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  :ملخص

نتيجة لألزمات العديدة اليت عرفتها مؤسسات القطاع العام يف الدول الصناعية، وخصوصا منها أزمة عدم 
قدرة منوذج التسيري العمومي التقليدي الذي كانت تنتهجه هذه املؤسسات يف التكيف مع متطلبات اقتصاد 

بداية الثمانينات من القرن املاضي يف السوق التنافسي، نشأ مفهوم التسيري العمومي اجلديد، وكان ذلك يف 
  . بعض الدول األجنلوساكسونية

واستنادا إىل هذا املفهوم، املعتمد بشكل أساسي على رفع القيود وتفويض احلكومة أو إحدى إداراا 
سلطاا للمؤسسات، أعادت احلكومات يف العديد من الدول تعريف دورها كسلطات عمومية، وهذا يندرج 

صالح أمشل للهيئات العمومية يعطي مكانة هامة لالمركزية سلطة القرار، وحتفيز املرافق واألفراد، حتت إطار إ
  .والتفاوض بشأن األهداف والغايات، والرقابة على النتائج، ونظام متويل قائم على تقييم النتائج

د يف حتسني حكامة لذلك، سنحاول من خالل هذه الورقة إبراز كيف تساهم مبادئ التسيري العمومي اجلدي
مؤسسات القطاع العام، وبالتايل تفعيل الدور التنموي هلذا القطاع يف سبيل النهوض باالقتصاد الوطين خارج 

  .   قطاع احملروقات

  . التسيري العمومي اجلديد؛ القطاع العام؛ احلكامة :الكلمات املفتاحية

Le nouveau management public entant que mécanisme d’amélioration  
de la gouvernance des entreprises du secteur public 

Résumé : 

En conséquence des nombreuses crises vécues par les institutions du secteur public dans 
les pays industrialisés, en particulier l'incapacité du modèle traditionnel de gestion publique 
adopté par ces institutions de s’adapter aux exigences d'une économie de marché compétitive, 



2 
 

a pris naissance le concept du nouveau management public, au début des années quatre-vingt 
du siècle dernier dans certains pays anglo-saxons. 

A partir de ce concept, basé principalement sur la levée des restrictions et la délégation des 
pouvoirs du gouvernement ou de l'un de ses départements à des institutions, les 
gouvernements dans de nombreux pays ont redéfini leur rôle entant que pouvoirs publics, cela 
s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus large des organismes publics qui donne une place 
importante à la décentralisation du pouvoir de prise de décision, la stimulation des institutions 
et du personnel, la négociation des buts et des objectifs, le contrôle des résultats, et un 
système de financement basé sur l'évaluation des résultats. 

Par conséquent, nous essaierons dans cette communication de mettre en relief comment les 
principes du nouveau management public contribuent à améliorer la gouvernance des 
institutions du secteur public, et ainsi renforcer le rôle développemental de ce secteur afin de 
promouvoir l'économie nationale en dehors du secteur des hydrocarbures. 

Mots clés : Nouveau management public ; Secteur public ; Gouvernance. 

  واحلكامةمفهوم التسيري العمومي اجلديد  :احملور األول

يف خمتربات أفكار الليربالية ) NPM( )Management New Public( نشأ مفهوم التسيري العمومي اجلديد
اجلديدة يف سبعينيات القرن املاضي، عندما استفحلت األزمة االقتصادية يف الدول الصناعية، حيث شدد هذا 
االجتاه على أن أحد األسباب الرئيسية هلذه األزمة هو تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية بشكل مفرط، وعلى 

ومها من أشهر ) Milton  Friedman('' فريدمان''و) Friedrich Von Hayek('' هاياك''االجتاه رأس هذا 
 ويعود مصطلح التسيري العمومي اجلديد أو اإلدارة العامة اجلديدة إىل الباحث، 1االقتصاديني الليرباليني

   .1990سنة ) Christopher Hood('' كريستوفر هود''

  :العمومي اجلديدمفهوم التسيري  -أوال

  :تعريف التسيري العمومي اجلديد -1
ويشري هذا املفهوم إىل سلسلة من األساليب اجلديدة لإلدارة العامة اليت ظهرت يف عدد من دول منظمة 

وقد جاء هذا املفهوم كرد فعل على عدم . يف مثانينيات القرن املاضي) OECD(التعاون والتنمية االقتصادية 
وإذا كان التحكم يف . قدرة اإلدارة العمومية التقليدية يف التكيف مع متطلبات اقتصاد السوق التنافسي

هذا التكاليف هو السبب الرئيسي يف تبين هذا املفهوم، فإن مبادئ املنافسة وإدارة القطاع اخلاص تشكل جوهر 
   2.املفهوم

                                                             
1- François-Xavier Merrien,"La Nouvelle Gestion Publique: Concepts Mythique'', Lien social et Politique - 
RIAC,  N° 41, Printemps 1999, pp. 95-103. 
2- Mark Robinson, From Old Public Administration to the New Public Service: Implications for Public 
Sector Reform in Developing Countries, Singapore: Global Centre for Public Service Excellence, 2015, p. 7.  
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فيه بعض نيوزلندا خاصة وغريمها، ميدانا جتسدت و بعض الدول األجنلوساكسونية كربيطانيالقد كانت 
يف بداية الثمانينات العمومي اجلديد من خالل بعض مشاريع إصالح التسيري العمومي واإلدارة  مبادئ التسيري

