
سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والتاسع عشر - يونيو/ حزيران 2014 - السنة الثاني عشر

الالمركزية واإدارة املحليات:

جتارب عربية ودولية



اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �سريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �سرطًا اأ�سا�سيًا جلعل التنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�سرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�سعًا  وال�سفافية  امل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �سياق  يف  التنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�سيا�سات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�ساركني  دائرة  تو�سيع  على 

التنمية  خطط  و�سع  يف  امل�ساركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�سايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�ستند اإىل خ�سو�سية الأو�ساع القت�سادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�ستفادة  مع  العربية،  واملوؤ�س�سية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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م�ستوى حت�سرها  العامل يف           تختلف دول 

ودرجة  وتقاليدها  وعاداتها  منوها  ومعدلت 

والجتماعية  القت�سادية  بامل�سكالت  وعيها 

لذلك،  املختلفة.  واأبعادها  باأنواعها  والبيئية 

فاإن ما تتبناه الدول املتقدمة من ا�سرتاتيجيات 

ل  التنمية  عملية  لتوجيه  وبرامج  و�سيا�سات 

حيث  النامية،  الدول  على  بال�سرورة  ينطبق 

يف  الوا�سح  الختالف  العتبار  بعني  يوؤخذ 

مالءمة  ومدى  الدول  خمتلف  بني  اخل�سائ�س 

هذا النموذج اأو ذاك لهذه الدول.

         لهذا، يتناول هذا العدد من ج�سر التنمية 

وهو  املحليات«،  واإدارة  »الالمركزية  مو�سوع 

ال�ساخنة على م�ستوى دول  املو�سوعات  اأهم  اأحد 

املنطقة العربية، وخا�سة دول »الربيع العربي«، 

كافة  على  املو�سوع  هذا  فيها  يناق�س  والتي 

والعلمية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستويات 

وتوؤكد جتارب الكثري من الدول، اأن الأخذ بنظام 

ايجابيات  له  املحليات  اإدارة  يف  الالمركزية 

خدمات  من  املحليات  توؤديه  ما  اأن  منها  عديدة 

واأهميتها  مداها  يف  تختلف  ومتنوعة  عديدة 

وتختلف  اأخرى  حمافظة  اإىل  حمافظة  من 

احتياجات املواطنني من هذه اخلدمات باختالف 

ال�سكان  عدد  حيث  من  وطبيعتها  املحافظات 

اخلدمات  وم�ستوى  ن�ساطهم  وطبيعة  ونوعيتهم 

املحليات  م�ستوى  على  فالالمركزية  املطلوبة؛ 

تعني �سرعة اإجناز العمل واختيار القرار ال�سليم 

الالمركزية واإدار ة املحليات: جتارب عربية ودولية

اأوًل: املقدمة

         اإعداد  د. حممد عمر باطويح

يف  ي�سهم  مما  حمافظة  كل  وطبيعة  ين�سجم  مبا 

حمافظة  كل  نطاق  يف  املحلية  القدرات  تنمية 

ومتكينها من اإدارة �سئونها بذاتها ما ير�سخ لفكرة 

النتماء واحلر�س على حماية املوارد املتاحة لها 

وحماية املال العام من قبل املواطنني. كما ي�سهم، 

كذلك، يف رفع اأداء وكفاءة اإدارة املحليات ويحقق 

مهامها ويخفف من عبء احلكومة املركزية.

إلدارة  كأسلوب  الالمركزية  أن  كما 
احملليات وأساس للحكم الرشيد وأداة 
من أدوات اإلصالح اإلداري، يعد من أهم 
النظم التي من خاللها متّكن املواطن 
املشاركة  من  محلي  مجتمٍع  أي  في 
الشئون  إدارة  في  واحلقيقية  الفّعالة 
لضمان  جملتمعه  احمللية  العامة 
الكفاءة  مبدأ  وتأكيد  اخلدمات  تقدمي 
واملساءلة كقيمة من قيم الالمركزية. 

حال  بأي  ميكن  ال  بأنه  العلم،  مع 
محلية  تنمية  حتقيق  األحوال،  من 
وفقاً  ومستدامة  وشاملة  متوازنة 
كــ  للتنمية  الواسع  للمفهوم 
احلقيقية  احلريات  لتوسيع  »عملية 
دون  من  البشر«،  بها  يتمتع  التي 
وخاصة  لالمركزية،  سليم  تطبيق 
عن  املركزية  احلكومة  عجز  ظل  في 
في  اجملتمع  احتياجات  بكافة  الوفاء 
جهة،  من  السكان  عدد  تنامي  ظل 
وندرة وسوء استغالل املوارد البشرية 

والطبيعية من جهة أخرى.
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ثانيًا: ماهية الالمركزية

ملفهوم  التعريفات  تعدد  من  الرغم  على         

تعني  معانيها  اأب�سط  يف  اأنها  اإل  الالمركزية 

الخت�سا�سات  نقل  اأي  ال�سلطة،  توزيع 

مراكز  اإىل  القرار  اتخاذ  يف  وال�ستقاللية 

بهدف  الأمر،  حقيقة  يف  ومنتخبة،  خمتلفة 

اأ�سرنا  الذي  للتنمية  ال�سامل  املفهوم  حتقيق 

ونقل  ال�سلطة  توزيع  اأن  كما  املقدمة.  يف  اإليه 

يتخذ  الالمركزية  نظام  يف  الخت�سا�سات 

:
)1(

ثالثة اأ�سكال، هي

توفر  التي  وهي  ال�سيا�سية،  الالمركزية    1.2

اأعلى درجة من الدميقراطية على امل�ستويات 

امل�ساركة  من  عالية  درجة  ل�سمان  املحلية 

املجتمعية يف �سنع القرار.

بنقل  ترتبط  والتي  الإدارية،  الالمركزية   2.2

اأدنى  م�ستويات  اإىل  القرار  اتخاذ  �سلطة 

ال�ستجابة  اأجل  من  الإداري  لل�سلم  وفقًا 

لحتياجات القاعدة العري�سة من املواطنني.

اأكرب يف  املالية، متنح �سالحيات  الالمركزية   3.2

ا�ستخدامًا  يحقق  مما  الأموال  واإنفاق  جمع 

اأف�سل للموارد.

ال�سكل رقم )1(: نقل ال�سلطة والخت�سا�سات يف الالمركزية

ال�سابقة  الأمناط  فاإن  عامة،  وب�سفة   

يفرز  الواقع  اأن  بل  منطية  اأو  جامدة  لي�ست 

تختلف  الالمركزية  من  ودرجات  اأمناطًا 

وطبيعة  وخ�سو�سيتها  املجتمعات  باختالف 

فاإن لمركزية  ال�سائد فيها. ومع ذلك،  النظام 

الإدارة تعترب القا�سم امل�سرتك بني الالمركزية 

ال�سيا�سية واملالية حيث تهدف اإىل توزيع اأعمال 

الإدارة والتخطيط وا�ستغالل املوارد القت�سادية 

على عدة م�ستويات متدرجة �سبه م�ستقلة. وهنا، 

يجب الرتكيز على اأن الالمركزية يف هذا اجلانب 

يف  تعمل  الإدارة  اأ�ساليب  من  متدرجة  كمجموعة 

نطاق منظومة متكاملة لتحقيق الأهداف املرجّوة 

منها. وتتمثل اأهم الأ�ساليب املتبعة يف هذا ال�ساأن، 

:
)2(

يو�سحه ال�سكل التايل
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موارد  خالل  من  واخلدمات  امل�سروعات 

الأ�سلوب  م�ستقلة. ويعتمد هذا  اقت�سادية 

وم�ستقلة  متعددة  متويلية  م�سادر  على 

اخلا�س  والقطاع  الذاتية  اجلهود  مثل 

اأحيانًا.   B.O.T وم�سروعات  وال�سراكة 

وترتبط املحليات يف هذه احلالة بال�سكان 

املحليات  اأع�ساء  اأن  حيث  مبا�سر  ب�سكل 

منتخبني من قبل ال�سكان وعالقتها بالإدارة 

ال�سيا�سات  و�سع  على  تقت�سر  املركزية 

العامة للتنمية.

