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     إىداء                        

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 اىدي شبرة جهدي إذل من قامستٍت أنفاسها وحلوا أوقاهتا

رحيانة شباهبا والديت العزيزة حفظها اهلل وأطال اهلل يف عمرىا إذل من أعطتٍت احلب واحلنان وناىدتٍت  

النجاح والدي الكرًن رضبة اهلل عليو.إذل روح من ذبرع الكأس ليسقيٍت حلظة سعادة ومهدي رل طريق   

 إذل من شاركوين صبيع أطوار حيايت أخواين أخوايت كل بامسو واألخت الثورية

 " بلبشَت أمينة "

إذل من شاركتٍت ىذا البحث العلمي وسهرت على إخراجو يف أحسن حلة بارك اهلل فيها  وجزاىا عنا  

 كل خَت اآلنسة احملًتمة

 " بوسبارة نسيمة"

يع من علمٍت حرفا ومن شاركٍت مقاعد الدراسة طيلة مساري الدراسي إذل صب  

 إذل أساتذة  احلقوق العلوم السياسية جبامعة ادرار 

 إذل األستاذ حسناوي والدكتور رضبوين والسيد احملًتم جوان بوبكر 

 الحسين سيف اإلسالم

 

 
 

 



 إهذاء
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

رسولو وادلؤمنون()وقل اعملوا فسَتى اهلل عملكم و   
 صدق اهلل العظيم

 إذل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ... ونصح األمة ... إذل نيب الرضبة ونور العادلُت.
 سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم .

 إذل من كللو اهلل باذلبة والوقار إذل من علمٍت العطاء بدون انتظار من اضبل امسو بكل
 افتخار والدي العزيز.

إنسان يف ىذا الوجود أغلىبتٍت وأنارت دريب وأعانتٍت بالصلوات والدعوات إذل إذل من ر   
 أمي احلبيبة.

 إذل من هبم اكرب وعليهم اعتمد، إذل مشعة متقدة تنَت ظلمة حيايت
 إذل من بوجودىم اكتسب قوة وزلبة ال حدود ذلا إذل من عرفت معهم معٌت احلياة إخواين.

وكان عونا رل ورفيقي يف ىذا ادلشوار ادلنَت وادلكتمل بالثقةإذل من قامسٍت عناء ىذا البحث   
 ادلتبادلة فرعاه اهلل وبعث لو أياما مليئة بالنجاحات والشهادات

 بلبشَت احلسُت سيف اإلسالم.
 إذل صبيع أساتذة قسم العلوم سياسية، إذل كل طلبة السنة الثانية ماسًت زبصص تنظيمات سياسية

.2019وإدارية دفعة   
.الدكتور: رحموني محمدإلى   

 نسيمة
 



 كلمة شكر وتقدير

 نشكر اهلل تعاذل على توفيقو لنا يف اصلازنا ىذا البحث فلو احلمد أوال وأخرا.

نتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذ ادلشرف " د. رضبوين زلمد" الذي قدم لنا الكثَت من النصائح 

ثر الطيب يف إخراج البحث يف ىذه الصورة فجزاهوالتوجيهات العلمية وادلنهجية، والذي كان لو األ  

 اهلل خَتا.

ونتقدم بالشكر اجلزيل إذل كل أساتذتنا يف قسم العلوم السياسية كل بامسو، فقد ال يتسع ادلقام 

 لذكرىم صبيعا فدعمهم لنا باستمرار قد ال يكفيو اعًتاف بسيط لكن اهلل الذي ال زبفى عليو خافية

م بيو خَتا.سيحفظو ذلم عنده وجيزيه  

كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير لدكتور يامة إبراىيم واألستاذ ىداجي ضبزة لتكبدىم عناء 

 التصحيح

 وادلناقشة فبارك اهلل فيهم وجعلها يف ميزان حسناهتم.

ىذا البحث ولو بالكلمة الطيبة. ويف األخَت نتوجو بالشكر لكل من ساندنا يف إعداد  

.مالحسين سيف اإلسال ،نسيمة
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 مقّدمة:
يعترب موضوع ترقية وربسُت اخلدمة العمومية أولوية جوىرية يف السياسات العامة للدول يف العصر 
احلديث، السيما يف الدول النامية بل ديكن القول أن ىذا النوع من اخلدمات أصبح من وظائف الدولة 

حيث أن ما ينعكس على أداء اخلدمة  اليت ال تقل أمهية عن وظائف توفَت األمن، الصحة، الغذاء...،
العمومية من رضا أو تذمر شعيب ىو نفسو ما ينعكس على رلمل السياسات األخرى اليت تقدمها 
السلطة، فهذه اخلدمات أضحت تشكل معيارا للحكم على السياسات العمومية وتقييمها لسبب واضح 

ليومية، ال سيما اخلدمة العمومية احمللية اليت وىو أهنا ذات عالقة مباشرة دبطالب كافة شرائح ادلواطنُت ا
تقدمها اجلماعات احمللية ) كالبلدية(، واليت تشكل نقطة تواصل دائم ومتواصل بُت ادلواطن مع أقرب 

 إدارة منو.
ذلذا عملت معظم الدول ومن بينها اجلزائر على إجياد سلتلف اآلليات والطرق اليت ديكن من 

ة ىذه اخلدمات من حيث جودهتا وسهولة التحصل عليها، دبا حيقق الرضا خالذلا تطوير وربسُت وترقي
الشعيب ذباىها ودبا يتماشى مع سلرجات الثورة التكنولوجية والفكرية اليت يشهدىا العادل، واليت مست 

 بشكل كبَت سلتلف اجلوانب اإلدارية.
ر اذليكل اإلداري وسلتلف ودلّا كانت ترقية اخلدمة العمومية على عالقة مباشرة مع ربسُت وتطوي

شكلها  الوسائل واآلليات اليت يعتمد عليها من جهة، وعلى تطوير ادلورد البشري الذي يقدم اخلدمة يف
النهائي من جهة أخرى، أصبح احلديث عن ربقيق ترقية للخدمة العمومية احمللية مرتبطا باألساس 

، وىو ما ركزت عليو سلتلف الربامج احلكومية بتحقيق تنمية إدارية فعالة تشمل كل ادلستويات واجلوانب
 اليت وضعت يف ىذا السياق.

سعت اجلزائر من خالل رلموعة من الربامج والقوانُت إذل دعم دور اجلماعات احمللية كشريك يف  
تنفيذ السياسة العامة للدولة، وجعلها أداة فعالة لًتقية اخلدمة العمومية، وذلك من خالل توسيع 

ستقالليتها اإلدارية وادلالية، ودفعها ىي األخرى ذباه عمليات إعادة ىيكلة وتطوير إقرار صالحياهتا وإ
 هكفأوجودة إطارات   ذاتية تدخل يف إطار التنمية اإلدارية، ىذه العملية ربتاج إذل إرادة سياسية جادة، و

ذي وضعت من أجلو، ذلك ومنتخبُت زلللُت يف ادلستوى، باإلضافة إذل موارد مالية معتربة لتبلغ اذلدف ال
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ألن ترقية اخلدمة العمومية ادلقدمة من طرف اجلماعات احمللية ال ديكن أن يكون دبعزل عن ترقية وتنمية 
 اإلدارة يف حد ذاهتا.

 إشكالية البحث: -1
سلتلف مظاىر  ا تعيشو اجلزائر من تدين واضح يف أداء اخلدمة العمومية زلليا، وتفشينظرا دل   

والفساد اإلداري، وما ينتج عنو من تفشي للتعامل بالرشوة واحملسوبية وتضييع حوائج  لبيةسالبَتوقراطية ال
ادلواطنُت وغياب مبادئ النزاىة وادلساواة، قامت احلكومة بتبٍت فكرة ربقيق تنمية إدارية داخل اجلماعات 

ىذه اإلدارات، إال أن  احمللية لتنعكس ىذه العملية على أداء وفعالية اخلدمة العمومية ادلقدمة من طرف
مثل  ألنىذا األمر واجو عدة صعوبات خصوصا مع الوضع االقتصادي الصعب الذي تعيشو اجلزائر 

ىذه الربامج يتطلب موارد مالية ضخمة، ما طرح عدة عراقيل دفعت احلكومة إلجبار اجلماعات احمللية 
 عم الدولة.على إجياد مصادر سبويل ذاتية جديدة وعدم االعتماد الكلي على د

انطالقا شلا سبق تأيت ىذه الدراسة دلناقشة مسامهة التنمية اإلدارية يف ترقية اخلدمة العمومية زلليا،    
 وعليو نطرح اإلشكالية التالية:

 تساىم التنمية اإلدارية في ترقية الخدمة العمومية محليا؟ كيف
 تندرج ربت ىذه اإلشكالية رلموعة األسئلة الفرعية التالية:

 ما ادلقصود بالتنمية اإلدارية واخلدمة العمومية؟ -
 نتهجتها احلكومة اجلزائرية من أجل ترقية اخلدمة العمومية؟إىي أىم األساليب التنموية اليت  ما -
 األساليب ادلتبعة يف ربقيق الرضا اجلماىَتي ذباه اخلدمات العمومية ؟ فيما يتمثل أثر ىده -

 دم من إشكالية وتساؤالت نقًتح الفرضيات التالية:لإلجابة على ما تقفرضيات الدراسة:   -2
 تساىم التنمية اإلدارية بشكل فعال يف ترقية اخلدمة العمومية 
 .ترقية اخلدمة العمومية تزيد من مستوى الرضا اجلماىَتي وتساىم يف تقريب اإلدارة من ادلواطن 
 
 
 



 هقذهت

3 
 

 : أسباب اختيار الموضوع -3
 وأخرى موضوعية، شكلت احلافز الكايف إلجراء ىذه الدراسة:يرجع اختيار ىذا ادلوضوع ألسباب ذاتية 

 األسباب الذاتية: -
  الرغبة يف معرفة برامج احلكومة يف رلال ترقية اخلدمة العمومية احمللية، السيما مع ما أصبحت تتميز

مواطنا  باعتباره انبو التعامالت اإلدارية من سلتلف مظاىر البَتوقرطية السلبية، وىذا يشكل دافعا للباحث
 باألساس للخوض يف ىذا ادلوضوع ودراستو أكاددييا.

 .االىتمام الشخصي ادلتزايد دبواضيع التنمية اإلدارية وتأثَتاهتا على أداء اإلدارات احمللية 
 األسباب الموضوعية: -
 اخلدمات العمومية ادلقدمة من طرف اإلدارة يف ظل سلتلف الربامج  توضيح أثر التنمية اإلدارية على
نموية اليت انتهجتها احلكومة يف ىذا السياق، ال سيما مع ما يلقاه ىذا ادلوضوع من اىتمام متزايد من الت

 طرف صناع القرار وادلواطنُت على حد سواء.
  إضافة دراسة علمية أكادديية تعٌت بدارسة التنمية اإلدارية وآثارىا على اخلدمة العمومية يف ظل ندرة

 دلوضوع.الدراسات اليت تطرقت ذلذا ا
 أىمية الدراسة:  -4

ويتمثل  ،مشرة باحتياجات ادلواطنُت ومطالبهتكتسب الدراسة أمهيتها لكوهنا تتعلق دبوضوع ذو صلة مبا
يف اخلدمة العمومية، واليت أصبحت  دبثابة مقياس لدرجة الرضا اجلماىَتي حول أداء اإلدارة، ذلك ألن 

 الفيزيولوجية األخرى للمواطن. ىذه اخلدمات ال تقل شأنا عن احلاجيات األمنية و 
 أىداف الدراسة: -5

 هتدف الدراسة إذل ما يلي:

 إبراز أمهية التنمية اإلدارية يف النهوض باإلدارة احمللية وتطهَتىا من سلتلف مظاىر الفساد. -

توضيح سلتلف السياسات والربامج اليت انتهجتها احلكومة اجلزائرية من أجل ترقية اخلدمة العمومية  -
 زلليا.
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دراسة مدى قدرة اجلماعات احمللية على تبٍت وتفعيل سلتلف الربامج احلكومية يف ىذا السياق ال  -
 سيما ما يتعلق باجلوانب ادلالية.

 اإلدارية وترقية اخلدمة العمومية.إبراز العالقة بُت التنمية  -
 الدراسات السابقة: -6

كادديية األ اتدراسال نظرا لقلة و،كثفة حولتعترب حداثة ادلوضوع حافزا للباحثُت إلجراء دراسة م 
، باستثناء بعض  " التنمية اإلدارية ودورىا في ترقية الخدمة العمومية محلياوضوع " ادلب ةتعلقادل

الدراسات اليت تتعلق جبوانب زلددة من ادلوضوع واليت ذلا صلة مباشرة دبوضع ربسُت وترقية اخلدمة 
 العمومية وىي كما يلي:

ي ودوره يف ربسُت اخلدمة العمومية يف اجلزائر "، وىي مذكرة ماسًت من إعداد " اإلصالح اإلدار   
. ركزت ىذه الدراسة 2016الباحث ) نسيم الواعر(، قسم العلوم السياسية، جبامعة أم البواقي، سنة 

على جانب اإلصالح اإلداري والذي يعّد وجها من أوجو التنمية اإلدارية ودوره يف ربسُت اخلدمة 
 ية بصفة عامة دون الًتكيز على اخلدمة العمومية ادلقدمة زلليا.العموم

" آليات ربسُت اخلدمة العمومية يف اجلزائر"، مذكرة ماسًت من إعداد الباحث ) ضالع خبالد(،   
. ناقشت ىذه الدراسة موضوع ربسُت اخلدمة 2018قسم العلوم السياسية جبامعة سعيدة، سنة 

يز على التعامالت البيومًتية اجلديدة حيث قام الباحث بدراسة حالة العمومية بصفة عامة مع الًتك
 للمصلحة البيومًتية لبيلدية أوالد ابراىيم بوالية سعيدة.

" دور اإلدارة اإللكًتونية يف ربسُت أداء اخلدمة العمومية "، مذكرة ماسًت من إعداد الباحث )   
. ركزت ىذه الدراسة على مساعي 2017 تارقي يونس(، قسم علوم التسيَت، جامعة ورقلة، سنة

احلكومة اجلزائرية يف رقمنة اإلدارة وإدخال سلتلف اآلليات االلكًتونية يف التعامالت اإلدارية، وقد أجرى 
 الباحث دراسة حلة ببلدية أوالد عيسى أدرار.

 اإلطار المنهجي للدراسة: -7
 دة تتناسب مع طبيعة الدراسة:على مناىج واقًتابات زلد انإلجراء ىذه الدراسة اتبع الباحث
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: والذي يعتمد على صبع ادلعلومات ادلتعلقة بادلوضوع ووصفها وربليلها ربليال  . المنهج الوصفي1
دقيقا ومن مث الوصول إذل نتائج وأحكام حول الظاىرة ادلدروسة، مع فتح اجملال للتنبؤ دبآالت الظاىرة 

ماعات احمللية للخدمة العمومية يف ظل ادلساعي زلل الدراسة. استعمل ىذا ادلنهج لوصف أداء اجل
 احلكومية لتحقيق تنمية شاملة داخل اإلدارة اجلزائرية.

مت االعتماد عليو يف دراسة تقدًن اخلدمة العمومية زلليا وبرامج ترقيتها عرب  االقتراب القانوني:. 2
اط العالقات القانونية بُت سلتلف اخلطط واالسًتاتيجيات ادلوضوعة، وذلك بالًتكيز على سلتلف أمن

 األجهزة ادلكلفة هبذه الوظيفة.
استعمل يف دراسة سلتلف التفاعالت والسلوكات الصادرة من مؤسسات  االقتراب المؤسساتي:3 .

 الدولة يف سبيل ربقيق التنمية اإلدارية وزلاولة ترقية اخلدمة العمومية وزيادة الرضا اجلماىَتي حوذلا.

 خطة الدراسة: -8
 .مقّدمة

 الفصل األول: اإلطار المفاىيمي للتنمية اإلدارية والخدمة العمومية
 اإلدارية. نميةالمبحث األول:مفهوم الت 
 ادلطلب األول:تعريف التنمية اإلدارية. -
 ىداف التنمية اإلدارية.أادلطلب الثاين:خصائص و  -
 ىيم ادلتعلقة بالتنمية اإلدارية.فاادلطلب الثالث:ادل  -
 ت وأساليب تحقيق التنمية اإلدارية.المبحث الثاني:مقوما 
 ادلطلب األول:مكونات وعناصر التنمية اإلدارية. -
 ادلطلب الثاين:مداخل التنمية اإلدارية. -
 ادلطلب الثالث:أساليب ربقيق التنمية اإلدارية. -
  .المبحث الثالث: مفهوم ترقية الخدمة العمومية المحلية 
 .ادلطلب األول: تعريف ترقية اخلدمة العمومية -
 ادلطلب الثاين:أنواع اخلدمة العمومية. -
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 ادلطلب الثالث:مبادئ ونظم اخلدمة العمومية. -
 الفصل الثاني: آليات تحقيق التنمية اإلدارية وضمان ترقية الخدمة العمومية محليا.

