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()1

الفصل التمهيدي

مقدمة
إن نظام االدارة العامة فى الدولة ال يخلو من أن يكون  أحد النظامين ،النظام
وأصثح النظام الالمركز سمة من سمات الدولة الحدحثة،
المركزى أو النظام الالمركزى ،
وهى ذات اهتمام كبير من قبل المسؤولين والثاحثين فى اإلدارة ،وذلك النه نظام يمكن
ب
الوصون من خالله إلى األهداف وحل المشامل بكفاءة وفعالية ،ونظ اإر لظهور األسثا 
الملحة إلى جعل النظام الالمركزى ضرورى فى التطبيق ،مثل ازدياد عدد السكان ،تعدد
الموارد،زيادةالطلبعلىاالستثمار،األمرالذىأدىإلىتجاوزتركيزالسلطةوالمسؤولية
فىالسلطةالمركزيةفىالدولةوتشتيتهافىباقىاألقاليمالمتمثلةفىالهيئاتالمحلية .
إن تحقيق حاجات المواطنين والتخطيط المستقبلى للتنمية ،مناط بوهالف اإلدارة
المحلية ،وال تستطيع اإلدارةالمركزية تحقيق ذلك إال من خالن تمكين سلطاتمحلية لها
شخصية اعتثارية ،حتى تتمكن من تحقيق حاجات السكان من خدمات وتخطيطمستقبلى
ب االجتماعية ،الثقافية ،واالقتصادية ،إلشثاع حاجات المجتمع
للتنمية ،تتمثل فى الجوان 
وموامثةمستجداتالحياة .
ن أبعاد الالمركزية تعد الرافد األساسى لتحقيق
وبناء على وهالف اإلدارة المحلية ،فإ 
وهالف اإلدارة المحلية ،حي إن الالمركزية اإلدارية التى تتمثل فى االستقالن اإلقليمى
واالستقالنالمرفقى(الوهيفى)فىاتخاذالقرار،تعدبعداإإدارياإمناطاإبتحقيقاالستقالنفى
اتخاذ الق اررات المحلية ،حتى حتم تخفيف العبء على السلطات المركزية فى اتخاذ القرار
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للوصون إلى األهداف بسرعة وفعالية ،وال تتحقق الالمركزية اإلدارية إال بوجود المركزية
مالية ،لاى تستطيع السلطات المحلية تحقيق اإلستقالن عن اإلدارة المركزية من خالن
التمويلالذاتىمنثمنالخدماتالمثاشرة،االتجاربالممتلاات،جثايةالضرالبوالقروض
والمنحالحكومية .
إنالعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماإلدارةالمحليةهىعالقةقوية،وبقدرتحقيق
ق نظام اإلدارة المحلية بنفس القدر،
الالمركزية اإلدارية والالمركزية المالية ،حتحقق تطبي 
وبذلكالحتمتوهيفاإلدارةالمحليةإالمنخالنتحقيقالالمركزيةفىالسلطاتالمحلية .
ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على دور الالمركزية فى تطبيق نظام اإلدارة المحلية،
وبالتطبيقعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا.
( )1-1مشكلة الدراسة
تدنىتطبيقنظامالدارةالمحليةفىمختلفالمناطقمنليبياهىهاهرةفىمحدودية
ت العامة والتدنىفىالتنمية،األمرالذىسببفىمحاوالتمنشرق الدولةالليبية
الخدما 
للتحونإلىالنظامالفيدرالىكذريعةللتخلصمنالنظامالمركزى،وذكر(بسيكرى،2013،
)36بأنأنصارالمشروعالفيدرالىاستندواإلىتهميشالمناطقالشرقيةواستمرارالمركزية
فىإدارةشؤونالبالدكأهممبررينلدعوتهم.
ونظ اإرلماتمربه المؤسساتفىدولةليبيامنمعاناةمنالمركزية،االمرالذىدفع
الحكومةالمؤقتةإلى إصدارقانون نظاماإلدارةالمحلية رقم()59لسنة2012مللتحون
إلى النظام الالمركز   ،وكما ذكر (العكيلى )49 ،1998 ،بأن اإلدارة العامة تثح عن
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العتماد عليها فى تنفيذ األعمان ذات المصلحة العامة،
أفضل الطرق الفنية التى يمكن ا 
فالمركزيةوالالمركزيةتستعيرمنالقانون الشكلالذى تظهرفيه،ومنثمفإنعلىاإلدارة
العامةأنتعملفىفلكالقانونووفقاإلقواعدهوأحكامه .
وقد ههرت مشامل تدنى تطبيق نظام اإلدارة المحلية فى التقرير السنوى 2014
الصادرعنالمجلسالبلدىغريانالملحقرقم(،)2حي إنهتركزتاألعمانكماذكرفى
هذاالتقريرعلىإدارة األزماتأمثرمنتقديمالخدماتوالتنمية،حي ذكرالتقريرتشكيل
لجنةاألزمةوالاوارثبموجبقرارالعميدرقم()3لسنة2014م،وجاءهذاالقراربناءعلى
استقثانالمدحنةاعدادكبيرةمنالنازحين،وعدمتفعيلبعضبنودقانون اإلدارةالمحليةرقم
( )59لسنة 2012م خصوصاإ فيما حتعلق بتثعية بعض القطاعات ،باالضافة الى عدم
إصدار اللوالح المكملة لقانون ( )59لسنة 2012م وعلى رأسها اللحة الرسوم المحلية ,
وأخي اإرعدمتحويلالنسثةالمخصصةللبلديةمنالضرالبالعامةالىحسابالبلدية .
والمجالسالبلديةمازالتتحتسلطةاإلدارةالمركزيةمنحي التمويل ،وذلكإلنعدام
اإلحراداتكماذكرفىالتقريرالسنوىلسنة2014م للمجلسالبلدىغريان فىالملحقرقم
إلحراداتصفر،والمجلسالبلدىحدحرالثاباألونوالثانى فقط،وهذا
(،)2حي إنقيمةا 
العتمادالااملعلىالسلطةالمركزيةفىالتمويل،األمرالذىيحد
مايجبرالمجلسالبلدىا 
ىوالمالىللمجلسالبلدى،كماذكر(الخالحلة)2013،الدعمالحكومى
مناالستقالناإلدار 
يمكنأنحؤثرسلثاإعلىاستقالليةالمجالسالبلديةإنتجاوزحدودهالمعقولة .
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وتم امتشاف نفس مشكلة الدراسة فى بلدية طرابلس المركز ،حي تم مقابلة عضو
ى وجودصعوباتفى
المجلس البلدى طرابلس المركز ،وأفاد بالمشكلة المشابهة المتمثلة ف 
تطبيقنظاماإلدارةالمحليةحوضحهاالملحقرقم( .)12
وبهذاتتمثلمشكلةالدراسةفىالسؤاناآلتى :
"ما دور الالمركزية فى تطبيق نظام اإلدارة المحلية بالمجالس البلدية قيد الدراسة؟".
( )2-1أهمية الدراسة
ت أهمية الدراسة االهمية العلمية ،االهمية بالنسثة للمجتمع واالهمية بالنسثة
تضمن 
للثاح  .
أ .تظهر أهمية الدراسة بالنسثة للعلم فى إثراء هذا الجانب من الناحية العلمية ،نظ اإر لندرة
الثحوث العلمية فى اإلدارةالمحلية بالدولة الليبية ،وذلك من خالنمراجعة الهيئة الوطنية
للثح العلمى .
ب .أهميةالدراسة بالنسثةللمجتمعتظهرفىالحاجةإلىتشخيصالمشكلةووضعالحلون

ت التى تذلل
أمام الهيئات المحلي ة من خالن الوصون إلى نتالد علمية تحدد التوصيا 
الصعابأمامتطبيقنظاماإلدارةالمحلية.
ج .أهميةالدراسةبالنسثةللثاح ،هوالوصونالىالدرجةالعالية(الماجستير)فىاإلدارة.
( )3-1أهداف الدراسة

تهدفهذهالدراسةالوصونإلىالنتالداآلتية:
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 .1التعرف على دور الالمركزية (اإلدارية والمالية) فى تطبيق نظام اإلدارةالمحليةبالمجالس
البلديةقيدالدراسة.
 .2التعرفعلىمستوىتطبيقنظاماالدارةالمحليةفىالمجالسالبلديةقيدالدراسة.
 .3التعرفعلىالفروقبيناجاباتالمثحوثينفيماحتعلقبمتغيراتالدراسة(الالمركزية،تطبيق
نظاماالدارةالمحلية)بالمجالسالبلديةقيدالدراسة .
( )4-1فرضيات الدراسة
تتاونفرضياتالدراسةمنفرضيتين،وهماكاآلتى :
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الالمركزية وتطبيق نظام اإلدارة المحلية بالمجالس
البلدية قيد الدراسة ،وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:
أ .توجدعالقةذاتداللةإحصاليةبينالالمركزيةاإلدارية وتطبيقنظاماإلدارةالمحلي ة
بالمجالسالبلديةقيدالدراسة.
ب .توجدعالقةذاتداللةإحصاليةبينالالمركزيةالمالية وتطبيقنظاماإلدارةالمحلية
بالمجالسالبلديةقيدالدراسة.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية ،ويتفرع من هذه
الفرضية الفرضيات اآلتية:
أ .ال توجد فروق ذات داللة إحصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرسنواتالخبرة.
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ب .ال توجد فروق ذات داللة إحصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،

مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالعمر.
ج .ال توجد فروق ذات داللة إحصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالمستوىالتعليمى .
د .ال توجد فروق ذات داللة إحصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالتخصص .
ه .ال توجد فروق ذات داللة احصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالوهيفة .
و .ال توجد فروق ذات داللة إحصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالمجلسالبلدى.
ز .ال توجد فروق ذات داللة إحصالية بين إجابات المثحوثين لمجالى الدراسة (الالمركزية،
مجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيراإلقامةفىحدودالبلدية.
المتغير المستقل



الالمركزية

الالمركزيةاإلدارية

المتغير التابع



تطبيق نظام االدارة المحلية



التقسيماالدارى 

الالمركزيةالمالية

منحسلطاتتنفيذية 
العالقةمعالسلطةالمركزية 

المتغيرات
الشخصية
والوظيفية

شكلرقم:1نموذجالدراس ة 
المصدر:منإعدادالثاح  
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( )5-1مصطلحات الدراسة
 -1الالمركزية
نقل الوهالفالعامةمنالمستوياتالعلياإلى المستوياتالدنيا منالحكم ،ويمكنأن
يكون اإلدار (نقل موهفي الخدمة المدنية والعامة إلى  وهالف في المستوى المحلي)،
المالية(تداونالمواردالماليةوالقوىالمدرةللدخل)والسياسية(تداونسلطاتاتخاذالقرار)أو
خليطمنهذا) .(Humphreys and Donnell, 2006,4
 -2الالمركزية اإلدارية
ب التنظيم اإلدار  ،حتعلق بممارسة الوهيفة اإلدارية وتوزيعها بين
ب من أسالي 
أسلو 
ت محلية أو مصلحيه ،لها شخصية معنوية مستقلة ،لانها تعمل
الجهاز المركز  وهيئا 
بإشرافورقابةمنالحكومةالمركزية(القيسي .)30،2010،
 -3الالمركزية المالية
حرية الوصون إلى الموارد واستخدامها(عتيقة )57 ،2011،حي تعطى الحكومة
المحليةالسلطةلتحصيلالمواردالماليةلتنفيذمسؤولياتها(.(Yuliani, 2004, 2
 -4اإلدارة المحلية
توزيعللوهيفةاإلداريةفيمابينالحكومةالمركزيةوبينهيئاتمحليةمنتخثةتعمل
تحترقابةالحكومةالمركزيةوإشرافها (المعانى.)18،2013،
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 -5نظام االدارة المحلية
األجزاءالمترابطةمنالمستوياتاإلدارية المختلفة(المحليات)،التىتهدفإلى تقديم
الخدماتالعامةوالتنميةللمجتمعالمحلى،منخالنتوزيع السلطاتوالمسؤولياتللوهالف
اإلداريةبينالحكومةالمركزيةوالهيئاتالمحليةالمختلفة .
 -6تطبيق نظام االدارة المحلية
المراحل العملية المتسلسلة التى حتم من خاللها تمكين الهيئات المحلية المختلفة
(المحليات) من تحقيق أهدافها ،وذلك بتجريبها ونقلها إلى مجان التنفيذ ،لتصثح قابلة
للتطبيق .
ونظ اإرلطبيعةالحدودالمكانيةلهذهالدراسة،فإنابعادالالمركزيةالتىحتمدراستهافى
الالمركزية

واقع الدولة الليبية هى الالمركزية اإلدارية والالمركزية المالية ،وتم استثعاد
بناء على المادة الدستورية رقم ( )1لسنة  1963التى تنص على أنليبيا دولة
السياسية إ
،وأيضاإ المادةرقم()176لسنة 1963التىتنصعلىتقسيمليبيا
بسيطةوليستمركثة 
بناء على محدودية الموارد
إلى وحدات إدارية  ،ويتم استثعاد الالمركزية االقتصادية  إ
االقتصادية وعدم تنوعها حي يعتمد االقتصاد في ليبيا على قطاع النفط ويدار مركزيا
( .)http://ar.wikipedia.org
( )6-1حدود الدراسة
تشملحدودالدراسةالحدودالثشرية،الحدودالمكانية،الحدودالزمنيةوالحدود
الموضوعية .
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 .1الحدودالثشرية :وتتمثلالحدودالثشريةفىالدراسةبالوهالفالقياديةبالمجالسالبلديةفى
المنطقةالغربيةوتشمل(عمداء،اعضاءمجلسبلدى،وكالءدحوان،مدحروإدارات) .
 .2الحدودالمكانية:وتشملالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةوتشملالمجالسالبلدية(طرابلس
المركز ،تاجوراء ،غريان ،االصابعة ،جادو ،صبراتة ،زوارة ،إسبيعة ،الخمس ،ترهونة
وزليتن) .
ن
 .3الحدود الزمنية :تتضمن تطبيق الدراسة على المجالس البلدية قيد الدراسة فى الفترة م 
خريف2016-2015مإلىربيع2016م .
 .4الحدودالموضوعية:تتمثلفىدراسةالعالقةبينالالمركزية(اإلداريةوالمالية) وتطبيقنظام
اإلدارةالمحلية .
( )7-1منهجية الدراسة
انتهدالثاح المنهدالوصفىلوصفالظاهرةقيدالدراسة وتحليلها ،وذلكمنخالن
جمعالبياناتاألوليةوالبياناتالثانويةوتحليلها،حي حتمإجراءمنهجيةالدراسةفىاآلتى :
 -1اليثاناتالثانوية ،وبماأنهذاالجانبهوجانبوصفىيعتمدعلىالحصونعلى الحقالق
والمعلوماتمنالمصادرالمعتمدةفىالدراسة،فقداعتمدالثاح علىالاتبالعلميةالعربية
تالمتعلقةبموضوعالدراسةوالتقاريروشثكةاإلنترنت.
توالمجال 
واألجنبيةوالدوريا 
 -2البياناتاألولية ،فقدتم فيهاجمعالبياناتعنطريقاالستثانة،حي تمتصميماستثانة
تتاون من مجالى الدراسة الالمركزية (اإلدارية والمالية) وتطبيق نظام االدارة المحلية،
وتاونتاالستثانةمنعدد()32فقرة،منهاعدد()15لمجانالالمركزيةحي قسمتإلى
()8فقراتلمجانالالمركزيةاإلدارية،وعدد()7فقراتلمجانالالمركزيةالمالية،أمامجان
21

تطبيق نظام اإلدارة المحلية فقد بلغ عدد الفقرات إلى ( )17فقرة ،وكانت أسئلة االستثانة
أسئلةمغلقة .
 -3مجتمع وعينة الدراسة ،حتاون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية القيادية بالمجالس
البلدية بالمنطقة الغربية من ليبيا ،ونظ اإر التساع المنطقة الجغرافية التى يقع فيها مجتمع
الدراسة ،فإن العينة العنقودية على مرحلتين هى النوع المناسب لجمع البيانات األولية،
فالمرحلةاألولىحتمفيهااختيارالمجالسالبلدية،والمرحلةالثانيةحتمفيهااختيارعناصر
العينةمنالمجالسالبلديةالتىتماختيارهافىالمرحلةاألولى .
 -4مقياساجاباتالعينة،استخدمالثاح مقياساليكرتالثالثى(موافق،محاحد،غيرموافق)
وبأوزاناإلجابات(،)1،2،3وكانتفتراتدرجةالموافقةعلىفقراتاالستثانةمن+ 1
( 1.66= 0.66غيرموافق)،ومن( 2.33= 0.66+ 1.67محاحد)،ومن+ 2.34
(3=0.66موافق).
 -5االدواتاالحصالية ،وقداستخدمالثاح األدواتاإلحصاليةالوصفيةواختثارالفرضيات
للوصونإلىنتالدالدراسة،وهىكاآلتى :
أ .مرونثاخآلفا،وذلكلقياسالثثاتالداخليالجاباتالمثحوثين.
ب .اإلحصاء الوصفى ،وهو حساب المعدن التارارى ،المتوسط الحسابى واالنحراف

المعيارى ،وذلك لمعرفة درجة الموافقة على فقرات العينة من خالن نتالد إجابات العينة،
ومعرفةانحرافإجاباتالعينةعنالوسطالفرضىلمقياساإلجابة.
ج .اختثارtلعينةواحدة،وذلكالختثارمستوىالمعنويةللمتوسطالحسابىلالفقرةوكلمجان،
وذلك بحساب قيمة tومقارنتها بقيمة tالجدولية ،حي إذا كانت قيمة tالجدولية أمبر من
قيمةtالمحسوبةقبلتالفرضيةالبدحلة،غيرذلكتقبلالفرضيةالصفرية،ويكوناتخاذالقرار
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فىذلكبالتأميدبمستوىالمعنوية،فإذاكانت) (p<0.05قبلتالفرضية البدحلة،غيرذلك
تقبلفرضيةالعدم.
فرضيةالعدم Ho: µ= 2:
الفرضيةالبدحلةH1: µ<> 2:
د .تحليل التثاحن ،ANOVAوذلك الختثار الفروق بين إجابات العينة بالنسثة للمتغيرات
الوهيفية والشخصية،ويتمذلكبحسابقيمة fومقارنتهابقيمة fالجدولية،ويتماتخاذالقرار
عنطريقمستوىالمعنويةفإذاكانت) (p<0.05قبلتالفرضيةالبدحلة،وهىوجودفروق
ذاتداللةاحصاليةبيناجاباتالعينةتعزىإلى المتغيراتالشخصيةوالوهيفية،غيرذلك
تقبلفرضيةالعدم.
فرضيةالعدم Ho: µ1= µ2= µ3…… :
الفرضيةالبدحلةH1: µ1<> µ2<> µ3……:

ه .معدناالنحذار،وذلكلمعرفةتأثيرمجاالتالالمركزية(اإلداريةوالمالية)علىمجانتطبيق
نظاماإلدارةالمحلية،ويتمفيهتحليلمعادلةاالنحذارومعرفةمدىقبوننموذجالمعادلةعن
طريقاختثار،fفاذا كانتقيمة ) (p<0.05قبلتالمعادلة ونموذج المعادلة يفسر العالقة
بين المتغيرين ،أيضاإ حتم فى هذا النموذج معرفة معامل االنحذار  وقوة االرتثاط بين
المتغيرين،ومعرفةمعادلةاالنحذار،ويتماستخداماختثار tلمعرفةقبونالمقطعوقيمةالميل
للمعادلة من عدمه،فاذاكان كانت) (p<0.05قبلتالقيمتان ،وأصثحتهذه القيم تمثل
متغيراتمعادلةاالنحذار.
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( )8-1الدراسات السابقة
إشتملتالدراساتالسابقةعلىدراساتإقليمية،دراساتعربيةودراساتأجنبية،ولم
حتمالعثورعلىدراساتمحلية .
( )1-8-1الدراسات اإلقليمية
 -1دراسة (عتيقة )2011 ،بعنوان الالمركزية اإلدارية في الدول المغاربية دراسة تحليلية
مقارنة.
بدأت الدراسة من المشكلة المتمثلة في التساؤن "إلى أ مدى تجسد النظم اإلداري ة
تاإلدارية
المحليةالمغاربيةالالمركزية،وهلانعكسهذاالمفهومعلىسلوك(وهيفة)الوحدا 
ت المحلية)؟ ،مما هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهمة نظم اإلدارة
(الجماعا 
المحلية في تحسين أوضاع الجماعات المحلية في المجتمعات المغاربية ،معرفة مدى
التقارب بين نظم اإلدارة المحلية في الدون المغاربية  وكيفية بناء نظام المركزى موحد،
اإلطالععلىالمفاهيمالجدحدةحونالالمركزيةاإلداريةوأخي اإرإجراءتحليلمقارنبينالدون
المغاربيةالمثحوثة .
انطلقت الدراسة من الفرضيات المتمثلة في متطلثات الالمركزية مرتثطة باألبعاد
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،زيادة واتساع صالحيات الجماعات المحلية الضامن
الرليسى لتجسيد الالمركزية وزيادة الطابع التشاركى بين المجتمع والدولة حؤدى إلى تنامى
مستوىالثقةالتسييرية وتجسيدالالمركزية .
اعتمدتالثاحثةعلىالمنهدالوصفي الذى حتم منخاللهوصفاألنظمةوالقوانين
ب ،.منهد تحليل المضمون الذى يعتمد على
المطثقة في كل من الجزالر ،تونس والمغر 
ى
ب الوصفي ،وذلك للاشف عن مواضع الخلل التي تعتر 
تحليل المضمون المقترن باألسلو 
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قانونيالبلديةوالوالية،والمنهدالمقارنلمعرفةالعناص رالتيتشك لأوجهالتشابهواالختالف
الظواهر .
في 
ث )
ومن خالن تناون الثاحثة لظاهرة الالمركزية اإلدارية في الدون المغاربية الثال 
ت إلى أن النظم اإلدارية المحلية
ب( بالتحليل والمقارنة ،فإنها توصل 
الجزالر ،تونس والمغر 
يعتريها الاثير من النقالص والتحديات أدت إلى الوقوع في العجز العضوى المتمثل في
العضو المنتخبمن حي الافاءة والعجز التنظيمىمن ناحية انعدام التناغم بينأعضاء
المجالس الشعبية بتقديم مصالح فئوية على المصالح العامة والنقصفي المواردمما أدى
إلىتدخلالسلطةالمركزيةمنخالنالرقابةاإلدارية .
 -2دراسة (حافظ )2009 ،نظام اإلدارة المحلية والتنظيم السياسى القبلى دراسة ميدانية
فى محافظة مرسى مطروح بمصر.
هدفت الدراسة إلى تحقيق هدف عام وهو التعرف على العالقة الجدلية (التأثر
والتأثير)بينالقادةالقبليينوالقادةالمحليين،وكيفتنعكسهذهالعالقةعلىمدىاندماج
أفراد المجتمع القبلى وبخاصة الشثاب في إطار المجتمع القومى ،ومن أجل تحقيق هذا
ألهدافالفرعيةالتالية :
الهدفطرحتالدراسةعدةتساؤالتمنخالنا 
 .1محاولةالتعرفعلىالمالمحالعامةلمجتمعىالدراس ة -منخالنالوصفاالنثوجرافى–
للاشف على مدى التغير الذى ط أر عليهما ،وانطالقاإ من هذا الهدف طرحت الدراسة
التساؤالتالتالية:
أ .مامدىاالرتثاطبينالتقسيماالدارىواالنتماءالقبلىداخلالقريتينمحلالدراسة ؟
ب.


ماهىالخصالصاالجتماعيةوالديموجرافيةلمجتمعىالدراسة؟
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شاطاالقتصادىالذىحزاولهأبناءمجتمعىالدراسة؟
ج .ماهىأهممالمحالن 
د .ماهىأهممظاهرالدورالذىتقومبهالوحدةالمحليةداخلمجتمعىالدراسة.
 .2محاولة الاشف عن مدى التغير الذى ط أر على آليات التنظيم السياسى القبلى (مالرابط
القرابى،ومدىالتالزمبينهوبينالرابطاالقليمى،والتفاضلاالجتماعىبينالجماعاتالقبلية
المختلفة،والسلطةالتقليديةللضثطاالجتماعى)وانعكاسذلكعلىالعالقاتالسالدةداخل
مجتمعى الدراسة سواء بين الشثاب والقيادات القبلية المنتمين إلى القبيلة نفسها ،او بين
الجماعاتالقبليةالمختلفة،وعلىهذاالهدفطرحتالدراسةالتساؤالتاآلتية:
أ .مامدىاالهميةالسياسيةالتىتحتلهاالرابطةالقرابية(وبخاصةفىحالةتالزمهامعالتوزيع
اإلقليمى)داخلمجتمعىالدراسة.
ب.


مامدىالتغيرالذىطرأعلىمعاحيرالتفاضلاالجتماعىبينالجماعاتالقبليةالمختلفة

داخلمجتمعىالدراسة.
ج .ما مدى التغير الذى ط أر على دور السلطة التقليدية للضثط االجتماعى داخل مجتمعى
الدراسة؟
 .3محاولةتوضيحالعالقةالجدلية(التأثيروالتأثر)بينالثعدالقبلى(الدورالتىتؤديهآليات
ألنشطةالمحليةالممارسةداخلمجتمعىالدراسة،وانعكاس
التنظيمالسياسىالقبلى)وبينا 
ذلك علىمدىاندماجأفرادهذحنالمجتمعين(سواءالقياداتالقبليةأوالشثاب)فىإطار
المجتمعالقومى،وبناءعلىهذاالهدفطرحتالدراسةالتساؤالتاآلتية:
إ
أ .ميفانعكستطبيعةالدورالتىتؤديهآلياتالتنظيمالسياسىالقبلىعلىممارسةاالنشطة
المحليةداخلمجتمعىالدراسة؟
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ب.


ميف انعكست عالقة نظام اإلدارة المحلية بالتنظيم السياسى القبلى فى قريتى

الدراسةعلىقضيةانتماءأفرادالمجتمعالقبلىللمجتمعالقومى؟
 .4محاولةالتوصلإلىرؤيةمستقبليةلألوضاعالتىسيؤونإليهاالتنظيمالقبلىبوصفهكياناإ
سياسياإ خاضعاإ لسلطةالدولةمنخالننظاماإلدارةالمحلية،سواءفىحالةفعاليةالدور
الذىحؤديههذاالنظام،أوضعفهداخلمجتمعىالدراسة.
وتوصلتالثاحثةفىهذهالدراسةالىاآلتى :
 .1رابطة القرابة لها أهمية سياسية واضحة فى قرية رأس الحكمة فيما حتعلق بتنفيذ األحكام
ألنشطة المحلية ،ومن ناحية أخرى هلتاألدوار التقليديةلرابطة
العرفيةأو عندممارسةا 
القرابةقالمةفىقريةالقطرانى.
 .2ساهمت االنشطة المحلية فى قريتى الدراسة فى توضيح مالمح التفاضل االجتماعى بين
الجماعاتالقبليةالقالمعلىمعيارالقوةالعدديةواالقتصاديةفىقريتىالدراسة.
 .3فيما حتعلق بدور السلطة التقليدية تجاه الضثط االجتماعى فى مجتمعى الدراسة ،بالنسثة
لقريةالحكمةتبيناستمرارسلطةالقياداتالقبليةالتقليديةفىحلالمنازعات،كمااتضح
دورهم فى األنشطة المحلية(ماختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى) ،فيما حتعلق بقرية
القطرانى،فمنالمالحظاستم اررالدورالتقليدىللقياداتالقبليةفىهذهالقريةوالمتمثلفى
فضالمنازعاتبينأفرادالقبيلة.
 .4إ نعالقةالدولةبالقبيلةاليحكمهانمطمعين،ولانيمكنوصفالحال ة التىتسودهذه
العالقةبأنهاإ مابيناالندماج(مالخدماتالتىتمتوفيرهافىقريةرأسالحكمة)واالستثعاد
(مافتقارقريةالقطرانىللخدماتاالساسية،ومعاناةأفرادالمحافظةبشكلعاممناستيالء
المسؤولين على األراضى المملوكة بوضع اليد) وضعف دور السلطة (وهو دور أعضاء
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المجالسالشعبيةالمحلية)وهوماانعكسعلىمدىاندماجأفرادالمجتمعالقبلىفىإطار
المجتمع القومى ،األمر الذى أدى إلى تأميد أغلبية أفراد قريتى الدراسة على أن التنظيم
القبلىقديضعفدورهكنتاجللتغيراتالتىشهدهابخاصةفىمجتمعكقريةرأسالحكمة
ولانمنالصعبتفايكهبشكلتاممنالمرحلةالراهنة.
 -3دراسة (معاوى ،)2010 ،الحكم المحلى الرشيد كآلية للتنمية المحلية فى الجزائر
ت التنموية المحلية في الجزالر،
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف عند واقع السياسا 
ضرورة تبني الحكم الرشيد على مستوى الحكم،محاول ة الوصون إلى مفهوم واضح ومحدد
للتسييرالجيدللحكمالمحليفيالجزالر .
وتمتحدحدمشكلةالدراسةفىالسؤاناآلتى":إلىأ مدىيمكناعتثارالحكمالمحلي
الرشيدالمحركاألساسيللوصونإلىتنميةمحليةفعال ةفيالجزالر؟"
وانطلقتالدراسةمنخالنصياغةالفرضيتيناآلتيتين :
ن
ببي 
 .1فشلالحكمالمحليفيالوصونإلىتنميةمحليةناجعةمستدامةيعودإلىعدمالتناس 
تالمتاحةوعدمالتجسيدالفعليلسياسةالالمركزية.
تالممنوحةواإلمكانيا 
حجمالصالحيا 
 .2وانتهاج الحكم الرشيد فى الحكم المحلى حؤدى إلى تفعيل الجماعات المحلية فى المجان
التنموى وفىتجسيدالديمقراطيةالتشاركية .
ي ضعفا ،سواءمن
ت الحكم المحلي بشك ل عام تعان 
وتوصل الثاح إلى أن مؤسسا 
ناحية الموارد الثشرية الافؤة أم الموارد المالية ،كما أن عدم التاريس الفعلي لسياس ة
ص الحكم المحلي في المثادرة بكل استقاللية في مجان
الالمركزية في الجزالر أدى إلى تقلي 
المشاريع التنموية المحلية ،ضعف الثقافة التشاركية ،وعدم توفر ثقافة الديمقراطية على
ت المحلية والمركزية واألفقي مع
ط العمود بين السلطا 
ف التراب 
المستوى المحلي ،وضع 
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ى
ف تمثيل النساء ومحدودية مشاركتهن على المستو 
الشركاء المحليين ،إضافةإلى ضع 
ت القطاع
المحلي ،وضعف مؤسسات المجتمعالمدني ومحدودية نشاطهم ،وضعف مؤسسا 
ص.
تبينالقطاعينالعاموالخا 
صومحدوديةالشراما 
الخا 
ويوصىالثاح منخالنالنتالدالتوصياتاآلتية :
تالمحليةإلىدوالرلصن عالقرارالمحلي
 .1العملعلىتحويلالجماعا 
تالمحلي.
تواإلطا ار 
توالمنظما 
تالمؤسسا 
 .2تفعيلالالمركزيةوبناءقد ار 
ت منظمة للمشاركة الشعبية تتجمع فيها كل القوى الفاعل ة في المجتمع
 .3بناء وتفعي ل آليا 
ص).
المحلي(حكممحلي،مجتم عمدني،قطاعخا 
ي التفاعل
ن من تعزيز دور الشرامة المجتمعية ف 
 .4العمل على إيجاد بيئة مناسثة تمك 
والمساهمةفيرسمالسياسات،منخالنتااملاألدواربينالحكمالمحليوالمجتمعالمدني
ص.
والقطاعالخا 
يوالرؤيةالمشتركة.
 .5إعادةتثقيفالمجتمعبكلمكوناتهنحوالتفايرالجماع 
( )2-8-1الدراسات العربية
 -1دراسة (القيسى )2010 ،أثر العوامل التنظيمية في تطبيق الالمركزية اإلدارية (دراسة
تطبيقية على مديري الدوائر ورؤساء األقسام والشعب في أمانة عمان الكبرى) االردن.
ت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوامل التنظيمي ة (الهيكل التنظيمي ،األنظمة
هدف 
ض اإلدار ) على تطبيق الالمركزية  ،وذلك بناء على
والتعليمات ،التمكين اإلدار  ،التفوي 
المشكلةالمتمثلةفىعدممعرفة أثر العوامل التنظيمي ة على تطبيقالالمركزية اإلدارية في
ن
ب في أمانة عما 
التنظيم اإلدار  من وجهة نظر مدحر  الدوالر ورؤساء األقسام والشع 
الابرى .
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وانطلقتالدراسةمنالفرضياتاآلتية :
 .1ال حوجد أثر ذو داللة إحصالية عند مستوى ) (α≤0.05للعوامل التنظيمية (الهيكل
ض اإلدار ( فى تطبيق الالمركزية
ن اإلدار  ،التفوي 
التنظيمي ،األنظم ة والتعليمات ،التمكي 
فىأمانةعمانالابرى.
 .2ال توجدفروق ذات داللة إحصالية عندمستوى ) (α≤0.05لتصوراتالمثحوثين للعوامل
ض اإلدار ( تثعاإ
ن اإلدار  ،التفوي 
التنظيمية(الهيكلالتنظيمي ،األنظم ة والتعليمات ،التمكي 
ب
للمتغيرات الشخصية والوهيفية (النوع االجتماعي ،العمر،المؤهل التعليمي ،المنص 
اإلدار ،والخبرةالعملية).
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى ) (α≤0.05لتصورات المثحوثين نحو
تطبيق الالمركزية تثعاإ للمتغيرات الشخصية والوهيفية (النوع االجتماعي ،العمر،المؤهل
باإلدار ،والخبرةالعملية) .
التعليمي،المنص 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الثاح المنهد الوصفى وذلك لدراسة العالقة بين
توتوزيعهاعلىأف اردمجتمعالدراسة
ضجمعالبيانا 
المتغيراتمنخالنتطويراستثانةلغر 
ت الصالح ة
ت االستثانا 
ت عليهم وقد بلغ 
الإ تم توزيع االستثانا 
الثالغ عددهم ) (667عام 
الحصاءالوصفىواختثارالفرضياتوالوصونإلى
للتحليل ) (41استثانة ،وقدتماستخداما 
آلتية :
النتالدا 
 .1حوجدأثرذوداللةإحصاليةعندمستوى) (α≤0.05للعواملالتنظيمية(الهيكلالتنظيمي،
ض اإلدار ( فى المتغير التابع تطبيق
األنظمة والتعليمات ،التمكين اإلدار  ،التفوي 
الالمركزيةاإلدارية.
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 .2توجدفروقذاتداللةإحصاليةعندمستوىداللة )(α≤0.05لتصوراتالمثحوثينللعوامل
ض اإلدار )،
التنظيمية (الهيكل التنظيمي ،األنظمة والتعليمات ،التمكين اإلدار  ،التفوي 
ب
ت الشخصية والوهيفية )النوع االجتماعي،العمر ،المؤهل التعليمي ،المنص 
ى للمتغي ار 
تعز 
اإلدار ،والخبرةالعملية(.
ت المثحوثين نحوتطبيق
 .3توجدفروق ذاتداللةإحصاليةعندمستوى) (α≤0.05لتصو ار 
الالمركزية اإلدارية تعزى إلى العوامل الديمغرافية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمى ،الخبرة
اإلداريةوالمستوىاالدارى).
بناءعلىهذهالنتالدتمصياغةالتوصياتاآلتية :
و إ
ت حون التمكين اإلدار  وعالقته بالالمركزي ة اإلدارية
 .1ضرورة إجراء المزيد من الدراسا 
ضاإلدار والشفافيةوالمشاركةوالحكمالصالح.
والتفوي 
ب الناجحة من الدون
ت التدريبية ،ونقل التجار 
 .2ضرورة تفعيل فرق العمل ،وتاثيف الدو ار 
السثاقةفيهذاالمجان.
 -2دراسة (بلعرابى )2002 ،العالقة بين محددات الهيكل التنظيمى وأداء االدارة المحلية
(دراسة استطالعية آلراء المديرين فى بلدية إربد الكبرى) بالعراق.
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على العالقة بين محددات الهيكل التنظيمى وأداء
االدارةالمحليةفىبلديةإربدالابرى ،وبيانوزنودرجةهذهالمحدداتفىتأثيرهاعلىأداء
البلدية التى حصرها الثاح نظ اإر إلجماع العلماء والمفارين عليها والمتمثلة فى :محدد
الحجم ،المحددات االجتماعية ،المحددات المالية ،المحددات التانولوجية ،والمحددات
التنظيمية .
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وفىضوءالمعطياتالسابقة،فقدقامالثاح بتطويراألسئلةالتاليةوالتىمثلتالمحاور
الرليسيةلهذهالدراسة :
 .1ماهوتقييممدحرى بلديةإربدالابرىلتأثيرمحدداتالهيكلالتنظيمى(الحجم،المحددات
االجتماعية،المالية،التانولوجية،والتنظيمية)علىأداءاإلدارةالمحلية؟
 .2ماهووزنودرجةتأثيرمحدداتالهيكلالتنظيمىعلىأداءاإلدارةالمحلية؟
ولإلجابةعلىهذهاالسئلة،فقدتاون مجتمعالدراسةمن()126مدح اإر:منهم()30
عضواإبمجلسالبلديةو()51رليسقسمو()45مدح اإرومدحرمنطقةفىبلديةإربدالابرى .
تمجمعالبياناتمنخالناستثانةتمإعدادهالهذهالغايةووزعتعلىمجتمعالدراسة،حي 
بلغعدداالستثاناتالموزعة()126استثانةأعيدمنها()123استثانةصالحةلالستخدام،
أى بنسثة ( .)% 97أدخلت البيانات التى تم جمعها من خالن االستثانة جهاز الحاسب،
حي تمإجراءالتحليلاإلحصالى SPSSوقدتمثلتأبرزالنتالدالتىتوصلتإليهاهذه
الدراسةفيماحلى :
أههرتنتالدالدراسة،أنوزن ودرجةتأثيرالمحدداتاالجتماعيةعلىأداءاإلدارة
المحلية،احتلتالمرتثةاألولىفىتأثيرهاعلىأداءالبلدية،فىحينكانتالمحدداتالمالية
فى المرتثة الثانية  وتلتها المحددات التانولوجية فى المرتثة الثالثة  ومحددات الحجم فى
المرتثة الرابعة واحتلتالمرتثة األخيرة المحددات التنظيمية ،وهو ما يعتقدلدى أفراد عينة
الدراسة أن محددات الهيكل التنظيمي الخمسة والمجمع عليها المفا رون أنها مترابطة
ومتفاعلة فيما بينها وتؤثرفي أداء اإلدارة المحلية ،األمر الذى حترك لصانع القرار اتخاذ
تصميمتنظيمىبترتيبهذهالمحدداتحتماشىوالبيئةالداخليةوالخارجيةلبلديةإربدالابرى
وذلكلتحقيقأهدافهاوتحسينأدالها .
32

وختاماإ خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات والتى جرى
استخالصها فى ضوء النتالد التى توصلت إليها هذه الدراسة منها العمل على تصميم
هيكليم دروسومحكمللبلديةحتماشىمعأهدافهاواألخذبعيناالعتثارالمحدداتالخمسة
المذكورةسابقاإوبدرجةأولىالمحدداتاالجتماعيةوالمالية .
 -3دراسة (المريخي )2007 ،االدارة المحلية فى قطر (دراسة مقارنة)
تتلخصمشكلةالدراسةفىانالتجربةالقطريةالحاليةالتعدمنقبيلاالدارةالمحلية
،وإنماالحاصلفىدولةقطرحالياإهوأقرب
الحقيقيةكصورةمنصورالالمركزيةاإلدارية 
مايكون مننظامعدمالتركيزاإلدارىكصورةمخففةمنصورالمركزيةاإلدارية،وذلك
ى
ألنهالحتمتعالمجلسالبلدىبشخصيةاعتثاريةولميشرالقانونرقم()12لسنة1998إل 
تمتع المجلس البلدى بالشخصية االعتثارية ،باإلضافة إلى أن ق ارراته تثعية لو ازرة الشؤون
البلديةوالزراعةوليستمستقلةوبذلكالحتمتعالمجلسالبلدىبسلطاتتنفيذيةذاتية .
إلدارةالمحليةفىقطريقفبينالالمركزيةاإلدارية وعدم
اعتبرتالثاحثةأننظاما 
التركيزاإلدارى ،وقدخلصتإلى بعضالمقترحاتالتىمنشأنهاتفعيل النظامالقانونى
ى،
المصرى كأحد التجارب العريقة لالمركزية اإلدارية فيما حتعلق بالنظام القانونى القطر 
وتناولتالنتالدالتالية :
أوالفيماحتعلقبنظامالالمركزيةاإلداريةفىمصر :
 .1أن الدستورالقالمأوجباختيارأعضاءالمجالسالبلديةباالنتخابالمثاشر،وترىالثاحثة
أنيشتركعزنالمحافظبينالشعبورليسالجمهورية.
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.2إعادةالعملبالمادة()2منقانون اإلدارةالمحليةالمصرىالتىتوجبعلىرليس الوزراء
سؤولية المحافظ عن أية أخطاء متعلقة بمثاشرته الختصاصاته أن يعد
فى حالة ثبوت م 
تقري اإربذلكويرفعهإلىرليسالجمهوريةليتخذقرارفيه.
 .3إلغاءالفقرةالثانيةمنالمادة()102منقانون االدارةالمحليةالمصرى،معتعدحلصياغة
هذهالمادةليصثحجال اإزالعضاءمجلسالشعبوأعضاءمجلسالشورىمندالرةالمحافظة
حضورجلساتجميعالمجالسالشعبيةالمحليةعلىاختالفمستوياتها.
 .4تقترح الثاحثة فيما حتعلق بحق رليس مجلس الوزراء فى الحلون محل أى من المجالس
الشعبيةالمحليةفيماتقاعس عنهمن أعمان واجثةعلي ه -وفقاإ ألحكام المادة ()133من
قانون اإلدارةالمحلية -تعدحلنصهذهالمادةبحي اليكون هذاالحقمرجعهإلى السلطة
التقدحريةللمحافظ،وإنمايكون استعمانرليسالوزراءلهذاالحقبناءعلىقراريصدرمن
مجلسالشعببعدعرضاألمرعليه.
 .5تقترحالثاحثةإعادةصياغةالمواد()146،145،144مناإلدارةالمحليةالمتعلقةبحق
مجلسالوزراءفىحلالمجلسالشعبىالمحلىأياإكانمستواه،وترىالثاحثةنصاألسثاب
اءبناءعليهاأنيحلالمجلسالشعبىالمحلى.
التىيحقلرليسمجلسالوزر
إ
ثانياإ:فيماحتعلقبنظامالالمركزيةاإلداريةفىدولةقطر 
 .1ترىالثاحثةأناألمينالعامللمجلسالبلدىالمركزى اليعدوأن يكون أحدموهفىاألمانة
العامةللمجلسالبلدىوالمنصوصعليهافىالمادة()2منالقانونرقم()12لسنة1998
بشأنالمجلسالبلدىالمركزى،وترتيثاإ علىذلكفإنهحتعينأنيكون هذااألمينالعاممن
غيرأعضاءالمجلس.
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ىشروطالعضويةفىالمجلسالبلدىالمركزىوالواردةفىالمادة
 .2تقترحالثاحثةأنيضافإل 
()5منالقانونالمذكورشرطمؤداهأنيكونالمرشحمتمتعاإبحقوقهالسياسية.
 .3فيماحتعلقبفصلعضوالمجلسالبلدىالمركزىإذافقدشرطاُ منشروطالعضويةفيه،
يجب إضافة معاحير ثابتة للافاءة واألمانة فى المادة الخامسة من قانون المجلس البلدى
المركزى،أواالمتفاءفىصددالفصلمنالعضويةبالشرطالمتعلقبارتاابجريمةمخلة
بالشرفواألمانة.
 .4تقترحالثاحثةفيماحتعلقبالفصلمنعضويةالمجلسالبلدىالمركزىنتيجةإخالنالعضو
بواجثاتالعضويةتعدحلالمادة()29منالقانون المذكوربحي حتحددهذااإلخالن بأحد
وصفينهما:
 .1أنيكونهذااإلخالنجسيماإ.
 .2أنيكونهذااإلخالنمتار اإروإنلميكنجسيماإ.
 .3تقترحالثاحثةتعدحلالفقرةاألولىمنالمادةاألولىمنالقانونرقم()17لسنة1998بشأن
انتخابأعضاءالمجلسالبلدىالمركزىتصثحالمدةالمشترطمضيهاعلىحصونالقطرى
المتجنسعلىجنسيتهالقطريةعشرسنواتفقطبدالإمنخمسةعشرسنة.
 .4تقترحالثاحثةتعدحلالفقرةالثانيةمنالمادة()9منقانون االنتخابالمذكور،والتىتجعل
قرارلجنةفحصالطعون والتظلماتالمتعلقةبالعمليةاالنتخابيةغيرقابلللطعنفيهبأى
طريقبحي يمكنالطعنفىق ارراتهذهاللجنةأمامأىجهةقضالية.
 .5تقترح الثاحثة أن يعاد النظر فى نص المادة ( )31من القانون رقم ( )12لسنة 1998
والخاصةبحلالمجلسالبلدىالمركزىوعلىأقلتقدحرأنتحاطهذهالسلطةالخطيرةبما
يكفى من الضمانات التى من شأنها الحيلولة دون تغون السلطة المركزى على المجلس
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البلدى ،وأهم هذه الضمانات فى نظر الثاحثة حتمثل فى تحدحد أسثاب معينة على سبيل
الحصرلحلهذاالمجلسوعدماالمتفاءبعثارةالمصلحةالعامة.
وينتهىالحكممنقبلالثاحثةعلىأننظاماإلدارةالمحليةفىكلمنمصروقطر
اليصلإلىحالةمنالحيويةوالنشاطواالستقرار .
( )3-8-1الدراسات االجنبية
Governance

and

Perspectives

from

Local

Decentralized

Empirical

)2013

Development:

1- (SANYARE,
Community

Northern Ghana.
سلطت الدراسة الضوء على مدى فعالية الحكم المحلى الالمركزى فى تنمية
المجتمعاتالريفية وتحويلهاإلىمجتمعاتحضرية ،ولتحقيقذلكهدفتالدراسةإلىتحقيق
اآلتى :
تالمحليةالالمركزية .
 .1دراسةاستراتيجياتالتنميةالمجتمعيةالريفيةالتيتنفذهاالحكوما 
 .2معرفةمدىمشاركةالمجتمعالمحليفيتحدحدمثادراتالتنميةالمجتمعي ة 
تالمؤسسيةللتنميةالمحليةالالمركزيةالفعالة
 .3تحليلالقد ار 
وانطلقتالدراسةمنتساؤلينفىالصياغةالتالية :
 .1ماهيطبيعةالحكمالمحليفيغانا؟ 
 .2ماهىاستراتيجياتالتنميةالمحليةالتىتمتنفيذهامنقبلالمؤسساتالحكوميةالمحلية؟ 
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استخدم الثاح المنهد الوصفى ،حي استخدم الثاح أسلوب المقابالت المعمقة مع 134
مشاركاسحبتمن32وحدةمحليةمنثالثةمحافظاتمنثالثةمناطقمنشمانغانا .
وتوصلالثاح إلى أنالعجزاإلدارى،السياسىوالتنظيمىحتحدىوهيفةالحكومة
المحلية الفعالة فى غانا ،حي وجدالغش السياسى والبيئة الفوضوية مما أثر على تنمية
المجتمعاتالريفية،باإلضافةإلى تأثيراالستعمارفىتاريخنشأةالحكمالمحلىفىغانا،
مماجعلقدراتالحكومةالمحليةلمصالحسياسية .
ويقترحالثاح لحلالمشكلةالمقترحاتاآلتية :
 .1لتحقيقالتحونالمحلىمنخالنالحكمالمحلى،السياسيينواإلداريينالمحليينوالمستثمرين
الثارزين ،تقديم خدمة أفضل للمجتمعات المحلية واعتثار المجتمع أولوية قبل المصالح
الخاصةوالمصالحالسياسية .
 .2ضمان مشاركة محلية فعالة تسمح باالزدهار وتعمل على تجميع السلطة المحلية مع
االحتياجاتالحقيقيةالتيأدتإلىوضعوتنفيذبرامدواقعية .
 .3إعادة توجيه اهتمام حقيقي للطرق العملية لتمويل الحكم المحلي ،وتوفير البنية التحتية
المؤسسيةقدرةأعمقكاملةمعالقدرةاللوجستيةوالمواردالثشرية.