حمدود . 1 نقل  به  ويق�سد  الالمتركز: 

مياًل  الأكرث  الأ�سلوب  لل�سلطات وهو  جدًا 

امل�سئوليات  تنقل  حيث  املركزية،  اإىل 

اإىل  التي حتتاج  ال�سئون  للمحليات بع�س 

�سلطة  بينما تظل  متابعة ميدانية فقط 

املالية  وال�سيا�سات  القرارات  اتخاذ 

مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإدارة العليا.

املعتمدة . 2 الإدارة  هي  ال�ستقاللية: 

يف  �سواء  كامل  ب�سكل  املحليات  على 

متويل  على  القدرات  اأو  القرارات  اتخاذ 

ال�سكل رقم )2(: الأ�ساليب املختلفة يف لمركزية الإدارة ودور املحليات 

والإدارة املركزية يف كل اأ�سلوب 
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و�سنع  التخطيط  م�سئولية  حتمل  من  متّكنها  لكي 

اخلدمات  خمتلف  تقدمي  على  وت�ساعدها  القرار 

العامة بجودة وكفاءة عالية.
 

املثال  �سبيل  على  هنا  اأخذنا،  ما  واإذا   

من  والالمركزي  املركزي  التخطيط  بني  الفارق 

حيث الفل�سفة التي يقوم عليها كل منهما، نالحظ 

واخلا�سة،  العامة  امللكية  بني  يجمع  الأخري  اأن 

جانب  اإىل  القرار،  اتخاذ  م�ستويات  فيه  وتتعدد 

اتخاذ  يف  مرونة  اأي  اخلطة،  اإعداد  طرق  تنّوع 

املقارنة  وجه   )1( رقم  اجلدول  ويبني  القرارات. 

.
)3(

بني هذين الأ�سلوبني

متو�سط . 3 اإداري  اأ�سلوب  وهي  التفوي�س: 

تتمتع  حيث  ال�سابقني  الأ�سلوبني  بني 

وتنفيذها  القرار  اتخاذ  بحق  املحليات 

ولكن باإ�سراف الإدارة العليا.

ويف كل الأحوال، لطاملا ت�سعى احلكومة   

مبفهومها  التنمية  مفهوم  لتحقيق  املركزية 

مبا  احلريات  نطاق  تو�سيع  خالل  من  ال�سامل 

والبيئي  والجتماعي  القت�سادي  البعد  فيها 

وم�ستقرة  واآمنة  كرمية  حياة  لتحقيق 

احلكومة  متنح  اأن  ال�سروري  فمن  للمواطن، 

للمحليات  والإداري  املايل  ال�ستقالل  املركزية 

 وبالتالي، فإن التأكيد على ترسيخ مبدأ الالمركزية في إدارة احملليات وأهميته يستند في 
األساس على متتع احملليات بالشخصية االعتبارية وبدرجة من االستقالل املالي واإلداري، 
وبكلفة  أفضل  بشكل  تعمل  أن  في  احلكومة  هدف  حتقيق  إلى  بدوره  يؤدي  الذي  األمر 
أقل ومبزيد من الشفافية واملشاركة واالقتراب من املواطن مبا يجعله شديد احلرص على 

القيام بدوره في إدارة شئونه احمللية واملشاركة بفعالية في التخطيط والتنمية.

اجلدول رقم )1(: وجه املقارنة بني التخطيط املركزي والتخطيط الالمركزي

التخطيط الالمركزيالتخطيط املركزيوجه املقارنةر.م

املبداأ الذي يقوم 1
عليه

يقوم التخطيط املركزي على فل�سفة قوة 
الدولة عن طريق ملكية و�سائل الإنتاج حتى 
القت�سادي  ت�ستطيع اأن تتحكم يف الن�ساط 

وحتقق العدالة الجتماعية.

اخلا�سة  يجمع بني امللكية العامة وامللكية 
ال�سوق،  اقت�ساديات  ويحتفظ ببع�س خ�سائ�س 
للم�سروعات يف اتخاذ  حرية كبرية  ويتيح 

قراراتها.

م�ستوى اتخاذ 2
القرار

حيث  وجود م�ستوى واحد لتخاذ القرارات، 
باأ�سلوب الأوامر  ت�سدر من جهة مركزية واحدة 

الإدارية.

م�ستوى  تعدد م�ستويات اتخاذ القرارات على 
القطاعات وامل�سروعات والقرارات اجلارية والفردية.

هيكل اخلطة3

وجود هيكل هرمي حمدد للخطة، حيث 
تو�سع خطة قطاعية مت�سلة باخلطة العامة، 
وتربطها عالقات راأ�سية بني امل�ستوى املركزي 
وم�ستوى امل�سروعات عن  وامل�ستوى القطاعي 
القرارات امللزمة، كما توجد عالقات  طريق 
وبع�سها  بني القطاعات وامل�سروعات  اأفقية 
ولكن تقت�سر على اجلوانب الفنية التنفيذية.

على  تتنوع طرق اإعداد اخلطة )لأنها تعد 
مرونة يف  يوجد  امل�ستويات املختلفة(، مبعنى اأنه 
وطبقًا ملوؤ�سرات  الظروف  اتخاذ القرارات ح�سب 
على حتقيق الأهداف  ولكنها تعمل اأي�سًا  ال�سوق، 
نوعًا من اأنواع الإدارة  العامة حيث اأنها تعد 

بالأهداف

طريقة تنفيذ 4
اخلطة

يتم التنفيذ من خالل الأوامر الإدارية 
والإجبارية امللزمة، وت�ستخدم اأحيانًا 
ال�سيا�سات القت�سادية على نطاق حمدود 
حيث ل تعطى اأهمية كافية يف ظل 

التخطيط املركزي.

تنق�سم اخلطة عادة اإىل ق�سمني:
من  يخت�س بالقطاع العام ويتم تنفيذه  الأول: 
مع منحه  خالل املوازنة والقرارات الإدارية 

املرونة الكافية لتحقيق الكفاءة و الفاعلية.
الثاين: يخت�س بالقطاع اخلا�س ويتم تنفيذه عن 
واحلوافز لدفع  طريق  ال�سيا�سات القت�سادية 

القطاع اخلا�س نحو حتقيق اأهداف اخلطة.

5
البيئة 

القت�سادية 
وال�سيا�سة التي 

يطبق فيها

بيئة ا�سرتاكية، ذات درجة دميقراطية 
حمدودة، متثل فيها الدولة املمثلة يف القطاع 

العام املحتكر الأكرب لالإنتاج وال�ستهالك.

العامة  بيئة راأ�سمالية، و لكن تقوم على امللكية 
الوقت الإبقاء  ملعظم اأدوات الإنتاج ويف نف�س 
الراأ�سمايل، ويرتك  القت�ساد  على بع�س عنا�سر 
الكثري من القرارات  للم�سروعات حرية اتخاذ 

الهامة من التبادل التجاري يف ال�سوق احلر.

املرونة ومدى 6
املالءمة مع 
نظام ال�سوق

يت�سم باجلمود والبريوقراطية حلد كبري 
فالتخطيط املركزي يلغي نظام ال�سوق.

مواجهة  يتميز بدرجة مرونة عالية، وقدرة على 
الظروف املتغرية، نظرًا لأنه يعتمد على وجود قطاع 
وبالتايل فهو يتالءم مع نظام  املناف�سة  خا�س يف 
ال�سوق، مما ي�ساعد على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج 

ومعدلت التنمية القت�سادية والجتماعية.
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ثالثًا:ملاذا الالمركزية للمحليات

اأ�سكال  من  �سكل  خلق  وبالتايل،   

ي�سمح  املحلي  امل�ستوى  على  اجليدة  الإدارة 

اجليدة  اخلدمات  ملطالب  املثلى  بال�ستجابة 

الوقت  هذا  يف  كفاءة  واأكرث  اأف�سل  ب�سورة 

الذي جتعل فيه �سانعي القرارات ُم�ساءلني من 

قبل املواطنني.

