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مقومات اإلدارة المحمية
مبادئ التنظيم اإلداري المحمي
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الوحدة التعميمية األولى
المركزية اإلدارية
الكممات المفتاحية:
تنظيم إداري -أجيزة الدولة اإلدارية -تشكيل -اختصاصات -سمطة مركزية ومحمية -سياسة عامة
لمدولة -المركزية اإلدارية – التركيز اإلداري " المركزية المطمقة" -عدم التركيز اإلداري"المركزية النسبية"
الالو ازرية – السمطة الرئاسية -أركان المركزية اإلدارية -تقدير نظام المركزية اإلدارية -الالمركزية
اإلدارية -إدارة محمية  -حكم محمي -تنمية محمية.

الممخص:
التنظيم اإلداري ىو تصنيف أجيزة الدولة اإلدارية المختمفة ،وبيان تشكيميا ،وتوزيع االختصاصات
اإلدارية وممارستيا بين السمطة المركزية والسمطة المحمية من أجل تنفيذ السياسة العامة لمدولة.
وت نيج الدول في تنظيميا اإلداري أسموبين ىما :األسموب المركزي واألسموب الالمركزي.
وتعد المركزية والالمركزية صورتين من صور التنظيم اإلداري العام المذين تطبقيما الدولة في تنظيم
جيازىا اإلداري وتسيير مرافقيا العامة .وتأخذ الدول عادة بياتين الصورتين أو بإحداىما بالقدر الذي
يتالءم ويتناسب مع فمسفتيا السياسية العامة في الحكم.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة:
 مبادئ التنظيم اإلداري
 مفيوم المركزية والالمركزية
 مفيوم المركزية اإلدارية -وصور المركزية " النسبية والمطمقة" ،أي التركيز اإلداري وعدم اإلداري
أو الالو ازرية"

 أركان المركزية

 تقدير النظام المركزي " محاسن ومساوئ".
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مقدمة
تعد اإلدارة المحمية أسموبًا من أساليب التنظيم اإلداري الالمركزي ،يقوم عمى تزويد الوحدات اإلدارية
المحمية باختصاصات قانونية ،تمكنيا من إدارة شؤونيا المحمية ،بوساطة مجالس محمية منتخبة ،بإشراف
ورقابة السمطة المركزية.
وتعد المركزية والالمركزية صورتين من صور التنظيم اإلداري العام المذين تطبقيما الدولة في تنظيم
جيازىا اإلداري وتسيير مرافقيا العامة .وتأخذ الدول عادة بياتين الصورتين أو بإحداىما بالقدر الذي
يتالءم ويتناسب مع فمسفتيا السياسية العامة في الحكم.
وىاتين الصورتين وان تخمميما بعض نماذج من التنظيم اإلداري كنموذج التركيز اإلداري أو عدم التركيز
اإلداري ،فإنيما يبقيان األكثر شيوعاً في دول عالمنا المعاصر ،حيث تمارس الدولة سمطتيا ووظيفتيا
اإلدارية من خالل أحد ىذين النظامين أو باألخذ بيما معًا ،حسب ظروف كل دولة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
وعمى ىذا ،سوف نستعرض تباعًا مفيوم المركزية اإلدارية ،ثم مفيوم التركيز اإلداري وعدم التركيز
اإلداري ،في الوحدة التعميمية األولى ،فمفيوم الالمركزية في الوحدة التعميمية الثانية.

المركزية اإلدارية
مفهوم المركزية اإلدارية:
يقصد بالمركزية اإلدارية أسموب من أساليب التنظيم اإلداري الذي يقوم عمى مبدأ جمع وتركيز الوظيفة
اإلدارية في يد السمطة المركزية المتواجدة في العاصمة ،أو عن طريق ممثمييا الذين يعممون في العاصمة
أو في األقاليم ،باسميا ولحسابيا ويخضعون ليا خضوعًا رئاسيًا.
ويتبين من ىذا التعريف أن السمطة التنفيذية المركزية في نظام المركزية اإلدارية ىي التي تتولى إدارة
جميع المرافق العامة في الدولة ،سواء كانت ىذه المرافق مركزية أم محمية .وىي تتوالىا إما مباشرة أو
بواسطة ممثمييا في العاصمة أو في األقاليم .والسمطة التنفيذية المركزية ىي التي تقوم بتنفيذ القوانين في
كافة أرجاء الدولة .ومفاد ذلك أن ليس ىناك في الدولة من شخصية اعتبارية سوى شخصية الدولة
االعتبارية ،وأن جميع المرافق العامة تكون تابعة لشخصية الدولة.
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صور المركزية اإلدارية
تتخذ المركزية اإلدارية إحدى صورتين:
إما صورة المركزية اإلدارية المطمقة وتسمى التركيز اإلداري  concentrationأو المركزية النسبية
وتسمى عدم التركيز اإلداري . déconcentration
 -1التركيز اإلداري أو صورة المركزية المطمقة:
يقصد بيذه الصورة من صور المركزية اإلدارية حصر سمطة البت والتقرير النيائي في جميع األمور
اإلدارية بيد الرئيس اإلداري الذي يكون لو وحده سمطة اتخاذ الق اررات دون مشاركة أحد من نوابو أو
مرؤوسيو في الوحدات اإلدارية الدنيا سواء كان ىؤالء يقيمون في العاصمة أم في األقاليم .ويقتصر دور
النواب والمرؤوسين عمى مجرد تنفيذ ما يصدره الرئيس اإلداري األعمى من ق اررات.
وقد يكون الرئيس اإلداري األعمى ىو رئيس الجميورية ،أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو كبار الموظفين
الحكوميين ،أو رئيس إحدى الييئات الالمركزية المرفقية أو المحمية ،أو غيرىم من رؤساء الييئات
والمصالح واإلدارات المختمفة في الدولة.
عمى أن ىذا ا لشكل من المركزية المطمقة ال يحول دون تخويل الوزراء لممثمييم في الفروع باألقاليم بعض
االختصاصات الفنية أو االستشارية أو تحضير مشروعات الق اررات .ولكن مع ذلك ،ىذا ال يغير من
صورة المركزية ،حيث أن سمطة البت النيائي تبقى من اختصاص الرئيس اإلداري األعمى أو السمطة
المركزية التي تنفرد وحدىا بإصدار الق اررات.
من جية أخرى ،فإن صورة التركيز اإلداري قد تقع في النظام المركزي أو النظام الالمركزي اإلداري.
ومثل ىذا النظام وان كان لو ميزة العمل عمى تحقيق تجانس النظام اإلداري في الدولة ،إال أن لو مساوئ
عديدة أبرزىا:
استحالة قيام الرئيس اإلداري األعمى أي الوزير بتصريف كافة األمور في الو ازرة سواء بنفسو أو بواسطة
ال عن البطء في إصدار الق اررات ،مع ما يترتب عمى ذلك من ضياع في الوقت
مكتبو في العاصمة ،فض ً
والمال – نتيجة االنتقال إلى العاصمة -وعرقمة سير العمل اإلداري .لذلك فإن نظامًا كنظام التركيز
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اإلداري المطمق أو المركزية المطمقة ال يتصور إمكانية تطبيقو في دول عالمنا المعاصر ،بسبب تزايد
وظائف الدولة واتساع نشاطيا وتعقده.
 -2صورة عدم التركيز اإلداري:
نظ ًار لصعوبة أو استحالة األخذ بنظام المركزية اإلدارية المطمقة أو التركيز اإلداري في دول عالمنا
المعاصر ،ولمتخفيف من حدة التركيز اإلداري تمجأ الدول إلى إتباع أسموب أقل شدة يتمثل باألخذ بنظام
عدم التركيز اإلداري.
ويعني نظام عدم التركيز اإلداري قيام الرئيس اإلداري بنقل سمطة البت والتقرير النيائي في بعض
اختصاصاتو أو جانب منيا إلى نوابو أو مرؤوسيو سواء المقيمين في العاصمة أو األقاليم ودون الرجوع
إليو في ىذه األمور.
وعدم التركيز اإلداري قد يكون داخمياً أو خارجيا.
آ -عدم التركيز الداخمي:
يعني عدم التركيز الداخمي نقل سمطة البت والتقرير النيائي في بعض األمور اإلدارية من الرئيس
اإلداري األعمى " صاحب االختصاص األصيل" إلى أحد نوابو او كبار مرؤوسيو المقيمين معو في
العاصمة ،أي في ديوان الو ازرة العام.
ب -عدم التركيز الخارجي:
ويعني نقل سمطة البت والتقرير النيائي في بعض الشؤون اإلدارية من الرئيس اإلداري في العاصمة إلى
أحد ممثمي السمطة المركزية المقيمين في األقاليم ،أي خارج العاصمة.
وفي كمتا الصورتين من صور عدم التركيز اإلداري يمكن أن نمحظ أن عدم التركيز اإلداري ال يستمزم
تعدد السمطات اإلدارية ،إذ انو يقوم عمى توزيع اختصاصات الوظيفة اإلدارية بين أعضاء سمطة إدارية
واحدة ،أي بين السمطة المركزية وممثمييا في األقاليم.
وىؤالء األعضاء وان مارسوا سمطة التقرير والبت النيائي في بعض األمور التي ىي من اختصاصات
الرئيس اإلداري األعمى ،فيم غير مستقمين عن السمطة المركزية ،وىم إنما يمارسونيا داخل نطاق السمطة
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الرئاسية التي يخضعون ليا ،ويبقون تابعين ليا .أي أنيم يمارسون صالحياتيم ضمن إطار السمطة
التسمسمية وتحت رقابة واشراف الوزير المختص.
ومن فوائد األخذ بنظام عدم التركيز اإلداري أو المركزية النسبية أو التي تسمى "بالالو ازرية"  ،التخمص
من التركيز الشديد في السمطة بمساوئو التي أشرنا إلييا سابقًا ،والمتمثمة في عجز الرئيس اإلداري عن
القيام بميامو بسرعة وكفاءة ،البطء في إصدار الق اررات وضياع الوقت والمال ،وعرقمة سير العمل
اإلداري.
فعدم التركيز اإلداري يؤدي عمى عكس التركيز اإلداري المطمق إلى تخفيف العبء عن عاتق الرئيس
اإلداري األعمى " الوزراء" ،ويؤدي إلى توفير الوقت والجيود والمال ،نتيجة ضرورة االنتقال إلى العاصمة
في نظام التركيز ،ويجعل إصدار الق اررات قريباً من المواطنين في األقاليم التي يقيمون فييا ،ويعمل عمى
تزويد ممثمي السمطة المركزية بالخبرة والدراية في مجال العمل اإلداري ،األمر الذي يكفل التغمب عمى
الصعوبات والعقبات التي تواجو سير العمل اإلداري سواء في العاصمة أم في األقاليم.
وفي نظام عدم التركيز تبقى وحدة الدولة القانونية والسياسية راسخة وموطدة ،فالسمطة المركزية في
العاصمة ىي التي تقرر وتنيى وتأمر ،وىي تقوم بذلك عمى المستويين المركزي والمحمي بواسطة
موظفييا .ومثل ىذا األمر يمكن كما أشرنا من البت في معظم القضايا التي تعرض عمى ممثمي السمطة
المركزية الذين يبقون خاضعين لرقابة السمطة المركزية في العاصمة ،ويخفف بالتالي كثي ًار عن كاىل
السمطة المركزية ،حيث يصبح كثي ًار من األمور من اختصاص ممثمي السمطة المركزية بموجب القانون.
ف عدم التركيز يبدو وكأنو يشكل خطوة نحو األخذ بنظام الالمركزية اإلدارية.
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وسائل تحقيق عدم التركيز اإلداري
يتحقق عدم التركيز بوسيمتين :إما بالقانون أي بإرادة المشرع ،أو بالتفويض في بعض االختصاصات.
 الوسيمة األولى :تحقيق عدم التركيز عن طريق إرادة المشرعيتحقق عدم التركيز اإلداري عن طريق إرادة المشرع وذلك بتوزيع االختصاصات بمقتضى نصوص
تشريعية بين أعضاء السمطة اإلدارية الواحدة أو بين الرئيس اإلداري األعمى والمرؤوسين وممثمي الوزراء
أو المحافظين  .ويستطيع المرؤوسون بمقتضى النصوص التشريعية اتخاذ الق اررات دونما حاجة لمرجوع
إلى الرئيس اإلداري األعمى.
 الوسيمة الثانية :التفويض في االختصاصاتويعني تفويض الرئيس اإلداري األعمى لجزء من اختصاصاتو التي يستمدىا من القانون إلى بعض
المفوض إليو اتخاذ ق اررات فيما فوض فيو ،دونما
أعضاء السمطة الرئاسية الخاضعين لرئاستو .ويستطيع َ
حاجة لمرجوع إلى الرئيس األعمى ٍ
المفوض.
والتفويض قد يكون كتابياً وقد يكون شفييًا ،وقد يكون مطمقاً أو مقيداً بزمن معين .ولكن ال يمكن أن
ال ،حيث أن التفويض الشامل بكافة االختصاصات باطل.
يكون التفويض شام ً
فميس لوزير أن يفوض غيره برسم سياسة الو ازرة ،فمثل ىذا التفويض ال يجوز ،وفق مبدأ "االختصاصات
المفوضة ال تقبل التفويض" ،وألن مباشرة السمطة الختصاصاتيا ىو واجبًا قانونيًا وليس حقًا تتصرف فيو
عمى ىواىا ،إال إذا كان التفويض بالقانون.
ويترتب عمى ذلك في مقام التفويض أن ليس لممرؤوس أن يفوض غيره في االختصاص المفوض بو،
وفق القاعدة المذكورة "االختصاصات المفوضة ال تفض أو ال تقبل التفويض".
ِ
المفوض ،حيث أن المسؤولية ال تفوض ،وأن المسؤولية من جانب
عمى أن المسؤولية تبقى عمى عاتق
المرؤوس تتحدد وفق مبدأ " تعادل السمطة والمسؤولية".
المفوض إليو خارج نطاق التفويض تكون باطمة وغير مشروعة.
كما أن تصرفات َ
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ومن شروط التفويض أن يكون كتابياً .ولممفوض إمكانية او الحق في إلغاء التفويض ،كما ان لو أن
يعدل من نطاق التفويض حسب متطمبات سير العمل في الجياز اإلداري.
ولكن ىل يمكن لمرئيس اإلداري األعمى الذي فوض جزءًا من اختصاصاتو أن يمارسيا أثناء فترة قيام
التفويض؟
يجيب الفقو عمى ىذا التساؤل بالتمييز بين نوعين من التفويض :التفويض في االختصاص والتفويض في
التوقيع .ويرتب عمى ىذه التفرقة النتائج التالية:
ِ
المفوض طيمة مدة
المفوض ممارسة االختصاصات التي فوضيا إلى
في تفويض السمطة ال يستطيع
َ
ِ
المفوض إليو.
التفويض .أما التفويض في التوقيع فال يحرم المفوض من ممارسة حق التوقيع إلى جوار َ
المفوض إليو بصفتو الشخصية ،وىذا التفويض ال ينتيي إذا تغير شخص
التفويض في السمطة يوجو إلى َ
ِ
المفوض
المفوض إليو .أما التفويض في التوقيع فيو شخصي ،وينتيي إذا ما تغير شخص المفوض أو َ
َ

إليو.

المطمب الثاني :أركان المركزية اإلدارية:تقوم المركزية عمى أركان ثالثة ىي:
أوالً -تركيز الوظيفة اإلدارية في يد السمطة المركزية وحدها:
تقوم المركزية اإلدارية عمى تجميع وتركيز الوظيفة اإلدارية في يد السمطة المركزية ،أي تقوم عمى
استئثار الحكومة الموجودة في العاصمة لكافة السمطات التي تخوليا ليا الوظيفة اإلدارية ،والتي تشمل
الدولة بكافة مرافقيا العامة القومية والمحمية.
ففي نظام المركزية اإلدارية ال مكان لمجالس محمية أو بمدية منتخبة ،والموظفين في األقاليم ليسوا سوى
عمال السمطة المركزية الذين يمارسون جزءاً من االختصاصات لحساب السمطة المركزية وباسميا .وعمى
ىذا يكون ليذه السمطة وحدىا حق إصدار الق اررات الالزمة لسير العمل اإلداري في الدولة بأسرىا .وأكثر
ما تتجمى مظاىر التركيز اإلداري في مرفق األمن والشرطة الذي يساىم بشكل حقيقي وفعال في ضمان
وحدة الدولة القانونية والسياسية.
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ثانياً -خضوع ممثمي السمطة المركزية لنظام التسمسل اإلداري:
يعد نظام التسمسل الرئاسي اإلداري إحدى خاصيات نظام المركزية اإلدارية ،حيث يتم توزيع موظفي
الو ازرات والمرافق واإلدارات المركزية عمى درجات متصاعدة متدرجة تدرجًا ىرميًا ،يسمى بالسمم اإلداري،
حيث نجد في قاعدة ىذا السمم اإلداري صغار العاممين والموظفين ،وفي قمتو الوزراء كل في و ازرتو.
وظاىرة التسمسل اإلداري في نظام المركزية ال تنفي وحدة الجياز اإلداري في الدولة ،بخضوع كل موظف
إلى رئيسو األعمى وصوالً إلى الرئيس اإلداري األعمى أي إلى الوزير .فموظفي الجياز اإلداري غير
مستقمين إزاء السمطة المركزية وفي كمتا صورتي التركيز أو عدم التركيز اإلداري.
كما أن مقتضى التسمسل اإلداري العضوي أن يقابمو التدرج في التصرفات القانونية التي تصدر من
موظفي الجياز اإلداري ،بحيث ال يجوز لموظفي الدرجات اإلدارية الدنيا التصرف عمى خالف الضوابط
والق اررات الصادرة عن رؤسائيم ،و إال كانت الق اررات التي يتخذونيا غير مشروعة .فنظام التسمسل ال
يعني فقط التقيد بمبدأ المشروعية الذي يترجم بالخضوع لمقانون ،بل يقتضي خضوع التصرفات الصادرة
عن كل موظف لمق اررات الصادرة عن الرؤساء في الدرجات العميا واطاعة الموظف األدنى لمموظف
األعمى (.)1
وىذه الطاعة الرئاسية وان كانت تعني تبعية كل مرؤوس لرئيسو األعمى ،فيي بالمقابل تعني أن السمطة
الرئاسية تتقرر لمرئيس عمى مرؤوسيو.
ثالثاً -السمطة الرئاسية:
في نظام المركزية اإلدارية تتقرر السمطة الرئاسية لمرئيس اإلداري عمى مرؤوسيو بشكل طبيعي دون
نص ،حيث أنيا تعني مجموعة الصالحيات والسمطات التي يتمتع بيا الرئيس اإلداري إزاء مرؤوسيو،
والتي يقابميا تبعية المرؤوسين لمرئيس اإلداري.
عمى أن السمطة الرئاسية ال تشكل حقًا أو امتيا ًاز لمرئيس اإلداري ،بل ىي اختصاص يمنحو القانون
لمرئيس اإلداري بغية انتظام سير المرافق العامة وحسن أداء العمل في الجياز اإلداري .

 -1د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،مرجع سابق ،ص . 052
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والسمطة اإلدارية وان كان من جوىرىا " اإلطالق" وشموليا لشخص المرؤوس وألعمالو ،فيي إنما تمارس
في نطاق الشرعية القانونية ومقتضيات حسن سير العمل في الجياز اإلداري ،وبالتالي فإن الرئيس
اإلداري يكون مسؤوالً إذا شاب تصرفاتو التعسف وسوء االستخدام أو مخالفة مبدأ المشروعية أو االنحراف
في السمطة في ممارستو لمسمطة الرئاسية .ويكون من حق المرؤوس التظمم من ذلك رئاسياً والطعن أمام
القضاء اإلداري.
ومظاىر السمطة الرئاسية تشمل أشخاص المرؤوسين وأعماليم ،وىذه األخيرة تتضمن سمطة الرئيس في
توجيو مرؤوسيو من جية ،وسمطة التعقيب والرقابة عمى أعماليم من جية أخرى.
 مظاهر السمطة الرئاسية: -1سمطة الرئيس عمى أشخاص المرؤوسين في حياتهم الوظيفية
تتضمن ىذه السمطة لمرئيس عمى أشخاص مرؤوسيو الحق في ممارسة السمطة التي تتعمق بحياتيم
المسمكية ،من التعيين في الوظيفة العامة إلى تخصيصيم في أداء الوجبات المحددة لموظيفة ،إلى سمطتو
في إجراء الترقيات والترفيعات ،ومنحيم المكافآت التشجيعية وممارسة سمطة النقل والتأديب وتوقيع
العقوبات التأديبية بحق المرتكبين لمخالفات إدارية.
عمى أن ممارسة السمطة الرئاسية المذكورة إنما تتم في حدود القانون الذي يقضي بأن يمارس الرئيس
سمطتو ضمن إطار الشرعية القانونية من جية ،وتأمين حسن سير العمل اإلداري وانتظامو من جية
أخرى .وعميو ،فعمى الرئيس اإلداري عدم الخروج عن حدود القانون ،و إال كانت ق ارراتو مشوبة بمخالفة
القانون ،ومن ثم يحق لممرؤوس التظمم منيا إدارياً ،والطعن فييا باإللغاء أمام القضاء اإلداري.
 -2السمطة الرئاسية عمى أعمال المرؤوسين:
تتضمن ىذه السمطة حق الرئيس اإلداري إصدار األوامر والتوجييات والتعميمات الداخمية لتوجيو
المرؤوسين في تنفيذ أحكام القانون واألنظمة .وىذه السمطة تمارس إما بصورة مسبقة في سمطة التوجيو،
أو بصورة الحقة في سمطة التعقيب.
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آ -سمطة التوجيه المسبقة:
ففي ىذه السمطة يكون من حق الرئيس كما ذكرنا إصدار األوامر والتوجييات والتعميمات التي تحمل
لممرؤوسين ما يتعمق بتنفيذ القوانين واألنظمة ،وما يخص حسن سير العمل اإلداري ،مع ما يقتضيو
واجب المرؤوسين القيام بما تفرضو القوانين واألنظمة من جية ،وضمان حسن أداء العمل اإلداري عمى
الوجو األمثل من جية أخرى.
وعميو ،يكون من واجب المرؤوسين إطاعة األوامر والتعميمات طالما أنيا متفقة ومبدأ الشرعية القانونية،
وبشكل أن مخالفة األوامر من جانب المرؤوس تشكل سبباً لقيام المسؤولية التأديبية بحق المرؤوس
المخالف.
ولكن إذا كانت األوامر والتعميمات مخالفة لمقانون بشكل واضح ،فإن من حق المرؤوس مراجعة رئيسو
اإلداري بشأنيا في حدود ا الحترام واألدب المطموب في العالقة ما بين الرئيس والمرؤوس .أما إذا أصر
الرئيس عمى رأيو بصورة نيائية ،فيكون من واجب المرؤوس التنفيذ بعد االعتراض خطيًا عمى المخالفة
التي احتوتيا أوامر الرئيس ،ويكون التنفيذ عندىا عمى مسؤولية الرئيس.
ب -سمطة التعقيب والرقابة لمرئيس عمى أعمال المرؤوس:
فيذه السمطة ىي سمطة الحقة عمى األعمال والتصرفات ،وىي تتضمن إما سمطة إقرار أو إجازة تصرفات
المرؤوسين ،واما سمطة التعقيب التي تتضمن سمطة الرئيس في تعديل أو إلغاء أو سحب ق اررات
المرؤوسين ،أو الحمول محميم ،ولكن بمقتضى نص القانون في ممارسة سمطة الحمول.
وسمطة الرئيس في التعقيب والرقابة ال تتوقف عند حدود الشرعية القانونية ،بل ىي تمتد لتشمل جانب
المالءمة في العمل اإلداري وحسن تصرف المرؤوس.
المطمب الثالث  :تقدير النظام المركزي
مما الشك فيو أن نظام المركزية اإلدارية وان تضمن بعض المحاسن ،فإن مساوئو تفوق كثي اًر محاسنو.
أو ًال -مزايا النظام المركزي
من المحاسن " المزايا" التي قيمت في نظام المركزية اإلدارية ،نذكر المزايا التالية:
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 -1من محاسن النظام المركزي أنو يعمل عمى تدعيم سمطة الدولة وتوطيد أركانيا ،حيث يعمل عمى
تقوية السمطة المركزية وتقوية نفوذ الحكومة في الدولة.
 -2يؤدي نظام المركزية إلى تحقيق التجانس في النظم اإلدارية المطبقة في كافة أرجاء الدولة ،نظ ًار
لوحدة المصدر الذي تنبثق منو ،وألنيا تسيم في إحاطة المواطنين بتطبيق ىذه النظم بيسر ،وتساعد
الجميور عمى تفيميا واالعتياد عمييا.
 -3يؤدي األخذ بنظام المركزية اإلدارية إلى االقتصاد في النفقات العامة ،مقارنة بما تتطمبو الالمركزية
اإلدارية من نفقات.
 -4تؤدي المركزية إلى العدالة والمساواة في تحمل أعباء المرافق العامة القومية التي تيم سكان الدولة
بأسرىا ،والتي يتساوى المواطنون في تحمل تكاليفيا واالستفادة منيا .وبالتالي فإن ىذا يساىم في تحقيق
المصالح القومية واالبتعاد عن المصالح الشخصية.
 -5تشكل المركزية اإلدارية نظامًا إداريًا مناسبًا في تسيير المرافق العامة القومية ،لما تتطمبو ىذه المرافق
من خبرة ودراسات فنية ،قد ال تتوفر في الوحدات الالمركزية .كما أن موظفي الجياز المركزي يتمتعون
بقدر أشمل وأكبر من الخبرة والدراية في العمل اإلداري ،األمر الذي يمكن من إجادة وحسن أداء العمل
اإلداري عمى مستوى الدولة ككل.
ثانياً -عيوب النظام المركزي
في الواقع ميما قيل في مزايا النظام المركزي ،فإن عيوب ىذا النظام أكبر بكثير من مزاياه.
 -1يؤدي النظام المركزي إلى نتيجة حتمية ومؤكدة ىي عجز الرئيس اإلداري ،نتيجة تراكم المعامالت
في العاصمة ،وتوقيع الرئيس عمييا دون تدقيق وتمحيص ،أي دون إلمام بمحتوياتيا.
 -2يؤدي نظام المركزية إلى عرقمة مصالح المواطنين ،نتيجة تفشي البيروقراطية في الجياز اإلداري
الناجمة عن مركزية السمطة الشديدة في العاصمة.
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 -3يؤدي األخذ بنظام المركزية اإلدارية إلى إضاعة الوقت والمال دون مبرر ،نتيجة لكثرة المكاتبات
والمراسالت ما بين الرئيس اإلداري المقيم في العاصمة والمرؤوسين المقيمين في األقاليم ،وبصورة خاصة
فيما يتعمق باالستفسارات وبيانات الرأي من السمطة المركزية في القضايا اإلدارية.
 -4عجز السمطة المركزية عن تمبية حاجات المواطنين عمى الصعيد المحمي ،باإلضافة إلى عدم تفيميا
ليذه الحاجات نتيجة بعدىا عنيم.
باختصار ،إن نظام المركزية اإلدارية نتيجة لتزايد وظائف الدولة واتساع نشاطيا وتعقده ،يمقى صعوبة
كبيرة لتطبيقو في الدولة المعاصرة ،وىو إن أمكن تطبيقو في بعض الدول الصغيرة التي ال تعدو كونيا
مدنًا صغيرة ،بسبب بساطة الحياة اإلدارية فييا ،فإن الدولة الحديثة تجد نفسيا مضطرة تحت ضغط
الحاجات المحمية والمفيوم الت دخمي لمدولة إلى األخذ بنظام أكثر ديمقراطية وأكثر تمبية لحاجات المواطنين
عمى الصعيد المحمي ،وأكثر انسجامًا كذلك مع الدور التدخمي الحديث لمنيوض بمسؤولياتيا إزاء
المواطنين ،أال ىو نظام الالمركزية اإلدارية.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :من صور المركزية اإلد ارية:
 .1التركيز اإلداري
 .2عدم التركيز اإلداري
 .3الالو ازرية
 .4جميع الخيارات السابقة صحيحة

اإلجابة الصحيحة رقم 4
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الوحدة التعميمية الثانية
الالمركزية اإلدارية
 -1مفيوميا وأركانيا
الكممات المفتاحية:
مفيوم الالمركزية -صور الالمركزية -الالمركزية المحمية أو اإلقميمية -الالمركزية المصمحية أو
المرفقية -الالمركزية السياسية -أركان الالمركزية اإلدارية – مصالح قومية ومحمية -ىيئات
مستقمة منتخبة -شخصية معنوية -وصاية" أي رقابة الحكومة المركزية".

الممخص:
تعني الالمركزية اإلدارية توزيع الوظيفة اإلدارية بين السمطة المركزية " الحكومة" وبين أشخاص
معنوية عامة ،مستقمة إدارياً ومالياً وفنيًا ،عن السمطة المركزية ،إال أنيا تباشر وظيفتيا تحت
إشراف ورقابة السمطة المركزية ،حيث يكون استقالل ىذه األشخاص المعنوية أو الييئات العامة
ال مطمقًا في مواجية السمطة المركزية ،التي تمارس الرقابة عمييا
أو الوحدات اإلدارية ليس استقال ً
تحت المصطمح الدارج باسم الوصاية اإلدارية.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 معرفة مفيوم الالمركزية اإلدارية وصورىا.
 التمييز بين الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية.
 معرفة أركان الالمركزية اإلدارية.
 التعرف عمى معيار المصالح القومية والمحمية.

 التعرف عمى ضمانات استقالل أعضاء الييئات المحمية باالنتخاب.

 التعرف عمى مفيوم الشخصية المعنوية العامة واألشخاص المعنوية العامة المحمية.
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الالمركزية اإلدارية كما ىو حال المركزية اإلدارية طريقة من طرق التنظيم اإلداري ،إال أنيا
تفترق عن المركزية التي تقتضي تركيز سمطة البت والتقرير في األمور اإلدارية بيد السمطة
المركزية ،فإن الالمركزية تقتضي توزيع الوظيفة اإلدارية بين السمطة المركزية " الحكومة" وبين
أشخاص معنوية عامة ،مستقمة إدارياً ومالياً وفنياً ،عن السمطة المركزية ،إال أنيا تباشر وظيفتيا
تحت إشراف ورقابة السمطة المركزية ،حيث أن استقالل ىذه األشخاص المعنوية أو الييئات
ال مطمقًا في مواجية السمطة المركزية ،التي تمارس
العامة أو الوحدات اإلدارية ليس استقال ً
الرقابة عمييا تحت المصطمح الدارج باسم الوصاية اإلدارية.
مفيوم وصور الالمركزية
تظير الالمركزية بصور مختمفة ،منيا صورة الالمركزية اإلقميمية أو المحمية ،وصورة الالمركزية
المرفقية أو المصمحية ومثاليا المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي.
وىناك الالمركزية السياسية التي تستخدم في فقو القانون الدستوري لمداللة عمى الدولة االتحادية
المركبة أو الفيدرالية كالواليات المتحدة األمريكية التي تطبق الالمركزية السياسية في تنظيميا
السياسي ،الذي يرتكز عمى مبدأ تعدد السمطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتوضيحًا ليذه الصورة عن صورة الالمركزية اإلدارية المحمية ،نرى أوالً استعراض الفروق ما بين
الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية ،ثم نستعرض صورة الالمركزية اإلدارية المحمية فصورة
الالمركزية المرفقية أو المصمحية.
التمييز بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية
السبب الذي يستدعينا لمتمييز بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية ىو أن اإلدارة المحمية
ال توجد في الدول ذات النظم الفيدرالي أي التي تأخذ بالالمركزية السياسية إال عمى مستوى
الواليات أو الدويالت األعضاء الداخمة في اإلتحاد الفدرالي ،وىي تأتي في المستوى الثالث في
اإلدارة بعد المستوى االتحادي " القومي" ومستوى الواليات أو الدويالت ،في حين ان اإلدارة
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المحمية في الدول الموحدة او البسيطة تأتي في المستوى الثاني بعد المستوى الوطني أو القومي
(.) 1
وعمى ىذا األساس ،فالالمركزية اإلدارية تنصرف أساسًا إلى توزيع الوظيفة اإلدارية بين السمطة
المركزية والوحدات الالمركزية ،سواء كانت إقميمية أم مرفقية أو مصمحية.
أما في الالمركزية السياسية فتتوزع االختصاصات السياسية بين الدولة اإلتحادية وبين الواليات
أو الدويالت الداخمة في االتحاد ،بحيث تتولى الدولة االتحادية السمطات الثالث التشريعية
والتنفيذية والقضائية عمى المستوى االتحادي ،وتتولى كل والية أو دويمة أو جميورية أو إمارة
سمطات عامة تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بيا تمارسيا عمى مستوى الجغرافي لموالية ،في
إطار الدستور االتحادي.
وعمى ىذا األساس ،فإن الفروق الجوىرية بين الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية تتجسد
في النقاط التالية ( :) 2
تعد الالمركزية إدارية نظاماً إداريًا يقوم أساسًا عمى توزيع الوظيفة اإلدارية بين السمطة المركزية
والييئات الالمركزية ،عمى أساس إقميمي أو مرفقي .بينما تتعمق الالمركزية السياسية بالنظام
ال سياسي لمدولة االتحادية "الفيدرالية" ،ويتم بموجبيا توزيع االختصاصات والسمطات بين الدولة
االتحادية والواليات أو الدويالت التي تعد وحدات سياسية ،تتمتع باالستقالل الذاتي ،حيث لكل
منيا دستورىا الخاص بيا.
تخضع الوحدات المحمية في نظام الالمركزية اإلدارية لذات القوانين المطبقة في جميع أرجاء
الدولة الموحدة أو البسيطة ،أما الواليات أو الدويالت في الالمركزية السياسية فمكل منيا الحق
في تطبيق قوانينيا الخاصة التي تسنيا سمطتيا التشريعية المستقمة عن السمطة التشريعية
االتحادية.

 - 1د .سِضبْ ِحّذ ثط١خ " ،اإلداسح اٌّحٍ١خ ف ٟإٌظُ اٌف١ذساٌ١خ" ،اٌّطجؼخ االلزظبد٠خ ،ط ،1988 ،1ص .115
 - 2أظش ،د .ػجذ اٌغٕ ٟثس ٟٔٛ١ػجذهللا " ،اٌمبٔ ْٛاإلداسِٕ ،"ٞشؤح اٌّؼبسف ثبإلسىٕذس٠خ ،1991 ،ص .141
صِٚ 124ب ثؼذ٘ب.
 " إٌظُ اٌس١بس١خ"،دِ .حسٓ خٍ " ،ً١إٌظُ اٌس١بس١خ ٚاٌمبٔ ْٛاٌذسزٛس ،"ٞاإلسىٕذس٠خ ،ط ،1971 ،2ص .89
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وفي الواقع ،يجسد ىذا الفارق المعيار المميز لمتفرقة بين الالمركزية السياسية والالمركزية
اإلدارية ،حيث عندما ال يكون ىناك سمطة تشريعية مستقمة في الوالية ،يتوالىا مجمس نيابي
خاص ،ال نكون أمام دولة اتحادية ،بل أمام دولة بسيطة تتضمن وحدات إدارية محمية تتمتع فقط
بامتيازات الالمركزية اإلدارية ،وليس من بينيا سمطة التشريع عمى المستوى المحمي.
 -3ومن الفرق السابق يتبين لنا أن الواليات أو الدويالت أو الجميوريات األعضاء في الدولة
االتحادية تتمتع بسمطات تشريعية وتنفيذية وقضائية تمارسيا بصورة مستقمة ضمن الوالية ،دون
أي رقابة من السمطة االتحادية طالما بقيت في إطار احترام الحدود التي رسميا ليا الدستور
االتحادي.
أما في الالمركزية اإلدارية فالوحدات المحمية أو الييئات اإلقميمية " مجالس أو مكاتب"،
فتحترم وحدة التشريع في الدولة البسيطة ،فال تتمتع بسمطات تشريعية بل تتمتع فقط
بسمطات إدارية عمى المستوى المحمي ،وفييا تنيض المجالس المحمية بالوظيفة التقريرية،
وتنيض المكاتب التنفيذية بوظيفة وضع مقررات الييئة التقريرية " المجالس" ،موضع
التنفيذ ،وىذا كمو تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية.
-4في الالمركزية السياسي ة يتولى الدستور االتحادي توزيع االختصاصات بين الدولة االتحادية
والدويالت أو الواليات األعضاء بالطريقة التي تالءم ظروف وأوضاع كل دولة ،بينما في
الالمركزية اإلدارية يضطمع القانون العادي بتشكيل الييئات الالمركزية سواء كانت محمية أم
مرفقية ،ويحدد اختصاصاتيا وكيفية مباشرة مياميا ووظائفيا.
ويترتب عمى ذلك نتيجة في غاية األىمية تتمثل في صعوبة تعديل االختصاصات الممنوحة
لمواليات في الالمركزية السياسية ،ألن ىذا تقتضي تعديل الدستور االتحادي نفسو ،وىذا الدستور
كما ىو معموم ىو دستور جامد يشترط لتعديمو أغمبية خاصة واجراء ات معقدة ،وىذا يشكل بحد
ذاتو ضمانة ميمة لحماية اختصاص الواليات .أما االختصاصات التي تنيض بيا الييئات
الالمركزية والممنوحة ليا بموجب تشريع عادي ،فيمكن تعديميا بنفس اإلجراءات المعتادة لسن
التشريعات العادية ،أي أنيا تعدل بسيولة ويسر.
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 -5في الالمركزية السياسية تتكون اإلرادة العامة لمدولة االتحادية عمى أساس مشاركة الواليات
في تكوين اإلرادة العامة لمدولة االتحادية ،وىذا يتم إما من خالل ممثمي الواليات في مجمس
الواليات الذي يتولى سن التشريعات االتحادية باالشتراك مع مجمس النواب ،أو من خالل مشاركة
الواليات في تعديل ا لدستور االتحادي .أما الييئات المحمية في نظام الالمركزية اإلدارية فال
تتمتع بأي وجو من أوجو المشاركة ،حيث أنيا كما قمنا ال تساىم أبدًا في العممية التشريعية
والسياسية لمدولة ،بل تمارس االختصاصات المحددة ليا قانونًا والتي تنازلت ليا الدولة عنيا
صراحة ،وال يخف ى في أن الدولة تستطيع أن تزيد أو تقمص ىذه االختصاصات ،بل تستطيع
سحبيا وتعديل الحدود الجغرافية لموحدات المحمية ،حتى ولو أدى ذلك إلى زوال بعضيا.
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أركان الالمركزية اإلدارية
يقوم نظام الالمركزية اإلدارية عمى أساس أن تتولى الوحدات المحمية " محافظات ،مدن ،بمدان،
بمديات" ،إدارة شؤونيا بنفسيا ضمن إطار الدولة الواحدة .والالمركزية اإلدارية سواء كانت محمية
أم مرفقية ،ال تتحقق إال بتوافر أركانيا ،التي يمكن إجماليا باألركان أو األسس التالية:
 -1أن يكون لموحدات أو المجموعات المحمية مصالح محمية خاصة أو ذاتية ،متميزة عن
المصالح القومية ،وان تمنح الشخصية المعنوية المستقمة.
 -2أن تتولى المجموعة المحمية إدارة شؤونيا بنفسيا ،أي أن يتولى اإلشراف عمى مصالحيا
المحمية ىيئات مستقمة منتخبة ،إلدارة مصالحيا الذاتية ،وأن يكون ليا موارد مالية تسمح ليا
القيام بممارسة اختصاصاتيا.
 -3خض وع الييئات المحمية لرقابة السمطة المركزية ،أي احتفاظ السمطة المركزية بحق الرقابة
عمى الييئات المحمية ،وأن تكون ىذه الرقابة غير متشددة أو ال تكون شديدة الوطأة عمى
األشخاص الالمركزية ،حتى ال تزول معيا دعائم الالمركزية.
وسنتولى شرح ىذه األركان تباعًا.
الفقرة األولى :الركن األول "وجود مصالح ذاتية خاصة ومتميزة لمييئات المحمية"
عندما كثرت وظائف الدولة وتنوعت صنوف الخدمات التي تقدميا ،وتشعبت اختصاصاتيا
وتضاعفت األعباء الممقاة عمى عاتقيا نتيجة العتناقيا لمذىب التدخل في النشاطات االقتصادية
واالجتماعية ،وجدت الدولة نفسيا مضطرة بشكل أو بآخر توزيع القيام بيذه النشاطات واشباعيا،
بين السمطة المركزية وبين ىيئات عامة متخصصة محمياً أو مرفقيًا ،ويكون ليذه الييئات نظميا
المستقمة " جغرافيًا أو فنيًا" عن السمطة المركزية ،فكانت ىنا الالمركزية المحمية والالمركزية
المرفقية ،ومن ثم إلقاء ميمة إدارة وتنظيم النشاطات عمى المستوى المحمي والتي يعبر عنيا
بالحاجات المحمية أو المصالح المحمية أو الحاجات الذاتية المتميزة عن الحاجات والمصالح
القومية ،إلى أبناء الوحدة المحمية أنفسيم ،ليتولوا بأنفسيم إدارة ىذه الحاجات انسجامًا مع المفيوم
الديمقراطي في الحكم من جية ،وازداد وعي الجماىير وحبيم لممساىمة في أدارة شؤونيم
المحمية ،من جية أخرى.
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كما وجدت الحكومة أو السمطة المركزية نفسيا مضطرة أيضاً لتخفيف حدة الضغط الزائد عمييا
في العاصمة ،ومواجية متطمبات الجميور ورغباتو ،إلى توزيع الحاجات أو الخدمات بينيا وبين
السمطة المحمية ،األمر الذي من شأنو أن يؤدي إلى االقتصاد في النفقات والجيد والوقت ،ويؤدي
إلى السرعة والى المرونة في إنجاز األعمال وحل مشاكل المواطنين ،وتدارك األخطاء والعقبات
والتغمب عمييا.
وىكذا كانت نقطة البداية أو االنطالق في تكوين الييئات الالمركزية اإلدارية سواء المحمية منيا
أم المرفقية ،حيث ال بد في كل منيما من وجود مصالح خاصة محمية متميزة عن المصالح
القومية أو العامة.
ونتيجة لذلك ظيرت لدينا ىنا مشكمتان ،األولى تتعمق بتحديد معيار ما ىو قومي وما ىو محمي،
والثانية تتعمق بكيفية أو آلية توزيع االختصاصات بين السمطة المركزية والسمطة المحمية ( .)3
وسنتولى معالجة ىاتين النقطتين تباعاً.
أولً -معيار المصالح القومية والمصالح المحمية
بصورة عامة يمكن القول أن ىناك حاجات ومصالح عمى مستوى الدولة كميا تفرض نفسيا وال
يمكن مواجيتيا إال عمى المستوى المركزي ،وىو ما يتمثل بالمرافق العامة ذات الطابع السيادي
كالعدل والدفاع واألمن القومي والتمثيل الخارجي والدبموماسي ،وكذلك المرافق العامة غير
السيادية كالمواصالت بين كافة أرجاء الدولة ،واعداد ومتابعة تنفيذ الخطط االقتصادية
واالجتماعية عمى المستوى القومي ،وبالتالي فمثل ىذه الحاجات ىي حاجات قومية وتمس كيان
الدولة أو األمة ،وينيض بيا والقيام بأعبائيا مرافق عامة قومية تخضع لييمنة السمطة المركزية،
ولكن بالمقابل ىناك حاجات أو مصالح ال تظير إال عمى مستوى جغرافي أضيق أو محدد من
إقميم الدولة ،وبالتالي ال تيم ىذه الحاجات جموع المواطنين عمى مستوى الدولة ،بل تيم مواطني
أو أبناء الوحدة المحمية أو القطاع الجغرافي الذي تنشأ فيو ،ويطمق عمييا تسمية المصالح
 - 3د .سِضبْ ِحّذ ثط١خِ ،شجغ سبثك ،صِٚ ، 85ب ثؼذ٘بٔ .ش١ش ف ٟاٌٛالغ إٌ ٝاْ اسزؼّبي وٍّخ سٍطخ ِحٍ١خ ٘ ِٓ ٛثبة اٌّجبص،
ٚأْ اٌ١ٙئبد اٌّحٍ١خ رّبسط اخزظبطبد ِٙٚبَ ضّٓ إطبس اٌسٍطخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخٚ ،اْ اسزؼّبي اٌسٍطخ اإلداس٠خ أ٠ضبً ف٘ ٟزا اٌس١بق،
إّٔب ٘ ِٓ ٛثبة اٌزذٌ ً١ػٍ ٝأّ٘١خ اٌذٚس اٌّزؼبظُ اٌز ٞرم َٛثٗ اإلداسح اٌ٘ٚ ،َٛ١زا ِب ِجذٖ ٌذ ٜثؼض اٌّؤٌف ٓ١أِثبي اٌس١ذ ٕ٘شٞ
.
شبسد ْٚفِ ٟؤٌفٗ " اإلداسح ف ٟاٌسٍطخ"،
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المحمية كالماء والكيرباء والغاز والصرف الصحي ،والنظافة العامة ،المواصالت الداخمية ،التعميم
والصحة ،وتامين الحدائق ومراكز االىتمام با ألطفال والشباب"أندية رياضية وقاعات مطالعة،
وغير ذلك من صنوف الخدمات ،والبنى التحتية لممنطقة الجغرافية.
من جية أخرى حتى ضمن التوزيع الجغرافي نشيد عمى المستوى المحمي فروقًا بين قطاع
جغرافي وآخر حسب توضعو الجغرافي ،كأن يكون في إقميم ساحمي او جبمي أو سيمي ،وما
يترتب عمى ذلك من اختالف في أوجو وطبيعة وذاتية الخدمات المحمية المطموبة ألبناء ىذا
اإلقميم أو ذاك ،رغم اعتماد أو تبني التجانس والتماثل في ممارسة االختصاصات لتمبية الحاجات
المحمية عمى مستوى اختصاص المجالس المحمية والمكاتب التنفيذية ،ولكل مستوى من
المستويات المحمية ،كما سنرى ذلك في قانون اإلدارة المحمية السوري رقم  107تاريخ
 ، 2011/8/23عمى مستوى المحافظة والمدينة والبمدة والبمدية.
مفاد ذلك ،أن الطبيعة الجغرافية لألقاليم أو الوحدات المحمية تضفي سمة خاصة عمى حاجات
السكان المحمية ،وتعكس ظروف البيئة التي يعيشون ف ييا وطبيعة السكان ومتطمباتيم ،رغم أن
ىذه المتطمبات تكون في أيامنا الحالية واحدة عمى مستوى تأمين الحاجات األساسية والضرورية
عمى المستويين المحمي والقومي بآن معًا ،ورغم تغير الطبيعة الخاصة والنوعية ليذه المتطمبات
الضرورية المعاصرة.
وعمى ىذا تتحدد السمات أو ا لخصائص العامة والخاصة لمحاجات المحمية التي يتم إشباعيا عن
طريق المرافق المحمية services locaux

 ،والتي تقتضي من القائمين عمى ىذه المرافق

التخصص والكفاءة ،وىذا من شأنو تأمينيا بعيداً عن األسموب المركزي ،أي بأسموب الالمركزية
اإلدارية.
مع ذلك ،لو أمعنا النظ ر في سمات الحاجات والمصالح القومية والمحمية ،بعد ان عرفنا ان
وظائف الدولة ومياميا تعددت وتشعبت وتنوعت بشكل يفوق التصور ،لتبين لنا ان ما كان يعد
حاجة أو مصمحة قومية ،أصبح اآلن من الحاجات المحمية كالسكك الحديدية والكيرباء والماء
ال ،وترتب عمى ذلك تغي ًار جوىريًا في نظام إدارة وطرق إدارة المرافق التي تنيض بعبء
والغاز مث ً
تأمين الحاجات القومية والمحمية.
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وعميو ،فإن محاولة وضع معيار حاسم لمتمييز بين ما يعد من المصالح القومية وما يعد من
المصالح المحمية تبدو إن لم تكن مستحيمة ،فيي عمى األقل صعبة لمرونة ىذه المصالح وتأثرىا
بالظروف التاريخية والتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية ،كما في تعديل
الدستور الفرنسي لعام  1958المعدل في عام  2008وادخال التعديل المتعمق بالحقوق
والواجبات المتعمقة بميثاق البيئة لعام . 2004
بصورة عامة ولمتمييز بين ىذه المصالح يمكن القول أن المصالح المحمية التي تنيض بعبئ
تأمينيا الييئات المحمية تتمثل في الدولة البسيطة الموحدة في كافة الخدمات المتعمقة بمواطني
الوحدة المحمية وعمى كافة المستويات عدا ،المستوى السياسي والتشريعي ،وذلك بأن يورد المشرع
نصًا عامًا يحدد فيو بأن تكون الوحدات اإلدارية عمى المستوى المحمي مسؤولة

في كل

المستويات " مسؤولية مباشرة عن الخدمات واالقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تيم المواطنين
في ىذه الوحدات ،بحيث تقتصر ميمة السمطة المركزية عمى التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال
أساليب التقنية الحديثة ،وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذىا الوحدات اإلدارية"( م
 2ف2من قانون اإلدارة المحمية السوري رقم  107لعام  ،) 2011ومن البدييي أن يتم مباشرة
ىذا االختصاص في نطاق القوانين واألنظمة التي تقرىا الدولة ،وفي نطاق " تطبيق ال مركزية
السمطات والمسؤوليات وتركيزىا في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل
الشعب مصدر كل سمطة ،وذلك من خالل توسيع وتحديد واضح غير مزدوج لسمطات
وصالحيات مجالس الوحدات اإلدارية لتمكينيا من تأدية اختصاصاتيا ومياميا في تطوير
الوحدة اإلدارية اقتصادياً واجتماعيًا وثقافياً وعمرانياً" وأن تكون قادرة عمى عمميات التخطيط
والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحمي ،وذلك كما جاء في قانون اإلدارة
المحمية السوري لعام . 2011
بعد ىذا الحكم العام في تحديد ما ىو قومي وما ىو محمي ،وبيان اختصاص المجالس المحمية
كما سنراىا بالتفصيل في موضعيا ،تجدر اإلشارة إلى أن إدارة مرفق ما من المرافق القومية أو
المحمية وفقًا لمنظام المركزي أو الالمركزي ال يعني بأي حال من األحوال عدم إمكانية إعادة
النظر في إدارة ىذا المرفق ،وفق أي من النظامين المركزي أو الالمركزي ،ألن المسألة ىنا ال
تتعمق بطبيعة المرفق في ذاتو ،وانما تتعمق بإرادة المشرع حسب مختمف الظروف االقتصادية
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واالجتماعية والجغرافية والتاريخية والبيئية التي تحيط بالدولة ،وحسب فمسفة الحكم ونظام اإلدارة
فييا (.) 4
فطريقة اإلدارة مركزية أو ال مركزية ىي إذن مسألة تقديرية أو اعتبارية يقدرىا المشرع نفسو،
وىي تختمف من دولة إلى أخرى ،حتى أنيا داخل الدولة الواحدة تختمف من وقت إلى آخر ،تبعًا
لتغير الظروف التي تحيط بالدولة ،وتبعاً لمقومات فمسفتيا في الحكم واإلدارة.
ولكن أياً كان األمر ،إذا كانت السمطة المركزية تتولى عن طريق المرافق العامة القومية إشباع
الحاجات والمصالح العامة القومية بالنسبة ألىميتيا الكبرى لمجموع المواطنين عمى مستوى
الدولة كميا ،وأن السمطة المحمية تنيض عن طريق المرافق المحمية بعبء إشباع الحاجات
والمصالح المحمية ،وأن مسألة التمييز بين ىذين النوعين من المرافق وان كانت مسألة تقديرية
لممشرع في الدولة ،حسب ظروف الدولة وفمسفتيا في الحكم واإلدارة ،فإن المنطق يقضي أيضًا
بأن توزيع االختصاصات بين السمطة المركزية والسمطة المحمية من جية ،وبيان المقصود
بالحاجات والمصالح المحمية وتحديدىا ،ىي مسألة أخرى تعود في الواقع إلى المشرع نفسو الذي
يتولى ،سواء كان التشريع دستوريًا أم عادياً ،توزيع االختصاصات بين السمطة المركزية والسمطة
المحمية من جية وتحديد وبيان ما المقصود بالمصالح والحاجات المحمية الذاتية المتميزة من
جية أخرى.
ثانياً -أسموب توزيع الختصاصات بين السمطة المركزية والسمطة المحمية
في ىذا الصدد ،نميز بين أسموبين اثنين في بيان اختصاصات الييئات المحمية الالمركزية:
األول ىو أن تحدد ىذه االختصاصات عمى سبيل الحصر ،بحيث ال يسمح ليا أن تباشر أي
نشاط آخر ،إال عن طريق تشريع جديد مستقل ،كما ىو الحال في بريطانيا وأمريكا.
واألسموب الثاني ىو أن يحدد المشرع اختصاصات الييئات المحمية بصفة عامة ،أي كقاعدة
عامة بحيث تباشر الييئات المحمية نشاطيا في نطاق ىذه القاعدة ،وحسب أنواع النشاطات
المحددة بموجبيا ،وىذا ىو األسموب الفرنسي.

