارتوجيو  -
 . لتحقيق تنميتها احملليةالبلزمة األمواؿالسماح للجماعات احمللية بإهباد رؤكس  -

 اؼبصريف كالذم اإلقًتاض إعادة النظر يف شركط خبلؿكذلك من :  المصرفياإلقتراض آليات إصالح -3
 للجماعات احمللية حبق اؼببادرة بطلب القركض البنكية باإلعًتاؼيستدعي ربرير النظاـ القانوين من اجملاؿ كذلك 

كبذلك يصبح القرض اؼبصريف كسيلة فعالة لدفع  حسب قدراهتا اؼبالية، بشرط أف تكوف القركض طويلة اؼبدل
 1. احمللياإلدخارعجلة التنمية احمللية بتجنيد 

 كؽبذا أمبلكهالقد عانت البلدية من ضعف مداخيل :  المحليةاألنشطة وترقية األمالك مداخيل إصالح -4
 األمبلؾ التحكم يف تسيَتىا، فاعبماعات احمللية تتوفر على صبلة من خبلؿ ؽبا كذلك من اإلعتبارهبب إعادة 

 خاصة، فهي تعترب مصدرا ماليا معتربا هبب تنميتو ألغراض اآلخرينالعقارية كاؼبنقولة يبكن استعماؽبا من طرؼ 
 اؼبناجم كاحملاجر كموارد إستغبلؿ احمللية عن طريق األنشطة إذل الًتكيز على ترقية باإلضافةكالرفع من مردكديتو، 

 .التقليدية كأنشطة الصيد البحرم كتربية الربمائيات كعملية إسًتجاع النفايات البناء احمللية كتطوير الصناعات
:  ألاصاليب الحدًثت إلضصال إلادارة املحليت في الجسائر: الرابع الفرع

 كتسريع كربسُت اػبدمة العمومية اإلدارم كذلك بغية تطوير جهازىا اإلدارية اإلصبلحات احمللية إذل إدخاؿ صبلة من اإلدارة لقد عمدت 
 احمللية من أجل ربسُت أدائها اإلدارة اغبديثة اليت إعتمدهتا األساليب مع اؼبواطن، لذلك سنحاكؿ معرفة ما ىي عبلقتهاك بذلك ربسُت 

  :خبلؿكىذا ما سنتناكلو من 
 :نظام اإلدارة اإللكترونية-1

 على أهنا اإللكًتكنية اإلدارة كذلك من أجل ربسُت أدائها يف تقدًن اػبدمات، كتعرؼ اإللكًتكنية اإلدارة احمللية بإدخاؿ اإلدارةلقد قامت 
 آلية متقدمة لتبادؿ اؼبعلومات داخل اؼبنظمة كبينها كبُت اؼبنظمات إلهباد هبذا كاإلسراع العماؿ ألداءاستخداـ خليط من التكنولوجيا 

  : يبكن إصباؽبا يف ما يلياإللكًتكنية اإلدارة اليت دعت إذل التحوؿ كبو األسبابككانت ىناؾ العديد من  . كالعمبلءاألخرل
  . كالعمليات اؼبعقدة كأثرىا على تكلفة العماؿاإلجراءات -
 القرارات كالتوصيات الفورية كاليت من شأهنا إحداث عدـ توازف يف التطبيق   -
 .ضركرة توحيد البيانات على مستول اؼبؤسسة  -

                                                           
1
 176 نور الدٌن ٌوسفً مرجع سابق ص  
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 األداء قياس معدالتصعوبة الوقوؼ على   -
 ضركرة توفَت البيانات اؼبتداكلة للعاملُت يف اؼبؤسسة  -
  على اؼبعلومات يف إزباذ القراراتاإلعتمادالتوجو كبو توظيف إستخداـ التطور التكنولوجي ك   -
 1. اؼبستمر بُت اؼبوظفُت على إتساع نطاؽ العملاإلتصاؿحتمية ربقيق   -

 - : فوائد عديدة تتمثل يفاإللكًتكنية كلئلدارة  
 -؛ لؤلفرادتوفَت اػبدمة اؼبناسبة   -
  .اإلجراءاتنقل الوثائق إلكًتكنيا بشكل أكثر فعالية كتقليل التكلفة كتبسيط   -
 ؛ األخرل اإلدارات ككذلك مع لئلدارة بُت الدكائر اؼبختلفة اإلتصاؿتسهيل إجراء   -
 ؛اإلدارةالدقة كاؼبوضوعية يف إقباز العمليات اؼبختلفة داخل   -
 يف عملية اغبفظ كالتوثيق فبا يؤدم إذل اإلداراتتقليل إستخداـ الورؽ بشكل يعاجل مشكلة تعاين منها أغلب  -  -

  2. منها يف أمور أخرلاإلستفادةعدـ اغباجة إذل أماكن التخزين حيث يتم 
 تقنيات حديثة من حيث السرعة يف ك إدخاؿ إذل ربسُت مستول أدائها،اإللكًتكنية اإلدارة تبنيها لنظاـ خبلؿ احمللية من اإلدارةكهتدؼ 
 كتقدًن اػبدمة كذلك بأقل كقت كجهد كزبفيض التكاليف،كذلك لكوهنا حباجة لتطوير ىيكلها التنظيمي للجماعات على اإلقباز

  . مع السلطة اؼبركزيةعبلقتهاتقنيات اؼبعلوماتية من أجل ربسُت  ، كقد اعتمدتكاإلدارماؼبستول التنظيمي 
 كتكييفها مع التقدـ التكنولوجي ، فقامت برقمنة اآلليات، حيث كضعت ؾبموعة من اإللكًتكنية اإلدارةكقد قامت اعبزائر بإدخاؿ نظاـ 

سجل اغبالة اؼبدنية ككانت أكؿ ذبربة قامت هبا اعبزائر على مستول بلديت حسُت دام كباب الواد باعبزائر العاصمة قبل تعميمها على 
 مسكن بباتنة ، حيث قامت بإدخاؿ 500صبيع البلديات للوطن، كذلك قامت اعبزائر بتدشُت أكؿ بلدية إلكًتكنية باعبزائر ببلدية حي 

 3.اإللكًتكين ثواين عن طريق النشاط خبلؿ اإلداريةمعلومات حديثة تسمح للمواطنُت بسحب الوثائق  تكنولوجيا 
 كذلك من أجل ربسُت اإلدارات يعترب مفهـو إدارة اعبودة من اؼبفاىيم اغبديثة كاليت أصبحت تطبق داخل : إدارة الجودة الشاملة-2

 اإلداراتكتطوير نوعية خدماهتا كاؼبساعدة يف مواجهة التحديات الشديدة كنيل رضا اعبمهور كقد لقت اؼبؤسسات اغبكومية كخاصة 
 ما حققو ىذا النمط اعبديد من خبلؿ كاؼبؤسسات من اإلداراتاحمللية قباحا كبَتا إثر تطبق ىذا اؼبفهـو الذم أصبح مهما يف ؾباؿ 

كلذلك يبكن أف نعرؼ إدارة اعبودة الشاملة على أهنا فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل هنج، أك نظاـ إدارم شامل  .اإلدارةقباحات داخل 
قائم على أساس إحداث تغيَتات إهبابية جذرية لكل شيء يف اؼبنظمة، كذلك من اجل ربسُت كتطوير كل مكوناهتا للوصوؿ إذل أعلى 

 من أجل إشباع حاجاهتم كرغباهتم كفق عمبلءجودة يف ـبرجاهتا سلعا أك خدمات كبأقل تكلفة هبدؼ ربقيق أعلى درجة من الرضا لدل 
 : احمللية يفلئلدارةكتكمن أنبية إدارة اعبودة الشاملة بالنسبة  .ما يتوقعونو

                                                           
 .50 ،ص 2010 خالد فبدكح، اإلدارة اإللكًتكنية، دار اعبامعية، اإلسكندرية،  1
2
، ؾبلة الباحث ، -"دراسة حالة كلية العلـو كالتكنولوجيا -مسانبة اإلدارة اإللكًتكنية يف تطوير العمل اإلدارم مؤسسات التعليم العارل"موسى عبد الناصر كؿبمد قريش،   

 89 ،ص 2011 ،9جامعة بسكرة، العدد 
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  احمللية بتغَت سلوكات موظفيها، بذلك تضمن جودة اػبدماتاإلدارةتلـز  -
 كرفع الركح اؼبعنوية بُت اؼبوظفُت كتنمية ركح اإلدارةتعمل على ربسُت العالقات اؼبتبادلة بُت اؼبوظفُت كربسُت ظبعة   -

 الفريق
ربوؿ التنظيم من اؽبيكلة على أساس   احمللية هتتم بأنشطتها ككل كليس باؼبواطنُت فحسبفاإلدارةتعترب تطبيقية  - -

  كالتخصيصات إذل فرؽ زبتص بعمليات متكاملةاإلدارة
 ربوؿ الوظائف من إجراءات بسيطة إذل أبعاد ـبتلفة  -
 البلزمة اإلدارية كيتمتع بالقوة صبلحياتربوؿ الفرد العامل من شخص يعمل ربت إشراؼ كالرقابة إذل شخص لو   -

  كازباذ القرارات كربمل اؼبسؤكلياتاألعماؿ إلهناء
 األفقي من الشكل اؽبرمي إذل الشكل لئلدارةربوؿ اؽبيكل التنظيمي   -
 1. من النشاطبدال يف العمل على النتائج األداء بكفاءة اإلىتماـ  -

بصفة جذرية   اإلدارية تصميم العملياتكإعادة كاألساسيتعرؼ إعادة اؽبندسة على أهنا إعادة التفكَت اؼببدئي  : الهندسة إعادة-3
  : على صبلة من اؼببادئ كىياإلدارةك تقـو إعادة اؽبندسة يف  . اغباظبةاألداءهبدؼ ربقيق ربسينات جوىرية يف معايَت 

   التنظيم على أساس النتائج كليس اؼبهاـ؛ 
   كضع نقطة القرار حيث ينجز العمل؛ 
  إعادة النظر يف كل العناصر مهما صغر حجمها من اؼبدخل حىت الوصوؿ اػبدمة للمواطن 
   الذين يستعملوف ـبرجات العملية؛األشخاصمعرفة  
 اغبقيقية اليت تتيح اؼبعلومات؛ األعماؿصنيف عمل تشغيل اؼبعلومات إذل  ت  
   ؛ اإلدارةالتعامل مع اؼبوارد يف كل أكباء 
 -  اغبصوؿ على اؼبعلومات من اؼبصدر اؼبناسب؛- 
   من اعبذكراإلدارةمعرفة نقاط ضعف  

 : كيرجع اؽبدؼ من إعادة اؽبندسة إذل
 اإلدارةالتخلص من الركتُت القدًن كأسلوب العمل اعبامد التحوؿ إذل اغبرية اؼبركنة داخل  - 
 بصبلحيات ك ربمل مسؤكليات إذل عمل يتمتعوف فيو لصيق يبارس عليهم   ك إشراؼربويل عمل اؼبوظفُت من رقابة -

 األداءربقيق اعبودة العالية يف  - 
تقدًن اػبدمات السريعة كاؼبتميزة للمواطنُت  - 
 .إحداث التكامل كالًتابط بُت مكونات العملية الواحدة-  

                                                           
 ،ص 2014 ،1اعبودة الشاملة ك اؽبندرة، دار الرضواف، عماف، ط-  ؿبمد جاسم شعباف كؿبمد صاحل البلبعج، إدارة اؼبوارد البشرية يف ظل استخداـ األساليب العلمية اغبديثة 1
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 تقتصر فقط على اعبوانب اؼبادية كاؼبالية بل تتجاكز ذلك إذل العامل البشرم، الإف العملية التنموية  :تنمية وتثمين الموارد البشرية -4
          العلمي كالدقة يف تنفيذ طرؽاألداء كذلك بتحفيز من أجل ضماف سرعة اإلدارةحيث حظي العنصر البشرم باىتماـ كبَت داخل 

 إذل ترقية الوظيفة العمومية لضماف جاذبيتها بدءا من اإلستقبلؿ احمللية ، حيث سعت الدكلة اعبزائرية منذ اإلدارةك كسائل اػبدمات داخل 
 كإضفاء بتقوًن شركط البلدية بشكل يثمن اؼبوارد البشرية كيساىم يف بلوغ النوعية يف التسيَت مركراشركط التوظيف إذل غاية إهناء اػبدمة 

 ؼبؤىبلهتم، كما يشجع ىذا القانوف اعبديد عنصر الكفاءة بتحديد ركاتب اؼبوظفُت كفقا األفراداؼبركنة على القوانُت كربديث مناىج إدارة 
 اإلدارة باعبهات التالية يف شكل عقد شراكة من أجل ربسُت أداء اؼبوظفُت داخل باإلستعانةكمستول الكفاءات على اؼبستول احمللي 

 :احمللية كىي
 لتكوين رؤكساء الدكائر لئلدارةعقد شراكة مع اؼبدرسة الوطنية  - 
عقد شراكة مع جامعة التكوين اؼبتواصل لتكوين رؤكساء البلديات  - 
  . احملليةاإلدارةعقد شراكة مع اؼبعهد اؼبتخصص يف تسيَت كالتخطيط لتكوين موظفي - 

القياـ بواجباهتم اؼبنوطة ؽبم بأفضل   دكرا كبَتا يف تطوير أدائهم كتزكيدىم باػبربات، حيث يستطعوف اإلدارةكيلعب تدريب اؼبوظفُت داخل 
 تنظيم كقتهم كربديد خبلؿ احمللية على تدريب مكاتبهم من مديرين كسكرتريُت من اإلدارةمستول فبكن كبذلك يقـو تدريب قيادات 

  حسن خبلؿ إذل الًتكيز على اعبانب الفٍت الوظيفي من باإلضافة ككيفية إظهار اعبهاز التنفيذم بصورة أفضل أماـ اؼبواطنُت، مقاببلهتم
 . معهماؼبقاببلت إجراء خبلؿالتعامل مع اؼبواطنُت 

 اليت األىداؼ خبلؿ احمللية حيث أنو يشرؼ على الربامج التنموية كالتسيَت احمللي من اإلدارةإف تنمية العنصر البشرم لو دكر كبَت داخل 
 .البشرم مع كضع إسًتاتيجية مكملة لتكوين كانتهاج كسائل ؿبكمة للتحفيز  احمللية اليت هتتم بالتعداداإلدارةتضعها الدكلة من أجل تفعيل 