الالمركزية  اإىل  التحّول  اأن  وللعلم،   

اأ�سرنا  كما  املحليات،  يف  لالإدارة  كاأ�سلوب 

خلطة  وفقًا  يتم  اأن  يجب  �سابقًا،  ذلك  اإىل 

ال�سلطة  متكاملة بربنامج زمني حمدد تقرها 

النظر  الطار  هذا  يف  وميكن  الت�سريعية، 

قطاعي  اأ�سا�س  على  الالمركزية  تطبيق  يف 

التحول  اإمتام  حلني  جغرايف  اأ�سا�س  على  اأو 

الوا�سحة،  باآلياتها  الالمركزية  اإىل  الكامل 

امل�ساءلة  وقواعد  امل�سئوليات  تتحدد  بحيث 

اإجراء  مع  املنتخبة،  املحلية  املجال�س  اأمام 

القوانني  على  الالزمة  الت�سريعية  التعديالت 

القائمة والتي حتد من عملية التحّول، وعلى 

العامة  املوازنة  قانون  القوانني:  هذه  راأ�س 

بهدف  العامة،  الوظيفة  وقانون  للدولة، 

بني  للعالقة  واملن�سبط  الوا�سح  التحديد 

وكذا  املحلية،  وال�سلطة  املركزية  ال�سلطة 

املركزية  أن  الشعوب،  أدركت  لقد 
التنمية  إعاقة  إلى  تؤدي  املفرطة 
وأنها  وعرقلتها  أنواعها  مبختلف 
في  باهظة  تكلفة  على  تنطوي 
حني تشجع الالمركزية املساهمات 
اتخاذ  طريق  عن  احمللي  اجملتمع  من 
األطر  وبناء  املالئمة،  السياسات 

املؤسسية املناسبة.

ا�ستمرار  ي�سمن  ب�سكل  بينهما،  الفا�سلة  للحدود 

على  وفاعلية،  بكفاءة  العامة  اخلدمات  تقدمي 

اأن ي�سمل ذلك التحديد الوا�سح وال�سريح حلدود 

املرافق  اإن�ساء  يف  املحلي  امل�ستوى  �سالحيات 

ال�سرائب،  بع�س  وحت�سيل  وفر�س  العامة، 

املحلية  العامة  اخلدمات  على  الر�سوم  وباملثل 

واملوارد  الدولة  اأرا�سي  واإدارة  الت�سرف  ويف 

الطبيعية باملحافظة.

الواقعي  التحديد  ذلك  على  ويرتتب   

والفعال مل�ستويات ال�سلطة املحلية )املحافظات(، 

بها  املرتبطة  املحلية  الوحدات  وتعريف 

والقرى(،  والأحياء  واملدن  واملراكز  )املديريات 

هذه  بني  والراأ�سية  الأفقية  العالقة  تنظيم  مع 

امل�ستويات، بحيث يتم اإعطاء احلق الأ�سيل لكل 

عليها  ين�س  بعينها  قرارات  اتخاذ  يف  م�ستوى 

قرارات  ت�سعيد  �سرورة  مع  �سراحة،  القانون 

اأخرى اإىل امل�ستوي الأعلى يف حالت معينة، كل 

والتوازن  التكامل  يحقق  فعال  اإطار  �سمن  ذلك 

ومينع التدخل والت�سارب.

اإحداث  �سرورة  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   

املحلية  التنفيذية  ال�سلطات  بني  التوازن 

عن  خا�سة  ب�سفة  املحلية،  ال�سعبية  واملجال�س 

املحلية  ال�سعبية  املجال�س  دور  اإقرار  طريق 

املنتخبة يف اإقرار امليزانية املحلية ويف الرقابة 

واملحا�سبة على عمل ال�سلطات التنفيذية، مبا يف 

ذلك عن طريق ال�ستجوابات وطلبات الإحاطة 

قراراتها  اإلزامية  عن  ف�ساًل  الثقة،  و�سحب 

التمكني  بهدف  املحلية  التنفيذية  لل�سلطات 

املايل لل�سلطات املحلية عن طريق النقل املوؤ�س�سي 

من  املالية  وال�سالحيات  للم�سئوليات  واملقنن 

احلكومة املركزية اإىل ال�سلطات املحلية، مبا يف 
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ذلك حتديد اأولويات الإنفاق، وو�سع امليزانية، 

للتمكني  املحلية  املالية  املوارد  بع�س  وح�سد 

الإداري عن طريق نقل امل�سئوليات وال�سالحيات 

ال�سلطات  اإىل  املركزية  احلكومة  من  الإدارية 

يف  مبا  املحلي،  بال�ساأن  يتعلق  ما  كل  يف  املحلية 

ذلك احلق يف تعيني وترقية وف�سل املوظفني يف 

على  بناًء  املحلية،  التنفيذية  ال�سلطة  اأجهزة 

على  والإدارية  واملالية  التخطيطية  القدرات 

.
)4(

امل�ستوي املحلي

على  التركيز  فإن  شديد،  وباختصار 
من  يأِت  لم  للمحليات  الالمركزية 
من  العديد  جتارب  أثبتت  بل  فراغ، 
النهوض  في  الفاعل  دورها  الدول 
واالجتماعي  االقتصادي  بالواقع 
هنا  ومن  املستويات.  أعلى  إلى 
بالالمركزية  الواسع  االهتمام  جاء 
حتُقق  كونها  احملليات  مستوى  على 
وجتّسد في الواقع متطلبات التنمية 
سبيل  على  واملتمثلة،  املستدامة، 

املثال، في اخلصائص التالية:

الر�سيدة  الإدارة  اأ�سا�س  هي  الالمركزية،   •
رفاه  وت�سون  تدعم  التي  )احلوكمة( 

قدراتهم  تو�سيع  على  وتقوم  ال�سكان، 

وحرياتهم وخياراتهم وفر�سهم يف خمتلف 

والجتماعية  القت�سادية  املجالت 

اأفراد  لأكرث  بالن�سبة  ل�سيما  وال�سيا�سية، 

املجتمع املحلي فقرًا وتهمي�سًا.

الالمركزية تزيد من امل�ساركة ال�سعبية يف   •
احلكومة  جتعل  لأنها  القرارات  �سناعة 

و�سيلة  ُتعّد  كما  املواطن،  اإىل  ُقربًا  اأكرث 

امل�ساركة  من  ال�سكان  متكني  حلل  ناجحة 

الفاعلة يف معاجلة كل هموم واحتياجات 

التنمية املحلية.

• الالمركزية، تعني مزيدًا من التنمية املتوازنة 
كل  مل�ساركة  نظرًا  وامل�ستدامة  وال�ساملة 

والقطاع  العام  )القطاع  التنمية  �سركاء 

اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف عمليات 

والتنفيذ  والتخطيط  والت�سميم  التمويل 

تنمية  على  يعمل  بدوره  وهذا  والرقابة(. 

التنمية  اأجل  من  امل�ساركة  باأهمية  الوعي 

امل�ستدامة.

�سفافية  تعني  املحليات،  اإدارة  يف  الالمركزية   •
وم�ساءلة اأكرث وبالتايل، ف�سادًا اأقل، ب�سرط 

والذي  للفا�سدين  رادعة  ت�سريعات  توافر 

اخلدمات  م�ستوى  رفع  يف  ُي�سهم  بدوره 

كالتعليم  للمواطنني،  املقدمة  الأ�سا�سية 

وال�سحة وغريها من اخلدمات.

للمعلومات  اأف�سل  تدفق  تعني  الالمركزية،   •
التنموي  القرار  �سناعة  عملية  يف  الالزمة 

ال�سليم على امل�ستوى املحلي.

املوارد  تعبئة  يف  زيادة  تعني  الالمركزية،   •
الذاتية وال�ستغالل الأمثل للموارد املحلية 

�سئونهم  اإدارة  يف  املواطنني  مل�ساركة  نتيجة 

ومرافقهم املحلية.