4

 -د .سِضبْ ِحّذ ثط١خِ ،شجغ سبثك ،ص.86

23

سنتولى شرح ىذين األسموبين.
 -1األسموب األنجموسكسوني في بيان اختصاصات األشخاص "الييئات" المحمية
في ىذا األسموب يحدد المشرع عمى سبيل الحصر اختصاصات الييئات المحمية ،حيث يحدد
أنواع المرافق المحمية بصورة حصرية ،ال يجوز بعدىا لمييئات المحمية أن تمارس اختصاصاً لم
يورده المشرع ضمن اختصاصاتيا ،كما ال يجوز إنشاء مرافق محمية جديدة خالفًا لما أقره
المشرع.
ووفقًا ليذا األسموب إذا ما أريد توسيع اختصاص الييئات المحمية فإنو يتوجب أن يتدخل المشرع
من جديد بإصدار تشريع يضيف فيو اختصاصات جديدة لمييئات المحمية ،وذلك من منطمق ان
ىذا االختصاص الجديد إنما يعبر عن نشاط جديد وعن حاجة جديدة لمسكان ،يتوجب إشباعيا
عمى المستوى المحمي.
مع ذلك ،رغم أ ن ىذا األسموب يقوم عمى تحديد المرافق العامة المحمية وعمى تعداد الحاجات
المحمية عمى سبيل الحصر والتحديد ،فإن المرافق العامة المحمية التي يجري تحديدىا في إنجمت ار
ال منيا في النظام الفرنسي ،بسبب اتساع دائرة الحاجات المحمية التي يتوجب
تعد أكثر شمو ً
إشباعيا من وجية نظر المشرع اإلنجميزي عمى المستوى المحمي.
 -2األسموب الفرنسي في بيان اختصاصات األشخاص المحمية
يجري العمل في فرنسا عمى أن يحدد المشرع الفرنسي اختصاص الييئات المحمية بشكل عام
وليس عمى سبيل الحصر ،أي يحددىا بصفة عامة بإيراد قاعدة عامة تتحدد بمقتضاىا
اختصاص األشخاص المحمية ،كما في قانون البمديات لعام  1884الذي حدد اختصاص
المجالس البمدية.
وبموجب ىذا األسموب تقوم الييئات التي تمثل األشخاص المحمية بإشباع كافة الحاجات المحمية
بالقياس عمى أنواع المرافق المحمية التي حددىا المشرع .وعمى ىذا فاألصل في ىذا التحديد
يكون لمسمطة المحمية إال ما أسنده المشرع صراحة كاختصاص محجوز لمسمطة المركزية.
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مع ذلك ،ينبغي أال يفيم مما سبق بيانو أن األسموب اإلنجميزي في تحديده الختصاصات
السمطات المحمية عمى سبيل الحصر فيو تضييق لنشاطيا ،وأن األسموب الفرنسي يوسع من
مجاالت ىذه النشاطات لمسمط ات المحمية ،بل عمى العكس ،فإن الواقع يظير أن النظام
اإلنجميزي في تحديد االختصاصات يتميز باالتساع وتعدد االختصاصات التي يدرجيا المشرع
في اختصاص السمطات المحمية ،عمى عكس النظام الفرنسي الذي يتميز بدوره بالتضييق في
تحديد اختصاصات السمطات المحمية ،والتوسع في اختصاص السمطة المركزية (.) 7
من جية أخرى ،يقوم األسموب الفرنسي في تحديد اختصاص األشخاص المحمية عمى عنصرين
أساسيين:
األول :يظير من خالل التماثل في البنيان اإلداري لكافة الوحدات اإلدارية ،ميما كان عدد
سكانيا أو أىميتيا الجغرافية.
الثاني :يتجمى من خالل التماث ل في االختصاصات التي تمارسيا السمطات المحمية التي توجد
في مستوى واحد من مستويات التنظيم الالمركزي.
وفي الواقع ىذا ما أخذ بو المشرع السوري في تحديده الختصاص الوحدات اإلدارية المحمية التي
تتمتع بالشخصية المعنوية.
وما يؤخذ عمى ىذا األسموب في التحديد ىو أنو يت جاىل الفروق التي توجد بين الوحدات المحمية
من حيث طبيعتيا الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية ،وبالتالي ما يجب ان تتمتع بو ىذه
الوحدات من حرية في تقدير االختصاصات او االحتياجات المحمية التي تتفق واحتياجات البيئة
المحمية ( .) 5
تفضيل أحد األسموبين:
في مجال المقارنة بين األسموبين السابقين لتوزيع االختصاصات بين السمطة المركزية والسمطات
المحمية نقول أن الحكم الذي يمكن أن نطمقو حول تفضيل احد األسموبين إنما يعود إلى المشرع
نفسو ،في كل دولة عمى حدة ،وعمى ضوء مجموعة من المعطيات التاريخية واالجتماعية
5
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واالقتصادية وال سياسية والثقافية والبيئية التي تحيط بيذا المجتمع ،وتحدد درجة تقدمو وتطوره،
وتميزه بالتالي عن غيره من المجتمعات األخرى ،بل وتميز المجتمع ذاتو من وقت آلخر ،ومن ثم
يكون الحكم حول تفضيل أحد األسموبين السابقين "الفرنسي أو االنجموسكسوني" نابعًا من صميم
الواقع ال محمي الذي يعكس ويعبر عن أحاسيس الجماعة المحمية ذاتيا ،ويعكس عمق الحاجات
والمصالح المحمية التي تتالءم وظروف البيئة المحمية ،ويتوجب إشباعيا عمى المستوى المحمي.
بناء عميو ،وعمى ضوء ما سبق بيانو حول بيان المصالح العامة القومية والمصالح العامة
ً

المحمية ،وحول بي ان وتحديد االختصاصات بين السمطة المركزية والسمطات المحمية ،تترتب
نتيجة بالغة األىمية تقضي بمنح الييئات المحمية الشخصية المعنوية ،وما يترتب عمى ذلك من
استقالل ىذه الييئات في مباشرة اختصاصاتيا ،مع تحديد لدرجة ىذا االستقالل الذي يبقى
خاضعًا ضمن حدود معينة ومحددة لرقابة السمطة المركزية.
وعميو ،سندرس الشخصية المعنوية ضمن ىذه الفقرة ،ثم نتناول في الفقرة الثانية استقالل الييئات
المحمية ،فالرقابة عمى الييئات المحمية في الفقرة الثالثة.
ثالثاً :الشخصية المعنوية
من مقتضى الحديث عن وجود مصالح أو حاجات محمية ذاتية متميزة عن المصالح القومية،
ومحددة في نطاق محمي أو مرفقي ،يقوم بيا أجيزة أو ىيئات منبثقة عن أبناء الوحدة المحمية
ومرتبطة بيا ،أي مستقمة عن السمطة المركزية ،ىو االعتراف لموحدات اإلدارية المحمية أو
اإلقميمية  ،بالشخصية المعنوية القانونية المستقمة عن شخصية الدولة.
ويترتب عمى منح الشخصية المعنوية لمييئات المحمية عدىا وحدات معنوية "اعتبارية" مستقمة
عن األفراد المكونين ليا ،ذلك أن الالمركزية اإلدارية تعنى أول ما تعنى بو ىو خمق أشخاص
معنوية عامة داخل الدولة ،وتكون مستقمة عن شخصية الدولة ،ولكنيا تخضع لرقابتيا ،وتقوم
بإشباع الحاجات المحمية المتميزة أو األنشطة الذاتية الخاصة بيا (.) 76

6

 دِ .حّذ حسٕ ٓ١ػجذ اٌؼبي " ،اإلداسح اٌؼبِخ" ،جبِؼخ اٌمب٘شح،1981 ،ص.677
 -د .إثشا٘ ُ١ػجذ اٌؼض٠ض ش١حبِ " ،جبدئ ٚأحىبَ اٌمبٔ ْٛاإلداس ،"ٞاٌذاس اٌجبِؼ١خ ،1994 ،ص.195
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وعميو ،فالترابط واضح بين استقالل الييئات المحمية من جية ،واالعتراف ليا بالشخصية
المعنوية ،من جية أخرى.
 -1مفيوم الشخصية المعنوية:
رغم أن القانون المدني استعمل مصطمح الشخصية االعتبارية ( ،) 8إال أن تعبير الشخصية
المعنوية الذي يرجحو الفقو (  ،)9يطمق عمى مجموعة من األشخاص التي تيدف إلى تحقيق
غرض معين ،أو مجموعة من األموال التي تخصص لغرض معين ،شريطة أن يعترف ليا
ال الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات( .) 10
القانون بالشخصية القانونية ،فتصبح بذلك أى ً
واألشخاص المعترف بيا قانوناً نوعان:
أشخاص طبيعية " آدمية" أي اإلنسان نفسو ،لو وجود مادي حقيقي وعقل وارادة ظاىرة.
والشخص المعنوي :الذي ينشأ عن تكتل مجموعة من األشخاص أو رصد مجموعة من األموال
لغرض معين ،ضمن شروط معينة ،فيكون ليا شخصية مستقمة عن األشخاص الذين يؤلفونيا او
يديرونيا ،وتدخل بيذه الصفة  -أي بصفتيا شخصية مستقمة ، -كطرف من أطراف الحق،
وينظر إلييا القانون ويعامميا كما لو كانت شخصًا حقيقيًا ،فيقرر ليا الحقوق ويفرض عمييا
الواجبات ،ويجيز ليا التعامل مع الغير ،واكتساب الحقوق واستعماليا ( .) 11
 -2أنواع األشخاص المعنوية
تقسم األشخاص المعنوية وفق أحكام القانون المدني إلى قسمين:
أ -أشخاص معنوية خاصة  :وتخضع ألحكام القانون المدني والتجاري ،كالشركات التجارية
والمدنية والجمعيات الخاصة.
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 أظش اٌّبدر ِٓ 55 ٚ 54 ٓ١اٌم بٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌسٛس ٞاٌظبدس ثزبس٠خ .1949/5/18 - 9د .ػجذهللا طٍجِٗ " ،جبدئ اٌمبٔ ْٛاإلداسِ ،"ٞطجؼخ داس اٌىزبة ،جبِؼخ دِشك ،2116 ،ص . 93د .رٛف١ك شحبرِٗ " ،جبدئ اٌمبْٔٛ
اإلداس ،1955 ،"ٞص .35
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 رجذس اإلشبسح إٌ ٝأْ دساسخ اٌشخض اٌطج١ؼ ٟرشًّ ٚ :جٛد اٌشخض اٌطج١ؼٚ ٟاٌخظبئض اٌز ٟرزظً ثشخظ١زٗ ٚرحذد ِؼبٌّٙب-االسُ -حبٌخ اٌشخض – األٍ٘١خ -اٌزِخ اٌّبٌ١خ – اٌّٛطٓ  .اِب دساسخ اٌشخض اٌّؼٕ ٞٛفزشًّ ِ :ف َٛٙاٌشخض اٌّؼٕٚ ٞٛطج١ؼزٗ
ٚٚجٛدٖ – حمٛق ٚخظبئض اٌشخض اٌّؼٕ – ٞٛأٔٛاع اٌشخض اٌّؼٕ .ٞٛأظش د٘ .شبَ اٌمبسُ ِ ،شجغ سبثك ،ص ِٚ 313ب ثؼذ٘ب،
ص ِٚ 411ب ثؼذ٘ب.
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ب  -أشخاص معنوية عامة  :وتخضع ألحكام القانون العام ،وتشمل الدولة والمحافظات
والب مديات بالشروط التي يحددىا القانون ،والمؤسسات العامة وغيرىا من المنشآت التي يمنحيا
القانون شخصية اعتبارية" ( م  54من القانون المدني) ،وكذلك وفق أحكام ىذه المادة " كل
مجموعة من األشخاص أو األموال تثبت ليا الشخصية االعتبارية بمقتضى نص بالقانون".
واألشخاص ال معنوية العامة التي ىي موضوع دراستنا تصنف في زمرتين رئيستين ىما:
األشخاص المعنوية العامة المحمية ،واألشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصمحية،
وسنقتصر عمى األولى منيا.
األشخاص المعنوية العامة المحمية
من مقتضى تصنيف األشخاص المعنوية ىو أن ينظر إلى مدى اختصاص الشخص المعنوي
من الناحية اإلقميمية ،بمعنى أن فكرة الشخص المعنوي المحمي تقتضي أن ىذا الشخص ال
يستطيع أن يمارس اختصاصاتو إال في جزء اإلقميم الذي يحدده لو المشرع ،ويعبر عنو بحدود
الوحدة اإلدارية المحمية (  ،) 12أما الدولة فيي كما نعمم تعد أىم األشخاص المعنوية وىي تمارس
اختصاصاتيا عمى جميع أرجاء اإلقميم ،وعمى األقاليم المخصصة لألشخاص المعنوية األخرى،
وىذا بالنسبة لممرافق العامة القومية التي تييمن عمييا الدولة في جميع أجزاء اإلقميم.
وعميو ،إذا كانت الدولة تعد أىم األشخاص المعنوية العامة اإلقميمية ،فإن األشخاص المعنوية
العامة المحمية تتعدد داخل الدولة ،حيث يكون ىناك المحافظات والمدن والبمديات والبمدان
والقرى ،وىي كأشخاص معنوية عامة محمية تمارس اختصاصاتيا ضمن الحدود اإلقميمية المبينة
والمحددة ليا قانوناً ،أي وفق ما أقره المشرع ليا .
وتعدد األشخاص المعنوية العام ة المحمية داخل الدولة ورد في قانون اإلدارة المحمية السوري رقم
 107لعام  ،2011حيث جاء في المادة  7من ىذا القانون عمى أن " تتكون الجميورية العربية
السورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وىي
المحافظة ،المدينة ،البمدة ،البمدية".
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 -غبٌجب ً ِب ٍٔحع ػجبسح " أ٘الً ٚسٙالً ثىُ" " ٚ ،سافمزىُ اٌسالِخ"ٚ ،رٌه وذالٌخ ػٍِ ٝذ ٜاخزظبص اٌشخض اٌّؼٕ ٞٛاٌّحٍ.ٟ
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وغني عن البيان أن تعدد األشخاص المعنوية العامة المحمية يعني إقرار المشرع لموحدات
اإلدارية المحمية بالشخصية المعنوية المتميزة عن شخصية الدولة ،وان الشخصية المعنوية
يعترف بيا لموحدة اإلدارية المحمية وفق التعداد الوارد لدينا في قانون اإلدارة المحمية ،وليس لمييئة
التي تعبر عن إرادة ىذه الوحدات ،سواء تمثمت بالمجالس أم المكاتب التنفيذية.
فالمجالس المحمية ليست سوى أداة تعبير عن إرادة الوحدة اإلدارة المحمية ،وىي ال تتمتع
بالشخصية المعنوية عمى اإلطالق ،فالذي يتمتع بالشخصية المعنوية ىو الوحدة اإلدارية ذاتيا،
ال الييئة التي تعبر عنيا وتمثميا.
واالعتراف بالشخصية المعنوية العامة يعني حتمًا تحقيق اآلثار القانونية التي تترتب عمى منح
الشخصية المعنوية لألشخاص الالمركزية - ،سواء كانت محمية أم مرفقية -وسواء كانت ىذه
اآلثار أو النتائج لمشخصية المعنوية نتائج عامة تشترك فييا أشخاص القانون العام والخاص ،أم
نتائج خاصة تترتب عمى االعتراف بالشخصية المعنوية المستقمة لألشخاص الالمركزية إلى جوار
الدولة.
سنتولى بيان اآلثار العامة والخاصة لمشخصية المعنوية العامة.
 -3اآلثار العامة التي تترتب عمى العتراف بالشخصية المعنوية المستقمة لموحدات
اإلدارية المحمية:
من الثابت قانونًا أن ىذه اآلثار تشترك فييا أشخاص القانون العام والخاص ،وىذه اآلثار ىي:
 -1وجود شخص قانوني جديد ىو الشخص المعنوي الذي يصبح لو مصالح خاصة يحمييا
القانون .ويحدد القانون كيفية إنشاء الشخص المعنوي وتشكيمو ،والييئات التي تعبر عن
إرادتو .وفي حال الشخص المعنوي العام المحمي فإن الق اررات والتصرفات التي تتخذىا
ىذه الييئات تتخذ باسم الشخص المعنوي ولحسابو ،وليس باسم الدولة وال لحسابيا.
 -2تمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقمة عن أموال األفراد المكونين لو.
 -3تمتع الشخص المعنوي بأىمية التقاضي ،فيكون مدعيًا أو مدعى عميو ،وفي كمتا الحالتين
يكون ممثل الشخص المعنوي طرفاً في الدعوى ،ولكنو ال يظير فييا بصفتو الشخصية،
بل بصفتو الوظيفية .ومن مقتضيات أىمية التعاقد عدم قبول الدعوى في حال رفعيا عمى
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ممثل الدولة ،دون الممثل القانوني لموحدات اإل دارية المحمية ذات الشخصية المعنوية،
وذلك النتفاء الصفة في رفع الدعوى.
 -4تمتع الشخص المعنوي بأىمية التعاقد ،وقبول اليبات والوصايا ،والقيام بكافة التصرفات
القانونية التي ال تتعارض مع األىداف التي قام من أجل تحقيقيا .ويترتب عمى ىذه
النتيجة أن الوحدات اإلدارية المحمية ذات الشخصية المعنوية تمارس االختصاصات
والصالحيات التي أسندىا ليا القانون ،وال يكون لمسمطة المركزية ان تحل محميا في
مباشرة ىذه االختصاصات والصالحيات ،ألن مثل ىذا الحمول غير مقبول في فقو
النظام الالمركزي ،إال إذا وجد نصًا صريحًا يتيح لمسمطة المركزية حق الحمول .وىذا
الحق يكون عمى سبيل االستثناء ،ألن األصل العام في الالمركزية حق األشخاص
المعنوية في المبادأة بالتصرف بما يدخل ضمن صالحياتيا واختصاصاتيا .عمى أن
حق المبادأة ال يتعارض مع خضوع بعض أعمال األشخاص المعنوية العامة المحمية
لرقابة السمطة المركزية ،وقيام ىذه السمطة بالتصديق أو إلغاء أو وقف تنفيذ الق اررات
الصادرة عن ىذه األشخاص ،طالما بقي األصل مقر اًر بقيام األشخاص الالمركزية
بنفسيا ومباشرة باألعمال الداخمة في اختصاصاتيا ،وذلك نتيجة لتمتعيا بالشخصية
المعنوية المستقمة عن شخصية الدولة ( .)13
ال من الناحية المدنية وفق قواعد
 -5يستقل الشخص المعنوي بمسؤولياتو ،حيث يكون مسؤو ً
المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية .أما المسؤولية الجزائية فال تقع إال عمى ممثل
الشخص المعنوي ،الذي يكون قد ارتكب جريمة أثناء ممارستو لوظيفتو .مع ذلك ،قد
يتعرض الشخص المعنوي لمعقوبة الجزائية ،ولكن ىذه قد تكون عمى شكل غرامة ،أو
عقوبة الحل ( .) 14
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 -4اآلثار الخاصة التي تترتب عمى تمتع الوحدات اإلدارية المحمية بالشخصية المعنوية
المستقمة إلى جوار الدولة ،وتظير من خالليا كشخص من أشخاص القانون العام ،فنجمميا
في النتائج واآلثار التالية:
 -1تعد التصرفات القانونية التي تصدر عن الوحدات اإلدارية المحمية ذات الشخصية
المعنوية والتي تصدر عنيا بإرادتيا المنفردة من قبيل الق اررات اإلدارية التي تخضع لنفس
القواعد التي تخضع ليا الق اررات اإلدارية بصورة عامة ،من حيث قبول الطعن فييا أمام
القضاء اإلداري باإللغاء أو التعويض ،وامكانية تنفيذىا جب ًار عمى األفراد دون حاجة
المجوء إلى القضاء .فيكون ليا بذلك ذات المزايا التي تتمتع بيا الق اررات الصادرة عن
الدولة.
 -2لألشخاص المعنوية العامة المحمية حق استخدام وسائل وأساليب القانون العام في تحقيق
وظائفيا ،فيكون ليا حق نزع الممكية لممنفعة العامة جب اًر عن صاحبيا بصفة مؤقتة أو
دائمة ،وليا حق االستيالء المباشر وحق التنفيذ المباشر لق ارراتيا .كما أن النشاط الذي
تباشره األشخاص المعنوية العامة المحمية يتخذ صفة النشاط اإلداري الذي يقوم بو
المرافق العامة ،ويخضع لذات القواعد التي تحكم المرافق العامة من حيث المساواة
والمجانية واالنتظام واالضطراد والتغير واالنسجام مع متطمبات الخدمة العامة.
أما عندما تمجأ المرافق المحمية إلى استخدام وسائل وأساليب القانون الخاص ،فعندىا
يخضع ىذا النشاط ألحكام القانون الخاص ،وليس ألحكام القانون العام وبالتحديد ألحكام
القانون اإلداري.
 -3تعد العقود التي تبرميا الييئات التي تمثل األشخاص المعنوية العامة المحمية عقوداً
إدارية ،بفرض أن ىذه األشخاص ىي من أشخاص القانون العام ،وذلك إذا ما
استجمعت ىذه العقود الشروط المطموبة العتبار العقد عقداً إداريًا .وتبعاً لذلك ،فيي
تتمتع بحقوق وامتيازات السمطة العامة في شان العقود اإلدارية ،من حيث الفسخ
األحادي والتعديل االنفرادي ،والتنفيذ عمى حساب المتعاقد في حالة تأخره عن التنفيذ أو
إىمالو.
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 -4تعد أموال األشخاص المعنوية العامة المحمية من األموال العامة ،وتتمتع بالحصانة
القان ونية المقررة لألموال العامة ،من حيث عدم جواز التصرف فييا ،وعدم جواز
اكتسابيا بالتقادم ،وعدم جواز الحجز عمييا .كما تتمتع بالحماية الجزائية المقررة في
قانون العقوبات لحماية األموال العامة الممموكة لمدولة .من جية أخرى ،إذا كانت
الوحدات اإلدارية المحمية ذات ال شخصية المعنوية تستقل بأمواليا عن أموال الدولة ،وليا
حق التصرف فييا طبقًا لمقواعد التي تحكم التصرف في األموال العامة ،إال انو ليس
لمشخص المعنوي العام المحمي أن يستعمل ماالً خاصًا بشخص معنوي آخر ،إال بعد
إذن ىذا األخير لو( .) 15
 -5يعد العاممون في الوحدات اإلداري ة المحمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية موظفين
عموميين ،وعالقتيم بالشخص المعنوي العام المحمي ىي عالقة تنظيمية ،وأن األصل
في ىذه العالقة أن تنظميا قوانين خاصة " كموظفين عموميين محميين" ،وان قانون
استثناء (  ،) 16إال أن ىذا ال ينفي اعتبار المشرع أن
الوظيفة العامة ال يسري عمييم إال
ً
قانون الوظيفة العامة يطبق عمييم عند خمو النظام الخاص بيم من أحكام ،وال ينفي

كذلك من تطبيق النصوص الواردة في قانون العقوبات التي تعاقب عمى الجرائم التي
يرتكبيا الموظفون العموميون.
 -6أما المنازعات التي تثور بين األشخاص المعنوية العامة المحمية وبين األشخاص العامة
واال إذا كان ليذه المنازعات صفة النزاعات المدنية ،فيختص القضاء العادي فييا عندئذ.
كما تخضع مسؤولية األشخاص المعنوية العامة المحمية لقواعد خاصة تختمف عن قواعد
المسؤولية المقررة في القانون المدني ،وال سيما فيما يتعمق بترتيب مجمس الدولة الفرنسي
مسؤولية ىذه األشخاص عمى أساس المسؤولية بدون خطأ ،أي عمى أساس نظرية
المخاطر.
من جية ثانية ،يستقل الشخص المعنوي المحمي بتحمل المسؤولية عن األعمال
والتصرفات الصادرة عنو ،سواء كانت أعمال مادية أم قانونية " الق اررات والعقود
 - 15د .سِضبْ ِحّذ ثط١خِ ،شجغ سبثك،ص .78
 ِٓ - 16اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ لبٔ ْٛاٌؼبٍِ ٓ١األسبس ٟسلُ ٌ 51ؼبَ  ِٓٚ– 2114لجٍٗ اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 1ؼبَ  -1958لذ اخضغ اٌؼبٍِ ٓ١فٟ
اٌٛحذاد اإلداس٠خ اٌّحٍ١خ اٌز ٟرزّزغ ثبٌشخظ١خ اٌّؼٕ٠ٛخ ألحىبِٗٚ ،جبء ف٘ ٟزا اٌمبٔ ْٛأْ اٌجٙخ اٌؼبِخ ٘ " ٟإحذ ٜاٌٛصاساد
ٚاإلداساد ٚاٌ١ٙئبد اٌؼبِخ أ ٚاٌّؤسسبد ٚاٌششوبد ٚإٌّشآد اٌؼبِخ ،أ ٚإحذ ٜاٌجٍذ٠بد أ ٚاٌّؤسسبد اٌجٍذ٠خ أٚ ٚحذاد اإلداسح
اٌّحٍ١خ ،أ ٚإحذ ٜجٙبد اٌمطبع اٌؼبَ األخش ."ٜوّب حذدد أ٠ضبً اٌّبدح ٘ ِٓ 159زا اٌمبٔ ْٛاٌفئبد اٌّسزثٕبح ِٓ أحىبِٗ.
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اإلدارية" ،وسواء قامت ال مسؤولية عمى أساس تقصيري أو تعاقدي ،فإنو في حال الحكم
عمى الشخص المعنوي ،فيو الذي يتحمل التعويض من ميزانيتو الخاصة ،ألن ىذه
األعمال والتصرفات تكون منسوبة لمشخص المعنوي المحمي وليس لمدولة.
كما ال ينفي قيام ىذه المسؤولية أيضاً خضوع بعض تصرفات األشخاص الالمركزية
لتصديق السمطة المركزية ،ما دامت ىذه التصرفات صادرة عنيا بمقتضى ما ليا من
حق المبادأة في اتخاذ القرار والتصرف بما يدخل في نشاطيا ،نتيجة تمتعيا بالشخصية
المعنوية العامة المحمية.

الفقرة الثانية -الركن الثاني "استقالل الييئات المحمية في مواجية السمطة المركزية"
من سمات األخذ بنظام الالمركزية ىو استقالل الييئات المحمية التي تتمتع بالشخصية
االعتبارية في مواجية السمطة المركزية .واالستقالل المقصود بو ىنا وكما يعبر عنو المشرع ،ىو
االستقالل المالي واإلداري والفني من جية ،وقدرة الوحدات اإلدارية عمى ممارسة اختصاصاتيا
دون إلزام أو قيود أو توجيو أوامر لمتصرف عمى نحو معين من قبل السمطة المركزية ثم ضمان
ىذا االستقالل ذاتو من جية ثانية ،ألن استقالل الييئات المحمية يتعارض بذاتو مع خضوع
أشخاص الالمركزية اإلدارية ،لمسمطة الرئاسية.
فالخضوع لمسمطة الرئاسية وما يتضمنو من مبدأ الخضوع والطاعة ،يتعارض مع مفيوم
الالمركزية ،ألنو إذا كان ممثمو الشخص الالمركزية خاضعين رئاسياً لمسمطة الرئاسية فيذا يعني
بشكل أو بآخر أن الالمركزية وما تتضمنو من استقالل يصبح دون معنى" ،وضربًا من العبث
والخيال".
فمن سمات األخذ بنظام الالمركزية ىو استقالل الوحدات اإلدارية المحمية التي تتمتع بالشخصية
المعنوية.
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واالستقالل المقصود ىو معرفة ما ذا تمثل الشخصية المعنوية لموحدات اإلدارية من جية،
ومعرفة آلية اختيار الييئة التي تعبر عن إرادة الشخص الالمركزي.
بناء عميو ،السؤال الذي يطرح حول استقالل الييئات المحمية يثور حول معرفة فيما إذا كان
ً
تعيين أعضاء الييئات المحمية من شأنو أن يضمن ىذا االستقالل ،أم أن انتخاب األعضاء
الذين يمثمون الييئات المحمية ىو الذي يضمن استقالل أعضاء الييئات المحمية أو " أشخاص
الالمركزية اإلقميمية" ،أم أن العبرة ليست في طريقة تشكيل الييئات المحمية ،بل في أن يتحقق
ىذا االستقالل بالفعل وذلك من خالل قدرة ىذه الييئات عمى ممارسة اختصاصاتيا ووجود
الضمانات التي تكفل ىذا االستقالل في مواجية السمطة المركزية ،وذلك بضمان عدم خضوع
أشخاص الييئات اإلقميمية لمسمطة الرئاسية ،التي ىي سمة النظام المركزي وليس النظام
الالمركزي.
من جية أخرى ،تتوجب اإلشارة إلى أن استقالل الييئات المحمية ال يتعارض مع خضوعيا
لمرقابة من جانب السمطة المركزية ،ولكنيا رقابة من نوع خاص حتى ال تقضي عمى استقالل
الشخص المعنوي.
ال ،ثم عدم
ىذه النقاط ستكون موضع دراستنا في الفقرات التالية ،حيث سنعالج االنتخاب أو ً
خضوع ممثمي الييئات اإلقميمية لمسمطة الرئاسية ثانيًا ،فالرقابة عمى الييئات المحمية.
أولً" -النتخاب" أي أن يتولى اإلشراف عمى المصالح المحمية ىيئات منتخبة
 لمحة عن مدى اعتبار انتخاب أعضاء الييئات المحمية شرطًا أساسيًا والزما لتحقيقاستقالليم عن السمطة المركزية
يترتب عمى منح المشرع الشخصية المعنوية لموحدات اإلدارية اإلقميمية ،بيان أسموب تشكيل
الييئات المحمية التي تتولى تمثيل الشخص المعنوي العام المحمي ،أو بمعنى أدق بيان أسموب
اختيار أعضاء المجالس المحمية.
والمشرع في صدد اختياره ألسم وب تشكيل الييئات التي تتجسد في المجالس المحمية ،قد يرجح
أسموب االنتخاب وىو األصل أو القاعدة األصمية ،وقد يرى أن يتم تشكيميا بالتعيين ،أو
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باالنتخاب والتعيين .ليذا السبب ،نظ اًر لوجود أكثر من أسموب في اختيار أعضاء الييئات
المحمية ،كثر النقاش حول مدى اعتبار االنتخاب ركنًا الزمًا أم ال لدإدارة المحمية..
وخشية الفقو في الموضوع ىو أن يؤدي التعيين في تشكيل المجالس التي تعبر عن إرادة
الشخص الالمركزي أن يصبح أعضاء ىذه المجالس أداة طيعة بيد الحكومة المركزية ،التي تممك
تعيينيم وعزليم .ومن جية ثانية ،الخشية من أن يكون استقالل الييئات المحمية تبعًا لذلك
ال "يخفي نوعًا من المركزية في
ال شكميًا دون معنى أو مضمون ،أو أن يكون استقال ً
استقال ً
التصرف".
وانقسم الفقو تبعًا لذلك حول مدى اعتبار انتخاب أعضاء الييئات المحمية شرطًا الزمًا أو
ضرورياً لالمركزية المحمية ،أم ال.
وظير في ىذا الخصوص اتجاىان ،االتجاه األول يقول بان االنتخاب ليس شرطًا ضروريًا
الستقالل أعضاء المجالس المحمية ،واالتجاه الثاني عمى العكس يرى بأن االنتخاب ركنًا الزمًا
لدإدارة المحمية ،وشرطًا أساسيًا الستقالل أعضاء المجالس المحمية.
وعميو ،سنستعرض ىذين االتجاىين عمى التوالي ،ثم نبين رأينا في الموضوع.
التجاه األول :النتخاب ليس شرطاً ضرورياً لستقالل أعضاء المجالس المحمية
يرى أنصار ىذا االتجاه انو ليس من الضروري الربط بين الالمركزية المحمية وضرورة اختيار
أعضاء المجالس المحمية باالنتخاب ،ألن استقالل الييئات المحمية يتحقق ليس بطريقة
االنتخاب ،بل من خالل الصالحيات التي يستمدىا أعضاء الييئات المحمية من القانون في
مباشرة صالحياتيم ،واتخاذ ق اررات نيائية نافذة وذات صفة تنفيذية .كما يتحقق ىذا االستقالل
بتعيين ىؤالء األعضاء مع منحيم حماية عدم القابمية لمعزل ،ويقارنون رأييم بوضع القضاة
المعينين من قبل السمطة التنفيذية ،وأن ىذا التعيين ال ينفي استقالليم ،نظ ًار لتمتعيم بضمانة
عدم القابمية لمعزل من السمطة المركزية التي قامت بتعيينيم ،طالما لم يفقدوا شروط ىذا التعيين.
كذلك يرون أن ىذا االستقالل يتحقق بعدم الخضوع لمسمطة التأديبية لمحكومة المركزية أو عدم
الخضوع لمسمطة الرئاسية.
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وسنستعرض ىذه الحجج تباعاً.
حجج القائمين بان النتخاب ليس شرطاً ضرورياً لستقالل أعضاء المجالس المحمية
يبدو أن السبب الذي دعا أنصار ىذا االتجاه إلى القول أن االنتخاب ليس شرطًا ضروريًا
لالمركزية المحمية أو لدإدا رة المحمية ىو استقالل الييئات المحمية ،وان ىذا االستقالل يتحقق
بالضمانات التي أوردنا ،ومنيا:
 منحيا الشخصية المعنوية، عدم خضوع أعضائيا لمسمطة الرئاسية، األخذ بمبدأ التعيين مع تقرير عدم جواز قابمية العزل لألعضاء المعينين من قبلالسمطة المركزية.
ويذىب جانب من ىذا الفقو إلى القول أن " الرأي المتفق عميو اآلن أن العنصر األساسي في
نظام الالمركزية اإلدارية ليس اختيار أعضاء السمطة الالمركزية بطريق معين ،وانما ىو استقالل
السمطة الالمركزية واستقالل أعضاء ىذه السمطة وحريتيم في مباشرة اختصاصاتيم بالطريقة
التي يرونيا دون أن يكونوا خاضعين في ذلك ألوامر السمطة المركزية وتوجيياتيا".
وإلمكانية القول بيذا الستقالل وتمك الحرية لمشخص الالمركزي وأعضائو ،ل بد من توافر
الشرطان األساسيان التاليان:
 -1أن يكون لمشخص الالمركزي دور رئيس في إدارة المرافق العامة التابعة لو.
 -2أن يكون لممثمي الشخص اإلداري الالمركزي سمطة ذاتية يستمدونيا من القانون ،بمعنى
أن يكون لممثمي الشخص اإلداري الالمركزي حق إصدار ق اررات إدارية تنفيذية بمحض
رأييم وارادتيم في دائرة اختصاص معينة يحددىا القانون ،دون أن يكونوا خاضعين في
ذلك ألوامر السمطة المركزية وتوجيياتيا" ( .)17

17

 -دِ .حّذ فؤاد ِٕٙب " ،اٌمبٔ ْٛاإلداس ٞاٌؼشث ،1965 ،"ٟص .422
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فحسب ىذا الفقو ىو اإلقرار لمييئات المحمية بسمطات حقيقية وفعمية ودور رئيس في إدارة
المرافق العامة المحمية ،وىذا يتم من خالل قياميم باإلدارة الفعمية والسمطة الذاتية التي يستمدونيا
من القانون.
من جانب آخر ،يرى أنصار ىذا االتجاه انو إذا كا ن دور أعضاء المجالس المحمية يقتصر عمى
مجرد كونو دو اًر استشارياً أو نقل الرغبات واآلراء إلى السمطة المركزية ،فإن االستقالل المنشود
يصبح حب ًار عمى ورق ،وتفقد الالمركزية اإلدارية بذلك مقوماتيا الحقيقية.
وليدعم ىذا االتجاه رأيو أكثر فقد قارن بين الالمركزية ال مرفقية والالمركزية اإلدارية بشأن
االنتخاب ،فقال أنصاره أن الالمركزية المرفقية ال تتطمب المجوء إلى االنتخاب ،ألن ىيئات ىذه
الالمركزية يتم تشيميا أساساً عن طريق التعيين من جانب السمطة المركزية ،مع جواز األخذ
بأسموب االنتخاب في بعض األحوال ،وذلك ألن ىذه الييئات قامت في األصل العتبارات فنية
تتجسد في الرغبة في حماية النشاط الالمرفقي من تعقيدات الجياز اإلداري الحكومي ،وتوفير
أداة فنية صالحة من أىل الخبرة يديرونو بقدر كبير من الحرية واالستقالل ،وىذا يجعل األصل
في اختيار أعضائيا عن طريق التعيين ال االنتخاب.
وعميو ،فالالمركزية اإلدارية كالالمركزية المرفقية ال تتطمب كون االنتخاب دعامة أساسية لتحقيق
استقالل الييئات المعبرة عن إرادة الشخص الالمركزي.
ويضيف أنصار ىذا االتجاه حجة أخرى تنبع من مفيوم االنتخاب ذاتو بالقول ،أن االنتخاب
يقتضي أن يكون سكان الوحدة المحمية قد بمغوا مستوى معينًا من النضج والوعي العممي والثقافي
والسياسي في حسن اختيار ممثمييم ،وىذا يفتقر في الدول التي لم يبمغ سكانيا ىذا المستوى،
وىو قد يسيء إلى إدارة المرافق المحمية ذاتيا ،من خالل اختيار أعضاء غير أكفاء وغير
مؤىمين التأىيل الالزم إلدارة المرافق المحمية ،وىذا فيو إضرار ليس بمصالح األقاليم ،بل بمصالح
الدولة كميا ،خاصة وأن الالمركزية اإلدارية استندت في نشأتيا إلى اعتبارات سياسية واقتصادية
واجتماعية وادارية ،وىذا كمو يجعل االنتخاب فييا أكثر وضوحاً واستقالالً.
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وخالصة قول ىذا االتجاه ىو أن االنتخاب ال يشكل شرطًا الزمًا لدإدارة المحمية وال يشكل
ضمانة الستقالل أعضاء المجالس المحمية ،رغم أن االنتخاب في ذاتو يكون أكثر وضوحًا
واستقالالً في مفيوم الالمركزية المحمية منو في الالمركزية المرفقية.
التجاه الثاني :يرى أن النتخاب ىو الشرط األساسي والالزم لتحقيق استقالل أعضاء
المجالس المحمية ،أو استقالل أعضاء الييئة المعبرة عن إرادة الوحدة اإلدارية المحمية.
يرى أنصار ىذا االتجاه أن التعيين ييدم فكرة الالمركزية ،وال يعدو أن يكون في الحقيقة سوى
شكالً من أشكال المركزية المستترة بعدم التركيز اإلداري .فاألخذ بطريقة التعيين بالنسبة لكل
أعضاء المجالس المحمية أو ألغمبيتيم ييدر في الواقع كل قيمة جدية الستقالل ىذه المجالس،
حيث أن استقالل المجالس المحمية ال يظير في الواقع إال منذ المحظة التي يتم فييا اختيار
أعضائيا بطريق االنتخاب .كما ال يمكن االحتجاج من جية أخرى حول ما قيل بصدد
الالمركزية المرفقية ،ألن ىذه تقوم عمى اعتبارات التخصص الفني واعطائيا قد ًار من الحرية في
ممارسة نشاطيا بعيداً عن تعقيدات الجياز اإلداري الحكومي .ومن ثم فالتعيين ىنا يتم بقصد
تيسير شؤون الشخص المرفقي نفسو ،وليس لمصمحة جياز من أجيزة السمطة المركزية ،وىذا
األمر من شانو أن يجعل التعيين فييا نوعًا من التحديث اإلداري ،وادارة ىذه المرافق بطريقة فنية
سميمة تكفل أوفر إنتاج ممكن وبأقل التكاليف الممكنة ،وترك أىل الخبرة واالختصاص يديرونو
بقدر كبير من الحرية واالستقالل ،خاصة وأن االنتخاب قد ال يوصل ىؤالء إلى ىذه المناصب،
فيكون التعيين فييا ىو األفضل واألسمم.
أما الالمركزية اإلقميمية أو المحمية فتقضي أن يتولى سكان الوحدة اإلدارية المحمية ذات
الشخصية المعنوية ميمة اإلشراف عمى تسيير الشؤون والمصالح المحمية بأنفسيم .ولكن لما كان
يتعذر عمى السكان المحميين إدارة مصالحيم بأنفسيم ،فيكون من المفروض أن ينيض بيذه
الميمة من ينتخبونو نيابة عنيم ليذه الميمة .وباالنتخاب نبعد عن األعضاء احتمال التأثير
والضغط عمييم من جانب السمطة المركزية ،ونبعد عنيم كذلك ممارسة الضغط تحت شعار أن
من يممك التعيين يممك العزل ،كما يممك إعادة التعيين بالتجدي د ولفترات أخرى .فاالنتخاب
يستجيب إذن لمقتضيات الالمركزية المحمية ،التي تقضي بضرورة أن يتولى اإلشراف عمى
المصالح المحمية ىيئات منتخبة.
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 من جية أخرى ،االنتخاب من شانو أن يشكل وسيمة لتعمم الديمقراطية ويحققديمقراطية اإلدارة
فطالما يتعذر عمى سكان الوحدة المحمية ذات الشخصية المعنوية إدارة شؤونيم
بأنفسيم ،فالمفروض انتخاب من ينوب عنيم في إدارة ىذه الشؤون .وعن طريق
االنتخاب يتم التدرب عمى تحمل المسؤولية وتقدير الحاجات المحمية التي تيم السكان
المحميين ،ومن ثم تكوين رأي عام محمي تطبيقاً لممبدأ الديمقراطي الذي يقضي ان
يكون الحكم من الشعب وبالشعب ولمشعب ،أي من سكان الوحدة المحمية ذات
الشخصية المعنوية وبيم وليم .وعندىا يكون التطبيق السميم لممبدأ الديمقراطي في
المجالين السياسي واإلداري عمى حد سواء ،وذلك في حال أراد البعض أن يتذرع أو
يحتج بأن الشأن المحمي ذو جانب إداري ال سياسي.
فالديمقراطية تعد الوسيمة المثمى لتدريب المواطنين وتعويدىم عمى حسن اختيار
ممثمييم .ونرى من وجية نظرنا أنو ال يجوز التذرع أو االحتجاج بأن المواطنين في
الوحدات المحمية لم يصموا إلى المستوى الذي يؤىميم الختيار ممثمييم في المجالس
المحمية ،واال فكيف نقبل منيم ممارسة حقيم السياسي واختيار ممثمييم عمى المستوى
الوطني ..فاألمر إذن سيان ،سواء عمى المستوى الوطني أو المحمي ،وانو ال بديل
عن االنتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحمية.
* -المقارنة بين النتحاب والتعيين في تحقيق استقالل أعضاء المجالس المحمية
في الواقع ،إذا كان لكل من االتجاىين السابقين حججو ومبرراتو ،فإن االنتخاب يبقى
الوسيمة المثمى والمفضمة من اجل تحقيق استقالل الييئات المحمية وتحقيق ديمقراطية
اإلدارة.
والسبب في عد االنتخاب ىو الوسيمة الديمقراطية المفضمة في تحقيق استقالل الييئات
المحمية

وتحقيق ديم قراطية اإلدارة ىو أن نظام اإلدارة المحمية بما يتضمنو من

مجالس محمية ومكاتب تنفيذية يشبو اختيار أعضاء البرلمان عمى المستوى الوطني،
وكما تكون العالقة بين البرلمان والحكومة عمى المستوى الوطني تكون العالقة كذلك
بين المجالس المنتخبة المحمية والمكاتب التنفيذية عمى المستوى المحمي ،األمر الذي
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يؤكد ضرورة االنتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحمية ،فنكون بذلك أمام صورة
من صورة الديمقراطية عمى المستوى المحمي ،وتتقرر فييا كذلك العالقة بين الييئة
التقريرية الممثمة بالمجالس المحمية والييئة التنفيذية الممثمة بالمكاتب التنفيذية.
 من جية أخرى ،فاإلدارة المحمية قامت كما نعمم عمى اعتبارات سياسية ،إلى جانباالعتبارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلدارية ،وىي تيدف في أصل نشأتيا
إلى تمكين مواطني الوحدة المحمية ذات الشخصية المعنوية من إدارة شؤونيم بأنفسيم،
وىذا في الواقع ال يمك ن ان يتحقق إال من خالل انتحاب ممثمييم أو من ينوب عنيم
في ممارسة ىذه النشاطات ،واشباع الحاجات والمصالح المحمية.
 أما التعيين فيخشى معو تأثير السمطة المركزية عمى األعضاء ،وىذا يبعدنا عن جوىرالديمقراطية والفكر الديمقراطي ،وتكوين رأي عام محمي يخدم ىذا الفكر في تطبيقاتو
عمى اإلدارة المحمية.
 من جية أخرى ،ومن خالل االنتخاب نتعود عمى ممارسة الديمقراطية وممارسة الرقابةوتفعيل ىذه الرقابة ،وذلك من خالل العالقة بين المجالس والمكاتب التنفيذية ،حيث
ال من قانون اإلدارة المحمية السوري رقم  108لعام ، 2011
قضت المادة  115مث ً
عمى أن " تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحمية التي تتبع ليا مباشرة،
وليذه المجالس الحق في محاسبتيا وحجب الثقة عن األعضاء المنتخبين /جماعيًا أو
إفراديًا  /بأكثرية ثمثي أعضاء المجمس" .وفي ذلك أيضًا تكريسًا لمفيوم الشخصية
المعنوية لموحدة اإلدارية التي " تمثل المصمحة العامة المشتركة لجميع المواطنين
المقيمين في الوحدة اإلدارية بما في ذلك مصمحة األجيال القادمة" ( المادة  8من
القانون رقم  108لعام  ،) 2011حيث تؤكد المادة  12عمى أن "يكون لكل وحدة
إدارية مجمس مقره مركز الوحدة  ،ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون
االنتخابات العامة باالقتراع العام السري والمباشر والمتساوي" .
 أخي ًار ،تجدر اإلشارة إلى انو إذا كانت الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيةتحدد بشكل أو بآخر فيما إذا كان أعضاء المجالس كميم منتخبين أو أغمبيم أو
بعضيم معينين ،أما أن يكونوا ك ميم معينين أو الغمبة فييم لممعينين ،فيذا مما ييدم
ويناقض المفيوم الديمقراطي الذي يجسد روح العصر الحديث ،وضرورة اختيار
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أعضاء المجالس المحمية من سكان الوحدة المحمية الذين يرتبطون ارتباطًا مباش ًار
بمصالحيم المحمية ،وينجم عن ذلك قياميم بمزاولة المسؤولية العامة بأنفسيم ،حيث
يعد الناخبون تبعاً لذلك أصحاب اإلرادة الحقيقية لمشخصية المعنوية لموحدة اإلدارية
التي تتمتع بيذه الشخصية ،وىذا يعني بشكل أو بآخر تأمين استقالل الييئات المحمية
عن طريق االنتخاب ،وتبقى مسؤوليتيا كذلك محددة بموجب أحكام القانون.
 كما أن ممارسة الني ابة عمى المستوى المحمي تعد وسيمة لمتدرب عمى ممارسة النيابةعمى المستوى الوطني ،ويتدرب أبناء الوحدة المحمية عمى االنتخاب ،ويشقوا طريقيم
لمنيابة عمى المستوى الوطني ،ويتدربوا بذلك عمى ممارسة المسؤولية العامة عمى
المستوى المحمي ومن ثم عمى المستوى الوطني ،وقد يشقوا من خالل نجاحيم عمى
المستوى المحمي الطريق نحو منصب وزاري .ومن ىذا المنطمق ،ال يمكن التذرع
بشكل أو بآخر عمى عدم توافر النضج والوعي السياسي لدى المواطنين ،فيذه الحجة
غير مقبولة ،وتتناقض تناقضًا كميًا مع المفيوم الديمقراطي الذي يشكل روح العصر
الحديث .وىذا كمو يقر بشكل أو بآخر ضرورة األخذ باألسموب الديمقراطي في تشكيل
الييئات المحمية ،ونعني بذلك األخذ بأسموب االنتخاب.
خالصة القول :أن االنتخاب وان كان ال يشكل من وجية نظرنا ركنًا من أركان
الالمركزية المحمية ،إال انو يدعم ويوطد استقالل الييئات المحمية ،واالختالف في
الفقو حول ما إذا كان االنتخاب يشكل ركنًا من أركان الالمركزية المحمية يرجع في
الحقيقة إلى كون االنتخاب وسيمة لتحقيق االستقالل ،فاالنتخاب وسيمة واستقالل
الييئات المحمية غاية ،لذلك وان كنا ندعم االنتخاب ونشجع عميو – خاصة وان قانون
اإلدارة المحمية السوري كغيره من القوانين اعتمد االنتخاب في اختيار أعضاء
المجالس المحمية -يتوجب عمينا أن ال نخمط بين استقالل الييئات المحمية والوسيمة
التي توصل إلى ىذا االستقالل .فنظ ًار لممحاسن التي ذكرناىا بشان االنتخاب ،وتتويجًا
لممفيوم الديمقراطي في العصر الحديث ،ال يبقى سوى التأكيد عمى أن االنتخاب وان
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كان ال يشكل ركنًا من أركان الالمركزية المحمية ،إال انو يشكل الوسيمة المثمى لتحقيق
وضمان استقالل أعضاء المجالس المحمية( .)18
ثانياً -عدم خضوع أشخاص الالمركزية لمسمطة الرئاسية
ذكرنا أن الوحدات اإلدارية المحمية ال تشكل درجة من درجات اإلدارة المركزية ،لذلك فيي ال
تخضع لمسمطة الرئاسية التي يمارسيا الرئيس اإلداري عمى مرؤوسيو ،كما ىو األمر في النظام
المركزي ،ولو كان األمر كذلك ،أي فيما إذا خضعت األشخاص الالمركزية خضوعاً رئاسيًا
لمسمطة الرئاسية ،لكان معنى ذلك أن الالمركزية وما تتضمنو من استقالل تصبح دون معنى،
وضربًا من العبث والخيال.
ومفاد ذلك انو في النظام الالمركزي ليس لمسمطة المركزية سمطة إصدار األوامر والتوجييات
الممزمة لوحدات اإلدارة المحمية .كما ليس لمسمطة المركزية ممارسة السمطة الرئاسية التي تتضمن
حق إلغاء ق اررات المرؤوسين وسحبيا وتعديميا ،والحمول محل المرؤوس في مباشرة اختصاصاتو
والقيام محمو في التصرف.
فيذه السمطة التي تتقرر في النظام ال مركزي دون نص قانوني يفرضيا أو ينص عمييا ،وتفرضيا
طبيعة التنظيم اإلداري ذاتو ،تتناقض ومفيوم االستقالل الذي تتمتع بو الوحدات اإلدارية المحمية
ذات الشخصية المعنوية.
مع ذلك ،إذا كانت األشخاص المحمية ال تخضع لرقابة رئاسية ،فيذا ال يعني استقالليا المطمق
والتام في مواجية السمطة المركزية ،بل ىي تخضع لنوع خاص من الرقابة واإلشراف من جانب
السمطة المركزية.
وىذا الخضوع واإلشراف عمى الييئات المحمية أمر تمميو طبيعة النظام الالمركزي  ،حيث أن
الييئات المحمية في الالمركزية اإلدارية المحمية تنيض بممارسة الوظيفة اإلدارية في النطاق
المحمي ،وليذا ال بد من خضوعيا في ممارسة ىذه الوظيفة لرقابة السمطة المركزية.
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كما أن ىذا الخضوع لرقابة السمطة المركزية يعد في حد ذاتو ركنًا من أركان الالمركزية
اإلدارية ،بقصد الحفاظ عمى وحدة الدولة القانونية والسياسية ،وحتى ال تتحول الييئات المحمية
إلى دول داخل الدولة ،ولتبقى ضمن إطار السياسة العامة لمدولة ،ولتضمن حماية الوحدات
المحمية نفسيا من االنحراف أو التجاوز في ممارسة اختصاصاتيا ،أو التصرف عمى نحو ال
يتفق ومفيوم المشروعية القانونية في الدولة.
بناء عميو ،حيث أن الرقابة التي تمارسيا السمطة المركزية عمى الييئات المحمية تعد ركنًا من
أركان الالمركزية اإلدارية المحمية ،نجد أن جميع التشريعات في معظم الدول تحرص عمى تحديد
مدى ونطاق الرقابة عمى الييئات المحمية ،وىي رقابة ليست بالشديدة وال الثقيمة الوطأة عمى
الييئات المحمية ،وىي ليس عجبًا أن تسمى اصطالحًا بالوصاية اإلدارية.
والقصد من تبني مفيوم الوصاية في ىذا الصدد عمى الييئات المحمية ىو أن ال تكون الرقابة
التي تمارسيا السمطة المركزية رقابة مشددة ثقيمة ،بل رقابة من نوع خاص رقابة نمطية منيجية
بيدف منع االنحراف والتجاوز والتصرفات غير المشروعة.
فالرقابة عمى الييئات المحمية التي تسمى اصطالحًا "بالوصاية اإلدارية"ىي موضوع فقرتنا
الالحقة ،باعتبارىا ركنًا من الالمركزية اإلدارية المحمية.
الفقرة الثالثة :الركن الثالث "خضوع الييئات المحمية لرقابة السمطة المركزية"
ينصرف مصطمح الوصاية المأخوذ من القانون المدني إلى األشخاص ناقصي األىمية ،أما في
القانون اإلداري فينصرف مفيوم الوصاية إلى ممارسة السمطة المركزية لمرقابة عمى أشخاص
الالمركزية اإلقميمية " المحمية" أو المرفقية ،ولكن ليس لنقص في أىمية ىذه األشخاص
الالمركزية" ،محافظة -مدينة -بمدة -بمدية" ،حيث أنيا تتمتع بالشخصية المعنوية ،وليا تبعاً
لذلك األىمية الكاممة في مباشرة جميع التصرفات القانونية التي تدخل في الحدود المقررة ليا
قانونًا.
ومن ثم فالرقابة التي تمارسيا السمطة المركزية تيدف إلى الحفاظ عمى الوحدة القانونية والسياسية
لمدولة ،والى حماية المصمحة العامة ومصالح الييئات المحمية ،وذلك بمنع ىذه األخيرة من
مخالفة القوانين واألنظمة أو القيام بأعمال وتصرفات غير مشروعة.
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من ىذا المنطمق يتوجب عمينا بيان مفيوم الوصاية والفرق بينو وبين الرقابة ،ثم التمييز بين
الرقابة عمى الييئات المحمية وممارسة السمطة الرئاسية ،فأىداف الرقابة ،وصورىا ومداىا.
أو ًل -مفيوم الوصاية اإلدارية " الرقابة اإلدارية"
"من الوصاية اإلدارية إلى الرقابة اإلدارية"
في إطار التمييز بين الوصاية في القانون المدني والوصاية اإلدارية في القانون اإلداري ،نرى
الفروق التالية:
 -1في الوصاية المدنية نجد أن األعمال التي يقوم بيا الوصي ىي نفس األعمال التي كان
يمكن أن يقوم القاصر ،فيما لو كان كامل األىمية .أما أعمال الشخص الالمركزي "
الييئات المحمية" فتنسب إلى ىذه الييئات نفسيا " مجالس أو مكاتب" ،حتى لو خضعت
لتصديق السمطة المركزية ،ويبقى مصدر األعمال ىو الشخص الالمركزي نفسو ،ويبقى
ىو المسؤول عنيا رغم التصديق عمييا من السمطة المركزية.
 -2إن تصرفات وأعمال الييئات المحمية بما ليا من حق المبادأة في التصرف تكون باسم
ولحساب الشخص المحمي ،ومن ثم من المنطقي ان تكون ىذه الييئات ىي المسؤولة
عن تصرفاتيا .أما في القانون المدني فإن تصرفات الوصي تباشر وتمارس لحساب
القاصر ،المشمول بالوصاية.
 -3اليدف من الوصاية في القانون اإلداري والتي يفضل عمييا مصطمح الرقابة ىو حماية
وضمان مصالح الييئات المحمية ،وحماية المصمحة العامة ،وحماية المشروعية القانونية
وفييا حماية حقوق األفراد وحرياتيم ،بمنع الييئات المحمية من إتيان أو القيام بتصرفات
أو أعمال مخالفة لمقوانين واألنظمة أو الخطأ في تطبيقيا وتأويميا .أما الوصاية في
القانون المدني فاليدف منيا ىو حماية مصمحة القاصر أو القصر المشمولين بالوصاية.
بناء عمى ىذه الفروق ،نرى تفضيل وترجيح اصطالح الرقابة اإلدارية عمى الوصاية اإلدارية.
ً
وىذا مأخذ بو المشرع الفرنسي في قانون الالمركزية تاريخ  1982/3/2حيث ألغى مصطمح
الوصاية  tutelleواستبدلو بمصطمح الرقابة .contrôle
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وكذلك فعل المشرع السوري سواء في القانون رقم  15لعام  1971الممغى بالمرسوم التشريعي رقم
 107لعام  2011المتضمن قانون اإلدارة المحمية السوري.
مع ذلك ،فالشيء األساسي في مفيوم الرقابة عمى الييئات المحمية وانسجامًا مع مفيوم االستقالل
الذي تتمتع بو األشخاص الالمركزية المحمية والذي يجد مصدره في الدستور والقانون ،ىو ان ال
تكون الرقابة عمى الييئات المحمية رقابة شديدة وال ثقيمة الوطأة ،وانما أن تمارس وفق ضوابط
وقيود منيجية ،حتى ال يفقد االستقالل الذي تتمتو بو الييئات المحمية معناه وقيمتو الدستورية
والقانونية.
بناء عميو ،ما ىي أىداف الرقابة عمى الييئات المحمية ،وما ىي ضوابطيا والفروق بينيا وبين
السمطة الرئاسية التي ىي سمة الرقابة في النظام المركزي.
ىذا ما سنتناولو في الفقرات التالية.
ثانياً -أىداف الرقابة عمى الييئات المحمية
رغم تعدد التعريفات التي قيمت في مفيوم الرقابة ،فإن الرقابة وفي محاولة لتعريفيا تعني"
مجموعة السمطات التي يقررىا القانون لمسمطة المركزية لمباشرتيا عمى أشخاص وأعمال الييئات
(

)

19
المحمية بقصد حماية المصمحة العامة" .

