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  المناجمنت العمومي الجديد كمدخل إلصالح اإلدارة العمومية
  –دراسة حالة بعض دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -

The new public management as access for public administrative reform 
Case study: some countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

 
  

  *،1سلوى تيشات

  )اجلزائر(جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 1
  

  20/05/2018 :تاريخ القبول ؛  25/03/2018 : ملراجعةتاريخ ا؛  10/02/2018 : تاريخ االستالم
  
  

 

  :ملخص
املقال إىل إلقاء الضوء على املنامجنت العمومي اجلديد باعتباره أحد أهم مداخل اإلصالح اإلداري اليت تبنتها دول منظمة يهدف هذا      

كمحاولة للتصدي للتحديات اجلديدة اليت أصبحت تفرضها التغريات االقتصادية، التكنولوجية  1980التعاون والتنمية االقتصادية منذ بداية 
كز هذا املدخل اجلديد يف إدارة املنظمات العمومية اإلدارية على جماالت وجوانب أمهلت كليا يف النموذج البريوقراطي، والبيئية، حيث يرت

  .ارة بالنتائجكتقليص النفقات العمومية، الشفافية املالية، الالمركزية اإلدارية، االعتناء بالعمالء، التركيز على آليات السوق، واألخذ مببدأ اإلد
وقد خلصت الدراسة إىل أن هذا األسلوب اجلديد يف إدارة املنظمات العمومية اإلدارية ورغم الصعوبات الكبرية اليت واجهته إال أنه قد       

  .التجارب األجنبية يف هذا اال جنح إىل حد كبري يف حتسني أداء اإلدارات العمومية، وهذا ما أثبتته
 .منظمة تعاون وتنمية اقتصادية ؛امجنت عمومي جديدمن؛إصالح إداري:الكلمات املفتاح

  P35؛O15؛ JEL :H83تصنيف 
Abstract: 
     This article aims to shed light on new management public as one of the main entrances to the 
administrative reform adopted by the Organization for Economic Cooperation and Development 
since the beginning of 1980 an attempt to to address the new challenges that have become imposed 
economic changes , technological, environmental , where is based the new portal in the 
management of public organizations, administrative areas and aspects of neglected entirely in the 
bureaucraticmodel, and led to reduced public expenditure , financial transparency , administrative 
decentralization , to take care of the customers , focus on market mechanisms , and the introduction 
of the principle of managing for results. 
     The study concluded that this new method in the management of public organizations, 
administrative and despite the great difficulties he faced , but he has largely succeeded in 
improving the performance of public administrations, and this has been demonstrated foreign 
experiencesin this fieldorganization for economic cooperation and development. 
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I-   متهيد: 

تعرضت العديد من دول العامل يف اية السبعينيات من القرن العشرين إىل أزمة اقتصادية ومالية تسببت هلا يف حدوث مشاكل     
ثقة املواطنني فيها، مما أدى ذه األخرية إىل إعادة التفكري يف السياسات املطبقة يف وخيمة، كارتفاع حجم الدين العام وتراجع دور الدولة وفقدان 

روج من إداراا العمومية، وكانت نتائج النقاشات اليت دارت بني العديد من الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول سبل اخل
حجم الدولة، ترشيد نفقات اإلدارة العمومية، ختفيض تكاليفها، والسعي إىل البحث عن استجابة  هذه األزمة هو تطبيق سياسة ترتكز على تقليص

، قامت هذه أفضل ملتطلبات مواطنيها وتطلعام، ومن أجل الرفع من مستوى أداء اإلدارة العمومية وزيادة فعاليتها وحتقيق أهدافها وإرضاء مواطنيها
 nouveau"  "باملنامجنت العمومي اجلديد"ملطبقة يف القطاع اخلاص، وهذا يف إطار ما يعرف الدول  بتبين نفس تقنيات اإلدارة ا
management publique" هذه الفلسفة اجلديدة  يف اإلدارة تقوم على قاعدة مفادها أن أساليب اإلدارة املطبقة يف القطاع اخلاص ،

القطاع العمومي، ومن هذا املنطلق شرعت العديد من الدول األعضاء يف منظمة التعاون حتقق فعالية أكرب ولذا البد من نقلها واالستفادة منها يف 
ن خالهلا إىل والتنمية االقتصادية حبملة واسعة من اإلصالحات اليت مشلت كافة اجلوانب املتعلقة بطرق اإلدارة املطبقة يف إداراا العمومية، سعت م

 .متخضت عن تطبيق النظام البريوقراطي الذي جتذر ومنذ زمن طويل يف خمتلف دول العامل التخلص من السلبيات واألفكار البالية اليت
 يساهم املنامجنت العمومي اجلديد يف إصالح اإلدارة العمومية؟ميكن أن كيف : من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية           
  :ناصر التاليةومن أجل معاجلة اإلشكالية املطروحة سيتم التطرق إىل الع    

 .اإلصالح اإلداري .1
 .اإلطار الفكري والنظري للمنامجنت العمومي اجلديد .2

 .لتوجهات الكربى لإلصالح اإلداري وفقا ملدخل املنامجنت العمومي اجلديدا .3
  .إجيابيات تطبيق املنامجنت العمومي اجلديد .4
I.1-  اإلصالح اإلداري:  

 : مفهوم اإلصالح اإلداري  -1.1
 :  لقد أعطيت لإلصالح اإلداري تعاريف كثرية نذكر من بينها مايلي    

إجيابية يف  أساسيةاإلصالح اإلداري جهد سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقايف، هادف إلحداث تغيريات " : 01التعريف
اري، مبا يؤمن له درجة عالية من الكفاءة السلوك والنظم والعالقات واألساليب واألدوات، حتقيقا لتنمية قدرات وإمكانات اجلهاز اإلد

  1" والفعالية يف إجناز أهدافه 

اإلصالح اإلداري هو عملية تكييف دائمة ومستمرة للبىن اإلدارية ومهامها، مع مهام الدولة، وهو مواكبة دائمة لروح :" 02التعريف 
وسواء أكان إصالحا جزئيا أم شامال، فهو . تمع الديناميكي التجديد والتحديث اليت يتطلبها النظام السياسي غري املتحجر وبالتايل ا

 عملية تطهري اإلدارة من مشاكلها وإجياد احللول املناسبة هلا واملتالئمة مع روح التحديث ومع التطور العلمي والتكنولوجي مبا يؤدي إىل
ى إشباع حاجات املواطنني بأكرب قدر من الفعالية استخدام أفضل الطرق واألساليب العقالنية، لتحقيق أهداف اإلدارة القائمة عل

 2" والكفاءة 

اإلصالح اإلداري وسيلة دف إىل معاجلة احلاالت املرحلية اليت تصيب التنظيم الوظيفي للجهاز احلكومي بغية إعادة : "  03التعريف 
  3" مقوماته املادية والبشرية إىل حالتها السليمة ألداء الوظيفة املناطة ا  

هو إخضاع الواقع اإلداري القائم لعملية تغيري تدرجيي يف ظل من خالل التعاريف السابقة نستنج أن اإلصالح اإلداري      
من  مةالظروف السياسية، االجتماعية، والقانونية القائمة، مبا يكفل حتسني مستويات أداء العملية اإلدارية ورفع كفاءة النظم اإلدارية القائ

احلديث وحتديات  أكثر مالءمة مع التطور التكنولوجي اإلدارية وجعلهاعتقدات واالجتاهات والقيم والبيئة التنظيمية لألجهزة خالل تغيري امل
  السوق ، وإحداث نقلة نوعية يف جمال تقدمي اخلدمات العمومية مع تقليص التكاليف

  : أهداف اإلصالح اإلداري -2.1
 :النقاط التاليةميكن تلخيص أهداف اإلصالح اإلداري يف 

 حتسني مستوى األداء يف األجهزة اإلدارية ورفع إنتاجيته؛  
  ؛املوظفنيمن ترشيد اإلنفاق العمومي والتركيز على اقتصاديات التشغيل من خالل ختفيض حجم الربامج واألجهزة واألعداد الزائدة  
 وفري املوارد والعدالة يف توزيع األعباء؛تبسيط األجهزة اإلدارية وإصالح األنظمة املالية والضريبية بقصد ت  
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 ويتم حتسني أساليب التعامل مع املواطنني وتعزيز مفهوم ضرورة االستجابة ملطالبهم باعتبار أن تقدمي اخلدمة هو مربر وجود األجهزة اإلدارية ،
  4م املساءلة واملسؤولية االجتماعية؛ ذلك من خالل إظهار املزيد من الشفافية يف عمل املوظفني واألجهزة اإلدارية وتعزيز مفهو

