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مقدمة
تستأثر دراسات إدارة وتسيري املوارد البشرية يف الوقت الراهن باهتمام الكثري من املسريين والباحثني ،خاصة بعدما
تأكد دورها الكبري يف رفع كفاءة وفعالية املؤسسات ملواجهة التحديات واملنافسة يف ظل ديناميكيات البيئة الداخلية
واخلارجية ،حيث أن سر جناح املؤسسات يف حتقيق أهدافها أصبح يكمن يف مقدرهتا على استخدام أكفأ املوارد البشرية
وحتفيزها على اكتشاف وتفجري الطاقات الكامنة املبدعة لديها ،تلك الطاقات البشرية الكامنة ال تصبح قوة ذات فعالية إال
بإيقاظها وحتركيها وتنشيطها وتطويرها وحتفيزها على البذل والعطاء ،وهذه املهام تقع على عاتق وظيفة املوارد البشرية
حتقيقها ،وذلك من خالل حتديد وتوفري احتياجات املنظمة من الكفاءات الالزمة يف الوقت املناسب وبالعدد املناسب
وتقدمي فرص النمو والتقدم هلا للمحافظة عليها مث توجيهها للقيام مبختلف األعمال املسندة إليها.
فرضت جمموعة من التطورات مثل العلمية والتكنولوجية السريعة والتغريات القطاعية والقوانني احلكومية والتغري السريع
ألذواق املستهلكني على املؤسسات تبين سياسات ديناميكية يكون فيها املورد البشري الدعامة األساسية لألداء وهذا
ضمانا للتكيف املستمر مع التطورات السريعة للبيئة الداخلية واخلارجية.
وإذا كان جناح أي مؤسسة يف حتقيق أهدافها يتوقف أساسا على مدى االهتمام باملوارد البشرية العاملة هبا ،فإن هذا
االهتمام يتزايد بالنسبة القتصاديات الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ،وذلك العتمادها على خطط تنموية واسعة
تتطلب العناية باملورد البشري واجياد السياسات والربامج اخلاصة بنمط تسيريه وتنميته باستمرار ألن قوة وهيبة الدولة من قوة
وهيبة موظفيها بالقطاعات واإلدارات التابعة هلا ،فاملوارد البشرية بالنسبة هلذه الدول وخاصة النامية على غرار اجلزائر يعترب
عنصرا أسا سيا من عناصر اإلنتاج جيب العناية به واالستثمار فيه كما أن االهتمام بتخطيط املوارد البشرية يف خمتلف
اإلدارات واملؤسسة إىل غاية تركه هلا ،له األثر األكرب يف رفع الكفاءة االنتاجية للجهاز احلكومي واجناح مشاريعه التنموية.
واجلزائر مبا تشهده من حتوالت اقتصادية ه امة السيما انتقاهلا من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق ،يفرض بالضرورة أن
يلعب قطاعها العمومي بشكل عام واإلدارة احمللية بشكل خاص دورا مميزا على املستوى الداخلي أو اخلارجي على حد
سواء ،ألن كفاءة أداء مواردها البشرية العاملة أيا كانت مواقعها التنظيمية وذلك بإعطاء أمهية للوظيفة العامة وتطوير دورها
وأساليبها ،تعترب اإلدارة احمللية على غرار الوالية اليت سأخصها بالدراسة إحدى األجهزة االدارية للدولة اليت تقوم بتخطيط
مواردها البشرية و تساهم يف تطبيق سياساهتا وبراجمها وتسعى إىل حتقيق
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التوازن االجتماعي للدولة من خال ل ضمان استقرار اجملتمع والتوازن االقتصادي من خالل زيادة انتاجية املوارد الوطنية من
أجل حتقيق معايري اجلودة الشاملة وتدعيم مرونة وقدرة الدولة على االستجابة النوعية للتغريات السريعة للمحيط من خالل
ضمان حتقيق التنمية احمللية كسبيل لتحقيق التنمية املستدامة للوطن بأكمله.

أهمية الدراسة:
يكمن حصر األمهية النسبية هلذه الدراسة ،الذي سنركز فيه على التخطيط يف اإلدارة احمللية حبيث يعترب موضوع ختطيط
املوارد البشرية على مستوى أجهزة الدولة والوالية واإلدارة احمللية من املواضيع اليت شهدت اهتماما متزايدا يف الدول
املتقدمة ،ورغم ذلك نالحظ أن هذا اجملال من الدراسة يعاين من القصور يف اجلزائر ،ونقل الدراسات األكادميية يف اجلامعة
اجلزائرية يف هذا املوضوع واقتصارها فقط على املهنيني ،اجتاه مصطلح القطاع العام ،وخاصة وأن هلذه املوارد البشرية دورا
كبريا يف بسط الدولة على إقليم الوالية وتنميته تنفيذا للربامج الوطنية للتنمية الشاملة ،مما يستوجب العناية الكبرية بتسيري
هذه املوارد.

أسباب اختيار

الموضوع:هناك جمموعة من األسباب الذاتية واملوضوعية.

0ـ ـ األسباب الذاتية :الرغبة يف معرفة ختطيط املوارد البشرية على مستوى مديرية اإلدارة احمللية لوالية غار داية والرغبة وامليول
سياسية واقتصادية.
 0ـ ـ األسباب الموضوعية :ـ ـ اقرتاح املوضوع من طرف األستاذ املشرف واقتناعي بطرحه ،ويندرج ضمن جمال التخصص.
ـ ـ ـ القيام بدراسة ميدانية على مستوى اإلدارة احمللية لوالية غار داية من خالل التعرف على وضعية املوظفني واملناصب
الشاغرة واملشغولة على مستوى املديرية من خالل املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية.

أهداف

الدراسة :إن اهلدف املرجو من هذه الدراسة هو حماولة إبراز واقع ختطيط املوارد البشرية يف اإلدارة احمللية مركزين

على مديرية اإلدارة احمللية لوالية غار داية وخمططها السنوي لتسيري املوارد البشرية كنموذج للدراسة من خالل:
ـ ـ ـ ـ التعرف على األهداف اليت تتبناها املديرية حول ختطيط املوارد البشرية.
ـ ـ ـ التعرف على واقع املوظفني اجتاه سياسة تسيري املوارد البشرية يف املديرية.
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أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة):
عرف موضوع ختطيط املوارد البشرية واإلدارة احمللية عدة دراسات ومن خمتلف اجلوانب سواء تعلقت باجلانب الوظيفي
وتسيريي بالنسبة للموارد البشرية ،أو اجلانب التنظيمي واهليكل اإلداري بالنسبة لإلدارة احمللية ،وهذه املواضيع نذكر منها
على سبيل املثال ما يلي:
 1ـ ـ عالد آسيا ،موالي صليحة ،فعالية الموارد البشرية في االدارة الحلية(.مذكرة ليسانس يف العلوم السياسية،
ختصص :تنظيمات ادارية  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة ورقلة.)3112 ،وانطالقا من نتائج هذه الدراسة
قمت بدراستي:
ـ ـ ـ املعرفة اجليدة للموارد البشرية وحتديد االحتياج منها من أجل تطوير التسيري التوقعي للتشغيل والكفاءات.
ـ ـ ـ إعادة النظر يف نظام التخطيط املعمول به يف اإلدارات.
 3ـ ـ ـماهر أمحد ،إدارة الموارد البشرية .االسكندرية :الدار اجلامعية.3111 ،
 2ـ ـ ـ الذيب ابراهيم رمضان ،دليل إدارة الموارد البشرية .السعودية :مؤسسة أم القرى ،ط.3112 ،3

اإلشكالية:
انطالقا من حتديد أمهية املوارد البشرية على مستوى كل من البلديات والواليات والرتباط هذه األخرية بعملية التخطيط،
ميكن طرح االشكالية التالية
ـ ـ ـ ـ كيف تتم عملية تخطيط الموارد البشرية على مستوى اإلدارة المحلية وما مدى فعالية العملية على مستوى
مديريات اإلدارة المحلية ؟

الفرضيات:
 1ـ ـ ـ حتتاج اإلدارة احمللية لعملية ختطيط املوارد البشرية ألن العنصر البشري يعترب الرأس املايل احلقيقي ألية إدارة.
 3ـ ـ ـ جناح عملية ختطيط املوارد البشرية تساعد اإلدارة احمللية يف التحكم يف كفاءة العنصر البشري.
 2ـ ـ ـ تقوم اإلدارة احمللية بتخطيط املوارد البشرية لضبط املخطط السنويلتسيري املوارد البشرية.
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مناهج وأدوات الدراسة:
أ ـ ـ المنهج الوصفي التحليلي  :اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي يف حماولة لإلحاطة باجلوانب النظرية لتخطيط املوارد
البشرية واإلدارة احمللية خاصة يف الفصل األول والثاين.
ب ـ ـ االقتراب القانوني :من خالل حتديد االجراءات القانونية لعملية ختطيط املوارد البشرية يف اإلدارة احمللية وذلك من
خالل عرض حمتوى القوانني واملراسيم املتعلقة بالوظيفة العمومية يف اجلزائر.
ج ـ ـ ـ منهج دراسة حالة :اعتمدنا هذا املنهج للوقوف على واقع ختطيط املوارد البشرية يف اإلدارة احمللية لوالية غار داية،
وذلك من خالل التعرف على عملية التخطيط عن قرب وشرحها.
كما اعتمدنا المقابلة كوسيلة وأداة لجمع المعلومات.

تقسيم الدراسة:
جاءت هندسة هذه ال دراسة يف ثالثة فصول تناولنا يف الفصل األول كل من املفاهيم النظرية للتخطيط وختطيط املوارد
البشرية وأهم مراحل هذه العملية ،لنتطرق يف الفصل الثاين االطار املفاهيمي والنظري لإلدارة احمللية واطارها التشريعي
والتنظيمي من خالل التعرف على اجملالس احمللية املنتخبة واملعينة واهليئات العليا اليت تسريها ،أما يف الفصل الثالث فهي
دراسة تطبيقية حيث أردت من خالهلا التعمق يف معرفة عملية ختطيط املوارد البشرية من خالل املخطط السنوي لتسري
املوارد البشرية ،وبالتقرب أكثر من مديرية اإلدارة احمللية (مصلحة املستخدمني) لوالية غار داية للتعرف عن كثب واقع
املوظفني داخل الوالية عن طريق قراءة وحتليل املخطط.

صعوبات الدراسة:
واجهتنا عدة صعوبات وحنن بصدد اجناز هذه املذكرة منها اتساع موضوع ختطيط املوارد الشرية يف اإلدارة احمللية.
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الفصل األول :اإلطار النظري للتخطيط
تمهيد
تتكون أية مؤسس ة من عناصر بشرية أو مادية بيد أن العنصر البشري يعد األهم لكي تستطيع املنظمة اإلدارية حتقيق
أهدافها ،وبالتايل يصبح من الضروري على أية منظمة أن تقوم بوظيفة التخطيط باعتبار أن العنصر البشري يعد حمورا
أساسيا حىت تتمكن من التحكم يف سري نشاطها بشكل منظم تلجأ إىل عملية التخطيط ،و تعترب املوارد البشرية عنصرا
مهما من عناصر االنتاج ،كما أن املنظمات اإلدارية بكل ما توفره من أجهزة ومعدات لن تستطيع حتقيق أهدافها والنهوض
بالعملية االنتاجية يف غياب العنصر البشري ،فللموارد البشرية دور هام يف حياة املنظمة والعمل على بقائها واستمرارها ،ومل
يعد مسمى إدارة شؤون األفراد مناسبا للتعبري عن املهام واألدوار اليت جيب أن تنفذها هذه اإلدارة السيما مع التطور الذي
ساد يف اآلونة األخرية داخل املنظمات واجلهات العلمية والبحثية ،فبينما تركز إدارة شؤون األفراد على إدارة النظم والتدابري
اخلاصة بالعاملني هتتم وترتبط إدارة املوارد البشرية أكثر باإلدارة االسرتاتيجية لألفراد يف حتقيق أهداف العمل ،كما أهنا تعرب
عن آلية إلجياد نوع من االندماج والتكامل بني ممارسات وسياسات املوارد البشرية واسرتاتيجية العمل داخل املنظمة.
نتناول يف هذا الفصل النقاط التالية:
املبحث األول :مفهوم وأنواع التخطيط
املبحث الثاين :أمهية ومميزات التخطيط
املبحث الثالث :ختطيط املوارد البشرية
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المبحث األول :مفهوم وأنواع التخطيط
المطلب األول :مفهوم التخطيط
ورد بشأن التخطيط عدة مفاهيم منها:
ـ عرفه "واتسون"<<جمموعة جهود واعية ومستمرة تبذل من قبل حكومة ما لزيادة معدالت التقدم االقتصادي
واالجتماعي والتغلب على االجراءات املؤسسية اليت من شأهنا أن تقف عائقا يف وجه هذا اهلدف>>.
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ـ عرفه كني "تزلون"<<هو اختيار من بني مسارات بديلة للتصرف يف املستقبل للمشروع ككل ولكل من أقسامه>>،
ويرى املفكر "ريا كليف" ميكن أن يرتكز اخلطيط على مخسة مكونات وهي:
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 1ـ الغايات يف حتديد األهداف.
 3ـ الوسائل :هي اختيارات السياسات :برامج طرق ووسائل.
 2ـ ـ املوارد :حتديد أنواع و مبالغ املوارد الضرورية وكذلك االساليب اليت تسمح بإنشائها أو حتصيلها.
 4ـ ـ التطبيق :وهو اختاذ القرار وكيفية تنظيمها من أجل التسيري اجليد للخطة املقدرة.
 5ـ ـ املراقبة :تسمح بالكشف عن األخطاء والوسيلة لتصحيحه.
وبذلك فالتخطيط بالنسبة ألي تنظيم يعين أسلوب يساعد يف حتقيق استخدام فعال و أمثل للموارد البشرية واالمكانيات
أو املوارد املادية املتاحة من أجل حتقيق أهداف منشودة مرغوبة.
وقد أعطيت عدة تعريفات للتخطيط وسيتم التعرض للبعض منها كمحاولة للوصول إىل تعريف عام.
" هو الوظيفة األوىل لإلدارة وهي تقوم على عملية االختيار بني البدائل إلجراءات العمل للمؤسسة ككل ولكل قسم أو
جزء من أجزائها ولكل فرد من العاملني هبا".
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 -1د .عثمان غنيم ،التخطيط أسس ومبادئ علمية.ط ،1عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع) ،د ،ت( ،ص .32
 2ـ ـ ناصر دادي عدون ،االدارة والتخطيط االستراتيجي.ديوان مطبوعات اجلامعية ،3111 ،ص .55

 3ـ ـ عبد الغفار حنفي ،عبد السالم قحف ،التنظيم وإدارة األعمال .االسكندرية :الدار اجلامعية ،1992 ،ص .222
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معىن هذا أن وظيفة التخطيط تسبق باقي الوظائف اإلدارية األخرى حيث أهنا تقوم على عملية االختيار الواعي وهذا
االختيار يكون بني جمموعة من البدائل.
عرفه "فايول" بأنه <<التنبؤ باملستقبل واالستعداد له فهو بعد النظر الذي يتجلى يف القدرة على التنبؤ باملستقبل
والتحضري له بإعداد اخلطة املناسبة>>.
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من هذا التعريف اتضح أن التخطيط يقوم على عملية التفكري والتقدير للمستقبل والنظر يف البعد الزمين والتنبؤ باملتغريات
ووضع اخلطط ملا خيفيه املستقبل والتأقلم مع الظروف املتغرية.
" هو األسلوب العلمي ال ذي يتضمن حصر املوارد البشرية واملادية واستخدامها أكفأ استخدام بطريقة علمية وعملية
وإنسانية لسد احتياجات املؤسسة".
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اتضح من هذا التعريف ان التخطيط هو أسلوب علمي يتم على أساس املوارد الالزمة لعملية اإلنتاج وتنظيم املوارد املالية
واستخدامها بأحسن الطرق بوضع خطة شاملة.
ويرى املفكر "جورج تريي" <<هو االختيار املرتبط باحلقائق ووضع واستخدام الفروض املتعلقة باملستقبل عند تصور
األنظمة املقرتحة اليت تعتقد بضرورهتا لتحقيق النتائج املنشودة>>.

