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�ر��ن و ��ر  

 

إن الشكر ينبغي أن يكون أوال و أخريا هللا عز و جل فنحمده محدا كثريا على توفيقه 

.لنا يف هذا العمل  

كما أتقدم جبزيل الشكر و التقدير و االحرتام و االعرتاف بالفضل، أن أتقدم خبالص 

يل من الذي كان عونا و سندا " علي دحامنية"الشكر و االمتنان لألستاذ الكرمي 

خالل النصائح اليت قدمها يل طوال فرتة اإلشراف على هذه املذكرة، و توجيهي و 

.تشجيعي و نسأل اهللا أن جيزيه عنا خري جزاء آمني  

و إىل الشموع اليت حترتق لتنري درب العلم إىل  كل من علمنا حرفا و كان لنا عونا يف  

.اهللاكل أطواري التعليمية إىل كل  أساتذيت الكرام  حفظهم   

  

 

 

 



 

 إھداء

املبعوث هدا و رمحة للعاملني سيدنا حممد عليه –و معلم البشرية ..إىل نور اهلداية

 الصالة و السالم

و اخفض هلما جناح الذل من الرمحة و قل ريب "إىل من قال تبارك وتعاىل فيهما 

".ارمحهما كما ربياين صغريا  

إىل روح ... من أعطوين بدون سؤال و هونوا علي احملال إىل...إىل القلوب الدافئة 

.والدي الكرميني رمحهم اهللا و جعل مثواهم اجلنة  

.عميت و محايت اجلازية أميإىل من عوضتين عن غياب   

إىل أغلى ما ... إىل من غمروين بعطفهم و حنام فحصدوا مين التقدير و االحرتام

إىل من   أحببتهمو  أحبوينإىل من ... داملك يف الوجود، و أعز ما بنيت باجلهو 

إىل النفس املليئة باخلري و  األملو الفرح و احلزن و  األمومةوجدت معهم احملبة و 

 الفضيلة

 زوجي و رفيق دريب يف هذه احلياة سامي

حممد جنيب  –إلياس   –أبنائي   

.علمال أحبإىل كل إنسان امن بربه و اعتز بوطنه و ترسخت فيه املثل العليا و   
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  مقدمة
فشمل نشاط  ،يومالحكي نطــاق العمل ــشهدت بداية القرن العشرين إتساعا كبيرا ف

ا كانت مهامها مقصورة في ـارة والزراعة وغيرهـدولة قطاعات و ميادين في الصناعة والتجــال

ختالف امجتمعات العالم على  فيرة تسود كثيرا ــذه الظاهــفأخذت ه ،اصـطاع الخقال

أو تنظيم  ،خدمات الضرورية للسكانلـر اـعتبارها تدخال إيجابيا غايته توفياإيديولوجياتها ب

  . جتماعيةدالة االـق العــتحقيو  ،قتصادي وتوجيههالنشاط اال

ق ـة تحقيـإلى دول ،لعدلاو  ،مان األمنضن مفهوم الحراسة و ـفتحولت مهمة الدولة م

واهل حكومات ـك  ىعل أرين هما زيادة العبـن أمـم يرة تعانــدول المعاصـوأصبحت ال ،الرفاهية

وزيادة رغبات الناس في ، واطنينـدول في تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها الملــتلك ا

اإلدارة "بنظام دول أن تأخذ ـال لىفكان لزاما ع. مشاركة الحكومات في إدارة تلك الخدمات

ديم بعض الخدمات ــة مسؤولية  تقيـاء اإلدارات المحلطلتجتاز تلك العقبات بإع" لمحلية ا

ور عن طريق ممثليهم ــومشاركة الجمه ،ركزيةــــة المــــــــن السلطــــــــتقالل نسبي عباسللجمهور 

 ،م تلك الخدماتــبتقديواء في وضع السياسات المحلية المتعلقة ـة سـفي المجالس المحلي

  .يذهاEواإلشراف على تنف

ي اتخاذ فكما أثبتت التجارب عبر التاريخ أن ممارسة الديموقراطية ومشاركة الشعوب 

م ـوعليه فقد ت ،وزيادة اإلنتاجية لهذه الشعوب االقتصاديةالقرارات له األثر الفعال في التنمية 

ذه التجارب ـركزية والسلطات المحلية نتيجة لهتقسيم صالحيات تقديم الخدمات بين الحكومة الم

حيث ثبت أنه كلما كان مصدر تقديم الخدمات أقرب إلى السكان  كانت النتائج أفضل إلشباع 

الحديثة لعبت السلطات المحلية دورا مركزيا في التنمية  االقتصاديات يوفراد ألفارغبات 

  .وتحقيق الرفاهية االقتصادياالقتصادية والتطور 

شهدت دول العام متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية جعلتها تتبنى منهجا ال  وقد

ركزية قادرة على ـفلم تعد المشروعات والبرامج الم ،ركزيا في إدارة شؤون الدولة والمجتمعـم

د ـفق، النجاح في ظل التغيرات الدراماتيكية غير المسبوقة في النظامين الحكومي واإلقتصادي

و خيار السوق الحر ـوساد مفهوم ممارسة التوجه نح ،الديموقراطية السياسيةتعززت حركة 
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اهر الخصخصة  وتنازل ـكل مظ نذا التوجه مـه هلمع ما حم االقتصاديةجهة المشكالت المو 

  .اع الخاصـالحكومات عن كثير من وظائفها التقليدية لصالح المؤسسات الالمركزية والقط

ركزية وتقوية ـهتماما متزايدا بتبني الالما –سب متفاوتة بن–وقد أظهرت الدول العربية 

ود الشعبية والرسمية، لتحقيق أهداف ــهر الجافضقدرات نظم اإلدارة المحلية  ومحاولة تعزيز ت

ولكن على الرغم من ذلك، فإن نظم اإلدارة المحلية في هذه ، واالجتماعية االقتصاديةالتنمية 

اط تشكيل ــعوبات في بنائها التنظيمي، وأساليب وأنمالدول ال تزال تواجه مشكالت وص

دة مغاالة ــة التمويلية، وشـوحدات المحليــإضافة إلى محدودية قدرات ال ،مجالسها المحلية

ي ظواهر الفساد اإلداري وسوء تسيير ـى أعمالها وأشخاصها وقراراتها وتفشـالرقابة المركزية عل

  .الموارد المتاحة وغياب الشفافية

 اعتبارعلى  ،ي اإلدارةـحين أن اإلدارة المحلية خير تطبيق لما يسمى مبدأ الديموقراطية ف في

ريات حــكما أنه نظام يضمن ال ،أنه التعبير عن نظام متحرر من الناحيتين السياسية واإلدارية

ورهم مـلمواطنين أو ممثليهم في معالجة أويتفق مع المبدأ الديموقراطي الذي يستلزم مشاركة ا

الس المحلية المنتخبة التي تعمل على نحو يحقق مجـإضافة إلى أن وجود ال ،وحل مشاكلهم

  .والسياسي االجتماعيوالتقدم  االقتصاديةلهم أكبر قسط من الرفاهية 

  أهمية الموضوع

ه الوحدات المحلية على جميع بـالذي تلع مظالمتعان الدور مـتنطلق أهمية هذه الدراسة 

كما ، م اإلدارة المحليةـوأهمية اإلطالع على نظ، االجتماعيةو  االقتصاديةسية و األصعدة السيا

التي تواجه المسار ، وائقـللتعرف على المشكالت والصعوبات والع، و تعكسها التشريعات النافذة

  .فاق تطويرهاآالتنموي بها وسبل تجاوزها و 

وتتجلى ، الزمانية والمكانيةكما تعد هذه الدراسة في غاية من األهمية من الناحية 

  :في أهميتها

  دة السياسيةـى جميع األصعليد الذي تلعبه الوحدات المحلية عإبراز الدور المتزا-1

  .واإلدارية واالجتماعية االقتصاديةو  

 ي ظلتحديد العوامل المؤثرة في تطوير الالمركزية اإلدارية في الجزائر وذلك ف-2

  .قت الحالينظمها اإلدارية المحلية في الو 
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.         التعرف على المشكالت والصعوبات التي تواجه الالمركزية اإلدارية في الجزائر-3

.     ومن ثم وضع بدائل واقعية لتذليل مشكالت الالمركزية وٕاعطاء المكانة التي تستحقها

  .اإلدارة المحلية

  مجال الدراسة

 االجتماعيةروفها ظع ـم ئمتختار الدول أسلوبها في التنظيم اإلداري بما يتال

هذا ، م المركزيـفتلجأ الدولة في بداية نشأتها إلى تبني أسلوب التنظي ،والسياسية واالقتصادية

اء على ضوالق ونـوتطبيق القان، مان وحدة إقليمهاضالتنظيم الذي ساعد كثيرا الدول على 

  .التي تكثر عادة في بداية نشأة الدولة االنفصاليةالنزاعات 

ي الستينات ــطبقت النظام المركزي ف، أن دول العالم الثالث عامة والدول العربية خاصةويبدو 

حيث فشلت خطط ، ي تطبيقه بصورته المطلقةـف االستمرارعد بإمكانها يولم  ،والسبعينات

حيث تسارعت خطى التحول المؤسسي خالل . على هذا المنهج اعتمدتوبرامج وطنية كثيرة 

ر عادية في ـشهدت فترة الثمانينات والتسعينات تغيرات دراماتيكية غيو ، العقدين الماضيين

ركة التي ـتلك الح ،ركة الديموقراطية السياسيةـفقد تعززت ح .واالقتصاديالنظامين الحكومي 

 استجابتهارعة ــومية وسـوترسيخ المسؤولية الحك ،السلطة التشريعية استقاللتنادي بزيادة 

السوق الحر   و خيارــوم وممارسة التوجه نحــا ساد مفهــكم. مواطنينالمتزايدة لل لالحتياجات

مع ما حمله هذا التوجه من مظاهر الخصخصة وتنازل ، االقتصاديةلمواجهة المشكالت 

  .الحكومات عن كثير من وظائفها التقليدية لصالح القطاع الخاص

درات نظم ــوية قـــالالمركزية وتقدا وتسارعا في تبني ــمتزاي اهتماماوشهدت تلك الفترة 

ذه التغيرات التي ولدت ــكل ه. والشفافية والمشاركة الشعبية وتعزيز المساءلة، اإلدارة المحلية

ى الدول النامية ـفكرا وممارسة في أحضان الدول المتقدمة بدأت تشكل عامال ضاغطا عل

م حالة من حاالت ــلمفاهيحيث أصبح تبني تلك ا ،وبلدان الوطن العربي على وجه الخصوص

  .واشتراطهاوالتكيف مع التوجهات العالمية  االندماج

  األهداف المرجوة من دراسة الموضوع

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف األتية
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ورها وتأثرها ـوتط، تحديد اإلطار القانوني والسياسي لإلدارة المحلية ومؤسساتها-1

  .والدوليةبمعطيات البيئة الداخلية 

ن ـم ،تحليل السلوك اإلداري وطبيعة العالقات بين السلطة المركزية والالمركزية-2

  .اع الخاصـدني والقطــوبين المواطنين وتنظيمات المجتمع الم، حيث الرقابة اإلدارية

  .واجه المجالس المنتخبة في أداء مهامهاـراز التحديات والعراقيل التي تـإب-3

ة ـلتفعيل دور الوحدات المحلية في عملية بناء وتنمي واقتراحاتالتقدم بتوصيات  -4

  .ة المجتمعيطادمقر 

  أسباب إختيار الموضوع

رية دفعت ــرى فكـبجانب الدوافع األكاديمية لنيل الدرجة العلمية هناك دوافع ذاتية وأخ

  ."المعاصرة لنظم اإلدارة المحلية االتجاهات" ى دراسة موضوع ـإل

  وضوعيةمـــــاألسباب ال

د ـالرغبة في البحث والكتابة عن موضوع يخص التنظيمات السياسية واإلدارية يفي-

ل المعطيات السياسية واإلدارية على ـه كـن الذي إختلفت فيــففي الوقت الراه ،الباحث والقارئ

وزيادة ،رفي الحاصل في العالمـولوجي والمعـور التكنـبسبب التط ،المستويين المحلي والدولي

  .األعباء على الحكومات وتعدد مسؤولياتها

دولية ــالقات الـالع( هذا الموضوع نظرا لكونه يجمع بين إختصاصين  اختيارلقد جاء -

ي ـــحيث يعالج من جهة دور المنظمات والهيئات الدولية ف) والتنظيمات السياسية واإلدارية

  .سبيل تحقيق الحوكمة والحكم الراشد

  يةاألسباب الذات

  .رغبة الباحثة في تحصيل مهارات البحث العلمي-

ام للدراسة حيث جاء ـع السياق العـإعجاب الباحثة بهذا الموضوع كونها تتوافق م-

دراسة  ـيوأيضا رغبة ف ،عتبارها موطن الباحثة و النموذج األقرب للدراسةاإختيار الجزائر ب

  .المحلية وٕاستراتيجيات التنمية بهاى أي مدى تسعى الدولة إلى تطوير وتحديث اإلدارة ـإل
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  المنهج المتبع في الدراسة

ذي يسمح لنا ــال" التاريخي"من حيث المنهج العلمي المتبع في الدراسة فهو المنهج 

المنهج " رة على تنظيم الجماعات المحلية من فترة اإلستعمار إلى يومنا هذا وــبإلقاء نظ

الخطوات اإلصالحية وقد أخذت المعلومات من المصادر مختلف  "ي التحليلي  لتحليلــــالوصف

ات الدكتوراه ذات ـروحـدوريات والمراجع ورسائل الماجستير وأطــالمكتبية من مختلف الكتب و ال

ي ـباإلضافة إلى الدراسات المتعلقة بالحكم المحلي المركزية والالمركزية ف ،العالقة بالموضوع