وتيدف الرقابة عمى الييئات المحمية إلى تحقيق أىداف متعددة ،منيا األىداف السياسية واإلدارية
والمالية .وسنتناول شرح ىذه األىداف.
 – 1األىداف السياسية لمرقابة عمى الييئات المحمية
تتمثل األىداف السياسية لمرقابة عمى الييئات المحمية في النقاط التالية:
أ -الحفاظ عمى الوحدة السياسية لمدولة
نظ ًار ألن اإلدارة المحمية تقوم عمى أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكومة
المركزية وبين ىيئات مستقمة محميًا ،فإن ىذا يترتب عميو تعدد الوحدات اإلدارية
المحمية المستقمة داخل الدولة ،ومع ىذا التعدد يخشى انفصال ىذه الوحدات ليس
19

 -د .سِضبْ ِحّذ ثط١خِ ،شجغ سبثك ،ص .92

45

فقط عن الحكومة المركزية ،بل وعن بعضيا البعض االخر ،ومن ىنا تظير
أىمية الرقابة كسالح فعال بيد الحكومة المركزية بغية الحفاظ عمى الوحدة
السياسية والقانونية لمدولة.
ب -تيدف الرقابة عمى الييئات المحمية إلى تغميب المصالح القومية عمى المصالح
المحمية
لما كان من ميام اإلدارة المحمية إشباع الحاجات المحمية ،ولما كان من الصعب
كما رأينا وضع معيار مميز لمحاجات القومية والحاجات المحمية ،وبالتالي فقد
تتعارض المصالح المحمية مع المصالح القومية ،وازاء احتمال قيام ىذا التعارض
تأتي أىمية الرقابة كوسيمة ضغط عمى الييئات المحمية ،وتفضيل المصالح
القومية عمى المصالح المحمية عند التعارض.
ت -حماية حقوق األفراد وحرياتيم
وحدات اإلدارة المحمية إنما وجدت في األصل لتحقيق مصالح المواطنين واشباع
حاجاتيم ،وىي في أدائيا ليذه الوظيفة قد تتخذ منيا ذريعة تتغول من خالليا عمى
حقوق األفراد وحرياتيم ،وذلك من خالل األنظمة أو الموائح الضابطية التي تحد
بيا كثي ًار من حقوق األفراد وحرياتيم .ومن ىنا تأتي أىمية الرقابة لمتأكد من
مشروعية أعمال وتصرفات الييئات المحمية وبالتالي عدم مساسيا بحقوق األفراد
وحرياتيم.
-2األىداف اإلدارية
تظير أىمية األىداف اإلدارية في النقاط التالية:
أ -التأكيد عمى وحدة الدولة اإلدارية
لما كان ت السمطة المركزية ىي التي ترسم السياسة العامة لمدولة ،ولما كان عمى
الوحدات اإلدارية المحمية أن تمتزم في أعماليا وتصرفاتيا حدود ىذه السياسة ،كان
من حق السمطة المركزية أن تمارس رقابتيا عمى ىذه الييئات لمتأكد من احتراميا
لمسياسة العامة لمدولة ،وبذلك يتحقق الترابط واالنسجام بين السياسة العامة لمدولة
وما تمارسو ىذه الييئات من اختصاصات ونشاطات إدارية ،تحقيقًا لوحدة الدولة
اإلدارية.
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ب -التأكد من حسن سير إدارة المرافق العامة المحمية
كما نعمم أن الييئات المحمية قد ال يتوافر لدييا العناصر الكفؤة التقنية والمؤىمة التأىيل
الجيد ،وان أسموب االنتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحمية قد ال يأتي
بأشخاص يصمحون لمقيام بيذه الميمة التقنية والفنية والخدمية ،وىنا تظير أىمية
الرقابة من خالل مد يد العون والمساعدة ليذه الييئات لتالفي أوجو القصور والحصول
عمى أفضل الخدمات وتحقيق ما يرغب بو سكان الوحدات المحمية بأيسر الطرق،
واقميا كمفة وأفضميا خدمة ،فتكون الرقابة بذلك جس اًر لمييئات المحمية من خالل العون
والمساعدة في حسن سير إدارة مرافقيا العامة المحمية بالشكل المطموب والمرضي.
ت -تحقيق التنسيق اإلداري عمى مستوى الدولة
تيدف الرقابة عمى ال ييئات المحمية إلى تحقيق التنسيق بين وحدات اإلدارة المحمية
من ناحية ،وبين الحكومة المركزية من ناحية أخرى ،وخصوصًا في المجاالت
المتعمقة بإنجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،األمر الذي من شأنو إلى
نيضة المجتمع وتطوره في المجال اإلداري ،وذلك من خالل تحقي ق االنسجام
والتنسيق اإلداري عمى المستوى اإلداري لمدولة ككل.
-3األىداف المالية لمرقابة عمى الييئات المحمية
تتمثل ىذه األىداف في النقاط التالية:
أ -مراجعة األعمال المالية لموحدات المحمية
تبدو أىمية الرقابة ىنا في الحد من تعسف الييئات المحمية في إنفاق مواردىا المالية
في غير مصارفيا الشرعية ،وتوجيو صرف ىذه النفقات بما يعود عمى السكان
المحميين من مصمحة ونفع .كما تمنع ىذه الرقابة من تحصيل الضرائب والرسوم في
الوحدات المحمية دون وجو حق أو عمى خالف القانون .كما أنيا تشكل وسيمة ميمة
لمنع إرىاق المواطنين بزيادة األعباء المالية عمييم.
ب -تنفيذ خطط التنمية عمى القومي والمحمي
تبدو أىمية الرقابة ىنا من خالل مساعدة الييئات المحمية عمى حسن إعداد خطط
التنمية وتنفيذىا عمى المستوى المحمي ،والتأكد من عدم وجود تعارض بينيا وبين
الخطة القومية لمدولة .من جية ثانية ،تساعد ىذه الرقابة عمى تنفيذ الخطط القومية
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لمتنمية عن طريق تسخير الموارد االقتصادية التي تسيطر عمييا وحدات اإلدارة
المحمية ،وبما ال يتعارض مع االستقالل الذي تتمتع بو ىذه الوحدات.
ت -تقديم اإلعانات المالية ومراقبة كيفية تنفيذىا
نظ اًر لمتفاوت بين الموارد المالية لموحدات اإلدارية المحمية ،وكون بعضيا ذات موارد
محدودة ،فالرقابة تساعد الييئات المحمية من خالل النصح واإلرشاد التي تقدميا
السمطة المركزية عمى االضطالع بمسؤولياتيا تجاه سكان الوحدة المحمية ،كما
تساعدىا بتقديم اإلعانات المالية لسد العجز في خزينتيا ،وىذا يؤكد حق السمطة
المركزية في الرقابة عمى كيفية إنفاق المساعدات والموارد المالية إنفاقًا سميمًا.
ثالثاً :صور الرقابة عمى الييئات المحمية
تتخذ الرقابة عمى الييئات المحمية صو ًار متعددة ،فقد تكون رقابة إدارية ،أو قضائية،
أو برلمانية أو شعبية .وسنتولى بيان صور ىذه الرقابة عمى التوالي.
 - 1الرقابة اإلدارية
يتوجب التنويو بداية إلى أن الرقابة اإلدارية ليست في درجة واحدة من الشدة أو
المرونة ،فيي تتفاوت شدة أو مرونة وفقاً ألسموب التنظيم اإلداري السائد في الدولة.
فيي بصورة عامة قوية ومحكمة في النظام المركزي ،ويضيق نطاقيا في النظام
الالمركزي .والسبب في ذلك ىو أن الرقابة في النظام المركزي تقوم عمى تطبيق
قاعدة التبعية أو التسمسل اإلداري الرئاسي hiérarchie administrative
التي تعطي الرئيس اإلداري سمطات واسعة عمى مرؤوسيو من حق توجيو المرؤوسين
واصدار األوامر الممزمة ليم ،وحق إلغاء ق اررات المرؤوسين وسحبيا أو تعديميا،
وحق الحمول محل المرؤوس .وىذه السمطة التي توجد داخل جياز إداري واحد تابع
لجية إدارية واحدة تفرضيا طبيعة التنظيم اإلداري المركزي ،وىي تتقرر بقوة القانون
وال تحتاج إلى نص يقررىا.
أما الرقابة التي تمارسيا الحكومة المركزية عمى الييئات المحمية فيي ليست مطمقة،
وانما ىي رقابة مقيدة ومحصورة في نطاق معين ال يصح معو لمسمطة المركزية أن
ال لمطعن من قبل الييئة الالمركزية.
تتجاوزه ،واال كانت مح ً
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والسبب في ذلك يعود إلى أن ىذه الرقابة تقوم بين أشخاص عامة متميزة ،وىي
تتفاوت بين األشخاص الالمركزية المحمية والمرفقية.
ففي الالمركزية المحمية تقوم ىذه الرقابة بين الدولة " السمطة المركزية" والييئات
المحمية ،والسمطة المركزية في ممارستيا ليذه الرقابة ال تستطيع أن توجو أو تصدر
األوامر والتعميمات الممزمة لموحدات اإلدارية المحمية المستقمة ،وىي حين تمارس
سمطة التعقيب عمى أعمال الييئات المحمية ال تممك إال أحد أسموبين :إما أن تصدق
عمييا جممة أو ترفضيا جممة ،أي أنيا ال تستطيع أن تمغي أو تسحب أو تعدل
أعمال الييئات المحمية ،وىي في ىذا تتميز عن الرقابة الرئاسية ،وألن استقالل
الييئات المحمية ىو األصل والرقابة ىي االستثناء ،وى ي ال تكون إال بنص قانوني
صريح يقررىا ،وال يتعدى نطاق ممارستيا ما ىو مقرر صراحة في نصوص
القانون .ويترتب عمى ذلك أن الوحدات اإلدارية تستطيع أن تتمسك بق ارراتيا رغم
االعتراض عمييا من قبل السمطة المركزية ،وتستطيع أن تخاصم ىذه الق اررات أمام
القضاء اإلداري في حال مخالفتيا لمبدأ الشرعية القانونية)20 (.
ومفاد ذلك ،يستدعي عدم الخمط بين الرقابة الرئاسية والرقابة في ظل النظام
الالمركزي .من جية ثانية ،يتوجب بيان األجيزة التي تمارس الرقابة اإلدارية عمى
الييئات المحمية.
ال ،ثم التمييز بين الرقابة الرئاسية والرقابة عمى الييئات
سنبدأ ببيان األجيزة أو ً
المحمية.

نبذة أولى :األجيزة التي تمارس الرقابة عمى الييئات المحمية
تتمثل ىذه األجيزة في :
 رئيس الدولة ورئيس مجمس الوزراءيظير دور رئيس الدولة من خالل ممارستو لحق حل المجالس المحمية ( ،مادة 122
من قانون اإلدارة المحمية السوري رقم  107لعام  ،)2011وكذلك من وجية نظرنا من
20
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خالل حقو في طمب تقارير من الوزراء عن أعمال و ازرتيم ،وىنا من وزير اإلدارة
المحمية ،وكذلك في ممارستو السمطة التنفيذية مع مجمس الوزراء نيابة عن الشعب
ضمن الحدود المنصوص عمييا في الدستور(م  83من الدستور السوري لعام
 ،)2012وكذلك من خالل توجيو رئيس الجميورية لممجمس األعمى لدإدارة المحمية،
عندما يرأس مجمس الوزراء ،أو عند وضع السياسة العامة لمدولة في اجتماع مع
مجمس الوزراء برئاستو واإلشراف عمى تنفيذىا ( م  98من الدستور).
ودور رئيس مجمس الوزراء يظير من خالل تصديقو عمى بعض العقود.
 مجمس الوزراءباعتباره الييئة التنفيذية واإلدارية العميا لمدولة ( م  118من الدستور) ،وينيض بوضع
السياسة العامة لمدولة مع رئيس الجميورية ،سواء كان ذلك عمى المستوى القومي أو
المحمي ،ومسؤولية رئيس مجمس الوزراء والوزراء أمام البرلمان عن الجياز اإلداري،
ومنو اإلدارة المحمية ،فقد تقررت الرقابة لممجمس كييئة جماعية يمارسيا عمى نشاط
الوحدات المحمية ،وذلك فيما إذا كانت ق اررات المجالس المحمية تتعارض مع السياسة
العامة لمدولة ،أو ال تتفق مع القوانين واألنظمة.
 الوزراءنظ اًر ألن الوزراء يتربعون عمى قمة الو ازرات المختمفة في الدولة ،وىم عمى احتكاك
دائم مع وحدات اإلدارة المحمية ،فقد أسندت معظم الدول ميمة الرقابة في ىذا
الخصوص إلى و ازرة أو عدة و ازرات ،ويشار إلييا بالوزير المعني أو الوزير المختص،
كوزير اإلدارة المحمية في سورية ،وزير الداخمية في فرنسا ولبنان.
من ذلك أوكل قانون اإلدارة المحمية في سورية إلى وزير اإلدارة المحمية
االختصاصات التالية:
أ -تصديق موازنات المحافظات والمدن بعد موافقة وزير المالية.
ب -تصديق ق اررات الوحدات اإلدارية المتضمنة فرض رسوم محمية ،او إضافة نسب
عمى ضرائب ورسوم الدولة لصالح ىذه الوحدات.
ت -إحداث النواحي والبمدان والقرى والوحدات الريفية بقرار بناء عمى اقتراح المكتب
التنفيذي في المحافظة.

50

ث -طمب إلغاء الق اررات التي يتخذىا مجمس المحافظة أو مجالس المدن في مراكز
المحافظات أو مكاتبيا التنفيذية عنيا في فترات عدم انعقادىا ،إذا تعارضت مع
قوانين الدولة وخطتيا وأنظمتيا.
ج -تولي شؤون العاممين من الحمقة األولى في أمانات سر المحافظات والبمديات.
ح -تصديق قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية.
أجيزة الرقابة المركزية في الدولة
كالييئة المركزية لمرقابة والتفتيش في سورية ،والجياز المركزي لمرقابة المالية ،محكمة
الحسابات في فرنسا ،ويالحظ أن الرقابة التي تباشرىا ىذه األجيزة غالبًا ما تتعمق
بالنواحي المالية ،والكشف عن المخالفات اإلدارية والمالية ،ورقابة مدى تنفيذ الخطط
االقتصادية والمالية ،ومدى تنفيذ القوانين واألنظمة.
 المحافظونغالباً ما يسبغ القانون عمى المحافظ صفة تمثيل السمطة التنفيذية المركزية ،وصفة
رمز السمطة المركزية في المحافظة والعين اليقظة التي تتولى سياسة الدولة ،ووصف
تمثيل الشخصية االعتبارية لممحافظة .ونتيجة ليذا التمثيل المزدوج يخول المحافظ
تحقيق االتصال واالنسجام بين السمطة المركزية والمكتب التنفيذي لمجمس المحافظة،
ودورىم واضح من خالل مؤتمرات المحافظين التي تعقد ،ويعالجون فييا من خالل
ممارستيم لسمطاتيم أسس عمل األجيزة المحمية ،صعوباتيا ،وسبل تذليميا وحميا،
بيدف ضمان تط بيق النصوص األساسية لدإدارة المحمية بمفيوم موحد في سائر
المحافظات.
 كما تجدر اإلشارة إلى أن الرقابة قد تسند إلى الييئات المحمية ذاتيا ،بوصفيا درجةمن التنظيم اإلداري المحمي ،حيث تكون العالقة تسمسمية بين المجالس األعمى
والمجالس األدنى ،والمكاتب التنفيذية ذات المستوى األعمى والمكاتب ذات المستوى
األدنى .أما عالقة الو ازرات باألجيزة المحمية فيي عالقة إشراف.
وميزة ىذه الرقابة أنيا تكون بيدف الرشد الموجو الناصح لمييئات المحمية الخاضعة
لمثل ىذه الرقابة ،قبل قياميا بأي عمل ترى انو غير مشروع أو غير مناسب .وىي
رقابة محمودة فيما إذا مورست بحسن نية.
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إال أن ىناك من يرى بعض المآخذ عمييا فيما إذا مورست بشدة ،فقد تؤدي إلى
تعطيل إمكانية المبادرة واالبتكار من جانب المجالس األدنى ،والى البطء والروتين في
العمل ،والتأخر في إنجاز األعمال وتأدية الخدمات.
وعميو ،بعد استعراضنا لألج يزة التي تتولى الرقابة اإلدارية عمى الييئات المحمية،
نتساءل عن مدى ىذه الرقابة أو عمى ما ذا تمارس ىذه الرقابة وكيف تمارس وما ىو
مداىا.
نبذة ثانية :كيف تمارس الرقابة اإلدارية وعمى ما ذا تنصب ،وما ىو مداىا
تنصب الرقابة التي تمارسيا السمطة المركزية عمى الييئا ت المحمية عمى األشخاص
وعمى األعمال.
أ -الرقابة عمى أشخاص الييئات المحمية
تنصب ىذه الرقابة عمى أعضاء المجالس المحمية وتتمثل في إيقاف ىذه المجالس
عن أداء أعماليا مؤقتاً ،أو بحميا.
ولكن نظ ًار لخطورة الحل أو الوقف فإن المشرع يحدد حاالت الوقف أو الحل
ويحيطيا بضما نات ،كأن تتم انتخابات جديدة خالل مدة معينة يحددىا القانون،
أو يشترط عرض قرار الحل عمى البرلمان ،أو عدم حل المجمس لذات السبب
مرتين .وىذه الضمانات تكاد تشبو ضمانات الحل السياسي الذي تقوم بو الحكومة
تجاه المجالس النيابية " البرلمان".
من ذلك ما نصت عميو المادة  122من قانون اإلدارة المحمية السوري لعام
 2011بأن" لرئيس الجميورية حل المجالس المحمية عمى مختمف مستوياتيا وتتم
الدعوة إلى انتخاب مجالس محمية جديدة خالل تسعين يومًا من تاريخ الحل".
عمى أن إيقاف أو حل المجالس المحمية المنتخبة ال يتضمن إلغاء الوحدة اإلدارية
ذات الشخصية المعنوية ،ألن ىذا ال يكون إال بسحب الشخصية المعنوية المقررة
لموحدة اإلدارية المحمية ،وىذا ال يجوز إال بقانون.
والحكمة من استخدام حق الحل ىو احتكام السمطة المركزية إلى ناخبي الوحدة
المحمية.
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والرقابة تشمل في الواقع األعضاء المنتخبين والمعينين بآن معاً ،وذلك عندما
يسمح القانون بتعيين عدد محدود من أعضاء المجالس المحمية .فقد يكون لمسمطة
المركزية حق تعيين بعض األشخاص ،وقد يحتفظ القانون ألحد ىؤالء المعينين
بحق تولي رئاسة المجمس المحمي .وىذا ال يتنافى كما قمنا ومفيوم االستقالل
الالزم لألشخاص الالمركزية ،طالما كانت الغمبة لمعنصر المنتخب عمى العنصر
المعين ،والغاية من التعيين ىي استكمال النقص من األعضاء الفنيين األكفاء
ممن قد ال تساعدىم االنتخابات من الوصول إلى عضوية ىذه المجالس.
كما أن لمسمطة المركزية في رقابتيا عمى األشخاص حق ممارسة بعض السمطات
التأديبية عمييم ،كحق وقفيم عن العمل أو حق مساءلتيم تأديبيًا ،وىذا الحق
يشمل األعضاء المعينين والمنتخبين ،ويكون شامالً لرئيس المكتب التنفيذي
أيضًا.
ولكن يفضل عند ممارسة ىذه السمطات التأديبية من قبل السمطة المركزية أن ال
تتخذ وسيمة لمتضييق عمى استقالل الشخص الالمركزي ،وان ال تمارس إال في
حدود ضيقة ومبرراتيا الجدية لموقف والمساءلة.
ب -الرقابة عمى أعمال الييئات المحمية
تتخذ الرقابة ىنا مظيرين ،مظير إيجابي ويتمثل في حق اإلذن والتصديق ووقف
التنفيذ واإللغاء ،ومظير إيجابي يتمثل في حق الحمول.
المظاىر اإليجابية لمرقابة عمى أعمال الييئات المحمية
 -1اإلذن أو الترخيص
ويعني أن تقوم الييئات المحمية باستئذان السمطة المركزية قبل مباشرة العمل
القانوني ،لمحصول منيا عمى اإلذن أو الترخيص الالزم ،وىو سابق عمى القيام
بالعمل أو التصرف.
 -2التصديق
يعني األمر بالتنفيذ ،وأن ق اررات أو أعمال الييئات المحمية ال تكون نافذة إال
بعد التصديق عمييا من جانب السمطة المركزية ،والتصديق قد يكون ضمنيًا
أو صريحًا .وىو يكون ال حقًا عمى القيام بالعمل ،وال يكون نافذًا إال بعد
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موافقة السمطة المركزية عميو .وفي كمتا الحالتين فإن دور السمطة المركزية
يقتصر عمى التصدي ق أو عدم التصديق ،وال يمتد إلى إدخال أي تعديل عمى
العمل القانوني ،ألن التعديل يعد بمثابة قرار جديد ،وىذا ماال تممكو السمطة
المركزية.
أما تاريخ بدء النفاذ فيتحدد من تاريخ طمب اإلذن بالقيام بالعمل أو التصديق
عميو ،وىنا نميز بين حالتين:
إذا لم تجب السمطة المركزية عمى الطمب ،فإن المشرع قد يرتب قرينة القبولأو الرفض عمى سكوت السمطة المركزية .فاألمر يتوقف عمى إرادة المشرع.
فقد يعد المشرع عدم اإلجابة أو عدم الرد عمى الطمب بمثابة موافقة ضمنية،
أي إذناً ضمنياً لمقيام بالتصرف أو التصديق عميو ،أو قد يجعل من عدم الرد
أو السكوت رفضًا من جانب السمطة المركزية ،أي قرينة بعدم الموافقة ورفض
التصديق المطموب.
ومستند السمطة المركزية في الرفض أو الموافقة يقتصر فقط عمى جانب
المشروعية ال المالئمة ،ما لم يقرر المشرع بنص صريح لمسمطة المركزية،
رقابة جانبي المشروعية والمالئمة.
والنتائج التي تترتب عمى تصديق السمطة المركزية تتمثل في النقاط التالية:
 -1رغم تصديق السمطة المركزية ،فإن العمل الذي تمت المصادقة عميو يبقى
منسوباً إلى الشخص الالمركزي ،أي إلى الوحدة اإلدارية المحمية ذات
الشخصية المعنوية.
 -2يعد العمل القانوني الخاضع لمتصديق نافذًا من تاريخ صدوره عن
الشخص الالمركزي ،وليس من تاريخ التصديق عميو من جانب السمطة
المركزية .وىذا في حقيقتو كأنو شرط واقف معمق عمى حصولو إعطاء
العمل القانوني قوة النفاذ ،فيعد وكأنو صدر من تاريخ صدوره األصمي
وليس من تاريخ التصديق عميو.
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 -3بعد التصديق يبقى الشخص الالمركزي ح اًر في تنفيذ القرار أو عدم
تنفيذه ،فيستطيع أن يعدل عنو أو يمغيو أو يسحبو أو يعدلو أو يستبدل
غيره بو.
 -4المسؤولية عن التصرف تنصرف إلى الشخص الالمركزي ذاتو ال إلى
السمطة المركزية .وفي حال حصول ضرر ،فالشخص الالمركزي ىو
الذي يتحمل التعويض ،إال إذا كانت السمطة المركزية قد أىممت أو
انحرفت في ممارسة رقابتيا ،فتقوم مسؤوليتيا تجاه الغير عمى أساس
الخطأ ،إلى جانب مسؤولية الشخص الالمركزي.
 -5رغم حصول اإلذن أو التصديق من جانب السمطة المركزية فإن التصرف
يبقى قابالً لدإلغاء أو التعويض من قبل القضاء ،ألن التصديق ليس من
شأنو أن يطيره من عيوب عدم المشروعية إذا كان مشوبًا بإحداىا.
وعيوب عدم المشروعية تعني عيب عدم االختصاص ،عيب الشكل،
عيب محالفة القاعدة القانونية أو الخطأ في تطبيقيا وتأويميا ،وعيب
االنحراف بالسمطة.
 -3حق وقف تنفيذ الق اررات أو إلغاؤىا
ىنا قد ال يتطمب المشرع التصديق عمى أعمال الشخص الالمركزي ،فيعد
ال لمتنفيذ الفوري ،دون
ال لعناصره وقاب ً
القرار الصادر عن الييئة المحمية مكتم ً
حاجة لمتصديق عميو .ولكن مع ذلك فالمشرع قد يمنح السمطة المركزية حق
وقف تنفيذ القرار أو إلغاؤه ،سواء لعدم المشروعية أو لعدم المالئمة( .)21
ولكن حق السمطة المركزية يقتصر عمى اإللغاء كمية أو القبول كمية بالقرار،
دون إلغاء بعض أجزائو ،ألن اإللغاء الجزئي يعد بمثابة تعديل لمقرار ،وىذا
كما قمنا ال تممكو السمطة المركزية.
المظير السمبي لمرقابة عمى ق اررات الييئات المحمية " سمطة الحمول"

ٕ٘ - 21بن ِٓ ٠ش ٜأْ اإلٌغبء ٠زحمك ٕ٘ب ٌؼذَ اٌّششٚػ١خ د ْٚاٌّالئّخ ،إال إرا خٛي اٌّششع اٌسٍطخ اٌّشوض٠خ حك اإلٌغبء ٚاٌٛلف ٌؼذَ
اٌّششٚػ١خ ٚػذَ اٌّالئّخٌٚ ،ىٓ ٘زا أِشاً ٔبدس اٌحذٚس ٌسجت ِب ٠زضّٕٗ ِٓ شً سٍطخ اٌزمذ٠ش ٚاٌّالئّخ اٌز ٟرٍّىٙب األشخبص
اٌالِشوض٠خ٘ٚ ،زا ٔز ١جخ ِب رزّزغ ثٗ ٘زٖ األشخبص ِٓ اسزمالي .أظش ،د .إثشا٘ ُ١ػجذ اٌؼض٠ض ش١حبِ ،شجغ سبثك ،ص.222- 221
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الحمول يعني تخويل السمطة المركزية بمقتضى نص قانوني صريح ان تحل
محل الييئة الالمركزية في مباشرة االختصاص المقرر ليذه الييئة ،إذا ما
أىممت أو رفضت القيام بو ،رغم التزاميا بو قانوناً.
والحكمة من الحمول ىو عدم تعريض المصمحة العامة لمخطر وشل المرافق
العامة وتعرضيا لمخطر ،والحد من تعسف وانحراف الشخص الالمركزي عن
الغاية من إنشائو ،فيما إذا أىمل أو رفض أو امتنع عن التصرف ،أي عن
اتخاذ القرار الواجب عميو قانونًا .ومن الناحية العممية غالباً ما يتمثل الحمول
في حاالت تأخر المجمس المحمي أو عجزه عن اعتماد موازنة الوحدة المحمية
في الوقت المحدد.
ونظ ًار لخطورة سمطة الحمول عمى الييئات المحمية فقد أحاطيا المشرع
بضمانات تتمثل بوضعو قيودًا عمى السمطة المركزية ،ومن ىذه القيود التي
تشكل ضمانات ىي شروط الحمول.
شروط الحمول:
بناء نص قانوني صريح ،وجية الرقابة ال تممك
 -1الحمول ال يكون جائ ًاز إال ً

ممارسة سمطة الحمول من تمقاء ذاتيا .ذلك أن األصل ىو استقالل

الشخص الالمركزي ،وان الرقابة ىي االستثناء ،ونظ اًر لما تمثمو ىذه
الرقابة من اعتداء عمى االستقالل ،فيي ال تكون إال بمقتضى نص
قانوني صريح ،وفي حدود ىذا النص.
 -2ال يكون الحمول جائ ًاز إال في حالة السمطة المقيدة لمييئة المحمية ،أي في
حالة كانت الييئة المحمية ممزمة بالتصرف قانونًا ،ولكنيا أىممت أو
رفضت أو امتنعت عن التصرف ،فيعد عمميا ىنا غير مشروع لمخالفتو
أحكام القانون ،فتتدخل السمطة المركزية بالحمول إعماالً لحكم القانون.
وىذا التدخل ال يكون كما قمنا إال في حالة السمطة المقيدة أو االختصاص
المقيد لمييئة المحمية ،وليس في حالة السمطة أو االختصاص التقديري.
وبالتالي ،فالحمول يقتصر عمى رقابة جانب المشروعية من التصرف وال
يتعداه إلى جانب المالئمة.
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 -3ال بد من إنذار الييئة المحمية قبل القيام بالحمول ،حتى يعد الحمول سميمًا
وقانونيًا  .أي ال بد من توجيو دعوة صريحة لمييئة المحمية لمقيام
بالتصرف قبل أن تحل محميا السمطة المركزية في القيام بو.
-2الرقابة القضائية
تمارس الرقابة القضائية عمى أشخاص وعمى أعمال الييئات المحمية وذلك حسب النظام
القضائي في الدولة ،فيما إذا أخذ بنظام القضاء الموحد أو القضاء المزدوج.
ونعني بذلك ،في حالة القضاء الموحد كما في البالد األنجموسكسونية كإنجمت ار وأميركا ،تباشر
المحاكم العادية الرقابة عمى اإلدارة المحمية وتخضع كما يخضع لو األفراد لذات القواعد القانونية
المطبقة في الدولة.
أما في نظام القضاء المزدوج حيث يوجد نوعين من القضاء :القضاء العادي والقضاء اإلداري،
فالرقابة القضائية تعني الخضوع لمقضاء اإلداري المتخصص في منازعات اإلدارة ،كما في
فرنسا وسورية ومصر ولبنان ،حيث توجد المحاكم اإلدارية ومحاكم القضاء اإلداري والمحكمة
اإلدارية العميا ،ومن ثم تخضع الوحدات اإلداري ة المحمية لقواعد قانونية خاصة ىي قواعد
القانون اإلداري ،مع األخذ بعين االعتبار قواعد توزيع االختصاصات بين القضائين العادي
واإلداري ،وخاصة فيما يتعمق بقضايا المسؤولية.
ىذا وتتميز الرقابة القضائية بالحيدة والتخصص والنزاىة ،وابتعادىا عن التيارات والتجاذبات
ال سياسية والحزبية ،وىذا يضفي عمييا سمة خاصة من شأنيا ضمان وصيانة حقوق األفراد
وحرياتيم ،وحقوق وحريات الوحدات المحمية ( المادة  34مثالً من الدستور الفرنسي لعام
.)1958
ولكن الرقابة القضائية تختمف عن الرقابة اإلدارية من حيث أنيا تستمزم دعوى أماميا ،ثم أنيا
مقيدة بتأمين احترام مبدأ المشروعية الذي يعد األساس لمرقابة القضائية ( .) 22
وتنصب الرقابة القضائية عمى أشخاص الييئات المحمية وتتمثل في الطعون االنتخابية ألعضاء
المجالس المحمية ،واحترام القواعد القانونية المتعمقة بشروط الترشيح ،إجراءات الترشيح ،الشروط

22

 أظش ف ٟرٌه اٌّؤٌفبد اٌّزؼٍمخ ثبٌشلبثخ اٌمضبئ١خ ػٍ ٝأػّبي اإلداسح ِٓ .رٌه ،د .ػجذهللا طٍجٗ " ،اٌشلبثخ اٌمضبئ١خ ػٍ ٝأػّبياإلداسح" ،طِٕ ،2116 ،8شٛساد جبِؼخ دِشك.
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الواجب توافرىا في الناخبين ،،،والطعن في الق اررات الصادرة بحق األعضاء والتي تمس مراكزىم
القانونية ،كق اررات إسقاط العضوية أو وقفيا أو إلغاؤىا أو قرار حل المجالس المحمية.
من ذلك ،في الجميورية العربية السورية يتم الطعن في تسمية أعضاء المجالس المحمية أمام
محكمة القضاء اإلداري في مجمس الدولة بالنسبة ألعضاء المجالس المحمية في مراكز
المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات .أما بالنسبة ألعضاء المجالس المحمية األخرى
فيتم الطعن أمام محكمة االستئناف المدنية األولى في المحافظة.
وتنصب الرقابة القضائية عمى أعمال الييئات المحمية لمتأكد من مشروعيتيا أو عدم
مشروعيتيا .ولكن ال يدخل في اختصاص القاضي اإلداري رقابة مالئمة األعمال والتصرفات
التي تجرييا الوحدة اإلدارية ،ألن ذلك يحول القاضي إلى رئيس إداري ،ويجيز لو التدخل في
النشاط اإلداري المحمي ،وىذا ما ال يممكو القاضي ويتنافى بطبيعتو مع طبيعة وظيفة القضاء
التي تقوم عمى إعالء واحترام صرح المشروعية القانونية.
كما أن رقابة القضاء عمى مدى احترام المشروعية تقتصر عمى اإللغاء والتعويض ،وال تمتد إلى
التعديل.
وفي حال الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين فيكون من حق القضاء المختص إلغاء
التشريعات المخالفة لمدستور إذا خول سمطة اإللغاء ،وغالبًا ما تكون الرقابة سابقة عمى صدور
القانون.
أما في الرقابة الالحقة فيمتنع القاضي فقط عن تطبيق التشريع في الواقعة المعروضة عميو إذا
تبين لو عدم دستوريتو.
-3الرقابة البرلمانية
الرقابة البرلمانية ىي الرقابة التي يمارسيا البرلمان عمى و ازرة اإلدارة المحمية ،ومن خالليا عمى
الييئات المحمية .وتسمى ىذه الرقابة أحيانًا بالرقابة السياسية ،وىي في الواقع تعد رقابة فعالة،
وليس ليا أية حساسية ،خاصة عندما تشعر الييئات المحمية أن ىدف ىذه الرقابة ىو مصمحتيا
وحمايتيا من تدخل السمطة المركزية.
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وتشمل الرقابة البرلمانية إنشاء الوحدات المحمية والغاؤىا ،تحديد مستوياتيا وصالحياتيا ،تشكيل
المجالس والمكاتب من خالل القانون ،وتحديد مواردىا المالية ،وكل ما يتعمق بيا ،لمتأكد من
قياميا بتحقيق األىداف التي أنشئت من أجميا.
وتمارس الرقابة من خالل الوسائل التي يممكيا البرلمان ،والتي تتمثل بالوسائل التي يحددىا
دستور الدولة ويوضح حدودىا .ومن ىذه الوسائل نذكر :
 -1السؤال البرلماني :وىو أسموب يوجو بمقتضاه أعضاء الييئة التشريعية أسئمة إلى الوزراء،
لالستفسار عن موضوع معين والتدابير التي اتخذت بشأنو ،وتمقي الجواب عنو ،خالل مدة
ال.
معينة .واألسئمة قد تكون أسئمة شفيية أو خطية أو مغربمة ،كما في فرنسا مث ً
 -2االستجواب :وىو أقوى من السؤال واخطر منو في نتائجو ،ألنو قد يؤدي رغم ما يسمى
بالبرلمانية العقالنية ،في حالة عدم االقتناع باإلجابة ،إلى التصويت عمى الثقة في حدود
اإلجراءات التي يحددىا الدستور.
 -3لجان التحقيق :وىي لجان تشكل لمتحقيق في موضوعات أو مسائل مالية أو إدارية ،بغية
الوصول إلى معرفة أمور معينة والكشف عن الخمل الموجود في إحدى اإلدارات العامة،
ومن بينيا اإلدارة المحمية .ويكون ليذه المجان حق دعوة أعضاء الييئات المحمية
وموظفييا ،ويكون ىذا عبر الوزير المعني ،وذلك لالستفسار منيم ومناقشتيم في المسائل
موضوع التحقيق.
 -4قد يتم طرح نشاط الييئات المحمية أو بعضيا لممناقشة العامة في البرلمان ،وذلك إما بناء
عمى طمب من بعض أعضاء البرلمان أو استجابة لمرأي العام ،أو بمناسبة مناقشة قانون
في المجمس.
 -5كما تظير ىذه الرقابة أثناء مناقشة البرلمان لمموازنة العامة ،ومنيا و ازرة اإلدارة المحمية ،بما
فييا رقابة اإلعانات والمنح لمييئات المحمية ،وبما تتضمنو ميزانيات الييئات المحمية.
 -6الرقابة من خالل العرائض  pétitionالتي يقدم إلى البرلمان من قبل األفراد والييئات
المختمفة ،وتتضمن حقيم في تقديم الشكاوى إلى البرلمان الذي يممك إجراء التحقيق فييا،
ومناقشة الوزراء وطمب إيضاحات منيم بشأنيا.
 -7ىناك الرقابة عن طريق ما يسمى المفوض البرلماني  L'Ombudsmanأو الموسط بين
اإلدارة والبرلمان أو حامي المواطنين Le Médiateur , protecteur des citoyens
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وميمتو مراقبة مختمف نشاطات وفعاليات اإلدارة العامة ،بما في ذلك اإلدارة المحمية .ونظام
المفوض يقتضي تعيينو من السمطة التشريعية ،ويتمتع باالستقالل التام خالل فترة وكالتو ،و
ال يكون مسؤوالً إال أمام السمطة التي عينتو .ويتولى الرقابة عمى األجيزة الحكومية في
مختمف مستوياتيا ،إما بناء عمى طمب من احد أعضاء البرلمان أو المجموعة البرلمانية ،أو
بناء عمى الشكاوى أو التظممات التي يقدميا المواطنون ضد اإلدارة .ويقدم المفوض أو
حامي المواطنين تقريره إلى البرلمان مبينًا فيو األمور التي حقق فييا والتدابير التي اتخذتيا
السمطات المختصة بشأنيا.
-4الرقابة الشعبية
تعد ىذه الرقابة من أنجع وأنجح وسائل الرقابة عمى الييئات المحمية في الكشف عن
األخطاء التي تنطوي عمييا تصرفات أعضاء ىذه الييئات ،سواء من المجالس أو المكاتب
أو األجيزة المحمية ،ومحاسبة المقصرين منيم ،عما يرتكب من انحرافات أو قصور .
وتمعب األحزاب السياسية دو اًر ميماً في ىذه الرقابة ،وذلك من منطمق الدور الفعمي الذي
يمكن أن تمعبو األحزاب السياسية في نظم التعددية الحزبية ،في استثارة السكان المحميين في
إدارة شؤونيم المحمية ،وتعبئة الجيود السياسية من خالل خمق الوعي الجماىيري المؤىل
لتنفيذ برامج التنمية التي تخططيا وتنفذىا الييئات المحمية.
ومن مقتضى المبدأ الديمقراطي ممارسة الرقابة الشعبية بواسطة الشعب نفسو ،أي من خالل
ىيئة الناخبين المحميين ،باعتبارىم أصحاب السيادة ومصدر كافة السمطات في المجتمعات
الديمقراطية.
وتتجسد الرقابة كما يرد في قوانين اإلدارة المحمية ،ومنيا قانون اإلدارة المحمية السوري ،في
النقاط التالية:
 -1التزام المجالس المحمية عمى مختمف مستوياتيا ،بتنظيم ندوات لممواطنين ليعرضوا
خالليا شكاواىم وتظمماتيم ،وليناقشوا المجمس حول ما قام بو من أعمال ،كما يعرض
عمييم المجمس ما حققو من إنجازات.

60

 -2تخويل قيادة المنظمات الشعبية الحق في مراقبة ونقد المجالس المحمية ومكاتبيا
التنفيذية وأجيزة اإلدارة المحمية ،وذلك عن طريق التقدم بمذكرات إلى المجمس والى
المكتب التنفيذي لموحدة المحمية ،تتضمن فييا آراءىا ومالحظاتيا.
 -3إعطاء الحق لكل مواطن في رقابة ونقد المكاتب التنفيذية أو أجيزة السمطة ،عن طريق
تقديم الشكوى أو التظمم ،والزام ىذه الجيات بدراستيا والتحقيق فييا بصورة عادلة
وعاجمة والرد عمييا ،مع شرط أن ال يبت في الشكوى أو التظمم من قبل نفس الجية
التي قدمت الشكوى بحقيا.
 -4كما تمنح القوانين المواطنين حق استجواب ممثميم في المجمس المحمي ،وذلك أثناء
الندوات العامة التي يعقدىا المجمس ،أو تقديم تقرير بحقو إلى المجمس المذكور الذي
يقوم بالتحقيق في االتيامات الموجية إليو ،فإذا ثبت إدانتو ،قرر إلغاء عضويتو.
 -5كما تمارس الرقابة الشع بية بواسطة الصحافة ،وذلك عندما تقوم بنقد المجالس المحمية
أو المكاتب التنفيذية وأجيزتيا ،وعند ذاك يجب التحقيق في األمور المثارة.
وسوف نستعرض الرقابة الرسمية والرقابة الشعبية وفق قانون اإلدارة المحمية السوري ،في الفصل
الثاني المتعمق بتطبيقات اإلدارة المحمية.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :من الفروق بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية:
 .1الالمركزية اإلدارية تعني نظام سياسي.
 .2الالمركزية السياسية تعني نظام إداري.
 .3كالىما نظام سياسي.
 .4الالمركزية اإلدارية تعني نظامًا إداريًا.

اإلجابة الصحيحة رقم 4
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الوحدة التعميمية الثالثة
الالمركزية اإلدارية
 -2تقدير النظام الالمركزي
الكممات المفتاحية:
رقابة السمطة المركزية عمى الييئات المحمية -وصاية ام رقابة -مفيوم الرقابة – أىداف الرقابة "
السياسية -اإلدارية -المالية" – صور الرقابة " إدارية -عمى األشخاص وعمى األعمال" اإلذن-
الترخيص -التصديق -الحمول –" الرقابة القضائية -الرقابة السياسية " البرلمانية" -الرقابة
الشعبية -تقدير النظام الالمركزي -مزايا – انتقادات الالمركزية والرد عمييا.

الممخص:
الرقابة عمى الييئات المحمية تعني" مجموعة السمطات التي يقررىا القانون لمسمطة المركزية
لمباشرتيا عمى أشخاص وأعمال الييئات المحمية بقصد حماية المصمحة العامة".
وتيدف الرقابة عمى الييئات المحمية إلى تحقيق أىداف متعددة ،منيا األىداف السياسية واإلدارية
والمالية.

األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة: مفيوم الرقابة عمى الييئات المحمية.
 أىداف الرقابة السياسية واإلدارية والمالية.
 صور الرقابة :اإلدارية ،القضائية ،البرلمانية ،والشعبية.
 تقدير النظام الالمركزي ،بمعرفة مزاياه واالنتقادات التي وجيت إليو والرد عمييا.
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تقدير النظام الالمركزي
لالمركزية اإلدارية كما ىو حال المركزية اإلدارية مزايا وعيوب ،إال أن مزايا النظام الالمركزي
تفوق بكثير عيوبو ،وليذا السبب االتجاه السائد في معظم دول العالم ىو األخذ بنظام
الالمركزية ،ألنو النظام الذي يتالءم حقيقة مع تطور العموم االجتماعية واإلنسانية ،ومع مفاىيم
الديمقراطية التي تجعل الشعب مصدر السمطة.
وألنو النظام الذي يمكن سكان الوحدات المحمية ذات الشخصية االعتبارية من تمبية احتياجاتيم
بأنفسيم ،ويتجاوب مع تطور واتساع وتعقد وتنوع الميام التي تقوم بيا الدولة ،والدور الحديث
الذي تضطمع بو.
الفقرة األولى :مزايا الالمركزية اإلدارية
 -1األخذ بالالمركزية اإلدارية ضرورة يفرضها الدور الحديث لمدولة
أضحى األخذ بنظام الالمركزية اإلدارية في وقتنا الحاضر ضرورة من الضرورات التي فرضت
نفسيا لمزاياه اإلدارية والسياسية واالجتماعية واإلنسانية .حيث بعد أن كانت وظائف الدولة
الحارسة تقتصر عمى الخدمات العامة التقميدية التي تمثمت بشؤون الدفاع ضد االعتداء
الخارجي ،حفظ األمن الداخمي وتحقيق العدالة بين األفراد ،ولم تكن تفكر بمحاولة التدخل في
األنشطة االقتصادية واالجتماعية ،ولكن بحكم انحسار المبادرة الفردية وضرورة اإلقالع عن
المذىب الفردي الذي كان يحدد نشاط اإلدارة عمى بعض الفعاليات األساسية ،وجدت الدولة
نفسيا مضطرة وت حت تأثير مفاىيم العدالة االقتصادية واالجتماعية وتأثير المذاىب االشتراكية
والتدخمية التي سادت منذ القرن التاسع عشر ،لمتدخل في الفعاليات واألنشطة االقتصادية
واالجتماعية ،وانتقمت بذلك نتيجة ليذا الدور المتعاظم من مفيوم الدولة الحاسة إلى دولة
متدخمة ،تتدخل بإق امة التوازن االجتماعي والعدالة االجتماعية واالقتصادية ،ثم لتصبح بعد ذلك
دولة الرفاه  Welfare stateالتي يقوم عمى عاتقيا تحقيق الرفاه والتقدم والرخاء ،نتيجة التوسع
اليائل لميادين النشاط التدخمي لمدولة ،وحيث تحت ضغط العمل وكثرة الوظائف التي تنيض
بيا الدولة وت نوعيا وتعقدىا واتساع مجاالتيا ،وجدت نفسيا من جديد عاجزة عمى النيوض
بمسؤولياتيا ،وغدا من الضروري التخفيف عن كاىميا ،وكان ىذا بتبني النظام الالمركزي ،الذي
يسمح لموحدات المحمية ولمسكان المحميين حق إدارة شؤونيم وتسيير مرافقيم المحمية بأنفسيم.
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وكان من مزايا الال مركزية كضرورة فرضت نفسيا نتيجة الدور الحديث لمدولة ،ىو تخفيف
الضغط عن عاتق السمطة المركزية.
 -2تخفيف الضغط عن عاتق السمطة المركزية
بعد أن أضحت ميام الدولة تفوق كل تصور ،وأصبح من المتعذر عمى السمطة المركزية أن
تنيض بيا في العاصمة ،فاألخذ بالالمركزية اإلدارية يخفف كثي ًار عن عاتق السمطة المركزية
التي عمييا أن تنصرف لمقضايا ذات الطابع القومي ،وكان ىذا عن طريق نقل جانب من
النشاط اإلداري إلى الوحدات المحمية التي منحيا المشرع الشخصية االعتبارية لتباشر جزءاً من
النشاط اإلداري عمى وجو االستقالل مع خضوعيا لرقابة السمطة المركزية ،أي بتوزيع الوظيفة
اإلدارية بين الحكومة المركزية والييئات اإلقميمية المستقمة ،وضرورة تمكين الوحدات المحمية من
إدارة شؤونيا وتسيير مرافقيا العامة المحمية ،األمر الذي يوفر عمى أبنائيا الوقت والجيد والمال،
والبعد عن البيروقراطية والروتين.
وهذه هي إ حدى المزايا اإلدارية المهمة لالمركزية اإلدارية ،التي ترتب عميها العديد من المزايا
اإلدارية ،التي نجممها فيما يمي:
أ -الالمركزية اإلدارية تحقق حسن سير المرافق العامة وتقضي عمى التعقيدات اإلدارية.
ب -تؤمن السرعة والمرونة والبت في األعمال ،وحل المشكالت وتالفي األخطاء وتداركيا.
ت -تجعل الق اررات عمى مستوى الوحدات المحمية نتيجة توافر المعمومات والمعطيات لدى
المسؤولين المحميين" مجالس ومكاتب" ،أكثر فاعمية وكفاءة ،كونيا مبنية عمى معمومات
متكاممة وصحيحة.
ث -تسيل عممية االتصال وتؤمن فاعميتيا في التنظيم اإلداري المحمي " ،عمى مستوى
المحافظة" ،مما يجعل االتصاالت تتم بصورة مباشرة دون تعقيدات بيروقراطية روتينية.
ج -تأمين التنسيق بين مختمف الوحدات اإلدارية المحمية عمى مستوى أداء الخدمات المحمية،
من خالل اإلدارات المشتركة والتعاون المشترك بين األقاليم المتجاورة جغرافياً.
ح -تخفف الضغط عن عاتق القيادات المركزية في السمطة المركزية ،وتقمل القمق لدييم نتيجة
انشغال باليم باألساليب والطرق في كيفية مباشرة النشاط اإلداري عمى المستوى المركزي
والمحمي ،وىذا األمر يجعميم ييتمون بالنتائج ،ويتم تقييم األشخاص الذين يشكمون صمة
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الوصل بين السمطة المركزية والمحمية " كالمحافظين" ،عمى أساس االنجازات التي
يحققونيا ،وليس وفق األسموب أو الطريقة التي يتبعونيا في العمل.
خ -يتم من خالل الالمركزية تنمية القدرات والميارات القيادية لدى المسؤولين المحميين ،ويتم
التدرب عمى تحمل المسؤولية واإلعداد لتولي المناصب القيادية ،وشق الطريق نحو والية
عمى المستوى القومي.
 -3األخذ بالنظام الالمركزي يعد وسيمة مهمة لتطوير التنظيمات اإلدارية
حيث ال يخفى اىتمام المشرع كما ظير في تشريعنا السوري بضرورة إيجاد وحدات إدارية
قادرة عمى النيوض بخدمات المجتمع المحمي بكفاءة وفاعمية ،وىذا ينسجم وضرورات
اإلصال ح اإلداري ،والسير بخطى التنمية الشاممة المستدامة والمتوازنة .فأعضاء المجالس
المحمية والمكاتب التنفيذية أقدر من غيرىم ،مع أبناء الوحدة المحمية ،عمى معرفة حاجات
ومتطمبات مجتمعيم المحمي ،وليم مصمحة شخصية في تأمين حسن سير المرافق المحمية،
وضمان سيرىا بانتظام واضطراد .وىذا من شأنو تطوير التنظيم اإلداري الالمركزي ،ألن
النظام الالمركزي يقتضي تنوع أساليب النشاط اإلداري بقدر تنوع الحاجات المحمية
والمرفقية ،وتعدد الحاجات العامة وتنوعيا ،وىذا كمو يتطمب تمبيتيا بوسائل وأساليب فنية
تختمف عن تمك التي تتبع في النظام المركزي .أو بمعنى آخر ،ىذا يقتضي إخراجيا من
وحدة األسموب اإلداري المركزي .وىذا من شأنو أن يؤدي إلى النتائج التالية:
أ -في نظام الالمركزية اإلدارية نكون أقدر عمى معرفة الحاجات المحمية.
ب -نظام الالمركزية اإلدارية يكون أقدر عمى مواجية األزمات.
ت -نظام الالمركزية اإلدارية أقدر عمى تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الضرائب.
ث -واألهم من ذلك أن نظام الالمركزية اإلدارية المحمية ال يتعارض مع مبدأ وحدة
الجهاز اإلداري في الدولة:
وهو ال يهدد وجود الدولة السياسي والقانوني ،إذ أن نظام الالمركزية
اإلدارية ينصرف فقط إلى ممارسة الوظيفة اإلدارية ،والوحدات اإلدارية
المحمية ال تتمتع باستقالل مطمق أو تام في مواجية السمطة المركزية ،بل
تبقى خاضعة لرقابة السمطة المركزية ،وحتى ال تكون ىذه الرقابة مشددة،
أطمق عمييا كما نوىنا اصطالحًا الوصاية اإلدارية ،وىي ليذا السبب
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تيدف إلى ضمان الحفاظ عمى وحدة النظام اإلداري وحماية المصالح
القومية ،وفي الوقت الذي ال تيدد فيو استقالل الوحدات المحمية.
 -4الالمركزية ضرورة ديمقراطية
يعد نظام الالمركزية المحمية أو اإلقميمية استجابة حقيقية لنداء الحرية السياسية وحق
الشعوب في حكم نفسيا بنفسيا وفقًا لممبادئ الديمقراطية .فنظام الديمقراطية من شأنو ان
يؤدي إلى مشاركة السكان المحميين في إدارة شؤونيم المحمية ،كما يباشر الشعب شؤونو
السياسية في الديمقراطية السياسية .وىو يحقق أيضاً "ديمقراطية اإلدارة" ،فيكون األخذ بذلك
بالالمرك زية خير وسيمة لتربية الناخبين وأعضاء المجالس المحمية وغيرىم ،التربية السياسية
الصحيحة ،وتعمميم كيفية ممارسة الديمقراطية الحقيقية .ومن نتائج ذلك:
أ -يتم إتباع أسموب االنتخاب في تشكيل المجالس المحمية.
ب -تدريب الناخبين عمى ممارسة حقوقيم السياسية.
ت -تدريب أعضاء الييئ ات المحمية عمى كيفية ممارسة الرقابة عمى أجيزة
اإلدارة عمى المستوى المحمي .ويتدربوا كذلك عمى ممارستيا عمى المستوى
الوطني " في المجالس النيابية" ،عندما يكتب ليم االشتراك في ىذه
المجالس ،من خالل حيازتيم لثقة واحترام السكان المحميين .وليذه األسباب
بمجمميا تعد الالمركزية اإلدارية تطبيقيًا حقيقيًا لمديمقراطية عمى المستوى
المحمي ،قبل االنتقال إلى مواقع العمل القومي في المجالس النيابية.
 -5الالمركزية ضرورة اجتماعية وانسانية
فالالمركزية اإلدارية المحمية تساعد عمى تنمية الشعور بالمسؤولية االجتماعية
الوطنية لدى السكان المحميين (  ،)1حيث في ىذا النظام:
أ -يكون المواطن أكثر إدراكًا لمسؤولياتو وواجباتو المتصمة بالحاجات
المحمية ،وحل المشكالت المحمية ،وتحممو بعض األعباء في سبيل
رفاىيتو ورفاىية مجتمعو المحمي.
ب -الالمركزية تجعل المواطن يسيم في تنفيذ المشروعات في وحدتو المحمية،
وما يصاحب ذلك من شعور ورغبة جادة ومخمصة في الحفاظ عمى
1

 -أنظر ،د .علي شريف " ،اإلدارة العامة المعاصرة" ،الدار الجامعية ،8811 ،ص .413
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المنشآت والمشروعات وصيانتيا ،كونيا من صنعو أو صنعيم ،وتدر
بالنفع العام عمييم.
ت -عمى الصعيد اإلنساني :تجعل العاممين والموظفين والمتعاممين معيم،
مخمصين في أداء أعماليم ،ويشعرون بأىميتيم وأىمية دورىم عمى
الصعيد المحمي التنافسي مع المحميات األخرى ،وكذلك قدرتيم عمى
تحمل مسؤولية البت واتخاذ القرار ،وممارسة حرية التصرف بشكل
ديمقراطي مشترك ،بين كافة الجيات المعنية في الوحدة المحمية.
ث -وىذا الشعور بالمسؤولية يولد الرضا بالسمطة عمى المستوى المحمي،
ويشكل جس ًار في مساعدتيا وانجاحيا في تحقيق مياميا.
الفقرة الثانية :انتقادات الالمركزية أو عيوب الالمركزية والرد عميها
في الواقع رغم كل المزايا التي أتينا عمى ذكرىا لالمركزية اإلدارية المحمية ،ىناك من وجو
سيام نقده ليا ،معتب ًار أن ىناك عدداً من نقاط الضعف المرتبطة بيذا األسموب.
وتمثمت االنتقادات في النقاط التالية:
 -1الالمركزية اإلدارية تمس الوحدة القانونية والسياسية واإلدارية لمدولة ،بالنظر لقياميا
عمى توزيع الوظيفة اإلدارية بين السمطة المركزية والييئات الالمركزية سواء المحمية منيا
أم اإلقميمية ،مما قد يكون سببًا في تمزيق وحدة السمطة العامة داخل الدولة.
 الرد عمى هذا االنتقاد:
يرى أنصار الالمركزية أن ىذا النقد مبالغ فيو في الواقع ،وأن وحدة الدولة
غير ميددة عمى اإلطالق ،نظ ًار ألن الالمركزية اإلدارية تختمف عن
الالمركزية السياسية ،فيي تنصرف إلى توزيع وممارسة الوظيفة اإلدارية
وحدىا ،دون سواىا من الوظائف التشريعية والقضائية .من جية أخرى ،كما
أن ممارسة الوظيفة اإلدارية من قبل الوحدات اإلدارية المحمية ذات الشخصية
المعنوية يخضع لرقابة السمطة المركزية التي ليا حق الرقابة واإلشراف عمى
الييئات المحمية وعمى أعماليا ،عن طريق الوصاية اإلدارية ،أي الرقابة
اإلدارية.
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 -2هناك من يرى أن الالمركزية قد تستدعي الوحدات المحمية لتغميب المصالح المحمية
عمى المصالح القومية .وفي ىذا قد تسبب بعض النزاعات بينيا وبين اإلدارة المركزية ،أو
بين بعضيا والبعض اآلخر .وقد تسبب مشكالت في االتصال بين المستوى المركزي
والمحمي ،مما قد يعرض وحدة السمطة لمضعف ،وضعف التنسيق عمى النطاق القومي.
أضف إلى ذلك ،وجود الميل لد ى الييئات المحمية لتنفيذ مشروعات براقة عمى
المستوى المحمي ،بغرض الدعاية المحمية.
الرد:
في الواقع ،ردًا عمى ىذا االنتقاد يرى أنصار الالمركزية أن ليس ىناك من
خوف عمى وحدة الدولة اإلدارية ،ألن الالمركزية اإلدارية تباشر أعماليا في
نطاق محدود يتمثل في المصالح المحمية ،وبالتالي فالخطر المشار إليو بعيد
الوقوع عمميًا ألن الييئات المركزية تنيض بعبء إدارة المرافق العامة القومية،
وتصرفات الييئات المحمية تخضع لمرقابة اإلدارية والقضائية ،وىذا كمو كفيل
بوضع حد لتجاوزات الوحدات المحمية واجبارىا عمى العمل داخل إطار
الصالح العام ،والعمل عمى تحقيق التنسيق بين الصالح العام والصالح
الخاص المحمي.
 -3انتقدت الالمركزية بأنها ليست أقدر عمى المستوى الفني في مواجهة المشكالت اإلدارية.
فيي ال تقدم أفضل الصيغ اإلدارية من أجل إدارة سميمة ،وىي من األساليب اإلدارية
المشكوك بنجاحيا ،ألن اإلدارة الحديثة تتطمب خبرة وكفاية فيمن يتولون شؤونيا.
فالعناصر المنتخبة قد ال تكون عمى قدر من المستوى الفني ،واالنتخاب بحد ذاتو في
تشكيل الييئات المحمية ال يوصل إلى اختيار ذوي الكفاءة والمقدرة لتولي الوظائف
اإلدارية عمى المستوى المحمي .وىذا األمر يجعل الييئ ات المحمية تفتقر إلى الخبرة
والدراية في إدارة المرافق والمشروعات العامة ،بالمقارنة مع الخبرات والكفاءات التي
تتوافر في اإلدارة المركزية.
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الرد:
في الواقع رغم جدية ىذا النقد ،يرى أنصار الالمركزية أن نقص الكفاءة والخبرة
لدى العنصر المنتخب في الوحدات المحمية يمكن تالفيو وتداركو عن طريق
االستعانة بأىل الخبرة واالختصاص ،وتزويد المجالس بتعيين بعض العناصر
الفنية أو المتخصصة في الييئات المحمية ،شريطة أال يتجاوز عدد المعينين عدد
ال بالمبدأ الديمقراطي عمى المستوى
األعضاء المنتخبين ،حتى ال يكون ىناك إخال ً
المحمي.
 -4انت قدت الالمركزية اإلدارية من الناحية المالية ،عمى أساس أن الوحدات المحمية ال يمكن
أن تحقق األىداف المرجوة من وجودىا دون موارد مالية كافية ،وىي بذلك تحتاج إلى
نفقات كبيرة تتحمميا خزانة الدولة ،ىي في غنى عنيا من جية ،ويجعل الوحدات المحمية
من جية ثانية في حالة أشبو بالتبعية لمسمطة المركزية ،وتفقد بذلك االستقالل الذي ىو
ال عن أن الييئات المحمية تميل إلى اإلسراف في المسائل المالية،
أىم مقوماتيا ،فض ً
تحت ضغط المؤثرات االنتخابية.
الرد:
في الواقع ما قيل بشان اإلسراف المالي يمكن تداركو عن طريق إحكام رقابة
السمطة المركزية عمى األمور المالية لموحدات المحمية ،عمماً أن ىذا النقد يقع في
جانب اإلدارة المحمية كما يقع في جانب اإلدارة المركزية.
أما بخصوص ما تحتاجو الوحدات المحمية من نفقات باىظة ،فالرد ىو أن معظم
نفقات الييئات المحمية تحصل عمييا من الضرائب والرسوم التي تفرضيا عمى
ال عن أن القانون حدد الموارد المالية لموحدات المحمية،
سكان الوحدة المحمية ،فض ً
مع مرونة في اإليرادات شريطة عدم إرىاق المكمف المحمي ،وأن الوحدات المحمية
تحصل عمى ما ينقصيا من خزانة الدولة .والمشكمة الحقيقية تتعمق بالتوزيع العادل
لمدخل القومي ،أكثر مما تتعمق بضعف اإلمكانات المادية لدى الييئات المحمية أو
اإلسراف المالي عمى المستوى المحمي.
كما أن حصول الييئات المحمية عمى قسط من احتياجاتيا المالية من ميزانية
الدولة يحقق العدالة في تقديم الخدمات العامة ،وانشاء المشروعات العامة بين
الوحدات المحمية ،وخاصة المتجاورة جغارفيًا منيا.
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :تقوم الرقابة في النظام الالمركزي عمى أساس:
 .1كونيا تقوم بين أشخاص معنوية عامة متميزة.
 .2قاعدة التبعية.
 .3قاعدة التسمسل اإلداري.
 .4التسمسل الرئاسي.

