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امشكر
امحلد هلل محد ًا يليق مبلامَ وامطالة وامسالم عىل هيب احلق وامامَ محمد بن عبد هللا وعىل آهل وحصبَ
ومن والاٍ ..آما بعد..
ال يسعين بعد آن آمتت رساميت اال آن آثلدم جبزيل امشكر وعظمي الامتيان اىل خامعة امرشق الوسط
واىل آعضاء ُيئة امتدريس عىل ما كدموٍ يل من عون وثوحيَ ظيةل فرتة ادلراسة .
فيسعدين وكد اىهتيت بفضل هللا ورعايتَ من اعداد ُذٍ ادلراسة املتواضعة آن آثوخَ اىل هللا ثعاىل
ابمحلد وامشكر ،اذلي ُداين وآانر امعريق آمايم وآمدين ابمعزم وامتطممي المتام ُذا امعمل امعلمي ،وُيأ
يل من الاساثذٍ الاخالء وامعلٌلء الفاضل من آانروا يل سبيل امعمل وآرشدوين اىل ظريق امطواب
وآخص ابذلكر ادلكتور محدي سلامين املبيالت مرشيف ومثًل العىل يف امعمل واملعرفة ادلكتور زُري
كدورة...
فلِم مين لك امشكر وامتلدير

ه

االُداء
 .....اىل اميًبوع اذلي ال ميل امععاء  ..اىل من حكيا سعاديت خبيوط مًسوخة من كلبهيٌل ..اىل من سعيا
وشليا ميك آهعم ابمراحة وامِياء ..اذلين مل يبخال بيشء من آخل دفعي يف ظريق اميجاح ..اذلين علٌلين آن
آرثلي سمل احلياة حبمكة وضرب..
"اىل وادلي وآرومتَ وادليت امغامية"
 .....اىل من حهبم جيري يف عرويق ..ويلِج بذكرامه فؤادي ..اىل من ساهدوين ودمعوين يف مشوار دراس يت..
واذلين موالمه ما كيت لضل اىل ما وضلت اميَ..
"آخواين العزاء ..وآخص ابذلكر (املرحوم ابذن هللا املدوة ُيمث سامل امعراوهة ،امش يخ امباشا ُامش سام
امعراوهة واملريب امفاضل الس تاذ محمد سامل امعراوهة) واىل آعٌليم وآخص ابذلكر امعم امغايل املِيدس آسامَ
آمحد امعراوهة وامباشا ادلكتور حسني آمحد امعراوهة"
 .....اىل من رسان سو ًاي وحنن وشق امعريق مع ًا حنو اميجاح واالبداع ..اىل من تاكثفٌا يد ًا بيد وحنن هلعف
زُرة ثعلميا..
"اىل آيخ وآخوايت"
 ....اىل من علموين حروف ًا من ذُب ولكٌلت من درر وعبارات من آسٌل وآخال عبارات يف امعمل ..اىل من
ضاغوا يل علمِم حروف ًا من فكرمه مٌار ًة ثيري يل سرية امعمل واميجاح...
"اىل آساثذيت املكرام"
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ممخص الدراسة
تﻙﻝف أﻢﻝﻩة دراسة اﻚﻝكضكع كبحثﻡ فﻨ اإلحاطة بﻙافة اﻚجكاﻟب اﻚﻝتعﻛﻗة باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة
ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ األردف  ،إضافة إﻚﻦ إﻚﻗاء ﻝزﻩد ﻝف اﻚضكء ﻋﻛﻩﻡ ﻚتستﻔﻩد ﻝﻟﻡ اﻚجﻣات
اﻚﻝعﻟ ﻩة ﻝف إدارة ﻋاﻝة كﻢﻩئات كﻝؤسسات ﻋاﻝة كﻙافة األفراد فﻨ اﻚﻝجتﻝع إضافة إﻚﻦ أﻢﻝﻩة ﻢذﻠ
اﻚدراسة ﻚﻛدارسﻩف كاﻚباحثﻩف فﻨ ﻢذا اﻚﻝجاؿ .
كترجع أﻢﻝﻩة اﻚدراسة أﻩضا ﻚشح اﻚدراسات كاألبحاث فﻣك ﻝف اﻚﻝكضكﻋات اﻚحدﻩثة اﻚتﻨ
تحتاج إﻚﻦ ﻝزﻩد ﻝف اﻚدراسات إلثرائﻡ كاإلﻚﻝاـ بﻙافة جكاﻟبﻡ كاﻚخركج بﻟتائج كتكصﻩات .
كتسعﻦ اﻚدراسة اﻚﻦ تحﻗﻩؽ االﻢداؼ اﻚتاﻚﻩة :
 -1اثراء ﻝكضكع اﻚدراسة ﻙكﻟﻡ ﻝف اﻚﻝكاضﻩع اﻚحدﻩثة اﻚتﻨ ﻚـ ﻩتـ تﻟاكﻚﻣا بشﻙؿ تﻔصﻩﻛﻨ
فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة االردﻟﻩة اﻚﻣاشﻝﻩة .
 -2تسﻛﻩط اﻚضكء ﻋﻛﻦ سﻛطة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻝف حﻩث اﻚتعرؼ ﻋﻛﻦ ﻝاﻢﻩتﻣا كﻝﻟﻣجﻩتﻣا كﻟطاﻖﻣا
كأساﻚﻩب تﻟﻔﻩذﻢا كﻝظاﻢرﻢا كجﻣاتﻣا.
 -3اﻚكﻖكؼ ﻋﻛﻦ حدكد اﻚكصاﻩة االدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝصﻛحﻩة فﻨ االردف .
كتﻟطﻛؽ اﻚدراسة ﻝف اﻚﻔرضﻩة تتعدد االشخاص االﻋتبارﻩة فﻨ اﻚتﻟظﻩـ االدارم اﻚالﻝرﻙزم
كبﻟاء ﻋﻛﻩة تﻝﻟح اﻚشخصﻩة االﻋتبارﻩة اﻚعاﻝة أﻝا الﻋتبارات إﻖﻛﻩﻝﻩة كالﻋتبارات ﻝرفﻗﻩة .
كتﻙﻝف مشكمة البحث بصورة مختصرة من خالل التساؤالت التالية:
 ﻝا اﻚﻝﻗصكد باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة؟
 كﻝا ﻢﻨ جﻣات كﻝظاﻢر ﻢذﻠ اﻚكصاﻩة؟

ط

ﻙﻩؼ تترجـ ﻢذﻠ اﻚكصاﻩة فﻨ اﻚﻗكاﻟﻩﻩف اﻚتﻨ تعﻟﻦ باﻚﻝكضكع؟
كتكصﻛت اﻚدراسة اﻚﻦ ﻟتائج أﻢﻝﻣا
 .1أجاز اﻚﻝشرع ﻚﻛسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻝختصة اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة أف تﻗكـ بﺇﻩﻗاؼ تﻟﻔﻩذ اﻚﻗرار
اﻚصادر ﻋف ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات كذﻚؾ فﻨ حاﻚة ﻝا إذا ﻙاف فﻨ ظاﻢرﻠ ﻝخاﻚﻔان ﻚﻛﻗاﻟكف أك ﻩتﻟافﻦ ﻝع
اﻚﻝصاﻚح اﻚعاﻝة.
إبتداء،
 .2إف إستﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة بﻗضﻨ بﺄف تﻙكف ﻚﻣذﻠ اﻚﻣﻩئات إختصاصات أصﻛﻩة تﻝارسﻣا
ن
كﻚسﻛطة اﻚكصاﻩة اﻚتعﻗﻩب ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كتصرفات اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝﻙزﻩة اﻚتﻨ تﻝارس بﻣا ﻢذﻠ

االختصاصات.
كأكصت اﻚدراسة بتكصﻩات أﻢﻝﻣا :
ضﺭﻤﺭﺓحصﺭﺍﻚحاالﺕﺍﻚتﻨﻩسﻝحﻚﻛسﻛﻁةﺍﻚﻝﺭﻜﺯﻩةﻚﻛتﺩخؿفﻨﺍﻚشﺅﻤﻞﺍﻚﻝحﻛﻩةﻤﺆﺩﺍﺭتﻣا،ﻤضبﻁﺍﻚﻝصﻁﻛحا
ﺕﺍﻚتﻨتستخﺩﻜفﻨﻢﺫﺍﺍﻚتحﺩﻩﺩ،ﻤﻋﺩﻜﺍستخﺩﺍﻜﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕﺍﻚﻔضﻔاضةﻤﺍﻚتﻨتتسﻜبعﺩﻜﺍﻚﻩﻗﻩﻞﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ،
ضﺭﻤﺭﺓتﻔعﻩؿﺍﻚﻟﺹﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨﺍﻚﻤﺍﺭﺩفﻨﻖاﻟﻤﻞﻝحﻜﻝةﺍﻚعﺩؿﺍﻚعﻛﻩاﺍألﺭﺩﻟﻩة،ﻤﺍﻚﺫﻧﻖﺭﺭﺆخضاﻉﻙافةﺍﻚﻗﺭﺍﺭﺍﺕﺍ
إلﺩﺍﺭﻩةﻚﻛﻁعﻞﺃﻝاﻜﻝحﻜﻝةﺍﻚعﺩؿﺍﻚعﻛﻩا .

ي

Summary of the Study
The importance of the study of the subject and his quest to take all
aspects of guardianship administrative bodies decentralization in Jordan, in
addition to shed more light on it to benefit from the concerned authorities of
public administration bodies and public institutions and all individuals in the
community in addition to the importance of this study for scholars and
researchers in this field.
The importance of the study is also the paucity of studies and research
is of modern subjects that need further studies to enrich the knowledge of all
aspects and come up with results and recommendations.
The study seeks to achieve the following objectives:
1 - enrich the subject of the study being modern topics that have not been
addressed in detail
In the Hashemite Kingdom of Jordan.
2 - highlight the guardianship authority administrative terms of identifying
what it is and its methodology, scope and methods of implementation and
manifestations and destinations.
3 - stand on the borders of administrative custody on decentralized bodies of
self-interest in Jordan.
The study starts from the premise multiple legal persons in the
administrative organization of decentralized and therefore granted the legal
personality of the general considerations and regional considerations elbow.
The problem in brief search through the following questions:
• What is the administrative guardianship?

ك

• What are the views and manifestations of this guardianship?
How to translate this in guardianship laws in dealing with the subject?
The study came to the following conclusions
1. The legislature passed a competent central authority control over the
public institutions that you stop the implementation of the resolution issued
by these institutions and in the case of whether seemingly contrary to law or
contrary to the public interest.
2. Independence decentralized bodies Bakda that these bodies be authentic
specialties practiced starting, and custodial authority to comment on the
actions and the actions of bodies Allamkzah practiced by these terms of
reference.
The study's recommendations, including:
The need to limit the cases in which allows the central authority to intervene
in local affairs, management, and control of the terminology used in this
selection, and do not use the terminology vague and uncertain legal status,
the necessity of activating the legal text contained in the law of the Supreme
Court of Jordan, who decided to subject all administrative decisions to
appeal in front of the Supreme Court.

1

اإلطار النظري
مقدمة الدراسة وأىدافيا وشكالتيا ومنيجيتيا
مقدمة الدراسة.
ﻩتخذ اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم فﻨ اﻚدكﻚة اﻚحدﻩثة صكرتﻩف ﻢﻝا اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚالﻝرﻙزﻩة  ،كﻢﻝا
ﻝظﻣراف ﻩعﻙساف طبﻩعة اﻚﻟظـ اﻚسﻩاسﻩة كاالﻖتصادﻩة  .كﻋﻛﻦ اﻚرغـ ﻝف تعارضﻣﻝا
اﻚﻟظرم فﺇﻟﻣﻝا ﻝتﻙاﻝالف  ،كال ﻩﻝﻙف تصكر ﻖﻩاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة إال فﻨ ﻙﻟؼ اﻚﻝرﻙزﻩة.
كاألسﻛكب األﻖدـ فﻨ اﻚظﻣكر ﻙاف ﻢك اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ،أم ﻙاف ﻟظاـ اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة
ﻢك اﻚسائد ﻖبؿ اﻟتشار اﻚﻝبدأ اﻚدﻩﻝﻗراطﻨ باﻚﻟسبة ﻚﻟظاـ اﻚحﻙـ  ،كذﻚؾ ﻖبؿ اﻚتكجﻡ إﻚﻦ
ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة) .(1بدافع ﻋصرﻟة أساﻚﻩب كطرؽ تسﻩﻩر كتدبﻩر دكاﻚﻩب اإلدارة
بﻝا ﻝف شﺄﻟﻡ تحﻗﻩؽ اﻚتﻗدـ االجتﻝاﻋﻨ كاالﻖتصادم كاﻚحضارم ﻚألﻝة ) .(2كاﻚتﻨ تضﻝف
ﻚﻛدكﻚة اﻚكحدة فﻨ اﻚسﻛطة اإلدارﻩة كفﻨ اﻚﻗﻩاـ باﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة ،حﻩث ترﻙزت اﻚسﻛطة
كاﻚكظائؼ اﻚﻝﻟاط بﻣا فﻨ ﻋاصﻝة اﻚدكﻚة ،كدكف كجكد سﻛطات أدارﻩة أخرل الﻝرﻙزﻩة
ﻝستﻗﻛة ﻋف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة.كبﻟاء ﻋﻛﻦ ذﻚؾ ،ﻙاﻟت اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻢﻨ األسﻛكب
اﻚﻝختار كحدﻠ ﻚضﻝاف ﻖكة اﻚدكﻚة اﻚجدﻩدة ،كﻚﻣذا ﻙاف ﻢذا األسﻛكب اﻚﻝرﻙزم ﻢك اﻚﻝتبع
فﻨ اﻚدكؿ اﻚتﻨ تكحدت بعد تصﻔﻩة اﻚﻟظاـ االﻖطاﻋﻨ كال ﻩﻝﻙف أف ﻩﻗكـ اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم
ألم دكﻚة ﻋﻛﻦ إحدل صكرتﻨ اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم :اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚالﻝرﻙزﻩة ،بؿ ال بد ﻝف
األخذ بﻣﻝا ﻝعان ،كاف ﻙاﻟت بعض اﻚدكؿ تُرجح اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ حساب اﻚالﻝرﻙزﻩة أك
اﻚعﻙس ،فﺇف ذﻚؾ ﻩعكد إلﻋتبارات تتعﻛؽ أساسان باﻚﻟظاـ اﻚسﻩاسﻨ ﻚﻛدكﻚة ،فﻙﻛﻝا اتجﻣت
()1ﻝﻛﻩﻙة اﻚصركخ ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم دراسة ﻝﻗارﻟة،ط  ،2001اﻚرباط ،ص .83
()2ﻝحﻝد ﻩحﻩا ،اﻚﻝغرب اإلدارم  ،2004 ،ص .91
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اﻚدكﻚة ﻟحك اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة ،زاد تكجﻣﻣا ﻟحك اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ،كاﻚعﻙس صحﻩح أﻩضا،
باإلضافة إﻚﻦ اﻋتبارات أخرل؛ ﻝﻟﻣا ﻋﻝر اﻚدكﻚة ،كاستﻗرارﻢا اﻚسﻩاسﻨ ،كدرجة كاﻚكﻋﻨ
كاﻚرﻖﻨ ﻚدل شعبﻣا .إذ تﻛجﺄ اﻚدكﻚة إﻚﻦ اﻚﻟﻝط اﻚﻝرﻙزم فﻨ بداﻩة ﻟشﺄتﻣا ﻚبسط ﻟﻔكذﻢا
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كترﻙﻩز ﻖكتﻣا ،كﻙذﻚؾ إذا ﻙاﻟت اﻚدكﻚة تعاﻟﻨ ﻝف ﻋدـ إستﻗرار سﻩاسﻨ فﺇﻟﻣا
تجد فﻨ اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻝا ﻩساﻋدﻢا ﻋﻛﻦ تكطﻩد أرﻙاﻟﻣا كبث سﻛطتﻣا كﻢﻩﻝﻟتﻣا فﻨ
ﻟﻔكس اﻚﻝكاطﻟﻩف ،كﻙﻛﻝا زاد اﻚكﻋﻨ ﻚدل أفراد اﻚشعب ،ﻙاف ذﻚؾ ﻝدﻋاة ﻚﻛتكجﻡ ﻟحك
اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻙﻝظﻣر دﻝﻩﻗراطﻨ ﻩﻛبﻨ طﻝكحات اﻚﻝكاطﻟﻩف ).(1
إف األصؿ فﻨ اﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻢك استﻗالؿ اﻚسﻛطات اﻚالﻝرﻙزﻩة كحرﻩتﻣا
فﻨ اﻚعﻝؿ كاﻚكصاﻩة أك اﻚرﻖابة استثﻟاء ﻩرد ﻋﻛﻦ األصؿ ،كﻚﻣذا فﺇف سﻛطة اﻚكصاﻩة ال
تكجد إال بﻟص صرﻩح ﻩﻗررﻢا كال ﻩتعدل ﻟطاﻖﻣا ﻝا ﻢك ﻝﻗرر صراحة فﻨ ﻢذﻠ
اﻚﻟصكص كﻝعﻟﻦ ﻢذا إف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة ؿ ﻩﻙكف ﻚﻣا حؽ
اﻚتدخؿ فﻨ شؤكف األشخاص اإلدارﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة أك فرض رﻖابتﻣا إال إذا كجد ﻟص
صرﻩح ﻩخكﻚﻣا ﻢذا اﻚحؽ.
كرغـ اﻚتكجﻣات اﻚرسﻝﻩة اﻚﻣادفة إﻚﻦ تطبﻩؽ اﻚﻝزﻩد ﻝف سﻩاسات اﻚالﻝرﻙزﻩة
اإلدارﻩة إال أف جزءان ﻙبﻩ انر ﻝف ﻢذﻠ اإلجراءات ﻝازاؿ ﻟظرﻩ نا كﻚـ ﻩجد طرﻩﻗﻡ بعد إﻚﻦ
أرض اﻚكاﻖع .إف أم تﻗدـ أك ﻟجاح ﻋﻛﻦ صعﻩد تطبﻩؽ سﻩاسات اإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة
ﻩعﻟﻨ – كبدكف أدﻟﻦ شؾ – فاﻋﻛﻩة كتﺄثﻩ انر أﻙبر ﻚﻛتخطﻩط كاﻚتﻟﻝﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة فﻨ حﻩاة
اﻚسﻙاف فﻨ ﻝﻟاطؽ اﻚﻝﻝﻛﻙة اﻚﻝختﻛﻔة  ،ﻚذﻚؾ فﺇف ﻝف اﻚضركرم اﻚﻝضﻨ ﻖدﻝان فﻨ
تطبﻩؽ اﻚﻝزﻩد ﻝف اﻚخطكات كاإلجراءات اإلدارﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة  ،ﻋﻛﻦ أف ﻩﻙكف ذﻚؾ
بشﻙؿ تدرﻩجﻨ ﻝستﻝر ﻚضﻝاف اﻚسﻩطرة ﻋﻛﻦ أم آثار سﻛبﻩة ﻖد تﻟجـ ﻋف تطبﻩؽ ﻝثؿ
ﻢذا اﻚﻟكع ﻝف ﻟظـ اإلدارة .
أىداف الدراسة:
تسعﻦ اﻚدراسة اﻚﻦ تحﻗﻩؽ االﻢداؼ اﻚتاﻚﻩة :
()1د .حﻝدم اﻚﻗبﻩالت ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،اﻚجزء األكؿ  ،ص .18
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 -4اثراء ﻝكضكع اﻚدراسة ﻙكﻟﻡ ﻝف اﻚﻝكاضﻩع اﻚحدﻩثة اﻚتﻨ ﻚـ ﻩتـ تﻟاكﻚﻣا بشﻙؿ تﻔصﻩﻛﻨ
فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة االردﻟﻩة اﻚﻣاشﻝﻩة .
 -5تسﻛﻩط اﻚضكء ﻋﻛﻦ سﻛطة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻝف حﻩث اﻚتعرؼ ﻋﻛﻦ ﻝاﻢﻩتﻣا
كﻝﻟﻣجﻩتﻣا كﻟطاﻖﻣا كأساﻚﻩب تﻟﻔﻩذﻢا كﻝظاﻢرﻢا كجﻣاتﻣا.
 -6اﻚكﻖكؼ ﻋﻛﻦ حدكد اﻚكصاﻩة االدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝصﻛحﻩة فﻨ االردف
.
أىمية الدراسة
تﻙﻝف أﻢﻝﻩة دراسة ﻢذا اﻚﻝكضكع كبحثﻡ فﻨ اإلحاطة بﻙافة اﻚجكاﻟب اﻚﻝتعﻛﻗة
باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ األردف  ،إضافة إﻚﻦ إﻚﻗاء ﻝزﻩد ﻝف
اﻚضكء ﻋﻛﻩﻡ ﻚتستﻔﻩد ﻝﻟﻡ اﻚجﻣات اﻚﻝعﻟﻩة ﻝف إدارة ﻋاﻝة كﻢﻩئات كﻝؤسسات ﻋاﻝة
كﻙافة األفراد فﻨ اﻚﻝجتﻝع إضافة إﻚﻦ أﻢﻝﻩة ﻢذﻠ اﻚدراسة ﻚﻛدارسﻩف كاﻚباحثﻩف فﻨ ﻢذا
اﻚﻝجاؿ .
كترجع أﻢﻝﻩة ﻢذﻠ اﻚدراسة أﻩضا ﻚشح اﻚدراسات كاألبحاث فﻣك ﻝف
اﻚﻝكضكﻋات اﻚحدﻩثة اﻚتﻨ تحتاج إﻚﻦ ﻝزﻩد ﻝف اﻚدراسات إلثرائﻡ كاإلﻚﻝاـ بﻙافة جكاﻟبﻡ
كاﻚخركج بﻟتائج كتكصﻩات .
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أسئمة الدراسة :
أف تدخؿ سﻛطة اﻚكصاﻩة فﻨ اﻋﻝاؿ االدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة كبتاﻚﻨ اﻚغاء فﻙرة
االستﻗالﻚﻩة ﻙﺄحد ﻝﻗكﻝات ﻋﻝؿ تﻛؾ االدارات :
 -1ﻝا تعرﻩؼ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة كاﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ؟
 -2ﻝا طبﻩعة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ؟
 -3ﻝاﻢﻨ جﻣات كﻝظاﻢر تطبﻩؽ ﻢذﻠ اﻚكصاﻩة ؟
 -4ﻝا اﻚﻗكاﻋد كاألحﻙاـ اﻚتﻨ تحدد حدكد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ
األردف؟
فرضيات الدراسة :
تتعدد االشخاص االعتبارية في التنظيم االداري الالمركزي وبناء عمية تمنح
الشخصية االعتبارية العامة أما العتبارات إقميمية والعتبارات مرفقية .
تعد ﻝﻝارسة اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كأﻋضاء اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ضركرة ال غﻟﻦ
ﻋﻟﻣا ﻚتحﻗﻩؽ االﻟسجاـ كاﻚتﻟسﻩؽ بﻩف أﻋﻝاؿ ﻝختﻛؼ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝستﻗﻛة
ﻩترتب ﻋﻛﻦ االستﻗالؿ اﻚﻝﻝﻟكح ﻚﻛﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،ﻙﺄصؿ ﻋاـ أف اﻚﻗ اررات
كاألﻋﻝاؿ اﻚتﻨ تتبﻟاﻢا ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات ﻚﻣا ﻖكة تﻟﻔﻩذﻩة بعﻩدان ﻋف تدخؿ أﻩة ﻢﻩئة أخرل.
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مصطمحات الدراسة :
الوصاية االدارية :كتعرؼ ﻋﻛﻦ أﻟﻣا ﻝجﻝكﻋة ﻝف اﻚسﻛطات اﻚﻝحددة كاﻚﻝعترؼ بﻣا
ﻖاﻟكﻟان ﻚسﻛطة ﻋﻛﻩا ﻋﻛﻦ ﻢﻩئة الﻝرﻙزﻩة أك ﻋﻛﻦ أﻋﻝاﻚﻣا بﻣدؼ حﻝاﻩة اﻚﻝصﻛحة
اﻚعاﻝة
الييئات الالمركزية  :ﻢﻨ جزء ﻝف اﻚسﻛطات اﻚعاﻝة اﻚﻗائﻝة فﻨ اﻚدكﻚة ،إذ ال بد أف
تخضع ﻢذﻠ اﻚكحدات اإلدارﻩة اﻚﻦ رﻖابﻦ كاشراؼ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚضﻝاف اﻚتزاـ تﻛؾ
اﻚﻣﻩئات بتحﻗﻩؽ اﻚسﻩاسة اﻚعاﻝة ﻚﻛدكﻚة ،كﻙذﻚؾ ﻚضﻝاف اﻚكحدة اﻚسﻩاسﻩة كاﻚﻗاﻟكﻟﻩة
كاإلدارﻩة ﻚﻛدكﻚة.
مشكمة الدراسة
تتﻝثؿ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة بتكزﻩع اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة ﻚﻛدكﻚة بﻩف اﻚحﻙكﻝة
اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚعاصﻝة ،كبﻩف ﻢﻩئات أك أشخاص ﻝعﻟكﻩة ﻋاﻝة أك ﻝجاﻚس ﻝحﻛﻩة
ﻝﻟتخبة أك ﻝصﻛحة ﻝستﻗﻛة ،ﻚتﻝارس جاﻟبا ﻝف تﻛؾ اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ سبﻩؿ
االستﻗالؿ كتحت إشراؼ كرﻖابة اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ،تخﻔﻩﻔا ﻚﻛعبء ﻋف اﻚحﻙكﻝة
اﻚﻝرﻙزﻩة كتسﻣﻩؿ أﻙبر ﻖدر ﻝﻝﻙف ﻝف اﻚﻙﻔاءة كاﻚسرﻋة فﻨ االﻟجاز ،كبﻝا ﻩتﻟاسب
كاﻝﻙاﻟات كظركؼ ﻙؿ إﻖﻛﻩـ ﻝف أﻖاﻚﻩـ اﻚدكﻚة.
يمكن تحديد مشكمة البحث بصورة مختصرة من خالل التساؤالت التالية:
 ﻝا اﻚﻝﻗصكد باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة؟
 كﻝا ﻢﻨ جﻣات كﻝظاﻢر ﻢذﻠ اﻚكصاﻩة؟
 ﻙﻩؼ تترجـ ﻢذﻠ اﻚكصاﻩة فﻨ اﻚﻗكاﻟﻩﻩف اﻚتﻨ تعﻟﻦ باﻚﻝكضكع؟
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 ﻝا ﻢﻨ حدكد سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝصﻛحﻩة فﻨ
األردف؟
منيجية الدارسة:
كﻝف أجؿ اإلجابة ﻋف ﻢذﻠ اﻚتساؤالت كاﻚﻝشﻙالت فﺇف اﻚباحث سﻩتبع فﻨ ﻢذﻠ اﻚدراسة
اﻚﻝﻟﻣج اﻚكصﻔﻨ اﻚتحﻛﻩﻛﻨ اﻚذم ﻩﻗكـ ﻋﻛﻦ جﻝع اﻚﻝعﻛكﻝات ﻝف اﻚكثائؽ كاالبحاث
كاﻚﻙتب ذات اﻚعالﻖة باﻚﻝكضكع كجﻝﻛة األبحاث كاﻚﻝؤﻚﻔات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة كﻋﻛﻦ بعض
أحﻙاـ ﻝحﻙﻝة اﻚعدؿ اﻚعﻛﻩا كبعض اﻚﻗكاﻟﻩف ذات اﻚعالﻖة باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة
كاﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة كتحﻛﻩﻛﻣا.
الصعوبات التي واجيت الباحث:
أثﻟاء اﻚﻗﻩاـ بﺇﻋداد اﻚبحث ﻙاف ﻢﻟاؾ ﻋدد ﻝف اﻚصعكبات كاﻚﻝعكﻖات اﻚتﻨ
كاجت اﻚباحث ﻟذﻙر ﻝﻟﻣا:
ﻙكف ﻢذا اﻚبحث ﻩﻝثؿ اك بحث ﻩتﻟاكؿ ﻝكضكع حدكد سﻛطات اﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة ﻋ ﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝصﻛحﻩة فﻨ األردف كاﻚرﻖابة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ﻚﻛجﻣاز ،فﻗد
كاجﻣت اﻚباحث اﻚصعكبة اﻚﻝتﻝثﻛة فﻨ ﻖﻛة اﻚﻝراجع اﻚعﻛﻝﻩة كاﻚدراسات اﻚبحثﻩة اﻚتﻨ
تﻟاكﻚت ﻢذا اﻚﻝكضكع بصكرة ﻝستﻗﻛة كشاﻝﻛة حﻩث تـ اﻚكﻖكؼ ﻋﻛﻦ بعض اﻚدراسات
اﻚتﻨ تﻟاكﻚت اﻚﻝكضكع بصكرة جزئﻩة فﻨ إطار ﻝا ﻩخدـ اﻚﻝكضكع اﻚرئﻩس ﻚتﻛؾ
اﻚدراسات.
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االطار النظري والدراسات السابقة
ﺃصبح ﻝﻞ ﺍﻚضﺭﻤﺭﻧ تﻤﺯﻩع ﺆشباﻉ ﺍﻚحاجاﺕ بﻩﻞ ﺍﻚسﻛﻁة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة اﻚﻝرﻙزم ﻤﺍﻚسﻛﻁة

ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚﻝحﻛﻩة؛ فﻩﻜﻤﻞ ﺩﻤﺭ ﺍألﻤﻚﻦ ﺆشباﻉ ﺍﻚحاجاﺕ ﺍﻚعاﻝة ﺫﺍﺕ ﺍﻚﻁابع ﺍﻚﻤﻁﻟﻨ ﻙاﻚصحة
ﻤﺍﻚعﺩﺍﻚة ﻤﺍﻚتعﻛﻩﻜ ﻤﺍﻚﺩفاﻉ...ﺍﻚﺦ .ﻤتﺭﻘ تﻛﻘ ﺍﻚتﻨ تتسﻜ باﻚﻁابع ﺍﻚﻝحﻛﻨ ﻚﻛﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة فﻨ

ﺍألﻖاﻚﻩﻜ .ﻤبعباﺭﺓ ﺃخﺭﻥ تﻤﺯﻩع ﺍﻚصالحﻩة فﻨ ﺆشباﻉ ﺍﻚحاجاﺕ ﺍﻚعاﻝة ﻋﻛﻦ ﺍﻚجﻣاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة

اﻚﻝرﻙزﻩة ﻤﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺍستﻟاﺩﺍﹰ ﻚﻝبﺩﺃ ﺍﻚﻔاﻋﻛﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻤتﻗﺭﻩﺏ جﻣة ﺍﻚخﺩﻝة ﻚﻛﻝﻟتﻔع بﻣا.

ﻤﻝﻞ ﻢﻟا بﺩﺃ ﺍﻚحﺩﻩﺙ ﻋﻞ ﻝا ﻩسﻝﻦ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚﻝحﻛﻩة؛ ﻤﻖﻤﺍﻝﻣا ﺍالﻋتﺭﺍﻑ
باﻚحاجاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺍﻚﻝستﻗﻛة ﻤتﻝتعﻣا باﻚشخصﻩة ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة بحﻩﺙ تﺩﺍﺭ بﻤﺍسﻁة ﻢﻩئاﺕ ﻝﻟتخبة ﻝﻞ

اء أﻙاﻟت ﻝﻟتخبة ﻙﻛﻩان ﺃﻜ جﺯئﻩاﹰ ،ﻤﻝﻟحﻣا ﻟﻤﻋاﹰ ﻝﻞ ﺍالستﻗالؿ
ﻖبؿ سﻜاﻞ ﺍﻚﻤحﺩﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة سك ن
ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﻤﺍﻚﻝاﻚﻨ ﻚتتﻝﻜﻞ ﻝﻞ ﺍﻚﻗﻩاﻜ بﻝﻣاﻝﻣا ﻝع ﺍﻚخضﻤﻉ ﻚﻟﻤﻉ ﻝﻞ ﺍإلشﺭﺍﻑ ﻤﺍﻚﺭﻖابة ﻝﻞ ﻖبؿ
ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة بﻣﺩﻑ ﺍﻚحﻔاﻅ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻤحﺩﺓ ﺍﻚﻤﻁﻟﻩة ﻤﻋﺩﻜ خﻛﻕ ﺍﻚﻟﺯﻋة ﺍالﻟﻔصاﻚﻩة ﻚألﻖاﻚﻩﻜ
بﻣﺩﻑ تحﻗﻩﻕ ﺍﻚتﻟﻝﻩة ﺍﻚﻤﻁﻟﻩة ﺍﻚشاﻝﻛة ﺍﻖتصاﺩﻩا ﻤﺍجتﻝاﻋﻩا ﻤﺆﺩﺍﺭﻩاﹰ ...ﺍﻚﺦ .ﻤﻚﻜﻞ ﻤباﻚﺭغﻜ ﻝﻞ

ﺍﻚتحﻤؿ فﻨ ﺃساﻚﻩﺏ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة فﻨ ﺍﻚﻟﻅﻜ ﺍﻚﻝﻗاﺭﻟة ،حﻩﺙ ﻚﻜ تبﻕ ﻢﺫﻠ ﺍﻚﻝﻣﻝة ﻝﻟاﻁةﹰ
باﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة؛ ﻤﺆﻟﻝا تﻜ تخﻤﻩؿ بعﺽ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻙبرل ﺍﻚصالحﻩة فﻨ ﺍﻚﺭﻖابة

ﻤﺍإلشﺭﺍﻑ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺍألصغﺭ حجﻝاﹰ ﻝﻟﻣا .ﻤﻢﺫﺍ ﺍألسﻛﻤﺏ فﻨ تﻟﻤﻉ ﺍﻚجﻣاﺕ
ﺍﻚﻝشﺭفة ﻋﻛﻦ ﺆشباﻉ ﺍﻚحاجاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤﺍﻚﺭﻖابة ﻋﻛﻩﻣا ،ﺍﻟبثﻕ ﻝﻞ ﻙكف ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻙبرل

ﻢﻨ ﺍألﻖﺩﺭ ﻋﻛﻦ ﻝﻝاﺭسة ﻢﺫﻠ ﺍﻚﻝﻣﻝة أﻙثر ﻝﻞ ﺍﻚسﻛﻁة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة ،ﻢﺫﺍ ﻝﻞ جﻣة ﺃﻤﻚﻦ.
ﻤﻝﻞ جﻣة ثاﻟﻩة ﻚتخﻔﻩﻑ اﻚعبء ﺍﻚﻝﻛﻗﻦ ﻋﻛﻦ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة .ﺍألﻝﺭ ﺍﻚﺫﻧ ﻩﺅﺩﻧ ﺆﻚﻦ تحﻗﻩﻕ

ﺍﻚﻔاﻋﻛﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة.

ﺆﻞّ ﻤحﺩﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة ﻝﻞ ﺍﻚﻝصاﻚح ﺍألساسﻩة ﺍﻚتﻨ ال ﻩﻝﻜﻞ ﺍﻚتﻣاﻤﻞ بشﺄﻟﻣا ،ﻤحﻝاﻩةﹰ ﻚﻣﺫﻠ
ﺍﻚﻤحﺩﺓ فﺇﻞ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ال ﻩﻝﻜﻞ ﻝﻟحﻣا ﺍالستﻗالؿ ﺍﻚﻝﻁﻛﻕ ألﻞ ﻢﺫﺍ ﺍﻚحﺩ ﻝﻞ ﺍالستﻗالؿ
سﻩﺅﺩﻧ ال ﻝحاﻚة ﺆﻚﻦ تﻗﻤﻩﺽ ﺩﻋائﻜ ﻤحﺩﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة ﻤتعﺩﺩ ﺍﻚﻝصاﻚح فﻨ ﺆﻁاﺭﻢا بتعﺩﺩ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ

ﺍﻚﻝحﻛﻩة(.)1

) )1ﻚﻝزﻩد حكؿ ﻢػذﻠ اﻚﻟﻗطػة اﻟظػر شػطﻟاكم ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩػة ،ص  .225اﻚطﻣػراكم ،ﻖػاﻟكف اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩػة ،اﻚحﻙػـ
اﻚحﻛػﻨ فػﻨ األردف كبرطاﻟﻩػا ،ص .141اﻚﻟجػار ،كاﻚدسػتكر كاإلدارة اﻚﻝحﻛﻩػة ،ص ،134اﻚبػاز ،اﻚالﻝرﻙزﻩػة اﻚسﻩاسػػﻩة
اﻚدستكرﻩة فﻨ دكﻚة اإلﻝارات اﻚعربﻩة اﻚﻝتحدة ،ص ،57بطﻩﺦ ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ اﻚﻟظاـ اﻚﻔﻩدراﻚﻩػة -د ارسػة تحﻛﻩﻛﻩػة

ﻝع اﻚتطبﻩؽ ﻋﻛﻦ دكﻚة اإلﻝارات اﻚعربﻩة اﻚﻝتحدة ،ص.93
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ﻤتالفﻩاﹰ ﻚﻝثؿ ﻢﺫﺍ ﺍﻚخﻁﺭ ﻋﻛﻦ ﻤحﺩﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة ،فﺇﻞ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة تﻝﻟح ﺍستﻗالالﹰ ﻟسبﻩاﹰ

ﻩتﻟاسﺏ ﻝع تﻝﻜﻩﻟﻣا ﻝﻞ ﺍﻚﻗﻩاﻜ باﻚﻝﻣاﻜ اﻚﻝكﻙكﻚة ﻚﻣا فﻨ ﺆشباﻉ ﺍﻚحاجاﺕ ﺍﻚعاﻝة ﻤﻤفﻗاﹰ ﻚﻁبﻩعة ﻢﺫﻠ
ﺍﻚحاجاﺕ .ﻤتتﻝثؿ ﻟسبﻩة ﺍالستﻗالؿ ﺍﻚﺫﻧ تتﻝتع بﻡ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة بخضﻤﻋﻣا ﻚﺭﻖابة ﻤﺆشﺭﺍﻑ
ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ﺃﻤ إلشﺭﺍﻑ ﻝجاﻚﺱ ﻝحﻛﻩة ﺃﻤسع ﻟﻁاﻖاﹰ ﻤﺃﻜبﺭ حجﻝاﹰ ﻝﻞ تﻛﻘ ﺍﻚتﻨ تخضع

ﻚﻛﺭﻖابة ،ﻢﺫﻠ ﺍﻚﺭﻖابة ﻢﻨ ﻝا ﻩﻁﻛﻕ ﻋﻛﻩﻣا فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة

تعد رﻙﻟاﹰ ﺃساسﻩاﹰ ﻝﻞ أرﻙاف ﺍﻚتﻟﻅﻩﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ اﻚالﻝرﻙزم
 ،Tutela Administrativaﻤﺍﻚتﻨ ّ
ﻤتحﺩﻩﺩﺍﹰ فﻨ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة.

ﻩعد ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚﻝﻔاﻢﻩﻝﻨ ﻚﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻝﻞ ﺍﻚﻝﻤضﻤﻋاﺕ ﺍﻚتﻨ ﺃثاﺭﺕ جﺩالﹰ
ّ
ﻤﺍسعاﹰ بشﺄﻟﻣا ،ﻤﻚﺫﺍ ﻜاﻞ ﻝﻞ ﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕ ﺍﻚتﻨ ﺍﻟشغؿ بﻣا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﺍﻚﻝﻗاﺭﻞ ،ﻤﻚﻛتﺩﻚﻩؿ ﻋﻛﻦ

ﺫﻚﻘ ﻩﻜﻔﻨ ﺍﻚﻤﻖﻤﻑ ﻋﻛﻦ بعﺽ ﺍﻚتعﺭﻩﻔاﺕ ﺍﻚتﻨ ﻖاؿ بﻣا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚﻝﻗاﺭﻞ ،ﻋﻛﻦ سبﻩؿ ﺍﻚﻝثاؿ ال
ﺍﻚحصﺭ ،ﻤﻟبﺩﺃ ﻝﻞ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ﻝﻣﺩ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ،ﻤﻝﻞ ﺍﻚتعﺭﻩﻔاﺕ ﺍﻚتﻨ تبﻟاﻢا ﻢﺫﺍ
ﺍﻚﻔﻗﻡ:

ﻩعﺭﻑ ﺍﻚﻔﻗﻩﻡ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ  Riveroﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة بﺄﻟﻣا( :ﺍﻚﺭﻖابة ﺍﻚتﻨ تﻝاﺭسﻣا ﺃجﻣﺯﺓ
ﺍﻚﺩﻤﻚة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ ﺃجﻣﺯﺓ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻤفﻗاﹰ ﻚﻝا ﻩحﺩﺩﻠ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ) .ﺃﻝا ﺍﻚﻔﻗﻩﻣاﻞ
 Maspelio y Laroqueفﻩعﺭفاﻟﻣا بﺄﻟﻣا( :ﻝجﻝﻤﻋة ﺍﻚسﻛﻁاﺕ ﺍﻚﻝحﺩﺩﺓ ﻤﺍﻚﻝعتﺭﻑ بﻣا ﻖاﻟﻤﻟاﹰ

ﻚسﻛﻁة ﻋﻛﻩا ﻋﻛﻦ ﻢﻩئة الﻝرﻙزﻩة ﺃﻤ ﻋﻛﻦ ﺃﻋﻝاﻚﻣا بﻣﺩﻑ حﻝاﻩة ﺍﻚﻝصﻛحة ﺍﻚعاﻝة) .ﺃﻝا ﺍﻚﻔﻗﻩﻡ
ﺍألسباﻟﻨ  Enterriaفﻩعﺭفﻣا بﺄﻟﻣا( :ﺍﻚحﻜﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚﺫﺍتﻨ ﻚﻛﻝﻤﺍﻁﻟﻩﻞ فﻨ ﺍﻚﻤحﺩﺍﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة بعﻩﺩﺍﹰ
ﻋﻞ اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝع ﺍﻚخضﻤﻉ إلشﺭﺍﻑ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚﻛحﻔاﻅ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻟﻅاﻜ ﺍﻚعاﻜ فﻨ ﺍﻚﺩﻤﻚة).

ﺃﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﻢﻨ استثﻟاء ،ﻚذا فﺇﻟﻣا تخضع ﻛﻗﻤﺍﻋﺩ  ،ﻤﻢﻨ ﻋﺩﻜ ﺆﻝﻜاﻟﻩة ﻝﻝاﺭسة
ﺍﻚﻤصاﻩة ﺩﻤﻞ ﻟﺹ ﻖاﻟﻤﻟﻨ ،ﻙذﻚؾ ال ﻩﻝﻜﻞ ﺍﻚتﻤسع فﻨ تﻔسﻩﺭ ﺍﻚﻟصﻤﺹ ﺍﻚتﻨ تخﻤؿ ﺍﻚسﻛﻁة
اﻚﻝرﻙزﻩة صالحﻩة ﺍإلشﺭﺍﻑ ﻤﺍﻚﺭﻖابة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،فﻝثؿ ﻢﺫﻠ ﺍﻚﻟصﻤﺹ ﻩجﺏ ﺃﻞ تﻔسﺭ
تﻔسﻩﺭﺍﹰ ضﻩﻗاﹰ .فﺇﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻢﻨ ﻋباﺭﺓ ﻋﻞ ﺁﻚﻩة ﻚﻺشﺭﺍﻑ ﻤﺍﻚﺭﻖابة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ

ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻚﻛﻗﻩاﻜ بﻤﺍجباتﻣا ﻤفﻗاﹰ ﻚﻛﻗاﻟﻤﻞ ،سكاء تﻝثﻛﺕ ﻢﺫﻠ ﺍﻚﻤصاﻩة بصﻤﺭﺓ ﺭﻖابة ﺍﻚﻝشﺭﻤﻋﻩة ﺃﻤ

ﺭﻖابة اﻚالءﻝة ،ﻙﻝا تﺄخﺫ بﻡ بعﺽ ﺍﻚﻟﻅﻜ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة ﻚﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻙﻝا ﻢﻤ ﺍﻚحاؿ فﻨ فﺭﻟسا ﻝا
ﻖبؿ تعﺩﻩؿ ﻖاﻟﻤﻞ ﺍﻚﻤحﺩﺍﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة.
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الدراسات السابقة :
دراسة الحسبان ،)4442( ،بعنوان " :حدود الوصاية اإلدارية عمى المجالس

المحمية في النظم المقارنة ،دراسة مقارنة ،تعد اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة أحد صكر
اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم اﻚتﻨ تﻣدؼ إﻚﻦ تﻗرﻩب جﻣة إشباع اﻚحاجات اﻚعاﻝة ﻚألفراد فﻨ
اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة ،كال بد ﻚﻣذﻠ اﻚجﻣة ﻝف االستﻗالؿ ﻚﻙﻨ تتﻝﻙف ﻝف اﻚﻗﻩاـ باﻚكاجبات
اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝﻛﻗاة ﻋﻛﻦ ﻋاتﻗﻣا .كﻚﻙف كباﻚرغـ ﻝف أف غاﻚبﻩة اﻚدساتﻩر تﻟصراحة ﻋﻛﻦ
حرﻩة اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ إشباع اﻚحاجات اﻚﻝحﻛﻩة كفﻗنا ﻚﻛﻗاﻟكف ،فﺇﻟﻡ فﻨ اﻚبعض
اﻪخر ﻝف اﻚدساتﻩر ﻩﻝﻙف استخالصﻡ ﻝف اإلرادة اﻚضﻝﻟﻩة ﻚﻛﻝشرع .كاﻚكاﻖع اﻚتطبﻩﻗﻨ
ﻚﻺدارة اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ اﻚﻟظـ اﻚﻝﻗارﻟة ﻩدؿ ﻋﻛﻦ خالؼ ذﻚؾ كاﻚﻦ كﻖت ﻖرﻩب ،حﻩث بﻗﻩت
اء تﻝثؿ ذﻚؾ بتشﻙﻩؿ اﻚﻝجاﻚس
اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة تتدخؿ فﻨ إدارة اﻚشؤكف اﻚﻝحﻛﻩة سك ن
أك بضركرة أخذ اﻚﻝكافﻗة اﻚﻝسبﻗة أك ضركرة اﻚتصدﻩؽ ﻋﻛﻦ اﻚﻗ اررات أك تﻝكﻩﻛﻣا
كاﻚضغط بﻣذﻠ اﻚكرﻖة أك اﻚتكسع فﻨ حؿ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة دكف ﻝسكغ .كتﻣدؼ ﻢذﻠ
اﻚدراسة إﻚﻦ اﻚكﻖكؼ ﻋﻛﻦ حدكد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ بعض
اﻚﻟظـ اﻚﻝﻗارﻟة ،كاﻚﻦ أم ﻝدل تﻝت حﻝاﻩة ﻝبدأ استﻗالؿ كحرﻩة اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة
اء ﻝف ﻖبؿ اﻚﻝشرع أك اﻚﻗضاء اإلدارم كاﻚدستكرم.
سك ن
دراسة ىينيسة ،)4414( ،بعنوان " :الـرقـابة الوصائية في ظل قانون البمدية -11
 ،" 14تﻛعب اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اإلدارة اﻚعاﻝة دك ار ﻝﻣﻝا فﻨ احتراـ ﻝبدأ اﻚﻝشركﻋﻩة كسﻩادة
اﻚﻗاﻟكف ،ذﻚؾ أف اﻚﻟظاـ اﻚرﻖابﻨ ﻩعﻝؿ ﻋﻛﻦ تحسس ﻝكاطف اﻚخطﺄ ،كﻝف ثـ تجﻟبﻣا
كتﻔادﻩﻣا فﻨ اﻚكﻖت اﻚﻝﻟاسب .كاذا ﻙاف دستكر  1976ﻖد جعؿ ﻝف اﻚرﻖابة كظﻩﻔة
ﻝتﻝﻩزة

بجاﻟب

اﻚكظائؼ

األساسﻩة

األخرل

(اﻚكظﻩﻔة

اﻚتﻟﻔﻩذﻩة،

اﻚتشرﻩعﻩة،اﻚﻗضائﻩة....اﻚﺦ) ،فﺇف اﻚدستكر اﻚحاﻚﻨ  1996اﻚﻝعدؿ فﻨ  2008ﻖد
خصص ﻚﻣا فصال ﻙاﻝال .ك تتﻝثؿ أﻢـ صكر اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اإلدارة اﻚعاﻝة فﻨ :اﻚرﻖابة
اﻚسﻩاسﻩة ،اﻚرﻖابة اﻚﻗضائﻩة ،اﻚرﻖابة اﻚتشرﻩعﻩة (اﻚبرﻚﻝاﻟﻩة) كأخﻩ ار اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ك
ﻢﻨ رﻖابة داخﻛﻩة،ذاتﻩة ك تﻝارس بكاسطة ﻖ اررات إدارﻩة تستﻛزـ تكافر األرﻙاف
كاﻚﻝﻗكﻝات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚالزﻝة .ك تتخذ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ اإلدارة ﻝظﻣرﻩف
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ﻢﻝا :اﻚرﻖابة اﻚرئاسﻩة ك اﻚرﻖابة اﻚكصائﻩة ،ك ﻩﻗصد بﻣذﻠ األخﻩرة ﻝجﻝكع اﻚسﻛطات
اﻚتﻨ ﻩﻗررﻢا اﻚﻗاﻟكف ﻚﻛﻣﻩئات اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ أشخاص اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كأﻋﻝاﻚﻣـ
ﻚغرض حﻝاﻩة اﻚﻝصﻛحة اﻚعاﻝة كضﻝاف احتراـ ﻝبدأ اﻚشرﻋﻩة .فﻝا ﻝدل سعة أك
ضﻩؽ ﻢاتﻡ اﻚرﻖابة اﻚﻝﻝارسة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة؟ك ﻝا ﻝدل ﻙثافتﻣا أك خﻔتﻣا ؟
كﻚﻺجابة ﻋف ﻢذﻠ اإلشﻙاﻚﻩة فﺇﻟﻟا سﻟتﻟاكؿ باﻚبحث اﻚﻝﻗصكد باﻚرﻖابة اﻚكصائﻩة
كتﻝﻩﻩزﻢا ﻋف اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة كﻝظاﻢر ﻢذﻠ اﻚرﻖابة أك اﻚكصاﻩة ضﻝف إطار ﻝﻔاﻢﻩﻝﻨ
،ﻙﻝا سﻟتطرؽ إﻚﻦ ﻝجاؿ ك كسائؿ اﻚرﻖابة اﻚكصائﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ،كﻟﺄخذ
اﻚبﻛدﻩة ﻙﻟﻝكذج فﻨ ظؿ ﻖاﻟكف اﻚبﻛدﻩة اﻚحاﻚﻨ  :ﻖاﻟكف  10-11اﻚﻝؤرخ  3جكﻩﻛﻩة
 .2011كﻖد اﻋتﻝدﻟا فﻨ بحثﻟا ﻢذا ﻋﻛﻦ ﻋدة ﻝﻟاﻢج :اﻚﻝﻗارف ،االستدالﻚﻨ،
االستﻗرائﻨ فﻨ إطار اﻚتعدد كاﻚتﻙاﻝؿ اﻚﻝﻟﻣجﻨ .كﻚﻝعاﻚجة اﻚﻟﻗاط اﻚسابﻗة اﻋتﻝدﻟا ﻋﻛﻦ
اﻚخطة اﻚتاﻚﻩة :كاﻚتﻨ تتﻙكف ﻝف ﻝبحثﻩف خصصﻟا اﻚﻝبحث األكؿ ﻚﻛجاﻟب اﻚﻟظرم أك
اﻚﻝﻔاﻢﻩﻝﻨ تحت ﻋﻟكاف:ﻝﻔﻣكـ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة كفﻨ اﻚﻝبحث اﻚثاﻟﻨ تﻟاكﻚﻟا :
اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻦ اﻚبﻛدﻩة فﻨ ظؿ اﻚتشرﻩع اﻚجزائرم(ﻖاﻟكف اﻚبﻛدﻩة) 10-11
دراسة بوبوُ :ﻟشرت ﻢذﻠ اﻚدراسة ﻋاـ  ،1997كتﻟاكﻚت باﻚتحﻛﻩؿ اﻚتخطﻩط اﻚتﻟﻝكم
اﻚالﻝرﻙزم فﻨ أﻟدكﻟﻩسﻩا حﻩث سﻛطت اﻚضكء ﻋﻛﻦ ﻝدل االرتباط كاالﻟسجاـ بﻩف ﻟكع
كفاﻋﻛﻩة اﻚﻣﻩاﻙؿ اﻚﻝؤسسﻩة اﻚﻝعﻟﻩة بعﻝﻛﻩة اﻚتخطﻩط اإلﻖﻛﻩﻝﻨ ﻝف جﻣة كاستراتﻩجﻩات
اﻚتﻟﻝﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة اﻚﻝطبﻗة ﻝف جﻣة أخرل ،كﻖد اﻋتبرت اﻚدراسة ﻋﻝﻛﻩة اﻚتخطﻩط
اإلﻖﻛﻩﻝﻨ أﻟﻣا ﻋﻝﻛﻩة إدارﻩة باﻚدرجة األكﻚﻦ ،كبرﻢﻟت ذﻚؾ ببﻩاف درجة تﺄثﻩر اﻚجكاﻟب
اإلدارﻩة ﻚعﻝﻛﻩة اﻚتخطﻩط ﻋﻛﻦ ﻝدل ﻟجاح إﻋداد كتﻟﻔﻩذ خطط اﻚتﻟﻝﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة.
دراسة كروس وابرامبا :بﻩﻟت ﻢذﻠ اﻚدراسة اﻚتﻨ ظﻣرت ﻋاـ 1996ـ ﻙﻩﻔﻩة إﻋداد
كتﻟﻔﻩذ خطط اﻚتﻟﻝﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة فﻨ ظؿ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة فﻨ جﻝﻣكرﻩة غاﻟا ،كﻖد
ﻖاﻝت اﻚدراسة ﻋﻛﻦ تحﻛﻩؿ ﻝصﻔكفات األﻢداؼ اﻚتﻟﻝكﻩة فﻨ اﻚﻝستكﻩات اﻚﻝﻙاﻟﻩة
اﻚﻝختﻛﻔة (اﻚكطﻟﻨ ،اإلﻖﻛﻩﻝﻨ ،اﻚﻝحﻛﻨ) ،كﻝف ثـ تﻗﻩﻩـ اﻚﻣﻩاﻙؿ اإلدارﻩة اﻚﻝعﻟﻩة بﺇﻋداد
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ﻢذﻠ األﻢداؼ ،كذﻚؾ ﻚبﻩاف أثر اﻚجكاﻟب اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ فاﻋﻛﻩة ﻋﻝﻛﻩة اﻚتخطﻩط اﻚﻝﻙاﻟﻨ
كﻝدل ﻟجاحﻣا فﻨ تحﻗﻩؽ أﻢدافﻣا .
دراسة مولمر  : Muellerاستعرضت ﻢذﻠ اﻚدراسة اﻚتﻨ ﻟشرت ﻋاـ 1996ـ فﻨ
جاﻟبﻣا اﻚﻟظرم أﻢﻝﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة فﻨ ﻋﻝﻛﻩة اﻚتخطﻩط اإلﻖﻛﻩﻝﻨ كاﻚﻝحﻛﻨ،
كاﻖترحت ﻋدة ﻝﻟﻣجﻩات كآﻚﻩات ﻩﻝﻙف تكظﻩﻔﻣا فﻨ ﻝجاؿ اإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚضﻝاف
ﻟجاح إﻋداد كتﻟﻔﻩذ خطط اﻚتﻟﻝﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة  .كتﻟاكﻚت اﻚدراسة فﻨ جاﻟبﻣا اﻚتطبﻩﻗﻨ
اﻚتجربة اﻚغاﻟﻩة فﻨ ﻝجاؿ اﻚتخطﻩط اإلﻖﻛﻩﻝﻨ اﻚالﻝرﻙزم ،ﻝبﻩﻟة اﻚﻝشﻙالت كاﻚﻝعكﻖات
اﻚتﻨ ﻩكجﻣﻣا ﻢذا اﻚتخطﻩط فﻨ ظؿ اﻚتشرﻩعات كاﻚﻣﻩاﻙؿ اﻚﻝؤسسﻩة اﻚﻗائﻝة.
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الفصل االول
الالمركزية والوصاية االدارية
المبحث االول  :الالمركزية االدارية
إذا ﻙاﻟت اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة تﻗكـ ﻋﻛﻦ أساس تكحﻩد اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة فﻨ ﻙؿ
ﻝظاﻢرﻢا كباﻚﻟسبة ﻚجﻝﻩع أساﻚﻩب ﻝﻝارستﻣا كﻝا ﻩﻝﻙف أف تكﻚدﻠ ﻢذﻠ األساﻚﻩب ﻝف
حﻗكؽ كاﻚتزاﻝات فﻨ ﻝكاجﻣة أفراد اﻚدكﻚة جﻝﻩعا كباﻚﻟسبة ﻚجﻝﻩع أﻖاﻚﻩﻝﻣا ،فﺇف
اﻚالﻝرﻙزﻩة تﻗكـ ﻋﻛﻦ اﻚعﻙس ﻝف ذﻚؾ ،فﻣﻨ تﻗكـ ﻋﻛﻦ أساس تكزﻩع اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة
بﻩف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝف ﻟاحﻩة ،كﻢﻩئات إدارﻩة أخرل ﻝتخصصة ﻋﻛﻦ أساس
إﻖﻛﻩﻝﻨ ﻝف ﻟاحﻩة أخرل ،ﻋﻛﻦ أف تباشر ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات سﻛطتﻣا فﻨ اﻚﻟطاؽ اﻚﻝرسكـ ﻚﻣا
فﻨ اﻚﻗاﻟكف ،تحت رﻖابة اﻚدكﻚة كاشرافﻣا ،كذﻚؾ فغاﻚبان ﻝا ﻩﻗترف ﻝكضكع اﻚالﻝرﻙزﻩة
)(1

بﻟظرﻩة "اإلدارة اﻚحﻛﻩة ،أك ﻟظاـ اﻚحﻙـ اﻚﻝحﻛﻨ".