3

من هذا التعريف يتضح أن التخطيط يرتبط باحلقائق وذلك عن طريق االختيار واالنتقاء وكذلك وضع السياسات
واإلجراءات واخلطط الالزمة لتحقيق النتائج واألهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها.
عرفها "بريجريون" <<تلك العملية اليت تسمح بتحديد األهداف املرجوة والوسائل األكثر مالئمة لتحقيق هذه
4
األهداف>>.
هذا التعريف يبني أن التخطيط ميكن من حتديد األهداف والوسائل املناسبة لتحقيقها.
من هذه التعاريف السابقة ميكن تعريف التخطيط على أنه الوظيفة األوىل اإلدارية واليت تعتمد عليها الوظائف فهو
التقرير سلفا ملا جيب عمله لتحقيق هدف معني.
1ـ ـ حممد رفيق الطيب ،مدخل للتسيير ،أساسيات ،وظائف تقنيات .اجلزائر :ديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية  ،1995 ،ص .19
 2ـ ـ حسني عمر ،التنمية والتخطيط االقتصادي .الكويت :ديوان املطبوعات اجلامعية ( ،د ،ت) ،ص .21
3

ـ ـ عبد الغفور يونس ،تنظيم إدارة األعمال ،ليبيا ،جمموعة النيل العربية ،1999 ،ص .111

Canda :ed Gestion Morin, P 20. G. Bergeron, la gestion modernـ ـ
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4

المطلب الثاني :أنواع التخطيط
يقسم التخطيط إىل ثالث أنواع هي:

1

أ ـ ـ التخطيط طويل المدى :هو التخطيط الذي يغطي فرتة زمنية أكثر من مخس سنوات ويشرتك فيه كل املدراء
حيث يركز كل امليادين يف املؤسسة.
كما أنه حيدد األهداف الرئيسية طويلة األجل للمنظمة و رسم اخلطط وختصيص املوارد املتاحة للمنظمة بالشكل الذي
ميكن م ن حتقيق هذه األهداف يف اطار الفرص املتاحة والقيود املفروضة من بيئة املنظمة ،فهو التخطيط الذي حيدث تغيري
نوعي يف املنظمة
و ممارسة االدارة العليا وتأثريه.
ب ـ ـ التخطيط متوسط المدى :هو التخطيط الذي يغطي فرتة زمنية أقل من مخس سنوات ويقوم به أفراد االدارة
الوسطى ،حيث انه عبارة عن وسيلة لتخطي العقبات اليت تعرتض التخطيط واألجل ،يهدف إىل مساندة التخطيط
االسرتاتيجي للمؤسسة و يهتم بتقييم صالحية البدائل املختلفة من األهداف واالسرتاتيجيات واقرتاح اجلديد منها إذ يتميز
باملرونة يف اختيار ومراجعة البدائل ومتارسه االدارة الوسطى وتأثريه متوسط املدى.

2

ج ـ ـ التخطيط قصير المدى :هو التخطيط الذي يغطي فرتة أقل من سنة حيث ،انه حيتوي على خطط تفصيلية من
التخطيط طويل املدى لغرض حل املشاكل حني حدوثها.
وختتص به االدارة الدنيا ويتم فيها حتديد تفاصيل التخطيط التكتيكي بوضع خط لألنشطة املتكررة يف املؤسسة والقابلة
للقياس وهذا يف شكل تنبؤات ،وتوضع اخلطط التشغيلية يف شكل موازنات و معايري تقديرية تسمح بتحديد النتائج بطريقة
واضحة وقد تكون هذه املوازنات شهرية أو أسبوعية أو يومية ،وبالتايل يعمل على تقييم مدى تنفيذ خطة النوعني السابقني
يف شكل أرقام وقيم.
كما يقسم التخطيط حسب الوظيفة انطالقا من أن املؤسسة تشتمل على عدة نشاطات متعلقة بطبيعة عملها و أهدافها
فهناك وظائف البد من التخطيط هلا وهي :اإلنتاج ،البيع ،املالية ،التموين.

3

 1ـ ـ حممد سعيد عبد الفتاح ،حممد فريد الصحن ،اإلدارة العامة.الدار اجلامعية ،1991 ،ص  342ـ .349
ـ حممد فريد الصحن وآخرون ،مبادئ اإلدارة .االسكندرية :الدار اجلامعية ،3111 ،ص  123ـ ـ .124

2

3ـ ـ ـ ناصر دادي عدون ،اقتصاد المؤسسة .اجلزائر :دار احملمدية العامة ،1992 ،ص  354ـ ـ .351
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أ ـ ـ تخطيط اإلنتاج :يعرف بأنه :القيام بالتنبؤ لوضع خطة تتضمن مجيع خطوات تتابع العمليات اإلنتاجية بالطريقة
اليت ميكن من خالهلا حتقيق األهداف املخطط.
إذن ختطيط اإلنتاج هو عملية تنبؤ جبميع مراحل اإلنتاج واحتياجاهتا للوصول إىل األهداف املسطرة.
ب ـ ـ التخطيط المالي :ويهتم بكيفية احلصول على األموال من عدة جهات بأقل جهد و تكلفة.
ج ـ ـ ـ تخطيط البيع :تقوم املؤسسة بالتخطي للمبيعات وهدفها األول هو التوصل إىل أفضل طريقة لتصريف السلع اليت
أنتجتها ،حيث نقوم بدراسة أهم نقاط البيع و أهم املتعاملني الذين يضمنون ترويج املنتوج بأقل تكلفة.
د ـ ـ تخطيط التموين :هو عملية وضع التقديرات للمواد واللوازم اليت حتتاجه املؤسسة وذلك يف ضوء إمكانياهتا.

المبحث الثاني :أهمية ومميزات التخطيط
المطلب األول :أهمية التخطيط
للتخطيط أمهية بالغة تتمثل فيما يلي:
ـ ـ التخطيط ضروري بسبب التغير وعدم التأكد :جيب على كل املؤسسات أن ختطط وذلك من أجل الوصول إىل غاياهتا
وأهدافها ،وكلما توغل اإلنسان يف تقدير أحداث املستقبل زادت إمكانية الشك وعدم التأكد ،وكلما زادت حالة عدم
التأكد الذي ينوي عليه املستقبل زادت البدائل املمكنة وقلت درجة عدم التأكد ،فاملسري ال ميكنه أن يضع أهدافه ويتوقف
عند ذلك احلد ،وإمنا عليه أن يعلم بالظروف املستقبلية والنتائج املتوقعة.
ـ ـ ـ التخطيط يركز االنتباه على أهداف المؤسسة :التخطيط يركز على اجناز األحداث اليت تسعى إليها املؤسسة ووضع
خطة مناسبة هلذه األهداف ،فواضعوا اخلطط يكونون جمربين على التفكري دائما يف األهداف املنشودة ،فيجب عليهم
مراقبة هذه اخلطط دوريا وتعديلها وتطويرها يف الوقت املناسب متاشيا مع الظروف املستقبلية ومبا يضمن أهداف املؤسسة.

1ـ ـ ـ عبد الغفار حنفي ،أساسيات التنظيم وادارة األعمال .االسكندرية :الدار اجلامعية ،1992 ،ص .312
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1

ـ ـ ـ التخطيط يوفر النفقات :إن عملية التخطيط ترتكز أساسا على االستخدام األمثل للوسائل املادية واملالية والبشرية
بأكفأ الطرق لتحقيق أهداف املؤسسة وذلك يؤدي إىل ختفيض التكاليف.
ـ ـ ـ التخطيط أساس للرقابة :أي ال ميكن الفصل بني التخطيط والرقابة معىن هذا أن املدير ال ميكنه مراقبة أي عمل ما مل
يكن هناك برنامج ختطي هلذا العمل فعملية املراقبة تصبح بال فائدة دون خمططات.
ـ ـ ـ التخطيط يقلص من المخاطر :مبا أن دور التخطيط يكمن يف تسهيل عملية انتقال املؤسسة من احلاضر إىل املستقبل
لذا فإن التخطيط القائم على أسس علمية يقلص خماطر هذا االنتقال كتوجيه اجملهودات حنو حتقيق األهداف واالستغالل
العقالين للموارد خاصة إذا كان هذا املستقبل غري حمدد املعامل.

1

ـ ـ تحقيق العمل المتكامل لجميع أجزاء المؤسسة :فالتخطيط يسمح لإلدارة باالطالع على األجزاء املختلفة يف
املؤسسة وحتقيق التكامل بني هذه األجزاء والعمل على التنسيق بينها ،فالتخطي يقلل من احلوادث املفاجئة عن طريق التنبؤ
باملستقبل وميكن من جتنب األزمات اليت تعرتض عمل اإلدارة.
ـ ـ ـ يساعد على التخلص من األسباب والمشاكل والتأكيد على األهداف البعيدة.
ـ ـ ـ يساعد التخطيط في عملية االتصال :حيث يعمل على إجياد القنوات االتصالية املتعدد يف كل االجتاهات كما
يساعد يف التنظيم ،أي أن كل مركز يف اإلدارة مسؤول عن تنفيذ اخلطة ،يكون مسؤوال عن أي احنراف حىت ميكن حماسبة
املسؤولني عنها.

2

المبحث الثالث :تخطيط الموارد البشرية
المطلب األول :مفهوم تخطيط الموارد البشرية
بعدما مت التطرق إىل تعريف التخطيط بصفة عامة يتم الرتكيز على التخطيط يف إدارة املوارد البشرية والذي يعد من أهم
الوظائف اإلدارية فيها وقد تعددت التعاريف املقدمة بشأنه ومنها:
ـ ـ عرفه الدكتور "سليمان الطماوي" بأنه<< :التدبري الذي يرمي إل مواجهة املستقبل خبطط منظمة سلفا لتحقيق أهداف
حمددة>>.

1ـ ـ ـ عبد الغفار حنفي ،مرجع سابق .ص .319
ـ ناصر دادي عدون ،مرجع سابق ،1992 .ص .325

2

10

وكذلك هو :التحديد املدرك للنواحي األعمال اليت حتقق أهداف حمددة سلفا.
ـ عرفه آخرون بأنه <<:التنبؤ يف تغريات كمية من أجل غرض إداري>>.

1

2

ـ عرفه الدكتور "حسن توفيق" بأنه <<مجع احلقائق واملعلومات اليت تساعد عل حتديد األعمال الضرورية لتحقيق النتائج
واألهداف املرغوب فيها>>.

3

ـ ـ عرفه الدكتور "ابراهيم درويش"<<نشاط يتعلق باملستقبل واالقرتاحات والقرارات اليت سوف حتكم هذا املستقبل وتطيقه
فيه وذلك طبعا يف إطار البدائل املمكنة اليت جيب تقييمها الختيار البديل األسلم والوسيلة اليت حتققه>>
عرفه األستاذ "هنري فيول"<< :التنبؤ للمستقبل واالستعداد له>> أي يقصد به عملية حتديد احتياجات املنظمة
الكمية والكيفية من األفراد املؤهلني والقيام بالوظائف الالزمة لإلجابة عن هذه االحتياجات خالل فرتة زمنية ميكن أن
تكون قصرية.
والتخطيط هو مرحلة التفكري يف املستقبل نقصد التعرف على املشكالت واالستعداد حللها ،وهو قائم على بدائل
متعددة.

4

إن ختطيط املوارد البشرية هو العملية اليت تتأكد املنظمة من خالهلا أن لديها األعداد واألنواع املناسبة من العاملني يف
األماكن املناسبة والوقت املناسب والقادرين على القيام بكفاءة وبفاعلية بتلك املهام اليت تسمح للمنظمة بإجناز أهدافها
الكلية ويعرف كذلك بأنه عملية لتنبؤ بعدد ونوعية العاملني الالزمني للعمل ومدى إمكانية تلبية هذه احلاجة يف الزمان
واملكان املناسبني لضمان تنفيذ املهام احملددة للمنظمة بكفاءة وفاعلية.

1

ـ آسيا عالد ،صليحة موالي ،فعالية الموارد البشرية في االدارة الحلية(.مذكرة ليسانس يف العلوم السياسية ،ختصص :تنظيمات ادارية  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة ورقلة،

 ،)3112ص .15

 2ـ ـ  ،نفس المرجع .ص .11
3

علي عزمي و آخرون ،تنمية الموارد البشرية عروض وتحليل .ط ،1القاهرة :دار الفجر ،3112 ،ص .11

4

أسامة كامل وحممد الصرييف ،إدارة الموارد البشرية .البحرين :دار الوفاء لدنيا الطباعة ،3111 ،ص .12

5

5

أمحد ماهر ،إدارة الموارد البشرية .االسكندرية :الدار اجلامعية ،3111 ،ص.32
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ويعترب ختطيط املوارد البشرية إحدى الوظائف االدارية األساسية وهتدف إىل تقدير احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية
من حيث أنواع الوظائف أو األعم ال املطلوبة ،إعداد األفراد الالزمني من كل نوع الوظائف املطلوبة والفرتة الزمنية اليت تعد
عنها خطة املوارد البشرية.

1

إن عملية ختطيط املوارد البشرية هو مقابلة بني العرض والطلب فالعرض ميثل احتياجات املنظمة من القوى العاملة خالل
فرتة التخطيط ،فيعتمد هذا على ظروف املنظمة من حيث تغيري أو ثبات كميات االنتاج ،والتغيري يف تكنولوجيا االنتاج
والتغيري يف اهليكل التنظيمي للمنظمة فأي تغري حيدث يف هذه اجملاالت يؤثر يف العرض والطلب من العمالة.

2

نستخلص من مجيع التعاريف السابقة أهنا تلتقي حول حتديد احتياجات املستقبل من املوارد البشرية الالزمة للمؤسسة
وحتديد احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية للفرتة القادمة.
كما جيب التوضيح أن عملية ختطيط املوارد البشرية البد أن تكون يف إطار التخطيط الشامل ألهداف وعمليات املؤسسة
ككل ويتضح أيضا أن التخطيط يعين التدبري ملواجهة املستقبل لتحقيق أهداف مرسومة وهو من يقوم على عنصرين
أساسيني أوهلما :هو التنبؤ للمستقبل ويعترب جوهر عملية التخطيط والركيزة األولية اليت تقوم عليها فاخلطة تبدأ باالعتماد
على التقدير واالفرتاضات اليت يتوقع واضعوا اخلطة حتقيقها فب املستقبل ،والتخطيط كما يقول "دروكي"<<ال يعين
التحكم الذهين يف املستقبل لكنه يعين حماولة الكشف عن التقديرات واالحتماالت واالفرتاضات اليت يتوقع حتقيقها>>.