2- Fjelstad (2004), Local Government Finances and Financial
Management in Tanzania,Observations from Six Councils in
Tanzania.
ركز الثاح على التغيرفيالسلطاتالمحليةفي توفير الخدماتاألساسية العامة
فيتنزانياللمجالسالبلدية(باقامويا،آحالال،إحرينقا،كيلوسا،موشىوموانزا)منسنة2000
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إلىسنة2003م،وهدفتالدراسةإلىتحليلالتغيرفيالسلطاتالمحليةمنحي اإلدارة
حكومة المحلية ،حي غطتالدراسة
المالية ،تحسين الدخل ،الحوكمة وسلطة ومسؤولية ال 
درجةالتمويلالذاتى،أساليبالتمويل،اإلدارةالمالية(الموازنة،المحاسثةوالرقابة)،الشفافية
المالية،االلتزامالضريبىوالفسادالمالى .
انتهدالثاح األسلوبالوصفى،منخالنتحليلالبياناتالتىتمتجميعهامنعينة
عشواليةتاونت من 210مفردة منمجتمعبح بلغ 1260مفردة،وتوصلالثاح إلى
النتالدالمتمثلةفيمحدوديةاالستقالنالمالىللبلدياتحي تمونبنسثة()%90-80من
الحكومة المركزية ،ومعظم البلديات تقدمت بأساليب جدحدة للتمويل الذاتى من جهات
مختصة ،كما أن اإلدارة المالية لم تؤد إلى أى تحسين للمجالس البلدية والفروق بين
الميزانيات كبيرة وال حوجد نشر للمعلومات التى تتعلق بالتمويل المحلى للمواطنين ،وأخي اإر
سببالتهربمندفعالضرالبوالرسومهوعدمصرفاألموانفيالخدماتالعامة .
ويوصىالثاح بإعادةتصميمهيكلتمويلوترشيداإلدارةالماليةووضعمعاحيرللحد
من الشكاوى الضريبية ودعم المسؤولين على الجهات المعنية بجثاية الضرالب  وأعضاء
المجالسالبلدية،وهذاالحتأتىإالبدعممتماسكمنالحكومةالمركزية .
التعقيب على الدراسات السابقة
منخالنعرضالدراساتالسابقةاإلقليميةوالدولية،العربيةواألجنبيةيمكنالتعقيب
عليهافىاآلتى :
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أوالً :مدى االستفادة من الدراسات السابقة
تنوعتالدراساتالسابقةبيندراساتعربيةودراساتأجنبية،حي بلغتالدراسات
ت إقليمية  ،وعدد( )3دراسات عربية
العربية إلى عدد( )8دراساتمنها عدد( )3دراسا 
تالسابقةفىإثراءهذهالدراسةفىاآلتى :
وعدد()2دراساتأجنبية،وساهمتالدراسا 
 .1االطالع على األدبيات المتعلقة باإلدارة المحلية من دراسات أماديمية ساهمت فى اثراء
البياناتالثانوية .
 .2التعرف على المناهد العلمية المستخدمة فى الدراسات السابقة ،مما ساعد فى تحدحد
األسلوبالعلمىالمناسبلهذهالدراسة .
 .3معرفةنتالدالدراساتالسابقةومقارنتهابنتالدالدراسةالحالية،وذلكلمعرفةمدىاختالف
تأثيراتالعواملالمختلفةفىتطبيقنظاماإلدارةالمحلية ..
ت ،مما ساهم ذلك فى إثراء بناء فقرات االستثانة فى
 .4التعرف على أساليب جمع البيانا 
الدراسة.
ثانياً :مدى اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة
هذهالدراسةمنالدراساتاألولىفىمجاناإلدارةالمحليةفىنطاقالحدودالمكانية،
وذلكبعدمراجعةالهيئةالقوميةللثح العلمى،فقدجمعتالبياناتمنعدد()11بلديةفى
المنطقةالغربيةمنليبيا،وهىمساحةجغرافيةكبيرةنسبياإ،أمامنحي العواملالمتضمنة
فى الدراسة ،فإن الدراسات السابقة لم تتناون دراسة العالقة بين الالمركزية وتطبيق نظام
االدارةالمحلية،ولمتتناونعاملالالمركزيةبشكلشاملفىاإلدارةالمحلية،معذكرالنتالد
بمؤشراتكميةفيماحتعلقبالالمركزيةوتطبيقنظاماإلدارةالمحليةوالعالقةبينها .
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()2

الالمركزية في اإلدارة المحلية

تمهيد
النظامالالمركز  فىالدولةيحدده شكلالدولة،فإذاكانتالدولةمقسمةعلىاساس
الالمركزيةالسياسية،فإنذلكتقسمالدولةإلىأقاليملهااستقالنسياسى،بحي يكون لال
اقليمسلطة تشريعية،سلطةتنفيذية وسلطة قضالية،بحي ال حتعارضهذهالسلطاتمع
دستورالدولة،ويعرفهذاالشكلبالدولةالمركثة(الدولةاالتحادية)،وإنكانتقسيمالدولة
علىاساسالالمركزيةاإلدارية،وهوتقسيمالدولةإلىوحداتإداريةمستقلةإدارياإ،بح 
تتثعهذهالوحداتاإلداريةإلىسلطةمركزيةواحدة،ويسمىهذاالشكلبالدولةالثسيطة .
إنالالمركزيةتحققالوصونإلى أهدافالدولةالعامة،المتمثلةفىتقديمالخدمات
وتحقيق التنمية والتخفيف من العبء المالى واإلدارى على الحكومة المركزية فى الدولة،
ويحقق االستقاللية لالقاليم فى إدارة شئونها المحلية ،ويحفظ المناطق من االضطرابات
اإلقليميةويحمىالحقوقالمحلية،كمايقللذلكمنالفساداإلدارىويحققالخياراتاألفضل
التخاذالق اررات،ويشجععلىالمنافسةبيناألقاليملتحسينالخدمات .
مماأنالمواردالماليةهىالثعدالضامنالستقالليةالهيئاتالمحليةفىإدارة شؤونها
فى حدودها الجغرافية والمرفقية ،وترتاز الموارد المالية فى االدارة المحلية على الضرالب
والرسوم بالدرجة األولى ،وتعتبر من الموارد الداخلية ،وتأتى الموارد الخارجية المتمثلة فى
ت كمورداستثنالىتلجأإليهاالهيئةالمحليةعندالضرورة،وهوعاملمن
القروضواالعانا 
عواملتقييدالسلطاتالمحليةبالمركزية .
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( )1-2مفهوم الالمركزية
ت المهمة فى العالم  ،وذلك للنمو االقتصادى  ،وتعدد
الالمركزية من الم وضوعا 
اإلحرادات ،وانتشار التقنية المتطورة ،وزيادة الرأسمان الثشرى من خالن التج مع الابير
ومشاركة القوىالعاملة )  ،(Shabharwal and Berman, 2013, 12وتعد الالمركزية
ت اإلدارة العامة الرتثاطها المثاشر بتنفيذ سياسات الدولة ،حي لن يكون
من موضوعا 
تطبيقللقوانينوالتشريعاتإالمنخالنتطبيقالنظامالمركز أوالنظامالالمركزى ،ولن
تاون هناك تنمية محلية  ومشاركة فعالة بين المواطن والدولة اال من خالن تطبيق النظام
الالمركزى .
وتعرف االدارة العامة بأنها مجموعة األنماط المتشابكة المتعلقة بصنع الق اررات
اإلدارية (العمليةاإلدارية)التىتقومبهاالمنظمة(جهازإدارى)تحقيقاإللسياسةالعامةالتى
تستهدفها الدولة (هدف اإلدارة)(شيحا ،)48 ،1983 ،واإلدارة العامة تتصف بالشمون،
بناء علىهذهالصفاتفإن اإلدارةالعامة
التاامل،االنفتاحوالمستقبلية(إدريس ،)2003،و إ
ألجهزةالحكوميةالمختصةبإدارةاألنشطةالتىحتمبهاتنفيذالسياسةالعامةللحكومة
ترتثطبا 
(أبوبكر،)2005،حي إنسياساتالدولةتتعلقبأعمانذاتحجمكبيرمنحي التنظيم
اإلدارى وحجم األموان المخصصة لهذه األعمان  ،وذلك إلدارة النشاط االقتصادى  وتنفيذ
خطط التنمية ،مما يجعل هذه األهداف العامة ال تتأتى إال بنظام المركزى حوزع السلطة
والمسؤوليةبينالحكومةالمركزيةوالسلطاتالمحلية .
ويقصد بالمركزية  Centralizationتركيز سلطة القرار فى أعلى المنظمة ( Daft
 ،)and Marci, 2012, 254أما الالمركزية  Decentralizationفهى أسلوب إدارى
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وتنظيمىيستندإلى مبدأتشتيتالسلطة وتوزيعهابينالرليسوالمرؤوسحي حتمبموجبها
تفويض بعض السلطات التخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذ المسؤوليات المرتثطة بأعمان
المرءوس(العبيدى .)218-217،1997،
اختزنكلمن Draftوالعبيدىالمركزيةوالالمركزيةفىتفويضالسلطة ولمحتطرقا
إلى المسؤولية،كماحتضحمنالتعريفاتالسابقةالفرق بيناإلدارةالعامةواإلدارةالخاصة،
حي  إناإلدارةالعامةتستخدمفىالقطاعالعامواإلدارةالخاصة(إدارة األعمان)تستخدم
فىالقطاعالخاص،والقطاعالخاصحتميزعنالقطاعالعامبمحدوديةحجمهمماحتناسب
معهالتفويضكأسلوبلالمركزية،أماالمنظماتالعامةالتىتنفذسياساتالدولةفإننقل
السلطةوالمسؤوليةمعاإهواألسلوبالمناسبللوصونإلىاألهداف .
ومن خالن استعراضبعضالتعريفاتاألخرى والتعرف علىطبيعة الالمركزيةفى
اإلدارة المحلية  باعتثارها من الوهالف العامة والحكومية ،فقد عرف  (Nixon and
) others, 2013, 2الالمركزيةبأنها نقلالسلطةوالمسؤوليةللوهالفالعامةمنالحكومة
المركزية إلى المرؤوسين أو المؤسسات شثه المستقلة ،وعرف  Nixonالالمركزية بنقل
ض ،ومن جانب آخر ذكرت منظمة التعاون والتنمية
السلطة والمسؤولية دون ذكر التفوي 
ت
ىالمستويا 
تالعليا إل 
فالعامةمن المستويا 
()2005تعريفالالمركزيةبأنهانقل "الوهال 
ى
األدنى من الحكم  ،ويمكن أن يكون اإلدار (نقل موهفي الخدمة المدنية والعامة إل 
القوىالمدرةللدخل)والسياسية

وهالففيالمستوىالمحلي)،المالية(تداونالمواردالماليةو
(تداونسلطاتاتخاذالقرار)أوخليطمنهذا) .(Humphreys & Donnell, 2006,4
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ويتبينمنالتعريفاتالسابقةأنالالمركزيةفىالمنظماتالحكوميةالتىتنفذسياسات
الدولة العامة حتم فيها نقل الصالحيات (السلطة والمسؤولية)  ،وقد ورد مصطلح الوهالف
ت،وهىتشملكلمنالوهالفالسياسيةأواإلداريةأوالماليةأو
العامةفىبعضالتعريفا 
االقتصادية،وهذهالوهالفيمكنأنيكوننقلهاإلىمستوياتاقليميةأومستوياتمحليةأو
القطاع الخاص ،وأمد ذلك ) (Clark,1999,3بأن الحكومة الالمركزية هى نقل السلطة
والمسؤولية للوهالف العامة من الحكومة المركزية فى المستويات المرؤوسة للحكومة
(االقليميةوالمحلية)،أوفىبعضالحاالتالخاصةحتىالقطاعالخاص،الالمركزيةعادة
تجرىمعاعتثارنقلالسلطةوالمسؤوليةفىمجاالتواسعة من األنشطةالحكومية تشمل
الالمركزيةالسياسية،الالمركزيةاإلدارية،الالمركزيةالماليةوالالمركزيةاالقتصادية .
بناء على طبيعة التنظيم االدارى والوهيفة
وتتعدد أشكان نقل السلطة والمسؤولية إ
اإلدارية  ،وقد ذكر) (Muriu, 2013, 6فى تعريفه لالمركزية بأنها تستلزم نقل السلطة
ض ،النقل أو
والمسؤولية للوهالف العام ة من الحكومة من خالن عدم التركيز ،التفوي 
الخصخصة  ،وذلك برفع القيود المشتمل على المزيد من ابعاد كل من القوى والوهالف
المالية،اإلدارية،السياسيةواالقتصادية) .Rondinelli (1999,2
ويعد عدم التركيز من أضعف أشكان الالمركزية والذى يعتبر تفويض لثعض
الصالحياتاإلدارية،فىالمقابلنقلالصالحياتتشملنقلالسلطةوالمسؤولية،والتفويض
هونقلالسلطة وبقاءالمسؤوليةللمفوض ،ويصف ) (UTOMO, 2009, 2عدمالتركيز
أنه يعتبر اضعف نماذج الالمركزية إال أنه ال حتضمن اى نقل للسلطة إلى الحكومات
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الإ أمثراتساعا من الالمركزية،بينمانقلصالحيت تات
المحلية،اماالتفويضإلى حدما شك 
ب.
الالمركزيةاإلداريةيشكلالمركزيةسياسيةفىالغال 
من خالن استعراض التعريفات السابقة يخلص الثاح إلى تعريف الالمركزية فى
االدارة المحلية بأنها نقل السلطة والمسؤولية للوهالف العامة ( السياسية أو اإلدارية أو
ى المستويات المحلية المتمثلة فى االقاليم أو المرافق أو القطاع
االقتصادية أو المالية) إل 
ص ،وذلكوفقالقانون .
الخا 
( )2-2أبعاد الالمركزية
الالمركزية السياسية،

وقد ذكرت أبعاد الالمركزية فى التعريفات السابقةوشملت
الالمركزية اإلدارية والالمركزي ت ت ت تتة االقتصت تتادح ت تتة  ،ومن البت تتاحثين لم حذكت ت ت تتروا الالمركت تزيت تتة
االقتصت تتادح ت تتة مث ت ت ت ت تتل ( ,(Falletti, 2010, 36فقد قسم أنواع الالمركزية إلى المركزية
إدارية ،المركزيةسياسية والمركزية مالية  ،ولم حذكر الالمركزيةاالقتصادية  ،ويرجع السبب
إلى االختالف بين دون العالم في النظام االقتصادى من حي

النظام المركزى أو

الالمركزى ،ومن حي النظام الشيوعى أو الرأسمالى ،أيضاإ البيئة االقتصادية تختلف من
الدون النامية إلى الدون المتقدمة ،وخاصة أن الدون النامية تركز على نظام اقتصادى
مركز   ،ويذكر (طوقان )14 ،2001 ،فى هذا الصدد أن الالمركزية االقتصادية تعكس

مظاهر ليبرالية في االقتصاد الحديث مثل الخصخصة وتحرير الخدمات .
إن ابعاد الالمركزية المتمثلة فى الالمركزية اإلدارية ،الالمركزية المالية والالمركزية
السياسية تتحد فى أسلوب واحد وهو النقل ،وتنفرد الالمركزية اإلدارية بعدم التركيز
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التفويض،كماتنفردالالمركزيةاالقتصاديةبالخصخصة،والجدونرقم()1حبيننوعوابعاد

و
الالمركزية .
جدول رقم  : 1انواع وابعاد الالمركزية
النوع

عدم التركيز

التفويض

النقل

الخصخصة

البعد
اإلدارية
المالية
السياسية
االقتصادية -السوق

)(Muriu, 2013, 7
( )1-2-2العوامل المؤثرة فى درجة الالمركزية
هناك عدة عوامل تؤثر فى درجة الالمركزية  ،وتعمل على التوازن بين المركزية
والالمركزية،حي يعدد(راضى)2010،العواملالمؤثرةعلىدرجةالالمركزية،وهىتشمل
مفاءة والتزام المرؤوسين ،حجم المنظمة ،أهمية االبتاار ،السرعة فى اتخاذ القرار ،كفاية
نظاماالتصاالت،فنون ووساللالرقابة،دحناميكيةالمنظمة،فلسفةالمرؤوسين،تالفةالقرار
وخطورته .
 .1مفاءةوالتزامالمرؤوسين،كلماكانالمرؤوسينذوىكفاءةفىالقيامبالمهامواتخاذالق اررات
وفىالتزاممناطبمستوىالمسؤولية،امكنذلكللمؤسسةاالتجاهإلىتطبيقالالمركزية.
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 .2حجمالمنظمة،منالمستحيلأنيقومالمدح رونباتخاذجميعالقرارعندكبرحجمالمنظمة،
فال بد من تفويض السلطات او نقل الصالحيات للمستويات الدنيا للمنظمة للتمكن من
ألهدافبكفاءةوفاعلية.
تحقيقا 
 .3أهمية االبتاار ،تبرز أهمية االبتاار عند الرغثة فى تطوير المنظمة ،األمر الذى حتطلب
الحريةوالديمقراطيةللمشاركةفىاتخاذالقرار ،وذلكمنخالنالتفويض،وجماعاتالعمل
واللجان.
السرعةفىاتخاذالق اررات،سرعةاتخاذالقرارتتطلبتفويضالسلطةأومنحالصالحيةفى
 .4
اتخاذالقرارحتىتتمكنالمنظمةمناتحاذالقراربالسرعةالمطلوبة.
 .5مفايةنظاماالتصاالت،كلمااستخدمتالمنظمةأنظمةاالتصاالتالفعالة،كلمانجحتفى
تطبيق النظام الالمركزى بكفاءة  ،وذلك باستخدام األجهزة المتطورة فى تخزين  ونقل
المعلومات.
 .6تحفيزالعاملين ،وذلكلتوجيهجه ودالعاملين نحوتحقيقأهدافالمنظمة وممارسةاألعمان
بفعالية،حتىتستفيذالمنظمةعلىالوجهاألفضلمنجهوداألفراد.
سؤولية.
 .7فنونوساللالرقابة ،وذلكلتشجيعالمرؤوسينعلىتفويضهمللسلطة وتحملهمللم 
 .8دحناميكية المنظمة ،حي كلما وجد التغير السريع فى المنظمة  ومواجهة مشامل متعددة
ومعقدةحتطلبذلكمشاركةالمستوياتالدنيافىاتخاذالق اررات.
 .9تفرغ السلطة العليا للقضايا االستراتيجية حترتب عليه تفويض السلطات األقل مستوى
للتفاصيل وتفرغالسلطاتالعلياللقضاياب عيدةالمدى.
 .10فلسفةالمرؤوسين،إنرغثةالمرؤوسينفىاتخاذالقرار وتحملالمسؤوليةتقنعالسلطات
العليافىتطبيقالالمركزية.
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 .11تالفة القرار وخطورته ،كلما زادت تالفة اتخاذ القرار كلما اتجه اتخاذه من السلطات
العليا.
( )2-2-2مزايا وعيوب المركزية
ويذكر(مافىوآخرون)2013،مزاياالمركزيةفياآلتى:
 .1توفيردرجةعاليةمنالتنسيقحي تتمعمليةاتخاذالقرارمنجهةمحددة.
 .2تخففالمركزيةمنمستوياتأوإجراءاتالرقابة.
 .3التقليلمناالنحرافات.
وهذهالمزاياالتأتىثمارهافىالمنظماتالابرىأوالمنظماتالتىتتصفبالتنوع
ت  ،وقد ذكر (بن حبتور )2000 ،أن
الابير فى تقديم الخدمات مثل المحافظات والبلديا 
انتهاجالمركزيةفىاالدارةالمحليةحؤدىإلىسلبيةكبيرةتتمثلفىاآلتى :
 .1تعطيلفاعليةالمرافقالعام ة،واألجهزةالمحلية.
 .2هيمنةالهيئاتالمركزيةعلىأموربعيدةعنها.
 .3حرماناألجهزةالمحليةفيالتعاملمعمشكالتهاعلىوفقخصوصياتها.
 .4جعل المحافظات واألجهزة المحلية كيانات مشلولة اتاالية تنتظر الحلون دوماإ من المركز
"العاصمة".
 .5فرضأسلوبموحدفيإدارة مرافق الدولةفيأنحاءالبالدكافة ،تعطيالإ لقدراتالسلطات
المحليةفياختيارأفضلاألساليبلتنفيذالقوانينوالخططوالمشروعات.
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( )3-2-2مزايا وعيوب الالمركزية
ويذكر (عبدالوهاب )2011 ،اآلثار المحتملة لتطبيق الالمركزية والتى تتمثل في
اآلتى :
 .1احتمانههورنخبأوطثقاتمحليةتسخرعمليةصنعالقرارلصالحها.
 .2احتمانانتشارمظاهرالفسادوالمحسوبيةواالغترابالسياسى.
 .3إضعافالسلطةالمركزية،األمرالذىقدحؤدىإلى إضعافالتنسيقبينالمركزواالقاليم
وبيناألقاليمنفسها.
ألعثاء المالية أو تقليل الافاءة أو عدمالمساواة
ب زيادة ا 
 .4سوء تقديم الخدماتالعامة ،بسب 
فيمابينالمجتمعاتالمحليةوالمناطق.
وقد ذكر ) (White, 2011, 3-4فى تقريره الحكومة الالمركزية فى القرن الواحد
والعشرينالنتالدااليجابيةللحكومةالالمركزيةتمثلتفىاآلتى :
 .1تحدحدحجمالقطاعاتالعامة .
 .2التقليلمنالفساداالدارى .
 .3أمثراستجابةللخياراتاألفضل .
 .4تقللمناالضطراباتاإلقليمية وتحمىالحقوقالعرقية .
 .5تشجععلىالمنافسة .
 .6تحسنالخدماتالعامة.
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( )3-2الالمركزية اإلدارية
( )1-3-2مفهوم الالمركزية اإلدارية
إناالهتمامبالالمركزيةاإلداريةجاءموامثالالهتمامبقضيةالتنميةمنذانتهاءالحرب
ب اإلدار  بالثساطة الذ كان قالما على
العالمية الثانية ،إذ أصثح ال حنظر إلى األسلو 
ب البد
ض الجوان 
المركزيةوالذ اعتمدتها الدون في القيام بالوهيفة اإلدارية ،حي  هناك بع 
ب إن لم نقل من المستحي ل
ب آخر ،خاصة بعدما أصثح من الصع 
لها من االستعانةبأسلو 
أن تقوم اإلدارة المركزية بالوهيفة اإلدارية في كاف ة أرجاء الدولة لوحدها (عتيقة،2011 ،
 .)28
وتعددتالتعريفاتلالمركزيةاإلدارية بينالتفويض ونقلالمسؤولياتوالتنسيق ،ومن
ى االنتخاب ،وذهب(العالق)241 ،2008،فى تعريفالالمركزيةاإلدارية بأنها
التعيينإل 
أسلوبإدارىيقومعلىتوزيعالسلطةبينالرليس ومعاونيهحي يفوضالرليساليهمبعض
منسلطاتهفىالتصرفوإتخاذالق ارراتبمايمكنهممنالنهوضباألعثاءالموكولةإليهم،
والتفويضفينظريةالتنظيمحتمبهنقلالسلطةمعبقاءالمسؤوليةعندالرليس،وربماهذا
التعريفيعبرعنالمركزيةتعتمدعلىنقلالسلطةدون المسؤوليةوالتعبرعناالستقالن
فياتخاذالقرار .
ويعرف ) (Petronella, 2013, 324الالمركزية اإلدارية بأنها نقل مسؤولية
التخطيطوالتمويل وإدارة بعضالوهالف العامة منالحكومةالمركزية والوكاالتالتابعةلها
ت تابعة أو مستوياتالحكومة
ن الوحداتاإلقليميةأوإلى وحدا 
إلى الوكاالتالحكومية م 
تسلطاتإقليميةأومحلية ،ويصف
والسلطاتالعامةالمتمتعةبحكمشثهذاتيسواءكان 
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 Petronellaالالمركزية اإلدارية بنقل المسؤوليات اإلدارية التى تتضمن شثه استقالن
للوحدات اإلدارية االقليمية أو المحلية ،والذى يقيد السلطات اإلقليمية أو المحلية عن
االستقالنالتامبالرقابةالمركزية ،وذكرذلك(مصطفى)58 ،1990،فىتعريفهلالمركزية
اإلدارية بأنها هى تنسيق للنشاط اإلدارى في الدولة بين السلطة المركزية وهيئات مستقلة
(محلية أو مرفقية) ،على أن تخضع تلك الهيئات أثناء مثاشرتها الختصاصاتها للرقابة
اإلدارية من جانبالسلطة"  ،وما ذكرهمصطفى هو تنسيق بينالسلطةالمركزية والهيئات
المستقلة ،ولمحبيننوعالالمركزيةمنحي التفويضأوالنقل .
والسلطات االقليمية أو المحلية يمكن أن تاون منتخثة أو عن طريق التعيين حي 
بتوزي ع
أسلوبامنأسالي 
ذكرذلك(طعمانة)5،2003،فيتعريفهلالمركزيةاإلداريةبأنها إ
ت محلية قد تاون منتخثة أو معينة أو
الوهيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئا 
يجا منهما  ،وتتمتع السلطات المحلية او االقليمية بالشخصية المعنوية مما حدن على
مز إ
استقالليتهافياتخاذالقراراالدارى،حي ذكرذلك(عثمان)10 ،2013،فىتعريفههي
ب
جزءمنالتنظيماإلدار للدولة،منحتهاالحكومةالمركزيةشخصيةمعنوي ةبهدففتحأبوا 
ن هيئ ة منتخثة محليا
ن م 
اإلدارة أمام المواطن من أجل تلبية احتياجاته بسرعة ودقة ،تتاو 
ت إشراف السلطة المركزية" ،والشخصية المعنوية (االعتثارية) تختلف عن
تعمل تح 
الشخصية الطبيعية ،فهى مؤسسة أو هيئة  وكما ذك ر (الدورى وجبركومانى )1994 ،بأن
إلنسانالطبيعية
الشخصاالعتثارى حتمتع بجميع الحقوق إال ما كانمنها مالزماإ لصفة ا 
وذلك في الحدود التى قررها القانون فيكون له ذمة مالية مستقلة ،أهلية في الحدود التى
يعينهاسندإنشالهأوالتىيقررهاالقانون،حقالتقاضى،موطنمستقل ويكونلهنالبيعبر
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عن إرادته  ،وبهذااإلقليمأوالمؤسسة ذاتشخصيةمعنوية حتوجبعليهااالستقاللية عن
السلطاتالمركزية وبموجبالقانون .
ويذكر(القيسى)30،2010،فيتعريفهلالمركزيةاإلداريةبأنهالهيئاتالممنوحلها
الوهالفاإلدارية منالسلطاتالمركزيةيمكنأنتاون هيئاتمحليةأومصلحية،بمعنى
افياأومصلحيةبناءعلىالمصلحةأو
أنالالمركزيةيمكنأنتاونإقليميةبناءعلىالجغر
إ
ب التنظيم اإلدار  ،حتعلق
ب من أسالي 
المرفق ،حي عرف الالمركزية اإلدارية بأنها أسلو 
ت محلي ة أو مصلحيه ،لها
ن الجهاز المركز  وهيئا 
بممارسة الوهيفة اإلدارية وتوزيعها بي 
شخصيةمعنويةمستقلة،لانهاتعملبإشرافورقابةمنالحكومةالمركزية .
وربط البنك الدولى توزيع السلطة والمسؤولية بتوفير الخدمات العامة حي عرف
الالمركزيةاإلدارية بأنهاعملية إعادةتوزيع السلطةوالمسؤولية لتوفير الخدماتالعامة من
المستت ت توى المركز  أو الوطني من الحكوم ت تة إلى المستت ت ت ت توى دون الوطنت تي أو المحلت ت تي
) ،(World Bank, 2008, 8ويذكر)(Fujita, 2012, 4بعضالخدماتفيتعريفهبأن
ن نق ل كامل أوجزلي لمجموعة من المسؤوليات الوهيفي ة إلى
الالمركزية اإلدارية تتضم 
ي مثل خدمات الرعاية الصحية ،وتشغيل المدارس  وموهفي خدمةاإلدارة،
المستوى المحل 
وبناءوصيانةالطرقوجمعالقمامة .
بناء علىعرضالتعريفاتالسابقةيخلصالثاح إلى تعريفالالمركزيةاإلدارية
و إ
بأنها أسلوب إدارى يقوم على نقل السلطات والمسؤوليات اإلدارية للوهالف العامة من
الحكومة المركزية إلى سلطات محلية لتوفير الخدمات العامة ،وقد تاون هذه السلطات
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المحليةمنتخثةأومعينةتتمثلفيوكاالتاقليميةأومصلحيةتمنحهاالسلطاتالمركزية
الشخصيةالمعنوية وتخضعللرقابةالمركزيةاثناءمثاشرتهاالختصاصاتها .
( )2-3-2أشكال الالمركزية اإلدارية
تتعدد اشكان الالمركزية اإلدارية إلى ثالثة أشكان ،وهى عدم التركيز
االدارى

Deconcentration

 ،Administrativeالتفويض  Delegationوالنقل

نالمركزية
( Devolutionنعيرات ،)46 ،2006،ويشير عدمالتركيز على تخفيف بسيط م 
ب غي ر المركزية
من خالن توزيع العناصر المختلفة للنشاط السياسي واإلدار  في المكات 
)،(Ahmad & Abu Talib, 2011, 60وهناكمنالثاحثينمنيصنفعدمالتركيزأحد
اشكان المركزية ،وهو التخفيف من المركزية اإلدارية مثل (راضى  ،)2010 ،ويعتبر عدم
التركيزهوأضعفأشكانالالمركزية،بينماالتفويضهوأوسعالمركزيةمنعدمالتركيز،
ويقصد بالتفويض النقل المؤقت للصالحيات من شخص على مستوى تنظيمى معين إلى
مستوى آخر تنظيمى أدنى ،وعندما يقبل األخير هذا التفويض ،فإنه حلتزم بأداء الواجثات
التىيكلفهبهارليسه ويمارسالصالحياتالالزمةألدالها ،ويصثحمسؤوالإ أمامرليسهعما
قام به من أعمان (المندحل ،)2003 ،26 ،أما النقل فهو نقل السلطة والمسؤولية إلى
المستوياتاالدنىفىالتنظيماالدارىبحي يصثحالمستوىالمنقوناليهالسلطةوالمسؤولية
مستقلفىاتخاذالقرارعلىوجهالديمومةمعخضوعهللرقابةالمركزية ،ويختلفالتفويض
سؤولية ويعتبرمؤقت ويذكر(العبيدى،
عنالنقلبأنالتفويضيقتصرعلىالسلطةدون الم 
ض يمكن أن يكون مؤقتاإ أو دالماإ حسب طبيعة العمل
 )221-220 ،1995أن التفوي 
والظروفالتىيمربها .
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وينقسم التفويض اإلدارى إلى تفويض االختصاص  وتفويض التوقيع (العساف،
،)23 ،2003حي تفويضاالختصاصحتمثلفىنقلاالختصاصاتإلى المفوضإليه
ويمنعالمفوضمنممارسةاالختصاصاتالمفوضة ،ويوجهاالختصاصفىالتفويضإلى
الوهيفة  وليس للشخص ،أما تفويض التوقيع فهو حراعى االعتثار الشخصى فى المفوض
اليه ،وينتهىتفويضالتوقيعإذاتغيرالمفوضأوالمفوضاليه .
الجدونرقم()2حبينالمقارنةبينعدمالتركيز ونقلالصالحيات،حي عدمالتركيزهونقل
ت إلى مستويات أدنى  ولان ليس للسلطة المفوض لها الحق في توهيف
جزلى للمسؤوليا 
موهفيها أو توليد دخلها الخاص بها ،مما حدن على أنها مازالت في ذمة الرليس إدارياإ
ومالياإ  ،وما ذكر في الجدون من تحويل المسؤوليات هو مناف للتفويض الذى هو نقل
السلطةدونالمسؤولية .
في المقابل حدن نقل الصالحيات على االستقاللية المالية واإلدارية ،بدليل أن تملك
الصالحياتالمنقولةالسلطةفيتوهيفموهفيها ولهاالحقفيتوليددخلهاالخاصورسم
ميزانياتهاوالرقابةعلىأعمالها .
جدول رقم  :2المقارنة بين عدم التركيز ونقل الصالحيات
نقل الصالحيات

عدم التركيز

 .1تحويل المسؤوليات وأعثاء العمل من  .1الوحداتالمنقولةتملكاالستقالليةفى
وكاالت الحكومة المركزية إلى مكاتب

مناطقمحددةدونمثاشرةالسيطرة

حقولها .

المثاشرةمنالمركز .

توهيفموهفيها .

قانونيةواضحةمعترفبهاتمارسفيها

 .2مكاتب الحقون ليست لها السلطة فى  .2الوحداتالمنقولةتملكحدودجغرافية
 .3مكاتبالحقونتثقىفىمستوىالمرؤوس
بعالقتهامعالرأس .

سلطاتها.
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 .4ميادحن الحقون ال تملك السلطة لتوليد  .3الوحداتالمنقولةتملكالسلطةوالمشاركة
فىفىتأمينمواردهاالداءوهالفها

الدخلالخاصبها .

الخاصة .

 .4الوحداتالمنقولةتملكالسلطةلتوهيف
موهفيها .

 .5الاياناتالمنقولةلهاصالحياتفى
انشاءوإدارةميزانيتها وتقييم ومراقثة

ادالها .
المصدر(Damayanthi, 2011, 12) :
الجدونرقم()3حبينالمقارنةبينالتفويضوالالمركزية ،ويعتبرمصطلحالالمركزية
فيهذاالجدونبمثابةالنقل ،Devolutionويختلفالتفويضعنالنقلبأنالتفويضنقل
السلطةدونالمسؤولية .
إنماذكرفيالجدونهومصطلحاالختصاصات،وهىاصيلةفيالالمركزيةوغير
أصيلةفيالتفويض،وجزليةمؤقتةفيالتفويضوكاملةدالمةفيالالمركزية،كماانقوة
القرارفيالتفويضتامنفيالشخصيةالطبيعيةبخالفالالمركزيةالتىتامنفيهاالقرار
فيالشخصيةاالعتثارية(المعنوية) .
جدول رقم  :3المقارنة بين التفويض والالمركزية
الالمركزية

التفويض

االختصاصات التى تمارس فى اطار االختصاصات التى تمارس فى اطار
التفويضاختصاصاتغيراصيل ة 

الالمركزيةاختصاصاتاصيل ة

التفويض يكون فى اختصاصات 
جزلية اختصاصاتكاملة ودالم ة

ومؤقتة 
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الحترتبعلىالتفويضانتقانالمسؤولي ة 

حترتبعلىالالمركزيةانتقانالمسؤولي ة

التفويض أسلوب من أساليب تنفيذ االعمان الالمركزية أسلوب لتوزيع السلطة التنفيذية
داخلالدولة

اإلدارية

قوة القرار مرتثطة بالشخص المفوض إليه قوةالقرارمرتثطةبالوحدةاإلداريةالالمركزية
ص
االختصا 
ال حترتب على التفويض آثار اجتماعية أو حترتب على الالمركزية آثار اجتماعية
سياسي ة

وسياسيةهام ة

فىالتفويضتاونالرقابةمشددة 

فىالالمركزيةتاونالرقابةمرنة

فىالتفويضعادةتحدحدالمدةوأسلوبتنفيذ التحددالمدةأواسلوبالتنفيذ 

العمل 

التفويض ال تقابله عادة امكانيات مادية الالمركزية تقابلها امكانيات وموارد مادية
خاصةبالوحداتالالمركزية 

اضافي ة 

(النعمى )125،1997،
وباعتثار ان الالمركزية لها أبعاد متعددة ،فإن لها آثا اإر سياسة ،اجتماعية هامة،
بعكسالتفويضالذىلهبعدإدارىمحدودمنحي النوع،المدةوالتنفيذ،كماأنالرقابةفي
التفويضمشددةلعدمديمومةالشخصيةالطبيعية فيالعمليةاإلدارية،مماحتوجبالتشدحد
في الرقابة لضمان سير العملية اإلدارية في التفويض على الوجه المطلوب ،أما في
الالمركزيةفإنهاالرقابةمرنةلديمومةالسلطةفيها.
( )3-3-2صور الالمركزية اإلدارية
تتصمن صور الالمركزية اإلدارية الالمركزية االقليمية والالمركزية المرفقية أو
المصلحية،والشكلرقم()2حوضحصورالتنظيماالدارىالمركزىوالالمركزىبالتفصيل .
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حي شملت صور التنظيم اإلدارى المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية ،وشملت
الالمركزية اإلدارية الالمركزية االقليمية التى تعبر عن السلطة فى الحدود الجغرافية،
عنالسلطةفيحدودمرفقيةأومصلحية،وكال
والالمركزيةالمصلحية(المرفقية)التىتعبر 
الصورتين لالمركزية اإلدارية تتمتع بالشخصية المعنوية (االعتثارية) ،وهى من الصفات
الرليسيةالتىتميزهاعنالمركزيةاإلدارية .

