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ليست في البحث عن أرض  -في عالمنا–رحلة االكتشاف الحقيقية ”
“جديدة وعن مصادر جديدة، بل في النظر إلى األمور بعيون جديدة

اإلدارة الحكومية يجب أن تكون قادرة على التكيف مع روح العصر، ”
“نفسھا من حين ألخر -أو إصالح–إختراعأي إعادة 

“جديدة Governanceحوكمةإيجاد ”

بروستمارسيل 



فلسفة إصالح اإلدارة الحكومية •

إصالح اإلدارة الحكوميةأھمية  •

إصالح اإلدارة الحكومية في سورية•



مداخل إصالح  اإلدارة الحكومية

التغييرات اإلجرائية لبنيويةالتغييرات ا

المدخل الجزئيالمدخل الشامل
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3
مستويات

تغيير فى آلية الحكومة

تغيير فى أسلوب اإلدارة

تقليص دور الدولة فى النشاط 
االقتصادي

لحكوميةاإلدارة اإصالح 
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آلية الحكومة يتغيير ف

المستوى
األول

إعادة ھيكلة اإلدارات
إنشاء وحدات لتقديم الخدمات

السلطة والمسؤولية يالالمركزية ف
الفصل بين السياسة وتقديم الخدمات

االتجاه نحو آلية السوق
االستخدام الكفؤ للموارد

تحسين الجودة
المشاركة

ميثاق للمواطن
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أسلوب اإلدارة يتغيير ف

المستوى
الثاني 

القطاع الخاص يدارية المطبقة فتبنى الممارسات اإل

التركيز على الكفاءة والفاعلية

التركيز على المخرجات

التعاقد للخدمات العامة

أتباع أسلوب المنافسة لتقديم الخدمات

تفويض الصالحيات والسلطات للمستويات االدارية الدنيا
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النشاط االقتصادي يتقليص دور الدولة ف

المستوى
الثالث

خصخصةال

نةوازبرامج تخفيض الم

تشغيل الخدمات بأسلوب تجاري

تخفيض القيود الحكومية على القطاعات 
االقتصادية

9



حوكمةنماذج برامج إصالح ال

نموذج 
دول

ويستمنستر 

خصخصةال

الحكومة اإلدارة فرض أسلوب السوق على

الحكومةاإلدارة تقليص حجم 

التركيز على النتائج

اإلصالح المالي

إصالح وھيكلة الخدمة المدنية

مشاركة العمالء
الھيئات العامة
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حوكمةنماذج برامج إصالح ال

نموذج 
الواليات 
المتحدة 

مريكيةاأل

إعادة ابتكار الحكومة

اإلصالح المالي واإلداري والتفويض

إصالح وھيكلة الخدمة المدنية

آلية السوق

إعادة تنظيم القطاع الخاص
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Corporate Governance
)الحوكمة(المؤسسات  حوكمة

Good Governance
)الحكم الجيد(اإلدارة الرشيدة 

Governance  الحوكمة

تحسين إدارة الحكم  
)لتحقيق كفاءة تنموية أعلى(

اإلدارة الحكومية 
(Macro‐ Governance)

القطاع االقتصادي
(Micro‐ Governance)

تحسين إدارة المؤسسة  
)لتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى(
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Good Governance
)الحكم الجيد(اإلدارة الرشيدة 

التضمينية
Inclusi0n
Inclusivité

المساءلة
Accountability
Responsabilisation
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التضمينية

التشاركية/المشاركةالمساواة

 غير كافية(المساواة القانونية(

 غير ممكنة(المساواة الفعلية(

 ضرورة للمشاركة( التمكينيةالمساواة(

)Empowermentالتمكين (تكافؤ الفرص   

يتيح المجال للمشاركة
)الدمقرطة(
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التضمينية
التشاركية/المشاركةالتمكينيةالمساواة 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة(التمكين في االقتصاد(

 اإلنماء المتوازن بين أقاليم الدولة(التمكين بين األقاليم(

 الفقراء، النساء،(التمكين في المجتمع(.....

التمكين من خالل التعليم والصحة...

التمكين من خالل تعزيز الالمركزية

اإلدارة الحكومية.....التمكين

أطراف
التشاركية

من أجل التنمية
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عقد 

اجتماعي 

المجتمع األھليجديد

الجميع للتنمية
التنمية للجميع

عقد اجتماعي جديد
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المساءلة

إنكار المسؤوليةالمساءلة الداخلية والخارجية المساءلة

إنكار المسؤولية تكوين وتحفيز مساءلة ذكية
Formation Motivation

)رقابة مشروعية(رقابة إجراءات •
)مساءلة داخلية(                    

)جدوى تنموية(رقابة أداء •
)مساءلة خارجية(              

كوادر اإلدارة الحكومية•
كوادر األجھزة الرقابية•

االستنسابيةاالبتعاد عن المساءلة 
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مقومات
الرشيدة الحوكمة

