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ُتعين  غري هادفة للربح وغري حزبيةمؤسسة تعليمية هو  احلضرمعهد 

 ،2563عام  ها يف واشنطن العاصمةؤمت إنشا بأحباث السياسات،

ه املشاكل االجتماعية واالقتصادية ومشاكل احلوكمة اليت ويدرس موظف

ينشر . ويقومون بتقييم الوسائل العامة واخلاصة لتخفيفهااألمريكية، تواجه األمة 

اإلصدارات، وموقعه على شبكة اإلنرتنت، ووسائل  :د نتائج أحباثه من خاللاملعه

 . اإلعالم، والندوات، واملنتديات

املتوفر إلرشـاد صـناعة    خزون املعريفيف اإلضافة إىل املاملعهد  ويساهم باحث

 النظريـة يـرتاوح بـني الدراسـات     هم الـذي من خالل عمل القرار جتاه املصلحة العامة

  .واإلدارية الفنيةاملساعدات يم العامة وتقد

يف إصدارات املعهـد رراء مؤلفيهـا    املوجودةتعكس االستنتاجات أو اآلراء 

ــوظفي     ــر م ــات نظ ــرورة وجه ــس بالض ــات    وال تعك ــد، أو اجملموع ــاء املعه أو أمن

 .للمعهد اماليًّ اتقدم دعًم مؤسسة ةاالستشارية، أو أي

 

كربنـامج إقليمـي    واخلدمةة العامةة  مبادرة إصالح احلكومة احمللية 

يـة دوليـة ما ـة    وتنم مؤسسـة هـي   بودابستبملعهد اجملتمع املفتوح 

والـدول   الوسطى والشرقية خمصصة لدعم احلكم الرشيد يف دول أوروبا

إجراء تسعى مبادرة احلكومة احمللية إىل حتقيق رسالتها من خالل  . املستقلة حديثا

ألنشطة التشغيلية يف جماالت الالمركزيـة، وتشـكيل   حباث ودعم أنشطة التنمية وااأل

 . السياسة العامة، وإصالح اإلدارة العامة

تسعى مبادرة إصالح احلكومـة احملليـة إىل حتقيـق أهـدافها عـن طريـق       

مـن خـالل املشـروعات الـيت تعمـل يف دول تغطـي       وذلـك  أنواع خمتلفة من األنشطة 

بادرة الشـبكات اإلقليميـة   املتدعم ، وبني مجهورية التشيك ومنغوليا اليت تقعاملنطقة 

 

 



 

 

 
 

باإلضـافة إىل دعـم    للمؤسسات واملهنـيني العـاملني يف جمـاالت حتليـل السياسـات،     

وتشارك املبـادرة يف أحبـاث السياسـات     .واملناصرة عوةوالدالتدريب املوجه لإلصالح 

هـا إقليميـا والـيت تعـاا قضـايا      وتنشر دراسات السياسات املقارنة اليت ميكن تطبيق

توفر املبادرة املساعدة التقنية والتوجيه املهين ملؤسسـات سـوروس   . احلكومة احمللية

تدعم املبادرة مراكز السياسـات ومراكـز الفكـر يف املنطقـة، وتنشـر الكتـب       و. الوطنية

روس والدراسات وأوراق النقاش اليت تتطرق إىل قضايا المركزية السياسة العامـة والـد  

يف إعـداد املنـاهج الدراسـية وتنظـيم      اسـتخدامها يـتم  و ،املستفادة من عملية التحـول 

 .الربامج التدريبية



 

 

 
 

 مقدمة الطبعة الثانية

 

 

إن تطوير مؤسسات السياسات العامة سواء يف الدول الفقرية 

يتم حتقيق وغالبا ما  ،أو الصناعية الكربى عملية تدرجيية تصاعدية

حتتاج  ، حيثهلا تعزيز القوة الدافعةعدم  يف حالة سريعة نتائج عكسية

بدائل  بشأناحلكومات يف مجيع أ اء العامل إىل مشورة أفضل 

دارة إ" لكتاب ومنذ نشر الطبعة األوىل. السياسات واسرتاتيجيات التطبيق

بل مبادرة إصالح احلكومة احمللية واخلدمة العامة من ِق "مراكز الفكر

، استمرت مراكز الفكر يف توفري حتليل 1551عام ومعهد احلضر يف 

الكثري من املشورة املقدمة على وتكون . للسياسات وتوصيات للحكومات

درجة مرتفعة من التقنية وتتطلب قواعد بيانات متطورة وقدرة حتليلية 

تدرك مراكز . وقدرة على فهم وتطبيق النظريات االقتصادية واملؤسسية

ن تكون سليمة مهنيا وميكن تسويقها الفكر أن نصائحها جيب أ

ومع تزايد . جملموعة واسعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك احلكومة