 ا ويف مجيع أبعادها البنيوية والوظيفية مبا يسهم يف القضاء على املشكالت اليت تواجهها ؛حتديث وجتديد اإلدارة العمومية على مجيع مستويا  
 ة العمومية باقتراح احللول املالئمة هلا ؛التغلب على املشكالت السياسية واالقتصادية والتنموية والتنظيمية اليت تعاين منها اإلدار  
الوسطى  إشاعة مفاهيم الالمركزية اإلدارية واالبتعاد عن مركزية اختاذ القرار وتنمية مهارات التفويض لدى القيادات اإلدارية ومتكني اإلدارات

  ؛والتنفيذية لتحمل املسؤولية واالضطالع بتنفيذ العمليات واألعمال اإلدارية 
لبحث التوسع يف االعتماد على التقنيات احلديثة وصوال إىل املنظومات االلكترونية متهيدا لبناء مشاريع احلكومة االلكترونية وتعزيز نشاط ا

  ؛والتطوير يف هذه ااالت مبا يوسع من آفاق املسامهة يف تطوير التكنولوجيااملتقدمة 
رية يف سعيها ملسايرة التغيري وتشخيص وحل املشكالت واملعوقات ووضع اخلطط للتطورات تطوير القدرات الذاتية ملنظمات األجهزة اإلدا

طيط املستقبلية من خالل التركيز على أمهية وضع وحتديد األهداف العامة بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية الستخدام أساليب وتقنيات التخ
  وقدرة للمستجدات احلالية واملستقبلية ؛ لتحقيق تلك األهداف مبا يتوفر يف التخطيط من مرونة

ارات تطوير القيادات اإلدارية وتعزيز التراكم املعريف لديها من خالل إشاعة األساليب اإلدارية احلديثة يف العمل وخاصة أساليب اختاذ القر
  خطيط هلا ؛والتحفيز من خالل تطوير املهارات اإلدارية والفنية عن طريق دورات تأهيلية وتطويرية مت الت

اري إشاعة مفاهيم الدميقراطية والعمل اجلماعي واملشاركة يف اختاذ القرارات لتعزيز القناعة والوالء لدى العاملني يف منظمات اجلهاز اإلد
  .وتقليل مقاومة التغيري اليت تصاحب عمليات التطوير والعمل على رفع الروح املعنوية

I.2-الفكري والنظري للمنامجنت العمومي اجلديد اإلطار:  
  :نشأة املنامجنت العمومي اجلديد   -1

هت لقد تزايدت مشاريع اإلصالح يف سنوات السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، وذلك بعد األزمة البترولية واألزمة املالية اليت واج
ن  مالعديد من دول العامل، وقد كان أول ظهور للمنامجنت العمومي اجلديد يف الواليات املتحدة األمريكية اليت كانت سياستها العمومية تعاين

را لكون مشاكل بسبب منط التسيري فيها واملبين على منطق الوسائل وغياب الرقابة وعدم االهتمام بالنتائج، مما تسبب هلا يف عجز مايل كبري، ونظ
خالل إدخال  الواليات متتلك تيارا ليرباليا قويا استنكر الوضع الذي آلت إليه الواليات املتحدة األمريكية، ودعا إىل ضرورة التغيري، وذلك من

املنامجنت على السياسات العمومية  لتنتقل بعد ذلك موجة اإلصالحات إىل الدول األخرى اليت عانت من نفس املشاكل، هذه اإلصالحات 
اليت متيزت سعت إىل  البحث عن فعالية أكرب للمورد العمومي الذي سجل مشاكل ونقائص يف جمال تقدمي اخلدمات العمومية اليت متيزت 

عف يف األداء وغياب الفعالية يف التقدمي كاستجابة أفضل ملتطلبات املواطنني، ويف سبيل تصحيح األوضاع مت التفكري يف استخدام نفس بالض
  .األدوات املطبقة يف القطاع اخلاص وتطبيقها بشكل تدرجيي يف القطاع العمومي، ومن هنا ظهر ما يعرف باملنامجنت العمومي اجلديد

ما سبق ميكن القول  أن البداية النظرية للمنامجنت العمومي تعود إىل األفكار اللبريالية اليت تطورت خالل عقد السبعينات  وعليه ومن خالل 
حلياة عندما استفحلت األزمة االقتصادية يف الدول الصناعية، حيث شدد هذا االجتاه على أن أحد األسباب الرئيسية لألزمة هو تدخل الدولة يف ا

ملتون فريدمان ، و (Von Hayek)فون حايكبشكل مفرط، ويأيت على رأس هذا االجتاه االقتصاديني الليرباليني ومن أشهرهم االقتصادية
)Milton Friedman (أما ميدانيا فقد جتسدت بعض مبادئ املنامجنت العمومي على بعض مشاريع اإلصالح ، 5من مدرسة شيكاغو

ات،أما مصطلح املتعلقة باإلدارة العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية و الدول األجنلوسكسونية  كربيطانيا، ونيوزلندا، وذلك يف بداية الثمانين
(Nouveau Management Public) ريستوفر هود كفيعود إىل الباحث(Christopher Hood) وابتداء من تلك ،

على جل املشاريع يف الدول الغربية ودول آسيا وأمريكا الالتينية،  )NouveauManagement Public(الفترة مت تعميم التسمية 
ألمر بإدخال تغيريات على مرافق الدولة أو وأصبح  املنامجنت العمومي اجلديد هو املرجعية لكل احلكومات املركزية واهليئات احمللية عندما يتعلق ا

رية، وهذا إصالحها، ويف بداية األلفية الثالثة أصبح من املمكن احلديث عن جتارب ميكن تقييمها و االستفادة منها يف إطار  القيام  بإصالحات إدا
  .بارها الرائدة يف هذا االما جعلنا نستدل بتجارب بعض الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باعت

  :مفهوم املنامجنت العمومي اجلديد  -2
 :من التعاريف اليت أعطيت للمنامجنت العمومي اجلديد نذكر مايلي

  6"  املنامجنت العمومي اجلديد هو التوجه باإلدارات العمومية حنو إدارة األعمال:" بقوله  Gibertعرفه :01التعريف 
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العمومي اجلديد هو جمموع األساليب والتقنيات الرامية إىل تطوير عملية قيادة القرار العمومي، وحتسني  املنامجنت:"  02التعريف 
  7"مستوى األداء يف املنظمات العمومية اإلدارية، واملسامهة يف عصرنتها وإعادة الشرعية هلا بعد عشرات السنوات من تراجع فعاليتها 

اجتاه عام لتسيري املنظمات العمومية تعود :"للسياسة االجتماعية املنامجنت العمومي اجلديد بأنهيعرف املعجم السويسري : 03التعريف 
ى أوىل معامل ظهوره إىل بداية الثمانينات يف الدول األجنلوسكسونية، وانتشر الحقا يف معظم دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وعل

مبادئه من العلوم اإلدارية والقانونية، فإن أفكار ومعامل التسيري العمومي احلديث مستوحاة  عكس التسيري العمومي التقليدي الذي يستمد
من العلوم االقتصادية، ومن سياسات التسيري يف القطاع اخلاص، ومن أهم أسباب ظهور هذا النوع من التسيري الرغبة يف حتسني ومعاجلة 

واليت من بينها البريوقراطية، وكذا حماولة االرتقاء باإلدارة العمومية إىل مستوى االختالالت اليت ميزت التسيري العمومي التقليدي، 
  8"الفاعلية والفعالية

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن املنامجنت العمومي هو نظام جديد إلدارة املنظمات العمومية اإلدارية يقوم على مبدأ أساسه أن 
يات اإلدارة املطبقة يف القطاع اخلاص، وذلك من أجل حتقيق فعالية أكرب  يف اخلدمات العمومية اليت تتبىن اإلدارات العمومية أسليب وتقن

  .تقدمها هذه األخرية للمواطنني
 :مبادئ املنامجنت العمومي اجلديد   -3

  9:سبعة مبادئ للمنامجنت العمومي اجلديد  Christopher Hoodلقد حدد 
 تقسيم املنظمات العمومية إىل وحدات ؛ -1
إدخال آليات السوق يف اإلدارات العمومية، وبالتايل إضفاء نوع من املنافسة ليس فقط بني املنظمات العمومية، وإمنا أيضا بني  -2