صور التنظيم اإلدارى


المركزية اإلدارية

الالمركزية اإلدارية

تجميع مظاهر النشاط االدارى بيد السلطة المركزية

توزيع الوظيفة االدارية بين الجهاز االدارى المركزى

التى يشمل اختصاصها أرجاء الدولة

و بين شخصيات معنوية عامة أخرى فى الدولة،





محلية أو مرفقية



التركيز اإلدارى

عدم التركيز اإلدارى

الالمركزية اإلقليمية

الالمركزية المرفقية

حصر النشاطات اإلدارية

توزيع الوظيفة االدارية

توزيع الوظيفة اإلدارية

إدارة مرفق عام بواسطة

باالدارة المركزية ،و عدم

السماح 
للفروع فى اقاليم

بين اإلدارة المركزية فى

للدولة بين الحكومة

هيئة إدارية يمنحها

العاصمة و بين فروعها

المركزية و بين هيئات

القانون الشخصية

باتخاذ

فى مناطق الدولة و هذا

محلية منتخبة تمارس

المعنوية و تكون مستقلة

يتطلب تفويض الفروع

نشاطاتها تحت اشراف

عن السلطة التى انشأها

صالحية اتخاذ القرارات فى

ورقابة الحكومة المركزية

إدارياً و مالي ًا




الدولة
القرارات

االنفراد





بعض االمور اإلدارية.

شكل رقم  :2صور التنظيم الدارى المركزى والالمركزى
المصدر(:المعانى )2010،63،
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( )1-3-3-2الالمركزية اإلقليمية
هي االعتراف لجزء من أقاليم الدولة بالشخصية المعنوية وتاوين المجالس المحلية
ت
ن المحلية التيتهم الجماعا 
ضالشؤو 
ت منتخثة من سكانها إلدارة بع 
واإلقليمية وقيام هيئا 
عاما ،ولان تقتصر ممارسة هذا
المحلية المنتخثة (المجالس المحلية) هنا 
اختصاصا  إ
إ
ص على رقعة جغرافية محدودة(القيسى،)31،2010،أىمنحجزءمنالدولة
االختصا 
الإ (والية – محافظة – مقاطعة  ).....ومنح سلطة اإلشراف على
الشخصية المعنوية مث 
المرافقالداخليةفىنطاقاإلقليمأوالمنطقةإلىهيئاتمحلية(النعمى-121،1997،
 .)122
وتحظى الالمركزية اإلقليمية باهتمام النظم السياسية الحدحثة في معظم الدون ،إذ
ص هذه النظم على تطوير أجهزتها المحلية وجعلها أمثر فاعلية لمواجهة احتياجات
تحر 
كتماشيا معتطور الظروفالسياسية
تالتطو رالسريع في المجتمع ،وذل 
المواطنين ومتطلثا 
واالقتصاديةواالجتماعيةلالدولة(تينة،2014،ب) .
ومنالتعريفاتالسابقةحتبينأنالالمركزيةاإلقليميةتتمتعبالشخصيةالمعنويةالتى
تقتصرعلىممارسةاختصاصاتالوهيفةالعامةفيرقعةجغرافيةمحددةمنالدولةمثل
الواليةأوالمحافظةأوالمقاطعة،حي منهذاالمفهومتتمتعالسلطاتالمحليةأواإلقليمية
باإلشرافعلىالمرافقالداخليةفيالحدودالجغرافيةالمعترفبها،وهذااألسلوبحتممن
خاللهتطويرالظروفالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةلألقاليموالدولة .
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( (1-1-3-3-2عناصر الالمركزية االقليمية
ث عناصر ،وهى مصالح محلية أو
وتقوم الالمركزية اإلقليمية أو المحلي ة على ثال 
مصالح إقليمية متميزة ،ألن حتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق واستقالن
الوحداتالمحلية(عثمان .)2013،
 .1مصالح محلية أوإقليمية متميزة ،وهومنحالسلطاتالمحليةالشخصيةالمعنوية ،ويتمإسناد
ت.
إلقلميةإلىسكانهذهالوحدا 
إدارةالوحداتالمحليةأوا 
تالمحليةإدارةهذهالمرافق ،حتمإدارةمرافقهذهالوحداتالمحليةأو
 .2أنحتولىسكانالوحدا 
اإلقليميةمنالسكانأنفسهم وليسمنالسلطاتالمركزية ،ويتمعادةاختيارالسلطةالمحلية
ب.
عنطريقاالنتخا 
ت المحلية ،تستقل الوحدات اإلقليمية أو المحلية في أعمالها عن السلطة
 .3استقالن الوحدا 
المركزيةباستقالنكافيضمناإلستقالليةاإلداريةوالمالية،والتخضعللسلطةالمركزيةاال
منالناحيةالرقابية.
( )2-3-3-2الالمركزية المرفقية
ت العامة ،أو أ هيئات عامة
ض المصالح الحكومية واإلدا ار 
وهي االعتراف لثع 
مستقلة ،بالشخصية المعنوية ،وقدر من االستقالن والحق في االستقالن المالي واإلدار 
ض المرافق العامة ،بهدف ضمان حسن سي ر المرفق العام وضمان فعاليته على
إلدارة بع 
ى
ناإلدار واالقتصاد (القيسى،)31،2010،الالمركزيةالمرفقيةوالتيتقومعل 
الصعيدح 
ن الجهة المركزية (تينة،
العتراف لمرفق معين بشخصية معنوية  وتنظيم مستق ل ع 
أساس ا 
 ،2014ب)،الالمركزيةالمصلحية وتعنىمنحمرفقمنمرافقالدولةنوعاإ مناالستقالن
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لممارسةنشاطادارىتنفيذىتحتإشرافمؤسساتتنفيذيةرليسية،مثالإ (أمانةأومنظمة
المواصالتتقومبإنشاءمؤسساتنقلفرعيةجوية–برية–بحريةوهذهاالمانةأوالمنظمة
المركزيةتقومباالشرافعلىأعمانهذهالمؤسساتالفرعية)أىأنالالمركزيةالمصلحية
تعنىانشاءهيئاتمستقلةفرعيةتابعةلهيئاتمركزيةرليسية(النعمى .)122،1997،
الالمركزيةالمرفقيةتقومأساساإعلىالشخصيةالمعنوية(االعتثارية)لثعضالمصالح
العامةفيالدولة مثلالصحةوالتعليموالاهرباء،وهذهالهيئاتالمصلحيةمستقلةمالياإ أو
إدارياإ عن الهيئات المركزية في الدولة ،وهى تمتد في كل اجزاء الدولة ،ليس لها حدود
إقليميةمعينة ،ولانحدودهاتمتدمعالهيئةأوالمصلحةالعامةفيالدولة .
( (1-2-3-3-2أسس وعناصر وجود الالمركزية المرفقية
هناكعدةعناصرتتوفرفىالالمركزيةالمرفقية ،وتشملهذهالعناصروجودمرفق
عام ،امتساب المرفق العام الشخصية االعتثارية العامة ،خضوع الشخص المرفقى للرقابة
الوصاليةمنجانبالسلطةالمركزية(العساف .)2003،
مشروع تشرف الدولة عليه  ويحقق مصلحة عامة مثل الجامعات،

 .1وجود مرفق عام ،وهو
المستشفيات،المصارف ،وتخضعهذهالمؤسساتللنظامالقانونىللمرافقالعامة.
 .2امتساب المرفق العام الشخصية االعتثارية العامة ،وهو التمتع بالذمة المالية ،التعاقد مع
عنالسلطةالمركزية.

غيرهمناألشخاص،أنيكونمستقالإ
 .3خضوعالشخصالمرفقىللرقابةالوصاليةمنجانبالسلطةالمركزية ،وتاون هذهالرقابة
علىأعمان وق ارراتالشخصالمرفقى.
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الجدونرقم()4حبينبالتفصيلوجوهاالختالفبينالالمركزيةاإلقليمية والالمركزية
المرفقية،فاالهماصورةللنظامالالمركز  ويتمالرقابةعليهمابالوصاية ،ولانيختلفكل
منهمافياألهداف ،حي الالمركزيةاإلقليميةلهاهدفسياسى ،والالمركزيةالمرفقيةلها
هدفإدارى ،ولذلكنجدأناختيارالسلطاتفيالالمركزيةاإلقليميةباالنتخابحدنعلى
الهدفالسياسى،فيالمقابلاختيارالسلطاتفيالالمركزيةالمصلحيةبالتعيينحدنعلى
الهدف اإلدارى ،كذلك تشمل اختصاصات الالمركزية اإلقليمية كل الحدود الجغرافية في
اإلقليم المعترف به ،أما الالمركزية المرفقية تاون اختصاصاتها تشمل أرجاء الدولة  ولال
مؤسسةعامةاختصاصهاالمحددبموجبالقانون .

جدونرقم:4معاحيرالتمييزبينالالمركزيةاالقليميةوالمرفقيةوالالتركيزي ة 
وجه المقارنة
موقعهاعلىخارطة

الالمركزية اإلقليمية

الالمركزية المرفقية

الالتركيزية

إحدىصورالالمركزي ة  إحدىصورالالمركزي ة  إحدىصورالمركزي ة 

التنظيماإلدارى 
الهدفالرليسىإلنشالها  هدفسياسى،فهى
هاهرةسياسيةهدفها

هدفهاإدارى،فهى

هاهرةإدارية‘هدفها

هاهرةإداريةهدفهاإدارة تخفيفالعبءعن

ترسيخمثادىء

بعضالمرافقاإلدارية

السلطةالمركزية وتسهيل

الديمقراطية .

العامةباستقاللية .

تقديمالخدمةللمواطنين .


الرقاب ة 

وصالية 

وصالية 

رلاسية 

الصالحيات 

اختصاصاتاصيل ة 

اختصاصاتاصيل ة 

اختصاصاتمفوض ة 

اليشترطاالنتخاب 

______ 

أسلوباختيارمجالسها  االنتخابالمثاشر 
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النطاقالجغرافىللعم ل  تمارساختصاصاتها
ضمنمنطقةمحلية

يمتدنشاطهاليشمل

تمارساختصاصاتها

أرجاءالدول ة 

ضمنمنطقةمحلية

محددة 
شموليةاالختصاصات 

محددة 

تمارساختصاصاتها

لالمؤسسةعامة

تمارساختصاصاإ

شاملةلجميعالشئون

اختصاصاإمحدداإ

محدداإتثعاإالختصاص

المحليةالمحددةفى

بموجبقانونانشالها 

الجهازالمركزىالذى

القانون 

حرتثطبه 

إصدارالق ارراتوإبرام

تصدرالق اررات وتبرم

تصدرالق اررات وتبرم

تصدرالق اررات وتبرم

العقود 

العقودباسمها 

العقودباسمها 

العقودباسمالدول ة 

االستقالناإلدارى

مستقلة 

مستقلة 

غيرمستقلة 

ى
والمال 

المصدر(:المعانى )67،2010،
( )4-2الالمركزية المالية
المواردالماليةفياإل دارةالمحليةتعدمناالبعادالتىبدونهاالتستطيعالمستويات
اإلدارية فياإلدارةالمحليةأنتحققاالستقالنواتخاذالقراركىتقدمالخدماتللمواطنين
وتحقق التنمية لالقاليم  ،وكما ذكر (طوقان )14 ،2001 ،إذ أنه بدون االستقالن المالي
ت المحلية أ و
ت الالمركزية بقدرة السلطا 
الحوجد استقالن إدار ويتعلق هذا النوع من الترتيثا 
األجهزةالتيتقدمالخدمات،وعلىجثايةعوالدماليةعنهذهالخدمات،سواءبشكلمثاش ر
ت المحولة
ت أوبشكل غير مثاشر عن طريق المخصصا 
من المواطنين المتلقين لهذه الخدما 
منالحكومةالمركزية .
إن االستقالن المالى ال حتحقق اال بحرية الوصون إلى الموارد المالية واستخدامها
(عتيقة )2011 ،حي يمكن إعطاء بعض الحرية فى الموارد التى يمكن نقلها إلى
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ى الحكومة
المستويات األدنى من السلطات المركزية ،أو السيطرة الااملة التى تؤون إل 
المحلية مع نظام التخطيط والموازنة واإلحرادات المحلية  وتحويالت الحكومة المركزية
واالقتراض)  ،(Nixon & Others, 2013, viوتتمثلحرية الوصون إلى المواردالمالية
واستخدامها فى تحصيل المنح من األقاليم  وكيفية تخصيصها والحفاظ عليها  ،ويؤكد ذلك
) (Kosec & Mogues, 2015, 9بأن الجوانب المالية الرليسية تشمل نقل المنح من
األقاليم إلى مناطق في والحتها  وتقتصر على المواصفات اإلقليمية  وكيفية تخصيص هذه
االموان،وزيادةاالحتفاظبهافىمناطقإحراداتها .
إن الالمركزية المالية تساعد فى زيادة القدرات المحلية والمرونة فى تقديم الخدمات
العامة  ،وذلك بتخصيصالمواردعلىالمستوياتالوطنية  ويتم ذلك بين الحكومةالمركزية
والمحلية ،وذلكللمساواةبيناألقاليم،كماأمد ) (Chardchawarn, 2010, 5بأنه تشير
تالوطنيةالفرعيةللحكومة،حي حتم
صالمواردعلىالمستويا 
الالمركزيةالماليةإلىتخصي 
عادة بين الوكاالتالحكومية المركزيةوالمحليةعلى ترتيثاتتخصيصالموارد استناداإلى
ض العوامل بمافي ذلكالمساواة بين األقاليم والمناطق  ،وتوفير الموارد حتمعلى جمي ع
بع 
المستوياتالحكوميةوالمناطق ،وتساعدالالمركزيةالماليةفىزيادةالقدراتالمحليةوالمرونة
فىتقديمالخدماتالعامة.
وتتعلق الالمركزيةالمالية بنقلالمهامأوالسلطة من المستوىالمركز  من الحكومة
ت المحليةفيماحتعلق بصنعالقرار المحلي على تخصيصالمواردالمالية (أ 
إلى المؤسسا 
بالالمركزيةالماليةالااملة
القوىالماليةالتقدحرية) وسلطاتفرضالضرالبالمحلية .وتتطل 
الالمركزيةالسياسية،وعلىاألقلإلىحدماالالمركزيةاإلدارية (Boschmann, 2009,
) .20
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وإجماالإ يمكن القون أن الالمركزية المالية هى نقل السلطات والمسؤوليات من
المستوياتالمركزية إلى المستويات المحلية ،لمنح الحرية فى الوصون إلى الموارد المالية
بشكل مثاشر أو غير مثاشر  ،وذلك من خالن اتخاذ القرار المحلى ،لتخصيص الموارد
الماليةواستخدامهاوالحفاظعليهافىحدودهااإلقليمية،لتحقيقالرفعمنالقدراتالمحلية
والمرونةفىتقديمالخدماتالعامة،والمساواةبيناألقاليموالمناطق .
( )1-4-2االستقاللية المالية فى اإلدارة المحلية
االستقالليةالماليةهىاالعترافبالسلطاتالمحليةكشخصيةمعنويةلهاذمةمالية،
تاتسبالحقمنخاللها فى تحصيل المواردالماليةالخاصةبهافىنطاقها الجغرافىأو
المرفقى ،لتمكينها من أداء اختصاصاتها  وتقديم الخدمات العامة والقيام بالتنمية المحلية،
ويصف ) (Fjeldstad, 2010, xالتمكين المالى بأنه تجسيد السلطة والصالحيات
المستخدمةفىتحصيل،تخصيص،استخداموإدارة المواردالماليةللحكومة ،وتغطىهذه
االعمان النشاطات الوطنية ،القوانين والتشريعات فى العاصمة التى تحدد نطاق القواعد
الضريبية والعمليات المالية ،التمكين المالي يشكل األساس الذ يقوم عليه تطوير هيامل
ت فى العاصمة،مرةأخرى،حتيحتمكينالمثادئالتوجيهيةإلنفاذالضرالب،والعقاب
اإلحرادا 
لعدماالمتثان،ويحددإجراءاتالشكاوىللضرالبالعامةواإلنصاف .
ي تحدحد
االستقالن المالي له عالق ة مع حجم السلطة الممنوحة للحكومة المحلية ف 
ى وتاوين ميزانيتها) ،(Bahl, 2008والمادة ( )52من القانون ( )59لسنة 2012
مستو 
حوضحاختصاصاتالبلديةحي تنصهذهالمادة"تختصالبلديةبوجهعامبتنفيذاللوالح
شؤون التخطيط العمرانى والتنظيم والمثانى
البلدية ،وإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة ب 
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والشؤونالصحية،ومرافقالمياه،واالنارة،والصرفالصحى،والطرق،والميادحن،والجسور،
والوساللالمحليةللنقلالعام،والنظافةالعامة،والحدالق،وأمامنالترفيهالعام،والمالجىء،
والمقابر،والساحات،واالسواقالعامة،والموافقةعلىالترخيصبإنشاءالمشروعاتالسياحية
واالستثمارية داخل حدودها ،وللبلدية أن تنشىء وتدح ر فى دالرة اختصاصاتها بالذات ،أو
بالواسطة ،المؤسسات التى تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها ،وذلك على النحو الذى تبينه
الاللحةالتنفيذيةلهذاالقانون" ،ومنهذهاالختصاصاتالواسعةفىنطاقالبلديةيستوجب
االستقالنالمالىلاليفاءبتنفيذهذهاالختصاصات .
( )2-4-2شروط التمويل المحلى
المصادر المالية للهيئات يمكن أن تاون محلية ،وهى الموارد الداخلية من الحدود
المحلية،أوالمواردالخارجيةالمتمثلةفىالموازنةالعامةمنالحكومةالمركزيةواالقتراض،
حي تعتمد الموارد المالية للهيئات المحلية بشكل كبير على الموارد الداخلية أو المحلية،
ويشترطفىالتمويلالمحلىالشروطالتاليةكماأوردها(اسماعينوالسبتى :)2006،
 .1أنيكونالموردمحلياإ،أىفىالحدودالجغرافيةللسلطاتالمحليةأوالمؤسسية ،وتتميزهذه
المواردالمحليةعنالمواردالمركزية.
 .2استقاللية الهيئات المحلية فى تقدحر الموارد المالية المحلية وتقدحرها وربطها باالحتياجات
المالية.
 .3سهولةتقدحرالمواردالمالية وتحصيلها.
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( )3-4-2خصائص التمويل المحلى
نظ اإر الستقالن الهيئات المحلية فى تحصيل  وتخصيص واستخدام الموارد المالية
وتمليكها،فإنها تتصف بثعضالخصالصالمتجسدةفى التمويل المحلى  ،ويرد(الشافعى،
)2013خمسةخصالصللتمويلالمحلى،وهىكاآلتى :
 .1التمويلالمحلىهاهرةمتعددةالجوانب ،وذلكلتأثرهابعدةعواملتتمثلفىالثعدالسياسى،
االقتصادى ،االجتماعى ،الثقافى والجغرافى ،حي تؤثر هذه الجوانب فى رسم السياسات
العامةلالنفاق،باالضافةإلى تأثيرالسلطاتالمركزيةفىاالستقالليةالماليةالتىتحدمنها
عندماتاونلهاقدركبيرمنالتمويلالمالى.
 .2ضعفوجمودالتمويلالمحلى ،وذلكنظ اإرلتركزالق ارراتالتمويليةفىاإلدارةالمركزيةمن
جهة ،ومحدوديةتحصيلالضرالبوالرسوممنجهةأخرى،باإلضافةإلى أنهالتستطيع
ى
السلطات المحلية سن قانون للضرالب أو التوسع فى الضرالب والرسوم دون الرجوع إل 
السلطاتالمركزيةمنحي التشريع،أيضاإإذااتجهتالسلطاتالمحليةإلى االقتراضفإن
ذلك حزيد من تقييد الثعد الالمركزى فى نطاق حدودها  ،وتصثح عملية التمويل المحلى
محدودة ويعتريهاالجمود.
 .3التناقضبينالتوسعفىاالختصاصاتالممنوحةللهيئاتالالمركزية وضآلةالمواردالمالية
المتاحة لها ،وذلكألنالهيئاتالمحليةتتخذعلىعاتقهاالتنميةالمحليةلحد ودهاالمحلية،
مماحتطلبذلكمثالغ كبيرةقدالتتوفرمنخالنالتمويلالمحلى،مماقدحتمتوفيرهامن
االدارة المركزية  ،ومن المعلوم أن التمويل من السلطات المركزية يجعل موقف االستقالن
المحلىغيرمتحققكماحنثغى،باإلضافةإلى اهتماماإلدارةالمركزيةدالماإ بالمدنالابرى
والعاصمةمماح ؤثرعلىتنميةباقىاألقاليموالمناطق.
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 .4االعتمادعلىالسلطةالمركزيةفىسدعجزموازنةالهيئاتالمحلية،وذلكلعجزالسلطات
المحليةفىسدالمصاريفالمحليةلمحدوديةمواردهاالمحلية،وهذامتحققفىالدونالنامية
التىتميلدالماإإلىالنظامالمركزىللحفاظعلىهيبتها،حي تاونالمواردالمحليةمحدودة
والحوجدتوسعفىاالقتصادالمحلىلثعدهعنالخصخصةوالتىتتصفبهاالدونالمتقدمة
وتحققبهمواردمحليةكبيرة.
 .5مبدأأولويةاإلحراداتوالتمويلالمحلى،وذلكاللتزامالموازنةالعامةبسدالمصاريفالعامة،
وإعطاءاألولويةللمصاريفبالتوازن معالموازنةالعامةللدولة ،والتوازن معالمواردالمحلية
للهيئاتالمحلية ،ويصثحمبدأاألولوياتقيداإيفرضهالواقععلىالتمويلالمحلى.
( )4-4-2مصادر الموارد المالية للوحدات المحلية
ويمكن حصر الموارد المالية للوحدات المحلية فى خمس مصادر رليسية هى:
الضرالب ،والرسوم ،واإلحرادات االستغاللية ،والقروض ،واإلعانات .وبعض هذه المصادر
تعتبر احرادات ذاتية للوحدة المحلية كالضرالب والرسوم واإلحرادات الناشئة عن تشغيل
واستثمار المرافق المحلية ،وبعضها تعتبر مواردخارجية كالقروض واالعانات التى تتلقاها
الوحداتالمحليةمنالدونوالهيئات(المبيضينوآخرون .)69،2011،
وتعتبرالضرالبوالرسوممنأهمالمواردالمحليةالتىتعتمدعليهاالوحداتالمحلية،
ودالماتذكرهىاألولىمنبينالمواردالمحلية،حي ذكر(موفق )2007،تقسيمالموارد
المالية للبلدية إلى اإلحرادات الجثالية والتى تشمل الدفع الجزافى ،الرسوم على النشاط
المهنى،الرسمالعقارى،رسمالسكنوالنظافة،إحراداتاالستغالن،إحراداتالممتلااتوالموارد
إلعانات والقروض)  ،ويعتمد الوحدات المحلية بشكل كبير على الموارد
المالية الخارجية (ا 
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الذاتيةحي تمثلاالحراداتالجثاليةمانسبته،%85فيحينتمثلاحراداتاالستغالنما
نسبته %10وتمثلاحراداتالممتلااتمانسبته .%5
أما الموارد الخارجية والتى تمثل القروض واالعانات فهى استثنالية كما ذكر
تالمحليةعلىسبيلاالستثناءبهدفتموي لنفقاتها
(الشافعى)2013،وقدتلجأإليهاالهيئا 
المحلية ،حي قسم الشافعى الموارد إلى موارد تقليدية  وموارد استثنالية  ،وشملت الموارد
التقليديةالضرالبالمحلية،الرسومالمحليةوالدومينالمحلية،أماالمواردالغيرتقليديةوهى
االستثناليةفهىالقروضواالعانات .
ومنخالناستقراءتقسيماتموارداإلدارةالمحلية،يمكنتقسيمهاإلى مواردداخلية
ومواردخارجيةحسبالسياقالتالى :
( )1-4-4-2الموارد الداخلية
تعتمدالوحداتالمحليةفىتمويلأعمالهاوخدماتهابشكلكبيرعلىالمواردالذاتية،
ت األمالك العامة ،وقد صدر قانون نظام
والتى تشمل الضرالب ،الرسوم المحلية وإحرادا 
االدارةالمحلية59لسنة2012منالمادة49المواردالماليةللمحافظات،وأيضاإالمادة51
ت،والتىيمكنتصنيفهاحسباآلتى :
المواردالماليةللبلديا 
( )1-1-4-4-2الضرائب المحلية
تعدالضرالبمنأهمالمواردالماليةللمجالسالبلدية،فتعرفالضريثةبأنهافريضة
ماليةحدفعهاالممونالمحلىجب اإردون مقابلمثاشريعودعليه،بلحدفعهامساهمةمنهفى
االعثاءوالتااليفالمحلية(شنطاوى ،)121،2007،ويحملمعنىهذاالتعريفللضريثة
خصالصالضريثةوالتىعددها(مسعودةوفاطمة)2007،بأنهاذاتشكلنقدى،فريضة
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جبرية ،نهالية  وبال مقابل  ،ومن هذه الخصالص أن الضريثة حتم فرضها من
حكومية ،
الحكومة المركزية  وبالقانون ،وتصثح العالقة بين الحكومة والمواطن في فرض الضريثة
عالقة قانونية ،تجبر المواطن على دفع القيمة الضريبية نقداإ على وجه االلزام ،دون
الحصون على مقابل او نفع أو خدمات تنتظر  ،ويدفعها المكلفون بصفة نهالية ال رجعة
فيها .
ومنمنطلقتحدحدالقيمةالضريبيةمنالسلطاتالمركزيةفيالدولة،فإنالمادة49
من قانون  59لسنة 2012م بشأن نظاماإلدارةالمحلية ،تحددالمواردالمالية للمحافظات
النسثةللضرالبفيالفقرة(أ)والتىتنصبأننسثةمئويةتبلغ()%10منحصيلةإجمالى
الضرالبالمركزية ،المحصلةفي دالرة المحافظة  ،وتتثعها المادة  51من قانون  59لسنة
2012مبشأننظاماإلدارةالمحلية،والتىتنصعلىالمواردالماليةللبلدية ،ونصتالفقرة
(ه)بأنالمواردالماليةللبلديةمنالضريثةهىحصةالبلديةمنحصيلةالضرالبالمركزية
المخصصةللمحافظة .
( )1-1-1-4-4-2أنواع الضرائب
تتنوع الضرالبحسب الوعاء الضريبى التى حتم من خالله تحدحد القيمة الضريبية،
وتعدد(عواطف)2009،الضرالبإلىأربعةانواعوهىكاآلتى :
يثةالتىتتخذمنالدخلوعاءلها،والدخليمكنأنيكون
 .1الضرالبعلىالدخل،وهىالضر
إ
متولداإمنالشخصالطبيعىأوالشخصالمعنوى .
أسالمانالمنتدوعاءلها،ويمكن
إ
 .2الضرالبعلىرأسالمان ،وتتخذالضريثةفىهذاالنوعر
أنيكون أرسالمانسلعاإماديةكالموجوداتالثابتةأوأسهماإأوسنداتأونقوداإ .
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 .3الضرالبعلىاالنفاق،وهىالضرالبالتىتدفععلىاستعماالتالدخلوالثروةعندانفاقها،
مثلالضرالبالجمركية .
 .4الضرالبعلىالتداونوالتصرفات،وهىالضرالبالتىتجبىمنتداوناالنفاقوالتصرف
فيهمثلضريثةالطابعوالتسجيل .
( )2-1-4-4-2الرسوم المحلية
يعرف الرسم بأنه مبلغ نقدى تقضيه الوحدات جب اَر من بعض االشخاص مقابل ما
تقدمه لهم من نفع خاص (المبيضين وآخرون ،)70 ،2011 ،تتفق الرسوم المحلية مع
الضريثة المحلية بأنهما فريضة مالية على وجه اإللزام  ،وكالهما لتغطية النفقات العامة،
ولان تعودالرسوم المحلية بالنفع الخاص على المواطن ،فى حين الضريثة ال تعود النفع
الخاصعلىالمواطن .
وتنظم المادة ( )49والمادة ( )51من قانون  59لسنة 2012م بشأن نظام اإلدارة
المحليةالرسومالمحلية ،ويمكنتصنيفالرسومالمحليةفيهذاالقانونعلىالنحوالتالى :
 .1رسومالمنافذالبريةوالجويةوالثحرية،حي تحددالمادة 49منقانون  59لسنة2012م
بشأننظاماالدارةالمحلية الفقرة(ب)نسثةمئويةتبلغ()%10منكافةالرسومالجمركية
ورسومخدماتالعبور(الترانزيت)ورسومالموانىءوالمطاراتالمحصلةفىدالرةالمحافظ.
 .2الرسومذاتالطابعالمحلى،وكماجاءتفىالمادة49منقانون59لسنة2012مبشأن
نظاماالدارةالمحلية الفقرة(و)الرسومواألداءاتذاتالطابعالمحلى،و تحددالمادة51
من قانون  59لسنة2012مبشأننظاماإلدارةالمحلي ة الفقرة(أ)حصيلةالرسومالمحصلة
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لقاء الخدمات البلدية ،ويمكن االسترشاد بما ذكره (المعانى )2013 ،من تصنيف الرسوم
المحليةذاتالطابعالخدمىفيماحلى :
 .1رسوم الرخصالمهنية ،حي حتم تحصيل رسم مالىمقابل ترخيص صناعة أوحرف او
تجارةفىحدودالبلدية .
 .2رسومالحرفو الصناعاتالتىتستدعىرقابةغذاليةأوتسببفىتلوثالبيئة،أوتؤثر
علىصحةالعاملين.
 .3رسومخدماتالمكاتبالمهني ة 
 .4رسوم ترخيص الثاعة المتجولين ،و ذلك بتحصيل الرسم المالى من ترخيص مزاولة البيع
المتجونمثلالعربة،المظلةوالاشك .
 .5رسومترخيصوساللالدعايةواإلعالن،ذلكحتحصيلالرسمالمالىمقابلالترخيصألى
ألىمهنة .
وسيلةيقصدبهاالترويد 
 .6رسوماألبنيةمقابلترخيصبناءأوإعمارضمنالحدوداإلداريةللهيئةالمحلية .
 .7رسومتسجيلعقوداإليجار،حي حتقاضىالمجلسالبلدىنسثةمئويةمنعقوداإليجار
الخاصةبالعقاراتالواقعةفىحدودالمجلسالبلدى .
ألموانالتىتثاعمنالمزادالعلنىضمنحدودالبلدية .
 .8رسومالداللةمنمشترىا 
 .9رسومبيعالخضارو الفوامه،وتحصلهذهالرسوممنبيعالفوامهوالخضارفىاسواق
الجملةالمركزيةالواقعفىمنطقةالبلدية .
 .10رسوم رخص اقتناء المركثات ،حي حتم فرض نسثة مئوية من رسوم رخص اقتناء
المركثات .
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 .11رسوم مواقف المركثات ،حتم فرض رسوم على مواقف السيارات عند استيفاء الرسوم
السنويةمنأصحابالمركثاتالعامةوالخاصةعندترخيصالمركثة .
 .12رسومالمسالخ،حتمتحصيلرسومالمسالخمقابلذبحالحيواناتومعاحنةاللحومالطازجة
المجمدةوإجازتهالالستهالكالعام .

و
 .13رسوم جمع النفايات ،رسم سنوى حتم فرضه على المواطن مقابل جمع النفايات ونقلها
والتخلصمنهاعنكلوحدةسكنية .
 .14رسومدفنالموتى ،وتحصلهاالبلديةمقابلأعمانتجهيزالميت وتأمينهونقله .
( )3-1-4-4-2إيرادات األمالك العامة
تعتبرالهيئاتالمحليةذاتاستقالنمالىوإدارىحؤهلهاحريةالتملكوالتصرفضمن
القانون،وبذلكتشكلالعوالدالناجمةعنإيجارالعقاراتالتىتملاها،والفوالدالناتجةعن
إحداع نقودها فى البنوك ،واألرباح المتحصلة عن المشروعات التى تشغلها وتدحرها بشكل
مثاشرأوالتىتؤجرها،وإحراداتاألسهموالسنداتالتىتملاها،والفوالدالناتجةعناألموان
التىتفرضهاكلهاتشكلمواردمهمةمنمصادرتمويلها(المعانى،)156،2013،وهذا
ناتد عن وقوع الملك على ممتلاات البلدية بشكل قانونى يسمح لها كشخصية معنوية
ممارسةحريةاالنتفاعمنهذهالممتلااتبمايحددهالقانون ،ويمكنذكرإحراداتاألمالك
العامةحسبماهومفصلفىالمادة 51منقانون  59لسنة2012مبشأننظاماالدارة
المحلية .
 .1الفقرة(ب)عوالدالمتاحفوالمعارضوالحدالقوالمالهىومااليها.
 .2الفقرة(ج)ريعالعقاراتالتىتؤجرهاالبلدية.
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 .3الفقرة(د)دخلالمعارضوالمكتثاتوالمالعبالتىتملاهاالبلدية.
 .4الفقرة(ح)()%50منأثمانالمثانىوالعقاراتالتىتبيعهاالبلدية.
 .5الفقرة(ن)ريعاألسواقالعامةالمفتوحةوالسلخاناتوالحماماتووساللالمواصالتالعامة
التىتسيرهاالبلدية.
 .6الفقرة(م)نسثة()%10منقيمةالركازالذىيعثرعليهداخلحدودالبلديةوفىأراضى
غير مملوكة للدولة وكذلك فى الشواطىء داخل نطاق البلدية ،بما حتوافق مع التشريعات
النافذة.
 .7الفقرة(ز)حصيلةاالستثماراتالبلدية.
 .8الفقرة(ن)قيمةمبيعاتالثضالعالمصادرةمنقبلالحرسالبلدى.
إلضافة إلى ماحردمناستخدام أموانالبلديةمن إحداعاتنقديةفى المصارف ،و إحرادات
با 
األسهموالسندات،وإحراداتالمشروعاتالتىتملاهاالبلدية .
( )2-4-4-2الموارد الخارجية
( )1-2-4-4-2القروض
تستعمل القروض في تمويل المشروعات االستثمارية التي تنشأ على مستوى
المحلياتوتعجزمواردالميزانيةعلىتغطيةنفقاتها،واليجوزعادةللمجالسالمحليةعلى
مستوىالمحلياتأنتلجأإلى عقدقروضدون إذنمنالحكومة،وهذاالنوعمنالقروض
عادة ما يكون بفالدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيعة المشروع المراد إنفاق قيمة
القرض عليه (إسماعين والسبتى ،)5 ،2006 ،وال تلجأ الهيئات المحلية فى استخدام
القروضإال بعدالعجزعنالقدرةالمالية ،ويعدالتمويلبالقروضتمويالإ استثنالياإ ،وتنص
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المادة   51من قانون  59لسنة 2012م بشأن نظاماإلدارة المحلية الفقرة (ى) القروض
والهثاتوالوصاياالتىيجيزهامجلسالمحافظة.
( )2-2-4-4-2االعانات
تالذاتيةاألخرىالتافيلتغطيةالنفقات،
تالجثاليةومختلفاإلحرادا 
وبماأناإلحرادا 
ت الحكومية،
ت أو التحويال 
ت المحلية في البلدية تجد نفسها مرتثطة باإلعانا 
فإن السلطا 
يوجههاالصحيح،كما
تتستخدمف 
نهذهاإلعانا 
نأ 
وبذلكتتدخلالسلط ةالمركزيةللتأمدم 
تالدعم(موفق،2007،
توتقييممدىتأثي ار 
داإلعانا 
تقومبمراقثةالعملوتقييمفعاليةبرنام 
،)105وفيبعضاألحيانبدونأنتحصلالدولةعلىمقابلأ بدونأنتلزمالمستفيدحن
بردهذهالمساعداتالنقدياوالعينيا(إسماعينوالسبتى،)5،2006،وتنصالمادة51
من قانون  59لسنة 2012م بشأن نظام االدارة المحلية الفقرة (س) الدعم واالعانة التى
تمنحهاالحكومة،وأيضاإالمادة 49منقانون  59لسنة2012مبشأننظاماالدارةالمحلية
الفقرة(ه)دعمالحكومةالمركزيةوفقاإللمادة(.)58
( )3-2-4-4-2التبرعات والهبات
ن حصيلتهامما
ت المحلية ،وتتاو 
ت موردا من موارد الجماعا 
ت والهثا 
وتعتبر التبرعا 
ي
ت المحلية أوغير مثاش ر بالمساهمةف 
ع ب ه المواطنين ،إما بشكل مثاش ر إلى الجماعا 
حتبر
المواطنين بعدوفاته ،أو
تمويل المشاريع التي تقوم بها ،وقد تاون نتيجة وصية حتركها أحد  
هثة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في بلد (مرغاد،)11،2005،وقدتاون التبرعات
والهثاتمنمصادرأجنبيةحتطلبذلكموافقةمجلسالوزراءإلعطالهاالغطاءالقانونىفي
استخدامها ،وتنصالمادة 49منقانون 59لسنة2012مبشأننظاماالدارةالمحلية الفقرة
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(ز)التبرعاتوالهثاتوالوصاياالتىقبلهاالمجلسعلىأنيكون قبونالتبرعاتوالهثات
والوصايامنالجهاتاألجنبيةرهناإبموافقةمجلسالوزراء .
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( )3نظام اإلدارة المحلية
تمهيد
حرتثط نظام اإلدارة المحلية بشكل الدولة ونظام الحكم ،حي يختلف نظام اإلدارة
المحليةمننظامالدولةالمركثةإلى نظامالدولةالثسيطة ،وكماحؤثرفيهعدةعواملمن
بينهاالعواملالديموغرافية والجغرافيةواالقتصاديةوالسياسية ،ويختلفنظاماإلدارةالمحلية
بناء على هذه العوامل من نظام المحافظات إلى نظام المقاطعات إلى نظام الواليات إلى
نظامالاميونات،وتختلفأيضاإ المستوياتاإلدارية بينهذهاالنظمة،فهناكنظامالمستوى
الواحدمثلنظامالاميوناتفيسويسرا،وهناكنظامالثنالىالمستوىمثلالوالياتالمتحدة
وهناكنظامالثالثىالمستوىمثلنظامالمقاطعاتفيفرنسا .
وتحظى اإلدارة المحلية بأهمية تأخذ أبعاداإ اقتصادية ،اجتماعية ،إدارية وسياسية،
ولهذابدأتنشأةاإلدارةالمحليةفيالماضىانطالقاُ مناهميتهافيهذهاألبعاد،وتطورها
على وجود مصالح محلية للمواطنين من دورها تارس تطبيق اإلدارة المحلية وتحدد مدى
أهميتهاللمواطن،حي حتمإنشاءهيئاتمحليةقداتخذتنموذجاإ فيالماضىعنطريق
التعيينكمافيالدولةالعثمانية،ثمتطورتإلى إنشالهابطريقاالنتخابكمافيجمهورية
طرابلسوالمملاةالليبيةالمتحدة،وهذاحدنعلىتطورتطبيقاإلدارةالمحلية .
سياسات الدولة ،فإنها تقوم بعدة وهالف متعددة
وألهمية اإلدارة المحلية في تنفيذ  
األ بعاد،حي الوهالفاالقتصاديةوالمالية،وباعتثارهالهاشخصيةاعتثارية،فإنهامسؤولة
فيتوفيرمواردهاالمحلية،وتطويراألنشطةاالقتصاديةوتحقيقالتنمية،كماأنلهاوهالف
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اجتماعيةوثقافيةفيمجانالصحةوالتعليموالسياحةوالثقافةوالتشغيلواالسكان،باالضافة
إلىالتهيئةالعمرانيةفيالحدودالجغرافيةللهيئةالمحلية.
( )1-3مفهوم اإلدارة المحلية
وتعرف اإلدارة المحلية بأنها أسلوب إدارى بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات
إلدارة العامة  ،ولها موارد مالية ذاتية
صغيرة ذات مفهوم وهوية محلية تدحرها هيئة تمثل ا 
مرتثطةبالحكومةالمركزيةبقانون(حكممحلىمثالإ)لذايعتبربعضالعلماءاإلدارةالمحلية
طريقة من طرق اإلدارة لذلك تعتبر جزء من السلطة التنفيذية مركزة على إدارة المرافق
المحلية(أحمدوآخرون ،)16:2007 ،ويبدأنظاماالدارةالمحليةكمرحلةأولىمنتقسيم
الدولةإلىوحداتإداريةذاتمستوياتإداريةمختلفةحسبالعواملالتىتتحكمفيالتقسيم
االدارى  ،وكما عرفها (عثمان )7 ،2013 ،هى جزء من التنظيم اإلدارى للدولة ،منحتها
الحكومة المركزية شخصية معنوية بهدف فتح أبواب اإلدارة أمام المواطن من أجل تلبية
احتياجاتهبسرعةودقة،تتاونمنهيئةمنتخثةمحلياإتعملتحتإشرافالسلطةالمركزية .
فاإلدارةالمحليةجزءالحتجزأمنالتنظيماإلدارىللدولةوجزءمنالنظامالعامللدولة،
وذكرذلك(الطعمانة)9،2003،بأناإلدارة المحلية جزء منالنظام العام للدول ة منحتها
تمجتمعهاالمحليممثل ة
تمنأجلتلبيةاحتياجا 
المركزيةشخصيةمعنوية،وجد 
الحكومة 
المركزية  ،ويصف (عبدالقادر،2005 ،
ت رقابة وإشراف السلطة  
بهيئة منتخثة ،تعمل تح 
ت
)55اإلدارةالمحليةبأنهانسقتنظيمىفرعىللنظامالعامللدولة،حي ذكرأنمؤسسا 
اإلدارة المحلية تشكل في الواقع ذلك النسق التنظيمي الفرعي أو الوحدة التنظيمية اإلدارية
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ن ومن خالله ولفالدته ولفالدة الدولة
الفرعية للنظام العام للدولة ،تعمل مثاشرة مع المواط 
والنظاماالجتماعيككل،مراعيةفيذلكالخطةالعامةللمجتمعفيكلنواحيه .
وباعتثار أن اإلدارة المحلية جزء من التنظيم اإلدارى فقد منحته السلطات المركزية
الشخصية المعنوية ،التى تمكنها من االستقالن المالى واإلدارى حي يعرف (البدوى،
 )21 ،1984اإلدارة المحلية بأنها نظام قانونى يسمح بمنح الشخصية المعنوية للوحدات
اإلدارية إلدارةبعضالمصالح،وتنظيمالمجالسالتىتمثلهذهالوحداتوتعبرعنإرادتها،
ط الوحدات المحلية باإلدارة المركزية للد ولة وتتعاون معها وتعتمد على أجهزتها
وترتث 
المختلفة .
إن االستقالن المالى واإلدارى للهيئات المحلية ليس استقالالإ مطلقا ،ولانها تخضع
للرقابةواإلشرافمنقبلالسلطاتالمركزية،حتىتضمنالتوازن فىتوزيعالسلطاتبين
اإلدارة المركزية والهيئات المحلية ويؤكد ذلك (معاوى )10 ،2010 ،فى تعريف ه لإلدارة
توالوهالفاإلداريةبيناإلدارة
المحليةبأنهاعثارةعننظامإدار يقومعلىتوزيعالسلطا 
تووحداتإداريةأخرىإقليمي ةأومصلحيهتتمتعقانونياباالستقال ن
المركزية(الحكومة)وهيئا 
ن
عن اإلدارة المركزيةبمقتضى امتسابهاللشخصية المعنوية ،مع بقاءها خاضعة بقدر معي 
تلكاإلدارة،كمايضع(المعانى)18،2013،توزيعالوهيفة اإلدارية هىاساس

