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:مقدمة  
 حدة وزمخا يف    أكثرالقرن العشرين واليت استمرت     دول العامل يف    ا  يف ظل املتغريات اهلائلة اليت شهد     

 من اجل القضاء لعلـى الفـساد والتـسيب           متطلبا ملحا  أصبحفان اإلصالح اإلداري    , القرن احلايل 
وخاصة لبلدان العامل الثالث اليت تعاين من       , اإلداري وبالتايل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة للدولة      

إن قراءة متأنية وموضوعية     . الكثري من املشاكل اليت ميكن أن تعزى يف اية املطاف إىل قصور اإلدارة            
      بس فيه على صحة هـذا التحليـل       على املستويات كافة تدل بوضوح ال ل      العامل  للواقع اإلداري يف     

 .  

  :اإلداريوالتسيب مفهوم الفساد / أوال
 الوظيفة العامة للكـسب     لاستعما إساءةعلى انه   يعرف البنك الدويل الوجه اخلاص بالفساد       

 طلب أو وكالء أو وسطاء لشركات       أواخلاص ،فالفساد حيدث عندما يقوم املوظف بقبول        
 للتغلب على منافسني    إجراءاتالستفادة من سياسات أو      خاصة بتقدمي رشاوي ا    أعمالأو  

 حيدث عن طريق استعمال الوظيفة      أن القوانني كما ميكن للفساد      إطار خارج   إرباحوحتقيق  
  1. الدولة مباشرة أموال سرقة أو األقارب الرشوة وذلك بتعيني إىلالعامة دون اللجوء 

  2: مهاأساسيتني نقطتني إىلويرمي التعريف 
 يف القطاع العام واخلاص لتسهيل عقـد        واملسئولني موظفني   إىلشوة والعمولة   دفع الر  -

   .األجنبية والشركات األعمال لرجال األمورالصفقات وتسهيل 
 يف اجلهـاز    واألقارب لألبناءوضع اليد على املال العام واحلصول على مواقع متقدمة           -

  العام واخلاص األعمالالوظيفي ويف قطاع 

  استعمال القوة العمومية   إساءةهو   املتحدة فان الفساد     لألمم منائيج اإل حسب الربنام  أما
 استغالل  أو االبتزاز   أو السلطة للمنفعة اخلاصة ،سواء عن طريق الرشوة         أو املنصب   أو

 عـن طريـق     أو للتعجيل باخلـدمات     إكراميات تقدمي   أو الغش   أو احملسوبية   أوالنفوذ  
   3.االختالس

                                                 
 2004 ،نوفمرب 309ضيل،مفهوم الفساد ومعايريه ،جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية العدد  الفحممد عبد 1
 وصاف سعيدي، الفساد االقتصادي يف البلدان النامية، املؤمتر لدويل حول األداء املتميز للمنظمات   2
  1998مكتب السياسات اإلمنائية ،-  احلكم،شعبة التطوير اإلداري وإدارة احلكمبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،مكافحة الفساد لتحسني إدارة 3
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 الطويلـة   األيـدي  للفساد حيث يرى انه عالقة       أخر مفهوما   ويرى صندوق النقد الدويل   
 موعـة ذات    أو استنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد         إىلاملعتمدة اليت دف    

  4.باآلخرينالعالقة  
 أو على تقدمي الوعـد      الفعل القائم  من الناحية التقنية الفساد هو       دانيال برتواز وحسب  

 بـاإلخالل  األخري مدير مؤسسة عامة حبيث يقوم هذا أو  منحة ما ملوظف ما    إعطاءعلى  
 يقدمها بينما   أو املفسد فهو ذلك الذي يعد املنحة        أمابواجباته حيال اتمع الذي ميثله      

 واإلخـالل الفاسد هو الذي خيول واجباته وعليه تظهر الصلة بـني الوعـد باملنحـة               
   5.بالواجبات

 بطريقة  ذاتيةطي منحرف يستهدف حتقيق منافع       سلوك بريوقرا  بأنه اإلدارييعرف الفساد   
  6.غري شرعية وبدون وجه حق

 تفصيال هو استخدام املنصب العمومي لتقنني مكاسب خاصة األكثرواحد تعريفات الفساد 
 األقـل ويشمل ذلك الرشوة و االبتزاز ومها ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفني على             

 العمـومي   املسئول احملظورة اليت يستطيع     عمالاأل أخرى من ارتكاب     أنواعا أيضاويشمل  
  7.ومن بينها االحتيال واالختالسالقيام ا مبفرده 

 كثري من دول العامل هو ختلف أداري قبل كل شـيء            يفإن التخلف    فهو   التسيب اإلداري أما  

