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 كضرورة لمتنمية في العراق  الهيكمة التنظيمية لممؤسسات العامة اعادة
 الجزء االول  – تجارب ) سنغافورة و ماليزيا و اليابان (

 اعداد

 د. فادي حسن جابر

 IFPMCلندن  –منتدى صنع السياسات العامة 
fadi@ifpmc.org 

2021 

 :  المقدمة

 العراق في العامة لممؤسسات التنظيمية الييكمية اعاد مفيوم تحديد اىمية لتوضيح الدراسة جاءت
 وانتشار ترىل من العامة العراقية المؤسسات منو تعاني ما بسب ليا الماسة الحاجة بسبب وذلك

 مع يمق ال ضعيف مؤسسي اداء وبمستوى فعال غير اداري وتوسع انتاجية ذي غير وظيفي
 متطور دول تجارب وتحميل االطبلع خبلل من الدراسة تركز وىنا , الكبير االنفاق وحجم مستوى
 ومالية ادارية اقتصادية مشاكل من تعاني كان(  اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  حالياً  اً اقتصادي

 اعتمدت اذا السابقة مشاكميا لمعالجة فعال اداري اسموب اتباع خبلل من عالجتيا جداً  كبيرة
 العاممة القوى تخطيط عمى ماليزيا كذلك الجديدة العامة االدارة NPM مبادرات عمى سنغافورة

(MAMPU )االصبلح اعتمدت اليابان حين في البشرية الموارد وتنمية اإلداري التحديث لتنفيذ 
 organization التنظيمية الييكمية اعادة مفيوم تقدم الدراسة لذا( , بالنتائج االدارة)  االداري

restructure العراقية العامة لممؤسسات فعال كحل . 

 منهجية الدراسة الجانب االول : 

 :  الدراسة اسئمةاواًل : 

 ؟التنمية لتحقيق العامة المؤسسات في حالياً  المتبع االداري االسموب ىو ما -1

  ؟التنظيمية الييكمية اعادة مفيوم التنمية تحقيق في يساىم وكيف ىو ما  -2

  ؟سنوات 10 بعد العراقية العامة المؤسسات تكون سوف كيف -3
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 ؟ العراقية العامة لممؤسسات كحل التنظيمية الييكمية اعادة تصمح كيف -4

 في واالدارية والمالية االقتصادية مشاكميا( اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  دول عالجت كيف -5
 ؟العامة مؤسساتيا

  ؟التنمية تحقيق في فعال اسموب التنظيمية الييكمة اعادة ىل -6

 تصمح وىل المؤسسات عمل تطوير(  اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  تجارب من نستفاد كيف -7
  ؟العراقية البيئة في لمعمل كنموذج

  ؟لتطويرىا حمول حالياً  العامة المؤسسات تمتمك ىل -8

   ؟التنظيمية الييكمة اعادة اسموب تطبيق يمكن كيف -9

 :  الدراسة اهميةثانيًا : 

  .( اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  دول تجارب عمى االطبلع -1

 والمالي االداري نظاميا( اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  دول اصمحت كيف توضيح -2
  .التنمية تحقيق بتجو واالقتصادي

 تحقيق في حديثة كخطوة العراقية العامة لممؤسسات التنظيمية الييكمة اعادة اسموب طرح -3
  .والتنمية االصبلح

 حل الى باإلضافة( اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  دول تجارب عمى معتمد نظري جانب طرح -4
 يحتاج المختمفة المؤسسات من العديد قبل من مجرب التنظيمية الييكمية اسموب يعتمد مقترح
  .العراقية المؤسسي العمل بيئة مع لينسجم تطويره

 يؤدي سوف حالياً  ىو كما الحالي الوضع بقاء الن المقترحة الحمول من عدد لتكوين السعي -5
 .فعالة غير بطرق وصرفيا النفقات زيادة من والمزيد التنظيمي االنييار الى
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 المراجعة الفكرية الجانب الثاني : 

 سنغافورة اواًل : 

ة متعددمجموعة  ليا مميون نسمة 6مدينة حديثة يبمغ عدد سكانيا  -يعود نجاح سنغافورة كدولة 
من الظروف التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ليا تأثير كبير عمى نظام اإلدارة 
العامة الفعال. كان عمى الحكومة الوطنية أن تضع سياسات اقتصادية مفتوحة الباب لتحويل 

قطاع  عن طريقسنغافورة من مؤسسة أعمال إلى دولة قابمة لمحياة من خبلل تكوين الثروة 
اص نشط شجع ىذا التحدي سنغافورة عمى البحث باستمرار عن وسائل مختمفة لمتحديث في خ

عمى التعميم كقاعدة ثقافية واجتماعية ودعت إلى القيم األساسية. سنغافورة مرحمة مبكرة. أكدت 
السياسة عاية االجتماعية منخفض نسبًيا  و ومن المثير لبلىتمام أن مستوى اإلنفاق عمى الر 

 & Leeية غالًبا ما تستخدم كأداة لتكممة التدابير األخرى لتحقيق األىداف االقتصادية" )االجتماع
Haque,2006: 607.) 

وأدى االنتقال من مستعمرة بريطانية  ,1965انفصمت سنغافورة عن االتحاد الماليزي في عام  
م , حزب العمل معارك طويمة األمد بين األحزاب اليسارية والحزب الحاكلإلى حكم ذاتي داخمي 

الشعبي سيطر حزب العمل الشعبي عمى النظام السياسي واإلداري في الببلد ولعب دوًرا حاسًما 
ثقافة تقوم عمى احترام  الشعبي العمل حزبفي التنمية االقتصادية. عززت الحكومة التي يقودىا 

السياسي في الدولة , واإلجماع بداًل من الخبلف. يتبع النظام السمطة, واألمة قبل المجتمع
االنتخابات البرلمانية  المفاىيم األساسية لمديمقراطية البرلمانية عمى النمط الغربي , مثل

نغافورة بسبب غياب معارضة , لكن بعض المراقبين يشككون في "الديمقراطية" في سالمنتظمة
التعددية في . أعرب رئيس الوزراء السابق لي كوان يو عن شكوكو في فعالية السياسة حقيقية

سياق جنوب شرق آسيا واستخدم قيادتو السياسية القوية إلدخال إصبلحات إلنشاء مؤسسات 
فعالة لتحقيق النجاح السياسي والنمو االقتصادي المستدام. كان عمى قيادة حزب العمل الشعبي 

االقتصادية. النظر في التقدم االجتماعي والرفاىية وتحقيق التوازن بينيما مع المزيد من المساعي 
 اجرتو استطبلع واظير, تعزز الدولة الرفاىية مع التأكيد عمى أىمية االعتماد عمى الذات واألسرة

 المستطمعين معظم أن ,2008 سبتمبر في" واالقتصادية السياسية المخاطر استشارات" مؤسسة
 .آسيا في القضائية النظم أفضل ىما وسنغافورة كونغ ىونغ أن يعتبرون
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نفذت سنغافورة سياسة صناعية موجية نحو التصدير تدعميا المؤسسات القانونية والمالية 
سياسات محددة في خطة التنمية وكانت  بواسطةالمناسبة لجذب االستثمار األجنبي المباشر. 

