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 الصين ومصرفي  تجربتا اإلصالح اإلداري

 * ةمقارن دراسة: اقتصاد السوق والتوجه نحو

 الدقنالسيد أحمد . د
 عضو هيئة تدريس

 ، مصرأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
 السعودية ،جامعة األمير سلطانو 

 :ملخصال
حيث  نن التجثربتين  ،لتجربثة المصثريةاستكشثا  ناثاط تميثز تجربثة اإلصثدا اإلداري الصثين  عثن ا هذا البحث  حاول

بثثدأتا منثثذ  د ثثة عاثثود لثثدعم التوجثث  نحثثو اكتصثثاد السثثوي، لكثثن التجربثثة الصثثينية حااثثت الك يثثر مثثن أهثثدا  ا، بينمثثا لثثم تسثثتط  
استكشا  عوامل نجاا التوج  نحو اكتصاد السوي والتث  بثدورها تث دي نلث   البح  كما حاول. ربة المصرية تحايي ذلكالتج

 .عل  نجراء دراسة ماارنة بين التجربتين البح  زلذلك رك. التنمية الشاملة للدولةتحايي 
 ثثد   رضثثيات علميثثة حثثول الرتبثثاط الكبيثثر بثثين نجثثاا التحثثول نحثثو اكتصثثاد السثثوي ونجثثاا اإلصثثدا  البحثث  أ ثثار

رضثثية أاثثرب، وبثثين نجثثاا وبثثين نجثثاا اإلصثثدا اإلداري وتبنثث   لسثثفة حركثثة الادمثثة العامثثة الجديثثدة كف ،اإلداري كفرضثثية
هثثثذل الفرضثثيات مثثن ن ثثثارة  بثثات صثثحة نوكثثثد حاولثثت الوركثثة البح يثثثة  .التنميثثة الشثثاملة وأداء اإلدارة الحكوميثثثة كفرضثثية  ال ثثة

وكانثثت هثثثذل . تسثثا لت بح يثثة حثثثول  لسثثفة ومحثثاور وأنشثثثطة ونتثثائج وال ثثار وتحثثثديات اإلصثثدا اإلداري  ثث  مصثثثر والصثثين
 .اط الرئيسة للبح ا لت البح ية ه  الناالتس

 :ة، كما يل رئيسنجابات عن التسا لت البح ية وتوصلت نل   د  نتائج  البح  وكدم
توجثثثد ناثثثاط تميثثثز لتجربثثثة اإلصثثثدا اإلداري الصثثثين  أدت نلثثث  نجثثثاا التحثثثول نحثثثو اكتصثثثاد السثثثوي والتنميثثثة الشثثثاملة  ثثث   -1

 .اري المصري للتغلب عل  تع رلتم الستفادة من هذل النااط    اإلصدا اإلدتالصين، ويمكن أن 
توجد تحديات متما لة تواج  اإلصدا اإلداري    مصر والصين، وهث  تحثديات يمكثن أن تواجث  تجثارب مما لثة للثدول  -5

 .النامية، ويتعين التغلب عل  هذل التحديات
 . بات صحة الفرضيات ال د  الم ارةن -5

 :ةـمقدمال
الكتلثثثثة  دولغالبيثثثة عالميثثثثة تم لثثثت  ثثث  سثثثثاوط التحثثثاد السثثثثو يت  و  تحثثثولتالاثثثرن العشثثثثرين ات يشثثث دت بدايثثثة تسثثثثعين

دع ضثثطوأاثثذ العثثالم يتحثثول نحثثو دور جديثثد لثثإلدارة الحكوميثثة تتراجثث   يثث  عثثن تاثثديم جميثث  الاثثدمات وعثثن ال ،الشثثتراكية
 .نت تادم ا الدولةادم العديد من الادمات الت  كاليالمجال للاطاع الااص  ن سااحي  يتم  ،بمفردها بمسئوليات التنمية

                                           
 .5115، وُكبل للنشر    يونيو 5115تم تسلم البح     مارس  *
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ا  ي ثا نلثث  نمثثوذ  شثثتراك  الثذي كثثان سثثائد  لاكتصثثاد مثن ال و ث  لثثل هثثذل التطثورات، بثثدأت الثثدول الناميثة  ثث  التحثثول
وكثد اسثتلزم هثذا نيجثاد دور جديثد لثإلدارة الحكوميثة  ث  هثذل الثدول التث  تعثان  أج زت ثا الحكوميثة  ،السثوياكتصثاد الار وهو 

 .ومن  م بدأت هذل الدول    نجراء محاولت إلصدا اإلدارات الحكومية الااصة ب ا ،دتبالفعل من العديد من المشك

ممثا جعثل  ،ااصة    تجربة مصر للتحول نحو اكتصاد السوي ،الك ير من التحدياتواج ت  غير أن هذل المحاولت
التحديات المشتركة وناثاط كو  عل  من الضروري نجراء دراسات ماارنة بين تجارب لإلصدا اإلداري    الدول النامية للو 

مكانيثثة تجثثارب اإلصثثدا اإلداري  ثث  هثثذل الثثدول،تحثثديات هم  ثث  الوصثثول نلثث  تعميمثثات بشثث ن ابمثثا يمكثثن أن يسثث ،التميثثز  وا 
تجثربتين لإلصثثدا  كثان مثثن المفيثد نجثثراء وركثة بح يثثة ماارنثة حثثول وهكثثذا .الثثدول المتع ثرةالسثتفادة مثثن عناصثر التميثثز  ث  

 ،ااتيثار مصثر والصثين جثاء مثن  ثمو  .مثن الكتصثاد الموجث  نلث  اكتصثاد السثوي دولتين ناميتين تش دان انتاثال   اإلداري   
ل ثثاتين  رئيسكون مثثا دولتثثين نثثاميتين، والتاثثارب الزمنثث   ثث  بدايثثة تجربت مثثا  ثث  تسثثعينيات الاثثرن الماضثث ، والتوجثث  الثث: بسثثبب

ا  نحو دعم اكتصاد السوي، التجربتين مصر تم ل بلد الباح  وهو عل  دراية مثا بالعديثد مثن مدمثر تجربت ثا  أن بسببوأيض 
الصثين  ث  اإلصثدا اإلداري  أمثا تجربثة ،(5112 ،الدكن) لإلصدا اإلداري    التسعينيات الت  أجرب حول ا دراسة ساباة

 ،ة لدشتراكية  ث  العثالمرئيسحي  تتم    دولة نامية م مة عل  مستوب العالم، وكانت تعد من المعاكل ال ، تم ل ابرة م مة
 .(Tong and Others, 1999 ( معلم المراكبينلا كتصاد السوي و ا  لا    النتاال ا كبير  وم  ذلك حاات نجاح  

 :البحثإطار 

 :مشكلة البحث
 ث  العاثد األايثر مثن الاثرن العشثرين  ث   تكمن المشكلة  ث  وجثود تع ثر واجث  تجربثة نصثدا الج ثاز الحكثوم  المصثري

ث ،نل  اكتصاد السوي من الكتصاد الموج  طار النتاالن ا مما يجعل من الم م نجراء بح  ماارن م  تجربة أارب شث دت نجاح 
 .لمساهمة    تاديم حلول علمية وعملية لتع ر تجربة اإلصدا اإلداري المصريلوذلك  ،   هذا المضمار م ل الصين

 :بحثالأهمية 
إلصثثدا كبيثثرة لتجربثة كثل من مثثا  شثث دت ،  مثثن كثثون مصثر والصثثين دولتثين نثثاميتينبحثالالعمليثة ل ثثذا هميثثة األتنبث  

ثاكتصاد  نل لكتصاد الشتراك     لل النتاال من االعاد األاير من الارن العشرين، داري    اإل ا السوي الذي شث د نجاح 
بحيثث   ،ناثاط تميثثز تجربثة الصثثين ممثا يجعثثل مثن المفيثثد محاولثة التوصثثل نلثث  ،بينمثثا يتع ثر  ثث  مصثثر ،ا  ثث  الصثينحل ثمد

تتعلثثي بمثثدب   رضثثياتالتحاثثي مثثن  أهميثثة عمليثثة  ثث  محاولثثة هثثذا البحثث يمكثثن أن م ثثل كمثثا  .يمكثثن أن تسثثتفيد من ثثا مصثثر
ومثثثدب ارتبثثثاط نجثثثاا اإلصثثثدا اإلداري بتبنثثث   لسثثثفة ارتبثثثاط نجثثثاا التحثثثول نلثثث  اكتصثثثاد السثثثوي بنجثثثاا اإلصثثثدا اإلداري، 

 .اإلدارة الحكوميةأداء    تحسين م شرات التنمية الشاملة للدولة بتطور  ومدب ارتباط النجاا الادمة العامة الجديدة،

 :بحثالأهداف 
 .بما كد يفيد األايرة    الارو  من ع رت ا ،   الصين عن تجربة مصرنااط التميز لتجربة اإلصدا اإلداري استكشا   -1
 .للدولة اكتصاد السوي والكتراب من تحايي التنمية الشاملة المنشودةنل  جاا النتاال م مة لنمحاولة التوصل نل  عوامل  -5
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 :البحثفرضيات 
 .يرتبط نجاا التحول نحو اكتصاد السوي بنجاا نصدا اإلدارة الحكومية بدرجة كبيرة -الفرضية األولى
 .بشكل كبيرالجديدة اإلدارة العامة وليس  ،الجديدةبن   لسفة الادمة العامة يرتبط نجاا اإلصدا اإلداري بت -الفرضية الثانية
 .اإلدارة الحكومية نل  حد كبيرأداء يرتبط تحسين م شرات التنمية الشاملة للدولة بمدب تطور  -الفرضية الثالثة