 قويـة   فاإلدارة اجلديدة تترك أن طباعات    .دية أو االجتماعية أو السياسية    سواء من الناحية االقتصا   
 متارسـها وميكـن   الـيت  خمتلف األنشطة يف أعمال الدولة ومدى جناحها والتقدم الذي حترزه      يف

فيها مالحظة ذلك بالنظر إيل الدول املتقدمة كالواليات املتحدة وأملانيا وبريطانيا فالتطور احلاصل             
 تـصاحب خمتلـف      هذه الدول تتميز بالدقة واملرونة اليت      يففاإلدارة  .يرجع إيل التقدم اإلداري     

 املوظفني فيها ، وبالتايل فمن الضروري التركيز علـى هـذه            إىلاألعمال واملعامالت اليت تقدم     
 يؤولـه  الدول من أجل الوصول أيل املستوى املطلوب الذي          يفالناحية أال وهى الناحية اإلدارية      

  .دارة يؤدى أيل التسيب اإلداري  اإليفكل مواطن فأي إمهال 

                                                 
   2006 كانون الثاين 80مازن مسلول حممد،قضايا الفساد ومؤثراته املختلفة،النبا العدد  4
5 Abramorici les jeux dipen dieu de la corruption ,le monde diplomatique n560 ;novembre 2000 .P22  
 1976 ،فيفري 1ط,الوجه القبيح للبريوقراطية املصرية،القاهرة مطبوعات الشعب ,امحد رشيد 6

7Cheryl w-grayand Daniel Kaufmann corruption & development ,finance & development,march 

1998,p3  
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 اإلدارة مبسألة الغياب و التأخري عن العمل ويشمل التـسيب اإلداري            يف أرتبط   التسيب اإلداري 
العديد من املمارسات السلبية للموظف أثناء تأدية مهامه الرمسية مثل اهلروب من أداء األعمـال               

 إجناز األعمال واستغالل املركز الوظيفي      يفواملعامالت املختلفة وكذلك عدم املسؤولية والوساطة       
 العالقات العامة باإلضافة أيل انعدام احلوافز املادية واملعنويـة الـيت جتعـل              يفال الواضح   واإلمه
إمهـال املوظـف    ( وميكن تعريف التسيب اإلداري بأنـه       .فني يقبلون على أعماهلم جبدية      املوظ

ـ    اليت القوانني واللوائح والقرارات     يفللواجبات املنوطة به واملنصوص عليها       ة  تنظم الوظيفة العام
 ظـاهرة التـسيب     يفوقد سـاهم    ) . على اإلنتاجية وسري العمل      بشكل يؤدى إىل مردود سليب    

اإلداري وارتفاع معدالا ترك األفراد ألماكن العمل أثناء سـاعات الـدوام الرمسـي بـسبب                
 تلـزم املـواطن     يتالاضطرارهم للخروج أيل األسواق ومراكز التوزيع لتلبية حاجام الضرورية          

 مناصبهم لفترة متكنهم من إثبات جد       يفوكذلك عدم بقاء األفراد ذوى املراكز       .يهاباحلصول عل 
د املناسب  وم وخربام حبيث تسمح هلم بإجناز األعمال املناط ا إليهم وكذلك عدم وضع الفر             

  :  أهـم مظـاهر التـسيب اإلداري هـي         من:مظـاهـر التسيب اإلداري    . املكان املناسب    يف
ثل الغياب أهم مظهر من مظاهر التسيب وقد يتخذ أكثر مـن صـورة ويـتم           مي :الغياب  / أوالً

  8: غيـاب املوظـف ومـن صـورة مـثالً            ألكثر من سبب وما أكثر األسباب اليت تؤدى أيل        
عدم حضور املوظف أصالً ملقر عمله أو حضوره لغرض التوقيع يف سجل احلضور واالنـصراف               

 ، وقد خيرج من مكتبه إىل مكتـب آخـر يف نفـس         مث اخلروج وعدم العودة إال يف اليوم املوايل       
املصلحة ، وهناك العديد من الوظائف اليت تتطلب وفق طبيعتها مغادرة املكتب أيل مكتب آخـر                

وىف مجيع املواقف اليت سبق اإلشارة إليها جنـد أن          . أخرى ذات عالقة بإجناز العمل       وإىل مصلحة 
م األعمال شيئاً فشيئاً ويترتب على ذلك العالقة        العمل املطلوب ال ينجز ويؤدى الغياب أيل تراك       

السيئة بني املواطن واملصلحة حيث يشعر املواطن بأن أحداً ال يهتم بتقدمي اخلدمة املناسـبة لـه                 
وتدب الكراهية بينه وبني املوظف ويبحث بكل الوسائل املشروعة وغري املشروعة على الطريقـة              