  .اإلدارة المحلية

ام اإلدارة ـي التعرف على نظـالمنهج الوصفي التحليلي فيكمن ف اختيارأما سبب 

 ،كما يمكننا من رصد نقاط القوة والضعف في نظام اإلدارة المحلية ،المحلية بشكل واضح

  .ومحاولة وضع مقترحات واضحة واقعية تضمن تطوير الهيئات المحلية

  .اليةـــــــاإلشك

إلى أي مدى يمكن أن  : ركزي التاليـالم تبرز إشكالية هذه الدراسة في طرح التساؤل

م اإلدارة المحلية ـي تطوير نظــاإلدارات المحلية ف رالحديثة المختصة بتسيي االتجاهاتتساهم 

  في الجزائر؟

  .التساؤالت الفرعية

وير اإلدارة ـللوصول إلى الهدف المطلوب من محاور الدراسة أال وهو إستراتيجيات تط

سيتم طرح مجموعة من األسئلة و المحلية في الجزائر من خالل معالجة واقع اإلدارة المحلية 

  :ايا كما يليــوالقض

  وماتها وفلسفتها وأهدافها ؟ــما هي المفاهيم المعاصرة لإلدارة المحلية ومق-1

  رها ؟ـلتطويكيف يمكن إصالح اإلدارة المحلية؟ وما هي أهم اإلتجاهات الحديثة -2

 واالختصاصاتالجزائر في مجال تقسيم السلطات  اتبعتهاما هي األساليب التي -3

  ن الحكومة المركزية والسلطات المحلية؟ــبي

كيف يمكن تقييم مدى نجاح أو فشل المخططات اإلستراتيجية الموضوعة لتطوير -4

  اإلدارة المحلية في الجزائر؟

  



 

  و 

 

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����ــــــ�

  الفرضيات

  :دراسة على طرح عدة فرضيات مفادهاــوم الــتق ،روحةـالمطلإلجابة على اإلشكالية 

المحددات  يإن مفاهيم المركزية والالمركزية اإلدارية وسياسات إتخاذ القرار ه-

ام نظام ـليات قيآوالسبيل الوحيد إلبراز  ،الرئيسية لمعرفة طبيعة نظام اإلدارة المحلية ومقوماتها

  .اإلدارة المحلية وفلسفتها وأهدافها

إن مواكبة التطور والتغير العلمي والتكنولوجي وزيادة أعباء اإلدارات المحلية في -

الحديثة  االتجاهاتتوفير المستلزمات والحاجيات األساسية للمواطن المحلي تستوجب إدخال 

و ــوير اإلدارة المحلية المتمثلة في تبني تقنيات الحكومة المحلية اإللكترونية والتحول نحـلتط

راكة والمشاركة ـكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار تجسيد الشالشرا

ول إلى ـوحدات المحلية للوصـوكذلك تطبيق نموذج قياس وتقييم األداء المؤسسي لل المجتمعية

  .النتائج المرجوة وتحقيق التنمية المحلية

رج الوحيد للجزائر ـــي المخــالحديثة والمعاصرة لتطوير اإلدارة المحلية ه االتجاهاتإن -

  .نحو تحقيق التنمية اإلدارية وعصرنة نظم اإلدارة المحلية

لتي ليات اد اآلـــإن مواكبة التقدم الحاصل في مجال اإلدارة والحكم المحلي يعتبر أح-

الخاص  ع القطاعــة مـدم اإللكتروني والشراكـــــــــــــمن التق واالستفادة، تساعد على تحقيق المساءلة

  .يد الحكمــــوتحقيق مبادئ الحوكمة المحلية وترش

ة لمعالجة الموضوع تكون ـمن خالل الفرضيات السابقة نخلص إلى خطة منتهج

  :كالتالي

  

  

  

  

  
  



 



 

8  

 

 �� ھ�� ا�دارة ا	����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا	��� ا�ول 

  

  

  

حيث سنتناول في الفصل االول وصفا تحليليا لنظام االدارة المحلية ،يختص بدراسة 

  . االدارة الجزائرية، ومراحلها التاريخية بمخلف تشكيالتها، وآليات عمل المجالس المحلية بها
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  .االدارة المحلية كمدخل مفاهيمي: المبحث األول  

  .نشأة وتطــور اإلدارة المحلية في الجزائر: المطلب األول 

يعد نظام اإلدارة المحلية في الجزائر من أقدم النظم المحلية، إذ يمكن إرجاعه إلى 

الناحية ن ـ، حيث قسمت البالد م)م1516(العهد العثماني في بداية القرن السادس عشر 

ان أي العاصمة وضواحيها، بايليك ـي دار السلطــوه) البايليك ( اإلقليمية إلى أربعة مناطق 

رق وعاصمته ــــــران، بابليك الشــــوه هرب وعاصمتــالتيطري وعاصمته المدية، بابليك الغ

   .قسنطينة

: وهــي البابليك من تنظيمات إقليمية إدارية أخرى أقل حجما مــن األولى  يتكون

الباي، ديوان : ي ـــ، المنطقة ، الوطن، كما يتكون البابليك من عدة مستويات وه)البلـــدية(البلدة

ات ـــتمثلت صالحيات واختصاص . المجلس االستشاري، المصالح اإلدارية بالبابليك      الباي

ان المحليين ـالسك ةالباي في المحافظة على النظام واألمن العموميين والحيلولة دون انتفاض

  1.والسهر على جباية الضرائب

فظهرت  1830رنسي عام ـــبعد سقوط الدولة العثمانية خضعت الجزائر لالحتالل الف

دولة الجزائرية ـالمقاومة الشعبية الوطنية بقيادة األمير عبد القادر، الذي تم اختياره كرئيس لل

األمير كرئيس (المستوى المركزي دولة على ـــ، ولم يقتصر تنظيم ال1832نوفمبر  27  في

، بل )للدولة، مجلس الحكومة، المجلس االستشاري السلطة التشريعية، السلطة القضائية

د، ـــــد إلى المؤسسات المحلية، بحيث نظمت على غرار الهيئات المركزية وبنفس القواعــــــــــتــــام

واعد، بحيث ـــتوسعت وبنفس الق وتم تفويض خلفاء األمير بالواليات بسلطات كبيرة، بحيث

م ــول طبيعة الحكـــــــــــتوسعت الالمركزية إلى مدى بعيد، األمر الذي أثار نقاشا واسعا ح

  .و من نوع الالمركزية، أم هو حكم فيدراليــــــالمحلي، هل ه

                                                 
  .قوف جامعة ورقلةحكلية ال, مذكرة ماجيستير, اثر الالمركزية على االستثمار المحلي في الجزائر,لوعيل رفيق  1
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ة قسمت البالد إقليميا إلى ثمانية واليات، وعلى رأس كل والية خليفة يعتبر ممثل الدولو 

  .1وري الوالئي ــومجلس الش  واليةــالديوان وشرطة ال  هذا إلى جانب  وخليفة األمير 

  :المجالس المحلية أثناء فترة االحتالل الفرنسية-أ

د كانت تلجئ ــفلق اعتمدت السلطات الفرنسية في إدارتها المحلية للجزائر، سياسات متعددة، 

ن النظم ـــالمواطنين، وأحيانا تلجئ إلى االستفادة مإلى االستعانة بالشخصيات ذات النفوذ من 

  .التي كانت سائدة

  : قسمت الجزائر إلى ثالثة أقاليم  1887ـ  1830ففي المرحلة األولى 

  .أقاليم مدنية يقيم فيها األوروبيون وتخضع لنفس النظام المعمول به في فرنسا-1

  .ريةـــــالعسك زائريون وتخضع لإلدارةـــمناطق عسكرية يسكنها الج- 2 

مناطق مختلطة وتحتوي على العنصر األوروبي وعدد قليل من السكان الجزائريين، -3

  .والجزائري لإلدارة العسكرية ،ع األوروبي لإلدارة المدنيةــــــــخضي

اكم ــــوقد أنشأت في هذه المرحلة المكاتب العربية بهدف تسهيل االتصال بين الح 

  .والمحكومين

البالد إلى ثالثة   اعتبرت الجزائر ملحقة بفرنسا، حيث قسمت  ،الثانية ي المرحلةفف

م ــده مجلس والية، ثــــي الجزائر، وهران، قسنطينة وعلى رأس كل والية والي يساعــــواليات وه

ال حيث ـــالقسم األوروبي في الشم ،قسمت الواليات إلى بلديات حسب تواجد العنصر األوربي

أقيمت مجالس بلدية ذات صالحيات كاملة كما هو في فرنسا بالمدن خير، و هذا االز ـــركميت

ووجدت في المناطق التي يقل فيها  ،البلديات المختلطة وضم . الكبرى والمناطق الساحلية

المتصرف والذي يخضع للسلطة : د األوروبيون، وترتكز إدارة البلدية على هيئتين وهماــــتواج

ن المنتخبين من ــع عضوية عدد مـالبلدية يرأسها المتصرف م م واللجنةـالرئاسية للحاك

  .الفرنسيين وبعض الجزائريين 

                                                 

	���� ا�� 1��,,ا
� ا�����	 ا�داري و ا�دارة ا����������  .10ص, 1988ا��&ا%�, د$ ان ا��"! ��ت ا�
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وبعض ) راءـالصح(ولقد تواجدت في مناطق الجنوب  ، ضم البلديات األهلية و كذلك

  .األماكن الصعبة والنائية في الشمال، وتميزت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكري 

ه عدة ــــاإلدارة المحلية والمؤسسات البلدية بالجزائر تتحكم فييالحظ أن نشوء وتطور 

وط ـــعوامل منها التغييرات التي حدثت في النظام الفرنسي وتطور حركة االستيطان والضغ

  .ن طرف المعمرين ورد فعل المقاومة الجزائريةـــالممارسة م

زائري، بل ـالشعب الجأما من حيث دور البلديات، فإنها لم تقم بأي دور لخدمة مصالح 

  .كانت أداة إدارية فقط، تسعى لتلبية مصالح األقلية األوروبية

  :المجالس المحلية أثناء الثورة التحريرية - ب

عقد مؤتمر  ــي، ف1954ورة أول نوفمبر ــــن اندالع ثــفكر قادة الثورة بعد عامين م

الهامة التي جاء بها هذا المؤتمر ن القرارات ــلتنظيم وهيكلة الثورة ، وم 1956الصومام سنة 

ل وحدة إقليمية، حيث قسمت ـهو إنشاء تنظيم إقليمي للبالد، وخلق إدارة محلية خاصة بك

ي ـــــــوالنواح يالجزائر إلى ستة واليات، وبدورها الوالية قسمت إلى مناطق والمناطق إلى نواح

  .إلى قسمات، و بذلك تجسد السلطة المحلية

ن خالل إنشاء مجلس للوالية ـــداري للوالية على مبدأ القيادة الجماعية متأسس التنظيم اإل

و مؤطر بهياكل ــمهامه موزعة على الشؤون السياسية والعسكرية واالتصال واإلخبار، وه

  .ومكاتب وأجهزة إدارية 

مهم وربطهم ورة لتأطير المدنيين وتنظيــــــــــأما المجالس الشعبية البلدية فقد أنشأتها قيادة الث

  .1مباشرة بجيش جبهة التحرير الوطني

                                                 
  .نفس المرجع السابق, لوعيل رفيق-  1
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رى، أصبحت تسيرها هيئة ــلقد غطت المجالس الشعبية أثناء الثورة كل األرياف والق

ده مجلس بلدي، تنوعت اختصاصات ــجماعية منتخبة يقودها رئيس يسمى شيخ البلدية يساع

األمية والشؤون الدينية، إلى الشؤون و ـــالمجلس الشعبي البلدي من اإلشراف على التعليم ومح

رى واألحياء، وأصبحت إدارة البلدية ـــالمالية والتمويل وتنظيم شبكة االستعالمات داخل الق

  .موازية لإلدارة االستعمارية

  :المجالس المحلية في الجزائر بعد االستقالل  -جـ

ماعية لإلطارات رة الجـعاشت الجزائر غداة االستقالل حالة فراغ إداري، بعد الهج

ر ـــــــــــــــــــــاألوروبية، و ورثت البلديات العديد من المشاكل االجتماعية والثقافية كاألمراض والفق

  .االستدمارية والجهل واألمية والبطالة نتيجة السياسة

ولتجاوز هذه الوضعية، عمدت السلطات العامة إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات على 

فلجأت إلى . اه اإلصالح اإلداريـــي اتجـــــــير والتنظيم اإلداري المحلي والتشريع فوى التأطـــمست

ا، فأصبح ــــــــــا إلمكانية إدارتها وتسيرهــتخفيض عدد البلديات عن طريق دمج عدة بلديات مع

مستوى التأطير تم تنظيم  ىبلدية، أما عل 1500بلدية بعدما كان  687بذلك عدد البلديات 

  .ات تدريبية وملتقيات لصالح موظفي البلدية لتأهيلهم للقيام باألعمال اإلداريةدور 
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بر البلدية ـــ، حيث اعت 1963ه دستور ــأما اإلصالح في المجال التشريعي، فقد كرس

، 1منه)  9(و وارد بالمادة ــــا هـأساسا للمجموعة الترابية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية، كم

ضرورة إعطاء الجماعات المحلية "  1964التوجه نفسه الذي أكده ميثاق الجزائر لسنة و ـوه

 يسلطات تتطلب مراجعة إدارية جذرية، هدفها جعل مجلس البلدية قاعدة التنظيم السياس

، ثم صدر أول نص قانوني ينظم الجماعات المحلية ....."واالقتصادي واالجتماعي للبالد 

ثم  ،2ون البلديةــوالمتضمن قان 1967جانفي  18الصادر في   67/24ي األمر رقم ــتمثل ف