: الدور الخىمىي للجماعاث املحليت في الجسائر:  الثالثاملؿلب

 اؼبسؤكليات كاؼبهاـ اليت أككلت ؽبا من طرؼ اعبدكلة يف خبلؿ قامت اعبماعات احمللية يف اعبزائر بدكر كبَت يف التنمية احمللية ك ذلك من 
 حباجاتو كمتطلباتو، كما كاف للمؤسسات غَت الرظبية دكر كبَت يف التنمية من ك األدرل إذل اؼبواطن األقربإدارة الشؤكف احمللية باعتبارىا 

  مث مشاركة ك الوالية احمللية يف تسيَت الشؤكف احمللية لذلك سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل اؼبسؤكلية التنموية للبلدية اإلدارة الشراكة مع خبلؿ
 . القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين يف التنمية احمللية يف اعبزائر

 :  للجماعاث املحليت في الجسائراملضؤوليت الخىمىيت :  ألاول الفرع 
 لبلوغ كبلنبا تبنيهم جملموعة من اؼبخططات كاليت تعترب كسيلة فعالة تعتمدىا خبلؿ من ك الوالية تتجلى اؼبسؤكلية التنموية للبلدية 

 مدعمة ؼبسار التنمية احمللية يف اعبزائر لذلك اإلقتصادم اإلنعاش يف إطار سياسة اإلقتصاديةأىدافهم التنموية، كقد جاءت اؼبخططات 
 .للواليةسنتعرض يف ىذا اؼبطلب إذل اؼبخططات التنموية للبلدية مث اؼبخططات التنموية 

 ثبلث اؼبمنوحة ؽبا بإعداد ـبططات التنمية احمللية كتتمثل يف الصبلحيات تقـو البلدية يف إطار  : المخططات التنموية للبلدية: أوال 
 .األراضي اؼبخطط البلدم للتنمية، اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمَت كـبطط شغل : ـبططات كىي
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 PCD: المخطط البلدي للتنمية  -1
.         يعترب اؼبخطط البلدم للتنمية كسيلة يف يد البلدية ذبسد من خبللو المركزية التخطيط هبدؼ ربقيق التنمية احمللية الشاملة على اقليمها

ك يرتبط اؼبخطط البلدم للتنمية دبختلف االحنياجات األساسية اليومية للمواطن األمر الذم جعل ؾبالو يتسع ليشمل ـبتلف اعبوانب 
 ....االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية

أما .اؼبخطط البلدم كسيلة لنحسُت الظركؼ اؼبعيشية للمواطن ك كذا دفع عجلة التنمية بالطريقة اليت ربقق التنمية على صبيع اؼبستويات
 بأنو ؾبموعة الوسائل القانونية ك اؼبالية اليت تسمح للجماعات احمللية 136-37بالنسبة لتعريف اؼبخطط البلدم للتنمية فقد عرفو اؼبرسـو 

 1.بتقرير ك ذبسيد سياستها التنموية االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية 
لكونو متعلق بتوفَت االحتياجات الضركرية .ك يعترب اؼبخطط البلدم للتنمية ىو األكثر ذبسيدا لنظاـ البلمركزية مقارنة باؼبخطط الوالئي

 .للمواطن ك كوف البلدية ىي األقرب للمواطن كإدارة عمومية
 : ينقسم اؼبخطط البلدم للتنمية إذل أربعة أقساـ 

اؼبخطط البلدم للتنمية العادية ك ىو الذم يعد كل سنة بالطريقة العادية ك أيضا كفقا للنظاـ اؼبعموؿ بو منذ إنشاء اؼبخططات البلدية -أ
 .للتنمية

اؼبخطط البلدم للتنمية التكميلي ك الغرض منو اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية التكميلية من اؼبيزانية العامة للدكلة التسي زبصص جزء -ب
 .منها إذل برامج ـبططات بلدية للتنمية

 .اؼبخطط البلدم االستعجارل ك ىو الذم يكوف يف اغباالت االستثنائية أك اػباصة ك يكوف ؽبا شكل االستعجاؿ-ج
اؼبخطط البلدم يف إطار برنامج لئلنعاش اإلقتصادم ك ىي اليت زبص برامج دعم اإلنعاش اإلقتصادم الذم جاء بو رئيس اعبمهورية -د

 .2001سنة
 PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية و التعمير -2

 برنامج اغبكومة اإلعتبار بعُت األخذيقـو اجمللس الشعيب البلدم بوضع ـبطط تنموم ينفذ على اؼبدل القصَت أك اؼبتوسط أك البعيد، مع 
 دبساعدة اجمللس للقياـ هبذه اؼبهمة، حيث يعترب اؼبخطط التوجيهي الوالية، كيقـو بنك اؼبعلومات اؼبوجود على مستول الواليةكـبطط 

 العمرانية اليت ربدد إطار التهيئة، كما أنو يعد كسيلة جديدة تتناكؿ التجمع اغبضارم داخل إطاره األدكاتللتهيئة كالتعمَت أداة من 
 كيراعي جوانب  كاإلقليمي اؼبوجودة على اؼبستول احمللياألخرل بينو كبُت باقي نقاط الوسط العبلقةالطبيعي كالبيئي، يقـو بتنظيم 

 كالتناسق بُت صبيع اؼبراكز اغبضرية اجملاكرة كيشكل أداة للتخطيط اجملارل كالتسيَت اغبضرم كوبتوم ىذا اؼبخطط تقرير مفصل اإلنسجاـ
 التنمية اؼبمكنة إحتماالت كالثقافية كالسكانية كالبيئية للبلدية أك البلديات اؼبعنية، مع توضيح ك اإلجتماعية اإلقتصاديةحوؿ الوضعية 

جهة  -مبط كنوع التهيئة بالنظر إذل التوجهات اػباصة دبجاؿ التهيئة العمرانية؛  - :حيث يتضمن معلومات كمعطيات إحصائية توضح
  ك إحصائية حوؿ اجملاالت اؼبعنيةكجود كثائق توضيحية -؛ اإلقتضاء، كنوع العمل اليت يبكن حصرىا عند لؤلراضيالتخصص الغالبة 

                                                           
 220 اعبزء األكؿ ص 11اإلطار القانوين للمخطط البلدم للتنمية يف اعبزائر ، ؾبلة حبوث العدد :  سعيود زىرة  1
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 مستقببلشبكات الطرؽ للمناطق اؼبعمورة بالسكاف اؼبناطق اليت ؽبا إمكانية التحوؿ إذل ؾبمع سكاين بالتخطيط كمثاؿ على ذلك توضيح 
 .اعبيدة  الزراعية اؼبرتفعة ك اإلمكانيات ذات الفبلحية األراضي إذل الوثائق حوؿ باإلضافة

  POS :مخطط شغل األراضي -3
للتهيئة كالتعمَت يتم ربضَت ىذا اؼبخطط   الثانية من أدكات التهيئة كالتعمَت، يأيت بعد اؼبخطط التوجيهي األداة األراضيعترب ـبطط شغل م

 29-90 من قانوف 34من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم كذلك بعد مداكلة اجمللس الشعيب البلدم، كقد نصت على ذلك اؼبادة 
 كالبناء عليها، حيث يتم كفقا األراضي من نفس القانوف ربديد تفاصيل قواعد إستخداـ 31اؼبتعلق بالتهيئة كالتعمَت، كما جاء يف اؼبادة 

 كالشوارع كالنصب األحياءربديد  - كربديد حقوؽ البناء؛ األراضيالتحديد اؼبفصل للمناطق اؼبعنية بإستعماؿ  - :ؽبذا اؼبخطط ما يلي
ربديد القواعد اؼبتعلقة باؼبظهر اػبارجي  -؛ اإلرتفاعاتربديد الكمية الدنيا باؼبظهر اػبارجي للبنايات كربديد  -كاؼبواقع التذكارية؛ 
ربديد مواقعاألراضي الفبلحية .- ربديد اؼبساحة العمومية ك اؼبساحات اػبضراء ك فبيزات طرؽ اؼبركر-؛اإلرتفاعاتللبنايات كربديد 
 1.الواجب ضبايتها

 للوالية المخططات التنموية : ثانيا
  . دبخططات يف إطار التنمية احمللية من بينها اؼبخطط القطاعي للتنمية كالذم يدخل ضمن ـبططات التجهيزالواليةتقـو 

 كاؼبؤسسات العمومية اليت الواليةىو ـبطط ذك طابع كطٍت حيث يدخل ضمنو كل إستثمارات : المخطط القطاعي للتنمية -1
تكوف كصية عليها كيتم تسجيل ىذا اؼبخطط بإسم الوارل كالذم يسهر على تنفيذ ذلك، كيتم ربضَت اؼبخطط القطاعي للتنمية 

 كالذم يصادؽ عليو، مث يتم دراسة اعبوانب التقنية من طرؼ اؽبيئة التقنية الوالئيبدراسة إقًتاحات مشاريعو يف اجمللس الشعيب 
 على مدكنة ىذه اؼبشاريع بعنواف القطاعات كاؽبيئات اؼبختصة الوالئيكبعد مصادقة اجمللس الشعيب  .اؼبخطط ؽبا بعد إرساؿ 

 اؼبنصوص اإلجراءات بالصرؼ الوحيد، يتوذل كل قطاع حسب اآلمربالوالية، كيتم تسجيل ىذه الربامج بإسم الوارل باعتباره 
 األمر مباشرة إجراءات منح كالئية لتتكلف بعد ذلك كل مديرية اإلقبازعليها يف قانوف الصفقات العمومية إختيار مقاكلة 

 اؼبصاحل التقنية للمديرية اؼبعنية دبراقبة إقباز اؼبشركع بالتنسيق مع ـبتلف ىيئات اؼبراقبة لتتوذلباػبدمة ؼبقاكلة صاحبة اؼبشركع 
 380-81كلقد نص اؼبرسـو  .مثل ىيئة اؼبراقبة التقنية للبناء يف قطاع السكن كالتجهيزات العمومية اؼبعتمدة من طرؼ الدكلة 

 للتنمية يف الوالئي برأم معلل أثناء القياـ بإعداد اؼبخطط الوالئي على إمكانية إجراء اجمللس الشعيب 26/12/1981اؼبؤرخ يف 
، كما بإمكانو تسجيل إقًتاحاتو اليت يبدم هبا يف إطار اؼبخطط بالوالية إلقبازىاؾباؿ اؼبشاريع ذات الطابع الوطٍت اؼبربؾبة 
القيمة اغبقيقية اليت يكلفها اؼبشركع قصد إقبازه؛  -إمكانية كقدرة اقباز اؼبشركع؛  - :التنموم الوطٍت يف حدكد الشركط التالية

 للمشاريع الغَت اإلجتماعيةالفوائد  - للمشركع؛ ك اإلنتاجية اإلقتصاديةاؼبردكدية -، يف سبويل اؼبشركع كطرؽ ذلكالواليةقدرة  -
 2. الزمنية لتنفيذ اؼبشركع كالنتائج اؼبنتظرةاآلجاؿ -؛ (مشاريع اػبدمات)إنتاجية 

                                                           
 لطيفة عشاب، النظاـ القانوين للبلدية يف اعبزائر، مذكرة مقدمة إلستكماؿ متطلبات اؼباسًت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم اغبقوؽ، زبصص قانوف إدارم، جامعة  1

 .26 ،ص 2013قاصدم مرباح، كرقلة، 
 ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، 2012-2007 جباية لوالية الوالئيدراسة حالة اجمللس الشعيب - كزم بن عبد اغبق، دكر اجملالس احمللية اؼبنتخبة يف التنمية اؼبستدامة ؼ 2

 132  ،ص2013 الدكلية، زبصص إدارة اعبماعات احمللية، اعبزائر، ك العبلقاتقسم العلـو السياسية 
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لقد قامت اعبزائر يف إطار التجربة التنموية اعبديدة بتبٍت سياسة  : اإلقتصادية لإلصالحاتالبرامج المرفقة والمكملة  -2
 كربسُت الظركؼ اؼبعيشة حيث قامت بتبٍت اإلقتصادم كاليت هتدؼ إذل رفع النمو اإلقتصادم اإلنعاشإقتصادية عرفت بسياسة 

 .اإلقتصادم كبرنامج توطيد النمو اإلقتصادم، برنامج دعم النمو اإلقتصادم اإلنعاشبرامج تنموية كىي برنامج دعم 
: مشاركت اللؿاع الخاص و املجخمع املدوي في الخىميت املحليت في الجسائر: الرابعاملؿلب 

 احمللية يف القياـ اإلدارة مشاركة خبلؿ يعترب القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين من اؽبيئات غَت الرظبية اليت تساىم يف تفعيل التنمية احمللية، من 
 مث مشاركة اجملتمع اؼبدين يف التنمية -أكال-بالعملية التنمية كسنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل مشاركة القطاع اػباص يف التنمية احمللية يف اعبزائر

 -.ثانيا-احمللية يف اعبزائر 
 :مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية في الجزائر: أوال 

 الرحبية اؼبالية، أما من كجهة إلعتبارات غَت اػباضع لسيطرة اغبكومة كيدار كفقا اإلقتصاد يعرؼ القطاع اػباص على أنو ذلك اعبزء من 
 العائبلت هتدؼ للربح كزبدـ النظر احملاسبة القومية فإف القطاع اػباص يشمل اؼبشركعات اػباصة بالقطاعات العائلية، اؽبيئات اليت 

 كذلك بغض النظر عن ملكية اؼبقيمُت أك غَت اؼبقيمُت للشركات اػباصة، حيث يبكن اغبديث عن الدكر التنموم للقطاع اػباص يف 
 يف ؾباؿ اػبدمات األداء كربسُت 1، بأنو يتميز بكفاءة عالية مقارنة مع القطاع العاـ فبا أدل إذل توفَت اؼبوارد اؼبالية،اإلقتصادمالنشاط 

  .ضماف تلك اػبدمات من مسؤكلية اغبكومة العامة عرب تبٍت مباذج جديدة من قبل شركات القطاع اػباص كيبقى 
 الذم األمر رحبية األكثر كتوجيهو إذل اؼبشاريع ك األجنيب احمللي اإلدخاركيتوقف القطاع اػباص على القطاع العاـ فيما ىبص ذبميع 

، كيقـو بإتباع أساليب إدارية حديثة ككذلك إستعماؿ تكنولوجيا متطورة فبا يساعد على زيادة اإلقتصادم النمو معدالتيساىم يف زيادة 
  .اإلنتاج  احمللي كرفع نوعية القول العاملة البشرية فبا يؤدم إذل زيادةاإلقتصادجودهتا يف 