         لذلك، فاإن ق�سايا مهمة، مثل الالمركزية، 

روؤية  هناك  تكن  مل  ما  بو�سوح  حمددة  تكن  مل 

الأ�سا�سية  وعنا�سرها  بجملتها  ت�سكل  وا�سحة، 

املبادئ الناظمة للعمليات وال�سيا�سات والإجراءات 

ولهذا،   .
)5(

اأخرى اإىل  حالة  من  لالنتقال  الالزمة 

ان  ميكن  ل  لالمركزية،  روؤية  عن  احلديث  فاإن 

والدولية  العربية  التجارب  عن  مبعزل  يكون 

الناجحة. ويبني اجلدول رقم )2( اأدناه دور احلكم 

، عدد من العنا�سر 
)6(

املحلي يف �سوء روؤية جديدة

املتغرية التي باتت ت�سكل اأهم مكونات روؤية احلكم 

املحلي يف القرن احلايل مقارنة بالقرن املا�سي.
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اجلدول رقم )2(: وجه املقارنة بني روؤيتني للحكم املحلي يف القرن/20 والقرن/21

احلكم املحلي يف القرن الع�سرين 

ـــ الروؤية القدمية
احلكم املحلي يف القرن احلادي والع�سرين ـــ الروؤية اجلديدة

التبعية لقوانني الدوليةاخل�سوع لو�ساية الدولة

ال�ستناد للمجتمعجتاوز ال�سلطة

الرتكيز على حكم حملي للمواطننيالرتكيز على احلكومة

وكيل للمواطنني، وقائد وحار�س ملمار�سة ال�سيادة امل�سرتكةوكيل للحكومة املركزية

ال�ستجابة وامل�ساءلة من قبل 

احلكومة املركزية
ال�ستجابة وامل�ساءلة من قبل الناخبني املحليني

امل�سرتي للخدمات املحليةاملزود املبا�سر للخدمات املحلية

التزويد املبا�سر للخدمات
امل�سهل لآليات احلكم املحلي، واملن�سق ملزودي اخلدمات احلكومية، وو�سيط 

حلل النزاعات، ومطور لراأ�س املال الجتماعي.

الرتكيز على ال�سفافيةالرتكيز على ال�سرية

الرتكيز على النتائجال�سيطرة على املدخالت

التناف�سية، وخلق اطر بديلة لتقدمي اخلدمات.العتمادية

نظام مفتوح، و�سريع ومرن.نظام مغلق وبطئ

البتكار، واجلاهزية للمخاطر �سمن ح�سابات حمددة.غياب ال�ستعدادية للمخاطر

ال�ستقاللية يف موا�سيع ال�سرائب، والنفاق، والتنظيم، والقرارات الإدارية.العتماد على توجيهات مركزية

مرونة اإدارية، ونظام م�ساءلة ح�سب النتائج واملخرجات.التحرك �سمن قواعد حمددة

ت�ساركي، يقوم على تعزيز دور املواطنني وتف�سيالتهم.بريوقراطي وتكنوقراطي

يقوم على ك�سب ثقة املواطنني، تو�سيع م�ساحات احلوار املدين.ق�سري

يقوم بح�سافة مالية، العمل باأف�سل نوعية وباأقل التكاليف.غري م�سئول ماليًا

م�سمم للتغلب على اإخفاقات 

ال�سوق
م�سمم للتغلب على اإخفاقات ال�سوق واحلكومة

مفتوح على التجارب العاملية واملحلية.مغلق �سمن النظام املركزي

رابعًا: اإدارة املحليات: جتارب عربية 
ودولية)7(

العقود  خالل  املحلية  الإدارة  ظلت  لقد   

املا�سية يف العديد من الدول العربية جمرد هياكل 

ل تقدم اخلدمات املناطة بها اإىل املواطنني ب�سهولة 

البحث  اإىل  دفعهم  مما  املنا�سب  الوقت  ويف  وي�سر 

الأمر  م�ساحلهم  لتلبية  قانونية  غري  و�سائل  عن 

الذي يكر�س الف�ساد على م�ستوى اأب�سط املعامالت. 

الدول  العديد من  الظواهر منت�سرة يف  ومثل هذه 

العربية نظرًا لت�سبث احلكومات ب�سلطتها املركزية 

جناح  اإىل  نظرنا  ما  اإذا  واهية  مربرات  حتت 

إن جتارب الدول الناهضة تعلمنا أن 
الالمركزية لم تعد ترفاً بل أصبحت 
التي  للخصائص  تنموية  ضرورة 
أشرنا  ما  إذا  نبالغ  ولن  بها،  تتمتع 
إلى أن عدم تطبيقها ميثل أحد أهم 
شهدتها  التي  االضطرابات  أسباب 

دول املنطقة العربية.
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الكثري من دول  املحليات يف  اإدارة  الالمركزية يف 

العامل واإن كانت مب�ستويات خمتلفة.

1. التجربة امل�سرية
 1909 ل�سنة   )22( رقم  القانون  �سدور  جاء   

يف  املحلية  الإدارة  لنظام  احلقيقي  امليالد  ليمثل 

من  و�سيلة  م�سر  يف  املحليات  تعترب  . كما 
)8(

م�سر

الو�سائل التي ت�ساعد اأفراد املجتمع يف اإدارة �سئونهم 

املحلية؛ فاملحليات لها القدرة على اتخاذ القرار يف 

املركزية،  من  يقلل  مما  وذلك  الخت�سا�سات،  بع�س 

كما اأن لها �سلطة متار�س ح�سب القانون.

يف  املحلية  الإدارة  لنظام  التطبيق  وبداأ   

م�سر عام 1960، حيث �سدر قانون رقم )124(، الذي 

م�سر  يف  املحلية  لالإدارة  التنظيمي  الهيكل  حدد 

بخم�سة  امل�سئوليات  وحددت  حمافظة،   )27( من 

الأحياء،  املراكز،  املدن،  )املحافظة،  م�ستويات 

القرى(. ومن هنا، ُحددت للنظام املحلي:

حدود اإدارية.	 

�سلطة حملية ت�سريعية.	 

ميزانية خا�سة باملحلية.	 

اأجهزة اإدارية.	 

منوذج  يوجد  ل  العبارة،  وب�سريح 

به،  يحتذى  العربية  الدول  يف  لالمركزية 

الدول.  هذه  بع�س  يف  حمدودة  كانت  واإن 

وتاريخيًا معظم الدول العربية �سديدة امليل 

اإىل املركزية، ويف البع�س الآخر نالحظ اأن 

زيادة  اإىل  اأدى  الإدارية  اخلدمات  متركز 

العربية  الدول  معظم  اأن  كما  املركزية. 

تعتمد على مركزية القرار وال�سلطة.

الإدارة  تلعب  ذلك،  كل  من  الرغم  وعلى   

مهمًا  دورًا  العربية  الدول  من  العديد  يف  املحلية 

املحلية  النظم  اأمثلة  ومن  املحلية.  التنمية  يف 

امل�سرية،  التجربة  التجارب:  بع�س  ن�ستعر�س 

وبع�س الدول املغاربية )اجلزائر وتون�س واملغرب(، 

واليابانية.  الرتكية  التجربة  اإىل  بالإ�سافة 

اأهم  على  التجارب  هذه  على  التحليل  و�سيقت�سر 

وال�ستنتاجات  املوؤ�سرات  ببع�س  للخروج  املظاهر 

التي قد ت�ساعد يف تر�سيخ هذه التجارب.

ال�سكل رقم )3(، يو�سح هيكل الإدارة املحلية يف م�سر
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        وقد اأ�سبحت اأهم الخت�سا�سات لالأجهزة 

ب�سكل  توؤثر  والتي  املحلية  التنمية  املحلية 

اأهم  وتتمثل  املواطن.  متطلبات  على  مبا�سر 

هذه الخت�سا�سات يف الآتي:

املجال�س املحلية للمحافظات: يتكون   

دائرة  وكل  عمال،   % 50 منهم  ع�سو،   130 من 

املجل�س  وينتخب  منتخبني،  اأع�ساء   4 ميثلها 

جمل�س  رئي�س  من  لكل  ويحق  ونائبني  رئي�سًا 

دون  اجلل�سات  تلك  ح�سور  واملحافظ  ال�سعب 

قرارات  وتعترب  الت�سويت.  حق  لهم  يكون  اأن 

املجل�س املحلي فعالة طاملا اأنها قانونية، اإل اأنه 

تعار�ست  اإذا  بها  الأخذ  عدم  للمحافظ  يحق 

العامة  وامليزانية  القت�سادية  اخلطة  مع 

للمحافظة. ويف تلك احلالة ميكن عر�س الأمر 

بالن�سبة  واأما  للمحليات.  الأعلى  املجل�س  على 

دوائر،  عدة  ي�سم  حي  فكل  الأحياء  ملجال�س 

.
)9(

وكل دائرة ميثلها 6 اأع�ساء

املحافظ  ويراأ�سها  التنفيذية:  املجال�س   •
ومديري  )املعينون(  الأحياء  روؤ�ساء  وت�سم 

الأخرى  الإدارات  وكافة  اخلدمية  الإدارات 

و�سكرتري عام املحافظ. ول متثل هذه املجال�س 

اأع�سائها معينون من قبل  اأن كل  ال�سعب حيث 

اأربع  يف  دورها  ويرتكز  واحلكومة  املحافظ 

مهام:

خمططات  و�سع  يف  املحافظ  م�ساعدة   .1

املجال�س  اقرتاحات  على  بناًء  التنمية 

املحلية.