اإلجابة الصحيحة رقم 1
اختر اإلجابة الصحيحة :لرئيس الجميورية حل المجالس المحمية عمى اختالف مستوياتيا،
وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محمية جديدة خالل:
 .1أربعة أشير.
 .2تسعين يومًا.
 .3خمسة أشير.
 .4ستة أشير.

اإلجابة الصحيحة رقم 2
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تطبيقات اإلدارة المحمية في
الجمهورية العربية السورية
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الوحدة التعميمية الرابعة
التطور التاريخي لمتنظيم اإلداري المحمي في سورية
الكممات المفتاحية:
مقاطعات -انطاكية -أفاميا -فينيقيا -جند -عواصم -ثغور -قصبات -واليات -متصرفيات-
أقضية -نواحي.

الممخص:
تمتد دراسة التطور التاريخي لمتنظيم اإلداري المحمي في سورية إلى ما قبل الفتح اإلسالمي،
حيث إن سورية تعد من أقدم وأعرق الدول في العالم .ففي كل مرحمة من مراحل البالد كان يتم
تقسيميا إلى عدة أقسام إلى ما بعد االحتالل الفرنسي لسورية ،حيق قام عيد االستقالل ،وبدأت
المسيرة الوطنية المستقمة في اتخاذ ما يمزم من خطوات لتكييف النظام اإلداري بما يتفق
واألوضاع الجديدة لمدولة المستقمة.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 معرفة التطورات التاريخية التي طرأت عمى التنظيم اإلداري في سورية.
 معرفة القوانين التي تعاقبت عمى التنظيم المحمي في سورية.
 معرفة تطبيقات القانون.رقم  15لعام  ،1971حيث يعد القانون األىم في تطور التنظيم
اإلداري المحمي السوري ،حتى القانون الحالي رقم  107لعام .2011
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في الواقع تمتد دراسة التطور التاريخي لمتنظيم اإلداري المحمي في سورية إلى ما قبل الفتح
اإلسالمي ،حيث إن سورية تعد من أقدم وأعرق الدول في العالم.
ففي عصور ما قبل الفتح اإلسالمي قسم البيزنطيون سورية في القرن الرابع الميالدي إلى عدة
مقاطعات ،واحتفظ القسم الشم الي منيا باسم سورية ،وقسم إلى جزأين :األول سورية األولى
ومركزىا أنطاكية ،والثاني سورية الثانية ومركزىا أفاميا ( .) 1
والقسم الجنوبي من سورية سمي باسم فينقيا ،وقسم أيضًا إلى جزأين :فينقيا األولى ومركزىا
صور ،فينقيا الثانية ومركزىا حمص ،ومن مدنيا دمشق ،بعمبك ،تدمر.
وبعد الفتح اإلسالمي قسم المسممون بالد الشام إلى خمسة أجناد عدا العواصم والثغور ،وكل
جند يضم عدة قصبات .واألجناد ىي :
 -1جند دمشق وقصبتيا دمشق ،وليا مدنيا.
 -2جند حمص وقصبتيا حمص ومدنيا.
 -3جند قسرين وقصبتيا حمب ومدنيا.
 -4جند األردن.
 -5جند فمسطين.
وفي العيد األيوبي قسمت بالد الشام إلى ستة أقسام رئيسة ،أطمق عمى كل قسم منيا اسم
نيابة.
وفي عيد المماليك أبقي عمى ىذا التقسيم ،وسميت النيابات بالممالك ،كالممالك الشامية
والممالك الحمبية ،ولكل منيا كافل ،يقال لو كافل الممالك الشامية وكافل الممالك الحمبية.
وفي العيد ال عثماني أبقى السمطان سميم األول الذي فتح بالد الشام عام 1516م عمى
التقسيمات اإلدارية عمى ما كانت عميو في عيد المماليك ،مع تغيير التسمية ،حيث أصبحت
الممالك أو النيابات تسمى الواليات .وقسمت سورية إلى ثالث واليات ىي والية الشام ،ووالية

 اعتمذنا في دراسة التطور التاريخي على دراسة أ .حاكمي طريف " ،مسيرة اإلدارة المحلية خالل  52عاماً" ،وزارة اإلدارةالمحلية ،المكتب الصحفي.6991 ،
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حمب ،ووالية طرابمس .وكل والية تضم ألوية .فوالية الشام ضمت عشرة ألوية ،ووالية حمب
ضمن تسعة ألوية ،ووالية طرابمس شممت خمسة ألوية.
وفي بداية القرن الثامن عشر بقيت التقسيمات اإلدارية في بالد الشام عمى ما كانت عميو
تقريبًا ،وحمت كممة األيالة محل الوالية.
وفي عام  1871صدر عن الدولة العثمانية قانون إدارة الواليات العمومية ،وطبق ىذا القانون
عمى سورية .وقد قسم القانون المذكور الدولة إلى واليات ،والوالية إلى ألوية ،واأللوية إلى
أقضية ،واألقضية إلى نواح ،والنواحي إلى قرى ،وجعل لموالية فقط الشخصية االعتبارية.
ونص القانون عمى نوعين من المجالس :األول يسمى المجالس اإلدارية لمواليات واأللوية
واألقضية ،والثاني ىو المجمس العمومي لموالية.
ويتألف المجمس األول من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين ،وصالحياتو كانت إقميمية
محدودة ،والمجمس العمومي كان منتخبًا من قبل ىيئة انتخابية حددىا القانون ،ومدتو أربع
سنوات ،وصالحياتو كانت تتعمق بالشؤون المالية والخدمات.
ولكن في عيد االحتالل العثماني لم يكن ىناك أي مظير من مظاىر اإلدارة الحديثة ،ورزحت
الواليات تحت نير اإلقطاعيين والمستغمين.
ويوم جالء األتراك عن بالد الشام عام  1916كانت بالد الشام تقسم إلى ثالث واليات ،ىي:
 -1والية دمشق وتضم أربعة ألوية ىي  :لواء الشام الشريف ،لواء حماة ،لواء حوران ،ولواء
معان.
 -1والية حمب وتضم ثالثة ألوية ىي :لواء حمب ،لواء أورفة ،ولواء مرعش.
 -2والية بيروت وتضم خمسة ألوية ىي :لواء بيروت -طرابمس -الالذقية -البمقاء
وعكا.
وكان ىناك ثالثة ألوية ترتبط مباشرة بالباب العالي ىي :لواء القدس -لبنان -دير الزور.
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وبعد االحتالل الفرنسي لسورية عام  ، 1920لم يكن االنتداب الفرنسي أقل سوءأ من سابقو
من حيث المضمون والجوىر ،ولم يكن نظام اإلدارة أفضل ،إذ عمدت سمطات االحتالل
الفرنسي من منطمق سياستيا فرق تسد ،إلى تقسيم البالد عمى أساس طائفي وعشائري ،وىذا
بغية استمرار االحتالل في نيب ثروات الشعب وقيره عبر الفتن الطائفية والعشائرية وتجزئة
البالد .وقسمت البالد إلى وحدات شبيية بالدويالت لتتحكم فييا المصالح االستعمارية
االستغاللية .ولتنفيذ سياستيا االستعمارية قسمت الدولة بموجب القرار الصادر عن المفوض
السامي الفرنسي في  1936/4/15رقم  4151إلى أربع درجات ىي:
الواليات – المتصرفيات -األقضية -النواحي.
ثم بتاريخ  1936/1/10صدر القرار رقم  5ل.ر قسمت بموجبو سورية إلى ثماني محافظات
ىي :دمشق -حمب -حمص -حماة -حوران -الفرات -الجزيرة -اسكندرون-
وقسمت جميع المحافظات إلى أقضية ،واألقضية إلى نواح.
ونص القرار المذكور عمى الورق عمى إنشاء مجالس محمية ومنحيا صالحية إبداء الرأي
وبيان أمنيات سكان المناطق المحمية وحاجاتيا العمرانية والثقافية واالجتماعية .ولكن ىذا
التنظيم لم ينفذ نتيجة رغبة االستعمار االستمرار في االحتالل عبر الفتن الطائفية والعشائرية.
حيث نمحظ أن القرار المذكور لم يتطرق إلى محافظتي الالذقية والسويداء ،ألنيما كانتا في
نظر المفوض الفرنسي مستقمتين إداريًا وسياسيًا عن سورية .لذلك لم يكن مستغربًا ان عمت
االضطرابات العنيفة في جميع أرجاء سورية عام  ،1936اضطرت سمطات االحتالل إزاءىا
إلى توقيع معاىدة مع الحكومة السورية تاريخ  1936/9/9كان من آثارىا عودة ىاتين
المحافظتين إلى الوطن األم.
ومن مفارقات االحتالل في التنظيم المحمي في القرار رقم  5ل.ر النص عمى أن تدار
محافظة اسكندرون وفقاً لنظاميا الخاص بيا ،وجعل دمشق مدينة ممتازة إدارياً ،وىذه ىي
سياسة ذر الرماد في العيون ،حيث ال يخفى أن اتفاق Franklin Bouillon

المعقود

بتاريخ  1921/10/20وقضى بإتباع سياسة خاصة في منطقة اسكندرون ،انتيى إلى تنازل
فرنسا عن ىذه المنطقة إلى تركيا باالتفاق التركي المعقود في  .1939/6/23وىذا كمو دليل
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عمى أن اليدف من استحداث ىذه البنية اإلدارية لم يكن اليدف منيا مصالح المحافظات
والسكان المحميين ،وانما ىدفو ىو خدمة مصالح المستعمر في جني الضرائب واإلحصاء
والرقابة عمى تنقالت السكان ،وبالتالي استغالل البالد والسكان.
وبعد زوال االنتداب الفرنسي عام  ، 1946قام عيد االستقالل ،وبدأت المسيرة الوطنية
المستقمة في اتخاذ ما يمزم من خطوات لتكييف النظام اإلداري بما يتفق واألوضاع الجديدة
لمدولة المستقمة .وتجسدت ىذه المسيرة بإصدار التشريعات التي شكمت المالكات األساسية
لمدولة ،وكان من عداد التشريعات الصادرة المتعمقة بالتنظيم اإلداري المحمي القانون رقم
 172تاريخ  1956/1/23المسمى قانون البمديات ،حيث قسمت بموجبو البمديات في
الجميورية العربية السورية إلى أربع درجات ىي:
الدرجة األولى :أمانة العاصمة وبمدية حمب.
الدرجة الثانية :بمديات مراكز المحافظات األخرى.
الدرجة الثالثة :بمديات مراكز األقضية والنواحي التي يزيد عدد سكانيا عمى عشرة آالف نسمة.
الدرجة الرابعة :بمديات مراكز النواحي والقرى ،واعتبرت البمدية بموجب القانون شخصًا اعتباريًا
ذا استقالل مالي.
كما صدر بتاريخ  1956/3/29قانون المخاتير رقم  ،215المتعمق بمجالس القرى واألحياء.
ثم في عام  1957صدر قانون التنظيمات اإلدارية رقم  496تاريخ  1957/12/21الذي
ألغى الق اررين  5و  6لعام  1936الصادرين عن السمطة الفرنسية ،وقد تضمن القانون الجديد
تقسيم الجميورية العربية السورية إلى محاف ظات ذوات شخصية اعتبارية ،والمحافظات إلى
مناطق ،والمناطق إلى نواحي ،والنواحي إلى قرى.
وفي عيد الوحدة مع مصر العربية عام  1958صدر تشريع ( القانون  152لعام ) 1961
يقضي بتطبيق قانون اإلدارة المحمية الذي كان نافذاً في اإلقميم المصري ،عمى اإلقميم السوري
في الجميورية العربية المتحدة.
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إال ان ىذا القانون لم يمب ثان ألغي بالمرسوم التشريعي رقم  79تاريخ  1961/11/8بعد
حدوث االنفصال ،وأعيد العمل بقانون التنظيمات اإلدارية رقم  496لعام .1957
وبموجب ىذا القانون ،وقبل تطبيق قانون اإلدارة المحمية رقم  15تاريخ  ،1971/5/11كان
يسود القطر العربي السوري تنظيمان إداريان أساسيان ،ىما:
 تنظيم إداري  :يقوم عمى قمتو و ازرة الداخمية ،ويحكمو قانون التنظيمات اإلدارية رقم 496لعام  ،1957وقانون مجالس القرى واألحياء رقم  215لعام  1956وتعديالتو.
وبموجب ىذين التشريعين قسمت الدولة إلى محافظات ،والمحافظات إلى مناطق،
والمناطق إلى نواح ،والنواحي إلى قرى ،ويرأس كل منيا عمى التوالي :المحافظ -مدير
المنطقة -مدير الناحية -المختار .
ويطمق عمى مراكز المحافظات وعمى التجمعات التي يزيد عدد سكانيا عمى عشرة
آالف نسمة اسم المدينة.
وتقسم المدن بدورىا إلى أحياء ال يقل عدد سكانيا عن  2500نسمة وال يزيد عن
 7500نسمة ،والمحافظات وحدىا تتمتع بالشخصية االعتبارية.
 تنظيم بمدي  :يقوم عمى قمتو و ازرة الشؤون البمدية والقروية ،ويحكمو قانون البمديات رقم 172لعام  1956وتعديالتو ،وبموجب ىذا التشريع قسمت البمديات في سورية كما
ذكرنا إلى أربع درجات.
وعميو ،بمقتضى التنظيم اإلداري كانت توجد أربع مستويات لموحدات اإلدارية ىي :
المحافظة -المنطقة – الناحية – القرية.
وبمقتضى قانون التنظيم البمدي كان يوجد مستويان ىما :و ازرة الشؤون البمدية والقروية
والبمدية.
ولكن أهم ما يؤخذ عمى هذين التنظيمين اإلداري والبمدي يتبدى باآلتي:
 بعدىما عن الديمقراطية الشعبية. كونيما أقرب إلى المركزية اإلدارية ،من حيث قمة االختصاصات المخولة لمييئاتالمحمية والوصاية الشديدة المفروضة عمى أعماليا ،وخضوعيما لمزاجية السمطة
المركزية في تعيين من تراه مناسبًا لتحقيق مصالحيا.
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 ع دم التمييز بين سمطة المجمس وسمطة المحافظ من جية ،وبين سمطة المجمسوسمطات اإلدارات المركزية من جية أخرى.
 االىتمام بسمطة المحافظ أكثر من اىتمامو بسمطة مجمس المحافظة. تشكيل المجالس كان يتم بالتعيين ،ولم تمجأ السمطة المركزية إلى إجراء انتخاباتفعمية لمجالس الوحدات المحمية.
وفي الثامن من آذار عام  1963قامت الثورة بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي،
ومنذ ذلك التاريخ شقت الثورة طريقيا نحو ترسيخ مفاىيم ومنطمقات جديدة في الحكم
تقوم عمى مبادئ الديمقراطية الشعبية ،والمركزية الديمقراطية ،والمشاركة والرقابة
الشعبية ،وت ارفقت عممية التطوير بالتأكيد المستمر عمى دور الجماىير وممارستيا
مسؤولياتيا في توجيو شؤون الحكم ،والعمل عمى تعزيز بناء الدولة والمجتمع وتطويره
باستمرار نحو األفضل.
ليذا كانت مرحمة ما بعد ثورة الثامن من آذار عام  1963مرحمة متميزة عن المراحل
التي سبقتيا ،كونيا قامت عمى إشراك جماىير الشعب في تحمل مسؤولياتيا
والمساىمة في عمميات البناء والتطوير.
وتعززت ىذه المسيرة في السادس عشر من تشرين الثاني عام  1970بقيام الحركة
التصحيحية التي قادىا الرئيس حافظ األسد ،والتي كان من أىم مبررات قياميا العودة
إلى الشعب في كل أموره بيدف استرداد ثقتو بالثورة والحزب .وعممت عمى ترسيخ مبدأ
حرية المواطن وتعزيز في تحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار ،في جو من
الديمقراطية الشعبية ،بحيث تكون السمطة بيد الشعب ،الذي ىو منبع كل السمطات.
وكان من ثمار ذلك ،صدور قانون اإلدارة المحمية الذي اعتبر نافذًا بتاريخ
 ،1971/5/11وىذا قبل وضع دستور .1973
وقد كرس دستور  1973المبادئ واألىداف السابقة في مقدمتو ،وأكدت المادة 129
منو عمى أن " مجالس الشعب المحمية ىيئات تمارس سمطاتيا في الوحدات اإلدارية
التي تحدد وفقًا ألحكام القانون" ،وفي المادة  " 130يحدد القانون اختصاصات
مجالس الشعب المحمية وطريقة انتخابيا وتكوينيا وحقوق أعضائيا وواجباتيم وجميع
األحكام األخرى المتصمة بيا".
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 قانون اإلدارة المحمية رقم  15تاريخ 1971/5/11 مرحمة ما بعد تطبيق قانون اإلدارة المحمية رقم  11تاريخ  1791/1/11حتىقانون  109تاريخ 2011/8/23
في الواقع بصدور قانون اإلدارة المحمية لعام  1971حدثت تغييرات جذرية ميمة في
مسيرة التنظيم اإلداري المركزي والمحمي ،وذلك لضخامة األعباء والميام الممقاة عمى
عاتق الدولة عمى الصعيدين المركزي والمحمي.
فقانون اإلدارة المحمية لعام  1971جاء نتيجة دراسة عممية وافية لعديد من التجارب
التي مرت بيا الدول العربية واألجنبية ،وبعد تقدير واقعي لظروف القطر المختمفة
واستيعابيا بصورة كاممة ،وىو يعبر في مجممو عن رغبة الثورة والحزب في تحقيق
الديمقراطية الشعبية ،والقضاء عمى المركزية ،وافساح المجال امام المواطنين لممشاركة
الفعالة في إدارة الشؤون المحمية عن طريق مجالسيم المنتخبة.
وبصدور القانون طبق عمى المحافظات منذ عام  ،1972حيث صدر قرار مجمس
الوزراء تاريخ  1971/10/22بتطبيق المرحمة األولى منو عمى المحافظات ،وفقًا
لممادة  105من القانون التي نصت عمى أن " يتولى مجمس الوزراء وضع برنامج
لتنفيذ أحكامو بصورة تدريجية فيما يتعمق بتشكيل المجالس المحمية ،ونقل
االختصاصات التي تمارسيا الو ازرات إلى الوحدات اإلدارية".
وفي  1972/3/3جرت أول انتخابات عامة ومباشرة لمجالس المحافظات ،أسفرت
عن قيام سمطة محمية منتخبة في كل محافظة.
وفي  1972/3/5صدر قرار آخر نقل بموجبو إلى ىيئات اإلدارة المحمية الكثير من
االختصاصات الواردة في القانون ،ثم بمقتضى القانون رقم  29لعام  1972نقمت إلى
و ازرة اإلدارة المحمية االختصاصات التي كانت تمارسيا و ازرة الشؤون البمدية والقروية
فيما يتعمق بتنظيم الشؤون المالية واإلدارية لمبمديات.
وحيث أن و ازرة اإلدارة ىي الجية اإلدارية المركزية التي أنيطت بيا مسؤولية تطبيق
قانون اإلدارة المحمية وبصورة خاصة العمل ،عمى تحقيق أىدافو وحمايتيا ،وتطوير
النصوص وأساليب العمل ووسائمو بكل ما يخدم ذلك ،فقد أحدثت ىذه الو ازرة بموجب
المرسوم التشريعي رقم  36تاريخ  ، 1971/8/12ونقل ىذا المرسوم إلييا
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االختصاصات التي كانت تمارسيا و ازرة الداخمية بمقتضى قانون التنظيمات اإلدارية
رقم  496لعام  1957وتعديالتو ،وقانون مجالس القرى واألحياء رقم  215لعام
 1956وتعديالتو ،باستثناء بعض الشؤون المتعمقة باألحوال المدنية وقضايا األمن.
وقد حددت مهام الوزارة بموجب المرسوم التشريعي رقم  97تاريخ  1793/7/3في
االختصاصات التالية:
 -1اإلشراف عمى تطبيق قانون اإلدارة المحمية والئحتو التنفيذية ،وسير العمل في
الوحدات اإلدارية وتطوير ىذه اإلدارة بما يحقق تنمية المجتمع اقتصاديًا
واجتماعيًا.
 -2التنسيق بين المحافظات في مجال اإلدارة المحمية ،وتنظيم تعاون ىيئاتيا وأجيزتيا
المحمية مع األجيزة المركزية في حدود سياسة الدولة وخطتيا العامة.
 -3اقتراح السياسة العامة لإلدارة المحمية طبقًا الحتياجات المجتمع ووضع الخطط
والبرامج الالزمة لتنفيذىا.
 -4متابعة تنفيذ المشاريع المحمية وتقييميا.
 -5المساىمة في ربط التخطيط المحمي بالخطة العامة لمدولة بما يحقق التكامل
االقتصادي واالجتماعي.
 -6استصدار التشريعات واألنظمة الالزمة واصدار الق اررات والتعميمات التنظيمية التي
تكفل حسن تطبيق قانون اإلدارة المحمية.
ومن جممة اال ختصاصات األخرى التي تنيض بيا الو ازرة ،يالحظ أن دور
الو ازرات المختصة أساسي ،وأن مسؤولياتيا في دفع مسيرة اإلدارة المحمية وتطويرىا
ىامة جدًا ،وال سيما في مجال توجيو الييئات المحمية واألجيزة التي تتبعيا وتدريبيا
عمى ممارسة اختصاصاتيا ،وتعزيز روح االيجابية فييا ،انطالقاً من مبدأ تدعيم
الالمركزية ،عن طريق التصدي لحل جميع المشاكل التي تعترض سبيل التجربة بكل
جدية وتصميم.
وعمى ىذا ،يبدو ان دور الو ازرة ومسؤولياتيا في دفع مسيرة اإلدارة المحمية وتطويرىا
ميمة جداً ،انطالقًا من مبدأ تدعيم الالمركزية عن طريق التصدي من قبل المجالس
المحمية بجدية لجميع المشاكل التي تعترض سبيل التجربة.

80

وقد تم توسيع مشاركة المواطنين في مواقع اتخاذ القرار لدفع مسيرة التنمية الشاممة
والمتوازنة في االتجاه الصحيح ،وبما يحقق متطمبات السكان المحميين.
وكان لمجالس اإلدارة المحمية الدور الميم والمتميز في مختمف مجاالت التنمية
والخدمات في جميع المحافظات ،األمر الذي كان لو منعكاساتو االيجابية عمى صعيد
تنفيذ المشاريع وتحقيق التوازن في الخدمات التي قدمت لممواطنين عمى المستوى
المحمي.
وقد أثبتت المرحمة الماضية من تطبيق نظام اإلدارة المحمية قدرة ىذا النظام عمى تمبية
االحتياجات المحمية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وقامت المجالس والمكاتب
بمسؤولياتيا مجتمعة وبصورة مقبولة ،ورسخت وجودىا كمؤسسات ديمقراطية شعبية
تقوم بتطوير مجتمعاتيا المحمية.
ومن ىذا التصور جاء القانون الجديد لعام  2011ليعزز ويطور مسيرة اإلدارة
المحمية ،بما يمبي طموحات المواطنين إزاء التحديات الحديثة لإلدارة المحمية ،حيث
نستعرض تطور اإلدارة المحمية في سورية من خالل ىذا القانون.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :بدات مسيرة اإلدارة المحمية في سورية بصورة حديثة ومعاصرة منذ:
1971 .1
1956 .2
1958 .3
1793 . 4

اإلجابة الصحيحة رقم 1
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الوحدة التعميمية الخامسة
اإلدارة المحمية في ظل القانون الجديد لعام 3122
الكممات المفتاحية:
المجمس األعمى لإلدارة المحمية -المجالس المحمية -المكاتب التنفيذية -اختصاصات الييئات المحمية-
المحافظة -المدينة -البمدة -البمدية -أميف عاـ المحافظة -مدير المدينة والبمدة-المصطمحات القانونية
لمقانوف  -أىداؼ القانوف -المركزية السمطة والمسؤولية -الييكؿ التنظيمي المحمي -وظائؼ نوعية

الممخص:
لقانوف اإلدارة المحمية الجديد  107لعاـ  2011مالمح إيجابية كثيرة تتمخص بإعادة تقسيـ الوحدات
اإلدارية ،إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بيف الوحدات اإلدارية ،إحداث مكاتب لتنسيؽ الخدمات بيف جميع
الجيات المعنية عند تنفيذ مرافؽ الخدمات والبنى التحتية ،إحداث وظائؼ نوعية ،تعزيز الالمركزية مف
خالؿ انتخاب رئيس المجمس المحمي و غيرىا مف النقاط اإليجابية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاداًر عمى:
 معرفة المحددات التنظيمية واإلدارية لمقانوف الجديد.
 معرفة التقسيمات اإلدارية المحمية ومستوياتيا.
 معرفة الجديد في القانوف رقـ  107لعاـ  2011بالمقارنة مع القانوف  15لعاـ .1971
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صػػػدر قػ ػػانوف اإلدارة المحميػ ػػة الجديػ ػػد بالمرسػ ػػوـ التش ػ ػريعي رقػ ػػـ  /107/تػ ػػاري

 ،2011 /8/ 23وبػ ػػدأ

سريانو بتاري  ،2011/10/1وصدرت الئحتو التنفيذية ،وقػد أحػدث ىػذا القػانوف نقمػة نوعيػة جديػدة فػي
تنظػػيـ اإلدارة المحميػػة ،تنفيػػذاً لمػػنيا اإلصػػالح الػػذم يعبػػر عػػف المشػػاركة الحقيقيػػة لممػواطنيف فػػي النيػػوض
بمجتمعيـ المحمي.
م ػػف ى ػػذا المنطم ػػؽ ،نتن ػػاوؿ ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ المخص ػػص ل ػػإلدارة المحمي ػػة ف ػػي س ػػورية ف ػػي ق ػػانوف اإلدارة
المحميػ ػػة رقػ ػػـ  107لعػ ػػاـ  ،2011بيػ ػػاف المحػ ػػددات التنظيميػ ػػة الجديػ ػػدة لػ ػػإلدارة المحميػ ػػة ،التػ ػػي يشػ ػػكؿ
استجالؤىا مدخالً أساسياً لفيـ اإلدارة المحمية في القطر العربي السورم.
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محددات التنظيم المحمي في قانون اإلدارة المحمية رقم  211لعام 3122
تتمث ػػؿ مح ػػددات التنظ ػػيـ المحم ػػي ف ػػي س ػػورية ف ػػي ق ػػانوف  2011باس ػػتعراض الجدي ػػد فػ ػي ى ػػذا الق ػػانوف
بالمقارن ػػة م ػػع ق ػػانوف  ،1971ث ػػـ بي ػػاف أى ػػداؼ الق ػػانوف الجدي ػػد ،والتقس ػػيمات اإلداري ػػة ،فتش ػػكيؿ الييئ ػػات
المحميػػة ل المج ػػالس المحميػػة والمكات ػػب التنفيذيػػةه ،فاختصاص ػػات الييئػػات المحمي ػػة ،ثػػـ عالق ػػة الييئ ػػات
المحمية بالسمطة المركزية ،ثـ نستعرض معوقات وتحديات اإلدارة المحمية ،وكيفية مواجيتيا.
فنظػػاـ اإلدارة المحميػػة كمػػا نعمػػـ لػػيس نظام ػاً جامػػداً ال يخاػػع لمتبػػديؿ أو التعػػديؿ ،بػػؿ ىػػو نظػػاـ متطػػور
وفػي حاجػة دائمػػة إلػى د ارسػػة ومراجعػة شػػاممة ،حتػى يسػاير مػػا يطػ أر عمػػى المجتمػع مػػف ت يػرات وتطػػورات،
وذلؾ بصرؼ النظر عف شكؿ الحكـ.
مف ىذا المنطمؽ جاء القانوف الجديػد نتيجػة د ارسػة عمميػة وافيػة ،لمتجػارب التػي مػرت بيػا العديػد مػف الػدوؿ
واالسػػتفادة منيػػا ،وبعػػد تقػػدير واقعػػي لظػػروؼ القطػػر المختمفػػة واسػػتيعابيا بصػػورة كاممػػة ،وليعبػػر فػػي ثوبػػو
الجديػ ػػد عػ ػػف الرغبػ ػػة الجػ ػػادة والصػ ػػادقة والمخمصػ ػػة لكافػ ػػة المعنيػ ػػيف بالش ػ ػ ف المحمػ ػػي ،م ػ ػواطنيف وعػ ػػامميف
ومػػوظفيف،و وسػػمطة مركزيػػة وىيئػػات محميػػةو  -بعػػد أف حػػدد الدسػػتور الجديػػد أسػػاس النظػػاـ السياسػػي الػػذم
يقػػوـ عمػػى مبػػدأ التعدديػػة السياسػػية ،وفػػي أف تػػتـ ممارسػػة السػػمطة ديمقراطي ػًا عبػػر االقت ػراع -فػػي تطػػوير
البنية المؤسساتية وتعزيز الالمركزية والػدور التنمػوم وتعزيػز اإلدارة الماليػة وتعزيػز دور الرقابػة ،وىػذا كمػو
ف ػػي إط ػػار المحافظ ػػة قانونيػ ػًا عم ػػى اس ػػتقالؿ الوح ػػدات المحمي ػػة ذات الشخص ػػية االعتباري ػػة ،وح ػػؽ الس ػػمطة
المركزية الت كػد مػف تقػديـ الوحػدات المحميػة الخػدمات المجتمعيػة عمػى المسػتوب المحمػي بشػكؿ أفاػؿ ،فػي
إطار انسجاـ السياسة المحمية مع السياسة العامة لمدولة.
مف جية ثانية ،ال يخفى أف ىذا القانوف جاء ليتمشى في أىدافو ومبادئػو ومنطمقاتػو ومػواده وبشػكؿ إيجػابي
م ػػع الحػ ػراؾ اإليج ػػابي ال ػػذم تش ػػيده س ػػورية ،ف ػػي عممي ػػة اإلص ػػالح والتط ػػوير ،وتمبي ػػة احتياج ػػات المجتم ػػع
الحالية والمستقبمية.
وعمي ػ ػػو ،م ػ ػػف اس ػ ػػتقراء المالم ػ ػػح األساس ػ ػػية لمق ػ ػػانوف ال ػ ػػذم ص ػ ػػدر بالمرس ػ ػػوـ التشػ ػ ػريعي رق ػ ػػـ  107ت ػ ػػاري
 2011/8/23وبػػدء س ػريانو بتػػاري  ،2011/10/1والبػػدء بتطبيقػػو الفعمػػي بتػػاري  2011/12/12حيػػث
جرت فيو انتخابات مجالس اإلدارة المحمية ،وفؽ ىذا القانوف وقانوف االنتخابات العامة،
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نػػرب أف ى ػػذا القػػانوف حم ػػؿ الكثيػػر م ػػف االيجابي ػػات التػػي ت ػػؤدم إلػػى االرتق ػػاء بمسػػتوب تػ ػ ميف االحتياج ػػات
المحمية عمى الصعيد الخدمي والتنموم في الوحدات اإلدارية المحمية.
أو ًال  -المالمح الجديدة لقانون اإلدارة المحمية رقم  211تاريخ 3122/8/34
أهم المالمح اإليجابية لقانون اإلدارة المحمية الجديد  211لعام  ،3122تبدو في النقاط التالية:
 -1تقسيـ الوحدات اإلدارية إلى أربعة مستويات ىي و المحافظة – المدينة – البمػدة – والبمديػةو ،وىػذا بػدالً
مف خمسة مستويات سابقاً.
 -2نػػص القػػانوف عمػػى إحػػداث إدارات مشػػتركة مؤقتػػة بػػيف الوحػػدات اإلداريػػة ،،لتنفيػػذ مشػػروعات مشػػتركة
فينا بينيا ،وىذا تطبيقاً لجوىر مبدأ المشاركة.
 -3إحداث مكاتب لتنسيؽ الخدمات بيف جميع الجيات المعنية عند تنفيذ مرافؽ الخدمات والبنى التحتية.
 -4إحػػداث وظػػائؼ نوعيػػة ىػػي وظػػائؼ أمػػيف عػػاـ المحافظػػة ،ومػػدير المدينػػة والبمػػدة ،وذلػػؾ بيػػدؼ إيجػػاد
مرجعية قانونية في الوحدة اإلدارية.
 -5تعزيز الالمركزية مف خالؿ انتخاب رئيس المجمس المحمي مف قبػؿ أعاػاء المجمػس ،ولػيس كمػا كػاف
األمػر فػػي القػػانوف السػػابؽ بػػالتعييف ،ورئػػيس المجمػػس المحمػي سػػيكوف رئيسػًا لممكتػػب التنفيػػذم ،مػػا عػػدا
مركػػز المحافظػػة ،حيػػث يكػػوف المحػػافظ وفػػؽ القػػانوف رئيس ػاً لممكتػػب التنفيػػذم فػػي المحافظػػة ،ويكػػوف
ىناؾ رئيس لمجمس ا لمحافظة مستقؿ عػف المحػافظ .وىػذا تجديػد ميػـ حيػث كػاف المحػافظ فػي القػانوف
ال لمشخصػػية االعتباريػػة لممحافظػػة يتػػولى إدارة مجمػػس المحافظػػة ،كمػػا كػػاف يتػػولى
السػػابؽ بوصػػفو ممػػث ً
رئاس ػػة المكت ػػب التنفي ػػذم لممحافظ ػػة .أم ػػا م ػػع الق ػػانوف الجدي ػػد فالمح ػػافظ فق ػػط يػ ػرأس المكت ػػب التنفي ػػذم
لممحافظة ،وىو مسؤوؿ أماـ مجمس المحافظة.
 -6منح المجالس المحمية صالحيات واختصاصات جديدة والتوسع فييا ،مف خالؿ:
-

قياـ المجالس بواع الخطط التنموية القصيرة والطويمة األجؿ.

-

نقػػؿ اختصاصػػات بعػػض مػػديريات الػػو ازرات فػػي المحافظػػات واإلدارات والمؤسسػػات العامػػة

إلى السمطة المحمية ،مف أجؿ تقوية الدور التنموم لموحدات اإلدارية المحمية.
-

إمكانيػػة إحػػداث الشػػركات ،أو الػػدخوؿ فػػي ش ػراكات مػػع أط ػراؼ عامػػة أو خاصػػة ،اػػمف

حدود القوانيف النافذة ،وىذا يشكؿ توجياً جديداً نحو التشاركية مع القطاع الخاص.
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 -7سمح القانوف الجديػد بإقامػة مشػاريع اسػتثمارية مػف قبػؿ المحافظػة ،بنسػبة  %25مػف الموازنػة المسػتقمة
ليػػا ،بيػػدؼ تعزيػػز اإلي ػرادات المالي ػػة لموحػػدات اإلداريػػة ،وبيػػذا يكػػوف الق ػػانوف قػػد أعطػػى بعػػدًا تنمويػ ػًا
وخدمياً لموحدات المحمية ،وليس خدمياً كما كاف سابقاً.
 -8تعزيػػز دور الرقابػػة الرسػػمية و اإلداريػػة والقاػػائيةو ،إاػػافة إلػػى الرقابػػة الشػػعبية التػػي تتجسػػد فػػي رقابػػة
المواطنيف ،والمنظمات الشعبية ،والنقابات المينية ،والمجتمع المحمي.
 -9مػػف الجديػػد فػػي القػػانوف إحػػداث المجمػػس األعمػػى لػػإلدارة المحميػػة برئاسػػة رئػػيس مجمػػس الػػوزراء ،حيػػث
سػػينيض ى ػػذا المجمػػس بالعدي ػػد مػػف المي ػػاـ المتعمقػػة بوا ػػع الخطػػط الوطني ػػة الالمركزيػػة ف ػػي س ػػورية،
وواػ ػػع االختصاص ػ ػػات الت ػ ػػي س ػ ػػتنقؿ إلػ ػػى المج ػ ػػالس المحمي ػ ػػة ،م ػ ػػع واػ ػػع خط ػ ػػة زمني ػ ػػة لنق ػ ػػؿ ى ػ ػػذه
االختصاصػػات إلػػى المجػػالس ،وذلػػؾ وفق ػاً لإلمكانيػػات الماليػػة والفنيػػة والبش ػرية ليػػذه الوحػػدات ،وكػػذلؾ
متابعػػة تنفيػػذ الخطػػة الوطنيػػة لحػػيف االنتيػػاء مػػف نقػػؿ الصػػالحيات بشػػكؿ كامػػؿ إلػػى الوحػػدات اإلداريػػة
المحمية.
 -10نػػص القػػانوف أيا ػاً عمػػى إحػػداث م اركػػز لخػػدمات الم ػواطف فػػي الوحػػدات اإلداريػػة وعمػػى مختمػػؼ
مستوياتيا ،وىذا بيدؼ تقديـ أفاؿ الخدمات لممواطنيف وتمبية احتياجاتيـ.
مػف ىػػذه المقارنػػة البسػػيطة بػػيف قػػانوف  1971وقػػانوف  ، 2011وبعػػد أف حػػددنا مقومػػات اإلدارة المحميػػة
فػ ػػي الفصػ ػػؿ األوؿ ،سػ ػػنتعرؼ فػ ػػي ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ عمػ ػػى محػ ػػددات التنظػ ػػيـ المحمػ ػػي فػ ػػي القػ ػػانوف الجديػ ػػد
والتقسيمات اإلدارية عمى المستوب المحمػي ،فنتنػاوؿ تشػكيؿ الييئػات المحميػة ،ثػـ اختصاصػات المجػالس
المحمية ،فعالقة المجالس المحمية بالسمطة المركزية.
قب ػػؿ الب ػػدء بد ارس ػػة المح ػػددات التنظيمي ػػة ل ػػإلدارة المحمي ػػة وف ػػؽ الق ػػانوف الجدي ػػد ن ػػرب م ػػف المناس ػػب ب ي ػػة
الواوح والتحديد ،استعراض المصطمحات القانونية والمقصود بيا في معرض تطبيؽ
ىذا القانوف.
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ثانياً  -المصطمحات القانونية لإلدارة المحمية وفق قانون  211لعام 3122
جاء في المػادة األولػى مػف قػانوف اإلدارة المحميػة عمػى أنػو يقصػد بالتعػابير الػواردة فػي معػرض تطبيػؽ ىػذا
القانوف ،المعاني المبينة بجانب كؿ منيا ،عمى الشكؿ التاليل ـ 1ه:
المجمس األعمى :المجمس األعمى لإلدارة المحمية المشكؿ وفؽ أحكاـ ىذا القانوف.
الوزارة :و ازرة اإلدارة المحمية.
الوزير :وزير اإلدارة المحمية.
الوزير المختص :وزير الو ازرة المختصة الذم تتبع لو الجية العامة في الوحدة اإلدارية.
المحافظ :ممثؿ السمطة المركزية وىو عامؿ لجميع الو ازرات يعيف ويعفى مف منصبو بمرسوـ.
الوحدة اإلدارية :المحافظة أو المدينة أو البمدة أو البمدية وليا شخصية اعتبارية.
المجمسسسسسسسسس:المجمػ ػ ػ ػػس المحمػ ػ ػ ػػي المنتخػ ػ ػ ػػب لموحػػ ػ ػػدة اإلداريػ ػ ػ ػػة ويمػػ ػ ػػارس عممػ ػ ػ ػػو وفػػ ػ ػػؽ أحكػ ػ ػ ػػاـ القػ ػ ػ ػػانوف.
المكتب التنفيذي  :المكتب التنفيذم لموحدة اإلدارية.
المحافظسسة :حيػػز ج ارفػػي اػػمف التقسػػيـ اإلدارم والمحمػػي لمجميوريػػة العربيػػة السػػورية ياػػـ عػػدة مػػدف
وبمدات وبمديات وقرب ومزارع ويمكف لممحافظة أف تكوف مدينة واحدة.
المدينسسسة :كػػؿ مركػػز محافظػػة أو منطقػػة أو تجمػػع سػػكاني

يزيػػد عػػدد سػػكانو عمػػى  50000نسػػمة

.