بة حىت ولو أدى إىل دفع الرشوة أو اللجوء أيل املعارف           اليت تؤدى أيل حصوله على اخلدمة املطلو      
ومن جهة أخرى يؤدى الغياب أيل مزيد مـن         . األجهزة املسئولة ذات العالقة      واألصدقاء وأخرياً 

الغياب يف حلقة مفرغة دائرية الاية هلا ذلك أن املواطن الذي يتردد علـى مكتـب وال جيـد                   
ظف هناك من يتردد على مكتبه يف غيابه ، وهكـذا           املوظف املختص به قد يكون هو اآلخر مو       

  .موظـف آخـر يف حلقـة الايـة هلـا            فإن كل موظف غائب يكون سـبب يف غيـاب           
أما أسباب الغياب فهي عديدة متنوعة لعل أمهها عدم توفر وسائل املواصالت يف الزمان واملكان               

                                                 
8 http://www.ta9weer.com/vb/archive/index.php/t-2642.html  
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ب املفـاجئ ألسـباب     احملددين أو حدوث توعك صحي للموظف أو أحد أفراد أسرته أو الغيا           
تتعلق حباالت وفاة أحد األصدقاء أو األقارب ،أو احلاجة للتردد على املؤسسات الرمسية كاملصاحل              

وغريهـا مـن    .. الشعبية الرمسية واألسواق وفروع املنشآت اإلنتاجية واملستشفيات واملـدارس          
ذا كانت  مغادرة مكتبه إ  املؤسسات اليت يرتبط دوامها بالدوام الرمسي للدولة ويضطر املوظف أيل           

كان الغياب بأوجهه املتعددة موضع اهتمام مستمر من قبـل اجلهـات            .له حاجة للتردد عليها     
حيث صدرت العديد من املناشري عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة اإلدارية           " املسئولة باجلماهريية   

اليت يقوم ا أعضاء الرقابـة      جتتهد يف التقليل من هذه املشكلة ،كذلك عن طريق محالت الرقابة            
 املتغيبني واختاذ إجراءات جزائيـة    باستمرار على املصاحل اإلدارية املختلفة وتسجيل أمساء املوظفني         

ورغم كل احملاوالت اليت بذلت لعالجه إال أا مل تأتى بنتيجـة ،             . بشأم مثل اإلنذار واخلصم     
  9.فالظاهرة مازالت متشعبة يف هذا اتمع

  ماهية اإلصالح اإلداري /ثانيا
  :مفهوم اإلصالح اإلداري -1

نتيجة تضاعف املؤسسات العامة وعدد الوظائف واملوظفني أصبح جهاز اإلداري لـبعض            
الدول يواجه الكثري من املشكالت التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية مما جعله غري قادر على             

 اإلداري اإلصالحصادية وتربز عوامل  التطور اجلديد ومتطلبات التنمية االقت تلبية مستلزمات 
  :فيما يلي

  تدين كفاءة االقتصاد عن املنافسة خارجيا -
 اإلدارة احلكومي يف حتديث األداءقصور  -

 انتشار الفساد والفوضى  -

 للمواطننيتراجع املستوى املعيشي  -

 متواصلة ومستمرة متليها متغريات احليـاة       ةعملي االقتصادي   واإلصالح اإلداري واإلصالح
   10: من خالل مايلياإلداريذا جيب مكافحة الفساد ل
  الشفافية والعالنية يف عمل مؤسسات الدولة -
 . شؤون الدولةإدارة القانونية الصارمة للقائمني على ةاملساءل -

 

                                                 
9 http://www.ta9weer.com/vb/archive/index.php/t-2642.html 
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   :اإلداري اإلصالحمعوقات  -2
 عدة  تأخذ عدة معوقات وخاصة يف الدول النامية وهي         اإلداري اإلصالحتقف أمام عجلة    

  :طات منهاارتبا
 املؤهلة،فقـدان االبتكار،عـدم وجـود خطـط         اإلداريةالقيادات    (إداريمعوقات   -

  ......)مشولية،تفشي البريوقراطية
 وعـي ملواطن،عـدم احتـضان العقـول واخلـربات           ضـعف :( معوقات اجتماعية  -

 ..........)وتراكمها

 واهود،انتشار   واهود باإلنتاج األجورعدم ربط   :( معوقات مرتبطة باملوارد البشرية    -
 ....)واإلداري األخالقي الفساد

عدم توفر املوارد املالية الضرورية ،عـدم تـشخيص         :( معوقات مرتبطة باملوارد املادية    -
 .............) العمل التنموية بدقةأولويات

 قوانني جديدة تنـسجم     دارتشريعات قدمية،ضرورة إص  :( تشريعاتمعوقات مرتبطة بال   -
 )ية وتسايرهامع التطورات العامل

