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تقدمي
�شهد العامل خالل العقود املا�ضية تبلور العديد من النظريات واملفاهيم التي تهدف
�إىل �إعادة النظر بدور احلكومات و�آليات عملها .فمع دخول مفاهيم جديدة �إىل علم الإدارة
وتع ّقد اخلدمات التي تقدمها احلكومات وم�ؤ�س�سات القطاع العام� ،أ�صبح البد من �إعادة
تقييم الأداء احلكومي ومنظومة القطاع العام لإر�ساء �أ�س�س الإ�صالح الإداري يف �ضوء املعادلة
القائمة على تطوير الأداء عرب زيادة الفعالية والكفاءة وتقليل التكاليف .ومن هذا املنطلق
تربز �أهمية الإ�صالح الإداري كمفهوم قائم على «تر�شيق وتر�شيد» العمل احلكومي واملنظومة
الإدارية ،والذي ميكن اعتباره كمظلة يتم من خاللها حتقيق الأهداف التنموية املرجوة.
وي�أتي الإ�صالح الإداري كعن�صر �أ�سا�سي يف عملية مواجهة هذه التحديات ،حيث يلعب القطاع
العام دور ًا ا�سا�سي ًا يف عملية التخطيط للتنمية وتنفيذ ال�سيا�سات التنموية ،حيث �أن كفاءة
ب�شكل مبا�شر يف تقدم �أو تراجع اجلهود التنموية يف �أي دولة كانت.
وفعالية القطاع العام ت�ؤثر ٍ
يهدف هذا العدد من �سل�سلة درا�سات تنموية �إىل عر�ض وحتليل �أبرز املفاهيم
والنماذج اخلا�صة بعملية الإ�صالح الإداري ،وربط الإ�صالح الإداري باجلهود واخلطط
التنموية من خالل درا�سة الدور الذي يلعبه القطاع العام يف العملية التنموية ،لينتقل الباحث
بعد ذلك �إىل عر�ض �أبرز اجتاهات الإ�صالح على امل�ستوى الدويل من خالل درا�سة حالة
بع�ض الدول التي جنحت يف �إ�صالح وتفعيل دور القطاع العام يف و�ضع �أهدافها التنموية على
طريق التحقيق.

املعهد العربي للتخطيط
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مقدمة
تواجه اقت�صادات العديد من دول العامل املتقدمة والنامية على حد �سواء الكثري من
التحديات االقت�صادية التي تختلف من دولة �إىل �أخرى بح�سب مواردها و�أ�سلوب �إدارتها ،وتتمثل
تلك التحديات ب�شكل عام يف �ضعف توازن هياكل الإنتاج وعدم التنوع يف املوارد ،و�سوء �إدارة
املوارد �أو ندرتها ،وكذلك �ضعف اال�ستقرار يف معدالت النمو ،وكرثة القيود والتعقيدات الإدارية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ومع االختالف يف نوعية وح ّدة التحديات االقت�صادية ومناذج
التخطيط واملتابعة والتقييم واختالف امل�سارات التاريخية وال�سيا�سية لهذه البلدان والتي
�ساهمت بت�شكيل قطاعها العام� ،إال �أن معظم حكومات الدول النامية تواجه حتديات مت�شابهة،
�أبرزها احلاجة �إىل مالية عامة م�ستدامة وم�ستقرة  ،ومعاجلة �ضعف الإدارة العامة ،واحلاجة
الكت�ساب ثقة امل�ستفيدين (املواطنني) بالدولة يف جمال توزيع الإيرادات ال�ضريبية وا�ستثمارها
بكفاءة وفاعلية تخدم حتقيق العدالة االجتماعية والأهداف التنموية للدولة.
هذا وقد �شهد العامل خالل العقود املا�ضية تبلور العديد من النظريات واملفاهيم
التي تهدف �إىل �إعادة النظر بدور احلكومات و�آليات عملها .فمع دخول مفاهيم جديدة �إىل
علم الإدارة وتع ّقد اخلدمات التي تقدمها احلكومات وم�ؤ�س�سات القطاع العام� ،أ�صبح البد من
�إعادة تقييم الأداء احلكومي ومنظومة القطاع العام لإر�ساء �أ�س�س الإ�صالح الإداري يف �ضوء
املعادلة القائمة على تطوير الأداء عرب زيادة الفعالية والكفاءة وتقليل التكاليف .ومن هذا
املنطلق تربز �أهمية الإ�صالح الإداري كمفهوم قائم على "تر�شيق وتر�شيد" العمل احلكومي
واملنظومة الإدارية ،والذي ميكن اعتباره كمظلة يتم من خاللها حتقيق الأهداف التنموية
املرجوة .وي�أتي الإ�صالح الإداري كعن�صر �أ�سا�سي يف عملية مواجهة هذه التحديات ،حيث
يلعب القطاع العام دور ًا ا�سا�سي ًا يف عملية التخطيط للتنمية وتنفيذ ال�سيا�سات التنموية،
ب�شكل مبا�شر يف تقدم �أو تراجع اجلهود التنموية
حيث �أن كفاءة وفعالية القطاع العام ت�ؤثر ٍ
يف �أي دولة كانت.
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هذا ويهدف هذا العدد من �سل�سلة درا�سات تنموية �إىل درا�سة �أبرز املفاهيم
واالجتاهات النظرية وعر�ض بع�ض النماذج اخلا�صة بعملية الإ�صالح الإداري ،ومن ثم
االنتقال اىل ربط الإ�صالح الإداري باجلهود واخلطط التنموية من خالل درا�سة الدور الذي
يلعبه القطاع العام يف العملية التنموية ،لينتقل البحث بعد ذلك �إىل عر�ض �أبرز اجتاهات
الإ�صالح على امل�ستوى الدويل من خالل درا�سة حالة بع�ض الدول التي جنحت يف �إ�صالح
وتفعيل دور القطاع العام ويف و�ضع �أهدافها التنموية على طريق التحقيق.

�أو ًال :الإ�صالح الإداري (�إطار مفاهيمي)
مفهوم الإ�صالح
يتفاوت مفهوم الإ�صالح الإداري بني الأطراف املهتمة ،حيث يختلف تعريف املفهوم
بني االكادمييني وال�سيا�سيني والعاملني يف اجلهاز الإداري .وتختلف التعريفات بني منظومات
الدول املتقدمة والدول النامية ،حيث يعرف الإ�صالح الإداري يف معظم الدول املتقدمة على
�أنه "عملية تغيريات يف الهياكل �أو الإجراءات الإدارية �ضمن اخلدمات العامة عندما ت�صبح
هذه اخلدمات غري متوافقة مع البيئة االجتماعية وال�سيا�سية" يف املقابل نرى �أن التعريف
اال�شمل للإ�صالح الإداري يف معظم الدول النامية ي�شار �إليه ب�أنه "عملية حتديث وتغيري
يف املجتمع لتحقيق التحول االجتماعي واالقت�صادي" .هذا التعدد واالختالف حول تعريف
مفهوم الإ�صالح الإداري دفع باجتاه التعدد يف ا�ستخدام م�صطلحات مثل التحديث واالبتكار
والتنمية والتطوير مع م�صطلح الإ�صالح بطريقة تبادلية تدفع القارئ والباحث نحو عدم
التمييز بني هذه املفاهيم املختلفة.
ويف هذا الإطار ،ال بد من الإ�شارة اىل التعريف الذي تتبناه االمم املتحدة للإ�صالح
الإداري حيث تعرفه على �أنه "الت�أثري واال�ستخدام املعتمد لل�سلطة من �أجل تطبيق معايري
جديدة للنظام الإداري ،بغر�ض تغيري الأهداف والهياكل والعمليات وحت�سينها خدم ًة
للتنمية ".وتكمن �أهمية التعريف الذي و�ضعته الأمم املتحدة يف كونه ي�شري �إىل �أن الإ�صالح
الإداري عملية "�إدارة ال�سلطة للنظام الإداري" ويف هذا �إ�شارة اىل ت�أثر عملية الإ�صالح
الإداري بنظام ومنوذج ال�سلطة ال�سيا�سية وتوجهها ،وي�ضيف تعريف الأمم املتحدة بعد ًا
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تنموي ًا للإ�صالح الإداري حيث ي�ضع هذه اجلهود يف �إطار خدمة التنمية وهو ال�شق الذي يركز
عليه البحث باعتبار الإ�صالح الإداري مدخ ًال لت�صحيح جهود التنمية وتفعيلها.
بنا ًء على ما تقدم ميكن تعريف مفهوم الإ�صالح الإداري على �أنه "جمموعة اجلهود
ال�سيا�سية والإدارية الهادفة �إىل دفع عجلة النمو والتنمية عرب ا�صالح مكامن اخللل يف عمل
الأجهزة الإدارية واحلكومية لزيادة كفاءتها وفعاليتها".
هذا وتواجه منظومة القطاع العام تغيرّ ًا كبري ًا يف الإدارة كا�ستجابة من قبل
احلكومات للتغريات االجتماعية واالقت�صادية الأو�سع .فمع التعقيدات التي طر�أت على
عمل احلكومات وازدياد الطلب على خدمات حكومية كف�ؤة وفعالة ،كان ال بد لهذه املنظومة
من العمل على حت�سني الأداء واال�ستجابة للمتطلبات اجلديدة التي تواجهها ،ولذلك �أ�صبح
من ال�ضروري �أن تواجه احلكومات هذه التحديات والتفكري ب�شكل ا�سرتاتيجي بحيث تكون
قادرة على �إدارة النتائج .وقد برز الإ�صالح الإداري كتحدي حقيقي ملعظم حكومات الدول
النامية ،وعلى عك�س حركات الإ�صالح يف العقود ال�سابقة والتي يف غالبيتها وجهة دفة
الإ�صالح بالتجزئة فاعتمدت على درا�سة عنا�صر الإ�صالح الإداري من نواحي بناء امل�ؤ�س�سات
والبريوقراطية والبيئة التنظيمية ،لينتقل التوجه اىل مقاربة الإ�صالح الإداري من منطلق
�شمولية الإ�صالح ،بالإ�ضافة �إىل ارتباط الإ�صالح الإداري باملفاهيم احلديثة التي طر�أت على
الإدارة العامة مثل “(. ”New Public Management (NPM
وعلى الرغم من منو التوجه الداعي اىل اعتماد مفهوم الإدارة العامة اجلديدة
“ ”NPMوالتي مت ت�صميمها على غرار �أيديولوجية �إدارة �شركات القطاع اخلا�ص ،و�إ�سقاط
مفاهيمه على عملية الإ�صالح الإداري� ،إال �أن هناك اجتاه ًا �أكرث توازن ًا للإ�صالح الإداري
يظهر ب�شكل تدريجي ويعك�س نهج ًا واقعي ًا لإدارة احلكومة وعملية الإ�صالح .ف�إ�شكالية الكفاءة
والفعالية يف الإدارة العامة ال حُتل مبجرد تبني نهج "الإدارة العامة اجلديدة" بل هي عملية
�إ�صالحية ت�أخذ باحل�سبان العوامل االقت�صادية والثقافية والتاريخية وال�سيا�سية يف الدولة
(عوامل البيئة اخلارجية).
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الإطار النظري للإ�صالح الإداري
تطرح العديد من الأدبيات مناذج نظرية لعملية الإ�صالح الإداري وتناق�شها من
وجهات نظر خمتلفة بح�سب املدار�س الإدارية واملناهج التي ت�ستند عليها هذه الدرا�سات،
وتختلف هذه النماذج بني مقاربة املدر�سة الكال�سيكية �إىل املدر�سة احلديثة ومن نظرية
ال�سوق �إىل النماذج التي تقارب الإ�صالح ا�ستناد ًا على مفاهيم الإدارة العامة اجلديدة
“ . ”NPMولعل �أبرز تلك النماذج ،تلخ�ص بثالثة مناذج �أ�سا�سية (:)Peters ,1994
منوذج هادف (من �أعلى �إىل �أ�سفل )Top-Bottom Models -منوذج البيئية (من �أ�سفل �إىل �أعلى )Bottom-Up Models -النموذج امل�ؤ�س�سي.هذا وت�ساهم هذه النماذج الثالثة يف عملية فهم النهج �أو الأ�سلوب والدوافع
للإ�صالحات التي تقوم بها احلكومات ،كما ت�ساهم �أي�ض ًا بتوفري �إطار مفاهيمي لتحليل
جهود احلكومات يف تناول موا�ضيع احلوكمة والإ�صالح امل�ؤ�س�سي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
( )Peters, 1994قد ناق�ش �إمكانية ا�ستخدام احلكومات لواحد من هذه النماذج �أو خلليط
من النماذج الثالثة يف عملية دفع عجلة الإ�صالح الإداري مبا يالئم العوامل االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية يف الدولة .وفيما يلي يناق�ش الباحث ب�شيء من التف�صيل مكونات
هذه النماذج ،وذلك على النحو التايل:
 .1منوذج هادف (من �أعلى �إىل �أ�سفل)
ي�شري (� ،)Pollitt,1984إىل �أن هذا النموذج يعترب "تقليدي وعملي" من
ناحية �آلية �إدارة احلكومة للعملية الإدارية والتغيريات يف تلك الآلية .وتعترب الأدبيات هذا
النموذج ب�أنه ي�شكل يف �أ�سا�سه "حاجة" تنبثق من النخب ال�سيا�سية ومتخذي القرار يف �أعلى
الهرم الإداري وجتري على �أ�سا�سها التغيريات الإدارية "الإ�صالحات" وفق ًا لهذه احلاجة
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( .)Chester and Willson, 1967; Peters, 1994وتكمن �أهمية هذا النموذج
يف الت�سل�سل البريوقراطي للإدارة يف جميع العمليات وو�ضع ال�سيا�سات والتنفيذ والتقييم
(.)Meier and Smith, 1994
كما ي�شري (� )Stoker, 2006إىل �أن قيا�س النتائج يف ظل هذا اخليار ي�أتي وف ًقا
للجو ال�سيا�سي الذي تولده( .)1ومن َث َم ،ف�إن هذا النموذج الذي ينادي من �أعلى �إىل �أ�سفل
والذي تتبنا ُه الإدارة العامة التقليدية ،ال ي�سمح ملوظفي اخلط الأمامي باال�ستجابة ب�سرعة
وفعالية .ومن الإ�شكاليات الرئي�سية التي تواجه هذا النموذج �أنه يعتمد على النخبوية �إىل حد
كبري يف مقاربته للإ�صالح و�إعادة التنظيم ،مما ال مينح املواطنني –امل�ستفيدين واملت�أثرين
لنوعية وخيارات اخلدمات الإدارية -والإداريني -املنوط بهم تنفيذ ال�سيا�سات والإ�صالحات
االدارية وتقدمي اخلدمات -الت�أثري وامل�شاركة يف عملية و�ضع الت�صور الإداري لتقدمي اخلدمة
�أو الإ�صالحات.
 .2النماذج البيئية (من �أ�سفل �إىل �أعلى)
يفرت�ض هذا النموذج �أن احلكومات و�أنظمتها الإدارية  -هياكلها  -عليها �أن تتكيف
مع الظروف البيئية التي حتكم �إىل حد بعيد التغيريات يف الهيكل االداري .قد يكون الت�أثري
الأكرث �سطوة للبيئة االقت�صادية ،ال�سيا�سية ،الثقافية �أو االجتماعية �أو مزيج خمتلط من عدة
عوامل ت�ساهم يف الو�صول اىل اقرتاح احللول التي تتنا�سب معها .ويت�شابه املنطق الأ�سا�سي
لهذه الأ�ساليب يف �أنها تعتمد املقاربة التي تف�ضي ب�أن على الهيكل �أن يتكيف مع البيئة من �أجل
البقاء ،وكذلك لتطوير �أمناط املنظمات التي تعمل من �أجل حتقيق �أهدافها.
ويف هذا الإطار ،ت�شري الأدبيات �إىل عن�صريني �أ�سا�سيني يحكمان الإطار البيئي ،هما:
(� )1إطار البيئة الداخلية للمنظمة
( )2الإطار البيئي العام التي تعمل فيه املنظمة (البيئة اخلارجية).
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وعلى الرغم من �أن النماذج البيئية ال تطبق غالب ًا يف �إعادة تنظيم القطاع العام
وعمليات الإ�صالح� ،إال �أنها تفيد يف تعميق الفهم حول تطور وا�ستدامة املنظمات يف بيئة
معينة ،وعالقة امل�ؤ�س�سات احلكومية والبيئة يف الت�أثري على خمرجات هذه امل�ؤ�س�سات.
 .3النموذج امل�ؤ�س�سي
متثل هذه النماذج جمموعة منف�صلة عن النموذجني الذين مت التطرق اليهما يف
البداية ،حيث يتم طرحها كنماذج تعالج االختالالت يف النموذج الهادف (من �أعلى �إىل �أ�سفل)
ومنوذج البيئية (من �أ�سفل �إىل �أعلى) .وت�أتي هذه النماذج يف ظل االهتمام املتزايد بحركة
"امل�ؤ�س�سية احلديثة �أو النظرية امل�ؤ�س�سية احلديثة()new institutionalism( ")2
والتي تعترب ب�أن الإ�صالح الإداري يجب �أن ينبثق من داخل امل�ؤ�س�سة من خالل التغيريات
والتعديالت يف القيم التنظيمية الداخلية بالإ�ضافة اىل تغيريات بنوية عو�ض ًا عن مناق�شة
التغيريات والنظر �إليها ب�أنها تنبثق من �أعلى الهرم �أو �أنها تعك�س الو�ضع البيئي للم�ؤ�س�سة.
وبالتايل ،ف�إن النماذج امل�ؤ�س�سية تركز على احلاجة �إىل تعديل القيم اجلماعية والثقافة
والبنيوية جلعل التنظيم متكيف وديناميكي.

