كلية احلقوق و العلوم السياسية

قسم العلوم السياسية

ملخص عام لـ ُمذكرة املاجستري املوسومة بـ :

تخصص  :إدارة اجلماعات احمللية و اإلقليمية
تحت إشراف األستاذ :

إعداد الطالب :
 بن حدة باديس
اللقب و الاسم

 џالدُكتور :ب ـ ـوح ـ ـنـ ـي ـة ق ـ ـوي
لجنة المناقشة :
الجامعة األصلية

الصفة

الدرجة العلمية

د  .جمدوب عبد املؤمن

أستاذ مُحاضر (أ)

جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة

رَئيساً

د  .بـــوحــنـيـــة قــوي

أستاذ مُحاضر (أ)

جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة

مُشرف ًا و مُقرراً

د  .حاروش نور الديــن

أستاذ مُحاضر (أ)

جامعة اجلزائر

ُعضوا مُناقشاً

د  .غــربــي مُــحــمــد

أستاذ حماضر (أ)

جامعة حسيبة بن بوعلي  -الشلف

ُعضوا مُناقشاً

السنة اجلامعية 0200/0202 :

مُلخص الدراسة
عنوان الدراسة  :االجتاهات احلديثة لتطوير اإلدارة احمللية يف الوطن العربي  -دراسة مقارنة لنماذج مُختارة – (اجلزائر،
األردن ،السعودية) .
اِسم الباحث  :بن حدة باديس .
الدرجة العلمية  :املاجستري يف العلوم السياسية و العالقات الدولية .
اِسم سعادة املُشرف على الدراسة  :الدكتور  /بوحنية قوي .
أهداف الدراسة  :تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على إشكالية البحث املتعلقة بتحقيق جمموعة من األهداف  ،من أهمها
الوقوف على واقع اإلدارة احمللية يف مناذج الدول العربية املُختارة  ،من خِالل دراسة وحتليل تشريعات نُظم اإلدارة احمللية اها،
كما تهدف الدراسة أيضًا إىل طرح بعض االِجتاهات احلديثة و املعاصرة يف نظم اإلدارة احمللية و سُبُل تطويرها و حتديثها و
إصالحها.
مناهــج الدراسة  :املنهج الوصفي التحليلي كونه يُساعد يف التعرف على نظام اإلدارة احمللية بشكل واضح ؛ منهج دراسة احلالة
حيث قام الباحث بدراسة كل دولة من بني الدُول العربية املُختارة كنموذج على حدى ؛ املنهج املُقارن وذلك لرصد أوجه
التشابه و االِختالف يف نُظم اإلدارة احمللية بدول الدراسة ؛ املنهج التارخيي من خالل سرد املراحل التارخيية لتطور و نشأة
اإلدارة احمللية يف مناذج الدُول العربية املدروسة .
عيّنـات الدراسة  - :اجلمهورية اجلزائرية  ،كنموذج عن بُلدان املغرب العربي و مشال إفريقيا  - .اململكة العربية السعودية ،
كنموذج عن بُلدان اخلليج و دُول شبه اجلزيرة العربية  - .اململكة األردنية ااهامشية  ،كنموذج عن بُلدان الشام العربي .
أهم نتائج الدراسة  :هناك اِتفاق عام لدى الباحثني و املمارسني يف الدُول العربية املبحوثة على أن هناك إخفاقات يف تطبيق نُظم
اإلدارة احمللية  ،حيث مل تتمكن احلُكومات املركزية من تعزيز النهج الالمركزي مبا يُمّكن من إحداث أهداف التنمية
االِقتصادية و االِجتماعية على املُستوى احمللي  ،فلم تُمنح الوحدات احمللية السُلطات و الصالحيات اليت تُمّكنها من إعداد
خُطط و برامج التنمية املُختلفة  ،و مل تتمكن قانوناً من اإلشراف على الكثري من املشاريع املركزية  ،مما يؤدي إىل سوء
التنفيذ و تضارب األولوي ات  ،و عدم تناغمها مع االِحتياجات احمللية للمواطنني  ،رافق ذلك عدم توفري قُدرات و إمكانات
تُمّكن تلك احملليات من إجناز و حتقيق أهدافها .
أهم التوصيات  :يف ضوء حتليل واقع البناء التنظيمي لإلدارة احمللية بالدّول العربية املدروسة  ،و طبيعة العالقة بني الوحدات
احمللية و احلُكومة املركزية من جهة و العالقات بني الوحدات احمللية ببعضها البعض من جهة أخرى  ،و مُستويات اإلدارة
احمللية و أساليب تشكيل اجملالس احمللية و التمويل احمللي للوحدات احمللية و إبراز اِختصاصاتها ؛ فإن الباحث حاول تقديم
منوذج مُتكامل للبنية التن ظيمية لإلدارة احمللية يف دُول الوطن العربي املدروسة  ،من خالل طرح تصورات و رؤى مُستقبلية
لتطوير اإلدارة احمللية ،مبا يُحقق التوازن بني دور احلُكومة املركزية يف تأكيد وحدة الدولة السياسية و اإلدارية و ضمان
تنفيذ السياسة العامة بكفاءة  ،و إتاحة القدر الكافـي من املرونة و حرّية اِختاذ القرارات للوحدات احمللية .
كذلك  ،ضرورة تبين احلكومات املركزية للدُول املبحوثة لإلسرتاتيجيات و االِجتاهات احلديثة لتطوير و حتديث اإلدارة
احمللية من خالل إعادة هيكلة وحدات اإلدارة احمللية و مُستوياتها و أدوارها و وظائفها مبا يُالئم تطلعات املواطنني  ،و دعم
املوارد احمللية الذاتية و التأكيد على أهمية تقييم األداء املؤسسي للوحدات احمللية و التوجه حنو تطبيق نظام احلكومة
احمللية اإللكرتونية  ،و كذلك وجوب تطبيق املشاركة اجملتمعية و الشراكة مع القطاع اخلاص  ،و االِهتمام باملوارد
البشرية على املستوى احمللي و فتح اجملال لتحقيق سُبل التعاون فيما بني اإلدارات احمللية سواءً إقليميا أو دُولياً أو حملياً .

Study Abstract
Title Of study : Recent Trends For The Development Of Local Governance In the Arab World: a
Comparative Study Of Selected Models ( Algeria , Jordan , Saudi Arabia ) .
Name Of Researcher : BENHADDA Badis
Name Of Supervisor Of Study : Dr | BOUHANIA GOUI
Objectives Of Study : This study seeks to achieve a set of goals, the most important of which is to
Prove the reality of the local administration in the models of the Arab countries selected, through
study and analysis of legislation, local governance, and also study aims to put some of the trends
of modern and contemporary in local governance and the ways of developing and modernization
and repair the local administration.
Methodology Of Study : Descriptive analytical method because it helps to identify the systems of
local administration clearly ; The Case Study Method where the researcher has studied each of the
Arab countries selected as a model separately ; and the comparative Method in order to monitor
the similarities and differences of local governance in the countries of the study ; the historical
method of through the narrative of the historical stages of the evolution and the emergence of
local administration in the studied models of the Arab countries .
Study Samples : Republic of Algeria, as a model for countries of the Arab Maghreb and North
Africa. - Saudi Arabia, as a model for the Gulf countries and the countries of the Arabian
Peninsula. - Hashemite Kingdom of Jordan, as a model for the Arab countries of the Levant Arab
Countries .
Most Important Results Of Study : There is general agreement among researchers and
practitioners in the Arab countries examined, that there are failures in the application of local
governance, where it cannot strengthen the central governments of the decentralized approach, so
as to make the goals of economic and social development at the local level, did not give the units
of local authorities and the powers to enable them to prepare plans and different development
programs, and it cannot legally oversee the many central projects, leading to poor implementation
and conflicting priorities, and it didn’t in sync with local needs of citizens, accompanied by a
failure to provide the capabilities and potential of enabling those localities to accomplish and
achieve their goals.
Most Important Recommendations : In light of the analysis of the reality of the organizational
structure of local governance in Arab countries studied, and the nature of the relationship between
local and central government on the one hand and the relations between the local units to each
other on the other hand, levels of local administration and methods of formation of local councils
and local funding for local units and to highlight competence; the researcher tried to provide an
integrated model of the organizational structure of local governance in the countries of the Arab
world studied, by introducing concepts and visions of the future for the development of local
administration, to achieve a balance between the role of the central government to assert the unity
of the country's political, administrative and ensure the implementation of public policy
efficiently, and provide sufficient flexibility and freedom of decision-making to local units.
Also, the necessity of adopting the central governments of the countries examined, the strategies
and trends for the development and modernization of local administration through the
restructuring of local administrative units and levels and their roles and functions to suit the
aspirations of the citizens, and support of local resources and self-emphasize the importance of
evaluating the institutional performance of local units and orientation towards the application of
local e-government system, as well as the applicability of community participation and
partnership with the private sector, and attention to human resources at the local level and open
the way to achieve cooperation among local administrations, whether regionally or internationally
or locally.