3

وجلدية التخطيط وجناحه جيب أن تكون هذه التقديرات واالفرتاضات مبينة على أساس علمي مدروس ال على جمرد
تكهنات أو اجتهادات شخصية أو عفوية فيجب أن يكون التخطيط قائما على دراسة جادة أو يستند إىل بيانات
ومعلومات كاملة ودقيقة وحديثة ،إذا كان التنبؤ هو أساس التخطيط ودقته هو سر جناحه وترشيده ،فإنه ال جيب أن يغيب
عن الذهن أن التنبؤ خياطب األمور الغيبية قطعية ،فيما يتوقعه االنسان فيه ال خيرج عن كونه تكهنا حمتمل الصدق أو عدمه
لذلك جيب أن يالحظ أن التنبؤ قد ينذر أن الصدق متاما بل يوجد دائما نسبة من اخلطأ فيه جيب أن حنسب حساهبا
ونضعها يف االعتبار وذلك عكس الظواهر الطبيعية اليت ميكن معرفتها على الوجه اليقني ،لذلك يكون من اخلطأ االعتقاد
بأن التنبؤ يقدم نتائج مؤكدة ،فهو ال يقدم سوى أجوبة صحيحة نسبيا

1

عبد الغفار حنفي ،السلوك التنظيمي وإدارة األفراد .االسكندرية :الدار اجلامعية ،1992 ،ص .22

ـ ـحسام ابراهيم ،إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .عمان :دار البداية ،ط ،3111 ،1ص  119ـ .131

2

3ـ ـ ـ علي عزمي و آخرون ،مرجع سابق .ص .19
12

فعلى واضعي اخلطة يستلزم عليهم مراعاة ثالث أمور األول وجوب أن يكون تقديراهتم وافرتاضاهتم دقيقة اىل أبعد حد
والثاين أن يضعوا يف حسباهنم نسبة معينة من اخلطأ

يف التنبؤ هبذه التقديرات ،ولتلك االفرتاضات واألمر الثالث هو

عنصر امل فاجأة مثال إلغاء أو تعديل قانون ما ،وذلك خالل مرحلة بداية تنفيذ اخلطة ،وثانيهما :االستعداد للمستقبل ال
يكفي لقيام التخطيط أن يكون هناك أهداف حمددة يراد حتقيقها يف املستقبل وإمنا جيب فضال عن ذلك أن يكون هذه
األهداف قابلة للتحقيق ،أي واقعية وأن تكون هناك فسحة يف تنفيذها ويتطلب ذلك أن يكون لدى املؤسسة الوسائل
الكافية من االمكانيات البشرية واملادية لتحقيق هذه األهداف ،فالعربة باختاذ كافة االستعدادات اليت تكفل حتقيق وتنفيذ
هذه االهداف حىت تصبح حقيقة مؤكدة يف هناية املدة الزمنية املقررة للخطة.

1

المطلب الثاني :أهمية تخطيط الموارد البشرية
إن املنظمة قد تكون مستقرة و رغم ذلك تتطلب عملية اإلحالل العادي للعاملني جانبا من التقدير ألفراد املوارد البشرية
الذين حيتاجهم املشروع يف املستقبل القريب والبعيد ،ويف املنظمة الكبرية املتحركة حبسب احتياجات السوق تصبح احلاجة
إىل ختطيط املوارد البشرية أكثر إحلاحا وتعقيدا يف نفس الوقت ،ويهتم جماالت واسعة منها:
ـ ـ تقدير آثار ونتائج التغريات املخططة على حجم وطبيعة القوى العاملة ومن هذه الزاوية يف ختطيط املوارد البشرية يدرس
إمكانية إجراء التغيري املقرتح يف وسائل العمل ،أو يف طرق األد اء ،أو يف األسواق ،أو يف تكنولوجية اإلنتاج ،أو يف نظام
الرقابة اإلدارية ،أو يف غري ذلك ،وإنه من األمور املنطقية واجلوهرية أن يتم حتليل وتقييم مصادر املوارد البشرية املتاحة كنقطة
أولية يف ختطيط عمليات منو املنظمة.

2

ـ ـ مواجهة احتماالت املستقبل واالستعداد ل ه ألن ما سوف حيدث يف املستقبل ينذر أن يكون مؤكدا وتزداد خطورته كلما
ازداد النطاق الزمين لتطبيق القرارات أي كلما يعد الوقت الذي سوف تظهر فيه آثار القرار ألن ذلك يؤدي إىل كثرة عدد
القرارات البديلة.

3

ـ ـ ـ تقدير آثار تغري ظروف العمل على حجم وطبيعة املوارد البشرية باملنظمة ويف التطبيق العملي فإن هذا النشاط هو مبثابة
اكتشاف ملشكالت املوارد البشرية اليت قد تصادفها املنظمة يف املستقبل.

1ـ آسيا عالد ،صليحة موالي ،مرجع سابق ،ص .12
ـ أمحد ماهر ،مرجع سابق .ص.33

2

ـ حسن راحبي ،دورة التكوين المتخصص المتعلق بمختلف رتب مفتشي الوظيفة العمومية .اجلزائر :مقرر وحدة تسيري املوارد البشرية ،3111 ،ص .21

3
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ـ ـ ـ تقدير االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية وحجاهتا للمهارات والقدرات واخلربات املطلوبة سواء على املدى الطويل
أو على املد ى القصري ،وذلك يف ضوء خطة التنمية املقررة للمنظمة وبذلك ال تواجه املنظمة مشكالت عند احلاجة إىل
القدرات البشرية املعنية.
ويعود سبب أمهية وحيوية هذا النشاط بالنسبة للمنظمة ،يف أنه يساعدها على توقع احتياجاهتا من املوارد البشرية من
حيث العدد والنوع قبل وقت كاف وبالتايل فهو يكتشف هلا فيها إذا كان سيقابلها نقص أو زيادة من اليد العاملة يف
الفرتة اليت جيري التخطيط هلا ،وبالتايل جيعلها مستعدة قبل الوقت كان لتصحيح عدم التوازن الناتج عن النقص أو الزيادة
يف املوارد البشرية ومنع وصوله إىل حالة عدم إمكانية إدارته والتحكم به ،وال شك أن كلتا احلالتني اللتني ميثلها عدم التوازن
وله تكلفة ،والنتيجة اليت تصل إليها هي أن ختطيط املوارد البشرية الفعال يساعد يف ختفيض التكلفة ورفع اإلنتاجية.

1

ومن األمور اليت تربز مدى أمهية ختطيط املوارد البشرية هو أن إعداد خطة املوارد البشرية عن فرتة مقبلة يساعد املنظمة
يف إعداد املوازنة التقديرية للرواتب واألجور فيها فخطة العمالة املوضوعة عن فرتة زمنية مقبلة ،تفيد يف معرفة وحتديد املبالغ
الالزم توفريها يف امليزانية لدفع الرواتب مستقبال ،ومها ال شك فيه أن حتديد رقم الرواتب واألجور على ضوء ناتج ختطيط
العمالة ،قد يضطر املشاة يف بعض األحيان إىل إعادة النظر يف تقدير حجم العمالة يف حالة وجود اعتمادات مالية غري
كافية ملواجهة التزاماهتا فأمهية ختطيط املوارد البشرية يساعد يف توزيع عبء العمل يف املنظمة بشكل متوازن على وحدهتا
االدارية ،كما أن إعداد خطة العمالة يضطر القائمون عليها أن يدرسوا األعمال امللقاة على عاتق الوحدات االدارية اليت
يتكون منها اهليكل التنظيمي للمنشأة ومن خالل هذا كله قد يتضح أن لدى بعض الوحدات االدارية ضغط عمل أكثر
من باقي الوحدات األخرى ،بينما هناك وحدات لديها فائض يف العمالة ،ويف هذه احلالة ال تكون املنشأة حباجة إىل
استخدام عمالة يف الوحدات اليت لديها ضغط إذ ميكن االستعانة بالوحدات اليت لديها فائض يف العمالة ملواجهة هذا
الضغط 2،كما تتمثل أمهيته يف:

3

ـ ـ ـ يساعد ختطيط املوارد البشرية على وضع االرتباكات الفجائية إىل حد ما على التعرف مبواطن العجز والفائض يف القوة
العاملة ،ويهيأ هذا اختاد التدابري الالزمة مثل التسريح والنقل والرتقية والتدريب.

ـ أمحد ماهر ،مرجع سابق .ص .12

1

2أمحد ماهر ،نفس المرجع.ص.15

ـ ـ جلول سيبوكر و مجال فنتيز،تخطيط الموارد البشرية في االدارة العمومية ( .مذكرة تقين سامي ،مركز التكوين املهين والتمهني سليماين حممد ،عني البيضاء ،ورقلة،)3111 ،

3

ص .19
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ـ ـ ـ يساعد ختطيط املوارد البشرية يف التخلص من الفائض وسد العجز وبالتايل يف ترشيد استخدام املوارد البشريةوختفيض
التكلفة اخلاصة بالعمالة إىل أقل حد.
ـ ـ ـ يساعد ختطيط املوارد البشرية على ختطيط املستقبل الوظيفي للعاملني يتضمن ذلك حتديد أنشطة التدريب والنقل والرتقية
هلم.
ـ ـ ـ يساعد حتليل قوة العمل املتاحة على معرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضاهم عن العمل.
ـ ـ ـ تزويد املنظمة باملعلومات اخلاصة باملوارد البشرية باملناصب الشاغرة وعلى معرفة خمزوهنا من الكفاءات يف كل وقت.
ـ ـ ـ كشف احتياجاهتا الفجائية وعلى التعرف على عرض و طلب العمالة.
ـ ـ ـ تزويد املؤسسة بالعمال ذوي الكفاءة الالزمة كلما تطلب األمر ذلك.
ـ ـ ـ ـ ترشيد استخدام املوارد البشرية وعلى تقليل تكاليفها.

1

ـ ـ ـ القيام مبختلف الوظائف املتعلقة باملوارد البشرية )توظيف  ،ترقية ،التكوين (.
ـ ـ ـ إدماج التغريات الداخلية واخلارجية وعلى ربط خمتلف الربامج اخلاصة باملوارد البشرية.
ـ ـ ـ تغطية احتياجات املؤسسة التنظيمية من الوظائف ،هياكل  ...اخل والفردية من تسيري املسار الوظيفي ،تنمية املهارات.
ـ ـ ـ يسامهتخطيط املوارد البشرية يف حتقيق املنافع للمؤسسة مثل :ختفيف العبء املرتبط باملوارد البشرية عن طريق التنبؤ الدقيق
باحلاجات املستقبلية لكل وظيفة من الوظائف يف املنظمة.
ـ ـ ـ يوفر للمؤسسة املدخالت املطلوبة يف الوقت املناسب مما يؤدي إىل جناح برامج ختطيط وتطوير املسار املهين للعاملني.
ـ ـ ـ يؤدي إىل املوازنة الكفء بني النشاطات ووظائف إدارة املوارد البشرية وأهداف املنظمة حبيث حتقق هذه املوازنة كفاءة
األداء الفردي والتنظيمي.

1ـ ـ ـ ابراهيم رمضان الذيب ،دليل إدارة الموارد البشرية .السعودية :مؤسسة أم القرى ،ط ،3112 ،3ص .91
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ـ ـ ـ يساهم التخطيط للموارد البشرية يف بناء القاعدة األساسية كنجاح خطط وسياسات املوارد البشرية األخرى كاالختبار
والتدريب والتحفيز.

المطلب الثالث :مراحل تخطيط الموارد البشرية
متر عملية ختطيط املوارد البشرية بثالثة مراحل هي:
المرحلة األولى :املتوافر من القوى العاملة
يستخدم البعض مصطلح ختطيط القوى العاملة ختطيط القوى العاملة لإلشارة إىل ختطيط املوارد البشرية ومن مث يعرفونه
على أنه تنظيم وتوجيه املوارد البشرية واملستخدمات الداخلية يف العملية االنتاجية بشكل متناسق وفعال ومبوجب برجمة
متكاملة حمددة مسبقا تستهدف للوصول إىل أفضل النتائج وأقل اجلهود والتكاليف ،وختطيط القوى العاملة هو عملية
مستقبلية جيب أن تتوافق وتنسجم مع ختطيط املوارد البشرية األخرى يف املنظمة وهذا التخطيط يعتمد أساسا على وجود
أهداف حمددة تسعى املنظمة إىل حتقيقها بالتخطيط يشرتط وجود املنظمة تتضمن عمليات أو أنشطة إدارية أخرى
كالتوظيف والتدريب وتنمية القوى العاملة باملنظمة وألن ختطيط املوارد البشرية عملية تتأثر بالعديد من العوامل املوجودة يف
البيئة الداخلية واخلارجية.

1

ويكون حتديد املتوافر من القوى العاملة من خالل:

2

ـ ـ ـ وصف الوضع الراهن بالنسبة إىل القوى العاملة كل فئة على حدى ) العاملني يف املكاتب ،االختصاصيون ،الكوادر
االدارية يف املستوى اإلشرايف ،واملستوى املتوسط واملستوى العايل ،العمال املهرة ،العمال العاديون( وذلك يف كل وحدة
إدارية على حدى ،مع حتديد خصائصها وخباصة:
أـ ـ السن ،اجلنس واملؤهل العلمي.
ب ـ ـ اخلربة.
ج ـ ـ التأهيل اجلامعي.
د ـ ـ مستوى الكفاءة الراهن.

ـ ـ ـأسامة كامل وحممد الصرييف ،مرجع سابق .ص.25

1

 2ـ ـ أمساء بقاري ،هجرية خوخي ،تخطيط الموارد الشرية في االدارة المحلية :دراسة حالة مديرية االدارة المحلية لوالية ورقلة ( .مذكرة ليسانس يف العلوم
السياسية ،ختصص :تنظيمات ادارية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة ،)3113 ،ص .19
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ه ـ ـ تطلعات العناصر.
ـ ـ ـ ـ التنبؤ بعدد العناصر من كل فئة ،الذين يسبقون يف نفس فئاهتم خالل فرتة اخلطة املوضوعية.
ـ ـ ـ حتديد عدد عناصر الذين سيدخلون يف نفس الفئة خالل مدة اخلطة ،سواء بسبب الرتقية أو النقل دون حاجة لتدريبهم
والذين ميكن أن يدخلوا الفئة ذاهتا بعد تدريب خاص.
ـ ـ ـ التنبؤ باالستناد للعوامل السابقة ،بعدد من العناصر اليت ميكن أن يعول على توافرها خالل مدة اخلطة.
المرحلة الثانية :تحديد االحتياجات .وهي من خالل:

1

يتم تقدير حجم االحتياجات من خالل ما يسم ى بعبء العمل ،وإذا أخذنا يف االعتبار تأثري كل املتغريات التكنولوجية
والتنظيمية املتوقع حدوثها على عبء العمل فإنه يتبقى أمامنا مسألة مهمة وهي طبيعة الوظيفة أو العمل املراد تقدير
احتياجاته من املوارد البشرية وعليه جيب أن تقوم املنظمة بتحديد احتياجاهتا من اعداد ونوعيات خمتلفة من املوارد البشرية،
وحسن حتديد النوعيات واألعداد املناسبة من العمالة يكفل القيام باألنشطة على خري وجه ،وبأقل تكلفة ،أما سوء هذا
التحديد فيعين وجود عمالة غري مناسبة يف األعمال والوظائف ووجود أعداد غري مناسبة منها أيضا يؤدي يف النهاية إىل
اضطراب العمل وزيادة تكلفة العمالة كما جيب أن تكون.
يعتمد ختطيط االحتياجات من املوارد البشرية على مقارنة بسيطة بني ما هو مطلوب من العمالة وبني ما هو معروف
منها داخل املنظمة فإذا كانت نتيجة املقارنة هو وجود فائض يف عمالة املنظمة وجب التصرف فيهم أي التخلي عنهم ،أما
إذا كانت النتيجة هي وجود عجز ،فإنه جيب توفريه يهدف إىل التنبؤ باحتياجات املنظمة من األفراد وتطوير خطط واضحة
تبني عدد العاملني الذين سيتم توظيفهم من خارج املنظمة.
ويتم حتديد االحتياجات من خالل:
1ـ ـ إعداد كشف باملراكز الوظيفة حاليا من كل فئة ،مع مالحظة أن يكون شاغلوها ممن تتوافر فيهم شروط مطلوبة.
 3ـ ـ حساب عدد املراكز الوظيفية االضافية من كل فئة ،نتيجة:
أ ـ ـ تطور األهداف واملهام ،نتيجة الزيادة الكمية.
 1ـ ـ أمساء بقاري ،هجرية خوخي ،مرجع سابق .ص 31
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ب ـ ـ تطور املنتجات نوعيا ،سلفا كانت أو خدمات.
ج ـ ـ إعادة التنظيم وإدخال تعديالت أساسية على بنية املنظمة.
د ـ ـ تبين أساليب وتقنيات وأساليب جديدة كاستخدام جتهيزات متطورة ،أو إدخال احلاسبات االلكرتونية يف أعمال
االدارة.
 2ـ ـ ـ حساب عدد املراكز الوظيفية اليت ميكن إلغاؤها نتيجة:
أ ـ ـ إدخال تقنيات وأساليب جديدة.
ب ـ ـ إعادة التنظيم
ج ـ ـ إعادة النظر يف تصميم املراكز الوظيفية ،واملهام امللقاة على كل منها.
د ـ ـ تعديل عدد ساعات العمل.
 4ـ ـ حتديد إمجايل الزيادة أو النقص من كل فئة ،مع متطلبات أشغاهلا.
 5ـ ـ ـ حتديد املراكز الوظيفة املطلوبة أشغاهلا ،مع أخذ االمكانيات املالية املتاحة بعني االعتبار .
المرحلة الثالثة :التوفيق بين المتوافر وبين الحاجات .ويتم من خالل:

1

ـ ـ ـ حتديد الفرق سواء كان اجيابيا أو سلبيا لكل فئة على حدى.
ـ ـ ـ إجراء التصحيحات الالزمة ،نتيجة حركة الرتقيات ،أو التنقالت الداخلية املمكنة.
ـ ـ ـ إعداد برامج عمل سواء الستقطاب العناصر اجلديدة.