على جل املشاريع يف الدول الغربية ودول آسيا  مت تعميم هذه املبادئويف فترة الحقة  من القرن املاضي،
وأمريكا الالتينية، وأصبح التسيري العمومي اجلديد هو املرجعية لكل احلكومات املركزية واهليئات احمللية فيما 
يتعلق بإدخال أي تغيريات على مرافق الدولة أو إصالحها، ويف بداية األلفية الثالثة أصبح من املمكن احلديث 

   1.ب ميكن تقييمها واستخالص دروس منها فيما يتعلق باإلصالحات اإلداريةعن جتار

اجتاه عام لتسيري '': يعرف املعجم السويسري للسياسة االجتماعية التسيري العمومي اجلديد على أنهو
دان املنظمات العمومية، ظهر يف بداية التسعينيات يف الدول األجنلوساكسونية، مث انتشر تدرجييا يف معظم بل

وعلى عكس االجتاه التقليدي للتسيري العمومي املتأيت من العلوم ). OCDE(منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
اإلدارية واملتميز بترسخ القانون كطريقة لتحليل وإجراء العمل العمومي، فإن التسيري العمومي اجلديد يستلهم 

واألدوات اليت يدعو إليها، دف معاجلة اإلختالالت اليت من االقتصاد وتسيري املؤسسة اخلاصة أهم املفاهيم 
تعاين منها النظم البريوقراطية، ال سيما صعوبة ممارسة توجيه سياسي حقيقي للمنظمات العمومية، وكذا ثقل 

   2.''وانقسام عملها الداخلي

وم اجلديد للتسيري على أن املفه موضوع حتديث اإلدارة العامةت تناولة اليت دبيات االقتصاديوجتمع األ
ض الدول يف بداية الثمانينيات على رأسها بريطانيا مث توالت على لذي كرسته التجارب امليدانية لبعالعمومي ا

خرى كنيوزيالندا، وكندا، وسويسرا يقوم على حماكاة قواعد تسيري تطبيقه الدول االجنلوساكسونية األ
طها على منظمات القطاع العام لتحسني مستوى آدائها من املنظمات االقتصادية اخلاصة وآليات السوق وإسقا

 3.خالل إصالح أمناط التسيري

  :أسباب ظهور التسيري العمومي اجلديد -2
يعود ظهور التسيري العمومي اجلديد إىل جمموعة من األسباب اليت خيتلف الباحثون يف طرحها، إال أن 

 4:التاليةمعظمهم جيمعون حول العوامل الرئيسية الثالثة 

                                                             
1- Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, Public Management Reform, Oxford: Oxford University Press, 
2000, p. 23.  
2- www.reiso.org/IMG/doc/Dictionnaire_de_politique_sociale.doc 

جامعة حممد  ،والتجارية وعلوم التسيري االقتصاديةكلية العلوم ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، ''اجلديد العمومي التسيري مقومات أحد الراشد احلكم''ليلى بن عيسى،  -3
  .191. ، ص2013، ديسمرب 14العدد ، بسكرة ،خيضر

  .193- 192. ، ص صنفس املرجع -4
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ظلت البريوقراطية مفهوما إجيابيا على املستوى النظري والعلمي حىت منتصف القرن : البريوقراطية -
ختالالت اليت ولدت أزمة الشرعية بني املواطن واإلدارة العامة، مما ساعد املاضي، حيث بدأت تظهر بعض اإل

 .يف ظهور مبادئ فكرية جديدة تسعى لتخطي هذه الظاهرة

مثل تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية أحد أهم األسباب اليت أدت : الدولة يف احلياة االقتصاديةتدخل  -
لظهور مبادئ فكرية تصب يف إطار التسيري العمومي اجلديد، ففي منتصف السبعينيات عرفت كثري من الدول 

ما ساهم يف بروز اجتاهات فكرية  املتقدمة أزمة حادة يف اقتصادياا تعود بوادرها إىل اية الستينيات، وهو
تنادي بتقليص دور الدولة االقتصادي واالجتماعي إلعطاء املبادرات اخلاصة أكثر مساحة للنشاط من خالل 

  . فتح اال للخوصصة وآللية السوق واملنافسة

ميكانيزمات توسع اهتمام املتخصصني يف منتصف السبعينيات إىل إسقاط : تأثري النظريات احلديثة -
السوق على جماالت النشاط العمومي واملمارسات التسيريية إنطالقا من فعاليتها يف املنظمات االقتصادية، 
فظهرت مسامهات ونظريات متعلقة بدور الدولة يف احلياة االقتصادية كنظرية االختيارات العمومية وفكرة 

تحدثة إىل إضفاء تغيريات على أساليب تسيري تقليص الضبط االقتصادي، وقد أدت النظريات واألفكار املس
املنظمات العمومية، حيث مثلت هذه التغريات األسس األوىل اليت بين عليها ما يعرف بالتسيري العمومي 