 وضعف الرقابة وعدم فعاليتها،ضعف اإلدارة العلمي املتبع يف باألسلوبمعوقات متعلقة  -
 .......) احلوافز ،ضعف العالقات العامة واالتصالأنظمة

ــايري   ــتراتيجيةاملعــ ــة اإلســ ــام  العامــ ــألداء اإلصــــالحي العــ   لــ
 حمصورة ضـمن  اإلصالحيةهود  املنشودة بنجاح دون أن تكون اجل    ة االصالخ ال ميكن إجناز عملي   

  : وأبرز هـذه املعـايري هـي    .  العام اإلصالحيمة لألداء   له مساته ومعايريه اخلاصة املقي    إطار معني   
وهذا .  والالزمة لتنشيط االستثمار وتفعيل معدالت النمو      األساسية دوره يف بناء البنية التحتية       -1

مـشاريع  (فقد تكون املشاريع خاسـرة      . تطوير لعملية البناء وال   األفضل واحملرك   األهمهو املعيار   
لكنـها مجيعـا    )  املختصة األحباثمراكز  (أو قد ال توفر الكثري من فرص العمل         ) النقل الداخلي 

ــصادية   ــة االقتـ ــدالت التنميـ ــشيط معـ ــها لتنـ ــىن عنـ ــرورية ال غـ      .ضـ
ز يف أحدث   رك واالستثمار امل   دوره يف إرساء قواعد االقتصاد املعريف عرب نقل وتوطني املعرفة          -2

جيب على الدولة أن تتحدى قطاعهـا       . التقنيات الصناعية دف االستفادة منها من قبل اجلميع       
  .  وتكون السباقة يف اقتنـاء التقنيـات العـصرية ومواكبـة احلداثـة             األماماخلاص وتدفعه إىل    

رار وفرضـها   دوره يف وضع أحدث املعايري القياسية لإلدارة واألداء واجلودة وتطويرها باستم  -3
 أن تـشكل    واإلنتاجيةجيب على املؤسسات احلكومية اخلدمية      . على القطاع اخلاص عرب املنافسة    

 وأن تعمل جاهـدة علـى       اإلنتاجالة للموارد وأساليب    ا لإلدارة الفع  حيتذي  أمثلة حية ناجحة    
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ــسي   ــه التناف ــوير أدائ ــاص يف تط ــاع اخل ــها القط ــستفيد من ــستمر لي ــا امل   . تطويره
حىت عندما تكون   ) ةغري احليوي الالستراتيجية أو   (عاد التام عن املشاريع االقتصادية العادية        االبت -4

 الـضخمة   اإلستراتيجيةوالتركيز على املشاريع    ) غذائية-صناعات الكترونية (تلك املشاريع راحبة    
 احليوية واليت قد ال ت غري القطاع اخلاص كثريا لكلفها العالية وضعف جـدواها االقتـصادية               

لكنها تصب يف خانـة     ) اخل... نقل داخلي   , ةبترو كيماوي صناعات  , مستشفيات, مرافق عامة (
 واملالية عـن كاهـل      اإلدارية األعباءإن ذلك يزيح الكثري من      . االستثمارية تطوير البنية التحتية  

 غارقة  فالدولة جيب أال تكون   . الدولة وجيعلها مهتمة أكثر بالقضايا االجتماعية امللحة وبالتحديث       
ـ   االداري يف النشاط التجاري والصناعي فذلك ي نشط الفساد        و ل موظفيهـا إىل جتـار        وحي

ـ           صلحة متضاريب املصاحل مما ي عوق االستثمار اخلاص وحيرف الدولة عن أولوياا يف خدمـة امل
  . العامة بأحدث الوسائل

 أحد أهم معوقات تطور    نبذ االحتكار وتشجيع املنافسة فانعدامها داخل السوق احمللية يشكل         -5
 والتسويقي مسببا بذلك اخلسائر لدى العديد من الشركات احلكوميـة           واإلداري اإلنتاجي األداء

ويعد االحتكار من أخطر اجلرائم االقتصادية اليت يعاقب عليهـا القـانون يف الـدول               . احملتكرة
  . املنافـسة وال يوجد ما يفسر التمسك باالحتكار سـوى اخلـوف مـن التطـور و              . املتقدمة
 خطوات  إتباعوميكن بسهولة حتقيق ذلك حىت مع       .  ضمان حد أدىن مقبول من امللكية العامة       -6

فيمكن للدولة أن حتتفظ مـثال      . إصالحية جذرية تطول الشكل القانوين والعقائدي للقطاع العام       
. من ملكية أسهم الشركات الواجب ختصيـصها      % 25وال تقل عن    % 60بنسبة ال تزيد عن     