 القطاع العمومي والقطاع اخلاص ؛
 وأساليب اإلدارة املطبقة يف القطاع اخلاص إىل اإلدارات العمومية واالستفادة منها يف جمال تقدمي اخلدمات العمومية؛  حتويألدوات -3
اعتماد مبدأ املشاركة يف اإلدارة العمومية هذه املشاركة هلا وجهني،  يتمثل الوجه األول يف املشاركة يف حتديد األهداف واختاذ  -4

ركزية يف املنظمات العمومية ألن هذا النوع من اإلدارة له العديد من املزايا إذ يتضمن مرونة االستجابة القرارات أي اعتماد الالم
للتغريات املفاجئة للمحيط، كما أن الالمركزية تعترب عامال حمفزا ملوظفي الدولة وتتيح هلم نوعا من احلرية مما يزيد من قدرم على 

قوم عليها النظام البريوقراطي، أما الوجه الثاين للمشاركة فيظهر من خالل إشراك املواطنني يف عملية  املبادرة خالفا على املركزية اليت ي
 ؛تسيري املرافق العمومية 

 ؛) املخرجات( يعتمد املنامجنت العمومي اجلديد على اإلدارة املوجهة بالنتائج  -5
وحتسني أدائها من خالل ترشيد استعمال املوارد العمومية، والتقشف  السعي إىل حتقيق الفعالية والفاعلية يف األجهزة اإلدارية للدولة -6

 يف النفقات العمومية ؛
 اإلدارية علىالتوجه حنو املواطن واعتباره زبونا جيب إرضاؤه، والعمل على حتسني عالقته بالدولة من خالل انفتاح املصاحل  -7

اء اخلدمة العمومية، من خالل مراعاة احتياجام، وتطلعام، وأد عملية تصميماملستخدمني والتقرب منهم، وجعلهم األساس يف 
 .وخيارام كما هو احلال يف املنظمات االقتصادية اخلاصة أي إدخال الثقافة التسويقية يف املنظمات العمومية اإلدارية

  ).2(و) 1(اجلدولينرقم  من خالل من خالل من سبق ميكن توضيح الفرق بني املنامجنت العمومي اجلديد وبني التسيري البريوقراطيو
II -   الطريقة واألدوات:  

 :وفقا ملدخل املنامجنت العمومي اجلديداحملاور الكربى لإلصالح  -1
حتسني األداء : ركزت دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف إصالحاا املتعلقة باإلدارة العمومية على ثالث حماور أساسية وهي 

  .العمومي، السهر على حتسني جودة اخلدمات العمومية، إصالح إدارة املوارد البشرية
باعتبارها السباقةإىل إدخال إصالحات (التعاون والتنمية االقتصادية  لقد عملت العديد من دول منظمة: حتسني األداء العمومي -1.1

على إدخال إصالحات على إداراا العمومية، وذلك من خالل اختاذ جمموعة من التدابري  1980ومنذ بداية ) على إداراا العمومية
األفكار واألساليب املطبقة يف القطاع اخلاص ونقلها بشكل  الرامية إىل الرفع من مستوى األداء العمومي، متثلت هذه التدابري يف تبين نفس

، ففي حني "املنامجنت"مبفهوم  "التسيري"تدرجيي إىل اإلدارة العمومية، حيث يعتمد هذا املنطق اجلديد  يف اإلدارة على استبدال مفهوم 
الصارمة يعتمد املنامجنت على مبدأ قياس النتائج على االلتزام مبجموعة من القواعد ) النظام البريوقراطي(يعتمد التسيري التقليدي 

  10.واألداء
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  : إن اهلدف الرئيسي من إدخال املنامجنت يف اإلدارة العمومية هو حتقيق الفاعلية فيها، وذلك من خالل

وذلك باعتبار أن الالمركزية  حتقق مبدأ تقريب اإلدارة من املواطن، كما تكفل تبسيط : إلغاء النظام املركزي واستبداله بالالمركزية  -أ
بإصدار   1982يف سنة   فرنسااإلجراءات حبكم إمكانية البت يف كثري من القرارات على املستوى احمللي، ويف إطار حتقيق الالمركزية قامت 

 ن الالمركزية، فابتداء من هذا التاريخ أصبح التنظيم اإلداري لإلقليم يف فرنسا ينقسم إىل أربعة مستويات، الدولة املركزية يف باريس،قانو
طق، منطقة، وهو ما مكن باريس من التخلي عن جزء من سلطتها وحتويله إىل باقي املنا 26املنطقة، احملافظة، والبلدية، كما مت تقسيم اإلقليم إىل 

وحدهم حيث أن الغاية من تطبيق الالمركزية هي االعتراف بأن املسؤولني يف املستوى العملي يف الواقع هم األقرب إىل املواطنني، وبالتايل هم 
رارات القادرين على حتديد األهداف العملية، وبذلك تسمح الالمركزية باالنتقال من االهتمام باإلجراءات إىل االهتمام باألهداف، ومن الق

ر التعليمات، األحادية إىل القرارات املشتركة، مما يعين التخلي عن تطبيق التسيري البريوقراطي أين تقوم اإلدارة املركزية بتحديد املعايري، وإصدا
ية هي صاحبة القرار، ومتابعة مدى االلتزام بالقواعد القانونية، وبذلك فالالمركزية هي حتدي للنموذج اهلرمي الذي تكون فيه القمة اإلستراتيج

، وهذا يف إطار مواصلة احلكومة الفرنسية لسياسة تقليص اإلدارة املركزية من "عدم التركيز"بإصدار ميثاق  1992يف سنة فرنسا كما قامت 
تويات الدولة، خالل إرسال أعواا ملمارسة الوظائف املخصصة هلم يف مكان تواجدها، كما قامت بإعادة توزيع األدوار يف كل مستوى من مس

 وكذا بالتقليل من متركز املوظفني يف العاصمة باريس وتوجيههم حنو املناطق األخرى من البالد ، وبذلك اخنفض عدد اإلدارات املركزية من
 .     إدارة 150إدارة إىل  220

يعتربارتفاع حجم الدين العام من األسباب اجلوهرية اليت دفعت الدول إىل التفكري يف إصالح اإلدارة العمومية، :تقليص النفقات العمومية  -ب
عداد بت بريطانياولذا شرعت هذه األخرية يف اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة يف سبيل ترشيد نفقات اإلدارة العمومية، ويف هذا الصدد قامت 

املنظمات العمومية اليت كانت تشكل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة وخوصصتها ، وذلك باعتبار أن خوصصة مثل هذه املنظمات هي أفضل حل 
يف هذا اإلطار أن القطاع اخلاص قد تفوق )  Margaret Thatcher(للتقليص من حجم النفقات العمومية، وقد أكدت  مارغريت تاتشر 

عن انشغاهلا الكبري بتقليص النفقات العمومية  وختفيض العجز يف  كندا ويف نفس السياق قامت أعربت احلكومة اللبريالية يف،  العامعلى القطاع 
وظيفة خالل ثالث سنوات من خالل تسريح املوظفني، كما قامت بوضع برنامج لتقليص  45000امليزانية العامة الدولة، وهو دفعها إىل إلغاء 

، باإلضافة إىل ختفيض التحويالت االجتماعية، خوصصة بعض 1997-1996مليار خالل الفترة املمتدة ما بني  10.4وايل النفقات حب
دف حتسني أداء LA LOLF)(القانون العضوي املتعلق بقانون املالية    2001فقد  أصدرت يف الفاتح من شهر أوت فرنسا األنشطة، أما 

ا، من خالل االنتقال بالعمل مبنطق الوسائل إىل منطق النتائج، وتعزيز الشفافية يف تقدمي املعلومات املتعلقة اإلدارات العمومية وختفيض نفقا
ح اليت بامليزانية، كما جاء هذا القانون لريكز على مسؤولية املسريين العموميني، وكذا على مراقبة األداء العمومي، وبغرض تقييم برامج اإلصال

وعزز يف جويلية   2005ي املتعلق بقانون املالية  وضعت احلكومة الفرنسية برنامج تدقيق العصرنة ، الذي جتسد يف سبتمرب أقرها القانون العضو
مليار أورو من اإلنفاق، هدف هؤالء املدققني  هو ترشيد اإلنفاق العمومي والعمل على تأمني أحسن  150م مدقق لتغطية 167ب  2006

وحبضور الوزير أطلقت وزارة امليزانية  2007جويلية  10، ويف  2007ئج األوىل للمدققني بدأت آثارها تظهر يف خدمة وبأقل التكاليف، النتا
، هذه االنطالقة اجلديدة ترتكز على ختفيض "املراجعة العامة للسياسات العمومية " واحدة من العينات املهمة املتعلقة باملرافق العمومية ، وهي 