 اؼبالية اليت كانت تتحملها الدكلة نتيجة اػبسائر اليت غبقت األعباءكما أف ربويل اؼبؤسسات العامة إذل القطاع اػباص أدل إذل إزالة 
 كبالتارل اغبد من الفقر فالقطاع اػباص احمللي اإلقتصادم يف القطاع اػباص يساعد على النمو اإلستثماربالشركات العامة، حيث أف 
 المحلية في تحقيق التنمية اإلدارةالقطاع الخاص من شركاء كيعد  .شغل كذلك بتوفَت فرص توليد الدخل يساعد على توفَت مناصب 

 التعاقد مع اؽبيئات احمللية، حيث أف إدارة شؤكف اجملتمع ليست من مسؤكلية اؽبيئات احمللية أك الدكلة فقط بل خبلؿ كذلك من المحلية
تعترب مسؤكلية اعبميع دبا فيهم القطاع اػباص، فهو يشارؾ يف تسيَت اؼبرافق العامة احمللية عن طريق عقد إتفاقيات التعاكف كالشراكة أك 

 احمللية كزبلي عن الطرؽ التقليدية يف تسيَت اؼبرافق العامة احمللية من اإلدارة كىو ما يساعد يف كضع آليات جديدة لتسيَت اإلمتيازعقود 
  كفعالية السياسات مبلئمة، فبا يدعوا إذل البحث اؼبستمر عن اإلقتصاديةطرؼ القطاع اػباص كىو ماجعلو أكثر فعالية من الناحية 

 2.التنموية احمللية

                                                           
1
 كالتجارية اإلقتصادية، ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات، كلية العلـو "دراسة حالة اعبزائر- العوامل احملددة لنمو القطاع اػباص بالدكؿ النامية" عبد الرزاؽ ػبضر موارل ،  

 .66 ،ص 2010 ،9كعلـو التسيَت، جامعة كرقلة، العدد
2
، مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت، كلية اغبقوؽ ك العلـو السياسية، قسم " أكركيدكاالتصاالتدكر القطاع اػباص يف التنمية احمللية دراسة حالة شركة " صربينة حفص كرزيقة كنوز ،  

 67 ،ص 2015العلـو السياسية، زبصص حوكمة ؿبلية كتنمية سياسية ك اقتصادية، 
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إف مسانبة القطاع اػباص إذل جانب الدكلة يف التنمية كاف عن طريق خوصصة اؼبؤسسات العامة حيث أف الدكلة زبلت عن بعض 
 اليت أككلت إليها وىذا انعكس على البلدية بإعتبارىا مؤسسة من مؤسسات الدولة اليت كانت تديرىا لصاحل القطاع اػباص اجملاالت

 حبيث نص اإلمتياز التابعة للبلدية مت خوصصتها عن طريق منح عقود اإلقتصاديةمهاـ إقتصادية حيث أف معظم اؼبؤسسات العمومية 
 1.وسيلة إلشتراك القطاع الخاص في تسيير و إدارة المرافق العامة لتدعيم التنمية المحلية اإلمتيازعقد اؼبشرع اعبزائرم على أف 

 كذلك تنفيذا لتعليمة أخرل صادرة عن 84213-94كقد كرد يف تعليمة صدرت من طرؼ كزارة الداخلية كاعبماعات احمللية ربمل رقم 
 كشركطو اإلمتياز كرؤكساء الدكائر كرؤكساء البلديات على شكل نظاـ قانوين وبدد كيفية منح عقد للوالةرئيس اغبكومة كانت موجهة 

 ىو اإلمتياز بأف عقد خبلؽبا دبكانة القطاع اػباص يف التسيَت احمللي كأقرت من اإلعًتاؼكمدتو كأىدافو ك أىم ما ميز ىذه التعليمة ىو 
 جل إشراؾ إذل جانب التسيَت اؼبباشر، كبذلك يبكن القوؿ بأهنا فتحت آفاؽ جديدة من أفي تسيير المرافق العامة األساسيةالطريقة 

القطاع اػباص ك إعطائو سلطة القرار إذل جانب السلطة احمللية رغم القيود اؼبفركضة عليو دبوجب عقد االمتياز باعتباره عقد إدارم يغلب 
 .عليو الطابع التنفيذم ال التفاكضي

 احمللية كيف مقدمتها البطالة ، إذ أنو ك اإلجتماعية  اإلقتصاديةبرز أنبية القطاع اػباص يف التنمية احمللية دبدل مسانبة يف معاعبة القضايا ت
 للقطاع اػباص يف إنشاء اؼبدارس كاؼبستشفيات كالنوادم، تقدًن اإلجتماعية الربح حبيث تظهر اؼبسؤكلية ال اإلجتماعي اإلستقراريستهدؼ 
 تعزيز الشراكة خبلؿ احمللي من اإلقتصاد فيقـو بتحديد مسار اإلقتصادم كالرعاية الصحية، أما من حيث اعبانب  اإلجتماعيةاؼبساعدات

 الكفيلة بتشجيع األساسيةبُت القطاعُت العاـ كاػباص على اؼبستول احمللي كاليت من شأهنا أف زبلق مشركعات تعاكنية لتوفَت التجهيزات 
  اؼببلئمة اليت من شأهنا ربفيز القدرات كالبيئة بالبلمركزيةركح اؼببادرة كتقـو ىذه الشراكة على التعاكف اؼبنتظم بينهما كما تتيح النهوض 

 2.للتنمية احمللية
 :مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر : ثانيا

 موضوعا مركزيا وبظى بإىتماـ العادل ككل سواء األخَتةللمجتمع اؼبدين أنبية كبَتة يف ؾباؿ السياسات التنموية، حيث أصبح يف السنوات 
 اؼبرحلة اليت أك، حيث عرؼ اجملتمع اؼبدين على أنو ذلك القطاع األكاديبي أك حىت يف اجملاؿ اإلعبلـيف اػبطابات السياسية أك يف كسائل 

أىدافهم مع   لتحقيقخبللو من األفراد من جهة كؾباؿ اؽبيئات العامة من جهة أخرل كالذم يهدؼ األسرمتتوسط كاؿ من اجملاؿ 
 عن الدكلة كذلك هبدؼ ربقيق باستقبلؿمراعاهتم للقيود كالقوانُت احملددة كما يقصد بو تلك التنظيمات التطوعية اغبرة اليت تنشأ كتعمل 

  . بقيم التعددية كالتسامح كالتنافس السلمياإللتزاـ السليمة كيف إطار األساليب  على باإلعتماد ألعضائهااؼبصاحل اؼبادية كاؼبعنوية 
 اإلحتياجات بعد قصور الدكلة كأجهزهتا كمواردىا عن تلبية ـبتلف ال سيماكيلعب اجملتمع اؼبدين دكر كبَت كمتنامي يف ربقيق التنمية 

 األمن حق من حقوقهم اليت يستوجب تلبيتها، لتوفَت اإلحتياجات كالثقافية للمواطنُت، حيث تعترب ىذه ك اإلجتماعية اإلقتصادية
            من توسيع اجملاؿ أماـ منظمات اجملتمع اؼبدين لتصبح شريكا يف عملية التنميةال بد حيث كاف ك اإلستقرار اإلجتماعي اإلنساين

  : تعمل هبا كىيؾباالت من مواردىا البشرية كاؼبادية كؼبنظمات اجملتمع اؼبدين ثالث ك اإلستفادة

                                                           
1
 67 مرجع سابق ص صربينة حفص كرزيقة كنوز  

2
 العامة كالتنمية احمللية يف اعبزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباستَت، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، قسم العلـو السياسية، زبصص إدارة عامة كأنظمة اإلدارةفضيلة خلفوف،   

 .91 ،ص 2015سياسية، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 
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توفَت اػبدمات حيث يتمتع اجملتمع اؼبدين بقدرات فنية عالية سبكنو من توفَت نوعية مقبولة من اػبدمات، فضاؿ عن قدرتو يف  -1
 كاؼبناطق النائية؛ األرياؼ يف ال سيما حاجة األكثرالوصوؿ إذل الفئات 

 تقوية كسبكُت اجملتمعات احمللية كيف ىذا اجملاؿ لو دكر يف بناء القدرات كاؼبهارات خبلؿاؼبسانبة يف العملية التنموية كذلك من  -2
  كصياغة الربامج التنموية كتنفيذىا كتوسيع اؼبشاركة الشعبية فيها؛ اإلسًتاتيجي التنموية كالتخطيط اجملاالتكالتدريب دبختلف 

إقًتاح البدائل كالتعارض عليها أك  خبلؿيقـو باؼبسانبة يف رسم السياسات كاػبطة العامة على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي من   -3
 . ىذه البدائل فيهاإلدراجالتأثَت على السياسة العامة 

 يف الشموؿ كالتمكُت ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين، إذ يتضمن يتمثبلف عنصراف مهما خبلؿ احمللية من اإلدارةكتظهر شراكة اجملتمع اؼبدين ك 
 السياسية كيف اغبالتُت يكوف اؽبدؼ الرئيسي ىو تشييد ىياكل سبكن كل فرد بغض النظر كاألىداؼ من الديبقراطية التشاركية كبلالشموؿ 

 احمللية، اإلدارة كالدين من اؼبشاركة بصورة إهبابية يف الفرص اليت تتيحها الوحدات احمللية، كلكي تقـو ك السبللةعن الثركة كاعبنس كالسن 
بوظائفها بفعالية هبب أف ترتكز على عنصر التمكُت الذم ينطوم على إنشاء منظمات جديدة كتعزيز طرؽ عمل جديدة داخل 

 بُت باإلحًتاـ اليت تربط بُت اؼبنظمات فالتمكُت يؤدم إذل تغيَت القيم كاؼبعايَت اؼبتعلقة للعبلقاتاؼبنظمات، ككضع قواعد جديدة 
  كالسياسية يف ربديد أكلويات اإلدارية اإلجراءات، كذلك يبكن للمواطنُت اؼبشاركة يف إنتخابات اجملالس احمللية عرب اإلجتماعيةاجملموعات 

 1 .الربامج التنموية للمجالس احمللية
 يف ـبتلف القطاعات اؼبدنية كالعمل على األساسيةتوفَت اػبدمات  - : اؼبشاركة يف العملية التنموية إذلخبلؿكيهدؼ اجملتمع اؼبدين من 

 كاؼبكاسب األعباء كالعدالة يف توزيع التوازفتشجيع اؼبشاركة احمللية يف برامج كقرارات التنمية كتطوير اؼببادرات الفردية كاعبماعية؛ ربقيق 
 .طاقات البشريةاؿاحمللية دبا يف ذلك اؼبوارد اؼبالية كاؼبائية كسياحية ك  البشرية كاؼبادية اإلمكانياتالتنموية ك استثمار 

 
 :خاتمة الفصل الثالث

تعترب كل من الشراكة بُت القطاع العاـ ك القطاع اػباص ك اغبكم الراشد من مقومات التسيَت العمومي اعبديد سواء يف اؼبؤسسات 
 العمومية أك اإلدارات العمومية ،

 من احمللي اجملتمعك األخَتة ىذه كبُت جهة، من احمللية كاعبماعات الدكلة بُت العبلقة كترقية اإلدارم للتنظيم أسلوبا الرشيد اغبكم يعترب
 لتقريب أسلوب ككأحسن الوطٍت، الًتاب عرب كاعبهات األقاليم اختبلؿ إلدراؾ كطريقة اؼبؤسسات لديبقراطية أداة يعترب كما أخرل، جهة

 الواسع، دبعناه الشراكة كمفهـو االجتماعية كالعدالة اإلدارة فعالية بُت اعبمع من يبكن الراشد احمللي فاغبكم كبالتارل اؼبواطن، من اإلدارة
 .احمللي اغبكم مفهـو توضيح ينبغي الراشد احمللي اغبكم مفهـو كلتوضيح

 تنفيذ مهامها مقدمة كيف اؼبناطق ـبتلف بُت التنموم التوازف ربقيق تستهدؼ إذ للتنمية ةاألساسي الركائز من ركيزة احمللية التنمية تشكل
 تكاؼبشركعا العمل فرص كخلق احمللية تاالستثمارا تفعيل يف راؼبؤث دكرىا جانب إؿ احمللي، النطاؽ ضمن ةاألساسي البٌت مشركعات

 التنموية، اؽبداؼ أك التنموم العمل بأسلوب ترتبط متنوعة مقاربات كفق ، كذلك ،اتعريفاتو كتتعدد ،الدخل اليت تزيد من ةالصغَت
  .إذل غَت ذلك  اإلدارية ةكالبلمركزم

                                                           
1
 االقتصادية، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلـو -دراسة حالة ؾبموعة من البلديات بسكرة-  احملليةاإلدارةكىيبة غريب، استخداـ الشراكة لتحقيق خدمة متميزة يف  

 .131،132 ،ص ص 2015كالتجارية كعلـو التسيَت، قسم علـو التسيَت، زبصص علم التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
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: جمهيد
بعد التطرؽ إذل مفاىيم اػبدمة العمومية ك أدائها ك مفاىيم التسيَت العمومي اغبديث يف القطاع العاـ ك اإلدارات العمومية ك التطرؽ 

كذلك ؼبختلف التجارب الدكلية ك بعض التجارب العربية يف ؾباؿ ربديث التسيَت العمومي ، ك حملاكلة معرفة متطلبات تطبيق التسيَت 
العمومي اغبديث يف اإلدارة العمومية اعبزائرية ال بد من البحث يف إسقاط ك تطبيق حيثيات ك معطيات اعبانب النظرم يف الدراسة على 

اعبانب التطبيقي ك على أرض الواقع ك ىذا من أجل التاكيد أك معرفة مدل صحة ك ثبوت الفرضيتُت اؼبطركحتُت من عدمهما ك ىذا بغية 
 .اإلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة 

 :ال بد يف األكؿ من إعطاء حملة حوؿ اإلصبلح اإلدارم يف اعبزائر 
 من الضركرم االعًتاؼ بالتأخَت يف تكييف اإلدارة اعبزائرية مع الواقع اعبديد ، :القيود المفروضة على تنفيذ إصالح إداري فعال: الجزائر

ك تعكس مدل آثارىا يف القدرة التنافسية للمنظمات ، كمبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كنتائجها على العمل اإلدارم ، كاغبكم كآثاره 
.  على اإلدارة العامة
، فإف ىذا الوضع اإلدارم لئلدارة العمومية اعبزائرية يتبع السياؽ اػباص للدكلة اعبزائرية اليت تتميز بالعناصر  (2005)كفقا لوليد العقوف 