باملجال�س  ملناق�ستها  مو�سوعات  اقرتاح   .2

املحلية.

الإدارية  الأجهزة  اأن�سطة  3. متابعة 

باملحافظة.

4 . و�سع اللوائح املنظمة لالإدارة.

باملحافظة  الدولة  رئي�س  وميثل  املحافظ:   •
عليه  ويقع  بها،  للمخططات  التنفيذي  والرئي�س 

املنظمة  العامة  ال�سيا�سات  �سياغة  م�سئولية 

م�ساعدين،  عدة  ويعاونه  باملحافظة،  لالإدارة 

الأحياء  خمتلف  بني  من�سقني  منهم  اأربعة 

وخم�سة لل�سئون الفنية، مثل: الت�سييد وال�سكان 

وال�سحة  التعليم  �سئون  اأما  البناء.  وم�ستلزمات 

فتابعة للوزارات مبا�سرة. وللمحافظ دور يوازي 

دور الوزير ويعني من قبل رئي�س الدولة. 

ومن خالل درا�سة الهيكل املنظم لأ�سلوب   

الخت�سا�سات  يف  تداخل  وجود  يت�سح  الإدارة 

التابعة  الفنية  والإدارة  املحافظة  اإدارات  بني 

الوزارات  تتبع  التعليمية  فالإدارات  للوزارات، 

جمال  يف  القرارات  تتاأرجح  بينما  مبا�سرة 

مثاًل،  الإ�سكان.  ووزارة  املحافظ  بني  ما  الإ�سكان 

منح  على  واإداراتها  املحافظات  دور  يقت�سر  قد 

اأو منعها مما قد يتعار�س مع مطالب  الرتاخي�س 

املجال�س املحلية ذات ال�سلة القوية باحتياجات 

الإداري  التنظيمي  الهيكل  عن  ويغيب  ال�سكان. 

الالمركزية  الإدارة  اأ�ساليب  بني  الندماج 

بدرجاتها وميكن ت�سنيف الأ�سلوب املتبع باأ�سلوب 

�سلطة  تظل  حيث  لل�سلطات  املحدودة  اخللخلة 

توزع  التي  العليا  الإدارة  يف  القرارات  اتخاذ 

مما  واملحليات  املحافظات  على  املتابعة  م�سئولية 

.
)10(

يعوق كفاءة حتقيق الالمركزية يف الإدارة 

اأن �سمولية التنمية لعبت  وكما يالحظ   

القيام  على  املحلية  مقدرة  عدم  يف  كبريًا  دورًا 

مبهامها التنموية، وبالتايل، مل تتمكن املحليات يف 

م�سر يف ظل هذا الواقع من حتقيق ما ت�سبو اإليه 

حمدود  املحلي  امل�ستوى  على  القرار  لأن  نتيجة 
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بعوائق مالية واإدارية، منها على �سبيل املثال:

•   التبعية املزدوجة التي تخ�سع لها مكاتب 
الوزارات يف املحافظات.

•    عدم وجود �سلطات حقيقية للمحافظني 
الر�سمية  واجلهات  العامة  الهيئات  على 

اإىل  اخت�سا�ساتها  تنقل  مل  التي 

املحافظات.

ال�سعبية  املجال�س  بني  العالقات  يف  خلل   •
واملجال�س التنفيذية.

املحلية  الوحدات  ل�سلطات  الهرمي  التدرج    •
من حيث حق الإ�سراف والرقابة اأو حتى 

حق العرتا�س على قراراتها.

القيادات  اأداء  تقييم  معايري  غياب    •
والوحدات املحلية.

للوحدات  املايل  التمكني  م�ستوى  �سعف   •
املحلية.

النتخابات  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  �سعف   •
املحلية.

الإدارة  اإ�سكالية نظام  اإيجاز  وباإمكان،   

املحلية يف م�سر يف الآتي:

اخلدمات  على  املركزية  احلكومة  �سيطرة   •
املقدمة للم�ستوى املحلي.

التنمية  يف  املحلية  الإدارة  دور  غياب   •
القت�سادية.

الأن�سطة  يف  املركزية  احلكومة  حتكم   •
اخلا�سة بالتخطيط واملوازنة.

•    القيادات املختلفة على امل�ستوى القومي لها 
احلق يف التدخل.

املديريات  على  الإ�سراف  عملية  ازدواج   •
والإدارات.

وو�سح  وعدم  املوؤ�س�سية  القدرات  �سعف   •
اأو  الراأ�سية  �سواء  املوؤ�س�سية  العالقات 

الأفقية.

القيادات  على  املعينة  القيادات  �سيطرة   •
املنتخبة.

•  �سعف النظام املايل املحلي حيث اأن املخ�س�سات 
املالية تاأتي يف ال�سق الأكرب منها من احلكومة 

املركزية.

ونق�س  املحلية  الفنية  الكفاءات  حمدودية   •
املوارد الب�سرية يف الإدارات الفنية.

وعلى �سبيل املثال، فاإن عملية التخطيط   

ومت�سعبة،  متداخلة  مراحل  بعدة  متر  م�سر  يف 

حيث ل يوجد اإطار موؤ�س�سي للفاعلني الأ�سا�سيني. 

ل  ال�سائدة  التخطيط  عملية  طبيعة  فاإن  ولهذا 

التعاطي  يف  الالمركزية  مفهوم  مع  متامًا  تن�سجم 

مع ق�سايا التخطيط والتنمية.

ولكن، يحب الإ�سارة، هنا، اإىل اأن الد�ستور   

امل�سري اجلديد، اأفرد ف�ساًل كاماًل لنظام املحليات 

التحديات  مواجهة  يف  ذلك  ي�سهم  اأن  يوؤمل  مما 

الفرتة  يف  املحلية  الإدارة  جتربة  اأمام  املاثلة 

لالمركزية  امل�سرية  بالتجربة  ومي�سي  املا�سية، 

نحو اآفاق اأو�سع ونتائج اأف�سل.

وتون�س  )اجلزائر  املغاربية  الدول  جتربة   .2

:
)11(

واملغرب(

الدول  بع�س  جتربة  اأخذنا،  ما  اإذا   

�سبيل  على  واملغرب(،  وتون�س  )اجلزائر  املغاربية 

فنالحظ  وموريتانيا،  ليبيا  با�ستثناء  املثال، 

الآتي:
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مفهوم  لتج�سيد  حماولة  هناك  اأن   •
الإدارة  قانون  ن�سو�س  يف  الالمركزية 

اأنها  اإل  الثالث  الدول  هذه  يف  املحلية 

يف  ح�سرها  خالل  من  حمدودة  جاءت 

هناك  يكن  مل  اإذ  لها،  املكونة  العنا�سر 

اإف�ساح وا�سح ودقيق ملفهوم الالمركزية.

•   اإن الرقابة الإدارية يف هذه الدول عرفت 
وممثليها  املركزية  لل�سلطة  كبريًا  تو�سعًا 

يف الأقاليم على ح�ساب الهيئات املحلية. 

ا�ستقاللية  مبداأ  مع  يتعار�س  ما  وهو 

الهيئات املحلية. كما اأن الوايل باعتباره 

يتوىل  من  هو  املركزية  لل�سلطة  ممثاًل 

الرقابة الإدارية على مداولت املجال�س 

الختالفات  اأن  غري  البلدية.  ال�سعبية 

الت�سريعية بني اجلزائر وتون�س واملغرب 

تكمن يف اأن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

عليه،  يتوجب  اجلزائري  الت�سريع  يف 

والبت  الطعن  حق  ممار�سة  يف  رغب  اإن 

الق�سائية  ال�سلطة  اإىل  يتجه  اأن  فيه، 

الت�سريع  يف  اأما  الإداري(.  )الق�ساء 

اإذ  يتخلف،  فالأمر  واملغربي  التون�سي 

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  على  يتوجب 

اجلهوي واجلماعي اأن يقدم طلب الطعن 

اإىل وزير الداخلية.