العمل بنفس  االستمرار يفماذا نفعل؟ ما هي احتياجات املواطنني وتطلعام ؟ هل جيب : ل اإلجابة عن سبعة أسئلة هياإلنفاق العمومي من خال
  الطريقة؟ من جيب عليه أن يعمل؟ من جيب عليه أن يدفع؟ كيف حنقق األحسن وبأقل تكلفة؟ كيف جيب أن يكون سيناريو التحوالت؟

لتدقيق يتم اختبارها من طرف جلنة متابعة ومراجعة السياسات العمومية قبل عرضها على جملس عصرنة إن االقتراحات املقدمة من قبل فرق ا
السياسات العمومية الذي جيتمع مع رئس اجلمهورية لإلطالع عليها والبت فيها، وبعدها جيب أن يلتزم كل وزير بتطبيق اإلصالحات على 

  11.مستوى وزارته
إن إدخاملبدأ املنافسة يف اإلدارة العمومية يساهم يف حتسني جودة اخلدمات العمومية :يف اإلدارة العمومية ) املنافسة(إدخال آليات  السوق  -ت

ء وكاالت بإنشا بريطانيااملقدمة للمواطنني، وبالتايل الرفع من أداء هذه األخرية، ومن أجل إضفاء مبدأ املنافسة داخل اإلدارة العمومية قامت 
مستقلة تقوم كل وكالة بأداء نشاطها بشكل مستقل عن األخرى، ويتم تعيني مديري الوكاالت عن طريق التنافس بني املترشحني قصد ضمان 

إن اهلدف من وراء إنشاء مثل هذه الوكاالت هو ضمان توفري خدمات نوعية تستجيب الحتياجات املواطنني . جلب الكفاءات التسيريية
وبأقل التكاليف،وذلك من خالل إدخال مبدأ املنافسة داخل القطاع العام عن طريق تشجيع املنافسة بني الوكاالت إلنتاج أجود خدمة  وتطلعام

بني من جهة، وخلق املنافسة بني القطاعني العام واخلاص من جهة أخرى، حيث أن هذه الثورة اإلدارية غريت احلدود التقليدية اليت كانت تفصل 
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 العام واخلاص، ويف نفس الوقت أعطت أسلوب اإلدارة يف القطاع العمومي صبغة جديدة تعتمد على نفس أساليب وطرق اإلدارة القطاعني
  .  السائدة يف عامل األعمال

امج اإلصالحية أصبح املواطن أو املستفيد من اخلدمات العمومية يف قائمة أولويات الرب: حتسني جودة اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني -2.1
اليت شرعت دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف تطبيقها على مستوى إداراا العمومية، وذلك ألن حكومات هذه الدول أدركت 
أن اإلدارة العمومية وجدت أساسا خلدمة املواطن ولذا جيب أن تبحث عن جسر جيعلها يف اتصال دائم معه ملعرفة احتياجاته وتطلعاته، 
ورأيه بشأن ما يتلقاه من خدمات عمومية ، وهذا كمحاولة إلشراكه يف حتسني جودا، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف مت االهتمام 

  12:بالعناصر التالية
لقد أعادت اإلصالحات اإلدارية النظر يف :  حماولة الكشف عن احتياجات املواطنني وقياس مدى رضاهم عن اخلدمات املقدمةهلم-أ

ليت جتمع  بني اإلدارة العمومية واملواطنني، فبعدما كان املواطن ال حيضى بأي أمهية  أصبح هذا األخري يف ضل اإلصالحات العالقة ا
اجلديدة حمور اهتمام اإلدارة العمومية وشغلها الشاغل باعتبار أن جودة اخلدمات العمومية أصبحت عنصرا هاما يف احلكم على أداء 

املنطلق أصبح من الضروري أن ينظر للمواطن على أنه زبون جيب إرضاؤه ، ومن مث ركزت الدول املعنية  ن هذاماإلدارة العمومية و
باإلصالح كل جهودها للكشف عن احتياجات املواطنني والعمل على إشباعها  مستخدمة يف ذلك أسليب خمتلفة ومتنوعة، ويف هذا 

حيث تستعمل هذه  األداة  يف الكشف عن طبيعة ، )Baromètre(تر  البارومأداة أطلقت عليها اسم   بلجيكااإلطار استعملت 
اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة العمومية املعنية، : العالقة بني املستفيد من اخلدمات العمومية واإلدارة العمومية من خالل التعرف على

التعامل مع الصعوبات اليت قد تواجه املستفيدين من اخلدمة،  كيفية استقباهلا املواطنني وكيفية التعامل معهم، طريقة تقدمي اخلدمة، كيفية
السرعة، الدقة، الكفاءة، وطريقة املعاملة، : كما تعمل هذه األداة على قياس مدى رضا املستفيدين من اخلدمة من خالل أربعة معايري هي

ت االستقصائية احمللية ففي دراسة كندية حتت أسلوب الدراساالواليات املتحدة األمريكية و كندا ويف نفس السياق تستعمل كل من 
سلطت كندا الضوء  على حتقيق مقاربة التوجه بالزبون، هذه الدراسة مسحت لإلدارة " Citizen First" "املواطن أوال"عنوان 

من الوسائل اليت ودقيقة عن أراء املواطنني عن خمتلف اخلدمات العمومية، كما اقترحت العديد   العمومية أن حتصل على صورة واضحة
بدراسة حتت عنوان  الواليات املتحدة األمريكية من شأا أن حتسن من معدالت رضا املواطنني، ومن أجل حتقيق نفس الغاية قامت 

، يقوم هذا املؤشر بقياس " Americain customer satisfaction index" " مؤشر رضا املستهلك األمريكي"
العمومية اليت تقدمها احلكومة الفدرالية، حيث يأخذ بعني االعتبار كل من  مستوى جودة اخلدمات  مدى رضا املستفيدين من اخلدمات

احملققة فعال، ومستوى جودة اخلدمات اليت يطمح املستفيدون إليها، من خالل إحصاء عدد الشكاوي ونوعيتها، والعمل على معاجلتها 
فتستخدم أساليبمتنوعة لقياس مستوى الرضا لدى املواطنني الدامنرك دمة، أما يف أسرع وقت ممكن بغرض الرفع من جودة اخلدمات املق

 ... استمارة ردود الفعل، االجتماعات العمومية، التشاور مع املواطنني عرب األنترنيت: مثل
، من إجنلتراخاصة يف كل   1991بأمهية كبرية منذ سنة مواثيق اجلودة لقد حضيت :االلتزام بتحسني جودة اخلدمات العمومية  -ب

اهلدف منه هو الرفع  "ميثاق املوطنني"وثيقة حتت عنوان  1991يف سنة  بريطانيا ، ففي هذا الصدد أصدرت إيطاليا، الربتغال، فرنسا
ة مبنية على اإلدارة بالنتائج جلعل القطاع من مستوى نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني، حيث أن الفلسفة اليت تبنتها احلكومة الربيطاني

، وقد أخذ املواطن مكانة خاصة يف النموذج الربيطاين الذي )الزبائن(العمومي أحسن أداء من خالل تعزيز الكفاءة، وتعزيز خدمة العمالء
ض مواعيد اختبارات السياقة من اعترب املواطن زبونا جيب إرضاؤه، ويف هذا الصدد وبغرض حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني مت ختفي

  .يوم 21أيام بدال من  07أسابيع، كما أن مكتب اجلوازات أصبح يقوم مبعاجلة طلب جواز السفر يف  06أسبوع إىل  13
الصحة، (أسس ميثاق املواطنني الذي كان األساس لوالدة العديد من املواثيق يف العديد من القطاعات ) Magor(ماجورالوزير 

، هذه املواثيق حتدد بدقة أهداف والتزامات اإلدارة جتاه املواطنني، اليت يتم احلكم على مدى حتقيقها لألهداف ...)جلماركالتعليم، ا
املسطرة من خالل تقييم أداء اإلدارة العمومية املعنية، ويف هذا الصدد وللتعرف على احتياجات املواطنني وتطلعام جيب على كل إدارة 

 كل سنة باستشارة زبائنها للتعرف على احتياجام، ومن مث تسعى لتلبيتها، ووضع تقارير حول مدى الوفاء ا، عمومية أن تقوم ويف
حيث حيتوي هذا امليثاق على سلسلة من االلتزامات اليت ، "ميثاق ماريان" 2005ولتحقيق نفس الغرض أصدرت فرنسا يف جانفي 