Résumé de l’étude
Titre de l’étude : Les Nouvelles Tendances Pour le Développement de l’Administration Locale dans
Le Monde Arabe : Une étude Comparative Des Modèles Choisis ( Algérie , Jordanie , Arabie Saoudite ) .
Nom du Chercheur : BENHADDA BADIS
Nom du Superviseur de l’étude : Dr l BOUHANIA GOUI
Objectifs de l’étude : Cette étude vise à atteindre un ensemble d'objectifs, le plus important de ce qui
résiste à la réalité de l'administration locale dans les modèles des pays arabes sélectionnés, à travers l'étude
et l'analyse de la législation, la gouvernance locale, et aussi l'étude vise également à mettre un peu de
l'évolution des façons modernes et contemporaines de la gouvernance locale et du développement et à la
modernisation et la reparation de l’Administration Locale .
Méthodologie de l’étude : La Méthode Descriptives et analytique car elle aide à identifier le système
d'administration locale clairement ; Méthode de étude de Cas pour étudier le cas où le chercheur a étudié
chacun des pays arabes choisi comme modèle séparément ; La Méthode comparative afin de surveiller les
similitudes et les différences de la gouvernance locale dans les pays de l'étude , la méthode historique à
travers d’expliquer le récit des étapes historiques de l'évolution et l'émergence de l'administration locale
dans les modèles des pays arabes étudiés.
Échantillons d’étude : - République Algérienne , comme un modèle pour les pays du Maghreb Arabe
et d'Afrique du Nord. - L'Arabie saoudite, comme un modèle pour les pays du Golfe et les pays de la
péninsule arabique. - Royaume Hachémite de Jordanie, comme un modèle pour les pays arabes du Levant
Arabe .
Les Résultats les Plus Importants de l’étude : Il ya un accord général parmi les chercheurs et les
praticiens dans les pays arabes étudiés, qu'il ya des défaillances dans l'application de la gouvernance locale,
où elle ne peuvent pas renforcer le gouvernement central de l'approche décentralisée, afin de rendre les
objectifs de développement économique et social au niveau local, car elle ne donne pas les unités des
autorités locales et des pouvoirs pour leur permettre de préparer les différents plans et programmes de
développement, et elle ne peuvent pas légalement de superviser les nombreux projets de la Gouvernement
centrale, conduisant à la mise en œuvre pauvres et des priorités conflictuelles, et non en phase avec les
besoins locaux des citoyens, accompagnés par un défaut de fournir les capacités et le potentiel de permettre
à ceux localités accomplir et atteindre leurs objectifs.
Les Recommandations les Plus Importantes de l’étude : À la lumière de l'analyse de la

réalité de la structure organisationnelle de la gouvernance locale dans les pays arabes étudiés, et la
nature de la relation entre le gouvernement local et central d'une part et les relations entre les
unités locales de l'autre, d'autre part, les niveaux de l'administration locale et des méthodes de
formation des conseils locaux et le financement local des unités locales et de mettre en évidence
compétence; le chercheur a tenté de fournir un modèle intégré de la structure organisationnelle de
la gouvernance locale dans les pays du monde arabe a étudié, en introduisant les concepts et
visions de l'avenir pour le développement de l'administration locale, pour atteindre un équilibre
entre le rôle du gouvernement central pour affirmer l'unité de la politique et administratives du
pays, et d'assurer la mise en œuvre de la politique publique efficace, et fournir suffisamment de
souplesse et de liberté de décision aux unités locales.
En outre, la nécessité d'adopter les gouvernements centraux des pays examinés, les
stratégies et les tendances pour le développement et la modernisation de l'administration locale à
travers la restructuration des unités administratives locales et les niveaux et de leurs rôles et
fonctions pour répondre aux aspirations des citoyens, et le soutien des ressources locales et d'autosouligner l'importance de l'évaluation des performances institutionnelles des unités locales et
l’orientation vers l'application de la e-administration territoriale du système, ainsi que
l'applicabilité de la participation communautaire et le partenariat avec le secteur privé, et
l'attention aux ressources humaines au niveau local et ouvrir la voie à une coopération entre les
administrations locales, que ce soit au niveau régional ou international ou même local.
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م ُـ ـ ـق ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة

شهدت بداية القرن العشرين اِتساعاً كبرياً يف نطاق العمل احلُكومي  ،فشمل نشاط الدولة
قطاعات و ميادين يف الصناعة و التجارة و الزراعة و غريها كانت مهامها مقصورة يف السابق على
القطاع اخلاص  ،فأخذت هذه الظاهرة تسود كثرياً من ُُمتمعات العامل على اِختالف إيديولوجياهتا
باِعتبارها تدخالً إجيابياً غايته توفري اخلدمات الضرورية للسكان  ،أو تنظيم النشاط ِ
االقتصادي و
ِ
مهمة الدولة من مفهوم احلراسة و ضمان األمن ،
توجيهه  ،أو حتقيق العدالة االجتماعية  .فتحولت ّ
الدول املعاصرة تُعاين من ّأمرين ُُها زيادة العبء على
والعدل  ،إىل دولة حتقيق الرفاه  .و أصبحت ُ
ُ
حيتاجها املواطنون  ،و زيادة رغبات
الدول يف تقدمي اخلدمات العامة اليت
كواهل ُحكومات تلك ُ
ُ ُ
الدول أن تأخذ بنظام "اإلدارة
الناس يف ُمشاركة احلُكومات يف إدارة تلك اخلدمات  .فكان لزاماً على ُ
احمللية" لتجتاز تلك العقبات و ذلك بإعطاء اإلدارات احمللية مسؤولية تقدمي بعض اخلدمات للجمهور
باِستقالل نسيب عن السلطة املركزية  ،و ُمشاركة اجلمهور عن طريق ُُمثليهم يف اجملالس احمللية سواء يف
وضع السياسات احمللية املتعلقة بتقدمي تلك اخلدمات  ،و يف اإلشراف على تنفيذها .
كما أثبتت التجارب عرب التاريخ أن ُُمارسة الدقمقراطية و ُمشاركة الشعوب يف اِختاذ القرارات
لهُ األث ُر الفعال يف التنمية االقتصادية و زيادة اإلنتاجية هلذه الشعوب  ،وعليه فقد مت تقسيم
السلطات احمللية نتيجةً هلذه التجارب  ،حيث ث بُت
صالحيات تقدمي اخلدمات بني احلُكومة املركزية و ُ
أنه ُكلما كان مصدر تقدمي اخلدمات أقرب إىل السكان كانت النتائج أفضل إلشباع رغبات األفراد ،
ِ
السلطات احمللية دوراً مركزياً يف التنمية االقتصادية و التطور
ويف االقتصاديات احلديثة  ،لعبت ُ
االقتصادي و حتقيق الرفاهية .
ِ
منهجا ال مركزيًا
وقد ش ِهدت ُدول العامل ُمتغريات سياسية واقتصادية واجتماعية جعلتها تتبىن ً
ظل
يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع  ،فلم تعُد املشروعات و الربامج املركزية قادرة على النجاح يف ّ
التغريات الدراماتيكية غري املسبوقة يف النظامني احلكومي و ِ
االقتصادي  ،فقد تعززت حركة الدقمقراطية
ُ
السياسية  ،وساد مفهوم و ُُمارسة التوجه وحو خيار السوق احلر  ،ملواجهة املشكالت االقتصادية ،مع
ما محله هذا التوجه من كل مظاهر اخلصخصة  ،و تنازل احلكومات عن كثري من وظائفها التقليدية
لصاحل املؤسسات الالّمركزية والقطاع اخلاص .
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و تُعد املركزية و الالمركزية من أساليب التنظيم اإلداري املعمول به يف أكثر الدول النامية على
حد سواء  ،و لقد شهد نظام اإلدارة احمللية ُمنذ مطلع القرن العشرين خدمات كبرية و ُم ِهمة بسبب
التغريات و التطورات العاملية اليت بدأت تتسارع ُمعدالهتا منذ مطلع القرن املذكور  ،و كانت يف
ُ
مقدمة هذه التحوالت ِ :
االنفجار السكاين  ،الثورة احلضرية  ،الثورة التكنولوجية ...
ِ
ايدا بتبين الالّمركزية وتقوية قُدرات
هتماما ُمتز ً
وقد أظهرت ُ
الدول العربية  -بنسب ُمتفاوتة  -ا ً
وماولة تعزيز تضافُر اجلهود الشعبية والرمسية  ،لِتحقيق أهداف التنمية ِ
االقتصادية
نُظم اإلدارة احمللية ُ ،
وِ
االجتماعية  .ولكن على الرغم من ذلك  ،فإن نُظم اإلدارة احمللية يف هذه الدول ال تزال تُواجه
وصعوبات يف بنائها التنظيمي  ،وأساليب وأمناط تشكيل ُمالسها احمللية  ،إضافةً إىل
ُمشكالت ُ
مدودية قُدرات الوحدات احمللية التمويلية  ،وشدة و ُمغاالة الرقابة املركزية على أعماهلا وأشخاصها
وقراراهتا و تفشي ظواهر الفساد اإلداري و سوء تسيري املوارد املتاحة و غياب الشفافية .
يف حني أن اإلدارة احمللية خريُ تطبيق ملا يُسمى مبدأ الدقمقراطية يف اإلدارة  ،على اِعتبار أنه
التعبري عن نِظام ُمتحرر من الناحيتني السياسية و اإلدارية  ،كما و أنه نظام يضمن احلُريات و يتفق
مع املبدأ الدقمقراطي الذي يستلزم ُمشاركة املواطنني أو ُمثليهم يف معاجلة أمورهم و حل مشاكلهم ،
إضافة إىل أن وجود اجملالس احمللية املنتخبة اليت تعمل على تنظيم حياة املواطنني على وحو ُحيقق هلم
االقتصادية و التقدم ِ
أكرب قسط من الرفاهية ِ
االجتماعي و السياسي .
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تنطلق أُهية هذه الدراسة العلمية و العملية منها  ،من الدور الُمتعاظم الذي تلعبه الوحدات
احمللية على مجيع األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وأُهية اإلطالع على نُظم اإلدارة احمللية
يف ُدول العامل العريب  ،كما تعكسها التشريعات النافذة  ،كذلك للتعرف على املشكالت والصعوبات
تصور)
و العوائق اليت تُواجه املسار التنموي هبا و ُسبل جتاوزها وآفاق تطويرها  ،وصوالً إىل منوذج ( ّ
مثايل و واقعي لنظم اإلدارة احمللية يف البلدان العربية مل الدراسة حيث يأخذ بعني ِ
االعتبار العوامل
ّ
البيئية احلاكمة وظروفها و إمكاناهتا وقُدراهتا ال ُمتاحة .
كما تُع ُد هذه الدراسة يف غاية األُهية من الناحية الزمانية واملكانية  ،وتتجلى أُهيتها فيما
يلي:
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 إبراز الدور املتزايد الذي تلعبه الوحدات احمللية على مجيع األصعدة السياسية و ِاالقتصادية
االجتماعية واإلدارية ،وكذلك أُهية ِ
وِ
االستكشاف على نُظم اإلدارة احمللية يف الدول العربية املختارة ،
ُ
مل التطبيق .
مثلما تعكسها التشريعات ّ
الدول العربية املختارة و ذلك يف ظل نُظُمها
 حتديد العوامل املؤثرة يف تطوير الالمركزية اإلدارية يف ُُ
اإلدارية احمللية يف الوقت احلايل .
مل الدراسة
 التعرف على املُشكالت والصعُوبات اليت تواجه الالمركزية اإلدارية من الدول العربية ّالدول
(اجلزائر ،األردن  ،السعودية)  ،ومن ُث وضع بدائل واقعية لتذليل ُمشكالت الالّمركزية يف هذه ُ
 ،و إعطاء املكانة اليت تستحقها اإلدارة احمللية فيها .
 ُماولة الوصول إىل اِقرتاح و تصور موحد لنُظم الالمركزية اإلدارية يف الدول العربية املدروسة معاألخذ بعني ِ
االعتبار العوامل البيئية اليت حتكمها وظروفها وإمكاناهتا وقُدراهتا املتاحة .
 ُماولة فهم نقاط التوافق و ِاالختالف يف نُظم اإلدارة احمللية يف ُدول الدراسة .

مــجال ال ا
اسـة
ر
ـد
ََ
ََ

االجتماعية و ِ
ختتار الدولة أسلوهبا يف التنظيم اإلداري مبا يتالءم مع ظروفها ِ
االقتصادية
ُ
والسياسية ؛ فتلجأ الدولة يف بداية نشأهتا إىل تبين أسلوب التنظيم املركزي  ،هذا التنظيم الذي ساعد
كثرياً من الدول على ضمان وحدة إقليمها ،وتطبيق القانون والقضاء على النِزاعات ِ
االنفصالية اليت
تكثر عادةً يف بداية نشأة الدولة .
الدول العربية خاصةً  ،طبقت النظام املركزي يف
ويبدو أن ُدول العامل الثالث عامةً و ُ
الستينيات والسبعينيات  ،ومل يعد بإمكاهنا ِ
بصورته املطلقة ،حيث فشلت خطط
االستمرار يف تطبيقه
ُ
ُ
ُ
ِ
حيث تسارعت ُخطى التحول املؤسسي خالل
وبرامج وطنية كثرية اعتمدت على هذا املنهج ُ .
تغريات دراماتيكية غري عادية يف
العقدين املاضيني  ،وشهدت فرتة الثمانينيات والتسعينيات ُ
النظامني احلكومي و ِ
االقتصادي  .فقد تعززت حركة الدقمقراطية السياسية  ،تلك احلركة اليت
ُ
تُنادي بزيادة اِستقالل السلطة التشريعية  ،وترسيخ املسؤولية احلكومية وسرعة اِستجابتها ِ
لالحتياجات
ُ
وُمارسة التوجه وحو خيار السوق احلر ،ملواجهة املشكالت
الُمتزايدة للمواطنني  .كما ساد مفهوم ُ
ِ
االقتصادية ،مع ما محله هذا التوجه من مظاهر اخلصخصة ،وتنازل احلُكومات عن كثري من وظائفها
التقليدية لصاحل القطاع اخلاص .
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وشهدت تلك الفرتة اِهتماماً ُمتزايداً و ُمتسارعاً يف تبين الالمركزية وتقوية قُدرات نُظم اإلدارة احمللية،
وتعزيز املساءلة والشفافية واملشاركة الشعبية ُ .ك ُل هذه التغيريات اليت ولدت فِكراً و ُمارسةً يف
ُ
ُ
ِ
ِ
الدول النامية و بلدان الوطن العريب على
أحضان الدول املتقدمة بدأت تُشك ُل عامالً ضاغطاً على ُ
ِ
التوجهات
وجه اخلصوص ،حيث أصبح تبين تلك املفاهيم حالة من حاالت االندماج والتكيُف مع ُ
العاملية واِشرتاطاهتا .
لذا فيمكن حتديد ُمال دراسة موضوع " االجتاهات احلديثة لتطوير اإلدارة احمللية يف الوطن
العريب -دراسة ُمقارنة لنماذج ُُمتارة – "  ،بوضع احلدود التالية :
احلُدود املوضوعية :