 :التساؤالت البحثية
هثثذل  نمثثن اثثدل اإلجابثثة عثث ةالسثثاباات تشثثكل التسثثا لت البح يثثة الم ثثارة محاولثثة للوصثثول نلثث  مثثدب صثثحة الفرضثثي

كيث  يمكثن أن تسثتفيد مصثر مثن تجربثة اإلصثدا اإلداري : هنثاك تسثا ل رئثيس ينبث  مثن المشثكلة البح يثة وهثوو . تسا لتال
    الصين لدعم التحول نحو اكتصاد السوي؟

 :وه  ،تسا لت  رعيةأربعة  ويتفرع عن هذا التسا ل الرئيس
  لسفة اإلصدا اإلداري    كل من مصر والصين؟ ما ه  -1
 ؟تجربت  اإلصدا اإلداري المصرية والصينيةر عمل اإلصدا اإلداري    ما ه  محاو  -5
 تجربت  اإلصدا اإلداري المصرية والصينية؟نتائج وال ار ما ه   -5
 ؟   مصر والصينإلصدا اإلداري ا  تجربتتحديات ما ه   -2

 :الدراسات السابقة
المثن ج الماثارن بثين تجربتث  اإلصثدا اإلداري يدحل عدم وجثود دراسثات سثاباة تاثوم بث جراء ماارنثة علميثة باسثتادام 

م ل تاويم الاطط الاوميثة  ،حي  كانت الدراسات الساباة نما دراسات تتمحور حول كل تجربة عل  حدة ،   مصر والصين
باسثثثتادام المثثثن ج الماثثثارن عبثثثر  5112ألحمثثثد السثثثيد الثثثدكن عثثثام  5115-1891لإلصثثثدا اإلداري  ثثث  مصثثثر اثثثدل  تثثثرة 

 ،امع ثث نتثثاال ن تاالصثثين ضثثمن ا وليسثث أوراسثثات تسثثتادم المثثن ج الماثثارن المكثثان  بثثين عثثدة تجثثارب تكثثون مصثثر د أو، الثثزمن
 ،مصثثر والمغثثربو  بثثالتطبيي علثث  األردن هيكليثثة المثثوارد البشثثرية  ثث  الاطثثاع العثثام علثث  مسثثتوب الثثوطن العربثث م ثثل دراسثثة 

 .5111للدكتور محمد العزازي عام 

 بعنثثوان "Zhang"ث لثث دراسثثةتجربثثة الصثثين بمفردهثثا باسثثتادام المثثن ج الوصثثف  التحليلثث  م ثثل كمثثا ل ثثرت دراسثثات لتحليثثل 
Pubic Administration and Administrative Reform in China for the 21

st
 Century.  ودراسثة ،5111عثام 

China’s Perspective in Administrative Reform ثل "Kong Xiangren"  5119عام. 

اسثثثتادص  باسثثثتادام المثثثن ج الوصثثثف  التحليلثثث   ثثثم تحثثثاولتجثثثارب ب كمل ثثثا حثثثالت  تبحثثث دراسثثثات  ل ثثثرت اوأايثثثر  
 "نصدا اإلدارة العامة  ث  السثيا"ودراسة  .1889  تح  ع مان/ ترجمة "تجارب عالمية    اإلصدا اإلداري"م ل  ، ادروس

ماثثارن مثثن اثثدل عثثر  ف  وتسثثتادم منلثثور ركثثز علثث  المثثن ج الوصثثأو دراسثثات ت .5111هيجثثان  عبثثد الثثرحمن لثثدكتورل
للثثدكتور أحمثثد  "تفكيثثرالنعثثادة  :اإلصثثدا اإلداري"م ثثل دراسثثة  ،تجثثارب دول متعثثددة ومحاولثثة اسثثتادص دروس عامثثة من ثثا

 .1889 ،للدكتورة سلوب شعراوي جمعة "نصدا الادمة المدنية    مصر بريطانيا والوليات المتحدة"ودراسة  .1885رشيد 
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 ت  السثثبي ل ثثذل الدراسثثة  ثث  اسثثتادام المثثن ج الماثثارن عبثثر المكثثان  ثث  نجثثراء ماارنثثة علميثثة بثثين تجربتثث  ومثثن  ثثم يثث
 .اإلصدا اإلداري    مصر والصين لدعم التحول نحو اكتصاد السوي

 :منهجية البحث
بتثان تتفاثان  ث  ، وهمثا تجر لماارنثة تجربتث  اإلصثدا اإلداري  ث  مصثر والصثين المكثان  يتم استادام المن ج الماارن

و ث  ارتباط مثا بتحثول اكتصثادي  ،و   تاريخ بدء هذل التجارب    العاد األاير من الارن العشرين ،دولتين ناميتينلكون ما 
 بين التجربتينمكانية ماارنة إلجراء ويتم استادام المن ج الماارن .    كلتا الدولتين من الكتصاد الموج  نل  اكتصاد السوي

وتعبثثر هثثذل . والتحثثديات التثث  يواج  ثثاال ثثارل، أو ونتائجثث   ،ومحثثاورل ، لسثثفة اإلصثثدا اإلداري: وهثث  ،أسثثسة مثثن اثثدل أربعثث
 .األسس عن مضمون الفرضيات والتسا لت البح ية المطروحة

 :البحثنقاط 
 ،يثة الم ثارةتسا ل  رع  مثن التسثا لت البح يثة الفرع نتحاول كل ناطة اإلجابة ع ،ةرئيسنااط   أربنل   البح ناسم ي

والتحاثثي مثثن مثثدب  التسثثا ل البح ثث  الثثرئيس لمحاولثثة تاثثديم حثثل للمشثثكلة البح يثثة المطروحثثة نبمثثا يشثثكل محاولثثة لإلجابثثة عثث
 :ل د   الوركة البح ية، وهذل النااط كما يل ا تحايا   ،صحة الفرضيات المطروحة

 .هاتين الدولتين محاور اإلصدا اإلداري      -.   الصين ومصر  لسفة اإلصدا اإلداري -

 .تحديات يواج  ا اإلصدا اإلداري    الدولتين  -.نتائج وال ار اإلصدا اإلداري    الصين ومصر -

 :فلسفة اإلصالح اإلداري في الصين ومصر -الا أو 
 تنفيذ حلاة جديدة من اإلصدحات إلدارت ما   ا الحكومتين المصرية والصينية تكل لم يكن من كبيل المصاد ة أن تبدأ

سثثاوط التحثثثاد :  مثثثة علثث  المسثثتوب الثثثدول  وهثث معثثدة تطثثورات  حيثث  شثث د هثثثذا الوكثثت ،الحكوميثثة  ثث  بدايثثة التسثثثعينيات
وانتصثار التحثثال   ،ومثثا تبعث  مثثن سثاوط للثثنلم الشثتراكية  ثث  أوروبثا الشثثركية ،السثو يت  كلثب النمثثوذ  الشثتراك   ثث  العثالم
اراج م من الكويتالعالم  بايادة الوليات المتحدة    حرب الال ا انتصار     الن اية مما م ل  ،يج ال انية وهزيمة العراكيين وا 

عمثثثل علثثث  النتاثثثال مثثثن نمثثثوذ   ثثث  الأاثثثذت الثثثدول الناميثثثة  ،ومثثثن  ثثثم .للنمثثثوذ  الرأسثثثمال  الغربثثث  بايثثثادة الوليثثثات المتحثثثدة
 .السوياكتصاد الشتراك  نل  نموذ  الكتصاد 

ياطط لث  ويثدار مثن كبثل الدولثة، وكانثت الحكومثة تتثدال بصثورة  الكتصاد الاوم  و   لل النموذ  الشتراك ، كان
وتاثثديم  اإلنتاجيثةحيث  تثم ننشثاء ندارات حكوميثثة مثن أجثل ندارة  ،مفرطثة  ث  أدي تفاصثيل األنشثطة الكتصثثادية والجتماعيثة

ومنثذ  (.1889 ،ع مثان) الحكثوميين مما أدب نل  تضثام  ث  عثدد الثوزارات واإلدارات الحكوميثة والمثولفين ،الادمات جمي 
كثثثان مثثثن أهثثثم مدمحثثث  السثثثماا  ،لإلصثثثدا الكتصثثثاديكبيثثثر ، اتج ثثثت الصثثثين بشثثثكل جثثثاد نحثثثو تنفيثثثذ برنثثثامج 1881عثثثام 

منطاثة  12وكذلك تكثوين ،بالجانب األعلم من عوائد صادرات ا للشركات الصناعية الكبرب بعاد صفاات التصدير والحتفال
مواج ثثة عابثثات عمثثل علثث  تحويثثل م ثثام الحكومثثة نحثثو  ثث  ال 1885 ثثم أاثثذت الصثثين منثثذ عثثام  ومثثن (.1885 ،رشثثيد) حثثرة

   تنفيثذ لذا بدأت الصين    هذا العام  ،(5111 ،هيجان)م   صل ندارة الم سسات العامة عن الحكومة ،الكتصاد الموج 
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، "اكتصاد السوي الشتراك "صينيون علي  يتوا ي عل  ما أطلي ال نصدحات ندارية للتركيز عل  نرساء نلام نداري حكوم 
 (.1889 ،ع مان) ويساعد    ذات الوكت عل  تنفيذ السياسات الكتصادية الجديدة

