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  :ة إشراف األستـاذ                                                          :الطـالبعداد إ

  ف اهللا عقيـلةـضي.             د                                            ويداجلأمحد مجيـل 
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 ومعوقاتهامسار تنمية اإلدارة المحلية
  الجمهورية اليمنيةفـي 

) ٢٠٠٠-١٩٩٠ (الجمهورية اليمنيةدراسة تحليلية عن وضعية اإلدارة المحلية في 



  وزارة التعليـم العـالـي والبحث العلمـي
  جـامعة اجلزائر

  السيـاسية واإلعالمكلية العلـوم 
  قسم العلـوم السيـاسية والعالقـات الدولية

  
  
  
  

  رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية
  التنظيمات اإلدارية والسياسية: فرع 

  
  

     
  :ةألستـاذ إشراف ا                                               :           عداد الطـالبإ

  ضيـف اهللا عقيـلة.             د                                            ويدأمحد اجلمجيـل 
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ومعوقاتهامسار تنمية اإلدارة المحلية
  الجمهورية اليمنيةفـي 

) ٢٠٠٠-١٩٩٠ (الجمهورية اليمنيةإلدارة المحلية في دراسة تحليلية عن وضعية ا



  داءـاإله
  

  وأيب أمي الفاضلني، والدي روح إىل
  .الرمحة من الذل جناح هلما خافضا

  

  وتفانيها وعطفها حببها غمرتين واليت الصعاب، جماة على يل وعونا سندا كانت من إىل
  .أمحد أم زوجيت

  

  احلياة يف دريب ونور صمودي وسر قليب نبضات إىل
  .أمحد ابين

  

  .رساليت وإجناز هديف لبلوغ أجلي من ضحوا والذين وأقاريب أخوايت مجيع إىل
  

 رالقدي األستاذ بالذكر وأخص الكرمي البلد هذا يف الدراسة فرصة منحي فضل هلم من كل إىل
  .حممد احلرييب والدكتور بمعز الرمحن عبد واألستاذ اهليل حممد

  

 سـالم  وهالل منضر وليد اإلخوة بالذكر وأخص وجزائريني، مينيني الغربة أصدقاء مجيع إىل
علي العلمان وصربي الفيل ونبيل املولـد       / ود سراج اهللا عبد/ دوإبراهيم الوريث، وأيضا اإلخوة     

  .بوابوعبد الغين حجاب وجابر ال
  

  واحلكمة اإلميان بلد قلوبنا، على الغايل بلدي إىل أهديها كما
  .السعيد اليمن

  

  والتقدم االستقرار دوام هلا متمنيا والكرامة العزة بلد إىل أيضا وأهديها
  .اجلزائر

  
  
  
  
  



  وتقديـرشكر 
  

 والثناء على لم وأصلح لنا إجناز هذا العمل املتواضع، فله الشكراحلمد هللا الذي هدانا للع
  .سيد األنبياء واملرسلنيال تقدر وال حتصى، والصالة والسالم على اليت نعمة ال

فإن عملي يف موضوع هذه الرسالة قد أوجب علي العرفان وحفظ اجلميل والشكر لكل من 
جعل كل عسري يسريا، ويف هذا املقام أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل أستاذيت القديرة 

 الدكتورة ضيف اهللا عقيلة، واليت كان هلا الفضل والدور األكرب لتعاوا وحرصها يف أن والفاضلة
خترج هذه الرسالة إىل حيز الوجود وبالصورة اليت هي عليها اآلن، ويف سبيل ذلك مل تبخل علي 

يف أفادت الباحث باملعلومة والتوجيه وتقدمي املالحظات والنصح وإرشادي إىل املراجع القيمة اليت 
  .موضوع رسالته، ويف هذا املوضع

أتقدم بالشكر والتقدير إىل مجيع األساتذة األجالء من قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية 
جبامعة اجلزائر، والذين كان هلم الفضل يف تعليمي وبلوغي هذا املستوى من العلم، كما أتقدم 

  . جلنة اإلشراف على الرسالةألعضاءبالشكر 
 من كان له العون يف احلصول على املراجع العلمية وأخص منهم املؤسسات ضا كلأيوأشكر 

  .احلكومية سواء منها التعليمية أو اخلدمية يف اليمن
وال أنسى يف هذا اجلانب أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل العاملني والعامالت يف املؤسسات 

تبة الوطنية بفرعيها فرانز فانون واحلامة، احلكومية التعليمية باجلزائر، وأخص بالذكر عاملي املك
، والذين سامهوا يف وكذا املكتبة املركزية ومكتبة العلوم السياسية والعالقات الدولية جبامعة اجلزائر

  .متكيين من احلصول على املراجع واليت خدمت موضوع الرسالة
 سامهت يف خدمة وأخريا أتقدم بالشكر والتقدير إىل كل من أهدى إيل بنصيحة أو معلومة

  .وإجناز موضوع الرسالة



أ  

  مـن الرحيـ الرحمبسم اهللا
 

 مقدمة
 

ت ي جمتمع من اتمعـا    أ أو   ي دولة تدهور أ ازدهار أو    يف تقديرنا هلا احلظ األوفر يف        دارةاإلن   إ
  فأم حيتاجون  األفراد فحيثما يوجد عدد من      اإلنسانية بدأت مع ظهور احلياة      دارةاإل أن   اإلنسانية كون 

 حرية أكرب وأوسع    وإعطائهم شؤوم احمللية    إدارةاملواطنني يف    إشراكختطيط مستقبلهم والعمل على     إىل  
 احمللية كأحد   دارةهلذا وجدت الدميقراطية السياسية يف نظام اإل       الدميقراطية على املستوى احمللي،      ملمارسة

  . احملليةدارةمرتكزات اإل
  التنميـة يف   كما تسعى كثري من دول العامل خبطوات نشطة ومتسارعة لتحقيق اكرب قدر ممكن من             

 مـن خـالل     إالميكن حتقيقها     التنمية ال  هوهذ،  خمتلف جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية     
 هـو   هوأهم أدوات  يعمل على حتقيق طموحات واحتياجات األفراد      ة عالية  فعال وذو كفاء   إداريجهاز  
 اهلدف من عالقة املواطن     هوقت يعد في   التنمية ويف نفس ال    أداة يشكل   ه احمللية فاإلنسان   ومؤسسات اإلنسان
 الوسائل الالزمة لتلبيتها وذلك من أجل       واختاذ احمللية من خالل حتديد حاجيات السكان املتزايدة         دارةباإل

 وصالحها من خالل مراعاا ملصاحل اتمع       دارةومن هذا املنطلق تتحدد إجيابيات اإل      حتقيق تنمية ناجحة  
 وذلك  دف تلبية رغبات اتمع وحاجاته    امثل   تغالل املوارد املتاحة استغالال   وذلك بتنظيم اهود يف اس    

 كانت مهمة يف    إذاالسلطة احمللية    أن   ن حيام و شؤ إدارة اتمع يف    أبناء عندما يشارك كافة     إاليتأتى   ال
ان الناميـة والـيت      يف البلد  أمهيةالدول املتقدمة واليت بلغت ما بلغت يف جمال التنمية فأا بال شك أكثر              

 احمللية يقصد   دارةاحلديث عن اإل   فإن    لشعوا وبالتايل  أفضلمازالت تسعى جاهدة يف شق طريقها حلياة        
طنني لية اليت تستنهض جمهـودات املـوا       ذا ت الصبغة التنفيذية احمل     واألجهزة هنا هي تلك املؤسسات      به

أنفسهم بغيـة    ملركزية للنهوض مبنطقتهم وخدمة   ت ا هم املادية والفكرية مع اهودا    احملليني لتنسق جهود  
ـ       فإن    ولذا (١)، والوطين لتأسيس ضة شاملة    واإلقليميحتقيق اهود احمللي      هاليمن اليـوم وهـي تواج

 فقد اهتمـت الـيمن      اإلداريحتديات العصر واملتغريات الكبرية يف عاملنا تبدأ مرحلة جديدة يف نظامها            
 من ربع قرن وجسدت النظم القانونية للدولتني السابقتني قبـل الوحـدة             ثرأك احمللية منذ    دارةمبسألة اإل 

 فقـد   ٢٢/٠٥/١٩٩٠ بعد توحيد شطري الـيمن يف         احمللية من أهم القضايا املطروحة     دارةفأصبحت اإل 
 األسـس إرسـاء    إىل    اليت يستوجب معاجلتها وعمد ت     األموراعتربا الدولة اليمنية اجلديدة يف مقدمة       

 احمللية والذي يتضح ذلك     دارة احمللية كما ميثل االهتمام مبسألة اإل      دارةلقانونية لقيام نظام اإل   الدستورية وا 

                                                 
رسـالة ماجـستري،   ، "دراسة حتليلية مقارنة ): ١٩٩٥-١٩٦٢(العالقة بني السلطات احمللية والنظام القبلي يف اليمن         "،  املاورديخدجية عبد اهللا     (١)

 .١٥، ص ١٩٩٦جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، 



ب  

 مبد الالمركزية   أساس على   والقائم من خالل توجهها حنو تطبيق نظام السلطة احمللية          اإلدارييف نظامها   
 الشأن احمللـي يف خمتلـف       دارةإ القرار و  اختاذ واملالية وعلى أساس توسيع املشاركة الشعبية يف         اإلدارية

ااالت التنموية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق إجياد جمالس حملية منتخبة مينحهـا هـذا               
  ومـسألتها اإلداريـة  التنفيذية يف الوحـدات    األجهزة على   واإلشرافالنظام سلطات واسعة يف الرقابة      

امج واخلطط واملوازنات االستثمارية وممارسة دورها يف       ذلك سلطتها يف اقتراح الرب     إىل   أضف ،وحماسبتها
 الـشأن   إدارة بنظام السلطة احمللية كتجربة جديـدة يف         األخذتنفيذ اخلطط والربامج التنموية ولقد كان       

وأبعاده  آفاقه للمستقبل بكل    واستشرافااحمللي انطالقة ملواكبة التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي        
هناك جهود ا كبرية تبذل لتحقيق تنمية شاملة يف بالدنا متليها ظروف العصر ويفرضها               ذلك   وعلى ضوء 

 يف  األمـر االنغالق والعزلة اليت دامت فترة من الزمان ممـا يتطلـب             جةي نت هالواقع املتخلف الذي نعيش   
االجتماعيـة  القتصادية و والتنمية ا   مرتكزات دميقراطية احلكم   أهم يف الكتابة يف جمال تعترب من        اإلسهام

 حمليا يستوعب طاقات    إداريا من اجل تبين نظاما      أخرىيتكامل مع جهود     أن   وهو جهد نأمل  والثقافية،  
  . واجلماعات لبناء مستقبل اليمناألفراد

 احمللية مبفهومها احلديث تعد جتربة وليدة وجديدة يف اليمن ممـا            دارةجتربة اإل  فإن   ويف هذا السياق  
هو مفيد ومناسب مـع       منها مبا  واألخذالشعوب واليت سبقتنا يف هذا اال       يتطلب الوقوف عند جتارب     

ميكن نقلـها برمتـها       احمللية من بينها ال    دارة واإل اإلنسانيةالتجارب   أن    يف االعتبار والتأكيد على    األخذ
ـ   واإلنسانالنظرية هي بنت بيئتها      أن   لك النجاح كون  وغرسها يف كل البيئات حمققة بذ      ن  وأ ه ابن بيئت

  ومن هنا كان البد من دراسـة       أخرى، وبيئة   آخرجتربة ناجحة يف بلد ما ليس بالضرورة جناحها يف بلد           
ـ  وإجيابا احمللية تتأثر ذا الواقع وتتأثر مؤسساا وهياكلها سلبا          دارة احمللية كون اإل   إدارتنامسار واقع     ه ب

احمللية ومعوقاا   دارةم خريطة ملسار تنمية اإل    ومن هذا املنطلق واملتمثل يف دراسة الواقع اليمين متهيدا لرس         
  .يف اليمن

خطة البحث من خـالل      إىل   سوف تكون مراحل الدراسة والبحث بالتطرق أوال      ويف هذا اإلطار    
  . وخامتةمدخل عام وأربعة فصول أساسية إىل تقسيم اإلطار العام للبحث

لذي يتمثل يف التطور التارخيي     ث، وا التحدث عن اجلانب النظري للبح     إىل   ففي املدخل العام نتطرق   
  .دارة احمللية يف اليمنلإل

 الفصل األول، وهو ضمن اإلطار النظري، نتحدث فيه أيضا عن ماهية التنمية احمللية بالتعرض             يف   أما
املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بالتنمية بصفة عامة، والتنمية احمللية بصفة خاصة، وكذا املـصطلحات             إىل  

مؤشرات التنمية احمللية يف اليمن، أما يف الفـصل          إىل   ق باإلدارة احمللية، ويف الفصل الثاين نتطرق      اليت تتعل 
الذي تناولـت فيـه     أهم معوقات التنمية احمللية يف اليمن، وأخريا الفصل الرابع          الثالث فنتحدث فيه عن     



ج  

 املتواضع خبامتة، هي عبارة عـن        هذا البحث  نتهيويدارة احمللية يف اليمن،     اآلفاق واألوضاع املستقبلية لإل   
ملعطيات الدراسة ونتائجها، واملتمثلة بأهم االستنتاجات واملقترحات اليت مت التوصل إليها مـن             حوصلة  

  .خالل التحليل والبحث هلذه الدراسة
 

  وعـالية املوضـإشك
  :اإلشكالية التالية وطرح التساؤالتحبثنا  لدراسة هذا املوضوع
العملية اليت   و بعبارة أخرى ما هي اإلستراتيجية العلمية      أو    احمللية يف اليمن   ارةدما هو مسار تنمية إل    

مـا هـي     و ؟ما هي أبرز املعوقات التنمية احمللية يف اليمن         لتحقيق التنمية احمللية يف اليمن؟     إتباعهاميكن  
 .؟ احمللية يف اليمندارةاألفاق املستقبلية لإل واألوضاع

  

  اتـالفرضي
  :عة يف هذه الدراسة فهي كما يليأما فرضية املتب

ـ     و جناحها يعتمد على مدى توفر الوسائل املالية       و إن حتقيق التنمية احمللية    •  ةؤاملوارد البـشرية الكف
  .الوحدات اإلقليمية واالقتصادية التنظيميةو
ارة نظام اإلد دور كبريا يف تطوير       الس احمللي هلا   أعضاءيف انتخاب   املتمثلة  إن املشاركة الشعبية     •

 .احمللية
 املركزيـة   السلطةعلى مدى إعطاء      اليمين يرتكز  اإلداريإن فعالية الالمركزية اإلدارية يف النظام        •

 .احمللية دارة لإلأوسعصالحية 
 احلزبية والقبلية الضيقة متثل إحدى املعوقات الرئيسية لتحديث وجناح نظـام اإلدارة             الوالءاتإن   •

  .احمللية
  

  حدود املشكلة
يف اليمن ستقتصر دراستنا على التنميـة        احمللية دارةذا املوضوع املتمثل يف مسار تنمية اإل      بالنسبة هل 

 دارةاملواضـيع اإل   أن    احمللية حيث  دارةاملواضيع األخرى ختص اإل    إىل   أساسا دون تطرق  ومعوقاا  احمللية  
تايل دراستنا هلذا املوضوع    بال و املواضيع كلها  إىل   ال يسعنا يف هذا البحث التطرق      و متشعبة و احمللية واسعة 

  .الفترة احملددة هلامقتصرة على  وسوف تكون حمددة
  
  
  
  
  
  
  



د  

  وعـار املوضـختيمربرات ا
 الظروف اختيار البحث يف أي موضوع تعين يف األساس وجود دوافع الختيار ذلك املوضـوع              إن  

ـ      و هذه الدوافع قد تكون ذاتية متعلقة مبيول الباحث       و ا يتعلـق بالـدوافع     قد تكون موضوعية أما فيم
اليت تعد  وومعوقاا،   املوضوعية فهو امليول للمواضيع العلمية خاصة موضوع مسار التنمية احمللية يف اليمن           

ذلك دور املواطن احمللي يف      إىل   أضف و بالسلطة احمللية  من املواضيع اهلامة نظرا ألا حتدد عالقة املواطنني       
الذاتية اليت تتعلـق يف هـذا        بالدوافعأما فيما يتعلق     ،ه الذي يقطن  ماإلقلي احمللية يف    دارةفشل اإل  أو   جناح

أعمل  و موظفكوين حاليا     احلكومية دارة باإل احتكاكي إىل   يرجع بالدرجة األويل   و املوضوع فهو يتعلق  
سار التنمية احملليـة يف بـالدي، ودور        يف معرفة م  لدي  للدولة حيث تولدت الرغبة      اإلدارييف اجلهاز   
 اخلاصـة يف    تهة كتجربة جديدة لليمن، وأيضا رغب     احمللييف تطوير وتنمية اإلدارة     ركزية اليمنية   احلكومة امل 

  .إثراء مكتباتنا العلمية مبثل هذا العمل املتواضع
  

  حتديـد املصطلحـات واملفـاهيـم
  

 التنمية املستدامة •
وجهة التطور تعرف بأا عملية تغيري يكون فيها استغالل املوارد واجتاه االستثمارات و

التكنولوجي والتغيري املؤسسايت يف حالة انسجام وتفاهم والعمل على تعزيز إمكانية احلاضر 
  .واملستقبل لتلبية احلاجات والطموحات اإلنسانية

 

 اإلستراتـجية •
يقصد ا اإلطار العام أو اخلطوط العريضة اليت ترمسها السياسة اإلمنائية يف االنتقال من حالة 

  . حالة النمو الذايتالتخلف إىل
 

 املعوقات •
  .ة تكرس سلوكيات حمددة تؤدي إىل إعاقة التخطيط أو التطور والتنميةولل فعل أو حماكهي 

 

 املشـاركة الشعبية احمللية •
يقصد ا مشاركة مجاعية ال جمال فيها للتسلط الفردي أو الرأي املفروض من أعلى أو االجتاهات 

  .هي دميقراطيةببريوقراطية أو ديكتاتورية بل 
 

 التحديـث •
هو عملية تستهدف زيادة وفعالية سيطرة اتمع على موارده وقدراته وإمكانية وضبط ظروفه 

  .وتوجيهها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا
  
  
  
 



ه  

 القيم •
وهي قواعد سلوكية مشتركة أو معيار اجتماعي مرتبط بقواعد السلوك اإلنساين وهذه القواعد 

  .السلوكية تفرض نفسها على اتمع سواء يف األقوال أو األفكار
  

  منهجية البحث
يستخدم منهجية عند كتابة البحث حيث تعترب هذه املرحلة من أصعب املراحـل              أن   البد للباحث 

الـذي   و بالنسبة هلذا البحث   و املناهج اليت تتناسب مع موضوعه     أو   ث يف اختيار املنهج   اليت تواجه الباح  
  .اجلمهورية اليمنيةومعوقاا يف  احمللية دارةتناولنا فيه دراسة مسار تنمية اإل

الذي يعد من املناهج املناسبة هلذه املواضـيع كونـه ال            و سوف نستخدم املنهج الوصفي التحليلي    
اسـتنتاجات   إىل   ذلك بغرض الوصول   و ف الواقع وصفا جمردا كما هو بل يتجاوزه       وص إىل   يهدف فقط 

 الذي مت الرجوع إليـه ملعرفـة       و تساعدنا على فهم ذلك الواقع على حقيقته أيضا اتبعنا املنهج التارخيي          
  .كذلك يف ظل دولة الوحدة اليمنية و حملية يف شطري اليمن سابقادارةمراحل تطور نظام اإل

  

  ي البحثـملستخدمة فالنظرية ا
اجلمهورية من أجل الوصول إىل حقائق علمية عن سري دراستنا ملوضوع التنمية احمللية ومعوقاا يف               

، وأيضا ملعرفة وفهم طبيعة اتمع احمللي البد على الباحث أن يتبع النظرية العلمية اليت تتالءم مـع     اليمنية
ن أجل فهم تنمية اتمع احمللي، فالنظرية املناسبة        موضوع دراسته، وعلى ضوء ذلك يرى الباحث أنه م        

هلذا املوضوع هي نظرية األنساق أو مدخل النسق االجتماعي ألن كل جمتمع حملي له قيمـه وعاداتـه                  
وتقاليده وأعرافه اليت تنظم العالقات اليت تشكل نسيج احلياة فيه حيث أن هذه النظرية تلقي الضوء على                 

احمللية، لذا ميكن النظر إىل اتمع احمللي كنسق فرعي يتفاعل مع اتمـع العـام               بناء وتنظيم اتمعات    
من خالل عالقات متداخلة ومتشابكة، كما دف عملية تنمية اتمع عامة إىل تطـوير              ) النسق األكرب (

           تمعـات  الظروف واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع احمللي لتحقيق التكامل بـني ا
  .احمللية واتمعات القومية

  

  أدبيـات الدراسة
تعد اإلدارة احمللية من القضايا الضرورية اليت اقتضتها مجلة التحوالت السياسية واالقتـصادية الـيت               
صاحبت مفهوم الدولة احلديثة القائمة على سيادة القانون والدميقراطية، واليت تعكس يف إسهام األفراد يف           

عامة عن طريق جمالس حملية منتخبة لتحقيق هذه الغاية وصوال إىل حتقيـق نظـام اإلدارة                إدارة شؤونه ال  
احمللية والسلطة احمللية، وبالنسبة لدراسيت يف هذا املوضوع فال يعد تكرارا ملا كتب مسبقا يف هذا اجلانب،                 



و  

ه العديد مـن املـؤلفني       قد تطرق إلي   اجلمهورية اليمنية فموضوع مسار تنمية اإلدارة احمللية ومعوقاا يف        
متعددة والباحثني سواء كانوا قانونيني أو إداريني أو سياسيني، فاملعاجلة هلذا املوضوع كانت تتم بطرق               

ة دارتنمية اإل  تطرقت ملعاجلة موضوع     كل حسب ختصصه العلمي، فمثال بالنسبة للدراسات العربية اليت        
بالنـسبة   املثال وليس احلصر وبشيء من اإلجياز        بصفة عامة فهي كثرية ومتعددة، نذكر منها على سبيل        

حيث عاجل فيه جوانـب التنميـة       " التنمية احمللية " يف كتابه    أمحد رشيد مثال الدكتور   أللمؤلفني، نذكر   
  .اإلدارية واحمللية بصفة خاصة يف الدول النامية

كزية مـن أجـل     الالمر"وهناك مؤلف آخر حتدث عن التنمية احمللية وهو كمال نور اهللا يف مؤلفه              
 اإلدارية لكنه   الوحداتعلى  ، وأشار إليها من خالل توزيع املهام واالختصاصات         "التنمية القومية احمللية  

  .مل يتطرق إىل الوسائل واألدوات اليت عن طريقها ميكن حتقيق التنمية
ليـة  أسس اإلدارة احمل  " الذي حتدث عن اإلدارة احمللية يف مؤلفه         مسعود شيهوب  األستاذأيضا جند   

ه مفاهيم اإلدارة املركزية والالمركزيـة      فيوالذي يتناول   " الية يف اجلزائر  وتطبيقها على نظام البلدية والو    
اإلدارية، وأيضا أسس اإلدارة احمللية وتطبيقها على أجهزة البلديات والواليات يف اجلزائر، وهل تعكـس               

أم أا تعكس ترجيح أحدمها على اآلخر، أضـف         فكرة التوفيق بني املبادئ اإلدارية واملبادئ الدميقراطية        
واقع التنمية احمللية علـى ضـوء       " بعنوان   مجال زيدان  األستاذإىل ذلك دراسة الباحث، والذي تقدم ا        
، وهذه الدراسة عاجلت موضوع التنميـة       )"٢٠٠٠-١٩٩٠(اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر للفترة      

زية أو على مستوى اإلدارة احمللية بغـرض الوصـول إىل حتليـل             احمللية سواء على مستوى اإلدارة املرك     
باجلزائر ومدى حتقق التنمية فيها، ويف هذا اجلانب نـشري  موضوعي وشامل لواقع تنمية اجلماعات احمللية   

املبادئ العامة للتنظيم اإلداري وتطبيقها    " بعنوان   بن عيشة عبد احلميد   إىل دراسة أخرى لألستاذ الباحث      
  ".ة احمللية يف اجلزائريف اإلدار

ويف هذه الدراسة نتطرق أوال إىل أهم املبادئ العامة للتنظيم اإلداري يف اإلدارة احمللية يف خمتلـف                 
مراحلها مع تقسيم تلك التطبيقات، وتناول رؤيا مستقبلية لإلدارة احمللية، لكن هذه الرسالة مل تتطرق إىل                

  .احملليةمسألة التنمية 
 سعدي الشيخ راسات اليت عاجلت مسألة التنمية احمللية دراسة تقدم ا األستاذ           ونضيف إىل تلك الد   

، هذه الدراسة تطرقت إىل كيفية التنمية الشاملة من         "التنمية احمللية الشاملة بني النظرية والتطبيق     "بعنوان  
لقـدر مـن     اخلطط والربامج ومدى تطبيقها يف الواقع العلمي نكتفي ـذا ا           الناحية النظرية من خالل   

الدراسات العربية السابقة واليت عاجلت وتطرقت ملوضوع التنمية احمللية بصفة عامة، ونأيت إىل الدراسات              
السابقة على املستوى احمللي واليت عاجلت وتطرقت ملوضوع اإلدارة احمللية والتنمية احملليـة يف الـيمن،                

  :ابقة كاآليتونذكر من هذه الدراسات بشيء من اإلجياز هلذه الدراسات الس



ز  

" اجلمهورية اليمنيـة  مبادئ اإلدارة احمللية يف     " بعنوان   أمحد شرف الدين   دراسة تقدم ا الدكتور      -
  .١٩٨٦واليت أعدها عام 

التنميـة اإلداريـة ومعوقاـا يف       " بعنوان   عبد اهلادي اهلمداين   وكذا دراسة تقدم ا الدكتور       -
  .١٩٨٩واليت أعدها عام " اجلمهورية اليمنية

دراسـة  : اجلمهوريـة اليمنيـة  اإلدارة احمللية يف " بعنوان خاليفاملائل دللدكتور   ودراسة أخرى    -
  .١٩٩٠ومت إعدادها عام " مقارنة

، واليت أعدها يف نفس العام السابق وهي بعنوان         عبد الكرمي غامن  إىل دراسة الباحث     كما نشري    -
  ".رية اليمنيةاجلمهودور التعاونيات األهلية يف التنمية الريفية ب"

اآلثار " وهي بعنوان    ١٩٩٨ أعدها عام    عبد اهللا الطوقي  وهناك دراسة أخرى يف هذا اال للباحث        
  ."اجلمهورية اليمنيةاالقتصادية واالجتماعية للحركة التعاونية ب

أثـر  "، واليت حتمل عنوان     خدجية املاوري أضف إىل ذلك جمموعة من الدراسات كدراسة الباحثة         
-١٩٩٠(للفترة  بالتطبيق على حمافظة حضر موت      " اجلمهورية اليمنية لية على التنمية احمللية يف       احمل اإلدارة
١٩٩٧.(  
دور القبيلة يف تفعيل نظام اإلدارة احملليـة يف         " بعنوان   عبد الكرمي الروضي   خرها دراسة للباحث  أو

  .٢٠٠٢ هذه الدراسة عام أجنزتوقد " اجلمهورية اليمنية
لدراسات السابقة جند أا أشارت ن الدراسات احمللية السابقة، وبالنظر إىل هذه ا   نكتفي ذا القدر م   

 ودراسيت هلذه الدراسات الحظـت      إطالعيإىل نظام اإلدارة احمللية والتنمية احمللية يف اليمن، ومن خالل           
  : احملاور التاليةيف أهدافها ونتائجها، واليت ميكن أن نوجزها يفأن غالبيتها متقاربة ومتشاة إىل حد كبري 

زالت تقف عائقا أمام التنمية احمللية وحتديث نظام          ال الاليت وجود العديد من املشاكل واملعوقات       -
  .اإلدارة احمللية

  .ضعف اجلهاز اإلداري وعدم مواكبته للتغريات اخلارجية -
سـساا،   ضعف التنسيق بني أجهزة الدولة ومؤسساا املختلفة وتداخل االختصاصات بني مؤ           -

  .باإلضافة إىل ضعف فعالية األجهزة التنفيذية للدولة
  .ضعف اخلطط والربامج التنموية وعدم تلبيتها الحتياجات التنمية احمللية -
  . النقص يف الكوادر املؤهلة إىل جانب ضعف التمويل املايل لوحدات اإلدارة احمللية-

  

عد أكثر جناحا من أسلوب املركزية واحلكم احمللي        إن أسلوب اإلدارة احمللية القائم على الالمركزية ي       
  .يف حتقيق التنمية احمللية يف بعض حمافظات اجلمهورية



ح  

وأخريا دراسة مدى تأثري القبيلة على نظام اإلدارة احمللية من خالل الرتاعات والـوالءات احلزبيـة                
  .والقبلية الضيقة، واليت متثل إحدى العوائق األساسية لعملية التنمية

ا عن اجلديد يف دراستنا هلذا املوضوع، واليت دف إىل إثراء هذا املوضوع حبقائق ومعلومـات                أم
علمية جديدة، ويأيت ذلك من خالل دراستنا لتطور نظام اإلدارة احمللية قبل وبعـد الوحـدة اليمنيـة،                  

وذلك ـدف   ) ٢٠٠١-٢٠٠٠( االس احمللية لعام     وانتخاباتوخاصة بعد صدور قانون السلطة احمللية       
معرفة واقع ومسار نظام اإلدارة احمللية واملعوقات اليت تواجهها، وعلى ضوء ذلك يتبني لنا ما مدى جناح                 

  .اتمع اليمين واملتمثل يف حتقيق التنمية احمللية والشاملةهذا النظام احمللي يف حتقيق طموحات 
  

  وبات الدراسة والبحثـصع
أثناء عملية اإلعداد والتحضري هلذا البحث هو عدم إمكانيـة          إن من أهم الصعوبات اليت واجهتها       

ة والالزمة لتغطية اجلانب التطبيقي للبحث وخاصة فيما يتعلق بواقع          فياملعلومات الكا بعض  احلصول على   
التنمية احمللية ومعوقاا يف اليمن، حيث تكمن هذه الصعوبة يف عدم احلصول على وثائق او معلومـات                 

ث من قبل بعض املؤسسات واجلهات احلكومية واجلهات الرمسية يف الدولة، وذلـك             ختدم موضوع البح  
  .نظرا للقيود اإلدارية اليت تعاين منها تلك املؤسسات، واليت تعد معوقا إلجناز أي حبث علمي

شخصية مع بعض املسؤولني يف الدولة والذين هلم        أيضا من ضمن الصعوبات تعزيز إجراء مقابالت        
  .ل اإلدارة احمللية، ويعد ذلك من وجهة نظري إىل صعوبة االتصال بني القاعدة والقمةاختصاص يف جما



  
  
  

  
  مدخل عـام

  

   عنلمحة تـاريـخية
   المحليةوتطور اإلدارةنشأة 

  فـي اليمن
)١٩٩٩- ١٩٦٢(  
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  دـمتهي
  

إن احلديث عن نشأة وتطور اإلدارة احمللية يف اليمن وقبل احلديث عن هذا املوضوع جيب أن نشري 
نية املاضية أي قبل اإلسالم وحىت إىل أن دراسة اإلدارة احمللية يف اليمن يتطلب منا الرجوع إىل الفترة الزم

والتحدث  ,يف جنوب الوطن ١٤/١٠/١٩٦٣و, يف مشال الوطن ٢٦/٠٩/١٩٦٢قيام الثورة اليمنية يف 
دف التعرف على واقعها ومراحل تطورها وعل اعتبار أن املاضي هو بشيء من اإلجياز وذلك عنها 

دارة احمللية واليت سادت قبل الثورة كان هلا دور املقومات التارخيية ألنظمة اإل فإن نتاج للحاضر وبالتايل
ق لة يف العصر احلديث ومن هذا املنطداإلدارة احمللية يف اليمن والسائكبري يف التأثري على نظام تطور 

  : أساسية واليت تتمثل يف املراحل التاليةع بنوع من التفصيل يف ثالثة مراحلسوف نتناول هذا املوضو
  

  املرحلة األوىل
  )م١٩٦٢-م.ق ١٥٠٠(دارة احمللية فـي اليمن اإل

  :وهذه املرحلة تنقسم بدورها إىل ثالث نقاط رئيسية هي
 ).م٦٢٨-م.ق١٥٠٠( نظام اإلدارة واحلكم قبل وبعد اإلسالم .أ
 ).١٩١٨-١٥٣٨( نظام اإلدارة واحلكم يف ظل احلكم العثماين .ب
 ).١٩٦٢-١٩١٨( نظام اإلدارة واحلكم يف عهد األئمة .ج

  

  ملرحلة الثـانيةا
  )١٩٦٧-١٩٣٨(اإلدارة احمللية فـي جنوب اليمن فـي ظل االحتالل الربيـطـانـي 

  

  املرحلة الثـالثة
  )١٩٩٩-١٩٦٢] (ي.ج[ احمللية فـي ظل دولة الوحدة اإلدارة

  :وهذه املرحلة سوف نتناوهلا باملناقشة من خالل ثالث نقاط رئيسية وهي
  ).١٩٩٠-١٩٦٢(ي .ع. نظام اإلدارة احمللية يف ج.أ
 ).١٩٩٠-١٩٦٧(ش .د.ي. نظام اإلدارة احمللية يف ج.ب
  ).١٩٩٩-١٩٩٠ (اجلمهورية اليمنية نظام اإلدارة احمللية بعد قيام .ج
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I. املرحلة األوىل  
  )م١٩٦٢-م.ق ١٥٠٠(ي اليمن ـاإلدارة احمللية ف

  

ل كل مرحلة وهذه  ثالث مراحل رئيسية، وسوف نتناو-كما ذكرنا سابقاً-ومشلت هذه املرحلة 
  :املراحل الثالث سوف نتحدث عنها بشكل خمتصر وهذه املراحل هي كالتايل

  

  )م٦٢٨-م. ق١٥٠٠(اإلدارة واحلكم قبل اإلسالم . ١
  

قامت يف اليمن حضارة عريقة قبل اإلسالم ذلك بنشوء وقيام عدة دول متيزت بالرخاء والسالم 
مين القدمي، كما أن تلك احلضارة واليت تشكلت عليها واالزدهار يف تكوينها االقتصادي للمجتمع الي

الدولة اليمنية الفرعية قد بنيت على أساس قوى لنظام اإلدارة واحلكم ومن أشهر الدول اليمنية الفرعية 
اخل، فماذا كانت وضعية النظام السياسي واإلداري هلذه الدول .. معني، سبأ، محري، حضر موت: هي

  .القدمية؟
  

  ندولة معيـ. أ
م، ووفقاً ملا ذكره املؤرخون وكانت تتخذ       .ق ٨٥٠م إىل عام    . ق ١٥٠٠قامت دولة معني منذ عام      

عاصمتني هلا وهذه املدينتني يف منطقة باجلوف وكان نظام احلكم فيهـا ملكيـاً              ) معني-حرناو(مدينيت  
أن احلكم كان ومع  ) امللك(أكثر مع امللك يف محل لقب        أو   شخصني أو   وراثياً وكثرياً ما يشترك شخص    

أيضاً يشارك هذه    )١(مدينة حكومتها اخلاصة،   أو   وراثياً إال أنه أشبه باحلكم املركزي أي أن لكل منطقة         
 احلكومات يف احلكم جملس استشاري يتوىل كل شؤون املدينة من خالل اجتماعات عامة تعقد لدراسة              

خلصومات يف دورة عامة يعـرف هـذا        ت يف األمور اهلامة والفصل يف ا      شؤون املدينة واليت تتمل يف الب     
مدينة مـن ميثلـها يف احلكومـة         أو   زاود، ومن مميزات هذا النظام الالمركزي أنه لكل منطقة        الدور بامل 

  .املركزية وكما يعترب عضواً يف الس له كامل الصالحيات
آرائها وهـي   ولقد كان لنظام دولة معينة جمالس حملية وممثلني يف احلكومة املركزية وكانت للدولة              

متيز إيرادات املعابد الدينية وتتمثل إيرادات احلكومة بالضرائب على التجارة والزراعة وأجور األراضـي              
 أي العشر كما هـو وارد يف اإلسـالم ويف           )٢(،)مزعم(اليت متلكها الدولة وهي ضرائب عرفت باسم        

                                                 
مـات،  مركز التنظيم واملعلو  :  صنعاء ,مستقبل احلكم يف اجلمهورية اليمنية    : تنظيم السلطة بني الالمركزية واحلكم احمللي     , عبد اهللا  حممد سعيد    )١(

 .٢٠٢ ص, ١٩٩٥
 .٢٠٣ ص, مرجع سابق, عبد اهللا حممد سعيد )٢(
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ة ياسي واإلداري يف ظل الدولة املعين     لنا أن التنظيم السي   السابق يتبني   ومن خالل العرض    , نظامها املركزي 
كان يقوم على أساس الالمركزية نظراً التساع رقعة الدولة وكثرة أنشطتها التجارية واالقتصادية كمـا               
يوجد حكومة مركزية لكل مدينة باإلضافة إىل جملس استشاري يتوىل شؤون إدارة املدينة وأيضاً يوجد               

  .ممثل للحكومة املركزية يف كل مدينة
  

  دولة سبأ. ب
تعد هذه الدولة من أشهر دول البالد العربية اجلنوبية حكمت البالد مدة تسعة قرون، فبعد انقراض                

 )١(.م.ق ١١٥-م. ق٨٥٠دولة معني قامت على أنقاضها دولة سبأ سنة 
وكان نظامها السياسي اهلي متيزت به دولة سبأ يف عهد معني كان نظاماً دينياً أكثر مـن سياسـياً               

أي وحدة متشاة إهلهـا الـذي        أو   قرية أو   قبيلة أو   كون من قبائل ومدن وقرى ولكل مدينة      وكان م 
حنوها كرب أي كبري يقوم جبباية الضرائب العائدة         أو   حيميها وجيمع مشلها مما يرغبون به وعلى كل مدينة        

 )٢(.منطقة تؤدي ما للدولة وما لآلهلة لآلهلة أو للدولة ولآلهلة احمللية من أهل مدينة
كان نظام احلكم ملكياً يقوم على أساس الشورى وبني ذلك من خالل االس النيابية وجملس ميثل 
إىل جانب العرش وعلى الرغم أن دولة سبأ دولة مركزية موحدة وقوية إال أن ما ساعدها على تقوية 

ت حكومات سلطتها اعتمادها على نظام إداري وسياسي المركزي نظراً ملساحتها الشاسعة حيث وجد
ة للدولة كما كان يوجد دستور ينظم تلك السلطات باإلضافة إىل جمالس نيابية لية يف األقاليم املختلفحم

طبقات يعين كل طبقة ة متثل الشعب والقبيلة ولدعم سلطات احلكومة املركزية قسم السكان إىل عد
ا أدى لنمو البالد اقتصاديا بأعمال حمددة وهذا ما ساعد على ازدهار التجارة والزراعة والصناعة مم

  .ئيةبسوعمرانياً ونشوء حضارة مميزة خالل حقبة حكم الدولة ال
  

  دولة محري. ج
 عاماً وهي على مرحلتني كما قسمها املؤرخون وكانت دولة ٦٤٠ظلت هذه الدولة حتكم ملدة 

 ٢٧٥ية وتبدأ من عام ري الثانم بعد امليالد بينما دولة مح٢٧٥-م. ق١١٥محري األول واليت تبدأ من عام 
  .٥٢٥إىل سنة 

 وقد استطاع احلمري األول توحيد اليمن يف ظـل دولـة            )٣(كانت هلا عاصمتني مها ظفار وصنعاء،     
مركزية واحدة لفترة طويلة من الزمن مما ساعدهم على ممارسة سياسة نشطة يف مجيع أحنـاء اجلزيـرة                  

                                                 
 .٧٦ ص, ١٩٦٣, )١(بدون دار نشر، طبعة : القاهرة, اليمن عرب التاريخ, حسن شرف الدينأمحد  )١(
 .٢٠٤ ص, مرجع سابق, سعيد عبد اهللاأمحد  )٢(
 .٩١ ص, مرجع سابق, حسن شرف الدينأمحد  )٣(
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نح هذه الدولة قوا االقتصادية والسياسية خالل       ة يف عهدهم مما م    حالالعربية حيث ازدهرت التجارة وامل    
الربع األول من القرن السادس امليالدي لكن نتيجة للغزوات اخلارجية والصراعات الداخلية بني احلكـام        

  .من أجل السيطرة على البالد أدى ذلك إىل تدهور وضعف هذه الدولة
ملراحل األوىل وخصوصاً يف مرحلـة      أما بالنسبة للنظام السياسي واإلداري على وجه اخلصوص يف ا         

ازدهارها وقوا كانت تقوم على حكومة مركزية يف العاصمة وحكومة إقليمية ممثلة للحكومة املركزية              
 وكانت احلركة التجارية يف اليمن هي املصدر الرئيسي الذي يقوم           )١(,بأسلوب يشبه النظام الالمركزي   

وذلك من خالل حصوهلا على الضرائب واليت كانت تؤخذ          )٢( عليه كيان البالد االقتصادي والسياسي،    
  .من البضائع األجنبية اليت كانت متر عرب موانئهم وبالدهم

النظام اإلداري يف الدولة احلمريية تدهور يف العهد الثاين بسبب دخوهلا يف حروب متكررة مع دول 
ظروف احلرب املتكررة وذا عظمى يف ذلك التاريخ وايار اقتصادها ومتزقت وحدا الوطنية حتت 

اارت الدولة املركزية يف الدولة احلمريية، ويرجع ذلك نسبة الهتمام ملوكها باحلروب والغزو وتركوا 
الزراعة والتجارة وغريها، وأدى ذلك لوجود الفراغ واالختالف بينهم وانشقاق كل إقليم عن العاصمة، 

هم ديناً جديداً وبغضهم هلذا الدين مما شجع الدول والسعي وراء السيطرة والطمع يف احلكم واعتناق
األجنبية ااورة على غزو البالد والتدخل يف شؤوا مما أدى ذلك إىل ايار الدولة احملمدية وسيطرة 
األحباش على امللك يف اليمن فترة من الزمن وهذا أدى سكان أهل اليمن إىل اللجوء إىل الفرس من أجل 

 يف اليمن الذين بدورهم استطاعوا السيطرة على احلكم يف اليمن حىت ظهر الدين القضاء على األحباش
  .احلنيف دين اإلسالم فأول من اعتنقه وايل الفرس يف اليمن وهو امللك باذآن

  

  ةميقدالتقسيـم اإلداري فـي الدول اليمنية ال. د
دولته  أو   لبالد يقسم مملكته  ا أو   بني لنا أن امللك كان على رأس اململكة       يتومن خالل العرض السابق     

ت أمري واحد حصون وجتمع عدة حمافد حت أو خمالف إىل حمفد وكل حمفد ينقسم إىل قصور  أو   إىل خمالف 
  )٣(.ات اإلدارية كانت يف إطار الدولة املركزيةسيمليسمى قيل وهذه التق

ـالس النيابيـة    أما النظام السياسي يف الدولة اليمنية الفرعية فقد عرضت النظام الدسـتوري وا            
واالس القبلية واليت نتمثل الشعب إىل جانب العرش الذي ميثل القبائل املختلفة باهليئة التشريعية املتعددة               

                                                 
 .١٤٣ص , ١٩٩٦, )١(عامل الكتب، طبعة :  القاهرة,يخ اليمن السياسيتار, احلداد حممد حيىي )١(
 .١٥٠ص , ١٩٦٩، )١(دار العودة، طبعة :  بريوت,نسانهذه هي اليمن األرض واال, ورث عبد اهللا حممد ال)٢(
 .١٩٣ص , نفسهرجع امل )٣(
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وهو ما يشبه النظام الفيدرايل يف الدول االحتادية اليوم وذلـك نظـراً              )١(,اليت كانت إدارة البالد بيدها    
  )٢(.أمري أو على مستوى املخالف اليت كان حيكمها ملكلوجود مؤسسة تشريعية على مستوى الدولة و

هناك مشاركة للمواطنني يف احلكم على املستوى املركزي من ناحية  فإن وعلى الرغم من ذلك
وعلى مستوى اهليئات احمللية الالمركزية من ناحية أخرى فقد متتعت هذه األجهزة بصالحيات كان هلا 

  .هم االقتصادية واالجتماعية وإدارة شؤوم الذاتيةأثر وأمهية مما يتعلق بتغيري أوضاع
هذا العرض البسيط واملوجز عن الدول اليمنية القدمية وعن نظام السياسي واإلداري اليت كانت 
تعمل به يف ذلك التاريخ القدمي وننتقل إىل موضوع آخر وهو عن نظام اإلدارة واحلكم يف العصر 

  .السياسي واإلداري لليمن يف العصر اإلسالمياإلسالمي، فماذا كانت طبيعة النظام 
  

  اإلدارة واحلكم لليمن فـي عصر اإلسالم. ٢
  

بعد دخول اليمن يف اإلسالم يف العام السادس من اهلجرة طبق النظام اإلسالمي والذي من خاللـه                 
نطقـة يف   مت تقسيم اليمن إىل واليات وذلك لتحقيق االستقرار والرخاء وأيضاً إيصال اإلسالم إىل كل م              

 أن  كت مباشرة باملدينة املنورة والش    اليمن وذلك يهدف قضاء حوائج الناس من خالل ربط تلك الواليا          
اإلسالم أرسى نظام إداري ناجح ساعد على استقرار اليمن وهذا االستقرار السياسي أدى بـاليمنيني يف          

حات ومراحل نشر دعوة    وملية الفت املشاركة يف الفتوحات اإلسالمية نتيجة قناعتهم بأمهية املشاركة يف ع         
مخسة وذلك لتسهيل إدارـا      أو   اإلسالم وتبليغها إىل العامل حيث قسمت اليمن عدة أقسام بلغت ثالثة          

أول من قسم الدولة    ) صلى اهللا عليه وسلم   ( ويعترب الرسول    )٣(وعني هلا الوالة وكان أوهلم معاذ بن جبل،       
ال إبـان حكـم اخللفـاء       حلواستمر الوضع على هذا ا     )٤( إىل وحدات إدارية وأرسل عمال إلدارا،     

الراشدين وهذا يعين اعتماد أساسي الالمركزية اإلدارية يف كل صالحيات كبرية للوايل مع وجود هيئات               
شورية على املستويني املركزي واحمللي ويف هذا العهد األموي زادت صالحيات الـوالة يف تـصريف                

 مع متويل املشروعات احمللية من الزكاة       )٥( يفة بدمشق يف الشؤون اهلامة،    الشؤون احمللية مع الرجوع للخل    
واخلوارج وغريها من املوارد بينما يف ظل الدولة العباسية ترك ملواطن األقاليم اختيار والم، وبعد ايار                

 ظهرت فيها    ظهرت نزعة االستقاللية يف الكثري من األقاليم ومنها اليمن اليت          ١٢٥٨الدولة العباسية عام    

                                                 
 .١٠١ص , مرجع سابق, حسن شرف الدينأمحد  )١(
 .٨٣ ص, ١٩٨٦, )١(دار الفكر املعاصرة، طبعة :  بريوت،)دراسة مقارنة (أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, خاليفائل حممد إمساعيل املد )٢(
 .٩٤ ص, ١٩٦٨, )٣(جلنة التأليف والترمجة والتفسري، طبعة :  القاهرة,اإلسالم واحلضارة العربية,  حممد علي كردي)٣(
 .٦٩ ص, ١٩٨٤, )٣(مكتبة وهيب، طبعة : ة القاهر,نظام اإلدارة يف اإلسالم,  حممد الطيب القطب)٤(
 .٩١-٩٠ص ص ,  مرجع سابق،)دراسة مقارنة (أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, خاليفائل حممد إمساعيل املد )٥(
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عدد من الدويالت اليت تبسط نفوذها على كافة مناطق اليمن إال يف فترات قـصرية لـذلك ظهـرت                   
 ومثال على ذلك دولـة      )١(طت نفوذها على حساب اآلخر،     املستمرة بني تلك الدول واليت بس      الرتاعات
سط نفوذهـا   بعد أول دولة انفصلت عن احلكم السياسي وقد استطاعت أن تب          ) ١٠١٩-٨١٩(بن زياد   

  .على كافة مناطق اليمن يف بداية عهدها
, بين طاهر, بين أيوب, بين الصليحي, وبعدها جاء العديد من الدويالت كدولة بين جناح

اخل، واتسم النظام اإلداري يف عهد تلك الدويالت بعدم استقرار األوضاع السياسية إال نادراً ..األئمة
ي يف عهد هذه الدويالت كان قصرياً وال يتمتع بصالحيات واسعة نفوذ احلكم احملل فإن منها وبالتايل

  .خوفاً من التمرد على احلكم يف الدويالت
  

  )١٩١٨-١٥٣٨(اإلدارة احمللية فـي ظل احلكم العثمـانـي . ٣
  

 ونتيجة ملا متتاز بـه  ١٩٣٨ العثماين كغريها من الدول العربية يف عام     لالحتالللقد خضعت اليمن    
ة إستراجتية يف موقعها اجلغرايف فوجود اليمن يف اجلنوب الغريب لشبه اجلزيرة العربية وامتداد              اليمن من أمهي  

حدودها مع جنوب جند واحلجاز يف الشمال إىل خليج عدن يف اجلنوب، ومن حدود سـلطنة عمـان                  
زت أمهيتـها يف    والربع اخلايل شرقاً ومضيق باب املندب غرباً وهذا املوقع اهلام يعترب من العوامل اليت أبر              

حتقيق األهداف العثمانية واليت تعترب بالنسبة هلم كمنطقة دفاع هامة عن حدود اإلمرباطورية العثمانيـة               
سـيطرم واحـتالهلم     بأن    لدى العثمانيني  ةت قناع خ ويف ظل ذلك ترس    )٢( وخاصة من جهة اجلنوب،   