من رقاب ة 
التعريفلالدارةالمحليةووصفهابأنهامنتخثةحي عرفهابأنهاتوزيعللوهيفةاإلدارية فيما
بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخثة تعمل تحت رقابة الحكومة المركزية
وإشرافها  ،ويؤكد ذلك أيضاإ (بن حبتور )431 ،2000 ،فى تعريفه لالدارة المحلية بأنها
توزيعالوهيفةاإلدارية بيناألجهزةالمركزيةوالمحليةممايسهلعلىاألجهزةالمحليةمن
إدارةمرافقهافىالنطاقالمرسوملهاقانوناإ .
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وأبوفارس )19 ،1995 ،اشتراك مجموع من التعريفات لالدارة
ويلخص (المعانى 
المحليةفىاآلتى :
 .1وجودمصالحمحليةتختلفعنالمصالحالقومية .
 .2إنشاءهيئاتمحليةمنتخثةمهماتهاإنجازتلكالمصالح .
 .3إشرافالحكومةالمركزيةعلىأعمانتلكالهيئات .
ومن خالن سرد التعريفات السابقة يمكن تعريف اإلدارة المحلية بأنها توزيع السلطات
والمسؤوليات بين اإلدارة المركزية (الحكومة) وهيئات إدارية محلية من خالن نظام إدارى
ت محليةمنتخثةلهاشخصيةاعتثاريةتمكنهامناالستقالناإلدارى
يقسم الدولة إلى هيئا 
والمالى،الذىيسهلعلىاألجهزةالمحليةمنإدارة مرافقهاوتلبيةحاجاتالمواطنبسرعة
افوالرقابةمنقبلاإلدارةالمركزية ،
ودقة،كماتخضعهذهالهيئاتالمحليةإلىاإلشر 
وبما أن تعريف النظام هو مجموعة وحدات او عناصر مترابطة او متفاعلة مع
بعضهامناجلتاوينكلمنظمتاون قيممخرجاتهامبرمنالقيمالمضافةاليهمنقبل
الوحدات المشاركة فيما لو عملت بشكل مستقل من بعضها الثعض (السالم،)2005 ،
فيمكنتعريفنظاماإلدارةالمحليةبأنه األجزاء المترابطةمنالمستوياتاإلداريةالمختلفة
(المحليات) ،التى تهدف إلى تقديم الخدمات العامة والتنمية للمجتمع المحلى ،من خالن
توزيع السلطات والمسؤوليات للوهالف اإلدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية
المختلفة .
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( )1-1-3الفرق بين مصطلح اإلدارة المحلية والمصطلحات األخرى ذات العالقة
هناكفرقبينمصطلحاإلدارةالمحليةوبعضالمصطلحاتاألخرىالمشابهة،مثل
الحكمالمحلىوالالمركزيةاإلدارية،ويمكنتفصيلهذاالفرقفىاآلتى :
( )1-1-1-3اإلدارة المحلية والحكم المحلى
حرىبعضالثاحثينأنههناكتثاحنبينالمصطلحين وذكر(الطعمانة)2003 ،أن
اإلدارةالمحليةتتعلقبالالمركزيةاإلدارية ،والحكمالمحلىحتعلقبالالمركزيةالسياسيةالتى
تتعلقبالالمركزيةالشالعةفىنظمالدونالفيدرالية ،وهناك رأىآخرحتلخصفىأناإلدارة
المحليةخطوةأساسيةنحوالحكمالمحلى ،وذلكبتطبيقالالمركزيةاإلداريةأوالإثمبعدذلك
حتمتطبيقالحكمالمحلى .
ت)2011 ،الفرق بينالمصطلحينوالذىذهبفيهإلى أنهحوجدفروق
ويذكر(ياقو 
شكلية وأخرى موضوعية بين منظمات اإلدارة المحلية والحكم المحلى ،حي تمثل الفروق
الشكليةفى نوعالسلطاتالمخولة ،فنظام الحكمالمحلى حتميز بوجودثالثسلطاتوهى
السلطة التشريعية ،التنفيذية والقضالية ،أما اإلدارة المحلية فهى تختض بالسلطة التنفيذية
ث ،أما فيما يخص الفروق
فقط ،والسلطة المركزية هى التى تخون لها السلطات الثال 
ت كل من النظامين ،فيعد نظام
الموضوعية فتتعلق بمدى التثاحن الموجود ما بين مكونا 
الحكم المحلى دولة داخل دولة ،أما نظام اإلدارة المحلية فيجسد تقسيماإ جغرافياإ القاليم
الدولة .
ويفرق (حسيثا)2006 ،بينمصطلحالحكومةواإلدارة ،حي ذكرأنكلمةالحكومة
هى كلمة عامة تعنى التوجيه العام للسياسة الالية للدولة ،واستعمان هذه الالمة بمفهومها
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ث ،أما كلمة اإلدارة فهى تعنى الخدمة ،وهى بذلك تحدد
يعنى استعمان السلطات الثال 
الجانبالفنىمنعملالحكومة ،وبالتالىتختصالحكومةبتقريرالسياسةالعامة ،وتضطلع
االدارةبتنفيذهذهالسياسةالعامةفىكلياتهاوجزلياتها .
فالحكمالمحلىيشيرإلىهاهرةالتوسعفىالالمركزيةالسياسيةوه ودراسةفىصميم
موضوع "الحكومات" والنظم السياسية  وتستلزم االلمام بالخلفية السياسية والدستورية ،أما
اإلدارة المحلية فهو دراسة فى تنظيم الدولة وتنسيق العالقة بين مركز الدولة والمنظمات
المحليةالمنتشرةفىأرجالها(رشيد )1975،
ى
جدونرقم:5الفرقبيناإلدارةالمحليةوالحكمالمحل 
وجه الخالف

االدارة المحلية

الحكم المحلى

النشوء 

تنشأبموجبالقانون 

تنشأبموجبالدستور 

االرتثاط 

ترتثط بالتنظيم اإلدارى للدولة ترتثطبشكلالدولة،وتطبقاسلوباإ

ولذلك تطبق أسلوباإ من أساليب منأساليبالتنظيمالسياسى 
التنظيماالدارى 

الوهيفة 

تمارس جزء من وهيفة الدولة تمارس وهالف إدارية  وتشريعية
ط
اإلداريةفق 

مدىثثاتاالختصاص 
الرقاب ة 

وقضالية 

اختصاصاتها قابلة للتغيير زيادة اختصاصاتها تتمتع بدرجة ثثات
ونقصانا 

مبيرنسبيإا 

المركزية 

منقبلالسلطةالمركزية 

تخضع لرقابة واشراف السلطة تمارس عليه رقابة غير مثاشرة

(بربر )38،1996،
من خالن الجدون رقم ( )5حتبين االختالف بين اإلدارة المحلية والحكم المحلى فى
عدةأوجهمختلفة،فمصدرسلطاتاإلدارةالمحليةالقانون العام،أمامصدرسلطاتالحكم
المحلى الدستور ،وبالتالى يختلف نوع الالمركزية فى كال النظامين ،أيضاإ اإلدارة المحلية
تمارسالثعداإلدارىفىوهيفتها،أماالحكمالمحلىفهويمارسالوهالفاإلداريةباالضافة
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إلى الوهالفالتشريعيةوالقضالية،أمافيماحتعلقبالرقابةفإنالرقابةعلىوحداتاإلدارة
المحليةيخضعللسلطةالمركزية،أمانظامالحكمالمحلىفهويخضعللرقابةغيرالمثاشرة
منقبلالسلطاتالمركزية .
مالالنظامينيختلفانمنحي الشكلوالموضوع،ولانإذانظرناإلى نتالدكلمن
النظامينفهىأهداف واحدة وهىتنفيذالخدماتالمثاشرة للمواطن وتحقيق التنميةالمحلية
ى أسثاب شكلية تتعلق
وترسيخ مبدأ الدمقراطية فى اتخاذ القرار ،ويرجع هذا االختالف إل 
بأنظمةالحكم،حي لالدولةنظامحكملهخصالصتختلفعنبعضهاالثعضمنحي 
عددالسكان،الجوانباالجتماعيةوالثقافية،الموارداالقتصاديةوغيرها،األمرالذىيعدسبثاإ
موضوعياإفىاالختالفبينالحكمالمحلىواالدارةالمحلية .
( )2-1-1-3اإلدارة المحلية والالمركزية اإلدارية
الالمركزية اإلدارية تشمل الالمركزية االقليمية والالمركزية المصلحية (المرفقية)،
واالدارة المحلية تقوم أساساإ على توزيع الوهيفة االدارية بين السلطات المركزية والهيئات
المحلية ،ويقوم تاوين الوحدات المحلية بأسلوب االنتخاب ،وما ذكر فى التعريفات التى
عرفتاإلدارة المحل يةذكرتاالنتخابكشرطمنشروطتاويناالدارةالمحليةفىالهيئات
المحلية ،مما حؤكد مرادفة مصطلح اإلدارة المحلية مع الالمركزية اإلقليمية وتثاحنه مع
الالمركزيةالمرفقية .
وما ذكره (القديمي )2012 ،حؤكد الفرق بين اإلدارة المحلية والالمركزية اإلدارية،
حي ذكربأنهاليجوزالجمعبيناالصطالحينكمترادفين،وذلكلقيامالالمركزيةالمرفقية
فىوحداتشاسعةالحتوفرالتجانسووحدةاالنتماءللسكانالذحنيشملهمهذاالنظام،فى
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ح
حين تضم االدارة المحلية وحدات محلية متجانسة فى السكان وتجمعهما وحدة المصال 
واالنتماء .
االدارة المحلية تعتمد على المكان بصفة رليسية لقيام نظامها فى النطاق الجغرافي
المحددويحملصفةالمحلية،فىحينالالمركزيةالمصلحيةتعتمدعلىالتخصصالفني
الذىاليحددهالنطاقالجغرافي،كماتعتمداإلدارةالمحليةعلىأهميةإنتشارالديمقراطية
عم الجماعات المحلية فى المشاركة فى اتخاذ القرار
ومثادىء الحرية السياسية التى تد 
فقيةتنشأبناءعلىالتخصصالفنىوإدارةالمرافقالعامة،وبذلك
المحليأماالجماعاتالمر
إ
حتمتع االشخاص المحليين بحقوق وحريات أوسع من مما حتمتع به االشخاص المرفقيين،
وذلك الختيار االشخاص المحليين بطريق االنتخاب واختيار االشخاص المرفقيين بطريق
التعيين،مماحؤدىالىممارسةالرقابةمنقبلالسلطةالمركزيةأشدواقوىعلىاالشخاص
المرفقيةمناالشخاصالمحلية .
( )2-3مقومات اإلدارة المحلية
تقوم اإلدارة المحلية على عدة مقومات ،حرتاز عليها مهام اإلدارة المحلية وهذه
المقوماتتشملاآلتى(المعانىوابوفارس :)1995،
 .1وحداتمحليةتتمتعبالشخصيةالمعنوية(المرافقالعامةالمحليةوالقومية).
االستقاللية اإلدارية والمالية تعتبر من المقومات االساسية لإلدارة المحلية لتطبيق
النظام اإلدارى الالمركزى ،وتحقيق أهداف اإلدارة المحلية اإلدارية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،حتى حتم تقديم الخدماتالمثاشرة للمواطنين وتحقيق التنمية في حدود الهيئة
المحليةبواقعيةوبدرجةعاليةمنالسرعةوالفعالية .
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 .2قيامهيئاتمحليةمنتخثةتؤمنالمصالحالمحلية.
حتمتاوينالهيئاتالمحليةمنخالنأساليبتتمثلفىاالنتخاب،التعيينأواألسلوب
المختلط ،وتعتبر الهيئات المحلية هى الجسم اإلدارى الذى حتعامل مع المواطن مثاشرة،
ويعتبر المواطن هو المحور األساسى لقيام هذه األجسام اإلدارية  ،وما يضمن رضى
المواطنومشاركتهفىاتخاذالقرارهوانتخابالهيئةالمحلية،حي تتحققمشاركتهالااملة
منحي تاوينالهيئاتالمحليةواتخاذالقرارمنخالنهذهالهيئات،ويصثحالمواطنله
مسؤوليةمشتركةمعالهيئاتالمحليةلضمانمصالحهوخدماتهوتحقيقالتنمية.
 .3إشرافورقابةالسلطةالمركزية.
الهيئات المحلية عندما تمنح الشخصية االعتثارية تصثح مستقلة نسبياإ ،ومن
الضرورى ان تاون العالقة مع السلطات المركزية عالقة بدورها تحافظ على استقاللية
الهيئات المحلية من جهة ،وتحقق أهداف اإلدارة المحلية بما ال حتعارض مع التشريعات
والقوانين والق اررات المركزية من جهة أخرى ،وبذلك اإلشراف والرقابة بالوصاية من خالن
السلطات المركزية يضمن الحفاظ من التعارض بين سياسات السلطة المركزية وق اررات
الهيئاتالمحلية.
( )3-3أهمية اإلدارة المحلية
ي الثعد اإلدارى،
تتعدد أهمية اإلدارة المحلية في عدة أبعاد ،حي تظهر أهميتها ف 
الثعد االقتصادى ،الثعد السياسى والثعد االجتماعى  ،ويذكر هذه األبعاد لإلدارة المحلية
(الحالحلة)2009،كاآلتى :
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( )1-3-3األهمية السياسية
اإلدارة المحليةلهادورسياسىمثلمالإلدارةالمركزيةدورسياسى،حي حتمممارسة
العمليةالسياسيةمنخالنانتخابالمرشحينلعضويةالهيئةالمحلية،وتربيةالناخبينعلى
المشاركة وممارسة االختيار ،ومن جهة أخرى تربية المرشحين وتأهيلهم للقيادة الناجحة
وتحملهم المسؤوليات الوطنية ،مما حرسخ ذلك تثادن المشاركة بين القادة والمواطنين  فى
إدارةشؤونالهيئةالمحليةوتحقيقأهدافها،وتضييقالفجوةبينالمواطنوالدولة.
( )2-3-3األهمية اإلدارية
األهمية اإلدارية تتمثل بالدرجة األولى فى الدور الالمركزى الذى يسهل اإلجراءات
ويسرعفىاتخاذالق ارراتويخففالعبءعلىاإلدارةالمركزية،ويمنحالحريةفىاستخدام
إلصالح اإلدارى ،وتحقيق درجة عالية من
األساليب اإلداري ة المتنوعة لتسهيل عملية ا 
الفعاليةاإلدارية .
( )3-3-3األهمية اإلقتصادية
األهمية االقتصادية هى الوجه اآلخر لالهمية اإلدارية ،وبدون ذمة مالية مستقلة
وحرية فى الوصون إلى الموارد ،ال حتحقق النظام الالمركزى الفعان  ،وتبرز األهمية
االقتصادية فى الهيئات المحلية من خالن مصادر التمويل المحلى المتمثلة فى الضرالب
ت المحلية ،باالضافة إلى المشروعات االقتصادية الموجهة
وإحرادات أمالك الوحدا 
والرسوم 
إلىالمواطنينمثلمشروعاتاإلسكانوالمرافق .
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( )4-3-3األهمية اإلجتماعية
نظاماإلدارةالمحليةلهأهميةاجتماعيةتتمثلفىالشعوراإليجابىمنالمواطنينمن
خالن تقديم الخدمات والتنمية ،والذى بدوره يحفز على التعاون مع الهيئة المحلية إلدارة
الشؤون المحلية ،ويكرس القيم الوطنية المتمثلة فى الوالء للوطن ،باإلضافة إلى تحقيق
العدالةبينالمواطنينمنخالنالتساوىفىتقديمالخدماتوجمعالضرالبوالرسومالتى
تعودعلىالمواطنينبالنفعالعام،أيضاإيخلقذلكروحالمنافسةبيناألقاليمفىالدولةفى
التنميةوالتطوير.
( )4-3نشأة اإلدارة المحلية في ليبيا
مرتاالدارةالمحليةفيليبيابعدةمراحلمتتالية،وتغيرتاالنظمةالمحليةفيكل
ى
مرحلة حسب الظروف السياسية ،حي مرحلة الدولة العثمانية ،مرحلة االنتداب االيطال 
والبريطانى،مرحلةالحكمالملاي،الفترةبعدالحكمالملاىإلىمرحلةالحكومةاالنتقالية .
فقدنصالدستور العثمانىلسنة  1808لممالك الدولة العثمانية المادة( )108بأن
إدارة الواليات تاون مؤسسة على قاعدة عدم التعلق كلياإ بمركز السلطنة ،وتفصيالت هذا
النظامتعيننظاممخصوص،وهذهالمادةاألساسيةتدفعبعدمتركيزالسلطاتوالمسؤوليات
بمركزالسلطةوهىسلطةالسدالعالى ،وتؤسسالسلطاتفيوالياتهاالمستقلةعنالسلطة
المركزية بموجب قانون عام حنظمها ،وقد قسم العثمانيون االقاليم إلى أياالت أى واليات
تنقسمبدورهاإلى الويةاوسناجق وتشملكلمنهاعلىعددمنالمتصرفياتوتعينعلى
ملواليةباشاأوبكبرتثةأمير(يحيى .)1979،
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ى اثنتين وثالثين ايالة في أوالل القرن
ت فى الدولة العثمانية إل 
وقد بلغ عدد اآلياال 
السابع عشر منها اربع عشر أيالة عربية التى من بينها ايالة طرابلس الغرب  ،ويعين
السلطانعلىكلواليةنالثاإلهبرتثةوزيروكانمطلقالسلطانفيوالحته،وأحكامهنهالية،
وقد جعل السلطان لال باشا دحواناإ يشير عليه في األمور الهامة ،وكان حتألف من كثار
الضثاطوالموهفينوالعلماءواألعيان(عبدالاريموآخرون .)1984،
في العهد القرامانلى قسمت لييبيا إلى ثالثة مقاطعات كبيرة وهى طرابلس ،مصراتة
وأنشأ تنظيماإ جدحداإ (سنجقيات وقالمقالميات) سنة  ،1843وتقوم اآلستانة بتعيين
وبرقة ،
المتصرف والقالمقام ،أما تعيين المدحرين فيتم عن طريق الوالى ،ووالية طرابلس كانت
منقسمة إلى اربعة سنجقيات أومتصرفيات ،طرابلس وعاصمتها طرابلس ،الخمس ومركزها
الخمس،الجبلالغربىومركزهيفرن،فزانومركزهمرزق،وانقسمتمتصرفيةطرابلسإلى6
قالمقالمياتو11ناحية ،ومتصرفيةالخمسإلى5قالمقالمياتو1ناحية،ومتصرفيةالجبل
حية
الغربى إلى  6قالمقالميات و 4ناحية  ،ومتصرفية فزان إلى  4قالمقالميات  و 10نا 
(مورو،بدونسنةنشر) .
بعد سقوط الدولة العثمانية سنة 1922م  ،وصدر فى القانون األساسى للقطر
الطرابلسىالصادربتاريخ 1حونيةسنة1919مبابفىحكومةالقطرالطرابلسىوإدارته
المختارة (الفصل الحادى والعشرون) يقسم القطر الطرابلسى إلى ألوية وقضاءات ونواح،
ويرأس كل قسم من األقسام المذكورة رليس اللواء وهو المتصرف ،ورليس القضاء وهو
القالمقام،ورليسالناحيةوهوالمدحر،وفى(الفصلالسابعوالعشرون) كلمركزقضاءأو
ناحيةهوعادةمركزبلدية.تؤلفإدارةالبلديةمنرليسومجلسحنتخثهالوطنيونكلثالث
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سنين (الزاوى،)2004،وهذاالفصلحدنعلىبقاءنظاماإلدارةالمحليةعلىماكانعليه
فىحكمالدولةالعثمانية .
فىالحربالعالميةالثانيةوبعدانتصار دونالحلفعلىدونالمحور،فقدقسمت
ليبيا إلى منطقتين عسكريتين ،منطقة شمالية تحت حكم اإلدارة البريطانية ومنطقة جنوبية
تحتحكماإلدارةالفرنسية(داودوبنعمور )2012،
بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية فى سنة  1945تم البدء فى تأسيس دستور
الستقالنليبياوتمصدوردستور،1951والذىحددشكلنظامالحكمفىالمادة()2ليبيا
دولةوراثيةشكلهااتحادىونظامهانيابىوتسمى"المملاةالليبيةالمتحدة"،المادة()3تتألف
المملاةالليبيةالمتحدةمنواليات:برقةوطرابلسالغربوف ازن،وانفردتكلواليةبقانونها
األساسىحتمبهاستقالنكلواليةبسلطاتهاالثالثةالتشريعية،القضاليةوالسلطةالتنفيذية،
مماجاءفىالمادة()177تضعكلواليةقانونهااألساسىعلىأنالحتعارضأحكامه
وأحكام هذا الدستور ويتم وضع هذا القانون وإصداره فى مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ
إصدارالدستور .
وبناء علىإصدارالدستور 1951الذىرسمللدولةالليبيةالنظاماالتحادى،صدر
إ
لال والية قانون البلديات على حدة ،حي صدر قانون البلديات لال من طرابلس ،برقة
وفزان  ،ويعين لال والية والى كما جاء فى المادة ( )179يكون لال والية حامم حلقب
(بالوالى) .
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تمإلغاءالنظاماالتحادى (الدولةالمركثة) واعتمادليبيادولةبسيطة وذلكبعدصدور
القانون الدستورى رقم ( )1لسنة  ،1963حي نصت المادة ( )2ليبيا دولة ملاية وراثية
ونظامهانيابىوتسمى"المملاةالليبية"،والمادة()76تقسمالمملاةالليبيةإلىوحداتإدارية
وفقاإ للقانون الذى يصدر فى هذا الشأن ،ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس
بلدية،ويحددالقانوننطاقهذهالوحداتكماحنظمهذهالمجالس .
وفى سنة  1969تم االتجاه الى نظام مركزى على إثره تم نقل صالحيات وزير
الشؤون البلديةإلى وزيرالداخليةبالقانون رقم 11لسنة ،1969وقرارمجلسالوزراءلسنة
 1970بشأنحل  41مجلس بلدياإ وأيضاإ قرار مجلس الوزراء بشأن تمثيل و ازرةاإلسكان
والمرافق فى مجلسى بلدحتى طرابلس وبنغازى والهيئات المؤقتة ،يحل ممثل عن و ازرة
اإلسكان محل ممثل و ازرة األشغان فى كل من بلدحتى بنغازى وطرابلس وباقى الهيئات
المؤقتة .
وذكر (المهذبى)2009،الدساتيرالعربية،حي تمإصدارقوانينعلىهيئةميثاق
وطنى،وجاءفىالمادة()37منالميثاقالوطنىالصادرسنة،2008تنظمسلطةالشعب
وفق مستويين ،محلى ،ووطنى ،وقسم المستوى المحلى إلى المؤتمرات الشعبية االساسية
ت .
والشعبيا 
ت فىسنة2011م الحكومةاالنتقاليةالمتمثلةفىالمجلسالوطنىاالنتقالى،
تأسس 
وصدراإلعالنالدستورىلسنة،2011والذىتمفيهرسمشكلالدولةونظاماإلدارةالمحلية
ت
إلعالنالدستورى،حتاون المجلس الوطني االنتقالي المؤق 
حي نصتالمادة( )18منا 
ي الاثاف ة
س محل 
ي كل مجل 
ى في تحدحد ممثل 
ويراع 
من ممثلين ع 
ن المجالس المحليةُ  ،
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يإضافةعشرة
السكاني ةوالمعيا رالجغرافيللمدحنةأوالمنطقةالتييمثلها،وللمجلسالحقف 
أعضاءلدواعيالمصلحةالوطنية،ويتمترشيحواختيارهؤالءاألعضاءمنقبلالمجلس .
ونظ اإر إللغاء نظام اإلدارة المحلية المتمثل في المحافظات والبلديات فى الفترة من
 1969إلىسنة،2011فقدصدرقانون  59لسنة 2012المادةرقم()4إنشاءوحدات
ت ،وبدأ في عمل التقسيم
اإلدارة المحلية المحافظات ،البلديات ،فروع البلديات والمحال 
اإلدارىبالبلديات،حي قسمتليبياإلى ( )102بلدي ة كمافىالملحقرقم(،)10وصدر
الاللحةالتنفيذيةلقانون()59بقراررلاسةالوزراءرقم()130لسنة2013م .
( )5-3مكونات نظام اإلدارة المحلية
افيةمعينة،ذاتاستقالنمالىوإدارى،تتمتع

الوحداتالمحليةعثارةعنمناطقجغر
بالشخصية المعنوية ،وتقوم بالخدمات العامة ،ويقوم على إدارتها مجلس محلى إما عن
طريق االنتخاب أو التعيين أو الجمع ما بين االنتخاب والتثعية ،وتمارس اختصاصاتها
وواجثاتها المنوطة بها تحت رقابة السلطة المركزية وبموجب القانون )المبيضين وآخرون،
 ،)20 ،2011وحددت المادة رقم ( )3من الاللحة التنفيذية بموجب القرار ( )130لسنة
ت.
2013بأنهحتاوننظاماإلدارةالمحليةفيليبيامنالمحافظات،والبلديات،والمحال 
( )1-5-3مستويات نظام اإلدارة المحلية
يختلف نظام اإلدارة المحليةحسب نظام الحكم فى الدولة ،وتتعدد مستوياتاإلدارة
المحلية إلى ثالثةمستويات،النظمالمحليةأحاديةالمستوى كنظامالاميوناتفىسويس ار،
ت فى الواليات المتحدة والنظم
النظم المحلية الثنالية المستوى كنظام المقاطعات والبلديا 
ى
ت كما هو معمون به ف 
المحلية ثالثية المستوى وهى تشمل األقاليم ،المحافظات والبلديا 
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فرنسا)المبيضينوآخرون،)2011،فحجمالمجتمع،وجغرافيةالبالد،ودرجةاالتصانبين
المناطقالساحليةوالداخلية،وتركزالسكانوحركتهم،كلهاأمورمؤثرةفىالشكلالذىيمكن
أن حتخذه نظام اإلدارة المحلية فى مجتمع معين .وتؤثر فيه أيضاإ العوامل االجتماعية
واالقتصادية،ومثلتجانسالسكان،ولغتهم،وعاداتهموتقاليدهم،والحالةالتعليمية،وطبيعة
النشاط االقتصادى الرليسى بالمجتمع المحلى ودرجة نموه وتطوره ،الخ (حسن وزهير،
 .)425،1978
فىالجدونرقم()6نجدتأثيرالعواملالديموغرافيةواالقتصاديةوالسياسيةفىالتقسيم
اإلدارىللدولة،فإذاقارنابيندولةالمغربودولةالجزالرفىعددالسكان،نجدأنالفارق
مبير حي

الجزالر مساحتها مساحة كل من الدولتين متقاربة ،فالجزالر مساحتها

ب 710,850مم،²ولانمستوياتاإلدارةالمحليةفى
741 ،2,381مم،²فيمامساحةالمغر 
الجزالرثالثةوهىالواليةثمالدالرةثمالبلدية،أماالمغربفهويعتمدحمسةمستوياتإدارية
وهىالجهة،اإلقليم،الدالرة،الملحقةاإلداريةوالجماعةالحضريةأوالقروية،باإلضافةإلى
أنعددسكانالجزالرأمثرمنسكانالمغرب،كذلكالناتدالمحلىللجزالريفوق ضعف
الناتدالمحلىللمغرب،ومعذلكنجدعددالمستوياتاإلداريةلدولةالمغربأمبرمنعدد
المستوياتاإلداريةللجزالر،وهذاحؤكدتأثيرالعواملالمختلفةفىالتقسيماإلدارى .
وإذا قارنا بين دولة أوروبية ودولة اقليمية ،مثل المقارنة بين سويس ار وتونس ،نجد
مساحةتونسأمبرمنمساحةسويسرابضعفين،كذلكعددالسكانفىتونسأمثرمنعدد
السكانفىسويسرا،حي عددالسكانفىسويسرا 8,211,700وعددالسكانفىتونس
 ،10,982,754ولان نجد العكس فى عدد البلديات ،فعدد بلديات سويس ار  2890بلدي ة
وعددبلدياتت ونس 264بلدية،وهذاأيضاإ حدنعلىالتأثيراتالمعقدةللعواملالمؤثرةفى
التقسيماإلدارى .
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جدونرقم:6مستوياتأنظمةاالدارةالمحليةفىبعضالدون 
الدولة
شكل الدولة

امريكا

سويسرا

فرنسا

المغرب

مصر

الجزائر

تونس

اتحادى 

رلاسىفيدرالي 

شثهرلاسى 

جمهورى 

ملايةدستورية 

جمهورى 

جمهورى 

26كانتون 

50والية 

3144مقاطعة 

27منطقة 
99اقليم 

7اقاليم 

27المحافظة 

12جهة 
75إقليم 

48والية 

553دالرة 

6أقاليم 

24والي ة 



101دالرة 

187المرامز 

457دالرة 

1541بلدية 

264بلدي ة 

341مدحرية 

85حى 

983الملحقةاالدارية 

2890بلدية 

التقسيم اإلدارى

36781بلدية 

المساحة

41,285مم ²

عدد السكان

 8,211,700

الناتج

$701.037مليار 

9,826,675
مم ²
 320,206,000
$16.724
تريليون 

الجماعة

1503

الحضريةأوالقروية 

674843مم ²

1,002,450مم ²

710,850مم ²

 66000000

 94,128,000

 33,848,242

$2,333تريليون 

1,539,594.3
مليون 

109.201مليار 

741 ،2,381
مم ²
 37,900,000
$272.866
مليار 

163,610كم ²
 10,982,754
$48.932مليا ر 

الكثافة

188ن/مم ²

 34.2ن/مم ²

116ن/مم ²

 84ن/مم ²

48ن/مم ²

 16.0ن/مم ²

65ن/مم ²

دخل الفرد

 59,540$

$52,839

 $36,453

 $6,714

 3,291$

 $7,477

 4,592.599

المصدرhttps://ar.wikipedia.org/wiki:
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أماليبيافلمتستقرعلىنظامسياسىأوإدارىيسمحلهامنتاويناالدارةالمحلية
بااليطالى،ثم
الفعالةلهاآثارايجابيةفىكلأنحاءالدولة،فمنالدولةالعثمانيةإلىاالنتدا 
ب اإلنجليزىالفرنسى،ومنهإلى االستقالنوالتغيراتالدستوريةالدراماتيكيةالتىأدت
االنتدا 
إلىإرباكالمشهداإلدارىفىالدولة،والشكلرقم()3حبينالتغييرفىالتقسيماالدارىالذى
مانمصاحثاإلالنتداباالجنبي .
التقسيم االدارى في عهد االدارات االجنبية  1940

التقسيم االدارى في العهد االيطالى

 1940-1911


ىلدولةليبيامنسنة1911إلى 1940
التقسيماالدار 

شكلرقم:3
المصدر(:داودوبنعمور )1595،2012،
الشكل رقم ( )4حبين التغيير فى التقسيم اإلدارى من سنة  1951إلى سنة 1963
بثالثةواليات،ثمعشرمحافظاتبينسنتى 1963إلى ،1993ثمارتفععددالتقسيمات
اإلدارية إلى اثنينوثالثينشعبيةفىسنة 1993إلى سنة،2007اثنتانوعشرون شعبية
إلعالنالدستورىسنة 2011ومقترحات
ى سنة،2011ومنهاصدورا 
منسنة 2007إل 
التقسيماإلدارىالتىمازالتمعروضةإلىاآلن،عداالتقسيماإلدارىلمستوىالبلدياتبواقع
()102بلديةكماهومبينفىالملحقرقم( .)10
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الواليات الثالث من سنة 1951
حتى عام 63

المحافظات العشر ما بين 63
إلى 93عشرة محافظات

التقسيم االدارى من عام  93إلى
عام 2007إثنان وثالثون
شعبية

ثالثة والية

التقسيم االدارى من سنة

 2007إلى  ،2011إثنان
وعشرون شعبية

ىمنسنة1951إلىسنة2011
:التقسماالدار 

شكلرقم4
المصدر(:بالروين )2011،
القانون رقم  59واللحته تبين المستويات اإلدارية لإلدارة المحلية الثالثة وهى
المحافظات ،البلديات والمحالت ،حي تنص المادة رقم ( )4من قرار رلاسة الوزراء رقم
()130لسنة2013مباآلتى :
ت ويحدد نطاقها الجغرافي ،وتُعين مقارها ،ويتم تسميتها ،ودمجها ،وإلغاؤها،
 .1تنشأ المحافظا 
ن.
بقانو 
ت وفروعها ويحدد نطاقها الجغرافي وتُعين مقارها ،وتسميتها ،ودمجها ،وإلغاؤها،
 .2تنشأ البلديا 
بقرارمنمجلسالوزراءبنا ءعلىاقتراحالوزير.
ض
تويحددنطاقهاوتسميتها،ودمجها،وإلغاؤها،بقرارمنالوزيربناءعلىعر 
 .3تنشأالمحال 
المحافظ.
ت اإلدارية الظروف الطبيعية والسكانية واالقتصادية والعمراني ة
ي إنشاء الوحدا 
 .4حراعى ف 
تواإلنتاج.
تالخدما 
واألمنيةلالوحدةمحلية،كماحراعىتحقيقتااملوحدا 
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لميصدرقرارمنرلاسةالوزراءبشأنالتقسيماإلدارىفيليبيا،حي تمعملأبحاث
علمية بهذا الشأن ،ويتمسك (بالروين )2011 ،بالتقسيم االدارى المبنى على المحافظات،
خمسعشرة محافظة،بدنعشرمحافظات،وذلكلتحقيق

حي حذهبإلى تقسيمليبياإلى 
التوازن اإلدارى األمثل والفعان في كل أنحاء الوطن ،كما حذهب (الايخيا )2013 ،إلى
تقسيمدولةليبياإلىثالثعشرةمحافظة،والجدونرقم()7حبينهذاالمقترحبشكلمفصل،
حي لميخرجالمقترحوماذهبإليه(بالروين)2013،عنالمحافظات،وهوامتدادللتقسيم
اإلدارى1993-1963الذ يعتبرهذاالتقسيمتمتنفيذهفىأطونمدةسابقة .
جدونرقم:7مقترحالتقسيماالدارىلدولةليبيا
المحافظة
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المصدر( :الكيخيا)2013 ،
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وتمفىهذاالمقترحبالجدونرقم()8تقسيمدولةليبياإلى ()13محافظة 38،بلدية
و664محلة،ويحددقراررلاسةالوزراءرقم130لسنة2013الاللحةالتنفيذيةلقانون59
ق
ت اإلدارة المحلية وفي نطا 
المادة ( )4اختصاصات الوحدات المحلية ،تولى وحدا 
ت والخطط العامة للدولة تأدية المهام
ص اإلدار  لال منها في حدود السياسا 
االختصا 
تالمعمونبها،
تومافيحكمهابمقتضىالتشريعا 
تالمحليةالتيتقومبهاالو از ار 
والمسؤوليا 
س
تالطبيعةالخاصةالتييصدربهاقرارمنمجل 
وذلكفيماعداالمرافقالوطنيةالعامةذا 
ت اإلشرافالمثاشر للمحافظ ،أو
ت اإلدارة المحلية اختصاصاتها تح 
الوزراء ،وتمارس وحدا 
ب األحوان ،حي تنفيذ الوحداتالمحلية السياسة العامة
ع البلد بحس 
عميد البلدية ،أوالفر
ت اإلدارة المحلية على تنفيذ
ت وحدا 
للدولة كما ذكر في المادة ( )5تقتصر اختصاصا 
تالعامةللدولة ذات الطابع المحلي،والسياساتالعامةللدولةحتمتنفيذهامنخالن
السياسا 
الو ازراتوالتىتتداخلاختصاصاتهامعالوحداتالمحلية،حي تنشأبالمحافظاتوحدات
إداريةتتولىتنفيذماتالفبهمنسياساتالو ازرات .
( )1-1-5-3المحافظة
في فرنسا تحتل المحافظة وفقاإ لقانون  1982مرك اإز وسطاإ بين اإلقليم الذى يعلوها
والبلدياتالتىتدنوها،حي تتاون كلمحافظةمنعددمنالبلدياتوتدارالمحافظةعن
طريق المحافظ ،كما أن المحافظ له صفتان :صفة سياسية وصفة إدارية ،فهو بصفته
سؤون عن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى المحافظة ويمثل السلطة التنفيذية
السياسية م 
ويتقدمعلىجميعموهفىالدولةفىالمحافظة.وأمابصفتهاإلداري ة فيتولىالمحافظتنفيذ
القوانينواألنظمةوالق ارراتالو ازريةفىالمحافظة(الخالحلة .)2013،
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أما فى القانون الليبى لسنة 2012م فالمحافظة وحدة إدارية تعلو كل الوحدات
المحلية وهى التى تشرف على الخدمات وتنفيذ السياسات العامة للدولة ،والمادة ( )8من
ت،
الاللحةالتنفيذيةلقانون  59لسنة،2012المرافقالتىتتولىإنشاؤهاوإدارتهاالمحافظا 
تالعالقة
تذا 
تالو از ار 
نلهااختصاصا 
تإداريةتاو 
توحدا 
تنصعلىأنهتُنشأبالمحافظا 
ت وما في حكمها داخل
ت الو از ار 
ى تنفيذ ماتالف به من سياسا 
المثاشرة بالمواطنين ،تتول 
ق المختلفة ،كالصحة ،والتعليم ،واالقتصاد ،واإلسكان ،والمرافق،
نطاق المحافظة في المراف 
والتخطيط العمراني ،والزراعة ،والثروة الحيوانية والثحرية ،والعدن ،والداخلية ،والثقافة،
واإلعالم ،والرياضة ،والشؤون االجتماعية ،والعمل والتأهيل ،والمواصالت ،والصناعة،
والمالية،واالتصاالت،والسياحة،والطاقةوالاهرباء،وغيرها .
( )2-1-5-3البلدية
ت المحلية والبلدية
تطرقت الدساتير الجزالرية إلى البلدية كخلية أساسية في الجماعا 
ت مؤسسة المركزية فني ة
هي وحدة أو هيئة إدارية المركزية إقليمي ة جغرافية وليس 
ب القانون ،وتمث ل مقاطعة إدارية
ت بموج 
أوموضوعية،والبلدية هي مجموعة المركزية أنشأ 
نللمصالحالعموميةالبلدية(تينة ،)2014،وتعتبرهذهالمؤسسة
نالسيرالحس 
مكلفةبضما 
الجتماعي ككل،فهي من ناحية تمثل
ت التي حبنى عليها النظام ا 
اإلدارية من أهم المؤسسا 
ن
س برامجهما وتتوسط مثاشرة بينهما وبي 
سياسة الدولة وسياسة الوالية وتعبر عنهما وتعك 
ى المحلي
المواطن على مستواها اإلقليمي ،ومن ناحية أخرى تمثل المجتمع على المستو 
وتطلعاته وآمال ه واحتياجاته،وتستجيبالبلديةإلى بعدحنوهما:أوال :بكونها تعبرعن سلط ة
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وامتداد الدولة من خالن تسيير المصالح العامة وثانيا  :بكونها تعبر عن مجموع ة منظم ة
تالمحلية(.عبدالقادر .)2005،
لتسييرالمصالحواألعمانوالنشاطا 
أيضاإ البلدياتلهااختصاصاتمحليةتتفرععناختصاصاتالمحافظاتالتىتنفذ
ن59لسنة2012المرافق
فيهاسياساتالدولةالعامة،والمادة()9منالاللحةالتنفيذيةلقانو 
ت إدارية محلي ة
ت وحدا 
التى تتولى إنشاؤها وإدارتها البلديات ،تنص على أنه تُنشأ بالبلديا 
ت محلية ذاتعالقة مثاشرة باإلشراف على األعمان المتعلقة بتقديم
ص بمهام ومسؤوليا 
تخت 
تللمواطنينوالمقيمينداخلدالرتهاوذلكوفقاإلماحلي :
الخدما 
تللمشاريعالصغرى – الصحةالعام –
صالمحلية – الحاضنا 
الحرسالبلد – الرخ 
ت
ي –النظاف ة العامة – المحاجر – المقابر العام ة– الحدالق والمنتزها 
ح البيئ 
اإلصحا 
والمصالف – المياه والصرف الصحي –غاز المنازن– اإلنارة العامة بالميادحن والشوارع –
ت – السجلالمدني – األمالكالعامةوالتخطيطالعمراني –
النقلالعاموالسيرعلىالطرقا 
شؤونالبناءوالهدم .
ويجوزللجهاتالحكوميةإقامةفروعأومكاتبتابعةلهافيالمحافظاتأوالبلديات
ن 59لسنة 2012المرافقالتى
أوالفروعالبلديةوالمادةرقم()10منالاللحةالتنفيذيةلقانو 
إلدارة المحلية ،تنص على أنه يجو ز
تتولى إنشاؤها وإدارتها الجهات األخرى فى نطاق ا 
ع
ت أو الفرو
ي المحافظات أو البلديا 
ب تابعة لها ف 
ت الحكومية إقام ة فروعأ ومكات 
للجها 
ت والبلديات،
البلدية وفقاإ لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بالتنسيقمع مجالس المحافظا 
تاإلشرافاإلدار العامبالتنسيقمعالمحافظأو
وتؤد هذهالفروعمهامهاومسؤولياتهاتح 
ي
ت الحكومية الت 
عميد البلدية دون أن يخل ذلك بتثعيتها الفنية والمالية واإلدارية للجها 
تتثعها .
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ويجوز للبلدية أن يكون لها مرافق لها تثعية مثاشرة للبلدية ،وقد حددت المادة رقم
()17منالاللحةالتنفيذيةلقانون  59لسنة 2012المرافقالبلدية،حي تنصالمادةعلى
أنهتخصصللبلدية وفقا لمخطط المعتمد جزإء من إجمالي مساحتها إلنشاء المرافق البلدي ة
ض حق ارتفاق عليها ألي ة
المملوكة للدولة التي اليجوز التصرف فيها بنقل الملاية أو فر 
صماحلي:
جهة،وعلىاألخ 
ت.
توالندوا 
 .1مبنىالبلديةمتضمناإقاعةللمؤتم ار 
 .2الميدانالبلد  .
 .3الفندقالبلد 
 .4المسجدالبلد .
بالبلد 
 .5الملع 
 .6المسرحالبلد 
 .7حديقةالبلدية.
تومستشفىالبلدية.
 .8مستوصفا 
 .9مرامزالحرسالبلد والشرطة.
تاإلصالحوالتأهي ل.
 .10مؤسسا 
 .11المالجئ.
 .12المقابر.
ت.
 .13الحاضنا 
تللفقراء.
 .14السكناالقتصاد المؤق 
 .15األسواقالعامة.
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ت.
 .16السلخانا 
 .17المناطقالصناعية.
 .18المناطقالخاصةبو ازرتيالدفاعوالمواصالت 
ت .
 .19مواقفالسيا ار 
 .20المتاحف.
تالمركزية.
 .21المكتثا 
 .22اآلثارالواقعةداخلحدودالبلدية.
تالعامة.
 .23الساحا 
( )3-1-5-3المحلة
المحلة هى ثال مستوى إدارة في نظام اإلدارة المحلية وفق القانون ( )59لسنة
 ،2012حي نصتالمادة( )39من القانون  59لسنة  2012المحلةهىأحدمكونات
نظاماإلدارةالمحليةويكون لالمحلةمختار،ويصدربتعيينهقرارمنالمحافظبناءعلى
عرض من عميد البلدية ،وتحدد المادة ( )40من القانون  59لسنة  2012اختصاصات
مختارالمحلةبحي حتولىمختارالمحلةمنحالعلموالخبر،وفضالمنازعاتالمحليةوالقيام
بأعمانالصلحفيالمنازعاتالمدنيةواألحوانالشخصيةوفقاإللتشريعاتالنافذة،والمشاركة
فيأعمانالدفاعالمدنى .
( )6-3الهيكل التنظيمى للوحدات المحلية
يختلف هيكل الحكومة المحلية من دولة ألخرى ،وذلك باختالف الظروف السياسية
واالقتصادية واالجتماعية .ففى بعض الدون يجمع المجلس المحلى للمدحنة بين الوهيفتين
التقريريةوالتنفيذية،وفىدونأخرىحوجدرليستنفيذى(العمدة)إلى جانبالمجلسالمحلى
(عبدالوهاب .)36،2007،
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ويفصلالجدونرقم()8العواملالمؤثرةفىتحدحدطبيعةالهيكلالتنظيميللهيئات
المحلية ،حي اشتملت على الخدمات واألنشطة ،حجم العمل ومساحة المدحنة أو البلدة،
حسب أهدافها ،فهناك
أيضاإ القدرة المالية والظروف األخرى ،وبهذا تتنوع الهيئات المحلية  
المحافظات ،وهناك البلديات ،وهناك الفروع البلدية ،ولال وحدة من هذه الوحدات المحلية
هيكل تنظيمى حتناسب والوهالف التى يقوم بها ،والعوامل التى تحدد طبيعة الهيكل
التنظيمى .
وحسب حجم الهيئات التنظيمية فإنه هناك وحدات كبيرة جداإ ،وكبيرة ،متوسطة
وصغيرة،ولالمنهاعددمنالمستوياتاإلدارية ،حي تحددللهيئاتالابيرةجداإ عدد6
مستوياتإدارية ،والابيرةعدد 5مستوياتوالمتوسطةعدد 4مستوياتوالصغيرةعدد3
ت اإلدارية ،)2009 ،وبذلك يختلف الهيكل التنظيمى
مستويات (شركة النخثة لالستشا ار 
للمحافظة عن البلدية ،والبلدية عن الفرع البلدى ،والفرع البلدى عن المحلة ،لال هيكل
تنظيمىمستوياتإداريةحسبالعواملالتىتحددطبيعته .
تالمحليةتحددطبيعةالهياملالمعياري ة 
جدونرقم:8عواملخاص ةبالهيئا 
رم