ويركثثثز مف ثثثوم اإلصثثثدا اإلداري الصثثثين  علثثث   صثثثل م ثثثام الحكومثثثة عثثثن تلثثثك الم ثثثام الااصثثثة بتشثثثغيل الم سسثثثات 
وبثثذلك  ثث ن الحكومثثة المركزيثثة  ،ات العامثثةن الصثثغيرة نلثث  السياسثثالصثثناعية والتجاريثثة، وتحويثثل اإلدارة الحكوميثثة مثثن الشثثئو 

حيثثث  تتمتثثث   اثثثط بحاثثثوي المالثثثك  ثثث  رأس المثثثال الثثثذي  ،ندارة مباشثثثرة علثثث  الم سسثثثات ةوالحكومثثثات المحليثثثة ل تمثثثارس أيثثث
 (.5111 ، يجانال) يست مرل    الم سسات

للحكومثثة نلثث  وضثث  الاواعثثد والركابثثة  كتصثثاديةالتحويثثل الولثثائ   كمثثا يركثثز مف ثثوم اإلصثثدا اإلداري الصثثين  علثث 
كامثثة نشثثاء ندارات حكوميثثة للركابثثة لتعزيثثز كثثدرات الدولثثة  ثث   وا  يجثثاد البيئثثة المناسثثبة للتنميثثة الكتصثثادية، وا  البنيثثة األساسثثية وا 

صثدا وتحسثين نلثام الم سسثات ال مسثئولة الركابة والضبط الكل  لماتل  األنشطة من ادل نلثم ركابثة وضثبط محكمثة، وا 
 (. Xiangren, 2009) الجتماعية م ل التعليم وال اا ة والر اهة ،عن ندارة الاضايا والمسائل الجتماعية

كذلك ركزت تجربة اإلصدا اإلداري    الصين علث  نصثدا الثنلم واإلجثراءات نصثدار تثراايص حكوميثة أل ثراد ومنشث ت 
ليحثثدد بشثثكل محثثدد  ، 5115عثثام  Administrative License" ةالتثثراايص اإلداريثث"حيثث  صثثدر كثثانون  ،للبثثدء  ثث  أنشثثطت م

كمثا كامثت تجربثة  (.Ibid) ممثا يحثد مثن سثوء اسثتادام السثلطة اإلداريثة ،اإلجراءات الواجب اتباع ا للحصول علث  هثذل التثراايص
حكومثثثة المركزيثثثة حيثثث  تكتفثثث  ال ،اإلصثثثدا اإلداري  ثثث  الصثثثين علثثث   لسثثثفة الدمركزيثثثة وتالثثثيص صثثثدحيات الحكومثثثة المركزيثثثة

 بحيثث  تركثثز ،ية التاطثثيط والتنفيثثذ والمتابعثثةسثثئولعلثث  أن تتثثرك إلدارات المشثثروعات العامثثة واألج ثثزة المحليثثة م يبثثالتاطيط الت شثثير 
 (.5115 ،الاضر) لعام والركابة عن بعد والمساءلة اإلداريةألداء انتائج اعل  اإلدارات الحكومية المركزية 

شثائ  مثن اكتصثاد السثوي بثالمعن  الدون التحول نلث   ،ا نحو اصاصة اإلدارة م  الحتفال بالملكيةوبالتال  يم ل هذا اتجاه  
ويمكثن الاثول بث ن  لسثفة  .لذا أطلي علي  الصينيون وصث  اكتصثاد السثوي الشثتراك  ،وأمور أارب مما لة سيادة الملكية الااصة

، وهثو اتجثال ل ثر باثوة  ث  أوااثر التسثعينيات مثن Third Wayاإلصدا اإلداري    الصين أاذت باتجال الطريثي ال الث  
حيثث  عبثثر عثثن تثثدال الحكومثثة  ثث  الكتصثثاد، وعبثثر عثثن طريثثي وسثثط بثثين الليبراليثثة والشثثتراكية، أاثثذ بثث   ،الاثثرن العشثثرين

كتصثادات الرئيس األمريك  بيثل كلينتثون ورئثيس وزراء بريطانيثا تثون  بليثر  ث  أوااثر تسثعينيات الاثرن العشثرين بعثد أزمثات ا
علث  بشثكل أكبثر اإلصثدا اإلداري  ث  الصثين كامثت أن تجربثة  ةدحلثمكثن مي كمثا (.Wikipedia, 2012) السوي الحر

الثذي  الشثتراك مثن اثدل تاثديم ا لمف ثوم اكتصثاد السثوي وذلثك  ،New Public Service  لسثفة الادمثة العامثة الجديثدة
 :دة، وه يتوا ي ك ير م  مبادئ حركة الادمة العامة الجدي

حيثث  تعمثثل اإلدارة الحكوميثثة علثث  مسثثاعدة  ،كمثثا  ثث  مدرسثثة اإلدارة العامثثة الجديثثدة ،الزبثثائن ولثثيس المثثواطنين ادمثثة -1
 .المواطنين عل  اإلعدن عن مصالح م وتحايا ا

 .نل  نيجاد الايم المشتركة والمصلحة العامة السع  -5
 .ل التعاون م  ماتل  األطرا     المجتم توجي  السياسات العامة نحو تحايي الحاجات العامة من اد -5
 .الوصول نل  المصلحة العامة من ادل حوار عام حول الايم المشتركة بدل من المصالر الااصة -2
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يتعين عل  المولفين العموميين التوج  نحو العناية بالتشريعات والاانون الدستوري والايم المجتمعيثة والمعثايير السياسثية  -3
 .ومصالر المواطنينوالمعايير الم نية 

يثثرتبط نجثثاا المنلمثثات العامثثة والشثثبكات التثث  تشثثارك  ي ثثا بدرجثثة كبيثثرة بممارسثثة عمليات ثثا مثثن اثثدل التعثثاون والايثثادة  -6
 .جمي  األ راد، بشكل يحترم المشتركة

 اهماتمسثثتتحاثثي المصثثلحة العامثثة بدرجثثة كبيثثرة مثثن اثثدل التثثزام المثثولفين العمثثوميين والمثثواطنين بالعمثثل علثث  تاثثديم  -1
 .(Denhardt, 2009) م مة للمجتم 

 مدرسثثثة الليبراليثثثة الجديثثثدةلتحثثثول نحثثثو اكتصثثثاد السثثثوي ارتكثثثزت علثثث   لسثثثفة لصثثثدا اإلداري  ثثث  مصثثثر إللكثثثن تجربثثثة ا
Neoliberalism  مدرسثثة اإلدارة العامثثة الجديثثدة وNew Public Management ااصثثة  ثث  الاصاصثثة بشثثكل أكبثثر ،

 وحكومثثثة الاواعثثثد،علثثث   ولثثثيس النتثثثائج علثثث  تركثثثز م ثثثام ننجثثثاز كومثثثةالعمثثثل علثثث  نكامثثثة حو  ،مثثثةواسثثثترداد تكلفثثثة الاثثثدمات العا
 ب سثلوب تعمثل وحكومثة التنفيثذ، مثن أك ثر التوجي  عل  تركز حا زة وحكومة ،( اإلنفاي من أك ر الكسب يكون حي ) مشروعات

 األداء، أسثثثاس علثثث  الميزانيثثثة تضثثث  مات،وحكومثثثةالاد تاثثثديم  ثثث  المنا سثثثة تثثثدال تنا سثثثية وحكومثثثة العثثثد ، مثثثن بثثثدل   الوكايثثثة
 .(Osborne, 1993) والبتكار التجديد نحو تتج  وحكومة

ممثثا  ،(1886 ،سثثليمان) 1881عثثام  ذنفيثثذ برنثثامج لاصاصثثة الشثثركات العامثثة منثث ثث  ت الحكومثثة المصثثريةوكثثد بثثدأت 
لنمثوذ  الشثتراك  نلث  نمثوذ  السثوي بمعنثثال م ثل نعثادة صثياغة لثدور اإلدارة الحكوميثة  ث  مصثر، والبثدء  ثث  التحثول مثن ا

ثثثث ،1881-1885اثثثثدل  تثثثرة لثثثثذا نفثثثثذت الحكومثثثة المصثثثثرية اطثثثثة للتطثثثثوير اإلداري  ثثث  مصثثثثر  ،شثثثائ ال ا ا كومي ثثثث ثثثثم برنامج 
 العاد األاير من الاثرن العشثرينوركزت التجربة المصرية لإلصدا اإلداري     .1881عام  ذلإلصدا اإلداري الشامل من

وأن يتحثثول دورهثثا مثثن  ،د دور الحكومثثة  ثث  الايثثام بالم ثثام واألنشثثطة التثث  ل يمكثثن أن ياثثوم ب ثثا الاطثثاع الاثثاصعلثث  تحديثث
عل  نعادة صياغة م ام الج ثاز اإلداري للدولثة ركزت وكذلك  ،المان  والمراص لممارسة النشاط نل  دور الميسر والمعاون
مثثث   ،مل الثثثد اع واألمثثثن الاثثثارج  والاضثثثاء والعدكثثثات الاارجيثثثةبمثثثا يضثثثمن حسثثثن كيامثثث  باألنشثثثطة السثثثتراتيجية التثثث  تشثثث