والية، وبموجبها ــوالمتضمن قانون ال 1969ماي 23المؤرخ في  69/38صدور األمر رقم 

  .3ة واقتصادية واجتماعية وثقافيةيأوكلت للبلدية والوالية عدة مهام سياس

حجر الزاوية في  1967منذ اعتبرت الجماعات المحلية في الجزائر وخاصة البلدية و 

م المحلية ــــي تسيير شؤونهـدف إشراك المواطنين فـــبناء الدولة والنظام السياسي الجزائري به

  .وتجسيد الالمركزية

دأ التعددية الحزبية والالمركزية ــمن مظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر هو تبني مبو 

إلرادة الشعبية على المستوى المحلي، حيث اعتبر اإلدارية ومبدأ االنتخاب التعددي لتمثيل ا

ان لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، ـومك  المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية

ي اتخاذ القرار وسلطة ــركزي والسلطات المحلية فــوهذا يعني تقاسم السلطات بين الجهاز الم

) 08/ 1990(اإلدارية جاء القانون البلدي رقم وتماشيا مع اإلصالحات السياسية و    .التنفيذ

  .ليحدد مسارا جديدا في التنظيم اإلداري المحلي) 1990/09(رقم   ون الواليةـــوقان

                                                 
1
  1963من الدستور الجزائري لسنة  11المادة -  

  .المتضمن قانون البلدية, 1967جانفي  18الصادر في  24- 67قانون رقم- 2
االطبعة ‘ديوان المطبوعات الجامعية,ظيم االداري و االدارة المحلية بالجزائراسس التن, جعفر انس قاسم-  3

  .1988الجزائر‘الثانية
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: يـيتكون النظام المحلي في الجزائر من ثالثة مستويات رئيسة ه :مستويات اإلدارة المحلية 

ن عدد من ـــعدد من الدوائر والدائرة م الواليات والدوائر و البلديات، حيث تتشكل الوالية من

اعة إدارية ـالدائرة وسيط إداري بين البلديات والوالية، التمثل هيئة أو جم  تشكل، و البلديات

ود الدائرة التي ــــمحلية بل هي مجرد قسم و فرع إداري تابع ومساعد للوالية، الهدف من وج

والخدمات من المواطن في كل بلديات الوالية    يغيب فيها مجلس منتخب هو تقريب اإلدارة

ومصالح ارسوم ـــمبرف رئيس الدائرة الذي يعين ـــر حدود الوالية، تدار الدائرة من طـالمنتشرة عب

ى مستوي الدائرة، كما ــس الدائرة تابع ومساعد للوالي في القيام بوظائف الوالية عليإدارة، يعد رئ

  .م والتنسيق بين البلديات إلعالايقوم بالتنشيط والتوجيه و 

  مفهوم االدارة المحلية: المطلب الثاني 

انما القصد مـن  ،ان هدفنا من تناول مفهوم االدارة المحلية ليس من ناحية نشاتها فقط

ـــر الهيئات ياعطاء نبذة عن هذا المفهوم ليفيدنا فـــي بحثنا و لتسهيل عملية التحليل و تفس

بانها هي محمــــــــد كامل االدارية المختلفــــــــة على المستوى المحلي وهنا عــرفها  والتنظيمات

م و يدعمون ــومون على مصالحهــن بينهم ممثلين يقــحكم السكان المحليين انفسهم يقيمون م(

  ).شؤونهم

و المجتمع  من وسائل تنمية الدارة في هذا الجانب انها و سيلةجوهريةف و بالتالي تعر 

ود مثل هذه االدارة هو قمة في التنظيم لتلك ـوج ا،وفي الوقت نفسه هدف اصيل من اهدافهـــه

ووعيها لالسباب ا، حلية و ادارتها لهمة الـالمشاركة المحليةالنها تجمع اليهاجانب تقدير الحاج

  .1ال و جودهظوالتنفيذية لالمكانات العلمية التي تحقق بها المطالب في  التنظيمية

ن اساليب التنظيم االداري مراد به توزيع ـاسلوب م:رفها علماء االدارة بانها ـيع كما

وبين الهيئات االدارية المحلية المنتخبة  في الدولة بين السلطةالمركزية الوظيفة االدارية

لتباشر مايقصد به اليهامن مسائل تخص مصالح السكان  ,ة على اساس اقليميصوالمتخص

نظام يتولى المهام التي تخولها له الحكومة ,  كماانها, السلطة المركزيةالمحليين تحت رقابة 

                                                 
1

.د-����� د ا�"�� (��� ,��	 ا�دارة , ا����12 ا���*0 ا�ول,ا)ا���, م و ا���-� و ا�,)اف(*�( ��	 ا�دارة ا�����
 ���ن, ا����� 05 ا� ط3 ا���*0�"�
2003.  
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القرارات  اذـــــــــويتم حسب هذا النموذج توزيع صالحيات اتخ،: له ون المنظمــالمركزية والقان

 قـــوتتمتع الوحدات االدارية بح، ق الوصاية االداريةحــب ركزيةمـين  السلطة الـــــــب ةـــــــالمهم

للوحدات  و بهذا النظام تتحقق درجة من المشاركة،المستقلة ة القانونيةــــادرة الشخصيــالمب

ى ـدولة عللــيم اــــــــويتوقف نوع التقسيم االداري القل، مثليهان م12ن طريق انتخاب ـــــــــالمحليةع

في , اقليم الدولةمن نظام االدارة المحلية و على الظروف البيئية السائدة في  هدف الدولة

ا انه توجد عدة عوامل اخرى دائما تكون موضع االعتبار عند مـك,هاذين العاملين الرئيسيين 

 القوةو  س المجتمعات المحليةـتجان اهمها،الغراض االدارة المحلية،دولةــتقسيم اقليم ال

  .نفقاتهان ـالجانب االكبرم تكفي لتغطية,المالية

ام الجماعات ـاالدارية و نظ ن صور الالمركزيةـماالدارة المحلية صورة  وتمثل

ي ـف الحكومية بعض السلطات و صالحيات االجهزة هذه المنظمات تنتقل اليها،و المحلية

ن ــع بقدر مــــــــو تتمت،ذه المنظمات صالحيات التشريعـــله فليس،المجال التنفيذي فحسب

التي ،التنفيذ في حدود االقليمية الخاصةاالستقالل التنظيمي و االداري و المالي في مجال 

  .تمثل نطاق اختصاصها

حة والكاملة لتطبيق النظم ضومنه تعتبر الجماعات المحلية هي الصورة الوا

ر الهيئات ــتباش، و حيث ترتكز الالمركزية االقليمية على االختصاص االقليمي,ركزيةـــــــــــالالم

دات االدارة المحلية ـان لوحـو الشـــا همــك,في معينز جغراــالالمركزية صالحيات في نطاق حي

الختصاص ز ابعيب تجاو  وهةــمشب واعمالها و اال كانت قراراتها )البلدية و الوالية(ي الجزائرــف

اقليمية وع تقوم وحدات ـــذا النـــي هـــفف ,الطعن فيها في حالة غاءلايعرضها لالممي، االقليم

ود هيئات محلية جــوهذا يستدعي  و  ،الشؤون المحلية لالقليم او المنطقة المحلية ادارةب مستقلة

وع مرادف ــذا النـــر اال ان هـــنشي، متميزة يعهد باالشراف عليها الى وحدات ادارية مستقلة

اال  اليوجد ،م المحلي الذيـــعن مصطلح الحك فلمصطلح الجماعات المحلية و الذي يختل

م المحلي بقدر ـــتتمتع المحليات في ظل نظام الحك كما،الي ر النظام الفيدفي الدول ذات 

ي ظل نظام االدارة  ـع به فـاكبرمن االستقالل في مواجهة الحكومة المركزية بالمقارنة بما تتمت

تبني على اساس  و قوامها فانها لكيان الدولة ونظرا الهمية االدارة المحلية بالنسبة ،المحلية

دولة ــال(على ان  من الدستور 11حيث تنص المادة ر،لما هو حاصل في الجزائمث، دستوري
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والتي تمثل  ريق المجالس المنتخبةطـن ــو الذي يمثل ع ،1)تستمد مشروعيتها من الشعب

المفكرين لم يتمكنوا و  ان جل العلماء.)المجالس الوالئية و المجالس البلدية(دة الالمركزيةـــــــقاع

ذا ـــوم االدارة المحلية وماهية نشاطاتها وهــــع و حاسم لمفهــتعريف  واحد و جاممن اعطاء 

ور ـرغم ذلك لم يمنع هذا من تط,المعقدة و الغامظة  التي تدخل في نسيجها، ود للعواملــيع

يزة اساسية الي ـــوازدياد وتشابك عمل االدارة في حياة االمم والدول حتى اصبحت االدارة رك

ن هذا تعد االدارة اقدم من غيرها من ـــدافه ومــــــــاهو هما كان صفة اختصاصه تنظيم م

ي ــــــالتنظيمات عبرالعصور حتى و صلت الى ما عليه االن من انماط متعددة بصفة خاصة ف

  .الدولة العصرية

هي ناتج تجارب  تعريف دقيق وشاما لكون ظاهرة االدارة المحلية لهذا يصعب اعطاء

ر عن ـــالخصوصيات ونعني بذلك بان االدارة تعب ،المجتمعات ،خبرات والكفاءاتالوع ـــــوتن

ة و استمرارية ــــد وظيفــــــــوتع، ار والمجتمعاتــمرحلة في التطور االجتماعي في بعض االقط

كما ان االدارة و سيلة ، ي مجتمعات اخرىـــلضمان الوجود السياسي و النظام المؤسساتي ف

ا الستنباط و سائل ــــواداة يستعان به، ئل مواجهة االزمات و تلبية حاجات المجتمعمن و سا

رام البيئة ـــم واحتـادة االمــسعو ور ــديدة ومالئمة لتوجيه االختراعات التكنولوجية بما تحقق تطـــج

  .والمحيط

  مفهومها العامن ـم رف االدارةـيع ،القانون العام واالداري: كتابه في :فيالر امااالستاذ

وسير ، رةــــوتوصيل الفك يقصد بها مجوعة القرارات الالزمة من اجل تحقيق المتابعة، والواسع

   .المؤسسة وتسييراالعمال

  .الالمركزية اإلدارية:المطلب الثالث

  :مفهوم الالمركزية اإلدارية

ي الدولة ـإن الثابت تاريخيا أن أسلوب المركزية اإلدارية كان األسبق في الوجود ف

 ،ي والتقني وبروز النظريات العلميةمومع التقدم العل ،الحديثة بعد زوال نظم اإلقطاع القديمة

ظهرت الحاجة إلى أسلوب حديث للتنظيم يتالزم مع التطورات المستجدة ويقوم على أسس فنية 

وظيفي ـسيما مع تضخم الجهاز اإلداري وحاجته الملحة لضمان كفاءة األداء ال ،وعلمية سليمة

                                                 
1
�ا��ي 	���  11ا	��دة - �  .�1967" ا	! ��ر ا	
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ن مرحلة التركيز اإلداري إلى مرحلة جديدة هي ـفكان تطور أسلوب المركزية اإلدارية ع ،فيه

أو اإلدارة الميدانية كما يطلق عليها  ،ا يطلق عليه في فرنسامدم التركيز اإلداري كـمرحلة ع

  .1في إنجلترا

المركزي زة الحكم هأن الالمركزية تعني توزيع هذه الوظيفة وٕاختصاصاتها بين أج

  .2وأشخاص معنوية عامة أخرى

  ها كلها تتجمع نوعرف نظام الالمركزية اإلدارية تعريفات عديدة وصياغات مختلفة ول

توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة " وتلتقي عند حقيقة 

  3"ها ة أو مصلحية تباشر إختصاصاتها تحت إشراف الحكومة و رقابتــــــــــمحلي

ذلك النظام الذي يقوم ويستند :"ي ـبأنها ه الدكتور عمار عوابديولقد عرفها األستاذ 

وبين  ،)ةــــــــــالحكوم(على أساس توزيع سلطات الوظيفة اإلدارية في الدولة بين اإلدارة المركزية

 ن ناحيةـــي مـأساس إقليمي جغراف ومتخصصة على ،هيئات و وحدات إدارية أخرى مستقلة

 من ناحية أخرى مع وجود رقابة وصائية إدارية على -مصلحي-وعلى أساس فني موضوعي

  ،م السياسات العامةــولضمان نجاح عملية التنسيق بين رس ،هذه الوحدات والهيئات الالمركزية

  .4"وبين عملية تنفيذها وٕانجازه،و الخطط الوطنية

قل بعض الصالحيات مت من ي نعنت:"ها نبأ R.chapusكما يعرفها الفقيه الفرنسي 

ومتعة تحت  ،رفقية والتي هي متميزة قانونا عنهاـــالسلطة المركزية إلى الهيئات اإلقليمية أو الم

  .5"رقابة الدولة باستقاللية في التسيير

و من خالصة هذه التعاريف السابقة يمكن القول بأن الالمركزية تقوم على فكرة اإلعتراف 

 يمي برتلسالفقيه الفرنم إذ يقول األستاذ و هـم بأنفسـعلى إدارة شؤونه درة السكان المحليينـبق

لذا يجب أن يترك  ،أن الالمركزية الحقيقية تتمثل في أن يدار إقليم معين من قبل منتخبين

ن يجب أن ــو لك ،وحدةــــــــــــر إدارة شؤون الوحدة المحلية إلى هيئة منتخبة من قبل نفس الـــأم

                                                 
1
  - 0��
:ا��&ا%�, أ7 ل ا�2�� ن ا6داري ,���ل�����  160ص,1996ا��&ء ا9ول, د$ ان ا��"! ��ت ا�
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بمعنى أن ال يستقل هؤالء األفراد في إدارة شؤونهم المحلية  ،ين لسلطة الدولة األميبقوا خاضع