اِقتصرت هذه الدراسة على معرفة املفهوم العام لإلدارة احمللية و ُمقوماهتا  ،و إبراز أهم
ِ
االجتاهات احلديثة و املعاصرة اخلاصة بتطويرها كإطار نظري ؛ ث عرض واقع تطبيق نُظم اإلدارة احمللية
ُ
يف الوطن العريب باِختيار ثالث دول كنماذج من بني البلدان العربية حىت تُالئم ِ
االمتداد الواسع للوطن
لكرب ِم ِ
العريب نظراً ِ
ساحته اليت تُقدر ب أكثر من  41مليون كلم 2و تعداد ُسكانه الذي يفوق ال 053
مليون نسمة  ،و كذا اِشتماله ل  22دولة عربية من احمليط إىل اخلليج .

ِ
السعودية  ،حيث تُعترب اجلزائر منوذج عن
و وقع االختيار على كل من اجلزائر و األردن و ُ
الدول العربية الواقعة يف مشال إفريقيا ؛ و اململكة األردنية منوذج من بلدان الشام
ُدول املغرب العريب و ُ
العريب الواقعة يف قارة آسيا  ،و اململكة العربية السعودية كإحدى ُدول شبه اجلزيرة العربية و ُدول
اخلليج العريب .
احلُدود الـمـكانـيـة :

اجملال املكاين للدراسة يتجلى بطبيعة احلال يف الوطن العريب من احمليط إىل اخلليج كجانب
إقليمي للدراسة  .حيث اِقتصر تطبيق الدراسة على مناذج ُُمتارة من ُدول العامل العريب و هي ُك ٌل من
الدويل و ذلك لدراسة املساعي الدولية لتحقيق
السعودية ؛ و كذلك اجلانب ُ
اجلزائر و األردن و ُ
احلوكمة احمللية و جهود األمم املتحدة بربناُمها اإلمنائي  ،و باقي املؤسسات و املنظمات و هياكل
اجملتمع الدويل اليت هلا عالقة باملوضوع مل الدراسة .
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احلدود الزمانية :

الدول العربية النامية لنظام الالّمركزية بشقيه
ُقمكن حتديد اجملال الزماين للدراسة ُمنذ تبين ُمعظم ُ
الالمركزية السياسية و الالمركزية اإلدارية  ،و ذلك تقريباً يف سنوات الثمانينات بعد بداية اِهنيار
االشرتاكي و تفشي الدقمقراطية و الرأمسالية ِ
املعسكر الشيوعي ِ
االقتصادية و حىت الزمن احلاضر.
املبحوثة يبدأ من
و لتحديد ّأدق ُ ،قمكن القول أن دراسة نُظم اإلدارة احمللية يف عيّنات ُ
الدول العربية ُ
تاريخ اِستقالهلا و بداية ظُهور و عمل نظام اإلدارة احمللية هبا .

م ـشـ اكـلـة ال ا
اسـة
ر
ـد
ُ َ
ََ

ُحتاول هذه الدراسة الكشف عن خصائص البُىن التنظيمية ألنظمة اإلدارة احمللية يف الدول
الثالث املختارة من بني بُلدان الوطن العريب  ،وبيان املشكالت والصعوبات اليت تُواجهها واِستشراف
ُ
تصور) ُقم ِكن هذه الدول من ُماكاته والبناء عليه،
(
منوذج
تقدمي
خالل
من
،
ظم
الن
تلك
تطوير
آفاق
ُ
ّ
للوصول إىل أنظمة إدارة ملية ُمعاصرة وقادرة على ُمواكبة ال ُمتغريات اليت تعصف هبته الدول.
اإلش ـكــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــة:

تربز إشكالية هذه الدراسة يف طرح التساؤل املركزي التايل  " :إىل أي مدى ُقمكن تُساهم
ِ
الدول العربية
االجتاهات احلديثة املختصة بتسيري اإلدارات احمللية يف تطوير نُظم اإلدارة احمللية يف مناذج ُ
ُ
املختارة (اجلزائر ،األردن ،السعودية) ؟
ُ
التساؤالت الفرعية :

للوصول إىل اهلدف املطلوب من ماور الدراسة أال و هو إسرتاتيجيات تطوير اإلدارة احمللية يف
الوطن العريب من ِخالل ُمعاجلة واقع اإلدارة احمللية بالدول العربية مّل الدراسة  ،سيتم طرح ُمموعة
من األسئلة و القضايا  ،و اليت سيتم اإلجابة عنها و من ث الوصول إىل اِستنتاجات و وضع ُرؤى
ُمستقبلية لتطوير اإلدارة احمللية يف الدول العربية املبحوثة  ،و تُطرح هذه األسئلة كما يلي :
وم ّقوماهتا ،وفلسفتها وأهدافها ؟
 -4ما هي املفاهيم ال ُمعاصرة لإلدارة احمللية ُ
 - 2كيف ُقمكن إصالح اإلدارة احمللية ؟ و ما هي أهم ِ
االجتاهات احلديثة لتطويرها ؟
مل الدراسة
 - 0أين تكمن أهم مسات وخصائص البناء التنظيمي لإلدارة احمللية يف الدول العربية ّ
(اجلزائر ،األردن ،السعودية) ؟ وما هي أمناط وأساليب تشكيل اجملالس احمللية ؟ وكذلك ،كيف هي
أمناط العالقات بينها وبني احلكومة املركزية ؟
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 - 1ما هي األساليب اليت اِتبعتها مناذج الدراسة يف ُمال تقسيم السلطات و االختصاصات بني
مل الدراسة بالنسبة
احلكومة املركزية و السلطات احمللية ؟ و ما هو تو ُجه ُحكومات الدول العربية ّ
للهيئات احمللية ؟ و ما هي أحدث اإلجراءات اليت قامت هبا يف سبيل تطوير نُظم اإلدارة احمللية هبا ؟
املبحوثة ؟ و فيما
 - 5فيما تتمثل نقاط التقارب والتباين يف نُظم اإلدارة احمللية يف ُ
الدول العربية ُ
الدول املدروسة ؟
تكمن ديناميات تطوير نُظم اإلدارة احمللية داخل ُ
 - 6كيف ُقمكن تقييم مدى جناح أو فشل املخططات اإلسرتاتيجية املوضوعة لتطوير و عصرنة
أنظمة اإلدارة احمللية يف كل من اجلزائر و األردن و السعودية ؟ و جتسيد التصورات املستقبلية
ُ
ظل اجلُهود و املساعي الدولية لتحقيق
ِالستشراف نُظم اإلدارة احمللية يف ُ
مل الدراسة يف ّ
الدول ّ
مبادئ احلوكمة احمللية و احلُكم الراشد باملنطقة العربية ؟
الفرضيات :

ِ
مفادها :
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة  ،تقوم الدراسة على طرح عدة فرضيات ُ ،
 إن مفاهيم املركزية و الالّمركزية اإلدارية و سياسات اِختاذ القرار هي املحددات الرئيسية ملعرفة طبيعةُ
ومق ِوما ُهتا ،و السبيل الوحيد إلبراز آليات قيام نظام اإلدارة احمللية وفلسفتها
نظام اإلدارة احمللية ُ