المعيار

تأثير المعيار على الهيكل التنظيمى

1

الخدماتواألنشطةالتىتقومبهاالهيئات 

ى تنوع الخدمات واألنشطة
عن مد 
يعبر هذا المعيار  

2

حجم العمل – مساحة المدحنة /البلدة ،عدد فالما ازداد حجم العمل كلما زاد عدد الموهفين

التيتقومالهيئاتالمحلية 

النسمة 

والوهالف 
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3

4

هيئة القدرة المالي ة المحلية –ميزانية الهيئة من الضرور  أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة
المحلي ة 

المحليةمرتثطبالميزانية 

هروفخاص ةبالهيئاتالمحلية 

هروف تتعلق بواقع الهيئة المحلية مثل وقوعها
بمنطقةجغرافية 

تاإلدارية )5،2009،
المصدر(:شركةالنخثةلالستشا ار 
ومستويات الهيكل التنظيمى تتحكم فيه عوامل نطاق اإلشراف ،والتى تتمثل فى
المستوى اإلدارى للرليس ،طبيعة العمل ،كفاءة االتصاالت وأنظمة العمل ،كفاءة الرليس
والمرؤوس(العبيدى ،)1997،
نيمكنلرليسواحدأنيشرف
ويقصدبنطاقاإلشرافالحداألقصىمنالعاملينالذح 
عليهم،بحي حرىFayolأننطاقاإلشرافالحزيدعنستة ) (6أفراد،ويرى Urwickأن
حتراوحنطاقاإلشرافبينخمسة ) (5إلىعشرة )  ( 10أفراد(راضية .)11،2008،
حي عالقاتالرليسبغيرهمنالرؤساءوطبيعةالعملالمتمثلةفىنوعالنشاطوحجم
النشاط،بمافىذلكبيئةالعملالمتمثلةفىاإلمكانياتالماديةوالثشرية،كلهذهعواملمن
شأنهاتحددعددالمستوياتاإلداريةفىالهيكلالتنظيمىوحجمالهيكلالتنظيمىونوعه .
الشكلرقم() 5حوضحالجمعبينالوهيفةالتمثيلية،التقريريةوالتنفيذية،حي رليسالبلديةهو
المسؤونعنالوهيفةالتنفيذيةويمثلالبلديةويترأسالمجلسالبلدى .
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شكلرقم:5هيكلتنظيمىمثسطالحدىالبلدياتفىفرنسا 
المصدر(:الحماد)47،1983،نقالإعن(عبدالوهاب )37،2007،
الوهيفةالتنفيذية،وهومعمونبه

الشكلرقم()6حبينالفصلبينالوهيفةالتقريريةو
فىالوالياتالمتحدةاألمريكية،حي الوهيفةالتنفيذيةتاون مناختصاصرليسالبلدية،
أماالوهيفةالتقريريةفهىمناختصاصالمجلسالمحلى .
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نمط العمدة القوى


شكلرقم:6أنماطالقياداتالتنفيذيةالمحليةفىالوالياتالمتحدةاالمريكي ة 
المصدر(:عبدالوهاب)39،2007،
وللهيكلالتنظيمىخصالصمنشأنهاتحددحجمونوعالهيكلالتنظيمىوكماذكرها
(الفراواللوح)2010،هىدرجةالتعقيد،الرسميةوالمركزية،حي توجدثالثةعناصرتتحكم
فيدرجةالتعقيدوهىالتقسيم،التخصصوالتقسيمالرأسيوالتقسيمالجغرافى،أيضاإخاصية
إلجراءاتوالتعليماتواألنظمةوالقواعد
ى مدىاعتمادالمنظمةعلىا 
الرسميةوالتىتشيرإل 
والقوانينوالمعاحير،أماالمركزيةفهىتؤثرعلىعملياتاتخاذالق ارراتواالتصانوالتنسيق
ومرونةالمنظمة .
أماإذاتمتحدحدنطاقاإلشرافباألسلوبالموقفى،فإنههناكعدةمحدداتموقفية
وتتمثلفياآلتى(راضية :)2008،
 .1درجة التشاب ه في العمل ،كلما كان هناك تشابه فى الوهالف أمكن ذلك توسيع نطاق
االشراف.
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ى احتواء ،وكلما ازدادت درجة التعقيد فى
 .2درجة تعقد العمل  ،التعقيدفى العمل يحتاج إل 
العملتطلبذلكتضييقنطاقاإلشراف.
 .3درجة روتينية العمل ،الروتين فى العمل والتارار يسمح بتوسيع نطاق اإلشراف الحتواء
االعمانبسهولة.
 .4نوعالعمل،العملاالستشارىحتسمبالتنوعوالتركيبمماحتطلبنطاقإشرافضيقالحتواء
هذاالتنوعوالتركيب،بخالفالعملالتنفيذىالذىحتسمبالروتينوالتارار.
 .5التعليم ،المنظمات التى حتسم فيها العاملون بالتعليم والمعرفة حتطلب ذلك تضييق نطاق
توالمهاراتالعالية.
اإلشرافالحتواءاألعمانبالقد ار 
 .6المستوى التنظيمي ،المستوى التنظيمىيكون معقدإذا ارتفععددالمستوياتالتنظيميةفى
الهيكلالتنظيمى،وبالتالىحتطلبتضييقاإلشرافكلمازادعددالمستوياتالتنظيمية.
ص وتقسيم العمل ،وهو تقسيم المهام على األفراد واألقسام واإلدارات،
 .7مبدأ التخص 
والتخصص وتقسيم العمل له ميزات وعيوب ،ويؤثر مبدأ التخصص وتقسيم العمل على
نطاقاإلشرافمنحي كلمازادتجزلةالعملوتقسيمهكلماادىذلكإلى تضييقنطاق
اإلشراف.
 .8مبدأ التحدحد الوهيفي ،وهو تحدحد عدد ونوع الوهالف الالزمة لتوزيعها على الهيكل
التنظيمى.
ألعمان تؤثرفى
ألعمان المطلوب القيام بها ،وحجم ونوعا 
 .9مبدأ الوهالف ،الوهالف هى ا 
نطاقاالشراف،أىكلمازادتاألعمانكماإونوعاإكلماضاقنطاقاإلشراف.
 .10مبدأ التوازن الوهيفي ،التوازن الوهيفى يقصد به التوازن بين أهمية الوحدات اإلداري ة
واألعمانالمناطةبها.
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 .11مبدأ زيادة العالقات التنظيمية ،العالقات التنظيمية تزداد بمعدن أمثر من زيادة األفراد
والوحدات،وكلمازادتالعالقاتالتننظيميةكلماضاقنطاقاإلشراف.
 .12مبدأ ضرورة التنظيم ،وهو زيادة األشخاص بزيادة األعمان وهذا بدوره حؤثر فى اتساع
وضيقنطاقاإلشرافمنحي نوعالعملوحجمالعمل.
 .13مبدأ تحدحد الهدف ،وضوح الهدف حؤدى إلى وضع الخطط وتحدحدها الجهود وتوجيه
األعمانوهذابدورهيحددحجمونوعالعملمماحؤثرذلكعلىنطاقاالشراف.
 .14مبدأ وحدة الهدف ،مبدأ وحدة الهدف حوجه الجهود فى اتجاه واحد مما حوحد الجهود،
ويخفضالتااليفويؤدىذلكإلىاتساعنطاقاإلشراف..
 .15مبدأ الافاءة ،درجة الافاءة العالية للعاملين تؤدى إلى تقليل التالفة وتضييق نطاق
االشراف،أىكلماكانتهناككفاءاتعاليةأؤدىذلكإلىتخفيضالعمالة.
 .16مبدأ دحناميكية التنظيم ،مرونة التنظيم وقابليته للتغييرحي  المتغيراتالناتجةمنتغيير
البيئةالداخليةوالخارجيةبدورهاتؤثرفىتغييرنطاقاالشراف.
الإ موحداإ لال
الملحق رقم ( )1حبين الهيكل التنظيمى للمجالس البلدية فى ليبيا ،ويعتبر هيك 
ق أن المجلس البلدى حنتهد نظام الفصل بين الوهيفة التقريرية
البلديات ،ويبين الملح 
والوهيفةالتنفيذية .
ويكون توصيلخطوطالسلطةوالمسؤوليةفىالخريطةالتنظيميةمنأعلىإلى أسفل
وليسمنجانبالصنادحق،أيضاإ خطوطالسلطةاالستشاريةتاون نقطيةوليستمتصلة،
مما أن نطاق اإلشراف للجان المختصة واسع فى هذا الشكل ،وألن هذه الوهالف هى
متنوعةيجبتضييقنطاقاإلشراف،وتجميعالوهالفحسبالمجاالت،فتجمعالخدمات
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االجتماعية فى نطاق إشراف واحد ،وتجمع خدمات الضثط اإلدارى ،التخطيط العمرانى،
الثقافةوالترفيهوالتنميةالمحليةكلمنهافىنطاقإشرافواحد .
وبصفةعامةيجبأنيقومتنظيمالهيئةالمحليةعلىتحدحدالواجثاتوتصنيفهافى
مجموعاتمتناسقة،تحدحدالعالقاتالوهيفيةلإلداراتواألقسام،بيانالهيكلالتنظيمىفى
خريطة تنظيمية ،وأخي اإر بيان تنظيم الهيئة المحلية فى كتيب ،يحتوى على كل ما سبق
إلضافةإلىالوصفالوهيفىللوهالفالمعتمدةفىالخريطةالتنظيمية .
با 
( )7-3خطوات تطبيق االدارة المحلية
التطبيق هو المراحل المتسلسلة للتجريب والنقل الى مجان التنفيذ لتحقيق االهداف،
وحي أن الوحدات المحلية (المحليات) التى تمثل نظام اإلدارة المحلية تمر بعدد من
الخطواتالمتسلسلةلتمكينهامنالتطبيقوتحقيقاهدافها،وبذلكيمكنتعريفتطبيقنظام
اإلدارة المحلية المراحل العملية المتسلسلة التى حتم من خاللها تمكين الهيئات المحلية
ى مجان التنفيذ ،لتصثح
المختلفة (المحليات) من تحقيق أهدافها ،وذلك بتجريبها ونقلها إل 
قابلةللتطبيق .
 وللوصونإلىتطبيقاإلدارةالمحليةهناكخطواتتبدأمنالدستوروتمربالسلطات
التنفيذية ومنها إلى الوحدات المحلية حي عدد (نصرهللا )2002 ،خطوات تطبيق االدارة
المحليةإلى ثالثةمراحلوهىتقسيمالدولةإلى أقاليم،منحسلطاتتنفيذيةوتحدحدالعالقة
معالسلطةالمركزية .

100

( )1-7-3تقسيم الدولة إلى اقاليم
تتاون الدولة من عناصر رليسية ثالثة وهى مجموعة افراد (الشعب) ،اقليم وهيئة
حاممة أو سلطة (شمثش ،)1996 ،واألقليم يعني مساح إة معين إة أو حي اإز جغرافياإ ذا
ص طبيعية وتاريخي ة وبشرية "اقتصادي ة -اجتماعية" معينة (دياب،)57 ،2012 ،
خصال 
قاليمعنبعضهابناءعلىخصالصها،وبطبيعةهذهالخصالصفإنالدولة
حي تختلفاأل
إ
تقسم إلى عدة أقاليم حسب األسلوب المتثع  ،ويعدد (بربر )1996 ،أساليب تقسيم أقاليم
ألساس الوهيفى واألساس الطبيعى
الدولة إلى ثالثة أسس ،وهى األساس الامى ،ا 
والجغرافى .
يطبق التقسيم الوهيفى لتحقيق كفاية إدارة الخدمات عن طريق إدارة كل خدمة فى
النطاقالماللملطبيعتها،ونظ اإر الختالفالنطاقالماللممنخدمةألخرى،فإنهحتمتقسيم
الدولة إلى  وحدات وهيفية تتعدد الخدمات المحلية ،فتوجد وحدات خاصة بالتعليم وأخرى
خاصةبالصحة....وهكذا(الزغبى .)136،2008،
التقسيم على أساس كمى بمعنى أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية لال منها حجم
ثابت،ويؤخذبهذاالتقسيمفىحالةالرغثةفىتحقيقالمساراتالمطلقةبينأحجامالوحدات
المحلية ذات المستوى الواحد ،أو فى حالة الرغثة فى تحقيق المساواة بينهما فى النظام
االقليمى(بربر .)8،1996،
التقسيم الطبيعى يقوم هذا النوع من التقسيم على االعتراف بالمجتمعات القالمة فى
القرىوالمدنكوحداتأساسيةللحكمالمحلىألن ه -فىمجاناإلدارةالمحلية -حتعينعلينا
أنناللمالحكمالمحلىللمجتمع،الأنناللمالمجتمعلهذاالنظام،ويحققالتقسيمالطبيعى
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ت اجتماعيةحقيقية،وينمىالوالءالمحلىواالنتماءالمحلى،ولذافانهيطبقفى
قياموحدا 
مافةنظمالحكمالمحلى(الزغبى .)137،2008،
( )2-7-3منح سلطات تنفيذية
ىالسياسيةلدعمقادةالوحدات
إنمنعواملنجاحاالدارةالمحليةاستعدادوالتزامالقو 
ت اإلدارية
ت والصالحيا 
ت التخطيط واتخاذ الق اررات ،وتزويدهم بالسلطا 
المحلية في مجاال 
ت التي حدحرون (الطعمانة،)13 ،2013 ،
التي تعينهم على القيام بوهالفهم في المحليا 
يالحدود
ويعنىذلكتمتعالهيئاتالمحليةبالشخصيةالمعنويةالتىلهاذم ةمالية،وأهلية ف 
ن وهو المكان الذ حوجد فيه مرك ز
التي يعينها عقد إنشالها والتي يقررها القانون ،موط 
بيعبرعنهاوحقالتقاضي(ياقوت .)26،2011،
إدارتهاونال 
والسلطاتالتنفيذيةتنفذالسياساتالعامةللدولةومايصدرمنق ارراتوسياساتمن
السلطة التقريرية فى الهيئة المحلية ،وتستقل السلطة التنفيذية فى الهيئات المحلية عن
السلطةالتنفيذيةفىالدولةباعتثارأنالسلطةالتنفيذيةفىالهيئاتالمحليةتقعتحتسلطة
تالعامة .
مستقلةلهاشخصيةاعتثارية،ولهاحريةاتخاذالقراروتنفيذالسياسا 
وتختلف السلطة التنفيذية على حسب العوامل المؤثرة فيها من عوامل سياسية
واقتصادية واجتماعية وادارية وتاريخية ،حي هناك سلطة تنفيذية لالختصاصات المحلية
ت المحلية بشكل جزلى يختلف من
على وجه الشمون ،وهناك سلطة تنفيذية لالختصاصا 
نظامإلى نظامآخر،ويحدد(المبيضينوآخرون)2011،أنظمةالحكمالمحليةمنحي 
السلطةالتنفيذيةباالختصاصاتالممنوحةلهافىاآلتى :
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 .1نظامالحكمالمحلىالشامل،وتقومالوحداتالمحليةبمعظمالمسؤولياتوالنشاطاتالمحلية،
حتىتشملالزراعةوالصحةواألمنوالتعليموالشؤوناالجتماعية .
 .2النظام القالم على المشاركة ،ويتم فيه توزيع االختصاصات المحلية بين فروع الو ازرات
والهيئاتالمحلية .
 .3النظامالمزدوج،وفىهذاالجانبتقومالسلطاتالمركزيةبمعظماالختصاصاتالمحلية .
 .4النظاماإلدارى المدمد ،وفيه تقوم اإلدارةالمركزية بكافة النشاطاتعنطريقفروعهافى
المحافظاتواألقاليم،وتقومالوحداتالمحلية بقدر ضئيلمن االختصاصاتوالرقابةعلى
االنشطةالتىتقومبهاالسلطاتالمركزية.
( )1-2-7-3وظائف اإلدارة المحلية
المثاشرة للمواطن ،وهى أعلى سلطة محلية مسؤولة

الهيئات المحلية تقدم الخدمات
على الشأن المحلى ،ومن هذا المنطلق تتعدد وهالف اإلدارة المحلية إلى عدة أبعاد،
اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية ،تنموية ،صناعية ،عمرانية وغيرها  ،وذكر (عولمى)2006 ،
بشكلعاموصنفاختصاصاتالمجلسالشعبىفىاآلتى :
ألنشطة االقتصادية التنموية  وتشجيع المتعاملين
 .1الوهالف االقتصادية والمالية ،تطوير ا 
االقتصادحين،وانشاءمؤسساتعامةذاتطابعاقتصادىتتمتعبالشخصيةالمعنوية .
 .2الوهالفاالجتماعيةوالثقافية ،التافلبالفئاتاالجتماعيةالمحرومة ومدحدالمساعدةإليها
فىمجانالصحةوالتشغيلوالسكن،وإنشاءالمؤسساتالتعليميةوالسياحيةوالثقافية.
 .3تحقيق التنمية الصناعية  ،وتطوير مجان التهيئة العمرانية والنقل العمومى .لعمل االجهزة
والمؤسساتالصناعيةوتحسينهاوتنشيطها،وعملشثكاتالنقلالعمومى.
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ويسرد )المبيضينوآخرون (2011،اختصاصاتالهيئاتالمحليةفىاالنظمةالمقارنة،وتم
ت،
تصنيفاختصاصاتالهيئاتالمحليةوتجميعهابشكلمفصل،وقدشملتتقديمالخدما 
االختصاصاتالتمثيلية ،االختصاصاتالخاصةبالضثط اإلدارى ،وهالف التنميةالمحلية
الترفيه ،التنسيق بين الخدمات المختلفة على
وتنمية المجتمع ،التخطيط العمرانى ،الثقافة و 
المستوىالمحلى .
أوال :تقديم الخدمات
منأهمالخدماتهىالخدماتالبيئية،الخدماتاالجتماعيةوخدماتالمنافعالعامة،
والصرف الصحى والمجارى،
والطرق واإلضاءة 
وتتمثل الخدمات البيئية فى المواصالت 
والتخلصمن القمامة والرقابة على الحدالق العامة ...إلخ ،أما الخدمات االجتماعية فهى
تتمثلفىالتعليموالصحة،والدواءوالرعايةاالجتماعية،حمايةالطفولة،مساعدةكثارالسن،
الخدمات الثقافية واإلسكان ...الخ ،باإلضافة إلى خدمات المنافع العامة ،وهى خدمات
ب ،الاهرباء ،النقلالعام،
تؤدحهاالوحدةالمحليةعلىأساستجارى.ومنأهمهامياهالشر 
الغاز،الااز .
ثانياً :االختصاصات التمثيلية
ويقصدبهذااالختصاصهوتمثيلالوحدةالمحليةنيابةعنالمواطنفىالتعبيرعن
رغثات المواطنين المحليين بخصوص المسالل التى تدخل فى اختصاصات الحكومة
المركزية ،ويعتمدذلك علىتوفر قنواتاالتصان بينالمواطن والهيئاتالمحلية والحكومة
المركزية .
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ثالثاً :االختصاصات الخاصة بالضبط اإلدارى
ويقصد بذلك اإل طار العامللوالح التى تنظم النظام واألمن العام وما حتعلق بهامن
ق ار ارتولوالحفرعيةفىمختلفالمجاالتالتىلهاارتثاطبهذاالجانب .
رابعاً :وظائف التنمية المحلية وتنمية المجتمع
إن من وهالف اإلدارة المحلية برامد التنمية ،بما فى ذلك التنمية االقتصادية مثل
إنشاءاألسواقوالمعارضومشاريعالسياحةوالمصانعوالبنوك،ومشاريعالتنمية االجتماعية
مثلاإل سكاناالقتصادى،والحدالق،ومشروعاتالتنميةالذاتيةورعايةالمسنينوالمقعدحن،
وبما أن السلطات المركزية التستطيع اإللمام بمشاريع التنمية على مستوى الدولة ،تصثح
التنميةمنالوهالفالتىيقعجلهاعلىالهيئاتالمحلية .
خامساً :التخطيط العمرانى
وأمالك الدولة العامة والخاصة ،والرقابة على
يمثل هذا الجانب تسجيل العقارات 
استخداماألراضىالفضاءوتقسيمهاوتعميرهاداخلالمدحنةونواحيها .
سادساً :الثقافة والترفيه
يشمل هذا الجانب كل ما حتعلق بالسياحة الداخلية والمرافق الترفيهية والمكتثات
العامة .
سابعاً :التنسيق بين الخدمات المختلفة على المستوى المحلى
منمعاحيركفاءةخدماتاالدارةالمحليةهىسرعةالتنسيقبينالخدماتالتىتقدمها
مختلفاالجهزةالمحلية .
الجدون رقم ( )9حبين وهالف الوحدات المحلية ويحدد المسؤولية فى الوهيفة بين
االدارةالمحليةواإلدارةالمركزية،كذلكالتمويلانكانمحلياإأومركزياإأومختلطاإ .
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جدونرقم: 9أدوارووهالفالوحداتالمحليةفىتقديموتمويلالخدماتالعام ة 
رم

1

الخدمات العامة
جمعالقمامة 
وادارةالنفايات

دور الوحدات المحلية فى تقديمها وتمويلها
• مسئوليةاإلدارةالمحليةعندكلالدون .
• تزاحداالعتمادعلىالتعاقدمعالقطاعالخاصلهذاالغرض.
• التمويل:منخالناالحراداتالعامةللبلدياتورسومالنفايات.
• الحكومةالمركزيةتضعالسياساتالعامة .
• االداراتالمحليةوتعنىبالرعايةالصحيةوالوقالية .
• الرعايةالطبية/مستشفياتمتخصصةمنمسؤوليةالحكومة

2

الرعايةالصحي ة

3

التعليم

المركزيةأوحكومةاالقليم .
• تزاحدملحوظفىمشاركةالقطاعالخاصفىالرعايةالطبية .
• التمويلعنطريقاالحراداتالعامة/معنسثةتغطيةمنخالن
رسوماالستخدام.
• رياضاالطفانوالمدارساالبتداليةمنمسؤوليةاالدارةالمحلية/
القطاعالخاص .
• المدارسالثانويةمنمسؤوليةالحكومةالمركزية/القطاع
الخاص.
• التعليمالعالىمنمسؤوليةالحكومةالمركزيةوالقطاعالخاص.
• التمويلعنطريقاالحراداتالعامة/معنسثةتغطيةمنخالن
رسوماالستخدام.
• تتولىاالدارةالمركزيةوضعالسياساتالعامة .

الرعايةاالجتماعية
4

(رعايةاالطفان
والمسنين)

• تقوماالداراتالمحليةبتنفيذالسياساتالعامةاعاله .
• التمويلمنقبلالحكومةالمركزية،وجزلياإمنقبلالمساهمين
والضماناالجتماعى.

5

تزويدالمياه/الصرف

• تتولىاالدارةالمركزيةمسؤوليةالمشروعاتالرأسمالية/منخالن
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ى
الصح 

مؤسساتعامة/إدارةمحلية .
• تزاحدمشاركةالقطاعالخاص.
ى
• حتعهدفىالغالبالقطاعالخاصبالنقلالداخل 

6

خدماتالنقل

7

الخدماتالطارل ة

8

االسكان

9

حمايةالبيئةوالصح ة

• النقلالمحلى:منمسؤوليةاالدارةالمحلية/القطاعالخاص .
• التمويل:رسومالمستخدمين،وأحياناإمساعداتمناإلدارة
المحلية.

• تتعهدالحكومةالمركزيةبوضعاالطرالقانونيةأوالتنظيمية .
• حتمتعزيزالخدماتوضمانتوافرهامنقبلاإلدارةالمحلية .
• التمويل:إحراداتالبلدياتالعامة.
• فىالغالبتعتبرمنمسؤوليةالقطاعالخاص .
• مشاركةمنقبلالحكومةالوطنيةواإلدارةالمحليةإلىحدما .
• التمويل:تمونإنشاءالمشاريعالرأسماليةمنخالنمنحوقروض
منصنادحقاإلسكان .
• الصيانةمنخالنإحراداتاإليجاراتواإلحراداتاألخرى
للمحليات.
• تتولىالحكومةالمركزيةوضعاألطرالتشريعيةوالتنظيمية .
• تتولىاإلدارةالمحليةتنفيذوتطبيقتلكاألطر .
• التمويل:إحراداتعامة/إحراداتالبلديات.
10

11

الطرقوالحدالق
والمنتزهات

تخطيطوتنظيمالمدن

• تتولىاإلدارةالمحليةمسؤوليةإنشاءوصيانةالطرقوالحدالق .
• التمويل:اإلحراداتالبلدي ة
• مسؤوليةاإلداراتالمحلية .
• التمويل:اإلحراداتالبلدية.

المصدر(:عبدالوهاب)54-53،2007،
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وباعتثارأناإل دارةالمحليةيغلبعليهاالوهيفةالتنفيذيةفإنكلالوهالفالتىتم
ذكرهاهىتنفيذيةعلىأمثرتقدحر،وماذكره(عبدالوهاب)2007،فيالجدونرقم()10قد
تضمنالوهيفةالتنفيذيةوالوهيفيةالتقريريةوهىوهيفةتشثهالوهيفةالتشريعية،حي حتم
ألعضاء التقريريين في المجلس واصدار قرار بالخصوص ،مثل
تداون الموضوعات بين ا 
الوهالف التى تقع مسؤوليتها على الوحدات المحلية كتخطيط وتنظيم المدن والضثط
االدارى،حي حتمإصدارلوالحمحليةمنخالنالوهيفةالتقريرية،أيضاإ ذكر(المبيضين
وآخرون (2011 ،الوهيفة التمثيلية وهى تمثيل الوحدات المحلية ما يخص المواطن أمام
اإلدارةالمركزيةنياب إةعنه .
وذكر )المبيضين وآخرون )2011 ،كما هو مبين فى الجدون رقم ( )11وهالف
اإلدارةالمحليةبشكلشاملومفصلبحي حنطبقعلىمختلفالبيئات،وحي أنوهالف
اإلدارةالمحليةهىمهامتنفيذيةويغلبعليهاالطابعالتنفيذىأمثرمنالطابعالسياسى،لذا
لمحتطرق إليهمعظمالمصادر،و(عولمى)2011،لمحذكرالوهالفالتنمويةبشكلشامل
ويرجع ذلك الى اختزان الوهالف فى المجلس الشعبى ،والذى حتحدد وهالفه فى مهام
الخدماتأمثرمنالمهامالتنموية،فيماذكر(عبدالوهاب)2007،الوهالفبشكلمصنف
ودوركلمنالحكومةالمركزيةوالهيئةالمحليةمنحي التنفيذوالتمويل .
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جدول رقم  :10مقارنة بين المصادر التى ورد فيها وظائف االدارة المحلية
وظائف االدارة المحلية

المصدر

مالحظات

المسمى
المعتمد

(عولمى  )2011،وهالفاقتصاديةومالية،وهالف المجلسالشعبى  لم حتطرق هذا المصدر إلى
اجتماعيةوثقافية،وهالفتنموية

الخدمات البيئية المتمثلة فى

(صناعيةوعمرانية) .

النظافة والصرف الصحى
واإلضاءة

والمواصالت،

أيضاإ التنمية اقتصرت على
ذكر

مجان

الصناعة

والعمران ،ولم حذكر التنمية
االجتماعيةواالقتصادية .
(المبيضين

تقديم

الخدمات

(البيئية ،هيئاتمحلية 

ذكر هذا المصدر وهالف

وآخرون  )2011،االجتماعية ،المنافع العامة)،

اإلدارة المحلية بالتفصيل وتم

االختصاصات التمثيلية ،الضثط

تصنيفها على وجه الشمون

المحلية،

يعطى االطار العام لوهالف

اإلدارى،

التنمية

اإلدارةالمحلية .

التخطيطالعمرانى،الثقافةوالترفيه
والتنسيق بين الخدمات المختلفة
علىالمستوىالمحلى .

(عبدالوهاب،

ذكر الوهالف كأدوار وليست وحداتمحلية 

تم ذكر األعمان التى تقوم

 )2007

مصنفةبالنوع .

بهاالوحداتالمحلية،وتقاسم



الدور مع الحكومة المركزية
منحي التنفيذوالتمويل .

المصدر:منإعدادالثاح  
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( )3-7-3تحديد العالقة مع السلطات المركزية
العالقةبينالحكومةالمركزيةوالسلطاتالمحليةعالقةرقابيةإشرافية،حي تتطلب
الالمركزية نظاماإ رقابياإ لضثط وهالف اإلدارة المحلية ،وكما أفاد (نصرهللا )2002 ،فإن
الحكومة المركزية تضطلع بتعيين الوهالف العليا مثل المحافظ والمدحرين ،تفسير القوانين
إلذنبالصرفوالرقابةالمالية،تمويلالمشروعاتومنحاإلعانات
ووضعاللوالحالتنفيذية،ا 
لتغطيةالعجزالمالى،تقديمالمشورةالفنية .
إلحرادات المحلية ،وهذه
وتتحقق استقاللية الهيئات المحلية بقدرتها على تحصيل ا 
اإلحرادات ال يمكن تحصيلها إال بالقانون ،وصرفها بموجب القانون ،وما ذكره (نصرهللا،
إلعانات ،هذا إجراء استثنالى  ،وبدوره يحد من
 )2002من تمويل للمشروعات ومنح ا 
استقالليةالهيئاتالمحلية عنالسلطاتالمركزية،أيضاإ تعيينالوهالفالعليا،حي هناك
بعضالقوانينحتمفيهاتوهيفالوهالفالعلياباالنتخابلمافيهمنإشراكالمسؤوليةبين
السلطاتالمحليةوالمواطنين،األمرالذىيضعالهيئاتالمحليةبينرقابةالمواطنورقابة
الدولة،وتثقىالعالقةمعالسلطةالمركزيةهىعالقةرقابيةإشرافية .
( )1-3-7-3الرقابة المركزية على اإلدارة المحلية
استقاللية الهيئات المحلية ليست استقاللية مطلقة وإنما هى نسبية تمارسها الهيئات
المحلية فى حدود القانون وتحت إشراف الحكومة المركزية وهو ما يسمى بنظام الوصاية
اإلدارية ،وتهدف الوصاية اإلدارية إلى الحفاظ على وحدة الدولة وحماية مصالح سكان
الوحدة المحلية وتحقيق مصالح الغير الذى حتعامل مع هذه الهيئات المحلية (الخالحلة،
،)2013ويتركزمفهومالرقابةاإلداريةالوصاليةفىاآلتى(عبدالناصر :)84،2010،
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ض الجهات
 .1صدور الرقابة أساسا عن السلطة المركزية ،مع إمكان صدورها أحيانا عن بع 
الالمركزية.
ت
ت الالمركزية اإلقليمية والمرفقية ،وذلك بوصفها هيئا 
ى الهيئا 
 .2انصراف هذه الرقابة عل 
مستقلةعنالسلطةالمركزي ة.
ص وفي
مثاشرتها إال بن 
 .3الصفة اإلستثنالية للرقابة اإلدارية ،وذلك على أساس عدم جواز  
ن.
الحدودوبالقيودالمقررةفيالقانو 
ض أعمالها مع وجود وسالل محددة في
ت الالمركزية وبع 
 .4إمكان إنصرافها إلى أعضا ء الهيئا 
القانونلمثاشرةهذهالرقابة .
ممايعدد(بنمشرى)2009،صورالرقابةاإلداريةإلىرقابةعلىأعضاءالمجالس
البلدية،ورقابةعلىالمجالسالبلديةورقابةعلىأعمانالمجلسالبلدية،وهذهالصورالثالث
البد من خضوعها ألنواع الرقابة التى عددها (محمد )2012 ،حي عدد أنواع الرقابة
المركزيةعلىالهيئاتالمحليةإلىرقابةمالية،رقابةسياسيةورقابةقضالية .
( )1-1-3-7-3الرقابة المالية
حددالمؤتمرالعربياألونللرقابةالماليةالمنعقدعام 1977مفهومالرقابةالماليةعلى
ب التاامل واالندماج بين المفاهيم القانونية واالقتصادي ة
أنه "منهد علمي شامل حتطل 
والمحاسبية واإلدارية ويهدف إلى التأمد من المحافظة على األموان العامة ورفع كفاءة
ب
نيقومبهذهالمهمةجهازمستقلحنو 
ىأ 
قالفعاليةفيالنتالدالمحقق ةعل 
استخدامهاوتحقي 
عنالسلطةالتشريعيةغيرخاضعللسلطةالتنفيذية"(بشناق .)4،2001،
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والرقاب تتةالمالي تتةعل تتىالمج تتالسالمحلي تتةله تتامظ تتاهرمتع تتددةم تتنأهمه تتاالرقاب تتةعل تتى
موازنتتاتالهيئتتاتالمحليتتةوالتصتتدحقعليهتتا،الرقابتتةعلتتىحتتقالهيئتتاتالمحليتتةفتتىالحصتتون
علت تتىقت تتروضوالتصت تتدحقعليهت تتا،الرقابت تتةعلت تتىحت تتقالهيئت تتاتالمحليت تتةفت تتىإدارةممتلااتهت تتا
والتصرففيها،التدخلفىتحدحدقيمةالضرالبالمحليةوغيرها(الخالحلتة،)117،2013،
ومنالمعروفأناالستقالليةالماليةللهيئاتالمحليةتمنحهاالحريةفىالوصونإلىالموارد
المالي تتة،والق تتانونيح تتددالض ترالبوالرس تتومالمحلي تتةبحي ت يس تتمحللهيئ تتاتالرقابي تتةالخارجي تتة
والداخليةمنإجراءالرقابةوالمحاسثةللهيئاتالمحلية .
( )2-1-3-7-3الرقابة السياسية
الرقابة السياسية مصدرها المؤسسات التى تمارس العمل السياسى مثل البرلمان أو
األ حزابالسياسية،حي تنشأالوحداتالمحليةبموجبقوانينويتمالغاؤهابموجبقوانين
تصدرمنالجهةالتشريعيةفىالدولة ،ويذكر(المعانى)173،2013،بأنهاليقتصردور
السلطةالتشريعيةفىالرقابةعلىالتشريعفحسب،وإنمايمتدإلى مساءلةالسلطةالتنفيذية
ممثلةبالوزيرأوالوزراءالمعنيينبشؤوناإلدارةالمحليةحونبعضالقضاياالمتعلقةباالدارة
المحليةلضمانحسنتطبيقالقانونومنعاالنحرافات .
( )3-1-3-7-3الرقابة القضائية
الرقابة القضالية مهمتها الفصل فى المنازعات التى تحصل بين اإلدارة العامة من
جهةوبيناألفرادمنجهةأخرىوالفهمالصحيحللرقابةالقضاليةهوأنهذهالرقابةلصالح
الطرفين(العكيلى )1998،
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باعتثارأنالهيئاتالمحليةتنشأوتحدداختصاصاتهابموجبالقوانين،تملكالمحامم
السلطة فى النظر فى مشروعية األعمان التى تقوم بها الهيئات المحلية والتأمد من أنها
تتصرفوفقاإللقانون(الخالحلة )2013،
إلضافة إلى أنواع الرقابة التى تحدد عالقة الهيئاتالمحلية مع الحكومة المركزية
با 
هناك الرقابة الشعبية يكون مصدرها المواطنين فى حدود الهيئة المحلية  ،وتختلف صور
الرقابة الشعبية بحسب نظم اإلدارة المحلية المطثقة فى الدون ،ففى أمريكا وإيطاليا يمكن
للمواطنينحقالقبونواالعتراضعلىبعضالق ارراتمثلعقدالقروض،أوتعدحلحدود
المجلسالمحلىكمافىفرنسا،وقديكونالحقللسكانحضوراجتماعاتالمجلسالمحلى
وكذلك جق السكان فى تقديم الشكاوى واالنتقادات واالقتراحات للمجلس المحلى (المعانى،
 )2013
والمواطنونهمالذحنحنتخبونأعضاءالمجالسالمحلي ة-فىالنظمالديمقراطية-ومن
خالن ممارستهم لهذا الحق يمكنهم انتخاب العضو الجيد واستثعاد العضو السىء كما
يستطيعسكانالوحدةالمحليةالتذمروالشكوىإلى السلطةالمركزيةبخصوصأىتقصير
إلعالمالمختلفة،وقدحتممن
منجانبالمجالسالمحلية،وقدحتمذلكمنخالنوساللا 
خالن مكاتب خاصة للشكوى تنشئها السلطات المركزية لهذه الغاية (الخالحلة،2013 ،
 .)115
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()4