  1.و مطلقة بل يجب أن يبقى للسلطة المركزية حق اإلشراف والرقابة بصورة كلية

  صور الالمركزية اإلدارية: الفرع األول-

  :الالمركزية اإلقليمية أو المحلية: اوال

زء من إقليم الدولةجانب من إختصاصاتها ـــالمركزية إلى جومعناها أن تمنح السلطات 

الي لمـالل اـفي إدارة المرافق و المصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية اإلعتبارية و اإلستق

  .واإلداري

وحدات المحلية ــو تستند هذه الصورة إلى فكرة الديموقراطية التي تقتضي إعطاء سكان ال

  2.افقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهمالحق في مباشرة شؤونهم ومر 

  :رفقيةـــــركزية المـالالم: ثانيا

ع والمرافق ــن الضروري أن يمنح بعض المشاريــــــيجد المشرع في أحيان كثيرة أنه م

ع موقدر من اإلستقالل عن الجهات اإلدارية المركزية  ،والمصالح العامة الشخصية اإلعتبارية

  . 3لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيدا عن التعقيدات اإلدارية ،خضوعها إلشرافها

و ال يستند هذا األسلوب على فكرة الديموقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة 

اختياررؤساء أوأعضاء  وب اإلنتخابات فيـن حاجة لألخذ بأسلمـرفق وعلى ذلك ليس مـال

  .أسلوب التعيين على د أنهبل نج ،مجالس إدارة هذه الهيئات العمومية

رفق ـــإنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة الم ،على فكرة الديموقراطية كذلك،وال يستند 

ي اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس ــوعلى ذلك ليس من حاجة لألخذ بأسلوب اإلنتخابات ف

  .بل نجد أنه يعتمد أسلوب التعيين ،إدارة هذه الهيئات العمومية

   

                                                 
1
 ا6�����,��0 @"�ر- $&A��Bم ا��0 ���� ��س ا�2�
 ا��2 ق,ا��&ا%�,ا9��� ا��2 ق‘‘��A ,ن �E� 3* .

  . 122ص,1989$ �� ,2ا��)د.13ا�-�
2
  0F� 3$(ء ا�B�, G@(�  .62ص,2009دار ا�,)ى,ا��&ا%�,ا�2�� ن ا6داري 

3
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 �� ھ�� ا�دارة ا	����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا	��� ا�ول 

  تقدير نظام الالمركزية اإلدارية: الثانيالفرع 

  مزايا الالمركزية اإلدارية: أوال

 اذ القراراتـتهدف إلى اشراك الشعب في إتخ انها: ادئ الديموقراطية في اإلدارة بتؤكد الم-1

مقراطية وأنه ال ديموقراطية دون يإذ يعتبر هذا النظام مدرسة للد ،وٕادارة  المرافق العامة المحلية

  -.1-مركزيةال 

ركزية و مـإذ أن توزيع الوظيفة اإلدارية بين اإلدارة ال :العبئ عن اإلدارة المركزية تخفيف-2

ي سير ـــــــالهيئات المحلية أو المرفقية يتيح لإلدارة المركزية التفرغ ألداء المهام األكثر أهمية ف

  .السياسة العامة وٕادارة المرافق الوطنية

ي ـال سيما و أن الموظفين ف ،ر على مواجهة األزمات والخروج منهانظام الالمركزية أقد-3

و يرجع ذلك لما ،روف واألزمات المحليةــــاألقاليم أكثر خبرة من غيرهم في مواجهة وٕادارة الظ

تعليمات السلطة المركزية التي غالبا ما تأتي لدم انتظارهم ـــي مواجهتها و عـتعودوا عليه ف

  .2ةمتأخر 

على عكس  ،العدالة في توزيع حصيلةالضرائب وتوفير الخدمات لكافة أرجاء الدولةتحقيق -4

  .المدن واألقاليم األخرى منبر ـــرى بعناية أكـالمركزية حيث تحظى العاصمة والمدن الكب

  

  عيوب الالمركزية اإلدارية: ثانيا

  يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خالل توزيع الوظيفة اإلدارية بين الوزارات -1

  .و الهيئات المحلية

ركزية لتمتع اإلثنين بالشخصية ـة المـراع بين الهيئات الالمركزية و السلطـقد ينشأ ص-2

  .المحلية على المصلحة العامة لحةدم المصقــاإلعتبارية وألن الهيئات المحلية غالبا ما ت

ي اكثر ـغالبا ما تكون الهيئات الالمركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية وبالتالي ه-3

  .3ةإسرافا في النفقات بالمقارنة مع اإلدارة المركزي

   
                                                 

1
  ,2007,ا��&ا%� ,�- ر ����F و ا�� ز$>,ا� ��& 05 ا�2��3 ا6داري,ا�)�A ر ���ر * �I�ف- 

  .1996الجامعية ديوان المطبوعات,القانون االداري,ماجد راغب الحلو 2

  .نفس المرجع السابق,لوعيل رفيق-  3
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 �� ھ�� ا�دارة ا	����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا	��� ا�ول 

  المركزية اإلدارية: المطلب الرابع

  :  مفهوم المركزية اإلدارية: الفرع االول

بحيث يكون مركزيا  ،دم التجزئةـعلى مبدأ التوحيد وع -في مفهومها العام–تقوم المركزية 

وقد . تكون سلطة البث النهائي فيه من إختصاص فرد او هيئة مركزية ،ل نشاط في الدولةـك

ون امام نظام كــو ذلك عندما ن) ركزية السياسيةــالم(تظهر المركزية في الميدان السياسي 

ز السلطات ــــــويؤسس نهجه الدستوري على مبدأ تركي السياسية سياسي ال يسمح بالتعددية

  .1السياسية في يد الفئة الحاكمة

ن خالل التعديل ــــــم ،لقد عرفت المؤسسات المركزية في الجزائر حديثا تعديالت هامة

ما يتعلق بالمؤسسة التنفيذية التي يخاصة ف،)2008 فمبرنو (الدستوري الذي جرى منذ تاريخ 

أو كما يسميها ،أساس المركزية اإلدارية دون النظر لألجهزة األخرى كاإلستشارية منها دـتع

  .السلطات اإلدارية إلتخاذ القرار 2الفقه

  أركان المركزية اإلدارية:الفرع الثاني

تركيز الوظيفة اإلدارية في يد الحكومة المركزية في العاصمة والتي يكون بيدها : اوال

  .رارات المختلفة واإلشراف على مختلف المرافق العامة في الدولةوحدها سلطة إصدار الق

 -سواء من كان منهم في العاصمة أو في االقاليم :توزيع موظفي الجهاز اإلداري: ثانيا 

رما إداريا نجد في ــى درجات إدارية متصاعدة تتبع كل درجة منها االخرى مكونين بذلك هلع

و يستتبع هذا . وزيرـو الـــئيس اإلداري األعلى وهقاعدته صغار الموظفين وفي قمته الر 

  .التسلسل الهرمي تدرج تصرفاتهم القانونية

 ،يــــأن يكون لكل عضو في درجة إدارية أعلى سلطة من دونه في السلم الوظيف: ثالثا 

رئاسية إما أن تتعلق بأشخاص لـوممارسة السلطة ا ،وهو ما يسمى بالسلطة الرئاسية

  .3بأعمالهمن أو ـالمرؤوسي

   

                                                 
1
 -�$B@ 0�� (���,5 ����F و ا�� ز$>,ا6دارة ا������2Kا�و�1,دار ا�   .24ص,‘2009,ا�"!�
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 �� ھ�� ا�دارة ا	����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا	��� ا�ول 

  صور المركزبة اإلدارية: الفرع الثالث 

  :تأخذ المركزية من الناحية العملية صورتين هما

  .التركيز اإلداري-

  .عدم التركيزاإلداري-

  اإلداري التركيز: أوال 

   ور بيد الرئيس اإلداري األعلىمــحصر سلطة البت والتقدير النهائي في كل األ هيقصد ب

دون مشاركة أحد من نوابه أو مرؤوسيه في ممارسة هذه ) المدير العام ر،الوزي ،رئيس الدولة( 

م يعد ـل -1-إن هذه الصورة من المركزية والتي يسميها البعض بالمركزية المتطرفة ،السلطة

  .مع إتساع مساحة الدولة و تشعب واجباتها ومهامها وممن المتصور وجودها الي

  :عدم التركيز اإلداري: ثانيا 

وم الرئيس ـــــــــــــــفيعني أن يق –أو ما يسمى بالمركزية المعتدلة  –ما عدم التركيز اإلداري أ

وابه ومرؤوسيه ــــــي جانب من إختصاصاته إلى نفاإلداري بنقل سلطة البت والتقرير النهائي 

  :ويتحقق عدم التركيز اإلداري بأحد األسلوبين .دون الرجوع إليه

  .نصوص تشريعية صريحة توزع اإلختصاصات بين الرؤساء و المرؤوسينأن يكون هناك -1

أن يكون هناك تفويض لإلختصاصات من الرؤساء إلى المرؤوسين بحيث يمارس -2

المرؤوس جانبا من إختصاصات الرئيس الذي يقتصر دوره  في مثل هذه الحالة  على الرقابة 

  .واإلشراف

  ةتقدير المركزية اإلداري: الفرع الرابع 

  مزايا المركزية اإلدارية: وال أ

  .تقوي سلطة الحكومة المركزية وتحقق هيمنتها على مختلف أرجاء الدولة -1

رافق ـالم(هي األسلوب األمثل إلدارة المرافق العامة التي تهم جميع المواطنين في الدولة -2

المرافق خدماتها ذا المجال أن تؤدي تلك ـإذ تضمن مركزية اإلدارة في ه) العامة القومية

  .وواجباتها على أحسن وجه

                                                 
1
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در ـــــــتؤدي المركزية  إلى توحيد النظم واإلجراءات اإلدارية في الدولة نظرا إلى وحدة المص-3

  .يؤدي إلى تجانس هذه النظم و الذي تنبثق منه  

دارية دودية الوحدات اإلـتساهم في تقليل النفقات العامة واإلقتصاد فيها وذلك راجع إلى مح-4

  .في ظل النظام المركزي

  عيوب المركزية اإلدارية:  ثانيا 

  رصة الختيار من يمثلهم ـــــــــركزي ألنه ال يعطي للمواطنين الفـعدم ديمقراطية األسلوب الم-1

  .و يتولى إدارة مرافقهم المحلية

د في اداء ـــــــــزيادة اعباء العمل على موظفي السلطة المركزية مما يؤدي إلى البطء والتعقي-2

  .الخدمات التي تقدم للمواطنين

ي كثير من األحيان للواقع المحلي لعدم إلمام ـركزية فمـعدم مالءمة القرارات اإلدارية ال-3

  .متخذيها بإحتياجات سكان الوحدات المحلية وظروفهم

  .ي الوحدات المحليةال باقـــــــــــــتركيز المشروعات الكبيرة في العاصمة والمدن الكبرى وٕاهم-4
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  تمييز اإلدارة المحلية عن المفاهيم: المبحث الثالث 

  .التمييز بين اإلدارة المحلية و الحكم: المطلب األول 

   localرب حول مصطلحات اإلدارة المحلية ـهناك جدال واسعا بين الكتاب والباحثين الع

administration   ومصطلح الحكم المحليlocal  Government  وجود ـيعتقد بعضهم ب

يتعلق بالالمركزية اإلدارية في حين ) اإلدارة المحلية(إختالف كبير بين المصطلحين فاألول 

يتعلق بالالمركزية السياسية الشائعة في نظم الدول اإلتحادية ) الحكم المحلي(وان الثاني ه

ام اإلدارة ظيتلخص في إعتبار ن، كما انه يوجد رأي ثاني ذهب إليه بعض الباحثين ،الفدرالية 

دول عند تطبيق ـحيث تبدأبعض ال  ،وة أو مرحلة أساسية نحو الحكم المحليطالمحلية خ

الحكومة لممثليها في المحافظات  الحية أو تخويلها أوال منصال الالمركزية اإلدارية بتفويض

رة المحلية تقوم بتطبيق وفي حالة نجاح هذه اإلدا ،ثم تبدأ بتطبيق اإلدارة المحلية بعد ذلك

  .1ام الحكم المحليـــــنظ

و  ،و إلى التفريق بين المصطلحينــو يدع،وهناك رأي ثالث يميل إليه كثيرا  من الباحثين

و أنهما يشيران إلى أسلوب واحد من  ،بمعنى ان لهما مدلوال واحدا،يرونه اختالف في التعبير

و هنا البد من التأكيد أن النظام الفرنسي . أساليب اإلدارة  يتباين تطبيقه من دولة إلى أخرى 

رغم من ان كل أعضاء المجالس المحلية يتم ـــــــــــــــبال, يستعمل مصطلح اإلدارة المحلية 

نظام اإلنجليزي يستخدم مصطلح الحكم وفي حين ان ال ،إختيارهم  عن طريق اإلنتخاب فقط

الذين يتم تعيينهم بواسطة و  اء في المجالس المحليةمبالرغم من وجود الرجال الحك،المحلي

  .19742المحلي حتى سنة  المجلس

و هنا ال بد من التأكيد على أن مدى ما تتمتع به الهيئات المحلية من قدرة في إتخاذ 

تنفيذها في حدود وحدتها اإلدارية هو المعيار والمحك  قراراتها بصورة مستقلة و تتمكن من

ن أن ـعلى ذلك م ن التسميات وال أدلـبصرف النظرع ،قوي ،الرئيس في وجود نظام  سليم

ن خالل التشريعات في كثيرمن قوانين اإلدارة ـوم ،مظاهر مقومات اإلدارة المحلية نظريا