 1ـ ـ كمال نور اهلل ،إدارة الموارد البشرية .دمشق :دار أصالس للدراسات والرتمجة والنشر ،1993،ص .42
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الخالصة واالستنتاجات:
إن جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية املوارد البشرية العاملة هبا ،ذلك أن اإلنسان
يعد املورد احلقيقي ألية منظمة ،واملوارد املادية و الرأمسالية ما هي إال عوامل مساعدة ،واإلنسان مبا ميلكه من مهارات
وميلك إرادة كبرية يف العمل هو العنصر احلاسم لتحقيق الكفاءة االنتاجية للمنظمة.
كما هتتم إدارة املوارد البشرية بالعمل على جعل العمال يف املنظمة قادرين على حتقيق أهدافها ويف بعض وقت العمل على
حتقيق أهدافهم اخلاصة املشروعة والوصول باألفراد إىل األداء املتميز من خالل حسن االختيار وتنمية وتطوير قدراهتم
وحتفيزهم وإدارة أدائهم واستثمار املوارد البشرية.
لذلك يتطلب من القيادات اإلدارية ألي منظمة ختطيطا ناجحا مدروسا كخطة عمل مستقبلية وهذا لتحسني كفاءة أداء
املوارد البشرية واليت بدورها متر عل ى مراحل تساعد هي األخرى يف التمييز واحملافظة على العنصر البشري وتقوده إىل
االستمرارية يف عمله والوصول إىل األهداف ،وتكمن أمهية ختطيط املوارد البشرية يف حاجة املنظمة يف معرفة وتقدير إمكانية
سد احتياجاهتا من املوارد البشرية كلما تغريت ظروفها الداخلية أو اخلارجية ،وتغريت مشاريعها أو اسرتاتيجيتها ويؤثر التغري
على عرض وطلب العمالة مبا يتطلب ،وبالتايل إعادة النظر من طرف املنظمة ،وميكن تلخيص أمهية عملية ختطيط العمالة
يف أهنا تساعد على:
ـ ـ تزويد املنظمة باملعلومات اخلاصة باملوارد البشرية باملنطقة الشاغرة ،وعلى معرفة خمزونتها من الكفاءات يف كل وقت.
ـ ـ تزويد املنظمة بالعمل ذوي الكفاءات الالزمة كلما تطلب األمر ذلك.
ـ ـ ترشيد استخدام املوارد البشرية وعلى تقليل تكاليفها.
ـ ـ القيام مبختلف الوظائف املتعلقة باملوارد البشرية ( التوظيف ـ ـ التكوين ـ ـ الرتفيه  ....اخل).
ـ ـ إدماج التغريات الداخلية واخلارجية ،وعلى ربط خمتلف الربامج اخلاصة باملوارد البشرية.
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الفصل الثاني :اإلدارة المحلية في الجزائر
تمهيد
تعداإلدارة احمللية فرع من فروع اإلدارة العامة وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة على املستوى احمللي،وتتوقف
قدرهتا على تنفيذ السياسات على جمموعة من الضوابط القانونية هليئات اإلدارة احمللية إىل جانب العوامل السياسية
واالجتماعية واالقتصادية اليت تعمل على اجناح هذا النوع من اإلدارة وكذا التعرف على أهم الوحدات احمللية على مستوى
الدولة اجلزائرية.
يتضمن هذا ا لفصل جمموعة من العناصر األساسية املمثلة يف اإلطار املفاهيمي لإلدارة احمللية وأركاهنا ومقومتها ،واإلطار
القانوين والتنظيمي على النحو التايل:
املبحث األول :اإلطار املفاهيمي لإلدارة احمللية
املبحث الثاين:اإلطار القانوين والتنظيمي لإلدارة احمللية يف التشريع اجلزائري
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المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لإلدارة المحلية
تقوم اإلدارة احمللية على جمموعة من التعريفات و الصور واألركان وهي:

المطلب األول :تعريف اإلدارة المحلية وأركانها
تعترب اإلدارة احمللية إذن هي جتسيد ملفهوم اإلدارة الالمركزية كنظام إداري يقوم على توزيع السلطات والوظائف
بني اإلدارة املركزية وبني هيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونا عن اإلدارة املركزية مبقتضى
اكتساهبا الشخصية املعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معني من رقابة تلك اإلدارة.

1

ـ ـ عرفها األستاذ "والني" << بأهنا حتويل سلطة إصدار قرارات إدارية إىل جمالس منتخبة من املعينني>>.
ـ ـ و عرفها "بيل باش"<<الالمركزية ال بأهنا عبارة عن اعرتاف الدولة لألشخاص اإلقليمية بسلطة إصدار قرارات إدارية
يف بعض اجملاالت>>.

2

ـ ـ و قد عرفها "جون شريك"<<ذلك اجلزء من الدولة الذي خيتص باملسائل اليت هتم سكان منطقة ما إضافة إىل وحدات
إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدير شؤهنا حتت رقابة احلكومة املركزية>>.

3

ـ ـ و عرفها "عبد احلميد علي جنيب"<<بأهنا نظام إداري المركزي يقوم على أساس منح الوحدات احمللية الشخصية
املعنوية ،وإجياد جمال س منتخبة تتوىل اإلشراف على أداء اخلدمات وإنتاج السلع ذات الصفة احمللية وفق السياسة العامة
للدولة>>.
ـ ـ ـ وعرفها "علي السفالن"<<بأهنا نظام إداري يقوم على فكرة الالمركزية اإلقليمية إذ يقسم إقليم الدولة إىل وحدات
إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدير شؤوهنا حتت رقابة احلكومة املركزية>>.

 1ـ آسيا عالد ،صليحة موالي ،مرجع سابق،ص .22

 2ـ علي خطار شنطاوي ،اإلدارة المحلية.عمان :دار وائل للطباعة والنشر ،ط  ،3113 ،1ص .92
3ـ

نفس المرجع .ص .92
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وهناك مجلة من اخلاصيات يف اإلدارة احمللية نلخصها يف ما يلي:

1

 1ـ ـ مناطق حمددة جغرافيا.
 3ـ وجود الشخصية املعنوية هلذه املناطق ملمارسة نشاطاهتا احمللية.
 2ـ ـ وجود هيئات منتخبة متثل السكان احملليني
 4ـ ـ الرقابة واإلشراف املركزي.
كما تقوم اإلدارة احمللية ثالثة أركان هي:

2

ـ ـ ـ ـ االعتراف بوجود مصالح محلية متميزة:إذا كان جيب أن تشرف الدولة ممثلة يف جهازها املركزي على تسيري شؤون
الدفاع والقضاء واملرافق االسرتاتيجية ذات الطابع الوطين ،فإنه من األفضل واألنسب أن ترتك بعض األعمال كالنقل وتوزيع
املياه ونظافة املدينة والصحة والتعليم لتسري حمليا وذلك انطالقا من فكرة أن أبناء املنطقة هم أعلم بشؤوهنم أو شؤون
إقليمهم ،وتطبيقا لفكرة توزيع االختصاص هذه تتولىاألجهزة املركزية القيام مبهام معينة أصطلح على تسميتها باملهام الوطنية
كشؤون الدفاع واألمن و اخلارجية و رسم السياسة العامة يف اجملال الرتبوي واالقتصادي والتعليم العايل وغريها تاركة بقية
املهام لتسري وترسم وتدار من قبل األجهزة احمللية.
ـ ـ ـ االعتراف بوجود هيئات محلية أو مصلحية مستقلة:
ويقصد هبذا الركن أن هذه اهليئات احمللية أو املصلحية استقلت عن السلطة املركزية ،وهذا االستقالل خيوهلا حق اختاذ
القرار وتسيري شؤوهنا بيدها دون تدخل اجلهاز املركزي ،ويقتضي توافر هذا الركن االعرتاف للوحدة اإلدارية احمللية أو املرفقية
بالشخصية املعنوية ،ويتمثل االستقالل القانوين للهيئات الالمركزية جوهر االختالف بني الالمركزية اإلدارية وعدم الرتكيز
اإلداري الذي يبقى جمرد صورة من صور املركزية اإلدارية.

 1ـ أمحد رشيد ،نظرية اإلدارة العامة السياسة العامة واإلدارة .اجلزائر :دار املعارف ،ط ،3111 ،5ص .44
 2ـ عمار بوضياف ،الوجيز في القانون اإلداري .اجلزائر :جسور للنشر والتوزيع ،ط ،3112 ،3ص .124
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ـ ـ ـ خضوع األجهزة المستقلة لوصاية السلطة المركزية:
سبق القول أن الالمركزية اإلدارية متثل صورة من صور اإلدارة الذاتية إذ أهنا متكن اإلدارة احمللية أو الرفق من تسيري شؤونه
دون حاجة الرجوع للسلطة املركزية ،و إذا كان الشخص املعنوي الالمركزي يتمتع بصالحيات أصلية ميارسها بعيدا عن
السلطة املركزية حبيث تتوزع الوظيفة اإلدارية بني الشخص املعنوي العام األساسي أي الدولة أو األشخاص العامة القانونية
األخرى كاجملموعات احمللية فإن هذا االستقالل ال يصل إىل حد االنفصال املطلق و إىل اعدام كل عالقة بني هذه
األشخاص والدولة بل تظل العالقة قائمة بني اهليئة املستقلة والدولة مبوجب نظام يعرف ب (الوصاية اإلدارية).
الوصاية اإلدارية :يقصد هبا جمموع السلطات اليت يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص اهليئات الالمركزية و أعماهلم
بقصد محاية املصلحة العامة.

المطلب الثاني :مقومات اإلدارة المحليةوأهدافها:
تقوم اإلدارة احمللية على جمموعة من املقومات ميكن تلخيصها فيمايلي:
ـ ـ ـ تقسيم إداري ألقاليم الدولة:
يشري هذا املقوم إىل ضرورة وجود تقسيم إداري إلقليم الدولة إىل وحدات ذات مفهوم حملي وال تكون إال بتوافر وحدة
املصلحة لدى سكاهنا ووحدة االنتماء ،يتوقف نوع التقسيم اإلداري إلقليم الدولة على هدف الدولة من نظام اإلدارة
احمللية وعلى الظروف السائدة يف إقليم الدولة ،ويف هذا اإلطار توجد عدة عوامل تكون دائما موضع االعتبار عند تقسيم
إقليم الدولة ألغراض اإلدارة احمللية.

1

ـ ـ ـ المجالس المحلية المنتخبة:
من الضروري إدارة شؤون الوحدات احمللية من قبل جمالس منتخبة متثل اإلدارة العامة ملواطين الوحدة ،فاملواطنني أدرى
مبشاكلهم لذلك فهم يعملون على حلها باألسلوب الذي يرونه مناسبا ،فاجملالس احمللية املنتخبة هي هيئات اإلدارة احمللية،
إن تلك تشكيل اجملالس يكون باالنتخاب املباشر ،ومن مت فإن الباعث على نشأة نظام اإلدارة احمللية هو باعث سياسي
وهي األقرب إىل األهايل ماديا ومعنويا.

2

 1ـ ـ عبد احلميدعبد املطلب ،التمويل المحلي والتنمية المحلية .االسكندرية :الدار اجلامعية للنشر ،3111 ،ص .49
 2ـ ـ نفس المرجع ،ص .51
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ـ ـ ـ ـ التمويل المحلي الذاتي بالموارد المحلية:
يكون استقالل الوحدات احمللية إداريا باستقالهلا املايل وتباعا الستقالهلا مبوارد مالية ذاتية تكون هلا ذمة مالية منفصلة عن
ذمة الدولة وبالتايل تتمتع حبرية تامة يف انفاق أمواهلا ،فال يقتصر دور االستقالل املايل على دعم االستقالل اإلداري ،لكنه
يسهم أيضا يف دعم مبادئ اإلدارة احمللية عن طريق تأكيد املسؤولية املالية ملواطين الوحدات احمللية.
أما بالنسبة للمجتمع احمللي تؤدي املسؤولية املالية إىل تعميق مفهوم الدميقراطية نظرا الرتباط عنصر التكليف بأداء
الضريبة حبق التمثيل حىت يكون للممولني رأي يف الطريقة اليت تصرف هبا أمواهلم ،جتعلهم يشاركون مشاركة إجيابية يف
انتخاب ممثليهم يف اجملالس احمللية.

1

ـ ـ رقابة الحكومة المركزية على السلطات المحلية:
تقوم رقابة احلكومة املركزية على الوحدات احمللية على عدد من األسس من أمهها أن السلطات احمللية تتفاوت يف القوة املالية
تبعا ملا يأيت لكل منها حصيلة املوارد املالية املقررة هلا ،األمر الذي يتطلب مراقبة أعمال هذه السلطات باإلضافة إىل أن
اجلماعات احمللية تتفاوت يف أحجامها ،طبيعة اقتصادها ومستوى سكنها االجتماعي والثقايف ،أحيانا قد تغايل بعض
السلطات احمللية يف أسعار الضرائب احمللية للحصول على حصيلة تكفي ملواجهة احلاجات احمللية ،مما يستدعي األمر تدخل
احلكومة املركزية بتحديد حد أعلى ألسعار الضرائب احمللية وممارسة رقابة على األموال تضمن تقارب أسعار الضرائب بني
السلطات احمللية املختلفة.

2

ـ ـ ـ المشاركة الشعبية:
تعترب املشا ركة الشعبية أحد املقومات األساسية لقيام نظام اإلدارة احمللية و بدون املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات باجملالس
احمللية يف األعمال اخلاصة بالتنمية احمللية تبعد وحدات اإلدارة احمللية عن حقيقة ما حيس به املواطنون من مشكالت
وحاجات ،فاملشاركة الشعبية هي اشرتاك املواطنني أفراد ومجاعات مع اهليئات اإلدارية يف حتديد االحتياجات وأولويات
اجملتمع وحتديد أفضل الوسائل لتحقيق هذه احلاجيات ومتويل املشروعات واختاذ القرارات وتنفيذ السياسات إىل غري ذلك
من األعمال املتعلقة بالتنمية احمللية.