اآلسيوية , كانت سنغافورة تقميدًيا دولة  NICدرجة تدخل الحكومة واسعة النطاق. كعضو في 
حيث كانت الشركات الممموكة لمدولة واحدة من القوى الرئيسية لنموىا االقتصادي  تنموية قوية

مكن تدفق االستثمار األجنبي المباشر سنغافورة من دمج ىيكميا الصناعي في السوق ت ,عالسري
 العالمية.

, حيث من غير المرجح أن تعيش في فسة والتجارة الحرةتؤمن سنغافورة إيماًنا راسًخا بالمنا 
لة. كان االستثمار األجنبي المباشر محفز لمنمو االقتصادي والتنمية , وىذا بدوره أثر عمى عز 

الطبيعة المتطورة لنظام اإلدارة العامة. تتمتع سنغافورة بتوازن عرقي فريد حيث أن التنمية 
الصناعية والنمو االقتصادي خمقا فرص عمل لجميع المجموعات العرقية )الصينية والماليزية 

ليندية(. تمقت مبادرات اإلصبلح دعمًا متواصبًل من مجتمع األعمال والمجموعات المينية وا
أعمى نصيب  خامسب سنغافورةفين العموميين في الدولة. تتمتع والمستثمرين األجانب والموظ

المعجزة اآلسيوية" وىي نموذج القتصاد " 989952 لمفرد من الناتج القومي اإلجمالي في العالم 
(. اكتسبت سنغافورة سمعة طيبة في تجربة المبادرات الجديدة في إدارة 2000, الدولي )البنك

القطاع العام بما في ذلك اختيار االقتراض وتعديل النماذج األجنبية مع السعي في الوقت نفسو 
(. كان الغرض من ىذه اإلصبلحات إنشاء "حكومة مستقرة Turner,2002لبلبتكار المحمي )

(. تحقيقا ليذه Chuan,1995: 293وغير قابمة لمفساد وموجية نحو األعمال" ) وفعالة وفعالة
ينيات عندما قدمت في وقت مبكر من الثمان NPMالغاية , بدأت سنغافورة في تجربة مبادرات 

مع مؤشرات األداء مثل حجم المخرجات )عدد عمميات التفتيش التي تم إجراؤىا ,  ميزانية األداء
اختبارىا( , وجودة المخرجات )الدقة , ورضا العمبلء( , والكفاءة )التكمفة( نسبة والعينات التي تم 

نتاجية العمل( والفعالية )النتيجة  (. وتجدر اإلشارة إلى أن تيجين نماذج المطموبةاالسترداد وا 
اإلصبلح ذات األصل األجنبي عند الضرورة لتتناسب مع الظروف المحمية أصبح معياًرا في 

 1995( في عام PS21ان إطبلق "مبادرة الخدمة العامة لمقرن الحادي والعشرين" ). كسنغافورة
ل األشخاص لتوظيف أفض, مبادرة رئيسية تيدف إلى خمق ثقافة جديدة لمتميز والتحسين المستمر

 , تم تقديم خطة منح حكومية خاصة عمى المستوى الجامعي.المتاحين لمقطاع العام
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كما "ىذا يتماشى مع مبدأ الجدارة الذي يعد العقيدة المركزية لفمسفة الحكومة في سنغافورة".  
ن إلى ( أيًضا أن "التدريب أثناء الخدمة والتطوير الوظيفي يسعيا(Painter,2004: 371يوضح 

ويات , مع التقدم السريع ألولئك الذين يظيرون أكثر وعوًدا. تعد مستترقية األشخاص األكثر قدرة
األجور من بين أعمى المستويات في العالم. "وُينظر إلى ىذا عمى أنو استثمار طويل األجل في 
بيئة خالية من الفساد كإجراء وقائي , تفرض الدولة آليات صارمة لمكافحة الفساد عمى جميع 
أشكال الفساد من أجل الحفاظ عمى مصدر االنضباط عمى الخدمة المدنية. تصنف منظمة 

 عمى مستوى العالم رابعفية الدولية سنغافورة اآلن باعتبارىا الدولة األقل فساًدا في آسيا والالشفا
. ومع ذلك لم تقدم الدولة اإلطار التعاقدي الرسمي لآللية الوقائية الوطنية ؛ بداًل من 2019في 

, لم كزيةمع طبيعة الدولة شديدة المر  ذلك  أنشأت خدمة مدنية نخبوية ذات مناصب ثابتة تمشيا
أدخمت "الشركات" تحت الممكية  بلح القطاع العام. وبداًل من ذلكتكن الخصخصة أولوية في إص

 العامة.

تم تحويل عدد من المرافق العامة مثل الخطوط الجوية السنغافورية والمستشفيات وميناء  
دارة مما مكنيم من إدخال ممارسات اإل ات التمفزيون واإلذاعة إلى شركاتسنغافورة وشرك

الخاصة مع الممكية العامة. عبلوة عمى ذلك  يؤدي المستوى العالي من التكامل بين النظام 
السياسي والبيروقراطي في الدولة إلى المركزية السمطة بدرجة عالية من االستمرارية المؤسسية 

زيادة دون المساس بقدرة الدولة. تعمل الشركات المرتبطة بالحكومة والشركات األجنبية مًعا ل
 .االستثمارات الدولية ينصب تركيزىم بشكل أساسي عمى منطقة جنوب آسيا

( إلى أن "ىذا االرتباط الوثيق بين الموظفين Lee and Haque,2006: 610)يشير 
السياسيين واإلداريين ورجال األعمال يضمن أيًضا أن الدولة لن تفقد السيطرة عمى الشركات 

أنو يقوي التوافق بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص  الكبرى التي تمت خصخصتيا". كما
مثل المرونة  NPMوتوجو االقتصاد الكمي لمحكومة. يجادل أيًضا بأن العناصر الرئيسية لنموذج 

يبدو أن ىناك اعتقاًدا شائًعا بأن قيادة  السمطة مقابل نتائج جيدةواألداء والنتائج تتماشى مع 
 .االقتصاد من خبلل التنميةلتحويل الدولة ضرورية 

حاول حزب العمل الشعبي الحاكم تعريف المشاركة السياسية بشروط ضيقة  في سنغافورة
. يجادل بعض الباحثين  بأن القادة السياسيين قد لجأوا إلى إصبلح اآللية االستراتيجيةلمصمحتو 