ك التحكم يف البحـرين العـريب       لليمن يضمن هلم سالمة األماكن اإلسالمية املقدسة يف احلجاز وكذل         
واألمحر ومن مت حتقيق أحالمهم مبد سيطرم شرقاً إىل أقصى العامل اإلسالمي وكانت الغاية الرئيـسية                
لسيطرة العثمانيون على اليمن لتحقيق أهدافهم التوسعية والدفاعية وأيضاً إخراج املماليك مـن الـيمن               

لهم وبالفعل استطاع العثمـانيون ببـسط نفـوذهم         على أن حيلوا حم    ١٥١٤والذين حكموا اليمن منذ     
وخالل هذه الفترة ظل اليمن حتت اإلدارة       ) ١٩١٨-١٥٣٨(وسيطرم على اليمن فترة طويلة من الزمن        

كما أن تأثري االحتالل العثماين على اإلدارة اليمنية يتبني ذلك من خـالل التقـسيم               , العثمانية املباشرة 
ول العثمانيون وضع أول تقسيم إداري لليمن وفقاً هلذا التقسيم مت اعتبار            حا )٣(،١٨٧٢اإلداري ففي عام    

دة كما قسم   لواء احلدي , لواء عسري , لواء صنعاء , اليمن والية واحدة مقسمة إىل أربعة ألوية هي لواء تعز         
  .ضاءاتقكل لواء إىل عدد من ال

                                                 
 .٢ ص, ١٩٩٢, )٤(دار األزهر للطباعة والنشر، طبعة :  القاهرة,)١٦٣٥-١٥٣٨(الفتح العثماين األول لليمن ,  سيد مصطفى سامل)١(
 .١٩ص , ١٩٨٦, املكتبة العربية:  القاهرة,)١٩١٨-١٨٧٢(احلكم العثماين يف اليمن ,  فاروق عثمان أباضة)٢(
 .٩٦ص ,  مرجع سابق،)دراسة مقارنة (أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, خاليفائل حممد إمساعيل املد )٣(
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 إىل كافة أجزاء اليمن بل ظل أن النفوذ العثماين مل ميتديتضح وبناء على هذا التقسيم اإلداري 
  )١(.حمصوراً بني سلطة األئمة واملشايخ احملليني يف الشمال والسيطرة االستعمارية الربيطانية يف اجلنوب

تبادر ييات اليمن واليت ذكرناها مسبقاً وهذا التقسيم للنمط اجلغرايف للوحدات اإلدارية احمللية لوال
ه العثمانيون يف إدارة هذه الوحدات اإلدارية لتلك اتبعذي لسؤال حول كيفية األسلوب ال طرح النا

  .األولوية احمللية يف اليمن؟
وللتعرف على األسلوب املتبع لدى العثمانيون يف إدارة الوحدات احمللية يف اليمن البد علينا من 

ل يف الديوان  اإلداري لإلمرباطورية العثمانية كان يتمثالنظام اإلداري العثماين فاجلهازمعرفة طبيعة 
اليت " الةياأل"والذي كان يضم عدداً من الوزراء ويرأسه الوزير فكان شبه هرماً، وعلى رأسه تقع 

أصبحت فيما بعد تعرف بالوالية وكان حيكم اللواء متصرف واللواء عبارة عن عدد من السناجق 
ن األقضية يف كل قضاء منها ، وكان حيكم اللواء متصرف اللواء واللواء هو عبارة عن جمموعة م"األلوية"
، كما كان كل قضاء يتكون من جمموعة من النواحي ويرأس كل ناحية مدير وكانت الناحية "فائمقام"

 وعليه كانت اليمن )٢(وهي أصغر وحدة إدارية،) مجع عزلة(العزل  أو تشمل على جمموعة من القرى
لعثمانية تدار من قبل وايل والذي بدوره يعني كغريها من الدول العربية تشكل والية تابعة لإلمرباطورية ا

من قبل السلطان العثماين وهذا األخري ميثل السلطة املركزية يف اإلمرباطورية العثمانية وفقاً هلذا النظام 
,  سنجق صنعاء وسنجق احلديرة )٣(:اإلداري قسم العثمانيون اليمن كوالية إىل ثالث سناجق هي

اجق يشتمل على قضية كما كان كل قضاء مقسماً إىل عدة نواح ويف وكان كل هذه السن, سنجق تعز 
  :كل ناحية مئات من القرى والعزل كما هو مبني باجلدول التايل

  

  )٤(١٨٩٠يبني التقسيـمـات اإلدارية لواليـات اليمن عـام ) ١(جدول 
  

  القضوات التـابعة له السنجق
 وعمرانريدة , برمي, دمخ, حجة, آنس, كوكبات, حراز  صنعاء

  ية ورميهقفبيت ال, ورحد, الزيدية, اللحية, زبيد’ ياجل احلديرة

  ال وماويةف السذيو, املخا, نالعدي, آب  تعز
  

                                                 
 .٩٧ص ,  املرجع نفسه)١(
 .١٦٦ص , ١٩٧٩, دار الفكر العريب:  القاهرة،ية يف اجلمهورية اليمنيةصادية واإلدارحماضرات يف التنمية االقت,  حممد العزازي)٢(
 .١٦٩ص ,  املرجع نفسه)٣(
 .١٦٥ص مرجع سابق، ,  حممد العزازي)٤(
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يف عهد االحتالل ) القضوات والنواحي(وميكن القول هنا إىل أن التقسيمات اإلدارية الفرعية 
قاومة اليمنية ضد االحتالل كما العثماين مرت بالعديد من التعديالت اليت كانت تفرضها حروب امل

كانت هناك بعض املناطق اليت مل يتمكن االحتالل العثماين من السيطرة عليها وبالتايل مل تدخل ضمن 
  )١(.التقسيمات اإلدارية

وبالنظر إىل هذا النظام اإلداري العثماين والذي يقوم على شكل هرمي يتضح لنا طبيعة هذا النظام 
اساُ على األسلوب املركزي حيث كانت الوسيلة الوحيدة املتبعة إلدارة تلك اإلداري الذي يعتمد أس

 للوحدات اإلدارية يف اليمن وكاإلدارة العثمانية مل تكن لتسمح للزعامات احمللية ملشاركتها )٢(األقاليم،
عامات احمللية السلطة ومشاركتها يف إدارة تلك األقاليم وذلك نظراً لعدم الثقة فيها وأيضاُ ملقاومة هذه الز

للتواجد العثماين من ناحية أخرى وخاصة يف مراحلهم األوىل حلكم االحتاديني الذين كانوا مييلون إىل 
الالمركزية الشديدة اليت جلبوا أفكارها من فرنسا وتطبيقها داخل إمرباطوريتهم كما جلبت هلم الكثري 

ية بسبب هذه السياسة أضف إىل ذلك من املتاعب وسامهت يف تردي األوضاع وتذمر الزعامات احملل
اآلتوات اليت فرضوها على أفراد الشعب كالضرائب والرسوم اجلمركية واليت كانت تنفق على القوات 

  )٣(.العثمانية وموظفيها وإرسال ما تبقى منها إىل احلكومة العثمانية يف األسطول
القيام ببعض اإلصالحات اإلدارية كما يسري بعض املهمني باإلدارة احمللية أن العثمانيون حاولوا 

فأنشؤوا هلذا الغرض جهازاً إدارياً متكامالً ومن أهم اإلصالحات اليت أقاموها على مستوى األقاليم 
وهذه االس كانت ) جمالس اإلدارة(إنشاء جمالس حملية يف عاصمة كل لواء وقضاء كان ينطبق عليها 

ساعد اإلدارة العثمانية لغرض التعرف على املواطنني تتكون يف تشكيلها الصورة عن إيتاء الشعب مل
  )٤(.والسماع إىل شكاويهم ورفع مظاملهم

اليمن عرفت نظام اإلدارة احمللية أثناء حكم العثمانيني  بأن ومن خالل العرض السابق ميكن القول
لية وعلى الرغم هلا وورثت عنه بعض مالحمه واملتمثل يف إطاره العام كالتقسيمات اإلدارية واالس احمل

نظام يف تقسيمه للوحدات احمللية كان طابعاً إقطاعياً هدفه خدمة النظام العثماين وتنفيذ للأن لإلطار العام 
ت اإلدارية كان تعليماته ال يهدف خدمة املواطنني ولتسهيل قضاياهم مع الدولة فطابع التقسيم للوحدا

  )٥(.مانية اإلستراتيجية العسكرية العثخيضع أساساً خلدمة

                                                 
 .١٢٤ص , ١٩٩٠, )١(دار العصر، طبعة :  دمشق,مهورية اليمنيةالتنمية اإلدارية يف اجل, يندام اهلني عبد اهلادي حس)١(
 .٩٦ص ,  مرجع سابق،)دراسة مقارنة (أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, خاليفحممد إمساعيل املائل د )٢(
 .٩٧ص  املرجع نفسه، )٣(
 .٩٨-٩٧ص  املرجع نفسه، ص )٤(
ـ    :  صنعاء ,تنظيم اإلدارة احمللية والتنمية الذاتية يف اجلمهورية اليمنية       , حممد احلريب أمحد   )٥(  ة وللتطـوير التعـاوين،    األمانة العامة للمجالس احمللي

 .٨٧-٨٦ص ص , ١٩٨٩, )١(طبعة 
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احلكم العثماين مل يكن له آثار وجوانب إجيابية علـى الـيمن بـل               بأن   وبصفة عامة ميكن القول   
بالعكس وكما يؤكد العديد من الكتاب العرب واملؤرخني اليمنيني أن االحتالل العثماين لليمن قد أثـر                

 عزلة تامة بل كان دماراً عن البالد        فقد عزل اليمن عن العامل اخلارجي      )١(تأثرياً سلبياً على اتمع اليمين،    
ومتثل ذلك من خالل ما يفرض له اليمن أثناء حكم العثمانيني هلا فقد مارسوا ضد أفراد الشعب كافـة                   
األساليب العنف والقصف من خالل احلكام واملسئولني العثمانيني املعينني واملرسلني من األسـطول إىل              

عثمانيون كانوا يعتربون تكليفهم بالعمل يف اليمن نفياً هلم فكانوا          اليمن بل إن أكثر من هؤالء املوظفني ال       
يكرهون سكان اليمن ويتطلعون دائماً إىل بالدهم وانعكس هذا الشعور يف تصرفام فتحولت كراهيتهم              

أغلب الوالة واملوظفني يتصفون باجلشع      أو   ملهمتهم لقمة إىل الشعب اليمين أضف إىل ذلك كان البعض         
ولوا أن يستحوذوا على ثروات طائلة وسلكوا من أجل ذلك مسالك عديدة كان هلا أسوء               والطمع فحا 

  .األثر لدى اليمنيني
عقب هزميتهم يف احلرب العاملية األوىل ) م١٩١٩-هـ١٣٣٧(وبنهاية احلكم العثماين لليمن يف عام 

 اليمن وانسحبت القوات التركية أدى هذا حتماً بعد إىل إاء السيادة التركية على املناطق العربية مبا فيها
من البالد يف التاريخ املشار إليه وبانتهاء احلكم العثماين يف اليمن بدأت البالد تدخل عهداً جديداً حتت 

وعلى إثر هذا االنسحاب للقوات العثمانية من اليمن أعلن اإلمام  حكم األئمة من أسرة آل محيد الدين،
  .ملتوكلية اليمنية كدولة مستقلة وبذلك ينصب نفسه ملكاً عليهامحيد الدين قيام اململكة احيي بن 
  

  )١٩٦٢-١٩١٨(نظـام احلكم واإلدارة فـي ظل عهد األئمة . ٤
  

 تولت أسرة محيد الدين حكم اليمن ١٩١٨وبعد جالء ورحيل القوات العثمانية من اليمن يف عام 
حلة النضال اليمين ضد احلكم التركي نتيجة العتبارات تارخيية متثلت يف بروز تلك األسرة خالل مر

سناد والته وموظفيه مما دفع إوساعدهم يف ذلك استقالل وتذمر الشعب اليمين من احلكم التركي ومن 
ورثوا  بأن الشعب إىل االتفاق حوهلم فارتفع بذلك شأم ومهدت األحداث املتوالية إىل أن انتهى األمر

محيد الدين توىل اإلمام حممد حيي بن  )٢(,١٩١٨لعثمانية عام ه اإلمرباطورية اتميحكم األتراك بعد هز
محيد الدين على النظم اإلدارية املوضوعة حيي إدارة شؤون البالد بعد استقالله على السلطة أبقى اإلمام 

  .من األتراك ألا كانت تتفق مع طموحاته احملددة يف إدارة احلكم

                                                 
 املعهد القـومي لـإلدارة العامـة،      :  صنعاء ,مبادئ اإلدارة العامة وإدارة التنمية وتطبيقاهتا يف اليمن       , سيالكب مطهر حممد  و  حممد عنان  د عبي )١(

 .١٤٥ص , ١٩٨٦, )٢(طبعة 
 .١٤٦ املرجع نفسه، ص )٢(
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 يكن يعرف الفصل بني السياسة واإلدارة فاإلمام هو واألسلوب الذي اتبعه اإلمام حلكم البالد مل
 وأخريا على السياسة الداخلية واخلارجية كما أنه هو  أوالًومة والدولة معاً وهو املسؤولرئيس احلك

 )١(الذي يصدر كافة القرارات السياسية واإلدارية وكل ما يتعلق بشؤون البالد صغريها وكبريها،

  )٢(.ومستودعها السلطات مصدر يعد فاإلمام املطلقة باملركزية يتم مطلقاً فردياً حكماً البالد اإلمامة حكمت
أما عن أسلوب اإلدارة والذي كان يتبعه وبالتحديد التنظيم اإلداري احمللي والذي سنتناوله من 
خالل أجهزة اإلدارة واحلكم خالل فترة حكم اإلمام محيد حيث كان اجلهاز اإلداري لفترة حكم اإلمام 

بارة عن إدارة السلطة ومركزية مقتصرة أساساً على األقاليم واألجهزة املساعدة له وميكن إجنازها على ع
  :النحو التايل

  

  اإلمـام. أ
كان ميثل السلطة القضائية والتنفيذية والسياسية فهو مصدر السلطات يف البالد أيضاً كان اإلمام 

القضايا على اختالف أمهيتها وكان حكمه قائم على يتوىل إدارة البالد مباشرة ويهتم شخصياً جبميع 
  )٣(.أساس الفلسفة الدينية البريوقراطية

  

   الكتـابـريالوزيـر أو كب .ب
وكانت مهامه تتحد يف معاونة اإلمام وتنفيذ تعليماته وتوجيهاته وكان أغلب الوزراء يقومون 

  .املقربني إليه أو بتعيينهم من بني أوالدهم
  

  إلمـاممكتب كتـاب ا. ج
وهذا الكتاب يضم تشكيلة أربعة كتاب يتبعون الوزير وكرب الكتاب مباشرة وكانت اختصاصات 
الكتاب حمددة حسب اجلهات فكان هناك للجهة الشمالية وآخر للجهة الغربية واجلنوبية الشرقية وهم 

ليه للبيت مث بعد أربعة كتاب حيث كان يقوم اإلمام باإلطالع على مجيع املعامالت اليومية اليت تصل إ
ذلك حييلها إىل الوزير الكبري والذي بدوره حييلها إىل كاتب اجلهة لتوجيه األمر إىل صاحب املصلحة 

 بأن وقد كان الوزير الكبري يتابع عمليات التنفيذ لتوجيهات اإلمام يف كل مراحلها بغرض التأكيد لإلمام
   )٤(.عملية تنفيذها قد متت ويف كل مراحلها

  

                                                 
 .١٠١ص ,  مرجع سابق،)دراسة مقارنة (أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, خاليفائل حممد إمساعيل املد )١(
 .١٠١-١٠٠ص ص ,  املرجع نفسه)٢(
 .١٣٧ص , مرجع سابق, داينم عبد اهلادي حسن اهل)٣(
, ١٩٩٧, )١(ية، طبعـة    املركز اليمين للدراسات اإلستراتيج   :  صنعاء ,الواقع واآلفاق : مهورية اليمنية اإلصالح اإلداري يف اجل   ,  صاحل الكلييب  )٤(

 .٢٨ص 
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  هزة اإلدارية املركزيةاألج. د
  :بالنسبة هلذه األجهزة املركزية اإلدارية تركزت مجيعها يف العاصمة صنعاء وهذه األجهزة هي

  
  

  مكتب احملـاسبة •
يتوىل عملية التنظيم وجباية الزكاة والضرائب وكذلك إدارة شؤون األفراد باإلضافة إىل مجيع 

  .النواحي املالية واإلدارية
  

  مكتب اإلنشـاءات •
  .يقوم هذا املكتب باإلشراف على مباين الدولة والعمل على صيانتهاو

  

  مكتب املعارف •
يهتم هذا املكتب بالشؤون التعليمية والذي يتوىل مهام اإلشراف على دار الكتاتيب وأيضاً تتوىل 

  .مهام تعيني املدرسني واإلشراف على سري االمتحانات وإرسال املراقبني إليها
  

  مكتب اإلعالم •
ر اإلعالم يف تلك الفترة على إصدار جريدة اإلميان وهي جريدة متخصصة يف الشؤون الدينية واقتص

 وهي تعترب اجلريدة الوحيدة اليت كان ينشر فيها ١٩٢٦وهي أول جريدة صدرت ألول مرة يف عام 
  )١(.اإلمام أهم القرارات اليت يصدرها

  

  مكتب اجليش •
  .سكر واجلندوهو يتوىل املهام واملسؤوليات اخلاصة بالع

  

  بيت السلك •
  .وهو يتوىل إرسال الرقابات السلكية

  

  مكتب الربيـد •
ها احلمري يعلى وسائل بدائية جداً استخدم فوكان مسؤوالً عن تنظيم إرسال الربيد معتمداً يف ذلك 

  .واخليل والبعري
  

  اإلدارة اخلـارجية •
تشاره اخلاص للشؤون كانت الشؤون اخلارجية من ضمن سلطات اإلمام الشخصية وكان له مس

اخلارجية يتم استشاره يف األمور اليت يريدها وأيضاً مل يكن هناك مكتب لإلدارة اخلارجية يف اجلهاز 
  .اإلداري للدولة

                                                 
 .١٣٠-١٢٨ص ص , مرجع سابق, داينم اهلني عبد اهلادي حس)١(
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  اإلدارة الداخلية •
مصطلح اإلدارة  بأن  اإلشارة هنا وجتدر)١(وتتمثل يف إدارة شؤون الولية واألقضية والنواحي،

 .ع املصطلح املعاصر لإلدارة احملليةالداخلية يقترب ويترادف م
  

  :لقد كان هيكل اإلدارة الداخلية يف عهد اإلمام يتكون من
  

  اللواء •
 .ويتكون اللواء من عدة أقضية يرأس كالً منها عامل القضاء

  

  القضـاء •
 .ويتكون من عدة نواحي يرأس كالً منها عامل الناحية

  

  النـاحية •
  . منها عامل الناحيةوتتكون الناحية من عدة عزل يرأس كالً

  

  العزلة •
 .خماليف يرأس كالً منها عامل القرية أو وتتكون العزلة من عدة قرى

  

وبالنظر إىل هذه التقسيمات اإلدارية جند أا ال ختتلف كثرياً عن التقسيمات اإلدارية يف العهد 
ا تتفق مع طموحاته يف العثماين حيث أن اإلمام محيد قد أبقى التقسيمات اإلدارية التركية لليمن كو

  .إدارة حكم البالد
حجة , احلديدة, تعز, صنعاء: كانت اليمن يف بداية حكم اإلمام حمي مقسمة إىل مخسة ألوية وهي

ة والبيضاء كما يتوىل إدارة ن ليصبح عددها سبعة ومها لواء صعدوآب، وأضاف بعد ذلك لواءين جديدي
شخصيا مما أدى إىل ربط هذه األلوية مباشرة باإلمام، ومل يكن هذه األلوية عددا من أبنائه يقوم بتعيينهم 

هناك منط إداري تصرف به أعمال اإلدارة احمللية بل كان تصريف األمور يعتمد على االتصال املباشر بني 
برقيا إىل اجلهة املختصة وقد سرى هذا  أو أمري اللواء وبني اإلمام سواء كان توجيه هذا االتصال مكتوبا

البدائي من التصرفات اإلدارية واالتصاالت على مستوى عمال القضوات والنواحي وقد كان هلم النمط 
  )٢(.حق االتصال املباشر باإلمام وتلقي التعليمات منه

أما عن اللواء الذي يضم عدد من املسؤولني الذين يشكلون معا اجلهاز اإلداري للواء وهو على 
  )٣(:النحو التايل

                                                 
 .٣٠ص , مرجع سابق,  صاحل الكلييب)١(
 .١٣٢ص , مرجع سابق, اهلمداين نيعبد اهلادي حس )٢(
 .٣١ص , مرجع سابق,  صاحل الكلييب)٣(
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  أميـر اللواء •
 .ملسؤول عن اإلدارة التنفيذيةوهو ا

  

  مديـر احملـاسبة •
 .املسؤول عن النواحي املالية وهو

  

  مديـر املعـارف •
 .وهو املسؤول عن املكاتب واملدارس

  

  أميـن مغرزة •
 .وهو املسؤول عن األمن والعسكر

 .كما يتبع أمري اللواء أيضا مأمور الربيد ومأمور السلك
  

  :قضاء فتكون على النحو التايلأما عن هيكل اجلهاز اإلداري يف ال
  

  عـامل القضـاء •
 .يعترب مسؤوال عن الشؤون القضائية التنفيذيةو

  

  حـاكم القضـاء •
 .ويعد مسؤوال عن الشؤون الشرعية القضائية

  

  مديـر املـالية •
 .ويعد مسؤوال عن الشؤون املالية

  

  أميـر السلك •
  .الضابط املسؤول عن العسكر وهو

  

  :داري يف الناحية فهو على النحو التايلأما عن هيكل اجلهاز اإل
  

  عـامل النـاحية •
 .املسؤول عن الشؤون التنفيذية ويتبع العامل مأمور الربيد ويكون مسؤوال عن السلك وهو

  

  حـاكم النـاحية •
  .وهو املسؤول عن الشؤون الشرعية والقضائية

  

  مديـر املـالية •
 .نقداو  أويعد مسؤوال عن الشؤون املالية ومجع الزكاة عينا
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  الشـاوش •
 .وهو املسؤول عن العسكر واألمن

  

دارة لإلمام أما بالنسبة إلدارة احلكم يف عهد اإلمام أمحد مل يكن خيتلف كثريا عن نظام احلكم واإل
 وأجرى بعض التعديالت اإلدارية اليت مل )١(ية يف احلكم واإلدارة،أب فقد سار اإلمام أمحد على منهج يحي

  :تسميات فقط وأهم التعديالت اليت أدخلها اإلمام أمحد هي على النحو التايليكن يف احلقيقة سوى 
  

  إنشـاء بعض األجهزة •
  :واليت من أمهها

  

  مكتب اخلـارجية -
 .ويتوىل مهام ومسؤولية اإلشراف على القنصليات ومنح اجلوازات بأنواعها

  

  مكتب املواصالت -
 .ليت بدأت يف تعز وصنعاء خبطوط حمدودةوا) إدارة التلفونات(يظم بيت الربيد وبيت السلك 

  

  مكتب االقتصـاد -
  .ويضم اجلمارك وإدارة الرخص التجارية

  

  مكتب الصحة -
 .واحلديدةيشرف على املستشفيات الثالثة يف كل من تعز، صنعاء 

  

وإنشاء بدال منه الديوان امللكي وكان يترأسه رئيس ) رئيس الكتاب(إلغاء منصب الوزير  •
  . عددا من األعضاء ال يتجاوزون العشرةالديوان ويضم

  

حاليـا  ) مأرب والبيضاء ( أما على صعيد اإلدارة الداخلية احمللية أضيف لواء جديد مسي لواء املشرق              -
وقد ظلت التقسيمات اإلدارية بنظامها البدائي دون تغيري كما استمر نظام االتصال لقواتـه املباشـرة                

 )٢(.بشخص اإلمام
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠٩ص ,  مرجع سابق،)دراسة مقارنة (قاتأسس وتطبي :اإلدارة احمللية, خاليفائل حممد إمساعيل املد )١(
 .١٣٦ص , مرجع سابق, داينم اهلنيعبد اهلادي حس )٢(
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  )١٩٦٢-١٩١٨(ص اإلدارة فـي عهد احلكم اإلمـامـي  خصـائ.هـ
من خالل عرضنا للمعلومات السابقة عن اإلدارة واحلكم يف عهد اإلمامة ميكن أن نلخص 

  :خصائص تلك اإلدارة يف عهد األئمة على النحو التايل
  

 خمتلف كان اجلهاز اإلداري بسيطا للغاية يف حجمه وكان األسلوب اإلداري املتبع بدائيا جدا يف •
عناصره ونظمه ووسائله ويرجع ذلك إىل حالة التخلف الشديد اليت كانت مظاهرها تتجلى يف تدين 
اخلدمات احلكومية وضيق احلاالت اليت تغطيها إذ كانت وظيفة الدولة اإلدارية مقتصرة على جباية 

 )١(.الضرائب واحملافظة على النظام دف االحتفاظ بالوضع القائم
داري لليمن خالل فترة حكم يفتقر إىل وجود األفراد واملؤهلني واىل تطبيق مبدأ كان اجلهاز اإل •

التخصص ويرجع هذا الوضع من ناحية إىل حمدودية وظيفة احلكومة واملؤسس والتخلف اليت كان 
 )٢(.يعاين منها نظام التعليم

كل ما يتعلق بشؤون كان اإلمام هو احلاكم للبالد ومصدر مجع السلطات فيها وهو املرجع الوحيد ل •
الدولة ومنه يتلقى العاملني أوامرهم ويسهرون على تغيري قراراته ومن مت كان اجلهاز اإلداري يسخر 

 .يف خدمة اإلمام ال يف خدمة أفراد الشعب
كان اجلهاز اإلداري للدولة يفتقر إىل وجود هيكل تنظيمي حمدد فقد كان هناك وزراء كثريون  •

 ومل يكن هناك سلطات حمددة ألعضاء اجلهاز اإلداري وخطوط واضحة لكنهم كانوا بدون وزارات
النسياب السلطة حيث كانت مجيع السلطات مركزة يف يد اإلمام بصفته الرئيس اإلداري األعلى يف 

 .البالد
كان اجلهاز اإلداري يعمل بأساليب شديدة التخلف مقارنة بعصرنا احلايل وذلك لسبب غياب  •

 .ملتخصصني ولسبب العزلة الكاملة عن العامل اخلارجياألفراد واملؤهلني وا
قواعد حتكم العمل اإلداري يف الدولة حيث كانت مجيع  أو لوائح أو مل تكن هناك تشريعات •

 .األعمال يتم تنفيذها بناء على توجيهات يصدرها اإلمام نفسه
 هذا اجلهاز متجه ءالهاز اإلداري للدولة فقد كان ورات اجلدبب سيطرة اإلمام املباشرة على مقبس •

ى إىل أن ينفصل اجلهاز اإلداري عن الشعب وعن مشاكل املواطنني مما إىل اإلمام وهذا بدورة أد
 )٣(.جعل عوامل الفساد اإلداري تسري فيه كالرشوة واحملاباة

                                                 
 .١٣٧ص ,  املرجع نفسه)١(
 .٤٦-٤٥ص ص , مرجع سابق, سيمطهر حممد الكبو حممد عنان دعبي )٢(
 .١٥١ص , مرجع سابق ,داينم اهلني عبد اهلادي حس)٣(
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 جملسا نيابيا أو قوانني أو غياب املؤسسات الدستورية حيث مل تعرف اليمن يف عهد اإلمامة دستورا •
 )١(.حملية تعمل طبقا للقانون أو أجهزة إدارية سواء مركزيةأو 

كانت فلسفة احلكم يف عهد اإلمام يقوم على حماربة كل جديد ومقاومة أي اجتاه حنو التطور ملـا يف             •
ذلك خطر على نظام احلكم وقد انعكست هذه الفلسفة أيضا عل اجلهاز اإلداري الذي يبقـى دون                 

  .تغيري طيلة سنوات حكم اإلمام
  

وخالصة القول أن هذه املرحلة شهدت تدهورا كبريا يف األوضاع اإلدارية وعدم قدرة األجهزة القائمة               
  )٢(:على مباشرة مهامها ويرجع ذلك لعدة أسباب ونذكر منها

  .عدم وجود تعليم نظامي للتأهيل العام •
 .عدم وجود نظام تدريسي لشاغل الوظائف •
 .لعاملون يف القيام مبهام وظائفهمعدم وجود قوانني ولوائح يرجع إليها ا •
 .عدم وجود نظام ادري حمدد وواجبات ومسؤوليات شامل الوظائف وأساليب العمل وطرقه •

  

ة ق الضيتهركزيشك أن هذه األوضاع املتردية من سوء اإلدارة ودكتاتورية احلكم الفردي وموال
  .وحاته وعلى واقع البيئة اإلدارية ومتثل عبئا على طم املباركة ترث تركه ثقيلة٢٦/٠٩/١٩٦٢جعل ثورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II. املرحلة الثـانية  

                                                 
 .١٤/١١/١٩٩٣، )١٦٥(عدد :  صنعاء,جريدة املستقبل )١(
 .٧٢٩ص ,١٩٨٦, ة العربية للعلوم اإلداريةظممنشورات املن:  عمان,اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب, يغناصر حممد الصا )٢(



 18

- ١٨٣٩ (الربيطاين االحتالل ظل يف اليمن جنوب يف واحلكم اإلدارة امنظ
١٩٦٧(  

  

يف اجلزء اجلنويب من اليمن قام االستعمار الربيطاين باحتالل بعض املناطق يف جنوب اليمن حيـث                
 االسـتيالء   ١٩/٠١/١٩٣٩ما استطاعت بريطانيا يف      وبين ١٧٩٩مي يف نوفمرب    احتلت بريطانيا جزيرة تر   

على املدن، وبالتايل أصبحت تقسم إىل املستعمرة الربيطانية وذا االستيالء مسحت لربيطانيـا الفرصـة               
للسيطرة على اجلنوب عن طريق احلماية اليت فرضتها على سالطينها وأمرائها ومشاخيها ومت ذلك عـن                

ث مراحل، فاملرحلة األوىل وهي مرحلة معاهدة الصداقة والسالم أما املرحلة الثانية فهي مرحلة              طريق ثال 
   )١(.احلماية واملرحلة األخرية هي مرحلة املشورة

الستعمارية وهذه املعاهدات الثالث كانت األساس يف حتديد نوع وطبيعة العالقة بني اإلدارة ا
  ) ٢(: املعاهدات تتمثل يفبرز كمائن هذهأ فإن والسلطنات وعليه

  . بسط احلماية الربيطانية على الدولة لطرف يف املعاهدة-
 أو  تعهد حاكم الدولة لنفسه ونيابة عن ورثته وأقاربه باالمتناع عن الدخول يف أي مراسلة-
  بذلك حكومة أجنبية إال بعد إطالع احلكومة الربيطانية واخذ موفقتها  أو معاهدة مع أية دولة أو اتفاقية

 يتعهد حاكم الدولة بنفسه ونيابة عن ورثته وأقاربه بعدم التصرف يف ممتلكات الدولة كاألراضي -
شخص عدا احلكومة الربيطانية وان ال  أو كليا إىل أي دولة أو أن يتنازل عنها جزئيا أو يف منطقته

  .انيةيتعامل مع أي دولة أجنبية قبل احلصول على املوافقة من طرف احلكومة الربيط
سنوية وختفيض تلك املعاهدات أدت احلماية  أو  منح معظم السالطني واملشايخ معونات شهرية-

  .املفروضة إىل تقليص سيادة احلكام احملليني بدرجة كبرية جدا حىت يف إدارة الشؤون الداخلية
    

ـ           ا وعلى ضوء ذلك نزعت السيادة عن السلطان واعتربت حكامها حكاما حملـيني يرتبطـون مالي
مل تم بريطانيا بتطوير الوسائل والطـرق        وإداريا باإلدارة االستعمارية على كل املستويات العليا والدنيا       

إعداد الكادر وتأهيله يف هذه املناطق إلدارة        أو   إجياد األجهزة احلديثة   أو   التقليدية يف إدارة الشؤون احملمية    
ات القائم على أساس تنظيم إداري بدائي قبلي        نطأنفسهم، وأخريا أبقت بريطانيا التقسيم املتخلف للسل      

عشائري فلم تكن هناك أي صورة من صور االس السياسية ومل يكن هناك وزراء وال ميزانية وكـان                  
   )١(.ضعفه مبدى دعم القبائل اليت ينتسب إليها ووالئها له أو احلاكم يتمتع بسلطات مطلقة وتقاس قوته

                                                 
, )الـسودان ( جامعة النيلني    ,رسالة ماجستري ،  "يةاليمناجلمهورية  اإلدارة احمللية كآلية للوحدة الوطنية والتنمية يف        ", اعر د عبد الكرمي حممد علي    )١(

 .٤٦ ص, ٢٠٠٢, كلية التجارة واالقتصاد
 .٤٧ص ,  املرجع نفسه)٢(
 .٤٨ص , ملرجع نفسه ا)١(
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طاين حق إصدار القوانني مدعيا من خالهلا توحيد ما تسميه  أعطى التاج الربي١٩٣٧ويف عام 
بالسالم والنظام واحلكم العادل من وجهة نظر املستعمر من هنا اعتربت حممية عدن حممية مستعمرة 
مؤلفة من حمميتني مها حممية عدن الغربية وحممية عدن الشرقية وتتميز احملمية الغربية بكثرة املشيخات 

تسعة عشر وحدة سياسية إدارية بينما احملمية الشرقية  ١٩٦٠ات حيث بلغت عام واإلمارات والسلطن
  .تتألف من مخس سلطنات فقط

وكانت بريطانيا تتبع سياسة العزلة التجزيئية هلذه الوحدات فكانت من األهداف األساسية للسياسة 
 أبناء الشعب الواحد االستعمارية واهلدف الرئيسي منها هو بث روح التفرقة والعزلة والكراهية بني
بني إمارة ومشيخة  أو ونتيجة هلذه السياسة كان يتطور األمر إىل حدوث القتال بني سلطنة وأخرى

  )٢().فرق تسد(وخالصة القول أن سياسة االستعمار الربيطاين يف تلك الفترة طبقت سياسة 
 عندما ١٩٣٧حىت سنة لقد كانت مستعمرة عدن وسائر احملميات تابعة حلكومة اهلند الربيطانية 

أعلنت بريطانيا ربطها مباشرة وجعلها تابعة رأسا لوزارة املستعمرات وعلى أن تبقى عدن مقر إدارة 
اجلمعيات باجلزيرة العربية وحيكم املستعمرة حاكم عدن ويسمى الوايل ويساعده مستشار وعدد من 

  .تالسكرتاريني والضباط السياسيني الذين يشرفون على شؤون احملميا
ويف هذا اإلطار تتساءل عن كيفية وطبيعة عمل اجلهاز اإلداري الربيطاين إلدارة احملميات؟، 
ولإلجابة عن هذا السؤال البد علينا التعرف على اجلهاز اإلداري الربيطاين والذي يقوم بالتنظيم اإلداري 

  .يف احملميات يف جنوب اليمن

ظائف واملسؤوليات اإلدارية اليت تم يف إدارة بالنسبة هلذا اجلهاز اإلداري والذي حيدد الوو
ميات وهو يشغل منصب احملميات حيث يعد وايل مستعمرة عدن أعلى مرجع يف اجلهاز اإلداري يف احمل

املندوب السامي الربيطاين يف احملميات ويليه السكرتري العام للحكومة الذي ينوب عن الوايل وبينما 
  ) ٣(:يب اإلداري يتم على النحو التايلخيتص بأمور احملميات فكان الترت

  
  
  

  املعتمد واملستشـار املقيـم مبحمية عدن الشرقية. ١
  

                                                 
 .٤٨ص ,  املرجع نفسه)٢(
 .٤٩-٤٨ص ص ,  املرجع نفسه)٣(
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واألعمال اليت يقوم ا هذا املعتمد بصفته وايل عدن يشرف على مجيع األعمال اليت تقوم ا 
ن للمستشار اإلدارات احمللية التابعة لسلطات القحيطي والكبثرى والواحدي واملهرة وتوابعها كما أ

الربيطاين أعوان تتمثل يف مساعد بريطاين وأربعة ضباط سياسيون موزعون على املناطق اإلدارية املختلفة 
ومساعدون للمعارف والزراعة واحلراسة واملالية والصحة والشرطة وشؤون القبائل باإلضافة إىل أربعة 

االعتماد يف املكال ويدفع رواتب كل مساعدين ضباط سياسيني وعدد من الكتيبة واملترمجني داخل دار 
  .هؤالء املساعدين واملوظفني من ميزانيات املستعمرات الربيطانية

  

   )١(املعتمد الربيـطـانـي وحممية عدن الغربية. ٢
  

املهام اليت يقوم ا هذا املعتمد حيث يشرف املعتمد الربيطاين على كافة أعمال هذه اإلدارة بصورة 
رأيه الذي قلما ال يصدق عليه الوايل وللمعتمد مخس مساعدين يشرفون على  أو همباشرة وال يرد حبكم

  .املناطق اإلدارية
كما أن قائد احلرس احلكومي واحلرس القبلي للمعتمد الربيطاين تقع على عانقها واجب محاية 
اط احملميات والدفاع عنها ويوجد على كل رأس منطقة إدارية ضابط سياسي بريطاين ومساعدين ضب

سياسيون وكاتب وحماسب وضابط عريب من احلرس احلكومي وقاضي شرعي وعرف وعامل السلكي 
ليطلع الضابط الربيطاين على كافة األحكام حىت الشرعية منها واليت يصدرها القضاة كما تدفع وزراء 

واألنظمة املستعمرات الربيطانية نفقات هذه اإلدارات أيضا ليسمح احلكام املنطقة بإصدار القوانني 
 صدر أمر ملكي جعل من عدن ١٩٤٤والتعليمات بغرض حفظ األمن واالستقرار يف املنطقة، ويف عام 

 ويتضمن هذا األمر إنشاء جملس تشريعي والذي يتألف ١٩٤٦مستعمرة مستقلة وقد بدء تطبيقه يف عام 
تخابات ولكن قة االنمن مخسة عشر عضوا يعينهم حاكم عدن ويف مرحلة الحقة يشكل الس بطري

  .بشروط تعسفية
وكان من اختصاص هذا الس تشريع القوانني واألنظمة واللوائح وغريها من نظم شؤون املدينة 
باستثناء اجلانب الضرييب فكان حقا خالصا بريطانيا كما يوجد يف عدن جملس بلدي نصف أعضاؤه 

وم بريطانيا بتعيني املناصب الرئيسية منه تق, منتخبون، أما بالنسبة للمجلس التنفيذي كان مبثابة احلكومة
كالدفاع والداخلية واملالية أما الصحة واملعارف وغريها فكان يقوم به بعض املدنيني يطلق عليهم 

  .املوظفني

                                                 
 .٥٠ص ,  املرجع نفسه)١(
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وميكن باستشارة بريطانيا أي انه يوجد لكل واحد منهم كمستشار بريطاين ال حيق له عمل شـيء                 
حلاكم عدن الربيطاين صالحية مطلقة تعطيه حق االعتراض علـى           فإن   دون استشارته وبالرغم من ذلك    
 أو  التنفيذي وميلك صالحية إدارية مطلقة وبيده حق النفي        أو   البلدي أو   أي قرار يتخذه الس التشريعي    

االعتقال بدون ايداء األسباب كما عملت على إجياد وضع حل لعدن وبدأت تضع أسس إدارية وقانونية                
 مع مصاحلها وفتحت بعض املدارس بفرق تأهيل كوادر وموظفني إداريني لتسيري دقـة              تنظيمية مبا يتفق  
   )١(.األمور يف املنطقة

 أعلن االستعمار الربيطاين يف عدن عن إقامة االحتاد الفدرايل ملناطق اجلنوب وهو ١٩٥٩يف عام 
وقد بدأ االحتاد بست ) حتاد اإلمارات العريبإ (١٩٥٤لنه احلاكم الربيطاين عام نفس االحتاد الذي أع

 السفلى ومتيجة العوالف يافعسلطنة , سلطنة العواذل, سلطنة الفضلي, الضالع, بيجان(إمارات هي 
  ).العليا

 امتد االحتاد إىل ما يسمى جبمعيات عدن الشرقية يشمل سلطنة ١٩٦٢ويف شهر مارس من عام 
كون نظام احلكم االحتادي من سلطة الواحدي وأصبح بذلك عدد الواليات االحتادية عشر واليات ويت

تشريعية الذي يضم نواب يتم اختيارهم من قبل واليام ويتمتع جملس األعلى بصالحيات تشريعية مبا 
يات اليت ختضع م سري إدارة احملمنظ اليت تئحر تشريعات خاصة كالقوانني واللوافيها صالحية إصدا
  .للحكومة الربيطانية

عدن إىل احتاد اجلنوب العريب وصارت والية من واليات االحتاد ويف  انضمت منطقة ١٩٦٣يف عام 
نفس العام انضمت سلطنة احلواشب ومشيخة الشعب والعوالق العليا ومتيجة العلوى واملفلحى إىل 

  .االحتاد وبذلك ارتفع عدد الواليات األعضاء إىل سبعة عشر والية
ادي واحد يتبع حكومة االحتاد املركزية يتوىل  أدى انضمام عدن إىل االحتاد إىل إنشاء جيش احتوقد

مهمة الدفاع عن املنطقة بأكملها وأيضا إقامة حرس احتادي يتمثل يف قوات شرطة حملية غري منظمة 
وذلك من أجل احلفاظ على األمن واالستقرار يف الواليات غري أن هذا االحتاد الذي مت إنشاؤه واجه 

 واليت دعمت ٢٦/٠٩/١٩٦٢ وخصوصا بعد قيام ثورة يطاينمقاومة شديدة من قبل املستعمر الرب
  .املقاومة املسلحة ضد املستعمر

للت ك واليت ت١٤/١٠/١٩٦٧بعد قيام الثورة الكبرية يف الشمال واليت كان هلا دور يف قيام ثورة 
خر جندي من قوات االستعمار الربيطاين عن جنوب اليمن ومن مت أعلن عن قيام أباالنتصار ورحيل 

  .هورية اليمن الدميقراطية يف جنوب اليمن كدولة مستقلة عن مشال اليمنمج
  

                                                 
 .٥١ص ,  املرجع نفسه)١(
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III. الثةـاملرحلة الث  
  )١٩٩٠-١٩٦٢] (ي.ج[اإلدارة احمللية يف ظل اليمن املوحد 

    

بالنسبة هلذا املوضوع سنتناول هذا اجلانب يف ثالث نقاط رئيسية وكما اشرنا سابقا وسنبدأ هذه 
  : اإلجياز واالختصار الشديد على النحو التايلاملرحلة والتكلم عنها بنوع من

  

  )١٩٩٠-١٩٦٢(ي .ع.نظـام اإلدارة احمللية فـي ظل ج. ١
    

رة اليمنيـة   بادئ ذي بدء إن اإلدارة احمللية مل يتم العمل ا والتطبيق الفعلي هلا إال بعد قيام الثـو                 
دارة احمللية قبل قيام الثورة     ي مل تعرف شيا يذكر عن نظام اإل       .ع.حيث أن ج   ٢٦/٠٩/١٩٦٢الكبرية يف   

تلك الفترة ال توجد أجهزة تنظيم لإلدارة احمللية باملعىن احلديث حيث كانت الدولة قبل قيـام الثـورة                  
 وزوال النظام امللكي املتمثـل      ١٩٦٢كن بعد قيام الثورة     ، ل زية الشديدة وبصورا البدائية   تتمسك باملرك 

على أن تأخذ اإلدارة احمللية قدرا مـن         ٢٦/٠٩/١٩٦٢رة يف    منذ اندالع الثو   باإلمامة خرجت احلكومة  
اهتماماا فقامت منذ البداية على تثبيت نظام الالمركزية اإلدارية كتعبري عن الرغبة يف ممارسة الوظائف               

 )١(اإلدارية بأسلوب دميقراطي وفتح اال للمواطنني للمشاركة يف تسيري دفة النشاط اإلداري يف البالد،             
ا املنطق كان البد من وجود املؤسسات الدستورية اليت تعرب عن إرادة الشعب وتليب احتياجاتـه                ومن هذ 

والتطلع إىل حياة أفضل ومستقبل زاهر باخلري واالزدهار والتطور يف كافة جماالت احلياة ومن مت عملت                
  ) ٢(.اة اجلديدة يف البالدحكومة الثورة على إجياد اهليئات الدستورية اليت تنظم من خالهلا كافة نواحي احلي

وقد جتسد ذلك عمليا بإنشاء أجهزة اإلدارة احمللية وإصدار القوانني واألنظمة املتعلقة باإلدارة احمللية 
حيث تضمنت دساتري التنمية يف مواردها مبواضيع تتعلق بالتقسيم اإلداري ومنح الوحدات اإلدارية 

والذي حرص على تأكيد  )٣(،١٩٦٤ر مؤقت يف عام الشخصية االعتبارية وذلك عندما صدر أول دستو
من هذا الدستور على أن تقسم ) ١٣٨(رغبة الدولة يف األخذ بنظام اإلدارة احمللية فنص ذلك يف املادة 

  )٤(.بعضها الشخصية االعتبارية وفقا للقانون أو  إىل وحدات إدارية ويوجد لكل منهااجلمهورية اليمنية

                                                 
, ١٩٨٦, )٢(منشورات جامعة صنعاء، طبعـة      :  صنعاء ,ة وتطبيقاهتا يف اجلمهورية اليمنية    مبادئ اإلدارة احمللي  ,  أمحد عبد الرمحن شرف الدين     )١(

 .١٥٩ ص
 .٢٢٨ص ,  مرجع سابق،)دراسة مقارنة (أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, خاليفائل حممد إمساعيل املد )٢(
 .١٦٠ص , مرجع سابق,  أمحد عبد الرمحن شرف الدين)٣(
  .١١٤ ص, ١٩٨٢, املعهد القومي لإلدارة العامة:  صنعاء, يف اليمن وثائق اإلدارة احمللية)٤(

 .١٩٧٥, املكتب القانوين لرئاسة اجلمهورية وجملس الوزراء:  صنعاء,الدستور الدائم األول للجمهورية اليمنية, اجلمهورية اليمنية: أنظر
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ختتص اهليئات املمثلة للوحدات اإلدارية يف      " نفس الدستور على أن      من) ١٣٩(وكما نصت املادة    
كل ما يهم الوحدات اليت متثلها ويساهم يف كيفية اخلطة العامة للدولة وهلا أن تنشي وترتـب املرافـق                   

   )١(".واملشروعات االقتصادية واالجتماعية والصحية وذلك على الوجه املسري يف القانون
على ) ٣٥(، فقد تناول موضوع اإلدارة احمللية يف املادة ١٩٦٥ت الثاين عام كما نص الدستور املؤق

أن تقسم الدولة إىل وحدات إدارية ويعاد تنظيم الوحدات احلالية حسب ظروف املناطق وطبقا 
، على ١٩٧٠من دستور ) ٣٠(، واملادة ١٩٦٥من دستور ) ٣٦(كما نصت املادة  )٢(للمصلحة العامة،

 )٣(راء طبقا للقانون على يئة الوحدات اإلدارية وتدريبها على ممارسة احلكم احمللي،أن يعمل جملس الوز
تقسيم اجلمهورية "منه على أن جيري ) ١٠٩(، فنصت املادة ١٩٧٠ومن مت صدر الدستور الدائم لعام 

راطية إىل وحدات إدارية وبان يكون هلذه الوحدات جمالس حملية متارس فيها شؤون املنطقة بطريقة دميق
  )٤(".وفقا للقانون

 حيث ١٩٩٠، وحىت عام ١٩٦٢هذا وقد مر نظام اإلدارة احمللية بتطور كبري منذ قيام ثورة سبتمرب 
شهدت تلك الفترة عدد كبري من التشريعات واليت استهدفت إدخال التعديالت على النظام احمللي 

ث عن نظام مالئم لإلدارة احمللية وفقا  ومجيع هذه التشريعات عكست الرغبة يف البحاجلمهورية اليمنيةب
لذلك سوف نتعرض لنبذة موجزة عن أهم التشريعات اليت صدرت عن اإلدارة احمللية يف تلك الفقرة 

  )٥(:السابقة وهي كالتايل
 ونشأ ١٩٦٤سنة ) ٨( لقد كانت نشأة نظام اإلدارة احمللية بصدور قرار رئيس اجلمهورية رقم -

ت وزارة شؤون اإلدارة احمللية حيث أسندت إىل اإلدارة عدة مهام من من تشكيل وحتديد اختصاصا
بينها قانون اإلدارة احمللية يف الوالية وللنخبة التنفيذية وتشكل جمالس الوالية واإلشراف عليها مبا يؤدي 

  .إىل سري العمل هلا يف حدود السياسة العامة للدولة
 بشأن نظام اإلدارة ١٩٦٥لسنة ) ٧(انون رقم  صدر قرار رئيس اجلمهورية بالق٠١/٠٣/١٩٦٥ويف 

أضف إىل ذلك جانب , احمللية يف الوالية والقضوات والنواحي وأسندت اختصاصات واسعة هلذه االس
  .البعض على تشكيل خنبة دائمة لشؤون الدفاع واألمن يف كل لواء وكل ناحية

                                                 
 .١١٥-١١٤ص  املرجع نفسه، ص )١(
 .٢٥٤ص , مرجع سابق, اهلمداين ني عبد اهلادي حس)٢(
 .٢٥٤ املرجع نفسه، ص )٣(
  .٤٢٨ص , مرجع سابق, سيمطهر حممد الكبو حممد عنان د عبي)٤(