 .اجلديد

  :مبادئ التسيري العمومي اجلديد -3
يض احلكومة أو استنادا إىل مفهوم التسيري العمومي اجلديد، املعتمد بشكل أساسي على رفع القيود وتفو

إحدى إداراا سلطاا للمؤسسات، أعادت احلكومات يف العديد من الدول تعريف دورها كسلطات 
عمومية، وهذا يندرج حتت إطار إصالح أمشل للهيئات العمومية يعطي مكانة هامة لالمركزية سلطة القرار، 

ابة على النتائج، ونظام متويل قائم على تقييم وحتفيز املرافق واألفراد، والتفاوض بشأن األهداف والغايات، والرق
  1.النتائج

  2:وميكن تلخيص املبادئ الرئيسية اليت متيز هذا املفهوم على النحو التايل
  .اخلدمات وجودة والكفاءة الفعالية حيث من النتائج على التركيز -

                                                             
1- Michaela Martin et Antony Stella, Assurance qualité externe dans l'enseignement supérieur: les options, 
Paris: institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO, 2007, p. 26. 

اجلزائرية، جامعة قاصدي مرباح،  أداء املؤسسات جملة، ''احلكومية املنظمات وكفاءة تنافسية وتعزيز لتدعيم كآلية اجلديد العمومي التسيري مقاربة''طارق عشور،  -2
  .126-109. ، ص ص2012-2011ورقلة، العدد األول، 
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تكون  الالمركزية، حبيث على تعتمد تسيريية يئات الشديدة اهلرمية واملركزية التنظيمية اهلياكل استبدال -
توفر  واليت اخلدمة، أو تقدمي التسليم نقطة إىل أقرب اخلدمات وتقدمي املوارد ختصيص بشأن القرار اختاذ عملية

.األخرى املصاحل وجمموعة العمالء من الفعل نطاق ردود
لنتائج السياسة  أكرب عوائد تعطي قد اليت والقواعد العامة األحكام ولتوجيه البدائل الستكشاف املرونة -
.الفعالة
وضع األهداف  على تنطوي واليت العام، القطاع قبل من املقدمة اخلدمات يف الكفاءة على التركيز زيادة -

 .العام وبينها القطاع مؤسسات داخل بيئة تنافسية وخلق اإلنتاجية،
االستجابة  هلا تتيح كي الدولة تطور عملية لتوجيه يةكزاملر للحكومة اإلستراتيجية القدرات تعزيز -

 .تكلفة وبأقل ومبرونة تلقائيا املتنوعة واملصاحل للتغريات اخلارجية

ثالثة األدبيات االقتصادية واإلدارية اليت تناولت التسيري العمومي اجلديد أن هذا األخري يقوم على تفق تو
  :هي ،اصر أساسيةعن

  .تقليص دور الدولة -
  .اجلهاز احلكوميالتغيري يف آلية  -
  .التغيري يف أسلوب تسيري املنظمات التابعة للقطاع العام -

  :املقارنة بني التسيري العمومي التقليدي والتسيري العمومي اجلديد -4
  1:التسيري العمومي اجلديد عن التسيري العمومي التقليدي يف العديد من اجلوانبتلف خي
العمومي التقليدي، يف حني يتم التعامل مع الزبائن يف التسيري العمومي يتم التعامل مع املواطنني يف التسيري  -

  .اجلديد
يتميز التسيري العمومي التقليدي بتبنيه يف هيكليته للنموذج البريوقراطي الفيربي املتصف بكونه هرمي  -

مسؤولية أكرب وسلطوي بني املوظفني، يف حني يتميز التسيري العمومي اجلديد باملرونة يف التنظيم وإعطاء 
  .للموظفني يف اختاذ القرارات ومنه مسار اختاذ القرار ليس خطيا ومنفردا بالضرورة

يتميز التسيري العمومي التقليدي بسيادة قيم املسؤولية الوزارية، ومبدأ احلذر، واالستقرار وغريها، بينما  -
  .اع يف التسيري العمومي اجلديدتسود قيم العالقات املقاوالتية، وحرية املقاولني، واملرونة، واإلبد

يوظف التسيري العمومي التقليدي اخلطاب اإلداري الذي يتضمن مفاهيم الصاحل العام، والعدالة  -
االجتماعية، والدميقراطية، وباملقابل يوظف التسيري العمومي اجلديد مفاهيم اخلدمات املوجهة للزبائن، وجودة 

  .ية حتقيق األهداف احملددة واحلصول على النتائجاخلدمات، مبعىن أن على الربامج احلكوم
                                                             

، رسالة دكتوراه يف إدارة حنو تسيري عمومي جديد وفق نظرية اإلدارة العمومية احلديثة: النامية الدول يف العمومية اخلدمة يف األداء مفهوم إدماج حنوشريفة رفاع،  -1
  .98. ص، 2008- 2007األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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تستمد ثقافة التسيري العمومي اجلديد من ما هو حاصل يف املؤسسات الكربى التابعة للقطاع اخلاص،  -
  .الذي تتناىف مبادؤه مع التسيري العمومي التقليدي