وأهدافها .
التغري العلمي و التكنولوجي و زيادة أعباء اإلدارات احمللية يف ت وفري املس تلزمات
 إن ُمواكبة التطور و ُو احلاجي ات األساس ية للم واطن احملل ي تس توجب إدخ ال ِ
االجتاه ات احلديث ة لتط وير اإلدارة احمللي ة
املتمثل ة يف تب ين تقني ات احلُكوم ة احمللي ة اإللكرتوني ة و التح ّول وح و الش راكة م ع القط اع اخل اص و
ُ
ُمنظمات املجتمع املدين يف إطار جتسيد الشراكة و املشاركة املجتمعي ة  ،و ك ذلك تطبي ق من وذج قي اس
ُ
ُ
ُ
و تقييم األداء املؤسسي للوحدات احمللية للوصول إىل النتائج املرجوة و حتقيق التنمية احمللية .
 ُقمكن اِعتبار مسات وخصائص البناء التنظيمي لإلدارة احمللية يف الدول العربية املبحوثة تتشابه (إىلحد ُمتوسط) بالنظر إىل التقارب (النسيب) اجلُغرايف و التارخيي و احلضاري و الديين و اللّغوي لدول
الوطن العريب .
 إن أمناط وأساليب تشكيل اجملالس احمللية يف ُُمتلف اإلدارات احمللية لنماذج الدراسة ختتلف بالنظرإىل اِختالف طبيعة أنظمة احلكم و ِ
االجتاهات السياسية السائدة بكل دولة من مناذج الدراسة ،
ُ
كذلك يربز ِ
االختالف بني أمناط العالقات بينها وبني احلكومة املركزية لكل وحدة مستقلة منها .
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 إن نقاط التقارب والتباين يف أنظمة اإلدارة احمللية يف مناذج الدراس ة م ن ُدول ال وطن الع ريب ت تلخصيف كون ُمعظم البلدان العربية تعاين من ختلف و ت دهور يف نظ م اإلدارة احمللي ة ُمقارن ةً بالبل دان املتقدم ة
الدول الغربية املتطورة يف هذا اجملال .
و ُ
 ب الرغم م ن تف اوت درج ات التنمي ة فيم ا ب ني ال دول العربي ة يف ُم ال اإلدارة احمللي ة ،إال أهن ا تبق ىمتأخرة نوعاً ما مقارنة بسابقاهتا من الدول الغربية املتقدمة .
 إن ِاالجتاه ات احلديث ة و املعاص رة لتط وير اإلدارة احمللي ة ه ي املخ رج الوحي د لل دول العربي ة م ل
الدراسة يف الوصول وحو حتقيق التنمية اإلدارية و عصرنة نُظم اإلدارة احمللية .
 إن مواكب ة التق دم احلاص ل يف ُم ال اإلدارة و احلك م احملل ي يُعت رب أح د اآلي ات ال يت تُس اعد عل ىحتقي ق املس اءلة  ،واالس تفادة م ن التق دم اإللك رتوين والش راكة م ع القط اع اخل اص و حتقي ق مب ادئ
احلوكمة احمللية و ترشيد احلكم .

ا
ـوضـوع
األهداف المرجوة من دراسة ال َـم ُ

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق ُمموعة من األهداف  ،من خالل أُهية املوضوع الذي تعاجله
واملتعلق بكيفية تطوير اإلدارة احمللية عن طريق إتباع االجتاهات احلديثة يف ذلك ،ودورها يف تقدمي
اخلدمات العامة والتنمية الشاملة والتطور الدقمقراطي ،إذ تعد الوحدات احمللية النواة الرئيسية يف التنمية
احمللية والتنمية الشاملة ،وهذا حبكم قرهبا من املواطن ،وقد وضعت أساسا هبدف تسري شؤون
املواطنني وحتسني مستوى وضعيتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية ،كما تؤدي كذلك
وظيفة التنشئة الوطنية واملدنية وحىت السياسية ،فهي متثل أقرب إدارة للدولة من املواطن والشريك
األوثق مع السلطة املركزية لتنفيذ السياسات العامة.
حيث تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآتية:
 .4حتديد اإلطار القانوين والسياسي لإلدارة احمللية ومؤسساهتا يف الوطن العريب ،وتطورها وتأثرها
مبعطيات البيئة الداخلية والدولية.
 .2حتليل السلوك اإلداري وطبيعة العالقات بني السلطة املركزية والالمركزية ،من حيث الرقابة
اإلدارية واملالية (عالقة عمودية) ،وبني املواطنني وتنظيمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
 .0إبراز التحديات والعراقيل اليت تواجه اجملالس املنتخبة يف أداء مهامها .
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 .1التقدم بتوصيات واقرتاحات لتفعيل دور الوحدات احمللية يف عملية بناء وتنمية دمقرطة
اجملتمع ،من ِخالل دراسة وحتليل تشريعات نُظم اإلدارة احمللية لعدد من دول الوطن العريب
كنماذج ُمتارة  ،واليت تستجيب للمغزى العام لعنوان الدراسة .

أسباب ااختيار الموضوع

جبانب الدوافع األكادقمية لنيل الدرجة العلمية  ،هنالك دوافع ذاتية و أخرى فكرية دفعت
الباحث لدراسة موضوع ِ " :
االتجاهات الحديثة لتطوير اإلدارة المحلية في الوطن العربي –
قارنة لنماذج ُمختارة  " -و اِختيار هذا املوضوع ليكون عنواناً لرسالة التخرج  ،حيث ُقمكن
دراسة ُم َ
اإلشارة إىل بعض هذه األسباب و الدوافع و تقسيمها  ،كما يلي :
األسباب املوضوعية :

 الرغبة يف البحث و الكتابة عن ُموضوع خيُص التنظيمات السياسية و اإلدارية يُفيد الباحثوالقارئ ؛ ففي الوقت الراهن الذي اِختلفت فيه ُكل املعطيات السياسية و اإلدارية على املستويني
احمللي و الدويل  ،بسبب التطور التكنولوجي و املعريف احلاصل يف العامل  ،وزيادة األعباء على
احلُكومات و تعدد مسؤولياهتا  .هذا ما أدى بالباحث إىل اِنتقاء هذا املوضوع للوقوف عند واقع
اإلدارة احمللية يف مناذج ُُمتارة من الوطن العريب و ُسبل تطويرها .
 وقد اِرتأى الباحث أنه من واجبه يف ظل ِاالهتمام العاملي بالالّمركزية واإلدارة احمللية و أُهية
ّ
الُمشاركة والدقمقراطية ؛ أن يُبادر إىل بلورة هذه الدراسة عن نُظم اإلدارة احمللية يف البلدان العربية
االجتاهات املعاصرة لتطويرها  .ويأيت هذا ِ
ال مختارة و ِ
االهتمام تتوجياً ألنشطة الدراسة يف مقياس "إدارة
ُ
ُ
اجلماعات احمللية و اإلقليمية" للسنة األوىل ماجستري جبامعة قاصدي مرباح  -ورقلة اليت بدأت يف
السنة النظرية يف شكل حبوث علمية و ورشات عمل يف موضوعات اإلدارة احمللية و احلكم احمللي.
ويأيت هذا اإلصدار لس ّد النُقص يف املكتبات اجلزائرية و العربية يف ميدان اإلدارة احمللية و احلُكم احمللي
يف دول العامل الثالث و الوطن العريب على حد سواء كونه يُعاجل ثالث مناذج ُُمتارة من ُدول الوطن
العريب (اجلزائر  ،األردن و السعودية)  ،خاصةً أن ما هو متوافر يف هذا اجملال إما أنه عبارة عن
دراسات تارخيية أو دراسات قانونية حبتة  .ولذلك فإن هذه الدراسة البحثية توفر للطالب و الباحثني
ومقومات وفلسفة اإلدارة احمللية  -دراسة حتليلية
 إضافة إىل اإلطار النظري الذي يتبادل مفاهيم ُُمقارنة لنظم اإلدارة احمللية لعينة ُمثلة للدول العربية مل الدراسة  ،فضالً عن عرض أهم االجتاهات
املعاصرة لتطوير ُمستوى أداء الوحدات احمللية مثل احلكومة احمللية اإللكرتونية  ،وتقييم األداء املؤسسي
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والشراكة مع القطاع اخلاص و ُمؤسسات اجملتمع املدين  .كما تطرح هذه الدراسة أهم اجلهود و
املساعي الدولية لتطبيقات احلوكمة احمللية بالدول العربية و رؤية مستقبلية للبناء التنظيمي لإلدارة احمللية
يف الوطن العريب  ،ر ِ
وعي فيه تباين الظروف البيئية (السياسية واالقتصادية واالجتماعية) للدول العربية
ُ
السائرة يف طريق النمو .
 لقد جاء اختيار هذا املوضوع نظراً لكونه جيمع بني اِختصاصني ( العالقات الدولية ؛ والتنظيمات السياسية و اإلدارية )  ،حيث يعاجل من جهة دور املنظمات و اهليئات الدولية يف سبل
حتقيق احلوكمة احمللية و احلكم الراشد  ،و من جهة أخرى يدرس أهم ِ
االجتاهات احلديثة لتطوير
اإلدارة احمللية و إمكانية تطبيقها يف الوطن العريب بعد عرض التنظيم اإلداري و السياسي السائد هبا.
األسباب الذاتية :