 :التالية
 .دكلة سائرة يف طريق النمو -
 .(اإلدارم كاإلقليمي)التأثر باؼبوركث االستعمارم  -
 (إقتصاد موجو ك قائم على أسس التخطيط اؼبركزم)بلد سابق من االقتصاد اػباضع للرقابة  -
 .كموزع للريعفيها دور الدولة تلعب الدول المنتجة للنفط والتي  -
 . من البلداف اليت غالبا ما تسود فيها اػبيارات السياسية على اػبيارات االقتصادية -

كنتيجة ؽبذا السياؽ بالتحديد ، أشارت اإلدارة اعبزائرية منذ فًتة طويلة صورة من عدـ اغبركة ك اعبمود ، كاليت تتناقض ليس فقط مع انتشار 
. اػبربات على اؼبستول الدكرل ، كلكن أيضا مع كتَتة أقول بكثَت اإلصبلحات االقتصادية كالسياسية اليت مت تنفيذىا على اؼبستول الوطٍت

كانت دائما يف . الدكلة كاإلدارة العامة كتنظيمها كدكرىا كطريقة عملها كعبلقتها باجملتمع كاالقتصاد:  في الجزائرنشأة اإلصالح اإلداري
. قلب اىتمامات السلطات العامة اعبزائرية

 ، بينما كاف الشعار السائد بناء الدكلة ، مع خدمة عامة ناشئة كبلعب رئيسي ، ركز زخم اإلصبلح ، ألسباب في أعقاب االستقالل - أ
التأثَت السائد يف تلك . تارىبية كاضحة ، على تأكيد السيادة ، كال سيما من خبلؿ التقسيمات اإلدارية إلدارة اعبهاز اإلدارم اؼبوركث

اغبقبة من حزب كاحد تًتجم من خبلؿ تسييس للسلوكات اإلدارية اليت استمرت حىت ظهور سياسة التعددية اغبزبية يف منتصف 
 .الثمانينات

 بتأسيس قاعدة صناعية متطورة نسبيا ، تركزت على اؼبؤسسة العامة ، كتنفيذ التخطيط اؼبركزم ، من خبلؿ خطط تميزت السبعينيات - ب
إف منطق دكلة اغبمائية ، اليت تنبع من ىذا االختيار الشامل ، قد . اإلدارة على زبصيص اؼبوارد. التطوير اؼبتتالية اليت تكرس تأثَت القرار

بالنظر إذل ضعف القطاع اػباص كعدـ كجود ؾبتمع مدين منظم ، كانت الدكلة . أثر بشكل عميق على اإلدارة العامة خبلؿ ىذه الفًتة
 .كاإلدارة ىي األداة الوحيدة للتنمية االقتصادية كالتماسك االجتماعي

 من القرف اؼباضي ، مع أزمة الديوف كربوؿ سوؽ النفط كعواقبو اؼبأساكية بالنسبة للبلداف اؼبصدرة ، تطورت الشكوؾ في الثمانينات - ت
كاف البفاض قيمة الريادية كظهور القيم السوقية سببا يف إغراؽ اإلدارة يف أزمة . بالنسبة لقدرات الدكلة إلدارة االقتصاد كاجملتمع كحدنبا

 .عميقة من اؽبوية ، حاكلت السلطات التغلب عليها ، على كجو السرعة ، بازباذ تدابَت ىيكلية ، اعتربت شجاعة
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كعلى خلفية العنف اإلرىايب الذم .  من القرف اؼباضي اليت عرفت ربوالت اقتصادية كسياسية صعبة ك جذريةالتسعينياتأخَتا ، كانت  - ث
تعرض لو الشعب اعبزائرم كمؤسساتو كالركود االقتصادم كاإلرىاؽ االجتماعي ، فإف السلطات ازبذت اإلجراءات اؽبيكلية األكذل طوعا 

من خبلؿ برنامج التكيف اؽبيكلي ، كقد مت الشعور بآثار ذلك من حيث تقليص حجم القطاع العاـ بشكل . 1994، إبتداء من سنة 
 . ملحوظ ك اتباع سياسات اػبوصصة

كبالتارل ، فإف االستنتاج الواضح ىو عدـ كجود هنج شامل ، فبا يطرح إشكالية أىداؼ اإلصبلح ، كاجملاؿ ككسائل التدخل اليت تقـو هبا 
. اإلدارة كطبيعة عبلقاهتا مع اؼبواطن ، من ناحية ، كاجملتمع العاـ ، من ناحية أخرل

مت ازباذ عدة مبادرات يف اذباه ربسُت جودة اػبدمة العامة كإضفاء البلمركزية على : إجراءات اإلصالح التي قامت بها الدولة الجزائرية
 :ك ىذا من خبلؿ . سلطة ازباذ القرار ، خاصة يف اجملاؿ االقتصادم

 .سبت إزالة بعض الضوابط السابقة أك زبفيفها فيما يتعلق بالقرارات اؼبركزية ك توجيو االقتصاد• 
 .التعاقد بُت اإلدارة كالشركات العامة كاؼبنظمات اػباضعة للخدمات العامة• 
 .مراجعة إجراءات إعداد اؼبيزانية دبعٌت زيادة مساءلة اؼبديرين عن زبصيص اؼبصاريف اؼبالية• 
 .زبفيض إجراءات الشراء• 
نقل اؼببادرات إذل اؼبستول احمللي، من حيث االستثمارات العامة، ال سيما من خبلؿ خطة دعم االنتعاش االقتصادم، كصندكؽ خاص • 

. للتنمية اؼبنطقة اعبنوبية كنقل إذل الوالة العديد من العمليات األساسية اليت كانت يف السابق مركزية
كمن . يف ضوء التطورات السابقة ، من الواضح أف االبتكارات اإلدارية ؿبدكدة للغاية أك غائبة: عوائق تنفيذ سياسات اإلصالح اإلداري

 . الواضح أنو هبب البحث عن عوائق تنفيذ اإلصبلح اإلدارم
:  لذلك من اؼبفيد ربليل أسباب ىذا التأخَت يف إصبلح النظاـ اعبهاز اإلدارم اعبزائرم

 .بقاء دكلة اغبماية ؛ اإلدارات بطيئة للغاية كال تتوفر تكنولوجيات اؼبعلومات اعبديدة على نطاؽ كاسع- 
. خدمة مدنية ذات عجز حقيقي يف التدريب على اؼبهارات اإلدارية اعبديدة مثل اإلدارة االسًتاتيجية ، كإدارة اؼبشاريع أك هنج اعبودة- 
منطق إدارم للًتشيد الرظبي دكف أم إشارة إذل التغَتات يف اجملتمع أك التكنولوجيا أك العوؼبة أك إدراؾ اؼبوظفُت اؼبدنيُت كاؼبستخدمُت - 

. للخدمات العامة
 .إف غياب إرادة سياسية كاضحة يف اإلصبلح اإلدارم ىو بالتأكيد أحد القيود- 
 .تعطي اؼبيزانيات الضخمة اليت ذبتاحها اإلدارات باسم ربديث اػبدمة العامة نتائج ضعيفة للغاية- 
ال يشكل اؼبقاكلوف اػباصوف بعد قوة اقتصادية منظمة كمستقلة للقياـ بدكر يف عمليات صنع القرار الرئيسية ، فهم ليس لديهم خطط - 

. كاضحة
إف اإلدارة اعبزائرية يف السياؽ اغبارل  متهمة بالعديد من النقائص ، دبا  :التسيير العمومي الجديد كنهج بديل إلصالح اإلدارة الجزائرية

لذا ال بد من ربديث اإلدارة للوصوؿ إذل الكفاءة ك الفعالية . يف ذلك عرقلة اجملتمع ، كوهنا عبئا ، مؤسسة متصلبة ، إف دل تكن قديبة
النمو اؼبنخفض، كاؼبنافسة الدكلية القوية كارتفاع معدالت البطالة كسوؽ )، كىذا ىو الوقت اؼبناسب ألف الظركؼ االقتصادية "اؼبطلوبة

كىكذا يبدك أف . ك الظركؼ السياسية تربر أف يتطلع اؼبواطنوف إذل اإلجراءات اليت هبب ازباذىا أك تصورىا (...العمل غَت مستقر 
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االعتماد على سياسات  التسيَت العمومي اعبديد مضموف يف غياب النماذج اؼبضادة التنظيمية كالسياسية فيما يتعلق بدكر الدكلة 
. كمؤسساهتا

، من الضركرم أف نبدأ من اغبالة  اإلدارية الراىنة كأف  (اليت تتأثر بشدة بثقافة التسيَت العمومي اعبديد)من أجل ربقيق التغيَتات اؼبرغوبة 
. ندمج يف ىذا النهج ، إذل جانب البعد الزمٍت ،اؼبسؤكلُت كممثلُت شرعيُت

 Yvesكفقا لػ – يف ىذا الصدد ، يبكن تلخيص شركط النجاح . الشيء اؼبهم اآلف ىو إجراء اإلصبلح اإلدارم بطريقة متماسكة
Cannac   كSylvie Trosa ( 2007    )بضع نقاط أساسية يف: 
 التزاـ قوم من اؼبديرين ، بدعم من إدارة فعالة ؛ 
 اػبيار القاطع للحوار كاؼبشاركة. 
 اإلدارة الفعالة للوقت لئلصبلح ؛ 
 االندماج الكامل لئلصبلح يف العمل ؛ 
 توفَت كسائل كافية 

 
 :أما فيما ىبص النظرة التطبيقية فتوجهنا باستبياف جملموعة من اؼبديريات باإلضافة إلة فبثلي اعبماعات احمللية مثل البلدية ك الوالية 

إلاؾار املنهجي للدراصت  : املبحث ألاول 

ك يف ىذا اؼببحث نتناكؿ بناء أداة الدراسة اليت مت التقيد هبا ك اتباعها للتحقق من صدقها ك ثباهتا ك تبياف كيفية تطبيق الدراسة ميدانيا            
ك أساليب التحليل اإلحصائي اليت يتم استخدامها يف ربليل بيانات الدراسة كما يتطرؽ جملتمع الدراسة ك اإلجابة على التساؤالت 

 .اؼبطركحة
 جطميم أداة الدراصت: املؿلب ألاول 

 ك ـبتلف الدراسات السابقة ك التجارب اليت ؽبا عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة مع بعد التطرؽ ألدبيات الدراسة اغبالية ك اعبانب النظرم
اؼبوضوع قمنا بتصميم استمارة موجهة إلطارات اإلدارات العمومية بوالية معسكر للتعرؼ على آرائهم حوؿ التسيَت العمومي اغبديث           

ك من خبلؿ ىذا االستبياف مت صبع البيانات األكلية لعينة من إطارات اإلدارات العمومية ك كانت . ك متطلبات تطبيقو يف اإلدارة اعبزائرية
 :ىذه اؼبتغَتات ىي 

 (اعبنس ، العمر ، اؼبستول الدراسي ، األقدمية يف اإلدارة ، اؼبنصب اإلدارم) : الجزء األول. 
 ك يشتمل على متغَتات الدراسة األساسية اليت من خبلؽبا يتم استطبلع إطارات اإلدارة العمومية حوؿ ؿباكر  :الجزء الثاني

عبارة موجهة إذل عماؿ اإلدارات العمومية ك ىي سبس ؿبور (20)الدراسة الرئيسية ، ك مشلت البيانات األساسية ك اؼبتكونة من 
 :كاحد رئيسي ك ىو 
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 مدى توفر متطلبات التسيير العمومي الجديد في اإلدارة العمومية الجزائرية
 ضدق أداة الدراصت : املؿلب الثاوي

يقصد بصدؽ االستمارة التأكد من أهنا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو ، أم أف أداة القياس تقيس ما كضعت لقياسو ، كما يقصد 
بالصدؽ مشوؿ ك احتواء االستبياف على كل العناصر اليت هبب ذكرىا ك التطرؽ ؽبا من أجل التحليل من ناحية ك من ناحية أخرل 

  . الوضوح من خبلؿ كضوح العبارات ك الفقرات حبيث تكوف مفهومة سباما لدل من يستخدمها 
ك قد بلغ عددىا يف استنادا على العديد من التوجيهات ك اؼببلحظات ك التقصي سبت صياغة عبارات االستبياف بعد التعديل ك التنقيح 

صورهتا النهائية طبس عبارات للجزء األكؿ تتعلق باؼبعلومات الشخصية أما اعبزء الثاين ك عدد عباراتو عشرين عبارة زبص متغَتات الدراسة 
 االستمارة يف صورهتا 01األساسية ك اؼبتعلقة باستطبلع آراء إطارات اإلدارات العمومية حوؿ ؿبور الدراسة الرئيسي ك يوضح اؼبلحق رقم 

 .النهائية
زباث أداة الدراصت  : املؿلب الثالث

يقصد بثبات الدراسة التأكد من أف اإلجابة ستكوف كاحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاهتم يف أكقات ـبتلفة ، ك ىو ما 
يعترب نسيب لتدخل متغَتات عشوائية أخرل ، ك ىناؾ عدد من الطرؽ اإلحصائية اليت تستخدـ لقياس مدل ثبات أداة صبع البيانات تقـو 
يف ؾبملها على أساس حساب معامل اإلرتباط بُت إجابات اؼببحوثُت يف اؼبرة األكذل ك بُت إجابتهم يف اؼبرة الثانية ك يقاؿ أف أداة الدراسة 

 (.0.70)أكرب من  (معامل اإلرتباط)ذات ثبات عاؿ إذا كاف معامل الثبات 
 للتأكد من ثبات أداة الدراسة حيث طبقت اؼبعادلة على العينة Alpha Cronbachك قد مت استخذاـ معادلة ألفا كركنباخ 

 .21االستطبلعية ذات اغبجم 
 
 

 معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ: 01الجدول رقم 

 معامل الثبات  عدد العبارات محور الدراسة
 ألفا كرونباخ

مدى توفر متطلبات التسيير العمومي 
 الجديد في اإلدارة العمومية الجزائرية

20 0.828 

 SPSSمن إعداد الطالب إستنادا ؼبخرجات 
 

         0.7 ك ىو أعلى من 0.828 عبميع العبارات كاف 'معامل ألفا كرونباخ' أف معامل ثبات أداة الدراسة 01يتضح من اعبدكؿ رقم 
ك نستنتج فبا سبق أف أداة الدراسة . ك مرتفع ما يشَت ك يدؿ على ثبات النتائج اليت يبكن أف تنتج عنها أداة الدراسة عند التطبيق