 .المبحث األول: األطر القانونية لترقية الخدمة العمومية محليا 
 وين للخدمة العمومية.ادلطلب األول: التأطَت الدستوري والقان -
 .ادلطلب الثاين: التأطَت التنظيمي للخدمة العمومية -
 .المبحث الثاني: أساليب ترقية الخدمة العمومية محليا 
 ىيل العنصر البشري.أادلطلب األول: ت -
 ادلطلب الثاين: عصرنة اإلدارة واالىتمام باجلانب ادلارل. -
  :ية محلياثر ودواعي ترقية الخدمة العمومأالمبحث الثالث. 
 ادلطلب األول: أثر ترقية اخلدمة العمومية على مستوى عالقة اإلدارة بادلواطن. -
 ادلطلب الثاين: دواعي ربسُت اخلدمة العمومية. -
 اتمةخال
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 الفصل األول
فيو الدول ادلتقدمة  ا ادلعاصر، ففي الوقت الذي بلغتربتل التنمية مكانة بارزة وأمهية كبَتة يف عادلن

التنمية، تزداد أمهية التنمية أكثر يف الدول النامية، وقد ركزت الدراسات احلديثة سواء   احل متقدمة يفر م
 كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو إدارية على معاجلة ظاىرة التنمية.

تعد التنمية اإلدارية من ادلواضيع اليت حظيت باىتمام العديد من الباحثُت والدارسُت يف رلال 
كوهنا األداة   ،وللحد من ظاىرة التخلف اإلداري ،دارة، باعتبارىا أساس تطوير األجهزة احلكوميةاإل

األساسية لتنفيذ اخلطط االقتصادية واالجتماعية، وضرورة يتطلبها اجلهاز اإلداري دلواكبة التغيَت والتطور 
اإلحاطة جبميع اجلوانب ادلتعلقة على ىذا الفصل  التنمية الشاملة وادلستدامة، عملنا يفاحلاصل، ولبلوغ 

إذل  إلدارية، ويف ادلبحث الثاين تطرقنايف ادلبحث األول مفهوم التنمية ا التنمية اإلدارية، حبيث تناولناب
وأىم أساليب ربقيق التنمية اإلدارية، أما ادلبحث الثالث فيتحدث عن مفهوم ترقية اخلدمة  مقومات

 العمومية زلليا.
 م التنمية اإلدارية المبحث األول: مفهو 

در الذي التنمية اإلدارية يف جوىرىا ىي جهد متكامل و ىادف إلثراء القدرة اإلدارية وتنميتها بالق 
اإلدارة من ربقيق أىدافها بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية، ويف مغزاىا سبثل االستمرارية و  ديكن

حيث ديكن اعتبار التنمية اإلدارية اجلهاز ادلسؤول عن اإلجيابية يف البحث عن البدائل العلمية والعملية، 
النجاح اإلداري  لدى سلتلف األجهزة احلكومية يف ربقيق األىداف. تناول ىذا ادلبحث ثالثة مطالب، 
يف ادلطلب األول تعريف التنمية اإلدارية، ادلطلب الثاين خصائص التنمية اإلدارية، أما ادلطلب الثالث 

 ادلتعلقة بالتنمية اإلدارية.فكان حول ادلفاىيم 
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 المطلب األول: تعريف التنمية اإلدارية 
 قبل التطرق إذل تعريف التنمية اإلدارية فإنو من الضرورة ربديد ادلقصود بالتنمية واإلدارة. 

 أوال: تعريف التنمية 
مية العادل يعد "يوجُت ستيلي" أول من استخدم كلمة تنمية بادلعٌت ادلعاصر، حيث اقًتح خطة لتن

، وقد انتشر استخدام ىذا ادلفهوم بعد احلرب العادلية الثانية، وخاصة بعد موجة التحرر اليت 1939سنة 
 ظهرت التنمية كآلية للقضاء على التخلف، والسعي للوصول  إذل ومن متشهدهتا دول العادل الثالث، 

     1مصاف الدول ادلتقدمة.
توظيف ادلوارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجية ادلتاحة، لنقل  تعترب التنمية عملية رلتمعية تستهدف

رلتمع تقليدي يعاين من التخلف الثقايف واالجتماعي والعلمي، واجلمود االقتصادي، إذل حالة تتصف 
بالتنمية ادلستدامة، حبيث تقوم بتحرير الناس من احلاجة ادلادية والظلم واجلهل ورفع حياة كل أفراد 

 2اجملتمع.
نتقال من حال إذل حال لرفع مستوى اجملتمع، وىي زبلق التطور الشامل و لتنمية تعٍت اإلاف

 ادلتكامل للمجتمع وذلك لتحقيق رفاىية وزيادة كفاءة وفعالية أداء سلتلف أنشطتو.
 اإلدارة ثانيا: 

 لإلدارة تعريفات كثَتة نذكر منها:
ادلعرفة الدقيقة دلا تريد من » اإلدارة ىي:  تعريف "فريد يريك تايلور" أبو اإلدارة العلمية بقولو

 .«الرجال أن يعملوه، مث التأكد من أهنم يقومون بعملهم بأحسن طريقة وأرخصها
أن تقوم باإلدارة معناه أن تتنبأ وأن زبطط وأن تنظم وأن تصدر  »أما "ىنري فايول" فيعرفها قائال:       

 3.«األوامر وأن تنسق وأن تراقب

                                                           

.13، ص 2012، ، األردن: عمانللنشر والتوزيع ، دار الرايةتنمية الموارد البشرية إلىمدخل لعلى بوكميش،   1  
.10، ص  2015، ، األردنعمان :ري للنشر والتوزيع، اليازو ةالتنمية المجتمعية المستدامزلمد عبد العزيز ربيع ،   2  
.31، ص 2012، األردن: للنشر والتوزيع ، الوراق...لمحات معاصرة اإلدارةعلي، سنان كاظم ادلوسوي،  آلضبد  أبورضا صاحب   3 
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عملية التخطيط والتنظيم والقيادة و الرقابة للموارد ادلادية والبشرية و  »"ىولت" على أهنا: ويعرفها     
 . «ادلالية و ادلعلوماتية يف بيئة ادلنظمة

اجلزء األساسي يف أي نشاط صباعي داخل ادلنظمة وىي تقود  » :دارة سبثلويوضح "أوجا" أن اإل
 1.«إذل ربقيق الغايات ادلشًتكة

 وجا إذل أمهية العمل اجلماعي وربقيق األىداف التنظيمية يف اإلدارة.وبذلك يشَت أ
زباذ القرارات وصياغة األىداف، وذبميع ادلوارد ادلطلوبة ن اوعليو فاإلدارة  ىي النشاط ادلسؤول ع

واستخدامها بكفاءة، لتحقيق تنمية ادلنظمة، واستقرارىا، وىذا يكون عن طريق رلموعة من الوظائف 
 خطيط، التنظيم، الرقابة والتقوًن .أمهها: الت

 ثالثا: التنمية اإلدارية 
لقد تعددت التعاريف ادلتعلقة بالتنمية اإلدارية ومضموهنا وتنوعت ىذه التعاريف وفقا الختالف 

 من خالذلا لعملية التنمية اإلدارية. اوجهات نظر الكتاب والباحثُت، ومداخلهم ادلختلفة اليت نظرو 
عملية تغيَت جذري تتعامل مع قيم  »السلمي" التنمية اإلدارية على أهنا : يعرف الدكتور "علي

ومفاىيم ومؤسسات رسخت دلدة طويلة يف اجملتمع وأفرزت تراكمات متشابكة ومعقدة، و من أجل 
ذلك البد إلصلاح ىذه التنمية اإلدارية من االعتماد على مفاىيم متطورة، وأن تركز على منطلقات 

 2.«دم وسائل غَت تقليديةفكرية، وأن تستخ
 ويرى بعض الباحثُت أن اصطالح التنمية اإلدارية ظهر يف الكتابات احلديثة لإلدارة العامة،

كنتيجة جزئية حملاوالت التطوير اليت ذبرى يف دول أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. وىو اصطالح يعرب عن 
اإلدارية اليت تواجهها يف زلاوالت اإلسراع يف تقدمها اجلهود اليت تبذذلا ىذه الدول يف معاجلة ادلشكالت 

الزراعي، الصناعي، التعليمي واالجتماعي، وذلك من خالل تطوير التنظيمات والنظم اإلدارية، 
 3وادلمارسات البَتوقراطية لتحقيق ىذا التقدم.

                                                           

.20ص 19ص ،2008 ،األردن عمان، :للنشر والتوزيع ، دار اليازوزي اإلدارةصالح عبد القادر النعيمي ،   1 

   .55ص  ،2002، سوريا ،، دار الرضا: دمشقصناعة التنمية اإلداريةرعد حسن الصرن، 2 
 . 28ص ، سابق مرجعرعد حسن الصرن،  3
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ية من أجل حل كما تعرف التنمية اإلدارية كذلك على أهنا تلك اجلهود اليت تقوم هبا الدول النام
 ادلشكالت اإلدارية اليت تواجهها.

ويرى بعض ادلفكرون أن التنمية اإلدارية تعرب عن اجلهود اليت جيب بذذلا باستمرار لتطوير اجلهاز 
اإلداري يف الدولة، وىذا من اجل رفع مستوى القدرة اإلدارية عن طريق تصميم اذلياكل التنظيمية 

ولة تنمية سلوك اجيايب لدى ادلوظفُت اذباه أجهزهتم وادلتعاونُت معها ادلالئمة، تبسيط نظم العمل، وزلا
وربسُت بيئة العمل اليت تؤثر يف اجلهاز اإلداري وتتأثر بو، وذلك لتحقيق أىداف خطط التنمية 

 1االقتصادية بكفاءة عالية وبأقل تكلفة.
دلتكامل للجهاز اإلداري يتضح من ىذا ادلفهوم أن التنمية اإلدارية ىي التطوير الشامل و ا    

للدولة، من أجل رفع مستوى قدراتو اإلدارية، لتمكينو من القيام بوظائف الدولة بشكل عام وبوظائف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل خاص. وربقق التنمية اإلدارية عن طريق تطوير القوانُت وتدريب 

 كومية وكذلك تطوير نظم العمل و إجراءاتو.ادلديرين وادلوظفُت  والتطوير التنظيمي لألجهزة احل
وخالصة القول أن التنمية اإلدارية يف معناىا ادلتكامل تعٍت القدرة ادلتجددة يف بناء وتنمية وتطوير 
النظم وادلهارات اإلدارية، دلقابلة االحتياجات احلالية وادلتطلبات ادلستقبلية ادلتوقعة دلواجهة مقتضيات 

. ذلذا فإن اجلهود ادلبذولة يف التنمية اإلدارية ينبغي أن ادية واالجتماعية والثقافيةالقتصعملية التنمية ا
ذبمع يف منهج متكامل كافة العناصر األساسية اليت تعُت يف ربقيق فعالية ادلؤسسات والكيانات اإلدارية 

 :2دبا يشمل
 ألىداف الكلية.وضع األطر التنظيمية يف ربقيق التفاعل العضوي والوظيفي من أجل ربقيق ا -
 تنمية وذبديد مهارات القوى العاملة بالقدر الذي ديكنها من شلارسة األساليب والنظم ادلتجددة. -
تسهيل أساليب العمل وإجراءاتو وتكييفها بشكل إجيايب مع الظروف وادلتغَتات الوظيفية والبيئية دبا  -

 حيقق ادلرونة الالزمة.

                                                           

.321، ص 2011، ، األردن،دار ادلسَتة: عمانأصول التنظيم واألساليبزلمد شاكر عصفور،      1 

.80ص  لبنان، َتوت،، دار اجليل: باإلداريةالتنمية حسن ابشر الطيب،  2  
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 ا: تدريب وتنمية ادلهارات، تغيَت اذلياكل التنظيمية،شمل عدة عمليات منهفالتنمية اإلدارية ت
 ربسُت أساليب اإلدارة واإلنتاج، وكذلك ربسُت وتطوير اإلجراءات والعمل عليها.  

 .المطلب الثاني: خصائص وأىداف التنمية اإلدارية
 اىيم.الشك أن للتنمية اإلدارية رلموعة من اخلصائص واألىداف اليت سبيزىا عن غَتىا من ادلف   

 أوال: خصائص التنمية اإلدارية.
 1تتميز التنمية اإلدارية بعدة خصائص، ديكن إصباذلا فيما يلي:

الشمولية: أي أن تكون شاملة جلميع جوانب ادلسألة اإلدارية وللمنظمات والقطاعات كافة يف  -
 اجملتمع .

حد أو مدير واحد، بل ىي ماعية: مسؤولية التنمية اإلدارية ال تقع على عاتق قسم وااجلسؤولية ادل -
 مسؤولية مشًتكة تضم صبيع الوظائف وادلستويات ادلتنوعة، مع إعطاء دور شليز لإلدارة العليا فيها.

االستمرارية والتجديد: دبا أن التواصل اجملتمعي مستمر، والظروف واألوضاع تتغَت وتتطور، فإنو البد  -
 .من أن تكون التنمية اإلدارية متطورة ومستمرة أيضا

 التكامل والتوازن: أن تكون صبيع األجهزة واألقسام واألجزاء متكاملة. -
تطبق من قبل أجهزة سلتصة وكفوءة: جيب أن تنظم األجهزة اليت تطبق برامج التنمية اإلدارية ابتداء  -

 من مستوى القسم وحىت ادلستوى ادلركزي.
اإلدارية مرتبطة باجملاالت  أن تكون مرتبطة باجملاالت األخرى: من الضروري أن تكون التنمية -

األخرى للتنمية،كالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغَتىا، ومن ادلمكن أن تكون 
 سابقة ذلا من أجل أن تؤمن ذلا إدارة كفوءة تساعدىا على ربقيق أىدافها جبودة عالية.

تنمية اإلدارية شكل منظومة أن تكون على شكل منظومة: إن منطق التنظيم يفرض أن تأخذ ال -
  تسعى لتنمية القدرة اإلدارية، وتستجيب دلتطلبات البيئة اخلارجية احمليطة.

 

                                                           

.30ص، مرجع سابقرعد حسن الصرن ،   .  1  
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 ثانيا: أىداف التنمية اإلدارية.
 1أما فيما يتعلق بأىداف التنمية اإلدارية فيمكن تصنيفها كما يلي:

ديرين والتجديد يف طرق العمل ذبنيب التقادم اإلداري: من خالل ذبنب الروتُت يف ذىنيات وسلوك ادل -
 وإدارتو وتكنولوجية العمل ادلستخدمة .

زبطيط عملية اإلحالل: حيث تسهل عملية التنمية عملية اإلحالل والًتقية للمراكز الوظيفية األعلى  -
 يف اذليكل أو الفصل أو االستقاللية أو بلوغ سن التقاعد، أو غَت ذلك من األسباب.

على، والشعور لألفراد: حيث تتحقق أىداف ادلدراء يف الوصول للمركز األ إرضاء مطلب النمو الذايت -
 صلاز.باإل
أما عن اذلدف األساسي والكلي لعملية التنمية اإلدارية ىو تنمية القدرة اإلدارية باستمرار    

  2اآليت:وربسُت ورفع مستوى كفاية وفعالية اإلداريُت بينما تتمثل األىداف الفرعية للتنمية اإلدارية يف 
تنمية القوة البشرية حيث إن اإلنسان ىو جوىر العملية التنموية، كما أن ربقق التنمية مرىون بوجود  -

 إدارة مؤىلة وقادرة على استيعاب العنصر البشري.
التأكيد على الدور احلضاري للتنمية، باإلفادة الواعية من التجارب اإلنسانية ادلعاصرة وبعيدا عن  -

 ألمناط الناصبة من البيئات األخرى. النقل العشوائي ل
 تنمية وتطوير البناء الوظيفي والتنظيمي. -
 ترشيد التنظيمات واللوائح، دبا يتالءم مع البيئة وروح العصر. -

 3كما هتدف التنمية اإلدارية من جانب آخر إذل:
 ربسُت األداء الوظيفي. -
 رفع مستوى التفكَت اإلداري يف ادلنظمة. -

                                                           

82، ص سابق مرجعحسن ابشر الطيب،  1  
، الطبعة الثانية، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع  اإلدارة اإلستراتجية: إدارة جديدة في عالم متغيرعبد العزيز صاحل بن حبتور، 2

 .296ص 295ص ،2007الطباعة:األردن،
مذكرة ماجستَت،كلية الًتبية، األجنبية، التنمية اإلدارية للقيادات الجامعية في مصر على ضوء الخبرات كامل السيد حرب،  إديان وصفي 3

 .51، ص2010-2009قسم الًتبية ادلقارنة واإلدارة التعليمية، جامعة الزقازيق، مصر،
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 دلتوقعة ومواجهة األزمات ادلختلفة.مواجهة الظروف غَت ا -
العمل على إمداد ادلنظمة بالكوادر وادلواىب دلواجهة ادلتطلبات ادلستقبلية الناصبة من التقدم  -

 التكنولوجي.
 توسيع اآلفاق يف اجملال ادلعريف ويف رلال إدارة ادلوارد البشرية. -

 1من جانب آخر إذل: اإلدارية وهتدف التنمية
 التنمية اإلدارية إذل مستوى ادلقاييس الدولية.االرتقاء دبؤشرات  -
 دعم نظام اجلودة باجلهاز اإلداري للدولة. -
 التقليص من التكلفة وترشيد النفقات. -

     المطلب الثالث: المفاىيم المتعلقة بالتنمية اإلدارية
نستخلص من رلمل تعاريف التنمية اإلدارية اليت سبق ذكرىا وجود تداخل وتشابك مع بعض 

 دلصطلحات األخرى، من أىم ىذه ادلفاىيم ما نورده يف األيت :ا
 أوال: اإلصالح اإلداري

تعددت تعاريف اإلصالح اإلداري وتنوعت وفقا الىتمامات واختالف وجهات نظر ادلفكرين 
 والباحثُت، ومداخلهم ادلختلفة اليت حبثوا من خالذلا اإلصالح اإلداري.