منوذج متكامل لإدارة الأداء
ا�ستكما ًال ال�ستعرا�ض النماذج الثالثة �سالفة الذكر ،وا�ستطراد ًا لعنا�صر النموذج
امل�ؤ�س�سي والذي يهدف �إىل معاجلة االختالالت الواردة يف النماذج (من �أ�سفل لأعلى – من
�أعلى لأ�سفل) ،ال بد من الإ�شارة �إىل الطرح الذي يقدمه "النموذج املتكامل لإدارة الأداء"
بحيث ميكن �إ�سقاطه على اخلطط واجلهود الرامية �إىل �إ�صالح الإدارة (�شكل رقم .)1
يهدف هذا النموذج �إىل �إظهار تناغم النماذج يف عملية ترابط املكونات احلكومية
على م�ستوى متخذي القرار والقيادات العليا ،وامل�ستوى الو�سطي ومقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
( )Front Line Employeesوترابط هذه املكونات يف عملة اال�ستجابة �إىل ال�سيا�سات
واخلطط والربامج (من �أعلى لأ�سفل) من جهة واخلدمات النهائية التي يتالقاها اجلمهور
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والتغذية العك�سية (من �أ�سفل لأعلى) والتي ت�ساهم حني انتظام خطوط التغذية والتوا�صل يف
�إي�صال ر�أي املواطنني �أو امل�ستفيدين �إىل اجلهات الو�سطية والتي بدورها تنقل اىل اجلهات العليا.
�شكل رقم ( :)1املكونات الرئي�سية لنظام متكامل لإدارة الأداء

امل�صدر� :شكل مت اعداده من قبل الباحث ا�ستناد ًا �إىل:
Dobrolyubova, et, al. 2005 ; World Bank 2005
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ميكن اال�ستفادة من هذا النموذج يف عملية تقييم اخلدمات احلكومية وفعاليتها من
جهة ،ومن جهة �أخرى يمُ َ ك ُننا هذا النموذج من درا�سة عالقات الرتابط بني املكونات الثالثة:
احلكومة (�إدارات عليا) – م�ؤ�س�سات اخلدمات (�إدارات و�سطى ومقدمي اخلدمات) -
متلقي اخلدمة .ويف هذا الإطار وعرب درا�سة الروابط ميكننا حتديد الروابط
واملواطنني �أو ّ
التي يجب تقويتها ل�ضمان توازن النموذج مما يتيح املجال يف و�ضع �سيا�سات وبرامج وخطط
�إ�صالحية متوازنة وهادفة وقابلة للتقييم واملراجعة.
توفر هذه النماذج خارطة طريق لو�ضع �أ�س�س عملية الإ�صالح ،وتعتمد عملية
توظيفها على واقع الإدارة العامة والعوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف الدولة.

ثاني ًا� :أهداف الإ�صالح الإداري
يواجه الباحثني يف جمال الإدارة وال�سيا�سات العامة �إ�شكالية يف حتديد �أهداف
وغايات الإ�صالح الإداري نظر ًا الختالف املقاربة بني الأطراف املعنية –قوى �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية -وتباين الأهداف فيما بينها جلهة ما ميثله الإ�صالح الإداري
و�أهدافه� .إال �أنه وبنا ًء على التعريف الذي اعتمده الباحث ملفهوم الإ�صالح الإداري على �أنه
"جمموعة اجلهود ال�سيا�سية والإدارية الهادفة �إىل دفع عجلة النمو والتنمية عرب �إ�صالح
مكامن اخللل يف عمل الأجهزة الإدارية واحلكومية لزيادة كفاءتها وفعاليتها".
هذا يمُ كننا �أن ننطلق يف عملية �صياغة اهداف الإ�صالح الإداري من خالل حتديد
النقاط امل�شرتكة بني الأطراف املعنية يف عملية الإ�صالح كما يظهرها ال�شكل رقم (.)2
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�شكل رقم (� :)2أهداف الإ�صالح الإداري

امل�صدر� :شكل مت اعداده من قبل الباحث بنائ ًا على م�صادر عدة

تعترب عملية الإ�صالح الإداري ت�شاركية بني عنا�صر وقوى متعددة يف املجتمع،
فبذلك تكون عر�ضة للت�أثريات لعدة عوامل اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية ،وهي عملية
تخ�ضع لتقييم م�ستمر .وبطبيعة احلال ف�إن �أهداف هذه العملية تت�أثر اىل حد بعيد بهذه
العوامل ،ويف هذا الإطار ال بد من الإ�شارة اىل �أن الإ�صالح الإداري عملية قد ت�ستغرق وقت ًا
وتخطيط ًا وهنا تكمن �أهمية و�ضع �أهداف واقعية �ضمن �إطار زمني حمدد بحيث تتوائم مع
اخلطط التنموية العامة على امل�ستوى الوطني وتكون قابلة للقيا�س والتقييم.
كما �أن عملية الإ�صالح الإداري تتطلب �ضرورة تظافر جهود العديد من القوى
والعنا�صر من خمتلف القطاعات الدولة ،لذلك تت�سم هذه العملية بالتعقيد نتيجة الرتباطها
بالعديد من املتغريات ،منها ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية ،الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي،
نظام احلكم ،وغريها .بالإ�ضافة �إىل الأهداف الرئي�سية لعملية �إ�صالح الإدارة العامة نف�سها،
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ومن ال�ضروري التو�صل �إىل توافق يف الآراء حول املبادئ التالية التي �ستحكم عملية الإ�صالح
ب�أكملها ،وهي:
�أ�سلوب �شامل للإ�صالح� :أي �أنه ال ينبغي تنفيذ �أي تغيريات منعزلة وجزئية �إذا مليتم ت�صورها ك�أجزاء متكاملة وع�ضوية يف ا�سرتاتيجية و�إجراءات الإ�صالح الكلية.
الإ�صالح كعملية مفتوحة :يتم حتديث مكونات الإ�صالح الفردي با�ستمرار وتكييفهاللتغريات يف البيئة اخلارجية للإدارة العامة ويف املكونات الأخرى للإ�صالح ،حيث
ت�ستخدم اخلربة املكت�سبة �أثناء التنفيذ لتقييم و�إعادة منذجة العملية الإ�صالحية.
حتديد الأولويات اال�سرتاتيجية :يجب حتديد عدد حمدود من التغيريات ذاتالأولوية لكل مرحلة �إ�صالحية بحيث يتم تركيز االهتمام واملوارد عليها.
�ضمان ا�ستمرارية عمل الإدارة العامة :والتي يجب �أن ت�ستمر يف العمل �أي�ض ًا يف�سياق وخالل عملية الإ�صالح و�إعادة التنظيم.
�إدارة الإ�صالح :والتي تن�صب يف تن�سيق عملية الإ�صالح بجميع عنا�صره من مركزواحد قادر على قيادة عملية الت�شبيك والتن�سيق بني العنا�صر املنخرطة امل�ؤثرة
واملت�أثرة بعملية الإ�صالح حكومية كانت �أو غري حكومية.

ثالث ًا :خ�صائ�ص الإدارة العامة عالية الأداء
تتناول العديد من الأدبيات اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الهياكل الإدارية لتحقيق
�أداء مرتفع ذو كفاءة وفعالية يف القطاع العام ،ومن هذا املنطلق ن�ستطيع �أن نحدد عدد من
العنا�صر الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف حتقيق �أداء ف ّعال وعايل يف امل�ؤ�س�سات العامة (�شكل رقم .) 3
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�شكل رقم ( :)3اخل�صائ�ص ال�ستة لإدارة عامة عالية الأداء

امل�صدر� :شكل مت �إعداده من قبل الباحث ا�ستناد ًا �إىل:
(OECD (2011) ; World Bank (2014) ; UNDP (2015

 .1االبتكار :ملواجهة الظروف املتغرية التي تواجه احلكومات يف عاملنا اليوم وازدياد
تعقيدات تقدمي اخلدمات وت�شابكها ،والطلب املتزايد من امل�ستفيدين للح�صول
على خدمات �أف�ضل ،وحر�ص ًا على تر�شيد االنفاق وحتقيق العائد الأف�ضل بالتكاليف
الأقل ،حتتاج الإدارة العامة �إىل القدرة واملهارة لتطوير �أ�ساليب جديدة لتطوير
ال�سيا�سة وتقدمي اخلدمات .ويف هذا الإطار تتجاوز ثقافة االبتكار القوية �سيا�سة
االبتكار .حيث يتطلب القيام بتحول ثقايف �أو�سع لي�صبح االبتكار الكفاءة الأ�سا�سية
للخدمة العامة.
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 .2ال�شفافية :على الإدارة العامة �أن تعمل على االفرتا�ض القائم ب�أن ال�شفافية ت�شكل
عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا وبديهي ًا يف �أي عملية �إدارية ،حيث تطبق عنا�صره عند و�ضع
�أي �سيا�سة عامة �أو ا�سرتاتيجية وطنية وعند تقدمي �أي خدمة عامة ،وعرب ذلك
تتخطى الإدارات العامة مبد�أ ال�شفافية التي تركز فقط على ن�شر البيانات و�إتاحة
املعلومات �إىل �أ�سلوب تفاعلي ي�ضع ال�شفافية كعن�صر ثابت يف �أي عملية حكومية.
 .3امل�سائلة :يف املبد�أ ،حتقق امل�سائلة الهادفة ثالثة �أمور� ،أو ًال :تنمية قدرات العاملني يف
القطاع احلكومي ليتمكنوا من حت�سني �أدائهم ،ثاني ًا :مكاف�أة الأداء اجليد والتعامل
بفعالية مع �أ�صحاب الأداء ال�ضعيف ،وثالث ًا :وجود �آلية موثوقة وحمددة للمحا�سبة.
 .4التعاون :تناولت العديد من �أدبيات الإدارة العامة خالل العقود ال�سابقة التعاون
على م�ستوى امل�شروع ،بيد �أن التوجه اجلديد هو لدرا�سة التعاون على م�ستوى
احلكومة ككل .حيث يعمل الأ�سلوب التعاوين �أو الت�شاركي اجلديد على اال�ستفادة
من اخلربات والتجربة واملهارات من خمتلف ال�شركاء  -من �أجل تقدمي خدمات
�أف�ضل للجمهور وجتنب االزدواجية غري ال�ضرورية.
 .5ال�سيا�سات املبنية على الأدلة والرباهني :يجب �أن تكون ال�سيا�سات والربامج
واخلدمات على علم بالأدلة ذات ال�صلة حيث يجب �أن يكون الهدف منها هو توفري
�أف�ضل املعلومات املمكنة لتمكني احلكومة من اتخاذ قرارات م�ستنرية حول فعالية
الربامج وقيمة النفقات.
 .6االلتزام ال�سيا�سي والوطني :يف حال غياب الإدارة ال�سيا�سية احلقيقية وامل�ؤمنة
بالإ�صالح وبالدور الذي تلعبه الكفاءة والفعالية وال�شفافية يف حتقيق اهداف التنمية
والنمو� ،سيكون من ال�صعب على الإدارة العامة �أن تتمتع بال�سلطة واال�ستقاللية
واملوارد الالزمة ليكون لها ت�أثري �إيجابي على التطور االقت�صادي وحتقيق الأمان
االجتماعي وحت�سني نوعية حياة �أف�ضل للمواطنني .بالإ�ضافة اىل ما تقدم تعترب
عملية ا�شراك املواطنني وجمعيات املجتمع املدين واجلمعيات الأهلية والقطاع
اخلا�ص �أمر �ضروري لتعزيز فهم دور الإدارة العامة مما ي�شكل انعكا�س �إيجابي
على نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني.
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يعزز ترابط عمل كل واحدة من اخل�صائ�ص املذكورة ببع�ضها البع�ض ،ففي حني
يوفر املزيد من ال�شفافية حتمية قوية ال�ستخدام الأدلة يف �صنع القرار .ميكن لتح�سني امل�ساءلة
حتفيز موظفي القطاع العام على االبتكار والتعاون .ومن ناحية �أخرى ميكن �أن تدعم الثقة
من املواطنني ثقافة االبتكار التي ال تت�سامح مع التق�صري .وميكن �أن ي�ؤدي الإ�صالح يف �أي من
اخل�صائ�ص املذكورة �إىل حت�سينات يف جماالت �أخرى ،مبا يف ذلك بناء املزيد من الدعم العام
وااللتزام ال�سيا�سي لإدارة عامة م�ستقلة ومزودة مبوارد منا�سبة تتيح لها فر�ص �أكرب للنجاح.

