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: مقدمـــة
ظيرت في العالـ عدة اتجاىات ك مشكصت اجتماعية ،سياسية، اقتصادية، صاحبتيا التغييرات 

المماثمة في أساليب اإلدارة ، ك استحدثت أساليب جديدة مف شأنيا إتاحة الفرص لمتأصيل 
العممي في مجاالت اإلدارة المختمفة كالتي تمثل اإلدارة العامة األساس الذؼ تفرعت منو عدة 

ىي أكثر الكسائل الفعالية " اإلدارة المحمية "عمـك أخرػ ك في الحقيقة ىنالؾ مف يؤكد عمى أف 
ك الكفاءة ألداء السمع ك الخدمات المحمية ألنيا تتميز بخاصية الحساسية ك االستجابة لحاجات 

.  المكاطف المحمي 
كلقد عرؼ اإلنساف اإلدارة منذ أف أستخمفو هللا عمى األرض ، فتكلى إدارة األنشطة التي كفرت 
لو األمف ك القكت ك الممبس ك غيرىا مف االحتياجات األساسية، ك مع تطكر حياة اإلنساف ك 

. انتقالو مف مجتمع أسرؼ بسيط ك قركؼ ثـ إلى مجتمع مدني متحضر 
كانت أساليب اإلدارة التي يتبعيا في تنظيـ حياتو تتطكر ك تتغير بما ينسجـ مع ىذه التطكرات 
ك التغيرات ، فاإلدارة ذاتيا ليست بالشيء الجديد ، ك لكف أساليبيا ك أىدافيا ك مضامينيا ىي 
التي كانت دائما تتطكر ك تتغير مع تطكر ك تغير حياة اإلنساف إلى أف كصمت األمكر إلى ما 

. عميو اليـك 
يعتبر مكضكع اإلدارة المحمية بصفة عامة إحدػ المكضكعات التي حظيت كال زالت تحظى 

بأىمية بالغة في القانكف اإلدارؼ ، فالتنظيـ اإلدارؼ يعد ضركرة البد منيا في الدكلة الحديثة ، 
. ك لكي تنيض بكظائفيا ك تقـك بكاجباتيا بصكرة تمكنيا مف إنجاز أىدافيا 

تختار الدكلة الحديثة أسمكبيا في التنظيـ اإلدارؼ بما يتصءـ مع ظركفيا االجتماعية ك 
االقتصادية ك السياسية فتمجأ إلى المركزية اإلدارية في مطمع نشأة الدكلة ك عندما تستقر أمكرىا 
ك يكبر حجميا ك تزداد كاجباتيا ك تكسع خدماتيا تتحكؿ إلى الصمركزية اإلدارية ضمانا لتفرغ 

الحككمة المركزية لألمكر السياسية اليامة ك تحقيقا لمشاركة المكاطنيف في إدارة مرافقيـ ك 
خدماتيـ ، كما تعتبر اإلدارة المحمية ركيزة أساسية يمكف البناء عمييا مف خصؿ تطبيقات اإلدارة 
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المحمية التنظيمية ك اإلدارية ك المالية ك كل ما يتصل بيا مف فكر ك ممارسات ، ك عميو 
إنطصقا مما سبق يمكف القكؿ أف اإلدارة المحمية تحتل مركزا ىاما في الدكلة ، كما تقـك بدكر 

 

فعاؿ لتحقيق مصالحيا ، كما تتميز بأنيا إدارة قريبة مف المكاطنيف نابعة مف صميـ الشعب ،ك 
عميو فيي كحدىا التي تستطيع التأكيد عمى الرأؼ العاـ المحمي باإلىتماـ بالمشاكل ك 

الصعكبات التي تكاجو المكاطنيف المحمييف ك إشراكيـ في الكصكؿ إلى حمكؿ ليا ، فالمساىمة 
الشعبية ىي ركح اإلدارة المحمية ك المحكر الذؼ ترتكز عميو، فقد أصبح مف األمكر المؤكدة 
عمى اإلدارة أف تمعب دكرا أساسيا في تحقيق مصالح المكاطنيف ، ك الغرض مف ممارسة ىذا 

النشاط التكصل إلى نتائج معينة تـ اإلنفاؽ عمى أىميتيا ك ضركرتيا إلشباع رغبات معمكمة ، 
: كمنو نطرح اإلشكالية التالية 

 ماىك كاقع اإلدارة المحمية في الجزائر في ظل قكانيف اإلصصح اإلدارؼ ك السياسي التي 
أجرتيا الدكلة الجزائرية في منظكمة الجماعات المحمية ؟ 

 : التساؤالت الفرعية
 ما مفيـك اإلدارة المحمية ؟ -1
 ما مفيـك اإلصصح اإلدارؼ ؟ -2
 فيما تمثمت إصصحات اإلدارة المحمية في الجزائر ؟ -3
 ماىك كاقع التسيير المحمي في الجزائر ؟   -4

 :  الفرضيات
: بغرض محاكلة اإلجابة عف اإلشكاليات المطركحة فقد تمت صياغة الفرضيات التالية 

 تعمل اإلدارة المحمية عمى تحسيف صكرتيا أماـ المكاطنيف مف خصؿ تمبية حاجياتيـ ك  -1
 .تسيير شؤكف المحمية ، مما يجعل مكانتيا مرىكنة برضاىـ عف مردكدىا 

 . قد تكاجو اإلدارة المحمية عدة طرؽ لإلصصح اإلدارؼ  -2
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يرتبط كاقع تسيير الجماعات المحمية بالجزائر كفقا لما تقتضيو طرؽ التسيير المالي ك  -3
.  اإلدارؼ 

 

 

 : منيجية الدراسة
إف طبيعة الدراسة تفرض عمينا اإلعتماد عمى منيجية مناسبة ، ك المنيج ىك الكسيمة أك التقنية 
التي يستعيف بيا الباحث مف أجل جمع البيانات قصد تحميميا ك الكقكؼ عمى معانييا ك ربطيا 
بالجانب النظرؼ بحيث مف المستحيل إنجاز أؼ بحث دكف االستناد إلى منيج معيف ، تسير 
الدراسة عمى خطكاتو ، عمما أف ىذه المرحمة مف أىـ الخطكات األساسية لمدراسة ، ك نعني 

بالمنيج الطريقة التي يستعيف بيا الباحث في دراستو الكتشاؼ الحقيقة ، أما فيما يخص األداة 
:  المنيجية التي سكؼ يتـ إتباعيا لتحميل مشكمة ىذه الدراسة فتمثل في 

  :  المنيج الوصفي التحميمي -
إف طبيعة الدراسة تفرض عمينا االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي مف خصؿ كصف 

اإلدارة المحمية المتمثمة في المجالس المحمية الكاردة في الجزائر مف خصؿ استقراء النصكص 
.  المتعمقة بعممية اإلدارة المحمية في الجزائر ك الكقكؼ عمى تحميميا 

 : المنيج التاريخي  -
الذؼ يركز عمى الجانب التفسيرؼ ك التحميل في دراسة الظكاىر الماضية التي كلدت في ظركؼ 

زمنية ليا خصائصيا ك التطكرات التي لحقتيا ك العكامل التي يمكف إفتراضيا لخمق تمؾ 
.  التطكرات 

:  أىداف الدراسة 
:  تتمثل أىداؼ ىذه الدراسة مف خصؿ ىذا المكضكع فيما يمي 

  : األىداف العممية-1
 .تحديد الكحدات المحمية -
 .التمرف عمى إعداد الدراسات العممية ، ك تطبيق أدكاتيا تطبيقا إجرائيا صحيحا -
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ك في نياية الدراسة نحاكؿ فيـ اإلدارة المحمية ك كل ما تكصمنا إليو مف نتائج خصؿ ىذه -
. الدراسة 

 :  األىداف العممية – 2
إف الباحث مطالب برسـ الخطكط العريضة لدراستو بغية تحقيق أىداؼ الدراسة ، حيث تيدؼ 

:  ىذه الدراسة إلى مايمي 
. الكشف عف كاقع اإلدارة المحمية ك مكانتيا في التنظيـ اإلدارؼ - 
 . (البمدية ك الكالية)تحديد التطكرات اإلصصحية التي عرفتيا اإلدارة المحمية في الجزائر -

 :  مبررات الدراسة
 لنيل الدرجة العممية ىنالؾ دكافع ذاتية ك أخرػ فكرية دفعت إلى ةبجانب الدكافع األكاديمي

" .  إصصح اإلدارة المحمية في الجزائر " دراسة مكضكع 
 :  المبررات الموضوعية-1

ألف مكضكع اإلدارة المحمية يعتبر مف القضايا الميمة أك مف بيف مكضكعات الساعة لما لو 
مف أىمية بالغة ، ليذا كانت الرغبة في البحث ك الكتابة عف مكضكع يخص اإلدارة المحمية 

.  يفيد الباحث ك القارغ 
 : المبررات الذاتية -2

رغبة الباحث في تحصيل ميارات البحث العممي، ك إعجابو بيذا المكضكع ككنو يتكافق مع 
السياؽ العاـ لمدراسة حيث جاء إختيار الجزائر باعتبارىا مكطف الحادثة ك النمكذج األقرب 

لمدراسة ، ك أيضا الرغبة في دراسة إلى أؼ مدػ تسعى الدكلة إلى تطكير ك تحديث أك إصصح 
.  اإلدارة المحمية بالجزائر 

 :  الدراسات السابقة
تناكلت المكضكع الذؼ ستدركو المذكرة مف زكايا مختمفة كعبر فترات  ىنالؾ عدة دراسات سابقة

" زمنية متقاربة ، نجد عبير غمرؼ في رسالتو المحضرة لنيل شيادة الماجستر حكؿ عنكاف 
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، كما تطرؽ أيضا سامي محمكد ، أحمد البحيرؼ في " إصصحات اإلدارة المحمية في الجزائر 
كما " مداخل اإلصصح اإلدارؼ ، التطكر التنظيمي ك تقييـ األداء " رسالة ماجستر حكؿ عنكاف 

نجد أيضا بصؿ بمغالـ في رسالة ماجستر تحت عنكاف إصصح الجماعات اإلقميمية ، الكالية في 
  .   12/07إطار القانكف رقـ 
 : تقسيمات الدراسة

:  ك لمعالجة اإلشكالية المطركحة قمنا بتقسبـ البحث إلى فصميف 
خصصنا الفصل األكؿ لدراسة اإلطار العاـ لدراسة اإلدارة المحمية ثـ تطرقنا إلى التعريف 

باإلدارة المحمية ك أىميتيا كمبحث أكؿ ، ثـ تناكلنا في المبحث الثاني مقكمات ك أىداؼ اإلدارة 

المحمية ، ك ذكرنا المداخل النظرية لإلصصح اإلدارؼ في المبحث الثالث ، 

أما في الفصل الثاني الذؼ خصصناه لدراسة كاقع إصصح اإلدارة المحمية في الجزائر ، ثـ 

 في المبحث األكؿ ، ك نظاـ 1990تطرقنا إلى إصصح اإلدارة المحمية بعد اإلستقصؿ إلى غاية 

اإلدارة المحمية في ظل التعديصت الجديدة في المبحث الثاني ، أما في المبحث الثالث تناكلنا 

.   كاقع تسيير ك تشكيل المجالس المحمية في الجزائر 
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: تحديد مفاىيم الدراسة 
تساعد المفاىيـ عمى الفيـ الجيد لمايريد الباحث أف يصل إليو ك حصر المتغيرات التي يمكف 
أف تؤثر في الدراسة يشكل أك بأخر ، ك تحديدىا لتجنب االستنتاجات ك التفسيرات الخاطئة ، 
كمف خصؿ مكضكع ىذه الدراسة سنتطرؽ إلى أىـ المفاىيـ التي تبنى عمييا الدراسة ك التي 

:  يمكف أف يؤثر بصفة مباشرة أك غير مباشرة في فيـ المكضكع ك تناكلو ك ىي كالتالي 
 

 collecteurs locales :الجماعات المحمية 
يقصد بيا كل مف الكالية ك البمدية ك تتميز ىذه الجماعات بككنيا تتمتع بالشخصية المعنكية 

personnalité moral  ك اإلستقصؿ المالي Autonomie Financière ك تدير أعماليا 
ىيئات منتخبة محميا عف طريق اإلقتراع العاـ ك المباشر ك تسير بأسمكب ال مركزية عكس 

 ك الدائرة اإلدارية التابعة حصريا لكالية الجزائر، ك التي   sons préfecture dairaالدائرة 
في مجمميا تسير بأسمكب مركزؼ ، مف قبل رئيس الدائرة بالنسبة لإلدارة األكلى ككالي منتدب 

.   (1)1بالنسبة لإلدارة الثانية
 

: البمدية 
تعتبر ىي األصمية ك األساسية في تنظيـ ك تشكيل القاعدة النمكذجية لمييكل التنظيمي اإلدارؼ 

الصمركزؼ باعتراؼ البمدية بأنيا شخص معنكؼ عاـ ، ك الذؼ يعترؼ بكجكد كياف قانكني 
يستقل بمكاطنيو ك أجيزتو ك ذمتو المالية ك مكارده البشرية ك يتمتع بأىمية قانكنية لمتقاضي ك 

. (2)نائب يعبر عف إرادتيا يتمثل في رئيس المجمس البمدؼ
                                                 

دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك : الجزائر ) ، قاموس المصطمحات القانونية في تسيير الجماعات المحميةعمتكت عمر ،  (1)
  .110، ص  ( 2009التكزيع ، 

  32 ، ص ( 2004دار العمـك لمنشر ك التكزيع ، : عنابة ) ، قانون اإلدارة المحمية الجزائريةدمحم صغير بعمي ،  (2)

)م 1
  



قدمة  م
 

 خ 

 

:  الوالية
ىي كحدة ك مجمكعة إدارية ال مركزية ك إقميمية ك جغرافية منحت اإلستقصلية ك الشخصية 

المعنكية كما منحت أيضا قسطا مف سمطة الدكلة عمى أساس إقميمي جغرافي باألساس ك ليس 
عمى أساس فني أك مكضكعي ، كتعد الكالية ىمزة كصل بيف الحاجات ك المصالح ك 

. 2(1)المقتضيات المنجرة عف مصالح الدكلة ككل ك إحتياجات المصمحة العامة 
 

 : اإلصصح اإلدارر 
 بأنو يتضمف أنكاع مختمفة مف العمميات المصممة لزيادة إمكانيات تأقمـ الحككمات ك جعميا أداة 

. (2)زيادة إستجابات الحككمات لطمبات المكاطنيف ك مسايرة التغيي : تغيير فعالة بمعنى 
 

 :  صعوبات الدراسة
:   لكل بحث صعكبات ال يكاد يسمـ منيا أؼ باحث ، كمف أىـ ىذه الصعكبات 

. شمكلية المكضكع ك عمقو مما صعب عمينا حصره في عدة فصكؿ -
ندرة الدراسات القانكنية المتعمقة بقانكف البمدية ك الكالية الجديديف  -
تحديد عدد أكراؽ المذكرة أدػ إلى محاكلة تقميص المكضكع ك األفكار بالرغـ مف أف مكضكع -

.  اإلدارة المحمية خصب ك قابل لمبحث 
 
 

 

                                                 

(
(1)

  252، ص  ( 2005 ، 3ديكاف المطبكعات الجامعية ، ط: الجزائر  ) ، القانون اإلدارر عمار عكابدؼ ،  

(2)
: عماف  )فيصل بف معيص أؿ سمير ، إستراتجية اإلصصح اإلدارؼ ك دكرىا في تعزيز األمف الكطني ، رسالة دكتكراة  )

فيصل  44، ص  ( 2014 ، 1األكاديميكف لمنشر ك التكزيع ، ط



 

 

 

الفصل األكؿ 
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تعتبر اإلدارة المحمية جزء ال يتجزأ مف الدكلة أؼ أنيا تابعة ليا، كىي أسمكب مف أساليب 
التنظيـ اإلدارؼ ك تعني تكزيع الكظيفة اإلدارية بيف السمطات الصمركزية ، كنظاـ اإلدارة المحمية 

ىك نظاـ يعبر عف الدكلة الحديثة ك ىك مظير مف مظاىرىا كما أف النظاـ يرتبط ارتباطا 
 اإلدارية حيث أصبحت كل الدكؿ العربية تأخذ بو مف بينيا الجزائر التي ةمباشر بالصمركزؼ 

كرستو في مختمف دساتيرىا ك قكانينيا الكطنية ، حيث تعمل ىذه الكحدات المحمية عمى إدارة 
شؤكف المكاطنيف المحمييف عمى مستكػ اإلقميـ في حدكد إختصاصاتيا التي حددىا الدستكر 

لتحقيق تقدـ ك الرقي لممجتمع المحمي ك نخص بالذكر تحقيق التنمية المحمية التي يصبك إلييا 
ىذه األخيرة مف خصؿ إعادة النظر في نطـ المحميات مف خصؿ عممية اإلصصح ك مختمف 

إستراتجياتو في مختمف المجاالت بحيث قسمنا ىذا الفصل إلى ثصث مباحث نعالج مف خصليا 
 . عمى ظاىرتي اإلدارة المحمية ك اإلصصح اإلدارؼ مف الجانب النظرؼ 
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كالمستكػ الصمركزؼ إذ يتمثل يقـك النظاـ اإلدارؼ في أؼ دكلة عمى مستكييف المستكػ المركزؼ 
ىذه األخيرة في نظاـ اإلدارة المحمية الذؼ تبنتو غالبية الدكؿ المعاصرة إذ يقـك ىذا النظاـ عمى 

تكزيع النشاط اإلدارؼ بيف مختمف األجيزة اإلدارية فالمعرفة نظاـ اإلدارة المحمية تطرقنا إلى 
.  تعريفيا ككذا أىميتيا كمقكماتيا ككظائفيا مف خصؿ المبحث األكؿ كالثاني

 

لقد تعددت مفاىيـ اإلدارة المحمية كاختمفت تبعا لتكجيات المفكريف كالباحثيف، فمنيـ مف يعرفيا 
بأنيا المناطق المحددة التي تمارس نشاطيا المحمي بكاسطة ىيئات منتخبة مف سكانيا المحمييف 

شراؼ الحككمة المركزية  3 (1) .تحت رقابة كا 
أسمكب مف أساليب التنظيـ إلدارؼ المراد بو تكزيع الكظيفة : كما يعرفيا عمماء اإلدارة بأنيا

اإلدارية بيف السمطة المركزية في الدكلة ك بيف الييئات اإلدارية المحمية المنتخبة ك المتخصصة 
عمى أساس إقميمي، لتباشر ما يقصد بو إلييا مسائل تخص مصالح السكاف المحمييف تحت 
رقابة السمطة المركزية ، كما أنيا ، نظاـ يتكلى المياـ التي تخكليا لو الحككمة المركزية ك 

 . القانكف المنظـ لو 
كتمثل اإلدارة المحمية صكر مف صكر الصمركزية اإلدارية ك نظاـ الجماعات المحمية ك ىذه 
المنظمات تنتقل إلييا بعض السمطات ك صصحيات األجيزة الحككمية في المجاؿ التنفيذؼ 

فحسب  فميس ليذه المنظمات صصحيات التشريع ، ك تتمتع بقدر مف االستقصؿ التنظيمي ك 
 4(2).اإلدارؼ ك المالي في مجاؿ التنفيذ في حدكد إقميمية خاصة التي تمثل نطاؽ اختصاصيا 

 

                                                 

 
 .20ص  ( 2010دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ،: عماف )االدارة المحمية ، دراسة مقارنةعبد الرزاؽ الشيخمي، ( 1)
 ،مذكرة ماستير في الحقكؽ،كمية الحقكؽ ك العمـك االتجاىات المعاصرة لنظم االدارة المحميةسكينة عاشكرؼ،( 2)

 15-14ص ص  ( 2013/2014: جامعة بسكرة)السياسية،
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أنيا مجمس منتخب ترتكز فيو  ( Modie Grame)كما عرفيا الكاتب البريطاني قراـ مكدؼ 
الكحدة المحمية ك يككف عرضة لممسؤكلية السياسية أماـ الناخبيف لمسكاف الكحدة المحمية ك 

يعتبر مكمص ألجيزة الحككمية ك يعرفيا العطار بأنيا تكزيع كظيفة اإلدارة بيف الحككمة المركزية 
ك ىيئات منتخبة أك محمية تباشر اختصاصاتيا تحت إشراؼ الحككمة ك رقابتيا ، ك أىـ ما 
يميز ىذا التعريف أنو ركز عمى الجانب االنتخابي ك التركيز عمى الرقابة ك إشراؼ الحككمة 

.  المركزية 
أسمكب مف أساليب  التنظيـ اإلدارؼ لمدكلة ك يقـك عمى فكرة تكزيع : ك عرفيا الشخمي بأنيا 

النشاطات ك الكاجبات المركزية ك المحمية ذلؾ بغرض أف تتفرغ األكلى لرسـ السياسة العامة 
النشاطات ك الكاجبات المركزية ك المحمية ذلؾ بغرض أف تتفرغ األكلى لرسـ السياسة العامة 

القكمية في البصد ك أف تتمكف األجيزة المحمية في تسيير 5لمدكلة ، إضافة إلى إدارة المرافق 
 (1). مرافقيا بكفاءة ، ك تحقيق أغراضيا المشركعة 

بأنيا نقل السمطة إصدار قرارات اإلدارية إلى مجالس منتخبة  (WALINE)ك يعرفيا كالف 
عمى أنيا عبارة عف اعتراؼ الدكلة  ((DEBBASCHبحرية مف المعينيف ، كما عرفيا ديباش 

 (2). لألشخاص اإلقميمية بسمطة إصدار قرارات اإلدارية في بعض المجاالت 
إحدػ صكر الصمركزية اإلدارية حيث تتكلى : كما عرفيا الدكتكر ىاني عمي طيراكؼ بأنيا 

مجالس محمية منتخبة إعداد البرامج ك تقديـ الخدمات لسكاف في منطقة جغرافية محددة ضمف 
 (3).إقميـ الدكلة تحت رقابة ك إشراؼ السمطة المركزية 

                                                 
  .7ص  ( 2003ددف ، : عماف  ) الممتقى العربي األول نظم اإلدارة في الوطن العربيدمحم محمكد الطعامنة ، –  (1)
  .98ص  ( 2002دار كائل لمطباعة ك النشر ، : عماف  ) اإلدارة المحميةعمي خطار شطناكؼ ، – (2)
دار الثقافة لمنشر ك : عماف  ) ، قانون اإلدارة المحمية ، الحكم المحمي في األردن و بريطانيا ىاني عمي الطيراكؼ – (3)

  . 9ص  ( 2004التكزيع ، 
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ك عرفيا دمحم عبد الكىاب عمى أنيا األشخاص العامة المحمية ك ىي تتمتع بالشخصية المعنكية 
ك ينتج عف ذلؾ أف الرؤساء تمؾ األشخاص العامة ك المجالس التي تمثميا تعتبر سمطات 

 6(1). اإلدارية ك قراراتيا تعتبر قرارات إدارية
ك يعرفيا دمحم الصغير بعمي بأنيا النظاـ اإلدارؼ الذؼ يقـك عمى تكزيع السمطات ك الكظائف 
اإلدارية بيف اإلدارة المركزية ك ىيئات ، ككحدات إدارية أخرػ إقميمية أك مصمحية مستقمة 

قانكنيا عف اإلدارة المركزية بمقتضى إكتسابيا الشخصية المعنكية مع بقائيا خاضعة لقدر معيف 
 7(2). مف رقابة تمؾ اإلدارة

ك إف كانت داخمة - عبارة عف ىيئة محمية تقـك:  كعرفيا الدكتكر يكسف سعد هللا الخكرؼ بأنيا 
ضمف إطار مجمكعة أكسع منيا بإدارة شؤكنيا ك تقرير االمكر العائدة ليا بنفسيا ك ىذا 

التداخل في المجمكعة األكسع نعني بو أف الييئة المحمية تتمتع بنكع مف اإلستقصؿ اإلدارؼ 
الذاتي ، ك لكف ضمف ىيكمة الدكلة ككل ، أؼ دكف أف تنفصل تماما عف السمطة المركزية التي 

.  تبقى متصمة بيا عف طريق ممارسة ىذه األخيرة سمطة الرقابة أك الكصاية عمييا 
ك عرفيا الدكتكر جكرج سعد عمي أنيا منح نكع مف اإلستقصؿ الذاتي لمسمطات المحمية ، مع 

. بقاء ىذه السمطات مندمجة ضمف ىيكمة الدكلة العامة   
ك عرفيا األستاذ الدكتكر فؤاد العطار عمى أنيا تكزيع الكظيفة اإلدارية مابيف الحككمة ك ىيئات 

مستقمة إقميمية أك مصمحية تباشر اختصاصيا في نطاؽ المرسـك ليا تحت رقابة السمطة 
.التنفيذية ك إشرافيا   

طريقة مف طرؽ اإلدارة تقضي بتكزيع الكظيفة اإلدارية : ك عرفيا الدكتكر دمحم المجذكب بأنيا 
تباشر إختصاصاتيا تحت إشراؼ السمطة  (محمية أك مرفقية )بيف الحككمة كىيئات عامة أخرػ 

  8(3). المركزية ك رقابتيا 

                                                 
6
 

 68، ص ( 2004دار الجامعية الجديدة لمنشر ، : اإلسكندرية  ) البيروقراطية في اإلدارة المحمية،  دمحم عبد الكىاب( 1)
( 2)

 47،ص  (منشكرات جامعة باجي مختار ، ب س ف : الجزائر ) دروس في المؤسسات اإلداريةدمحم الصغير بعمي ،  

 

8 (3)
لبناف ) اإلدارة الصمركزية اإلقميمية في القانون العراقي ، دراسة مقارنة مع القانون اإلماراتيأحمد الشمرؼ ،  عامر إبراىيـ 

 .40-39،ص ص  (2013مكتبة زيف الحقكقية،:
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كما تعرؼ بأنيا طريقة مف طرؽ التنظيـ اإلدارؼ داخل الدكلة المكحدة ، تتضمف تكزيع السمطة 
اإلدارية بيف السمطة المركزية ك بيف ىيئات محمية منتخبة تباشر اختصاصاتيا في ىذا المجاؿ 

(1). لتأميف الحاجيات المحمية تحت رقابة السمطة المركزية  9 

تكزيع الكظائف اإلدارية بيف الحككمة المركزية في العاصمة ك ىيئات محمية : كما تعرؼ بأنيا 
   (2).أك مصمحية مستقمة

كما يقصد بيا تكزيع الكظائف اإلدارية بيف الحككمة المركزية في العاصمة ك ىيئات محمية أك 
. مصمحية مستقمة بحيث تككف ىذه الييئات تحت الرقابة السمطة المركزية

كما ىنالؾ إتجاىات تعرؼ اإلدارة المحمية حسب مفيكميا ك حسب نظرتيا لدرجة إستقصلية 
.  المجالس المنتخبة عف السمطة المركزية 

مجمس منتخب تتركز فيو السمطات : فاإلتجاه اإلنجميزؼ يعرؼ اإلدارة المحمية عمى أنيا 
المحمية ك يككف مسؤكؿ سياسيا أماـ الناخبيف المحمييف ك يعتبر مكمص مف األجيزة الدكلة ، كما 

يعرفيا عمى أنيا ذلؾ الجزء مف الحككمة الذؼ يختص أساسا بالمكضكعات التي تيـ سكاف 
منطقة معينة ، باضافة إلى المسائل التي ينظر البرلماف مصئمة إدارتيا بكاسطة سمطات منتخبة 

تكمل الحككمة المركزية ، أما اإلتجاه الفرنسي يعرفيا الرأؼ األكؿ عمى أنيا عبارة عف ىيئة 
محمية تقـك عمى إدارة نفسيا بنفسيا ك تطمع بتصريف شؤكنيا المحمية بشرط تكفر عناصرىا ك 

 (3). عدـ خضكع ىذه الييئات لرقابة صارمة مف جانب السمطات المركزية
نقل السمطة التشريعية كانت أك إقتصادية أكتنفيذية : بمفيـك شامل بأنيا ك يعرفيا ليكنارد كايت 

  (4) .مف مستكيات الحككمية العامة إلى المستكيات الدنيا

                                                 
.  170ص ، (2005 ، 3 ط،د د ف: الجزائر ) ، التنظيم اإلدارر : القانون اإلدارر الجزء االول ناصر لباد ،  (1)
  . 170 ص ، ( 2007لمنشر ك التكزيع ، الريحانة :  الجزائر  ) الوجيز في القانون اإلدارر عمار بكضياؼ ، ( 2 )
 ، مذكرة ماستر في العمـك دراسة حالة بسكرة:  دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحميةمحسف يخمف ، - ( 3)

 .  14ص ، ( 2013/2014كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ،: جامعة بسكرة )السياسية 
 ، مذكرة ماستر في العمـك السياسية الحكم الراشد و مشكمة بناء قدرات اإلدارة المحمية في الجزائرفراحي أحمد ، – ( 4)
  .78ص ، ( 2013/ 2012، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية :جامعة مستغانـ)،
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كما تعرؼ بإنيا تكجد عندما يمنح القانكف الشخصية اإلعتبارية لمكحدات اإلدارية اإلقميمية 
ثـ يعيد إلى رجاؿ مف ىذه الكحدات . األصغر مف الدكلة ، كالمحافظة ك المدف ك القرػ 

ك ىذه الصكرة ىي التي . اإلقميمية ، باإلشراؼ عمى ماييـ سكاف اإلقميـ مف مرافق عامة 
 10 (1 ).تشاىدىا في نظاـ اإلدارة المحمية 

فاإلدارة المحمية ترتكز عمى االختصاص اإلقميمي ، حيث تباشر الييئات الصمركزية صصحيتيا 
في نطاؽ حيز جغرافي معيف ، كما ىك الشأف بالنسبة لكحدات اإلدارة  (الشؤكف المحمية )

، ك إال كانت قراراتيا ك أعماليا مشكبة بعيب تجاكز االختصاص  (البمدية ك الكالية  )المحمية 
.  اإلقميمي ، بما يعرضيا لإللغاء في حالة الطعف فييا 

كما يقصد بيا تكزيع الكظيفة اإلدارية بيف الحككمة المركزية ك ىيئات منتخبة محمية أك 
مصمحية تباشر اختصاصيا تحت إشراؼ الحككمة ك رقابتيا فيقابل تركيز الكظائف في نظاـ 

.  المركزية اإلدارية تكزيع ىذه الكظائف في نظاـ الصمركزية اإلدارية 
ك مف خصؿ التعريفات السابقة يمكف القكؿ أف اإلدارة المحمية ىي جزء مف النظاـ العاـ لمدكلة 
تتمتع بالشخصية المعنكية ك االستقصلية المالية ، ككجدت مف أجل احتياجات مجتمعيا المحمي 

. ذلؾ مف خصؿ ىيئات منتخبة تعمل تحت إشراؼ ك الرقابة مف السمطة المركزية 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

دار العمـك لمنشر ك : اإلسكندرية  )مفيوم اإلدارة المحمية: الوسيط في القانون اإلدارر ج األول ،  مصطفى ابك زيد فيمي (1)
  .87،ص ( 2004التكزيع ، 
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لنظاـ اإلدارة المحمية العديد مف المزايا عمى الصعيد السياسي ك اإلدارؼ ك االجتماعي ك 
: االقتصادؼ تتمثل في   

: األىمية السياسية - 1  
يعتبر نظاـ اإلدارة المحمية مظيرا مف مظاىر الديمقراطية فيك كسيمة إلشراؾ المكاطنيف في 

. إدارة مرافقيـ المحمية 
ك يؤدؼ ىذا النظاـ إلى التعاكف المتميز بيف النشاط الحككمي ك النشاط الشعبي المحمي ك يربط 
بيف األجيزة المحمية ك المركزية في العاصمة ك يؤدؼ أيضا إلى قرب الحككمة مف المكاطنيف ك 

.  إخراج سمبياتيـ ك دفعيـ نحك العمل الصالح كحدتيـ المحمية 
قد يككف نظاـ اإلدارة المحمية حص لممشكصت التي تقابل بعض الدكؿ المعتمدة األجناس ك 

الديانات ك القكميات ، إذ تمجأ الحككمة المركزية إلى االعتراؼ بنكع مف الصمركزية اإلقميمية 
. لمألقميات بيا فيتحقق ليـ نكع مف االستقصؿ الذاتي دكف المساس بالكحدة السياسية لمدكلة 
أدػ إتساع سمطة الدكلة نتيجة لممذاىب التداخمية الحديثة إلى ظاىرة تجميع قدر كبير مف 

 11(1). السمطات في يد كاحدة ، ك تخفف الصمركزية اإلقميمية مف عيكب ىذه الظاىرة
: األىمية اإلدارية - 2  

كاف لمتقدـ التكنكلكجي اليائل في مياديف الحياة المختمفة ، ك الكاقع االقتصادؼ ك االجتماعي ، 
ك تكسع ك تنكع كظائف الدكلة ، مما أدػ لمبحث عف أكفل الكسائل ك أعد ليا األداء ىذه 

:الكظائف   
.سرعة ك إنجاز ك تسييل الخدمات ك التعرؼ عمى المشكصت ك سرعة مكاجيتيا -   
.مراعاة الظركؼ المحمية الخاصة ك قرب صانع القرار مف الجميكر -   
تعتبر الكحدات المحمية مجاال خصبا لتجربة النظـ الجديدة فإذا نجت أخذت بيا - 

.الحككمة المركزؼ   
                                                 

 
دار الباركدؼ العممية لمنشر ك التكزيع ، : األردف  ) ، المركزية و الصمركزية في تنظيم اإلدارة المحميةحسيف الطراكنة ،  (1)

 .43،ص ( 2001
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إف اإلدارة المحمية ناىيؾ عف ككنيا نظاـ يطالب باإلرادة الشعبية ك تحقيق مساعييا تعد 
باألساليب كسيمة ناجعة ك فعالة جدا ك مصئمة ألداء الخدمات المحمية ك لب الفمسفة يتأتى مف 

.  تكزيع االختصاصات ك المياـ اإلدارية بيف الحككمة ك السمطات المحمية 
ك ىذه العصقة ترتكز عمى أسس إدارية غاية في الحداثة أخذت تفرض نفسيا عمى كافة 

التنظيمات االساسية االخرػ ، ك أصبحت مثاال يقتدػ بو ك بذلؾ تمعب اإلدارة العميا إداريا أدكارا 
 :باىرة ىي كما يمي 

 : الرفع مف فعالية الكظيفة اإلدارية ك كفاءتيا  -
إف التحكؿ الحاصل عمى طبيعة الدكلة في حد ذاتيا ك تكجييا مف دكلة حارسة إلى دكلة 

الرفاىية االجتماعية جعل النشاط االجتماعي يتشعب ك بذلؾ إستمـز األمر تعدد تكجو 
النشاطات التي تؤدييا اإلدارة لتسيير تمؾ التشعبات الحديثة ك األدكار الجديدة ، التي تصبح 

 12.عمى الدكلة ف تمعبيا ك تراىف عمييا إلكتساب الشرعية ك الرضا الجماىيرؼ 
صاحب ىذا التشعب صعكبة كبيرة في إمكانية كصكؿ الدكلة إلى ذلؾ الحد مف الكفاية في 

  (1). مراقبة كافة تمؾ األكجو مف النشاط اإلجتماعي بعناية 
سناده إلى ىيئات فرعية  ،  (محمية )لذلؾ كاف مف الضركرؼ ك تحقيق العبئ عف كاىل الدكلة كا 

تضطمع بو ك تزاكلو تحت رقابتيا طبقا بتكزيع الكظيفة اإلدارية لمدكلة إلى كظائف قكمية تبقى 
ىي كحدىا صاحبة االختصاص فيو ك في مزاكلتيا ، ككظائف محمية تككميا السمطات المحمية 

صاحبة االختصاص فأصبحت الكظيفة اإلدارية أكثر تخصصا ك تفرعا ك تقسيما لمعمل ك أكثر 
.   فاعمية  اسرع تحركا 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  .44 صمرجع سابق، حسيف الطراكنة ، – (1)
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 :  اإلدارية ةالقضاء عمى البيركقراطي -
 تعد أحد مميزات اإلدارة الحككمية  تسعى اإلدارة المحمية لمقضاء عمييا بنقل ةإف البيركقراطي

صصحية تقديـ الخدمات المحمية إلى ىيئات  أشخاص يدرككف إداراكا حقيقيا لممطالب الشعبية 
المحمية ك ذلؾ يرجع بالدرجة األكلى لتعدد األجيزة الصمركزية ك أساليب تنظيميا بما يتكافق مع 

 (1 )البيئة المحمية
كما أف نظاـ اإلدارة المحمية مف جانب أخر يعمل عمى تبسيط اإلجراءات ك الخدمات ك 

تركزت سمطة اتخاذ (المركزؼ  )الكظائف التي تقدميا لممجتمع المحمي ألنو في النظاـ السابق 
 (2 ).القرار في العاصمة 

 : المركنة ك قابمية اإلصصح اإلدارؼ  -
لقد أسممنا بأف اإلدارة المحمية يتميز بتعدد أساليب التنظيـ بناءا عمى الظركؼ المحيطة بيا ك 
المككنة لمبيئة المحمية التي تنتمي إلييا ىذه الخاصية تجعل منيا نظاما قائما عمى المبادرة ك 

 13(3 ).التجريب فالمجتمع المحمي ىك ميداف تعمل اإلدارة المحمية عمى إنتياج سياسات فيو
14 لـ تصحع مدػ نجاعتيا ك إف لـ تنجح تحاكؿ بطرؽ أخرػ ك أساليب جديدة ك تنظيمات 
أحدث لحل المشاكل المحمية ك تمبية الحاجيات ك الرفع مف مردكدية ىذا المجتمع المحمي ، في 

، ك تسعى إلى تعميـ ......كافة جكانب الحياة سياسيا ، ك إقتصاديا ، ك إجتماعيا ، ثقافيا
. التجارب الناجحة ك إيصاليا لمسمطة المركزية ك تنتيجيا ىي األخرػ عمى النطاؽ الكطني   

 : تحقيق الكفاءة اإلدارية  -

                                                 
نظم اإلدارة المحمية المفيوم ، الفمسفة ، األىداف ، الممتقى العربي األول لنظم اإلدارة المحمية في  دمحم محمكد الطعامنة ، (1)

. 16، ص ( 2003جامعة الدكؿ العربية ، : مصر) ، الوطن العربي
 ( 2002المجمة المصرية لمعمـك السياسية، :مصر) ، النظرية و التطبيق في نظام الحكم المحمي مصطفى أحمد فيمي ، (2)

 . 37ص
أعماؿ :القاىرة ) ، كرقة عمل مقدمة في ندكة ، مفيوم اإلدارة المحمية و دورىا في التنمية الشاممة رمضاف بطيخ ، (3)

 . 242، ص  (2009المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،
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ىنا تمعب اإلدارة المحمية دكرا ماليا أكثر فالمرافق التي تعد قريبة مف الحاجة المحمية ك التي تدار 
سابقا مركزيا كانت تتسـ باإلمكانيات المحدكدة ك الضئيمة ك التجييزات البالية الميـ أنيا مكجكدة 

ك بمحدكدية اليد العاممة التي يحدد عددىا كفق ما تقدمو العاصمة مف مناصب مالية ك التي 
لطالما كانت قميمة جدا ك غير قابمة لمتجديد ، إال أف نظاـ اإلدارة المحمية بمقدكره تسيير شؤكف 
ىذه المرافق ك مرافق أخرػ كذلؾ تمبي الحاجات المحمية ك أصبح مسؤكال عمى تحديد ميزانياتيا 
ك المطالبة بترقيتيا ك تحسينيا ك إنعاشيا ك أصبح ىذا النظاـ مكردا ىاما ك معينا ممتازا ليذه 

المرافق مما يجعميا تتطكر نحك األحسف ك تحقيق كفايتيا اإلدارية ك المالية ك البشرية ك المادية 
، ك أصبحت أكثر قدرة عمى إستعاب المكاطنيف المحمييف الذيف كانكا غالبا ما يسافركف إلى 
العاصمة ك ضكاحييا لتحقيق حاجاتيـ منيا ، كما أدخمت اإلدارة المحمية أسسا جديدة في 

تكظيف العماؿ عمى أساس الخبرة العممية ك العممية ك ترقية التجييزات كفقا لمتطكرات 
التكنكلكجية المعاصرة ك يتبع ذلؾ طرؽ محاسبة جديدة تحقق أكبر فائدة مف اإلمكانيات المالية 

  (1 ).المحددة ليا سنكيا
ك بالرغـ مف ذلؾ فإف ىنالؾ الكثير مف الكتاب يقممكف مف األىمية اإلدارية ك السياسية لنظاـ 

:  اإلدارة المحمية كنذكر بعض المقكالت 
إف القكؿ بأف نظاـ اإلدارة المحمية يعمل عمى تأكيد المبدأ الديمقراطي قكؿ مبالغ فيو _ 

 15 (2). فاإلنتخابات المحمية كثير مف دكؿ العالـ لتحضى باكتراث الناخبيف
.  بالمقارنة باإلنتخابات المركزية ، كِيؤدؼ ذلؾ إلى إنفصاؿ القيادة المحمية عف جميكرىا 

ك يمكف الرد عف الحجة بأف قمة إكتراث الناخبيف المحمييف ال تعني كجكد عيب في نظاـ اإلدارة 
.  المحمية نفسيا ، بل أنيا نتيجة لعيب يشكب النظاـ اإلنتخابي 

قد يؤدؼ قياـ األجيزة الصمركزية إلى جانب األجيزة المركزية إلى كثير مف السمبيات  -
اإلدارية ، فقد يؤدؼ ىذا اإلزدكاج إلى تناقض اإلتجاه اإلدارؼ لمدكلة إلى تنازع بيف اإلدارات 