  :ي املرافق العمومية، وتتمثل هذه اإللتزامات فيمايلي تلقى على عاتق اإلدارة العمومية جتاه مستخدم
 االستقبال اجليد هلم ؛  
 م ويف األوقات احملددة ؛تزويد املستخدمني بإجابات مقنعة عن كل استفسارا  
 التجاوب وبشكل آين مع الشكاوي املقدمة من قبل املستخدمني ؛  
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 اإلصغاء اجليد للمواطنني من أجل السهر على تقدمي خدمات نوعية وباملواصفات املطلوبة.  
ودف كل هذه ، "ميثاق اخلدمة العمومية"ا أصدرت الربتغال م، ك "ميثاق مستخدمي اخلدمات"ويف نفس السياق أصدرت بلجيكا 

  .خبيارات متعددة وإمدادهم باملعلومات املتعلقة باخلدمات العموميةاملواثيق إىل حتسني اخلدمات العمومية بالنسبة للمواطنني وتزويدهم 
تعتربعالقة املواطن باإلدارة العمومية احد املقومات األساسية  للحكم على :إعطاء املواطنني حرية اختيار أسلوب احلصول على اخلدمة  -ت

ووفقا  بريطانيا مل احلرية يف طريقة اليت حيصل ا على اخلدمة، ففيجودة اخلدمات العمومية، وهلذا قامت العديد من الدول بإعطاء املواطن كا
 Putting  people at the"  "وضع الشعب يف قلب اخلدمات العمومية" حتت عنوان  2004لتقرير أعده جملس الوزراء سنة 

heart of public services" ،ي له كامل احلرية يف اختيار أوضح أن اخلدمات العمومية جيب أن تدار حسب طلب املستخدم، والذ
الزبون ألسلوب  -كانت كانت من بني الدول اليت نادت حبرية  اختيار املستهلكالدامنرك األسلوب الذي حيصل به على اخلدمة، كذلك 

، والذي 2002يف سنة "  Citoyens  à  la  barre" "املواطن على الرأس"حصوله على اخلدمة، جتسد ذلك من خالل وضع برنامج 
  .ركز على حق املواطن يف اختيار أسلوب  تزويده باخلدمة وإلزام اإلدارات العمومية على ضمان هذا احلق

لقدعملت العديد من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على األخذ مببدأ مشاركة :إشراك املواطن يف إنتاج اخلدمة العمومية  -ث
اليت قدمت أحسن مثال يف امليدان اإلستشفائي، ففي ضواحي  اإليطاليةذا الصدد نذكر التجربة الزبون يف إنتاج اخلدمة، ويف ه -املستخدم

"Latium" ، مت إبرام مذكرةاتفاق مع مجعية املواطنة الناشطة، تنص هذه املذكرة  على حرية املواطنني يف تقييم اخلدمات الصحية املقدمة هلم
يف هذا اإلطار وافقت اإلدارة على أن تأخذ بعني االعتبار املالحظات املقدمة من ، و" األوريب للمرضىامليثاق " على أساس احلقوق اليت تضمنها 

طرف مجعيات املواطنني وأن تدرجها يف عملية تقييم مديري املستشفيات، وهذا ما يدل على وجود عالقة بني جودة اخلدمة واحلضور الفعال 
لدستور اإليطايل الذي يقر مبفهوم التبعية األفقية، مبعىن إمكانية مشاركة املواطن يف إنتاج اخلدمة جلمعيات املواطنني، هذه املشاركة أقرها ا

  .العمومية وتلقي كل املساعدة والدعم من اإلدارة العمومية
ئيسة يف سريورة اإلصالح تعترب عملية إصالح الوظيفة العمومية مناحملاور  الر) :إصالح الوظيفة العمومية(إصالح إدارة املوارد البشرية -3.1

م مورد يف اإلداري اليت شرعت دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف إدخاهلا على إداراا العمومية، وذلك باعتبار أن املورد البشري هو أه
إدارة املوارد البشرية أو ما  املنظمة ولذا جيب االهتمام به ووضعه يف مقدمة اإلصالحات، ويف مايلي سنتطرق إىل أهم اإلصالحات اليت مست

  : يعرف بالوظيفة العمومية  يف ظل تطبيق املنامجنت العمومي اجلديد
ومن خالل العمل على النقل التدرجيي لقواعد إدارة املوارد البشرية من :  توحيد أساليب إدارة املوارد البشرية يف القطاعني اخلاص والعمومي -أ

القانون املتعلق بالقطاع العمومي، والذي  1988اليت أصدرت سنة  نيوزلندا، ويف هذا الصدد نذكر جتربة القطاع اخلاص إىل القطاع العمومي
واملتعلق بشروط العمل يف اخلدمة العمومية، حيث عمل القانون اجلديد على إلغاء النظام املركزي يف إدارة املوارد البشرية  1977حل حمل قانون 

 مرونة أكرب يف استغالل املوارد املتاحة هلم يف امليزانية لتحقيق النتائج وقام بتسهيل إجراءات إدارة شؤون من خالل منح الرؤساء التنفيذيني
رقية، املوظفني وحتويل كثري من الصالحيات ذات الصلة بالتوظيف من اإلدارات املركزية إىل اإلدارات التنفيذية، كإجراءات تصنيف الوظائف، الت

ألداء، كما قام بإلغاء نظام السلك الوظيفي واستبدله بنظام التعاقد، ويف إطار تبين النظام الالمركزي يف إدارة املوارد حتديد الرواتب، تقييم ا
أصبحت هذه الوكالة تضطلع مبهمة مساعدة   2001جبعل مكتب تسيري شؤون العمال ومنذ سنة الواليات املتحدة األمريكية البشرية قامت 

لرأس املال  االستراتيجيرى على حتسني عملية تسيري مواردهم البشرية وحتقيق األهداف املسطرة يف إطار التسيري املنظمات الفدرالية األخ
ختطيط االحتياجات املستقبلية يف جمال : البشري، حيث تساعدهم هذه األخرية يف االمتثال للقيم اليت ينص عليها مبدأ اجلدارة ، القيام بعمليات

نني وطموحام، ومن أجل التوظيف، التكوين، التوجيه،تنويع القوى العاملة وجعلها تتمتع بالكفاءة العالية واملطلوبة لتتمكن من حتقيق رضا املواط
قانون حرية إدارة املبادرات يف " ، وكذا " 2001قانون املرونة اإلدارية يف " تعزيز املنافسة يف احلكومة الفدرالية، قامت احلكومة بتبين 

رات الفردية واجلماعية اليت واللذان ينصان على إعطاء مرونة أكرب للمنظمات العمومية يف إدارة مواردها البشرية، ويشجعان على املباد، "2001
من شأا أن تساهم يف التسيري الفعال للموارد البشرية وحتسني األداء، كما ينصان ويؤكدان على ضرورة  إتباع نفس األسلوب املطبق يف 

إلدارة فريقه بفعالية أكرب،  القطاع اخلاص فيما يتعلق بتوظيف املوظفني وإدارة شؤوم، كما يركزان على إعطاء املناجري مجيع الوسائل الالزمة
  .وتقييمه على أساس النتائج احملققة وليس على أساس الوسائل املستعملة

إن من بني أهم النقاط الرئيسة اليت اهتمت ا دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هو إدخال قيم : زرع قيم جديدة يف أوساط املوظفني  -ب
صدرت هذه القيم يف شكل ميثاق فرنسا اشى والتغريات اليت أصبح يعرفها العامل خاصة بعد الثمانينات، ففي جديدة على الوظيفة العمومية تتم

،هذه القيم هي احلرية، اإلنصاف، األخوة، االستمرارية، الشرعية، التكيف، االلتزام، "ميثاق قيم املرافق العمومية والوظيفة العمومية" مسي 
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االحتراف، التكامل، : مدونة قواعد السلوك يف نيوزلندا جمموع القيم اليت جيب أن يتمتع ا املوظفون وهي االحترام، ويف نفس السياق حددت
  .الرتاهة، الصدق، الفعالية، احترام الزمالء والعمالء، الفصل بني األنشطة اخلاصة والعمومية

الحترافية يف جمال إدارة املوارد البشرية  قام مكتب تسيري شؤون ا قيقيف سبيل حت:السهر على حتقيق االحترافية يف جمال إدارة املوارد البشرية -ت
رد البشرية املطبقة على مستوى الوظيفة العمومية الفدرالية اام مطور لتقييم سياسة إدارة املوبوضع نظالواليات العمومية األمريكية العمال يف 