األدلة على فشل تصميم السياسات العامة وتطبيقها يف أوروبا والواليات 

فإن القول بأن هناك حاجة أكرب املتحدة على كل مستويات احلكومة، 



 

 

 
 

ى احلكومات لتستمع إىل املشورة ملشورة علمية ورؤي يكون هلا تأثري عل

 . الصحيحة وتتبناها يعترب تقليال من تقدير الواقع

 ولكـن ، ملراكـز الفكـر يف جمـال السياسـات أن حتكـم     ال ميكن 

إن مراكز الفكر نفسها حتتاج إىل مشورة عملية . ميكنها تقديم املشورة فقط

أفضـل  نصـائح  حتى تتمكن من تقـديم  عن كيفية زيادة قدراتها املؤسسية 

يف هـذه الطبعـة، يقـدم سـرتايك مـرة أخـرى       و. بشكل أكرب ميكن تبنيها

لقـد قـام   . عـن كيفيـة إدارة وتطـوير وتشـغيل مراكـز الفكـر       اعمليًّـ  اًلدلي

الفكـر   مبركـز عندما يكـون  . بالتمييز بني ثالث مراحل لتطور مركز الفكر

يكون لديه مسـتوى مـنخف     غالبا ما، فكاملباحثني بدوام  25أقل من 

وباالنتقال إىل املرحلـة الثانيـة، تزيـد    . جهات راعية قليلةو ،من النشاط

وعمـالء أكثـر،    جهـات راعيـة  مراكز الفكر مـن املـوظفني ويكـون لـديها     

املرحلـة الثالثـة    ، أمـا وتنخرط يف أحباث وأنشطة تعليمية أكثر ختصصـا 

توجـد جمموعـة مـن مراكـز الفكـر يف املرحلـة        ، حيثهي األكثر تقدماف

، مثل معهد بروكينجز  االقتصادي والتنميةة يف دول منظمة التعاون الثالث

 (.أملانيا)االقتصادية  األحباث، ومعهد (الواليات املتحدة األمريكية)

مـن  املرحلـة األوىل والثانيـة   يستهدف هذا الكتاب املـوظفني يف  

التطور، باإلضافة إىل داعميهم، مثل اجلهات املا ة الثنائية أو متعـددة  

من املهارات العملية اليت ميكن تعلمها من هذا الكتاب كيفية و. طرافاأل



 

 

 
 

، وفهـم  املنتجـات جـودة   حتفيز املوظفني حتى يكونوا منتجني، ومراقبة

معـدالت النفقـات العامـة     احلكومية، وحتديد كيفية املنافسة على العقود

املعلومات وتوليد ، النتائج ونشر ،اليت حتوز على رضا املراجعني املاليني

وعلى الرغم مـن مـرور أربـع سـنوات علـى الطبعـة       . املفيدة لإلدارة العليا

األوىل، ال يزال هناك قليل من األدبيات العملية على كيفيـة إدارة مراكـز   

 /الوسطى والشـرقية  إقليم أوروبا على الرغم من أن مراكز الفكر يفو .الفكر

 وظـائف املنظمـات  ع االحتاد السوفييت السابق لديها وظائف تتـداخل مـ  

أنها ختتلف يف غري احلكومية، والشركات االستشارية، واملؤسسات، إال 

حتتـاج مراكـز الفكـر إىل أدلـة     لـذا   املهمات وهياكل املـوظفني والعمـالء،  

  .خاصة بها لإلدارة العملية، ويستمر هذا الكتاب يف ملء هذه الفجوة

، الفكـر  إدارة مراكـز  الطبعـة األوىل مـن  مجيع نسخ  نفدتلقد 

إن مبـادرة إصـالح   وعليـه فـ   ،يف ازديـاد  قائمة الطلبات املتأخرةومازالت 

تفخر باالستجابة هلـذا الطلـب وتنشـر     احلكومة احمللية واخلدمة العامة

 .طبعة ثانية موسعة باالشرتاك مع معهد احلضر

 جيس. م  جورج

 ، مبــادرة إصــالح احلكومــة احملليــة واخلدمــة العامــة حبــاثمــدير األ

(1553-) 



 

 

 
 

 مقدمة الطبعة األوىل

 

 

 