 .١٩٧٠من الدستور الدائم لعام ) ١١٠(املادة : أنظر
 .٢٥٥-٢٥٤ص ص , مرجع سابق, اهلمداين ني عبد اهلادي حس)٥(
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يف شأن نظام  ١٩٦٥لسنة ) ٢٠(صدر قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم  ٢٣/١٠/١٩٦٥يف 
اإلدارة احمللية باأللوية والقضوات والنواحي ومبوجب هذا القانون أجريت بعض التعديالت على القانون 

بشأن تنظيم وحتديد اختصاصات احملافظني والعمال والوحدات اإلدارية يف دواوين  ١٩٦٥لسنة ) ٧(رقم 
  .احملافظات

لعمل املشتركة والنخبة العليا للتصحيح املايل وبناء على توصيات خنبة ا ١٠/٠٥/١٩٧٦ويف 
يتعلق بتنظيم وحتديد اختصاصات  ١٩٧٦لسنة ) ٦٤(واإلداري صدر قرار جملس القيادة بالقانون رقم 

  .احملافظني والعمال والوحدات اإلدارية يف دواوين احملافظات
بذلك حلت مرة أخرى صدر قرار بإعادة إنشاء وتنظيم وزارة اإلدارة احمللية و ١٨/٠٣/١٩٨١ويف 

  .حمل مكتب شؤون احملافظات والنواحي الذي الغي
 أضيفت إىل التقسيم اإلداري لوحدات اجلهاز اإلداري للمحافظات حمافظة أمانـة            ١٩٨٣ويف عام   

باإلضـافة إىل أمانـة     ) لواء(العاصمة وبالتايل أصبح عدد احملافظات يتكون إداريا من احد عشر حمافظة            
   )١(.العاصمة صنعاء

  

 ١٩٩٠وكان آخر تقسيم إداري للجمهورية العربية اليمنية حىت بداية قيام الوحدة اليمنية عام 
  )٢(:يتمثل على النحو التايل

لواء يضم بدوره عددا من القضوات ) ١١(وعددها ) حمافظة(وأيضا اللواء ,  أمانة العاصمة صنعاء-
) ١٤٨(واحي بينما الناحية متثل حوايل قضاء وكل قضاء يضم عدة ن) ٤٠(بينما القضاء يشمل حوايل 

عزلة وكل عزلة تضم عدة ) ١٧٩٣(ناحية وكل ناحية تضم عدة عزل أما بالنسبة للعزلة تضم حوايل 
قرية وكل قرية تتفرع إىل حمالت وأخريا احملل يتكون من ) ١٨٢٠٩(قرى وكذلك القرية تشمل حوايل 

  .حمل) ١٥٠٠٠٠(حوايل 
أن الدستور الدائم للجمهورية اليمنية أشار إىل ضرورة تقسيم أراضي وفقا ملا سبق ذكره بني لنا 

ليتها وحدودها ويكون للوحدات اإلدارية جمالس واجلمهورية إىل وحدات إدارية يبني القانون عددها ومش
  .حملية

ع تود اإلشارة إىل أن الدستور الدائم اقر بقسم أراضي .ي.أما بالنسبة ألجهزة اإلدارة احمللية يف ج
ع إىل وحدات إدارية وكما ذكرنا سابقا حيث نظمت القوانني املختلفة األجهزة اليت تقوم من .ي.ج

وزارة اإلدارة احمللية وجمالس حملية وأخريا االس : هم هذه األجهزة هيألية وأجل حتقيق نظام اإلدارة احمل
 اإلدارية يف اليمن وبالتايل ختفيفة البلدية وهذه األجهزة اإلدارية مت تشكيلها دف حتقيق مبدأ الالمركزي

                                                 
 .٢٧٩ص , ١٩٩٧, )١(عدن للطباعة والنشر، طبعة دار جامعة :  عدن,جغرافية اجلمهورية اليمنية بلفقية علي،عديروس  )١(
 .٢٨٠-٢٧٩ املرجع نفسه، ص ص )٢(
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العبء على احلكومة املركزية أضف إىل ذلك حتقيق املشاركة الشعبية وترسيخ الدميقراطية مبفهومها 
احلقيقي وبذلك متكن املواطن احمللي بتحقيق املشاركة يف اإلدارة احمللية ومساعدة أبناء احملليات على فهم 

 احلكومية والتعاونية وكذلك من أجل حتقيق التنمية احمللية متمثلة يف تلبية العمل احمللي بالتعاون مع اجلهود
احتياجات املواطن عن طريق إقامة املشاريع التنموية املختلفة ألفراد اجلماعات احمللية ومبشاركة اجلماهري 

رض منح احملليات يف إدارة شؤوا العامة واحمللية عرب هذه األجهزة اإلدارية اليت مت ذكرها مسبقا وذلك بغ
هذه االختصاصات واليت هلا دورا كبري يف تنمية اتمع احمللي، والذي كان يفتقر كثريا إىل املشاريع 
الرئيسية كاملدارس واملستشفيات والطرق واألسواق العامة وغريها من اخلدمات العامة واليت حتقق تنمية 

  .اتمع احمللي
طة احمللية والسلطة املركزية فقد مرت هذه العالقة مبراحل أما فيما خيص تطور العالقة بني السل

خمتلفة اتسعت خالهلا األجهزة احمللية وتغري أسلوب تشكيلها واختصاصاا فيعد قيام الثورة كان يؤخذ 
فقط جملس اللواء له اختصاصات واسعة كما رأينا وكان بتم تشكيله بالتعيني وكان يضم بعض أبناء 

زت استمر هذا الوضع فترة معينة حىت بدأت الدولة بإنشاء االس البلدية واليت متيو) اللواء(احملافظة 
  .مرحلة األجهزة اليت تتمثل يف قيام االس احملليةبانتخاب بعض أعضائها مث أتت 

وعلى الرغم من تعدد وتوسيع األجهزة احمللية ظلت العالقة بني السلطة املركزية والسلطة احمللية 
 املركزية أي هيمنة األجهزة املركزية على مجيع األجهزة احمللية مبا فيها التعاونية هذا عرض حيكمها مبدأ

قا فماذا عن أوضاع اإلدارة احمللية بع سا.ي.إلدارة احمللية يف ظل جلتارخيي لموجز عن مراحل التطور ا
  .ش؟.د.ي.ج: وتطورها التارخيي يف اجلزء اجلنويب من اليمن والذي كان يسمى سابقا بـ

  

  )١٩٩٠-١٩٦٧(ش .د.ي. نظـام اإلدارة احمللية فـي ظل ج.٢
  

 وذلك بعد كفاح مسلح ١٩٦٧لقد حققت مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية استقالهلا يف نوفمرب 
 شارك فيه الشعب ١٩٦٣ضد املستعمر الربيطاين استمر أربع سنوات منذ اندالع ثورة أكتوبر ايدة يف 

الء آخر جندي جافظات اجلمهورية ومت بذلك حتقيق االستقالل التام عن بريطانيا وعلى مستوى كافة احمل
  .عاماً ١٢٩بريطاين من أراضي اليمن يف اجلنوب واستعمرت هذه املنطقة لفترة ال تقل عن 

بعد االستقالل توىل تنظيم اجلبهة القومية أول حكم وطين للجمهورية والقيادة العامة للجبهة 
عضو وعلى ) ٤١(ة يف السلطة التشريعية املؤقتة يف البالد إىل جانب احلكومة مشكلة من القومية متمثل

مستوى السلطة التنفيذية جند على رأسها قيادة مجاعية ثالثية تتألف من رئيس جملس الرئاسة وسكرتري 
  .عام تنظيم اجلبهة القومية ورئيسي جملس الوزراء
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قسمت اجلمهورية إىل ست حمافظات ) ١٩(صدر مرسوم مجهوري رقم  ١٧/١٢/١٩٦٧ويف 
   )١(.أخذت أرقاما عددية تبدأ تصاعديا باألوىل وتنتهي بالسادسة

لنفس العام واملتعلق بنظام اإلدارة احمللية والذي ينظم ) ١٢(صدر القانون رقم  ٢٦/٠٧/١٩٦٨ويف 
 واإلداري كما كافة شؤوا وعني صالحيات العاملني فيها واختصاصام وطبيعة التسلسل التنفيذي

يوضح كيفية تشكيل جمالس احملافظات واختصاصام وجملس املديريات واختصاصام ونظام سري العمل 
يف االس احمللية وكيفية تنظيم وإعداد ميزانيتها والشؤون املايل عاما وينص القانون على أن احملافظات 

  .زراءحيدد بقرار من وزير اإلدارة احمللية بعد موافقة جملس الو
من وزارة اإلدارة احمللية تقسم احملافظات إىل ) ٤(صدر قرار وزاري رقم  ٣٠/١١/١٩٦٨ويف 

مديريات ومراكز وبعد هذا التاريخ أدخلت بعض التعديالت البسيطة على حمتويات هذا القرار فيما 
  .خيص عواصم بعض احملافظات وبعض املراكز

جلمهورية  حمافظته يعينه ويقبله من قبل رئيس اوكما أن احملافظ هو ميثل السلطة التنفيذية يف
بدون إخالل لصالحيات احملافظ ويلي ) املأمور(أما املديرية فيتوىل شؤوا , ويساعده سكرتري احملافظ

املأمور يف املسؤولية مساعده يف نطاق اختصاصاته وهو املركز ويعني ويعزل املأمور بقرار من جملس 
  .بقرار من وزير اإلدارة احملليةالوزراء أما نائب املأمور ف

أعلن رئيس جملس الرئاسة تغيري اسم اجلمهورية إىل اسم مجهورية اليمن  ٣٠/١١/١٩٧٠ويف 
 شهر نص على إجراء انتخابات مباشرة أجريت يفالدميقراطية الشعبية كما صدر دستور جديد للبالد ي

دة العامة للجبهة القومية إىل الس ، كما ينص على حتويل السلطة التشريعية من القيا١٩٧١أكتوبر 
  )٢(.عضو) ١٠١(الشعيب األعلى والذي يضم 

رة عدن وبعد  إضافة إىل مستعم إمارة ومشيخة٢٥هذا وقد كان الشطر اجلنويب سابقا مقسما إىل 
 فقسمت ،ري لدى احلكومة الوطنية يف القضاء على التجزئة للشعبني يف شعب واحدفكاالستقالل بدء الت

 حيث دمج ذلك لعدد كبري من األماكن أو حمافظة بدال عن أمساء األشخاص ٢٥إىل جلمهورية بذلك ا
السلطنات واإلمارات يف دولة ومن مث مت تقسيمها إداريا إىل ست حمافظات مسلسلة رمسيا دف إلغاء 

  )٣(.الوضع السابق
ية وتضمن هذا الدستور  الدميقراطية الشعباجلمهورية اليمنية دستور ١٩٧٠كما صدر يف نفس العام 

يف فصله الرابع الباب الثالث تنظيم سلطة الدولة احمللية وإدارا ويتم ذلك على أساس املركزية 
الدميقراطية إخضاع اإلدارة احمللية للرقابة من السلطة املركزية إنشاء اجلالس الشعبية واليت يتم تعيني 

                                                 
 .٨٥ ص, ١٩٧١, )١(بعة مكتبة النهضة العربية، ط:  القاهرة,مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية, عييب حممد علي الش)١(
 .٨٤ املرجع نفسه، ص )٢(
 .٧٦مرجع سابق، ص , عبد الكرمي حممد علي داعر )٣(
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هليئات احمللية كما يتم يف تنظيم سلطة الدولة أعضاؤها عن طريق االنتخابات العامة وذلك لتشكيل ا
  .تحديد اختصاصات االس املنتخبةب

 كما ١٩٦٨لسنة ) ١٢( أقر جملس الشعب األعلى بتعديل الدستور لقانون رقم ٣١/١٠/١٩٧٧ويف 
 الذي ١٩٦٨لسنة ) ١٢( بشأن احلكم احمللي بديال للقانون رقم ١٩٧٧لعام ) ١٧(صدر القانون رقم 

  . إىل سلطة احلكومة احمللية وإدارا وعن اإلدارة احملليةكان يتطرق
أما الدستور اجلديد املعدل فقد أضاف عبارة أجهزة إىل عبارة سلطة الدولة وبالتايل أصبحت 

  ) ١(.أجهزة الدولة وعبارا واستبدل احلكم احمللي باإلدارة احمللية
, )١١٢( احمللية يف نصوص املواد رقم كما أن هذا الدستور املعدل حدد اختصاصات أجهزة السلطة

  ).١١٥(و) ١١٤(, )١١٣(
فقد قسمت البالد ) ش.د.ي.ج(وأما فيما يتعلق بالتقسيم اإلداري يف الشطر اجلنويب واملسمى 

) ١( إىل ست حمافظات مرقمة ترقيما مسلسال من ١٩٦٧لعام ) ١٩(عقب االستقالل مباشرة لقرار رقم 
ىل عدد من املديريات حيث أطلق عليها املديرية الشرقية والشمالية كما قسمت كل حمافظة إ) ٦(إىل 

واجلنوبية والغربية والوسطى ومنذ مت هذا التقسيم على أساس تفادي التقسيمات القبلية واجلهوية 
  .السابقة

 السلطات احمللية يف ١٩٦٨لعام ) ١٢(أما عن تشكيل اهليئات احمللية فقد حددت القانون رقم 
وجملس احملافظة وبذلك كانت اهليئات احمللية حمدودة وغري متشعبة مما يعين تبسيط ) احملافظ(ية الوحدة احملل

  .اإلجراءات وعدم االزدواجية
 أن السلطة احمللية ١٩٧٧لسنة ) ١٧(ويف تطور الحق لتشكيل اهليئات احمللية فقد حدد القانون رقم 

لي كما قسم طريقة تشكيل اهليئات احمللية تتمثل يف احملافظة واملكتب التنفيذي وجملس الشعب احمل
وتشكيل أعضاءها بأسلوب االنتخابات احلرة والعامة كما أن هذا القانون حدد عدد اهليئات احمللية من 
اثنني إىل ثالثة واستبدل العمل باألسلوب املزدوج أسلوب االنتخابات يف اختيار أعضاء الس الشعبية 

  )٢(.لساحمللية وحدد عدد أعضاء هذا ا
 اختصاصات ١٩٦٨لسنة ) ١٢(أما فيما خيص اختصاصات السلطة احمللية فقد حدد القانون رقم 

, االختصاصات اإلدارية, السلطة احمللية املختلفة منها وحددت االختصاصات االقتصادية واالجتماعية

                                                 
 .٧٨ املرجع نفسه، ص )١(
  .٧٩  املرجع نفسه، ص)٢(

 . للدستور١٩٧٧لسنة ) ١٧( نص املواد يف القانون رقم :أنظر
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 ١٩٦٨ لسنة )١٢(أما عن موضوع التمويل احمللي فقد حدد القانون رقم , االختصاصات التشريعية
  )١(.املوارد املالية يف ثالث مصادر هي املوارد الذاتية احمللية ودعم احلكومة املركزية والقروض

) ١٢(ما يتعلق مبسالة العالقات بني السلطة احمللية والسلطة املركزية فقد نظم القانون رقم فيوأخريا 
ر عالقة الفرع باألصل حيث إن طبيعة هذه  طبيعة العالقة بني السلطة احمللية واملركزية يف إطا١٩٦٨لسنة 

 صوصلنامبوجب ية على الرغم من أن نظام اإلدارة احمللية يتميز باملشاركة الشعبية مولسم بالشالعالقة تت
  .ش سابقا.د.ي.القانونية املشار إليها مسبقا وهذه حملة وجيزة عن تطور اإلدارة احمللية يف ج

  

  )١٩٩٠-١٩٦٢(ي .ليمن املوحد ج اإلدارة احمللية فـي ظل قيـام ا.٣
  

ثر  إ أصبحت اليمن دولة واحد دولتني وعلى٢٢/٠٥/١٩٩٠ يف اجلمهورية اليمنيةيام إن إعالن ق
 بدأت مرحلة اية التشطري لألراضي اليمنية نتيجة لتواجد كيانني اجلمهورية اجلمهورية اليمنيةقيام 

اجلمهورية يف كيان واحد مسي ) الشطر اجلنويب(ة ومجهورية اليمن الدميقراطي) الشطر الشمايل(اليمنية 
 ويف ظل هذه التطورات السياسية مت اإلعالن عن الدستور املؤقت للجمهورية اليمنية والذي مت اليمنية

 ويف خالل تلك الفترة أيضا شهد نظام اإلدارة احمللية كأسلوب ١٩٩١ ماي ١٦ و١٥االستفتاء عليه يف 
ظاهر الدولة العصرية املتطورة وبغض النظر عن االختالف يف النظامني حديث يف اإلدارة وكمظهر من م

السابقني قبل الوحدة اليمنية ومن هذا املنطلق سوف يتناول الباحث أهم التطورات اليت حدثت يف نظام 
ل وبنوع من اإلجياز حتاشيا للدخول يف جد) ١٩٩٤-١٩٦٢(ي من الفترة .اإلدارة احمللية أثناء قيام ج

  .اجلمهورية اليمنيةالتارخيية لنظامني خمتلفني كانا قائمني قبل قيام احلقبات 
  : ميكن إجيازها كالتايلاجلمهورية اليمنيةوهذه التطورات اليت شهدها نظام اإلدارة احمللية يف 

 ويف ظل اجلمهورية اليمنية قامت الوحدة اليمنية وعلى أثرها مت اإلعالن عن قيام ٢٢/٠٥/١٩٩٠يف 
دستور دولة (، والذي يسمى ١٩٩٠ عام اجلمهورية اليمنية مت اإلعالن عن دستور هذه التطورات

  .١٩٩١ ماي ١٦ و١٥والذي مت االستفتاء عليه من قبل الشعب يف ) الوحدة
 مت اإلعالن عن اتفاقية الوحدة اليمنية واليت حددت فيها تنظيم الفترة االنتقالية ٢٢/٠٤/١٩٩٠ويف 

يكلف جملس الرئاسة يف  بأن )٦(والذي تتضمنها املادة ) سابقا( اليمن  شطرييواملوقع عليها من رئيس
يا إلعداد تقرير حول إعادة النظر يف التقسيم اإلداري للجمهورية اليمنية فنه تشكيل فريقا أول اجتماع ل

يف دستور دولة الوحدة ) ١١٧(حيث نصبت املادة  )٢(،مبا يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة التشطري
 إىل وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية ويعني القانون اجلمهورية اليمنيةتقسيم أراضي "ى عل

                                                 
 .٨٣  املرجع نفسه، ص)١(
 .٦ص ,٣١/٠٥/١٩٩٠الصادرة يف ) ١( عدد ,اجلريدة الرمسية, )"٧(و) ٦(تفاقية إعالن اجلمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية يف الفقرة ا" )٢(
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عددها وتقسيماا وحدودها كما ينظم القانون توزيع االختصاصات لرؤساء الوحدات اإلدارية ورؤساء 
   )١(".لدولةاملصاحل منها وتعترب الوحدات اإلدارية واالس احمللية جزء ال يتجزأ من سلطة ا

يكون للوحدات اإلدارية جمالس حملية منتخبة "من هذا الدستور على أن ) ١١٨(كما نصت املادة 
وحيدد القانون ما متنح هلا من مهام وصالحيات وحقوق وواجبات كما يبني القانون طريقة انتخاا 

  ".ونظام عملها ومواردها ودورها يف إعداد وتنفيذ خطة التنمية
در قرار مجهوري بتشكيل جلنة عليا يف إعادة النظر يف التقسيم اإلداري للجمهورية ويف ظل ذلك ص

 على أن ١٩٩١ وذلك مبوجب دستور )٢( آثار التجزئة،وإزالةاليمنية مبا حيفظ ترسيخ الوحدة الوطنية 
  إىل وحدات إدارية بني القانون عددها وحدودها وتقسيماا واألسساجلمهورية اليمنيةتقسم أراضي 

  )٣(.واملعايري اليت يقوم عليها التقسيم اإلداري
دات تجم اإلدارة احمللية على ضوء املسيادة تنظت اليت أنشأت وإعأما بالنسبة للقوانني والتشريعا

 بشأن اإلدارة احمللية والذي مبوجب هذا القانون أعيد تنظيم ١٩٩١لسنة ) ٥٢( القانون رقم عرباجلديدة 
ادة توحيد شطري اليمن حيث تعرضت مواد هذا إع خصوصا بعد ورية اليمنيةاجلمهاإلدارة احمللية يف 

القانون إىل التقسيمات اإلدارية للجمهورية بعد الوحدة وكذا تشكيل السلطات احمللية وحددت 
والسلطة ) السلطة احمللية(اختصاصاا ومواردها املالية باإلضافة إىل حتديد العالقة بني الوحدات اإلدارية 

  )٤(.زيةاملرك
لسنة ) ٢٧(من هذا القانون مت إلغاء أحكام القوانني رقم ) ١٢٢(أضف إىل ذلك انه مبوجب املادة 

 بشأن االس احمللية للتطوير ١٩٨٥لسنة ) ١٢(بشأن نظام الوحدات اإلدارية وتعديالته واملادة  ١٩٨٥
لي يف الشطر اجلنويب قبل  بشأن احلكم احمل١٩٧٧لسنة ) ١٧(التعاوين وتعديالته وكذا القانون رقم 

نصوص تتعارض  أو الوحدة وتعديالته كما ألغت كل القوانني السابقة بشأن اإلدارة احمللية وكل أحكام
  )٥(.مع أحكام هذا القانون

ت يف هذا اجلانب فقد صدر قانون تقسيم اإلداري والتطورات اليت جرأيضا فيما خيص موضوع ال
والذي ذكرنا سابقا فقد جاء هذا القانون ليزيل واقع التجزئة  ١٩٩١لسنة ) ٥٢(اإلدارة احمللية رقم 

طري واليت عاىن منها اليمن لفترة زمنية طويلة ويف نفس الوقت يليب الواقع اجلديد للجمهورية اليمنية شوالت
من هذا ) ٨( أن املادة  السابق، ويف ضوء هذا القانون جندمن خالل إعادة النظر يف التقسيم اإلداري

                                                 
 .١٩ص , ٣١/٠٥/١٩٩٠الصادرة يف ) ١(عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية, "دستور اجلمهورية اليمنية املؤقت: " أنظر)١(
 .٣٨ ص, ٣١/٠٥/١٩٩١الصادر يف ) ١( عدد ,اجلريدة الرمسية, "١٩٩٠لسنة ) ٣(القرار اجلمهوري رقم : " أنظر)٢(
 .٤٦ص , ٣١/٠٥/١٩٩١الصادرة يف ) ٩(عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية ,)١٧( دستور اجلمهورية اليمنية املعدل رقم املادة )٣(
 .٧ص , ٣٠/٠٤/١٩٩١الصادر يف ) ٨(عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية,  اجلمهورية اليمنية)٤(
 .٤٦ املرجع نفسه، ص )٥(
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 إىل حمافظات ومديريات تتمتع كل منها  اليمنيةاجلمهوريةم أراضي تقس"تنص على أن نون القا
بالشخصية االعتبارية وتشكل يف جمموعتها الوحدات اإلدارية اليت تبني القانون الصادر بشأا حتديد 
نة عددها وتقسيماا وحدودها وذلك مع مراعاة الوضع اخلاص بالعاصمة صنعاء واملنشأ فيها أما

   )١(".العاصمة وفقا القانون اخلاص ا
اهلدف  بأن ويالحظ عليه انه قد حرص على التأكيد ١٩٩١لسنة ) ٥٢(وبالنظر إىل القانون رقم 

من وراء هذا التقسيم اإلداري للجمهورية اليمنية يتدرج حنو ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية بالدرجة 
ل حتقيق وتغطية التطور والتكامل االقتصادي واالجتماعي األوىل مث السعي حنو التكامل القومي من خال

والثقايف للدولة واملواطن وبالتايل تثبيت األمن واالستقرار كما راعى القانون اجلوانب اجلغرافية والسكانية 
  .واإلمكانيات املادية لكل منطقة على مستوى اجلمهورية

شطرين قبل الوحدة وهو التقسيم الثنائي هذا وقد استمر التقسيم اإلداري الذي كان سائدا يف ال
مديرية , حمافظة(ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية ) قضاء وناحية, حمافظة(للجمهورية العربية اليمنية 

بسيط وهو التقسيم الثنائي وهو احملافظة اليت تقسم بدورها إىل مديريات مع بقاء األمانة العامة ) ومركز
  )٢(.ةملا كانت عليه قبل الوحد

حمافظة بعد ) ٢٠(حمافظة قبل الوحدة إىل ) ١١ (إلشارة إىل أن عدد احملافظات قد ارتفع مننود ا
ناحية قبل ) ١٧٨(قضاء وعدد النواحي ) ٤٠(الوحدة مبا فيها األمانة العامة بينما كان عدد القضوات 

  .ديال منها على املديرياتمديرية بعد إلغاء القضوات واالعتماد ب) ٣٣٢(الوحدة وارتفع هذا الصدد إىل 
 هيئات السلطة احمللية ١٩٩١ لسنة) ٥٢(أما عن تشكيل السلطة احمللية فقد حدد القانون رقم 

ي والذي يتشكل من حمافظ واملتمثلة يف احملافظ وهو يعترب الرئيس التنفيذي للمحافظة ويليه الس التنفيذ
مدير , يف احملافظة ات وأعضاء اهليئات احلكومية رؤساء فروع ومكاتب الوزار, وكيل احملافظ, احملافظة

مدير شؤون االس احمللية بديوان احملافظة وأخريا يأيت الس , مدير عام ديوان احملافظة, أمن احملافظة
احمللي وهو ميثل كل وحدة إدارية على مستوى املديريات وأعضائه املنتخبون انتخابا حرا وعاما ومباشرا 

  (٣).املواطنني املتمتعون حبق االنتخاب وفقا ألحكام قانون االنتخابات العامةومساويا من قبل 
 حيث أن ١٩٩١ لسنة) ٥٢(أما بالنسبة الختصاصات السلطة احمللية وكما حددها القانون رقم 
املديرية جندها ذات طابع  أو أغلب اختصاصات السلطة احمللية على مستوى املكتب التنفيذي للمحافظة

يف أي أا ال تتعدى مرحلة اختاذ القرارات وأيضا مما يتعلق باختصاصات االس احمللية حيث إداري إشرا

                                                 
 .١٠ ص, ٣١/٠٥/١٩٩١الصادر يف ) ٨(عدد :  صنعاءاجلريدة الرمسية،، "١٩٩١لسنة ) ٥٢(قانون اإلدارة احمللية رقم " اجلمهورية اليمنية، )١(
 .٢٨٨-٢٨٧ ص  ص،مرجع سابقعلي بلفقية، عديروس  )٢(

  .٢٤  صمرجع سابق، "١٩٩١لسنة ) ٥٢(قانون اإلدارة احمللية رقم " اجلمهورية اليمنية، (٣)
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يغلب على معظم أعماهلا الطابع االستشاري من خالل قيامها بتقدمي االقتراحات وإفراز املشروعات وفق 
  .خطط السلطة املركزية

  : ذي واحمللي ما يليويف هذا اجلانب ميكن أن نالحظ على اختصاصات الس التنفي
 إن اجلانب التنفيذي هو الذي يتوىل إدارة كل املرفق ويعمل على تشغيلها وكذلك يكون -

 وهو جزء من السلطة املركزية وامتدادها بينما ،اإلنتاجيةاتمع احمللي ومرافقه املسؤول عن إدارة شؤون 
راحات ويقر املشروعات وفق خطط التنمية يعترب الس احمللي املنتخب جملسا استشاريا فهو يقدم االقت

احمللية املركزية أي حتصيل حاصل وبالرغم من ذلك فهي اختصاصات غري واضحة وال متنحهم احلق يف 
املشاركة يف تنفيذها وحتديد أولوياا وإلغاء ماال حيتاجه اتمع احمللي نظرا الختالف اتمعات احمللية من 

  .مكان آلخر
  

 املوارد املالية ١٩٩١لسنة ) ٥٢(فقد حدد القانون رقم ) التحويل املايل(وارد املالية أما عن تطور امل
   )١(:للوحدات اإلدارية هي كالتايل

 . الكثافة السكانية للوحدات اإلدارية-
 .ة لكل وحدة حملية إداريةحتا اإلمكانيات امل-
  .امة للدولةعجات احمللية املقررة يف اخلطة ال االحتيا-

 موارد ذاتية لكل )األول( : يتضح أن املوارد املالية للوحدات اإلدارية تنقسم إىل قسمنيوبالتايل
  ).داخلية وخارجية( موارد حكومية )الثانية( و،وحدة إدارية

تقرير موارد مالية للوحدات املالية كما أن املوارد  أو وأيضا مل حنول قانون االس احمللية حق اقتراح
  .احلكومية مرتبطة باألجهزة املركزية أو الذاتية أو خارجية أو احمللية سواء داخلية

  

  العالقة بني السلطة احمللية والسلطة املركزية •
على الرغم من قيام الوحدة اليمنية واعتمادها لقوانني وأنظمة جديدة لنظام اإلدارة احملليـة إال أن                

 أثرت على طبيعة العالقة بني الـسلطة         والسائدة شطري اليمن قبل الوحدة قد      السابقةاألنظمة اإلدارية   
رض الواقع ويف هذا اجلانب ميكـن أن        أ ىقة عل باملطاملركزية واحمللية حيث ظلت القوانني الشطرية هي        

 من اإلجياز حيث ميكن القول أن طبيعة العالقة         ءشيبلسلطة املركزية والسلطة احمللية     نوضح العالقة بني ا   
رع فاألجهزة املركزية حبكم سيطرا على كل إعمال الوحدات احمللية           بالف األصلبينهما تتمثل يف عالقة     

من مجيع اجلوانب فهي صاحبة احلق يف عزل وتعيني اجلهاز التنفيذي يف السلطة احمللية سواء املعينة مـن                  
قبلها أو املنتخبة وبالتايل فهي حتتكر تشكيل السلطة احمللية أما يف جانب االختصاصات جنـد أن مجيـع                  

                                                 
 .٣٤ املرجع نفسه، ص )١(
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ت جملس الرئاسة وجملس الوزراء ووزارة اإلدارة احمللية املتمثلة بالوزير ملزمة لوحدات اإلدارة احمللية              قرارا
وباختصار ميكن القول أن العالقات بني السلطة احمللية والسلطة املركزيـة الزالـت تتـسم باملركزيـة                 

زة التنفيذيـة للـسلطة     وازدواجية االختصاصات حيث أن معظم أعمال االس احمللية مرتبطة بـاألجه          
املركزية إداريا وماليا وإشرافيا وهذا بدوره ينعكس على أداء ونشاط األجهزة احملليـة ضـمن نطـاق                 

  .الوحدات اإلدارية



  
  

  الفصل األول
  

  ار النظريـاإلط
  )مـاهيـد المفـتحدي(
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  دـمتهي
  

قبل التطرق إىل مفهوم التنمية احمللية الذي يعترب أساس الدراسة البد علينا من احلديث عن مفهوم 
التنمية بصفة عامة والتطرق إليها بشيء من اإلجياز هلذا املفهوم، وكذلك معرفة وجهات النظر املختلفة 

  .تعددة اليت تناول وحتدثت عن هذا املفهوموامل
غريه من املصطلحات املرادفة له يف جذب أقالم التنمية أن حيقق جناحا كبريا كلقد استطاع مصطلح 

عشرين وخاصة يف دول العامل كثرية من الكتاب والباحثني وحتديدا يف النصف الثاين من القرن ال
 القضاء على مسافة التخلف اليت تفصلها عن الدول اليت  واليت تبنت خطأ سياسيا يهدف إىلاملستضعف،

أحرزت تقدما ملحوظا يف شىت جوانب جماالت حياا بصفة عامة، فماذا يقصد مبفهوم التنمية؟ وما هي 
العادة؟ وأهم مقوماته؟ وما الفرق بينه وبني غريه من املفاهيم اليت تشترك معه يف نفس املضمون مثل 

  .؟ والتحديث والتغيري والتمدنمفهوم التقدم والتطور
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I. وم التنميةـمفه  
  

عند إمعان النظر يف هذا املفهوم يتضح لنا أنه حيمل معاين كثرية مقصورة البعض أنه يقصد به 
  .اخل.. النهوض يف جماالت احلياة املختلفة اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا

 تعين شيء واحد وهو التعبري املرتبط بالزيادة يف شيء ما           مفهوم التنمية من الناحية اللفظية     فإن   أيضا
عرب حد معني يف وقت معني، ومن الناحية اللفظية أيضا خيتلف املقصود مبفهوم التنمية عن غـريه مـن                   
املصطلحات مثل النمو، فمثال يف القاموس العريب يقيم التفرقة بني املصطلحني، فنمو الشيء يعين زيادته               

 أفضل، أما تنمية الشيء فتعين وجود فعل يؤدي إىل النمو، أي أنه فيها عنصر التعـدد                 أو تغريه إىل حال   
  .العملية تشتمل على النمو وعلى التغيري فإن  وبالتايل)١(والفعالية،

كما ميكن التفرقة بني التنمية والتغيري على أساس ما هو كائن فعال، حقيقة ووجودا، أما اصطالح                
رير املوقف تقديرا للموقف تقديرا على الواقع املوضوع من ناحية وعلى جمموعة            التنمية فإنه تقوم على تق    

  )٢(.معايري وأحكام وتطورات، كما أن التنمية تبىن أساسا على الواقع
فالتغيري هو التحول الذي يقع عليه من نظم ومنتظمات وعالقات وتفاعالت نتيجـة التـشريع أو                

تاج لتغيري فرعي معني أو جانب من جوانب البيئة الطبيعية          قاعدة جديدة دف إىل ضبط السلوك أو كن       
 )٣(.أو االجتماعية

كما ختتلف داللة مصطلح التنمية عن مصطلح التطور الذي نعين به االنتقال من حالة أو طور إىل 
 آخر، فاالنتقال مثال من طور البداوة إىل الطور الريفي إىل الطور احلضري يعترب تطورا، وأيضا االنتقال
من مرحلة احلضانة حىت اجلامعة مثال يعد تطورا، فسمة التطور دائما هو من البسيط إىل املعقد 

  .مع بدون تطورتيوجد جمال واألحسن، كما 
 تقدم إجيايب، كما أن التقدم لعادة تكون تغيريا إىل األمام أيكما خيتلف مصطلح التقدم فهو يف ا

  (٤).ا من املرحلة السابقة ويعترب التقدم أمرا نسبيالكل مرحلة الحقة البد وأن تكون أكثر ازدهار
 عملية تغيري مبقتضاها األسلوب التقليدي وخيتلف مصطلح التنمية عن مصطلح التنمية، فالتمدن هو

القدمي حلياة األفراد يف اتمع إىل أسلوب آخر أكثر حداثة، وبالتايل ميكن اعتبار مفهوم التنمية متحوال 
  .لى اجتاه التحول مما هو تقليدي إىل ما هو أحدث وأكثر معاصرةحيث حيتوي بداخله ع

                                                 
 .٢، ص ١٩٩٨منشورات كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة، :  القاهرةاحلكم احمللي والتنمية،وآخرون، (اخلطيب  )حممد فتح اهللا )١(
 .٣ املرجع نفسه، ص )٢(
 .٩١ ، ص١٩٩٥جامعة قار يونس، :  بنغازي،ليبيااإلدارة والتنمية يف العبيدي،  عبد النيبإكرمي  )٣(

   .٣وآخرون، مرجع سابق، ص  اخلطيب حممد فتح اهللا (٤)
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هذا عن مضمون مصطلح التنمية من الناحية اللغوية، ولكن من الناحية االصطالحية يتضمن معاين 
 ات، وباختالف ختصصات من يتناولوهوأمور كثرية ختتلف باختالف اإليديولوجية السائدة يف اتمع

  .بالدراسة والتحليل
 عن مفهوم التنمية على وجه التحديد حيث شاع استعمال هذا املصطلح السيما بعد ارتباطه أما

  .باإلطار االقتصادي واملتمثل بالتنمية االقتصادية
وكثريا ما حيصل اخللط والتداخل هلذا املصطلح مع مصطلحات أخرى كالتطور والتقدم 

عدم، بل أن ارتباطه بقضايا التنمية املتعددة اخل، كما أن شيوع مصطلح التنمية مل يأت من ال..والتغري
  .واملتنوعة فضال عن أن التنمية تعد قضية عاملية

ومن هذا املنطلق يشري تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل 
 تتضمن اعتبارات أخرى التنمية إىل أن املسلم به عموما هو أن التنمية ليست مرادفة رد النمو ولكنها

 ، وما هو مادي، وما هو روحين، ومن هذه االعتبارات ما هو ثقايف برفاهية اإلنسااعديدة تتعلق أساس
ويذكر التقرير يف موضع آخر أنه من الضروري أن تؤدي أمناط التنمية إىل غايات أعلى من التوظيف يف 

لبلدان النامية وتأثريها على متويل العمل، فليس من الريف واملدينة نظرا للزيادة املتوقعة يف السكان يف ا
الضروري أن يكون التوظيف منتجا من الناحية االقتصادية، ولكن بنبعي أن يكون مرضيا للفرد، حاثا 

  (١).على الناحية اخلالقة فيه اإلبداع أو مؤديا إىل استخدام أكثر فائدة لوقت الفراغ
بط بظاهرة النمو االقتصادي والتنمية االقتصادي إال أن وعلى الرغم من أن مفهوم التنمية قد ارت

حاجات اإلنسان املتنوعة واملتعددة قد أدت إىل توسيع جمال مفهوم التنمية حيث اشتمل على قضايا 
اجتماعية، سياسية وثقافية، إىل جانب القضايا االقتصادية، وهذا التعدد والتنوع جعل التنمية أسلوبا 

ن حاجته ، فإتعلق حبياة اتمع والفرد، وعلى اعتبار أن اإلنسان يف تطور دائمومنهجا شامال لكل ما ي
  .ور والتغري للحاجات اإلنسانية فالتنمية البد أن تواكب هذا التطأيضا متجددة، لذا

عملية تغيري يف البنية " بأهنا د رشيدأمحكما أن التنمية يف أبسط معانيها، واليت يعرفها الدكتور 
االجتماعية والثقافية للمجتمع وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف حمددة تسعى أساسا لرفع االقتصادية و

مستوى معيشة السكان يف كافة اجلوانب، ومبعىن أن أية تنمية يقصد ا معيشة السكان يف كافة 
وغري ، أي أن التنمية يقصد ا أيضا االرتفاع احلقيقي يف دخل املواطنني من جوانب اقتصادية "اجلوانب
  (٢).اقتصادية

                                                 
  .١٥، ص ١٩٧٨ ماي تقرير األمم املتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، (١)
   .١٥-١٤، ص ص ١٩٨٦دار اجلامعة العربية للطباعة والنشر، :  القاهرةالتنمية احمللية،رشيد، أمحد  (٢)
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 التنمية تشمل أساسا على اجلانب االقتصادي وبالتايل يتم النظر أنوبالنظر إىل هذا املفهوم يتبني لنا 
  .للتنمية على أهنا حتقيق معدالت مرتفعة لدخل الفرد مبا حيقق مستوى معيشة أفضل

قتصادية واجتماعية التنمية هي عملية معقدة وشاملة تضم جوانب ا" أن علي غريبويرى األستاذ 
وسياسية وثقافية مع عدم إمهال اجلوانب النفسية والبيولوجية، وذلك لفهم السلوك اإلنساين بالدرجة 
األوىل والدوافع اليت تربط األفراد وما يقومون به من عالقات، وما يترتب على ذلك من أنظمة تتداخل 

  (١)."تفاعالا وتأثرياا يف جوانب اتمع املختلفة
من خالل هذا التعريف ملفهوم التنمية تتضمن التنمية بعدين رئيسني مها الشمولية والتكامل، ويعين و

 أن تقتصر على االهتمام باجلانب االقتصادي وحده مع إمهال اجلوانب يذلك أن جناح أي تنمية ال يكف
  .األخرى حلياة الفرد وإال أصبحت التنمية غري مكتملة

 اتمع يات خمططة وموجهة حتدث تغيريا يفعمل"مفهومها العام بأهنا  تعريف التنمية يف أنكما 
لتحسني ظروفه وظروف أفراده من خالل مواجهة مشكالته وإزالة العقبات وحتقيق االستغالل األمثل 

  (٢)."لإلمكانات والطاقات هلا لتحقيق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة لألفراد
 يتضمن عناصر أساسية حيث تعتمد على عملية التخطيط، وكذلك التركيز وهذا التعريف للتنمية

على اجلانب االقتصادي من خالل استغالل اإلمكانات والطاقات استغالال أمثل، وذلك بغرض الوصول 
  .إىل حتقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع

دم اتمع بكل أبعاده، التنمية هي العملية املخططة لتق" أن كرمي عبد النيبإبينما يعرف الدكتور 
اقتصادية كانت أم اجتماعية أم ثقافية أم سياسية، واليت تعتمد أكرب اعتماد على جهود املواطنني والدولة 
لتحسني األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف اتمعات احمللية والكبرية واملسامهة يف 

  (٣)."تقدمها بأكرب قدر مستطاع
ظر هلذا التعريف جنده يطابق إىل حد كبري أنه مل يكن مستمدا من التعريف الذي اصطلحت وبالن

، فهذا التعريف له أمهية خاصة ألنه حيدد اجلوانب األساسية للتنمية ١٩٥٦عليه هيئة األمم املتحدة عام 
ة هي عملية واملتمثلة يف أن مشروعات التنمية جيب أن تكون جزءا من سياسة اتمع، وأيضا فالتنمي

تغيري مستمرة وشاملة لكافة جماالت احلياة حيث تتطلب املشاركة جلميع فئات اتمع يف تنفيذ مشاريع 
تعريفا للتنمية  ١٩٥٦التنمية، فقد اصطلحت هيئة األمم املتحدة يف جملسها االقتصادي واالجتماعي عام 

أفراد اتمع دف خلق ظروف اجتماعية بأهنا العملية اليت ميكن مبقتضاها توجيه كافة اجلهود جلميع 

                                                 
  .١٧٩، ص ١٩٩٦مركز دراسات الوحدة العربية، :  بريوتزمة اجلزائرية،األ وآخرون، رياشيالسليمان  (١)
  .١٩، ص ١٩٩٣املكتب اجلامعي احلديث، :  اإلسكندريةدراسات يف قضايا التنمية ومشكالت اتمع،: التنمية االجتماعيةشفيق،  حممد (٢)
  .٩٢ مرجع سابق، ص العبيدي،  النيبعبدإكرمي  (٣)
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م يف تقدمها االندماج يف حياة اتمع واإلسهاواقتصادية مالئمة يف اتمعات احمللية ومساعدا على 
  ) ١(.بأقصى ما ميكن

ويتضح من هذا التعريف أن التنمية عبارة عن جمموعة عمليات ناجتة عن جهد مشترك بني مجيع 
مهما تباينت اختصاصام، كما يربز دور احلكومة يف ذلك ويوضح أمهية الربط بني العاملني يف اتمع، 

  .اتمع احمللي واتمع الكبري
وبالرغم من التعريفات السابقة الذكر ملفهوم التنمية، هناك صعوبة يف االتفاق على صياغة تعريف 

ملهتمني، أضف إىل ذلك أن مصطلح مفهوم التنمية، بل إن حتديد املفهوم خيتلف باختالف ختصص ا
خيتلف الكتاب على مستوى التخصص الواحد، وهناك أمثلة على ذلك لتعاريف علماء االجتماع 
واألنتروبولوجيا كمتخصص يف العلوم اإلنسانية، حيث يعرفه البعض بأنه عملية توافق اجتماعي، ويعرفه 

ع، أو أنه إشباع احلاجات االجتماعية البعض اآلخر بأنه عملية تنمية طاقات الفرد إىل أقصى حد مستطا
لإلنسان للوصول بالفرد إىل ملستوى حد معني من املعيشة أو عملية تغيري موجه لتحقيق عن طريقها 

  .إشباع احتياجات األفراد
ومن الطبيعي أن كل متخصص ينظر للمفهوم من زاوية خمتلفة عن اآلخر، فاملختصني يف العلوم 

 إىل حد أدىن ملستوى املعيشة ال ينبغي أن يتنازل عنه باإلنسانونه بأنه الوصول السياسية واالقتصادية يعرف
 ألهلية لتحقيق كفاءة استخدام اإلمكاناتباعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدولة وتفرزه اجلهود ا

  .املتاحة
لعمل  املالئم واوالسكنبينما يقصد به عند علماء االجتماع توفري التعليم واخلدمات الصحية 

املناسب والدخل الذي يوفر له احتياجاته، وكذلك األمن والتأمني االجتماعي والقضاء على االستغالل 
  .واالنتفاع باخلدمات االجتماعية

 باعتباره خليفة اهللا على األرض، اإلنسانأما عند علماء الدين فيقصد به أوال احلفاظ على كرامة 
نية، اجتماعية واقتصادية، وقيام التعاون على كافة املستويات وذلك يستوجب حتقيق العدالة اجلامعة قانو

  )٢(.اإلنسانوالتأكيد على املشاركة يف كل ما يتصل حبياة 
من خالل هذا العرض ملفهوم التنمية بصفة عامة من الناحيتني اللفظية واالصطالحية ميكن أن نأخذ 

  :النقاط اآلتية حول مفهوم التنمية

                                                 
 .٩٣املرجع نفسه، ص  )١(
 .٦مرجع سابق، ص احلكم احمللي والتنمية، اخلطيب وآخرون، حممد فتح اهللا  )٢(
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 مبعىن أهنا خطوات مترابطة ومتشابكة ومنسقة تتبع بعضها البعض يف نظام  أن التنمية هي عملية،-
يؤدي إىل غاية حمددة، أي أهنا عملية جمتمعية متشابكة متكاملة يف إطار ينتج من الروابط بالغ التعقيد من 

  .عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وعمرانية
تماعي وسياسي وثقايف، وهو ال يرتبط بقطاع معني  أن التنمية مفهوم ذو مدلول اقتصادي واج-

  .من اتمع دون اآلخر، ولذا فهو منهجا وطنيا يتفاعل معه اتمع بكل قطاعاته
 رغم اإلبقاء على التنمية الشاملة، تظل التنمية مصطلحا جديدا يف لغة العصر ال خيضع إىل -

كنها هدف مستمر وقدرة على التغري والنمو التعريف الدقيق، فهو ليس جمرد حتسني ظروف املعيشة، ول
أهداف التنمية تتغري وفقا ملا حيتاج إليه اتمع وما  فإن والتطوير، وهي مسألة نفسية ودائمة التغري، ولذا

هو ممكن التحقيق، وهنا تكمن صعوبة تعريف ثابت وحمدد هلا، وعلى هذا األساس ميكن اعتبار التنمية، 
التنمية هي عملية حضارية شاملة "بأن " احلقيقة واألبعاد" يف مقالته  املنصوركاسركما يعرفها الدكتور 

 وحتريره وتطويره اإلنسان وكرامته، وهي بناء اإلنسانملختلف أوجه النشاط يف اتمع مبا حيقق رفاهية 
  ) ١(."لكفاءته وإطالق لقدراته على العمل البناء
ة باعتبارها عملية حضارية دف إىل حتقيق الرفاهية عن التنمي ووفقا هلذا التعريف، يتم التعبري

  .االقتصادية وتطوير لقدراته وكفاءاته وصونا لكرامته، وذلك بغرض حتقيق املكاسب واالجنازات التنموية
وهناك تعريف ملفهوم التنمية يتماشى مع وجهات النظر للتعريفات السابقة ويقربنا من هدف 

التنمية تعين التحريك العلمي املخطط موعة من العمليات "ه أن موضوع البحث، وهذا التعريف مفاد
االجتماعية من خالل إيديولوجية معينة لتحقيق التغيري املستهدف من أجل االنتقال من حالة مرغوب 

  )٢(".فيها إىل حالة مرغوب الوصول إليها
االقتصادية وهذا التعريف يتضمن أن التنمية عملية متكاملة ومترابطة لكافة اجلوانب 

اخل، وال يهتم بقطاع دون اآلخر وحتقيق يف نفس الوقت مفهوم االحتياجات األساسية ..واالجتماعية
، وذلك باالعتماد على الذات يةجيا املالئمة هلم، ويقلل من التبعللمواطنني وكيفية اختيار التكنولو

  .على املساواة واملشاركة الشعبية عدالة التوزيع، وهذا كله يتمثل يف إقامة اتمع الذي يقوم ويضمن
باع هدفها حتقيق عملية تقدم اإلش"لتنمية إىل أهنا يف تعريفه ل )Hobhouse(هواوس ويذهب 
 على وفق نظم خاص، تضاف إىل ذلك أهنا حركة وصفها منهجا للعمل االجتماعي يسريجمتمع الرفاهية ب

  )٣(".وم يف اتمع املطلوب تنميتهاجتماعية هدفها إجياد وترسيخ وتغيري إمنائي واضح ومرس
                                                 

 .٧٢، ص ١٩٩٤:  دمشقالرائد العريب،احلقيقة واألبعاد، جملة : ، التنمية اإلداريةاملنصور كاسر )١(
 .٧مرجع سابق، ص احلكم احمللي والتنمية، اخلطيب وآخرون، حممد فتح اهللا  )٢(
 جامعة عني مشس،    رسالة دكتوراه، ،  "التنمية االجتماعية وصلتها بالتغري االجتماعي مع دراسة ميدانية يف مدينة بغداد          "لسامل،  احامد عبد احلميد     )٣(

 .٢٧، ص ١٩٧٩كلية اآلداب، قسم االجتماع، 
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ل وعلى ضوء تلك التعريفات بشأن التنمية بصفة عامة واليت تصب يف حتديد هدف عام وشام
ها وفقا لتأمني حاجاا األساسية للحياة  وهو خدمة البشرية وإسعاديقصد من وراء العملية التنموية،

  .ودميومتها
مية يتضح لنا أن التنمية رغم عدم دقتها وصعوبة حصرها ورجوعا إىل التعاريف السابقة ملفهوم التن