ب يف كتابتهم إذل مشكلة اخللط بُت اإلصالح اإلداري وقد أشار العديد من الباحثُت العر 
والتنمية اإلدارية والتطوير اإلداري، شلا ترتب على ذلك عدم دقة اللغة ادلستخدمة وزيادة ادلشكلة ادلرتبطة 

ويرجع بعض الباحثُت أسباب ىذا االختالف إذل عوامل عدة كتعدد الطروحات  بالداللة اللغوية.
هوم التنمية، وغموض العالقة بُت اإلصالح اإلداري وادلتغَتات البيئية ادلختلفة من السياسية والفكرية دلف

 2جهة، واالذباىات الفكرية والشخصية للدارسُت من جهة أخرى.

                                                           
، كلية غَت منشورة ماجستَت ةمذكر  لجزائر دراسة حالة والية جيجل،المحلية في ا اإلدارةالموارد البشرية على تنمية  تأثر نوال بوكعباش، 1

 .31، ص2011-2010، 3، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر واإلعالمالعلوم السياسية 
.97، ص2009، ، األردن، دار ادلسَتة: عمانواإلداريالتطور التنظيمي خلف السكارنة،   2  
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اإلصالح اإلداري ىو عملية شاملة ومتكاملة ومستمرة ديهد ذلا قرار سياسي، ويكون التعبَت عنها 
النصوص القانونية واذلياكل التنظيمية، وذبميع الطاقات عن طريق خطط مرحلية متواصلة تتناول 

واإلمكانيات وادلوارد البشرية وادلادية، من أجل وضع حد للفساد ادلارل، وتقليل الكفاية واحملسوبية يف 
إدارات الدولة ومؤسسات القطاع العام والبلديات. حبيث يهدف اإلصالح اإلداري إذل ربقيق ادلزيد من 

 تاجية، وتسريع ادلعامالت اإلدارية. الفعالية، واإلن
 1من أبرز مقومات صلاح اإلصالح اإلداري ما يلي:   
 وجود إرادة سياسية فعلية تسعى إذل ربقيق اإلصالح اإلداري. -
 توفَت عنصر بشري مؤىل. -

 ثانيا: التطوير اإلداري     
دارية، ويقصد بو يستخدم مفهوم التطوير اإلداري على أنو مصطلح مرادف دلصطلح التنمية اإل

إجياد درجة من التناسب بُت األبعاد النوعية والكمية لألمناط، والضوابط السلوكية اليت يتصف هبا اجلهاز 
اإلداري من جهة، وبُت األبعاد النوعية والكمية للسلع واخلدمات العامة ادلطلوب إنتاجها إلشباع 

 2معينة.حاجات اجلمهور العامة من جهة أخرى، ضمن متطلبات بيئية 
واالذباىات والنظم دير بالذكر أن التطوير اإلداري يعٍت القدرة ادلتجددة لبناء وتنمية ادلفاىيم اجلو 

اء باالحتياجات احلالية وادلستقبلية، وىذا يعٍت التخلي عن ادلفهوم التقليدي لإلدارة واألساليب لإليف
صل يف بيئة متغَتة تتطلب عقال طليقا قادرا الذي قيد الفرد داخل عملو، بينما احلقيقة أن العمل اليوم حي

على التكيف مع متغَتات البيئة وىذا ما يوجب على القائد اإلداري أن ديارس واجباتو بعالقات عمل 
 متطورة وليست ثابتة. 

 

                                                           

.853 ، ص2005، ، لبنان، منشورات احلليب احلقوقية: بَتوتالعامة إلدارةاطارق اجملذوب،   1  
.74، صمرجع سابقرعد حسن الصرن،   2  
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رلموعة األساليب والطرق ادلستوحاة بشكل عام »اإلداري كذلك على أنو :  كما يعرف التطوير
 1.«اليت تصمم لتزيد من قدرة ادلنظمة على تقبل التغيَت وزيادة فعاليتهامن العلوم السلوكية، 

 ىذه بعض أوكل  على تغَتات إدخال إلىيهدف  اإلداريالتطوير  أننستخلص  وشلا سبق
 .معينة أىداف لتحقيق اإلداري الجهاز تكيف وابط السلوكية، بقصدوالض مناطاأل

 اإلداريةالمبحث الثاني: مقومات وأساليب تحقيق التنمية 
من ادلعلوم أنو ال يتحدد مفهوم التنمية اإلدارية يف ذلك ادلفهوم الضيق دبعٌت التغَتات ادلرتبطة 

رتباطا وثيقا بالعنصر البشري، وإمنا يتسع ليشمل رلاال أوسع، وىي التغَتات اجلذرية الشاملة اليت ديكن إ
أمناط السلوك البشري فيو. قسم ىذا  إدخاذلا على نظم وىياكل وأساليب العمل باجلهاز اإلداري وعلى

ادلبحث إذل ثالثة مطالب، ففي ادلطلب األول ربدث عن مكونات وعناصر التنمية اإلدارية، أما يف 
ادلطلب الثاين فركز على أىم مداخل التنمية اإلدارية، ويف ادلطلب الثالث تطرق إذل أساليب ربقيق التنمية 

 اإلدارية.
 صر التنمية اإلدارية المطلب األول: مكونات وعنا

ربقيق األىداف ادلرغوب تتكون التنمية اإلدارية من عدة عناصر ومكونات تضمن من خالذلا 
 هبا، لذا قسم ىذا ادلطلب إذل عنصرين أوال عناصر التنمية اإلدارية، ثانيا مكونات التنمية اإلدارية.

 أوال: عناصر التنمية اإلدارية
داف ادلنشودة جيب أن تتوفر على العناصر الكفيلة بتحقيق ما تطمح إليو لكي تؤدي التنمية اإلدارية األى

 2 ادلنظمة، وصلد من ىاتو العناصر أو ادلكونات للتنمية اإلداري ما يلي:
 موارد بشرية مؤىلة واليت تكفل أداء العمل بشكل فعال. .1
األىداف  الذي حيقق والتجهيزات بالشكلربديث الوسائل اإلنتاجية من اآلالت و األدوات  .2

 التنمية.

                                                           

.169، ص2007، األردن، دار دجلة: الحديثة منهجية لتنمية الموارد البشرية اإلدارةمبادئ عبد ادلعطي احلقاف،   1  
.294 ، ص2009، األردن ، دار ادلسَتة: عماننةالعامة المقار  اإلدارةعبد العزيز صاحل بن حبتور،   2  
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 مراعات البيئة اخلارجية احمليطة بادلنظمة يف استقبال متغَتات جديدة. .3
 تقنيات التكنولوجية اليت تساىم يف صلاح ادلنظمة ويف ربقيق البقاء . .4

 ثانيا: مكونات التنمية اإلدارية
 1 :يرى شاكر عصفور أن مكونات التنمية اإلدارية ديكن إصباذلا يف ستة عناصر ىي      
 العقيدة: وىي ما يؤمن بو اإلطار العام للقيم والسلوك و ادلعامالت . .1
النظرية اإلدارية: وتشكل اإلطار الفكري الذي يساىم يف أسلوب التعامل بُت اإلدارة وادلوظفُت ويف   .2

 كيفية ربقيق اكرب عائد شلكن.
َت ادلرونة فيها، لتالءم تطوير القوانُت واللوائح واألنظمة: حيث البد من تعديلها وتطويرىا وتوف .3

ظروف اجملتمع الذي يتغَت باستمرار، حىت تساعد على مواجهة متطلبات العمل يف ازباذ القرارات 
 ادلناسبة بسرعة.

تطوير وتنمية ادلديرين وادلوظفُت: يعترب من أىم عناصر التنمية اإلدارية، الن ادلوظفُت وادلديرين ىم  .4
دولة، كما أن صلاح التنمية اإلدارية مرتبط دبدى صلاح عملية ادلسؤولون عن تنفيذ مهام ووضائف ال

 تطوير مهارات ادلوظفُت وادلديرين.
تطوير اذلياكل التنظيمية: ربتاج ادلنظمة إذل تطوير اذليكل التنظيمي من أجل القيام بأعماذلا بكفاءة  .5

لتنمية اإلدارية، وفعالية لتجنب تقادمو مع مرور الزمن أو بتغَت الظروف، وىو عنصر أساسي يف ا
 وجيب إرفاق تطوير اذليكل التنظيمي بتطوير اإلجراءات وتنمية ادلديرين وتطوير القوانُت واألنظمة.

تطوير إجراءات أجهزة العمل: من متطلبات التنمية اإلدارية تطوير إجراءات العمل وتبسيطها  .6
 2وتصميم مناذج حديثة تساعد على اصلاز األعمال بسرعة وإتقان.

 

                                                           
 بعين ستشفائيةاإل العمومية المؤسسةإدارة الجودة الشاملة كآلية للتنمية اإلدارية وتطبيقها في الجزائر دراسة حالة ضبيدي زلمد أمُت،  1

قوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، مذكرة ماسًت، زبصص إدارة ادلوارد البشرية، كلية احل ،(2117-2112المسيلة )  والية  الملح
 .45 ، ص2018-2017اجللفة، 

.327-323، صمرجع سابقزلمد شاكر عصفور،   2  
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 لب الثاني: مداخل التنمية اإلداريةالمط
غلب نقاطها بنظريات الفكر اإلداري وتتضمن ىذه ادلداخل رتبط مداخل التنمية اإلدارية يف أت

وقد قسم غالبية الباحثُت  الطرق واألساليب الكفيلة بتطوير عناصر ومتغَتات اجلهاز اإلداري لدولة.
 مداخل التنمية اإلدارية إذل:

 ليدي.أوال: المدخل التق
حيتوي ىذا العنصر على مدخل تقليدي و قانوين وآخر تنظيمي، حيث يعد ىذا األخَت مكمال 

 للمدخل القانوين.
يقوم على فكرة أن التنمية اإلدارية تستمد قوهتا من الشرعية القانونية، فأنصار  (. المدخل القانوني:1

سبهيدا لرسم سياسات وخطط التنمية ىذا ادلدخل يؤكدون على أمهية دراسة وربليل اجلهاز اإلداري، 
اإلدارية، وبناءا على ذلك البد من تغيَت القوانُت عند إجراء أي تغيَت أو تنظيم جلهاز إداري، فالتحوالت 

 1اجملتمعية تقتضي تغيَت التشريعات القبلية الغَت قادرة على مسايرة متطلبات التنمية.
لقوانُت ال يعٍت ضرورة سبسك العاملُت هبا لذا ورغم القول بذلك انتقد ىذا ادلدخل ألن تغيَت ا

فأنو من احملتمل حدوث التغيَت، كما أن ىذا االذباه ديثل عائقا أمام أي اجتهاد أو ابتكار، إضافة إذل 
 ذباىلو للسلوك اإلنساين وتوجهاتو يف عملية التنمية.

إلدارية، بل أهنا سبثل أحد وغٍت عن البيان إن ىذا ال يعٍت التجرد من القوانُت يف رلال التنمية ا
 مداخلها وىي تؤكد على سيادة القانون وسالمة الصاحل العام.

يؤكد ىذا ادلدخل على أمهية اجلوانب التنظيمية أو اذليكلية لألجهزة اإلدارية  . المدخل التنظيمي:2
إلدارية لإلدارة على أساس أن عمليات التنمية اإلدارية ربقق أىدافها إذا ما مت تصميم وزبطيط اذلياكل ا

احلكومية وفقا دلعايَت تنظيمية وفنية مناسبة ذلذا الغرض. فاألجهزة اإلدارية موجودة يف أي دولة سبثل 
العنصر ادلسؤول عن تنفيذ مهام ومسؤوليات إدارة التنمية يف تلك الدولة. ولكي تستطيع ىذه األخَتة 

                                                           

.74ص 73ص   1993، ، األردن، دار رلدالوي: عمانالتنمية اإلدارية والدول الناميةسليمان اضبد اللوزي، ، مهدي حسن زويلف 1  
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جيب أن يكون ذلا جهاز إداري فعال والذي يعترب القيام دبهامها ومسؤولياهتا يف ربقيق التنمية الشاملة 
 1دبثابة القلب النابض إلدارة التنمية.

سلتلف جوانب العالقات بُت على يعاب على ىذا ادلدخل عدم القدرة عن البحث والتحليل 
 األجهزة اإلدارية والبيئية، كذلك إغفالو للعنصر اإلنساين باعتباره عنصر أساسي يف عملية التنمية.

 ا: المداخل الحديثة.    ثاني
: كان من نتيجة نظريات العالقات اإلنسانية الواعية أن أتاحت الفرصة لإلنسان، المدخل السلوكي( 1

وإشعاره بأمهية تنمية الدافع لربطو بادلنظمة والعمل على ربفيزه ماديا ومعنويا والعمل على راحتو النفسية، 
اإلدارية، ويعٍت ىذا ادلدخل بتوافق أىداف الفرد مع أىداف أن ظهر ادلدخل اإلنساين يف عملية التنمية 

ادلنظمة، فإذا أعطيت أىداف الفرد االىتمام الكايف فأهنا سوف تؤدي يف النهاية إذل ربقيق أىداف 
 ادلنظمة.

ادلدخل على فكرة زلورية تقوم فحواىا على إبراز العالقة بُت اإلدارة  يبٌت ىذاالمدخل البيئي: ( 2
يقر أنصاره بان الوحدات اإلدارية تتأثر بالعوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية واحلضارية والبيئة، و 

 2السائدة يف البيئة.
 المطلب الثالث: أساليب تحقيق التنمية اإلدارية

 من أىم األساليب احلديثة يف ربقيق التنمية اإلدارية نذكر ما يلي:
 أوال: إعادة الهندسة اإلدارية )الهندرة(

اذلندرة ىي من ادلفاىيم اجلديدة واألساليب اإلدارية احلديثة، اليت ظهرت يف بداية التسعينات وبالتحديد 
. فهي سبثل عملية البدء من نقطة الصفر وليس إصالح وضع قائم، أو إجراء تغيَتات 1992عام 

صورة جديدة سلتلفة ، بل ىي التخلي التام على إجراءات العمل القددية الراسخة، والتفكَت بتوتعديال
 3لتحقيق رغبات العمالء.

                                                           

.75ص  المرجع نفسو،  1  
.75، ص مرجع سابقلف، سليمان أضبد اللوزي، مهدي حسن زوي  2  
.142، ص 2011،، مصر، دار الفكر العريب:القاىرةاالتجاىات المعاصرة في تطوير التنظيمي بالمدارساضبد،  إبراىيماضبد   3  
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بأهنا:" إعادة تصميم العمليات بشكل جذري هبدف ربقيق اذلندرة "روالند راست"  يعرف
   1طفرات كبَتة يف األداء".

إعادة التصميم السريع واجلذري للعمليات اإلدارية اإلسًتاتيجية وذات  »ويعرفها آخرون بأهنا: 
لنظم والسياسات واذلياكل التنظيمية ادلساندة هبدف ربسُت العمل وزيادة القيمة ادلضافة، وكذلك ل

 2.«الكفاءة اإلنتاجية بادلنظمة بصورة خارقة
من خالل التعريفات السابقة ديكن تعريفها بأهنا أحد األساليب اإلدارية احلديثة، تسعى إذل 

اإلسًتاتيجية، كالسياسات  ربقيق تطور جذري وسريع يف اإلدارة. من خالل إعادة تصميم العمليات
 واذلياكل التنظيمية، والقيم بشكل غَت تقليدي.

 ثانيا: إدارة الجودة الشاملة
تعددت تعاريف إدارة اجلودة الشاملة، على اعتبار أن ليس ىناك اتفاق على تعريف واحد 

ادا على مشاركة أسلوب إداري دلنظمة تركز على اجلودة اعتم »ذلا.عرفت إدارة اجلودة الشاملة على أهنا:
أعضائها العاملُت فيها كافة، وهتدف إذل ربقيق صلاح طويل األمد، وربقيق ادلنافع جلميع األعضاء 

 .«العاملُت فيها وللمجتمع
إسًتاتيجية عملية نظامية مهيكلة لعموم ادلنظمة، تستخدم الوسائل  »على أهنا:لك ذكعرفت  

رغبات الزبائن وربقيق رضاىم من خالل ما تقدمو من  اإلدارية ادلتاحة واليت تكرسها ادلنظمة لتلبية
 3.«منتوجات
فمصطلح إدارة اجلودة الشاملة يراد بو بيان كيفية تنفيذ ادلهام ادلوكلة إذل اإلدارة ادلسؤولة عن   

ضبط جودة ادلنتجات، واخلدمات ادلقدمة من قبل أي منظمة، لذلك فإدارة اجلودة الشاملة ىي تلك 

                                                           

.121ص  ،مرجع سابق بالل خلف السكارنة،  1  
.318-317، ص 2010، ، األردندار الفكر:عمان ،التطوير التنظيميسامح عبد ادلطلب عامر، عالء زلمد سيد قنديل،   2  
.204، ص 2009، ، األردن: عمانالفكر للنشر والتوزيع، دار الجودة الشاملة إدارةاحلداد،  إبراىيمعواطف   3  
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ة اليت تتضمن عدد من ادلهام واليت من خالذلا يتم اصلاز كافة ادلهام، واألىداف ادلطلوبة من الًتكيبة اإلداري
 1مواصفات السلع واخلدمات اليت ينبغي أن تتسم دبستويات معينة من اجلودة.

