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٢٠١٤نوفمبر   

  ......مصر دولة جديدة 

   مؤسساتهابناء وضرورة إعادة 

 السواد من االستبداد السياسي والظلم االجتماعي وتردي الخدمات العامة وتراجع كةمرت مصر بفترات حال
 يناير ٢٥ الذين أسقطهما الشعب في خالل سنوات النظامينالدولة المصرية في جميع المجاالت وذلك 

  .٢٠١٣ يونيو ٣٠ و٢٠١١

وشهدت تلك السنوات تهالك الجهاز اإلداري للدولة على المستويين المرآزي والمحلي وتقادم الفكر اإلداري 
بمؤسساته على جميع األصعدة وتهافت النتائج التي يحققها رغم العدد الكبير من الهيئات العامة والقومية 

ومع وجود غابة من التشريعات المنظمة .  الحكومية والمجالس العليا واألجهزة الرقابيةوالمصالح
وفي ظل إجراءات إدارية معقدة في آل مجاالت العمل الحكومي، ، المتقادموالحاآمة لذلك الجهاز اإلداري 

 العامة التي تقديم الخدمات" سلطة "وأخذًا في االعتبار أن الدولة آانت قد احتكرت لجهازها اإلداري 
يحتاجها المواطنون وال يجدون بديًال للحصول عليها سوى التعامل مع األجهزة الحكومية وأجهزة 

فضال عن ومع ضعف وترهل هياآل األجور الحكومية نتيجة للتضخم ولعدم إصالحها لعقود، المحليات، 
 الفساد لزيادة وتغلغلفرص  تهيأت الفقد ،ضعف منظومة الرقابة وتحولها إلى إجراءات صورية غير فعالة

معدالت الرشوة ممارسات التربح واالنتفاع الذاتي من الوظيفة العامة و وزادت .اإلداري بأشكاله المتعددة
تدهور الخدمات العامة وتفاقم مع  و.المعلنة والمخفية مع آل زيادة في تعقيد النظم واإلجراءات الحكومية

ز الدولة اإلداري المرآزي والمحلي بسطوتهم في ممارسة مع ازدياد شعور العاملين في جهاالفساد 
  !للمواطن من أدبيات اإلدارة الحكومية" الخدمة العامة"ضاع مفهوم ، المخولة" السلطة"

أن يتم انتقال مفاهيم الثورة  ، خالل أقل من ثالث سنوات،وقد آان أمل المواطنين في أعقاب ثورتين
ولكن لألسف لم تصل الثورة الشعبية وال المطالب بالديمقراطية وال . ومتطلباتها إلى جهاز الدولة اإلداري

المناداة باحترام حقوق اإلنسان إلى جهاز الدولة اإلداري، وضلت المبادئ الدستورية طريقها لتنظيم حقوق 
لسلطة التنفيذية وأدواتها من وزارات في ممارسة االتسلط التغول و على لوضع قيودوواجبات المواطنين و

  .مصالح وهيئاتو

وآان أخطر الظواهر هو االستمرار في إضعاف منظومة حوآمة المؤسسات العامة تحت شعارات التطوير 
 التي آانت تستخدم آستار استمر لثالثة عقود للتغطية علي سيل التبديد لموارد الدولة والمجتمع واإلصالح

حدث هذا على سبيل المثال في . اتهذه الشعارمظلة والتربح من السياسات والبرامج التي تمت تحت 
العناصر التي ساهمت القيادات واستطاعت بعد آل ثورة من الثورتين و .قطاعات التعليم والصحة واإلسكان

أو التغطية عليها أن تتحول وتتخفى وأن تسعى إلعادة إنتاج بصورة مباشرة في مسيرة التبديد والتربح 
 يتم تنقية وتطهير أجهزة الدولة من هذه أن هاتين الثورتين بعد وآان مطلوبا. المظومة والسياسات القديمة

  . القيادات والعناصر، وهو ما لم يحدث
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لكل هذا، ومع التوجه إلى تجديد شباب مصر واالنتقال بها لتصبح دولة حديثة تأخذ بأساليب العلم والتقنية 
تنمية المستدامة والعدالة في تنظيم مواردها وحفز طاقات الشعب لتحقيق مستويات متعالية من ال

أن تستمر أوضاع الجهاز اإلداري للدولة بكل مكوناته على االجتماعية، يصبح من غير المعقول وال المقبول 
ما هو علية من تقادم تنظيمي وتخلف إداري وشبهات للفساد ناهيك عن الفشل الذريع في تقديم الخدمات 

  !التي يحتاجها المواطنون

مصر دولة جديدة "جماعة اإلدارة العليا أن يكون موضوع مؤتمرها الخمسين من أجل هذا اختارت 
  :وذلك وفق المبادئ الرئيسة التالية"  مؤسساتهابناءوضرورة إعادة ......