 (.5112الدكن )اإلشرا  عل  الادمات وركابة األنشطة الت  يشارك  ي ا الاطاع الااص

لثثإلدارة الحكوميثة المصثثرية  ث  نطثثار اكتصثثاد  ا نحثو دور جديثثدوهكثذا م لثثت  لسثفة اإلصثثدا اإلداري  ثث  مصثر توج  ثث
ة م  مراكبثة رئيسحي  يتالص دور الج از الحكوم     األنشطة الستراتيجية ال ،غربية الرأسماليةالسوي عل  غرار الدول ال

 .عمل الاطاع الااص الذي ياوم بالدور المحوري    اإلنتا  وتاديم الادمات الماتلفة

حدا  دور جديثد وهكذا يمكن استنتا  أن  عل  الرغم من تشاب   لسثفة اإلصثدا اإلداري  ث  هثاتين التجثربتين  ث  اسثت
 ثث   اهنثثاك ااتد  ثث لكثثنلثثإلدارة الحكوميثثة يتوا ثثي مثث  طبيعثثة المرحلثثة الجديثثدة التثث  تسثثع  كلتثثا الثثدولتين نحثثو النتاثثال نلي ثثا، 

اتجثال الادمثة العامثة الجديثدة  ث  المثدارس حي  يمكن الاثول بث ن التجربثة الصثينية عبثرت عثن  ،األساس الفلسف  لكل من ما
شثكل جديثد لليبراليثة الجتماعيثة، بينمثا يمكثن الاثول بث ن ا عثن العامة، وهو التجال الثذي جثاء بثدورل تعبيثر   الفكرية لعلم اإلدارة

 .مدرسة الليبرالية الجديدة، الت  عبرت بدورها عن ا عن مدرسة اإلدارة العامة الجديدةالتجربة المصرية جاءت تعبير  

حيثثث  يتم ثثثل هثثثذا الثثثدور المسثثثت د  للج ثثثاز  ،رة الحكوميثثثةلثثثدور الجديثثثد المنشثثثود لثثثإلدااطبيعثثثة  كمثثثا يدحثثثل ااثثثتد 
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سثثنادها نلثث  ندارة ااصثثة تعمثثل علثث  ندارت ثثا  الحكثثوم   ثث  الصثثين  ثث  البتعثثاد عثثن ندارة المشثثروعات والم سسثثات العامثثة وا 
العاثد األايثر    لسثفة اإلصثدا اإلداري  ث  مصثر  ث ، بينماا لفكرة األرباا والاسائر، ولكن يتم الحتفال بملكيت ا العامةو ا  

تاثثوم علث  اصاصثثة ملكيثثة المشثروعات والم سسثثات العامثة مثث  ركابثثة مثن جانثثب الحكومثة التثث  تحثثتفل  مثن الاثثرن العشثرين
 .بممارسة األنشطة السيادية

 :مصرالصين و  اإلصالح اإلداري فيوأنشطة محاور  -اثانيا 
 :، كما يل ةرئيسشطة وأن شكل عام عل  عدة محاوربكامت تجربة اإلصدا اإلداري    الصين 

وتصثثثثفية الثثثدور الحتكثثثاري للدولثثثة  ثثث  مجثثثال التجثثثثارة  ،بالنسثثثبة إلدارة المثثثوارد الماليثثثة للمحليثثثات ااصثثثةو  ،الدمركزيثثثة -1
  ث  بدايثة تجربثة اإلصثثداتفثثوي  السثلطات ، كمثا تثم حيث  أصثبحت الشثركات والمحليثات ل ثثا حريثة التجثارة ،الاارجيثة
 .  الشركات الكبرب أو    المحلياتسواء   ،ين وشئون التولي  بشكل عام   مجال الاتيار والتعياإلداري 

% 21نعادة هيكلثة التنلثيم الحكثوم  مثن اثدل تاليثل الثوزارات والمنلمثات الحكوميثة المركزيثة، والسثتغناء عثن حثوال   -5
تاثثوم الحكومثثة كمثثا  ،مثثن مثثولف  الحكومثثة، مثث  نعثثادة التثثدريب أو التحويثثل لولثثائ  أاثثرب  ثث  الشثثركات أو المحليثثات

 .بتسليم بع  الولائ  الحكومية لوكالت أو شركات ذات طبيعة اكتصادية أو لمااول  ندارة أو تحويل ا نل  تعاونيات
حيثث  يثثتم األاثثذ  ،نصثثدا شثثئون الادمثثة المدنيثثة مثثن اثثدل بثثرامج الاتيثثار والتعيثثين ونلثثم المرتبثثات وبثثرامج التثثدريب -5

 (.1886 ،رشيد ) باألساليب العلمية الحدي ة
عثن ندارة الم سسثات  البتعادوذلك من ادل  ،ا لحاجة السوي الشتراكية والتنمية الجتماعيةتحويل م ام الحكومة طبا   -2

 .ةملكيالحتفال بحاوي الوال يئات ذات األعمال التجارية، م  
عادة مواءمت  طبا   ،نصدا ال يكل التنليم  -3  .ا لمبدأ اإلدارة المبسطة والكفاءة العاليةوا 
 .م  ترسيخ ور   كفاءة نلام المولفين العموميين ،تاليص عدد المولفين وتفعيل ال ياكل وتحسين الجودة -6
 .الت كيد عل  توازن السلطات م  المسئوليات -1
ركابثة ا لمتطلبات الممارسات الحكومية عل  أسثاس الاثانون والطبا   ،التركيز عل  التشريعات المتعلاة باإلدارات الحكومية -9

 (.Xiangren, 2009و 5111،  يجانال) ةيحكومدارة الإلالصارمة ل
حيويثثة الج ثثاز بمثثا يزيثثد مثثن  ،روكراطيثثةيرشثثيدة تتمتثث  بالمرونثثة والكفثثاءة وتبتعثثد عثثن التعايثثدات الب ةريثثاتشثثكيل هياكثثل ند -8

عثثاد  وبثثين متناغمثثة بينثثات عدكثثصثثن  و  للدولثثة اإلداري ة المشثثروعات والم سسثثات والتنليمثثات الجتماعيثثة مثثن ج ثثة وا 
 (.5115 ،الاضر) تعري  العدكة بين أج زة الحكومة المركزية والمحليات من ج ة  انية

حشثثد ت ييثثد ماتلثث  الثثدوائر الجتماعيثثة وتشثثجي  مشثثاركت ا مثثن أجثثل تعزيثثز كاعثثدة اإلصثثدا اإلداري وتوسثثيع ا بشثثكل  -11
داري لجثذب كواعثد عريضثة مثن حي  بذلت الحكومة الصثينية كصثارب ج ثدها أ نثاء الايثام بعمليثة اإلصثدا اإل ،مستمر

 ، علثث  سثثبيل الم ثثال .جماهيرهثثا للمشثثاركة  ثث  صثثياغة البثثرامج السثثتراتيجية وتنفيثثذ تثثدابير معينثثة  ثث  مجثثال اإلصثثدا
كامثثثت الحكومثثثة الصثثثينية بثثثدعوة الابثثثراء وأسثثثاتذة الجامعثثثات للمشثثثاركة  ثثث  صثثثياغة اللثثثوائر التنليميثثثة للادمثثثة المدنيثثثة 

 (.1889 ،ع مان)لباب لستابال أكبر عدد ممكن من اآلراء والكتراحات من الشعب الحكومية، كما كامت بفتر ا
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 :كما يل  وأنشطة ركزت عل  عدة محاور اد  ،ية لإلصدا اإلداريمصر لتجربة الأما بالنسبة ل
لاثدمات عل  مدال تبسيط اإلجثراءات، مث  البثدء  ث  تنفيثذ أكشثاك لوذلك بالتركيز  :تطوير الادمات اإلدارية الحكومية -1

ن يمكثثن أن يحصثلوا علثث  تفثثوي  مثن المثثواطن إلن ثاء ادمثثة لث   ثث  أيثة مصثثلحة حكوميثثة و وهث  التثث  يوجثد ب ثثا مولفث
 (.5112 ،الدكن) ماابل مبلغ مال  بسيط

وذلك بالعمل عل  ضثرورة تثدريب العثاملين ور ث  مسثتوب أدائ ثم الثوليف ، والعمثل علث  نحثدا   :تطوير الموارد البشرية -5
تحريثثثك التركيثثثات التثثث  للثثثت متجمثثثدة لفتثثثرة كبيثثثرة، والعمثثثل علثثث  حثثثل المنازعثثثات و    رواتثثثب المثثثولفين،زيثثثادة سثثثنوية  ثثث

 .الوليفية للعاملين، م  الت كيد عل  ترشيد حجم الج از الحكوم  وشغل الولائ 
عثادة و  وذلك من ادل العمل عل  ضبط أعداد الوحدات اإلداريثة والحثد مثن تضثام ا،: نعادة تنليم الج از الحكوم  -5 ا 

صياغة م ام الج از اإلداري للدولة بما يضمن حسن كيام  باألنشطة الستراتيجية التث  تشثمل الثد اع واألمثن الاثارج  
العمثثل والاضثثاء والعدكثثات الاارجيثثة مثث  اإلشثثرا  علثث  الاثثدمات وركابثثة األنشثثطة التثث  يشثثارك  ي ثثا الاطثثاع الاثثاص، و 

تصثثادية مثث  زيثثادة مشثثاركة الاطثثاع الاثثاص  ثث  األنشثثطة التثث  تاثثوم ب ثثا علثث  تحويثثل ال يئثثات الادميثثة نلثث  ال يئثثات الك
 .الحكومة وذلك من ادل البي  أو الت جير