هناك نقل لالخت�سا�سات وال�سالحيات      •
املجال�س  اإىل  املركزية  احلكومة  من 

املحلية يف هذه الدول الثالث ب�سكل وا�سع 

التنفيذ  مرحلة  هو  ينق�سها  ما  اأن  غري 

قراراتها والتي هي من اخت�سا�س �سلطة 

الو�ساية.

•   لقد مت جت�سيد مبداأ النتخاب يف ت�سكيل 
الثالث  الدول  يف  املحلية  املجال�س 

الكثافة  معيار  على  العتماد  خالل  من 

الأع�ساء،  عدد  حتديد  يف  ال�سكانية 

�سروط  و�سبط  الع�سوية،  مدة  وحتديد 

اختالف  هناك  اأن  اإل  للع�سوية.  الرت�سيح 

حجم  كرب  يف  الدول  هذه  بني  ب�سيط 

مقارنة  واملغرب  تون�س  يف  املحلية  املجال�س 

باجلزائر وغياب �سرط الإقامة يف تون�س، 

ومدة الع�سوية التي تزيد ب�سنة يف املغرب.

•   وال�ستنتاج العام لهذه التجارب للدول الثالث 
اأن النظام  اجلزائر وتون�س واملغرب، توؤكد 

الدميقراطية،  مفهوم  تبّنى  فيها  ال�سيا�سي 

وذلك من خالل جت�سيد مبداأ النتخاب يف 

ت�سكيل املجال�س املحلية، واإعطاء املجال�س 

اأن  اإل  متنوعة،  و�سالحيات  اخت�سا�سات 

ب�سبب  حمدودة  تبقى  الدميقراطية  هذه 

اأع�ساء  ات�ساع �سور الرقابة الإدارية على 

وتقييد  املحلية،  املجال�س  وهيئات  واأعمال 

م�ستوى  على  الأخرية  هذه  �سالحيات 

التنفيذ.

الدول تتمتع  اإن اجلماعات املحلية يف تلك    •
ا�ستفادتها  خالل  من  املالية  بال�ستقاللية 

اإعداد  عملية  وتوليها  املالية  املوارد  من 

امليزانية اإل اأن هذه ال�ستقاللية حمدودة. 

يف  املحلية  اجلماعات  لعتماد  راجع  وهذا 

هذه الدول على اإعانات واإمدادات احلكومة 

ت�سبح  ول  املالية،  مواردها  ن�سب  و�سعف 

رئي�سي  كم�سدر  املركزية  قابلة،  امليزانية 

م�سادقة  بعد  اإل  للتنفيذ  املالية  ملواردها 

ال�سلطة الو�سية عليها.

التجربة الرتكية   .3
منوذجًا  تقدم  اأن  تركيا  ا�ستطاعت   

تنمويًا خا�سًا بها يف مكانة الالمركزية يف اإدارة 
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القرار يعترب متثياًل جيدًا جدًا 

املجل�س املحلي ينتخب  حيث رئي�س 

من ال�سعب اأو املجل�س املحلي مما 

يزيد من حجم امل�ساركة ال�سعبية يف 

اتخاذ القرارات اخلا�سة باملحليات.

 التمثيل يف م�ستويات الإدارة الأعلى 	 

يعترب �سعيفًا جدًا  )املحافظات( 

نظرًا لتعيني املحافظني.

املحليات. حيث اإن اأ�سلوب الإدارة املحلية وهيكلها 

الإداري ينق�سم اإىل م�ستويني:

م�ستوى املحليات: وت�سمل املدن اأو البلديات . 1

وجمال�س حملية  وروؤ�سائها منتخبني 

اأع�سائها منتخبني اأي�سا من ال�سعب.

ويعني املحافظ . 2 م�ستوى املحافظات: 

مبا�سرة من قبل رئي�س الدولة. 

التمثيل ال�سعبي من خالل متخذي 	 

ويو�سح ال�سكل رقم )4(: الهيكل الإداري لأجهزة 

)21(
التنمية املحلية الرتكية

ويتوقف دور املحليات يف تركيا من خالل   

وا�ستغالل  والتمويل  القرار  اتخاذ  �سالحية 

مواردها يف اإدارة التنمية املحلية. 

•   �سالحية اتخاذ القرار: تلجاأ املحليات نظرًا 
املخططات  و�سع  تتوىل  هيئة  اإىل  ل�سعفها 

النف�سالية  تظهر  ثم  ومن  لها  العمرانية 

الهيئة  لتلك  املوكلة  التخطيط  عملية  بني 

عملية  وبني  للوزارة  التابعة  العمرانية 

املتابعة التي هي من اخت�سا�س املحليات مما 

ينتج عنه ظهور م�سكالت من اأهمها التن�سيق 

التخطيط.  وعملية  الإدارة  عملية  بني 

عملية  يف  املحليات  دور  ت�ساوؤل  نالحظ  كما 

اتخاذ القرار يف جمالت اخلدمات واملرافق. 

بالتنمية  معنية  اإدارات  توجد  ل  حيث 

حتى  اأو  املحليات  م�ستوى  على  القت�سادية 

م�ستويني  �سوى  يوجد  ل  كما  املحافظات. 
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م�ستوى  لوجود  وتفتقر  الإدارة  يف  فقط 

الأفقي  التن�سيق  بعملية  يقوم  و�سطي 

حتقيق  بهدف  واملحافظات  املحليات  بني 

التنمية  برامج  بني  والتكامل  التبادل 

املتوازن  والتوزيع  املختلفة  بالوحدات 

للموارد على م�ستوى الوحدات املختلفة.

النتفاع،  وحق  ملواردها  املحليات  ا�ستغالل    •
حق  اإىل  تفتقد  تركيا  يف  املحليات  فاإن 

ال�ستفادة املبا�سرة من مواردها نظرًا لأن 

العليا  الإدارة  يف  ي�سب  املوارد  تلك  عائد 

توزيع  باإعادة  تقوم  والتي  )املركزية( 

ذات  للم�سروعات  طبقًا  ال�ستثمارات 

الأولوية ل�سيا�سة التنمية بالدولة.

زيادة  يف  متوا�سل  تدرج  هناك  التمويل،    •
املحليات  اإىل  النقدية  التحويالت  ح�سة 

كما  للدولة.  العامة  امليزانية  اإجمايل  من 

على  الإنفاق  بحق  تتمتع  ل  املحليات  اأن 

امل�سروعات اأو املخططات اأو اإدارة مواردها 

حتت  املالية  الأمور  وتظل  مبا�سر  ب�سكل 

�سيطرة الإدارة املركزية.

 4.  التجربة اليابانية

والهيكل  املحلية  الإدارة  اأ�سلوب  اإن   

الإداري يف اليابان يتحدد وفقًا لالآتي:

وتتكون الإدارة العامة   امل�ستوى القومي:    .1
من:

هو رمز الدولة ووحدة  الإمرباطور:   •
ال�سعب وي�ستمد مكانته من اإرادة ال�سعب 

�ساحب ال�سيادة، ولي�ست له �سلطات خا�سة 

باحلكم.

الربملان: وهو ميثل ال�سلطة الت�سريعية   •

ويتكون من جمل�سني هما جمل�س امل�ست�سارين 

وجمل�س النواب.

وهو ميثل ال�سلطة  جمل�س الوزراء:   •
التنفيذية، ويتكون من رئي�س الوزراء 

يجب اأن يكونوا جميعًا  والوزراء الذين 

من املدنيني، ويكونوا م�سئولني م�سئولية 

جماعية اأمام الربملان.

• ال�سلطة الق�سائية: وتتمثل يف جمموعة 
املحاكم املختلفة.

وهو امل�ستوى الأول،  م�ستوى املحافظات:   .2
وتتكون اليابان من 47 حمافظة )اأربعة 

حمافظة ريفية(   43 منها مدن كربى، 

وتنق�سم الأجهزة على م�ستوى املحافظات 

على النحو التايل:

اأجهزة ت�سريعية، وينح�سر دورها يف   •
امليزانية  اإ�سدار اللوائح الداخلية و اإقرار 

املحلية للمحافظة.