                                                 
 244 ، ص مرجع سابق رمضاف بطيخ ، (1)
 36 ، ص مرجع سابق حسيف الطراكنة ، (2)
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المحمية فيما بينيا ، أك بينيا ك بيف الحككمات المركزية باإلضافة إلى إفتقار الكحدات إلى 
لمكفاءات الفنية الصزمة ك قد يقتصر إىتماـ الكحدات المحمية عمى تحقيق الصالح العاـ المحمي 

 .فقط 
ك يمكف الرد عمى ذلؾ بأف الرقابة التي تمارسيا الجيات المركزية عمى أجيزة الحكـ المحمي ك 
كذلؾ رقابة الجماىير المحمية أك بينيا ك بيف الحككمة المركزية فقد تؤدؼ إلى تحسيف األداء 

 . المحمي ك إلى تنمية الثركات المحمية 
  :األىمية اإلجتماعية- 3

تعتبر اإلدارة المحمية كسيمة لحصكؿ األفراد عمى إحتياجاتيـ ك تعمل غالبا عمى إدارة مصالحيـ 
.  مما يؤدؼ إلى إشباع رغباتيـ 

ييدؼ نظاـ اإلدارة المحمية إلى تقكية البناء اإلجتماعي لمدكلة ك ذلؾ بتكزيع القكػ اإليجابية بيا 
.  بدال مف تركيزىا في العاصمة 

يتيح نظاـ اإلدارة المحمية الفرصة لتفجير طاقات اإلبداع لدػ األعضاء الجماعات المحمية مما 
 16(1).يؤدؼ إلى النيكض في جميع المجاالت الثقافية ك الفنية ك الفكرية 

يعمل نظاـ اإلدارة المحمية عمى تقكية الركابط الركحية بيف األفراد عف طريق إشراكيـ سكيا في 
.  مجاالت العمل المحمي 

تعد اإلعتبارات اإلجتماعية كنطاؽ ك إطار بيئي تتحرؾ فيو اإلدارة المحمية ك تنمك كتسبح في 
فمكو ك قكاعده المنظمة ك مكركثاتو التي تعد الكصفة التي تتخذ اإلدارة المحمية اإلرشادات منيا 
ك تختار مشاريعيا ك طمكحاتيا ، فاجتماعيا ك إنطصقا مف ككنيا الممثل الرسمي لممجتمعات 

 : المحمية فبالرغـ مف ذلؾ تقـك اإلدارة المحمية بدكرىا الفعاؿ الذؼ يتمثل فيمايمي 
 : زيادة الشعكر باإلنتماء إلى المجتمع  -

إف نظاـ اإلدارة المحمية يتأسس بقياـ مجالس محمية تتألف مف أبناء الكحدة المحمية ك تباشر 
المياـ ك األنشطة المتعمقة بيؤالء األفراد ك تعني بمناقشة مشكصتيـ ك إيجاد الحمكؿ الناجعة ليا  

                                                 
16    .    36 ، ص مرجع سابق حسيف الطركانة ، (1)
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كما تسير عمى إقتراح ك إتخاذ القرارات التي مف شأنيا أف تمبي حاجياتيـ ك رغباتيـ ك ترضي 
.  تطمعاتيـ ك ميكليـ الشخصية ىذا يجعل منيا 

ك يساندكىا ك  (المجالس المحمية  )المتنفس الكحيد ليـ ك األكثر إستجابة ليـ ، فيسيمكف عمميا 
يجعميـ ذلؾ يحسكف بالتكافل ك اإلنتماء ليس فقط لممجتمع المحمي بحد ذاتو بل المجتمع ككل 
ألف الكحدات المحمية تعكس الصكرة الحسنة ك تدافع عنيا أماميـ مما يعزز ثقتيـ فييا ك يثرؼ 

  (1).إنتمائيـ ك مكاطنتيـ ك تكاثفيـ 
كما أف نظاـ اإلدارة المحمية يعيد صياغة شخصياتيـ ك يرقي مف أذكاقيـ ك يزيد مف مردكد 

مجيكداتيـ ك تقكدىـ نحك اإليجابية في تصرفاتيـ ك إنشغاالتيـ مما نقص مف األفات 
اإلجتماعية ك كذا القضاء عمى العزلة التي تعد اليـ االساسي الذس يشتكي منو العديد مف 
المجتمعات المحمية ، ك التي فرضتيا المدينة الحديثة بعد تكبيخ نطاقيا ك تعدد تنظيماتيا 

القبمي ، الديني ، المغكؼ ، العرقي ،  )الفرعية ك تنطمق بيـ اإلدارة المحمية مف اإلقتصاد الضيق 
 17(2)( .اإلقميمي ثـ الكطني ) إلى إقتصاد أكسع ك أرقى  (...العشائرؼ 

 : تكريس المشاركة الشعبية في عممية إتخاذ القرار  -
إسياـ المكاطنيف بدرجة أك بأخرػ ففي التصميـ : إذا إنطمقنا مف فكرة أف المشاركة الشعبية تعني 

ك اإلشراؼ عمى سياسات التنمية المحمية سكاء بمجيكداتيـ الذاتية أك التعاكف مع األجيزة 
  (3).الحككمية المركزية ك المحمية 

العممية التي يقـك الفرد مف خصليا باإلسياـ الحر الكاعي مف صياغة نمط " أك يكاجو أقرب 
"  الخياة المجتمعية في النكاحي اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك السياسية 

تعد المشاركة ىدؼ تسعى لتحقيقو ك كذا كسيمة ألنيا تشعر المكاطنيف بمدػ أىميتيا ك فعاليتيا 
ك تفتح الباب أماـ أساليبيا ك إجراءاتيا ك تزرع فييـ الدأب عمى الحياة العامة ك إبداء الرأؼ ك 

                                                 
 . 35 ، ص مرجع سابق حسيف الطراكنة ، (1)
 . 246 ، ص مرجع سابق رمضاف بطيخ ، (2)
. 99، ص  ( 1999دار المعارؼ ، : د ـ ف ) ، اإلدارة المحمية ، المفاىيم العممية و نماذج التطبيق،  أحمد رشيد (3)
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مناقشة األمكر المحمية ، فكمما ساىمت ىذه الكحدات المحمية في إرضاء ك تمبية حاجياتيـ ك 
كمما كانت أكثر تفيما ألكضاعيـ ك معطيات حياتيـ ك مشاكميـ كمما عمل ذلؾ عمى دفعيـ 

  (1 ).لممشاركة في إبداء رأييـ
فيما يشغميـ ك يقكدىـ إلى التحرؾ بمجتمع إيجابي  لتحقيق جكىر المشاركة الذؼ كما رأينا أف 

ينحصر في اإلنتقاؿ باألحكاؿ الشعبية مف كضع إلى أكضاع أحسف ك أرقى في جميع المجاالت 
ك يجعل المكاطنيف أكفياء لكل المناسبات الكطنية إلبداء الرأؼ ك بذلؾ ممارسة حقكقيـ الساسية 

  (2 ).ك المدنية بكجو أحدث بعد اإلنتخاب أىميا
 : إحقاؽ العدالة اإلجتماعية  -

: تسيـ اإلدارة المحمية كنظاـ حياة في تحقيق العدالة اإلجتماعية ك إرسائيا مف خصؿ بابيف ىما
 18(3). تكزيع األعباء المالية بعدالة مف خصؿ يتـ تحصيمو: أكال 

مف رسـك ك ضرائب ك غيره مف المكارد المالية المحمية التي يدفعيا سكاف الكحدة المحمية بحد 
ذاتيا ، ىذا األمر مف شأنو أف يجعميـ كاثقيف بأف أمكاليـ ستصرؼ عمى ما مف شأنو أف 

يخدميـ ك يمبي حاجيتيـ ك يحقق أمانييـ ك يحسف أكضاعيـ مف مرافق ك مشاريع في كافة 
المجاالت الحياتية ك الحمكؿ دكف أف تتزعـ الدكلة إىتماميا بالمرافق الكطنية ك إىماؿ المرافق 

.  المحمية نظرا لغياب الغصؼ المالي ك عدـ كفايتو 
:  ثانيا 

فيذا األمر سبب مف أسباب : مف خصؿ تحقيق العدالة بيف المناطق الريفية ك تممؾ الحضارية 
الميمة الذؼ دعت إلى األخذ بنظاـ اإلدارة المحمية ك جعل منيا ألية لعصج أمراض الريف 

المتمحكرة في التخمف ك الفقر ك الجيل ك تفشي العصبية ك الفساد ك تدني المعيشة ك الصحة 
إلخ ، فالتطكر الذؼ أصاب المدينة ك قطع أشكاطا كبيرة ىذا ما جعل اإلىتماـ ينصب عمى .. 

                                                 
 27ص ( 1985المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، : القاىرة  ) ، دور الحكم المحمي في التنمية اإلقميمية رشاد الصفقي ، (1)
 .  100 ، ص مرجع سابق أحمد رشيد ، (2)
: مصر  ) ، اإلتجاىات المعاصرة لمحكم المحمي و البمديات في ظل االدوار الجديدة لمحكومة سمير محمكد عبد الكىاب ، (3)

  .19، ص  ( 2009جامعة الدكؿ العربية ، 
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كيفية تقميص الفجكة بيف الريف ك المدينة فكجكد ىيئات محمية تعني بيذه المناطق الريفية 
ستجعل الحككمة المركزية تزيد ميزانيتيا ك تكثيف مساعداتيا ك تسييصتيا ليا ك ترقية الخدمات 

.  ك متابعتيا ك تحديثيا 
 : (حقكؽ اإلنساف  )تعميق الثقة بالقيـ اإلنسانية  -

إنطصقا مف ككف المشاركة الشعبية شرط أساسي في نظاـ اإلدارة المحمية تكجد بتكفره ك تزكؿ 
بانعدامو ىذا يعد أكبر دعـ لذكات ىؤالء المكاطنيف ك أرقى صكرة إلحتراميـ ك مراعاة كبريائيـ 
ك كرامتيـ ك مدعاة لإلفتخار بالذات ك اإلعتزاز بالنفس ما يجعميـ يبادركف ك يخمقكف الحمكؿ 
الناجحة خمقا مميزا ك يعزز ركح المبادرة ك التضحية ، ك يجب عمى ىذه الكحدات اإلدارية أف 
تعمل جاىدة عمى تغذية ىذه األحاسيس ك إعصء حقيـ ك أصكاتيـ ك إيصاليا إلى ذكؼ الشأف 
ك أف تعبر عما ال يمكنيـ التعبير عنو رسميا ك بذلؾ فإف اإلدارة المحمية تعمل عمى كضع 

 19 (1 ).المكاطف المحمي في الدرجة األكلى
مف حمقات إتخاذىا لمقرار ك إعتبارا أساسيا في تكجييا ك تككف بتحقيقيا لذلؾ ينتفع الفرد الذؼ 

إحترمت قيمتو اإلنسانية لممارسة حقكقو ك السير عمى إحتراميا ك إقرارىا ك تدعيميا مما 
عمى نشر ك إحتراـ حقكؽ اإلنساف عبر كافة التراب الكطني  (السمطة المركزية  )يساعد الدكلة 

.  ك سيزيد ىذا مف مميزاتيا دكليا ك داخميا 
إذا إعتبرنا اإلدارة المحمية عامص أساسيا ، ىاما حساسا تنشد مف خصلو الدكلة أينما كجدت 

تحقيق الديمقراطية ك اإلستقصؿ السياسي ، ك التغمغل السمطكؼ ، فإف اإلدارة المحمية كما رأينا 
ك تعد بذلؾ حمقة . إجتماعيا تعتبر البكابة األقرب ك األنسب التي يطرقيا ىؤالء المكاطنيف 

الربط الكحيدة بيف الدكلة ك الطبقة الشعبية التي تحقق الرضا ك تدعـ إحتراـ حقكؽ اإلنساف ك 
ترفع إىتماميـ ك تحبيؾ خيكط النسيج اإلجتماعي األكثر أىمية إذ يعد سابق في كجكده لمدكلة 

 . ( 2)أساسا فبصصحو تصمح ك بفساده تضطرب ك تعاني ك تفقد شرعيتيا 

                                                 
  . 20، 19 (ص ص) ، سابقمرجع  سمير محمكد عبد الكىاب ، (1)
  .20 ، صسابقمرجع  سمير محمكد عبد الكىاب ، (2) 
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:   األىمية اإلقتصادية – 4
:  يؤدؼ األخذ بنظاـ اإلدارة المحمية إلى كثير مف المزايا االقتصادية 

 . يؤدؼ إلى جدية البحث عف مصادر جديدة لمتمكيل المحمي  -
 .يؤدؼ إلى المركزية التصنيع مما يتيح الفرصة لممناطق المحركمة النيكض صناعيا  -
 .يكجد نكع مف العدالة في تكزيع األعباء الضريبية  -
يعمل عمى تحقيق التنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك ذلؾ بمشاركة الحككمة المركزية أعباء  -

 . ىذه التنمية 
أف الكحدات المحمية أكثر دراية بمعرفة حاجات ك مشاكل المجتمع المحمي مما يساعد في  -

 20  (1 ).كضع خطط تنمكية فعالة
تأسيس مشركعات إقتصادية تصئـ إحتياجات الكحدات المحمية ك حاجات المكاطنيف فييا ،  -

فالمجالس المحمية أقدر عادة مف السمطة المركزية عمى إقتراح ك إىتزاز المشركع اإلقتصادؼ 
 . الذؼ تحتاجو الكحدة المحمية 

  (2). تنشيط اإلقتصاد الكطني كنتيجة لتنشيط اإلقتصاد غمى المستكػ المحمي -
إف نجاح نظاـ اإلدارة المحمية يحتاج إلى كثير مف الجيكد التي تتعمق بإعداد الككادر الفنية ك 
اإلدارية ك إلى تنمية الكعي الجماىيرؼ بأىمية اإلدارات المحمية ك ضركرة المشاركة ، ك إلى 

.  فاعمية الرقابة المركزية عمى المجالس المحمية 
كمف أىـ التغيرات التي تؤخذ لقياس إستقصؿ الييئات ك تمتعيا بسمطات حقيقية في النظاـ 

:  اإلدارؼ لمدكلة مايمي 
حجـ الكظائف التي تقـك بيا الييئات المحمية ، بالمقارنة بتمؾ التي تقـك بيا فركع الحككمة  -

 . المركزية عمى اإلقميـ المحمي 

                                                 

 20 25ص ( 1962د د ف ، : القاىرة ) ، مبادئ في نظم اإلدارة المحمية طعيمة الجرؼ ، (1) 
 25 ، ص نفسومرجع   الجرؼ ، يمةطع – (2)
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السمطة عمى إيرادات الييئات التي تزداد سمطة الييئات المحمية ك إستقصليا ، كمما ازدادت  -
 . قدرتيا عمى الحصكؿ عمى إيرادات مستقمة 

 . مدػ سمطة الييئات المحمية في إتخاذ قرارات نيائية دكف الرجكع إلى الحككمة المركزية  -
عمكميات اإلختصاصات التي تمارسيا الييئات المحمية ، كمما ازدادت قدرتيا عمى  -

 . الحصكؿ عمى إيرادات مستقمة 
األسمكب القانكني المتخذ إلنشاء الكحدات المحمية ، فاإلدارة المحمية التي ينشئيا الدستكر  -

تككف في مركز قانكني أفضل مف تمؾ التي تنشأ بتشريع ، ك ىذه األخيرة تسمك عمى تمؾ 
 . التي تنشأ بقرار مف السمطة التنفيذية 

عدد المستكيات المحمية فالييئات المحمية في نظاـ المستكػ الكاحد ، تتمتع غالبا بسمطات  -
 21( 1). أكثر مف الييئات المحمية في نظاـ المستكييف ك الثصث مستكيات

                                                 
   37 ، ص مرجع سابق حسيف الطركانة ، – (1 )
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يقـك نظاـ اإلدارة المحمية عمى ثصث أركاف، فيك يعترؼ بكجكد مصالح محمية متميزة، ك يقر 
أيضا بكجكد ىيئات محمية أك مرفقية مستقمة، كيربط ىذه األجيزة المستقمة بالسمطة المركزية 

.  بمكجب فكرة الكصاية

:  تتركز اإلدارة المحمية عمى األركاف التالية
يرجع سبب ك مبرر قياـ نظاـ  : وجود مصمحة محمية متميزة عن المصالح الوطنية -

اإلدارة المحمية إلى كجكد ك ظيكر مصالح تتمثل في ذلؾ التضامف الذؼ يعبر عف إىتمامات ك 
إحتياجات سكاف اإلقميـ أك جية معينة مف الدكلة تختمف عف اإلحتياجات ك المصالح ك 

الشؤكف الكطنية العامة ك المشتركة بيف جميع المكاطنيف بالدكلة ، كما أف إعتراؼ القانكف بيذا 
التمايز المكجكد حقيقة ك فعص بيف المصالح المحمية ك المصالح الكطنية يشكل الركف األساسي 
لكجكد نظاـ اإلدارة المحمية ، مف حيث تكفل اإلدارة المركزية بالمصالح الكطنية ك التخمي عف 

 22(1 ).المصالح المحمية لييئات محمية باعتبارىا األقدر عمى تمبيتيا ك إشباعيا
إف تنكع الحاجات العامة التي تقـك الدكلة باشباعيا مف خصؿ اإلدارة المحمية ، ىي أرجاء عامة 
تخص كافة إقميـ أرجاء الدكلة ، بالذات كافة األفراد في مختمف المدف ك الكاليات ك أقاليـ الدكلة 
، ك يغمب عمى ىذه الحاجات صفة الكطنية ك تعرؼ بالمصالح الكطنية ، إال أف ىنالؾ حاجات 
خاصة أك مصالح ذاتية تخص جزء مف إقميـ الدكلة أك سكاف منطقة معينة ، يطمق عمى ىذه 

الحاجات أك المصالح الذاتية تميزا ليا عف المصالح الكطنية ، إذف مف الضركريات تكافر 
مصالح محمية تختمف عف المصالح القكمية ك ليذا تترؾ الحاجات العامة الكطنية لسمطات 

المركزية كي تتكلى إشباعيا لتحقيق العدالة ك المساكاة ، بينما تترؾ الحاجات المحمية لييئات 
تمثل سكاف أقاليـ كي تقـك باشباعيا ،إلعتبارات تتعمق بحسف تقديرىـ ليذه الحاجات ك شعكرىـ 

                                                 

-(1)  .5، ص  ( 2004 ، 1 ط،دار العمـك لنشر ك التكزيع: عنابة )، قانون اإلدارة المحمية الجزائرية دمحم بعمي صغير ،   
22
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مف ممثمي السمطات المركزية ك إف كانكا يعممكف ضمف نطاؽ  بأىميتيا ك ضركرة إشباعيا أكثر
 23(1).ىذه األقاليـ 

ك مف أىـ المسائل التي تثار بصدد تحديد المصالح المحمية ىي تعييف الجية المختصة ، ك 
:  الكيفية المتبعة في عممية التحديد بحيث نجد

إف االتجاه السائد بيذا الصدد ، ىك أف يعقد اإلختصاص بتحديد تمؾ المصالح ك : االختصاص
الشؤكف مف خصؿ تحديد ك تبياف صصحيات ىيئات اإلدارة المحمية ، إلى السمطة التشريعية 

بمكجب القكانيف التشريعية المتعمقة بتمؾ الييئات ، ففي الجزائر عمى سبيل المثاؿ يقـك البرلماف 
.   مف الدستكر تنظيـ ك تحديد صصحيات اإلدارة المحمية 122ك بحكـ المادة 

إف إسناد ميمة تحديد المصالح المحمية المتميزة عف المصالح الكطنية القكمية إلى البرلماف ك 
جعمو مف إختصاص القانكف ك التشريع ، يمثل ضمانا حقيقيا لدعـ الطابع الصمركزية ك يحمي 
الييئات ك الكحدات المحمية مف إمكانية تدخل اإلدارة أك السمطة المركزية لتقميص ك التضييق 
مف مجاؿ ك نطاؽ تمؾ اإلختصاصات بمجرد إصدار قرارات إدارية صادرة عنيا دكف الرجكع 

.  إلى البرلماف 
:  يتـ تكزيع مظاىر كمياديف الكظيفة اإلدارية المحمية كفق أسمكبيف أساسيف ىما: الكيفية

كىك أف يظير المشرع السمطات كاالختصاصات المنكطة بأجيزة اإلدارية : األسمكب اإلنجميزؼ 
المحمية عمى سبيل الحصر، ك ما عدا ىذا فيي مف اختصاصات ك صصحيات اإلدارة المركزية 

 . باعتبارىا مف المصالح الكطنية

                                                 
 ، كمية العمـك السياسية:جامعة كرقمة  ) ، رماجستي مذكرة لنيل شيادة ،  في الدول المغاربيةالصمركزيةككاشي عتيقة ، -  (1)

. 31،32 صص، ( 2011  
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إف ىذا األسمكب يرغـ المشرع إلى ذكر المجاالت التي تتدخل فييا اإلدارة  : األسموب الفرنسي
المركزية عمى أف تترؾ مجاالت ك مياديف عمل ك نشاطات ككحدات اإلدارة المحمية كاسعة غير 
محددة ، ك لقد إعتمد المشرع الفرنسي في طريقة تنظيمو لإلدارة المحمية كاسعة ك غير محددة ،  
ك لقد إعتمد المشرع الفرنسي في طريقة تنظيميو لإلدارة المحمية عمى ىذا األسمكب حينما ذكر 
السمطات ك الصصحيات التي تتمتع بيا الكحدات ك الييئات الصمركزية ، ك إف كاف بصكرة ك 

بطريقة عامة غير محددة ، ذلؾ ألف العنصر األساسي في اإلدارة المحمية يكمف في طابع غير 
محدد لسرد القانكني لصصحيات المجالس المحمية حسب التشريع الفرنسي ،ك ىذا األسمكب 

 24(1). نفسو الذؼ إتبعو المشرع الجزائرؼ في تنظيمو لإلدارة المحمية
ك يقصد بيذا الركف أف الييئات المحمية أك مصمحية استقمت عف السمطة : قيام أجيزة مستقمة 

المركزية ، ك ىذا اإلستقصؿ يخكليا الحق في إتخاذ القرار ك تسيير شؤكنيا بيدىا ك دكف تدخل 
مف الجياز المركزؼ ، ك يقتضي تكافر ىذا الركف اإلعتراؼ لمكحدة اإلدارية المحمية أك المرفقية 

 (2). بالشخصية المعنكية ليتـ اإلعصف الرسمي لفصميا عف الدكلة
بحيث تعتبر الشخصية المعنكية مف الشركط األساسية التي يجب أف تتكفر عمييا الييئات 
المحمية ، فإذا تخمف ىذا الشرط ك لـ يكف لمكحدات المحمية كجكد ، تعتبر ركنا أساسيا مف 

أركاف الحككمة المركزية ، فالشخصية المعنكية ىي النتيجة الطبيعية لقياـ اإلدارة المحمية لحماية 
مصالحيا القانكنية بمعنى أف الشخصية المعنكية ىي عنصر فعاؿ ك أساسي في إستقصؿ 

. الييئات المحمية 
ك إذا لـ تمنح الحككمة المركزية الشخصية المعنكية لمييئات المحمية ، فإف ذلؾ يعني أنيا فرعا 

.  مف فركع الحككمة المركزية 
 

                                                 

.
24

. 
12، 11 ( صص) ، مرجع سابق بعمي صغير ، - (1)  
 .32 ، 31 (ص ص) ، مرجع سابقككاشي عتيقة،  – (2)
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إف إدارة المحمية تعيد إلى أبناء الكحدة اإلدارية بأف يشبعكا حاجاتيـ بأنفسيـ، أؼ يشرؼ عمى 
المصالح مف ييمو األمر بنفسو، ك لما كاف مف المستحيل عمى جميع أبناء األقاليـ أف يقكمكا 

 25 (1).  مف المتعيف أف يقـك بذلؾ مف يمثمكنو نيابة عنيـ3بيذه الميمة مباشرة، ؼ 
استقصؿ المجالس يعني أف يككف لمييئة المحمية اختصاصات إدارية تباشرىا إصدار القرارات 
المناسبة في شأنيا ، كما يعني في الكقت نفسو أف يككف لتمؾ الييئة حرية إختيار أعضائيا 
دكف أف تخضع في ذلؾ ألكامر السمطة المركزية ، كما أف اإلنتماء لمكسط المحمي ال يكفي 

لتحقيق استقصؿ تمؾ الييئة بل األمر يتطمب ليذا الغرض أف يككنكا لجميع أبناء األقاليـ حق 
إختيار مف يمثميـ في ىذه الييئة التي تكلي رعاية مصالحيـ ، كرغـ ذلؾ فقد إختمف المفكريف 

في مسألة تشكيل ممثمي الكحدات المحمية بحيث ىنالؾ إتجاه يرػ اإلنتخاب أحسف طريقة 
لتككيف مف يمثل الكحدات المحمية ، ك ىنالؾ فريق أخر يرػ أسمكب التعييف الطريقة المثمى في 
إختيار أعضاء الكحدات المحمية ، ك ىنالؾ مف يرػ بأف أحسف طريقة في تشكيل ىذه المجالس 

. ىي المزج بيف أسمكب اإلنتخاب ك التعييف 
يرػ أنصار ىذا اإلتجاه أف إنتخاب أعضاء المجالس المحمية شرطا ضركريا  : اإلتجاه األول

لكجكد نظاـ اإلدارة المحمية مف جية ك إلستقصليـ مف جية أخرػ ك حجة أنصار ىذا الرأؼ في 
ذلؾ أنو لما كانت الصمركزية تطبيقا لمبدأ الديمقراطية ، ك لما كاف ىذا المبدأ يستكجب المجكء 
إلى اإلنتخاب إلختيار ممثمي الشعب لذلؾ كاف اإلنتخاب ىك الكسيمة األساسية في بناء إدارة 

. محمية قكية 
يركا بأنو ليس ثمة ما يمنع قياـ السمطة المركزية بتعييف أعضاء المجالس  : اإلتجاه الثاني

محمية دكف أف يؤدؼ ذلؾ إلى إىدار إستقصؿ الكحدات المحمية ،  
ك ذلؾ متى تكافرت عدة ضكابط أىميا أف تتكفر ألعضاء الييئات المحمية المعنية ضمانات 
تكفل ليـ إستقصليتيـ في مكاجية الحككمة المركزية ، كلعل أىـ كسيمة لتحقيق ذلؾ ىي عدـ 

                                                 
إليازركؼ العممية لنشر ك : األردف  ) المركزية و الصمركزية في تنظيم اإلدارة المحميةصفكاف المبيضيف ك أخركف ، -  (1) 

39،ص( 2011التكزيع ،   
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قابميتيـ لمعزؿ قبل  إنتياء مدتيـ القانكنية ، كأف تراعي الحككمة المركزية في تعييف ىؤالء 
.  األعضاء ضركرة كجكد رابطة حقيقية بيف ىؤالء األعضاء المعينيف ك تمثيل المصالح المحمية 

:  كقد  قدـ أنصار ىذا اإلتجاه عدة حجج ك براىيف في ذلؾ أىميا
المجتمع المحمي غير مييأ بطبيعتو لتطبيق نظاـ إختيار أعضاء الييئات المحمية بطريقة  -

اإلنتخاب ، ك ذلؾ بسبب ضعف المستكػ التعميمي لمناخبيف ك سيادة النظاـ القبمي أك العشائرؼ 
 . عمى المستكػ المحمي 

 .أسمكب اإلنتخاب قد ال يؤدؼ إلى إنتقاء األكفاء إداريا  -
اإلنتخاب ليس ضمانا إلستقصؿ الييئات المحمية ، فقد يتحقق ىذا اإلستقصؿ دكف األخذ  -

   26(1 ).بذلؾ  األسمكب
ك ىنالؾ فريق ثالث يرػ أف الطريقة المثمى في إستقصؿ الييئات المحمية ك تشكيل مجالسيا 
ىي المزح بيف أسمكب التعييف ك أسمكب التعييف ك أسمكب اإلنتخاب، بحيث يركا أف تمثيل 

السكاف المحمييف في اإلدارة المحمية يككف عف طريق اإلنتخاب ، ك إدخاؿ عنصر الكفاءة مف 
الناحية اإلدارية ك الفنية ، ك ذلؾ لضماف حسف تسيير المجالس المحمية ك رفع مستكػ 

الخدمات المقدمة لممكاطنيف ، فإذا كاف إنتخاب الييئات المسؤكلة عف إدارة األشخاص اإلقميمية 
شرطا أساسيا لقياـ نظاـ اإلدارة المحمية ، فإف ذلؾ ال يعني أف يككف جميع األعضاء الذؼ 

يتككف منيـ المجمس منتخبيف ، بل يمكف أف يككف مف بينيـ أعضاء معينكف مف قبل السمطات 
المركزية ، بحكـ أف كجكد األعضاء المعينيف ال يعني إفراغ نظاـ اإلدارة المحمية مف محتكاه 

.  الحقيقي ، ك ليذا يشترط أف يشترط أف تككف الغمبة ألعضاء المنتخبيف ك ليس العكس 
ك بصفة عامة ، ميما قدـ مف حجج لمساىمة أعضاء الحككمة المركزية في الكحدات المحمية 

المنتخبة ، فإف ذلؾ يفرض أف يحصر في أضيق الحدكد إلى حد جعل منيـ أعضاء إستشارييف 
، لتنكير الكحدات المحمية المنتخبة ، إذا كجدت فييـ ىذه الصفة بطبيعة الحاؿ، ألنو ليس كل 

                                                 
26

 
  .42، 41ص ص  ، مرجع سابقصفكاف المبيضيف ،  – (1)
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مف  قبل السمطة المركزية يدرؾ السياسة العامة ك المصمحة العامة لمدكلة ك يممؾ الخبرة 
اإلدارية الكافية  

التسيير، فالمحافظة عمى كحدة األسمكب اإلدارؼ داخل الدكلة يمكف أف افي مجاؿ  -
يتحقق عف طريق الكصاية اإلدارية ، أما قضية الجانب الفني يمكف لشخص اإلقميمي أف يعيف 

 27 (1).مكظفيف فنبيف في أجيزتو المختمفة بمكجب األنظمة المعمكؿ بيا لحل ىذه القضية 
إف اإلدارة المحمية ال يعني  : خضوع الييئات المحمية لرقابة السمطة المركزية -

اإلستقصؿ التاـ المطمق لمييئة التي تتمتع بالشخصية المعنكية ك انفصاليا عف السمطة المركزية  
ك ىي ال تعني أيضا الخضكع ك التبعية ، بل تعني تمتع الجماعات المحمية بقدر مف االستقصؿ 
في ممارسة مياميا إزاء اإلدارة المركزية مع خضكعيا لنكع مف الرقابة ك تتجمى ىذه الرقابة في 

 (2)مجاالت ثصثة ، رقابة عمى األشخاص ك رقابة عمى الييئات ك رقابة عمى األعماؿ 
تمارس السمطة المركزية رقابتيا عمى األشخاص المعينيف : الرقابة عمى األشخاص  -

بالكحدات الصمركزية ، كما ليا أيضا كفق إجراءات معينة ، ممارسة كصايتيا اإلدارية عمى 
األشخاص المنتخبيف ، ك تتمثل أىـ مظاىر الرقابة اإلدارية عمى األشخاص ك األفراد القائميف 

 : عمى إدارة ك تسيير الييئات المحمية في 
 .تكقيف العضك بييئات اإلدارة المحمية لمدة محددة عف ممارسة المياـ  -
 . اإلقالة ألسباب عممية ، كتكلي العضك مياـ إدارية في جية أخرػ  -
 (3 ).العزؿ أك الطرد أك الفصل بسبب إدانتو إلرتكاب أعماؿ مخالفة لمقانكف  -
يعد ىذا النكع مف الرقابة مف أىـ األنكاع التي تباشرىا السمطة  : الرقابة عمى األعمال -

التنفيذية ، كتتجمى في التصديق ، ك اإللغاء ، ك الحمكؿ ، كما تكجد في ىذه العممية صكرتيف ، 

                                                 
  .35 ، ص سابق مرجعككاشي عتيقة ،  – (1) 27

  .39، ص( 2010 ،1ط جسكر لمنشر ك التكزيع ،:الجزائر  ) ، ، التنظيم اإلدارر في الجزائرعمار بكضياؼ - (2)
24 ، 23 (ص ص) ، سابق مرجعبعمي صغير ،  – (3)  

27
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مف الرقابة ، فالصكرة األكلى تتمثل في الرقابة السابقة سمطة التكجيو ، أما الرقابة الثانية تتمثل 
 28. في الرقابة الصحقة سمطة التعقيب 

األصل أف المؤسسات المحمية بما ليا مف إستقصؿ ىي التي : الرقابة السابقة سمطة التكجيو 
تعمل ك تتصرؼ بداية ك أكال كفق القكانيف ك التنظيمات التي تسيرىا ك تحكميا ، تفعيص لممبادرة 

.  ك التحرؾ الذاتي 
إصدار األكامر ك : ك ىذا ما يستمـز إستبعاد كل مظاىر الرقابة السابقة ك القبمية مثل 

التكجييات ك التعميمات مف السمطة الكصية ، ألف ذلؾ يمثل المساس باستقصلية الكحدات 
المحمية نظرا إلكتسابيا الشخصية اإلعتبارية ، ك مايترتب عنيا مف مسؤكلية قانكنية مف أعماليا 

. ك تصرفاتيا 
إذا كاف لرئيس في النظاـ المركزؼ سمطات كاسعة حياؿ   :الرقابة الصحقة سمطة التعقيب 

أعماؿ مرؤكسو نظرا لمسؤكلية الرئيس عف كيفية أداء المرؤكس لتمؾ األعماؿ ، فإف إقرار مبدأ 
مسؤكلية الييئات المحمية عف أعماليا يقتضي بالضركرة إستبعاد كل رقابة أك كصاية تتنافى مع 

 (1). ذلؾ
:  ك تككف الرقابة عمى األعماؿ كفق الطرؽ األتية 

يككف اإلقرار في الحاالت التي تشترط فييا نفاذ قرار المجمس أك الييئات : (اإلقرار )التصديق 
المحمية تصديق السمطة المركزية ، كيككف التصديق عمى األعماؿ مف جانب السمطة التنفيذية 
صريحا أك ضمنيا فإذا إشترط القانكف صراحة التصديق ، كجب مصادقة السمطة المركزية عمى 
قرارات المجالس كي تصبح نيائية أك تنفذ ىذه القرارات ميما طالت المدة ، أما إذا كاف اإلقرار 
ضمنيا فتعتبر قرارات المجمس نافذة ، ك إذا مضت فترة معينة دكف إقراراىا ففي ىذه الحالة ينقل 

 29.  حق التصديق إلى مجرد حق إعتراض عمى قرارات المجمس
  

                                                 
  .35 ، ص مرجع سابق ككاشي عتيقة ،–  (1) 28
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ك يصحع في ىذه الحالة أف السمطة المركزية ال تختص إال بالمكافقة عمى قرارات المجالس 
 (1).المحمية أك رفضيا

إف مقتضيات نظاـ اإلدارة المحمية تفرض عمى سمطة اإلشراؼ إبطاؿ القرارات الغير  : اإللغاء
المشركعة الصادرة عف الييئات المحمية ، كحتى ال يحدث صطدامبيف الجياز المركزؼ ك 
الجياز المحمي ، عادة ما نجد القانكف يتدخل لحصر حاالت معينة يتمكف الجياز المركزؼ 

.  بمكجبو مف إلغاء قرارات تـ إتخاذىا عمى مستكػ المحمي ك كانت مشكبة يعيب في مشركعيتو 
يقصد بالحل حمكؿ السمطة المركزية محل السمطة المحمية في إتخاذ القرارات التي : الحمول 

تؤمف ك تتضمف سير المصالح العامة ، التي ىي أصص مف صصحيات ك إختصاصات اإلدارة 
المحمية ، ك تعتبر الحمكؿ مف أخطر السمطات المخكلة لسمطة الكصاية اإلدارية إتجاه الكحدات 

المحمية ، األمر الذؼ يستكجب تقييده بشركط تكفل ك تضمف إستقصلية الييئات المحمية ك 
:  تتمثل ىذه الشركط فيما يمي 

ال حمكؿ إال إذا ما ألـز القانكف اإلدارة المحمية بالقياـ بعمل معيف ، كما ىك الحاؿ بالنسبة  -
 . لنفقات اإللزامية 

  (2 ).تقاعس ك إمتناع اإلدارة المحمية رغـ إعذارىا ك تنبيييا لمقياـ بذلؾ العمل -
ك يتضح مف ىذا التعريف بأف الحل يعد أمر خطير لذا كجب أف يقيد ىك األخر مف حيث 
اإلختصاص ك اإلجراءات ك مف حيث المكضكع ، ك الحكمة مف ىذا التكفيق بيف المصالح 

المحمية التي فرضت اإلعتراؼ بالشخصية المعنكية لمسمطات المحمية ، ك بيف فكرة المصمحة 
العامة التي يجب أف تبقى بمعزؿ عف الخصفات المحمية ، كما يجب تأميف المصالح المحمية 

ضد كل تقاعس قد يحدث مف جانب السمطات المحمية خاصة إذا تعمق األمر بمسائل ك النظاـ 
األمف العمكمييف ، فكجب عمى السمطة المركزية أف تتخذ اإلجراءات لضماف أداء عمل معيف 

 30 (3 ).لرعاية المصمحة العامة ، ك ىذا ما يسمى بالحمكؿ

                                                 
30 ص )، ( 1982 ، 2ط،ديكاف المطبكعات الجامعية : الجزائر) ، اإلدارة المحمية دراسة مقارنةحسيف مصطفى حسيف ،  -(1)

23، 22 (ص   
. 41، 40 (ص ص) ، مرجع سابقعمار بكضياؼ ،  –(2)  
  .23 ، ص مرجع لسابقبعمي صغير ،  – (3)
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إذا كاف إنشاء ك إلغاء كحدات اإلدارة المحمية مف إختصاص القانكف يتـ  : الرقابة عمى الييئات
عادة بمكجب قانكف صادرعف السمطة التشريعية ، فإف ذلؾ القانكف المنشئ لتمؾ الكحدات يخكؿ 
لسمطة اإلدارية المركزية سمطة إيقاؼ ك حل ىيئات اإلدارة المحمية ، دكف المساس بالشخصية 

.  المعنكية التي تتمتع بيا تمؾ اإلدارة 
يمكف لإلدارة المركزية طبقا لإلجراءات القانكنية ، أف تعتمد غمى إيقاؼ ك تعطيل  : اإليقاف

.  نشاط ك سير عمل المجمس أك ىيئة معينة مؤقتا إلعتبارات معينة تستند إلى مبدأ المشركعية 
إف اإلدارة المركزية ليا سمطة الكصاية حسب الظركؼ ك اإلجراءات التي نص عمييا القانكف ، 
بحيث تعمل عمى تعطيل ك إيقاؼ سير عمل مجمس أك ىيئة ما لمدة محددة لعدة عكامل تستند 

.  إلى مبدأ المشركعية أك مبدأ المصئمة 
قد يخكؿ القانكف لسمطة المركزية الحل ك اإلزالة ك اإلنياء الدائـ لييئة مف ىيئات اإلدارة : الحل 

المحمية ، كىك مف أخطر مظاىر الرقابة اإلدارية لمساسو بمبدأ الديمقراطية ، األمر الذؼ أكجب 
   31(1). اإللتزاـ بجممة مف الشركط ، حفاظا عمى أركاف ك مقكمات نظاـ اإلدارة المحمية

 

                                                 
. 23 ، ص المرجع نفسو، بعمي صغير  – (1)  
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إنطصقا مف فمسفة اإلدارة المحمية ك مرتكزاتيا ، يتبيف تطبيق أسمكب اإلدارة المحمية في دكلة ما 
: يسعى لتحقيق عدة أىداؼ منيا

 :  األىداف السياسية 
ترتبط األىداؼ السياسية بمقكمات اإلدارة المحمية ك المتمثمة أساسا في مبدأ اإلنتخاب لرؤساء 
المجالس الشعبية المحمية ، ك أنماط العمل السياسي الذؼ يستتبع ىذا المبدأ ، ك في إطار تمؾ 

:  األىداؼ السياسية يمكف تناكؿ األىداؼ الفرعية التالية 
إف اإلدارة المحمية تحقق مبدأ الديمقراطية ، بحيث تعتبر أحد األىداؼ السياسية التي يسعى إلييا 
نظاـ اإلدارة المحمية ، ك تمؾ الديمقراطية تتمثل في حرية المجتمعات المحمية كإنتخاب مجالسيا 

:  المحمية مثص ، ك لعل الممارسة الديمقراطية عمى ىذا النحك تساعد عمى تحقيق مايمي 
الممارسة الديمقراطية عمى المستكػ المحمي تدفع المكاطف إلى اإلىتماـ بالشؤكف العامة  -

ك تكثيق صمتو بالحككمة، كما أف ىذه الممارسة تنمي الشعكر لدػ الفرد بالدكر الذؼ يؤديو 
اتجاه مجتمعو المحمي، ك ىذا الدكر مف شأنو أف يرفع كرامتو ك يزيد في تكعيتو بالحقكؽ 

 . الكطنية ككاجباتو القكمية
تسمح اإلدارة المحمية بتحقيق التنمية السياسية مف خصؿ تقكية الفيـ السياسي لدػ  -