كبعد أف اتسع ﻝﻩداف ﻟشاط اﻚدكؿ كأطﻛﻗت اﻚحرﻩة ﻚﻛشعكب فﻨ أف تحﻙـ ﻟﻔسﻣا
بﻟﻔسﻣا كفﻗا ﻚﻛﻝبدأ اﻚدﻩﻝﻗراطﻨ فﻗد أصبح ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻢك اﻚﻟظاـ اﻚسائد
فﻨ دكؿ اﻚعاﻚـ بكجﻡ ﻋاـ فﻩﻝا ﻋدا فترات ﻝحددة ﻝف تارﻩخﻣا ﻢﻨ فترات األزﻝات
االﻖتصا دﻩة أك اﻚسﻩاسﻩة اﻚتﻨ تﻝر باﻚدكﻚة حﻩث ﻙاف األﻝر ﻩتطﻛب فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة
ترﻙﻩز اﻚسﻛطة فﻨ ﻩد كاحدة ﻚﻙﻨ تتﻝﻙف اﻚدكﻚة بﻔضؿ ﻢذا اﻚترﻙﻩز ﻝف اﻚﻗضاء ﻋﻛﻦ
أسباب ألزﻝة كاﻋادة األكضاع اﻚطبﻩعﻩة ﻚﻛبالد.
ﻩالحظ باﻚﻟسبة ﻚتعدد اﻚسﻛطات اإلدارﻩة أف ﻢذا اﻚتعدد ﻖد ﻩتﻟاكؿ اﻚسﻛطة اإلدارﻩة
اﻚﻝحﻛﻩة كﻩسﻝﻦ فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة بﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة اﻚﻝحﻛﻩة  .كﻖد ﻩتﻟاكؿ بعض
()1طعﻩﻝة اﻚجرؼ ،ﻝبادئ فﻨ ﻟظـ اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،ﻝرجع سابؽ ،ص .39
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اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚتﻨ تﻝﻟح اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ﻚﻙﻨ تستﻗؿ بﺇدارة شؤكﻟﻣا بﻟﻔسﻣا كﻩطﻛؽ
ﻋﻛﻦ اﻚتعدد فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة اﻚﻝرفﻗﻩة كﻚﻙؿ ﻝف اﻚﻟظاﻝﻩف ﻝزاﻩاﻠ
كﻋﻩكبﻡ كﻖد أثبتت تجارب اﻚدكؿ فﻨ تطبﻩؽ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة  ،كاف تحﻗﻩؽ
ﻝزاﻩا اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة فﻨ صكرتﻣا اﻚﻝحﻛﻩة كاﻚﻝرفﻗﻩة ﻝع تﻔادم ﻋﻩكبﻣا ﻩتكﻖؼ ﻋﻛﻦ
تكافر شركط تﻟظﻩﻝﻩة ﻝعﻩﻟة ﻖد ﻋﻟﻦ اﻚعﻛﻝاء بﺇظﻣارﻢا كتحدﻩدﻢا .كﻋﻛﻩﻡ سﻟعاﻚج
اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻝف حﻩث اﻚتعرﻩؼ كاألرﻙاف كاﻚصكر.
المطمب األول :تعريف الالمركزية اإلدارية وأركانيا
تعريف الالمركزية اإلدارية
اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻢﻨ كجﻡ ﻝف أكجﻡ اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم فﻨ اﻚدكﻚة .كﻖد تعتﻝد اﻚدكﻚة
فﻨ تخطﻩط سﻩاستﻣا اإلدارﻩة ،ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة أك ﻟظاـ اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة).(1
سكاء فﻨ صكرة اﻚترﻙﻩز اإلدارم (اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻝطﻛﻗة أك اﻚك ازرﻩة) أك ﻋدـ اﻚترﻙﻩز
اإلدارم (اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻟسبﻩة اﻚالك ازرﻩة))  .(2أك غﻩر ذﻚؾ ﻝف األﻟظﻝة اﻚتﻨ ترل فﻩﻣا
األسﻛكب األفضؿ كاألﻙثر فاﻋﻛﻩة فﻨ تﻟظﻩـ جﻣاز اﻚدكﻚة اإلدارم.
كﻝﻝا ال شؾ فﻩﻡ أف اﻚطرﻩﻗة اﻚتﻨ تعتﻝدﻢا اﻚدكﻚة فﻨ تﻟظﻩـ جﻣازﻢا اإلدارم ،تتﺄثر
إﻚﻦ حد بعﻩد باﻚﻟظاـ اﻚسﻩاسﻨ اﻚذم تﻟتﻣجﻡ كاﻚﻔﻛسﻔة اﻚسﻩاسﻩة اﻚتﻨ تعتﻟﻗﻣا .فﻔﻨ
( )1ﻋرؼ اﻚدﻙتكر سﻛﻩﻝاف ﻝحﻝد اﻚطﻝاكم اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة بﺄﻟﻣا" :ﻖصر اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة فﻨ اﻚدكﻚة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ
ﻝﻝثﻛﻨ اﻚحﻙكﻝة فﻨ اﻚعاصﻝة كﻢـ اﻚكزراء دكف ﻝشارﻙة ﻝف جﻣات اخرل فﻣﻨ تﻗكـ ﻋﻛﻦ تكحﻩد اإلدارة كجعﻛﻣا
تﻟبثؽ ﻝف ﻝصدر كاحد ﻝﻗرﻠ اﻚعاصﻝة" .اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ﻝطبعة جاﻝعة ﻋﻩف شﻝس ،اﻚﻗاﻢرة،1982 ،
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( )2اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻟسبﻩة اﻚالك ازرﻩة (ﻋدـ اﻚترﻙﻩز اإلدارم)" :ﻢﻨ تخﻛﻨ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋف جزء ﻝف اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة
إﻚﻦ فركﻋﻣا اﻚتابعة ﻚﻣا فﻨ اﻚعاصﻝة كاألﻖﻛﻩـ كﻝﻟحﻣا سﻛطة اﻚبث كاﻚتﻗرﻩر بشﺄﻟﻣا دكف اﻚرجكع إﻚﻩﻣا كﻚﻙف ﻋﻛﻦ
أسااس ﻝف اﻚخضكع كاﻚتبعﻩة اﻚرئاسﻩة ﻚﻣا فﻨ ﻝا تﻗكـ بﻡ ﻝف أﻋﻝاؿ ،كﻚﻩس ﻋﻛﻦ اساس االستﻗالؿ ﻋﻟﻣا ﻚﻙكﻟﻣا

ﻝرتبطة بﻣا ارتباطا ﻝباشرا".
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اﻚبالد ذات اﻚﻟظاـ اﻚدﻩﻝﻗراطﻨ ﻟجد اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻢﻨ اﻚﻝبدأ اﻚﻝتبع فﻨ اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم،
كأف اﻚحرﻩات اﻚﻝحﻛﻩة ﻝضﻝكﻟة كفﻨ أكجﻣا .بﻩﻟﻝا تختﻛؼ اﻚصكرة فﻨ األﻟظﻝة
االستبدادﻩة ،حﻩث ﻩصبح جﻣاز اﻚدكﻚة اإلدارم كاﻚسﻩاسﻨ بﻗبضة سﻛطة كاحدة ﻢﻨ
اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ،اﻚتﻨ تتكﻚﻦ ﻝﻟﻔردة تسﻩﻩر شؤكف اﻚبالد ﻙافة.
كﻩﻝﻙف تعرﻩؼ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة بﺄﻟﻣا" :تكزﻩع اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة ﻚﻛدكﻚة بﻩف األجﻣزة
اﻚﻝرﻙزﻩة كبﻩف سﻛطات الﻝرﻙزﻩة إﻖﻛﻩﻝﻩة أك ﻝرفﻗﻩة (ﻝصﻛحﻩة) ﻝستﻗﻛة ﻟسبﻩا كتخضع
ﻚرﻖابة اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة" ) .(1أك ﻢﻨ ﻙﻝا ﻋرفﻣا اﻚدﻙتكر سﻛﻩﻝاف ﻝحﻝد اﻚطﻝاكم بﺄﻟﻣا:
"تكزﻩع اﻚكظائؼ اإلدارﻩة بﻩف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚعاصﻝة كبﻩف ﻢﻩئات ﻝحﻛﻩة أك
ﻝصﻛحﻩة ﻝستﻗﻛة بحﻩث تﻙكف ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات فﻨ ﻝﻝارستﻣا كظﻩﻔتﻣا اإلدارﻩة تحت
إشراؼ كرﻖابة اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة" .ﻩتضح ﻝف ﻢذﻩف اﻚتعرﻩﻔﻩف أف اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة
) (2

ﻟكﻋاف أك صكرتاف كﻢﻝا:

 اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة اﻚﻝرفﻩة :كﻢﻨ اﻚتﻨ تﻗكـ ﻋﻛﻦ كجكد أشخاص ﻝعﻟكﻩة (ﻝؤسساتﻋاﻝة) ﻝتخصصة فﻨ ﻝكضكع ﻟشاط ﻝعﻩف ،كﻢذا اﻚﻟكع ال ﻩتعﻛؽ بﻝكضكع ﻢذا
اﻚبحث.
 أﻝا اﻟكع اﻚثاﻟﻨ كﻢك اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة – اﻚجﻝاﻋات اإلﻖﻛﻩﻝﻩة – كﻢﻨﻝكضكع ﻢذﻠ اﻚدراسة فﻩﻝﻙف تعرﻩﻔﻣا بﺄﻟﻣا" :تﻟظﻩـ اﻚجﻣاز اإلدارم فﻨ اﻚدكﻚة بشﻙؿ
ﻩسﻝح بتعداد أشخاصﻣا اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ أساس إﻖﻛﻩﻝﻨ ،بﻝعﻟﻦ أف ﻩخصص فﻨ شؤكف
ﻙؿ إﻖﻛﻩـ ﻝف أﻖاﻚﻩـ اﻚدكﻚة كﻋﻛﻦ ﻝستكل ﻝصاﻚحة اﻚﻝحﻛﻩة كباﻚﻟسبة ﻚﻝجﻝكﻋة األفراد
اﻚذﻩف ﻩرتبطكف بﻣذا اإلﻖﻩﻛـ ،جﻣاز إدارم أك شخص ﻝعﻟكم ﻋاـ ﻝحﻛﻨ ﻝف طبﻩعة
()1د /ﻝسعكد شﻩﻣكب :أسس اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة كتطبﻗاﻟﻣا ﻋﻛﻦ ﻟظاـ اﻚبﻛدﻩة كاﻚكالﻩة فﻨ اﻚجزائر ،دﻩكاف اﻚﻝطبكﻋات
اﻚجاﻝعﻩة ،اﻚجزائة ،ص .4

()2د /سﻛﻩﻝاف ﻝحﻝد اﻚطﻝاكم :اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .55

16

ﻢذﻠ اﻚﻝصاﻚح كأﻙثر اتصاالن بﻣا كﻝعرفة باحتﻩاجاتﻣا ﻝف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة") .(1كﻢﻟاؾ
ﻝف ﻩرل أف ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة " :ﻩﻗكـ أساسا باﻋتراؼ اﻚﻗاﻟكف ألﻋضاء ﻝﻟتخبﻩف ﻝف
ﻖبؿ جﻝاﻋة ذات شخصﻩة ﻝعﻟكﻩة بسﻛطة اتخاذ اﻚﻗ اررات فﻨ ﻙؿ أك بعض اﻚشؤكف
اﻚﻝحﻛﻩة كتﻙكف ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئة ﻝسؤكﻚة ﻋف ﻖ ارراتﻣا ) .(2تالحظ أف ﻢذا اﻚتعرﻩؼ ﻖد رﻙز
ﻋﻛﻦ ثالثة ﻋﻟاصر كﻢﻨ اﻋتراؼ اﻚﻗاﻟكف ﻚﻣذﻠ اﻚﻣئﻩة باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كباﻚسﻛطة
اﻚتﻗرﻩرﻩة كبعﻟصر االﻟتخاب ،حتﻦ تكصؼ بﺄﻟﻣا ﻢﻩئة الﻝرﻙزﻩة إﻖﻛﻩﻝﻩة.
ﻙﻝا ﻋرفﻣا اﻚبعض بﺄﻟﻣا " :إف ﻩعﻣد بسﻛطة اﻚبث فﻨ بعض االﻝكر إﻚﻦ ﻢﻩئات تتﻝتع
)(3

بﻟكع ﻝف االستﻗالؿ اتجاﻠ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة".

كﻩﻗصد باﻚالﻝرﻙزﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة ﻙذﻚؾ" :استﻗالؿ جزء ﻝف ارض دكﻚة إلدارة ﻝرافﻗﻡ،
كﻩﻙكف ﻚﻛشخص اإلدارم اﻚالﻝرﻙزم فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة اختصاص ﻋاـ باﻚﻟسبة ﻚجﻝﻩع
) (4

ﻝرافؽ ﻢذا اﻚجزء اﻚﻝحدد ﻝف أرض اﻚدكﻚة".

كاﻚﻝالحظة اﻚتﻨ ﻩﻝﻙف ﻖكﻚﻣا حكؿ

ﻢذﻩف اﻚتعرﻩﻔﻩف األخﻩرﻩف ،أﻟﻣﻝا رﻙ از ﻋﻛﻦ االستﻗالؿ اﻚﻝحﻛﻨ ﻚﻣذﻠ اﻚﻣﻩئة ﻋف اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة .كﻝف اﻚطبﻩعﻨ أﻟﻡ ال ﻩكجد بﻩف اﻚدكؿ اﻚحدﻩثة ﻝف ﻩتبع ﻟظاـ اﻚﻝرﻙزﻩة
اﻚﻝطﻛﻗة ،إذ ال ﻩعﻗؿ أف تﻗكـ ﻢﻩئة كاحدة بﺇدارة جﻝﻩع ﻝرافؽ اﻚدكﻚة بصكرة فعاﻚة .ﻙﻝا
أﻟﻡ ال ﻩﻝﻙف أف تﻝتد اﻚالﻝرﻙزﻩة إﻚﻦ ﻙؿ اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة فﻨ اﻚدكﻚة .إذ أﻟﻡ ال
ﻩتصكر تﻟظﻩـ إدارم ﻩﻗكـ ﻋﻛﻦ استبعاد ﻙؿ سﻛطة ﻝرﻙزﻩة كتكزﻩع جﻝﻩع اﻚكظﻩﻔة
اإلدارﻩة بﻩف ﻢﻩئات ﻝستﻗﻛة .كﻝف ﻢﻟا ﻙاف اتجاﻠ ﻝعظـ اﻚدكؿ ﻟحك اﻋتﻝاد األسﻛكبﻩف
ﻝعا اﻚﻝرﻙزم كاﻚالﻝرﻙزم .أم ﻝا أطﻛؽ ﻋﻛﻩﻡ إﻩزﻟﻝف  Eisenmannباﻚﻟظاـ اﻚكسط
()1د /.طعﻩﻝة اﻚجرؼ :اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،دار اﻚﻟﻣضة اﻚعربﻩة ،اﻚﻗاﻢرة ،1978 ،ص .111
()2د / .ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،دار كائؿ ﻚﻛﻟشر  ،ﻋﻝاف /راـ اهلل .2002

()3إبراﻢﻩـ رابعﻨ :استﻗالﻚﻩة اﻚﻝاﻋات اﻚﻝحﻛﻩة (اﻚضﻝاﻟات كاﻚحدكد) ،ﻝذﻙرة ﻝاجستﻩر ،جاﻝعة ﻋﻟابة ،بﻙﻛﻩة
اﻚحﻗكؽ ،2005 ،ص.2

()4د /.خاﻚد ﻖباﻟﻨ :اﻚالﻝﻝرﻙزﻩة كﻝسﺄﻚة تطبﻩﻗﻣا فﻨ ﻚبﻟاف ،ﻝﻟشكرات بحر اﻚﻝتكسط كﻝﻟشكرات ﻋكﻩدات ،بﻩركت
بارﻩس ،اﻚطبعة األكﻚﻦ ،1981 ،ص .58
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حﻩث تتعادؿ أكتتكازف اﻚسطﻛة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝع اﻚسﻛطة اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كﻩﻙكف ﻚﻛسﻛطة
اﻚالﻝرﻙزﻩة حرﻩة تﻗرﻩر أﻋﻝاﻚﻣا اإلدارﻩة).(5
كبﻟاء ﻋﻛﻦ ذﻚؾ ،ﻩﻗصد باﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة تكزﻩع اﻚكظﻩﻔة فﻨ اﻚدكﻚة بﻩف
اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة كبﻩف أشخاص ﻋاﻝة أخرل ﻝحﻛﻩة أك ﻝرفﻗﻩة تتﻝتع باﻚشخصﻩة
اﻚﻝعﻟكﻩة كباإلستﻗالؿ ،كﻚﻙف ﻝع خضكﻋﻣا ﻚﻛكصاﻩة اإلدارﻩة اﻚتﻨ تﻝارس اﻚحﻙكﻝة
اﻚﻝرﻙزﻩة .
ﻚﻗد تعددت تعرﻩﻔات اﻚﻔﻗﻡ اإلدارم ﻚالﻝرﻙزﻩة فعرفﻣا اﻚﻔﻗﻩﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ Waline
ﻋﻛﻦ أﻟﻣا تتﻝثؿ فﻨ ﻟﻗطة اتخاذ بعض اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة ﻝف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة إﻚﻦ
سﻛطات ﻝحﻛﻩة أك ﻝرفﻗﻩة ﻝستﻗﻛة(1) .ﻙﻝا ﻋرفﻣا اﻚطﻝاكم بﺄﻟﻣا " تكزﻩع اﻚكظﻩﻔة
اإلدارﻩة بﻩف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚعصﻝة كبﻩف ﻢﻩئات ﻝحﻛﻩة أك ﻝصﻛحﻩة ﻝستﻗﻛة،
)(2

كحﻩث تﻙكف ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات فﻨ ﻝﻝارستﻣا ﻚكظﻩﻔتﻣا اإلدارﻩة

تحت إشراؼ كرﻖابة

حﻙكﻝﻩة " .أﻝا اﻚﻔرﻟسﻨ  Debbaschﻩؤﻙد أﻟﻣا " ﻋبارة ﻋف اﻋتراؼ اﻚدكﻚة
) (3

ﻚألشخاص اإلﻖﻛﻩﻝﻩة بسﻛطة إصدار ﻖ اررات إدارﻩة فﻨ بعض اﻚحاالت " .

كﻝف اﻚﻝالحظ أف جﻝﻩع اﻚتعرﻩﻔات تدكر فﻨ حدكد ﻋﻟصرﻩف أساسﻩﻩف :
اﻚعﻟصر األكؿ ﻩتﻝثؿ فﻨ ﻟﻗؿ سﻛطة اتخاذ بعض اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة ﻝف اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة ،كبﻝكجبﻡ تﻝﻟع اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝف إدارة اﻚشؤكف اﻚﻝحﻛﻩة أك اﻚﻝرفﻗﻩة ﻙﻝا
ﻙاﻟت سابﻗان ،كاﻚعﻟصر اﻚثاﻟﻨ ﻩتﻝثؿ فﻨ ﻟﻗﻛﻣا إﻚﻦ ﻢﻩئات ﻝستﻗﻛة سكاء ﻙاﻟت ﻢﻩئات

)(5

ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم( ،ﻝرجع سابؽ) ،ص .109

()1حسف ﻋكاضﻡ ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة كتطبﻩﻗاتﻣا ،ﻝرجع سابؽ ،ص .17

()2سﻛﻝاف اﻚطﻝاكم ،اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .65
()3ﻝكسﻦ شحادة ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .92
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ﻝحﻛﻩة أك إﻖﻛﻩﻝﻩة ،أك ﻢﻩئات ﻝصﻛحﻩة أك ﻝرفﻗﻩة ،تحت إشراؼ كرﻖابة اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة.
كﻢذا ﻝا ﻋﻟاﻠ اﻚﻔﻗﻩﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ  Rivevoإذ أﻙد ﻋﻛﻦ أف " تﻝثؿ ﻟﻗطة اﻚبداﻩة
فﻨ اﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻋتراؼ اﻚﻗاﻟكف ألﻋضاء ﻝﻟتخبﻩف ﻝف جﻝاﻋة ذات
) (1

شخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة كتتخذ ﻖ اررات بﻙؿ أك ببعض اﻚشؤكف اﻚﻝحﻛﻩة ".

ﻙﻝا ﻩتضح أﻩضا ﻝف اﻚتعرﻩﻔات اﻚسابﻗة ،إف اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة تعﻝؿ
بطبﻩعتﻣا ﻋﻛﻦ خﻛؽ ﻋدد ﻝف األشخاص اإلدارﻩة اﻚعاﻝة بجاﻟب اﻚدكﻚة ،ﻚﻙؿ ﻝﻟﻣا
ذﻝتﻡ اﻚﻝاﻚﻩة اﻚﻝستﻗﻛة كﻙﻩاﻟﻡ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚخاص ،بحﻩث ﻩﻙكف ﻝكظﻔكﻠ ﻝستﻗﻛﻩف ﻋف
ﻝكظﻔﻨ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ األﻖاﻚﻩـ ،كتﻙكف ﻝسئكﻚﻩاتﻡ ﻋف أﻋﻝاؿ ﻢؤالء اﻚﻝكظﻔﻩف
ﻝستﻗﻛة ﻙذﻚؾ ﻋف ﻝسؤكﻚﻩة اﻚدكﻚة .كاألصؿ فﻨ تﻙكﻩف ﻢذﻠ األشخاص اإلدارﻩة
اﻚﻝحﻛﻩة ،أف ﻩتخصص فﻨ إدارتﻣا ﻝجاﻚس تتﺄﻚؼ ﻝف ﻝجﻝكﻋﻣا أك فﻨ أغﻛبﻣا ﻝف
أﻋضاء ﻝﻟتخبﻩف بكساطة اﻚشعب فﻨ اﻚﻝستكﻩات اﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻝختﻛﻔة .كاﻟتخاب أﻋضاء
ﻢذﻠ اﻚﻝجاﻚس ﻢك ﻝا ﻩﻝﻩز اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻋف اﻚﻟظاـ ﻚﻝرﻙزم فﻨ صكرتﻡ
اﻚﻝعتدﻚة اﻚﻝعركفة باسـ اﻚالك ازرﻩة .
كﻢﻙذا تتحﻛؿ اﻚالﻝرﻙزﻩة إﻚﻦ تعدد ﻝف األشخاص اﻚﻝعﻟكﻩة اﻚعاﻝة ،فتظﻣر إﻚﻦ
جاﻟب اﻚدكﻚة أشخاص ﻋاﻝة ﻝحﻛﻩة كأشخاص ﻋاﻝة ﻝرفﻗﻩة أك ﻝصﻛحﻩة ،كتتكزع
اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة فﻨ اﻚدكﻚة بﻩف ﻢذﻠ األشخاص اﻚﻝعﻟكﻩة بﻝﻗتضﻦ اﻚتشرﻩعات ،كتسﻝﻦ
األجﻣزة اإلدارﻩة ﻚﻛدكﻚة باإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة ،بﻩﻟﻝا تسﻝﻦ األشخاص اﻚعاﻝة اﻚﻝحﻛﻩة
كاﻚﻝرفﻗﻩة باإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة أك اﻚسﻛطات اإلدارﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة.

()1ﻟﻔس اﻚﻝرجع،ص .93
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كﻟخﻛص ﻝﻝا تﻗدـ إف ﻚﻛﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزم جاﻟبﻩف ،جاﻟب ﻖاﻟكﻟﻨ كجاﻟب
سﻩاسﻨ ،كاذا ﻙاف جاﻟبﻡ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ﻩتﻝثؿ فﻨ تﻔتﻩت ظاﻢرة اﻚترﻙﻩز فﻨ ﻝﻝارسة
اﻚسﻛطات اﻚعاﻝة فﻨ اﻚدكﻚة اﻚﻝعاصرة ،فﺇف جاﻟبﻡ اﻚسﻩاسﻨ ﻩتﻝثؿ فﻩﻝا تﻗكـ ﻋﻛﻩﻡ
اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف تكسﻩع ﻚﻝﻔﻣكـ اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة حﻩف تﻟﻗؿ سﻛطة اﻚتﻗرﻩر اﻚﻟﻣائﻨ فﻨ اﻚشؤكف
اﻚعاﻝة إﻚﻦ ﻢﻩئات ﻝحﻛﻩة ﻝﻟتخبة تﻙكف تطبﻩﻗان ﻋﻝﻛﻩان ﻚﻝعﻟﻦ ﻝساﻢﻝة اﻚشعب فﻨ
تحﻝؿ ﻝسئكﻚﻩاتﻡ.
كبﻣذا تﻙكف اﻚالﻝرﻙزﻩة أسﻛكب ﻝف أساﻚﻩب اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم ،ككسﻩﻛة ﻚدﻋـ
اﻚﻝكاطف كﻝشارﻙتﻡ فﻨ ﻋﻝﻛﻩات اﻚحﻙـ كفﻨ اﻚكﻖت ﻟﻔسﻡ اﻚالﻝرﻙزﻩة كسﻩﻛة فعاﻚة
ﻚتخﻔﻩؼ ﻖﻟكات اتصاؿ سرﻩعة بﻩف اﻚﻝكاطف ﻝف ﻟاحﻩة ،كﻝؤسسات كضع كتﻟﻔﻩذ
اﻚسﻩاسة اﻚعاﻝة ﻝف ﻟاحﻩة أخرل .ﻚﻣذا ﻙاﻟت اﻚحاجة ﻝاسة ﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚتﻟظﻩﻝات
اإلدارﻩة كﻢﻨ تﻗكـ ﻋﻛﻦ أساس تكزﻩع اﻚسﻛطات كاالختصاصات بﻩف اﻚﻝرﻙزﻩة كﻢﻩئات
أخرل ﻝستﻗﻛة ﻖاﻟكﻟﻩان ،كﻩﻙكف تكزﻩع االختصاصات ﻋﻛﻦ اﻚﻟحك اﻚتاﻚﻨ :
-

تخﻔﻩؼ ترﻙﻩز صﻟع اﻚﻗرار كﻟﻗﻛﻡ إﻚﻦ ﻝستكﻩات ﻝحﻛﻩة كبﻝكجبﻡ تﻟتﻗؿ اﻚسﻛطة

اإلدارﻩة ﻝف أجﻣزة اﻚحﻙـ اﻚﻝرﻙزﻩة إﻚﻦ ﻝﻙاتب إﻖﻛﻩﻝﻩة أك ﻝحﻛﻩة إدارﻩة ،كﻩﻙكف ﻢﻟاؾ
فرص أكسع التخاذ اﻚﻗرار بشﻙؿ ﻖرﻩب ﻝف اﻚﻝستكﻩات اﻚﻝحﻛﻩة.
-

اﻚتﻔكﻩض حﻩث تعطﻦ ﻢﻟا ﻝسئكﻚﻩات كخدﻝات ﻝحددة ﻚﻛسﻛطات اﻚﻝحﻛﻩة

اﻚتﻝثﻩﻛﻩة كﻚﻙف تحت إشراؼ صارـ ﻟسبﻩان ﻝف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ،كتعطﻦ أحﻩاﻟا
ﻝسئكﻚﻩات جﻝع اﻚضرائب كاﻚرسكـ أﻩضا تحت األشراؼ اﻚﻝرﻙزم ،كتﻝﻩؿ اﻚحﻙكﻝة
ﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ ﻢذا اﻚشﻙؿ إﻚﻦ ﻝعاﻝﻛة اﻚسﻛطات اﻚﻝحﻛﻩة باﻋتبارﻢا اﻝتدادا ﻚﻛسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة.
-

ﻟﻗؿ اﻚصالحﻩات ،حﻩث تﻟﻗؿ اﻚسﻛطات كاﻚصالحﻩات اﻚخاصة باﻚحﻙـ فعﻛﻩان

بﺇجراء ﻙﻛﻨ أك جزئﻨ إﻚﻦ كحدات سﻩاسﻩة فرﻋﻩة ﻙاألﻖاﻚﻩـ كاﻚﻝدف كاﻚبﻛدﻩات كتعطﻨ
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ﻢذﻠ سﻛطة اتخاذ اﻚﻗ اررات دكف اﻚرجكع إﻚﻦ اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة باستثﻟاء بعض األﻝكر
اﻚﻝتﻔؽ ﻋﻛﻩﻣا ﻝسبﻗان ،كﻢذا اﻚشﻙؿ ﻩﻝﻩؿ إﻚﻦ اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة كﻖد تﻙكف الﻝرﻙزﻩة
سﻩاسﻩة كالﻝرﻙزﻩة إدارﻩة كسك ﻟبﻩف اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚسﻩاسﻩة كدكرﻢا الحﻗا .
األركان األساسية لنظام الالمركزية اإلدارية:
وجود مصالح محمية متميزة عن المصالح القومية:

.1

إف كجكد ﻝصاﻚح ﻝحﻛﻩة ﻝتﻝﻩزة ﻢﻨ األساس فﻨ ﻖﻩاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ،كﻩعﻟﻨ
ذﻚؾ أف تﻙكف ﻢﻟاﻚؾ ﻝصاﻚح خاصة ﻚﻙؿ إﻖﻛﻩـ تختﻛؼ ﻋف اﻚﻝصاﻚح اﻚﻗكﻝﻩة ،ﻝﻝا
ﻩعﻟﻨ أف ﻝصاﻚح إﻖﻛﻩﻝا ﻝعﻩﻟا ﻚﻩس باﻚضركرة أف تﻣـ اﻚدكﻚة ﻙﻛﻣا أك األﻖاﻚﻩـ
األخرل(.)1
كذﻚؾ ﻝا ﻩبرر اخضاع ﻙؿ إﻖﻛﻩـ ﻚﻟظاـ ال ﻝرﻙزم ﻝستﻗؿ ،بﻝا ﻩتﻟاسب ﻝع طبﻩعة
ذﻚؾ اإلﻖﻛﻩـ كظركفﻡ كﻝﻙاﻟﻡ.
كأف ﻝسﺄﻚة تﻗدﻩر ﻝا إذا ﻙاف ﻢﻟاﻚؾ ﻝحﻛﻩة ﻝتﻝﻩزة ﻋف اﻚﻝصاﻚح اﻚﻗكﻝﻩة ،كتتطﻛب
تطبﻩؽ أسﻛكب اﻚالﻝرﻙزﻩة االدارﻩة ،أك تحدﻩد ﻟكﻋﻩة تﻛؾ اﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة .فﺄف ذﻚؾ
اﻚتحدﻩد ﻩعتبر ﻝسﺄﻚة ﻖكﻝﻩة ﻢاﻝة ،كال ﻩجكز تحدﻩدﻢا اال بكاسطة اﻚﻝشرع كفﻨ ﻟص
تشرﻩعﻨ صرﻩح .كغاﻚبا ﻝا ﻩتضﻝف اﻚدستكر اﻚﻝبادئ اﻚرئﻩسﻩة ﻚﻝا ﻩجب أف ﻩﻙكف ﻋﻛﻩﻡ
ﻟظاـ اإلدارﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚدكﻚة(.)2
كﻢﻟاؾ أسﻛكباف ﻩﻝﻙف اﻚﻛجكء ألحدﻢﻝا بغﻩة تحدﻩد كتﻝﻩز اﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة ﻋف
اﻚﻝصاﻚح اﻚﻗكﻝﻩة كﻢﻝا:

() 1
() 2

اﻚظاﻢر ،خاﻚد خﻛﻩؿ ،اﻚﻗاﻟكف االدارم (دراسة ﻝﻗارﻟة) ،ط ،1ص.120

اﻚعﻙش ،فكزم ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ص.80
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)1

األسموب االنجموسكسوني:
كفﻗا ﻚﻣذا األسﻛكب ﻩﻗكـ اﻚﻝشرع بتحدﻩد اختصاصات اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة تحدﻩدا صرﻩحا
ﻋﻛﻦ سبﻩؿ اﻚحصر ،كال ﻩجكز ﻚتﻛؾ اﻚﻝجاﻚس أف تﻝارس اختصاصات ﻚـ ﻩﻟص ﻋﻛﻩﻡ
اﻚتشرﻩع.
أم أف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻢﻨ صاحبة االختصاص األصﻩؿ فﻨ ﻝﻝارسة
اﻚﻟشاظ االدارم ﻚﻛدكﻚة ،كأف اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝخحﻛﻩة ﻢﻨ االستثﻟاء اﻚذم ال ﻩجكز ﻚﻣا
اﻚتدخؿ إال بﻟاء ﻋﻛﻦ ﻟص ﻖاﻟكﻟﻨ صرﻩح ،إذ ﻝف اﻚجائز أف ﻩخص اﻚﻝشرع بعض
اﻚﻝجاﻚس بﻝسؤﻚﻩات ﻝعﻩﻟة ال ﻩعطﻩﻣا ﻚﻛﻝجاﻚس األخرل( .كﻢذا األسﻛكب اﻚﻝطبؽ فﻨ
اﻟﻙﻛترا).

)4

األسموب الفرنسي:
ﻩﻗكـ اﻚﻝشرع فﻨ ﻢذا األسﻛكب بتحدﻩد اختصاصا اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ
سبﻩؿ اﻚحصر ،فال ﻩحؽ ﻚﻣا ﻝﻝارسة أم اختصاص غﻩر ﻝﻟصكص ﻋﻛﻩﻡ صراحة فﻨ
اﻚتشرﻩعات ،كﻩضع ﻝعﻩا ار ﻋاﻝا كﻩترؾ تحدﻩد ﻝضﻝكﻟة ﻚﻛﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ذاتﻣا تباشرﻠ
تحت إشراؼ كرﻖابة اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة كﻩتﻝﻩز األسﻛكب اﻚﻔرﻟسﻨ بكحدة األسﻛكب اﻚذم
تدار بﻡ األﻖاﻚﻩـ اﻚﻝحﻛﻩة فال تتعدجد أساﻚﻩب اإلدارة بتعدد األﻖاﻚﻩـ ﻝﻣﻝا اختﻛﻔت
ظركفﻣا كاﻝﻙاﻟاتﻣا .كأف اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ فرﻟسا تخضع ﻚرﻖابة أﻙبر ﻝف ﻖبؿ
اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝف اﻚذم تخضع ﻚﻡ اﻟﻙﻛترا ،كﻚﻣذا تسﻝﻦ فﻨ فرﻟسا اﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة كﻚﻩست اﻚرﻖابة اإلدارﻩة.
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كأف اﻚﻝجاﻚسﻨ اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ فرﻟسا ﻢﻨ اﻚﻝﻝثؿ اﻚشرﻋﻨ ﻚسﻙاف األﻖاﻚﻩـ ،كﻢﻨ
ﻝسؤكﻚﻩة ﻋف إدارة جﻝﻩع أﻝكر األﻖاﻚﻩـ ،كﻢﻨ صاحبة اﻚكالﻩة فﻨ تﻛؾ األﻝكر كال تخرج
ﻋف ذﻚؾ إال ﻝا ﻟص ﻋﻛﻩﻡ صراحة فﻨ اﻚترﻩعات ﻝف اختصاص اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة.
وجود مجالس محمية منتخبة يعيد إلييا بإدارة المصالح المحمية:

.4

ﻩتكﻚﻦ تﻝثﻩؿ األشخاص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝستﻗﻛة ﻢﻩئات تتكﻚﻦ إدارة اﻚﻝصاﻚح ﻚضﻝاف
تحﻗﻩؽ أغراضﻣا ،تتجسد فﻨ ﻝجاﻚس ﻝحﻛﻩة ،أك إدارات اﻚﻣﻩئات كاﻚﻝصاﻚح اﻚعاﻝة،
كاﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة اﻚﻝباشرة ﻝا تتﻝتع بﻡ اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ﻝف حﻗكؽ ،كﻝا
تتحﻝؿ بﻡ ﻝف ﻝسؤكﻚﻩة .كفﻩﻝا ﻩتعﻛؽ بتشﻙﻩؿ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات كاﻚﻝجاﻚس ،فﻗد ﻩتـ ﻋف
طرﻩؽ االﻟتخاب كﻢك اﻚىﻗاﻋدة األصﻛﻩة ،كﻖد ﻩتـ ﻋف طرﻩؽ اﻚتعﻩﻩف أك ﻋف طرﻩؽ
االﻟتخاب كاﻚتعﻩﻩف ﻝعا(.)1
كرغـ أف فاﻋدة اختﻩار أﻋضاء اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة ﻋﻛﻦ أساس إدارة أبﻟاء
اإلﻖﻛﻩـ ﻚشؤكﻟﻣـ بﺄﻟﻔسﻣـ ﻋف طرﻩؽ ﻝﻝثﻛﻩﻣـ فﻨ تﻛؾ اﻚﻝجاﻚس ،فﺇف دكؿ ﻙثﻩرة ال تزاؿ
تختار أﻋضاء اﻚﻝجاﻚس بطرﻩؽ اﻚتعﻩﻩف بكاسطة اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة,
كأسﻛكب االﻟتخاب ﻢك اﻚذم ﻩتﻔؽ كﻩﻟسجـ ﻝع اﻚﻝﻟطؽ اﻚدﻩﻝﻗراطﻨ ،كﻚﻙﻨ
تﻙتسب اﻚسﻛطة اﻚصﻔة اﻚﻝحﻛﻩة ﻩجب أف تﻙكف ﻝختارة ﻝف سﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة ﻚذا
ﻟجد أف ﻖكاﻟﻩف اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة تشترط اإلﻖاﻝة ﻙشرط أساسﻨ ﻝف شركط اﻚﻝرشح
كأساس ذﻚؾ ﻢك أف ﻩعﻣد إﻚﻦ أبﻟاء اﻚكحدة اإلدارﻩة ﻚتحﻗﻩؽ ﻝصاﻚحﻣـ اﻚﻝتغﻩرة بﺄﻟﻔسﻣـ
ألﻟﻣـ أﻋرؼ كأكﻚﻦ اﻚﻟاس بﻣا.

() 1

اﻚظاﻢر ،خاﻚد خﻛﻩؿ ،ﻝرجع سابؽ ،ص.127
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إف االﻟتخاب ﻢك رﻙف أساسﻨ ﻝف أرﻙاف اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة فال ﻖﻩاـ ﻚﻟظاـ ال
ﻝرﻙزم إﻖﻛﻩﻝﻨ دكف أف تﻙكف اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة ﻝشﻙﻛة بطرﻩؽ االﻟتخاب.
.3

الرقابة اإلدارية عمى الييئات الالمركزية:
كﻝف األرﻙاف األساسﻩة ﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻢﻨ كجكد اﻚرﻖابة اإلدارﻩة أك
اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة .كتختﻛؼ اﻚدكؿ اﻚتﻨ تطبؽ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ﻋف بعضﻣا
اﻚبعض ،ﻝف حﻩث درجة االستﻗالؿ اﻚتﻨ تﻝﻟحﻣا ﻚﻛكحدات اإلدارﻩة فﻨ إدارة شؤكﻟﻣا،
كﻢذا االستﻗالؿ ﻩعتبر جزءا ال ﻩتج أز ﻝف اﻚشخصﻩة اﻚﻝﻣﻟكﻩة ﻚﻛﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة،
ﻚتتحﻝؿ ﻝسؤكﻚﻩاتﻣا كتسﻩر شؤكﻟﻣا كتحﻗﻩؽ ﻝصاﻚحﻣا اﻚﻝحﻛﻩة.
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وىنالك أسموبان رئيسيان لمرقابة اإلدارية ىما(:)1
األسموب االنكميزي:

)1

تتﻝتع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة بﻝكجب ﻢذا األسﻛكب بﻗسط ﻙبﻩر ﻝف األسﻛكب فﻨ
ﻝكاجﻣة اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ،فتﻙكف ﻚﻛرﻖابة ﻢﻟا ﻝﻗصكرة ﻋﻛﻦ ﻝجرد اﻚتﻔتﻩش ﻋﻛﻦ
أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئة اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كاسداء اﻚﻟصح إﻚﻩﻣا .بحﻩث ﻩترؾ ﻚﻛﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة أف
تﻝارس ﻝا ﻩدخؿ فﻨ حﻗؿ اختصاصﻣا بحرﻩة تاﻝة ،كاذا خاﻚﻔت تﻛؾ اﻚﻣﻩئات اﻚﻗكاﻟﻩف
اﻚتﻨ تﻟظـ شئكﻟﻣا ،فﺇف ﻝال تﻝﻛﻙﻡ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة إزاء ذﻚؾ ﻢك اﻚطعف فﻨ
تصرفاتﻣا أﻝاـ اﻚﻗضاء اﻚعادئ ﻝثؿ ﻝا ﻩﻔعﻛﻡ األفراد اﻚعادﻩكف.
كتخضع اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ﻚرﻖابة اﻚبرﻚﻝاف ،فﻣك اﻚذم ﻩﻗرر اﻟشاءﻢا كﻝﻟحﻣا
اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ،كﻩتكﻚﻦ تﻟظﻩﻝﻣا كبﻩاف اختصاصاتﻣا ،كﻙﻩﻔﻩة ﻝباشرة أﻋﻝاﻢال،
كﻢك اﻚذم ﻝف حﻗﻡ إﻚغاء اﻚﻗ اررات اﻚصادرة ﻋﻟﻣا كﻢك اﻚذم ﻩﻝﻛؾ حؽ إﻚغاء كتعدﻩؿ
اﻚﻗكاﻟﻩف اﻚخاصة بﻣا.
كﻢﻨ تخضع أﻩضا ﻚرﻖابة اﻚﻗضاء ،كﻢﻟا ال تتكﻖؼ رﻖابة اﻚﻗضاء ﻋﻟد ﻝجرد
اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة اﻚﻝخاﻚﻔة ﻚﻛﻗاﻟكف كتعكﻩض األفراد ﻋﻟﻣا بؿ تﻝتد إﻚﻦ إصدار اﻚﻗاضﻨ
االﻟﻙﻛﻩزم األكاﻝر كاﻚﻟكاﻢﻨ اﻚﻝﻛزﻝة إﻚﻦ اإلدارة كﻋﻝاﻚﻣا.

() 1

اﻚعﻙش ،ﻝرجع سابؽ ،ص.85
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األسموب الفرنسي:

)4

األصؿ ﻢك استﻗالؿ اإلدارة ﻋف اﻚﻗضاء ،كﻚﻙف فﻨ ﻟﻔس اﻚكﻖت ﻟجد أﻟﻡ
باإلضافة إﻚﻦ اﻚرﻖابة اﻚبرﻚﻝاﻟﻩة ،ﻢﻟاﻚؾ اﻚرﻖابة اﻚﻗضائﻩة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاﻚﻣا اإلدارة ،ﻙﻝا
تﻝارس اإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة رﻖابة شاﻝﻛة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كﻋﻛﻦ أﻋضائﻣا ﻝف
ﻟاحﻩة ،كﻋﻛﻦ تصرفاتﻣا ﻝف ﻟاحﻩة أخرل ،حﻩث تتﻝتع اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة بحؽ تعﻩﻩف
؟أﻋضاء تﻛؾ اﻚﻣﻩئات كرؤسائﻣا ،كﻩحؽ ﻋزﻚﻣـ أك بﻗائﻣـ ،حتﻦ اﻚﻝﻟتخبﻩف ﻝﻟﻝﻣـ،
ككﻖؼ أك حؿ ﻝجاﻚس تﻛؾ اﻚﻣﻩئات.
كتتﻝثؿ اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ تﻛؾ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة بحؽ اإلذف اﻚسابؽ أك اﻚتصدﻩؽ
اﻚالحؽ ﻝف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ،بحﻩث ال تصبح تﻛؾ األﻋﻝاؿ ﻝشركﻋة بدكﻟﻣا ،كﻩحؽ
ﻚﻛحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة كﻖؼ تﻛؾ األﻋﻝاؿ أك ابطاﻚﻣا ،كﻚﻣا اﻚحﻛكؿ ﻝحﻛﻣا فﻨ ﻝﻝارسة
بع ض اﻚتصرفات أك التخاذ ﻖرار ﻝعﻩف اﻝتﻟعت اﻚﻣﻩئة اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋف اتخاذﻠ ،كال ﻩتـ
اﻚحﻛكؿ إال بصكرة استثﻟائﻩة كفﻨ حاالت ﻝخاﻚﻔة اﻚﻣﻩئة ﻚﻛﻗاﻟكف كبشرط أف تشعر ﻝف
ﻖبؿ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة التخاذ ﻝا ﻩﻛزـ بﻝكجب اﻚﻗاﻟكف.
صور الالمركزية اإلدارية:
تﻗكـ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ فﻝرة ﻝﻟح أشخاص ﻝعﻟكﻩة بجاﻟب اﻚدكﻚة ،ﻝستﻗؿ فﻨ
بعض ﻝظاﻢر اﻚﻟشاط اإلدارم ،كﻩتحدد اختصاص ﻢذﻠ األشخاص اﻚﻝعﻟكﻩة إﻝا ﻋف
أساس إﻖﻛﻩﻝﻨ أك ﻋﻛﻦ أساس ﻝرفﻗﻨ .كبذﻚؾ ﻩﺄخذ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة صكرتﻩف
ﻢﻝا:
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الالمركزية اإلقميمية أو المحمية:

.1

ﻩﻗكـ ﻢذا اﻚﻟظاـ بﺇﻟشاء كحدات إدارﻩة ال ﻝرﻙزﻩة ﻚﻝختﻛؼ أﻖاﻚﻩـ اﻚدكﻚة،
كﻝﻟحﻣا اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ﻚﻙﻨ تتكﻚﻦ إدارة شؤكف اإلﻖﻛﻩـ اﻚﻝستﻗﻛة ﻋف اﻚحﻙكﻝة
اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚعاصﻝة ،كﻩعبر ﻋف إرادتﻣا كشخصﻩتﻣا اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ﻝجﻛس ﻝحﻛﻨ ﻝﻟتخب
ﻝف بﻩف ﻝكاطﻟﻨ اإلﻖﻛﻩـ ذاتﻡ ،كﻖد ﻩضـ اﻚﻝجﻛس ﻖسـ ﻝﻟتخب كﻖسـ ﻝعﻩف ﻝف ﻖبؿ
اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ،ﻚﻙﻨ تستﻙﻝؿ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝا ﻩﻟﻗص اﻚﻝجﻛس اﻚﻝحﻛﻨ ﻝف
ﻋﻟاصر ذات خبرات أك ﻙﻔاءات ﻝعﻩﻟة ال ﻩساﻋد ﻋﻛﻦ تكزفﻩرﻢا األسﻛكب االﻟتخابﻨ.
كتضطﻛع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة بﺇدارة جﻝﻩع اﻚﻟرافغؽ اﻚﻝحﻛﻩة اﻚتﻨ
تختص بﺇدارتﻣا طبﻗا ﻚﻛﻗاﻟكف ،كاﻚتﻨ تتكؿ تﻗدﻩـ جﻝﻩع اﻚخدﻝات ﻚسﻙاف اﻚكحدة
اإلدارﻩة ﻝف صحة كتعﻛﻩـ كﻝكصالت كﻙﻣرباء كﻝاء كغﻩرﻢا ﻝف اﻚحاجات اﻚضركرﻩة،
كتختﻛؼ درجات اإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة تبعا ﻚﻝدل اتساع االختصاصات اﻚﻝﻝﻟكحة
ﻚﻣا أك ضﻩﻗﻣا ،كﻖد بدأت فﻨ برﻩطاﻟﻩا ثـ أخذت أسﻛكب آخر فﻨ فرﻟسا ثـ ترﻖﻦ إﻚﻦ
اﻚحﻙـ اﻚﻝحﻛﻨ اﻚذم تتسع فﻩﻡ اختصاصات اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة(.)1
الالمركزية المرفقية أو المصمحية:

.4

ظﻣرت اﻚحاجة إﻚﻦ أف تﻗكـ اﻚدكﻚة باﻟشاء ﻢﻩئات كﻝؤسسات ﻋاﻝة كﻝﻟحﻣا
اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كاالستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم ،كتختص فﻨ ﻝجاؿ ﻝعﻩف ﻝف أﻟشطة
اﻚدكﻚة بعﻩدا ﻋف أسﻛكب اﻚركتﻩف اﻚحﻙكﻝﻨ ،ﻝع خضكﻋﻣا ﻚرﻖابة كاشراؼ اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة.

() 1

اﻚظاﻢر ،ﻝرجع سابؽ ،ص.130
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كﻖد تﻟشﺄ ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ أك اﻚﻝشارﻩع الﻋتبارات ﻝكضكﻋﻩة بحﻩث تختص ﻙؿ
ﻝﻟﻣا فﻨ ﻟكﻋﻩة اﻚﻟشاط اﻚذم أﻟشئت ﻝف أجﻛﻡ ،كاﻚﻝﻟصكص ﻋﻛﻩﻡ فﻨ ﻖاﻟكﻟﻣا .كال
ﻩجكز ﻚﻣا ﻝﻝارسة أم ﻟشاط غﻩرﻠ(.)1
كﻖد ﻙاف اﻚباﻋث الﻟشاء اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝرفﻗﻩة الﻋتبارات فﻟﻩة ،ﻚحﻝاﻩة ﻟشاط
ﻝعﻩف ﻝف تعﻗﻩدات اﻚجﻣاز االدارم اﻚﻝرﻙزم كاﻚركتﻩف ،كفسح اﻚﻝجاؿ ألﻢؿ اﻚخبرة
ﻚﻩسﻣﻝكا بادارتﻡ بﻗدر ﻝف اﻚحرﻩة كاالستﻗالؿ كاذا ﻙاﻟت االدارة اﻚﻝحﻛﻩة ﻩﻟظﻝﻣا ﻖاﻟكف
كاحد ﻩﻟطبؽ ﻋﻛﻦ جﻝﻩع األشخاص اإلﻖﻛﻩﻝﻩة فﺇف األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة ،ال تخضع
ﻚﻗاﻟكف كاحد ،بؿ ﻩكجد ﻚﻙؿ ﻟكع ﻝﻟﻣا ﻖاﻟكﻟﻣا اﻚذم ﻩتضﻝﻟﻣا ﻝﻟذ ﻟشﺄتﻣا.
مزايا وعيوب نظام الالمركزية اإلدارية:
ظﻣرت اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة بجاﻟب اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ،بعد أف تعددت كتﻟكﻋت
كاجبات كﻝﻣاـ اﻚدكﻚة ،كأصبح ﻝف اﻚصعب بؿ ﻩستحﻩؿ أف تستطﻩع اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة
تكﻚﻨ ﻙؿ تﻛؾ اﻚﻝﻣا ـ كاﻚكاجبات كألسباب أخرل ﻙﻝا سبؽ بﻩاﻟﻣا ،أصبح األخذ بﻟظاـ
اﻚالﻝرﻙزﻩة األإدارﻩة ضركرة ﻝف ﻝتطﻛبات اﻚدكﻚة اﻚحدﻩثة.
كﻝع ذﻚؾ ،كجﻣت ﻋدة اﻟتﻗادات اﻚﻦ ﻢذا اﻚﻟظاـ كﻚﻣذا سكؼ ﻟذﻙر ﻝزاﻩا ﻋﻩكب
اﻚﻟظاـ كﻙﻝا ﻩﻛﻨ:

() 1

اﻚظاﻢر ،اﻚﻝرجع ﻟﻔسﻡ ،ص.136
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.1

مزايا الالمركزية اإلدارية:
ﻝف أﻢـ ﻝزاﻩا ﻢذا اﻚﻟظاـ ﻢك تخﻔﻩؼ اﻚعبء ﻋف اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ
اﻚعاصﻝة ،كخاصة فﻨ إدارة اﻚﻝرافؽ كاﻚﻝشركﻋات اﻚﻝتزاﻩدة ﻟتﻩجة تدخؿ اﻚدكﻚة فﻨ
األﻟشطة ﻙافة.
كﻙذﻚؾ ﻚتحﻗﻩؽ اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة كاشراؾ اﻚﻝكاطﻟﻩف فﻨ األﻖاﻚﻩـ إلدارة كتسﻩر أﻟﻔسﻣـ
بﺄﻟﻔسﻣـ ،ﻋف طرﻩؽ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝﻟتخبة ،كتدرﻩب اﻚسﻙاف ﻚﻝﻝارسة حؽ االﻟﻝتخاب،
كفﻨ حصكﻚﻣـ ﻋﻛﻦ اﻚخبرة كاﻚدراﻩة فﻨ ﻝﻝارسة شؤكﻟﻣـ ،كجعؿ األجﻣزة اإلدارﻩة ﻖرﻩبة
ﻝف ﻝﻟبع االحتﻩاجات اﻚعاﻝة كأﻋرؼ بطرؽ اشباﻋﻣا ،كذﻚؾ بﻗربﻣا ﻋﻛﻦ أسﻣؿ اﻚطرؽ
ﻚتﻟﻝﻩة األﻖاﻚﻩـ.
كأخﻩ ار تساﻋد ﻋﻛﻦ تبسﻩط االجراءات كاﻚﻗضاء ﻋﻛﻦ اﻚركتﻩف ،كتﻗﻛﻩؿ اﻚﻟﻔﻗات
كاالختصارات فﻨ اﻚكﻖت ،كﻢك ﻝا ﻩساﻋد ﻋﻛﻦ سرﻋة االﻟجاز كﻋﻛﻦ اﻚﻝركﻟة فﻨ
االدارة كﻩحﻗؽ اﻚعداﻚة فﻨ تكزﻩع اﻚعبء اﻚضرﻩبﻨ ﻋﻛﻦ اﻚﻝكظﻔﻩف.

.4

عيوب الالمركزية االدارية:
إف ﻝف أﻢـ اﻚعﻩكب اﻚتﻨ كجﻣت اﻚﻦ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة االدارﻩة ﻢﻨ أﻟﻡ ﻩﻣدد
كحدة اﻚدكﻚة االدارﻩة ،كباﻚتاﻚﻨ كحدتﻣا اﻚسﻩاسﻩة كاﻚﻗاﻟكﻟﻩة ،ﻟظ ار ﻚتكزﻩع اﻚكظﻩﻔة
االدارﻩة بﻩف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كاف ﻢذا اﻚﻟظاـ ﻩؤدم اﻚﻦ تغﻛﻩب
اﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻝصاﻚح اﻚﻗكﻝﻩة ﻚﻛدكﻚة ،ألف ﻙؿ ﻢﻩئة ﻝحﻛﻩة تﻣتـ بﻝصاﻚحﻣا
اﻚخاصة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة دكف اﻚﻝصاﻚح اﻚﻗكﻝﻩة.
كﻝف اﻚعﻩكب أف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة تﻔتﻗر اﻚﻦ اﻚخبرة اﻚﻔﻟﻩة إلدارة اﻚﻝرافؽ
كاﻚﻝشركﻋات ،ﻝﻗارﻟة بﻝا تتﻝتع بﻡ اإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ ذﻚؾ ،ألف االﻟتخاب ﻖد ال
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ﻩؤدم اﻚﻦ اختبار اﻚعﻟاصر اﻚتﻨ تتﻝتع باﻚخبرة اﻚﻔﻟﻩة كاالدارﻩة كاﻚﻙﻔاءة اﻚالزﻝة ﻚتحﻝؿ
اﻚﻝسؤكﻚﻩة اﻚتﻨ ﻩتحﻝﻛكﻟﻣا.
كرغـ ﻙا ﻝا ذﻙر فﺇف ﻝزاﻩا ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻖد فرضت كجكدﻢا فﻨ ﻙافة ادكؿ
كفﻨ حدكد ﻝتﻔاكتة ،فال تﻙاد دكﻚة ﻝف اﻚدكؿ تستبعد اﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزم تﻝاﻝا ﻚتﻗﻩﻩـ
ﻟظاﻝا ،فﻔﻨ ﻙؿ اﻚدكؿ تكجد سﻛطات إدارﻩة الﻝرﻙزﻩة اﻚﻦ جاﻟب سﻛطاتﻣا اﻚﻝرﻙزﻩة.
كﻋﻛﻦ أﻩة حاؿ فﺇف ﻝا ﻢك ﻝطبؽ ﻢك تكزﻩع ﻚﻛكظﻩﻔة االدارﻩة بﻩف اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة أك اإلﻖﻛﻩﻝﻩة اﻚﻝﻟتخبة ،كتبﻗﻦ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة باﻋتبارﻢا
ﻝﻝثﻛة اﻚدكﻚة تدﻩر اﻚﻝرافؽ اﻚﻗكﻝﻩة كتﻝارس اﻚرﻖابة االدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة
كاﻚﻝرفﻗﻩة بﻝا ﻩضﻔﻨ حسف تطبﻩؽ اﻚﻗكاﻟﻩف كﻩؤﻙد كحدة اﻚدكﻚة ﻙﻙؿ.
المطمب الثاني  :أركان الالمركزية
ﻢﻟاؾ أرﻙاف ﻋاﻝة ﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة بﻟكﻋﻩﻣا اﻚﻝحﻛﻩة أك اﻚﻝرفﻗﻩة ،ثـ ﻢﻟاؾ
أرﻙاف خاصة باﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة باﻚذات ،كﻋﻛﻩﻡ سكؼ ﻟتﻟاكؿ ﻢذﻠ األرﻙاف جﻝﻩعان
فﻩﻝا ﻩﻛﻨ :
أركان الالمركزية اإلدارية بوجو عام


االﻋتراؼ باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ،حﻩث ﻩتـ االﻋتراؼ ﻚجزء ﻝف إﻖﻛﻩـ اﻚدكﻚة كﻢك
رﻙف جكﻢرم ،إذ أف اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ﻢﻨ اﻚكسﻩﻛة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ﻚﻙﻔاﻚة استﻗالؿ
اﻚشخص اﻚالﻝرﻙزﻩة كاﻟشاء إرادة ذاتﻩة ﻚﻡ ﻩعبر ﻋﻟﻣا اﻚﻝجﻛس اﻚذم ﻩدﻩرﻠ ) .(1كﻚﻗﻩاـ
اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة بﻝعﻟاﻢا اﻚصحﻩح ﻩجب أف ﻩعترؼ اﻚﻝشرع ﻚجزء ﻝف اﻖﻛﻩـ اﻚدكﻚة
باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة أك االﻋتبارﻩة اﻚعاﻝة ،كﻖد ﻩشﻝؿ ﻟطاؽ اﻚشخص اإلﻖﻛﻩﻝﻨ أك
()1ﻝحﻝد رفعت ﻋبد اﻚكﻢاب ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .168
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اﻚﻝحﻛﻨ -بصﻔة استثﻟائﻩة -ﻙؿ إﻖﻛﻩـ اﻚدكﻚة كذﻚؾ ﻙﻝا ﻢك اﻚشﺄف فﻨ اﻚﻙكﻩت حﻩث
ﻩرجع ذﻚؾ ﻚصغر ﻝساحة اﻚﻙكﻩت كﻢذا األﻝر ﻚـ ﻩشجع ﻋﻛﻦ كجكد تﻗسـ ﻝرﻙزم ).(1
فاﻚﻟتائج اﻚتﻨ تترتب ﻋﻛﻦ االﻋتراؼ باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ،كﻢﻨ اﻚذﻝة اﻚﻝاﻚﻩة
اﻚﻝستﻗﻛة ،كاألﻢﻛﻩة فﻨ اﻚتصرؼ ،كفﻨ اﻚتﻗاضﻨ ،ككجكد ﻢﻩئة خاصة باﻚشخص
اﻚالﻝرﻙزﻩة تﻝثﻛﻡ ﻙؿ ﻢذﻠ اﻚﻟتائج كﻢﻨ ﻝظاﻢر الستﻗالﻚﻡ تُحﻗؽ باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة .


االستﻗالؿ فﻨ إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚﻝحﻛﻩة



ﻝف جكﻢر اﻚالﻝرﻙزﻩة االدارﻩة اﻖاﻝة ﻟكع ﻝف اﻚتكافؽ كاﻚتالؤـ بﻩف ﻟﻗضﻩف ﻢﻝا

 :ل ،استﻗالؿ اﻚشخص اﻚالﻝرﻙزم ﻝف ﻟاحﻩة ،كضركرة رﻖابة اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻩﻡ
ﻝف ﻟاحﻩة أخرل ،كاﻚﻝشرع ﻢك اﻚذم ﻩﻗﻩـ ﻢذا اﻚتكافؽ بﻩف األﻝرﻩف طبﻗان ألسس كﻖكاﻋد
ﻝطﻛؽ ،كاﻟﻝا
ﻝستﻗرة فﻨ اﻚﻔﻗﻡ كاﻚﻗضاء .غﻩر أف االستﻗالؿ فﻨ إدارة اﻚﻝرافؽ ﻚﻩس
ن
تخضع األشخاص اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة فﻨ ﻝﻝارسة ﻟشاطﻣا ﻚﻟكع ﻝف رﻖابة اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة كﻩطﻛؽ ﻋﻛﻩﻣا اسـ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ،كذﻚؾ حتﻦ ال تؤدم استﻗالؿ ﻢذﻠ
اﻚكحدات إﻚﻦ اﻚﻝساس بكحدة اﻚدكﻚة كسﻩاستﻣا اﻚعاﻝة .أك اإلضرار باﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة
ذاتﻣا فﻨ حاﻚة ﻋجز األجﻣزة اﻚﻝحﻛﻩة ﻋف إدارة ﻝرافﻗﻣا اﻚﻝحﻛﻩة ﻚﻟﻗص اﻚعﻟصر اﻚﻝاﻚﻨ
أك اﻚﻔﻟﻨ ﻚدﻩﻣا.
كﻚﻣذا ﻩﻗتضﻨ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة فﻨ جﻝﻩع صكرﻠ اﻚﻝعركفة فﻨ اﻚكﻖت
اﻚحاضر بﺇخضاع اﻚكحدات اإلدارﻩة اﻚﻝستﻗﻛة إﻚﻦ ﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة ﻩطﻛؽ ﻋﻛﻩﻡ اﻚﻔﻗﻡ
اسـ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة كاﻚتﻨ ﻢﻨ ﻝجﻝكع اﻚسﻛطات اﻚﻝحددة اﻚتﻨ ﻩﻗررﻢا اﻚﻗاﻟكف ﻚسﻛطة
ﻋﻛﻩا ﻋ ﻛﻦ أشخاص أﻋضاء اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كأﻋﻝاﻚﻣـ بﻗصد حﻝاﻩة اﻚﻝصﻛحة
اﻚعاﻝة .كتﻣدؼ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة إﻚﻦ تحﻗﻩؽ غرضﻩف أساسﻩﻩف كﻢﻝا جكﻢر ﻙؿ ﻟظاـ
إدارم سﻛﻩـ  .كاﻚغرض األكؿ إدارم كﻢك ضﻝاف حسف إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚتابعة
()1ﻝاجد راغب اﻚحﻛك ،ﻝرجع سابؽ ،ص .115
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ﻚألشخاص اﻚالﻝرﻙزﻩة كزﻩادة ﻖدرتﻣا اإلﻟتاجﻩة ،كاﻚثاﻟﻨ سﻩاسﻨ ،ﻩتﻝثؿ بصﻩاﻟة اﻚكحدة
اﻚسﻩاسﻩة ،كضﻝاف كحدة االتجاﻠ اإلدارم اﻚعاـ فﻨ جﻝﻩع أﻟحاء اﻚدكﻚة .كﻋﻛﻩﻡ ﻩجب
كتحﻗﻩؽ ﻢذﻩف اﻚغرضﻩف شرط أساسﻨ ﻚﻟجاح اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ذﻚؾ  ،أف ﻟجاح أم
ﻟظاـ إدارم فﻨ اﻚعصر اﻚحدﻩث إﻟﻝا ﻩتكﻖؼ ﻋﻛﻦ ﻟجاحﻡ فﻨ تﻗدﻩـ أحسف اﻚخدﻝات
كاﻚحاجات ﻚﻛجﻝﻣكر بﺄﻖؿ تﻙاﻚﻩؼ ﻝﻝﻙﻟة.
األركان الخاصة بالالمركزية
باإلضافة إﻚﻦ األرﻙاف اﻚعاﻝة ﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻝكﻝان ،ﻩتطﻛب صكرة اﻚالﻝرﻙزﻩة
اضركرة تكافر رﻙﻟﻩف خاصﻩف ﻩﻟبﻣا ،كﻢﻝا :
 االﻋتراؼ بكجكد ﻝصاﻚح ﻝحﻛﻩة ﻝتﻝﻩزة ﻋف اﻚﻝصاﻚح اﻚﻗكﻝﻩة:ذﻚؾ أف اﻚﻔﻙرة األكﻚﻦ اﻚتﻨ تتﺄسس ﻋﻛﻩﻣا اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة ﻢﻨ اﻋتراؼ كاﻖرار
اﻚﻝشرع اﻚكطﻟﻨ بﺄف ﻢﻟاؾ ﻝصاﻚحان ﻝحﻛﻩة ،ﻩﻙكف ﻝف األفضؿ أف تباشرﻢا اﻚﻣﻩئات
اﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻝعﻟﻩة ،حتﻦ تتﻔرغ اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة إلدارة اﻚﻝرافؽ اﻚﻗكﻝﻩة كحدﻢا ).(1
كﻝف اﻚﻝسﻛـ إف تحدﻩد اﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة اﻚتﻨ تدﻩرﻢا اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة ،ال
ﻩترؾ ﻚﻣذﻠ اﻚﻣﻩئات ﻟﻔسﻣا ،كال إﻚﻦ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة بﻗرار ﻝﻟﻣا ،بؿ ﻩتكﻚﻦ تحدﻩد
اﻚﻝشرع أم اﻚﻗاﻟكف ،كﻩﻟتج ﻋف ذﻚؾ إﻟﻡ ال ﻩجكز االﻟتﻗاص ﻝف اختصاصات اﻚﻣﻩئات
اﻚﻝحﻛﻩة إال بﻗاﻟكف أخر ﻝﻝاثؿ .
 اﻟتخاب ﻝﻝثﻛﻨ اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚﻝحﻛﻨﻩجب أف ﻩﻝثؿ اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم ﻝجﻛسان ﻝحﻛﻩان ﻝﻟتخبان بﺇﻋتبار االﻟتخاب كسﻩﻛة فﻟﻩة
ﻝﻝتازة تسﻣـ فﻨ تحﻗﻩؽ االستﻗالؿ اﻚﻝحﻛﻨ ،كﻩعتبر ﻋﻟصر االﻟتخاب ﻝف اﻚعﻟاصر
ذات األﻢﻝﻩة فﻨ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة ﻟظ انر تجاكبﻡ ﻝع األفﻙار اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة كرفع
()1ﻝحﻝد رفعت ﻋبد اﻚكﻢاب ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .172
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درجة كﻋﻨ اﻚرأم اﻚعاـ كتربﻩة اﻚﻝكاطف سﻩاسﻩا ،كاﻚﻝساﻢﻝة فﻨ تﻙكﻩف اﻚﻗﻩادات .ذﻚؾ
أف غاﻚبﻩة اﻚﻔﻗﻡ تذﻢب إﻚﻦ ضركرة تشﻙﻩؿ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة باالﻟتخاب تعبﻩ انر ﻋف ﻢذﻠ
اﻚﻔﻙرة اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة فﻨ حؽ سﻙاف اﻚكحدات فﻨ إدارة ﻝصاﻚحﻣـ اﻚﻝحﻛﻩة ﻋف طرﻩؽ
اﻟتخاب ﻝجاﻚس ﻝحﻛﻩة ﻝﻟتخبة باإلﻖتراع اﻚعاـ اﻚﻝباشر كتجﻣﻩز بعض اﻚدكؿ تعﻩف
اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚبعض اﻚعﻟاصر ذات اﻚخبرة كاﻚﻙﻔاﻩة فﻨ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة بشرط
أف تبﻗﻦ األغﻛبﻩة ﻚﻛعﻟاصر اﻚﻝﻟتخبة .
إذف ال بد ﻝف كجكد ﻝف ﻩﻝثؿ اﻚشخص اإلﻋتبارم ،كﻝﻝثﻛك اﻚكحدات اإلدارﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة
ﻢـ إذف أﻋضاء اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة .كجدﻩر باﻚذﻙر إف اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة أداة اﻚتعبﻩر
ﻋف إرادة ﻚشعب ،كاذا ﻙاف ﻩرل بعض رجاؿ اﻚﻔﻗﻡ إف االﻟتخاب ﻚﻩس الزﻝان فﻨ
اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة كﻚﻙﻟﻣـ ﻩضﻩﻔكف إﻟﻡ ﻖد ﻩﻙكف ضا انر كذﻚؾ إذا ﻙاف سﻙاف اإلﻖﻛﻩـ ﻚـ
ﻩبﻛغكا درجة ﻝعﻩﻟة ﻝف اﻚكﻋﻨ كاﻚﻟضج اﻚسﻩاسﻨ كحسف اﻚتﻗدﻩر ،إذ سكؼ ﻩﺄتﻨ
االﻟتخاب فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة بعﻟاصر غﻩر صاﻚحة ال ﻩتكافر ﻚﻣا اﻚﻙﻔاﻩة اﻚﻔﻟﻩة كاﻚكﻋﻨ
اﻚالزﻝﻩف ﻚﻛﻗﻩاـ باإلدارة اﻚﻝستﻗﻛة .
كﻩضاؼ ﻝف ﻟاحﻩة أخرل ،إف اﻚحﻙـ اﻚﻝحﻛﻨ شﻨء أﻙثر ﻝف اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻣك الﻝرﻙزﻩة
كدﻩﻝﻗرطﻩة فﻨ اﻚكﻖت ﻟﻔسﻡ ،كاذا ﻙاف تحﻗﻩؽ استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝتصك ار
دكف ﻋﻝﻛﻩة اﻟتخاب ،فﺇف دﻩﻝﻗراطﻩة اإلدارة تﻗتضﻨ ﻋﻛﻦ اﻚعﻙس إف ﻩتكﻚﻦ تسﻩﻩر
اﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة ﻝجﻛس ﻩﻝثؿ اﻚشعب ،كﻢك أﻝر ال ﻩﺄتﻨ باﻟتخاب أﻋضاء ﻢذﻠ
اﻚﻝجاﻚس.
المطمب الثالث :صور الالمركزية اإلدارية والمزايا والعيوب
تﻟﻗسـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة إﻚﻦ ﻖسﻝﻩف اثﻟﻩف ﻢﻝا اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة
كاﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝرفﻗﻩة .كتﻗكـ اﻚتﻔرﻖة بﻩﻟﻣﻝا ﻋﻛﻦ أساس ﻟكع االختصاص اﻚﻝحدكد اﻚذم
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اﻖتطع ﻝف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚﻩﻝﻟح إﻚﻦ اﻚسﻛطة اﻚالﻝرﻙزﻩة .فﺇذا ﻙاف اختصاصﻣا
ﻩتحدد إﻖﻛﻩﻝﻩا ﻙاﻟت اﻚالﻝرﻙزﻩة إﻖﻛﻩﻝﻩة أك ﻝحﻛﻩة ،كاذا ﻙاف اختصاصﻣا ﻩتحدد
ﻝكضكﻋﻩا ﻙاﻟت اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝرفﻗﻩة أكﻝصﻛحﻩة.
أوالً  :الالمركزية اإلقميمية والالمركزية المرفقية أو المصمحية
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الالمركزية اإلقميمية :كﻝعﻟاﻢا أف تﻝﻟح اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة إﻚﻦ جزء ﻝف إﻖﻛﻩـ

اﻚدكﻚة جاﻟب ﻝف اختصاصاتﻣا فﻨ إدارة اﻚﻝرافؽ كاﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة ﻝع تﻝتعﻣا
باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كاالستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم  .كتستﻟد ﻢذﻠ اﻚصكرة إﻚﻦ فﻙرة
اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة اﻚتﻨ تﻗتضﻨ إﻋطاء سﻙاف اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة اﻚحؽ فﻨ ﻝباشرة شؤكﻟﻣـ
كﻝرافﻗﻣـ بﺄﻟﻔسﻣـ ﻋف طرﻩؽ ﻝجاﻚس ﻝﻟتخبة ﻝﻟﻣـ .كتﺄسﻩسان ﻋﻛﻦ ذﻚؾ ،تستﻟد
اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة إﻚﻦ اﻚﻔﻙرة اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة اﻚتﻨ تﻗتضﻨ بﺇﻋطاء سﻙاف ﻙؿ كحدة
ﻝحﻛﻩة اﻚحؽ فﻨ إدارة شؤكف كﻝرافﻗﻣـ بﺄﻟﻔسﻣـ كﻝف ثـ ﻩﻗرر اﻚﻝشرع بﺄف اﻚﻝجاﻚس
اﻚتﻨ تﻝثؿ إرادة األشخاص اﻚﻝعﻟكﻩة اﻚﻝحﻛﻩة ﻩجب أف تﻙكف ﻝﻟتخبة بﻩف سﻙاف
اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة.
إذف تﻗكـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة أك اﻚﻝحﻛﻩة ﻋﻛﻦ ثالث ﻋﻟاصر ،ﻝصاﻚح ﻝحﻛﻩة
أك إﻖﻛﻩﻝﻩة ﻝتﻝﻩزة ،كأف ﻩتكﻚﻦ سﻙاف اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة إدارة ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ،كاستﻗالؿ
اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة.
-4

الالمركزية المرفقية أو المصمحية
ﻩجد اﻚﻝشرع فﻨ أحﻩاف ﻙثﻩرة أﻟﻡ ﻝف اﻚضركرم أف ﻩﻝﻟح بعض اﻚﻝشارﻩع

كاﻚﻝرافؽ كاﻚﻝصاﻚح اﻚعاﻝة اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كﻖدر ﻝف االستﻗالؿ ﻋف اإلدارﻩة
اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝع خضكﻋﻣا إلشرافﻣا  ،ﻙﻝرفؽ اﻚبرﻩد كاﻚتﻛﻔكف كاﻚﻙﻣرباء كاإلذاﻋة
كاﻚجﻝاﻋات ،ﻚتسﻣﻩؿ ﻝﻝارستﻣا ﻚﻟشاطاتﻣا بعﻩدان ﻋف اﻚتعﻗﻩدات اإلدارﻩة .

34

كتﻝارس اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝرفﻗﻩة ﻟشاطان كاحدان أك أﻟشطة ﻝتجاﻟسة ﻙﻝا ﻢك اﻚحاؿ
فﻨ اﻚﻣﻩئات كاﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ﻋﻛﻦ ﻋﻙس اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة اﻚتﻨ تدﻩر اﻚعدﻩد ﻝف
اﻚﻝرافؽ أك األﻟشطة غﻩر اﻚﻝتجاﻟسة .كال ﻩستﻟد ﻢذا األسﻛكب ﻋﻛﻦ فﻙرة اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة
إﻟﻝا ﻢﻨ فﻙرة فﻟﻩة تتصؿ بﻙﻔاءة إدارة اﻚﻝرفؽ كﻋﻛﻦ ذﻚؾ ﻚﻩس ﻝف حاجة ﻚألخذ
بﺄسﻛكب االﻟتخابات فﻨ اختﻩار رؤساء أك أﻋضاء ﻝجاﻚس إدارة ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات اﻚعاﻝة .
ﻢذا كﻩحرص اﻚﻝشركع دائﻝان تﻙكف ﻝﻝارسة ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات ﻚﻟشاطﻣا ضﻝف اﻚحدكد
كاالختصاصات اﻚتﻨ أجازﻢا كال ﻩﻝﻙف ﻝباشرة ﻟشاط آخر أك اﻚتكسﻩع ﻝف
اختصاصاتﻣا .كتسﻝﻦ األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة بتسﻝﻩات ﻝتعددة أﻢﻝﻣا :اﻚﻣﻩئات اﻚعاﻝة
كاﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة.
-3

الفروق بين الالمركزية المحمية والالمركزية المرفقية
كﻝع ذﻚؾ فﺇﻟﻡ تكجد فركؽ جكﻢرﻩة بﻩف اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة كاﻚالﻝرﻙزﻩة

اﻚﻝرفﻗﻩة ﻟﻛخصﻣا فﻩﻝا ﻩﻛﻨ:
أوالً  :ﻟشﺄ اﻚشخص اإلدارم اﻚﻝحﻛﻨ ﻚرﻋاﻩة ﻝصاﻚح طائﻔة ﻝف اﻚﻟاس تﻗﻩـ فﻨ بﻗعة
ﻝعﻩﻟة ﻝف أرض اﻚدكﻚة دكف تحدﻩد ،كﻩﻙكف ﻚﻡ اختصاص ﻋاـ ﻩشﻝؿ جﻝﻩع اﻚﻝرافؽ
اﻚﻝحﻛﻩة ﻚسﻙاف تﻛؾ اﻚبﻗعة ﻝف أرض اﻚدكﻚة دكف تﻔرﻖة بﻩﻟﻣـ.
أﻝا اﻚشخص اﻚﻝرفﻗﻨ فﻩﻟشﺄ ﻚحﻗﻩؽ غرض ﻝحدد ﻢك تﻟﻔﻩذ ﻝرفؽ ﻋاـ كاحد أك
ﻋدد ﻝحدد ﻝف اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة كﻩﻙكف ﻚﻡ تبعا ﻚذﻚؾ اختصاص ﻝحدكد ال ﻩتجاكز
اﻚغرض اﻚﻝحدد اﻚذم أﻟشئ ﻚتحﻗﻩﻗﻡ.
كحﻩف ﻩﻟشﺄ اﻚﻝرفﻗﻨ ﻚرﻋاﻩة ﻝصاﻚح طائﻔة ﻝف اﻚﻟاس ﻙﻝا ﻢك اﻚحاؿ باﻚﻟسبة
ال ،ال ﻩشﻝؿ اختصاصﻡ ﻙؿ ﻝصاﻚح ﻢذﻠ اﻚطائﻔة كﻚﻙﻟﻡ ﻩﻗتصر
ﻚﻛغرؼ اﻚتجارﻩة ﻝث ن
ﻋﻛﻦ رﻋاﻩة بعض ﻝصاﻚحﻣا فﻗط كﻢﻨ اﻚﻝصاﻚح اﻚتﻨ ﻩحددﻢا اﻚغرض ﻝف إﻟشاء
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اﻚشخص ﻚﻝرفﻗﻨ كﻢﻨ فﻨ اﻚكاﻖع اﻚﻝصاﻚح اﻚتجارﻩة دكف غﻩرﻢا ﻝف اﻚصاﻚح ألفراد ﻢذﻠ
اﻚطائﻔة بكصﻔﻣـ تجار فﻗط.
ثانياً :ﻩتﻙكف اﻚشخص اﻚﻝحﻛﻨ ﻝف ﻋدد ﻝف األفراد تجﻝعﻣـ ﻝصاﻚح ﻝشترﻙة كﻢؤالء
ﻢـ سﻙاف اﻚدكﻚة أك اﻚﻝحافظة أك ﻚﻝدﻩﻟة فﻣك ﻚﻩس ﻝرفﻗان ﻝﻟح اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة .أﻝا
اﻚشخص اﻚﻝرفﻗﻨ فال ﻩتﻙكف ﻝف ﻝجﻝكﻋة أشخاص كﻚﻙﻟﻡ ﻝرفؽ ﻋاـ ﻝﻟح اﻚشخصﻩة
اﻚﻝعﻟكﻩة .كاﻚشخص اﻚﻝرفﻗﻨ ال ﻩﻙكف ﻚﻡ كجكد حﻗﻩﻗﻨ ﻖبؿ إﻟشاء اﻚﻝرفؽ كﻝﻟحﻡ
اﻚشخصﻩة .أﻝا اﻚشخص اﻚﻝحﻛﻨ فﺇف كجكدﻠ ﻝف اﻚﻟاحﻩة اﻚﻝادﻩة ﻩسبؽ كجكدﻠ
اﻚﻗاﻟكﻟﻨ .ذﻚؾ ألف سﻙاف اﻚﻝحافظة أك اﻚﻝدﻩﻟة ﻝثالن ﻚﻣـ كجكد حﻗﻩﻗﻨ سابؽ ﻋﻛﻦ
االﻋتراؼ ﻚﻛﻝحافظة أك اﻚﻝدﻩﻟة باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كتحكﻩﻛﻣا بذﻚؾ إﻚﻦ شخص ﻝحﻛﻨ
حﻩث ﻩعتبر اﻚشخص اﻚﻝحﻛﻨ سﻛطة أﻋﻛﻦ درجة كأكسع اختصاصان كسﻛطاﻟان ﻝف
اﻚشخص اﻚﻝرفﻗﻨ فﻩﻝثؿ اختصاص اﻚشخص اﻚﻝحﻛﻨ إﻟشاء كادارة جﻝﻩع اﻚﻝرافؽ
اﻚعاﻝة فﻨ بﻗعة ﻝعﻩﻟة ﻝف أرض اﻚدكﻚة بﻝا فﻨ ذﻚؾ إﻟشاء األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة.
ثالثا  :تﻟشﺄ األشخاص اﻚﻝحﻛﻩة بتﺄثﻩر ﻋكاﻝؿ سﻩاسﻩة أﻢﻝﻣا إﻟشاء األفﻙار
اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة كﻝبادئ اﻚحرﻩة اﻚسﻩاسﻩة اﻚتﻨ تﻟادم ﻝﻟح اﻚجﻝاﻢﻩر حؽ حﻙـ ﻟﻔسﻣا
بﻟﻔسﻣا .أﻝا األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة فتﻟشﺄ ألسباب كﻋكاﻝؿ فﻟﻩة ﻢﻨ اﻚرغبة فﻨ إدارة
اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة بطرﻩﻗة فﻟﻩة سﻛﻩﻝة تﻙﻔؿ تحﻗﻩؽ أكفر إﻟتاج ﻝﻝﻙف بﺄﻖؿ تﻙاﻚﻩؼ ﻝﻝﻙﻟة.
كﻝف ﻢﻟا ﻙاف إﻟشاء األشخاص اﻚﻝحﻛﻩة خطكة فﻨ سبﻩؿ حﻗﻩؽ اﻚحرﻩات اﻚعاﻝة
كاﻚحﻙـ اﻚدﻩﻝﻗراطﻨ ،بﻩﻟﻝا ﻩعتبر إﻟشاء األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة فﻨ سبﻩؿ تحسﻩف اإلﻟتاج
كخﻔض تﻙاﻚﻩﻔﻡ.
كﻚﻣذﻠ اﻚحﻗﻩﻗة أثر ظاﻢر فﻨ ﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة كاﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝرفﻗﻩة
كﻢكاف ﻚحﻗكؽ كاﻚحرﻩات ال تتﻝتع بﻣا األشخاص اﻚﻝحﻛﻩة فحسب بؿ تتﻝتع بﻣا أﻩضا
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األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة .فﻩالحظ ﻝثالن إف اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة أك ﻝعظﻝﻣـ ﻩختاركف بطرﻩؽ
االﻟتخاب بكاسطة سﻙاف األﻖاﻚﻩـ أك اﻚﻝدﻩﻟة أﻟﻔسﻣـ بﻩﻟﻝا ﻩختار أﻋضاء اﻚﻝؤسسات
اﻚعاﻝة ﻙﻗاﻋدة ﻋاﻝة -بطرﻩؽ اﻚتعﻩف بكاسطة اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻙﻝا إف اﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ األشخاص اﻚﻝرفﻗﻩة أشد ﻝﻟﻣا ﻋﻛﻦ األشخاص اﻚﻝحﻛﻩة .كاﻚعاصﻝة
كاإلﻖﻛﻩـ سﻛطة اﻚبت فﻨ بعض األﻝكر.طاﻚﻝا أف ﻢذﻠ اﻚكحدات ترتبط بﻗﻝة اﻚسﻛـ
اإلدارم برابطة اﻚخضكع كاﻚتبعﻩة بحﻩث ال تخرج ﻋف ﻢذا اﻚسﻛـ ،األﻝر اﻚذم ﻩحﻔظ
كحدة اﻚجﻣاز اﻚﻝرﻙزم كﻩﻙﻔؿ اﻚتجاﻟس كاالﻟسجاـ.
كﻋﻛﻦ ذﻚؾ فﺇف اﻚﻝرﻙزﻩة تﻙكف ﻝتشددة أك ﻝعتدﻚة بحسب اﻚﻝستكل اﻚذم
تﻝارس ﻋﻟدﻠ االختصاصات اإلدارﻩة.
ثانياً  :مزايا وعيوب الالمركزية اإلدارية
مزايا الالمركزية اإلدارية
 -1ﻩؤﻙد اﻚﻝبادئ اﻚدﻩﻝﻗراطﻩة فﻨ اإلدارة  :ألﻟﻡ ﻩﻣدؼ إﻚﻦ اشتراؾ اﻚشعب فﻨ اتخاذ
اﻚﻗ اررات كادارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝحﻛﻩة.
 -2ﻩخﻔؼ اﻚعبء ﻋف اإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة  .إذ أف تكزﻩع اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة بﻩف اإلدارة
اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة أك اﻚﻝرفﻗﻩة ﻩتﻩح ﻚﻺدارة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚتﻔرغ ألداء اﻚﻝﻣاـ
األﻙثر أﻢﻝﻩة فﻨ رسـ اﻚسﻩاسة اﻚعاﻝة كادارة اﻚﻝرافؽ اﻚﻗكﻝﻩة.
-3اﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزم أﻖدر ﻋﻛﻦ ﻝكاجﻣة األزﻝات كاﻚخركج ﻝﻟﻣا  .سﻩﻝا كأف اﻚﻝكظﻔﻩف
فﻨ األﻖاﻚﻩـ أﻙثر خبرة ﻝف غﻩرﻢـ فﻨ ﻝكاجﻣة اﻚظركؼ كاألزﻝات اﻚﻝحﻛﻩة ﻙاﻚثكرات
كاختالؿ األﻝف  ،ﻚﻝا تعكدكا ﻋﻛﻩﻡ كتدربكا ﻋﻛﻦ ﻝكاجﻣتﻡ كﻋدـ اﻟتظارﻢـ تعﻛﻩﻝات
اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚتﻨ غاﻚبان ﻝا تﺄتﻨ ﻝتﺄخرة.
 -4تحﻗﻩؽ اﻚعداﻚة فﻨ تكزﻩع حصﻩﻛة اﻚضرائب كتكفﻩر اﻚخدﻝات فﻨ ﻙافة أرجاء
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اﻚدكﻚة  ،ﻋﻛﻦ ﻋﻙس اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة حﻩث تحظﻦ اﻚعاصﻝة كاﻚﻝدف اﻚﻙبرل بعﻟاﻩة
أﻙبر ﻋﻛﻦ حساب اﻚﻝدف كاألﻖاﻚﻩـ األخرل.
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تﻗدـ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة حالن ﻚﻙثﻩر ﻝف اﻚﻝشاﻙؿ اإلدارﻩة كاﻚبطء كاﻚركتﻩف

كاﻚتﺄخر فﻨ اتخاذ اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة كتكفر أﻩسر اﻚسبؿ فﻨ تﻔﻣـ احتﻩاجات اﻚﻝصاﻚح
اﻚﻝحﻛﻩة كأﻖدر ﻋﻛﻦ رﻋاﻩتﻣا .
عيوب الالمركزية اإلدارية
-1ﻩؤدم ﻢذا اﻚﻟظاـ إﻚﻦ اﻚﻝساس بكحدة اﻚدكﻚة ﻝف خالؿ تكزﻩع اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة بﻩف
اﻚك ازرات كاﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة.
 -2ﻖد ﻩﻟشﺄ صراع بﻩف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كاﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚتﻝتع االثﻟﻩف
باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كألف اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة غاﻚبان ﻝا تﻗدـ اﻚﻝصاﻚح اﻚﻝحﻛﻩة ﻋﻛﻦ
اﻚﻝصﻛحة اﻚعاﻝة.
 -3غاﻚبان ﻝا تﻙكف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة أﻖؿ خبرة كدراﻩة ﻝف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة كﻝف ثـ
فﻣﻨ أﻙثر إسرافان فﻨ اإلﻟﻔاؽ باﻚﻝﻗارﻟة ﻝع اإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة.
كال شؾ أف ﻢذﻠ االﻟتﻗادات ﻝباﻚغ فﻩﻣا إﻚﻦ ح د ﻙبﻩر كﻩﻝﻙف ﻋالجﻣا ﻋف طرﻩؽ اﻚرﻖابة
أك اﻚكصاﻩا اإلدارﻩة اﻚتﻨ تﻝارسﻣا اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كاﻚتﻨ
تضﻝف كحدة اﻚدكﻚة كترسـ اﻚحدكد اﻚتﻨ ال تتجاكزﻢا تﻛؾ اﻚﻣﻩئات.
كفﻨ جاﻟب آخر ﻩﻝﻙف سد اﻚﻟﻗص فﻨ خبرة اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف خالؿ اﻚتدرﻩب
كﻝعاكﻟة اﻚحﻙكﻝة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝﻝا ﻩﻗﻛؿ ﻝف فرص اإلسراؼ فﻨ اﻚﻟﻔﻗات كاألضرار بخزﻩﻟة
اﻚدكﻚة .كﻩؤﻙد ذﻚؾ أف اغﻛب اﻚدكؿ تتجﻡ اﻚﻩكـ ﻟحك األخذ بﺄسﻛكب اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة
ﻋﻛﻦ اﻋتبار أﻟﻡ األسﻛكب األﻝثؿ ﻚﻛتﻟظﻩـ اإلدارم.
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تشترؾ اﻚالﻝرﻙزﻩة االدارﻩة ﻝع ﻋدـ اﻚترﻙﻩز االدارم فﻨ اﻟﻣﻝا اسﻛكباف ﻝف
اساﻚﻩب ﻝﻝارسة اﻚكظﻩﻔة االدارﻩة فﻙال اﻚﻟظاﻝﻩف ﻩﻟتﻝﻨ إﻚﻦ جﻟس كاحد كﻢك ﻙﻩﻔﻩة
ﻝﻝارسة اﻚكظﻩﻔة) ،(1فعدـ اﻚترﻙﻩز االدارم كاﻚالﻝرﻙزﻩة تجﻝعﻣﻝا خاصﻩة ﻝشترﻙة
تتﻝثؿ فﻨ كاﻖعة أف سﻛطة اتخاذ بعض اﻚﻗ اررات االدارﻩة تخرج ﻝف ﻩد اﻚسﻛطات
اﻚﻝرﻙزﻩة كتﻝارس ﻝكﻖعﻩا).(2
كتتجﻛﻦ أﻢﻝﻩة اﻚتﻝﻩﻩز بﻩف ﻢذﻩف اﻚﻝﻔﻣكﻝﻩف فﻨ أف اﻚرئﻩس االدارم األﻋﻛﻦ
ﻩتﻝتع استﻟادا ﻚسﻛطتﻡ اﻚرئاسﻩة بسﻛطات كاسعة كشاﻝﻛة ال ﻩﻝﻙف تﻗرﻩرﻢا فﻨ حاﻚة
اﻚكصاﻩة االدراﻩة .كﻩظﻣر االختالؼ بﻩف اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة كبﻩف اﻚكصاﻩة االدارﻩة فﻨ
اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻟكاحﻨ.
أوالً  :من حيث السند القانوني:
)(3

ﻝف اﻚﻝتﻔؽ ﻋﻛﻩﻡ فﻗﻣا كﻖضاء

أف اﻚرئﻩس االدارم ﻩستﻝد سﻛطتﻡ اﻚرئاسﻩة ﻝف

ﻝبادئ اﻚتﻟظﻩـ االدارم ،كال داﻋﻨ ﻚكجكد ﻟص ﻖاﻟكﻟﻨ ﻩﻝﻟحﻡ ﻢذﻠ اﻚسﻛطة ،كاذا كجد
ﻝثؿ ﻢذا اﻚﻟص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ فال ﻩعدك أف ﻩﻙكف اﻙثر ﻝف ﻝجرد تذﻙﻩر بﻝدأ ﻝف ﻝبادئ
اﻚتﻟظﻩـ االدارم .ﻚذﻚؾ ﻩﻗكؿ بعض اﻚﻝﻣتﻝﻩف كبحؽ أف اﻚرئﻩس االدارم االﻋﻛﻦ بتﻝتع
بﻣذﻠ اﻚسﻛطة بحﻙـ اﻚﻗاﻟكف ،كدكف حاجة ﻚكجكد ﻟص ﻖاﻟكﻟﻨ ﻩﻝﻟحﻡ اﻩاﻢا ،فﻣﻨ ﻚﻩﻗة
بصﻔتﻡ كﻝستﻝدة ﻝف اﻚﻝﻙاﻟة اﻚتﻨ ﻩشغﻛﻣا داخؿ اﻚﻣرـ االدارم) .(4كﻚذﻚؾ ﻩستطﻩع
ﻝﻝارسة سﻛطتﻡ اﻚرئاسﻩة ﻝف تﻛﻗاء ذاتﻡ حتﻦ ﻚك ﻩﻟص اﻚﻗاﻟكف ذﻚؾ) .(5بﻩﻟﻝا تستﻟد
اﻚكصاﻩة االدارﻩة إﻚﻦ ﻟص تشرﻩعﻨ ﻩﻝﻟح جﻣة ﻝعﻩﻟة حؽ ﻝﻝارسة اﻚكصاﻩة االدارﻩة

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

اﻚدﻙتكر :سﻛﻩﻝاف اﻚطﻝاكم ،اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،اﻚﻗاﻢرة ،ﻝطبة ﻋﻩف شﻝس ،ص.76
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فال ﻩﻝﻙف افتراض كجكد اﻚكصاﻩة االدارﻩة ،فاﻚكصاﻩة االدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة
ال تﻔترض افتراضا).(6
كترتب ﻋﻛﻦ ذﻚؾ ﻟتﻩجة فﻨ غاﻩة األﻢﻝﻩة ،كﻢﻨ أف ﻋدـ ﻟص اﻚﻝشرع ﻋﻛﻦ
رﻖابة ﻝعﻩﻟة بصدد اختصاص ﻝعﻩف ﻩجرد االدارة ﻝف سالح اﻚرﻖابة اﻚذم تستطﻩع
بﻝكجبﻡ ابداء رأﻩﻣا حكؿ ﻝﻝارسة ﻢذا االختصاص ،فال تﻝﻛؾ حﻩاؿ اﻚﻗرار اﻚصادر اال
طرؽ اﻚطعف اﻚﻗضائﻩة إذا تكافرت شركط ﻖبكﻚﻣا بطبﻩعة اﻚحاؿ .كاذا ﻟص اﻚﻗاﻟكف
ﻋﻛﻦ كسﻩﻛة ﻝعﻩﻟة ﻚﻛرﻖابة ﻋﻛﻦ أﻋضاء أك أﻋﻝاؿ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة ،فال تستطﻩع
سﻛطات اﻚكصاﻩة استبداﻚﻣا بغﻩرﻢا ،بﻝعﻟﻦ أخر ﻚﻩس ﻚسﻛطات اﻚكصاﻩة االدارﻩة
استعﻝاؿ ﻝا تشاء ﻝف كسائؿ رﻖابﻩة ،فال ﻩجكز استبداؿ كسﻩﻛة ﻝﻟصكص ﻋﻛﻩﻣا فﻨ
اﻚﻗاﻟكف بكسﻩﻛة أخرل غﻩر ﻝﻟصكص ﻋﻛﻩﻣا.
كتجدر االشارة إﻚﻦ حاﻚة كاحدة تتﻝتع فﻩﻣا سﻛطات اﻚكصاﻩة كاﻚرئﻩس االدارم
االﻋﻛﻦ بذات اﻚسﻛطة ،كﻢﻨ سﻛطة اﻚحﻛكؿ بسبب االﻝتﻟاع ) ،(Lasubstiutionفﻝف
حؽ اﻚرئﻩس االدارم االﻋﻛﻦ بﻝكجب سﻛطتﻡ اﻚرئاسﻩة كﻝف حؽ سﻛطات اﻚكصاﻩة
االدارﻩة اﻚحﻛكؿ ﻝحؿ اﻚﻝرؤكس أك ﻝحؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ﻚﻛﻗﻩاـ بعﻝؿ أكجب اﻚﻗاﻟكف
أك اﻚﻟظاـ اﻚﻗﻩاـ بﻡ ،فشركط اﻚحﻛكؿ كاحدة فﻨ اﻚحاﻚتﻩف ،إذ ﻩتطﻛب اﻚحﻛكؿ دكﻝا ﻝكﻖﻔا
غﻩر ﻖاﻟكﻟﻨ أك غﻩر ﻝشركع ﻩتﻝثؿ فﻨ االﻝتﻟاع ﻋف اﻚﻗﻩاـ بعﻝؿ أكجب اﻚﻗاﻟكف أك
اﻚﻟظاـ اﻚﻗﻩاـ بﻡ ،كﻟﻙكف فﻨ ﻩاﻚحاﻚتﻩف بصدد سﻛطة ﻝﻗﻩدة ،بﻝعﻟﻦ ﻚﻩس ﻚصاحب
االختصاص فﻨ ﻢذ ﻠ اﻚحاﻚة حرﻩة تﻗدﻩر ﻝالءﻝة اصدار اﻚﻗرار أك اﻚﻗﻩاـ باﻚعﻝؿ ،فﻣك
ﻝﻛزـ ﻖاﻟكﻟا باصدار اﻚﻗرار أك اﻚﻗﻩاـ باﻚعﻝؿ ﻋﻟدﻝا تتكافر اﻚشركط اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝﻟصكص
ﻋﻛﻩﻣا .كاذا ﻙاف سب ﻝﻝارسة سﻛطة اﻚحﻛكؿ بسبب االﻝتﻟاع كاحد فﻨ اﻚحاﻚتﻩف،
فاالختالؼ بﻩﻟﻣﻝا ﻙبﻩر فﻨ اﻚعدﻩد ﻝف األكجﻡ .فﻔﻨ حاﻚة اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة ﻩستﻝد

)(6

ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .111

40

اﻚرئﻩس حﻗﻡ فﻨ اﻚحكؿ ﻝف سﻛطتﻡ اﻚرئاسﻩة ،فال داﻋﻨ ﻚكجكد ﻟص ﻖاﻟكﻟﻨ ﻩجﻩز ﻚﻡ
ذﻚؾ ،أﻝا فﻨ حاﻚة اﻚالﻝرﻙزﻩة االﻖﻛﻩﻝﻩة فسﻟد ﻢذﻠ اﻚسﻛطة ﻢك اﻚﻟص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ذاتﻡ،
فﻛﻩس ﻚجﻣات اﻚكصاﻩة االدارﻩة سﻛطة اﻚحﻛكؿ ﻝحؿ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة إال إذا كجد
ﻟص ﻖ اﻟكﻟﻨ ﻩجﻩز ﻚﻣا ذﻚؾ ،بؿ أﻙثر ﻝف ذﻚؾ ﻩجب ﻝﻝارسة ﻢذﻠ اﻚسﻛطة اﻚحﻛكؿ
بسبب االﻝتﻟاع فﻨ حاﻚة اﻚالﻝرﻙزﻩة االﻖﻛﻩﻝﻩة ﻝحدكدة جدا ،كتتﻝثؿ فﻨ حاﻚة كاحدة أك
حاﻚتﻩف ﻝﻝا ﻩضﻔﻨ ﻋﻛﻩﻣا اﻚطابع االستثﻟائﻨ اﻚبحت ،كﻋﻛﻦ سبﻩؿ اﻚﻝثاؿ ال تتضﻝف
ﻖكاﻟﻩف االدارة اﻚﻝحﻛﻩة االردﻟﻩة ﻟصكصا تجﻩر ﻚسﻛطات اﻚكصاﻩة االدارﻩة اﻚحﻛكؿ ﻝحؿ
اﻚﻝجاﻚس ﻚﻝباشرة بعض االختصاصات باسﻝﻣا كﻚحسابﻣا كﻟﻩابة ﻋﻟﻣا.
ثالثاً :من حيث التكييف القانوني لمق اررات الصادرة.
ﻩعتبر ﻖرار اﻚرئﻩس االدارم اﻚعﻛﻦ ﻚسحب ﻖرار أحد ﻝرؤكسﻩﻡ أك إلﻚغائﻡ أك
ﻚتعدﻩﻛﻡ ﻖ ار ار إدارﻩا ﻖائﻝا بذاتﻡ ،فﻛﻣذا اﻚﻗرار االدارم كجكد ﻖاﻟكﻟﻨ ﻝستﻗؿ ،كأف ﻙاف
ﻩحؿ ﻝحؿ ﻖرار اﻚﻝرؤكس فﻨ اﻚكجكد أك اﻚﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ﻚﻛدكﻚة .فﻨ حﻩف أف اﻚكضع
ﻚﻩس بﻣذﻠ اﻚبساطة فﻨ حاﻚة اﻚكصاﻩة االدارﻩة ،فﻗد تطكر االجتﻣاد اﻚﻗضائﻨ اﻚﻔرﻟسﻨ
تطك انر ﻙبﻩ انر فﻨ ﻢذا اﻚﻝجاؿ كﻝر بﻝرحﻛتﻩف ﻝختﻛﻔتﻩف :فﻔﻨ اﻚﻝرحﻛة األكﻚﻦ اﻋتبر
ﻝجﻛس اﻚدكﻚة اﻚﻔرﻟسﻨ اﻚﻗ اررات اﻚتﻨ تصدرﻢا سﻛطات اﻚكصاﻩة االدارﻩة ﻙﻗ اررات
اﻚتصدﻩؽ ﻖ اررات ﻝﻟدﻝجة كجزء ال ﻩتج أز ﻝف ﻖ اررات اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة تكشﻙالف ﻝعا
ﻖ ار ار إدارﻩا كاحدان).(1
اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة ﻢﻨ اﻚﻝرافؽ اﻚتﻨ تﻗكـ بﺄحد أكجﻡ اﻚﻟشاط اﻚتﻗﻛﻩدم ﻚﻛدكﻚة
كﻋﻛﻦ األخص تﻛؾ األﻟشطة اﻚتﻨ ﻙاﻟت تعﻣدﻢا كتتكالﻢا اﻚدكﻚة ﻖبؿ اﻚتطكرات اﻚحدﻩثة
اﻚتﻨ طرأت ﻋﻛﻦ دكرﻢا فﻨ اﻚحﻩاة االﻖتصادﻩة ،أم ﻖبؿ أف تﻟتﻗؿ ﻝف دكﻚة حارسة إﻚﻦ
دكﻚة ﻝتدخﻛة كﻝسؤكﻚة ﻋف تحﻗﻩؽ اﻚتكازف االﻖتصادم كاالجتﻝاﻋﻨ إذ أف دكر اﻚدكﻚة
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ﻙاف ﻝﻗتص انر ﻋﻛﻦ تﻗدﻩـ اﻚخدﻝات فﻗط دكف أف ﻩصؿ ﻢذا اﻚدكر إﻚﻦ حد ﻝزاكﻚة
اﻚﻟشاطات ذات اﻚطبﻩعة اﻚصﻟاﻋﻩة كاﻚتجارﻩة .كبذا ﻩﻗصد باﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة تﻛؾ
اﻚﻝرافؽ اﻚتﻨ تﻝارس أﻟشطة تختﻛؼ فﻨ طبﻩعتﻣا كجكﻢرﻢا ﻋف ﻟشاطات األفراد
اﻚعادﻩﻩف .كخﻩر ﻝثاؿ ﻋﻛﻦ اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة ،ﻝرفؽ األﻝف ،كﻝرفؽ اﻚﻗضاء ،كﻝرفؽ
اﻚدفاع اﻚخارجﻨ ،كﻝرفؽ اﻚتعﻛﻩـ بجﻝﻩع ﻝراحﻛﻡ ،كﻝرفؽ اﻚصحة.
كتﻝتاز ﻢذا اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة بﻝزاكﻚتﻣا ﻚﻟشاطات ﻝغاﻩرة ﻚﻛﻟشاط اﻚﻔردم؛ إذ أف
اﻚﻟشاط اﻚذم تﻝارسﻡ ﻩﻟدرج بطبﻩعتﻡ فﻨ صﻝﻩـ اﻚكظﻩﻔة اإلدارﻩة بﻝدﻚكﻚﻣا اﻚتﻗﻛﻩدم )،(2
كتتعﻛؽ بجكﻢر كﻙﻩاف اﻚدكﻚة ذاتﻣا .كﻢﻨ اﻚﻝرافؽ األﻖدـ ظﻣك انر فﻨ اﻚحﻩاة االدارﻩة،
فﻣﻨ األصؿ فﻨ بﻟﻩاف ﻟظرﻩة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة .كﻚﻙف ﻝدﻚكؿ ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة أضحﻦ
ﻝﻔﻣكﻝان كﻝدﻚكالن غاﻝضان ﻩصعب تحدﻩدﻠ كضبطﻡ بدﻖة .ﻚﻣذا تحدد اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة
بطرﻩﻗة سﻛبﻩة بﺄﻟﻣا اﻚﻝرافؽ اﻚتﻨ تﻟدرج ضﻝف فئة اﻚﻝرافؽ االﻖتصادﻩة) .(3كﻩﻙتﻔﻨ
اﻚﻗضاء اإلدارم حاﻚﻩان بﻣذا اﻚتحدﻩد دكف أف ﻩﻙﻛؼ ﻟﻔسﻡ ﻋﻟاء تحدﻩد ﻝضﻝكف ﻢذﻠ
اﻚﻝرافؽ.
كﻝﻝا ال شؾ فﻩﻡ أف اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة تﻗدـ خدﻝات تﻟطكم ﻋﻛﻦ درجة ﻋاﻚﻩة
ﻝف األﻢﻝﻩة فﻨ اﻚحﻩاة االجتﻝاﻋﻩة اﻚﻝعاصرة ،فﻣﻨ خدﻝات أساسﻩة ﻚحﻩاة اجتﻝاﻋﻩة
ﻋادﻩة ﻝتحضرة .ﻚذا تجد اﻚدكﻚة ﻟﻔسﻣا باﻋتبارﻢا ﻝسؤكﻚة ﻋف تحﻗﻩؽ اﻚرفاﻢﻩة اﻚعاﻝة
ﻝضطرة كﻝﻛزﻝة ﻚتكﻚﻨ إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚتﻨ ﻩعﻣد إﻚﻩﻣا بﻝزاكﻚة ﻢذﻠ اﻚﻟشاطات ،كتتكﻚﻦ
إدارتﻣا بصكرة ﻝطﻛﻗة كﻙﻛﻩة بحﻩث ال ﻩسﻝح ﻚألفراد اﻚعادﻩﻩف بارتﻩاد ﻢذا اﻚﻝﻩداف،
فتﻝارسﻡ اﻚدكﻚة بصكرة احتﻙار ،إذ ال ﻩعﻗؿ أف تترؾ اﻚدكﻚة ﻚألفراد ﻝزاكﻚة ﻟشاط ﻝرفؽ
األﻝف ،كاﻟشاء جﻝاﻋات ﻝسﻛحة تتكﻚﻦ اﻚﻝحافظة ﻋﻛﻦ اﻚﻟظاـ اﻚعاـ.

)(2
)(3

ﻝحﻝكد حافظ :،اﻚﻗضاء اإلدارم فﻨ األردف ،ﻋﻝاف ،ﻝﻟشكرات اﻚجاﻝعة األردﻟﻩة  ،1987ص .133
ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم األردﻟﻨ ،دار كائؿ ﻚﻛﻟشر ،2009 ،ص .263
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كتتﻝﻩز اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة أﻩضان بخضكﻋﻣا كبصﻔة أساسﻩة ألحﻙاـ كﻖكاﻋد
)(1

اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ

ﻙﺄم دائرة ﻝف دكائر اﻚحﻙكﻝة ،كتستعﻝؿ كسائؿ كاساﻚﻩب اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ

ﻚتﻟﻔﻩذ اﻚﻝﻣﻝات اﻚﻝﻟكطة بﻣا كاﻚﻝكﻙكﻚة إﻚﻩﻣا ،فﻛﻣا حؽ استخداـ اﻝتﻩازات اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ
)(2

كتتحﻝؿ باﻚتزاﻝات خاصة

أم اﻚتزاﻝات اﻚسﻛطة اﻚعاﻝة.

كترتب ﻋﻛﻦ خضكع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة ألحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم اﻚعدﻩد ﻝف
اﻚﻟتائج اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝﻣﻝة اﻚتﻨ تعد فﻨ اﻚكاﻖع كﻚﻩدة خضكﻋﻣا ﻚﻛﻗاﻟكف اإلدارم.
 oﻩعتبر اﻚعاﻝﻛكف فﻨ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة ﻝكظﻔﻩف ﻋﻝكﻝﻩﻩف تربطﻣـ
باﻚدكﻚة ﻋالﻖة تﻟظﻩﻝﻩة ،كﻩخضعكف ألحﻙاـ ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة
كﻩتﻝتعكف بضﻝاﻟات اﻚكظﻩﻔة اﻚعاﻝة اﻚﻝﻗررة ﻖاﻟكﻟا).(3
 oتعتبر األﻝكاؿ اﻚﻝﻝﻛكﻙة ﻚﻛﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة أﻝكاال ﻋاﻝة تخضع
ﻚﻛﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ﻚألﻝكاؿ اﻚعاﻝة .إذ ال ﻩجكز اﻚتصرؼ فﻩﻣا ،ﻙﻝا ال
ﻩﻝﻙف تﻝﻛﻙﻣا باﻚتﻗادـ ،ﻙﻝا ال ﻩجكز اﻚحجز ﻋﻛﻩﻣا.
 oتعتبر اﻚعﻗكد اﻚتﻨ تبرﻝﻣا ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ﻋﻗكدان إدارﻩة تخضع ﻚﻛﻟظاـ
اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم ﻩحﻙـ اﻚعﻗكد اإلدارﻩة ،فتﻝﻛؾ اإلدارة اﻚﻝتعاﻖدة حﻗكﻖان غﻩر
ﻝﺄﻚكفة فﻨ اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص،ﻙحؽ اإلشراؼ كاﻚرﻖابة ،كحؽ اﻚتعدﻩؿ بارادة
ﻝﻟﻔردة ،كحؽ فسﺦ اﻚعﻗد بارادتﻣا اﻚﻝﻟﻔردة ،ﻙﻝا تتحﻝؿ باﻚتزاﻝات غﻩر
كاردة كغﻩر ﻝﺄﻚكفة فﻨ اﻚعﻗكد اﻚﻝدﻟﻩة (االﻚتزاـ باﻚتكازف اﻚﻝاﻚﻨ ﻚﻛعﻗد
اإلدارم).

)(1
)(2
)(3

ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .263
ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .264
احكؿ اﻚﻝب ادئ اﻚتﻨ تحﻙـ اﻚتعﻩﻩف فﻨ اﻚكظﻩﻔة اﻚعاﻝة ،راجع بحثﻟا :تعﻩﻩف اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚعﻝكﻝﻩﻩف فﻨ فرﻟسا

كاألردف ،ﻝجﻛة ﻝؤتة ﻚﻛبحكث كاﻚدراسات .اﻚعدد اﻚثاﻟﻨ ،اﻚﻝجﻛد اﻚسابع.1992 ،
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 oتﻝﻛؾ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة صالحﻩة إصدار ﻖ اررات إدارﻩة؛ إذ أﻟﻣا
تعبﻩر االدارة ﻋف إرادتﻣا اﻚﻝﻟﻔردة بﻝا ﻚﻣا ﻝف سﻛطة بﻝﻗتضﻦ اﻚﻗكاﻟﻩف
كاألﻟظﻝة بﻗصد إحداث أثر ﻖاﻟكﻟﻨ ﻝعﻩف ﻝتﻦ ﻙاف ذﻚؾ ﻝﻝﻙﻟان كجائ انز
ﻖاﻟكﻟان كﻙاف اﻚباﻋث ﻋﻛﻩﻡ ابتغاء اﻚﻝصﻛحة اﻚعاﻝة .ﻟاﻢﻩؾ ﻋف أف ﻢذﻠ
اﻚﻗ اررات تخضع ﻚﻛﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم ﻩحﻙـ اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة.
 oتتﻝتع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة باﻚعدﻩد ﻝف اﻝتﻩازات اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ
األخرل ﻝثؿ ﻟزع اﻚﻝﻛﻙﻩة اﻚﻔردﻩة ﻚﻛﻝﻟﻔعة اﻚعاﻝة (االستﻝالؾ)،
كاالسﻩالء اﻚﻝؤﻖت ،كفرض رسكـ ﻝاﻚﻩة ﻩﻛزـ األفراد بدفعﻣا.
 oتعتبر ﻝﻟازﻋات اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة ﻝﻟازﻋات إدارﻩة ﻩختص اﻚﻗضاء
اإلدارم أساسان بﻝﻣﻝة اﻚﻔصؿ فﻩﻣا سكاء أﻙاﻟت ﻝﻟازﻋات
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المبحث الثالث :ماىية الوصاية االدارية
ﻚﻝا ﻙاﻟت اﻚحاجات اﻚﻩكﻝﻩة فﻨ تكسع كتطكر ال ﻝتﻟاﻠ ،فﻗد أصبح ﻝف غﻩر
اﻚﻝﻝﻙف ﻋﻛﻦ اإلدارة إشباﻋﻣا باألسﻛكب اﻚتﻗﻛﻩدم اﻚﻝبﻟﻨ ﻋﻛﻦ أساس ﻝرﻙزﻩة اإلدارة؛
ﻚذا بدأ اﻚتﻔﻙﻩر فﻨ أساﻚﻩب أﻙثر فاﻋﻛﻩة كﻙﻔاءة فﻨ إشباع اﻚحاجات اﻚعاﻝة اﻚﻝﻛﻗاة
ﻋﻛﻦ ﻋاتؽ اإلدارة كذﻚؾ تسﻣﻩالن كتﻩسﻩ انر ﻚﻛكصكؿ إﻚﻩﻣا ﻝف ﻖبؿ اﻚﻝﻟتﻔعﻩف أك اﻚﻝتﻛﻗﻩف
ﻚتﻛؾ اﻚخدﻝات .كﻚﻣذا بدأ اﻚتﻔﻙﻩر فﻨ تﻗرﻩب اإلدارة ﻚألفراد كأﻝاﻙف تكاجدﻢـ(.)1
كتﺄسﻩسان ﻋﻛﻦ ﻝا سبؽ ،فﻗد أصبح ﻝف اﻚضركرم تكزﻩع إشباع اﻚحاجات بﻩف
اﻚسﻛطة اإلدارﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚسﻛطة اإلدارﻩة اﻚﻝحﻛﻩة؛ فﻩﻙكف دكر األكﻚﻦ إشباع
اﻚحاجات اﻚعاﻝة ذات اﻚطابع اﻚكطﻟﻨ ﻙاﻚصحة كاﻚعداﻚة كاﻚتعﻛﻩـ كاﻚدفاع....اﻚﺦ .كترؾ
تﻛؾ اﻚتﻨ تتسـ باﻚطابع اﻚﻝحﻛﻨ ﻚﻛﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ األﻖاﻚﻩـ .كبعبارة أخرل تكزﻩع
اﻚصالحﻩة فﻨ إشباع اﻚحاجات اﻚعاﻝة ﻋﻛﻦ اﻚجﻣات اإلدارﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚﻝحﻛﻩة
استﻟادان ﻚﻝبدأ اﻚﻔاﻋﻛﻩة اإلدارﻩة كتﻗرﻩب جﻣة اﻚخدﻝة ﻚﻛﻝﻟتﻔع بﻣا.
كﻝف ﻢﻟا بدأ اﻚحدﻩث ﻋف ﻝا ﻩسﻝﻦ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة اﻚﻝحﻛﻩة؛ كﻖكاﻝﻣا
االﻋتراؼ باﻚحاجات اﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻝستﻗﻛة كتﻝتعﻣا باﻚشخصﻩة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة بحﻩث تدار
اء أﻙاﻟت ﻝﻟتخبة ﻙﻛﻩان أـ
بكاسطة ﻢﻩئات ﻝﻟتخبة ﻝف ﻖبؿ سﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة سك ن

جزئﻩ نا ،كﻝﻟﻣا ﻟكﻋان ﻝف االستﻗالؿ اإلدارم كاﻚﻝاﻚﻨ ﻚتتﻝﻙف ﻝف اﻚﻗﻩاـ بﻝﻣاﻝﻣا ﻝع
اﻚخضكع ﻚﻟكع ﻝف اإلشراؼ كاﻚرﻖابة ﻝف ﻖبؿ اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة بﻣدؼ اﻚحﻔاظ ﻋﻛﻦ
اﻚكحدة اﻚكطﻟﻩة كﻋدـ خﻛؽ اﻚﻟزﻋة االﻟﻔصاﻚﻩة ﻚألﻖاﻚﻩـ بﻣدؼ تحﻗﻩؽ اﻚتﻟﻝﻩة اﻚكطﻟﻩة
اﻚشاﻝﻛة اﻖتصادﻩان كاجتﻝاﻋﻩان كادارﻩان...اﻚﺦ .كﻚﻙف كباﻚرغـ ﻝف اﻚتحكؿ فﻨ أساﻚﻩب
( ) 1ﻋﻩد أحﻝد اﻚحسباف ،حدكد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ اﻚﻟظـ اﻚﻝﻗارﻟة ،دراسات ،ﻋﻛكـ
اﻚشرﻩعة كاﻚﻗاﻟكف ،اﻚﻝجﻛد  ،34اﻚعدد  2007 ،2ص419
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اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة فﻨ اﻚﻟظـ اﻚﻝﻗارﻟة ،حﻩث ﻚـ تبؽ ﻢذﻠ اﻚﻝﻣﻝة ﻝﻟاطةن باﻚسﻛطات
اﻚﻝرﻙزﻩة؛ كاﻟﻝا تـ تخكﻩؿ بعض اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻙبرل اﻚصالحﻩة فﻨ اﻚرﻖابة
كاإلشراؼ ﻋﻛﻦ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة األصغر حجﻝان ﻝﻟﻣا .كﻢذا األسﻛكب فﻨ تﻟكع
اﻚجﻣات اﻚﻝشرفة ﻋﻛﻦ إشباع اﻚحاجات اﻚحﻛﻩة كاﻚرﻖابة ﻋﻛﻩﻣا ،اﻟبثؽ ﻝف ﻙكف اﻚﻝجاﻚس
اﻚﻝحﻛﻩة اﻚﻙبرل ﻢﻨ األﻖدر ﻋﻛﻦ ﻝﻝارسة ﻢذﻠ اﻚﻝﻣﻝة أﻙثر ﻝف اﻚسﻛطة اإلدارﻩة
اﻚﻝرﻙزﻩة ،ﻢذا ﻝف جﻣة أكﻚﻦ .كﻝف جﻣة ثاﻟﻩة ﻚتخﻔﻩؼ اﻚعبء اﻚﻝﻛﻗﻦ ﻋﻛﻦ اﻚسﻛطات
اﻚﻝرﻙزﻩة .األﻝر اﻚذم ﻩؤدم إﻚﻦ تحﻗﻩؽ اﻚﻔاﻋﻛﻩة اإلدارﻩة.
ﻩعرؼ اﻚﻔﻗﻩﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ  Riveroاﻚكصاﻩة اإلدارﻩة بﺄﻟﻣا ( :اﻚرﻖابة اﻚتﻨ تﻝارسﻣا
أجﻣزة اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة كفﻗان ﻚﻝا ﻩحددﻠ اﻚﻗاﻟكف) .أﻝا اﻚﻔﻗﻩﻡ األسباﻟﻨ Enterria
فﻩعرفﻣا بﺄﻟﻣا ( :اﻚحﻙـ اإلدارم اﻚذاتﻨ ﻚﻛﻝكاطﻟﻩف فﻨ اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة بعﻩدان ﻋف
اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝع اﻚخضكع إلشراؼ اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚﻛحﻔاظ ﻋﻛﻦ اﻚﻟظاـ اﻚعاـ فﻨ
اﻚدكﻚة) (.)1
كﻝف خالؿ ﻢذﻠ اﻚتعرﻩﻔات اﻚتﻨ كضعﻣا اﻚﻔﻗﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ ،ﻟالحظ أف اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة تشﻙؿ أساس اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة اﻚﻝحﻛﻩة ،كﻋﻛﻩﻡ؛ فال ﻩﻝﻙف
اﻚحدﻩث ﻋف اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝحﻛﻩة دكف اﻚحدﻩث ﻋف اﻚكصاﻩة ،كأﻩضان ال ﻩﻝﻙف اﻚحدﻩث
ﻋف اﻚكصاﻩة دكف كجكد الﻝرﻙزﻩة ،بعبارة أخرل ﻢﻟاؾ تالزـ حتﻝﻨ بﻩف االثﻟتﻩف .كﻚذا
فﺇف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة تعد أساس اﻚتكفﻩؽ بﻩف اﻚتعدد كاﻚتﻟكع
اإلﻖﻛﻩﻝﻨ كﻝطﻛب اﻚكحدة اﻚتﻨ تﻗكـ ﻋﻛﻩﻣا اﻚدكﻚة كﻝصدر ﻖكتﻣا.
كتﺄسﻩسان ﻋﻛﻦ ﻝا سبؽ ،فﺇف ﻋدـ كجكد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة
أك استبعاد تﻛؾ اﻚكصاﻩة سﻩؤدم حتﻝان إﻚﻦ اﻚخركج ﻝف صكرة ﻝف صكر اﻚتﻟظﻩـ
( )1شطﻟاكم ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،ص.225
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اإلدارم (اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة) إﻚﻦ صكرة ﻝف صكر اﻚتﻟظﻩـ اﻚسﻩاسﻨ (اﻚالﻝرﻙزﻩة
اﻚسﻩاسﻩة).
أﻝا اﻚﻔﻗﻡ اﻚعربﻨ فﻩعرفكﻟﻣا بﺄﻟﻣا ( :سﻛطة رﻖابﻩة ﻩﻝارسﻣا شخص ﻝعﻟكم
ﻝرﻙزم أك ال ﻝرﻙزم ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كأﻋضاء شخص ال ﻝرﻙزم بﻣدؼ تحﻗﻩؽ اﻚﻝصﻛحة
اﻚعاﻝة) ( ،)1أك أﻟﻣا ( :ﻋبارة ﻋف ﻝﻝارسة كظﻩﻔة ﻋاﻝة تﻗكـ بﻣا ﻢﻩئات إدارﻩة
ﻝرﻙزﻩة ﻩتـ تشﻙﻩ ﻛﻣا كتحدﻩد اختصاصاتﻣا بﻝكجب ﻖكاﻟﻩف أك أﻟظﻝة ،ﻙﻝا تﻛتزـ فﻨ
أﻋﻝاﻚﻣا ككسائؿ رﻖابتﻣا ﻋﻛﻦ اﻚسﻛطات اﻚﻝحﻛﻩة ﻙﻝا تﻟص ﻋﻛﻩﻣا تﻛؾ اﻚتشرﻩعات) (،)2
كأﻩضان تعرؼ بﺄﻟﻣا( :اﻚسﻛطات اﻚﻝﻝﻟكحة ﻚﻛﻣﻩئات اﻚحﻙكﻝﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات
اإلدارﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة) (.)3
ﻟظ انر ﻚﻝا تﻟطكم ﻋﻛﻩﻡ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻝف أﻢﻝﻩة ﻙبﻩرة فﻨ ﻝجاؿ اﻚتﻟظﻩـ
اإلدارم ،ﻩتعﻩف أف تخضع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلﻖﻛﻩﻝﻩة ﻚﻗدر ﻝعﻩف ﻝف اﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة اﻚتﻨ تﻝارسﻣا جﻣات أخرل.
تعددت تعرﻩﻔات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة كتﻟكﻋت بصكرة كاضحة ،كﻚﻙﻟﻣا تدكر
جﻝﻩعان حكؿ فﻙرة كاحدة تتﻝثؿ فﻨ إبراز اﻚصﻛة كاﻚرابطة بﻩف جﻣتﻩف ﻝختﻛﻔتﻩف .فﻩعرفﻣا
جاﻟب ﻝف اﻚﻔﻗﻡ بﺄﻟﻣا ﻝجﻝكع أﻟكاع أك صكر اﻚرﻖابة اﻚتﻨ ﻩخضع ﻚﻣا ﻟشاط شخص
ﻝعﻟكم ﻋاـ أك أﻋضاء إدارتﻡ ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة أك ﻝف شخص الﻝرﻙزم
ﻩتﻝثؿ فﻨ ﻢﻩئة الﻝرﻙزﻩة أﻙبر حجﻝان أك أكسع ﻟطاﻖان ﻝف اﻚﻣﻩئة اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝحؿ
اﻚرﻖابة ( .)Waline, p. 209كﻩعرفﻣا جاﻟب آخر ﻝف اﻚﻔﻗﻡ بصكرة ﻝختصرة جدان
(1) Eduardo Garcia De Enterria, Los Orgines Del Municipalismo Moderno, Revista
( )2شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.226