.  ضمن عقود تأجريية حمددة األمـد      اإلرباح ميكن هلا أن حتتفظ بكامل امللكية مع حصة من           كما
 احلالية وال بـد مـن       واإلداريةوال ميكن للشركات احلكومية أن تستمر وفق اهليكليات القانونية          

ة إعادة النظر يف أنظمتها القانونية وعالقاا احلكومية لضمان استقاللية إدارية مرنة غـري مقيـد              
  . عةوذات صالحيات واس

). التحديث الـداخلي الـشامل    (دوره يف رفع املستوى املعيشي لعامليه وحتديث موجوداته          -7
حيث تقع على كاهل القطاع العام مسؤوليات مضاعفة لكونـه ميثـل الدولـة ومـصداقيتها                

 األفراد وفرص   يشوونلذا فعليه االهتمام بالنوعية بدال من الكم ية حني يتعلق األمر            . االجتماعية
 يف مـشاريع  األمـوال فعوضا عن ضخ . العمل واحملافظة على موجوداته وأصوله وطرق تطويرها   

ت ضخ هـذه   ,  وتضاعف من حجم املشكالت املوجودة     واإلدارية املالية   األعباءجديدة تزيد من    
ريب ل أنشطة التـد   اعف الرواتب وت زيد احلوافز ومتو      يف املشاريع املوجودة أصال لتض     األموال
م عمليات  قنعة وتعيد احلياة إىل الصيانة الدورية وتدع      تأهيل وتقل ص من حجم البطالة امل      املهين وال 

  . التحديث الداخلي كافة
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وباالعتماد على هذه املعايري احلديثة نرى بسهولة أنه عندما يكون القطـاع العـام أيـديولوجيا                
 واالسـتثمار   اإلداريةيز على املركزية    كالترك(يفقد مصداقيته ويعجز عن خدمة أهدافه       , مركزيا  

وعندما يكون غارقا يف النشاط التجاري حييد عـن أولوياتـه           ). املباشر دف خلق فرص العمل    
).  املايل واستعمال االحتكار التجاري لتحقيق الربح      األداءكالتركيز على   (وينفي أسباب وجوده    

بنيـة التحتيـة القويـة الـيت تـستقطب       ببناء الوأخرابل جيب على القطاع العام أن يهتم أوال    
االستثمارات وتدفع النمو عرب التخلي عن التخطيط املركزي ونبذ االحتكارية والتوقـف عـن              

  11.التوسع الفوضوي واالهتمام بالنوعية ال الكمية

  :مفهوم التنمية االقتصادية/ ثالثا
  :مفهوم التنمية االقتصادية -1

من أهم املفاهيم العاملية يف القرن العشرين، حيث أُطلق على عمليـة تأسـيس               يعد مفهوم التنمية  
، ويشري املفهوم هلذا التحول بعد      "عملية التنمية "نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسمى بـ        

وتربز أمهيـة مفهـوم     .  يف آسيا وإفريقيا بصورة جلية     -يف الستينيات من هذا القرن    -االستقالل  
عدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من املفاهيم األخـرى مثـل التخطـيط              التنمية يف ت  

 بصورة أساسية منذ احلـرب العامليـة        Developmentوقد برز مفهوم التنمية     .واإلنتاج والتقدم 
آدم "الثانية، حيث مل يستعمل هذا املفهوم منذ ظهوره يف عصر االقتـصادي الربيطـاين البـارز               

خري من القرن الثامن عشر وحىت احلرب العاملية الثانية إال على سبيل االستثناء،             يف الربع األ  " مسيث
فاملصطلحان اللذان استخدما للداللة على حدوث التطور املشار إليه يف اتمع كانا التقدم املادي              

Material Progress أو التقدم االقتصادي ،Economic Progress.  وحىت عندما ثارت مـسألة
عض اقتصاديات أوروبا الشرقية يف القرن التاسع عشر كانت االصطالحات املـستخدمة            تطوير ب 

 وقـد بـرز مفهـوم التنميـة       .Industrialization، أو التصنيع    Modernizationهي التحديث   
Development              خدم للداللة على عملية إحداث جمموعة مـنبداية يف علم االقتصاد حيث است 

 معني؛ دف إكساب ذلك اتمع القدرة على التطور الذايت املـستمر      التغريات اجلذرية يف جمتمع   
مبعدل يضمن التحسن املتزايد يف نوعية احلياة لكل أفراده، مبعىن زيـادة قـدرة اتمـع علـى                  
االستجابة للحاجات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه؛ بالصورة اليت تكفل زيادة درجـات            

يق الترشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية املتاحة، وحـسن         إشباع تلك احلاجات؛ عن طر    