خالل األطر التنظيمية واإلنتخابات التي الدول العربية تبدو عظيمة وكافية من  المحلية في

                                                 
1 -0�Q�Fا��زاق ا� (!� , و ا6دارات ا�����$&Aا��� � E3 ا���* �Bا�� - �2�ر� 
ا���,) ا���*0 ��6�ء , �)وة , درا

2002
!��!�  24- 23,*��وت, ا��)ن .  
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كن الواقع العملي يوضح بجالء ضعف تلك الوحدات المحلية مقابل ل ،يتضمنها التشريع

  . 1السلطةالمركزية صاحبة الوصاية شبه المطلقة على هذه الوحدات

  .التركيز اإلداري  التمييز بين االدارة المحلية و عدم: المطلب الثاني 

اكم االداري  حقلنا ان ال) عدم التركيز االداري (و) للتركيزاالداري(السابق في التعريف 

ى الرئيس ــدون الرجوع ال ر،يستطيع في حالة عدم التركيز االداري البت في بعض االمو 

دم التركيز اإلداري ـــاإلداري االعلى  وهذه تمثل نقطة إتفاق و حالة من التشابه بين ع

في الحالتين تخرج سلطة اتخاذ القرارات اإلدارية من يد السلطات  ،وموضوع اإلدارة المحلية

و من هنا فقد قيل ان  ،تمارس من قبل جهات أخرى توجد في االقاليمو العاصمة  المركزية في

ن مـعدم التركيز اإلداري يعتبر خطوة على الطريق لألخذ بنظام اإلدارة المحلية واإلنتقال 

  .2الخالصة و األخذ بالالمركزية اإلدارية بجوار النظام المركزي مرحلة تطبيق المركزية اإلدارية

  :أهم الفوارق التي تميز عدم التركيز االداري واالدارة المحلية-

أسلوب عدم التركيز اإلداري يندرج تحت مظلة المركزية اإلدارية في حين ان االدارة -1

  .المحلية تندرج تحت مظلة الالمركزية

ي ال يستلزم تعدد السلطات اإلدارية وانما يقوم على توزيع اختصاصات عدم التركيز االدار -2

دد ــأما في نظام اإلدارة المحلية فهناك تع ،دةـــــــالوظيفة االدارية بين أعضاء سلطة إدارية واح

الس محلية منتخبة تتمتع جـومة المركزية و مـالسلطات االدارية حيث توزع الوظائف بين الحك

  .مالي و اداري عادة باستقالل 

ود االدارية بإسم الدولة من ــفي حالة عدم التركيز االداري تتخذ القرارات االدارية وتبرم العق-3

اما في نظام االدارة المحلية فإن المجالس المحلية ذاتها هي التي  ،خالل موظفيها في االقاليم

  .تتخذ القرارات و تبرم العقود باسمها و لحسابها 

راطي ألنها تترك امر إدارة معظم المصالح ـــد ديموقـــــالمحلية اهمية سياسية و بعلالدارة -4

ذه ــدم التركز االداري ليس له مثل هـفي حين ان ع ،المحلية لممثلي المواطنين في االقاليم

  .3"الفن االداري"االهمية اذ انه مجرد تطبيق لقانون 

                                                 
1
 .د  �$BQ0 ا��� (���,;*�
 <���  58، ص 
2

�2�ر�،دار ا���E ا���*0، ا�2�ھ�ة -  
1992
����ن ا�"��وي،ا� ��& 05 ا�2�� ن ا�داري، درا.  
3
 .د  �$BQ0 ا��� (���,;*�
 <���  .59ص,
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وهي مجرد عملية  ،المحلية للوصاية اإلداريةفي نظام االدارة المحلية تخضع المجالس -5

ي ظل ــــــون في االقاليم فــفي حين يخضع الموظف ،رقابة وٕاشراف من قبل الحكومة المركزية

  .عدم التركيز االداري للسلطة الرئاسية 
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  أهمية االدارة المحلية:  الرابعالمبحث 

  المطلب االول األهمية السياسية-

  بدأ  تشكيل الجماعات اإلقليمية باالنتخاب مـي االدارة المحلية بفترتبط االهداف السياسية 

 :و هذا المبدأ يحقق أهداف منها  

 :الديموقراطية -1

وتتمثل  ،ذي تسعى إلى تحقيقه االدارة المحليةــوقراطية الهدف الرئيسي المــيدتعتبر ال

لتتولى ,المحلية المنتخبة بواسطة المجتمع المحي  الل المجالسخذه الديموقراطية من ـــــــه

و كثيرا ما يقال ان الالمركزية اإلقليمية هي المدرسة  ،واإلدارة في هذه المجتمعات مــــــالحك

زءا ال يتجزأ وقاعدة لنظام ـوان ديموقراطية اإلدارة المحلية تعتبر ج ،النموذجية للديموقراطية

  .1الحكم الديموقراطي بالدولة كلها

م على أصول العمل ــكما أن إشراك المواطنين في إدارة وحداتهم اإلقليمية يدربه

  .السياسي

  .تدريبها على تحمل المسؤوليات و هذا باإلضافة إلى إبراز العناصر الصالحة للقيادة 

  :دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي -2

د التقسيم اإلداري ـبحيث يع  ،الوحدة الوطنيةيجب أن تسعى اإلدارة المحلية إلى تدعيم وتأكيد 

أو القضاء عليها نهائيا كما هو الحال في كثير  ،راكز القوة التي تكون قائمةـوسيلة إلضعاف م

  .من الدول التي بها عصبيات قبلية او طائفية أو إقليمية او غيرها

  ،دولةــــــــواالجتماعي للتهدف كذلك اإلدارة المحلية إلى تقوية البناء السياسي واالقتصادي -3

ره في مواجهة ـــمما يظهر أث ،وذلك بتوزيع االختصاصات بدال من تركيزها في العاصمة 

  .األزمات والمصاعب التي قد تتعرض لها الدول في الخارج او في الداخل

  األهمية االدارية: المطلب الثاني 

  :تتلخص االهمية االدارية في نقاط اهمها

لالستخدام االمثل ) المجالس المحلية(ركزية ــتسعى الهيئات الالم: داريةة اإلتحقيق الكفاء-1

ولن يتحقق هذا . وفير الخدمات للموطنين بأيسر السبل وألكبر عدد منهمــــــللموارد المتاحة وت
                                                 

1
��ھ�ت ا�����7ة 05 , ���) V�5 هللا ا�T�"Q و ا�
��ذ 7!�0 ���م.د- Lا����0 ا� 	Eم ا����� ,  ا���*�W,دار ا��
  .14ص,1966,ا�2�ھ�ة,
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وقياس مدى كفاية الخدمة . إال عن طريق كفاءة اإلدارة في إدارة المحليات للخدمات المختلفة

  .دى قدرتها على إشباع الحاجات للمواطنينيكون عن م

دة وحجمها وحاجات اهلها ـــتغير أنماط االداء من وحدة محلية ألخرى تبعا لطبيعة الوح-2

  .1تفادي تنميط االداء الذي يعتبر من عيوب اإلدارة المركزيةو 

حيث تؤدي الخدمات  ،د االدارةــالقضاء عى البيروقراطية التي تالزم تركيز السلطة وبع -3

  .ون لرقابة المستفيدين منهاـوال يخضع ،بواسطة أشخاص ال يدركون طبيعة الحاجات المحلية

 االهمية االقتصادية: المطلب الثالث 

  : تتمثل االهمية االقتصادية لنظام االدارة المحلية فيمايلي

ايرادات امالك  ن خالل الضرائب والرسوم المحلية وي مــتوفير مصادر التمويل المحل-1

  ن مصادر الدولة التقليديةـمما يساهم في تخفيف العبء ع المجالس المحلية وممتلكاتها

  .وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية 

واطنين ـدات المحلية و حاجات المـــسيس مشروعات اقتصادية تالئم احتياجات الوحأت-2

و اقرار المشروع  المركزية على اقتراحفالمجالس المحلية اقدر عادة من السلطة .فيها

  .االقتصادي  الذي تحتاجه الوحدة المحلية 

  .تنشيط االقتصاد الوطني كنتيجة لتنشيط االقتصاد عل المستوي المحلي-3

  همية االجتاعيةاأل: المطلب الرابع 

  :تبرز االهمية االجتماعية لنظام االدارة المحلية فيمايلي

واطن سيشعر بانه ــم المحلية الن المـــوحفزهم للتعاون الدارة شؤونهاثارة اهتمام المواطنين -1

  ،ي ادارة مصالحه اليوميةـف-من خالل ممثليه في المجلس المحلي –يشارك بفعالية 

  .نه ان يفجرالطاقات الفكرية والثقافية لدى السكان المحليينأذا من شـوه

ن خالل الممارسة الى ــت المحلية موصلت المجتمعا اذا ما-يساهم نظام االدارة المحلية-2

في تحول الوالء من والء لالسرة و العشيرة الى والء للوطن - درجة من الوعي الثقافي والسياسي

  .وللمصلحة العامة

                                                 
  .25،ص1962طعيمة الجرف،مبادئ في نظم االدارة المحلية، مكتبة القاهرة الحديثة،القاهرة-  1
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عليهم لمعرفتهم بان حصيلتها  خلق الشعور لدى المواطنين بعدالة الضرائب التي تفرض-3

  .منها بصورة مباشرةستدفع النشاء مشاريع محلية يتم االستفادة 

اذ يكون للمواطن في مختلف ارجاء الدولة ،خلق الشعور بوجود نوع من العدالة االجتماعية-4

  .نفس القدر تقريبا من المزايا والخدمات

وهذا من ، مية والتطويرنخلق نوع من التنافس لدى سكان االقاليم المتجاورة في مجال الت-5

 .العامة للدولةشانه ان ينعكس ايجابا على المصلحة 

اإلدارة المحلية و االتجاهات الحديثة لتطويرها، حيث تم تكريس الفصل للثاتي لضبط تصور 

واضح بخصوص المفاهيم المطروحة في ادبيات االدارة المحلية و الالمركزية ، و كذا اهم 

  .االتجاهات الحديثة لتطويرها
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  .اساليب تشكيل المجالس المحلية: المبحث االول 

  االنتخاب: المطلب االول 

  :االنتخاب وسيلة ديموقراطية : اوال

رة الديموقراطية في ــلى ان النظام الالمركزي يعد امتدادا لفكءالقد ذهب جانب من الفقهإ

ريقة االساسية التي يتم طـو الــفاالنتخاب ه ،المجال اإلداري لذا يجب ان يقوم على االنتخاب

 .1و يمثل شرطا ضروريا لوجود الالمركزية ،بموجبها تشكيل المجالس المحلية

ي ـي الشعب وٕارادته وحريته فأان فكرة الديموقراطية تتمثل في االنتخابات التي تعكس ر 

ي جزء من الحريات العامة ــوان الحريات المحلية ه م،يعبرون عن امانيهاختيار ممثلين له 

  .التي هي أساس كل نظام ديموقراطي

  ،ي الحكم عن طريق االنتخابــوم على مشاركة المواطنين فـلذا فالديموقراطية السياسية تق

  .2و الديموقراطية االدارية تحقق مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية 

لذا نرى ان  ،مجال االدارةفالالمركزية االقليمية هي انعكاس للمبدأ الديموقراطي ي  ان

دعائم  ـىالديموقراطي وبذلك يكون االنتخاب أقو االرتباط وثيق بين الالمركزية والمبدأ

  .3المبدأالديموقراطي فيجب ان تشكل السلطات المحلية باالنتخاب

رشوة والتزوير الــن الناحية الشكلية كـالتنفيذ مينتقد االنتخاب ألنه تشوبه عيوب في و 

فوز عناصر غير كفأة  ،و من الناحية الموضوعية فإنه يترتب على عملية االنتخاب ،والمحاباة

  .و ليس لها القدرة على إدارة المصالح المحلية 

بالنسبة للعيوب الشكلية هي سائدة في كل أنظمة العالم أما العيوب الموضوعية التي 

اذا العيوب  ،دولـــــــــــــــــــــــالكفاءة و حسن االختيار ال زالت سائدة  في بعض الو ن الخبرة ــعد عتبت

  .ليست في عملية االنتخاب بل تتمثل في كيفية استعمال االنتخاب

                                                 
-ANDRE ;DE LAUBADER ,traité de droit administratif,6ed,L.G.D.J ,1973,p901. 

  .16ص,1968سنة,مجلة العلوم االدارية,االدارة المحلية,محمد الطماوي سليمان - 2

و ما  22ص,1984سنة ,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,مبدأالديموقراطية االدارية و تطبيقاتها في النظام االداري الجزائري,عوابدي عمار - 3

  .بعدها
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ركزية والديموقراطية تترتب عنها عالقة الالمركزية باالنتخاب وذلك مـفالعالقة بين الال

وسيلة المثلى لتحقيق الديموقراطية ـذا يظل االنتخاب الــل ،الديموقراطية باالنتخابالرتباط 

م استقالل الهيئات ــويعد الوسيلة االساسية التي تدع ،وضمانا لها على المستوى المحلي

فال يتحقق هذا االستقالل إال باختيار اعضاء المجالس المحلية  ،المحلية عن السلطة المركزية

  .نتخابعن طريق اال

  :االتنخاب ضمانا الستقالل الهيئات المحلية:  ثانيا

االنتخاب كطريقة لتشكيل السلطات المحلية إلى أنه يضمن استقالل  يستند أنصار

الن التنظيم الالمركزي االقليمي يهدف إلى  ،السلطات المحلية في مواجهة السلطة المركزية

ن االستقالل عن السلطة ـدر مـــارية المحلية قح السلطات المحلية في مباشرة صالحياتها االدنم

  .المركزية 

وان  ،ةــــــان الالمركزية تتضمن أمرين هما إنتخاب المجالس المحلي هوريوو يرى الفقيه 

ركزية االدارية مــالنه في ظل نظام ال ،تتخذ هذه المجالس القرارات المتعلقة بالمسائل المحلية

ن طريق لهاعن طريق ــالسلطة المركزية ويخضعون لها ع فان الموظفين هم معينون من قبل

  .1السلطة الرئاسية

ي ظل التنظيم ـان االرتباط وثيق بين استقالل السلطات المحلية ف االستاذ كادواويبين 

ون سلطة اتخاذ ـــــــالالمركزي وبين ضرورة تشكيلها باالنتخاب ففي الالمركزية االقليمية تك

در من االستقالل عن ـصالحيات السلطات المحلية مع االعتراف لها بقالقرارات االدارية من 

ركزي ،يرى ان التنظيم الالمو  السلطة المركزية لذا يجب ان يكون تشكيلهاعن طريق االنتخاب

و ان  ،يتضمن امرين وهما وجود إطار جغرافي  يشعر االفراد بوجود مجموعة مصالح تربطهم

 .2ن باستقالل حقيقي فيما يقومون به من اعمال إداريةيكون هناك ممثلون منتخبون يتمتعو 

   

                                                 
1 -HAURIOU ,PRECIS  élém,1933,3édition,p28.  