ودف هذه األداة التقييمية إىل متكني الوكاالت والوزارات من تقييم أداء  ،"ءلةتقييم رأس املال البشري يف إطار املسا"األمريكية حتت عنوان 
م، وكيفية ختصيص الوسائل وتكريسها للرفع من كفاءة وقدرات اإلطارات، وفقا هلذا النظام يتم تقييم اإلدارات بناء على مدى قدرا أعوا

  : عويضها ومكافأا، ويتم أخذ مخسة عناصر بعني االعتبار يف عماية التقييم هذه على جذب الكفاءات البشرية ، احملافظة عليها، تطويرها، ت
مبعىن السهر الدائم على تكييف سياسة إدارة  املوارد البشرية وجعلها تتماشى مع التطورات اليت تعرفها :  التكيف االستراتيجي  -

  للمنظمة ؛ االستراتيجيةالبيئة واملنظمة، وحتقيق القيادة 
  مبعىن الدراية املستمرة بكيفية حتسني مهارات وقدرات وجودة األعوان العموميني؛): املوهبة( االستراتيجيةاملهارات  -
  إن الدور الرئيسي لإلطارات السامية هو القدرة على اإلهلام، وحتفيز األفراد وتوجيه فريق العمل؛): الريادة(فن القيادة  -
  قافة النتائج ؛املسامهة يف نشر ث: ثقافة األداء -
  .   من خالل تعزيز ثقافة تبادل املعارف: تسيري املعارف -

إن هذه األداة التقييمية تستعمل لتحقيق عدة غايات، فهي تعترب كوسيلة للتقييم الداخلي ملختلف املمارسات املتعلقة بتسيري رأس املال    
مكتب اإلدارة وامليزانية وكعنصر لتقييم أعمال وجمهودات مسؤويل البشري، كما تعترب كقاعدة لتقييم الوزارات والوكاالت من قبل 

إدارة املوارد البشرية، باإلضافة إىل كوا وسيلة للكشف عن نقاط الضعف ومعرفة كيفية استدراكها وتالفيها، ويف األخري تعترب كأداة 
  .   للمقارنة بني الوكاالت والوزارات

يقصدباملسار املهين للموظف خمتلف املراحالليت مير ا هذا األخري منذ دخوله إىل : موظف إصالح خمتلف مراحل املسار املهين لل-ث
الوظيفة العمومية وإىل غاية خروجه منها من توظيف، ترقية، تكوين، تقييم لألداء والتعويض ويف هذا الصدد قامت دول منظمة التعاون 

مراحل املسار املهين للموظف بعدما أدركت أن األساليب التقليدية واملطبقة  والتنمية االقتصادية بإدخال إصالحات جذرية  على خمتلف
يف النظام البريوقراطي مل تعد قادرة على مواجهة التحديات اليت أصبحت إدارة املوارد البشرية تواجهها خاصة بعد الثمانينات، ومن أجل 

تقرير أعدته وزارة الوظيفة العمومية حول قات، والذي حسب الذي يعتمد أساسا على نظام املسابفرنسا إصالح نظام التوظيف يف 
حمتوى مسابقات التوظيف يف الوظيفة العمومية أظهر أن حمتوى هذه املسابقات غري متكيف ألا تشبه االختبارات األكادميية، وال تساهم 

ى الكفاءات وعلى مدى اكتساب املترشحني يف جلب الكفاءات، ولذا ال بد من التغيري، من جعل هذه املسابقات قادرة عن الكشف عل
للسلوكيات اليت جتعلهم قادرين على التعامل مع اجلمهور، وكذا التكيف مع مجيع الظروف، ومدى قدرم على حسن ممارسة 

  13:وظائفهم، ومن أجل حتقيق ذلك قامت وزارة الوظيفة العمومية باختاذ اإلجراءات التالية 
  التحديد الدقيق وبالنسبة للقوانني اخلاصة بكل سلك الكفاءات اليت جيب اختيارها مبا يتماشى مع متطلبات الوظيفة العمومية املراد

  شغلها ؛
  التكوينات ( تنظيم مسابقات تتضمن ثالث مكونات، الطبيعة املهنية يطلب من املترشح مثال دراسة حالة، املستوى العام للمترشح

دراسة اجلوانب ( ،القدرات اإلنسانية ...)هلا، الشهادات اليت حيوزها، اإلجابة عن أسئلة ختص اجلانب القانوين، ثقافة عامة اليت خضع
  ؛...) الشخصية والنفسية للمترشح، سلوكاته، مدى صربه وحتمله، مدى قدرته على التعامل مع اجلمهور وحل مشاكلهم

 م أساليب وفنون التعامل مع املترشح، طريقة طرح األسئلة، نوعية األسئلة، كيفية مناورة إخضاع جلنة التوظيف إىل تكوين لتلقينه
  املترشح للتعرف على قدراته احلقيقية الختيار األفضل من بينهم ؛

 اللجوء إىل استشارة أخصائيني وحمترفني يف التوظيف.  
كما قامت احلكومة الفرنسية بتعزيز دور فترة التمرين أو التجريب بعد النجاح يف املسابقة، ذلك ألن فترة التجربة ما هي إال امتداد 
لعملية االختيار، ومن أجل تعزيز فترة التجربة أصبح كل مترشح جنح يف املسابقة خيضع إىل دورة تكوينية قبل االلتحاق باملنصب الذي 

التجربة، بعدها خيضع املوظف إىل عملية تقييم ملعرفة مدى استفادته من التكوين، وكذا من فترة التجربة وبناء على نتائج  عني فيه حتت
سلطة التقييم تتخذ اإلدارة العمومية قرار االحتفاظ باملوظف اجلديد أو االستغناء عنه، وفيما يتعلق مبدة التكوين وفترة التجربة حتددها ال

أمهيةكبرية، حيث بلغت الفرنسية ية التعيني حسب أمهية املنصب واحتياجاته، أما فيما يتعلق بالتكوين فقد أولته احلكومة  اليت هلا صالح
تتعلق بالتكوين املهين بني اإلدارة  21/11/2006، كما عقدت اتفاقية يف 2005مليار أورو سنة  3.9نفقات التكوين حوايل 
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كان له أثر إجيايب على حتسني أداء املوظفني، حيث أقرت هذه االتفاقية حق كل موظف يف تكوين العمومية واملنظمات النقابية الذي 
واملتعلق بعصرنة الوظيفة العمومية الفرنسية، والذي  02/02/2007سنة، مث صدر قانون  20ساعة يف السنة وملدة  20مهين قدره 

اره املهين، ومن أجل تفعيل عملية التكوين قامت وزارة الوظيفة أكد على حق كل موظف يف االستفادة من تكوين مهين خالل كل مس
من خالل إنشاء فرع يف مدينة ) الدولة، اإلقليمية، اإلستشفائية(العمومية بتفعيل دور شبكة املدارس التكوينية للوظائف العمومية الثالث 

«Strasbourg »   الثالث، يقوم هذا الفرع على مبدأ التكوين خاص بتكوين مجيع اإلداريني العاملني يف الوظائف العمومية
املشترك، حيث خيضع هؤالء اإلداريني إىل تكوين من نوع خاص ميكنهم من اكتساب ثقافة مشتركة للمنامجنت العمومي ميكن لكل 

" منامجنت األداء" م  بوضع حيمل إسالواليات املتحدة األمريكية منهم نقلها إىل مكان عمله، أما يف جمال تقييم األداء والتعويض قامت 
، يقوم هذا النظام على على مبدأ التأجري حسب  األداء، وقد طبق يف مجيع الوكاالت الفدرالية، ووفق هذا النظام يقوم 1989يف سنة 

  :مديرو املوارد البشرية بتقييم مواردهم البشرية بالنظر إىل مخسة مستويات 
 خاص بعالمة غري مقبول ؛: املستوى األول 
 خاص بعالمة مرضية ؛: املستوى الثالث 
 خاص بعالمة ممتاز: املستوى اخلامس.  