 1ـ ـ عبد احلميد عبد املطلب ،مرجع سابق .ص .51
 2ـ ـ نفس المرجع ،ص .53

24

ـ ـ ـ ـ توفر العنصر البشري:
يعمل ا لعنصر البشري على اجناح التنمية احمللية واليت تعترب اهلدف النهائي لنظام اإلدارة احمللية ،فهو الذي يفكر يف كيفية
استخدام وتدبري التمويل الالزم إلقامة املشروعات وتنفيذها ،لذلك جيب أن تتوفر لدى وحدات اإلدارة احمللية املوارد البشرية
املؤهلة فنيا وإداريا باإلضاف ة إىل مشاركة املواطنني يف مجيع عمليات التنمية بتقدمي مقرتحاهتم من هنا تربز أمهية وجود
العنصر البشري كمقوم هام من مقومات اإلدارة احمللية هلذا جيب أن تتأكد سلطة اجملالس الشعبية فوق سلطة األجهزة
التنفيذية باستمرار وذلك وهو الوضع الطبيعي الذي ينظم سيادة الشعب وهو الكفيل بأن يظل الشعب دائما هو قائد
العمل والضمان الذي حيمي حقوقهم من أن تتجمد يف تعقيدات األجهزة اإلدارية أو التنفيذية بفعل اإلمهال أو
الالمباالة.

1

أما عن أهداف اإلدارة احمللية فيمكن اجيازها يف النقاط التالية:

2

ـ ـ تعمل اإلدارة احمللية على تطوير التنظيمات اإلدارية ،خاصة مع تعقد الوظيفة اإلدارية وتعددت املرافق العامة.
ـ ـ ـ تساهم اإلدارة احمللية يف تقليص األعباء امللقاة على عاتق احلكومة املركزية والنهوض بالدولة وتقوية بنياهنا السياسي و
االقتصادي.
ـ ـ ـ تعمل اإلدارة احمللية على منح الوحدات احمللية االستقالل يف إدارة املشروعات واملرافق احمللية ،وهذا االستقالل
للوحدات احمللية يسهم يف تسهيل اإلجراءات ،وتبعد التعقيدات والروتني والتهاون يف صدور القرارات املتعلقة باملصاحل
والشؤون احمللية.
ـ ـ ـ ـ اإلدارة احمللية هي توفق بني احلكومة املركزية واهليئات احمللية ممثلة الشعب.
ـ ـ ـ اإلدارة احمللية مكان لتثقيف املواطنني احملليني يف ممارسة الدميقراطية الختيار من ينوب عليهم يف اجملالس احمللية،
ومكان الذي تتخرج فيه املؤهالت اإلدارية املستقبلية.
ـ ـ ـ اإلدارة احمللية حتقق العدالة يف توزيع النفقات العامة واألخذ بالالمركزية اإلدارية.
وهناك من يقسم أهداف اإلدارة احمللية إىل أهداف سياسية ،إدارية ،اجتماعية على النحو التايل:
 1ـ ـ عبد احلميد عبد املطلب ،مرجع سابق .ص .52
2ـ ـ عمار بوضياف ،مرجع سابق.ص .19

 3ـنفس المرجع ،ص.31
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3

أ ـ األهداف السياسية:
ـ ـ ـ تقوية البنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك بتقسيم االختصاصات بدال من تركيزها يف العاصمة،
دعم الوحدة الوطنية وحتقيق التكامل القومي بفضل ما تساهم به اجلماعات احمللية للقضاء على تسلط القوى السياسية
داخل الدولة.
ـ ـ ـ الدميقراطية واملشاركة حبيث هي من أهم األسباب الرئيسية يف إدارة الشؤون احمللية هي القاعدة النموذجية لنظام
احلكم الدميقراطي يف الدولة.
ب ـ ـ ـ األهدافاإلدارية:
ـ ـ ـ ـ خلق روح تنافس بني وحدات اإلدارة احمللية ومنح فرصة للمحليات للتجريب واإلبداع واالستفادة من أداء بعضها
البعض كنتيجة لذلك.
ـ ـ ـ ـ التخلص من البريوقراطية يف كل اإلدارات ،حيث تصبح صالحية تقدمي اخلدمات احمللية إىل هيئات وأشخاص
يدركون طبيعة احلاجات احمللية.

ج ـ ـ ـ األهداف االجتماعية:
ـ ـ ـ ـ اإلدارة احمللية هي وسيلة حلصول املواطنني على احتياجاهتا و إشباع رغباهتم واتساع ميوهلم.
ـ ـ ـ ـ ـ اإلدارة احمللية هي أداة ربط بني اإلدارة احلكومية والقاعدة الشعبية ،مبا يضمن تفهم الطرفني الحتياجاته و
أولويات اجملتمع احمللي ووسائل تنميته اقتصاديا واجتماعيا.
ـ ـ ـ ـ شعور املواطنني بانتمائهم اإلقليمي والقومي.
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المبحث الثاني :اإلطار القانوني والتنظيمي لإلدارة المحلية في التشريع الجزائري
ت تمثل اإلدارة الالمركزية يف القانون اجلزائري يف العديد من اهليئات واملؤسسات والوحدات اإلدارية الالمركزية اإلقليمية مثل
الوالية البلدية.
إن احلديث عن اإلطار القانوين لإلدارة احمللية يفرض بالضرورة دراسة قواعد قانون البلدية والوالية طبقا للتشريع املعمول به
أي القانون رقم 00:ـ ـ ـ  02املتعلق بالبلدية و القانون رقم 00 :ـ ـ ـ  20املتعلق بالوالية.

المطلب األول :تنظيم البلدية
تعترب البلدية اخللية األساسية يف التنظيم اإلداري احمللي و هلا اهتمام كبري من قبل احلكومة املركزية من خالل النصوص
التشريعية مت تنظيم البلدية عن طريق أول قانون بلدي صدر مبوجب األمر رقم  00ـ ـ ـ .02
تعريف البلدية:تعرف البلدية مبوجب املادة األوىل من القانون رقم  11ـ ـ ـ  11املؤرخ يف  31جويلية  3111املتعلق بقانون
البلدية على <<أهنا اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة ،وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املايل>>.

1

تتسم البلدية كأي إدارة ذو عالقات اجتماعية معينة تتسم بالتنظيم والتسلسل اهلرمي السلطوي ،وميكن تعريفها من الناحية
القانونية والسياسية بأهنا :جتمع سكاين وفضاء جغرايف حمدد إقليميا ،وبأهنا وحدة إدارية.

2

كما تعترب هذه املؤسسة اإلدارية من أهم املؤسسات اليت يبىن عليها النظام االجتماعي ككل ،فهي من جهة متثل سياسة
الدولة وسياسة الوالية،ومن جهة ثانية تعرب عنهما وتعكس براجمهما وتتوسط مباشرة بينهما وبني املواطن على املستوى
اإلقليمي ،ومن جهة ثالثة متثل تطلعات اجملتمع على املستوى احمللي وآماله واحتياجاته.
ـ ـ هيئات البلدية:
قسم قانون البلدية الصادر يف  12جويلية  3111هيئات البلدية إىل ثالث هيئات هي اجمللس الشعيب البلدي
رئيس اجمللس الشعيب البلدي و األمني العام ،وتنص املادة  11من قانون البلدية  11ـ ـ  11تشكل البلدية اإلطار
 1ـ ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم  11ـ ـ  11املتضمن قانون البلدية( ،اجلريدة الرمسية ،العدد ( ،)22املؤرخ يف جويلية  )،3111ص .2
2ـ L’ahsen serial,L’organization et le fonctionement de la commune,Algeria : ENAG/Editions,
1998, p 05.
27

املؤسسايت ملمارسة الدميقراطية على مستوى احمللي والتسيري اجلواري ،لذا جيب على اجمللس الشعيب البلدي املنتخب أن
يتخذ كل التدابري إلعالم املواطن بشؤوهنم واستشارهتم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،ولكي تتم حتقيق الدميقراطية على املستوى احمللي فإن البلدية تقسم وظائفها السياسية على املستوى اإلداري لكي
تتكون البلدية من هيئات منها منتخبة ومنها معنية.

1

 0ـ ـ المجلس الشعبي البلدي :يعترب اجمللس الشعيب البلدي أهم خلية يف التنظيم البلدي نظرا حلساسية وضعه واألعضاء
املشكلة له واليت تباشر مهامها عن طريق االقرتاعي العام املباشر والسري وتدوم مدة عضوية اجمللس الشعيب البلدي 5
سنوات ،إذ قسم املشرع عدد األعضاء أو النواب يف اجمللس الشعيب البلدي حبسب التعداد السكاين لكل بلدية وفق
التصنيف املوايل وطبقا للمادة  29من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات رقم  13ـ ـ  11يتشكل اجمللس الشعيب
من:

2

ـ ـ ـ ـ ـ  12عضو يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  11111نسمة.
ـ ـ ـ ـ ـ  15عضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  11.111و  31.111نسمة.
ـ ـ ـ ـ ـ  19عضو يف البلديات اليت ترتاوح عدد سكاهنا بني  51.11و  111.111نسمة.
ـ ـ ـ ـ ـ  22عضو يف البلديات يساوي عدد سكاهنا  111.11و  311.111نسمة.
ـ ـ ـ ـ ـ  42عضو يف البلديات اليت يساوي عدد سكاهنا أو يفوق  311.111نسمة.
ففي قانون االنتخابات لسنة  3113يعمل املشرع على زيادة وتكثيف أعضاء اجمللس الشعيب البلدي و رفع من حصة كل
جملس مراعيا يف ذلك التعداد السكاين لكل بلدية ،وكذا اتبع املشرع منذ قانون البلدية  1912مبدأ االنتخاب العام املباشر
احلر ألعضاء اجمللس الشعيب البلدي وبقي على حاله يف قانون  ،1991ولكن خصص قانون البلدية رقم  11ـ  11موادا
حول ذلك ،فمثال تنص املادة  21من قانون االنتخابات لسنة  3113على أهنينتخب أعضاء اجمللس الشعيب من بني
أعضائه جلان دائمة للمسائل التابعة جملال اختصاص والسيما تلك املتعلقة ب :حتديد كيفية تطبيق املادة عن طريق التنظيم
وتنظيم انتخابات اجمللس الشعيب البلدي مبجرد تواجد الظروف املناسبة.

1ـ ـ املادة  15من قانون البلدية رقم 11ـ  ،11مرجع سابق ،3111 ،ص .2

3ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ،القانون رقم  13ـ  ،11املتضمن قانون االنتخابات ( ،اجلريدة الرمسية ،العدد ( )1املؤرخ يف  11جانفي
 )،3113ص .19
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ومل يستبعد القانون العضوي لالنتخابات رقم  13ـ  11طوائف معينة من حق الرتشح لالنتخابات يف اجمللس الشعيب
البلدي وهذا خالل ممارستهم وظائفهم وبعد التوقف عن العمل ملدة عام كامل بسبب إبعادهم عن استعمال النفوذ للفوز
باالنتخابات ومن بني هذه الفئات :رؤساء الدوائر ،الكتاب العامون للواليات ،الوالة ،القضاة ،أعضاء اجملالس التنفيذية
للواليات ،موظفو أسالك األمن ،أعضاء اجليش الوطين الشعيب ،األمناء العامون ،مسؤولو املصاحل البلدية ،حماسبو األموال
البلدية.

1

ب ـ ـ ـ دورات المجلس :يعقد اجمللس الشعيب البلدي العديد من الدورات وهي شكلني:
 0ـ ـ ـ دورات عادية :وهي حسب املادة  11من قانون البلدية  11ـ ـ  11جيتمع اجمللس البلدي يف دورة عادية كل شهرين
وهي ال تتجاوز مدة كل دورة  5أيام.
حبيث زاد املشرع من عدد الدورات من دورة كل  2أشهر إىل دورة كل شهرين أي  1دورات يف السنة ،ملعاجلة املسائل
احمللية يف أسرع وقت ممكن ،وخالل الدورة األوىل يتوىل اجمللس دراسة نظامه الداخلي واملصادقة عليه آخذا بعني االعتبار
النظام الداخلي النموذجي.

2

 0ـ ـ ـ دورات غير العادية:تعقد دورات اجمللس غري العدية يف مقر البلدية وبصفة دقيقة حبيث مت إدراج اجتماع اجمللس بقوة
القانون يف حالة الكوارث الكربى ومن الضروري االستماع إىل املواطنني ويف نفس الوقت القيام بدور املستشار واملراقب
للهيئة التنفيذية ،أما بالنسبة ألعمال الدورة فهي بالتشاور بني رئيس اجمللس الشعيب البلدي وبني اهليئة التنفيذية.

3

ج ـ ـ ـ مداوالت المجلس:
حترر مداوالت اجمللسباللغة العربية و تكون باألغلبية البسيطة ألعضائه احلاضرين أو املمثلني عند التصويت ،وتكون علنية
إال يف حالتني:

4

ـ ـ ـ فحص املسائل املرتبطة باألمن واحملافظة على النظام العمومي.
ـ ـ ـ ـ فحص حاالت املنتخبني االنضباطية.

 1ـ عمار بوضياف ،شرح قانون البلدية .اجلزائر :جسور للنشر والتوزيع ،3113 ،ص .122
 2ـ مولود ديدان ،قانون البلدية .اجلزائر :دار بلقيس للنشر والتوزيع ،3111 ،ص .19
 3ـنفس المرجع .ص .11

 4ـ حممد الصغري بعلي ،قانون اإلدارة المحلية .عنابة :دار العلوم للنشر والتوزيع ،3114 ،ص .42
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عند التصويت يودع رئيس اجمللس الشعيب البلدي املداوالت يف أجل  2أيام لدى الوايل مقابل وصل االستالم ،وحسب
املادة  11من نفس القانون ال ميكن لرئيس جملس الشعيب البلدي أو أي عضو من اجمللس الشعيب أن يكون يف وضعية
تعارض مصاحله مع مصاحل البلدية بأمسائهم الشخصية أو أصوهلم أو أزواجهم أو فروعهم أو كوكالء حضور املداولة اليت
تعاجل هذا املوضوع وإال تعد هذه املداولة باطلة يثبت بقرار معلل من الوايل.
 0ـ ـ ـ رئيس المجلس الشعبي البلدي:
أ ـ ـ باعتباره ممثال الدولة:يقوم رئيس اجمللس الشعيب ببعض الصالحيات يف حدود القانون تتمثل يف ما يلي:

1

ـ ـ ـ ميثل رئيس اجمللس الشعيب البلدي للدولة على املستوى االقليمي.
ـ ـ ـ يتمتع رئيس اجمللس بصفة ضابط احلالة املدنية وجيوز له أن يفوض إمضاءه إىل املندوبني البلديني وإىل كل موظف بلدي
ويبلغ النائب العام بذلك.
ـ ـ ـ يتوىل رئيس اجمللس باعتباره ممثل الدولة عملية التصديق على الوثائق وجيوز له تفويض إمضاءه للمندوبني البلديني وهذا
من مسؤولية ورقابة النائب العام.
ـ ـ ـ ـ يتمتع رئيس البلدية بصفة الشرطة القضائية.
ـ ـ ـ ـ يتوىل رئيس اجمللس نشر التنظيمات والقوانني واختاذ كل التدابري اليت يهدف إىل تنفيذها يف حدود إقليم البلدية.
ـ ـ ـ ـ يف حالة خطر وشيك يأمر رئيس اجمللس بتنفيذ كل االجراءات األمنية اليت تستوجبها الظروف وأوضاعها.
ـ ـ ـ ـ يتوىل رئيس اجمللس كل االحتياطات الضرورية لضمان سالمة ومحاية األشخاص واملمتلكات يف األماكن العمومية اليت
ميكن أن حتدث فيها حادث أو كارثة.
ـ ـ ـ ـ يف حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية اليت متس إقليم البلدية يناط برئيس اجمللس تفعيل خمطط اإلسعافات حلماية
األشخاص واملمتلكات وخيطر الوايل املختص إقليميا بذلك.
ـ ـ ـ ـ يتخذ كالإلجراءات املتعلقة باحملافظة على النظام العام والصحة العمومية ،وتدعيم اجلانب الوقائي وكذا ضمان سالمة
الطرقات املتواجدة يف إقليم البلدية واختاذ االحتياطات الضرورية ملكافحة األمراض املعدية والوقاية منها.
 1ـ ـ املوادمن  25إىل  91من قانون البلدية رقم  11ـ  ،11مرجع سابق ،ص .15
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ب ـ ـ ـ باعتباره ممثل للبلدية:
يتوىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي متثيل البلدية يف:

1

ـ ـ ـ يف كل التظاهرات الرمسية واالحتفاالت ،ويف احلياة املدنية و اإلدارية.
ـ ـ ـ ـ يتوىل رئاسة اجمللس وهبذه الصفة هو من يعهد إليه استدعائه وإعداد مشروع جدول أعمال الدورة.
ـ ـ ـ ـ يعمل رئيس اجمللس الشعيب البلدي على تسيري إيرادات البلدية و متابعة تطور مالية البلدية و احلفاظ على احلقوق اليت
تتكون منها ثروة البلدية.
ـ ـ ـ ـ يتخذ املبادرات لتطوير مداخل البلدية ويتمتع بصفة األمر بالصرف بامسها وملصلحتها.
ـ ـ ـ ـ يتوىل إبرام عقود اقتناء األمالك وعقود بيعها وقبول اهلبات والوصايا ،وإبرام املناقصات واملزادات اخلاصة بأشغال البلدية
ومراقبة حسن تنفيذها.
 3ـ ـ ـ األمين العام :نص قانون البلدية رقم  11ـ  11على إدارة ينشطها األمني العام هذا االخري يعد املساعد املباشر
لرئيس البلدية ،اال أنه يعمل حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي ويشرتط يف األمني العام أن ال يكون منتميا سياسيا
ألي حزب ،كما على الوالة ورؤساء الدوائر التعامل املباشر معه ،خاصة يف حالة اختالف أعضاء اجمللس الشعيب البلدي
املنتمني إىل أحزاب خمتلفة.