De Administraction Publica, RAP,N.33,1960,P.81

( )3اﻚطﻣ اركم ،ﻖاﻟكف اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،اﻚحﻙـ اﻚﻝحﻛﻨ فﻨ األردف كبرﻩطاﻟﻩا ،ص.141
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بحﻩث تتﻝثؿ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة فﻨ اﻚرﻖاب اﻚتﻨ تﻝارسﻣا اﻚدكﻚة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة ( .)Debbasch, p. 209كتعرؼ حسب رأم اﻚبعض بﺄﻟﻣا سﻛطة رﻖابﻩة
ﻩﻝارسﻣا بعض األشخاص اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚبعض اﻪخر ).(Haurou, p.90
كﻟحف ﻝف جاﻟبﻟا ﻟعرؼ اﻚكصاﻩة بﺄﻟﻣا ﻋبارة ﻋف سﻛطة رﻖابﻩة ﻩﻝارسﻣا
شخص ﻝعﻟكم ﻝرﻙزم أك الﻝرﻙزم ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كأﻋضاء شخص الﻝرﻙزم بﻣدؼ
تحﻗﻩؽ اﻚﻝصﻛحة اﻚعاﻝة .ﻚﻣذا تتﻝثؿ اﻚجﻣة اإلدارﻩة اﻚتﻨ تﻝارس اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة فﻨ
جﻣة تابعة ﻚﻛتﻟظﻩـ اﻚﻝرﻙزم أك اﻚتﻟظﻩـ اﻚالﻝرﻙزم .ﻢﻙذا تﻙكف اﻚجﻣة اﻚتﻨ تﻝارس
اﻚرﻖابة كاﻚجﻣة ﻝحؿ اﻚرﻖابة تابعتاف ﻚﻛتﻟظﻩـ اﻚالﻝرﻙزم اإلدارم.
ﻩستعﻝؿ اﻚﻔﻗﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ كاﻚعربﻨ اصطالح اﻚكصاﻩة ﻚﻛدالﻚة ﻋﻛﻦ خضكع
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚﻛرﻖابة ،ﻚﻙﻟﻣـ ﻩجﻝعكف جﻝﻩعان ﻋﻛﻦ ﻋدـ صدؽ كسالﻝة ﻢذا
االصطالح ﻝف اﻚﻟاحﻩة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ،اذ ﻩثﻩر فﻨ األذﻢاف فﻙرة األﻢﻛﻩة فﻨ اﻚﻗاﻟكف
اﻚخاص رغـ اﻚﻔارؽ اﻚﻙبﻩر بﻩف ﻢذﻩف اﻚﻝﻔﻣكﻝﻩف ﻚﻣذا ﻖﻩؿ كبحؽ ﻚﻩس بﻩف ﻢذﻩف
اﻚﻝﻔﻣكﻝﻩف ﻖاسﻝان ﻝشترﻙان إال االسـ فﻗط ( .)Rivero, No. 323ﻚﻣذا ﻩظﻣر
االختالؼ كاضحان بﻩف ﻢذﻩف اﻚﻝﻔﻣكﻝﻩف فﻨ ﻋدة ﻝجاالت ﻝختﻛﻔة كﻋﻛﻦ األخص ﻝف
حﻩث اﻚغاﻩة كاﻚﻣدؼ ،إذ تستﻣدؼ اﻚكصاﻩة فﻨ اﻚﻗاﻟكف اﻚخاصة حﻝاﻩة ﻝصاﻚح
اﻚشخص اﻚﻗاصر كﻟاﻖص األﻢﻛﻩة ،فﻩجرم اﻚكصﻨ اﻚتصرفات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ﻟﻩابة ﻋف
اﻚشخص اﻚﻗاصر كﻚحسابﻡ كﻝصﻛحتﻡ ،بﻩﻟﻣﻝا تستﻣدؼ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة تحﻗﻩؽ
غاﻩات كأﻢداؼ أخرل ﻝختﻛﻔة اختالفان ﻙﻛﻩان.
تتجﻛﻦ أكجﻡ االختالؼ بﻩف ﻝﻔﻣكـ اﻚكصاﻩة فﻨ اﻚﻗاﻟكﻟﻩف اﻚخاص اإلدارم ﻝف
حﻩث أف ﻝدﻚكؿ اﻚكصاﻩة ﻚﻩس ﻝرادفان ﻚﻝدﻚكؿ اﻚرﻖابة ،فال ﻩﻙﻛؼ اﻚكصﻨ فﻨ اﻚﻗاﻟكف
اﻚخاص برﻖاب اﻚشخص ﻟاﻖص األﻢﻛﻩة ،بؿ اﻚحﻛكؿ ﻝحﻛﻡ ﻚﻛتصرؼ بدالن ﻝﻟﻡ
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( .)Bathelemy, p.97كﻚﻙف ﻚحسابﻡ كﻚﻝصﻛحتﻡ .ﻚﻣذا ﻩﻟتﻗد االستاذ Bonnard
استعﻝاؿ اصطالح اﻚكصاﻩة ﻚﻛدالﻚة ﻋﻛﻦ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة ،إذ
أﻟﻡ اصطالح غﻩر ﻝكفؽ كغﻩر ﻝالئـ ﻚﻝﻟا ﻩﻟطكم ﻋﻛﻩﻡ ﻝف اﻩحاء كاضح ﻚﻔﻙرتﻨ ﻋدـ
األﻢﻛﻩة كاﻚتﻝثﻩؿ اﻚﻛتاف ال كحكد ﻚﻣﻝا اطالﻖان فﻨ اﻚﻟظاـ اﻚالﻝرﻙزم االﻖﻛﻩﻝﻨ ،فال كجكد
ﻚﻔﻙرة ﻋدـ اﻢﻛﻩة اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة االﻖﻛﻩﻝﻩة ،كال كجكد اﻩضان ﻚﻔﻙرة تﻝثﻩؿ ﻢذﻠ
اﻚﻣﻩئات ﻝف اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة ،كﻙؿ ﻝا ﻢﻟاﻚؾ ﻢك ﻝجرد رﻖابة تﻝارسﻣا سﻛطة ﻋﻛﻦ
ﻟشاط سﻛطة أخرل ،كﻢك ﻝﻔﻣكـ ﻝختﻛؼ دكف شؾ (.)Bonnard, 1943, p.323
كبﻟاء ﻋﻛﻩﻡ ﻟﻗكؿ بﺄف اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻢﻨ ﻋبارة ﻋف شﻙؿ ﻝف أشﻙاؿ االستﻗالؿ
ن

اﻚذاتﻨ اﻚﻝحدكد فﻗط ،كﻚﻙف ﻚف تصؿ بام حاؿ ﻝف األحكاؿ إﻚﻦ درجة االستﻗالؿ
اﻚﻙﻛﻨ اﻚﻝطﻛؽ ،فتخضع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚﻗدر ﻝعﻩف ﻝف اﻚرﻖابة اﻚتﻨ تﻝارسﻣا
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة ( .)Laubadere. 144أك اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ ﻟشاطﻣا
كأﻋﻝاﻚﻣا كأﻋضائﻣا ،ﻚذا ﻟﻔضؿ استعﻝاؿ تعبﻩر اﻚرﻖابة اإلدارﻩة بدالن ﻝف اصطالح
اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻚﻝا ﻩثﻩرﻠ فﻨ اﻚذﻢف ﻝف اشﻙاالت ﻖاﻟكﻟﻩة ال حصر ﻚﻣا ،خصكصان
أف اﻚﻔارؽ اﻚﻙبﻩر بﻩف اﻚرﻖابة اإلدارﻩة اﻚتﻨ تﻝارس ﻋﻛﻦ ﻟشاط كأﻋضاء اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة كبﻩف اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة اﻚتﻨ ﻩﻝارسﻣا اﻚرئﻩس اإلدارم األﻋﻛﻦ ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ
كﻟشاط ﻝرؤكسﻩﻡ.

المطمب األول :أىداف الوصاية اإلدارية وغاياتيا
تعد ﻝﻝارسة اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كأﻋضاء اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ضركرة ال غﻟﻦ
ﻋﻟﻣا ﻚتحﻗﻩؽ االﻟسجاـ كاﻚتﻟسﻩؽ بﻩف أﻋﻝاؿ ﻝختﻛؼ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝستﻗﻛة .فال تعتبر
اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻢدفان بحد ذاتﻡ بؿ إﻟﻣا ﻝجرد كسﻩﻛة ﻚتحﻗﻩؽ غاﻩات كأﻢداؼ ﻝعﻩﻟة
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كبذا ﻩبرز اﻚتساؤؿ ﻋف ﻝاﻢﻩة ﻢذﻠ اﻚغاﻩات كاألﻢداؼ اﻚتﻨ تستﻣدفﻣا ﻢذﻠ اﻚرﻖابة
اإلدارﻩة .تستﻣدؼ اﻚرﻖابة تحﻗﻩؽ ثالثة أﻢداؼ أساسﻩة ﻝختﻛﻔة تتﻝثؿ فﻩﻝا ﻩﻛﻨ :
اليدف األول  :تستﻣدؼ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة تحﻗﻩؽ كحدة ﻙﻩاف اﻚدكﻚة اﻚسﻩاسﻩة
كاﻚﻝحافظة ﻋﻛﻩﻣا ،ﻙﻝا تستﻣدؼ ضﻝاف احتراـ ﻝبدأ اﻚﻝشركﻋﻩة كسﻩادة اﻚﻗاﻟكف
( . )Rivero. No. 232كبذا تتﻝثؿ اﻚغاﻩة األساسﻩة ﻝف اﻚرﻖابة اإلدارﻩة فﻨ حﻝاﻩتﻣا
ﻚﻛﻝصﻛحة اﻚعاﻝة ذاتﻣا بغﻩة اﻚحﻩﻛكﻚة دكف كﻖكع أﻩة تجاكزات ﻝﻝﻙﻟة ﻋﻛﻩﻣا ﻝف اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كﻝﻟﻡ أﻩة ﻝخاﻚﻔات ﻝحتﻝﻛة ﻚﻗكاﻋد تكزﻩع االختصاص ﻩﻝﻙف أف ترتﻙبﻣا
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة (.)Laubadere, No. 149
ﻚﻣذا كبﻔضؿ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ،اﻝﻙف تحﻗﻩؽ احتراـ ﻝبدأ اﻚﻝشركﻋﻩة ( Vedel.
 ،)P.855فﻗد اجبرت اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ احتراـ ﻢذا اﻚﻝبدأ كاﻚتﻗﻩد بﺄحﻙاﻝﻡ،
كبﻔضﻛﻣا أﻝﻙف تحﻗﻩؽ اﻚتﻟسﻩؽ كاالﻟسجاـ بﻩف أﻋﻝاؿ ﻝختﻛؼ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة
(.)Laubadere. No. 149
ﻟخﻛص ﻝﻝا سبؽ إﻚﻦ أف ﻝﻗتضﻩات اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة تستكجب ﻖﻩاـ ﻢﻩئات ﻝستﻗﻛة
ذاتﻩان أم أف تﻙكف ﻝستﻗﻛة ﻋف اﻚدكﻚة اﻚـ ،كﻚﻙف ﻢذا االستﻗالؿ ﻚﻩس استﻗالالن ﻝطﻛﻗان،
فال ﻩعﻟﻨ ﻋدـ خضكع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ألم ﻟكع ﻝف أﻟكاع اﻚرﻖابة ،كآﻩة ذﻚؾ أف
االستﻗالؿ اﻚﻝطﻛؽ كاﻚﻙاﻝؿ ﻩﻣدد كحدة كﻙﻩاف اﻚدكﻚة كﻩؤدم إﻚﻦ ﻋدـ االﻟسجاـ
كاﻚتجاﻟس بﻩف أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ذاتﻣا كبﻩف أﻋﻝاؿ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات كأﻋﻝاؿ
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة .ﻚﻣذا تستﻣدؼ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة تالفﻨ كتجﻟب ﻝثؿ ﻢذا اﻚكضع
كاﻚحﻩﻛكﻚة دكف كﻖكﻋﻡ.
اليدف الثاني  :تستﻣدؼ اﻚرﻖابة اإلدارم تحﻗﻩؽ غاﻩة ﻋﻛﻦ درجة ﻋاﻚﻩة ﻝف األﻢﻝﻩة
تتﻝثؿ فﻨ حﻝاﻩة ﻝصاﻚح سﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة ﻟﻔسﻣا ،فخضكع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة
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ﻚﻛرﻖابة ﻩحﻗؽ كﻩضﻝف حﻝاﻩة ﻝصاﻚح سﻙاف اﻚكحدة ﻟﻔسﻣا ،خصكصان حﻩﻟﻝا تسﻨء
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة إدارة اﻚﻝﻣاـ اﻚﻝكﻙﻛة إﻚﻩﻣا ،أك حﻩﻟﻝا ال تﻗكـ بكاجباتﻣا خﻩر ﻖﻩاـ،
أك حﻩﻟﻝا ال ﻩتكافر ﻋﻟص انر اﻚحﻩدة كاﻚﻟزاﻢة فﻨ ﻖ اررات كأﻋﻝاؿ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات ( Benoit,
 .)No. 211ﻢﻙذا تبرر ﻝصاﻚح سﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة كجكد رﻖابة تﻝارس ﻋﻛﻦ
أﻋﻝاؿ كأﻋضاء اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚﻛحﻩﻛكﻚة دكف تﻟﻔﻩذ ﻝشركﻋات كأﻋﻝاؿ باﻢظة
اﻚتﻙاﻚﻩؼ دكف داع كدكف جدكل اﻖتصادﻩة تبررﻢا ( .)Benoit. No. 211ﻢﻙذا
تعتبر اﻚرﻖابة اإلدارﻩة كسﻩﻛة كأداة ضركرﻩة ﻚﻛتﺄﻙد كاﻚتحﻗؽ ﻝف اختصاص اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة كاالطﻝئﻟاف ﻝف تكافر اﻚخبرة ﻚدﻩﻣا ،كﻝﻟع االﻢﻝاؿ كاﻚتﻗصﻩر كﻋدـ اﻚحﻩدة
كاﻚﻝكضكﻋﻩة اﻚتﻨ تتسـ بﻣا ﻋادة أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة (.)Vedel, P.855
ﻝﻝا ال شؾ فﻩﻡ أف ﻋدـ خضكع اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚﻛرﻖابة ﻖد ﻩؤدم إﻚﻦ
االسراؼ فﻨ االﻟﻔاؽ اﻚﻝحﻛﻨ ،كتبدﻩد األﻝكاؿ اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ أﻋﻝاؿ كﻝشركﻋات ال تخدـ
سﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة ،ﻝﻝا حﻝؿ بعض اﻚﻔﻗﻣاء ﻋﻛﻦ اﻚﻗكؿ بﺄف ﻚرﻖاب ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات
اﻚﻝحﻛﻩة أداة ضركرﻩة تستخدـ ﻚتحﻗﻩؽ ﻝصاﻚح األفراد اﻚذﻩف ﻩﻙكﻟكف أحﻩاﻟان بحاجة
ﻚﻛحﻝاﻩة ﻝف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻟﻔسﻣا ( .)Rivero. No. 325ﻚﻣذا تعد اﻚرﻖابة
اإلدارﻩة أداة ﻖاﻟكﻟﻩة ﻝﻣﻝة كضركرﻩة الجبار اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ احتراـ اﻚﻗكاﻋد
اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻗائﻝة كاﻚتﻗﻩد بﺄحﻙاﻝﻣا ،كبﻔضﻛﻣا تتﻝﻙف سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻝف
إجبار اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ احتراـ ﻝبدأ اﻚﻝشركﻋﻩة كضﻝاف ﻝالءﻝة أﻋﻝاﻚﻣا
كﻖ ارراتﻣا.
اليدف الثالث  :تستﻣدؼ اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كأﻋضاء اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة تحﻗﻩؽ
غاﻩة ثاﻚثة فﻨ حﻝاﻩة ﻝصاﻚح اﻚغﻩر .فتﻝﻛؾ سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة اجبار كاﻚزاـ
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ اﻚكفاء باﻚتزاﻝاتﻣا كتعﻣداتﻣا اﻚﻝاﻚﻩة ﻝع اﻚغﻩر ،كتﻟﻔﻩذ ﻋﻗكدﻢا
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اﻚﻝدﻟﻩة كاإلدارﻩة كاحتراـ أحﻙاﻝﻣا كشركطﻣا .ﻚذا تستﻣدؼ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻖﻩاـ إدارة
حسﻟة كفعاﻚة تتكﻚﻦ تصرﻩؼ شؤكف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة ﻋﻛﻦ أﻙﻝؿ كأفضؿ كجﻡ ﻝﻝﻙف.
تتجﻛﻦ اﻢﻝﻩة كفاﻋﻛﻩة اﻚرأم اﻚعاـ ﻋﻛﻦ سﻩر اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة حﻩف اﻟتﻣاء دكرة
اﻚﻝجﻛس اﻚﻝحﻛﻨ كاجراء االﻟتخابات اﻚجدﻩدة ،فﻣك اﻚكﻖت اﻚﻝﻟاسب ﻚﻝحاسبة كتﻗﻩﻩـ أداء
اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة كأﻋضائﻣا ،كﻋﻗاب األﻋضاء اﻚذﻩف ﻚـ ﻩﻙكﻟكا ﻋﻛﻦ ﻝستكل
اﻚﻝسؤكﻚﻩة ﻋف طرﻩؽ ﻋدـ تجدﻩد اﻟتخابﻣﻝﺦ كاﻟتخاب اﻋضاء جدد بدالن ﻝﻟﻣـ .ﻟاﻢﻩؾ
ﻋف إﻝﻙاﻟﻩة ﻝطاﻚبة اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة بحؿ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة اﻚتﻨ تتعسؼ باستعﻝاؿ
سﻛطاتﻣا كاختصاصاتﻣا كتخرج ﻋف ﻝبدأ اﻚﻝشركﻋﻩة بصكرة دائﻝة كﻝستﻝرة كصارخة.
كتﻝارس أحزاب اﻚسﻩاسة اﻚتﻟظﻩﻝات اﻚﻟﻗابﻩة فﻨ اﻚدكؿ اﻚحزبﻩة رﻖابة داخﻛﻩة
ﻋف طرﻩؽ اﻋضائﻣا فﻨ اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة ،فﻩعﻝؿ ﻢؤالء األﻋضاء ﻋﻛﻦ ﻝﻟع
كاﻚحﻩﻛكﻚة دكف اتخاذ اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة أك اﻚﻗﻩاـ باألﻋﻝاؿ اﻚتﻨ تتعارض ﻝع ﻝصاﻚح
سﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة ،أك تﻛؾ اﻚتﻨ ال تتحﻗؽ ﻝصاﻚحﻣـ. .
األصؿ فﻨ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة أف تﻝارس اﻚصالحﻩات اﻚﻝﻝﻟكحة ﻚﻣا ﻖاﻟكﻟان بعﻩدان
اء ﻙاﻟت ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات تشرﻩعﻩة أك تﻟﻔﻩذﻩة أك ﻖضائﻩة،
ﻋف تﺄثﻩر اﻚﻣﻩئات اﻚﻝرﻙزﻩة ،سك ن
ﻝف أجؿ تحﻗﻩؽ أﻢدافﻣا اﻚﻝرسكﻝة كأﻢﻝﻣا تحﻗﻩؽ اﻚتﻟﻝﻩة اﻚشاﻝﻛة ﻚﻛكحدات كاألﻖاﻚﻩـ

اﻚﻝحﻛﻩة ،كاستﻟادان إﻚﻦ ﻢذا األصؿ اﻚعاـ ،فﺄﻟﻡ كألجؿ تحﻗﻩؽ أﻢدافﻣا كﻋدـ اﻚخركج
ﻋﻛﻦ اﻚﻝﻟظﻝة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻟاظﻝة الختصاصاتﻣا كغاﻩاتﻣا ،فﺇﻟﻣا تخضع إلشراؼ
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ اﻚحدكد اﻚﻝرسكﻝة ﻖاﻟكﻟان .ﻚﻙؿ ذﻚؾ آثرﻟا استخداـ ﻝصطﻛح
االختصاص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚﻝﻝﻟكح ﻚﻛﻣﻩئات اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚتﻟاظر ﻝصطﻛح اﻚرﻖابة أك اﻚكصاﻩة
ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ﻢذا ﻝف جﻣة ،كﻝف جﻣة أخرل ،أشرﻟا إﻚﻦ أف اﻚﻝحدد األساسﻨ
ﻚﻛرﻖابة ﻢك تحﻗﻩؽ حﻝاﻩة اﻚﻝصﻛحة اﻚعاﻝة اﻚﻝتﻝثؿ باﻚخضكع ﻚﻝبدأ اﻚﻝشركﻋﻩة ﻝف

52

أجؿ اﻚكفاء باالﻚتزاﻝات اﻚﻝﻛﻗاة ﻋﻛﻦ ﻋاتؽ اإلدارة أك اﻚﻣﻩئة اﻚﻝحﻛﻩة كاﻚﻝتﻝثؿ بﺇشباع
اﻚحاجات اﻚﻝحﻛﻩة ﻚسﻙاف اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة أك اﻚتجﻝعات اﻚسﻙاﻟﻩة اﻚتابعة ﻚﻛﻝجﻛس أك
اﻚﻣﻩئة اﻚﻝحﻛﻩة ،األﻝر اﻚذم سﻩترتب ﻋﻛﻩﻡ تحﻗﻩؽ اﻚتﻟﻝﻩة اﻚﻝحﻛﻩة كبﻝجﻝكع ذﻚؾ
اء ﻝف
ستتحﻗؽ اﻚتﻟﻝﻩة اﻚشاﻝﻛة فﻨ اﻚدكﻚة ،ﻢذا ﻋدا تحﻗﻩؽ اﻚتسﻣﻩؿ ﻋﻛﻦ اﻚﻝﻟتﻔعﻩف سك ن
حﻩث اﻚكﻖت أك اﻚجﻣد كﻙذﻚؾ االﻖتصاد فﻨ االتﻔاؽ كاﻚتخﻔﻩؼ ﻋف ﻙاﻢﻛﻣـ.

إف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻢﻨ ﻋبارة ﻋف االختصاص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚﻝﻝﻟكح ﻚﻛسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚرﻖابة اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،فﺇف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ال ﻩﻝﻙف تصكرﻢا دكف كجك
اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كﻙذﻚؾ فال ﻩﻝﻙف اﻚحدﻩث ﻋف اﻚالﻝرﻙزﻩة دكف كجكد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة؛
ألف ﻢذﻠ االخﻩرة تعد أحد األسس اﻚتﻨ ﻩﻗكـ ﻋﻛﻩﻣا اﻚﻟظاـ اإلدارم اﻚالﻝرﻙزم ،فﺇذا
اﻟعدﻝت اﻚالﻝرﻙزﻩة فﺇﻟﻣا ال شؾ تﻙكف بصدد صكرة أخرل ﻝف صكر اﻚتﻟظﻩـ
اإلدارم ،ﻢذﻠ اﻚصكرة ﻢﻨ اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم اﻚﻝرﻙزم .فﻝا ﻢﻨ طبﻩعة اﻚرﻖابة فﻨ إطار
اﻚﻟظاـ اﻚﻝرﻙزم؟ .كﻝا ﻢﻨ أكجﻡ االختالؼ بﻩﻟﻣا كبﻩف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة؟
ﻚﻗد اتجﻡ اﻚﻔﻗﻡ اإلدارم اﻚﻔرﻟسﻨ كﻋﻛﻦ رأسﻡ اﻚﻔﻗﻩﻡ  Hauriouﻚالﻋتﻝاد ﻋﻛﻦ
طبﻩعة اﻚرﻖابة فﻨ إطار اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم ﻚﻛتﻝﻩﻩز بﻩف صكرتﻨ اﻚﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة
كاﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة ،فﺇذا ﻙاﻟت اﻚرﻖابة تﺄخذ صكرة اﻚكصاﻩة ﻙﻟا بصدد اﻚالﻝرﻙزﻩة
اإلدارﻩة أﻝا بخالؼ ذﻚؾ فﺇﻟﻟا سﻟﻙكف بصدد اﻚﻝرﻙزﻩة ،كاﻚتﻨ تﺄخذ فﻩﻣا اﻚرﻖابة بﻩف
أجﻣزة اإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة صكرة اﻚرﻖابة اﻚرئاسﻩة  control jerarquicoفﻝا اﻚﻝﻗصكد
باﻚرﻖابة اﻚرئاسﻩة أك ﻙﻝا تسﻝﻦ أحﻩاﻟان باﻚرﻖابة اﻚﻟابعة ﻝف اﻚتبعﻩة اﻚرئاسﻩة ؟.
ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ أف اﻚرﻖابة اﻚرئاسﻩة أك اﻚتبعﻩة تعﻟﻦ اﻚصالحﻩة اﻚﻝﻝﻟكحة ﻚﻛرئﻩس
اإلدارم األﻋﻛﻦ فﻨ إطار اﻚكحدة اإلدارﻩة فﻨ اﻚتعﻗﻩب كاﻚتكجﻩﻡ ﻋﻛﻦ أشخاص كأﻋﻝاؿ
اء تﻝثؿ ذﻚؾ باﻚﻝكافﻗة أك اﻚتعدﻩؿ أك رفض
ﻙافة ﻝرؤكسﻩﻡ األدﻟﻦ ﻝﻟﻡ درجة سك ن
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اﻚﻝﻗترحات اﻚﻝﻗدﻝة ﻝف اﻚﻣﻩئات اإلدارﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة األدﻟﻦ درجة كﻙﻝا ﻩشﻩر Vedel y
 Delvolveفﺇف اﻚرﻖابة اﻚرئاسﻩة ﻢﻨ ﻋبارة ﻋف سﻛطة غﻩر ﻝشركطة فﻨ تكجﻩﻡ
األكاﻝر كتعدﻩؿ اﻚﻝﻗترحات أك إﻚغاء األﻋﻝاؿ اﻚصادرة ﻋف اﻚﻝكظؼ اإلدارم األدﻟﻦ
درجة ،بﻩﻟﻝا اﻚكصاﻩا اإلدارﻩة فﻣﻨ سﻛطة ﻝشركطة دكف بﻛكغ حد تكجﻩﻡ األكاﻝر ،كاﻟﻝا
فﻗط ﻋدـ اﻚﻝصادﻖة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ األحكاؿ اﻚتﻨ ﻩﻗررﻢا
اﻚﻗاﻟكف(.)1
كتﻔرﻩغان ﻋف ذﻚؾ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ إف اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة ﻢﻨ األصؿ اﻚعاـ فﻨ اﻚرﻖابة
ﻋﻛﻦ األشخاص باستﻗالﻚﻩة أك فﻨ إطار اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة ،بﻩﻟﻝا اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة
ﻢﻨ االستثﻟاء اﻚذم ﻩرد ﻋﻛﻦ استﻗالﻚﻩة اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻋف اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة،
كﻋﻛﻩﻡ ﻩجب أف تﻔسر اﻚﻟصكص اﻚﻟاظﻝة ﻚﻛكصاﻩة تﻔسﻩ انر ضﻩﻗان ﻚﻝصﻛحة استﻗالﻚﻩة
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚتعزﻩز ﻖدرتﻣا ﻋﻛﻦ تحﻗﻩؽ أﻢدافﻣا اﻚﻝرسكﻝة ﻖاﻟكﻟان.
كﻚﻙف باﻚرغـ ﻝف إجﻝاع اﻚﻔﻗﻡ اإلدارم ﻋﻛﻦ أف اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة ﻢﻨ األصؿ
اﻚعاـ فﻨ ﻋالﻖة اﻚرئﻩس باﻚﻝرؤكس كاﻚكصاﻩة ﻢﻨ االستثﻟاء ﻋﻛﻦ استﻗالﻚﻩة اﻚﻣﻩئات
اﻚﻝرﻙزﻩة ،فﺇف ﻢذا اﻚﻔﻗﻡ ﻚـ ﻩتﻔؽ ﻋﻛﻦ حدكد اﻚسﻛطات اﻚﻝﻝﻟكحة ﻚﻛرئﻩس اإلدارم تجاﻠ
أﻋﻝاؿ كأشخاص ﻝرؤكسﻩﻡ .كﻋﻛﻦ أﻩة حاؿ فﺇﻟﻡ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ إف ﻟطاؽ اﻚسﻛطة
اﻚرئاسﻩة ﻩتﻝثؿ باﻚسﻛطات اﻚﻝﻝﻟكحة ﻚﻛرئﻩس اإلدارم فﻨ تعﻩﻩف كﻟﻗؿ كترﻖﻩة ﻝرؤكسﻩﻡ
كفﻗان ﻚﻛﻗكاﻟﻩف كاألﻟظﻝة ﻢذا ﻝف جﻣة .كﻝف جﻣة أخرل سﻛطتﻡ فﻨ تكجﻩﻡ اإلرشادات
كاﻚتعﻛﻩﻝات كاألكاﻝر ﻚﻝرؤكسﻩﻡ أك تعدﻩﻛﻣا أك رفضﻣا دكف أف ﻩترتب ﻋﻛﻦ ذﻚؾ اﻚحؽ
فﻨ االﻋتراض ﻋﻛﻦ ﻖرار اﻚرئﻩس اإلدارم(.)2
( )1فﻩدؿ كدﻚﻔكﻚﻔﻩﻡ ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ص 304كﻝا بعدﻢا.
( )2ﻚﻝزﻩد حكؿ ﻢذﻠ اﻚجزئﻩة اﻟظر ﻋﻛﻦ سبﻩؿ اﻚﻝثاؿ :
-

شطﻟاكم ،اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ص.160-157
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كتﺄسﻩسان ﻋﻛﻦ ﻝا سبؽ كبﻝا أف اﻚكصاﻩة ﻢﻨ االستثﻟاء ﻋﻛﻦ األصؿ اﻚعاـ
كاﻚﻝتﻝثؿ باستﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ ﻝﻝارسة أﻋﻝاﻚﻣا ،فﺇﻟﻡ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ أف
اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻩضﻩؽ ﻟطاﻖﻣا ﻝﻗارﻟة ﻝع اﻚرﻖابة اﻚرئاسﻩة فﻨ إطار األﻟظﻝة
اﻚﻝرﻙزﻩة ،تشﻙؿ األكﻚﻦ حاضﻟة أك بﻩئة ﻝﻟاسبة ﻚﻛحرﻩة؛ أم ﻚحرﻩة اﻚﻝجاﻚس اﻚﻝحﻛﻩة
فﻨ إشباع اﻚحاجات اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ إطار اﻚﻗاﻟكف كبعﻩدان ﻋف اﻚتدخؿ اﻚﻝباشر ﻝف
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كﻖد أشار اﻚﻝشرع اﻚدستكرم إﻚﻦ
اء تﻝثﻛت فﻨ بﻛدﻩات أك ﻝجاﻚس إﻖﻛﻩﻝﻩة،
ضركرة استﻗالﻚﻩة اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة سك ن

كﻩعد ﻝبدأ االستﻗالﻚﻩة ﻝبدأ دستكرﻩان ﻋاﻝان ﻚتحﻩؽ أﻢداؼ اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة(.)1

كﻩترتب ﻋﻛﻦ االستﻗالؿ اﻚﻝﻝﻟكح ﻚﻛﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،ﻙﺄصؿ ﻋاـ أف اﻚﻗ اررات
كاألﻋﻝاؿ اﻚتﻨ تتبﻟاﻢا ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات ﻚﻣا ﻖكة تﻟﻔﻩذﻩة بعﻩدان ﻋف تدخؿ أﻩة ﻢﻩئة أخرل،
ﻩعد فارﻖان أساسﻩان بﻩف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة كاﻚتبعﻩة اﻚرئاسﻩة حﻩث ﻟﻙكف فﻨ
كﻢذا أﻩضان ّ
-

شطﻟاكم ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.17-15

-

اﻚطﻣراكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.142

-

اﻚزﻋبﻨ ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ص.169

1

اﻚﻗﻩسﻨ ،اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ص.108-107

Constitucion, Tratado De Derecho Municipal, vol 1, p. 79

( ) ﻢذا ﻝا ﻟصت ﻋﻛﻩﻡ اﻚﻝكاد  140 ،137ك 141ﻝف اﻚدستكر االسباﻟﻨ ﻚسﻟة  1978كاﻚﻝﻟشكر فﻨ اﻚجرﻩدة
اﻚرسﻝﻩة ﻚﻛدكﻚة  Boletin Oficial Del Estadoرﻖـ  311بتارﻩﺦ  .1978/12/29حﻩث ﻟصت اﻚﻝادة 137
ﻋﻛﻦ ( :تتﺄﻚؼ اﻚدكﻚة ﻝف أﻖاﻚﻩـ كﻝحافظات كﻝﻗاطعات ،كتتﻝتع ﻙؿ ﻝﻟﻣا باالستﻗالؿ اﻚالزـ ﻚتسﻩﻩر ﻝصاﻚحﻣا).

أﻝا اﻚﻝادة  140فﻗد ﻖضت بﺄف ( :اﻚدستكر ﻩضﻝف استﻗالؿ األﻖاﻚﻩـ ،كاﻚتﻨ تتﻝتع بشخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة ،تحﻙـ
كتدار ﻝف ﻖبؿ حﻙكﻝات كادارة ﻝف خالؿ بﻛدﻩات تتﻙكف ﻝف رئﻩس كأﻋضاء .ﻩﻟتخب األﻋضاء ﻝف ﻖبؿ سﻙاف
األﻖاﻚﻩـ بكاسطة االﻟتخاب اﻚعاـ اﻚحر كاﻚسرم اﻚﻝباشر كفﻗان ﻚﻝا ﻩحددﻠ اﻚﻗاﻟكف ،بﻩﻟﻝا ﻩﻟتخب اﻚرئﻩس ﻝف ﻖبؿ
األﻋضاء أك ﻝف ﻖبؿ اﻚسﻙاف .كﻩﻟظـ اﻚﻗاﻟكف اﻚشركط اﻚكاجب تكافرﻢا).

أﻝا اﻚﻝادة  141فتﻟص ﻋﻛﻦ  )1( :اﻚﻝحافظة ﻢﻨ كحدة حﻛﻩة ﻚﻣا اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة كتتحدد بﻝجﻝكﻋة إﻖﻛﻩـ
كتﻗسﻩﻝات ترابﻩة ﻝف أجؿ اﻚﻗﻩاـ بجزء ﻝف ﻝﻣاـ اﻚدكﻚة ،كأف أم تغﻩﻩر ﻩط أر ﻋﻛﻦ حدكد ﻢذﻠ اﻚكحدة ﻩجب أف ﻩﻙكف
بﻝكافﻗة اﻚسﻛطة اﻚتشرﻩعﻩة بكاسطة ﻖاﻟكف أساسﻨ )2( .اﻚحﻙكﻝة كاإلدارة اﻚﻝستﻗﻛة فﻨ اﻚﻝحافظة تتﻙكف ﻝف ﻢﻩئات
أك ﻝجﻝكﻋات ﻚﻣا اﻚصﻔة اﻚتﻝثﻩﻛﻩة )3( .ﻩﻝﻙف إﻟشاء كحدات إﻖﻛﻩﻝﻩة )4( .إف اﻚجزر األرخبﻩﻛﻩة ﻚﻣا إدارة خاصة

بﻣا ﻋﻛﻦ شﻙؿ تجﻝعات اجتﻝاﻋﻩة اك ﻝجاﻚس).
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إطار اﻚالﻝرﻙزﻩة بصدد تعدد اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة؛ ﻖرار إدارم ﻟﻣائﻨ صادر ﻋف اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة كﻖرار إدارم صادر باﻚﻝصادﻖة ﻋﻛﻦ تﻛؾ اﻚﻗ اررات اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ األحكاؿ
اﻚتﻨ ﻩحددﻢا اﻚﻗاﻟكف .بﻩﻟﻝا فﻨ إطار اﻚتبعﻩة اﻚرئاسﻩة ال ﻩﻝﻙف اﻚحدﻩث سكل ﻋف ﻖرار
إدارم كاحد ﻢك اﻚﻗرار اﻚصادر ﻋف اﻚرئﻩس اإلدارم األﻋﻛﻦ ،كﻝا ﻋدا ذﻚؾ فﻣﻨ ﻝجرد
اﻖتراحات تﻗدـ ﻝف اﻚﻝرؤكس ﻚﻛرئﻩس اإلدارﻩة(.)1
كبﻟاء ﻋﻛﻦ ذﻚؾ ،ﻩﻝﻙف اﻚطعف أﻝاـ اﻚﻗضاء اإلدارم باﻚﻗ اررات اﻚصادرة ﻋف
ن

اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة باستﻗالﻚﻩة ﻋف اﻚﻗ اررات اﻚصادرة ﻋف اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة استﻟادان
ﻚصالحﻩاتﻣا اﻚكصائﻩة بﻩﻟﻝا ال ﻩﻝﻙف اﻚطعف إال باﻚﻗرار اﻚصادر ﻋف اﻚرئﻩس اإلدارم
فﻨ إطار اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة ألف ﻝا ﻋداﻠ ﻝف أﻋﻝاؿ ال تعدك أف تﻙكف أﻋﻝاالن
تحضﻩرﻩة إلصدار ﻖرار إدارم ﻝف ﻖبؿ اﻚرئﻩس اإلدارم.
ﻋطﻔان ﻋﻛﻦ ﻝا سبﻗت اإلشارة إﻚﻩﻡ بﻣذا اﻚخصكص بﺄف األصؿ فﻨ إطار
اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم اﻚالﻝرﻙزم ﻢك االستﻗالؿ ،كﻚﻙف ﻝف أجؿ تحﻗﻩؽ كحدة اﻚدكﻚة كﻋدـ
تجزئتﻣا ،فﺇف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة تخضع ﻚﻛكصاﻩة اإلدارﻩة ﻝف ﻖبؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝرﻙزﻩة
ﻚتﻙرﻩس كضﻝاف اﻚخضكع ﻚﻛﻝﻟظكﻝة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ،كﻢذا اﻚخضكع ﻢك استثﻟاء ﻩترتب ﻋﻛﻩﻡ
ﻋدة ﻟتائج ﻖاﻟكﻟﻩة أبرزﻢا :
 -1إف االستثﻟاء ال ﻩﻝﻙف األخذ بﻡ إال إذا ﻙاف ﻢﻟاؾ ﻟصان ﻖاﻟكﻟﻩان ﻩسﻝح باﻚخركج ﻋف
األصؿ اﻚعاـ .بحﻩث ﻩحدد اﻚﻟص اﻚحاالت اﻚتﻨ تخضع فﻩﻣا اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة إلشراؼ
اء ﻝف حﻩث األشخاص أك األﻋﻝاؿ أك األﻝكاؿ اﻚتﻨ تتخذ فﻨ
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة ،سك ن

إطار اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة أك اﻚتﻨ تﻟتﻝﻨ أك تﻗكد ﻚتﻛؾ اﻚﻣﻩئات .كﻩﻙف اﻚﻟص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ

( .Fanlo. Op. Cit Pp 125,308 y 309 )1بخصكص اﻚحاﻚة األسباﻟﻩة اﻚﻝادة  51ﻝف اﻚﻗاﻟكف األساسﻨ
ﻚتﻟظﻩـ اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة رﻖـ  Ley Reguladors de Bases de 1985/7 1985/7حﻩث تﻗضﻨ ﻢذﻠ اﻚﻝادة

بﺄف ( :األﻋﻝاؿ اﻚتﻨ تصدرﻢا اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة تﻙتسب اﻚﻗكة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة حاالن).
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ﻩعد أساسان ﻚﻣذا االستثﻟاء إﻝا ﻟصان ﻖاﻟكﻟﻩان ﻋادﻩان صاد انر ﻋف اﻚسﻛطة اﻚتشرﻩعﻩة
اﻚذم ّ
أك ﻟصان ﻖاﻟكﻟﻩان فﻨ إطار األﻟظﻝة اﻚتﻨ تضعﻣا اﻚسﻛطة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة ،كﻚﻙف ﻟشﻩر ﻢﻟاؾ
إﻚﻦ أﻟﻡ ﻩتكجب أف ﻩﻙكف اﻚﻟص ﻝتﻝتعان بذات اﻚﻗﻩﻝة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تﻙرس األصؿ
اﻚعاـ ،كذﻚؾ احتراﻝان ﻚﻝبدأ اﻚتراتبﻩة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة فﻨ ﻢرـ تدرج اﻚﻗكاﻋد اﻚﻗاﻟكﻟﻩة .كﻩعد ذﻚؾ
ضﻝاﻟة الستﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚﻝﻟع اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝف اﻚتدخؿ كاﻚﻣﻩﻝﻟة ﻋﻛﻦ
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ،األﻝر اﻚذم سﻩؤدم إﻚﻦ إفراغ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف ﻝضﻝكﻟﻣا فتبﻗﻦ
حب انر ﻋﻛﻦ كرؽ .كﻖد أﻙد اﻚﻝجﻛس اﻚدستكرم ذﻚؾ أم ضركرة أف ﻩﻙكف ﻢﻟاؾ ﻟصان
ﻖاﻟكﻟﻩان ﻩحد ﻝف استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝﻟذ ﻝطﻛع اﻚستﻩﻟﻩات ﻝف اﻚﻗرف
اﻚعشرﻩف(.)1
 -2إف اﻚﻟصكص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝتعﻛﻗة باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ،طاﻚﻝا أﻟﻣا تؤدم إﻚﻦ اﻚخركج ﻋﻛﻦ
األصؿ اﻚعاـ ،فﺇﻟﻣا تخضع ﻚﻗاﻋدة اﻚتﻔسﻩر اﻚضﻩؽ بحﻩث ال ﻩﻝﻙف تﺄكﻩؿ تﻛؾ
اﻚﻟصكص بﻝا ال تحتﻝؿ ،كﻩتكجب تﻔسﻩرﻢا دكﻝ نا كفؽ اإلرادة اﻚصرﻩحة ﻚﻛﻝشرع كﻋدـ
كضع ﻖﻩكد ﻋﻛﻦ استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚـ ﻩردﻢا كاضع اﻚﻟص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ .كﻋﻛﻩﻡ
ال ﻩﻝﻙف االستﻟاد إﻚﻦ اإلرادة اﻚضﻝﻟﻩة ﻚﻛﻝشركع كتحﻝﻩؿ اﻚﻟص ﻝا ال ﻩحتﻝؿ .كﻟظ انر
ﻚعﻝكﻝﻩة اﻚﻟصكص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ جددت صالحﻩات اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات
اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ أسباﻟﻩا ﻖبؿ ﻋاـ  ،1978فﻗد أدل ذﻚؾ إﻚﻦ ﻝصادرة ﻝبدأ االستﻗالؿ ﻚتﻛؾ
اﻚﻣﻩئات ،كأﻚزـ اﻚﻝحﻙﻝة اﻚدستكرﻩة األسباﻟﻩة بتﺄﻙﻩد ﻋدـ دستكرﻩة تﻛؾ اﻚﻟصكص فﻨ

( )1ﻝف بﻩف أحﻙاﻝﻡ ﻟذﻙر ﻋﻛﻦ سبﻩؿ اﻚﻝثاؿ  :حﻙﻝﻡ بتارﻩﺦ  ،1964/5/12كأﻩضان بتارﻩﺦ 1975/11/19
كﻙذﻚؾ بتارﻩﺦ  ،1976/6/2حﻩث اﻙد أف استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ﻚﻡ حﻝاﻩة ﻖاﻟكﻟﻩة كذﻚؾ بضركرة خضكع
سﻛطات اﻚكصاﻩة دكﻝان ﻚﻟص اﻚﻗاﻟكف ،كﻢﻟا ﻟالحظ أف اﻚﻝجﻛس اﻚدستكرم ﻖد أسبغ ﻋﻛﻦ استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة

حﻝاﻩةن بﻝستكل ا ﻚحﻝاﻩة اﻚتﻨ تتﻝتع بﻣا اﻚحﻗكؽ كاﻚحرﻩات األساسﻩة ،كﻢذا ﻝعﻟاﻠ أف اﻚﻝجﻛس اﻚدستكرم ﻖد اﻋترؼ

بﻔﻙرة اﻚحﻗكؽ األساسﻩة ﻚألشخاص اﻚﻝعﻟكﻩة ،كاﻋتبر استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة أحد ﻢذﻠ اﻚحﻗكؽ ،كباﻚتاﻚﻨ ال ﻩﻝﻙف

تﻗﻩﻩدﻢا إال بﻟص اﻚﻗاﻟكف.
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أكؿ اﻚطعاف اﻚتﻨ ﻖدﻝت أﻝاﻝﻣا ،كباﻚتاﻚﻨ اﻚحﻙـ بﺇﻚغائﻣا ،كخاصة تﻛؾ اﻚﻟصكص
اﻚكاردة فﻨ ﻖاﻟكف ﻋاـ  1955كاﻚﻝتعﻛؽ بتﻟظﻩـ اإلدارﻩة اﻚﻝحﻛﻩة(.)1
كتﺄسﻩسان ﻋﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻗاﻋدة ،فﺇﻟﻡ إذا أسﻟدت اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻚﻛسﻛطة اإلدارﻩة
اﻚعاﻝة فﻨ اﻚدكﻚة ال ﻩﻝﻙف تﻔسﻩر اﻚﻟص بحﻩث ﻩتـ ﻟﻗؿ أك تﻔكﻩض تﻛؾ اﻚصالحﻩة
ﻚحﻙاـ اﻚﻝﻟاطؽ ألف فﻨ ذﻚؾ خركجان ﻋﻛﻦ ﻖكاﻋد تﻔسﻩر اﻚﻟصكص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝتعﻛﻗة
باإلﻟشاء.
المطمب الثاني :طرق الوصاية االرداية
إذا تعددت كتﻟكﻋت طرؽ إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة فﻩﻝﻙف اﻚتﻝﻩﻩز بﻩﻟﻣا استﻟادان
ﻚﻝعﻩارﻩف اثﻟﻩف ﻢﻝا.فاذا أخذﻟا ﻝرﻙز اﻚجﻣة اﻚتﻨ تتكﻚﻦ إدارة اﻚﻝرفؽ باﻚﻝﻗارﻟة ﻝع
اﻚسﻛطة اﻚﻝختصة باﻟشاء كتﻟظﻩـ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ﻟجد طرﻩﻗة االدارة اﻚﻝباشرة تتكﻚﻦ
بﻝﻗتضاﻢا االدارة ذاتﻣا تﻟظﻩـ كتسﻩﻩر اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة بذاتﻣا كبﺄﻝكاﻚﻣا كﻝكظﻔﻩﻣا،
كﻝجﻝكﻋة أخرل ﻝف األساﻚﻩب اﻚتﻨ تحؿ االدارة ﻝحﻛﻣا جﻣة أخرل ﻝستﻗﻛة كﻝتﻝﻩزة
ﻋﻟﻣا ﻚتﻟظﻩـ كتسﻩﻩر اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ كتﻗدﻩـ اﻚخدﻝة ﻚﻛجﻝﻣكر ،كتتﻝﻩز ﻢذﻠ اﻚطرؽ بطبﻩعة
اﻚعالﻖات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تربط بﻩف اﻚسﻛطة اﻚعاﻝة كبﻩف ﻢﻩئة إدارة اﻚﻝرفؽ .كاذا أخذﻟا
بعﻩف االﻋتبار طبﻩعة األشخاص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تتكﻚﻦ ﻝﻣﻝات ادارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ،ﻟجد
إﻝا أف شخصان ﻝعﻟكﻩان ﻋاﻝان ﻢك اﻚدكﻚة ،ﻝؤسسة ﻋاﻝة ،ﻢﻩئة ﻝحﻛﻩة ،ﻢك اﻚﻝﻙﻛؼ
بادارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ،كاﻝا أف أحد أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻢك اﻚﻝﻙﻛؼ بادارة اﻚﻝرفؽ
اﻚعاـ.
( )1حﻩث أﻙدت ﻋدـ دستكرﻩة أم ﻟص ﻩﻗر بﺇﻝﻙاﻟﻩة إﻚغاء أك ﻋزؿ أﻋضاء اﻚﻝجاﻚس اﻚحﻛﻩة أك حؿ تﻛؾ اﻚﻣﻩئات
دكف ﻚﻝصﻛحة تﻛؾ اﻚكحدة اﻚﻝحﻛﻩة ..كباﻚتاﻚﻨ فﺇف أﻋﻝاؿ سﻛطة اﻚكصاﻩة ال ﻩﻝﻙف أف تﻙكف ﻝخاﻚﻔة ﻚﻛﻟصكص
اﻚدستكرﻩة ،ال سﻩﻝا ﻟص اﻚﻝادة  140ﻝف اﻚدستكر ،ﻢذا ﻝف جﻣة كﻝف جﻣة أخرل فﻗد أﻙدت ضركرة ﻖﻩاـ اﻚﻗضاء
اإلدارم ب دكرﻠ فﻨ حﻝاﻩة حﻗكؽ اﻚكحدات اﻚﻝحﻛﻩة ﻝف تعسؼ سﻛطة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻩﻣا ،كﻖد تﻟاكؿ اﻚﻔﻗﻡ
األسباﻟﻨ ﻢذا اﻚحﻙـ باﻚتحﻛﻩؿ كاﻚتعﻛﻩؽ.
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كﻝﻣﻝا ﻖﻩؿ حكؿ تصﻟﻩؼ طرؽ إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة فﻣﻟاؾ طرؽ تتكﻚﻦ بﻝﻗتضاﻢا
اإلدارة اﻚعاﻝة ذاتﻣا ﻝﻣﻝات إدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ كتﻗدﻩـ اﻚخدﻝة ﻚألفراد ،كطرؽ أخرل
ﻩتكﻚﻦ بﻝﻗتضاﻢا أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻝﻣﻝات إدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ.
اإلدارة المباشرة
ﻩتكﻚﻦ اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ اﻚذم ﻩتبعﻡ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ إدارتﻡ إدارة ﻝباشرة إذا
ﻖاـ بتﻟظﻩﻝﻡ داخﻛﻩان كتﻙﻔؿ بتسﻩﻩرﻠ بﺄﻝكاﻚﻡ كﻝكظﻔﻩﻡ .كتتحﻗؽ اإلدارة اﻚﻝباشرة إذا تكﻚت
اإلدارة بذاتﻣا ﻝﻣﻝات استغالؿ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ بﺄﻝكاﻚﻣا كﻝكظﻔﻩﻣا ﻝباشرة) .(1كبذا ال
ﻩﻙﻔﻨ إطالﻖان إلدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ إدارة ﻝباشرة أف ﻩﻙكف ﻚﻛجﻣة اإلدارﻩة حؽ االدارة
اﻚعﻛﻩا ،بؿ ﻩجب أف تتكﻚﻦ زﻝاـ األﻝكر كتﻟظﻩـ كتسﻩﻩر اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ بﺄﻝكاﻚﻣا
كﻝكظﻔﻩﻣا).(2
ﻩﻗكـ اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ اﻚذم ﻩتبعﻡ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ بجﻝع اﻚكسائؿ اﻚﻝادﻩة
ﻝف أﻝكاؿ ﻝﻟﻗكﻚة ككسائؿ ﻝاﻚﻩة الزﻝة ﻚتكفﻩر اﻚتﻝكﻩؿ اﻚضركرم ،كاألشخاص
اﻚطبﻩعﻩﻩف ﻚتﻟظﻩـ كتسﻩﻩر اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ كتﻗدﻩﻝﻡ ﻚﻛخدﻝات اﻚﻝﻟكطة بﻡ بصكرة دائﻝة
كﻝﻟتظﻝة كبﺄفضؿ اﻚسبؿ كاﻚطرؽ اﻚﻝﻝﻙﻟة .كبذا ال تشﻙؿ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝدارة ﻋف
طرﻩؽ اإلدارة اﻚﻝباشرة أشخاصان ﻖاﻟكﻟﻩة ﻝستﻗﻛة كﻝتﻝﻩزة ﻋف اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ
اﻚذم ﻩتبعﻡ ،فﻣذا اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ ﻢك اﻚذم ﻩتﻝتع باﻚحﻗكؽ كﻩتحﻝؿ االﻚتزاﻝات
اﻚﻝتكﻚدة ﻋف اﻚﻟشاط اﻚذم ﻩزاكﻚﻡ اﻚﻝرفؽ ،ﻢﻙذا تتبع ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ﻝف حﻩث تﻟظﻩﻝﻣا
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة تبعﻩة ﻝباشرة كتخضع ﻚﻣﻩﻝﻟتﻣا كﻩرتبط اﻚعاﻝﻛكف فﻩﻣا برابطة
اﻚتبعﻩة اﻚرئاسﻩة باﻚكزﻩر).(1

)(1
)(2
)(1

اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .270
اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .270

اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .270
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كال تتﻝتع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝدارة بطرﻩﻗة االدارة اﻚﻝباشرة بﺄم استﻗالؿ ﻝاﻚﻨ
ﻋف اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ اﻚذم تتبعﻡ ،فﻣك اﻚﻝسؤكؿ ﻋﻟﻣا ﻝاﻚﻩان ،فعﻛﻩﻡ ﻩﻗع ﻋبء
اﻚﻟﻔﻗات اﻚجارﻩة كاالستثﻝارﻩة كترصد االﻋتﻝادات اﻚﻝاﻚﻩة اﻚالزﻝة ﻚذﻚؾ فﻨ ﻝكازﻟة ﻢذا
اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ فﻨ اﻚﻝكازﻟة اﻚعاﻝة ﻚﻛدكﻚة كﻩؤكؿ إﻚﻩﻡ أﻩضان أم فائض ﻝاﻚﻨ
ﻩتحﻗؽ .فاﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ ﻢك اﻚﻝسؤكؿ ﻝاﻚﻩا ﻋف ﻟﻔﻗات اﻚﻝرفؽ سكاء أﻙاﻟت
جارﻩة أـ استثﻝارﻩة حتﻦ كاف ﻙاﻟت بعض اﻚﻝرافؽ تستطﻩع تﻝكﻩؿ ﻟﻔﻗاتﻣا اﻚجارﻩة
كاالستثﻝارﻩة ذاتﻩان ﻝف اﻚعكائد اﻚتﻨ تحصﻛﻣا ﻝف اﻚﻝﻟتﻔعﻩف ﻝف خدﻝات اﻚﻝرفؽ.
تدار اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝﻣﻝة بطرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة ﻙﻝرفؽ اﻚتعﻛﻩـ
ﻋﻛﻦ ﻝختﻛؼ درجاتﻡ (االبتدائﻨ كاالﻋدادم كاﻚثاﻟكم كاﻚﻝعاﻢد اﻚحﻙكﻝﻩة) كﻝرفؽ
اﻚصحة كاﻚﻝستشﻔﻩات اﻚحﻙكﻝﻩة كﻝرافؽ اﻚدفاع اﻚخارجﻨ كاألﻝف اﻚداخﻛﻨ كاﻚﻗضاء
كاﻚعالﻖات اﻚخارجﻩة .كﻚعؿ اﻚباﻋث ﻋﻛﻦ إدارة ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ إدارة ﻝباشرة ﻢك اﻟطكاء
ﻟشاطﻣا ﻋﻛﻦ ﻟﻔع ﻋاـ ﻙبﻩر كظاﻢر كتﻝارس أﻟشطة تتعﻛؽ بجكﻢر كﻙﻩاف اﻚدكﻚة.
كﻚﻙف ﻩجب أف ال ﻩﻔﻣـ ﻝف ذﻚؾ أف ﻢﻟاؾ تالزﻝان حتﻝﻩان بﻩف طرﻩﻗة االدارة اﻚﻝباشرة
كبﻩف طائﻔة ﻝعﻩﻟة ﻝف اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة .كاﻚدﻚﻩؿ ﻋﻛﻦ ذﻚؾ أف ﻢﻟاؾ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝرافؽ
االﻖتصادﻩة ﻝدارة بطرﻩؽ االدارة اﻚﻝباشرة ،ﻙﻝا أف ﻢﻟاؾ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝرافؽ االدارﻩة
ﻝدارة بطرﻩﻗة االﻝتﻩاز .كباختصار ﻚﻩس ﻢﻟاؾ أم تالزـ حتﻝﻨ بﻩف االدارة اﻚﻝباشرة
كﻟكﻋﻩة ﻝعﻩﻟة ﻝف اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة كﻋﻛﻦ األخص اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة.
فﻗد ﻚجﺄت اﻚعدﻩد ﻝف دكؿ اﻚعاﻚـ إﻚﻦ ﻢذﻠ اﻚطرﻩﻗة إلدارة بعض اﻚﻝرافؽ
اﻚصﻟاﻋﻩة كاﻚتجارﻩة اﻚﻝﻣﻝة ﻙﻝرفؽ اﻚتﻛﻔكف كاﻚتﻛغراؼ كﻝرفؽ اﻚبرﻩد كﻝرفؽ اإلذاﻋة).(2
ﻙﻝا ﻚجﺄت إﻚﻩﻣا األشخاص اإلدارﻩة األخرل – ال سﻩﻝا اﻚﻝجاﻚس اﻚبﻛدﻩة – ﻖد تكسعت
فﻨ إدارة اﻚﻙثﻩر ﻝف اﻚﻝرافؽ االﻖتصادﻩة ﻝباشرة ،ﻝتكخﻩة فﻨ ذﻚؾ ﻝختﻛؼ األغراض،
)(2