المكاطف ، ك تمكينو عمى التمييز بيف الشعارات ك البرامج الممكنة ك إختيار األكفاء منيا ، ك 
 . مناقشة القضايا الميمة مثل إيرادات ك نفقات الميزانية المحمية ك تخطيط لمبرامج المستقبمية 

تتيح فرصة التدريب لمقيادات األعمى ك إعدادىا لشغل مناصب سياسية أعمى في المجاؿ  -
 . التشريعي ك التنفيذؼ عمى المستكػ القكمي 

تساىـ الديمقراطية المحمية في تحقيق المساكاة ك العدالة السياسية بيف المكاطنيف، مف  -
 32 (1 ).خصؿ إتاحة فرص المشاركة في صنع السياسات المحمية أماميـ

                                                 
 2010، كمية عمـك سياسية : جامعة تممساف  )مذكرة لنيل شيادة الماجستر،عجز ميزانية البمدية ،  أحمد،بمجيصلي  – (1) (32

. 19،20 (ص ص)،   
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يؤدؼ نظاـ اإلدارة المحمية إلى التعاكف المثمر بيف النشاط الحككمي ك النشاط الشعبي  -
المحمي، كما يربط األجيزة المحمية باألجيزة المركزية في العاصمة ، ك يؤدؼ أيضا إلى 

 قرب الحككمة مف المكاطنيف ك إخراج سمبياتيـ ك دفعيـ نحك العمل لصالح كحدتيـ المحمية 
أدػ نظاـ اإلدارة المحمية إلى إتساع سمطة الدكلة نتيجة لممذاىب الداخمية الحديثة االمر  -

.  الذؼ ساىـ في تجميع قدر كبير مف السمطات في يد كاحدة
قد يككف نظاـ اإلدارة المحمية حص لممشكصت التي تقابل بعض الدكؿ المختمطة األجناس، إذ  -

تمجأ الحككمة المركزية إلى اإلعتراؼ بنكع مف اإلدارة المحمية اإلقميمية لألقميات بيا فيتحقق 
 33(1). ليـ نكع مف اإلستقصؿ الذاتي دكف المساس بالكحدة الساسية لمدكلة

:  األىداف اإلدارية واالقتصادية
تعد اإلدارة المحمية مسرح خصب لنمك تجارب النظـ اإلدارية المختمفة ، إذ أف نجاح نظاـ معيف 
في إقميـ ما ، يعد بادرة لتطبيقو في األقاليـ األخرػ ، ك في حالة حدكث العكس أؼ عدـ نجاح 
التجربة ، فإف الضرر سيبقى في حدكد اإلقميـ المجرب ليذا النظاـ ، ك ال يتعدػ بذلؾ الكحدات 

.  اإلدارية األخرػ 
إلى جانب ىذا نجد اإلدارة المحمية حقل لتجارب اإلقتصادية ، فسياسة الدكلة الحديثة تعتمد 

عمى اإلقتصاد إلى جانب اإلدارة الخاصة في الدكؿ النامية التي تحتاج إلى الكثير مف البرامج 
لتنمية الثركة ، كعميو فإف الكحدات اإلدارية مجاؿ لمبحث ك التجربة ، فإذا نجحت المحاكالت في 

نطاقيا الضيق في اإلدارة المحمية يمكف تعميميا في دائرة الدكلة المتسعة بعد التأكد مف 
صصحية المشاريع  ك أما إذا فشمت ىذه المحاكالت فإف فشميا ال يتعدػ نطاؽ ذلؾ اإلقميـ الذؼ 

. جربت فيو 
 
 
 

                                                 
 .34، 33 (ص ص) ، مرجع سابقصفكاف المبيضييف ،  – (1)

33
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:  ك في نفس السياؽ نجد نظاـ اإلدارة المحمية بيدؼ إلى تحقيق األىداؼ التالية 
تفجير القكػ ك الخمق ك اإلبداع لدػ القكاعد العريضة لجماىير ك مكاطني الدكلة ك  -

مشاركتيا في إثراء ك تجديد أساليب النظاـ اإلدارؼ في الدكلة ، ك عنائو ك تغذيتو باستمرار 
بالعناصر الكاقعية ك الفعالة ، ك التقدـ الصـز لضماف سير جياز النظاـ اإلدارؼ في الدكلة 

 34.باستمرار
تبسيط اإلجراءات ك القضاء عمى الركتيف ، ك بذلؾ تحل المشاكل المحمية محميا ، بدال  -

 . مف الرجكع إلى اإلدارة المركزية في العاصمة ، ك في ذلؾ ربح لمكقت ك الجيد ك الماؿ 
العدالة في تكزيع األعباء المالية ، إذ أف نظاـ اإلدارة المحمية يسعى إلى تحقيق نكع مف  -

العدالة في تكزيع األعباء المالية بالنسبة لدافعي الضرائب ، كتكزيعيا يتـ بمشيئة الكحدات 
اإلدارية ، إضافة إلى أف ما يدفعو أىالي الكحدة اإلدارية سيتـ صرفو عمييـ ك عمى مرافقيـ ، ك 

   (1 ).في ذلؾ تحقيق لمبدأ العدالة اإلجتماعية
تقريب المستيمؾ مف المنتج ، حيث يقرر ممثمي الييئات المحمية عادة الخدمات  -

المطمكبة ك يشرفكف عمى إدارتيا ، ك يقيمكف ك يمثمكف جيكد المستفيديف منيا ك يشترككف معيـ 
 في تمكيميا 

القضاء عمى البيركقراطية التي تتمتع بيا الحككمة المركزية ، ك تنتقل صصحيات تقديـ  -
الخدمات المحمية إلى ىيئات ك أشخاص يدرككف طبيعة الحاجات المحمية ، ك يستجيبكف ليا 

 .بدكف عكائق أك ركتيف ، ىذا مف خصؿ رقابة ك إشراؼ المستفيديف مف تمؾ الخدمات 
تحقيق الكفاءة اإلدارية ، حيث أف الييئات المحمية ىي أكثر إستطاعة ك كفاءة مف  -

الجانب اإلقتصادؼ في تقديـ الخدمات المحمية ، زد عمى ىذا أنيا األكثر إستطاعة في تمبية 
الحاجات المتباينة مقارنة بنظاـ المركزؼ ، الذؼ يعمل عمى تقديـ السمع ك الخدمات في ميداف 
كاحد  ك ىك ميداف التكازف ، ك التي تككف في الغالب إما أكثر أك أقل مف متطمبات السكاف 

 .المحمييف 

                                                 
كمية :جامعة قسنطينة  ) مذكرة لنيل شيادة الماجستر ،، واقع العصقات العامة في اإلدارة المحمية الجزائريةكاج عذراءؼع- (1)

121، ص ( 2009 ،العمـك السياسية  
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تنشيط النشاط اإلقتصادؼ الكطني كنتيجة لتنمية القطاعات اإلقتصادية لتصءـ مع  -
 . رغبات المكاطف 

تكفير مصادر التمكيل المحمي مف خصؿ مداخيل أمصؾ الكحدات المحمية مما يساىـ في  -
 35.تخفيف العبء عف خزينة الدكلة 

:  األىداؼ اإلجتماعية 
تعمل اإلدارة المحمية عمى ربط البناء المركزؼ بالقاعدة الشعبية فيتحقق التجاكب  -

المطمكب بيف األجيزة المركزية ، كبيف باقي القطاعات الشعبية ، كىذا يككف عف طريق نظاـ 
اإلدارة المحمية السميـ الذؼ يساعد عمى إرساء البناء اإلدارؼ المركزؼ عمى أساس متيف مرتبط 

 بالقاعدة الشعبية 
تعزيز الصصحيات الركحية بيف السكاف المحمييف ، قصد تحقيق المصالح المشتركة  -

 . ألفراد المجتمع المحمي 
تحاكؿ اإلدارة المحمية التخفيف مف أثار العزلة التي فرضتيا المدينة الحديثة عمى األفراد  -

، خاصة بعد التكسعات التي عرفتيا مختمف التنظيمات ، ك بذلؾ تحافع اإلدارة المحمية عمى 
 . التجانس ك ال يضيع اإلحساس بالشعكر الجمعي 

العمل عمى تقكية البناء السياسي ك اإلقتصادؼ ك اإلجتماعي ، حيث تيدؼ اإلدارة  -
المحمية إلى تعزيز ىذا البناء اإلجتماعي ك السياسي ك اإلقتصادؼ لدكلة ، ك ىذا مف خصؿ 

تكزيع القكػ ك العناصر المتميزة لمقيادة ، بدال مف تمركزىا في العاصمة ، إذ أظيرت التجارب 
 (1). أف نظاـ الصمركزية اإلدارية ىك أقدر مف نظاـ المركزية

دعـ ك ترسيخ الثقة بالمكاطف ك إحتراـ رغبتيـ في المشاركة في تسيير الشؤكف المحمية ،  -
ك ترسيخ اإلعتقاد لدػ األفراد بكجكد العدالة اإلجتماعية ألف اإلدارة ىي الكسيمة لتحقيق رغبات 

 36.المكاطنيف 

                                                 
122 ، ص مرجع سابقكاج عذراء ، ؼع- (1)  

36  
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  المطمب األكؿ،  فيدكافعومف خصؿ ىذا المبحث يتـ التطرؽ لمفيـك اإلصصح اإلدارؼ ك 
أىدافوأما المطمب الثاني فنحاكؿ التفصيل في خصائص اإلصصح اإلدارؼ ك   

دوافعومفيوم اإلصصح اإلدارر و : المطمب األول   
عرؼ اإلصصح ضد الفساد ، أصمح الشيء بعد : لغة : تعريف اإلصصح اإلدارؼ  ( ػ أ1

إفساده أؼ أقامو ، ك اإلستصصح ضد الفساد ك صصح مف أسماء مكة ،  ك الصمح نير 
 (1) .يميساف

ريف المقدمة اكثرت التع: تعريف اإلصصح اإلدارؼ إصطصحا  (  ػ ب2
:   لإلصصح اإلدارؼ ك سكؼ نكرد أىـ التعريفات ليذا المفيـك كما يمي 

اإلصصح اإلدارؼ ىك عممية مستمرة باستمرار الزمف ،ذلؾ أف معالجة معكقات النيكض ك 
بالذات في اإلطار اإلجتماعي ال يمكف أف يحددىا سقف الزمني محدد ، كذلؾ بككنيا تمس 

القيـ ك األفكار ك طرؽ التفاعل اإلجتماعي كمف ناحية أخرػ أنو لف يأتي الكقت الذؼ يتـ فيو 
معالجة كل شيء لكف الميـ في كل مرحمة التشخيص العممي لمكاقع ك تبياف المشاكل ك 

اإلشكاالت التي في بعض األحياف تعبر عف الحالة الصزمة ك التي تتطمب فعص إصصحيا 
 37(2).جذريا ك سريعا ، كخصكصا عندما تككف المشكمة القائمة تيدد كحدة ك سصمة المجتمع

كما عرؼ اإلصصح اإلدارؼ بأنو شامل حيث عرفو بأنو اإلصصح الشامل لنظاـ الدكلة ك الذؼ 
 .يشتمل اإلصصح سياسي ك إقتصادؼ بجانب اإلصصح اإلدارؼ 

 
 

                                                 

 دكتكراة،استراتجية اإلصصح اإلدارر و التطوير اإلدارر و دورىا في تعزيز األمن الوطني فيصل بف معيض أؿ سمير ، - (1)
 37  .40، ص ( 2014، 1ط، األكاديميكف لمنشر ك التكزيع :عماف  )
  .10، ص  (2011 ، 1 دار الراية لمنشر ك التكزيع، ط:األردف  )، اإلصصح اإلدارر ىشاـ حمدؼ رضا ،  – (2)
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ك يعرؼ اإلصصح اإلدارؼ بأنو يتضمف أنكاع مختمفة مف العمميات المصممة لزيادة إمكانيات 
زيادة إستجابات الحككمات لطمبات : تأقمـ الحككمات ك جعميا أداة تغيير فعالة بمعنى 

  (1 ).المكاطنيف ك مسايرة التغيير
الجياد السياسي ك اإلدارؼ ك : كما يأخذ اإلصصح اإلدارؼ تعريفا عمميا ك مكضكعيا يتمثل في 

اإلقتصادؼ ، كاإلجتماعي ك الثقافي ، ك بنفس الكقت اإلرادة اليادفة إلحداث تغييرات أساسية 
إيجابية في السمكؾ ك النظـ ك العصقات ، ك األساليب ك األدكات تحقيقا لتنمية قدرات ك 

.  إمكانيات الجياز اإلدارؼ بما يؤمف لو درجة عالية مف الكفاءة ك الفعالية في إنجاز أىدافو 
 متكاممة عميقة الجذكر كما يككف أداة استمراريةكما أف اإلصصح اإلدارؼ ىك عممية تاريخية 

فعالة لمكاجية تحديات التنمية ك اإلنتماء محميا ك إقميميا ك عالميا ، كما أنو عممية سياسية 
تيدؼ إلصصح العصقات إما بيف البيركقراطي ك العناصر األخرػ لمجتمع ما أك داخل 

 (2) .البيركقراطية نفسيا
أما منظمة األمـ المتحدة فتعرؼ اإلصصح اإلدارؼ بأف اإلصصحات اإلدارية الرئيسية ماىي إال 

مجيكدات خاصة تيدؼ إلى إستقطاب تغييرات أساسية في أنظمة اإلدارة العامة عف طريق 
تحسيف عنصر رئيسي كاحد أك أكثر لمنظاـ اإلدارؼ مثل إصصح الييكل اإلدارؼ أك شؤكف 

3839(3) .العامميف أك العمميات اإلدارية
 

أما جيرالد كايدف فقد إعتبر أف التغير اإلجتماعي يشكل اإلطار العاـ لإلصصح اإلدارؼ ك 
اليمكف التحدث عنو بمعزؿ عف التغيير ك التطكر اإلجتماعي إذ أف كمييما يساند األخر ك 
يتداخل معو ، ىذا يعني بأف اإلصصح اإلدارؼ ىك نتيجة حتمية ك طبيعية لتطكر القكػ 

                                                 
38

 
  .44 ، ص مرجع سابقفيصل بف معيض أؿ سمير ، - (1)
 معيد دراسات ،جامعة الخرطـك: السكداف  ) ، اإلصصح اإلدارر بين النظرية و التطبيقدمحم أحمد سيد أحمد الحاج ،  – (2)

  . 27، 26 ( صص)،  ( 2006اإلدارة العامة ك الحكـ اإلتحادؼ، 
،  ( 1984السكداف ، أكاديمية الخرطـك ، أفريل  ) ، تطبيقاتو-أبعاده–اإلصصح اإلدارر و أىميتو دمحم أحمد مدني ،  – (3)
  . 23،24( صص)
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اإلجتماعية التي تسعى لتحقيق التطكر اإلدارؼ المطمكب ليس بصكرة تمقائية بل بصكرة إدارية 
.  مدركسة 

أما عبد الرحماف تيشكرؼ فقد عرؼ اإلصصح اإلدارؼ في بحثو مفاىيـ ك مدكالت اإلصصح 
سمطات اإلدارؼ فقد أخذ عمى ىذا المدلكؿ أنو يكازؼ بيف السمطات التنفيذية ك باقي الدكلة مف 
حيث ضركرة التكافق في برامج اإلصصح بالنسبة لمستكيات التنظيـ اإلدارؼ ك السياسي ، ألف 
تغميب اإلصصح اإلدارؼ عمى السياسي سيقكد إلى سيطرة الجياز اإلدارؼ عمى سياسة الدكلة 

. 40(1)ليذا فاف المطمكب تحقيق التكافق في برنامجي اإلصصح اإلدارؼ ، ك السياسي معا 
كما يعني اإلصصح اإلدارؼ عند بعض المفكريف تمؾ المجيكدات ذات اإلعداد الخاص التي 

تيدؼ إلى إدخاؿ تغييرات أساسية في أنظمة اإلدارة العامة ، مف خصؿ إصصحات عمى مستكػ 
النظاـ بصفة عامة أك عمى األقل مف خصؿ كضع معايير لتحسيف كاحد أك أكثر مف عناصره 

.  الرئيسية 
ك قد يعني البعض األخر إخضاع الكاقع اإلدارؼ القائـ لعممية تغيير تدريجي في ظل الظركؼ 
السياسية ، اإلجتماعية ، ك القانكنية القائمة ، بما يكفل تحسيف مستكيات أداء العممية اإلدارية 

. ك رفع كفاءة النظـ اإلدارية القائمة 
في حيف يرػ أخركف أف اإلصصح اإلدارؼ ىك اإلستجابة لمتغييرك ذلؾ بكضع إستراتيجية 
تثقيفية لتغيير المعتقدات ك اإلتجاىات ك القيـ ك ىيكل التنظيـ ، ك جعميا أكثر مصئمة مع 

. (2)التطكر التكنكلكجي الحديث ك تحديات السكؽ ك تخفيض نسبة القمق مف التغيير 
 

 

 

                                                 
 ، 1ط،مكتبة النجاح الجديدة : المغرب  ) ، اإلدارة العمومية المغربية و سؤال اإلصصح ، أحمد منيرة ، ؼسعيد جعفر- (1)

 21،22 ( صص)،  ( 2013
) ،  (غير منشكرة  ) ، أطركحة دكتكراه  في التنظيم الحكومياستشاريةاإلصصح اإلدارر كوظيفة ألباز عفاؼ دمحم ، - (2 )

2540،ص( 1995القاىرة ، جامعة 
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أما في الفكر اإلدارؼ المعاصر فقد كضعت عدة محاكالت لمتعريف بمفيـك اإلصصح اإلدارؼ 
كل مف زاكية ، إذ يراه أحد الدارسيف أنو عممية سياسية صممت لتنظيـ العصقات بيف 

البيركقراطية ك العناصر األخرػ في المجتمع ، كبيف عناصر البيركقراطية نفسيا مف جية 
. أخرػ 

جيكد مصممة خصيصا إلحداث تغييرات أساسية في أنظمة اإلدارة : ك يراه دارس أخر أنو 
. العامة مف خصؿ إصصحات تنظيمية كاسعة أك عمى أكثر مف ىذه األنظمة 

ك يذىب دارس ثالث إؿ القكؿ بأف اإلصصح اإلدارؼ إصطناعي ألنو مفركض ك معتمد ك 
مخطط ك غير طبيعي ك عارض ك يتـ تبنيو لإلعتقاد بأنو النتائج النيائية التي تسفر عنو ىي 

. حتما أفضل مف الكاقع الراىف كلذا فإنو يستحق الجيد المبذكؿ إلحداثو 
جيد سياسي ك إدارؼ ك إقتصادؼ ك : أما حسف أبشر الطيب فيعرؼ اإلصصح اإلدارؼ بأنو 

إجتماعي ك ثقافي ، ك إرادؼ ىادؼ إلحداث تغييرات أساسية إيجابية في السمكؾ ك النظـ ك 
العصقات ك األساليب ك األدكات ، تحقيقا لتنمية قدرات ك إمكانيات الجياز اإلدارؼ ، بما يؤمف 

 (1) .لو درجة عالية مف الكفاءة ك الفعالية في إنجاز أىدافو
ك فيما يخص الدكؿ العربية فينالؾ مف يرػ أف إمكانيات اإلصصح ىي إرادة ، خصكصا ك أف 

ك الحزب الحاكـ ك  (العائمة ، القبيمة  )معظـ األنظمة السياسية في ىذه الدكؿ تقـك عمى أساس 
ىي الكسيمة الكحيدة لإلستمرار  )الطائفية أك المذىبية ك قد بدأت الدكؿ تدرؾ أف صيانة الذات 

في السمطة ، ك ىذه ال تتـ إال باإلنفتاح ك الشفافية ك تكسيع دائرة المشاركة السياسية ، ك ىذا 
 41 (2 ).ما يرػ في كل ىذه الدكؿ

                                                 
 

المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية ، : األردف ) ، اإلدارة العامة و اإلصصح اإلدارر في الوطن العربي ناصر الصائغ ،  -(1)
807،808 ( صص)، ( 1986، 1ط،  

دارالحامد : األردف )، اإلصصح السياسي و الحكم الرشيد ، إطار نظرر أميف عكاد المشارقية ك المعتصـ باهلل داكدؼ ، - (2) 41
21ص  ( 2012لمنشر ك التكزيع،  
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تمؾ العممية السياسية التي تصيغ :  اإلصصح اإلدارؼ عمى أنو MONT GOMERYك يعرؼ 
. مف جديد العصقة بيف السمطة اإلدارية ك القكػ المختمفة في المجتمع 

ك مف خصؿ التعاريف السابقة يمكف القكؿ أف اإلصصح اإلدارؼ ىك عممية منظمة ك مقصكدة 
اليدؼ مف كرائيا تحسيف مستكػ األداء الكظيفي ك الخدمات في األجيزة اإلدارية ك إستخداـ 
( 1)مختمف المكارد البشرية ك المادية ك المالية بالشكل الذؼ يحقق  التنمية الشاممة ك المستدامة 

42 

 :  دوافع اإلصصح اإلدارر ػػ 2
    :الدوافع الداخمية ( أ –1

إف اإلصصح اإلدارؼ جاء نتيجة لعدة تطكرات ثقافية ، ك إجتماعية ك سياسية عرفتياالدكؿ ، 
حيث أصبح المجتمع المدني كاعيا بضركرة اإلصصح بل األكثر مف ذلؾ أصبح يدافع عف 

. مشركع إصصحي شامل 
خاصة أف اإلدارة مطالبة ىي األخرػ عمى جانب الفعاليات اإلقتصادية ك اإلجتماعية 

بالمساىمة في تدبير الشأف ، ك تسخير أحدث التقنبات ك الكسائل الحديثة لمتكاصل مع جميكر 
. المرتفقيف 

إف مبادرة اإلصصح تككف إما مف الداخل أؼ تككف مبادرة مف العامميف داخل اإلدارة قصد تغيير 
سمكؾ أك ممارسة أبانت عف عدـ صصحيتيا ، ك إما أف يككف اإلصصح مف الخارج ك ىنا 

يككف اإلصصح ذاتيا مف خصؿ مبادرة الحككمة بذاتيا بتصحيح أخطاءىا عف طريق التقييـ ك 
. (2)المتابعة ك نيج الكسائل العممية لتحسيف أساليب العمل ك تنظيـ الخطكات العممية لإلدارة 

 
 
 
 

                                                 

 5،ص (2002دار الكتب ،: القاىرة)،االدارة العامة مداخل التطوير و قضايا في الممارسة أفندؼ عطية حسيف ،-(1) 
2142 ص  ،المرجع نفسوأميف عكاد المشارقية ك المعتصـ باهلل داكدؼ ، - (2)
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ك مف ثـ فاإلصصح اإلدارؼ بمفيكمو الذاتي يتخذ تمقائيا ك مستمرا ، كذلؾ راجع باألساس 
لتفشي ك تنامي ك ظيكر أك تفاقـ بعض األكضاع التي تستدعي الشركع في مبادرة اإلصصح ك 
ىذه المبررات ك الدكافع الداخمية إلزامية لإلصصح اإلدارؼ يمكف إجماليا في بعض العناصر 

: نذكرىا كاألتي 
ك اإلصصح يتـ بعد ذلؾ نقل ىذا الكعي اإلحساس إلى عناصر : اإلحساس بضركرة التغيير - 

التنفيذ في الجياز اإلدارؼ لمدكلة لتعكد كل مف يتقاطع مع ىذه اإلجراءات اإلصصحية عمى 
. الكضع الجديد االطر اإلدارؼ ، ك مرحمة تنفيذ التغيير

ك بذلؾ فإف أكؿ داعي ك مبرر لإلصصح اإلدارؼ يرتبط بظيكر عكارض ، ك إختصالت تؤدؼ 
إلى خمق اإلحساس بالحاجة إلى اإلصصح ، ك بذلؾ فاإلصصح اإلدارؼ ك إحساس اإلجتماعي 

قبل أف يككف إحساس إدارؼ ، ففي مجتمع يتصف بالتمبد الفكرؼ فإف أفراده ال يشعركف 
باألعراض المرضية التي تستدعي التدخل لعصجيا ، ك في ىذه الحالة قد تظير مؤشرات 
  (1). خارجية تتدخل لتحرؾ اإلحساس بيذه العكارض بل ك المباردة في تقديـ العصجات الجاىزة

إف : تضخـ ظاىرة البيركقراطية داخل اإلدارة ك تعقد اإلجراءات ك تعدد المخاطر اإلدارية 
التدبير العمكمي يعاني مف عدة مشاكل ك إكراىات تستدعي نيج سياسة لإلصصح اإلدارات ك 

المؤسسات العمكمية ، إال أف إنتشار بعض الممارسات األخصقية يزيد مف اإلحساس بأف 
 (2). إصصح اإلدارة ال يعتبر مجرد إختيار بل ىك إجراء يجب المجكء إليو

 
 
 

43 
                                                 

https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title
43 كيف يساىـ اإلصصح اإلدارؼ في تحسيف التسيير العمكمي ، تـ – (1)

  2019 -03 -07اإلضطصع 
منشكرات الحمبي : لبناف  ) ،  العممية اإلدارية و الوظيفة العامة و اإلصصح اإلدارر –اإلدارة العامة  طارؽ المجدكب ، –(2)

   .507، ص  ( 2003 ، 1الحقكقية، ط 

https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title
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:  ك يمكف جرد ىذه الممارسات فيما يمي 
إف القانكف ك الدستكر : إستغصؿ النفكذ ممارسة تستدعي إعادة النظر مف عدة إصصحات - 

يضمف لممكاطف أيا كاف المساكاة في اإلستفادة مف الخدمات التي تقدميا اإلدارة ، إال أف 
إستغصؿ النفكذ ك إستفحاؿ ظاىرة الكساطة ك المحسكبية يجعمنا أماـ تناقض صارخ لمبدأ 

.  العدالة اإلجتماعية 
تعني اإلتجار بالخدمات التي تقدميا اإلدارة العمكمية مبدئيا بدكف مقابل ك بذلؾ : الرشكة - 

. المساس بمبدأؼ المجانية ك المساكاة 
إال أف المثير في األمر ىك أف ىذه الممارسة أصبحت تجد مكانيا بيف فئة عريضة مف أفراد 
المجتمع باعتبارىا ممارسة تسيل التعامل مع اإلدارة ك كذا تجاكز الرتابة ك تعقد اإلجراءات 

اإلدارية ، ك لكف المبالغة مف جية ، ك إرتفاع الكعي مف جية أخرػ ك تناقض ىذه الممارسة 
مع المبادغ االساسية لمقانكف كانت كميا عناصر تزكي الغحساس ك الحاجة إلى اإلصصح 
اإلدارؼ يعمل عمى القضاء عمى ىذا النكع مف الممارسات التي مف شأنيا المساس بحسف 

   (1). التسيير ك التدبير العمكمي لإلدارة
إضافة إلى سمف الذكر يعتبر اإلىماؿ ك سكء معاممة الجميكر مف بيف الدكافع الكبرػ إلنتياج 
سياسة اإلصصح اإلدارؼ حيث يتصف عدد كبير مف المكظفيف في أجيزتيا اإلدارية المختمفة 

باإلىماؿ ، ك التكاسل ك عدـ اإلىتماـ بكاجباتيـ ، ك ال يفكركف إال في تحسيف أكضاعيـ 
المادية ك المعنكية ، دكف اإلىتماـ ك التفاني في األعماؿ التي تككل إلييـ ، ك المشاكل التي 
يتعرض ليا أغمبية المكاطنيف يكميا ، كفقداف ممفاتيـ أك بعض أكراقيـ ، أك عدـ إنجاز العمل 
في كقتو المحدد ، كتأجيميو إلى كقت أخر ، أك التصعب ك اإلستيزاء بالجميكر ، بأعماؿ كل 

 44.(2)منيـ ك إنتقاؿ العامميف مف عمل إلى أخر 
 
 

                                                                                                                                                             
 

( 1)
  https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title اإلصالح 

44
   

(2)
89، ص ( 2004دار العمـك لمنشر ك التكزيع ، : الجزائر  )، قانون اإلدارة المحمية الجزائرية دمحم الصغير بعمي ،    

https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title
https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title
https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title
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فمف الناحية اإليجابية تتمثل نكعا مف التعاكف ، ك المأزرة قصد : الكساطة ك المحسكبية  -
تحقيق مطمب مشركع ، أـ مف الناحية السمبية فيي تمثل أبشع أنكاع التمييز ، ك الطبقية ك 

العنصرية ك اإلنتيازية ، حيث تصل إلى التكسط الذؼ غالبا ما يككف بمقابل قصد بمكغ حق ، 
ك تككف بيف شخصيف إدارييف أك شخص ك إدارة ، ك بالرغـ مف صدكر عدة قكانيف تحـر 
إستعماؿ الكساطة لشغل الكظائف اإلدارية ، ك تنص عمى مساكاة المكاطنيف أماـ الكظائف 

العامة ، فإف الكساطة ال تزاؿ أساسا لتعييف بعض اإلدارييف في المناصب المختمفة ، فبعدما 
كانت بعض األمكر مقصكرة عمى بعض اإلدارات ، فقد إتسع مجاليا في كقتنا الحاضر حيث 

أصبحت تييمف عمى كثير مف اإلدارات ، يشتغل فييا سكػ أفراد يشترككف في االصل ك 
 (1). المصالح

:  الدكافع الخارجية  (ب– 2
 

بعد الحرب العالمية الثانية بادرت الدكؿ المتقدمة بتقديـ مساعدات إلى الدكؿ السائرة في طريق 
النمك صيغة برامج ك مشاريع ، يقصد مساندتيا في تجاكز األزمات التي تكاجو كافة المياديف 

. إال أف اليدؼ الحقيقي ليذه الدكؿ كاف ىك بسط النفكذ 
ك كانت مساعدات ىذه الدكؿ بغض النظر عف المالية ، خطط ك برامج ك مشاريع إنطمقت منذ 

 حيث عممت الدكؿ المتقدمة عمى تقديـ مساعدات في مختمف المياديف ك ذلؾ لدعـ ك 1950
. تطكير إمكانيات الدكؿ النامية في الياديف اإلجتماعية ، ك اإلقتصادية ، ك اإلدارية 

ك بذلؾ فإف اإلصصح اإلدارؼ ك إف كانت لو دكافع داخمية نابعة مف كاقع اإلدارة الداعي 
 (2)لضركرة التغيير ، فإف العكامل الخارجية ىي األخرػ تعتبر مبررا قكيا لنيج سياسة اإلصصح 

45 
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  . 89 ، صمرجع سابقدمحم الصغير بعمي ، – (1)
 ، رسالة دكتكراه ، كحدة اإلصصح اإلدارر بين مخمفات الماضي و إكراىات الحاضر و أفاق المستقبلعمر أحرشاف ، - (2)

  . 88، ص  ( 2011/ 2010 كمية العمـك القانكنية ، : جامعة الحسف الثاني المغرب)القانكف اإلدارؼ ك العمـك اإلدارية ،
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:  ك ىذه الدكافع تتمثل أساسا في مايمي 
 برنامج األمـ pnvd 1996دكر المنظمات الدكلية في اإلصصح اإلدارؼ كعمى رأسيا  (1- ب

المتحدة اإلنمائي في مجاؿ التنمية اإلدارية ك الذؼ جاء بعدة إصصحات إدارية عمى مستكػ 
الكمي ك الكيفي ، في إطار برنامج تحديث إدارة الدكؿ ك المتمثل في تعزيز الصمركزية بكاسطة 
عدـ التمركز ك تبسيط التسيير ، ك عقمنة الكسائل البشرية ، ك قد تضاعفت أعداد المؤسسات 
الدكلية إلزامية لمتعاكف الدكلي ك التنمية المستديمة في المجاؿ اإلدارؼ حيث تـ تخصيص ما 

.   مف مصادر ىذه المنظمة لخدمة ىذا البرنامج التنمكؼ %58يعادؿ 
ك قد عممت منظمة األمـ المتحدة عمى الزيادة في اإلمكانيات المرصكدة لممساعدات التقنية 

لمبرنامج اإلنمائي ك تـ التركيز أكثر عمى اإلىتماـ بالمجاؿ اإلدارؼ نظرا ألف ىذه الفترة كانت 
لحظة الكعي بإلزامية التنمية في ىذا المجاؿ ، كما أف تزايد األزمات المالية في بداية الثمانيات 

يعتبر ىك األخر داعيا بدييي لتزايد اإلىتماـ باإلصصحات اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك عمى 
رأسيا اإلدارية لما ليا مف كضع محكرؼ داخل منظكمة التنمية باعتبار أف أؼ عجز إدارؼ مف 
شأنو تأخير تنفيذ المشاريع التنمكية ك عدـ النجاعة في تقديـ خطط تنمكية ك رسـ السياسات 

اإلنمائية ك تنفيذىا طبقا لألىداؼ اإلصصحية المبرمجة ، ك تجاكزا ليذا العجز أك الخمل الذؼ 
قد يتسبب عف عجز البنيات المجتمعية فقد تـ الشركع في العمل عمى صيانة برنامج شامل 
يتعاكف مع برنامج االمـ المتحدة لمتنمية الخاص باإلصصح اإلدارؼ في إطار برنامج دعـ 

البرنامج الحككمي لإلصصح اإلدارؼ أؼ عقد تعاكف بيف حككمة الدكلة ك منظمة األمـ المتحدة 
قصد مؤازرة الحككمة لتحديث الجياز اإلدارؼ ك تحسيف ك تدبيره ك مردكديتو ك بذلؾ ساىـ 

  (1). البرنامج في دعـ القدرات التدبيرية ك مكاكبة عمميات اإلصصح عمى مستكػ الترابي
 

46 
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ك بذلؾ كاف البرنامج اإلصصحي ىذا أف تطكر المؤىصت العممية ك التدبيرية مف خصؿ الحمقات 
 دكالر أمريكي ك ىي الحصة التي 26000000التككينية لممنظمة ، ك قد تـ صرؼ ما يناىز 

تـ صرفيا مف ميزانية البرنامج لتزكيد العمل اإلدارؼ باألليات ك الكسائل الصزمة ، أؼ بنسبة 
 مف حصة مساىمة حككمة الدكلة في ىذا % 36 مف الميزانية اإلجمالية لممشركع ك % 15

المشركع ، ك بيذا فإف برنامج االمـ المتحدة لمتنمية جنبا إلى جنب مع الحككمة سعيا في 
تحديث القطاعات العامة ك إصصح اإلدارة ، كل ىذه المشاريع ك اإلصصحات التي مست 

القطاع اإلدارؼ في الدكؿ كانت بفعل عكامل خارجية كردكد فعل غير ذاتية ، إال أنيا كانت 
. المحفز ك الدافع إلقامة مشركع مجتمعي ك إصصحي لمكضع القائـ 

بعد التحكالت التي طرأت عمى : دكر المؤسسات المالية الدكلية في اإلصصح اإلدارؼ  (2-ب
األدكار ك المياـ المنكطة باإلدارة ، حيث لـ تعد تقتصر عمى تطبيق السياسات الحككمية ك 

تنفيذ قراراتيا ، بل أصبح ليا دكر إتخاذ القرارات ك تحديد المخططات ك العمل عمى تنفيذىا في 
إطار الخطط اإلنمائية لذا اإلصصح اإلدارؼ ، ك اإلىتماـ بحسف التدبير العمكمي لـ يعد 

ينحصر فقط عمى حككمات الدكؿ ، بل أصبح مسؤكلية مشتركة بيف باقي الدكؿ المتقدمة لدعـ 
الدكؿ النامية ك ىكذا فقد عمل البنؾ الدكلي منح عدة مساعدات لدعـ تحسيف نظاـ اإلدارة ، 

مف خصؿ مشركع التنمية الشاممة الزامي إلحداث تغيير مجتمعي ك شامل لجل القطاعات 
خاصة بعد تقرير البنؾ الدكلي ك الذؼ جاء بعدة مصحظات صريحة حكؿ كضع اإلدارة في 

الدكؿ ك التي تعرؼ عدة ممارسات ك سياسات ليا انعكاسات سمبية ناتجة باألساس عف تركيز 
الثركة ك السمطة الشيء الذؼ يستدعي بدكف شؾ لضركرة نيج سياسة إصصحية عصجية ، ك 

  4748(1). تقكيمية لمكضع الداخمي إلدارة الدكلة
ك التركيز أكثر عمى ما جاء بو تقرير البنؾ الدكلي المنصب عمى تشخيص دقيق لكضع إدارة 

: الدكلة يمكف التعرض لممصحظات التالية 
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 إدارة الدكلة مف حيث التسيير المتبع في الكظيفة العمكمية ، إضافة إلى فائض ةركتيني- 
العامميف في اإلدارة مف جية ك سكء تكزيعيـ حسب المناصب المناسبة مف جية أخرػ ، انعداـ 

.  الشفافية في الركاتب زائد ضعف الحكافز 
ضبابية ك جمكد رتابة اإلجراءات المالية مف حيث عمميات الميزانية إضافة إلى تعدد - 

المتدخميف ك تجاكز اإلختصاصات ك ما لذلؾ مف تأخير ك عرقمة تسيير المشاريع ك 
.  المخططات 

. مركزية القرارات مف خصؿ تجميع سمطات إتخاذ القرارات أؼ مركزية داخمية ك الكزرات - 
قتصادية بيا يخدـ مصالحيا التنمكية  -  مساندة الدكؿ في تطبيق سياستيا الماكركا 
.  إصصح أنظمتيا األساسية - 
,  تكفير الصندكؽ لمتمكيصت المالية الصزمة في حالة مكاجية ىذه الدكؿ ألؼ ظركؼ مفاجئة - 
   49(1). مساىمة الدكؿ عمى تقييـ اإلصصحات ك تقكيميا- 
إف سياسات اإلصصح اإلدارؼ ىي نتاج : العكلمة مبرر خارجي لإلصصح اإلدارؼ  (3- ب

لعدة عكامل مترابطة ال يمكف نيجيا في معزؿ عنيا ، فدكافع اإلصصح سكاء كانت داخمية أك 
 (2)خارجية، ال يمكف تحريكيا إال مف خصؿ محرؾ عامي يحرؾ جل العالـ ك في كافة المياديف 
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  .90 ، ص مرجع سابق عمر أحرشاف ، (1) 49

 https://ar.wikipedia.org/windex.p/&p&title  كيف يساىـ اإلصصح اإلدارؼ في تحسيف التسيير العمكمي ، تـ إضطصع(2)
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ك ىذا المحرؾ أك ىذه الظاىرة ىي العكلمة ، حيث يتـ اإلنتقاؿ مف الحديث عف الثنائية القطبية 
إلى النظاـ العالمي الجديد ك الذؼ أفرز ما يعرؼ بالعكلمة أؼ الشفافية ك الديمقراطية ك حقكؽ 
اإلنساف ، ك مجمكعة مف المبادػء ك التي اليمكف العمل بيا دكف إقرار إصصحات جكىرية ك 
جذرية تمس المجاالت الحيكية ألؼ بمد ، ك ذلؾ فإف العكلمة تسعى إلى تدبير أثارىا عف طريق 

. تشكيل ك تغيير المشيد اإلقتصادؼ ك اإلجتماعي ك السياسي ك اإلدارؼ بصفة جذرية 
ك كذا مف خصؿ العصقة المكجكدة بيف العكلمة كالتحديث في ميداف التسيير ك التدبير خاصة 

 . (المستكػ اإلدارؼ )
ك بيذا فإف الدكؿ مجبرة عمى اإلنخراط في مكجة العكلمة ، ك ذلؾ قصد إحتصؿ مكانة داخل 
المنظكمة الدكلية ك كذا التصـؤ مع التحكالت الدكلية اإلجتماعية ك اإلقتصادية ك ماتستدعيو 
المنافسة الدكلية مف تكفر بنيات دينامكية ، ذات مستكػ ك كفاءة عالية في التسيير ك التدبير 

   (1). اإلدارؼ قادرة عمى مكاجية التأثيرات الدكلية ك إتخاذ القرارات المصيرية
بإعتبار العامل البشرؼ ىك محرؾ التنمية إما : كما تساعد العكلمة عمى تكريس حقكؽ اإلنساف 

بإعتباره ميما في انتاجيا أك في إستيصكيا ، فحقو بالتمتع بالظركؼ اإلقتصادية ك اإلجتماعية 
ك اإلدارية أمر أساسي ، لدؼ فقد فرض مبادػء حقكؽ اإلنساف عمى الدكؿ خاصة ك أف كضع 

اإلنساف ك مدػ إحترامو ينعكس إيجابيا عمى عممية التنمية اإلدارية  
 الكصسكية قصكرىا ك –بعد أف أظيرت اإلدارة التقميدية : العكلمة ك تفعيل الديقراطية اإلدارية 

عجزىا في مكاجية التحديات ك معالجة القضايا األساسية التي بدأت تعاني منيا كإنخفاض 
المردكدية ك تدني جكدة ك سكء التدبير ك التسيير ك مرد ذلؾ ىك تيميش العامميف في التنظيـ ك 

 50 (2).عدـ إشراكيـ الفعمي في عمميات التخطيط ك التدبير ك التنسيق 
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ك بالمقابل فإف متطمبات العكلمة ك اإلنفتاح ك الشراكة في مختمف المياديف يفرض القياـ 
بإصصحات إدارية تسيل اإلستفادة ك التعامل بيف الدكؿ ، لذا فإف تفعيل الديمقراطية اإلدارية  

مف خصؿ إشراؾ العامميف في العممية اإلدارية ك إعطاءىـ المزيد مف اإلىتماـ ك تحميميـ 
المسؤكلية ك خمق لدييـ نكع مف الرقابة الذاتية  