تظل عملية متكاملة من اجلهود املبذولة تتكامل فيها جهود كل األطراف الفاعلة داخل اتمع متمثال يف 
اخل، وهي جهود تتضافر وتتكامل يف إطار عام لتساهم .. جهد الرجل السياسي ورجل االقتصاد واإلدارة

وهي أيضا تقتصر على جمال معني أو مبدأ معني أو حمدد، بل إن التنمية الشاملة تتداخل يف حتقيق التنمية، 
فيها التنمية اإلدارية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والفكرية، وهذا على اعتبار أن اإلنسان يتأثر ا 

 لنا أن مفهوم تعددة يتبنينا ملفاهيم التنمية املومرتبط ا يف حياته بشكل يومي، وبالتايل من خالل عرض
التنمية له أبعاد متعددة، وهذه األبعاد ميزا أهنا متداخلة ومترابطة فيما بينها، وبالتايل فهي عملية جمتمعة 

معينة كاجلانب االقتصادي دون حتقيقها يف اجلوانب جوانب ة إذ ال ميكن حتقيق التنمية يف ومتكامل
  اخل.. جتماعية، سياسيةا :األخرى

الل هذا العرض املوجز ملفهوم التنمية نلخصها يف القول بأن التنمية من الناحية اللفظية مما ومن خ
سيما من الناحية االصطالحية، واملضمون له اليعين أمرا واحدا وهو الزيادة يف شيء ما عن حد معني 

 بقضايا منيباختالف ختصصات العلماء واملهت اإليديولوجية السائدة باختالفأكثر من تعريف خيتلف 
  .التنمية حسب وجهات نظر كل منهم

 فماذا عن مفهوم ومها بشيء من اإلجياز، بصفة عامة، واليت مت عرض مفهتنميةهذا عن مفهوم ال
التنمية احمللية؟ واليت هي أساس وموضوع دراستنا يف هذا البحث، فما هو املقصود بالتنمية احمللية؟ وما 

 يف هذا نتناوهلا احمللية بالتخطيط اإلقليمي؟ هذه التساؤالت سوف هي جماالت التنمية وعالقة التنمية
  .اجلانب من الدراسة واليت سوف نبدأ فيها بالتعرف على مفهوم التنمية احمللية
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II. ف بالتنمية احمللية ـالتعري)Local développement( 
  

 ونتيجة لتطور مفهوم التنمية بصفة ،عريفات اليت تبحث يف هذا املفهوملقد تعددت الكتابات والت
عامة، وكما أوضحنا ذلك سابقا حيث أن مفهوم التنمية مل يعد يركز على جاين معني بل أصبح يشكل 
عملية جممعة متعددة األبعاد واجلوانب يسعى إىل إحداث تغريات هيكلية وجذرية يف اجلوانب االقتصادية 

شكل متوازن متاما يساير زيادة معدالت النمو االقتصادي اخل، ب.. واالجتماعية والثقافية والسياسية
 أي حتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي، ويف ظل هذا التطور  العدالة يف توزيع عوائد التنمية،وحتقيق

 مفهوم التنمية احمللية خاصة بعد احلرب العاملية الثانية حيث حظيت اتمعات أيضايف فكر التنمية تطور 
اهتمام كبري من معظم الدول النامية، واليت تعد كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة على احمللية ب

املستوى الوطنني وبالتايل أصبحت التنمية احمللية تأخذ أمهية كبرية كوهنا دف إىل تطوير اتمعات 
ركة الشعبية تلعب دورا كبريا  اجلهود احلكومية باإلضافة إىل اجلهود الذاتية واملتمثلة باملشاأناحمللية، كما 

العملية "يف حتقيق التنمية احمللية، ويف هذا اإلطار ميكن أن نعرف التنمية احمللية يف أبسط معانيها على أهنا 
 مبستويات ة واجلهود احلكومية لالرتقاءاليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال بني اجلهود الشعبي

لية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور حتسني نوعية احلياة، اتمعات احمللية والوحدات احمل
كان تلك التجمعات احمللية يف أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة سل

  ) ١(".ومتكاملة
ووفقا هلذا التعريف، يرى أن التنمية احمللية تركز على عنصرين أساسني، أوهلما يتعلق باملشاركة 
الشعبية واليت تدعم جهود التنمية احمللية ومن مث مشاركة األهايل أنفسهم يف مجيع اجلهود اليت تبذل 
لتحسني مستوى معيشتهم ونوعية احلياة اليت يعيشوهنا معتمدين بقدر اإلمكان على مبادرم الذاتية، أما 

لتنمية احمللية بأسلوب يشجع هذه العنصر الثاين فيتمثل يف توفري خمتلف اخلدمات واملشروعات املتعلقة با
  .املبادرة واالعتماد على النفس واملشاركة
التنمية احمللية هي عملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة حملية "وهناك تعريف آخر يشري إىل أن 

ل تعرب عن احتياجات الوحدة احمللية، وذلك من خالل القيادات احمللية القادرة على استخدام واستغال
املوارد احمللية وإقناع املواطنني احملليني باملشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم املادي واملعنوي واحلكومي 

  )٢(".وصوال إىل رفع مستوى املعيشة لكل أفراد الوحدة احمللية ودمج مجيع الوحدات احمللية

                                                 
 .١٢، ص ٢٠٠١الدار اجلامعية، :  اإلسكندريةالتمويل والتنمية احمللية،، عبد احلميد عبد املطلب )١(
 .١٣جع نفسه، ص  املر)٢(
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 تتم وفق إطار سياسة عامة، واليت ىل هذا التعريف يعرب عن التنمية احمللية بأهنا عملية تغيريوبالنظر إ
يقوم بإعدادها القيادات احمللية ومتابعة تنفيذها بغرض استغالل اإلمكانات واملوارد احمللية، إضافة إىل 

  .املشاركة الشعبية يف عملية حتريك التنمية احمللية لصاحلهم
امج اليت تتم وفق التنمية احمللية هي دور السياسات والرب" بأن د رشيدأمحكما يرى الدكتور 

توجهات عامة إلحداث تغيري مقصود ومرغوب فيه يف اتمعات احمللية دف إىل رفع مستوى املعيشة 
  ) ١(".يف تلك اتمعات بتحسني نظام توزيع الدخول

وبالنظر إىل هذا التعريف الذي يعترب أن التنمية احمللية هي عبارة عن سياسات وبرامج دف إىل 
 االقتصادي واالجتماعي للمواطن، وبالتايل ال تقتصر التنمية على اجلانب االقتصادي دون تنمية اجلانب

سواه، كما أن التنمية احمللية ذا املعىن هو عملية شاملة، فهي ليست منفصلة عن املفهوم العام للتنمية، 
 كانت تبدوا اقتصادية كما أن التنمية يف أي جانب من جوانبها هي عملية متكاملة، فالتنمية احمللية وإن

يف إطارها العام إال أن هدفها اجتماعي، وهذا ما يؤكد على أن التكامل بني اجلوانب االقتصادية 
واجلوانب االجتماعية هو حتميا وضروريان وال يقتصر هذا التكامل على اجلوانب املادية فقط، ذلك أنه 

ل يف ترشيد السلوك وترسيخ القيم لدى البد وأن يواكب التغريات املادية تغريات غري مادية تتمث
  .كافة جماالت احلياةيف املواطنني، وأيضا حماربة التقاليد السيئة واليت تقف حجر عثرة أمام التقدم 

نشاط منتظم التنمية احمللية ما هي إال " بأن )Arthur Dunham(آرثر دوام ويرى األستاذ 
 قدراته على حتقيق التكامل االجتماعي والتوجيه الذايت لغرض حتسني األحول املعيشية يف اتمع وتنمية

لشؤونه، ويقوم أسلوب العمل يف هذا احلقل على تعبئة وتنسيق النشاط التعاوين واملساعدات الذاتية 
  )٢(".للمواطنني، ويصحب ذلك مساعدات فنية من املؤسسات احلكومية واألهلية

 بأن التنمية احمللية تتحكم فيها أربعة عناصر وامآرثر دمن خالل هذا التعريف، يبني لنا األستاذ 
هامة تتمثل يف ضرورة وجود برنامج خمطط يشتمل حصر لكافة احتياجات األفراد، كما يفسح اال 
للمشاركة الشعبية واجلماهريية، وذلك بغرض إجناز مشاريع التنمية احمللية من حيث االهتمام باحللول 

ل عدة مشاكل قد تظهر يف املستقبل، وأيضا ضرورة توفري مساعدات فنية الذاتية اليت قدمها هؤالء حل
وإعانات مالية تقدمها السلطات املركزية لتلك اموعات احمللية قد تتمثل بدعمها باملعدات واألجهزة 

  .ويل احملليماليت تسري عليها ونشاطها، وكذا باألموال اليت هلا دور يف عملية دعم الت
عملية تتحد فيها جهود أفراد اتمع احمللي " اآلخر حيث يرى أهنا عبارة عن وكما عرفها البعض

وجهود السلطات احلكومية بغية حتسني األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع، فتكامل 

                                                 
 .١٦رشيد، مرجع سابق، ص  أمحد )١(
 .١٣٢، ص ١٩٨٧منشأة املعارف، :  اإلسكندرية,اإلدارة احمللية وإستراتيجيتها, اجلنديمصطفى  )٢(
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لتطور حياة اتمع وحياة األمة اليت تنتمي إليها ميكنه من العطاء املثمر الفعال، والذي حيقق التقدم وا
  ) ١(".القومي

من خالل النظر إىل هذا التعريف الذي يشري إىل التأكيد على ضرورة تنمية اتمع احمللي جزءا من 
مفهوم تنمية اتمع ككل، وأيضا تضافر اجلهود احلكومية مع اجلهود الشعبية للمجتمع احمللي من أجل 

اخل، دون التركيز على .. ية واالجتماعية والسياسيةحتقيق التنمية الشاملة واملتوازنة بكل جوانبها االقتصاد
جانب معني من جوانب جماالت التنمية املختلفة على اعتبار أن التنمية احمللية هي كال متكامال لكافة 

  .جوانب جماالت احلياة
 التنمية احمللية هي تلك العمليات اليت" بأن فاروق زكيويف إطار مفهوم التنمية احمللية يرى الدكتور 

توحد جهود األهايل وجهود السلطات احلكومية لتحسني األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
للمجتمعات احمللية وحتقيق تكامل هذه اتمعات يف إطار حياة األمة ومساعدا على املسامهة التامة يف 

 يف اجلهود أنفسهممهة األهايل التقدم القومي، وتقوم هذه العمليات على عاملني أساسني مها املسامهة مسا
املبذولة لتحسني مستوى معيشتهم، وكذا توفري ما يلزم من اخلدمات الفنية وغريها بطريقة من شأهنا 

  )٢(.تشجيع املبادرة واملساعدة الذاتية واملتبادلة بني عناصر اتمع وجعل هذه العناصر أكثر فعالية
سية تنحصر يف تركيز عملية التنمية احمللية على أساس اأسبالنسبة هلذا التعريف فإنه يتناول فكرة 

مشاركة أفراد اجلماعة احمللية يف حد ذاا انطالقا من احلكم على أن التنمية قد تؤدي إىل الفشل إذا ما 
متت على عناصر بشرية ال تنتمي إىل ذلك اإلقليم املعين، األمر الذي ال يسمح خبلق إطارات بشرية 

وي احمللي ذلك أن إصالح وتطوير اجلماعات احمللية يف جوهرها لن تكون إال حمركة للنشاط التنم
  .باالعتماد على طاقاا الذاتية املتمثلة يف األفراد الذين يقطنون على مستوى إقليمها

اإلدارة احمللية هي نقل سلطة اختاذ القرارات اإلدارية يف جماالت معينة من السلطة "ويرى البعض أن 
  )٣(". جمالس حملية منتخبةاملركزية إىل

وهذا التعريف يتركز يف عملية نقل سلطة القرارات اإلدارية وتفويضها إىل االس احمللية لتمارس 
  .بدورها االختصاص املخول هلا وفقا للقانون

ومن خالل هذا العرض الوجيز ملفاهيم التنمية احمللية نستخلص من ذلك أن التنمية احمللية هي عملية 
 والقصد منها إجراء وإحداث حتسينات على كافة األصعدة سواء كانت على الصعيد تراكمية

االجتماعي، االقتصادي واخلدمايت للمجموعة احمللية يف حدود ال تكاد ختتلف يف مبادئها وأسسها عن 

                                                 
 .٢٤ ، ص١٩٨٣رية، عربية للتنمية اإلدااملنظمة ال: ، عمان)١٥( عدد بلدي،، جملة "دور اإلدارة احمللية يف تنمية اتمع احمللي"العمري، خالد  )١(
 .٤٩مرجع سابق، ص , اجلنديمصطفى  )٢(

)٣(  A-H (Jackson), Local government in developing countries, (New York: MC Grow, Hill, 
1992), P 7. 
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 مت ذكره التنمية الوطنية إال من حيث جمال تطبيقها، كما تربز اهلدف الرئيسي من التنمية احمللية، إضافة ملا
زء من مسؤولية تنمية اتمع جنبا ات والوحدات احمللية على التكفل جبمسبقا كوهنا متنح فرصة أكرب للهيئ

اطق يف األقاليم، هذه إىل جنب مع اهليئات املركزية سعيا يف ذلك إىل حتقيق مبدأ التوازن على مستوى املن
 ما إلقليم حمليا حبسبن شأهنا تلبية مطالب سكان ا للوحدات اإلقليمية باب املبادرات اليت ماألخرية تتيح

تستدعيه الضرورة والظروف، وحبكم قرا منهم ومعرفتهم الكافية باحمليط االجتماعي والثقايف 
واالقتصادي للمنطقة اليت تقع ضمن حدود ذلك اإلقليم، األمر الذي يترتب عليه أن أخذت هذه األبعاد 

  .سيد التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستوى احملليبعني االعتبار حتقق جناحات يف جت
  

  االت التنمية احملليةـجم. ١
  :بالنسبة االت التنمية احمللية فهي متعددة، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر يف ااالت التالية

  

  اديةـالتنمية االقتص. أ
لتعرب عن اهتمام االقتصاديني والسياسيني ومن هلم صلة ويف هذا اال للتنمية االقتصادية جاءت 

 وتطوير الوسائل واإلنتاجمباشرة لعملية التخطيط االقتصادي الذي يسعى إىل حتقيق الزيادة يف النمو 
 دف إىل حتقيق غاياا احلقيقية واملتمثلة يف رفاهية اإلنسان ماديا عن أهنااملساعدة لتحسني ذلك، كما 

ذا النوع من التنمية واليت دف أساسا إىل ه أنل الفرد وحتسني مستواه املعيشي، كما طريق حتسني دخ
وضع خمططات يكون الغرض منها تطوير الوضعية االقتصادية للمجموعة احمللية سواء كانت يف اجلانب 

قتصادية الصناعي أو الزراعي وحىت املنشآت القاعدية مبا يسمح الحقا بتوازن ميكنها من توفري منتجات ا
تليب ا حاجات أفرادها، ومن مث فقد جاءت التنمية االقتصادية بطروحات خمتلفة لتكون سبيال سهال 

  .ومبنيا على األسس املنطقية واملنهجية العلمية من اجل إسعاد اإلنسان وحتقيق رخاؤه املادي
  

  اعيةـالتنمية االجتم. ب
 اإلقليم الواحد، وتتمثل هذه ألفرادتماعي وهو جمال تنموي يسعى لالهتمام بتنمية اجلانب االج

  .اخل.. التنمية يف توفري وسائل التنمية االجتماعية كاخلدمات الصحية، العلمية، الصحية والثقافية
إلذن فالتنمية االجتماعية سواء كانت يف اتمعات احلضرية أم احمللية تشكل اهلدف العام للرقي 

ي إليه املخططون للتنمية االجتماعية لتحقيق عملية النهوض وتطوير بالكل االجتماعي، وذلك يأيت ملا يرم
اتمع عرب التأهيل العام ألفراده وصقل مهارام املختلفة لرفع مستوى كفاءة العمل واستغالل طاقات 
اتمع استغالال أمثل، كل هذا يؤدي إىل استقرار اتمع وذلك لشعوره بأن حاجته مشبعة أو يتم 

ته تدرجييا وفقا لعملية منطقية يتبعها املخططون واملنفذون ملشاريع وبرامج التنمية االجتماعية إشباع حاج
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اليت يفترض أهنا تصب يف حتقيق أهداف اتمع من خالل توفري اخلدمات اليت حيتاجها، وعلى الرغم من 
تعليم، صحة، إسكان (إليه كون التنمية االجتماعية مرتبطة بالعنصر اإلنساين واخلدمات املتنوعة املقدمة 

من األمهية التركيز على كل ما يعيق مسالة إجراء ) اخل.. وخدمات أخرى متعددة كاهلاتف والكهرباء
واستكمال هذه اخلدمات وتوفريها، وذلك حىت حتقق هذه اخلدمات اهلدف من إنشائها مع االهتمام 

 التفكري واإلعداد هلا وتنفيذها مبشاركة األفراد وأصحاب املصلحة احلقيقية من هذه اخلدمات يف
  ) ١(.ومتابعتها وتنويعها

  
  اسيةـالتنمية السي. ج

 النظام السياسي القائم يف دولة ما على اعتبار أن التنمية السياسية متثل استجابة تنميةدف إىل 
لتغريات يف البيئة للنظام السياسي للتغريات يف البيئة اتمعية والدولية، والسيما استجابة النظام السياسي ل

اتمعية والدولية والسيما استجابة النظام لتحديات بناء الدولة واألمة واملشاركة وتوزيع األدوار، وال 
ه ا األخري ال يتم إال إذا توافر فيتكون التنمية السياسية إال من خالل حتقيق استقرار النظام السياسي، وهذ

 اجلماهريية واملتمثلة يف حق املواطنني يف اختيار من ميثلوهنم الشكل أو األخذ بأشكال املشاركة الشعبية
اخل، ومن .. لتويل السلطة كاختيار النخب احلاكمة أو اختيار أعضاء الربملان واالس التشريعية أو احمللية

  .خالل املشاركة السياسية يلعب املواطن دورا كبريا يف دعم مسرية التنمية السياسية
  

  يةالتنمية البشر. د
األغلبية ترى بتوسيع خيارات  فإن ١٩٩٠حسب تقرير هيئة األمم املتحدة للتنمية البشرية لعام 

الناس، وتكمن هذه اخليارات األساسية يف مجيع مستويات التنمية، وهي انه على اإلنسان أن حيي حياة 
اخليارات متاحة، جيدة وصحية وأن حيصل على املوارد الالزمة ملستوى معيشي كرمي، فإذا مل تكن هذه 

  ) ٢(.فستظل هناك فرص أخرى كثرية يتعذر احلصول عليها
جل الناس نمية البشرية هي تنمية الناس من أ إىل أن الت١٩٩٣كما يشري تقرير التنمية البشرية لعام 

بواسطة الناس، وتنمية الناس تعين استثمار قدرات البشر سواء يف التعليم أو الصحة أو املهارات حىت 
م العمل على حنو منتج وخالق، والتنمية من أجل الناس تعين كفالة توزيع مثار النمو االقتصادي ميكنه

                                                 
 .١٥بدون تاريخ، ص املكتب اجلامعي احلديث، :  اإلسكندريةمفهومات أساسية ورؤية واقعية،: التنمية االجتماعيةكامل، مسرية حممد  )١(
 ص ،١٩٩٣ دراسات الوحدة العربية،     مركز:  بريوت ،١٩٩٣تقرير التنمية البشرية لعام      ،)"UNDP(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     " )٢(

١٠٤. 
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الذي حيققونه توزيعا واسع النطاق وعادال، أما التنمية بواسطة الناس فتعين إعطاء كل امرأ فرصة 
  )١(.املشاركة فيها

  

  التنمية اإلدارية.هـ
ن حيوية السياسة العامة وتطورها يف كافة نواحي احلياة التنمية هي تعبري ع بأن وكما ذكرنا مسبقا

ومنها لنواحي اإلدارية وحىت يف اال اإلداري فهي متثل جمموعة من العمليات واإلجراءات املخططة 
سلفا يستعمل فيها بعض األساليب الفنية كالتدريب والتوجيه وتقدمي املساعدات املادية كاألموال 

من أجل رفع مردودية العمل اإلداري وجعله مؤهال إلدارة التنمية وعلى هذا واملعنوية كاالستثمارات 
تلك اجلهود اليت تبذل لتحقيق رفع الكفاية وفعالية األجهزة اإلدارية  (التنمية اإلدارية هي فإن األساس

ة هلا بأقل وزيادة قدراا على العمل االجيايب املنتج مبا ميكنها من إجناز مهامها وحتقيق األهداف املرسوم
حتقيق التنمية اإلدارية الفعلية مرهون بتواجد قيادة إدارية فعالة ال قدرة على  فإن  وعليه)٢(،)تكلفة ممكنة

بث روح النشاط احليوي يف جوانب التنظيم ومستوياته كما يغرس يف األفراد العاملني باملنظمة روح 
حتقيق األهداف والتطلع إىل املزيد من العطاء التكامل واإلحساس بأهنم مجاعة واحدة ومترابطة تسعى إىل 

واالجنازات كما أن مفهوم التنمية اإلدارية يرتبط أكثر بتنمية وتطوير القدرات البشرية يف اإلدارة لتحقيق 
يف املؤسسات اإلدارية العلمية وزيادة مهاراا وقدراا على استخدام هذه الطرق عنصر الكفاءة والفعالية 

ها من مشاكل ورفع مستوى أدائها وتطوير سلوكها مبا حيقق أقصى ما يف التنمية يف حل ما يواجه
  ) ٣(.االقتصادية

وكان مفهوم التنمية اإلدارية قد ظهر مساير لغريه من املفاهيم اليت ظهرت يف أدبيات العلوم 
  .االجتماعية كالتنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية

  

  يـمـط اإلقليـالتنمية احمللية والتخطي. ٢
  

يف هذا اجلانب البد أن نشري إىل أن التخطيط يشمل مستويات، فهناك التخطيط على املستوى 
وهذا النوع من التخطيط يهدف إىل إجياد نوع من التكيف بني البيئة واحتياجات األفراد  القومي،

شاكل بصورة مجاعية، االجتماعية على املستوى القومي، والتخطيط على هذا املستوى يعاجل األمور وامل
  .والبد أن منيز هذا النوع من التخطيط باملرونة واالبتعاد عن اجلمود والتحيز

                                                 
 .٣املرجع نفسه، ص  )١(
 جامعة اجلزائر، كلية العلوم     رسالة ماجستري،  ،)"١٩٩٠/٢٠٠٠(واقع التنمية احمللية على ضوء اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر          "زيدان،  مجال   )٢(

 .٢٧، ص ٢٠٠١السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
 .٥٤، ص ١٩٩٢، يناير )٢٤(، جملد )٣( عدد اإلدارة،، جملة "اإلطار الفكري للتنمية احمللية"، عبد اللطيفإبراهيم  )٣(
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ويف هذا اجلانب البد أن نشري إىل أن التخطيط على املستوى القومي ضرورة الزمة وبدونه يكون 
األساس جيب أن أي ختطيط على املستوى احمللي أو اإلقليمي غري ذات قيمة أو عدمي النفع، وعلى هذا 

نراعي أن التخطيط على املستوى القومي يعتمد أيضا على اإلمكانيات احمللية واحتياجات احملليات 
  ) ١(.وظروفها

والتخطيط القومي يعرب عنه بأنه نشاط مركزي بطبيعته لضمان حتقيق األهداف اليت حتددها الدولة، 
  .وتريد الوصول إليها عن طريق أنشطة القطاعات املختلفة

 )٢(التخطيط ال ميكن أن حيقق النجاح بشكل مطلوب إال إذا كان نابعا من البيئة احمللية، فإن وعليه

واليت تكون أكثر من غريها هلا قدرة التعرف على رغبات املواطنني وما حيتاجونه من مشروعات 
ى املستوى احمللي اقتصادية أو استثمارية أو خدمات اجتماعية، ومن مث حتويلها إىل مشروعات ختطيطية عل

  .للقرية واملدينة واحملافظة، واليت تعترب نواة التخطيط القومي
أما فيما خيص التخطيط اإلقليمي أو احمللي الذي يعترب أحد اجلوانب األساسية من التخطيط القومي 

ها مجيعا يف مستويات املعيشة بني املناطق احلضرية والريفية وتقليل الفروق بينألنه سد الفجوة 
ومن أجل ذلك البد أن نراعي العالقات املتشابكة بني احلاجات واملوارد االقتصادية مع  )٣(والدخول،

األخذ بعني االعتبار عند حتديد أقاليم التخطيط، الصفات الطبيعية كالوديان واجلبال والعوامل االقتصادية 
 حدود عدد من الوحدات أو تكاملها، أضف إىل ذلك أنه البد أن تتوافق حدود أقاليم التخطيط مع

اإلدارية احمللية ألن ذلك يسهل مسامهة املصاحل الفنية احمللية يف فهم التنمية أيضا، وألمهية العوامل اإلدارية 
اليت جيب مراعاا عند حتديد التخطيط اإلقليمي، وبالتايل جيب أن يكون للدولة تقسيمات إدارية 

  )٤(.زية متوافقا مع هذه التقسيمات اإلداريةموحدة، ويكون جمال عمل فروع اإلدارة املرك
 واإلقليمية،  التخطيط له مسامهة فعالة من األفراد واتمعات يف رسم وتنفيذ اخلطط الوطنيةأنكما 

 اتمعات احمللية للعمل بأنفسهم وللمسامهة يف عد فيها إفرادال لعملية تربوية يوهو يف نفس الوقت جم
  .إدارة شؤوهنم العامة

مستقلة تعد جزء حملية ا شخصية  تكون اخلطة احمللية على الرغم من أن هلأن هذا اإلطار البد ويف
من اخلطة اإلقليمية أو القومية البد أن تتوافق مع اإلطار العام للتخطيط القومي، أي ال حيدث بني 

ر االنسجام التخطيط سواء على املستوى القومي واإلقليمي احمللي تضارب أو تناقض، فالبد من تواف
  .والتناسق فيما بينها

                                                 
 .٤٩مرجع سابق، ص , اجلنديمصطفى  )١(
 .٣٣٣ص ، ١٩٩١ والنشر، ةالدار اجلامعية للطباع:  اإلسكندريةمدخل األنظمة،: اإلدارة العامةالشريف، علي  )٢(
 .٩٨، ص ١٩٩٢، )١(طالس للدراسات والترمجة والنشر، طبعة :  دمشقدليل القائد اإلداري،، "وظائف القائد اإلداري"نور اهللا، كمال  )٣(
 .٣٢، ص ١٩٧٠املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : القاهرة ركزية يف الدول النامية،اإلدارة املنور اهللا، كمال  )٤(
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وهناك عامل جيب مراعاته وأخذه يف االعتبار يف عملية التخطيط احمللي أال وهو أن جناح هذا 
التخطيط يرتبط ارتباطا كبريا بدرجة مسامهة األهايل احملليني فيه، كما يرتبط بالقيادات احمللية 

ن يوكل إليهم أمر تنفيذ خططه، وعلى املهارات وباألشخاص احملليني الذين يتولون أمره، وأيضا الذي
  .الفنية وقدرة التصرف واالبتكار اليت تتوفر فيهم

كما جيب أن يراعى يف التخطيط على املستوى احمللي أو اإلقليمي مقدار حاجة املواطنني إىل هذه 
روعات املظهرية املشروعات، فكلما كان ذلك جتسيد لنجاح اإلدارة احمللية، كذلك ينبغي البعد عن املش

واملثالية، وأن يتم التخطيط بالواقعية مع مراعاة الظروف االجتماعية واملهارات والتقاليد والتراث الثقايف 
  ) ١(.أي اخلصوصية االجتماعية

وحيث أن أسلوب النقل والتقليد واألخذ بنماذج خمططات حملية غري متالئمة مع اتمع احمللي 
عن حاضره، كل ذلك ال يؤدي إىل جناح التخطيط احمللي، بل قد يؤدي إىل وحماولة عزل ما يف اتمع 

الفشل وتفكك اتمع احمللي بطابعه وشخصيته، وأن يبقي على خصوصياته القوية ومقوماته الطبيعية، 
كما جيب أن يراعى يف عمليات التخطيط على املستوى احمللي باخلصائص اليت تتميز ا اتمعات احمللية، 

ليت تربط أفرادها ألخص يف املناطق الريفية مثل قلة عدد سكاهنا وقوة الروابط والعالقات االجتماعية اوبا
  )٢(. أفرادها يف املسائل الدينيةبعضهم البعض ومتسك

إن قضايا التنمية احمللية ترتبط أساسا بعمليات التغيري املخطط على املستوى احمللي على اعتبار أن 
الفعالة لبلوغ أهداف التنمية، ولذلك تثار جمموعة من التساؤالت حول التخطيط التخطيط هو الوسيلة 

ومعناه وأهدافه وأساليبه، فضال عن العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند 
  .إعداد اخلطة أو تنفيذها

ن جمرد تنظيم آيل للموارد إن التخطيط االقتصادي ال جيري يف فراغ اجتماعي، إذ ال ميكن أن يكو
يقصد ا إدماجها يف عملية إنتاجية، وإمنا جيب أن يكون التخطيط اندفاعيا لتحقيق منو مجاعي يشترك 
فيه الناس واملوارد باستمرار، وبناءا على ذلك ينبغي أن نتعرض لبعض األسس اليت يقوم عليها التخطيط 

  )٣(:ر التاليةالسليم للتنمية احمللية، وميكن ذكرها يف األمو
  . أن يكون التخطيط واقعيا وعلى أساس املوارد البشرية واملادية املتاحة-
 أن يكون التخطيط شامال ومتكامال ملختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية وذلك لتحقيق -

  .األهداف املنشودة
  . يكون التخطيط مرنا حبيث يعاد تشكيله يف ضوء التجربة والتقييمأن -

                                                 
 .١٣٨مرجع سابق، ص , اجلنديمصطفى  )١(
 .١٣٩ املرجع نفسه، ص )٢(
 .٢٢٦، ص ١٩٩٧دار املعرفة اجلامعية، :  اإلسكندريةالتنمية بني النظرية وواقع العامل الثالث،مصطفى، مرمي أمحد  )٣(
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 ختتلف درجات التنمية اإلقليميةختالف املصادر الطبيعية واختالف توزيعها على املناطق ونظرا ال
املطلوبة، لذلك يتطلب التخطيط السليم على املستوى القومي رسم خريطة واضحة املعامل للمناطق 

منيز بني طبقا للموارد املتاحة واالحتياجات األساسية املطلوبة، وهنا ينبغي أن ) احملليات(اإلقليمية 
التعديالت السطحية وبني التنمية الفعلية يف منطقة معينة، ويف هذا اإلطار ميكن القول أن معظم برامج 
تنمية اتمع احمللي يف الريف، واليت تدخل على سبيل املثال يف نطاق التعديالت أو التغريات السطحية 

  )١(.اجلزئية
معينة، إال أن ذلك ينبغي أن يتم يف إطار ختطيط وبالرغم من أمهية التعديالت السطحية يف منطقة 

متكامل للمنطقة أو اتمع من أجل تنمية حقيقية، معىن ذلك أن التنمية احمللية يف حاجة إىل خطة واقعية 
  .صاحلة للتطبيق

ختطيط من اجل اجلماهري يهدف يف املقام األول إىل تنظيم أوجه ) احمللي(وذا فالتخطيط اإلقليمي 
املختلفة هلم يف كافة القطاعات وعلى كافة املستويات وهو األمر الذي يتطلب تضافر جهود النشاط 

  .املسؤولني يف احلكم احمللي كل منهم يف جمال ختصصه
نلخص إىل القول الن التنمية هي جزء متكامل من التنمية اتمعية الشاملة، وأن عملية التخطيط 

تستلزم أمور هامة البد من توافرها لكن تكتمل ) احمللي(ليمي سواء كانت على املستوى القومي أو اإلق
  ) ٢(:عملية التخطيط بكفاءة وجناح، وهذه األمور تتمثل يف النقاط التالية

 القيام حبصر شامل جلميع أنواع اتمعات احمللية املباشرة وغري املباشرة واليت تتطلب توفريها -
  .للوفاء باحتياجات أفراد اتمع احمللي

ليها لكل نوع من أنواع إ حتديد أولويات اخلطة ومستوياا اليت جيب أن تستهدف الوصول -
  .اخل.. اخلدمات املتعددة كالتعليم، الصحة، السكن واملياه

  . القيام حبصر اخلدمات احلالية ومدى توافرها وتوزيعها على املناطق املختلفة لألقاليم-
 اخلدمات للوصول إىل املستوى املطلوب مع مراعاة عدالة  حتديد الزيادة الالزمة يف كل أنواع-

  .توزيع اخلدمات بني أفراد سكان األقاليم
  . للتجهيزات العمرانيةاإلنشاءات إعداد الفنيني والربامج والنظم اإلدارية والالزمة لعمليات -
  .لنفقات االرتقاء مبستوى اخلدمات احلالية واحمللية حىت تصل إىل أقصى كفاءة هلا بأقل ا-
 القيام بالتنسيق الكامل بني التخطيط االجتماعي واالقتصادي والعمراين حىت يتحقق التوازن بني -

  .احلاجيات واإلمكانيات على املدى الطويل

                                                 
 .٢٢٧ع نفسه، ص املرج )١(
 .١٣٩مرجع سابق، ص , اجلنديمصطفى  )٢(
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 واالجتماعي اليت ي ومتاشيها مع التطور االقتصاداألفراد تطابق الربامج واألهداف وفقا حلاجات -
  .تستهدفه الدولة
تخطيط الكفء والسليم والرشيد الذي يراعي األساليب العلمية هو الطريقة الوحيدة ال فإن وختاما

اليت تضمن استخدام مجيع املوارد الوطنية املادية منها والطبيعية والبشرية والطريقة العلمية وعملية 
  )١(.وإنسانية لكي حتقق اخلري جلموع الشعب وتوفر هلم احلياة والرفاهية

  

التخطيط اإلقليمي ودوره يف التنمية حيث تكمن أمهية التخطيط للتنمية احمللية أضف إىل ذلك أمهية 
  ) ٢(:من عدة اعتبارات لعل أمهها ما يلي

 صعوبة التخطيط على املستوى القومي ملعاجلة مسائل ومشاكل معينة يتميز ا إقليم معني أو -
ى اإلقليمي أو احمللي يعاجل مشاكل وحدة من الوحدات اإلدارية احمللية، ذلك أن التخطيط على املستو

  .التنمية احمللية لكل املواطنني احملليني يف حيام ويف نطاق جمتمعام احمللية
 مراعاة التخطيط لظروف واحتياجات كل إقليم من أقاليم الدولة من حيث مستوى التنمية -

 وذلك بالنهوض باألقاليم املختلفة االقتصادية واالجتماعية، كما يعمل على النمو املتكافئ هلذه األقاليم،
  .حىت ال تكون عقبة يف سبيل التنمية القومية

  . تنظيم أداء برامج التنمية احمللية وتنفيذها يف مجيع املستويات-
 التنسيق بني اخلدمات املطلوبة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو صحية، حيث أن -

يسهل حتقيق األهداف اليت ترمي إليها هذه الربامج يف جماالت التنمية التنسيق هو العامل احلاسم الذي 
  .االجتماعية املختلفة

 حتقيق تطوير سريع يف اتمعات احمللية ورفع مستويات معيشة املواطنني للمجلس، فاالرتباط -
ر الذي يشجع خبطة معينة حمدودة بوقت معني من شانه حتديد أدوار املسؤولني عن التنفيذ والتمويل، األم

  .كل القوى املعنية على حتقيق أهداف اخلطة
 املسامهة يف تعبئة مجيع املوارد املادية والبشرية اليت تتطلبها عملية التنمية احمللية مثل القوى البشرية -

  .واملوارد الطبيعية املختلفة، وكذا جهود املؤسسات احلكومية واألهلية
ية احمللية يشمل قطاعات وأبعادا عديدة منها التخطيط كما جتدر اإلشارة إىل أن ختطيط التنم

العمراين والتخطيط االقتصادي والتخطيط االجتماعي والتخطيط للموارد املالية الذي يتمثل يف البحث 
  .كيفية متويل اخلطة ودور القطاع اخلاص يف االستثمارات األجنبية

                                                 
 .٦١-٦٠، ص ص ١٩٧١منشأة املعارف، :  اإلسكندريةاملرجع يف إدارة احمللية املقارنة، اجلندي،مصطفى  )١(
ص  ،٢٠٠٠نشر،   دار   بدون:  القاهرة إطار عام مع التركيز على النظام احمللي املصري،       : النظم احمللية السيد،  مسري بن حممد عبد الوهاب       )٢(

٩٥. 
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  ي التنمية احملليةـالعوامل املؤثرة ف. ٣
  

مل اليت تؤثر يف عملية التنمية احمللية فهناك عوامل منفردة عملية حصر هذه العوامل يف بالنسبة للعوا
العناصر التالية وهي البيئة واملتمثلة يف املوقع اجلغرايف والسكان والعادات والتقاليد وأيضاً يف الفاعلية 

هلا بنوع من التوضيح وكذلك اهليكل التنظيمي إلدارة التنمية احمللية وهذه العناصر كلها سوف نتناو
  .حدىوالتفصيل لكل عنصر على 

  

  ئةـامل البيـع. أ
يعترب العامل البيئي من العوامل الرئيسية يف عملية التأثري على عملية التنمية احمللية وذلك انطالقا من 

تنمية باملعروف بالتحليل االيكولوجي منهج عام يف إدارة برامج ال أو التطور املنهجي مثل التحليل البيئي
على اعتبار أنه على النسبة اليت يقام عليها التنمية احمللية لفرض األخذ كافة الظروف االجتماعية  )١(،احمللية

ما تضمه من عناصر مترابطة ذات عالقات وعام بشكل واالقتصادية والثقافية وحىت التكنولوجية والدينية 
  :لعنصر البيئي يف التايلتأثري على التنمية احمللية وهي على سبيل املثال تشمل ا

   

  يـاملوقع اجلغراف •
  املدينة،ويشمل يف احليز واملوقع اجلغرايف الذي يقع فيه أفراد اتمع احمللي واملتمثل يف القرية

اخل واليت تشكل أماكن حمددة نطاقها وفقاً لنصوص تنظيمية وتتضمن األماكن وخمتلف املرافق  ..البلديةو
، مواصالت ,جامعات ,املدارس , من املوجبات العمومية واملراكز الصحيةالضرورية حلياد الفرد لكل

  . وغريها من املرافق العامة للدولةمستشفيات
   

  انـالسك •
 مجاعة حملية صورعقول تمن غري املو ،يعترب عنصرا رئيسي لوجود اتمع احمللي فهو يعد نواة اتمع

لي مرتبط بتواجد جمموعة أفراد  وجود جمتمع حم أنه أصليالشكذات نطاق خالية من األفراد وعليه 
  .ياتكاملا عة تأخذ يف الغالب طابهم عالقات اجتماعيينيربط ب

  

  دـاليـادات والتقـن والعـالدي •
وهذا العامل له دور وتأثري ملموس على حلول األفراد وموقفهم واجتاههم منه عملية التنمية احمللية 

 كما ميكن أن تكون عوامل ،لمسار احملليا ليعترب ذلك جناحو ،درةيد أي مباؤفقد تكون مواقف إجيابية ت
  .مضادة ورافضة لكل املسار مما يؤدي إىل فشل التنمية احمللية

                                                 
قسم العلوم الـسياسية    ,  جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم      رسالة ماجستري، , "ة يف النظرية والتطبيق   بيئالواإلدارة  "حنيش،  سنوسي   )١(

 .٣٦، ص ١٩٩٧والعالقات الدولية، 
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صغر حجمها حتترم قيمها ومبادئها االجتماعية واملتمثلة بالدين  أو  مجاعة حملية مهما كربنإ
  ) ١(.تدهورها أو رقي التنمية احمللية أو والعادات والتقاليد واليت تلعب دورا كبريا يف هنضة

  

  ونـاعلـ الف.ب
ويقصد م يف املقام األول هم القيادات احمللية واليت تقع عليهم مسؤولية قيادة التنمية احمللية وتنظم 
غريها على أرض الواقع يف صدد اخلطة املرسومة هلا ويف التأثر البد من اإلشارة إىل التمييز بني قيادات 

  .بة وأخرى منصبة من السلطة املركزيةحملية منتخ
 تنمية اإلقليم قهم املسؤولية الكبرية يفتعلى عايقع  والذي ويتضح دور القيادات احمللية املنتخبة

 وتأيت هذه املرحلة من خالل اختيار األجهزة ،نفيذلية يف الت يف مرحلتني القيادة احملهفرادأالذين اختاروهم 
 والتأكد من توافر اإلمكانات واملوارد املطلوبة إلمتام اخلطة وإجنازها نفيذ،للتلقيادات اإلدارية الالزمة وا

وتشجيع اجلهود الذاتية واملثالية املستمرة واملتواصلة للتنفيذ وإعالم املواطنني مبا يتم إجنازه أول بأول 
 من أهداف وكذلك دور القيادة يف التقسيم ودف هذه املرحلة إىل قياس وتقدير حجم ما مت إجنازه

امنة مع كافة تزة ومكباحلقيقة موايف لتشغيل خطة التنمية احمللية وهذه املرحلة ليست جمرد مرحلة بل إهنا 
  )٢(.ةابقاملراحل الس

  

  ي إلدارة التنمية احملليةـمـاهليكل التنظي. ٤
  

لتنظيم وهذا العامل يعترب أحد اجلوانب الالزمة والرئيسية لكل تنمية حملية شاملة وذلك ألنه ا
وية إذ أنه يساهم يف توزيع الصالحيات تنمجناز املشاريع ال إلاهليكلي يشكل الركيزة األساسية

واملسؤوليات ويعزز االتصاالت الفعالة يف هذه النقطة إىل حمددات البد من توفرها يف اهليكل التنظيمي 
  ) ٣(:مل التايلالذي يرتكز عليه عملية حتقيق التنمية احمللية يف الدول النامية وهي تش

  . القدرة على تنمية اتمع الداخلي-
  . استخدام مهارات التكنولوجية احلديثة-
  . املرونة واالستعداد التام لنقل أفكار جديدة والقدرة على استعماهلا وتوظيفها-
  . اإلملام لطرق اإلدارة احلديثة واالستعداد والقدرة على تطبيقها-
  .ئة الداخلية واخلارجيةالتكييف مع البيالقدرة على  -

   

                                                 
 .٤٠ص , مرجع سابق, زيدانمجال  )١(
 .١٠٩ ص مرجع سابق، السيد،مسري بن حممد عبد الوهاب  )٢(
 .١٠٧حنيش، مرجع سابق، ص سنوسي  )٣(
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ة هذه العالقة بينهما هي عالقة الكل طبيعالوطنية وإن التنمية احمللية هلا صلة وعالقة وثيقة بالتنمية 
 لعملية واحدة فال وجود ألحدمها دون اآلخر انه التنمية احمللية والوطنية وجه أناعتبارباجلزء وذلك على 

سؤوليات واملهام على اهليئات احمللية والسلطة املركزية ومن هذا هذا كله يف إطار حمكم يسمح بتقييم امل
ة يف التأثري على مسار يمهن ألصفة خاصة مباصفة عامة والتنظيم اإلداري به التنظيم ميثلنطق ونظراً ملا امل

  .سواء التنمية احمللية والوطنية على حد
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III.  يـاحمللية واحلكم احمللاإلدارة  
  

  (Local administration)وم مصطلح اإلدارة احمللية ـمفه. ١
  

ن ولعل تعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم اإلدارة احمللية تبعا لوجهات نظر الفقهاء واملفكري
الفلسفة  كل مفكر كان ينظر إىل اإلدارة احمللية من زاوية معينة مبنية على السبب يف ذلك يرجع إىل أن

ئك  أن أولجندالنهاية لكن يف  ،الكاتب أو الفكرية السياسية والقانونية للدولة اليت ينتمي إليها املفكر
املفكرين قد اتفقوا على املبادئ األساسية اليت تتعلق بنظام اإلدارة احمللية وال شك أن اختالف اجلوانب 

نا إىل التعرف على بعض هذه التعريفات ذات اليت يهتمون ا واألهداف اليت يرمون إىل حتقيقها تدعو
  .العالقة مبفهوم نظام اإلدارة احمللية
أهنا جملس منتخب تتركز فيه لوحدة  ")(Modie Gram كرام مودييعرفها الكاتب الربيطاين 

احمللية ويكون عرضه للمسؤولية السياسية أما الناخبني سكان الوحدة احمللية ويعترب مكمالً ألجهزة 
  ) ١(."الدولة

ه فيتركز تديد اإلدارة احمللية على أهنا جملس منتخب حت أنه تركز يف جندوبالنظر هلذا التعريف 
 ، املنتخبلسلعملية الرقابية للحكومة على ا السياسية اليت تصمن الةالسلطات احمللية وخاضع للمساء
  .كما يعترب مكمالً ألجهزة الدولة

 أو زيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومة املركزية وهيئات منتخبةتو" بأهنا فؤاد العطاربينما يعرفها 
  )٢(."حملية تباشر اختصاصاا حتت إشراف احلكومة ورقابتها

 الذي يعد أحد ركائز اإلدارة احمللية وأيضاً ذا التعريف أنه ركز على االنتخاب همييزوأهم ما 
  .التركيز على رقابة وإشراف احلكومة املركزية

تقوم على فكرة , أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة" بأهنا يلالشيخالقادر عبد وعرفها 
توزيع النشاطات والواجبات بني األجهزة املركزية واحمللية لغرض أنه تتفرع األوىل لرسم السياسة العامة 

ق بكفاءة وحتقيق  يف البالد وأن تتمكن األجهزة احمللية من تسيري مرافيةقومالإضافة إىل املرافق , للدولة
  ."أغراضها املشروعة

                                                 
)١(  Modie (Gram), Government of Great Britain, London: Methuen, ١٩٦٥, P 10. 