اﻚدﻙتكر أحﻝد ﻋبد اﻚﻗادر اﻚجﻝاؿ ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم اﻚﻝصرم كاﻚﻝﻗارف ،اﻚﻗاﻢرة ،ﻝﻙتبة اﻚﻟﻣضة اﻚﻝصرﻩة،
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ﻙاﻚحصكؿ ﻋﻛﻦ ربح تكاجﻡ بﻡ ﻟﻔﻗاتﻣا اﻚﻝتزاﻩدة ،كاﻚعﻝؿ ﻋﻛﻦ خﻔض األثﻝاف ﻋف
طرﻩؽ ﻝﻟافسة اﻚﻝشركﻋات اﻚخاصة).(3
كتخضع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝدارة بطرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة ﻚﻟظاـ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم،
كتعد ﻝﻟازﻋاتﻣا ﻝﻟازﻋات إدارﻩة تتدرج ضﻝف اختصاص اﻚﻗضاء اإلدارم .ﻙﻝا ﻩعتبر
اﻚعاﻝﻛكف فﻩﻣا ﻝكظﻔﻩف ﻋاﻝﻩف تربطﻣـ باإلدارة رابطة تﻟظﻩﻝﻩة كﻚﻩست تعاﻖدﻩة،
كأﻝكاﻚﻣا أﻝكاالن ﻋاﻝة تخضع ﻚﻛﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ﻚألﻝكاؿ اﻚعاﻝة ،كﻋﻗكدﻢا ﻋﻗكدان إدارﻩة
تخضع ﻚﻛﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ﻚﻛعﻗكد اإلدارﻩة.
كاﻟتﻗدت طرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة بشدة ﻋﻛﻦ األﻖؿ فﻩﻝا ﻩتعﻛؽ بﺇدارة اﻚﻝرافؽ
االﻖتصادﻩة .فاإلدارة ﻝﻗﻩدة بﻗكاﻟﻩف كأﻟظﻝة تحد ﻙثﻩ ارن ﻝف ﻟشاطﻣا ،كتعكؽ حرﻩتﻣا ﻋﻛﻦ
ﻝﻟافسة اﻚﻝشركﻋات اﻚﻔردﻩة اﻚتﻨ تزاكؿ ذات اﻚﻟشاط .كاﻚﻝكظﻔكف ﻩخشكف االبتﻙار
كاﻚتجدﻩد كﻩﻝﻩﻛكف إﻚﻦ اتباع "ركتﻩف حﻙكﻝﻨ" تجﻟب نا ﻚﻛﻝسؤكﻚﻩة ،ألف ترﻖﻩتﻣـ فﻨ اﻚﻟﻣاﻩة
تخضع ﻚألﻖدﻝﻩة أﻙثر ﻝﻝا تخضع ﻚالبتﻙار كاﻚتجدﻩد .ﻙﻝا أف أساﻚﻩب اﻚﻝاﻚﻩة اﻚعاﻝة
كتعﻗﻩداتﻣا تعكؽ اﻚﻝرفؽ ﻋف اﻚتﻗدـ).(1

)(3

اﻚدﻙتكر سﻛﻩﻝاف اﻚطﻝاكم ،اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،اﻚﻗاﻢرة ،ﻝطبعة جاﻝعة ﻋﻩف شﻝس ،1982 ،ص

.321
)(1

اﻚدﻙتكر سﻛﻩﻝاف اﻚطﻝاكم ،اﻚكجﻩز فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ،ص .321
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الفصل الثاني
الوصاية االدارية عمى الييئات الالمركزية في االردن
أف اﻚحدﻩث ﻋف اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة ﻩتطﻛب ﻝﻟا اﻚبحث فﻨ
اﻚرﻖاب اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة ذات االستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم أك ﻝا ﻩعرؼ
باﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻚﻝا ﻚﻣا ﻝف خصكصﻩة تختﻛؼ فﻩﻣا ﻋف األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة
اﻚﻝرﻙزﻩة.
كتعرؼ اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة ذات االستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ
كاإلدارم باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة كذﻚؾ تﻝﻩﻩ انز ﻚﻣا ﻋف اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة فﻨ ﻟطاؽ األجﻣزة
اﻚحﻙكﻝﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة.
كﻩرجع ﻝصطﻛح اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة أساسان ﻚﻛﻗاﻟكف اﻚخاص حﻩث أخذ ﻝف ﻝﻔﻣكـ
اﻚكصﻨ كاﻚﻝكصﻦ ﻋﻛﻩﻡ فﻨ اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝدﻟﻨ ،فاﻋتبر اإلدارة األﻝرﻩﻙﻩة (جﻣة اﻚكصاﻩة)
بﻝثابة اﻚكصﻨ ،ﻙﻝا اﻋتبر اإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة (اﻚجﻣة اﻚخاضعة ﻚﻛكصاﻩة) بﻝثابة
اﻚﻝكصﻦ ﻋﻛﻩﻡ.
رغـ أف ﻢﻟاؾ فارﻖان بﻩف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة فﻨ ﻢذا اﻚﻝجاؿ كاﻚكصاﻩة فﻨ
اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝدﻟﻨ ،فاألشخاص اﻚﻝشﻝكﻚة باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة تتﻝتع باألﻢﻛﻩة اﻚﻙاﻝﻛة فﻨ
ﻝباشرة اﻚتصرفات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة كال ﻩعترم أﻢﻛﻩتﻣا أم ﻟﻗص ﻙﻝا ﻢك اﻚحاؿ باﻚﻟسبة
ﻚﻛﻝكصﻦ ﻋﻛﻩﻡ فﻨ اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝدﻟﻨ.
ﻙﻝا أف اﻚكصﻨ فﻨ اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝدﻟﻨ ﻩﻝثؿ اﻚشخص اﻚﻝكضكع تحت اﻚكصاﻩة
كﻩتصرؼ باسﻝﻡ فﻨ حﻩف أف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة تﻝثﻛﻣا كتتصرؼ باسﻝﻣا اﻚﻝجاﻚس
كاﻚﻣﻩئات اﻚﻝختصة بﺇدارتﻣا .إال أف اﻚﻝﻗصكد باﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻚﻩس حﻝاﻩة ﻝصاﻚح
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اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة -ﻙﻝا ﻢك اﻚشﺄف فﻨ اﻚكصاﻩة اﻚﻝدﻟﻩة – كاﻟﻝا ﻢك ﻋﻛﻦ اﻚعﻙس ﻝف
ذﻚؾ حﻝاﻩة اﻚﻝصﻛحة اﻚعاـ اﻚتﻨ تﻝثﻛﻣا اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة.
كرغـ أكجﻡ االختالؼ اﻚسابﻗة ،فﺄﻟﻡ ال ﻩكجد ﻝا ﻩﻝﻟع ﻝف أف ﻩﻙكف ﻚﻝصطﻛح
اﻚكصاﻩة فﻨ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم ﻝدﻚكﻚﻡ اﻚخاص اﻚذم ﻩختﻛؼ فﻩﻡ ﻝﻔﻣكـ اﻚكصاﻩة فﻨ
اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝدﻟﻨ.
كتعﻟﻦ اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة رﻖابة اﻚدكﻚة أك اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة فﻩﻣا ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة ،كتتﻝثؿ فﻨ اﻚرﻖابة فﻩﻝا تﻝﻛﻙﻡ ﻝف سﻛطات تﻝارسﻣا أﻝا ﻋﻛﻦ ذات اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة أك ﻋﻛﻦ أشخاصﻣا أك ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات.
فاﻚرﻖابة ﻖﻩد تﻝارسﻡ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة أك ﻝف ﻩﻝثﻛﻣا ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة
ﻋﻟد ﻝﻝارستﻣا الختصاصاتﻣا ،كذﻚؾ ﻚﻛتﺄﻙد ﻝف أف تصرفات كأﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة تتﻔؽ ﻝع اﻚﻗكاﻟﻩف اﻚتﻨ تحﻙﻝﻣا كفﻨ إطار اﻚغاﻩة أك األﻢداؼ اﻚتﻨ أﻟشﺄت
ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات ﻚتحﻗﻩﻗﻣا ،تطبﻩﻗان ﻚﻗاﻋدة تخصﻩص األﻢداؼ.
كﻝف ﻝزاﻩا اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة أﻟﻣا تﻣدؼ إﻚﻦ اﻚﻝحافظة ﻋﻛﻦ كحدة اﻚدكﻚة ﻝف
اﻚﻟاحﻩتﻩف اﻚسﻩاسﻩة كاﻚﻗاﻟكﻟﻩة حتﻦ ال تصبح اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة دكال ضﻝف اﻚدكﻚة.
إال أﻟﻡ ﻩﻟبغﻨ أال تﻙكف اﻚرﻖابة ﻝف اﻚﻗكة كاﻚشدة بحﻩث تﻔﻗد اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة
حرﻩتﻣا فﻨ اﻚعﻝؿ كتﻗضﻨ ﻋﻛﻦ اﻚغرض ﻝف إﻟشائﻣا ،ﻙﻝا ﻩﻟبغﻨ أال تﻙكف ﻝف
اﻚضعؼ بحﻩث تﻟحرؼ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات ﻋف اﻚخط اﻚﻝرسكـ ﻚﻣا فﻨ سﻟد إﻟشائﻣا .
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المبحث األول :الجيات المشمولة بالوصايا اإلدارية :
ﻩعتبر أسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻝف أﻙثر األساﻚﻩب شﻩكﻋان فﻨ إدارة اﻚﻝرافؽ
اﻚعاﻝة ﻙﻝا ﻩعتبر ﻢذا األسﻛكب ﻟكﻋان ﻝف اﻚالﻝرﻙزﻩة كتسﻝﻦ ﻋادة (اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝرفﻗﻩة
أك اﻚﻝصﻛحﻩة).
كتتﻝتع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ،كذﻚؾ ﻚﻩتحﻗؽ ﻚﻣا
أﻙبر ﻖدر ﻝﻝﻙف ﻝف االستﻗالؿ ﻚتﻝﻙﻩﻟﻣا ﻝف تحﻗﻩؽ ﻚألﻢداؼ كاﻚﻝﻣاـ اﻚﻝﻟاطة بﻣا إال
أف ﻢذﻠ االستﻗالؿ ﻚﻩس ﻝطﻛﻗان بؿ ﻩخضع ﻚﻛرﻖابة ﻝف ﻖبؿ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة.
كﻩﻝﻙف تﻗسﻩـ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف حﻩث خضكﻋﻣا ﻚﻛكصاﻩة اإلدارﻩة إﻚﻦ
ﻟكﻋﻩف :
 .1الييئات الالمركزية (اإلقميمية) :
كتتﻝثؿ فﻨ ﻢﻩئات ﻋاﻝة ذات شخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻋاﻝة ،كتدﻩر ﻝصاﻚح ﻋاﻝة
كتتﻝتع باالستﻗالؿ اإلدارم كاﻚﻝاﻚﻨ اﻚذم ﻩﻝﻙﻟﻣا ﻝف أداء ﻝﻣاﻝﻣا كتحﻗﻩؽ أﻢدافﻣا فﻨ
حدكد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة.
 .4الييئات الالمركزية (لمرفقية أو المصمحية) :
كتتكﻚﻦ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات إدارة ﻝصاﻚح ﻋاﻝة ﻝرفﻗﻩة تﻝارس ﻟشاطات إدارﻩة ﻝحددة
فﻨ ظؿ استﻗالؿ خاضع ﻚﻛكصاﻩة اإلدارﻩة .كﻩعﻣد فﻨ اﻚعادة بﺇدارة ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات إﻚﻦ
ﻝتخصصﻩف فﻟﻩﻩف ﻚذﻚؾ تسﻝﻦ أحﻩاﻟان (اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻔﻟﻩة) ،ﻙﻝا تسﻝﻦ اإلدارة
اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚﻝتخصصة كﻢﻨ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة.
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كﻩجب اإلشارة فﻨ ﻢذا اﻚﻝﻗاـ إﻚﻦ أف اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة تستطﻩع استعﻝاؿ كسائؿ
اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ،ﻙﺇبراـ ﻋﻗكد ﻝدﻟﻩة ﻋادﻩة ﻙﺄم فرد ﻋادم ،كتﻝﻛؾ تعﻩﻩف بعض
اﻚعاﻝﻛﻩف كفﻗان ألحﻙاـ كﻖكاﻋد اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ،كتعد ﻋﻗكدﻢا ﻝدﻟﻩة ،كاﻚعاﻝﻛكف ﻚدﻩﻣا
ﻋﻝاالن خاضعﻩف ﻚﻗاﻟكف اﻚعﻝؿ ،كاﻚﻝﻟازﻋات اﻚﻟاشئة ﻝﻟازﻋات ﻝدﻟﻩة ﻩختص اﻚﻗضاء
اﻚﻝدﻟﻨ بﻝﻣﻝة اﻚﻔصؿ فﻩﻣا .كﻚﻙف إﻝﻙاﻟﻩة اﻚﻛجكء ﻚكسائؿ كأساﻚﻩب اﻚﻗاﻟكف إﻝﻙاﻟﻩة
ﻝتركﻙة ﻚتﻗدﻩر إدارة اﻚﻝرافؽ ذاتﻡ ،فﻣﻨ اﻚتﻨ تختار بحرﻩة تاﻝة كبﻝحض إراداتﻣا
استثﻟاء ،كاالستثﻟاء ﻩؤﻙد اﻚﻗاﻋدة
اﻚﻛجكء إﻚﻦ ﻢذا اﻚطرﻩؽ اﻚﻝدﻟﻨ ،كال ﻩخرج ﻋف ﻙكﻟﻡ
ن
) (1

ﻙﻝا ﻩﻗاؿ كال ﻩﻟﻔﻩﻣا.

كتﻛتزـ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة باﻚﻗكاﻋد كاﻚﻝبادئ اﻚتﻨ تحﻙـ سﻩر اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ،كﻋﻛﻦ
األخص ﻖاﻋدة ﻝساكاة اﻚﻝﻟتﻔعﻩف أﻝاـ خدﻝات اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة .فﺇذا رفضت إدارة
اﻚﻝ رفؽ تﻗدﻩـ اﻚخدﻝة ألحد األفراد ،أك ﻖدﻝتﻣا ﻚﻡ بشركط كأكضاع غﻩر اﻋتﻩادﻩة
كﻝغاﻩرة ،ﻩحؽ ﻚﻛﻝﻟتﻔع اﻚﻛجكء إﻚﻦ كسائؿ اﻚدفاع اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ ﻩعترؼ بﻣا اﻚﻗاﻟكف
اإلدارم ،فﻩﻝﻙﻟﻡ تﻗدﻩـ دﻋكل تجاكز حدكد اﻚسﻛطة ﻚﻛطعف بعدـ ﻝشركﻋﻩة ﻖرار اإلدارة
برفض تﻗدﻩـ اﻚخدﻝة ،أك دﻋكل تعكﻩض ﻚجبر األضرار اﻚتﻨ ﻚحﻗت بﻡ جراء ﻢذا
االﻝتﻟاع أك جراء اﻚتﺄخﻩر كاﻚتباطؤ فﻨ تﻗدﻩـ اﻚخدﻝة اﻚﻝطﻛكبة .ﻢذا ﻩتﺄﻙد اﻚﻗضاء
اإلدارم كﻩطﻝئف ﻝف ﻝدل احتراـ اإلدارة (إدارة اﻚﻝرفؽ) ﻚالﻚتزاـ األساسﻨ اﻚﻝﻔركض
ﻋﻛﻩﻣا كﻢك االﻚتزاـ بتﻗدﻩـ اﻚخدﻝة إﻚﻦ اﻚﻝﻟتﻔعﻩف .كبذا ﻩضﻝف اﻚﻗضاء اإلدارم تﻗدﻩـ
اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة ﻚﻛخدﻝات اﻚﻝﻟكطة بﻣا كتﻗدﻩﻝﻣا كفﻗان ﻚﻛشركط اﻚﻗاﻟكﻟﻩة كباﻚﻙﻩﻔﻩة
اﻚﻝتعارؼ ﻋﻛﻩﻣا.

)(2

()1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،اﻚﻗاﻟكف اإلدارم األردﻟﻨ ،دار كائؿ ﻚﻛﻟشر ،2009 ،ص .265
()2اﻚﻝصدر ﻟﻔسﻡ.
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إف تﻗدﻩـ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ﻚﻛخدﻝات اﻚﻝﻟكطة بﻣا ﻩكﻚد كﻩخﻛؽ ﻋالﻖات ﻖاﻟكﻟﻩة
بﻩف إدارة اﻚﻝرفؽ كبﻩف اﻚﻝﻟتﻔعﻩف ﻝف ﻢذﻠ اﻚخدﻝات .كتظﻣر ﻢذﻠ اﻚعالﻖات ﻝﻟذ اﻚﻛحظة
اﻚتﻨ ﻩطﻛب فﻩﻣا اﻚشخص االﻟتﻔاع ﻝف خدﻝات اﻚﻝرفؽ ،كﻢك ﻝجرد طاﻚب ﻚالستﻔادة
ﻝف اﻚخدﻝة اﻚتﻨ ﻩؤدﻩﻣا اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ (طاﻚب االﻚتحاؽ باﻚجاﻝعة أك ﻝدرسة أك ﻝعﻣد
حﻙكﻝﻨ) أك حﻩﻟﻝا ﻩحصؿ ﻋﻛﻦ اﻚخدﻝة اﻚﻝؤداة كﻩستﻔﻩد ﻝﻟﻣا ،فﻩتحكؿ ﻝف ﻝجرد
طاﻚب االستﻔادة ﻝف خدﻝات اﻚﻝرفؽ إﻚﻦ ﻝﻟتﻔع حﻗﻩﻗﻨ (ﻙاﻚطاﻚب اﻚﻝسجؿ فﻨ اﻚجاﻝعة
فعالن) ،فتﻗكـ كتظﻣر اﻚعالﻖة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة بﻩف اﻚﻝﻟتﻔع كاﻚﻝرافؽ اﻚعاـ اﻚذم ﻩؤدم اﻚخدﻝة.
كبذا تبرز أﻢﻝﻩة تﻙﻩﻩؼ اﻚﻝرﻙز اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم ﻩشغﻛﻡ اﻚﻝﻟتﻔعكف ﻝف خدﻝات اﻚﻝرافؽ
اإلدارﻩة .فﻝف اﻚﻝبادئ اﻚﻝستﻗرة أف اﻚﻝﻟتﻔعﻩف ﻝف خدﻝات ﻢذﻠ اﻚﻔئة ﻝف اﻚﻝرافؽ
اﻚعاﻝة ﻩشغﻛكف ﻝرﻙ انز تﻟظﻩﻝﻩان ﻋاﻝان سكاء أﻙاﻟكا ﻝرشحﻩف ﻚالﻟتﻔاع ﻝف خدﻝات اﻚﻝرافؽ
أـ ﻝﻟتﻔعﻩف حﻗﻩﻗﻩﻩف كفعﻛﻩﻩف ﻝﻟﻣا.

)(1

كاذا ﻙاف اﻚﻝﻟتﻔعكف ﻝف خدﻝات اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اإلدارﻩة ﻩشغﻛكف ﻝرﻙ انز تﻟظﻩﻝﻩان
ﻋاﻝان ،تحدد اﻚﻗكاﻟﻩف كاألﻟظﻝة ﻝضﻝكﻟﻡ كأساﻚﻩبﻡ ،فﻩﻝﻙف تعدﻩؿ أك تغﻩﻩر ﻝضﻝكف
ﻢذا اﻚﻝرﻙز اﻚعاـ إذا ﻋدﻚت اﻚﻗكاﻟﻩف كاألﻟظﻝة اﻚتﻨ تﻟظﻝﻡ دكف أف ﻩﻝﻛؾ اﻚﻝﻟتﻔعكف
اإلدﻋاء بﻔﻙرة اﻚحؽ اﻚﻝﻙتسب .كبذا تﻝﻛؾ اإلدارة تعدﻩؿ اﻚﻗكاﻟﻩف أك األﻟظﻝة اﻚتﻨ
تﻟظـ سﻩر اﻚﻝرفؽ اإلدارم بﻔرض تعدﻩالت ﻋﻛﻦ ﻚﻝرﻙز اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم ﻩشغﻛﻡ
اﻚﻝﻟتﻔعكف ﻝف خدﻝات اﻚﻝرفؽ اإلدارم.
كﻝف خصائص اﻚﻝراﻙز اﻚﻟظاﻝﻩة إﻝﻙاﻟﻩة تعدﻩؿ ﻝضﻝكﻟﻣا فﻨ أم كﻖت دكف
أف ﻩﻙكف بﻝﻗدكر شاغﻛﻩﻣا االدﻋاء بﻔﻙرة اﻚحؽ اﻚﻝﻙتسب ﻚﻺبﻗاء ﻋﻛﻦ ﻝضﻝكف اﻚﻝرﻙز
اﻚذم حدد حﻩف بدء اﻚعالﻖة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تربط اﻚﻝﻟتﻔع ﻝع اﻚﻝرافؽ اإلدارم .كبذا

()1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .265
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تﻝﻛؾ إدارة اﻚجاﻝعة ﻖاﻟكﻟ نا تحدﻩد ﻝدة اﻚدراسة أك زﻩادة ﻋدد اﻚساﻋات اﻚﻝعتﻝدة اﻚالزﻝة
ﻚﻛحصكؿ ﻋﻛﻦ اإلجازة فﻨ اﻚحﻗكؽ كتطبﻗﻡ ﻋﻛﻦ طﻛبة ﻙﻛﻩة اﻚحﻗكؽ دكف أف ﻩﻝﻛؾ
ﻢؤالء اإلدﻋاء بﻔﻙرة اﻚحؽ اﻚﻝﻙتسب ﻚﻺبﻗاء ﻋﻛﻦ اﻚخطة اﻚدراسﻩة اﻚسابﻗة كذﻚؾ ألﻟﻣـ
ﻩشغﻛكف ﻝرﻙ انز تﻟظﻩﻝﻩان ﻋاﻝان.

)(1

إذا ﻙاف اﻚﻝﻟتﻔعكف ﻝف خدﻝات اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة ﻩشغﻛكف ﻝرﻙ انز ﻋاﻝان كأف
ﻋالﻖاتﻣـ باﻚﻝرفؽ اإلدارم ﻢﻨ ﻋالﻖة تﻟظﻩﻝﻩة تحدد ﻝضﻝكﻟﻣا اﻚﻗكاﻟﻩف كاألﻟظﻝة ،فﻗد
استثﻟاء كحﻩدنا ﻩتعﻛؽ بﻝرﻙز اﻚﻝﻟتﻔعﻩف ﻝف خدﻝات ﻝرفؽ
أكرد ﻝجﻛس اﻚدكﻚة اﻚﻔرﻟسﻨ
ن

اﻚﻣاتؼ .إذا اﻋتبر ﻝجﻛس اﻚدكﻚة ﻝرﻙز اﻚﻝﻟتﻔعﻩف ﻝف خدﻝات ﻝرفؽ اﻚﻣاتؼ ﻝرﻙ انز

تعاﻖدﻩان كأف اإلشتراؾ اﻚﻣاتﻔﻨ ﻋﻗد إدارم كﻢك اﻚذم ﻩحدد ﻝضﻝكف اﻚﻝرﻙز اﻚﻗاﻟكﻟﻨ
اﻚشخصﻨ رغـ أﻟﻡ ﻩعتبر ﻝرفؽ اﻚﻣاتؼ ﻝرفﻗان إدارﻩة.

)(2

المطمب األول :ماىية ﺍلًصاية ﺍإلﺩﺍﺭية عمى ﺍلمجالﺱ ﺍلمحمية
ﺆﻞّ ﻤحﺩﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة ﻝﻞ ﺍﻚﻝصاﻚح ﺍألساسﻩة ﺍﻚتﻨ ال ﻩﻝﻜﻞ ﺍﻚتﻣاﻤﻞ بشﺄﻟﻣا،
ﻤحﻝاﻩةﹰ ﻚﻣﺫﻠ ﺍﻚﻤحﺩﺓ فﺇﻞ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ال ﻩﻝﻜﻞ ﻝﻟحﻣا ﺍالستﻗالؿ ﺍﻚﻝﻁﻛﻕ ألﻞ ﻢﺫﺍ
ﺍﻚحﺩ ﻝﻞ ﺍالستﻗالؿ سﻩﺅﺩﻧ ال ﻝحاﻚة ﺆﻚﻦ تﻗﻤﻩﺽ ﺩﻋائﻜ ﻤحﺩﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة ﻤتعﺩﺩ
ﺍﻚﻝصاﻚح فﻨ ﺆﻁاﺭﻢا بتعﺩﺩ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة(.)3

()1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .266
()2اﻚﻝصدر ﻟﻔسﻡ.

) )3ﻚﻝزﻩد حكؿ ﻢذﻠ اﻚﻟﻗطة اﻟظر شطﻟاكم ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،ص  .225اﻚطﻣراكم ،ﻖاﻟكف اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،اﻚحﻙـ
اﻚحﻛﻨ فﻨ األردف كبرطاﻟﻩا ،ص .141اﻚﻟجار ،كاﻚدستكر كاإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة ،ص ،134اﻚباز ،اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚسﻩاسﻩة
اﻚدستكرﻩة فﻨ دكﻚة اإلﻝارات اﻚعربﻩة اﻚﻝتحدة ،ص ،57بطﻩﺦ ،اإلدارة اﻚﻝحﻛﻩة فﻨ اﻚﻟظاـ اﻚﻔﻩد ارﻚﻩة -دراسة تحﻛﻩﻛﻩة

ﻝع اﻚتطبﻩؽ ﻋﻛﻦ دكﻚة اإلﻝارات اﻚعربﻩة اﻚﻝتحدة ،ص.93
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ﻤتالفﻩاﹰ ﻚﻝثؿ ﻢﺫﺍ ﺍﻚخﻁﺭ ﻋﻛﻦ ﻤحﺩﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة ،فﺇﻞ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة تﻝﻟح
ﺍستﻗالالﹰ ﻟسبﻩاﹰ ﻩتﻟاسﺏ ﻝع تﻝﻜﻩﻟﻣا ﻝﻞ ﺍﻚﻗﻩاﻜ باﻚﻝﻣاﻜ اﻚﻝكﻙكﻚة ﻚﻣا فﻨ ﺆشباﻉ
ﺍﻚحاجاﺕ ﺍﻚعاﻝة ﻤﻤفﻗاﹰ ﻚﻁبﻩعة ﻢﺫﻠ ﺍﻚحاجاﺕ .ﻤتتﻝثؿ ﻟسبﻩة ﺍالستﻗالؿ ﺍﻚﺫﻧ تتﻝتع بﻡ
ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة بخضﻤﻋﻣا ﻚﺭﻖابة ﻤﺆشﺭﺍﻑ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ﺃﻤ إلشﺭﺍﻑ ﻝجاﻚﺱ
ﻝحﻛﻩة ﺃﻤسع ﻟﻁاﻖاﹰ ﻤﺃﻜبﺭ حجﻝاﹰ ﻝﻞ تﻛﻘ ﺍﻚتﻨ تخضع ﻚﻛﺭﻖابة ،ﻢﺫﻠ ﺍﻚﺭﻖابة ﻢﻨ ﻝا
ﻩﻁﻛﻕ ﻋﻛﻩﻣا فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة

Tutela

تعد رﻙﻟاﹰ ﺃساسﻩاﹰ ﻝﻞ أرﻙاف ﺍﻚتﻟﻅﻩﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ اﻚالﻝرﻙزم
 ،Administrativaﻤﺍﻚتﻨ ّ
ﻤتحﺩﻩﺩﺍﹰ فﻨ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة.
ﻤﻢﻟا سﻟحاﻤؿ إﻚﻗاء اﻚضكء ﻋﻛﻦ ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚﻝﻔﻣﻤﻝﻨ ﻚﻛﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻋﻛﻦ
ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،ﻤتﻝﻩﻩﺯﻢا ﻋﻞ غﻩﺭﻢا ﻝﻞ ﺍﻚﻝﻔاﻢﻩﻜ ﺍﻚﻝشابﻣة ،ال سﻩﻝا تﻛﻘ ﺍﻚﺭﻖابة
ﺍﻚﻝﻟبثﻗة ﻋﻞ ﺍﻚتﺩﺭﺝ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚﺭئاسﻨ ﻝﻞ جﻣة ﺃﻤﻚﻦ .ﻤﺍﻚﻤﻖﻤﻑ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻁبﻩعة
ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة ﻚﻛﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻤﺍﻚﻟتائج ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة ﺍﻚﻝتﺭتبة ﻋﻛﻦ ﻢﺫﺍ ﺍﻚتﻜﻩﻩﻑ ،ﻝﻞ جﻣة
ثاﻟﻩة.
المطمب الثاني :ﺍإلﻁاﺭ ﺍلمفيًمي لمًصاية ﺍإلﺩﺍﺭية عمى ﺍلمجالﺱ ﺍلمحمية
ﻩعد ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚﻝﻔاﻢﻩﻝﻨ ﻚﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻝﻞ
ّ
ﺍﻚﻝﻤضﻤﻋاﺕ ﺍﻚتﻨ ﺃثاﺭﺕ جﺩالﹰ ﻤﺍسعاﹰ بشﺄﻟﻣا ،ﻤﻚﺫﺍ ﻜاﻞ ﻝﻞ ﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕ ﺍﻚتﻨ
ﺍﻟشغؿ بﻣا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﺍﻚﻝﻗاﺭﻞ ،ﻤﻚﻛتﺩﻚﻩؿ ﻋﻛﻦ ﺫﻚﻘ ﻩﻜﻔﻨ ﺍﻚﻤﻖﻤﻑ ﻋﻛﻦ بعﺽ
ﺍﻚتعﺭﻩﻔاﺕ ﺍﻚتﻨ ﻖاؿ بﻣا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚﻝﻗاﺭﻞ ،ﻋﻛﻦ سبﻩؿ ﺍﻚﻝثاؿ ال ﺍﻚحصﺭ ،ﻤﻟبﺩﺃ ﻝﻞ ﺍﻚﻔﻗﻡ
ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ﻝﻣﺩ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ،ﻤﻝﻞ ﺍﻚتعﺭﻩﻔاﺕ ﺍﻚتﻨ تبﻟاﻢا ﻢﺫﺍ ﺍﻚﻔﻗﻡ(:)1

)1) )Antonio Fanlo Loras, Fundamentos Constituctionales de La Autonomia
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ﻩعﺭﻑ ﺍﻚﻔﻗﻩﻡ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ  Riveroﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة بﺄﻟﻣا( :ﺍﻚﺭﻖابة ﺍﻚتﻨ
تﻝاﺭسﻣا ﺃجﻣﺯﺓ ﺍﻚﺩﻤﻚة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ ﺃجﻣﺯﺓ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻤفﻗاﹰ ﻚﻝا ﻩحﺩﺩﻠ
ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ) .ﺃﻝا ﺍﻚﻔﻗﻩﻣاﻞ  Maspelio y Laroqueفﻩعﺭفاﻟﻣا بﺄﻟﻣا( :ﻝجﻝﻤﻋة
ﺍﻚسﻛﻁاﺕ ﺍﻚﻝحﺩﺩﺓ ﻤﺍﻚﻝعتﺭﻑ بﻣا ﻖاﻟﻤﻟاﹰ ﻚسﻛﻁة ﻋﻛﻩا ﻋﻛﻦ ﻢﻩئة الﻝرﻙزﻩة ﺃﻤ ﻋﻛﻦ
ﺃﻋﻝاﻚﻣا بﻣﺩﻑ حﻝاﻩة ﺍﻚﻝصﻛحة ﺍﻚعاﻝة) .ﺃﻝا ﺍﻚﻔﻗﻩﻡ ﺍألسباﻟﻨ  Enterriaفﻩعﺭفﻣا
بﺄﻟﻣا( :ﺍﻚحﻜﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚﺫﺍتﻨ ﻚﻛﻝﻤﺍﻁﻟﻩﻞ فﻨ ﺍﻚﻤحﺩﺍﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة بعﻩﺩﺍﹰ ﻋﻞ اﻚﻝرﻙزﻩة
ﻝع ﺍﻚخضﻤﻉ إلشﺭﺍﻑ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚﻛحﻔاﻅ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻟﻅاﻜ ﺍﻚعاﻜ فﻨ ﺍﻚﺩﻤﻚة) (.)1
ﻤﻝﻞ خالؿ ﻢﺫﻠ ﺍﻚتعﺭﻩﻔاﺕ ﺍﻚتﻨ ﻤضعﻣا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ،ﻟالحﻅ ﺃﻞ ﺍﻚﺭﻖابة
ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚالﻝﺭﻜﺯﻩة تشﻜؿ ﺃساﺱ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،ﻤﻋﻛﻩﻡ؛ فال
ﻩﻝﻙف ﺍﻚحﺩﻩﺙ ﻋﻞ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺩﻤﻞ ﺍﻚحﺩﻩﺙ ﻋﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ،ﻤﺃﻩضاﹰ ال ﻩﻝﻜﻞ
ﺍﻚحﺩﻩﺙ ﻋﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺩﻤﻞ ﻤجﻤﺩ الﻝرﻙزﻩة ،بعباﺭﺓ ﺃخﺭﻥ ﻢﻟاﻘ تالﺯﻜ حتﻝﻨ بﻩﻞ
ﺍالثﻟتﻩﻞ .ﻤﻚﺫﺍ فﺇﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة تعﺩ ﺃساﺱ ﺍﻚتﻤفﻩﻕ بﻩﻞ
ﺍﻚتعﺩ ﻤﺍﻚتﻟﻤﻉ ﺍإلﻖﻛﻩﻝﻨ ﻤﻝﻁﻛﺏ ﺍﻚﻤحﺩﺓ ﺍﻚتﻨ تﻗﻤﻜ ﻋﻛﻩﻣا ﺍﻚﺩﻤﻚة ﻤﻝصﺩﺭ ﻖﻤتﻣا.
ﻤتﺄسﻩساﹰ ﻋﻛﻦ ﻝا سبﻕ ،فﺇﻞ ﻋﺩﻜ ﻤجﻤﺩ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ
ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺃﻤ ﺍستبعاﺩ تﻛﻘ ﺍﻚﻤصاﻩة سﻩﺅﺩﻧ حتﻝاﹰ ﺆﻚﻦ ﺍﻚخﺭﻤﺝ ﻝﻞ صﻤﺭﺓ ﻝﻞ صﻤﺭ
ﺍﻚتﻟﻅﻩﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ (اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة) ﺆﻚﻦ صﻤﺭﺓ ﻝﻞ صﻤﺭ ﺍﻚتﻟﻅﻩﻜ ﺍﻚسﻩاسﻨ
(اﻚالﻝرﻙزﻩة ﺍﻚسﻩاسﻩة).
ﺃﻝا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚعﺭبﻨ فﻩعﺭفﻣا بﺄﻟﻣا( :سﻛﻁة ﺭﻖابﻩة ﻩﻝاﺭسﻣا شخﺹ ﻝعﻟﻤﻧ
ﻝرﻙزم ﺃﻤ الﻝرﻙزم ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كأﻋضاء شخص الﻝرﻙزم بﻣﺩﻑ تحﻗﻩﻕ ﺍﻚﻝصﻛحة

)1) )Eduardo Gacria De Enterria, n. 33, 1960, p.81
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ﺍﻚعاﻝة) ( ،)1أك أﻟﻣا (ﻋباﺭﺓ ﻋﻞ ﻝﻝاﺭسة ﻤﻅﻩﻔة ﻋاﻝة تﻗﻤﻜ بﻣا ﻢﻩئاﺕ ﺆﺩﺍﺭﻩة ﻝرﻙزﻩة
ﻩتﻜ تش ﻜﻩﻛﻣا ﻤتحﺩﻩﺩ ﺍختصاصاتﻣا بﻝﻤجﺏ ﻖﻤﺍﻟﻩﻞ ﺃﻤ ﺃﻟﻅﻝة ،ﻙﻝا تﻛتﺯﻜ فﻨ ﺃﻋﻝاﻚﻣا
ﻤﻤسائؿ ﺭﻖابتﻣا ﻋﻛﻦ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝحﻛﻩة ﻙﻝا تﻟص ﻋﻛﻩﻣا تﻛؾ اﻚتشرﻩعات) ( ،)2ﻤﺃﻩضﹰا
تعﺭﻑ بﺄﻟﻣا( :ﺍﻚسﻛﻁاﺕ ﺍﻚﻝﻝﻟﻤحة ﻚﻛﻣﻩئاﺕ ﺍﻚحﻜﻤﻝﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة
اﻚالﻝرﻙزﻩة) (.)3
ﻤﻝﻞ خالؿ ﺍﻚتعﺭﻩﻔاﺕ ﺍﻚتﻨ ساﻖﻣا ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍﻚغﺭبﻨ ﺃﻤ ﺍﻚعﺭبﻨ ﻩﻝﻜﻞ ﺃﻞ ﻟخﻛﺹ
ﻚﻛﻗﻤؿ بﺄﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻢﻨ ﻋباﺭﺓ ﻋﻞ ﺍالختصاﺹ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ
ﺍﻚﻝﻝﻟﻤﺡ ﻚﻛﻣﻩئاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ﺃﻤ اﻚﻣﻩئاﺕ ال ﻝﺭﻜﺯﻩة ﻝﻞ ﺃجؿ ﺆﻚﺯﺍﻜ ﻢﻩئاﺕ ال ﻝرﻙزﻩة
ﺃخﺭﻥ باالﻚتﺯﺍﻜ باﻚﻝﻟﻅﻤﻝة ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة ﻚتحﻗﻩﻕ ﺍﻚﻝصﻛحة ﺍﻚعاﻝة ﻚﻛﺩﻤﻚة ﻝﻞ خالؿ ﻋﺩﻜ
ﺍﻚخﺭﻤﺝ ﻋﻛﻦ ﻖﻤﺍﻋﺩ تﻤﺯﻩع ﺍالختصاﺹ ﻤﻋﺩﻜ ﺍإلضﺭﺍﺭ بﻝصاﻚح ﺍﻚﻝﻟتﻔعﻩﻞ
بخﺩﻝاﺕ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝحؿ ﺍﻚﺭﻖابة.
ﻤﻋﻛﻩﻡ؛ فﺇﻞ ﺍألصؿ فﻨ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺃﻞ تﻝاﺭﺱ ﺍﻚصالحﻩاﺕ ﺍﻚﻝﻝﻟﻤحة
اء ﻙاﻟت ﻢﺫﻠ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ تشﺭﻩعﻩة ﺃﻤ
ﻚﻣا ﻖاﻟﻤﻟاﹰ بعﻩﺩﺍﹰ ﻋﻞ تﺄثﻩﺭ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ،سك ن

تﻟﻔﻩﺫﻩة ﺃﻤ ﻖضائﻩة ،ﻝﻞ ﺃجؿ تحﻗﻩﻕ ﺃﻢﺩﺍفﻣا ﺍﻚﻝﺭسﻤﻝة ﻤﺃﻢﻝﻣا تحﻗﻩﻕ ﺍﻚتﻟﻝﻩة ﺍﻚشاﻝﻛة
ﻚﻛﻤحﺩﺍﺕ ﻤﺍألﻖاﻚﻩﻜ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،ﻤﺍستﻟاﺩﺍﹰ ﺆﻚﻦ ﻢﺫﺍ ﺍألصؿ ﺍﻚعاﻜ ،فﺇﻟﻡ ﻤألجؿ تحﻗﻩﻕ
ﺃﻢﺩﺍفﻣا ﻤﻋﺩﻜ ﺍﻚخﺭﻤﺝ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝﻟﻅﻤﻝة ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة ﺍﻚﻟاﻅﻝة الختصاصاتﻣا ﻤغاﻩاتﻣا،
فﺇﻟﻣا تخضع إلشﺭﺍﻑ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ ﺍﻚﻝﺭﻜﺯﻩة فﻨ ﺍﻚحﺩﻤﺩ ﺍﻚﻝﺭسﻤﻝة ﻖاﻟﻤﻟاﹰ .ﻚﻜؿ ﺫﻚﻘ
ﺁثﺭﻟا ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍالختصاﺹ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﺍﻚﻝﻝﻟﻤﺡ ﻚﻛﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝﺭﻜﺯﻩة ﻚتﻟاﻅﺭ
ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﺭﻖابة ﺃﻤ ﺍﻚﻤصاﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻢﺫﺍ ﻝﻞ جﻣة ،ﻤﻝﻞ جﻣة ﺃخﺭﻥ،
) )1شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.226

) )2اﻚطﻣراكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.141
) )3اﻚﻟجار ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.135
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ﺃشﺭﻟا ﺆﻚﻦ ﺃﻞ ﺍﻚﻝحﺩﺩ ﺍألساسﻨ ﻚﻛﺭﻖابة ﻢﻤ تحﻗﻩﻕ حﻝاﻩة ﺍﻚﻝصﻛحة ﺍﻚعاﻝة ﺍﻚﻝتﻝثؿ
باﻚخضﻤﻉ ﻚﻝبﺩﺃ ﺍﻚﻝشﺭﻤﻋﻩة ﻝﻞ ﺃجؿ اﻚكفاء باالﻚتﺯﺍﻝاﺕ ﺍﻚﻝﻛﻗاﺓ ﻋﻛﻦ ﻋاتﻕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻤ ﺍﻚﻣﻩئة ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤﺍﻚﻝتﻝثؿ بﺇشباﻉ ﺍﻚحاجاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻚسﻜاﻞ ﺍﻚﻤحﺩﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﺃﻤ
ﺍﻚتجﻝعاﺕ ﺍﻚسﻜاﻟﻩة ﺍﻚتابعة ﻚﻛﻝجﻛﺱ ﺃﻤ ﺍﻚﻣﻩئة ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،ﺍألﻝﺭ ﺍﻚﺫﻧ سﻩتﺭتﺏ ﻋﻛﻩﻡ
تحﻗﻩﻕ ﺍﻚتﻟﻝﻩة ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤبﻝجﻝﻤﻉ ﺫﻚﻘ ستتحﻗﻕ ﺍﻚتﻟﻝﻩة ﺍﻚشاﻝﻛة فﻨ ﺍﻚﺩﻤﻚة ،ﻢﺫﺍ ﻋﺩﺍ
اء ﻝف حﻩﺙ ﺍﻚﻤﻖﺕ ﺃﻤ ﺍﻚجﻣﺩ كﻙذﻚؾ ﺍالﻖتصاﺩ فﻨ
تحﻗﻩﻕ ﺍﻚتسﻣﻩؿ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝﻟتﻔعﻩﻞ سك ن
ﺍإلﻟﻔاﻕ ﻤﺍﻚتخﻔﻩﻑ ﻋﻞ ﻙاﻢﻛﻣـ.

ﻤتﺄسﻩساﹰ ﻋﻛﻦ ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚسابﻕ ،ﻤباﻚﺭغﻜ ﻝﻞ ﺍتﻔاﻕ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﻋﻛﻦ
ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح  la tutelaخاصة فﻨ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚعﺭبﻨ ﻤﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ﻤﺍألسباﻟﻨ
فﻗﺩ ﻤجﻡ ﻟﻗﺩ ﻚﻣﺫﺍ ﺍالستخﺩﺍﻜ .ﻤسﻟحاﻤؿ ﺍﻚﻤﻖﻤﻑ ﻋﻛﻦ ﺃﻢﻜ ﺍالﻟتﻗاﺩﺍﺕ ﻝﻞ خالؿ
ﺍستعﺭﺍﺽ ﺍﻚﻜتاباﺕ ﺍﻚﻔﻗﻣﻩة فﻨ ﺍﻚﻟﻅﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚﻝشاﺭ ﺆﻚﻩﻣا ﺃﻋالﻠ ﻝﻞ خالؿ ﺍﻚﻟﻗاﻁ
ﺍﻚتاﻚﻩة:
ﺃﻤالﹰ :ﺆﻞ ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة

ﺍﻚﻩﻗﻩﻞ بعﺩﻜ

ﻩﻤحﻨ  .la tutela sbore Entidades localelesﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﻤﺫﻚﻘ ﻝﻞ خالؿ
اإلﻩحاء بﻔﻜﺭﺓ ﺍﻚﻤصاﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻗﹸصﱠﺭ ﻤﻟاﻖصﻨ ﺍألﻢﻛﻩة ﺍﻚﻝعﺭﻤفة فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ
ﺍﻚﻝﺩﻟﻨ ﻤﺍﻚتﻨ ﻩﻁﻛﻕ ﻋﻛﻩﻣا ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍﻚﻝﺩﻟﻩة  la tutela civilﻤﻋﻛﻩﻡ؛ فﺇﻞ ﻢﺫﺍ
ﺍالستخﺩﺍﻜ غﻩﺭ ﻝﻟاسﺏ ألﻟﻡ ﻩﻤحﻨ بعﺩﻜ ﺃﻢﻛﻩة ﺍﻚﻣﻩئاﺕ اﻚالﻝرﻙزﻩة(.)1
ﻤﻚﻩﺱ ﻝستغﺭباﹰ ﺃﻞ ﻩتﻜ سحﺏ ﺍﻚﻟﻅاﻜ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﻚبعﺽ ﺍﻚﻝﻤضﻤﻋاﺕ ﻝﻞ
ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ ﻤتﻁبﻩﻗاتﻣا ﻋﻛﻦ ﻝﻤضﻤﻋاﺕ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ فﻨ بﺩﺍﻩة ﺍألﻝﺭ ﻤﻖبؿ
تﻁﻤﺭ ﻟﻅﺭﻩاﺕ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ؛ ﻤﻚﻜﻞ ﺍﻚﻝستغﺭﺏ ﺃﻞ تتﻜ ﻋﻝﻛﻩة سحﺏ ﻟﻅﺭﻩاﺕ
)1) Fanlo, op.cit. p120
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ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ ﻤتﻁبﻩﻗاتﻣا حﺭفﻩاﹰ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ .ﻤفﻨ ﺍﻚسﻩاﻕ ﻟﻔسﻡ ﻩﺭﻥ
جاﻟﺏ ﻝﻞ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ﻤﺍألسباﻟﻨ ﺃﻞ ﺍﻚتﺄثﻩﺭ ﺍﻚﻝتباﺩؿ بﻩﻞ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ
ﺍﻚﺫﻧ ﺍستﻗﺭﺕ ﻟﻅﺭﻩاتﻡ ﻝﻝﻜﻟاﹰ فﻨ ﻝﺭﺍحؿ تﻁﻤﺭ ﻟﻅﺭﻩاﺕ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﻝع ﺍألخﺫ
بعﻩﻞ االﻋتبار خصكصﻩة ﻙؿ فرع ( .)1ﻤﺃخﺫ جﻤﺍﻟﺏ ﺍﻚﻟﻅﺭﻩاﺕ ﺍﻚتﻨ تتﻝاشﻦ ﻤﻁبﻩعة
ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ .ﻤﻢﺫﺍ ﺍﻚتﻤجﻡ ﺃﻩﺩﻠ اﻚﻗضاء ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ؛ فﻗﺩ أﻙد ﻝجﻛﺱ ﺍﻚﺩﻤﻚة
ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ فﻨ حﻜﻜ ﻚﻡ بتاﺭﻩﺦ  15/7/1887فﻨ ﻖضﻩة ﻜاﺭﻩبﻡ ضﺩ ﻝﺩﻩﻟة ﺍﻚجﺯﺍئﺭ
ﺍألﻖاﻚﻩﻜ ﻝع ﺍﻚتعاﻝؿ ﺃﻞ  Carlieret Vionot c/Ville d, Algerﻤﻝجاﻚسﻣا ﻜاﻚتعاﻝؿ
ﻝع صغاﺭ ﺍﻚسﻞ ﻤﻩتﻤجﺏ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝﻣﻟﺩسﻩﻞ ﻤاﻚشرﻙات ﺍﻚتﻨ تتعاﻝؿ ﻝع ﻝجاﻚﺱ
ﺍألﻖاﻚﻩﻜ ﺍﻚعﻛﻜ ﻝسبﻗﹰا ﺃﻟﻣﻜ ﻩتعاﻝﻛﻤﻞ ﻝع صغاﺭ ﺃﻤ غﻩﺭ ﻝﺅﻢﻛﻩﻞ(.)2
أﻝا اﻚﻔﻗﻡ اﻚعربﻨ فﻩرل اﻚبعض

()3

ﺃﻞ ﺍستخﺩﺍﻜ ﺍﻚﻝصﻁﻛح بﺇﻁالﻖﻡ ﻩﺅﺩﻧ ﺆﻚﻦ

إف ﻙاف ﻢﻟاﻘ ﺍختالفاﹰ بﻩﻞ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﻤخاصة
ﺍﻚخﻛﻁ بﻩﻞ ﺍﻚﺭﻖابة ﻤﺍألﻢﻛﻩة ،ﻤ ْ

ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚتﻨ تﺩؿ ﺩالﻚة ﻖاﻁعة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﺭﻖابة ﺍﻚتﻨ تﻝاﺭسﻣا ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة
ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ اﻚالﻝرﻙزﻩة ،بﻩﻟﻝا ﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ تﺩؿ ﻋﻛﻦ ﺩﻤﺭ ﺍﻚﻤصﻨ
فﻨ حﻝاﻩة ﻝصاﻚح ﺍﻚشخﺹ ﺍﻚﻗاصﺭ ﻤﻚحساﺏ ﻝصﻛحتﻡ ﻤبﺫﻚﻘ ﻩتجﻛﻦ ﺍﻚﻔاﺭﻕ ﻝﻞ
حﻩﺙ ﺍﻚغاﻩة ،فغاﻩة ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻢﻨ حﻝاﻩة ﺍﻚﻝﻟﻅﻤﻝة ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة بﻩﻟﻝا ﻢﺩﻑ
ﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاص حﻝاﻩة ﻝصاﻚح ﺍﻚﻝﻤصﻦ ﻋﻛﻩﻣﻜ.
ﻤحسﻟاﹰ فعؿ ﻢﺫﺍ ﺍﻚﻔﻗﻩﻡ فﻨ تحﺩﻩﺩﻠ ﻚﻛﻔاﺭﻕ ﺍﻚغائﻨ بﻩﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺆﻁاﺭ
ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﻤﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ ﻚﻤضع حﺩ إلﻝﻜاﻟﻩة ﺍالختالﻁ بﻩﻞ
ﺍﻚﻝصﻛحتﻩﻞ؛ ألﻞ ﺍﻚﻔاﺭﻕ ﻩﻙﻝف ﻙﻝا ﻩﺭﻥ فﻨ ﻢﺩﻑ ﻙؿ ﻝﻟﻣﻝا.
) )1ﻩتزﻋـ ﻢذا االتجاﻠ اﻚﻔﻗﻩﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ  ،Hauriouﻚﻛﻝزﻩد اﻟظر اﻚجدؿ اﻚﻔﻗﻣﻨ فﻨ Fanlo, op. Cit. 120 y
121

) )2اﻚﻝصدر ذاتﻡ.

) )3شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص226
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ﻤﻚﻜﻞ ﻝع ﻝﻁﻛع ﺍﻚثﻛﺙ ﺍألﻤؿ ﻝﻞ ﺍﻚﻗﺭﻞ ﺍﻚعشﺭﻩﻞ تﺭﺍجع ﺍالجتﻣاﺩ ﺍﻚﻔﻗﻣﻨ
ﺍﻚﺫﻧ ﺍﻟتﻗﺩ ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ،ﻤﻚﻜﻟﻡ أﻙد ﻋﺩﻜ
ال ﻝﻟﻣﻝا
ﺆﻝﻜاﻟﻩة ﺍﻚخﻛﻁ بﻩﻟﻡ ﻤبﻩﻞ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ ألﻞ ﻙ ن
ﻩختﻛﻑ ﻋﻞ ﺍﻪخﺭ ﻝﻞ حﻩﺙ ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚﻝﻔﻣﻤﻝﻨ ﻤﻝﻞ حﻩﺙ تحﺩﻩﺩ ﻝضﻝﻤﻞ ﻤﻟﻁاﻕ
ﻜؿ ﻝﻟﻣﻝا ﻤﺫﻚﻘ ﻝﻞ خالؿ ﺆبﺭﺍﺯ ﺍﻚﻁبﻩعة ﺍﻚخاصة ﻚﻜؿ ﻝﻟﻣﻝا ،حﻩﺙ ﺆﻞ ﺍستخﺩﺍﻜ
ﺍﻚﻝصﻁﻛح فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﻩﺩؿ ﺩالﻚة ﻖاﻁعة ﻋﻛﻦ ﻟﻁاﻕ سﻛﻁة ﺍإلشﺭﺍﻑ
ﻤﺍﻚﺭﻖابة ﺍﻚتﻨ تﻝاﺭسﻣا ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﻤﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة .ﻤﻚﻜﻞ
باﻚﺭغﻜ ﻝﻞ ﻢﺫﺍ ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚﻝﻔﻣﻤﻝﻨ ﻚﻣﺫﺍ ﺍﻚﻝصﻁﻛح فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﺆال ﺃﻞ
ﺍﻚبعﺽ فضؿ ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﺭﻖابة باﻚﺭغﻜ ﻝﻞ ﺍتساﻝﻡ باﻚعﻝﻤﻜ كاﻚغﻝكض(.)1
ﻤﺆﺫﺍ ﻙاف ﻢﺫﺍ ﺍﻚتﻤجﻡ ﻚﺩﻥ ﻢﺫﺍ ﺍﻚجاﻟﺏ ﻝﻞ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﻟحﻤ ﺍستبﺩﺍؿ ﻝصﻁﻛح
ﺍﻚﺭﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻚﻩحؿ ﻝحؿ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝستﻟﺩﺍﹰ ﺆﻚﻦ
ﺃﻞ ﻢﺫﺍ ﺍﻚتحﻤؿ فﻨ ﺍالستخﺩﺍﻜ ﻚﻛﻝصﻁﻛح ﺍﻚجﺩﻩﺩ سﻩﺅﺩﻧ حتﻝاﹰ ﺆﻚﻦ ﻖﻁع ﺩﺍبﺭ ﺍﻚخﻛﻁ
ﻤﺍﻚتضاﺭﺏ ﻝع ﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕ ﺍألخﺭﻥ فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ( .)2فﺇﻟﻟﻨ ﺃﺭﻥ ضﺭﻤﺭﺓ
اإلبﻗاء ﻋﻛﻦ ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة؛ ﻤﺫﻚﻘ ﻚتالفﻨ ﺍﻚخﻛﻁ بﻩﻟﻣﻝا ﻤبﻩﻞ
ﻝصﻁﻛحاﺕ ﺃخﺭﻥ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﻤتحﺩﻩﺩﺍﹰ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚتﻟﻅﻩﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ
ﻙاﻚرﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚتﻨ تﻝاﺭسﻣا ﺍﻚسﻛﻁة ﺍﻚﺭئاسﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝﺭﺅﻤسﻩﻞ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚتﺩﺭﺝ
ﺍﻚﻣﺭﻝﻨ ﺍﻚﺭئاسﻨ فﻨ ﺍﻚﻟﻅاﻜ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ اﻚﻝرﻙزم؛ ﻤﻋﻛﻩﻡ ﻩبﻗﻦ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ
) )1ﻝف أﻟصار ﻢذا االتجاﻠ اﻚﻔﻗﻩﻡ اﻚﻔرﻟسﻨ  Barthelemyحﻩث ﻩرل أف ﻝصطﻛح اﻚكصاﻩة ﻚﻩس ﻝرادفان ﻚﻝصطﻛح
اﻚرﻖابة كذﻚؾ ألف اﻚكصﻨ ﻩحؿ حﻛكالن ﻙاﻝالن ﻝحؿ اﻚﻗاصر فﻨ ﻝﻝارسة حﻗكﻖﻡ كﻚﻩس فﻗط اإلشراؼ ﻋﻛﻩﻡ .ﻚذا ال

تكجد كصاﻩة باﻚﻝﻔﻣكـ اﻚحدﻩث ﻚﻛﻝصطﻛح طاﻚﻝا ﻚﻩس ﻢﻟاؾ تﻝثﻩالن  . Representationكﻋﻛﻩﻡ فﺇف جﻣة اﻚكصاﻩة

اإلدارﻩة ال تﻝثؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة .ﻙﻝا أف صالحﻩة جﻣة اﻚكصاﻩة ﻚﻩست فﻗط اﻚرﻖابة كاإلشراؼ كاﻟﻝا تتﻝثؿ بﻝﻟع

اء ﻝرﻙزﻩة أك الﻝرﻙزﻩة .ترجﻝة حرفﻩة ﻚرأم ﻢذا اﻚﻔﻗﻩﻡ
اﻚﻣﻩئات اﻚﻝحﻛﻩة ﻝف اغتصاب صالحﻩات ﻢﻩئات أخرل سك ن
أشار إﻚﻩﻡ  Fanlo, op. Cit. p.121كأﻩضان ﻝشار إﻚﻩﻡ باختصار ﻋﻟد شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.226