صادقة يف قياس ما أعدت من اجل قياسو كما أهنا ثابتة بدرجة مقبولة فبا يؤىلها لتكوف أداة قياس مناسبة ؽبذه الدراسة           " االستبياف"
 .ك يبكن تطبيقها بثقة
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إحراءاث جؿبيم الدراصت امليداهيت  : املبحث الثاوي

بعد التأكد من صدؽ أداة الدراسة ك ثباهتا عن طريق العينة االستطبلعية مت إعدادىا يف صورهتا النهائية مث تطبيقها ميدانيا على أفراد 
 : التالية  (اػبطوات)الدراسة من إطارات اإلدارات العمومية يف كالية معسكر ك قد استغرؽ التطبيق شهرين كفق اإلجراءات 

 .استغرؽ توزيع ك صبع االستمارات اؼبرتبطة هبذا االستبياف مدة تفوؽ شهرا ك قد مت التوزيع على إطارات اإلدارات العمومية -
 تلقينا صعوبات يف توزيع االستمارات ك اسًتدادىا ك متابعتها حيث مت التوزيع بصورة شخصية للتأكد من استفاء كافة البيانات  -

ك كذلك التأكد من أفراد عينة الدراسة اؼبمارسُت لنشاطهم يف اإلدارات العمومية اؼبختارة اليت اشتملت على ؿبور الدراسة مع 
تكرار اؼبراجعة من فًتة ألخرل مع االتصاؿ اؽباتفي اؼبستمر ك قد تعذر اغبصوؿ على كافة االستمارات اؼبوزعة ك اليت كاف 

 . استمارة تشكل ؾبتمع الدراسة األصلي140عددىا 
 استمارة ك ىو العدد الذم اعترب أفراد الدراسة ك سبثل نسبتو ما 110بلغ عدد االستمارات اؼبسًتجعة ك الصاغبة للتحليل  -

 فردا ك ىي نسبة جيدة جدا حيث بلغت االستمارات 140 باؼبئة تقريبا من حجم اجملتمع األصلي للدراسة البالغ 80يقارب 
 . استمارة30الغَت مسًتجعة 

أصاليب املعالجت إلاحطائيت املضخخدمت  : املؿلب ألاول 

ك بغية ربقيق أىداؼ الدراسة ك ربليل اؼبعطيات اليت مت صبعها فقد مت استخداـ العديد من األساليب اإلحصائية اؼبناسبة باستخداـ اغبـز 
 . Statistical Package for Social Sciences  (SPSS )اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

 :ك فيما يلي ؾبموعة األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها 
  اؼبستخدـ يف  (اغبدكد الدنيا ك العليا)مت ترميز ك إدخاؿ البيانات إذل اغباسوب ك لتحديد طوؿ خبليا مقياس ليكرت اػبماسي

مث تقسيمو على عدد خبليا اؼبقياس للحصوؿ على طوؿ اػبلية الصحيح  (4=1-5)ؿباكر الدراسة الثبلث مت حساب اؼبدل 
بعد ذلك سبت إضافة ىذه القيمة إذل أقل قيمة يف اؼبقياس ك ذلك لتحديد اغبد األعلى ؽبذه اػبلية ك ىكذا  (0.8=4/5)أم 

 : أصبح طوؿ اػببليا كما يلي 
  غَت موافق سباما" بعرب عن 1.79 إذل 1من" 
  غَت موافق" يعرب عن 2.59 إذل 1.8من" 
  موافق تقريبا" يعرب عن 3.39 إذل 1.6من" 
  موافق" يعرب عن 4.19 إذل 3.4من" 
  موافق سباما" يعرب عن 5 إذل 4.2من" 

  مت حساب التكرارات ك النسب اؼبئوية للتعرؼ على الصفات الشخصية ؼبفردات الدراسة ك لتحديد آراء أك استجابات أفرادىا
 .ذباه عبارات احملور اليت يتضمنها أداة الدراسة

 مت استخداـ معامل ارتباط ألفا كركنباخ لقياس ثبات أداة الدراسة. 
  اؼبتوسط اغبسايب ك ذلك ؼبعرفة مدل ارتفاع أك البفاض آراء أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغَتات الدراسة األساسية

 .إذل جانب األبعاد الرئيسية مع العلم بأنو يفيد يف ترتيب العربات من حيث اؼبوافقة حسب أعلى متوسط حسايب
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  مت استخداـ اإلكبراؼ اؼبعيارم للتعرؼ على مدل اكبراؼ استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغَتات الدراسة ك
ك يبلحظ اف االكبراؼ اؼبعيارم يوضح التشتت يف آراء أفراد الدراسة لكل .لكل بعد من األبعاد الرئيسية عن متوسطها اغبسايب

عبارة من عبارات متغَتات الدراسة إذل جانب األبعاد الرئيسية فكلما اقًتبت قيمتو من الصفر كلما تركزت اآلراء ك البفض 
 .تشتتها بُت اؼبقياس

 
مجخمع الدراصت  : املؿلب الثاوي

 06بناء على أىداؼ الدراسة فقد ربدد ؾبتمع الدراسة اؼبستهدؼ من إطارات اإلدارات العمومية مشلت دائرة ك بلدية معسكر ، ك 
                                               – مديرية السياحة –مديرية التربية -مديرية الضرائب- مديرية النقل : مديريات تنفيذية ك ىي 

  110بلغ عدد أفراد ؾبتمع الدراسة .  مديرية التجارة - مديرية السكن و التجهيزات العمرانية
 ؼباذا مت اختيار ىذه اؼبديريات ؟

  :بالنسبة لمديرية النقل -1

تعتمد درجة تقدـ ك ازدىار الدكؿ بالدرجة األكذل على مدل ربكمها يف صبيع القطاعات ، حيث تدخبلػبدمات كما رأينا ضمن 
القطاعات الذم يعتمد عليها كثَتا ؼبا ؽبا من تأثَت على االقتصاد ك اجملتمع ككل ، ك يعد قطاع النقل من بُت األنشطة اؼبدرجة ضمن ىذا 
القطاع ك الذم وبظى باىتمامات كثَتةفهم من بُت القطاعات اؼبعوؿ عليها لتحقيق التنمية بكل ؾباالهتا ك بكل مستوياهتا ال سيما التنمية 
احمللية ، ك ذلك من خبلؿ اؼبسانبة الكبَتة اليت يقدمها يف مبو الناتج احمللي اإلصبارل باإلضافة إذل العوائد اؼبالية اؼبباشرة ك الغَت مباشرة اليت 

 يوفرىا ، كما يساعد بشكل فعاؿ يف دمج مناطق اإلنتاج دبناطق اإلستهبلؾ ك تعزيز التعاكف اإلقليمي ، 
ؽبذا ال بد من أف تكوف اؼبديرية اليت تنظم النقل على اؼبستول احمللي يف ضمن اىتمامات التسيَت العمومي اعبديد من خبلؿ كضع رؤية 

 .إصبلحية تتماشى مع تطوير القطاع يف ؾباؿ النقل ك يف سبيل ربقيق التنمية احمللية
 

  :بالنسبة لمديرية  الضرائب -2

لقد أكلت اعبزائر اىتماما كاسعا باإلدارة احمللية على صبيع اؼبستويات على اعتبارىا مظهرا من مظاىر الدكؿ اؼبتقدمة ك اقتناعها التاـ بالدكر 
اعبوىرم الذم تلعبو يف ربقيق التنمية احمللية ك ذلك اقتداء دبا ىو حاصل يف الدكؿ ذات االنظمة الرائدة يف ىذا اجملاؿ ، ك لكي تلعب 

اعبماعات احمللية دكرا بارزا يف حياة اجملتمع ك تسيَت شؤكنو كفرت الدكلة اإلمكانيات اؼبادية ك البشرية الضركرية للقياـ بذلك حيث عملت 
على توفَت مصادر سبويل سبكنها من القياـ بعملية التنمية احمللية ك ـ بُت ىذه اؼبوارد قبد اعبباية اك اؼبوارد الضريبية اليت تعد من أبرز اؼبوارد 

 .اليت زبصصها الدكلة لتمويل التنمية احمللية بشكل عاـ 
 .ؽبذا ال بد من ااىتماـ ةك الًتكيز على اؼبديرية اليت تقـو هبذا اؼبهاـ على اؼبستول احمللي كفقا ؼبتطلبات التسيَت العمومي اعبديد
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  : بالنسبة لمديرية السياحة -3

للمجتمعات احمللية دكرا يف التنمية السياحيةك كذلك للسياحة دكرا ىاما ك بارزا يف ربقيق التنمية احمللية ، فالسياحة أصبحت تشكل انبية 
خاصة لدل معظم شعوب العادل ك أصبحت تعترب بًتكؿ القرف الواحد ك العشرين ك ىذا لؤلنبية الكبَتة ك القيمة اليت أصبحت سبثلها ك 
مسانبتها الفعالة يف ربقيق ايرادات من العملة الصعبة ال سيما على اؼبستويات احمللية ك ؽبذا ال بد من تكييف ىذه اؼبستويات احمللية مع 
متطلبات السياحة كفقا ؼبا تقتضيو شركط التسيَت العمومي اعبديد يف تسسر شؤكف اؼبديرية اليت تسهر على ىذا القطاع على اؼبستويات 

 .احمللية
   

ك كذلك بالنسبة للجماعات احمللية األخرل فهي كلها تعترب حلقة يف ربقيق التنمية احمللية ك تلعب دكرا ىاما ك رئيسيا يف ىذا األمر ،لذا 
 .كانت الدراسة مركزة على ىذه اؼبديريات 

 
 المصالح المرتبطة بنطاق الدراسة :2جدول رقم 

 عدد االستمارات اؼبسًتدة عدد االستمارات اؼبوزعة اؼبصاحل اؼبعنية بالدراسة
 12 20 مديرية النقل

 18 20 مديرية الضرائب
 19 20 مديرية السياحة
 14 20 مديرية الفبلحة

 17 20 مديرية التكوين اؼبهٍت
 08 10 دائرة معسكر
 12 10 بلدية معسكر
 10 20 مديرية التجارة

 110 140 اجملموع
 من إعداد الطالب

 : ك قد مت توزيع ؾبتمع الدراسة حسب البيانات الشخصية ؽبم كفق  :  أوال
 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس :3جدول رقم 

  % النسبة التكرارات اعبنس
  % 55.45 61 ذكر
  %  44.54 49 أنثى

  % 100 110 اجملموع
 SPSSمن إعداد الطالب إستنادا ؼبخرجات 
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 من إصبارل اجملتمع أما الفئة % 55.45 أف جنس الذكور وبتل نسبة كبَتة بُت أفراد الدراسة بنسبة مئوية قدرىا 3نبلحظ يف اعبدكؿ رقم 

 ك ىذه النتيجة تتوافق مع اإلحصائيات اغبديثة للوظيف العمومي حيث يقدر عدد % 44.54الثانية اؼبتمثلة يف اإلناث فشغلت نسبة 
        % 61.04 ك نسبة الذكور 816.513 بعدد إصبارل قدره % 38.96 سبثل نسبة اإلناث منهم 1 2.095.459اؼبوظفُت ب 

من إصبارل عدد اؼبوظفُت ك قد يفسر ىذا التبياف ك التفاكت يف النسب بعدـ تكافؤ الفرص بُت اعبنسُت ك كذا طبيعة ك ثقافة ك ذىنيات 
 :ك الشكل التارل يوضح التفاكت ىذا .اجملتمع اعبزائرم

 
 
 
 

 
 SPSSمن إعداد الطالب إستنادا ؼبخرجات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 http://www.dgfp.gov.dz/fr/stat.asp 03/12/2017تارٌخ نشر اإلحصائٌات –موقع المدٌرٌة العامة للوظٌفة العمومٌة و اإلصالح اإلداري  

55.45%
ذكور

44.54%
إناث

توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس:  01شكل رقم 

1 2

V1 
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 السن: ثانيا 
 توزيع مجتمع الدراسة حسب السن :4جدول رقم 

 النسبة التكرارات الفئة حسب السن
 %1.81 02 20أقل من 

21-30 43 39.09%  
31-40 49 44.54%  
41-50 08 7.27%  

  %7.27 08 50أكثر من 
  %100 110 اجملموع

 SPSS إستنادا ؼبخرجات من إعداد الطالب
 من إصبارل أفراد % 44.54 إذ شكلت ما نسبتو 40-31من خبلؿ ىذا اعبدكؿ يتضح أف غالبية أفراد الدراسة يًتاكح عمرىم ما بُت 

 بنسبة متساكية 50 ك أكثر من 50-41 مث تليها الفئة العمرية % 39.09 بنسبة تقدر ب 30-21الدراسة مث تليها الفئة العمرية 
 سنة  بنسبة ضئيلة جدا تقدر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 20 من إصبارل أفراد الدراسة ك يف اؼبرتبة األخَتة قبد الفئة العمرية أقل من % 7.27تقدر ب 

 : ك ىذه النتائج تفسر بالطاقة الشبابية اليت ربظى هبا اإلدارات العمومية اعبزائرية الشكل اؼبوارل يوضح ىذا التناسب . .% 1.81

 
 من إعداد الطالب 

 
 
 

2

43

49

8 8
1.81%

39.09%

44.54%

7.27% 7.27%

20أقل من  21-30 31-40 41-50 50أكثر من 

توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئات العمرية:  02شكل رقم 

Série1 Série2
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 :ثالثا المستوى الدراسي 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المستوى الدراسي :5جدول رقم 
 النسبة التكرارات الفئة حسب اؼبستول

 % 0.9 01 ابتدائي
  %7.27 08 متوسط
  %25.45 28 ثانوم
  %55.45 61 جامعي

  %10.90 12 ما بعد التدرج
  %100 110 اجملموع

 SPSS إستنادا ؼبخرجات من إعداد الطالب
 من إصبارل % 55 يتضح اف اؼبستول الدراسي لغالبية أفراد الدراسة ىو مستول جامعي بنسبة فاقت 05من خبلؿ اعبدكؿ السابق رقم 

 أما الفئة األخَتة ىي تلك الفئة اػباصة % 25.45أفراد الدراسة مث تليها الفئة اليت ترتبط باؼبستول التعليمي الثانوم بنسبة تقدر ب 
 %0.9باالبتدائي بنسبة منعدمة تقريبا 

ك الشكل .ىذه النتائج تعكس سباما حرص الدكلة اعبزائرية على توفَت الكفاءات البلزمة من أجل تقدًن اػبدمة العمومية على اكمل كجو
 :التارل يوضح 

 
 