2

أما بالنسبة لصالحياته فقد حددهتا املادة  135من القانون رقم  11ـ ـ  11حيث يقوم األمني العام بتنشيط وتنسيق
املصاحل اإلدارية والتقنية وضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق املداوالت املتضمنة اهليكل التنظيمي و خمطط تسيري
املستخدمني وإعداد حمضر تسليم واستالم يف حالة تغري رئيس اجمللس.

3

ـ ـ ـ ـ كما مينح القانون اجلديد األمني العام صفة املساعد األول لضابط الشرطة القضائية اليت يتوىل رئاستها رئيس اجمللس الذي
ميكنه ممارسة صالحية يف جمال الشرطة اإلدارية.
ـ ـ ـ وله صالحية اإلشراف على الصفقات العمومية اليت تربمها البلدية رفقة منتخبني اثنني.
 1ـ ـ املواد من 22إىل 22من قانون البلدية رقم  11ـ  ،11مرجع سابق ،ص .14
 2ـ عمار بوضياف  ،شرح قانون البلدية .مرجع سابق ،ص .331

تنظيم البلدية يف القانون اجلزائري االطالع .3114/12/19 :الرابط:
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- www.elikil.com/vb/showtherd.php.t-49541.

3

ـ ـ ـ منح األمني العام امتيازات وعالوات.

1

المطلب الثاني :تنظيم الوالية
تعترب الوالية وحدة إدارية المركزية تتوفر فيها مقومات وأركان الالمركزية اإلدارية وأسسها الفنية والسياسية  ،فهي تتمتع
خبصائص ذاتية ومفهوم خاص هبا.
 0ـ ـ ـ تعريف الوالية وانشائها:
عرف املشرع اجلزائري الوالية يف املادة ( )11من قانون الوالية رقم  13ـ  12على أهنا << اجلماعة االقليمية للدولة
وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة ،وهي أيضا الدائرة اإلدارية غري املمركزة للدولة و تشكل هبذه الصفة فضاء
لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بني اجلماعان االقليمية والدولة.

2

وهلا أساس دستوري إذ أن خمتلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر الوالية يف املادة  15باعتبارها مجاعة اقليمية تتمتع
بالشخصية املعنوية.

3

يتم انشاء الوالية بواسطة قانون حيدد امسها ومركزها اإلداري واحلدود اإلدارية هلا مبوجب مرسوم ،فعملية انشاء الوالية سواء
بشكل كلي أو جزئي متر بثالث مراحل هي:

4

أ ـ ـ ـ مرحلة التقرير:متثل هذه املرحلة بداية أو التمهيد إلنشاء الوالية ،أي انعقاد النية للسلطات العامة املختصة على
إحداث الوالية وذلك بعد اجراءات الدراسات واملناقشات واملداوالت الالزمة الختاذقرار إنشاء الوالية.
ب ـ ـ ـ مرحلة التحضير:تنحصر يف إعداد الوسائل القانونية والفنية والبشرية واملادية واإلدارية الالزمة ملرحلة تنفيذ قرار إنشاء
الوالية.

1

صالحيات أوسع لألمني العام وللبلدية والوايل بامتيازات الوزير الرابط  :االطالع- www.elchourroukonline.com/ara.news.50306. :
.3114/14/14

 3ـ ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون رقم  13ـ ـ  ،12املتضمن قانون الوالية( ،اجلريدة الرمسيةالصادرة بتاريخ  ،3113/13/ 39العدد (،)13
املؤرخ يف  31فيفري  ،)3113ص .9

2ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون رقم  13ـ ـ  12معدل ،املتضمن دستور اجلزائر( ،اجلريدة الرمسية الصادرة  ،3113/14/11العدد (،)4
املؤرخ يف  14أبريل  ،)3113ص .5

 4ـ ـ عمار عوابدي ،القانون اإلداري :النظام اإلداري.اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزء  ،3113 ،1ص .351
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ج ـ ـ ـ ـ مرحلة التنفيذ:متثل هذه املرحلة الدخول فعال يف حيز التطبيق وحتويل مرحلة التقرير إىل واقع مطبق ،نظرا ألمهية هذه
املرحلة وكوهنا تتميز بصفة االستمرارية فهي حتتاج إىل االهتمام بوسائل التنفيذ والرقابة واملتابعة املستمرة حىت يتم حتقيق
أهداف الوالية.
 3ـ ـ ـ هيئات الوالية:
تتكون الوالية من هيئات منتخبة هي رئيس اجمللس الشعبيالوالئي وأخرى معينة تتمثل يف الوايل.
أ ـ ـ ـ المجلس الشعبي الوالئي:
يعرف اجمللس الشعيب الوالئي على أنه جهاز مداولة على مستوى الوالية ويعترب األسلوب األمثل للقيادة اجلماعية والصورة
احلقيقية اليت مبوجبها ميارس سكان اإلقليم حقهم يف تسيريه والسهر على شؤونه ورعاية مصاحله.

1

يتكون اجمللس من جمموعة من املنتخبني يتم اختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان الوالية من بني جمموعة من املرتشحني
املقرتحني من قبل األحزاب أو املرتشحني األحرار ،فهذا يعكس دور اجمللس الشعيب الوالئي يف جتسيد مبدأ الدميقراطية
اإلدارية ومبدأ املشاركة الشعبية يف اجلزائر.

2

يرتاوح عدد أعضائه بني  25و 55عضو على أن تكون كل هذه دائرة انتخابية ممثلة بعضو على األقل طبقا للمادة 99
من قانون االنتخابات ،حيث ينتخب هذا اجمللس هذا اجمللس عن طريق االقرتاع العام والتصويت باألغلبية ملدة  5سنوات
وجيتمع على األقل ثالث مرات كل سنة.
من بني اختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي أنه يشمل كافة جماالت احلياة السياسية واالدارية واالقتصادية يف الوالية.
ب ـ ـ ـ الوالي:
نصت املادة  111من قانون  13ـ ـ  12على أن الوايل ممثل الدولة على مستوى الوالية وهو مفوض احلكومة.
وهي اهليئة الثانية واملتمثل يف رئيس اجمللس الوالئي إذا ميكن أن يستدعى املشاركة يف اجتماعات جملس الوالية أي شخص
يرى استشارته مفيدة.
1

ـ عمار بوضياف ،مرجع سابق ،2002 .ص .111
2
ـ عمار عوابدي ،مرجع سابق ،2002 .ص .222
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ـ ـ ـ يعني الوايل من قبل رئيس اجلمهورية وذلك مبوجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه أيضا مبرسوم رئاسي.
ـ ـ ـ ـ صالحيات الوالي :وهي على نوعني:
أ ـ ـ باعتباره ممثل للدولة:
ـ ـ ـ يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات وعلى احرتام رموز الدولة وشعاراهتا على اقليم الوالية.

1

ـ ـ ـ يتوىل تنفيذ القوانني ويشمل هذا القوانني والقوانني العضوية عن السلطة التشريعية وكذا األوامر وذلك طبقا للقواعد
العامة املعمول هبا.
ـ ـ يقوم بإصدار قرارات والئية.
ـ ـ ـ الوايل ملزم بأن يرسل إىل كل وزير تقريرا شهريا عن تطور وضع القطاع التابع لسلطة هذا الوزير.
ـ ـ ـ يلعب الوايل دورا استشاريا يف عمل الوزراء يف ما يتعلف بتعيني مسئويل املصاحل اخلارجية للدولة.
ـ ـ ـ ابرام العقود واالتفاقيات باسم الدولة يف اقليم واليته مىت كانت طرفا فيها.
ـ ـ ـ ـ هو اآلمر بالصرف ميزانية الدولة.
ب ـ ـ باعتباره ممثال للوالية:
أوال :التنفيذية
يتوىل الوايل باعتباره هيئة تنفيذية تنفيذ القرارات الناجتة عن مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي  ،ويسهر على نشر املداوالت،
ويوجه التعليمات ملختلف املصاحل بغرض تنفيذ ما تتداول عليه اجمللس ،ويقدم الوايل عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن
تنفيذ املداوالت املتخذة خالل الدورات السابقة كما يطلع اجمللس سنويا على نشاط القطاعات غري املمركزة،كما يزود
اجمللس بكل الوثائق واملعلومات حلسن سري عمله ،ويطلع الوايل رئيس اجمللس بانتظام خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات
على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجمللس.

2

 1ـ ـ املواد من  111إىل  114من القانون رقم  13ـ ،12مرجع سابق ،ص .31

 2ـ ـ املواد من  113إىل  111من القانون رقم  13ـ ـ  12نفس المرجع أعاله ،ص .19
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ثانيا :في مجال التمثيل:
ميثل الوايل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية واإلدارية يف خمتلف التظاهرات الرمسية ويؤدي باسم الوالية كل أعمال إدارة
األمالك واحلقوق اليت تتكون منها ممتلكات الوالية ،ويبلغ اجمللس بذلك وميثل الوالية أمام القضا ،ويعد مشروع امليزانية
ويتوىل تنفيذها بعد مصادقة اجمللس وهو اآلمر بصرفها ،كما أنه يسهر على وضع املصاحل الوالئية ومؤسساهتا العمومية
وحسن سريها ،ويتوىل تنشيط ومراقبة نشاطاهتا.

35

الخالصة واالستنتاجات :
 1ــتجسد اإلدارة احمللية نظام الالمركزية وحتديدا اإلقليمية اليت تقوم على التوزيع اجلغرايف للسلطة بني اإلدارة املركزية
والوحدات اإلدارية احمللية أي البلدية والوالية.
 3ـ ـ يقوم نظام الالمركزية اإلدارية االقليمية على ثالثة أركان أساسية هي وجود مصاحل متميزة عن املصاحل الوطنية أو قيام
جمالس منتخبة ومستقلة مالية و قانونية ،وخضوع تلك اجملالس لرقابة ووصاية اإلدارة املركزية ممثلة يف وزارة الداخلية وسلطة
الوايل ممثل للدولة على املستوى احمللي.
 2ـ ـ تقوم اإلدارة احمللية يف اجلزائر على وحدتني أساسيتني مها البلدية وهي مقاطعة إدارية لدولة مكلفة بضمان السري
احلسن للمرافق العمومية ،أما الوحدة الثانية فهي الوالية اليت هي اجلماعة االقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية املعنوية
والذمة املالية املستقلة.
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الفصل الثالث :دراسة حالة مديرية اإلدارة المحلية لوالية غار داية
تمهيد
تقوم الالمركزية اإلدارية على توزيع الوظيفة اإلدارية يف الدولة بني السلطة املركزية وسلطات اإلدارية احمللية اليت تباشر
اختصاصها يف هذا الشأن حتت رقابة السلطة املركزية وهذا يعين أن اإلدارة احمللية تتمتع بنوع من االستقاللية حتددها
القوانني واملراسيم ،مثل قانون البلدية رقم  11ـ ـ  11وقانون الوالية رقم  13ـ ـ  12إذن فاملعيار األساسي لالمركزية هو
استقالل اهليئات احمللية.
يتمثل أن نشاط اإلدارة احمللية يف كل األعمال اليت متارسها حتت سلطة الوايل يف الوالية الذي يعترب مبثابة القائد اإلداري هلا
وحلقة االتصال بينهما وبني السلطة املركزية فهو مندوب احلكومة ،ويربز دور اجملموعات احمللية يف التخطيط والتنمية من
خالل احتوائها عدة مؤسسات ذات طبيعة إدارية اقتصادية أو جتارية.
إن املتمعن يف هيكل وسري اإلدارة احمللية يف اجلزائر يأخذ صورة واضحة عن ما يسعى إليه هذا اجلهاز اهلام ملواكبة التطورات
اليت يشهدها اجملتمع اجلزائري للوصول إىل التقدم واالزدهارمن خالل فرتة الرتبص أخذنا فكرة واضحة عن اإلدارة احمللية يف
اجلزائر وكدا مسامهة هذه اإلدارة يف التخطيط والتنمية.
باشرت اجلزائر عدة اصالحات منها ما تستهدف النهوض باإلدارة احمللية لتساير املستجدات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية يف البالد حيث صدر قانون البلدية رقم  11ـ ـ  ،11وقانون الوالية رقم  13ـ ـ  12وقد كان اهلدف من تلك
االصالحات هو تعميق ملبادئ الالمركزية اإلدارية وحتقيق الدميقراطية.
والية غار داية انبثقت عن التنظيم اإلقليمي للبالد طبقا لقانون رقم  24ـ  19املؤرخ يف  14فرباير  )1924وتشكل
مقاطعة إدارية للدولة وهي تتكون من  12بلدية هي :غار داية ،املنيعة ،ضاية بن ضحوة ،بريان ،متليلي ،القرارة ،العطف،
زلفانة ،سبسب ،بنورة ،حاسي الفحل ،حاسي القارة ،املنصورة ،ويوجد على مستوى الوالية جملس الوالية والذي جيمع
حتت سلطة الوايل مسؤويل القطاع اخلارجي للدولة املكلفني مبختلف قطاعات النشاط يف مستوى الوالية كيفما كانت
تسميتها حيث ينفذ القرارات احلكومية واحمللية والوالئية ،وتشمل اإلدارة العامة يف الوالية املوضوعة حتت سلطة الوايل على
ما يلي :الكتابة العامة ،املفتشية العامة ،الديوان ،رئيس الدائرة.
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سنتناول يف هذا الفصل نشاطات مديرية اإلدارة احمللية لوالية غار داية وهيكلها التنظيمي و خمطط تسيري املوارد البشرية
لسنوات  3113و :3112
املبحث األول :التعريف باملديرية وهيكلها التنظيمي
املبحث الثاين :نشاطات ووظائف املديرية
املبحث الثالث :خمطط تسيري املوارد البشرية للمديرية