"كطريقة لمتعامل مع الطمب  الوقائية الوطنية مثل التركيز عمى األداء والمساءلة من خبلل النتائج
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وبيذا المعنى  يبدو أن إصبلح  ن االستجابة السياسية والمشاركة.الشعبي المتزايد عمى مزيد م
سجل ي اآللية الوقائية الوطنية بمثابة بديل لئلصبلح السياسي. ' أنيا تنطوي عمى إمكانية التآزر

 . استجابة أولية ليذه الفكرة الجديدة عبر القطاعات الممثمة

في الواقع , يعكس أيًضا الوضع الحالي لمعبلقات بين الدولة والمجتمع بعد بضع سنوات من 
إشارة حكومة حزب العمل الشعبي إلى ترحيبيا بدور أكبر لممجتمع المدني. ُيقال أن ىناك توسًعا 

دول في ادناه ج .في فرص مشاركة المواطنين في المجتمع المدني في اآلونة األخيرة في سنغافورة
 .عمى مستوى العالم  باألرقام( لتوضيح موقع سنغافورة 2( و ) 1)

 

 ( ارقام تمثل اقتصاد سنغافورة 1جدول رقم )

 الصفة القيمة
$324B  GDP اإلجمالي المحلي الناتج    
3.60% GDP GROWTH المحلي الناتج في الزيادة   

$57,700 
GDP PER CAPITA 

الواحد للفرد اإلجمالي المحلي الناتج  

18.80% 
TRADE BALANCE/GDP 

اإلجمالي المحلي الناتج/  التجاري الميزان  

6.0M 
POPULATION 

السكان تعداد  

2.20% 
UNEMPLOYMENT 

 البطالة

111% 
PUBLIC DEBT/GDP 

اإلجمالي المحلي الناتج/  العام الدين  

0.60% 
INFLATION 

 التضخم
 المصدر : اعداد الباحث 
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 ( ترتيب سنغافورة في بعض التصنيفات العالمية 2جدول )

 نوع التصنيف الترتيب عمى مستوى العالم

1 
TRADE FREEDOM 

التجارية حريةمؤشر ال  

20 
MONETARY FREEDOM 

النقدية مؤشر الحرية  

6 
PROPERTY RIGHTS 

الملكية مؤشر حقوق حقوق  

13 
INNOVATION 

 مؤشر االبداع

4 
TECHNOLOGY 

التكنلوجيامؤشر   

3 
RED TAPE 

 مؤشر الخطوط الحمراء

6 
INVESTOR PROTECTION 

المستثمرين مؤشر حماية  

6 
CORRUPTION 

 مؤشر الفساد

91 
PERSONAL FREEDOM 

 مؤشر الحرية الشخصية

8 
TAX BURDEN 

 مؤشر تحصيل الضرائب
 المصدر : اعداد الباحث 

  ماليزياثانيًا: 

 31.5دستوري. يبمغ عدد سكانيا  يممكحكم تتمتع ماليزيا بديمقراطية برلمانية فيدرالية ذات 
مميون نسمة مع مجموعات عرقية مختمفة تتكون من المبليو والصينيين والينود والسكان 

ة مجمس وحكومة يرأسيا والية وثبلثة أقاليم فيدرالية ولكل والي 13األصميين. يوجد في ماليزيا 
(. وفًقا لمدستور الماليزي  تناط السمطة التنفيذية بمجمس الوزراء EIU  ,2006)وزراءرئيس 

عضوا لفترات  219برئاسة رئيس الوزراء. يتم انتخاب أعضاء مجمس النواب البالغ عددىم 
برلمانية تصل إلى خمس سنوات السمطة التشريعية مقسمة بين المجالس التشريعية االتحادية 
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ماليزيا ىيكبًل لمخدمة السياسية والمدنية وفًقا ألىدافيا الوطنية العريضة لتحقيق طورت  ,والوالئية
استقرار االقتصاد الكمي والتنمية الصناعية. شيدت الخدمة المدنية الماليزية بعض التغييرات 

. خمقت القرارات السياسية إلنشاء 1957 اليائمة منذ استقبلليا عن الحكم االستعماري البريطاني
كان اليدف ىو استقرار الدولة , وتنمية المجتمع والتعميم الميداني المجان وطريقة اإلحاطة نظام

 .الرئيسية المشكمة حديثًا

كان التركيز عمى إدارة التنمية وتم  العامة التقميدية في السبعينيات الحصول عمى وظائف اإلدارة
إنشاء العديد من مؤسسات القطاع العام والييئات القانونية تم إنشاء وحدة تخطيط القوى العاممة 

(MAMPUلتنفيذ التحديث اإلداري وتنمية الموارد البشرية ) كان التركيز عمى  في الثمانينيات
(. تم ADB,1997ة في البيروقراطية التقميدية )إعادة ىيكمة نظام اإلدارة العامة إلدخال ديناميكي
" لتعزيز الكفاءة المينية لمخدمة  Incorporatedتنفيذ تدابير اإلصبلح في إطار مفيوم "ماليزيا 

(. تم تخصيص قدر كبير من الموارد لتعزيز قدرة ADB,2004المدنية وتطوير القيادة اإلدارية )
ت متابعة تطوير معايير التجارة والميارات المينية بقوة تمو وكفاءة أنظمة تقديم التعميم والتدريب 

تم تشجيع مشاركة القطاع  ,بما يتوافق مع ممارسات العمل المتغيرة في القطاعات المختمفة
اساتيا وبرامجيا. الخاص في التنمية الوطنية وحافظت الحكومة عمى المرونة والبراغماتية في سي

اإلنتاجية" في أواخر الثمانينيات. أجرت ىذه الييئة العامة  تم إنشاء "قسم إدارة لزيادة الكفاءة
عمميات تفتيش مفاجئة عمى الوكاالت الحكومية ورصدت معايير وجودة الخدمة العامة. قام فريق 
العمل ىذا بتقييم مستوى تنفيذ مختمف تدابير تحسين اإلنتاجية. تم وضع إرشادات حول دوائر 

. ولدت QCCلوكاالت الحكومية عمى إنشاء مراكز الجودة ( لمساعدة اQCCsمراقبة الجودة )
ىذه المبادرات ثقافة االبتكار واإلنتاجية وشجعت اإلدارة التشاركية لتقميل تكاليف الخدمات 

منذ  , تم اتخاذ تدابير لمقضاء عمى الممارسات غير المنتجةحكومية وزيادة الكفاءة والفعاليةال
, كان سجل ماليزيا االقتصادي من أفضل السجبلت في آسيا. نما الناتج المحمي استقبلليا