:  كما يتمثل اإلصصح اإلدارؼ مف خصؿ تفعيل الديمقراطية اإلدارية عبر
. خمق مناخ سياسي ك مجتمعي مييأ إلحداث تغيرات جذرية في البنيات اإلدارية  -
 . اإلعتماد في تحقيق التنمية اإلدارية عمى قدرات اإلدارة الذاتية  -
 .حل اإلشكاالت اإلدارية بطرؽ عقمية بعيدة عف البيركقراطية  -

كل ىذه اإلجراءات ، تجعمنا أماـ ضركرة نيج إصصحيات إدارية جذرية يفرضيا الكاقع الدكلي 
  (1). كشرط اإلنخراط في الركب الدكلي

كل يعتبر الفساد مف بيف الدكافع الداعية إلصصح المنظكمة اإلدارية حيث أصبح اإلصصح 
المقاـك لمفساد العنصر الرئيسي لسياسة التنمية ، أك التكفمة اإلضافية التي البد منو ألداء 

األعماؿ في بعض األجزاء في العالـ ، قد أفسحت الطريق أماـ المزيد مف الفيـ المنتظـ لمفساد 
  (2). عمى الجيكد األمنية (أؼ قضاء)كعبء عمى التنمية، ك تيديد لمممكية ك المشركعة ك إتاكة 

أما في الدكؿ النامية ك في الدكؿ العربية بشكل خاص فقد ساد اعتقاد خاطئ مفاده أف 
اإلصصح اإلدارؼ ىك المعنى الضمني ك الرديف لإلصصح البيركقراطي ، ك نتج عف ذلؾ تبني 

   (3).النمكذج البركقراطي نمكذجا لإلصصح اإلدارؼ 
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(1)

  .91 ، ص مرجع سابقعمر أحرشاف ،  
الدار : القاىرة  ) ، فساد اإلدارة و اإلبداع في اإلصصح ميخائيل جكىف سكف ، ترجمة عبد الحكيـ أحمد الخزامي ، (2)

. 206ص ( 2009 ،1األكاديمية لمعمـك ،ط  
 1طالمنظمة العربية لمعمـك اإلدارية ، : األردف )، اإلدارة العامة و اإلصصح اإلدارر في الوطن العربي  ناصر دمحم الصائغ ، (3)
819، ص (1986،  
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:  لقد أزكى ىذا التكجو في الكطف العربي أربعة أسباب رئيسية 
إف العديد مف الدكؿ العربية ظمت أسيرة اليياكل ك النظـ البيركقراطية التي كرثتيا مف فترة  -

يؤكد . اإلحتصؿ اإلستعمار خصكصا في الدكؿ التي كانت تحت إحتصؿ اإلستعمار الفرنسي
ذلؾ مصطفى ألكثيريفي دراساتو عف الخصائص التاريخية ك الحضارية لبمداف المغرب العربي 

بعد اإلستقصؿ سجينة أنماط ك نماذج قانكنية ك تنظيمية التمت بصمة لمكاقع ك ال تخمك 
مصاعب ك متاعب عمى مستكػ القيادة اإلدارية ك التكجيو ، فإنيا تعتمد عمى ممارسة السمطة 

.  التسمسمية ك تدرجيا مف أعمى الييكل التنظيمي إلى القاعدة 
رغبة النطـ السياسية ذات الطابع العسكرؼ في بعض البصد العربية في كضع نظاـ  -

إدارؼ يماثل النظاـ العسكرؼ الذؼ تدربكا عميو ك ألفكه ك بالتالي ىـ أكثر اطمئنانا إليو في 
تحقيق مركزية القرار ك سمطة التكجيو ك التمكيف مف نظاـ إنضباطي يقـك عمى التسمسل في 

 . الكاجبات ك المسؤكليات 
محاكلة بعض الخبراء الدكلييف الذيف شارككا في كثير مف تجارب اإلصصح اإلدارؼ في  -

الكطف العربي إلى تبني ك إستخداـ نمكذج يعرفكنو جيدا ك ليـ خبرة فيو ك لـ يكف ذلؾ في 
 . معظـ الحاالت غير النمكذج البركقراطي

الميل البيف مف الدارسيف ك المستشاريف ك الممارسيف العرب لإلدارة في نقل نماذج ك  -
طرؽ ك أدكات تستخدميا الدكؿ المتقدمة ك تمثل في نظرىـ عصمة مميزة لمعصرنة، ك إدخاليا 

لمبيئة اإلدارية العربية دكف أدنى إعتبار لإلختصفات في القيـ ك العادات ك مراحل التطكر 
السياسي ك اإلجتماعي ، ك اإلقتصادؼ إف مجرد إمتصؾ ما ىك مكجكد في الدكؿ المتقدمة يعد 

 52(1). عندىـ غاية في ذاتو ، ألنو عصمة ك حداثة
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. 820 ، ص مرجع سابقناصر دمحم الصائغ ،  (1)  
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كما ساىمت المتغيرات الخارجية بشكل فعاؿ ، مؤث في دفع عممية التحكؿ نحك التعديدية 
الساسية في الدكؿ النامية ، حيث تزامنت ىذه األحداث مع ما شيده النظاـ السياسي الدكلي مف 

. تطكرات سريعة في جميع المياديف الساسية ، اإلقتصادية ، اإلجتماعية 
ك يمكف القكؿ أف ىنالؾ مصادر لمتأثير تمكف الدكؿ الغربية ك مؤسسات التمكيل الدكلية ، ك 
المنظمات غير الحككمية مف ممارسة الضغكط لإلسراع في اإلصصح ، ك تقديـ حكافز إيجابية 

لمدكؿ الني تدعـ التحكؿ مثل المساعدات ، ك الضغكطات الفنية ، المالية ، التسييصت التجارية 
، فضص عف تكنكلكجيا المتطكرة ، ك اإلستثمارات األجنبية التي تحتاجيا بمداف العالـ الثالث كما 
مارست التغيرات دكرىا مف خصؿ الكسائل اإلقتصادية مثل الربط بيف اإلصصح ك المعكنات ، 
أك الخطر عمى التجارة ك اإلستثمارات ، أك التجميد اإلدارؼ لممعكنة ، أك التصكيت في البنؾ 
الدكلي ، أك صندكؽ النقد الدكلي ضد الدكؿ غير المنسجمة مع الدعكة لإلصصح ك التعددية 

.  السياسية ، حيث تـ ربط قانكف المؤسسات المالية الدكلية ، بحقكؽ اإلنساف ك الديقراطية 
قتصادية ما يعني ربط السياسة بقرار البنكؾ  ك ىذا ما دفع الدكؿ إلجراء إصصحات سياسية كا 
الدكلية ، ك المنظمات ك الخضكع لمشركط المسبقة ، ك ىي في األساس مطمب أمريكي ك 

.  مباركة الدكؿ الثماني الكبرػ ، ك ىك ما اصطمح عمبو مشركع الشرؽ االكسط الكبير 
يتضمف مصطمح الشرؽ االكسط الكبير مجمكعة كبيرة مف الدكؿ ، ك ىي دكؿ الشرؽ األكسط 

 )ك دكؿ الشرؽ األكسط  (الياباف ، الصيف ، اليند الصينية ، ككريا ك ما حكليا  )األقصى 
دكؿ شبو الجزيرة ) كما يضـ دكؿ شماؿ إفريقيا  (إيراف ، باكستاف ، أفغانستاف ، دكؿ أسيا 

، ك قدـ ىذا المشركع مف طرؼ الدكؿ الثماني الكبار بزعامة الكاليات  (العربية ، ك إسرائيل 
  (1).المتحدة األمريكية
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ك لقد المشركع ىجكما عربيا قادتو مصر ثـ إنضمت إلييا كل مف السعكدية ك سكريا ك تتمخص 
: أسباب الرفض فيما يمي 

. ذريعة التدخل في الشؤكف الداخمية - 
ذريعة أف المبادرة تتعارض مع الخصكصية الثقافية لمعالـ العربي  - 
.  ذريعة أف حل األزمة الفمسطينية شرط لإلصصح - 
 (1) (نمكذج الجزائر ك ركسيا  )ذريعة اإلصصح يؤدؼ إلى الفكضى - 

 

خصائص اإلصصح اإلدارؼ ك تتمثل فيما يمي   (1
اإلىتماـ بالتشريعات ك النظـ ك التأكيد عمى ضركرة مراجعتيا ك تعديميا ك إزالة  -

.  الغمكض ك التداخل ك التضارب بيف نصكصيا 
المراجعة الدكرية لميياكل اإلدارية ك لمخرائط التنظيمية ك محاكلة جعميا معبرة عف الكاقع  -

 . ك منسجمة مع نصكص القكانيف ك تقميل الفجكات بيف اإلدارات ك األقساـ 
البدء بمعالجة المشاكل القائمة ك إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا ، ك تشخيص اإلختناقات  -

 . في العمل ك معرفة الخطكات الزائدة لتقصير الكقت الصـز ألداء العمل 
إكتشاؼ األخطاء ك اإلنحرافات ك معرفة المنحرفيف ك المفسديف ، ك إحالتيـ لمجيات  -

 53( 2).اإلدارية ك القضائية ك األمنية لمحاسبتيـ ك معاقبتيـ 
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  . 5-4، ص مرجع سابق  دمحم مجدكب ، (1)
 ،  دكتكراه، في العمـك إستراتجيات اإلصصح اإلدارر و دورىا في تعزيز األمن الوطني فيصل معيض أؿ سمير القحطاني ، (2)

44، ص ( 2002 ، كمية العمـك السياسية:  الرياض)،األمنية   
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الحرص عمى الماؿ العاـ ، ك تقميل الممارسات السمبية في ىدر ك ضياعو أك عدـ  -
إستثماره بالطرؽ الصحيحة ، ككضع اإلجراءات المالية ك المحاسبية ك التشدد في الصرؼ ك 

اإلنفاؽ ك الجباية ك عمى األشياء المشتراة ، ك عمى المخازف ك ما تحتكيو مف مكجكدات بجردىا 
 دكريا ك التحفع عمى معامصت الشراء المخالفة لألصكؿ المعتمدة 

تفعيل الرقابة عمى العامميف ك التشدد في تعامميـ ك محاسبتيـ لإللتزاـ بالدكاـ الرسمي ك  -
 . عدـ تكاطنيـ مع بعضيـ أك زبائنيـ عمى حساب المصمحة العامة 

 . كما يعتبر اإلصصح اإلدارؼ بمثابة عممية شاممة  -
 . اإلصصح اإلدارؼ يتطمب ركح الفريق الكاحد أؼ عممية جماعية تعاكنية  -
يرتبط اإلصصح اإلدارؼ بالبيئة إذ تؤثر العادات ك التقاليد ك القيـ ك الثقافة في عممية  -

 .اإلصصح اإلدارؼ 
 .إنو عمل مستمر  -
 .عمل متجدد ك متطكر  -
 . عمل ىادؼ مرسـك ك مخطط  -
 . عمل يستكجب تغييرا جذريا ك أصيص في الكظائف ك المفاىيـ  -
. عمل شامل لكافة مقكمات اإلدارة ك سائر خطكاتيا ك قد يككف لجزغ مف أجيزتيا  -

ك مف خصؿ ىذه الخصائص يتضح أف اإلصصحات اإلدارية تتسـ بالشكمية ك بالطابع الرسمي 
ك بإعطاء األكلكية لمماؿ العاـ ك ترشيد اإلنفاؽ ك تشديد الرقابة ك إعتماد التخكيف ك العقاب 
لتصحيح األخطاء ، ك تحفيز العامميف عمى إلتزاـ بالقكانيف ك النظـ ك أف البقاء ك اإلستمرار 

ىي األخرػ التي يحرص عمييا رجاؿ اإلصصح اإلدارؼ ، ك جعميـ مف رجاؿ القانكف أك رجاؿ 
المحاسبة أك مف القيادييف ك المخضرميف الذيف كصمكا إلى مكاقعيـ القيادية باألقدمية ك طكؿ 

 54(1). الخبرة ك التمريف
 

                                                 
 45 ، ص مرجع سابق فيصل معيض أؿ سمير ، (1) 54
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:  أىداؼ اإلصصح اإلدارؼ  (ب
يمكف تصنيف أىداؼ عممية اإلصصح اإلدارؼ إلى أىداؼ إدارية ، ساسية ، إجتماعية ك 

إقتصادية ، ك فيما يمي تفصيل لذلؾ 
كضع تصميـ لنظاـ إدارؼ جديد " اليدؼ مف اإلصصح اإلدارؼ ىك :  األىداؼ اإلدارية – 1

بدال مف القديـ ، ك قياـ األجيزة المختصة بادخاؿ التعديصت ك التطكيرات المطمكبة عمى ىيكل 
النظاـ القائـ ، بحيث يصبح قادرا عمى القياـ بكظائفو التخطيطية ، ك التنظيمية ك الرقابية بما 
يتماشى ك التكجييات السياسية القائمة عمى أساس الحاجات اإلجتماعية إلى جانب متابعة كافة 

التطكرات عمى ىيكل النظاـ اإلدارؼ ك الذؼ عكس عصقات ك قيما جديدة في إدارة التنمية 
اإلجتماعية ك العمل بمعايير الجدارة  سكاء في التعييف أك الترقية ، ك إثراء العامميف في عممية 
إتخاذ القرار اإلدارؼ عمص بمبدأ الديمقراطية اإلدارية كفق ضكابط معينة ، ك ممارسات تتفق ك 

ظركؼ العامميف ك قدراتيـ ، كما البد مف بناء العصقات اإلنسانية ك نشر العدالة بيف 
" .   المكاطنيف

:  األىداؼ سياسية  - 2
:  بحكـ إرتباط اإلصصح اإلدارؼ بالبيئة السياسية إرتباطا كثيقا فيك يسعى إلى 

تمكيف المؤسسات اإلدارية مف المساءلة ، أؼ تككف األجيزة اإلدارة العامة مكضكع - 
مساءلة مف األجيزة الحككمية المختصة ، ك القيادات السياسية ك التنظيمات اإلجتماعية ، 
ك الثقافية ، ككسائل اإلعصـ المختمفة ، ناىيؾ عف المساءلة التشؤيعية ك ىدا بربط قضايا 

اإلدارة العامة ، ك إصصحيا بالمسائل السياسية ، ك بالذات بمصمحة الديمقراطية ، ك الحكـ 
 55(1). الراشد

 
 
 
 
 

                                                 
 1ديكاف المنشكرات الجامعية، ط: الجزائر) ،  النظام اإلدارر الجزائرر رمبدأ الديمقراطية و تطبيقيا ف عمار عكابدؼ ، (1)

 .09، ص  ( 1994
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إف إصصح اإلدارة مف الخمل ك المظاىر السمبية كالرشكة ك الفساد مف شأنو تقميل ىذه المظاىر 
في البيئة السياسية ، ىذا ما يساعد المؤسسات السياسية القياـ بدكرىا ك مراقبة عمل األجيزة 

البركقراطية ، مما يقتضي حصكؿ الدكلة عمى القيمة المصئمة لما تقدمو مف خدمات لممكاطنيف 
.  العامة تك المؤسسات مف خصؿ  خمق جياز إدارؼ قادر عمى تنفيد األساسا

تجديد ك تحديث القكانيف ك التشريعات ، كالمكائح ك اإلجراءات المنظمة لمنشاطات  - أ
اإلدارية في مختمف المستكيات العميا ، الكسطى كالدنيا بما يضمف تطكير النظـ اإلدارية بصفة 
مستمرة ، ك تحديد العصقات اإلشرافية ك اإلدارية ، ك اإلستشارية بيف األنماط التنظيمية المتعددة 
لمجياز اإلدارؼ لتحقيق المزيد مف التنسيق فيما بيف مككنات ىذا الجياز  مما يؤدؼ إلى إختيار 

.  العناصر في مستكيات القيادة لضماف أقصى درجات النجاح 
قياس نتائج عمل اإلدارات ، ك مخرجاتيا النيائية ، كتحميل إتجاىات المكاطنيف ، كرفع  - ب

التكصيات التي تؤدؼ إلى تدعيـ دكر المكاطنيف في اإلدارة ك تنمية اإلحساس الميني لإلدارة 
بالخدمة المدنية ، ك تطكير الكعي بأىمية الماؿ العاـ باإلضافة إلى إختيار أنسب األنماط 

  (1 ).التنظيمية المصئمة لتشكيل االنشطة المتعددة ألىداؼ السياسة العامة
مف بيف األىداؼ التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا عند قياميا :  االىداؼ اإلجتماعية – 3 

:  باإلصصحات اإلدارية نجد األىداؼ اإلجتماعية ، ك التي يمكف تمخيصيا فيمايمي 
التخمي عمى العادات ك التقاليد التي تتعارض مع اإلدارة الحديثة ، ك متطمبات نشر  - أ

الكعي ك اإليماف بالمصمحة العامة ، كذلؾ مف خصؿ تكعية الجماىير بكظيفة الجياز اإلدارؼ 
اإلجتماعي ، كىي خدمة المصالح الجماىيرية ، ك بذلؾ تبعد المكاطف عف إتباع الطرؽ الممتكية 

في الحصكؿ عمى حاجتو ، ك كذلؾ تكعية المكاطف بأضرار الفساد اإلدارؼ عف مصمحة 
 56(2). المجتمع

 

                                                 
  .09،10 (صص )،  ( 1993دار مجدالكؼ ، : عماف ) ، نظريات التطوير و التنمية اإلدارية حسيف دكرؼ ، (1) 56

  ، أنظر المكقع 2002 ، صحيفة تشريف ، العدد الثامف ، اإلصصح اإلدارر مفاىيم و المتطمبات عمي خضر ، (2)
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تشجيع الرقابة الجماىيرية ، كأف يكتب المكاطف لممثمو في مجمس الشعب أكيقدـ شكاكؼ -  ب
لإلدرات المباشرة ، حيث أف ىذه الرقابة الشعبية قد تحث العامميف عمى اإللتزاـ بقكاعد العمل إذا 
ما تأكدكا أف الشككػ ستأخذ طريقيا إلى الجيات العميا، عمى أف يصحب ذلؾ تعرؼ المكاطف 

.  بضركرة اإلبتعاد عف اإلدعاءات الممفقة ، ك أعماؿ الكيد ك اإلنتقاـ لغرض شخصي 
القياـ باإلصصح اإلدارؼ يككف باإلضافة إلى ما سبق لتحقيق :  األىداؼ اإلقتصادية – 4

:  أىداؼ إقتصادية يمكف ذكر أىميا مف خصؿ مايمي 
اإلاصصح اإلدارؼ يؤدؼ الى المسايرة كمكاكبة الجياز اإلدارؼ لمتطمبات التنمية - (أ

. االقتصادية
الترشيد في اإلنفاؽ مف خصؿ تحديد اإلحتياجات بشكل مكضكعي أثناء إعداد المكازنات - (ب

. ككضع نضاـ رقابي مالي كعمى قدر كبير مف النزاىة كالخبرة
تاحة الفرصة لمقطاع الخاص بأف - (ج تخفيف القيكد اإلدارية عمى األنشطة اإلقتصادية، كا 

. يؤدؼ دكره مف خصؿ اإلستثمار كاإلنتاج ككفقا ألليات السكؽ كقكاعده
دعـ الجيكد المتعمقة برفع مستكيات اإلنتاجية كالنكعية كتطبيق اإلجراءات الخاصة - (د

.      بالجكدة
إعتماد األساليب التي تحقق الكفاءة اإلقتصادية، كفي مقدمتيا رفع مستكػ اإلنتاج - (ق

. كتقميص التكاليف، كاتخاذ القرارات المتعمقة باإلستثمار كتشجيعو
الدكلة كخاصة الدكؿ النامية تسعى إلى إستخداـ "كباإلضافة الى ما سبق يمكف القكؿ كذالؾ أف 

مكاردىا إستخداما أمثل يمكنيا مف زيادة خدماتيا، كسمعيا لسد رغبات كحاجيات العامميف 
كالمكاطنيف معا، كالقضاء عمى شحيا أك مكاجية ثكرة التطمع، ككذالؾ لمنع المكاطنيف كالعامميف 

( 1). مف سمكؾ ممنيج لمزيد مف الخدمات

 57 
 

                                                 
  .  ، أنظر المكقعالمرجع السابقر ، ض عمي خ(1) 57
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سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب إلى عنصريف ميميف ك المتمثل في استراتيجيات اإلصصح 
.  اإلدارؼ ك تقنيات ىذا األخير الذؼ سكؼ نفصل فييما كل عمى حدػ

:    إستراتجيات اإلصصح اإلدارؼ - 1
تتبايف إستراتجيات اإلصصح اإلدارؼ مف حيث شمكليا ، ك األمكر التي ترتكز عمييا ك المستكػ 

الذؼ تتـ عميو ، يعكد ذلؾ إلى إرتباط اإلصصح اإلدارؼ بمختمف العكامل اإلقتصادية ك 
اإلجتماعية ك السياسية ك الثقافية ، كما تختمف الدكؿ في المؤسسات التي تدير عممية 

اإلصصح ك في المكارد التي تكفرىا ليذه العممية ، فقد تككف جيكدا إلصصح مشتتة ك إرتجارية 
، ك قد تككف مسكؤلية منكطة  بجياز خاص يتكلى تنفيدىا ك رصد نتائجيا ك يمكف تمخيص 

:  أىـ اإلستراتجيات في مجاؿ اإلصصح اإلدارؼ عمى النحك التالي 
تنطمق ىذه اإلستراتجية مف : إستراتجية التركيز عمى النكاحي الييكمية ك التنظيمية  ( أ– 1

إفتراض الثقة باإلدارة ، ك تحقيق الكفاءة في عمل األجيزة الحككمية ، ك يمـز لتحقيق الكفاءة 
اإلدارية المطمكبة تقميل عدد األجيزة المتشابية في العمل ، ك في اإلختصاصات ، ك تجميع 
المتشابو منيا تحت مظمة كاحدة مما يقمل مف النفقات ك يساعد عمى تحسيف عممية التنسيق ، 

كىذا ينطبق عمى إعادة ىيكمة األجيزة األمنية في السمطة ، لذلؾ فإف التركيز كفق ىذه 
اإلستراتجية اإلصصحية يككف عمى زيادة الكفاءة ك ينطمق مف إفتراض الثقة بالحككمة ك 

مكظيفييا، ك بقدرة الجياز اإلدارؼ عمى إصصح نفسو بنفسو ، ك أف المطمكب ىكتحسيف صكرة 
 58(1). األداء ، كزيادة قدرة األجيزة اإلدارية ك تأكيد أىمية المساءلة

يمثل بعض جيكد اإلصصح : المدخل الجزئي :- اإلصصح اإلدارؼ كفقا لنطاقو  (ب– 1
اإلدارؼ التي تنصب عمى بعض عناصر النظاـ اإلدارؼ ، ك مف أساليب ىذا المدخل ، تبسيط 

 (2). إجراءات العمل أك تعديل اليياكل التنظيمية ك الكظيفية ، أك تدريب القيادات اإلدارية
                                                 

 واقع إستراتجيات اإلصصح اإلدارر و التطوير اإلدارر و دورىا في تعزيز أمن المجتمع، عبد الفتاح دمحم الفرجاني (1) 
 .  23، ص ( 2008الجامعة اإلسصمية ، : غزة ) ، مذ كرة ماجستر في إدارة األعماؿ ، قسـ إدارة األعماؿ ،الفمسطيني

  . 40 ، مرجع سابق ، ص يص أؿ سميرع فيصل بف ـ(2)
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  إضافة إلى أف اإلصصح اإلدارؼ تـ نتيجة ضركرة تفرض نفسيا عمى أجزاء في األجيزة 
اإلدارية ككنيا أكثر أىمية أك تأثير عمميات اإلقتصادؼ ك اإلجتماعي كفقا إلفتراض سائد مفاده 
أف مجمكع التغيرات ك اإلصصحات الجزئية التي تتـ ك تتراكـ تمثل في مجمكعيا نكعاف التجديد 
ك التطكير الكمي لجياز اإلدارة ، ك ىذا البعد يرتبط إرتباطا كثيقا بمفيـك التدريجية أك التطكير 

 (1 ).التراكمي مع المحافظة عمى البناء القائـ ك تصؤمو الجزئي مع الظركؼ التي تفرض نفسيا
يرػ البعض أف إستخداـ مدخل النظـ يمكف مف الكصكؿ لتحقيق المنيج : المدخل الشمكلي - 

 يعني بالدراسة الظكاىر open systemالشامل لإلصصح اإلدارؼ ، ك مدخل النظاـ المفتكح 
اإلدارية في إطار تفاعميا مع البيئة المحيطة بيا فاستمرار عمل التنظيـ ك فاعميتو يعتمد ك 

مف البيئة  (البشرية ك المادية  )يتكافق بشكل كبير عمى إستمرار حصكلو عمى المدخصت 
:  المحيطة ، ك التنظيـ باعتباره نظاما مفتكحا يتميز بمصمح رئيسية ، ك ىي 

حيث يقـك التنظيـ بالحصكؿ عمى مكارده البشرية ك المادية مف خصؿ البيئة : المدخصت- 
الخارجية المحمية بو فالتنظيـ ال يعمل في فراغ بل يتفاعل مع بيئتو مف خصؿ عممية التأثير ك 

.  االتأثر 
يعمل التنظيـ عمى تحكيل المكارد التي يتحصل عمييا مف البيئة المحيطة إلى : العمميات - 

 59(2).خدمات عمى شكل منتجات ك سمع ك يتـ تقديميا لممجتمع
 
 
 
 

                                                 
59  مذكرة لنيل شيادة ماجستر في العمـك السياسية ك اإلدارة العامة و اإلصصح اإلدارر في الجزائر ، كاس عبد القادر ، (1)

 2006 كمية العمـك السياسية ك اإلعصـ ، قسـ العمـك السياسية ك العصقات الدكلية ، :جامعة الجزائر )العصقات الدكلية ، 
  .26، ص  ( 2007/
.18،19( صص)،  ( 2011 دار الراية لمنشر ك التكزيع ، :د ـ ف ) ، اإلصصح اإلدارر  ىشاـ حمدؼ رضا ، (2)  
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التغذية العكسية ك تستخدـ التغذية العكسية لتصحيح اإلنحرافات داخل التنظيـ لتعديل أؼ - 
أخطاء ك إنحرافات عف المسار المطمكب تحقيقو ، كفقا لمفيـك المنيج الشامل لإلصصح 

اإلدارؼ ينظر لعممية إصصح اإلدارة كجزء ال يتجزأ مف األكضاع السياسية ك اإلقتصادية ك 
اإلجتماعية ، إذ ال يمكف أف يتـ تحقيق نجاح كامل لجيكد اإلصصح دكف أف تككف جزء مف 

.  إستراتجية شاممة إلصصح المجتمع 
لذا فأنصار المنيج السامل لإلصصح اإلدارؼ ينظركف لمجياز اإلدارؼ ككحدة متكاممة ال يمكف 
تجزئتو ك معالجة مشاكمو بأسمكب الحمكؿ الجزئية ، ليذا فالمدخل الشامل لإلصصح اإلدارؼ ال 

  (1). يقابل أسمكب التدرج أك عممية التمرير الجزئية لمجياز اإلدارؼ 
ك نتيجة ليذا التنكع ك التعدد في مقكمات ك مككنات العممية اإلدارية ، فإف اإلصصح اإلدارؼ 

في مفيكمو كتكجياتو ينبغي لكي يككف فعاال أف يحقق درجة مف الشمكلية ك التكامل بيف 
العناصر الساسية ك اإلجتماعية ك اإلقتصادية ك الثقافية ك الفنية كافة ، ك إف يككف لو أثره 

اإليجابي في كل منيا ، ليذا فيك يستكجب بالضركرة السند ك المشاركة الفعمية مف القيادات ك 
المؤسسات العامة في مختمف ىذه العناصر التي تككف في جممتيا البيئة الكمية ، ذلؾ يعني 

بالضركرة أف عمميات اإلصصح اإلدارؼ ينبغي أال تككف كفقا عمى عمماء اإلدارة ك الفنييف مف 
ممارسييا بل ينبغي أف تككف بكتقة فييا كل الفعاليات السياسية ك اإلدارية ك اإلجتماعية ك 

اإلقتصادية ك الثقافية ، ك أف تمتد دائرة المشاركة لكل القكػ الشعبية تحقيقا إلسياـ مطمكب ك 
  (2). سند ىاـ

كما أف إصصح ىذا الشامل المدػ ، يتكخى تزكيد اإلدارة باألدكات المكيفة ك الكسائل الصزمة 
كي يساند المسار الديمقراطي ، ك ترسيخ الحكـ الراشد ك عصرنة اإلقتصاد ك إفاضة التقدـ 
اإلجتماعي ، مساندة فعالة ، فالمسار الذؼ شرع فيو يتطمع ، إذف إلى إعادة تحديد طبيعة  

 60 (3 ).عصقات الدكلة بالمجتمع ك بالدائرة اإلقتصادية

                                                 
60

 
  . 20 ، ص مرجع سابق ىاشـ حمدؼ رضا ، (1)
  .830 ، صمرجع سابق،  ناصر دمحم الصائغ (2)
  .  210 ، ص سابقمرجع  ىشاـ حمدؼ رضا ،(3)
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ك يتدخل في ىذا النكع مف اإلصصح المؤسساتي ك مؤسسات سياسية نذكر منيا عمى سبيل 
المثاؿ ال عمى سبيل الحصر المؤسسة البرلمانية مثمت التجربة البرلمانية في عيد التعددية نقطة 

تحكؿ لعيد جديد في حياة المؤسسة التشريعية ، ك قد كاد أف يمثل فييا العمل التشريعي فترة 
التسعينات قفزة نكعية في تاريخ التحكؿ السياسي لمبصد منذ اإلستقصؿ ، إذا أعتبر في منظكر 
المتتبعيف لمشأف السياسي في الجزائر ، عمى أساس أنو يمكف أف يشكل ألية مكممة ك مساعدة 

في تكريس مبدأ إنتقاؿ السمطة ك ذلؾ إعتماد عمى أف مكسسة التشريع ىي تنصير فييا العممية 
الديمقراطية مف خصؿ الممارسة الفعمية لمياـ ك ىي تمعب فييا األحزاب السياسية الدكر المعبر 

عف القكػ اإلجتماعية المختمفة ضمف الخريطة الحزبية ، خاصة إذا ما كانت ىنالؾ إدارة 
ساسية حقيقة ك إنتخابات تنافسية نزيية ، ك ىذا ما يؤكد عمى أف عممية التغيير السياسي يمكف 

أف تمرمف فكؽ ، ك ىك الدكر المفترض بمشاركة مختمف فئات المجتمع ك بتمثيل معظـ 
اإلتجاىات مف خصؿ األحزاب المكجكدة في الحباة السياسية ، كىك ما يميز النشاط البرلماني 
الذؼ فقد محتكاه ك دكره المنكط بو ، إذ أصبح تأثيره عمى الحككمة تأثير محدكدا ككف دكره 

، ك بيذا تحكلت أحزاب المعارضة التي كانت  (رئيس الدكلة  )مجرد إمتداد لمسمطة التنفيذية 
تمثل ك لك جزئيا إرادة الشعب داخل البرلماف ، فتخمت عف دكرىا االساسي المتمثل في العمل 
عمى إيصاؿ الرأؼ العاـ لمنظاـ السياسي ك إختارت بدال عنو المنافع المادية ك بسط النفكذ ، ك 
سيل أيضا عمى أحزاب السمطة أف تقـك بإرساء شرعيات خاصة بيا ك أف تضع بيد السياسات 

 61(1).العامة المسطرة أشكاؿ ككسائل اإلحتكار اإلجتماعي
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، ( 2015 ، 1، طمكتبة الكفاء القانكنية: اإلسكندرية  ) ، البيروقراطية و التنمية السياسية في الجزائر بكمديف طاشمة ، (1)
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لكي ينجح اصصح الحككمي البد أف يتحرؾ في :  استراتجية إصصح الجياز الحككمي –( 2
.  فمؾ متصل ك مرتبط بالسياسات ك برامج التنمية ، ك إال لف يككف لو تكجو إستراتجي 

.  إف غاية اإلصصح بالجياز الحككمي يجب أف تشتق مف أكلكيات ك برامج التنمية - 
إف ربط إصصح الجياز الحككمي بسياسات التنمية الرئيسية ينقل جيكد اإلصصح إلى - 

.  األليات ك اليياكل العميا التي تمثل إدارة السياسات التنمكية إختصاصا رئيسيا ليا 
:  ك تعتمد ىذه اإلستراتجية عمى عناصر عديدة نجزىا كاألتي 

ك تستيدؼ التغمب عمى المعكقات القائمة المتمثمة في تقسيـ : إعادة ىيكمة الحككمة - 
اإلختصاصات في السياسات ك برامج التنمية عبر العديد مف الكزارات ، ك تركيز السمطة 

.  المتعمقة بقضايا غير إستراتجية لدػ المستكيات العميا 
مجمس : تطكير أليات عمل المراكز اإلستراتجية المسؤكلة عف إدارة السياسات التنمكية مثل - 

.  الكزراء ك المجاف الكزارية 
إتحادات المنتخبيف ، : مشاركة المؤسسات غير الحككمية في كضع السياسات التنمكية - 

. إتحادات المستيمكيف ، الغرؼ التجارية ، اإلتحادات الصناعية ، نقابات العماؿ 
تقـك ىذه المراكز أك اإلتحادات بمناقشة ما تعتـز الخككمة إصداره مف نظـ ك سياسات ك - 

.  إبداء الرأؼ ك المقترحات بشأنيا 
ك ذلؾ بيدؼ السيطرة عمى أدائو ك تحسيف : ضبط ك تقميص حجـ الجياز الحككمي - 

أكضاع ك ركاتب العامميف فيو كما أف تنمية القطاعات اإلقتصادية يمكف أف تستكعب فائض 
 (1). العمالة الناجـ عف التقمص حجـ الجياز الحككمي

 
62 

                                                 
62 ،إدارة األزمات– العقود اإلدارية – دليل المدير في تفويض السمطة مصمح اإلصصح اإلدارر عبد السصـ أبك قحف ،  (1)  
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ىنالؾ عكامل كثيرة : تطكير العناصر الحاكمة لفعالية تطبيق السياسات ك البرامج التنمكية  - 
تؤثر عمى مسارات تطبيق السياسات ك البرامج التنمكية ، كيجب أف يتكلى تحريؾ اإلصصحات  
في ىيكل الحككمة ك أدكارىا ك ألياتيا كياف قادر عمى المبادرة ، ك ىذا األخير ممكف أف يككف 

في شكل لجنة عميا يرأسيا ؤئيس الحككمة ك يعاكنيا كزير التنمية اإلدارية أك رئيس مجمس 
 (1).الكزراء ك خبراء متميزيف مف خارج الجياز الحككمي عمى أف تحظى برعاية رئيس الدكلة

الجيكد المنصبة عمى كل العناصر الحرجة المككنة ألداء : إستراتجية اإلصصح اإلقطاعي  (3
داخل المنظمات الحككمية المنتقاة ، تقـك عمى تجريب اإلصصح قبل إنتشاره ك تعميميا ، 

يفضل أف كزارة ما تقـك بتأليف لجنة التجريب ، أؼ قياـ جياز دائـ ، ك ىي طريقة إدارية مؤقتة 
لإلصصح تتناسب مع عادات ك ممارسات عمل المكظفيف ك الكسائل القانكنية ك اإلنسانية التي 

تكجد تحت تصرفيا ، ك يرػ بعض الباحثيف أف ىذه أنيا تدفع اإلدارة التقميدية إلى الشعكر 
بكجكد مياـ مستجدة ك معقدة ك أىداؼ بعيدة المدػ تتعمق باإلدارة ، كما أنيا ستنشر ركح 

المبادرة داخل اإلدارة ، ك تككف أداة منافسة ك حافزة لإلدارة التقميدية ، ك مف سمبياتيا ظيكر 
صراع أك النزاع نتيجة لعدـ التمييز الدقيق بيف إدارة الكظيفة ك إدارة التسيير ، ك بالتالي ال 
تنكب عف الييئات القديمة ، ك إنما قد تتحكؿ إلى تأخير إصصح البنى التقميدية ك عائق 

.  لإلصصح اإلدارؼ 
كما أف ىذه اإلستراتجية تنتقي عددا محدكدا مف المنظمات الحككمية ك تركز عمى متطمبات 

  63(2 ).التطكير لرفع أدائيا
 
 
 

                                                 
63 58ص ، المرجع السابق،  ة بكمديف طاشـ(1)   

كمية الدراسة : جامعة الخرطـك  )،  رسالة ماجستر ،اإلصصح اإلدارر بين النظرية و التطبيق  دمحم أحمد سيد أحمد الحاج ، (2)
. 42ص ( 2006العميا ، أغسطس   
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حتى يتـ التصدؼ لممشكصت إنتشار :  إستراتجية تفعيل أليات محاربة الفساد البيركقراطي 4) 
ظاىرة الفساد البد مف إستراتجية بديمة لإلصصح اإلدارؼ لدعـ التنمية ك تقميص مظاىر الفساد 

البيركقراطي ، ىذه اإلستراتجية التي ينبغي أف ال تتعاطى مع مكضكع فساد األجيزة 
البيركقراطية الحككمية في الجزائر بصكرة ردة فعل ك بالتالي كأمر يجب محاربتو ك معاقبة 
المفسديف ، ك إنما أف تتعطى مع المكضكع بصكرة إستباقية عبر معالجة أسباب ، ك عكامل 
تأثير ، ك تعطيل فساد أجيزة البيركقراطية في الجزائر ، ك ذلؾ مف أجل الكصكؿ إلى ترشيد 
سمكؾ قيادتيا ، ك بناء عامل ثقافة المكاطنيف فييا ، ك ىذه اإلستراتجية المستيدفة لمكصكؿ 

:  لدعـ التنمية ك محاربة الفساد اإلدارؼ تقـك عمى األساس التالي 
إف تحقيق أىداؼ التغيير ك التطكير : تبني القيادة ليدؼ التغيير ك التطكير اإلدارؼ الشامل - 

اإلدارؼ الشامل ال يككف إال مف خصؿ تكفير قيادة سياسية ك إدارية كفئة تتناسب ك الكظائف 
.  القيادية العميا 

حيث تعتبر الشفافية اإلدارية مف : تطبيق الشفافية كأىـ متطمبات مكافحة الفساد اإلدارؼ - 
المفاىيـ اإلدارية الحديثة ك المتطكرة التي يتكجب عمى القيادة السياسية ك اإلدارية ك الكصكؿ 

. إلى بناء تنظيمي سميـ قادر عمى مكاجية التحديات الجديدة ك التغيرات المحيطة 
كما تعد الشفافية إحدػ األليات األساسية لمحد مف تجاكزات البيركقراطية ك ىي تعبيرا عف 

ضركرة اإلفصاح لمجميكر ك إطصعيـ عمى منيج السياسات العامة ، ك كيفية إدارة الدكلة مف 
قبل القائميف عمييا بغية الحد مف السياسات التي تنتجيا األجيزة البيركقراطية التي تتسـ 

  64 (1 ).بالغمكض ، كعدـ مساىمة المكاطف فييا بشكل كاضح
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ك عميو ، فإف تطبيق مفيـك الشفافية عمى مستكػ التنظيمات اإلدارية في الجزائر قد يترتب عمى 
:  ذلؾ أثار إيجابية ، ىذه األثار تبدك لنا فيما يمي 

إف إستخداـ ىذا المفيـك في العمميات اإلدارية ، يترتب عميو تكفير الكقت ك التكاليف ، ك - 
. تجنب الفكضى 

.  إلتزاـ الحككمة ك اإلدارات العميا بمبدأ دكلة المؤسسات ك القانكف - 
تفعيل دكر الرقابة ك المحاسبة ك اإلدارات المالية ك المكازنات ك تقييـ األداء لمقيادات اإلدارية - 

. العميا 
.  ضركرة تأكيد مبدأ إشيار الذمة لكل مف شغل كظيفة عامة - 
  (1). تكفير األلية الكاضحة ك السيمة لممكاطف لمشككػ ك التنظيـ- 
:  إستراتجية نظاـ التسيير الذاتي كتطبيق لمبدأ الديمقراطية اإلدارية في النظاـ الجزائرؼ  (5

يعتبر نظاـ التسيير الذاتي أسمكب ديمقراطيا إشتراكيا في إدارة كتسيير ك مراقبة اإلدارة العامة 
في النظاـ الجزائرؼ ، حيث تتكفر كتكجد كل األسس اإليديكلكجية ك اإلجتماعية ك اإلقتصادية 

.  ك السياسية لكجكده ك تطبيقو في نطاؽ اإلدارة العامة في الدكلة الجزائرية 
إف التسيير الذاتي يعبر عف اإلدارة الفئات العاممة ك المثابرة في البصد في الصعكد إلى المسرح 
السياسي ، اإلقتصادؼ ك في أت تتشكل كقكة قيادية ، ففي الميداف اإلقتصادؼ برزت ضركرة 
تكسيع نطاؽ االستصصح الزراعي ك التأميمات ، سكاء في الزراعة ك الصناعة ضركرة إعادة 

 65(2).  تنظيـ التجارة الخارجية ك الداخمية
 
 

                                                 
(1)

475 ،474 ( صص) ، مرجع سابقبكمديف طاشمة ،   

  .128 ، صمرجع سابق عكابدؼ عمار ، (2)
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ك كذلؾ النظاـ البنكي ، ك في الميداف السياسي طرح التسيير الذاتي مسألة العصقات المتبادلة 
بيف الدكلة ك الحزب ك النقابات ك الجماىير مف خصؿ نظرة جديدة تستمـز التنمية المستمرة 

.  لمطابع الديمقراطي لكل ىذه المؤسسات في صصحيتيا مع الجماىير 
ك ترتكز ىذه اإلستراتجية : إستراتجية اإلصصح مف خصؿ إنشاء أجيزة التفتيش ك الرقابة  (6