) )2شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص.227
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ﺍصﻁالﺡ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻩﻁﻛﻕ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﻋالﻖة ﺍﻚسﻛﻁاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة
باﻚﻣﻩئاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة اﻚالﻝرﻙزﻩة ،ﻤﻢﺫﺍ بﺩﻤﺭﻠ ﻩعﺩ ضبﻁاﹰ ﻚﻛﻝصﻁﻛحاﺕ ﻤﺍﻚﻝﻔاﻢﻩﻜ
ﺍﻚﺩﺍﺭجة ﻤﺍﻚشائعة فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﺩﻤﻞ ﺃﺩﻟﻦ إﻝﻙاﻟﻩة ﻚﻛخﻛﻁ بﻩﻟﻣﻝا.
ﻋﻛﻦ ﻝا سبﻕ ،فﺇﻞ ﺍﻚﺭﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ،ﻤﺆﻞ ﻙاﻟت جزءان ال ﻩتجﺯﺃ ﻝﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة
ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ،فﺇﻟﻣا ﺃضﻩﻕ ﻟﻁاﻖاﹰ ﻝﻟﻣا ﻤﺫﻚﻘ ألﻞ ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﺍﻚﻝﻔﻣﻤﻝﻨ ﻚﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة
ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻩبﻩﻞ ﺃﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﻙﻝا ﺃﻟﻣا تتضﻝﻞ ﺭﻖابة ﺍﻚﻝشﺭﻤﻋﻩة  Legalidadفﺇﻟﻣا
ﺃﻩضاﹰ تتضﻝﻞ ﺭﻖابة اﻚﻝالءﻝة  Oportunidadﻤﻢﺫﺍ بخالﻑ ﺍﻚﺭﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﺍﻚتﻨ ال
تتضﻝﻞ سﻤﻥ ﺭﻖابة ﺍﻚﻝشﺭﻤﻋﻩة ،ﺃﻧ ﻚتﺄﻙد ﻝﻞ ﻝﺩﻥ ﺍﻚتﺯﺍﻜ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة
اﻚالﻝرﻙزﻩة باﻚﻝﻟﻅﻤﻝة ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة فﻨ تسﻩﻩﺭﻢا ﻚﻛشﺅﻤﻞ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤﺆشباﻋﻣا ﻚﻛحاجاﺕ
ﺍﻚعاﻝة ﻚسﻜاﻞ ﺍﻚﻤحﺩﺍﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤﺍﻚتجﻝعاﺕ ﺍﻚسﻜاﻟﻩة ﺍﻚﻝﻟﻁﻤﻩة فﻨ ﺆﻁاﺭﻢا ﺃﻤ ﺍﻚتابعة
ﻚﻣا.
ﻤﻩﺭﻥ جاﻟﺏ ﻝﻞ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ ﺍﻚغﺭبﻨ ﺃﻞ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ﻩتسع ﻚﻜافة
ﺍﻚصالحﻩاﺕ ﺍﻚﻝﻝﻟﻤحة ﻚﻛسﻛﻁاﺕ ﺍﻚﻝﺭﻜﺯﻩة ﻚﻺشﺭﺍﻑ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ اﻚالﻝرﻙزﻩة ،بﻩﻟﻝا
ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﺭﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة  control Administrativoفﺇﻟﻡ ﻩبﺩﻤ ﺃﻜثﺭ ضﻩﻗاﹰ ،بحﻩﺙ
ﻩتﻟاﻤؿ ﺍﻚصالحﻩاﺕ ﺍﻚﻝﻝﻟﻤحة ﻚﻛسﻛﻁاﺕ ﺍﻚﻝﺭﻜﺯﻩة ﻚتحﻗﻩﻕ ﻝبﺩﺃ ﺍﻚﻝشﺭﻤﻋﻩة
 Principio de la legalidadﻤال ﻩصؿ ﺍألﻝﺭ ﻚشﻝﻤؿ ﺭﻖابة ﺃﻤ تﻗﺩﻩﺭ ﻝﺩﻥ
ﻝالءﻝة ﺍإلجﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻚﻝتخﺫﺓ فﻨ ﺍﻚﻤحﺩﺓ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،ﻤﺫﻚﻘ ألﻞ إضﻔاء ﺍﻚصﻔة ﺍﻚﺩستﻤﺭﻩة
ﻋﻛﻦ ﺍﻚﺭﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚالﻝﺭﻜﺯﻩة ﻩجﺏ ﺃﻞ تﻟبثﻕ ﻝباشﺭﺓ ﻝﻞ
ﺍﻚﻟصﻤﺹ ﺍﻚﺩستﻤﺭﻩة ،ﻤﻚﻣﺫﺍ فﺇﻞ ﺍﻚعبﺭﺓ باإلﺭﺍﺩﺓ ﺍﻚصﺭﻩحة ﻚﻛﻝشﺭﻉ ﺍﻚﺩستﻤﺭﻧ،
ﻤﻋﻛﻩﻡ؛ ﻤتﺄﻙﻩدان ﻚﺫﻚﻘ فﺇﻞ ﺍﻚﻝشﺭﻉ ﺍﻚﺩستﻤﺭﻧ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ فﻨ ﺩستﻤﺭ ﻋاﻜ 1946
ﻤﺩستﻤﺭ ﻋاﻜ  1958ﻖﺩ أﻙد صﺭﺍحة ﺃﻞ ﺍﻚسﻛﻁاﺕ اﻚﻝرﻙزﻩة تﻝﻛﻘ صالحﻩة ﺍﻚﺭﻖابة
ﻋﻛﻦ ﻝشﺭﻤﻋﻩة ﺃﻋﻝاؿ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة .ﻤبﻣﺫﺍ فﻗﺩ ﻤضع ﻟﻣاﻩة الستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح
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ﻤصاﻩة بحﻩﺙ ﺃﻞ ﺍﻚﺭﻖابة ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝشﺭﻤﻋﻩة تﻝاﺭﺱ بﻝباﺩﺭﺓ ﻝﻞ ﻝﻝثؿ ﺍﻚحﻜﻤﻝة ﺃﻝاﻜ
ﺍﻚﻗاضﻨ اإلدارم(.)1
ﻤﻖﺩ ﺃتﻩحﺕ ﺍﻚﻔﺭصة ﺃﻝاﻜ ﺍﻚﻝجﻛﺱ ﺍﻚﺩستﻤﺭﻧ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ﺃﻞ ﻩؤﻙد ﺍستخﺩﺍﻜ
ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﺭﻖابة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ،ﻤﺫﻚﻘ بعﺩ ﺍﻚتعﺩﻩالﺕ ﺍﻚتﻨ ﺃﺩخﻛﺕ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝﻟﻅﻤﻝة ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻩة
إلﺩﺍﺭﺓ ﺍألﻖاﻚﻩﻜ ،فﻨ حﻜﻝﻡ بتاﺭﻩﺦ  25/2/1982حﻩﺙ حﺩﺩ ﺍﻚﻟﻁاﻕ ﺍﻚﻝﻔﻣﻤﻝﻨ ﻚﻣﺫﺍ
ﺍﻚﻝصﻁﻛح بﺄﻟﻡ ﺍألساﺱ ﺍﻚﺫﻧ ﻩﻝﻜﻞ خالؿ تحﺩﻩﺩ ﺍﻚصالحﻩاﺕ ﺍﻚﻝﻝﻟﻤحة ﻚﻺﺩﺍﺭﺓ
اﻚﻝرﻙزﻩة ﺃﻤ ﻝﻔﻤﺽ ﺍﻚحﻜﻤﻝة ﻚﻺشﺭﺍﻑ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻣﻩئاﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة .ﻤﻖﺩ شﻜؿ ﻢﺫﺍ
ﺍﻚتحﺩﻩﺩ ﻝﻞ ﻖبؿ ﺍﻚﻝجﻛﺱ ﺍﻚﺩستﻤﺭﻧ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ،باإلضافة الستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﺭﻖابة
ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻝﻞ ﻖبؿ ﺍﻚﻝشﺭﻉ ﺍﻚﺩستﻤﺭﻧ فﻨ ﺍﻚﻝاﺩﺓ  72/3ﻝﻞ ﺍﻚﺩستﻤﺭ ﺍﻚﻔﺭﻟسﻨ ﻋاﻜ
 1958سبﺏ تحﻤؿ ﺍﻚﻔﻗﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﻧ فﻨ ﺍستخﺩﺍﻜ ﻝصﻁﻛح ﺍﻚﻤصاﻩة ،ﻤﺃﻞ ﻜاﻞ ﻢﻟاﻘ
جاﻟبﹰا ضئﻩالﹰ ﻝﻞﺍﻚﻔﻗﻡ ﻩستخﺩﻜ ﺍﻚﻝصﻁﻛحﻩﻞ ﻝعﹰا (.)2
ﻤخالصة ﺍﻚﻗﻤؿ ،ﺆﻟﻡ ﻤباﻚﺭغﻜ ﻝﻝا ﻖﻩؿ بشﺄﻞ ﺍﻚخﻛﻁ بﻩﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ
ﺍﻚخاﺹ ﻋﻛﻦ ﻟاﻖصﻨ ﻤﻋﺩﻩﻝﻨ ﺍألﻢﻛﻩة ﻤﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ،
فﺇﻟﻟا ﻟﺅﻜﺩ ﺃﻟﻡ ﺆﺫﺍ ﻙاف ﺍﻚخﻛﻁ ﻝﻝﻜﻟاﹰ فﻨ بﺩﺍﻩة ﺍألﻝﺭ ،ﺃﻧ ﻋﻟﺩﻝا ﻩتﻜ ﺍستﻝﺩﺍﺩ ﺍﻚﻗﻤﺍﻋﺩ
ﺍﻚتﻨ تحﻜﻜ ﺍﻚﻤصاﻩة ﻝﻞ ﺍﻚﻗﻤﺍﻋﺩ ﺍﻚعاﻝة فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ ﻤال ﻩعﻟﻨ ﺫﻚﻘ ﺃﻞ ﻢﺩفﻣا
ﺃﻤ غاﻩتﻣا ﻢﻨ ﺫﺍﺕ ﺍﻚغاﻩة ،فﺇﻟﻡ ﺃصبح حاﻚﻩاﹰ ﻝﻞ ﺍﻚﻤﺍضح ﻤﺍﻚجﻛﻨ ﺍﻚﻔﻤﺍﺭﻕ بﻩﻟﻣﻝا
بعﺩﻝا ﺍستﻗﻛﺕ ﺍﻚﻗﻤﺍﻋﺩ ﺍﻚتﻨ تحﻜﻜ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻤﺃصبحﺕ جﺯﺀﺍﹰ ﻝستﻗالﹰ ﻤﻝتﻝﻩﺯﺍﹰ
ﻋﻞ تﻛﻘ ﺍﻚﻗﻤﺍﻋﺩ فﻨ ﺆﻁاﺭ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚﻝﺩﻟﻨ .ﻤﻋﻛﻩﻡ ﺃصبحﺕ ﻝعاﻩﻩﺭ ﺍﻚتﻝﻩﻩﺯ ﻤﺍضحة
بحﻩﺙ ﻩتﻜ ﺍالﻋتﻝاﺩ ﺆﻝا ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝضﻝﻤﻞ ﺃﻤ ﻋﻛﻦ ﺍﻚغاﻩة ﻚﻤضع حدان ﻚﻛخﻛﻁ بﻩﻞ
ﺍالصﻁالﺡ فﻨ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚعاﻜ ﻤﺍﻚﻗاﻟﻤﻞ ﺍﻚخاﺹ.
).Fanlo op. cit. p.122 )1

) )2ﻟﻗالن كترجﻝة ﻝف اﻚﻛغة االسباﻟﻩة ﻋف Fanlo. Op. Cit. pp. 123 y 124
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المبحث الثاني :المؤسسة العامة
تختﻛؼ اﻚتعارؼ اﻚتﻨ ﻩطﻛﻗﻣا فﻗﻣاء اﻚﻗاﻟكف ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسة  /اﻚسﻛطة اﻚعاﻝة
.فﻩعرفﻣا أحد فﻗﻣاء
باختالؼ اﻚزكاﻩة اﻚتﻨ ﻩﻟظر ﻝف خالﻚﻣا إﻚﻦ ﻝثؿ ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسة
ّ
اﻚﻗاﻟكف اﻚﻔرﻟسﻩﻩف ﻋﻛﻦ أﻟﻣا " ﻝرفؽ ﻋاـ ُﻝﻟح اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة "،أك ﻢﻨ "إدارة

ﻋاﻝة تتﻝتع بشخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة  ،تتكﻚﻦ إدارة ﻝرفؽ ﻋاـ أك ﻋدة ﻝرافؽ ﻋاﻝة

ﻝتخصصة ضﻝف حدكد دائرة إﻖﻛﻩﻝﻩة ﻝعﻩﻟة".كﻢﻟاؾ تعرﻩﻔات أخرل ﻚﻛﻝؤسسة اﻚعاﻝة
) (1

ﻙاﻚتاﻚﻩة :

 " شخص إدارم ﻝتخصص ﻝف أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ  ،ﻩتكﻚﻦ إدارة ﻝرفؽ ﻋاـبﻗدر ﻝعﻩف ﻝف االستﻗالؿ".
 "ﻝرفؽ ﻋاـ ﻩتﻝتع بشخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة ،كتعد اﻚصكرة اﻚعادﻩة ﻚتﻟظﻩـاألشخاص اإلدارﻩة اﻚﻝتخصصة".
 "شخص ﻝف أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ اﻚﻝﻙﻛﻔة بﺇشباع حاجة ﻝعﻩﻟة ﻚجﻝاﻋةﻝعﻩﻟة ﻝا بكاسطة أسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة".
أسﻛكب ﻝف أساﻚﻩب إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ،كذﻚؾ حﻩﻟﻝا ﻩﻝﻟح ﻝرفؽ ﻋاـﻝتخصص بﻝزاكﻚة ﻟشاط ﻝعﻩف كﻝحدد اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة بغﻩة تحﻗﻩؽ استﻗالﻚﻡ
ﻩا".
ﻝاﻚﻩان ك إدار ن

( )1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻟظرﻩة اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة كتطبﻩﻗﻣا فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة األردﻟﻩة اﻚﻣاشﻝﻩة (ﻋﻝاف  ،دار اﻚﻔﻙر
ﻚﻛﻟشر كاﻚتكزﻩع،)1990،ص.12

77

بصﻔة ﻋاﻝة  ،ﻩجب أف تتكافر فﻨ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة جﻝﻩع اﻚصﻔات
) (1

(اﻚشركط) األساسﻩة اﻚتاﻚﻩة :

 تﻗكـ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻋﻛﻦ إدارة ﻝرفؽ ﻋاـ . تتﻝتع اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة اﻚﻝستﻗﻛة . تتﻝتع اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة باالستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم ﻋف اإلدارات اﻚحﻙكﻝﻩةاﻚﻝرﻙزﻩة.
المطمب االول :أصناف المؤسسات العامة
ﻩختﻛؼ تصﻟﻩؼ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة باختالؼ ﻝعﻩار اﻚتصﻟﻩؼ اﻚﻝتّبع ﻝف جﻣة
،كباختالؼ اﻚغاﻩة اﻚﻝرجكة ﻝف جﻣة أخرل  .ﻙﻝا كﻩﻝﻙف تصﻟﻩؼ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة
إﻝا بحسب اﻚﻝدل اإلﻖﻛﻩﻝﻨ ﻚﻟشاطﻣا  ،أك طبﻩعة اﻚﻟشاط اﻚذم تؤدﻩﻡ ،أك اﻚﻗاﻟكف اﻚذم
تخضع ﻚﻡ ( ﻖاﻟكف ﻋاـ أك ﻖاﻟكف خاص ) .بحسب اﻚﻝدل اإلﻖﻛﻩﻝﻨ  ،تﻗسـ
اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة إﻚﻦ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة اﻚكطﻟﻩة ،اﻚتﻨ ﻩﻝتد ﻟشاطﻣا إﻚﻦ جﻝﻩع أج ازء
إﻖﻛﻩـ اﻚدكﻚة أك اﻚتﻨ ﻩستﻔﻩد ﻝعظـ اﻚسﻙاف ﻝف اﻚخدﻝات اﻚتﻨ تﻗدﻝﻣا ،كاﻚﻝؤسسات
اﻚعاﻝة اﻚﻝحﻛﻩة  ،اﻚتﻨ ﻩﻗتصر ﻟشاطﻣا ﻋﻛﻦ دائرة إﻖﻛﻩﻝﻩة ﻝحددة .إﻝا بحسب طبﻩعة
اﻚﻟشاط اﻚذم تؤدﻩﻡ ،فﻗد تﻙكف ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات إدارﻩة أك اﻖتصادﻩة أك ﻋﻛﻝﻩة أك
تﻙﻟكﻚكجﻩة أك اجتﻝاﻋﻩة أك ﻝاﻚﻩة .كتصﻟؼ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ،ثاﻚثا،بحسب اﻚﻗاﻟكف
اﻚذم تخضع ﻚﻡ إﻚﻦ اﻚﻝؤسسات ﻋاﻝة إدارﻩة تخضع ألحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ كﻝؤسسات
) (2

ﻋاﻝة صﻟاﻋﻩة كتجارﻩة تخضع ألحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص.

() 1

غساف ﻖﻛعاكم،اﻚﻗطاع اﻚعاـ ...إﻚﻦ أﻩف (سكرﻩا ،دار اﻚﻝﻙتبﻨ ﻚﻛطباﻋة كاﻚﻟشر ،)1995،ص  .44كاﻟظر

أﻩضا:ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .13

( )2ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص ص .132-91كاﻟظر أﻩضان:غساف ﻖﻛعاكم،ﻝرجع سابؽ،ص .96

78

طريقة المؤسسة العامة
تتﻝثؿ طرﻩﻗة اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة فﻨ ﻝﻟح اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ شخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة
ﻚتحرﻩرﻠ ﻝف اﻚركتﻩف اﻚحﻙكﻝﻨ كتحﻗﻩؽ استﻗالﻚﻡ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم .كتﺄخذ جﻝﻩع دكؿ
اﻚعاﻚـ بﺄسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة بﻣدؼ إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ،كﻢﻨ ظاﻢرة إدارﻩة ال
غﻟﻦ ﻋﻟﻣا ﻚتﻟظﻩـ االدارة اﻚعاﻝة فﻨ اﻚدكﻚة.
كتعددت كتﻟكﻋت تعرﻩﻔات اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ،ﻚﻙﻟﻣا اتسﻝت بتضﻝﻟﻣا ألرﻙاف
اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة اﻚتﻨ ﻩكد اﻚباحث إبرازﻢا كاﻚترﻙﻩز ﻋﻛﻩﻣا .فﻗد ﻋرفت بﺄﻟﻣا ﻝرفؽ ﻋاـ
ﻝﻟح اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة) ،(2أك أﻟﻣا إدارة ﻋاﻝة تتﻝتع بشخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة،
)(3

كتتكﻚﻦ إدارة ﻝرفؽ أك ﻋدة ﻝرافؽ ﻋاﻝة ﻝتخصصة ضﻝف حدكد دائرة إﻖﻛﻩﻝﻩة ﻝعﻩﻟة

أك أﻟﻣا شخص إدارم ﻝتخصص ﻝف أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ ﻩتكﻚﻦ إدارة ﻝرفؽ ﻋاـ
بﻗدر ﻝعﻩف ﻝف االستﻗالؿ) .(4أك أﻟﻣا ﻝرفؽ ﻋاـ ﻩتﻝتع بشخصﻩة ﻝعﻟكم ﻝستﻗﻛة كﻢﻨ
اﻚشﻙؿ االﻋتﻩادم ﻚتﻟظﻩـ األشخاص اإلدارﻩة اﻚﻝتخصصة).(5
كﻟحف ﻟرل أف اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻢﻨ ﻋبارة ﻋف طرﻩﻗة ﻝف طرؽ إدارة اﻚﻝرافؽ
اﻚعاﻝة ،كذﻚؾ حﻩﻟﻝا ﻩﻝﻟح ﻝرفؽ ﻋاـ ﻝتخصص بﻝزاكﻚة ﻟشاط ﻝعﻩف كﻝحدد
اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة بﻣدؼ تحﻗﻩؽ استﻗالﻚﻡ إدارﻩان كﻝاﻚﻩان .فاﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻢﻨ طرﻩﻗة
ﻝف طرؽ إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة بحﻩث تﻝﻛؾ اإلدارة اﻚعاﻝة حؽ اﻚعدكؿ ﻋﻟﻣا كاألخذ
بطرﻩﻗة أخرل حﻩﻟﻝا ﻩراءل ﻚﻣا أف أسﻛكب اﻚﻝؤسسة ﻚـ ﻩحﻗؽ أك ﻚـ ﻩعد ﻩحﻗؽ
األﻢداؼ كاﻚغاﻩات اﻚﻝرجكة ﻝﻟﻣا كﻝحؿ ﻢذﻠ اﻚطرﻩﻗة ﻢك ﻝرفؽ ﻝتخصص ﻩﻗكـ باشباع
حاجة جﻝاﻋﻩة ﻙبﻗﻩة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ،ﻚﻙﻟﻡ ﻩختﻛؼ ﻋف غﻩرﻠ ﻝف اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة بتﻝتعﻡ

)(2
)(3
)(4
)(5

اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .272
اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .272
اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .272
اﻚدﻙتكر ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .272
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بشخصﻩة ﻝعﻟكم ﻝستﻗﻛة ﻋف بﻗﻩة أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ األخرل ،كﻋﻛﻦ األخص ﻋف
اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ اﻚذم ﻩتكﻚﻦ ﻝباشرة ﻝﻣﻝات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻩﻣا .كﻚﻙف
ﻝﻟح ﻝرفؽ ﻋاـ شخصﻩة ﻝعﻟكﻩة ﻝستﻗﻛة ﻚﻩس ﻢدفان بحد ذاتﻡ كاﻟﻝا ﻝجرد كسﻩﻛة
ﻚتحﻗﻩؽ غاﻩة ساﻝﻩة ،تتﻝثؿ فﻨ تحﻗﻩؽ استﻗالؿ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ﻝف اﻚﻟاحﻩتﻩف اﻚﻝاﻚﻩة
كاإلدارﻩة ،فاألساس اﻚﻝشترؾ اﻚذم تﻗكـ كتستﻟد إﻚﻩﻡ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ﻢك تحﻗﻩؽ
اﻚﻔعاﻚﻩة اإلدارﻩة ﻋف طرﻩؽ تحرﻩر كابعاد اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ﻋف اﻚركتﻩف اﻚحﻙكﻝﻨ.
فاالستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم ﻩضﻝﻟاف دكف شؾ فعاﻚﻩة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ كتحررﻠ ﻝف
اﻚركتﻩف اﻚحﻙكﻝﻨ.
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المطمب الثاني :دور السمطات المركزية في الرقابة اإلدارية عمى المؤسسات العامة
إف اختﻩار اﻚدكﻚة ﻚﻛﻝؤسسات اﻚعاﻝة ﻙﺄسﻛكب إلدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ال ﻩعﻟﻨ
استﻗالؿ ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات استﻗالالن تاﻝان ﻋف اﻚدكﻚة ،بحﻩث تعﻝؿ دكف أﻩة رﻖابة  .كاﻟﻝا
ﻝف اﻚضركرم خضكﻋﻣا ﻚﻗدر ﻝعﻩف ﻝف اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة .فاﻚالﻝرﻙزﻩة ( كﻝف
أشﻙاﻚﻣا اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ) تعﻟﻨ االستﻗالؿ اﻚذاتﻨ فﻗط  .كاﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة
بصﻔتﻣا إحدل تطبﻩﻗات اﻚالﻝرﻙزﻩة اإلدارﻩة تخضع ﻚﻛرﻖابة اﻚتﻨ تﻝارسﻣا اﻚسﻛطات
اﻚﻝرﻙزﻩة  ،كاﻚتﻨ ﻩطﻛؽ ﻋﻛﻩﻣا ﻋادة اسـ " اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة".كاﻚﻝﻗصكد باﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة ﻢك تﻛؾ اﻚتﻨ ﻩخضع ﻚﻣا ﻟشاط شخص ﻝعﻟكم ﻋاـ ﻝف ﻖبؿ جﻣة حﻙكﻝﻩة
ﻝرﻙزﻩة (1)،أك أﻟﻣا "ﻝجﻝكﻋة ﻝف اﻚسﻛطات ﻩﻝﻟحﻣا اﻚﻝشرع ﻚسﻛطة ﻋﻛﻩا ﻚﻝﻟع اﻟجراؼ
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة،كﻚتحﻗﻩؽ ﻝشركﻋﻩة أﻋﻝاﻚﻣا كﻋدـ تعارضﻣا ﻝع اﻚﻝصﻛحة
)(2

اﻚعاﻝة"

كﻩعرفﻣا اﻚبعض ﻋﻛﻦ أﻟﻣا "ﻝجﻝكﻋة اإلجراءات اإلدارﻩة اﻚﻝحددة ﻖاﻟكﻟا
ّ

ﻚسﻛطة ﻋﻛﻩا ﻝرﻙزﻩة ﻙاﻟت أـ ال ﻝرﻙزﻩة ﻋﻛﻦ أشخاص كأﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة
(3).

بﻗصد حﻝاﻩة اﻚﻝشركﻋﻩة كاﻚصاﻚح اﻚعاـ "

اﻚﻔركؽ األساسﻩة كاﻚتﻨ تتﻝثؿ بﻩف اﻚرﻖابة اإلدارﻩة كاﻚكصاﻩة اإلدارﻩة تتﻝثؿ فﻨ األﻝكر
)(4

اﻚتاﻚﻩة:

من حيث السند القانوني :ﻝف اﻚﻝتﻔؽ ﻋﻛﻩﻡ فﻗﻣا كﻖضاء  ،إف اﻚرئﻩس اإلدارم ﻩستﻝد
حﻗﻡ فﻨ ﻝﻝارسة اﻚسﻛطة اﻚرئاسﻩة  ،كباﻚتاﻚﻨ اﻚرﻖابﻩة ،ﻋﻛﻦ ﻝرؤكسﻩﻡ ﻝف ﻝبادئ
()1

()2

ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم،ﻝرجع سابؽ ،ص .179

خﻝﻩس إسﻝاﻋﻩؿ ،اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة االﻖتصادﻩة فﻨ اﻚدكؿ اﻚعربﻩة (اﻚﻗاﻢرة ،ﻋاﻚـ اﻚﻙتب،)1978،ص

.156

() 3

ﻋدﻟاف ﻋﻝرك ،ﻝبادئ اﻚﻗاﻟكف اإلدارم اﻚﻔﻛسطﻩﻟﻨ _ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة (اﻚﻗدس ،اﻚﻝطبعة اﻚعربﻩة

اﻚحدﻩثة،)2003،ص .102

( )4ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص ص.188_184
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اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم .كال داﻋﻨ باﻚتاﻚﻨ ﻚكجكد ﻟص ﻖاﻟكﻟﻨ صرﻩح ﻩﻝﻟحﻡ ﻢذﻠ اﻚسﻛطة
.بﻩﻟﻝا تستﻟد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة إﻚﻦ ﻟص تشرﻩعﻨ  ،ﻩﻝﻟح جﻣة إدارﻩة ﻝعﻩﻟة حؽ
ﻝﻝارسة اﻚرﻖابة اإلدارﻩة  .ﻩترتب ﻋﻛﻦ ذﻚؾ  ،اﻟﻡ إذا ﻚـ ﻩﻔرض اﻚﻟص اﻚتشرﻩعﻨ رﻖابة
ﻝعﻩﻟة ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة  ،سكؼ تجد اإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻟﻔسﻣا ﻝجردة ﻝف سالح
اﻚرﻖابة .
من حيث حجم الرقابة  :بﻝا أف اﻚرﻖابة اﻚﻝﻝارسة ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ﻢﻨ ﻝف ﻟكع
اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة  ،فاف سﻛطة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ال تﻝﻛؾ سﻛطات كاسعة فﻨ ﻝجاؿ
اﻚرﻖابة .فﻔﻨ حﻩف ﻩﻝﻛؾ اﻚرئﻩس اإلدارم األﻋﻛﻦ سﻛطة رﻖابﻩة سابﻗة ﻋﻛﻦ اﻚﻗﻩاـ باﻚعﻝؿ
كاصدار أكاﻝر كتعﻛﻩﻝات كﻝﻟشكرات ﻩﻛتزـ بﻣا اﻚﻝرؤكسكف،ال تتﻝتع ﻢﻩئات اﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة بسﻛطة إصدار أكاﻝر كتعﻛﻩﻝات كﻝﻟشكرات إﻚﻦ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة (
اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ) ﻚﻛﻗﻩاـ بعﻝؿ ﻝعﻩف أك االﻝتﻟاع ﻋف ﻋﻝؿ ﻝعﻩف  ،ﻝف جاﻟب أخر
 ،تﻝﻛؾ سﻛطة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة رﻖابة الحﻗة ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة تتﻝثؿ باﻚﻝصادﻖة
)(1

ﻋﻛﻦ اﻚﻗ اررات كاألﻋﻝاؿ اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚصادرة ﻋﻟﻣا.

من حيث التكييف القانوني لمق اررات :ﻩختﻛؼ اثر اﻚﻗ اررات اﻚصادرة ﻋف اﻚجﻣات
اﻚﻗائﻝة باﻚرﻖابة باختالؼ ﻟكع اﻚرﻖابة ،فﻩﻝا إذا ﻙاﻟت رﻖابة إدارﻩة أـ كصاﻩة إدارﻩة .
إذ ﻩعتبر ﻖرار اﻚرئﻩس اإلدارم (فﻨ حاﻚة اﻚرﻖابة اإلدارﻩة) أﻋﻛﻦ درجة ﻝف ﻖرار
اﻚﻝرؤكس كﻩحؿ ﻝحﻛﻡ.أﻝا فﻨ حاﻚة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة  ،ﻋﻟدﻝا ﻩشترط اﻚﻗاﻟكف صدكر
اﻚﻗرار ﻋف اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة (أك اﻚجﻣة اﻚالﻝرﻙزﻩة )كﻝصادﻖة أك ﻝكافﻗة أك ترخﻩص
جﻣة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ،فاف ﻖرار جﻣة اﻚكصاﻩة ﻢذا ال ﻩحؿ ﻝحؿ ﻖرار اﻚﻝؤسسة
اﻚعاﻝة ف كاﻟﻝا ﻩﻙﻝﻛﻡ .ﻢذا ﻩعﻟﻨ إف اﻚﻗرار اإلدارم ال ﻩﻙكف ﻝﻙتﻝالن إال بصدكرﻠ ﻋف
()1

ﻝعف ادﻋﻩس ،سﻛسﻛة تﻗارﻩر ﻖاﻟكﻟﻩة (،)33اإلشﻙاﻚﻩات كاﻚحﻛكؿ ،اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة كاﻚسﻛطة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة

اﻚﻔﻛسطﻩﻟﻩة ،اﻚﻣﻩئة اﻚﻔﻛسطﻩﻟﻩة اﻚﻝستﻗﻛة ﻚحﻗكؽ اﻚﻝكاطف ، 2010 ،ص 13
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ال ،ﻋﻟدﻝا ﻩشترط اﻚﻗاﻟكف فﻨ
اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة كﻝكافﻗة جﻣة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻩﻡ فﻝث ن
ﻖرار ﻝا صدكرﻠ ﻋف ﻝؤسسة ﻋاﻝة اﻖتصادﻩة ،كتصدﻩﻗﻡ ﻝف كزﻩر االﻖتصاد ،فاف ﻢذا
ال ﻩعﻟﻨ أف ﻖرار كزﻩر االﻖتصاد باﻚﻝصادﻖة ال ﻩعتبر فﻨ ذاتﻡ اﻚﻗرار اإلدارم ،كاﻟﻝا
ﻢك جزء ﻝف إجراءات اتخاذ اﻚﻗرار اإلدارم .أﻝا إذا رفضت اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة
اﻚﻝصادﻖة ﻋﻛﻦ ﻖرار اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة  ،فاف ﻖرار اﻚرفض ﻢذا ﻩعتبر ﻖ ار انر إدارﻩا ﻝستﻗالن
فﻨ ﻝكاجﻣة اﻚﻣﻩئة اﻚالﻝرﻙزﻩة (اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ) كﻩخضع ﻚﻛﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم
تخضع ﻚﻡ اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة بعاﻝة .كﻩﻙكف ﻋﻟدﻢا ﻝف حؽ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة اﻚﻝتضررة
ﻝف ﻖرار اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚطعف فﻨ ذﻚؾ اﻚﻗرار أﻝاـ اﻚﻗضاء اإلدارم اﻚﻝختص .
كتتعدد صكر اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻚﻛسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة (ﻝثال اﻚك ازرات ،أك ﻝجﻛس
اﻚكزراء )ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ،كخصكصان فﻨ ﻝجاﻚﻨ اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ األشخاص
كاﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ األﻋﻝاؿ.
ﻩﻗصد باﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ األشخاص اتخاذ إجراءات خاص بشﺄف اإلدارﻩﻩف
كاﻚعاﻝﻛﻩف ﻚدل اﻚشخص اﻚﻝرﻙزم (رئﻩس اﻚﻝؤسسة،ﻝجﻛس اإلدارة ،اﻚعاﻝﻛﻩف).كتظﻣر
اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ األشخاص فﻨ صكرتﻩف :سﻛطة تعﻩﻩف بعض اﻚعاﻝﻛﻩف فﻨ اﻚﻝؤسسة
اﻚعاﻝة ،كسﻛطة فرض ﻋﻗكبات تﺄدﻩبﻩة بحﻗﻣـ.بصﻔة خاصة ،ﻩبرز دكر اﻚجﻣات
اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ تعﻩﻩف اﻚﻝسؤكؿ اﻚتﻟﻔﻩذم األﻋﻛﻦ (رئﻩس /ﻝدﻩر اﻚﻝؤسسة)،كفﻨ تعﻩﻩف
اﻚﻝجاﻚس اﻚتﻗرﻩرﻩة (ﻝج ﻛس إدارة اﻚﻝؤسسة)أك اﻚﻝجاﻚس االستشارﻩة .كتعتبر سﻛطة
اﻚتعﻩﻩف ﻢذﻠ دﻚﻩالن ﻋﻛﻦ تبعﻩتﻣا.ﻩﻙكف اﻚتعﻩﻩف دﻚﻩالن ﻋﻛﻦ اﻚتبعﻩة حﻩﻟﻝا ﻩﻙكف أﻋضاء
اإلدارة اﻚعﻛﻩا أﻋضاء بحﻙـ اﻚﻗاﻟكف .كﻩﻙكف اﻚتعﻩﻩف دﻚﻩالن ﻋﻛﻦ االستﻗالؿ حﻩﻟﻝا ال
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ﻩعﻩف أﻋضاء ﻝجﻛس اإلدارة بحﻙـ كظﻩﻔتﻣـ ،كاﻟﻝا تﻝﻛؾ اﻚجﻣة اﻚﻝعﻟﻩة سﻛطة اتخاذ
) )1

ﻖرار اﻚتعﻩﻩف ،كتحدﻩد ﻢكﻩة اﻚشخص اﻚذم ﻩﻙكف ﻋضكان.

ﻙﻝا تﻝﻛؾ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة سﻛطة فرض اﻚعﻗاب ضد األشخاص اﻚتﻟﻔﻩذﻩﻩف أك
حد تجرﻩد ﻢذا اﻚشخص أك اﻚﻝجﻛس
ضد اﻚﻝجاﻚس اﻚتﻗرﻩرﻩة .كﻖد ﻩصؿ اﻚعﻗاب إﻚﻦ ّ
) (2

ﻝف صالحﻩاتﻡ فﻨ اتخاذ ﻖ اررات إدارﻩة أك فﻨ إدارة شؤكف اﻚﻝؤسسة.

إف األصؿ فﻨ اﻚﻗ اررات اﻚصادرة ﻋف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة (ﻝثؿ اﻚﻝؤسسات
اﻚعاﻝة ) أﻟﻣا ﻟﻣائﻩة ،كال تحتاج إﻚﻦ ﻝكافﻗة أك ﻝصادﻖة سﻛطات اﻚكصاﻩة .غﻩر أف
اﻚﻝشرع ﻖد ﻩشترط تصدﻩؽ سﻛطة اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻦ بعض ﻖ اررات اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة أك
ّ

بعض األﻋﻝاؿ اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تﻗكـ بﻣا  .كﻩتخذ تصدﻩؽ سﻛطات اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ
تﻗرر سﻛطة
اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة صكرتﻩف ﻝختﻛﻔتﻩف ﻢﻝا :اﻚتصدﻩؽ اﻚصرﻩح  ،حﻩﻟﻝا ّ

اﻚﻝشرع أف
اﻚكصاﻩة اﻚﻝكافﻗة أك اﻚرفض صراحة  ،كاﻚتصدﻩؽ اﻚضﻝﻟﻨ حﻩﻟﻝا ﻩﻗرر
ّ

ﻝضﻨ ﻝدة ﻝعﻩﻟة ﻝف تارﻩﺦ إبالغ سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة باﻚﻗرار اﻚﻝتخذ دكف أف
) (3

تبدم ﻝكافﻗة أك رفضان صرﻩحان ﻩعتبر فﻨ حﻙـ اﻚﻝكافﻗة.

ﻙﻝا ﻖد تﺄخذ اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ األﻋﻝاؿ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة صك انر أخرل ،ﻝثؿ اإلذف
كاﻚترخﻩص ،اإلﻚغاء ،اإلﻩﻗاؼ ،كاﻚحﻛكؿ .فاإلذف أك اﻚترخﻩص ﻢك كسﻩﻛة ﻝف كسائؿ
اﻚكصاﻩة اﻚسابﻗة ﻋﻛﻦ اتخاذ اﻚﻗرار ﻝف جاﻟب اﻚﻝؤسسة  ،فال ﻩﻟبغﻨ إصدار اﻚﻗرار
بدكف إذف اﻚسﻛطة اﻚكصائﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚتﻨ ﻩحددﻢا اﻚﻗاﻟكف  .أﻝا اإلﻚغاء فﻣك إف تﻗكـ
اﻚسﻛطة اﻚكصائﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة بﺇﻚغاء ﻖرار اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة غﻩر اﻚﻝشركع .
( )1ﻟائؿ اﻚعكاﻝﻛة  ،ﻝرجع سابؽ  ،ص .98اﻟظر أﻩضا:ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .193
()2

ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم  ،ﻝرجع سابؽ  ،ص ص  .194_193كاﻟظر أﻩضان :خﻝﻩس إسﻝاﻋﻩؿ ﻝرجع سابؽ

،ص .157

( )3ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم  ،ﻝرجع سابؽ  ،ص ص .196-195

84

كتﻟصّ بعض اﻚتشرﻩعات ﻋﻛﻦ أف تتكفر بعض اﻚشركط فﻨ ﻖرار اإلﻚغاء ،ﻙﺄف
ﻩﻙكف ﻝﻙتكبان كﻝسببان كاف ﻩتـ اإلﻚغاء خالؿ ﻝدة ﻝعﻩﻟة .أﻝا كسﻩﻛة إﻩﻗاؼ ﻖ اررات
اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻝف ﻖبؿ اﻚسﻛطة اﻚكصائﻩة ،فﻣﻨ كسﻩﻛة اﻖؿ خط انر ﻝف كسﻩﻛة اإلﻚغاء
ال ﻚﻺﻚغاء ﻖبؿ إﻚغائﻣا
،كﻋادة ﻝا ُﻩﻝارس ﻢذا اإلجراء باﻚﻟسبة ﻚﻛﻗ اررات اﻚتﻨ تﻙكف ﻝح ن

،كغاﻚبان ﻝا تحدد اﻚتشرﻩعات آجاالن ﻝحددة ﻚﻺﻩﻗاؼ .كأخﻩ انر ﻖد تﻝتﻟع اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة
ﻋف أداء بعض األﻋﻝاؿ اﻚتﻨ ال ترل أف ﻢﻟاؾ داﻋﻩان ﻚﻣا كاف االﻝتﻟاع ﻋف أدائﻣا ال
ﻩؤثر ﻋﻛﻦ اﻚﻝصﻛحة اﻚعاﻝة ،فﻨ حﻩف ترل اﻚسﻛطة اﻚكصائﻩة اﻚﻝرﻙزﻩة إف اﻚﻝصﻛحة
اﻚعاﻝة تﻗتضﻨ اﻚﻗﻩاـ بذﻚؾ اﻚعﻝؿ .فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة  ،تحؿ اﻚسﻛطة اﻚكصائﻩة ﻝحؿ
اﻚﻝؤسسة فﻨ اتخاذ اﻚﻗرار ،كذﻚؾ بشرط أف ﻩﻝﻟحﻣا اﻚﻗاﻟكف ﻢذﻠ اﻚصالحﻩة  ،كاف تﻟذر
) (1

سﻛطة اﻚكصاﻩة اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻖبؿ تدخﻛﻣا باﻚحﻛكؿ.

فﻨ جﻝﻩع األحكاؿ اﻚسابﻗة  ،ال ﻩﻝﻙف ﻚﻛسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة أف تﻝارس أﻩان ﻝف تﻛؾ
اﻚصالحﻩات ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة كاﻚﻗ ار ارت اﻚصادرة ﻋﻟﻣا بﻝعزؿ ﻋف اﻚﻟص اﻚﻗاﻟكﻟﻨ
ﻩخكﻚﻣا ذﻚؾ.
اﻚصرﻩح اﻚذم ّ
المطمب الثالث :دور السمطات المركزية في الرقابة المالية عمى المؤسسات العامة
تسعﻦ اﻚدكﻚة ﻝف خالؿ اﻚﻝكازﻟة اﻚعاﻝة إﻚﻦ تحﻗﻩؽ أﻢداؼ اﻚتﻟﻝﻩة االﻖتصادﻩة
كاالجتﻝاﻋﻩة اﻚعاﻝة .كتعتبر اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ﻝف األدكات اﻚرئﻩسﻩة فﻨ تحﻗﻩؽ
اﻚتﻟﻝﻩة االﻖتصادﻩة كاالجتﻝاﻋﻩة فﻨ اﻚدكﻚة .ﻚذا ﻝف اﻚضركرم إف تﻛتزـ اﻚﻝؤسسات
اﻚعاﻝة فﻨ أدائﻣا ﻚدكرﻢا باألسس اﻚتاﻚﻩة :

) (2

( )1خﻝﻩس إسﻝاﻋﻩؿ  ،ﻝرجع سابؽ  ،ص ص .168-160
( )2ﻟائؿ اﻚعكاﻝﻛة ،ﻝرجع سابؽ ،ص .132
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.1

اﻚتﻗدـ
أف تﻗكـ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة باﻋتبارﻢا ﻝف ﻝﻙكﻟات اﻚﻗطاع اﻚعاـ بعدـ ّ
اﻚتﻟﻝكم اﻚعاـ فﻨ اﻚﻝجتﻝع.

 .2ضركرة تحدﻩد األكﻚكﻩات كاﻚﻟشاطات االﻖتصادﻩة كاالجتﻝاﻋﻩة اﻚتﻨ ﻩﻝﻙف
تﻟﻔﻩذﻢا بﻔاﻋﻛﻩة اﻙبر

بكاسطة اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة  ،ﻝﻗارﻟة باﻚبﻩركﻖراطﻩة

اﻚتﻗﻛﻩدﻩة ﻚﻛحﻙكﻝة.
 .3ضركرة تحدﻩد أﻢداؼ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة بدﻖة ككضكح كبشﻙؿ ﻩساﻋد ﻋﻛﻦ
تﻗﻩﻩـ األداء اﻚﻔردم كاﻚتﻟظﻩﻝﻨ ﻚﻣذﻠ اﻚﻝؤسسات.
 .4ﻋدـ اﻖتصار أﻢداؼ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة كسﻩاستﻣا اﻚﻝاﻚﻩة ﻋﻛﻦ تحﻗﻩؽ
اﻚربح.
إلغاء المؤسسة العامة
تﻟتﻣﻨ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة باﻟﻗضاء اﻚﻟشاط اﻚذم ﻋﻣد إﻚﻩﻣا  ،أك بﺇدﻝاجﻣا فﻨ
ﻝؤسسة أخرل ،أك بعدكؿ اﻚحﻙكﻝة ﻋف إدارة اﻚﻟشاط بﺄسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ،
كادارتﻡ ﻝف ﻖبﻛﻣا ﻝباشرة أك ﻋف طرﻩؽ اﻚﻗطاع اﻚخاص

(1 ).

فﻝثالن ،ﻖد تﻟﻗضﻨ

اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ﻋف طرﻩؽ سحب اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ﻝف اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ .كفﻨ ﻢذﻠ
اﻚحاﻚة ،ﻩبﻗﻦ اﻚﻝرفؽ ﻖائﻝان ،ﻚﻙﻟﻡ ﻩحكؿ ﻝف ﻝرفؽ ﻋاـ ﻝدار بﺄسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة
إﻚﻦ ﻝرفؽ ﻋاـ تتكﻚﻦ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة إدارتﻡ ﻝباشرة .كﻩظﻣر ذﻚؾ ﻋﻟدﻝا ترل
اﻚسﻛطات اﻚﻝختصة ﻋدـ جدكل إدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ بﺄسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة  ،كأحﻩاﻟا
ﻩﻙكف ذﻚؾ ألسباب سﻩاسﻩة .كﻖد تتخﻛﻦ اﻚدكﻚة ﻋف إدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ بﺄسﻛكب اإلدارة

( )1خﻝﻩس إسﻝاﻋﻩؿ ،ﻝرجع سابؽ ،ص66
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اﻚﻝرﻙزﻩة أك بﺄسﻛكب اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ،كتعﻣد بﺇدارتﻡ إﻚﻦ شرﻙة تجارﻩة فﻨ اﻚﻗطاع
) (1

اﻚخاص.

ﻝف اﻚﻟاحﻩة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة تﻛغﻦ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة بﺄداة ﻖاﻟكﻟﻩة ﻚﻣا ذات اﻚﻗكة
اﻚﻗاﻟكﻟﻩة ﻚألداة اﻚخاصة بﺇﻟشائﻣا أك بﺄداة ﻖاﻟكﻟﻩة أﻖكم ﻝﻟﻣا  .فﺇذا أﻟشئت بﻗاﻟكف
تﻟﻗضﻨ بﻗاﻟكف ،كاذا أﻟشئت بﻗرار ﻝف ﻝجﻛس اﻚكزراء تﻟﻗضﻨ ﻙذﻚؾ بﻝجﻛس اﻚكزراء
اك بتشرﻩع أﻖكل ﻝﻟﻡ.كفﻨ ﻢذا اﻚصدد ،ﻩجب أف تحدد األداة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝﻛغﻩة ﻚﻛﻝؤسسة
اﻚعاﻝة اﻚجﻣة اﻚتﻨ ستؤكؿ إﻚﻩﻣا اﻚذﻝة اﻚﻝاﻚﻩة (اﻚحﻗكؽ كاﻚكاجبات)ﻚﻛﻝؤسسة اﻚﻝﻟﻗضﻩة.
)(2

المرافق العامة االقتصادية
شﻣدت بداﻩة اﻚﻗرف اﻚعشرﻩف ظﻣكر طائﻔة جدﻩدة ﻝف اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة أصبحت
تعرؼ باسـ اﻚﻝرافؽ االﻖتصادﻩة ،كتﻝارس ﻟشاطات شبﻩﻣة بﻟشاط األفراد اﻚعادﻩﻩف.
أخذت ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة باالﻟتشار اﻚكاسع كاﻚسرﻩع خصكصان بعد اﻟتﻣاء اﻚحربﻩف
اﻚعاﻚﻝﻩتﻩف األكﻚﻦ كاﻚثاﻟﻩة كاألزﻝة االﻖتصادﻩة اﻚتﻨ أﻚﻗت ﻋﻛﻦ اﻚدكﻚة اﻚعاصرة تبعات
كﻝسؤكﻚﻩات إضافﻩة جدﻩدة .فﻗد أضحت اﻚدكﻚة ﻝسؤكﻚة ﻋف تحﻗﻩؽ اﻚتكازف
االﻖتصادم كاالجتﻝاﻋﻨ كاﻚﻝحافظة ﻋﻛﻩﻣﻝا فﻨ جﻝﻩع اﻚظركؼ كاألحكاؿ .كبذا بدأت
ﻚدكﻚة فﻨ ارتﻩاد ﻝجاالت ﻙاﻟت تترؾ أساسان ﻚﻛﻝبادرة اﻚﻔردﻩة.
كتعددت اﻚبكاﻋث اﻚتﻨ حﻝﻛت اﻚدكﻚة ﻋﻛﻦ دخكؿ ﻝﻩداف اﻚحﻩاة االﻖتصادﻩة
كتﻟكﻋة ،فﻣﻟاؾ اﻚغاﻩات االجتﻝاﻋﻩة اﻚتﻨ أكجبت تدخؿ اﻚدكﻚة ،ﻙازدﻩاد ﻋدد اﻚسﻙاف،
كازدحاـ اﻚﻝدف كاﻚﻝراﻙز اﻚصﻟاﻋﻩة بسبب اﻚﻣجرة ﻝف اﻚرﻩؼ إﻚﻦ اﻚﻝدﻩﻟة ،كتطكر
( )1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم  ،ﻝرجع سابؽ ،ص ص .156-153

( )2اﻚﻝرجع اﻚسابؽ .كاﻟظر ﻙذﻚؾ  :ﻖاسـ ﻖاسـ كفتحﻨ زﻩتكف  ،ﻝرجع سابؽ ،ص.16
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اﻚكﻋﻨ االجتﻝاﻋﻨ فﻛـ ﻩعد األفراد ﻩﻗﻟعكف باﻚﻗﻩاـ باﻚكاجبات اﻚتﻗﻛﻩدﻩة ﻙحﻔظ األﻝف
اﻚداخﻛﻨ كاﻖاﻝة اﻚعدؿ كاﻚدفاع اﻚخارجﻨ ﻋف حدكد اﻚدكﻚة .بؿ أصبحكا ﻩعتبركف أﻟﻔسﻣـ
فﻨ ﻙﻔاﻚة اﻚدكﻚة ﻝف اﻚﻝﻣد إﻚﻦ اﻚﻛحد ،فﻩجب ﻋﻛﻩﻣا أف تؤﻝﻟﻣـ ضد اﻚعكز كاﻚﻝرض
) (1

كاﻚبطاﻚة كاﻚعجز كاﻚشﻩخكخة.

كتعدد اﻚبكاﻋث االﻖتصادﻩة كتﻟكﻋت كراء ازدﻩاد تدخؿ اﻚدخكؿ ،ﻙاﻚرغبة فﻨ
اﻚحصكؿ ﻋﻛﻦ ﻝكارد ﻝاﻚﻩة ﻚﻛخزﻩﻟة اﻚعاﻝة ،كﻝﻗاكﻝة االحتﻙارات اﻚخاصة ،كاتباع
اﻚعدﻩد ﻝف دكؿ اﻚعاﻚـ ﻚسﻩاسة اﻚتكجﻩﻡ االﻖتصادم ،كازدﻩاد حدة اﻚﻝﻟافسة اﻚدكﻚﻩة بﻩف
اﻚدكؿ ،كتكاﻚﻨ كتتابع اﻚدكرات االﻖتصادﻩة.
كﻝﻝا ال شؾ فﻩﻡ أف اﻚﻝرافؽ االﻖتصادﻩة تﻝارس ﻟشاطات تختﻛؼ فﻨ طبﻩعتﻣا
كجكﻢرﻢا ﻋف اﻚﻟشاطات اﻚتﻨ تﻝارسﻣا كتزاكﻚﻣا اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة ،فﻟشاطﻣا ﻖرﻩب ﻝف
ﻟشاط األفراد اﻚعادﻩﻩف .كبذا ظﻣرت اﻚحاجة ﻝاسة ﻚكجكد ﻟظاـ ﻖاﻟكﻟﻨ جدﻩد ﻩﻟظـ
كﻩحﻙـ ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ اﻚجدﻩدة كﻩتالءـ ﻝع طبﻩعة ﻟشاطﻣا كﻩتكافؽ ﻝع ﻢﻩﻙﻛﻣا اﻚتﻟظﻩﻝﻨ
ﻝف اﻚﻟاحﻩتﻩف اإلدارﻩة كاﻚﻝاﻚﻩة.
كﻚدت فﻙرة اﻚﻝرفؽ االﻖتصادم فﻨ أحضاف االجتﻣاد اﻚﻗضائﻨ ،فﻣﻨ فﻨ اﻚكاﻖع
ﻟظرﻩة ﻝف اﻚﻟظرﻩات اﻚتﻨ خﻛﻗﻣا كأصﻛﻣا اﻚﻗضاء ،فﻣﻨ ذات أصؿ كﻝصدر ﻖضائﻨ
ترجع كتعكد ﻚألحﻙاـ اﻚﻗضائﻩة كتجد سﻟدﻢا كأساسﻣا فﻩﻣا .كﻚعؿ أكؿ حﻙـ ﻖضائﻨ
تضﻝف إشارة كاضحة ﻚﻔﻙرة اﻚﻝرفؽ االﻖتصادم ﻢك حﻙـ ﻝحﻙﻝة اﻚتﻟازع اﻚﻔرﻟسﻩة
اﻚصادر فﻨ ( )1921/1/22فﻨ ﻖضﻩة  Docd’Elokaاﻚذم ﻖررت فﻩﻡ ﻝحﻙﻝة
اﻚتﻟازع كألكؿ ﻝرة أف ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ تخضع ﻚﻛﻗاﻟكف اﻚخاص ،كتﻟدرج اﻚﻝﻟازﻋات اﻚﻝتكﻚدة
كاﻚﻟاجﻝة ﻋف ﻚﻟشاط اﻚذم تزاكﻚﻡ ضﻝف اختصاص اﻚﻗضاء اﻚﻝدﻟﻨ ،كاستﻟدت فﻨ
()1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .266
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تبرﻩر ﻢذا االجتﻣاد بﺄف ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ تﻗدـ خدﻝات ﻝادﻩة ﻚألفراد ﻟظﻩر ﻝباﻚغ ﻝاﻚﻩة
ﻩدفعكﻟﻣا ﻚﻗاء ذﻚؾ ،كتزاكؿ ﻟشاطﻣا فﻨ ظؿ ذات اﻚشركط كاﻚظركؼ اﻚذم ﻩعﻝؿ فﻩﻣا
أم صﻟاﻋﻨ ﻋادم ،بﻝعﻟﻦ أف ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ تعﻝؿ فﻨ ظؿ ذات اﻚظركؼ كاألكضاع
اﻚتﻨ ﻩعﻝؿ فﻩﻣا األفراد اﻚعادﻩكف ،كﻚﻗد كردت فﻨ اﻚحﻙـ اﻚتعبﻩرات اﻪتﻩة "إف ﻋبكر
اﻚﻝشاة كاﻚعربات ﻝف ضﻔة إﻚﻦ أخرل ﻝف اﻚﻟﻣر ﻝﻗابؿ ﻝباﻚغ ﻟﻗدﻩة ﻩعﻟﻨ أف اﻚﻝستعﻝرة
تستغؿ ﻝرفؽ اﻚﻟﻗؿ بذات اﻚشركط كاألكضاع اﻚتﻨ ﻩعﻝؿ فﻨ ظﻛﻣا اﻚصﻟاﻋﻩة اﻚعادم
كفﻨ غﻩاب أم ﻟص خاص ﻩﻝﻟح االختصاص إﻚﻦ اﻚﻗضاء اإلدارم ،ﻩﻟدرج ضﻝف
اختصاص اﻚﻗضاء اﻚعادم اﻚﻔصؿ فﻨ ﻝكضكع تعكﻩض األضرار اﻚﻟاجﻝة ﻋف
اﻚحادث.

)(1

كحاكؿ جاﻟب اﻚﻔﻗﻡ تحدﻩد اﻚدكافع كاﻚبكاﻋث اﻚتﻨ حﻝﻛت ﻝحﻙﻝة اﻚتﻟازع ﻋﻛﻦ
خﻛؽ فﻙرة اﻚﻝرفؽ االﻖتصادم كاخضاﻋﻡ ﻚﻛﻗاﻟكف اﻚخاص .إذ ﻝف األسباب اﻚتﻨ دفعت
كحﻝﻛت ﻝحﻙﻝة اﻚتﻟازؿ التخاذ ﻢذا اﻚﻝكﻖؼ ﻢك اﻚعداء أك ﻋﻛﻦ األﻖؿ ﻋدـ اﻚرضا
كاإلرتﻩاح اﻚﻗضائﻨ ﻚتكﻚﻨ اﻚسﻛطات اﻚعاﻝة ﻚﻣذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚﻟشاطات كذﻚؾ ﻩعكد
ﻚﻛتﻙكﻩف اﻚﻔﻙرم كاﻚﻔﻛسﻔﻨ ﻚﻗضاة اﻚﻝحﻙﻝة اﻚتﻨ فصﻛت فﻨ اﻚﻟزاع فﻗد تﻙكف ﻢؤالء
اﻚﻗضاة فﻨ ظؿ اﻚﻔﻛسﻔة اﻚﻛﻩبراﻚﻩة اﻚتﻨ ﻙاﻟت سائدة فﻨ اﻚﻗرف اﻚثاﻝف ﻋشر .كبذا ﻩجب
حسب اﻚﻔﻛسﻔة اﻚﻛﻩبراﻚﻩة أف تتكﻚﻦ اﻚدكﻚة فﻗط ﻝسائؿ األﻝف ،كاﻚطرؽ ،كاﻚﻝساﻋدات
االجتﻝاﻋﻩة كاﻚﻟشاطات اﻚتﻨ تعتبر ﻟشاطات ﻋاﻝة باﻚطبﻩعة ،أﻝا اﻚﻟشاطات ذات
اﻚطابع االﻖتصادم ﻩجب إدارتﻣا ﻋف طرﻩؽ االﻝتﻩاز باﻋتبارﻢا اﻚطرﻩﻗة اﻚكحﻩدة
اﻚﻝﻗبكﻚة كاﻚﻝﻝﻙﻟة .أﻝا أف تتكالﻢا اﻚدكﻚة ﻝباشرة كتدﻩرﻢا ﻋف طرﻩؽ اإلدارة اﻚﻝباشرة
فﻣك بﻟظرﻢـ غﻩر ﻋادم كخطﻩر كثكرم .فﻗد ﻟظر رجاؿ اﻚﻗضاء بحﻙـ تﻙكﻩﻟﻣـ اﻚﻔﻙرم
كاﻚعﻗائدم الرتﻩاد اﻚدكﻚة ﻚﻝجاالت كﻝﻩادﻩف جدﻩدة ﻙاﻟت تعد ﻝجاالت فردﻩة باﻚطبﻩعة
()1ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .267
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ﻟظرة استغراب كاستﻣجاف ،كﻖابﻛكﻢا بعدـ رضا كارتﻩاح باﻋتبارﻢا ﻝخاﻚﻔة ﻚﻛﻔﻛسﻔة
) (1

اﻚﻛﻩبراﻚﻩة كاﻟتﻣاﻙان كاضحان ﻚتعاﻚﻩـ ﻝذﻢبﻣـ اﻚﻔردم.

كاف ارتﻩاد اﻚدكﻚة ﻚﻝجاالت كﻝﻩادﻩف جدﻩدة كخركجﻣا ﻋف ﻟطاؽ كاطار اﻚدكﻚة
اﻚحارسة كﻝزاكﻚتﻣا ﻚﻛﻟشاط االﻖتصادم كادارتﻣا ﻚﻛﻝرافؽ اﻚجدﻩدة بﺄسﻛكب اإلدارة
اﻚﻝباشرة أثار حﻔﻩظة رجاؿ اﻚﻗضاء باﻋتبارﻢـ ﻝف أﻟصار كاتباع اﻚﻝذﻢب اﻚﻔردم ،ﻚﻝا
ﻩﻝثﻛﻡ ﻝف ﻟﻣج ثكرم كتحطﻩـ ﻚﻝﻔاﻢﻩـ كتعاﻚﻩـ ﻝذﻢبﻣـ .كبسبب ﻋجز اﻚﻗضاء كرجاﻚﻡ
ﻋف كﻖؼ ظاﻢرة إﻟشاء ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ اﻚجدﻩدة كتكﻚﻨ اﻚدكﻚة ﻚﻣذﻠ اﻚﻟشاطات كادارتﻣا
ﻚﻣذﻠ اﻚﻝرافؽ بﺄسﻛكب اإلدارة اﻚﻝباشرة تراءل ﻚﻣـ أﻟﻣـ ﻩﻝﻛﻙكف كسﻩﻛة غﻩر ﻝباشرة
ﻚكﻖؼ اﻚتطكرات اﻚجدﻩدة أك ﻋﻛﻦ األﻖؿ اﻚحد كاﻚتخﻔﻩؼ ﻝف آثارﻢا ،كتﻝثﻛت ﻢذﻠ
اﻚكسﻩﻛة فﻨ إخضاع ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ﻚﻗكاﻋد كأحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص كادراج ﻝﻟازﻋاتﻣا
ضﻝف دائرة اختصاص اﻚﻗضاء اﻚعادم .فﻗد ﻙاف رجاؿ اﻚﻗضاء ﻩعتﻗدكف بﺄف ﻢذا
االجتﻣاد اﻚﻗضائﻨ ﻙﻔﻩؿ باﻚحد ﻝف ظاﻢرة تحكﻩؿ ﻝجاالت اﻚﻟشاط اﻚﻔردم إﻚﻦ
ﻟشاطات ﻋاﻝة إذا أخضعت ﻚذات اﻚﻗكاﻋد كاألحﻙاـ اﻚتﻨ تخضع ﻚﻣا اﻚﻝشركﻋات
اﻚﻔردﻩة اﻚﻝﻝاثﻛة.
كاذا ﻙاف فﻨ ذﻢف رجاؿ اﻚﻗضاء أف إخضاع ﻢذﻠ اﻚﻟشاطات اﻚجدﻩدة ﻚﻛدكﻚة
ألحﻙاـ كﻖكاﻋد اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻩﻝثؿ حدان ﻚﻝثؿ ﻢذا اﻚتطكر كاﻚتكسع ،فﺇف أﻟصار
ﻝذﻢب اﻚتدخؿ كجدكا فﻩﻡ ﻝﻩزة كﻚﻩس ﻋﻩبان ،كذﻚؾ ألﻟﻡ ﻩسﻣؿ كﻩساﻋد سﻩطرة اإلدارة
ﻋﻛﻦ اﻚﻟشاطات االﻖتصادﻩة ،كﻩحرر إدارة اﻚﻝرفؽ االﻖتصادم ﻝف اﻚركتﻩف اﻚحﻙكﻝﻨ
كاﻚشﻙﻛﻩات اﻚطكﻩﻛة كاﻚﻗاتﻛة اﻚتﻨ تتسـ بﻣا اإلجراءات اﻚحﻙكﻝﻩة ﻋادة .فضالن ﻋف أف
تكﻚﻨ اﻚدكﻚة إدارة ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ االﻖتصادﻩة بﺄساﻚﻩب اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص كخضكﻋﻣا
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ال ﻚدل اﻚرأم اﻚعاـ .كبذا ﻩﻝﻙف تحﻗﻩؽ
ألحﻙاﻝﻡ كﻖكاﻋدﻠ تبدك أﻖؿ ثكرﻩة كأﻙثر ﻖبك ن
األفﻙار كاﻚﻝبادئ االشتراﻙﻩة خﻛؼ ﻝظاﻢر اﻚﻝشركع اﻚﻔردم ،فﻩﻗع اﻚﻔﻙر االشتراﻙﻨ
)(1

خﻛؼ ﻝظاﻢر اﻚﻝشركع اﻚﻛﻩبراﻚﻨ.