 .١٧٦ص ، ١٩٥٥, بدون مكان للنشر:  القاهرة,مبادئ يف القانون اإلداري, العطارفؤاد  )٢(
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 أمهية ودور اإلدارة احمللية يف إدارة املرافق العامة احمللية داخل ف أنه يبنيومما مييز هذا التعري
على قائمة كما أنه قد ركز على إعطاء اإلدارة احمللية مفهوماً أمشل كنظام وكوظيفة إدارية  )١(,جمتمعها
  ) ٢(.طة املركزية واحملليةيم الوظيفي بني السلسفكرة التق

إلدارة احمللية من ل نظر يثيفات السابقة لإلدارة احمللية حوهذا التعريف ال خيتلف كثرياً عن التعر
يم أقاليم الدولة إىل وحدات حملية قائمة على جمالس حملية منتخبة وختضع يف نفس الوقت إىل سخالل تق

  .الرقابة املركزية
توزيع الوظيفة اإلدارية بني األجهزة املركزية واحمللية ملا " بأهنا دينشرف ال أمحدوعرفها الدكتور 

  )٣(".من شأنه متكني هذه األجهزة من إدارة مرافقها يف النطاق املرسوم هلا قانوناً
وهذا التعريف نظرا لإلدارة احمللية على أساس أهنا توزيع لوظائف الدولة اإلدارية غري السياسية بني 

كما أن القانون هو الذي عدد ،  يف العاصمة وبني اهليئات واألجهزة احمللية يف األقاليماألجهزة املركزية
 ميكنه أن الوظائف اإلدارية اليت تتدخل ضمن اختصاص اهليئات احمللية وأيضاً أن نظام اإلدارة احمللية

  . املركزية والالمركزيةيتواجد وينشأ يف ظل من نظامي
ارية هي جمموعة من الوحدات واألجهزة التنفيذية واإلد" بأهنا سناحليوسف كما يعرفها األستاذ 
ستوى أدىن من احلكومة املركزية وينشط مبوجب سلطات مبصورة خمتلفة وباليت تعمل يف إطار الدولة و

 ومتكينها من إدارة الشؤون االختصاصاتنقل  أو التحديد أو حملية حمددة هلا عن طريق التفويض
  )٤(."ة العامةددها السياسحتقانون واللوائح التنفيذية واليت لي وفق الدستور والواخلدمات ذات الطابع احمل

إقليم مجع منها بني  أو بالنسبة هلذا التعريف فقد نظر إىل اإلدارة احمللية على أهنا نظام هيكلي حمل
ركزية عن طريق صية باقتطاع جزء من الوظيفة اإلدارية املياإلدارة الالمركزية اإلقليمية واإلدارة الترخ

 وهذا التعريف يرى فيه البعض بأنه  اخل،..لوائح أو النقل الختصاصاا مبوجب قوانني أو التصويت
  .يتضمن جوانب أساسية من جوانب نظام اإلدارة احمللية

قيام الدولة بتوزيع الوظيفة التنفيذية بني احلكومة املركزية " بأهنا أمحد رشيدبينما عرفها الدكتور 
 على السلطة التنفيذية بني هقتصارا بسيط لإلدارة احمللية على أساس وهذا تعريف" يئات احملليةوبني اهل

  )٥(.السلطتني املركزية واحمللية
                                                 

 .١٢ص بدون تاريخ، , العربية للدراسات والنشراملؤسسة منشورات :  عمان, والتجربة األردنيةنظرية اإلدارة احمللية, يلالشيخعبد القادر  )١(
  ص   ,١٩٩٣دار التعاون للنشر،    :  عمان دراسة مقارنة، : تشكيل االس احمللية وأثره على كفايتها يف نظم اإلدارة احمللية         الزعيب،   مسارةخالد   )٢(

١٨. 
, )١(ط  , مركز التنظيم واملعلومـات   :  صنعاء ,مفاهيم ومصطلحات : يةاليمناجلمهورية  مستقبل احلكم احمللي    , شرف الدين عبد الرمحن   أمحد   )٣(

 .٧ ص, ١٩٩٥
 .١١ص , ١٩٧٥,  العربيةةالنهضدار :  القاهرة,دراسات يف اإلدارة احمللية واحلكم احمللياحلسن، يوسف  )٤(
 .٢٢ص , رشيد، مرجع سابق أمحد )٥(
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جمموعة الوحدات اإلدارة احمللية هي " يرى أن مصطفى اجلنديوهناك تعريف آخر لألستاذ 
ملوجودة بالدولة واليت تكون مستوى أدىن واألجهزة اإلدارية أياً كانت صورته وعلى اختالف مستوياا ا

  ) ١(". يف الدولة االحتاديةالواليةمن احلكومة القومية يف الدولة املوجودة ومن حكومة 
 ألجهزة اإلدارية معاًاهليكل اإلقليمي وا, يف انطلق من األخذ بعني االعتباروبالنظر إىل هذا التعر

  .وتضمن جوانب أمشل للتعريف باإلدارة احمللية
ذلك االستقالل الكلي " لإلدارة احمللية على أهنا فهعريت يف حممد إمساعيلقبارى كما يرى الدكتور 

  )٢(."وظائف قضائية أو سلطات تشريعيةطى احملصور على اجلانب اإلداري والتنفيذي دون أن تع
اإلدارة  أن حكم حبت، أي اري لنا أن اإلدارة احمللية هو حكم إدبنيورجوعاً إىل هذا التعريف يت

 السيادة العليا للدولة كما خيضع نظام ه باحلكم التخطيطي الذي تفرضليستنفيذي والكم باحلاحمللية هو 
  .اإلدارة احمللية للنظام اإلداري للدولة والقواعد القانوين واإلداري الذي تفرضه الدولة

جزء من النظام "ة بأهنا تعريف اإلدارة احملليميكن  املشتركة وقواميسها ضوء التعريفات السابقة يف
العام للدولة منحتها احلكومة املركزية شخصية معنوية وجدت من أجل تلبية احتياجات جمتمعها احمللي 

  ."تعمل حتت رقابة وإشراف السلطة املركزية, ممثلة يئة منتخبة
موعة من على ضوء هذه التعاريف واملفاهيم املتعددة لإلدارة احمللية واليت ذكرناها مسبقاً و

الكتاب واملؤلفني واملفكرين إال أن هذه التعاريف واملفاهيم لإلدارة احمللية تكاد مجيعها ال خترج نطاق 
 اإلداري بني السلطة احمللية والسلطة يوظيفام يهدف إىل التقسيم والتوزيع الالنظام اإلداري كنظ

  .املركزية
 التمييز بغيةل مفهوم احلكم احمللي وذلك بعد أن تعرفنا على مفهوم اإلدارة احمللية سوف نتناوو
  .ماذا نقصد مبفهوم احلكم احمللي؟ف ،بينهما

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٢ص , مرجع سابق دارة احمللية املقارنة،اإلرجع يف امل اجلندي،مصطفى  )١(
 ص      ،  ١٩٨١, منشأ املعارف :  اإلسكندرية ,علم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظيم يف املؤسسات البريوقراطية       , قباري حممد إمساعيل  )٢(

٤٢٢. 
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  (Local gouvernement) يـاحلكم احملل. ٢
  

شرح نظام احلكم احمللي " يف كتابه الطماويسليمان رى الدكتور يبالنسبة ملفهوم احلكم احمللي 
 إىل مجيع مظاهرة ومظاهر احلكم التقليدية هي أنه اصطالح احلكم احمللي ينصرف" فيقول "اجلديد

التشريع والتنفيذ والقضاء ومن املسلم به أن نظام اإلدارة احمللية ال شأن له بالتشريع وال بالقضاء ولكن 
  ) ١(". يتعلق باملرافق ذات طابع حملي دون غريهافيماصر يف جمال الوظيفة التنفيذية عمله ينح

 لنا أن احلكم احمللي ينحصر أساساً يف مظاهر احلكم واليت أشار إليها بالنظر إىل هذا التعريف يبني
 يف مظاهر احلكم تنفيذية وتشريعية وقضائية وأن األقاليم احمللية لديها صالحيات السابق ذكرهالتعريف 

  .يف ممارسة االختصاصات لسلطات احلكم اليت ذكرناها
الالمركزية (ومصطلح ) الفيدرالية(إن مصطلح احلكم احمللي ميثل من حيث املعىن مصطلح 

 ) ٢(،اإلحتاد املركزي أو ذلك ألن احلكم احمللي ال يوجد إال يف الدول ذات النظام الفيدرايل) السياسية
التقليدية الثالث بينما نظام اإلدارة احمللية احلكم صرف إىل مجيع مظاهر نار أن احلكم احمللي يعتبعلى ا

 إحدى دويالت اإلحتاد الفيدرايل فال شأن له بالتشريع وال بالقضاء الذي نشأ يف الدول البسيطة ويف
  .نظام اإلدارة احمللية يبقى دوره مقصوراً على املسائل التنفيذية واإلدارية فقط فإن وبالتايل

احلكم احمللي هو قيام الدولة بتوزيع الوظيفة التنفيذية " بأن رشيد أمحدبينما يرى الدكتور 
 حكومة مركزية متارس االختصاصات على مستوى الدولة كلها ولكن الصورة والتشريعية مع وجود
  )٣(".أكثر مشوالً وأكثر قوة
نظام احلكم احمللي البد وأن يكون جزءاً من النظام الدستوري والقانوين للدولة  فإن ويف ظل ذلك

  .حيث يشري إىل ظاهرة التوسع يف الالمركزية السياسية
 أن هذه التعاريف تنطلق أساساً من طبيعة جندقة ملفهوم احلكم احمللي  الساببالنظر إىل التعاريف

 والقضاء وميكن التعبري نفيذيدية كالتشريع والتالنظام السياسي للدولة وينصرف إىل نظاهر احلكم التقل
  .عنها بالالمركزية السياسية

ب واملؤلفني واملفكرين  اإلدارة احمللية واحلكم احمللي للكتافهومي ملزومن خالل هذا العرض الوجي
الذين مت ذكرهم مسبقاً والذي من خالل عرضنا للتعاريف واملفاهيم هلا توجب علينا معرفة الفرق بني 

أم   التمييز بينهما؟معيارهو  بعبارة أخرى ما أو كال من اإلدارة احمللية واحلكم احمللي فما هو الفرق بينهما
  . من حيث املعىن؟انا مترادفمأهن

                                                 
 .١٨ص , مرجع سابق, اإلدارة احمللية وإستراتيجيتها, اجلنديمصطفى  )١(
 .٩-٨ص ص ,  مرجع سابق,مفاهيم ومصطلحات: يةاليمناجلمهورية مستقبل احلكم احمللي يف , شرف الدينعبد الرمحن د أمح )٢(
 .٣٣ص , بدون تاريخ, اهليئة املصرية العامة للكتاب:  القاهرة,مقدمة يف اإلدارة احمللية, رشيدأمحد  )٣(
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  يـز بني اإلدارة احمللية واحلكم احمللـر التميياـمعي. ٣
  

 وكذلك فقهاء العرب حول مصطلحات اإلدارة ينيربغ واسعاً بني الكتاب واملفكرين الهناك جدالً
  .)Local gouvernement( ومصطلح احلكم احمللي )Local administration(احمللية 
لتعبري عن الالمركزية هاء والباحثني وذلك لة الفقي تسمياا غالبأخذ ،تسمية احمللية ةاردن اإلإ

يف نفس " احلكم احمللي"أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري وبعض منهم استعمل تسمية كاإلقليمية 
  .السياق

كما -يتعلق ) اإلدارة احمللية(كما يعتقد بعضهم لوجود اختالف كبري بني املصطلحني فاألول 
 بالالمركزية السياسية -احلكم احملليأي -الثاين يتعلق  يف حني ، بالالمركزية اإلدارية-أوضحنا مسبقاً

  .السابقة يف نظم الدول االحتادية الفيدرالية
مرحلة  أو وهناك رأي ثاين ذهب إليه بعض الباحثني ويتلخص باعتبار نظام اإلدارة احمللية خطوة

 أو إلدارية بتفويض الصالحياتأساسية حنو احلكم احمللي حيث تبدأ بعض الدول عند تطبيق الالمركزية ا
حتويلها أوالً من احلكومة ملمثليها يف احملافظات مث بتطبيق اإلدارة احمللية بعد ذلك ويف حالة جناح اإلدارة 

  ) ١(.احمللية تقوم بتطبيق نظام احلكم احمللي
ونه املصطلحني وير بني قريف من الباحثني ويدعوا إىل عدم الت رأي ثالث مييل إليه كثريكوهنا

ري مبعىن أن هلما مدلوالً واحداً وأهنما يشريان إىل أسلوب واحد من أساليب اإلدارة عباختالف يف الت
ين تطبيقه من دولة إىل أخرى ورجوعاً إىل بعض الدول األوربية واليت بلغت ما بلغت من تطور يف اتبي

م الفرانكفوين الالتيين استعمل أنظمتها احمللية غري أنه يف فرنسا وسائر الدول اليت تدور يف ظل النظا
 ،يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب فقطالذين ) جمالس املديريات وجمالس البلدية(اصطالح اإلدارة احمللية 

 Local)  فترى باصطالح احلكم احمللي،نغلوسكسويناألأما يف بريطانيا والدول ذات النظام 
gouvernement) الس احمللية والذين يف  بالرغم من وجود الرجال احلكماءيتم تعيينهم بواسطة كان ا

  .١٩٤٧الس احمللي حىت سنة 
وبناء على ذلك فقد تأثرت الدول النامية ومنها الدول العربية ذا األمر مما انعكس االختالف يف 

ا يف راء فقهائها حبكم ظروفها التارخيية واملناخ القانوين الذي نشأت كل منهآالتسمية على تشريعاا و
  .ظله

ختلف العلماء والفقهاء وتباينت آراؤهم يف تعريف اإلدارة احمللية واحلكم احمللي حيث يرى القد 
 تشري إىل أسلوب من خريةاحمللي هو أن األبعض الفقهاء والشراح أن الفارق بني اإلدارة احمللية واحلكم 

                                                 
 املؤسسة اجلامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع،       :  بريوت ,دراسة مقارنة :  العربية اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا يف الدول    , عواضةحسن حممد    )١(

 .٢١-٢٠ص ص , ١٩٨٣, )١(طبعة 
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رية تنفيذية فقط وال ترتبط بشكل أساليب الالمركزية السياسية علماً أن اختصاصات الالمركزية اإلدا
  .وحدا السياسية كما أهنا قد توجد يف الدولة البسيطة وكذلك املركزية أو الدولة

بع من النظام الدستوري للدولة فإهنا تقوم على حساب وحدة نغري أن املركزية السياسية واليت ت
ات األخرى املكونة هلا واليت متلك الدولة السياسية حيث توزع حقوق السيادة بني دولة اإلحتاد والوحد

  .سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية وفق دستور اإلحتاد
 أن هناك ترادفاً من حيث جند املصطلحني من حيث املعىن لكن  الرغم من أن هناك فرقاً بنيىعل

 ذلكانطالقاً من  و،املدلول اللفظي حيث يعترب البعض أنه مفهوم اإلدارة احمللية مرادفاً ملفهوم احلكم احمللي
جدالً واسعاً بني رجال الفقه أدى ذلك إىل طرح )  اإلدارة احمللية/احلكم احمللي(أثار التمييز بني التسميتني 

تساؤل حول اخلالف بني التسميتني هل هو خالف يف اجلوهر عن طبيعة كل من النظامني حبيث يدخل 
أم ) اإلدارة احمللية(خر يف نطاق القانون اإلداري واآل) احلكم احمللي(أحدمها يف نطاق القانون الدستوري 

مقصود واحد مما يتطلب األمر إىل وضع حد على ري يدل عب يف التاختالفأن الالمركزية ال يعد جمرد 
  . موحد حيدد فيه الالمركزية اإلقليمية يف مفهومها الصحيح؟اصطالح على اتفاقمعني و

قوف واحلديث للتعرف على مفهومي املركزية ولإلجابة على هذا التساؤل البد لنا من الو
والالمركزية اإلدارية وذلك حىت تتضح لنا الرؤية ويزول الغموض حول املدلول احلقيقي ملفهومي اإلدارة 

  .احمللية واحلكم احمللي
  .إدارية؟وعلى ضوء ذلك يتبادر لنا التساؤل حول ما املقصود باملركزية والالمركزية يف النظم الال
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IV. ي النظم اإلداريةـاملركزية والالمركزية ف  
  

  (L’administration) املركزية اإلدارية ةاهيـم. ١
  

 يف جمال التنظيم اإلداري مثل االستعمالبادئ ذي بدء البد من الوقوف عند املصطلحات الشائعة 
  .املركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداري

  يد األجهزة املركزية بالعاصمة كالوزاراتحصر الوظيفة اإلدارية يف"نقصد باملركزية اإلدارية هي و
 يف كل كبرية  البترجع إليه أمريحبيث يهمن يف هذا األسلوب على جممل احلياة اإلدارية الوزير الذي 

  ) ١(".باألقاليم أو وصغرية سواء كان األمر متعلق بالعاصمة
التعريف نالحظ أن املركزية اإلدارية هي عملية سيطرة وحتكم كامل لألجهزة بالنظر إىل هذا و

  .مة على كافة كيان اجلهاز اإلداري للدولةصاملركزية املتواجدة بالعا
قصر الوظيفة اإلدارية يف الدولة على " على أهنا عض اآلخر أن املركزية اإلداريةبينما يرى الب
اليت ) عدم التركيز اإلداري(طور نظام املركزية اإلدارية إىل صورة  غري أنه قد ت)٢(،"السلطات املركزية

تقتضي قيام األجهزة املركزية بتوزيع قدر من املسؤوليات والسلطات على الوحدات احمللية والفروع 
 األجهزة املركزية كالوزارات تعني الرؤساء واملديرين املمثلني هلا مع اختصاصباملناطق حبيث تكون من 

  .ؤوليام وواجبام وتفويضهم السلطات الكفيلة بتمكينهم من أداء وظائفهمحتديد مس
رات إىل املناطق ل السلطة النهائية من الوزانقظيم إدارياً تطبيقية وال يعين ويعترب هذا الشكل من التن

  .منا تظل مسؤولياا قائمة يف ظل التفويض اإلداريإي عن السلطة ولاألخرى عملية خت
تركيز الوظيفة اإلدارية يف الدولة يف يد املركزية اإلدارية هي "بأن  ن الطماويسليمار الدكتويرى و

ممثلي احلكومة املركزية يف وهم الوزراء دون مشاركة اهليئات األخرى فهي تقوم على توحيد اإلدارة 
  )٣(".قره العاصمةوجعلها تنبثق من مصدر واحد م

إلدارية يتخذ فيه معظم القرارات على مستوى اإلدارة  هلذا التعريف نرى أن املركزية ااستناداو
ونعين أيضاً توحيد اإلدارة يف الدولة وعدم التجزئة وحصر الوظيفة اإلدارية يف يد السلطات , املركزية

وإقامة أسلوب التدرج ، ط النظام اإلداريمندارية متخصصة مما يؤدي إىل وحدة املركزية بواسطة أجهزة إ
  .جمموعة من املراتب متناسقة ترتبط أساساً بالسلطة الرئاسيةاإلداري الذي يشمل 

                                                 
 .٣ ص, ١٩٨٦, ديوان املطبوعات اجلامعية:  اجلزائر,أسس اإلدارة احمللية, هوبيشمسعود  )١(
 .٩ص ,  مرجع سابق,مفاهيم ومصطلحات: يةاليمناجلمهورية مستقبل احلكم احمللي يف , شرف الدينعبد الرمحن أمحد  )٢(
 .٩٧-٩٤، ص ص ١٩٧٧, دار الفكر العريب:  مصر,دراسة مقارنة: مبادئ القانون اإلداري, بن عزونسليمان  )٣(
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وجود املنظمة اليت تؤدي  أو التركيز اجلغرايفاملركزية تعين " أن شريفالعلي الدكتور يرى بينما 
 ويعترب أنه كل ما يزيد من )١(،" السلطة املركزيةد القرار بياختاذيف مكان واحد استبقاء سلطة  خدمة ما

 إليها مبعىن آخر أن زيادة االجتاه أو ء ويقلل من أمهية املرؤوسني فإنه يعترب ميالً حنو املركزيةأمهية الرؤسا
  .مرؤوسيهم يف اجلوانب اإلدارية ملؤسسات الدولةعلى صالحيات ونفوذ الرؤساء 

ة ئتركيز السلطة يف يد هي أو عيمجت "حممد فؤاد مهناقصد باملركزية اإلدارية كما يرى الدكتور يو
   )٢(".مسية واحدة هي السلطة املركزيةر

أي أن املركزية اإلدارية تقوم على تركيز السلطة بني أيدي اإلدارة املركزية ويقصد ا مجع وتركيز 
  . على مجيع أقاليم الدولةاختصاصاا اإلدارية يف يد السلطة التنفيذية اليت متارس االختصاصات

ع كافة السلطات وحق اختاذ القرارات يمجتاملركزية تعين "ريى أن ف  عثمانحممد خمتارأما األستاذ 
 أي قرار دون الرجوع إىل اختاذة العليا حيث ال تستطيع املستويات اإلدارية الدنيا ييف يد املراكز القياد

  )٣(".املرجع األعلى
ينة  إىل الالمركزية يف ظروف معوءواملركزية ال ميكن هلا أن تنجح يف املنظمات الكبرية دون اللج

  .كما يرى أنه ال توجد مركزية مطلقة
الوحدة إىل األسلوب الذي يؤدي املركزية اإلدارية هي " فترى أن طعيمة اجلرف أما الدكتورة

 فهو ضد ، هلا التمكنياإلدارية يف الدولة ويسهم إىل حد كبري يف تثبت سلطات احلكومة املركزية يف
 تبعاً لتوحيد أساليب وأمناط النشاط اإلداري يف خمتلف التجزئة كما يؤدي إىل توحيد اإلدارة وتناسقها

  )٤(." اإلجراءاتاستقرارمرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إىل 
 يف مجيع أحناء الدولة يف يد اإلدارةية حتماً إىل تركيز أعمال ومن هذا املنطلق تؤدي املركزية اإلدار

ون الرجوع لتلك الرئاسة العليا وموافقتها عليه وال هيئة واحدة حبيث ال يبث يف أي شأن من شؤوهنا د
 ميثل هيئة تتكون من عدة أفراد كما جيوز يف النظام ملركزية اإلدارية أن يكون الرئيسيشترط يف ا

املركزي السماح بتحويل املرؤوس حق إصدار القرارات التنفيذية دون حاجة إىل تصديق الرئيس ولكن 
  .تعديلها أو رؤوس ختضع لسلطات رئيسية الذي يكون له احلق يف إلغائهايف هذه احلالة تظل قرارات امل

  : على األسس التاليةبىنومات املركزية اإلدارية تقكما أن م
  . تركيز السلطة يف أيدي اإلدارة املركزية-
  . احلكومة املركزية لنظام السلم اإلداريموظفي خضوع -

                                                 
 .٣٢٤-٣٢٣ص ص , مرجع سابق, الشريفعلي  )١(
 .٥٥٢-٥٤٧ص ص , ١٩٦٧, دار الفكر العريب: رة القاه,القانون اإلداري العريب يف ظل النظام االشتراكي الدميقراطي, مهناحممد خمتار  )٢(
 .١٥٢ص , ١٩٩٠, منشورات جامعة القاهرة:  القاهرة,مبادئ اإلدارة العامة, عثمانحممد خمتار  )٣(
 .١٠٤ص , ١٩٧٠, دار الفكر العريب:  مصر,القانون اإلداري, اجلرفطعمية  )٤(
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 عليه النظام قائم والعقود اليت حترك السلم اإلداري ال إصدار القرارات السلطة الرئاسية واليت تعين-
  .اإلداري املركزي يف الدولة

يز اإلداري وعدم التركيز كالتر(لية والتطبيقية صورتان مها وتأخذ املركزية اإلدارية من الناحية العم
  .)اإلداري

  

  ز اإلداريـلتركيا. أ
كومة املركزية حبيث ال يكون هناك والذي يعين حصر كل السلطات اإلداري يف يد الرئيس واحل

لة وذلك شامال أو أي سلطة خاصة للممثلني واملوظفني ويطلق البعض على هذا النموذج باملركزية املطلقة
إظهاراً لدور الوزارة حيث يسيطر الوزير بصورة كاملة على شؤون وزارته غري أن هذا النموذج واملمثل 

ناحية الواقعية وامليدانية ويرجع ذلك إىل تطور وظائف الدولة بالشكل املطلق والشامل غري موجود من ال
ي والتكنولوجي مم العلعاصرة من جهة وإىل التقد واليت تتماشى ومفهوم الدولة املاختصاصااوتشعب 

 القرارات من جهة أخرى وبالتايل أصبح اختاذالذي كان له دور يف املسامهة بتوزيع السلطات يف عملية 
العامة للمواطن سلطة واحدة كما أن تطور احلريات ر عملية صنع القرار يف يد يل حصمن املستح

  .إلدارة وتسيري شؤون الدولةوب التركيز اإلداري غري مناسباً  ممارسة الدميقراطية جعل أسلوتوسيع نطاق
تركيز كافة السلطات اإلدارية بيد الرئيس األعلى يف ن التركيز اإلداري والقائم على كما أ"
أصبح أمراً ال ميكن العمل به نظراً لتوسيع وظائف الدولة وكثرة أنظمتها حيث  )١(،"صمة املركزيةالعا

  . كثرية وبالتايل جعل من الصعوبة األخذ ذا النموذجاجتماعية واقتصاديةمشلت جماالت 
الصورة البدائية للمركزية التركيز اإلداري هو "أن  الطماويسليمان  أيضاً يرى الدكتور -

 ترتكز السلطة اإلدارية كلها جزئياا وعموميتها يف يد الوزير والوزراء يف مبقتضاهادارية واليت اإل
رجع يلطة خاصة يف تصريف األمور وعليه األقاليم أنه س أو العاصمة حبيث ال يكون ملمثليهم يف العاصمة

  ) ٢(."يءملمثلي السلطة املركزية يف األقاليم إىل وزارام يف كل ش
اً إىل التعريف جند أن التركيز اإلداري يقوم على تركيز السلطة التنفيذية يف يد الوزراء حبيث ورجوع

ال يكون هناك أية سلطة خاصة تغريهم من املوظفني واملرؤوسني املوزعني يف أرجاء الدولة على أن 
  .حمليةأو  يشرف الوزراء من العاصمة على مجيع املرافق العامة سواء كانت تلك املرافق القومية

 أما بالنسبة للنموذج الثاين ، خيص منوذج التركيز اإلداري كأحد صور املركزية اإلداريةفيماهذا 
  . عدم التركيز اإلداريهوف

                                                 
مركز :  صنعاء ,)مفهومها وتطبيقاهتا املعاصرة  (الالمركزية اإلدارية   : جلمهورية اليمنية مستقبل احلكم احمللي يف ا    , خاليفاملائل حممد إمساعيل    د )١(

 .٤٧ ص, ١٩٩٥, )١ (بعةط, النظم واملعلومات
 .٩٧-٩٦ص ص , مرجع سابق, الطماوي سليمان )٢(
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  ز اإلداريـعدم التركي. ب
 املوظفني يف هو األسلوب املركزي البسيط والذي يقوم بتوزيع السلطات بني خمتلف"ويقصد به 

 القرار يف بعض األمور دون الرجوع إىل الوزير اختاذم الصالحيات يف ول هلطأجهزة الدولة حيث ت
  ".الالوزارية أو ةخففية صورة املركزية املويطلق على هذا األسلوب من املركزية اإلدار

قيام األجهزة املركزية بتوزيع قدر " يأضف إىل ذلك أن صورة عدم التركيز اإلداري واليت تقتض
 األجهزة اختصاصلى الوحدات احمللية والفروع باملناطق حبيث يكون من من املسؤوليات والسلطات ع

املركزية كالوزارات مثالً تعني الرئيس والرؤساء املمثلني هلا وحتديد مسؤوليام وواجبام وتفوضهم 
وظائف وهذا النموذج املتمثل بعدم التركيز اإلداري جند أنه يقوم الالسلطات الكفيلة متكنهم من أداء 

ساً على تفويض الصالحيات هليئات غري مركزية ولكنها منسقة يف أعماهلا مع اهليئة العليا يعترب هذا أسا
  .واليت سنتحدث عنها الحقاً )١("األسلوب خطوة وبداية يف سبيل تطبيق نظام الالمركزية اإلدارية

اري وعدم التركيز  واملتمثلة بالتركيز اإلدةية املركزية اإلداريهاومن خالل هذا العرض الوجيز مل
اإلداري ويف وعلى ضوء التعريفات السابقة ملفهوم املركزية اإلدارية يتضح لنا املعىن السليم والصحيح 

مل معىن حيهذا املفهوم املركزية اإلدارية واملتفق عليه بني غالبية أراء الفقهاء واملفكرين مجيعاً على أن 
وعها وتعددت صورها وتنوعت هيئاا الوظيفية  السلطة الواحدة يف الدولة وأن كثرت فراحتكار

اإلدارية العامة داخل الدولة مادامت هذه الفروع وتلك اهليئات ال تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة عن 
ية الرئاسية تربطهم دائماً ا وحتدد تبع على مستوى اإلدارة وما دامت الةنيمشخصية تلك السلطة امله

 أو  أضف إىل ذلك أنه البد أن نشري إىل أنه ال توجد مركزية مطلقة) ٢(،" عليهمأعماهلم وفقاً ملا متلي
ة حيث تأخذ بعض األنظمة مببدأ فاوتدرجات متبهما ولكن المركزية مطلقة ألن غالب األنظمة متزج بين

 القرارات يف معظمها للمستوى األعلى بينما يأخذ البعض اآلخر اختاذاملركزية حيث تكون سلطة 
 وبالتايل تقوم غالبية الدول دىنلقرارات يف معظمها للمستوى األ ااختاذمركزية حيث تكون سلطة بالال

  .باملزج بني النظامني املركزي والالمركزي يف أنظمتها اإلدارية احمللية
  

  )Décentralisation(الالمركزية اإلدارية . ٢
  

معني وذلك ألن لكل كاتب ومفكر يد تعريف دتباين أراء الكتاب واملفكرين يف حتمن على الرغم 
 وجهات النظر حول مقومات الالمركزية وطبيعة اختالفرجع ذلك إىل ي وغريه، ونظرة خمتلفة عن اجتاه

                                                 
 .١٠-٩ص ص , ع سابق مرج,مفاهيم ومصطلحات: يةاليمناجلمهورية مستقبل احلكم احمللي يف , شرف الدينعبد الرمحن أمحد  )١(
 .١٢ص , ١٩٨٨, )٢ (بعةط, ديوان املطبوعات اجلامعية:  اجلزائر,أسس التنظيم اإلداري واإلدارة احمللية باجلزائر, جعفرقاسم  )٢(
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 ومن تعاريف الالمركزية اإلدارية نذكر منها التعاريف ،وظائفها وكذا أمهيتها يف جمال التنظيم اإلداري
  :التالية

توزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومة مركزية اإلدارية هي الال" بأن الطماويسليمان يرى الدكتور 
 حبيث يكون هلذه اهليئات يف ممارستها ةمصلحية مستقل أو املركزية يف العاصمة وبني هيئات حملية

  )١(".لوظيفتها اإلدارية حتت إشراف ورقابة احلكومة املركزية
توزيع للوظيفة اإلدارية بني السلطة ومن خالل هذا التعريف يعرب عن الالمركزية بأهنا عملية 

املركزية وبني اهليئات احمللية على أن ختضع هذه األجهزة لرقابة وإشراف احلكومة املركزية أي أن 
  . للهيئات احمللية ليست مطلقةاالستقاللية

أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري تقوم على " بأهنا ن شرف الدينعبد الرمح أمحدويرى الدكتور 
 توزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية يف الدولة وبني اهليئات اإلدارية احمللية على أساس أساس

  ) ٢(". حتت رقابة السلطة املركزيةاختصاصااإقليمي تباشر هذه األجهزة 
والالمركزية اإلدارية تعين يف األساس المركزية اإلدارة ومبعىن أصح وكما عرب عنها الفقيه الفرنسي 

تها لاإحسحب وظائف من السلطة املركزية و" عندما حدد النظام الالمركزي بأنه )Valin( لنيفا
 وعلى هذا )٣(,"مصلحياً أو  إقليمياًاالختصاص حمدد سواء كان هذا اختصاصلسلطة متعلقة ذات 

املركزية اإلدارية هي نقل بعض الصالحيات إىل هيئات مستقلة لتمارسها بأصالة ويف  فإن األساس
حلدود اليت يسمح هلا القانون ودون أن تفقد اهليئة املركزية رقابتها على اهليئات املستقلة ودون أن تفقد ا

  .الدولة ترابطها ووحدا
 سواء على االقتصاديةمركزية اإلدارية هي أسلوب لتوزيع بعض وظائف الدولة اإلدارية والإذاً فال

على  أو ) املدن والقرىسكالبلديات وجمال(يم الدولة احمللي أي على جزء من أقال أو الصعيد اإلقليمي
  . من املرافق العامة للدولة كاملؤسسات واهليئات العامةبعض أي ،املرفقي أو الصعيد احمللي

تفويض بعض  أو اليت توجب نقلمركزية اإلدارية هي الال" بأن شحاتهليلى رى الدكتورة تو
ركزية إىل الوحدات احمللية دون أن تفقد األوىل حقها  املمنوحة للسلطات املاالختصاصاتالصالحيات و

  )٤(".يف الرقابة على الثانية

                                                 
 .١١٧ص , مرجع سابق, الطماوي سليمان )١(
 .٨ص ,  مرجع سابق,مصطلحاتمفاهيم و: يةاليمناجلمهورية مستقبل احلكم احمللي يف , شرف الدينعبد الرمحن أمحد  )٢(
 .١٧-١٦ص ص , مرجع سابق, عواضةحسن جممد  )٣(
 .٣٢٩–٣٢٨ص ص , ١٩٩٣, منشورات جامعة عني الشمس:  القاهرة,اإلدارة العامة يف نظام اإلدارة احملليةشحاتة،  ليلى )٤(
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ل يف نقل وتفويض الصالحيات ثتممركزية اإلدارية تال لنا أن النيتبيوبالنظر إىل هذا التعريف 
ابة  من قبل السلطة املركزية للهيئات والوحدات احمللية مع ممارسة السلطة املركزية والرقاالختصاصاتو

  .على هذه الوحدة اإلدارية يف حدود ما ينص به القانون
أهنا توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بني األجهزة " يعرفها على هوب مسعوديشيف حني أن األستاذ 

ة مستقلة نسبياً وختضع لرقابة السلطة يتشريعية مصلح أو املركزية وبني سلطات المركزية إقليمية
  ) ١(".املركزية

 أو  على تقسيم الالمركزية اإلدارية إىل نوعنياعتمد هذا التعريف جند أن املؤلف ومن خالل
 معنوية مؤسسات عامة أشخاصاملصلحية وهي اليت تقوم على وجود  أو صورتني مها الالمركزية املرفقية

ونوع ثاين يشمل , متخصصة يف موضوع نشاط معني مثال على ذلك مؤسسة سونلغاز للكهرباء والغاز
مركزية اإلقليمية وهو الذي يقوم على أساس جغرايف ويعين بتقسيم أقاليم الدولة على أساس جغرايف بالال

 آخر اجتاه شؤوهنا احمللية يف شكل جملس منتخب وهناك مون بتسيري من يقوبانتخابيتمتع بالشخصية 
نظام  بأن ةجودحمفوظ أمحد  وكما يعرفها األستاذ ،بالنسبة لتعريف مفهوم الالمركزية اإلدارية

 اإلدارية بني االختصاصاتنظام مبين على أساس توزيع السلطات و"الالمركزية اإلدارية على أنه 
  )٢(". املايل واإلداري عن هذه األجهزة املركزيةباالستقاللاألجهزة املركزية وبني وحدات تتمتع 

كن السلطة اإلدارية فقط لوفقاً هلذا التعريف نرى أن الالمركزية اإلدارية تتضمن توسيعاً للسلطة و
  (*).ثبت تسميتها بالالمركزية اإلدارية متيزاً هلا عن الالمركزية السياسيةومن هنا 

إذن فالسلطة اإلدارية فقط هي جزء من السلطة التنفيذية وهي اليت يتم توزيعها بني األجهزة 
ارية احمللية وليس احلكم احمللي املركزية واألجهزة احمللية ولذا يطلق على هذا النوع من الالمركزية اإلد

 إداري استقالل الذي تتمتع به اإلدارة احمللية هو االستقاللكما أوضحنا الفرق بينهما مسبقاً كما أن 
  .فقط أي أنه يشمل النواحي املالية واإلدارية فقط وال يتعداها

أساليب التنظيم اإلداري الالمركزية اإلدارية أسلوباً من " يرى أن خاليفائل املديف حني أن الدكتور 
 أو نوعياً(ها نذية واهليئات العامة املستقلة عيقوم على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة التنفي

  )٣(".حبيث ختضع هذه اهليئات يف ممارستها لنشاطها وإلشراف ورقابة السلطة املركزية) إقليمياً
                                                 

 .٤-٣ص ص , مرجع سابق, هوبيشمسعود  )١(
 .١١٠ص , ١٩٩٧دار الزهراء للطباعة والنشر، :  عمانهتا يف األردن،اإلدارة العامة وتطبيقاجودة،  حمفوظ أمحد )٢(

أنه ينبغي ضرورة التمييز بني الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية فاألول نظام يتصل بالتنظيم "يقول الدكتور عادل محدي يف هذا اال  (*)
ة والقضائية أما الالمركزية اإلدارية واإلقليمية فهو أسلوب من أساليب التنظيم الدستوري للدولة ويقوم على حساب الوحدة التشريعية والتنفيذي

 األصل وحدة الدولة السياسية والقانونية فاألول أسلوب حكم دولة مركبة سب حبس وال ميةطريقة لتسيري الوظيفة اإلداريبتصل ياإلداري يف الدولة 
  ".والثاين أسلوب من أساليب دولة بسيطة

  .٨٨ص , ١٩٧٣, دار الفكر العريب:  القاهرة,دراسة مقارنة: االجتاهات املعاصرة يف النظم احمللية, محديعادل : ر راجعللتوضيح أكث
 .٦٧مرجع سابق، ص , مفهومها وتطبيقاهتا املعاصرة: الالمركزية اإلدارية, خاليفاملائل حممد إمساعيل د )٣(
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م على توزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومة تقو"الالمركزية بأهنا  طعيمة اجلرفويرى الدكتور 
  ) ١(".حملي من ناحية أخرى أو املركزية من ناحية وهيئات إدارية أخرى مستقلة على أساس تقليمي

 الالمركزية أسلوب يف التنظيم يقوم على أساس توزيع نظر على أنيومن خالل هذه التعاريف 
  .ت حملية أخرى مستقلة قانوناً بني السلطة املركزية وهيئاواالختصاصاتالسلطات 

والالمركزية من منظور إداري تعين قيام احلكومة بنقل صالحياا يف شؤون التخطيط وإدارة املوارد 
مبعىن آخر فإهنا أسلوباً من أساليب توزيع الوظيفة  و،وختصيصها من املركز إىل الوحدات احمللية يف امليدان

مزجياً منها ويف مجيع  أو معينة أو يئات حملية قد تكون منتخبةاإلدارية بني احلكومة املركزية وبني ه
  )٢(.ااالت تظل احلكومة املركزية حتتفظ حبق الرقابة واملراجعة والتوجيه

أن يكون " ويقصد ا اجلنديمصطفى عن الالمركزية اإلدارية للدكتور أخري ا إىل تعريف نأيت هنو
ة املركزية متارس اخلدمات ذات الطابع احمللي وإىل جانبها  مستقلة عن السلطةيف الدولة وحدات إداري

وحدة مركزية مهمتها أن تقوم بالوظائف ذات الطابع القومي وحىت تلك الوظائف اليت م جمموع 
ميكن   ومعىن ذلك أنه ال)٣(,"الدولة ككل كما تقوم باإلشراف والرقابة على الوحدات اإلدارية فيها

 كل سلطة مركزية وتوزيع مجيع خصائص الوظيفة اإلدارية بني استنفاذم على تصور التنظيم اإلداري يقو
 /اإلدارة احمللية( املركزية إىل جانب الالمركزية اإلدارية استبقاءهيئات مستقلة وبالتايل فالبد من 

  .)الالمركزية اإلقليمية
ل إىل حقيقة مفادها ص القانونية والسياسية وبالتايل تكضرورة تقضيتها احملافظة على وحدة الدولة

  . وحتتاج إىل األسلوبني معاً مطلق فالدولة احلديثة تأخذميكن أن نتصور قيام نظام حملي المركزي أنه ال
وبالنظر إىل التعريفات السابقة والعودة إليها ملفهوم الالمركزية اإلدارية واليت عرضناها وذكرناها 

  :مور التاليةمسبقاً وعلى ضوء هذه التعاريف ميكن أن نالحظ األ
ن الالمركزية اإلدارية وجه من أوجه التنظيم اإلداري أي يقتصر على اإلدارة فقط وليس هلا إ -

  .القضاء أو سلطة التشريع
ن الالمركزية اإلدارية هي عبارة عن التوزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومات املركزية وبني إ -

  .ية هذا من ناحيةقابت إشراف احلكومة املركزية ورحت اختصاصااة تباشر يمصلح أو هيئات منتخبة

                                                 
 .١٠٦ص ,  املرجع نفسه)١(

)٢(  Rodinelli Dennis, Extending urban service in developing countries: Public administration 
and development, 1986, P 14. 

 .١١٥-١١٤ ص ص, مرجع سابق, اإلدارة احمللية وإستراتيجيتها, اجلنديمصطفى  )٣(
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 ومن ناحية أخرى أن نظام الالمركزية اإلدارية يقتصر نشاطه أساساً على اجلوانب اإلدارية فقط -
تكون بني السلطة املركزية واهليئات والوحدات ) السلطة التنفيذية(توزيع السلطة اإلدارية  فإن وبالتايل
  .احمللية
والوحدات واهليئات  ية بني السلطة املركزيةتبعركزية اإلدارية من خالل رابطة المحيدد جوهر الالو
 اإلداري واملايل وال ختضع باالستقاللمبعىن آخر كلما كانت هذه الوحدات واهليئات احمللية تتمتع , احمللية

لطة املركزية ومتارسها الوصاية اليت تقوم ا الس أو بشكل مباشر للسلطة املركزية أي أن الغاية من الرقابة
يم ما مت إجنازه من مشاريع وخدمات يت والوحدات احمللية وذلك بغرض تقعلى أنشطة وأعمال اهليئا

ق ثقومون بإدارة شؤونه وأيضاً حىت تقامت ا تلك الوحدات واهليئات احمللية لسكان األقاليم الذين ي
لعامة للدولة مبعىن آخر سلطة رقابية ضمن سياستها وخططها تتم وفق السياسة ا بأن السلطة املركزية

  .مطلقة أو حدود القانون وليست سلطة مفرطة
من خالل التحليل والشرح للمفاهيم السابقة واليت تتمثل باملركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداري و
ليت  وقواعد ونظام وأساليب كالً على حدة وانا على مضمونفنا بتوضيح كل مفهوم على حدة وتعروقم

متيز كالً منهم توجب علينا ضرورة معرفة ماذا يقصد بالالمركزية السياسية وذلك بغرض التمييز بينها 
ا له مكل مفهوم منه الوقوع والتداخل بينهما حيث أن وبني الالمركزية اإلدارية وذلك لغرض جتنب

 ،لالمركزية السياسيةق نتناول مفهوم ال ومن هذا املنط،عن اآلخرا  خيتلفمفهومه ونظامه وقواعد 
 ؟افماذا يقصد.  

  

  )La décentralisation( اسيةـالالمركزية السي. ٣
  

إن الالمركزية السياسية نظام يتعلق بالتنظيم الدستوري للدولة ويقوم على حساب الوحدة 
  ) ١(.التشريعية والتنفيذية والقضائية

 والتنفيذية والقضائية بني احلكومة املركزية  وتعين أيضاً توزيع الوظائف احلكومية املختلفة التشريعية
  .واحلكومة احمللية

بالواليات واملقاطعات واألقاليم يف الدول املتحدة إحتاداً ) الالمركزية السياسية(ويتمثل هذا النظام 
الدول ذات النظام الفيدرايل حيث متارس اهليئات املنتخبة يف الالمركزية السياسية سلطات  أو مركزياً
قضائية يف حدود األقاليم واملقاطعات والواليات اليت تشكل يف جمموعها دولة متحدة , تنفيذية, يةتشريع

                                                 
 .٨٩-٨٨ص ص , مرجع سابق, محديعادل  )١(
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 املقررة للوحدات املستقلة يف دستور اإلحتاد وتعترب الواليات املتحدة األمريكية االختصاصاتومبوجب 
  .وسويسرا من أقدم تطبيقات نظام الالمركزية السياسية يف العامل

قاليم واملناطق املتخصصة باحلكم الذايت يف نظام الالمركزية السياسية حيث تتراوح كما تدخل األ
ميكن  ولكنها ال, مظاهر السيادة يف احلكم الذايت حبسب القواعد اليت يتضمنها النص التشريعي املنشئ له

 عن مفهوم أن تصل إىل حيازة السيادة الكاملة ففي هذه احلالة يتحول اإلقليم إىل دولة مستقلة وخيرج
احلكم احمللي الذايت ذلك ألنه معيار السيادة هو أساسي للتفرقة بني الدولة كاملة السيادة ودولة ناقصة 

  )١(.السيادة
قسيم أضف إىل ذلك أن الالمركزية السياسية تعد صورة من صور التنظيم السياسي تقوم على ت

ل منها قانون خاص هلا وسلطة تشريعية ىل عدة دويالت خمتلفة يكون لكإالسلطة السياسية يف الدولة 
 هذه الوالية باختصاصاتوقضائية وبذلك لتشكل كل والية تنظيم شؤوهنا الداخلية وال ميكن املساس 

النظام  أو  للحكم وهذا النموذجاالحتاديإال بتعديل الدستور وهو ما يندرج يف إطار ما يعرف بالنظام 
  .ريكيةموجود يف سويسرا والواليات املتحدة األم

, التنفيذية, يف حني أن الالمركزية السياسية تتميز بوجود سلطات الدولة الثالث التشريعية
  ) ٢(.والقضائية يف كل وحدة إدارية كما تكون للسلطة املركزية هذه السلطات

والدولة اليت تتبع مثل هذا النظام هي عبارة عن دولة مركبة من عدة دويالت كل منها حتتفظ 
كندا واهلند واإلمارات العربية , لتها القضائية والتنفيذية كالواليات املتحدة األمريكيةبدستورها وس

املتحدة وغريها وقد تكون المركزية إدارية وكما ذكرنا سابقاً إذا كانت الوحدات اإلدارية تستقل 
 السلطات الثالث بالسلطة التنفيذية فقط بينما ختتص السلطة املركزية يف الدول اليت تتبع مثل هذا النظام

  )٣(.التشريعية والقضائية والتنفيذية مثل فرنسا وإجنلترا واجلزائر وإسبانيا
ومن هذا املنطق وبعد التعرف على مفهوم ونظام الالمركزية السياسية والذي يشمل سلطات 

الدول وأيضاً نا مناذج هلذه وذكر) الفيدرالية(احلكم التقليدية الثالث ويكمن هذا النظام يف الدول املركبة 
  .سلطتها اخلاصة ا أو منطقتها دستورها أو والية أو  لكل إقليممثلةعن أ

هي الفروق اجلوهرية بني كالً من الالمركزية  هذا بالنسبة ملفهوم الالمركزية السياسية لكن ما
  .الالمركزية السياسية؟, عدم التركيز اإلداري, اإلدارية

                                                 
 .١٩-١٨ ص ص ,مرجع سابق, عواضةحسن حممد  )١(
 .١١٤ص , مرجع سابق, اإلدارة احمللية وإستراتيجيتها, اجلنديطفى مص )٢(
 .٤ص , ١٩٨٦, مطبوعات مركز البحوث اإلدارية باجلامعة العربية:  بغداد,اإلدارة احمللية يف العراق, حيدرعلي مهدي  )٣(



 69

ركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداري يكمن الفرق بينهما يف ولتوضيح الفروق اجلوهرية بني الالم
  )١(:النقاط التالية

شرع إىل هيئات الالمركزية املستقلة عن  مبعرفة املاالختصاصالنظام املركزي يقوم على نقل  -
 األصل للرؤساء إىل االختصاصالسلطة التنفيذية بينما يقوم عدم التركيز اإلداري على أساس التفويض 

 ).السلطة التنفيذية(غريهم يف إطار نفس السلطة ومبعرفتها  أو ؤوسيهممر
د درجة رئاسية يف التنظيم اإلداري بينما عدم التركيز اإلداري تظل جزء عالالمركزية اإلدارية ت -

  .من التنظيم املركزي
ي جيوز قيام التفويض يف ظل النظامني املركزي والالمركزي وهذا على عكس النظام املركز -

  ). درجة من درجات التنظيم اإلداريباعتبارهكيان ذايت مستقل (الذي يتمتع بذاتية مستقلة 
كما أن أسلوب عدم التركيز اإلداري يفوض بعض السلطات إىل الوكالء احملليني لإلدارة املركزية 

ركزية أي للمرؤوسني وموظفني اجلهاز اإلداري للدولة اخلاضعة للسلطة التسلسلية يف حني أن الالم
  .اإلدارية فإهنا تضع السلطة التقريرية بيد هيئات منتخبة من قبل املواطنني وخاضعة فقط للمراقبة الوصاية

وبالتايل فالالمركزية اإلدارية تنشأ باالنتخاب ويعترب خطوة أساسية لتحقيق احلكم الكلي بينما عدم 
 وتفويض الصالحيات مما جيعل املفوض التركيز اإلداري يقوم على أسلوب التعيني يف املناصب اإلدارية

أن الفرق " بقوله رشيد أمحددائما يعمل وفق ما يقرره ويوجهه مفوضه وهنا يشري إليه ويؤكد األستاذ 
بني عدم التركيز يف السلطة وبني نقل السلطة هو أن احلالة األوىل هي حالة استخدام للتفويض تدرجات 

أضف إىل ذلك من الفروق اجلوهرية ) ٢(,"ز إدارية خارج املركزخمتلفة بينما احلالة الثانية ختلق مراك
  :بينهما تشمل يف اآليت

 والالمركزية اإلدارية تتخلى السلطة )صور عدم التركيز اإلداري( يف ظل النظامني املركزي -
  أوةرفقيامل أو املركزية مبوجب القانون عن بعض الوظائف اإلدارية ملصلحة املؤسسات العامة احمللية
ة عدم التركيز للمواطنني املنتدبني لبعض املناطق وبالتايل جند أن الطابع املركزي هو الغالب على حال

  .ف السلطة املركزية وخيف دورها يف حالة الالمركزية اإلداريةضعاإلداري بينما ت
 إذا نستخلص من ذلك أن الفرق اجلوهري بينهما يكمن يف رابطة التبعية اليت تربط بني احلكومة

ي عالقة تدرج هوممثليها يف األقاليم على اعتبار أن عالقة التبعية بني هؤالء املمثلني والسلطة املركزية 
  .رئاسي

                                                 
 .٦٩جع سابق، ص مر, مفهومها وتطبيقاهتا املعاصرة: الالمركزية اإلدارية, خاليفاملائل حممد إمساعيل د )١(
 .٣٧مرجع سابق، ص , مقدمة يف اإلدارة احمللية, رشيدأمحد  )٢(
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رفقية تتحول إىل امل أو عالقة السلطة املركزية باألجهزة احمللية فإن أما يف حالة الالمركزية اإلدارية
دولة وقوانينها وسياسة احلكومة وخططها  وتتأكد احلكومة من خالهلا أن وجود الجمرد رقابة تضطلع

  .العامة لتسري وفق اخلطة العامة ويتم حتقيقها وفق اإلطار والتوجه العام للدولة
وبالتايل فالدولة جتاه الالمركزية ال ميكن أن تكون مبثابة رئيس إداري جتاه مؤسسة كما هو احلال 

  .ود القانونيف صور عدم التركيز اإلداري بل أهنا سلطة رقابة ضمن حد
هذا فيما خيص مسألة الفرق بني الالمركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداري ونأيت اآلن إىل توضيح 

  .وجه املقارنة بني الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية وذلك حىت تبني لنا الفروق اجلوهرية بينها
  

  السيـاسيةوجه املقـارنة بني الالمركزية اإلدارية والالمركزية . ٤
  

الالمركزية اإلدارية هي أسلوب من  بأن يرى غالبية فقهاء القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة
أساليب التنظيم اإلداري يتعلق أساسا مبمارسة الوظيفة اإلدارية، ويطبق هذا النظام يف كل من الدول 

ية وكما ذكرنا مسبقا، أما البسيطة واملركبة وحىت داخل الواليات واملقاطعات يف الدول االحتاد
الالمركزية السياسية فهي أسلوب من أساليب احلكم يتعلق مبمارسة الوظائف األساسية للدولة واليت 
تشمل بالتشريع والقضاء واإلدارة كما أن الواليات واملقاطعات يف الدول املركبة تتمتع ضمن حدودها 

 سيادة الدولة االحتادية أما يف نظام الالمركزية بالسيادة القانونية الداخلية حبكم مشاركتها يف شؤون
االس اإلقليمية ال تتمتع بأي نصيب من السيادة القانونية وإذا ما متتعت هذه االس بأية  فإن اإلدارية

مستوى الرقابة يف  فإن اختصاصات تشريعية فإهنا تصنف يف دائرة الالمركزية السياسية إضافة إىل ذلك
ف من حيث النوع والكم، ففي الالمركزية اإلدارية وكما أوضحنا سابقا ختضع كل النظامني خيتل
جلهة  أو األشخاص أو املرفقية لسلطة احلكومة املركزية ورقابتها سواء جبهة األعمال أو االس اإلقليمية