وذلثك ، 5115منثذ  تنفيذل عل بدأت تجربة اإلصدا اإلداري المصري التركيز  وهو المحور الذي :الحكومة اإللكترونية -2
لتاثثديم اثثدمات الج ثثاز اإلداري  ة حكومثثة نلكترونيثثةنكامثثة بوابثث تحيثث  تمثث ،5111حتثث  عثثام  ةامسثثيعبثثر  ثثد  اطثثط 

 (.5112 ،درويش) اف  الج د والوكت    الحصول عل  هذل الادماتبما يبسط اإلجراءات وي ،اللدولة نلكتروني  
تطثوير الاثدمات الحكوميثة، وتطثوير نلثثم ندارة  :هث  ة،رئيسثبثثرامج  4شثملت  5115-5111نداري تثم وضث  اطثة عمثل تطثوير  -3

 (.5111 ،وزارة الدولة للتنمية اإلدارية المصرية) ، والتطوير الم سس لة، واستكمال وربط كواعد البيانات الاوميةموارد الدو 
اطثثط جديثثدة أو محثثاور جديثثدة لإلصثثدا والتطثثوير اإلداري مثثن كبثثل وزارة التنميثثة اإلداريثثة والج ثثاز  صثثدورلثثم يدحثثل  -6

نصثدار الج ثاز المركثزي للتنلثيم  -أول مثا ،أمثرين، سثوب 5111 ينثاير 53بعد  ثورة  المركزي للتنليم اإلداري    مصر
ا لسرعة ننجاز ما ياص ا من أعمثال، وذلثك  ث  واإلدارة تعليمات لجمي  الوحدات اإلدارية بالتعامل م  الج از نلكتروني  

 اإللكترونث  ا نلث  النلثاممحاولة من الج از لد   الوحثدات الحكوميثة  ث  مصثر نلث  التحثول مثن ممارسثة األعمثال يثدوي  
علثث  أن الطثثرا الثثذي كثثان كثثد أعلثثن عنثث  وزارة الدولثثة للتنميثثة اإلداريثثة كيثثد  ت -، و اني مثثا(2/5/5115صثثحيفة األهثثرام )

ا و رصة سانحة بعد ال ورة أك ر من أي وكت مض  ا مواتي  مناا   كبل ال ورة بش ن اإلدارة الرشيدة ودولة الم سسات سيجد
 (.5115 ،سمير) للسير    هذا التجال

 :ه  اإلصدا اإلداري    كلتا الدولتين مصر والصين، يمكن الارو  ببع  الستنتاجات، أنشطةو وبماارنة محاور 
والعمثل علث  ترشثيد أنشثطت   ،تم ثل  ث  نعثادة هيكلثة الج ثاز الحكثوم يوجود تشاب     محاور اإلصدا بتلك الثدولتين  -1

 .مجال للاطاع الااص سواء للملكية واإلدارة أو لإلدارة  اطوذلك من ادل ن ساا ال ،وأعداد وحدات  والعاملين
من ادل التركيز عل  الدمركزية، وتدعيم دور المحليات مث   ،وجود ااتد  لإلصدا اإلداري    الصين عن مصر -5

ثثا  ولكثثن ينبغثث  .تالثثيص دور الحكومثثة المركزيثثة لبيئثثة تف ثثم الحاجثثة الشثثديدة وراء هثثذا التركيثثز بثثالنلر نلثث  طبيعثثة اأيض 
 .بينما لم يصل عدد سكان مصر نل  مئة مليون نسمة ،حي  يفوي عدد سكان الصين المليار نسمة ،الداالية للصين
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بينمثا ركثز اإلصثدا اإلداري  ث   ،تميز اإلصثدا اإلداري  ث  الصثين بثالتركيز علث  تحسثين الجثودة الشثاملة للمثولفين -5
 .مصر عل  المدال التاليدي الااص بتبسيط اإلجراءات

حيث   ،مما يجعل  رص نجاح  أكبر عن مصثر ،تميز اإلصدا اإلداري    الصين عن مصر بوجود مشاركة شعبية  -2
ذلك أن  ل يمكثن لإلصثدا أن  ،نن هذل المشاركة تعد من األمور الم مة لتحايي النجاا المنشود    اإلصدا اإلداري

ن نكمثثا .  ييثثد لثث  مثثن النثثاس الثثذين يمسثث م هثثذا اإلصثثدادون وجثثود اكتنثثاع بثث  وت ا ويحاثثي األهثثدا  الم مولثثةيسثثير كثثدم  
مث   ،همون    الصياغة العلمية لاطط هثذا اإلصثدا وللوائحث احي  يس ،مشاركة الابراء والمتاصصين أمر ضروري

 .الستفادة من محاولت وتجارب اإلصدا اإلداري    دول أارب
حيثثث  عملثثثت علثثث  تفثثثوي  سثثثلطات  ،لتدرجيثثثة والتثثثوازنات بايتميثثثزت ابثثثرة اإلصثثثدا اإلداري  ثثث  الصثثثين  ثثث  التسثثثعين -3

، مث  ، كمرحلة أولث  كبثل ناثل سثلطات اإلدارة كليثة ل ثاالحكومة    ندارة الم سسات والشركات نل  هذل المنلمات ذات ا
 بينما لم تش د محاولت اإلصدا اإلداري    مصر هذل التدرجيثة .ل انحدا  توازن بين هذل السلطات والم ام الموكلة 

اصاصة العديثد مثن الم سسثات والمشثروعات العامثة عل  اإلصدا اإلداري ارتكز منذ البداية  حي  نن ،وهذا التوازن
 .لسلطات الحكومة    ندارة وملكية هذل المنلمات نل  الاطاع الااص اكلي   ا وري   بما يعن  ناد   ،مباشرة

 :الصين ومصرنتائج وآثار اإلصالح اإلداري في  -اثالث
 :كان من أبرزها ما يل  ،محاور واألنشطة المتميزة لتجربة اإلصدا اإلداري    الصين نل  عدة نتائج وال ارأدت ال

تالثثثيص عثثثثدد المثثثثولفين و ، (5111تو يثثثثي، ) اثثثط  58نلثثثث   21مثثثن المركزيثثثثة تافثثثي  عثثثثدد الثثثوزارات وهيئثثثثات الدولثثثة  -1
ألث   551عثدد مثولف  مجلثس الدولثة الصثين  مثن  تافثي  –سثبيل الم ثال  عل  –حي  تم  ،الحكوميين نل  النص 

 (.5111 ،هيجان)أل  مول   16نل  
 .ا ككيانات اكتصادية منا سة    السويا استادلي  أصبحت المشروعات تكتسب بالتدر  طابع   -5
 وتاسثثيم الولثائ  وسثثلطات اإلدارة  ث  لثثل اكتصثثاد ،نعثادة تحديثثد العدكثات بثثين الحكومثة المركزيثثة والحكومثثات المحليثة -5

 تركز الحكومة  ،حي  تم تاسيم صدحيات الحكومة بصورة منطاية عل  المستويات الماتلفة ،(1889 ،ع مان) السوي
نشاط ا عل  الدبلوماسية والد اع ووض  البرامج الستراتيجية الشاملة لتنمية الكتصاد الثوطن  وتنلثيم ومراكبثة  المركزية

 .ةرئيسثالالكتصثادية صثناعية  ث  المجثالت سياسثات ماليثة وناديثة و اد الكل  عن طريي التشري  ووضث  تشغيل الكتص
ة عثن طريثي تشثري  رئيسثتضث  الحكومثة المركزيثة التوج ثات العامثة بصثورة   ،أما    مجال اإلدارة الجتماعية وال اا يثة

واإلدارة  تتثثثول  تنلثثثيم الكتصثثثادات اإلكليميثثثة أمثثثا الحكومثثثات علثثث  مسثثثتوب المااطعثثثات  .ط وصثثثياغة السياسثثثاتياطثثثوت
تتركثز مسثئوليت ا  ث  ندارة السثوي وتاثديم لنسثبة لحكومثات المثدن  وبا .العامة لبناء المرا ي األساسية والتنمية الجتماعية

 .الادمات الجتماعية والتنمية المتواصلة للمرا ي العامة
دارة األرا -2 المسثاحة والاثرائط  ث  و ضث  المحيطثات تم دمج بع  الوحدات اإلدارية م ثل وزارة الجيولوجيثا والمثوارد المعدنيثة وا 

كمثثثا تثثثم دمثثثج وزارة البريثثثد والتصثثثالت ووزارة الصثثثناعات  .وزارة األراضثثث  والمثثثوارد بغثثثر  تعزيثثثز اإلدارة الموحثثثدة للمثثثوارد
 تثثثم ننشثثثاء وزارة جديثثثدة للعمثثثل والضثثثمان الجتمثثثاع  كمثثثا .وزارة صثثثناعة المعلومثثثات بمسثثثم اإللكترونيثثثة  ثثث  وزارة جديثثثدة 

 .بدورها الجتماع     لل اكتصاد السويالمركزية الصينية ي كد عل  تمسك الحكومة ، وهو ما (5111 ،هيجان)
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نتيجثة لن ج ثا  ،علث  اكتصثادها 1881سثيوية عثام نجحت اإلدارة الحكومية الصينية    تجنب اآل ثار السثلبية لمزمثة اآل -3
ثذلثك أنث  بينمثا شث دت الثدول النام ،المستال عن صندوي الناثد الثدول   ،ا  ث  دال ثا الاثوم  أ نثاء هثذل األزمثةيثة انافاض 
 (.Stiglitz, 2001) %9 من حاات الصين معدل نمو اكترب