                                                 
, اإلصالح اإلداري ال يتم إال بالتغيري اجلذري للفكر واألهداف والقوانني ،فارس الشهايب 11 

q?search/.132.9.10266://http= -k8D05Y: cache
EuJYJ:www.mafhoum.com/press6/169E17.htm+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%

A7%D8%B1%D9%8A&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=dz  
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مث انتقل مفهوم التنمية إىل حقل السياسة منـذ سـتينيات القـرن             . توزيع عائد ذلك االستغالل   
وتعـرف  . العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غري األوربية جتاه الدميقراطية           

لية تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب، غايته الوصول إىل مستوى الـدول           بأا عم : "التنمية السياسية 
، ويقصد مبستوى الدولة الصناعية إجياد نظم تعددية على شاكلة النظم األوربية حتقـق              "الصناعية

النمو االقتصادي واملشاركة االنتخابية واملنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوطنيـة والـسيادة            
  12.يةوالوالء للدولة القوم

ن دراسة التنمية االقتصادية هي من الدراسات احلديثة نسبياً اليت اهتم ا علم االقتصاد بعد بدأية إ
القرن العشرين خاصة يف الدول النامية، ووجدت من املفيد أوالً أن نعرض أهم تعريف للتنمية 

  :وهووأمشلها، ملا تضمنه من عناصر مهمة يف التنمية وشروط العمل واالستمرار ا 

عملية يتم فيها زيادة الدخل احلقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عرب فترة من الزمن حبيث (
 هذه الزيادة أكرب من معدل منو السكان مع توفري اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية ومحاية املوارد ونتك

  13).املتجددة من التلوث واحلفاظ على املوارد الغري متجددة من النضوب
ك تفسريات أخرى ملسرية التنمية االقتصادية فهناك من يقول إا معنية ومهتمة بالتخصص الكفء هنا

للموارد اإلنتاجية املوجودة النادرة أو املعطلة، كما إا تم أيضاً بتحقيق النمو املتواصل والتنمية 
ؤسسية والسياسية املستدامة عرب الزمن فضالً عن أا جيب أن تتعامل مع اآلليات واألدوات امل

واالجتماعية واالقتصادية يف ظل وجود كل من القطاع العام واخلاص، ألن هذا ضروري ألدراك 
  وحتقيق التحسن يف مستويات املعيشة وبطريقة سريعة ومستمرة 

ومن مث فإن اقتصاديات التنمية هي أعم وأمشل بكثري من اقتصاديات النيوكالسيكية التقليدية أو حىت 
اد السياسي ألا جيب أن تركز وتغطي كل املتطلبات االقتصادية والسياسية والثقافية من االقتص

الالزمة لتحقيق التحوالت املؤسسية واهليكلية السريعة للمجتمعات اليت تعاين من املشاكل التنموية، 
ات وهذا يتطلب دوراً حكومياً كبرياً مع توافر درجة عالية من التنسيق يف عملية اختاذ القرار

  .االقتصادية
  
  

                                                 
،مفهوم التنمية  ، نصر عارف.د/ بقلم  ،جامعة القاهرة -كلية العلوم السياسية 12 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-2.asp 
13
األكادميية العربية املفتوحة يف /جملس كلية اإلدارة واالقتصاد ،اطروحة دكتوراه،يف الوطن العريب التنمية االقتصادية سياسياً ،فارس رشيد البيايت 

  64-63،ص2008،الدمنارك
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  أمهية التنمية االقتصادية -2

 زيادة الدخل احلقيقي و بالتايل حتسني معيشة املواطنني  .1

  توفري فرص عمل للمواطنني  .2
توفري السلع و اخلدمات املطلوبة الشباع حاجات املواطنني و حتسني املستوي الصحي و  .3

  التعليمي و الثقايف 
  ية بني طبقات اتمع تقليل الفوارق األجتماعية و االقتصاد .4
  حتسني وضع ميزان املدفوعات  .5
  تسديد الديون أوال بأول  .6
 . حتقيق األمن القومي للدولة  .7

           14: وأمهيته يف حتقيق التنمية االقتصاديةلقطاع العام ل  اإلداريصالحاإل /رابعا
:  اجلذريـة مبـا يلـي   ح اإلصـال  العامة لعمليةاألساسية اخلطواتبناء على ما تقدم ميكننا أن حندد        

تعين ضرورة االبتعاد عن القيود احلزبية ونبـذ        ): التطوير الفكري ( املوضوعية يف الفكر والتطبيق      -1
 املـستوردة   واألفكاربة اجلاهزة   بة وعدم التمسك بالنظريات املعل    املغالطات الفكرية واالدعاءات الكاذ   