. وبمغ األداء ذروتو في 2005إلى  1957في المائة سنوًيا من  6.5اإلجمالي الحقيقي بمتوسط 
, حيث شيد االقتصاد نمًوا سريًعا مستداًما بمغ لثمانينيات حتى منتصف التسعينياتأوائل ا

 339954 في ماليزيا متوسط الدخل لمفرد ( DFAT,2005ي المائة سنوًيا )ف 8متوسطو حوالي 
 .2019سنويًا عام  دوالر
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لعبت المستويات العالية من االستثمار األجنبي والمحمي دوًرا ميًما مع تنوع االقتصاد وتحديثو.  
ماليزيا  كذلك المتعد ماليزيا اليوم واحدة من أكبر منتجي المنتجات اإللكترونية والكيربائية في الع

ويييمن عميو اقتصاد متعدد  مرتفع , وموجو نحو التصديراآلن دولة ذات دخل متوسط 
اتبعت ماليزيا نيًجا مستداًما لمساعدة الوكاالت و  القطاعات قائم عمى الخدمات والتصنيع

الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في بناء اقتصاد مستدام وتنمية رأس المال البشري من أجل 
,  2001. في عام 2020تحقيق ىدف ماليزيا المتمثل في وضع الدولة المتقدمة بحمول عام 

لزيادة  ألسواق رأس المالالخطة الرئيسية سنوات  10أدخمت حكومة ماليزيا قطاًعا مالًيا لمدة 
الكفاءة والشفافية في الوكاالت الحكومية والشركات المرتبطة بالحكومة , قدمت الحكومة الماليزية 

أدت تدابير االقتصاد الكمي ىذه إلى و مؤشرات أداء رئيسية وتعويضات مرتبطة باألداء لممديرين 
ل اإللزامي لكل أدى تقديم ميثاق العم (.Yusoff,2005تحسين مستوى وجودة الخدمة العامة )

دخال المبادئ التوجييية إلنشاء مؤشرات األداء في الوكاالت الحكومية إلى خمق  وزارة حكومية وا 
  .عبلقة تعاونية بين الحكومة والشركات

أقامت الحكومة شراكة إيجابية مع المسؤولين الحكوميين لتحسين إصبلحات اإلدارة العامة 
ة , ولضمان التعاقب المستمر لمبرامج والسياسات المبتكر (المساءلة اإلدارية )ليزياامفي  الجديدة

ىناك دافع ثابت إلدخال قيم ومبادئ ومواقف جديدة حددت و  التي حسنت جودة الخدمة المدنية
اإلدارة م ستراتيجيات تحسين الجودة , ولتنفيذ "ميثاق العميل" , كان التزاالمنشورات إدارة التطوير 
ساعدت سياسة ج و في قرارات السياسة وتصميم البرامواضًحا جًدا  العميا بتنفيذ التغيير

"Malaysia Incorporated عمى إقامة عبلقات تعاونية بين  1983" التي أدخمت في عام
القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات وتنفيذىا استميمت ماليزيا إلياميا من النموذج 

لمتنمية وأشركت القطاعين العام والخاص لمعمل مًعا في تبادل المعمومات وتحمل  الياباني
المسؤولية لبلرتقاء بالتنمية االجتماعية واالقتصادية واإلدارية لمببلد. أدت سياسة "انظر إلى 

تم إدخال أنظمة  اسةالشرق" إلى إحداث تغيير جذري في اإلدارة العامة الماليزية بموجب ىذه السي
جراءات إدارية جديدة بيدف زيادة الكفاءة والفعالية في الخدمة العامة )وتقن  (.ADB,1997يات وا 

رافق سياسة النظر إلى الشرق تركيز أكبر عمى القيم اإلسبلمية داخل اإلدارة تم اتخاذ خطوات  
لمتخمص من المسؤولين الفاسدين تم إنشاء لجان استشارية ساعدت عمى إعادة توجيو مواقف وقيم 

في مواجية األزمة المالية . "Malaysia Incorporated"الموظفين العموميين نحو مفيوم 
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من تجاوز األزمة  (االقتصاد الماليزي)مكنت الحكومة الماليزية ت  1997اآلسيوية في عام 
المالية بشكل أفضل من االقتصادات اإلقميمية األخرى وقد تم اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز 

العام مما يسمح لممكتب بإجراء عمميات تدقيق إدارية والقيام بمراجعة تحقيقية  التدقيقسمطات 
لم تطمب ماليزيا مساعدة صندوق النقد الدولي لمتعامل مع  واسعة النطاق ألنشطة أي وكالة

تداعيات االنييار المالي اإلقميمي تم خصخصة أو دمج عدد كبير من المؤسسات العامة. 
الخدمة العامة. أنشأت ماليزيا فرق عمل خاصة لتحديد وقطع اإلجراءات وبالتالي تم تقميص حجم 

مطموب من جميع الجيات الحكومية التي وتحدد الالبيروقراطية في جميع الوكاالت الحكومية 
في عام  تحسين التركيز عمى العمبلءلجميور تتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص وال

( بيدف GLCsطط لتجديد الشركات المرتبطة بالحكومة )أعمنت الحكومة الماليزية عن خ 2004
تطوير فئة تحسين األداء وتقميل حصتيا تدريجيًا فييا حقق ىذا البرنامج نتائج موثوقة من خبلل 

وتسييل أنشطة التنمية التي يقودىا القطاع الخاص وخمق فرص عمل  جديدة من رواد األعمال
نشاء تناغم عرقي نسبي من خبلل دمج عرقي ة المبليو في األنشطة االقتصادية الرئيسية. وا 

نجحت ماليزيا في إقامة شراكة بين القادة السياسيين واإلداريين المدنيين من خبلل مراحل مختمفة 
ة قادر عمى من اإلصبلحات اإلدارية التي ساعدت عمى تطوير نظام إدارة عامة محسن لمغاي

, بذلت الخدمة العامة عية والمتقدمة بالكاملدولة الصنالتحقيق وضع ال تنفيذ سياسات التنمية
 .الماليزية جيوًدا متضافرة إلدخال تحسينات إدارية واسعة النطاق وحققت نجاًحا ممحوًظا

يمكن تصنيف سنغافورة وماليزيا كحالتين ناجحتين من خبلل مبادراتيما اإلصبلحية بسبب القيادة 
ا في ىذين البمدين في المقابل , نفذت سنغافورة السياسية القوية كانت حزمة اإلصبلح شاممة نسبيً 

وماليزيا بعض جوانب اإلصبلحات لعبت القيادة السياسية القوية دوًرا ميًما في تنفيذ تغييرات 
جذرية بمقاومة أقل من المجموعات المنظمة تشير ممارسات إصبلح اآللية الوقائية الوطنية في 