عمى تفعيل مف نفقات األجيزة الرقابية المختمفة لمحد مف التبخير ك الحيمكلة دكف إستغصؿ 
الكظيفة العامة ألغراض خاصة ، ك مف ألياتيا تفعيل إجراءات تحصيل الديكف الحككمية ، ك 

تدقيق إجراءات صرؼ النفقات مف خصؿ أجيزة رقابية متخصصة ك تؤكد ىذه اإلستراتجية عمى 
عكس سابقتيا التي ترػ أف المشكمة تكمف في اإلجراءات ك اليياكل اإلدارية أكثر منيا مشكمة 
في سمكؾ المكظفيف عمى ضركرة إيجاد التكازف بيف سمطات المدراء ك طمبات المكاطنيف ، ك 
ىك ما تؤيده السمطة التشريعية ك أجيزة اإلعصـ مف خصؿ المطالبة بكشف مخالفات المسؤليف 
ك محاسبتيـ عمييا ك يترتب عف ىذه اإلستراتجية التأثير عمى الركح المعنكية لممكظفيف بسبب 

كثرة الرقابة مما يبطئ في سرعة اإلنجاز كما يشكؾ البعض بأف تكاليف تطبيقيا تفكؽ ما 
 (1).تسعى لكقفو مف اليدر

إستراتجية إصصح اإلدارة ك الجماعات المحمية ، ك ىك ما سنركز عميو في دراستنا ىذه  (7
:  فيمكف تقسيـ حسب الدكتكر ناجي عبد النكر إلى إقتربيف ىما 

:  إقتراب بإصصح تشريعي مف خصؿ  (أ-7
إدخاؿ تعديصت دستكرية في مجاؿ اإلدارة المحمية بما يتفق ك متطمبات المرحمة ، بحيث - 

يخصص فصل في الدستكر خاص بالسمطات المحمية يمنح المزيد مف السمطات ك الصصحيات 
لمحماعات المحمية ، ك يفصل بيف اإلختصاصات المركزية ك المحمية ، ك التفريق بيف تسيير ك 

 66(2). المراقبة المداكلة

                                                 
66

 
  .5، ص( ، د س ف الجزائر) ، مداخمة ،  لمكافحة الفساد بين الواقع و األفاقالجزائريةالتجربة عبد القادر كاس ،  (1)
  رسالة ماجستر في العمـك السياسية ، ، دور الحكومة في تحسين اإلدارة المحمية الجزائرية ، أفمك كفاء كشرفي أمينة (2)
  .92ص.( 2013 كمية الحقكؽ ك العمـك السياسة ، قسـ العمـك السياسية ، : 1945 ماؼ 08جامعة الجزائر )
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 تعديل قانكني البمدية ك الكالية بما يتماشى ك المتغيرات المحمية ك تفعيل النصكص -
 .  (معظـ البمديات ال يمارسكف صصحيتيـ  )القانكنية ك ترجمتيا إلى الميداف العممي 

ضماف إستقصلية المحالس البمدية ، كتحديد اإلختصاصات ك الحد مف تدخل الجيات - 
.  المركزية 

:  إقتراب اإلصصح اإلدارؼ مف خصؿ  ( ب– 7
رئيس البمدية ، االميف العاـ ،  )إحتراـ مبدأ الفصل بيف السمطات عمى المستكػ البمدؼ- 

.  ك بيف اإلدارة ك المجالس المنتخبة  (ك الكالي
ضركرة اإلىتماـ بالعنصر البشرؼ في اإلدارة المحمية عف طريق تدعيـ التأطير ك - 

تأىيل اإلطارات المحمية ك تنمية مياراتيا ، ك تدريبيا عمى أساليب التسيير العصرية ك 
تكفير الحكافز المادية ك المعنكية حتى تصبح اإلدارة المحمية جاذبية ألصحاب الكفاءات 

. ك الخبرة 
تكفير التعاكف ك تنسيق العصقات بيف البمديات ك في مياديف اإلستثمار ك التنمية ك - 

.  العمل اإلدارؼ 
إعادة تنظيـ اليياكل ك المصالح البمدية ك الدائرة ك الكالية ك ترقية المؤسسة المحمية - 

اإلدارة  )إلى مستكػ المؤسسة العصرية القادرة عمى تقديـ الخدمات بسرعة ك كفاءة 
  67 .(1) (اإللكتركنية 
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(1)

.  93 ، ص مرجع سابقأفمك كفاء ك شرفي أمينة ،     
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: إستراتجية تكييف اليياكل اإلدارية مع المياـ الجديدة لتسيير المكارد البشرية - (8
تقـك ىذه اإلستراتجية عمى ضركرة تكييف اليياكل اإلدارية لتسيير المكارد البشرية في 
عصقتيا مع المكظفيف ، عمى إعتبار أف اإلدارة عاجزة عف ترجمة أىدافيا إلى مياـ ، 

كما أنيا عاجزة عمى اإلستعماؿ المثالي لمكظيفييا ، كغير قادرة عمى تكفير حياة 
مينية ذات أفاؽ ، فمشكل عصرنة اإلدارة ال ينحصر فقط في نفس ظركؼ العمل ك 
التجييزات بل في غياب مناىج العمل ، ك كذا غياب التقييـ الجيد لمنتائج ، ك بالتالي 

:  فإف أؼ إصصح لتسيير المكارد البشرية يجب أف يرتكز عمى أمريف أساسيف ىما 
إصصح يمس اليياكل اإلدارية المكمفة بكظيفة المكارد البشرية   (أ-8
إصصح يمس اإلنساف باستعمالو المثالي ، تطكير قدراتو ، ك اإلعتراؼ  (ب-8

:  بمساىمتو ك تكفير حياة مينية تتماشى مع مردكديتو مف خصؿ 
تكييف أدكات ك مناىج التسيير التي تعتمد عمى العصرنة بمفيكميا الكاسع المتمثمة - 

.  في عقمنة التسيير ك تكييف أدكات العمل المناسبة لتحقيق أىداؼ محددة مسبقا 
األخذ بعيف اإلعتبار البعد اإلنساني أؼ اإلىتماـ بجميع العكامل التي مف شأنيا أف - 

 تحفز األشخاص ك تمبية طمكحاتيـ المينية ك اإلجتماعية ، ككذا حقيـ في التقدير ك
.  العرفاف 

إنشاء ىياكل قادرة عمى التكفل بالنشاطات إدارة المستخدميف ، التسيير ، - 
   68 .(1)المناجمت، ك التنشيط 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ،  محاضرة لطمبة المدرسة الكطنية لإلدارة ، تسيير الموارد البشرية في قطاع الوظيف العمومي أحمد رحماني ، (1) 68
(. 2012 :الجزائر)  
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:   تقنيات اإلصصح اإلدارؼ  (2
تعد مف بيف الكسائل العصجية التي تعتمد عادة لمكاجية األخطاء : إعادة التنظيـ  (أ-2

التنظيمية المتعددة ك أمراضيا المتنكعة ك ىي عممية مجيدة ك شاقة تكاد صعكبتيا تفكؽ عممية 
التنظيـ ك تعني كذلؾ نقل المنظمة مف الكضع الحالي إلى أفضل ، حيث يتـ إعادة تقسيـ 

المنظمة إلى إدارات ككحدات ك إعادة تحديد الصصحيات ك السمطات ، ك تعديل اليياكل بيدؼ 
  (1). الكصكؿ إلى األفضل

قد ساء إستخداـ اإلجراءات في كثير مف األحياف ، فتعقد ك تكثر : تبسيط اإلجراءات  (ب-2
الشككػ منيا ، ك تتقمب فكائدىا إلى عيكب ، ك تصبح عبئا عمى المنظمة فيتحتـ القياـ بدراسة 

تحميمية إلجراءات المنظمة بيدؼ تبسيطيا ، مف تعقيدات اإلجراءات التي قد تحصل داخل 
كثرة عدد المراحل التي تمر بيا المعاممة ك كثرة حاالت الرجكع إلييا أك مصحظتيا ك : المنظمة 

خضكعيا لعمميات الرقابة ك التدقيق ، ك السؤاؿ الذؼ يطرح نفسو مف الذؼ يقـك بتبسيط 
 ؟اإلجراءات 

ىنالؾ جيات يمكف أف يمجأ ليا اإلدارؼ عندما يشعر بأف إجراءات العمل في إدارتو أصبحت - 
:  معقدة ، ك غير مناسبة ك ىي 

ك ىي مف أكثر أساليب اإلصصح اإلدارؼ شيكعا ك إنتشارا في معظـ الدكؿ ، : المجاف  (1-ب
كيتـ تشكيل ىذه المجاف لغرض محدد ككاضح ، يتمثل في البحث في ضركرة اإلصصح اإلدارؼ 

ك أىميتو ، ك تقديـ الحمكؿ المناسبة ، ك تختمف طريقة تشكيميا ك تحديد إختصاصاتيا ك 
اإلمكانيات المتاحة ليا بيف الدكؿ ، ك قد أثبتت تجارب معظـ الدكؿ عدـ نجاح ىذا األسمكب ، 

 69.أك عمى األقل ضعف فاعميتو حتى تككف الحاجة لإلصصح اإلدارؼ أساسية ضركرية 
 
 
 

                                                 
  .31 ، صمرجع سابق فيصل بف معيض أؿ سمير ، (1) 69
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:  اإلستعانة بالخبراء األجانب  (2 –ب 
ىذا االسمكب تستخدمو الدكؿ النامية ، نظرا لشعكرىا بتفكؽ الدكؿ المتقدمة ، ك عمق تجربتيا ك 

قدرتيا عمى إيجاد الحمكؿ السريعة ك الطرؽ االقصر زمنا ك االقل كمفة لتطبيق اإلصصح 
اإلدارؼ ك تنفيذه ، كيمتاز ىذا االسمكب بتجربة الخبير األجنبي مف منظمات مختمفة ك تفريغو 

.  لإلصصح ك معيقاتو ، ك األسباب الكامنة كراءىا 
أجمع الكتاب الميتمكف : إنشاء ىيئات فنية متخصصة في مسائل التنظيـ اإلدارؼ  (3-ب

باإلصصح اإلدارؼ عمى أف ىذا التنظيـ ك اإلصصح اإلدارؼ ىك أكثر االساليب نجاحا ك فعالية 
  70(1 ).في تحقيق اإلصصح ك تكجد مثل ىذه الييئة في كثير مف دكؿ العالـ في الكقت الحاضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
.55 -53 ص  ، صمرجع سابق فيصل بف معيض أؿ سمير ، (1)  
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 :خصصـــــــة  
مف خصؿ الفصل تـ التعريف باإلطار العاـ لدراسة اإلدارة المحمية ،فمقد عرفنا اإلدارة المحمية 

في المبحث األكؿ كالثاني ك المبحث الثالث تطرقنا لإلصصح اإلدارؼ ك مداخمو النظرية، بحيث 
تعتبر اإلدارة المحمية ىي صكرة مف صكر الصمركزية اإلدارية ، حيث تمثل السمطة المركزية 

في األقاليـ المحمية ك ذلؾ مف خصؿ تكزيع المسؤكليات ك الكظائف عمى الييئات المحمية إلدارة 
المرافق العامة ك المساىمة في األدكار التنمكية ك بذلؾ تصبح الجماعات المحمية جزء مف 

الدكلة ك شريؾ أساسي ليا في إدارة الشؤكف العامة كحتى ينظـ الجياز اإلدارؼ لمدكلة البد مف 
إصصح إدارؼ بمعنى إجراء تغيرات جذرية ك أساسية في بيئة اإلدارة ك تركيبتيا ك ذلؾ لرفع 
الكفاءة كفق أسس عممية لسد االحتياجات العامة لممجتمع عمى أفضل كجو ك بأقل التكاليف 
بيدؼ اإلنفاؽ العمكمي ك تحسيف األداء في المؤسسات الدكلة ك جيازىا اإلدارؼ ك إدخاؿ 

التغييرات التي تكفل تحقيق األىداؼ فاإلصصح اإلدارؼ يرتبط بتطكير الجياز اإلدارؼ خاصة 
 ك كممة اإلصصح يعني ىنالؾ كضع خاطئ تفإصصح مستمر ك مكاكب لمتطكرات ك المستجدا

 عمى مستكػ التدبير ك تيستدعي إصصحو مف خصؿ تغيير جذرؼ يؤدؼ الدخار تحسينا
. التسيير



 

 

 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
كاقع إصصح اإلدارة 
 المحمية في الجزائر
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واقع إصصح اإلدارة المحمية في الجزائر  : الفصل الثاني 
بر مفيـك إصصح اإلدارة المحمية عف التحسيف المستمر في أداء اإلدارة مف خصؿ إتباع يع

األساليب العممية في العمل ، كعصج  المشكصت التي تظير، ك دعـ القدرات اإلدارية ، فمقد 
كاف إلصصح منظكمة الجماعات المحمية في الجزائر أثر كبير عمى مجاالت التنمية المحمية ، 

كمف بينيا المجاؿ االقتصادؼ الذؼ يعتبر القمب النابض لمتنمية ، فمف خصؿ اإلصصحات 
األخيرة التي عرفتيا منظكمة الجماعات المحمية ، حيث عرؼ المجاؿ اإلقتصادؼ تحكالت كثيرة 
، حيث تعمل المجالس الشعبية المحمية عمى تحقيق التنمية اإلقتصادية عمى مستكػ البمدية ك 
الكالية ، ك ىذا ما سنطرؽ إليو في ىذا الفصل الذؼ قسمناه إلى ثصث مباحث ك كل مبحث 

 إلى غاية صدكر قانكف البمدية 1960يحتكؼ عمى مطمبيف ك ىذا التطكر حصرناه مف سنة 
  .12-07 ك قانكف الكالية 10-11
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1990بعد اإلستقصل إلى غاية إصصح اإلدارة المحمية : المبحث األول   
اإلصصح اإلدارؼ ظاىرة مف ظكاىر العمـ اإلدارؼ ، ليست منفصمة عف اإلدارة العامة ، ك إنما 
ترتبط بتطكر أنشطة الدكلة ك مياميا ، فكمما تطكرت الدكلة نمت اإلدارة ، ك برز اإلصصح 
اإلدارؼ كأحد عكامل تطكر الدكؿ ك تقدميا ، ك في ىذا المبحث سنتطرؽ إلى اإلصصحات 

 1970-1960التي مرت  بيا اإلدارة المحمية في سنكات 
19601970

 1967-1962البمدية في الجزائر بيف 
تمقت البمدية الجزائرية ، غداة اإلستقصؿ نفس األزمة التي تعرضت ليا المؤسسات األخرػ ، إما 
أف تختفي أجيزة البمدية بسبب مغادرة المسؤكليف فييا ك إما يجب أف تحل كإجراء إدارؼ ك مف 

أجل ممئ ىذا الفراغ عينت لجاف خاصة عمى رأسيا رئيس يقـك بكظيفة رئيس البمدية ، ك 
بانتظار إعداد قانكف بمدؼ جديد حدثت بعض الترتيبات المحدكدة المدػ في الكقت الذؼ تظير 

 :فيو عمى المستكػ النظرؼ فكرة جعل البمدية خمية أساسية 
 :  كاف ىدؼ اإلصصح اإلقميمي إجراء عممية تجميع لمبمديات –أ 

 بمدية مشمكلة عف العمل إنسانيا ك تقنيا ك ماليا ، 1500 كاف ىنالؾ أكثر مف 1962في عاـ 
ك كاف مف المستحيل في تمؾ الظركؼ إيجاد إدارييف بعدد كاؼ ليتحممكا عبئ ىذا العدد مف 

 .البمديات 
 صدر مرسـك بإعادة تنظيـ الحدكد اإلقميمية لمبمديات، بحيث أدػ 1963 ماؼ 16ك في 

 .  1(1) بمدية 676لتخفيض عددىا إلى 
 
 
 

 

                                                 
 130، ص  ( 2006 ،1 الجامعية ، طتديكاف ا لمطبكعا:الجزائر ) ، محاضرات في المؤسسات اإلدارية أحمد محيك،(1) 1
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: مساىمة البمديات في النشاط اإلقتصادر و اإلجتماعي - ب  
: كلقد كرد في نصيف أقاما ليذا الغرض جيازيف   

 :  لجنة التدخل اإلقتصادر و اإلجتماعي  - 1
لجنة  (كالية) ، الذؼ أسس في كل 1962 أكت 06ك ىي تستند أصميا مف االمر الصادر في 

لمتدخل ك أشار في مادتو السادسة إلى إمكانية مثل ىذه المجنة عمى مستكػ البمدية ، ك تضـ 
المجنة ممثميف عف السكاف ك تقنييف مف المرافق العامة ك المشاريع الخاصة برئاسة رئيس البعثة 

الخاصة ك تتمثل صصحياتيا باعطاء أراء حكؿ مشركع الميزانية ك بإقتراح كل تدخل ك عمل 
مف شأنو دفع عممية التطكر المحمي ك تنشيط الحياة اإلقتصادية ك اإلجتماعية ، ك ليذه المجنة 
الفضل في سد الفراغ الناشئ عف غياب المجمس البمدؼ ك في محاكلة اإلعصف عف التعاكف بيف 
اإلدارة ك اإلطارات العامة ك الخاصة ك السكاف ، إال أنيا لـ تعمل مطمقا بشكل حقيقي ، كحتى 

أف بعضيا لـ يكجد قط ك ذلؾ كغيرىا مف األجيزة الكثيرة التي أحدثت في تمؾ الفترة المثيرة 
 . غداة اإلستقصؿ 

  :  المجمس البمدر لتنشيط القطاع اإلشتراكي– 2
 ك المتضمف تنظيـ ك تسيير 1963 مارس 22أحدث في كل بمدية بالمرسـك الصادر 

 . المؤسسات الشاغرة ، ك كاف اليدؼ منو تحقيق مشاركة البمدية في التسيير الذاتي 
رؤساء لجاف التسيير ، ممثل اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ممثل عف : ك يتألف المجمس مف 

جيش التحرير الشعبي ك السمطات اإلدارية في البمدية ، أؼ رئيس البعثة الخاصة ك قد عكس 
المجمس بطريقة تأليفو اإلىتماـ بتحقيق تمثيل شرعي لمتسيير الذاتي ألف رؤساء لجاف التسيير 

 رئيسو مف بيف ممثمي التسيير الذاتي ك يجتمع مرة سسيطركا عميو بشكل كاسع ك ينتخب المجل
.  2(1)كاحدة عمى أقل في الشير 

 
 

                                                 

(
أحن . 179 ، ص  مرجع سابق أحمد محيك،(1)

(
2
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ك يمكف لممثل عف جياز الكصاية أف يحضر اإلجتماعات ك تشمل صصحيات  المجمس 
البمدؼ بشكل أساسي في المساعدة عمى خمق ك تنظيـ المشاريع المسيرة ذاتيا ، ك تنسيق 
نشاطاتيا عمى مستكػ البمدية ، إعطاء أك سحب المكافقة لمدير المشركع المعيف ممف قبل 

 .3(1)جياز الكصاية 
 ك بعد االستقصؿ فإف معظـ النصكص المتعمقة باصصح البمدية خصت بأكلكية عاجمة لتككيف 

 . كرس رسميا مكانة البمدية في تنظيـ الدكلة1963-09-10تنظيمات بالغة األىمية ك دستكر 
 العـز عمى إصصح 1965 – 27 إلى 21في مؤتمر اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف مف 

البمدية جاءت بتكصيات إضافية تخص المجمس الشعبي البمدؼ تتطمب بأف المنتخبيف يمثمكف 
 .في المجمس 

عمى أساس ىذه المبادغ المكتب السياسي لمحزب قاـ بتحضير مشركع قانكف إدارة البمدية ىذا 
 ليس شامص ألنو يخمط بيف التقنييف الفرنسيف ك أحكاـ التقنييف 1965النص أعد في جكاف 

  .(2)اليكغسصفي كلو في ىذه الحالة مزايا في كضع نقطة إنطصؽ اإلصصح 
في الجزائر بدأ الشعكر بأىمية التنمية المحمية ك الدكر الذؼ تؤديو برامجيا لمتكفل بالحاجيات 

حيث  (1969 -1967)المحمية الخاصة بكل بمدية ، مع بداية تطبيق المخطط الثصثي األكؿ 
 برامج خاصة مف أجل إستدراؾ النقائص التي تضمنيا ككجيت ىذه 08تـ إلى جانبو إقرار 

 ، 1974 برنامجا ، بعد التقسيـ اإلدارؼ لسنة 18 كاليات شمالية ثـ تطكرت إلى 8البرامج إلى 
 كاليات جديدة تفرعت عف الثمانية 10 كالية ألف 31 إلى 15الذؼ رفع عدد الكاليات مف 

. (3)المستفيدة مف البرامج الخاصة 
 
 
 
 

                                                 

 . 180 ، ص سابقمرجع أحمد محيك ، (1)
 .  39 ، ص(1986 ، 2ديكاف المطبكعات الجامعية ، ط: الجزائر ) ، المجموعات المحمية في الجزائرعبيد لخضر ، (2)
  3 ص،،  .  93،ص(1971: اإلسكندرية ) ، مجمة العمـك اإلنسانية ،تجربة التنمية المحمية في الجزائرأحمد شريف ،  (3)
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( 1977- 1970)كتزيد الشعكر بضركرة التنمية المحمية عند كضع المخطط الرباعي األكؿ 
حيث تنازلت الكزارات عف تسيير البرامج الخاصة لصالح الكاليات ك في ظل المخطط الرباعي 

تعمق التكجو نحك العمل المحمي أكثر ، فتـ إقرار نكع جديد مف ( 1974 -1970)الثاني 
البرامج اإلستثمارية األكثر محمية ك إقميمية ذات طابع مركزؼ تعرؼ كما أشرت سابقا باسـ 

المخططات البمدية لمتنمية إلى جانب البرامج القطاعية غير المركزة التي ساىمت لحد كبير في 
 .4(1)تمبية اإلحتياجات المحمية لمسكاف 

 لمبمديات الحق في تككيف اإلحتياطات 1974 فبراير 20 المؤرخ في 26-74خكؿ األمر 
العقارية لفائدة البمديات ، مع إمكانية تخصص جزء منيا إلستقباؿ المشاريع التنمكية ، غير أنو 

ك بصدكر قانكف التكجيو العقارؼ ، أصبح حق التصرؼ في الكعاء العقارؼ مف إختصاص 
  .(2)الككاالت العقارية لمتنظيـ ك التسيير العقارؼ الحضارؼ 

 : بعض النشاطات التي كانت سائدة في ذلؾ الكقت 
 : النشاطات الخاصة بتوجيو و مراقبة اإلقتصاد -1

أف المجمس الشعبي البمدؼ يعد :  التي تنص عمى مايمي 135تنتج في البداية  عمى المادة 
ضمف حدكد شراكتو ك الكسائل المكجكدة تحت تصرؼ برنامجو لمتجييز المحمي ، ك يحدد كفقا 
لخطة التنمية الكطنية ، األعماؿ اإلقتصادية القادرة عمى تأميف التطكر البمدؼ ، كيضع تصكرا 

 . لسبيل تحقيقيا 
أف العمل المسند لممجمس إذف يتمثل بنشاط ىاـ في مجاؿ اإلدارة العامة لإلقتصاد المحمي ، 

يترحـ ىذا النشاط بإعداد المجمس لمخطة المحمية ، إال أنو ينبغي اإلعتراؼ بأف عددا قميص مف 
البمديات يستطيع في الحالة الراىنة لألشياء ، أف يقـك بيذه الميمة ك ذلؾ بسبب نقص الكسائل 

 . (3)التقنية ك المالية 
                                                 

 . 93 ،ص مرجع سابق أحمد شريف ، (1) 4
(2) Chabane Banakezouh ,la loi d’orientation foncière au droit de l’urbanisme revue IDARA,2001,p68 

 94 ،ص مرجع سابق أحمد شريف ،(3)
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 :  نشاطات التسيير اإلقتصادر – 2
إف البمديات ال تكفي بدكرىا في اإلدارة اإلقتصادية ك إنما تقـك أيضا بدكر في مجاؿ التسيير ك 
ىذا يعني مباشرة أك بصكرة غير مباشرة في إنتاج األمكاؿ ك الخدمات المييأة لممكاطنيف ك يميز 

 . القانكف بيف ستة قطاعات لمنشاطات الممكنة 
  :  في المجال الزراعي–1

يمكف لممجمس الشعبي البمدؼ أف يشجع عمى إقامة التعاكنيات اإلنتاجية ك اإلستيصكية ك تسيل 
 . قياـ ىيئات اإلدخار ك اإلعتماد 

  :في المجال الصناعي و مجال الحرف اليدوية-2
 .يمكف لممجمس أف يقيـ مشركعا أك يشارؾ في مشاريع ذات المنفعة عامة 

  :  في مجال التوزيع و النقل-3
يمكف لمبمدية أف تدير بنفسيا المرافق المكجكدة ضمف حدكدىا أك يشارؾ في كل مشركع مف ىذا 

النكع يتعمق بالبمدية ، ك في حاؿ تسكيق المنتجات يمكف لمبمدية أف تعمل بعدة طرؽ فتشجع 
إقامة مخازف البيع العامة ، أك تقيـ تعاكنيات إستيصكية ك مؤسسات مكمفة بتسكيق المنتجات 

أكتقدـ فائدة  (إلخ ....الطحيف ، القيكة ، السكر ، المكاد الدسمة )تككف عائدة إلحتكارات الدكلة
 . خاصة 

  :  في المجال السياحي-4
يستطيع المجمس أف يحدث كل ىيئة أك مؤسسة ذات منفعة محمية ك يستطيع إستغصؿ 
 مف 150المؤسسات ذات الطابع السياسي العائدة لمدكلة ك المعطاة لمبمدية ، ك بمكجب المادة 

 بإعطاء البمديات بعض 1967-04-25القانكف التي تشير ليذا التسيير صدر مرسـك في 
 .  5(1)األمكاؿ العقارية المكجكدة في المناطق السياحية 
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 بإعطاء البمديات صناديق التجارة ذات اإلستعماؿ 1967 أكت 24كما صدر مرسـك أخر في 
أك الطابع السياحي التي ال تدار مباشرة بكاسطة الييئة الكطنية الجزائرية لمسياحة أك الشركة 

 .الكطنية لمسياحة 
  : في مجال السكن-5

تعد البمدية المخطط العاـ لتنظيـ المدف ك تشجع ك تدعـ البناء ك يمكف أف تقـك بنفسيا بو ،ك 
تدبر األمكاؿ العقارية المييأة لمسكف ك التي ال تعكد لدكائر البمدية الخاصة بالسكف ، إف ىذا 

 المجاؿ سيناؿ مزيدا مف األىمية في المستقبل ك خاصة بعد إحداث اإلحتياطات العقارية البمدية 
  : في المجال الثقافي

تشارؾ البمدية إلزاميا بالمصالح العامة الكطنية ، كببناء ك صيانة األبنية المدرسية لمتعميـ 
اإلبتدائي ك بيكت الشباب ك المنشأت الرياضية ك يمكنيا أف تقيـ كل عمل أك مركز أك ىيئة 

 . 6(1)ضركرية إلشباع الحاجات الثقافية 
 

  1970 -1960اإلصصح التشريعي لموالية في 
 المتضمف قانكف 1969 ماؼ 23 المؤرخ في 69/38اإلصصح الكالئي الذؼ أحدثو االمر رقـ 

 : الكالية 
 أؼ المحافظة السابقة ، لـ يتـ نتيجة لصدفة  1969إف إصصح الكياف القديـ المكجكد قبل سنة 

بل كاف إستجابة لضركرة ماسة بحيث أف اليياكل التي كانت سارية المفعكؿ أنفا أصبحت غير 
 .  (2)متطابقة عند التجربة مع ظركؼ الجزائر المستقمة 

 
 

 

 . ك فيما يمي سنمقي نظرة عمى ىياكل ىذه اإلدارة عمى مستكػ المحافظة 
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  : 1969 إلى سنة 1962إدارة المحافظة مف سنة 
  : 1962 جكيمية 05اليياكل المكركثة في  -1

 : إياف اإلستقصؿ كرثت الجزائر إدارة محافظة ذات طابع فرنسي ك التي تحتكػ عمى 
 :  مجمس تداكلي –أ 

ك ىك المجمس العاـ المنتخب عف طريق اإلقتراع العاـ المباشر مف طرؼ نائبييف يساعد ىذا 
المجمس المكمف بتسيير مصالح المحافظة ، لجنة محدكدة العدد مككنة مف بعض أعضاء 

 . المجمس العاـ 
 : جياز تنفيذؼ - ب

 . كىك المحافع الذؼ يعيف مف طرؼ الحككمة ك يكمف يتنفيذ مداكالت المجمس العاـ 
 : ضركرة إصصح ىذه اليياكل  -2

لقد تضررت ىذه اليياكل إباف الحرب التحريرية الكطنية إلى درجة أف السمطات الفعمية كانت 
تمارس مباشرة مف طرؼ المحافع كمف طرؼ السمطات العسكرية الفرنسية ، غداة اإلستقصؿ 

 . الكطني ، فقدت المجالس العامة ماىيتيا فأصبحت ال أساس ليا بسبب مغادرة أعضاؤىا 
فمتفادؼ فراغ إدارة المحافظة إتخذت بعض اإلجراءات عمى المستكػ المركزؼ ترمي إلى تحقيق 

.  7(1)غرضيف أساسييف أال ك ىما 
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  : البحث عن قدر كافي لمتمثيل الشعبي –أ 
 : كذلؾ لسد مكاف المجالس العامة التى أزيمت كليذا  الغرض أنشئت تدريجيا ثصثة أجيزة ك ىي

 :  لجان التدخصت اإلقتصادية و اإلجتماعية -1
 . التي تتمتع بسمطة إستشارية ك ىي مكمفة بمساعدة المحافع في ممارسة الصصحيات

  :  لجان محافظة الصناعة اإلشتراكية -2
 ك تتألف مف خمسة أعضاء ك ىي 1964 جكاف 08التي أنشئت بمكجب المرسـك المؤرخ في 

خاضعة لسمطة المحافع ميمتيا المداكلة عمى إقتراحات البرنامج المتعمق بتسيير المؤسسات 
 . الصناعية ذات األىمية المحمية 

  : مجمس التنمية االقتصادية و االجتماعية – 3
 ك يتككف مف ممثمي الحزب إلى جانب 1967 أكتكبر 15الذؼ أنشئ بمكجب األمر المؤرخ في 

 . 8(1)النقابة ك الجيش ك مجمس رؤساء المجالس الشعبية البمدية لممحافظة 
كما ترجع إستراتجية اإلصصح الشامل التي تجمع بيف أطراؼ التغيير ك ديناميكيات المصالح 

 : إلى 
 . المنظمات الحككمية ك العاممكف بيا  -
 .القيادة السياسية  -
 .المؤسسات التشريعية  -
  . (2)جماعات المصالح ك الضغط  -
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ك تمجأ إلييا الدكؿ عادة عندما تكاجييا أزمات مفاجئة ك حادة ك عندما ال تكجد لدييا أجيزة 
دائمة لإلصصح إلى اإلستعانة بخبراء ك مستشاريف ك تكميفيـ باجراء دراسات كأبحاث حكؿ 

  . 9(1)اإلدارة ، ك تقديـ التكصيات ك اإلقتراحات لحل المشكصت ك العقبات 
  : تقوية سمطات المحافظ كممثل لمحكومة- ب

يتمتع المحافع بصصحيات عديدة ك متنكعة ، يتمتع بازدكاجية الكظيفة فمف جية ىك عكف 
الدكلة في المحافظة ك بيذه الصفة يعمل باتصاؿ مع جميع الكزراء كممثميـ ك مف جية أخرػ 

 .فيك عكنا لممحافظة ك بيذه الصفة ينفذ قرارات الجياز التداكلي لممحافظة 
زيادة عمى دكره الكصسكي ، نصحع أنو خصؿ تمؾ الفترة إتسعت صصحياتو ك ىذا راجع إلى 

بصدنا غادة اإلستقصؿ كانت تكاجو صعكبات إقتصادية ك إجتماعية خطيرة مما أدػ إلى تدخل 
أكبر لمدكلة ، عمى مستكػ المحافظة ترتكز تدخصت الدكلة أساسا عمى المحافع الذؼ يقـك 

 . بمراقبة النشاط ك أعكاف مصالح الدكلة المكجكدة في إقميـ المحافظة 
كقد خكلت لممحافع سمطات أخرػ بمكجب عدة نصكص قانكنية ليتمكف مف مكاجية المشاكل 
التي طرأت بسبب تحكيل األمصؾ الشاغرة إلى أمصؾ الدكلة ، فبيذا الصدد لو سمطة إقرار 

شغكر مؤسسة أك عقار غير منقكؿ كما لو سمطة إبطاؿ بعض المعامصت الخاصة ، ك أخيرا 
 . لو سمطة كضع بعض األمكاؿ تحت حماية الدكلة 

 جكيمية 24لتحقيق ىدؼ إعداد أحسف أصص قررت الحككمة بمكجب المراسيـ الصادرة في 
 القياـ بتجربة عمى مستكػ محافظتي األكراس ك تيزؼ كزك ينص المرسكماف بصفة 1964

مممكسة عمى المبدأ الذؼ طالما إجتنب ك المقضي أف المحافع ىك الممثل الكحيد لمكزراء في 
 . (2)المحافظة 
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  : 1969 ماؼ 23 المؤرخ في 69/38محتكػ اإلصصح الناجـ عف األمر 
سبق لنا أف رأينا في األكؿ أف اليياكل القديمة المكركثة غداة اإلستقصؿ الكطني ظيرت عندىا 

 . تجربة غير مصئمة مع النطاؽ السياسي ك اإلقتصادؼ ك اإلجتماعي لمجزائر المستقبمة 
ك ليذا اقتضى األمر القياـ باصصح إدارة المحافظة ال سيما أف تككيف الكالية الجديد عف طريق 

اإلقتراع العاـ قد أدػ بصكرة كاضحة أف مبدأ كحدة الدكلة ال يتنافي ك التكزيع الحقيقي 
لممسؤكليات ككسائل ممارستيا ، باإلضافة إلى ذلؾ فإف إعادة تنظيـ المؤسسة البمدية كأكؿ 

 . مجمكعة المركزية لألمة ك البمدية أال ك ىي الكالية 
ك التنظيـ القديـ لممحافظة كاف يتطمب تجديدا كامص ليياكميا ك إدخاليا في تدرج المؤسسات 

 .الكطنية حيث تككف الكسيطة بيف الجمعيات البمدية ك األمة 
 المتضمف تنظيـ 1969 ماؼ 23 المؤرخ في 69/38أجرػ ىذا اإلصصح بمكجب األمر رقـ 
 المتضمف تككيف 10/11/1970 المؤرخ قي 166المجمس تنفيذؼ الكالئي ك المرسـك رقـ 

 .المجالس التنفيذية لمكالية 
بناء عمى المادة األكلى مف ىذا القانكف فإف الكالية مف جية مجمكعة عامة إقميمية تتمتع 

 . بالشخصية اإلعتبارية ك اإلستقصؿ المالي كمف جية ثانية فيي محيط إدارؼ لمدكلة 
ك في ىذا الصدد نصحع أف عممية اإلصصح ىذه ستحدث تغيير جذرؼ ك جكىرؼ بالنسبة 

إلختصاصات المجمس العاـ ، حيث كاف ليذا األخير صصحيات محدكدة الميزانية كإجراء ك 
إبراـ الصفقات ك تسيير أمصؾ المحافظة أما التدخل في المسائل المتعمقة باإلقتصاد أك 

.   10(1 )الصناعة فكاف ممنكعا عميو بمكجب النظاـ الرأسمالي ك الميبرالي
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أما في مجاالت اإلقتصاد الزراعة ، الصناعة ، البناء ، السياحة ك النقل البرؼ نصحع 
المساىمة الفعمية لمكالية في كافة ىذه المجاالت ك ىذا المجاالت ك ىذا الكضع ماىك إال تمبية 

 لرغبة أحد أىداؼ اإلصصح الجديد لمكالية كىك مساىمة الكالية في التطكر العاـ لمبصد 
فالكالية بفضل المجمس الشعبي الكالئي تحث عمى إنشاء كحدات جديدة إلنتاج ك تطكير ك 

إحداث الكحدات المكجكدة ألفا ك أخيرا التشجيع عمى تعبئة التكفير الصالح إلستثمارات المنتج ك 
بناء المدارس كما يمكف أف تكمف الكالية بتحقيق ك إستثمار بعض المؤسسات الرياضية الكبيرة 

 .ك في بعض الحاالت مدارس التككيف الميني 
 كىك تاريخ إصدار القانكف 1969إنطصقا مف التغييرات الجذرية التي حدثت في البصد منذ سنة 

 . السيما التنظيـ اإلشتراكي ك الثكرة الزراعية ك المدرسة األساسية 
ىذه العمميات كميا أحدثت ثكرة عمى مستكػ المحيط الذؼ كانت تتطكر فيو الجمعيات المحمية 

ك ليذا أجريت التعديصت ك التكميصت التي طرأت عمى ىذا القانكف ك بمكجبو عمى أساس 
 . التنظيـ ك التسيير لممؤسسات الكالئية 

كما تبيف الدراسات المقارنة لتجارب اإلصصح اإلدارؼ في الدكؿ المختمفة أف مختمف الجيكد 
 : التي تستيدفيا عمميات اإلصصح اإلدارؼ تتمثل في عدة أىداؼ ىي 

 . تحسيف مستكػ األداء في الجياز اإلدارؼ كرفع اإلنتاجية  -1
ترشيد اإلنفاؽ الحككمي ك التركيز عمى إقتصاديات التشغيل مف خصؿ تخفيض حجـ  -2

 . البرامج ك األجيزة ك األعداد الزائدة مف العامميف 
تعزيز عممية التحكؿ الديمقراطي ك دعـ التكجيات نحك الصمركزية اإلدارية بيدؼ  -3

 .11(1)تشجيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤكف العامة ك صنع القرارات 
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تحسيف أساليب التعامل مع المكاطنيف ك تعزيز مفيـك ضركرة اإلستجابة لمطالبيـ باعتبار -4
أف تقديـ الخدمة الكطنية لممكاطنيف ىك مبرر كجكد األجيزة اإلدارية ك تعزيز مفيـك المساءلة ك 

 . 12(1)المسؤكلية اإلجتماعية 
 أنشأت بعض المؤسسات اإلستشارية كالمجاف الجيكية لمتدخل 1962 ديسمبر 31قي 

 اإلقتصادؼ ك اإلجتماعي ك ذلؾ بناءا عمى طمب المكتب السياسي لجبية التحرير الكطني ، 
ك المصحع أف ىذه المجالس ضمنت ممثميف عف السكاف غير أنيـ كانكا معينيف مف قبل 

 . ( 2)المحافع 
ىنالؾ عدة عكامل دفعت السمطة إلى اإلسراع في إصصح نظاـ الكالية بإصدار قانكف ليا ، كلقد 

 : شجع عمى ذلؾ تضافر عكامل عديدة نذكر منيا 
 مما فرض عمى المشرع إتماـ الميمة باصدار قانكف لمكالية 1967إصدار قانكف البمدية سنة -1

 . ليكتمل بو النظاـ القانكني لإلدارة المحمية في الجزائر 
مف الناحية السياسية إتضح بجصء المحنى اإليديكلكجي لمدكلة كىك ما فرض القياـ باصصح في 

 . مجاؿ قانكف الكالية يتماشى مع الدكلة المستقمة ك نيجيا السياسي 
إف الفراغ الذؼ عاشتو الكالية مف حيث المنظكمة القانكنية رغـ صدكر نصكص بيف الفترة - 2

ك األخرػ فرض عمى المشرع أف يعجل باإلصصح ليضع حدا لنصكص المرحمة اإلنتقالية ك 
ليعمف رسميا عف النظاـ القانكني لمكالية خاصة بعد أف ثبت عدـ تطبيق النصكص السابقة 

 (3) (النصكص اإلنتقالية )لقانكف الكالية 

 
 
 

                                                 
 .  16 ، ص مرجع سابقدمحم قاسـ القريكتي ، -( 1)
(2 ) Ahmed Mahyou , les collectivites locales en algerie annuaire de lAfrique du Nord , 1969,p285 

، الكجيز  . 112 ، ص مرجع سابقعمار بكضياؼ ،  – (3)



  الفصل الثانً                                           واقع إصالح اإلدارة الوحلٍت فً الجزائر 

 

78 

 

19801990 
سنتطرؽ إلى إصصح اإلدارة المحمية في الثمانينات في كل مف البمدية ك الكالية ، فاإلصصح 

 . ليس ىدفا ك إنما كسيمة لمكصكؿ إليو 
  1990-1980اإلصصح التشريعي لمبمدية في 

نظرا لمتطكرات اإلجتماعية ك اإلقتصادية ك التركيبة البشرية لممجتمع الجزائرؼ ، ك قصد مكاكبة 
ك مسايرة ىذا التطكر الطبيعي لممجتمع ، كاف لزاما إصدار قانكف لمبمدية في ثكب جديد ألنو 

 ، ك 1981 جكيميو 04 المؤرخ في 09-81التعديل األكؿ ك كاف ذلؾ بمقتضى القانكف رقـ 
الذؼ تمتو مراسيـ تطبيقو تعزز مف خصليا الدكر التنمكؼ لمبمدية ك ذلؾ بإعطائيا كل 

الصصحيات لمتنسيق ك تنظـ عمميا مع باقي القطاعات التي تتقاطع معيا بشكل عاـ في تسيير 
شؤكف المكاطف ك باألخص فيما يتعمق بانجاز المشاريع التنمكية ، فمقد تكالت اإلصصحات في 