 رغبة الباحث يف حتصيل مهارات البحث العلمي و تأليف ال ُكتب و كتابة املقاالت و صياغةاألحباث العلمية يف ُمال السياسة  ،اإلدارة احمللية  ،العالقات الدولية .
 بالنظر إىل اِختصاص الدراسة يف ما بعد التدرج (املاجستري) "إدارة اجلماعات احمللية واإلقليمية"،أراد الباحث أن يكون يف سياق ِ
االختصاص حىت يسهل التحكم يف سرد املعلومات و األفكار مبا

يُالئم البحث .
حيث
 إعجاب الباحث هبذا املوضوع و بالنماذج املختارة كوهنا تتوافق مع السياق العام للدراسة ؛ ُجاء اِختيار الوطن اجلزائر كنموذج للدراسة باعتبارها موطن الباحث و النموذج األقرب للدراسة ّ ،أما
األردن فتم اِختيارها على أساس كوهنا منوذج من ُدول الوطن العريب الواقعة يف بالد الشام و كذلك
ملستوى تطور اإلدارة احمللية هبا ُمقارنة مبثيالهتا إقليمياً ؛ و فيما خيص اململكة العربية السعُودية فوقع
ُ
للجهود و املساعي احلُكومية لتطوير و
ا
ر
نظ
بية
ر
الع
يرة
ز
اجل
شبه
ول
د
من
كنموذج
عليها
االختيار
ُ
ً ُ
حتديث اإلدارة احمللية هبا و إسرتاتيجيات التنمية احمللية .

ا
ا
ا
اســة
ال َـمـنَـاهـج ال ُـمـتَّـبَ َـع ْـة فــي الــد َر َ

من حيث املناهج العلمية اليت تتبناها ه ذه الدراس ة  ،فه ي  :المننج الوفن ي التحليلني  ،و
قد أُخذت املعلومات من املصادر املكتبي ة م ن خ الل ُمطالع ة ال ُكت ب و ال دوريات و املراج ع و رس ائل
املاجس تري و أُطروح ات ال دكتوراه ذات العالق ة باملوض وع  ،باإلض افة إىل الدراس ات املتعلق ة ب احلُكم
ُ
احملل ي املركزي ة و الالّمركزي ة يف اإلدارة احمللي ة  .ك ذلك أُخ ذت املعلوم ات م ن املص ادر الرمسي ة و غ ري
الرمسي ة و ال يت تش مل الدراس ات و التق ارير و النش رات الص ادرة ع ن املؤسس ات و ال دوائر احلُكومي ة
-9-

الـــمـــُلـــخـــص

ذات الصلة مثل وزارات الداخلية و التخطيط و الشؤون البلدية و اجملالس احمللية  ،باإلضافة إىل أوراق
العم ل الص ادرة ع ن مراك ز األحب اث  ،املؤسس ات األهلي ة  ،اجلامع ات  ،املنظم ات األهلي ة املعني ة مث ل
ُ
املنظم ة العربي ة للتنمي ة اإلداري ة  ،و برن امج إدارة احلُك م يف ال ُدول العربي ة  ، POGARو برن امج األم م
ُ
املتحدة اإلمنائي  ، UNPDو البنك الدويل ؛ و غريها ..
ُ
أما سبب اِختي ار امل نهج الوص في التحليل ي ف يكمن يف أن ه يُس اعد يف التع رف عل ى نظ ام اإلدارة احمللي ة
بش كل واض ح  ،كم ا ُقمكنن ا م ن رص د نق اط الق وة و الض عف يف نظ ام اإلدارة احمللي ة بال ُدول العربي ة
املدروسة  ،و ُماولة وضع إس رتاتيجيات و ُمقرتح ات واض حة و واقعي ة  ،تض من تط وير اهليئ ات احمللي ة
يف مناذج ُدول الوطن العريب مّل الدراسة .
صول على نتائج واقعية و واض حة ؛ و وض ع توص يات لتط وير اهليئ ات احمللي ة ،
و من أجل احلُ ُ
ِ
المقارن للحص ول عل ى نت ائج ّأدق و أمي ز و حتلي ل واقع ي لنت ائج الدراس ة ،
مت االعتماد عل ى المنج ُ
حي ث ح رص الباح ث يف ه ذه الدراس ة عل ى إقران ه  ،و ذل ك م ن خ الل ِ
االس تعانة بأس لوب التحلي ل
الدول العربية الثالث املبحوثة ب ِ
االعتماد على تقنياته يف عرض كل من أوجه الشبه و
املقارن بني مناذج ُ
ُ
ِ
االختالف للحاالت املدروسة .
و للوصول إىل السمات واخلصائص العامةّ اليت تتميز هبا أنظمة اإلدارة احمللية يف دول
الدراسة ،اِستخدم الباحث منج دراسة الحالة حيث أنه قام بدراسة كل دولة من بني الدول العربية

املختارة كنموذج للدراسة على حدى  ،و عددها ثالث مناذج متثل ُُمتلف األقطار و البلدان العربية و
اليت رأى الباحث أهنا تصلح لتكون مناذج تستحق الدراسة  .وقد حرص الباحث على إتباع منهجية
ُمددة لتحليل أنظمة اإلدارة احمللية للدول املبحوثة ،من خالل حتليل ومناقشة عدد من املتغريات عند
االقتراب الوظي ي و ِ
اِستعراض كل حالة  ،و ذلك اِعتماداً على ِ
االقتراب النسقي لتبيان كل من
أمناط وأساليب تشكيل اجملالس احمللية و العالقات بني احلكومة املركزية واحلُكومات احمللية و
اِختصاصات الوحدات احمللية لكل منوذج من مناذج الدراسة .
وقد تكونت عينة الدراسة من ثالث دول عربية  ،مثّلت ُمعظم أقاليم الوطن العريب ،وهي:
 اجلمهورية اجلزائرية  ،كنموذج عن بُلدان املغرب العريب و مشال إفريقيا . اململكة العربية السعودية  ،كنموذج عن بُلدان اخلليج و ُدول شبه اجلزيرة العربية . اململكة األردنية اهلامشية  ،كنموذج عن بُلدان الشام العريب .- 10 -
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و ق د اِعتم د الباح ث ك ذلك عل ى المنننج التنناريخي  ،حي ث متث ل ذل ك يف ع رض نش أة و
الدول العربية املبحوثة  ،و إب راز املراح ل التارخيي ة ال يت م ّر هب ا نظ ام اإلدارة احمللي ة
تطور اإلدارة احمللية يف ُ
يف كل من اجلزائر و األردن و السعودية من خالل ِ
االعتماد على أسلوب الس رد الت ارخيي ملراح ل تط ور
التع ُرف عل ى
اإلدارة احمللي ة هب ذه ال دول م ّل الدراس ة ؛ حي ث يُس اعد امل نهج الت ارخيي املُعتم د يف ّ
التقسيمات اإلدارية و كذا أنظمة اإلدارة احمللية القدقمة اليت كانت سائدة هبا للتقرب أكثر وحو معرفة و
الدول  ،و مدى تأثري اخللفيات التارخيية عليها .
فهم نُظم اإلدارة احمللية هبته ُ