 
 من إعداد الطالب

 األقدمية في اإلدارة: رابعا 

1
8

28

61

12
0.90%

7.27%

25.45%

55.45%

10.90%

ابتدائً متوسط ثانوي جامعً ما بعد التدرج

توزيع مجتمع الدراسة حسب المستوى الدراسي"  3شكل رقم 

Série1 Série2
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 األقدمية في اإلدارةتوزيع مجتمع الدراسة حسب  :6جدول رقم 
 النسبة التكرارات الفئة حسب األقدمية

  %50 55  سنوات 05أقل من 
  %28.18 31 10-06من 
  %9.09 10 15-11من
  %6.4 07 20-16من 

  %6.4 07  سنة20أكثر من 
  %100 110 اجملموع

 SPSS إستنادا ؼبخرجات من إعداد الطالب
 

 مث تليها فئة ؽبا من % 50 سنوات بنسبة تقدر بػػػ05من خبلؿ اعبدكؿ نرل أف عدد السنوات اػبربة يف اإلدارة سبثلت يف فئة أقل من 
 سنة ك من 20 من إصبارل أفراد الدراسة ك الفئة اليت تتذيل الًتتيب ىي اليت ؽبا أكثر من %28.18 سنوات خربة بنسبة 10 إذل 06
 . سنة خربة ك ىذا راجع ألسباب سوسيولوجية ك اجتماعية20 إذل 16

 :الشكل اؼبوارل يوضح اعبدكؿ السابق 

 
 SPSS إستنادا ؼبخرجات من إعداد الطالب

 
 
 
 
 

50%

28.18%

9.09% 6.40% 6.40%

0

10

20

30

40

50

60

سنوات  05أقل من  10-06من  15-11من 20-16من  سنة 20أكثر من 

توزيع مجتمع الدراسة حسب األقدمية في اإلدارة:  4شكل رقم 

Série1

Série2



  زاطت جوبيقيت حىل الدظيير العمىمي الجدًد في القواع العام في الجصائس : السابعالفـل 

[220] 
 

 
 المنصب اإلداري: خامسا 

 المستوى اإلداريتوزيع مجتمع الدراسة حسب  :7جدول رقم 
 النسبة التكرارات الفئة حسب األقدمية

  %40 44 التأطَت 
  %33.63 37 التحكم
  %26.36 29 التنفيذ
  %100 110 اجملموع

 SPSS إستنادا ؼبخرجات من إعداد الطالب
 % 40يتضح من اعبدكؿ  اف نسبة كبَتة من أفراد الدراسة تنتمي لفئة التأطَت ك ىي الفئة اليت استهدفت بشكل كبَت يف الدراسة بنسبة 

 ك احتلن فئة التنفيذ اؼبرتبة األخَتة بنسبة تقدر ب % 33.63من إصبارل أفراد الدرساة تليها فئة تنتمي ؼبستول التحكم بنسبة 
26.36%.. 

 :الشكل اؼبوارل يوضح التوزيع حسب اؼبستويات اإلدارية

 
 SPSS إستنادا ؼبخرجات من إعداد الطالب

 
عرع هخائج الدراصت و جحليلها : املبحث الثالث 

يف األخَت كباكؿ عرض النتائج اؼبتحصل عليها من خبلؿ الدراسة ك ىذا للتعرؼ على آراء إطارات اإلدارات العمومية حوؿ مدل توفر 
مت استخداـ التكرارات ك النسب اؼبئوية ك اؼبتوسط اغبسايب ك االكبراؼ .متطلبات التسيَت العمومي اعبديد يف اإلدارات العمومية اعبزائرية

اؼبعيارم للتعرؼ على ما إذا كاف متوسط درجة اؼبوافقة بُت أفراد اجملتمع على العبارات اؼبختلفة اليت تغطي الدراسة يفوؽ قيمة ؿبددة 
 :بشكل معنوم أك لتحقيق تساؤالت الدراسة

40%

34%

26%

توزيع مجتمع الدراسة حسب المستوى اإلداري:  5شكل رقم 

التأطٌر  التحكم التنفٌذ
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 العدد العدد العدد العدد العدد 
% % % % % 

V6 
5 10 20 43 31 

 موافق 1.101 3.79
4.5 9.1 18.2 39.1 29.1 

V7 
10 19 19 53 9 

موافق  1.171 3.29
 8.2 48.2 17.3 17.3 9.1 تقريبا

V8 
5 21 20 39 25 

 موافق 0.744 3.53
4.5 19.1 18.1 35.5 22.7 

V9 
00 2 14 49 45 

4.25 0.875 
موافق 
 40.9 44.5 12.7 1.8 00 تماما

V10 
1 5 45 48 41 

 موافق   1.067 4.12
0.9 4.5 13.6 43.6 37.3 

V11 
2 9 19 28 52 

 موافق ت 0.832 4.08
1.8 8.2 17.3 25.5 47.3 

V12 
1 4 7 39 59 

4.36 1.155 
موافق 
 53.6 35.49 6.4 3.59 0.89 تماما 

V13 
11 20 34 32 13 

3.15 1.156 
موافق 
 11.8 29.1 30.9 18.2 10 تقريبا

V14 
12 19 17 53 9 

موافق  1.168 3.25
 8.2 48.2 15.5 17.3 10.9 تقريبا

V15 
13 31 22 33 11 

موافق  1.210 2.98
 10 30 20 28.2 11.8 تقريبا

V16 
4 5 6 62 33 

 موافق 0.931 4.05
3.6 4.5 5.5 56.4 30 

V17 
1 5 7 36 60 

 موافق 3.968 4.74
0.9 4.5 6.4 32.7 54.5 



  زاطت جوبيقيت حىل الدظيير العمىمي الجدًد في القواع العام في الجصائس : السابعالفـل 

[222] 
 

V18 
1 4 22 39 44 

 موافق 0.909 4.10
0.9 3.6 20 35.5 40 

V19 
4 20 12 49 25 

 موافق 1.129 3.65
3.6 18.2 10.9 44.5 22.7 

V20 
4 6 12 49 48 

 موافق 1.043 4.11
3.6 5.5 10.9 36.4 43.6 

V21 
2 7 8 42 51 

موافق  0.958 4.21
 46.2 38.2 7.3 6.4 1.8 تماما

V22 
2 6 24 40 38 

4.74 3.968 
موافق 
 34.5 36.4 21.8 5.5 1.8 تماما

V23 
3 12 18 34 43 

 موافق 1.114 3.92
2.7 10.9 16.4 30.9 39.1 

V24 
00 6 13 48 43 

 موافق 0.840 4.16
00 5.5 11.8 43.6 39.1 

V25 
4 11 18 37 40 

 موافق 1.120 3.89
3.6 10 16.4 33.6 36.4 

درجة 
 الكلية

85 222 362 844 721 
 موافق 1.321 3.919

3.8 10.9 19.14 36.55 32.76 
 SPSS إستنادا ؼبخرجات  من إعداد الطالبمن إعداد الطالب

 
نستخلص من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح العاـ ؼبدل تأقلم اإلدارة العمومية اعبزائرية  مع متطلبات ك أساليب التسيَت العمومي 

 فبا يدؿ على عدـ كجود تباين كبَت بُت آراء أفراد ؾبتمع الدراسة بوجو عاـ 1.321 ك باكبراؼ معيارم بسيط بلغ 3.919اغبديث بلغ 
 .ك اتفاؽ عاـ حوؿ اؼبوافقة على توفر اإلدارة اعبزائرية على متطلبات التسيَت العمومي اعبديد

حيث أف كل اإلجابات كانت ؿبصورة بُت اؼبوافقة ك اؼبوافقة التامة فهذا يدؿ على أف ىناؾ توافق ك اصباع عاـ على صحة اإلشكالية 
 . اؼبطركحة ك أف اإلدارات اعبزائرية ؽبا من اؼبؤىبلت ك اإلمكانيات ما يسهل ؽبا تطبيق التسيَت العمومي اعبديد

 
 
 
 
 



 

 
 

  :خاجمت عامت
 جوانبها حوؿ يتمحور ما غالبا التنمية كتعريف متعددة، تفسَتات مع الوطنية، التنمية إذل التطلع هبمعها كالشعوب اغبكومات معظم

 شرب مياه لو تتوفر ال أك مًتدية مدارس إذل أكالده يذىب من لكن .التوظيف ك الدخل عرب اؼبادية الرفاىية مستول كارتفاع االقتصادية
 .مناسبة اجتماعية خدمات توفَت يف تتمثل التنمية أف يدرؾ .اخل... السرقة خطر يواجو أك نظيفة

 من انطبلقا اؼبستمرين، التغيَت ك بالتطور يتميز ؿبيط إطار يف العمومية اؼبنظمات من شبكة تسيَت يف يكمن العامة اػبدمات إدارة تطوير إف
 اػبدمات إدارة بتطوير كاىتماـ موضوع فلب .القيمة دبفهـو التقيد مع  اإلنصاؼ ك اغبرية ك الديبقراطية  للًتاجع قابلة غَت مكتسبات ك قيم

 .كاضحة غَت ك بينها فيما متناقضة معظمها سياسية أىداؼ كفق بالتنفيذ يعٌت حيث اؼبستقلة، التنظيمات ـبتلف بُت التنسيق ىو العامة
               الطبيعي ؿبيطها ك اػبدمية اؼبنظمات من ؾبموعات أك اؼبنظمات حجم بُت التوازف خلق إذل العمومية اػبدمة إدارة أداء تطوير يهدؼ

 السلطوم الشكل اؼبنظمة، ؿبيط يف اؼبوارد ؿبدكدية :منها العوامل من العديد االعتبار يف األخذ اؽبدؼ ىذا ربقيق يتطلب ك .االجتماعي ك 
 التأثَت على العمل اؼبنظمات على بل اػبدمات عرض على كلي بشكل تعتمد أف يبكن ال اليت ك الزبائن ك اؼبنظمة بُت العبلقة للمنظمات،

 النظر إعادة ك تفحص على العمل ألىدافها، تأيد على اغبصوؿ ك اعبمهور مع عبلقتها بتسيَت اؼبنظمة قياـ ضركرة نوعي، بشكل احمليط يف
 العوؼبة عصر يف اؼبفتقدة الشرعية على العمومية اػبدمة إدارة حصوؿ ىو النهائي اؽبدؼ كوف باؼبنظمة اػباصة األىداؼ يف مستمر بشكل

 .فيو نعيش اليت
 على التنظيم هبا يقـو اليت األنشطة بآثار امكاع اعبمهور فيو يكوف بشكل معُت تنظيم إدارة ىي اغبديث باؼبفهـو العمومية اػبدمة إدارة إف

 كما . خبللو من تعمل الذم السوؽ فقط ليس ك ، اإلدارة  هبا تقـو اليت األنشطة من اؼبستهدؼ أنو ك االجتماعي، ك االقتصادم ؿبيطو
 ؽبدؼ ربقيقها مدل احمليط، يف اؼبتواجدة القوة مراكز مع تنظيمها تكافؤ مدل :اعبوانب من بالعديد العمومية اػبدمة إدارة كفاءة ترتبط

             باعبمهور، عبلقتها خبلؿ من اؼبؤسسايت باؼبظهر تأثرىا مدل اػبارجي، بالفضاء عبلقتها خبلؿ من االيكولوجية األىداؼ ك اإلقليم يئةتو
 .ؽبا األساسي اؽبدؼ األخَت ىذا كيعد شرعيتها، مدل عاـ بشكل ك اعبمهور طرؼ من تقبلها مدل و 

 :التالية االستنتاجات إذل توصلنا ببحثنا قيامنا خبلؿ كمن
 نظاـ إهباد ضركرة يف التفكَت إذل بالدكؿ أدل العمومية تااإلدار يف طياالبَتكقر النظاـ تطبيق عن سبخضت اليت السلبية النتائج إف 

 كيكوف العموميُت، اؼبوظفُت متطلبات إذل يستجيب الوقت نفس كيف العمومية، النفقات بًتشيد كيسمح فعالية أكثر يكوف آخر
 العمومي اؼبناصبنت فكاف منو مفر ال حتميا أمرا التغيَت أصبح كؽبذا اغبالية، البيئة تفرضها اليتالتغَتات  مع التكيف على قادرا

البَتكقراطي ك الذم يتطلب اؼبزيد من اعبهود من أجل التغيَت ك اإلصبلح يف اإلدارات العمومية من أجل ترقيتها ك  للنظاـ كبديل اعبديد
األولى؛ الفرضية صحة يثبت ما وىو ،تكييفها مع متفغَتات التطور العاؼبي الذم وبدث ك مواكبتها لؤلساليب اغبديثة يف التسيَت

  تقدـ عصرية إدارة منها الكفيلة اليت ذبعل الوسائل بإهباد مطالبة جعلتها العمومية اإلدارة تواجهها أصبحت اليت التحديات 
 كحىت إرضاؤىم، هبب كزبائن دبعاملتهم يطالبوف جعلهم لدل اؼبواطنُت الوعي فزيادة اؼبطلوب، اؼبستول إذل ترقى نوعية خدمات
 لتحقيق ضركريا مطلبا أصبح الذم األداء ىذا،  العمومية أجهزهتا أداء ربسن أف عليها لزاما كاف ذلك العمومية لئلدارة يتحقق

باستعماؿ التكنولوجيات اغبديثة ك كسائل االتصاؿ اعبديدة ك عصرنة اإلدارة ك جعلها إلكًتكنية ك ىذا يعترب من  العمومية، اإلدارة عصرنة
 األساليب اغبديثة يف التسيَت العمومي لًتقية اإلدارات العمومية ك إصبلحها ك جعلها أكثر فعالية ك أقل تكلفة من ىا يف النظاـ البَتكقراطي

 .األولى كذلك الفرضية صحة يثبت ما وىذا ،
 كالفاعلية الفعالية ربقيق إذل السعي كمنها ركائز عدة على  أك ما يدعى بالتسيَت العمومي اغبديثاعبديد العمومي اؼبناصبنت يقـو 

 .أدائها كربسُت للدكلة اإلدارية األجهزة يف



 

 
 

ك الذم يعترب  اغبديث العصر يف العمومية اػبدمة إدارة يف اإلصبلحالبَتكقراطي ك يهدؼ إذل  النظاـ عكس ىوالتسيَت العمومي اغبديث 
 شئوف إدارة " نظرية ىي ك العادل أكباء صبيع يف الثمانينات منذ االنتشار يف أخذت نظرية إذل بدكره ىبضع أمشل ك أكسع مشركع من جزء