سي كان إدخال تغييرات ىيكمية في نظام اإلدارة العامة. سري النكا وبنغبلديش إلى أن الدافع الرئي
لم تُتخذ أي مبادرة رئيسية إلدخال حكومة قائمة عمى القواعد والبنية التحتية المؤسسية البلزمة 

بنغبلديش وسريبلنكا أن إدارة المرحمة االنتقالية  وجدتاآللية الوقائية الوطنية. لذلك لدعم ممارسات
أن دواًل مثل معقدة لمغاية ومحفوفة بالمخاطر السياسية. قد يؤدي ىذا إلى استنتاج مفاده 

حيث ال توجد قيادة قوية وأنظمة مساءلة مناسبة ال يمكنيا توقع نتائج  بنغبلديش وسريبلنكا
يمكن توضيح ابرز األولويات  نية الخاصة بيا.ناجحة من أجندة إصبلح اآللية الوقائية الوط
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سابقًا عند المباشرة في عممية االصبلح وتبنى االدارة العامة الجديدة  ماليزياوالتحديات في دولة 
 ( 3في جدول رقم )

 ماليزيا( االولويات والتحديات في 3جدول رقم )

 االولويات التحديات
 تشجيع عممية توقيتيا وضبطيا بعناية التمدد المفرط والمركزة المفرطة لمدولة

 زيادة االعتماد عمى السوق أقل البمدان نموا االفتقار إلى الميارات واإلطار القانوني البلمركزي المناسب
 توسيع نطاق وتسريع وتيرة اإلصبلح اإلداري ضعف النظام اإلداري

تحاول الدولة أن تفعل الكثير في ظل محدودية الموارد 
 والقدرات

 جيع التعرض لمممارسات الجيدة في جنوب آسياتش

 مطابقة دور الدولة بشكل أفضل مع قدرتيا التعظم التنظيمي
 قطع الروتين رأسمالية المحسوبية"

 تشجيع التجديد اإلداري جنوب شرق آسيا الخاصة -ضعف الضوابط والتوازنات في العبلقات العامة 
والمعاممة بالمثل والرقابة عمى السمطة تحسين االنفتاح  عوائق المنافسة

 التقديرية اإلدارية
 تعزيز أنظمة حوكمة الشركات 
 تشجيع المنافسة 

 اعداد الباحث المصدر : 

 عمى مستوى العالم باألرقام( لتوضيح موقع ماليزيا 5( و ) 4في ادناه جدول )

 ماليزيا( ارقام تمثل اقتصاد 4جدول رقم )

 الصفة القيمة
$312B  GDP اإلجمالي المحلي الناتج    
5.90% GDP GROWTH المحلي الناتج في الزيادة   

$9,900 
GDP PER CAPITA 

الواحد للفرد اإلجمالي المحلي الناتج  

3% 
TRADE BALANCE/GDP 

اإلجمالي المحلي الناتج/  التجاري الميزان  

31.8M 
POPULATION 

السكان تعداد  

3.40% 
UNEMPLOYMENT 

 البطالة

54% 
PUBLIC DEBT/GDP 

اإلجمالي المحلي الناتج/  العام الدين  

3.80% 
INFLATION 

 التضخم
 المصدر : اعداد الباحث 
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 ( ترتيب ماليزيا في بعض التصنيفات العالمية 5جدول )

 نوع التصنيف الترتيب عمى مستوى العالم

15 
TRADE FREEDOM 

التجارية حريةمؤشر ال  

16 
MONETARY FREEDOM 

النقدية الحرية مؤشر  

34 
PROPERTY RIGHTS 

الملكية مؤشر حقوق حقوق  

30 
INNOVATION 

 مؤشر االبداع

32 
TECHNOLOGY 

 مؤشر التكنلوجيا

107 
RED TAPE 

 مؤشر الخطوط الحمراء

2 
INVESTOR PROTECTION 

المستثمرين مؤشر حماية  

57 
CORRUPTION 

 مؤشر الفساد

91 
PERSONAL FREEDOM 

الشخصية مؤشر الحرية  

64 
TAX BURDEN 

 مؤشر تحصيل الضرائب
 المصدر : اعداد الباحث 

 اليابان ثالثًا : 

مفيوم اإلدارة المركزية )عمى و الحوكمة المرتكزة عمى الدولة و صبلح اإلدارة العامة الجديدة بعد ا
متركيز عمى اإلصبلح في الخدمة العامة األساسية لتنسيق السوق و أساس القطاع الخاص( 

عمى  زتحكومة بأكمميا ركفان الخارجية  االستعانة بمصادربواسطة  اإلدارة الماليةتحسين و 
مشركات الشركات العامة / لو  GBEsالخصخصة  بواسطة اإلصبلح في القطاع العام الخارجي

التفويض والتجزئة  مع  النموذج إلى إدارة النتائج تغيير كذلك  لترشيد االتجاىات العامة الخاصة
تجديد القطاع العام . ستيراد تقنيات القطاع الخاصالتجاىات العامة والخاصة لبل كزوتعزيز المر 

عادة تقييم العبلقة و و باعتباره حجر الزاوية في الحوكمة المشاركة العامة  تكاليف توفير دراسة ا 
 .في افضل جودةتقديم الخدمة لمعمبلء المواطن كذلك الخدمات العامة 
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لتعزيز البلمركزية تم تشكيل لجنة في مكتب رئيس  1995تم سن قانون في اليابان في مايو 
الوزراء إلنفاذ القانون لدعم البلمركزية تم اقتراح أن يتم إنشاء النظام الجديد الذي يحكم العبلقة 

لغاء السيطرة الشاممة الحالية من قبل الح حكومة المركزية والحكومة المحميةبين ال كومة وا 
المركزية. أما فيما يتعمق بالتنمية والرفاىية والتعميم  فقد تقرر نقل السمطات وتقميص / إلغاء 
سيطرة الحكومة المركزية. ىناك لجنة تناقش اآلن استراتيجيات الدعم والموارد المالية لدعم برنامج 

 البلمركزية.