من الراتب السنوي للعامل، وقد مت إلغاء هذا النظام يف سنة   %20وابتداء من املستوى اخلامس حيصل العامل على مكافأة سنوية قد تصل إىل 
تقييم أداء عماهلم، وهذا يف إطار تطبيق النظام الالمركزي يف اإلدارات  ، حيث أصبح مديرو املوارد البشرية يتمتعون بكامل احلرية يف1995

يت العمومية األمريكية، ولكن رغم احلرية اليت كان يتمتع ا مديروا املوارد البشرية إال أم أعربوا عن تعرضهم للعديد من الصعوبات ال
مكتب تسيري شؤون العمال تتدخل ملساعدة الوكاالت الفدرالية يف وضع  واجهتهم عند القيام بعملية تقييم مواردهم البشرية، وهذا ما جعل

بوضع نظام لتسيري  2004نظام للتعويض حسب األداء يستجيب ألهدافهم وأهداف احلكومة الفدرالية، حيث قامت هذه األخرية يف سنة 
  :ام على  العناصر التالية األداء يرتكز على التحفيز وتشجيع املبادرات الفردية واجلماعية، ويعتمد هذا النظ

 ختطيط العمل وحتديد توقعات األداء الفردي واجلماعي، حيث تسمح عملية حتديد أهداف األداء النتائج املتوقعة بضمان فهم مجيع العمال
االلعديد من الوسائل مكتب تسيري شؤون العمللمهام اليت تقوم ا املنظمة، وكذا املسؤوليات امللقاة على كل عامل، ويف هذا اإلطار وضع 

  واألدوات املتعلقة بتسيري املوارد البشرية أمام تصرف الوكاالت 
  :ونذك من بينها ) جمموعة من الدالئل التوجيهية(
 توافق خطة أداء العامل مع األهداف التنظيمية؛: دليل لقياس أداء املوظف  -
 حتسني األداء يبدأ بالتخطيط ؛  -
 التخطيط االستراتيجي والتدريب ؛ استخدام تقييم األداء للربط بني -
قياس األداء بالنظر لألهداف احملددة يف خطة األداء الفردية أو اجلماعية ؛ 
   تقييم من طرف الرئيس املباشر، تقييم من  طرف الزمالء من نفس املستوى والذين ( ° 360تقييم األداء عن طريق ما يسمى بتقييم

  ؛) طرف مستخدمي املرافق العموميةيقومون بنفس املسؤوليات، تقييم من 
واملسؤوليات من خالل القيام بالدورات التدريبية خاصة يف جمال  تطوير القدرات الفردية واجلماعية عن طريق التكوين، تطوير الكفاءات

 القيادة ؛
 هود؛ تقدمي عالوات ومساعدات ما( وضع نظام للتعويض واملكافأة خيص األداء اجليدةليةالعرفان با  .(... 
املنظمات العمومية اإلدارية بعد تطبيق وسائل املنامجنت اخلاص يف من خالل ما سبق ميكن تلخيص التغيريات اليت ستمس خمتلف وظائف    

 ).3(رقم اجلدول 
III -  ومناقشتها   النتائج: 

اإلجيابية يف الكثري من البلدان اليت طبقته، ومن هذه العديد من النتائج حقق املنامجنت العمومي اجلديد  أنمن خالل ما سبق نتوصل إىل 
 :اإلجيابيات نذكر مايلي 

 مسح املنامجنت العمومي اجلديد بعصرنة  القطاع العمومي اإلداري و حتسني أدائه وعمل على معاجلة النتائج السلبية اليت أفرزها التسيري 
يف القطاع العمومي، وذلك الن القطاع العمومي  )(Rationalité Managérialeالبريوقراطي من خالل إدخال العقالنية اإلدارية 
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، وكالمها يسري ميزانية وخزينة ويدير )رغم اختالف طبيعة منتجات كل منها(ال خيتلف عن القطاع اخلاص فكالمها ينتج سلعا وخدمات
ظيم األرباح يف القطاع اخلاص، حتقيق املنفعة العامة يف القطاع تع( ، على الرغم من اختالفها ...شؤون املوظفني ويعمل على متابعة األهداف

، كما أن هناك اختالف يف وسائل وأساليب حتقيق هذه األهداف، فبينما يستند القطاع العمومي يف املقام األول على العقالنية )العمومي 
رية، ومن هنا جاء املنامجنت العمومي ليستبدل املنطق ، يستند القطاع اخلاص على العقالنية اإلداjuridique)(Rationalitéالقانونية 

بني القانوين باملنطق اإلداري والسعي لتحسني صورة األجهزة اإلدارية العمومية وإضفاء نوع من املنافسة بني منظمات القطاع العام من جهة،و
يف حتسني األداء و زيادة فعالية األجهزة اإلدارية،  منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع اخلاص من جهة أخرى، وهذا ألن املنافسة تساهم

 وبالتايل تقدمي خدمات ذات نوعية للمواطنني مما يساهم يف كسب رضاهم و زيادة والئهم وثقتهم يف دولتهم ؛

 ،ويف هذا ...فرنساجنح تطبيق املنامجنت العمومي اجلديد يف التقليل من التبذير يف العديد من الدول كأستراليا، نيوزلندا، بريطانيا
، حصة الدولة %66أن عدد موظفي الدولة اخنفض ب  2005سنة )Mac Tigue(الصدد صرح رئيس الصناعة السابق لنيوزلندا 

إىل % 63، كل هذا ساهم يف رفع اإلنتاجية كما اخنفض الدين العام من 27إىل  %44انتقلت من  (PNB)من الناتج احمللي اإلمجايل
  ؛ % 20مجايل، مما مسح خبفض معدالت الضرائب على الدخل  يف احلصول على إيرادات إضافية قدرها منالناتج احمللي اإل17%

 يف بريطانيا وحسب(Burnham) مسح تطبيق املنامجنت العمومي فيربيطانيا من حتسني نوعية اخلدمات املقدمة  2001فيسنة
 1979موظف سنة  750000من (عدد املوظفني العموميني للمواطنني، ختفيض التكاليف، حتسني اإلنتاجية، اخنفاض كبري يف 

  ).2001موظف سنة  493000إىل

جتدر اإلشارة إىل أنه من اخلطأ أن نعتقد أن تطبيق املنامجنتاإلداري العمومي قد لقي معارضة من مجيع املوظفني بل على العكس هناك 
من موظفي القطاع العمومي كانوا يدعون إىل ضرورة  %59 الكثري منهم من رحب بالفكرة ودعمها، ففي فرنسا على سبيل املثال

، )سنوات  03خاصة الذين ال يتجاوزون أقدمية قدرها ( إدخال إصالحات سريعة على األجهزة اإلدارية وخاصة عند فئة الشباب 
  :مطالبتهم بالتغيري كانت دف 

 حتقيق استجابة أفضل ملتطلبات مستخدمي املرافق العمومية ؛ -
 عمل للموظفني الذين يتمتعون بالكفاءة الالزمة ؛إسناد ال -
 التكيف مع التطورات التكنولوجية ؛ -
 .حتسني وضعية املوظفني -

وعالوة على ذلك فإن غالبية كبرية منهم دعم فكرة التنقل بني الوظائف، زيادة ساعات العمل لضمان حد أدىن من اخلدمة، املكافأة 
  .حسب األداء وتشجيع ثقافة األداء

يف األخري ميكن القول تطبيق املنامجنت يف القطاع العمومي قد لقي استقباال حسنا من قبل الرأي العام خاصة عندما كانت العديد من  
الدول متر مبرحلة حرجة، غري أن هذا ال يعين عدم وجود معارضة أو مقاومة، بل أنه يف البدايات األولىمن تطبيقه لقي معارضات 

) وهذا ألن اإلنسان بطبيعته يرفض التغيري( قطاعات العمومية يف العديد من الدول إضرابات واسعة رافضة للتغيري،كبرية، حيث عرفت ال
، خاصة وأن االعتقاد الذي كان سائدا هو أن املنامجنت العمومي اجلديد هو مرادف للخوصصة، يف حني أن احلقيقة ختتلف متاما عن 

  .ذلك
  

IV -  اخلالصة: 

هذه الدراسة املنامجنت العمومي اجلديد باعتباره أحد املداخل احلديثة لإلصالح اإلداري اليت تبنتها العديد من دول منظمة لقد تناولت    
ل مع التعاون والتنمية االقتصادية يف سبيل حتسني أداء أجهزا اإلدارية، نتيجة لوعيها أن اإلدارة البريوقراطية مل تعد قادرة على التعام

  :تسارعة للدولة احلديثة، ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التاليةاملتطلبات امل
 لقد تسببت البريوقراطية يف ضعف أداء اإلدارة العمومية وسوء تقدميها للخدمات، وارتباطها باملمارسات اإلحتكارية، وارتفاع الديون