 على اؼبرتكزة ك العاؼبي بالتأثَت يسمى ما ربوالت تأثَت إذل ك جهة، من 'الصاحل اغبكم إدارة' أك " الراشد اغبكم "أك " ك اجملتمع الدكلة
 إذل تسعى صبيعها أف إال العاـ، القطاع يف حاليا اغبكومات ك الدكؿ تشهدىا اليت التغيَت ؾباالت تنوعت فقد . اغبر االقتصاد مقومات

  الراشد اغبكم نظرية "ربقيقها إذل تسعى اليت االجتماعية العدالة بُت ك اغبر، االقتصاد يتطلبها اليت الفعالية بُت التوازف ذلك خلق
 قطاعها العاـ              بعصرنة مطالبة فهي العوؼبة أفرزهتا اليت اؼبتسارعة التغَتات دبواكبة معنية العادل ىذا ا من جزء باعتبارىا اعبزائر

 اليت اإلصبلحات من الرغم كعلى اؼبتقدمة، الدكؿ بركب كااللتحاؽ التغيَت لتحقيق األساسية األداة كوهنا ك إداراهتا العمومية
 إذل باإلضافة العمل يف كاعبمود كالتباطؤ ،البَتكقراطية مظاىر من تعاين اعبزائرية العمومية اإلدارة زالت ما االستقبلؿ منذ عرفتها
 النظر إعادة من البد كلذا تواجهها أصبحت اليت التحديات كمواجهة التغيَتات دبواكبة ؽبا تسمح التسيَت يف مستقبلية نظرة غياب

 على يعتمد الذم كالتوظيف البشرية اؼبوارد زبطيط بنشاط بدءن  أنشطتها ـبتلف يف البشرية اؼبوارد لتسيَت اغبالية األساليب يف
 العمومي المناجمنت كسائل أىم من أصبح الذم االتصاؿ جبانبباالىتماـ اىتماما كبَتا  يتعلقك كذاؾ فيما   توقعية سياسة

 جهة من كاؼبواطنُت العمومية كاإلدارة جهة، من العمومية كاإلدارة العموميُت اؼبوظفُت بُت الوصل حلقة يبثل باعتباره الجديد
  اؼبواطنُت، مع كالتعامل االتصاؿ بفنوف يتمتع أف هبب العمومي القطاع فإف لذا أخرل،

 األجنبية التجارب من تستفيد أف للجزائر يبكن أنو إال اعبزائرية العمومية الوظيفة منها تعاين اليت النقائص ىذه كل من الرغم على كلكن
 من ىذا ألف كاؼبعنوم، اؼبادم بشقيو التحفيز التكوين، التوظيف، ؾباؿ يف خاصة ،الجديد العمومي المناجمنت أسلوب انتهجت اليت

 العمومية، كالوظيفة اؼبوظفُت أداء على إهبابا ينعكس فبا الكامنة طاقاهتم عن كيكشف العموميُت، اؼبوظفُت بُت اؼبنافسة يشجع أف شأنو
 كليس سلبياهتا، كذبنب إهبابياهتا من االستفادة يبكن كلذلك مباذج، كليست ذبارب إال ىي ما الدراسة خبلؿ إليها التطرؽ مت اليت فالتجارب

 لعمق االىتماـ تستحق ذبارب تبقى النهاية يف أهنا إال أخرل، إذل دكلة من العمومية اإلدارة نظاـ الختبلؼ نتيجة كاملة بصورة تطبيقها
؛ نسبيا الثانية الفرضية صحة يثبت ما كىو منها، تستفيد أف نسبيا للجزائر يبكن كبالتارل أكجدهتا، اليت اإلصبلحات

 
 مػػػػػن حيزا ىاما ف يشػػػػػغبلما كونػػػػػوكبَتة اإلصػػػػػبلح اإلدارم أنبيػػػػػة م اػبدمة العمومية كؼبفهػػػػػـو: كخبلصة لكل ما سبق يبكن القوؿ أف 

 اؼبباشػػػػػر فػػػػػي حيػػػػػاة اؼبػػػػػواطنُت اؼبتعػػػػػاملُت مػػػػػع األجهػػػػػزة اإلداريػػػػة ا أخػػػػػرل تػػػػػأثَتىمناحية، كمػػػػػن ناحيةاىتمػػػػػاـ مفكػػػػػرم اإلدارة ىػػػػػذا مػػػػػن 
 ا تقػػػػػػـو عليػػػػػػوالركيزة األساسية اليت يشػػػػكل اإلصػػػػبلح اإلدارم حيثاػبدمػػػػة العموميػػػػة، ب ما يتعلق فػػػػيك باػبصوصكمنظمػػػػات اغبكومػػػػة، 

 ال بد منالسياسػػػػػػات التنمويػػػػػػة ألم منظمػػػػػػة إداريػػػػػػة ، فوظيفتػػػػػػو ىػػػػػػي االسػػػػػػػتجابة غباجيػػػػػػػات اجملتمػػػػػػػع كتطػػػػػػػويره كمػػػػػػػا ككيفػػػػػػػا، ؽبػػػػػػػذا 
 قبػػػػػػد ك يف ىذا الصدد اإلصػػػػػػبلحات اؼبختلفػػػػػػة تطبيق االىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػاإلدارة كرفػػػػػػػع مردكديتهػػػػػػا، كربسػػػػػػُت نشػػػػػػاطها، كىػػػػػػذا عػػػػػػن طريػػػػػػق 

 . إقبػػػاح ىػػػذا اؼبشػػػركع كتقػػػدًن خػػػدمات نوعيػػػة كفعالػػػة للمػػػواطنُتبغية طائلةالعديػػػد مػػػن الػػػدكؿ تبػػػذؿ جهػػػودا كبيػػػرة ، كتنفػػػق أمػػػواال 
 

يَعترب اغبديث ك النقاش حوؿ أنبية تسيَت اؼبنظمات ك اإلدارات يف القطاع العاـ موضوعا لو جذكره التارىبية حيث أف التطور اؼبلحوظ يف 
زيادة الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات العمومية دل يأت من فراغ بل ىو نتيجة للعديد من العوامل ك األسباب اليت جعلت من التسيَت يف 

القطاع العمومي حقبل خاصا ك فبيزا للدراسة ك التحليل ك لعل من أبرز إشكاليات التسيَت العمومي اليت كانت ك ال تزاؿ ؾباال خصبا 
للدراسة    ك التحليل ىو الضعف ك نقص الكفاءة التسيَتية يف اؼبنظمات التابعة للقطاع العاـ على ـبتلف األصعدة ك يف ـبتلف اعبوانب 

اؼبالية  ك الوظيفية ك البشرية ، لذا أصبح من الضركرم جدا االىتماـ بدراسة كيفية الرفع من مستويات أداء اؼبنظمات ك اؼبؤسسات 



 

 
 

العمومية  ك اإلدارية لتقديكم خدمات عمومية فبيزة ك تقليل التكاليف إذل أبعد حد فبكن، أصبح موضوع التسيَت العمومي يف اإلدارات 
العمومية  اليـو من الرىانات اؽبامة ك من احملاكر اغبديثة يف اإلقتصاديات اؼبعاصرة ك أحد رىانات التنمية اؼبستدامة ك أحد أىم أسباب 

 .االستقرار االجتماعي ك السياسي 
لقد تناكلت العديد من الدراسات ك عاعبت العديد من األدبيات اإلقتصادية ك اإلدارية ك حىت القانونية اؼبداخل ك اؼبقاربات ك النظريات 

اليت تسمح بتحسُت مستويات األداء يف القطاع العاـ يف ظل التوجو كبو ربديث اإلدارة العمومية ك ىو التوجو الذم فرض نفسو منذ 
 Nouveau Managementالتسيير العمومي الحديث أو المناجمنت العمومي الحديث الثمانينات ك الذم يدعى باسم 

publiqueاؼبدخل الذم يتناكؿ تقدًن أفضل اػبدمات العمومية كفق أساليب القطاع اػباخ . 
 : الاكتراحاث 

 :التالية التوصيات نقدـ أف ارتأينا ؼبسناىا اليت القصور أكجو على كبناءن  ،دراستنا خبلؿ من إليها اؼبتوصل النتائج ألىم استعراضنا بعد
 كاليت التحديات مواجهة على قادرة تكوف حىت البيئة، تفرضها أصبحت اليت التغَتات مع اعبزائرية العمومية اإلدارة تكييف ضركرة 

 :توفَت يف تطلعاهتم تتمثل )مسانبُت مواطنُت، مستخدمُت، )الثبلثي بدكرىم اؼبواطنُت لدل اؼبتزايد الوعي مقدمتها يف
 إنسانية؛ أكثر إدارة -
 )الشفافية ربقيق ( كضوحا أكثر -
 .الحتياجاهتم تفهما أكثر -

 النتائج، دبنطق العمل إذل الوسائل دبنطق العمل من كاالنتقاؿ العمومي التسيَت يف األداء معيار على العمومية اإلدارة اعتماد ضركرة 
 اإلدارة لتسيَت كأسلوب باألىداؼ اإلدارة كاعتماد اؼبعامبلت، يف اؼبركنة كربقيق العمومية النفقات عقلنة خبلؿ من كذلك

 .عاـ بشكل العمومية
 القطاع العمومي ك اإلدارات ك إصبلح يف االسًتاتيجية البدء نقاط أحد يعد فهذا اإلدارم اعبهاز حجم كتقليص ضبط ضركرة 

العمل على تعميم أدكات التسيَت العمومي اعبديد دبا فيها عصؤرنة القطاع أكثر ك مشولية العمل بتكنولوجيات اؼبعلومات اغبديثة 
 ؛حىت ترتقي اإلدارة إذل إدارة إلكًتكنية بامت معٍت الكلمة

 ك اإلجراءات بالقواعد  االلتزاـمدل من التأكد على مقتصرا دكرىا يصبح ال حبيث اإلدارية، الرقابة أجهزة كتنمية تفعيل ضركرة 
 ك ربفيزىا على النخراط كشريك اإلدارية لؤلجهزة كالفاعلية األداء ك مؤشرات األداء العمل نتائج على الرقابة كامبا الرظبية، كاللوائح

 ؛يف عملية التنمية ك التنمية احمللية من خبلؿ تسهيل اإلجراءات ك اؼبشاركة الديبوقراطية مع القطاع اػباص يف تنمية األقاليم احمللية
  و الدراسةالبحث آفاق
 :يف ضيعااؼبو ىذه كتتمثل اجملاؿ، ىذا يف للبحث أخرل مواضيع عدة الدراسة ىذه لبتتم ككبن انتباىنا أثارت
 كاغبوكمة؛ التسيَت العمومي اعبديد 
 ؛التسيَت العمومي اعبديد ك عصرنة اإلدارة العمومية 
 ؛اإلدارة العمومية كفقا ألساليب التسيَت العمومي اعبديد على كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا ثرأ 
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 : املراحع

 : باللغت العربيت  -1
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  2005 2خليل ؿبمد حسن الشماع ك خضَت كاظم ضبود نظرية اؼبنظمة عماف دار اؼبسَتة ط 
  2003  القاىرة، مصر الدار اعبامعية"السلوؾ التنظيمي اؼبعاصر: "راكية حُت 
  2007اإلطار النظرم لتنمية اجملتمع احمللي اإلسكندرية دار الوفاء : رشاد أضبد عبد اللطيف 
 2005 . اإلدارية، للتنمية العربية اؼبنظمة مصر، صة،خاػبص يف عربية ذبارب الفاعورم، اغبليم عبد رفعت 
  1997ركنالد براند، ستيفن كوىُت ترصبة عبد الرضبن بن اضبد ، إدارة اعبودة الكلية يف اغبكومة ، معهد اإلدارة العامة الرياض 
  2006اإلذباىات اغبديثة يف اؼبنظمات اإلدارية عماف دار الشركؽ : زيد منَت عبوم 
 2010  عمافسعد غالب ياسُت اإلدارة اإللكًتكنية دار اليازكرم للنشر ك التوزيع األردف 
  2014ظبية بومركاف ، اغبكومة اإللكًتكنية ك دكرىا يف ربسُت أداء اإلدارات اغبكومية ، دراسة مقارنة مكتبة القانوف ك اإلقتصاد ، الرياض 
  2011سوسن زىَت اؼبهتدل تكنولوجيا اغبكومة اإللكًتكنية درر أسامة للنشر ك التوزيع عماف األردف 
  2015دار قرطبة للنشر ك التوزيع اعبزائر  أساسيات التسيَت العمومي: شريف اظباعيل 
  2010 تسيَت اؼبرفق العاـ ك التحوالت اعبديدة دار بلقيس اعبزائر :ضريفي نادية 
 1974اإلصبلح اإلدارم يف اعبمهورية العربية السورية ، دمشق دار الفكر : طارؽ الساطي 
 2015ابراىيم قنديلجي ، اغبكومة االكًتكنية دار اؼبسَتة األردف  عامر 
  2001التمويل احمللي ك التنتمية احمللية ، القاىرة الدار اعبامعية للطبع ك النشر ك التوزيع : عبد اؼبطلب عبد اجمليد 
 اإلدارة العامة ك اإلصبلح اإلدارم يف الوطن العريب" يف  ناصر الصائغ  " مباذج ؼبفاىيم اإلصبلح اإلدارم يف الوطن العريب" لعدكاف ياسر مناع ا" ،

 1986اؼبنظمة العربية للعلـو اإلدارية، عماف، األردف، 
  2008 األردف 1 كائل للنشر ط دارمسؤكلية اإلدارة العامة عن اعماؽبا الضارة : علي خطار شطناكم 
 2002 إدارة اؼبنظمات اغبكومية الدار اعبامعية اعبزائر  :علي شريف 
 2012 ،1عمار بوضياؼ، شرح قانوف الوالية، دار جسور للنشر كالتوزيع، اعبزائر، ط 
  2016عمر عبد السبلـ أحرشاف اإلصبلح اإلدارم بُت ـبلفات اؼباضي ك إكراىات اغباضر ك آفاؽ اؼبستقبل القاىرة منشورات اؼبنظمة العربية 
 2014 بَتكت منشورات اغبليب اغبقوقية 1غازم ؿبمد فريج اإلصبلح اإلدارم دراسة مقارنة بُت األنظمة الوضعية ك النظرية اإلسبلمية ، ط 



 

 
 