بعــد عشــر ســنوات مــن الفــرتة االنتقاليــة يف أوروبــا الوســطى    

والشرقية، أصبح املناخ احملـيط بإصـالحات القطـاع العـام أكثـر تعقيـدا       

جيـب علـى صـناع القـرار أن اققـوا      حيـث   ،وترابطا على  و متزايد

التوازن بني التغيريات التشريعية والتنظيمية واإلداريـة يف بلـدانهم وبـني    

يتطلـب تصـميم السياسـات    و. الطلب على اإلصالحات الرشيدة والفعالـة 

تأخذ يف االعتبار  عملية صنع السياسات العامة اختيار بدائل مهنية أثناء

بشكل ثابت باإلضافة إىل العواقب املؤسسية  املشاركنيالفاعلني املتعددين 

 .واملالية بالغة األهمية لنجاحها

مـن   حتسني خدماتها املهنيـة  االستشارية جيب على املنظمات

مراكـز الفكـر احملليـة     حيـث تشـارك    الواضـح، أجل تلبية هذا الطلب 

ما يتأثر تنظيمها  عادةو .ومعاهد السياسات بانتظام يف صياغة السياسات

. حجمهـا وأنشـطتها إمـا بالسـلب أو باإلجيـاب      نطاق وإدارتها باتساع 

التنمية املهنية، فقـد أصـبحت القضـايا املؤسسـية وقضـايا       وباإلضافة إىل

 .القيادة ضرورية لتطورها الناجح



 

 

 
 

كالتحفيز ومراقبـة اجلـودة والتعـاون    وتعد املسؤوليات اإلدارية 

عناصــر طبيعيـة للعمليــات   االت اخلارجيـة واالتصــ األمنـاء مـع جمــالس  

بشكل شامل  يستعرض هذا الكتابو. بشكل جيددار يف مؤسسة ُت اليومية

رؤساء فرق عمل،  إعداد هذه املهام الداخلية وغريها من مهام اإلدارة مثل

. وحساب التكاليف غري املباشـرة، وإطـالق مبـادرات استشـارية جديـدة     

ات مصـداقية هـذه األفكـار للقـراء يف دول     تقديم أمثلة عديدة إلثب ولقد مت

 .أوروبا الوسطى والشرقية

السياسات ومراكز الفكـر   املتخصصة يف جمال عاهدامللقد كانت 

إصـالح احلكومـة احملليـة واخلدمـة العامـة       دائما حمـور تركيـز مبـادرة   

عن تطوير معاهد  كبري بدأ برنامج ومؤخرا. التابعة ملعهد اجملتمع املفتوح

املهنية واملشورة والدعم املؤسسي للشبكات ليكون مكمال للمنح  السياسات

اسـتهدفت مبـادرة السياسـة العامـة     وقـد  . السياسـات  ىوالتدريب لصانع

ملبادرة إصالح احلكومـة احملليـة التنظـيم الفعـال لةنشـطة االستشـارية       

حتصل مراكز السياسة العامـة املشـرتكة يف برنـامج مبـادرة     هذا و. املهنية

احلكومـة احملليـة علـى تـدريب عـن التطـوير التنظيمـي، ويـتم         إصالح 

هـذه   توجيههم بشأن كتابة املقرتحات لالحتـاد األوروبـي، وقـد أطلقـت    

هـذه املراكـز   لقـد تلقـت   . يف جمال السياسـات  مشروعات مشرتكة املراكز

 يفمة من خالل خطط إرشاد تربط بني مراكز الفكـر  أيضا خربة كبرية وقيِّ



 

 

 
 

ويســتهدف دليــل مبــادرة احلكــم . الغربيــة أوروبــا يفا نظرائهــباملنطقــة 

 -دليــل كتابــة أوراق السياســات الفعالــة - احمللــي الــذي نشــر حــديثا

 .حتسني اجلودة املهنية لعملهم

زاويـة  هذا اإلصدار عـن إدارة مراكـز الفكـر متامـا مـع      ويتواءم 

يقـدم راي سـرتايك وهـو خـبري     . عندها كل من اإلدارة والسياسةتتقاطع 

، نصـائح  الوسـطى والشـرقية   د يف جمال تطـوير السياسـات يف أوروبـا   رائ

استقاها من خرباتـه يف   للمعاهد العريقة املعنية بأحباث السياساتعملية 

يف هذا اإلصدار املشرتك مع معهد احلضـر   يساهمو ن نأمل أن . املنطقة

 .تعاوننا املستقبلي يف مشروعات حبثية وتنموية أخرى

 جابور بيرتي

األحباث، مبادرة إصـالح احلكومـة احملليـة واخلدمـة     مدير 

 (1553-1555)العامة 
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وهو مركز فكر مت  -كانت خربتي يف معهد اقتصاديات احلضر 