 2011 ،5111يثثة لعثثام لكترونالحكومثثات اإل أ ضثثلتصثثني  علثث  مسثثتوب العثثالم  ثث   58 ثث  المرتبثثة ركثثم جثثاءت الصثثين  -6

World E-government Ranking، ة يثثلكترونوالثثذي أصثثدرل مع ثثد الحكومثثة اإلInstitute of E-government 
ث ،(WASEDA, 2012) %61.3، وذلك بمعدل اليابانية المرموكة WASEDAبجامعة   اوهو األمثر الثذي يعكثس نجاح 

 .ةصينيللحكومة اإللكترونية ال انسبي  
افثثث  الايثثثود علثثث  ممارسثثثة أنشثثثطة األعمثثثال عثثثام ضثثثمن دول العثثثالم التثثث  ت ينتسثثثعالالحاديثثثة و احتلثثثت الصثثثين المرتبثثثة  -1

بثثثدء ممارسثثثة أنشثثثطة األعمثثثال أكثثثل تكلفثثثة مثثثن حيثثث  نعفثثثاء  : ثثث  هثثثذا العثثثام وهمثثثا ننصثثثدحييوسثثثجلت  ،5111/5115
وتبسثيط نجثراءات اسثتارا  تصثارير  ،5112حت  ديسمبر  5115يناير  الشركات من د   رسوم ندارية متعددة من عام

 (.Doing Business, 2013) المبان 
مثثن  ة، وذلثثك  ثث  المرتبثثة ال انيثثة عشثثر 5111/5115علثث  مسثثتوب العثثالم عثثام  جثثاءت الصثثين ضثثمن أ ضثثل امسثثين اكتصثثاد -9

 (.Ibid)5111 -5113ادل  ترة %  1245حي  تاليل الايود عل  ممارسة أنشطة األعمال، بنسبة 
أي ضثمن  ئثة التنميثة البشثرية المتوسثطة، وحااثت  ،ا    معثدلت التنميثة البشثريةعالمي   101جاءت الصين    المرتبة  -8

 (.Human Development Report, 2011) 5111-5111ادل الفترة %  1425ل نمو    التنمية البشرية معد

 ادولر   2821ونصيب الفثرد  ي ثا مثن نجمثال  الثدال الاثوم  هثو  ،تدال الصين ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدال  -11
بينمثثا كثثان معثثدل الفاثثر  ثث  الصثثين  ،(data.albankaldawli, 2012 ) 5111 ا لبيانثثات البنثثك الثثدول  لعثثامو ا ثث ا،سثثنوي   اأمريكي ثث

 (.Human Development Report, 2011% ) 548 حوال  5118-5111ادل الفترة 
 باليابثثثانماارنثثثة  ، وذلثثثكمنافضثثثة 5111و 5111عثثثام   241يمكثثثن اعتبثثثار معثثثدلت البطالثثثة  ثثث  الصثثثين التثثث  بلغثثثت   -11

نجلترا ( 5111   % 348)ا وألماني( 5111   % 243)  .(data.albankaldawli, 2012)، (5111   % 149)وا 

وهو األمر الذي يل ر    تغيير شثكل  ،اإلصدا اإلداري    الصين تجربةوتكش  هذل النتائج عن نجاحات حاات ا 
عثثثثادة توزيثثث  األدوار مثثث  الحكومثثثات بمثثثا يتوا ثثثي مثثث  متطلبثثثثات التحثثثول نحثثثو السثثثثوي  المحليثثثثة الحكومثثثة المركزيثثثة للصثثثين وا 

األطثرا   ل ر دور الحكومة المركزية    توجي  التنمية، بينما تاوم الحكومات المحلية ب دارة التنمية م  وبالتال  ،الشتراك 
 .األارب عل  المستوب المحل 

 :كما يل ر من الم شرات التاليةوذلك  ،منشودةحاي النتائج ال ا لم تمصر،   نتجربة اإلصدا اإلداري    وبالنسبة ل
شثكيل لجثان  رعيثة لصثياغة كثانون ت 5115ينثاير  55كررت لجنثة التنميثة البشثرية واإلدارة المحليثة بمجلثس الشثورب  ث   -1

 (.5115يناير  55 ،األهرام) مركزيةداإلدارة المحلية الجديدة ووض  الاطوات الستراتيجية الاومية لتطبيي ال
، لجم وريثثة مصثثر العربيثثة الكتثثاب السثثنوي) 1881 ثث  يوليثثو  ثث  التشثثكيل الثثوزاري المصثثري  وزارة 51مثثن الثثوزارات  زاد عثثدد -5

 .(5115 ،ال يئة العامة لدستعدمات) 5115 براير  51حت  وزارة  53نل   (1881
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أبثو ) م 1881/1889 امولف ث 592356وامسة مديين  من 1881/1889عدد مولف  الاطاع الحكوم  المصري  زاد -5
 (.5115الكتاب السنوي اإلحصائ ، ) 5111/5115عام  امولف   259925ن وييمد امسةنل   (5115 ،عامر

يثة لكترونالذي أصدرل مع ثد الحكومثة اإل ،5115كترونية    تصني  عام لحكومة ن 50ارجت مصر من كائمة أ ضل  -2
لثذي يتفثي مث  واكث  الحكومثة اإللكترونيثة  ث  ، وهثو األمثر ا(WASEDA, 2012) اليابانيثة المرموكثة "واسثيدا" بجامعثة

الحكومة اإللكترونية     بما كد يجعل بوابة ،مصر من عدم وجود نجاا ملموس    تاديم الادمات اإلدارية اإللكترونية
 .مصر أكرب نل  دليل لتعري  المواطن باألوراي والمستندات المطلوبة من تاديم ادمات  علية

مسثثتوب العثثالم ضثثمن الثثدول التثث  تافثث  الايثثود علثث  ممارسثثة أنشثثطة األعمثثال لعثثام  علثث  118احتلثثت مصثثر المرتبثثة  -3
م تسجل هذا العام أيثة نصثدحات  ث  هثذا الشث ن، وكانثت اثار  كائمثة أ ضثل اكتصثادات العثالم التث  ل، و 5111/5115

 (.Doing Business 2013) 5111-5113الفترة  ادلاألعمال  أنشطةكامت بتافي  الايود عل  ممارسة 

، وذلك ضثمن  ئثة التنميثة البشثرية المتوسثطة، 5111ا    معدلت التنمية البشرية عالمي   113اءت مصر    المرتبة ج -6
 ,Human Development Report) 5111-5111 ث  التنميثة البشثرية اثدل  تثرة %  1499وحااثت معثدل نمثو 

2011.) 
 5611صثثيب الفثرد مثثن نجمثال  الثثدال الاثوم  هثثو تثدال مصثر ضثثمن الشثريحة الثثدنيا مثن البلثثدان متوسثطة الثدال، ون -1

بينمثا كثان معثدل الفاثر  ي ثا  ،(data.albankaldawli, 2012) 5111ا لبيانثات البنثك الثدول  لعثام دولر أمريكث  و ا ث
5118-511ادل  ترة % 58

(1). 

 :ما يل  الصين ومصر اري    اإلصدا اإلدتجربت  وهكذا يتضر من ماارنة 
تميثثز اإلصثثدا اإلداري  ثث  الصثثين  ثث  تحايثثي نتائجثث  المنشثثودة المباشثثرة بالنسثثبة إلعثثادة هيكلثثة الج ثثاز الحكثثوم  عثثن  -1

 .اإلصدا اإلداري المصري
مثن   ثا الدولثةبتميز اإلصدا اإلداري الصين  عن المصري    الفترة بتوا ا  بشكل أكبر م  طبيعة المرحلة الت  تمثر  -5

 .النتاال من نلام الكتصاد الشتراك  نل  اكتصاد السوي الشتراك 
عثثثثثام  تميثثثثزت الصثثثثين بتحايثثثثثي معثثثثدل مثثثثثناف  مثثثثن البطالثثثثثة وصثثثثل نلثثثثث  أكثثثثل مثثثثثن  لثثثث  معثثثثثدل البطالثثثثة  ثثثثث  مصثثثثر -5

5111/5115. 
من الارن    العاد األول  اإلصدا اإلداري    الصين    تحايي م شرات جيدة من التنمية    الصين تجربةساهمت  -2

المصرية الت  لم تتمكن من ندارة التنمية عل  الوج  الم مول الثذي يحاثي  التجربةعل  اد   الحادي والعشرين، وذلك
 .الم شرات التنموية المنشودة

ثث تجربثثةحااثثت  -3  ا مثثن الدمركزيثثة يتوا ثثي بدرجثثة كبيثثرة مثث  متطلبثثات المرحلثثة التثث  تمثثر ب ثثاا جيثثد  الصثثين  ثث  اإلصثثدا اإلداري نلام 
 .المصرية لإلصدا اإلداري عن تكريس للمركزية نل  حد كبير التجربةبينما عبرت  ،هذل الدولة

                                           
(1) Human Development Report, 2011, op. cit. , p. 144 
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 :اإلصالح اإلداري في الصين ومصر تحديات -ارابعا 
وأوائثل  العاد األاير من الارن العشثريناإلصدا اإلداري    الصين     تجربةعل  الرغم من النجاحات الت  حاات ا 

 :كما يل تحديات، من ال اعدد   ن هذا اإلصدا واج   ، رينالارن الحادي والعش
اسثثثتكمال كثثثوانين تنلثثثيم الحكومثثثة ولثثثوائر تنلثثثيم اإلدارات وكواعثثثد اتاثثثاذ الاثثثرارات وماثثثاييس السثثثلوكيات الم نيثثثة وأنلمثثثة  -1