رابع ًا :الإ�صالح الإداري والتنمية
ي�ؤدي ترهل الو�ضع الإداري والتنظيمي يف الإدارة العامة �إىل �ضعف يف منظومة
�إدارة التنمية والتي بدورها �ستعاين من اختالالت هيكلية ونواق�ص تف�ضي �إىل حالة من عدم
اال�ستقرار واالرتباك على م�ستوى و�ضع �سيا�سات م�ستدامة ووا�ضحة توجه الإجراءات نحو
الأهداف املرجوة وتر�سي ا�ستدامة دورات الإ�صالح التي ت�ساهم يف حت�سني الكفاءة والفعالية
يف القطاع احلكومي.
�إن مواجهة هذه التحديات تعترب ذات �أهمية كبرية ،حيث تفتقر معظم البلدان الأقل
منو ًا �إىل البنية التحتية التي متكنها من و�ضع ال�سيا�سات والربامج ذات الكفاءة والفعالية،
والتي من �ش�أنها �أن تفي باالحتياجات املجتمعية وتعالج م�شكالت يعاين منها قطاع كبري
من املجتمع مما يحقق يف النهاية الر�ضا العام .حيث يرتتب على حكومات البلدان النامية
العمل على عدد من التغيريات والتح�سينات الهيكلية والعملية ب�شكل متوازي ،والتي ميكن �أن
ت�شمل تغيريات لأنظمة املوظفني وبناء القدرات وعمليات �صنع القرار .وجتدر الإ�شارة اىل �أن
التكييف مع املعطيات املتغرية وت�ضمني اخلطط الإ�صالحية القدرة على اال�ستجابة لأي تغيري
قد يطر�أ .وهي تعد من العوامل الأ�سا�سية ل�ضمان جناح اخلطط الإ�صالحية .بالإ�ضافة اىل
ما تقدم ال بد من الإ�شارة اىل �ضرورة توافر الإرادة ال�سيا�سية لإجناز �أي خطة �إ�صالحية
على م�ستوى الإدارة العامة ،فالتفا�صيل التقنية و"كيف ن�صل اىل الإ�صالح؟" وفعالية هذا
الإ�صالح وت�أثرياته تبقى رهن ًا للإرادة ال�سيا�سية.
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من هذا املنطلق يرتبط الإ�صالح الإداري بعميلة التنمية والنهو�ض� ،إذ يعترب
اجلهاز الإداري مبثابة الأداة التخطيطية والتنفيذية للخطط التنموية �ضمن اطارها الوطني
اجلامع .و ُي�شري "�أمارتيا �سن" �إىل "التنمية" مبفهوم احلرية ال�شخ�صية من خالل "تو�سيع
مدى اخليارات املتاحة للفرد ليختار فيما بينها" .ويف �سبتمرب من عام  2000اجمعت
اجلماعة الدولية على تبني املفهوم الأو�سع للتنمية متجاوز ًا "النمو االقت�صادي" باعتبارها
"تو�سيع احلريات الأ�سا�سية التي يتمتع بها الب�شر" ،لينطوي على خم�س حريات رئي�سية تتكامل
فيما بينها ،وهي احلريات ال�سيا�سية؛ واالقت�صادية؛ واالجتماعية؛ و�ضمانات ال�شفافية التي
تعزز الثقة يف املجتمع؛ والأمن الوقائي لتوفري �شبكة حماية �أو �أمان اجتماعي (امارتيا �سن،
.)2009
ومع ت�صدر مفهوم ممار�سات احلكم الر�شيد ،ودوره يف تعزيز التنمية وحتقيق
العدالة االجتماعية ،وقدرتها على تدعيم املمار�سات الدميقراطية ،وحت�سني فعالية امل�ؤ�س�سات
و�إعالء حكم القانون والعدالة ،بد�أت اجلماعة الدولية يف تبني مبادرات وم�شروعات لتعزيز
احلكم الر�شيد و�إ�صالح الإدارة العامة بالبلدان النامية واملتقدمة على حد �سواء (املناور،
 .)2014من هذا املنطلق ،ترتبط الإدارة العامة وم�ؤ�س�ساتها بالأداء االقت�صادي والتنموي
باعتبارها الأدوات التي من خاللها يتم حتويل ال�سيا�سات احلكومية اىل برامج والعمل على
تنفيذها ونظر ًا لت�أثريها على هيكل حوافز املتعاملني يف ا�ستعمال الأ�صول واملوارد االقت�صادية
العامة واخلا�صة (الإمام  ،)2005ويظهر ال�شكل رقم ( )4الدور الذي تلعبه الإدارة العامة
يف العملية التنموية.
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�شكل رقم ( :)4الإدارة العامة والتنمية

م�صدر :من �إعداد الباحث

انطالق ًا مما ورد �أعاله حول مفهوم التنمية وارتباطه بالعنا�صر االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية( ،)3ميكننا اعتبار التنمية عملية متطورة ومتغرية بح�سب حاجات
املجتمع وعالقة وت�أثري العنا�صر الثالثة (االقت�صادية ،االجتماعية والبيئية) ببع�ضها البع�ض.
وبالتايل ،وباعتبار امل�ؤ�س�سات العامة الأداة التنفيذية لل�سيا�سات والربامج التنموية ف�إن جزء
كبري ومهم من عملية حتقيق هذه الأهداف والغايات التنموية يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على كفاءة
الأداة التنفيذية من جهة وقدرتها على التكييف مع املتغريات وامت�صا�ص ال�صدمات(.)4
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خام�س ًا :جتارب دولية
يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة �أبرز التجارب الدولية يف جمال الإ�صالح الإداري،
وتتيح فر�صة ا�ستعرا�ض هذه التجارب �إبراز اجلوانب والعنا�صر املختلفة التي تبنتها كل
دولة يف م�سار الإ�صالح الإداري وحتقيق �أهدافها التنموية حيث �سيتم ا�ستعرا�ض واقع الدول
مو�ضع الدرا�سة (�أ�سرتاليا ،اليابان ،كندا ،نيوزيالندا ،ماليزيا و�سنغافورة) على امل�ؤ�شرات
الدولية التي تعنى مبختلف جوانب التنمية (م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ،م�ؤ�شر ممار�سة الأعمال،
م�ؤ�شر التناف�سية وم�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال)(.)5
هذا وتتعدد االختالالت واملعوقات من دولة لأخرى� ،إ�ضافة اىل وجود اختالف يف
الثقافة و�أنظمة احلكم واحلكومات .ويف هذا الإطار تبقى هذه التجارب يف �إطارها الوطني
والتي هي نتاج للعالقة املت�شابكة بني خمتلف املتغريات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والتاريخية والثقافية ،ولكن عرب درا�سة هذه التجارب بنجاحاتها واخفاقاتها و�أماكن
ق�صورها ميكن ا�ستخال�ص جمموعة من اخل�صائ�ص امل�شرتكة فيما بينها مما من �ش�أنه �أن
ي�ساهم يف بناء ت�صورات و�أفكار �إ�صالحية قائمة على �أف�ضل التجارب.

جتربة ا�سرتاليا :الإدارة بالنتائج
�شهدت الفرتة املا�ضية تو�سع ًا كبري ًا يف الربامج واخلطط املوجهة لقيا�س املخرجات
وبالتايل قيا�س فعالية وكفاءة الأداء احلكومي .وترافق االزدياد ب�أهمية قيا�س الأداء مع
انت�شار حركات الإ�صالح الإداري يف عدد من البلدان املتقدمة تنموي ًا .مما �أدى �إىل الرتكيز
املتزايد على الكفاءة (املخرجات) يف القطاع العام �إىل منو قيا�س الأداء كعن�صر �أ�سا�سي
لرت�شيق القطاع العام وحتديد متطلبات اال�صالح وال�شروع يف و�ضع �سيا�سات ا�صالحية مبنية
على الدالئل .حيث تعترب التجربة الأ�سرتالية يف جمال الإ�صالح الإداري املبني علـى قيا�س
النتائج �أحد �أبرز التجارب الدولية.
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قبل الدخول يف تفا�صيل التجربة الأ�سرتالية ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أنه تكمن �أهمية
عملية قيا�س الأداء احلكومي يف نقطتني �أ�سا�سيتني هما:
درا�سة م�ساهمة القطاع العام يف االقت�صاد ب�شكل عام       قيا�س �أداء احلكومة لهدف زيادة الفعالية والكفاءة (قيا�س الأداء لتح�سني الأداء)وترتبط النقطة الثانية بالنقطة الأوىل �إرتباط ًا ع�ضوي ًا وبنيوي ًا .وي�شتمل   الأداء
امل�ؤ�س�سي الفعال على ثالثة �أبعاد:
�أداء الأفراد يف �إطار وحداتهم التنظيمية و�إداراتهم.� أداء الوحدات التنظيمية يف �إطار ال�سيا�سات العامة للم�ؤ�س�سة.� أداء امل�ؤ�س�سة يف �إطار البيئة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.�إن فهم العالقة املتبادلة بني املدخالت ( )inputواملخرجات ( )outputيف
تنفيذ الأن�شطة احلكومية ي�ساهم يف فهم الإطار الذي ت�ستخدمه احلكومات يف معاجلة
الق�ضايا املعقدة وو�ضع �أهداف و�سيا�سات تهدف �إىل �إ�صالح وتنمية القطاع العام .ويف هذا
الإطار تكون املدخالت هي املوارد التي تخ�ص�صها احلكومة من �أجل �إنتاج خدمات معينة،
واملخرجات متثل املنتجات النهائية ،وقد مت �إ�ضافة بعد �إ�ضايف وهو النتائج ()outcome
بحيث تهدف اىل قيا�س الت�أثريات على املجتمع والفرد والعمل احلكومي.
يظهر ال�شكل (� )5أهمية التغذية املرجتعة التي اعتمدتها احلكومة الأ�سرتالية يف
مقاربتها لو�ضع الأ�س�س الإ�صالحية لنظام املدخالت واملخرجات .فبالإ�ضافة �إىل �أهمية
عن�صر النتائج املتوقعة يف زيادة فعالية نظام التقييم ،توفر التغذية املرجتعة تقييم ًا لكل
مرحلة مما يتيح ملتخذي القرار مراجعة املراحل ب�شكلها اجلزئي وت�أثريها على عملية التقييم
ب�شكل كلي.
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�شكل رقم (� :)5إطار املدخالت واملخرجات :التغذية املرجتعة

امل�صدر � :شكل مت �إعداده من قبل الباحث بناء ًا على م�صادر عدة

منذ ثمانينات القرن املا�ضي برزت �أهمية �إدارة الأداء احلكومي ك�أداة للإ�صالح
الإداري ،والتي ترافقت مع تبني العديد من الدول املتقدمة تنمويا لنهج الإدارة العامة اجلديدة
( .)New Public Managementويف هذا الإطار برزت جتربة ا�سرتاليا والتي تعترب
من الدول الأوىل والرائدة يف �سعيها لو�ضع �أطر تنظيمية وا�صالحية للإدارة العامة وتقدمي
الربامج واخلدمات و�إدخال �آليات جديدة للم�ساءلة الداخلية واخلارجية .وميكننا ت�صور
تق�سيم مرحلي للتجربة الأ�سرتالية تنق�سم �إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية امتدت من عام 1987
حتى عام  ،2011حيث �شكلت هذه املراحل بتتابعها الزمني ومكونات عنا�صرها الأ�س�س التي
مت بناء عملية �إ�صالح الإدارة العامة الأ�سرتالية مما �أو�صل هذه الإدارة �إىل و�ضعها الراهن
الذي يعترب متميز ًا ن�سبي ًا.
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املرحلة الأوىل 1987 :اىل 1996

خالل هذه الفرتة مت ت�صميم �آلية نظام للتقييم العام ،حيث مت تقييم برامج عمل
احلكومة وم�ؤ�س�ساتها كل  3اىل � 5سنوات ،وقد مت ا�ستخدام املعلومات امل�ستقات من التقييمات
من قبل الوزراء واجلهاز الإداري لو�ضع ميزانيات �سنوية مبنية على الربامج .وقد حددت
اال�سرتاتيجية التي مت اعتمادها خالل املرحلة الأوىل ثالثة �أهداف رئي�سية:
 .1تقدمي معلومات �أ�سا�سية عن �أداء الربامج احلكومية مل�ساعدة عملية �صنع القرار
وو�ضع ال�سيا�سات وحتديد الأولويات.
 .2ت�شجيع مديري الربامج وامل�ؤ�س�سات على ا�ستخدام التقييم داخل الإدارات لتح�سني
�أداء براجمهم.
 .3تعزيز امل�ساءلة وال�شفافية يف عمل الإدارات العامة.
لكن اال�ستخدام الأبرز والأهم كان ا�ستخدام هذه املعلومات ل�صياغة ور�سم �سيا�سات
وبرامج قائمة وم�ستندة على الأدلة والرباهني (Evidence Based Policies and
 . )Programsوتو�ضح النافذة رقم (� )1أبرز املتطلبات الر�سمية ال�سرتاتيجية التقييم
الأ�سرتالية خالل املرحلة الأوىل.
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نافذة رقم ( )1املتطلبات الر�سمية الأربعة ال�سرتاتيجية التقييم يف الإدارة العامة الأ�سرتالية
جميع الربامج احلكومية يتم تقييمها كل � 3إىل � 5سنواتعلى كل م�ؤ�س�سة تقدمي خطة تقييم �سنوية تظهر �آثار برامج امل�ؤ�س�سة علىال�سيا�سات العامة (توائم عمل امل�ؤ�س�سة مع خطط احلكومة عامة) واملوارد
وتقدمي ت�صور لثالث �سنوات متتالية من ناحية خطط التقييم والآثار املتوقعة
يقدم اىل وزارة املالية.
ن�شر تقارير التقييم الطالع املواطننين�شر ميزانية امل�ؤ�س�سات ب�شكل �سنويامل�صدرOECD 2011 :