 كتابـة  املصدر الـرئيس الـذي أهلمـين   هي  -2550إنشاؤه يف موسكو عام 

ن السـتة ملعهـد اقتصـاديات احلضـر     وكـان املؤسسـ   ، حيـث هذا الكتـاب 

 ،تقين كبري يف روسـيا  يالذي اشرتك يف مشروع تعاون فريقي أعضاء ضمن

يقع متميز وهو مركز فكر  –يف معهد احلضر  اقيًمم امستشاًرنظرا لعملي و

فقـد عملـت بشـكل وثيـق جـدا مـع إدارة معهـد         - يف واشنطن العاصـمة 

اقتصاديات احلضر على مدى السنوات الثالث التالية للمساعدة يف إنشاء 

خـالل هـذه الفـرتة قمـت     و. اقتصاديات احلضر علـى أسـس قويـة    معهد

 .ًئامل أجد شيلكن بالبحث عن مواد مكتوبة عن إدارة مراكز الفكر، و

 الشـرقية  مركـز فكـر يف أوروبـا    20أكثـر مـن    وقد قمت بزيارة

حتـى  العمل معهـم  و 2555منذ عام  (الكومونولث) الدول املستقلة احتادو

وقد كانت املناقشة تتحول يف كثري مـن  . أحيانا اوكان التعاون مكثًف. اآلن

األحيان إىل حتديات إداريـة معينـة مثـل كيفيـة إعـداد معـدل للنفقـات        



 

 

 
 

لجهـات  ل احلسـابات التـابعني   مراجعـى العامة ميكن الـدفاع عنـه أمـام    

لقد أردت أن أكون قادرا على أن أقوم بأكثر من جمـرد تقـديم   ف ،املا ة

بسـبب عـدم تـوفر    أصـابين اإلحبـاط   ة أخـرى  ولكن مـر  ،املشورة الفورية

  . إرشادات مكتوبة

مع عـدم وجودهـا   املعلومات اإلدارية  لقد كان هذا الطلب على

لقـد   ،لتأليف كتاب عن املمارسات اجليدة يف هـذه اجملـاالت   اقوي ادافع

قررت أن الكتاب سيكون أكثر فائدة وإقناعا إذا استطعت أن أوثق أمنـاط  

عـن املمارسـات احلاليـة بـني      أكثر منهجيـة  معلومات اإلدارة الفعلية مع

حتقيقـا  و ،مراكز الفكر الشابة، مبا يف ذلك أمثلة عن املمارسـات اجليـدة  

هلذه الغاية، قمـت بـإجراء سلسـلة مـن الدراسـات االستقصـائية بشـأن        

 يخـالل عـام   يف الوقت الذي أتيح ليجوانب حمددة إلدارة مراكز الفكر 

معظم هذه الدراسات مقابالت وجها لوجه، ولكن  مشلت. 1552و 1555

عـن طريـق اسـتمارة اسـتبيان عـن طريـق الربيـد         ة منهـا واحـد مت إجراء 

باإلضـافة إىل بيانـات عــن    - ولقـد شـكلت هــذه املعلومـات   . اإللكرتونـي 

 املؤسســات النموذجيــة اهلادفــة للــربحبــل املمارســات املســتخدمة مــن ِق

 .لإلرشادات املذكورة أساساهلادفة للربح ومراكز الفكر واملنظمات غري ا

بـدأت   ، فقـد لقد قضيت معظم حياتي العملية يف مراكـز الفكـر  

وقــد  .معهــد احلضــراالقتصــادية، ثــم يف  حبــاثلة الــوطينيف املكتــب 



 

 

 
 