ل السمطات السياسية  ولكن من يعتمد نجاح برامج اإلصبلح اإلداري عمى قبوليا ليس فقط من قب
تزال قبولة من قبل جميع المعنيين  القبل مختمف الكيانات المتضررة حتى عمى افتراض أنيا م

ىناك حاجة إلى خطة من الناحية التشغيمية لتنفيذىا ال ينبغي ترك ميمة التنفيذ لمصدفة يجب 
وتوفير  قاتوتمقي التعمي ىاوتنسيق اإلصبلحات ورصد إيبلء اعتبار جاد الستراتيجية التنفيذ 

 التدابير التصحيحية في منتصف الطريق من خبلل التدريبات التقييمية وبينما يمكن تجنب
إلى أىمية إنشاء منظمة  الدورية, أشارت بعض المراجعات عمميات اإلصبلح اإلداري الدائمة

كما في حالة اليابان وسيشمل ذلك  اإلصبلح اإلداري عمى أساس مستمر مركزية لمتعامل مع
تم إنشاء  الطرحعمى ىذه  دابير برنامج إصبلح إداري رئيسي.استراتيجية بناء القدرات كجزء من ت

تنفيذ  PCAR. حاول 1981( في عام PCARالمجنة المؤقتة الثانية لئلصبلح اإلداري )
بناء المالية العامة دون زيادة  اإلصبلح اإلداري مع االلتزام بالموقف األساسي المتمثل في "إعادة

بما في ذلك إعادة  جمس عدة إجراءات لئلصبلح اإلدارياقترح الم ضريبية". ولحل ىذه القضية
النظر األساسية في األنظمة والسياسات ومجاالت المسؤولية اإلدارية كمتابعة ممموسة لتقرير 

PCAR ( انعقد المجمس المؤقت لتعزيز اإلصبلح اإلداري ,PCPAR)  خبلل ثبلث فترات
مختمفة خبلل السنوات العديدة القادمة أسفر كل اجتماع عن مقترحات إلنشاء أنظمة من شأنيا 
تعزيز اإلصبلح اإلداري في المستقبل حددت ىذه البرامج اتجاًىا أساسًيا إلصبلح النظام اإلداري 

داري أحد أىم في القرن الحادي والعشرين. منذ ذلك الوقت  اعتبرت الحكومة اإلصبلح اإل
. PCPARالقضايا التي تواجو اإلدارة العامة في الببلد. وقد أعطت األولوية القصوى لتقارير 

وقد حددت سياسات محددة )المبادئ األساسية لئلصبلح اإلداري  التي تقرر مسبًقا إعداد مشروع 
الحكومة الموازنة في نياية كل عام( لتوجيو تنفيذ اإلصبلحات. عبلوة عمى ذلك , قدمت 

التشريعات البلزمة إلى مجمس )الييئة التشريعية اليابانية( وقامت بتنقيح المراسيم اإلدارية القائمة 
 ( تشمل:1997إلى  1981)من  PCARعمى ىذه السياسات. بعض النتائج الرئيسية منذ إنشاء 
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 ( خصخصة ثبلث شركات عامة كبرى مثل السكك الحديدية الوطنية اليابانية.1) 

 .لحكومة القوميةمنصًبا في ا 45388إلغاء  (2) 

وكالة اإلدارة والتنسيق في ( تعزيز آليات التنسيق الشاممة )عمى سبيل المثال , إنشاء 3) 
1984). 

 مشابو.العام وأنظمة أخرى ( إصبلح نظام التقاعد 4) 

 .1990( إنياء االعتماد عمى سندات تمويل العجز في السنة المالية 5) 

 قانون اإلجراءات اإلدارية وتنفيذه. ( إصدار 6) 

دأبت الحكومة أيًضا عمى تنفيذ اإلصبلح اإلداري بشكل مطرد ومنيجي في  في السنوات األخيرة
الشيرة و  حول إلى النمو االقتصادي المستقرخضم التغيرات البيئية األجنبية والمحمية مثل الت

 .الدولية المتزايدة لميابان

, قرر مجمس الوزراء بشأن برنامج اإلصبلح اإلداري  1996األول ديسمبر / كانون  25في 
, مع تحديد تاريخ مستيدف لكل  2000والسنة المالية  1997الذي سيتم سنو بين السنة المالية 

مسألة إصبلح إداري محددة. في الوقت نفسو , تم تصميم البرنامج ليشرح لمناس بعبارات عامة 
أنواعيا  وبالتالي تسييل فيم متى سيتم تنفيذ اإلصبلحات الغرض من اإلصبلحات المقصودة و 

وكيف سيتم تنفيذىا أعمن البرنامج عن أربعة أىداف تركز عمى العبلقة بين الناس واإلدارة العامة 
 كانت ىذه األىداف األربعة:

 . إنشاء إدارة عامة بسيطة وفعالة قادرة عمى االستجابة لعصر جديد.1 

 .لعمل بناًء عمى مبادراتيم الخاصةتسمح لمناس با. لتحقيق إدارة عامة 2 

 .. إنشاء إدارة عامة تكون منفتحة عمى الناس ويثق بيم 3 

 تزويد الناس بخدمات عامة عالية الجودة. .4 

 أنشطة اإلصبلح اإلداري المدرجة في البرنامج ىي:اما 

 . إصبلح الوزارات واألجيزة المركزية.1

 اإلدارية.. ترشيد التنظيمات 2
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 . تقميص وترشيد المؤسسات العامة وما في حكميا.3

 . تفتيش الوحدات اإلدارية.4

 . إدارة شؤون الموظفين.5

 . ترشيد الدعم.6

 . تعزيز التحرير.7

 . تعزيز البلمركزية.8

 مراجعة تقسيم المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص. .9

 . تعزيز الكشف عن المعمومات الحكومية.10

 . استعادة الثقة في اإلدارة والخدمة المدنية.11

 . تخفيف العبء عمى الناس فيما يتعمق بالطمبات واإلجراءات األخرى.12

 . تشجيع استخدام تقنيات المعمومات المتقدمة في اإلدارة العامة.13

 توصيات السياسة الرئيسية ىي:وكانت 

يمكن لمحوافز األكثر فعالية الستغبلل  حيث تعزيز التعاون الطوعي بين الحكومات المحمية• 
وفورات الحجم ولضمان اتساق السياسات أن تساىم في تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة  مع 

 التغمب عمى القيود السياسية.

االستثمار في بناء القدرات المحمية: يجب تقديم برامج تدريبية لموظفي الخدمة المدنية  وآليات • 
 لؤلداء الحكومي.فعالة لمرصد والتقييم 

تعزيز استراتيجيات التنمية اإلقميمية: عمى المدى الطويل  يجب أن تركز الجيود عمى قدرة •  
صانعي السياسات عمى تطوير استراتيجيات موجية نحو القدرة التنافسية عمى أساس الميزة 

 النسبية المحمية واإلقميمية  بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الموجية نحو األداء: يمكن أن يؤدي إدخال تصنيف ميزانية البرنامج  يزانيةالمتماد ممارسات اع• 
وبالتالي تسييل  تيجي في تصميم السياسات وتنفيذىاوقياس األداء إلى تعزيز التركيز االسترا

 رصد وتقييم تحقيق األىداف من قبل اإلدارات العامة.
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 ناة :ان البرنامج يركز عمى االستثمار في اد 