قطاع الجماعات المحمية لترقيتيا لمدكر المنكط بيا في مجاؿ التنمية المحمية ، حيث صدر 
 ، المتعمق بالتنظيـ اإلقميمي ك الذؼ رفع عدد البمديات 4/2/1984 المؤرخ في 84/09قانكف 
 بمدية ك مرة أخرػ تكسعت عمميات إصصح لمبمديات لكف مف منطمق دستكرؼ ، 1541إلى 

 مف بمدية أحادية الحزب الكاحد إلى بمدية 1996 ك 1989حيث انتقمت البمدية بمكجب دستكر 
 . 13 (1)ذات تعددية سياسية 

 المتعمق بالبمدية ، ك الذؼ 1990/ 7/4 المؤرخ في 08/90ك كاف نتاجا لذلؾ صدكر قانكف 
  . 1967 يناير 18 المؤرخ في 67/24ألغى بصفة نياية أحكاـ األمر 

نرػ أف  ىذه اإلصصحات تعد بمثابة تأىيل سياسي ك إدارؼ ك إقتصادؼ لإلدارة المحمية ك 
  .    (2)باألخص عمى مستكػ البمدية ، لجعميا أكثر إستعدادا لممتغيرات المستقبمية 

                                                 

 
 . 32 ، ص1989 ، 9 ، الجريدة الرسمية ، الجميكرية الجزائرية ، العدد 1989دستكر - (1)
 . 51 ،ً ص1990 ، 15 الجريدة الرسمية ، الجميكرية الجزائرية ، العدد 08-90 مف قانكف البمدية 185المادة - (2)
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ىذا مف جية ، كمف جية أخرػ إشراؾ المكاطف إلى جانب دكر اإلدارة المحمية في تسيير ك 
مراقبة شؤكنو المحمية ، عف طريق ممثميو في المجمس الشعبي البمدؼ الذؼ يعتبر صرحا 

 . 14(1) 1989ديمقراطيا لمتمثيل السياسي لكل اإلنتماءات السياسية المنبثقة عف دستكر 
 إعتبر البمدية الخمية األساسية لمدكلة ك تمثل منطمقا قاعديا 1986كما أف الميثاؽ الكطني لسنة 

 .(2)لمتخطيط ككسيمة فعالة لتحقيق أىداؼ التنمية المحمية 
مفيـك حديث ألسمكب العمل اإلجتماعي ك اإلقتصادؼ في مناطق : ك تعتبر التنمية المحمية 

محددة يقـك عمى أساس ك قكاعد مف مناىج العمـك اإلجتماعية ك اإلقتصادية ، ك ىذا االسمكب 
يقـك عمى إحداث تعبير حضارؼ في طريقة التفكير ك العمل ك الحياة عف طريق إثارة كعي 
البيئة المحمية، ك أف يككف ذلؾ الكعي قائما عمى أساس المشاركة في التفكير ك اإلعداد ك 

 .(3)التنفيذ مف جانب أعضاء البيئة المحمية جميعا في كل المستكيات عمميا ك إداريا 
 تـ إقرار التعددية الحزبية ك السماح بإنشاء الجمعيات المدنية ك فسح 1989مع صدكر دستكر 

المجاؿ أماميا لممساىمة في خدمة المجتمع ك مراقبة تنفيذ المشاريع ك تكفير أطر المشاركة 
عبر جمعيات األحياء ك مجالس المدنية ، ثـ جرصت الجزائر بعد التحكؿ الدستكرؼ سنة 

بما يمكنيا مف المشاركة الفعالة  (البمدية ) عمى دعـ ك تقكية صصحياتيا ك مسؤكليتيا 1989
في تطبيق إستراتجيات التييئة العمرانية ، إذ تـ إصدار تشريعات جديدة لمتييئة ك التعمير ك 
العقار ، كيككف بذلؾ المشرع الجزائرؼ قد حدد ك بيف مسؤكلياتيا ك مياميا في إطار حرصو 

عمى تمكينيا مف التكفل بتسيير ك تييئة المدف ، ك ضبط حدكد ممارسة ميمتيا في ىذا المجاؿ 
بالشكل الذؼ يؤثر سمبا خصؿ تقاطع دكرىا التنمكؼ الحضرؼ مع ما تقـك بو مديرية التعمير ك 

.  (4)البناء بالكالية في إطار تجسيد مشاريعيا القطاعية المسجمة تحت عنكاف مشاريع التحسيف 
 
 
 
 

                                                 
 . 51 ، ص سابق ، مرجع 08-90 مف قانكف البمدية 185المادة 14(1)
 ، 07 ، الجريدة الرسمية ، الجميكرية الجزائرية ، العدد 1986 فبراير 08 المؤرخ في 22-86المرسـك الرئاسي رقـ (  2)

،، /20 ،صا1986
 23، ص( 1993 ،دار المعارؼ :  القاىرة ) ،تغريب العالم الثالث دراسة نقدية في عمم إجتماع التنمية كماؿ التابعي ، (3)
(4) Missoum Sbih ladministration publique algerienne ,Hachete literature, Paris , 1968 
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 الذؼ منح البمديات صصحيات جديدة تتمثل في 04/07/1981 المؤرخ 81/09القانكف رقـ 
الرقابة عمى كافة األجيزة اإلدارية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك التجارية التي تشتغل عمى 
المستكػ المحمي باستثناء الرقابة عمى اليياكل الحزبية ك مصالح العدؿ ك مصالح الجيش ك 

 . مصالح األمف ك كذا العمل التربكؼ 
 المتعمقة بكيفية تنظيـ 67/24ك تجدر اإلشارة أف ىذا القكؿ قد ألغى كل مكاد األمر رقـ 

اإلنتخابات البمدية ، ينظميا قانكف اإلنتخابات ، ك أكؿ قانكف لإلنتخابات ىك القانكف رقـ 
 المؤرخ 89/13 ، ك قد ألغي القانكف بمكجب القانكف رقـ 25/10/1980 المؤرخ في 80/08
 . 15 (1) الذؼ حل محمو 1989 أكت 02في 

 ، ك عمى رأسيا إلغاء 1989تميزت البمدية بخضكعيا لمبادغ ك أحكاـ جديدة أرساىا دستكر 
الجزء الكاحد ك إعتماد التعددية الحزبية في ظل مرحمة التحكؿ الديمقراطي التي شيدتيا الجزائر 

منذ بداية التسعينات مف القرف الماضي ، اعتبر المجمس البمدؼ قاعدة الصمركزية ، كمكاف 
مشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية باعتماد عمى مبدأ التعددية الحزبية ك الصمركزية 

 1990اإلدارية ك مبدأ اإلنتخاب التعددؼ ك تماشيا مع ىذا اإلصصح ، جاء القانكف البمدؼ رقـ 
 . ليحدد مسارا جديدا في التنظيـ اإلدارؼ المحمي إلى الكقت الراىف 

 المؤرخ في 08/ 90 مف القانكف رقـ 14كما عرؼ المشرع البمدية بمكجب المادة 
البمدية ىي الجماعات اإلقميمية االساسية ك تتمتع :  المتعمق بقانكف البمدية 07/04/1990

 بأنيا الجماعة 1967بالشخصية المعنكية ك اإلستقصؿ المالي ، بينما عرفيا قانكف البمدية لسنة 
اإلقميمية ك اإلدارية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية ك السياسية ك يتضح مف التعريف 

 .(2)الثاني كثرة كظائف البمدية ك مياميا المتنكعة في ظل الفمسفة اإلشتراكية 
 

                                                 

، ،247 ، ص (2005 ، 1طد د ف ، :دكف بمد النشر ) ،الجزء األكؿ ، القانون اإلدارر و التنظيم اإلدارر  ، ناصر لباد15(1)

، ( 2009كرقمة ، د د ف ، ) ،دور اإلدارة المحمية في تقديم الخدمات العامة لتجربة البمديات الجزائريةعبد النكر ناجي ، (2)
   القانىى ،عب .155ص 
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لقد قامت الجزائر خصؿ مطمع التسعينات بجممة مف اإلصصحات في منظكمة الجماعات 
 الذؼ جاء بجممة 90/08المحمية ، حيث تـ صدكر عدة قكانيف تنظيمية منيا قانكف البمدية رقـ 

 تنظيـ البمدية ، كذلؾ مف خصؿ تحديد 90/08مف اإلصصحات حيث تضمف قانكف البمدية 
 . البمدية ، ك إسميا ك مركزىا ، ك اإلطار اإلقميمي ليا ك الييئات المككنة ليا 

 أف البمدية ىي الجماعة اإلقميمية ، تتمتع بالشخصية المعنكية ك 90/08فقد جاء القانكف 
اإلستقصؿ المالي ك تحدث بمكجب قانكف ك لمبمدية إقميـ ك إسـ ك مركز ، يديرىا مجمس منتخب 
ىك المجمس الشعبي البمدؼ ك ىيئة تنفيذية ك عندما يفصل جزء أك عدة أجزاء مف تراب البمدية 
أك عدة بمديات ، تأخذ كل بمدية حقكقيا ك يتحمل ما عمييا مف إلتزامات ك ىذا يعني أف الجزء 

  .16(1)الذؼ يتـ ضمو إلى بمدية أخرػ فإنو يصبح تابع ليا 
 مجمكعة مف اإلختصاصات حيث شممت كل المجاالت اإلقتصادية ، 90/08أقر قانكف البمدية 

 . اإلجتماعية ، السياسية ، الثقافية 
  : التييئة و التنمية المحمية -1

حيث تعد البمدية مخططيا التنمكؼ ، كتبادر ك تشجع كل إجراء مف شأنو تطكير األنشطة 
 .اإلقتصادية 

  : التعمير و اليياكل األساسية و التجييز -2

مف حيث التزكد بكسائل التعمير، ك إحتراـ تخصيصات األراضي المعدة لمبناء أك الزراعة ،ك 
.  المحافظة ك حماية التراث العمراني 

 
 
 

                                                 
 1990 ، المتضمف البمدية ،الجريدة الرسمية ،1990 أفريل 07 المؤرخ في 08-90الجميكرية الجزائرية ، المرسـك رقـ (1)
16 الورس،.3"،2 (ص ص)،

 

 19 ، ص مرجع سابقدمحم الصغير بعمي ، (2)
  الجزائرٌت
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  : التعميم األساسي و ما قبل المدرسي -3
تختص البمدية بانجاز مؤسسات التعميـ األساسي ك صيانتيا ، كما ليا أف تشجع كل إجراء مف 

 .  (2)شأنو ترقية النقل المدرسي ك التعميـ ما قبل المدرسي 
  : األجيزة اإلجتماعية و الجماعية -4

مثل إنجاز اليياكل ك المراكز الثقافية ك الصحية ك الرياضية ك صيانة المساجد ك المدارس 
 .القرآنية 
 :  السكن -5

 .ك ذلؾ بتكفير العقارية كالتشجيع عمى إنشاء التعاكنيات العقارية 
  : حفظ الصحة و النظافة و المحيط -6

تتكفل البمدية بحفع الصحة ك المحافظة عمى النظافة العمكمية خاصة بالنسبة المياه الصالحة 
 . لمشرب ك المياه القذرة ك النفايات ك نظافة األغذية ك االماكف العمـك 

  1990-1980اإلصصح التشريعي لموالية في الفترة ما بين 
 كىك ما يتجمى 1989 باألسس ك المبادغ الكاردة في دستكر 90/09لقد تأثر قانكف الكالية رقـ 

مف خصؿ تحديد صصحيات ك إختصاصات المجمس الشعبي الكالئي ، ك ذلؾ بعد التخمي 
  .1976مذىبيا عف اإلختيار اإلشتراكي الذؼ كاف يكرسو دستكر 

ك عمى كل فإف إختصاصات المجمس الشعبي الكالئي تشمل جميع أعماؿ التنمية اإلقتصادية ك 
 .اإلجتماعية ك الثقافية ك تييئة إقميـ الكالية ك حماية البيئة 

 : فمممجمس أف يتداكؿ في الحاالت التالية 
 : الفصحة ك الرؼ  -1

تكسيع ك ترقية الفصحة ، ك الكقاية مف األفات اإلجتماعية ، التشجير ك حماية البيئة ك الغابات  
 .  17(1)الصحة الحيكانية ، المياه الصالحة لمشرب ك تطيير المياه 

                                                 

 20 ، ص مرجع سابقدمحم الصغير بعمي ،  (1)
17
.
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  : اليياكل األساسية اإلقتصادية -2
 :ك ذلؾ بالقياـ باألعماؿ ك األنشطة التالية 

تييئة طرؽ الكالية ك صيانتيا ك تصنيفيا ، ترقية ىياكل إستقباؿ األنشطة ، اإلنارة الريفية ك فؾ 
 .العزلة 

  :  التجييزات التربوية و التكنولوجية– 3
 . حيث تتكلى الكالية إنجاز ك صيانة مؤسسات التعميـ الثانكؼ ك التقني ك التككيف الميني 

  : النشاط اإلجتماعي و الثقافي- 4
خاصة )التشغيل : حيث يقـك المجمس بعدة أعماؿ في ىذا المجاؿ ، ك المتمثمة أساسا فيما يمي 

، إنجاز ىياكل الصحة العمكمية ، القياـ بأعماؿ الكقاية الصحية مساعدة  (بالنسبة لمشباب 
، إنشاء المؤسسات الثقافية ك  (المعكقيف ك المسنيف )الفئات اإلجتماعية المحتاجة إلى رعاية 

  .18(1)الرياضية ، كبعث ك تنمية التراث الثقافي ك السياحي بالكالية 
لقد خكؿ قانكف الكالية لممجمس الشعبي الكالئي تشكيل لجاف متخصصة لدراسة المسائل التي تيـ 
الكالية ، سكاء كانت مؤقتة أك دائمة ، خاصة في المجاالت التالية عمى غرار المجنة اإلقتصادية 

 .ك المالية ، لجنة التييئة العمرانية ك التجييز ، ك المجنة اإلجتماعية ك الثقافية 
في إطار عمل ىذه المجاف ، ك نظرا لخصكصية عمل لجنة السكف ك ال سيما فيما يتعمق 

بالتنمية المحمية في شطرىا الخاص بالعقار ، يقـك المجمس الشعبي الكالئي في ىذا المجاؿ عمى 
الخصكص بالمساىمة في إنشاء المؤسسات ك شركات البناء العقارؼ طبقا لمتشريع المعمكؿ بو 

. (2) 1990 نكفمبر18 المؤرخ في 25-90ال سيما قانكف التكجيو العقارؼ رقـ 
 
 

                                                 
  21 ، ص مرجع سابق دمحم الصغير بعمي ، (1)
  15 ، ص1996 ، 76 الجريدة الرسمية ، الجميكرية الجزائرية ، العدد (2)

18  
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ك الذؼ بمكجبو تـ إسناد الحقيبة العقارية لمككاالت العقارية عبر كاليات إقميـ الجميكرية كفق 
مرسـك تنفيذؼ ، ذلؾ لتفعيل الدكر التنمكؼ لمجماعات المحمية في إستقباؿ البرامج التنمكية عبر 

 .الكالية ك البمدية 
 ك غيره مف النصكص السيما 1989-04-10 الصادر في 89/44طبقا لممرسـك الرئاسي رقـ 

 المتعمق بالتعييف في الكظائف 1990-07-25 المؤرخ في 25-90المرسـك التنفيذؼ رقـ 
العميا في اإلدارة المحمية ، ينعقد اإلختصاص بتعييف الكالي إلى رئيس الجميكرية بمكجب مرسـك 

 78رئاسي يتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى إقتراح مف كزير الداخمية ك ىذا ما تخكلو لو المادة 
  . 2008 المعدؿ 1996مف الدستكر 

 لـ يمنع المشرع مف رسـ 1990غير أف إطصؽ اإلختصاص المعتمد في قانكف الكالية لسنة 
الخطكط األساسية لصصحيات المجمس الشعبي الكالئي في المياديف المختمفة ك يمكف حصرىا 

 : فيما يمي 
 : في المجاؿ اإلقتصادؼ ك الفصحي ك المالي / أكال

 : يمارس المجمس الصصحيات التالية 
يصادؽ عمى مخطط الكالية في المجاؿ اإلقتصادؼ ، ك ىذا بعد أف تكضع بيف يديو كل  -1

 . المعطيات التي تساعده عمى دراسة ىذا الممف مف قبل المصالح المعنية 
يناط بالمجمس ترقية اإلستثمار عمى مستكػ المنطقة ك يقدر النفقات الكاجب تخصيصيا في  -2

 . ىذا المجاؿ 
 . يعمل المجمس عمى إيجاد التجييزات التي يتجاكز حجميا قدرات البمديات  -3
يتكلى المجمس حماية ك تكسيع األراضي الفصحية في المنطقة كما يبادر لكل عمل مف شأنو  -4

 . 19(1)حماية الثركة الغابية ك الثركة الحيكانية 
 

                                                 

 . 21 ، ص1990 أفريل 07 المؤرخ في 08-90 المتمـ لمقانكف 2005 جكيميو 18 ، المؤرخ في 03-05 ، مف األمر 01المادة  (1)19
  



  الفصل الثانً                                           واقع إصالح اإلدارة الوحلٍت فً الجزائر 

 

85 

 

 .يعمل المجمس عمى تطكير الرؼ كيساعد البمديات تقنيا في ىذا المجاؿ  -5
 

  : في الميدان اإلجتماعي: ثانيا 
 : يمارس المجاؿ مياما كثيرة ذات طابع إجتماعي نذكر منيا 

يبادر إلى المساىمة في برامج ترقية التشغيل بالتشاكر مع البمديات أك المتعامميف  -1
 .اإلقتصادييف 

 . يتكلى المجمس إنجاز اليياكل الصحية التي تتجاكز قدرات البمديات  -2
يساىـ المجمس في كل نشاط إجتماعي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البمدية بيدؼ التكفل  -3

 .بالطفكلة ك المعكقيف ك المسنيف ك المعكزيف ك المرضى عقميا 
 .يساىـ في أعماؿ الكقاية مف األكبئة ك ترقية الكقاية الصحية  -4
 .20(1)يدعـ المجمس البمديات فيما يخص برامجيا اإلسكانية ك إنشاء مؤسسات البناء  -5

  : في المجال الثقافي و السياحي: ثالثا 
 :يمارس المجاؿ مياما كثيرة نذكر منيا 

يسعى بمكجب مخطط الكالية الذؼ يتكلى دراستو إنشاء مرافق ثقافية ك يقدـ دعمو ك  -1
 .مساعدتو ليذه المرافق 

 . يتكلى المجمس ميمة ترقية التراث الثقافي بالمنطقة بالتنسيق مع البمديات  -2
يتكلى المجمس دراسة مشاريع إنجاز مؤسسات التككيف الميني ك مؤسسات التككيف الميني ك  -3

 .مؤسسات التعميـ الثانكؼ ك ىذا طبقا لتعميمات كزارة التككيف الميني ككزارة التربية 
 .(2)يتخذ المجمس كل إجراء مف شأنو أف يساعد عمى إستغصؿ القدرات السياحية في الكالية  -4

 
 
 

                                                 

 . 22 ، ص مرجع سابق ، المتعمق بالكالية ، 03-05 ، مف األمر 01المادة 20(1)

(2)
 

 .22 ، ص مرجع سابق دمحم الصغير بعمي ، 
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مسايرة لمتطكرات السياسية ك اإلقتصادية ك اإلجتماعية التي تعرفيا البصد ك مف منطمق ترقية 
مكانة دكر المجالس المحمية بصفتيا الفاعل األكؿ في تحسيف البرامج التنمكية باشرت الدكلة 
الجزائرية في اإلصصحات تماشيا مع التعديصت الجديدة ، ك ىذا ما سنعرفو في ىذا المبحث 

ك يعدىا في 11/10الذؼ قسمناه إلى مطمبيف ، في المطمب األكؿ نتطرؽ إلى قانكف البمدية 
 12/07المطمب الثاني إلى التعديل الكالئي 

1110
 المؤرخ 90/08قصد تدارؾ النقائص المسجمة خصؿ السنكات األخيرة مف خصؿ تطبيق القانكف 

 ، ك نتيجة لعجز ىذا االخير عف إزالة التكترات كحل المشاكل الناجمة عف 07/04/1990في 
التعددية الحزبية ، أدخمت مجمكعة مف التعديصت عمى النص القانكني الذؼ يسر المجمس 
الشعبي البمدؼ ك التي تيدؼ إلى تعزيز طاقات البمدية في إتخاذ القرارات ك تسيير المكارد 
البشرية ك ذلؾ قصد بركز كفاءات ك أجياؿ جديدة مف القيادات مف نساء ك شباب لديو قكة 

 .21(1)إقتراح ك إدارية لتسيير بمديتو 
  : عوامل و ظروف ظيور قانون البمدية الجديد -1

 خمس سنكات كاممة ، فنص ىذا القانكف الذؼ 11/10لقد إستغرؽ إعداد القانكف البمدؼ رقـ 
 ، كالتي أظيرت التحكالت التي 90/08 مادة يأتي ليحل محل القانكف رقـ 220يحتكؼ عمى 

عرفتيا ك تعرفيا البصد أنو يحمل الكثير مف النقائص التي تجعل مف أحكامو ال تستجيب لتمؾ 
التحكالت ك التعديصت التي تكاجييا الجماعات المحمية ك لـ يعد بإمكانو معالجة اإلختصالت ك 

 . (2)المشاكل الجديدة الناجمة 

                                                 
 ، رسالة ماجستر ، تخصص قانكف إدارؼ ، قسـ الحقكؽ ، كمية إصصحات اإلدارة المحمية في الجزائر عبير غمرؼ ، (1)

  97،98، ص ص  (2012 /2011جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ،  )الحقكؽ ك العمـك السياسية ،
جامعة )، تخصص تسيير المالية العامة ،  ، رسالة ماجسترلمبمديات الجزائريةإشكالية تسيير الموارد المالية سياـ شباب ،  (2)

 الجزائرٌت ص ، تخصص  . 56، ص ( 2011/2012كمية العمـك التجارية كعمـك التسيير ك العمـك التجارية ،:تممساف 
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خاصة عف التعددية الحزبية باإلضافة إلى ظيكر متطمبات مشركعة ك مختمفة متعمقة 
 .بالعصرنة

ك عف عدـ تمكنيا مف تسكية المشاكل ذات النمط الجديد المتكلد خاصة عف التعددية منيا بركز 
جماعات ك مصالح تحاكؿ اإلستحكاذ عمى ىيئات البمدية لصالحيا عف طريق لعبة التحالفات 
عمى حساب منطق حزبي كىك ما ساىـ في زعزعة إستقرار رئيس البمدية ك المجكء السريع ك 

 . 22(1)غير المؤسس إلى سحب الثقة ك إلى كجكد حاالت اإلنسداد 
  :أىدافو  -2

كما جاء القانكف بمبدأ حرية المجالس المحمية البمدية ىي المبادرة التي يمكنيا تكفير مداخيل 
البمديات ك منح حق التصرؼ في ميزانيات ك مخططات التنمية المحمية باإلضافة إلى تعزيز 
دكرىا في اإلختيارات التنمكية المحمية مف خصؿ التأكيد عمى رأييا ك مكافقيا بشأف بعض أنكاع 
المشاريع التي تقاـ عمى إقميـ البمديات ، فترقية دكر ك مكانة المجالس المحمية بصفتيا الفاعل 

 .األكؿ في تجسيد التنمية المحمية ك ضماف إستمرارية ك فعالية المرفق العاـ المحمي 
شمل ىذا القانكف حمكال لمشاكل التسيير في البمديات حيث تفرض أحكامو ضركرة إشراؾ 

المكاطف في إتخاذ القرارات مف خصؿ تمكينو مف حضكر الجمعيات العامة لممجالس البمدية 
،كتفعيل أدكار لجاف األحياء كممثميف داخل ىذه الجمعيات لنقل إنشغاالت المكاطنيف ككضع 

 . المكاطف في صميـ إىتماماتو 
كما يسمح ىذا القانكف لمجمعيات المحميات ك البمديات عمى كجو التحديد القدرة عمى إنشاء 

مؤسسات بمقاييس إقتصادية حقيقية تسمح بتكفير مكارد مستدامة لمبمديات  تسمح ليا بتغطية 
 . (2)جزء ميـ مف إلتزاماتيا اإلجتماعية ك المشاركة بفعالية في جيد التنمية الكطنية 

 
   

 

                                                 

 .  56 ، ص سابقمرجع  سياـ شباب ، (1)  
ص  99 ،98 ،(ص ص) ، سابقمرجع  عبير غمرؼ ، (2)  
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      كما تضمف القانكف الجديد مجمكعة مف النقاط اإليجابية التي تسمح بدعـ التنمية 
االقتصادية عمى المستكػ المحمي ك الجيكؼ ، تظير مف خصؿ تمكيف البمديات مف خمق 

الفصحية منيا كالصناعية كالخدماتية فيذا  مؤسسات اقتصادية في العديد مف قطاعات النشاطات
القانكف ييدؼ إلى تمكيف المجالس الشعبية مف القدرات التي تتكفر عمييا كل بمدية حسب 

 .23(1)طبيعتيا كمكقعيا الجغرافي
 :                            11/10تعريف البمدية في قانون 
  المتعمق بقانكف البمدية 22/7/2011 المؤرخ في 11/10عرفيا قانكف البمدية رقـ

البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة "
. (2)"كتحدث بمكجب القانكف 

أف البمدية ىي القاعدة اإلقميمية الصمركزية كمكاف ممارسة المكاطنة " كما أضافت المادة الثانية 
 ". كتشكل إطار مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية

بأنيا الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة كأضفى عمييا الشخصية "فالمشركع عرؼ البمدية 
 "المعنكية كاالستقصؿ المالي، كما جعل منيا اإلطار المؤسساتي لمشاركة المكاطنيف في التسيير

فالقانكف الجديد في المادة الثانية أضاؼ أف البمدية ىي المكاف الذؼ تككف فيو الممارسة 
 .(3) لممارسة الديمقراطية المحميةالصحيحة لممكاطنة باعتبار أف البمدية تشكل اإلطار المؤسساتي 

 
 
 
 
 

                                                 
 23 سسيامياـ56 ، ص مرجع سابقسياـ شباب ،  (1)

  .22 ، ص 37 ، المتعمق بالبمدية ، الجريدة الرسمية رقـ 03/07/2011 المؤرخ في 11/10 مف قانكف 01المادة  (2)
 32،ص (2012،( 20)جامعة تبسة ،العدد )،النظام القانوني لصمركزية في الجزائر ،مجمة الفقو و القانون عصء الديف عشي ، (3)
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مف خصؿ ىذا القانكف الجديد يمارس المجمس الشعبي البمدؼ صصحيات كثيرة تمس جكانبا 
 :مختمفة مف شؤكف اإلقميـ في مجاؿ التطكرات الحاصمة أىميا

 :في مجال تييئة اإلقميم والتنمية المستدامة والتخطيط - 1 
 يكمف المجمس الشعبي البمدؼ بكضع برامج 11/10 مف قانكف البمدية 108 ك 107طبقا لممادة 

تنمكية سنكية أؼ خصؿ السنكات المكافقة لعيدتو في إطار المخطط الكطني لمتييئة كالتنمية 
المستدامة لإلقميـ؛ ككذا المخططات التكجييية القطاعية؛ كما يتكلى المجمس الشعبي البمدؼ رسـ 

النسيج العمراني لمبمدية مع مراعاة مجمكع النصكص القانكنية كالتنظيمية السارية المفعكؿ 
 .  كخاصة النصكص المتعمقة بالتشريعات العقارية

كبيدؼ المحافظة عمى البيئة كالصحة اكجب القانكف مكافقة المجمس الشعبي كمما تعمق األمر 
 .24(1)بمشركع ينطكؼ عمى مخاطر؛ باستثناء المشاريع الكطنية

 : في المجال المالي - 2
         يتكلى المجمس الشعبي البمدؼ سنكيا المصادقة عمى ميزانية البمدية سكاءا الميزانية 

 جكاف 15 أكتكبر مف السنة السابقة المعنية، أك الميزانية اإلضافية قبل 31األكلية كذالؾ قبل 
 .  مف السنة المعنية، كتتـ المصادقة عمى االعتمادات المالية مادة بمادة، كبابا بباب

كما يصحع في المادة األخيرة أف عددا كبيرا مف البمديات تعاني مف ظاىرة الديكف، مما فرض 
عمى الدكلة ضركرة التدخل مف اجل التكفل بيذا الممف حيث بادرت كزارة الداخمية إلى إحصاء 

 (.2)البمديات كجرد ديكنيا حسب طبيعتيا كمعرفة المؤسسات صاحبة ىذه المستحقات
 
 
 
 

 

                                                 
  .203، ص ( 2012 ، 1جسكر لمنشر ك التكزيع ، ، ط: الجزائر) ، شرح قانون البمديةعمار بكضياؼ ، (1)

 .147 ، مرجع سابق ، ص الوجيز في القانون اإلدارر عمار بكضياؼ ، 24(2)
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  : في المجال اإلجتماعي – 3
 لمبمدية حق المبادرة بإتباع 11/10 مف القانكف رقـ 122      أعطى المشرع بمكجب المادة 

كل اإلجراءات قصد انجاز مؤسسات التعميـ االبتدائي طبقا لمخريطة المدرسية ككذا ضماف 
 .صيانتيا كانجاز كتسيير المطاعـ المدرسية كالسير عمى ضماف تكفير كسائل النقل لمتصميذ
      كفي حدكد اإلمكانات المتكفرة لدييا يناط بالبمدية اتخاذ التدابير مف اجل ترقية كتكفير 
مرافق لمطفكلة مف حدائق كمرافق لمتعميـ التحضيرؼ، كتساىـ البمدية أيضا في انجاز مرافق 

لمرياضة كالشباب كمرافق لمثقافة كالمكتبات كمرافق أخرػ لمتسمية، كتشترؾ البمدية مع الكالية في 
حياء األعياد الكطنية  . (1)تحضير كا 

 :في المجال االقتصادرػ 4
 يخضع إقامة أؼ مشركع استثمار أك تجييز 11/10 مف القانكف رقـ 109     طبقا لممادة 

عمى إقميـ البمدية إلى الرأؼ المسبق لممجمس الشعبي البمدؼ، كفي مجاؿ حماية البيئة كاألراضي 
الفصحية يككل لمبمدية القياـ بكل مبادرة أك عمل مف شانو تطكير األنشطة االقتصادية المسطرة 
في برنامجيا التنمكؼ ككذالؾ تشجيع المتعامميف االقتصادييف كترقية الجانب السياحي في البمدية 

براـ اتفاقيات التكأمة مع البمديات الكطنية ككذا األجنبية  كتشجيع المتعامميف في ىذا المجاؿ كا 
بعد مكافقة السمطات الكصية، كأجاز قانكف البمدية لممجمس الشعبي البمدؼ إنشاء مؤسسات عامة 
ذا كاف مف المصحع في المدة األخيرة تقمص  ذات طابع اقتصادؼ تتمتع بالشخصية المعنكية، كا 

مثل ىذا النكع مف المؤسسات بحكـ التكجو االقتصادؼ الجديد لمدكلة كتطبيق إجراءات 
 . 25(2)الخكصصة

 
 
 

                                                 
  100 ، ص مرجع سابق ، شرح قانون البمديةعمار بكضياؼ ،  (1)

 .18 ، ص مرجع سابق ، 10/11 ، قانكف البمدية رقـ 109المادة  (2)
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1207. 
نتيجة العكامل كالظركؼ العديدة التي أثرت في نظاـ الييئات المحمية كالمؤسسة الكالئية بصكرة 
دراكا مف الدكلة بضركرة إصصح ىذا النظاـ  خاصة نضرا لصختصالت الحصمة بالنظاـ الكالئي كا 

صصحات لتفعيل دكر الكالية  كترشيده لصالح الدكلة كالمكاطف لجأت الدكلة إلى عدة تدابير كا 
تماشيا مع المستجدات كالظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتكييف النصكص القانكنية 

 . لمجماعات المحمية حسب مما تمميو ىذه الظركؼ
 :12/07عوامل وظروف صدور قانون الوالية 

 اتجو المشرع الجزائرؼ في نفس اإلطار إلى 11/10بعد صدكر قانكف البمدية رقـ            
 :، كلقد تزامف صدكره مع ما يمي 26(1 )12/07إثراء المؤسسات الكالئية بقانكف مماثل ىك قانكف 

 كظيكر العديد مف 1990-1969تآكل المجمكعة القانكنية الخاصة بالكالية لسنة  - أ
 .الثغرات كالنقائص بيا صكرة تجعل مف الضركرؼ إعادة النضر فييا بالتجديد كاإلثراء كالتطكير

كاف لألزمة كالمأساة الكطنية التي عاشتيا الجزائر خصؿ العشرية األخيرة مف القرف  - ب
الماضي تأثيرات سمبية خطيرة عمى نضاـ المؤسسة الكالئية ىيكمة كمكارد بشرية كمادية كتسييرا 

 .(2)األمر الذؼ دعى إلى ضركرة معالجة ىذه التأثيرات كالسمبيات بصكرة شاممة كسميمة
 

 
 
 
 

 

                                                 
 الصادرة 12 ، المتعمق بالكالية ، الجريدة الرسمية الجميكرية الجزائرية رقـ 21/03/2012 المؤرخ في 12/07قانكف رقـ  (1)

 . 09 ، ص 2012/ 03 /29بتاريخ 

  11، ص ( 2005نكفمبر )، الجزائر ،  (26)رسالة مجمس األمة ، مجمة الفكر البرلماني ، العدد   (2)
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أدػ تطبيق نضاـ التعددية السياسية في نضاـ مجالس الييئات المحمية إلى حدكث بعض - ج
االختصالت كاالنسدادات التي أضرت بمبادغ حسف كقيادة الييئات الكالئية كمنيا عمى كجو 

الخصكص مبدأ حسف سير الييئات بانتظاـ كالمراد مبدأ حياد اإلدارة كمبدأ العدالة كالمساكاة بيف 
جميع المكاطنيف في االنتفاع بخدمات إدارة الييئات الكالئية كما أف مف بيف األسباب الكامنة 

رجاع المشرع ذلؾ إلى بركز بعض المشاكل التي كاف ليا 90/09كراء تعديل قانكف الكالية   كا 
انعكاسات عمى المنظكمة التشريعية التي يطبعيا كجكد فراغات قانكنية ازدادت حدة مع تعاقب 

 .1990األحداث منذ 
      عمى ضكء ىذه النقائص جاء نص القانكف الجديد المتعمق بالكالية الذؼ يحتكؼ عمى 

 مادة التي تعرفيا البصد في كافة المجاالت كما يأتي ىذا القانكف الجديد في سياؽ 181
 . 27(1)اإلصصحات التي شرعت فييا الجزائر

 :أىدافو
       يؤسس قانكف الكالية الجديد أرضية لبناء نضاـ ال مركزؼ في الجزائر خصؿ السنكات 

المقبمة ترجمة لتكصيات المجنة الكطنية إلصصح ىياكل الدكلة كمساعي الحككمة لتنسيق رسـ 
السياسات العمكمية كترشيد القرار عمى مستكػ المحمي فيك ييدؼ إلى تمكيف الكالية مف القياـ 

بدكرىا عمى أكمل كجو في مجاؿ التنمية باعتبارىا فضاء لمتضامف كالتنسيق الكطني بشكل 
 .يككف مكمص لمبمدية كيقدـ خدمة عمكمية جكارية

      كقد كرد قانكف الكالية في خمسة أبكاب، تناكؿ الباب األكؿ تنظيـ الكالية كالثاني سير 
المجمس الشعبي الكالئي كصصحياتو كالقانكف األساسي لممنتخب كحل كتجديد المجمس الشعبي 
الكالئي كنضاـ المداكالت كصصحيات الكالية، أما الباب الثالث فقد خصص لمكالي كسمطاتو 

 .(2)كقراراتو

                                                 
 الجماعات المحمية بين القانون و الممارسة ، مدر تكيف نظام اإلدارة المحمية مع الحقائق الوطنيةمصطفى دركيش ،  (1)

  .6،7  ص ، ص(2002 أكتكبر 17)، مجمة الفكر البرلماني ، الجديدة 
 . 271 ، ص مرجع سابق عبير غمرؼ ،  (2)
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في حيف تطرؽ الباب الرابع إلى إدارة الكالية كتنظيميا ك مسؤكلياتيا ك أمصكيا ك تناكؿ الباب 
 . الخامس ميزانية الكالية ك ضبطيا ك مرافقة ك تنظيـ الحسابات 

 مف تكيف ىذه االجيزة االخيرة دكرىا في ممارسة السيادة الكطنية 12/07ىدؼ قانكف الكالية 
في إطار كحدة الدكلة ك جعميا مكاف لتنسيق النشاط القطاعي المشترؾ ك المكحد لممبادرة 

  . 28(1)المحمية 
  : 12/07تعريف الكالية في قانكف 

فقد جاء في نص المادة األكلى منو عمى إعتبارىا الجماعة اإلقميمية لمدكلة تشكل بيذه الصفة 
 . فضاءا لتنفيذ السياسات العمكمية التضامنية ك التشاكرية بيف الجماعات اإلقميمية ك الدكلة 

تساىـ الكالية مع الدكلة في إدارة ك تييئة اإلقميـ ك التنمية اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية ك 
 . حماية البيئة ك كذا حماية ك ترقية ك تحسيف اإلطار المعيشي لممكاطف 

ك تتدخل في كل مجاالت اإلختصاصات المخكلة ليا بمكجب القانكف شعارىا ىك بالشعب ك 
 عمى أنو يكجد عمى 12/07 مف القانكف 2الشعب ك تحدث بمكجب القانكف ، كما نصت المادة 

مستكػ الكالية ىيئتاف ىما المجمس الشعبي الكالئي ك الكالي ، فاألكؿ منتخب ك الثاني معيف ك 
 . (2)ىما مف أىـ الييئات المسيرة لمكالية 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  272، ص مرجع سابقعبير غمرؼ ،  (1)
   ص 8،9 (ص ص) ، سابق ، المتعمق بالكالية ، مرجع 03/2012 / 21المؤرخ في 12/07قانكف رقـ 28(2)
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 عمى أف 73 عمى ىذه الصصحيات ، حيث تنص المادة 12/07أكد قانكف الكالية الجديد رقـ 
 : الكالية ليا صصحيات باعتبارىا جماعة إقميمية ال مركزية يمكف إجماليا في 

 :التنمية اإلقتصادية  -1
ك ذلؾ مف خصؿ إعداد مخطط لمتنمية عمى المدػ البعيد بيف األىداؼ المسطرة مف طرؼ 

الدكلة ، حيث تعد الكالية جدكال سنكيا بيف النتائج المحصل عمييا مف طرؼ بنؾ المعمكمات في 
كافة القطاعات ك معدالت نمك قطاع ، ك يقـك المجمس الشعبي الكالئي بتحديد المناطق 

 .الصناعية التي ىي قيد اإلنجاز في إطار البرامج الكطنية إلعادة التأىيل ك يبدؼ رأيو فييا 
 : الفصحة كالرؼ  -2

 فإف المجمس الشعبي الكالئي يبادرفي تكسيع ك ترقية الفصحة ، ك 87 إلى 84حسب المكاد مف 
الكقاية مف األفات الزراعية ، التشجير ك حماية البيئة ك الغابات ، الصحة الحيكانية الرؼ 

المتكسط ك الصغير ك مساعدة بمديات الكالية في مشاريع التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب ك 
 .29(1)التطيير 

 : اليياكل القاعدية اإلقتصادية  -3
تييئة طرؽ :  يقـك المجمس الشعبي الكالئي باألنشطة التالية 91 إلى غاية 88طبقا لممكاد 

  . (2)الكالية ك صيانتيا ، تشجيع التنمية الريفية ك فؾ العزلة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  171 ،170، ص ص ( 2010 ، 2ديكاف المطبكعات الجامعية ،  ط :الجزائر ) ، شرح القانون اإلدارر فريحة حسيف ،  (1)29
 ال   .17 ، ص مرجع سابق ، 12/07 ، قانكف الكالية 100المادة (2)
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  : النشاط اإلجتماعي و الثقافي -4
يقـك المجمس الشعبي الكالئي بعدة أعماؿ في ىذا المجاؿ أىميا التشغيل خاصة بالنسبة لمشباب  
إنجاز ىياكل الصحة العمكمية ، القياـ بأعماؿ الكقاية الصحية ، اإلتصاؿ مع البمديات لتنفيذ 
كل األعماؿ المتعمقة بمخطط تنظيـ اإلسعاؼ ك الككارث ك األفات الطبيعية مساعدة الفئات 

اإلجتماعية المحتاجة إلى الرعاية ، تنفيذ البرنامج الكطني لمتحكـ في النمك الديمغرافي ، إنشاء 
 .30(1)المؤسسات الثقافية ك الرياضية ك بعث ك تنمية التراث السياحي ك الثقافي بالكالية 

  : السكن-5
يساىـ المجمس ك يشجع مؤسسات البناء ك التعاكنيات العقارية ك الحفاظ عمى الطابع المعمارؼ 

 . ، كما ينسق مع البمديات مف أجل القضاء عمى السكف اليش ك محاربتو 
 مف 101-94-93-92مثص في المجاؿ اإلجتماعي فقد أعطى المشرع الجزائرؼ بمكجب المكاد 

 لممجمس الشعبي الكالئي حق المبادرة باتباع كل إجراء مف شأنو التكفل 12/07قانكف الكالية رقـ 
بالفئات اإلجتماعية المحركمة ، كمد يد المساعدة إلييا في مجاالت الصحة ك التشغيل ك السكف 
ك التعميـ ، كما ألـز المشرع الكالية بإنجاز مراكز صحية ك قاعات العصح ك صيانتيا ، حسب 