  :تعريف احلكامة -ثانيا

مفهوما متمثال يف  الدولية املالية ساتاملؤس طرحت التسعينات، وبداية الثمانينات اية مع
)Governance( باللغة اإلجنليزية أو )Gouvernance ( باللغة الفرنسية وهذا مبناسبة مناقشتها ملوضوع التنمية

تشخيصه لألزمة  عند 1989سنة  إذ استعمله ،أول من وظف هذا املفهوم الدويل البنكحيث يعترب  ،يف العامل
النمو  إىل األزمة من إفريقيا جنوب الصحراء" :تقريره املعنون ب الذي ضمنه يفيف إفريقيا  االقتصادية

هذه املنطقة، وابتداء من  دول وأساليب احلكم واإلدارة يف للحكم السمات العامة تضمن والذي ،"املستدام
املهتمة  الدولية املؤسساتالغربية و خمتلف األوساط األكادميية هذا التاريخ انتشر استخدام هذا املفهوم لدى

  .بالتنمية

من جهة أخرى، فقد مت إدراج مفهوم احلكامة يف إطار احمليط املعقد واملتحرك للمجتمعات الدميقراطية 
املتقدمة يف اية القرن العشرين ليعرب عن االنتقال من دولة متسلطة ومركزية إىل دولة مشاركة ال ميكنها 

فالدولة اليت كانت متلي مسبقا القواعد اليت . ركة األطراف املعنيةلوحدها تسيري املؤسسات العمومية دون مشا
حتكم سري املنظمات املوجودة حتت وصايتها وتراقب مدى مطابقتها هلذه القواعد، استبدلت بدولة ضابطة 

. جتري تقييما بعديا للمنظمات، املستقلة يف تسيريها الداخلي، وحسب النتائج اليت تصل إليها هذه املنظمات
ما خيص مفهوم احلكامة أيضا املنظمة غري املنغلقة يف عالقة ثنائية وخاضعة مباشرة لوصايتها، واملسرية ك

عالقات تعاقدية وليست ) مبا فيهم الدولة(مبشاركة كل الفاعلني الداخليني، وعالقاا مع الشركاء اخلارجيني 
  1.عالقات تسلطية

  :تعريف احلكامة -1
 منها إشكالية الترمجة، منهجية، إشكاالت عدة تعتريها جتماعية األخرى اليتاال املفاهيم على غرار باقي

 سياسية ودينية ولغوية دقيق باللغة العربية مقابل هلذا املفهوم جدال كبريا العتبارات مصطلح حتديد فقد أثار
 البنك الدويل اليت تناولت مفهوم احلكامة، حيث يعرفها وتبعا لذلك فقد تعددت التعاريف، 2خمتلفة وإقليمية

   3.''التنمية حتقيق االقتصادية واالجتماعية دف الدولة إدارة موارد يف السلطة ا تباشر اليت الطريقة'': بأا

                                                             
1- Mohamed Ghalamallah, Introduction, In: Mohamed Ghalamallah (Dir.), L’Université Algérienne et sa 
gouvernance, Alger: CREAD, 2011, p. 7. 

إفريقيا،  ومشال األوسط الشرق الدويل ملنطقة البنك نائب رئيس وأفكار، مكتب أخبار :احلكم ، جملة إدارة''Governance''لفظة  تعريب''عدوان، شارل  -2
  .9. ، ص2007نوفمرب  ،1العدد  ،1واشنطن، الد

  .199 .ص ،2000الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  :الكويت ،املعاصر الدويل االقتصادي النظام الببالوي، حازم -3
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والسياسية االقتصادية  للسلطة ممارسة'': فقد عرفها على أا (PNUD)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  أما
 والعمليات واملؤسسات اليت اآلليات بلد ما على مجيع املستويات، وهي تتكون من شؤون واإلدارية إلدارة

 بالتزامام ويوفون فيها حقوقهم القانونية وميارسون مصاحلهم واموعات عن املواطنون خالهلا من يعرب
  1.''وحيلون خالفام عن طريق الوساطة

، حىت وإن )الدولة(التعريفني ركزا على كيفية ممارسة السلطة على املستوى الكلي  هذين أن الواضح ومن
 متع املدينلمجا ومنظمات احمللية املؤسسات من يشمل غريها كما احلكومة ألجهزة يتسع كان هذا املفهوم

  .املشروعات وإدارة

 الوحدات داخل بني واملهام السلطة على توزيع تنطوي'': اأ على عام، بوجه احلكامة، تفهم أن كما ميكن

  2 .''احمليطة والبيئة الكيان بني العالقات وسري بينها، فيما والرقابة التواصل وأساليب أكرب، كيان

يركز هذا التعريف، على غرار التعريفني السابقني، على ممارسة السلطة ولكن يف اجلانب املتعلق بتوزيع 
  . السلطة واملهام بني الوحدات داخل كيان أكرب

احلكامة تتضمن القيم والقواعد واملؤسسات '': أن )ACDI(الدولية  للتنمية الكندية الوكالة وترى
خالهلا األفراد واملنظمات الوصول إىل أهداف مشتركة واختاذ القرارات وبسط والعمليات اليت حياول من 