حكم 
القانون

الشفافية
والتنافسية

االستجابة

العدل 
واإلنصاف

الكفاءة 
والفاعلية

المساءلة 
والمحاسبة

المشاركة تنمية الناس

بواسطة الناس

من أجل الناس

تعزيز

تنمية الناس

بواسطة الناس

من أجل الناس

من حيث المآلGood Governanceباختصار يعرف



التشريعات تقييم على اجتماعي-اقتصادي إصالح عملية أية تقوم 
 إعادة إلى باإلضافة والمجتمع االقتصاد تسير التي والقواعد والنظم
. والقواعد النظم تلك تطبيق على تشرف التي الھياكل عمل في النظر

 في الثقة ھي إصالح عملية أي تواجه التي المشاكل أھم من 
 بين فيما والعالقات األعمال نشاط تنظم التي والتشريعات المؤسسات
.)األھلي والمجتمع األعمال وقطاع الحكومة( التنمية أطراف

الحوكمة تعد لذلكGovernanceعملية ألي الزاوية حجر بمثابة 
 الشفافية مستوى من ترفع Governance ألن.تطوير أو إصالح
 بين والثقة المصداقية توفير على يساعد مما المعامالت، في والنزاھة
 في تنافسي نظام إيجاد خالل من بالتنمية، المعنية األطراف مختلف
القانون دولة أساس على يقوم مؤسسي ديمقراطي مجتمع

استنتاج



أهمية الحوكمة للتنمية  
الدولة تواجه التي التحديات أهم أحد الحكومية اإلدارة إصالح.  

التنمية لتحقيق مسبقة ضرورة يشكل ....

الالزم الشرط(االقتصادي النمو من كاف قدر وتحقيق االقتصاد إلدارة الزم شرط 

.)للتنمية

التنمية إدارة ...... )اإلدارة تنمية( الحوكمة إصالح.
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التحديات التي تواجه اإلدارة الحكومية

تحديات اقتصادية •

تحديات اجتماعية •

تحديات سياسية•

تحديات تقنيــــة•
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التحديات االقتصادية •
:مواجهة أمرين متناقضين 

  الناجم عن تراجع الموارد المادية(مواجهة الضغوط المالية المتزايدة(

  موارد أقلبنفس الموارد أو بخدمات أكثر وأفضل تقديم

  التغيير أصبح القاعدة واالستقرار هو االستثناء:التغير المستمر
 م مهامها وتنظيماتها مع الدور الجديد ءاإلدارة الحكومية مطلوب منها أن تال

للدولة في االقتصاد
 ضبط التوازنات
 للمجتمع(تطوير القدرة التنافسية لالقتصاد(  
 تأمين أو القدرة على جذب االستثمارات
 اتفاقيات الشراكة

))مواجهة البيئة االقتصادية الجديدة  ((
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التحديات االجتماعية •

االجتماعي والتماسك االنسجام تأمين

غرافيو الديم الوضع

المتوازن اإلنماء

األمية/التهميش/الفقر( االجتماعية الفوارق من التخفيف...(

البطالة معدالت تقليص

الفساد مواجهة
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العالقة ديمقراطية( والمواطن الحكومية اإلدارة بين العالقة صياغة إعادة/ 
)...الشفافية

الحكومي للجهاز ومساءلة إطالعاً  وأكثر بحقوقهم وتمسكاً  تطلباً  أكثر مواطنين
التشاركية تعزيز
والمؤسسات القانون دولة تعزيز

:على المستوى الداخلي •

النظام العالمي الجديد

:على المستوى الخارجي •

التحديات السياسية •
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التحديات التقنية •

وأفضل أسرع حكومية خدمات تقديم بهدف الحديثة للتقنيات الفعال االستخدام 
.كلفة وبأقل
الحكومية واإلدارة المواطن بين العالقة لتعزيز كأداة التكنولوجيا استخدام
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واقع اإلدارة الحكومية
واإلمكانيات الصالحيات توزيع في بالمركزية تتسم حكومية إدارة
البيروقراطية بسيطرة تتسم حكومية إدارة  
فيه مبالغ حجم ذات حكومية إدارة  
الخدمات متلقي لمتطلبات االستجابة منها أكثر الذاتية لمتطلباتها االستجابة على اهتمامها تركز حكومية إدارة
المهنية( اإلدارية الكفاءات في النقص من تعاني حكومية إدارة(
واإلبداع االبتكار على القدرة وليس والتكرار القدم على اعتماده( اإلدارية الخبرات مفهوم ضعف(
التنميط أسلوب واعتماد الحديثة اإلدارة لدور مناسبة غير إدارية هياكل وجود.
الوزارات وبين الواحدة الوزارة داخل السياسات لتنفيذ التنسيق ضعف.
اإلستراتيجية األهداف على التركيز في ضعف.
اإلنتاجية ضعف
الوظيفي بالمسار التدريبي المسار ربط عدم( والتأهيل التدريب وآليات منظومات ضعف(
باألداء وليس بالقواعد وارتباطه التحفيز منظومة ضعف
المسؤولية إنكار إلى يدفع تقليدي رقابي نظام
والتصحيح والتقييم الرصد آليات ضعف
والتوجيهات اللوائح إصدار في اإلفراط  
والمعلومات اإلحصاء نظم ضعف  
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إصالح الحوكمة في اإلدارة العامة 