2 -CADOUX ,l’avenirde de la décentralisation territoriale,A.J.D.A ,1963,p263. 
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من  النه ضرورة حتمية بمبدا االنتخاب االخذ ىلدراسات االدارة المحلية ع لقد استقرت

يقدم  االنتخاب االعضاء االكثر تمثيال للمصلحة المحلية  ،1ضرورات البناء السياسي السليم

  .2التعيين يؤدي إلى ضياع الشؤون المحلية الن اختيار اعضاء المجالس المحلية عن طريق،

الس جـلقد اخذت معظم التشريعات الحديثة بمبدأاالنتخاب فيتم اختيار أعضاء الم

و المسلك الذي اتبعه ـإال ان التساؤل الذي يطرح ما ه ،ة بواسطة الناخبين المحليينــالمحلي

  المشرع الجزائري في تشكيل المجالس الشعبية المحلية ؟

و  ،دة الالمركزيةــيمثل المجلس المنتخب قاع" من الدستور تنص على16المادة ان 

ففي الجزائر نجد ان الديموقراطية " مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية 

المحلية هي اساس بناء الدولة لذا ركزت النصوص على مبدا انتخاب اجهزة الهيئات 

  .3المحلية

  التعيين الكامل: المطلب الثاني 

د التتاح ــان التعيين يهدف الى توفير االعضاء ذوي الخبرات الفنية واالدارية والذين ق

كما يهدف هذا االتجاه الى خلق مجالس محلية  ،م الفرصة من خالل اسلوب االنتخابـله

الء ولى ادارتها اعضاء يمثلون مختلف الشرائح االجتماعية في االقليم وممن يشهد لهم بالو ـيت

  .والتبعية للسلطة المركزية في العاصمة

  :و قد قيل في هذا االسلوب مجموعة من المبررات والحجج يمكن اجمالها فيما يلي 

ان االنتخاب في نظام االدارة المحلية يمكن ان يشكل تهديدا لوحدة الدولة السياسية على 

ل دويالت ـات المحلية وتشكحدو اعتبار ان المجالس المحلية و بمرور الزمن قد تستقل فيها ال

  .منفصلة عن جسم الدولة

ان اسلوب االنتخاب وخاصة في الدول النامية التي لم يصل المواطن فيها الى درجة كافية -

ر الى ان االنتخاب ال يقع ـقد ال يفرز اكفأ المرشحين وذلك بالنظ  ،من الوعي السياسي

  .سبعضوية المجل بالضرورة على المرشح االكفأ واالجدر
                                                 

  .570-568ص,1966سنة ,المجلد الرابع, الديموقراطية و االدارة المحلية,محمد كامل ليلة.د- 1

  .36ص,المرجع السابق, عثمان خليل عثمان. د- 2

  .183-179ص-1986الميثاق الوطني لسنة - 3

  .1990قانون الوالية سنة قانون البلدية و -

  .1996من دستور سنة 16المادة -
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قادرا على القيام بواجباته  –وفقا النصار اسلوب التعيين –ح المنتخب لن يكون شـان المر 

ن المجلس المنتخب تحت تأثير ـاذ ستكثر المخالفات والتجاوزات م ،ومسؤولياته على نحو سليم

  1.العواطف الشخصية

  ،اةضالق يقارن اصحاب هذا االتجاه بين وضع رؤساء المجالس المحلية واعضائها و بين-

قائلين بانه يمكن النص على توفير ضمانات استقالل المجالس المحلية كما هو الحال بالنسبة 

  .للقضاة دون الحاجة الى اللجوء ألسلوب االنتخاب

  الجمع بين االنتخاب و التعيين: المطلب الثالث 

ع ان فإذا راى المشر ،ان انتخاب المجالس المحلية امر تقتضيه النزعة الديموقراطية

و ان االنتخاب ال يحقق النتائج المرجوة  ،المجتمع لم يصل الى درجة  من الوعي العام

فإنه يتجه الى الجمع بين االنتخاب والتعيين وتستكمل السلطات المحلية الكفاءة الفنية ،منه

  .الالزمة على ان تكون الغالبية لالعضاء المنتخبين

 ،رــالمحلية على اساس االنتخاب المباش مما تقدم نرى ان معظم الدول تشكل المجالس

  .2فيتم اختيار اعضائها بواسطة الناخبين المحليين 

حيث المالحظ ان  ،اذ ان االرتباط وثيق بين الالمركزية االدارية ومبدا الديموقراطية

الل الهيئات الالمركزية ال يخل بوحدة الدولة وال يؤدي الى انفصال الهيئات المحلية تقاس

رها ـالالمركزية عن السلطة المركزية ألن العالقة بينهما تكون قائمة بواسطة الرقابة التي تباش

 .السلطة المركزية على الهيئات المحلية 

   

                                                 
  90مرجع سابق، ص , محمد علي الخاليلة.د- 1

  .30، ص 2005سنة ,رسالة دكتوراه في القانون, المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري,مزياني فريدة - 2
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  عمل االدارة المحلية أليات:المبحث الثاني

  .فلسفة االدارة المحلية: لمطلب االولا

 ام االدارة المحلية اصالظالتي انشاء نمن الدوافع واالهداف  المحلية تنطلق فلسفة االدارة

 اـــــبلورتهو  ية و الخارجية التي ساهمت في تكوينهاـمن اجلها و من خالل العوامل البيئية الداخل

  .ستمرار هذه االنظمة اوقدرة االدارة المحلية على التكيف لظمان ديمومة

  :هو وبمعنى اخر ان فلسفة االدارة المحلية تحاول االجابة عن تساءل و

شاطرها بذلك تون ان مات دـملماذا التقوم الحكومة المركزية بمباشرة تقديم كافة الخد

  والمجتمعات المحلية؟  الهيئات

 ي ادارة المرافق العامةــان االجابة على السؤال يقودنا الى منهج فلسفة الحكومة ف

المركزية والجهود والمحليةحيث ان لرغبة الدولة في توفيق التعاون والشراكة بين الجهود 

و المساس المباشر لحياة ية، ي تقديم الخدمات و المصالح المحلية ذات الالولو ـالشعبية ف

  ،د يكون هو الدافع الرئيسي لتوزيع الوظيفة االدارية بين المركز و الهيئات المحليةـــق،المواطنين

ن وراء  تدني ـالى تحقيقها ملية حومن الدوافع الرئيسية او االهداف التي يسعى نظام االدارة الم

  :ذا النظام يمكن تلخيصها فيمايليــه

نظرا لصعوبة , النشاطات بين كل من الحكومة المركزية والمحلياتو تقسيم العمل  -اوال

  .قيام المركز لتحمل مسؤولية عبئ تقديم كافة الخدمات للمواطنين 

العمل على تكافئ االعباء و  ،ضمان عدالة توزيع الخدمات على االقاليم المختلفة-ثانيا

  .الخدمات للمواطنين التي يتلقاهاالمالية مع الخدمات 

ع مستوى الوعي السياسي ــو ضمان رف،اهمية اشراف المواطنين في ادارة شؤونهم-ثالثا

كافة الشؤون المحلية و وحسن المشاركة لدى المواطنين لتحمل مسؤولية ادارة الخدمات 

  .االخرى

على خدمات  ولمان الحصضابة وبيروقراطية النظم الحكومية و التخلص من رت -رابعا

  .محلية تتصف باالستجابة و الكفائة والفاعلية

جابية يتقوية البناء االجتماعي و السياسي واالقتصادي للدولة بتوزيع القوى اال-خامسا

  .بدال من تركيزها في العاصمة

  .حلية على اساليب الحكم مدريب و تاهيل القيادات الت: سادسا
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  اهداف االدارة المحلية:المطلب الثاني

  :من منطلق فلسفة االدارة المحلية يمكن استنتاج االهداف التالية لالدارة المحلية 

  .داف السياسيةـااله-أوال

  :الديمقراطية والمشاركة-أ

ظام االدارة تعتبر الديمقراطية والمشاركة احد االهداف االساسية التي يسعى لتحقيقها ن

المحلية وهي تقوم على قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات في ادارة الشؤون المحلية تاسيسا 

  .ى مبداء حكم االفراد النفسهم بانفسهم في ادارة الخدمات وتوزيع المشاريع االنمائية ـعل

  :تحقيق التكامل القومي و دعم الوحدة الوطنية -ب

وى السياسية و تسلطها قــالقضاء على استئصار ال ان نظم االدارة المحلية تسهم في

  .القضاء عليها نهائياو مما يجهض ويضعف مراكز القوى منها ,ل الدولةـداخ

  :تقوية البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة-جـ

رض ــو يمكن ان يظهر اثر ذلك عند تع ،و ذلك بتوزيع االختصاصات في العاصمة 

  .ناء التنظيمي المركزي للدولة بمصاعب قد تضعف ال الدولة الى ازمات و

  :االهداف االدارية -ثانيا

راف على ـــــواالش ديم الخدمات المحليةــيعتبر نظام االدارة المحلية وسيلة مالئمة لتق

  :ادارتها و تتلخص هذه االهداف في مايلي 

م حسنات النظام ـمن ان اه BRAOWING براونج لقد اشار : تحقيق الكفاءة االدارية-أ

حيث ان هذا النظام من و جهت نظره اكثر  ،الالمركزي هو مايتعلق بالنواحي االقتصادية

  .جدوى اقتصادية من تبني النظام المركزي عند تقديم السلع والخدمات المحلية 

وتنتقل صالحية تقديم ،االدارة الحكومية بهاـعلى البيروقراطية التي تتصف  ءاضالق-ب

بون لها ــيجلية الى هيئات و اشخاص يدركون طبيعة الحاجات المحلية و يستحمالخدمات ال

  .ن خالل رقابة واشراف المستفيدين من تلك الخدمات مبدون عوائق اوروتين و 

ومنح فرصة للمحليات للتجريب  ،حدات االدارة المحليةو خلق روح التنافس بين -جـ

  .لذلك واالبداع و االستفادة من اداء بعضها البعض نتيجة
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رر ممثلي الهيئات المحلية المنتجةعادة ـحيث يق ،تقريب المستهلك من المنتج-د

و يمثلون جهود المستفيدين منها ويشتركون معهم  ،ون على ادارتهاـالخدمات المطلوبة و يشرف

  .في تمويلها

  .اف االجتماعية دااله: ثالثا 

  :تتركز االهداف االجتماعية فيمايلي

من تفهم الطرفين ظالمحلية بربط االدارة الحكومية بالقاعدةالشعبية بمايتسهم االدارة -أ

  .الحياجات و اولويات المجتمعات المحلية وسائل تنميتها اقتصاديا واجتماعيا

ته ورغبته في المشاركة بادارة الشؤون دار دعم و ترسيخ الثقة بالمواطن واحترام حريته وا-ب

   .مية الشاملة للوطنالمحلية ضمن سياق االطار العام للتن

زلة التي تفرضها المدنية ــتخفيف أثار العو  ،احساس االفراد بانتمائاتهم االقليمية والقومية-جـ

  .الحديثة عليهم بعد توسعها بالتنظيمات الحديث

  آلية تسيير المجالس المحلية و رقابة السلطة المركزية عليها:المطلب الثالث

  :البلديالمجلس الشعبي : الفرع االول 

  .تشكيل المجلس البلدي-أ

يتشكل من مجموعة منتخبة يتم اختيارها مـن قبل سكان البلدية بوجب اسلوب االقتراع 

ويختلف عدد اعضاء المجلس بحسب . 1العام السري و المباشر،وذلك لمدة خمسة سنوات

  .من قانون االنتخابات  97التعـداد السكاني للبلدية و الذي حددته المادة 

  :يير المجلس البلديتس- ب

يعقد المجلس اربعة دورات عادية في السنة و يمكنه ان يعقد دورات استثنائية بطلب من 

رئيسه او ثلث االعضاء او الوالي ، وتكون الجلسات علنية بغـرض توسع الرقابة الشعبية ، 

هما دراسة من قانون البلدية و  19ويمكـــن ان تكون الجلسة مغلقة في حالتين حصرتهما المادة

  .مسألة تاديبية خاصة باالعضاء او موضوع يتعلق باالمن والمحافظة على النظام العام

   

                                                 
  .30، مرجع سابق، ص مزياني فريدة  1
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  :المداوالت -جـ

  :1يجري المجلس الشعبي البلدي خالل دوراته عــدة مداوالت تحكمها القواعداالساسية التالية ّ 