 ." الجهاز اإلداري للدولةبناءإعادة " مناسبًا اآلن، المطلوب " اإلداري اإلصالح " لم يعد مفهوم  .١
ى         هناك حاجة ماسة إلعادة بناء مؤ      .٢ وم عل دة تق ى أسس جدي ا اإلداري عل ة وخاصة جهازه سسات الدول

سلطات             ين ال وازن ب شفافية والمساءلة والت التوجه بالمواطنين وإعمال العدالة وإنفاذ القانون وتحقق ال
 .والمسئوليات، أي تحقيق حوآمة جيدة لهذه المؤسسات

ادات  .٣ ة من القي از اإلداري للدول ر الجه ة وتطهي ضروري تنقي شالمن ال ي ساهمت في إف  والعناصر الت
 .برامجه وترهله وفساده، ووفق معايير ومباديء العدالة االنتقالية

ادة    .٤ ة إلع ن خط ديث ع وًال الح د مقب م يع صميمل ة ت از اإلداري للدول صلة أو  الجه ضية منف ا ق باعتباره
ى  ته  ضمن خطة وطنية يًا محورعنصرًاخطة تلك ال، بل يجب أن تكون  Stand aloneمستقلة دف إل

 ". واإلبداعمجتمع المعرفة"  وتحويلها إلى "مصروتنمية تحديث " 
ليس مقبوال أن يبقى هيكل الحكومة المرآزية وهيكل المحليات بهذا التشتت والتجزئة التي تعيق التكامل    .٥

دة،                        و. والتنسيق ى أسس جدي ات عل ذلك المحلي ة وآ ة المرآزي ة الحكوم اء وهيكل اك حاجة إلعادة بن هن
ا        تحقق تك  ا إعادة نظر شاملة من         . امل السياسات التنموية، وتكامل المسئولية عنه دين يتطلب وآال البع

 .منطلق الحاجة إلحداث نقلة تنموية شاملة تكون السياسات والهياآل الحكومية داعمة ومؤازرة لها
ا اإلداري                  .٦ ة خاصة جهازه . هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية وطنية للتصدي للفساد في أجهزة الدول

ساد        يم الف م تحج ة إال إذا ت شروعات التنموي سياسات والم ادرات وال ن المب ائج م ق نت ن تحقي ن يمك فل
ة في الو             . والسيطرة عليه  ذا الخصوص من التجارب العالمي ة من   وتحتاج مصر إلى االستفادة في ه قاي

 .الفساد ومكافحته وردعه
صميم   في أحد أو بعض      تصميم الجهاز اإلداري للدولة    مقبوًال انحصار محاوالت إعادة      ليس   .٧ متطلبات الت

 تقديم الخدمات في إطار الحكومة اإللكترونية أو تدريب الموارد          ةينامكإ مثل تبسيط اإلجراءات أو      الجديد
دور             البشرية، بل يجب أن تتناول جميع تلك ا        دة ل ة جدي ة لعناصر في إطار رؤي وطني       الدول  في العمل ال

 . المنوط بها تحقيقهااالستراتيجيةورسالة آل وحدة من وحداتها واألهداف 
ا    التقليدية التي المفاهيم  لم يعد مقبوًال إعادة تصميم الجهاز اإلداري للدولة وفق ذات            .٨ ام عليه م   والتي   ق ل

س   ي وال ال ور المجتمع ة للتط د مالئم تبدال    تع ب اس ل يج وم، ب الم الي ي ع ي ف وم ياسي وال التقن " مفه
سلطة وم ب Authority" ال ة" مفه ات  Service"الخدم ي عالق ة   ف از الدول هجه  أي بعمالئ

ذلك   واطنين، آ تبدالالم وم اس ة "  مفه ه  " المرآزي ي إطالق وم بف بة  " مفه ة المناس " الالمرآزي
Appropriate Decentralization   ة مع ل وحدة من وحدات        والمتوافق ات األداء في آ متطلب

د     " عن منطق    والتحول   ،الجهاز اإلداري للدولة   يط الجام ى منطق      Standardization" التنم "  إل
سية من وحدات        Positive Diversity" التنوع اإليجابي  ل وحدة رئي يح لك ذي يت ة    ال از الدول جه

اليبه في األداء وتاإلداري ة وأس شكيل أوضاعه التنظيمي ق األهداف ت شاط حقي ة الن ا يتناسب وطبيع  بم
 وأخيرًا التحول قوم على خدمتهم،ي في إطاره وخصائص العمالء الذين       عمليقوم به والمناخ الذي     يالذي  

