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 NPMالجديدةالعامة إالدارة 
،داريةاالللممارساتنتيجةتشكلتوالتيللرؤساء،المبتكرةاالدارةمننوعهي

المريكيةاالمتحدةوالوالياتبريطانيامثلسكسونيةاالنجلوالبلدانفيالسيما

جديدةفةفلسبإدخالسيتمإالداريةاالقساموإحياءالكفاءةتحسينأنأدركنالذلك

بقدراالداريةالمجاالتفيالنجاحوقصصطرق،الشركات،ومشاركةالدارة

المستطاع

NPMالخلفية
الماضي،القرنمن1990التسعيناتفياليابانفيالفقاعةاقتصادانهيارمنذ

راالخالجانبوعلىالمتراكمةالديونزيادةعنالناجمةالماليةالقيوداشتدت

فيوالمجتمعي،للنموتبعاتتنوعوالتيالعامةالخدماتوجودإلىالحاجةزادت

ية،بالشفافتتمتعفعالةإدارةوجودمنالبدكاناالجتماعيةالتغيراتهذهظل

.والمتطورةالمعقدةاالداريةالقضايالتتولى
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NPMمميزات ال

مبدأ شامل للمنافسةترسيخ  1-

آليات السوق مثل الخصخصة والتعاقد مع القطاعات الخاصةتنشيط 

بين تخطيط السياسات العامة وتنفيذهاالفصل -2

افية ، وشفمراعاة نزاهةاتخاذ القرارات السياسية العامة إدارة التخطيط مع تتولى 

يةالمركزأعمال وهي وحدة النظام، وتقوم بتفويض السلطة إلى إدارة التنفيذ، 

النتائج/االداءحسب التقييم -3

مة ادارية يتم تنفيذ انظ, بدال من منح الجهات التقديرية مزيدا من الصالحيات 

.يبنى على االداء والنتائج( التقييم)مثال 
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PDCAخمطط يوضح 
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خلفية التقييم السياسي

تركيزنا على التخطيطانعكاس -1

ية، الميزانجديدة لزيادة تحاول الحكومة بكامل طاقتها التخطيط لسياسات 

ن ميل حيز التنفيذ، بالرغم مالتخطيط توضع من االنتهاء وبمجرد أن يتم 

.المخططاتشأن النتائج وكفاءة التقليل من البعض إلى 

الوطنيةاالدارة نهج اتباع -2

نيات، من الميزاأعدادهائلة تستحوذ على ااالدارة إنهاء سوء الفهم المتعلق بأن 

(  ارداتالو)و(الصادرات)على تعزيز التحول بين الشخصيةالعمل والمصالح 

(.الحصيلة النهائية)و

السياسياالختيار وسائل استغالل  -3

الية مفي االزمات المالية الصعبة، وخاصا للمشاريع التي تصاحبها أعباء 

املةبمعلومات شودراسة الكفاءات جيدا والتزود ضخمة، يجب حصد النتائج 
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النظامعلىاظابحلفيقومالذيالقانوينالتنظیمتعين:احمللیةاحلكومة
.مامنطقةلسكانالعامةاخلدماتوتقدمی

تمتيالالمحليةللحكومات(المركزيةالحكومة)الدولةتفويضتعني:الالمركزية

شاركةبمالقراراتوتنفيذاتخاذ)عمليةفيديمقراطيةعمليةطريقعناختيارها

.(المواطنين

الخاصة،المحلية،المشروعاتالحكومةما،بلدلحكومةالحسنةاإلدارة:الحوكمة
.الدوليةالمؤسسات،NGOالمدنيالمجتمعمنظمات

سادالفعلىالقضاء،اإلنسانحقوقواحتراموالعدل،اإلنصاف،خاصة ًوتشمل•

التنميةأهدافتحقيقفيوالمساهمةالبيئة،علىالحفاظ,والظلم
.SDGSالمستدامة
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سياسات التحديث في حكومة ميجي

ات لمقاومة السياسأسرعت حكومة ميجي في عملية تحديث اليابان 

.االستعمارية للقوى األوربية

هي الرئيستان التي تبنتها الحكومة والسياستان 

«التصنيع وإدخال الصناعات الجديدة»سياسة 

«أمة غنية وجيش قوي»سياسة 
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الذاتي  المحليبعد الحرب والحكم الديمقراطي التحول 

 وحتى نهاية الحرب 1868سنة الفترة من بداية إصالحات ميجي خالل
رأسه  وعلى الحكم المركزي نظام ، كان 1945سنة العالمية الثانية 