جمع وتحليل البيانات

تمهيد
استخدمالثاح حزمةالبرنامدIBM SPSS Statistics 24لتحليلالبياناتواعتمد
علىاألدواتاإلحصاليةالمتمثلةفىاإلحصاءالوصفىواختثارالفرضيات،للوصونإلى
نتالدالدراسة،واألدواتاإلحصاليةالتىتماالعتمادعليهاكالتالى :
 .1المعدنالتارارى،وذلكلعرضتا ارراتإجاباتالمثحوثينللفقراتالمتضمنةباالستثانة.
 .2المتوسطالحسابى،لمعرفةدرجةالموافقةعلىالفقرةمنعدمه،أيضاإ معرفةدرجةالموافقة
للمجاالتقيدالدراسة.
 .3اإلنحرافالمعيارى،وذلكلتحدحدمدىانحرافإجاباتالعينةعنالمتوسطالفرضى.
 .4اختثارtلعينةواحدة،وذلكالختثارمستوىالمعنويةللمتوسطالحسابىلالفقرةوكلمجان.
 .5اختثار،fوذلكالختثارالفروقبينإجاباتالعينةبالنسثةللمتغيراتالوهيفيةوالشخصية.
 .6معدناالنحذار الثسيط،وذلكلمعرفةتأثيرمجانالالمركزية(اإلدارية والمالية)علىمجان
تطبيقنظاماإلدارةالمحلية.
( )1.4نبذة مختصرة عن مجتمع الدراسة
عندإستقالنليبياسنة1951تمتقسيمالدولةإلىثالثةواليات(برقةوطرابلسالغرب
وفزان)،وانفردتكلواليةبقانونها األساسى،ولمتستقرالدولةعلىالتقسيمحتىتمتغييره
فىسنة1963م،وتمتقسيمالمملاةالليبيةإلىوحداتإداريةوفقاإ للقانون الذىصدرفى
هذا الشأن ،واستمر هذا التقسيم اإلدارى إلى سنة 1993م ،وكان يشمل المحافظات،
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البلديات والمحالت ،وقد تم تطبيق هذا التقسيم االدارى فى اطون مدة بعد سقوط الدولة
العثمانية .
وفى سنة  1969تم االتجاه الى نظام مركزى على إثره تم نقل صالحيات وزير
الشؤون البلديةإلىوزيرالداخليةبالقانون رقم 11لسنة،1969وقرارمجلسالوزراءلسنة
 1970بشأنحل 41مجلسبلدياإ،وذكر (المهذبى)2009،بأنهتمإصدارقوانينعلى
هيئةميثاقوطنى،وجاءفىالمادة()37منالميثاقالوطنىالصادرسنة،2008تنظم
سلطةالشعبوفقمستويين،محلى،ووطنى،وقسمالمستوىالمحلىإلىالمؤتمراتالشعبية
االساسيةوالشعبيات .
ت فى
ت والمحال 
ونظ اإر إللغاء نظام اإلدارة المحلية المتمثل في المحافظات والبلديا 
الفترةمن 1969إلىسنة،2011فقدصدرقانون 59لسنة 2012المادةرقم()4إنشاء
ت ،وبدأ في عمل
وحدات اإلدارة المحلية المحافظات ،البلديات ،فروع البلديات والمحال 
التقسيماإلدارىبالبلديات،حي قسمتليبياإلى()102بلديةكمافىالملحقرقم(،)10
وكما جاء فى (محليات )2015 ،بأن البلديات التى تمت فيها إنتخابات المجلس البلدى
وصلتإلى()77بلدية،فيماانتخبتعدد()23بلديةمجلسمحلى .
ت (المحافظات ،البلديات
االدارى المتاون من المحليا 

وحي أنه لم يصدر التقسيم
والمحالت) المنصوص عليها فى القانون ( )59لسنة 2012م ،عدا مستوى البلديات،
وبالتالىتمثلتبيئةالثح فىالمنطقةالغربيةوهىاقليمطرابلسفىالمنطقةالغربيةعلى
ت فى التقسيم السابق (مصراتة ،الخمس ،طرابلس ،الزاوية ،جبل نفوسة) والتى
المحافظا 
ت،ومثلتالمساحة""%13.51مناجمالى
مثلت()5محافظاتمن أصل()10محافظا 
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مساحة الدولة ،ونسثة " "%63.64من مجمل عدد سكان الدولة ،ونسثة " "89.24من
الاثافةالسكانية،والجدونرقم()11حبينذلكبالتفصي ل .
جدونرقم:11بيئةالدراس ة 
المحافظة

العاصمة

المساحة

عدد السكن

الكثافة السكانية

مصراتة 

مصراتة 

55450

 566110

10

الخمس 

الخمس 

6410

 432202

67

طرابلس 

طرابلس 

3320

1442429

434

الزاوية 

الزاوية 

8590

654255

76

جبلنفوسة 

غريان 

151200

299398

2.6

البلديات قيد
الدراسة

زليتن
الخمس
زليتن
طرابلسالمركز
تاجوراء
زليتن
صبراتة
زوارة
غريان
االصابعة
جادو

االجمالى 

224970

3394394

589.6

11

النسثةالمئوية 

13.51%

63.64%

89.24%

%
 10.78

المصدر( :الكيخيا)2013 ،

( )2.4أسلوب جمع البيانات
نظ اإر للتثاعد الجغرافى بين مجتمع الدراسة ،فإن أسلوب جمع البيانات عن طريق
االستثانةهواألسلوبالمناسبلجمعالبياناتبينعناصرالعينة(عطية،)1993،حي 
تاونت االستثانة من واحدوخمسين فقرة حسب الملحق ( ،)3ومقسمة إلى متغيرين تشمل
الالمركزية(اإلداريةوالمالية)ومتغير(تطبيقنظاماالدارةالمحلية)،ويعزوتحدحدالالمركزية
فى الثعد المالى والثعد االدارى فقط الى عدم تطبيق الالمركزية بكل أبعادها ،حي تم
استثعادالالمركزيةالسياسيةوالالمركزيةاإلقتصاديةلعدمتطبيقهمافىالدولةالليبية .
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بعدتحكيماالستثانةمنعددمنالمتخصصينفىالجامعاتالليبية،فقدتقلصعدد
الفقراتإلى اثنين وثالثينفقرة،وكماهومبينفىالملحقرقم()5فانالالمركزيةشملت
تالمتمثلةفىالثعداالدارى(،)25،21،17،13،9،5،1والفقرات(،11،7،3
الفق ار 
 )30 ،27 ،23 ،19 ،15المتمثلة فى الثعد المالى ،وأخي اإر تطبيق االدارة المحلية التى
شملتالفقرات(،29،28،26،24،22،20،18،16،14،12،10،8،6،4،2
ت ومتداخلة وهى
 ،)32 ،31والملحق رقم ( )5حبين تصنيف الفقرات على حسب الفق ار 
االستثانة النهالية التى تم تطبيقها على المثحوثين ،فيما حبين الملحق رقم ( )4الفقرات
ت .
مصنفةعلىحسبالمجاال 
( )3.4مقياس إجابات العينة
لقياس درجة الموافقة على الفقرات فى كل من متغيرات الدراسة ،تم اعتماد الثاح 
علىمقياساليكرتالثالثى(موافق،محاحد،غيرموافق)وبأوزانإجابة()1،2،3على
التوالى،وذلكلقياسدرجتتةموافقتتةالمثحتتوثينعلتتىفقتراتأوآراءأوبترامدمعينة،وبعض
حدماأومترددأوغيرمتأمدمكاناجابة

الدراساتتستعملكلمةالأدرىأوموافقإلى 
ألنها أساس مقياس اليكرت (عبدالمجيد،
محاحد والصحيح هو استعمان إجابة محاحد  
 .)2013
وحي أنالمقياسثالثي،فإنذلكيعنيوجودفترتيناألولىمابين3،2والثانيةما
بين 2،1ولمعرفةطونالفترةحتمقسمةعددالفتراتعلىعددأوزانالمقياسوهي3/2
وبناء على ذلك فإنه لحساب طون كل إجابة نقوم
= ( 0.66موسى،)223 ،2013 ،
إ
بالتالى(السيد :)2015،
117

(1.66=0.66+1غيرموافق) 
(2.33=0.66+1.67محاحد) 
(3=0.66+2.34موافق) 
ونظ اإر لطبيعة الدراسة وهى تطبيقية وتعتبر من الدراسات األولى فى مجان اإلدارة
المحلية بعد تطبيق قانون  59لسنة  2013واللحته التنفيذية  130لسنة 2013م ،فإن
مقياس اليكرت الثالثى يكون هو المناسب لمعرفة درجة تطبيق نظام اإلدارة المحلية فى
ولىمنمرحلالتطبيق .
ا
الفترةاأل
( )4.4مجتمع وعينة الدراسة
( )1.4.4مجتمع الدراسة
حتاون مجتمعالدراسةمنالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربية منليبيا ،ونظ اإر لمساحة
دولةليبيا،ولمحدوديةالتواصلمعالمناطقداخلليبيا،فقدتماختيارالمنطقةالغربيةمن
ليبيا ،باعتثارها متاحة لعمل هذه الدراسة من قبل الثاح  ،وكما هو متعارف عليه فإن
المنطقةالغربيةتتمثلفىإقليمطرابلس،وإلىتاريخهلميصدرالتقسيماإلدارىللمحافظات
ت فقط كما هو مبين فى
من قبل رلاسة الوزراء ،وتم التقسيم اإلدارى على مستوى البلديا 
الملحقرقم()10الذىحبينأسماءالبلدياتوالتىيصلعددها إلى ()102بلدية،وحي 
أنمجتمعالدراسةحتاون منعددهذهالبلدياتكمرحلةأولى،والمستوياتالقياديةفىهذه
البلدياتكمرحلةثانيةباالسترشادبقراروزيرالحكمالمحلى()448لسنة2014مالذىحبين

الهيكلالتنظيمىبالملحقرقم(،)1حي حبينعدداالعضاء()7عدابلديةطرابلسالمركز
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عددأعضالها(،)9ووكيلدحوانالبلديةومدحرى اإلدارات(المتابعةوضمانالجودة،تقنية
المعلومات ،العالقات العامة واإلعالم المحلى ،شؤون المحالت ،الشؤون اإلدارية والمالية،
الموارد الثشرية ومكتب الشؤون القانونية)  ،واعتمد الثاح فى تحدحد مجتمع الدراسة على
ت،وحي إنهتم
الهيكلالوهيفىبالملحقرقم()1لوجودهمازانقيدالتفعيلفىواقعالبلديا 
إصدار هيامل تنظيمية مصنفة على حسب حجم البلدية وعدد السكان كما هو مبين فى
إلتصانالمثاشربالبلدياتقيدالدراسةفإنالملحقرقم()1
المالحق()9،8،7،6ولانبا 
مازان قيد التطبيق ولم يشرع فى تطبيق المالحق ( )9 ،8 ،7 ،6وبهذا يصثح مجتمع
الغربية من الملحق رقم
عنصر ،وبعد تحدحد بلديات المنطقة 
الدراسة فى كل بلدية ()15
اإ
)عنصر .
()10والتى وصلعددهاإلى()55بلدية،حتحددمجتمعالدراسةإلى(827
اإ
( )2.4.4عينة الدراسة
وباعتثار أن المنطقة الغربية تشمل عدد ( )55بلدية والتى تمثل مجتمع كبير من
حي العددوالمساحةالجغرافية،فإنالثاح اختارنوعالعينةالعنقوديةعلىمرحلتين،وذلك
لعدم توفر إطار إحصالى دقيق للمجتمع ،ولتوفير الجهد والوقت ،اختار الثاح العينة
العنقودية(النجاروآخرون،)2009،ولمناسثةاستخدامهذاالنوعمنالمعاحنةهومفردات

العينة على هيئة مجموعات موزعة على مناطق جغرافية متثاعدة (الصيرفى،2009 ،
،) 203وذلكللتمكنمنجمعالبياناتمنعددمحددمنالبلدياتيمكنانيمثلمجتمع
ت البلديات (طرابلس المركز ،تاجوراء،
الثح  ،وبالتالى تم اختيا ر عدد ( )11بلدية شمل 
ألصابعة ،إسبيعة وجادو) ،والتى يمكن
غريان ،الخمس ،زليتن ،ترهونة ،صبراتة ،زوارة ،ا 
ت .
للثاح انحتمكنمنالتواصلوالوصونإليهافىتجميعالبيانا 
119

أما المرحلة الثانية من العينة العنقودية ،فتمثلت فى اختيار المستويات القيادية من
البلدياتالتىتماختيارهافىعينةالدراسة،وقدبلغتعددعناصرالعينةفىكلبلديةإلى
نصر ،حي تمثل  %20من
( )15عنص اإر ،وبهذا يقدر مجتمع الدراسة بعدد ( )167ع اإ
مجتمع الثح  ،والجدونرقم( )13حبين عددالعناصر الفعليةفىكل بلدية ويصل العدد
اإلجمالىللعناصرالفعلية()140عنص اإر،مايمثل()%17منمجتمعالثح ،والتىتعد
نسثةمقبولةلتمثيلمجتمعالثح ،والجدونرقم()11حبيناالستثاناتالموزعةوالمتحصل
عليهاونسثةالفاقدمنها .
فاد(الثطشوأبوزينة)2007،فىالدراساتالمسحيةيكونمنالمناسباختيار

كماأ
()%20منأفرادالمجتمعالالىإذاكانعددأفرادهذاالمجتمعمعتدالإمابين( 500إلى
)1000وتقلهذهالنسثةكلماكبرحجمالمجتمعاألصلىلتصلإلى(،)%5ويؤكدذلك
(النجار وآخرون )2009 ،فى الثحوث المسحية حجم العينة المطلوب ال يقل عن (– 5
)%20منأفرادالمجتمع،وفىالثحوثاالرتثاطيةيكون()30فرداإلالمتغيرفىالثح  .
وتتوفرفىالعينةالمثحوثةلهذهالدراسةالخصالصالتالية :
تمختلفةومتثاعدةبالمنطقةالغربية.
تبلديا 
 .1تخلل 
 .2البلديات التى تناولتها الدراسة معظمها بلديات كبيرة ولها تجربة سابقة فى االدارة المحلية
وذاتكثافةسكانيةعالية(مثل:طرابلسالمركز،تاجوراء،غريان،الخمس،زليتن،ترهونة،
زوارة).
صبراتةو 
 .3المثحوث ونفىالدراسةمنذوىالمستوياتالقياديةفىاإلدارة(عمداء،اعضاءمجلسبلدى،
ت).
وكالءدحوان،مدحروإدا ار 
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 .4المستوياتالعلميةمنالمثحوثينمعظمهممنذوىحملةالثكالوريوس،الليسانس،الماجستير
والدكتوراه.
 .5سنواتالخبرةللمثحوثينأمثرنسثةمنذوىسنواتالخبرةالطويلةوالجدونرقم()12حبين
ذلك.
جدونرقم:12عددالعناصرالفعليةلعينةالدراس ة 
المحافظات

*

الخمس
الزاوية

جبل نفوسة
مصراتة
طرابلس
مجموع العينة

البلدية

االعضاء

الوكيل

مدراء

ادارات

المجموع

الخمس 

7

1

4

12

ترهونة 

7

1

6

14

صبراتة 

6

1

5

12

زوارة 

7

1

4

12

غريان 

7

1

7

15

االصابعة 

7

1

3

11

جادو 

7

1

5

13

زليتن 

5

1

6

12

طرابلس 

8

1

6

15

تاجوراء 

6

1

6

13

اسبيعة 

6

1

4

11

73

11

56

140

المصدر:الشئوناالداريةبالبلدياتقيدالدراسة 

فيماحتعلقباستجابةالعينةلإلجابةعلىفقراتاالستثان ةكماهومبينفىالجدونرقم
( ،)13فإن نسثة االستجابة بلغت " ،"%76وما نسبته " "%5.7استجابة خطأ وعدد

*أضيفتالمحافظاتفىالجدونحسبالتقسيماإلدارىالسابق،للتوضيحبأنالبلدياتقيدالدراسةواقعةفىمختلفالمحافظات
بالمنطقةالغربية .
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االستجاباتالخطأهم()8استثاناتمنهمعدد()2استثانةغيرمكتملةاالجاباتفيهاعدد
منالفقراتغيرمجابة،وعدد()6استثاناتتحتوىعلىاجاباتغيرواقعية،ومانسبته
""%17.8يعتبراستماراتلمحتماالجابةعليهاووصلعددهاإلى()25استثانة،والجدون
رقم()12حبيناإلستثاناتالموزعةوالمتحصلعليهاونسثةالفاقدمنها .
جدول رقم :13اإلستثاناتالموزعةوالمتحصلعليهاونسثةالفاقدمنها 
مجتمعالدراس ة 

 827

عينةالدراس ة 

 140
%
 16.9

نسثةالعينةإلىمجتمعالدراسة 
اإلستثاناتالموزع ة 

 140

اإلستماراتالمتحصلعليها 

 107

نسثةاالستثاناتالمتحصلعليهاإلىالعين ة 
الفاقد 

%
 76.4
 33

نسثةالفاقدإلىالعين ة 

%
 23.6

نسثةالفاقدإلىمجتمعالدراسة 

%
 3.9

( )5.4الصدق والثبات
( )1.5.4الصدق الظاهرى لالستبانة
قبل أ ن حتم توزيع االستثانة على عينة الثح  ،تم تحكيمها من عدة أساتذة
المذكورين فى الملحقرقم ( ،)11حي كانتاالستثانة

متخصصينفى الجامعاتالليبية 
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قبل التحكيم تتاون من ثالث وخمسين فقرة كما فى الملحق رقم ( ،)4حي لوحظ بعض
الفقرات التى تتعلق بمتغيرات لها عالقة بالهيامل التنظيمية وبعض التا اررات النسبية بين
الفقرات ،وبعد التحكيم والتدقيق ومراعاة المعاحير العلمية لاتابة االستثانة ،تم تقليص عدد
الفقرات إلى اثنتين وثالثين فقرة كما فى الملحق رقم ( ،)5خمس عشرة فقرة لمجان
ىعشرة فقرة

،وسثععشرة فقرةلمتغيرتطبيق نظام اإلدارةالمحلية،بدنمناثنت

الالمركزية
لالمركزية اإلدارية ،وتسع فقرات لالمركزية المالية ،واثنتان وثالثون فقرة لتطبيق اإلدارة
المحلية .
وقد تم تطبيق العينة االستطالعية للتأمد من عالقة االستثانة بالمثحوثين ،حي تم
توزيع عدد() 15استثانةبينبلدحتىغريانواألصابعة،والتيإتضحمنخاللهاقدرةالعينة
ع لىاإلجابة وفهمفقراتاإلستثانة ،وعندتطبيقمقياسكرونثاخ آلفا علىإجاباتالعينة
اإلستطالعيةبلغت"،"0.917وهىنسثةمرتفعةوتدنعلىقبوناالستثانة .
( )2.5.4الثبات الداخلى لالستبانة
الجدون رقم ( )14حبين معامل كرنثاخ آلفا لال من الدراسة بالاامل والمجاالت قيد
الدراسة ،حي بلغ معاملكرونثاخ آلفا العام للدراسة ” “0.858وهومقياسمرتفع يعطى
قيمة تثاث عالية حي إن قيمة كرونثاخ آلفا المقبولة هى ” ،“α=>0.60أما بالنسثة
ت الدراسة فقدكانمجانالالمركزيةبلغتقيمةكرونثاخآلفا”،“0.675وهىقيمة
لمجاال 
مقبولة ،أيضاإ الالمركزية المالية بلغت قيمة كرونثاخ آلفا ” ،“0.717وانخفضت قيمة
مرونثاخ آلفا لمجان الالمركزية اإلدارية إلى ” “0.542وهىقيمة غير مقبولة ويرجع ذلك
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إلى انخفاض عدد الفقرات بالنسثة للمجان ،وبصفة عامة تعتبر الدراسة مقبولة من حي 
المقياسالعاموالمقياسلالمنالمجالينالالمركزيةوتطبيقاالدارةالمحلي ة 
جدونرقم:14ك رونثاخآلفالمجاالتالدراسة 
عددالفقرات 

مرونثاخآلفا 

رم 

الالمركزيةاإلدارية 

7

 0.542

الالمركزيةالمالي ة 

8

 0.717



15

0.675

  2تطبيقنظاماإلدارةالمحلية 

17

 0.825

  3الدراسةبالاامل 

 32

 0.858

1

المجا ن 

الالمركزية 

ولزيادة التأميد لمدى الثثات الداخلى إلجابات عينة الدراسة فإن الجدون رقم ()15
حبيننتالدالتجزلةالنصفيةالجاباتالعينة،حي بلغتك رونثاخآلفاللجزءاألون”“0.701
وللجزءالثانى” “0.804وهماقيمتانمقبولتان،كماانمعاملاالرتثاطبلغ” “0.698وهى
قيمةجيدة،أمافيماحتعلقبقيمة جتمانللتجزلةالنصفيةفإنهابلغت” “0.811وهىقيمة
مرتفعةومقبولةوتعززالثثاتالداخلىإلجاباتالعينة .
جدونرقم:15معدنالتجزلةالنصفيةللدراس ة 
الجزءاألون
مرونثاخآلفا

الجزءالثانى 

القيمة

0.701

عددالفقرات

16a

القيمة

0.804

عددالفقرات

16b

إجمالىالفقرات
معاملاالرتثاط
معاملاالرتثاط
سبيرمان

32
0.698

ى
الجزءالجوز 

0.822

ى
الجزءالفرد 

0.822

معاملجتمانللتجزلةالنصفية
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0.811

( )6.4المتغيرات الشخصية والوظيفية للدراسة
( )1.6.4المجلس البلدى
الجدونرقم()16حوضحعددالتا ارراتلالبلديةأىعددالمستجيبين،حي كانت
ت” ،“12تليها بلدحتا طرابلس وتاجوراء ” “11ثم
بلدية غريان هى أعلى معدن تارارى وبلغ 
بلديةترهونةوزليتن”،“10وبلدياتإسبيعة،األصابعة،الخمس،زوارةوصبراتة” “9وأخي اإر
ت .
جادو”،“8ويعتبرعددالتا ارراتمتقارببينمختلفالبلديا 
جدونرقم:16المعدنالتارارىللمجالسالبلدي ة 
التكرار

النسبة المئوية

المجلس البلدى
اسبيعة

9

8.4

االصابعة

9

8.4

الخمس

9

8.4

تاجوراء

11

10.3

ترهونة

10

9.3

جادو

8

7.5

زليتن

10

9.3

زوارة

9

8.4

صبراتة

9

8.4

طرابلس

11

10.3

غريان

12

11.2

المجموع
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100.0

( )2.6.4الجنس
الجدونرقم()17حبينالمعدنالتارارىلمتغيرالجنسويتضحغالبيةعناصرالعينة
همذكورحي بلغعددهم”،“99فىالمقابلعدداإلناثبلغ”“8وهومنخفضجداإ .
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س
جدونرقم:17المعدنالتارارىلمتغيرالجن 
التكرار

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

99

92.5

أنثى

8

7.5

107

100.0

المجموع

( )3.6.4العمر
الجدونرقم()18حبينالمعدنالتارارىللفئاتالعمرية،حي بلغتالفئةالعمريةمن
 30سنة إلى أقل من  50سنة” ،“61تليها الفئة العمرية من  50سنة فأمثر حي بلغت
”،“33فيماكانتالفئةالعمريةأقلمن30سنةهىأقلمعدنتارارىحي بلغت” .“13
جدونرقم:18المعدنالتارارىللفئاتالعمري ة 
التكرار

النسبة المئوية

الفئة العمرية
أقلمن30سن ة

13

12.1

ىأقلمن50سنة 
من30سنةإل 

61

57.0

من50سنةفأمثر

33

30.8

المجموع

107

100.0

( )4.6.4المؤهل العلمى
فىالجدونرقم()19كانالمستوىالعلمىالثكالوريوسأعلىمعدنتارارىحي بلغ
” “42حليه المستوى العلمى الماجسستير حي كان ” “21ثم الليسانس ،الدبلوم العالى،
الدكتوراه والدبلوم المتوسط حي كانت المعدالت التا اررية ” “8” ،“12” ،“17و” “7على
التوالى .
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ى
جدونرقم:19المعدنالتارارىللمستوىالتعليم 
المستوى العلمى

التكرار

النسبة المئوية

دبلوممتوسطومايعادله

7

6.5

ى
دبلومعال 

12

11.2

بكالوريوس

42

39.3

ليسانس

17

15.9

ماجسستير

21

19.6

دكتو اره

8

7.5

المجموع

107

100.0

( )5.6.4سنوات الخبرة
فيالجدونرقم()20سنواتالخبرةكانأمبرمعدنتارارىفيالفئةأمثرمن15
سنةوهى"،"48تليهافئةأقلمن5سنواتحي بلغت""22ثمالفئتينمن10سنواتإلى
ت حي كانالمعدنالتارارىلهما
أقلمن 15سنةومن 5سنواتإلى أقلمن 10سنوا 
""19و""17علىالتوالى .
جدونرقم:20المعدنالتارارىلسنواتالخبرة 
التكرار

النسبة المئوية

سنوات الخبرة
ت
أقلمن5سنوا 

22

20.6

من5سنواتإلىأقلمن10سنوات

17

15.9

من10سنواتإلىأقلمن15سنة

19

17.8

أمثرمن15سن ة

48

44.9

المجموع

106

99.1

1

0.9

107

100.0

الفاقد
اإلجمالى
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( )6.5.4المستوى الوظيفى
المستوىالوهيفى"مدحرإدارة هوأعلىمعدنتارارىكماهوفىالجدونرقم(،)21
حي بلغ"،"55حليهالمستوىالوهيفىعضومجلسبلدىحي كان"،"41ثموكيلدحوان
ضاإ،حي بلغا""7و""4علىالتوالى .
الإمنخف 
بلديةوعميدبلديةكانامعد 
ى
جدونرقم:21المعدنالتارارىللمستوىالوهيف 
المستوى الوظيفى

التكرار

النسبة المئوية

عميدبلدية

4

3.7

ى
عضومجلسبلد 

41

38.3

وكيلدحوانبلدي ة

7

6.5

مدحرإدارة

55

51.4

107

100.0

المجموع


( )7.6.4التخصص العلمي
مماهومبينفىالجدونرقم()22كانالمستوىالعلمىعلوماقتصاديةهوأعلى
معدنتارارى،حي بلغ"،"36حليهالعلومالهندسيةبمعدنتارارى""27ثمالعلوماإلنسانية
والقانونبمعدنتارارى""16و""14علىالتوالى،وأخي اإرالعلوماألساسيةوالعلومالسياسية
بمعدنتارارى""7و""7علىالتوالى .
ى
جدونرقم:22المعدنالتارارىللتخصصالعلم 
المعدل التكرارى

النسبة المئوية

علوماقتصادي ة

36

33.6

علومسياسي ة

7

6.5

قانون

14

13.1

علومهندسي ة

27

25.2

التخصص العلمى
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علوماساسي ة

7

6.5

علومإنساني ة

16

15.0

المجموع

107

100.0

( )8.6.4الحدود اإلدارية
معظم إجابات العينة تشير إلى وجود المستجيبين داخل حدود البلدية ،وكما هو
موضحبالجدونرقم(،)23فإنالمستجيبينداخلحدودالبلديةبلغوا"،"103وخارجحدود
البلديةبلغوا" ."4
جدونرقم:23المعدنالتارارىلعددالمستجيبينالقاطنينداخلالحدوداإلدارية 
المعدل التكرارى

النسبة المئوية

داخلالحدوداإلداريةللبلدي ة

103

96.3

خارجالحدوداإلداريةللبلدي ة

4

3.7

107

100.0

الحدود اإلدارية

المجموع

( )7.4االحصاء الوصفى لمجاالت الدراسة
( )1.7.4اإلحصاء الوصفى واالختبار اإلحصائى لمجال الالمركزية
( )1.1.7.4الالمركزية اإلدارية
الجدون رقم ( )24حبين نتالد المعدن التارارى لال فقرة والنسثة المئوية للمعدن
التارارى للمجان الالمركزية اإلدارية ،حي كانت إجابة موافق تحتل امبر معدن تارارى
للفقرات( 17،13،9،5،1و)25وكانت""79"،"84"،"79"،"88"،"64و""64على
التوالى،عداالفقرة()21فهىتحتلامبرمعدنتارارىإلجابة"غيرموافق،أماإجابةمحاحد
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فهى تحتل اقل معدن تارار فى كل الفقرات لهذا المجان ،وبصفة عامة حتضح أن اتجاه
اإلجاباتحنحنىإلىدرجة"موافق"علىأمثرتقدحر .
جدونرقم:24المعدنالتارار لفقراتمجانالالمركزيةاإلدارية 
الفقرة

1

14

27

64

105

2

107

13.1

25.2

59.8

98.1

1.9

100.0

تساعدالالمركزيةفيالوصون

12

7

88

107

إلىالخياراألفضلفياتخاذ

11.2

6.5

82.2

100.0

يمتازاتخاذالق ارراتالمحلية

بالمجلسالبلدىباالستقاللية
عنالسلطةالمركزية

5

غير

محايد

موافق

المجموع

الفاقد

االجمالى

الق ارراتالمحليةداخلالمجلس

موافق

البلد .

9

13

تساعدالالمركزيةفيالمجلس

8

19

79

106

1

107

البلد علىبناءخبراتمحلية

7.5

17.8

73.8

99.1

0.9

100.0

تساعدالالمركزيةعلىههور

قياداتإداريةجدحدةفي

9

14

84

107

8.4

13.1

78.5

100.0

حركزالمجلسالبلد علىوضع

17

11

79

107

15.9

10.3

73.8

100.0

41

30

36

107

38.3

28.0

33.6

100.0

تشرفعلىالمرافقالمحلية .

المجلسالبلد .
17

خططوأهدافللتنميةالمحلية.
حوجداستقالنماليوإدار 
للمرافقالعامةالمحلية(مثل:

21

الاهرباءوالصحةواإلسكان)في

ممارسةاختصاصاتهاداخل
الحدوداإلداريةللبلدية.

تساعدالالمركزيةالمرافقالعامة
25

21

المحلية(مثل:الاهرباءوالصحة 19.6
واإلسكان)علىممارسة

22

64

107

20.6

59.8

100.0

اختصاصاتهاوتقديمخدماتها
داخلالحدوداإلداريةللبلدية.
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أما من حي المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى واختثار tالجابات العينة ،فإن
الجدون رقم ( )25يعرض النتالد المعنية لمجان الالمركزية اإلدارية ،وقد تحقق مستوى
المعنوية ) (P<0.05لال الفقرات عدا الفقرة (" )21حوجد استقالن مالي وإدار للمرافق
العامةالمحلية(مثل:الاهرباءوالصحةواإلسكان)فيممارسةاختصاصاتهاداخلالحدود
اإلدارية للبلدية"،أماباقىالفقراتفإنأعلىدرجةموافقةكانتللفقرات(،9،13،5،1
  17و )25وكان المتوسط الحسابى لال فقرة على التوالى "،"2.70" ،"2.71" ،"2.48
""2.58"،"2.67و" ."2.40
وبهذه النتالد فإنه يمتاز اتخاذ الق اررات المحلية بالمجلس البلدى باالستقاللية عن
السلطة المركزية ،تساعد الالمركزية في الوصون إلى الخيار األفضل في اتخاذ الق اررات
المحليةداخلالمجلسالبلد ،تساعدالالمركزيةفيالمجلسالبلد علىبناءخبراتمحلية
تشرفعلىالمرافقالمحلية،تساعدالالمركزيةعلىههورقياداتإداريةجدحدةفيالمجلس
البلد ،حركزالمجلسالبلد علىوضعخططوأهدافللتنميةالمحلية  وتساعدالالمركزية
المرافقالعامةالمحلية(مثل:الاهرباءوالصحةواإلسكان)علىممارسةاختصاصاتهاوتقديم
خدماتهاداخلالحدوداإلداريةللبلدية .
ومن حي المتوسط العام لمجان الالمركزية اإلدارية فإن المتوسط الحسابى بلغ
" "2.50وهى درجة موافقة عالية ،وبذلك توجد الالمركزية اإلدارية من حي الواقع فى
المجالسالبلديةقيدالدراسة،ومستوىالمعنوية)(p<0.05تؤكدقبونهذهالنتيجة.
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دراسة(عتيقة )2011،توصلتإلى أنالنظماإلدارية فيالدونالمغاربية(الجزالر،
تونسوالمغرب)يعتريهانقصأدىإلى العجزالتنظيمىفيالالمركزيةاإلدارية،كماأعزى
(معاوى )2010 ،فى الجزالر االضعف في مؤسسات الحكم المحلى إلى جانب الموارد
الثشريةوالمالية،ودراسة(القيسى)2010،فىاالردنتوصلتإلىوجودعالقةبينالعوامل
التنظيميةوتطبيقالالمركزية،ووصلتدراسة(بلعرابى )2002،فىالعراق إلى وجودتأثير
لمحددات الهيكل التنظيمى على أداء االدارة المحلية ،واحتلت المرتثة االخير المحددات
ى العجز االدارى ،السياسى والتنظيمى حتحدى
التنظيمية )2013 ،Asyare( ،توصل إل 
الحكومةالمحليةفيغانا .
العوامل التنظيمية هى األمثر تأثي اإر فيما توصلت اليه الدراسات السابقة ،وحي إن
وإنما تناون الالمركزية اإلدارية من حي 
الثاح لم حتناون الجانب التنظيمى في الدراسة 
وجودها من عدمه في المجالس البلدية  وما حتعلق باالستقاللية اإلدارية في اتخاذ القرار
المحلى ،وكانت درجة الموافقة عالية وتشير إلى وجود الالمركزية اإلدارية في المجالس
البلديةقيدالدراسة .
جدونرقم:25اإلحصاءالوصفىواالختثارالحصالىلفقراتمجانالالمركزيةاإلدارية 
الفقرة

المتوسط

الحسابى

االنحراف
المعيارى

قيمة t

درجة

الحرية

مستوى

المعنوية

يمتاز اتخاذ الق اررات المحلية
1

بالمجلس البلدى باالستقاللية

2.48

0.722

6.760

104

0.000

عنالسلطةالمركزية
تساعد الالمركزية في الوصون

5

إلى الخيار األفضل في اتخاذ
الق اررات المحلية داخل المجلس

2.71

0.659

البلد .

132

11.151

106

0.000

تساعد الالمركزية في المجلس
البلد على بناء خبرات محلية

9

2.67

0.613

11.252

105

0.000

تشرفعلىالمرافقالمحلية.
تساعد الالمركزية على ههور
قيادات إدارية جدحدة في

13

2.70

0.618

11.740

106

0.000

المجلسالبلد .
حركزالمجلسالبلد علىوضع

17

خططوأهدافللتنميةالمحلية.

2.58

0.753

7.962

106

0.000

حوجد استقالن مالي وإدار 
للمرافق العامة المحلية (مثل:
الاهرباءوالصحةواإلسكان)في

21

1.95

0.851

-0.568

106

0.571

ممارسة اختصاصاتها داخل
الحدوداإلداريةللبلدية .

تساعدالالمركزيةالمرافقالعامة
المحلية(مثل:الاهرباءوالصحة
واإلسكان)

25

على

ممارسة

2.40

0.799

5.201

106

0.000

اختصاصاتها وتقديم خدماتها

داخلالحدوداإلداريةللبلدية.
المتوسطالعام

2.50

0.3746
5

13.805

106

0.000

( )2.1.7.4الالمركزية المالية
من خالن النتالد المتعلقة بمجان الالمركزية المالية ،وكما مبينة فى الجدون رقم
( ،)26حي المعدن التارارى إلجابات العينة كان مرتفعاإ فى اإلجابة "غير موافق" ،وهذا
واقعفىجميعأسئلةالمجان،أماماحتعلقبإجابةموافق،فإنهاتحتلثانىمرتثةمنحي 
إلجابة"محاحد"فىالمرتثة
المعدنالتارارىفىجميعالفقراتعداالفقرةرقم(،)23وتأتىا 
الثالثةمنحي المعدنالتارارى،وكماهوواضحفىالجدون .
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جدونرقم:26المعدنالتارارىالجاباتالعينةلمجانالالمركزيةالمالية 
غير

الفقرة

موافق

يستقل المجلس البلد 
3

عن الحكومة المركزية
فياستخداموإدارةموارده
المالية .
الميزانية

السنوية

المخصصة

للمجلس

البلد
7

تفي

المصروفات
للقيام

التارار
النسثة
المئوية
التارار

57

محاحد

موافق

20

26

المجمو

ع

103

53.3

18.7

24.3

96.3

86

16

5

107

فاقد
4

3.7

االجمال
ى

107

100.0

بتغطية
السنوية
بممارسة

النسثة
المئوية

80.4

15.0

4.7

100.0

اختصاصاته.

حوجدنظامآلليةواضحة

التارار

55

22

29

106

1

107

لجثايةالضرالبوالرسوم
11

المحليةللمجلسالبلد  .


النسثة
المئوية

51.4

20.6

27.1

99.1

0.9

100.0


تحون الحكومة المركزية
15

القيمة المخصصة من
الضرالب العامة للمجلس
البلد  .
حتم تحصيل الرسوم

19

التارار

68

21

17

106

1

107

المحلية مثل (رسوم
الرخص
والصناعات

والحرف
واألمالك

النسثة
المئوية
التارار
النسثة
المئوية

63.6

19.6

15.9

99.1

0.9

100.0

49

13

44

106

1

107

45.8

12.1

134

41.1

99.1

0.9

100.0

العامة) .
يقترض المجلس البلد 
23

من جهات أخرى (مثل
المصارف)لتغطيةنفقاته
المالية .
تلتزم الحكومة المركزية
بالتحويالت

27

النسثة
المئوية
التارار

67.3

18.7

14.0

100.0

42

24

41

107

المالية

للمجلس البلد في حالة

النسثة

العجز عن تغطية نفقاته

المئوية

حتلقى المجلس البلد 

التارار

المالية .

30

التارار

72

20

15

107

تبرعاتأوهثاتلتغطية
نفقاته المالية أو تمويل
مشاريعهالتييقومبها .

النسثة
المئوية

39.3

67

62.6

22.4

18

16.8

38.3

22

20.6

100.0

107

100.0

النتالد المتعلقة بالمتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى واختثار tلمجان الالمركزية
الماليةتظهرفىالجدونرقم(،)27وتظهرجميعالفقراتفىمستوىمعنوية)(p<0.05
عداالفقرتين( 19و،)27أماالفقراتالمقبولةتظهربعضهافىمستوىالموافقةالمت وسطة،
ن
وبعضها فى مستوى الموافقة المنخفظة التى تصنف باإلجابة"غيرموافق" ،حي الفقرتي 
()11،3همافىدرجةالموافقةالمتوسطةبمتوسطحسابى""1.70و""1.75علىالتوالى،
تدرجةموافقمنخفضة"غيرموافق،وكان
أماالفقرات()30،23،15،7فهىفقراتذا 
المتوسطالحسابىلالمنهاهو""1.47"،"1.52"،"1.24و""1.58علىالتوالى .
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وبالتالى  يستقل المجلس البلد عن الحكومة المركزية في استخدام وإدارة موارده
المالية  ويوجدنظامآلليةواضحةلجثايةالضرالبوالرسومالمحليةللمجلسالبلد وبدرجة
متوسط،كماأن الميزانية السنوية المخصصة للمجلسالبلد ال تفي بتغطيةالمصروفات
السنوية للقيام بممارسة اختصاصاته ،وال تحون الحكومة المركزية القيمة المخصصة من
الضرالب العامة للمجلس البلد  ،وال يقترض المجلس البلد من جهات أخرى (مثل
المصارف)لتغطيةنفقاتهالمالية والحتلقىالمجلسالبلد تبرعاتأوهثاتلتغطيةنفقاته
الماليةأوتمويلمشاريعهالتييقومبها .
وبصفة عامة فإن الالمركزية المالية غير متحققة فى المجالس البلدية قيد الدراسة،
ضة
وذلكلظهورالمتوسطالعامللمجان""1.65وهومعدنمنخفضلدرجةالموافقةالمنخف 
"غيرموافق"،ويؤكدقبونهذاالمعدنمستوىالمعنوية) .(p<0.05
الدراسات السابقة تشير إلى نقص الموارد المالية فى الهيئات المحلية ،وهذا ما
توصلتاليهدراسة(عتيقة)2011،فىالدونالمغاربيةوكانذلكسبثاإفىعدماستقاللية
ى
الهيئات المحلية عن الحكومة المركزية ،وتوصل ( )2004 ،Fjelstadفى تنزانيا إل 
محدوديةاالستقالنالمالىللبلديات،ويعزىذلكإلى الفروق بينالميزانيات،وعدمصرف
االموان في الخدمات العامة مما أدى إلى التهرب من دفع الضرالب والرسوم من قبل
المواطنين،كماتوصلتدراسة(معاوى)2010،فىالجزالرإلى وجودضعففيجانب
المواردالمالية .
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جدونرقم:27اإلحصاءالوصفىواإلختثاراالحصالىإلجاباتالعينةفيمجانالالمركزية
المالي ة 
الفقرة

االنحراف

المتوسط

المعيارى

الحسابى

قيمة t

درجة
الحرية

مستوى
المعنوية

يستقلالمجلسالبلد عنالحكومة
3

المركزيةفياستخداموإدارةموارده
المالية.

1.70

0.850

-3.594

102

0.001

الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلس
7

البلد تفيبتغطيةالمصروفات
السنويةللقيامبممارسة

1.24

0.529

-14.798

106

0.000

اختصاصاته.
حوجدنظامآلليةواضحةلجثاية
11

الضرالبوالرسومالمحليةللمجلس
البلد .

1.75

0.860

-2.937

105

0.004

تحونالحكومةالمركزيةالقيمة
15

المخصصةمنالضرالبالعامة
للمجلسالبلد .

1.52

0.759

-6.528

105

0.000

حتمتحصيلالرسومالمحليةمثل
19

(رسومالرخصوالحرف
والصناعاتواألمالكالعامة).

1.95

0.940

-0.517

105

0.606

يقترضالمجلسالبلد منجهات
أخرى(مثلالمصارف)لتغطية
23

نفقاتهالمالية.

1.47

137

0.731

-7.539

106

0.000

تلتزمالحكومةالمركزيةالتحويالت
الماليةللمجلسالبلد فيحالة

27

العجزعنتغطيةنفقاتهالمالية.

0.885

1.99

106

-0.109

0.913

حتلقىالمجلسالبلد تبرعاتأو
هثاتلتغطيةنفقاتهالماليةأو

30

تمويلمشاريعهالتييقومبها.

المتوسطالعاملمجانالالمركزيةالمالي ة

1.58

0.813

-5.350

106

0.000

1.6514

0.46767

-7.710

106

0.000

( )2.7.4اإلحصاء الوصفى واإلختبار اإلحصائى لمجال تطبيق نظام اإلدارة المحلية
ق نظام االدارةالمحلية،
الجدونرقم()28يعرضنتالدالمعدنالتارارىلمجانتطبي 
ويظهر المعدن التارارى مرتفع فى إجابة "موافق" فى معظم الفقرات ،ويظهر فى بعض
الفقراتأعلىمناجابة"غيرموافق" بكثير،مثلالفقرات(،20،14،12،10،8،6،2
29،28،26،22و،)32أمافيماحتعلقبإجابةغيرموافقفهىمرتفعةفىالفقرات(،4
 16و،)18كماأنإجابة"محاحد"الحوجدلهاقيمةامبرمماسبقذكرهمنالفقرات،ولان
تظهربعضالمعدالتالتا ارريةلهذهاإلجابةمرتفعةنسبياإ .
جدونرقم:28المعدنالتارارىالجاباتالعينةلمجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلي ة 
غير

الفقرة

موافق

حدود المنطقة الجغرافية
للمجلس البلد
2

ومعروفة .