واالقتصادي واالجتماعي السياسي الواقع خصوصيات

الرشيدة اإلدارة متطلبات تلبية

والمؤسسات القانون دولة تعزيز

:الهدف•
التي واإلمكانيات الموارد معطاة األساسية، مهامها على تركز فعالة، حكومية إدارة إقامة 

.للتنمية والمستمرة الفعلية لالحتياجات االستجابة على قادرة تجعلها

قليلة وكلفة عالية بجودة )حكومية خدمات( عام مرفق تقديم.
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تحسين عالقة

اإلدارة الحكومية 
بمتلقي الخدمات

تعزيز الشفافية
و مكافحة الفساد

1

4 5

محاور إصالح 

اإلدارة الحكومية
63
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إصالح وتحديث الهياكل التنظيمية لإلدارة الحكومية: المحور األول

الحكومية اإلدارة فعالية زيادة

الحكومية اإلدارة حجم تقليص

الدولة داخل الجغرافية المواقع أقصى إلى الحكومية بالخدمات الوصول( المواطنين من اإلدارة تقريب(

:الهدف•
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المشغل/المنظم( االستراتيجية المهام على المركزية الحكومية اإلدارة تركيز(

والمتابعة والتنسيق التفويض( حديثة إدارية منهجيات تعزيز....(

اجتماعية منظمات( آخرين فاعلين إلى الحكومية األنشطة بعض ونقل التشاركية نهج تعزيز 

)حكومية غير ومؤسسات

الصالحيات توزيع خالل من إداري والالتركيز الالمركزية نهج تعزيز.

المستهدفة النتائج مع مقارنة للقياس قابلة الفعلية مخرجاتها تجعل إدارية هياكل استحداث  

اإلدارية العملية في إضافية قيمة تحقق ال التي اإلدارية الهياكل إلغاء

تحديد( الشبكي األسلوب إلى التراتبي الشاقولي الترابطي األسلوب من الحكومية الهياكل في االنتقال 

)...القياس/المساءلة زيادة/المسؤوليات

الحكومية السياسات تنفيذ حسن لضمان )وزرارية بين( التنسيقية الهياكل على التركيز

:اإلجراءات •
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تحسين عملية رسم السياسات ووضع النظم وآلية صنع القرار وتنفيذه: المحور الثاني

والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع وٕاعداد العامة السياسات رسم
والمشروعية الكفاءة( والنصوص السياسات هذه تنفيذ حسن على السهر(
التنموية للمتطلبات مالءمته ومدى الحكومي لألداء الدوري التقييم

:المھام الرئيسية لإلدارة الحكومية المركزية•

تفصيلية أعمال في انغماسها بسبب األساسية الوظائف لبعض الحكومية اإلدارة إهمال.
مهامها، مع للتجاوب هياكلها مالئمة وعدم إجراءاتها تعقيد و المركزية الحكومية اإلدارة بطء 

.البيوزاري التنسيق وخصوصاً 

:مشاكل اإلدارة الحكومية المركزية•
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أفضل بشكل شرع لكن و أقل شرع : التشريع في االقتصاد
األجل القصيرة التحديات مواجهة بهدف الحكومية لإلدارة االستباقية القدرة تعزيز
السياسات تنفيذ بهدف انسجاماً  أكثر بجعلها وزارية البين العمل إجراءات تحسين.
منازعات في والدخول تقنية أخطاء في الوقوع وتجنب القرارات اتخاذ تحسين بهدف والخبرات القدرات تطوير.
والدراسات اإلحصائية الوظائف تعزيز
التنمية نحو( التخطيط وظائف في النظر إعادة(
والتقييم للرصد نظم وضع( والرقابة التقييم آليات في النظر إعادة(
والخارجية الداخلية( المساءلة ومعايير وآليات منظومة تعزيز(
خاص قطاع األهلي، المجتمع منظمات مواطنين،( القرار اتخاذ في المشاركة تعزيز(

:جراءات اإل•
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متقلي الخدمات تحسين عالقة اإلدارة الحكومية ب: المحور الثالث