من خالل التعاريف السابقة ديكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة على أهنا أسلوبا إداريا ألداء 
تعظيم ادلركز التنافسي للمنظمة من خالل عمليات التحسُت ادلستمرة جلودة منتجاهتا،  األعمال، حياول

 خدماهتا ادلوظفُت فيها، عملياهتا وكذلك بيئتها وىذا من اجل ربقيق رضا أفراد اجملتمع.
 ثالثا: اإلدارة االلكترونية

التصال وخاصة شبكة تعرف اإلدارة االلكًتونية على أهنا استخدام نظم تكنولوجيا ادلعلومات وا
االنًتنت، يف صبيع العمليات اإلدارية اخلاصة بادلنظمة هبدف ربسُت اإلنتاج وزيادة كفاءة وفعالية األداء 

من اجل مواكبة التطورات احلاصلة لًتقية وظائف ادلؤسسات احلكومية، ومنظمات اخلدمة العامة، 2فيها،
لتقليدية يف ظل التحول ضلو استخدام تكنولوجيا اليت تبنت إحداث سلسلة من التغَتات على وظائفها ا

ية، بغية التجسيد الفعلي للتحول ضلو مفهوم اإلدارة االلكًتونية، ومن اتادلعلومات ضمن أنشطتها اخلدم
 4ومن أىم األسباب اليت دعت تبٍت ىذا األسلوب نذكر ما يلي: 3مث اخلدمات العامة االلكًتونية.

 اخلدمة وتقليص آجال االنتظار. تقليل الضغوط على مستوى شبابيك -
 تسهيل معامالت األفراد وإعادة ىيكلة اإلجراءات ضلو التبسيط والتسهيل. -
 تقليل الًتاكم الورقي بإحالل الوثائق االلكًتونية بديال عن الوثائق الورقية. -
 هتيئة اجلهاز احلكومي لالندماج يف النظام العادلي حىت يواكب مستوى أداء احلكومة مع النظم -

 احلديثة ادلتبعة يف أماكن أخرى )منظمة الطَتان الدولية(.

                                                           

.315،ص 2004، ، األردن، الوراق: عمانالجودة الشاملة إدارةمؤيد عبد احلسُت الفصل، يوسف حجيم الطائي،   1  
.42،ص  2009، ، األردن، دار ادلسَتة: عماناإلدارة االلكترونيةضبد، زلمد مسَت أ  2  
.117، ص مرجع سابقعاشور عبد الكرًن،   3  
 ،غَت منشورة ماسًت ، مذكرةرابحي شوقي عطية، مساىمة اإلدارة المحلية في تفعيل الخدمات العامة البلدية نموذجاشقران عز الدين،  4

 .58، ص2017-2016حلقوق والعلوم السياسية،جامعة زيان عاشور، اجللفة، ومالية، كلية ا   زبصص إدارة 
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ربسُت جودة اخلدمات ادلقدمة للمواطنُت يف سلتلف رلاالت احلياة، وادلسامهة كذلك يف التجسيد  -
على ارض الواقع مبادئ العدالة االجتماعية وادلساواة وكذا ربقيق السياسة الوطنية اجلوارية عن طريق 

 واطن.تقريب اإلدارة من ادل
فاإلدارة االلكًتونية ىي وسيلة لرفع أداء وكفاءة احلكومة وليس بديال عنها، فهي إدارة بال ورق    

حيث تتكون من الربيد االلكًتوين واألرشيف االلكًتوين والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات ادلتابعة اآللية، 
 رة بال مكان.ساعة متواصلة وإدا 24وىي إدارة بال زمان أي ىي إدارة مستمرة 
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 المبحث الثالث: مفهوم ترقية الخدمة العمومية 
يوحي مصطلح اخلدمة العمومية أو اخلدمة ادلدنية بتلك الرابطة اليت ذبمع بُت اإلدارة العامة 
احلكومية وادلواطنُت على مستوى تلبية الرغبات وإشباع احلاجات ادلختلفة لألفراد من قبل اجلهات 

حبيث هتدف ترقية اخلدمة العمومية إذل ربسُت جودة اخلدمات ادلقدمة  عامة.اإلدارية وادلنظمات ال
 للمجتمع.

تناول ىذا ادلبحث تعريف ترقية اخلدمة العمومية يف ادلطلب األول، أنواع اخلدمة العمومية يف 
 ادلطلب الثاين، أما يف ادلطلب الثالث فتطرق إذل مبادئ ونظم اخلدمة العمومية.

 يف ترقية الخدمة العمومية.المطلب األول: تعر 
إن تقدًن اخلدمة العمومية للمواطن على أحسن وجو وأقل تكلفة وأسرع وقت، أصبح من 

 متطلبات اإلدارة العامة ادلعاصرة، سعيا إذل ربقيق رضا ىذا ادلواطن.
 ومنو كان من الضروري التطرق إذل تعريف مصطلح الًتقية، مث تعريف اخلدمة العمومية.

 الترقية. أوال: تعريف
إذل مستوى أعلى، أي عملية صعود. و يستعمل تعبَت الًتقية يف ميادين  عملية الوصولىي 

عندما يتمكن فرد أو صباعة من الصعود درجة أو أكثر يف  ؛ ويكوناالجتماعي رقيالمتنوعة نذكر منها 
ج احلي للمجتمع قنية االجتماعية اليت تشكل النسيالسلم االجتماعي، و يتم ىذا الصعود من ضمن األ

 سلتلفة من البناء االجتماعي. تمستوياو اليت تعرب عن تواصل فئات اجملتمع بالرغم من وجودىا يف 
 1للربح. إدرارامنصب يعترب أرقى و أكثر  إذلأي ظاىرة الصعود يف الًتاتبية  ؛وىناك الًتقي ادلهٍت

 
 

 

                                                           
 ب ب ن،، الطبعة األوذل، رياض الريس للكتب والنشر،قاموس المصطلحات السياسية، االقتصادية،االجتماعيةسامي ذبيان وآخرون،  1

 .126، ص1990
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 ثانيا: تعريف الخدمة العمومية :
اخلدمة العمومية ىي تلك اليت تعد تقليديا خدمة فنية، تزود »لفرنسي:وفقا للقانون اإلداري ا   

بصورة عامة بواسطة منظمة عامة كاستجابة حلاجة عامة ويتطلب توفَتىا أن حيًتم القائمُت على إدارهتا 
 1.«مبادئ ادلساواة واالستمرارية والتكيف لتحقيق الصاحل العام 

احلاجات الضرورية حلفظ »اخلدمة العمومية بأهنا:  تعرفالمعنى الواسع للخدمة العمومية:  -1
اإلنسان وتأمُت رفاىيتو، واليت جيب توفَتىا لغالبية الشعب وااللتزام يف منهج توفَتىا على أن تكون 
مصلحة الغالبية من اجملتمع ىي احملرك األساسي لكل سياسة يف شؤون اخلدمات هبدف رفع مستوى 

أساس ومربر قيام احلكام بتقدًن اخلدمات العمومية عن طريق إنشاء  وبالتارل فان2.«ادلعيشة للمواطن
ادلرافق العامة باختالف أنواعها ىو مدى حاجة ادلواطنُت خلدمات ىذه ادلرافق واليت تليب حاجاهتم العامة 

 .احلكام من تدخل دوناليت ال ديكنهم توفَتىا ألنفسهم 
 3:ىي ادلفهوم هبذا العمومية ص اخلدمةخصائ أىمبتحليل عناصر ىذا التعريف صلد أن من و  

 إنشاء ذلك استلزم ادل األخَتة ىذه فلوال عامة، ضرورية حاجة بالضرورة يقابلها العمومية اخلدمة نإ -
 .ادلختلفة اجلمهور حاجات بتحقيق تُعٌت متعددة مرافق

 أن ينبغي تقدديها فإن ادلصلحة العامة ىو الباعث األول على تقدًن خدمات ألجل ذلك ربقيقإن  -
 .  واإلجراءات نفسها وبالكيفيات سبييز، دون للجميع متاحا يكون

ورفع مستوى معيشتو نتيجة التحسُت ادلستمر  اإلنسانلتحقيق ادلصلحة ىو حفظ  األمسى اذلدف  -
 لنوعية اخلدمة.

 رزلو  تعترب واليت الضيق دبعناىا العمومية اخلدمة على يُطلق المعنى الضيق للخدمة العمومية: -2
 وادلواطنُت احلكومية العامة اإلدارة بُت ذبمع يشكل الرابطة اليت والذي ،ادلدنية اخلدمة مصطلح دراستنا

                                                           
، 2015، جسور للنشر والتوزيع: اجلزائر، األوذل،الطبعة ات الحديثةالتسيير العمومي بين االتجاىات الكالسكية واالتجاىان، ممريزق عد 1

 .14ص
 .208ص  ،2004اجلزائر،  للنشر: العلوم ، داراإلداري القانونبعلي،  الصغَت زلمد 2

414، ص 2014، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع: اجلزائر، ، الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف .3  
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 وادلنظمات اإلدارية اجلهات طرف من فرادلأل ادلختلفة احلاجات إشباع و الرغبات تلبية مستوى على
 1العامة.

 المطلب الثاني: أنواع الخدمة العمومية 
عديدة للخدمات العمومية، إال أن صبيعها يشًتك يف الكثَت من احملاور، ومن بُت  يوجد تقسيمات       

 2ىذه التقسيمات صلد التقسيم التارل:
اتو، . خدمات ضرورية لألفراد: وتتمثل يف اخلدمات الضرورية اليت يتطلبها اجملتمع باختالف فئاتو وطبق1

 التزويد بادلياه، الكهرباء، ...اخلستغناء عنها مثل النقل، ولكن ىناك خدمات ال ديكن اال
. خدمات ذات منفعة اجتماعية وثقافية: يستفيد منها بعض أفراد اجملتمع، وتكون منفعتها عامة 2

تشمل سلتلف ادلرافق اليت يتم التشجيع على اإلقبال عليها،  ومن بينها ادلكاتب العمومية وادلتاحف 
 ..اخل.

نفعتها سبتد من جيل ألخر، كبناء ادلدارس وادلستشفيات . خدمات رأمسالية مكلفة: وىي خدمات م3
 3واجلامعات، وديكن إدراج ىذا النوع من اخلدمات كالتارل:

خدمات مرتبطة بسياسة الدولة؛ وتتعلق بالدور التقليدي للدولة يف رلال العدالة والدفاع واألمن  -
 وادلالية.

بتطور دور الدول يف احلياة االقتصادية،  خدمات ذات طابع اقتصادي وذباري؛ ارتبطت ىذه اخلدمة -
 ويف رلال سيعيها لتحقيق رفاىية األفراد.

خدمات ذات طابع اجتماعي وثقايف؛ وىي خدمات ضرورية لبقاء اجملتمع وسالمتو وتقدمو؛ وتعٍت   -
 تقدًن خدمات يفًتض أن توفرىا الدولة مهما ارتفعت تكلفتها كالصحة والتعليم.

 

                                                           
 منتوري جامعة ماجستَت، ، مذكرة األمريكية المتحدة الواليات في العمومية الخدمة ترشيد في اإللكترونية اإلدارة دورلكرًن، ا عبد عشور1

 .4، ص 2010 -2009، قسنطينة
.16، ص ، مرجع سابقالكالسيكية واالتجاىات الحديثة  االتجاىاتالتسيير العمومي بين مريزق عدمان،   2  

  3  .62، ص 2001، ، مصراإلسكندرية :، دار اجلامعيةالتنمية المحلية التمويل المحليميد، عابد ادلطلب عبد احل



اإلطار المفاىيمي للتنمية اإلدارية وترقية الخدمة العمومية            الفصل األول:                   

 

26 
 

 ونظم الخدمة العمومية. دئالمطلب الثالث: مبا
ترتكز عملية تسيَت األنشطة العمومية على رلموعة من القيم وادلبادئ األساسية، كما تتميز 
طبيعة ىذه األنشطة خبصائص متنوعة، ولتوضيح ذلك تناول ىذا ادلطلب أىم مبادئ وخصائص اخلدمة 

 العمومية مث تطرق إذل نظم اخلدمة العمومية.
 العموميةأوال: مبادئ الخدمة 

 1كي ترقى اخلدمة العمومية يتطلب خضوعها للمبادئ التالية:
 مبدأ ادلساواة: وتقوم على أساس تكافؤ فرص بُت صبيع أفراد اجملتمع دون استثناء. -
مبدأ االستمرارية: تعٍت ضمان استمرار اخلدمة العمومية بوتَتة غَت متقطعة، مهما كانت الظروف  -

 احمليطة بادلؤسسة.
ئمة: حيث يراعي ضرورة امتثال اخلدمة العمومية للتطورات احلاصلة يف احلياة الجتماعية مبدأ ادلوا -

 وفقا للمصلحة العامة.
 مبدأ اجملانية: ويقصد هبا تقدًن األنشطة واخلدمات دون مقابل. -

 ثانيا: نظم الخدمة العمومية.
اجملتمعات ادلعاصرة ديكن تقسيم نظم اخلدمة العمومية كما ىو معمول بو يف رلال الوظيفة لدى 

 إذل نظامُت: نظام اخلدمة العمومية ادلفتوحة ونظام اخلدمة العمومية ادلغلقة.
 ( نظام الخدمة العمومية المفتوحة:1

حيث يتم النظر يف ىذا النظام إذل الوظيفة بأهنا مثل أي مهمة رلتمعية يتم إعداد ادلوظف ذلا، 
دلؤسسات أو ادلنظمات العامة وفق ىذا النظام على ويتفرغ دلمارستها طول مساره ادلهٍت، وتقوم ا

استقطاب عدد من العاملُت وفقا لنوع اخلدمة، وتقوم بتحديد الشروط الواجب توفرىا يف ادلًتشحُت  

                                                           
 رسالة دكتوراه، زبصص ، التسويق في مؤسسات الخدمة العمومية، دراسة حالة مؤسسات الصحة بالجزائر العاصمة،عبد القادر براينيس  1

 .121، ص 2007 -2006، جامعة اجلزائر،َتوعلوم التسي كلية العلوم االقتصاديةالعلوم االقتصادية،
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زدواجية تشاهبة هبدف احلد من اإلللوظائف العامة قبل توظيفهم، زيادة على ذلك تقارن بُت الوظائف ادل
  1االختصاصات، وديتاز ىدا النظام ادلفتوح جبملة من اخلصائص تتمثل يف:يف ادلسؤوليات والتضارب يف 

تكمن يف عدم بدل ادلنظمة جهدا يف إعداد ادلوظفُت الذين يتوجب عليهم إعداد أنفسهم البساطة:  -
وربمل نفقات ذلك، وال تتحمل اإلدارة مسؤولية التدريب أثناء العمل، وتنحصر مسؤولية ادلنظمة يف 

 ائف وتقييمها.تصنيف الوظ
يف تقليص وإلغاء الوظائف اليت دل تعد يف احلاجة إليها،كما يعطي  اإلدارة حرية تكمنمرونة النظام:  -

ىذا النظام ىامشا من احلرية للموظف كي يبحث عن وظيفة أخرى، تتناسب مع ميولو، واستعداداتو أو 
 تضمن لو عائد أكرب.

 2ات منها:حيث يراعي عدة اعتبار  اقتصادية النظام: -
 التعيُت يف الوظيفة، يتم وفق احلالة احلقيقية للعمل. -
 عنصر االنفتاح على اجملتمع، وعدم سبييز العاملُت احلكوميُت عن غَتىم يف القطاعات األخرى. -

أما عن عيوب ىذا النظام ادلفتوح للخدمة العمومية، فإنو يتطلب العمل بادلنظمات العامة نظام 
ارات زبتلف عما ىو مطلوب يف القطاعات اخلاصة، إضافة إذل وجود خاص، و ذىنية خاصة،و مه

أنظمة تعليمية سبثل سلتلف التخصصات وىذا بإعداد ادلوظفُت، ىذا ما يؤكد حاجتها إذل قطاع خاص 
 وذىنية خاصة متطورة.

 ( نظام الخدمة العمومية المغلق:2
ُت، قبل التحاقهم بالعمل ويستمر تبعا ذلذا النظام تقوم اإلدارة العامة بعمليات إعداد ادلوظف

التدريب أثناء العمل من اجل رفع ادلستوى و تنمية القدرات، وشرط ىذا النظام االستمرارية يف العمل 
 3تبعا دلا حيدده القانون من حق و واجب ويركز ىذا النظام على زلوريُت مها:

                                                           

.44، ص سابق مرجععاشور عبد الكرًن،   1  
   .45 ص44، ص نفسو مرجع، العاشور عبد الكرًن  2
، ص  2010، : اجلزائر، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيعاألجنبيةالوظيفة العمومية على ضوء الجزائرية وبعض التجارب خيريف، ىامشي  3

23. 
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سلتلف العاملُت يف ادلنظمات احلكومية ىي رلموعة القواعد القانونية زلددة األوضاع  :قانون ادلوظفُت -أ
ذبعلهم يتميزون عن ادلوظفُت يف قطاعات أخرى، فقانون ادلوظفُت ينطوي على قواعد خاصة تتعلق 
بالتعيُت، و ادلعاملة ادلالية و اإلجراءات وادلنافع ادلادية وادلعنوية ادلختلفة، كما حيدد أيضا كل ادلسؤوليات 

حبيث زبتلف اإلجراءات اجلزائية اخلاصة بإمهال أي شرط من شروط والواجبات العامة لكل موظفُت 
 العمل للخدمة العمومية.