ديد من الدول، واليت يعترب املنامجنت العمومي اجلديد أحد أهم العمومية، وهو ما أدى إىل تزايد مشاريع اإلصالح اإلداري يف الع
 مداخلها ؛
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 الرامية إىل إصالح منط التسيري يف اإلدارة العمومية، طبق ألول  املسامهات النظرية والتجريبية يعترب املنامجنت العمومي اجلديد من أبرز
قتصادية، ومن سياسات التسيري يف القطاع اخلاص السيما اعتماد من العلوم اإل مرة يف الدول األجنلوسكسونية  يستمد مبادئه من

الزبون، وذلك من خالل حتسني مستوى اخلدمات املقدمة له، وكذلك تبين المركزية  -ميكانيزم السوق و اإلهتمام برأي املواطن
ت العمومية لضمان فعالية أكرب يف القطاع التسيري يف الوحدات واهليئات اإلدارية واعتماد مبدأ املنافسة بني القطاع اخلاص واملنظما

  العمومي اإلداري ؛
ة يقوم املنامجنت العمومي على تبين نفس وسائل القطاع اخلاص، هذه الوسائل منها ما هي نوعية كاالتصال الذي ميثل حلقة الربط بني اإلدار

ال الداخلي، وبني املنظمة اإلدارية ككل وزبائنها يف إطار ما العليا وموظفيها يف خمتلف مستويات اهليكل التنظيمي وهذا يصب يف إطار االتص
اليت  يعرف باالتصال اخلارجي الذي يعتمد أساسا على التسويق العمومي، هذا باإلضافة إىل الوسائل الكمية واليت من بينها احملاسبة التحليلية

نظرا ملا حتققه من شفافية يف التسيري، كما جند امليزانية اليت كانت تطبق  دخلت حيز التطبيق يف املنظمات العمومية اإلدارية بعد سنوات الثمانينات
، عن املنطق الذي أصبحت تطبق به يف إطار املنامجنت العمومي )منطق الوسائل(يف املنظمات العمومية اإلدارية منذ زمن طويل لكن مبنطق خمتلف 

 ؛) منطق النائج( اجلديد
 ال ؛لقد حقق املنامجنت العمومياجلديد نتائج إجيابية يف الدول الذي طبقته، وهذا ما أثبتته التجارب الدولية يف هذا ا  
 اا وجتنب سلبياوليس يف النهاية نشري إىل أن اإلصالحات اإلدارية يف الدول املذكورة يف الدراسة متثل جتارب ميكن االستفادة من إجيابيا ،

التارخيي، البعد االجتماعي، الثقايف، : تطبيقها بصورة كاملة نتيجة الختالف نظام اإلدارة العمومية من دولة إىل أخرى وفق عوامل عديدة أمهها 
ولذلك فإن االستفادة من هذه التجارب قد تتفاوت من دولة إىل أخرى، إال أا يف النهاية تبقى جتارب تستحق االهتمام ملق ... اجلغرايف

  .اإلصالحات اليت أوجدا
   :التوصيات

اهلني، ولكن ومن خالل الدراسة اليت قمنا ا إن خصوصية األجهزة اإلدارية يف كل دولة جيعل تطبيق املنامجنت العمومي اجلديد ليس باألمر  
 :نوصي املسريين العموميني الذين يرغبون يف إجناحه بإتباع اخلطوات التالية 

الربط بني اإلستراتيجية لإلدارة العليا واملستويات التنفيذية ؛  
الزبون ؛ -حتقيق مقاربة املواطن  
قيادة الربامج اإلصالحية وفقا ملنطق النتائج ؛  
تعزيز ثقافة األداء يف األجهزة اإلدارية ؛  
تعزيز ثقافة احلوار واملشاركة ؛  
 استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة ووضعها حتت تصرف املوظفني واملواطنني.  

  :اآلفاق 
  :من أجل إثراء البحث يف هذا اال اخلصب نقترح املواضيع التالية     

  يف الوظيفة العمومية ؛تسيري املوارد البشرية  -
  عصرنة الوظيفة العمومية من خالل تبين التسيري العمومي اجلديد ؛ -
  .اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات العمومية -
 :حقمال  -

  .قراطي واملنامجنت العمومياجلديدومقارنة بني التسيري البري) : 1(اجلدول 

  العمومياملنامجنت   التسيري البريوقراطي  عوامل املقارنة

احترام القواعد واإلجراءات    اهلدف
املراسيم، املناشري، ( القانونية 

  ...).التعليمات

التركيز على النتائج، إرضاء الزبائن، البحث عن الفعالية 
  .والفاعلية، وحتسني األداء

  

، )مركزية القرارات(مركزي   التنظيم
  .هيكل تنظيمي هرمي

  .تنظيمي شبكيال مركزي، تفويض الصالحيات، هيكل 
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الفصل بني املسؤوليات 
  .السياسية واإلدارية

  واضحة  غامضة

  .تقسيم العمل،التخصص  تنفيذ املهام
  

  مستقلة

  التعاقد  عن طريق املسابقة  التوظيف
  .الترقية حسب االستحقاق واألداء الترقية يف الدرجة، الترقية يف الرتبة  الترقية
  مؤشر األداء  مؤشر املتابعة  املراقبة

  تركز على النتائج  تركز على الوسائل  نوع امليزانية

 Anne Amar, Ludvic Berthier, le nouveau management public (avantages:املصدر 
-http://www.umice:  sur le site ,etlimites)

vue le 22/12/2016 ,fr/recemap/contenurevue/Articles/Revue_recemap13 Amar Berthier .pdf  

  مقارنة بني مهام املناجري يف ظل التسيري البريوقراطي ومهامه يف ظل املنامجنت العمومي اجلديد) : 2(اجلدول 

  نامجنت العمومي اجلديدمهام املناجري يف ظل امل  مهام املناجري البريوقراطي
 السلوكات املنتظرة؛) برجمة(ختطيط العمل   -
 
  تقسيم العمل، توزيع املهام، تنظيم املوارد؛ -

  
القيادة من خالل احترام القواعد، واحترام سلطة السلم   -

 اإلداري؛
 مراقبة مدى احترام القواعد، تشجيعالطاعة -

  واالمتثال لألوامر؛
على أساس مدى  والتخصص،التعويضالتركيز   -

  االستقامة؛

 تأمني استقرار املنظمة.  

 ؛ لعمل مع جتسيد السلوكات املنتظرةإعطاء معىن ل  
  
 حتديد املهام، توزيع املسؤوليات، توزيع املوارد؛  

  

 التنشيط  والتحفيز بواسطة األهداف والقيم؛  

  مراقبة مدى حتقيق األهداف املسطرة، تشجيع املبادرة
  والتجديد؛

  تفويض املسؤوليات، التعويض يتم على أسلس تقييم األداء
  واجلهد املبذول؛

 قيادة  التغيري يف املنظمة  

  
-Hervé Chomienne, le management dans les organisations publiques,  ESEN :املصدر 

Séminaire national APAENES, 07 octobre 2008. 
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  .ستطرأ على وظائف املنظمات العمومية اإلدارية بعد تطبيق وسائل املنامجنت اخلاصالتغيريات اليت ) : 3(اجلدول 

  
  . Anne Amar, Ludvic Berthier, le nouveau management public (avantages et limites), op cit : املصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما يطرأ على الوظائف من تغيريات  الوظائف

الوظيفة 
  االستراتيجية

  

  

  

 التسيري املوجه بالنتائج؛ -
 ؛االستراتيجيعلى التخطيط  االعتماد -
 الفصل بني الوظائف السياسية والوظائف اإلدارية؛ -
 النظام الالمركزي؛تطبيق  -
األنترانيت اليت تسمح ب (استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الداخلية  -

décloisonner ؛)اخلدمات 
 ؛)ثقافة األداء(تعمييم عمليات التقييم  -
  .تبسيط اإلجراءات اإلدارية -

  

  الوظيفة املالية

 التخفيض من العجز؛ -
 ؛)Budgétisation par programme (املوازنات التخطيطية  -
استعمال احملاسبة التحليلية يسمح باملقارنة بني النتائج (حتقيق شفافية أكرب يف النظام احملاسيب  -

  ).املتحققة والتوقعات

  

  الوظيفة التسويقية

 ؛)إجراء حتقيقات الرضا، صرب اآلراء، التشاور مع املستخدمني(تطوير التسويق العمومي  -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلارجية من أجل تفعيل االتصال مع استعمال  -

  .املواطنني

وظيفة إدارة املوارد 
  البشرية

 تقليص حجم موظفي املنظمات العمومية اإلدارية؛ -
املكافأة حسب األداء، مكافأة (حتسيس املوظفني باملسؤولية وحتفيزهم عل العمل  -

  ).املردودية
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