  3.''السلطة واملشروعية وممارسة السلطات

يركز هذا التعريف على احلكامة باعتبارها جمموع القيم والقواعد والعمليات باعتبارها وسيلة لتحقيق 
  .أهداف املنظمة وممارسة السلطة فيها

جمموعة من القوانني والنظم والقرارات اليت دف إىل حتقيق اجلودة '': بأا'' غادر ياسني حممد''ويعرفها 
والتميز يف األداء اإلداري عن طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظم 

  4.''سواء يف وحدات القطاع اخلاص أو يف وحدات القطاع العام

                                                             
املطبعة الوطنية، : ، عمانخلق الفرص لألجيال القادمة: 2002للعام  العربية اإلنسانية التنمية تقريراإلمنائي،  املتحدة األمم العربية التابع لربنامج للدول اإلقليمي املكتب -1

  .101 .، ص2002
  .86. ، صOECD، 2010منشورات : ، باريسالتعليم العايل يف مصر: مراجعات لسياسات التعليم الوطنية والتنمية االقتصادية، التعاون البنك الدويل ومنظمة -2

3- Isabelle Lacroix et Pier-Olivier St-Arnaud, "La gouvernance: Tenter une définition", Cahiers de recherche 
en politique appliquée, Université de Sherbrooke, Canada, Vol. 4, N° 3, Automne 2012, p. 19-37.    

- 15، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، ''عوملة اإلدارة يف عصر املعرفة''الدويل حتت عنوان  ، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلميومعايريها احلوكمة حمدداتغادر،  ياسني حممد -4
  .2012ديسمرب  17
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وسائل املتمثلة يف النظم والقوانني والقرارات اليت متكن من حتقيق اهلدف من ركز هذا التعريف على ال
  .احلكامة واملتمثل يف اجلودة والتميز يف األداء اإلداري

شأن خاص بالتسيري أو باإلصالحات املؤسساتية يف جمال اإلدارة، '': وبالنسبة للبنك الدويل تعين احلكامة
  1.''ري خدمات عمومية فعالةاختيار السياسات، حتسني تنسيق وتوف

 أدائها إىل كيفية وإمنا املؤسسات، تفعله ما إىل كثريا تشري من خالل التعاريف السابقة يتضح أن احلكامة ال
 الغرض نفسها لتحقيق وتنظم اتوجها خالهلا هذه املؤسسات من حتدد اليت والوسائل األساليب أي لعملها،

 .وجودها من

ومؤسساته  املتعلقة بالتوجه حنو اتمع القرارات باختاذ تتعلق على أن احلكامة الكتاب معظم وقد اتفق
كيفية  حتدد واليت والتقاليد والعمليات اهلياكل ضمن التفاعالت تتضمن احلكامة بأن مثال يتضح ،املختلفة
 عن) صلحةأصحاب امل( األمر يهمهم ومن املواطنني تعبري وكيفية القرارات اختاذ وكيفية السلطة ممارسة

 يتم وكيف القرار، يتخذ ومن التأثري، له من :واملساءلة بالسلطة، والعالقات تتعلق فإا هلذا. نظرهم وجهات
املستوى العاملي، والوطين،  على خمتلفة مضامني يف الفكرة املمكن استخدام من هلذا .متخذي القرارات مساءلة
  2.واملؤسسي واتمعي واحمللي،

 ضمن املختلفة األدبيات يف مفهوم احلكامة تتناول اليت التعاريف) R. A. Rohdes('' رودس''وقد صنف 
  3:التايل النحو على تلخيصها ميكن اجتاهات ستة

 يتعلق آخر فيما جانب من احلكومي والتدخل جانب من السوق آليات بني العالقة يدرس :األول االجتاه -
 عن للتعبري كمؤشرات اخلصخصة واالجتاه حنو احلكومي التدخل من احلد يعكس والذي العامة اخلدمات بتقدمي
 .الضرورة عند إال احلكومة تدخل عدم

أصحاب  على مطالب ويركز اخلاصة املنظمات على التركيز خالل من احلكامة يبحث :الثاين االجتاه -
 .العميل إرضاء وكيفية املصلحة يف املنظمة

 وإدخال األعمال إدارة أساليب إدخال على اجلديد والقائم العمومي التسيري اجتاه عن يعرب :الثالث االجتاه -
 .كزبائن اخلدمة من املستفيدين ومعاملة األداء، والتمكني، املنافسة، وقياس :مثل جديدة قيم

                                                             
1- Mohamed Cherif Belmihoub, Efficacité institutionnelle et performances des entreprises: Essai sur la 
nouvelle gouvernance des rapports Etat – Entreprise, Premier Séminaire scientifique international sur 
l’importance de la transparence dans la performance pour l’intégration à l’économie mondiale, Hotel Aurassi, 
Alger, 31 Mai- 02 Juin 2003, p. 4. 