اأجهزة تنفيذية، وعلى راأ�سها املحافظ   •
والذي يتم تن�سيبه بالنتخاب، وهي التي 

تقوم باإدارة جميع الأعمال املحلية طبقًا ملا 

تقرره الأجهزة الت�سريعية.

• الأجهزة املعاونة، وهي التي تقوم بخدمة 
الأجهزة الت�سريعية والتنفيذية.

وهو امل�ستوى الثاين . 3 م�ستوى البلديات: 

الذي ميثل تفريعات املحافظات، ويوجد يف 

اليابان 645 مدينة، 1981 مدينة متو�سطة، 

 631 قرية.

ويتماثل تنظيم الأجهزة على م�ستوى   

البلديات مع الأجهزة على م�ستوى املحافظات.
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تبدو العالقات  التقييم واملراجعة،   •
الراأ�سية يف الإدارة اليابانية بحيث ي�سرف 

على امل�ستوى  امل�ستوى الأول )املحافظات( 

الثاين )البلديات(، وتبدو العالقات الأفقية 

يف العالقة ما بني املحافظني والعمد من جهة 

وبني الأجهزة التنفيذية.

الرقابة، فهناك الرقابة الربملانية   •
)النواب  التي ميار�سها الربملان مبجل�سيه 

وامل�ست�سارين( والرقابة الق�سائية والرقابة 

الإدارية.

يالحظ من الهيكل الإداري  التمويل،   •
لإدارة التنمية العمرانية يف اليابان اأن لكل 

)املحافظات/ امل�ستويات الإدارية  م�ستوى من 

)13(
ويو�سح ال�سكل رقم )5(: الهيكل الإداري لأجهزة التنمية املحلية اليابانية.

       

ميزانية حملية للتمويل له حق  البلديات( 

وا�ستغاللها مما ي�سهل وي�سرع  الت�سرف فيها 

من عمليات التنمية املحلية.

ال�سابقة،  للتجارب  حتليلنا  خالل  من  يت�سح 

مل نالحظ اأن هناك دوراأ فاعاًل لالمركزية 

يكون،  اأن  ينبغي  كما  املحليات  اإدارة  يف 

يتبع  زال  ل  املحلية  الإدارة  اأ�سلوب  اأن  بل 

توجد  ل  اأنه  يعني  ل  وهذا  املركزي.  النهج 

جتارب لأ�سلوب الإدارة الالمركزية يف اإدارة 

اإذا ما ا�ستعر�سنا جتربة الوليات  املحليات 

جتربتي  اأن  حني  يف  الأمريكية،  املتحدة 

الأ�سلوبني  بني  جتمع  وفرن�سا  بريطانيا 

املركزي والالمركزي.
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        ويف اخلال�سة، بعد هذا العر�س املوجز عن 

جتارب الدول العربية والدولية يف الالمركزية 

واإدارة املحليات، نحاول اأن نبني اأوجه املقارنة بني 

هذه التجارب والدرو�س امل�ستفادة منها.

اجلدول رقم )3(: اأوجه املقارنة بني التجارب العربية والعاملية يف الالمركزية واإدارة املحليات

عنا�سر املقارنة التجارب العربية التجارب العاملية

نظام التمويل )احلكومة  الدولة  موازنة  على  كلي  اعتماد 

املركزية(

الأوىل  املراحل  يف  يكون  الدولة  متويل 

اإىل  ويتحول  تدريجيًا  ويقل  املحلية  لالإدارة 

التمويل الذاتي. واعتمادات مالية خم�س�سة 

من موازنة كل وزارة.

بني  التن�سيق 

الوزارات

باخلدمات  املعنية  الوزارات  م�ساركة  عدم 

و�سبكات البنية الأ�سا�سية مما ت�سبب يف عدم 

مت  التي  اخلدمية  الوحدات  بع�س  ت�سغيل 

تنفيذها.

ال�ستعانة بكل الهيئات والوزارات والقطاعات 

حتت  املحلية  التنمية  اإدارة  عن  امل�سئولة 

مظلة واحدة اقليميًا وعلى م�ستوى املدن.

القطاع  امل�ساركة 

اخلا�س

عدم م�ساركة القطاع اخلا�س يف بدايات اإدارة 

حماولت  هناك  وحاليًا  املحلية،  التنمية 

لجتذاب القطاع اخلا�س.

اإدارة  يف  اخلا�س  القطاع  جذب  ا�ستمرار 

التنمية املحلية منذ بدايات الإدارة املحلية، 

احلكومة  بني  الوثيق  التعاون  اإىل  بالإ�سافة 

والقطاع اخلا�س.

التقييم واملراجعة باأجهزة  الأعمال  ومراجعة  تقييم  يف  ق�سور 

اإدارة التنمية املحلية.

للتخطيط  م�ستمرة  مراجعة  اإجراء  يتم 

لإحداث التعديالت التي يتطلبها التغري وفقًا 

للظروف املحلية والقومية.

املوؤ�س�سي:  الإطار 

التنمية  اإدارة  نوع 

املحلية

القرارات  تتبع  )مركزية(  تنفيذية  اإدارة 

التنفيذية من خالل اإطار �سيق للحرجة حيث 

املدن  �سنة   20 ــ   5 من  الزمنية  املراحل  تكون 

يف  املخططات  تنفيذ  اإل  ينق�سها  ول  ثابتة 

اإطار التمويل املقرتح من املوازنة.

مرونة  ذات  )لمركزية(  تفاعلية  اإدارة 

على  تعمل  القرارات  اتخاذ  يف  وا�ستقاللية 

مع  يتنا�سب  الذي  بالأ�سلوب  اأهدافها  تنفيذ 

اإدارة  على  توؤثر  التي  واملتغريات  الظروف 

التنمية املحلية. وتتميز باملرحلية، فاملرحلة 

الأوىل فقط هي التي مت ت�سميمها وتنفيذها 

و�سع  يتم  اأهدافها  جناح  تقييم  خالل  ومن 

�سكل واجتاه التنمية للمراحل التالية وذلك 

طبقا لنظام ال�سوق.

دور  لتفعيل  املوؤ�س�سي  الإطار  خام�سًا: 

الالمركزية يف اإدارة املحليات

            على الرغم من تعدد التعريفات التي اأحاطت 

اإل  الر�سيدة،  الإدارة  اأو  اجليد  احلكم  مبفهوم 

الذي  التعريف  هو  �سيوعًا  الأكرث  التعريف  اأن 

حيث  املتحدة،  لالأمم  الإمنائي  الربنامج  يتبناه 

ُتعرف الإدارة الر�سيدة »باأنها ممار�سة ال�سلطة 

�سئون  لإدارة  والإدارية  وال�سيا�سية  القت�سادية 

اآليات  خالل  من  امل�ستويات  كافة  على  الدولة 

واجلماعات  الأفراد  متكن  وموؤ�س�سات  وعمليات 

يف  التعريف،  لهذا  وطبقا  م�ساحلها«،  حتقيق  من 

ل  املحليات  اإدارة  يف  الالمركزية  اأن  ت�سوري، 

ميكن لها اأن تتج�سد على اأر�س الواقع ومتار�س من 

تت�سف  مل  ما  الإدارية  امل�ستويات  خمتلف  خالل 

متمثلة  الر�سيدة  احلوكمة  واأركان  بخ�سائ�س 
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باخل�سائ�س التالية:

الرجال  من  كل  م�ساركة  تعترب  امل�ساركة:   ٫1

والن�ساء ركيزة اأ�سا�سية للحكم اجليد. وقد تكون 

امل�ساركة اإما ب�سورة مبا�سرة اأو من خالل موؤ�س�سات 

بالذكر  اجلدير  ومن  و�سيطة.  �سرعية  متثيلية 

التمثيلية، ل تعني  الدميقراطية  ان  اإىل  الإ�سارة 

ا�ست�سعافًا  الأكرث  اجلماعات  هموم  اأن  بال�سرورة 

�سنع  عملية  يف  العتبار  يف  توؤخذ  قد  املجتمع  يف 

القرار. فامل�ساركة يجب اأن تكون معلومة ومنظمة. 

ناحية  من  والتعبري  التجمع  حرية  هذا  ويعني 

وجمتمعًا مدنيَاً منظمًا من ناحية اأخرى. 