جتدر الإ�شارة �إىل �أن وزارة املالية الأ�سرتالية تولت عملية متابعة تنفيذ اخلطة
الإ�صالحية وتنفيذ مبادرة ت�صميم �آليات التقييم و�إدخالها حيز التنفيذ� .إال �أن التقييم
الذي قامت به احلكومة يف عام  1997لربنامج "الإ�صالح والتقييم" ا�ستدعى العمل على
تغيري النماذج والآليات املتبعة وذلك لعدم احل�صول على النتائج الإ�صالحية املرجوة و�ضعف
التزام الإدارات احلكومية جميعها باملنهجية التي مت و�ضعها من قبل وزارة املالية .ولكن على
الرغم من عدم حتقيق املرحلة الأوىل للنتائج املرجوة� ،إال �أن هذه العملية جنحت يف متهيد
دخول ا�سرتاليا يف دورة الإ�صالح وتر�سيخ مفاهيم التقييم احلكومي للخطط الإ�صالحية
و�صياغة ال�سيا�سات العامة املبنية على الأدلة والرباهني.
	 املرحلة الثانية� 1996 :إىل 2007

�أتت هذه املرحلة بر�ؤية جديدة بعد عدة تغيريات حكومية ومناق�شات طالت
النموذج الأول و�أوجه الق�صور الذي عانى منه ،وبنا ًء عليه مت االتفاق على ت�صميم منوذج
جديد يلغي العمل باملتطلبات الر�سمية الأربعة التي مت اعتمادها خالل املرحلة الأوىل  ،وقد
ات�سمت املرحلة الثانية والتي امتدت من عام  1996اىل عام  2007باالعتماد على �إطار
درا�سة املخرجات ( )Outputsوالنتائج ( )Outcomesوالذي ا�ستند اىل م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء ( )KPIوالتي مت و�ضعها من قبل اجلهاز الإداري .وقد هدف �إطار النتائج
واملخرجات �إىل حتقيق ثالثة �أهداف �أ�سا�سية:
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 .1دعم تطوير �سيا�سة احلكومة(.)6
 .2دعم وتعزيز الأطر الإدارية داخل امل�ؤ�س�سات وتنمية قدرات العاملني.
 .3تعزيز �أطر امل�سائلة عرب تدعيم �آليات الإبالغ وتقدمي التقارير.
يظهر ال�شكل رقم ( :)6منوذج تدفقات تقارير الأداء خالل املرحلة الثانية

امل�صدر� :شكل مت �إعداده من قبل الباحث ا�ستناد ًا على بيانات من (OECD (2011) ; World Bank (2011
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�إت�سمت هذه املرحلة ب�إ�شكاليات �أ�سا�سية مفادها �أنه وبالرغم من ا�ستطاعة م�ؤ�شرات
الأداء �إبراز الأداء ال�سيء من اجليد� ،إال �أنها ال تعطي �صورة وا�ضحة عن كيفية حت�سني الأداء
ومكامن اخللل  نتيجة وجود روابط �ضعيفة بني العديد من املخرجات والنتائج بالإ�ضافة
�إىل �أنه عادة ما يتم تعريف "النتائج" يف جملة واحدة  ،وبعبارات وا�سعة النطاق  ،بد ًال
من حماولة الإ�شارة ب�شكل حمدد �إىل الت�أثري املطلوب لن�شاط احلكومة حيث برز نق�ص يف
معلومات الأداء ملعرفة ما �إذا كانت النتائج قد حتققت �أم ال .ويف هذا الإطار متت الإ�شارة ب�أن
معظم الإدارات مل تقم ب�إدراج ما مل يتم حتقيقه من �أهداف واكتفت بتوفري نتائج الأهداف
التي مت حتقيق تقدم فيهاANAO, 2001; Blondal et al., 2008;Webb,( .
)2010; Murray, 2008; Podger, 2009

املرحلة الثالثة � 2007 :إىل 2011

بد�أت املرحلة الثالثة يف عام  2007وا�ستمرت اىل عام  2011وات�سمت هذه املرحلة
يف امليل �إىل �إن�شاء "�أ�سلوب حكومي متكامل" ي�ضمن تدارك الثغرات التي مت حتديدها خالل
الفرتات الأوىل والثانية وخا�صة املتعلقة بالتجزئة بني امل�ؤ�شرات والتقييمات ،ففي حني ركزت
املرحلة الأوىل على التقييم واملرحلة الثانية على م�ؤ�شرات الأداء �أتت املرحلة الثالثة لتوفق بني
العن�صرين ب�شكل يعك�س �شمولية النظرة �إىل الإ�صالح وتقييم عمل الإدارة العامة من خالل
ادخال املواطنني يف عملية التقييم ب�شكل مبا�شر عرب ا�ستبيانات دورية لقيا�س ر�ضا املواطنني
عن اخلدمات احلكومية.
ُيربز النموذج الأ�سرتايل يف الإ�صالح الإداري �أهمية قيا�س الأداء وو�ضع �أهداف قابلة
للتحقيق والقيا�س ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية التخطيط املبني على الأدلة والرباهني .حيث تعترب
الإنتاجية واالبتكار وزيادة القدرة على التكيف يف توفري الربامج واخلدمات مفتاح ًا "للقيام
بالكثري بتكلفة �أقل" يف القطاع العام .مما يفر�ض على احلكومات �أن تعتمد مبد�أ اال�ستدامة
يف العمليات احلكومية على �أن تبقى مفتوحة لنماذج الأعمال والتقنيات احلديثة ،و�أن تكون
على ا�ستعداد للتخل�ص التدريجي من املمار�سات التقليدية القائمة عندما ال تكون منا�سبة.
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هذا امل�سار الإ�صالحي الذي ات�سم ب�أهمية ا�ستدامة عملية التقييم يف بناء ال�سيا�سات
وو�ضع اخلطط الإمنائية ،و�ضع �أ�سرتاليا يف م�صاف الدول املتقدمة يف جماالت الإ�صالح
والتنمية حيث تعترب التجربة اال�سرتالية من التجارب الرائدة يف الإ�صالح الإداري وعملية
التقييم وتوظيف �آليات التقييم يف احلد من الفجوات وت�صحيح امل�سارات التنموية.

جتربة اليابان
مع بداية ثمانينات القرن املا�ضي� ،شهدت اليابان موجة من التحركات واملطالبات
ال�شعبية مفادها العمل على حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية والعجز املايل ال�ضخم والذي �أتى
نتيجة لفرتة طويلة من البطء يف النمو االقت�صادي والذي بد�أ يف عام  1973عندما وقعت
اليابان يف �أزمة نفطية غري متوقعة.
وقد كانت الإدارة العامة اليابانية قد تو�سعت ب�شكل كبري خالل فرتات النمو العالية
من �أواخر اخلم�سينات �إىل �أوائل ال�سبعينيات ،الأمر الذي قد بد�أ ي�شكل عب�أً كبري ًا على مالية
الدولة ومواردها مع تباطئ وترية النمو االقت�صادي .ويف ظل هذه التحديات انطلقت يف
اليابان حملة حكومية تهدف اىل �إ�صالح الإدارة العامة من منظور �شامل ومتكامل وم�ستدام،
حيث مت يف عام � 1981إن�شاء "اللجنة امل�ؤقتة للإ�صالح الإداري" والتي بد�أت بو�ضع الأ�س�س
لعميلة ا�صالح اداري ومايل تهدف �إىل ا�ستدامة الإ�صالحات الإدارية و�إ�صالح املالية العامة
من دون فر�ض ل�ضرائب جديدة �أو زيادة يف الهيكل ال�ضريبي القائم.
وقد �شهدت الفرتة منذ ان�شاء "اللجنة امل�ؤقتة للإ�صالح الإداري” من عام 1997

العديد من التغيريات والتي كان من �أبرزها الآتي:

خ�صخ�صة ثالث �شركات عامة رئي�سية �أبرزها �شركة ال�سكك احلديدية الوطنية�إلغاء وحتويل نحو � 45ألف وظيفة يف احلكومة الوطنية.تعزيز �آليات التن�سيق ال�شاملة على امل�ستوى احلكومي والإدارات العامة ،على �سبيلاملثال ال احل�صر� ،إن�شاء وكالة الإدارة والتن�سيق يف العام (.)1984
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�إ�صالح هياكل الرواتب العامة والتعوي�ضات.�إنهاء االعتماد على ال�سندات يف متويل عجز املالية العامة.�سن وتنفيذ قانون الإجراءات الإدارية.حكومة مفتوحة (�إتاحة البيانات جميعها للعامة ل�ضمان ال�شفافية وامل�ساءلة).نافذة رقم ( )2وكالة الإدارة والتن�سيق يف اليابان
مت ان�شاء "وكالة الإدارة والتن�سيق" بتو�صية مبا�شرة من اللجنة امل�ؤقتة للإ�صالح الإداري يف عام 1984
بهدف تعزيز وظائف التن�سيق ال�شاملة للحكومة وتزويد احلكومة الوطنية بهيكل جديد لإدارة وتن�سيق
مركزي ن�شط وفعال ل�ضمان فعالية وتنا�سق العمل احلكومي والإداري ب�شكل فعال للتجاوب مع التغريات
االجتماعية واالقت�صادية .ومن �أبرز مهام هذه الوكالة الآتي:
(� )1إدارة �ش�ؤون املوظفني.
(� )2إدارة الهيكل التنظيمي ،وعدد املوظفني والعمليات احلكومية.
( )3التفتي�ش الإداري واال�ست�شارات الإدارية.
( )4تن�سيق ال�سيا�سات والربامج ب�ش�أن م�سائل حمددة تقع �ضمن اخت�صا�صات عدة وزارات ووكاالت ،مثل
ال�سالمة املرورية و�ش�ؤون ال�شباب.
(� )5إدارة برامج املعا�شات التقاعدية املتعلقة باملوظفني العموميني الوطنيني (تطبق هذه الربامج عموم ًا
على املوظفني الع�سكريني ال�سابقني الذين تقاعدوا قبل عام  ،1959وامل�س�ؤولني املدنيني املحليني
الذين تقاعدوا قبل عام  1962ومعاليهم الذين بقوا على قيد احلياة).
(� )6إدارة الإح�صاءات احلكومية مبا يف ذلك تن�سيق العمليات الإح�صائية احلكومية و�إنتاج الإح�صاءات
الأ�سا�سية للأمة مثل التعداد ال�سكاين.
امل�صدر :بوابة احلكومة اليابانية

يف عام  1996مت �إن�شاء "جمل�س الإ�صالح الإداري" برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء
ا�ستكما ًال للجهود التي بد�أت عند ان�شاء "اللجنة املوقتة للإ�صالح الإداري" وذلك بهدف
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درا�سة كيفية �إعادة تنظيم الوزارات والوكاالت املركزية وتقدمي اقرتاح حمدد لإعادة التنظيم.
ومت بعدها و�ضع اول برنامج �إ�صالحي مرحلي بني عامي ( )2000-1997ترتاوح بنوده بني
�إعادة تنظيم الوزارات املركزية ،ومراجعة ال�شركات العامة ،و�إلغاء القيود التنظيمية .بعد �أن
كان التوجه العام يف اليابان خالل الفرتات ال�سابقة يعتمد على و�ضع خطط ا�صالح �إداري
ملدة عام واحد.
برنامج الإ�صالح الإداري ()2000-1997

مت �إقرار برنامج الإ�صالح الإداري من قبل "جمل�س الإ�صالح الإداري لفرتة متتد
من عام  1997حتى عام  . 2000مع و�ضع تاريخ حمدد لتحقيق كل خطوة �إ�صالحية ل�ضمان
ان�سياب العملية الإ�صالحية ومتابعتها .بالإ�ضافة اىل ذلك عمد القائمني على الربنامج �إىل
�شرحه بطرق تتنا�سب مع جميع �شرائح املجتمع من متخ�ص�صني وغري متخ�ص�صني مما يتيح
الفر�صة لأي مواطن يف �أن يفهم ويبدي الر�أي بالعملية الإ�صالحية وبنودها وبالوقت عينه
تتيح للمواطنني �إمكانية املحا�سبة وت�صويب امل�سار الإ�صالحي ا�ستناد ًا �إىل معطيات وا�ضحة.
هذا وقد �أعلن "برنامج الإ�صالح الإداري" عن �أربعة �أهداف �أ�سا�سية تركز على
العالقة بني املواطنني والإدارة العامة ،وذلك على النحو التايل:
�إدارة عامة ب�سيطة –من ناحية الإجراءات -وفعالة ،قادرة على اال�ستجابةملتطلبات الع�صر.
�إدارة عامة ت�سمح للنا�س بالت�صرف وفق ًا ملبادراتهم اخلا�صة (ت�شجيع االبتكار).�إدارة عامة مفتوحة وموثوق بها من قبل النا�س .-تزويد املواطنني بخدمات عامة عالية اجلودة.
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يو�ضح ال�شكل (� )7أن�شطة الإ�صالح الإداري الأ�سا�سية املناطة بالربنامج
�شكل رقم ( :)7الأن�شطة الأ�سا�سية لربنامج الإ�صالح الإداري يف اليابان ()2000-1997

امل�صدر� :شكل مت �إعداده من قبل الباحث بنا ًء على معلومات من الربنامج الإ�صالحي الياباين 1997

جتدر الإ�شارة �إىل �أن الإ�صالحات الإدارية التي مت تفعيلها من قبل احلكومة
اليابانية ،ترافقت مع برنامج �إ�صالحي وتطويري للنظام االقت�صادي واملالية العامة ونظام
التقاعد واخلدمات االجتماعية ،بالإ�ضافة اىل �سيا�سات التعليم و�شراكة القطاعني العام
واخلا�ص والعديد من الربامج التي هدفت �إىل خلق بيئة �إ�صالحية وتعزيز التفاعل القائم
على الإ�صالح املتكامل.
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وميكن تلخي�ص �أبرز عوامل جناح التجربة اليابانية يف الإ�صالح الإداري لتوافر
العنا�صر التالية:
توفر �آلية م�ستدامة للإ�صالح الإداري على امل�ستوى احلكومي وعلى م�ستوىم�ؤ�س�سات القطاع العام.
التقييم واال�ستعرا�ض ال�سنوي للربامج احلكومية خالل عملية �إعداد امليزانية.التزام القيادة ال�سيا�سية بالإ�صالح الإداري.التحديد الدقيق للتحديات وفهم ق�ضايا ال�سيا�سة العامة (مكامن اخللل وطرقالإ�صالح).
�أهمية اال�ستغالل الأمثل للموارد.ا�شراك املواطنني وقطاعات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف عملية الإ�صالح.توافر الدعم ال�شعبي للإ�صالح.دور �إيجابي وحموري لل�سلطة الت�شريعية.�آلية تن�سيق وتوزيع م�س�ؤوليات وا�ضحة املعامل.�إ�شاعة ثقافة ال�شفافية وحتمل امل�س�ؤوليات.هذا وقد مت تنظيم الهيكل الأ�سا�سي للحكومة احلالية يف اليابان منذ حوايل 50

عام ًا يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية وبعد �سريان مفعول د�ستور اليابان ،حيث بد�أت اجلهود
احلكومية للإ�صالح الإداري تتبلور يف املراحل املبكرة بهدف �إلغاء بع�ض املنظمات وخف�ض
عدد املوظفني العموميني .يف عام  ،1960مت تعديل اجتاه الإ�صالح بحيث �أ�صبحت فعالية
وكفاءة الربنامج احلكومي والت�شغيل حمور جهود الإ�صالح .وذلك بعد �أزمات النفط التي
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بد�أت يف منت�صف ال�سبعينيات ،والتي ا�ضطرت احلكومة على �إثرها �إىل تقلي�ص �إنفاقها
و�إجراء مراجعة للربامج الفردية يف �سياق �إعادة درا�سة دور القطاع العام.
لقد �أدت جميع هذه املراحل �إىل ارتقاء اليابان �إىل م�صاف الدول املتقدمة تنموي ًا
والتي يحتذى بتجربتها يف الإ�صالح الإداري من خالل اال�ستدامة يف الإ�صالحات و�شموليتها
والدقة يف حتديد مكامن اخللل ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات للتخطيط التنموي قائمة على االبتكار
والتطوير امل�ستمر.