تيحت لي الفرصة ملالحظة املمارسات اإلدارية يف هذه املنظمـات ومجـع   ُأ

ألحـد   ربيـة أخـرى يف دراسـة استقصـائية    مراكز فكر غ 25املعلومات من 

وقد أقنعتين هذه البيانات بأن العديد مـن  . منذ بضع سنواتاملشروعات 

مراكز الفكر الغربية كانت تدار بشكل فعال يف معظم املنـاطق، ولكـن قـد    

يف بعـ    الـيت حتسـنت  تستفيد نسبة جيدة منهم أيضا مـن املمارسـات   

 .جوانب ممارساتهم اإلدارية

ب موجـه بشـكل خـار ملراكـز الفكـر األصـغر عمـرا        هذا الكتا

 ملراكـز الفكـر   ذا قيمـة أكـرب  وحجما يف مجيع أ اء العـامل، وقـد يكـون    

 يننإوعلى الرغم من ذلك ف. املوجودة يف االقتصاديات االنتقالية والناشئة

يف الدول الصناعية ميكن أن تسـتفيد   العريقة حتى مراكز الفكر بأنمقتنع 

قــد يســاعد أيضــا علــى أن هــذا الكتــاب . قدمــةامل مــن بعــ  الــدروس

املؤسسات ووكاالت املعونة الثنائيـة ومتعـددة األطـراف الـيت تعمـل مـع       

 اجلهـات الراعيـة  قلـل  تيف كثري من األحيان و ،مراكز الفكر يف كل مكان

لمشــروعات البحثيــة ومشــروعات املســاعدة التقنيــة مــن قيمــة إنتاجيــة ل

ميكـن أن ينبـه اإلرشـاد    كمـا  . االستثمارات الصغرية يف التطوير املؤسسي

 تعمـل يف إدارة بع  املؤسسـات الـيت    للقيود اجلهات الراعيةاملقدم هنا 

 .ملعاجلة املشاكل اأساًس أيضا توفر املعلومات ، وميكن أنمعها



 

 

 
 

طبعة الثانية على ثالثة فصول جديدة، وإضـافات مت  حتتوي ال

عملها استجابة القرتاحات من قادة مراكز الفكر الذين قمت بالعمل معهم 

ــات أحبــاث     ــف منظم ــع خمتل ــل م ــاء العم ــا أثن والحتياجــات الحظته

. وتوسيع نطاقهـا  وقد مت مراجعة العديد من الفصول األخرى. السياسات

مل أقم جبمع مـواد جديـدة أو   فإني جلديدة، وباستثناء املواد يف الفصول ا

ــا    ــات عــن ممارســات اإلدارة يف مراكــز الفكــر يف أوروب بتحــديث املعلوم

يف الطبعـة   الـيت ظهـرت   (الكومونولـث ) الـدول املسـتقلة   واحتادالشرقية 

مـن ممارسـاتهم    ومما ال شك فيه أن قادة تلك املنظمات قد عززوا ،األوىل

ارئ أن يفكـر يف احلالـة الـيت تعرضـها     إننى أشـجع القـ  . على مر الزمن

( حاليــة)املعلومــات كأمثلــة جمــردة بــدال مــن كونهــا ممارســات فعليــة  

 .املذكورة للمؤسسات

كـان  واملنظمـات الـذين    الشخصـيات العديـد مـن    أود أن أشكر

يذهب تعـبريي األول عـن   . الكتابهذا يف إعداد  ملساعدتهم دورا حموريا

ن ونيـف الـذين شـاركوا يف االسـتطالعات     يإىل مراكز الفكر العشر يامتنان

لقـد اسـتفدت   . الـيت أجريـت للكتـاب عـن املمارسـات احلاليـة       املتعددة

بشكل كبري من املناقشات املوسعة حول املوضوعات اإلدارية مـع الـزمالء   

كجزء من املقابالت الرمسية يف الدراسات  يف العديد من مراكز الفكر سواء

للفريـق يف  مـدين بشـكل كـبري     ينإنـ . رىاالستقصائية أو يف سياقات أخ



 

 

 
 

كوســاريفا . اصــة رئيســها نادجيــدا ب خبمعهــد اقتصــاديات احلضــر و 

للمشــاركة بتفاصــيل العديــد مــن املمارســات اإلداريــة اجليــدة يف معهــد  

قـد وافقـت    هـذه أن مراكـز الفكـر   بممنت  ، على أنيناقتصاديات احلضر

  . على السماح لي بنشر هذه املواد

هلـذا   حتمسـه رت دي رايشـاور  بد احلضر رورئيس معه أبدى

العديـد مـن األقسـام     يفن ووقد ساهم املوظفـ  ،عنوياملدعم الاملشروع وقدم 

شـكر خـار مقـدم لكـاثلني كـوريري علـى       . اإلدارية بدروس ومواد مفيدة

هذا الكتاب من أمواله غري  تأليفلقد دعم معهد احلضر  ،األفكار اجليدة

  . املقيدة

الي ذكرهم إلعطـائهم اإلذن باسـتخدام مـواد    وأخريا، أشكر الت

معهد احلضر هلارولد ليبوفيتز ولـورا  : من وثيقة هلا حقوق الطبع والنشر

ــري،  ــة "وي ــن األحبــاث للممارس ــة   : م ــر للفيدرالي ــطة النش ــيم أنش تقي

 .51-53، ورقة نقاش تقييم الفيدرالية اجلديدة "اجلديدة

 سرتايك. راميوند ج

 1556مايو 

 