كتخضع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة االﻖتصادﻩة ﻚﻟظاـ ﻖاﻟكﻟﻨ ﻝختﻛؼ كﻝغاﻩر ﻚﻛﻟظاـ
اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم ﻩﻟظـ كﻩحﻙـ اﻚﻝرافؽ اإلدارﻩة ،فﻣك ﻟظاـ ﻖاﻟكﻟﻨ ﻝختﻛط كﻝزﻩج ﻝف
ﻖكاﻋد كأحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻚﻙكف اﻚطابع اﻚغاﻚب ﻚﻟشاط ﻢذﻠ اﻚﻔئة ﻝف اﻚﻝرافؽ
تجارﻩان كصﻟاﻋﻩان كﻝف بعض ﻖكاﻋد كأحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف ﻚعاـ الﻋتبار ﻟشاطﻡ ﻝرفﻗان ﻋاﻝان،
فﻔﻙرة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ تبرر تطبﻩؽ بعض ﻖكاﻋد اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ .كرأﻩﻟا أف اﻚباﻋث
األساسﻨ اﻚذم دفع ﻝحﻙﻝة اﻚتﻟازع اﻚﻔرﻟسﻩة ﻚخﻛؽ فﻙرة اﻚﻝرافؽ االﻖتصادﻩة ﻢك
اخضاع ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ﻚﻛﻗاﻟكف اﻚخاص كادراج ﻝﻟازﻋاتﻣا ضﻝف اختصاص اﻚﻗضاء
اﻚعادم ،كﻢك ﻝا تحﻗؽ فعالن كتدرﻩجﻩان؛ إذ أضحت ﻖكاﻋد اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻢﻨ اﻚعﻝكد
اﻚﻔﻗرم ﻚﻛﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚذم ﻩحﻙـ ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ،كأصبح اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻢك اﻚﻗاﻟكف
اﻚذم ﻩﻟظـ كﻩحﻙـ ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ،كﻚﻙﻟﻡ ﻚﻩس اﻚﻗاﻟكف اﻚكحﻩد.
كاذا ﻙاف اﻚﻟظاـ اﻚﻗاﻟكﻟﻨ ﻚﻛﻝرافؽ اﻚعاﻝة االﻖتصادﻩة ﻩتﻙكف أساسان ﻝف ﻖكاﻋد
كأحﻙاـ اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ،فﺇف ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ تﻛتزـ باحتراـ اﻚﻝبادئ اﻚتﻨ تحﻙـ سﻩر
اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة (ﻝبدأ سﻩر اﻚﻝرافؽ باﻟتظاـ كاطراد ،كﻝبدأ ﻝساكاة اﻚﻝﻟتﻔعﻩف أﻝاـ
خدﻝات اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ،كﻖابﻛﻩة اﻚﻝرافؽ ﻚﻛتغﻩﻩر كاﻚتبدﻩؿ فﻨ أم كﻖت)؛ كآﻩة ذﻚؾ أف
خضكﻋﻣا ﻚﻛﻗاﻟكف اﻚخاص ال ﻩﻟﻔﻨ ﻋﻟﻣا كﻩجردﻢا ﻝف صﻔة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ،بؿ تبﻗﻦ
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ﻝحتﻔظة بﻣذﻠ اﻚصﻔة .ﻟاﻢﻩؾ ﻋف أﻟﻣا ﻖد تتﻝتع ببعض اﻝتﻩازات اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ
)(1

ﻙاالستﻝالؾ كاستﻩﻔاء دﻩكﻟﻣا باﻚطرﻩؽ اإلدارم (اﻚتﻟﻔﻩذ اﻚﻝباشر).
طرق إدارة المرافق العامة

تعددت أساﻚﻩب إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة كتﻟكﻋت بحﻩث تﻝﻛؾ اﻚسﻛطة اﻚﻝختصة
بﺇﻟشاء اﻚﻝرفؽ اختﻩار احدﻢا بال ﻝعﻗب ﻋﻛﻩﻣا ﻝف اﻚﻗضاء ،فﻣﻨ سﻛطة تﻗدﻩرﻩة
تﻝارسﻣا اﻚجﻣة اﻚﻝختصة باالﻟشاء حسبﻝا ﻩتراءل ﻚﻣا ﻝﻟاسبان حسب طبﻩعة اﻚﻟشاط
اﻚذم ﻩزاكﻚﻡ اﻚﻝرفؽ كظركؼ تسﻩﻩرﻠ كاستغالﻚﻡ ﻋﻛﻦ أﻙﻝؿ كجﻡ.
كﻢﻟاؾ ثالثة طرؽ تﻗﻛﻩدﻩة إلدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ﻚجﺄت إﻚﻩﻣا اإلدارة اﻚعاﻝة
الستغالؿ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة كادارتﻣا كتسﻩﻩرﻢا ،كﻢﻨ طرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة كاﻚﻝؤسسة
اﻚعاﻝة ،كأسﻛكب االﻝتﻩاز .ﻚﻙف دكر اﻚدكﻚة فﻨ اﻚحﻩاة االﻖتصادﻩة تطكر تطك انر ﻙبﻩ انر
بحﻩث أكجب إﻋادة اﻚﻟظر بﻣذﻠ اﻚطرؽ اﻚتﻗﻛﻩدﻩة اﻚثالثة ،فﻗد تدخﻛت اﻚدكﻚة اﻚﻝعاصرة
فﻨ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝجالت االﻖتصادﻩة اﻚتﻨ ﻙاف ﻩﻟظر إﻚﻩﻣا ﻋﻛﻦ أﻟﻣا ﻝجاؿ ﻝتركؾ
ﻚﻛﻝبادرة اﻚﻔردﻩة فﻗط ﻋﻛﻦ اﻋتبار أف ارتﻩاد اﻚدكﻚة ﻚﻣذﻠ اﻚﻝجاالت ﻩعتبر ﻝساسان ﻝباش انر
كتﻣدﻩدان خطﻩ انر ﻚحرﻩة اﻚتجارة كاﻚصﻟاﻋة اﻚتﻨ ﻩﻗكـ ﻋﻛﻩﻣا اﻚﻟظاـ اﻚرأسﻝاﻚﻨ .ﻟاﻢﻩؾ ﻋف
أف تعﻗد اﻚحﻩاة اﻚصﻟاﻋﻩة كاﻚتجارﻩة كتطكرﻢا أث انر تﺄثﻩ انر ﻝباش انر ﻋﻛﻦ اﻚحﻩاة االجتﻝاﻋﻩة،
كظﻣرت حاجات اجتﻝاﻋﻩة جدﻩدة ﻚـ تﻙف ﻝعركفة سابﻗان أكجبت تدخؿ اﻚدكﻚة
إلشباﻋﻣا ،كادارة اﻚﻝ ارفؽ االجتﻝاﻋﻩة اﻚتﻨ ﻋﻣد إﻚﻩﻣا بﻣذﻠ اﻚﻝﻣﻝة بﺄساﻚﻩب تتﻟاسب ﻝع
طبﻩعتﻣا.
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ﻚﻗد ذﻢب اﻚﻝشرع فﻨ ﻖاﻟكف ﻋﻝاف اﻚﻝاﻚﻨ إﻚﻦ أبعد ﻝف ذﻚؾ كأفرد ﻚﻺشراؼ اﻚحﻙكﻝﻨ
اﻚﻔصؿ اﻚسادس بﻣدؼ فرض رﻖابة داخﻛﻩة .ﻩعﻩف ﻚدل اﻚسكؽ ﻝﻟدكب ﻚﻛحﻙكﻝة ﻩسﻝﻩﻡ
اﻚكزﻩر ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚصﻟؼ األكؿ ﻝف ك ازرة اﻚﻝاﻚﻩة.
كأﻟﻩط بﻝﻟدكب اﻚحﻙكﻝة فﻨ سكؽ ﻋﻝاف اﻚﻝاﻚﻨ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝﻣاـ كاﻚﻝسؤكﻚﻩات ،حﻩث
تتكﻚﻦ ﻝراﻖبة صحة اﻚﻝعاﻝالت اﻚتﻨ تجرم فﻨ اﻚسكؽ كبصكرة خاصة ﻝراﻖبة تطبﻩؽ
اﻚﻗكاﻟﻩف كاألﻟظﻝة اﻚﻝتعﻛﻗة بﻣا.
ﻚﻝﻟدكب اﻚحﻙكﻝة حؽ اإلﻋتراض ﻋﻛﻦ ﻖ اررات ﻚجﻟة إدارة اﻚسكؽ ذات اﻚطابع اﻚﻝاﻚﻨ
اﻚت ﻨ تبدك ﻚﻡ غﻩر ﻖاﻟكﻟﻩة كالبد فﻨ حاﻚة اإلﻋتراض ﻢذﻠ ﻝف ﻝكافﻗة أغﻛبﻩة ثﻛثﻨ
أﻋضاء اﻚﻛجﻟة اﻚحاضرﻩف إلﻋتبار ﻖرار اإلﻋتراض ﻟاﻖذ اﻚﻝﻔعكؿ.
ﻩجب ﻋﻛﻦ ﻝﻟدكب اﻚحﻙكﻝة أف ﻩﻗدـ إﻚﻦ كزﻩر اﻚﻝاﻚﻩة تﻗرﻩ انر ربع سﻟكم حكؿ ﻟشاط
اﻚسكؽ كﻝا ﻩراﻠ ﻝف إجراءات تساﻋد ﻋﻛﻦ تحﻗﻩؽ غاﻩات اﻚسكؽ .ﻚتﻝﻙﻩف ﻝﻟدكب
اﻚحﻙكﻝة ﻝف اﻚﻗﻩاـ باﻚﻝﻣاـ كاﻚﻝسؤكﻚﻩات اﻚتﻨ أﻟﻩطت بﻡ فﻛﻗد خكﻚﻡ اﻚﻝشرع حؽ
حضكر اجتﻝاﻋات ﻚجﻟة اﻚسكؽ كاإلشتراؾ فﻨ ﻝﻟاﻖشاتﻣا دكف أف ﻩﻙكف ﻚﻡ حؽ
اﻚتصكﻩت").(1
األصؿ اﻚعاـ أف اﻚﻗ اررات اﻚتﻨ تصدر ﻋف اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة تﻙكف تﻟﻔﻩذﻩة أك
ﻟﻣائﻩة ،كﻢذا ﻩعﻟﻨ أف تﻟﻔﻩذ ﻢذﻠ اﻚﻗ اررات ال ﻩحتاج إﻚﻦ تصدﻩؽ أك ﻝكافﻗة سﻛطات
)(2

اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻩﻣا.

)(1
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كﻢذا ﻝا ﻖضت بﻡ ﻝحﻙﻝة اﻚعدؿ اﻚعﻛﻩا :أف اﻚﻗ اررات اﻚتﻨ ﻩجكز ﻚذكم اﻚﻝصﻛحة
اﻚطعف فﻩﻣا أﻝاـ ﻝحﻙﻝة اﻚعدؿ اﻚعﻛﻩا ﻩجب أف تﻙكف ﻟﻣائﻩة .كاﻚﻝﻗصكد ﻝف اﻚﻗرار
اإلدارم اﻚﻟﻣائﻨ صدكرﻠ ﻝف سﻛطة إدارﻩة ﻝختصة بﺇصدارﻠ دكف حاجة إﻚﻦ تصدﻩؽ
ﻝف سﻛطة اخرل").(3
ﻙﻝا ﻖضت فﻨ حﻙـ آخر "أف ﻖضاء ﻝحﻙﻝة اﻚعدؿ اﻚعﻛﻩا ﻝستﻗر ﻋﻛﻦ أف اﻚﻗرار
اإلدارم ﻩعتبر ﻟﻣائﻩان إذا صدر ﻋف سﻛطة إدارﻩة دك حاجة إﻚﻦ تصدﻩؽ ﻝف سﻛطة
إدارﻩة أﻋﻛﻦ كأف ﻙكف اﻚﻗرار اإلدارم ﻖابالن ﻚﻺستئﻟاؼ ال ﻩخرجﻡ ﻝف صﻔتﻡ اﻚتﻟﻔﻩذﻩة،
ﻙﻝا أﻟﻡ إذا اﻙتسب اﻚﻗرار اﻚﻝطعكف فﻩﻡ صﻔة اﻚتﻟﻔﻩذ ﻖبؿ صدكر اﻚحﻙـ فاﻚدﻋكل
ﻝﻗبكﻚة").(4
اﻚتصدﻩؽ ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻩتخذ صكرتاف ﻝختﻛﻔتاف فﻨ اﻚعﻝؿ،
اﻚتصدﻩؽ اﻚصرﻩح كاﻚتصدﻩؽ اﻚضﻝﻟﻨ ،فﻩﻝا ﻩتعﻛؽ باﻚتصدﻩؽ اﻚصرﻩح فﻩﻙكف ﻋﻟدﻝا
تﻗرر سﻛطات اﻚكصاﻩة اﻚﻝكافﻗة أك اﻚرفض صراحة ،أﻝا اﻚتصدﻩؽ اﻚضﻝﻟﻨ فﻩﻙكف
ﻋﻟدﻝا ﻩﻗرر اﻚﻝشرع ﻝدة ﻝعﻩﻟة دكف اف تبدأ ﻝف تارﻩﺦ إبالغ سﻛطات اﻚكصاﻩة
اإلدارﻩة باﻚﻗرار اﻚﻝتخذ دكف اف تبدم ﻝكافﻗة أك رفض صرﻩح ﻩعتبر بحﻙـ اﻚﻝكافﻗة أك
)(5

رفض اﻚﻗرار.

"ﻚذا ﻩعتبر ﻝركر ﻝدة ﻝعﻩﻟة ﻝكافﻗة سﻛطات اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻗرار اﻚﻝتخذ أك ﻋﻛﻦ األﻖؿ
ﻋدـ ﻝعارضتﻣا ﻋﻛﻩﻡ ،كﻚﻙف ﻩشترط دكﻝان كجكد ﻟص تشرﻩعﻨ صرﻩح ﻚتﻗرﻩر ﻢذا
اﻚحﻙـ .بﻩﻟﻝا اﻚتصدﻩؽ اﻚصرﻩح حﻩﻟﻝا ﻩتطﻛب اﻚﻝشرع صراحة ﻝكافﻗة سﻛطات

)(3
)(4
)(5

ﻋدؿ ﻋﻛﻩا ،1966/2/5 ،ﻟﻗابة اﻚﻝحاﻝﻩﻩف األردﻟﻩﻩف ،1966 ،ص .460
ﻋدؿ ﻋﻛﻩا1973/10/22 ،ف ﻟﻗابة اﻚﻝحاﻝﻩﻩف األردﻟﻩﻩف  ،1983ص .1393
 .ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .196
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اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻗرار بحﻩث ال ﻩﻝﻙف إﻋتبار اﻚﻗرار ﻖ ار انر ﻟﻣائﻩان إذا ﻚـ تبد سﻛطات
اﻚكصاﻩة راﻩﻣا حكﻚﻡ كتعبر ﻋف إرادتﻣا اﻚصرﻩحة باﻚﻝكافﻗة ﻋﻛﻦ اﻚﻗرار".

)(1

أﻝا باﻚﻟسبة ﻚتﻙﻩﻩؼ اﻚﻗاﻟكف ﻚﻗرار اﻚتصدﻩؽ إختﻛؼ اﻚﻔﻗﻣاء حكؿ ﻢذا اﻚﻝكضكع ﻝﻝا
أدل إﻚﻦ ظﻣكر إتجاﻢﻩف ﻝختﻛﻔﻩف.
باﻚﻟسبة ﻚﻺتجاﻠ اﻚﻔﻗﻣﻨ األكؿ :أف ﻝا ﻩراﻠ ﻢذا اإلتجاﻠ اﻚﻔﻗﻣﻨ أف ﻢﻟاؾ ﻖ اررﻩف ادارﻩﻩف
ﻝستﻗﻛﻩف ﻋف بعضﻣﻝا اﻚبعض ،فاﻚتصدﻩؽ ال ﻩعتبر شرطان ﻚﻗﻩاـ اﻚﻗرار اإلدارم كاﻟﻝا
ﻢك شرط ألﻙتساب اﻚصﻔة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة فﻗط.

)(2

اﻝا باﻚﻟسبة ﻚﻺتجاﻠ اﻚﻔﻗﻣﻨ اﻚثاﻟﻨ :فﻝا ﻩارﻠ اﻟصار ﻢذا اإلتجاﻠ أف اﻚﻗرار اﻚصادر ﻋف
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كاﻚﻗﻩاـ بتصدﻩﻗﻡ ﻝف ﻖبؿ سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻩشﻙالف ﻖ ار انر
كاحدان فﻗط .فاﻚﻗرار اإلدارم ﻩعبر ﻋف إرادتﻩف ﻝختﻛﻔتﻩف ،إرادة اﻚﻣﻩئة اﻚالﻝرﻙزﻩة كارادة
)(3

سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة.

"كﻟحف ﻟرل اﻟﻡ ال ﻩﻝﻙف اﻚتسﻛﻝﻨ بام ﻝف اإلتجاﻢﻩف اﻚسابﻗﻩف ﻋﻛﻦ إطالﻖﻡ ،فﻙؿ
إتجاﻠ ال ﻩخﻛك ﻝف اﻚحﻗﻩﻗة كتﻛؾ اﻚﻝشﻙﻛة كاإلﻟتﻗاد األساسﻨ اﻚذم ﻩكجﻡ ﻚﻣﻝا ﻢك
اإلطالؽ كاﻚتعﻝﻩـ .فﻟرل اﻟﻡ ﻩجب اﻚتﻔرﻖة بﻩف حاﻚتﻩف ﻝختﻛﻔتﻩف:
اﻚحاﻚة األكﻚﻦ :إذا صادﻖت سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻗرار اك اﻚعﻝؿ اﻚﻝتخذ،
فﻩﻙكف اﻚعﻝؿ كاﻚتصدﻩؽ ﻋﻛﻩﻡ ﻋﻝالن ﻖاﻟكﻟﻩان أك ﻖ ار انر إدارﻩان كاحد ﻝتﻙاﻝؿ بحﻩث ﻩعد
اﻚتصدﻩؽ فﻨ ﻢذﻠ اﻚحاﻚة جزءان ال ﻩتج أز ﻝف اﻚعﻝؿ أك اﻚﻗرار كاذا طعف بعدـ ﻝشركﻋﻩة
اﻚﻗرار بكجﻡ اﻚطعف إﻚﻩﻣﻝا ﻝعان كفﻨ آف كاحد.
)(1
)(2
)(3

د .ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم  ،ﻝرجع سابؽ ،ص ..196
د .ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .198
د .ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .198
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اﻚحاﻚة اﻚثاﻟﻩة :أف تﻔرض سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة اﻚﻝصادﻖة ﻋﻛﻦ اﻚﻗرار فﻩشﻙؿ
رفض سﻛطات اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة ﻖ ار انر إدارﻩان ﻝستﻗالن كﻖائﻝان بذاتﻡ بحﻩث ﻩجكز اﻚطعف
بعدـ ﻝشركﻋﻩتﻡ ﻖضائﻩان ﻝف ذم اﻚﻝصﻛحة ،أﻝا ﻝا اتخذتﻡ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة فال ﻩعد
ﻖ ار انر إدارﻩان أك ﻋﻝالن ﻖاﻟكﻟﻩان ﻚعدـ أﻙتﻝاؿ ﻋﻟاصر تﻙكﻩﻟﻡ.

)(4

 .1اإللغاء واإليقاف :أجاز اﻚﻝشرع ﻚﻛسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻝختصة اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسات
اﻚعاﻝة ﻋف طرﻩؽ اﻩﻗاؼ تﻟﻔﻩذ اﻚﻗرار اﻚصادر ﻋف ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات كذﻚؾ فﻨ حاﻚة ﻝا
إذا ﻙاف فﻨ ظاﻢرﻠ ﻝخاﻚﻔان ﻚﻛﻗاﻟكف أك ﻩتﻟافﻨ ﻝع اﻚﻝصاﻚح اﻚعاﻝة .ﻙﻝا كﻖد أجاز ﻚﻣا
أﻩضان إﻚغاء اﻚﻗرار بعد صدكرﻠ ﻝف اﻚﻝؤسسة إذا ﻙاف ﻝخاﻚﻔان ﻚﻛﻗاﻟكف أك ﻝتعارضاَ
)(1

ﻚﻛﻝصﻛحة اﻚعاﻝة.

فاﻚرﻖابة ﻢﻟا تﻟصب ﻋﻛﻦ ﻝدل ﻝشركﻋﻩة اﻚﻗ اررات كاألﻋﻝاؿ كال تتعدل إﻚﻦ
)(2

ﻝدل اﻚﻝالئﻝة اﻚتﻨ ﻢﻨ ﻝف إختصاص اﻚﻝؤسسة.

 .2الحمول :إف استﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻩﻗضﻨ باف تﻙكف ﻚﻣذﻠ اﻚﻣﻩئات إختصاصات
إبتداء ،كﻚسطﻛة اﻚكصاﻩة اﻚتعﻗﻩب ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كتصرفات اﻚﻣﻩئات
أصﻛﻩة تﻝارسﻣا
ن

اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚتﻨ تﻝارس بﻣا ﻢذﻠ االختصاصات إال أف اﻚﻗاﻟكف ﻩجﻩز فﻨ حاالت

إستثﻟائﻩة حﻛكؿ اﻚﻣﻩئات اﻚﻝرﻙزﻩة ﻝحؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة إذا ﻚـ تﻗـ اﻚﻣﻩئات

)(4
)(1

د .ﻋﻛﻨ خطار شطﻟاكم ،ﻝرجع سابؽ ،ص .199
د .أﻝؿ حﻝد اﻚﻔرحاف كأﻩﻝف ﻋكدة اﻚﻝعاﻟﻨ كﻝحﻝكد ﻋكدة أبك فارس ،إدارة اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة ،ﻝطبعة اﻚجاﻝعة

األردﻟﻩة ،2001 ،ص .136
)(2

د .أﻩﻝف ﻋكدة اﻚﻝعاﻟﻨ ،اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة أسس كادارة ،2000 ،ص .145
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اﻚالﻝرﻙزﻩة بﻣا بﻗصد أك ﻚعجز أك إﻢﻝاؿ كذﻚؾ ﻚﻛﻝحافظة كضﻝاف استﻝ اررﻩة اﻚعﻝؿ
)(3

اإلدارم كاﻟتظاﻝﻡ كﻋدـ إﻋاﻖة حرﻙتﻡ.

إف ﻢذا االسﻛكب ﻢك ﻝف اﻙثر اإلجراءات اﻚرﻖابﻩة اﻚتﻨ تﻛجﺄ إﻚﻩﻣا اﻚسﻛطة
اﻚﻝرﻙزﻩة خطكرة ،كﻩجب إﻟذار اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة اﻚﻝعﻟﻩة تحكطان ﻖبؿ ﻝﻝارسة ﻢذا
)(4

اإلجراء.

ونظ ارً إلى خطورة ىذا االسموب فإن القانون غالباً ما يحيد ممارستيا بضمانات
أىميا" :إﻝتﻟاع اﻚجﻣة اﻚﻝرﻙزﻩة أك رفضﻣا اﻚﻗﻩاـ باألﻋﻝاؿ اﻚﻝطﻛكبة ﻝﻟﻣا أك اﻚكفاء
باإلﻚتزاﻝات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝترتبة ﻋﻛﻩﻣا ﻖبؿ ﻖﻩاـ جﻣة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة فﻨ اﻚحﻛكؿ ﻝحﻛﻣا
فﻨ اﻚعﻝؿ.
ال ﻩجكز اﻚﻛجكء إﻚﻦ اﻚحﻛكؿ إذا ﻙاف اﻚعﻝؿ اﻚذم اﻝتﻟعت ﻋف ﻝﻝارستﻡ اﻚﻣﻩئة
اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف إطالﻖات اإلدارة اﻚالﻝرﻙزﻩة كاﻝتﻟعت ﻋف إجرائﻡ تﻗدﻩ انر ﻚﻝالئﻝات
)(5

اﻚعﻝؿ اإلدارم.

ﻚﻛﻝارسة اﻚحﻛكؿ البد ﻝف اف تﻗكـ جﻣة اﻚكصاﻩة بﻛﻔت ﻟظر اﻚجﻣة اﻚالﻝرﻙزﻩة
)(6

اﻚتﻨ تﻙكف خاضعة ﻚكصاﻩتﻣا إﻚﻦ ضركرة اﻚﻗﻩاـ بﻣذا اﻚعﻝؿ كاﻚكفاء بﺇﻚتزاﻝاتﻣا.

)(3

د .حﻝدم سﻛﻩﻝاف سحﻩﻝات اﻚﻗبﻩالت ،اﻚرﻖابة اإلدارﻩة كاﻚﻝاﻚﻩة ﻋﻛﻦ األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة ،دار اﻚثﻗافة ﻚﻛﻟشر

كاﻚتكزﻩع ،1998 ،ص .72
)(4
)(5
)(6

د .أﻩﻝف ﻋكدة اﻚﻝعاﻟﻨ ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .145
د .حﻝدم سﻛﻩﻝاف سحﻩﻝات اﻚﻗبﻩالت ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .72
د .حﻝدم سﻛﻩﻝاف سحﻩﻝات اﻚﻗبﻩالت ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .73

97

كتﻝتد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة إﻚﻦ تﻟﻔﻩذ ﻢذﻠ األﻋﻝاؿ ذﻚؾ أف تﻟﻔﻩذ ﻖ اررات اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻩحتاج فﻨ غاﻚب األحﻩاف إﻚﻦ تدخؿ كﻝعكﻟة ﻝف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة كﻢذا
)(1

اﻚتدخؿ ﻩشﻙؿ كصاﻩة إدارﻩة باﻚغة األﻢﻝﻩة.

"كتﻝثؿ تدخؿ كﻝعاكﻟة اﻚﻣﻩئات اﻚﻝرﻙزﻩة جﻣة اﻚكصاﻩة ﻚﻛﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة
اﻚخاضعة ﻚكصاﻩتﻣا بتعﻩﻩف أحد أفراد اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚدل اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كﻢذا
ﻝا ﻩعطﻨ ﻝﻝثؿ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة صﻔة ﻝزدكجة ﻚﻙكﻟﻡ ﻝﻝثالن ﻚﻛتﻟظﻩـ اﻚﻝرﻙزم
كاﻚالﻝرﻙزم فﻨ آف كاحد كﻩجعﻛﻡ باﻚتاﻚﻨ أﻖد ﻋﻛﻦ تﻟﻔﻩذ أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف
)(2

ﻋﻝاؿ ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئات ذاتﻣا.

كﻙذﻚؾ تﻗكـ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة جﻣة اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة اﻚكصاﻩة ﻋﻛﻦ اﻚﻣﻩئات
اﻚالﻝرﻙزﻩة كذﻚؾ ﻝف خالؿ تزكﻩدﻢا باالﻝكاؿ اﻚالزﻝة ﻚتﻟﻔﻩذ ﻖ ارراتﻣا ،كﻋالكة ﻋﻛﻦ
حاجة ﻖ اررات اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة إﻚﻦ إجراءات ﻝعﻩﻟة ﻝف ﻖبؿ اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة
ﻚتكضع ﻝكضع اﻚتﻟﻔﻩذ كﻝاؿ ذﻚؾ إجراءات ﻟزع ﻝﻛﻙﻩة اﻚعﻗارات ﻚﻛﻝﻟﻔعة اﻚعاﻝة ﻚصاﻚح
اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚتﻨ جعﻛت ﻚﻛسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة كصاﻩة ﻋﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚجﻣة كبخاصة
ﻋﻟد تﻗدﻩر ﻝالءﻝة إتخاذ اإلجراءت اﻚﻝذﻙكرة.
المطمب الرابع :األجيزة المركزية المعاونة
ﻩكجد إﻚﻦ جاﻟب اإلدارات اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة أجﻣزة ﻝستﻗﻛة تﻗكـ بتﻗدﻩـ خدﻝات
ﻝساﻟدة ﻚﻺدارات اﻚﻝرﻙزﻩة تتﻝثؿ فﻨ اﻚرﻖابة كاالستشارات ،كتﻣدؼ ﻢذﻠ األجﻣزة
اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻝعاكﻟة إﻚﻦ اﻚتحﻗؽ ﻝف ﻖﻩاـ أجﻣزة اإلدارة اﻚﻝرﻙزﻩة بكاجباتﻣا كفﻗان ألحﻙاـ
اﻚﻗاﻟكف ،كبﻙﻔاءة كفاﻋﻛﻩة بعﻩدان ﻋف ﻝظاﻢر اﻚﻔساد اإلدارم كاﻚﻝاﻚﻨ ،كتﻛعب ﻢذﻠ
)(1
)(2

د .حﻝدم سﻛﻩﻝاف سحﻩﻝات اﻚﻗبﻩالت ،اﻚﻝرجع اﻚسابؽ ،ص .73
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األجﻣزة دك ار كﻖائﻩا كﻋالجﻩ نا فﻨ آف كاحد ،فﻣﻨ تﻗدـ االستشارة ابتداء ﻚﻺدارات
اﻚﻝرﻙزﻩة ،كتﻝارس رﻖابة إدارﻩة كﻝاﻚﻩة سابﻗة أحﻩاﻟا ،ﻝﻝا ﻩﻝﻟع كﻖكع اإلدارات اﻚﻝرﻙزﻩة
فﻨ اﻚخطﺄ ،كﻝف جﻣة أخرل تﻝارس ﻢذﻠ األجﻣزة رﻖابة الحﻗة ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ اإلدارات
اﻚﻝرﻙزﻩة ،كحتﻦ اﻚالﻝرﻙزﻩة فﻨ بعض األحﻩاف ﻚﻙشؼ أكجﻡ اﻚخﻛؿ كاﻚﻗصكر فﻨ
األداء إف كجدت ،كﻋﻛﻩﻡ تتﻝثؿ اإلدارات ﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻝعاكﻟة فﻨ األردف فﻨ دﻩكاف
اﻚﻝحاسبة ،كدﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ،كدﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم كﻢذا ﻝا سﻟتﻟاكﻚﻡ فﻩﻝا ﻩﻛﻨ
.
أوالَ :ديوان المحاسبة واختصاصاتو
ﻩعد دﻩكاف اﻚﻝحاسبة أﻖدـ جﻣاز رﻖابﻨ أﻋﻛﻦ فﻨ األردف ،حﻩث ﻩعكد تارﻩﺦ
إﻟشاء ﻢذا اﻚجﻣاز إﻚﻦ ﻋاـ  1931حﻩﻟﻝا صدر ﻖاﻟكف تدﻖﻩؽ كتحﻗﻩؽ اﻚحسابات ،
حﻩث تـ بﻝكجب ﻢذا اﻚﻗاﻟكف تﺄسﻩس دائرة تدﻖﻩؽ كتحﻗﻩؽ اﻚحسابات استﻟادان إﻚﻦ اﻚﻝادة
( )19ﻝف اﻚﻗاﻟكف األساسﻨ ألﻝارة شرؽ األردف .كﻙاﻟت ﻝﻣﻝة ﻢذﻠ اﻚدائرة فحص
اﻚحسابات اﻚحﻙكﻝﻩة اﻚﻝتعﻛﻗة باإلﻩرادات كاﻚﻟﻔﻗات كاألﻝاﻟات كاﻚسﻛﻔات ،بﻝا فﻨ ذﻚؾ
األﻝكاؿ اﻚخاصة اﻚداخﻛة فﻨ اﻚﻗﻩكد اﻚﻝاﻚﻩة ﻚﻛدكﻚة .كﻝػع أف ﻢذا اﻚﻗاﻟكف ﻖد حدد ارتباط
دائرة تدﻖﻩؽ كتحﻗﻩؽ اﻚحسابات برئاسة اﻚكزراء ،إال أف ﻢذا االرتباط ﻚـ ﻩﻙتب ﻚﻡ
االستﻝرار ،فﻗد تـ فؾ ارتباط تﻛؾ اﻚدائرة ﻝف رئاسة اﻚكزراء كربطﻣا بك ازرة اﻚﻝاﻚﻩة ﻋاـ
 ،1939كفﻨ ﻋاـ  1942أﻋﻩد فؾ االرتباط ﻙﻝا ﻙاف ﻋﻛﻩﻡ فﻨ ﻋاـ  1931كتـ ربط
اﻚدائرة برئاسة اﻚكزراء كاستﻝر ﻢذا االرتباط حتﻦ ﻋاـ  1949حﻩﻟﻝا تـ فؾ االرتباط
ﻝف رئاسة اﻚكزراء كربطﻣا ثاﻟﻩة ﻝع ك ازرة اﻚﻝاﻚﻩة كاالﻖتصاد ،كبﻗﻨ االرتباط ﻋﻛﻦ ﻢذا
اﻚحاؿ حتﻦ ﻋاـ  ،1952كاستﻝر تطبﻩؽ ﻖاﻟكف تدﻖﻩؽ اﻚحسابات إﻚﻦ أف صدر ﻖاﻟكف
دﻩكاف اﻚﻝحاسبة رﻖـ ( )28ﻚسﻟة .1952
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إنشاء الديوان وسنده القانوني :
ﻝع صدكر اﻚدستكر األردﻟﻨ بتارﻩﺦ  ،1952/1/8تﻙكف اﻚﻝرحﻛة اﻚثاﻚثة ﻚتﺄسﻩس دﻩكاف
اﻚﻝحاسبة بصﻔتﻡ اﻚدستكرﻩة ﻖد دخﻛت حﻩز اﻚتﻟﻔﻩذ .حﻩث ﻟصت اﻚﻝادة ( )119ﻝف
اﻚدستكر " ﻩشﻙؿ بﻗاﻟكف دﻩكاف ﻝحاسبة ﻚﻝراﻖبة إﻩراد اﻚدكﻚة كﻟﻔﻗاتﻣا كطرؽ صرفﻣا" :
-1

ﻩﻗدـ دﻩكاف اﻚﻝحاسبة إﻚﻦ ﻝجﻛس اﻚﻟكاب تﻗرﻩ انر ﻋﻝا ﻩتضﻝف اراءﻠ كﻝﻛحكظاتﻡ

كبﻩاف اﻚﻝخاﻚﻔات اﻚﻝرتﻙبة كاﻚﻝسؤكﻚﻩة اﻚﻝترتبة ﻋﻛﻩﻣا ،كذﻚؾ فﻨ بدء ﻙؿ دكرة ﻋادﻩة أك
ﻙﻛﻝا طﻛب ﻝﻟﻡ ﻝجﻛس اﻚﻟكاب ذﻚؾ.
-2

ﻩﻟص اﻚﻗاﻟكف ﻋﻛﻦ حصاﻟة رئﻩس دﻩكاف اﻚﻝحاسبة.

كفﻨ ضكء ﻢذﻠ اﻚﻝادة اﻚدستكرﻩة ،فﻗد صدر ﻖاﻟكف دﻩكاف اﻚﻝحاسبة رﻖـ( )28ﻚسﻟة
1952

)(1

كﻋﻝؿ بﻣذا اﻚﻗاﻟكف بعد شﻣر ﻝف تارﻩﺦ ﻟشرﻠ فﻨ اﻚجرﻩدة اﻚرسﻝﻩة ،كﻖد

حدد اﻚﻗاﻟكف األحﻙاـ اﻚخاصة بﻙﻩﻔﻩة تشﻙﻩؿ اﻚدﻩكاف كارتباطﻡ باﻚبرﻚﻝاف ،ذﻚؾ ألف
رﻖابة دﻩكاف اﻚﻝحاسبة اﻚﻝاﻚﻩة تﻟصب ﻋﻛﻦ األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة كاإلدارات اﻚعاﻝة اﻚتابعة
ﻚﻛسﻛطة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة ،فﻗد ﻙاف ﻝف اﻚﻝﻟطؽ ﻚتﻔعﻩؿ دكر اﻚدﻩكاف اﻚرﻖابﻨ كحﻝاﻩتﻡ ﻝف
اﻚﻝؤثرات ﻋدـ تبعﻩتﻡ ﻚﻛسﻛطة اﻚتﻟﻔﻩذﻩة حتﻦ ال ﻩﻙكف اﻚخصـ كاﻚحﻙـ فﻨ آف كاحد.
كﻝف ﻢﻟا ﻙاف حرص اﻚﻝشرع األردﻟﻨ ﻋﻛﻦ إﻚحاؽ دﻩكاف اﻚﻝحاسبة باﻚسﻛطة اﻚتشرﻩعﻩة
اﻚﻝﻙﻛﻔة بﻝراﻖبة أﻋﻝاؿ ﻝختؿ ك ازرات كدكائر اﻚدكﻚة ،ﻙﻝا حرص اﻚﻝشرع األردﻟﻨ ﻋﻛﻦ
ضﻝاف حﻩدة كاستﻗالؿ دﻩكاف اﻚﻝحاسبة ﻚﻛﻗﻩاـ بﻝﻣاﻝﻡ اﻚرﻖابﻩة اﻚﻝاﻚﻩة كذﻚؾ ﻝف خالؿ
ارتباطﻡ بﻝجﻛس اﻚﻟكاب.
كﻖد صدرت خﻝسة تعدﻩالت ﻋﻛﻦ ﻢذا اﻚﻗاﻟكف خالؿ اﻚخﻝسﻩف ﻋاﻝان
اﻚﻝﻟصرﻝة .كجاءت ﻢذﻠ اﻚتعدﻩالت ﻚتكاﻙب اﻚتكسع فﻨ اﻚﻟشاط اﻚحﻙكﻝﻨ كاﻚتطكر
()1اﻚجرﻩدة اﻚرسﻝﻩة اﻚصادرة بتارﻩﺦ . 1952/4/16
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االﻖتصادم كاالجتﻝاﻋﻨ اﻚذم شﻣدﻠ األردف خالؿ ﻢذﻠ اﻚﻔترة ،كﻝا تبع ذﻚؾ ﻝف تطكر
فﻨ أﻟكاع كأساﻚﻩب اﻚرﻖابة ،كأﻢدافﻣا ،كﻟطاﻖﻣا  ،كﻝتطﻛبات ﻝﻝارستﻣا ،كاﻚتﻗﻟﻩات
اﻚﻝستخدﻝة فﻩﻣا.
كاﻙب دﻩكاف اﻚﻝحاسبة اﻚتطكرات اإلﻖﻛﻩﻝﻩة كاﻚدكﻚﻩة فﻨ ﻝجاؿ اﻚرﻖابة كﻙؿ ﻝا
ال إﻚﻦ األﻢداؼ اﻚتﻨ ﻩسعﻦ إﻚﻦ تحﻗﻩﻗﻣا أسكة باألجﻣزة اﻚرﻖابﻩة فﻨ
ﻩتعﻛؽ بعﻝﻛﻡ كصك ن
اﻚدكؿ اﻚﻝتﻗدﻝة ،فتـ رفع ﻝشارﻩع تعدﻩؿ ﻚﻗاﻟكﻟﻡ كفﻗان ﻚﻛتطكرات االﻖتصادﻩة كاﻚﻝعﻛكﻝاتﻩة
اﻚتﻨ تشﻣدﻢا اﻚﻝﻝﻛﻙة ،إﻚﻦ أف تـ ﻋاـ  2002إجراء اﻚتعدﻩؿ ﻋﻛﻦ ﻖاﻟكف دﻩكاف
اﻚﻝحاسبة .جاء ﻢذا اﻚتعدﻩؿ بﻝكجب اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝؤﻖت اﻚﻝعدؿ رﻖـ ( )3ﻚسﻟة .2002
كﻩﻝثؿ ﻢذا اﻚتعدﻩؿ ﻟﻗﻛة ﻟكﻋﻩة فﻨ ﻖاﻟكف دﻩكاف اﻚﻝحاسبة حﻩث شﻝﻛت اﻚتعدﻩالت اﻚتﻨ
جاء بﻣا ﻢذا اﻚﻗاﻟكف اﻚﻝؤﻖت ﻋدة ﻟكاحﻨ ﻝف أبرزﻢا :


تدﻖﻩؽ اﻚﻟﻔﻗات الحﻗ نا كﻋﻙس ذﻚؾ فﺇف األﻝر ﻩتطﻛب ﻝكافﻗة رئﻩس اﻚكزراء ﻋﻛﻦ
ذﻚؾ ،حﻩث ﻙاﻟت اﻚﻟﻔﻗات تدﻖؽ كفؽ اﻚﻝﻟظكر اﻚسابؽ تدﻖﻩﻗان ﻝسبﻗان ﻚﻛﻝباﻚغ اﻚتﻨ تزﻩد
ﻋف ( )5000دﻩﻟار حﻩث ﻙاف اﻚدﻩكاف ﻩﻟتﻣج أسﻛكب اﻚتحكؿ اﻚتدرﻩجﻨ ﻝف اﻚتدﻖﻩؽ
اﻚسابؽ إﻚﻦ اﻚتدﻖﻩؽ اﻚالحؽ فﻨ ﻙافة إجراءات اﻚتدﻖﻩؽ.



إضافة اﻚرﻖابة اإلدارﻩة ﻙﻟكع جدﻩد ﻝف اﻚرﻖابة اﻚتﻨ ﻩﻝارسﻣا اﻚدﻩكاف باإلضافة
إﻚﻦ اﻚرﻖابة اﻚﻝاﻚﻩة ﻋﻛﻝان بﺄف اﻚدﻩكاف ﻩﻝارس ﻢذﻠ اﻚرﻖابة ﻝﻟذ تﺄسﻩسﻡ ﻋﻛﻦ اﻚﻗ اررات
كاإلجراءات اإلدارﻩة اﻚتﻨ ﻚﻣا ﻋالﻖة أك ارتباط باألﻝكر اﻚﻝاﻚﻨ.



إضافة رﻖابة اﻚبﻩئة ﻚﻛتﺄﻙد ﻝف سالﻝة تطبﻩؽ اﻚتشرﻩعات اﻚبﻩئﻩة اﻚﻝعﻝكؿ بﻣا
باﻚتﻟسﻩؽ ﻝع اﻚجﻣات ذات اﻚعالﻖة ،باإلضافة إﻚﻦ ﻝﻝارسة رﻖابة األداء.



اتساع ﻟطاؽ اﻚرﻖابة اﻚتﻨ ﻩﻝارسﻣا اﻚدﻩكاف  ،فﻗد أضﻩﻔت إﻚﻦ ﻝظﻛة اﻚدﻩكاف
اﻚرﻖابﻩة اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة.
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ﻙﻝا تـ بﻝكجب اﻚتعدﻩؿ اﻚﻝشار إﻚﻩﻡ إﻋطاء اﻚحؽ ﻚﻛدﻩكاف االستعاﻟة
باﻚﻝستشارﻩف كاﻚخبراء كاالختصاصﻩف فﻨ األﻝكر اﻚتﻨ تستدﻋﻨ ﻝعرفتﻣا خبرة فﻟﻩة
تـ إخضاع اﻚﻝكظﻔﻩف كاﻚﻝستخدﻝﻩف ﻚﻛﻝساءﻚة اﻚﻗاﻟكﻟﻩة فﻨ حاﻚة اﻝتﻟاﻋﻣـ ﻋف تﻗدﻩـ
اﻚكثائؽ ﻚﻝدﻖﻗﻨ اﻚدﻩكاف ﻚغاﻩة تدﻖﻩﻗﻣا أك فﻨ حاﻚة ﻋدـ اﻚرد ﻋﻛﻦ استﻩضاحات اﻚدﻩكاف
ضﻝف اﻚﻝدة اﻚﻝسﻝكح بﻣا فﻨ اﻚﻗاﻟكف.
) (1

كﻋﻛﻩﻡ ﻩﻣدؼ اﻚدﻩكاف إﻚﻦ تحﻗﻩؽ جﻝﻛة ﻝف األﻢداؼ تتﻝثؿ ﻝا ﻩﻛﻨ :


اﻚﻝحافظة ﻋﻛﻦ اﻚﻝاؿ اﻚعاـ كاﻚتﺄﻙد ﻝف سالﻝة استخداﻝﻡ بصكرة ﻖاﻟكﻟﻩة
كفاﻋﻛة.



اﻚعﻝؿ ﻋﻛﻦ تطكﻩر إدارة اﻚﻝاؿ اﻚعاـ كاﻚتحﻗؽ ﻝف صحة اﻚصرؼ طبﻗان ﻚﻛﻗكاﻟﻩف
كاألﻟظﻝة كاﻚتعﻛﻩﻝات اﻚسارﻩة اﻚﻝﻔعكؿ.



اﻚتﻟبﻩﻡ إﻚﻦ أكجﻡ اﻚﻟﻗص فﻨ اﻚتشرﻩعات اﻚﻝاﻚﻩة أك اإلدارﻩة اﻚﻝعﻝكؿ بﻣا،
كاﻖتراح كسائؿ ﻝعاﻚجتﻣا.



اﻚتعاكف ﻝع اﻚﻝؤسسات اﻚﻝحﻛﻩة كاإلﻖﻛﻩﻝﻩة كاﻚعاﻚﻝﻩة ﻚالرتﻗاء باﻚعﻝؿ اﻚرﻖابﻨ.



اﻚتﺄﻙد ﻝف سالﻝة تطبﻩؽ اﻚتشرﻩعات اﻚبﻩئﻩة اﻚﻝعﻝكؿ بﻣا.



اﻚتثبت ﻝف أف اإلﻖ اررات كاإلجراءات اإلدارﻩة تتـ كفﻗان ﻚﻛتشرﻩعات اﻚﻟافذة.
اختصاصات الديوان :
ﻩﻝارس دﻩكاف اﻚﻝحاسبة حسب ﻟص اﻚﻝادة  4ﻝف اﻚﻗاﻟكف اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ ﻙافة اﻚجﻣات
اﻚحﻙكﻝﻩة ﻙاﻚك ازرات كاﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة كاﻚﻝجاﻚس اﻚبﻛدﻩة كاﻚﻗركﻩة كأم جﻣة ﻩﻗر
ﻝجﻛس اﻚكزراء تﻙﻛﻩؼ دﻩكاف اﻚﻝحاسبة بتدﻖﻩؽ حساباتﻣا ،حﻩث ﻩستﻔاد ﻝف ﻟص اﻚﻝادة
( http://www.audit-bureau.gov.jo )1راجع اﻚﻝكﻖع االﻚﻙتركﻟﻨ ﻚدﻩكاف اﻚرﻖابة.
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اﻚربعة أف ﻟطاؽ اختصاص اﻚدﻩكاف ﻩشﻝؿ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة اﻚرسﻝﻩة اﻚتﻨ ﻚﻣا ﻝكازﻟة
ﻝستﻗﻛة ﻋف ﻝكازﻟة اﻚدكﻚة اﻚعاﻝة سكاء فﻩﻝا ﻩتعﻛؽ بﺇﻩراداتﻣا أك ﻝصركفاتﻣا ،إذ أف
ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات طبﻗان ﻚﻛﻗكاﻋد اﻚعاﻝة تخضع ﻚﻛكصاﻩة اإلدارﻩة ﻚﻙﻨ تتﺄﻙد اإلدارات
اﻚﻝرﻙزﻩة صاحبة اﻚكصاﻩة ﻝف ﻋدـ خركج اﻚﻝؤسسة ﻋف ﻖاﻟكف إﻟشائﻣا ،فﻗد أﻟاط
اﻚﻗاﻟكف بدﻩكاف اﻚﻝحاسبة ﻝراﻖبة حساباتﻣا تحﻗﻩﻗان ﻚﻣذﻠ اﻚغاﻩة ،أﻝا اﻚشرﻙات اﻚﻝساﻢﻝة
اﻚعاﻝة ذات االﻝتﻩاز اﻚتﻨ تساﻢـ اﻚحﻙكﻝة فﻨ رأسﻝاﻚﻣا فﺇﻟﻣا ال تدخؿ فﻨ ﻝﻔﻣكـ
اﻚﻝؤسسات اﻚﻝشار إﻚﻩﻣا كباﻚتاﻚﻨ ال تخضع ألحﻙاـ اﻚﻝادة اﻚرابعة ساﻚﻔة اﻚذﻙر ،إال إذا
ﻙﻛؼ بذﻚؾ ﻝجﻛس اﻚكزراء.
كﻩﻝارس دﻩكاف اﻚﻝحاسبة اختصاصاتﻡ فﻨ اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اإلﻩرادات حسب ﻟص
) (1

اﻚﻝادة  8ﻝف ﻖاﻟكﻟﻡ فﻨ اﻚﻝجاالت اﻚتاﻚﻩة:

( http://www.audit-bureau.gov.jo )1راجع اﻚﻝكﻖع االﻚﻙتركﻟﻨ ﻚدﻩكاف اﻚرﻖابة.
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الرقابة القانونية
كﻩتـ فﻨ ﻢذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة ﻝطابﻗة اﻚعﻝؿ ذم اﻪثار اﻚﻝاﻚﻩة ﻚﻛﻗاﻟكف أك
بﻝعﻟﻦ أدؽ ﻝطابﻗتﻡ ﻚﻝختﻛؼ اﻚﻗكاﻋد اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تحﻙﻝﻡ شﻙال كﻝكضكﻋا.كﻩﻟدرج
تحت ﻢذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة صالحﻩات اﻚدﻩكاف فﻨ تكجﻩﻡ اﻚﻟظر فﻨ أم ﻟﻗص ﻩجدﻠ
فﻨ اﻚتشرﻩع اﻚﻝاﻚﻨ أك اإلدارم كﻚﻡ تعﻛؽ باألﻝكر اﻚﻝاﻚﻩة كاﻚتثبت ﻝف أف اﻚﻗكاﻟﻩف
كاألﻟظﻝة كاﻚتعﻛﻩﻝات اﻚﻝتعﻛﻗة باألﻝكر اﻚﻝاﻚﻩة كاﻚحسابات ﻝعﻝكؿ بﻣا بدﻖة.
الرقابة المحاسبية :
كفﻨ ﻢذﻠ اﻚرﻖابة ﻩتـ تدﻖﻩؽ ﻝختﻛؼ اﻚجكاﻟب اﻚتﻔصﻩﻛﻩة ﻚﻛﻝعاﻝالت اﻚﻝاﻚﻩة ﻝف
حﻩث تﻔاصﻩؿ تحصﻩالت اإلﻩرادات كحساب اﻚﻟﻔﻗات كسالﻝة اﻚﻗﻩكد كﻝطابﻗتﻣا ﻚﻛﻗكاﻋد
كاألطر اﻚﻝحاسبﻩة كباختصار فﻣﻨ رﻖابة ﻝستﻟدﻩة حسابﻩة.
الرقابة المالية :
كتعرؼ ﻢذﻠ اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ أﻟﻣا ﻝﻟﻣج ﻋﻛﻝﻨ شاﻝؿ ﻩتطﻛب اﻚتﻙاﻝؿ كاالﻟدﻝاج
بﻩف اﻚﻝﻔاﻢﻩـ اﻚﻗاﻟكﻟﻩة كاالﻖتصادﻩة كاﻚﻝاﻚﻩة كاﻚﻝحاسبﻩة كاإلدارﻩة فﻣﻨ حزﻝة ﻝف
اﻚرﻖابات اﻚﻝتعددة اﻚتﻨ تﻝارس فﻨ كﻖت كاحد بﻣدؼ اﻚتﺄﻙد ﻝف صحة كسالﻝة
اﻚتصرفات اﻚﻝاﻚﻩة ﻝف ﻙافة اﻚﻟكاحﻨ بغﻩة اﻚﻝحافظة ﻋﻛﻦ األﻝكاؿ اﻚعاﻝة كرفع ﻙﻔاءة
استخداﻝﻣا كتحﻗﻩؽ أﻋﻛﻦ درجة ﻝف اﻚﻔعاﻚﻩة فﻨ اﻚﻟتائج اﻚﻝرجكة ﻝف إﻟﻔاؽ اﻚﻝاؿ اﻚعاـ
أك تحصﻩﻛﻡ.
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الرقابة االقتصادية :
ﻩﻝارس اﻚدﻩكاف ﻢذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة ﻟظ ار ألﻢﻝﻩتﻣا اﻚباﻚغة ،حﻩث ﻩﻗكـ اﻚدﻩكاف
بﻝراجعة ﻟشاط اﻚسﻛطات اﻚعاﻝة كاﻚﻝؤسسات كاﻚدكائر ﻚجﻣة ﻟﻔﻗاتﻣا اإلﻟﻝائﻩة كﻝراﻖبة
اﻚﻟﻔﻗات ﻚﻛﻝشارﻩع اﻚﻙبرل كاالﻢتﻝاـ باﻚﻗضاﻩا اﻚﻙبرل كاﻚﻝشارﻙة فﻨ اﻚﻛجاف اﻚتﻨ تبحث
كتﻟاﻖش اﻚﻗضاﻩا االﻖتصادﻩة اﻚعاﻝة.
الرقابة الفنية أو رقابة األداء :
ﻩﻗكـ دﻩكاف اﻚﻝحاسبة بﻝتابعة ﻝدل تﻗدـ اﻚعﻝؿ فﻨ اﻚﻝشركﻋات اإلﻟﻝائﻩة أك
تﺄخرﻠ أك تعثرﻠ كﻩﻛﻔت اﻚﻟظر إﻚﻦ أم خﻛؿ أك اﻟحراؼ ﻩراﻠ فﻩﻣا ،كﻩﻗكـ اﻚدﻩكاف بﻣذﻠ
اﻚرﻖابة ﻝف خالؿ ﻝراﻖبات اﻚدﻩكاف فﻨ اﻚجﻣات اﻚخاضعة ﻚرﻖابتﻡ حﻩث تﻗكـ بﻝراﻖبة
سﻩر اﻚعﻝؿ فﻨ اﻚﻝشركﻋات اإلﻟﻝائﻩة اﻚتﻨ تﻗكـ بﻣا ﻢذﻠ اﻚجﻣات كذﻚؾ بﺄﻋالـ اﻚدﻩكاف
ﻋف أم تﺄخﻩر أك تباطؤ أك تعثر فﻨ اﻚﻝشركﻋات اﻚتﻨ ﻩجرم اﻚعﻝؿ بﻣا ﻚﻝخاطبة
اﻚدكائر اﻚﻝختصة حكؿ ذﻚؾ ﻚبﻩاف أسباب اﻚتعثر أك اﻚتﺄخﻩر ﻚﻝحاسبة اﻚﻝتعﻣدﻩف أك
اتخاذ اإلجراءات اﻚﻝﻟاسبة اﻚتﻨ تحﻗؽ األﻢداؼ اﻚﻝرسكﻝة ﻚﻣذﻠ اﻚﻝشارﻩع ﻝف اجؿ
االستﻔادة ﻝﻟﻣا باﻚشﻙؿ ألﻝثؿ ،ﻙﻝا ﻩﻗكـ اﻚدﻩكاف بﻣذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة فﻨ ﻝرﻙز
اﻚدﻩكاف كذﻚؾ ﻋﻟد ﻝتابعة اﻚدكائر فﻩﻡ ( اﻚﻣﻟدسﻩة ) ﻚبعض اﻚﻝشارﻩع كبﻩاف تﻗدـ اﻚعﻝؿ
بﻣا أك تحدﻩد اﻚﻝشاﻙؿ اﻚﻝتعﻛﻗة بتﻟﻔﻩذﻢا.
الرقابة اإلدارية :
ﻩستﻟد دﻩكاف اﻚﻝحاسبة فﻨ ﻝﻝارسة ﻢذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اﻚﻝادتﻩف ()13
ك ( )14ﻝف ﻖاﻟكف دﻩكاف اﻚﻝحاسبة رﻖـ ( )28ﻚسﻟة  1952حﻩث تبﻩح اﻚﻝادة ( )13
ﻚرئﻩس اﻚدﻩكاف أف ﻩكجﻡ اﻚﻟظر إﻚﻦ أم ﻟﻗص ﻩجدﻠ فﻨ اﻚتشرﻩع اﻚﻝاﻚﻨ أك اإلدارم كﻚﻡ
تعﻛؽ باألﻝكر اﻚﻝاﻚﻩة ﻙﻝا تبﻩح اﻚﻝادة ( )14ﻚرئﻩس اﻚدﻩكاف أف ﻩطﻛع ﻋﻛﻦ جﻝﻩع