 رورة البيع بأخبس األسعار ورمـي اآلالف يف       فالتخصيص ال يعين بالض   . الغريبة عن ثقافتنا وحضارتنا   
 الضرورية واليت تضمن القـضاء      اإلداريةالشارع بل ميكن أن يكون وسيلة فع الة لتحقيق االستقاللية           

والقطاع اخلاص ليس قطاعا برجوازيا رجعيـا       . على الكسل والفساد وت حفز على العمل والنشاط       
                                                   .نهضةقدمي وأساسي يف عملية الثانويا بل هو وطين ت

.  احلكومة ليـست فقـط للقطـاع العـام بـل هـي حكومـة وطنيـة معنيـة بـاجلميع                   -2  
دواين بل هي أقـدم      الرأمسالية ال تعين بالضرورة األمركة أو اخلضوع لرغبات وأطماع الغرب الع           -3

 عليه معظم حضارات العامل ومنها حـضاراتنا        رته البشرية عرب عصورها واعتمدت    فكر اقتصادي طو  
جيب علينا أن نتمسك باملنطق ونـستجيب بـشفافية وذهـن منفـتح            . واإلسالميةالسامية والعربية   

رص ومشوليـة   مستفيدين من التجارب الناجحة ومعتمدين بقوة على حرية املبادرة والعمل وتكافؤ الف           
                                                                                       . القانون وشفافيته

 تغيري الشكل القانوين القدمي تغيريا جوهريا لفصل اإلدارة عن امللكية وحتقيق حد مقبـول مـن                 -4
فمبدأ الشركات املسامهة مثال يسمح للعديد من الـشركات احلكوميـة           .  املرنة اإلداريةاالستقاللية  

 بأن تتحول إىل شركات تديرها جمالس إدارة منتخبة داخليا تتمتع بدرجة عاليـة              الصناعية أو اخلدمية  

                                                 
 ،مرجع سابقارس الشهايبف 14
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 دون أن يكون هلـا      اإلدارةمن االستقاللية عن احلكومة اليت ت عي ن عضوا منتدبا واحدا يف جملس              
 األعضاء اآلخرين يف جملس     األسهموينتخب مالكو   . احلق يف فرض رئيس الس أو املديرين اآلخرين       

لالكتتـاب  % 40, للدولة% 25: خصصة على النحو التايل   فمثال توزع أسهم الشركة امل    . ةاإلدار
ويتم العمل  . لشركة خاصة خمتصة  % 15, للعاملني بأسعار تشجيعية حتسم من الراتب     % 20, العام

اإلنتاجي والتسويقي بالتعاقد مع الوزارة املختصة واليت ميكن أن يكون هلا يف بعض احلاالت حق حل                
القانوين حافظ على حـق     إن ذلك الشكل    . عةتزام بالعقود واالتفاقيات املوق   س عندما خيفق يف االل    ال

 اإلدارةل امللكية اجلماعية وأصبح العمال من خالله مالكني فأعطاهم أفضل احلوافز وأدخل             الدولة وفع 
 مطلقا بيع الشركة    وهذا التخصيص ال يعين   . التنافسية احلديثة عرب الشراكة احلقيقية مع القطاع اخلاص       

                                                                     .  كما يدعي البعضاألسعاربأخبس 
ومنها مجلة القوانني الـيت     ,  التام هلا  وإخضاعه إنشاء حزمة متكاملة من القوانني التجارية الشفافة         -5

عمليات اإلغراق التـسويقية واملتـاجرة باملعلومـات     متنع االحتكار التجاري وحترم تثبيت األسعار و      
إن خضوع القطـاع    . احلساسة والسرية وكل ما من شأنه إحلاق الضرر باملنافسة العادلة وباملستهلك          

العام للشفافية القانونية والتزامه الكلي ا يدعم بقوة املصداقية احلكومية يف بناء املناخ االسـتثماري               
 املاليـة  األسـهم ضروري اإلسراع يف تشريع البنية القانونية الناظمة لتداول    كما أصبح من ال   . املستقر

وهناك أيضا مجلـة القـوانني املتعلقـة        . كشرط أساسي لنجاح عمليات التخصيص وفصل اإلدارة      
.  والتحكيم التجاري والرقابة املالية والضريبية وقوانني املـصارف والـشركات املـسامهة            باإلفالس  

 يف متويل   والتأين, ارية والصناعية احلكومية  سع العشوائي الفوضوي لألنشطة التج     التوقف عن التو   -6
 يف  األولويـة عطـى   حيث ت ). النوعية قبل الكمية  (املشاريع اجلديدة قبل إصالح ما هو موجود أوال         

وذلك لتـوفري املـوارد والطاقـات       , املشاريع التوسعية اجلديدة إىل االستثمارات واملبادرات اخلاصة      
كتطوير اآلالت والتقنيات واالهتمام    , واإلنتاجي اإلداري   مية وحشدها حنو التحديث الداخلي    احلكو