جتربة كندا
يف منت�صف الت�سعينات من القرن املا�ضي ،اتبعت كندا منوذج دولة الرفاه ذات الربامج
االجتماعية باهظة الثمن� ،أدت �إىل عجز مايل كبري و�صل �إىل  ٪6من الناجت املحلي الإجمايل.
خالل الفرتة  ،1994-1985ومن ثم حاولت كندا تخفي�ض هذا العجز املايل تدريجي ًا مع
احلفاظ على الربامج احلكومية (�أي عن طريق احلد من املرتبات وامليزانيات) .وات�سمت
جهود الإ�صالح خالل تلك الفرتة بالبطء وحمدودية النطاق والت�أثري ،مما �أدى �إىل ف�شلها يف
حتقيق �أهداف الإ�صالح وتقلي�ص العجز .وبحلول العام  1995قامت احلكومة الكندية ب�إعالن
حالة طوارئ �إ�صالحية عرب خطة مت ت�سميتها "اجلراحة الكبرية العاجلة" (Urgent Major
 )Surgeryتهدف اىل ادخال تغيريات جوهرية على عمل احلكومة وحجمها.
يعترب املراقبون لتلك املرحلة ب�أن مفتاح جناح اخلطة الإ�صالحية يف كندا يتمثل
بو�ضع �أهداف وا�ضحة منذ البداية( )7مع ا�شراك امل�ستفيدين وهيئات املجتمع املدين يف عملية
و�ضع الأهداف الإ�صالحية مما كان له �أثر �إيجابي على عملية حتقيق الأهداف الإ�صالحية.
مت �إن�شاء وحدة مركزية تابعة لوزارة املالية تقوم ب�إدارة وتن�سيق وحتليل العملية
اال�صالحية وتقدمي التو�صيات �إىل جلنة م�شرتكة بني الوزارات مع خرباء خارجيني .حيث
قامت هذه الوحدة مبراجعة �شاملة لكافة الربامج احلكومية وحثت جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية للقيام مبراجعة ذاتية لرباجمها وهيكل عملياتها .وقد ا�ستندت هذه املراجعات
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�إىل �إمكانية ا�ستهداف التخفي�ضات االفرتا�ضية يف امليزانية لكل م�ؤ�س�سة عامة بالإ�ضافة
اىل تعبئة ا�ستبيان يحتوي جمموعة من الت�سا�ؤالت تهدف اىل تبيان امل�صلحة العامة وحتدد
االجتاه الذي �ستتبناه احلكومة نحو هذه امل�ؤ�س�سات والربامج� ،إن كان لناحية الإبقاء عليها
�ضمن الهيكل العام و�إعادة تنظيمها �أو دخولها يف �شراكات مع القطاع الأهلي �أو اخلا�ص �أو
التخلي عنها وخ�صخ�صتها:
 .1هل امل�صلحة العامة وا�ضحة يف الربنامج �أو اخلدمة ،وملاذا؟
 .2هل هناك دور �أ�سا�سي وحموري للحكومة يف عمل هذا الربنامج �أو يف تقدمي اخلدمة؟
 .3هل ميكن حتقيق الفعالية والكفاءة يف هذا الربنامج من قبل م�ؤ�س�سة حكومية �أخرى
�أو �سلطة حملية؟
 .4هل ميكن �أن يتم ذلك عرب �شراكة مع الهيئات الأهلية �أو القطاع اخلا�ص؟
� .5إذا مت الإبقاء على الربنامج يف الهيكل احلكومي ،كيف ميكن جعل اخلدمة �أكرث
فعالية وكفاءة؟
 .6هل ميكن حت ّمل نفقات الربنامج �أو اخلدمة وما هي م�صادر متويله؟
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�شكل رقم ( )8اختبار امل�صلحة العامة يف النموذج الكندي

امل�صدرWorld Bank (2003( :

يظهر ال�شكل رقم ( )8النموذج الذي و�ضعته وا�ستخدمته الوحدة املركزية يف حتليل
اجلدوى من الربامج واخلدمات احلكومية .وا�ستناد ًا �إىل التقييم الذاتي والردود امل�ستلمة
من امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة ،قامت الوحدة املركزية برفع جمموعة من التو�صيات اىل
احلكومة وهي:
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جمموعة الربامج واخلدمات التي يتوجب على احلكومة القيام بها وكيفية تر�شيداالنفاق عليها مع زيادة فعاليتها وكفاءتها.
جمموعة الربامج واخلدمات اغري الأ�سا�سية والتي ميكن تفوي�ضها وتوكيلها �إىلال�سلطات املحلية �أو �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف تقدميها.
جمموعة من الربامج واخلدمات التي ميكن اال�ستغناء عنها كلي ًا.نافذة رقم ( :)3التدابري الإ�صالحية التي مت و�ضعها ا�ستناد ًا �إىل تو�صيات اللجنة املركزية
للإ�صالح يف كندا
تخفي�ض عدد الوزارات من � 35إىل .23الغاء  73م�ؤ�س�سة عامة /جمل�س �إدارة.ال مركزية و�إعادة هيكلة وخ�صخ�صة  47م�ؤ�س�سة حكومية.نقل و�إلغاء  %18من الوظائف العامة (حوايل � 45ألف موظف).الغاء الدعم احلكومي لقطاعي الزراعة والنقل.خف�ض ن�سبة الدعم احلكومي بن�سبة . %60امل�صدر :نافذة مت �إعدادها من قبل الباحث بنا ًء على م�صادر عدة

بعد املوجة الأوىل من الإ�صالحات ،والتي هدفت ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ت�صحيح
وتر�شيق هيكل احلكومة لتقلي�ص العجز ،بد�أ يف عام  1997برنامج جلذب وتوظيف القدرات
والطاقات الوطنية املتخ�ص�صة يف الإدارات احلكومية .وقد ترافق ذلك مع الرتكيز ب�شكل
متزايد على تطوير ميزانيات مالية قائمة على الأداء ،وو�ضع حوافز للم�ؤ�س�سات قائمة على
�أ�سا�س �أداء قابل للقيا�س ،بالإ�ضافة �إىل البدء بو�ضع �أ�س�س احلكومة الإلكرتونية مما �ساهم
يف زيادة املرونة الإدارية للحكومة .ويف غ�ضون عامني �أي يف عام � .1999أظهرت املالية
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العامة الكندية فائ�ض ًا مالي ًا وبرزت عدد من الدرا�سات الأكادميية واال�ستق�صائية التي
تناولت ازدياد ر�ضا املواطنني عن اخلدمات احلكومية.
هذا ،وترتبع كندا اليوم يف �أعلى مراتب قائمة الدول املتقدمة يف جماالت احلكومة
الرقمية والو�صول اىل املعلومات وتقدمي اخلدمات احلكومية بفعالية و�شفافية عاليتني ،مما
يدفعنا اىل اال�ستنتاج ب�أن العملية الإ�صالحية حتتاج �إىل تظافر اجلهود والدوافع ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية حتت مظلة ر�ؤية وا�ضحة و�أهداف قابلة للقيا�س والتقييم.

جتربة نيوزيالندا
قبل منت�صف الثمانينيات ،عانت نيوزيالندا من بطء يف النمو وافراط يف التعقيدات
الإدارية بالإ�ضافة �إىل عجز كبري يف امليزانية العامة وتراجع يف ال�صادرات .ويف عام 1985
مت و�ضع �أول خطة �إ�صالحية ت�ضمنت ثالثة �أهداف �أ�سا�سية:
 .1دعم اقت�صاد ال�سوق احلر وتقليل التعقيدات يف اللوائح احلكومية
 .2تخفي�ض كبري للقطاع احلكومي
 .3حت�سني متويل احلكومة وعنا�صر الفعالية والكفاءة ،وامل�ساءلة وال�شفافية.
وقد �شكلت التحديات والإ�شكاليات املتعلقة بامل�ساءلة وحتديد امل�س�ؤوليات يف اجل�سم
الإداري �أحد �أبرز الدوافع للم�ضي بعملية الإ�صالح اجلذري التي طالت معظم جوانب عمل
الإدارة العامة يف نيوزيالندا حيث ورد يف �إحدى تقارير وزارة اخلزينة عام � 1987أن
"النظام احلايل يخلق االرتباك فيما يتعلق بامل�س�ؤولية الإدارية ،والذي بدوره يعمل على احلد
من امل�ساءلة” ،ويف هذا الإطار بالتحديد ،يعترب بع�ض الباحثني التجربة النيوزيالندية يف
الإ�صالح الإداري من �أكرث التجارب الإ�صالحية جر�أة(.)8
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من املهم هنا �أن ن�شري �إىل ما �أدرجه  Scottيف ملخ�صه لأبرز املمار�سات التي
�سادة يف الإدارة العامة النيوزيالندية خالل فرتة الثمانينيات والتي بدورها �أدت اىل الرتهل
خالل تلك الفرتة (:Scott (1996
مل يتم حتديد الأهداف اخلا�صة بالإدارات ب�شكل وا�ضح.اخللط بني م�س�ؤوليات ال�سيا�سيني واملوظفني العاميني ،بحيث مل تكن خطوطامل�س�ؤولية وامل�ساءلة وا�ضحة.
قل�صت �أنظمة الرقابة التي تديرها الوكاالت املركزية احلرية على ت�شكيل �إدارةفعالة ،وعلى احلوافز ،مما �أثر �سلب ًا على الأداء الإداري ب�شكل عام.
غياب للعقوبات وللمحا�سبة العمومية على �ضعف الأداء.تدخل الوزراء املبا�شر يف عمل الأق�سام واتخاذ قرارات مغالطة مل�سارات العملالإداري.
جميع هذه العوامل �أدت اىل و�ضع اخلطة الإ�صالحية يف عام  1985والتي ذكرنا
خطوطها العامة �أعاله ،وقد مت ت�صميم هذه اخلطة بنا ًء على خم�سة عنا�صر �أ�سا�سية كما
تت�ضح من ال�شكل رقم (.)9
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�شكل رقم ( )9عنا�صر خطة نيوزيالندا الإ�صالحية 1985

امل�صدر� :شكل مت �إعداده من قبل الباحث ا�ستناد ًا �إىل )World Bank (2003); Scott (1996

ويف هذا الإطار ال بد من تو�ضيح املق�صود بالعنا�صر املذكورة يف ال�شكل رقم (، )9
وذلك على النحو التايل:
 .1و�ضوح الأهداف :و�ضع موا�صفات وا�ضحة للأهداف التي على مدراء الإدارات
حتقيقها وكيفية حتقيقها .بحيث يتم تو�صيف الأهداف على �شكل م�ؤ�شرات قابلة
للقيا�س على �أن ال تتعار�ض مع بع�ضها البع�ض وتتنا�سق مع الأهداف العامة على
امل�ستوى الكلي للإدارة واحلكومة.
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 .2احلرية يف الإدارة� :إعطاء املديرين على جميع امل�ستويات القدرة واحلرية على
حتقيق الأهداف املحددة .مما يمُ َ كن املديرين على تخ�صي�ص املوارد وحتقيق
الأهداف ب�أكرب قدر من الكفاءة.
 .3امل�ساءلة �أو القدرة على حتمل امل�س�ؤولية :يف مقابل �إعطاء حق احلرية يف الإدارة ،على
املديرين �أن يتحملوا م�س�ؤولية القرارات التي يتخذونها ،وهنا ت�أتي �أهمية عن�صر
امل�ساءلة وحتمل امل�س�ؤولية يف و�ضع احلوافز والعقوبات الالزمة لتحفيز الأداء.
 .4تدفق املعلومات :يجب �أن يو ّفر عن�صر امل�ساءلة وحتمل امل�س�ؤولية املعلومات الكافية
لتقييم جودة قرارات املديرين و�أدائهم ،وي�ساهم عن�صر تدفق املعلومات يف ربط
عمليات اجلهاز الإداري تفادي ًا للتناق�ض والتكرار وتتبع حتقيق الأهداف العامة
على امل�ستوى احلكومي.
 .5تقييم ف ّعال للأداء� :إجراء تقييم فعال للأداء بحيث يق ّيم املديرين على مدى
جناحهم يف حتقيق �أهدافهم و�أية �أوجه ق�صور ناجمة عن �سوء الإدارة التي قد يتم
الك�شف عنها ومعاقبتها.
فيما يلي ن�ستعر�ض النموذج الذي تعمل على �أ�سا�سه هذه ال�شروط اخلم�سة �ضمن
املنظومة الإدارية ،وكيف ت�ؤدي هذه ال�شروط �إىل زيادة كفاءة وفعالية اخلدمة العامة .ف�إذا
كان هناك و�ضوح للمديرين ب�ش�أن ما هو متوقع منهم (و�ضوح الأهداف) ويتم منحهم القدرة
على حتقيق �أهدافهم املحددة (حرية الإدارة) ومن ثم جعلهم م�س�ؤولني عن حتقيق الأهداف
من خالل احلكم عليهم (امل�ساءلة) ،مع معلومات ذات جودة كافية (تدفقات املعلومات) حول
مدى حتقيقها لأهدافها املعلنة (التقييم الفعال للأداء)� ،سيقوم عند �إذ املديرين باتخاذ
قرارات ف ّعالة لتخ�صي�ص املوارد واحل�صول على الأهداف ب�أكرث الطرق فعالية .ويو�ضح
ال�شكل رقم ( )10و�صف لعالقات امل�ساءلة الرئي�سية التي يحددها منوذج ال�شروط اخلم�سة.
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�شكل رقم ( :)10عالقات امل�ساءلة الرئي�سية يف الإدارة العامة النيوزيلندية

*املدراء التنفيذيون يف الإدارة العامة النيوزيالندية (الإدارة العامة اجلديدةNew Public -
 )Managementيوازون مراكز مدير عام �أو رئي�س م�صلحة حكومية يف الإدارة العامة التقليدية.
امل�صدر� :شكل مت �إعداد من قبل الباحث ا�ستناد ًا �إىل (Scott (2006
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وبذلك ميكن القول �أن منوذج نظام الإدارة العامة النيوزيالندي املو�ضح �أعاله،
ا�سا�سي �إىل تو�ضيح امل�س�ؤولية يف النظام وذلك لزيادة م�س�ؤولية ر�ؤ�ساء الإدارات
ب�شكل
ي�سعى ٍ
ٍ
يف القيام مبهامهم الإدارية وزيادة م�ساءلتهم عن ممار�سة تلك امل�س�ؤولية .ومن ناحية
الوزراء ،ترتكز م�س�ؤوليتهم يف تو�ضيح النتائج التي ت�سعى �إليها حكومتهم وبالتايل العمل على
حتقيق هذه النتائج.
هذا وتعترب التجربة النيوزيالندية من �أبرز التجارب الدولية يف جمال الإ�صالح
الإداري املعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على و�ضوح خطوط امل�س�ؤوليات وتوزيع الأدوار بني العنا�صر
املت�شاركة يف العملية الإدارية وعلى توفري م�ساحة للحرية يف الإدارة ت�ضمن حدوها الو�ضوح
يف ال�صالحيات .كما تعترب التجربة النيوزيالندية رائدة من ناحية جديتها يف و�ضع الأهداف
الإ�صالحية وتبني احلكومات املتالحقة يف نيوزيالندا تدابري جدية يف مقاربة الإ�صالح وهذا
ما يدفعنا �إىل القول �آنه ال بد من �إرادة �سيا�سية وا�ضحة تدفع عملية الإ�صالح الإداري.