التارار

محاحد

موافق

Total

10

75

107

22

محددة
النسثة
المئوية

20.6

138

9.3

70.
1

100.0

الفاقد

االجمالى

حتفرع من المجلس البلد 
4

وحدات إدارية تسمى فروع
البلدية،حتممنخاللهاتنفيذ
خططهوخدماته .
حوجدوحدات إدارية بالبلدية

6

تسمى المحالت ،حتم من
خاللها تنفيذ اختصاصات
مختارالمحلة .
تتوفر الافاءة للمجلس

8

البلد

في تقديم خدماته

على

المنطقة

كامل

النسثة
المئوية
التارار
النسثة
المئوية
التارار

النسثة

الجغرافية الواقعة تحت

المئوية

حتثع المجلس البلد مرافق

التارار

سلطاتهومسؤولياته .

10

التارار

البلدية(مثل:الحرسالبلد 
والمستوصفات

ومواقف

السيارات) .
يقوم

المجلس

البلد 

النسثة
المئوية
التارار

46

43.0

11

10.3

24

22.4

25

23.4

29

12

48

11.

44.

2

9

13

83

12.

77.

1

6

39

44

36.

41.

4

1

18

64

16.

59.

8

8

16

62

106

99.1

107

100.0

107

100.0

107

100.0

107

بالتنسيق واإلشراف على
مؤسسات

الخدمات

االجتماعية (مثل :التعليم
 12

والصحة

والرعاية

االجتماعية) الواقعة في
حدودهاإلدارية .

النسثة
المئوية

27.1
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15.

57.

0

9

100.0

1

0.9

107

100

يقوم

المجلس

البلد 

التارار

12

15

80

107

بالتنسيق واإلشراف على
 14

الخدمات البيئية (مثل:
الصرفالصحي،والتخلص
من القمامة والرقابة على

النسثة
المئوية

11.2

14.

74.

0

8

100.0

الحدالقالعامة) .
يقوم

المجلس

البلد 

التارار

41

20

46

107

بالتنسيق واإلشراف على
16

خدمات المنافع العامة
(مثل:مياهالشربوالاهرباء
والنقلالعاموالغاز) .
يصدر المجلس البلد 

النسثة
المئوية

التارار

38.3

37

18.

43.

7

0

28

38

100.0

103

اللوالح الخاصة بالضثط
18

اإلدار

داخل

حدوده

اإلدارية

(مثل:

اللوالح

المتعلقة باألمن والنظام

النسثة
المئوية

34.6

26.

35.

2

5

96.3

العام) .
حتثعالمجلسالبلد مكاتب
20

السجل المدني التي تتولى
ضثطوقالعاألحوانالمدنية
(مثلالميالدواإلقامة) .
يمارس الحرس البلد 

التارار
النسثة
المئوية
التارار

30

28.0

33

18

59

16.

55.

8

1

13

61

107

100.0

107

اختصاصاته ويعمل على
حماية المستهلك وأصحاب
22

األنشطةاالقتصادية .

النسثة



المئوية

30.8
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12.

57.

1

0

100.0

يشرفالمجلسالبلد على

التارار

48

26

33

107

وهالف التخطيط العمراني
24

(مثل:

الملاية

نقل

والتخصيص

النسثة

والتقسيم

المئوية

يشرفالمجلسالبلد ويقع

التارار

والرقابة) .

44.9

20

24.

30.

3

8

22

65

100.0

107

تحت مسؤوليته المكتثات
26

العامة والمرافق السياحية

النسثة

الداخلية ومرافق الخدمات

المئوية

يعمل المجلس البلد على

التارار

الترفيهية .

تشجيع عمل مؤسسات

18.7

11

20.

60.

6

7

16

79

100.0

106

1

107

المجتمع المدني وتسهيل
28

إجراءات تأسيسها وتوفير
الظروف الماللمة لمشاركة
المواطنين مع مؤسسات

النسثة
المئوية

10.3

15.

73.

0

8

99.1

المجتمعالمدني .
تمارسالرقابةاإلدارية على
29

المجلس البلد

من قبل

الجهات المختصة (هيئة
الرقابةاإلدارية) .
تتابع و ازرة الحكم المحلى

التارار
النسثة
المئوية
التارار

12

11.2

39

12

83

11.

77.

2

6

32

36

107

100.0

107

أعمان وأنشطة المجلس
31

البلد بشكل مستمر للتأمد
منأداءمهامهوفقالقوانين
واللوالح القانونية والمعاحير

النسثة
المئوية

36.4

المعتمدة .
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29.

33.

9

6

100.0

0.9

100

تمارس الرقابة المالية على
32

المجلس البلد

من قبل

الجهات المختصة (دحوان
المحاسثة) .

التارار
النسثة
المئوية

10

5

4.7

9.3

92
86.
0

107

100.0

فيما حتعلق بالمتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى واختثار tلمجان تطبيق نظام
االدارةالمحلية،فإنالجدونرقم()29يعرضهذهالنتالد،حي تظهردرجةالموافقةعالية
فى الفقرات (  29 ،28 ،26 ،14 ،10 ،6 ،2و ،)32وكان المتوسط الحسابى لهذه
الفقرات" "2.66" ،"2.64" ،"2.42" ،"2.64" ،"2.36" ،"2.67" ،"2.50و" "2.81على
التوالى ،وهى قيم متوسطحسابى مقبولة من حي اختثار tوذلك لظهور مستوى المعنوية
)،(p<0.05أماالفقراتالتىتظهرفىمستوىدرجةالموافقةالمتوسطةفهىالفقرات(،8
 )22 ،20 ،12وبمتوسطحسابى" "2.26" ،"2.27"،"2.31"،"2.19على التوالى،أما
إلضافة
الفقرات()31،24،18،16،4فهىفقراتتظهرفيهادرجةالموافقةمتوسطة،با 
إلىانمستوىالمعنويةلهذهالفقرات )(p>0.05وبذلكتعدمنالفقراتالغيرالمقبولة .
وبناء على النتالد السابقة لمجان تطبيق نظام اإلدارة المحلية ،فإن درجة الموافقة
إ
عاليةللفقراتحدودالمنطقةالجغرافيةللمجلسالبلد محددةومعروفة،حوجدوحداتإدارية
بالبلدية تسمى المحالت ،حتم من خاللها تنفيذ اختصاصات مختار المحلة ،حتثع المجلس
البلد مرافقالبلدية(مثل:الحرسالبلد والمستوصفاتومواقفالسيارات)،يقومالمجلس
البلد بالتنسيق واإلشراف على الخدمات البيئية (مثل :الصرف الصحي ،والتخلص من
القمامةوالرقابةعلىالحدالقالعامة)،يشرفالمجلسالبلد ويقعتحتمسؤوليتهالمكتثات
العامة والمرافق السياحية الداخلية ومرافق الخدمات الترفيهية ،يعمل المجلس البلد على
142

تشجيععملمؤسساتالمجتمعالمدنيوتسهيلإجراءاتتأسيسهاوتوفيرالظروفالماللمة
لمشاركة المواطنين مع مؤسسات المجتمع المدني ،تمارس الرقابة اإلدارية على المجلس
البلد من قبل الجهات المختصة (هيئة الرقابة اإلدارية)  وتمارس الرقابة المالية على
المجلسالبلد منقبلالجهاتالمختصة(دحوانالمحاسثة) .
أمافيماحتعلقبدرجةالموافقةالمتوسطة للفقرات،فإنهتتوفرالافاءةللمجلسالبلد 
في تقديم خدماته على كامل المنطقة الجغرافية الواقعة تحت سلطاته ومسؤولياته  ،يقوم
المجلس البلد بالتنسيق واإلشراف على مؤسسات الخدمات االجتماعية (مثل :التعليم
والصحة والرعاية االجتماعية) الواقعة في حدوده اإلدارية ،حتثع المجلس البلد مكاتب
السجل المدني التي تتولى ضثط وقالع األحوان المدنية (مثل الميالد واإلقامة) ويمارس
الحرسالبلد اختصاصاتهويعملعلىحمايةالمستهلكوأصحاباألنشطةاالقتصادية .
وبصفةعامةفإنتطبيقنظاماالدارةالمحليةيظهربدرجةموافقةمتوسطة،وبمتوسط
حسابى"،"2.33وهىدرجةمقبولةمنحي اختثارtلظهورمستوىالمعنوية) .(p<0.05
وتعزىالدراساتالسابقةأسثابتدنىتطبيقنظاماإلدارة المحليةإلى عواملداخلية،
مماتوصلتاليهدراسة(القيسى)2010،فىاالردنودراسة(بلعرابى)2002،فىالعراق،
وتوصلت دراسة (المريخى )2007 ،فى قطر إلى تعدحل فى المواد القانونية لقانون نظام
االدارةالمحلية،ممايشيرإلى أنالبيئةالقانونيةمؤثرةفىنظاماإلدارةالمحليةوهو عامل
خارجى ،كذلك دراسة (حافظ )2009 ،فى مصر التى تناولت دراسة الجانب االجتماعى
المتمثلفىالتنظيمالسياسىالقبلىوكانمؤث اإرفىنظاماإلدارةالمحلية،كماتتوصلتدراسة
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( )2013 ،Asyareفى غانا إلى العجز اإلدارى ،السياسى والتنظيمى حتحدى الحكومة
المحلية .
وبصفةعامةتشيرالدراساتالسابقةإلىوجودعواملخارجيةمؤثرةفيتطبيقنظام
اإلدارةالمحليةوأخرىداخليةمؤثرةفيتطبيقاالدارةالمحلية .
جدونرقم:29اإلحصاءالوصفىواإلحتثاراإلحصالىإلجاباتالعينةلمجانتطبيقنظاماالدارة
المحلية 
المتوسط

الفقرة
2

الحسابى

حدود المنطقة الجغرافية للمجلس
البلد محددةومعروفة.

2.50

االنحراف
المعيارى
0.817

قيمةt
6.272

درجة

مستوى

الحري ة

المعنوية

106

0.000

حتفرعمنالمجلسالبلد وحدات
4

إدارية تسمى فروع البلدية ،حتم
من خاللها تنفيذ خططه

2.02

0.946

0.205

105

0.838

وخدماته.

حوجد وحدات إداري ة بالبلدية
6

تسمى المحالت ،حتم من خاللها
تنفيذ

اختصاصات

مختار

2.67

0.656

10.618

106

0.000

المحلة.
تتوفرالافاءةللمجلسالبلد في
8

تقديمخدماتهعلىكاملالمنطقة
الجغرافية الواقعة تحت سلطاته

2.19

0.779

2.483

106

0.015

ومسؤولياته.
حتثعالمجلسالبلد مرافقالبلدية

10

(مثل:

الحرس

والمستوصفات

البلد 

ومواقف

2.36

0.840

السيارات).
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4.489

106

0.000

يقوم المجلس البلد

واإلشراف
12

على

بالتنسيق

مؤسسات

الخدمات االجتماعية (مثل:
التعليم

والرعاية

والصحة

2.31

0.873

3.653

106

0.000

االجتماعية) الواقعة في حدوده

اإلدارية.

بالتنسيق

يقوم المجلس البلد

واإلشراف على الخدمات البيئية
14

(مثل:

الصرف

الصحي،

2.64

0.678

9.690

106

0.000

والتخلص من القمامة والرقابة
علىالحدالقالعامة).
يقوم المجلس البلد

16

بالتنسيق

واإلشراف على خدمات المنافع
العامة (مثل :مياه الشرب

2.05

0.905

0.534

106

0.594

والاهرباءوالنقلالعاموالغاز).
يصدر المجلس البلد
18

اللوالح

الخاصة بالضثط اإلدار داخل
حدوده اإلدارية (مثل :اللوالح

2.01

0.857

0.115

102

0.909

المتعلقةباألمنوالنظامالعام).
حتثع المجلس البلد

20

مكاتب

السجل المدني التي تتولى ضثط
وقالع األحوان المدنية (مثل

2.27

0.875

3.204

106

0.002

الميالدواإلقامة).
يمارس
22

الحرس

البلد 

اختصاصاته ويعمل على حماية

المستهلك وأصحاب األنشطة

2.26

0.904

2.993

106

0.003

االقتصادية
يشرف المجلس البلد
24

على

وهالفالتخطيطالعمراني(مثل:
نقلالملايةوالتخصيصوالتقسيم

1.86

0.863

والرقابة).
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-1.681

106

0.096

يشرفالمجلسالبلد ويقعتحت
26

مسؤوليته

والمرافق

المكتثات

السياحية

العامة

الداخلية

2.42

0.790

5.510

106

0.000

ومرافقالخدماتالترفيهية.
يعمل المجلس البلد

على

تشجيع عمل مؤسسات المجتمع
28

المدنيوتسهيلإجراءاتتأسيسها
وتوفير

الظروف

الماللمة

2.64

0.665

9.938

105

0.000

لمشاركة المواطنين مع مؤسسات

المجتمعالمدني.

29

تمارس الرقابة اإلداري ة على
المجلس البلد من قبل الجهات

2.66

0.672

10.212

106

0.000

المختصة(هيئةالرقابةاإلدارية).
تتابع و ازرة الحكم المحلى أعمان
31

وأنشطة المجلس البلد

بشكل

مستمر للتأمد من أداء مهامه

1.97

0.841

-0.345

106

0.731

وفق القوانين واللوالح القانونية
والمعاحيرالمعتمدة.
32

تمارس الرقابة المالية على

المجلس البلد من قبل الجهات

2.81

0.498

16.897

106

0.000

المختصة(دحوانالمحاسثة).
المتوسطالعام

2.33

0.40277

8.540

106

0.000

( )3.7.4اإلحصاء الوصفى واإلختبار اإلحصائى لمجاالت الدراسة
أمافيماحتعلقبالمتوسطالعامللدراسةبالااملكماهومبينبالجدونرقم()29يظهر
فىدرجةالموافقةالمتوسطةبمتوسطحسابى"،"2.19فيمايظهرمجانالالمركزيةومجان
تطبيقنظاماالدارةالمحليةفىدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسطحسابى""2.05و""2.33
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على التوالى ،ودرجة الموافقة المنخفظة تظهر فى الالمركزية المالية بمتوسط حسابى
" ،"1.65كما أن درجة الموافقة المرتفعة تظهر فى الالمركزية اإلدارية بمتوسط حسابى
" ."2.50
ويبينالجدون( )30أيضاإ اختثار tلمتوسطاتمجاالتالدراسةفىمستوىالمعنوية
)(p<0.05مماحدنعلىقبونهذهالنتالد .
جدونرقم:30اإلحصاءالوصفىواإلختثاراإلحصالىللمتوسطالعامللدراس ة 
المجال

المتوسط
الحسابى

االنحراف
المعيارى

قيمة  tدرجة الحريةمستوى المعنوية

المتوسط العام لمجال الالمركزية 2.05

0.320

8.93

106

0.000

2.50

0.374

13.805

106

0.000

المتوسط العام لمجال الالمركزية المالية 1.65

0.467

-7.710

106

0.000

المتوسط العام لتطبيق نظام اإلدارة المحلية

2.33

0.402

8.540

106

0.000

المتوسط العام للدراسة

2.19

0.333

6.183

106

0.000

المتوسطالعاملمجاناالمركزيةاإلدارية 

( )8.4اختبار الفرضيات
( )1.8.4الفرضية األولى
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الالمركزية وتطبيق نظام اإلدارة المحلية بالمجالس
البلدية قيد الدراسة.
نموذج معادلة خط االنحذار لهذه الفرضية تفسر االرتثاط الحاصل بين المتغير
المستقلوهوالالمركزيةوالمتغيرالتابعوهوتطبيقنظام االدارةالمحلية،ويؤكدالجدونرقم
( )31القوة التفسيرية لمعادلة خط االنحذار باختثار fحي كانت قيمة ) (p<0.05وهى
مستوىمعنويةيقبلهذهالمعادلة.
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جدونرقم:31تحليلالتثاحنالختثارالعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماالدارةالمحلي ة 
البيان

مجموع

درجة

المربعات

 1االنحذار
البقايا
المجموع

مربع

الحرية

قيمةf

المتوسط

4.607

1

4.607

6.522

105

0.062

11.129

106

74.168

مستوى

المعنوية
.000b

وبلغت قوة االرتثاط بين المتغير المستقل (الالمركزية) والمتغير التابع (تطبيق نظام
االدارة المحلية) إلى " "0.643وهو معدن ارتثاط متوسط ،وبلغت قيمة  معامل التحدحد
" ،R2="0.414ويعنى ذلك يفسر المتغير المستقل (الالمركزية) بنسثة  %41.4المتغير
التابع(تطبيقاإلدارةالمحلية)،والجدونرقم()32حبينهذهالنتالد .
جدونرقم:32معاملاالرتثاطومعاملالتحدحدللعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماالدارة
المحلي ة 
معامل
االرتباط
.643a

معامل

معامل التحديد

التحديد
0.414

المعدل

الخطأ

المعيارى
التقديرى

0.24923 0.408

فيما يخص معادلة االنحدار ،فإن الجدون ( )33حبين قيمة" B0= "0.841مما أن
قيمة"، B1= "0.518وهىقيممقبولةلظهورمستوىالمعنوية )،(p<0.05والجدونرقم
()32حبينذلك .
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جدونرقم:33معادلةخطاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماالدارةالمحلي ة 
البيان

القيم

الثابتة
للمعادلة

1

الخطأ

قيمة بيتا

المعيارى

المقطع (الثابت)

0.841

0.142

الميل

0.518

0.060

0.643

قيمةt

مستوى

المعنوية

5.909

0.000

8.612

0.000

تطبيق نظام اإلدارة

الالمركزية

شكلرقم :7خط االنحذار للعالقةبينالالمركزيةوتطبيقنظاماإلدارةالمحلي ة 
( )1.1.8.4الفرضية الفرعية األولى
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الالمركزية اإلدارية وتطبيق نظام اإلدارة المحلية
بالمجالس البلدية قيد الدراسة.
اختثارfلمعادلةاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةاإلداريةوتطبيقنظاماالدارةالمحلية
يظهر ذو مستوى معنوية ) ،(p<0.05وبهذا نموذج المعادلة يفسر العالقة بين المتغير
المستقل (الالمركزية اإلدارية) والمتغير التابع (تطبيق نظام اإلدارة المحلية) ،وبذلك توجد
عالقةذاتداللةاحصاليةبينالالمركزيةاإلدارية وتطبيقنظاماإلدارةالمحليةبالمجالس
البلديةقيدالدراسة،والجدونرقم()34حبينذلك
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جدونرقم34:تحليلالتثاحنالختثارالعالقةبينالالمركزيةاإلداريةوتطبيقنظاماالدارة
المحلي ة 
مجموع

البيان
1

درجة

المربعات

مربع

الحرية

المتوسط

االنحذار

2.773

1

2.773

البقايا

12.106

105

0.115

المجموع

14.879

106

قيمةf
24.048

مستوى

المعنوية
.000b

فيما يتعلق بقوة االرتباط بين المتغير المستقل (الالمركزية اإلدارية) والمتغير التابع
(تطبيقنظاماإلدارةالمحلية)،فإنمعاملاالرتثاطبلغ""0.432وهىقيمةتدنعلىأن
االرتثاطبينالمتغيرينفىمستوىضعيف،ويظهرمعاملالتحدحد"،"0.186حي يساهم
المتغيرالمستقل(الالمركزيةاإلدارية)فىتفسير%18.6منالمتغيرالتابع(تطبيقنظام
االدارةالمحلية)،والجدونرقم()35حبينذلك .
جدونرقم:35معاملاالرتثاطومعاملالتحدحدللعالقةبينالالمركزيةاإلداريةوتطبيقنظام
اإلدارةالمحلية
معامل

االرتباط

.432a

معامل

معامل

التحديد

التحديد

المعدل

0.186

0.179

الخطأ

المعيارى
التقديرى

0.33955

وتظهر معادلة االنحذار فى الجدون رقم ( ،)36حي
"،B1="0.402وهىقيممقبولةلظهورقيمة) .(p<0.05
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"  B0= "1.563وقي مة

جدونرقم:36معادنخطاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةاإلداريةوتطبيقنظاماالدارة
المحلي ة 
القيم
البيان
1

الثابتة

للمعادلة

الخطأ

المعيارى

المقطع (الثابت)

1.563

0.194

الميل

0.402

0.082

قيمة بيتا

0.432

قيمةt

مستوى

المعنوية

8.067

0.000

4.904

0.000



تطبيق نظام اإلدارة



الالمركزية اإلدارية

شكلرقم :8خطاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةاإلداريةوتطبيقنظاماإلدارةالمحلي ة
( )2.1.8.4الفرضية الفرعية الثانية
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الالمركزية المالية وتطبيق نظام اإلدارة المحلية
بالمجالس البلدية قيد الدراسة.
من خالن الجدون رقم ( )37والذى حبين اختثار fلنموذج معادلة االنحذار لهذه
ى أن نموذج المعادلة مقبون ويفسر
الفرضية ،فإن مستوى المعنوية ) (p<0.05يشير إل 
عالقةاالرتثاطبينالمتغيرالمستقل(الالمركزيةالمالية)والمتغيرالتابع(تطبيقنظاماإلدارة
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المحلية)،وبهذاتوجدعالقةذاتداللةاحصاليةبينالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإلدارة
المحليةبالمجالسالبلديةقيدالدراسة .
جدونرقم:37تحليلالتثاحنالختثارالعالقةبينالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإلدارة
المحلية 
البيان
 11

مجموع

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

االنحذار

4.660

1

4.660

39.037

.000b

البقايا

12.535

105

.119

المجموع

17.195

106


وتظهرفىالجدونرقم()38قوةاالرتثاطمتوسطةحي معاملاالرتثاط""0.521
= ،Rوقيمة معامل التحدحد " ،R2= "0.271وبذلك المتغير المستقل (الالمركزية المالية)
يفسرالمتغيرالتابع(تطبيقنظاماالدارةالمحلية)بنسثة.%27
جدونرقم:38معاملاالرتثاطومعاملالتحدحدللعالقةبينالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماالدارة
المحلية 
معامل

االرتباط

.521a

معامل

معامل

التحديد

التحديد

المعدل

0.271

0.264

الخطأ

المعيارى
التقديرى

0.40120

يظهر قيمة " B0= "1.592وقيمة " B1= "0.448لمعادلة االنحذار وهما قيمتان
مقبولتانلظهورمستوىالمعنوية)،(p<0.05والجدونرقم()39حبينذلك .
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إلدارة
جدونرقم:39معادلةخطاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاما 
المحلية 
البيان
1

المقطع (الثابت)
الميل

القيم الثابتة

الخطأ

1.592

.123

.448

.072

للمعادلة

المعيارى

قيمة
بيتا

.521

قيمةt

مستوى

المعنوية

12.931

.000

6.248

.000

تطبيق نظام اإلدارة

الالمركزية المالية

شكلرقم:9خطاالنحذارللعالقةبينالالمركزيةالماليةوتطبيقنظاماإلدارةالمحلية 
( )2.8.4الفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين إجابات المبحوثين فى متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية،
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين في متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
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منالجدونرقم()40حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي إناختثارfيظهرمستوى
المعنوية ) ،(p>0.05وهذا حدن على عدم وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة (مجان الالمركزية ومجان تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير سنوات
الخبرة .

جدونرقم:40تحليلالتثاحنالختثارفروقإجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرسنواتالخبرة 
مجموع

البيان

المربعات

تطبيق نظام

اإلدارة المحلية
المتغيرات

3

داخل المربعات 10.600

102

0.104

المجموع

11.129

105

بين المربعات

0.950

3

0.317

داخل المربعات 16.091

102

0.158

المجموع

17.041

105

بين المربعات

0.748

3

0.249

داخل المربعات 10.996

102

0.108

11.743

105

بالكامل

المجموع

0.528

الحرية

المتوسط
0.176

بين المربعات
الالمركزية

درجة

مربع

قيمةf
1.695

2.008

2.312

مستوى

المعنوية
0.173

0.118

0.081

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين متغيرات الدراسة (الالمركزية،
تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير المستوى التعليمى.
منالجدونرقم()41حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثارfيظهرمستوى
المعنوية ) ،(p>0.05وهذا حدن على عدم وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
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الدراسة (مجان الالمركزية ومجان تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير المستوى
التعليمى .
جدونرقم:41تحليلالتثاحنالختثارفروقإجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
ى
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرالمستوىالتعليم 
مجموع

البيان
الالمركزية

تطبيق نظام

اإلدارة المحلية
المتغيرات
بالكامل

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

0.456

5

0.091

0.864

0.508

داخل المربعات

10.672

101

0.106

المجموع

11.129

106

بين المربعات

1.728

5

0.346

داخل المربعات

15.467

101

0.153

المجموع

17.195

106

بين المربعات

0.922

5

0.184

داخل المربعات

10.861

101

0.108

المجموع

11.783

106

2.257

1.715

0.054

0.138


 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين متغيرات الدراسة (الالمركزية،
تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير التخصص.
منالجدونرقم()42حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثارfيظهرمستوى
المعنوية ) ،(p>0.05وهذا حدن على عدم وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة(مجانالالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالتخصص .
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جدونرقم:42تحليلالتثاحنالختثارفروقاجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجانالالمركزية
ص
ومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرالتخص 
مجموع

البيان
الالمركزية

تطبيق نظام

اإلدارة المحلية
المتغيرات
بالكامل

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

0.307

5

0.061

0.574

0.720

داخل المربعات

10.821

101

0.107

المجموع

11.129

106

بين المربعات

1.277

5

0.255

داخل المربعات

15.918

101

0.158

المجموع

17.195

106

بين المربعات

0.600

5

0.120

داخل المربعات

11.183

101

0.111

المجموع

11.783

106

1.621

1.084

0.161

0.374

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين فى متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى الوظيفة.
منالجدونرقم()43حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثارfيظهرمستوى
المعنوية ) ،(p>0.05وهذا حدن على عدم وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة(مجانالالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالوهيفة .
جدونرقم:43تحليلالتثاحنالختثارفروقإجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرالوهيفة .
مجموع

البيان
الالمركزية

تطبيق نظام

اإلدارة المحلية

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

0.240

3

0.080

0.757

0.521

داخل المربعات

10.889

103

0.106

المجموع

11.129

106

بين المربعات

0.616

3

0.205

داخل المربعات

16.579

103

0.161

المجموع

17.195

106
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1.276

0.287

المتغيرات
بالكامل

بين المربعات

0.408

3

0.136

داخل المربعات

11.375

103

0.110

المجموع

11.783

106

1.232

0.302

 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين فى متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير المجلس البلدى.
منالجدونرقم()44حتبينأنهذهالفرضيةغيرمقبولة،حي إناختثار fيظهر
مستوى المعنوية ) ،(p<0.05وهذا حدن على وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة (مجان الالمركزية ومجان تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير المجلس
البلدى .
جدونرقم:44تحليلالتثاحنالختثارفروقاجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
ى
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرالمجلسالبلد 
البيان
الالمركزية

تطبيق نظام
اإلدارة المحلية
المتغيرات
بالكامل

مجموع

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

2.363

10

0.236

2.588

0.008

داخل المربعات

8.766

96

0.091

المجموع

11.129

106

بين المربعات

7.547

10

0.755

داخل المربعات

9.648

96

0.101

المجموع

17.195

106

بين المربعات

4.516

10

0.452

داخل المربعات

7.268

96

0.076

المجموع

11.783

106
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7.509

5.965

0.000

0.000

 .6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين فى متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير العمر.
منالجدونرقم()45حتبينأنهذهالفرضيةغيرمقبولة،حي إناختثار fيظهر
مستوى المعنوية ) ،(p<0.05وهذا حدن على وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة(مجانالالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالعمر .
جدونرقم:45تحليلالتثاحنالختثارفروقإجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرالعم ر 
البيان
الالمركزية

تطبيق نظام
اإلدارة المحلية
المتغيرات
بالكامل

مجموع

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

1.298

2

0.649

6.866

0.002

داخل المربعات

9.831

104

0.095

المجموع

11.129

106

بين المربعات

1.111

2

0.556

داخل المربعات

16.084

104

0.155

المجموع

17.195

106

بين المربعات

1.197

2

0.598

داخل المربعات

10.587

104

0.102

المجموع

11.783

106

3.593

5.877

0.031

0.004


 .7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين فى متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير الجنس.
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منالجدونرقم()46حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي أناختثارfيظهرمستوى
المعنوية ) ،(p>0.05وهذا حدن على عدم وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة(مجانالالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيرالجنس .
جدونرقم:46تحليلالتثاحنالختثارفروقإجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
س
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيرالجن 
مجموع

البيان
الالمركزية

تطبيق نظام

اإلدارة المحلية
المتغيرات
بالكامل

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

0.001

1

0.001

0.009

0.925

داخل المربعات

11.128

105

0.106

المجموع

11.129

106

بين المربعات

0.089

1

0.089

داخل المربعات

17.107

105

0.163

المجموع

17.195

106

بين المربعات

0.030

1

0.030

داخل المربعات

11.754

105

0.112

المجموع

11.783

106

0.545

0.265

0.462

0.608


 .8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين فى متغيرات الدراسة
(الالمركزية ،تطبيق نظام اإلدارة المحلية) تعزى إلى متغير االقامة.
منالجدونرقم()47حتبينأنهذهالفرضيةمقبولة،حي إناختثارfيظهرمستوى
المعنوية ) ،(p>0.05وهذا حدن على عدم وجود فروق بين إجابات المثحوثين لمجالى
الدراسة(مجانالالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىمتغيراإلقامة .
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جدونرقم:47تحليلالتثاحنالختثارفروقإجاباتالعينةلمجالىالدراسة(مجان
الالمركزيةومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)بالنسثةلمتغيراإلقام ة 
مجموع

البيان
الالمركزية

تطبيق نظام

اإلدارة المحلية
المتغيرات
بالكامل

درجة

مربع

مستوى

المربعات

الحرية

المتوسط

قيمةf

المعنوية

بين المربعات

0.005

1

0.005

0.049

0.825

داخل المربعات

11.124

105

0.106

المجموع

11.129

106

بين المربعات

0.097

1

0.097

داخل المربعات

17.098

105

0.163

المجموع

17.195

106

بين المربعات

0.040

1

0.040

داخل المربعات

11.744

105

0.112

المجموع

11.783

106
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0.595

0.354

0.442

0.553

()5

النتائج والتوصيات

( )1.5النتائج
بعدتجميعالبياناتوتحليلهاتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتالدأهمها :
أ .العالقة بين الالمركزية وتطبيق نظام اإلدارة المحلية
توجد عالقة ذات داللة إحصالية بين الالمركزية  وتطبيق نظام اإلدارة المحلية
بالمجالس البلدية قيد الدراسة ،وتؤثر الالمركزية على تطبيق نظام اإلدارة المحلية بمعامل
تحدحد"("0.414الجدونرقم،)32:حي حؤثرمجانالالمركزيةاإلداريةبمعامل""0.179
(الجدون رقم ،)35:ويرتفعمعاملالتحدحدفىمجانالالمركزيةالمالية"( "0.264الجدون
رقم،)38 ،مما حدن على المحور المؤثرأمثرفىمجان تطبيق نظاماإلدارةالمحلية هو
الالمركزيةالمالية .
ب.


واقع الالمركزية فى المجالس البلدية قيد الدراسة 
واقع الالمركزيةفىالمجالسالبلدية قيدالدراسةتصل إلى درجة الموافقة المتوسطة

"("2.08الجدونرقم،)30:وواقعالالمركزيةاإلداريةفىالمجالسالبلديةقيدالدراسةدرجة
موافقة مرتفعة بمتوسط "( "2.50الجدون رقم ،)30 :كما أن واقع الالمركزية المالية فى
المجالسالبلديةقيدالدراسةهىدرجةموافقةمنخفضةبمتوسط"("1.65الجدونرقم،)30:
وتظهرنتالدإجاباتالمثحوثينلفقراتمجانالالمركزيةكالتالي :
 .1يمتاز اتخاذ الق اررات المحلية بالمجلس البلدى باالستقاللية عن السلطة المركزي ة ،درجة
الموافقةمرتفعةبمتوسطحسابى"("2.48الجد ونرقم .)25:
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 .2تساعدالالمركزيةفيالوصونإلىالخياراألفضلفياتخاذالق ارراتالمحليةداخلالمجلس
البلد ،درجةالموافقةمرتفعةبمتوسطحسابى"("2.71الجدونرقم .)25:
 .3تساعدالالمركزيةفيالمجلسالبلد علىبناءخبراتمحليةتشرفعلىالمرافقالمحلية،
درجةالموافقةمرتفعةبمتوسطحسابى"("2.67الجدونرقم .)25:
 .4تساعد الالمركزية على ههور قيادات إدارية جدحدة في المجلس البلد  ،درجة الموافقة
مرتفعةبمتوسطحسابى"("2.70الجدونرقم .)25:
 .5حركز المجلس البلد على وضع خطط وأهداف للتنمية المحلية ،درجة الموافقة مرتفعة
بمتوسطحسابى"("2.58الجدونرقم .)25:
 .6تساعدالالمركزيةالمرافقالعامةالمحلية(مثل:الاهرباءوالصحةواالسكان)علىممارسة
اختصاصاتهاوتقديم خدماتها داخل الحدوداإلدارية للبلدية ،درجة الموافقةمرتفعةبمتوسط
حسابى"("2.40الجدونرقم .)25:
 .7يستقل المجلس البلد عن الحكومة المركزية في استخدام وإدارة موارده المالي ة ،درجة
الموافقةمتوسطةبمتوسطحسابى"("1.70الجدونرقم .)25:
 .8الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلسالبلد تفيبتغطيةالمصروفاتالسنويةللقيامبممارسة
اختصاصاته،درجةالموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى"("1.24الجدونرقم .)25:
 .9حوجد نظام آللية واضحة لجثاية الضرالب والرسوم المحلية للمجلس البلد  ،درجة الموافقة
متوسطةبمتوسطحسابى"("1.75الجدونرقم .)25:
 .10تحونالحكومةالمركزيةالقيمةالمخصصةمنالضرالبالعامةللمجلسالبلد  ،درجة
الموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى"("1.52الجدونرقم .)25:
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 .11يقترضالمجلسالبلد من جهاتأخرى(مثلالمصارف)لتغطيةنفقاتهالمالية،درجة
الموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى"("1.47الجدونرقم .)25:
 .12حتلقىالمجلسالبلد تبرعاتأوهثاتلتغطيةنفقاتهالماليةأوتمويلمشاريعهالتييقوم
بها،درجةالموافقةمنخفظةبمتوسطحسابى"("1.58الجدونرقم.)25:
ج .واقع تطبيق نظام اإلدارة المجلية فى المجالس البلدية قيد الدراسة 
واقعتطبيقنظاماإلدارةالمحليةبالمجالسالبلديةقيدالدراسةيصلإلىدرجةالموافقة
المتوسطة وبمتوسط حسابى "( "2.33الجدون رقم ،)30 :وتظهر تحقق النتالد التالية
بالنسثةلهذاالمجانكاآلتى :
 .1حدود المنطقة الجغرافية للمجلس البلد محددة ومعروفة ،بدرجة موافقة مرتفعة وبمتوسط
"("2.50الجدونرقم .)29:
 .2حوجد وحدات إدارية بالبلدية تسمى المحالت ،حتم من خاللها تنفيذ اختصاصات مختار
المحلة،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"("2.67الجدونرقم .)29:
 .3تتوفرالافاءةللمجلسالبلد فيتقديمخدماتهعلىكاملالمنطقةالجغرافيةالواقعةتحت
سلطاتهومسؤولياته،بدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسط"("2.19الجدونرقم .)29:
 .4حتثعالمجلسالبلد مرافقالبلدية(مثل:الحرسالبلد والمستوصفاتومواقفالسيارات)،
بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"("2.36الجدونرقم .)29:
 .5يقومالمجلسالبلد بالتنسيقواإلشرافعلىمؤسساتالخدماتاالجتماعية(مثل:التعليم
والصحةوالرعايةاالجتماعية)الواقعةفيحدودهاإلدارية،بدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسط
"("2.31الجدونرقم .)29:
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 .6يقوم المجلس البلد بالتنسيق واإلشراف على الخدمات البيئية (مثل :الصرف الصحي،
والتخلصمنالقمامةوالرقابةعلىالحدالقالعامة)،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط""2.64
(الجدونرقم .)29:
 .7حتثع المجلس البلد مكاتبالسجل المدني التي تتولى ضثط وقالع األحوان المدنية (مثل
الميالدواإلقامة)،بدرجةموافقةمنخفظة وبمتوسط"("2.27الجدونرقم .)29:
 .8يمارس الحرس البلد اختصاصاته ويعمل على حماية المستهلك وأصحاب األنشطة
االقتصادية،بدرجةموافقةمنخفظةوبمتوسط"("2.26الجدونرقم .)29:
 .9يشرف المجلس البلد ويقع تحت مسؤوليته المكتثات العامة والمرافق السياحية الداخلية
ومرافقالخدماتالترفيهية،بدرجةموافقةمتوسطةوبمتوسط"("2.42الجدونرقم .)29:
 .10يعمل المجلس البلد على تشجيع عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات
تأسيسهاوتوفيرالظروفالماللمةلمشاركةالمواطنينمعمؤسساتالمجتمعالمدني،بدرجة
موافقةمرتفعةوبمتوسط"("2.64الجدونرقم .)29:
 .11تمارس الرقابة اإلدارية على المجلس البلد من قبل الجهات المختصة (هيئة الرقابة
اإلدارية)،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"("2.66الجدونرقم .)29:
.12

تمارس الرقابة المالية على المجلس البلد من قبل الجهات المختصة (دحوان

المحاسثة)،بدرجةموافقةمرتفعةوبمتوسط"("2.81الجدونرقم.)29:
د .فروق إجابات المبحوثين لمجاالت الدراسة بالنسبة للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
منخالناالختثاراالحصالىالجاباتالعينةههرتنتالداالختثاركالتالى :
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 .1التوجدفروقذاتداللةإحصاليةبينإجاباتالمثحوثينلمجالىالدراسة(مجانالالمركزية
ومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلىالمتغيرات(سنواتالخبرة،المستوىالتعليمى،
ى،الجنس،اإلقامة).
ص،المستوىاإلدار 
التخص 
 .2توجدفروق ذاتداللةإحصاليةبينإجاباتالمثحوثينلمجالىالدراسة(مجانالالمركزية
متغيرى(المجلسالبلدى،العمر).
ومجانتطبيقنظاماإلدارةالمحلية)تعزىإلى 
( )2.5التوصيات
أ .مجال الالمركزية
العمل على تحقيق االستقاللية المالية للمجالس البلدية قيد الدراسة ،وذلك لتحقيق
التوازن بين الثعد االدارى والمالى حتى تستامل الالمركزية وتؤثر تأثي اإر ايجابياإ في تطبيق
نظاماالدارةالمحلية،وبهذايستوجبتحقيقاآلتى :
 .1عملنظامواضحآلليةجثايةالضرالبوالرسومالمحليةللمجلسالبلد ،صادرةمنالجهات
المختصة .
 .2اإلسراع في العمل على إجراء تح ويل القيمة المخصصة من الضرالب العامة لصالح
المجالسالبلدية.
 .3عملدراساتجدوىفىمدىإمكانيةاقتراضالمجلسالبلدىمنالمصارفلتغطيةنفقاته
المالية.
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ب .مجال تطبيق نظام االدارة المحلية
الرفع من مستوى تطبيق نظام اإلدارة المحلية بالمجالس البلدية قيد الدراسة ،وذلك
الالمركزية والرفع من مستوى أداء نظام اإلدارة المحلية

بمعالجة جانب الثعد المالى فى 
باآلتى :
 .1تحسينكفاءةالمجلسالبلد ليكون قادرعلىتقديمخدماتهعلىكاملالمنطقةالجغرافية
الواقعةتحتسلطاتهومسؤولياته،ويبدأذلكمنإختيارالعناصرالثشريةالافؤةفىاإلدارة
المحليةوفقمعاحيرعلمية .
 .2اإلشراف والتنسيق للرفع من مستوى أداء مؤسسات الخدمات االجتماعية (مثل :التعليم
والصحةوالرعايةاالجتماعية)الواقعةفيالحدوداإلداريةللمجالسالبلدية .
ى
 .3العملعلىتحويلتثعيةمكاتبالسجلالمدنيالتيتتولىضثطوقالعاألحوانالمدنية إل 
(مثلالميالدواإلقامة) .