على عكس النظام ادلفتوح فإن النظام ادلغلق يتم التوظيف فيو من خالل  حيازة وظيفة متميزة: -ب
طوال  تواجده موافقة اإلدارة على استخدام عامل االستناد إذل العديد من االعتبارات تتعلق دبا ينتظر منو 

 يف خدمة ادلنظمة.
 1ن نظام اخلدمة العمومية ادلغلقة يقوم على بعض ادلميزات ىي:إومن جهة أخرى ف    

 إمكانية احلصول على ادلوظفُت القادرين على التجاوب مع اإلدارة وتفهم أىدافها.  -
 لعامة.رعاية ادلوظفيُت وتنمية احلس الوظيفي لديهم، أي الشعور وااللتزام بادلصلحة ا -
من العناصر البشرية دون االعتماد على  االتأىيل والتدريب لدى اإلدارة جيعلها تليب كل احتياجاهت -

 العناصر اخلارجية مثل سوق العمل.
 أما فيما خيص عيوب ىذا النظام ديكن إصباذلا فيما يلي:   
 لتعقيد يف اذلياكل اإلدارية.صعوبة قيام اإلدارة العمومية بعملية ترتيب الوظائف والًتقيات شلا يضفي ا -
كثرت احلقوق واالمتيازات للعاملُت تؤدي يف العادة إذل كثرة اخلمول واالتكالية، والقضاء على عنصر -

 االبتكار.

                                                           

.166، ص1997اجلزائر ،  :العامة، منشورات اإلدارةميد، زلمود النعيمي، مبادئ عبد احل 1  
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:الفصل  خالصة  
من خالل كل ما مت عرضو نستخلص أن موضوع التنمية يكتسي أمهية بالغة، واىتمام مشًتك 

ما تعٍت بكل بساطة االنتقال من وضع آلخر أفضل، أو ذلك التغيَت بُت الدول النامية وادلتقدمة، ك
الذي ديس اجملتمع وينمي سلتلف رلاالتو كالتنمية االقتصادية، االجتماعية، السياسية و اإلدارية دون 

 إمهال أو ذباىل العالقة اليت تربط بُت ىذه اجملاالت .
ام كبَت من طرف الدارسُت وادلهتمُت حظي مفهوم التنمية اإلدارية كغَته من ادلفاىيم باىتم

بالدراسات اإلدارية واإلنسانية، حبيث تعترب التنمية اإلدارية عملية تغيَت األمناط والضوابط السلوكية 
للجهاز اإلداري وتشمل عدة عمليات تتمثل أساسا يف التدريب والتطوير مث تغيَت اذلياكل التنظيمية 

 قية وتطوير اإلجراءات وتفصيلها.وربسُت أساليب اإلدارة واإلنتاج وتر 
ىناك بعض ادلفاىيم اليت تستخدم إذل جانب مفهوم التنمية اإلدارية، رغم أهنا ال تؤدي نفس الغرض     

منها اإلصالح اإلداري والتطوير اإلداري، لكن ذلك ال ينفي وجود عالقة وثيقة ومتكاملة بُت ىذه 
 ادلفاىيم ومفهوم التنمية اإلدارية.

قطاع اخلدمة العمومية أمهية ال تقل عن باقي القطاعات، حبيث يعود ذلك إذل تطور  كما حيتل
اجملتمعات وزيادة الطلب على اخلدمات العامة جبميع أنواعها، اليت تقدم وفق أسسو ومبادئ تنفرد هبا 

 عن غَتىا آذ خيضع تقدًن اخلدمة العمومية لالستمرارية، ادلساواة، ادلالئمة و اجملانية.
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لقد عرفت اإلدارة تطورا ملحوظا ومتسارعا على مستوى متطلبات وحاجيات ادلواطنُت، فاإلدارة 
ادلعاصرة دل تعد إدارة سلطوية، بل تسَت ضلو كوهنا إدارة خدمات ناجعة ونزيهة منشغلة بادلواطنُت 

ية خدماهتا، ويف ظل ذين من خدماهتا، حيث إهنا مطالبة بالعمل أكثر على تطوير وربسُت نوعيادلستف
التطور السريع الذي يشهده العادل، وخصوصا اكتساح تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وظهور مرافق إدارية 

بتطبيق التنمية اإلدارية، وىذا من  1989حديثة، فان اجلزائر ودلواكبة التحوالت اليت عرفتها خاصة بعد 
التدابَت الرامية إذل ربسُت اخلدمة العمومية وضمان خالل ربديث طرق تسيَت ادلرافق العمومية وباالزباذ 

خدمة عمومية ترقى إذل ادلستوى ادلطلوب، لقد قسم ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث، حبيث تطرق 
ادلبحث األول إذل األطر القانونية لًتقية اخلدمة العمومية زلليا، وادلبحث الثاين تناول أساليب ترقية اخلدمة 

 ادلبحث الثالث ربدث عن اثر ودواعي ترقية اخلدمة العمومية زلليا.العمومية زلليا، أما 
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 المبحث األول: األطر القانونية لترقية الخدمة العمومية محليا  
اخلدمة العمومية وتنفيذىا يف ادليدان يتطلب بالدرجة األوذل وجود  رقيةوتربسُت إن اعتماد سياسة  

الطريق لتنفيذ ىذه السياسة بتحديد رلاالهتا وكيفيات  النصوص القانونية الالزمة اليت ترسم خريطة
، لذا قسم ىذا ادلبحث إذل مطلبُت، ادلطلب األول ربدث عن النصوص تطبيقها واجلهات ادلخولة بذلك

 التشريعية أما ادلطلب الثاين فتطرق إذل األحكام التنظيمية والتشريع الفرعي.

   لخدمة العمومية المحليةالمطلب األول: التـأطير الدستوري والقانوني ل
نظرا للكم اذلائل من النصوص التشريعية اليت هتتم بفكرة اخلدمة العمومية، فإننا سنقتصر على 

 .احمللية نصوص التشريع األساسي أي الدستور و أحكام قانون البلدية والوالية لتعلق دراستنا باإلدارة
اليت خيتص دبمارستها الوزير  ادلعدل وادلتمم على الصالحيات 1996نصت أحكام دستور 

األول، ومن بينها السهر على حسن سَت اإلدارة العمومية ويكون ذلك من خالل إصداره للمراسيم 
 1.التنفيذية ادلتعلقة حبسن سَت كافة اإلدارات العمومية التابعة دلختلف القطاعات

اجلماعات وى احمللي يف قوانُت على ادلستوربسُت اخلدمة العمومية أساسها القانوين ترقية  ذبد عملية 
 .و الوالية احمللية أو اإلقليمية ادلتعلق بالبلدية

  لبلدية:الخدمة العمومية في قانون ا أوال: 
تعد البلدية اخللية األساسية يف عملية التنظيم اإلداري نظرا التصاذلا ادلباشر بادلواطن، شلا جعلها  

يف شىت ادليادين، كما انو سبتد عالقة ادلواطن بالبلدية منذ  اجلهة ادلخول ذلا تقدًن اخلدمات األساسية
والدتو باستخراج شهادة ميالده إذل وفاتو، والبلدية تعترب اقرب أجهزة اإلدارة إذل ادلواطنُت وىي أكثرىا 
احتكاكا هبم ويف معامالهتم اليومية واحتياجاهتم احمللية من خالل ما تقدمو من خدمات، وعلى ىذا 

لبلدية أن تواكب ىذا التطور واالرتقاء يف تقدًن وربسُت تعاملها مع مواطنيها، ذلذا افرد ذلا جيب على ا
ة يف ثلثاالحيث نصت ادلادة 2القانون صالحيات ومهام وقوانُت تنظمها وربكم العالقة اإلدارية بادلواطن،

                                                           
 .14، العدد 2016لتعديل الدستوري، ج ر لسنة ادلتضمن ا 2016مارس  06ادلؤرخ يف  01-16قانون رقم   1

، 2014لية منوذجا، دار الكتاب العريب: اجلزائر، زين الدين بومرزوق، اخلدمة العمومية بُت تطبيقات النصوص القانونية والواقع اجلماعات احمل 2  
 .51ص50ص 
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ية تساىم مع الدولة على أن البلد 2011يوليو  22ادلؤرخ يف  10-11رقم القانون  فقرهتا الثانية من
 يف احلفاظ على اإلطار ادلعيشي للمواطنُت وربسينو.

مع مراعاة األحكام القانونية ادلطبقة يف ىذا اجملال : »انو على 149نصت ادلادة يف ذات اإلطار  
 1.«تضمن البلدية سَت ادلصاحل العمومية البلدية اليت هتدف إذل تلبية حاجات مواطنيها و إدارة أمالكها

اإلضافة إذل عديد الصالحيات واالختصاصات الواردة يف ىذا القانون وادلخولة دلصاحل البلدية ب  
وعلى رأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي وادلتعلقة بضمان حسن سَت ادلرافق العمومية، الوقاية الصحية، 

 ...ضباية البيئة، ضباية ادلستهلك
شي للمواطن من خالل تقدًن اخلدمات ادلتعلقة وكلها تصب يف إطار ضمان ربسُت احمليط ادلعي  

 بتنفيذ ىذه الصالحيات واالختصاصات. 
 ثانيا: الخدمة العمومية في قانون الوالية.

على 2 2012فرباير  21ادلؤرخ يف  07-12رقم  الفقرة الثانية من القانونيف ادلادة األوذل  نصت 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضباية البيئة تساىم مع الدولة يف إدارة وهتيئة اإلقليم » ... أن:

 .«وكذا ضباية وترقية وربسُت اإلطار ادلعيشي للمواطنُت ... 
ديكن الوالية إنشاء مصاحل عمومية للتكفل باحتياجات ادلواطن وتضمن »منو :  07ادلادة نص وجاء يف 

 .«لو االستمرارية والتساوي يف االنتفاع 
يسهر الوارل على وضع ادلصاحل الوالئية ومؤسساهتا العمومية وحسن : » 108ادة ادل كما تضيف 
 «سَتىا 
فضال عن عديد ادلواد الواردة يف ىذا القانون واليت ربدد صالحيات واختصاصات الوالية يف  

رلاالت الصحة، األمن، التجارة، الثقافة ... وىي كلها هتدف إذل ضمان تقدًن اخلدمة العمومية 
 طن.للموا

                                                           

.4، ص2011 لسنة 37ج ر ج ج، عدد   1  
.2012لسنة  12ج ر ج ج، عدد  2  
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 للخدمة العمومية. التنظيمي التأطيرالمطلب الثاني: 
عا حدينا على اإلدارة اجلزائرية ، بل أن و أو عصرنة اخلدمة العمومية موضترقية ال يعترب موضوع  

ىدفها ترقية اخلدمة وتشريعية  تطور اإلدارة اجلزائرية منذ االستقالل قد رافقتو عدة نصوص تنظيمية 
 .قة بُت اإلدارة وادلواطنالعمومية وربسُت العال

 أوال: النصوص التنظيمية.
أو عصرنة اخلدمة العمومية، ًتقية ل األحكام أو النصوص التنظيمية اخلاصة بكحصر   من الصعب 

 اخلدمة العمومية. وترقية حيت سنقتصر ىنا على النصوص األساسية اليت تعترب مرجعا لعصرنة
 :لعالقة بين اإلدارة والمواطننظم االم131-88رقم  المرسوم الرئاسي -(1

نظم العالقة بُت ادل 1988يوليو  04ادلؤرخ يف  131-88رقم  الرئاسي ادلرسوم نديكن القول أ 
ادلرجع األساسي لعصرنة وربسُت اخلدمة العمومية ادلوجهة للمواطن، حيث انفرد يعد  1،اإلدارة وادلواطن

يف مواده  اشتملعن بقية النصوص التنظيمية باىتمامو ادلباشر بتنظيم العالقة بُت اإلدارة وادلواطن، حيث 
دارة على صبلة من احملاور اليت تدور حوذلا عملية ربسُت العالقة بُت اإل« 42» واألربعون  االثنُت

وادلواطن من خالل ربسُت وتطوير اخلدمة العمومية ومن خالل النص على حقوق وواجبات ادلواطن ذباه 
 .اإلدارة
 21 ادلادةوحرصا منو على ضرورة ربسُت نوعية اخلدمة وربسُت صورة اإلدارة العامة فقد نصت  

خدمتها باستمرار وربسُت  جيب على اإلدارة حرصا منها على ربسُت نوعية :»من ذات ادلرسوم على انو
صورهتا العامة باعتبارىا تعبَت عن السلطة العمومية أن تسهر على تبسيط إجراءاهتا وطرقها ودوائر تنظيم 

 .«عملها وعلى ربقيق ذلك
وعليها أن تعد مطبوعات واستمارات مقننة بسيطة يف تصميمها سلتصرة ومفهومة وجذابة يف  

زيادة على ذلك أن تطور أي إجراء ضروري لتتالءم دوما مع شكلها وتقرأ بسهولة، وجيب عليها 
 .التقنيات احلديثة يف التنظيم والتسيَت

                                                           

.13ص10ص 1988  لسنة 27عدد ج ج، ج ر  1  
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وقد حدد ادلرسوم اآلليات اليت جيب أن تتبعها اإلدارة يف إطار احلرص على ربسُت وتطوير اخلدمة  
 1:العمومية وىي

 َت. تطوير اإلجراءات ومواكبة التقنيات احلديثة يف التنظيم والتسي -
 زبفيف ادللفات من خالل االقتصار على الوثائق الضرورية يف ادللف دون غَتىا.  -
 التسليم الفوري جلميع الوثائق اليت ال يتطلب اصلازىا أجال معينا.  -
 وتوجيههم.ربسُت ظروف استقبال ادلواطنُت  -

ومية وترقيتها يف أي صالح اخلدمة العمإلم انو ديكن اعتباره خريطة طريق ويبقى ىذا ادلرسوم رغ 
من النصوص اليت مت تغييبها وإمهاذلا ومن النصوص القانونية اليت طواىا النسيان، ودل يتم الرجوع  ،وقت
عصرنة اخلدمة العمومية وربسينها  ص مرجعي إال يف السنوات األخَتة من خالل االىتمام بضرورةنإليو ك

 .رسوم مرجعيتها القانونيةوالشروع يف تنفيذ إجراءاهتا واليت وجدت يف ىذا ادل
 :المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام 13-16المرسوم الرئاسي  -2

وادلتضمن إنشاء ادلرصد  2016جانفي  07ادلؤرخ يف  03-16ديكن اعتبار ادلرسوم الرئاسي   
دمة العمومية، اخل ترقيةتتوجيا لسياسة السلطات العمومية الرامية إذل عصرنة و  2،الوطٍت للمرفق العام

فإنشاء مرصد للخدمة العمومية مكلف بإجراء دراسات وتقدًن اقًتاحات لتدارك النقائص، ونبذ 
 .البَتوقراطية وانعدام الفعالية والسلوكيات السلبية، يندرج ضمن ىدف يتوخى ذبديد اخلدمة العمومية

ت احمللية مهمتها تطوير فادلرصد ىو ىيئة استشارية يرأسها الوزير ادلكلف بالداخلية واجلماعا 
ختالالت والنقائص وتقييم أعمال تنفيذ خدمات ادلرفق العام واإلدارات العمومية والقضاء على اإل

 .السياسة الوطنية يف ميدان ترقية ادلرفق العام واإلدارة

                                                           

. 13ص10مرجع سابق، ص ، 131-88 الرئاسي المرسوم  1  
  2 .6102ج ر ج ج، لسنة  



ياآليات تحقيق التنمية اإلدارية وضمان ترقية الخدمة العمومية محل                 الفصل الثاني:  
 

36 
 

ويكلف ادلرصد بدراسة واقًتاح كل تدبَت يرمي إذل ترقية حقوق مستعملي ادلرفق العام وضبايتها  
وادلؤشرات  واآلراء يف االستفادة من ادلرفق العام ويعمل على إعداد كل الدراسات واطنُتدلساواة بُت ادلوا

 .1واإلحصائيات وادلعلومات اليت من شاهنا ترقية األعمال ادلوجهة لتحسُت نوعية خدمات ادلرفق العام
َت من شانو ادلسامهة يف قيام ويف إطار عصرنة ادلرافق العمومية يتوذل ادلرصد دراسة واقًتاح كل تدب 

اإلدارات وادلؤسسات واذليئات العمومية بتنفيذ برنارلها اخلاص بعصرنة ادلرفق العام، ويقًتح أيضا ربفيزات 
 .لتطوير اإلدارة االلكًتونية وتعميمها

  التعليمات والمناشير الوزارية.: ثانيا
الدولة تقوم بإصدار صبلة من  ذبسيدا ألحكام الدستور والقانون فإن السلطات العامة يف 

ذبد أيضا فكرة عصرنة وربسُت اخلدمة التعليمات وادلناشَت اذلادفة ويف سبيل ذلك نورد البعض منها 
 العمومية أساسها القانوين يف التعليمات وادلناشَت الوزارية .