  .11- 10. ص ص ،2003 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،: ، القاهرةقضايا وتطبيقات: احلكمانيةزهري عبد الكرمي الكايد،  -2
  .12- 11. ص ص ،نفس املرجع -3
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 اجلوانب بني يف الربط عليه ويزيد الثالث للمحور امتداد وهو اجليدة، احلكامة عن يعرب :الرابع االجتاه -
  .واإلدارية السياسية

 من عدد بني وغري الرمسية الرمسية للتفاعالت حمصلة إال هي ما العامة السياسات أن يعترب :اخلامس االجتاه -
 احلكومة تعد مل املستويني احمللي واملركزي، حيث على )املدنية اتمعات اخلاص، القطاع احلكومة،( الفاعلني

 .بني الفاعلني األدوار يف مساواة هناك وأن الوحيد الفاعل هي

من  عدد يف املنظمة الشبكات من جمموعة إدارة يف يتمثل احلكامة مفهوم أن يرى :السادس االجتاه -
 .احلكومية األجهزة

  : فوائد تطبيق احلكامة يف مؤسسات القطاع العام -2
  1:التاليةإن تطبيق احلكامة يف مؤسسات القطاع العام من شأنه أن حيقق الفوائد 

  . االستخدام األمثل للموارد وتعزيز املساءلة وحسن توزيع اخلدمات وإدارا -
تعظيم قيمة املؤسسة ودعم قدراا التنافسية مبا يساعدها على جلب مصادر متويل حملية وعاملية، وبالتايل  -

 .التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة
طريق اختاذ القرارات اإلستراتيجية الصائبة للحفاظ على موارد  حتديد االجتاه اإلستراتيجي للمنظمات عن -

 .املؤسسة
التخفيف من حاالت الصراع يف املؤسسة والزيادة من حاالت االندماج والتفاعل بني أصحاب املصاحل،  -

 .وذلك بزيادة فاعلية اإلفصاح واملساءلة والرقابة والتحفيز
 .ت البيئة اخلارجيةجعل املؤسسة قادرة على التكيف مع متغريا -

 :مبادئ وأبعاد احلكامة - 3
إختلف املهتمون من هيئات ومتخصصني يف حتديد املبادئ واألبعاد اليت يقوم عليها مفهوم احلكامة 

  .حبسب الزاوية اليت ينظر من خالهلا هلذا املفهوم وذلك اليت أعطيت هلذا املفهوم، التعاريف كاختالف

القدر الضروري من '': استقاللية اجلامعة بأا) IUA(العاملية للجامعات عرفت اجلمعية : االستقاللية -
االستقالل مقابل أي تدخل خارجي يتطلبه تنظيم وإدارة اجلامعة، وختصيص املوارد يف داخلها واحلصول على 

  2.''إيرادات إضافية، وتوظيف مستخدميها، وتنظيم الدروس، وأخريا حرية التعليم والبحث

                                                             
  .2012مارس  24مداخلة مقدمة يف ملتقى اإلصالح اتمعي الشامل، عمان، احلاكمية وأبعادها واإلصالح اتمعي، يعقوب عادل ناصر الدين،  -1

2- Jean-Marie Toulouse, La gouvernance des institutions universitaires, Montréal: Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques, 2007, p. 18. 
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مالك، أو ممول أساسي، أو خمطط، أو : ميكن أن تضطلع الدولة بأحد األدوار التاليةلوضع ويف ظل هذا ا
يف الواقع، غالبا ما يكون للدولة مزيج من هذه األدوار، غري أن الوضع متجه . شريك، أو عميل، أو منظم

قد أوصت منظمة ويف هذا السياق، ف. عموما حنو التغيري باجتاه منح مزيد من االستقاللية للمؤسسات العمومية
السلطات العمومية بأن ال تشارك يف اإلدارة اليومية للمؤسسات ) OECD(التعاون والتنمية االقتصادية 

جيب على الدولة . العمومية، وينبغي هلا أن تسمح هلا باستقاللية تامة لتحقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها
 1.ياا املكلفة ا وحتترم استقالليتهاأن تترك جمالس إدارة املؤسسات العمومية متارس مسؤول

 تقدمي املسؤولني من الطلب'' :أا على املساءلة اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يعرف :املساءلة -
 واألخذ واجبام، وتصريف استخدام صالحيام كيفية حول املصلحة ألصحاب الالزمة التوضيحات
 أو الكفاءة وعدم الفشل عن املسؤولية ''بعض''وحتمل هلم، املوكلة الطلبات وتلبية هلم توجه اليت باالنتقادات

 2.''الغش أو اخلداع عن

وتعد معظم اتمعات الدميقراطية املساءلة الوجه اآلخر للقيادة، وبدون املساءلة تكون القيادة دكتاتورية، 
  .مت إسنادها هلموهي التزام يلزم اآلخرين باحملاسبة أو اإلجابة عن املسؤولية اليت 

تعد املشاركة مكونا فاعال من مكونات التنمية اإلنسانية، إذ تسهم يف عملية صنع القرارات  :املشاركة -
اليت تؤثر يف حياة املواطنني من خالل مؤسسات شرعية تقوم على حرية التنظيم والتعبري، وينبغي على مجيع 

ملؤسسات الوسيطة، وهذه األفراد أن يكون هلم صوت يف عملية صنع القرار، إما بصورة مباشرة أو عن طريق ا
املشاركة البد هلا من أن تكون مبنية على حرية تكوين اجلمعيات، وبذلك فإنه البد أن حتتوي احلكامة على 

  3.مضامني املشاركة ملساندة احلكومة كنموذج فاعل يف صنع السياسات العامة

   اع العامحكامة مؤسسات القط سنيدور التسيري العمومي اجلديد يف حت: احملور الثاين

  :مؤسسات القطاع العاميف العمومي التسيري خصائص  -أوال

  4:التاليةواخلصائص مؤسسات القطاع العام باملظاهر دارة العمومية واإليتميز التسيري العمومي السائد يف 

                                                             
1- Jean-Marie Toulouse, op.cit., p. 17. 