البمسدة :كػؿ مركػز ناحيػة أو تجمػع سػكاني أو مجموعػة تجمعػات سػكانية يتػراوح عػدد سػكانيا بػيف 10001
و 50000نسمة.
البمدية :كؿ تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانيا بيف  5001و  10000نسمة.
الحي  :قطاع مف المدينة أو البمدة أو البمدية ال يقؿ عدد سكانو عف  10000نسمة في المدف وعف
 5000نسمة في البمدات وعف  4000نسمة في البمديات وعف  1000نسمة في التجمعات السكانية
التي امت إلى المدينة أو البمدية.
المنطقة :قطاع مف المحافظة ال يقؿ عدد سكانو عف  60000نسمة عدا القرب المرتبطة بمركز المنطقة
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مباشرة ويشمؿ ناحيتيف عمى األقؿ.
الناحية :قطاع مف المنطقة ال يقؿ عدد سكانو عف  25000نسمة ويمكف أف يكوف ارتباطيا المباشر
بمنطقة مركز المحافظة.
القرية :التجمع السكاني المحدث بموجب القانوف  15لعاـ .1971
المزرعة :التجمع السكاني المحدث بموجب القانوف  15لعاـ.1971
لجنة الحي :المجنة المشكمة بقرار مف المكتب التنفيذم لموحدة اإلدارية.
األمين العام :العامؿ األعمى مرتبة في الييكؿ اإلدارم في المحافظة.
المدير:العامؿ األعمى مرتبة في الييكؿ اإلدارم في المدينة أو البمدة.
الخطة المحمية  :الخطة الشاممة التي تحدد أىداؼ الوحدة اإلدارية لمدة أربع سنوات والوسائؿ واإلجراءات
والنشاطات الالزمة لتحقيقيا.
النشساطات المحميسة :المشػاريع الخدميػة والتنمويػة واالقتصػادية واالسػتثمارية التنمويػة واالجتماعيػة والثقافيػة
التي تقوـ بيا الوحدات اإلدارية امف نطاؽ عمميا.
النشاطات االقتصادية :المشاريع االقتصادية واالستثمارية التي تقوـ بيا الوحدة اإلدارية .النشاطات
االجتماعية :الخدمات االجتماعية التي تقدميا الوحدة اإلدارية امف نطاقيا لمساعدة المنظمات أو
الجمعيات أو الروابط أو النوادم العممية والثقافية والتربوية والخيرية والريااية التي ال تستيدؼ الربح
ومساعدة األسر واألفراد في المستويات االجتماعية والتنموية كافة .السمطة المحمية :مجمس الوحدة
اإلدارية ومكتبيا التنفيذم واألجيزة المرتبطة بيا.
األجهزة المحمية :مديريات الو ازرات واإلدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقمت اختصاصاتيا إلى
السمطة المحمية.
السمطة المركزية :ىي الو ازرات واإلدارات والمؤسسات والشركات والييئات العامة والجيات المرتبطة بيا.
األجهسسزة المركزيسسة :مػػديريات الػػو ازرات واإلدارات والمؤسسػػات والشػػركات والييئػػات العامػػة التػػي لػػـ تنقػػؿ
اختصاصاتيا إلى السمطة المحمية وتعمؿ في نطاؽ الوحدة اإلدارية.
الرابط الطرقي :وجود طريؽ نافذ تربط بيف التجمعات السكانية المعنية .
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الرابط الجغرافي :عدـ وجود مانع طبيعي بيف التجمعات السكانية المعنية.
مركز خدمة المواطن :يقدـ الخدمات لممواطف وفؽ الشروط والاوابط والتوجيات التي تاعيا الوحدة
اإلدارية مع الجيات المعنية األخرب لتبسيط اإلجراءات اإلدارية.
الخطة الوطنية الالمركزية :الخطة التي يتـ بموجبيا نقؿ اختصاصاتيا مف السمطة المركزية إلى السمطة
المحمية.
ثالثاً – أهداف القانون
يمكف إجماؿ األىداؼ التي أرساىا القانوف إلدارة محمية متطورة وذات فعالية ،في النقاط التالية:
 -2تعزيز الديمقراطية والالمركزية:
يتجمى تعزيز الديمقراطية والالمركزية في النقاط التالية:
-

تطبيؽ مبدأ ال مركزية السمطات والمسؤوليات ،وتركيزىا في أيدم فئات الشعب تطبيقًا

لمبدأ الديمقراطية الذم يجعؿ الشعب مصدر كؿ سمطة
-

يتمثؿ ىذا المبدأ في نقاط عديدة ميمة ،منيا:

-

تعزيز الديمقراطية

مف أىداؼ اإلدارة المحمية ذكرنا األىداؼ السياسية ،وارتباط نظاـ اإلدارة المحمية نظريًا وتاريخيًا
بالفكرة الديمقراطية ،التي تيدؼ إلى إشراؾ المواطنيف في إدارة األمور المحمية الخاصة بيـ .كما ترمي
ىذه األىداؼ مف المنظور الديمقراطي ذاتو إلى تدعيـ الوحدة الوطنية وتحقيؽ التكامؿ الوطني
والقومي ،ومجابية ما قد يتعرض لو الوطف مف مخاطر وأزمات .وتدعيـ المفيوـ الديمقراطي ،كمذىب
سياسي يرمي إليو القانوف يعني إشراؾ الشعب في الحكـ ،بحيث ال يتـ شيء في الدولة إال بواسطتو أو
عمى األقؿ برااه ل 1ه.
ومف ىذا المنطمؽ فاإلدارة المحمية تتالقى مع ما ييدؼ إليو النظاـ الديمقراطي ،بؿ تدعمو وتؤكد عميو،
بعد اإلدارة المحمية ىي المدرسة النموذجية لمديمقراطية ،وىي األساس لنظاـ الحكـ الديمقراطي في

1

 -د .محمذ كامم نيهه " ،اننظم انسياسيت"( انذونت وانحكىمت) ،دار انفكز انعزبي ،0791 ،ص.502
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الدولة .وديمقراطية اإلدارة ت عني في مفيوميا األساسي بالقياس مع الديمقراطية السياسية ،و إشراؾ
ال مباش ًار بحياتيـ ،أما
واشتراؾ المواطنيف في إدارة شؤونيـ ومرافقيـ المحمية التي تتصؿ اتصا ً
الديمقراطية السياسية فتشتمؿ عمى مباشرة الشعب بواسطة نوابو لألمور السياسية أو التشريعية.
فديمقراطية اإل دارة المحمية ىي إذف مف أىـ مقومات الديمقراطية السياسية ،وىي المادة التي ت ذم
جذور الديمقراطية .وليذا جاء الت كيد عمى المبدأ الديمقراطي في المقاـ األوؿ مف أىداؼ قانوف اإلدارة
المحمية ،الذم يجعؿ األمر نابعًا مف إرادة الشعب ،ويؤمف رقابتو عمى حسف التنفيذ.
-

تعزيز الالمركزية من خالل تطبيق مبدأ ال مركزية السمطات والمسؤوليات

يتجمى تعزيز الديمقراطية مف خالؿ تبني القانوف لمبدأ ال مركزية السمطة والمسؤولية ،حيث مف المبادئ
المقررة في القانوف الدستورم ىو التالزـ بيف السمطة والمسؤولية ،حيث نظ اًر لمتالزـ بيف السمطة
والم سؤولية ،فإف ىذا يعني أنو حيث توجد السمطة توجد المسؤولية ،وىذا ال يمكف إنكاره في المجاؿ
الدستورم المتعمؽ بالسمطات العامة ،وال في المجاؿ اإلدارم في إطار ممارسة الوظيفة اإلدارية وما
تتامنو مف سمطة .ومف ىنا كاف الت كيد عمى ارورة التوازف بيف السمطة التي تمنح لمشخص،
والمسؤولية التي يتحمميا ل 2ه.
وفي مجاؿ اإلدارة المحمية ومف مقتايات مبدأ ال مركزية السمطة والمسؤولية الذم تبناه القانوف يظير
في الحفاظ عمى االستقالؿ الذم تتمتع بو الوحدات اإلدارية المحمية ،والذم يعد ركنًا أساسياً مف أركاف
الالمركزية ،وبالتالي فإف ال مركزية السمطة والمسؤولية تعني توفيقًا لممبدأ الديمقراطي ولمبدأ االستقالؿ
أف تكوف السمطة بيد الشعب ،وىو يمارس السمطة باعتباره مصدر كؿ سمطة ،وىو الذم يتحمؿ نتائا
ممارستيا ،وىذا ىو التكريس الحقيقي لممفيوـ الديمقراطي وتالزمو مع ت كيد مبدأ الالمركزية والتالزـ
بينيا في مجاؿ اإلدارة المحمية.
وقد كرس قانون اإلدارة المحمية تعزيز التالزم بين الديمقراطية والالمركزية ،من خالل:
أ-

توسيع وتحديد وااح وغير مزدوج لسمطات وصالحيات مجالس الوحدات اإلدارية .وىذا

ي تي في إطار تمكيف ىذه المجالس مف ت دية اختصاصاتيا ومياميا في تطوير الوحدة اإلدارية
 - 22انسهطت تعني حق األمز واننهي وانتىجيه واإلشزاف ،ويستمذها انشخض من وظيفته ومن مكىناث شخصيته انمتعهقت بانخبزة وانذكاء وانسهىكيت
وانتجزبت ،في حين تعني انمسؤونيت تحمم تبعت نتائج ممارست انىظائف وانىاجباث .وقذ أكذ فايىل في كتابه انمشهىر " اإلدارة انصناعيت وانعامت"،
هذا انمبذأ في دراسته نهىظيفت اإلداريت .انظز ،د .عبذهللا طهبه " ،اإلدارة انعامت" ،منشىراث جامعت دمشق ،5112 ،ص.55-50
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المحمية مف النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمرانية ،وىذا كمو بما يتناسب ويتماشى
مع التنمية المستدامة والمتوازنة.
ب-

الت كيد عمى ارورة إيجاد وحدات إدارية قادرة عمى عمميات التخطيط والتنفيذ ،وواع

الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحمي ،والقدرة عمى تنفيذ المشاريع الخاصة بو بكفاءة وفعالية،
مف خالؿ تعديؿ مستويات الوحدات اإلدارية وتحديد ىيكميتيا المحمية ،بما يتماشى مع وظيفتيا
األساسية ،وااافة عدد مف الوظائؼ النوعية فييا.
ت  -لتحقيؽ ىذا اليدؼ جعؿ الوحدات اإلدارية في كؿ المستويات مسؤولة بصورة مباشرة عف
الخدمات واالقتصاد والثقافة وكافة الشؤوف التي تيـ المواطنيف في وحداتيـ المحمية ،.وي تي تحقيؽ ىذا
اليدؼ في نطاؽ التخطيط العاـ ،وفي إطار القوانيف واألنظمة والتشريعات التي تقرىا الدولة مف أجؿ
النيوض بالشؤوف العامة والمحمية لممجتمع والدولة.
ج -وفي ىذا اإلطار لممارسة السمطة والمسؤولية ،تقتصر ميمة السمطات المركزية عمى المياـ الرئيسة
المتعمقة بالتخطيط والتشريع والتنظيـ ،وادخاؿ أساليب التقانة الحديثة ،وتنفيذ المشروعات الكبرب التي
تعجز عف تنفيذىا الوحدات اإلدارية.
د -وتعزيز الالمركزية جاء أياًا مف خالؿ الت كيد عمى جعؿ الخدمات المحمية قريبة ممف يحتاجوف
إلييا ،وأاحى مف ثـ لالمركزية بعداً جديداً في ظؿ القانوف مف خالؿ العمؿ عمى خمؽ حالة مف التكامؿ
بيف الدور الخدمي والدور التنموم لموحدات اإلدارية.
ىػ  -تجمت الالمركزية مف خالؿ الت كيد عمى النيوض بالمجتمع في إطاره المحمي ،والمساعدة عمى النمو
المتوازف وتكافؤ الفرص بيف المناطؽ ،بتكريس وتعزيز مبدأ التعاوف المشترؾ بيف الوحدات اإلدارية بما
يحقؽ التكامؿ بيف الدور الخدمي والدور التنموم لموحدات اإلدارية ،وذلؾ مف خالؿ إحداث إدارات
مشتركة تستطيع أف تنفذ براما ومشاريع كبرب بشكؿ كفؤ وفعاؿ.
و -ييدؼ القانوف مف خالؿ تعزيز الالمركزية إلى تحسػيف المسػتوب المعيشػي لممػواطنيف ،وذلػؾ مػف خػالؿ
الدور االقتصادم والتنموم والخدمي الفاعؿ لموحدات اإلدارية ،والعمؿ عمى خمؽ فرص عمؿ.
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ز -تتجمػػى الالمركزيػػة فػػي القػػانوف مػػف خػػالؿ ت ػ ميف المسػػاىمة الحقيقيػػة والمجديػػة فػػي الجيػػود التػػي تبػػذؿ
لتحقيؽ النيػوض بػالمجتمع فػي إطػاره المحمػي ،وذلػؾ مػف قبػؿ ذوم الكفػاءات القػادريف عمػى تقػديـ مثػؿ ىػذه
المساىمة البناءة.
 -3تعديل الهيكمية اإلدارية المحمية وتعزيز العمل في الوحدات المحمية
تا ػػمف الق ػػانوف ف ػػي ى ػػذا الخص ػػوص تجدي ػػدًا ميمػ ػًا ب ػػرز م ػػف خ ػػالؿ توا ػػيح وتحدي ػػد مي ػػاـ وص ػػالحيات
المحافظيف الذيف يعػدوف رؤسػاء لممكاتػب التنفيذيػة ،وكػذلؾ ميػاـ واختصاصػات المجػالس المحميػة ومكاتبيػا
التنفيذيػػة ،والعمػػؿ عمػػى واػػع رؤيػػة تنمويػػة مسػػتقبمية اقتصػػادية واجتماعيػػة وخدميػػة لممحافظػػات والوحػػدات
اإلدارية ،وترجمتيا إلى خطط طويمة األجؿ تامف االنتقاؿ إلى م ارحػؿ تنمويػة متقدمػة اقتصػاديًا واجتماعيػًا
ومؤسساتياً.
آ -تعديل الهيكل التنظيمي المحمي
كمػػا تػػـ تعػػديؿ الييكػػؿ التنظيمػػي المحمػػي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إاػػافة عػػدد مػػف الوظػػائؼ النوعيػػة فػػي المسػػتوب
المحمػػي ،منيػػا وظيفسسسة أمسسسين عسسسام محافظسسسة يتػػولى تػػدقيؽ واع ػػداد الق ػ اررات الصػػادرة عػػف المجمػػس والمكت ػػب
التنفيػػذم ،ورفػػع مشػػاريع الق ػ اررات والخطػػط والب ػراما لممجمػػس ،وتػػدقيؽ الد ارسػػات التػػي تجرييػػا أجي ػزة األمانػػة
العامػػة واألجيػ ػزة المحمي ػػة والمركزي ػػة ف ػػي المحافظ ػػة قبػػؿ عراػ ػيا عم ػػى مجم ػػس المحافظ ػػة ومكتب ػػو التنفي ػػذم.
ومدير عام لموحدة اإلدارية ،أي مدير المدينة أو البمدة حيث يتولى تنظػيـ جػداوؿ أعمػاؿ المجمػس والمكتػب
التنفيذم ،والتحاير لػدوراتيما والػدعوة ليػا ،ومتابعػة القػ اررات الصػادرة عنيػا ،ورفػع مشػاريع القػ اررات والخطػط
والبراما لممجمس ،واإل شراؼ عمى العامميف في دوائر الوحدات اإلدارية والمحافظة.
ب -اشػتراط القػانوف فػيمف يتولػػوف الوظػائؼ النوعيػة أف يتمتػػع شػاغموىا بكفػاءة وخبػرة إداريػػة وفنيػة ،مػف أجػػؿ
اماف حسف سير العمؿ في الوحدات المحمية واستم ارريتو ،وعدـ حدوث فراغ بيف دورة انتخابية وأخرب.
ج -تعزيػػز العمػػؿ فػػي الوحػػدات اإلداريػػة المحميػػة جػػاء مػػف خػػالؿ نػػص القػػانوف عمػػى اػػرورة وأىميػػة :خمػػؽ
وحدات إدارية كفؤة وقادرة عمى عمميات التخطيط والتنفيذ،
واع االستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحمي،
واالنتقاؿ مف الدور الخدمي إلى الدور التنموم،
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والتعاوف المشترؾ بيف الوحد ات المحمية ،وىذا اليدؼ مف األىمية الكبرب في حاؿ نجاح تحقيقو.
د -أكد القانوف كذلؾ عمى أىمية تنفيذ المشػاريع الخاصػة بالوحػدات المحميػة بكفػاءة وفعاليػة وذلػؾ مػف خػالؿ
تعديؿ مستوب الوحدات اإلدارية ،الذم أاحى عمى أربعة مستوىات  :المحافظة ،المدينة ،البمدة ،وبمدية.
 -4تعزيز المبدأ الديمقراطي والمسؤولية والرقابة واالنتخاب
تظير أىمية ىذا اليػدؼ فػي انتيػاج األسػموب الػديمقراطي فػي اإلدارة المحميػة ،مػف خػالؿ ت كيػد القػانوف عمػى
ارورة:
أ -إناطػ ػػة الس ػ ػػمطات بييئػ ػػات تنبث ػ ػػؽ ع ػ ػػف إرادة الم ػ ػواطنيف يج ػ ػػرم انتخابي ػ ػػا
ب سموب ديمقراطي.
ب -ديمقراطيػ ػ ػػة االنتخػ ػ ػػاب م ػ ػ ػف خػ ػ ػػالؿ االقت ػ ػ ػراع العػ ػ ػػاـ والسػ ػ ػػرم والمباشػ ػ ػػر
والمتساوم.
ت -تركيػػز المسػػؤولية فػػي أيػػدم فئػػات الشػػعب ،لتمػػارس بنفسػػيا ميػػاـ القيػػادة
تطبيقػ ػاً لمب ػػدأ الديمقراطي ػػة ،ال ػػذم يجع ػػؿ الش ػػعب مص ػػدر ك ػػؿ س ػػمطة ،ويحق ػػؽ
رقابتو الدائمة عمى حسف التنفيذ والممارسة.
ث -تعزيز مبدأ التعاوف المشترؾ بيف الوحدات المحمية.
ج -توزي ػػع األدوار بػ ػػيف الس ػػمطة المركزيػػػة والوح ػػدات المحميػػػة ،وتف ػػرغ رجػ ػػاؿ
السمطة المركزية لممياـ الرئيسة المركزية.
ح -مسػػ ػػاىمة الم ػ ػ ػواطنيف فػ ػ ػػي نجػػ ػػاح إدارتيػػ ػػـ المحميػػ ػػة ،لتحقيػػ ػػؽ النيػ ػ ػػوض
بالمجتمع المحمي.
 -5التأكيد عمى الدور المالي واإلنتاجي لموحدات المحمية:
وذلؾ مف خالؿ:
-1

تعزيػػز اإلي ػرادات الماليػػة لموحػػدات اإلداريػػة وت ػ ميف الم ػوارد الماليػػة ،لتمكينيػػا مػػف ممارسػػة

الػػدور التنمػػوم فػػي المجتمػػع المحمػػي إلػػى جانػػب الػػدور الخػػدمي ،وجعػػؿ ىػػذا المجتمػػع مسػػؤوالً عػػف
الحفاظ عمى موارده وتنمية ىذه الموارد ،لتحسيف المستوب المعيشي لممواطنيف ،كما ذكرنا.
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الت كيػػد عمػػى اػػرورة تقػػديـ خػػدمات أفاػػؿ ،وىػػذا منظػػور األخػػذ بػػإدارة الجػػودة ،وتطػػوير

-2

فػػرص اقتصػػادية وتنمويػػة اػػمف الوحػػدات اإلداريػػة يكػػوف مػػف شػػانيا المسػػاعدة عمػػى خمػػؽ فػػرص
عمؿ.
-3

التكامؿ بيف الدور الخدمي والدور التنموم اإلنتاجي لموحدات المحمية ،وذلػؾ بعػدىا ليسػت

أداة ألداء الخدمات العامة فحسب ،بؿ تعد كيانًا أساسيًا في اإلنتاج.
-6التأكيد عمى تأمين خدمات المواطنين
وي تي تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ :
 -1تبسػػيط اإلج ػراءات بكافػػة أشػػكاليا ،وخاصػػة اإلج ػراءات اإلداريػػة التػػي تعػػد مػػف وسػػائؿ تحسػػيف
العالقة بيف اإلدارة والجميور بصفة عامة ،وىنا بيف اإلدارة المحمية وسكاف الوحدة.
 -2الت كيد عمى ت ميف خدمات المواطنيف مف خالؿ إنشػاء و مراكز خدمسة المسواطنو ،التػي تخػتص
بمػنح الػػرخص والخػػدمات والرعايػة كافػػة بشػػكؿ مباشػر وفػػؽ األنظمػػة والشػروط المواػػوعة مػػف
قب ػػؿ مج ػػالس الوح ػػدات اإلداري ػػة وال ػػو ازرات واإلدارات المعني ػػة ،وصػ ػوالً لمحص ػػوؿ عميي ػػا عب ػػر
خدمات الحكومة االلكترونية بما يوفر الجيد والوقت والماؿ.
وىذا يعني أف تكوف الحركة في م اركػز خدمػة المػواطف و حركػة وثػائؽو ،ولػيس حركػة أشػخاص ،تػوفي اًر لموقػت
والجيد والماؿ.
بش ػػكؿ ع ػػاـ يمك ػػف الق ػػوؿ ،أف الق ػػانوف أرس ػػى مب ػػادئ الديمقراطي ػػة المحمي ػػة باعتم ػػاد وتعزي ػػز مب ػػدأ الديمقراطي ػػة
والالمركزيػة ،وذلػؾ بجعػؿ األمػػر كمػو فػي الوحػػدات اإلداريػة المحميػة نابعػًا مػػف إرادة الشػعب ،صػاحب السػػمطة
ومصدر كؿ سمطة ،وىذا أقصى ما تسعى الديمقراطية إلى تحقيقو.
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المجمس األعمى لإلدارة المحمية
قبػػؿ الحػػديث عػػف الوحػػدات اإلداريػػة فػػي قػػانوف اإلدارة المحميػػة وتشػػكيؿ الييئػػات المحميػػة و التقريريػػة منيػػا و
أم المجػػالسو والتنفيذيػػة أم و المكاتػػبو ،وحيػػث أف القػػانوف قػػد نػػص عمػػى إنشػػاء المجمػػس األعمػػى لػػإلدارة
المحميػػة ،فيبػػدو األمػػر طبيعيػاً أف نبػػدأ بد ارسػػة ىػػذا المجمػػس أوالً ،ثػػـ نتػػابع فػػي الوحػػدات اإلداريػػة  ،وتشػػكيؿ
الييئػػات المحميػػة ،وبيػػاف اختصاصػػاتيا ،والعالقػػة بػػيف المجػػالس والمكاتػػب مػػف جيػػة ،والعالقػػة بػػيف السػػمطة
المركزية والييئات المحمية مف جية أخرب.
 -4المجمس األعمى لإلدارة المحمية -تشكيمه  -اختصاصاته
الجديد في المرسوـ التشريعي رقـ  107تػاري  2011/8/23المتاػمف قػانوف اإلدارة المحميػة الػنص عمػى
إنشػ ػػاء المجمػ ػػس األعمػ ػػى لػ ػػإلدارة المحميػ ػػة ،وذلػ ػػؾ ف ػ ػػي الم ػ ػواد  3إلػ ػػى  ، 6التػ ػػي بينػ ػػت تشػ ػػكيؿ المجم ػ ػػس
واختصاصاتو.
أ-

تشكيل المجمس األعمى لإلدارة المحمية:

نصت المادة ل 3ه مف قانوف اإلدارة المحمية عمى أف يتكوف المجمس األعمى لػإلدارة المحميػة عمػى الشػكؿ
التالي:
رئيس مجمس الوزراء

رئيساً

الوزير
رئيس ىيئة التخطيط والتعاوف الدولي

نائباً لمرئيس
عاوًا
أعااء

المحافظوف
رؤساء المجالس المحمية لممحافظات

أعااء

رئيس ىيئة التخطيط اإلقميمي

عاوًا

معاوف الوزير

عاواً ومقر ًار.

ي ػػدعو رئ ػػيس المجم ػػس ال ػػوزراء المعني ػػيف لمتنس ػػيؽ معي ػػـ بشػ ػ ف نق ػػؿ بع ػػض أو ك ػػؿ اختصاص ػػات
و ازراتيـ إلى الوحدات المحمية ،واقتراح التشريعات واألنظمة الالزمة.
يرىػا متعمقػة بػاإلدارة المحميػة مػف حيػث
ىذا ويبت المجمس األعمػى فػي كػؿ الشػؤوف والتػدابير التػي ا
دعميا وتطويرىا ،واقتراح القوانيف الخاصة بذلؾ ،واصدار الق اررات التنفيذية الالزمة.
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ب -اختصاصات المجمس األعمى
يتولى المجمس األعمى االختصاصات التالية:
-1

واػػع الخطػػة الوطنيػػة الالمركزيػػة وفػػؽ برنػػاما زمنػػي محػػدد ،واإلش ػراؼ عمػػى تنفيػػذ ىػػذه

الخطة ودعميا والتنسيؽ مع كافة الجيات المعنية في سبيؿ تنفيذىا.
-2

إصدار الق اررات الالزمة لتوايح آليات عمؿ الوحدات المحمية.

-3

إقرار الموائح التنفيذية والتعديالت السنوية عمى لوائح الرسوـ والموارد والتعوياات.

ونصػت المػػادة الخامسػة مػػف القػػانوف عمػى أف يجتمػػع المجمػس األعمػػى مػرتيف فػي السػػنة عمػى األقػػؿ ،وكممػػا
دعت الحاجة بدعوة مف رئيسو.
كما يدعو رئيس المجمس األعمى مف يراه مف المختصيف لحاور اجتماعاتو.
ويقوـ المجمس خالؿ فترة زمنية ال تزيد عمى ستة أشير مف تػاري صػدور القػانوف بإصػدار الخطػة الوطنيػة
لممركزيػػة .وىػػذه الخطػػة تحػػدد برنامج ػًا زمني ػًا اػػمف فت ػرة أقصػػاىا خمػػس سػػنوات يجػػوز تمديػػدىا لم ػرة واحػػدة
الستكماؿ نقؿ االختصاصات المنصوص عمييا في ىذا القانوف إلى المجالس المحمية.
ولممجمس األعمى تشكيؿ لجاف تنسيقية لإلعداد ليذا االنتقاؿ مف جميع النواحي القانونية واإلدارية والتقنية.
لممجمس األعمى بنػاء عمػى ا قتػراح الػوزير إحػداث مدينػة أو بمػدة ألسػباب اجتماعيػة أو اقتصػادية أو سػياحية
أو أثرية أو حدودية ،دوف التقيد بعدد السكاف.
أخي ًار ،نص القانوف عمى أف ق اررات المجمس األعمى ممزمة لمو ازرات والجيات العامة كافة.
حيث إف القانوف يتحدث عف الخطة الوطنية لالمركزية ونقؿ االختصاصػات المنصػوص عمييػا فػي القػانوف
إلى المجالس المحمية ،فال بد مف وقفة عند مفيوـ الخطة الوطنية لالمركزية ونقؿ االختصاصات.
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الخطة الوطنية لالمركزية ونقل االختصاصات
الخطة الوطنية لالمركزية كما عرفيا القانوف ىي :الخطػة التػي يػتـ بموجبيػا نقػؿ اختصاصػاتيا مػف السػمطة
المركزية إلى السمطة المحمية.
ومػ ػ ػػف المتفػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػػو فقي ػ ػ ػاً وقانون ػ ػ ػاً أف الوحػ ػ ػػدات اإلداريػ ػ ػػة المحميػ ػ ػػة ذات الشخصػ ػ ػػية االعتباريػ ػ ػػة تمػ ػ ػػارس
االختصاصػػات المحػػددة ليػػا قانونػًا ،أم االختصاصػػات التػػي منحيػػا إياىػػا المشػػرع ،فػػي كػػؿ المجػػاالت التػػي
تيػـ المػواطنيف .وفػػي ذلػػؾ ترسػي لمفيػػوـ الالمركزيػػة وتعزيزىػػا بتوسػيع اختصاصػػات المجػػالس المحميػػة كمػػا
نص القانوف  107لعاـ  ،2011وتحديد لالختصاصات التي تنقؿ إلييا مف اإلدارة المركزية.
ونقػػؿ االختصاصػػات يػػتـ بق ػرار مػػف مجمػػس الػػوزراء ،وحسػػب القػػانوف الجديػػد يقػػوـ رئػػيس المجمػػس األعمػػى
لػإلدارة المحميػة بػدعوة الػوزراء المعنيػيف ،لمتنسػيؽ معيػـ لنقػؿ بعػض أو اختصاصػات و ازراتيػـ إلػى الوحػدات
المحمية ،واقتراح التشريعات واألنظمة الالزمة.
وفي ىذا امتػدادًا لتطبيقػات اإلدارة المحميػة ،فقػد صػدرت قػ اررات مػف مجمػس الػوزراء قاػت بنقػؿ الكثيػر مػف
االختصاصات إلى اإلدارة المحمية ،مع التنويو أف المشرع أخذ بمبدأ العموـ فػي توزيػع االختصاصػات ،مػف
حي ػػث جع ػػؿ الوح ػػدات اإلداري ػػة ف ػػي ك ػػؿ المس ػػتويات مس ػػؤولة ع ػػف الش ػػؤوف الت ػػي تي ػػـ المػ ػواطنيف ف ػػي ى ػػذه
الوحدات مباشرة ،ووفؽ ما تقرره الالئحة التنفيذية ،عممًا اف ىذه الفقػرة األخيػرة لػـ تػرد فػي القػانوف المػذكور،
حسب المادة  2منو.
وف ػػي ذل ػػؾ مرون ػػة م ػػف المشػ ػرع  ،ألف إجػ ػراءات إا ػػافة االختصاص ػػات المحمي ػػة الت ػػي ق ػػد ت فمي ػػا الالئح ػػة
التنفيذيػػة أو تتطمػػب الظػػروؼ والمسػػتجدات إاػػافتيا تبقػػى أكثػػر يس ػ ًار ،واف إاػػافة ىػػذه االختصاصػػات ،ال
تعنػػي نقميػػا إلػػى الوحػػدات اإلداريػػة ،ألف ىػػذا النقػػؿ يجػػب أف يػػتـ مػػف قبػػؿ مجمػػس الػػوزراء ،وفػػؽ الصػػي ة
المعتم ػػدة مػ ػف المجم ػػس األعم ػػى ل ػػإلدارة المحمي ػػة ،وي ػػتـ ذل ػػؾ عمميػ ػًا بص ػػورة تدريجي ػػة ،تبعػ ػًا لتػ ػوافر األجيػ ػزة
واالعتمادات المالية ،والظروؼ المواوعية التي تجعؿ النيوض بيا أم اًر ممكناً.
ىػػذا وقػػد نقػػؿ الكثيػػر مػػف االختصاصػػات كمػػا قمنػػا ،وال ي ػزاؿ ىنػػاؾ الكثيػػر أيا ػاً يتوجػػب نقمػػو إلػػى الوحػػدات
المحمية.
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وقد تـ في ظؿ القانوف السابؽ تحديد األجيزة التي كانت تتبع الػو ازرات المختصػة ونقمػت اختصاصػاتيا إلػى
الوحػػػدات المحميػػػة ذات العالقػ ػػة ،وأصػ ػػبحت ىػػػذه األجي ػ ػزة تابعػػػة لمجالسػ ػػيا المحميػ ػػة عػػػف طريػ ػػؽ مكاتبيػ ػػا
التنفيذية ،وتشكؿ فيما بينيا مالكاً خاصاً بكؿ مف ىذه الوحدات.

كما حددت الو ازرات واإلدارات والجهات المركزية األخرى ،كما يمي:
الػػو ازرات :الػػدفاع – الداخميػػة – العػػدؿ – الصػػناعة – العمػػيـ العػػالي – الػػنفط والثػػروة المعدنيػػة – الكيربػػاء-
المالي ػػة – االقتص ػػاد والتج ػػارة الخارجي ػػة – األوق ػػاؼ -اإلع ػػالـ -ىيئ ػػة تخط ػػيط الدول ػػة ل م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف
اال عتبار سياسة دما الو ازرات التي تمت في ظؿ بعض الحكوماته.
 المؤسسات ذات الطابع االقتصادم التي يقرر نقميا إلى اإلدارة المحمية.
 الييئ ػػات واإلدارات :الييئ ػػة المركزيػػػة لمرقاب ػػة والتفت ػػيش – إدارة قاػػػايا الدول ػػة – الجي ػػاز المركػ ػػزم
لمرقابػ ػػة المالي ػ ػػة – المديريػ ػػة العام ػ ػػة لمجمػ ػػارؾ – المكت ػ ػػب المركػ ػػزم لإلحص ػ ػػاء -المديريػ ػػة العام ػ ػػة
لممصػالح العقاريػة – المديريػة العامػة لألحػواؿ المدنيػػة – المديريػة العامػة لاثػار والمتػاحؼ -جيػػاز
تفت ػػيش العمم ػػيف الز ارع ػػي والص ػػناعي ل ػػدب و ازرة الش ػػؤوف االجتماعي ػػة والعم ػػؿ – المعاى ػػد النقابي ػػة
العمالية والفالحية.
 وف ػػي مرحم ػػة الحق ػػة تم ػػت إا ػػافة ع ػػدد م ػػف االختصاص ػػات المنقول ػػة إل ػػى الوح ػػدات المحمي ػػة ،ف ػػي
المجاالت التالية:
الز ارعػ ػػة -التمػ ػػويف والتجػ ػػارة الداخميػ ػػة – التربيػ ػػة – الثقافػ ػػة – اآلثػ ػػار – السػ ػػياحة – المواصػ ػػالت –
اإلنش ػػاء والتعمي ػػر -الث ػػروة المائي ػػة – الش ػػؤوف الص ػػحية – المج ػػاؿ االجتم ػػاعي والعم ػػؿ والعم ػػاؿ –
الخػ ػػدمات والم ارفػ ػػؽ -الكيربػ ػػاء والثػ ػػروة المعدنيػ ػػة .إاػ ػػافة إلػ ػػى إش ػ ػراؼ و ازرة اإلدارة المحميػ ػػة عمػ ػػى
مؤسسة تقاعد موظفي ومستخدمي البمديات.
ومفػػاد ذلػػؾ ،أف الػػو ازرات واإلدارات والمؤسسػػات والشػػركات العامػػة األخػػرب المػػذكورة ،ىػػي الجي ػػات
التي لـ تنقػؿ اختصاصػاتيا لػإلدارة المحميػة ،وبالتػالي ،فػإف فػروع ىػذه الجيػات فػي الوحػدات اإلداريػة
ىي األجيزة التي بقي ارتباطيا مركزيًا.
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وت س ػػياً عمي ػػو ،ف ػػإف ف ػػروع ال ػػو ازرات والجي ػػات العام ػػة األخ ػػرب المركزي ػػة الموج ػػودة ف ػػي المحافظ ػػات،
تخاع إلشراؼ مجمس المحافظة ومكتبو التنفيذم.
مػػف جيػػة أخػػرب ،فػػإف وجػػود نػػوعيف مػػف األجيػزة فػػي الوحػػدات اإلداريػػة ال يعنػػي ،االسػػتقاللية التامػػة
ألحدىما عف اآلخػر ،ذلػؾ أنيػا تشػكؿ فػي جممتيػا أجيػزة متكاممػة لمدولػة ،انطالقػاً مػف وحػدة السػمطة
والكياف.
فف ػػروع األجيػ ػزة المركزي ػػة العامم ػػة ف ػػي الوح ػػدات اإلداري ػػة تق ػػوـ عن ػػد االقتا ػػاء بالعم ػػؿ لص ػػالح ى ػػذه
الوح ػػدات ،كم ػػا تق ػػوـ األجيػ ػزة المحمي ػػة بالعم ػػؿ لص ػػالح الس ػػمطة المركزي ػػة ،وذل ػػؾ وف ػػؽ أس ػػس تح ػػدد
باالتفاؽ بيف وزير اإلدارة المحمية والوزير ذم العالقة.
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بشػػؤوف العػػامميف فػػي الوحػػدات اإلداريػػة و مركزيػػة ومحميػػةو ،فقػػد بقيػػت دوف تعػػديؿ.
والوزير ذو العالقة يمػارس الصػالحيات المتعمقػة بػش العػامميف فػي الوحػدات اإلداريػة وفقػاً لمػا يػنص
عميػػو قػػانوف العػػامميف األساسػػي .كمػػا يتػػولى المحػػافظ معالجػػة شػػؤوف ى ػؤالء العػػامميف ،وفق ػًا لمقػػانوف
المذكور.
وعمي ػػو ،وف ػػي إط ػػار الخط ػػة الوطني ػػة لالمركزي ػػة الت ػػي تقا ػػي أف يح ػػدد ا ػػمف برن ػػاما زمن ػػي ولفتػ ػرة
أقصاىا خمس سنوات ،يجوز تمديدىا لمرة واحػدة ،السػتكماؿ نقػؿ االختصاصػات المنصػوص عمييػا
فػػي القػػانوف إلػػى الوحػػدات المحميػػة ،ويكػػوف دور الػػو ازرات والمجػػاف التنسػػيقية التػػي يشػػكميا المجمػػس
األعمػى لإلعػػداد ليػذا االنتقػػاؿ ميمػاً عمػػى كافػػة الصػعد ،فػػي سػبيؿ تػػدعيـ مبػدأ الالمركزيػػة والتصػػدم
لحؿ جميع المشاكؿ التي تعترض اإلدارة المحمية ،وانجاحيا بكؿ جدية وتصميـ.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :يرأس المحافظ حسب قانوف اإلدارة المحمية الجديد رقـ  019لعاـ :5100
 .0المجمس المحمي لممحافظة.

 .5المكتب التنفيذم لممحافظة.

 .3المجمس المحمي والمكتب التنفيذم لممحافظة.

 .2المجمس األعمى لإلدارة المحمية.

اإلجابة الصحيحة رقم 3
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الوحدة التعميمية السادسة
الوحدات اإلدارية المحمية في قانون اإلدارة المحمية
والتقسيمات اإلدارية
الكممات المفتاحية:
الخطة الوطنية لمالمركزية – المحافظة – المدينة – البمدة – البمدية  -الربط الطرقي أو الجغرافي-
الشخصية االعتبارية لموحدة اإلدارية المحمية – المنطقة – الناحية  -الحي.

الممخص:
قسمت الجميورية العربية السورية بمقتضى قانون اإلدارة المحمية إلى وحدات تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل المالي واإلداري ،ىي :المحافظة  -المدينة  -البمدة  -البمدية.
إلى جانب التقسيمات األساسية لإلدارة المحمية في الجميورية العربية السورية ،توجد تقسيمات فرعية تقسم
بمقتضاىا ،المحافظات إلى مناطق ،والمناطق إلى نواح ،المدن والبمدات والبمديات إلى أحياء .لكن ليس
لممنطقة والناحية والحي الشخصية االعتبارية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 معرفة المقصود بالوحدات اإلدارية المحمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وىي المحافظة-
المدينة -البمدة –البمدية.
 معرفة التقسيمات اإلدارية الفرعية التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية وىي المنطقة والناحية
والحي.
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الوحدات اإلدارية المحمية في قانون اإلدارة المحمية

والتقسيمات اإلدارية
أو ال -الوحدات اإلدارية المحمية
قسمت الجميورية العربية السورية بمقتضى قانون اإلدارة المحميةة إلةى وحةدات تتمتةع بالشخصةية االعتباريةة
واالستقالل المالي واإلداري ،وىي:
 -1المحافظة  -المدينة  -البمدة  -البمدية.
وعرفيا القانون كما يمي:
المحافظةةة :حيةةز جغ ارفةةي ضةةمن التقسةةيم اإلداري والمحمةةي لمجميوريةةة العربيةةة السةةورية يضةةم عةةدة مةةدن
وبمدات وبمديات وقرى ومزارع ويمكن لممحافظة أن تكون مدينة واحدة.
المدينةةةة :كةةل مركةةز محافظةةة أو منطقةةة أو تجمةةع سةةكاني

يزيةةد عةةدد سةةكانو عمةةى  05555نسةةمة

.

البمةدة :كةل مركةز ناحيةة أو تجمةع سةكاني أو مجموعةة تجمعةات سةكانية يتةراوح عةدد سةكانيا بةين 05550
و 05555نسمة.
البمدية :كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانيا بين  0550و  05555نسمة.
وعمى هذا ،فالوحدة اإلدارية هي المحافظة والمدينة والبمدة والبمدية وهي تتمتع بالشخصية العتبارية.
وقد نص القانون عمى أن :
 تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
بنةان عمةى
 تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئةيس مجمةس الةوزران ا
اقتراح الوزير ،وتحتفظ المدن المحدثة سابق ا بصفتها.

ةان عمةةى
 تحةةدث البمةةدات والبمةةديات وتسةةمى وتعةةين مراكزهةةا وحةةدودها وتعةةدل بقةرار مةةن الةةوزير بنة ا
اقتراح المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة.

ونص القانون عمةى انةو ي يجةوز أن يكةون نطةاق المحافظةة مدينةة واحةدة يمسميةا مجمةس واحةد ،وفةي
ىةةذه الحالةةة يتمتةةع مجمةةس المحافظةةة ومكتبةةو التنفيةةذي فض ةالً عةةن اختصاصةةاتيما ،باختصاصةةات
مجمس المدينة ومكتبو التنفيذي ( م .)7
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كمةةةا نةةةص القةةةانون عمة ةةى أن تضةةةم إلة ةةى المةةةدن والبمةةةدات والبمةةةديات مة ةةع م ارعةةةاة الحة ةةدود اإلدارية ةةة
لممحافظات والمناطق والنواحي ،جميع القرى والمةزارع التةي ال تتبةع أي مدينةة أو بمةدة أو بمديةة ،وال
يزيد بعدىا عمى  00كم عةن حةدود مخططيةا التنظيمةي العةام المصةدق ،عمةى أن تحقةق فيمةا بينيةا
الربط الطرقي أو الجغرافي ،وتمسل ىذه القةرى والمةزارع فةي مجمةس المدينةة أو البمةدة أو البمديةة وفقةاً
ألحكام ىذا القانون.
ةاء عمةى اقتةراح الةوزير إحةداث مدينةة أو بمةدة ألسةباب
كما يجوز لممجمس األعمةى لةإلدارة المحميةة بن ً

اجتماعية أو اقتصادية أو سةياحية أو أسريةة أو حدوديةة ،دون التقيةد بعةدد السةكان ( المةادة  05مةن

القانون).
ونصةةت المةةادة  00عمةةى أن ي تعامةةل المةةدن كافةةة معاممةةة مةةدن م اركةةز المنةةاطق لجيةةة إحةةداث اإلدارات
العامة المنصوص عمى إحداسيا في القوانين واألنظمة النافذةي.
وحسةةب القةةانون عنةةدما تمةةن الوحةةدة اإلداريةةة الشخصةةية االعتباريةةة ليةةذه الوحةةدة فيةةذا يعنةةي أن :الشخص ةية
العتبارية لموحدة اإلدارية المحمية تمثل  ( :إضافة إلى اآلسةار العامةة واآلسةار الخاصةة التةي ذكرناىةا عنةدما
استعرضنا الشخصية االعتبارية)
 المصةةمحة العامةةة المشةةتركة لجميةةع الم ةواطنين المقيمةةين فةةي الوحةةدة اإلداريةةة بمةةا فةةي ذلةةكمصمحة األجيال القادمة.
 أن النةةاخبون فةةي الوح ةةدة اإلداريةةة يمسم ةةون أصةةحاب اإلرادة لمشخص ةةية االعتباريةةة لموح ةةدةاإلداريةةة ،ويعتبةةر االقت ةراع العةةام والسةةري والمباشةةر بموجةةب قةةانون االنتخابةةات العامةةة( )1
األساس الذي يعبر بموجبو أصحاب اإلرادة لمشخصية االعتبارية عن إرادتيم.
ال إلرادة الشخص ةةية االعتبارية ةةة،
 تع ةةد المج ةةالس المحمي ةةة لموح ةةدات اإلداري ةةة المنتخب ةةة مم ةةس ًوتتحدد مسؤوليتيا القانونية بموجب أحكام ىذا القانون.
وعمى ىذا تكون التقسيمات األساسةية لموحةدات اإلداريةة التةي تتمتةع بالشخصةية االعتباريةة واالسةتقالل المةالي
واإلداري ف ةةي الجميوريةةةة العربي ةةة السة ةةورية ،وفةةةق ق ةةانون اإلدارة المحميةةةة ىة ةةي  :المحافظ ةةة ،المدينة ةةة ،البمة ةةدة،
والبمدية.

1

 -صذس قاًىى االًخخاباث العاهت بالوشسىم الخششيعي سقن  101حاسيخ . 2011/8/3
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ولكن إلى جانةب التقسةيمات األساسةية لةإلدارة المحميةة فةي الجميوريةة العربيةة السةورية ،توجةد تقسةيمات فرعيةة
تقسم بمقتضاىا ،المحافظات إلى مناطق ،والمناطق إلى نواح.
ثانيا -التقسيمات اإلدارية وفق قانون اإلدارة المحمية
التقسةةيمات اإلداريةةة الفرعيةةة ىةةي :المنطقةةة والناحيةةة والحةةي ،حيةةث نصةةت المةةادة  77مةةن القةةانون عمةةى أن ي
تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح ،كما تقسم المدن والبمدات والبمديات إلى أحياءي.
والمنطقة هي :قطاع من المحافظة ال يقل عدد سكانو عن  05555نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز
المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين عمى األقل.
الناحية :قطاع من المنطقة ال يقل عدد سكانو عن  00555نسمة ويمكن أن يكون ارتباطيا المباشر
بمنطقة مركز المحافظة.
كما تقسم المدن والبمدات والبمديات إلى أحيان ،والحي هو:
الحي  :قطاع من المدينة أو البمدة أو البمدية ال يقل عدد سكانو عن  05555نسمة في المدن وعن 0555
نسمة في البمدات وعن  0555نسمة في البمديات وعن  0555نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت
إلى المدينة أو البمدية.
ولكن ليس لممنطقة والناحية والحي الشخصية العتبارية.
ونورد فيما يمي التقسيمات المحمية واإلدارية في المحافظات السورية:
محافظة دمشق:
تتميةةز محافظةةة دمشةةق بينةةو ال يوجةةد فييةةا منطقةةة أو ناحيةةة ،ألن نطةةاق المحافظةةة يتكةةون مةةن مدينةةة واحةةدة
يمسميةةا مجمةةس محمةةي واحةةد ،ولةةو مكتةةب تنفيةةذي ،ويمةةارس مجمةةس المحافظةةة اختصاصةةات مجمةةس المحافظةةة
ومجمس المدينة ،كما يمارس مكتبو التنفيذي اختصاصات المكتةب التنفيةذي لمجمةس المحافظةة واختصاصةات
المكتب التنفيذي لمجمس المدينة.ورئيس مجمس المحافظة مسةتقل عةن المحةافظ ،حيةث ينتخةب رئةس المجمةس
من أعضاء المجمس المحمي ،والمحافظ يرأس فقط المكتب التنفيذي.
ويتيلف مجمس المحافظة من مائة عضو ،والمكتب التنفيذي من  00عضواً.
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وعمى صعيد قطاع الخدمات والمرافق ،فقد تم تقسيم المدينة إلى دوائر خدمية ،ىي:
 -0دائرة خدمات المياجرين.
 -0دائرة خدمات ركن الدين.
 -7دائرة خدمات المزة.
 -0دائرة خدمات برزة.
 -0دائرة خدمات ساروجة.
 -0دائرة خدمات القنوات.
 -7دائرة خدمات الميدان.
 -8دائرة خدمات الشاغور.
 -9دائرة خدمات دمر.
-05

دائرة خدمات القدم.

-00

دائرة خدمات كفرسوسة.

-00

دائرة خدمات جوبر.

-07

كما تم إحةداث دوائةر خدميةة فةي المنةاطق الصةناعية المتواجةدة عمةى أرض المحافظةة ،وىةي :دائةرة

خدمات الزبمطاني – حوش بالس -ابن عساكر الصناعية – القدم.
* -محافظة ريف دمشق:
تقسم المحافظة إداريًا إلى  8مناطق ،و  08ناحية.
المجالس المحمية عددىا  00مجمساً محميًا ،موزعة كما يمي:
مجمس محافظة 0
مجالس المدن
مجالس بمدان 09

عدد أعضائو  055عضو.
00

عدد أعضائيا . 080
عدد أعضائيا . 700

و  70بمدية 085 ،قرية ،و  00مزرعة.
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* -محافظة حمب:
تقسم إدارياً إلى  8مناطق ،و  70ناحية.
عدد المجالس المحمية فييا  00مجمسًا.
مجمس محافظة  0عدد أعضائو .055
مجالس مدن  00عدد أعضائيا .077
مجالس بمدان  70عدد أعضائيا  700عضوًا.
و 78بمدية 0009 ،قرية ،و  0700مزرعة.
* -محافظة حمص
تقسم إداريًا إلى  0مناطق ،و  07ناحية.
المجالس  00مجمساً ،مجمس محافظة  0عدد أعضائو  055عضو.
مجالس مدن  8عدد أعضائيا .095
مجالس بمدان  00عدد أعضائيا .080
البمديات  ،00و  000قرية 000 ،مزرعة.
* -محافظة حماة
تقسم إدارياً إلى  0مناطق ،و  00ناحية.
عدد المجالس  09مجمساً .مجمس محافظة  0عدد أعضائو  055عضو.
مجالس مدن  7عدد أعضائيا  .075مجالس بمدان  00عدد أعضائيا .000
و  057بمديات ،و  090قرية 007 ،مزرعة.
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*  -محافظة إدلب
تقسم إدارياً إلى  0مناطق ،و  08ناحية.
المجالس  ، 00مجمس محافظة  0عدد أعضائو .055
مجالس المدن  05عدد أعضائيا .057
مجالس البمدان  07عدد أعضائيا .000
وفييا  00بمدية ،و  890قرية ومزرعة.
* -محافظة الالذقية:
تقسم إدارياً إلى  0مناطق ،و  07ناحية.
المجالس  ، 00مجمس محافظة  0عدد أعضائو .90
مجالس مدن  0عدد أعضائيا  .005مجالس بمدان  07عدد أعضائيا .070
وفييا  08بمدية ،و  080قرية ومزرعة.
* -محافظة طرطوس
تقسم إداريًا إلى  0مناطق ،و  00ناحية.
المجالس  ،07مجمس محافظة  0عدد أعضائو . 70
مجالس مدن  0عدد أعضائيا  .055مجالس بمدان  00عدد أعضائيا .000
* -محافظة دير الزور
تقسم إداريًا إلى  7مناطق ،و  00ناحية.
المجالس  ، 07مجمس محافظة  0عدد أعضائو .99
مجالس مدن  0عدد أعضائيا  .007مجالس بمدان  00عدد أعضائيا .000
وفييا  09بمدية ،و  00قرية ،وعدد من المزارع.
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* -محافظة الحسكة
تقسم إدارياً إلى  0مناطق ،و  00ناحية.
المجالس  ،00مجمس محافظة  0عدد أعضائو  .98مجالس مدن  0عدد أعضائيا .055
مجالس بمدان  05عدد أعضائيا .050
وفييا  9بمديات ،و  0077قرية ،و  0707مزرعة.
* -محافظة الرقة
تقسم إداريا إلى  7مناطق ،و 0نواحي.
المجالس  ، 05مجمس المحافظة  0عدد أعضائو  .00مجالس المدن  7عدد أعضائيا .70
مجالس البمدان  0عدد أعضائيا .00
وفييا  00بمدية ،و  080قرية ،و  055مزرعة.
* -محافظة درعا
تقسم إدارياً إلى  7مناطق ،و  00ناحية.
المجالس  ، 00مجمس محافظة  0عدد أعضائو  .07مجالس مدن  9عدد أعضائيا .085
مجالس بمدان  00عدد أعضائيا .087
وفييا  00بمدية ،و  009قرية ومزرعة.
* -محافظة السويدان
تقسم إداريًا إلى  7مناطق ،و  9نواح.
المجالس  ،07مجمس المحافظة  0عدد أعضائو .77
مجالس مدن  7عدد أعضائيا  .05مجالس بمدان  9عدد أعضائيا .95
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* -محافظة القنيطرة
تتيلف من منطقتين ،ىما منطقة القنيطرة ،وتضم  7نواح ،ومنطقة فيق.
وتضم المحافظة مدينتين .المجالس  ،0محافظة  0عدد أعضائو .70
مجمس بمدة عدد  ،7ىي خان أرنبة ،الخشنية ،والبطيحة ( .)2
وفي عام  0500بمغ عدد الوحدات اإلدارية المحمية  000مدينةة 050 ،بمةدة ،و  080بمديةة ،وبةذلك يكةون
المجموع  ، 0777بينما كان العدد سابقاً )3 (.079
وبيذا نكون استعرضنا في ىذا المبحث الوحدات اإلدارية المحمية والتقسيمات اإلدارية.
وبناءً عميو ،نجد أن قانون اإلدارة المحميةة قةد نةص عمةى وجةود مسةتويين مةن الوحةدات اإلداريةة المتمتعةة

بالشخصةية االعتباريةة ،ويتةيلف المسةتوى األول مةن المحافظةات ،والمسةتوى السةاني مةن الوحةدات اإلداريةة
وىي المدن والبمدات والبمديات.

أما المناطق والنواحي واألحيةاء فيةي أجيةزة إداريةة أو أجيةزة وظيفيةة فةي نطةاق رقعتيةا الجغرافيةة ،وتخةدم
الوحةةدات اإلداريةةة األساسةةية الواقعةةة فةةي نطاقيةةا ،وتسةةاعدىا عمةةى حسةةن القيةةام بةةيداء مياميةةا ،ولكةةن دون
أن تك ةةون درج ةةة تسمس ةةمية ب ةةين ى ةةذه الوح ةةدات والمحافظ ةةة ،ول ةةم يخولي ةةا الق ةةانون أي ةةة س ةةمطة رقابي ةةة عم ةةى
الوحةةدات المةةذكورة .وىةةذا يعنةةي ،أن لةةيس لممنطقةةة والناحيةةة والحةةي مجمةةس محمةةي ،وانمةةا اوجةةب القةةانون
وجود لجنة في كل من المنطقة والحي.
ويالحظ انو عند إحداث المناطق والنواحي يراعى وفق القانون عدد السكان من جية بحيث ال يقةل عةدد
س ةةكان المنطق ةةة ع ةةن  05أل ةةف نس ةةمة ،والناحي ةةة ع ةةن  00أل ةةف نس ةةمة  ،والتوفي ةةق ف ةةي توس ةةطيا وس ةةيولة
الوصةةول إلييةةا أو باتجةةاه السةةير إلةةى مركةةز الوحةةدة اإلداريةةة األعمةةى ،وكةةذلك م ارعةةاة العوامةةل االقتصةةادية
واالجتماعية والسياحية والجغرافية ،باستسناء منةاطق الباديةة والمنةاطق اليامشةية والمنةاطق ذات الفعاليةات
االقتصادية والسياحية.

2

 اسخقيٌا هزٍ اإلحصائياث هي هٌشىساث وصاسة اإلداسة الوحليت " هسيشة اإلداسة الوحليت خالل  25عاها"،هطابع اإلداسة السياسيت .1996 ،هعهالحظت بعض الخغيشاث الخي حصلج حيث أصبح عذد هجالس الوذى في عام  ، 95 1999والبلذاى  ، 231ورلك بوىجب قشاساث حذدث الخجوعاث
السكاًيت الخي أصبحج هؤهلت إلحذاثها بلذاًاً ،بحكن الٌوى السكاًي.
3
 -وفق ها جاء في جشيذة البعث حاسيخ  ، 2012/12/5العذد . 14400
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مةةن جيةةة أخةةرى ،يالحةةظ أن القةةانون وان فةةرق بةةين البيئةةة الحضةرية والبيئةةة الريفيةةة بتحديةةد أنةواع الحةةدات
اإلداريةةة األساسةةية ،المدينةةة ،البمةةدة ،البمديةةة ،وخصةةيا باختصاصةةات واسةةعة ،إال أن ىةةذا التفريةةق ال يعنةةي
عدم التكافؤ في تقديم الخدمات التي يجب أن تقدم إلى المواطنين في الوحدات المختمفة.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزىا وحدودىا وتعدل بة:
 0قانون.
-

 -0بمرسوم.

بناء عمى اقتراح وزير اإلدارة ا لمحمية.
 -7بقرار من رئيس مجمس ال وز ارء ً

 -0بقرار من رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح المكتب التنفيذي لممحافظة.

اإلجابة الصحيحة رقم 1
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الوحدة التعميمية السابعة
هيئات اإلدارة المحمية
الكممات المفتاحية:
مجمس محمي -مجمس المحافظة -مجمس المدينة -مجمس البمدة -مجمس البمدية -تشكيل -أعضاء
المجالس المحمية -المكتب المؤقت -المكتب الدائم -شغور -غياب -مكتب تنفيذي -أعضاء المكتب
التنفيذي.

الممخص:
نص قانون اإلدارة المحمية عمى أن يكون لكل وحدة من الوحدات اإلدارية ذات الشخصية االعتبارية ىيئة
تقريرية تتمثل بالمجمس المحمي ،وىيئة تنفيذية تتمثل بالمكتب التنفيذي.
المجمس المحمي مقره مركز الوحدة اإلدارية ،ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون االنتخابات
العامة باالقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ،ومدتو أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ صدور
صك تسمية األعضاء الفائزين ،ويجوز تمديدىا بصك تشريعي ،ولممجمس سمطة التقرير.
المكتب التنفيذي ،لكل مجمس من المجالس المحمية مكتب تنفيذي ،تكون لو سمطة التنفيذ ،مدتو أربع
سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميتو (المادة .)77

األهداف التعميمية:
أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة:
 المجالس المحمية من حيث التشكيل والوضع القانوني لألعضاء.
 المكاتب التنفيذية من حيث التشكيل والوضع القانوني.
 معرفة أن المحافظ يرأس فقط المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة ،وان رئيس مجمس
المدينة أو البمدية يرأس مكتبيا التنفيذي.
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نص القانون عمى أن يكون لكل وحدة من الوحدات اإلدارية ذ ات الشخصية االعتبارية ىيئة تقريرية
تتمثل بالمجمس المحمي ،وىيئة تنفيذية تتمثل بالمكتب التنفيذي.
ومفاد ذلك ،أن يكون لكل مجمس من المجالس المحمية مكتبًا تنفيذيًا.