وال يوجد أبدا مـا     . بالصيانة ورفع أجور العمال وتنمية طاقام ومداركهم وإعطائهم أفضل احلوافز         
كتملـك  , يربر تورط العديد من املؤسسات احلكومية يف أنشطة جتارية ال عالقة هلا بعملها وأهدافها             

كما أن التوسع االستثماري احلكومي املباشـر يف        . األراضي والعقارات لالستثمارات السياحية مثال      
مشاريع جديدة غري حيوية فيه تبديد للثروات وهدر للموارد دون احلصول على نتائج إجيابية ختـدم                

. سترتاف املايل ال يتوقـف    لف عالية واال  الة فقرية والبطالة متفاقمة والك    حيث إن العم  , املصلحة العامة 
قة لقلـة   الواقع إال املصاحل الشخصية الضي    ومل يعد خيفى على أحد أن توسعة القطاع العام ال ختدم يف             

من املنتفعني عرب املناقصات والعموالت اليت ال تنتهي لتخلق بذلك اقتصادا رأمساليا أسود يعـيش يف                
العمل على إقفال أبواب الفساد كافة وتـوفري        لذا فمن الواجب    . األموالالظل على الفساد وغسيل     

                                            .املوارد والثروات وتوجيهها حنو التحديث الداخلي الشامل
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:التوصيات  

وقصد جعل اإلصالح اإلداري أجنع وسيلة للقضاء على الفساد والتسيب اإلداري ارتأينا تقدمي 
:تاليةاالقتراحات والتوصيات ال  

 
املؤسسات للقضاء على  لإلصالح اإلداري على مستوى إستراتيجيةصياغة خطة البد من  

  .الفساد

تفعيل العالقة بني استراتيجيات اإلصالح اإلداري وختطيط وتطوير األداء لعمل على  

 .املؤسسي 

الثالثة مبا  آلية متناسقة لتحقيق الفهم املتناغم بني املفردات ضمن احملاور إىلالوصول حماولة  

 .يدعم عمل كل حمور وبيئته

 تكييف جتارب الدول األخرى املتقدمة وتطويعها خلدمة أغراض اإلصالح إمكانيةدراسة  

 .اإلداري

خلق االنسجام والتوافق بني القوانني واألنظمة املستحدثة واليت صدرت ملعاجلة العمل على  

 .متطلبات التطورات االقتصادية احلالية

  

  

  

  

  

  



 13 

  : واهلوامشاملراجع

حممد عبد الفضيل،مفهوم الفساد ومعايريه ،جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية  - 1

 2004 ،نوفمرب 309العدد 

وصاف سعيدي، الفساد االقتصادي يف البلدان النامية، املؤمتر لدويل حول األداء املتميز  - 2

 للمنظمات  

افحة الفساد لتحسني إدارة احلكم،شعبة التطوير اإلداري وإدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،مك - 3

  1998مكتب السياسات اإلمنائية ،- احلكم

   2006 كانون الثاين 80مازن مسلول حممد،قضايا الفساد ومؤثراته املختلفة،النبا العدد  - 4

Abramorici les jeux dipen dieu de la corruption ,le monde 

diplomatique n560 ;novembre 2000 .P22  

 1976 ،فيفري 1ط,الوجه القبيح للبريوقراطية املصرية،القاهرة مطبوعات الشعب ,امحد رشيد - 5

6- Cheryl w-grayand Daniel Kaufmann corruption & 

development  ,finance & development,march 1998,p3  

  

7 - http://www.ta9weer.com/vb/archive/index.php/t-2642.html 

http://www.ta9weer.com/vb/archive/index.php/t-2642.html-8 

التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري مع اإلشارة إىل ضرورة ,علي صادقي –شارف عبد القادر  - 9

 امللتقى الوطين اإلصالح اإلداري والتنمية االقتصادية ،املركز ناإلصالح اإلداري يف الزائر،ورقة ضم

  2006 ديسمرب 4 و3 يمخيس مليانة يوماجلامعي 



 14 

, اإلصالح اإلداري ال يتم إال بالتغيري اجلذري للفكر واألهداف والقوانني ،فارس الشهايب - 10 

q?search/.132.9.10266://http= -k8D05Y: cache

EuJYJ:www.mafhoum.com/press6/169E17.htm+%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%

A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A

&hl=fr&ct=clnk&cd=2&gl=dz  

، مفهوم التنمية ،نصر عارف  - 11  ،جامعة القاهرة -كلية العلوم السياسية  

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-2.asp 
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  64-63،ص2008األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك،/اإلدارة واالقتصاد

 ،مرجع سابقارس الشهايبف

  

 