 ، كما ألزميا أيضا بمساعدة اليياكل ك األجيزة المكمفة بالشبيبة ك الرياضة، 94نص المادة 
باإلضافة إلى إنجاز مؤسسات التعميـ المتكسط ك الثانكؼ كالتككيف الميني ، ك إنجاز برامج 

  . (2)السكف 
 
 
 

 

                                                 

(1)
30
 . 17 ، مرجع سابق ، ص 12/07 ، قانكف الكالية 100المادة  

رسالة ماجستر في اطار دكتكراة ، ،07/12 الوالية في اطار القانون رقم –اصصح الجماعات االقميمية  بمغالـ ، ؿبص(2)
 91،ص (2012/2013جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ، ،)تخصص الدكلة ك المؤسسات العمكمية، 
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مف مظاىر إستقصلية الجماعات المحمية كجكد سمطات محمية منتخبة ك التي تعمل عمى تسيير 
مكارد الجماعات المحمية كفكاعل رسمية في تحقيق سياسات محمية ناجحة في إطار مشاركة 

.  المكاطف المحمي في تسيير الشؤكف العمكمية 
تشكيل وسير عمل المجمس الشعبي البمدر و الوالئي   : األولالمطمب 

:  البمدؼ 
تختمف تشكيمة المجمس الشعبي مف بمدية إلى أخرػ ك يتغير عدد أعضائو بتغير عدد السكاف 

 12/01 مف قانكف اإلنتخابات رقـ 79في كل بمدية ، ك لقد نص المشرع الجزائرؼ في المادة 
عمى أنو يتغير أعضاء المجمس الشعبي البمدؼ حسب تغير عدد سكاف البمدية الناتج عف عممية 

:   ك ضمف الشركط األتية 10/11التعداد الكطني األخير لمسكف ك السكاف حسب قانكف البمدية 
.   نسمة 10000 عضك في البمديات التي يقل عدد سكانيا عف 13
.  نسمة 20000 ك 10000 عضك في البمديات التي يتركاح عدد سكانيا بيف 15
.   نسمة 50000 ك 20001 عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف 19
.  نسمة 100000 ك 50001 عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف 23
.   نسمة 200000 ك 100001 عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا بيف 33
 .31(1) أك يفكقو 200001 عضك في البمديات التي يساكؼ عدد سكانيا 43
 
 
 
 
 
 

                                                 

  
(1)

  11  ، ص2012 يناير12 ، المكافق ؿ 1433 صفر 18 ، المؤرخ في 01/12 مف قانكف االنتخابات رقـ 79المادة  -  
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ليذا حدد المشرع الجزائرؼ مجمكعة مف الشركط التي يجب أف تتكفر في المترشح           
لممجمس الشعبي البمدؼ ك تمثمت في تمتعو بالحقكؽ المدنية ك السياسية ك عدـ كجكده في 

.  كضعية فاقد االىمية 
 .أف يككف مسجص في الدائرة اإلنتخابية التي يترشح فييا  -1
 .  سنكات عمى أقل 08أف يككف ذا جنسية جزائرية أصيمة أك مكتسبة منذ  -2
  . 32(1) سنة عمى األقل يـك اإلقتراع 23 أف يككف بالغ  -3
 . ثبكت أداءه لمخدمة الكطنية أك إعفائو منيا  -4
 12/07 مف قانكف 05عدـ الحكـ عميو في الجنايات ك الجنح المنصكص عمييا في المادة  -5

 . المتعمق باإلنتخابات ، ك لـ يرد إعتباره 
 .عدـ الحكـ عميو نيائيا بسبب تيدد النظاـ العاـ ك اإلخصؿ بو  -6

 
 غير أف ىنالؾ حاالت ال تحيز لألفراد حق الترشيح لإلنتخابات المجمس الشعبي البمػػػد         

 ك قد حـر المشرع فئات معينة مف ىذا الحق حفاظا عمى مصداقيػػة العممية االنتخػػابية ك لكي 
 مف القانكف العضكؼ رقـ 81يستعمل النفكذ لمفكز باإلنتخابات ك نصت عمى ذلؾ المادة 

يعتبر غير قابميف اإلنتخابات خصؿ ممارستيـ :  الخاص باإلنتخابات عمى مايمي 12/07
كظائفيـ لمدة سنة بعد التكقف عف العمل في دائرة اإلختصاص حيث يمارسكف أك سبق ليـ 

الكالة ، رؤساء الدكائر ، الكتاب العامكف لمكاليات ، القضاة ، : أف مارسكا فييا كظائفيـ 
أعضاء الجيش الكطني الشعبي ، مكظفك أسصؾ األمف ، محاسبك أمكاؿ البمدية ، األمناء 

  .(2)العامكف لمبمديات 
 

 
 
 
 

                                                 
 1 دار الكساـ العربي لمنشر ك التكزيع ،  ط: الجزائر)،المسير في شرح قانون البمدية الجزائرر عبد الكريـ ماركؾ ،  – (1)
  40 ،ص (2013،
  .11 ، ص سابقمرجع  ، 12/01 ، مف قانكف اإلنتخابات 81المادة  – (2)
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سير عمل المجمس الشعبي البمدؼ  : ثانيا
 : دكارتو  - أ

يجتمع المجمس الشعبي في دكرة عمنية مفتكحة لمكاطني البمدية ك لكل مكاطف معني 
 أياـ ، كما أف لممجمس الشعبي أف 05بمكضكعات المداكالت ، عمى أنو ال تتعدػ مدة كل دكرة 

يجتمع في دكرة عادية كمما اقتضت شؤكف البمدية ذلؾ بطمب مف رئيسو ك ثمثي أعضائو أك 
 مف 18بطمب مف الكالي ، أما النقطة الجديدة التي اتى بيا ىذا القانكف بمكجب نص المادة 

 بالنسبة لنظاـ الجمسات المجمس ىي كجكب إحتماع أعضاء المجمس الشعبي 11/10قانكف 
البمدؼ بقكة القانكف متى كانت ىنالؾ ظركؼ إستثنائية عمى أف يخطر الكالي بذلؾ فكرا حيث 
يقصد المشرع بمصطمح إسثنائية لتشمل أحكاميا جميع المجاالت غير العادية مرتبطة بخطر 

 .33 (1)كشيؾ أك كارثة كبرػ 
.   تنص عمى أنو يعقد المجمس الشعبي دكراتو بمقر البمدية 19        كما أف المادة 

مكاف إال أنو في حالة قكة قاىرة معمنة تحكؿ دكف الدخكؿ إلى مقر البمدية ، يمكف أف يجتمع في 
 أال تمنح إجتماعات 29أخر خارج إقميـ البمدية كما يمكف لممجمس الشعبي البمدؼ كما جاء في نص المادة 

المجمس الشعبي البمدؼ إال بحضكر األغمبية المطمقة ألعضائو الممارسيف  
ك إذا لـ يجتمع المجمس الشعبي البمدؼ بعد اإلستدعاء األكؿ بإكتماؿ النصاب القانكني تعتبر المداكالت 

المتخذة بعد اإلستدعاء الثاني بفارؽ خمسة أياـ كاممة عمى األقل صحيحة ميما كاف عدد أعضاء الحاضريف  
يمكف لعضك المجمس الشعبي البمدؼ الذؼ حصل لو ما يمنعو عمى حضكر جمسة أك دكرة أف يككل كتابيا 

 مف نفس 25 ك 24 عضكا أخرا مف المجمس مف إختياره ليصكت نيابة عنو ، ك في ذلؾ نصت المادتيف
القانكف السابق عمى أنو ال يمكف لنفس العضك أف يككف حامص ألكثر مف ككالة كاحدة ، ك ال 
تصح الككالة لجمسة أك لدكرة كاحدة ، حيث يتـ إعداد الككالة بطمب مف المككل أماـ أؼ سمطة 

 .(2)مؤىمة ليذا الغرض ، كتحدد صراحة الجمسة أك الدكرة التي حررت مف أجميا الككالة 
 

                                                 
 . 103 ، ص سابقمرجع غمرؼ ،  عبير -(1)
  .09،ص سابقمرجع  ، 11/10 مف قانكف البمدية 25 -19المادة مف  – (2)
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 :  مداوالتو– ب 
يداكؿ المجمس الشعبي البمدؼ في كافة الشؤكف التي تدخل في مجاؿ إختصاصاتو ك تحرر 

المداكالت ك أشغاؿ المجمس يالمغة العربية كجكبا ، كتتخذ القررات في المداكلة باألغمبية البسيطة 
ألعضائو الحاضريف أك الممثميف عند التصكيت ك في حالة التساكؼ يرجح صكت الرئيس ، ك 

تحرر الدكاالت ك تسجل حسب ترتيبيا الزمني في سجل خاص مرقـ ك مؤشر عميو مف رئيس المحكمة 
المختصة إقميميا ، ك تكقع أثناء الجمسة مف جميع األعضاء الحاضريف  
 أياـ لدػ الكالي مقابل كصل 08عند التصكيت ك يكدع رئيس المجمس الشعبي البمدؼ المداكالت في أجل 

 .  34(1)اإلستصـ 
 يـك مف تاريخ إيداعيا بالكالية ك ال تنفيذ إال بعد المصادقة 21تصبح المداكالت قابمة لمتنفيذ بقكة القانكف بعد 

: عمييا مف الكالي ك تتضمف ىذه المداكالت مايمي 
  (2)الميزانيات ، الحسابات ، قبكؿ اليبات ك الكصايا ، ك إتفاقيات التكأمة ، التنازؿ عف أمصؾ العقارية البمدية 

:  المجان - ج
مف أجل تحقيق تنظيـ داخمي ك ممارسة إلختصاصو ، بشكل المجمس الشعبي البمدؼ مف بيف 
أعضاءه لجاف دائمة ك لجاف مؤقتة ، لمعالجة المسائل التي تيـ البمدية ك تشكل ىذه المجاف 

.  (3)بمكجب مداكالت المجمس 
  : المجان الدائمة-1

تتشكل المجاف الدائمة مف طرؼ أعضاء المجمس الشعبي البمدؼ بمكجب مداكلة مصادؽ عمييا 
بأغمبية أعضاء المجمس بناءا عمى إقتراع مف رئيسو ك تنتخب كل لجنة رئيسا مف بيف أعضائيا 

. (4)ك تعد نظاميا الداخمي ك تعرضو عمى المجمس لممصادقة عميو 

                                                 

1
34

56

25556571110

352

43235111010

à 
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اإلقتصادية ك المالية ، اإلسثمار، الصحة ك النظافة : ك تضطمع تشكيمة المجاف بالمسائل التالية 
ك حماية البيئة ، تييئة اإلقميـ ك التعمير ك السياحة ك الصناعات التقميدية ، الفصحة ك الرؼ ك 

.  الصيد البحرؼ ، الشؤكف اإلجتماعية ك الثقافية ك الرياضية ك الشباب 
:  المجان المؤقتة  – 2

المشرع لممجمس الشعبي البمدؼ تككيف لجاف مؤقتة أك لجاف إسثنائية ميمتيا دراسة بعض  أجاز
المسائل المؤقتة ، كإجراء تحقيق حكؿ قضية ما حيث تنشأ المجنة ليذا الغرض ك تنتيي بإنتياء 
ميمتيا ، ك تقدـ تعزيزىا لممجمس المنتخب حكؿ نتيجة التحقيق ك تشكل المجنة الخاصة باقتراح 

مف رئيس المجمس الشعبي البمدؼ ك عرضيا لمداكلة المجمس الشعبي البمدؼ بعد تحديد 
. 35(1)مكضكعيا ك مياميا ك األجاؿ الممنكحة ليا بغية المصادقة عمييا بأغمبية أعضائو 

:  تعيين ىيئة المجمس الشعبي البمدر
 عمى أنو ينتخب رئيس المجمس الشعبي البمدؼ لمعييدة اإلنتخابية طبقا ألحكاـ 62نصت المادة 

ىذا القانكف ، ك يمارس سمطاتو باسـ الجماعة اإلقميمية التي يمثميا ك باسـ الدكلة فالمشرع كرس 
بمكجب ىذه المادة مبدأ إختيار رئيس المجمس الشعبي البمدؼ باإلضافة إلى إنتخابو ك ذلؾ 

تجسيدا لمبادغ الديمقراطية ك إحتراما إلرادة الناخبيف ك األحزاب السياسية التي حصمت عمى 
األغمبية المطمقة لممقاعد في إختيار رئيس المجمس الشعبي البمدؼ ، ك كذلؾ تماشيا مع الشركط 
ك اإلجراءات الصزمة لرئاسة المجمس الشعبي البمدؼ ك التي أكدتيا في القانكف األساسي الخاص 

 64 بمكجب نص المادتيف 11/10 مف القانكف 76 إلى 63لو ك المتمركز في أحكاـ المكاد مف 
 عمى أنو يستدعي الكالي المنتخبيف لتنصيب المجمس الشعبي البمدؼ 11/10 مف القانكف 65ك 

. (2)ك إختيار رئيسو 
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 : نواب المجمس الشعبي البمدر
 عمى أف يساعد رئيس المجمس الشعبي البمدؼ نائباف أك عدة نكاب الرئيس 69نصت المادة 

:  يككف عددىـ كما يأتي 
 .نائباف بالنسبة لمبمديات ذات المجمس الشعبي البمدؼ المتككف مف سبعة مقاعد  -1
 ثصث نكاب بالنسبة لمبمديات ذات المجمس الشعبي البمدؼ المتككف مف إحدػ عشر مقعدا -2
  مقعدا خمسة عشرأربعة نكاب بالنسبة لمبمديات ذات المجمس الشعبي البمدؼ المتككف مف  -3
 بالنسبة لمبمديات ذات المجمس الشعبي البمدؼ المتككف مف ثصثة ك ثصثكف مقعداخمسة نكاب  -4

يعرض بعد ذلؾ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ قائمة المنتخبيف الذيف إختارىـ لشغل كظائف 
 يـك عمى أكثر التي تمي تنصبيو لممصادقة عمييا باألغمبية المطمقة 16نكاب الرئيس خصؿ 

 .  36(1) 70لممجمس الشعبي البمدؼ ، حسب المادة 
:  األمين العام 

بمكجب القانكف الجديد، جل تنظيـ إدارة البمدية محل إىتماـ كبير ك ذلؾ بيدؼ تحسيف سير 
 منو ، عمى أنو ك باإلضافة إلى كجكد 15المرفق العاـ ك ديمكمتو ، فجاء في نص المادة 

مجمس شعبي بمدؼ ك ىيئة تنفيذية يرأسيا رئيس المجمس الشعبي البمدؼ بمكجب أحكاـ المكاد 
 أحاؿ المشرع كيفيات ك شركط تعييف األميف العاـ ك إجراءات ذلؾ إلى تنظيـ كما 127 ك 125

 الحقكؽ التي يتمتع بيا األميف العاـ ك الكاجبات المفركضة عميو إلى 128أحاؿ بمكجب المادة 
 .   (2)التنظيـ 

 
 
 
 

                                                 
14 ، ص سابق ، مرجع 11/10 ، مف قانكف البمدية 70 -69المادة ( – 1)

دار الثقافة لمنشر ك :عماف)،تشكيل المجالس المحمية و أثره عمى كفايتيا في نظم اإلدارة المحمية ، خالد سمارة الزغبي 2
  . 9، ص  ( 1993 ، 1التكزيع ، ط
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:  سير عمل المجمس الشعبي الوالئي 
تشكيمو  : أوال 

 82          يتشكل المجمس الشعبي الكالئي مف مجمكعة مف المنتخبيف حيث نصت المادة 
 عمى أف يتغير عدد أعضاء المجالس الكالئية حسب تغير عدد 12/01مف قانكف اإلنتخابات 

اإلحصاء الكطني لمسكف ك اإلسكاف األخير ك ضمف الشركط اسكاف الكالية الناتج عف عممية 
: التالية 
 .  نسمة 250000 عضكا في الكاليات التي يقل عدد سكانيا عف 35 -
 . نسمة650000 ك 2550001 عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا بيف 39 -
 . نسمة 1150000 ك 950001 عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا بيف 43 -
 . نسمة 1150000 ك 950001 عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا 47 -
 . نسمة1250000 ك 10150001 عضكا في الكاليات التي يتراكح عدد سكانيا بيف 51 -
 . نسمة 1250000 عضك في الكاليات التي يفكؽ عدد سكانيا 55 -

 مف نفس القانكف تـ تعديل النقطة التاسعة المتعمقة باألشخاص 82        ك بمكجب المادة 
 كانت 97/07 مف األمر 100غي القابميف لصنتخاب األمناء العامكف لمبمديات ، بينما المادة 

يعتبر غير قابميف : تنص عمى مسؤكلي مصالح الكالية فأصبح بذلؾ نص امادة كاألتي 
لإلنتخاب عند ممارسة كظائفيـ خصؿ مدة سنة بعد التكقف عف العمل في دائرة االختصاص 
حيث يمارسكا أك سبق ليـ أف مارسكا فييا كظائفيـ ، الكالة ، رؤساء الدكائر ، الكتاب العامكف 

لمكاليات ، القضاة ، أفراد الجيش الكطني الشعبي ، مكظفك أسصؾ األمف ، محاسبكا أمكاؿ 
.  37(1)لكاليات ك األمناء العامكف لمبمديات 

 
  

 

                                                 
37 10 ، صسابقمرجع  ، المتعمق بالكالية ، 03/2012 /21 المؤرخ في 12/07قانكف رقـ (- 1)
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تسيير المجمس الشعبي الوالئي  : ثانيا 
: دكارتو – أ 

 15 دكرات عادية في السنة مدة كل دكرة منيا 04      بالنسبة لسير عمل المجمس فيك يعقد 
يكما عمى أكثر ، ك تنعقد ىذه الدكرات كجكبا خصؿ أشير مارس ك جكاف ك سبتمبر ك ديسمبر 

 .  14ك اليمكف جمعيا ، حسب نص المادة 
أنو يمكف لممجمس الشعبي الكالئي في دكرة غير عادية بطمب "  منو 15    كما نصت المادة 

مف رئيس أك ثمث أعضائو أك بطمب مف الكالي ، كتختتـ الدكرة غير العادية باستنفاذ جدكؿ 
 38(.1) طبيعية أك تكنكلكجيةأعماليا ، ك يجتمع المجمس الشعبي البمدؼ بقكة القانكف في حالة كارثة 

 أنو التمنح إجتماعات المجمس 07/12 مف القانكف 19ك في نفس السياؽ نصت المادة    
ك إذا لـ يجتمع أعضاء . الشعبي الكالئي إال بحضكر األغمبية المطمقة ألعضائو الممارسيف 

أياـ كاممة عمى االقل ، تككف  (5)المجمس الشعبي الكالئي بعد اإلستدعاء الثاني بفارؽ خمسة 
. صحيحة ميما يكف عدد األعضاء 

 ألـز المشرع ألكؿ مرة الكالي بحضكر دكرات المجمس الشعبي الكالئي 24ك ىذا بمكجب المادة 
ك أكد عمى أنو في حالة حصكؿ مانع ينكب عنو ممثمو ، ك يتدخل الكالي أثناء األشغاؿ بناءا 

. عمى طمبو أك بطمب مف أعضاء المجمس الشعبي الكالئي 
 : مداكالت المجمس الكالئي  - ب

 مف القانكف 26 نصت المادة 90/09      عمى غير ماكاف معمكؿ بو في ظل تطبيق قانكف 
:  الجديد عمى أف تككف إجتماعات المجمس الشعبي الكالئي عمنية إال في حالتيف 

حالة دراسة تأديبية خاصة بالمنتخبيف ك حالة الككارث الطبيعية أك تكنكلكجية ، ك في غير ذلؾ 
. (2)جاؿ إختصاصو ـيتداكؿ المجمس الشعبي الكالئي في الشؤكف التي تدخل في 

                                                 

(1)
38

 . 10 ،ص مرجع سابق المتعمق بالكالية ، 12/07قانكف رقـ - 

  ذكره . 276 ،ص سابقمرجع عبير غمرؼ ، –  (2)
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22

 ك في حالة القكة القاىرة المؤكدة التي تحكؿ دكرات الدخكؿ إلى المجمس 23غير أنو في المادة 
الشعبي الكالئي يمكف عقد مداكالت ك أشغاؿ المجمس الشعبي الكالئي في مكاف أخر مف إقميـ 

.  الكالية بعد التشاكر مع الكالي 
 أنو يحق لكل شخص لو مصمحة أف يطمع عمى محاضر 32       ك قد جاء في نص المادة 

. مداكالت المجمس الشعبي الكالئي ك أف يحصل عمى نسختو كاممة أك جزئية منيا عمى نفقتو
 

: لجاف المجمس الشعبي الكالئي - ج
 

 أف يشكل مف بيف أعضائو لجانا دائمة لممسائل 33أجاز القانكف الجديد لممجمس بمكجب المادة 
:  التابعة لمجاؿ إختصاصو ك السيما المتعمقة بمايمي 

 .التربية ك التعميـ العالي ك التككيف الميني  -
 .اإلقتصاد ك المالية  -
 .الصحة ك النظافة ك حماية البيئة  -
 .اإلتصاؿ ك تكنكلكجيا اإلعصـ  -
 .التعمير ك السكف  -
 .الرؼ ك الفصحة ك الغابات ك الصيد البحرؼ ك السياحة  -
 .الشؤكف اإلجتماعية ك الثقافية ك الشؤكف الدينية ك الكقف ك الرياضة ك الشباب  -
 .التنمية المحمية ك التجييز اإلستثمارؼ  -

. 40(1)ك يمكنو أيضا تشكيل لجاف خاصة لدراسة كل المسائل األخرػ التي تيـ الكالية 
 

                                                                                                                                                             
  .10 ، ص سابقمرجع  المتعمق بالكالية ، 12/07 قانكف رقـ (-1

   . 276، ص  سابقمرجع عبير غمرؼ ، – ( 2)
  .06 ، ص سابقمرجع  ، المتعمق بالكالية ، 12/07قانكف رقـ –  (1) 
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 عمى أف تشكل المجاف الدائمة أك الخاصة عف طريق مداكلة يصادؽ 34كقد نصت المادة 
.  عمييا باألغمبية المطمقة ألعضائو 

 ك بخصؼ ماكاف معمكؿ 12/07 مف القانكف 35ك قد نص المشرع ك ألكؿ مرة بمكجب المادة 
 نص عمى نشأة لجنة تحقيق بطمب مف رئيس المجمس الشعبي 90/09بو في ظل القانكف 

البمدؼ أك مف ثمث أعضائو الممارسيف ، ك تنتخب عف طريق األغمبية المطمقة ألعضائو 
الحاضريف ، ك تقدـ السمطات المحمية المساعدة لمجنة المساعدة لمجنة التحقيق لتمكينيا مف 

إتماـ ميمتيا ، ك تقدـ نتائج التحقيق لممجمس الشعبي الكالئي ك تتبع بمناقشة حسب نص المادة 
59 . 
د

ينتخب أعضاء المجمس الشعبي الكالئي رئيسو مف بيف أعضائو لمعيدة اإلنتخابية ، يقدـ المترشح 
لإلنتخاب رئيس المجمس الشعبي الكالئي مف القائمة الحائزة عمى األغمبية المطمقة لممقاعد ، ك 
في حالة عدـ حصكؿ أؼ قائمة عمى األغمبية المطمقة لممقاعد ، يمكف لمقائمتيف الحائزتيف عمى 
خمسة ك ثصثيف بالمئة عمى األقل مف المقاعد تقديـ مرشح ك في حالة عدـ حصكؿ أؼ قائمة 

 . عمى خمسة ك ثصثيف بالمئة عمى األقل مف المقاعد يمكف لجميع القكائـ تقديـ مرشح عنيا 
يككف اإلنتخاب سريا لممجمس الشعبي الكالئي المرشحالذؼ يحصل عمى األغمبية المحتمفة 

. لألصكات 
ك إذا لـ يحصل أؼ مرشح عمى األغمبية المطمقة لألصكات ، يجرؼ دكر إثناف بيف المترشحيف 
الحائزيف المرتبتيف األكلى ك الثانية ، ك يعمف الفائز المرشح المتحصل عمى أغمبية األصكات في 

.  حالة تساكؼ األصكات المتحصل عمييا يعمف فائزا المرشح األكبر سنا 
ك في حالة تغيب رئيس المجمس الشعبي الكالئي عف دكرتيف عاديتيف في السنة دكف عذر مقبكؿ 

 41(1) 12/07 مف قانكف 64 المادة في حالة تخمي عف العيدة مف طرؼ المجمس حسبفإنو يعمف 
:   الوالي –ه 

                                                 
 15-13 (ص ص) ، سابقمرجع  المتعمق بالكالية ، 12/07قانكف رقـ –  (1) 41
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بمكجب ىذا القانكف تـ تكضيح ك بشكل جمي دكر الكالي عمى المستكػ المحمي ك صصحياتو مع 
منحو سمطات إضافية فيك ممثل الجماعة المحمية ك األمر بصرؼ األمكاؿ ك المكمف بتنفيذ 

.  مداكالت المجمس الشعبي الكالئي ك تكفير اإلستشارة لو 
كتتمثل مياـ الكالي أساسا في تنفيذ القكانيف ك المنظمات ك األمف القكمي ك الحفاظ عمى النظاـ 
العاـ ك تسيير األكضاع اإلستثنائية ك ضماف السير الحسف ك المستمر لمخدمة العمكمية ك إدارة 

.  التنمية المحمية 
 :تعيينو  -

مع أف الكالي ىك الممثل األساسي لمسمطات اإلدارية ك السمطات المركزية عمى مستكػ الكالية ، 
ممثل الدكلة في الحدكد اإلدارية التي يشرؼ عمييا ال يكجد قانكف خاص ينظـ سمؾ الكالة مف 
حيث الشركط ك معايير التعييف إال أف منصبو يعتبر مف الكظائف السامية في الدكلة طبقا 

 بحيث يتـ تعيينو بمكجب المرسـك الرئاسي ، ينجز مف مجمس 90/230لممرسـك التنفيذؼ 
 العدؿ 1996 مف دستكر 78الكزراء ك ذلؾ عمى إقتراح مف كزير الداخمية ك ذلؾ طبقا لممادة 

 .  2008لعاـ 
:  إنياء ميامو 

تنتيي مياـ الكالي بنفس الطريقة التي يتعيف بيا تطبيقا لقاعدة تكازؼ األشكاؿ أؼ بمرسـك 
 .42(1)رئاسي
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إعداد ك تنفيذ ميزانية البمدية :أكال 
  . البمدية تتمتع بمكارد مختمفة فإف ذلؾ يظير بكضكح في ميزانيتيا بإعتبار

 : تعريف ميزانية البمدية  -1
     يسمى البعض ميزانية البمدية بميزانية اإلدارة المحمية ك ىي المنياج الحقيقي لإلدارة 

المحمية التي تريد تطبيقو خصؿ سنة معينة ، كىي تعكس بذلؾ الخطط ك اإلتجاىات مف أجل 
. 43 (1)تحقيق إحتياجات ك رغبات المكاطنيف 

جداكؿ تقديرات اإليرادات ك :  بأنيا 11/10 مف قانكف البمدية رقـ 176   كما عرفتيا المادة 
النفقات السنكية لمبمدية ، ك ىي عقد ترخيص ك إدارة يسمح بسير مصالح البمدية ك تنفيذ 

 . (2)برنامجيا لمتجييز ك اإلستثمار 
   تعتبر الميزانية خطة مالية تقديرية لإليرادات ك النفقات العامة ، ك بذلؾ تمثل الجانب 

المحاسبي لقانكف المالية ، الذؼ يحتكييا ، ك تعمل الحككمة ك مصالحو الكزارية عمى تحضير 
. (3)مشركع الميزانية العامة سنكيا 

 : كثائق الميزانية  -2
      إنطصقا مف مبدأ الكحدة فإف ميزانية البمدية ىي ميزاني كاحدة ، ك لكنيا قد تأخذ صكرة 

ميزانية أكلية ، ميزانية إضافية ، الحساب : كثيقة مف الكثائق أك بشكل مف األشكاؿ التالية 
. اإلدارؼ 

 
 

الميزانية األولية

                                                 
  .132 ، ص سابقمرجع عبد الرزاؽ الشيمخي ، –  (1)5
  .24 ، ص سابقمرجع  ، 11/10قانكف البمدية رقـ -  (2)
 ، (2004 ، 1دار الفجر لمنشر ك التكزيع ، ط: القاىرة ) ،منيجية الميزانية العامة لمدولة في الجزائرلعمارة جماؿ ، –  (3)

156ص    
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لغرض تسيير شؤكف البمدية فإف األمر يستدعي إعداد كثيقة الميزانية ك ذلؾ في األشير        
مالية السابقة ك ال تأخذ بعيف اإلعتبار عند إعدادىا النتائج ألنيا غير معركفة ك األخيرة لمسنة اؿ

   . 44(1)ىذه اإلجراءات تتمثل في الميزانية األكلية 
       ك سميت ىكذا ألنيا أكؿ ميزانية تعدىا البمدية خصؿ السنة المالية المعينة ك يككف اليدؼ 

منيا ىك عرض نظرة شاممة عمى النفقات ك اإليرادات ك يتـ التصكيت عمييا مف قبل أعضاء 
. (2) أكتكبر مف السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذه 31المجمس الشعبي البمدؼ لزكما قيل 

ك يمكف في حالة الضركرة ك بعد المصادقة عمى الميزانية األكلية المجكء إلى فتح إعتمادات 
مالية ، يتـ التصكيت ك المصادقة عمييا بإنفراد ، ك قد تأخذ شكل إعتمادات مفتكحة مسبقا ك 

ذلؾ في حالة ما إذا جاءت قبل التصكيت عمى الميزانية اإلضافية ك يتـ تسكيتيا في ىذه 
األخيرة ، أك عمى شكل ترخيصات خاصة إذا جاءت بعد التصكيت عمى الميزانية اإلضافية ك 

يتـ تسكيتيا في الحساب اإلدارؼ ، حيث يشترط في فتح كل مف اإلعتمادات المسبقة ك 
 .  (3)التراخيص الخاصة تكفر إيرادات مالية جديدة 

:  الميزانية اإلضافية -ب
المقصكد بيا ىك تصحيح الميزانية االكلية بالزيادة أك بالنقصاف في كل مف اإليرادات ك النفقات  

 جكاف مف السنة 15كيتـ تحضيرىا ك التصكيت عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي البمدؼ قبل 
  .   (4)المالية التي تنفذ فييا 

                                                 

 :جامعة قسنطينة) ، رسالة ماجستر ، التنمية المحمية و الفوارق المحمية في إقميم شمغوم العيدعبد السصـ لعياضي ، - (1))
 .  26، ص ( 2009/ 2008كمية عمـك األرض ك الجغرافيا ، 

دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك د ـ ف ،) ، قاموس المصطمحات القانونية في تسيير الجماعات المحميةعمر عمتكت ، - (2)
 . 275 ،ً ص(2009التكزيع ، 

 . 24 ، ص سابقمرجع  ، 11/10 مف قانكف البمدية رقـ 178 -177المادتيف - (3)
  2444 ، ص سابقمرجع  ، 11/10 مف قانكف البمدية 181المادة - (4)
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كذلؾ ألنو قد تظير مستخدمات ك تبرز إلى العياف بكضكح بعض األمكر لـ تأخذ بعيف 
اإلعتبار أك أف التقديرات في المداخيل كانت غير صائبة ك بالتالي لـ يكف ىناؾ تكازف ما بيف 

:  اإليرادات ك النفقات ك تضمف الميزانية اإلضافية بعض المياـ األساسية 
اإلرتباط بالسنة المالية السابقة التي تترؾ لمسنة المالية الجارية عمميات لـ تتـ بعد أك فائض  -

 .مف المكارد أك عجز في المالية 
 .  األكلية ةإدخاؿ نفقات جديدة مغطاة بايرادات لـ تكف معركفة عند إعداد الميزاني -
 . ضبط الميزانية األكلية لمسنة الجارية  -
 . 45(1)ترحيل نتائج السنة المالية السابقة  -
:   الحساب اإلدارؼ –ج 

ىك الحالة المفصمة لإليرادات ك النفقات المنجزة ك يستظير ما تـ تحصيمو فعص ك ماتـ إنفاقو 
حقا ، ك عبارة عف تمخيص عاـ يحمل ك يبيف النتائج المالية لمبمدية ، ك يمكف مف إعطاء 

الكظيفة الحقيقية لمتغيرات التي طرأت عمى الممتمكات ، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو أداة مقارنة بيف 
التقديرات ك االلتزامات ك اإلنجازات بالنسبة لمنفقات ك تقديرات اإليرادات ك التحديات المحصمة 

. فعص 
فبعد إنتياء السنة المالية يككف مف الضركرؼ إعداد حصيمة العمميات التي أنجزت بالفعل خصؿ 
ىذه السنة المالية في الحساب اإلدارؼ ، ك يتـ إعداده مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدؼ 

 . (2) مارس مف السنة المكالية 31عند نياية الفترة اإلضافية لمسنة المالية المعنية ك غمقيا في 
 
 
 
 

                                                 

(((
  .276، ص مرجع سابق  عمر عمتكت ، –( 1)

 .122، ص مرجع سابق عبد السصـ لعياضي ، - (2)
45
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 :مراحل تنفيذىا  - 2
 الميزانية ىي عممية مف عمميات تنفيذ المالية العمكمية ، فالقاعدة ىنا ىي القياـ  تنفيذعممية

:  بتحصيل اإليرادات ك تنفيذىا ، ثـ القياـ بتنفيذ النفقات ك ىي كمايمي 
 :تنفيذ النفقات  -1

تمر عممية تنفيذ النفقات كجكبا بأربعة مراحل كىي االلتزاـ بالنفقة ، التصفية ، األمر 
. بالصرؼ ك الدفع 

  : (دكر األمر بالصرؼ  )اإللتزاـ بالنفقة  - أ
ىك التصرؼ الذؼ يؤدؼ إلى نشكء إلتزاـ إتجاه الغير ، ك ىك األمر الذؼ يثيت بمكجبو نشكء 

:  الديف ك قد يككف 
 :إلتزاما قانكنيا  -1

. ىك القياـ بتصرؼ قانكني أدػ إلى نشكء اإللتزاـ ، كإمضاء صفقة ، أك عقد ، أك قرار قضائي
 : إلتزاما محاسبيا  -2

كىك تخصيص إعتمادات لمعممية الناتجة عف اإللتزاـ القانكني ، ال يمكف بأؼ حاؿ مف األحكاؿ 
أف يتجاكز إلتزاـ اإلعتمادات المقدرة ك المصادؽ عمييا ك إذا حدث ذلؾ يتحمل األمر بالصرؼ 

. 46(1)المسؤكلية الشخصية ك المالية 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، رسالة ماجستر في العمـك اإلقتصادية ، تخصص الحكم الراشد المحمي و إشكالية عجز الميزانيةنصيرة دكباجي ، - (1)
ي ؼ . 43،ص ( 2010 / 2009 تممساف ، كمية العمـك اإلقتصادية :  جامعة أبي بكر بمقايد )إقتصاد التنمية ، 46
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: (دكر األمر بالصرؼ  )التصفية – ب 
يعبر عف قاعدة أداء الخدمة أك يسمى كذلؾ بقاعدة الحق المكتسب ، كىي التحقق مف كجكد 

 .الديف ، اإللتزاـ بو ، تحديده ك ضبط مبمغو 
 :  (دكر األمر بالصرؼ)األمر بالصرؼ - ج

يككف باصدار حكالة لمدفع لفائدة المديف ، كىي مكجية لممحاسب مف أجل الدفع ك يعتبر تاريخ 
.  مف السنة المكالية كأخر أجل لألمر بالصرؼ 15/03
: (دكر المحاسب العمكمي  )الدفع - د

ىك إجراء يتـ بكاسطتو إبراء الديف العمكمي ، ك يمعب المحاسب ىنا دكرا ميما في مراقبة 
:  قانكنية النفقة ك إذا يجب عميو التأكد مف 

 .مطابقة عممية القكانيف المعمكؿ بيا  -
 .صفة األمر بالصرؼ أك المفكض لو  -
 .شرعية عمميات تصفية النفقات  -
 .تكفير اإلعتماد  -
 .تبرير أداء الخدمة  -
 .الديكف لـ تسقط أجاليا ك لـ تكف محل معارضة  -
:   تنفيذ اإليرادات – 2

تشمل عممية تنفيذ اإليرادات أربعة مراحل كىي اإلثبات ، التصفية ، األمر بالتحصيل ك 
. التحصيل

  : (دكر األمر بالصرؼ)اإلثبات  -1
 .47(1) الضريبي الحق قانكنيا مثل تحديد الكعاءىك عممية تكريس حق الديف العمكمي، أؼ تكريس 

 
 

                                                 
  .43 ، ص سابقمرجع نصيرة دكباجي ، - (1)



  الفصل الثانً                                           واقع إصالح اإلدارة الوحلٍت فً الجزائر 

 

112 

 

2  
مثل مبمغ الضريبة ، نسبة الضريبة ،أك  )ىي عممية تحديد مبمغ الديف الكاجب تحصيمو        

، ك ذلؾ باصدار كثائق تحدد ذلؾ ك ىي عممية تمييدية إلصدار األمر  (الرسـ  الغرامة 
 :بالتحصيل ك مف بيف ىذه الكثائق 

  .جداكؿ لمتنفيذ مثل العقارات الخاضعة المبينة ك الغير مبنية  -
 . كشكؼ النكاتج مثل حقكؽ اإلحتفاالت  -
 . العقكد مثل عقد اإليجار ك محضر المزايدات  -
 .محاضر المداكالت ، المقررات ك دفاتر الشركط ك غيرىا  -
  : (دكر األمر بالصرؼ  ) األمر بالتحصيل  -3

، كيتـ التحصيل إلى غاية  (رئيس المجمس الشعبي البمدؼ  )        يصدره االمر بالصرؼ 
.   مارس مف السنة المكالية لتنفيذ الميزانية 31

ك إف ىذا األمر يحدد طبيعة اإليراد ، أساس الحساب ك سند القيمة المستحقة ك يحمل رقـ 
 .  (تسيير ، تجييز ك إستثمار  )تسمسمي حسب السنة ك حسب األقساـ 

 :  (دكر المحاسب العمكمي ) التحصيل – 4
، ك يتـ التحصيل مف طرؼ المحاسب  (أميف الخزينة اليمدؼ )ىك إجراء يقـك بو المحاسب 

 الػػػػػػػػذؼ  12إنطصقا مف تسجيل األمر بالصرؼ لسندات التحصيل في كشف يسمى الممحق رقـ 
يفصل فيو بتسمسل مكاد الميزانية ، ميمغ كل سند ، المبمغ اإلجمالي لمسندات لكل مادة ك غيرىا 
كيتـ إعداد الكشف بأربع نسح ترسل منيا ثصث نسخ المحاسب العمكمي الذؼ بعد الرقابة عمييا 

  .  48(1)يعيد إرساؿ نسخة ألمر بالصرؼ ك نسخة لمديرية الضرائب قصد اإلثبات 
 
 

                                                 

سبق . 46 ، ص سابقمرجع نصيرة دكياجي ، - (1) 48
  



  الفصل الثانً                                           واقع إصالح اإلدارة الوحلٍت فً الجزائر 

 

113 

 

الكالية  إعداد ك تنفيذ ميزانية  :ثانيا
:  إعدادىا  -1

:  تعريف ميزانية الكالية 
     ىي عبارة عف كثيقة تقرر النفقات ك اإليرادات النيائية لمجماعات المحمية ك ترخص بيا 

لفترة زمنية مقبمة عادة ما تككف سنة ، ك أداة فعالة لمصالح الجماعات المحمية بما يحقق 
. 49(1)األىداؼ السياسية ك اإلقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية لمجماعة 

جدكؿ تقديرات اإليرادات ك :  بأنيا 07 /12 مف قانكف الكالية رقـ 157ك عرفتيا المادة 
النفقات السنكية الخاصة بالكالية ، كما ىي عقد ترخيص ك إدارة يسمح بسير مصالح الكالية ك 

.  (2)تنفيذ برنامجيا لمتجييز ك اإلستثمار 
ك حتى يتـ إعداد الميزانية بصفة صحيحة ك قانكنية يجب اإلستناد إلى المبادغ األساسية  -2

 .التي تقـك عمييا ىذه األخيرة 
يعني إستغصؿ كل دكرة محاسبة عمى األخرػ ك المتمثمة في سنة حيث أف : مبدأ السنكية  -

 .إيرادات الجماعات المحمية ك نفقاتيا تتحدد كتتجدد كل سنة 
 .كل اإليرادات ك النفقات يجب أف تقدـ في إطار الميزانية : مبدأ الشمكلية  -
عكس ميزانية العمة لمدكلة ففي ميزانية الجماعات المحمية ىنالؾ : مبدأ عدـ التخصيص  -

 . إيرادات خاصة مف أجل نفقات خاصة 
 . بمعنى ظيكر الميزانية في كثيقة كاحدة : مبدأ الكحدة  -
تساكؼ مجمكع اإليرادات العامة مع مجمكع النفقات العامة ، في ىذه النقطة : مبدأ التكازف  -

 .(3)يظير الفرؽ الجكىرؼ بيف الدكلة كميزانية الجماعات المحمية 

                                                 
كمية :الجزائر  ) ، رسالة ماجستر، تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانيات الجماعات المحميةعباس عبد الحفيع ،  – (1)