  2012مدخل إذل اإلدارة العامة اؼبعهد الوطٍت لئلدارة : فادم عياش 
 2001عماف  األردف دار كائل للطباعة ك النشر 1 قاسم القريويت ، اإلصبلح اإلدارم بُت النظرية ك التطبيق ط ؿبمد 
  ،2004ؿبمد الصغَت بعلي ، قانوف اإلدارة احمللية اعبزائرية، دار العلـو للنشر كالتوزيع، عنابة 
  2008 اإلسكندرية مؤسسة حورس الدكلية للنشر ك التوزيع 1الفساد بُت اإلصبلح ك التطوير اإلدارم ط: ؿبمد الصَتيف 
  2009ؿبمد الصَتيف ، اإلصبلح ك التطوير اإلدارم كمدخل للحكومة اإللكًتكنية ، دار الكتاب القانوين ، اإلسكندرية مصر 
 اعبودة الشاملة ك اؽبندرة، دار الرضواف، - ؿبمد جاسم شعباف كؿبمد صاحل البلبعج، إدارة اؼبوارد البشرية يف ظل استخداـ األساليب العلمية اغبديثة

 2014 ،1عماف، ط
  2009 درا اؼبسَتة ، األردف عماف –اإلدارة اإللكًتكنية –ؿبمد ظبَت أضبد 
  2003مصر القاىرة . الدار اعبامعية .اإلدارة العامة اؼببادئ ك التطبيق: ؿبمد فريد الصحن 
  2010اؼبدخل إذل العلـو اإلدارية ، أسس ك مبادئ علم اإلدارة العامة دار العلـو للنشر عنابة اعبزائر : ؿبمود شحماط 
 2014 فلسطُت دار الشركؽ للنشر 1ؿبي الدين شعباف توؽ ، اغبوكمة الرشيدة كمكافحة الفساد من منظور اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد ط 
 2015 جسور للنشر ك التوزيع اعبزائر 1 التسيَت العمومي بُت االذباىات الكبلسيكية ك االذباىات اغبديثة ط: مريزؽ عدماف 
  ،1986مسعود شيهوب، أسس اإلدارة احمللية كتطبيقاهتا على نظاـ البلدية ك الوالية يف اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر 
  1987اإلدارة احمللية ك إسًتاتيجيتها ، اإلسكندرية : مصطفى اعبندم 
  مصر.الدار اعبامعية.ارم من التخلف ك الفساد إلداإلدارة العامة رؤية اسًتاتيجية غبماية اعبهاز ا: مصطفى ؿبمود أبو بكر  
 2004 اؼبعارؼ منشأة توزيع اإلسكندرية، العربية، التجارب خبلصة اػبصخصة إبراىيم ىندم، منَت 
 2003 عماف دار كائل للنشر 2موسى اللوزم ، التطوير التنظيمي أساليب ك مفاىيم حديثة ط 
  2000دار الشركؽ للنشر األردف  (ىيكلة األجهزة ك صنع السياسات ك تنفيذ الربامج اغبكومية)اإلدارة العامة :  موفق حديد ؿبمد 
  2008نبيل جاد عزمي ، تكنولوجيا التعليم اإللكًتكين دار الفكر العريب القاىرة 
 2011 الراية للنشر ك التوزيع دار األردف 1ىشاـ ضبدم رضا اإلصبلح اإلدارم ط 

  :المقاالت و المداخالت 1-2
  2005 سنة  21ؾبلة علـو إنسانية العدد "قياس قوة الدكلة  من خبلؿ اغبكم الراشد " غادل جلطي ،األخضر عزم 
  29امبوذج مقًتح إلعادة ىندسة العمليات اإلدارية ك حوسبتها يف مؤسسات التعليم العارل ؾبلة جامعة دمشق اجمللد : إياد علي الدجٍت              

 2013العدد األكؿ 
 ،2006 ،4، ، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة باجي ـبتار ،عنابة ،العدد"تشخيص نظاـ اإلدارة احمللية كاؼبالية احمللية يف اعبزائر" بسمة عوؼبي 

  2التغيَت التنظيمي بإدارة اعبودة الشاملة يف اؼبنظمات الصحية ، ؾبلة االقتصاد ك التنمية البشرية ؾبلد : بن عبد العزبز فطيمة ، أ معزكز نشيدة            
 110-87ص ص 2العدد 

  اعبزائر2013 ديسمرب 14ؾبلة أحباث إقتصادية ك إدارية العدد : اغبكم الراشد أحد مقومات التسيَت العمومي اعبديد : بن عيسى ليلى  
 مدخل حديث ؼبعاعبة أزمة التسيَت العمومي ؾبلة :التسيَت العمومي اإللكًتكين  : (جامعة أدرار)أ بن عبيد عبد الباسط  (جامعة بسكرة)بن عيشي بشَت

 37اغبقيقة العدد 
  إسًتاتيجية اإلتصاؿ اؼبسؤكؿ كمسعى حديث لتحقيق التنمية يف ظل التكنولوجيا اإلعبلـ ك اإلتصاؿ اغبديثة ، ؾبلة تنوير : جربوعة عادؿ ، كتفي ظبَتة

 2018العدد السادس جواف 
  2005مركز اؼبشركعات الدكلية اػباصة " اغبكم الديبقراطي الصاحل"جوف سوليفاف 



 

 
 

 2017 جواف 02 ج 08كًتكنية يف تفعيل مبدأ الشفافية، ؾبلة اغبقوؽ ك العلـو السياسية  جامعة خنشلة العدد ؿدكر اإلدارة اإل: ربيع منصور 
  2005اؼبؤسبر الدكرل حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات جامعة كرقلة " اغبكم الرشيد ك الكفاءة اإلقتصادية"زايرم بلقاسم 
  جامعة أـ البواقي-مقاؿ : مناىج ك تقنيات الدراسات اؼبستقبلية ك تطبيقاهتا يف التخطيط :ساحلي مربكؾ 
 2018الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص يف إنشاء مشاريع البنية التحتية يف تركيا ، ؾبلة البشائر اإلقتصادية : فرحات عباس .سعود كسيلة ، د 
  اعبزء األكؿ11اإلطار القانوين للمخطط البلدم للتنمية يف اعبزائر ، ؾبلة حبوث العدد : سعيود زىرة  
  ، 2001" القاىرة مركز دراسات ك استشارات اإلدراة العامة" إدارة شؤكف الدكلة ك اجملتمع"سلول الشعراكم صبعة ك آخركف 
  دراسة ذبربة اؼبغرب-الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص يف البٌت التحتية للطاقات اؼبتجددة ك دكرىا يف زبفيف التبعية الطاقوية: طهراكم دكمة علي -

 2017ؾبلة مباء لئلقتصاد  ك التجارة العدد الثاين ديسمرب 
 اؼبركز الديبقراطي العريب مقاؿ :اسًتاتيجية التحوؿ كبو اإلدارة اإللكًتكنية مفاىيم ك مقاربات نظرية  : (3جامعة اعبزائر)عباش عائشة

https://democraticac.de/?p=45798 21 2017 أفريل 
  التجربة اعبزائرية إلحداث سلطات الضبط اإلقتصادم يف إطار الدكر اعبديد للدكلة ؾبلة القانوف ك اجملتمع جامعة ادرار : عجايب عماد                     

 2014 ديسمرب 04العدد 
  09العريب بوعمامة ،رقاد حليمة االتصاؿ العمومي ك اإلدارة اإللكًتكنية رىانات ترشيد اػبدمة العمومية ، ؾبلة الدراسات ك البحوث اإلجتماعية العدد 

 2014جامعة الوادم ديسمرب 
 ، عشور طارؽ ، مقاربة التسيَت العمومي اعبديد كآلية لتدعيم ك تعزيز تنافسية ك كفاءة اؼبنظمات اغبكومية ، ؾبلة أداء اؼبؤسسات االقتصادية             

 2012-2011 السنة 01العدد 
  الشراكة بُت اإلدارة احمللية ك القطاع اػباص ك دكرىا يف ربقيق التميز يف تقدًن اػبدمات العامة ، ؾبلة أحباث إقتصادية  ك إدارية العدد : غريب كىيبة

 2014السادس عشر ديسمرب 
  عصرنة اإلدارة العمومية يف اعبزائر من خبلؿ تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ك دكرىا يف ربسُت خدمة : (طبيس مليانة-جامعة اعبيبلرل بونعامة)فرطاس فتيحة

 2016-02 اجمللد 15اؼبواطن ، ؾبلة اإلقتصاد اعبديد العدد 
  2003اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية  " اغبكمانية قضايا ك تطبيقات: "الكايد زىَت عبد الكرًن 
  ؾبلة النهضة كلية اإلقتصاد ك العلـو السياسية جامعة القاىرة " اإلذباىات اؼبعاصرة يف دراسة اإلصبلح اإلدارم: ليلى مصطفى الربادعي              

 2004، 04العدد 
  ترقية أداء اؼبنظمات العمومية يف ظل مقاربة التسيَت العمومي اعبديد ، دراسة نظرية ربليلية ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا: ؿبمد السعيد جواؿ               

 2016 سنة 14العدد 
  مدخل معاصر لتحيث ك تطوير اإلدارة العامة يف األردف ، اؼبؤسبر العلمي األكؿ  لئلدارة العامة جامعة مؤتة : اغبكومة اإللكًتكنية : ؿبمد الطعامنة

 2004 أفريل 22-20األردف 
  2007مبادئ إدارة األعماؿ ، كلية التجارة جبامعة بنها : ؿبمد بكرم عبد العليم 
  ؿبمد بن أعراب ، ذبربة اإلدارة اإللكًتكنية يف اعبزائر بُت مقتضيات الشفافية ك ذبويد اػبدمة العمومية ك إشكالية التخلص من منطق التسيَت التقليدم

 2014 ديسمرب 19، ؾبلة العلـو اإلجتماعية ، جامعة ؿبمد ؼبُت دباغُت سطيف ، العدد 
  2007كلية اغبقوؽ ، مراكش    3/2007اجمللة الدكلية  العدد " العبلقة ك اإلشكاليات: اغبكامة ك التنمية "ؿبمد بوبوش 
  اؼبفهـو ك األسباب ك الدكافع ك الصور ، اجمللة العربية لئلدارة                          : الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص : ؿبمد عبد العاؿ عيسى

 2018 سبتمرب 3 ع 38مج 
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  حالة الدكؿ العربية اؼبلتقى الدكرل ، سياسات التمويل ك أثرىا على : آثار العوؼبة اؼبالية على االستثمارات األجنبية اؼبباشرة: ؿبمد يعقويب ، توفيق سبار
 حالة اعبزائر ك الدكؿ النامية–االقتصاديات ك اؼبؤسسات 

 2013 ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية عدد "اغبكومة اإللكًتكنية" : مرًن خالص حسُت 
 ،2003 ،01، ؾبلة النائب، العدد "اعبماعات احمللية بُت القانوف كاؼبمارسة" مصطفى دركيش 
  اؼبلتقى الدكرل حوؿ تسيَت اعبماعات احمللية يف " كاقع اعبماعات احمللية يف ظل اإلصبلحات اؼبالية ك آفاؽ التامبية احمللية"موسى رضباين ، كسيلة السبيت

 .ضوء التحوالت االقتصادية ، اعبزائر جامعة باتنة
  ،دراسة حالة كلية العلـو كالتكنولوجيا -مسانبة اإلدارة اإللكًتكنية يف تطوير العمل اإلدارم مؤسسات التعليم العارل"موسى عبد الناصر كؿبمد قريش-

 2011 ،9، ؾبلة الباحث ، جامعة بسكرة، العدد "
 ،ؾبلة دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة قاصدم مرباح، اعبزائر، "ذبربة البلديات اعبزائرية- دكر اإلدارة احمللية يف تقدًن اػبدمات العامة" ناجي عبد النور ،

 2007 ،2العدد

  الشراكة بُت القطاعُت العاـ ك اػباص كأداة لتحقيق التنمية اؼبستدامة، ؾبلة كلية الشريعة القانوف طنطا دبصر : ىشاـ مصطفى ؿبمد سادل اعبمل           
 2016 اعبزء الرابع 31العدد 

 حالة الدكؿ العربية اؼبؤسبر العاؼبي الثامن لبلقتصاد ك التمويل " دكر اغبكم الراشد يف ربقيق التنمية اإلقتصادية" ىبتار عبد القادر ، عبد الرضبن عبد القادر
 قطر. الدكحة2011اإلسبلمي  ديسمرب 

  : مذكرات الماجستير 1-3
  ماجستَت يف العلـو رسالة "-أمبوذجا– التسيَت العمومي اعبديد ك إصبلح البَتكقراطيات الدكلية األمم اؼبتحدة ك ككاالهتا اؼبتخصصة :"أحبلـ فوغارل 

 2013-2012السياسية ، زبصص إدارة دكلية 
 مذكرة -جيبلرل بن عمار ، سيدم علي مبلؿ، قرطوفة بوالية تيارت- دراسة تطبيقية للبلديات- أضبد بلجيبلرل، إشكالية عجز ميزانية البلديات ،

 ، 2010مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، كلية العلـو اإلقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية، زبصص تسيَت اؼبالية العامة، تلمساف، 
  2002اعبزائر كلية العلـو السياسية .رسالة ماجستَت" إشكالية اغبكم الراشد يف اؼبسار الديبقراطي لبوركينافاسو: "بوبكارم مايغا 
  ماجستَت يف علم االجتماع زبصص تنمية اؼبوارد البشرية جامعة رسالةتأثَت القادة على عملية ازباذ القرارات يف التنظيم الصناعي اعبزائرم :  بولبلة فريد 

 2006/2007منتورم قسنطينة 
  ،رسالة ماجستَت يف العلـو السياسية ، جامعة تلمساف كلية اغبقوؽ ك العلـو " اغبكم الراشد يف اعبزائر ك إشكالية التنمية احمللية "حسُت عبد القادر

 2012-2011السياسية ، قسم العلـو السياسية 
  الدكلية، زبصص إدارة اعبماعات ك العبلقاتسليمة ضبادك، إصبلح اعبماعات احمللية كمدخل اسًتاتيجي، رسالة ماجستَت، ، قسم العلـو السياسية 

 138،139 ،ص ص 2012احمللية، جامعة اعبزائر، 
  2000التسيَت اغبديث ك اإلدارة العمومية اعبزائرية رسالة ماجستَت يف القانوف فرع اإلدارة ك اؼبالية العامة  جامعة اعبزائر السنة اعبزائرية : سليمة مراح-

2001 
  2007-2006 ماجستَت ، جامعة يوسف بن خدة اعبزائر رسالة " اإلدارة العامة ك اإلصبلح اإلدارم يف اعبزائر":عبد القادر كاس 
  ماجستَت يف العلـو اإلقتصادية – التجربة اعبزائرية يف ؾباؿ تفويض تسيَت اؼبياه –التسيَت العمومي اعبديد كأداة لتحسُت القطاع العاـ : عطار نادية
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