 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،)غري منشورة( ، رسالة دكتوراه يف علوم التسيرياحلكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائرذهبية اجلوزي،  -2
  .80. ص، 2013 ،3اجلزائر التسيري، جامعة

جملة إحتاد اجلامعات ، ''واقع تطبيق احلاكمية يف جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية العاملني فيها''يعقوب عادل ناصر الدين،  -3
  .381-341. ، ص ص2012، ديسمرب 62عدد عمان، الالعربية، 

  .50-47. ، ص صمرجع سابقشريفة رفاع،  -4
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اللذان تلتزم ما اإلدارة العمومية ومؤسسات القطاع  رض كنتيجة ملبدأ احلياد واملساواةعشخصنة العدم  -
العام مما يعين عدم األخذ بعني االعتبار الوضعيات أو الطلبات اخلاصة، وعدم إمكانية تلبيتها بطرق بديلة، وذا 
الشكل تلبس اخلدمات العامة صفة الديكتاتورية وعدم اإلنسانية والبريوقراطية، باملقارنة مع القطاع اخلاص 

  .الذي يوصف بأنه شديد احلرص على تفهم العميل وكسب رضاه
تضخم تكاليف اخلدمات يف مؤسسات القطاع العام مما يعين زيادة املسامهة الضريبية للفرد، واألكثر من  -

ذلك اعتبار ممتلكات الدولة ملكا للجميع ويف نفس الوقت ال ميلكها أحد، مما جيعل من مسألة احلفاظ عليها 
    .دامها وعدم تبذيرها مسألة صعبةوحسن استخ

  .تضخم يف التوظيف يف مؤسسات القطاع العام والذي ال يقابله دائما حتسن يف جودة اخلدمات املقدمة -
. إخل...األمن القومي، التعليم، الصحة: تبين أهداف وغايات خارجية حمددة يفرضها القانون، مثل -

ددة بشكل خارجي واليت جتد تربيرها يف منطق الصاحل العام، يف فمؤسسات القطاع العام مقيدة باألهداف احمل
  .إطار تطبيق القوانني واللوائح ال غري

غياب مردودية رأس املال حيث ال جترب اإلدارة العمومية أو مؤسساا على حتقيق مردودية مل  -
األنشطة املنجزة، هلذا جند معظم هذه تدخالا، وال تعد القيمة املضافة لرأس املال املستثمر معيارا لتحليل 

  .املؤسسات ذات أرصدة سالبة
إجناز املهام يف إطار منافسة معدومة أو غري واضحة املعامل، ويف املقابل ترسخ االحتكارية وشبه  -

االحتكارية اليت ألغت الضبط عن طريق السوق، مما جعل اإلدارة العمومية تتخبط بني احلفاظ على الصاحل العام 
  .عدم القدرة على االستمرار يف ذلك بسبب ندرة املوارد مع

أنظمة معقدة وشديدة اإلغالق بالنظر إىل املهام الكثرية وغري املتجانسة املوكلة لإلدارة العمومية، وتعقد  -
  .البناء التنظيمي اهليكلي البريوقراطي

مومية ومؤسسات القطاع العام اإلدارة العمومية التام للسياسة، حيث ختضع أنشطة اإلدارة الع خضوع -
للقرارات السياسية، لذلك تفرض السياسة وحتمل اإلدارة العمومية تكاليف مرتفعة جدا باملقارنة مع املؤسسات 

  .اخلاصة

  :حكامة مؤسسات القطاع العاموالتسيري العمومي اجلديد  -ثانيا
منظور التسيري العمومي اجلديد '': هناك من يربط مفهوم التسيري العمومي اجلديد مبفهوم احلكامة ويرى بأن

ليست إطارا لتحليل –هو جمموعة من النظريات اليت تدور حول كيف ميكن للحكومات أن تفعل األشياء 
) من طرف احلكومات(غري أا تنظر لكيفية وضع الترتيبات  - كيف تصنع احلكومات القرارات السياسية

ألجل توفري اخلدمات يف اتمع، حيث أنه يف احلكم التقليدي للقطاع العام، احلكومات تأخذ على عاتقها 
حلكامة املعاصرة للقطاع العام فإا تفرق بني هذه أدوارا متعددة من أجل توزيع اخلدمات يف اتمع، أما ا
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االدوار معتمدة على حتليل اكثر ذيبا عن كيف ميكن إجناز وحتقيق تنوع األدوار يف االقتصاد، باالعتماد على 
  1.''أعوان يشاركوا هذه العملية

ات يف إصالح قطاعها العام كما يشري هذا إىل العامل املشترك بني كل اجلهود اليت بدلتها العديد من احلكوم
  .يف إطار ما عرف مبفهوم التسيري العمومي اجلديد وهو استعمال اآلليات اجلديدة للحكامة يف القطاع العام