المجلسالبلدى
 .4العملعلىتحسينأداءالحرسالبلد فيممارسةاختصاصاتهلحمايةالمستهلكوأصحاب
األنشطةاالقتصادية.
ث علمية تشمل دور البيئة الخارجية في
وبصفة عامة حوصى الثاح بعمل أبحا 
تطبيقنظاماالدارةالمحلية،حي أنمعاملالتحدحدبينالالمركزيةوتطبيقنظاماإلدارة
المحلية " ،"0.414مما حدن على وجود عوامل أخرى مؤثرة تاون أقرب إلى العوامل
السياسية،االقتصادية،االجتماعيةوالقانونية .
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قائمة المراجع
أوالً :القرأن الكريم
 .1سورةاألنعام،اآلية( .)165
ثانياً :الكتب العلمية
 .1أبوبكر،مصطفىمحمود،2015،االدارة العامة رؤية استراتيجية لحماية الجهاز االدارى
من التخلف والفساد،الدارالجامعية،االسكندرية.
 .2ادريس ،ثابت عبدالرحمن ،2003 ،المدخل الحديث فى االدارة العامة ،الدار الجامعية،
مصر.
 .3بربر،كامل،1996،نظم اإلدارة المحلية دراسة مقارنة،الطثعةاألولى،المؤسسةالجامعية
للدراساتوالنشروالتوزيع،بيروت 
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ملحق رقم ()3
دولةليبيا
استثانةجمعبيانات 
تتعلق هذه االستثانة بدراسة علمي ة بعنوان دور الالمركزية فى تطبيق نظام اإلدارة المحلي ة،
دراسةتطبيقيةعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا .
ألبحاث العلمية التى تخدم
وحي أننا نعهد بكم االهتمام واالستعداد الدالمين لمؤازرة ودعم ا 
تطورمجتمعنا،وكلناأملأننجدالتعاون معنامنخالناإلجابةعلىاالسئلةالواردةفي
هذااالستبيان .
ى تقييمأفضل
إنحرصكمعلىتقديمالمعلوماتالاافيةوالمطلوبةبدقةوموضوعيةسيؤدىإل 
لموضوعالدراسة،وبالتاليالحصونعلىنتالدوتوصياتأمثرودقة .
وأرجوأنأؤكدلامبأنهذهالمعلوماتلنتستخدمإاللغاياتالثح العلمىفقط .
شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوابقبول فائق االحترام

الباحث
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المعــلومـات العـامـــــة
 .1إسم الهيئة المحلية ....................................
(حرجىالتارمبوضعدالرةحوناالجابةالتىتراهامناسثة)
 .2المؤهل العلمي
أ-الثانويةالعامةأوأدنىب-دبلومجت-بكالوريوسد-ماجستيرأوأعلى
 .3سنوات الخبرة
أ-أقلمن3سنواتب3-إلى7سنواتجتمن7التتى10ستتنواتدمتتن10التتى15
سنة 
 .4المستوى الوظيفي
أ-مدحرب-رليسقسمدمشرفهتعضوو-موهف 
ج..............................................................-

 -5الجـــنس أ-ذكتتربأنت تتثى 
-6العمــــر
أ30-ستتنةفأق تتلب-متتن40-31س تتنةجتتت-م تتن50–41ستتنةد60-51-س تتنةهتتت-
أمثرمن60سنة 
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االستبانة
رأى المحكم

سليم

غير سليم

واضح

غير واضح

يرتبط

الالمركزية

المحتوى

المعنى

بالمجال

إعادة الصياغة

ال يرتبط

مجال مفهوم

العبارة

سالمة

وضوح

االرتباط

الالمركزية فى اإلدارة المحلية

1

هى النقل الاامل السلطات
والمسؤوليات  من الحكومة
المركزيةإلىالمجالسالبلدي ة 

2

تطبيقالالمركزيةيضربميزانية
الدول ة 

3

تحتاج الالمركزية إلى قيادات

4

الالمركزيةفياإلدارةالمحلية

5

الالمركزيةتوفرالخياراالفضل

6

إداريةذاتكفاءةعالي ة 
ى
تقللمنالفساداإلدار 
فياتخاذالقرار 

الالمركزيةفياالدارةالمحلية

تحسنمنالخدمات 

الالمركزيةفياإلدارةالمحلية
7

تشجععلىالمنافسةاإلقليمية
وتقللمناالضطراباتبينها 

ما رأيك في مسمى المجال:
غير مناسب ( )
مناسب ( )
إذا كانغ يرمناسب ،ما مقترحك؟
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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رأى المحكم

سليم
1

غير سليم

يس ت ت تتتقلالمجل ت ت تتسالبل ت ت تتدىع ت ت تتن

واضح

اإلدارية

الحكومت ت تتةالمركزيت ت تتةفت ت تتىاتخت ت تتاذ
الق ارراتالمحلية .
الحوجدهناكتعارضفتىاتختاذ

2

الق ارراتبتينو ازرةالحكتمالمحلتى

والمجلسالمحلى 
حوجت ت تتدحريت ت تتةللمجلت ت تتسالمحلت ت تتى
3

المرون ت ت ت تتةف ت ت ت تتىعم ت ت ت تتلالخط ت ت ت تتط
المس ت تتتقبليةف ت تتىتق ت تتديمالخ ت تتدمات
والتنمية 
الم ارفت ت تتقالعامت ت تتةمثت ت تتلالاهربت ت تتاء
والتعلت ت ت ت تتيموالصت ت ت ت تتحةتت ت ت ت تتمنقت ت ت ت تتل

4

اختصاصت ت ت تتاتهاإلت ت ت تتىالست ت ت تتلطات
المحليت تتة وتملت تتكاالست تتتقالليةفت تتى
منت ت ت ت تتاطقمحت ت ت ت تتددةدونمثاشت ت ت ت ترة
السيطرةالمثاشرةمنالو ازرات 

المرافق العامة المحلية مثل
5

الاهرباء والصحة والتعليم تملك
السلطةلتوهيفموهفيها .
الم ارف ت ت تتقالعام ت ت تتةالمحلي ت ت تتةمث ت ت تتل

6

الاهرب ت تتاءوالص ت تتحةوالتعل ت تتيمله ت تتا
ص ت ت ت تتالحياتف ت ت ت تتىانش ت ت ت تتاءوإدارة
ميزانيتها وتقييم ومراقثةادالها .
الهيئاتالمحلية(المجلسالبلدى
والم ارفتقالعامتةالمحليتة)مستتتقلة

7

ماليتاإواداريتاإوالتخضتتعللستتلطات
المركزيتتةاالمتتنختتالناالش تراف

والرقابة .
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غير واضح

الالمركزية

يرتبط

العبارة

المحتوى

المعنى

بالمجال

ال يرتبط

مجال

سالمة

وضوح

االرتباط
إعادة الصياغة

تتت تتوفرالمعلومت تتاتالمحليت تتةلت تتدى
الست تتلطاتالمحليت تتةبت تتالاموالنت تتوع

8

المطل تتوبينالتخ تتاذالقت ت ارراتمث تتل
قواع ت ت ت تتدبيان ت ت ت تتاتع ت ت ت تتنمختل ت ت ت تتف
القطاعاتالمحلية.

9

توج تتدس تترعةف تتىاتخ تتاذالقت ت اررات
التصحيحيةلمعالجةاالنحرافات
حوج ت تتدتف ت تتويضالس ت تتلطةلالفت ت تراد

10

ذوىاالست ت ت تتتعدادلتقلت ت ت تتدوهت ت ت تتالف
قيادية
توج ت ت تتدمعت ت ت تتاحيرلن ت ت تتوع ومست ت ت تتتوى

11

الخ ت ت ت تتدماتالمطلت ت ت ت تتوبتقت ت ت ت تتديمها
للستتكان وبتعتتاونوثيتتقبتتينو ازرة
الحكمالمحلىواالدارةالمحلية

12

توجتتدقتتدرةأعلتتىفتتىالتايتتفمتتع
الظروفالمحيطةوالمتغيرة

ما رأيك في مسمى المجال:
غير مناسب ( )
مناسب ( )
إذا كان غير مناسب ،ما قترحك؟
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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رأى المحكم

سليم
1

غير سليم

يستطيعالمجلسالبلدىالوصون

واضح

المالية

إل ت ت تتىالمت ت ت تواردالمالي ت ت تتةالمحليت ت ت تتة
بست ت ت تتهولةمثت ت ت تتلجثايت ت ت تتةالرست ت ت تتوم
والضرالب 
يستقلالمجلسالبلتدىفتىتقتدحر

2

م ت ت ت ت ت ت ت تواردهالمالي ت ت ت ت ت ت ت تتةوربطه ت ت ت ت ت ت ت تتا
باالحتياجاتالمالية 
يحققالمجلسالبلدىمتنخاللته

3

مت تواردهالماليت تتةالخت تتدماتالعامت تتة
علىوجهمرضى 
مت تتنخت تتالنالم ت تواردالماليت تتةف ت تتى

4

البلديت ت ت تتةحتحقت ت ت تتقالمست ت ت تتاواةبت ت ت تتين
المواطنينفىتلقىالخدمات 

5

حلج تتأالمجل تتسالبل تتدىإل تتىتلق تتى
القروضواإلعاناتمنالحكومة
يخص تتصللمجل تتسالبل تتدىنس تتثة

6

%10منقيمةالضرالبالعامتة
المجثاةفىحدودهاإلدارية 
تمت تتونالبلديت تتةمت تتنخت تتالنرست تتوم

7

المنافت ت ت تتذ(البريت ت ت تتةأوالجويت ت ت تتةأو
الثحرية)
حتتتمتحصتتيلالرستتومذاتالطتتابع

8

المحلت ت تتىمثت ت تتلرست ت تتومالت ت تترخص

والحرفوالصناعاتوغيرها.
ح ت ت تتتمتحص ت ت تتيلرس ت ت تتوماالم ت ت تتالك
9

العامت تتةمثت تتلالعقت تتاراتواالست تواق
وقيم ت ت تتةالرك ت ت تتازداخ ت ت تتلالمدحن ت ت تتة

وغيرها
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غير واضح

الالمركزية

يرتبط

العبارة

المحتوى

المعنى

بالمجال

ال يرتبط

مجال

سالمة

وضوح

االرتباط
إعادة الصياغة

ما رأيك في مسمى المجال:
غير مناسب ( )
مناسب ( )
إذا كان غير مناسب ،ما مقترحك؟
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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رأى المحكم

سليم
1

غير سليم

حوج ت تتدح ت تتدودمعروف ت تتةللمس ت تتاحة

واضح

المحلية

الجغرافي تتةالواقع تتةتح تتتس تتلطات
المجلسالبلدى
حتث ت تتعالمجل ت تتسالبل ت تتدىمح ت تتالت

2

تعتبرفروعمتنخاللهتاحتتمتنفيتذ
سياس ت ت ت ت ت تتاتالمجل ت ت ت ت ت تتسالبل ت ت ت ت ت تتدى
وخططهوخدماته .
الهيكت ت تتلالتنظيمت ت تتىبالبلديت ت تتةلت ت تته
القدرةوالافاءةبحي حتناسبمتع

3

حجتتمونتتوعاألنشتتطةالمنوطتتةبتته
ف ت تتىتنفيت ت تتذالخت ت تتدماتواالنشت ت تتطة
عل ت ت تتىالمس ت ت تتاحةالواقع ت ت تتةتح ت ت تتت
سلطته .
الهيكت ت ت ت تتلالتنظيمت ت ت ت تتىبت ت ت ت تتالمجلس

4

البل تتدىل تتهالق تتدرةعل تتىاالتص تتان

والتنستتيقالفعتتانبتتينالمستتتويات
االداريةداخلالمجلسالبلدى .
تقست ت تتيمالعمت ت تتلوتنت ت تتوعاالنشت ت تتطة
داخ ت ت تتلالمجل ت ت تتسالبل ت ت تتدىب ت ت تتدوره

5

ح ت تتؤدىإل ت تتىالاف ت تتاءةف ت تتىالقي ت تتام
بمهامتتهداختتلالمنطقتتةالجغرافيتتة

الواقعةتحتسلطته 
تتت تتوفرالافت تتاءةللا ت توادرالقياديت تتة
6

داخت ت تتلالمجلت ت تتسالبلت ت تتدىللقيت ت تتام
بالمهامالمنوطةبالمجلسالبلتدى

علىالوجهالمطلوبوالمرضى .

7

يحت ت تتافظالمجلت ت تتسالبلت ت تتدىعلت ت تتى
القيت ت ت تتامبمهامت ت ت تتهوفت ت ت تتقالقت ت ت توانين
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غير واضح

االدارة

يرتبط

العبارة

المحتوى

المعنى

بالمجال

ال يرتبط

مجال تطبيق

سالمة

وضوح

االرتباط
إعادة الصياغة

والل ت ت ت توالحواالنظم ت ت ت تتةوالمع ت ت ت تتاحير
المعتمت تتدةمت تتنالست تتلطةالمركزيت تتة

للدولة 

يست ت ت ت ت ت تتتطيعالمجلت ت ت ت ت ت تتسالبلت ت ت ت ت ت تتدى
االش ت ترافعل ت تتىكاف ت تتةالخ ت تتدمات
8

داخ ت تتلالبلدي ت تتةاذات ت تتمنق ت تتلالي ت تته
االختصاص تتاتللمص تتالحالعام تتة
علت تتىوجت تتهالشت تتمونوبنت تتاءعلت تتى

القانونرقم()8لسنة2015م .
حتث ت ت تتعالمجل ت ت تتسالبل ت ت تتدىم ارف ت ت تتق
9

البلديت ت ت تتةمثت ت ت تتلالحت ت ت تترسالبلت ت ت تتدى
والمستوصتتفاتوالمقتتابرومواقتتف
السيارات

يقدم المجلس البلد الخدمات
االجتماعية
10

والصحة،

مثل

التعليم

والدواء

والرعاية

االجتماعية ،حماية الطفولة،

مساعدة كثار السن ،الخدمات
خ
الثقافيةواإلسكان...ال 
يقدم المجلس البلدى الخدمات

البيئية مثل المواصالت والطرق
11

واإلضاءة والصرف الصحى

والمجارى ،والتخلصمنالقمامة
والرقابة على الحدالق العامة
خ
...ال 
يمثل المجلس البلدى الموطنين
المحليين امام الحكومة المركزية

12

بخصوص المسالل التى تدخل
فى

اختصاصات

الحكومة

المركزية .
يصت تتدرالمجلت تتسالبلت تتدىاللت توالح
13

الخاص تتةبالض تتثطاالدارى،مث تتل
اللت توالحالمتعلق تتةب تتاالمنوالنظ تتام

العاموالهدوءوالسكينة .
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حوجتتدلتتدىالبلديتتةمكتتتبللستتجل
المت ت ت تتدنىحتت ت ت تتولىضت ت ت تتثطوقت ت ت تتالع
14

األحت ت توانالمدنيت ت تتةمثت ت تتلالمت ت تتيالد

واإلقامةوالزواجوالطتالقوالوفتاة
وغيرها .
يمت ت ت ت ت ت ت تتارسالحت ت ت ت ت ت ت تترسالبلت ت ت ت ت ت ت تتدى
15

اختصاص ت ت تتاتهبش ت ت تتكلمرض ت ت تتى،

ويعم ت تتلعل ت تتىحماي ت تتةالمس ت تتتهلك
وأصحاباالنشطةاالقتصادية 
حنفت ت تتذالمجلت ت تتسالبلت ت تتدىمشت ت تتاريع
التنميت ت ت ت ت ت تتةاالجتماعيت ت ت ت ت ت تتةمثت ت ت ت ت ت تتل

16

اإلسكان،والحتدالق،ومشتروعات
التنميت تتةالذاتيت تتةورعايت تتةالمست تتنين

والمقعودحن .
حنفت ت تتذالمجلت ت تتسالبلت ت تتدىمشت ت تتاريع
17

التنميت تتةاالقتصت تتاديةمثت تتلإنشت تتاء
األس ت ت تواقوالمع ت ت تتارضومش ت ت تتاريع
السياحةوالمصانعوالبنوك 

حنفذ المجلس البلدى وهالف
18

التخطيط العمرانى ،مثل نقل
الملاية والتخصيص والتقسيم
والرقابة .
يشرف المجلس البلدى ويقع

19

تحت مسؤوليته المكتثات العامة
والتنمية

السياحية

الداخلية

ومرافقالخدماتالترفيهية .
حهتمالمجلسالبلدىبعملخطط
لتنمية الموارد الثشرية فى نطاق

البلدي ة 
20
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تعمل البلدية على تشجيع عمل
مؤسسات
21

المجتمع

المدنى

وتسهل اجراءات تأسيسها وتوفر
الظروف الماللمة لمشاركة
المواطنينمعمؤسساتالمجتمع
المدنى .
تتوفر الافاءة لدى المجلس

22

البلدى فى سرعة التنسيق بين

الخدمات التى تقدمها مختلف
األجهزةالمحلية .

23

حوجت ت تتدخطت ت تتةلتت ت تتدريبالقيت ت تتادات
السياسيةعلىمستوىالمحلى
حوجت ت ت ت تتدمست ت ت ت تتتوىمت ت ت ت تتنتحقيت ت ت ت تتق

24

الديمقراطيت ت ت ت تتةالسياست ت ت ت تتيةعلت ت ت ت تتى

المستوىالمحلى
توجتتدمشتتاركةفعليتتةمتتنالستتكان
25

المحلي ت ت تتينف ت ت تتىاتخ ت ت تتاذالقت ت ت ترارت
المحلية
تصت ت تتدرالرقابت ت تتةعلت ت تتىالمجلت ت تتس

26

البلت تتدىمت تتنالست تتلطاتالمركزيت تتة

والمحليةويتممثاشرتهابالقانون 

تطب ت ت تتقالرقاب ت ت تتةعل ت ت تتىالهيئ ت ت تتات
27

المحلي ت تتةالمتمثل ت تتةف ت تتىاالعم ت تتان
القالمةبها 
تطبت ت ت تتقالرقابت ت ت تتةعلت ت ت تتىأعضت ت ت تتاء

28

المجلتتسالبل تتدىباعتث تتارهماعل تتى
سلطةمحلية .
تطبت تتقالرقابت تتةالماليت تتةبت تتالمجلس
البلدىمثلالرقابتةعلتىالموازنتة

وإدارةالممتلااتوالحصتونعلتى
29

القتتروضوتحدحتتدقيمتتةالض ترالب
والرسومالمحليةوتحصيلها 
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تطبت ت تتقالرقابت ت تتةالسياست ت تتيةعلت ت تتى
30

المجلتتسالبلتتدىمتتنقبتتلالستتلطة
التشت تريعيةفت تتىالدولت تتةوالحكومت تتة

المركزية .
تطبت ت تتقالرقابت ت تتةالقضت ت تتاليةعلت ت تتى
31

المجل ت تتسالبلت ت تتدىعن ت تتدحصت ت تتون
الن ازع ت تتاتب ت تتينالمجل ت تتسالبل ت تتدى

واطرافاخرى .

يخض تتعالمجل تتسالبل تتدىللرقاب تتة
الشعبيةمنقبلالمتواطنين،مثتل
32

حض تتورالمت تواطنيناالجتماع تتات
وحقه ت تتمف ت تتىالقب ت تتونواالعت ت تراض
علىبعضالق ارراتوغيرها .

ما رأيك في مسمى المجال:
غير مناسب ( )
مناسب ( )
إذا كان غير مناسب ،ما مقترحك؟
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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ملحقرقم( )4
جامعةالجبلالغربي
إدارةالدراساتالعلياوالتدريب 
مليةالمحاسثة/قسماإلدارة 
استثانةجمعبيانات 
تتعلق هذه اإلستثانة بدراسة عنوانها "دور الالمركزية في تطبيق نظام اإلدارة المحلية– دراسة
تطبيقيةعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا" لنيلاإلجازةالعالية(الماجسستير)
فياإلدارة،وكلناأملأننجدمنام التعاون معنامنخالناإلجابةعلىاألسئلةالواردةفي
هذهاالستثانة .
ى تقييمأفضل
وإنحرصكمعلى  تقديمالمعلوماتالاافيةوالمطلوبةبدقةوموضوعيةسيؤدىإل 
لموضوعالدراسة،وبالتاليالحصونعلىنتالدوتوصياتأمثردقة .
وأرجوأنأؤكدلامبأنهذهالمعلوماتلنتستخدمإاللغاياتالثح العلميفقط .
شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

الباحث
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أوالً :المعــلومـات العـامـــــة
 .1اسم المجلس البلدي ...................................................

( يرجى التكرم بوضع خط تحت اإلجابة التي تراها مناسبة )
 .2الجـــنس
ب -أنــــثى.

أ -ذكــر.

 .3العمــــر
أ -أقل من  30سنة.

ب -من  30سنة إلى أقل من  50سنة.

جـ  -من  50سنة فأكثر.

 .4المؤهل العلمي
أ -دبــلــــوم متــوســـــــ ــط ومــا يعادلــ
د -ليسانس

ب -دبـــلـ ــوم لــالي

هـ -ماجسستير

 -بكالوريــــ ــو

و -دكتوراه.

 .5سنوات الخبرة
أ -أقل من  5سنوات.

ب -من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات.

جـ ــ من  10سنوات إلى أقل من  15سنة.

د-أكثر من  15سنة.

 .6المستوى الوظيفي
أ -لميــــد بلدية ب -لضــو مجلس بلدي.

 -وكيل ديوان بلدية  .د -مــدير إدارة.

 .7التخصص العلمي
أ -للوم اقتصادية.
د -للوم هندسية.

ب -للوم سياسية.
هـ  -للوم أساسية.

 قانون.و -للوم إنسانية.

غير ذلك (الرجاء ذكرها) .........................................

 .8مكان اإلقامة االعتيادي
أ -داخل الحدود اإلدارية للبلدية.

ب -خار الحدود اإلدارية للبلدية.

208

ثانيا :األسئلة المتعلقة بالدراسة
-1

مجال الالمركزية

الالمركزية اإلدارية
رم

العبارة

1

يمت تتازاتخ تتاذالقت ت ارراتالمحلي تتةب تتالمجلسالبل تتدى

2

موافق

باالستقالليةعنالسلطةالمركزية
حدود المنطقة الجغرافية للمجلــس البلــدي محــددة
ومعروفة.

3
4

يستقلالمجلسالبلد عنالحكومةالمركزيةفتي
استخداموإدارةمواردهالمالية.
يتفرع من المجلس البلدي وحــدات إداريــة تســمى
فــروع البلديــة ،يــتال مــن خالل ــا تنفيــذ خططــ
وخدمات .

5

تس ت تتاعدالالمركزي ت تتةف ت تتيالوص ت تتونإل ت تتىالخي ت تتار
األفضت ت تتلفت ت تتياتخت ت تتاذالق ت ت ت ارراتالمحليت ت تتةداخت ت تتل

6

المجلسالبلد .
يوجد وحدات إدارية بالبلدية تسمى المحالت ،يتال
من خالل ا تنفيذ اختصاصات مختار المحلة.

7

الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلسالبلد تفي
بتغطي ت تتةالمص ت تتروفاتالس ت تتنويةللقي ت تتامبممارس ت تتة

8

اختصاصاته.
تتوفر الكفاءة للمجلــس البلــدي فــي تقــديال خدماتـ
للــى كامــل المنطقــة الجغرافيــة الواقعــة تحــ
سلطات ومسؤوليات .

9
10

تستاعدالالمركزيتةفتتيالمجلتسالبلتتد علتىبنتتاء
خبراتمحليةتشرفعلىالمرافقالمحلية.
يتبع المجلس البلدي مرافق البلدية (مثل :الحــر
البلدي والمستوصفات ومواقف السيارات).

11

حوجت ت تتدنظت ت تتامآلليت ت تتةواضت ت تتحةلجثايت ت تتةالض ت ت ترالب
والرسومالمحليةللمجلسالبلد .
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محايد

غير موافق

الالمركزية المالية
رم

العبارة

12

يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى

موافق

مؤسسات الخدمات االجتمالية (مثل :التعليال
والصحة والرلاية االجتمالية) الواقعة في
حدوده اإلدارية.
13
14

تست تتاعدالالمركزيت تتةعلت تتىههت تتورقيت تتاداتإداريت تتة
جدحدةفيالمجلسالبلد .
يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى
الخدمات البيئية (مثل :الصرف الصحي،
والتخلص من القمامة والرقابة للى الحدائق
العامة).

15
16

تحتتونالحكومتتةالمركزيتتةالقيمتتةالمخصصتتةمتتن

الضرالبالعامةللمجلسالبلد .
يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى
خدمات المنافع العامة (مثل :مياه الشرب
والك رباء والنقل العام والغاز).

17
18

حركزالمجلتسالبلتد علتىوضتعخطتطوأهتداف
للتنميةالمحلية.
يصدر المجلس البلدي اللــوائا الخاصــة بالضــبط
اإلداري داخــل حــدوده اإلداريــة (مثــل :اللــوائا
المتعلقة باألمن والنظام العام).

19
20

حتمتحصيلالرسومالمحليةمثل(رسومالرخص
والحرفوالصناعاتواألمالكالعامة).
يتبع المجلس البلدي مكاتب الســجل المــدني التــي
تتولى ضبط وقائع األحوال المدنية (مثــل المــيالد
واإلقامة).

21

حوج ت ت تتداس ت ت تتتقالنم ت ت تتاليوإدار للم ارف ت ت تتقالعام ت ت تتة
المحليتتة(مثتتل:الاهربتتاءوالصتتحةواالستتكان)فتتي
ممارس ت تتةاختصاص ت تتاتهاداخ ت تتلالح ت تتدوداإلداري ت تتة
للبلدية.
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محايد

غير موافق

مجال تطبيق نظام االدارة المحلية

-2
رم
22

العبارة
يمار

الحــر

موافق

البلــدي اختصاصــات ويعمــل للــى

حماية المست لك وأصحاب األنشطة االقتصادية
23
24

يقترض المجلس البلد من جهات أخرى )مثل
المصارف)لتغطيةنفقاتهالمالية.
يشرف المجلس البلدي للى وظائف التخطيط
العمراني (مثل :نقل الملكية والتخصيص والتقسيال
والرقابة).

 25

تست تتاعدالالمركزيت تتةالم ارفت تتقالعامت تتةالمحليت تتة(مثت تتل:
الاهرب ت ت ت تتاءوالص ت ت ت تتحةواالس ت ت ت تتكان)عل ت ت ت تتىممارس ت ت ت تتة

اختصاصاتهاوتقديمخدماتهاداخلالحتدوداإلداريتة
26

للبلدية.
يشرف المجلس البلدي ويقع تح

مسؤوليت

المكتبات العامة والمرافق السياحية الداخلية ومرافق
الخدمات الترفي ية.
27
28

تلتزمالحكومةالمركزيةبتالتحويالتالماليتةللمجلتس
البلد فيحالةالعجزعنتغطيةنفقاتهالمالية.
يعمل المجلس البلدي للى تشجيع لمل مؤسسات
المجتمع المدني وتس يل إجراءات تأسيس ا وتوفير
الظروف المالئمة لمشاركة المواطنين مع مؤسسات
المجتمع المدني.

29

تمار

الرقابة اإلداريــة للــى المجلــس البلــدي مــن

قبل الج ات المختصة (هيئة الرقابة اإلدارية).
30
31

حتلقت تتىالمجلت تتسالبلت تتد تبرعت تتاتأوهثت تتاتلتغطيت تتة
نفقاتهالماليةأوتمويلمشاريعهالتييقومبها.
تتابع وزارة الحكال المحلى ألمال وأنشــطة المجلــس
البلــدي بشــكل مســتمر للتأكــد مــن أداء م ام ـ وفــق
القوانين واللوائا القانونية والمعايير المعتمدة.

32

تمار

الرقابة المالية للى المجلس البلدي مــن قبــل

الج ات المختصة (ديوان المحاسبة).
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محايد

غير موافق

ملحقرقم( )5
جامعةالجبلالغربي
إدارةالدراساتالعلياوالتدريب 
مليةالمحاسثة/قسماإلدارة 
استثانةجمعبيانات 
حتعلق هذا االستبيان بدراسةعنوانها "دور الالمركزية في تطبيق نظاماإلدارةالمحلية– دراسة
تطبيقيةعلىالمجالسالبلديةبالمنطقةالغربيةمنليبيا" لنيلاإلجازةالعالية(الماجسستير)
فياإلدارة،وكلناأملأننجدمنام التعاون معنامنخالناإلجابةعلىاألسئلةالواردةفي
هذهاالستثانة .
ى تقييمأفضل
وإنحرصكمعلىتقديمالمعلوماتالاافيةوالمطلوبةبدقةوموضوعيةسيؤدىإل 
لموضوعالدراسة،وبالتاليالحصونعلىنتالدوتوصياتأمثردقة .
وأرجوأنأؤكدلامبأنهذهالمعلوماتلنتستخدمإاللغاياتالثح العلميفقط .
شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

الباحث
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أوالً :المعــلومـات العـامـــــة
 .1اسم المجلس البلدي ...................................................

( يرجى التكرم بوضع خط تحت اإلجابة التي تراها مناسبة )
 .2الجـــنس
ب -أنــــثى.

أ -ذكــر.

 .3العمــــر
أ -أقل من  30سنة.

جـ  -من  50سنة فأكثر.

ب -من  30سنة إلى أقل من  50سنة.

 .4المؤهل العلمي
أ -دبــلــــوم متــوســـــــ ــط ومــا يعادلــ
د -ليسانس

ب -دبـــلـ ــوم لــالي

هـ -ماجسستير

 -بكالوريــــ ــو

و -دكتوراه.

 .5سنوات الخبرة
ب -من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات.

أ -أقل من  5سنوات.
جـ ــ من  10سنوات إلى أقل من  15سنة.

د -أكثر من  15سنة.

 .6المستوى الوظيفي
أ -لميــــد بلدية ب -لضــو مجلس بلدي.

 -وكيل ديوان بلدية  .د -مــدير إدارة.

 .7التخصص العلمي
أ -للوم اقتصادية.
د -للوم هندسية.

ب -للوم سياسية.
هـ  -للوم أساسية.

 قانون.و -للوم إنسانية.

غير ذلك (الرجاء ذكرها) .........................................

 .8مكان اإلقامة االعتيادي
أ -داخل الحدود اإلدارية للبلدية.

ب -خار الحدود اإلدارية للبلدية.
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ثانيا :األسئلة المتعلقة بالدراسة
رم

العبارة

1

يمت تتازاتخ تتاذالقت ت ارراتالمحلي تتةب تتالمجلسالبل تتدى

2

موافق

باالستقالليةعنالسلطةالمركزية
حدود المنطقة الجغرافية للمجلــس البلــدي محــددة
ومعروفة.

3
4

يستقلالمجلسالبلد عنالحكومةالمركزيةفتي
استخداموإدارةمواردهالمالية.
يتفرع من المجلس البلدي وحــدات إداريــة تســمى
فــروع البلديــة ،يــتال مــن خالل ــا تنفيــذ خططــ
وخدمات .

5

6

تس ت تتاعدالالمركزي ت تتةف ت تتيالوص ت تتونإل ت تتىالخي ت تتار
األفضت ت تتلفت ت تتياتخت ت تتاذالق ت ت ت ارراتالمحليت ت تتةداخت ت تتل

المجلسالبلد .
يوجد وحدات إدارية بالبلدية تسمى المحالت ،يتال
من خالل ا تنفيذ اختصاصات مختار المحلة.

7

الميزانيةالسنويةالمخصصةللمجلسالبلد تفي
بتغطي ت تتةالمص ت تتروفاتالس ت تتنويةللقي ت تتامبممارس ت تتة

8

اختصاصاته.
تتوفر الكفاءة للمجلــس البلــدي فــي تقــديال خدماتـ
للــى كامــل المنطقــة الجغرافيــة الواقعــة تحــ
سلطات ومسؤوليات .

9
10

تستاعدالالمركزيتةفتتيالمجلتسالبلتتد علتىبنتتاء
خبراتمحليةتشرفعلىالمرافقالمحلية.
يتبع المجلس البلدي مرافق البلدية (مثل :الحــر
البلدي والمستوصفات ومواقف السيارات).

11

حوجت ت تتدنظت ت تتامآلليت ت تتةواضت ت تتحةلجثايت ت تتةالض ت ت ترالب
والرسومالمحليةللمجلسالبلد .
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رم

العبارة

12

يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى

موافق

مؤسسات الخدمات االجتمالية (مثل :التعليال
والصحة والرلاية االجتمالية) الواقعة في
حدوده اإلدارية.
13
14

تست تتاعدالالمركزيت تتةعلت تتىههت تتورقيت تتاداتإداريت تتة

جدحدةفيالمجلسالبلد .
يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى
الخدمات البيئية (مثل :الصرف الصحي،
والتخلص من القمامة والرقابة للى الحدائق
العامة).

15
16

تحتتونالحكومتتةالمركزيتتةالقيمتتةالمخصصتتةمتتن
الضرالبالعامةللمجلسالبلد .
يقوم المجلس البلدي بالتنسيق واإلشراف للى
خدمات المنافع العامة (مثل :مياه الشرب
والك رباء والنقل العام والغاز).

17
18

حركزالمجلتسالبلتد علتىوضتعخطتطوأهتداف

للتنميةالمحلية.
يصدر المجلس البلدي اللــوائا الخاصــة بالضــبط
اإلداري داخــل حــدوده اإلداريــة (مثــل :اللــوائا
المتعلقة باألمن والنظام العام).

19
20

حتمتحصيلالرسومالمحليةمثل(رسومالرخص
والحرفوالصناعاتواألمالكالعامة).
يتبع المجلس البلدي مكاتب الســجل المــدني التــي
تتولى ضبط وقائع األحوال المدنية (مثــل المــيالد
واإلقامة).

21

حوج ت ت تتداس ت ت تتتقالنم ت ت تتاليوإدار للم ارف ت ت تتقالعام ت ت تتة
المحليتتة(مثتتل:الاهربتتاءوالصتتحةواالستتكان)فتتي
ممارس ت تتةاختصاص ت تتاتهاداخ ت تتلالح ت تتدوداإلداري ت تتة
للبلدية.
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رم
22

العبارة
يمار

الحر

موافق

البلدي اختصاصات ويعمل للى

حماية المست لك وأصحاب األنشطة االقتصادية
23
24

يقترضالمجلسالبلد منجهاتأخرى)مثل
المصارف)لتغطيةنفقاتهالمالية.
يشرف المجلس البلدي للى وظائف التخطيط
العمراني (مثل :نقل الملكية والتخصيص
والتقسيال والرقابة).

 25

تساعدالالمركزيةالمرافقالعامتةالمحليتة(مثتل:
الاهربت ت تتاءوالصت ت تتحةواالست ت تتكان)علت ت تتىممارست ت تتة

اختصاص ت تتاتهاوتق ت تتديمخ ت تتدماتهاداخ ت تتلالح ت تتدود
26

اإلداريةللبلدية.
يشرف المجلس البلدي ويقع تح

مسؤوليت

المكتبات العامة والمرافق السياحية الداخلية
ومرافق الخدمات الترفي ية.
27

تلتت ت تتزمالحكومت ت تتةالمركزيت ت تتةبت ت تتالتحويالتالماليت ت تتة
للمجلت تتسالبلت تتد فت تتيحالت تتةالعجت تتزعت تتنتغطيت تتة

28

نفقاتهالمالية.
يعمل المجلس البلدي للى تشجيع لمل
مؤسسات المجتمع المدني وتس يل إجراءات
تأسيس ا وتوفير الظروف المالئمة لمشاركة
المواطنين مع مؤسسات المجتمع المدني.

29

تمار

الرقابة اإلدارية للى المجلس البلدي من

قبل الج ات المختصة (هيئة الرقابة اإلدارية).
30
31

حتلقتىالمجلتسالبلتتد تبرعتاتأوهثتاتلتغطيتتة
نفقاتهالماليةأوتمويلمشاريعهالتييقومبها.
تتــابع وزارة الحكــال المحلــى ألمــال وأنشــطة
المجلــس البلــدي بشــكل مســتمر للتأكــد مــن أداء
م ام وفق القوانين واللوائا القانونية والمعــايير
المعتمدة.

32

تمار

الرقابة المالية للى المجلس البلــدي مــن

قبل الج ات المختصة (ديوان المحاسبة).
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ملحقرقم( )6

المصدر :قرار وزير الحكم المحلى رقم  116لسنة 2015
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ملحقرقم()7


المصدر :قرار وزير الحكم المحلى رقم  116لسنة 2015
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ملحقرقم()8

المصدر :قرار وزير الحكم المحلى رقم  116لسنة 2015
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ملحقرقم()9

المصدر :قرار وزير الحكم المحلى رقم  116لسنة 2015
220

الملحق رقم ()10
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الملحق رقم ()11
الدرجة

الدرجة

االكاديمية

العلمية
أستاذ مشارك

كلية المحاسبة /غريان اإلدارة
كلية المحاسبة /غريان اإلدارة
كلية المحاسبة /غريان اإلدارة

رم

االسم

1

د .بلقاسال الشعوانى

دكتوراه

2

د .محمد منصور ابوزيد

دكتوراه

محاضر

3

د .رمضان محمد بيوض

دكتوراه

محاضر

د .للى محمد منصور

دكتوراه

أستاذ

د .هشامل كامل قشوط

دكتوراه

أستاذ مسالد

د .محمد ال اشمى الحرارى

دكتوراه

أستاذ مشارك

7

د .منصور ميالد يونس

دكتوراه

أستاذ

4
5
6

المؤسسة

كلية االقتصاد والعلوم
السياسية /طرابلس

القسم

اإلدارة

كلية المحاسبة /غريان تمويل ومصارف
وزير الحكال المحلى
السابق

القانون اإلدارى

كلية القانون /طرابلس القانون الدستورى

8

د .لناد فواز الكبيسى

دكتوراه

أستاذ مشارك

االكاديمية الليبية

العلوم السياسية

10

لبدالمجيد الكوت

دكتوراه

أستاذ مسالد

االكاديمية الليبية

العلوم السياسية
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الملحق رقم ()12
مقابلة شخصية
تم إجراء هذه المقابلة مع عضو المجلس البلدى طرابلس المركز ،حوم (-04-21
2015م) الساعة()12:30هه اإر ،وذلك للحصونعلى معلوماتتتعلقبموضوع الدراسة
فىالثح االستاشافى،حي كانتأسئلةالمقابلةواإلجابةعليهاكالتالى :
 .1هلحوجداستقالليةفىاتخاذالق ارراتفىالمجلسالبلدىتساعدالالمركزيةفىالوصونالى
القراراالفضلداخلالمجلسالبلدى؟
حوجد استقاللية فى اتخاذ الق اررات واتخاذها يختلف على حسب القرار ،هناك من الق اررات
يمكنتنفيذهاوهناكمنالق ارراتاليمكنتنفيذهانظ اإر السثابتتعلقبالجانبالقانون أو
الجانب التنفيذى أو الجانبالمالى ،وساعدت الالمركزية فى اتخاذ القرار فى ادارة االزمة
علىامثرتقدحر .
 .2هلتساعدالالمركزيةعلىبناءخبراتمحليةوههورقياداتاداريةجدحدة؟
حوجدبشكلمحدودتدريبداخلىوخارجىللعناصرالقياديةفىالمجلسالبلدى،وساعدت
الالمركزيةعلىههورقياداتجدحدةمنخالنالممارسةالفعليةللعملاالدارىوالقيادىفى
المجلسالبلدى .
 .3هلحوجداستقالنمالىوادارىللمرافقالعامةمثل(الصحةوالتعليمواالسكان)بدورهاتساعد
علىممارسةاختصاصاتهاوتقديمالخدماتداخلالحدودالبلدية؟

223

المرافقالعامةمازالتقالمةعلىنظامالمركزية،وليسهناكتجاوبمنالمرافقالعامةفى
نقل االختصاصاتالتى حملها القانون الى البلدية مثل الحرس البلدى والتخطيطالعمرانى
والمستوصفات ،ومازالت و ازرة المالية لم تشرع فى تحويل قيمة  %10من الضرالب الى
حساب البلدية ،وحتى اتخاذ الق اررات مع الوحدات التابعة للمرافق العامة كانت تحت مبدأ
التعاونوليسالتثعيةاالدارية.
 .4هليستقلالمجلسالبلدىفىاستخداممواردهالمالية؟
الحوجداستقالنللمجلسالبلدىفىتخصيصواستخدامموارده،ألنهالحوجدميزانيةسنوية
والحوجدمواردمحلية،وحتىالدعمالمركز منالحكومةمحدودجداإ .
 .5هلحوجدنظامآلليةواضحةلجثايةالضرالبوالرسومالمحليةللمجلسالبلدى؟
تماعتماداللحةاالحراداتالمحليةولمحتمفتححسابإحراداتالبلدية،ومازانالقانونالمالى
للدولة يقضى بتحويل االحرادات الى حساب مصرف ليبيا المركز  ،والموارد المحلية التى
شرعتالبلديةفىجثاحتهاهىرسومبعضمواقفالسياراتفقط .
 .6هلحدودالمنطقةالجغرافيةللبلديةمحددةومعروفة؟
حدودالبلديةمعروفةويوجدبعضاالشكاالتفىاالتفاقعلىتثعيةبعضالمناطقللبلدية،
والىاآلنلمحتماعتمادحدودالبلديةمنو ازرةالحكمالمحلى.
هلحتثعالبلديةمرافق(مثل:الحرسالبلدى،المستوصفاتوالسيارات)؟

.7
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لمحتمنقلتثعيةمرافقالبلديةالىالبلدبةعداتثعيةالحرسالبلدىالذىمازانقيداالجراء
رغم وجود مقاومة لتنفيذ هذا القرار من قبل أفراد الحرس البلدى ،كما أن تثعي ة مواقف
السياراتتمنقلبعضها.
 .8هل يقوم المجلس البلدى بتقديم الخدمات (مثل :الخدمات االجتماعية ،الخدمات البيئية،
خدماتالمنافعالعامة)؟
الخدمات بصفة عامة يقدمها المجلس البلدى كمتعاون ،ويساهم بثعض المشاريع الصغيرة
التىتعالدالمختنقاتمثلصيانةبعضالطرقوالمدارسومعداتاالمنوالسالمة.
 .9هلتوجدممارسةللرقابةاالداريةوالماليةمنقبلالجهاتالمختصة؟
حوجدممارسةدوريةللرقابةاالداريةوالماليةمنقبلالجهاتالمختصة.
 .10هلحوجدمتابعةالعمانالمجلسالبلدىمنقبلو ازرةالحكمالمحلى.
حوجدمتابعةالعمانالمجلسالبلدىمنقبلو ازرةالحكمالمحلىولانمتابعةجزليةوليست
شاملة .
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Abstract
This study has aimed to find out the role of decentralization in the
application of the local administration system of municipal councils in the western
region of Libya, and whether are there differences between responses of the
respondents for each field of the study due to personal variables and functional
variables?
The study population have consisted of leading administrative levels of
municipal councils in the western region of Libya, which has consisted of (827)
elements. A cluster sample have been used to choose the sampling units, which
have reached (140) units, and have been the total number of questionnaires those
have been distributed. After the questionnaires have been collected, the responded
sampling units have reached (107) with no errors.
The results of the study have been leaded by using the descriptive research,
which has included the use of descriptive statistical tools and statistical tests. The
study have concluded the following results:
1. There is an impact of decentralization on the application of the local
administration system by a determining factor its value has been amounted to
"0.414".
2. There is no a statistically significant differences between the responses of the
respondents through the study fields due to the variables (years of experience,
educational level, specialty, level administrative, sex and residence), in contrast,
there is a significant differences between the responses of the respondents through
the study fields due to the variables (municipal councils and age).
The recommendations of this study have been taken as the following:
1. Financial independence should be achieved for municipal councils by occurring a
balance between the administrative dimension and the financial dimension.
2. Improving the efficiency of the municipal councils to be able to provide its
services under its powers and responsibilities

3. Scientific

research should be made to determine the role of the external

environment in the application of the local administration system.
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