اأطرًا  اجليد  احلكم  يتطلب  القانون:  حكم   ٫2

بحيادية.  تنفيذها  يجرى  والتي  عادلة  قانونية 

الإن�سان.  حلقوق  الكاملة  احلماية  اأي�سًا  ويتطلب 

م�ستقاًل،  ق�ساًء  يتطلب  للقانون  العادل  والتنفيذ 

و�سرطة حمايدة وغري فا�سدة.

٫3 ال�سفافية: تعنى ال�سفافية اأن �سناعة القرارات 

اأن  اأي�سا  وتعنى  قواعد.  وفق  جترى  وتنفيذها 

اإىل  مبا�سرة  ت�سل  اأن  وميكن  متاحة  املعلومات 

اأولئك املتاأثرين بهذه القرارات وتنفيذها. وتعنى 

مفهومة،  باأ�سكال  كافية  معلومات  اإتاحة  كذلك 

ومن خالل الإعالم. 

العمليات  حتاول  اأن  ال�ستجابة:  �سرعة   ٫4

واملوؤ�س�سات اأن تكون مواتية لكل الفاعلني.

٫5 الإجماع واملوافقة: ثمة فاعلني متعددين وروؤى 

متعددة يف املجتمع. ويتطلب احلكم اجليد تو�سط 

اإىل  الو�سول  اأجل  من  املجتمع  يف  امل�سالح  خمتلف 

امل�سرتكة  امل�سلحة  ي�سكل  ما  ب�ساأن  وا�سع  توافق 

اأي�سا  لكل املجتمع وكيف ميكن حتقيقها. ويتطلب 

نظرة وا�سعة وطويلة املدى حول املطلوب من اأجل 

هذه  اأهداف  حتقيق  وكيفية  امل�ستدامة،  التنمية 

التنمية.  

يعتمد  املجتمع  �سالح  اإن  وال�ستمال:  امل�ساواة   ٫6

من  حظ  لهم  باأن  اأع�سائه  كل  �سعور  �سمان  على 

التيار  من  بالإق�ساء  ي�سعرون  ول  فيه  امل�ساركة 

كل  حتظى  اأن  هذا  ويتطلب  للمجتمع.  الرئي�سي 

املجموعات، وخا�سة املجموعات الأكرث ا�ست�سعافًا، 

اأو احلفاظ على ما هو يف  بفر�س من اأجل حت�سني 

�ساحلها.  

٫7 الفاعلية والكفاءة: يعنى احلكم اجليد اأن نتائج 

املجتمع  واملوؤ�س�سات تتفق مع احتياجات  العمليات 

يف  التي  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  خالل  من 

متناولها، ويغطى مفهوم الكفاءة اأي�سًا ال�ستخدام 

القائم على ال�ستدامة للموارد الطبيعية وحماية 

البيئة.

٫8 املحا�سبة: تعترب املحا�سبة ركيزة اأ�سا�سية للحكم 

اجليد، لي�س فقط بالن�سبة للموؤ�س�سات احلكومية، 

ومنظمات  اخلا�س  للقطاع  بالن�سبة  اأي�سًا  ولكن 

املجتمع املدين التي يجب اأن تخ�سع للمحا�سبة من 

قبل املجتمع والقائمني على املوؤ�س�سات، وب�سكل عام 

فاإن منظمة اأو موؤ�س�سة ما يجب اأن تخ�سع ملحا�سبة 

واملحا�سبة  اأفعالها.  اأو  بقراراتها  املتاأثرين  اأولئك 

وحكم  �سفافية  بدون  �سارية  تكون  اأن  ميكن  ل 

القانون.

٫9 الروؤية الإ�سرتاتيجية: ينبغي اأن ميتلك القادة 

روؤية  املوؤ�س�سات،  على  القائمني  وكذلك  والعامة، 

طويلة املدى للحكم اجليد والتنمية، بالتوازي مع 

الوعي مبا هو مطلوب لهذه التنمية. 

اأداء  هناك  يكون  اأن  املحال  من  ولذلك،   

جيد لأجهزة احلكومة وفقًا ملتطلبات الالمركزية 

مبفهومها الوا�سع )اأي الإدارات والهيئات والأجهزة 

احلكومية  اجلهات  من  ذلك  وغري  والوزارات 

�سيا�سات،  تنفيذ  اأو  قرارات،  باتخاذ  تقوم  التي 

والت�سريعات  القوانني  تطبيق  على  الإ�سراف  اأو 
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والرقابة على تنفيذها(. وتطبيق الالمركزية 

بدون  اإليها  الو�سول  ي�سعب  النحو  هذا  على 

امل�ساركة الفاعلة لكل �سركاء التنمية.

اإدارة  يف  الالمركزية  وتتطلب   

املتعلقة  الق�سايا  تفعيل  اأي�سًا  املحليات، 

يق�سي  مما  وامل�ساءلة،  وامل�سداقية  بال�سفافية 

يف نهاية املطاف برفع م�ستوى الرفاه للمواطن 

من خالل تو�سيع نطاق حرياته مبا فيها حت�سني 

يف  م�ساركته  درجة  وتفعيل  معي�سته،  م�ستوى 

ومراقبة  والقوانني،  القرارات  وتنفيذ  �سنع 

م�ستوى الأداء، وت�سحيح النحرافات، وكفالة 

حتقيق التنمية امل�ستدامة. 

امل�ستدامة  املحلية  التنمية  باأبعاد  الرتقاء   ٫2

يتج�سد من خالل:

• و�سع ا�سرتاتيجية للتنمية املحلية.
• بناء وتنمية القدرات املحلية.

• تخ�سي�س املوارد املالية وال�ستغالل الأمثل 
لتوزيعها.

• م�ساركة فاعلة ل�سركاء التنمية املحلية.

لالأمم  التابعة  املواطنة  اأجندة  قدمت  وقد   ٫3

ا�ستدامة  لتحقيق  اإدارية  ا�سرتاتيجية  املتحدة 

للتجمعات املحلية تتلخ�س يف النقاط التالية:

على  واملوارد  امل�سئوليات  يف  ال�ستقاللية   •
املحليات وتعدد امل�سئوليات يف الإدارة.

ت�سجيع امل�ساركة ال�سعبية يف و�سع وتنفيذ   •
ومراقبة الألويات املحلية.

• تو�سيع جمالت ال�سراكة بني ممثلي الدولة 
والقطاع اخلا�س لتحقيق اأهداف م�سرتكة.

)ال�سعبية  الفئات  كل  من  كوادر  بناء   •
القرار  اتخاذ  على  القادرة  واحلكومية( 

واإجراءات التنمية املحلية.

كل  على  وال�سبكات  الت�سالت  ت�سهيل   •
امل�ستويات.

•  الأخذ بالو�سائل احلديثة يف نظم املعلومات 
اإدارة  تطوير  يف  للم�ساهمة  والتكنولوجيا 

التنمية املحلية امل�ستدامة.

الالمركزية  بني  وثيقة  عالقة  وهناك 

واحلوكمة اجليدة وعملية التنمية، حيث 

اأ�سبحت احلوكمة اجليدة �سمانًا لتطبيق 

اأبعادها  مبختلف  الالمركزية  مفهوم 

�سرطًا رئي�سيًا لتحقيق التنمية امل�ستدامة 

ال�سيا�سية  الظروف  اإيجاد  خالل  من 

والجتماعية  والقت�سادية  والقانونية 

الالزمة لتحرير هذه القدرات الب�سرية. 

وبالتايل تعزيز رفاهية الإن�سان من خالل 

العمل  فر�س  واإيجاد  الفقر  على  الق�ساء 

  .
)14(

وحماية البيئة والنهو�س باملراأة 

تفعيل  ميكن  ل  ت�سورنا،  ويف   

خالل  من  اإل  املحليات  اإدارة  يف  الالمركزية 

املرتكزات التالية:

٫1 احلوكمة اأو الإدارة الر�سيدة

• م�ساركة املواطنني.
• ماأ�س�سة الإطار التنظيمي للمحليات.
• تفعيل دور موؤ�س�سات املجتمع املحلي.

• التما�سك املجتمعي.

الالمركزية  طبيعة  اأن  نوؤكد  وختامًا، 

على  يتوقف  وجناحها  املحليات  اإدارة  يف 

ظروفها  مع  يتنا�سب  ومبا  دولة،  كل  روؤية 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

والتاريخية.
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قائمة اإ�سدارات  )) ج�سر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