 .حماية البيئة والوقاية من المخاطر .1
 .المواصبلت .2
 .البحث والتطوير التكنولوجي واالبتكار وريادة األعمال .3
 .االستثمار في البنية التحتية االجتماعية .4
 .المساعدة التقنية .5
 .مجتمع المعمومات .6
 .التجديد الحضري والريفي .7
 .السياحة .8
 االثار. .9
 .طاقةال .10
 .تحسين رأس المال البشري .11
 .الوصول إلى العمالة واالستدامة تحسين .12
 .تحسين اإلدماج االجتماعي .13
 .اإلصبلحات في التوظيف واإلدماج .14
 دولي.المستوى الوطني واإلقميمي والتعزيز القدرات المؤسسية عمى  .15

 عمل تعتمد عمى العناصر في ادناه: اتباع استراتيجيةكذلك 
 المستمر.التحسين  .1
 .تحسين رأس المال البشري .2
 .العمال والشركات والمنشآت ورجال األعمال عمى التكيفزيادة قدرة  .3
 .تحسين الوصول إلى العمالة واالستدامة .4
 .تحسين اإلدماج االجتماعي .5
 .تعزيز القدرات المؤسسية عمى المستوى الوطني واإلقميمي والمحمي .6
 .المساعدة التقنية .7
 .اإلصبلحات في التوظيف واإلدماج .8
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 عمى مستوى العالم باألرقام( لتوضيح موقع اليابان 7( و ) 6في ادناه جدول )
 اليابان( ارقام تمثل اقتصاد 6جدول رقم )

 الصفة القيمة
$4,873B  GDP اإلجمالي المحلي الناتج    
1.70% GDP GROWTH المحلي الناتج في الزيادة   

$38,400 
GDP PER CAPITA 

الواحد للفرد اإلجمالي المحلي الناتج  

4% 
TRADE BALANCE/GDP 

اإلجمالي المحلي الناتج/  التجاري الميزان  

126.2M 
POPULATION 

السكان تعداد  

2.90% 
UNEMPLOYMENT 

 البطالة

238% 
PUBLIC DEBT/GDP 

اإلجمالي المحلي الناتج/  العام الدين  

0.50% 
INFLATION 

 التضخم
 المصدر : اعداد الباحث

 ( ترتيب اليابان في بعض التصنيفات العالمية 7جدول )

 نوع التصنيف الترتيب عمى مستوى العالم

64 
TRADE FREEDOM 

التجارية حريةمؤشر ال  

17 
MONETARY FREEDOM 

النقدية مؤشر الحرية  

1 
PROPERTY RIGHTS 

الملكية مؤشر حقوق حقوق  

6 
INNOVATION 

 مؤشر االبداع

3 
TECHNOLOGY 

التكنلوجيامؤشر   

83 
RED TAPE 

 مؤشر الخطوط الحمراء

63 
INVESTOR PROTECTION 

المستثمرين مؤشر حماية  

20 
CORRUPTION 

 مؤشر الفساد

1 
PERSONAL FREEDOM 

 مؤشر الحرية الشخصية

85 
TAX BURDEN 

 مؤشر تحصيل الضرائب
 المصدر : اعداد الباحث
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 اعادة الهيكمية رابعًا : 

 واألدوارتيدف عمميات إعادة الييكمة في الجياز الحكومي إلى تحديد وتصنيف و توزيع الميام 
عمى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتعزيز التكاممية في العمل ومعالجة التداخل 

في تنفيذ الميام من ناحية. ومن ناحية أخرى تيدف عمميات إعادة الييكمة إلى  واالزدواجية
إلى تحديد مسؤولية  باإلضافةالضرورية لتحقيق أىداف كل دائرة من دوائره  األنشطة تجميع

بشكل شمولي لكافة  الموضوعة  االستراتيجيةلضمان تنفيذ  األنشطةالتنفيذ لكل مجموعة من 
من الركائز  ,لمدائرة االستراتيجية األىدافوبما ينسجم مع  واإلداريةالنواحي الفنية و التنظيمية 

يعد الييكل التنظيمي لمجياز الحكومي ككل واليياكل التنظيمية لمدوائر واحدا التي  سيةاألسا
تساعدىا في تحقيق أىدافيا وتنفيذ خططيا ويؤىميا لمواجية التغيرات الداخمية والخارجية, وييدف 
إلى تمثيل الوحدات التنظيمية بما يعكس التوجيات العامة وأىداف الدائرة في التوسع والنمو 

قات التنظيمية فيما بللمع األمثليبرز مساىمة وحداتيا التنظيمية في تحقيق رؤيتيا عبر التنسيق و 
بينيا, حيث أن الغاية من الييكل التنظيمي توضيح المسميات الوظيفية ومواقعيا وتفصيل مياميا 

  .إضافية لتحقيق أىداف الدائرة وتنفيذىا بفاعمية كمدخبلتومسؤولياتيا 

إن عمميات إعادة ىيكمة الجياز الحكومي ككل ال تقتصر فقط عمى تطوير اليياكل التنظيمية 
دوائر أو استحداث دوائر أخرى, أو كما ىي عمى المستوى  اوالحكومية لغاء أو دمج  لؤلجيزة

قات الرسمية بين المكونات والوحدات التنظيمية لمدائرة, متعددة بلالمؤسسي من تغيير مدروس لمع
العامة والنتائج التي تسعى  األىدافتحديد  شمل عمميات إعادة الييكمة أبعاداحيث ت :امني

 ومتناعمالحكومة ككل إلى تحقيقيا عمى المدى البعيد, وعكسيا عمى بناء تنظيمـي مناسـب 
والتوجيــات الوطنيـة المحـددة والمنشــودة التـي تســعى دوائر الجياز  األىداف بلليتحقـق مـن خ

 .كومي لتحقيقياالح

 اإلدارةالتي ترشد اتخـاذ القـرارات فـي مختمـف شـؤون  واالستراتيجياتتطوير وتنمية السياسات 
يـة واضــحة لمبنيـة التنظيميـة ر ـة تطويتحديـد رؤي .المحددة األىدافباتجاه  األداءالعامـة وتوجيـا 

 .لمتطبيق وبشكل فعمي قاببللمجيـاز الحكـومي بحيـث تكــون عمميـة التحـديث أو التعـديل عمييا 
 .األداءومتابعة وتقييم  االستراتيجيتبني الدوائر الحكومية لمممارسات الحديثة في مجال التخطيط 

الفعميـة مـن  االحتياجاتفـي القطـاع العـام وتحديـد رسـم سياسـة شـاممة لبنـاء المـوارد البشـرية 
 اإلجراءاتضــبط مســار  .المـوظفين نوعـا وكما في الجياز الحكومي ككل وعمى المدى البعيد
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 واألخذالمحددة  األىدافوالماليــة والفنيــة لمنشــاطات الحكوميــة بحيــث تكــون متناســبة مــع  اإلدارية
 رين أساسيين ىماأم االعتباربعين 