المبحث األول :التعريف بالمديرية وهيكلها التنظيمي
المطلب األول :التعريف بالمديرية
تعد مديرية اإلدارة احمللية إحدى األجهزة اإلدارية التنظيمية للوالية وهي إحدى املصاحل اخلارجية لوزارة الداخلية متثل صورة
من صور عدم الرتكيز اإلداري ،كما أهنا هيكل يضبط القواعد العامة يف اإلدارة العامة على املستوى احمللي ،يرتأسها مدير
يتم تعيينه من طرف رئيس اجلمهورية مبوجب مرسوم رئاسي اقرتاح من وزير الداخلية من مهامه فمثال :ـ ـ هو اآلمر
بالصرف مليزانية الدولة على مستوى اقليم الوالية ويقوم بتنفيذ قرارات السلطة املركزية إلقليم الوالية.
حيدد مهام مديرية اإلدارة احمللية املرسوم التنفيذي رقم  94ـ ـ  315املؤرخ يف  1994/12/32وقد عرف تطورا ملحوظا
وفقا لتطور اإلدارة العامة اجلزائرية ،وحسب النصوص املنظمة لإلدارة احمللية تتمثل مهامها يف تنفيذ كل التدابري اليت تضمن
تطبيق التنظيم العام واحرتامه كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا ميكن املصاحل املشرتكة يف الوالية من
السري منتظما.
)ومبقتضى املرسوم التنفيذي  91ـ ـ  321املؤرخ يف  1991/12/35الذي حيدد األحكام القانونية االساسية اخلاصة
باملناصب والوظائف العليا يف اإلدارة احمللية)

المطلب الثاني :الهيكل التنظيمي للمديرية
تدير مديرية اإلدارة احمللية عرب كل والية جمموعة من املصاحل هي:
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 0ـ ـ ـ مصلحة الموظفين:
تتكفل هذه املصلحة مبتابعة احلياة املهنية للموظف من التعيني إىل انتهاء عالقتهم باإلدارة احمللية املستخدمة ،ويتم
التوظيف على أساس املسابقة أو الشهادة وذلك بإعداد خمطط سنوي لتسيري املوارد البشرية وتنفيذه.
 0ـ ـ مصلحة الميزانية وممتلكات الوالية:
إن الدور األساسي هلذه املصلحة هو اإلشراف على كل ممتلكات الوالية وتسيريها كما هتتم بتسيري ميزانية الوالية واجلزء
من ميزانية الدولة اخلاصة بالوالية.
 3ـ ـ مصلحة التنشيط المحلي و اإلعالم اآللي:
كما تسمى أيضا مبصلحة الوصاية ألن عملها يتم مع البلديات مباشرة فيما خيص الرقابة البعدية والقبلية ملداوالت وقرارات
البلدية.
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العنوان :مخطط الهيكل التنظيمي لمديرية اإلدارة المحلية لوالية غرداية
المصدر :أرشيف الوالية

مديرية اإلدارة المحلية
الـــمــديـــــــــــــــــــــــر

مصلحة التنشيط المحلي و اإلعالم اآللي
مصلحة الموظفين

و الصفقات و البرامج

مصلحة الميزانيات و ممتكات الوالية

Baouchi Mohamed

مكتب تسيير و تكوين موظفي الوالية
مكتب ميزانيات و ممتلكات البلديات

مكتب ميزانية الوالية

و المؤسسات العمومية البلدية
مكتب تسيير و تكوين موظفي
البلديات

مكتب الميزانية غير الممركزة للدولة
مكتب اإلعالم اآللي

البرامج
رامج
مكتب الصفقات و الب

مكتب ممتلكات الوالية
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المبحث الثاني :نشاطات ووظائف المديرية
حيدد التنظيم الداخلي للمديريات يف شكل مصاحل ومكاتب حسب حجم نشاطات كل والية ،بقرار وزاري مشرتك
بني الوزير املكلف باجلماعات احمللية والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية.
وحسب اهليكل التنظيمي تنقسم مديرية اإلدارة احمللية إىل  2مصاحل و هي :مصلحة املوظفني ومصلحة امليزانية
وممتلكات الوالية ومصلحة التنشيط احمللي واإلعالم اآليل والربامج والصفقات.

 0ـ ـ مصلحة الموظفين:

حتتوي مصلحة املوظفني على مكتبني مها:

أ ـ ـ مكتب تكوين وتسيير موظفي الوالية :من أهم صالحيتها:

1

ـ ـ ـ تسيري احلياة املهنية جلميع موظفي الوالية ،مبا يف ذلك أصحاب الوظائف العليا واملناصب النوعية ويتجلى ذلك يف
تنظيم مسابقات التوظيف وتعيني الناجحني وترسيمهم وترقيتهم يف الدرجة والرتبة.
ـ ـ متابعة ملفات انضباط املوظفني واحالتهم أمام جلان التأديب.
ـ ـ إحالة املوظفني الذين استوفوا الشروط القانونية للتقاعد.
ـ ـ ـ حتضري اجتماع اللجان املتساوية األعضاء جلميع األسالك اإلدارية والتقنية بغرض التثبيت و الرتقية يف الدرجة
والرتبة والعزل.
ـ ـ ـ حتضري وبرجمة العطل السنوية.
ـ ـ ـ تكوين املوظفني وحتسني مستواهم بالتنسيق مع املراكز املختصة ومصلحة امليزانيات.
مما سبق نالحظ أن هذا املكتب يقوم مبراقبة ومتابعة العقود اليت تصدرها املصاحل لتسيري املوظفني يف خمتلف
البلديات.
ب ـ ـ مكتب تكوين و تسيير موظفي البلديات :من أهم صالحياهتا:

2

 1ـ ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،املرسوم التنفيذي رقم  94ـ ـ  315املتضمن أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية( ،اجلريدة الرمسية ،العدد
( ،)42املؤرخ يف 32جويلية )،1994ص.5

 2ـ ـ املادة  33من املرسوم التنفيذي رقم  94ـ ـ  ،315مرجع سابق ،ص .1
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ـ ـ ـ مراقبة ومتابعة تسيري احلياة املهنية ملستخدمي البلديات و ذلك من قرار فتح املسابقة للتوظيف إىل التقاعد.
ـ ـ ـ مراقبة مجيع القرارات املتعلقة بتسيري مستخدمي البلديات شكال ومضمونا.
ـ ـ ـ دراسة ملفات الرتسيم والرتقية لسلك املتصرفني واملهندسني لإلدارة (جلنة متساوية األعضاء).
ـ ـ ـ دراسة مجيع ملفات موظفي البلديات يف إطار جلنة الطعن للوالية.
ـ ـ ـ املشاركة يف مسابقات التوظيف (الداخلي واخلارجي).
ـ ـ ـ متابعة التكوين جبميع مراحله من املؤسسات اخلاصة للتكوين.
ـ ـ ـ التبليغ جبميع النصوص والتعليمات الصادرة من اإلدارة املركزية.
ـ ـ ـ تنظيم لقاءات و أيام دراسية حول تسيري احلياة املهنية للموظفني.
ـ ـ ـ دراسة االمكانيات املالية للبلدية قصد التكفل وذلك بالتسيري مع مصلحة التنشيط احمللي.

 0ـ ـ مصلحة الميزانية وممتلكات

الوالية:حتتوي هذه املصلحة على ثالثة مكاتب هي:

أ ـ ـ مكتب ميزانية الوالية :أهم صالحياته:

1

ـ ـ ـ إعداد وحتضري ميزانية الوالية بنوعيها ،حيث يتوىل املكتب أثناء إعداد امليزانية األولية تقدير النفقات وااليرادات
للسنة املقبلة قبل  21أكتوبر وهذا على أساس التوازن ،لتعرض بعد ذلك على اجمللس الشعيب الوالئي للمصادقة
عليها وحتوهلا إىل الوزارة الوصية للتصديق ،ونفس االجراءات تتخذ أثناء إعداد امليزانية اإلضافية اليت يتم فيها تسوية
كل العمليات وضبطها ،أو إدراج عمليات جديدة يف إطار امليزانية األولية.
ـ ـ ـ تنفيذ امل يزانية وذلك عن طريق مراقبة مدى شرعية الفاتورة لتبعث بعد ذلك إىل املراقب املايل ليوجه املكتب بعد
ذلك أمرا بالصرف.
ـ ـ ـ إعداد احلساب اإلداري الذي حيتوي على النفقات الفعلية وااليرادات احملققة فعال يف السنة املالية السابقة.
 1ـ ـ ـ املواد 32و  34و 35من املرسوم التنفيذي رقم  94ـ ـ  ،315مرجع سابق ،ص .2
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ب ـ ـ مكتب ميزانية الدولة:
يكلف املكتب بتنفيذ ميزانية الدولة على مستوى الوالية يف حدود االعتمادات اليت متنحها وزارة الداخلية إذ تنفق
هذه االعتمادات إضافة إىل اجملاالت التقليدية من أجور ومرتبات لضحايا االرهاب ،ومعاشات ذوي املتوفني.
كما يقوم املكتب باسرتداد ما حتصل عليه املوظفني من أجور وعالوات غري مستحقة ،ومير تنفيذ هذه امليزانية على
ثالثة مراحل :األمر بالصرف ،الرقابة املالية ،الدفع.
ج ـ ـ مكتب الممتلكات والوسائل العامة :اهم صالحيته:
متابعة وصيانة الوسائل واملمتلكات املختلفة للوالية حيث تسجل يف سجل املمتلكات مجيع ما للوالية ،مع مجيع
املعلومات الضرورية ،باإلضافة إىل تسجيل املشاريع اجلديدة اليت مت اجنازها يف الدفرت ما حيرر طلبات داخلية يف حالة
رغبته يف ترميم بناء معني من ممتلكات الوالية أو اقتناء وسائل معينة بعد التأكد من عدم وجود الوسيلة يف خمازن
الوالية.

 3ـ ـ مصلحة التنشيط المحلي واالعالم

اآللي:حتتوي هذه املصلحة على مكتبني مها:

أ ـ ـ ـ مكتب الميزانيات وممتلكات البلدية :أهم
صالحياته:

1

يهتم هذا املكتب بامليزانيات السنوية لكل بلدية واليت ترتك على النفقات واالرادات ،وبالتايل فإن هذا املكتب
حياول تصحيح ميزانيات البلديات ويقيم بني النفقات وااليرادات يف آخر السنة ،إما أن يكون يف ديون أو الفائض
فريسلها إىل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ب ـ ـ مكتب اإلعالم اآللي:أهم صالحيته:
ـ ـ ـ حتسني وصيانة التطبيقات املوجودة :أجور املوظفني ،ملف الربجمة ،التحسني الشهري واصدار الوضعيات املتوقعة
يف التطبيق.
ـ ـ ـ ـ املخططات القطاعية للتنمية واملخططات البلدية للتنمية :اجلانب املايل ،اجناز برنامج اإلصدار ،اجلانب املادي.
 1ـ ـ املواد 31و  32من املرسوم التنفيذي رقم  94ـ ـ  ،315مرجع سابق ،ص 2
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ـ ـ ـ تسيري احلالة املهنية للمستخدمني :اجناز برنامج التغيري واالصدار ،وضع التطبيق يف حالة التشغيل.

المبحث الثالث :مخطط تسيير الموارد البشرية للمديرية
تعتمد املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية يف ختطيط مواردها البشرية على خمطط يعرف باملخطط السنوي
لتسيري املوارد البشرية ،حيث يتكون هذا املخططمن 12جدوال فيالسنةاملالية ملخصة لكل عمليات تسيري املوارد
البشرية اليت تقوم هبا خمتلف املديريات الوالئية ،وتعترب مديرية اإلدارة احمللية من بني أهم املديريات الوالئية اليت تقوم
بتخطيط مواردها البشرية وفقا ملخططها السنوي ،ويعترب وسيلة رقابية بيد املصاحل املؤهلة إلجراء عمليات الرقابة
على نشاط املصاحل املختصة بتسيري املوارد البشرية بالوالية ،وباطالعي على املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية
لوالية غار داية فإنه ميكن الوقوف على نقاط أساسية يف ما يلي:
 0ـ ـ ـ الموارد البشرية التي يشملها المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية:
إن املخطط السنوي يشتمل فقط على ختطيط املوارد البشرية املستخدمة بوالية غار داية على حساب ميزانية
الدولة فقط ،مبعىن أن اجلداول املتضمنة يف هذا املخطط يضم يف فحواها حالة املوارد البشرية املستخدمة على
مستوى الوالية على حساب ميزانية الدولة حسب حمتوى كل جدول فقط ،دون أن تتضمن هذه اجلداول وضعية
املوارد البشرية املستخدمة على حساب ميزانية الوالية ،مما يوحي بأن املخطط السنوي للموارد البشرية هو خمطط
جزئي فقط يعاجل جزء فقط من املوارد البشرية وهي تلك املستخدمة على حساب ميزانية الدولة.
1

وبطرحي هلذا على رئيس مكتب مستخدمي الوالية:
يبني لنا أنه فعال املخطط السنوي يبني فقط تسيري مستخدمي الوالية على حساب ميزانية الدولة دون أن يأخذ يف
عني االعتبار املستخدمني على حساب ميزانية الوالية ،رغم أن نسبتهم معتربة حيث قدرت سنة  3112مبعدل
 % 52من إمجايل املوارد البشرية املستخدمة ،مربرا ذلك أن املخطط السنوي هو وثيقة رمسية تتعامل هبا الوالية مع
الوزارة الوصية من جهة ،ومصاحل الوظيفة العامة ووزارة املالية من جهة أخرى ،وأن أغلب املوارد البشرية املستخدمة
على حساب ميزانية الدولة تشغل مناصب مالية وفرهتا الدولة تكفلت بكل مصاريفها استنادا لقانون املالية
األساسي والتكميلي .يف حني أن املوارد البشرية املستخدمة على حساب ميزانية الوالية تشغل مناصب مالية وفرهتا
الوالية وفقا ملداوالت اجمللس الشعيب الوالئي.

 1ـ ـ مقابلة أجريت مع رئيس مكتب مستخدمي والية غارداية بتاريخ.3114/15/14 :
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غري أنه وعلى اعتبار أن املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية الذي تعده الوالية يعاجل فقط املستخدمني على
حساب ميزانية الدولة ،فإن مصاحل الوظيفة العمومية واملصاحل املركزية املختصة تقوم مبراقبة تسيري احلياة املهنية
للموظفني على حساب ميزانية الدولة فقط ،دون مراقبة احلياة املهنية للموظفني على حساب ميزانية الوالية ،الذين
وبالضرورة سوف تسري حياهتم املهنية من طرف مكتب مستخدمي الوالية بالتنسيق مع اجمللس الشعيب الوالئي.
وقد ب ني رئيس مكتب مستخدمي والية غار داية أنه ال يوجد فعليا خمطط يشبه املخطط السنوي لتسيري املوارد
البشرية يتم إعداده ملتابعة احلياة املهنية للمستخدمني على حساب ميزانية الوالية ،إال أن وزارة الداخلية متنح من
جهة رخص للتوظيف على حساب ميزانية الوالية يف مناصب معينة ،ومن جهة أخرى فإن التوظيف على حساب
ميزانية الوالية يتم وفق مداولة للمجلس الشعيب الوالئيبناءا على طلب من الوايل يبني فيه احلاجة الفعلية هلذه
املناصب ،وجيب إرسال نسخة عن كل مداولة إىل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،إضافة إىل أن كل عملية
توظيف على حساب ميزانية الوالية جيب أن ختضع إىل تأشرية اهليئة املكلفة بالوظيفة العمومية.