ا
اســة
خُـ ـطـة الــد َر َ

نظراً لكون ُمال دراسة املوضوع واسع بالنظر ِ
الدول به من
لكرب مساحة الوطن العريب و تعدد ُ
الدول بالدراسة بالنظر للقواعد األكادقمية و املنهجية اليت
جهة ،وكذا عدم إمكانية دراسة مجيع هته ُ
حتكم البحث من جهة أخرى  ،فقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول ؛ ل ُمعاجلة موضوعاهتا على
النحو التايل :
 ال صل األول  :اإلدارة احمللية و ِاالجتاهات احلديثة لتطويرها  ،حيث مت تكريس الفصل األول
لضبط تصور واضح خبصوص املفاهيم املطروحة يف أدبيات اإلدارة احمللية و الالّمركزية و كذا
ِ
كل عنصر نظري من عناصر الدراسة بواقع احلال يف
أهم االجتاهات احلديثة لتطويرها  ،مع ربط ُ
الوطن العريب؛ فاملبحث األول يُناقش اإلدارة احمللية كمدخل مفاهيمي حبيث سيتم يف املطلب
األول الرجوع إىل تاريخ نشأة اإلدارة احمللية  ،ومن ث حتديد مفهوم واضح لإلدارة احمللية يف
املطلب الثاين ،وذلك من خالل التعرض إىل التعاريف واخلصائص واملكونات اليت تندرج حتت
هذا املفهوم كاملركزية و الالمركزية  ،ويف مطلب أخري مت التعرض إىل أُهية التمييز بني اإلدارة
احمللية و احلُكم احمللي و أهم االجتاهات ال ُمفسرة لذلك  .أما املبحث الثاين مت التعرض فيه عرب
مطالبه األربعة إىل فلسفة اإلدارة احمللية و أهدافها و آليات عملها و كذا العوامل البيئية املؤثرة
يف نُظم اإلدارة احمللية و آليات تسيري اجملالس احمللية و عملها  ،و الرقابة املركزية عليها  .أما
املبحث الثالث و األخري هلذا الفصل فقد مت ختصيصه لضبط املفاهيم و االجتاهات احلديثة
لتطوير اإلدارة احمللية  ،فاملطلب األول يعاجل كيفية إصالح اإلدارة احمللية ،ويساعد ذلك يف
وضع تنميط ألنواع ومظاهر وتكوينات هذه اإلصالحات يف املطالب املتبقية من املبحث ،
حيث أن املطلب الثاين يشرح معىن احلكومة احمللية اإللكرتونية و مراحل تطبيقها  ،و املطلب
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الثالث حول قياس و تقييم األداء املؤسسي يف وحدات اإلدارة احمللية  ،و الرابع حول ديناميات
اإلدارة احمللية يف ظل التحول إىل القطاع اخلاص .
 -ال صل الثاني  :اإلدارة احمللية و احلكم احمللي يف الوطن العريب (دراسة ُمقارنة لنماذج ُُمتارة) ،