 (.5111 ،ال يجان) اإلشرا  اإلداري والديماراط  وسلسلة األنلمة والاواعد األارب
حيثثث  نن اإلصثثثدا اإلداري  ثثث  الصثثثين يركثثثز بشثثثكل  ،دارة وأداء المثثثولفين العمثثثوميين ألعمثثثال متغييثثثر وسثثثائل وطثثثري اإل -5

عثثادة ال يكلثثة، دون أن يعمثثل بشثثكل كبيثثر علثث  تغييثثر أسثثاليب اإلدارة وهثثو أمثثر م ثثم  ،رئثيس علثث  اإلصثثدحات التنليميثثة وا 
 .(Tong and Others, 1999) ا لتحايي نصدا حايا  لعمل اإلدارة الحكوميةجد  

حيثث  نن اسثثتحدا  دور جديثثثد  ،(Zhang, 2001) تغييثثر المنلومثثة ال اا يثثة التثثث  تحكثثم عمثثل المثثولفين الحكثثثوميين -5
لثثإلدارة الحكوميثثة الصثثينية  ثث  نطثثار اكتصثثاد السثثوي يتطلثثب اسثثتحدا   اا ثثة وليفيثثة جديثثدة بثثين المثثولفين الحكثثوميين 

 .ا لمهدا  المنشودةازل و ا  الصينيين تجعل م ياتنعون ب همية هذا الدور ويعملون عل  ننج
اإلداري والكتصثادي  ث   ناإلصثدحييالعمل عل  الايام ب صدحات سياسية و اا ية واجتماعية وكانونيثة تتوا ثي مث  طبيعثة  -2

 يالكتصثثاد حيثث  نن التحثثول نحثثو نلثثام اكتصثثاد السثثوي ل يتطلثثب  اثثط نحثثدا  تغييثثرات علثث  المسثثتويين ،(Ibid) الصثثين
ثثا  لكثثن ينبغثث واإلداري للدولثثة، و  لكثث   ،نحثثدا  تغييثثرات  ثث  الثثنلم السياسثثية والجتماعيثثة وال اا يثثة والاانونيثثة للمجتمثث أيض 

 .م ل المنا سة والحرية ،تعزز تطبيي مفاهيم اكتصاد السوي

أكبثثر، جثث  تحثثديات اتو    ن ثثا – يبثثدو مثثن نتائج ثثا سثثاباة الثثذكر كمثثا -اإلصثثدا اإلداري  ثث  مصثثرتجربثثة أمثثا بالنسثثبة ل
 :نحو التال عل  ال

حاجثة  لث ا    حجم مولفي  بشثكل يزيثد عا مستمر  تزايد   حي  يش د هذا الاطاع ،التضام الوليف     الاطاع الحكوم  -1
ا مما ي دي نل  تفش  البطالة المانعة    الحكومة، ويشكل رواتب وأجور هذا الجيش الضام من المولفين عبئ   ،العمل
 .ناحية وعل  أداء هذا الج از الحكوم  لولائف  بفعالية وكفاءة ا عل  الموازنة العامة للدولة منكبير  

ثثث يحثثثد  تثثثدااد  كثثثد  وهثثثذا ،وزارة 53عثثثدد الثثثوزاراتحيثثث  بلثثثغ : ،تضثثثام هيكلثثث   ثثث  اإلدارة الحكوميثثثة المصثثثرية -5  ثثث   اوتنازع 
 .ي التنمية المنشودةوبالتال  ي  ر عل  كفاءة اإلدارة الحكومية و اعليت ا    تحاي ،الوزاراتالاتصاصات والسلطات بين 

لسثل  السثت دكية ولثيس لالاطثاع  ث  األغلثب هثذا حيث  يتجث   ،عدم ترسيخ الاطاع الااص لدورل التنمثوي  ث  المجتمث  -5
 .والفصلللتعيين والعمل والترك   م نية عالية معايير  الاطاعل توجد    هذا  ن نكما  ،لصناعات التنموية الكبيرةل

الدمبثثالة وعثثدم اإلنجثثاز والتسثثوي   ثث  أداء ، م ثثل ال اا يثثة السثثلبية  ثث  اإلدارة المصثثريةالعمثثل علثث  الثثتالص مثثن الاثثيم  -2
 .وهو جانب مفتاد    محاور اإلصدا اإلداري    مصر ،تحايي أي نصدا نداريشكل عابة أمام والت  ت ،المصالر

دا اإلداري نتثثا  مشثثاركة حيثث  ينبغثث  أن تكثثون اطثثط اإلصثث ،العمثثل علثث  التاطثثيط بالمشثثاركة  ثث  اإلصثثدا اإلداري -3
والابثثراء المتاصصثثين  ثث  اإلدارة ( الاثثدمات  ماثثدم)والمثثولفين ( الاثثدمات اإلداريثثة الحكوميثثة  متلاثث)مثثن المثثواطنين 

 .العامة م  الحكومة



 5113( حزيران) يونيو -1ع ،53 مج لإلدارة، العربية المجلة

77 

الكتصثثثادي واإلداري بثث جراء تغييثثثرات علثثث  المسثثتويات الجتماعيثثثة وال اا يثثثة والسياسثثية تعمثثثي مثثثن  ناإلصثثثدحيارتبثثاط  -6
 .اكتصاد السوي م ل المشاركة اإليجابية والعمل مفاهيم

ا وت دد اتجال اإلصدا اإلداري نحثو تالثيص حجثم مثولف  العمل عل  اف  المعدلت العالية للبطالة الت  تش د تزايد   -1
الج ثاز المركثزي ) 5111عثام  ث  ن ايثة  % 948، بعد أن كان 5115عام    ن اية  %15حي  بلغ معدل ا  ،الحكومة
 .(5115 ،العامة واإلحصاءللتعبئة 

 .استصدار كوانين ولوائر تض  معايير م نية عالية للعمل    الاطاع الحكوم  -9
 .بما يساعد    تحايي األهدا  المنشودة لإلصدا اإلداري ،استحدا  أساليب متطورة    عمل اإلدارة الحكومية -8

ومدرسثة اإلدارة العامثة الجديثدة نلث  مدرسثة الليبراليثثة براليثة الكدسثيكية يتغييثر  لسثفة اإلصثدا اإلداري مثن المدرسثة الل  -11
 .الجتماعية والادمة العامة الجديدة

 .التركيز عل  مدال الجودة الشاملة بدل من مجرد التركيز عل  مدال تبسيط اإلجراءات    تاديم الادمات العامة  -11

نجثثثراء نصثثثدحات أاثثثرب  :أبرزهثثثا مثثثن ،يات أاثثثرب مشثثثتركة تواجثثث  التجثثثربتيندحثثثل ممثثثا سثثثبي أن هنثثثاك تحثثثدهكثثثذا يو 
اجتماعية و اا ية وسياسية تكمل وتدعم اإلصدا اإلداري، وتغيير نمط ال اا ة اإلدارية السائدة لتتوا ي مث  أهثدا  اإلصثدا 

واسثتحدا  أسثاليب متطثورة  ث  عمثل اإلدارة  ،اإلداري، واستصدار كوانين ولثوائر تضث  معثايير م نيثة عاليثة للعمثل الحكثوم 
 .بما يساعد    تحايي األهدا  المنشودة لإلصدا اإلداري ،يةالحكوم

 :خاتمة

 :البحثنتائج 
 ،للتحثول نحثو اكتصثاد السثوياإلصثدا اإلداري  ث  الصثين ومصثر  تجربتث ماارنثة بثين دراسثة بث جراء  بح ال كام هذا

الكتصثثادي الشثثتراك  نلثث   لإلصثثدا اإلداري  ثث  نطثثار عمل مثثا علثث  النتاثثال مثثن النلثثام تجثثربتينن احيثث  شثث دت الثثدولت
والتحثديات التث   ،ونتائجث  ،ومحثاورل ،تتعلثي بفلسثفة هثذا اإلصثدا أسسوكد استندت هذل الماارنة نل  أربعة  .اكتصاد السوي

 ة والفرعيثةرئيسالتسا لت البح ية ال نة و رعية، يمكن أن تادم نجابة عرئيسنتائج الوركة البح ية عن وكشفت نتائج . يواج  ا
لبحث  و ث  تحايثي األهثدا  هم    حثل المشثكلة البح يثة الم ثارة  ث  بدايثة اابما يمكن أن يس ،البح ات صحة  رضيات وا  ب

 :، وذلك عل  النحو التال البح  المنشودة ل ذا

أدت إلــى نجــاح التحــوا نحــو اقتصــاد الســوق والتنميــة الشــاملة فــي  نقــاط تميــج لتجربــة الصــين  ــن مصــرظهــور  -الا أو 
 :كما يليوذلك  ،اإلصالح اإلداري المصري للتغلب  لى تعثرهستفيد منها ين أن يمكالصين، و 

تجربثثثة اإلصثثدا اإلداري الصثثين  تتميثثثز بالرتكثثاز نلثثث   لسثثفة الطريثثي ال الثثث  بثثين الكتصثثثاد  لسثثفة يمكثثن الاثثول بثثث ن  -1
، وهثثو أحثثد األسثثباب مثثة الجديثثدةالليبرالثث  والشثثتراك ، أي التعبيثثر عثثن المدرسثثة الليبراليثثة الجتماعيثثة وعثثن الادمثثة العا