105

اﻚتﻗارﻩر كاﻚﻝعﻛكﻝات اﻚكاردة ﻝف اﻚﻝﻔتشﻩف سكاء أﻙاﻟكا ﻝاﻚﻩﻩف أك ادارﻩﻩﻩف كﻚﻣا تعﻛؽ
باألﻝكر اﻚﻝاﻚﻩة كﻋﻛﻦ تﻗارﻩر اﻚتحﻗﻩؽ فﻨ اﻚﻝخاﻚﻔات اﻚتﻨ ﻚﻣا ﻝساس باألﻝكر اﻚﻝاﻚﻩة
كاف ﻩطﻛب تزكﻩدﻠ بﻙؿ ﻝا ﻩرﻩد اإلطالع ﻋﻛﻩﻡ ﻝف ﻝعﻛكﻝات كاﻩضاحات ﻝف جﻝﻩع
دكائر اﻚحﻙكﻝة ﻝﻝا ﻚﻡ ﻝساس بﺄﻋﻝاؿ دائرتﻡ كﻩﻟدرج تحت ﻢذا اﻚﻟكع ﻝف اﻚرﻖابة رﻖابة
اﻚتعﻩﻩﻟات فﻨ اﻚدكائر كاﻚك ازرات كاﻚﻝؤسسات اﻚحﻙكﻝﻩة كﻙذﻚؾ اﻚترفﻩعات كاﻚترﻖﻩات.
ثانياً :ديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي
 .1ديوان الخدمة المدنية
نشأة الديوان وتطور التشريعات المنظمة ألعمالو
جاء إﻟشاء دﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ،بعد صدكر ﻖاﻟكف دﻩكاف اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﻝدﻟﻩﻩف
رﻖـ ( )11ﻚسﻟة  1955فﻨ األكؿ ﻝف ﻟﻩساف ك ﻝباشرة رئﻩس اﻚدﻩكاف أﻋﻝاﻚﻡ فﻨ
األكؿ ﻝف أﻩار  1955إستجابة ﻚﻛتطكرات ك اﻚﻝستجدات اﻚتﻨ كاﻙبت اﻚتطكر اﻚﻙبﻩر
اﻚذم شﻣدﻠ جﻣاز اإلدارة اﻚعاﻝة ،فﻨ اﻚﻔترة اﻚتﻨ أﻋﻗبت إﻋالف اﻚﻝﻝﻛﻙة األردﻟﻩة
اﻚﻣاشﻝﻩة ك تكحﻩد اﻚضﻔتﻩف ﻋاـ  ،1950ك صدكر اﻚدستكر اﻚحاﻚﻨ فﻨ ﻋاـ ،1952
ك ﻝا رافؽ ذﻚؾ ﻝف تكسع أفﻗﻨ ك ﻋاﻝكدم فﻨ أﻋداد األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة اﻚﻝعﻟﻩة
بتﻗدﻩـ ﻝختﻛؼ أﻟكاع اﻚخدﻝات ﻚﻛﻝكاطﻟﻩف.
كﻩعتبر ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ ( )1ﻚسﻟة  1958أكؿ تشرﻩع ﻟاظـ ﻚﻝختﻛؼ
جكاﻟب إدارة كتﻟظﻩـ شؤكف اﻚكظﻩﻔة كاﻚﻝكظﻔﻩف اﻚحﻙكﻝﻩﻩف فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة األردﻟﻩة
اﻚﻣاشﻝﻩة كاشتﻝؿ ﻋﻛﻦ ( )200ﻝادة تﻟاكﻚت األطر اﻚعاﻝة ﻚتعﻩﻩف اﻚﻝكظﻔﻩف
اﻚحﻙكﻝﻩﻩف كتﻗسﻩـ اﻚﻝكظﻔﻩف إﻚﻦ صﻟﻔﻩف (ﻝصﻟﻔﻩف ك غﻩر ﻝصﻟﻔﻩف) إضافة ﻚﻔئة
اﻚعﻗكد ،كتـ تكزﻩع اﻚﻙادر اﻚكظﻩﻔﻨ ﻋﻛﻦ سﻛـ ركاتب ﻝﻙكﻟان ﻝف ﻋشر درجات بكاﻖع
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خﻝس سﻟكات فﻨ اﻚدرجة اﻚكاحدة؛ ك فﻨ ﻋاـ  1963صدر ﻖاﻟكف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ
( )48ﻚسﻟة  ،1963اﻚذم ﻟص ﻋﻛﻦ إﻋادة تشﻙﻩؿ ﻚجﻟة إﻟتﻗاء اﻚﻝكظﻔﻩف.
كفﻨ ﻋاـ  1965ﻖرر اﻚﻝجﻛس اﻚعاﻚﻨ استﻟادان إﻚﻦ اﻚﻝادة ( )120ﻝف اﻚدستكر
بضركرة إصدار اﻚتشرﻩعات كاﻚتﻟظﻩﻝات اإلدارﻩة اﻚﻝتعﻛﻗة باﻚكظﻩﻔة اﻚعاﻝة كشؤكف
اﻚﻝكظﻔﻩف بكاسطة أﻟظﻝة كﻚﻩس ﻖكاﻟﻩف ،ك ﻋﻛﻩﻡ فﻗد صدر ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ
( )74ﻚسﻟة ،1965ك فﻨ اﻚعاـ اﻚتاﻚﻨ صدر ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ ( )23ﻚسﻟة
 ،1966كاﻚذم أدخؿ اﻚﻝشرع بﻝكجبﻡ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚتعدﻩالت ﻋﻛﻦ فئات اﻚﻝكظﻔﻩف
كأصﻟافﻣـ كاﻚﻟص بشﻙؿ كاضح ﻋﻛﻦ كجكد ﻚجاف شؤكف اﻚﻝكظﻔﻩف فﻨ اﻚك ازرات
كاﻚدكائر تعﻟﻦ بشؤكﻟﻣـ ﻝع ترسﻩﺦ ﻝﻔاﻢﻩـ حدﻩثة فﻨ إدراة اﻚﻗكل اﻚبشرﻩة فﻨ اﻚجﻣاز
اﻚحﻙكﻝﻨ ﻙتصﻟﻩؼ اﻚكظائؼ كتدرﻩب اﻚﻝكظؼ اﻚعاـ ﻝف خالؿ إفراد ﻝادة فﻨ اﻚﻟظاـ
تﻟص ﻋﻛﻦ إﻟشاء ﻝعﻣد ﻚتدرﻩب اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚحﻙكﻝﻩﻩف.
ك ﻖد شﻣدت فترة اﻚسبعﻩﻟات ك اﻚثﻝاﻟﻩﻟات تﻙثﻩﻔان ﻚجﻣكد اإلصالح ،حﻩث
شﻙﻛت ﻋدة ﻚجاف ﻝتخصصة ﻙاف ﻚﻛدﻩكاف دكر رئﻩس فﻨ إﻟجاح أﻋﻝاﻚﻣا ،ك ﻝف
أﻢﻝﻣا ﻚجﻟة إﻋادة تﻟظﻩـ اﻚجﻣاز اﻚحﻙكﻝﻨ ﻋاـ  ،1970ك ﻚجﻟة تحدﻩث اإلدارة
اﻚحﻙكﻝﻩة ﻋاـ  ،1972ك اﻚﻛجﻟة اﻚﻝﻛﻙﻩة ﻚﻛتطكﻩر اإلدارم فﻨ ﻋاـ  1984كاﻚتﻨ تـ
إﻋادة تشﻙﻩﻛﻣا فﻨ ﻋاـ  1985ك اﻚتﻨ ﻖاﻝت بكضع اﻚﻝرتﻙزات األساسﻩة ﻚبرﻟاﻝج
اإلصالح اإلدارم فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة األردﻟﻩة اﻚﻣاشﻝﻩة كتكجت أﻋﻝاﻚﻣا بﺇصدار ﻟظاـ حدﻩث
ﻚﻛخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ﻢك ﻟظاـ رﻖـ ( )1ﻚعاـ .1988
كﻝف أﻢـ ﻝعاﻚـ ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ ( )1ﻚعاـ  ،1988تكحﻩد اﻚﻝظﻛة
اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝﻟظﻝة ﻚشؤكف اﻚﻝكظﻔﻩف حﻩث تـ ﻟﻗؿ جﻝﻩع اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚعاﻝﻛﻩف بﻝكجب
أﻟظﻝة خاصة فﻨ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة إﻚﻦ ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ،كذﻚؾ تحﻗﻩﻗان ﻚﻝبدأ
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اﻚعداﻚة كاﻚﻝساكاة بﻩف األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة فﻨ اﻚتعاﻝؿ ﻝع اﻚﻗضاﻩا اﻚﻝتصﻛة بشؤكف
اﻚﻝكظﻔﻩف ﻙﻝا تـ كألكؿ ﻝرة األخذ بﻝبدأ تﻗسﻩـ اﻚﻝكظﻔﻩف إﻚﻦ فئات كفﻗان ﻚﻛﻝؤﻢؿ
اﻚعﻛﻝﻨ ،ك إدخاؿ ﻝﻔﻣكـ ﻋﻛﻟﻩة تﻗﻩﻩـ أداء اﻚﻝكظﻔﻩف ك غﻩرﻢا ﻝف اﻚﻝﻔاﻢﻩـ اﻚحدﻩثة فﻨ
إدارة شؤكف اﻚﻝكظﻔﻩف ،كتـ كفﻗان ﻚﻣذا اﻚﻟظاـ تﻗسﻩـ اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﻦ خﻝس فئات (ﻋﻛﻩا،
أكﻚﻦ ،ثاﻟﻩة ،ثاﻚثة كرابعة) كتـ إﻟشاء اﻚﻛجﻟة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚشؤكف اﻚﻝكظﻔﻩف بدالن ﻝف ﻚجﻟة
إﻟتﻗاء اﻚﻝكظﻔﻩف ،ك إﻋادة تسﻝﻩة دﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة بدالن ﻝف دﻩكاف اﻚﻝكظﻔﻩف،
إضافة إﻚﻦ إﻟشاء كحدة شؤكف ﻝكظﻔﻩف فﻨ ﻙؿ دائرة كﻝؤسسة ،كﻝﺄسسة اﻚﻟشاط
اﻚﻝتصؿ باﻚتطكر اإلدارم ﻝف خالؿ اﻚﻟص ﻋﻛﻦ إﻟشاء كحدة ﻚﻛتطكﻩر اإلدارم فﻨ ﻙؿ
دائرة كﻝؤسسة ﻚتتكﻚﻦ تﻟﻔﻩذ اﻚﻝﻣاـ اﻚخاصة بتحدﻩث أساﻚﻩب اﻚعﻝؿ كتدرﻩب اﻚﻝكظﻔﻩف
باﻚتﻟسﻩؽ ﻝع األجﻣزة اﻚﻝعﻟﻩة.
استﻝر اﻚعﻝؿ بﻣذا اﻚﻟظاـ ﻚﻝدة ﻋشر سﻟكات إﻚﻦ حﻩف صدكر ﻟظاـ اﻚخدﻝة
اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ ( )1ﻚسﻟة  ،1998ك اﻚذم استكجب تطبﻩﻗﻡ تعدﻩؿ ( )48ﻝادة ﻋﻛﻩﻡ
ﻚتعارضﻣا ﻝع تشرﻩعات أخرل أك ﻝكاد أخرل فﻨ ﻟﻔس اﻚﻟظاـ ،ﻙكف ﻢذا اﻚﻟظاـ صدر
دكف ﻝشارﻙة فاﻋﻛة ﻚدﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة .ك ﻖد تتابعت ﻋﻝﻛﻩة اﻚتعدﻩالت ﻋﻛﻦ ﻟظاـ
 ،1998إﻚﻦ اف تـ اصدار ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ ( )55ﻚسﻟة  ،2002حﻩث صدر
فﻨ شﻣر حزﻩراف ﻝف ﻋاـ  ،2002كجاء اﻋداد ﻢذا اﻚﻟظاـ ﻝف ﻖبؿ ﻚجاف فﻟﻩة
ﻝتخصصة ﻖاﻝت بادخاؿ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝﻔاﻢﻩـ كاﻚتطكرات فﻨ ﻝجاؿ كادارة كتﻟظﻩـ
شؤكف اﻚكظﻩﻔﻩة اﻚعاﻝة.
كسعﻦ دﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ،كﻝﻟذ ﻝطﻛع األﻚﻔﻩة اﻚثاﻚثة ،إﻚﻦ إحداث ﻟﻗﻛة
ﻟكﻋﻩة فﻨ تطكﻩر أساﻚﻩب ﻋﻝﻛﻡ ،إضافة إﻚﻦ اﻚﻝساﻢﻝة فﻨ جﻣكد اإلصالح ك
اﻚتحدﻩث اإلدارم ،حﻩث شارؾ اﻚدﻩكاف فﻨ ﻢذﻠ اﻚجﻣكد  ،ك ﻙاف ﻝف أبرزﻢا إﻋداد
األكصاؼ اﻚكظﻩﻔﻩة ﻚﻙافة كظائؼ األجﻣزة اﻚحﻙكﻝﻩة ﻋاـ  .2002ﻙﻝا ﻖاـ اﻚدﻩكاف
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بكضع إستراتﻩجﻩة ﻚعﻝؿ اﻚدﻩكاف ﻚألﻋكاـ (  )2010-2004رﻙزت ﻋﻛﻦ تطكﻩر كاﻖع
إدارة اﻚﻝكارد اﻚبشرﻩة فﻨ دﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ك ﻝكاجﻣة تحدﻩاتﻣا ك ﻝعاﻚجة
اﻚﻝشﻙالت اﻚتراﻙﻝﻩة فﻨ اﻚجﻣاز اﻚكظﻩﻔﻨ ك تعزﻩز ﻝﻟﻣجﻩة اﻚدكر اﻚﻝجتﻝعﻨ ﻚﻛدﻩكاف.
ﻙﻝا ﻖاـ بﺇﻟجاز ﻝجﻝكﻋة ﻝف اﻚﻝشارﻩع ك ﻝف أبرزﻢا ﻝشركع ﻟظاـ خدﻝة ﻝدﻟﻩة جدﻩد
 ،كﻝشركع تطكﻩر ألﻟظﻝة ﻝعﻛكﻝات إدارة اﻚﻝكارد اﻚبشرﻩة ﻋﻛﻦ ﻝستكل جﻣاز اﻚخدﻝة
اﻚﻝدﻟﻩة ،ﻙﻝا أﻟجز اﻚدﻩكاف فﻨ ﻝطﻛع ﻋاـ  2006دراسة ﻝﻩداﻟﻩة حكؿ كاﻖع اﻚﻗكل
اﻚبشرﻩة ك اﻚﻣﻩاﻙؿ اﻚتﻟظﻩﻝﻩة فﻨ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ك اﻚتﻨ تعتبر األكﻚﻦ ﻝف ﻟكﻋﻣا فﻨ
اﻚجﻣاز اﻚحﻙكﻝﻨ ﻝف حﻩث ﻟكع اﻚبﻩاﻟات ك حجﻝﻣا ك شﻝكﻚﻩتﻣا ﻚﻝختﻛؼ جكاﻟب ﻋﻝﻛﻩة
تخطﻩط ك إدارة اﻚﻝكارد اﻚبشرﻩة ﻋﻛﻦ ﻝستكل اﻚﻝرﻙز ك اﻚﻔركع فﻨ اﻚﻝحافظات.
كاستﻝ ار انر ﻚﻛجﻣكد اﻚتﻨ ﻩبذﻚﻣا اﻚدﻩكاف فﻨ ﻝجاؿ اﻚتطكﻩر كاﻚتحدﻩث  ،كاالﻟتﻗاؿ
ﻝف ﻝﻔﻣكـ ادارة شؤكف اﻚﻝكظﻔﻩف إﻚﻦ ﻝﻔﻣكـ ادارة اﻚﻝكارد اﻚبشرﻩة فﻗد ﻖاـ اﻚدﻩكاف
خالؿ ﻋاـ  2006باﻋداد ﻝشركع ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة اﻚجدﻩد باﻚتعاكف كاﻚتشارؾ ﻝا
بﻩف اﻚدﻩكاف كك ازرة تطكﻩر اﻚﻗطاع اﻚعاـ  ،باالستﻟاد إﻚﻦ اﻚﻝشركع اﻚذم أﻋدﻠ اﻚدﻩكاف
ﻋاـ  ، 2004اﻚذم ركﻋﻨ فﻨ اﻋدادة ﻝشارﻙة كاسعة ﻝف ﻖبؿ ﻙافة اﻚجﻣات اﻚﻝعﻟﻩة
ﻝف ﻝؤسسات حﻙكﻝﻩة كغﻩر حﻙكﻝﻩة  ،حﻩث صدرت االرادة اﻚﻝﻛﻙﻩة اﻚساﻝﻩة كبكشر
اﻚعﻝؿ باﻚﻟظاـ اﻋتبا انر ﻝف . 2007/4/1
ميام ديوان الخدمة المدنية
بﻩف ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة أف غاﻩة اﻚدﻩكاف كﻝﻣﻝتﻡ اﻚرئﻩسة تعﻟﻦ بشؤكف
اﻚكظﻩﻔة اﻚعاﻝة باﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة كاالشراؼ كاﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ تﻟﻔﻩذ اﻚسﻩاسات كاﻚتعﻛﻩﻝات
كاإلجراءات اﻚﻝتعﻛﻗة بﻣا.
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ﻩﻝارس دﻩكاف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ﻝﻣاﻝﻡ ك صالحﻩاتﻡ ،اﻚتﻨ حددﻢا ﻟظاـ اﻚخدﻝة
اﻚﻝدﻟﻩة رﻖـ ( )30ﻚسﻟة  ،2007بﻝكجب اﻚﻝادة رﻖـ ( )10ﻋﻛﻦ اﻚﻟحك اﻚتاﻚﻨ -:
.1

ﻝتابعة تطبﻩؽ أحﻙاـ اﻚﻟظاـ ،كاﻚتحﻗؽ ﻝف تطبﻩؽ اﻚدكائر كاﻚﻝؤسسات اﻚحﻙكﻝﻩة
ألحﻙاـ اﻚتشرﻩعات اﻚﻝتعﻛﻗة باﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة بصكرة سﻛﻩﻝة ،كﻚﻡ فﻨ سبﻩؿ ذﻚؾ اﻚﻗﻩاـ
بﻝا ﻩﻛﻨ: 1
اإلتصاؿ باﻚدكائر ﻚﻛحصكؿ ﻋﻛﻦ اﻚبﻩاﻟات كاإلحصائﻩات اﻚﻝتعﻛﻗة بﻝكظﻔﻩﻣا

أ.

بصكرة خاصة ،أك بشؤكف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة بصكرة ﻋاﻝة.
ب.

اإلطالع ﻋﻛﻦ اﻚسجالت كاﻚكثائؽ كاﻚﻝﻛﻔات اﻚﻝتعﻛﻗة باﻚﻝكظﻔﻩف أك بشؤكف اﻚخدﻝة
اﻚﻝدﻟﻩة فﻨ أم دائرة ،إذا دﻋت اﻚحاجة ﻚذﻚؾ.

.2

إﻋداد اﻚﻝشركحات اﻚخاصة بتعﻛﻩﻝات اختﻩار كتعﻩﻩف اﻚﻝكظﻔﻩف فﻨ اﻚخدﻝة
اﻚﻝدﻟﻩة كرفعﻣا إﻚﻦ اﻚﻝجﻛس إلﻖرارﻢا.

.3

ترشﻩح األشخاص ﻚﻝؿء اﻚكظائؼ اﻚشاغرة فﻨ جﻣاز اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة كاﻚﻝشارﻙة
فﻨ ﻋﻝﻛﻩة اختﻩارﻢـ ككضع األسس اﻚخاصة باإلﻝتحاﻟات اﻚتﻟافسﻩة بﻩف اﻚﻝتﻗدﻝﻩف
ﻚﻛتعﻩﻩف فﻨ اﻚكظائؼ كاإلشراؼ ﻋﻛﻩﻣا.

 .4اﻚﻝشارﻙة فﻨ اﻖتراح اﻚتشرﻩعات اﻚﻝتعﻛﻗة بشؤكف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة.
.5

بﻟاء كتطكﻩر ﻖاﻋدة بﻩاﻟات ﻝرﻙزﻩة كأﻟظﻝة ﻝعﻛكﻝات إلدارة اﻚﻝكارد اﻚبشرﻩة فﻨ
اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة كاﻚﻝساﻢﻝة فﻨ تكحﻩد أﻟظﻝة اﻚﻝعﻛكﻝات اﻚخاصة باﻚكظﻩﻔة كاﻚﻝكظؼ
اﻚعاـ باﻚتعاكف ﻝع اﻚجﻣات كاﻚدكائر اﻚﻝعﻟﻩة.
 http://www.csb.gov.joاﻟظر اﻚﻝكﻖع االﻚﻙتركﻟﻨ
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.6

اﻚﻟظر فﻨ اﻚشﻙاكل كاﻚتظﻛﻝات اﻚتﻨ تﻗدـ إﻚﻩﻡ ﻝف اﻚﻝكظﻔﻩف كاﻚﻝرشحﻩف اﻚﻝتﻗدﻝﻩف
إلشغاؿ اﻚكظائؼ كاتخاذ اإلجراءات اﻚﻝﻟاسبة بشﺄﻟﻣا كفﻗا ألحﻙاـ ﻢذا اﻚﻟظاـ.

 .7اتخاذ اإلجراءات اﻚالزﻝة ﻚتصكﻩب اﻚﻗ اررات اإلدارﻩة اﻚﻝخاﻚﻔة ألحﻙاـ ﻢذا اﻚﻟظاـ.
 .8إبداء اﻚرأم ﻚﻛدكائر حكؿ اﻚﻝسائؿ اﻚﻝتعﻛﻗة بتطبﻩؽ أحﻙاـ ﻢذا اﻚﻟظاـ.
.9

اﻚﻝساﻢﻝة فﻨ إدارة اﻚﻝكارد اﻚبشرﻩة فﻨ جﻣاز اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة كاﻖتراح اﻚسﻩاسات
ككضع اﻪﻚﻩات اﻚتﻨ ﻝف شﺄﻟﻣا زﻩادة فعاﻚﻩة كﻙﻔاءة ﻢذا اﻚجﻣاز ﻝف خالؿ ﻝا ﻩﻛﻨ:

أ.

اإلشتراؾ ﻝع دائرة اﻚﻝكازﻟة اﻚعاﻝة فﻨ إﻋداد ﻟظاـ تشﻙﻩالت اﻚكظائؼ فﻨ
اﻚك ازرات كاﻚدكائر اﻚحﻙكﻝﻩة بﻝا فﻨ ذﻚؾ جداكؿ تشﻙﻩالت اﻚكظائؼ ﻋﻛﻦ حساب
اﻚﻝشارﻩع اﻚرأسﻝاﻚﻩة.

ب .إﻋداد اﻚدراسات حكؿ اﻚتخصصات اﻚعﻛﻝﻩة اﻚﻝتكافرة بﻝا ﻩخدـ جﻣاز اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة
كﻩسﻣـ فﻨ تكفﻩر ﻝؤشرات تخدـ ﻋﻝﻛﻩة رسـ اﻚسﻩاسات اﻚتعﻛﻩﻝﻩة.
ج.

اﻚتعاكف ﻝع اﻚدكائر ﻚتحدﻩد اإلحتﻩاجات اﻚتﻨ تتطﻛبﻣا ﻋﻝﻛﻩة رفع ﻙﻔاءة جﻣاز
اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ﻋف طرﻩؽ اﻚبعثات كاﻚدكرات اﻚﻝتخصصة.

د.

اﻚﻝساﻢﻝة فﻨ دراسة ﻝشركﻋات أﻟظﻝة اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم ﻚﻛدكائر كﻢﻩاﻙﻛﻣا
اﻚتﻟظﻩﻝﻩة.

ق.

إﻋداد دراسات ﻚتخطﻩط اﻚﻗكل اﻚعاﻝﻛة فﻨ أجﻣزة اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة.

ك.

اﻚﻝساﻢﻝة فﻨ تﺄﻢﻩؿ اﻚﻙﻔاءات األردﻟﻩة كتسكﻩﻗﻣا باﻚتﻟسﻩؽ ﻝع اﻚجﻣات اﻚﻝعﻟﻩة
بتشغﻩؿ اﻚﻗكل اﻚبشرﻩة فﻨ اﻚﻗطاﻋﻩف اﻚعاـ كاﻚخاص.
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ز.

إﻋداد األدﻚة اﻚخاصة بشؤكف اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة كاﻚﻝراجع اﻚﻝتعﻛﻗة بﻣا.

ح.

تكثﻩؽ تشرﻩعات اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة كاﻚﻝراجع اﻚﻝتعﻛﻗة بﻣا.

ط.

أم ﻝﻣاـ تتعﻛؽ باﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ﻩﻙﻛﻔﻡ بﻣا رئﻩس اﻚكزارء أك اﻚﻝجﻛس.
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 .4ديوان التشريع والرأي
أﻟشئ ﻢذا اﻚدﻩكاف بﻝكجب ﻟظاـ دﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم رﻖـ  1ﻚسﻟة ، 1993
ككظﻩﻔة ﻢذا اﻚدﻩكاف باألساس ﻢﻨ استشارﻩة ﻝف خالؿ إبداء اﻚﻝشكرة كاﻚرأم اﻚﻗاﻟكﻟﻨ
) (1

فﻨ اﻚﻝسائؿ اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تعرض ﻋﻛﻩﻡ .
-1

تشكيل الديوان
ﻩؤسس فﻨ رئاسة اﻚكزراء دﻩكاف ﻩسﻝﻦ ( دﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم) ﻩرتبط باﻚرئﻩس
 ،كﻩتﻝتع باالستﻗالؿ اﻚﻝاﻚﻨ كاإلدارم  ،كﻩتﺄﻚؼ ﻝف رئﻩس كﻋدد ﻝف اﻚﻝستشارﻩف
كاﻚﻗاﻟكﻟﻩﻩف كاﻚﻝكظﻔﻩف كاﻚﻝستخدﻝﻩف .كﻩشترط فﻩﻝف ﻩعﻩف رئﻩسان ﻚﻛدﻩكاف أك ﻝستشا انر
فﻩﻡ أف ﻩﻙكف ﻝف ذكم االختصاص اﻚجاﻝعﻨ فﻨ اﻚحﻗكؽ ،كاﻚخبرة اﻚعﻝﻛﻩة فﻨ ﻝﻝارسة
األﻋﻝاؿ اﻚﻗاﻟكﻟﻩة فﻨ اﻚك ازرات كاﻚدكائر اﻚحﻙكﻝﻩة أك اﻚﻗضائﻩة أك ﻝﻝارسة اﻚﻝحاﻝاة أك
تدرﻩس اﻚﻗاﻟكف فﻨ اﻚجاﻝعات ،ﻋﻛﻦ أف ال تﻗؿ ﻋف خﻝس ﻋشرة سﻟة بعد اﻚحصكؿ
ﻋﻛﻦ اﻚشﻣادة اﻚجاﻝعﻩة األكﻚﻦ باﻚﻟسبة ﻚرئﻩس اﻚدﻩكاف ،كاثﻟتﻨ ﻋشرة سﻟة ﻚﻛﻝستشار،
كﻩعﻩف رئﻩس اﻚدﻩكاف كﻩحدد راتبﻡ كسائر حﻗكﻖﻡ اﻚﻝاﻚﻩة كتﻟﻣﻦ خدﻝاتﻡ أك ﻩعﻔﻦ ﻝﻟﻣا
بﻗرار ﻝف ﻝجﻛس اﻚكزراء بﻟاء ﻋﻛﻦ تﻟسﻩب رئﻩس اﻚكزراء ﻋﻛﻦ أف ﻩﻗترف اﻚﻗرار باإلرادة
اﻚﻝﻛﻙﻩة اﻚسﻛﻝﻩة .كﻩﻝارس رئﻩس اﻚدﻩكاف صالحﻩات اﻚكزﻩر فﻨ إدارة اﻚشؤكف اﻚﻝتعﻛﻗة
باﻚدﻩكاف،ﻩتكﻚﻦ أﻖدـ اﻚﻝستشارﻩف فﻨ اﻚدﻩكاف صالحﻩاتﻡ ﻋﻟد غﻩابﻡ أك شغكر ﻝرﻙزﻠ،
كﻩعتبر رئﻩس اﻚدﻩكاف ﻝستشا انر ﻚغاﻩات تطبﻩؽ أحﻙاـ ﻟظاـ اﻚدﻩكاف كال تعطﻩﻡ تﻛؾ
اﻚصﻔة رأﻩان ﻝرجان فﻨ اﻚتكصﻩات اﻚتﻨ ﻩصدرﻢا اﻚدﻩكاف،كﻚرئﻩس اﻚكزراء تﻙﻛﻩؼ

()1ﻟشر ﻟظاـ دﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم رﻖـ  1ﻚسﻟة  ،1993ﻋﻛﻦ اﻚصﻔحة  88ﻝف ﻋدد اﻚجرﻩدة اﻚرسﻝﻩة رﻖـ 3875
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اﻚﻝستشار اﻚحﻗكﻖﻨ فﻨ رئاسة اﻚكزراء اﻚﻝشارﻙة فﻨ أم ﻝف ﻢﻩئات اﻚدﻩكاف إذا دﻋت
اﻚحاجة ﻚذﻚؾ بﻟاء ﻋﻛﻦ طﻛب رئﻩس اﻚدﻩكاف.
أﻝا اﻚﻝستشار فﻨ اﻚدﻩكاف فﻩعﻩف كفﻗان ألحﻙاـ ﻟظاـ اﻚخدﻝة اﻚﻝدﻟﻩة ،كذﻚؾ بﻟاء
ﻋﻛﻦ تﻟسﻩب رئﻩس اﻚكزراء كتكصﻩة رئﻩس اﻚدﻩكاف ،كحﻩث أف اﻚﻝستشار فﻨ دﻩكاف
اﻚتشرﻩع كاﻚرأم ﻩعتبر ﻝف اﻚﻝجﻝكﻋة اﻚثاﻟﻩة ﻝف ﻝكفﻨ اﻚﻔئة اﻚعﻛﻩا ،فﺇﻟﻡ ﻩعﻩف بﻗرار ﻝف
ﻝجﻛس اﻚكزراء بﻟاء ﻋﻛﻦ تﻟسﻩب رئﻩس اﻚكزراء كتكصﻩة رئﻩس دﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم
ﻋﻛﻦ أف ﻩﻗترف اﻚﻗرار باإلرادة اﻚﻝﻛﻙﻩة اﻚساﻝﻩة.
كﻋﻝالن بﺄحﻙاـ اﻚﻝادة  10ﻝف ﻟظاـ دﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم تشﻙؿ فﻨ اﻚدﻩكاف اﻚﻣﻩئات
)(1

اﻚتاﻚﻩة:

أ -ﻢﻩئة اﻚتشرﻩع برئاسة رئﻩس اﻚدﻩكاف كﻋضكﻩة جﻝﻩع اﻚﻝستشارﻩف فﻨ اﻚدﻩكاف
كتختص بدراسة كاﻋداد جﻝﻩع اﻚتشرﻩعات اﻚﻝعركضة ﻋﻛﻦ اﻚدﻩكاف أك اﻚتﻨ ﻩﻙﻛﻔة بﻣا
اﻚرئﻩس كﻚرئﻩس اﻚدﻩكاف دﻋكة ﻝف ﻩراﻠ ﻝف اﻚﻗاﻟكﻟﻩﻩف ﻚحضكر اجتﻝاﻋات ﻢذﻠ اﻚﻣﻩئة
حسب ﻝﻗتضﻦ اﻚحاؿ ﻚرئﻩس اﻚدﻩكاف تشﻙﻩؿ ﻢﻩئات ﻖاﻟكﻟﻩة ﻝتخصصة ضﻝف ﻢذﻠ
اﻚﻣﻩئة كفﻗان ﻚﻝتطﻛبات اﻚعﻝؿ فﻨ اﻚدﻩكاف ﻚدراسة ﻝشارﻩع ذات طبﻩعة ﻝعﻩﻟة بعدد ال
ﻩﻗؿ ﻋف ﻝستشارﻩف اثﻟﻩف كﻖاﻟكﻟﻨ كاحد فﻨ ﻙؿ ﻢﻩئة.
ب -ﻢﻩئة تحدﻩث اﻚتشرﻩعات كتطكﻩرﻢا برئاسة اﻚﻝستشار اﻚذم ﻩسﻝﻩﻡ رئﻩس اﻚدﻩكاف
كﻋضكﻩة اﻚعدد اﻚالزـ ﻝف اﻚﻗاﻟكﻟﻩﻩف ﻩتـ اختﻩارﻢـ ﻚﻣذﻠ اﻚغاﻩة بﻗصد تحدﻩث
اﻚتشرﻩعات اﻚﻟافذة اﻚﻝﻔعكؿ كذﻚؾ باﻚتﻟسﻩؽ كاﻚتعاكف ﻝع اﻚجﻣات اﻚرسﻝﻩة اﻚﻝعﻟﻩة.

( http://www.lob.jo/about_us.aspx)1اﻟظر اﻚﻝكﻖع االﻚﻙتركﻟﻨ
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ج -ﻢﻩئة االستشارات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة كتختص باﻚﻝﻣاـ اﻚﻝﻟصكص ﻋﻛﻩﻣا فﻨ اﻚﻔﻗرة (د) ﻝف
اﻚﻝادة ( )9ﻝف ﻢذا اﻚﻟظاـ  ،كتعﻗد اجتﻝاﻋاتﻣا برئاسة رئﻩس اﻚدﻩكاف كﻋضكﻩة ﻝف
ﻩدﻋكﻠ ﻝف اﻚﻝستشارﻩف كاﻚﻗاﻟكﻟﻩﻩف كفﻗان ﻚﻟكﻋﻩة كطبﻩعة االستشارات.
تصدر اﻚﻣﻩئة ﻖ ارراتﻣا كتكصﻩاتﻣا فﻨ اﻚﻝشارﻩع كاﻚﻝسائؿ اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚﻝعركضة ﻋﻛﻩﻣا
باإلجﻝاع أك باألﻙثرﻩة كاذا تساكت اﻪراء فﻩدﻋك رئﻩس اﻚدﻩكاف ﻝستشا ار آخر ﻝرجحا
ﻚالشتراؾ ﻝع اﻚﻣﻩئة فﻩﻝا ﻢك ﻝعركض ﻋﻛﻩﻣا كاصدار اﻚﻗرار بشﺄﻟﻡ كﻋﻛﻦ اﻚﻝستشار
اﻚﻝخاﻚؼ إبداء رأﻩﻡ خطﻩا.
أ -ﻚﻙؿ ﻢﻩئة فﻨ اﻚدﻩكاف دﻋكة ﻝﻝثﻛﻩف ﻋف اﻚجﻣات اﻚﻝعﻟﻩة باﻚﻝشارﻩع أك اﻚﻝسائؿ
اﻚﻝعركضة ﻋﻛﻩﻣا  ،أك أم شخص آ خر ﻝف أصحاب االختصاص كاﻚخبرة فﻩﻣا
ﻚالشتراؾ فﻨ دراستﻣا  ،دكف أف ﻩﻙكف ألكﻚئؾ األشخاص اﻚحؽ فﻨ اﻚتصكﻩت ﻋﻛﻦ
ﻖ اررات اﻚﻣﻩئة ،ﻙﻝا ﻚﻣا أف تطﻛب ﻝف تﻛؾ اﻚجﻣات أف تﻗدـ ﻚﻣا أم ﻝستﻟدات أك
) (1

ﻝعﻛكﻝات أك بﻩاﻟات تحتاج إﻚﻩﻣا ﻚﻛﻗﻩاـ باألﻋﻝاؿ كاﻚﻝﻣاـ اﻚﻝﻟكطة بﻣا.

ب -ﻚﻝجﻛس اﻚكزراء بﻟاء ﻋﻛﻦ تﻟسﻩب اﻚرئﻩس صرؼ ﻝﻙافﺂت ﻝاﻚﻩة ألصحاب
االختصاص كاﻚخبرة اﻚذﻩف ﻩستعﻩف اﻚدﻩكاف بﻣـ بﻝكجب ﻢذﻠ اﻚﻝادة كبخاصة
األشخاص اﻚذﻩف ﻩساﻢﻝكف ﻝع اﻚدﻩكاف فﻨ تحدﻩث اﻚتشرﻩعات كتطكﻩرﻢا.
ال ﻩجكز إﻖرار أم ﻝشركع أك إصدار أم ﻖ اررات أك تعﻛﻩﻝات تﻟظﻩﻝﻩة ذات
طابع ﻋاـ ﻝف ﻖبؿ اﻚﻝجﻛس ﻖبؿ إحاﻚتﻣا إﻚﻦ اﻚدﻩكاف ﻚدراستﻣا كتدﻖﻩﻗﻣا كابداء اﻚرأم
فﻩﻣا بحرﻩة كاستﻗالﻚﻩة تاﻝتﻩف كﻩسرم ﻢذا اﻚحﻙـ ﻋﻛﻦ أم ﻋﻝؿ أك ﻝﻣﻝة ﻩختص
اﻚدﻩكاف باﻚﻗﻩاـ بﻣا بﻝكجب أحﻙاـ ﻢذا اﻚﻟظاـ.
()1اﻚﻝرجع اﻚسابؽ .اﻚﻝكﻖع االﻚﻙتركﻟﻨ ﻚدﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم.
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ﻩﻟشﺄ ف ﻨ اﻚدﻩكاف كحدة تسﻝﻦ ( كحدة اﻚﻝعﻛكﻝات اﻚتشرﻩعﻩة) ﻚتكفﻩر اﻚﻝرجعﻩة
اﻚعﻛﻝﻩة اﻚدﻖﻩﻗة كاﻚﻝﻩسرة ﻚجﻝﻩع اﻚتشرﻩعات اﻚﻟافذة اﻚﻝﻔعكؿ فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة.
اختصاصات الديوان
تترﻙز اختصاصات اﻚدﻩكاف فﻨ أﻝرﻩف ﻢﻝا :
-1

اﻚتشرﻩع ،أم إﻋداد كصﻩاغة ﻝشركﻋات اﻚﻗكاﻟﻩف كاألﻟظﻝة كاﻚﻗ اررات اﻚتﻟظﻩﻝﻩة اﻚتﻨ
تتطﻛبﻣا حاجة اﻚدكﻚة ،كتحدﻩث كﻝراجعة كتطكﻩر اﻚﻗائﻝة ﻝﻟﻣا.

-2

اﻚﻔتكل ،كﻢﻨ إبداء اﻚرأم اﻚﻗاﻟكﻟﻨ فﻨ اﻚﻝسائؿ اﻚﻝعركضة ﻋﻛﻦ اﻚدﻩكاف.
) (1

كﻖد حددت اﻚﻝادة  9ﻝف ﻟظاـ اﻚدﻩكف اختصاصاتﻡ بﻝا ﻩﻛﻨ:

أ -دراسة اﻚﻝشركع اﻚذم ﻩﻗدـ إﻚﻩﻡ ،كتدﻖﻩﻗﻡ كابداء اﻚرأم فﻩﻡ كتعدﻩؿ أحﻙاﻝﻡ كاﻋادة
صﻩاغتﻡ.
ب -كضع أم ﻝشركع ﻩﻙﻛﻔﻡ اﻚرئﻩس بﺇﻋدادﻠ ،كﻚﻛدﻩكاف اﻚﻝبادرة إﻚﻦ اﻖتراح أم ﻝشركع
أك اﻖتراح تعدﻩؿ أم تشرﻩع ﻖائـ.
ج -اﻚﻝساﻢﻝة فﻨ تحدﻩث اﻚتشرﻩعات فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة كتطكﻩرﻢا كاﻋداد اﻚبحكث كاﻚدراسات
كﻋﻗد اﻚﻟدكات كاﻚﻝحاضرات.
د -إبداء اﻚرأم فﻨ االستشارات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تﻗدـ إﻚﻦ اﻚرئﻩس أك إﻚﻦ اﻚدﻩكاف ﻝباشرة
ﻝف اﻚك ازرات كاﻚدكائر اﻚحﻙكﻝﻩة كاﻚﻝؤسسات اﻚرسﻝﻩة اﻚعاﻝة كاﻚسﻛطات اﻚﻝحﻛﻩة  ،كذﻚؾ
فﻩﻝا ﻩعرض ﻚﻣا ﻝف حاالت أثﻟاء ﻖﻩاﻝﻣا بﺄﻋﻝاﻚﻣا أك فﻩﻝا ﻩﻗع بﻩﻟﻣا ﻝف تباﻩف فﻨ
()1اﻚﻝرجع اﻚسابؽ .اﻚﻝكﻖع االﻚﻙتركﻟﻨ ﻚدﻩكاف اﻚتشرﻩع كاﻚرأم.
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كجﻣات اﻚﻟظر كاالجتﻣاد فﻨ األﻝكر اﻚﻝتعﻛﻗة بﻝﻣاﻝﻣا كصالحﻩاتﻣا كاالختالؼ فﻨ
تطبﻩؽ اﻚﻟصكص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة.
ﻢػ  -صﻩاغة اﻚﻗ اررات كاﻚتعﻛﻩﻝات اﻚتﻟظﻩﻝﻩة ذات اﻚطابع اﻚعاـ اﻚتﻨ ﻩصدرﻢا اﻚﻝجﻛس
ككضعﻣا فﻨ اإلطار اﻚﻗاﻟكﻟﻨ اﻚﻝﻟاسب بﻟاء ﻋﻛﻦ طﻛب اﻚرئﻩس.
ك -أم ﻝﻣاـ أخرل تعرض ﻋﻛﻩﻡ ﻝﻝا ﻚﻡ ﻋالﻖة باﻚتشرﻩع أك اﻚﻝسائؿ ذات اﻚطابع
اﻚﻗاﻟكﻟﻨ.
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الخاتمة
ﻩستعﻝؿ اﻚﻝشرع األردﻟﻨ تعبﻩرات ﻝختﻛﻔة ﻚﻛدالﻚة ﻋﻛﻦ اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم
اﻚﻝصﻛحﻨ .ﻝؤسسة ﻋاﻝة ﻝثؿ (ﻝؤسسة اﻚﻟﻗؿ اﻚعاـ ،كﻝؤسسة اإلسﻙاف ،كﻝؤسسة
اﻚتدرﻩب اﻚﻝﻣﻟﻨ) كجاﻝعة ﻝثؿ (اﻚجاﻝعات األردﻟﻩة) كﻝعﻣد ﻝثؿ (ﻝعﻣد اإلدارة اﻚعاﻝة)
كسﻛطة ﻝثؿ (سﻛطة اﻚﻝﻩاﻠ ،كسﻛطة اﻚﻙﻣرباء ،كسﻛطة اﻚﻝصادر اﻚطبﻩعﻩة) ،كﻝرﻙز
ﻝثؿ (اﻚﻝرﻙز اﻚجغرافﻨ األردﻟﻨ) ،كﻝجﻛس ﻝثؿ (اﻚﻝجﻛس األﻋﻛﻦ ﻚﻛعﻛكـ كاﻚتﻙﻟكﻚكجﻩا)،
كبﻟؾ ﻝثؿ (بﻟؾ تﻟﻝﻩة اﻚﻝدف كاﻚﻗرل) ،كسكؽ ﻝثؿ (سكؽ ﻋﻝاف اﻚﻝاﻚﻨ) ،كصﻟدكؽ
ﻝثؿ (صﻟدكؽ اﻚزﻙاة) كتعرؼ اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة بﺄﻟﻣا ﻝرفؽ ﻋاـ ﻝتخصص ﻝﻟح
اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة .كتعتبر اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة رﻙﻟان ﻝف أرﻙاف اﻚﻝؤسسة اﻚعاﻝة ال
تﻗكـ اﻚﻝؤسسة بدكﻟﻣا .كبذا تتﻝتع جﻝﻩع اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة بشخصﻩة ﻝستﻗﻛة ﻋف
شخصﻩة اﻚدكﻚة ،كتعتبر اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة اإلدارﻩة (اﻚﻝؤسات اﻚعاﻝة اﻚتﻨ تخضع
ﻚﻛﻗاﻟكف اﻚعاـ) ﻝف أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ اﻚداخﻛﻨ .فتﻟص اﻚﻝادة اﻚرابعة ﻝف ﻖاﻟكف
اﻚجاﻝعات األردﻟﻩة رﻖـ  29ﻚسﻟة " 1978اﻚجاﻝعة ﻝؤسسة كطﻟﻩة ﻚﻛتعﻛﻩـ اﻚعاﻚﻨ
اﻚبحث اﻚعﻛﻝﻨ" .كتتﻝتع اﻚجاﻝعة كفؽ أحﻙاـ ذات اﻚﻝادة بشخصﻩة اﻋتبارﻩة ذات
استﻗالؿ ﻝاﻚﻨ كادارم ،كﻚﻣا أف تﻗاضﻨ كتﻗاضﻨ بﻣذﻠ اﻚصﻔة ،كﻚﻣا حؽ اﻚتﻝﻛؾ
كاﻚبﻩع ..كﻩﺄخذ اﻚﻝشرع األردﻟﻨ بﺄسﻛكب االﻋتراؼ اﻚخاص ﻚﻝﻟح اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة
اﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ،إذ ﻩتضﻝف ﻖاﻟكف ﻙؿ ﻝؤسسة ﻝف اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة
ﻟصان صرﻩحان ﻋﻛﻦ تﻝتعﻣا باﻚشخصﻩة اﻚﻝعﻟكﻩة ،كﻚﻙف اﻚﻝشرع اﻋتﻝد أسﻛكب االﻋتراؼ
اﻚعاـ بخصكص اﻚجاﻝعات األردﻟﻩة (ﻟظاـ فئات اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة) ،إذا إف أحﻙاـ
ﻖاﻟكف اﻚجاﻝعات األردﻟﻩة رﻖـ  29سﻟة  1987تطبؽ ﻋﻛﻦ أم جاﻝعة أﻟشئت سابﻗان
(األردﻟﻩة كاﻚﻩرﻝكؾ كاﻚعﻛكـ كاﻚتﻙﻟكﻚكجﻩا كﻝؤتة) ،أك ستﻟشﺄ فﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙة ﻝستﻗبالن ﻋﻛﻦ
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أف ﻩطبؽ ﻋﻛﻦ اﻚجاﻝعة أحﻙاـ ﻖاﻟكﻟﻣا اﻚخاص بﻣا كذﻚؾ فﻨ اﻚحاالت غﻩر
اﻚﻝﻟصكص ﻋﻛﻩﻣا فﻨ ﻢذا اﻚﻗاﻟكف.
كﻝﻝا ال شؾ فﻩﻡ أف اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة اإلدارﻩة تعتبر ﻝف أشخاص اﻚﻗاﻟكف
اﻚعاـ ،كتتﻝتع باﻝتﻩازات اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ "ﻟجد فﻩﻝا ﻩتعﻛؽ باﻚدفع بعدـ اختصاص ﻢذﻠ
اﻚﻝحﻙﻝة بﻟظر اﻚدﻋكل أف ﻝا ﻩستﻔاد ﻝف ﻖاﻟكف اﻚﻙﻣرباء اﻚعاـ رﻖـ  8ﻚسﻟة  1976أف
سﻛطة اﻚﻙﻣرباء ﻢﻨ ﻝؤسسة ﻋاﻝة كﻝف أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚعاـ.
تعددت أساﻚﻩب إدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة كتﻟكﻋت بحﻩث تﻝﻛؾ اﻚسﻛطة اﻚﻝختصة
بﺇﻟشاء اﻚﻝرفؽ اختﻩار أحدﻢا بال ﻝعﻗب ﻋﻛﻩﻣا ﻝف اﻚﻗضاء ،فﻣﻨ سﻛطة تﻗدﻩرﻩة
تﻝارسﻣا اﻚجﻣة اﻚﻝختصة باالﻟشاء حسبﻝا ﻩتراءل ﻚﻣا ﻝﻟاسبان حسب طبﻩعة اﻚﻟشاط
اﻚذم ﻩزاكﻚﻡ اﻚﻝرفؽ كظركؼ تسﻩﻩرﻠ كاستغالﻚﻡ ﻋﻛﻦ أﻙﻝؿ كجﻡ.
كﻢﻟاؾ ثالثة طرؽ تﻗﻛﻩدﻩة إلدارة اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة ﻚجﺄت إﻚﻩﻣا اإلدارة اﻚعاﻝة
الستغالؿ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة كادارتﻣا كتسﻩﻩرﻢا ،كﻢﻨ طرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة كاﻚﻝؤسسة
اﻚعاﻝة ،كأسﻛكب االﻝتﻩاز .ﻚﻙف دكر اﻚدكﻚة فﻨ اﻚحﻩاة االﻖتصادﻩة تطكر تطك انر ﻙبﻩ انر
بحﻩث أكجب إﻋادة اﻚﻟظر بﻣذﻠ اﻚطرؽ اﻚتﻗﻛﻩدﻩة اﻚثالثة ،فﻗد تدخﻛت اﻚدكﻚة اﻚﻝعاصرة
فﻨ اﻚعدﻩد ﻝف اﻚﻝجاالت االﻖتصادﻩة اﻚتﻨ ﻙاف ﻩﻟظر ﻋﻛﻦ أﻟﻣا ﻝجاؿ ﻝتركؾ ﻚﻛﻝبادرة
اﻚﻔردﻩة فﻗط ﻋﻛﻦ اﻋتبار أف ارتﻩاد اﻚدكﻚة ﻚﻣذﻠ اﻚﻝجاالت ﻩعتبر ﻝساسان ﻝباش انر كتﻣدﻩدان
خطﻩ انر ﻚحرﻩة اﻚتجارة كاﻚصﻟاﻋة اﻚتﻨ ﻩﻗكـ ﻋﻛﻩﻣا اﻚﻟظاـ اﻚرأسﻝاﻚﻨ .ﻟاﻢﻩؾ ﻋف أف تعﻗد
اﻚحﻩاة اﻚصﻟاﻋﻩة كاﻚتجارﻩة كتطكرﻢا أثر تﺄثﻩ انر ﻝباش انر ﻋﻛﻦ اﻚحﻩاة االجتﻝاﻋﻩة،
كظﻣرت حاجات اجتﻝاﻋﻩة جدﻩدة ﻚـ تﻙف ﻝعركفة سابﻗان أكجبت تدخؿ اﻚدكﻚة
إلشباﻋتﻣا ،كادارة اﻚﻝرافؽ االجتﻝاﻋﻩة اﻚتﻨ ﻋﻣد إﻚﻩﻣا بﻣذﻠ اﻚﻝﻣﻝة بﺄساﻚﻩب تتﻟاسب
ﻝع طبﻩعتﻣا.
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كاذا تعددت كتﻟكﻋت طرؽ إدار اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة فﻩﻝﻙف اﻚتﻝﻩﻩز بﻩﻟﻣا استﻟادان
ﻚﻝعﻩارﻩف اثﻟﻩف ﻢﻝا .فﺇذا أخذﻟا ﻝرﻙز اﻚجﻣة اﻚتﻨ تتكﻚﻦ إدارة اﻚﻝرفؽ باﻚﻝﻗارﻟة ﻝع
اﻚسﻛطة اﻚﻝختصة بﺇﻟشاء كتﻟظﻩـ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ﻟجد طرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة تتكﻚﻦ
بﻝﻗتضاﻢا اإلدارة ذاتﻣا تﻟظﻩـ تسﻩﻩر اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة بذاتﻣا كبﺄﻝكاﻚﻣا كﻝكظﻔﻩﻣا،
كﻝجﻝكﻋة أخرل ﻝف األساﻚﻩب اﻚتﻨ تحؿ اإلدارة ﻝحﻛﻣا جﻣة أخرل ﻝستﻗﻛة كﻝتﻝﻩزة
ﻋﻟﻣا ﻚتﻟظﻩـ كتسﻩﻩر اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ كتﻗدﻩـ اﻚخدﻝة ﻚﻛجﻝﻣكر ،كتتﻝﻩز ﻢذ اﻚطرؽ بطبﻩعة
اﻚعالﻖات اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تربط بﻩف اﻚسﻛطة اﻚعاﻝة كبﻩف ﻢﻩئة إدارة اﻚﻝرافؽ .كاذا أخذﻟا
بعﻩف االﻋتبار طبﻩعة األشخاص اﻚﻗاﻟكﻟﻩة اﻚتﻨ تتكﻚﻦ ﻝﻣﻝات إدارة اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ،ﻟجد
إﻝا أف شخصان ﻝعﻟكﻩان ﻋاﻝان ﻢك اﻚدكﻚة ،ﻝؤسسة ﻋاﻝة ،ﻢﻩئة ﻝحﻛﻩة ،ﻢك اﻚﻝﻙﻛؼ
بﺇدار اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ ،كاﻝا أف أحد أشخاص اﻚﻗاﻟكف اﻚخاص ﻢك اﻚﻝﻙﻛؼ بﺇدارة اﻚﻝرفؽ
اﻚعاـ.
ﻩﻗكـ اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ اﻚذم ﻩتبعﻡ اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ بجﻝع اﻚكسائؿ اﻚﻝادﻩة
ﻝف أﻝكاؿ ﻝﻟﻗكﻚة ككسائؿ ﻝاﻚﻩة الزﻝة ﻚتكفﻩر اﻚتﻝكﻩؿ اﻚضركرم ،كاألشخاص
اﻚطبﻩعﻩﻩف ﻚتﻟظﻩـ كتسﻩﻩر اﻚﻝرفؽ اﻚعاـ كتﻗدﻩﻝﻡ ﻚﻛخدﻝات اﻚﻝﻟكطة بﻡ بصكرة دائﻝة
كﻝﻟتظﻝة كبﺄفضؿ اﻚسبؿ كاﻚطرؽ اﻚﻝﻝﻙﻟة .كبذا ال تشﻙؿ اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝدارة ﻋف
طرﻩؽ اإلدارة اﻚﻝباشرة أشخاصان ﻖاﻟكﻟﻩة ﻝستﻗﻛة كﻝتﻝﻩزة ﻋف اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ
اﻚذم ﻩتبعﻡ ،فﻣذا اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ ﻢك اﻚذم ﻩتﻝتع باﻚحﻗكؽ كﻩتحﻝؿ االﻚتزاﻝات
اﻚﻝتكﻚدة ﻋف اﻚﻟشاط اﻚذم ﻩزاكﻚﻡ اﻚﻝرفؽ ،ﻢﻙذا تتبع ﻢذﻠ اﻚﻝرافؽ ﻝف حﻩث تﻟظﻩﻝﻣا
اﻚسﻛطات اﻚﻝرﻙزﻩة تبعﻩة ﻝباشرة كتخضع ﻚﻣﻩﻝﻟتﻣا كﻩرتبط اﻚعاﻝﻛكف فﻩﻣا برابطة
اﻚتبعﻩة اﻚرئاسﻩة باﻚكزﻩر.
كال تتﻝتع اﻚﻝرافؽ اﻚعاﻝة اﻚﻝدار بطرﻩﻗة اإلدارة اﻚﻝباشرة بﺄم استﻗالؿ ﻝاﻚﻨ ﻋف
اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ اﻚذم تتبعﻡ ،فﻣك اﻚﻝسؤكؿ ﻋﻟﻣا ﻝاﻚﻩان ،فعﻛﻩﻡ ﻩﻗع ﻋبء
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اﻚﻟﻔﻗات اﻚجارﻩة كاالستثﻝارﻩة كترصد االﻋتﻝادات اﻚﻝاﻚﻩة اﻚالزﻝة ﻚذﻚؾ فﻨ ﻝكازﻟة ﻢذا
اﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ فﻨ اﻚﻝكازﻟة اﻚعاﻝة ﻚﻛدكﻚة كﻩؤكؿ إﻚﻩﻡ أﻩضان أم فائض ﻝاﻚﻨ
ﻩتحﻗؽ .فاﻚشخص اﻚﻝعﻟكم اﻚعاـ ﻢك اﻚﻝسؤكؿ ﻝاﻚﻩان ﻋف ﻟﻔﻗات اﻚﻝرفؽ سكاء أﻙاﻟت
جارﻩة أـ استثﻝارﻩة حتﻦ كاف ﻙاﻟت بعض اﻚﻝرافؽ تستطﻩع تﻝكﻩؿ ﻟﻔﻗاتﻣا اﻚجارﻩة
كاالستثﻝارﻩة ذاتﻩان ﻝف اﻚعكائد اﻚتﻨ تحصﻛﻣا ﻝف اﻚﻝﻟتﻔعﻩف ﻝف خدﻝات اﻚﻝرفؽ.
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النتائج والتوصيات
النتائج
 .3أجاز اﻚﻝشرع ﻚﻛسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة اﻚﻝختصة اﻚرﻖابة ﻋﻛﻦ اﻚﻝؤسسات اﻚعاﻝة أف تﻗكـ
بﺇﻩﻗاؼ تﻟﻔﻩذ اﻚﻗرار اﻚصادر ﻋف ﻢذﻠ اﻚﻝؤسسات كذﻚؾ فﻨ حاﻚة ﻝا إذا ﻙاف فﻨ ظاﻢرﻠ
ﻝخاﻚﻔان ﻚﻛﻗاﻟكف أك ﻩتﻟافﻦ ﻝع اﻚﻝصاﻚح اﻚعاﻝة.
 .4إف إستﻗالؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة بﻗضﻨ بﺄف تﻙكف ﻚﻣذﻠ اﻚﻣﻩئات إختصاصات أصﻛﻩة
إبتداء ،كﻚسﻛطة اﻚكصاﻩة اﻚتعﻗﻩب ﻋﻛﻦ أﻋﻝاؿ كتصرفات اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝﻙزﻩة
تﻝارسﻣا
ن
اﻚتﻨ تﻝارس بﻣا ﻢذﻠ االختصاصات.

 .5تﻝتد اﻚكصاﻩة اإلدارﻩة إﻚﻦ تﻟﻔﻩذ ﻢذﻠ األﻋﻝاؿ ذﻚؾ أف تﻟﻔﻩذ ﻖ اررات اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة
ﻩحتاج فﻨ غاﻚب األحﻩاف إﻚﻦ تدخؿ كﻝعكﻟة ﻝف اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة كﻢذا اﻚتدخؿ ﻩشﻙؿ
كصاﻩة إدارﻩة باﻚغة األﻢﻝﻩة.
 .6ﻩتﻝثؿ تدخؿ كﻝعاكﻟة اﻚﻣﻩئت اﻚﻝرﻙزﻩة جﻣة اﻚكصاﻩة ﻚﻛﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة اﻚخاضعة
ﻚكصاﻩتﻣا بعﻩﻩف أحد أفراد اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة ﻚدل اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة كﻢذا ﻝا ﻩعطﻨ
ﻝﻝثؿ اﻚسﻛطة اﻚﻝرﻙزﻩة صﻔة ﻝزدكجة ﻚﻙكﻟﻡ ﻝﻝثالن ﻚﻛتﻟظﻩـ اﻚﻝرﻙزم كاﻚالﻝرﻙزم فﻨ
آف كاحد كﻩجعﻛﻡ باﻚتاﻚﻨ أﻖدر ﻋﻛﻦ تﻟﻔﻩذ أﻋﻝاؿ اﻚﻣﻩئات اﻚالﻝرﻙزﻩة ﻝف ﻋﻝؿ ﻢذﻠ
اﻚﻣﻩئات ذاتﻣا.
 .7أف اﻚتﻟظﻩـ اإلدارم فﻨ اﻚدكﻚة ﻩتخذ صكرتﻩف ﻢﻝا اﻚﻝرﻙزﻩة كاﻚالﻝرﻙزﻩة كﻢﻝا ﻝظﻣراف
ﻩعﻙساف طبﻩعة اﻚﻟظـ اﻚسﻩاسﻩة كاالﻖتصادﻩة كأﻟﻣﻝا ﻝﻙﻝالف ﻚبعضﻣﻝا.
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التوصيات:
.1

ضﺭﻤﺭﺓ حصﺭ ﺍﻚحاالﺕ ﺍﻚتﻨ ﻩسﻝح ﻚﻛسﻛﻁة ﺍﻚﻝﺭﻜﺯﻩة ﻚﻛتﺩخؿ فﻨ

ﺍﻚشﺅﻤﻞ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤﺆﺩﺍﺭتﻣا ،ﻤضبﻁ ﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕ ﺍﻚتﻨ تستخﺩﻜ فﻨ ﻢﺫﺍ ﺍﻚتحﺩﻩﺩ،
ﻤﻋﺩﻜ ﺍستخﺩﺍﻜ ﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕ ﺍﻚﻔضﻔاضة ﻤﺍﻚتﻨ تتسﻜ بعﺩﻜ ﺍﻚﻩﻗﻩﻞ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ،
الستبعاﺩ تﻤسع ﺍﻚسﻛﻁة اﻚﻝرﻙزﻩة فﻨ ﺍستخﺩﺍﻜ سﻛﻁتﻣا ﺍﻚتﻗﺩﻩﺭﻩة فﻨ تﻔسﻩﺭ
ﻤتﺄﻤﻩؿ تﻛﻘ ﺍﻚﻝصﻁﻛحاﺕ ﻙذرﻩعةن ﻚﻛتضﻩﻩﻕ ﻋﻛﻦ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة .ألﻟﻟا ﻙﻝا
ﻟعﻛﻜ ﺃﻞ ﺍﻚﻤصاﻩة ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻢﻨ استثﻟاء ﻋﻛﻦ ﺍألصؿ ﺍﻚعاﻜ ،ﻤباﻚتاﻚﻨ ﻩتﻤجﺏ ﺃﻞ
تﻜﻤﻞ بﻟﺹ ،ﻢﺫﺍ ﻝﻞ جﻣة ﺃﻤﻚﻦ .ﻤﻝﻞ جﻣة ثاﻟﻩة ﻩتﻤجﺏ ﺍﻚتﻗﻩﺩ بﻗاﻋﺩﺓ تﻔسﻩﺭ
ﺍﻚﻟصﻤﺹ ﺍﻚﻝتعﻛﻗة باالستثﻟاء ،ﻤﻢﻨ ﺍﻚتﻔسﻩﺭ ﺍﻚضﻩﻕ ﻚتﻛﻘ ﺍﻚﻟصﻤﺹ.
.2

ضﺭﻤﺭﺓ تﻔعﻩؿ ﺍﻚﻟﺹ ﺍﻚﻗاﻟﻤﻟﻨ ﺍﻚﻤﺍﺭﺩ فﻨ ﻖاﻟﻤﻞ ﻝحﻜﻝة ﺍﻚعﺩؿ ﺍﻚعﻛﻩا

ﺍألﺭﺩﻟﻩة ،ﻤﺍﻚﺫﻧ ﻖﺭﺭ ﺆخضاﻉ ﻙافة ﺍﻚﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﻩة ﻚﻛﻁعﻞ ﺃﻝاﻜ ﻝحﻜﻝة
ﺍﻚعﺩؿ ﺍﻚعﻛﻩا ،بغﺽ ﺍﻚﻟﻅﺭ ﻋﻞ تحصﻩﻟﻣا بﻝﻗتضﻦ ﺍﻚتشﺭﻩعاﺕ ﺍﻚصاﺩﺭﺓ ﺍستﻟاﺩﺍﹰ
ﺆﻚﻩﻣا .ﻤباﻚتاﻚﻨ ﻋﺩﻜ جﺩﻤﻥ ﺍﻚتحصﻩﻞ ﺍﻚتشﺭﻩعﻨ ﻚﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻚسﻛﻁة اﻚﻝرﻙزﻩة
بخصﻤﺹ حؿ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة.
.3

ضﺭﻤﺭﺓ ﺆﻋاﺩﺓ ﺍﻚﻟﻅﺭ فﻨ تﻤﺯﻩع ﺍﻚﻝﻤﺍﺭﺩ ﺍﻚﻤﻁﻟﻩة ﻤتخصﻩﺹ ﻟسبة

ﻝﻟﻣا تتﻟاسﺏ ﻝع ﺍﻚﻤضع ﺍالﻖتصاﺩﻧ ﻤﺍالجتﻝاﻋﻨ ﻚﻛﻤحﺩﺍﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ،ﺩﻤﻞ
ﺆغﻔاؿ ﺍﻚعاﻝؿ ﺍﻚﺩﻩﻝﻤغﺭﺍفﻨ ﻤﺍﻚجغﺭﺍفﻨ فﻨ تﻛﻘ ﺍﻚﻤحﺩﺍﺕ ،ﻢﺫﺍ ﻝﻞ جﻣة ،ﻤﻝﻞ
جﻣة ﺃخﺭﻥ ضﺭﻤﺭﺓ تشجﻩع ﺍﻚﻝشاﺭﻩع ﺍالستثﻝاﺭﻩة فﻨ ﺍﻚﻤحﺩﺍﺕ ﺍﻚﻝحﻛﻩة فﻨ
ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﻝﻞ ﺃجؿ تحﻗﻩﻕ ﺍﻚتﻟﻝﻩة فﻨ تﻛﻘ ﺍألﻖاﻚﻩﻜ بﻣﺩﻑ ﺍﻚحﺩ ﻝﻞ ﺃثاﺭ ﺍﻚﻣجﺭﺓ
ﻝﻞ ﺍﻚﺭﻩﻑ ﻤﺍﻚباﺩﻩة ﺆﻚﻦ ﻝراﻙز ﺍﻚﻝﺩﻞ ﺍﻚﻜبﺭﻥ.
.4

تحﺩﻩﺩ صالحﻩة حؿ ﺍﻚﻝجاﻚﺱ ﺍﻚﻝحﻛﻩة ﻤتشﻜﻩؿ ﻚجاﻞ تحؿ ﻝحﻛﻣا فﻨ

حاالﺕ ﺍﻚضﺭﻤﺭﺓ ﺍﻚﻗصﻤﻥ ،ﻋﻛﻦ ﺃﻞ ال تتجاﻤﺯ ﻝﺩﺓ ﺍﻚﻛجاﻞ أﻙثر ﻝﻞ ﺃﺭبعة
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ﺃشﻣﺭ تجﺩﺩ ﻚﻝﺭﺓ ﻤﺍحﺩﺓ ﻚﻝﺩﺓ ال تﺯﻩﺩ ﻋﻞ شﻣﺭ ﻤﺍحﺩ ،ﻤ خضﻤﻉ ﻖﺭﺍﺭ ﺍﻚحؿ
ﻚﻛﺭﻖابة ﺍﻚﻗضائﻩة ﻤتﻗﺩﻩﺭ حاﻚة ﺍﻚضﺭﻤﺭﺓ ﻚﻝجﻛﺱ ﺍﻚﻟﻤﺍﺏ.
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