 . 22 ، ص (2012/ 2011العمـك اإلقتصادية ك التجارية ك عمـك التسيير ، 
 . 24 ،ص سابق ، مرجع 12/07 مف قانكف الكالية رقـ 157المادة -(2)
  مف قانكنماجستر  23، ص( 1998دار البيارؽ ، : الجزائر ) ،الضريبيالمالية العامة و التشريع غازؼ عناية ، -(3)
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يختمف إعداد الميزانية الجماعات المحمية بيف الكالية ك البمدية مف حيث الييئة التي تقـك بذلؾ ك 
:  كذلؾ تنفيذىا ، فعمى مستكػ الكالية يتـ ذلؾ مف خصؿ الخطكات األتية 

يقـك الكالي بإعداد مشركعيا كيتكلى تنفيذىا ، ك ذلؾ بمساعدة المجنة المالية الكالئية إذ  -
  . 50(1) فعص ك اإليرادات ك أف تككف متكازنةيتطمب تحضيرىا كضع التقديرات المتعمقة بالنفقات 
 .  (2)ك ذلؾ قبل أكتكبر مف السنة التي تسبق سنة تنفيذىا 

تقدـ الميزانية لممجمس الشعبي الكالئي الذؼ يقـك بدراستيا بدقة ، ك يجب التصكيت عمى  -
مشركعيا بالتكازف ك ذلؾ بابا ثـ يصادؽ عمييا ، ك يمضي عمييا الكالي في خمس نسخ يتـ 

مف  (مديرية المالية العامة)إرساليا لكزارة الداخمية التي ترسل نسخة منو إلى كزارة المالية 
أجل إبداء الرأؼ فييا ،ثـ تكافق عمييا كزارة الداخمية التي تحتفع بنسخة كاحدة ك ترسل 

 .(3)النسخ الباقية لكل مف الكالي ك المراقب المالي ك أميف خزينة الكالية 
كال تعتبر الميزانية نافذة إال بعد مكافقة كزير الداخمية عمييا ، ك إذا لـ تضبط ميزانية الكالية  -

لسبب ما قبل بداية السنة المالية فإنو يستمر العمل بالنفقات ك اإليرادات العادية المقيدة في 
السنة المالية األخيرة إلى غاية المصادقة عمى الميزانية الجديدة ، غير أنو ال يجكز اإللتزاـ 

لكل شير مف إعتمادات السنة  (1/12)بالنفقات ك صرفيا إال في حدكد جزء مف إثني عشر 
 . المالية السابقة 

عندما ال يصكت عمى مشركع الميزانية بسبب إختصؿ داخل المجمس الشعبي الكالئي في  -
دكرة غير عادية لممصادقة عمييا ، غير أف ىذه الدكرة ال تعقد إال إذا تجاكزت الفترة 

 .(4)القانكنية لممصادقة عمييا 

                                                 
كمية العمـك اإلقتصادية ك التجارية ، ، : الجزائر ) ، رسالة ماجستر ،اإلستقصلية المالية لمجماعات المحميةقديد ياقكت ، - (1)

  122 ، ص (2011
 . 24 ، ص سابقمرجع  ، 12/07 مف قانكف الكالية 165المادة - (2)
  123 ، ص سابقمرجع قديد ياقكت ، - (3)
  24 ، ص سابقمرجع  ، 12/07 ، مف قانكف الكالية 168 ك 167المادة - (4)
 



  الفصل الثانً                                           واقع إصالح اإلدارة الوحلٍت فً الجزائر 

 

115 

 

 ، كفي حالة عدـ التكصل في 12/07 مف قانكف الكالية رقـ 167كبعد تطبيق أحكاـ المادة  -
ىذه الدكرة إلى المصادقة عمى مشركع الميزانية يبمغ الكالي الكزير المكمف بالداخمية الذؼ 

 . يتخذ التدابير الصزمة لضبطيا 
ك بما أف الحساب اإلدارؼ ىك بمثابة حكصمة لكل مف الميزانتيف األكلية ك اإلضافية ،  -

 مارس ك يعرضو عمى المجالس 31فإف إعداده يتـ بنفس المراحل ك ذلؾ مف طرؼ الكالي في 
الشعبي الكالئي الذؼ يصادؽ عميو ، ك يككف في ثصث نسخ ترسل إلى كزارة الداخمية التي 

 .  51(1) الباقية لمكالي ك تحتفع بنسخة ، ك ترسل نسخة لممجمس الشعبي الكالئي ك النسخةتصادؽ عمية 
ك عندما يظير تنفيذ ميزانية الكالية عجزا فإنو يجب عمى المجمس الشعبي الكالئي  -

التدابير الصزمة إلمتصاص ىذا العجز ك ضماف التكازف الصاـر لمميزانية اإلضافية لمسنة 
المالية المكالية ، ك في حالة عدـ إتخاذ المجمس الشعبي الكالئي التدابير التصحيحية الضركرية  

يتكلى إتخاذىا الكزير المكمف بالداخمية ك الكزير المكمف بالمالية الذيف يمكنيما اإلذف 
 .(2)بإمتصاص العجز عمى مدػ سنتيف أك عدة سنكات مالية 

 : تنفيذىا  -3
 : األمر بالصرؼ  -

ىك كل شخص يؤىل قتنكنيا لتنفيذ العمميات المتعمقة بأمكاؿ الدكلة ك المؤسسات العمكمية ك 
الجماعات المحمية كما يمكف لألمريف تفكيض التكقيع لممكظفيف العامميف تحت سمطاتيـ ك 

 . (3)يككف الكالي ىك األمر الرئيسي لصرؼ ميزانية الكالية 
 

                                                 
  24 ، ص سابقمرجع  ، 12/07 مف قانكف الكالية رقـ 168المادة  – (1)
  12 ، ص سابقمرجع  ،12/07 مف قانكف الكالية رقـ 151المادة - (2)
 35 ، المتعمق بالمحاسبة العمكمية ، الجريدة الرسمية ، العدد 1990 أكت 15مؤرخ في ،اؿ 90/21 مف قانكف 23المادة - (3)
 ،،،  هرجع 134 ، ص 1990، 
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المشرع يعطي لمكالي حق تسخير المحاسب العمكمي ، كمف ىذا يتحمل األخير نتائج  أف كما
ىذا التصرؼ ، ك كذا مسؤكليتو الخاصة إذا إخترؽ مبدأ الفصل بيف األمر بالصرؼ ك 

المحاسب العمكمي ، ك تجعل منو محاسبا فعميا ، فضص عف المتابعة عف جريمة إنتقاؿ الصفة 
.  ، ك التي قد تؤدؼ إلى قياـ مسؤكليتو المدنية ، التأديبية ، المالية ، كحق الجزائية 

 : المحاسب العمكمي  -3
يعتبر المحاسب العمكمي مف بيف األعكاف المكمفكف بتنفيذ ميزانية الكالية ، يعد محاسبا عمكميا 
كل شخص يعيف قانكنيا لمقياـ بالعمميات الخاصة بأمكاؿ الدكلة أك كل مف يكمف قانكنيا بمسؾ 

الحسابات الخاصة باألمكاؿ العمكمية ، ىذه األخيرة تتعمق بحسابات الدكلة ، الجماعات المحمية  
. 52(1)المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 ، ص (، ب س ف1ديكاف المطبكعات الجامعية ،  ط:الجزائر )، ، المالية العامة حسيف مصطفى حسيف - (1)) 52  
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الرقابة عمى الجماعات المحمية  : المطمب الثالث 
الرقابة عمى الجماعات المحمية ليا مفيـك كاسع ك شركحات عديدة ، لكف معظـ المختصيف 

يقترح ليا عدة مفاىيـ كالمصحظة ، الفحص ، التكجيو،المقارنة ، التسجيل ك التفتيش ، ك ىي 
كذلؾ العمل عمى تحقيق أىداؼ معينة يسعى المشرع إلى إنجازىا ك ىي المراجعة ك اإلشراؼ 
.  مف جانب سمطة أعمى ك نميز نكعيف مف الرقابة اإلدارية ك المالية عمى الجماعات المحمية 

  :  الرقابة اإلدارية -1
كىي مف إختصاص السمطة التنفيذية ك اليدؼ منيا التأكد مف حسف الخدمات المحمية ك دعـ 

: كحدة الدكلة اإلدارية ، كيتخذ ىذا النكع ثصث صكر نكضحيا فيما يمي 
 :  الرقابة عمى الييئات ذاتيا –أ 

مف إختصاص القانكف المنشأ لمكحدات اإلدارية المحمية أف يخكؿ السمطات اإلدارية المركزية 
سمطة اإليقاؼ ك حل أجيزة ك ىيئات اإلدارة المركزية دكف المساس بكجكد الشخصية المعنكية 

. لتمؾ اإلدارة 
  : اإليقاف -1

يمكف لإلدارة المركزية طبقا لإلجراءات القانكنية إليقاؼ نشاط ك سير أعماؿ مجمس أك ىيئة 
.  طيمة فترة معينة مؤقتا فترة محددة شير العتبارات معينة 

 : الحل-2
يخكؿ القانكف لسمطة الكصاية بالحل أك اإلزالة لييئة مف ىيئات اإلدارة المحمية كىي مف أخطر 

.  المحميةت كجكد قيكد حفاطا عمى الكحداـمظاىر الرقابة تمس بالديمقراطية مما يستمز
 :الرقابة عمى األشخاص  - ب

تمارس السمطة الكصية رقابتيا عمى األشخاص المعنييف بالكحدات الصمركزية كماليا الحق 
  53(1)أيضا كفق إجراءات معينة 

                                                 
   .32 ، ص سابقمرجع سياـ شباب ، 53-(1)
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ممارسة كصايتيا اإلدارية عمى األشخاص المنتخبيف ، ك تتمثل مظاىر الرقابة اإلدارية عمى 
:  األشخاص القائميف عمى الييئات المحمية في 

 .تكقيف اإلدارة المركزية لعضك بييئات المحمية عف ممارسة ميامو لمدة شير  -
 . اإلقالة ألسباب عممية كتكلي العضك منتخب لمياـ إدارية أخرػ  -
 .(الجرائـ )العزؿ أك الطرد أك الفصل بسبب إدانتو إلرتكاب أعماؿ مخالفة لمقانكف  -

 :الرقابة عمى األعماؿ  – 
:  كتتخذ  ىذه الرقابة بدكرىا األشكاؿ التالية 

 : التصديق ك اإللغاء  -1
تنص القكانيف المتعمقة باإلدارة المركزية عمى أف قرارات ك مداكالت ك تصرفات تمؾ اإلدارة 
بإطصع السمطة الكصية عمييا قبل تنفيذىا ، ك ذلؾ بيدؼ إلى مراقبة مدػ مشركعيتيا ك 
مصئمتيا ك بالتالي التصديق عمييا أك إلغائيا كفقا لألكضاع ك اإلجراءات ك الكيفيات التي 

. يحددىا القانكف 
  : الحمكؿ  -2

يمكف في حاالت معينة لمسمطة الكصية أف تحل مكاف ك محل اإلدارة المحمية لمقياـ بتصرفات 
ك أعماؿ ىي صصحيات ك إختصاصات ىذه األخيرة ، كيتـ ىذا اإلجراء عند إمتناع اإلدارة 

 . 54(1)المحمية عف القياـ بإختصاصاتيا رغـ إعذارىا ك تنبيييا لمقياـ بيا 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 33 ، ص سابقمرجع سياـ شباب ، - (1)54
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 : الرقابة المالية - 2
الكظيفة التي تقـك بيا كحدات حككمية أك غير حككمية مف أجل تتبع الماؿ العاـ ك تعني 

 . 55(1)حراستو ك حفظو 
رقابة األمكاؿ ىي أكثر صكر الرقابة الفاعمية ، فعف ىذه الرقابة يمتد إشراؼ الحككمة إلى كافة 

:  أنشطة الييئات المحمية ، كتتخذ ىذه الرقابة عدة أشكاؿ أىميا 
 .(2)التصديق عمى القركض ك منح اإلعصنات ك التفتيش المالي  -

ك نميز نكعيف مف الرقابة الممارسة عمى ميزانية الجماعات المحمية بحيث تككف قبل تنفيذ 
الميزانية ك تعرؼ بالرقابة السابقة أك المسبقة ، ك رقابة تككف بعد تنفيذ الميزانية ك غمق السنة 

. المالية كىي الرقابة الصحقة 
:   الرقابة السابقة –أ 

ك ىي تيدؼ إلى إكتشاؼ المشاكل الممكف حدكثيا ك تحميميا لمعالجتيا ك تفادييا قبل أف 
: تحدث ك تتمثل فيما يمي 

 : الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي  -
يقـك المراقب المالي بممارسة رقابتو عمى ميزانية الكالية قبل دخكليا مرحمة التنفيذ ك بعد 

المصادقة عمييا مف طرؼ السمطات المختصة ، كما تطبق رقابة النفقات التي يمتـز بيا عمى 
ميزانية المؤسسات ك اإلدارات التابعة لمدكلة ك الميزانيات الممحقة ، عمى الحسابات الخاصة 
بالخزينة ، ك ميزانية الكالية ك المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارؼ ، كتمارس الرقابة 
السابقة لمنفقات مف طرؼ مراقبيف مالييف مساعديف ، حيث يقـك الكزير المكمف بالميزانية 

  .(3)بتعيينيـ 

                                                 
، 169، ص( 2010 ، 1دار صفاء لمنشر ك التكزيع ، ط: عماف ) ،تنظيم اإلدارة الماليةمحمكد حسيف الكادؼ ، - 55(1)
  34 ص سابق،مرجع سياـ شباب ، - (2)
 ، مداخمة مقدمة لمممتقى الدكلي وضع دينامكية لتفعيل دور الجماعات المحمية في التنميةربحي كريمة ، بركاف زىية ،  – (3)

   تنظٍن2) 10حكؿ تسيير ك تمكيل الجماعات المحمية في ضكء التحكالت اإلقتصادية ، جامعة سعد ، البميدة ، د س ف ، ص 
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 يرفض المراقب المالي كضع التأشيرة إما رفض مؤقت ك إما رفض نيائي ، فيقـك بالرفض قد
المؤقت في حالة ما إذا كاف ممف اإللتزاـ يحتكؼ عمى معمكمات خاطئة مع إمكانية تصحيحيا 

مف طرؼ األمر بالصرؼ ، أك عدـ كجكد مستندات كافية بالنسبة لمعممية أك عدـ كجكد 
معمكمات جكىرية في مستندات اإللتزاـ ، ك أما الرفض النيائي فيككف لعدـ مطابقة اإللنزاـ 
لمقكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا أك عدـ كجكد اإلعتمادات المحمية أك عدـ إحتراـ الرفض 

. 56(1)المؤقت مف قبل األمر بالصرؼ 
فالمراقب المالي يعتبر المرشد ك الحارس عمى تنفيذ الميزانية مع عصـ المصالح المالية 

. باألخطاء التي يرتكبيا األمر بالصرؼ مع تقدير العقكبات 
 :الرقابة من طرف المحاسب العمومي  -

 العمكمي بصصحية الرقابة عمى تنفيذ الميزانية إذ يطمب ممف النفقة المقدمة إليو يتمتع المحاسب
لمتحقق مف مدػ شرعيتيا ، ك إذا تأكد مف عدـ شرعيتيا يمكنو أف يرفع القياـ بالتسديد أك الدفع 

كيقـك بإعصـ األمر بالصرؼ عف طريق تصريح خطي يحدد فيو أسباب الرفض لكي يجرؼ 
عمييا التسكيات الصزمة ففي حالة رفض األمر بالصرؼ تسكية المصحظات المشار إلييا في 

التصريح يرفض المحاسب العمكمي كضع التأشيرة بصفة نيائية إال أف سمطة المحاسب 
. العمكمي ليست مطمقة 

يتـ تعييف المحاسب العمكمي مف طرؼ الكزير المكمف بالمالية ، ك في رقابتو عمى ميزانية 
البمديات يقـك بتحصيل اإليرادات ك دفع النفقات ضماف دراسة االمكاؿ ك السندات أك القيـ أك 

. األشياء أك المكاد المكمف بيا ك حفظيا مع إعداد حساب التسيير 
ك تتقرر مسكؤليتو عندما يحدث عجز في األمكاؿ العمكمية سكاءا تعمق األمر بتحصيل 

. (2)اإليرادات أك دفع النفقات 

                                                 
  35 ، ص مرجع سابق المتضمف قانكف المحاسبة العمكمية ، 90/12، مف القانكف 48-47المادة - (1))
 ،13 ، 11،12 ، ص،ص،ص سابقمرجع ربحي كريمة ، بركاف زىية ،  -(2)
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 : الرقابة الصحقة-ب 
ىي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالية ك قفل الحسابات الختامية لمدكلة ك ىي ال تشمل 

جانب النفقات كما في الرقابة السابقة يل تمتد لتشمل جانب اإليرادات العامة ك قد تمتد لتشمل 
البحث في مدػ كفاءة الكحدة اإلدارية في إستخداـ األمكاؿ العامة كىي تمارس مف قبل أجيزة 

: 57(1)مختصة كمجمس المحاسبة ك المفتشية المالية لكزارة المالية ك تتمثل فيما يمي 
 :   الرقابة القضائية الصحقة -

يعتبر ىذا النكع مف الرقابة أسمكبا مف أساليب الرقابة التي تككف بعد تنفيذ ميزانية الجماعات 
المحمية بالرقابة البعدية ، اليدؼ منيا تكقيع العقاب ك الجزاء عمى مرتكبي المخالفات ك 

. األخطاء التي كقعكا فييا عند إعداد الميزانية سكاء عف قصد أك دكف قصد 
كقد أككمت ىذه الميمة إلى ىيئة مختصة تتمتع باإلستقصؿ في التسيير ك المتمثمة في مجمس 

المحاسبة كىك بمثابة ىيئة قضائية تفحص الحسابات ك تكشف عف المخالفات المالية ك حكادث 
الغش ك السرقة كقد يعيد إلييا بمحاكمة المسؤكليف عف المخالفات المالية ك إصدار العقكبات 

 . (2) عمييا صالمنصك
ك االقياـ بالتحقيقات مف خصؿ الدراسة المعمقة لمختمف الكثائق أك بالتنقل ميدانيا إف إقتضى 

 أنو يمارس مجمس المحاسبة مراقبة 2012 مف قانكف الكالية 175األمر ذلؾ ، فحسب المادة 
 . (3)الحساب اإلدارؼ لمكالي ك حساب التسيير المحاسب طبقا لمتشريع المعمكؿ بو 

 
 
 
 

                                                 

 (
 17 ، ص مرجع سابقربحي كريمة ، بركاف زىية ، - (1)

 17 ، ص مرجع سابقربحي كريمة ، بركاف زىية ،  - (2)

 13 ، ص مرجع سابق يتضمف قانكف الكالية ، 12/07قانكف رقـ - (3)
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  : الرقابة اإلدارية الصحقة -
يعيد ىذا النكع مف الرقابة إلى المكظفيف مف اإلدارة بعد تمقييـ تككينا خاصا عف الرقابة التي 

يمارسكنيا إلى جانب الرقابة ككظائفيـ اإلدارية األخرػ ، كتككف ىذه الرقابة مككمة إلى مفتشيف 
عمكمييف تابعيف لكزارة المالية ، إذ يمارسكف رقابتيـ عمى ميزانية الجماعات المحمية بعد عممية 
تنفيذىا ك ذلؾ عف طريق الدفاتر المحاسبية ك مستندات الصرؼ ك التحصيل ك مدػ تطابق 

الصرؼ لإلعتمادات مع كل بند مف بنكد الميزانية ،  
كما أف اإليرادات العامة قد تـ تحصيميا بطريقة سميمة باإلضافة إلى تجميع العمميات المالية قد 

.  58(1 )تمت بمستندات صحيحة
محترفة لمقكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا في مجاؿ الميزانية، 

ك أنيا مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا كفقا لنظاـ المحاسبة باإلضافة إلى فحص النظـ المالية 
المعمكؿ بيا مع إمكانية تقديـ اإلقتراحات التي تراىا ىيئة المراقبة ك التأكد مف إستخداـ المكارد 
اإلقتصادية ك أف الضرائب بمختمف أنكاعيا قد إستخدمت مف قبل الجماعات المحمية إستخداما 

 . حسنا

                                                 
   بركاى ،18 ، صسابقمرجع ربحي كريمة ، بركاف زىية ، - 58(1)
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 : خصصة
لقد عرفنا بأف نظاـ اإلدارة المحمية يتميز بتعدد أساليب التنظيـ بناءا عمى الظركؼ المحيطة بيا 

ك المككنة لمبيئة المحمية التي تنمي إلييا ىذه الخاصية تجعل منيا نظاما سمسا قائما عمى 
المبادرة ك التجريب فالمجتمع المحمي ىك ميداف تعمل اإلدارة المحمية عمى انتياج سياسات فيو 
ثـ تصحع مدػ نجاعتيا ك إف لـ تنجح تحاكؿ بطرؽ أخرػ ك أساليب جديدة ك تنظيمات أحدث 

حل المشاكل المحمية ك تمبية الحاجيات ك الرفع مف مردكدية ىذا المجتمع المحمي في كافة 
ألخ ك تسعى إلى تعميـ التجارب الناجعة ...جكانب الحياة سياسيا، إقتصاديا ، إجتماعيا ، ثقافيا 

 .ك إيصاليا لمسمطة المركزية ك تنتيجيا ىي األخرػ عمى النطاؽ الكطني 
ك لقد عرفنا في ىذا الفصل بعض التطكرات ك اإلصصحات التي إنتيجتيا الدكلة الجزائرية عمى 

 إلى غاية صدكر قانكف البمدية 1960مف : مستكػ اإلدارة المحمية ك المتعمقة بالسنكات التالية 
 . ، ك كذا عممية سير ك تشكيل المجالس المحمية في الجزائر12/07 كقانكف الكالية 11/10
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: خاتمػػػػػة 
انطصقا مف مكضكع ىذه الدراسة فإننا نصحع أف المكانة اليامة لجماعات المحمية في الجزائر 

لقد تعددت التعارؼ التي تحدد " نظاـ اإلدارة المحمية "تمثل دعامة أك ركيزة أساسية ليذا النظاـ 
مفيـك اإلدارة المحمية ، ك يرجع ذلؾ إلى اختصؼ نظرة الفقياء حكؿ مقكمات أك أركاف ىذا 

النظاـ ك ترجيح كل منيـ لمقـك أك لركف معيف مف بينيا ك إتخاذه أساسا يرتكز عميو في تعريفو 
. ليذا المفيـك 

لإلدارة المحمية أىمية كبيرة ك ىذا ألف قربيا مف األفراد يجعميا تصل إلى أعماؽ حياتيـ 
السياسية ك اإلجتماعية ك االقتصادية ، ىدفيا تنمية المجتمعات المحمية لتكفر الفرد معيشة 

. أفضل ، فيي تعتبر مدرسة لمتربية السياسية لألفراد إلعداد القيادات الصالحة 
تدعيـ الركابط اإلجتماعية بيف أبناء المجتمعات المحمية ك تكفير أسباب التنمية اإلجتماعية 

السميمة ك خاصة في مجتمعات المدينة التي يعاني فييا السكاف مف ضعف الشعكر باإلنتماء 
. إلى المجتمع باإلضافة إلى تغيير أنماط العصقات اإلجتماعية بيف األفراد 

أسيل ك أكثر إستجابة ك سرعة لتمبية إحتياجات  (البمدية ك الكالية )ك عميو فإف اإلدارة المحمية 
المكاطنيف ، كما أف البرامج ك المشركعات ك الخدمات يمكف تكييفيا بسيكلة أكبر لتتكافق مع 
إحتياجات ك طمبات المكاطنيف ، كما أف العصقة قريبة بيف المكاطنيف ك اإلدارت المحمية فيي 
تساعد ك تغذؼ ركح المسؤكلية ك المساءلة ، ك ىذا ما يعزز إدراؾ المكاطنيف بكجكد الفساد 

عمى مستكػ اإلدارة العامة بشكل عاـ ك اإلدارة المحمية بشكل خاص خاصة مع اردؼ كاقع ىذه 
اإلدارة ك التي كانت في حد ذاتيا ىدفا لعمميات اإلصصح اإلدارؼ ، إذ سنت ترسانة مف 

القكانيف إلصصح اإلدارة المحمية منذ اإلستقصؿ إلى اليـك دكف أف تؤدؼ إلى تغيير جذرؼ في 
.  فعالية ىذا الجياز 

البمدية ك )ىذه المكانة جعمت المشرع الجزائرؼ يقـك بإصصحات كثيرة عمى مستكػ ىيئاتيا 
، حتى يتماشى مع الظركؼ ك المتغيرات العالمية ، السياسية ، اإلقتصادية ك  (الكالية 
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اإلجتماعية ك تفعيل دكرىا في تطكير اإلدارة المحمية ، حيث منحت ليا صصحيات كاسعة في 
مختمف المجاالت ، في فترة الستينات ك السبعينات ك أيضا الثمانيات ، ك لكف تطكرىا ظير 

بصكرة كاسعة مع مطمع التسعينات أيف عرفت منظكمة الجماعات المحمية إصصحات كاسعة ، 
 07 المؤرخ في 90/08ك ذلؾ مف خصؿ قكانيف البمدية ك الكالية حيث صدر القانكف البمدؼ 

البمدية ىي الجماعة اإلقميمية األساسية ، تتمتع " ك الذؼ عرؼ البمدية كما يمي 1990أفريل 
". بالشخصية المعنكية ك اإلستقصؿ المالي ك تحدث بمكجب قانكف 

كما تضمف ىذا القانكف تنظيـ البمدية ، فمف خصؿ ىذا القانكف فإف البمدية إقميـ كاسع ك مركز 
يديرىا مجمس منتخب ىك المجمس الشعبي البمدؼ ك ىيئة تنفيذية تتمثل في رئيس المجمس 

 جكاف 22 المؤرخ في 10/11 ، صدر القانكف البمدؼ رقـ 2011الشعبي البمدؼ ، ك في 
 ، ك الذؼ يتضمف ىيئات البمدية ك صصحياتيا في إطار ىذا القانكف ، حيث تـ تكسيع 2011

صصحيات البمدية بإعتبارىا الكحدة األقرب لممكاطنيف ك ذلؾ في مختمف المياديف حتى تتمكف 
:  مف تسيير الشؤكف العامة ، ك مف ىذه الصصحيات نذكر 

نشاطات البمدية في مجاؿ التربية ك الحماية اإلجتماعية ، الرياضة ك الشباب ك الثقافة ك 
التسمية ك السياحة ، ك النظافة ك حفع الصحة ، ك طرقات البمدية ، كما تضمف ىذا القانكف 
مختمف الجكانب المتعمقة بالبمدية ، ك مف خصؿ ىذه الصصحيات نصحع أف المشرع الجزائرؼ 

قد كسع مف صصحيات البمدية ، ك منحيا إختصاصات تمكنيا مف تسيير شؤكف المجتمع 
.  المحمي ، ك اإلستجابة لمطالب المكاطنيف المحمييف ك التكفل بانشغاالتيـ 

 90/09إضافة إلى التطكر الذؼ ظير عمى مستكػ البمدية ، صدر أيضا قانكف الكالية رقـ 
 ، ك قد 2012 فبراير 21 المؤرخ في 12/07 ، ك القانكف رقـ 1990 أفريل 07المؤرخ في 

الكالية ىي الجماعات اإلقميمية لمدكلة تتمتع بالشخصية : " عرؼ الكالية ىذا األخير كمايمي 
" .  المعنكية ك الذمة المالية المستقمة 
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كمف خصؿ ىذه القكانيف فإف الكالية تعتبر دائرة إدارية غير ممركزة لمدكلة ، تتككف مف ىيئتيف 
:  ىما 

المجمس الشعبي الكالئي ك الكالي ، ك الكالية أيضا تـ تكسيع صصحيتيا في إطار اإلصصحات 
 فاف الكالية بصفتيا الدائرة اإلدارية المحدد لتكسيع 12/07األخيرة ، فمف خصؿ قانكف الكالية 

صصحيات ككسائل الدكلة بيف مستكياتيا المركزية ك اإلقميمية ، كمف خصؿ ىذا القانكف تتكلى 
:  الكالية الصصحيات التالية 

التنمية اإلقتصادية ، الفصحة ك الرؼ ، اليياكل القاعدية اإلقتصادية ، النشاط اإلجتماعي ، ك 
الثقافي ، السكف ، ك إنطصقا مما سبق نصحع المشرع الجزائرؼ قد أعطى لمجماعات المحمية 

أىمية كبيرة ، ك ذلؾ مف خصؿ اإلصصحات المتتالية عمييا ، خاصة اإلصصحات األخيرة بداية 
.  التسعينات 

ىك كضكح العصقة بيف ىذه " اإلدارة المحمية "تبيف لنا ، أف مف أبرز نجاح النظاـ المحمي 
األخيرة ك السمطة المركزية ، ك جكىر ك أساس ىذه العصقة يكمف في إستقصؿ الييئات المحمية 
عف السمطة المركزية ، إال أنو إستقصؿ محدكد ، أؼ في اإلطار الذؼ يسمح فيو الدكلة بحق 

التدخل في أعماؿ المجالس المحمية ، لمتحقق مف قياميا بما تفرضو عمييا القكانيف مف إلتزامات 
ك ما يقتضيو الصالح العاـ ،عمى أف يككف ىذا التدخل بالقدر الذؼ يحقق ىذا الغرض ، كأال 
يجد مف حرية المبادأة الممنكحة ليا ، لذلؾ كاف عمى المشرع الجزائرؼ ضيط ىذه العصقة ، 
عمى نحك يضمف لمجماعات الصمركزية اإلقميمية إستقصليا مف جية ك مف جية أخرػ يمكف 

.  لمسمطة المركزية مف مراقبة ىذه الجماعات 
لمميزانية أىمية كبيرة خاصىة مع إتساع نطاؽ دكر الدكلة في الحياة اإلقتصادية ك اإلجتماعية 

في الدكؿ المعاصرة ، فعف طريق الميزانية تستطيع الدكؿ أف تعدؿ في تكزيع الدخل القكمي فيما 
بيف الطبقات المختمفة لممجتمع ك عمى األفراد عف طريق الضرائب ك النفقات العامة ، إذا لـ 
تعد الميزانية ذلؾ العمل الذؼ تقدر بكاسطة اإليرادات ك النفقات فحسب ، بل أصبحت تيدؼ 
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لى تعبئة القكػ اإلقتصادية غير المستخدمة ، لمميزانية دكر  أيضا إلى تحقيق العمالة الكاممة كا 
كبير لعصقتيا الكطيدة بعممية التخطيط اإلقتصادؼ ، إذ تعتبر جزءا مف الخطة المالية العامة 

.  لمدكلة ك أداة مف أىـ أدكات تنفيذىا 
ك لقد تبيف لنا أف أىـ المبادغ ك القكاعد ك األسس التي تستند إلييا الرقابة أك الكصاية اإلدارية 

ىي أف القاعدة العامة تقكؿ ال كصاية إال ينص بينما ممارسة السمطة الرئاسية في النظاـ 
المركزؼ مفترضة فالكالي مثص ال يتدخل في شؤكف البمدية بممارسة الكصاية كالرقابة عمييا إال 
طبقا لقانكف البمدية ككفقا لإلجراءات المقررة ك المنصكص عميو صراحة ، بينما يتمتع بسمطات 

كاسعة تجاه رئيس الدائرة باعتباره مرؤكسا لو ، ك نظرا لتمتعيا بالشخصية المعنكية ، فإف 
الييئات الصمركزية ليا أىمية ك حق التقاضي مف حيث إمكانية الطعف القضائي في قرارات ك 

.  تصرفات السمطة الكصية ليا الدفاع عف مصالحيا المتميزة 
أما في الجزائر فإف الرقابة الكصائية تمارس عمى أعضاء المجالس المحمية ، كعمى األشخاص 

.  منفرديف ك عمى الييئة ككل ، كما تمارس عمى أعماؿ الييئات المحمية 
كفي األخير نقكؿ أف نظاـ اإلدارة المحمية أحد خصائص النظاـ السياسي في جميع دكؿ العالـ 
كأحد كسائمو في تحقيق التنمية االقتصادية ك االجتماعية نظرا لدكره الياـ في تكفير الخدمات 
األساسية لمكحدات المحمية ك تحقيق أكبر قدر مف كفاءة أداء الخدمات العامة المقدمة إلى 
األفراد ، فضص عف أف المحميات تعد أحد أسس الديمقراطية اإلدارية ، أؼ أف مفيـك اإلدارة 
المحمية يبدأ في جكىره مف منطمق مبدأيف ك ىما الذاتية في اإلدارة ك االستقصلية في عممية 

إتخاذ القرارات كىك ما يصعب تحقيقو طالما كاف االعتماد الكمي عمى السمطة المركزية ماديا ك 
.     إداريا 
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 37 المتعمق بالبمدية ، الجريدة الرسمية رقـ 07/2011 /03 المؤرخ في 11/10قانكف .3

2011. 
 ، المتعمق بالمحاسبة العمكمية ، الجريدة 1990 أكت 15 ، المؤرخ في 90/21قانكف .4

  .1990 ، 35الرسمية ، العدد 
  2012 يناير 12 المكافق ؿ1433 صفر 18 المؤرخ في 12/01قانكف اإلنتخابات رقـ .5
  . 1990 ، 15 ، الجريدة الرسمية ، الجميكرية الجزائرية ، العدد 90/08قانكف البمدية .6



 

 

 

، المتعمق بالكالية ، الجريدة الرسمية الجميكرية 21/03/2012 المؤرخ في 12/07قانكف رقـ .7
  .  29/03/2012 ، الصادرة بتاريخ 12الجزائرية ، رقـ 

 ، الجريدة الرسمية الجميكرية 1986 فبراير 08 المؤرخ في 22/86المرسـك الرئاسي رقـ .8
  . 1986 ، 07الجزائرية ، العدد 

:     الرسائل و المذكرات – 03  
 ، أطركحة اإلصصح اإلدارر كوظيفة إستشارية في التنظيم الحكومي دمحم ، ؼألباز عفا -1

 . 1995 :دكتكراة ، غير منشكرة ، القاىرة 
 اإلصصح اإلدارر من مخمفات الماضي و إكراىات الحاضر و أفاقعمر أحرشاف ،  -2

 ، رسالة دكتكراه ، كحدة القانكف اإلدارؼ ك العمـك اإلدارية ، ، جامعة الحسف الثاني المستقبل
  . 2011 /2010كمية العمـك القانكنية ، : المغرب 

األمن  إستراتجيات اإلصصح اإلدارر و دورىا في تعزيزفيصل معيص أؿ سمير القحطاني ،  -3
  . 2002:  ، دكتكراة في العمـك األمنية ، الرياض الوطني

 ، مذكرة لنيل شيادة ماجستر ، جامعة كرقمة الصمركزية في الدول المغاربيةككاشي عتيقة ،  -4
 :2011 .  
كمية :  ، مذكرة لنيل شيادة ماجستر ، جامعة تممساف عجز ميزانية البمديةبمجيصلي أحمد ،  -5

  .2010العمـك السياسية ، 
 ، مذكرة لنيل شيادة واقع العصقات العامة في اإلدارة المحمية الجزائريةعيكاج عذراء ،  -6

  . 2009: ماجستر ، جامعة قسنطينة 
 ، مذكرة لنيل شيادة اإلدارة العامة و اإلصصح اإلدارر في الجزائركاس عبد القادر ،  -7

  . 2006: ماجستر عمـك سياسة ، جامعة الجزائر 
 ، رسالة ماجستر، اإلصصح اإلدارر بين النظرية و التطبيقدمحم أحمد سيد أحمد الحاج ،  -8

  . 2006كمية دراسة عميا ، أغسطس ، : جامعة خرطـك 



 

 

 

 ، رسالة ماجستر في دور الحكومة في تحسين اإلدارة المحميةأفمك كفاء ك شرفي أمينة ،  -9
  . 2013كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، : العمـك السياسية ، الجزائر

  التطوير التنظيمي و تقييم األداء ، مداخل اإلصصح اإلدارر سامي محمكد أحمد البحيرؼ ،  -10
  . 2011: األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالمي ، رسالة الماجستر ، لندف 

 ،رسالة ماجستر ، كمية العمـك السياسية إصصحات اإلدارة المحمية في الجزائرعبير غمرؼ ،  -11
  .   2012 /2011: ، بسكرة 

 ، رسالة ماجستر ، عمـك إشكالية تسيير الموارد المالية لمبمديات الجزائريةسياـ شباب ،  -12
  .2012 / 2011: تجارية ، تممساف 

، رسالة  07/12إصصح الجماعات اإلقميمية ، الوالية في إطار قانون بصؿ بمغالـ ،  -13
  .2013 /2012: ماجستر ، تخصص دكلة ك مؤسسات ، الجزائر 

 ، رسالة التنمية المحمية و الفوارق المحمية في إقميم شمغوم العيدعبد السصـ لعياضي ،  -14
  . 2009 /2008كمية عمـك األرض ك جغرافيا، : ماجستر، جامعة قسنطينة 

 ، رسالة ماجستر في الحكم الراشد المحمي و إشكالية عجز الميزانيةنصيرة دكباجي ،  -15
  2009/2010: العمـك اإلقتصادية ، تخصص إقتصاد التنمية ، جامعة أبي بكر بمقايد ، تممساف 

، رسالة تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانيات الجماعات المحمية عباس عبد الحفيع ،  -16
  .2011/2012ماجستر، كمية العمـك اإلقتصادية ك تجارية ك عمـك التسيير، 

كمية :  ، رسالة ماجستر ، الجزائراإلستقصلية المالية لمجماعات المحميةقايد ياقكت ،  -17
  . 2011العمـك اإلقتصادية ك التجارية ، 

واقع إستراتجيات اإلصصح اإلدارر و التطوير اإلدارر و دورىا ، عبد الفتاح دمحم الفرجاني -18
الجامعة :  ، مذ كرة ماجستر في إدارة األعماؿ ، ، غزة الفمسطيني في تعزيز أمن المجتمع

 . 2008اإلسصمية قسـ إدارة األعماؿ ، 

، مذكرة ماستر في الحقكؽ ، اإلتجاىات المعاصرة لنظم اإلدارة المحمية سكينة عاشكرؼ ،  -19
 2013/2014كمية الحقكؽ ك عمـك السياسية، : جامعة بسكرة 



 

 

 

، دور الجماعات المحمية في تحقيق التنمية المحمية دراسة حالة بسكرةمحسف يخمف ،  -20
  .2013/2014: مذكرة ماستر عمـك سياسية ، جامعة بسكرة 

، مذكرة ماستر الحكم الراشد و مشكمة بناء قدرات اإلدارة المحمية في الجزائرفراحي أحمد ،  -21
  2013 /2012كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، : في العمـك السياسية ، جامعة مستغانـ

  : المجصت – 04
 1971، مجمة العمـك اإلنساف، اإلسكندرية ،تجربة التنمية المحمية في الجزائرأحمد شريف،  .1
  .2015 ، الجزائر، نكفمبر 26، العدد مجمة الفكر البرلماني رسالة مجمس األمة ،  .2
 ، مجمة فقو ك القانكف ، جامعة النظام القانوني لصمركزية في الجزائرعصء الديف عشي ،  .3

 . 2012 ، 20تبسة ، العدد 
 

 ، المجمة المصرية لمعمـك النظرية و التطبيق في نظام الحكم المحميمصطفى أحمد فيمي ،  .4
 2002السياسية ، مصر ، 

 الجماعات المحمية بين القانون و الممارسة ، مدى تكيف نظام اإلدارةمصطفى دركيش ،  .5
  . 2002 أكتكبر17 ، مجمة الفكر البرلماني ، المحمية مع الحقوق الوطنية الجديدة

:   الممتقيات-05  
 ة ، محاضرة لطمبة المدرس، تسيير الموارد البشرية في قطاع الوظيف العموميأحمد رحماني  .1

  .2012الكطنية لإلدارة ، الجزائر ، 
 ، كرقة عمل مقدمة في مفيوم اإلدارة المحمية و دورىا في التنمية الشاممةرمضاف بطيخ ،  .2

  .2009ندكة ، أعماؿ المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة ، 
 ، وضع دينامكية لتفعيل دور الجماعات المحمية في التنميةزىية بركاف ، كريمة ربحي ،  .3

مداخمة مقدمة لمممتقى الدكلي حكؿ تسيير ك تمكيل ج المحمية في ضكء التحكالت اإلقتصادية ، 
 .جامعة سعد ، البميدة ، د س ف 

 ، مداخمة ، الجزائر التجربة الجزائرية مكافحة الفساد بين الواقع و األفاقعبد القادر كاس ،  .4
 .، د س ف 



 

 

 

 ، أساليب الييمنة األمركية الجديدة في الشرق األوسط الكبير و شمال إفريقيادمحم مجدكب ،  .5
  2005 -02 -07 -06الممتقى الدكلي حكؿ إشكالية التنمية ك التحديات الراىنة 

، ممتقى العربي األكؿ نظم اإلدارة المحمية ، مفيوم ، فمسفة ، أىداف دمحم محمكد الطعامنة ،  .6
 .2003لنظـ اإلدارة المحمية في الكطف العربي ، جامعة الدكؿ العربية ، مصر ، 

:  الصحف – 06  
عمي خضر ، اإلصصح اإلدارؼ مفاىيـ ك متطمبات ، صحيفة تشريف ، العدد الثامف ، . 1

2002 
  :القواميــس- 07

عمر عمتكت ، قامكس المصطمحات القانكنية في تسيير شؤكف الجماعات المحمية ، دار . 2
 . ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، دكف بمد النشر ك دكف سنة النشر 
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