 المتعلقة بإصالح الخدمة العمومية: 298التعليمة رقم  -(1
والصادرة عن مصاحل الوزير األول  2013-09-22دلؤرخة يف ا 298جاءت التعليمة رقم  

لتضع اخلطوط العريضة لسياسة إصالح اخلدمة العمومية واليت « إصالح اخلدمة العمومية » بعنوان 
 :2من اآليتحددهتا 

 االستجابة لتطلعات ادلواطنُت وانشغاالهتم . -
 .واطن إزاء الدولةالقضاء على النقاط السوداء اليت تعترب مصدر ارتياب ادل -
 .والنقاط السوداء اليت تطبع تقدًن اخلدمة العمومية قائصنحصر ال -
 القيام بكل األعمال الرامية إذل ربسُت تقدًن اخلدمة العمومية .  -
 مرونة اإلجراءات وزبفيف ادللفات اإلدارية. -
 .معاجلة ادللفات والعرائض -

                                                           

ع سابق.، مرج03 -16ادلرسوم الرئاسي   1  
.2013-09-22ادلؤرخة يف  298التعليمة رقم   2  
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 حسن االستقبال واإلصغاء للمواطن  -
 .ء على السلوكيات البَتوقراطيةالقضا -

كل ىذه العناصر تشكل زلاور عمل من اجل إرساء إدارة يف خدمة ادلواطن وتقدًن خدمة عمومية  
 .ميسرة وذات نوعية

 المتعلقة بإصالح الخدمة العمومية: 321التعليمة رقم  -(2
مباشرة « اخلدمة العمومية  إصالح» التعليمة الصادرة عن مصاحل الوزير األول بعنوان  ىذه جاءت       

ادلذكورة، لتوضيح كيفيات ذبسيد أىداف اإلصالح، والشروط اليت جيب أن تتوفر  298بعد التعليمة 
 1:لتحقيقها، وشلا جاء يف ىذه التعليمة

 .جديدة داخل ىياكل الدولة وفروعها اإلدارية واالقتصادية ثقافةضرورة بعت  -
 الح ىي: ادلساواة أمام القانون، احلياد، االستمرارية،ادلبادئ اليت تقوم عليها سياسة اإلص  -

 الشفافية الفعالية .
 . ضرورة أخلقة العمل العمومي.

 وضع ادلواطن أو ادلرفق يف صميم مسار اإلصالح. -
ضرورة أن يشعر ادلواطن من خالل األعمال ادللموسة اليت يتم القيام هبا أن ىناك إرادة من احلكومة  

العمومية وتغيَت أمناط تنظيمها وسَتىا بشكل نوعي. ومن صبلة التدابَت اليت أكدت يف ذبديد اخلدمة 
 2التالية: الثالثةعليها التعليمة يف ىذا اإلطار اجلوانب 

 .ربسُت استقبال ادلواطنُت• 
 .و التكفل الفعلي شكاوي ادلواطنُت اإلدارية وتبسيطها اإلجراءاتزبفيف • 
 
 

                                                           

، ادلتعلقة بإصالح اخلدمة العمومية.2013أكتوبر  20ادلؤرخة يف  321التعليمة رقم   1  
2013أكتوبر  20ادلؤرخة يف  321التعليمة رقم   2  
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 محلية:الداخلية والجماعات التعليمات وتوجيهات وزارة  -(3
ل ادلرافق العمومية اإلدارية، يف إطار اإلصالحات اليت باشرهتا السلطات العمومية يف ميدان تأىي 

ت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية على عاتقها مهمة ربسُت وعصرنة اخلدمة العمومية على دأخ
 إصدار العديد من التعليمات وادلناشَت مستوى اإلدارة احمللية ، ومن أجل تنفيذ ىذه ادلهمة مت

والتوجيهات من خالل الوضع حيز التنفيذ اإلجراءات الرامية إذل تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية 
ائق ثلو لوتقريب اإلدارة من ادلواطن ومواصلة عملية الرقمنة بانتهاج مسعی متدرج بداية من احلالة ادلدنية 

سلتلف الوثائق ادلتعلقة بتنقل األشخاص وادلركبات ، دون إمهال جانب البيومًتية للهوية وصوال إذل 
 1.التكفل بتحسُت ظروف استقبال ادلواطنُت واإلصغاء إليهم

ونذكر ىنا أىم النصوص الصادرة عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية دون اخلوض يف تفاصيل       
واجلماعات احمللية لتنفيذ سياسة السلطات العمومية  اإلجراءات اليت مت ازباذىا من طرف وزارة الداخلية

 ر.يف ىذا اإلطا
 2:المتضمنة إجراءات تخفيف الملفات اإلدارية 1599 الوزارية رقم التعليمة -

جاءت ىذه التعليمة بناء على التعليمات ادلعطاة من طرف فخامة رئيس اجلمهورية خالل اجتماع  
واخلاصة بإجراءات التسهيل والتخفيف من حجم ادللفات  2011فيفري  03رللس الوزراء ادلنعقد يوم 

 .اإلدارية وتوحيد اإلجراءات
تتعلق بالشروع في العمل بالسجل الوطني األوتوماتيكي للحالة  1435التعليمة الوزارية رقم   -

 3:المدنية
اء ادلواطن واليت جاءت بعد االنتهاء من عملية رقمنة سجالت احلالة ادلدنية ، كان من نتائجها إعف 

من التنقل إذل البلدية األم حيث أصبح بإمكانو استخراج عقود ادليالد، الزواج والوفاة من أي بلدية على 
 .ادلستوى الوطٍت

                                                           

.99، ص مرجع سابقزين الدين بومرزوق، أورده    1  
ادلتضمنة إجراءات زبفيف ادللفات اإلدارية 2011-05-25ؤرخة يف ا ادل1599التعليمة الوزارية رقم   2  

للحالة ادلدنية.  األوتوماتيكيالوطٍت  تتعلق بالشروع يف العمل بالسجل 2014-02-13ادلؤرخة يف  1435التعليمة الوزارية رقم   3  
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المتعلق  2112المنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم  -
 1:افق العمومية اإلداريةبتحسين العالقة بين اإلدارة والمواطن وإعادة تأىيل المر 

ختالالت اليت تعرفها العالقة بُت اإلدارة وادلواطن وانتشار الظواىر تناول يف مضمونو بالتحليل اإل 
السلبية والتصرفات البَتوقراطية يف اإلدارات العمومية احمللية ، وأعلى التوجيهات اليت جيب التقيد هبا 

 .للحد من ىذه ادلظاىر السلبية
باستقبال  المتعلق الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية 1587رقم لوزاري المنشور ا -

 2:المواطنين في مقابالت والتكفل بانشغاالتهم وتظلماتهم
حث يف مضمونو على ضرورة إعطاء أمهية االستقبال ادلواطنُت واإلصغاء إليهم حيت أكد على  

احملليُت شخصيا على كل ادلستويات وأحل على ضرورة إلزامية التكفل هبذه العملية من طرف ادلسئولُت 
حل ادلشاكل أ عدم تفويض ىذه العملية دلوظفُت ليست ذلم الكفاءة الالزمة كما أكد على أمهية متابعة

 ادلطروحة من طرف ادلواطنُت.
المحدد لشروط  الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية 1199رقم  المنشور الوزاري -

 3:لى بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الدولي البيومتريين االلكترونيينالحصول ع
احلصول على جواز السفر البيومًتي وبطاقة التعريف  وكيفية شروط وإجراءات جاء موضحا ل 

 ل منهما.البيومًتية ومكونات ملف ك
لية الوالئية وقد أصبحت ىذه التعليمات وادلناشَت مدرجة يف صميم سلططات عمل اإلدارات احمل 

والبلدية وكذلك اللجان التقنية للبلديات والدوائر، وىي زلل متابعة من طرف السلطات ادلركزية لوزارة 
 .الداخلية واجلماعات احمللية للوقوف على مدى تنفيذىا والتقيد دبا جاء فيها

                                                           
 اإلدارةوادلتعلق بتحسُت العالقة بُت  2012-11-14اريخ بت2102ادلنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم  1

 وادلواطن وإعادة تأىيل ادلرافق العمومية اإلدارية.
باستقبال ادلواطنُت يف  ادلتعلق 2013-10-23بتاريخ  1587دلنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم ا 2

 .هتممقابالت والتكفل بانشغاالهتم وتظلما
احملددة لشروط احلصول على بطاقة  2010-03-24بتاريخ 1099ادلنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم  3

 التعريف الوطٍت وجواز السفر البيوميًتيُت االلكًتونيُت.
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فق العمومية اإلدارية المتعلقة بإنشاء لجنة والئية مكلفة بإعادة تأىيل المرا 1471التعليمة الوزاري 
 1المحلية التابعة للقطاع:

 جاءت ىذه التعليمة بغاية إعادة تأىيل ادلرافق عامة. 
 نصت ىذه التعليمة على: 
تتشكل جلان والئية عرب كامل واليات الوطن مكلفة بإعادة تأىيل ادلرافق العمومية اإلدارية احمللية  

 جان للوالة اليت يًتأسوهنا وىي:تبعا لربنامج عمل سلطط بعناية تشكيل ىذه الل
تشكيل من األمُت العام للوالية ومدير التنظيم والشؤون العامة وادلفتش العام للوالية ومدير اإلدارة احمللية 

 وأربع رؤساء دوائر وأربع رؤساء رلالس شعبية بلدية وأربع أمناء عاميُت للبلديات على األكثر.
لى التنوع يف التمثيل للبلديات، حبيث ديكن ذلذه اللجنة دعوة كما ضبلت ىذه التعليمة الوزارية ع   

اجلامعيُت وشلثلي احلركة اجلمعوية إلثراء أعماذلا وادلشاركة يف اجتماعاهتا اليت تكون شهرية من اجل إعداد 
نظر فيها وازباذ ما تراه الزما لإلجراءات، حبيث تتوذل ىذه لتقارير تقدم بداية كل شهر لًتفع للوصاية ل

 2اللجان ادلهام التالية:
 حصر العراقيل والصعوبات اليت تعًتض عملية إعادة تأىيل ادلرافق العمومية اإلدارية. -
 مرافقة ادلصاحل اإلدارية احمللية يف إعداد وتنفيذ سلططاهتا اخلاصة بإعادة تأىيل ادلرافق العمومية اإلدارية. -
 دلرافق العمومية واإلدارية الوالئية.تقدًن االقًتاحات والتوصيات الكفيلة بإعادة تأىيل ا -
 التقييم الدوري لنشاطات ادلصاحل احمللية ادلوجهة إلعادة تأىيل ادلرافق العمومية اإلدارية. -

ترسل اللجنة بصفة دورية تقريرا شهريا عن نشاطها إذل اإلدارة ادلركزية لوزارات الداخلية واجلماعات  
 قصى تقدير.احمللية قبل العشر من الشهر الذي يلي كأ

 
 

                                                           
جلنة والئية مكلفة   إنشاءخبصوص  2013-09-30تاريخ ب1471التعليمة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم  1

 ادلرافق العمومية اإلدارية احمللية التابعة للقطاع. تأىيل بإعادة
.114، ص ، مرجع سابقزين الدين بومرزوق اورده  2  
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الثاني : أساليب تطوير الخدمة العمومية في الجزائرمبحث ال  
تم حي إن ربسُت مستوى كفاءة وفعالية األداء العمومي لضمان صلاح ادلؤسسات وادلرافق العمومية، 

 لنجاعة الفاعلة يف اإلدارة العمومية، و ادلؤثرة و العوامل احملددة األطرافف بالضرورة السيطرة على سلتل
: تأىيل العنصر يف اً مومي ، وتتمثل ىذه ادلؤثرات أساساخلدمة العمومية واليت تعكس مستوى األداء الع

 ىتمام باجلانب ادلارل.، عصرنة اإلدارة ادلطلب الثاين، واإلالبشري ادلطلب األول
 : تأىيل العنصر البشريالمطلب األول

 رفع مستوى ادلهارات وزيادة إتقان اخلدمةغية لبمن خالل العمل على زيادة التخصص الوظيفي       
كان عليها االىتمام بالعامل البشري والعمل على   ذال ة اجلزائرية سبر يف مرحلة حرجةالعامة باعتبار اإلدار 

استمرار نشاطو يف ادلستقبل حيث تعترب ادلوارد البشرية إذل جانب العوامل األخرى اليت تكون أي تنظيم 
، ذات األمهية القصوى وادلكانة األساسية بل أن ادلوارد البشرية أصبحت رلتطويوتساعده على احلركية وا

معترب وإسهام ال زلدود لو يف اصلاز وإصلاح  ريف أي منظمة نظرا دلا ذلا من دو  عنصريف عصرنا احلارل أىم 
 1.أي تنظيم

ك موظفيها مع مرىون دبدى تكيف سلو  اعمل اإلدارة وأدائها دلهامها ادلوكلة إليه صلاحكما أن  
مقتضيات العمل يف اإلدارة، واليت ىي موجودة أساسا خلدمة الصاحل العام، حيث تضعو فوق كل اعتبار 

امها، وىذا ما ديلي صبلة من السلوكيات واألخالقيات اليت على ادلوظفُت التحلي هبا أثناء هعند قيامها دب
 2:قيامهم دبهامهم وىي

 متثال أوامر العمل والقوانُت اليت تنظم ادلهام، واألنشطة اإلدارية: إذ تعٍت االعمل مواعيد احترام -1
 .واليت من أمهها احًتام مواعيد العمل

دبعٌت أنو يتعُت على ادلوظف معاملة اجلمهور باحًتام ومراعاة مشاعرىم  :المواطنين مع العالقة -2
  .ومعاملتهم معاملة إنسانية دون ادلساس بالكرامة

                                                           

.58ص مرجع سابق، عاشور عبد الكرًن،   1 
.161، ص 2004احملمدية العامة: اجلزائر، دار الموارد البشرية والسلوك التنظيمي،  إدارة، عدون دادي ناصر   2          
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قصد هبا تلك اإلدارة القوية دلواجهة الصعوبات والعراقيل اليت تعًتضو يف عملو، كما : يالمثابرة روح -3
 .عليو أن يتمتع بروح ادلبادرة أي ادلسامهة باالقًتاحات والتدابَت لفائدة اإلدارة

 : ىناك جانب مهم أيضا يف سلوك ادلوظفُت وىو التمتع باألخالق ادلهنية األخالق المهنية -4
 و اإلىتمام بالجانب المالي  عصرنة اإلدارة :المطلب الثاني

الرفع من مستوى تقدًن اخلدمات داخل اإلدارات العمومية،  امةوترشيد اخلدمات الع رقيةيتطلب ت 
ثا عن ربقيق ىذه األىداف جيب على اإلدارة حب، و واطنُتوترقية التعامالت بُت األجهزة العمومية وادل

 1:ئريةاجلزا
 جيات اإلعالم واالتصال يف اإلدارات العمومية. استخدام تكنولو تعزيز  
 .األساسية للمعلومات، ووضع نظم إعالم مندرلة، وتنمية الكفاءات البشرية ٌتباستكمال ال -
 متميز. قطاعيةنشر تطبيقات  -
 .العمال واإلدارات األخرى، الشركاتادلواطنُت، طوير اخلدمات االلكًتونية لفائدة ت -

 ختلف ادلنظماتدباتيجيا يف انضباط و ربسُت األداء العمومي وسبثل احلوكمة مدخال اسًت  
ة وجود تنمية إدارية، حبيث من مفهوم احلكم الراشد وفق البعد اإلداري على حتمي يبٌتالعمومي، إذ 

 2:قق رضا ادلواطن من خالل توفر العناصر التارلربجودة اخلدمية العمومية و خالذلا تتحسن 
الوصول  بإمكاهناالشفافية اإلدارية من ادلفاىيم اإلدارية احلديثة وادلتطورة اليت  : تعترباإلدارية الشفافية-1

يم و قادر على مواجهة ادلتغَتات اليت تؤثر على ادلنظومة اإلدارية، كما لسي و مؤسس يميإذل بناء تنظ
 ا دلا ذلا من أمهية ونتائج اجيابية، أدتهب خذيستوجب على اإلدارات الواعية ضرورة األ

 تدين مستوى الفساد وزيادة الكفاءة و الفعالية، ومن ادلزايا اليت ربققها الشفافية اإلدارية بالنسبة إذل
 من ادلرفق العام ما يلي: ةادلستوحاللخدمات العامة 

 .إن الشفافية يف العمليات اإلدارية سبكن من توفَت الوقت والتكاليف وذبنب الفوضى -
                                                           

على ادلوقع االلكًتوين:   16:15، 19/02/2019بتاريخ ، العمومية الجزائرية اإلدارة، عصرنة اجلزائر منتديات  1
http://zerguit.ahlamontada.com/t11793-topic       

 سابق.مرجع منتديات اجلزائر، 2
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 القرارات الصحية و الرشيدة اليت تعود بالنفع على اجلهاز تلعب الشفافية دورا فعاال يف ازباذ -
 .اإلداري

ة الن دام الكفاءات البشرية ادلؤىلة اليت تنمي من قدرات ادلنظومة اإلداريقكن الشفافية من استسب -
 وضوح طرق و قوانُت التوظيف تقلل من إمكانية اللجوء إذل الرشوة و احملاباة و احملسوبية يف استقدام

 .ادلوظفُت
 : من خالل رلموعة األنشطة اليت يقوم هبا ادلواطنون أما بصفة منفردة أو مشًتكةالمواطن مشاركة -2

 مع ادلرافق العمومية لتحسُت أحواذلم و إشباع حاجاهتم بعدالة.
 ة كافةالعامة وإجراءاهتا ادلختلفة خلدمصبيع ادلؤسسات  تتصرف أناالستجابة لما ىو مطلوب:  -3

 .1اجملتمععناصر ومكونات 
أن يوجهوا اىتماماهتم إذل سلتلف  التنمية اإلداريةباإلضافة إذل ىذا جيب على القائمُت بعملية       

وذلك عن طريق عصرنة اإلدارة من أجل ربسُت نوعية ، اذلياكل اإلدارية واإلجراءات ادلعمول هبا
 .دارة التكنولوجياوىذا بتنمية الكوادر اإلدارية الوطنية ادلتخصصة إل ،اخلدمات ادلقدمة

 قد يؤدي عدم االىتمام باجلانب ادلارل يف ادلؤسسات العمومية إذل تراجع يف ترقية اخلدمة 
 العمومية، فمن خالل ىذا الًتاجع جيب على مسؤورل اخلدمة العمومية االىتمام بادلوارد ادلالية، إذ أنو

 بشكل أكرب بنظام األجور شلا يؤدي ىذاجيب على اإلدارة اجلزائرية إدخال تقنيات التحفيز واالىتمام 
 األخَت إذل ربسُت األداء والرفع من مستوى اإلنتاجية، وزلاولة إجياد الطريقة ادلثلى اليت سبكن من

 الوصول إذل تسيَت فعال وناجح يسمح باالستعمال األمثل للموارد ادلختلفة. 
د اليت تساىم ىي األخرى يف ربفيزىم دور اخلدمات االجتماعية ادلقدمة لألفرا كما ال ديكن إمهال  

 2بشكل اجيايب وفعال.