)مستثمرين... مواطنين (

االستجابة( الحكومية اإلدارة اهتمام قلب في المواطن وضع(
لالقتصاد رافعة حكومية إدارة
الحكومية الخدمات نوعية تحسين
اإلجراءات تبسيط
الحكومي العمل تكلفة تخفيض  

:الھدف•
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الحكومية الخدمات لتقديم "الواحدة الوقفة" نظام في التوسع
المستثمرين وقدوم إقدام وتشجع تسهل أخرى أنظمة ابتكار
الفني والجانب اإلداري الجانب( اإللكترونية اإلدارة إلى الورقية اإلدارة من االنتقال(
العدلية اإلدارة تحسين - الدولة مجلس تعزيز( والمنازعات الشكاوى لمعالجة فعالة آليات وضع..(
اإلدارة بمواجهة القضائية األحكام حجية احترام ضمان
الضريبي النظام تبسيط
اإلدارية القرارات تسبيب
الحكومية اإلدارات في المواطنين استقبال تحسين
لحكومية الخدمات ومتلقي الحكومية اإلدارة بين االتصال تحسين.
المحكومين ورضى الحكومية الخدمات نوعية حول رأي واستطالعات تحقيقات إجراء
للشفافية تعزيزاً ( اإلدارية المعلومات إلى الدخول تسهيل(
القطاعي المستوى وعلى الكلي الحكومي المستوى على المنشورات خالل من اإلداري باإلرشارد االهتمام

:اإلجراءات •
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عقلنة إدارة األموال العامة : المحور الرابع

الحكومي العمل تكلفة تخفيض  
اإلنفاق حجم ليس و األهداف تحقيق على التركيز

:الهدف•

المناسبة الرقابة مع المركزية نطاق خارج المالية باألمور للتصرف آلية و صالحيات إعطاء
ونشرها التقارير، لهذه المالي التدقيق إجراء و الدورية المالية التقارير إعداد.
لألهداف العامة األموال صرف يضمن بما الصرف آمري لصالحيات داعمة ضوابط وضع 

لها المخصصة
العقود نظام( الشراء عقود أنظمة في النظر إعادة(
واألجور الرواتب حجم على السيطرة
لها مبرر ال التي  المجانية حيث العامة المرافق تكلفة في النظر إعادة
والمهمات االستقبال تكاليف السيارات، الحكومية، األبنية :الحكومي اإلنفاق ضبط أو ضغط 

الضرورية غير الخارجية

:اإلجراءات •
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تنمية الموارد البشرية: المحور الخامس
 جعل إدارة الموارد البشرية محور أساسي في عمل كل إدارة حكومية
تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في اإلدارة الحكومية
تنمية القدرة على االبتكار في الممارسات اإلدارية
تحسين نوعية الخدمة الحكومية

:الهدف•

:اإلجراءات •
المنشودة الحديثة اإلدارة لمتطلبات يستجيب العامة للوظيفة أساسي نظام وضع.
الوطني المستوى على البشرية الموارد إلدارة العامة للوظيفة )..وزارة هيئة،( بنية إنشاء  
الوظيفي التعاقد أنظمة تطوير  
والخدمات األداء تحسين يضمن بما تحفيزية سياسات وتطوير الرواتب نظام إصالح.
وللترقية للتقييم تحفيزية أكثر نظم اعتماد.
اإلدارية القيادات اختيار في وفعالية وعدالة شفافية أكثر أساليب واعتماد تطوير.
العليا اإلدارية الوظائف شغل في الحركية أسلوب اعتماد.
التفويض/السلطة ممارسة توزيع : المسؤولية تعزيز :القرار اتخاذ قاعدة توسيع.
السياسات تنفيذ متطلبات وفق المستويات كافة على المستمر والتدريب التأهيل برامج في التوسع

.االقتصاد إدارة على التدريب وخصوصاً  الحكومية،
التدريبي بالمسار الوظيفي المسار ربط.
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ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد: المحور السادس

الفاعلية المساواة،المسؤولية، النزاهة، المهنية، الحيادية،( العام المرفق مبادئ ترسيخ..(
الحكومية اإلدارة تخليق
القانون دولة مبادئ تعزيز 

:الهدف•

:اإلجراءات •
قطاع كل مستوى على العام للمرفق مواثيق وضع
الرقابة أجهزة الدولة، مجلس( اإلدارية التصرفات مشروعية مبدأ تعزيز(
القرارات تسبيب( التقديرية السلطة استخدام عند وخصوصاً  الشفافية مستوى تعزيز(
المعلومات على الحصول :المساءلة مستوى تعزيز
القضاء قدرات تعزيز
الموظفين كبار مستوى على المالية الذمة عن اإلعالن نظام
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…إدارة حكومية أصغر حجماً   •

…أكثر مساءلةً  •

…تكلف أقـل •

…أفضل  تعمل  •