  .يجب ان تكون مداوالت المجلس علنية : العالنية -1

  .تجرى و تحرر باللغة العربية: المداوالت تحرير -2

تتخذ المداوالت باالغلبية المطلقة لالعضاء الممارسين الحاضرين،ع مع صوت : التصويت-3

  .2الرئيس عند تساوي االصوات

  .يسمح القانون البلدي بالتصويت بالوكالة بين االعضاء: الوكالة -4

  .المجلس الشعبي الوالئي: الفرع الثاني 

  :المجلس الشعبي الوالئي تشكيل: أ

ينتخب المجلس الوالئي لمـدة خمسة سنوات بطريقة االقتراع السـري على القائمة ،وتجرى 

االنتخابات في االشهر الثالثة السابقة النقضاء المدة الجارية،  ينتخب الـرئيس باالقتراع 

تار الرئيس السري و باالغلبية المطلقة من بين اعضائه، و في حالة تساوي االصوات يخ

  3االكبر سنا

  :تسيير المجلس الوالئي-ب 

يوما على 15مــدة كـل واحدة ,يعقد المجلس الوالئي اربعة دورات عادية فــي السنة 

, االكثرو التي يمكن تمديدها عند االقتضاء بقرار من اغلبية اعضائه لمدة التتجاوز سبعة ايام

كما , ديسمبر, سبتمبر, جويلية ,ر مارسو تعقد هذه الدورات خالل شه, او بطلب من الولي

  .يمكن ان يعقد دورة استثنائية بطلب مـن رئيسه او ثلث اعضائه او الوالي

  :مداوالت المجلس -جـ

تنفذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي بحكم القانون فــــور قيام الوالي بنشرها وتبليغها في 

جـود احكام مخالفة منصوص عليها في آجال التتعدى خمسة عشرة يوما، اال في حالة و 

  .التشريع المعمول به

                                                 
  .1993لد الزعبي،تشكيل المجالس المحلية،عمان،دار الثقافة،اخ 1

  .صالحي عبد الناصر،الجماعات االقليمية بين االستقاللية ة التبعية،مذكرة ماجيستير،جامعة الجزائر 2

  .محمد الصغير بعلي، نفس المرجع السابق- 3
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  :و التنفذ المداوالت التي تتناول المواضيع التالية اال بعـد المصاقة عليها

  .الميزانيات والحسابات-1

  .احداث مصالح و مؤسسات عمومية والئية-2

  :و تبطل المداوالت التالية بحكم القانون 

  و التنظيممداوالت التي تخرق القانون ا-1

  مــــداوالت المجلس الشعبي الوالئـي التي تخص مسالة خارجة عـــــــــن صالحياته-2

و يعلن عن البطالن بقرار مسبب مـــــن وزير الداخلية وتكون قابلة لاللغاء المداوالت التي 

يشارك فيها اعضاء مـن المجلس معنيون بالقضية موضوع المداولة، و يصدر االلغاء بموجب 

رار مسبب من وزير الداخلية، و يمكن للوالي ان يطلبه خالل الخمسة عشرة يوما الموالية ق

الختتام الدورة ، و يمكن لكل ناخب اودافع ضــريبة ان يطعن خالل اجل خمسة عشرة يوما 

من اشهار المداولة، و يفصل وزير الداخلية فــــي الطعن خالل مدة شهر، و حالة عدم صدور 

 . 1قضاء هذا االجل تصبح المداوالت نافذةرد بعـــد ان

  رقابة السلطة المركزية على الهيئات المحلية: لفرع الثاني ا

تعد الرقابة االدارية مجموعة من الصالحيات مقررة قانونا للسلطة المركزية للرقابة علـــى 

السلطة و تستهدف هـــذه ,الهيئات االدارية الالمركزية ضمانا لتحقيق المصلحة العامــة 

السياسية للدولة و تنصب هذه الرقابة على كل من اعمال السلطة الالمركزية وعمالها و تتجلى 

  : مظاهــر هذه الرقابة فيمايلي 

ان انشاء او الغاء وحــدات االدارة المحلية مــن اختصاص : الرقابة على الهيئات -أ

ى ان تتحكم في مصير الوحدات السلطة المركزية و بالتالي فان السلطة المركزية قـادرة عل

  .الالمركزية من خالل االنشاء، الحل او االيقاف

تمارس السلطة الوصية رقابتها عى كل : الرقابة على االشخاص و اعمالهم -ب

  :ينين و المنتخبين و ذلك من خاللاالشخاص المع

  .احتفاظ السلطة المركزية بحق تعيين بعض اعضاء الهيئات الالمركزية -

  .قف وعزل االعضاء سواء المعينون او المنتخـبونحق و -

                                                 
  .االستقالل، مذكرة ماجيستير،جامعة الجزائرصالحي عبد الناصر،الجماعات االقليمية بين التبعية و  1
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  .حق الحصول على اية معلومة او وثيقة تراها السلطة المركزية ضرورية لعملية الــرقابة-

  .حق احتكار كافة القرارات في الظروف االستثنائية، كحاالت الحروب والكوارث الطبيعية -

لمواطنين المحليين وفرصة لممارسة كمايمكن لنظام االدارة المحلية من ادراك حاجات ا-

  تجارب ادارية متعددة بغيت الوصول الى افضل االوضاع الشباع حاجات االفراد 

تعكس نوع من الديموقراطية واشراك االفرا في االدارة واتخاذ القرارات : وبالتالي فهي 

 . التي يرون انها تصب في مصلحتهم
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  ير االدارة المحليةاإلتجاهات الحديثة لتطو : المبحث الثالث 

  . تقييم االداء المؤسسي في وحدات االدارة المحلية: المطلب االول    

استنادا على تجارب  الغير فــــــي تعظيم القدرات االبداعية والتطويرية للسلطات المحلية 

  .نتساءل  كيف هو حال االدارة المحلية في الجزائر؟ 

لية الجزائرية؟ و ما هي الفرص المتاحة لترشيد وما هي حدود و قيود قدرات االدارة المح

  أداء الجهاز اإلداري كونه يعد المحك االول لعالقة المواطن بالدولة؟

من اجل المعرفة العملية لعالقة تخلف البيئة السياسية و االدارية و االجتماعية و 

كن مقاربة الموضوع من يم, الثقافية بعجــــــــز بناء الحكم الصالح لالدارة المحلية في الجزائر

  .خالل التطـــــــــــــرق الى خصائص الحكم السيئ او غير الصالح 

  :و من اهم الخصائص التي تعوق التنمية االدارية الشاملة في الجزائر 

الحكم الـذي يفشل في الفصـل الواضح بين المصلحـة الخاصة و المصلحة العامة، و -1

بشكل دائم الى استخدام المــــــوارد العامة او استغاللها  بين المال العام و الخاص، و يتجه

  .لصالح مصلحة خاصة 

  .الحكم الـذي ينقصه االطار القانوني و اليطبــق مفهــوم حكـــم القانـون-2

الحكم الذي لديه عدد كبيرمن المعوقات القانونية واالجرائية امام االستثمار االنتاجي،بما -3

  .الريعي والمضارباتيدفع نحو انشطة الربح 

الحكم الذي يتميز بوجود اولويات تتعارض والتنمية تـدفع نحو الهـــدر في الموارد  -4

  .المتاحة وسوء استخدامها

الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة ومغلقة و غيــر شفافة للمعلومات، ولعملية  -5

  .صنـع القرار بشكل عام، و عمليات و ضع السياسات بشكل خاص

الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته بما في ذلك القيم التي تتسامح مـع  -6

  .1الفساد

                                                 
  .مزياني فريدة،المجالس الشعبية المحلية في ظل التعددية السياسية،مذكرة دكتوراه،جامعة قسنطينة 1



 

41  

 

�� ا���
�	 ا������ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا�	��� ا������ 

واذا كانت هذه الخصائص تشترك فيها معظم مناطق العالم فان الدول العربية ومـــــن 

بينها الجزائر تعد ادارة الحكم فيها اضعف من مناطق العالم االخرى ،وهــــذا مابينته دراسة 

  .بنك الدولي و تقرير التنمية االنسانية العربية ال

فانه , و بناءا على هــذه الخصــوصيات التي تثبت و اقــع المجتمعات المستظعفة صحتها

اليصعب على من يراقب العمل التنموي االداري في الجـزائر ان يالحظ مدى فشـــل الحكومات 

و , ذا فــي تهيئة بيئة مالئمة لبناء حكـــم صالحالمتعاقبة وعجــزها منذ االستقالل الى يومنــا ه

مـدى تخلف نسقها السياسي واالداري وعجـزه في مواجهة الضغوطات االنمائية، و تحقيق 

  .طموحات المواطنين و تلبية احتياجاتهم بالمستوى المطلوب

ئة و على هــــــــــــذا االساس، وفي محاولة لرسم اطار واضح و محدد حـول خصوصية بي

ومن خالله نـرى ان جميع هـــذه الخصوصيات ترتبـــــــــــط اساسا , االدارة المحلية الجــزائرية

  .1بمشكلة التخلف السياسي واالداري 

وبطئ عملية المشاركة الديمقراطية ، االمــر الذي ادى الى وضع حــد للقوة و النفوذ 

  .منتخبة ومؤسسات المجتمــــع امــدنيالنسبي للمؤسسات الديموقراطية كالمجالس الشعبية ال

وفي ضل هذا االختالل البنيوي والوظيفي في توازن السلطات وضعف النمو السياسي       

  .نمت العديد من االمراض المكتبية وخاصة انتشار الفساد االداري

هــــــــــــــزة ويعتبر هذا االخير السبب الرئيسي فـــــي تباطئ التنمية المحلية وضعف فـــــــــي اج

  .الرقابة و المسائلة داخل المجالس الشعبية المنتخبة

ولعل حجم مشكلة الفساد في االجهـزة االدارية المحلية الجـزائرية ، و مخاطر تشعبها و 

تفاقمهــــــا تستدعي تفعيل آليات لمحاصرة الظاهرة و القضاء على تداعياتها السلبية علـى عملية 

حلية وفق استراتيجية شاملة وواضة ومتكاملة بعيدة المدى ،و ليس اجراءات بناء القدرات الم

  .ظرفيـــــــــــة قائمة علــــــى التغيير الشكلي والتي تكون اقرب الى ادارة الفساد

   

   

                                                 
  .2004محمد الصغير بعلي،قانون االدارة المحلية، دار العلوم،الجزائر.د- 1
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  مقترحات  استراتيجية اصالح االدارة المحلية: المطلب الثاني

مظاهر الفساد يمكن ان يعتمد على ان اصالح االدارة المحلية ودعم التنمية وتقليص 

وجـود قيادات اداريـة محلية كفأة تتناسب والوظائف المسندة اليهم و ظـرورة تميزها بالخصائص 

  :التالية

القدرة على استيعاب التنمية وتحدياتها،وحل التناقضات التي تنشاء بين االطراف المختلفة، -1

  .وفك التحالفات المقاومة لالصالح

على تحديد االهداف والسياسات واالجراءات بوضوح، و دراستها دراسة جيــــدة تعتمد القدرة -2

على التحليل و المقارنة حتى تكون اهداف قابلة للتحقيق دون ان يترتب عليها استنزاف 

  .للقــدرات و الطاقات المحلية في مجاالت عديمة الفائدة

  واجهة المواقـف والتغيـــــــــرات التنظيمية القدرة على الحركة و المبادئة و االبتكــار و م-3

  .والتكنولوجية والبشرية، كذلك القدرة على مواجهة االزمات 

القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعية وذلك من خالل انتهاج المعرفة العلمية في اتخاذ -4

  .القرارات، و العمل على حدود قدرات التنظيم البشري و المادي

لتنفيذ بكفاءة و فاعلية ،والمهارة على بلورة السياسات وتحديد االهداف ضمن القدرة على ا-5

  1القدرات المتوفرة، والقدرة على ترجمة السياسات الى الواقع العملي

ونظرا الهمية تنمية االدارة المحلية فانه من الضروري ان تعمل القيادة باستمرار علــى 

ل جميع جوانب العملية االدارية تتناو ) عمار بوحوش(تجسيد االصالح االداري

واجراءاتهاوالجوانب السلوكية المرتبطة بها، كالجوانب التنظيمية واالجــرائية،والقانونية وتحسين 

اجراءات التوظيف وتطبيق قواعد الجدارة واالستحقاق،وتكافئ الفرص مـن اجل االبتعاد عــن 

  1.تحليلهاالمحسوبية بكافة اشكالها و تطوير خطة ووصف الوظائف و 

   

   

                                                 
  .محمد ياسين غادر، نفس الرجع السابق.د- 1
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  :نموذج من التجربة االجنبية في مجال تطوير القدرات االبداعية للسلطات المحلية 

ير االدبيات في االدارة المحلية الى اهمية تطوير وتعظيم القدرات االبداعية والتطويرية ثت

ويتطلب حكم المجتمع من السلطات . والتركيز على إرضاء المواطن للسلطات المحلية،

المحلية ان تنظر الى خارجها، فالعبرة لم تعد بالخبرة ذاتها، و لكن في قيمتها كما يراها 

  .المواطن،سواء هذه الخدمات تقدم مبارة او من خالل هيئات اخرى 

 FONDATIONبادرت مؤسسة علمية بحثية المانية تدعى 1993في سنة 

BERTELSMANN  بتاسيس بحيث تمنح هذه الجائزة للسلطة المحلية التي تكون لديها لبقدرة

وكلفت بهذا الشأن علماء و باحثين متخصصين في االدارة . على االبتكار تقديم الخذمات

دول للتنافس على  09مدن من  10والتنمية االدارية بإجراء تحقيق من اجل اقتراح  المحلية