                                                           

. بقمرجع سا منتديات اجلزائر،  1  
، مذكرة ماسًت، زبصص سياسات العامة و التنمية، كلية، سعيدة بلدية حالة دراسة الجزائر في العمومية الخدمة إصالححاكمي ضبزة،  2

 .52، ص 2016-2015احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاىر، سعيدة، 
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العمل  حُت يؤدي التحفيز من خالل الزيادة يف األجور دورا مهما يف تنمية وربفيز الفرد على يف 
 .احلاجة عن قبول الرشوة لغرض وإبعاده عن االضلرافات، ىذا اإلجراء يولد لديهم العزوف
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 الخدمة العمومية محليا. المبحث الثالث: اثر ودواعي ترقية
على مستوى  فكرة ربسُت وترقية اخلدمة العموميةعاجل ىذا ادلبحث األثر أو األبعاد اليت ربدثها ي 

ادلواطن بعض األصعدة، فمما تقدم صلد أن ربسُت اخلدمة العمومية يرتكز على جانبُت أساسُت، ومها: 
 أو ترشيد اخلدمة العمومية بالنظر إذل حاجتو يشكل الطرف األول يف معادلة ربسُت واإلدارة، فادلواطن

أثر ربسُت  درسناذلذه األخَتة وبالنظر إذل كونو طرفا يف عالقة تربطو باذليئة ادلقدمة ذلذه اخلدمة، لذلك 
تشكل الطرف الثاين يف  ، أما اإلدارة فهياخلدمة العمومية على عالقة اإلدارة بادلواطن ) ادلطلب األول (

أثر ربسُت اخلدمة العمومية على أداء فلهذا تطرقنا يف ادلطلب الثاين إذل خلدمة العمومية معادلة ربسُت ا
 .اإلدارة احمللية

 .مستوى عالقة اإلدارة بالمواطن اثر ترقية الخدمة العمومية علىالمطلب األول: 
ية مركبة، يتمتع يعرب عن العالقة بُت اإلدارة وادلواطن بأهنا عالقة سياسية وقانونية واجتماعية وإدار  

دبوجبها الفرد دبركز قانوين وسياسي واجتماعي أمام الدولة واإلدارة العامة، متمتعا حبقوق وحريات يف 
مواجهة اإلدارة العامة ومتحمال لواجبات والتزامات، وبالتارل فإن ىذه العالقة متبادلة وتتضمن التزامات 

وقو ذباه ىذه اإلدارة، ونظرا دلا قد تعًتيو ىذه العالقة من اإلدارة العامة ذباه ادلواطن وواجبات ادلواطن وحق
لذا تعرضنا أوال إذل االختالالت اليت شهدهتا اإلدارة، مث بينا سبل سبتُت 1ادلستوى العملي. تباينات على
 ىذه العالقة.

 .ختالالت التي تشهدىا العالقةتشخيص اال أوال:
 رة بادلواطن إذل العوامل التالية : كن إرجاع االختالالت اليت تصيب عالقة اإلدادي 

وتتعلق ىذه العوامل باالختالالت ادلوجودة على ادلستوى الداخلي لإلدارة : عوامل تنظيمية -(1
وتتطلب تغيَتا داخليا، ومن أىم ىذه العوامل التضخم الكبَت يف اذلياكل اإلدارية وكثرة مستوياهتا شلا 

ىذا التضخم من خالل تزايد الوزارات وادلصاحل احلكومية  ينجر عنو بطء يف ازباذ القرارات، ويالحظ

                                                           
رللة ختالالت وسبل اإلصالح على ضوء التجربة الجزائرية، تشخيص لإل ، اإلدارة العمومية والمواطن اية عالقة:نزيهة عمران  1

 .477، ص 12الفكر،عدد 
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وادلؤسسات العمومية، األمر الذي يساىم بشكل كبَت يف نفور ادلواطن من اإلدارة إذ أنو يف أغلب 
األحيان ال يعرف اجلهة اإلدارية الواجب قصدىا للحصول على خدمة عمومية معينة نظرا لتعدد اذليئات 

 1اهتا.وتشابك وظائفها واختصاص
وتعترب ادلركزية اإلدارية ادلتشددة إحدى العوامل التنظيمية ادلؤثرة أيضا يف عالقة اإلدارة بادلواطن، إذ  

على قمة اذلرم اإلداري، األمر الذي جعلها  -حىت البسيطة  -أهنا تقتضي ضرورة مرور كافة القرارات 
زعاج لدى طالب اخلدمة واختناق يف الوسط تشكل عيبا من عيوب نظام ادلركزية اإلدارية دبا زبلفو من ان

 .اإلداري بسبب تعقد اإلجراءات وكثرة ادللفات
تتعلق ىذه العوامل باالجراءات اليت يتوجب على طالب اخلدمة العمومية القيام  عوامل إجرائية: -(2

دلوظفون هبا دبناسبة طلبو للخدمة او ىي تنظيم عمل الدولة عن طريق زبصيص وظائف متعددة يقوم هبا ا
وىي ما يطلق عليها فقها "البَتوقراطية"، واليت تقوم بوظائف سياسية واجتماعية ىامة على مستوى 
الدول، إال أن عمل اجلهاز البَتوقراطي دليل على صلاح الدولة أو فشلها يف حل مشكالت ادلواطنُت 

 2وتوفَت احلد األدىن من اخلدمات األساسية.
القة اإلدارة بادلواطن جراء البَتوقراطية مرده إذل األعراض ادلرضية إن االختالل الذي قد يعًتي ع 

 3واليت ديكن إصباذلا فيما يلي: ذلذه األخَتة أو ادلمارسات السلبية للجهاز البَتوقراطي بشكل عام،
ضعف األداء الوظيفي للجهاز البَتوقراطي نتيجة التعقيدات الكبَتة يف أساليب عملو وإجراءاتو  -

 .، شلا يتسبب يف عجزه عن الوفاء دبتطلبات اخلدمة اليت حيتاجها ادلواطنالروتينية
افتقار األجهزة البَتوقراطية ادلعنية بشؤون األفراد إذل اخلطط واالسًتاتيجيات الواضحة يف رلال تكوين  -

 .العنصر البشري ذلذه األجهزة ويف رلال إحداث التغيَت يف األمناط التقليدية
لفساد اإلداري يف تعامل موظفي اجلهاز البَتوقراطي مع ادلواطن، كاستغالل الوظيفة استشراء ظاىرة ا -

 .اة واحملسوبيةبوالرشوة واحملا
                                                           

.478ص  ،سابق مرجعنزيهة عمران،   1  
.6، ص 2004، اإلسكندرية،مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر: البيروقراطية في اإلدارة المحليةزلمد عبد الوىاب،   2  
.478، ص سابق مرجعنزيهة عمران،   3  
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ادلواطن، فضال عن عدم وجود شفافية يف التعامل وغياب  وإرشادغياب رؤية شاملة تتعلق باستقبال  -
ت، إن انتشار ىذه ادلظاىر وغَتىا من قنوات االتصال ادلفتوحة اليت تسمح حبصول ادلواطن على ادلعلوما

ادلظاىر السلبية للبَتوقراطية، من شأنو التأثَت بصورة كبَتة على عالقة اإلدارة بادلواطن نظرا دلا يسببو من 
ومن إفراز حواجز دبثابة عائق أمام متطلبات ترشيد اإلدارة ، مستويات تقدًن اخلدمات العمومية تدين يف

ربسُت اخلدمة العمومية، األمر الذي جيعل من عالقة اإلدارة بادلواطن يكسوىا تبعها من يالعمومية وما 
 م الثقة والتماطل يف تأدية اخلدمة العمومية.دنوع من ع

 .ل تمتين عالقة اإلدارة بالمواطنبسثانيا: 
كما سبق وأن ذكرنا فإن ادلواطن يشكل احللقة األىم يف عملية ربسُت اخلدمة العمومية، فألجل  

 و تسعى السلطات العمومية وتسارع إذل ازباذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.راحت
اجلزائر من الدول ادلهتمة بتحسُت وتقوية عالقتها بادلواطن بتحسُت نوعية وجودة خدماهتا تعد  

 .ادلقدمة لو
اإلدارة لقد سبقت اجلزائر العديد من الدول يف سن منظومة قانونية خاصة بتنظيم العالقات بُت  

سالف الذكر، وتعد ىذه اخلطوة نقطة إجيابية ربسب للمشرع  131-88وادلواطن وادلتمثلة يف ادلرسوم 
اجلزائري، إذ أن تنظيم ىذه العالقات دبوجب قواعد تشريعية دينحها من القوة واحلصانة ما حيول دون 

ا تكتسيو القاعدة القانونية من انتهاكها أو ذباوزىا سواء من قبل ادلوظف احلكومي أو ادلواطن، نظرا دل
  1طابع إلزامي.

لقد ضبلت نصوص ىذا ادلرسوم العديد من اإلجراءات الكفيلة بتمتُت العالقة بُت اإلدارة وادلواطن نذكر 
 أمهها كاآليت:

                                                           
اجلزائر، عمار بوضياف، ادلدخل إذل العلوم القانونية النظرية العامة للقانون وتطبيقاهتا يف التشريع اجلزائري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر،  1

  .26ص ، 2007
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إذ يتعُت على اإلدارة السهر على إطالع ادلواطن على التنظيمات  في مجال إعالم المواطن: -1
طرىا، خاصة منها تلك ادلتعلقة بتنظيمها أو بعالقتها ادلباشرة بادلواطنُت، ويكون ذلك والتدابَت اليت تس

 1.بأية وسيلة من وسائل اإلعالم
ألزم ادلرسوم ادلذكور اإلدارة بًتتيب أمورىا على النحو الذي يسمح  في مجال استقبال المواطنين: -2

صة بأماكن االستقبال وادلأمورين ادلكلفُت ذلا باستقبال ادلواطنُت أحسن استقبال، وأورد أحكاما خا
 2باالستقبال.

كما سبق وأن ذكرنا فإن ىذا ادلرسوم جعل من ربسُت نوعية   في مجال تحسين نوعية الخدمة: -3
اخلدمات العمومية التزاما يقع على عاتق اإلدارة، ونص على اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك دبوجب 

 3.قواعد آمرة
على وجوبية مشاركة ادلواطن يف ربسُت  131-88: نص ادلرسوم المواطن في مجال إسهام -4

 4اإلدارة عن طريق االقًتاحات وادلالحظات اليت يبديها وفق اإلجراءات ادلقررة لذلك.
لو الفضل الكبَت يف رسم معادل العالقة اليت  131-88وبالتارل فإنو ديكن القول بأن ادلرسوم رقم   

 وربسينها. ترقيتهاعلى النحو الذي يضمن  تربط اإلدارة بادلواطن،

                                                           

، مرجع سابق.131 -88من ادلرسوم  11 إذل 8انظر ادلواد من   1 
 .سابق، مرجع 131 -88من نفس ادلرسوم رقم  14 إذل 12انظر ادلواد من  2
 .نفسو، مرجع 131 -88، ادلرسوم رقم 30 إذل 21انظر ادلواد من  3

، ادلرجع نفسو.33انظر ادلادة   4  
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 .: على المستوى الهيكليلثاثا
قامت اجلزائر سعيا منها على تقدًن أحسن اخلدمات دلواطنيها وربسُت عالقتها هبم بإنشاء ىياكل  

 1تسهر على ذبسيد ذلك، نذكر أمهها كالتارل:
 قلب عملية اإلصالح اإلداري جاءت ىذه اللجنة لتضع ادلواطن يف إصالح ىياكل لجنة الدولة: -1

باإلدلام بكافة اجلوانب البَتوقراطية اليت تنقص انتفاعو من اخلدمات العمومية واقًتاح كافة اإلجراءات اليت 
 .ربد منها هبدف إقامة عالقة جديدة بُت اإلدارة وادلواطنة

لوزارة أيضا تأكيدا أنشئت ىذه ا الوزارة لدى الوزير األول المكلفة بإصالح الخدمة العمومية: -2
دلسعى السلطات العمومية الرامي إذل تطوير تنظيم اخلدمة العمومية وتكييفو مع التطورات االقتصادية 

 واالجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي ادلرفق العام قصد سبتُت العالقة اليت تربط اإلدارة بادلواطن.
ي يشكل ىيئة استشارية لدى وزير الداخلية جاء ىذا ادلرصد الذ المرصد الوطني للمرفق العام: -3 

ليمارس مهاما تشبو إذل حل بعيد مهام الوزارة لدى الوزير األول ادلكلفة بإصالح اخلدمة العمومية بعد 
مات ادلرفق العمومي من خالل دخ ترقيةإلغاء ىذه األخَتة، مؤكدا على سعي احلكومة اجلزائرية دلواصلة 

 .قتضيات التطور واحلداثةاالستجابة لتطلعات ادلواطن وم
وبالتارل فإن اإلجراءات اليت ازبذهتا الدولة اجلزائرية يف إطار إعادة االعتبار للخدمة العمومية   

وربسُت أداء ادلرافق العمومية من شأهنا إحداث األثر اإلجيايب على العالقة اليت تربط اإلدارة بادلواطن 
حلد من االختالالت اليت قد تطرأ على ىذه العالقة كما بالنظر الستجابتها دلتطلبات ذلك عن طريق ا

 .أسلفنا
 دواعي تحسين الخدمة العمومية محليا.المطلب الثاني: 

كما أشرنا فإن اإلدارة احمللية ربتل مركزا ىاما يف نظام احلكم الداخلي وتتميز بأهنا أقرب اإلدارات       
جيعل من كافة السياسات وادلخططات  ادلراد  من ادلواطن وىي نابعة من صميم الشعب، األمر الذي

                                                           
االكادمية،  تللدراسا، رللة الباحث الدولة إصالحالحكم دراسة في الخبرة الجزائرية في ظل  أداءترشيد ليلى حسيٍت، فوزية سكران،  1

 .232، ص 2014، سبتمرب 3العدد  جامعة احلاج خلضر، باتنة،
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ذبسيدىا يف رلال ربسُت اخلدمة العمومية ينصرف اىتمامها األول إذل ذبسيد ذلك على مستوى اإلدارة 
احمللية، فالتحسُت ال ينبغي أن ينحصر يف اجلانب الفوقي أو ادلركزي للدولة فحسب شلا يسبب عدم 

جيب ترك احلرية الواسعة لإلدارات احمللية يف رلال إدارة  جدوى يف سياسات اإلصالح والتحسُت، بل
ادلصاحل احمللية وتنفيذ ادلشاريع والسياسات اإلصالحية، وديكن حصر أىم دواعي ربسُت اخلدمة العمومية 

 1فيما يلي:
 .دواعي فنية أوال: 

ا توزيع ادلهام ترتكز عملية ربسُت اخلدمة العمومية بداية على العملية الفنية اليت يتم دبوجبه  
واالختصاصات بُت اإلدارات ادلركزية واإلدارات احمللية، وىو ما ينعكس يف اجلزائر مثال من خالل اذباه 

 .  إرادة السلطات العمومية ضلو تعزيز دور اجلماعات احمللية والتخفيف من األعباء على السلطة ادلركزية
 .دواعي علمية ثانيا:

ورات العلمية والتكنولوجية وزيادة ادلخًتعات والتغَت يف صبيع مناحي احلياة،  إن مواكبة سلتلف التط       
كل ذلك يستوجب إدخال العديد من اإلصالحات والتحسينات الالزمة على مستوى اذليئات احمللية 
لتحقيق قدر من الكفاءة اإلدارية اليت تسمح ذلا بتوفَت أحسن اخلدمات للمواطنُت وبأيسر السبل وألكرب 

 .منهم عدد
 .دواعي اجتماعية ثالثا:

تتمثل األسباب االجتماعية الداعية إذل ربسُت اخلدمة العمومية على مستوى اإلدارة احمللية يف  
الزيادة الكبَتة يف عدد السكان والذي يستتبع بالضرورة توسعا يف طلب اخلدمات العامة وارتفاع تكاليف 

ارس من قبل رلالس وىيئات قريبة من سباجلماعات احمللية  إصلازىا وبالنظر إذل أن الوظيفة اإلدارية يف
ادلشاكل اليت قد تعًتي عمليات تقدًن اخلدمة دبا جيعلها األقدر على فهمها وتقدير ظروفها، األمر الذي 

تقدديها للخدمات  وإجراءاتحيتم عليها إدخال اإلصالحات والتحسينات الالزمة على أساليب 

                                                           
، الطبعة الثالثة، مكتبة دار الثقافة للنشر المحلية  اإلدارةعلى كفايتها في نظم  وأثرهتشكيل المجالس المحلية خالد مسار الزعيب،   1

 .149، ص 1993، األردنوالتوزيع، 
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 يف األداء اإلداري ويفتح الطريق أمام انفتاح اإلنسان والعيش الكرًن يف جوالعمومية دبا حيقق اجلودة 
 1يسوده اذلناء واالطمئنان.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.151ص150، ص المرجع نفسو ،خالد مسار الزعيب  1  
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 خالصة الفصل:
شلا سبق عرضو ديكن القول أن مساعي السلطات العمومية ذباه ترقية اخلدمة العمومية انعكست  

ضمن التطبيق اجليد لألساليب التنموية الساعية بصورة مباشرة على النصوص التشريعية والتنظيمية، اليت ت
 لتحقيق خدمة عمومية ترقى إذل تلبية حاجات ادلواطنُت.