المجالس المحمية
أو ال -التشكيل والوضع القانوني ألعضاء المجالس المحمية
أوجب القانون أن يكون لكل وحدة إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية مجمسس محمسي مقسره مركسز الوحسدة
اإلداريسسة ،ويتسسألف مسسن أعضسساء منتخبسسين وفسسق أحكسسام قسسانون االنتخابسسات العامسسة بسساالقتراع العسسام والسسسري
والمباش سسر والمتس سساوي ،ومدت سسو أرب سسع س سسنوات ميالدي سسة تب سسدأ م سسن ت سساريخ ص سسدور ص سسك تس سسمية األعض سساء
الفائزين ،ويجوز تمديدىا بصك تشريعي ،ولممجمس سمطة التقرير.
 -1تشكيل المجالس المحمية
نص القانون عمى أن يحدد عدد أعضاء المجالس المحمية عمى الشكل التالي:
* -مجمس المحافظة :ممثسل لكسل  ( 01111عشسرة الالف ) مسواطن ،بمسا ال يقسل عسن  51عضسواً وال
يزيد عن  011عضو.
* -مجمس المدينةة :ممثسل لكسل  ( 4111أربعسة الالف ) مسواطن بمسا ال يقسل عسن  75عضسواً وال يزيسد
عن  51عضواً.
* -مجمةةس البمةةدة :ممثسسل لكسسل  ( 7111ألفسسان ) م سواطن بمسسا ال يقسسل عسسن  01أعضسساء وال يزيسسد عسسن
 75عضوًا.
* -مجمس البمدية 01 :أعضاء(.) 1
1

 ثبٌؼٛدح إٌ ٝلبٔ ْٛاالٔتخبة اٌز ٞضّٓ ٌٍّٛاطِّٕ ٓ١بسعخ دم ُٙاالٔتخبث ٟثىً دش٠خ ِٚغؤ١ٌٚخ ،جبء ف ٗ١تؼش٠ف وً ِٓ اٌؼبًِ ٚاٌفالحٚاٌىبعت اٌظغ١ش ٚاٌذشف ،ٟوّب :ٍٟ٠
اٌؼبًِ٠ ِٓ :ؼًّ ف ٟاٌذٌٚخ أ ٚاٌمطبع اٌؼبَ أ ٚاٌّشتشن أ ٚاٌخبصٌ ،مبء أجشح٠ٚ ،ىِ ْٛشّٛالً ثأدىبَ لبٔ ْٛاٌؼًّ أ ٚظبَ االعتخذاَ اٌخبص
ثبٌجٙخ اٌت٠ ٟؼًّ ٌذٙ٠ب.
اٌفالح :وً ِٓ ٠ؼًّ ف ٟاألسع ثٕفغٗ أ٠ ٚؼًّ ثبالشتشان ِغ غ١شٖٚ ،تى ْٛاٌضساػخ ِظذس سصلٗ األعبع٠ ٌُٚ ،ٟىٓ ِشّٛالً ثمبٔ ْٛاإلطالح
اٌضساػٚ ٟتؼذ٠التٗ.
اٌىبعت اٌظغ١ش :وً ثبئغ ثبٌّفشق ال ٠تجبٚص دخٍٗ اٌغٕ ٞٛاٌّمذس ػٍ ٝأعبط ضش٠جخ اٌذخً ِجٍغ ١ٌ 04111شح عٛس٠خ.
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 -2النظام القانوني لممجالس المحمية
يتجمى النظام القانوني لممجالس المحمية في النقاط التالية:
 - م سسدة المج سسالس المحمي سسة ح سسددت ب سسأربع س سسنوات ميالدي سسة ،تب سسدأ م سسن ت سساريخ ص سسدور ص سسك تس سسمية
األعضاء الفائزين ،ويجوز تمديدىا بصك تشريعي.
 ال يجسسوز الجمسسع بسسين عضسسوية أكثسسر مسسن مجمسسس محمسسي ،أي ال يجسسوز الجمسسع بسسين عضسسوية مجمسسس
محافظة وعضوية مجمس أو مكتب تنفيذي لمدينة أو بمدية.
 يتم انتخاب أعضاء المجالس المحمية وفقاً ألحكام قانون االنتخابات العامة ( .)2
 تسسدعى المجسسالس المحميسسة المنتخبسسة إلسسى االجتمسساع بسسدورتيا األولسسى بق سرار مسسن السسوزير ،خسسالل خمسسسة
عشسر يومساً مسن تساريخ صسدور الصسك القسانوني بتسسمية األعضساء الفسائزين ،وتجتمسع حكمساً فسي اليسسوم
السادس عشر ،إذا لم يصدر قرار دعوتيا.
 يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعماليم.
 المكتب المؤقت
 فسسي الجمسسسة األولسسى التسسي تعقسسد برئاسسسة أكبسسر األعضسساء سسسناً ،ويتسسولى أمانسسة السسسر أصسسغر األعضسساء
س سسنًا ،ويخت سسار الس سرئيس م سسن ب سساقي األعض سساء الحاضس سرين مس س ارقبين اثن سسين ،ويش سسكمون جميعس سًا المكت سسب
المؤقت الذي تنتيي ميمتو بانتخاب المكتب الدائم لممجمس.
 ويتمسسى صسسك تسسسمية الفسسائزين لعضسسوية المجمسسس ،ثسسم يسسؤدي رئسسيس المجمسسس المؤقسست اليمسسين القانونيسسة
وي سسدعو األعض سساء إفراديس سًا إل سسى أدائي سسا .وال يج سسوز لمعض سسو االش سستراك ف سسي أعم سسال المجم سسس قب سسل أداء

اٌذشف٠ ِٓ :ٟؼًّ ف ٟإٔتبج ِٛاد أ٠ ٚمذَ خذِبد دشف١خ ِؼتّذاً ػٍ ٝجٙذٖ اٌشخظٚ ٟخجشتٗ اٌّ١ٕٙخ ثظٛسح أعبع١خِ ،غتؼٕ١بً ثأفشاد أعشتٗ أٚ
ثؼّبي آخش ،ٓ٠ػٍ ٝأْ ال ٠ض٠ذ ػذد اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟإٌّشبح ػٍ 8 ٝػّبيٚ ،اْ ال ٠تجبٚص دخٍٗ اٌغٕ ٞٛاٌظبفِ ٟجٍغ ١ٌ 04111شح عٛس٠خ.
وّب ٠جذس ثبٌزوش أْ اٌمبِٕٔ ْٛخ دك االٔتخبة ٌىً ِٛاطٓ ػشث ٟعٛس ِٓ ٞاٌزوٛس ٚاإلٔبث أتُ اٌثبِٕخ ػششح ِٓ ػّشٖ ف ٟأٚي اٌغٕخ اٌت٠ ٟجشٞ
فٙ١ب االٔتخبةِ ،ب ٌُ ٠ىٓ ِذشِٚب ً ِٓ ثّٛجت اٌمٛأ ٓ١إٌبفزح.
ٚاٌّذش ِٓ ِْٛٚدك االٔتخبة ُ٘:
أ -اٌّذجٛس ػٍِ ُٙ١ذح اٌذجش.
ة -اٌّظبث ٓ١ثأِشاع ػمٍ١خ طٍ١خ ِذح ِشض.ُٙ
د -اٌّذى ٓ١ِٛثّمتض ٝاٌّٛاد  ِٓ 55 -54 -52لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد.
ث -اٌفبسٚ ِٓ ٓ٠جٗ اٌؼذاٌخ إرا طذسد ثذمِ ُٙزوشاد لضبئ١خ دت٠ ٝغٍّٛا أٔفغ.ُٙ
ٔٚض اٌمبٔ ْٛػٍ ٝأْ ال ٠تّتغ ثذك االٔتخبة ػغىش ٛ٠اٌج١ش ٚاٌمٛاد اٌّغٍذخ ثّب فٙ١ب ل ٜٛاألِٓٚ ،وزٌه ػٕبطش اٌ١ٙئبد راد إٌظبَ
اٌؼغىش.ٞ
ٚاػتّذ اٌمبٔ ْٛعجالد األدٛاي اٌّذٔ١خ فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ اٌغبثك الٔتخبثبد اٌّجبٌظ اٌّذٍ١خ أعبعبً ف ٟتذذ٠ذ ػذد اٌغىبْ .وّب تؼتّذ أسلبَ
اٌّىتت اٌّشوضٌ ٞإلدظبء ف ٟاٌتجّؼبد اٌغىبٔ١خ اٌّذذثخ ٚاٌت ٟال ٛ٠جذ فٙ١ب عجً ِذٔ.ٟ
2

 -ثٍغ ػذد اٌّششذ ٓ١الٔتخبثبد اإلداسح اٌّذٍ١خ ف ٟػبَ ِ 31778 ،1100ششذبً ٚ ،رٌه الٔتخبة  06477ػضٛاً ف ٟاٌّجبٌظ اٌّذٍ١خ.
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اليم سسين ،واذا ل سسم ي سسؤد اليم سسين خ سسالل خمس سسة عش سسر يومس ساً يع سسد مس سستنكفاً ويح سسل محم سسو م سسن يمي سسو بع سسدد
األصوات ضمن قطاعو.
 المكتب الدائم
 ينتخةةب المجمةةس بةةالقتراع السةةرل وفةةي أول جمسةةة يعقةةدها رئيسة ا لممجمةةس باألك ريةةة المطمقةةة
لمحاضرين فإن لم تحقق يعاد النتخاب في نفس الجمسة ويكتفى باألك رية النسبية.
 ثسم توقسسف الجمسسسة فسسور انتخسساب رئسسيس المجمسس ،وتسسستأنف برئاسسستو النتخسساب المكتسسب السسدائم المكسسون
من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.
 يسستم انتخ سساب نائ سسب الس سرئيس باألكثري سسة المطمق سسة لمحاضس سرين ،ف سسون ل سسم تحق سسق يع سساد االنتخ سساب ويكتف سسى
باألكثرية النسبية.
 يتم انت خاب أمين السر ومراقبين اثنين باألكثرية النسبية ،وعنسد تسساوي األصسوات يعمسد إلسى القرعسة.
ويجدد انتخابيم حسب الحال سنويًا ،في أول دورة لممجمس من كل عام.
 وينتخب المجمس أعضاء المكتب التنفيذي( م  70ف.)3
تكسسون جمسسسات المجمسسس عمنيسسة ،ويمكسسن ل سرئيس المجم سسس دعسسوة مسسن ي سراه لحضسسورىا ،مسسا لسسم يطم سسب
السرئيس أو ثمسث األعضسساء جعميسا سسرية ،وفسسي ىسذه الحسال يقسسرر المجمسس فسي جمسسسة سسرية باألكثريسسة
المطمق سسة لألعض سساء الحاضس سرين ،م سسا إذا كان سست المناقش سسة ف سسي أي م سسن المواض سسيع المطروح سسة أمام سسو
تستمر في جمسة سرية أو عمنية.
تشكل المجالس المحمية لجانًا دائمة من أعضائيا ومسن غيسرىم مسن أصسحاب الخبسرة واالختصساص،
ويحدد النظام الداخمي طبيعة ىذه المجان وتكوينيا وأسموب عمميا.
لممجمس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
يصدر النظام الداخمي لممجالس المحمية بقرار من الوزير.
* -إذا شسغر مقعسد مسن مقاعسد مكتسب المجمسس ألي سسبب كسان ،ينتخسب المجمسس خمفساً لسو فسي أول جمسسة
يعقدىا.
* -إذا تخمف نائب الرئيس أو أمسين السسر أو المراقبسان عسن حضسور ثسالث جمسسات متتاليسة خسالل السدورة
الواحدة ،ولم يجد المجمس في غيابو عذ اًر مقبوالً ،انتخب البديل.
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* -إذا تغيس سسب أمس سسين السس سسر ،أو المراقبس سسان عس سسن حضس سسور جمسس سسة المجمس سسس ،يكمس سسف رئس سسيس المجمس سسس أحس سسد
األعضاء بميمة المتغيب.
* -يكون نائب رئيس المجمس نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي ،ومتفرغًا حكمًا( م .)79
* -ف سسي ح سسال غي سساب رئ سسيس المجم سسس ين سسوب عن سسو نائ سسب رئ سسيس المجم سسس ف سسي جمي سسع اختصاص سساتو وميام سسو
المنصوص عمييا في قانون اإلدارة المحمية والقوانين واألنظمة النافذة.
* -في حسال إعفساء رئسيس المجمسس مسن ميامسو يعتبسر نائسب رئسيس المجمسس فسي المدينسة والبمسدة عاقسدًا لمنفقسة
والم اًر لمتصفية والصرف.
ىذا فيما يتعمق بالمجالس المحمية ،حيث أن القانون حدد أن
يك سسون لك سسل مجم سسس م سسن المج سسالس المحمي سسة مكتبس سًا تنفي سسذيًا ،فنس سستعر

ا ن المكات سسب التنفيذي سسة ،م سسن حي سسث

التشكيل والوضع القانوني  ،ثم نتناول في المبحث الخامس دراسة اختصاصات المجالس والمكاتب.
المطمب ال اني :الهيئة التنفيذية "المكاتب التنفيذية"
 -1التشكيل والنظام القانوني لممكاتب التنفيذية
نص القانون عمى أن يكون لكل مجمس من المجالس المحمية مكتب تنفيذي ،تكون لو سمطة التنفيذ،
مدتو أربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميتو (المادة .)77
يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كا تي ( م :)78
 عضو مكتب تنفيذل واحد لكل  11أعضاء مجمس محافظة بما ل يقل عن  8ول يزيد عمى 11ويشمل العدد نائب الرئيس .
  8أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها عمى  111111نسمةويشمل العدد نائب الرئيس .
  6أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن  111111نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس . 4 -أعضاء في البمدة والبمدية ويشمل العدد نائب الرئيس .
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وىذا يعني ،أن عدد أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ( عدا رئيس المكتب) ال يقل عن 8
أعضاء ،وال يزيد عمى  01أعضاء ،وىذا العدد يشمل نائب الرئيس.
عدد أعضاء المكتب التنفيذي في مدينة مركز المحافظة والمدينة ( ،عدا رئيس المكتب) ىو  8أعضاء،
إذا كان عدد سكانيا يزيد عمى مائة ألف نسمة ،والعدد يشمل نائب الرئيس.
عدد أعضاء المكتب التنفيذي في المدينة التي يقل عدد سكانيا عن مائة ألف نسمة ( عدا رئيس
المكتب) يكون العدد  6أعضاء ،وىذا العدد يشمل نائب الرئيس.
وفي البمدة والبمدية يكون عدد أعضاء المكتب التنفيذي ( عدا الرئيس )  4أعضاء ،وىذا العدد يشمل
نائب الرئيس.
من جهة انية مع مراعاة أحكام المادة ( )7من هذا القانون المتعمقة بالوحدات اإلدارية وتحديد
نطاق المحافظة قضت المادة (  )29عمى أن :
 -0يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة ويرأس رئيس مجمس المدينة أو البمدة مكتبيا
التنفيذي  .وفي الواقع ،ىذا تجديد ميم بالمقارنة مع القانون السابق ،حيث إن المحافظ لم يعد يرأس
مجمس المحافظة كما كان عميو الحال سابقًا ،بل لو ا ن فقط رئاسة المكتب التنفيذي في المحافظة.
 -7يكون نائب رئيس المجمس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكمًا .
 -3يوزع المكتب التنفيذي أعمالو عمى أعضائو في أول اجتماع يعقده .
 -4يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة متفرغين حكمًا .
 -5لموزير بقرار منو بناء عمى اقتراح رئيس المجمس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية
لممدن والبمدات .
 -6يعتبر رؤساء المجالس المحمية واألعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاممين في الدولة
مندوبين حكماً ويستمر ندبيم طيمة مدة عمميم .
 -7يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع األعمال عمى
أعضائيا بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية األخرى وتوزيع األعمال بين
أعضائيا بقرار من الوزير أو من يفوضو وال تمارس ىذه المكاتب أعماليا قبل تصديق ىذه الق اررات .

تمارين:

اختر اإلجابة الصحيحة :حددت مدة المجالس المحمية بالقانون بس:

 -0أربع سنوات.

 7خمس سنوات.
-

 -3ست سنوات.

اإلجابة الصحيحة رقم 1
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 -4سبع سنوات.

الوحدة التعميمية الثامنة
اختصاصات الوحدات اإلدارية المحمية
الكممات المفتاحية:
اختصاص المجالس المحمية  -مجمس المحافظة  -مجمس المدينة -مجمس البمدة-مجمس البمدية-
أسموب توزيع االختصاصات  -اختصاص أميف عاـ المحافظة  -اختصاصات رئيس مجمس المدينة
والبمدة والبمدية  -اختصاصات المكاتب التنفيذية -اختصاصات المحافظ.

الممخص:
إضافة إلى االختصاص العاـ الذي تمارسو المجالس المحمية في نطاؽ السياسة العامة لمدولة" يختص
مجمس المحافظة

بممارسة اختصاصات عدة فممجمس المحافظة اختصاص وضع الخطط ومتابعة

تنفيذىا لضماف التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة ،اتخاذ الق اررات والتدابير إضافة إلى دراسة
اختصاصات مجمس المحافظة.
أما مجمس المدينة والبمدة والبمدية فمف اختصاصتو وضع الخطط ومتابعة تنفيذىا لضماف التنمية المتوازنة
والمستدامة في الوحدة المحمية ،اتخاذ التدابير والق اررات لممارسة الشؤوف التي نقمت اختصاصاتيا إلى
الوحدة اإلدارية بموجب الخطة الوطنية لالمركزية

األىداف التعميمية:
البد في ىذه الدراسة أف يكوف الطالب قاد ار عمى معرفة:
 اختصاصات مجالس الوحدات المحمية
 اختصاصات المكاتب التنفيذية
 اختصاصات المحافظ
 اختصاصات أميف عاـ المحافظة
 اختصاصات مدير المدينة البمدة والبمدية
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بعػػد أف استعرضػػنا التشػػكيؿ والوضػػع القػػانوني لكػػؿ مػػف المجػػالس المحميػػة والمكاتػػب التنفيذيػػة فػػي الوحػػدات
اإلدارية المحمية ،نتناوؿ اآلف بالشرح اختصاصات الوحدات اإلدارية المحمية.
وسنعمد إلى استعراض اختصاصات المجالس المحمية أوال ،ثـ اختصاصات المكاتب التنفيذية ثانيا.
ولكف قبػؿ البػدف فػي الحػديث عػف اختصاصػات الوحػدات اإلداريػة المحميػة ،ال بػد لنػا مػف إبػداف مالحظتػيف:
األولى تتعمؽ بالتذكير بأىداؼ القانوف ،والثانية تتعمؽ بأسموب توزيع االختصاصات.
التذكير بأىداف القانون:
م ػػف قػ ػرافة نص ػػوص الق ػػانوف قػ ػرافة متكامم ػػة ،وف ػػي مع ػػرض الح ػػديث ع ػػف االختصاص ػػات ،ن ػػر أف
الق ػػانوف ى ػػدؼ إل ػػى جع ػػؿ الوح ػػدات اإلداري ػػة ،ف ػػي ك ػػؿ المس ػػتويات مس ػػؤولة مباشػ ػرة ،ع ػػف الخ ػػدمات
واالقتصػػاد والثقافػػة ،وكافػػة الشػػؤوف التػػي تيػػـ الم ػواطنيف فػػي ىػػذه الوحػػدات المػػادة  ،)2وذلػػؾ فػػي
نطػػاؽ السياسػػة العامػػة لمدولػػة المػػادة  ،)33وتطبيقػػا لمبػػدأ ال مركزيػػة السػػمطات والمسػػؤوليات ،مػػف
خالؿ توسػيع وتحديػد واضػغ و يػر مػزدوج لسػمطات وصػالحيات مجػالس الوحػدات اإلداريػة ،ابتاػاف
تمكينيػػا مػػف تأديػػة اختصاصػػاتيا ومياميػػا فػػي تطػػوير الوحػػدة اإلداريػػة اقتصػػاديا واجتماعيػػا وثقافيػػا
وعمرانيا ،وفي ىذا تأكيد واضغ عمى ترسيخ مبدأ الالمركزية اإلدارية في سورية.
مػػف أى ػػداؼ الق ػػانوف إيجػػاد وح ػػدات إداري ػػة قػػادرة عم ػػى عممي ػػات التخطػػيط والتنفي ػػذ ،ووض ػػع الخط ػػط
التنموية الخاصة بالمجتمع المحمي.
أسموب توزيع االختصاصات:
فػي الواقػػع يبػدو لنػػا أف األسػموب الػػذي انتيجػو المشػػرع فػي توزيػػع االختصاصػات وفػػي نطػاؽ الخطػػة
الوطني ػػة لالمركزي ػػة لنق ػػؿ االختصاص ػػات ،يح ػػوؿ دوف ح ػػدوث أي ػػة مالبس ػػات ب ػػيف الييئ ػػات المحمي ػػة
والسمطة المركزية ،ويساعد عمى خمؽ جو مف التعاوف والعمؿ المشػترؾ ،فيمػا تػوافرت النوايػا الحسػنة
في التطبيؽ.
فبإتب ػػاع توزي ػػع االختصاص ػػات ب ػػإيراد المب ػػدأ الع ػػاـ لممارس ػػة االختصاص ػػات ،ج ػػافت المػ ػواد لتح ػػدد
االختصاصػػات الت ػػي تع ػػود ممارس ػػتيا لموح ػػدات المحمي ػػة ،وتم ػػؾ الت ػػي تظ ػػؿ ض ػػمف ممارس ػػة الس ػػمطة
المركزيػ ػػة وىػ ػػي المتعمقػ ػػة بػ ػػالتخطيط والتش ػ ػريع والتنظػ ػػيـ توادخػ ػػاؿ أسػ ػػاليب التقنيػ ػػة الحديثػ ػػة ،وتنفي ػ ػػذ
المشػػروعات الكبػػر الت ػػي تعجػػز ع ػػف تنفيػػذىا الوحػػدات اإلداري ػػة ،يبػػدو أف ى ػػذا األسػػموب أس ػػموب "
التخصيص بعد التعميـ" ،ىو مف أفضؿ
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األسػػاليب واألكثػػر ضػػمانة فػػي تحقيػػؽ الت ػوازف واالسػػتقالؿ وم ارعػػاة االعتبػػارات المختمفػػة السياسػػية
واإلدارية.
مػػع ذلػػؾ ،تبقػػى مالحظػػة أساسػػية البػػد مػػف إيرادىػػا ،ىػػي أف زيػػادة حجػػـ االختصاصػػات يجػػب أف ال
تعتبػر فػي حػد ذاتيػا ،إذ أف العبػرة ليسػت فػي ذلػؾ ،توانمػا بالقػدرة عمػى ممارسػة االختصاصػات بػػأكبر
قػػدر م ػػف الكفاي ػػة والفعالي ػػة اإلداري ػػة واإلنتاجيػػة ،وأف زي ػػادة حج ػػـ االختصاص ػػات يقتض ػػي بالض ػػرورة
زيادة حجـ االمكانات ،بالقدر الػذي يخمػؽ نوعػا مػف التػوازف بينيمػا .وىنػا ظيػر لنػا ر بػة المشػرع فػي
تعزيػػز المػػالي لموحػػدات اإلداريػػة ،حيػػث قضػػى القػػانوف بتخصػػيص المػػدف والبمػػدات والبمػػديات بنسػػبة
 %25م ػػف الموازن ػػة المس ػػتقمة لممحافظ ػػة ،إل ػػى جان ػػب م ػػنغ مجم ػػس المحافظ ػػة س ػػمطة إقػ ػرار تموي ػػؿ
مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما ال يتجاوز  %25مف الموازنػة المسػتقمة لصػالغ المحافظػة،
لتػتمكف مػػف تنفيػذ مشػػاريعيا الخدميػة والتنمويػػة ،وىػذا دليػػؿ عمػى الر بػػة الصػادقة فػػي إنجػاح التجربػػة
إلى أقصى حد.

اختصاصات المجالس المحمية
نظػ ار ألف أسػػموب التخصػػيص بعػػد التعمػػيـ فػػي توزيػػع االختصاصػػات ،يعػػد مػػف أفضػػؿ األسػػاليب فػػي توزيػػع
االختصاصػات ،فقػد عمػد المشػرع فػي قػانوف اإلدارة المحميػػة إلػى إيػراد المبػدأ العػاـ الختصاصػات المجػػالس
المحميػػة ،ثػػـ حػػدد بعػػد ذلػػؾ اختصاصػػات المجػػالس المحميػػة عمػػى مختمػػؼ مسػػتوياتيا ،وعمػػى ذلػػؾ الشػػكؿ
التالي:
الفقرة األولى :
االختصاص العام لممجالس المحمية في نطاق السياسة العامة لمدولة
ورد الػػنص فػػي المػػادة  33مػػف القػػانوف عمػػى مػػنغ المجػػالس المحميػػة اختصاصػػا عامػػا فػػي نطػػاؽ السياسػػة
العامػة لمدولػػة بتسػػيير شػػؤوف اإلدارة المحميػة وجميػػع األعمػػاؿ التػػي تػؤدي إلػػى تطػػوير المحافظػػة " اقتصػػاديا
واجتماعي ػػا وثقافي ػػا وعمراني ػػا" بماااا يتماماااى ماااع التنمياااة المساااتدامة والمتوازناااة ف ػػي مج ػػاالت التخط ػػيط،
الصناعة ،الزراعة ،االقتصاد والتجارة ،التربية ،الثقافة ،اآلثػار ،السػياحة ،النقػؿ والطػرؽ ،الػري ،ميػاه الشػرب
والصػػرؼ الصػػحي ،الكيربػػاف ،الص ػػحة ،الشػػؤوف االجتماعيػػة والعمػػؿ ،الخ ػػدمات والم ارفػػؽ ،المقػػالع والث ػػروة
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المعدنيػػة ،إدارة الك ػوارث واإلطفػػاف ،إدارة وتنظػػيـ السػػير وم اركػػز إجػػازات السػػوؽ ،البيئػػة ،الرياضػػة والشػػباب،
المشاريع المشتركة بيف الوحدات اإلدارية.
ولضمان تحقيق ىذه االختصاصات لممجالس المحمية صالحيات:
 -1التنسػيؽ مػع األجيػزة المركزيػة المسػتثناة مػف الخطػة الوطنيػة لالمركزيػة ويشػمؿ ذلػؾ إبػداف الػرأي حػوؿ
خطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط عمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا وتنفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذىا بحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب مقتضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات ومتطمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه األجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة.
 -2الواليػة المباشػرة لجميػع األجيػزة المحميػة التػي تػـ نقػؿ اختصاصػاتيا سػابقا وخػالؿ م ارحػؿ تطبيػؽ ىػذا
القػانوف إلػػى الوحػدة اإلداريػػة وفػؽ الخطػػة الوطنيػػة الالمركزيػة ،ويكػػوف ذلػؾ عبػػر متابعػػة المجمػػس وتوجييػػو
لممكتب التنفيذي ،وتشمؿ ىذه الوالية:
أ -تحديد أولويات عمميا عمؿ األجيزة المحمية) تواقرار خططيا التنموية طويمة األمد.
ب -إقرار خطط عمميا السنوي ومتابعة تنفيذىا.
ج -تقييـ عمميا واقتراح ما يتعمؽ بإدارتيا.
د -تصديؽ عقودىا وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
 -3اإلشػراؼ عمػى األجيػزة المركزيػة التػي سػيتـ نقػؿ اختصاصػاتيا إلػى الوحػدات اإلداريػة بموجػب الخطػة
الوطنية لالمركزية ويكوف ذلؾ عبر متابعة المجمس وتوجييو لممكتب التنفيذي ويشمؿ ذلؾ:
أ -االطالع عمى خططيا وموازناتيا توابداف الرأي فييا.
ب -طمب االستعالـ والمناقشة والتنسيؽ توابداف الرأي حوؿ عمميا.
وعميػػو ،بعػػد أف أورد القػػانوف الػػنص العػػاـ الختصػػاص العػػاـ لممجمػػس المحميػػة فػػي نطػػاؽ السياسػػة العامػػة
لمدول ػػة ،ح ػػدد اختصاص ػػات ك ػػؿ مجم ػػس م ػػف المج ػػالس المحمي ػػة ،حي ػػث س ػػنتناوؿ عم ػػى التػ ػوالي اس ػػتعراض
اختصاصات مجمس المحافظة ،ثـ اختصاصات مجالس المدف والبمدات والبمديات.
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الفقرة الثانية:
اختصاصات مجمس المحافظة
يختص مجمس المحافظة بموجب مجمس المحافظة بموجب قػانوف اإلدارة المحميػة المػواد  32حتػى ،)35
بممارسة االختصاصات التالية " :إضافة إلى االختصاص العػاـ الػذي تمارسػو المجػالس المحميػة فػي نطػاؽ
السياسة العامة لمدولة"
أوالا -لمجمس المحافظة اختصاص وضع الخطط ومتابعة تنفيذىا لضامان التنمياة المتوازناة والمساتدامة
في المحافظة
ورد النص في المادة  32مف قانوف اإلدارة المحمية عمى أف مجمس المحافظة يضع الخطػط ويتػابع تنفيػذىا
مف أجؿ ضماف التنمية المتوازنة والمستدامة ،ولو في سبيؿ ذلؾ الصػالحيات واالختصاصػات التاليػة ،التػي
يمكف تمخيصيا في اختصاصات التكميؼ ،التنسيؽ ،واإلقرار ،وذلؾ كما يمي:
 -1تكميؼ الجيات المختصة في األجيزة المحمية والمركزية أو بيوت الخبرة المحمية والدولية بوضع
رؤية تنموية مستقبمية اقتصادية واجتماعية وخدمية لممحافظة وترجمتيا إلى خطط طويمة األجؿ
تضمف االنتقاؿ إلى مراحؿ تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا باالعتماد عمى
خصائص توامكانات المحافظة البشرية والمادية .
 -2التنسػيؽ مػع المجػالس المحميػة األخػر  ،واألجيػزة المركزيػة وجميػع فعاليػات القطػاع العػاـ والخػاص
واألىمي في اإلعداد لمخطة مع التأكيد عمى انسجاميا مع الخطػة الخمسػية التنمويػة عمػى المسػتو
الوطني.
 -3إق ػرار الخطػػة التنمويػػة التأشػػيرية عمػػى مسػػتو المحافظػػة عمػػى األجػػؿ الطويػػؿ والمتوسػػط وربطيػػا
بالخطط اإلقميمية المكانية.
 -4إق ػرار الخطػػط االقتصػػادية واالجتماعيػػة والخدميػػة السػػنوية الممزمػػة لممكتػػب التنفيػػذي والتػػي تمثػػؿ
خطػػة مرحميػػة لتحقيػػؽ الرؤيػػة المسػػتقبمية ومتابعػػة ومراقبػػة أداف المكتػػب التنفيػػذي لتحقيقيػػا وتقػػديـ
نتيجة األداف لممواطنيف.
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 -5إق ػ ػرار بػ ػ ػرامس تشػ ػػجيع االس ػ ػػتثمارات المحميػ ػػة ودع ػ ػػـ الت ػ ػػرويس لممحافظػ ػػة واالس ػ ػػتثمارات

فيي ػ ػػا.

ونظ ار لتركيز القانوف عمى أىمية التخطػيط لضػماف التنميػة المتوازنػة والمسػتدامة فػي المحافظػة،
وعمى المستو المحمي بشكؿ عاـ ،نتوقؼ عند دراسة ىذه المسألة.
أىمية التخطيط المحمي:
جع ػػؿ الق ػػانوف ميم ػػة الس ػػمطات المركزي ػػة تقتص ػػر عم ػػى " التخط ػػيط ،والتشػ ػريع ،والتنظ ػػيـ ،توادخ ػػاؿ أس ػػاليب
التقنيػػة الحديثػػة ،وتنفيػػذ المشػػروعات الكبػػر التػػي تعجػػز عػػف تنفيػػذىا الوحػػدات اإلداريػػة" ،واتػػاح القػػانوف فػػي
نفػػس الوقػػت لموحػػدات اإلداريػػة المحميػػة ،اختصاصػػات فػػي مجػػاؿ التخطػػيط ،خصوصػػا مػػا ورد فػػي الم ػواد
 ، 32 ،31 ،33 ،2وكػػذلؾ الم ػواد المتعمقػػة باختصاصػػات مجػػالس المػػدف والبمػػدات والبمػػديات) ،وواضػػغ
مف ذلؾ أىمية استجالف المقصود مف التخطيط المحمي ،الذي يعد جزفا مف التخطػيط العػاـ ،وألف عناصػر
عمميػػة التخطػػيط قػػد ال تختمػػؼ فػػي عناصػػرىا وخطوطيػػا العامػػة عػػف التخطػػيط العػػاـ ،حيػػث ىنػػاؾ سياسػػات
وأىداؼ ومؤشرات وتوجييات متعمقة بيا ،ووسائؿ متاحػة لوضػع ىػذه السياسػات واألىػداؼ موضػع التطبيػؽ
والتنفيػػذ بشػػكؿ مت ػوازف ،متكامػػؿ ومتناسػػؽ ،وىػػذا كمػػو مػػف اجػػؿ ضػػماف التنميػػة المتوازنػػة والمسػػتدامة عمػػى
المستوي المحمي.
والخطػػط المحميػػة س ػواف كانػػت طويمػػة األجػػؿ ،متوسػػطة ،أـ سػػنوية ،كػػالخطط المركزيػػة ،ال يمكػػف أف تكػػوف
وافية بالارض ،ومحققة لمسياسػات واألىػداؼ ،إال إذا شػاركت الشػريحة الكبػر مػف المػواطنيف فػي الوحػدات
المحمية في رسـ معالميا األساسية ومؤشراتيا وتحديد أطرىا ،انطالقػا مػف تصػوراتيا النابعػة مػف احتياجاتيػا
الفعمية واإلمكانات المتاحة.
مػف ىػذا المنطمػػؽ ،بعػد أف كػػاف التخطػيط المحمػػي يتركػز فػي المجمػػس االقتصػادي واالجتمػػاعي فػي القػػانوف
السابؽ ،أضحى اليوـ مػف ميػاـ المجػالس المحميػة التػي ليػا تكميػؼ الجيػات المختصػة فػي األجيػزة المحميػة
والمركزية " ،ىذا يعني مديريات ودوائر التخطيط ،بإشراؼ ىيئة التخطيط والتعػاوف الػدولي" ،وكػذلؾ بيوتػات
الخبػ ػرة المحمي ػػة والدولي ػػة ،لتق ػػوـ ك ػػؿ ى ػػذه الجي ػػات بوض ػػع رؤي ػػة تنموي ػػة مس ػػتقبمية" اقتص ػػادية واجتماعيػ ػػة
وخدمية" ،ومف ثػـ ترجمتيػا إلػى خطػط طويمػة األجػؿ ،تضػمف االنتقػاؿ إلػى م ارحػؿ تنمويػة متقدمػة اقتصػاديا
واجتماعيا ومؤسساتيا وثقافيا ،باالعتماد عمى خصائص توامكانات "المحافظة" البشرية والمادية.
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ثـ تتبعيا مرحمة التنسػيؽ ،تواقػرار الخطػط مػف المجػالس المحميػة ،وتكػوف ممزمػة لممكاتػب التنفيذيػة المعنيػة،
ويظيػر دور ىػػذه المكاتػػب وفػػؽ المػػادة  38بإعػػداد الخطػػط التػػي تػػدخؿ فػػي نطػػاؽ عمػػؿ المجػػالس ،وترفعيػػا
إلييا لممصادقة عمييا ومتابعة تنفيذىا.
فػػدور المكتػػب التنفيػػذي المعنػػي ووفػػؽ التوجييػػات األساسػػية لممجمػػس ،يقػػوـ بإعػػداد الخطػػط ،باالشػػتراؾ مػػع
لجػ ػػاف المجػ ػػالس المحميػ ػػة الدائمػ ػػة ،وفػ ػػي ىػ ػػدي األسػ ػػس العامػ ػػة  ،ويػ ػػتـ تحديػ ػػد األولويػ ػػات وتنفيػ ػػذ الب ػ ػرامس
والمشػػروعات والجػػداوؿ الزمنيػػة الالزمػػة لعمميػػات التنفيػػذ ،وطػػرح المشػػروعات فػػي المناقصػػات العامػػة طبقػػا
ليذه الجداوؿ.
وكمػػا ذكرنػػا يقػػوـ مجمػػس المدينػػة والبمػػدة والبمديػػة بالتنسػػيؽ مػػع مجمػػس المحافظػػة لوضػػع الرؤي ػة المسػػتقبمية
ويبدي الرأي حوؿ الخطط اإلقميميػة المكانيػة ،حيػث تشػكؿ المشػاريع ذات األىميػة الكبػر بنػودا خاصػة فػي
مش ػػاريع الخط ػػة .وتش ػػكؿ القطاع ػػات المتعمق ػػة بالس ػػكف ،التخط ػػيط العم ارن ػػي ،الط ػػرؽ واألرص ػػفة ،الح ػػدائؽ،
التعمػػيـ ،والصػػحة ،وقطاعػػات أخػػر حسػػب رؤيػػة المجمػػس ،بنػػدا عمػػى حػػدة فػػي الخطػػة .ولممجمػػس المعنػػي
وضػ ػػع الخطػ ػػط ومتابعػ ػػة تنفيػ ػػذىا لضػ ػػماف التنميػ ػػة المتوازنػػػة والمسػ ػػتدامة ،ولػ ػػو إق ػ ػرار الخطػ ػػط االقتصػ ػػادية
واالجتماعيػ ػػة والخدميػ ػػة السػ ػػنوية الممزمػ ػػة لممكتػ ػػب التنفيػ ػػذي ،والتػ ػػي تمثػ ػػؿ خطػ ػػة مرحميػ ػػة لتحقيػ ػػؽ الرؤيػ ػػة
المستقبمية.
وتظير أىميػة األخػذ بالتنميػة المتوازنػة والمسػتدامة بسػبب الخمػؿ والقصػور الػذي ظيػر فػي الخطػط السػابقة،
حتى الثمانينات عمى األقؿ مف القرف العشريف ،وخاصػة فػي مجػاؿ التنميػة االجتماعيػة ،حيػث كانػت معظػـ
االسػػتثمارات تػػذىب إلػػى مػػدف وم اركػػز المحافظػػات ،ولمشػػاريع مركزيػػة فييػػا ،األمػػر الػػذي حػػرـ الريػػؼ الػػذي
يشػ ػػكؿ سػ ػػكانو نصػػػؼ السػ ػػكاف أو أكثػػػر ،مػ ػػف معظػػػـ الخػػػدمات الضػػػرورية واألساسػ ػػية الالزمػ ػػة لالسػ ػػتقرار
واإلنتاج.
وقػد تػػـ اتخػاذ خطػوات ميمػة مػػف خػالؿ توضػػع المػػدف الصػناعية ،وزيػػادة االىتمػاـ بالز ارعػػة وكػؿ مػػا يتعمػػؽ
بشػػؤوف التنميػػة الريفيػػة ،وتحققػػت خط ػوات ونتػػائس ممموسػػة عمػػى صػػعيد تػػأميف الخػػدمات والم ارفػػؽ المحميػػة،
سػػاىمت فػػي رفػػع مسػػتو الحيػػاة فػػي الريػػؼ والمدينػػة ،وتحقيػػؽ الت ػوازف بينيمػػا ،ولكػػف حتػػى يكػػوف التخطػػيط
وافيػا ويحقػؽ التػوازف المتكامػؿ والمنسػؽ والشػامؿ ،جػاف القػانوف ليشػدد عمػى أىميػة الخطػط كضػماف لتحقيػػؽ
التنمية المتوازنة والمستدامة.
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ويبػػدو لنػػا أف السػػبب فػػي حػػرص المشػػرع عمػػى أىمي ػة التنميػػة ،يعػػود إلػػى مػػا تعانيػػو اإلدارة العامػػة واإلدارة
المحميػػة بشػػكؿ خػػاص مػػف وثػػار العولمػػة التػػي اكتسػػت أبعػػادا متشػػابكة ،جعمتيػػا فػػي صػػمب التحػػديات التػػي
تواجييػا عمػػى كافػػة األصػعدة ،ومػػا تتطمبػػو مػف قػػدرات ليسػػت باليسػيرة فػػي مواجيتيػػا ،والتعامػؿ معيػػا بكفػػافة
وفاعمية ،ومف ثـ توجيو وقيادة عممية التنمية بالكيفية التػي يترتػب عمييػا تحقيػؽ األىػداؼ المنشػودة ،خاصػة
واف الق ػػانوف يش ػػدد عم ػػى ض ػػرورة إيج ػػاد وح ػػدات ق ػػادرة عم ػػى عممي ػػات التخط ػػيط والتنفي ػػذ ،ووض ػػع الخط ػػط
التنموية الخاصة بالمجتمع المحمي.
فالتنمي ػػة بص ػػورىا المتع ػػددة ،ومني ػػا التنمي ػػة اإلداري ػػة تع ػػد إح ػػد الوظ ػػائؼ اإلداري ػػة الميم ػػة إلدارة المػ ػوارد
البش ػرية ،وتظي ػػر أىميتي ػػا م ػػف خ ػػالؿ التركي ػػز عم ػػى العنص ػػر البش ػػري ،ال ػػذي ى ػػو األس ػػاس ف ػػي رف ػػع كف ػػافة
الجي ػػاز اإلداري وتح ػػديث اإلدارة ،وم ػػا يترت ػػب عمي ػػو م ػػف تكثي ػػؼ الجي ػػود ف ػػي س ػػبيؿ الوص ػػوؿ إل ػػى التنمي ػػة
المنشودة.
ونحػػف فػػي ىػػذا المقػػاـ لسػػنا بصػػدد د ارس ػة التنميػػة مػػف حيػػث مفيوميػػا ومعاييرىػػا ووثارىػػا ،والمعوقػػات التػػي
تحػػوؿ دوف تحقيقيػػا ،وأثػػر التخطػػيط فػػي ضػػمانيا ،إال اف أىميػػة د ارسػػتيا تنبػػع مػػف معالجػػة أىػػـ المشػػكالت
الت ػػي تواج ػػو وض ػػع الخط ػػط والبػ ػرامس وتنفي ػػذىا ،لتحقي ػػؽ وض ػػماف التنمي ػػة المش ػػودة عم ػػى مس ػػتو المجتم ػػع
المحمي.
تواذا كاف األمر كذلؾ ،فإننا نكتفي بالقوؿ أف :
التنمية االجتماعية = التعميـ  ،الثقافة ،الصحة.
التنمية اإلدارية= اختيار ،وتييئة وتدريب وتطوير العنصر البشري،
التنمية االقتصادية= تطوير عوامؿ اإلنتاج وزيادة الدخؿ القومي.
كميا تعد الوعاف التطػويري لمتنميػة التػي تتصػؼ بكونيػا :شػاممة ،مسػتمرة ،مخططػة ،متوازنػة ،مسػتدامة،
تيدؼ إلى تحقيؽ الرفاىية ،وىي عممية استثمارية ،ومسؤولية إدارية.
ثاني ا -صالحيات اتخاذ الق اررات والتدابير:
مف أجؿ ممارسة ىذه الصالحية التي يتوالىا مجمس المحافظة  ،نص القانوف في المادة 33
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عمى انو إضافة إلى الصالحيات الواردة في المادة  )32مف ىذا القانوف يتولى مجمس المحافظة اتخاذ
جميع الق اررات والتدابير الالزمة لممارسة اختصاصات الو ازرة أو اإلدارة أو المؤسسة المركزية التي تـ
نقؿ اختصاصاتيا إلى السمطة المحمية بموجب الخطة الوطنية لالمركزية وعمى األخص:
-1إقرار الخطط الالزمة لزيادة إنتاجية العمؿ باستمرار وتحسيف نوعية اإلنتاج وتخفيض التكاليؼ مع
التوفير في النفقات اإلدارية بيدؼ زيادة الريعية.
 -2دعـ نشاط المجالس المحمية األخر ومساعدتيا في تأدية مياميا.
 -3وضع أسس استثمار الثروات المحمية التي لـ تحدد التدابير والخطط المركزية طرقا أخر
الستثمارىا وذلؾ بعد الرجوع لمو ازرة المختصة.
 -4التعػاوف مػع مجػالس المحافظػات األخػر بمػا يسػػيـ فػي توحيػد الػرؤ

واألىػداؼ إزاف تنفيػذ الميػػاـ

المشتركة في إطار التكامؿ اإلقميمي.
 -5لقياـ بالمياـ التي تخرج بطبيعتيا مف نطاؽ اإلمكانات الذاتية لممدف والبمدات والبمديات.
 -6إقرار الخطط إلدارة الكوارث لمتخفيؼ مف أخطارىا ومعالجة نتائجيا في حاؿ وقوعيا وتخزيف
كميات مف المواد مواد اإليواف ،المواد الاذائية ،والمشتقات النفطية ..إلخ احتياطا بالتنسيؽ مع الو ازرات
المختصة.
 -7إقرار الخطط الخاصة بحماية األرواح والمنشات والممتمكات الخاصة والعامة مف أخطار الحريؽ.
 -8وضع أسس التصرؼ باألمواؿ الخاصة لممحافظة المنقولة و ير المنقولة بيعا توايجا ار واستثما ار
وتتبع بشأف التصرؼ باألمواؿ العامة اإلجرافات القانونية الالزمة.
 -9وضع القواعد إلدارة المشاريع والمنشات التي تخدـ المحافظة وتتخمى الجية صاحبة العالقة عنيا
واستثمارىا وصيانتيا.
 -13تنظيـ كؿ أمر ال تتولى السمطة المركزية تنظيمو مباشرة وال يدخؿ في اختصاص المجالس
األخر .
 -11إقرار الموازنة المستقمة لممحافظة.
 -12إعداد الموازنات تواقرار الخطط السنوية لألجيزة المحمية عمى مستو المحافظة.
 -13الموافقة عمى استجرار القروض الداخمية والخارجية بما يتوافؽ مع القوانيف واألنظمة النافذة.
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 -14قبوؿ المنغ واليبات والتبرعات وفقا ألحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة.
 -15تحديػد التعرفػػة الواجػػب تحصػػيميا لمخػػدمات التػػي تقػػع خػػارج نطػػاؽ خػػدمات المحافظػػة وذلػػؾ بنػػاف
عمى طمب ذوي الشأف بالتنسيؽ مع الو ازرات المختصة.
 -16إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخر ضمف المحافظة واالنضماـ إلييا أو االنسحاب
منيا مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.
 -17إقرار اتفاقات التشاركية بيف المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات األىمية وتوفير الدعـ
لممبادرات األىمية في مجاؿ الخدمات االجتماعية والبرامس التنموية.
 -18تسمية أعضاف المجاف الدائمة والمؤقتة.
 -19إحداث مراكز لخدمة المواطف تقوـ بمنغ الرخص وتقديـ الخدمات والرعاية و يرىا وفؽ األنظمة
والشروط الموضوعة مف قبؿ المجمس والو ازرات واإلدارات المعنية لتبسيط اإلجرافات.
 -23اإلشراؼ عمى عمؿ المكتب التنفيذي وطمب تقارير نوعية وعامة مف المكتب.
 -21إقرار التقرير السنوي لممكتب التنفيذي.
وعميو ،في إطار صالحية اتخاذ الق اررات والتدابير يمكف القوؿ أف صالحيات المجالس المحمية تتمخص
في وظائؼ اإلقرار ،الدعـ ،وضع األسس ،القياـ بالمياـ ،التنظيـ ،اإلعداد ،الموافقة ،اإلحداث،
اإلشراؼ ،وذلؾ وفؽ التفصيؿ الوارد في القانوف.
ولمجمس المحافظة موازنة مستقمة ال تدخؿ فػي الموازنػة العامػة لمدولػة ،حػددت إيراداتيػا ونفقاتيػا بالقػانوف
رقـ  35لعاـ .2337
كمػػا لمجمػػس المحافظػػة إق ػرار تمويػػؿ مشػػاريع اسػػتثمارية تنمويػػة ذات مػػردود بمػػا ال يتجػػاوز  %25مػػف
الموازنة المستقمة لصالغ المحافظة.
ولممجمس األعمى إعادة النظر بيذه النسبة تبعا لمقتضيات المصمحة العامة.
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الفقرة الثالثة:
اختصاصات رئيس مجمس المحافظة
نص القانوف عمى أف يتولى رئيس مجمس المحافظة االختصاصات اآلتية:
 .1تمثيؿ المجمس أماـ القضاف والاير.
 .2توقيع محاضر وق اررات ومراسالت مجمس المحافظة.
 .3متابعة تنفيذ ق اررات المجمس وتوصياتو ومقترحاتو .
 .4دعوة أعضاف مجمس المحافظة إلى حضور اجتماعات الدورات العادية واالستثنائية وفقا
ألحكاـ نظامو الداخمي ويرأس جمساتو .
 .5تنسيؽ االتصاؿ بيف مجمس المحافظة والسمطات المحمية فيما يتعمؽ بالق اررات والتدابير التي
يتخذىا المجمس.
 .6دعوة أي مف المديريف العامميف في نطاؽ المحافظة عف طريؽ المحافظ لحضور الجمسات
لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصمة بعمميـ.
 .7اإلشراؼ عمى جميع األعماؿ اإلدارية المتعمقة بمكتب المجمس .
 .8تمقي شكاو المواطنيف المتعمقة بأعماؿ المجمس واألجيزة المحمية .
وجاف في المادة  36يتولى رئيس مجمس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع األمور التي تتطمب
تنسيقا مع السمطة المركزية .
وقضت المادة  ( 37عمى أنو:
 -1إذا تايب رئيس المجمس عف حضور جمسات المجمس حؿ نائبو بدال عنو ،تواذا تايبا معا يرأس
الجمسة أكبر األعضاف الحاضريف سنا .
 -2يتمتع نائب الرئيس بجميع صالحيات رئيس المجمس عند يابو أو إذا تعذر عميو القياـ بميامو .
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الفقرة الرابعة:
اختصاصات مجمس المدينة والبمدة والبمدية
يتػ ػػولى مجمػ ػػس المدينػػػة والبمػ ػػدة والبمديػ ػػة بموجػػػب قػ ػػانوف اإلدارة المحميػػػة ،االختصاصػ ػػات التاليػ ػػة63 :
و.)61
أوالا -اختصاااص وضااع الخطااط ومتابعااة تنفيااذىا لضاامان التنميااة المتوازنااة والمسااتدامة فااي الوحاادة
المحمية
ورد في المادة  63مف قانوف اإلدارة المحمية أنو إضافة إلى اختصاصات المجالس المحمية الواردة في
المادة  )32مف ىذا القانوف يقوـ مجمس المدينة أو البمدة أو البمدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذىا
لضماف التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحمية ولو في سبيؿ ذلؾ:
 -1التنسيؽ مع مجمس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبمية "اقتصادية واجتماعية وخدمية" لممدينة
أو البمدة ووضع خطط طويمة األمد تضمف االنتقاؿ إلى مراحؿ تنموية متقدمة "اقتصاديا واجتماعيا
ومؤسسيا وثقافيا" باالعتماد عمى خصائص الوحدة اإلدارية ومواردىا البشرية والمادية واقتراح المشاريع
التي تقع ضمف اختصاصات مجمس المحافظة واألجيزة المركزية إلدراجيا في خطتو.
 -2المشاركة توابداف الرأي حوؿ الخطط اإلقميمية المكانية ضمف نطاؽ الوحدة اإلدارية.
 -3التنسيؽ مع المجالس المحمية واألجيزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العاـ والخاص وىيئات
المجتمع المحمي في اإلعداد لمخطة وفي مناقشتو.
-4إقرار الخطط االقتصادية واالجتماعية والخدمية السنوية.
 -5إقرار برامس تشجيع االستثمارات المحمية ودعـ الترويس لموحدة اإلدارية واالستثمارات فييا .
 -6متابعة تواقرار المخططات التنظيمية وفؽ القوانيف واألنظمة .
 -7تشجيع إقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيؽ المعمومات المحمية.
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ثاني ا -اختصاص اتخاذ التدابير والقرارات لممارسة المؤون التي نقمت اختصاصاتيا إلى الوحدة
اإلدارية بموجب الخطة الوطنية لالمركزية:
يتمثػػؿ ى ػػذا االختصػػاص ف ػػي وظػػائؼ القي ػػادة والتوجي ػػو ،القيػػاـ بالمي ػػاـ ،الموافقػػة ،اإلشػ ػراؼ ،االس ػػتثمار،
وضػػع األسػػس ،اإلحػػداث والتمويػػؿ ،اإلنشػػاف ،اإلق ػرار ،المراقبػػة ،وذلػػؾ عمػػى التفصػػيؿ التػػالي وفػػؽ أحكػػاـ
المادة  61التي نصت عمى ما يمي:
إضافة إلى االختصاصات الواردة في المادة  )61أعاله يتولى مجمس المدينة أو البمػدة أو البمديػة اتخػاذ
جميػع القػ اررات والتػػدابير الالزمػة لممارسػة اختصاصػػات الػو ازرة أو اإلدارة أو المؤسسػة المركزيػػة التػي تػػـ
نقػػؿ اختصاصػػاتيا إلػػى الوحػػدة اإلداريػػة بموجػػب الخطػػة الوطنيػػة لالمركزيػػة .ولػػو فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ اتخػػاذ
الق اررات والتدابير التالية:
 -1قيادة وتوجيو أعماؿ األجيزة التابعة لممدينػة والبمػدة لتحسػيف العمػؿ فييػا عػف طريػؽ المكتػب التنفيػذي
وممارسة الرقابة عمى سائر أوجو نشاطيا.
 -2القياـ بمياـ الوحدة اإلدارية المنصوص عمييا في قوانيف االستمالؾ.
 -3القياـ بمياـ الوحدة اإلدارية المنصوص عمييا في قوانيف وأنظمة إزالة الشيوع.
 -4الموافقة عمى األنظمة المعمارية والعمرانية وفؽ األنظمة والقوانيف النافذة .
 -5اإلش ػراؼ عمػػى جاىزيػػة خطػػط الػػدفاع المػػدني والحمايػػة مػػف الك ػوارث واآلفػػات عمػػى مسػػتو

الوحػػدة

اإلدارية ومتابعة تنفيذىا.
 -6استثمار الثروات المحمية ير المستثمرة مف جيات عامة أخر .
 -7تايير تخصيص األمالؾ العامة لممدينة أو البمدة توادخاليا في أمالكيا الخاصة.
 -8وضع أسس التصرؼ باألمواؿ المنقولػة و يػر المنقولػة العائػدة لموحػدة اإلداريػة بيعػا توايجػا ار واسػتثما ار
ضمف القوانيف واألنظمة المرعية.
 -9إحػداث وتمويػؿ شػركات ذات مػردود اقتصػادي لموحػدة اإلداريػة وفػؽ أحكػاـ القػوانيف واألنظمػة النافػذة
ومنغ االستثمارات الخاصة في المدينة أو البمدة .
 -13وضػػع القواعػػد الالزمػػة إلدارة الم ارفػػؽ والمشػػروعات الحكوميػػة التػػي تعيػػد السػػمطة المركزيػػة إلػػى
الوحدة اإلدارية بإدارتيا.
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 -11وضػع القواعػد إلدارة المشػػاريع والمنشػتت التػػي تخػدـ الوحػػدة اإلداريػة والتػي تتخمػػى الجيػة صػػاحبة
العالقة عنيا واستثمارىا .
 -12إحداث شركات ومصالغ النقؿ الداخمي .
 -13رعايػة الشػػباب والرياضػػة وتنظػػيـ أوقػات الفػراغ ودعػػـ النشػاط المتعمػػؽ باألنديػػة والم اركػػز الرياضػػية
والتربية البدنية ماديا وفنيا.
 -14إنشاف المدف واألبنية والمالعب والمراكز الرياضية توادارتيا واستثمارىا وصيانتيا .
 -15وضع األسس والمعايير الخاصة لمنغ رخص تركيب الموحات اإلعالنية .
 -16إقرار الموازنات والخطط السنوية لألجيزة المحمية عمى مستو الوحدة اإلدارية .
 -17إقرار التقرير السنوي لممكتب التنفيذي .
 -18إقرار اتفاقات التشاركية بيف المجمس وىيئات المجتمع المحمي وتوفير الدعـ لممبادرات األىمية فػي
مجاؿ الخدمات االجتماعية والبرامس التنموية .
 -19إحداث مراكز الدعـ المجتمعػي لتنفيػذ النشػاطات االجتماعيػة وتمكػيف المسػتفيديف وأسػرىـ اقتصػاديا
المركػز بمػا
واجتماعيا وصحيا وتعميميا ومينيا مػف خػالؿ بػرامس متنوعػة يػتـ تنفيػذىا عػف طريػؽ ىػذه ا
يضػػمف تحقيػػؽ العدالػػة فػػي توزيػػع الخػػدمات االجتماعيػػة وتنفيػػذ الب ػرامس الالزمػػة لمنيػػوض بػػالواقع
االجتماعي في المحافظة.
 -23تولي السمطة التنظيمية في كؿ أمر ال تتولى السمطة المركزية تنظيمو مباشرة.
 -21مراقبػػػة تنفيػ ػػذ التعميمػ ػػات الخاصػ ػػة بتطبيػ ػػؽ متطمبػ ػػات الوقايػػػة مػ ػػف الح ارئػ ػػؽ ضػ ػػمف جميػ ػػع األبنيػ ػػة
والمنش ػػات وجمي ػػع المش ػػيدات ف ػػي المحافظ ػػة وحس ػػب نظ ػػاـ الوقاي ػػة م ػػف الح ارئ ػػؽ المعتم ػػد م ػػف نقاب ػػة
الميندسيف أصوال.
 -22مراقبة التقيد باألمف الصناعي والصحة والسالمة المينية وعدـ تمويث البيئة.
 -23إحداث مراكز خدمة المواطف في المدينة والبمدة.
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الفقرة الخامسة:
اختصاصات رئيس مجمس المدينة أو البمدة أو البمدية:
يقتضي التنويو بداية أف رئيس مجمس المدينة أو البمدة أو البمدية يرأس المجمس المحمي ويرأس
المكتب التنفيذي في المدينة والبمدة والبمدية ،وفؽ المواد  7و  29و  69مف القانوف ) لذلؾ اقتضى
ىذا التنويو.
بموجب المادة  69مف القانوف " يتولى رئيس مجمس المدينة أو البمدة أو البمدية االختصاصات
التالية" :
 -1تمثيؿ شخصية الوحدة اإلدارية أماـ القضاف والاير.
 -2رئاسة المكتب التنفيذي لممدينة أو البمدة.
 -3دعوة أعضاف المجمس لحضور الدورات العادية واالستثنائية وفقا ألحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس
ويرأس جمساتو.
 -4دعوة أعضاف المكتب التنفيذي لالجتماع وفقا لنظامو الداخمي ويرأس اجتماعاتو.
 -5تنفيذ ق اررات المجمس والمكتب التنفيذي والتقيد بيا.
 -6الطمب مف أمانة السجؿ العقاري نقؿ أراضي أمالؾ الدولة ير المبنية الواقعة ضمف حدود
الوحدة اإلدارية إلى ممكية ىذه الوحدة.
 -7االختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجمس الوحدة اإلدارية في القوانيف واألنظمة
النافذة.
 -8شؤوف العامميف وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
 -9ممارسة األمور التنفيذية التي لـ يعيد بيا إلى جية معينة في ىذا القانوف ضمف حدود الوحدة
اإلدارية.
 -13عاقدا لمنفقة ووم ار لمتصفية والصرؼ.
 -11اإلشراؼ عمى أجيزة الوحدة اإلدارية بما يكفؿ تنفيذ المياـ المنوطة بيا.
 -12التوقيع عمى الق اررات والمراسالت الصادرة عف المجمس والمكتب توادارات الوحدة اإلدارية.
 -13في حاؿ ياب رئيس المجمس ينوب عنو نائبو في جميع االختصاصات المنوطة بو ويكوف
عاقدا لمنفقة ووم ار لمتصفية والصرؼ في حاؿ إعفائو لحيف تعييف البديؿ.
 -14لرئيس المجمس التفويض ببعض اختصاصاتو.
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اختصاصات المكاتب التنفيذية
الفقرة األولى:
اختصاصات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات
يتولى المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة االختصاصات اآلتية ـ :) 38
 -1تنفيذ ق اررات مجمس المحافظة ومتابعتيا وتقديـ تقارير دورية إلى المجمس بشأنيا.
 -2تقديـ المساعدة لممكاتب التنفيذية لممجاؿ األخر ضمف المحافظة في تأدية مياميا بناف عمى طمبيا.
 -3الرقابػػ ػػة عمػ ػ ػػى عمػػ ػػؿ األجي ػ ػ ػزة المحميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي نطػ ػ ػػاؽ المحافظػ ػ ػػة وتقػ ػ ػػديـ تقػ ػ ػػارير دوريػ ػ ػػة بشػ ػ ػػأنيا إلػ ػ ػػى
المجمس.
 -4إعداد الخطط التي تدخؿ في نطاؽ عمؿ المجمس ورفعيا إليو لممصادقة عمييا ومتابعة تنفيذىا.
 -5إعداد مشروع الموازنة المستقمة لممحافظة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية.
 -6التعاوف مع المحافظات األخر فيما يتعمؽ بإعداد وتنفيذ المياـ المشتركة.
 -7إبػداف المالحظػػات حػوؿ عمػػؿ وقػ اررات األجيػزة المركزيػػة وتقػديـ المقترحػات عنػػدما تمػس ىػػذه القػ اررات
مصالغ سكاف المحافظة.
 -8التصػػديؽ عمػػى عقػػود

األجيػ ػزة المحميػػة وفػػؽ الح ػػدود المنصػػوص عمييػػا ف ػػي نظػػاـ العقػػود والقػ ػوانيف

واألنظمة النافذة.
 -9تكميػػؼ الجيػػات العامػػة أو الخاصػػة إعػػداد الد ارسػػات االقتصػػادية والتخطيطيػػة والتقنيػػة لتطػػوير أعمػػاؿ
وخدمات الوحدة اإلدارية.
 -13اإلشراؼ عمى إعداد وجاىزيػة خطػط الحمايػة مػف الكػوارث والػزالزؿ ومتطمبػات الوقايػة مػف الح ارئػؽ
التي تعدىا الجيات المختصة.
-11

المشاركة في تأميف المساعدات الالزمة إلعانة ضحايا اآلفات والكوارث.