1

 0ـ ـ ـ إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية:يتم إعداده يف شطرين:
الشطر األول :يتم انشائه مبجرد حصول الوالية على مدونة املناصب املالية من طرف وزارة الداخلية يف بداية كل
سنة ،ويعترب هذا اجلزء هو اجملسد للتسيري التوقعي للموارد البشرية ،ويضم اجلداول من  1إىل  ،2إضافة إىل اجلدول
رقم  ، 9فإذا ما قامت مثال والية غار داية بإعداد املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية لسنة  3112مبجرد
حصوهلا على مدونة املناصب املالية ،فإن هذه اجلداول تكون وفق ما يلي:

2

ـ ـ ـ جدول رقم  :1متعلق هبيكلة احلالة التعدادية ملناصب العمل على حساب ميزانية الدولة يف  21ـ  13ـ ـ .3113
ـ ـ ـ جدول رقم  : 3يبني التعديالت اليت طرأت على هيكل االستشارية الداخلية (جلان املستخدمني وجلنة الطعن).
ـ ـ ـ جدول رقم  3مكرر :2يبني وضعية احلاالت التأديبية.
ـ ـ ـ جدول رقم  3مكرر  :3يبني وضعية القضايا املتنازع فيها.
ـ ـ ـ ـ جدول رقم  :2يبني القرارات اإلطار املتعلقة باالمتحانات واملسابقات لسنة .3112
 1ـ ـ مقابلة أجريت مع رئيس مكتب مستخدمي والية غار داية بتاريخ.3114/14/11 :
2ـ ـ أنظر امللحق من رقم  1إىل رقم .13
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ـ ـ ـ ـ جدول رقم :4يبني املخطط التقديري للتوظيف بعنوان سنة .3112
ـ ـ ـ ـ جدول رقم  4مكرر :يتعلق بتوظيف األعوان املتعقدين يف إطار املادة  19من القانون االساسي للوظيفة
العمومية.
ـ ـ ـ ـ جدول رقم  4مكرر :1املتعلق بتوظيف األعوان املتعاقدينفي إطار املادة  31من القانون األساسي العام للوظيفة
العمومية.
ـ ـ ـ جدول رقم  4مكرر  :2يتضمن الرزنامة التلخيصية لعمليات التسيري للموارد البشرية بعنوان سنة .3114
ـ ـ ـ جدول رقم  :1اجلدول التوقعي لإلحالة على التقاعد خالل سنة .3112
ـ ـ ـ جدول رقم  1مكرر  :1يبني املستخدمني احملالني على التقاعد الذين أعيد استدعائهم للعمل.
ـ ـ ـ جدول رقم  1مكرر  :3يبني املستخدمني املتوفرة فيهم شروط اإلحالة على التقاعد الذين مت ابقائهم قيد النشاط.
ـ ـ ـ جدول رقم  :2يبني املخطط التوقعي لتنظيم التكوين وحتسني املستوى وجتديد املعلومات.
ـ ـ ـ جدول رقم  :9املتعلق بتوظيف األعوان املتعاقدين يف إطار املادة  31من القانون األساسي للوظيفة العمومية.
ويتم إعداد الشطر األول اعتمادا على ما تتضمنه القائمة االمسية التعدادية للموظفني إىل غاية  21ـ ـ  13ـ ـ
 ،3113وكذا حصيلة الشغل لسنة  ،3113هذه األخرية اليت تعترب وثيقة تعدها املصلحة عند هناية كل سنة وبداية
سنة جديدة ،حيث تبني وضعية التعداد واملناصب الشاغرة اليت هي حمصلة فرق املناصب املالية واملناصب املالية
املشغولة فعال.
وتتم املصادقة على الشطر األول من املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية كما هو منصوص عليه يف احكام
املرسوم التنفيذي  95ـ ـ  131من طرف مديرية اإلدارة احمللية باالشرتاك مع مفتشية الوظيفة العامة ،وذلك يف أجل
اقصاه شهر ابتداء من تاريخ ابالغ مدونة املناصب املالية ،حيث تتأكد مفتشية الوظيفة العامة من ايفاء الوالية لكل
الشروط القانونية املعمول هبا يف إعداد الشطر األول للمخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية ،وال ميكن للوالية البدء
يف تنفيذه إال بعد مصادقة مفتش الوظيفة العامة على الوثيقة ،ومن الناحية القانونية جيب أن يرفق الشطر األول من
املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية املعروض للمصادقة من قبل مفتشية الوظيفة العمومية الوثائق التالية :البيان
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التعدادي للمناصب املالية للسنة املعينة ،القرار اإلطار املتعلق باالمتحانات ومسابقات التوظيف ،القرار املتضمن
إنشاء جلنة املوظفني وجلنة الطعن ،القائمة االمسية للموظفني إىل غاية  21ـ ـ  13من السنة املاضية.
الشطر الثاني :يتم انشائه بعد انتهاء السنة املالية وبداية السنة التالية ،ويضم اجلداول من  2إىل  ،12فمثال يتم
إعداد الشطر الثاين من املخطط السنوي لسنة  3112يف بداية  ،3114ويضم اجلداول التالية:

1

ـ ـ ـ جدول رقم  : 2يبني عملية متابعة حركة املستخدمني املقررة يبني عملية متابعة حركة املستخدمني املقررة إىل غاية
 21ـ  13ـ ـ .3112
ـ ـ ـ جدول رقم  :9املتعلق مبجمل األعوان املتعاقدين إىل غاية  21ـ ـ  13ـ ـ ـ .3112
ـ ـ ـ جدول رقم  :11يضم استمارة مراقبة التوظيف على أساس املسابقات بعنوان سنة .3112
ـ ـ ـ ـ جدول رقم  :11وهو عبارة عن استمارة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق الرتقية االختيارية والكفاءة املهنية
وعن طريق التسجيل يف قائمة التأهيل بعنوان سنة .3112
ـ ـ ـ جدول رقم  :13تضم استمارة عمليات التوظيف عن طريق التكوين بعنوان سنة .3112
ـ ـ ـ ـ جدول رقم  :12هو استمارة مراقبة خمطط التوظيف على أساس الشهادة املهنية بعنوان سنة .3112
ويعترب الشطر الثاين من املخطط السنوي ،ملخص لنشاط تسيري املوارد البشرية بالوالية ،وهي وثيقة رقابية أيضا
تسمح باحلكم على مدى التزام مصلحة املستخدمني مبا ورد يف الشطر األول من املخطط ،وبالتايل فهو عملية
وصفية فقط ملا قامت به مصلحة املستخدمني من عمليات لتنفيذ ما جاء يف الشطر األول من املخطط السنوي،
مما يسمح ل إلدارة احمللية ومفتشية الوظيفة العامة بتقييم نشاط مصلحة املستخدمني خالل السنة ،وتتم املصادقة على
الشطر الثاين كما هو منصوص عليه يف أحكام من طرف مديرية اإلدارة احمللية لوالية غار داية باالشرتاك مع مفتشية
الوظيفة العمومية للوالية.

ــ ا
1نظر امللحق من رقم  12إىل الرقم .19
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 3ـ ـ ـ نموذج مخطط تسيير الموارد البشرية:
يتضمن خمطط تسيري املوارد البشرية العديد من الوظائف واملهام ،لعل أمهها موضوع توظيف املوارد البشرية وقد مت
اختياره ألنه أهم ما يتضمنه الشطر األول من املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية يف اجلداول  2و4و،5ويعترب
التوظيف النشاط األساسي الذي يأخذ من وقت وجهد املصلحة الكثري ،حيث تقوم مصاحل الوالية بتزويد وزارة
الداخلية بكافة املعلومات حول وضعية مستخدميها عند بداية كل سنة مالية قصد حتديد احتياجاهتا الفعلية
وامدادها هبا عن طريق ارسال يتضمن القائمة االمسية املفصلة للمخطط وحصيلة الشغل ،إضافة اىل حصيلة نشاط
املصلحة خالل السنة املاضية.
ـ ـ من اجلدول رقم  4املتضمن املخطط التوقعي للتوظيف نالحظ:
الوظائف العليا :جمموع املناصب املالية يف الوظائف العليا 15 :و املناصب املشغولة 14 :واملناصب الشاغرة:
 11أي بنسبة  ،%99مبعىن أن الوالية تبحث عن توظيف مندوب األمن لدى الوايل
المناصب العليا :جمموع املناصب املالية  51بينما املشغولة  21أما الشاغرة.31
األسالك والرتب :جمموع املناصب املالية بالنسبة للرتب املوضوعة يف حالة خدمة  12وجمموع املناصب املشغولة
 13وجمموع املناصب الشاغرة  ،11أما فيما خيص األسالك املشرتكة فهي األكثر معنية بالتوظيف ملا تتوفر من
مناصب مالية حيث يصل جمموعها إىل  324 ،212منها مشغولة و  22شاغرة ،مت توظيف ملحق إدارة على
أساس تكوين داخلي ،كما مت توظيف  2متصرفني  4منهم إدماج و 3ملحق ادارة رئيسي 1منهم إدماج و 5ملحق
إدارة  2منهم إدماج و 1عون إدارة رئيسي و 1عون إدارة  3منهم إدماج و 4مهندس دولة يف اإلعالم اآليل كلهم
وظفوا مبسابقة على أساس الشهادة مبجموع  35منصب.
العمال المهنيون وسائقي السيارات والحجاب :ممجوع املناصب املالية بالنسبة للعمال املهنيون وسائقي السيارات
واحلجاب  51منها 52مناصب شاغرة و 2شاغرة.
األعوان المتعقدين :جمموع املناصب املالية بالنسبة لألعوان املتعاقدين  33منها  9مشغولة و 12شاغرة.
المجموع العام:حيث بلغ جمموع الكلي للمناصب املالية بالنسبة للموظفني يف الوالية  422منها  433مشغولة
و 51شاغرة.
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الخالصة واالستنتاجات:
 1ـ ــتقع مصلحة املستخدمني يف قاعدة اهليكل التنظيمي لوالية غار داية ،تتبع سلميا مديرية اإلدارة احمللية ،ويتوىل
تسيري مستخدمي الوالية مكتب تابع ملصلحة املستخدمني الذي يقوم بكافة أنشطة تسيري املواردالبشرية حسب
التنظيم املعمول به ،وتقوم مصلحة املستخدمني بعدة مهام فتتوىل تسيري احلياة املهنية ملستخدمي الوالية ومستخدمي
البلديات ،إضافة إىل اختصاصات استثنائية أخرى كالقضايا الوطنية ،كماتسري املصلحة من قبل موظفني غري
خمتصني يف تسيري املوارد البشرية ،مثل تسيري اجلوانب املالية للدولة والوالية.
 3ـ ـ ـ تقوم الوالية بإعداد املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية يف شطرين ،حيث بعد الشطر األول مبجرد حصوهلا
على مدونة املناصب املالية من طرف وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف بداية السنة ،ويعرب الشطر األول من
املخطط عن تقديرات الوالية حول تسيري للموارد البشرية خالل السنة اجلارية ،أما الشطر الثاين فيعد يف بداية السنة
الالحقة ويعرب عن تقييم لتنفيذ الشطر األول من املخطط ،ويبقى أن املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية هو
خمطط جزئي يعاجل فقط املوظفني على حساب ميزانية الوالية.
 2ـ ـ ـ تعترب عملية املصادقة على الشطر األول من املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية من طرف مفتشيةالوظيفة
العمومية مبثابة إشعار بالبدء يف تطبيق ما جاء يف املخطط خاصة ما يتعلق بالتوظيف والتكوين.
 4ـ ـ ـ يعترب التوظيف أهم نشاط تقوم به مصلحة املستخدمني مبديريات اإلدارة احمللية ملختلف الواليات ،وهذا تطبيقا
ملا تتضمنه جداول املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية.
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الخاتمة
يعد التخطيط من الوظائف العامة يف أية إدارة تتطلب فعالية األجهزة اإلدارية اهتماما بالعديد من املوارد اليت
حتتاج إليها لتحقيق أهدافها ،وتعد املوارد البشرية من املوارد األساسية اليت تتطلب ختطيط شامال وفقا ألسس علمية
منتظمة.
يعترب ختطيط املوارد البشرية عمل أساسيلنجاح العمل من خالل رسم اخلطط العمل ووضع الربامج ،ومن الواضح
أن هذه العملية تعترب من الوظائف اإلدارية واليت جيب أن تسبق أية وظيفة أخرى ،وتتناول هذه الوظيفة حتديدا ما
جيب اجنازه من األعمال يف املستقبل بالكيفية والوقت الالزمني ،ولذلك فتخطيط املوارد البشرية تربط بني األهداف
اليت جيب على املؤسسة أن تقوم بإجنازها والطرق املستخدمة لتحقيق األهداف.
تويل اإلدارات العمومية واإلدارة احمللية كجزء منها اهتماما كبريا بعملية ختطيط املوارد البشرية و بعملية التوظيف
والتنبؤ املنظم باألفراد أو املستخدمني وفقا لقدراهتم وطموحاهتم ومن مت جيب على اإلدارات أن تسخر له كافة
أساليب العمل املتاحة وبالتايل العمل على انتهاج أساليب التنبؤ بطريقة تسمح بتحقيق أهدافهم الشخصية وأهداف
اإلدارات يف نفس الوقت.
إن عملية ختطيط املوارد البشرية عبارة عن جمموعة من التنبؤات تسرتشد هبا املؤسسات يف اختاذ قرارات تسيري
املوارد البشرية املتعلقة مثال بالتوظيف كما أهناعملية مشرتكة بني اإلدارات املركزية واإلدارات احمللية والفروع التابعة هلا
أي كلما كانت التقديرات دقيقة وواقعية وتقابلها استجابة هلا تسمح بالتسيري احلسن لألعمال اإلدارية ألن التخطيط
السليم للموارد البشرية يساعد على مواجهة املشكالت املرتقبة واملرتتبة على حركية املوارد البشرية.
يساهم التخطيط السليم للموارد البشرية يف حتقيق احتياجات اإلدارات من القيادات اإلدارية واالشرافية ومن هنا
تظهر الفاعلية اجليدة للتسيري الصحيح لإلدارة ،لكن رغم ذلك تتطلب عملية ختطيط املوارد البشرية يف اإلدارات
احمللية مراعاة ما يلي:
ضرورةوضع برامج تنظيمية تضبط العمل يف اإلدارات احمللية الوالئية.
أمهية التطبيق الدقيق والسليم للقوانني واالجراءات اإلدارية على املستخدمني احملليني.
االسراع يف تطبيق املرسوم التنفيذي رقم  13ـ ـ ـ  194املؤرخ يف  3113/14/35املنظم للمسابقات واالمتحانات
املهنية الذي ينص يف املادة  3منه على إعداد املخططات اخلماسية.
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ضرورةاملخطط الشامل لتسيري املوارد البشرية ،يغطي كافة جماالت تسيري املوارد البشرية املتوقعة خالل اخلمس سنوات
املقبلة من جهة ،ويشمل كافة املوارد البشرية املستخدمة سواء على حساب ميزانية الدولة أو الوالية من جهة أخرى.
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Summary
Today, the studies of humanresources mangement took large an
importance between the mangers and the researchers, in
particularafterit confirme itssubstantialrole by raising the effectiveness
and the efficiency of the enterprisesagainst the challenges and
competition in a veryvariedenvirement, where the secrecy of the
success of theseenterprises to carry out its objectives is not only in
the capacity to employ more effective humanresources and to
encourage them to discovertheirpotentialsinnovating.

:الملخص
 خاصة بعدما، الدراسات حول إدارة وختطيط املوارد البشرية أخذت أمهية واسعة بني اإلداريني والباحثني،اليوم
 من حيث،أكدت القاعدة احلقيقية بارتفاع الكفاءة والفعالية للمؤسسات ضد التحديات واملنافسة يف بيئات متنوعة
 ليس فقط يف السعة تستعمل أكثر فعالية للموارد البشرية،السرية والنجاح هلذه املؤسسات كي تنقل أهدافها
.وتشجيعها الكتشاف االمكانيات واالبتكار

:الكلمات المفتاحية
. البلدية،الوالية، اإلدارة احمللية، التكوين، التوظيف،التخطيط
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