تعبثر عثن المدرسثة  تجربثة اإلصثدا اإلداري المصثري لسثفة ة للنجاا الذي حااتث  التجربثة الصثينية، بينمثا كانثت رئيسال
ة لعثثثدم كثثثدرة التجربثثثة رئيسثثثعثثثن مدرسثثثة اإلدارة العامثثثة الجديثثثدة، وهثثثو أحثثثد األسثثثباب الو " الليبراليثثثة الجديثثثدة"الكتصثثثادية 

 .يي نتائج ا المنشودةالمصرية عل  تحا
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بثرت مصثر عثن الطبيعثة عحيث   ،نامية نحو النتاال نليث الدول الوجود ااتد     طبيعة اكتصاد السوي الذي تسع   -5
دارت ثثثا، بينمثثثا ينحصثثثر دور  مشثثثروعاتوهثثثو سثثثيادة الاطثثثاع الاثثثاص  ثثث  تملثثثك ال ،التاليديثثثة لكتصثثثاد السثثثوي الماتلفثثثة وا 

ا لمثثا لكثثن الصثثين كثثدمت مف ومثثا جديثثد  . ة السثثيادية ومراكبثثة عمثثل الاطثثاع الاثثاصاإلدارة الحكوميثثة  ثث  ممارسثثة األنشثثط
، ندارة ااصثة لملكيثة عامثةعلث   كثرة  ايرتكثز أساس ثالذي توصل البح  نل  أن   أطلات علي  اكتصاد السوي الشتراك 

بمنطثي الثربر والاسثثارة  يكثون الج ثاز الحكثوم  بم ابثة المسثاهمين  ث  شثثركة تتثرك ندارت ثا أل ثراد الاثرين يعملثونبحيث  
 .المساهمين لين أمامئو ويكونون مس

وتثثثدعيم دور المحليثثثات مثثث  تالثثثيص دور  تميثثثز اإلصثثثدا اإلداري  ثثث  الصثثثين عثثثن مصثثثر بثثثالتركيز علثثث  الدمركزيثثثة -5
ا  ولكن ينبغ . الحكومة المركزية  ،ينتف م الحاجة الشديدة وراء هذا التركيز بالنلر نلث  طبيعثة البيئثة الدااليثة للصثأيض 

 .اعدد سكان مصر بشكل كبير جد   حي  يفوي عدد سكان الصين
اإلصدا اإلداري    الصين بالتركيز عل  تحسين الجودة الشثاملة للاثدمات اإلداريثة الحكوميثة، بينمثا  تميزت محاولت -2

 .التاليدي الااص بتبسيط اإلجراءات  اطركز اإلصدا اإلداري    مصر عل  المدال 
ري    الصين عن مصر بوجود مشاركة شعبية ومثن أسثاتذة الجامعثات والابثراء المتاصصثين مث  تميز اإلصدا اإلدا -3

 .مما جعل  رص نجاح  أكبر ،الحكومة    صياغة اطط  واستراتيجيات  ولوائح 
عل  تفوي  سثلطات الحكومثة  ث  ندارة  بدايةحي  عملت    ال ،اإلصدا اإلداري    الصين بالتدرجية تجربةتميزت  -6

علث  ناثثل هثذل السثثلطات تجربثثة  ثم ركثزت ال ،ا لمبثثدأ الثربر والاسثثارةنلثث  هثذل المشثثروعات نفسث ا و ا ثالعامثة عات المشثرو 
علثث  اصاصثثة مشثثروعات  تركثثز منثثذ البدايثثةالمصثثري بينمثثا كانثثت محثثاور اإلصثثدا اإلداري  ،نلثث  تلثثك المشثثروعات

 .ست مرينبما يعن  النال الكامل لملكية الحكومة وسلطات ندارت ا نل  م ،عامة
لتنميثة  ث  لاإلصدا اإلداري    الصين    العاد األاير من الارن العشثرين  ث  تحايثي م شثرات جيثدة تجربة  ساهمت -1

المصرية الت  لم تتمكن من ندارة التنمية عل  الوج  الم مول الذي يحاثي الم شثرات تجربة عل  اد  ال ، وذلكالصين
 .التنموية المنشودة

أكثل تحثديات  تواج ثيرب الباح  أن هثذل التجربثة  ، إلصدا اإلداري الصينلتجربة ااط تميز سبي من نا بناء عل  ما -9
 .اإلصدا اإلداري المصري ت تجربةبك ير من التحديات الت  واج 

ينبغـي العمـا  ظهـور تحـديات مشـتركة لتجربتـي اإلصـالح اإلداري فـي مصـر والصـين للتحـوا نحـو اقتصـاد السـوق -اثانيا 
 :هي التحديات المشتركة هذهو  وهذه التحديات يمكن أن تواجه تجارب مماثلة لدوا نامية، ، لى التصدي لها

 .نجراء نصدحات أارب اجتماعية و اا ية وسياسية تكمل وتدعم اإلصدا اإلداري -1

 .تغيير نمط ال اا ة اإلدارية السائدة لتتوا ي م  أهدا  اإلصدا اإلداري، وتتال  عن الايم السلبية -5

 .كوانين ولوائر تض  معايير م نية عالية للعمل الحكوم استصدار  -5

 .بما يساعد    تحايي األهدا  المنشودة لإلصدا اإلداري ،استحدا  أساليب متطورة    عمل اإلدارة الحكومية -2
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 :إثبات صحة فرضيات الورقة البحثية  لى النحو التالي -اثالثا 
 ،حثو اكتصثاد السثوي بنجثاا نصثدا اإلدارة الحكوميثة بدرجثة كبيثرةصحة الفرضية األول  بارتباط نجثاا التحثول ن ن بات -1

ثث ا  ثث  النتاثثال نلثث  اكتصثثاد السثثوي بعثثد نجاح ثثا  ثث  اإلصثثدا، لكثثن مصثثر لثثم تحاثثي النجثثاا حيثث  حااثثت الصثثين نجاح 
 .ل  اكتصاد السوي بعد عدم تحايا ا للنجاا المست د     اإلصدا اإلدارينالمنشود    النتاال 

فرضية ال انيثة بارتبثاط نجثاا اإلصثدا اإلداري بتبنث   لسثفة الادمثة العامثة الجديثدة ولثيس اإلدارة العامثة صحة ال ن بات -5
ث ،الجديدة بشكل كبير ا حي  حاات تجربة الصثين  ث  اإلصثدا اإلداري التث  تبنثت  لسثفة الادمثة العامثة الجديثدة نجاح 

 .  تبنت  لسفة اإلدارة العامة الجديدة النجاا المست د ا، بينما لم تحاي تجربة اإلصدا اإلداري المصري التحل  مد
ن م شرات التنمية الشاملة للدولة بمثدب تطثور أداء اإلدارة الحكوميثة نلث  حثد يصحة الفرضية ال ال ة بارتباط تحس ن بات -5

دارة بعثثد نجثثاا تجربت ثثا لإلصثثدا اإلداري وتطثثور أداء اإل حيثث  اسثثتطاعت الصثثين تحايثثي م شثثرات تنميثثة جيثثدة ،كبيثثر
الحكومية  ي ا، بينما اكترن عدم تحايي مصر م شرات تنمية جيدة بعدم نجاا تجربت ا    اإلصدا اإلداري    تطوير 

 .دارة الحكومية عل  النحو المنشودإلأداء ا
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 عــالمراج
 :المراجع باللغة العربية -الا أو 

 .المركزي للتنليم واإلدارة، يوليوالج از  :الااهرة .مجلة التنمية اإلدارية .(5115. )زك أبو عامر،  -

وحثثدة البحثثو  والتطثثوير اإلداري  .0200-0202خطــة  مــا : داريالتطــوير اإل(. 5115)، بثوزارة الدولثثة للتنميثثة اإلداريثثة المصثثرية -
 .بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية المصرية، مايو

 ،(سثثثثثورية  ثثثثث نمثثثثثوذ  ماتثثثثثرا لإلصثثثثثدا اإلداري ) الواكثثثثث  والمتطلبثثثثثات :إلصثثثثثدا اإلداريا(. 5115. )علثثثثث  نبثثثثثراهيمالاضثثثثثر،  -
http://www.mafhoum.com/syr/articles_04/khidr.htm. 
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 ABSTRACT 
The research paper attempted to explore the outweigh points of Chinese administrative 

reform to the Egyptian one, where the two experiences began three decades ago to support the 

move toward a market economy, however the Chinese reform achived many of its goals, 

wheras the Egyptian one did not. The paper also attempted to explore the factors of scuccess 

of the move toward a market economy, which in return lead to attain the comprehensive 

development. So the paper focused on conducting comparative study between two 

experiences. 

The paper aroused three Scientific hypotheses about Significant correlations between the 

scuccessful move toward a market economy and the scuccessful administrative reform, as one 

hypothesis, between the scuccessful administrative reform and adoption of New Public 

Service, as another hypothesis, and between the comprehensive development and the 

performance of government management,as a third hypothesis.The paper attempted to 

validate these hypotheses through arousing research questions about philosophy, axes, 

activities, outcomes, impacts, and challenges of administrative reform in China and Egypt. 

These questions were the main points of paper. 

The paper introduced answers to the research questions, and concluded three main 

results, as follows: 

1- There were outweigh points of Chinese administrative reform which led to the sucess of 

move toward market economy and comprehensive development in China, and these points 

could be used in Egyptain administrative reform to overcome its stumble. 

2- There were smiliar challenges facing administrative reform in Egypt and china, and the 

smilar experiences of developing countries could face these challenges that should be 

overcome. 

3- The three scientific hypotheses have been validated. 