-12

اتخاذ التدابير الالزمة لضماف حقوؽ المحافظة في الدعاو القضائية المقامة منيا وعمييا.

-13

اتخػاذ أي قػرار مسػػتعجؿ يػػدخؿ فػػي اختصػػاص مجمػػس المحافظػػة فػػي فتػرات عػػدـ انعقػػاده لحمايػػة

مصالغ الوحػدة اإلداريػة عمػى أف ي ارعػى فػي ذلػؾ عػدـ مخالفػة أي قػرار نافػذ أصػدره المجمػس وعمػى أف
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يعرض ىذا القرار عمى المجمس عند انعقاده في أوؿ دورة لػو لمنظػر فيػو وفػي حػاؿ رفضػو يعتبػر ال يػا
دوف أف يكوف لذلؾ اثر عمى الحقوؽ الناشئة لماير.
 -14وضػػع األسػػس واإلجػرافات لمػػنغ الت ػراخيص اإلداريػػة وفػػؽ الق ػوانيف النافػػذة واألنظمػػة التػػي تضػػعيا
الو ازرة المختصة.
 -15تشػػكيؿ لجنػػة د ارسػػة طمبػػات التػػرخيص باسػػتعماؿ الميػػاه العامػػة السػػطحية والجوفيػػة فػػي المشػػاريع
الزراعية ومنغ رخص استعماؿ الموارد المائية وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
 -16إصػػدار ق ػ اررات التػػرخيص اإلداري لممعامػػؿ والمنشػػات الصػػناعية أو السػػياحية أو الخدميػػة أو
التربوية التي تنص القوانيف واألنظمة عمى ترخيصيا مف المكتب التنفيذي لممحافظة.
 -17وضع تسعيرة لممنتجات المحمية.
-18

اقتراح إحداث أندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.

-19

جميػػع اختصاصػػات المحافظػػة التػػي تػػنص عمييػػا القػوانيف واألنظمػػة النافػػذة الخاصػػة بتنظػػيـ عمػػؿ

الجمعيات األىمية.
الفقرة الثانية:
إدارة المحافظة
المحافظ واختصاصاتو
قضت المادة  )39باف يكوف في كؿ محافظة محافظ يعيف ويعفى مف منصبو بمرسوـ .ويعتبر مف
أعضاف السمطة التنفيذية .
يقسـ المحافظ أماـ رئيس الجميورية قبؿ مباشرتو أعمالو اليميف القانونية ـ .)43
يمثؿ المحافظ السمطة المركزية في المحافظة وىو عامؿ لجميع الو ازرات ـ .)41
المادة )42
يشرؼ المحافظ بصفتو ممثال عف السمطة المركزية عمى عمؿ السمطات المحمية وجميع األجيزة
المحمية والمركزية في المحافظة وعمى تطبيقيا لمقوانيف واألنظمة ـ .)42
يعمـ المحافظ الوزير في حاؿ ماادرتو المحافظة ـ .)43
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اختصاصات المحافظ
يتولى المحافظ بموجب المادة  44مف القانوف ،المياـ اآلتية :
أوالا :
 -1تنسيؽ االتصاؿ بيف المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة والسمطة المركزية فيما يتعمؽ بالق اررات
والتدابير التي يتخذىا المكتب .
 -2شؤوف العامميف في أجيزة المحافظة وفؽ أحكاـ القانوف األساسي لمعامميف في الدولة باستثناف
قو األمف الداخمي وبما يفوض بو مف الوزير المختص .
 -3تبميغ أوامر وتوجييات السمطة المركزية إلى الجيات ذات العالقة ومتابعة تنفيذىا .
 -4المياـ التي تفوضو بيا السمطة المركزية مما يدخؿ أصال في اختصاصاتيا وال يمنع القانوف
التفويض بيا .
 -5اتخاذ التدابير التي يراىا لتوطيد األمف العاـ في حدود القوانيف واألنظمة النافذة وفقا لتعميمات
وزير الداخمية وذلؾ في األمور التي ال تدخؿ في اختصاصات مجمس المحافظة ومكتبو التنفيذي .
 -6االتصاؿ مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي ليا مساس بالنظاـ العاـ وشؤوف اآلمف
وسرعة تنفيذ األحكاـ القضائية .
 -7تطبيؽ قواعد الحريات العامة الدستورية وصونيا .
 -8القياـ بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعمؽ بالجرـ المشيود كما ىو منصوص عميو في قانوف
أصوؿ المحاكمات الجزائية ولو أف يأمر بإجراف التحقيؽ في الجرـ ير المشيود عند االقتضاف وىو
يؤدي وظيفتو المتعمقة بالضابطة اإلدارية بواسطة موظفي اإلدارة العامة وقو األمف الداخمي عمى أال
يؤدي ذلؾ إلى مخالفة تعميمات الجية المركزية المختصة .
 -9تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية مف جميع أنواع األخطار بما فييا الناجمة عف الطبيعة أو
األخطار المصطنعة وذلؾ مف خالؿ لجاف مختصة ضمف المحافظة .
ثانيا :
 -1عاقدا لمنفقة ووم ار لمتصفية والصرؼ لموازنة المحافظة ولو أف يفوض كال أو جزفا المديريف
المعنييف بيذه الصالحيات .
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 -2لممحافظ اختصاصات الوزير الواردة في نظاـ العقود بما يتوافؽ مع السقوؼ المحددة في القوانيف
واألنظمة النافذة .
ونصت المادة  45عمى أف "لممحافظ إذا وقع صب بيف عمى عقار أو عمى حقوؽ عينية عقارية
أف يقرر إعادة الحالة الراىنة إلى ما كانت عميو قبؿ الاصب ولو عند وقوع اعتداف بيف مف شأنو
إيجاد خالؼ عاـ عمى الاالؿ ويؤثر في األمف أف يتخذ التدابير الالزمة لممحافظة عمييا واف يأمر
بتوزيعيا بيف ذوي االستحقاؽ وفؽ التعامؿ الجاري سابقا أو أف يضعيا أمانة لد شخص ثالث دوف
أف يكوف لذلؾ في الحالتيف تأثير في الحكـ الذي تصدره السمطات القضائية .
يبقى مفعوؿ التدبير اإلداري قائما إلى أف يماى أو يعدؿ بقرار معمؿ مف السمطة نفسيا او لحيف
صدور قرار قطعي مف السمطات القضائية التي تفصؿ بأصؿ النزاع .
ونصت المادة  46أف "عمى الو ازرات واألجيزة المحمية "باستثناف قو األمف الداخمي" أخذ رأي
المحافظ في تعييف ونقؿ مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عمميا في نطاؽ
المحافظة" .
وعمى جميع العامميف في اإلدارات المركزية في الو ازرات المنقوؿ اختصاصاتيا لممحافظة والمفتشيف
الموفديف بميمة رسمية إلى المحافظة أف يتصموا بالمحافظ الطالعو عمى ميماتيـ قبؿ المباشرة بيا ـ
. )47
كما أف "عمى المحافظ أف يقدـ إلى الوزير تقري ار كؿ ثالثة أشير يتعمؽ بأوضاع المحافظة بشكؿ
عاـ وترسؿ نسخ مف التقرير إلى الو ازرات المختصة كؿ حسب اختصاصو ـ . )48
يؤمف لممحافظ بيت لمسكف .
اختصاصات المحافظ بوصفو رمز السمطة المركزية وعامل لجميع الو ازرات
نصت المادة  53عمى أف
" -1ينفذ المحافظ التعميمات التي يصدرىا الوزراف بما يتعمؽ بالشؤوف التخطيطية والتنظيمية والفنية
العائدة لو ازراتيـ فيما ال يتعارض واختصاصات مجمس المحافظة ومكتبو التنفيذي.
 -2لممحافظ أف يبدي مالحظاتو عمى ىذه التعميمات قبؿ تنفيذىا تواذا أصر الوزير المختص خطيا
عمى تنفيذ تعميماتو يمكف لممحافظ حينيا أف يرفع األمر إلى رئاسة مجمس الوزراف عف طريؽ الوزير
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لمبت فيو إال إذا أر أف التنفيذ يؤدي إلى خمؿ خطير في النظاـ العاـ أو األمف العاـ فعميو أف يرفع
األمر فو ار إلى رئاسة مجمس الوزراف .
كـ ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العاـ والمشترؾ ومديرو فروعيا في المحافظة ومديرو
األجيزة المحمية والمركزية والييئات العامة والمديريات العامة طمبات المحافظ الخطية المتعمقة باألمف
العاـ والصحة العامة والراحة العامة عمى أال تؤدي إلى مخالفة القوانيف واألنظمة النافذة ـ . )51
وتنفذ قو األمف الداخمي في المحافظة أوامر المحافظ وفؽ الفقرة  5مف البند أوال مف المادة .45
 -1لممحافظ إذا أر أف قو األمف الداخمي الموجودة في المحافظة ير كافية لتأميف األمف والنظاـ
والسالمة العامة أف يطمب بواسطة و ازرة الداخمية تعزيز ىذه القو أو االستعانة بقو الجيش كما
يحؽ لو في الحاالت االستثنائية التي يستحيؿ فييا االتصاؿ بالسمطة المركزية أف يطمب مباشرة وعمى
مسؤوليتو المعونة مف قائد المنطقة أو الموقع وفي ىذه الحالة يمبى طمبو ـ . )52
ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في أثناف السمـ والحرب .
كما يتولى المحافظ الصالحيات التالية  :ـ )54
 -1تأليؼ لجاف البت في الطعوف بنتائس الفحوص الفنية لممركبات .
 -2تشكيؿ لجنة تحديد األجور في المحافظة .
 -3تعييف رئيس وأعضاف لجنة نقؿ الركاب المشترؾ .
 -4تعييف لجاف الخطوط الموحدة .
 -5منع سير السيارات مؤقتا عمى أحد الخطوط ألسباب تتعمؽ باألمف العاـ أو باألعماؿ الجارية
عمى الطرؽ العامة .
 -6دعوة العامميف الدائميف الذيف يقوموف بمسؾ سجالت المركبات الى تأدية اليميف القانونية وفؽ
أحكاـ قانوف السير وتعديالتو .
 -7تعييف مرشديف لمقياـ بتعميـ الديف والنصغ واإلرشاد تواقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية
االجتماعية العاممة في ميداف األحداث .
 -8توزيع األرباح الناتجة عف تشايؿ رأس الماؿ الدائـ في المؤسسات االجتماعية وفؽ تعميمات
الو ازرة المختصة .
 -9حسـ الخسارة التي قد تنتس عف تشايؿ رأس الماؿ الدائـ في المؤسسات االجتماعية .
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 -13تخصيص نسبة مئوية مف أرباح رأس الماؿ الدائـ السنوية كتعويض لرئيس وأعضاف لجنة
العمؿ واألحداث العامميف في اإلنتاج .
غياب المحافظ عن المحافظة
فػي حػاؿ يػاب المحػافظ ينػوب عنػو قائػد شػرطة المحافظػة بوصػفو ممػثال لمسػمطة التنفيذيػة كمػا ينػوب
عنػو نائػػب رئػػيس المكتػػب التنفيػػذي فػػي جميػػع االختصاصػػات المتعمقػػة بعمػػؿ المكتػػب التنفيػػذي ويعتبػػر
عاقدا لمنفقة ووم ار لمتصفية والصرؼ في حاؿ إعفائو لحيف تعييف البديؿ ـ .)55
ولممحػافظ بصػفتو رئيسػا لممكتػب التنفيػذي أف يفػوض نائػب رئػيس المكتػب أو األمػيف العػاـ أو مػديري
األجيزة المحمية والمركزية ببعض اختصاصاتو وفؽ القوانيف واألنظمة .
كمػػا لممحػػافظ بصػػفتو ممػػثال لمسػػمطة التنفيذيػػة أف يفػػوض بػػبعض اختصاصػػاتو لالمػػيف العػػاـ ومػػديري
األجيزة المركزية وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة .
عمى مديري ورؤساف األجيزة المحمية واألجيزة المركزية إعالـ المحافظ عند ماادرة المحافظة .
مسؤولية المحافظ
منغ قانوف اإلدارة المحمية المحافظ حصانة خاصة بشأف المسؤولية التي يتحمميا مف جراف ممارسة
اختصاصاتو ،وفي ىذا قضت المادة  56مف القانوف باف
يختص مجمس القضاف األعمى بمحاكمة المحافظ مف الناحية المسمكية بعد إحالتو إليو بمرسوـ بناف
عمى اقتراح الوزير وال تحرؾ الدعو العامة بحقو لجرـ ناشئ عف الوظيفة إال بقرار مف مجمس
القضاف األعمى.
الفقرة الثالثة :أمين عام المحافظة واختصاصاتو
استكماال لمحديث عف المكتب التنفيذي ورئاسة المحافظ لممكتب التنفيذي ،فقد نص القانوف عمى
إحداث وظيفة أميف عاـ لممحافظة ،حيث سنتولى في ىذه الفقرة استعراض الوضع القانوني ألميف
عاـ المحافظة وبياف اختصاصاتو.
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أمين عام المحافظة
استحدث القانوف وظيفة أميف عاـ المحافظة  ،ونصت المادة  (58عمى أف يعدؿ النظاـ الداخمي ،ليشمؿ
توصيؼ الوظيفة وشروط شاميا .وفيما يمي أحكاـ المادة المذكورة:
 -1تحدث وظيفة أميف عاـ المحافظة في كؿ محافظة ويعدؿ النظاـ الداخمي ليشمؿ توصيؼ الوظيفة
وشروط إشااليا .
 -2يعيف األميف العاـ لممحافظة مف عاممي الفئة األولى مف أبناف المحافظة مف ذوي الخبرة بقرار مف
رئيس مجمس الوزراف بناف عمى اقتراح الوزير .
 -3تحؿ عبارتا أميف عاـ وأمانة عامة محؿ عبارتي أميف سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانيف
واألنظمة .
اختصاصات أمين عام المحافظة
نصت المادة) (59عمى أف يتولى أميف عاـ المحافظة االختصاصات التالية :
 -1إعداد جداوؿ أعماؿ اجتماعات المكتب التنفيذي .
 -2تدقيؽ تواعداد الق اررات الصادرة عف المجمس والمكتب التنفيذي .
 -3رفع مشاريع الق اررات والخطط والبرامس لممجمس .
 -4إحالة المواضيع المطموب عرضيا إلى المجاف المختصة في المجم س لدراستيا قبؿ عرضيا عمى
المجمس .
 -5إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة الق اررات الصادرة عنيا وتوثيقيا أصوال .
 -6رفع الخطط السنوية لممكتب التنفيذي لممصادقة عمييا .
 -7متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بيا إلى المكتب التنفيذي .
 -8متابعة تنفيذ ق اررات مجمس المحافظة والمكتب التنفيذي .
 -9التنسيؽ بيف جياز المحافظة وباقي الييئات والجيات العامة في المحافظة .
 -13تطبيؽ النظاـ الداخمي لممحافظة .
 -11إدارة شؤوف العامميف في دوائر األمانة العامة والتنسيؽ بيف مديرياتيا وتوزيع المياـ والمراقبة
ومتابعة التنفيذ .
 -12تقديـ التقارير الدورية لممكتب التنفيذي في جميع مجاالت عمؿ المحافظة .
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 -13اتخاذ اإلجرافات الكفيمة بضماف سرية المراسالت والوثائؽ والمستندات ذات الصفة السرية .
 -14تدقيؽ الدراسات التي تجرييا أجيزة األمانة العامة واألجيزة المحمية والمركزية في المحافظة قبؿ
عرضيا عمى مجمس المحافظة ومكتبو التنفيذي .
 -15تأشير الق اررات والمراسالت كافة قبؿ توقيعيا مف رئيس المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة.
 -16األعماؿ والمياـ التي يكمفو بيا المحافظ .
 -17حضور اجتماعات المجمس والمكتب دوف أف يكوف لو حؽ التصويت .
الفقرة الرابعة:
اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبمدات والبمديات
يتولى المكتب التنفيذي لمجمس المدينة أو البمدة أو البمدية ما يمي :
 -1تنفيذ ق اررات المجمس.
 -2القياـ بمياـ المجمس المحمي في اإلشراؼ والتنسيؽ واإلدارة المنصوص عمييا في المادة )32
مف ىذا القانوف .
 -3إعداد الخطط االقتصادية واالجتماعية والخدمية "السنوية والبعيدة األجؿ" والبرامس التفصيمية
لتنفيذ ىذه الخطط .
 -4مراقبة وتنسيؽ نشاط مختمؼ األجيزة المحمية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمف نطاؽ الوحدة
اإلدارية .
 -5إبداف الرأي في ق اررات األجيزة ير التابعة لممجمس حينما تمس ىذه الق اررات مصالغ المواطنيف
في المدينة والبمدة .
 -6إدارة واردات الوحدة اإلدارية وأمواليا وعقاراتيا واستثمارىا وفؽ ما يقره المجمس ومراقبة حساباتيا
والقياـ بجميع األعماؿ الالزمة لضماف حقوقيا .
 -7تدقيؽ أضابير العقود قبؿ تصديقيا مف الجيات المختصة تواعطاف أمر المباشرة .
 -8وضع األسس واإلجرافات الخاصة لمنغ رخص البناف والتراخيص اإلدارية .
 -9اقتراح مشروعات االستمالؾ لممنفعة العامة العائدة لموحدة اإلدارية والجيات العامة كافة.
 -13تكميؼ الجيات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير
أعماؿ وخدمات الوحدة اإلدارية .
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 -11اتخاذ التدابير الالزمة لتأميف حقوؽ الوحدة اإلدارية في الدعاو القضائية المقامة منيا أو
عمييا .
 -12اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجؿ يدخؿ أصال في اختصاص المجمس في فترات عدـ انعقاده
لحماية مصالغ الوحدة اإلدارية عمى أف يراعى في ذلؾ عدـ مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجمس واف
يعرض ىذا التدبير أو القرار عمى المجمس عند انعقاده في أوؿ دورة لو لمنظر فيو وفي حاؿ رفضو
يعتبر ال يا دوف اف يكوف لذلؾ أي اثر عمى الحقوؽ الناشئة لماير .
 -13تشكيؿ لجاف األحياف ولجاف العمؿ التطوعي ولجاف التنمية المحمية واإلشراؼ عمى عمميا
واعتماد األسس المناسبة لدعميا ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطيا .
وجاف في المادة)(68
 -1يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاتو بصورة مجتمعة .
 -2يتولى أعضاف المكتب التنفيذي كؿ في نطاؽ اختصاصو مراقبة القطاع المكمؼ بو لمتثبت مف
كفاية األداف ومف تنفيذ الق اررات الصادرة عف مجمس الوحدة اإلدارية ومكتبيا التنفيذي في مجاؿ ىذا
القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عف سير العمؿ مع مالحظاتو واقتراحاتو في ىذا الشأف .

الفقرة الخامسة :اختصاصات رئيس مجمس المدينة أو البمدة أو البمدية
أضػػفنا ىػػذه الفق ػرة لمتنويػػو فقػػط بػػأف رئػػيس مجمػػس المدينػػة أو البمػػدة ىػػو الػػذي ي ػرأس مكتبيػػا التنفيػػذي
المػادة  .)29وأف نائػب رئػػيس المجمػس – سػواف فػػي المحافظػة أو المدينػة أو البمػػدة -يكػوف نائبػا لػرئيس
المكتب التنفيذي ،ويكوف متفر ا حكما المادة .)29
لػػذلؾ ،ف ػرئيس مجمػػس المدينػػة والبمػػدة ،ي ػرأس وفػػؽ القػػانوف المجمػػس المحمػػي والمكتػػب التنفيػػذي ،ويتػػولى
االختصاصات المنصوص عمييا في المادة  69مف القانوف ،التي ذكرنا ونفا.
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الفقرة السادسة
مدير المدينة أو البمدة واختصاصاتو
نصت المادة  )73عمى أف تحدث وظيفة مدير مف الفئة األولى في المدف والبمدات وتعتبر مضافة
إلى مالكيا ويعدؿ نظاميا الداخمي ليشمؿ توصيؼ الوظيفة وشروط إشااليا ويعيف بقرار مف الوزير .
االختصاصات
قضت المادة  )71بأف يتولى مدير المدينة أو البمدة االختصاصات التالية ..
 -1تنظيـ جداوؿ أعماؿ المجمس والمكتب والتحضير لدوراتيما والدعوة ليا ومتابعة الق اررات الصادرة
عنيا .
 -2رفع مشاريع الق اررات والخطط والبرامس لممجمس .
 -3رفع الخطط السنوية لممكتب التنفيذي لممصادقة عمييا .
 -4إحالة المواضيع المطموب عرضيا إلى المجاف المختصة في المجمس لدراستيا قبؿ عرضيا عمى
المجمس .
 -5متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البمدة ورفع تقارير عنيا إلى المكتب التنفيذي .
 -6اإلشراؼ المباشر عمى إدارات المدينة أو البمدة ومتابعة ما تقوـ بو مف أعماؿ .
 -7تقديـ التقارير الدورية لممكتب التنفيذي في جميع مجاالت عمؿ المدينة أو البمدة .
 -8اإلشراؼ عمى العامميف في دوائر الوحدة اإلدارية .
 -9دراسة الموضوعات التي ستعرض عمى المجمس وتقديـ نتائس الدراسة لرئيس المجمس تمييدا
لعرضيا عمى المجمس .
 -13التنسيؽ بيف جياز الوحدة اإلدارية وباقي الييئات والجيات العامة في الوحدة والمحافظة .
 -11وضع الخطط اإلدارية والمالية لشؤوف المدينة أو البمدة تواعداد برنامس المشروعات المقترح القياـ
بيا خالؿ السنة المالية وعرضو عمى رئيس المجمس تمييدا لعرضو عمى المجمس .
 -12إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضيما عمى رئيس المجمس تمييدا لعرضيما عمى
المجمس .
 -13التنسيؽ مع األجيزة اإلدارية والتنفيذية العاممة في نطاؽ المدينة أو البمدة لتيسير تنفيذ األعماؿ
المشتركة بينيا .
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 -14اتخاذ اإلجرافات الكفيمة بضماف سرية المراسالت والوثائؽ والمستندات ذات الصفة السرية .
 -15تأشير الق اررات والمراسالت كافة قبؿ توقيعيا مف رئيس المكتب التنفيذي لمجمس المدينة أو
البمدة .
 -16األعماؿ والمياـ التي يكمفو بيا رئيس المجمس .
 -17حضور اجتماعات المجمس والمكتب دوف اف يكوف لو حؽ التصويت .
 -18تنفيذ التدابير المحمية لمحماية الذاتية والوقاية مف جميع أنواع األخطار بما فييا الناجمة عف
الطبيعة أو األخطار المصطنعة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة .
 -19مراقبة تنفيذ التعميمات الخاصة بتطبيؽ متطمبات الوقاية مف الحرائؽ ضمف جميع األبنية
والمنشات وجميع المشيدات في الوحدة اإلدارية وحسب نظاـ الوقاية مف الحرائؽ المعتمد مف نقابة
الميندسيف أصوال .

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :يعيف األميف العاـ لممحافظة:
 .1بقرار مف رئيس الجميورية

 .2بقرار مف مجمس الوزراف

 . 3بقارر مف رئيس مجمس الوزارف بناف عمى اقتارح الوزير
 .4بقرار مف المحافظ

اإلجابة الصحيحة رقم 3
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الوحدة التعميمية التاسعة
التقسيمات اإلدارية و اإلدارات المشتركة
الكممات المفتاحية:
المنطقة -الناحية -الحي

الممخص:
التقسيمات اإلدارية الفرعية ىي :المنطقة والناحية والحي ،حيث نص القانون عمى أن " تقسم المحافظات
إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح ،كما تقسم المدن والبمدات والبمديات إلى أحياء".ولكن ليس لممنطقة
والناحية والحي الشخصية االعتبارية.

األهداف التعميمية:
البد في ىذه الدراسة أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة:
 المنطقة والناحية والحي
 مدير المنطقة ومدير الناحية
 الحي -الييئة االختيارية -ميام المختار
 اإلدارات المشتركة ،بمعرفة المشاريع والبرامج المشتركة ،فمكتب تنسيق الخدمات.
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التقسيمات اإلدارية " المنطقة – الناحية – الحي"
ذكرنا في سابقاً عند الحديث عن الوحدات اإلدارية المحمية والتقسيمات اإلدارية ،أن التقسيمات األساسية
لموحدات اإلدارية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري في الجميورية العربية
السورية ،وفق قانون اإلدارة المحمية ىي  :المحافظة ،المدينة ،البمدة ،والبمدية.
والى جانب التقسيمات األساسية لإلدارة المحمية في الجميورية العربية السورية ،توجد تقسيمات فرعية تقسم
بمقتضاىا ،المحافظات إلى مناطق ،والمناطق إلى نواح.
ثانيا -التقسيمات اإلدارية وفق قانون اإلدارة المحمية
التقسيمات اإلدارية الفرعية ىي :المنطقة والناحية والحي ،حيث نصت المادة  73من القانون عمى أن "
تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح ،كما تقسم المدن والبمدات والبمديات إلى أحياء".
و المنطقة هي :قطاع من المحافظة ال يقل عدد سكانو عن  60000نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز
المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين عمى األقل.
الناحية :قطاع من المنطقة ال يقل عدد سكانو عن  25000نسمة ويمكن أن يكون ارتباطيا المباشر
بمنطقة مركز المحافظة.
كما تقسم المدن والبمدات والبمديات إلى أحياء ،والحي هو :
الحي :قطاع من المدينة أو البمدة أو البمدية ال يقل عدد سكانو عن  10000نسمة في المدن وعن 5000
نسمة في البمدات وعن  4000نسمة في البمديات وعن  1000نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت
إلى المدينة أو البمدية.
ولكن ليس لممنطقة والناحية والحي الشخصية االعتبارية.
وعمى ىذا ،نستعرض في الفقرات التالية التقسيمات اإلدارية التي نص عمييا القانون ،وىي المنطقة ،الناحية
والحي.
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الفقرة األولى:
المناطق
نص القانون عمى أن " يكون إحداث المناطق والنواحي متوافقا مع متطمبات الخطة الخمسية لمدولة
ويوزع عمى سنواتيا وفق خطة تعد من قبل و ازرة اإلدارة المحمية بالتنسيق مع و ازرة الداخمية يعتمدىا
رئيس م جمس الوزراء ويراعى في اختيار المنطقة أو الناحية المقترح إحداثيا التوفيق بين توسطيا
وسيولة الوصول ليا أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة اإلدارية األعمى"( م .)74
أوال -إحداث المناطق والنواحي:
 -1المناطق :
تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزىا وتعدل بمرسوم عمى أن تضم ناحيتين عمى األقل عدا
القرى المرتبطة بمدينة مركز المنطقة مباشرة بناء عمى اقتراح الوزير( م .)75
 -2النواحي
تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزىا وحدودىا وتعدل بقرار من الوزير بناء عمى اقتراح المحافظ (م
.)76
ثانيا -النظام القانوني لممنطقة ولمدير المنطقة
نص القانون عمى أن يكون في كل منطقة مدير منطقة يمثل السمطة التنفيذية في منطقتو وىو
مسؤول عن األمن العام والراحة العامة والسالمة العامة ويشرف عمى تنفيذ القوانين واألنظمة ويقوم
بالوظائف المخولة لو بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات اإلدارية في منطقتو" (م
.)77
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ثالثا -ارتباط مدير المنطقة
ويرتبط مدير المنطقة
أ -بوزير الداخمية لجية التعيين والنقل واألمور الذاتية والمسمكية.
ب -بالمحافظ بوصفو ممثال لمسمطة التنفيذية.
رابعا -اختصاصات مدير المنطقة يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثال لمسمطة المركزية المهام
التالية:
أ -تبميغ القوانين واألنظمة إلى مختمف اإلدارات والمؤسسات العامة واألجيزة التابعة لممنطقة.
ب -تبميغ األوامر والتوجييات الصادرة عن السمطات األعمى  /السمطة المركزية  /المحافظ مجمس
المحافظة ومكتبو التنفيذي في المحافظة /ومتابعة تنفيذه.
ج -اتخاذ التدابير الالزمة لتوطيد األمن العام في حدود القوانين واألنظمة النافذة.
االختصاصات األخرى:
 -1يشرف مدير المنطقة عمى جميع دوائر منطقتو ودوام العاممين فييا واقتراح العقوبات بحقيم
ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحمية ومكاتبيا التنفيذية (م .)78
 -2عمى جميع العاممين في المنطقة المنوه عنيم في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى مدير المنطقة
جميع البيانات الالزمة وكل ما من شأنو تسييل ميمتو ولو أن يقترح معاقبة أي من عاممي
المنطقة المقصرين في شؤون عمميم.
 -3يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد أن ىناك
خمال في عمل أي منيا.
خامسا -مسؤولية مدير المنطقة:
مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وىو يمارس وظيفتو المتعمقة بالضابطة العدلية
فيما يتعمق بالجرائم المشيودة وفق األحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بإجراء
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التحقيقات في الجرائم غير المشيودة عند االقتضاء ويقوم أيضاً بوظيفتو المتعمقة بالضابطة اإلدارية
بواسطة العاممين المختصين وقوى األمن الداخمي في المنطقة" ( م .)79
لمدير المنطقة في األحوال المنصوص عمييا في المادتين  /77/76/من ىذا القانون أن يتخذ
التدابير األولية لحفظ النظام ويقدم اقت ارحاتو مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار
المناسب حول الغصب البين" (م .)80
"يعمم مدير المنطقة المحافظ في حال مغادرتو لمنطقة عممو" (م .)81
الفقرة الثانية:
الناحية
نص القانون عمى أن يكون في كل ناحية مدير ناحية يمثل السمطة التنفيذية في الناحية وىو مسؤول
عن األمن العام والراحة العامة والسالمة العامة في ناحيتو ويشرف عمى تنفيذ القوانين واألنظمة عمى
أال يتعارض مع اختصاصات المجالس المحمية ومكاتبيا التنفيذية( م .)82
ويرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعميماتو ويرفع لو تقارير عن حسن سير العمل
ضمن ناحيتو.
وعمى جميع العاممين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ األوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما
يتعمق بتأمين المصمحة العامة وفقا لمقوانين واألنظمة النافذة ولو حق مراقبة دواميم واقتراح العقوبات
المناسبة لممرجع المختص.
يتولى مدير الناحية فضال عن ذلك المهام التالية:
أ -يرأس قوى األمن الداخمي في الناحية.
ب -يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة اإلدارية وفقا لمقوانين واألنظمة النافذة.
ج -يؤازر مجالس الوحدات اإلدارية.
يعمم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرتو لمنطقة عممو.
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الفقرة الثالثة:
الحي
نص القانون عمى أن تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من األعضاء يتراوح
عددىم مابين  7إلى  11عضوا يختارىم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي
وفق آليات يقرىا المجمس( م .)83
وترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي وتعتبر جيا از من أجيزتو.
الهيئة االختيارية( م )87 -86 -85
المختار
تشكل ىيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من أعضاء لجنة الحي تنتخبيما لجنة
الحي وتجتمع بدعوة من رئيسيا.
يقوم المجمس بتقسيم الوحدة اإلدارية إلى أحياء وفق تعريف الحي الوارد في المادة /1/من ىذا
القانون.
تجتمع لجنة الحي مرة كل شير بدعوة من رئيسيا وترفع محضر اجتماعيا إلى المكتب التنفيذي
لدراستو والرد عمى مضمونو.
مهام لجنة الحي ( م )88
 -1اقتراح الخطة الخدمية السنوية لمحي.
 -2المساىمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي
لتنفيذ مشاريع مجتمعية بإشراف المكتب التنفيذي.
 -3إعالم المكتب التنفيذي عن أي خمل في تنفيذ مشاريع الخدمات عمى مستوى الحي.
 -4العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في ىذه األمور
ورفع التوصيات المتعمقة بيا إلى المكتب التنفيذي.
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* -في حال غياب المختار ألكثر من عشرة أيام ينوب عنو احد أعضاء الييئة االختيارية بقرار من
رئيس المكتب.
* -يؤدي المختار أمام رئيس الوحدة اإلدارية القسم التالي"..أقسم باهلل العظيم أن أقوم بواجب وظيفتي
وفق القوانين واألنظمة بصدق وتجرد وأمانة".

مهام المختار :
 -1إعالن القوانين واألنظمة والق اررات والتعميمات وكل ما يتطمب إعالنو في لوحة إعالنات مقر
المجنة وفي األماكن العامة ودور العبادة
 -2القيام بما يوجبو عميو قانون األحوال المدنية فيما يتعمق بوقائع /الوالدة  /الوفاة  /والوثائق التي
تفرضيا عميو القوانين واألنظمة
 -3مؤازرة السمطات المعنية باألمور المتعمقة باألمن ومراقبة الغرباء واألجانب واإلخبار عنيم.
 -4المساىمة المفروضة بمقتضى أنظمة خدمة العمم وخدمة االحتياط والتحري عن المكتومين
ومراقبة الفارين من الخدمة اإللزامية واإلخبار عنيم.
 -5اإلعالم عن األطفال المتسربين من مرحمة التعميم األساسي.
 -6مساعدة السمطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجيات العامة.
 -7القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية.
 -8مرافقة ممثمي القوة العامة عند دخول المنازل.
 -9المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.
-11

تنظيم جداول السكان بحسب اإلقامة والنزوح والوالدة والوفاة.

-11

تنظيم الجداول اإلحصائية والبيانات المتعمقة باألمور التي تطمبيا السمطات المختمفة.

ويستوفي المختار بدال عن أداء خدماتو حسب التعرفة التي يقرىا مجمس الوحدة وفق األسس
التي يحددىا مجمس المحافظة.
كما يستمم المختار خاتمو الرسمي من قبل رئيس المكتب التنفيذي وفق النموذج المقرر من قبل
و ازرة اإلدارة المحمية وفي حال فقدانو ينظم ضبط بالواقعة ويرفع إلى رئيس المكتب التنفيذي.
و يحظر عمى المختار تحت طائمة المساءلة القانونية..
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 -1حفر خاتم رسمي واستعمالو إال بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي.
 -2تسميم خاتمو الرسمي إلى الغير ألي سبب.
 -3االمتناع عن إعطاء وثيقة أو شيادة مكمف بإعطائيا قانونا.
بناء عمى ما تقدم ،من استعراض الوحدات اإلدارية المحمية والتقسيمات اإلدارية ،نجد أن قانون
اإلدارة المحمية قد نص عمى وجود مستويين من الوحدات اإلدارية المتمتعة بالشخصية االعتبارية،
ويتألف المستوى األول من المحافظات ،والمستوى الثاني من الوحدات اإلدارية وىي المدن والبمدات
والبمديات.
أما المناطق والنواحي واألحياء فيي أجيزة إدارية أو أجيزة وظيفية في نطاق رقعتيا الجغرافية ،وتخدم
الوحدات اإلدارية األساسية الواقعة في نطاقيا ،وتساعدىا عم ى حسن القيام بأداء مياميا ،ولكن دون
أن تكون درجة تسمسمية بين ىذه الوحدات والمحافظة ،ولم يخوليا القانون أية سمطة رقابية عمى
الوحدات المذكورة.وىذا يعني ،أن ليس لممنطقة والناحية والحي مجمس محمي ،وانما اوجب القانون
وجود لجنة في كل من المنطقة والحي.
ويالحظ انو عند إحداث المناطق والنواحي يراعى وفق القانون عدد السكان من جية بحيث ال يقل عدد
سكان المنطقة عن  60ألف نسمة ،والناحية عن  25ألف نسمة  ،والتوفيق في توسطيا وسيولة
الوصول إلييا أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة اإلدارية األعمى ،وكذلك مراعاة العوامل االقتصادية
وا الجتماعية والسياحية والجغرافية ،باستثناء مناطق البادية والمناطق اليامشية والمناطق ذات الفعاليات
االقتصادية والسياحية.
من جية أخرى ،يالحظ أن القانون وان فرق بين البيئة الحضرية والبيئة الريفية بتحديد أنواع الوحدات
اإلدارية األساسية ،المدينة ،البمدة ،البمدية ،وخصيا باختصاصات واسعة ،إال أن ىذا التفريق ال يعني
عدم التكافؤ في تقديم الخدمات التي يجب أن تقدم إلى المواطنين في الوحدات المختمفة.
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اإلدارات المشتركة
ينصرف الحديث في ىذا الجزء إلى دراسة المشاريع والبرامج المشتركة ،فقرة أولى ،ثم مكاتب تنسيق
الخدمات ،فقرة ثانية.
الفقرة األولى :المشاريع والبرامج المشتركة
نص القانون في المادة  97عمى أنو "يجوز بقرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح الوزير إحداث
إدارات دائمة لمشاريع خدمية وتنموية تقع في اختصاص الوحدات اإلدارية.
ولموزير بقرار منو بناء عمى اقتراح المحافظين المعنيين إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بميام
لصالح المدن والبمدات والبمديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين
لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات لمقرى والت جمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية.
تشكل ليذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء عمى اقتراح المكاتب التنفيذية لموحدات اإلدارية
المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويمو وادارتو واستثماره.
الفقرة الثانية :مكاتب تنسيق الخدمات
قضت المادة  98عمى أن "يحدث في كل محافظة بقرار من المحافظ مكتب يسمى مكتب تنسيق
ميمتو التنسيق بين جميع الجيات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل.
يضم المكتب ممثمين عن الجيات المعنية ورؤساء الوحدات اإلدارية.
يعمل المكتب بإشراف عضو المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة المختص في مجال الخدمات
والمرافق العامة.
ويعمل المكتب عمى دمج البرامج الموضوعة من قبل الجيات المعنية وفقا لمخطة السنوية في برنامج
نيائي(م .)99
تمتزم جميع الجيات العامة واألطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني
الذي يضعو المكتب.
وتحدد المبادئ واإلجراءات التي تنظم عمل المكتب بموجب أنظمة تصدر عن الوزير.
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :تحدث المناطق:
 .1بمرسوم
 .2بقانون
 .3بقرار
 .4بالئحة

اإلجابة الصحيحة رقم 1
اختر اإلجابة الصحيحة :تحدث النواحي:
 .1بقرار من الوزير بناء عمى اقتراح المحافظ
 .2بمرسوم
 .3بالئحة
 .4بقانون

اإلجابة الصحيحة رقم 1
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الوحدة التعميمية العاشرة
األحكام المتعمقة بالمجالس المحمية والرقابة
الكممات المفتاحية:
حقوؽ أعضاء المجالس المحمية  -الحصانة  -الوضع القانونية ألعضاء المجالس المحمية -
المحظورات عمى األعضاء  -الرقابة  -الرقابة الرسمية -الرقابة الشعبية – اإليرادات  -أوجو اإلنفاؽ

الممخص:
نص القانوف عمى أف أعضاء المجالس المحمية ال يسألوف جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونيا أو
اآلراء التي يبدونيا في الجمسات وفي أعماؿ المجاف.
وىـ يتمتعوف خالؿ مدة انعقاد اجتماعاتيـ بالحصانة ،وال تجوز مالحقتيـ جزائيا وال تنفذ األحكاـ الجزائية
بحقيـ ،إال بعد الحصوؿ عمى إذف مف المجمس .إال أنو يجوز توقيفيـ في حالة الجرـ المشيود وعندئذ
يجب إعالـ المجمس فو اًر.

األهداف التعميمية:
أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة:
 األحكاـ المتعمقة بأعضاء المجالس المحمية
 الرقابة عمى الوحدات المحمية
 ارتباط األجيزة التنفيذية والمحمية بالوحدات اإلدارية
 األحكاـ المالية لممجالس المحمية
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األحكام المتعمقة بأعضاء المجالس المحمية

حقوق أعضاء المجالس المحمية "الحصانة"
نص القانوف عمى أف أعضاء المجالس المحمية ال يسألوف جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي
يوردونيا أو اآلراء التي يبدونيا في الجمسات وفي أعماؿ المجاف.
وىـ يتمتعوف خالؿ مدة انعقاد اجتماعاتيـ بالحصانة ،وال تجوز مالحقتيـ جزائيا وال تنفذ األحكاـ
الجزائية بحقيـ ،إال بعد الحصوؿ عمى إذف مف المجمس .إال أنو يجوز توقيفيـ في حالة الجرـ
المشيود وعندئذ يجب إعالـ المجمس فو اًر.
لمجيات الرقابية إذا وجدت أف احد ق اررات المجمس أو المكتب التنفيذي شابو عيب قانوني أو إداري
فميا استيضاح األمر مف الجية مصدرة القرار بكتاب رسمي وليا أف ترفع نتائج تدقيقيا إلى الوزير
لممعالجة .
وضع األعضاء المتفرغين من المحامين والمهندسين
نص القانوف عمى أف تطبؽ األنظمة النافذة لدى نقابة المحاميف عمى رؤساء مجالس الوحدات
اإلدارية وأعضاء مكاتبيا الت نفيذية المتفرغيف مف المحاميف فيما يخص ممارسة عمميـ الخاص ( ـ
.)104
كما تطبؽ األنظمة النافذة لدى نقابة الميندسيف عمى رؤساء مجالس الوحدات اإلدارية وأعضاء
مكاتبيا التنفيذية المتفرغيف مف الميندسيف فيما يخص ممارسة عمميـ اليندسي الخاص شريطة عدـ
تعمقو بعمميـ الوظيفي ( ـ .)105
األجر والتعويضات
نص القانوف عمى أف يتقاضى رؤساء مجالس الوحدات اإلدارية واألعضاء المتفرغوف في المكاتب
التنفيذية مف العامميف في الجيات العامة أجورىـ وتعويضاتيـ المتممة لألجر ،وىي تعويض
االختصاص والتعويض الفني والتعويض العائمي ،مف جياتيـ األصمية.
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أما التعويضات األخرى التي كاف يتقضاىا رئيس المجمس واألعضاء المتفرغوف مف جياتيـ األصمية
والتي يرتبط منحيا القياـ بالوظيفة أو العمؿ ،فيمنح صاحب العالقة لقاءىا مبمغ  /2000/ليرة سورية
شيريا بقرار مف الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات ،وبقرار مف المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء
المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغيف.
تعويض العمل اإلضافي:
يتـ تكميؼ رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغيف بالعمؿ اإلضافي وفؽ قانوف العامميف
األساسي وتصدر ىذه الق اررات وفؽ ما يمي :
أ -بقرار مف الوزير لرؤساء مجالس المحافظات.
ب -بقرار مف المحافظ بالنسبة لرؤساء مجالس المدف والبمدات والبمديات واألعضاء المتفرغوف
في مجمس المحافظة.
ت -بقرار مف رئيس المكتب التنفيذي بالنسبة ألعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغوف في المدف
والبمدات والبمديات.
تعويضات العضو المتفرغ من غير العاممين في الجهات العامة
يتقاضى رئيس مجمس الوحدة اإلدارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي مف غير العامميف في
الجيات العامة الحائز إحدى الشيادات المطموبة لمتعييف أج ار شيريا مقطوعا عمى أساس األجر
المخصص لبدء التعييف لحممة ىذه الشيادات بموجب القوانيف واألنظمة النافذة مع إضافة عالوة
عف كؿ سنتيف بعد نيمو الشيادة وفؽ النسب المنصوص عمييا في القانوف األساسي لمعامميف في
الدولة كما يستحؽ التعويضات التي ليا صفة الشموؿ ألمثالو مف العامميف في الجيات العامة
بموجب القوانيف واألنظمة النافذة.
التعويضات األخرى
يستفيد رؤساء مجالس الوحدات اإلدارية وأعضاء مجالسيا ومكاتبيا التنفيذية مف تعويض النقؿ
واالنتقاؿ واإلجازات اإلدارية والصحية وفؽ األحكاـ الواردة في القانوف األساسي لمعامميف بالدولة.
لموزير بقرار منو أف يمنح رؤساء مجالس الوحدات اإلدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغيف
تعويضا شيريا ال يتجاوز  /2000/ليرة سورية.
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تعويض حضور الجمسات
يستحؽ أعضاء المجالس المحمية وأعضاء مكاتبيا التنفيذية غير المتفرغيف تعويضا عف حضور
جمسات المجالس والمكاتب التنفيذية والمجاف ويحدد ىذا التعويض بقرار مف الوزير.
الترفيع
يتـ ترفيع المشموليف بأحكاـ البند /1/مف

المادة "  "106مف القانوف وفؽ أحكاـ الترفيع

المنصوص عمييا في القانوف األساسي لمعامميف في الدولة .
مع مراعاة البند/1/مف المادة  106تصرؼ نفقات الرواتب واألجور والتعويضات المنصوص
عمييا في ىذه المادة وفؽ اآلتي:
 موازنة األمانة العامة في المحافظة لمجمس المحافظة.
 موازنة الوحدة اإلدارية " مدف ،بمدات  ،بمديات" ،لمجمس الوحدة اإلدارية.
إف األجر الشيري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة اإلدارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي
سواء كاف مف العامميف في الدولة أو مف غير العامميف في الدولة يعتبر راتبا شيريا في معرض
حساب ضريبة الدخؿ والحسميات عمى الرواتب واألجور.
اإلجازات
تمنح اإلجازات اإلدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار مف الوزير ومف المحافظ
بالنسبة

لبقية

رؤساء

المجالس

المحمية

وأعضاء

المكاتب

التنفيذية

المتفرغيف.

يحؽ لرئيس الوحدة اإلدارية وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ الجمع بيف أجره المستحؽ والراتب
التقاعدي.
تخضع استحقاقات رؤساء مجالس الوحدات اإلدارية واألعضاء المتفرغيف في المكاتب التنفيذية
لالقتطاعات المترتبة عمييا بمقتضى القوانيف واألنظمة النافذة.
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المحظورات عمى األعضاء
ال يجوز الجمع بيف عمؿ رئيس المجمس أو عمؿ العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجمس
الوحدة اإلدارية وبيف أي عمؿ آخر.
كما يحظر عمى رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء مكاتبيا التنفيذية القياـ بأي عمؿ أو ممارسة
أي موضوع مف شأنو اإلضرار بأداء واجباتو أو المساس بمصالح وحدتو اإلدارية سواء كاف ذلؾ
في لجاف الخبرة أو لجاف حؿ المنازعات أو المناقصات والمزايدات التي تكوف الوحدة اإلدارية
طرفا فييا.
شؤون أعضاء المجالس المحمية
الغياب
يعتبر غياب العامميف في الدولة عف وظائفيـ لحضور جمسات المجالس المحمية ومكاتبيا التنفيذية
وجمسات المجاف المشكمة مف قبؿ ىذه المجالس وكذلؾ غيابيـ عند تكميفيـ مف قبؿ ىذه المجالس
ومكاتبيا التنفيذية لمقياـ بمياـ تتعمؽ بالشؤوف المتصمة باإلدارة المحمية "غيابا مشروعا".
النقل
ينقؿ إلى مالؾ المحافظة أو المدينة أو البمدة العامموف في األجيزة التابعة لمو ازرات واإلدارات
والمؤسسات العاممة في المحافظة التي تنقؿ اختصاصاتيا مع شواغرىـ ولموزير إعادة توزيع المالؾ
فيما بيف ىذه الجيات وتطوى حكما مف مالكات تمؾ الو ازرات واإلدارات والمؤسسات وظائؼ
المنقوليف.
كما تنقؿ بقرار مف وزير المالية رواتب العامميف المنقوليف بموجب ىذه المادة إلى موازنة مجمس
الوحدة اإلدارية المنقوليف إلييا كما تنقؿ مكاتبيـ وأثاثيـ بتعميمات تصدر عف المحافظ.
صالحيات المحافظ المتعمقة بشؤون العاممين
يمارس المحافظ فيما يتعمؽ بشؤوف العامميف اختصاصاتو المنصوص عمييا في القانوف األساسي لمعامميف
في الدولة وبما يفوض بو مف الوزير المختص.
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ينقؿ العامموف مف محافظة إلى محافظة بموافقة مسبقة مف المحافظيف المختصيف.
أما فيما يتعمؽ بإلغاء العضوية وسقوطيا وزواليا ،فسنعالجيا في موضعيا المتعمؽ بالرقابة عمى
الييئات المحمية.

المبحث التاسع :الرقابة عمى الوحدات المحمية
نص القانوف في المادة  113عمى أف " تخضع المجالس المحمية ومكاتبيا التنفيذية لمرقابة الرسمية
والشعبية وتمارس الجيات المعنية ىذه الرقابة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف" .
ال مف الرقابة الرسمية والشعبية.
وسنتولى معالجة ك ً
أوال ..الرقابة الرسمية عمى تصرفات المجالس المحمية
األصؿ في ق اررات المجالس المحمية أف تكوف نافذة بعد صدورىا ،أي أنيا ال تخضع عدا القميؿ منيا
لرقابة مسبقة ،وانما تخضع لمرقابة الالحقة.
وعمى ىذا قضت المادة  114بأف "ترسؿ ق اررات مجمس المحافظة وق اررات مجالس مدف مراكز
المحافظات المتعمقة بوضع الخطط والبرامج واألن ظمة إلى الوزير والوزير المختص خالؿ سبعة أياـ
مف تاريخ صدورىا .
كما ترسؿ ق اررات المجالس األخرى المتعمقة باألمور المشار إلييا في الفقرة السابقة إلى المحافظ
خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ صدورىا
وتسري أحكاـ الفقرتيف السابقتيف عمى ق اررات المكتب التنفيذي التي يتخذىا نيابة عف المجمس في
فترات عدـ انعقاده .
إذا تعارضت الق اررات المنوه عنيا في المادة  /113 /أو أي ق اررات أخرى مع قوانيف الدولة وخططيا
وأنظمتيا فاف طمب تعديؿ او إلغاء ىذه الق اررات يكوف عمى الشكؿ التالي:
 -1الوزير أو الوزير المختص بالنسبة لق اررات مجمس المحافظة ومجالس مدف مراكز المحافظات.
-المحافظ بالنسبة لبقية ق اررات المجالس األخرى .
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ويكوف طمب تعديميا أو إلغاؤىا مف قبؿ المجمس الذي أصدرىا ،خالؿ مدة خمسة عشر يوما ،وفي
حاؿ أصر المجمس عمى ق ارره في أوؿ جمسة لو بعد االعتراض ،جاز رفع األمر إلى الجمعية
العمومية القسـ اال ستشاري في مجمس الدولة ،وذلؾ فيما يخص ق اررات مجمس المحافظة ومجالس
مدف مراكز المحافظات ،ضمف مدة خمسة عشر يوما ويكوف ق ارره نيائيا وممزما.
أما الق اررات التي تخص المجالس األخرى فترفع إلى الوزير ويكوف ق ارره نيائيا وممزما .
اما بقية ق اررات المجمس فتعتبرنافذة مف تاريخ صدورىا (.ـ .)117
ىذا ويوقؼ تنفيذ الق اررات التي يعترض عمييا وفقا ألحكاـ ىذا القانوف ،إلى أف يبت في االعتراض
مف قبؿ المرجع المختص.
عمى اف الق اررات الممغاة ال ترتب أي حؽ مكتسب لمغير ،بدءا مف تاريخ إلغائيا .
 تدقيق العقود واإليرادات والنفقات وقطع الحساباتنص القانوف عمى أف "ينتخب مجمس الوحدة اإلدارية مف بيف أعضائو /باالقتراع السري /لجنة تدقيؽ
ال يقؿ عدد أعضائيا عف ثالثة ميمتيا تدقيؽ العقود واإليرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات
التي يجرييا المجمس ومكتبو التنفيذي في نياية كؿ سنة ولمجنة أف تستعيف بمف تراه مناسبا مف ذوي
الخبرة لتحقيؽ ذلؾ وليا الحؽ في طمب أي معمومات تساعدىا في أداء ميمتيا .
ينتيي عمؿ المجنة بنياية شير شباط مف كؿ عاـ وتقوـ بتقديـ تقريرىا إلى رئيس المجمس خالؿ
خمسة عشر يوما مف الشير الذي يميو وف ي حاؿ اكتشفت المجنة أي مخالفة قانونية يتـ إحالة األمر
إلى الجيات المختص ( ـ .)119
مسؤولية المكاتب التنفيذية وقرار حجب الثقة عن أعضاء المجالس
مف جية أخرى ،نص القانوف عمى أف "تكوف المكاتب التنفيذية مسؤولة أماـ المجالس المحمية التي
تتبع ليا مباشرة وليذه المجالس الحؽ في محاسبتيا وحجب الثقة عف األعضاء المنتخبيف /جماعيا أو
إفراديا /بأكثرية ثمثي أعضاء المجمس"( ـ .)115
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ويرسؿ قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبؽ عميو المادة  /115 /مف ىذا القانوف .
 3/يكوف قرار حجب الثقة نافذا مف تاريخ اعتماده مف قبؿ السمطة صاحبة الصالحية وفؽ أحكاـ ىذا
القانوف .
وينتخب المجمس مكتبا تنفيذيا جديدا أو عضوا جديدا خالؿ أوؿ دورة لو تعقب نفاذ قرار حجب
.