جتربة ماليزيا
بد�أت جهود الإ�صالح يف ماليزيا يف �ستينات القرن املا�ضي حيث برزت حاجة ملحة
اىل النظر يف عمل منظومة الإدارة العامة ،وذلك من اجل �ضمان تطبيق عدد ًا من برامج
وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتفعيل امل�ساءلة واملحا�سبة وخا�صة ب�أن ماليزيا
عانت حتى �أوائل ال�ستينات من غياب حكم القانون وانت�شار وا�سع للف�ساد منذ ا�ستقاللها يف
عام .1957
ركزت اجلهود الإ�صالحية الأوىل يف ماليزيا على التطوير امل�ؤ�س�سي وبناء القدرات
وقد ا�سفرت هذه اجلهود واال�ست�شارات املتالحقة اىل �إن�شاء "وحدة التطوير الإداري(")9
والتي تولت م�س�ؤولية متابعة تطبيق الإ�صالحات التي يعتربها الباحثني من �أبرز الأدوات التي
و�ضعت �أ�س�س �سيا�سات التدريب وبناء القدرات يف القطاع العام ،وتوالت العملية التنظيمية
يف ماليزيا حيث مت ان�شاء "امل�ؤ�س�سة الوطنية للإدارة العامة" يف عام  ،1972وتلتها �إن�شاء
"وحدة التخطيط والتطوير الإداري" يف عام .1977
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خالل فرتة الثمانينات ،بد�أ التوجه العام للإ�صالح الإداري يكت�سب زخم �أكرب
واجته نحو الإ�صالحات التي ت�ستهدف الربامج احلكومية حيث مت اطالق برنامج "ماليزيا
املدجمة" ( ، )Malaysia Incorporatedوالتي مت و�ضعها يف عام  1981لت�شجيع
التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص ،ووفق هذا الربنامج يعمل كال القطاعني داخل منوذج
"�شركة ماليزية" .حيث يدعم القطاع اخلا�ص الأن�شطة التجارية واالقت�صادية ،بينما يقوم
القطاع العام بو�ضع �أطر و�سيا�سات رئي�سية ،لتحديد االجتاه االقت�صادي وتوفري اخلدمات
امل�ساندة املتخ�ص�صة التي ت�ؤدي �إىل تطوير بيئة الأعمال.
كان للتجارب اليابانية والكورية �أثر ًا بالغ ًا على جتربة ماليزيا (Tjiptoherijanto,

 )2012وخا�صة يف عملية تبني ثقافة العمل يف تلك البلدان والتي من خاللها مت الدفع
باجتاه الرتكيز على نوعية النتائج يف �إطار العمل احلكومي حيث مت البدء بالعمل بنظام
حتفيز يهدف يف هذا ال�صدد �إىل تقدير النوعية احل�سنة يف العمل العام علـى جميع امل�ستويات
()10
احلكومية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الربامج ترافقت مع برنامج خ�صخ�صة و�شراكة
ما بني القطاعني العام واخلا�ص بد�أ يف عام  1983بهدف تر�شيق الإدارة العامة وتقليل
الأعباء امللقاة على عاتق احلكومة من ناحية تقدمي اخلدمات.
ال�شكل رقم ( :)11الت�سل�سل الزمني لإن�شاء م�ؤ�س�سات الإ�صالح الإداري يف ماليزيا

امل�صدر� :شكل مت �إعداده من قبل الباحث بنا ًء على م�صادر عدة
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ويف عام  1991مت �إطالق جمل�س الأعمال املاليزي والذي يعترب الركن الأ�سا�سي
ونقطة االنطالق حلركة الإ�صالح خالل الت�سعينات ،وجتدر الإ�شارة �إال �أنه وتزامن ًا مع
انطالق املجل�س مت و�ضع ر�ؤية ماليزيا  2020والتي هدفت اىل و�ضع �سيا�سات وبرامج وخطط
ت�ضع ماليزيا يف م�صاف الدول املتقدمة تنموي ًا بحلول العام .2020

	�إدارة اجلودة يف القطاع العام
من خالل م�سار ماليزيا يف ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ومن خالل �إدخال
الإ�صالحات الإدارية منذ عام  ،1966مت يف عام � 1993إطالق برنامج "اجلودة يف القطاع
العام" والذي يهدف اىل تقدمي خدمات حكومية مبنية على اجلودة ،وحيث ي�ستطيع العميل
(املواطن) امل�ستفيد من اخلدمة تقييمها ،وبالتايل ي�أخذ هذا التقييم حيز ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
تقييم امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة العامة من قبل احلكومة .وترافق هذا الربنامج مع اعتماد تطوير
�أنظمة اجلودة و�إدخال معايري قيا�س اجلودة (� )ISO, 9000إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية
بهدف تقدمي خدمة �أف�ضل للم�ستفيدين.
نافذة رقم ( )4يوم مقابلة العمالء يف ماليزيا ()Meet the Customer Day
يف عام  ،2001مت تنفيذ برنامج "يوم مقابلة العمالء" يف جميع �أنحاء القطاع العام املاليزي
حيث �شكل واحد من عدة وظائف لتوفري خدمة �أف�ضل للم�ستهلكني واجلمهور .فمن خالل التوا�صل
وجه ًا لوجه بني الوكاالت وامل�ؤ�س�سات احلكومية وعمالئها� ،ساعد الربنامج يف تعزيز ت�صميم
امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية ووفر �سبيل �إ�ضايف لزيادة روحية التغيري واالبتكار يف القطاع العام.
امل�صدرMunusamy et, al. (2010( :

مواكب ًة للرتكيز على اجلودة يف تقدمي اخلدمات احلكومية ،انتقل النظام الإداري يف
ماليزيا من النظام التقليدي اىل نظام �إلكرتوين يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على التقنيات احلديثة
خالل فرتة الت�سعينات حيث مت تر�سيخ �أ�س�س احلكومة الإلكرتونية يف ر�ؤية ماليزيا 2020
والتي مت �إقرار تنفيذها يف عام .1991
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برهنت التجربة املاليزية يف الإ�صالح الإداري خالل العقود املا�ضية �أن تنفيذ عملية
الإ�صالح بكفاءة وفعالية ممكنة �إذا توافرت عنا�صر اجلدية وااللتزام م�صحوبة ب�سيا�سات
وخطط وبرامج واقعية ومبنية على �أ�س�س علمية .فالإ�صالح الإداري الذي بد�أ يف ماليزيا
بعيد ا�ستقاللها �أواخر اخلم�سينيات وال يزال م�ستمر ًا قد طال جميع جوانب القطاع العام،
من بديهيات ادخال نظام بطاقات تعريف الأ�سماء للموظفني العامني املتعاملني مبا�شرة
مع اجلمهور �إىل و�ضع �سيا�سات قيا�س الأداء و�إدارة اجلودة مرور ًا بتغيريات هيكلية العمل
الإداري ودخول عامل احلكومة الإلكرتونية .وتعزى ا�ستدامة هذا الأ�سلوب الإ�صالحي اىل
و�ضع ر�ؤية وا�ضحة الأهداف واملعامل واىل تنا�سق يف اهداف و�ضرورة الإ�صالح بني ال�سلطة
ال�سيا�سية والإدارة العامة وهو ما �أدى اىل و�صول ماليزيا اىل م�صاف الدول املتقدمة تنموي ًا.

جتربة �سنغافورة
يعترب القطاع العام ال�سنغافوري مثا ًال على "اجلهود التنموية املوجهة من قبل الدولة
يف ظل القيادة ال�سيا�سية والبريوقراطية اجلدية” .كما وتو�صف �سنغافورة ب�أنها "دولة
�إدارية” ،وذلك نتيجة لوجود خطوط ف�صل وا�ضحة وحمددة بني ال�سيا�سة والإدارة يف �صنع
القرار االقت�صادي والتنموي(. )11
يظهر ال�شكل رقم ( )12مراحل الإ�صالح الإداري يف �سنغافورة حيث �ساهم
الربنامج الإ�صالحي الأول يف الرتكيز على بناء قدرات العاملني يف القطاع احلكومي و�إر�ساء
�أ�س�س منظومة م�ؤ�س�سات عامة ،لتنتقل عملية الإ�صالح بعدها �إىل معاجلة �إ�شكاليات امليزانية
وحماربة الف�ساد ،مما يو�صلنا اىل املرحلة الثالثة ،وهي اخلطة الإ�صالحية التي مت �إقرارها
يف عام  1995والتي هدفت اىل تر�سيخ مفهوم االبتكار والتغيري يف العمل العام كمدخل
ال�ستمرارية العمل الإ�صالحي وحتقيق الأهداف التنموية.
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�شكل رقم ( :)12مراحل الإ�صالح الإداري يف �سنغافورة

امل�صدر� :شكل مت �إعداده من قبل الباحث ا�ستناد ًا على بيانات من Francesco , 2013; Becerra, 2013

�سنتطرق يف عر�ض جتربة �سنغافورة �إىل برناجمني �أ�سا�سيني ،برنامج عام 1959
والذي مت و�ضعه مبا�شرة بعيد اال�ستقالل والربنامج الذي مت و�ضعه يف عام .1995

برنامج  1959الإ�صالحي
بد�أت احلكومة يف عام  1959عملية �إ�صالح �إداري تهدف اىل تر�شيد هيكل
الإجراءات البريوقراطية العامة وتعزيز الفعالية التنظيمية بهدف حتقيق �أهداف التنمية
الوطنية ،وقد �شهدت الفرتة املمتدة من عام  1959حتى �أواخر ال�ستينات �إعادة تنظيم
للإدارة العامة ال�سنغافورية والتخل�ص من املمار�سات الإدارية التي مت و�ضعها خالل الفرتة
اال�ستعمارية ،فتم ت�شكيل �أوىل املجال�س القانونية ومت ا�ستحداث م�ؤ�س�سات وطنية جديدة
وو�ضع قانون �إداري يتما�شى مع التطلعات التنموية .كما مت خالل تلك الفرتة �إن�شاء "مركز
درا�سة ال�سيا�سات" بهدف العمل على بناء قدرات العاملني يف القطاع العام.
- 49 -

عمر مالعب

و�شملت �أن�شطة املركز و�ضع مبادئ وممار�سات �شكلت جوهر �إ�صالح القطاع العام
يف �سنغافورة من خالل العنا�صر التالية:
و�ضع مدونة ال�سلوك الإداري.الإرادة ال�سيا�سية القوية مع الرتكيز على النزاهة والأمانة (من خالل االلتزامال�صارم مبدونة ال�سلوك).
�إعادة ابتكار الطريقة التي تنفذ بها احلكومة �أعمالها ا�ستجابة للتحديات.اجلدارة وتكاف�ؤ الفر�ص للجميع فيما يتعلق بالتوظيف واالختيار العادل واملنفتحعلى �أ�سا�س امل�ؤهالت التعليمية واخلربات.
تقييم ف ّعال للأداء.درا�سة مرتبات و�سل�سة �أجور العاملني يف القطاع العام مبا يتالءم مع �أ�سعار ال�سوق(ي�ساهم يف ا�ستقطاب الكفاءة التي تتجه اىل القطاع اخلا�ص عند عدم تكافئ
هيكل املرتبات).
التعلم امل�ستمر عن طريق العمل ومن خالل املراجعة والتح�سني امل�ستمرين.الت�صميم على اتخاذ وتنفيذ القرارات احلكومية ال�صعبة وغري ال�شعبية يف معظماالحيان.
ا�ستكما ًال للخطة الإ�صالحية الأوىل والتي بد�أ تطبيقها يف عام � ،1959أدخلت
احلكومة �أوائل الثمانينات من القرن املا�ضي �إ�صالحات مهمة هدفت �إىل حت�سني قدرة
القطاع العام على تقدمي خدمات عالية اجلودة و�إدارة مالية �أكرث تطور ًا من خالل معاجلة
الق�ضايا واملجاالت التالية:
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�إ�صالح امليزانية.مقاربة متوازنة للخ�صخ�صة �ضمن نطاق امل�صلحة العامة و�ضمن نطاق رقابةاحلكومة.
-مكافحة الف�ساد (قانون مكافحة الف�ساد).