روتين   "  أو   Procedures" اإلجراءات  " عن منطق الترآيز على      ى         " ال ز عل ى منطق الترآي " إل
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ائج  اً  Results" النت داف أساس اذ األه تيف   ، واتخ رد اس يس مج سي ول ويم األداء المؤس ي تق اء  ف
 .اإلجراءات والمتطلبات الورقية

ة      ويتطلب المنطق الجديد لتصميم الجهاز اإلداري للدولة       .٩ ر أسلوب موازن ه من      تغيي ا   وحدات ة آونه  معني
اق  ا       بإنف ي إيراداته ة تنم دات إنتاجي ا وح ى آونه ة، إل ة العام ي الموازن ا ف ادات المخصصة له االعتم
ى تحقيق                      وتس ه من خدمات، وتعمل عل ا تقدم عى لتحقيق التكلفة االقتصادية لما تقوم به من أنشطة وم

ائض   المعنى الحقيقي   Surplusف ة مضافة  " تحقيق  أي ب ة مجتمعي  " أو " قيم    Social "ة منفع
Value    ذلك يجب      . وليس بالضرورة الفائض النقدي ادة         آ ة إع از اإلداري     أن ترافق عملي تصميم الجه

ة للد ةول ادات     محاول ة اعتم ا موازن ة آونه ة الحالي ة الحكومي ط الموازن ن نم ول م املة للتح ادة وش  ج
رامج واألداء  ة للب ى موازن واب، إل ى أب ات موزعة إل  Program and Performanceونفق

Budget            ة ة متابع م تتحول طريق اس، ومن ث  توزع فيها االعتمادات على برامج لها أهداف قابلة للقي
 .إلى قياس لمدى تحقيق األهدافاإلنفاق 

ا     هالتفرقة بين مهام وحدات     آما يتطلب المنطق الجديد لتصميم الجهاز اإلداري للدولة        .١٠  بحسب أهميته
 : ومدى اقترابها أو ابتعادها عن المنتفعين بمخرجاتهااالستراتيجية

               وزارات، تختص بوظائف التخطيط شامل  االستراتيجي الحكومة المرآزية ممثلة في ال صميم    ال  وت
ات  تراتيجيةالتوجه ات،   االس وارد واإلمكاني دبير الم ساندة وت سيق والم ه والتن ال التوجي  وأعم

داف          ى األه اس إل ازات بالقي ويم اإلنج ة وتق ائج الكلي ستوى النت ى م ة عل تراتيجيةوالمتابع  االس
 .المخططة

                 التخطيط التفصيل ة تختص ب ات العامة واألجهزة النوعي ة والهيئ رامج   ي  الهيئات القومي ذ الب  وتنفي
، األهلي أو   القطاع الخاص  وألتي يصعب إسنادها إلى      إلى جماهير المنتفعين  العامة  وتقديم الخدمات   

 .قطاع األعمال العام
     ،تتضمن  التي ينبغي أن    التي ينبغي أن تكون لها أهداف ومسئوليات تنموية،         وحدات الحكم المحلي

ل،   ا أمث صي   أن وحجم يط التف رة التخط تص بمباش ق    تخ ال المراف دمات وأعم ف الخ لي لمختل
ى المستوى              واطنين عل ديم الخدمات للم ذ وتق ات التنفي ومشروعات التنمية المحلية، وتوفير متطلب

 .األهلي أو قطاع األعمال العامأو لتي يصعب إسنادها إلى القطاع الخاص ا والمحلي
              ل في مجال اختصاصها ـ شرا ة ـ آ از اإلداري للدول ولى وحدات الجه دميها    تت ء الخدمات من مق

Service Providers  ا   من ام وتوفره  شرآات القطاع الخاص أو األهلي أو قطاع األعمال الع
 .للمواطنين الذين ترغب الدولة في دعمهم وفقا للسياسات العامة في الدولة

  
 المحاور المقترحة للمؤتمر

ة الواضحة والصحيحة        :عمل الحكومة   ل نحو تأسيس استراتيجية   .١ دور    الرؤي از الدول   ل اإلداري ة  جه
  .نقلة تنموية آبرى وشاملةفي إحداث 

 .تنقية وتطهير الجهاز اإلداري، وتبني استراتيجية وطنية للتصدي للفساد فيه .٢
ل ونظم     تصميم   بناء و مفاهيم ومبادئ إعادة     .٣ ة    هياآ از اإلداري للدول ة      الجه ة المرآزي شامال الحكوم

 .له لتفعيل أدواره وتحقيق الحوآمة الجيدة ،وضمانات التنسيق بين وحداتهوالمحليات 
از اإلداري      .٤ د للجه صميم الجدي ساندة للت ة الم ة والتقني شريعية والوظيفي ب الت وير الجوان أسس تط

 .للدولة
  

 وباهللا التوفيق،