ب احلكومة املشروعية، بينما جند أن الرقابة متبادلة يف الالمركزية السياسية ومتارس من جان أو املالئمة
املقاطعات  أو املقاطعات جلهة املشروعية ومن جانب هذه الواليات أو االحتادية على أعمال الواليات

  .قضائية أو على السلطة االحتادية وقد تتم عن طريق هيئات حمايدة
ومن خالل ذلك يتبني لنا الفرق بني الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية تتمثل أساسا يف 

 احمللي حيث  لالمركزية السياسية هي منظمات احلكمنتيجةت والوحدات احمللية اليت تنشأ أن املنظماكون 
ها بني اهليئات املركزية واألقاليم أما املنظمات والوحدات احمللية اليت تقوم على فيتوزع سلطات الدولة 

عض السلطات والصالحيات فقط الالمركزية اإلدارية فهي منظمات ووحدات لإلدارة احمللية تنتقل إليها ب
  .وال تشمل سلطات تشريعية وقضائية وإمنا تقتصر على الوظيفة التنفيذية
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القول إىل وجود فروقاً جوهرية متيز ٤أضف إىل ذلك ومن خالل هذه املقارنة الوجيزة ختلص إىل 
يمية واليت هي اإلقلالالمركزية اإلدارية عن الالمركزية السياسية وبالتايل ترسم حدود الالمركزية 

 احمللية واليت تعد أحد فرعي الالمركزية اإلدارية كوظيفة إدارية حمصورة يف الشؤون ،دراستناموضوع 
ا مبعاد أية تسمية تتعلق باحلكم في استيىل الشؤون السياسية األمر الذي يقتضنتطرق إإلقليم حمدد وال 

  . الالمركزية اإلقليميةسد جمالسها احمللية واليت جتخيص
هذا  بني مصطلح احلكم احمللي وبني مصطلح اإلدارة احمللية وكما أشرنا إىل ريقفذلك من أجل التو

ن اهلدف هو إجراء مقارنة خمتصرة بني النظامني عاد عن جوهر املوضوع ألتباملوضوع مسبقاً وجتنباً لال
  ).الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية(

تسمية اإلدارة احمللية واحلكم احمللي ة الفقه اإلداري ترى أن يء غالبويف إطار ذلك ميكن القول أن أرا
  .الف يف التعابري واالصطالحاتتيف جمال الالمركزية اإلدارية هي اخ

مية احلكم احمللي قد تثري التباسا مع نظام الالمركزية السياسية لذا فمن األجدر واألحسن أن تسا ومب
أية تسمية استبعاد الح علمي وعملي لتعبري عن الالمركزية اإلدارية واألخذ بتسمية اإلدارة احمللية كاصط

  .أخرى قد تتعارض مع املفاهيم القانونية واإلدارية اليت تتعلق مبوضوع الالمركزية اإلدارية واإلقليمية
  

  أشكـال الالمركزية. ٥
  

 فإن ،اليت تتبناها إمجاالت الالمركزية ترتيبا أو  نظم اإلدارة احمللية يف العامل من حيث أنواعاوتتتف
أدبيات الالمركزية وممارستها أربعة أشكال لالمركزية اعتمادا على مدى الصالحيات واالختصاصات 

  .اليت متنحها الصالحيات املركزية للوحدات احمللية
  

  )Territorial décentralisation(الالمركزية اإلقلـيمية . أ
املنطقة  أو إقليمية مستقلة بإدارة الشؤون احمللية لإلقليميف هذا النوع من الالمركزية تقوم وحدات 

احمللية من الدولة وهذا يعين أن هناك مصاحل حملية متميزة تعهد باإلشراف عليها إىل وحدات إدارية 
مستقلة ويعترب هذا النوع من اإلدارة مرادفا لنظام اإلدارة احمللية ويف ظل هذه الالمركزية يفترض وجود 

خمتارة من  أو ة حملية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية متثلها جمالس حملية قد تكون منتخبةوحدات إداري
  ) ١(.قبل سكاهنا وختضع إلشراف ورقابة احلكومة املركزية

                                                 
)١(  Mawhood. F, Local government in the third world, New York: John Wille and Sons Ltd 

1983, P 5. 
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والالمركزية اإلقليمية تركز على توزيع االختصاصات والصالحيات ضمن تنظيم إداري يتمتع 
 ويساهم يف خلق فرصة أكثر للمواطنني يف تقرير األمور اليت مبرونة أكثر من أسلوب املركزية اإلدارية

يرمسون يف القيام هلا ومن هنا نعتقد أنه جيب التعريف بني الوحدات الالمركزية اإلقليمية ووحدات عدم 
التركيز اإلداري فألوىل تتمتع بالشخصية االعتبارية ومتارس نشاطات طبيعية حملية وهلا اختصاصات حملية 

لها القانون حبيث ال ختضع لصورة مطلقة للسلطة املركزية يف العاصمة يف حني أن الوحدات أصلية يكف
  .ية واخلضوع للحكومة املركزيةدارة املركزية ترتبط برابطة التبعالفرعية لإل

  

  الالمركزية املصلحية. ب
عدة مناطق أو  مة مستقلة قادرة على ممارسة وظيفتها احملدودة يف منطقة واحدةاوتعين قيام هيئات ع

وكما أوضحنا مسبقاً أن إتباع هذا األسلوب ينطلق من  ,يف الدولة وهي اليت تعرف باملؤسسات العامة
رغبة الدولة يف إدارة عدد من املرافق العامة بأسلوب جتاري بعيداً عن تغريات البريوقراطية احلكومية 

عالية أكرب ومن ة وبفنكه ممفلكل تقاطنني بأ تقدمي اخلدمات إىل املووإجراءاا الطويلة كل ذلك يهدف إىل
ة كمؤسسة النقل العام ومؤسسة الضمان االجتماعي وغالباً ما تكون هذه امعأمثلة الوحدات ال

املؤسسات مستقلة عن اجلهاز احلكومي املركزي وهلا اختصاصات حمددة على أساس الوظيفة اليت تقوم 
  .ي وتتوىل مسؤوليتها ضمن االختصاصات املسندة إليها قانوناًمبمارستها وهلا ذمة مالية مع أهليتها للتقاض

ومن هذا التحليل ملفاهيم املركزية والالمركزية اإلدارية والسياسية وتعرفنا على الفرق بينهما 
ة من قومات اإلدارة احمللية كنقطة أخريوتسميات وطبيعة كل منها تنتقل إىل نقطة أخرى للتحدث عن م

ما هي أهم مقومات اإلدارة احمللية؟ وما : انب النظري وهنا السؤال يطرح نفسههذا الفصل األول للج
  .هي أركاهنا؟

  :ولإلجابة على هذا التساؤل سوف نتناوهلا يف املوضوع التايل
  

  مقومـات اإلدارة احمللية. ٦
  

ملواطنني يف يقوم نظام اإلدارة احمللية باعتباره أسلوباً من ملمارسة اإلدارة ذاتياً من خالل مشاركة ا
األقاليم يف تسيري أجهزة حملية تتمتع بقدر كبري من االستقالل وبالرغم من اختالف اإليديولوجيات اليت 

اإلدارة احمللية ترتكز  فإن تعتنقها الشعوب والتطبيقات املختلفة لنظام اإلدارة احمللية يف دول العامل املختلفة
  :ليعلى جمموعة من األسس واملقومات تتجلى فيما ي
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  وأحجـام الوحدات احمللية املختلفةاق ـم الدولة حيدد نطـم إداري إلقليـتقسي. أ
وبالنسبة للتقسيم اإلداري ألقاليم الدولة حيث يتوقف هذا التقسيم على هدف الدولة من نظام 

دة اعتبارات عن ة يف إقليم الدولة وبالتايل البد من مراعاة عدلية وعلى الظروف البيئية السائاإلدارة احمل
تقسيم إقليم الدولة تتمثل يف تقسيم إقليم الدولة إىل وحدات جغرافية متوازنة يف املساحة أي مراعاة 

أيضاً البد من األخذ بعني االعتبار التوزيع , داريةإىل وحدات إتقسيمه حجم املساحة لإلقليم املراد 
يد الوحدات اجلغرافية أما بالنسبة لالعتبارات السكاين والكثافة السكانية بني املناطق عند القيام بتحد

االقتصادية فإنه جيب إجراء عملية التقسيم بطريقة متوازية حبيث تستطيع كل وحدة جغرافية االعتماد 
ة احتياجاا لباقلك ملذتمثل بالرسوم والضرائب احمللية وويل احمللي واملمها يف مسألة التعلى سكاهنا وقاطني
  ) ١(.ومتطلباا املالية

  

  تتمتع اإلدارة احمللية بالشخصية املعنوية. ب
االعتبارية كما  أو قبل البدء باحلديث عن هذا العنصر البد من التعرف على معىن الشخصية املعنوية

جمموعة من األشخاص ة األموال تتمتع "فالشخصية املعنوية تعرف على أهنا , يطلق عليها البعض
 املقررة لألشخاص الطبيعيني وينظر إليها وتعامل كما لو كانت شخصاً بالشخصية القانونية متاماً كذلك

حقيقياً فهي هلا حقوق وعليها التزامات وهي شخصية مستقلة من األشخاص والعناصر املادية املكونة 
  )٢(.هلا

ة هي  الشخصية املعنويها بالشخصية املعنوية ألنتعلية عن اإلدارة املركزية هو متإن ما مييز اإلدارة احمل
ذلك يعين أهنا مازالت مرتبطة  فإن لت الشخصية املعنويةعية لقيام الالمركزية فإذا ما أغفالنتيجة الطبي

صية هذا الطابع هو الذي مييزها ومينحها الصفة القانونية وما االعتراف بالشخ فإن باإلدارة املركزية لذا
  .الليتها ولوجود مصاحل خاصة ا منطقية لالعتراف باستقاملعنوية لإلدارة احمللية إال نتيجة

وإبرازها هلذا الشكل القانوين املوحد هو حل , تعترب مستقلة عن أشخاص منشئيها"وهذه الوحدة 
لإلشكاالت النامجة لقيامها بنشاطاا فاعتربت تلك النشاطات وكأهنا صادرة عن هذا الشخص الذي 

ة من فرضتلقانونية مبا يعنيه من حقوق وما ات ااعترب أهالً لاللتزام وأصبح قادراً على مباشرة التصرف
التزامات وهذا األمر يتبعه ذمة مالية مستقلة لعدد األشخاص املعنوية بينما يسمح هلا القيام 

  ) ٣(."باختصاصاا
  

                                                 
 .١١٣ص , مرجع سابق, جودةحمفوظ أمحد  )١(
 ص ,١٩٩٠, قسم اإلدارة العامة  ,  اجلامعة األردنية  ,رسالة ماجستري , "يف التنمية احمللية يف األردن    دور جمالس اخلدمات املشتركة     ", ربايعةفاطمة   )٢(

١٨. 
 .٩، ص ٢٠٠٣املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أغسطس :  القاهرةاملفهوم والفلسفة واألهداف،: نظم اإلدارة احملليةالطعامنة، حممد حممود  )٣(
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  قيـام جمـالس حملية منتخبة إلدارة املصـاحل احمللية .ج
 كافية فالبد من وجود هيئات حملية إن االعتراف بالشخصية املعنوية للمجالس احمللية ال تعترب
وملا كان من املستحيل على "شرع ا، منتخبة تنوب عن السكان الس يف إدارة شؤوهنم اليت اعترف امل

 أن يقوم بذلك من املتعنيالبالد أن يقوموا ذه املهمة بأنفسهم مباشرة فإنه من  أو مجيع أبتاء األقاليم
ن االنتخاب هو الطريقة األساسية اليت يتم عن طريقها تكوين االس ينتخبونه نيابة عنهم ومن مث كا

  ) ١(".املعربة عن إرادة الشخص املعنوي العام اإلقليمي
شبعوا حاجام احمللية بأنفسهم من  بأن فجوهر اإلدارة احمللية هو أن يعهد إىل أبناء الوحدة اإلدارية

 يرى الفريق شأنقسموا يف آرائهم إىل فريقني يف هذا التخاا الشك أن الفقهاء قد انخالل هيئة يتم ان
يس معىن استقالل األول برغم فكرة قيام االس احمللية على أساس االنتخاب وحجتهم بذلك هو تكر

واألمر اآلخر هو تالؤم نظام االنتخاب مع مبدأ الدميقراطية الذي يؤيد األخذ بنظام , االس احمللية
  .االنتخاب

آخر يرى أنه مسألة االنتخاب يف حالة تطبيق نظام الالمركزية احمللية ال يعترب شرطاً وهناك فريق 
 للهدف خرقال وحنن نرى أن هذا الرأي بكل مربراته قد ميث, التعينيوميكن أن يتم ذلك من خالل الزماً 

 احمللية ويبقها السياسي لإلدارة احمللية بشكل عام حيث يسلب اجلانب االستقاليل وحرية اختيار اتمعات
 من حاالت يف دائرة القاصر غري القادر على إفراز قيادات حملية متثله وتنوب عنه كحالة أساسية

  .يزها يف هنج اإلدارة احملليةالدميقراطية الواجب تعز
  

  ابة السلطة املركزيةلية باالستقالل يف ممارسة اختصاصاهتا مع خضوعها لرقالس احملتتمتع ا. د
أن السلطة املركزية ختلت عن سلطتها ذات الطابع احمللي لصاحل الوحدات اإلدارية احمللية على الرغم 

ولكنها احتفظت حبق الرقابة واإلشراف عليها حىت تضمن أهنا تسري بالشكل املناسب مع السياسة العامة 
حيات واملصلحة العامة للدولة ومن املعروف أنه عادة ما يوجد نص قانون ليس به اختصاصات وصال

اإلدارة احمللية ومن خالل ذلك النص يتم حتديد النوعية والكيفية اليت يتم فيها رقابة السلطة املركزية ويف 
أنه ال ميكن لإلدارة املركزية أن تقبل يف رقابتها على اإلدارة  "ةضاحسن عوهذا اجلانب يرى األستاذ 

رئاسية ذلك أن ممارسة إصدار األوامر تصطدم احمللية إىل حد إصدار األوامر كما هو احلال يف الرقابة ال
  )٢(".باستقالل اإلدارة احمللية ومتس جوهر الالمركزية نفسه

فالرقابة إذا تكون ضمن الفلسفة األساسية اليت ينص عليه مبدأ الالمركزية اإلدارية وأن ال خيرج عن 
  .ذلك املفهوم حىت تبقى اإلدارة احمللية متمتعة باستقالليتها

                                                 
 .٩ ص, بدون تاريخ النشر, دار الفكر العريب:  القاهرة,دراسة مقارنة: يف القانون اإلداري الوجيز, الطماوي سليمان )١(
 .٣١-٣٠ص ص , مرجع سابق, عواضةحسن حممد  )٢(
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علق مبسألة الرقابة على وحدات اإلدارة احمللية هناك تسمية أخرى لرقابة السلطة املركزية وفيما يت
على وحدات اإلدارة احمللية حيث تدرج بعض الفقهاء يف فرنسا على استعمال اصطالح الوصاية اإلدارية 

ى تسمية تلك العالقة كتعبري على العالقة بني السلطة املركزية واإلدارة احمللية إال أن البعض قد اعترض عل
ي على اإلدارة احمللية وإال نكون قد اعتربنا اإلدارة احمللية مبثابة صة ألنه ال جيوز اعتبار الدولة كوبالوصاي

قاصر حيتاج إىل الوصاية اإلدارية كما هو احلال يف نظام الوصاية بالقانون املدين حيث كثر استخدام 
 إال أن استخدام ،ة العربيرة العامة يف فرنسا وحىت يف املنطقةداكلمة الوصاية اإلدارية من قبل علماء اإل

شاهر ال يرى الدكتور ية اإلدارة احمللية، ويف هذا ا وأمهصطلح فيه نوع من اإلقالل من شأنهذا امل
فروض استخدامه للتعبري عن العالقة بني السلطة املركزية واإلدارة احمللية  بتحديد املصطلح املالرواشدة

ويف حني أن رقابة اإلدارة املركزية على اإلدارة احمللية ليست بغرض محاية هذه األجهزة من "ه بقول
 مع مصاحل ضتصرفات بل هو محاية املصلحة العامة من قيام املسؤولني يف اإلدارة احمللية بتصرفات تتعار

ون األسلم واألحسن من ق نرى أن استعمال تعبري الرقابة قد يكلومن هذا املنط )١(,"الدولة واملواطنني
الرقابة اإلدارية ففضلنا  أو الناحيتني القانونية والعملية خشية أن يتداخل هذا التعبري مع الرقابة الرئاسية

  .استعمال تعبري الرقابة احمللية لإلشارة إىل األمور اليت متارسها اإلدارة املركزية على اإلدارة احمللية
اون ركناً من أركان وجود نظام اإلدارة احمللية ومقوماا حسبما وإذا كانت الرقابة واإلشراف والتع

فإنه جمموعة من األهداف تتوخاها احلكومة املركزية ملنفعة وخدمة املواطنني من , اتفق عليه الباحثني
  ) ٢(:أمهها

عام ن النظام الة احمللية ما هي إال نظام فرعي متأكيد الوحدة السياسية للدولة باعتبار أن اإلدار -
  .للدولة وأجهزا املختلفة

 التأكيد على أن اإلدارة احمللية تعمل وفق القوانني واألنظمة اليت تصدرها احلكومة املركزية وذلك -
 .احلكومة املركزية واإلدارة احمللية واملواطنني, محاية للمجتمع

ألدىن املطلوب وبدرجة  التأكيد على أن اإلدارة احمللية تقوم بواجباا ووظائفها يف نطاق احلد ا-
الكفاءة والفاعلية وذلك من خالل إطالع احلكومة املركزية على موازنة اإلدارة احمللية اليت تعترب مؤشراً 

 .أساسياً من مؤشرات أدائها العام
كما أن حسن سري اخلدمات احمللية وقيام اإلدارة احمللية بتأديتها بكفاءة وفاعلية ووضع معيار 

املطلوب تقدميها للسكان وبتعاون وثيق بني اإلدارة املركزية واإلدارة احمللية كما ومستوى اخلدمات 
  .نقاط الضعف وتعديلها لألحسناكتشاف يكفل هلا 

                                                 
 .٤٩ص , ١٩٨٧, دار جمدالوي:  عمان,حاضرها ومستقبلها: اإلدارة احمللية يف اململكة األردنية اهلامشية, الرواشدةشاهر  )١(
 ص ,٢٠٠٢سبتمرب , املعهد العريب إلمناء املدن:  بريوت,دراسة مقارنة: العالقة بني احلكومة املركزية وإلدارة احمللية   , يللشيخاعبد الرزاق    )٢(

٢٥. 
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  اخلالصة واالستنتـاجـات
  

ا باستعراض جتديد بالنسبة خلالصة الفصل األول واملتعلق باإلطار النظري والذي من خالله قمن
سة حيث كانت البداية تتمثل يف حتديد مفهوم التنمية بصفة عامة والذي يبني ذه الدراهلاإلطار النظري 

 جمال معني ىقتصر علي وحتليله أن التنمية ال ميكن أن  على هذا املفهومعرفالت أو لنا من خالل العرض
لة اخل، بل أن التنمية عملية متكام.. من جماالت التنمية املختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وشاملة ومترابطة ومتوازنة حيث ال ميكن حتقيق التنمية يف جمال معني دون أن تشمل هذه التنمية ااالت 
األخرى ومن خالل حتديد مفاهيم التنمية وحتليلها اتضح لنا أن هذا املفهوم خيتلف عن املفاهيم األخرى 

اخل أيضاُ على الرغم من أن .. ريرك معه يف نفس املضمون كالتقدم والتطور والتحديث والتغيتاليت تش
و االقتصادي والتنمية االقتصادية ونتيجة لتعدد حاجات اإلنسان مالتنمية مرتبط أساساً بظاهرة النمفهوم 

, سياسية, وتغريها أدى ذلك إىل توسيع جمال مفهوم التنمية حيث مشل جماالت متعددة اجتماعية
واسع ومتشعب يشمل عدة جوانب من جماالت التنمية وهذا اخل، وهذا يعين أن التنمية جماهلا .. ثقـافية

  .التعدد والتوزع جعل التنمية أسلوباً ومنهجاً شامالً بكل ما يتعلق حبياة اتمع والفرد
كما أن التنمية هي عملية تغيري مستمرة وشاملة لكافة جماالت احلياة حيث تستدعى املشاركة 

  .ذ مشاريع التنمية املختلفةالشعبية مجيع فئات اتمع من أجل تنفي
وبالرجوع إىل التعريفات اخلاصة ملفهوم التنمية بصفة عامة تبني لنا أنه هناك صعوبة االتفاق على 
 صياغة تعريف مطلق ملفهوم التنمية نظراً ألن حتديد املفهوم ختتلف باختالف املهتمني به وكيفية توظيف

ل متخصص ينظر للمفهوم من زاوية خمتلفة عن  يف جماله فكهذا املفهوم حسب ختصص العلماء كل
  .اآلخر وفقاً لإليديولوجية السائدة يف اتمع

أما بالنسبة ملفهوم التنمية احمللية والذي يعد جزء من مفهوم التنمية بصفة عامة ومن خالل التعاريف 
ىل تنمية اتمعات احمللية يف السابقة هلذا املفهوم وحتليلها يتضح لنا أن مفهوم التنمية احمللية يهدف أساساً إ

اخل، وذلك بغرض النهوض .. كافة ااالت املختلفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية
باتمعات احمللية وتنمية قدراته وحتسني مداخله وتلبية احتياجاته وحتقيق مطالبه وبأن ذلك من خالل 

هنم واختاذ القرارات اليت يروهنا مناسبة حلل مشاكلهم وأيضاً مشاركة أفراد اجلماعة احمللية يف إدارة شؤو
مشاركتهم يف إدارة املشاريع احمللية وتنفيذها ويتم ذلك عن طريق اختيار أعضاء االس احمللية املنتمية من 

 ما متت هذه التنمية قبلهم كما توصلنا إىل نتيجة مفادها أي احلكم على أي تنمية قد تؤدي إىل فشل إذا
ية ال تنتمي إىل ذلك اإلقليم وبناء على ذلك تبني لنا مدى أمهية اموعات احمللية يف شربلى عناصر ع
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حتقيق التنمية احمللية من خالل االعتماد على طاقتها الذاتية واملتمثلة يف جهودها وإمكانيات أفراد الوحدة 
  .احمللية

قصد منها إجراء وإحداث حتسينات على كافة وبالتايل نرى أن التنمية احمللية هي عملية متراكبة وال
املستويات سواء كانت على املستوى االجتماعي واالقتصادي واخلدمات لسكان اموعة احمللية يف 

  .حدود ال تكاد ختتلف يف مبادئها وأسسها عن التنمية الوطنية
السياسية البشرية ,اعية االجتم,أما عن جماالت التنمية وكما مت ذكرها فتمثلت يف التنمية االقتصادية 

واإلدارية والتشريعية واإلدارية ويف سياق املوضوع تطرقنا إىل عالقة التنمية احمللية بالتخطيط اإلقليمي 
ومن خالل العرض والتحليل هلذا اجلانب توصلنا إىل أن التخطيط بشكل عام تضمن مستويات ختطيط 

ا النوع من التخطيط يدخل ضمن األهداف على املستوى القومي وهذا يعترب األساسي واألصل وهذ
أن التخطيط القومي يعد ضرورة الزمة وبدونه يفقد التخطيط احمللي ا والسياسات العامة للدولة كم

اإلقليمي قيمته وأمهيته أما املستوى اآلخر من التخطيط فهو التخطيط اإلقليمي ويعترب امتداد للتخطيط 
 هلذا اجلانب توصلنا إىل أن التخطيط اإلقليمي يهدف أساساً إىل التحليلقومي ويعترب الفرع ومن خالل ال

  .تنمية األقاليم احمللية عن طريق تلبية احتياجات املواطنني ومشاركتهم يف تنفيذ اخلطط احمللية
 كما تطرقنا إىل األسس اليت يقوم عليها التخطيط اإلقليمي السليم والذي يهدف إىل حتقيق التنمية 

 إىل حقيقة ونتيجة مفادها أنه كلما كان التخطيط اإلقليمي السليم والذي يهدف إىل احمللية وتوصلنا
الواقعية إىل ري حتقيق التنمية احمللية وتوصلنا إىل حقيقة ونتيجة مفادها أنه كلما كان التخطيط اإلقليمي يش

, اخل.. لعادات والتقاليدواالبتعاد عن التحليق يف اخليال مع مراعاة خصوصيات اتمع احمللي املتمثلة يف ا
ما أدى ذلك إىل جناح التخطيط اإلقليمي الذي ينعكس بدوره على جناح اإلدارة احمللية وبالتايل حتقيق لك

  .التنمية احمللية ألفراد اتمع احمللي
ل  واهليكة والفاعلنيبيئتنمية احمللية واليت متثلت بالوأيضاً حتدثنا عن العوامل اليت تتحكم يف عملية ال

 لنا أمهية ودور هذه العوامل التنظيمي إلدارة التنمية احمللية ومن خالل الشرح والتحليل هلذه العوامل تبني
   يف التأثري على مسار التنمية احمللية وكذلك الوطنية على حد سواء اصرعنوال

 خالل العرض أما فيما خيص حتديد مفهومي اإلدارة احمللية واحلكم احمللي وكيفية التمييز بينهما ومن
صورة من  بأن والتحليل والتعاريف واليت ذكرنا سابقاً ملفهوم اإلدارة احمللية تبني لنا بالنسبة هلذا املفهوم

صور التنظيم اإلداري وأهنا تقتصر فقط على النشاط اإلداري ودون غريه وبالتايل فهي تتعلق بالسلطة 
 السلطة املركزية والسلطة احمللية يف حني أن احلكم التنفيذية واليت تقوم على أساس التقسيم الوظيفي بني

اسي وعليه احمللي ومن خالل العرض والتحليل هلذا املفهوم يتضح لنا بأنه صورة من صور التنظيم السي
، وبالتايل يعترب )التشريعية التنفيذية القضائية( أساساً على مظاهر احلكم الثالث جند أن هذا النظام يعرب
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لي جزء من النظام الدستوري والقانوين للدولة وميكن التعبري عنه بالالمركزية السياسية نظام احلكم احمل
حيث يعد النظام احمللي نظام سياسي فيدرايل يتعلق أساساً بسيادة الدولة كما أن هذا النظام حيقق أساسا 

  .المركزية الدولة
رة احمللية واحلكم احمللي فهما وبناء على ذلك نالحظ الفروق اجلوهرية بني كل من النظامني اإلدا

يعتربان نظامني نقيضان فاإلدارة احمللية هي نظام إداري بينما احلكم احمللي هو نظام سياسي فدرايل أضف 
يعرب إىل ذلك أن نظام اإلدارة احمللية ميكن التعبري عنها بالالمركزية اإلدارية بينما نظام احلكم احمللي فهو 

ا لكالً منهما من خالل املفاهيم اخلاصة ما، نقد تطرق، ون هذين النظامني وععن الالمركزية السياسية
وبناء على ذلك تبني لنا أن هناك فروقاً جوهرية بني الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية ميكن 

يت جتسد التمييز بينهما األمر الذي يقتضي استبعاد أية تسمية تتعلق باحلكم فيما خيص االس احمللية وال
تسمية اإلدارة احمللية واحلكم احمللي وحتديداً يف جمال  بأن الالمركزية اإلقليمية وخلصنا إىل القول

ن تسمية احلكم احمللي قد تثري التباسا أا الالمركزية اإلدارية هي اختالف يف التعابري واالصطالحات ومب
واعتباره مصطلح " اإلدارة احمللية" تسمية مع نظام الالمركزية السياسية لذا نرى أنه من األفضل اعتماد
 ومصطلح ارية واالستغناء عن استعمال تعبريعلمي وعملي وذلك للتعبري عن الالمركزية اإلقليمية اإلد

  .احلكم احمللي
وأيضاً من خالل احلديث عن املركزية والالمركزية اإلدارية ميكن أن نستنتج أهنما وجهتني لعملية 

 ددحي أساليب التنظيم اإلداري دارية وال يعدو كل منها أن يكون أسلوب منواحدة وهي العملية اإل
ويف هناية هذا الفصل األول تناولنا بالتفصيل , ة وقواعد يف أحكام ومبادئ القانون اإلداريياسأس

ومات اإلدارة احمللية ووجدنا بأهنا تقوم على ثالثة مقومات وأركان أسياسية متثلت يف قموالتحليل عن 
تتمتع اإلدارة احمللية بالشخصية املعنوية , يم إداري إلقليم الدولة إىل وحدات جغرافية ملقاصد إداريةتقس

خضوع اإلدارة احمللية لرقابة السلطة املركزية أضف إىل ذلك هناك ركن ,أي وجود أجهزة حملية مستقلة 
كما أوضحتا سابقاً  أو  احملليةآخر وهو حمل نقاش وجدل متثل يف قيام جمالس حملية منتخبة إلدارة املصاحل

 يتمثل يف تأييد مسألة انتخاب أعضاء )األول (،بالنسبة هلذا املوضوع حيث برز يف هذا اال رأيان
 والرأي الثاين يرى أن االنتخاب ليس شرطاً ضرورياً يف ،االس الشعبية مباشرة من إقليم الوحدة احمللية

ساسي هو متتع الوحدات اإلدارية باالستقالل عن السلطة املركزية تشكل االس احمللية ولكن الشرط األ
إال أن معظم كتاب ومفكري اإلدارة العامة يؤيدون الرأي األول وحنن بالنسبة لنا نؤيد هذا الرأي على 

) االنتخايب(لية وهذا املبدأ اعتبار أن مبدأ االنتخاب ألعضاء االس احمللية هو جوهر وأساس اإلدارة احمل
  .ل امتداد ملبدأ الدميقراطية الشعبيةميث
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ومن خالل هذا العرض والتحليل والذي تناولنا فيه اإلطار النظري للدراسة ننتقل إىل حمطة أخرى 
ن اجلانب التطبيقي هلذا البحث وهو مؤشرات التنمية عواحلديث وفصل ثاين يتمثل أساساً يف اخلوض 

نا عدة تساؤالت عن مسار التنمية احمللية يف اليمن وميكن حتديد ار لديث ويف هذا الفصل ي،احمللية يف اليمن
  :هذه التساؤالت كالتايل

 . ما هي مؤشرات التنمية احمللية ومسارها يف اليمن؟-
 . ما هي الوسائل واآلليات اليت تساهم يف حتقيق هذه التنمية؟-

  

  .الفصل الثاينولإلجابة عن هذه التساؤالت املتعددة سنتناول اإلجابة عنها يف هذا 



  
  
  

  يـانـالفصل الث
  

   المحليةمؤشرات التنمية
  اليمن يـف
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  دـمتهي
  

سبق وأن حتدثنا يف بداية البحث يف املدخل العام عن حملة تارخيية عن تطور اإلدارة احمللية يف اليمن 
 ليها سابقا بأا مرت مبراحل متعددة متثلت يف مرحلة قبل وبعد اإلسالم ومرحلة العهدإواليت أشرنا 

لربيطاين وقيام الثورة اليمنية والتحوالت اليت عرفتها العثماين وعهد األئمة، وأخريا يف مرحلة االستعمار ا
  .٢٢/٠٥/١٩٩٠ يف اجلمهورية اليمنيةيام دارة احمللية بعد قاإل

من خالل العرض السابق هلذه املراحل التارخيية واليت كان هلا دورا كبريا يف التأثري على تطور نظام 
دارة احمللية بشكل خاص، واستعرضنا أيضا مفاهيم املركزية والالمركزية، ومقومات اإلدارة احمللية اإل

 والتوضيح، أما يف هذا الفصل فسوف حناول توضيح الصورة على واقع التنمية احمللية بنوع من التفصيل
  .يف اليمن

افها مع تقومي هلذه التجربة يف سنتناوهلا بطريقة نبني من خالهلا مسارها وعناصرها وجماالا وأهد
 منذ قيامها اجلمهورية اليمنيةجمال التنمية احمللية وتوضيح مؤشرات التنمية على ضوء ما هو حادث يف 

  .١٩٩٩وحىت عام  ١٩٩٠سنة 
وسوف نقدم هذه احلقائق تبعا ملا هو متوفر لدينا من معلومات وإحصاءات تظهر مدى التقدم 

  .يف هذا الفصلعنه لية يف اليمن، وهو ما سوف حناول البحث اجلاري يف مسار التنمية احمل
ة، واليت ام مجيع الدول وخاصة الدول املستضعفباهتميستأثر موضوع التنمية وجيدر اإلشارة إىل أن 
 آماال على العملية التنموية ملا حتققه من دور إجيايب يف جماالت ، واليت تعقدتعد اليمن إحدى هذه الدول

االت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، ولن حتقق التنمية أهدافها وجتين مثارها هامة منها ا
مبعزل عن تعاون مستمر ومتصل مبين على خطة واضحة بني الوحدات احمللية والعاملني فيها من ممثلني 

 لربامج احلكومة على  مكملةالتنمية احمللية أن تكون ، كما يشترط يف خطةللسلطة املركزية أو اإلقليمية
  .املستوى الوطين، وعلى اعتبار التنمية وسيلة وغاية يف آن واحد هدفها الرقي حبياة الفرد واتمع احمللي

عرض املواضيع املتعلقة مبؤشرات التنمية احمللية تولدراسة مسار التنمية احمللية يف اليمن البد أن نس
  :على النحو التايل
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I.  ي التنمية احملليةـاملركزية واإلدارة احمللية فدور السلطة  
  

إن التنمية كما حددها علماء االقتصاد على مر العصور القدمية بأا بدأت بأفكار وأنشطة تعاونية 
بسطة وغري منظمة من جمموعة من أفراد اتمع إىل أن صارت مع مرور األيام إىل جهود منظمة ألفراد 

  . ظروفهم املعيشيةاتمع كله يهدف إىل حتسني
 االقتصاد واجلانب املادي، بل تعترب تطورا تنحصر علىوكما أن التنمية مبفهومها الواسع ال 
  .اخل.. الصحة والتعليم والثقافةكالحتياجات اإلنسان االجتماعية املتعددة و

ية وعلى الرغم من التفريق بني الدول العربية من حيث وضعها االقتصادي وتقسيمها إىل دول غن
مؤشرات التنمية والتقارير الدولية عنها ال تشري إىل حتقيق جناحات يشيد ا مبا فيها  فإن وأخرى فقرية،

الدول الغنية فيما عدا الدول اليت هلا إجنازات يف جمال النفط ومشتقاته، فكيف يكون احلال بالنسبة 
  .للدول الفقرية

عا إىل قراءة صحيحة ما قبلها وحاضرها  من هذه الدول الفقرية ورجواجلمهورية اليمنيةتعد 
  .القريبني، يتبني لنا صورة واضحة للتخلف والفقر واخنفاض النمو يف اقتصادها

متواضعة للغايـة ال تـشكل تراكمـا        تبقى  وحىت لو حتققت معدالت منو موجبة يف كل األحوال          
اإلمجايل الرمسي معدل منـو     حقق الناتج احمللي     ٢٠٠١ مؤثر يف االقتصاد العام لليمن، ففي عام         ادخاري

ـ  قل من  ، ويعد هذا أ   %٢,٢٩والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي معدل منو موجب بنسبة          %٢,٦موجب ب
 ) ١().%٠,١٢و %٢,٨٢ (٢٠٠٠معدل منو سنة 
ما حتقق يف ظل دولة الوحدة من إجنازات اقتصادية تعترب اجنازا مقارنة بأرقام املاضي  فإن ورغم هذا

  .القريب
 إىل التاريخ احلديث للجمهورية اليمنية جنده تارخيا حافال باملآسي والصراع السياسي، فبعد وعودة

مشوار طويل من النضال والكفاح من أجل احلرية ونيل االستقالل، فمثال مت القضاء على احلكم اإلمامي 
ب يف  واجلنو١٩٦٢يف الشمال واالحتالل الربيطاين يف اجلنوب، وذلك بقيام ثورة الشمال يف سبتمرب 

، وشهد ١٩٩٠ واليت على إثرها قامت الوحدة اليمنية عام ، وتوحد الشمال واجلنوب،١٩٦٣أكتوبر 
  ) ٢(:أمههااليمن خالل تلك الفترة العديد من التحديات واالجنازات احلكومية اجلديدة لليمن املوحد من 

                                                 
املنظمة العربية للتنمية اإلداريـة،     :  القاهرة  يف القانون اليمين واملشاركة الشعبية،     يةاليمناجلمهورية  نظام السلطة احمللية يف     طربوش،   قائد حممد  )١(

 .١٧٣ ، ص٢٠٠٣
اجلهات املاحنـة   وتقرير أعدته احلكومة اليمنية     : ، صنعاء  ترمجة أكرم علي اهلندي    الطريق حنو السلطة احمللية يف اجلمهورية اليمينية،      وس،  ب بوب )٢(

 .١٢، ص ٢٠٠١كندا، بدون دار نشر، 
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 وهذه العودة معناها يج الثانية،ل اخلليج بعد حرب اخلل العودة املفاجئة لنحو مليون مغترب من دو-
فقدان خزينة الدولة حلواالت مالية تقارب املليار دوالر سنويا، كما أضاف تعداد سكاين جديد يقدر 

  .حبوايل مليون شخص عاطل عن العمل
  . من أجل مواءمة االحتياجات اجلديدة١٩٩٢ تعديل الدستور عام -
 ٨ ونشوب احلرب األهلية، واليت كلفت حوايل  حماولة االنفصال والعودة إىل ماضي التشطري،-

  .مليار دوالر يف ظل حداثة الدولة اجلديدة املوحدة
ونتيجة هلذه العوامل والظروف كلها، عرف االقتصاد ايارا تفاقمت معه األوضاع االقتصادية 

الر، مليون دو ٣٠، وكذلك ما يعادل %٣٨واالجتماعية، فارتفعت نسبة العاطلني عن العمل حبوايل 
كما ارتفع مؤشر الفقر بزيادة عدد األسر اليت تعيش حتت خط الفقر الغذائي، فقد قدرت بني عامي 

  .على التوايل %٤٠إىل  %٣٣ما بني  ٢٠٠٠و ١٩٩٨
  

 هناك عوامل وظروف خارجية تلعب دورا كبريا فيما وصلت إليه اليمن، وهلا تأثري مباشر أنكما 
  :وقوي، وهي عوامل داخلية أمهها

لزيادة السكانية، حيث أن سكان اليمن يتضاعف بنسب عالية، ذلك أن معدالت النمو السكاين  ا-
لكل امرأة، أي ضعف املعدل  %٦,٥يف اليمن تعترب من أعلى املعدالت يف العامل حيث تفوق اخلصوبة 

  .العاملي
  . فقدان مشاركة املرأة وضعف مشاركتها-
 %٨٥من املتوسط العاملي، وأقل نسبة  %٢اه حبوايل  ندرة املياه، حيث يبلغ نصيب الفرد للمي-

  . املياه اجلوفية تستخدم بصورة مفرطةأنكما  )١(من الكمية الالزمة لالستخدام،
 ضعف البىن التحتية رغم التطور الذي حدث يف تشييد البنية التحتية غري أنه ال زال الوضع دون -

قل املعلومات من شبكة االنترنت ووسائل االتصال املستوى املطلوب يف الطرقات ووسائل املواصالت ون
السريعة واملتطورة، ومن خطوط اهلاتف والكهرباء واملطارات يف حاجة إىل التوسع والتشييد لتلبية 

  .ضرورات التنمية
 تدين كفاءة لدى جهاز اخلدمة املدنية، ويعود ذلك إىل املركزية يف الفترات املاضية مما أدى إىل -

 احمللية وضعف قدراا على التخطيط وتنفيذ التنمية االقتصادية واالجتماعية، وزاد ميش السلطات
ا املباشر على جذب االستثمارات احمللية ة وتأثرياهورا فقدان احملاسبة وغياب الشفافيالطني بلة واألمر تد

  ) ٢(.واألجنبية
                                                 

 .١٧٣ مرجع سابق، ص  يف القانون اليمين واملشاركة الشعبية،يةاليمناجلمهورية نظام السلطة احمللية يف طربوش،  قائد حممد )١(
 .١٧٥ املرجع نفسه، ص )٢(
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  ) ١(:ن املوحد فمن أمههاتها احلكومة اجلديدة يف ظل اليمأما فيما خيص االجنازات اليت حقق
  .وال يزال حتت التنفيذ ١٩٩٥ القيام مببادرات اإلصالح املايل واإلداري لعام -
 التعاون مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واليت هلا دور فعال يف استقرار االقتصاد واحملافظة -

  .على مستواه الصحي
  .١٢/٠٦/٢٠٠٠ن والسعودية يف  بني اليم التوقيع على اتفاقية احلدود الدولية-

 وإثبات أحقية اليمن يف اجلزر اليت يف ٢٠٠٠التحكيم الدويل للخالف حول أرخبيل حنيش يف عام 
  .هذا األرخبيل

 يف االجتاه حنو الالمركزية والتخلص من املركزية، ١٩٩٠ جناح احلكومة الدستورية منذ عام -
  .ة احملافظة واملديريملهام على مستوىوذلك عن طريق توزيع الوظائف وا

نهائية له يف  القانون اجلديد للحكم احمللي ولوائحه ومن مث إقرار الصيغة الر اخلروج وإصدا-
  .٢٠٠٠ أغسطس

  

  اديـر الوضع االقتصـتطوي. ١
  

 التعديالت اجلذرية اليت جاءت مصاحبة للسياسات االقتصادية واالجتماعية اليت انتهجتها انعكست
صالح االقتصادي واملايل واإلداري يف حتسن مستويات النمو االقتصادي اليمن ضمن برنامج اإل

واخنفاض التضخم واستقرار قيمة العملة الوطنية، ويتابع االقتصاد اليمين اجلهود اليت بدأها باحلكومة 
 لتصويب أوجه القصور واستكمال اإلصالحات يف جمال السياسات االقتصادية ١٩٩٥املركزية عام 
نقدية وغريها سعيا منه لتجاوز األزمات اليت واجهته يف بداية تسعينات القرن املاضي إلجياد واملالية وال

  .بيئة أكثر استقرارا للتنمية
ويف حقيقة األمر، فقد أظهر االقتصاد الوطين أداءا أفضل خالل السنوات الثالث األخرية مما أدى 

 مليار ٦٦٦,٢٦١ إىل ١٩٩٧ار ريال يف عام  ملي٥٨٤,٧٤٢إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من 
 ٣٦,٤٠٨ إىل ٣٥,٤٣٩، وبالتايل ارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من ٢٠٠٠ريال يف عام 

ريال خالل نفس الفترة، والذي يعترب انعكاسا للتغري يف النشاط االقتصادي، ويعكس ذلك االرتفاع 
  )٢(.حتقيق معدل النمو االقتصادي

                                                 
 .١٣-١٢وس، مرجع سابق، ص ص ب بوب )١(
 .٨، ص )٢٠٠١-٢٠٠٠(تقرير التنمية البشرية : صنعاءوزارة التخطيط والتنمية، ,  اجلمهورية اليمنية)٢(
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، كما كانت الفترة %٤,٤مبتوسط سنوي يقدر بـ %١٣,٩ك يف ارتفاع معدل النمو متثل ذل
مصحوبة باستقرار نسيب لقيمة العملة الوطنية، كما أن تأثري االقتصاد الوطين عرف تطور القطاع النفطي 

 ألف برميل يوميا يف ٤٦٣إىل  ١٩٩٧ برميل يوميا عام ألف ٣٦٢ احمللي من اإلنتاجحيث زاد منو حجم 
متجاوزا متوسط منو  %٥,٩، وبالتايل حقق قطاع استخراج النفط اخلام متوسط منو قدره ٢٠٠٠ام ع

ىل حد كبري على معدل  النمو االقتصادي يعتمد إأن ومبا لي اإلمجايل خالل تلك الفترة،الناتج احمل
إال أنه قد ، %٢٠نه رغم حتقيق األخري زيادة كبرية باألسعار اجلارية تصل إىل حوايل االستثمار فإ
  ) ١(.٢٠٠٠يف عام  %١٩,٢إىل  ١٩٩٧ يف عام اإلمجايلمن الناتج احمللي  %٢٤,٩اخنفض من 

كما تشري البيانات اإلحصائية إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل يف االقتصاد اليمين متثل إحداهم 
  . حتقيق منو يف املستقبلإمكانيةاالختالالت اهليكلية اليت حتد من 

 ومل يستنفذ جل نصيبه من ١٩٩٨ن االدخار القومي قد تراجع ابتداءا من عام ونالحظ أيضا أ
، وهو ما يعكس خطورة الوضع حيث أصبح االقتصاد عاجزا ٢٠٠٠الناتج احمللي اإلمجايل إال يف عام 

متاما عن حتقيق منو وحىت احملافظة على رصيده من رأس املال، كما أن احملافظة على معدل ادخار حملي 
  .رورية لتمكني االقتصاد من حتقيق منو مطردموجب ض

  ) ٢()%استخدامات الناتج احمللي اإلمجايل (الناتج احمللي اإلمجايل ) ٢(ويوضح اجلدول رقم 
  

  ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  البيان

  ٧١,٨  ٨١,٨  ٨٢,٥  ٧٧,٥ االستهالك النهائي الكلي

  ١٤,١  ١٣,٨  ١٤,٧  ١٣,١ االستهالك النهائي العام

  ٥٧,٨  ٦٩,٠  ٦٧,٨  ٦٤,٣ لنهائي اخلاصاالستهالك ا

  ٢٤,١  ١٧,٥  ٢١,١  ٢٥,١  االدخار القومي

  ١٩,٢  ٢٤,٦  ٣٢,٦  ٢٤,٩  االستثمار اإلمجايل

 ١,٣٨٠ ١,١٣٣  ٨٤٦  ٨٨٩  الناتج احمللي اإلمجايل
 

 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية يف اليمن، حيث ٢٠٠١كما يشري تقرير التنمية البشرية لعام 
بات وترشيد اإلنفاق االستثماري، على تقييد الزيادة يف األجور واملرت العام إلنفاقاركزت سياسة 

واالقتصار على األولويات االجتماعية ومشاريع التنمية التحتية، باإلضافة إىل خفض التحويالت اجلارية 
، كما مت حسب بنود ٢٠٠٠يف عام  %١٨,٥إىل  ١٩٩٧من إمجايل اإلنفاق يف عام  %٧٤,٩من 

                                                 
 .٩-٨املرجع نفسه، ص ص  )١(
 .٩املرجع نفسه، ص  )٢(
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 العام إعادة النظر يف أولوياته حيث تناقصت أمهية اخلدمات احلكومية مقابل زيادة األمهية النسبية اقاإلنف
للخدمات احلكومية مقابل زيادة األمهية النسبية للخدمات االجتماعية، وقد أدى ذلك إىل ارتفاع نصيب 

 مقابل ٢٠٠٠ يف عام %٢٥,٦ إىل ١٩٩٧ من إمجايل اإلنفاق العام يف عام %٢٣,٨الدفاع واألمن من 
زيادة أكرب للقطاعات املعنية بتطوير اهلياكل األساسية البشرية وهي التعليم، الصحة واخلدمات 

، ١٩٩٧ يف عام %٢٣,٨ مقارنة حبوايل ٢٠٠٠ يف عام %٣٣,٨االجتماعية اليت يبلغ نصيبها جمتمعة 
ثمار يف الكهرباء واملياه، واليت وبذلك تضاعفت األمهية النسبية للخدمات االقتصادية خاصة خالل االست

  ) ١(. خالل نفس الفترة%١٤,١ من إمجايل االستثمارات العامة إىل %٩٩قفزت استثماراا من 
أما عن مسامهة السلطتني املركزية واحمللية يف التنمية االقتصادية، فيتبني ذلك من خالل قيام وحدات 

القتصادية واالجتماعية مما ميكن من املسامهة بالتعاون مع السلطة احمللية بأداء أنشطة حمدودة يف التنمية ا
السلطة املركزية يف تنمية قطاع التعليم من خالل إنشاء وبناء املدارس وجتهيز وحداا أيضا وتوفري املياه 
والكهرباء وصيانة احلدائق العامة واألسواق واإلشراف على إدارا، وأخريا تدعيم وإنشاء املساكن 

 الدخل احملدود دف خدمة الصاحل العام لسكان األقاليم احمللية حيث تربز أمهية دور وخاصة لذوي
وحدات السلطة احمللية ممثلة يف جماهلا احمللي يوما بعد يوم من خالل املهام واألنشطة التنموية اليت تقوم ا 

عات تنموية كثرية تتمثل يف بغرض تعبئة املوارد املادية من أجل التنمية، فالسلطة احمللية تساهم يف مشرو
القيام بأعمال اإلسكان العام وإقامة األبنية والطرقات والشوارع واخلدمات العامة واالهتمام مبهمة نقل 
واملواصالت، وإنارة الطرق العامة وإيصال املياه والكهرباء يف املدن واملناطق الريفية وغريها من املشاريع 

  )٢(.تنمية احملليةواخلدمات العامة اليت تساهم يف ال
يف -ففي السنوات املاضية كانت مسامهة السلطات احمللية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 كانت شأا شأن اجلهاز اإلداري يف الدولة أجهزة رقابة وتوجيه يف املنظور العام، مبعىن أا -البداية
النظام العام، وذا كانت أنشطة السلطة أنشأت أساسا حلماية اتمع، وأن تقوم بصفة عامة على حفظ 

احمللية حمدودة حلماية األشخاص واملمتلكات وتوفري خدمات الصحة العامة وصيانة املباين وبناء الطرق 
وحتصيل الضرائب، ومن ناحية أخرى كانت السلطات احمللية تتحمل عبء كبري على الرغم من ندرة 