برنامج  1995الإ�صالحي
يف عام  1995انطلق الربنامج الإ�صالحي الأبرز يف �سنغافورة والذي عرف
با�سم "اخلدمة العامة للقرن احلادي والع�شرين (Public Service for the 21st
 ")Centuryوالذي يعترب امتداد ًا لربامج الإ�صالح ال�سابقة مع �شمولية تطال جميع
املكونات الإدارية من ناحية زيادة الكفاءة وحتقيق خدمات �أف�ضل ،قد هدف الربنامج بح�سب
�إىل حتقيق هدفني �أ�سا�سيني وهما (:)Cheung, 2003
 .1الدفع اىل تعزيز �آليات وجودة اخلدمة العامة واخلدمات املقدمة اىل امل�ستفيدين.
 .2توفري بيئة عمل عامة ت�شجع على االبتكار وتكافئ الفعالية والكفاءة يف الوظائف
العامة مع ادخال التقنيات احلديثة ودجمها يف عمل الإدارة.
من �أجل حتقيق هذه الأهداف ،مت الرتكيز على �أربعة جماالت للخدمة وهي :رفاهية
املوظفني ،التميز يف الوظيفة العامة ،املراجعة التنظيمية وخدمة عالية اجلودة ،ويظهر
ال�شكل رقم ( )13املجاالت �أو املكونات الأربعة الرئي�سية ومكوناتها الفرعية والتي �شكلت نواة
الربنامج ال�سنغافوري للإ�صالح الإداري يف عام .1995
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ال�شكل رقم ( :)13املكونات الأربعة الأ�سا�سية لربنامج  1995للإ�صالح يف �سنغافورة

امل�صدر� :شكل مت �إعداده ا�ستناد ًا �إىل معلومات من ()Beccara, 2013

وتقع م�س�ؤولية تنفيذ اخلطة الإ�صالحية وحتقيق �أهدافها على عاتق مكتب رئي�س
الوزراء واللجنة التوجيهية املركزية (ت�شمل من هم يف م�ستوى مدير عام �أو رئي�س م�صلحة
حكومية) ،و�أربع جلان فنية تتوافق مع املجاالت الأربعة يف ال�شكل رقم ( .)13وقد �سعت
خطة �سنغافورة "اخلدمة العام للقرن الواحد والع�شرون" اىل تر�سيخ مفهوم الدولة الإدارية
واالبتعاد عن منوذج الإ�صالح من "�أعلى �إىل �أ�سفل" والذي اتبع خالل فرتة الثمانينات.
مع البدء يف تطبيق خطة "اخلدمة العامة للقرن الواحد والع�شرون" و�ضعت احلكومة
ثالثة مقاربات �أ�سا�سية للقيادات الإدارية واملوظفني احلكوميني تتمحور حول مفهوم التغيري
يف العمل الإداري ،وهي :الرتحيب بالتغيري ،توقع التغيري وتنفيذ التغيري والتي �شكلت الأ�سا�س
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لإن�شاء �إطار منطقي ا�ستجاب ًة للتغيريات التي طر�أت على عمل الإدارات العامة وخلق �شعور
بالوعي بالتغيريات التنظيمية اجلديدة.
تعترب جتربة �سنغافورة من التجارب الرائدة يف جمال تر�سيخ مفهوم امل�ؤ�س�سات
وا�صالح النظم املالية وال�ضريبية ومكافحة الف�ساد ،بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ مفهوم االبتكار
وو�ضع مناذج ت�ساهم يف التعامل مع التغيري من قبل اجلهاز الإداري املوظفني العامني .وال
بد من الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن جتربة �سنغافورة "الدولة الإدارية" التي جنحت يف
ف�صل تام لل�سيا�سة عن الإدارة وح�صرت العالقة بني االثنني يف و�ضع الت�صور العام للتنمية
يف البالد ،والتي قد اثبتت جناحها من خالل النظر �إىل املراتب التي حتتلها �سنغافورة على
امل�ؤ�شرات الدولية اخلا�صة بقيا�س التقدم التنموي واالقت�صادي وامل�ؤ�س�ساتي.

�ساد�س ًا :الدرو�س امل�ستفادة من جتارب الإ�صالح الإداري الدولية
قد تت�شابه الدوافع والأ�سباب الكامنة وراء �سعي الدول للقيام ب�إ�صالحات �إدارية
(دوافع اقت�صادية ،رفع كفاءة ،تلبية احتياجات جمتمعية ،حماربة ف�ساد) بني الدول ،ولكن ال
بد من الإ�شارة اىل �أنه وبالرغم من ت�شابه الدوافع والأ�سباب ،تختلف الدول يف مقاربة العملية
الإ�صالحية من ناحية الأ�سلوب والأدوات ،ويعزى ذلك اىل اختالف العوامل الداخلية يف كل
دولة من ناحية النظم ال�سيا�سية وعوامل �أخرى اقت�صادية وتاريخية وثقافية واجتماعية تلعب
دور ًا هام ًا يف حتديد حجم وم�سار وزخم الإ�صالحات الإدارية .وبالتايل ال ميكننا احلديث
عن منوذج �إ�صالح �إداري يتنا�سب مع كافة �أو معظم احلاالت (.)No one Size Fit All
يهدف هذا الق�سم من الدرا�سة اىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز االجتاهات الإ�صالحية
التي مت ا�ستنباطها من التجارب التي مت درا�ستها ،وذلك على النحو التايل.
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دعم الإ�صالح ودور احلكومة
تلعب احلكومة دور ًا حموري ًا يف الدفع باجتاه عملية الإ�صالح الإداري ،حيث �أنها
ب�شكل مبا�شر يف عمل الأجهزة الإدارية ومراقبتها  .ويف هذا الإطار ،يجب �أن يتوافر
املعنية ٍ
�شعور "بالإحلاح" للإ�صالح ،وحوافز قوية للتنفيذ (مثل احلاجة �إىل تقليل العجز املايل يف
جتربة كندا).

التزام �سيا�سي بالإ�صالح وف�صل لل�سلطات
يلعب وجود قيادة �سيا�سية ملتزمة بالإ�صالح (مثال القيادة ال�سيا�سية يف ماليزيا)
دور ًا حموري ًا يف عملية الإ�صالح من خالل توفري البيئة احلا�ضنة للإ�صالح على م�ستوى
النظام ال�سيا�سي .بالإ�ضافة اىل ذلك تلعب عملية ف�صل ال�سيا�سة عن الإدارة من ناحية
التدخل يف �ش�ؤونها دور ًا حموري ًا يف ا�ستقامة العمل الإداري وعدم ا�ستخدام الإدارة العامة يف
خدمة امل�صالح ال�سيا�سية (مثال منوذج "الدولة الإدارية" يف �سنغافورة).

الإ�صالح كعملية ت�شاركية
ال بد من ا�شراك ف ّعال للجمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين والنقابات
واالحتادات العمالية والقطاع اخلا�ص يف مناق�شة وت�صميم وتنفيذ الإ�صالحات وو�ضع
الأولويات الإ�صالحية ،على �أن ترتافق عملية الإ�صالح ب�شفافية من ناحية الإف�صاح عن
املعلومات املتعلقة بتفا�صيل الإ�صالحات وكيفية ت�أثريها على املواطنني (مثال جتربة
اليابان) .وهذا مما من �ش�أنه تعزيز املناخ الدميقراطي وامل�شاركة املجتمعية ،ذلك �أن بناء
�شراكة ف ّعالة بني الإدارة احلكومية وكل من املواطن واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص هو
�أمر �ضروري لتحقيق اهداف وغايات التنمية ،باعتبارهم �شركاء يف �صنع القرار وتطبيق
ال�سيا�سات العامة.
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ويف �إطار ال�شراكات ،ال بد من الرتكيز على �أهمية التن�سيق بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية حيث نرى �أن معظم الدول عمدت �إىل ا�ستحداث هيئات وم�ؤ�س�سات قائمة بذاتها
مهمتها الأ�سا�سية متابعة العملية الإ�صالحية والعمل على التن�سيق بني خمتلف هيئات
وم�ؤ�س�سات الدولة (مثال جتارب كندا ،ماليزيا� ،سنغافورة) فيما عمدت بع�ض الدول الأخرى
اىل ا�سناد امل�س�ؤولية لوزارة املالية (مثال جتربة ا�سرتاليا) .ويف كلتا احلالتني يبقى الهدف
زيادة التن�سيق بهدف �ضمان جناح اجلهود الإ�صالحية.
ومن خالل التجارب يتكون �إطار العمل احلكومي امل�شرتك من العمليات املرجوة،
والرتتيبات الداخلية املعلوماتية والفنية ،واملعايري والربتوكوالت التي من �ش�أنها زيادة درجة
الرتابط بني خمتلف املجاالت اخلا�صة بتقدمي اخلدمة احلكومية.

مراجعة الدور احلكومي
ينبغي �أن ت�ستند املراجعات الوظيفية الأفقية والعامودية �إىل �أهداف وا�ضحة مع
حتديد �سقوف امليزانية ،من الناحية املثالية ،ينبغي حتديد �سقوف امليزانية  /املوارد لكل
م�ؤ�س�سة عامة على �أ�سا�س ا�ستعرا�ض الإنفاق العام الذي يركز على الربامج .ويف هذا الإطار،
تربز الالمركزية كعامل رئي�سي ًا يف برامج الإ�صالح يف التجارب الدولية (مثال جتربة كندا،
وا�سرتاليا ،واليابان).

مبادئ تقدمي اخلدمة احلكومية
متثل هذه املبادئ جمموعة من املعايري اخلا�صة بت�صميم ،وتطوير ،ون�شر وتقييم عملية
تقدمي اخلدمة احلكومية التي تت�أ�س�س على امل�ساواة ،والإدماج والتكامل والتعاون وال�شراكة
وخلق القيمة امل�ضافة والقدرة على التكييف مع احتياجات العميل والتغريات املتالحقة.
بالإ�ضافة تربز احلاجة �إىل �أن يتم ت�صميم برنامج �شامل لبناء ودعم اخلدمة املدنية ،حيث
تربز الفوائد ،والقدرات والتدريب على الأ�سلوب والتقنيات لإ�صالح الإدارة العامة.
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توظيف التقنيات احلديثة
ادخال وتوظيف التقنيات احلديثة يف تقدمي اخلدمات احلكومية وهنا يربز مثال
منوذج احلكومة الإلكرتونية وخدماتها يف ماليزيا.

اعتماد معايري وا�ضحة لقيا�س الأداء
قيا�س �أداء احلكومة بهدف زيادة الفعالية والكفاءة (قيا�س الأداء لتح�سني الأداء).
حيث يعترب منو قيا�س الأداء كعن�صر �أ�سا�سي لرت�شيق القطاع العام وحتديد متطلبات اال�صالح
وال�شروع يف و�ضع �سيا�سات ا�صالحية مبنية على الدالئل .حيث تعترب التجربة الأ�سرتالية يف
جمال الإ�صالح الإداري املبني علـى قيا�س النتائج �إحدى �أبرز التجارب الدولية.

الإدارة املالية
تبني �إ�صالحات من �ش�أنها تطبيق موازنة عامة ت�ستند اىل الربامج ومعلومات الإداء
وت�ستجيب للفئات الأكرث حرمان ًا يف املجتمع.

اخلدمة املدنية
تطوير نظم �إدارة املوارد الب�شرية باخلدمة املدنية لت�صبح �أكرث احرتافية وابتكارية،
ومرتكزة على مبد�أ اجلدارة يف التعيني والرتقي والتخلي التدريجي عن مبد�أ التوظيف مدى
احلياة ،مثال التجربة الأ�سرتالية(.)12
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ال�شفافية وامل�ساءلة وتوزيع امل�س�ؤوليات
على الإدارة العامة �أن تعمل على االفرتا�ض القائم ب�أن ال�شفافية ت�شكل عن�صر ًا
�أ�سا�سي ًا وبديهي ًا يف �أي عملية �إدارية ،حيث تطبق عنا�صره عند و�ضع �أي �سيا�سة عامة او
ا�سرتاتيجية وطنية وعند تقدمي �أي خدمة عامة ،وعرب ذلك تتخطى الإدارات العامة مبد�أ
ال�شفافية التي تركز فقط على ن�شر البيانات و�إتاحة املعلومات �إىل نهج تفاعلي ي�ضع ال�شفافية
كعن�صر ثابت يف �أي عملية حكومية.
ويف هذا ال�سياق ،تربز �أي�ض ًا احلاجة اىل العمل من �ضمن الإدارات على منوذج وا�ضح
يحدد امل�س�ؤوليات وتوزيعها بني الإدارات و�ضمن الإدارة الواحدة (مثال جتربة نيوزيالندا يف
عملية التفوي�ض الإداري وتوزيع ال�صالحيات).

ال�سيا�سات العامة املبنية على الأدلة والرباهني

()13

يجب �أن تكون ال�سيا�سات والربامج واخلدمات على علم بالأدلة ذات ال�صلة وبذلك
يجب �أن يكون الهدف منها هو توفري �أف�ضل املعلومات املمكنة لتمكني احلكومة من اتخاذ
قرارات م�ستنرية حول فعالية الربامج وقيمة النفقات.