ويتناول وصفاً حتليلياً لنظام اإلدارة احمللية يف ثالث مناذج ُُمتارة من ُدول الوطن العريب (اجلزائر،
األردن و السعودية) حىت تكون الدراسة شاملة جلميع مناطق الوطن العريب بدراسة منوذج عن
كل منطقة  ،و يتجلى ذلك يف ثالث مباحث  ،فاملبحث األول خيتص بدراسة اإلدارة احمللية
باجلمهورية اجلزائرية كنموذج عن بلدان املغرب العريب و ُدول مشال إفريقيا و كذلك باِعتبارها
الدولة األصلية للباحث  ،و يندرج حتت هذا املبحث أربعة مطالب يدرس األول منها تاريخ
اإلدارة احمللية اجلزائرية و مراحلها  ،و الثاين ُحيلِّل املستويات و التشكيالت اإلدارية يف اجلزائر،
و الثالث حول آليات عمل اجملالس احمللية يف اجلزائر؛ ّأما املطلب الرابع فيختص بدراسة أهم
ِ
االجتاهات احلديثة لتطوير و إصالح اإلدارة احمللية اجلزائرية ُُمثلة يف مشروع القانون اجلديد
املتعلق بالبلدية  .و خبصوص املبحث الثاين الذي يدرس اإلدارة احمللية يف اململكة األردنية
اهلامشية كنموذج عن ُدول بالد الشام العريب  ،فيشمل هو اآخر أربع مطالب تدرس نشأة و
تطور نظام اإلدارة احمللية يف األردن  ،و التقسيمات و التشكيالت اإلدارية يف األردن و كذا
كيفية متويل اجملالس البلدية و مدة وشروط عضويتها ؛ أما املطلب الرابع فيدرس ِ
االجتاهات
ّ
احلديثة ال ُمعتمدة إلصالح و تطوير اإلدارة احمللية باألردن على ضوء برنامج احلكومة احمللية
يدرس اإلدارة احمللية يف اململكة
اإللكرتونية يف األردن  .و فيما خيص املبحث الثالث الذي ُ
العربية السعودية كنموذج عن بُلدان اخلليج العريب و دول شبه اجلزيرة العربية  ،فهو يتضمن أربع
مطالب كسابقيه  ،األول حول نشأة و تطور نظام اإلدارة احمللية يف السعودية  ،و الثاين حول
املستويات و اجملالس و ِ
االختصاصات احمللية  ،و الثالث حول الرقابة املركزية و املوارد احمللية يف
السعودية ،أما املطلب الرابع يدرس أهم ِ
االجتاهات احلديثة إلصالح و تطوير اإلدارة احمللية يف
ّ
ُ
السعودية ُمثلة يف إسرتاتيجيات التنمية احمللية يف السعودية و جتربة مدينة الرياض كنموذج عن
واقع التنمية احمللية يف اململكة العربية السعودية .
 ال صل الثالث  :حتليل ُمقارن و اِستشراف لنُظم اإلدارة احمللية يف الوطن العريب  ،خالله طرحالباحث ثالثة مباحث؛ فاملبحث األول لتبيان نتائج الدراسة املقارنة املعروضة يف الفصل الثاين،
ُ
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حيث ُحيلل هذا املبحث أوجه الشبه و ِ
االختالف يف نُظم اإلدارة احمللية يف ُدول الدراسة و
بالدول
ذلك يف أربع مطالب  ،فاألول يربز التباين يف املستويات احمللية و التشكيالت اإلدارية ُ
املدروسة ،و الثاين و الثالث حول اجملالس احمللية و اِختصاصاهتا ،و املطلب الرابع حول املوارد
كجهد فردي للباحث طرح فيه
املالية و عالقات الوحدات احمللية؛ ّأما املبحث الثاين الذي جاء ُ
رؤية ُمستقبلية و تصورات لنُظم اإلدارة احمللية يف النماذج املختارة و ذلك بتطبيق أهم
ُ
االجتاهات احلديثة امل ِ
ِ
ساُهة يف تطوير و حتديث اإلدارة احمللية اليت سبق للباحث و أن شرحها
ُ
يف املبحث الثالث من الفصل األول للدراسة  ،و جاء هذا املبحث يف شكل ُمقرتحات و
توصيات وذلك يف أربع مطالب  ،فاملطلب األول حول ُسبل تطوير و حتديث اإلدارة احمللية
على مستوى اجملالس و ِ
االختصاصات احمللية  ،و الثاين حول التأكيد على أُهية تقييم األداء
املؤسسي للوحدات احمللية  ،و الثالث حول تبين مفهوم احلُكومة احمللية اإللكرتونية ّ ،أما الرابع
ُ
فيؤكد على أُهية الشراكة مع القطاع اخلاص  .و فيما خيص املبحث الثالث و األخري فجاء
الدولية لتطبيقات احلوكمة احمللية بالوطن العريب  ،حيث أراد الباحث من هذا
اجلهود ُ
كرس ُ
ليُ ّ
املبحث تقدمي نظرة عامة حول دور و ُمساُهات املنظمات الدولية و اإلقليمية يف سبيل تطوير
ُ
و تنمية اإلدارة احمللية و إرساء معامل احلوكمة احمللية و مبادئ احلُكم الراشد خاصةً يف الوطن
العريب كونه ُمال الدراسة  ،و جاء هذا املبحث ُُمثالً يف أربع مطالب  ،فاألول منها خيتص
بتعريفات و مفاهيم احلوكمة احمللية و احلٌكم الراشد ّ ،أما الثاين ُحيلل مدى أُهية التعاون بني
اإلدارات احمللية على املستويات الوطنية و اإلقليمية و العربية مع دراسة احلال يف ُدول الوطن
العريب و مناذج الدراسة  ،كما أن املطلب الثالث يُبني مساعي و ُجهود املنظمات الدولية يف
ُ
إرساء مبادئ احلوكمة احمللية و ذلك على ُمستوى ُدول الوطن العريب و مناذج الدراسة ّ ،أما
املطلب الرابع الذي يدرس أحد أهم اآليات احلديثة يف ُمال التطوير اإلداري على ُمستوى
الدويل و اإلدراك
الدول العربية ٌ ،مربزاً فيه اإلمجاع ُ
الوطن العريب أال وهو برنامج إدارة احلُكم يف ُ
العريب حول أُهية احلكم الراشد و احلوكمة احمللية  ،و أهداف الربنامج و ماور عمله و
إسرتاتيجيته يف سبيل تطوير اإلدارة احمللية بالوطن العريب .
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ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة
تُعترب دراسة أنظمة اإلدارة احمللية يف الوطن العريب و ُسبل تطويرها من أهم الدراسات احلديثة
اليت تُساهم يف خلق التنمية و التطوير اإلداري بالدول العربية ،حيث نُالحظ أن ُهناك اِتفاق عام
مدروسة على أن ُهناك إِخفاقات
لدى غالبية األكادقميني و الباحثني وال ُممارسني يف ُ
الدول العربية ال ُ
يف تطبيق اإلدارة احمللية ،حيث مل تتمكن احلُكومات املركزية من تعزيز النهج الالّمركزي مبا ُقم ِكن ِمن
االقتصادية و ِ
إِحداث أهداف التنمية ِ
االجتماعية على املستوى احمللي  .فلم ُمتنح الوحدات احمللية
السلطات والصالحيات اليت ًمت ّكنُها من إِعداد ُخطط وبرامج التنمية املختلفة  ،ومل تتمكن قانونًا من
ُ
اإلشراف على كثري من املشاريع املركزيةُ ،ما يُؤدي إىل ُسوء التنفيذ وتضارب األولويات ،وعدم
تناغمها مع ِ
االحتياجات احمللية للمواطنني ،رافق ذلك عدم توفري قدرات وإمكانات متكن تلك
احملليات من إجناز وحتقيق أهدافها .
الدول العربية املدروسة
حيث أنه ويف ضوء حتليلنا لواقع البناء التنظيمي لإلدارة احمللية يف مناذج ُ
السعودية )  ،و يف ماولة لإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف ُمقدمة الدراسة و
(اجلزائر ،األردن و ُ
التساؤالت الفرعية اليت تبعتها؛ و إبراز الباحث لطبيعة العالقة بني الوحدات احمللية واحلُكومة املركزية
من جهة؛ والعالقات بني الوحدات احمللية ببعضها البعض من جهة أخرى ،و كذا ُمستويات اإلدارة
احمللية وأساليب تشكيل اجملالس احمللية والتمويل احمللي للوحدات احمللية واِختصاصات تلك الوحدات؛
الدول املتقدمة و ذلك
ضعف باألداء بنسب ُمتفاوتة وذلك ُمقارنة مبثيالهتا يف ُ
جند أن هناك نُقص و ُ
يرجع إىل عدة عوامل ُمتعددة و ُُمتلفة سياسية و إدارية و اقتصادية  ،هذه العوامل أثرت سلباً على
مسار عملية التنمية احمللية و التطوير اإلداري بالوطن العريب.
أهــم ن ـت ــائــج الــدراسـة

ِ
الدول العربية املبحوثة على أن هناك إخفاقات
هناك اتفاق عام لدى الباحثني و املمارسني يف ُ
يف تطبيق نُظم اإلدارة احمللية  ،حيث مل تتمكن احلُكومات املركزية من تعزيز النهج الالمركزي مبا
االقتصادية و ِ
قمُّكن من إحداث أهداف التنمية ِ
االجتماعية على املستوى احمللي  ،فلم ُمتنح
ُ
السلطات و الصالحيات اليت متُّكنها من إعداد ُخطط و برامج التنمية املختلفة ،
الوحدات احمللية
ُ
ُ
و مل تتمكن قانوناً من اإلشراف على الكثري من املشاريع املركزية ُ ،ما يؤدي إىل سوء التنفيذ و
تضارب األولويات  ،و عدم تناغمها مع ِ
االحتياجات احمللية للمواطنني  ،رافق ذلك عدم توفري

قُدرات و إمكانات متُّكن تلك احملليات من إجناز و حتقيق أهدافها .
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أهـ ــم الـ ـتـ ــوصـ ـي ـ ــات

يف ضوء حتليل واقع البناء التنظيمي لإلدارة احمللية بال ّدول العربية املدروسة  ،و طبيعة العالقة
بني الوحدات احمللية و احلُكومة املركزية من جهة و العالقات بني الوحدات احمللية ببعضها البعض من
جهة أخرى  ،و ُمستويات اإلدارة احمللية و أساليب تشكيل اجملالس احمللية و التمويل احمللي للوحدات
احمللية و إبراز اِختصاصاهتا ؛ فإن الباحث حاول تقدمي منوذج ُمتكامل للبنية التنظيمية لإلدارة احمللية
يف ُدول الوطن العريب املدروسة  ،من خالل طرح تصورات و رؤى ُمستقبلية لتطوير اإلدارة احمللية ،مبا
ُحيقق التوازن بني دور احلُكومة املركزية يف تأكيد وحدة الدولة السياسية و اإلدارية و ضمان تنفيذ
حرية اِختاذ القرارات للوحدات احمللية .
السياسة العامة بكفاءة  ،و إتاحة القدر الكاف ي من املرونة و ّ
للدول املبحوثة لإلسرتاتيجيات و ِ
االجتاهات احلديثة
كذلك  ،ضرورة تبين احلكومات املركزية ُ
لتطوير و حتديث اإلدارة احمللية من خالل إعادة هيكلة وحدات اإلدارة احمللية و ُمستوياهتا و أدوارها و
وظائفها مبا يُالئم تطلعات املواطنني  ،و دعم املوارد احمللية الذاتية و التأكيد على أُهية تقييم األداء
املؤسسي للوحدات احمللية و التوجه وحو تطبيق نظام احلكومة احمللية اإللكرتونية  ،و كذلك وجوب
تطبيق املشاركة اجملتمعية و الشراكة مع القطاع اخلاص  ،و ِ
االهتمام باملوارد البشرية على املستوى
احمللي و فتح اجملال لتحقيق ُسبل التعاون فيما بني اإلدارات احمللية سواءً إقليميا أو ُدولياً أو ملياً .
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