 الرئيسية في الجياز الحكومي قدر المستطاع واإلجراءاتتوحيد العمميات  -1
وخصوصية كل  واإلجراءاتبين القواعد  المبلئمةالواقعية والمرونة في التنفيذ بما يحقق   -2

 وحدة تنظيمية

تطوير ) االستراتيجيتطوير الييكل التنظيمي لمجياز الحكومي عمى المستوى تعتبر مراجعة و 
الخارطة التنظيميـة لمجيــاز الحكــومي أو عمــى مســتوى الــدوائر الحكوميــة(تطــوير الييكــل 

 األىدافوة ميمــة تيــدف لتحسـين كفـاءة وفاعميـة ىـذا الجيـاز فـي تحقيـق خطـ ) التنظيمــي لمــدائرة
الوطنيـة, حيـث تتطمـب المراجعـة إتبـاع منيجيـة شـاممة قــادرة عمــى رصــد الواقــع الحــالي لمييكــل 

والمؤسســي لموصـول لييكـل تنظيمـي  االستراتيجيالتنظيمــي لمجيــاز الحكــومي عمــى المســتويين 
دات العالميـة وذلـك استنادا , مسـتجالوطنيـة فـي ضـوء ال واألولوياتقـادر عمـى تمبيـة المتطمبـات 

 تيدف عمميات إعادة الييكمة بشكل أساسي إلى تحقيق ما يمي:و 

المختمفة من وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية  بمكوناتترشيق حجم الجياز الحكومي  -1
والتــداخل  االزدواجيةبكفــاءة وفاعميــة وتمغــي  األساسيةبصورة تضمن القيام بالميــام 

كل  اجرءواعادة ارتباطيا بالوز  .جيــاز حكــومي رشيق إليجادــرار فــي الميــام والتك
 لمدستور والتشريعات الوطنية حسب اختصاص

 ئيس الوزراء مباشرة تقميص عدد الدوائر المرتبطة بر  -2
ضبط التوسع في إنشاء الدوائر الحكومية بشكل عام و المسـتقمة منيـا بشـكل خـاص  -3

  .التي تتطمب طبيعة عمميا ذلك فقط الحاالتوتقميـل عـددىا لتكـون فـي 
العمل  :بناء ىياكل تنظيمية لمدوائر الحكومية بيدف الوصول إلى دائرة تتسم بما يمي -4

التركيز عمى الميام و  .لممواطنين بنوعية جيدةتقديم خدمات   .مغبكفاءة وفاعمية وتنا
 .لمموارد المختمفة األمثل االستخدام .األساسيةالمسؤوليات 

 :تتضمن عممية إعادة الييكمة مستويين أساسيين عمى النحو التالي

نظر إلى البنية التنظيمية لمجياز الحكومي الحالة الىيكمة الجياز الحكومي: وفي ىذه .إعادة  1 
 .كاملبشكل 
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: وفييـا يـتم دراسـة الييكـل التنظيمـي الخـاص بـدائرة فردي بشكل الحكوميةإعادة ىيكمة الدوائر . 2
أساسـيا مـن عمميـة إعـادة الييكمـة والتـي تيـدف إلـى ولكال المستويين, تعتبر  معينـة عمـى حدة

لتحقيق  األساسيةعممية تطوير اليياكل التنظيمية جزءا تحديد واضح ألدوار وميام الحكومة 
 ,Rao,2012), والعمـل عمـى توزيـع تمـك الميـام عمـى الدوائر الحكومية االستراتيجيةأىدافيا 

إعادة الييكمة إعادة ترتيب وتنظيم المؤسسة  بواسطةشاممة يتم ة بنائيا وذلك بعممية عادا (232
 يحدد درجات الكفاءة والفاعمية افضللمموارد المتاحة وتحقيق  تحقيق االستخدام االمثلمن أجل 

(Griffin,2010:338)التكاليف بتقميل  جوانب العمل لتحقيق مكاسب كبيرة إعادة جذرية لتصميم
 . والخدمة والوقت

  االستنتاجاتخامسًا : 

 او االداري االصبلح لتحقيق مركزي نموذج اي تتبع الن العراقية العامة المؤسسات ان -1
 لتحقيق موحدة بشرية تنمية خطة يوجد وال عمميا ممارسات في الرقمي التحول اجراء او التنمية
 مع مقارنة جداً  كبير رقم وىو موظف مميون 4.5 يبمع الحكوميين الموظفين عدد وان التنمية
 دقائق 10 يبمغ عمل معدل  عديد دول مع المرجعية وبالمقارنة البشرية الموارد كثافة معايير
  .عامل لكل يومياً 

 من المزيد لتحقيق المؤسسات من لمعديد واساسية ميمة حاجة يمثل الييكمية اعادة ان -2
 و عربية دول في مفرد بشكل العامة المؤسسات من العديد في جرب والذي الفعالة االنتاجية
 .واسيوية اوربية

 بمغت 2021 لعام لمعراق المالية الموازنة ففي  وزارة 23 العراق في الوزارات عدد ان -3
 كبيرة دول عمى متفوقة مستوى أعمى" عام مدير"و" وزير وكيل" لمنصبي الوظيفية الدرجات

 كبيرة وبزيادة( ب) درجة 5030 نحو و( أ) درجة 511 نحو بمغت إذ وأميركا, بريطانيا مثل
 المؤسسات تطوير عدم بسبب وتنظيمي اداري وانفجار انييار الى يؤدي سوف وىذا سنوياً  جداً 

 .حقيقة قيمة اضافة او ارباح ذي غير حالياً  خدمياً  ىو مما انتاجاً  اكثر وجعمة لعمميا العامة

 ادارية وممارسات التنمية تحقيق في نموذج(  اليابان,  ماليزيا,  سنغافورة)  دول لكل ان -4
 في مساعد نموذج يمثل والتنمية االصبلح في اساليبيا دراسة وان التنمية تحقيق في فعالة

 . المؤسسي ادائيا مستوى لتعزيز العراقية المؤسسات عمل تطوير
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 بشكل او المؤسسات لجميع شاممة تنموية خطط الى تحتاج العراقية العامة المؤسسات ان -5
 طبيعة مع ينسجم بما ىيكمتيا اعادة و مؤسسة كل عمل طبيعة حسب عمل لتطوير منفرد
 ذات المؤسسات تكون ان نحو والتوجو التغيير مقاومة عممية لتخفيض  العراقية البيئة عمل
 .لممؤسسة اضافة قيمة تشكل انتاجية عمل ىيئة مؤسسة لكل يكون ان خبلل من انتاجي عمل
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