الثقة
قرار حجب الثقة
يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديؽ مف الوزير( ـ . )116

في حاؿ عدـ التصديؽ عمى قرار حجب الثقة يعاد ىذا القرار إلى المجمس الذي أصدره وفي حاؿ
إصرار المجمس عميو وعدـ موافقة الجية المختصة يحاؿ الموضوع إلى مجمس الدولة القسـ
االستشاري /الجمعية العمومية  /لمبت فيو .
حل المجالس
عند حؿ المجالس كميا أو بعضيا يستمر المكتب التنفيذي ذو العالقة بالقياـ بأعمالو ويتولى
اختصاصات المجمس إضافة إلى ذلؾ حتى يتـ انتخاب مجمس جديد( ـ . )118
ثانيا  :الرقابة الشعبية
تيدؼ الرقابة الشعبية إلى التأكد مف مدى تنفيذ المجالس المحمية ومكاتبيا التنفيذية ولجانيا وأجيزتيا
لبرامجيا التي أعمنتيا عمى المواطنيف ولمق اررات التي تتخذىا( ـ .)120
وتتمثؿ ىذه الرقابة بما يمي:
 -1تعتمد المجالس المحمية والمكاتب التنفيذية كافة واألجيزة المحمية مبدأ الشفافية في نشر
المعمومات كحؽ لممواطنيف .
-2قياـ المجالس بتنظيـ ندوات دورية تعرض فييا ما قاـ بو المجمس مف انجازات وتستمع إلى
شكاوى وتظممات المواطنيف وينشر تقييـ أداء المكاتب التنفيذية مف جية تحقيؽ األىداؼ وتنفيذ
الخطط .
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 -1يحؽ لمنقابات والمنظمات الشعبية والمينية وىيئات المجتمع المحمي مراقبة ونقد المجالس المحمية
ومكاتبيا التنفيذية وأجيزة السمطة المحمية وتمارس ىذا الحؽ بتوجيو مذكرات إلى المجمس والمكتب
التنفيذي تتضمف مالحظاتيا وآراءىا .
 -2لكؿ مواطف الحؽ بتقديـ شكوى أو تظمـ أو نقد عمى عمؿ المكاتب التنفيذية أو أجيزة السمطة وعمى
ىذه الجيات دراستيا والتحقيؽ فييا بصورة عادلة وعاجمة والرد عمييا عمى أال يبت في الشكوى أو
التظمـ مف قبؿ نفس الجية المشكو منيا .
 -3يحؽ لوسائؿ اإلعالـ بأنواعيا المختمفة الرقابة عمى عمؿ الوحدات اإلدارية وفؽ القوانيف واألنظمة
.

النافذة

وعمى الجيات الرقابية وفؽ أحكاـ المادة  121إىماؿ كؿ الشكاوى التي ال تقدـ وتوقع مف قبؿ
أصحابيا بالذات مرفقة بالوثائؽ والمستندات وبصورة عف البطاقة الشخصية سواء كانت بحؽ رئيس
الوحدة اإلدارية أو المكتب التنفيذي أو العامميف في تمؾ الوحدات .وليا طمب تحريؾ الدعوى العامة
بحؽ كؿ مف يثبت أف ادعاءه كاذب
إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها
حل المجالس المحمية
لرئيس الجميورية حؿ المجالس المحمية عمى مختمؼ مستوياتيا وتتـ الدعوة إلى انتخاب مجالس
محمية جديدة خالؿ تسعيف يوما مف تاريخ الحؿ( ـ .)122
تمغى العضوية في المجالس في الحالتيف التاليتيف ( ـ )125 -124 -123
 .1إذا رأى مجموعة مف المواطنيف اف ممثميـ في المجمس قد انحرؼ عف السياسة العامة لمدولة
أو عمؿ عمى تحقيؽ مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماىير أو تقاعس عف القياـ
بواجباتو نحوىا فميـ الحؽ بتقديـ مذكرة بيذه المواضيع إلى المجمس المختص وعمى ىذا
المجمس أف يحقؽ فييا فإذا ثبتت إدانتو قرر المجمس إلغاء عضويتو .
 .2إذا تغيب العضو عف حضور ثالث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة اإللزامية
واالحتياطية فعمى المجمس إلغاء عضويتو في حاؿ كاف غيابو غير مبرر .
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قرار إلغاء العضوية
يتخذ قرار إلغاء العضوية في جمسة تحضرىا األكثرية المطمقة ألعضاء المجمس وبموافقة ثمثي
األعضاء الحاضريف ولمعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويتو االعتراض عمى ىذا القرار أماـ مجمس
الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجمس المحافظة وأعضاء مجالس مدف مراكز المحافظات وأماـ الوزير
بالنسبة إلى بقية المجالس المحمية ويكوف القرار الصادر عف ىذه المراجع مبرما .
كما تزوؿ عضوية احد أعضاء المجالس باالستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية إذا فقد عضو المجمس
احد شروط الترشيح المنصوص عمييا في قانوف االنتخابات العامة .
وفي حاؿ إلغاء عضوية احد األعضاء أو سقوطيا أو زواليا بالوفاة يحؿ محمو مف يميو في عدد
األصوات مف قطاعو إال إذا رأت السمطة المختصة دعوة الناخبيف النتخاب عضو جديد .
في حاؿ شغور عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي ألي مجمس ،فمممكتب التنفيذي المعني الحؽ
بإصدار قرار بتكميؼ احد أعضائو باألعماؿ الموكمة إلى ذلؾ العضو إلى حيف انتخاب البديؿ .
لعضو المجمس المحمي تقديـ طمب معمؿ بإلغاء عضويتو مف المجمس ويبقى مستم ار بعممو لحيف
صدور صؾ اإللغاء .
ولعضو المكتب التنفيذي الحؽ بتقديـ طمب اعتذار عف عضوية المكتب التنفيذي إلى رئيس المكتب
التنفيذي لعرضو عمى المجمس في أوؿ جمسو لو وعميو االستمرار بعممو حتى صدور الصؾ الالزـ .
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ارتباط األجهزة التنفيذية والمحمية بالوحدات اإلدارية
يصدر المكتب التنفيذي التوجييات واألوامر إلى األجيزة التابعة لو ضمف حدود القوانيف واألنظمة النافذة
ويقع عمى عاتؽ ىذه األجيزة عندما ترى اف ىذه التوجييات واألوامر مخالفة لمقوانيف واألنظمة النافذة
إعالـ الجية التي أصدرتيا خطيا وفي حاؿ إصرارىا عمى التنفيذ يعرض األمر عمى الوزير والوزير
المختص.
عمى األجيزة العاممة في نطاؽ أي وحدة إدارية وغير التابعة ليا أف تتعاوف مع المجمس في ىذه الوحدة
واف تحترـ الق اررات التي يتخذىا وتساعد عمى تنفيذىا
تخضع األجيزة التابعة لموحدات اإلدارية إلشراؼ الو ازرة المختصة مف الناحية الفنية وليذه الو ازرة حؽ
توجيو ىذه األجيزة وابداء المالحظات عمى أعماليا عف طريؽ رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة .
عناصر وزارة الداخمية
 -1يوضع عدد مف عناصر الشرطة تحت تصرؼ الوحدة اإلدارية وفؽ أسس يتفؽ عمييا بيف وزير
الداخمية والوزير .
 -2تخضع ىذه العناصر فنيا إلى رئيس مجمس الوحدة اإلدارية وتخضع إداريا ومسمكيا إلى و ازرة
الداخمية.
 -3تحمؿ و ازرة الداخمية رواتب ىذه العناصر وتتحمؿ الوحدات اإلدارية جميع النفقات القانونية
األخرى  /مقرات /تجييزات /آليات /تعويضات /لباس ...الخ /.
تحدد بقرار مف وزير الداخمية بعد االتفاؽ مع الوزير العالقات الناظمة لألوضاع المتعمقة
بارتباطات تمؾ العناصر وشؤونيـ المختمفة .
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األحكام المالية لممجالس المحمية
مف أىـ مقومات نجاح نظاـ اإلدارة المحمية ،توفير اإلمكانات المالية الالزمة التي تتيح لموحدات
المحمية قد اًر كبي ًار مف االستقاللية وحرية الحركة ،وتساعدىا عمى تحقيؽ المشاريع والخدمات الحيوية
المحمية ،بما خدـ المواطنيف في ىذه الوحدات.
ونظ ًار ألىمية ىذا الموضوع ،فقد أولى قانوف اإلدارة المحمية عناية خاصة لمشؤوف المالية لموحدات
اإلدارية المحمية ،فأفرد ليا المواد  134حتى  ، 151وذلؾ مف الباب العاشر المخصص لألحكاـ
المالية لممجالس المحمية.
ويمكف تمخيص ىذه األحكاـ في الفقرات التالية:
حيث يكوف لكؿ وحدة إدارية محمية ،ذات شخصية اعتبارية مستقمة ،موازنة خاصة بيا ،تتضمف
واردات ونفقات ىذه الوحدة ،وذلؾ وفؽ األسس المطبقة في وضع الموازنة العامة لمدولة المنصوص
عمييا في القانوف األس اسي ،ولكف تكوف موازنات الوحدات المحمية منفصمة عف الموازنة العامة ،مع
ارتباطيا بيا وفقًا لألسس المحددة في القانوف المالي األساسي.
الفقرة األولى :وسائل التمويل " اإليرادات "
تتألؼ إيرادات الوحدات اإلدارية المحمية ،ذات الشخصية االعتبارية ،حسب المادة  134مف القانوف،
التي نصت عمى أنو " مع مراعاة القوانيف واألنظمة النافذة يضاؼ إلى إيرادات المدف والبمدات
والبمديات ،ما يمي:
 -1نسبة  /50 /بالمائة مف أسعار دخوؿ المتاحؼ والقالع والمواقع األثرية.
 -2فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقمة التابعة لممدف والبمدات والبمديات.
 -3الضرائب والرسوـ والتكاليؼ المحمية.
 -4اليبات والوصايا والتبرعات وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
 -5المساعدات المقدمة مف المنظمات الدولية وبرامج التؤمة التي يقرىا الوزير وفؽ القوانيف واألنظمة
النافذة .
 -6حصيمة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدف والبمدات والبمديات وفؽ القوانيف النافذة.
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 -7الغرامات الناجمة عف مخالفة األنظمة المحمية وغرامات الرسوـ والتكاليؼ المحمية.
 -8القروض والتسييالت االئتمانية والموارد األخرى التي تحصؿ عمييا مف جيات القطاع الخاص
وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
 -9نسبة  / 3 /بالمائة مف إجمالي اإليرادات الجارية الفعمية المحصمة لمسنة المالية /الموازنة العامة
لمدولة /توزع عمى المدف والبمدات والبمديات بقرار مف الوزير وفؽ أسس ومعايير محددة.
-10

نسبة  /5 /بالمائة مف ثروات الغابات.

-11

النسب التي تضاؼ عمى ضرائب ورسوـ الدولة.

-12

اإلعانة المقررة في الموازنة العامة لمدولة.

-13

اإلعانة المقررة في الموازنة المستقمة.
القروض والتسييالت االئتمانية والموارد األخرى التي تحصؿ عمييا مف صندوؽ الديف

-14

العاـ ومصرؼ إقراض الوحدات اإلدارية وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
نسبة  /25 /بالمائة مف رسوـ رخص استثمار المناجـ والمقالع .

-15

وأضافت المادة  135من جانبها ،أنه:
 -1يستوفى رسـ يومي عف إعالنات الطرؽ المحمية ،سواء كانت ثابتة أو متحركة أو ضوئية ،وعف
اإلعالنات المعروضة عمى أنظار الجميور في األماكف والمحالت كافة ،الداخمة ضمف الحدود اإلدارية
لممدف والبمدات والبمديات ،رسـ ال يقؿ عف:
أ10 -

عشرة

ليرات

سورية

لممتر

أو

المربع

جزء

المتر

المربع

لإلعالف

الطرقي.

ب 5 -خمس ليرات سورية لممتر المربع أو جزء المربع لإلعالنات المعروضة عمى أنظار الجميور.
 -2تمنح رخصة تركيب الموحات اإلعالنية مف المجمس ،وفؽ أسس ومعايير توضع مف قبمو.
ومع مراعاة أحكاـ قانوف الموازنة المستقمة ،قضت المادة  136بأنو " يجوز بقرار مف مجمس المحافظة
مصدؽ مف الوزير ،فرض تكاليؼ محمية عمى مطارح جديدة ،لتأميف خدمات ومشاريع محددة في
نطاؽ المحافظة ،عمى أال يكوف لمقرار المتخذ اثر يتجاوز العاـ الجاري ،إال إذا قرر المجمس مد أثره
لمعاـ الذي يميو ،عمى أال يتجاوز التكميؼ عف المطرح الواحد  /500/ليرة سورية ويجوز بقرار مف
المجمس

األعمى

رفع

ىذا

المبمغ

مرة

كؿ

عاـ

وفؽ

مؤشرات

التضخـ

الوطنية".

أما المادة  137فقضت بأنو " تحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذىا الوحدة اإلدارية بقرار مف
مجمسيا ويصدؽ مف قبؿ مجمس المحافظة.
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والمادة  138بدورىا قضت بأنو:
 -1تحوؿ نسبة  /25 /بالمائة مف موازنة المحافظة المستقمة إلى مجالس المدف والبمدات والبمديات
بقرار مف مجمس المحافظة وتخصص حص ار لتنفيذ مشاريع استثمارية في ىذه الوحدات وتعد
ىذه المادة معدلة ألوجو إنفاؽ الموازنة المستقمة.
 -2لممجمس األعمى تعديؿ النسبة المنصوص عمييا في البند السابؽ تبعا لمقتضيات المصمحة
العامة.
كما أن لموحدة اإلدارية :
 -1الحصوؿ عمى سمؼ وتسييالت ائتمانية بقرار مف المجمس وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة وفي ضوء
موازنتو.
 -2استجرار القروض مف المصارؼ والصناديؽ لتنفيذ مشاريعيا المختمفة وفؽ األحكاـ المطبقة في
الجيات المقرضة وفي ضوء موازنتيا.
 -3ال يجوز لممجمس منح القروض أو السمؼ إلى الغير إال بنص تشريعي. .
 -4يجوز الحصوؿ عمى قروض مف جيات أجنبية بالتنسيؽ مع الجيات المعنية وفؽ القوانيف واألنظمة
النافذة.
كما أن لممجالس بمقتضى المادة  141من القانون أن تحدد في األنظمة التي تصدرها:
 -1الغرامات التي تفرض عمى المخالفيف عمى أال تتجاوز  /5000/ليرة سورية ،ويجوز بقرار مف
المجمس األعمى رفع ىذا المبمغ مرة كؿ عاـ ،وفؽ مؤشرات التضخـ الوطنية.
 -2إصدار األنظمة الالزمة لتسوية المخالفات وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة " ،قبؿ إجراء أي
مالحقة قضائية" ،فيما إذا سدد المخالؼ فو اًر نسبة معينة مف الغرامة أو سدد خالؿ ثمانية أياـ
مف تنظيـ الضبط نسبة معينة أخرى ،وتحدد ىاتاف النسبتاف مف قبؿ المجمس .وتصدر ق اررات
المجالس المشار إلييا في ىذا الفصؿ بأكثرية ثمثي الحاضريف.
هذا وتعفى من الرسوم والتكاليف المحمية الجهات التالية:
أ -الو ازرات والييئات العامة ذات الطابع اإلداري والمنظمات الشعبية والنقابات المينية
واالتحادات والعقارات الممموكة ليا شريطة أال تكوف ىذه العقارات مستثمرة أو مييأة لالستثمار.
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ب -الجوامع والمساجد والكنائس واألديرة وأماكف العبادة والعقارات الوقفية العائدة لألدياف كافة
ما دامت مخصصة لمغاية التي أوقفت مف أجميا وغير مستثمرة.
ج -البعثات السياسية والقنصمية وأعضاؤىما المسمكيوف شريطة المعاممة بالمثؿ.
د -عقارات المجنة الدولية لمصميب األحمر ومنظمة اليالؿ األحمر العربي السوري شريطة
أال تكوف مستثمرة أو مييأة لالستثمار.
ىػ -عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات ىذه الجمعيات شريطة عدـ استثمارىا.
و -المقابر.
كما تعامل الوحدات اإلدارية فيما يتعمق بالضرائب والرسوم معاممة الو ازرات والهيئات
العامة ذات الطابع اإلداري تكميفا واعفاء.
وتخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع االقتصادي
ومؤسسات اإلنشاءات العامة لمرسوـ والتكاليؼ المحمية.
الفقرة الثانية :أوجه اإلنفاق
تحدد مجاالت إنفاؽ الوحدة اإلدارية في األوجو التالية:
 -1النفقات االستثمارية التي تستيدؼ تحقيؽ زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة ليا
وفؽ األنظمة والقوانيف الخاصة باستثمارات األمواؿ العامة -2 .نفقات الرواتب واألجور
والتعويضات والنفقات اإلدارية وما يماثميا العائدة لممجالس واألجيزة التابعة ليا.
 -2نفقات تأميف الخدمات المحمية المختمفة ومشاريعيا.
 -3أقساط سداد القروض والتسييالت االئتمانية والفوائد المترتبة عمييا.
 -4عجز المؤسسات والشركات التابعة ليا والمشاريع ذات الحسابات المستقمة.
 -5النفقات األخرى التي تترتب عمييا وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة.
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الفقرة الثالثة
الموازنة
يكوف لكؿ وحدة إدارية محمية ،ذات الشخصية االعتبارية ،موازنة مستقمة تتضمف ،إيرادات
الوحدة ونفقاتيا ،باإلضافة إلى نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لموحدة اإلدارية
المحمية ،والمشاريع ذات الحسابات المستقمة وفؽ مبدأ الصوافي ،وتكوف ىذه الموازنة منفصمة
عف الموازنة العامة لمدولة ،مع ارتباطيا بيا وفقاً لألسس المحددة في القانوف المالي األساسي.
وفي ىذا قضت المادة  144وما بعدىا مف القانوف عمى أف:
" توضع لكؿ وحدة إدارية موازنة ،تتضمف واردات ونفقات ىذه الوحدة ،وفؽ األسس المطبقة في
وضع الموازنة العامة ،المنصوص عمييا في القانوف المالي األساسي.
وتكوف ىذه الموازنات منفصمة عف الموازنة العامة ،مع ارتباطيا بيا وفقا لألسس المحددة في
القانوف المالي األساسي.
وتتضمف موازنة الوحدة اإلدارية ،نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة ليا ،والمشاريع
ذات الحسابات المستقمة وفؽ مبدأ الصوافي.
كما تشمؿ موازنة المحافظة ،موازنات الوحدات اإلدارية التابعة ليا ،عدا مدف مراكز المحافظات.
إعداد مشاريع الموازنات:
يعد مشروع الموازنة لكؿ وحدة إدارية ،مف قبؿ المكتب التنفيذي ليذه الوحدة ،بالتنسيؽ مع لجنة
الموازنة في المجمس.
وتعد مشاريع الموازنات المذكورة وفؽ تبويب ينسجـ مع أسس التبويب المبينة في القانوف المالي
األساسي واألحكاـ المنبثقة عنو ،كما تعد االقتراحات المتعمقة بالموازنات وفقاً لمخطة المالية
بناء عمى المذكور ،بحيث:
العامة ،ولممبادئ والتعميمات التي تصدرىا و ازرة الماليةً ،

تراعى في إعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدف ،المؤشرات التي ترد في قواعد إعداد
الموازنة العامة ،كما تتبع في إعداد مشاريع موازنات الوحدات اإلدارية المحمية األخرى،

المؤشرات التي تعطى مف المكتب التنفيذي لمجمس الوحدة اإلدارية األعمى.
وعمميًا ،يتولى المكتب التنفيذي لممحافظة ،باالتصاؿ مع المجنة المختصة " لجنة الموازنة" ،في
المجمس المحمي ،تييئة مشروع موازنة المحافظة قبؿ أربعة اشير مف بدء السنة المالية الجديدة،
وبعد ورود موازنات الوحدات المحمية المشمولة بموازنة المحافظة.
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وهذا ما نصت عميه المادة  141من القانون التي قضت بأن
 " -1تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفؽ تبويب ينسجـ مع أسس التبويب المبينة في القانوف
المالي األساسي واألحكاـ الصادرة عنو كما تعد االقتراحات المتعمقة بالموازنات وفقا لمخطة
المالية العامة ولممبادئ والتعميمات التي تصدرىا و ازرة المالية بناء عمى القانوف المذكور.
 -2يطبؽ في إعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدف المؤشرات التي ترد في قواعد
إعداد الموازنة العامة كما تطبؽ في إعداد مشاريع موازنات البمدات والبمديات المؤشرات التي
تعطى مف المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة.
إقرار الموازنة:
وتقر الموازنة مف قبؿ المجمس ،حيث يقر مجمس المحافظة مشروع الموازنة قبؿ شيريف مف
بدء السنة المالية الجديدة.
تصديق الموازنة:
ترفع موازنة المحافظة قبؿ شيريف مف بدء السنة المالية الجديدة ،لمتصديؽ عمييا مف قبؿ
الوزير ،بعد موافقة وزير المالية.
وتصدق الموازنات عمى الوجه التالي :
أ -تصدؽ موازنة المحافظة والمدف الداخمة بالخطة العامة لمدولة ،مف قبؿ الوزير بعد موافقة وزير
المالية.
ب -موازنة المدف خارج الخطة العامة لمدولة ،مف قبؿ الوزير.
ت -موازنة الوحدات المحمية األخرى مف قبؿ المكتب التنفيذي لمجمس المحافظة.
تجدر اإلشارة إلى أنو إذا حؿ بدء السنة المالية الجديدة ولـ تصدر موازنة الوحدة اإلدارية
المحمية ،فيجري في ىذه الحالة عقد وصرؼ النفقات العائدة لمسنة المالية الجديدة ،في حدود
االعمادات ربع السنوية الواردة في بنود موازنة السنة المالية السابقة.
أما اإليرادات فيثابر عمى استيفائيا وفؽ األنظمة النافذة.
توزيع االعتمادات والمناقمة بين األبواب
توزع االعتمادات في ىذه الموازنات وتجري مناقمة االعتمادات فييا وفقا ألحكاـ النظاـ المالي
الخاص بالوحدات اإلدارية .ىذا يعني:
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تجري المناقالت بيف أبواب الموازنة "عدا الباب المتعمؽ بالعمميات االستثمارية" ،مف قبؿ السمطة
التي تممؾ صالحية إقرار وتصديؽ الموازنة كما تقدـ.
وتجري المناقالت بيف بنود وفقرات الباب الواحد " عدا باب العمميات االستثمارية" ،مف قبؿ
المجمس المحمي لموحدة اإلدارية.
وتتـ مناقالت الباب المتعمؽ بالعمميات االستثمارية وفؽ احكاـ القانوف المالي األساسي والقوانيف
واألنظمة النافذة بيذا الشأف ،الذي يقضي بأف تجري ىذه المناقالت بقرار مف رئيس مجمس
الوزراء ،بعد موافقة المجنة االقتصادية.
ولكف ال يجوز إجراء المناقمة مف االعتمادات المتعمقة بالنفقات ذات الصفة اإللزامية" ،والتي
يحددىا وزير المالية بقرار منو" ،فيذه ال يجوز مناقمتيا إلى االعتمادات األخرى.
أما فتح االعتمادات الجديدة واإلضافية في الموازنة ،فيجري وفؽ األسموب المتبع في إقرارىا
وتصديقيا.
إال انو ال يجوز فتح اعتمادات عمى موازنة السنة بعد انتيائيا.
تنفيذ الموازنة
تطبؽ في تنفيذ موازنات الوحدات اإلدارية أحكاـ القانوف المالي األساسي المتعمقة بتنفيذ الموازنة
العامة.
ولموزير تعديؿ أوجو إنفاؽ الموازنة المستقمة الواردة بالقانوف رقـ  /35/لعاـ  /2007/بإضافة
باب أو بند جديد إلى أوجو إنفاؽ ىذه الموازنة وفؽ ما تقتضيو المصمحة العامة.
الموازنة المستقمة
نصت المادة  34مف القانوف عمى أف " لمجمس المحافظة موازنة مستقمة ،ال تدخؿ في الموازنة
العامة لمدولة ،وحددت إيراداتيا وأوجو إنفاقيا بالقانوف رقـ  35لعاـ ."2007
وتتألف إيرادات الموازنة المستقمة من:
حصيمة واردات العمؿ الشعبي " المركزية والمحمية".
حصيمة الرسوـ والتكاليؼ المحمية التي تفرضيا مجالس المحافظات.
اإلعانات التي تخصصيا الدولة لموحدات اإلدارية والبمديات.
وفورات السنة السابقة.
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أوجه إنفاق الموازنة المستقمة:
يقتصر اإلنفاؽ مف ىذه الموازنة عمى األوجو والمشاريع التالية:
مياه الشرب.
المدارس ومتمماتيا.
الصحة.
الصرؼ الصحي.
الطرؽ الفرعية والثانوية.
ومثؿ ىذه الموازنة تتيح في الواقع لممحافظة بما تشتمؿ عميو مف مرونة ،واستقاللية في اتخاذ القرار،
مف القياـ بخدمات ال يستياف بيا ،وتنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية ،كما تساىـ في دعـ الوحدات
اإلدارية المحمية مف الناحية المالية ،مع المحافظة عمى استقالليتيا.
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األحكام العامة
وفقاً لألحكام العامة التي نص عميها القانون ،األحكام التالية:
رقابة الشؤون المالية
 يقوـ الجياز المركزي لمرقابة المالية ،بمراقبة الشؤوف المالية وتنفيذ موازنات الوحدات اإلدارية المحمية،وفقا لألحكاـ النافذة.
أحكام أساسية خاصة لمشؤون المالية والمحاسبة لموحدات اإلدارية المحمية
خالفا لمنصوص النافذة ،تنظـ األحكاـ األساسية الخاصة بالقروض والتسييالت االئتمانية ،وجميع
الشؤوف المالية والمحاسبة لموحدات اإلدارية ،والمؤسسات والشركا ت والمنشات التابعة ليا ،بنظاـ مالي
خاص ،يصدر بقرار مف وزير المالية بناء عمى اقتراح الوزير ،وفؽ أحكاـ القانوف المالي األساسي .
عوائد الجباية
يخوؿ الوزير تحديد عوائد الجباية وأصوؿ منحيا المستفيديف منيا بالتنسيؽ مع وزير المالية.
مصرف إقراض لموحدات اإلدارية
يحدث مصرؼ إقراض لموحدات اإلدارية بمرسوـ ،يحدد رأسمالو ومصادر تمويمو وميامو ويحؿ محؿ
صندوؽ البمديات.
أصول اتخاذ الق اررات نيابة عن المجمس
ال يجوز اتخاذ الق اررات المشار إلييا في ىذا الباب نيابة عف المجمس المختص في فترات عدـ انعقاده.
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تعيين عمال مؤقتين
تخصص نسبة  /5/بالمائة مف الموازنة المستقمة لممحافظة ،لتعييف عماؿ مؤقتيف لصالح مجالس المدف
والبمدات والبمديات ،وفؽ خطة استخداـ لتشغيؿ عامميف مؤقتيف لدييا ،يوافؽ عمييا المجمس ويعتمدىا
الوزير.
نظام الحوافز
يصدر الوزير نظاـ حوافز خاصًا لمعامميف في الوحدات اإلدارية ،بالتنسيؽ مع وزير المالية.
تعديل نسبة الـ  %5المتعمقة بتعيين عمال مؤقتين
لممجمس األعمى تعديؿ النسبة المنصوص عمييا في البند / 1/تبعا لمقتضيات المصمحة العامة.
تعاون األجهزة التنفيذية العاممة في نطاق الوحدة مع المجمس
تتعاوف األجيزة التنفيذية العاممة في نطاؽ الوحدة اإلدارية مع المجمس ،وتحترـ الق اررات التي يتخذىا
ضمف حدود اختصاصو ،وتساعد عمى تنفيذىا.
نقل صالحيات وزارة النقل إلى وزارة اإلدارة المحمية
تنقؿ صالحيات و ازرة النقؿ في كؿ ما يتعمؽ بالنقؿ الداخمي ،أينما وردت في النصوص النافذة ،إلى و ازرة
اإلدارة المحمية.
نقل ممكيات شركات النقل الداخمي
تنقؿ ممكيات شركات النقؿ الداخمي القائمة حالياً ،في كؿ مف دمشؽ وحمب وحمص والالذقية ،إلى ممكية
الوحدة اإلدارية بما ليا وما عمييا.
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مالك الوحدات المضمومة
يعد مالؾ الوحدات اإلدارية والبمديات المضمومة ،إلى مدف وبمدات وبمديات قائمة ،مضافا حكما إلى
مالؾ ىذه المدف والبمدات والبمديات.
أحكام قانونية ختامية
تعتبر جميع القوانيف واألنظمة النافذة المخالفة ألحكاـ ىذا القانوف معدلة حكما.
ينيى العمؿ بالقوانيف والمراسيـ التالية :
القانوف  172لعاـ .1956
القانوف رقـ  251لعاـ  1956وتعديالتو.
القانوف  496لعاـ  1957وتعديالتو .
المرسوـ التشريعي رقـ  15لعاـ  1971وتعديالتو.
المرسوـ رقـ  2297لعاـ  1971وتعديالتو.
وبيذا يكوف القانوف رقـ  107لعاـ  2011قد وحد النظاـ القانوني لإلدارة المحمية في الجميورية العربية
السورية.

تمارين:
اختر اجابةرا احيرة:ةا حلنقبةرربو لاحظناظربو احير ة:ا لاحظ ن:را ل :لرربو احظاتظر ،احظةلرمج نقر احظارربح
احظةل:ا لاحظكبتة احتنف:ذ:اج عن ط :ق
 .1احيكلى
 . 2احتالم
 . 3احظذك او
 .4اح قبةا اح لبس:ا

اإلجابة الصحيحة رقم 3
173

الوحدة التعميمية الحادي عشرة
معوقات وتحديات اإلدارة المحمية
الكممات المفتاحية:
العنصر البشري  -الكوادر البشرية الكفؤة  -اإلمكانات المادية  -القوانين واألنظمة  -التنسيق-
الشفافية -مركز خدمة المواطن -مركز دعم القرار -مالحق العقود -السكن العشوائي -التعاون بين
المحافظات -التخطيط -التنمية الشاممة المتوازنة والمستدامة  -الروابط بين المجتمع والدولة والمواطن.

الممخص:
من أىم المع وقات والصعوبات التي واجيت تجربة اإلدارة المحمية في البدايات ،يمكن ان نعزييا إلى
األسباب والعوامل التالية:
 .1العنصر البشري.
 .2اإلمكانات المادية.
 .3القوانين واألنظمة.

األىداف التعميمية:
البد في ىذه الدراسة أن يكون الطالب قاد ًار عمى معرفة:
 الصعوبات التي تواجو اإلدارة المحمية ،من حيث الصعوبات القانونية ،المادية ،والعنصرالبشري.
 معرفة الصعوبات النوعية من حيث الشفافية ،التنسيق ،التخطيط ،وأىمية دور المجالسالمحمية في عممية التنمية الشاممة المتوازنة والمستدامة
 معرفة إجراءات تطبيق الخطة الوطنية لالمركزية ،ونقل االختصاصات ،إضافة إلى الصعوباتالنوعية المتعمقة بتفعيل مركز خدمة المواطن واالىتمام بمركز دعم القرار ،ومحاربة
البيروقراطية.
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مع تجربة اإلدارة المحمية السورية التي نقول أنيا بدأت فعميًا مع قانون  15تاريخ  ،1971/5/11ورسخيا
القانون  107تاريخ  ،2011/8/23ومع حرص ا لقانون األول عمى تطبيق مبادئ لم ترى النور من قبل،
كمبدأ جماعية القيادة ،وتوزيع االختصاصات بين الحكومة المركزية والييئات المحمية عمى أساس جعل
الوحدات المحمية في كل المستويات مسؤولة عن الشؤون التي تيم المواطنين فييا ،واعتماد المرونة في
الالئحة التنفيذية التي تصدر بمرسوم لتفصيل االختصاصات بما يحقق أىداف القانون ،مع األخذ بعين
االعتبار أن ما ورد في القانون ال يجيز ألي ىيئة إدارية مباشرة اختصاصات غير مقررة ليا قانونًا ،وان
إضافة اختصاصات ضمن بالالئحة التنفيذية ضمن إطار القانون ،ال يعني نقميا إلى الوحدات المحمية،
ألن ىذا النقل كان يجب أن يتم من قبل مجمس الوزراء بصورة تدريجية ،تبعًا لتوافر األجيزة والمالكات
واالعتمادات المادية والظروف الموضوعية التي تجعل ممارسة مثل ىذه االختصاصات أم ًار ممكناً.
ومع مراعاة مبدأ جماعية القيادة ومجمل المبادئ التي أرساىا قانون  1971كمبادئ المركزية الديمقراطية،
المشاركة الشعبية ،الديمقراطية الشعبية ،الرقابة الشعبية ،وغيرىا من المبادئ التي تكفل عدم تركيز الميام
بشخص الرئيس اإلداري وحده ،وتجنبًا لمساوئ الفردية والبيروقراطية ،وبعد تطبيق ناىز أربعين عامًا ،مع
بعض التعديالت التي لم تنل من القانون برمتو ،وفي إطار الربط بين النص والتطبيق العممي ،واستشفاف
واقع سير العمل في المرافق المحمية وتأمين احتياجات المواطنين عمى الصعيد المحمي ،نستطيع القول أن
التجربة وكأي تجربة ،جابيت في حيز التطبيق بعض الصعوبات والثغرات ،وحالت بشكل أو بآخر من
تحقيق األىداف الكاممة لإلدارة المحمية ،ولكنيا ساىمت بشكل أو بآخر عمى تحقيق التقدم النوعي المتميز
في سورية.
وقد ظيرت ىذه الصعوبات بصورة واضحة وجمية في نطاق الميام اإلدارية المتعمقة بالتنظيم والتخطيط
والبرمجة ،ولم تعالج بصورة كافية مشاكل المواطنين واحتياجاتيم ،ولم تراع أنيا أتت استجابة لرغبة
حقيقية في التطوير اإلداري ،والتحول الجذري في بنية اإلدارة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
لذلك ىناك من حاول أن يعزي بشكل أو بآخر معوقاتيا وصعوباتيا فيعزييا إلى القوانين ،وكأن القوانين
من وجية النظر ىذه تشكل العقبة الكأداء لنجاح أو فشل أي تجربة ،ونحن ال ننكر ذلك ،ولكن ىذا ما
كان يتم ويحصل ،عمماً بان القوانين نحن نضعيا ونحن نعدليا.
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لذلك ،حتى نكون عمى بينة من تقييم تجربة اإلدارة المحمية في سورية ،التي ىي كأي تجربة في العالم،
تواجو في البدايات مشاكل ومعوقات وصعوبات ،ولكن الميم فييا ىو أن يصار إلى معالجتيا تدريجيًا،
عمى ضوء التطبيق والممارسة ،والعمل عمى إيجاد الحمول الالزمة ليا ،عمى ىدى واقع كل بيئة ومنطقة
وتبعاً لمظروف واألوضاع الخاصة بيا.
ومن أىم المعوقات والصعوبات الت ي واجيت تجربة اإلدارة المحمية في البدايات ،يمكن ان نعزييا إلى
األسباب والعوامل التالية:
 .1العنصر البشري.
 .2اإلمكانات المادية.
 .3القوانين واألنظمة)1 ( .
فالعنصر البشري ظير في البدايات من خالل عدم إيمان وجدية بعض الوزراء والمحافظين في إمكانية
تطبيق مبدأ الالمركزية ،بحجة عدم كفاءة ىيئات اإلدارة المحمية وأجيزتيا ،من النواحي التنظيمية
والتخطيطية والفنية ،واإلصرار عمى معالجتيا باألسموب المركزي ،وعزوفاً عن قيام األجيزة المركزية
بالميام األساسية ،التي أوكمت إلييا بمقتضى القانون والمتعمقة بالتخطيط والتشريع والتنظيم والتنسيق
والرقابة والتأىيل والتدريب.
وكذلك عدم استيعاب المحافظين في البدايات ألىداف ومتطمبات ومنطمقات اإلدارة المحمية ،وذلك من
منطمق كونيم ممثمين لمسمطة المركزية ،وعاممين لجميع الو ازرات وممثمين لمشخصية االعتبارية لممحافظة،
وبالتالي عدم تشجيعيم ىيئات اإل دارة المحمية المعبرة عن إرادة سكان الوحدات المحمية في الممارسة
الفعمية لالختصاصات المخولة ليا بموجب القانون.
وظير ىذا من خالل اجتماعات المحافظين ،وعدم التنسيق في االجتماعات ،وعدم المتابعة لما تم اتخاذه
في االجتماعات السابقة ،وكان النجاح عمى المستوى المحمي ىو نجاح فردي لممثل السمطة المركزية.
من جية أخرى ،وعمى مستوى التمثيل في المجالس المحمية كانت الصعوبات واضحة من خالل ضعف
مشاركة المرأة في البدايات ،عمى مستوى مجالس المحافظات ،وعمى نسب التمثيل في المجالس المحمية
بشكل عام.

1

 -انظز في هذه الصؼىباث والمؼىقاث ،د .ػبدهللا طلبت " ،اإلدارة المحليت" ،مزجغ سابق ،ص 322وما بؼدها.
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وعمى مستوى الشيادات والمؤىل العممي الجامعي وما بعد الجامعي ،المؤشرات اإلحصائية تؤكد ذلك،
وانعكاس ىذا الوضع عمى سير العمل والمؤىالت لمعمل بشكل فعال وجدي في أعمال مجمس يقرر
السياسة االقتصادية واالجتماعية لمحافظة بكامميا .وىذا األمر ينطبق بدوره عمى أعضاء المكاتب
التنفيذية وعمى األجيزة اإلدارية المحمية ،التي كانت تشكو في اغمب المحافظات من نقص الكوادر الفنية،
وىذا يعود لعدم االىتمام الكافي والجدي بسياسية اإلعداد ،وانخفاض أجور عمال اإلدارة العامة.
مع ذلك ،حتى ال نغرق أنفسنا كثي اًر في الحديث عن ىذه الصعوبة ،فيي صحيحة في بدايات تطبيق
اإلدارة المحمية لدينا ،ولكن اليوم األمر مختمف جداً وجذرياً عن السابق ،فنسبة التعميم العالي الجامعي وما
بعد الجامعي والماجستير والدكتوراه ،والتخصصات عمى كافة المستويات ،في تطور وازدياد مستمر،
وبمغت نسبة متقدمة وفاقت دول أخرى ،بعد القضاء عمى األمية بنسبة عالية جدًا ،وكل ىذا وذاك انعكس
إيجاباً عمى التمثيل وعمى مستوى التمثيل في المجالس المحمية ،خصوصاً بعد ازدياد نسبة مشاركة المرأة
في التمثيل ،وأثر كل ما سبق عمى فعالية العمل في المجالس المحمية والمكاتب التنفيذي ،وعمى سير
العمل بصورة عامة في الوحدات المحمية.
ولكن لمحقيقة واإلنص اف فقد ظيرت لدينا بعد أن تغمبنا عمى الصعوبة المتعمقة بالعنصر البشري،
صعوبات جديدة وبنوعية جديدة - ،وان كان ما يتعمق بالسموك البشري منيا واحد -من ىذه الصعوبات
النوعية الجديدة برأينا :أىمية المشاركة في إدارة الشؤون المحمية ،ومشاركة القطاع الخاص ودوره واثره في
إنجاح اإلدارة المحمية ،أىمية التفكير بمفيوم اإلقميم االقتصادي والتعاون االقتصادي بين األقاليم المتجاورة
جغرافيًا .ومن ىذا المنطمق جاء القانون الجديد ليؤكد أىمية التعاون عمى مستوى اإلقميم االقتصادي.
الصعوبات المادية
تبدت الصعوبات المادية – رغم كون وسائل التمويل المحمية متعددة وشاممة -من خالل ضخامة
األعباء الممقة عمى كاىل الييئات المحمية بالمقارنة مع االعتمادات المتوفرة ،وعدم كفاية ىذه االعتمادات
لتنفيذ المشروعات الحيوية والضرورية.
وكانت الصعوبات في عدم توفر اآلليات الالزمة لتنفيذ مثل ىذه المشاريع ،واعتماد المحافظات عمى عدد
من المتعيدين في تنفيذ المشاريع الحيوية ،األمر الذي أدى إلى تدني مستوى التنفيذ في عدد كبير منيا،
رغم اعتماد بعضيا اآلخر عمى شركة اإلنشاءات العامة.
ولكن في الحقيقة ،ىذه الصعوبة ال تتعمق بضعف إمكانيات القطر المادية بقدر ما تتعمق بسوء توزيع
الدخل القومي ،وحيث يمحظ في مجال التعاقد إىمال وتقصير ورشاوى وىدر أموال عامة ،وعدم تنسيق
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وبين بين الييئات المحمية واألجيزة اإلدارية العاممة في نطاق الوحدة المحمية عمى أي مستوى( ،
واضح ٌ
وظير ىذا في مجاالت المياه والكيرباء والياتف) ،وكثرة ىذه األعمال وما يمحقيا من تبذير واسراف لممال

العام.
وكذلك ،ظيور متنفعين استفادوا من ىذا الوضع ،بالتواطؤ مع العاممين في الييئات المحمية ،واستنزاف
الموارد البمدية.
الصعوبات القانونية
ظيرت من خالل النص عمى تطبيق القانون عمى مستوى المحافظات اوالً ،وبقاء العمل بالقوانين
واألنظمة السابقة عمى باقي الوحدات المحمية ،ريثما يتم تعديميا وتطبيقيا عمييا تدريجيًا ،وىذا جعل
الوحدات المحمية خاضعة لمعديد من القوانين واألنظمة المتضاربة والمتناقضة.
وىذا احدث إرباكات لمييئات المحمية ولمسمطة المركزية عمى السواء من حيث إمكانية الوصول إلى وحدة
التنظيم المحمي ووحدة التشريع.
أضف إلى ذلك ،أن القانون المالي المطبق لم يساعد بدوره عمى إجراء التحول الجذري المطموب لإلدارة
المحمية ،وما رافق ذلك من تشريعات ضريبية انعكس فييا العبء الضريبي عمى البعض دون البعض
اآلخر ،وعدم ال عدالة الضريبية في العديد من القوانين الضريبية ،تحت ذريعة تامين دخول لمخزينة ،ولو
عمى حساب العدالة الضريبية.
أضف إلى ذلك ،التفنن في إرىاق المكمفين وخاصة ذوي الدخل المحدود بضرائب ورسوم ال يطيقونيا،
وىكذا تضافرت كل ىذه الصعوبات أمام اإلدارة المحمية.
لذلك ،بغي ة التغمب عمى المعوقات والصعوبات التي واجيت اإلدارة المحمية جاء القانون الجديد ليشكل
نقمة نوعية في اتجاه تذليل ما يواجو اإلدارة المحمية.
ولكن اليوم ومع ىذا القانون ال ننكر أننا قد نواجو بعض الصعوبات والتحديات النوعية الجديدة في
عمل اإلدارة المحمية ،ومن ىذه الصعوبات برأينا:
نقل االختصاصات ،العالقة بين األحزاب السياسية واإلدارة ،االنتخابات في المجالس المحمية ،وقد ال
نغالي القول أننا قد نعاني من نقص المشاركة الفعمية في مناقشات المجالس المحمية ،وغياب الندوات
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والمشاركة الشعبية ،وعدم تنشيط وتفعيل المجان المحمية ،وغير ذلك من صعوبات نحاول استجالؤىا
ال وقبل كل شيء عبر المواطن ومن خالل المواطن ،الذي يرى أن
وطرح حمول معالجتيا ،التي تمر أو ً
جزءاً كبي اًر من الشعور بالمواطنة الصحيحة مرتبط بأداء مجالس اإلدارة المحمية(.) 2
فمن الصعوبات النوعية الجديدة:
أىمية دور مجالس المحافظات في واقع عممية التنمية الشاممة والمتوازنة والمستدامة ،في كل المناطق
والمحافظات ،وفي إطار التكامل والتعاون بين المحافظات " المكاتب التنفيذية والمجالس المحمية ،وأثر
ذلك عمى ضم قرى أو دمجيا أو فصميا بالتنسيق مع ىيئة التخطيط اإلقميمي ،وأثر ذلك عمى حسن سير
عمل مجالس المحافظات وتطوير أدائيا ومستمزماتيا.
من الصعوبات ،إجراءات تطبيق الخطة الوطنية لالمركزية ونقل االختصاصات والصالحيات من
الو ازرات إلى الوحدات المحمية ،وفق مقتضى القانون ،ومن ىنا تأتي أىمية المجمس األعمى لإلدارة
المحمية في تحقيق التنسيق الالزم بين المستويين المركزي والمحمي ،وابتكار اآلليات الالزمة والمناسبة
لتحقيق التنسيق الفعال بين اإلدارة المركزية "الحكومة" واإلدارة المحمية ،والعمل عمى رفد الوحدات المحمية
بالخبرات الوطنية المؤىمة والكفؤة .
 توضيح العالقة الحقيقية بين السمطة المركزية والمجالس المحمية ،وايالء األىمية لممجالس
المحمية لتمارس دورىا الريادي في وضع الرؤية المستقبمية والخطط التنموية لموحدة المحمية ،وىذا
األمر أصبح عمى عاتق ىذه المجالس ،بعد أن تم تحقيق القفزة النوعية المطموبة في ىذا
الخصوص بتحديد العالقة بين المحافظ ورئيس مجمس المحافظة ،وذلك بتحديد الميام
والصالحيات بينيما ،ولم يعد المحافظ يرأس مجمس المحافظة.
 مع زيادة أىمية دور المجالس المحمية يأتي التركيز عمى أىمية تعزيز الروابط المجتمعية بين
المواطن والدولة ،سواء عمى المستوى المركزي أو المحمي ،وتوسيع دور المواطنين لممشاركة في
إدارة الشؤون المحمية ،وتعزيز وسائل التواصل مع المواطنين ،لمتشاور معيم وأخذ مقترحاتيم
بعين االعتبار عند وضع الخطط وتنفيذ المشاريع ومتابعة التنفيذ وممارسة الرقابة.
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 إيالء األىمية الكبرى لسياسة إعداد وتكوين وتييئة الكوادر البشرية الالزمة المؤىمة لالنتقال إلى
الالمركزية اإلدارية ،وذلك:
أ -بإنشاء معيد خاص لإلدارة المحمية،
ب -تنظيم الدروس والمحاضرات المعمقة والزامية إتباعيا ،وخاصة تمك المتعمقة بالعقود
اإلدارية ،واقامة الدورات التدريبية والتنسيق بين األجيزة المركزية والمحمية في تبادل
الخبرات والكوادر.
ت -تفعيل دور و ازرة اإلدارة المحمية عمى شبكة االنترنت وىذا ما تم إنجازه في السنوات
الماضية ،مع زيادة االىتمام في تفعيل النشاط اإلداري المحمي ،عبر البوابة التشاركية
ومناقشات آراء المواطنين والرد عمييا من قبل المجالس المحمية والمكاتب التنفيذية ،سواء
المتعمقة بيموميم اليومية أم المتعمقة بالتخطيط اإلقميمي المحمي.
ث -إيالء األىمية الكبرى لمراكز خدمة المواطن ،بحيث تكون الحركة في مركز الخدمة حركة
وثائق ال حركة األشخاص.فالمواطن غير مضطر لمتابعة تفاصيل البالغات والتعاميم
واألنظمة وما أكثرىا لدينا ،حيث يضيع المختص فييا ،والمواطن ال يعنيو كذلك ىيكميات
األجيزة اإلدارية ،لسير معاممتو ،وال تفسير القوانين واألنظمة .فالمركز المنشود إذا ما تم
تفعيمو يعد أحد األدوات الضرورية التي تساعد في خفض التكاليف المترتبة عمى
المواطنين ،وتبعث الطمأنينة والرضا في نفسو عن أداء الجيات المسؤولة ،وعامل ميم من
عوامل محاربة الفساد والرشوة.
ج -إضافة إلى تفعيل مراكز خدمة المواطن ،وضع دليل خاص لمخدمة إضافة إلى أدلة العمل
لكل العاممين ،وىذا من شأنو أن يحد من األخطاء ،ويغمق باب االجتياد والقضاء عمى
الروتين ،ويؤمن المساواة التامة بين المواطنين ،حيث أن احترام ىذا المبدأ يعد بدوره
المفتاح الحقيقي لديمقراطية اإلدارة المحمية ونجاحيا.
ح -ويتبع ما سبق زيادة االىتمام بمركز دعم القرار المحمي ،واستكمال بناء حواضن
المعمومات ،لكافة أوجو النشاط اإلداري عمى المستوى المحمي.
خ -من التحديات أيضاً االىتمام بالريف وعدم إىمالو عمى حساب المدينة.
د -تحديات السكن العشوائي ،وىذا يتم برأينا من خالل تسييالت إجراءات البناء عمى
المواطنين ال تعقيدىا ،ووضع مخططات شعبية يساىم المواطنون فييا عن طريق الدولة
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بإشادتيا وبنائيا ،ضمن المخططات التنظيمية التي تعد خصيصًا لممواطنين ،والحد قدر
اإلمكان من فضل ا لقيمة العقارية ،حيث نعتقد أن اإلدارة ساىمت بشكل أو بآخر في
ارتفاع أسعار السكن ،وىذا ما سبب مشكمة في السكن العشوائي .ونضيف إلى ذلك ،ان
تقوم الوحدات المحمية وبمشاركة القطاع الخاص عمى تشجيع االستثمارات العقارية بكافة
أشكاليا في الوحدة ،وتخصيص مساكن لممواطنين عمى الطريقة الفرنسية التي  HLMأي
السكن بسعر معتدل.
ذ -وما يصدق عمى مرفق السكن المحمي ،يصدق بدوره عمى تحديات فرص العمل لمشباب
والقضاء عمى البطالة ،وعمى تأمين احتياجات المواطنين عمى المستوى المحمي ،كمرفق
النقل ،وغيره من أوجو خدمة المواطنين بكافة شرائحيم ،كتسييل عمل المزارعين
وتشجيعيم ودعميم ،ليس فقط بالقروض بفوائد مشجعة ،بل بتأمين وسائل النقل الضرورية
واآلالت الزراعية ،واالىتمام بالمناطق الصناعية والحرفية ،تسييل إجراءات منح الرخص
اإلدارية ،واصدار القوانين الالزمة لتحسين العالقة بين المواطن واإلدارة ،من خالل تجارب
الدول األخرى في ىذا الخصوص،

ودفع عممية النمو االقتصادي من خالل المدن

الصناعية وتسييالت الدخول إلى الحقل الصناعي ،وغير ذلك من يسيم في زيادة
اإلنتاجية ،حيث أن الوحدات المحمية ليست فقط وحدات خدمية بل ىي وحدات إنتاجية،
وما عمى المسؤولين سوى التفكير بزيادة اىتمام المواطنين بالمشاركة الفعالة في النشاط
المحمي ،وىذه من خصائص رجل اإلدارة الناجح ،والوصول إلى الحكم الرشيد ،والمواطنة
الصادقة ،واذا كان ىناك تقصير أو إىمال من أي منيما فما أفضل من االعتراف بذلك،
فالعيب ىو أن ننسب النجاح ألنفسنا إذا لم نكن ناجحين ،والمواطن ىو الحكم عمى
نجاحنا.
المقيم لنجاحنا في اإلدارة المحمية ،فال بد من التركيز
ر -حيث أن المواطن يمعب دور الحكم و ٌ

عمى التحديات التي تنجم عن عممية االختيار الصادقة ألعضاء المجالس المحمية،

وممارسة الديمقراطية الصحيحة ،حيث عمى مستوى المواطن المحمي ىناك من يعزي عدم
فعالية اإلدارة المحمية إلى  - :عدم تطبيقيا عمى الوجو الصحيح - ،أو أن من يصمون
إلى مناصب اإلدارة المحمية يبحثون عن المكاسب الشخصية ،وليس عن تطبيق القانون،
 -وىناك من يعزي التجربة ( بالفشل أو النجاح) إلى نوعية الناس الذين نختارىم ،فيما

181

إذا كانوا يحسون با لمسؤولية ومؤىمين لدورىم أم ال  ،وىذا يعني انو ال من التركيز عمى
دور المواطن الصالح ،في عممية االختيار والمفاضمة بين المرشحين في انتخابات اإلدارة
المحمية.
ز -إذا أخذنا المالحظات السابقة كتحديات لإلدارة المحمية ،فيذا يقودنا إلى التركيز عمى
أىمية إبرام العقود اإل دارية من اجل تنفيذ المشروعات في الوحدات المحمية ،وضرورة عدم
البدء بالدراسات ألي مشروع قبل ضمان التمويل لو )3 (،ألن الدراسة مكمفة  ،فما الجدوى
في ذلك؟ ومسالة توقف المشاريع ألسباب بيروقراطية ،ومالحق العقود اإلدارية بدورىا،
تعد من األسباب التي تستدعي الحل م ع الييئات المحمية ،ومتابعة المشاريع التي تم
البدء بتنفيذىا ،حتى ال تكون وسيمة ليدر المال العام ،ووسيمة تخفي وراءىا الكثير من
الفساد والبيروقراطية.
س -أخي ًار حتى ال نسيب كثي ًار في سرد التحديات ،فالقمم أيقظنا ليقول لنا أن التحديات تختزل
ببضع كممات ىي :الشفافية " الشفافية السياسية ،اإلدارية ،المالية" ،المساواة والعدالة بين
المواطنين ،والرقابة ىي رقابة الضمير ،ونجاح اإلدارة المحمية ىو نجاحنا أوالً وقبل كل
شيء.

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :يمكن القول أن تحديات اإلدارة المحمية تختزل بـ:
 .1الشفافية
 .2المساواة والعدالة
 .3الرقابة
 .4جميع الخيارات السابقة صحيحة.
اإلجابة الصحيحة رقم 4
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