  .هذه الجائزة االولى

وضع سبعة معايير يتم على اساسها اختيار افضل تجربة من بين تجارب هذه  قد تمو  

  : الدول هي

  .االداء و سير العمل في ظل رقابة ديموقراطية: اوال

  .التوجه الى المواطن: ثانيا

  .التعاون بين السياسيين و االدارة : ثالثا

لية الى المستوى االدنى الذي االدارة الالمركزية أي نقل تحمل المسؤلية و الموارد الما: رابعا

  .يتعامل معه المواطن

  .الرقابة و رفع التقارير: خامسا

ان يتوفر لدى السلطة المحلية نمط إداري تعاوني ونظام مسار وظيفي يركز على : سادسا

  .االداء

  .القدرة على اإلبتكار و التطوير في ظل المنافسة: سابعا

بالواليات المتحدة االمريكية، ومدينة كريست  مدينة فينيكس بوالية اريزونا وقد اختيرت

  .تشارش السويسرية
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،و خلص 1998و الثاني عام  1997انتهى هذا البحث بنشر تقريرين االول عام  

البحث العلمي الى ان رغم الخالفات الموجودة بين هذه المدن إال أنها اتحدت في منهج 

  .1معالجة القضايا المحلية

البحث قيمة ثروة اشراك المواطنين والمجموعة في تحديد  بالتالي ادركت المدن محل

السياسات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، لذلك ظهرت الحاجة لتصحيح المفهوم 

الحركة الجمعوية، : التقليدي للديموقراطية التمثيلية، ويكون اشراك المواطن بطرق متنوعة

الديموقراطية "الى مفهوم جديد لالدارة المحلية وهوو بالتالي االنتقال ...النقابات، النخب العلمية

  ".التساهمية

  )الحوكمة المحلية(مفهوم الحكم الراشد لالدارة لمحلية-المطلب الثالث

ي كتابات البنك الدولي في اطار ـخاصة ف ، 1989مفهوم الحكم الراشدل في عام  ظهر

  .ن جانب آخرمـ االدارةوتطورعلم ، من جانب التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومة

السياسات  تنفيذو هي الفاعل الرئيسي في صنع  لم تعد الدولة، فعلى المستوى العملي

 ،القطاع الخاصو  ،المؤسسات الدولية،بل اصبح هناك فاعلون أخرون مثل المنظمات،العامة

  .ومؤسسات المجتمع المدني

االستفادة من اساليب ادارة االعمال رت محاوالت ــفانه من الجانب االكاديمي ظه ،وعليه

محل  )التركيزعلى النتائج،التمكين(ديدة جـمن القيم ال كما حلت مجموعة، ةمواالدارة العا

  )االقدمية والتدرج الوظيفي( من القيم القديمة مجموعة

ى ــــــال،من نظام محلي تسيطر فيه المجالس المحليةالمنتخبة ونتيجة ماسبق حدث االنتقال

بتحديد مفهوم وفيما يتعلق  محلي يشارك فيه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميةنظام 

س ـــــــولي، والمواطنين يعني وفقا للبنك الدولي نوع العالقة بين الحكومة ،  فهو2الحكم الراشد

 ،يركزولذلك ،شؤون الدولة والمجتمع بادارة يز على فعالية المؤسسات المتعلقةــــــرد التركــــمج

ن جميع ــم والمشاركة الواسعة ،ؤدرة على التنبـــوالق ،ذا المفهوم على قيم المسائلة والشفافيةــــــــــه

  .قطاعات المجتمع

                                                 
  .،نفس المرجع السلبقفتيحة تالحيت 1

  .جامعة طرابلس لبنان, المؤتمر العلمي الدولي عولمة االدارة في عصر المعرفة,بحث محددات الحوكمة و معاييرها,محمد ياسين غادر- 2
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على المجتمع  الرقابة ارسةــو مم استخدام سلطة السياسة:ي ــه والحوكمة المحلية الرشيدة

  .يةواالجتماع االقتصادية من اجل تحقيق التنمية  ،المحلي

 ي صوفياــــاالتحاد الدولي الدارة المدن الذي عقد ف ويوضح االعالن الذي صدر عن مؤتمر

  :على النحو التالي الرشيدة عناصر الحوكمة المحلية 1996 امع في ديسمبر

  .ونــــــــــــــالمختلفة بموجب القان نقل مسؤولية االنشطة العامة المالئمة الى المستويات المحلية-ا

  .1للقيام بتلك االنشطة على المستوى المحلي كافية المالية وموارد الالمركزية-ب

  .رار المحليـــللمواطن في صنع الق  مشاركة حقيقية-جـ

  .خصخصة االقتصاد المحلي تهيئة الظروف التي من شانها-د

  :رشيدة بمايليال المحلية  و تتسم الحوكمة

ن ــــم،المناسبة للمواطنين المحليين كافراد وجماعات ليات بمعنى تهيئة السبل واآل :المشاركة-

او من خالل المجالس  اما بطريقة مباشرة،ع القراراتــــــي عمليات صنـــــــــــــاجل المساهمة ف

وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا و  المحلية المنتخبة تعبر عن مصالحها

ي ـاركة فــيتمكن المواطنون من المش،العامةوفي اطار التنافس على الوظائف . المشكالت

ي المشاركة ايضا نو يمكن ان تع ،الممثلين في مختلف مستويات الحكم تخابات واختيارناال

االمر الذي يعني زيادة ،من الثقة و قبول القرارات السياسية من جانب المواطنين المزيد

  .ةــــالخبرات المحلي

رى ــــــواالطراف االخ  المواطنين لمسائلة  جهزة المحليةفي اال يخضع صانع القرار:المسائلة-

  .ذات العالقة

 قبول المواطن المحلي لسلطة هؤالء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع ويمارسونه  :الشرعية-

و ذلك ،دالةـــــــــم القانون والعـــوان تستند الى حك و عمليات و اجراءات مقبولة دقواع افي اطار

  .للجميع فرص متساويةبتوفير 

   

                                                 
  .1998ثمن االصالح المضاد،الجزائر الحرة،نوفمبر:فتيحة تالحيت،الفساد- 1
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  :الكفاءة و الفعالية-

على  يعني قدرة االجهزة المحليةو ويعبر ذلك عن البعد الفني السلوب النظام المحلي 

ي احتياجات المواطنين المحليين و ــــاريع تلبــط و مشـــــــــــرامج و خطــى بـال تحويل الموارد

  .وتنظيم االستفادة من الموارد المتاحةمع تحقيق نتائج افضل ،عن اولوياتهمر تعب

  :الشفافية

 ،تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع االطراف في المجتمع المحلي اتاحة

 درةــــو كذلك تعزيز ق.المحلية  االجهزة ومن شان ذلك توفير الفرصة للحكم على مدى فعالية

ة المحلية مرهون بقدر المعلومات المواطن المحلي على المشاركة، كما ان  مساءلة االجهز 

 .المتاحة حول القوانين واالجراءات ونتائج االعمال

  :االستجابة -

ان تسعى االجهزة المحلية الى خدمة جميع االطراف المعنية، واالستجابة لمطالبها  

خاصـة الفقراء و المهمشين، و ترتبط االستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة 

  .1الشفافية و توافر الثقة بين االجهزة المحلية و المواطن المحلي 
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  الخاتمة

تعتبر دراسة انظمة االدارة المحلية وسبل تطويرها مــن اهــم الدراسات الحديثة التـي   

تساهم في خلق التنمية و التطوير االداري ،حيث نالحظ ان هناك اتفـاق عام لدى غالبية 

الباحثين والممارسين علـى وجود اخفاقات في تطبيق االدارة المحلية ، حيث لم االكادميين و 

تتمكن الحكومات المركزية من تعزيز النهج الالمركزي بما يمكن مـــن احداث اهداف التنمية 

فلم تمنح الوحدات المحلية السلطات . االقتصادية و االجتماعية على المستوى المحلــي 

نها مـن اعداد خطط و برامج التنمية المختلفة ،و لم تتمكن  قانونا مــن والصالحيات التـي تمك

, االشراف على كثير من المشاريع المركزية،مما يؤدي الى سوء التنفيذ و تضارب االولويات

  وعـــدم تناغمها مع االحتياجات المحلية للمواطنين، رافق ذلك عدم توفيــر قـدرات و امكانات

  .مـن انجاز و تحقيق اهدافها تمكــن تلك المحليات

و في محاولة لالجابة على االشكالية المطروحة في مقدمة الدراسة والتساؤالت الفرعية 

التي تبعتها، ومحاولة ابراز مستويات االدارة المحلية  واساليب تشكيلها واختصاصاتها، نجد ان 

في الدول المتقدمة ذالك هناك نقص و ضعــف باالداء بنسب متفاوتة و ذلك مقارنة بمثيالتها 

يرجع الى عدة عوامل سياسية وادارية واقتصادية، هذه العوامل اثرت سلبا على مسار عملية 

  .التنمية المحلية و التطوير االداري بالجزائر
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   :قائمة المراجع

  المؤلفات العامة و المتخصصة:اوال 

  .1947االدارة العامة و تنظيمها ،  القاهرة، .1

ديوان المطبوعات ,اسس التنظيم االداري و االدارة المحلية,جعفر انس قاسم .2

  .1988الجزائر, الجامعية

الزعبي،تشكيل المجالس المحلية واثره على كفايتها، عمان، دار الثقافة، خالد  .3

  .1993الطبعة الثالثة،

سامي جمال، اصول القانون االداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  .4

1996 .  

سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دارالفكر العربي،  .5

  .1992, القاهرة

ة الجرف،مبادئ في نظم االدارة المحلية، مكتبة القاهرة الحديثة، طعيم .6

  .1962القاهرة

معهد الدراسات العـــربية ,عثمان خليل عثمان،التنظيم االداري فـــــي البالد العربية .7

  .1960العالية،القاهرة،

  .2009مدخل الـقانون االداري، دار الهدى ،الجزائر, عالء الدين عشي .8

  .1998نوفمبر,الجزائر الحرة,ثمن االصالح المضاد:الفساد,فتيحة تالحيت  .9

  .1996,دار المطبوعات الجامعية, القانون االداري, ماجد راغب الحلو .10

  .2004الجزائر,دار العلوم, قانون االدارة المحلية الجزائرية, محمد الصغير بعلي .11

االردن ,للنشر والتوزيع االدارة المحلية ،دار الثقافة,محمد علـــــــــــــــــــي الخاليلة .12

2009.  

  .2007الجزائر, جسور للنشر و التوزيع, الوجيز في القانون االداري  .13

  المراجع االجنبية:  ثانيا 

1. André de laubadére ,traite de droit administratif.libraire gene-

ral de droitet de jurisprudence.8emeedition1980.Paris. 



 

50  

 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا
�	ا�� �����
 

2. Cadoux,l’avenir de la décentralisation territo-

riale,A.J.D.A ,1963. 

3. Hauriou. Precis élém.1933.3édition. 

4. Jean rivero. Droit administratif. Dalloz paris.1980. 

5. René chapus . droit administratif général. Delta 9eme édition. 

Paris 1995. 

  

  الرسائل و المذكرات : ثالثا 

مذكـرة ماجيستير، , الجماعات االقليمية بين االستقاللية والتبعية, رصالحي عبد الناص .1

  .جامعة الجزائر،كلية  الحقوق بن عكنون

االدارة المحلية في الوطن العربي، مذكرة ماجيستير،  كلية الحقــــــــوق , بن حدة باديس .2

  .جامعة ورقلة

ئر، مذكرة ماجيستير، كلية لوعيل رفيق و اثر الالمركزية على االستثمار المحلي في الجزا .3

  .الحقوق جامعة ورقلة

مزياني فريدة ،المجالس الشعبية المحلية فـي ظل نظام التعددية السياسية في التشريع  .4

  .الجزائري،مذكرة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة قسنطينة

    مقاالت متخصصة : رابعا 

لعلمي الدولي عولمة محمد ياسين غادر، بحث محددات الحوكمة و معاييرها، المؤتمر ا

  .لبنان,جامعة طرابلس,2012ديسمبر 17-15,االدارة في عصر المعرفة

الملتقى , )المفهوم و الفلسفة و االهداف(بحث نظم االدارة المحلية ,محمد محمود الطعامنة

سلطنة ,2003اغسطس  20-18, العربي االول نظـم االدارة المحلية في الوطن العربي

  .عمان

  الدساتيرو القوانين التنظيمية: خامسا 

  .  1963الدستور الجزائري لسنة  .1

  .1996الدستور الجزائري لسنة  .2
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 06/03/1997المؤرخ في  07-97الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية امر رقم -3

  .100المادة  12المتعلق بنظام االنتخاب الجريدة الرسمية العدد 

  .90/09قانون الوالية -4
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 ملخص

, إن حتمية تطوير اإلدارة المحلية أصبح حتمية أولى على جدول أولويات المجتمع اإلنمائية  

 .قادرة إنمائية إدارةالتطوير اإلداري هو الذي يستهدف أوال خلق 

المحلية المؤهلة خطوة  اإلدارةتابعنا الحديث عن إدارة التنمية فإننا سنجد أن في خلق  إذاو  

و بالطبع فإن بناء نظام متطور لإلدارة المحلية ال يأتي بمجرد . أساسية على هذا الطريق

  .مراسيم خاصة بذلك  أوإصدار قوانين 

 .و إنما البد من االنسجام بين ما تقدمه القوانين و بين ظروف و مقتضيات التطور  

كما تقوم بدور فعال في ,في نظام الحكم الداخلي  المحلية تحتل مركزا هاما اإلدارةلذا فإن  

فعال و رشيد يساهم في العملية التنموية السياسية  إداريو لبناء جهاز , التنمية الوطنية 

ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة و جريئة لوضع إستراتيجية بديلة للتنمية , الشاملة و المتوازنة

 .اإلدارية
 