 التنمية ا الواسع واملتزايد يفرضها عليها جمتمعاا ودورهمواردها يف سبيل تلبية املتطلبات اليت تف
االقتصادية واالجتماعية، وكان عليها حتقيق ذلك بأن تتبع طريقتني، إما أن تلجأ لوحدات السلطة احمللية 
وتعتربها شريكة هلا يف حتمل أعباء التنمية أو تسمح هلذه الوحدات أن حتقق االكتفاء الذايت لنفسها، ومن 

ان البد من إشراك وحدات السلطة احمللية مع السلطات املركزية يف عملية التنمية االقتصادية هنا ك
                                                 

 .١١-١٠املرجع نفسه، ص ص  )١(
ت كلية االقتصاد والعلوم الـسياسية جبامعـة القـاهرة،          منشورا:  القاهرة تقييم جتربة احلكم احمللي يف مصر،     اخلطيب وآخرون،   حممد فتح اهللا     )٢(

 .٤٩، ص ١٩٨٥
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السلطات  فإن واالجتماعية، واليت هي جزء من التنمية القومية الشاملة للدولة، وبناءا على هذه احلقيقة
االستثمارات احمللية يف عدد من الدول النامية قامت ببعض األنشطة اليت دف من وراءها جلب 

االقتصادية يف مناطقها اإلقليمية، فبعض هذه الوحدات احمللية قامت بتقدمي كافة التسهيالت من أجل 
العمل على مشروعات البنية األساسية اليت ميكن أن تقوم عليها صناعات ناجحة مثل إنشاء وتعبيد 

عض اآلخر، قدم حوافز تشجيعية الطرق وتوفري املياه والكهرباء واخلدمات السلكية والالسلكية أو الب
جلذب رؤوس األموال واالستثمارات من أجل التنمية االقتصادية مثل اإلعفاء من الضرائب والرسوم أو 

  ) ١(.اإلعالن مبختلف السبل والوسائل عن مزايا االستثمار على املستوى احمللي
ر لالستثمارات األجنبية يف ويف هذا اجلانب املتعلق باالستثمارات احمللية نالحظ أنه اليمن تفتق

وحداا احمللية نظرا لغياب سياسة استثمارية واضحة، واليت تساهم يف جذب رؤوس األموال من أجل 
املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأيضا ضعف االستقرار من أجل املسامهة يف عملية 

 مما اجلمهورية اليمنيةتقرار األمين يف بعض حمافظات  ضعف االسوأيضاالتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
  . واالجتماعية لسكان األقاليم احمللية يف اليمناالقتصاديةيؤدي بدوره إىل تردي األوضاع 

ويف هذا املوضع، وفيما يتعلق بشراكة السلطات املركزية مع السلطة احمللية واليت تتطلب من الدوافع 
رة احمللية أصال من أجلها، ومن خالل العوامل البيئية الداخلية واخلارجية واألهداف اليت أنشأ نظام اإلدا

اليت سامهت يف تكوينها وبلورا وقدرة أنظمة اإلدارة احمللية على التكييف لضمان حكومة واستمرارية 
ة هذه األنظمة، وتنطلق أيضا من فلسفة احلكومة املركزية وإدارة املرافق العامة واحمللية حيث أن رغب

الدول يف توثيق صلة التعاون والشراكة بني اجلهود املركزية واجلهود الشعبية يف تقدمي اخلدمات واملصاحل 
احمللية ذات األولوية واملساس املباشر حلياة املواطنني قد تكون الدافع الرئيسي لتوزيع الوظيفة اإلدارية بني 

ة بشعبها ومواطنيها واطمئناا لتحقيق أهداف املركز واهليئات احمللية من منطلق ثقة احلكومة املركزي
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

إىل ) الالمركزية(دارة احمللية اإل الدوافع الرئيسية اليت يسعى نظام ىلإويف هذا املوضع كذلك نعود 
  )٢(:حتقيقها من وراء تبين هذا النظام فيمكن تلخيصها مبا يلي

ل من احلكومة املركزية واحمللية نظرا لصعوبة قيام املركز بتحمل  تقسيم العمل والنشاطات بني ك-
  .مسؤولية عبء تقدمي كافة اخلدمات

 ضمان عدالة توزيع اخلدمات على األقاليم املختلفة والعمل على تكافؤ األعباء املالية مع اخلدمات -
  .اليت تتلقاها اخلدمات للمواطنني

                                                 
 .٥١-٤٩املرجع نفسه، ص ص  )١(
 .٥٩-٥٥ص مرجع سابق، ص دراسة مقارنة، : تشكيل االس احمللية وأثره على كفايتها يف نظم اإلدارة احملليةالزعيب،  مسارةخالد  )٢(



 88

م وضمان دفع مستوى الوعي السياسي وحسن املشاركة  إشراك املواطنني يف إدارة شؤوأمهية -
  .لذى املواطنني لتحمل مسؤولية إدارة اخلدمات وكافة الشؤون احمللية األخرى

 التخلص من روتني وبريوقراطية النظم احلكومية وضمان احلصول على خدمات حملية تتصف -
  .باالستجابة والكفاءة والفاعلية

ياسي واالقتصادي للدولة يف توزيع القوى اإلجيابية بدال من تركيزها  تقوية البناء االجتماعي والس-
  .يف العاصمة

  . تدريب وتأهيل القيادات احمللية على أساليب احلكم-
  

   اإلدارة احملليةأهداف. ٢
  ) ١(:من منطلق فلسفة اإلدارة احمللية ميكن تلمس األهداف التالية لإلدارة احمللية

  

  األهداف السياسية. أ
األهداف األساسية اليت يسعى تعترب الدميقراطية واملشاركة أحد حيث ميقراطية واملشاركة الد -
ها نظام اإلدارة احمللية، وهي تقوم على قاعدة املشاركة يف اختاذ القرارات يف إدارة التنمية احمللية تأسيس

اإلمنائية، وغين عن  يف إدارة اخلدمات وتوزيع املشاريع بأنفسهم ألنفسهمتأسيا مع مبدأ حكم الناس 
القول بأن اإلدارة احمللية هي املدرسة النموذجية للدميقراطية وأساسا وقاعدة لنظام احلكم الدميقراطي 

  .بالدولة كلها
 إن إشراك املواطنني يف إدارة وحدام احمللية يدرم على أصول العمل السياسي مبا يعزز لديهم -

  .مهارات إدارة شؤون الدولة واحلكم
عم الوحدة الوطنية وحتقيق التكامل القومي، فنظم اإلدارة احمللية تسهم يف القضاء على استئثار  د-

  .القوى السياسية وتسلطها داخل الدولة مما جيهض ويضعف مراكز القوى منها والقضاء عليها ائيا
ال من  تقوية البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة، وذلك بتوزيع االختصاصات بد-

 يظهر أثر ذلك عند تعرض الدولة إىل أزمات ومصاعب قد تضعف البناء أنتركيزها يف العاصمة، وميكن 
اليت اعتادت على حرية التصرف ) الالمركزية(التنظيمي املركزي للدولة، وعندها تتبقى الوحدات احمللية 

عور باخلاصة أو االعتماد واالستقالل قادرة على الوقوف على قدميها والتصدي ملسؤوليتها دون الش
  .املطلق على املركز

  
  

                                                 
 جامعـة   العلوم االقتصادية واإلدارية،   جملة   ،"الالمركزية يف نظم اإلدارة احمللية يف دول العامل الثالث        إشكالية املركزية و  "الطعامنة،   حممد حممود  )١(

 .٣٢، ص )٣٠(، عدد )٩(بغداد، جملد 
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  األهداف اإلدارية. ب
 على إدارا، وتتلخص تلك واإلشرافيعترب نظام اإلدارة احمللية وسيلة مالئمة لتقدمي اخلدمات احمللية 

  :األهداف مبا يلي
كزي وهو  من أهم حسنات النظام الالمر)Browing(براونغ  حتقيق الكفاءة اإلدارية، فقد أشار -

ما يتعلق بالنواحي االقتصادية، حيث أن هذا النظام من وجهة نظر أكثر جدوى اقتصادية من تبين النظام 
املركزي عند تقدمي السلع واخلدمات احمللية حيث ميكن النظام الالمركزي من تزويد املواطنني بالكمية 

ر قدرة على االستجابة للطلبات املتباينة واليت ختتلف من حملية ألخرى، وذا فهي أكث) املفضلة(املطلوبة 
  .مقارنة بالنظام املركزي

 القضاء على البريوقراطية اليت تتصف ا اإلدارة احلكومية ونقل صالحية تقدمي اخلدمات احمللية إىل -
هيئات وأشخاص يدركون طبيعة احلاجات احمللية ويستجيبون هلا بدون عوائق أو روتني من خالل رقابة 

  .ملستفيدين من تلك اخلدماتوإشراف ا
 خلق روح التنافس بني وحدات اإلدارة احمللية ومنح فرصة للمحليات للتجريب واإلبداع -

  .واالستفادة من أداء بعضها البعض نتيجة لذلك
 تقريب املستهلك من املنتج حيث يقرر ممثلي اهليئات احمللية املنتجة عادة اخلدمات املطلوبة -

  .، ويقيموا ويشتركون مع املستفيدين منها يف متويلهاويشرفون على إدارا
  

  اعيةـاالجتماألهداف . ج
  : فيما يلياالجتماعيةوتتركز األهداف 

 تسهم اإلدارة احمللية بربط اإلدارة احلكومية بالقاعدة الشعبية مبا يضمن تفهم الطرفني الحتياجات -
  . واجتماعياوأولويات اتمعات احمللية ووسائل تنميتها اقتصاديا

 دعم وترسيخ الثقة باملواطن واحترام حرفية وإدارته ورغبته يف املشاركة يف إدارة الشؤون احمللية -
  .ضمن سياق اإلطار العام للتنمية الشاملة للوطن

 إحساس األفراد بانتماءام اإلقليمية والقومية وختفيف آثار العزلة اليت تفرضها املدنية احلديثة -
  .سيع نطاقها التنظيمات احلديثةعليهم بعد تو

  . اإلدارة احمللية وسيلة حلصول األفراد على احتياجام وإشباع رغبام وميوهلم-
 إعطاء املزيد من بأاميكن وصفها ) الالمركزية(بالنسبة للتجربة اليمنية يف اإلدارة احمللية أما  -

مدراء املديريات والذين يتم تعيينهم من قبل املشاركة الشعبية يف اختيار قادم باستثناء احملافظني و
السلطة املركزية، وهذه األخرية تسعى إىل التوجه حنو الالمركزية اإلدارية عن طريق تفويض 
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ية احلديثة، ولتوضيح ذلك أكثر ميكن ية، وذلك من أجل بناء الدولة اليمناالختصاصات للوحدات احملل
  ) ١(: ما يليكما هو مبني يف) ١( الشكل رقم ىلإالرجوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، يتضح بأا عامل كبري يساعد يف بناء الدولة اليمنية والتقدم )١(بالنظر إىل الشكل التوضيحي رقم 

يف األهداف األربعة الالمركزية، وبالتايل يكون من الضروري على احلكومة وضع نظام القياس هذا 
 باإلمكان تقدمي تقرير سنوي للجهات الرمسية لس التقدم، وعندما يتم جتهيز هذا النظام القياسي يكون

الوزراء وجملس النواب عن كيفية سري وتقدم الالمركزية، وهذا سوف يسهل كثريا على القيادات اختاذ 
  .إجراءات وإصالحات مناسبة للتركيز أكثر مع املشاكل اليت تواجه الالمركزية

 األربعة ألهداف الالمركزية مع مراعاة  النظام القياسي سيعمل على تطوير املؤشراتأنكما 
  ) ٢(:اخلطوط العريضة اليت تكمن فيما يلي

  

  اويةـامة متطورة ومتسـات عـخدم •
ميكن قياسها كجزء مما ذكره تقرير األمم املتحدة لتنمية املوارد البشرية، والذي يقيس مؤشرات 

هذه املقاييس ميكننا اإلشارة إىل حد ، ةمعينة مثل الصحة، التعليم، القطاع اخلريي كالرعاية االجتماعي
صارت معه اخلدمات احلكومية متطورة ومتساوية وموزعة على مستوى الدولة، ولتدعيم ذلك باإلمكان 

                                                 
 .١٤ مرجع سابق، ص الطريق حنو السلطة احمللية يف اجلمهورية اليمينية،وس، ب بوب )١(
 .١٥-١٤ املرجع نفسه، ص ص )٢(

 بناء الدولة احلديثة

  هدف الالمركزية
 )حكومة أفضل(

  أهداف الالمركزية
   خدمات عامة متطورة ومتساوية-
   منو حملي اجتماعي اقتصادي-
   مشاركة شعبية أكرب-
 ة احلكومة بشكل أفضل مساءل-
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هل هي متطورة كما هي عليه أم هي أسوأ حاال على : عمل صندوق آلراء املواطنني حول اخلدمات
  .مستوى اليمن

  

  ادي متطورـي اقتصـاعـي اجتمـمنو حمل •
ميكن قياسه بعدد املشاريع املنفذة يف جماالت املياه، الصرف الصحي، الكهرباء، االتصاالت وعدد 

  .األعمال التجارية اجلديدة اليت مت تسجيلها وإعطائها التراخيص
  

  اركة شعبية أكربـمش •
ميكن قياسها مبعدل الناخبني الذين حيق هلم التصويت ويصوتون فعال، عدد االجتماعات بني 

ولني احملليني واملواطنني، عدد املنظمات اخلاصة باملواطنني واملنظمات غري احلكومية املستحدثة، عدد املسؤ
  . التنموية اليت مت البدء ا من قبل االس احملليةعاملشاري

  

  ومة بشكل أفضلـاءلة احلكـمس •
ني لظني واألعضاء العامميكن قياسها مبالحظة عدد املسؤولني احملليني الذين مل يعاد انتخام، احملاف

الذين مت سحب الثقة منهم، عدد القضايا واحلوادث احمللية اليت مت اكتشافها من قبل اجلهاز املركزي 
  .اخل.. للرقابة واحملاسبة وكيفية معاجلة مثل هذه احلاالت

  

ماهري، وعلى ضوء هذه املقاييس اليت ميكن استخدامها لتقدمي العديد من التقارير السنوية ملختلف اجل
وبعد إعداد التقرير العام عن املقاييس اليت ذكرناها مسبقا، يتم إعداده للربملان وجملس الوزراء واإلعالم، 
وأيضا إعداد تقارير يتم تقدميها لكل حمافظة، مديرية، وزراء أو هيئة ما وغريها من اجلهات الرمسية ذات 

  .لية وتقرير دور الالمركزية يف اليمناالختصاص، وذلك بغرض متابعة تقييم أعمال السلطات احمل
ولذلك فاحلكومة اليمنية البد أن تكون جادة يف مشاريع تطوير النمو احمللي كما هي جادة يف 

هناك عوامل أساسية  فإن عملية الالمركزية فالبد أن تدعم الباقي ليتسىن هلا النجاح، وعلى العموم
  ).الالمركزية(لنجاح اإلدارة احمللية 

  

  اح اإلدارة احملليةـمل جنعوا. ٣
  

إذا كانت الدولة مقتنعة وجادة يف منح املزيد من الصالحيات واملسؤوليات للوحدات احمللية فالبد 
  )١(:من توفر جمموعة من العوامل اليت تضمن جناح النهج الالمركزي وهي كالتايل

                                                 
 .١٣-١٢مرجع سابق، ص ص امنة، الطعحممد حممود  )١(
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ت التخطيط واختاذ القرارات  استعداد والتزام القوى السياسية لدعم قادة الوحدات احمللية يف جماال-
وتزويدهم بالسلطات والصالحيات اإلدارية اليت تعينهم على القيام بوظائفهم يف احملليات اليت يريدوا، 
وهذا يعين استعداد القادة السياسيني وموظفي احلكومة املركزية لتحويل الصالحيات واملسؤوليات اليت 

  .الوحدات احملليةكانوا يقومون ا لتصبح من مسؤوليات قادة 
  . وجود تشريعات واضحة املعامل حتدد الوظائف لكل من احملليات واحلكومة املركزية-
  . تعزز املشاركة لكل من املواطنني والقادة احملليون يف إدارة املرافق العامة واحمللية-
ى توافر  العوامل السلوكية والسيكولوجية الداعمة للنهج الالمركزي، وتشتمل هذه العوامل عل-

االجتاهات والسلوكيات املالئمة ملوظفي احلكومة املركزية وفروعها يف احملليات جتاه النمط املركزي يف 
تقدمي اخلدمات وتوافر الرغبة لديهم بتقبل مشاركة املواطنني والقيادة احمللية التقليدية يف عملية صنع 

  .القرارات
  . العوامل املالية والقوى البشرية-
جم املثايل للوحدات الالمركزية حيث أن الوحدات صغرية احلجم ال ميكنها االحتفاظ  توافر احل-

  .باألعداد الكافية من املوظفني واملعدات حبكم وعائها الضرييب احملدود
  

ولتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف دول العامل الثالث، واليمن إحدى هذه الدول البد أن 
ة من أجل الوصول إىل اهلدف املطلوب وهو حتقيق التنمية، ويف سياق املوضوع متلك إستراتيجية مالئم

ما هي اإلستراتيجية العلمية والعملية : سوف حناول اإلجابة عن اإلشكالية اليت مت وضعها يف البحث وهي
  .اليت ميكن للدولة أن تستعني ا من اجل حتقيق التنمية احمللية املتمثلة يف تدعيم الالمركزية؟

  ) ١(.لإلجابة عن هذا التساؤل سوف حناول احلديث يف التعريف على املقصود باإلستراتيجية املالئمة
نقصد ا اإلطار العام أو اخلطوط العريضة اليت ترمسها السياسة اإلمنائية يف االنتقال من حالة 

تخداما مالئما، والبد  عن التكتيك، والذي يعين اساإلستراتيجيةالتخلف إىل حالة النمو الذايت، وختتلف 
أن تكون هذه الوسائل موزعة وفقا خلطة كفاءة اإلعداد من شأا أن متكن واضع التكتيك من أن 

 التنمية إستراتيجيةيستغل مجيع األدوات اليت حتت تصرفه استغالل كامال، كما ينبغي أن تقوم 
ية والتنمية االقتصادية، أي حتقيق االجتماعية على أساس التكامل والتوازن بني كل من التنمية االجتماع

 املختارة على العديد من حيث اإلستراتيجيةتوازن بني رأس املال البشري ورأس املال املادي، وتتوقف 
درجة التخلف ونوع االستعمار الذي كان حيتل البلد واملدة الزمنية اليت مرت منذ حصول الدول على 

م االقتصادي ونوعية التركيب الطبقي وحجم املناطق الريفية استقالهلا ونوع احلكم السائد وطبيعة النظا
                                                 

 ، ص٢٠٠٣ جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع، رسالة ماجستري،, "معوقات التنمية االجتماعية يف اليمن ", عتيقأمحد حممد قاسم     )١(
٥٨. 
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إىل املناطق احلضرية، وفضال عن تركيب اتمع من حيث السكان ومستويات التعليم والصحة والقيم 
  .السائدة يف اتمع

ن  املقترحة اليت تسعى إليها احلكومة اليمنية لتصبح ضمن اخلطة العامة للدولة ماإلستراتيجيةأما عن 
  ) ١(:أجل التوجه حنو الالمركزية، فيمكن حتديدها كما يلي

  . عام٥٠ وضع خطة لفترة زمنية طويلة قد تصل إىل -
ثبات السلطة احمللية مبا يتالءم ومقومات  ٢٠٠٠لـ) ٤( تطبيق قانون السلطة احمللية اجلديدة رقم -

  .اجلمهورية اليمنيةكل حمافظات 
  .ا ردود فعل املواطنني جتاه السلطة احمللية إدارة توقعات املواطنني والقصد -
  . االنتقال من نظام البريوقراطية واألمر والنهي إىل تقدمي خدمات للمواطنني-
 تطبيق النظام الرقايب على سري أعمال أجهزة السلطة احمللية من قبل السلطة املركزية، وتقسيمها -

ىل اجلهات الرمسية، جملس الوزراء، جملس النواب، من خالل رفع التقارير الدورية من اجلهات املعنية إ
  .الس االستشاري، اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة

  . بذل جهود كبرية ومستمرة لتنمية املوارد البشرية-
  . ربط التوجه حنو الالمركزية من التطوير والنمو االقتصادي احمللي-
  .زية االعتماد على الوالء القبلي يف تدعيم الالمرك-
  . تطعيم أجهزة السلطة احمللية املسؤولني أقوياء وأكفاء يتحملون مسؤولية وأعباء اإلدارة احمللية-
 االهتمام بتدريب وتأهيل األفراد العاملني يف أجهزة السلطة احمللية عن طريق إقامة دورات دراسية -

  .سواء يف الداخل أو يف اخلارج
  .ريقة إستراتيجية دف إىل تعزيز جتربة الالمركزية يف اليمن االستفادة من دعم اجلهات املاحنة بط-
 ربط عملية اإلصالح اإلداري واملايل للحكومة، واليت أقرا يف اخلطة اخلماسية مع الالمركزية يف -

  .رؤية واضحة ومتكاملة للتنمية الشاملة يف املستقبل
حقيقها حسب األولويات وفقا للخطة هذه أهم النقاط اإلستراتيجية اليت تسعى احلكومة اليمنية لت

  .العامة للدولة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤ مرجع سابق، ص الطريق حنو السلطة احمللية يف اجلمهورية اليمينية،، بوسبوب  )١(
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  ي التنميةـدور الوحدات احمللية ف. ٤
  

  : فيمكن إجياز ذلك يف املواضيع التاليةعن دور الوحدات احمللية يف التنميةأما 
  

  الس احملليةـام التنموية للمجـامله. أ
عية يف اليمن، ومعاناة اليمن من ظواهر يف ظل األوضاع املتردية يف اجلوانب االقتصادية واالجتما

التخلف يف جوانب احلياة املختلفة تبدأ بشكل جدي وضع املعاجلات الصحيحة للخروج من املأزق 
، فكانت اخلطوة األوىل االقتناع بأن السلطات احمللية هي األقدر على خلق السبل الكفيلة بزيادة يالتنمو

اخل باإلسهام يف .. ه االجتماعية مالك أو عامل أو إداريالنمو وإلقناع املواطن مهما كانت وضعيت
األنشطة االجتماعية وإجياد الضمانات الكفيلة حبفظ حقوقهم واستثمارام لبدء أول خطوات جذب 

  .االستثمارات العربية واألجنبية هي رؤية الرأمسال احمللي يعمل بكل أمان وجدية
اليمين صالحيات واسعة للقيادة اإلدارية وجمالسها قانون السلطة احمللية، أعطى املشرع ظل ففي 

احمللية لتحقيق التنمية الشاملة بدءأ من دراسة وإقرار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية انتهاءا بتنفيذها 
إىل النجاح، ومن مث ود إىل الفشل، وبالتايل جتنبها أو تؤدي يمها والتعرف على األسباب اليت تقوتقي

  ) ١(.ز العاملني للسري على جهايتشجيعها وحتف
إن اخلطة البد أن ترتكز على اإلحصائيات والبيانات واملعلومات الدقيقة للتعرف على أولويات 

 لألرقام اإلحصائية وهذا ولة الوحدة كانت تعتمد على التخمنيالتنمية الن اخلطط السابقة قبل قيام د
 املشروع فيما بعد أو حىت استحالة تنفيذه بنفس الكلفة يصطدم عند التنفيذ مع الواقع مما يؤدي إىل فشل

  .أو بأرقام تقترب مما هو خمطط له
  

  يـام الس احمللـمه. ب
يف الباب الثاين من قانون السلطة احمللية حدد القانون مجلة من املهام واالختصاصات للمجالس 

ة اتمعات احمللية، وأهم هذه املهام احمللية حىت تستطيع النهوض باتمع ويكون هلا الريادة يف قياد
  )٢(:حنصرها فيما يلي

 دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية واملوازنة السنوية واملوافقة على -
  .احلساب اخلتامي على مستوى احملافظة

  . حتديد وإقرار أجور االنتفاع خبدمات املرافق اليت تديرها األجهزة التنفيذية-

                                                 
 .١٧٥ مرجع سابق، ص  يف القانون اليمين واملشاركة الشعبية،يةاليمناجلمهورية نظام السلطة احمللية يف بوش، طرقائد حممد  )١(
 .١٧٦-١٧٥ املرجع نفسه، ص ص )٢(
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 دراسة ومناقشة احلالة املالية ومستوى حتصيل اإليرادات املركزية يف احملافظة وإصدار التوجهات -
  .الالزمة بشأا

  . مناقشة وإقرار مشاريع املخططات العمرانية والتنمية العامة متهيدا لرفعها إىل اجلهات املركزية-
تدابري الكفيلة ملعاجلة الصعوبات املعيقة  تشجيع قيام املشاريع االستثمارية يف احملافظة واختاذ ال-

  .لالستثمار
 تشجيع إنشاء اجلمعيات التعاونية النوعية مبختلف أشكاهلا، وكذا ذات الطابع االجتماعي -
  .واملهين
 واختاذ التدابري الكفيلة حبماية اآلثار واملناطق األثرية تنشيط السياحة وتشجيع االستثمار السياحي، -

  .داء عليهامن سرقتها واالعت
  

هامة يف تاريخ اليمن ، إذ يعترب نقلة ٢٠٠١وبدخول نظام السلطة احمللية حيز التطبيق يف مطلع عام 
داري املعاصر، وهي تستهدف من ذلك فتح آفاق تنموية جديدة تسمح بتعزيز املشاركة التنموي واإل

 الزمنية واإلمكانات واملوارد الشعبية واتمعية يف مسرية التطور والتنمية، وتعمل على حشد الطاقات
ية، كما يعترب نظام السلطة رهوممديريات اجلوالشعبية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية يف كل حمافظات و

 التنمية االقتصادية واالجتماعية وبطريقة متوازنة حتقق درجة من التكامل فؤة توزيع عوائداحمللية آلية ك
واخلطط ) ١(نمية وتوظيف موارد وإمكانيات اتمع املختلفة،من املناطق احلضرية والريفية للنهوض بالت

التنموية االقتصادية واالجتماعية اليت يتم دراستها وإعدادها من قبل الوحدات اإلدارية حيتوي على 
شقني، األول يتضمن التنمية املادية سواء كانت مالية أو إنتاجية، ويف خمتلف جماالت الزراعية والصناعية 

ا وفروعها، وهي احملور اهلام كوا متثل مصادر الدخل املستقبلية، أما الشق الثاين الذي بكل أصنافه
يتمثل يف اجلانب االجتماعي للتنمية استهدف تنمية املوارد البشرية يف جوانبها املتعددة واملعقدة 

األمور املتعلقة كاملشاركة السياسية وقضايا املرأة والتعليم والرعاية االجتماعية والصحية وغريها من 
، وهذه رمبا هي أكثر صعوبة من سابقتها، ولكنها يف اية املطاف جندها مترابطة، فال ميكن باإلنسان

إحداث جناحات يف التنمية االقتصادية دون إحداث تطور متوازن يف التنمية االجتماعية، هلذا يؤكد 
  .ا بينهاان التخطيط على ضرورة التالزم فيمالباحثون يف ميد

ما يقع على عاتق الوحدات اإلدارية وجمالسها احمللية إعطاء التنمية االجتماعية األمهية القصوى ك
حيث سادت يف الفترات املاضية روحا من االتكالية متكنت من إقناع أعداد من الناس باالكتفاء 

                                                 
 .٥املركز العام للدراسات وللبحوث واإلصدار، ص :  صنعاء،٢٠٠١ التقرير االستراتيجي لعام )١(
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جهودا يف دون أن يبذلوا ) رمزية(واالعتماد على ما تقدمه الدولة من خدمات هلم وبأسعار مدعومة 
  .حتسني وضعهم وكأن احلكومة مسؤولة مسؤولية كاملة على أفراد الشعب

 تنجح مهما قدمت الدولة من خدمات أو مشاريع ما مل يقم كل مواطن أنإن التنمية ال ميكن 
بدوره جتاه نفسه وجمتمعة، أي ما حيدث من تذمر ومتلمل يف األوساط الشعبية من تسعينات القرن 

 عدم فاعلية أفراد اتمع ودورهم يف التنمية وسيادة روح االتكالية والالمباالة، فلم العشرين ناتج عن
يعد يف مقدور احلكومات يف ظل ظروف التحوالت االقتصادية الكربى اليت شهدها العامل باالستمرار يف 

ى مدى قدرة حتديد مستقبل السلطة احمللية أوال وأخريا متوقف عل فإن تقدمي اخلدمات املدعومة، وهلذا
جماهلا وهيئاا احمللية على حتقيق النجاحات يف كيفية معاجلة هذه الظواهر السلبية املتجذرة يف البنية 
االجتماعية والثقافية، وهي مهمة صعبة تستلزم توفري اإلمكانيات املادية واملعنوية حىت تتمكن الوحدات 

إشراك املنتديات ودور الثقافة باإلسهام يف خلق اإلدارية من القيام باألنشطة والفعاليات االجتماعية و
وتشجيعهم ) رجال ونساء(وعي تنموي مترافقا مع وضع برامج علمية إلتاحة الفرصة أمام الشباب 

بإقامة املشاريع الصغرية وتطوير احلرف الشعبية وإجياد أمناط من الصناعات الصغرية املعتمدة على مواد 
اب املبدع وتقدمي الدعم يف املراحل األوىل لإلنشاء، وأيضا الترويج هلا خام حملية، وإقامة املعارض للشب

داخليا وخارجيا مفتوحة الدعم ملثل هذه األنشطة سيكون له أثر واضح على مستقبل األجيال القادمة 
  ) ١(.بدال من تقدمي دعما للسلع واخلدمات االستهالكية اليت تقود إىل االتكال واخلمول

 فهو اجلمهورية اليمنيةب ٢٠٠٢ملوارد املالية والنفقات للسلطات احمللية يف مشروع أما فيما يتعلق با
  )٢(:مبني يف اجلدولني التاليني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤٨، ص ١٩٨٦املكتب اجلامعي، :  اإلسكندريةتنمية االجتماعية،مدخل يف الفهمي وآخرون، سامية حممد  )١(
 .٢٦، ص ٢٠٠١املركز اليمين للدراسات اإلستراتيجية، : ، صنعاء٢٠٠١التقرير االستراتيجي لليمن عام : ٢٠٠٢ املوازنة العامة للدولة لعام )٢(
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  ات السلطة احملليةيوضح إيـراد) ٣(جدول 
  

 إيرادات احملليات إيرادات السلطة املركزية إيرادات السلطة احمللية  البيان
  ٣٠٦,٦٢٠  ــ  زإيرادات النفط والغا

  ٦٩,٢٨٩  ٢,٨٨٣ إيرادات مصلحة الضرائب

  ٣٢,٥٦٦  ٢٨٣  إيرادات مصاحل اجلمارك

  ــ  ٣,٢٨٩  إيرادات الزكاة

إيرادات من فائق أرباح 
  املؤسسات العامة

٢٧,٢٩٨  ٨,٩٠٦  

  ٤٤٢,٦٢٠  ١٥,٣٦١  اإلمجايل

  
  كنسبة
  من

  اإليرادات
  املركزية

  اإليرادات باملليار ريال*
  

  ات السلطة احملليةـوضح نفقي) ٤(جدول 
  

  البنود النفقات نسبة كل بند إىل إمجايل النفقات للسلطة احمللية
   إمجايل النفقات اجلارية١ب  ٩٨ %٨٦,٢

  مرتبات وأجور ٨٣٠,٢  
  السلع واخلدمات  ٣,٠  
  الصيانة  ١,١  
  حتويالت وإعانات جارية  ١٠,٧  
 استثمارية أو  نفقات رأمسالية٢ب ١٥٤,٧  
  اإلمجايل ١١٣,٧  

اإليرادات باملليار ريال*  
 

، يتضح ٢٠٠٢وبالنظر إىل جدول اإليرادات والنفقات للسلطة احمللية يف مشروع موازنة الدولة لعام 
 باحتياجات الوحدات احمللية فهي بطبيعة احلال ال تفيلنا مدى تواضع املبالغ املخصصة للمجالس 

 مليار ريال، ١٥,٧٠٠احملددة هلا يف املوازنة العامة مقدرة مببلغ اإلدارية بالنفقات الرأمسالية واالستثمارية 
 وهو مبلغ يقترب من التساوي والتماثل باملبالغ املقدرة إليرادات السلطة احمللية لنفس العام، وهذا بال

شك ينعكس على نشاط االس احمللية ويضعف دورها التوجيهي يف اتمع، وسيؤثر على قدراا 
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الرقابية على األجهزة التنفيذية يف الوحدة اإلدارية ألن املوارد يف املخصصات املتواضعة حتيط اإلشرافية و
  .بالربامج الطموحة

، وجذورها فسواحلها املمتدة على البحر األمحر العريب تتمتع بطبيعة خالبة، اجلمهورية اليمنيةإن 
 تاريخ اإلنسان اليمين منذ وآثارها اليت حيكياريها املمتدة، املتناثرة فيها، وجباهلا الشاهقة اخلضرة، وصح

املشرع اليمين عند وضعه لقوانني السلطة  فإن القدم يف حاجة إىل االستثمارات الكبرية، وبناء على ذلك
احمللية أناط الكثري من املهام بالصالحيات يف جمال البيئة والسياحة ومحاية اآلثار للمجالس احمللية، كما 

ع االستثمارات من خالل تسهيل اإلجراءات وتقدمي اخلدمات والترويج للمشاريع تقع على عاتقه تشجي
االستثمارية يف ااالت اإلنتاجية واخلدماتية، وتضمنت اخلطط اخلاصة بالوحدات اإلدارية للموارد 

  .البشرية باإلضافة إىل املوارد الطبيعية
االستفادة من الطاقات البشرية كما تسجل النواقص واالحتياجات للتدريب والتأهيل حىت تتم 

بشكل كامل ألن أي تطور يف اجلوانب املادية يف حاجة إىل تطور يف اجلوانب املهنية والفكرية، 
 التخطيط اإلقليمي اسم، ويطلق البعض عليه )الوحدات اإلدارية(افظات فالتخطيط على مستويات احمل

البشرية والطبيعية يف سائر أحناء الدولة، الذي يستهدف تنسيق وتنظيم وحسن استخدام مجيع املوارد 
وبذلك تم اخلطط القومية مبوارد الدولة مجيعا، ودف إىل صاحل اتمع كله، كذلك البد من توزيع 
املوارد القومية بشكل متوازن بني العوامل اجلغرافية واالقتصادية حيث يدرك تقريب شقه اخلالف بني 

  .ينة، وبني البدو والرحل، ومن املناطق املتخلفة واملناطق األكثر تطوراالريف واحلضر، وبني القرية واملد
، لذلك فهو أكثر ارتباطا باإلدارة )وحدة إدارية(فالتخطيط اإلقليمي يهتم بالنهوض مبنطقة معينة 

  ) ١(.احمللية الذي يعلم بطبيعة املوارد والصعوبات اليت يواجهها يف التطبيق
تصادية تغريات يف البنية االجتماعية نتيجة دخول التكنولوجيا ويصاحب عمليات التنمية االق

وأساليب العمل احلديثة وما حتدثه من تطورات يف طبيعة العملية اإلنتاجية، فهناك عالقة بني النمو 
االقتصادي واالجتماعي، فإذا ما كان هناك تقبال من قبل اتمع للتغيري من خالل الربامج التأهيلية 

املة يف حقول اإلنتاج واخلدمات أو بقية أفراد اتمع حىت يكون كل فرد يف اتمع على للجماعات الع
استعداد للمشاركة واملبادرة، وأن يدرك الكل بأن التنمية يف البلدان العربية أو األوروبية الغربية أو 

ملصاعب الشرق أو الشمال أو اجلنوب بأا مل تتحقق بيسر وسهولة، وإمنا القت املعاناة وا
واالعتراضات، ولكنها استطاعت أن تتجاوزها، وأصبح كل فرد من أفراد اتمع املالك والعامل، ولكل 

  .منهم دوره يف التخطيط االجتماعي

                                                 
 .٢٦، ص )١(، طبعة ١٩٩٠ريب، دار الفكر الع:  بريوتالتنمية والتخلف يف الوطن العريب،حيدر، فؤاد  )١(
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إن التنمية حتتاج إىل خصال كثرية تتفاعل لتنتج املراحل القادرة على حتمل مسؤوليات التنمية 
رب التنمية الطويلة وتتأثر إىل حد بعيد بنوع التربية اليت يتلقاها وتبعاا، وكثريا من هذه اخلصال تتكون ع

الطفل يف املرتل، وكثري من األسر تريب أطفاهلا بشكل جيعلهم عاجزين يف املستقبل عن حتمل دورهم يف 
  ) ١(.التنمية

جتماعية ومن خالل هذا العرض املوجز عن دور اإلدارتني املركزية واحمللية يف التنمية االقتصادية واال
نستخلص أن التنمية هي مزيج من التطبيق العملي والفهم الفكري والنظري ملا جيب أن جتريه اتمعات 
الفقرية من تعديالت يف هياكلها االقتصادية واالجتماعية والثقافية دف إىل حتقيق حياة أفضل، فالتنمية 

  )٢(:احمللية دف إىل حتقيق أهداف ثالثة هي كالتايل
  .ة الفرصة للحصول على احتياجام األساسية إتاح-
 رفع مستوى معيشة األفراد بزيادة فرص التشغيل ورفع مستوى التعليم كماً وكيفاً، وباالرتقاء -

بالقيم اإلنسانية والثقافية يف اتمع ملا من شأنه االرتفاع مبستوى شعور األفراد واجلماعات بالتقدير 
  .واالحترام

ختيار أمام األفراد واجلماعات خالل حتريرهم من الصورية والتبعية ليس فقط  توسيع جماالت اال-
  .جتاه األفراد والشعوب األخرى، ولكن بصفة خاصة جتاه قوى الفقر واجلهل والبؤس اإلنساين

  

  :أضف إىل هذا، أن هناك أخرى تعمل على تنمية اتمع احمللي نذكر منها التايل
ة يف املنطقة كالنقل واملياه والكهرباء إذ يعترب تطور هذه القطاعات  تطوير عناصر البنية األساسي-

  )٣(.أمرا أساسيا لعملية التنمية والتطوير املنشود يف اتمع احمللي
 زيادة التعاون واملشاركة بني السكان وجمالسهم احمللية مما يساعده يف نقل اتمع احمللي من حالة -

  .لفعاليةالالمباالة إىل حالة املشاركة ا
 إتاحة الفرصة لسرعة اختاذ القرار واملبادأة واالبتكار، وتنمية فرص ظهور القيادات وزيادة فرص -

  )٤(.ظهور القيادات وزيادة فرص تدريبها وتأهيلها
 تطوير اخلدمات والنشاطات واملشروعات االقتصادية واالجتماعية احمللية والعمل على نقلها من -

  )٥(.احلداثةطور التقليدية إىل طور 

                                                 
 .١٧٩مرجع سابق، ص  يف القانون اليمين واملشاركة الشعبية، يةاليمناجلمهورية نظام السلطة احمللية يف طربوش، قائد حممد  )١(
 .١٨٠-١٧٩ املرجع نفسه، ص ص )٢(
 .١٠١، ص ٢٠٠٠مة العربية لتنمية اإلدارة، املنظ:  القاهرةدور اإلدارة احمللية يف تنمية اتمع احمللي،املعاين، أمين عودة  )٣(
 .٣٤٢، ص ٢٠٠٠الدار اجلامعية، : القاهرةاملدخل احلديث يف اإلدارة العامة، ثابت، عبد الرمحن إدريس  )٤(
يف الـوطن العـريب،     املفاهيم والتطبيق يف اإلدارة العامة وإصالح اإلدارات        : اإلبداع يف جمال اإلدارة احمللية العربية     العوجي،  إبراهيم حممد    )٥(

 .١١٣، ص ١٩٨٦املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : عمان
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 تعزيز روح العمل اجلماعي وربط جهود الشعب مع جهود احلكومة للنهوض بالبالد اقتصاديا، -
  )١(.اجتماعيا وثقافيا

  . زيادة القدرات املالية للهيئات مما يسهم يف تعزيز قيامها لواجباا وتدعيم استقالليتها-
  

حاجة إىل الرعاية، وبالتأكيد ستواجه مجلة إن جتربة السلطة احمللية الزالت يف بداية التطبيق ويف 
 للوحدات غري مكتمل وبناء حيتاج إىل وقت ليكتمل يكبرية من املعوقات خاصة وأن البناء املؤسس

تشييد البنية التحتية إىل أموال وليس يف مقدور الوحدات اإلدارية توفريها، كما أن سوء الفهم بني 
 حني آلخر إىل أن تترسخ التجربة باكتمال البناء املؤسسي وإىل األجهزة املركزية واحمللية سوف تربز من

ات بدال من توجيه  يف تذليل الصعوب املسامهةعلى األفراد واجلماعات العمل بغرضذلك احلني 
  .لب والتغيريااالنتقادات أو املغاالة باملط

بني املؤسسات والبد من االستفادة من الفرص املتاحة من خالل التدرج يف التنفيذ والتنسيق 
دة أو استغالل تدين الوعي لدى قطاع من الناس إلثارة إشكاليات كزية واحمللية، والتخلي عن املكاياملر

 يف طرحها والتشاؤم من من الوقت واإلمكانيات، وأن التشددبعلم مثريها أن حتقيقها يتطلب املزيد 
  .شل التجربةفمستقبلها يصب جهده يف خانة من يريد 

  

  اجلمهورية اليمنيةبد التنمية وـي جهـا فـإلدارة احمللية ودوره اأجهزة. ٥
  

 إىل اجلمهورية اليمنية إىل أن تقسيم أراضي)  بعد التعديل١٤٥( لقد أشار الدستور من املادة 
جمالس حملية منتخبة  يكون للوحدات اإلدارية وحدودها وتقسيماا ووحدات إدارية بني القانون عددها

دورها يف التنمية  واحمللية اإلدارة نظام حتقيق أجل  املختلفة األجهزة اليت تقوم منكما نصت القوانني
   :هذه األجهزة كاآليت أهم واالختصاصات اليت تقوم ا واألنشطة واحمللية من خالل املهام

 ١٩٩١ لسنة )٥٢( أجهزة السلطة احمللية وفقا للقانون رقم )ثانيا( و, وزارة اإلدارة احمللية)أوال(
مما يلي شرح موجز عن هذه األجهزة  و.بشأن السلطة احمللية ٢٠٠٠ لسنة )٤(القانون اجلديد رقم و

   .احمللية
   

  دارة احمللية وزارة اإل.أ
  بشأن١٩٦٤لسنة ) ٨( لقد كانت نشأة نظام اإلدارة احمللية بصدور قرار رئيس اجلمهورية رقم

سنة  احمللية وزارة اإلدارة نشأت فقد عليه وةحتديد اختصاصات وزارة شؤون اإلدارة احمللي وتشكيل

                                                 
 .١٠٥املعاين، مرجع سابق، ص  أمين عودة )١(
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تنظيم  ومث أعيد إنشاء )١(,١٩٧٦ سنة النواحي وحتولت بعد ذلك إىل مكتب شؤون احملافظاتو ١٩٦٤
, النواحي الذي مت إلغاؤه وشؤون ن احملافظات مكتب باختصاصات القيام لتتوىل ١٩٨١يف سنة  الوزارة

تعترب الوزارة هي اجلهة املركزية املسؤولة  و)٢(،ات جديدةمسؤولي وإىل جانب االضطالع باختصاصات
الربامج اهلادفة لتطوير  وتعد اخلطط وفهي تقترح السياسة العامة لإلدارة احمللية, عن شؤون اإلدارة احمللية

الدراسات املتعلقة بالتقسيم اإلداري كما أا تعد املسؤولة عن تنفيذ  والنظم كما تقوم بإعداد البحوث
 أما عن, املهام اليت تقوم ا الوزارة وهذا عن طبيعة األعمال, املتعلقة باإلدارة احمللية اللوائح واننيالقو

 يف الوزارة هياكل التنظيم اإلداري للوزارة حيث يرأس وزارة اإلدارة احمللية وزير يعترب هو السلطة العليا
اختصاصات الوزارة كما تقوم بوضع  وأهداف واملسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة يف نطاقو

له كافة  ومتابعة تنفيذها واإلشراف عليها واخلطط اليت تسري عليها أجهزة الوزارة املختلفة والسياسات
النواحي  ومدراء املديريات ووكالئهم وعلى األخص ترشيح احملافظني والسلطات الالّزمة والصالحيات

ر يف ممارسة اختصاصاته نائب الوزير عند غيابه كما ميارس يعاون الوزي وطبقا لقانون اإلدارة احمللية
هناك وكيل وزارة ميارس  ويف جمال اإلشراف على أجهزة الوزارة تنظيمات االختصاصات اليت تصدر

 كما يشرف على إدارة ،اللوائح والقوانني و املخولة إليه طبقا لقانون نظام موظفي الدولةاالختصاصات
  .وحدات الوزارة

  :دارات وهيدارة احمللية إىل عدد من اإلزارة اإلووتنقسم 
  .اإلدارة العامة لشؤون احلافظات واملديريات •
 .ة للتدريب وتنمية القوى العاملةاإلدارة العام •
 .اإلدارة العامة لإلحصاء والتخطيط واملتابعة واملعلومات •
 .التخطيط واملتابعة واملعلومات •
 .اإلدارة العامة للشؤون املالية •
  .العامة للمشاريع واخلدمات العامة والتنميةاإلدارة  •

  

وتعترب وزارة اإلدارة احمللية مبثابة اجلهاز الفين املختص الذي يرعى تطور نظام اإلدارة احمللية يف 
، وهي مسؤولة عن تأهيل وتدريب العناصر البشرية املختصة يف جمال اإلدارة احمللية، اجلمهورية اليمنية

لتنظيمي للوزارة على إدارة عامة ختتص بشؤون التدريب وتنمية القوى العاملة لذلك فقد اشتمل البناء ا
  .ةيف جمال اإلدارة احمللي

                                                 
 . واملتعلق بقوانني وزارة اإلدارة احمللية١٩٧٦لسنة ) ٦٤(م القانون رق:  أنظر)١(
 .٤٣٢مرجع سابق، ص , كبسيالمطهر حممد عنان و حممد دعبي )٢(
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الوزارة تعد مهزة وصل بني اإلدارة املركزية كمنظمة وبني اهليئات احمللية يف  فإن وإىل جانب ذلك
ك يف عملية التنمية لكوا اجلهة احملافظات واملديريات، كما تعترب الوزارة من أهم أجهزة الدولة اليت تشار

الرئيسية املشرفة واملنفذة لنظام السلطة احمللية، واليت تعد من أهم التطورات الرئيسية اليت اتبعتها 
 لتحقيق مفاهيم التنمية الشاملة من خالل الالمركزية املالية واإلدارية واملشاركة اجلمهورية اليمنية

جوانب ختطيطية أو م العديدة يف اجلوانب املختلفة سواء أكانت الشعبية، ولكوا أيضا تقوم باملها
اإلدارة احمللية القائمة يف احملافظات تنظيمية أو رقابية، كما أن للوزارة دورا إشرافيا بالنسبة لوحدات 

  .واملديريات
  

  أجهزة السلطة احمللية. ب
بشأن  ٢٠٠٠لسنة ) ٤(ورقم  ١٩٩١لـ) ٥٢(سيتم التركيز يف هذا اجلانب على القانونني رقم 

الصادرة يف الشطرين الشمايل السلطة احمللية على اعتبار أن القانون األول قد جاء خالصة للقوانني 
واجلنويب سابقا قبل الوحدة، بينما القانون الثاين قد جاء تطوير للقانون األول، وفيما يلي التطورات 

  :وفقا للتايل) اجلمهورية اليمنية(ولة الوحدة يف ظل د الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
  :على النحو التايل ١٩٩١لـ) ٥٢(رقم  تشكل السلطة احمللية وفقا للقانون

  

  افظـاحمل •
يصدر تعيينه بقرار مجهوري بعد موافقة جملس الوزراء، يكون لكل حمافظة حمافظ بدرجة وزير 

  ) ١(.ير اإلدارة احملليةوذلك بناء على ترشيح وعرض رئيس الوزراء بالتشاور مع وز
  

  افظةـ للمحذيـالس التنفي •
  )٢(:ينشأ يف كل حمافظة جملس تنفيذي يشكل على النحو التايل

  . حمافظ احملافظة رئيسا-
  . وكيل احملافظة نائبا للرئيس-
 رؤساء فروع ومكاتب الوزارات واملصاحل واهليئات احلكومية يف احملافظة باستثناء أجهزة القضاء -
  .اءكأعض

  

  يـالس احملل •
يتألف الس احمللي لكل وحدة إدارية من أعضاء منتخبون انتخابا حرا عاما ومباشرا من قبل 

  )٣(.املواطنني املتمتعني باحلق االنتخايب وفقا ألحكام قانون االنتخابات العامة
                                                 

 . املتعلق بقانون السلطة احمللية١٩٩١لـ) ٥٢(من القانون رقم ) ١٧(ادة رقم امل: أنظر )١(
 ).٣١(القانون نفسه، املادة رقم  )٢(
 . بشأن السلطة احمللية٢٠٠٠لـ) ٤(من القانون رقم ) ٥٩(املادة رقم : أنظر )٣(
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ن وفقا للمستويات كما أن الس احمللي للمديرية باإلضافة إىل رئيسه املعني مبقتضى أحكام القانو
  :األربعة التالية

  

  املستوى األول
) ١٨(ألف نسمة فما دونه يتكون جملسها احمللي من ) ٣٥(املديرية اليت يتكون تعدادها السكاين من 

  .عضو
  

  يـانـاملستوى الث
ألف نسمة، ويتكون ) ١٥٠(ألف نسمة وال يتجاوز ) ٣٥(املديرية اليت يزيد تعدادها السكاين عن 