وزيادة على ذلك أبرزنا أىم أساليب ترقية اخلدمة العمومية احمللية، ادلتمثلة يف تأىيل العنصر البشري  
مواكبة التطورات التكنولوجية وربفيزه، لتحقيق السَت احلسن للنشاطات اإلدارية وعصرنتها، من خالل 

لتخفيف اإلجراءات والتدابَت اإلدارية هبدف تقوية وربسُت عالقة ادلواطن باإلدارة اليت تعترب أحسن مقيم 
 دلدى صلاح ىذه األساليب التنموية يف ترقية اخلدمة العمومية احمللية.
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 خاتمة:ال
مثلت رىانا ومسعى لدى السلطات  التنمية االدارية يف ختام ىذه الدراسة ، ديكننا القول بأن فكرة

العمومية يف اجلزائر على مدار السنوات األخَتة استجابة للمطالب الشعبية ادلتزايدة الناذبة عن امتداد 
ادلرحلة اليت عاىن ادلواطن فيها من رداءة يف مستوى اخلدمات اليت تقدمها ىيئات القطاع العمومي لفًتة 

اإلدارة العمومية اجلزائرية بكافة ادلظاىر ادلرضية للبَتوقراطية اإلدارية، واستجابة أيضا طويلة حىت تطبعت 
، حيث صلد أن للتنمية اإلدارية دور فعال يف ترقية اجملاالت یللتطورات والتحوالت العادلية احلاصلة يف شت

 وربسُت اخلدمة العمومية احمللية.
ربسُت اخلدمة العمومية ينبغي أن ينطلق من و رقية ت ما تقدم ، فان تطبيق مشروععلى  وتأسيسا

قطاع الداخلية ، واليت تتمثل يف طن الذي يشكل زلور عملية التحسُتمن ادلوا ةبيادلستويات اإلدارية القر 
ينبغي أن يتم ذلك  ما، كلية ادلمثلة يف الوالية والبلديةمن خالل اجلماعات احمل واجلماعات احمللية

، دبا يضمن فعالية وحسن تقدًن اخلدمات العمومية للجمهور ات احلديثة يف رلالباالعتماد على التقني
 أداء ىذه اإلدارة لألدوار ادلنوطة هبا وىو األمر الذي سبت دراستو يف ىذا البحث.

 نتائج الدراسة:
 خلصنا يف ىذا البحث إذل صبلة من النتائج ديكن تبياهنا كاآليت:      

قادر على تلبية احلاجات العامة للجمهور الء قطاع يتسم بالكفاءة والفعالية بنا عٍتالتنمية اإلدارية تأن  -
 بتقدًن خدمات عالية ادلستوى.

ربسُت اخلدمة العمومية ذبد أساسها القانوين يف التشريع اجلزائري يف العديد من و ترقية أن فكرة  -
 ة إذل غاية أحكام التشريع الفرعي.النصوص على اختالف أنواعها ومراتبها ابتداء من األحكام الدستوري

ربسُت اخلدمة العمومية ضمانا من ضمانات مبدأ التكيف الذي يقوم عليو و  ترقية يشكل العمل على -
نظام تقدًن اخلدمات على مستوى ادلرافق العامة نظرا دلا حيققو من مسايرة ىذه األخَتة وتأقلمها مع 

 اصلة يف رلال اإلعالم واالتصال .تطور احلاجات العامة للجمهور والتطورات احل
وربسُت اخلدمة العمومية أثر بالغ على مستوى عالقة اإلدارة بادلواطن نظرا دلا ربققو ذلذا األخَت  ترقية -
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من ارتياح و رضا على مستويات إشباع حاجاتو العامة بتقدًن خدمات عمومية عصرية و بأبسط الطرق 
 .اآلجالواقصر 

، اإلدارة احمللية على وجو اخلصوص جيابيا بالنسبة ألداءإخلدمة العمومية أثرا الفكرة ترقية  كما أن -
 .ها يف ربقيق التنمية على مستواىادبسامهت

أن قطاع الداخلية واجلماعات احمللية حيظى باىتمام خاص من طرف السلطات العمومية و يعد أحد  -
 حليازتوطور ضلو إنشاء احلكومة االلكًتونية الت حيث يعترب دافع ،أىم زلاور برامج احلكومات ادلتعاقبة

قاعدة البيانات الوطنية اخلاصة بالسجلُت اآلليُت للحالة ادلدنية وللمركبات وما يشكلو ىذين السجلُت 
 .القطاعات لباقيبالغة من أمهية 

 :االقتراحات والتوصيات
 لًتقية وربسُت الرامية اتصلاح ودديومة السياسلضمان يف إطار تطبيق آليات التنمية اإلدارية   

العالقة بُت اإلدارة وتقوية ربسُت الكفاءة اإلدارية وتوطيد إذل  دفهتاليت اخلدمة العمومية احمللية، 
ية أصبحت سبثل حتمية ال مفر اإلدارة العموم ترقية ، ودبا أنادلقدمة خلدمات، وترقية نوعية اوادلواطن

اخلدمة  ترقية، وبالتارل ادلرافق العامةعصرنة جل إصلاح عملية أديكن تقدًن التوصيات التالية من ، فانو منها
 احمللية:العمومية 

تنموي لًتقية وعصرنة اإلدارة نشاء بيئة قانونية وتنظيمية للقرارات اإلدارية ادلتعلقة بوضع سلطط إ  -
ت بدال من وضع وىذا من خالل تطوير العمل االستشرايف لوضع اخلطط واإلجراءا العمومية،

 .يذ بسبب غياب النصوص القانونيةغَت قابلة للتنف ىءات عملية تبقإجرا

 سبكن ادلواطن من الوصول و االطالع على سلتلف نشاطات لإلدارات احملليةإنشاء مواقع الكًتونية  -
 اليومية ذلا.

و الرفع من نسبة التحضَت على ادلستوى احمللي من خالل التوظيف النوعي ضلتوجيو برامج التوظيف  -
  .ذوي ادلستويات العلمية العاليةل

على  والتوجهات اجلديدة خاصة التعود تتالءمإعادة النظر يف برامج التكوين ادلوجهة للموظفُت ل -
 .ط وااللتزاماستعمال التكنولوجيات احلديثة اليت تتطلب االنضبا
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طوير طرقي التكوين دبا احلد من مقاومة التغيَت اليت يتميز هبا النظام البَتوقراطي وذلك من خالل ت - 
  .اخلدمة العموميةتنمية  متطلباتمع  يتماشى

إنشاء ىيئة وطنية مكلفة باإلشراف ومتابعة ذبسيد السياسة الوطنية يف رلال عصرنة اإلدارة وادلرافق  -
 .بعيد لتحقيق احلكومة االلكًتونيةالعمومية مع وضع خطة على ادلدى القريب ادلتوسط وال

وربسُت اخلدمة العمومية من خالل ربسُت  ترقية الذي ىو عنصر فعال يف معادلة ظفاالىتمام بادلو  -
، لتحصينة من كل عمل على مستوى اإلدارات العموميةظروفو االجتماعية وتوفَت الظروف ادلالئمة لل

 .إذل تفشي الفساد و البَتوقراطية ادلغريات اليت تؤدي
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، دار ىومة الوظيفة العمومية على ضوء الجزائرية وبعض التجارب األجنبيةىامشي خريف،  .29
 .2010للطباعة والنشر والتوزيع: اجلزائر، 

 الرسائل العلمية  13
، التسويق في مؤسسات الخدمة العمومية، دراسة حالة مؤسسات الصحة عبد القادر براينيس.01

، جامعة وعلوم التسَت ، كلية العلوم االقتصاديةعلوم اقتصادية ة دكتوراه، زبصصرسال بالجزائر العاصمة،
 . 2007 -2006اجلزائر،

التنمية اإلدارية للقيادات الجامعية في مصر على ضوء  ديان وصفي كامل السيد حرب،.إ 02
يمية، جامعة الزقازيق، مذكرة ماجستَت،كلية الًتبية، قسم الًتبية ادلقارنة واإلدارة التعلاألجنبية، الخبرات

 .2010-2009مصر،
 المتحدة الواليات في العمومية الخدمة ترشيد في اإللكترونية اإلدارة دورالكرًن،  عبد عشور.03

 جامعة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،زبصص الدديوقراطية والرشادةماجستَت، ، مذكرة األمريكية
 .2010 -2009قسنطينة،  منتوري
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تأثر الموارد البشرية على تنمية اإلدارة المحلية في الجزائر دراسة حالة والية  اش،نوال بوكعب.04
مذكرة ماجستَت، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،  جيجل،

 .2011-2010، 3جامعة اجلزائر 
، مذكرة ماسًت، سعيدة بلدية حالة دراسة الجزائر في العمومية الخدمة إصالححاكمي ضبزة، .05

زبصص سياسات العامة و التنمية، كلية، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاىر، 
 .2016-2015سعيدة، 

إدارة الجودة الشاملة كآلية للتنمية اإلدارية وتطبيقها في الجزائر دراسة ضبيدي زلمد أمُت، .06
مذكرة  ،(2117-2112المسيلة )  والية  الملح بعين ةاإلستشفائي العمومية المؤسسةحالة 

ماسًت، زبصص إدارة ادلوارد البشرية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، اجللفة، 
2017-2018. 

رابحي شوقي عطية، مساىمة اإلدارة المحلية في تفعيل الخدمات العامة شقران عز الدين، .07
زبصص إدارة ومالية، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة زيان عاشور،  ،اسًتم ، مذكرةالبلدية نموذجا

 .2017-2016اجللفة، 
 علميةالمجالت ال. 14

، اإلدارة العمومية والمواطن اية عالقة: تشخيص لالختالالت وسبل اإلصالح على نزيهة عمران
 .12رللة الفكر،عدد ضوء التجربة الجزائرية، 

 ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الوثائق الحكومي15
 أ. القوانين

ادلتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية،  2016مارس  06ادلؤرخ يف  01-16قانون رقم  .1
 .2016لسنة  14العدد 

لسنة  37، متعلق بالبلدية، ج ر ج ج، عدد 2011يونيو  22ادلؤرخ يف  11-10القانون رقم  .2
2011. 
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لسنة  12، متعلق بالوالية، ج ر ج ج، عدد 2007فيفري 21ؤرخ يف ادل 07-12قانون  .3
2007.. 

 ب. المراسيم
الذي ينظم العالقة بُت  1988يوليو  4ادلؤرخ يف  131 -88ادلرسوم الرئاسي رقم  ،ج ج د ش .1

 .1988لسنة   27اإلدارة وادلواطن، ج ر ، عدد
، ادلتضمن انشاء ادلرصد 2016جانفي  07، مؤرخ يف 03 -16ج  ج د ش، ادلرسوم الرئاسي  .2

 .2016جانفي  13ادلؤرخة يف  02عدد الوطٍت للمرفق العام، ج ر، 
 ج. المناشير

-11-14بتاريخ 2102ادلنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم  .1
 ة اإلداريةوادلتعلق بتحسُت العالقة بُت االدارة وادلواطن وإعادة تأىيل ادلرافق العمومي 2012

-10-23بتاريخ  1587دلنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم ا .2
 ادلتعلق باستقبال ادلواطنُت يف مقابالت والتكفل بانشغاالهتم وتظلماهتم. 2013

-03-24بتاريخ  1099ادلنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم  .3
 احملددة لشروط احلصول على بطاقة التعريف الوطٍت وجواز السفر البيوميًتيُت االلكًتونيُت. 2010

 د. التعليمات
-09-30بتاريخ 1471التعليمة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية ربت رقم  .1

ارية احمللية التابعة خبصوص انشاء جلنة والئية مكلفة  باعادة تاىيل ادلرافق العمومية اإلد 2013
 للقطاع. 

ادلتضمنة إجراءات زبفيف ادللفات  2011-05-25ادلؤرخة يف  1599التعليمة الوزارية رقم  .2
  اإلدارية.

الوطٍت  تتعلق بالشروع يف العمل بالسجل 2014-02-13ادلؤرخة يف  1435التعليمة الوزارية رقم  .3
 االوتوماتيكي للحالة ادلدنية. 
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 الصفحة العنوان

  اإلىداء

  التشكر

 10 مقدمــة

 لخدمة العموميةالفصل األول: اإلطار المفاىيمي للتنمية اإلدارية و ا

 10 المبحث األول: مفهوم التنمية اإلدارية

 10 : تعريف التنمية اإلداريةاألول المطلب

 01 :خصائص و أىداف التنمية اإلداريةالثاني المطلب

 03 :  ادلفاىيم ادلتعلقة بالتنمية اإلداريةالثالث المطلب

 05 المبحث الثاني: مقومات و أساليب تحقيق التنمية اإلدارية

 05 مكونات وعناصر التنمية اإلدارية المطلب األول:

 00 : مداخل التنمية اإلداريةالثاني المطلب

 00 : أساليب ربقيق التنمية اإلداريةالثالث المطلب

 12 المبحث الثالث: مفهوم ترقية الخدمة العمومية

 12 : تعريف ترقية اخلدمة العموميةاألول المطلب

 14 اع اخلدمة العمومية: أنو الثاني المطلب

 15 : مبادئ ونظم اخلدمة العموميةالثالث المطلب

 10 خالصة الفصل األول

 الفصل الثاني: آليات تحقيق التنمية اإلدارية وضمان ترقية الخدمة العمومية محليا

 21 المبحث األول: األطر القانونية لترقية الخدمة العمومية محليا

 21 دستوري والقانوين للخدمة العموميةادلطلب األول: التأطَت ال

 23 ادلطلب الثاين: التأطَت التنظيمي للخدمة العمومية



 

 

 
 

                                              

 30 المبحث الثاني: أساليب ترقية الخدمة العمومية محليا

 30 ادلطلب األول: تأىيل العنصر البشري

 31 ادلطلب الثاين: عصرنة اإلدارة واالىتمام باجلانب ادلارل

 34 ر ودواعي ترقية الخدمة العمومية محلياثأالمبحث الثالث: 

 34 ادلطلب األول: أثر ترقية اخلدمة العمومية

 30 دواعي ربسُت اخلدمة العمومية :الثاين ادلطلب

 41 خالصة الفصل الثاني

 43 خاتمـةال

  قائمة المراجـع
  فهرس المحتويات
  ملخص الدراسة
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 الملخص:
تلعب التنمية اإلدارية دورا بالغا يف ترقية اخلدمة العمومية احمللية، من خالل إعادة تأىيل وعصرنة    

ادلرافق العمومية اإلدارية، ومن ىذا ادلنطلق فقد بدلت الدولة رلهودات كبَتة من أجل تزويد اإلدارة احمللية 
القانونية الضرورية ألداء مهامها، وتعزيز مواردىا البشرية  بادلنشئات القاعدية والتجهيزات والًتسانة

لضمان تاطَتىا، باإلضافة إذل تفعيل برامج تنموية طموحة هتدف إذل عصرنة ادلرافق العمومية وإدخال 
ادلعلوماتية يف إدارهتا وأدائها دلهامها. كل ىذا من اجل ربسُت نوعية اخلدمات اليت تقدمها للمواطن، 

على عمليات  اعادة الثقة بينو وبُت اإلدارة وإشراكو يف ازباذ القرار، وىذا ما ينعكس إصلابيوالعمل على إ
 . مالعصرنة وزبفيف اإلجراءات اإلدارية وربسُت ظروف استقبال ادلواطنُت والتكفل بانشغاالهت

Summary: 

The administrative development plays a huge role in promoting the 

local public service, In the course of rehabilitating and modernizing the 

public administrative facilities. From this point the country made 

substantial efforts to supply the local administration with basic 

establishments, equipments, and the needed legal arsenal to do their 

tasks. This strengthened its human resources, In addition to activating its 

ambitious programs; and Leading to the upgrading and computing of the 

local administration.  

This gathered will facilitate the maintaining of the citizens’ 

necessities, and rebuild the trust between them the administration. The 

citizen will also be involved in the decision-making which is also known 

as the “participatory democracy”. Therefore, reflecting positively on the 

modernization process, reducing the administrative procedures and 

improving the citizen’s reception circumstances while taking care of 

their concerns. 

 
 

 