.في الياباناإلمبراطور راسخا بصورة عامة 

 قبل منيتم إختيارهم المحافظون الذين يقودون الحكم الذاتي المحلي وكان
.الحكومة المركزية

 تم ،سلمي ديمقراطينهاية الحرب العالمية الثانية، و إقرار دستور ومع
.في اليابانتأسيس نظام حكم ذاتي محلي ديمقراطي 

 1946عن طريق الدستور السلمي الديمقراطي الذي تم إقراره في عام
كم الحكم الذاتي المحلي في اليابان مضمونأ  وانتقلنا من نظام الح،بات 

المركزي الذي يقوده اإلمبراطور إلى نظام الحكم الذاتي المحلي 
.الديمقراطي

 حت وأصب.المحليتم إقرار القانون األساسي للحكم الذاتي 1947عام وفي
كافة تنظيمات الحكم الذاتي المحلي تنظيمات مستقلة عن الحكومة 

.  المركزية
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التحديات اإلدارية في اليابان

قلة المواليد وارتفاع معدل األعمار

زيادة الدين العام

الفقر النسبي، وزيادة التفاوت في الدخل

 الطبيعيةتغير المناخ وزيادة الكوارث

 19إصابات-COVID) مرض كورونا المعدي)
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التطرق عن مثال للحكم المحلي  في اليابان هو  محافظة وتم 

ياموغوتشي

 2كم 6,110.94ياموغوتشيحيث تبلغ مساحة محافظة
 2021نسمة عام 1,332,402:سكان محافظة ياماغوتشيتعداد

 نتجالصناعات التي تقوم بها المحافظة حيث تسمى ذات المنتوج االبيض تاهم  (

(.الملح, الورق, االرز

محافظة ياماغوتشي المبني الحكومي الجديدمبني 

يحتوي على كافة المكاتب اإلدارية، ومكتب المحافظ،

المقر الرئيسي للشرطة ومبنى مجلس المحافظة
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الرئيسية لمحافظة ياماغوتشي و خريطة توضح المدن 

تعدادها السكاني



(التجارب المستفادة) الخالصة
 اون المشاركة في دورات تتدريبة تقيمها الوكالة اليابانية لتعان

مهمة جدا في تنمية الموارد البشرية لدى موظفي  (Jica) الدولي
بين  الحكومة المركزية والمحلية ويخلق بيئة تفاعلية بين المتدر

.ويعزز من قدراتهم واكتساب المهارة من  التجارب  اليابانية 

 من تجارب اليابان في مجال االدارة المحلية وتعزيز االستفادة
الالمركزية في المحافظات باعطاء صالحيات اكثر للمحافظات 

لى باالضافة ا, (ادارية, فنية, مالية)  والحكومات المحلية صالحيات
وقراطية التقليل من الروتين  وتحديث النظام االداري الذي سببه البير

.االدارية

 من المنتجات  الزراعية المحلية التي تنتجها المدن االستفادة
.مستدامباستمرار وجعلها منتج سياحي 
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يعية االستفادة من تجارب اليابان في المحافظة على  الموارد الطب

واستغاللها 

 من تجارب الدول االخرى في مجال تنويع المصادر االستفادة

عراق  وتنشيط القطاع  السياحي في ال, االقتصادية في البلد  

فهناك مناطق سياحية عديدة من مناطق طبيعية واثار ومزارات

.دينية  



:التوصيات

 اعطاء اهمية اكبر بالجانب البيئي لمواكبة اهدافSDG   وخاصة

طق العراق يعاني في الفترة االخيرة من كثرة التجاوزات على المنا

باالضافة الى عمليات, الخضراء  واستنزاف للموارد الطبيعية  

الى يؤدي( عملية الحرق)التخلص من النفايات بصورة غير نظامية  

.  الضرر بالبيئة

 واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص تشجيع.

 االهتمام بتوعية المجتمع وتكثيف الورش والدورات التوعوية
(help efforts  self.
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احي دعم وتشجيع الحكومات المحلية في المحافظات واالقضية والنو

خالل لتطوير البنى التحتية في هذه المحافظات وايجاد فرص عمل من

ز فقط تشجيع الزراعة والصناعة والتجارة وليس التركيز على المراك

.بصرة, اربيل , مثل بغداد

 أنه ان الذي من ش( رقمنة الحكومة )من التكنلوجيا الحديثة االستفادة

يسهل ويسرع عمل المؤسسات الحكومية باالضافة الى الدقة في

.العمل والقضاء على الفساد
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شكرا لحسن استماعكم واصغائكم
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