إىل أن أحد أهم املالمح ) 1999(ويف هذا اإلطار تفيد دراسة ملعهد أحباث التنمية االجتماعية لألمم املتحدة 
ات قائمة على التسيري العمومي اجلديد كان معاناا من األزمات االقتصادية املشتركة للبلدان اليت تبنت إصالح

واملالية اليت دفعتها للبحث عن حتقيق الفعالية وختفيض تكاليف اخلدمات العامة، كما أن أزمة دولة الرفاهية يف 
العامة، يف حني أنه بعض البلدان املتقدمة قد أدت إىل التساؤل حول دور الدولة وجمال مسامهتها يف اخلدمات 

يف أغلب الدول النامية فقد حدث ذلك أكثر بواسطة عوامل وضغوط خارجية، حيث أخذ التسيري العمومي 
اجلديد مكانه يف سياق برامج التعديل اهليكلي، إضافة إىل تنامي دور املستشارين العامليني والثقل املتزايد ملفهوم 

   2.اتاحلكم الراشد وتأثري تطور تقنيات املعلوم

ال ميكن تصور تبين ه من خالل ما سبق استعراضه من مفاهيم التسيري العمومي اجلديد واحلكامة يتضح أن
تسيري عمومي جديد ملؤسسات القطاع العام بدون حتقيق حتسني يف احلكامة، وباملقابل ال ميكن تصور حتقيق 

  .حتسني حلكامة مؤسسات القطاع العام دون تسيري عمومي جديد

تقليص دور  :ا الصدد، فإذا اكتفينا فقط باملبادئ الرئيسية ملفهوم التسيري العمومي اجلديد وهيويف هذ
مؤسسات القطاع العام، فال شك أن ذلك اجلهاز احلكومي، والتغيري يف أسلوب تسيري  الدولة، والتغيري يف آلية

االستقاللية، واملساءلة، واملشاركة، والعكس : ال ميكن تصور وقوعه دون تبين املبادئ الرئيسية للحكامة وهي
   .عضها البعضلبومكملة ومتشابكة وهذا بالنظر إىل أن املبادئ اليت يقوم عليها املفهومان متداخلة بالعكس، 

تفهم مواقف وشروط املؤسسات املالية الدولية املاحنة للقروض للدول اليت تعاين ويف هذا السياق، ميكن 
أزمات اقتصادية، ضمن ما يعرف بربامج التعديل اهليكلي، حيث تقدم هذه املؤسسات مفهومي التسيري 

للدفع بالكفاءة، بوصفهما توأمان ال ينفصالن، وهذا كله يف مسعى مقترنان العمومي اجلديد واحلكامة 
  .الدول اليت كانت تعاين أزماتهذه يف  مؤسسات القطاع العموميالفعالية، واملساءلة، وترقية األداء يف و

  :خامتة

                                                             
1- Jan –Erik Lane, New public management, London: Routledge, p. 5.  

، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، دراسة حالة اجلزائر: الرشيد احلكم لتجسيد كمدخل اإلدارية التنميةليلى جردير،  -2
  .88- 87. ، ص ص2011- 2010
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مما تقدم يتضح أن التسيري العمومي اجلديد وكذا احلكامة من املفاهيم اليت اكتسبت زمخا كبريا يف الفكر 
وقد ظهر هذان . فراا للمنظمات اليت تطبق مبادئهماواملمارسة اإلداريني، بالنظر إىل املزايا والفوائد اليت يو

املفهومان يف فترتني زمنيتني متقارتني، وهذا يف حماولة للتصدي لألزمات االقتصادية واهليكلية والتسيريية اليت 
عانت منها الكثري من البلدان الغربية بالنسبة ملفهوم التسيري العمومي اجلديد، وللتصدي كذلك لنفس األزمات 

  .النسبة للبلدان الناميةب

نشري يف األخري إىل أن تطبيق مبادئ التسيري العمومي اجلديد املتمثلة أساسا يف تقليص دور الدولة، والتغيري 
يف آلية اجلهاز احلكومي، والتغيري يف أسلوب تسيري املنظمات التابعة للقطاع العام من شأا يئة األرضية 

امة يف مؤسسات القطاع العام وهي على اخلصوص االستقاللية، واملساءلة، املساعدة على تطبيق مبادئ احلك
  . واملشاركة، وبالتايل حتسني حكامة هذه املؤسسات

  :املراجع
  :الكتب - أوال

  :باللغة العربية -أ
الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  :الكويت ،املعاصر الدويل االقتصادي النظام الببالوي، حازم -1

2000.  
 .2003 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،: ، القاهرةقضايا وتطبيقات: احلكمانيةزهري عبد الكرمي الكايد،  -2

  :باللغة األجنبية - ب
3- Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, Public Management Reform, 
Oxford: Oxford University Press, 2000.  
4- Jan –Erik Lane, New public management, London: Routledge, 2002.  
5- Jean-Marie Toulouse, La gouvernance des institutions universitaires, 
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8- Mohamed Ghalamallah (Dir.), L’Université Algérienne et sa gouvernance, 
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