�سابع ًا :اخلامتة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا الإ�صالح الإداري ودورها يف
ت�صويب امل�سار التنموي ودفع عجلته عرب ا�ستعرا�ض ودرا�سة عدد من التجارب الدولية يف
الإ�صالح الإداري هي جتارب "�أ�سرتاليا ،اليابان ،كندا ،نيوزيالندا ،ماليزيا و�سنغافورة".
حيث �شكلت كل جتربة مقاربة خمتلفة لق�ضايا الإ�صالح ات�سقت مع تركيبة الدولة االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية وعنا�صرها الثقافية والتاريخية .ففي حني ت�شابهت يف بع�ض الأحيان
الدوافع والأ�سباب املوجبة للقيام بعميلة ا�صالح بني الدول مو�ضع الدرا�سة اال �أن املقاربة
اختلفت بني دولة و�أخرى.
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وقد بينت الدرا�سة اجلوانب الأ�سا�سية التي اعتمدت يف كل جتربة من ناحية ا�صالح
هياكل الإدارة والتقييم ودور النظم ال�سيا�سية والت�شريعية وت�أثريها يف العملية الإ�صالحية .ال
بد من الإ�شارة يف هذا ال�صدد� ،إىل �أن الإ�صالح يجب �أن ُيبنى على �أ�س�س وا�ضحة وتخطيط
�سليم ي�أخذ باالعتبار الإطار العام لأ�سلوب العمل احلكومي ويعمل على حتقيق �أهداف واقعية
قابلة للقيا�س والتقييم ،و�أن يكون مبني ًا على �أ�س�س ومبادئ الثقة بني الدولة والإدارة واملواطن
ب�شكل عام.
وهذا ما مت العمل على تو�ضيحه من خالل هذه الدرا�سة ٍ
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الهوام�ش
( )1يق�صد الباحث باجلو ال�سيا�سي حالة التفاعل ال�سيا�سي يف الدولة والتي ميكن �أن تكون
حالة ا�ستقرار �أو حالة �صراع والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �أجهزة الإدارة العامة.
( )2ملزيد من املعلومات حول «امل�ؤ�س�سية احلديثة �أو النظرية امل�ؤ�س�سية احلديثة» �أنظر �إىل هام�ش
رقم ( )1و�إىل درا�سات ( )Peter, 2000, Garson, 2008;Steinmo, 2008وا�صدارات
مركز ر�ؤيا للبحوث والدرا�سات  -2017متوفرة يف قائمة املراجع.
( )3ملزيد من التفا�صيل حول ارتباط مفهوم التنمية بالعنا�صر االقت�صادية واالجتماعية وتطور
هذا املفهوم خالل اخلم�سني �سنة �أنظر هام�ش رقم (.)2
( )4تزايد االهتمام بدور االدارة وامل�ؤ�س�سات العامة كعن�صر هام يف تف�سري العملية التنموية
االقت�صادية بعد �إهمالها طوي ًال يف نظريات التنمية ل�صالح العوامل الكمية من خالل م�ساهمات
كل من «دوجال�س وكو�س» وغريهما ملزيد من املعلومات انظر علي عبد القادر 2007 ،يف
قائمة املراجع.
( )5ملزيد من التفا�صيل حول مواقع الدول مو�ضع الدرا�سة على امل�ؤ�شرات الدولية التي مت
ذكرها �أعاله متوفرة يف امللحق.
( )6انتقل هذا الهدف من املرحلة الأوىل �إىل الثانية وبقي ثابت ًا يف جميع املراحل باعتباره
�أحد الأهداف امل�ستدامة والتي يعني حتقيقها دعم حتقيق االهداف الأخرى �إن على م�ستوى
الإ�صالح �أو كفاية احلكومة.
( )7مثال على �أهدف وا�ضحة وواقعية ،هدف املرحلة الإ�صالحية يف عام  1995والتي تت�ضح
ب�شكل �أ�سا�سي يف تقلي�ص العجز بن�سبة  % 3من الناجت املحلي الإجمايل عرب احلد من
النفقات احلكومية وتر�شيق الإدارة العامة لتقدمي اخلدمات بفعالية وكفاءة �أكرث.
( )8ملزيد من املعلومات حول التدابري القا�سية التي و�ضعتها احلكومة النيوزيالندية للإ�صالح
الإداري انظر الـى ( )World Bank Report, 2003التفا�صيل يف قائمة املراجع
( )9انتهجت ماليزيا منذ ا�ستقاللها �سيا�سة التوجه نحو ال�شرق (دول �شرق �آ�سيا) لتبتعد
عن الإرث اال�ستعماري ،وقد ت�أثرت ال�سيا�سات املاليزية يف الإ�صالح الإداري بالنماذج التي
اتبعتها اليابان وكوريا اجلنوبية حيث اال�ستفادة من جتربة اليابان يف �إن�شاء «وحدة الإدارة
والتن�سيق» يف ان�شاء الوحدات وامل�ؤ�س�سات املعنية بالإ�صالح والتي كان �أولها «وحدة التطوير
الإداري».
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( )10مت و�ضع �أ�س�س برامج اخل�صخ�صة وال�شراكة بنا ًء على قوانني و�إجراءات تعطي للدولة
احلق يف امل�سائلة ومراقبة �أن�شطة ال�شركات التي ح�صلت على تفوي�ض حكومي.
( )11ملزيد من املعلومات حول التجربة ال�سنغافورية يف الإ�صالح الإداري �أنظر
( )Chan, 1975, 1993; Jones, 1997, Root, 1996التفا�صيل يف �صفحة املراجع.
( )12ملزيد من التفا�صيل حول التجربة الأ�سرتالية وحتارب دولية خا�صة يف جمال ا�صالح
اخلدمة العامة �أنظر ( )Keraghan, 2010التفا�صيل متوفرة يف قائمة املراجع.
( )13ملزيد من التفا�صيل حول مناذج حكومية ل�سيا�سات عامة مبنية على الأدلة والرباهني،
�أنظر درا�سة جمل�س الوزراء الربيطاين بعنوان «�صنع ال�سيا�سة االحرتافية للقرن الواحد
والع�شرين» ملحق رقم (.)3
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املالحق
( )1مع مطلع الثمانينيات عاد احلديث مرة �أخرى عن �أهمية الدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سات
كعامل تف�سريي للظواهر ال�سيا�سية وهو ما متثل يف ظهور “امل�ؤ�س�سية اجلديدة” New
 ،Institutionalismوالتي ارتبط ظهورها ب�أكرث من دافع يتعلق ب�سياقات الواقع والتي
متثلت يف:
• جتدد االهتمام بدرا�سة الدولة يف �إطار املدر�سة التي �سميت بـ .statism

• اال�ستجابات املختلفة التي قدمتها الدول يف التعامل مع التحديات والأزمات
االقت�صادية خالل فرتة ال�سبعينيات والثمانينات من القرن املا�ضي ،والتي لعبت
امل�ؤ�س�سات دو ًرا كب ًريا فيها.
• مراجعة ال�سيا�سات العامة للدول الكربى خالل ثمانينات القرن املا�ضي ،وما تطلبت
من احلديث حول �إعادة البناء امل�ؤ�س�سي ،و�أثر ذلك على دور الدولة و�إ�صالح
القطاع العام.
وقد قدمت امل�ؤ�س�سية اجلديدة �أو ما ي�سمى � ً
أي�ضا بالنظرية امل�ؤ�س�سية
 Institutional theoryعددًا من الروافد املختلفة التي تتداخل مع علم االجتماع
واالقت�صاد والقانون والإدارة مع ًا.
( )2مع ت�سعينيات القرن املا�ضي واعتماد معيار التنمية الب�شرية الذي �أ�س�سته الأمم املتحدة
م�ضيف ًة ال�صحة والتعليم كم�ؤ�شرين ا�سا�سيني لقيا�س التنمية ،انتقل تركيز الدول العربية كما
يف الدول النامية �إىل حت�سني ترتيبها على م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ويت�ضمن دليل التنمية
الب�شرية هو قيا�س يعرب عن م ّعدل الإجنازات يف بلد ما يف
ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية للتنمية
• حياة مديدة و�صحية ُتقا�س مبتو�سط العمر املتوقع عند الوالدة.
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• املعرفة ،تقا�س مبتو�سط �سنوات الدرا�سة.
• م�ستوى معي�شة الئق ،يقا�س ب�إجمايل الناجت املحلي للفرد (معادل القوة ال�شرائية
بالدوالر الأمريكي).
وقد ق�سم امل�ؤ�شر الدول �إىل �أربع جمموعات:
املجموعة الأوىل:
تتمتع مب�ؤ�شرات تنموية وب�شرية مرتفعة جد ًا حيث تبلغ قيمة م�ؤ�شر التنمية الب�شرية
فوق  ، % 80عالوة على متتعها مبعدالت ا�ستقرار ورفاه وتناف�سية وحرية وبيئة اعمال جاذبة
�إىل حد كبري.
املجموعة الثانية:
وتنخف�ض م�ؤ�شرات التنمية يف هذه املجموعة من الدول لت�صل �إىل م�ستوى بني -70

( % 80مرتفعة).

املجموعة الثالثة:
تنخف�ض قيمة م�ؤ�شر التنمية الب�شرية يف هذه املجموعة لتبلغ % 70-% 55

(متو�سطة)

املجموعة الرابعة:
تت�ضمن هذه املجموعة الدول ذات التنمية الب�شرية املنخف�ضة والتي تبلغ قيمة م�ؤ�شر
التنمية الب�شرية فيها �أقل من ( % 55منخف�ضة).
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( )3ملزيد من التفا�صيل حول مناذج حكومية ل�سيا�سات عامة مبنية على الأدلة والرباهني،
�أنظر درا�سة جمل�س الوزراء الربيطاين بعنوان «�صنع ال�سيا�سة االحرتافية للقرن الواحد
والع�شرين” .حيث �أو�ضحت �أن خ�صائ�ص تلك ال�سيا�سات ت�شمل :النظرة الأمامية ،والنظرة
اخلارجية ،واالبتكار ،والإبداع ،وا�ستخدام الأدلة ،وال�شمولية ،والتحالف والتقومي  ،واملراجعة
وتعلم الدرو�س.
 .1ت�صنيف الدول ح�سب م�ؤ�شر التنمية الب�شرية والذي يتكون من ثالث �أبعاد �أ�سا�سية:
امل�ستوى املعي�شي الالئق ،التعليم وال�صحة.
ت�صنيف الدول ح�سب دليل التنمية الب�شرية
القيمة
دليل التنمية الب�شرية
تنمية ب�شرية مرتفعة جد ًا
 0.800ف�أكرث
0.700-0.799
تنمية ب�شرية مرتفعة
0.550-0.699
تنمية ب�شرية متو�سطة
�أقل من 0.550
تنمية ب�شرية منخف�ضة
امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية

 .2ترتيب الدول مو�ضع الدرا�سة على م�ؤ�شر التنمية الب�شرية وميكننا �أن نرى ب�أن الدول
قد حققت معدالت تنمية �أعلى مع دخول برامج الإ�صالح مو�ضع التنفيذ ،وبخا�صة يف حالة
ماليزيا و�سنغافورة حيث انتقلتا من م�صاف الدول ذات التنمية الب�شرية املرتفعة �إىل الدول
ذات تنمية ب�شرية مرتفعة جد ًا.
1990
ا�سرتاليا 0.866
اليابان 0.816
كندا
0.849
نيوزيالندا 0.818
ماليزيا 0.643
�سنغافورة 0.718

1995
0.883
0.84
0.861
0.851
0.683
0.773

ترتيب دول التجارب الدولية على م�ؤ�شر دليل التنمية الب�شرية
2000
0.898
0.855
0.867
0.869
0.725
0.819

2005
0.908
0.873
0.892
0.888
0.731
0.868

2010
0.923
0.885
0.902
0.899
0.772
0.909

2011
0.925
0.89
0.905
0.902
0.778
0.914

2012
0.929
0.895
0.908
0.905
0.781
0.92

امل�صدر :قاعدة بيانات تقرير التنمية الب�شرية
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2013
0.931
0.899
0.911
0.907
0.785
0.923

2014
0.933
0.903
0.918
0.91
0.79
0.928

2015
0.936
0.905
0.92
0.914
0.795
0.929

2016
0.938
0.907
0.922
0.915
0.799
0.93

2017
0.939
0.909
0.926
0.917
0.802
0.932
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 .3ترتيب الدول مو�ضع الدرا�سة على م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال ،والذي ي�صنف �أداء
 190دولة ي�صنف تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال �أداء الدول وفق ًا لقدرتها على توفري بيئة
�أعمال منا�سبة للم�شاريع اجلديدة والقائمة حول العامل ،من خالل حتليل  10معايري �أ�سا�سية
ت�ؤثر على ممار�سة الأعمال وهي:
بدء الن�شاط التجاريا�ستخراج تراخي�ص البناءاحل�صول على الكهرباءت�سجيل امللكيةاحل�صول على االئتمانحماية امل�ستثمرين الأقليةدفع ال�ضرائبالتجارة عرب احلدودانفاذ العقودت�سوية حاالت الإع�سارويعترب هذا امل�ؤ�شر مقيا�س ًا للبيئة الإجرائية وكفاية امل�ؤ�س�سات احلكومية وانعكا�سها
على بيئة الأعمال.
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ترتيب دول التجارب على م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال ()2018/2019

ا�سرتاليا
اليابان
كندا
نيوزيالندا
ماليزيا
�سنغافورة

ت�سوية
التجارة
حماية
بدء ا�ستخراج احل�صول
�إنفاذ
دفع
ت�سجيل احل�صول
الرتتيب
حاالت
عرب
امل�ستثمرين
الن�شاط تراخي�ص على
العقود
ال�ضرائب
امللكية على االئتمان
العاملي
االع�سار
احلدود
الأقلية
التجاري البناء الكهرباء
18
39
22
1
15
2

7
93
3
1
122
3

9
44
63
6
3
8

52
22
121
45
4
16

50
48
34
1
29
21

8
85
12
1
32
32

64
64
11
2
2
7

26
97
19
10
72
8

103
56
50
60
48
45

5
52
96
21
33
1

امل�صدر :قاعدة بيانات تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال (البنك الدويل )2018

 .4ترتيب الدول مو�ضع الدرا�سة على م�ؤ�شر التناف�سية ،يتتبع م�ؤ�شر التناف�سية العاملية
(� )GCIأداء ما يقرب من  140دولة على  12من �أركان القدرة التناف�سية .يقوم بتقييم
العوامل وامل�ؤ�س�سات التي مت حتديدها من خالل البحوث التجريبية والنظرية على �أنها حتديد
التح�سينات يف الإنتاجية  ،والتي بدورها هي املحدد الرئي�سي للنمو طويل الأجل وعامل
�أ�سا�سي يف النمو االقت�صادي واالزدهار.
 .5ي�سعى تقرير التناف�سية العاملي �إىل م�ساعدة �صانعي القرار على فهم الطبيعة املعقدة
واملتعددة الأوجه للتحدي الإمنائي ؛ لت�صميم �سيا�سات �أف�ضل  ،على �أ�سا�س التعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص ؛ واتخاذ �إجراءات ال�ستعادة الثقة يف �إمكانيات التقدم االقت�صادي
امل�ستمر.
 .6يتم قيا�س امل�ؤ�شر من ( )7-0وكلما اقرتب تقييم الدولة من النقطة  ،7ف�إن ذلك يعني
تقدمها يف امل�ؤ�شر ي�ضم امل�ؤ�شر ( )12حمور ًا رئي�سي ًا تندرج حتتها ( )112م�ؤ�شرات فرعية،
�ضمن ثالثة جمموعات رئي�سية:
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31
41
27
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 .1جمموعة املتطلبات الأ�سا�سية التي متثل العنا�صر الأ�سا�سية لإقت�صادات الدول التي
تعتمد على املوارد.
 .2جمموعة حمفزات الكفاءة التي متثل العنا�صر الأ�سا�سية القت�صادات الدول التي
تعتمد على الكفاءة.
 .3جمموعة عوامل الإبتكار والتطوير التي متثل العنا�صر الأ�سا�سية القت�صادات الدول
التي تعتمد على الإبتكار.
ترتيب دول التجارب على بع�ض م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية ()2018/2019

الرتتيب العام
(من  137بلد)

م�ؤ�شر امل�ؤ�س�سات
(من  137بلد)

18
21
ا�سرتاليا
17
9
اليابان
15
14
كندا
3
13
نيوزيالندا
27
23
ماليزيا
2
3
�سنغافورة
امل�صدر :تقرير التناف�سية الدويل ()2018/2019
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م�ؤ�شر البنية التحتية
(من  137بلد )

الإبتكار
(من  137بلد)

4
16
23
22
2

8
23
20
22
9
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