  .عضوا) ٢٦(ن جملسها م
  

  الثـاملستوى الث
ألف نسمة، ويتكون ) ١٥٠(ألف نسمة، وال يتجاوز ) ٧٥(املديرية اليت يزيد تعدادها السكاين عن 

  .عضوا) ٢٦(جملسها من 
  

  املستوى الرابع
  .عضوا) ٣٠(ألف نسمة يتكون جملسها احمللي من ) ١٥٠(املديرية اليت يزيد تعدادها السكاين عن 

  

  اهليكل التنظيمي لوزارة اإلدارة احمللية) ٢(م ويوضح الشكل رق
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رـالوزي  حمافظوا احملافظات

 جملس الوزارة

 البيئة العامة للتنمية
 وتطوير اجلزر اليمنية

 مكتب الوزير

اإلدارة العامة للشؤون املالية والتجهيزات والصيانة

اإلدارة العامة لشؤون املوظفني

 لشؤون رؤساء الوحدات اإلداريةاإلدارة العامة
 واملؤمتر السنوي

اإلدارة العامة للرقابة الداخلية

اإلدارة العامة للشؤون القانونية
 

 اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات

 قطاع املالية احمللية والرقابة

اريةاإلدارة العامة للرقابة على الوحدات اإلد  

 الشرقية والشمالية

اإلدارة العامة للرقابة على الوحدات اإلدارية
 الغربية واجلنوبية

 اإلدارة العامة للخطط واملوازنات

 اإلدارة العامة لتنمية املوارد البشرية

 قطاع التنمية احمللية

 اإلدارة العامة للتقسيم اإلداري واالنتخابات

 اإلدارة العامة للتطوير املؤسسي والتدريب

 اإلدارة العامة للمشاريع واخلدمات الفنية

عامة لتنمية املرأةاإلدارة ال  

 قطاع املعلومات

 اإلدارة العامة لنظم املعلومات

 اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء

 اإلدارة العامة للسجالت والتوثيق

  نظيمي لوزارة اإلدارة احمللية اهليكل الت):٢(الشكل 
  الالئحة التنظيمية لوزارة اإلدارة احمللية:املصدر
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لوزارة اإلدارة احمللية ميكن القول بأنه ستناسب مع للهيكل التنظيمي ) ٢(النظر إىل الشكل رقم ب
املهام واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها حيث يتميز بوضوح يف العالقات بني اإلدارات العامة 

 اليت يتكون منها سواء تلك العالقات الرأسية بني املستويات املختلفة أو العالقات طاعات املختلفةوالق
  .األفقية يف إطار كل مستوى إداري
 عن أجهزة اإلدارة احمللية سواء املتمثلة يف وزارة اإلدارة احمللية أو أجهزة ومن خالل عرضنا السابق

  :حظات التاليةالسلطة املركزية ميكن أن نبدي بعض املال
على الرغم من انتخاب أعضاء االس احمللية انتخابا حرا ومباشرا إال أن احملافظ ووكيل احملافظ يتم 

  .تعيينهم أو عزهلم بقرار من رئيس اجلمهورية
 ونائبا لريس الس التنفيذي بينما أصبح عضوا ١٩٩١لـ) ٥٢(ميثل وكيل احملافظة يف القانون رقم 

 بعد استحداث منصب األمني العام للمجلس احمللي، وحبكم هذا ٢٠٠٠لـ) ٤(قم وفقا للقانون ر
  .املنصب أصبح األمني العام نائبا لرئيس الس التنفيذي باحملافظة

) ٤(سيما يف القانون ال يغري احملافظ رئيس الس احمللي باحملافظة ١٩٩١لـ) ٥٢(يف القانون رقم 
  .أن يرأس هذا الس رؤساء الوحدات احمللية، مث إلغاء هذا املنصب على ٢٠٠٠لـ

أيضا ميثل رؤساء وأعضاء االس احمللية املنتخبون للسلطة احمللية يف مناطقهم بينما ميثل األجهزة 
  .التنفيذية، وهم احملافظون والوكالء وممثلوا الوزارات واملصاحل احلكومية

رة واملباشرة، ات ال خيضعون لالنتخابات احل األجهزة التنفيذية باحملافظومن هنا نالحظ أن مسؤويل
 من قبل السلطة املركزية، هذا بدوره جيعل معظم أعماهلم تدور يف نطاق السلطة وإمنا خيضعون للتعيني

ن رؤساء وأعضاء االس احمللية املركزية، وهذا يتعارض مع توجه الدولة حنو الالمركزية على الرغم م
  .ات احلرة واملباشرة بواسطة االنتخابانتخاميتم 

  

   أجهزة السلطة احملليةاتصاـصتخا. ٦
  

، فقد جاء ٢٠٠٠لـ) ٤(سوف يتم دراسة اختصاصات أجهزة السلطة احمللية وفقا للقانون رقم 
ليشمل كل القوانني السابقة حيث تعد تطويرا للتجارب السابقة يف جمال نظام اإلدارة احمللية يف 

  .الشطرين
يتوىل " : بشأن السلطة احمللية كما يلي٢٠٠٠لـ) ٤(من القانون رقم ) ١٩(تنص املادة رقم و

الس الشعيب للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات اخلطط الشاملة على مستوى احملافظة واإلشراف على 
تنفيذها، كما يقوم بالتوجيه واإلشراف والرقابة على أعمال االس احمللية للمديريات واألجهزة التنفيذية 

  :، مبا يعين قيام الس احمللي اليمين مبمارسة مهامه يف جماالت خمتلفة كما يلي"افظةللمح
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  طـال التخطيـي جمـف. أ
  :يقوم الس احمللي للمحافظة مبمارسة املهام التالية

  .دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية واملوازنة السنوية -
  .ساب اخلتامي على مستوى احملافظةاملوافقة على مشروع احل -
دراسة اإلحصاءات واملعلومات وإجراء املسوحات امليدانية للتعرف على أولويات التنمية ألغراض  -

  .تقييم مستوى تنفيذ املشاريع
تشجيع قيم املشاريع االستثمارية يف احملافظة واختاذ التدابري الكفيلة مبعاجلة الصعوبات املعيقة  -

  .لالستثمار
كذلك اجلمعيات ذات الطابع  وتشجيع إنشاء اجلمعيات التعاونية النوعية مبختلف أشكاهلا -

  .براجمها مبا يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة اإلدارية وتنسيق خططها واالجتماعي
  

  مـال التنظيـي جمـف. ب
  :ميارس الس احمللي للمحافظة املهام التالية

اع خبدمات املرافق اليت تديرها األجهزة التنفيذية للمحافظة ما مل تكن إقرار أجود االنتف وحتديد -
   .القرارات الصادرة من جملس الوزارة وحمددة بالقوانني

 ,املشتركة من مصادرها املختلفة ومستوى حتصيل اإليرادات احمللية ومناقشة احلالة املالية و دراسة-
  .إصدار التوجيهات الكفيلة بتنفيذها والتعُرف على أسباب القصور والعمل على تنميتهاو

إصدار التوجيهات الالُزمة  ومناقشة مستوى حتصيل اإليرادات املركزية يف احملافظة و دراسة-
  .بشأا
صيانة مشاريع  وإنشاء واألسس املنظمة ملسامهات املواطنني يف متويل وإقرار القواعد و دراسة-

  .اركتهماخلدمات األساسية املمولة من قبلهم أو مبش
حتسني تعامل األجهزة التنفيذية مع املواطنني يف كافة  وأساليب تبسيط وإقرار قواعد و مناقشة-
  .ااالت
 إصدار التوجيهات املناسبة اليت تساعد على تعزيز األمن و مناقشة احلالة األمنية يف احملافظة-

 املمتلكات العامة وعلى األموالاحملافظة  واحلريات العامة ومحاية احلقوق واالستقرار للمواطننيو
  .اخلاصةو

متهيدا لرفعها إىل اجلهات املركزية املتخصصة , البيئية العامة وإقرار املخططات العمرانية و مناقشة-
  .مراقبة التنفيذ والعتمادها
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التوجيهات  وإصدار القرارات و دراسة الشؤون العامة اليت م املواطنني على مستوى احملافظة-
  . بشأاالالٌزمة
اإلجراءات الالٌزمة  واختاذ التدابري ومناقشتها والتوصيات املتعلقة باحلالة التموينية و دراسة التقارير-
  .بشأا
تعيقها عن ممارسة مهامها  واملعضالت اليت تواجهها االس احمللية للمديريات و مناقشة املصاعب-

  . هلاالعمل على وضع احللول املالئمة و,على الوجه األمثل
تقدمي  و,التقسيم اإلداري على مستوى احملافظة وتقييم تطبيقات نظام السلطة احمللية و دراسة-

  .املقترحات الكفيلة بتطويره إىل السلطات املركزية والتوصيات
 تنسيق خططها وكذا اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي و اإلشراف على األنشطة التعاونية-

  . مع خطة التنمية للوحدة اإلداريةبراجمها مبا يكفل تكاملهاو
إعداد  و دعوة االس احمللية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند االقتضاء-

  .جداول أعمال هذه االجتماعات
 املناطق األثرية واختاذ التدابري الالزمة حلماية اآلثار وتشجيع االستثمار السياحي و تنشيط السياحة-

  .اء عليهامنع االعتدو
  .استمرار تشغيلها واملرفقية مبا يكفل سالمتها و احلفاظ على املشاريع اخلدمية-

  

  :يعمل الس احمللي للمحافظة على حتقيق ما يلي كما
تقييم مستوى تنفيذها  و,الرقابة على أعمال األجهزة التنفيذية باحملافظة واإلشراف و التوجيه-
وفقا , سحب الثقة منهم عند اإلخالل بواجبام وحماسبتهم ومساءلة رؤسائها و,براجمها وخلططها

  .القوانني النافذة وألحكام هذا القانون
جراءات الكفيلة مبعاجلة أوجه  اإلاختاذو ,األنظمة النافذة يف كافة ااالت ومراقبة تطبيق القوانني -
  .ختالالت إن وجدتاال

طبقا , التلوث وحواض املائية من االسترتافمحاية األ و اإلشراف على تنفيذ السياسات املائية-
  . التعليمات الصادرة من السلطات املركزية بشأا واألنظمة النافذة وألحكام القوانني

  .أنشطة االس احمللية للمديريات والرقابة على أعمال و اإلشراف-
 حبماية هذه الثروة ةيلالتدابري الكفوضع  واإلحياء البحرية و مراقبة حسن استغالل الثروة السمكية-
  .األنظمة النافذة وأحكام القوانني ومبا يتفق
  .القوى العاملة يف نطاق احملافظة و مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف-
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اليت يتم عرضها على الس احمللي للمحافظة  واخلطط السابقة ووهنا جتدر اإلشارة إىل أن املهام
وكيل  وأمني عام الس احمللي وهو يضم جبانب احملافظ و,ةيقوم بإعدادها املكتب التنفيذي للمحافظ
  .احملافظة كل مديري األجهزة يف احملافظة

يتوىل املكتب التنفيذي للمحافظة بصورة أن ص على تن ٢٠٠٠ لسنة) ٤( من القانون) ٥٣( املادةو
  :االختصاصات التالية ومجاعية ممارسة املهام

 موازنتها السنوية و,لع ا األجهزة التنفيذية للمحافظة إعداد مشروع خطة التنمية اليت تضط-
  .املوازنة وعرضها على الس احمللي قبل إحالتها إىل جلنة اخلطةو

  .تنفيذا و تنسيق نشاطات األجهزة التنفيذية باحملافظة ختطيطا-
زة التنفيذية األعمال اليت تتوالها األجه والربامج ومناقشة التقارير اخلاصة بتنفيذ اخلطط و دراسة-
  .تقييم مستوى األداء وباحملافظة
قرارات الس احمللي  واملركزية  حبث الوسائل األمثل للقرارات الكفيلة بالتنفيذ األمثل للقرارات-

  .للمحافظة
تقييم التنفيذ  والربامج اخلاصة بتحصيل املوارد املالية مبا يكفل رفع كفاءة التحصيل و وضع اخلطط-

  .بصورة مستمرة
  .تفعيل أنشطة الدفاع املدين والتدابري الكفيلة مبواجهة الكوارث الطبيعية و اختاذ اإلجراءات-
  .إبداء الرأي بشأا وحبث ما حييله إليه احملافظ أو الس احمللي للمحافظة من املوضوعات و دراسة-
  . تنفيذ مهامهامساعدا على و اإلشراف على أعمال املكاتب التنفيذية يف املديريات احملافظة-
تطوير  واخلطط الكفيلة بتحسني واقتراح الوسائل وتقييم الوضع اإلداري باحملافظة و دراسة-

  .مستوى األداء
  

ال خيتلف األمر بالنسبة للمديرية حيث يتوىل كل من  و,خيتص باحملافظة, يالحظ أن الوضع السابقو
  ) ١(.ى مستوى املديريةنفس املهام علاملكتب التنفيذي  والس احمللي للمديرية

 ) ٢(حيث حدد املشرع, املديريات وال خيتلف األمر بالنسبة للموازنة السنوية لكل من احملافظاتو
تضمن أن تعكس املوازنة السنوية  و,اإلجراءات اخلاصة بإعداد املوازنة بصورة تعزز الالٌمركزية

  .لالحتياجات احلقيقية للمجتمعات احمللية
املوازنة على  و اخلطوات اليت يتم ا إعداد اخلطة)٣( من القانون املشار إليه)١٣٠(فقد عاجلت املادة 

اإلرشادات املركزية يتبع يف إعداد  واألسس ومع مراعاة القواعد" :هذا نصها و,املديرية ومستوى احملافظة
                                                 

 .حمللية بشأن السلطة ا٢٠٠٠لسنة ) ٤(من القانون رقم ) ٩٢(واملادة ) ٦٠(املادة :  أنظر)١(
 . بشأن السلطة احمللية٢٠٠٠لسنة ) ٤(القانون رقم :  أنظر)٢(
 . للسلطة احملليةالقانون السابق: أنظر )٣(



 109

ا اخلطوات االجتماعية يف الوحدات اإلدارية على خمتلف مستويا وخطة التنمية االقتصادية وموازنة
  :التالية

االعتمادات املالية  و يتوىل املكتب التنفيذي لكل وحدة إدارية حتديد احتياجاا من املشاريع-
   .إقرارها وعرضها على الس احمللي ملناقشتها وحبسب األولويات املدروسة

يريات بعد املد وموازنات الوحدات اإلدارية على مستوى احملافظة و يتلقى احملافظ مشاريع خطط-
 تبويبها ومراجعتها واملوازنة باحملافظة لتحليلها ويقوم بإحالتها إىل لٌجنة اخلطة وإقرارها من جمالسها احمللية

  .موازنة واحدة على مستوى احملافظة وجتميعها يف شكل خطةو
قبل إقرارها  واملوازنة امعة على الس احمللي للمحافظة ملناقشتها و يتم عرض مشروع اخلطة-

  .رفعها إىل السلطة املركزية
  .املوازنة إىل الوزارة الستكمال اإلجراءات الالٌزمة للمصادقة عليها و يقوم احملافظ برفع اخلطة-

  

بشأن السلطة احمللية على أن تنشأ جلنة على مستوى كل  ٢٠٠٠لسنة ) ٤(وقد نص القانون رقم 
  ) ١(:و التايل وتشكل على النحاملوازنة واحملافظة تسمى جلنة اخلطة

  .رئيسا  حمافظ احملافظة-
  .نائبا للرئيس  أمني عام الس احمللي-
  .أعضاء  رؤساء اللجان املتخصصة يف الس احمللي للمحافظة-
  (*). مديرو عموم مكاتب املالية واخلدمة املدنية والتخطيط والتنمية أعضاء-

  

طة احمللية ميكن اإلشارة إىل املالحظة الذي يتعلق باختصاصات السل ومن خالل العرض السابقو
  :اآلتية

 إن أغلب اختصاصات السلطة احمللية على مستوى املكتب التنفيذي للمحافظة أو املديرية ذات -
أيضا مل يتعني يف بناء اتمع  وطابع إداري أو إشرايف حيث الزالت بعيدة عن املسامهة يف اختاذ القرار

  .ريةتلبية احتياجاته الضرو واحمللي
 أعماهلا الطابع االستشاري معظم تتسم اختصاصات املكاتب بعدم الوضوح حيث يتغلب على -

   .إقرار املشروعات وفق خطط السلطة املركزية ومن خالل قيامها بتقدمي االقتراحات
  
  
  
  

                                                 
 .٢٠٠٠لسنة ) ٤(من قانون السلطة احمللية رقم ) ١٣١(املادة رقم :  أنظر)١(

  .اخل..  والتعديل واحلذفاختصاصات اللٌجنة يف كل ما يتعلق باخلطة من اإلقرار) ١٣٣(و) ١٣٢(حددت املادتني  (*)
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  السلطة املركزية العالقة بني السلطة احمللية و.٧
  

ورقم  ١٩٩١لسنة) ٥٢( رقم: لية من خالل القانوينٌالسلطة احمل ونظمت العالقة بني السلطة املركزية
  :ذلك على النحو التايل و,يف إطار عالقة الفرع باألصل ٢٠٠٠لسنة ) ٤(

  

   ووزراء اإلدارة احملليةجملس الوزراءورية وـاسة اجلمهـاق رئـي نطـ ف. أ
ة لقرارات التنفيذي رؤساء املكاتب و,وكالئهم وعزل رؤساء الوحدات احمللية و خيضع تعيني-

  .السلطة املركزية
تكون قرارات رئيس  و,تكوينها جزئا من السلطة التنفيذية للدولةو  تعترب السلطة احمللية بنظامها-

كما متارس أجهزة السلطة احمللية بالوحدات اإلدارية , قرارات جملس الوزراء ملزمة هلا و,اجلمهورية
  . ةالسياسة العام واختصاصاا وفقا للدستور ومهامها
ذلك مبا حيقق  و,التوجيه ألعمال الوحدات اإلدارية والرقابة و يتوىل جملس الوزراء سلطة اإلشراف-

التكامل بني  والترابط يف عمل أجهزا التنفيذية ويكفل التنسيق و,احملافظة على املصاحل العامة للدولة
  .احمللية للدولة وعمل األجهزة املركزية

االس احمللية مبا يكفل  والتوجيه للوحدات اإلدارية والرقابة ولية اإلشراف تتوىل وزارة اإلدارة احمل-
 الواجبات املنوطة ا وفقا للقوانني وكذا القيام باملهام و,خطط التنمية وتنفيذ السياسة العامة للدولة

  .األنظمة النافذة والقراراتو
  

  حملليةي الوحدات اـذية فـافظة واألجهزة التنفيـاق احملـي نطـ ف.ب
ن احملافظة يف والسياسة العامة للدولة يف إدارة شؤ و يتوىل احملافظ األشراف على تنفيذ القوانني-

  .كافة ااالت
جيب  و,قراراما ملزمة له و,جملس الوزراء وحماسبا أمام رئيس اجلمهورية و يكون احملافظ مسؤوال-

كذلك أمام  و,)املنتخب(ام الس احمللي كما يكون مسؤوال أيضا أم, عليه تنفيذها يف كل احلاالت
  .اختصاصاته املنصوص عليها بالقانون ووزير اإلدارة احمللية يف أدائه ملهامه

 تقوم احملافظة برفع تقارير دورية منتظمة إىل وزارة اإلدارة احمللية تتضمن أنشطة أجهزة السلطة -
 وأداءاإلضافة إىل رفع تقارير عن نشاط األفراد احمللية يف احملافظة واملشاكل واملعوقات اليت تواجهها ب

جهزة احمللية باألجهزة عالقة األ) ٣(وسلوك مديري عموم املديريات من احملافظة، ويوضح الشكل رقم 
وفيما يتعلق بعالقة السلطة املركزية مع السلطة احمللية يف جمال الرقابة سنتناول هذا املوضوع من املركزية، 

رقايب الذي متارسه السلطة املركزية على أجهزة السلطة احمللية، ويف هذا املوضع أجل معرفة الدور ال
السؤال يطرح نفسه حول ماهية أهداف الرقابة؟ وما هي حدودها وسلبياا وآثارها على استقاللية 

  .الوحدات احمللية
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 اللجنة الدائمة
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 رئيس اجلمهورية

 رئاسة الوزراء
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 اإلحتاد العام

 جملس تنفيذي
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 اجلمعيـات احمللية

 جملس حملي فرع اإلحتاد

  يبين العالقة بين األجهزة المركزية والمحلية)٣(الشكل
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.١٩٨٦المعهد، : والمشاركة الشعبية، صنعاء

 جهد حكومي

 جهد حملي
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  )حملليةالسلطة ا(ي ـابة على أجهزة احلكم احمللـالرق. ٨
  

يستدعي منطلق الالمركزية احلقيقية أن تكون شبكة وخطوط الرقابة على احملليات غري مكثفة وغري 
  ) ١(.الستقاللية يف صنع القرار احملليمباشرة مبا يسمح للمحليات مبمارسة القدر املالئم من ا

قيد مبا للحكومة ولكن يف املقابل ال يكون استقالل الوحدات احمللية استقالال مطلقا، ولكنه م
املركزية من حق ممارسة الرقابة عليها وعلى أعماهلا، ودف الرقابة املركزية إىل حتقيق عدة أهداف لعل 

  :من أمهها ما يلي
 التأكد من تنفيذ كل االس احمللية للمهام املوكلة إليها، وأا تؤدي خدماا ألفراد دون متييز -

  . اخلدمات بالكفاءة والفاعلية املطلوبةبينهم، وأن املرافق احمللية تؤدي
 الدولة السياسية واإلدارية من خالل وضع القيود على استقالل السلطات احمللية  ضمان وحدة-

  .خوفا من أن يؤدي استقالهلا الكامل إىل تفتيت وحدة الدولة السياسية واإلدارية
  . التأكد من استخدام اإلعانات املركزية استخداما أمثل-
لية على صعيد ن حصول املواطن احمللي على حد أدىن من اخلدمات اليت تؤديها السلطات احمل ضما-

  .مستوى املعيشة من وحدة حملية إىل أخرى فاوتالدولة حىت ال يت
 ضمان مشروعية أعمال السلطات احمللية اليت تضطلع بفرض الضرائب والرسوم احمللية ووضع -

لة دون التدخل يف حريات األفراد، ومبا يضمن التزام السلطات احمللية القوانني واللوائح مبا يضمن احليلو
  )٢(.حبدود اختصاصاا

  

ومما سبق ميكن القول بأن استقاللية الوحدات احمللية ليست أيضا منحة من املركز، ولكنها تنظيم 
قوم على تشريعي خيول هذه الوحدات قدرا من السلطة الالمركزية متارسها يف ظل نظام رقايب عام ي

 احلكومة املركزية متارس الرقابة على الوحدات أنكما  )٣(التزام هذه الوحدات بالسياسة العامة للدولة،
  :احمللية يف جماالت عديدة أمهها

 الرقابة على إنشاء االس احمللية وعلى إطار اختصاصاا ومشروعية القرارات اليت تصدرها حبيث -
  . مع األسس القانونيةمتفقةتأيت 

حق احلكومة املركزية يف حل االس احمللية أو إيقافها ملدة معينة يف احلاالت املختلفة وبالطريقة  -
  .اليت تصدرها حبيث تأيت متفقة مع األسس القانونية

                                                 
 .٤٩، ص ١٩٩٥زهراء الشرق، :  القاهرةمفاهيم نظرية ومناذج تطبيقية،: اإلدارة احملليةالصاوي، علي  )١(
 ،١٩٩٥مركز دراسات واستشارية اإلدارة العامة،      :  القاهرة العالقات املركزية واحمللية وتأثريها على الوحدات احمللية،      مسري،    علي عبد الوهاب  )٢(

 .١١-١٠ص  ص
 .٤٩الصاوي، مرجع سابق، ص  علي )٣(
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 حق احلكومة املركزية يف الرقابة على أعمال الس احمللي عن طريق ربط نفاذ القرارات املتخذة -
ركزية أو عن طريق إبطال هذه القرارات، ومن خالل التفتيش على أعمال الس مبوافقة احلكومة امل

املختصة أو قيام احلكومة املركزية باحللول حمل السلطة احمللية يف أداء بواسطة األجهزة املركزية 
  ) ١(.االختصاصات اليت تكون يف صميم عمل الوحدات احمللية

الوحدات احمللية ومراجعة مدى احترامها وتنفيذها كما أن للوزراء املختصني احلق يف متابعة 
يف (أو رئيس الدولة ) يف النظم الربملانية(للسياسة العامة للدولة، ألم مسؤولون يف ذلك أمام الربملان 

  )٢(.)Administration trusteeship(وذلك يف إطار ما يسمى بالوصاية اإلدارية ) النظم الرئاسية
 الرقايب الذي متارسه األجهزة املركزية على أجهزة السلطة احمللية يف وللوقوف على طبيعة الدور

 قد حرص على تأكيد الدور الرقايب )٣( فإنه ميكن اإلشارة إىل أن قانون السلطة احملليةاجلمهورية اليمنية
على نصت ) ١٤٤(ألجهزة السلطة املركزية على الوحدات احمللية، وذلك من خالل ما نصت عليه املادة 

  . األجهزة التنفيذية ختضع للوحدات اإلدارية يف أدائها لوظائفها لرقابة سلطات األجهزة املركزيةأن
على أن يقوم كل وزير يف جمال نشاط وزارته جتاه الوحدات اإلدارية مبا ) ١٤٥(كما نصت املادة 

  :يلي
 من إرشادات  إبالغ احملافظني مبضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة، وكذا ما قد يراه-

وتوجيهات فنية تؤدي إىل حتسني مستوى إدارة اخلدمات على مستوى احملافظة واحتياجاا من الكوادر 
  .الفنية املتخصصة والعمل على توفريها

 اختاذ التدابري لالرتفاع مبستوى كفاءة أداء األجهزة التنفيذية للوحدات اإلدارية من خالل عملية -
  .ا وأنواعها املختلفةالتدريب والتأهيل بأشكاهل

  . تنظيم إدارة احلمالت الوطنية ومتويل تنفيذها-
 وكذا إصدار اللوائح التنظيمية يف ، وضع وإعداد املواصفات والتصاميم واملخططات الفنية العامة-

  .جمال نشاط وزارته
  

 أعمال كما أكد القانون أيضا الدور الرقايب لس الوزراء وسائر أجهزة السلطة املركزية على
األجهزة التنفيذية للوحدات اإلدارية، وذلك للتأكد من حسن قيام هذه األجهزة مبهامها طبقا للقوانني 

  ).١٤٦املادة (واألنظمة النافذة وطبقا للسياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة عن االس احمللية 

                                                 
 .٣٥٥ثابت، مرجع سابق، ص عبد الرمحن إدريس  )١(
 .٧٢-٧١، ص ص ١٩٩٢دار الفكر العريب، : القاهرةلوجيز يف القانون اإلداري، الطماوي، ا سليمان )٢(
 .اجلمهورية اليمنية بشأن السلطة احمللية يف ٢٠٠٠لسنة ) ٤(القانون رقم : أنظر )٣(
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ع االس احمللية يف الوحدات تكون قرارات رئيس اجلمهورية وقرارات جملس الوزراء ملزمة جلميو
  ).١٤٧املادة (اإلدارية 

كما أعطى القانون دورا رقابيا للمحافظ باعتباره رئيس الس احمللي للمحافظة حبيث حيق هلذا 
 ١٤٧املادة (الس إلغاء وتعديل قرارات االس احمللية للمديريات إذا كانت خمالفة ألحكام القانون 

  ).فقرة ب
على أن ) ١٤٨(قانون الدور الرقايب للجهاز املركزي للرقابة واحملاسبة حيث نصت املادة ومل يغفل ال

يقوم اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة وأجهزة الرقابة األخرى مبوافاة رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء 
  .يذية للوحدات اإلداريةالتنفواالس احمللية والوزارات املعنية بنتائج أعماهلا الرقابية على األجهزة 

وجتدر اإلشارة إىل أن حل االس احمللية ال يتم إال من خالل قانون، ويصدر به قرار من رئيس 
  ) ١(.اجلمهورية بعد موافقة جملس الوزراء بناءا على عرض الوزير املختص

من قمة هرم السلطة  تبدأ اجلمهورية اليمنيةوميكن القول هنا أن الرقابة على أجهزة السلطة احمللية يف 
املتمثل يف رئيس اجلمهورية مث جملس الوزراء، فالوزراء واحملافظني مث اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة، 

  .املبالغ فيه من قبل أجهزة السلطة املركزية على أجهزة السلطة احملليةوهنا يربز الدور الرقايب 
 الوحدات احمللية تأثريا سلبيا خاصة أن هذا الوضع وهذه الرقابة بصورا املبالغ فيها تؤثر على أداء

يتيح الفرصة للحكومة املركزية للتدخل يف كثري من الشؤون احمللية، ومن مث عدم متتع الوحدات احمللية 
  .بالقدر الكايف من املرونة الالزمة اليت متكنها من اختاذ القرارات اليت تشبع االحتياجات وفقا لتصورها

هات الرقابية يؤكد الدور احملوري للحكومة املركزية يف إدارة الشؤون احمللية سواء كما أن تعدد اجل
من حيث سلطتها يف حتديد وحتجيم االختصاصات احمللية أو يف التحكم يف الدور النهائي فيما تقوم به 

اليت تشب الوحدات احمللية من حيث إعداد اخلطة وإعداد املوازنة أو كوا احلكم النهائي يف الرتاعات 
  )٢(.بني مجيع االس الشعبية احمللية وبني رؤساء االس التنفيذية
ة واملؤازرة ة واحمللية جيب أن تقوم على الثقمن هنا يرى الباحث أن العالقة بني السلطة املركزي

  :والتعاون والتكامل، وهذا يتطلب االهتمام مبا يلي
ركزية يف األمور املختلفة مثل دراسة خطط التنمية اإلدارة احمللية من قبل احلكومة امل مساعدة -

احمللية وربطها باخلطط القومية الشاملة، ومشاركتها يف دراسة تنمية مواردها احمللية واملشاركة يف تنفيذ 
  .املشروعات اليت ال تقوى اإلدارة احمللية وحدها على إجنازها

                                                 
 . بشأن السلطة احمللية٢٠٠٠لسنة ) ٤(من القانون رقم ) ٧٤٩(املادة : أنظر )١(
 .٢٤، مرجع سابق، ص عبد الوهابمسري  )٢(
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 االس احمللية، وأن تقتصر على  ضرورة التخفيف من حدة الرقابة املركزية املفروضة على-
احلاالت اخلاصة بالتصديق على قرارات االس احمللية أو عدم املوافقة عليها وأن حتدد مدة زمنية 

  .للمصادقة عليها حبيث تعترب هذه القرارات نافذة بانتهاء تلك املدة احملددة
  

الس احمللية لدواعي الصاحل إذا كانت املصلحة العامة تقتضي متكني السلطة املركزية من حل ا
  :الباحث يرى أن يكون ذلك بضمانات معينة أمهها فإن العام،

  . النص يف القوانني املنظمة لإلدارة احمللية عن أسباب احلل-
  .خالل فترة زمنية قصرية حيددها املشرع أن يشكل الس اجلديد -
  .قرار احلل أمام القضاءاحمللي املنحل حق الطعن يف شرعية  إعطاء أعضاء الس -
 استمرار الس اجلديد املنحل يف العمل تلقائيا بقوة القانون بدال من تشكيل جلنة حتل حمله حىت -
  .القضاء كلمتهيقول 
  

ومن هنا ميكن التأكيد على ضرورة إعادة صياغة العالقة بني احلكومة املركزية واالس احمللية حبيث 
الس احمللية بعيدا عن التدخل الزائد للحكومة املركزية، حىت تتمكن يكون هناك هامش حرية لعمل ا

سود الشعور العام يف اتمع هذه االس من أداء مهامها وحتقيق الدور املنوط ا جتاه اتمع، وحىت ال ي
ل يف ن االس احمللية هي جمرد أدوات تستخدمها السلطة املركزية لتنفيذ سياستها دون أي دور فعابأ

  .عملية التنمية
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II. اجلمهورية اليمنيةبي جمـاالت التنمية ـدور أجهزة اإلدارة احمللية ف  
  

  مبجاالت احلياة املختلفة ودف إىل حتسني معيشةىن هي جهد شامل ومستمر تعةإن التنمي
  .دخل الفرديف املواطنني من خالل زيادة النمو 

ة اجلوانب فكار يالل األمثل للموارد املادية والبشرية لتطوغ عملية االستالتنمية تعرف بكواو
 )١(االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية يف اتمع وذلك بتكامل اجلهود الرمسية والشعبية،

ف تسعى  يكاد يكون شامال ملتطلبات التنمية والذي يعد هد املعاينمين عودةأوهذا التعريف لألستاذ 
  .الدول للوصول إليه

 واليت تسعى إىل اجلمهورية اليمنيةوقد أولت الدول املختلفة موضوع التنمية عناية خاصة ومنها 
ة التنمية مبفردها نتيجة همقدرة األجهزة املركزية بالتكفل مبحتقيق التنمية الشاملة واملستدامة إميانا بعدم 
ألجهزة املركزية وعليها فقد أولت احلكومة نظام اإلدارة احمللية زيادة األعباء والواجبات اليت تقوم ا ا

االهتمام الكامل والذي يتناسب مع الدور التنموي الذي تقوم به اإلدارة احمللية عرب وحداا احمللية 
املختلفة وإطار قانوين ميكنها من القيام بواجباا التنموية حتت إشراف ورقابة السلطة املركزية بأجهزا 

 إىل حتقيق التنمية احمللية للمجتمع احمللي، وبناء على ذلك تقوم الوحدات احمللية يف وصوال )٢(،املختلفة
 بدور رائد وأساسي يف عملية التنمية وذلك يف كافة ااالت التنظيمية الصحية اجلمهورية اليمنية

 أن تقوم ا االس احمللية خلدمة اخل، ولعل أهم األدوار اليت ميكن.. واالجتماعية واالقتصادية والبيئية
يف  ٢٠٠٠لسنة ) ٤(من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٣(اتمع احمللي يف اليمن ما نصت عليه املادة 

تقوم األجهزة التنفيذية يف املديرية حتت إشراف ورقابة "حيث نصت على أن  )٣(شأن السلطة احمللية،
ياسة العامة للدولة والقوانني واألنظمة النافذة لتنفيذ اخلطط والسياسات وإدارة الس احمللي يف إطار الس

والربامج العامة وإدارة وتسيري النشاط العمومي للمديرية وإجناز كافة األعمال املتعلقة بالتنمية وتطوير 
  ".املديرية

 : واالقتصادية التاليةوفقا للمادة املذكورة أعاله متارس االس احمللية املختلفة يف ااالت اخلدمية
  .جمال الشؤون الصحية •
 .جمال الشؤون التعليمية •
 .جمال الشؤون االجتماعية والعمل •
 .جمال الشؤون الزراعية والري والثروة احليوانية والسمكية •

                                                 
 .٩٨املعاين، مرجع سابق، ص أمين عودة  )١(
 .٢٠٠٠ وزارة اإلدارة احمللية باجلمهورية اليمنية، سنة ،)٤(قانون السلطة احمللية رقم :  أنظر)٢(
 .٢٦-١٦ يف شأن السلطة احمللية، ص ص ٢٠٠٠لعام ) ٤(من الالئحة التنفيذية للقانون ) ١٣(ادة امل:  أنظر)٣(
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 .جمال البلديات واألشغال العامة •
 .جمال الشباب والرياضة •
 .جمال الثقافة والسياحة •
 .جمال التموين والصناعة •
 .لنقل واملواصالتجمال ا •
 .جمال خدمات الشرطة •
 .جمال األوقاف واإلرشاد •
 .جمال املوارد املالية •
 .جمال االستثمار •
 .جمال الكهرباء والطاقة •

  

ويف هذا اجلانب نتناول بعض ااالت واالختصاصات اليت متارسها االس احمللية يف احملافظات 
ت التنمية االجتماعية واملتمثلة يف قطاع التعليم، وبالتعاون مع السلطة املركزية وخنص بالذكر جماال

والصحة، والرعاية االجتماعية واليت تعترب من ااالت الرئيسية واهلامة يف التنمية البشرية على اعتبار أن 
  .اإلنسان هو أساس التنمية وهدفها
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III. عية ومدى جتمـادور أجهزة السلطة احمللية فـي جمـاالت التنمية اال
  ةامـة العطجنـازاـا طبقـا للخإ

  

إن حتسن مستوى معيشة اإلنسان باعتباره هدف التنمية وغايتها هو يف الواقع التنمية نفسها، وهذا 
يؤدي بنا إىل التحدث عن بعض جماالت التنمية االجتماعية وسنبدأ بالتعليم كون التعليم والتنمية 

  .ن الفصل بينهمامرتبطان ارتباطا كامال وال ميك
  

  جمـال التعليـمفـي . ١
  

يعد التعليم من مؤشرات درجة تطور البلد وتقدمه ومدى قدرته على استيعاب التكنولوجيا 
العصرية وحجم اإلمكانيات الذهنية املوجودة فيه اليت تعد األساس للنهوض بأعباء التنمية االقتصادية 

عليمي املترافق مع منو السكان وهو ظاهرة حضارية ميكن أن واالجتماعية الشاملة ومن مث منو املستوى الت
تفرز آثارا اقتصادية واجتماعية إجيابية، لذا نرى مدى األمهية البالغة للتحدث عن التعليم يف اليمن وأثره 

  .يف منو اتمعات احمللية
 )٢٠٠٠-١٩٩٦( اجلمهورية اليمنيةة األوىل يف يسماستثمارات التعليم وفقا للخطة اخلوبالنظر إىل 

 إىل مواجهة مشاكل التعليم واليت تعيق تطوره السريع واليت تنحصر يف املوارد اخلمسيةحيث تشري اخلطة 
املالية الالزمة لتأمني متطلبات التعليم من أبنية املدارس ومستلزماا فضال عن املستلزمات التربوية 

ي أدى إىل افتقار املدارس للكثري من مستلزماا كالكتب واملخربات والنقل واملرافق املساعدة، األمر الذ
  ) ١(.الضرورية وإىل زيادة عدد املدارس اليت تعمل يف فترات مسائية وإىل تدهور األبنية وإرهاق الطلبة

 هذا القطاع كونه ميثل جزء  األوىل استراجتيه دف لبناءاخلمسيةومن أجل هذا فقد حققت اخلطة 
 التعليم قي بتأمني يف دائرته وحمافظته، فيها م به الدولة والوحدات احمللية كالمن التنمية االجتماعية تلتز
 التعليم يف مراحله الالحقة كما دف ع املواطنني مع توسيع ورفع كفاءةاملرحلة األساسية جلمي

يث اتمع اإلستراجتية على املدى املتوسط والبعيد، مسامهة برامج التعليم األساسية العليا واجلامعية يف حتد
عن طريق إعداد املواطن بشكل عام مبعىن مشول التربية والتعليم واجلوانب الفكرية والروحية واالجتماعية 
والعلمية ليكون قادرا على مواكبة التطور والتقدم العملي واملعريف وتأهيله للمسامهة الفعالة يف اإلنتاج 

  ) ٢(.والنشاط االقتصادي

                                                 
 .٩٨، ص ١٩٩٦، يوليو )٢٠٠٠-١٩٩٦(اخلطة اخلمسية األوىل : صنعاءوزارة التخطيط والتنمية، ,  اجلمهورية اليمنية)١(
 .٩٩ املرجع نفسه، ص )٢(
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  ) ١(:راجتياا العمل على حتقيق األهداف اآلتيةوقد حددت اخلطة من خالل است
  .توفري فرص التعليم األساسي جلميع األطفال من احلسن •
 .تشجيع ورعاية تعليم اإلناث والسيما يف املناطق الريفية •
 .رفع عدد املقبولني يف الصف األول من التعليم األساسي •
 .ات املدرسيةصفا دراسيا أي التوسيع يف املباين واملنشئ ٣٥٥١بناء حنو  •
 .تطوير ودعم معاهد التعلم الفين والتدريب املهين واستحداث ختصصات جديدة فيها •
 .رفع نسبة املنخرطني يف التعليم الفين واملهين •
 .نشر الوعي يف أوساط اتمع بأمهية التدريب ودوره يف التنمية الشاملة •
 .راحلحتسني وتطوير برامج تأهيل وإعادة تأهيل املدرسني ملختلف امل •
 .تشجيع وتطوير مراكز حمو األمية وتعليم الكبار •
 .االهتمام برعاية املعوقني ومدارس دور األيتام •

  

هدف اخلطة هو حتقيق التوازن والترابط بني بربامج  بأن وبالنظر إىل هذه األهداف ميكن القول
مهية التعليم حملو األمية التعليم العام واألساسي والتعليم الفين واملهين ومن جهة أخرى التأكيد على أ

  . والكبار والهتمام بالرعاية االجتماعية من خالل التكفل باملعوقني واأليتام من قبل الدولة
 طموحات اتمع احمللي والعام تقترب من وةضعت تبدو واقعياليت ُوكما نرى أن هذه األهداف 

 التعليم سواء كان ذلك يف عدد وميكن أن نلتمس احلقائق من خالل استعراض نسبة الزيادة يف جمال
عدد املعلمني ومعرفة مدى التطور احلادث يف هذا  أو عدد القاعات الدراسية أو عدد الطالب أو املدارس

  .اجلانب وفقا للخطة العامة
  . ذلك التالينيويبني اجلدولني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٠٠- ٩٩ املرجع نفسه، ص ص )١(
اخلطة اخلمسية األوىل للجمهورية اليمنية، الندوة الوطنية حول وسـائل تنفيـذ اخلطـة              بامجال، استعراض   عبد القادر عبد الرمحن      :أيضاأنظر   

 .١١-١٠، ص ص ١٩٩٧وزارة التخطيط والتنمية، :  اليمناخلمسية األوىل وبراجمها االستثمارية،
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ارس خـاص بعدد املدارس وقـاعـات التدريـس واملعلميـن فـي مد): ٥(اجلدول 
  )٢٠٠٠-١٩٩٦(النظـامـي / التعليـم األسـاسـي

  
  

-١٩٩٦  املعطيـات
١٩٩٧  

(*)  

١٩٩٧-
١٩٩٨  

(**)  

١٩٩٨-
١٩٩٩  
(**)  

١٩٩٩-
٢٠٠٠  

(***)  

  ٢٧٨٨٢٨١  ٢٥٧٠٩٨٩٧  ٢٥٢٢٩٢٤  ٢٦٩٧٦٥٥  عدد املسجلني 

  ٩١٦٦  ٨٨٩٤  ١٠٨٢٠  ١٠١٥٨  عدد املدارس 

  ٩٧٦٨٨  ٩٠٦٦١  ٨٨٩٤٢  ٨١٥١٧  عدد قاعات التدريس

لطالب إىل نسبة عدد ا
  قاعات التدريس 

٢٨,٣٦  %٣٣,٩%  
  

٢٨,٥٤  %٢٨,٤٥%  

  ١١٢٤٤٣  ١٢٢٥٧٩  ١٠٢٩١٦  ٢٩٣٣٦  عدد املعلمني 

نسبة عدد الطالب إىل 
  عدد املعلمني 

٢٤,٧  %٢١,٤  %٢٤٠٥  %٢٧,٤%  

  

-١٩٩٦(انوية ريس واملعلمني فـي املدارس الثات التدخاص بعدد املدارس وقاع): ٦(اجلدول 
٢٠٠٠(  

  
  

 ١٩٩٧-١٩٩٦  املعطيـات
(.)  

١٩٩٧-

١٩٩٨  
(..)  

١٩٩٨-
١٩٩٩  
(..)  

١٩٩٩-
٢٠٠٠  
(...)  

  ٣٧٤٤٨٣  ٢٩٤٣٦٩  ٢٨٥٤١١  ٢٨٥٤١١    عدد املسجلني 

  ٢٥٣٨  ٢٣٨٦  ١٩٢٤  ١٩٢٤  عدد املدارس 

  ١٠٣٢٢٠٠  ٩٠٧٦  ٨٥٧٣  ٧٢٣٢  عدد قاعات التدريس

نسبة عدد الطالب إىل 
  قاعات التدريس 

٣٦,٢  %٣٢,٤  %٣٣,٢  %٣٩,٢%  

                                                 
  .١٢١، ص ١٩٩٨إبريل ي اإلحصاء، اجلهاز املركز:  صنعاء،١٩٩٧اإلحصاء السنوي لعام كتاب  (*)

  .١١٥، ص ١٩٩٩ إبريلاجلهاز املركزي لإلحصاء، :  صنعاء،١٩٩٨اإلحصاء السنوي لعام كتاب (**) 
  .١٣٠، ص ٢٠٠١ يوليواجلهاز املركزي لإلحصاء، :  صنعاء،٢٠٠٠اإلحصاء السنوي لعام كتاب  (***)
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  ١٤٠٦٣  ١٣٨١٨  غري معلوم   ١٦٦٧٢  عدد املعلمني

نسبة عدد الطالب إىل 
  عدد املعلمني 

  %٢٦,٦  %٣١,٣  غري معلوم  %١٧,٢

تحقني بالدراسة للسنوات التالية بنسبة ل يف عدد املصنالحظ أن هناك تناق )٥(بالنظر إىل اجلدول 
-١٩٩٦( مقارنة لسنة )٢٠٠٠-١٩٩٦(سنة % ٢٧,٤مث عادت وارتفعت بنسبة قليلة إىل % ٦٤

 وهذا يعين أن قطاع التعليم هو أحد جماالت التنمية االجتماعية واألساسية مل حيقق ،٢٧,٤بـ )١٩٩٧
  .اخلمسيةوفقا للخطة ) %٣٠(الزيادة املخطط هلا 

 يف عدد امللتحقني بالدراسة )١٩٩٨/١٩٩٩(أما يف املرحلة الثانوية فقد حصل ثبات لسنتني حىت 
، أما بالنسبة متوسط )١٩٩٦/١٩٩٧(عام ب مقارنة )٢٠٠٠-١٩٩٩(عام  %٢٨وحدثت نسبة زيادة 

يف الثانوية واألساسية  %٢٧,٤و ١٧,٢عدد الطالب يف املرحلة الثانوية واألساسية فقد كانت ما بني 
 وثبات ما بينها إىل ،%٢٤,٧و %٢٦,٦بـ )١٩٩٩/٢٠٠٠(على التوايل إىل النسبة متوسط الطالب يف 

على سبيل املثال وهذا  )١(،طالبا ١٢٠طلبة يف الصف الواحد أحيانا إىل حد ما، مما جيعلنا نشعر مبثالية ال
بني التخطيط على الورق والتنفيذ على الواقع، فاملشكلة قد   واسع ماصهناك تناق بأن وهذا يوحي

هم للخطة سواء عوضند تكون أكثر تفاقما وهذا ما يدعونا للتفكري مليا بأنه البد على املخططني ع
حاجات اتمع العام  باحلسبان األخذواحمللي اإلقليمي ) اخلطة العامة(توى القومي كانت على املس

واحمللي األساسية ومن أمهها التعليم الذي ميكن للفرد واتمع من تغيري وتطوير األوضاع اخلاصة والعامة 
تمع احمللي لألسرة واتمع احمللي يف سبيل الوصول إىل االعتماد على الذات وهذه إحدى طموحات ا

 االجتماعية فضال هداف املتوخاة من هذه االستثمارات للجميع فاألينأن يصل إىل التعليم اإللزامي اا
عن البعد اإلنساين بعد التعليم وتلقي الرعاية الصحية حقا أساسيا لسكان اتمع احمللي من أجل تأهيل 

  .شكال متعددة ولإلسهام يف عملية التنميةاملوارد البشرية لالنضمام إىل قوة العمل تدرجييا وبأ
وقد بينت جتربة التنمية يف العديد من البلدان النامية خالل العقود املاضية أن التنمية االجتماعية ال 
ميكن أن تتحقق وفقا لتأثري النمو االقتصادي وحده مما يترتب عن ذلك من فرض تزايد الدخل الفردي 

فض من املوارد مما يكفي لتحقيق تنمية فعالة لرفع عملية النمو االقتصادي بل أن اتمع احمللي جيب أن خي
والتعليم هو الطريق األمثل لتفعيل وحتقيق أهداف التنمية  )٢(،وحتقيق هدف التنمية األساسي يف آن واحد

  . واحملليةاالجتماعية
  

                                                 
 .١٥، ص ٢٠٠٠الصندوق االجتماعي للتنمية،  :ء صنعا،٢٠٠٠التقرير السنوي لعام  اجلمهورية اليمنية، )١(
 .٧٦، ص ١٩٩٦مؤمتر األمانة العامة للمجلس الوطين للسكان، أكتوبر :  صنعاءالسكان والتنمية التحديات املستقبلية، تأليف مجاعي، )٢(
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  فـي اـال الصحـي. ٢
  

وق اإلنسان ألنه هو مصدر العمل واإلنتاج وهو تعترب الرعاية الصحية والتنمية الصحية حقا من حق
العامل األول يف التنمية االجتماعية حيث أن الدولة مسؤولة عن صحة شعوا ولن يتأتى هلا ذلك إال 

الرعاية الصحية جيب أن تتوفر جمانيا لكل أبناء  فإن باختاذ تدابري فعالة يف إطار العدالة االجتماعية،لذا
  على أساس أن هذا من مهام الدولة األساسية يف رعاية الفرد وألسرة واتمع احملل،اتمع احمللي والعام

ومن هذا املنطلق جند أن الدولة تم اهتماما كبريا بالتنمية يف جمال الرعاية الصحية وذلك بتقليص الفجوة 
ماا على يف اخلدمات الصحية بني الريف واحلضر وتعمل بكل طاقاا على أن تتكامل وتتناسق خد

املستوى املركزي واملستوى احمللي اإلقليمي وذلك من خالل االستثمارات يف هذا اال عن طريق 
 للدولة وبالتفويض الكامل للسلطات احمللية املتمثل يف مديريات الصحة ةالربامج التنموية السابقة والالحق

  .باحملافظات
وضوع من خالل اخلطة اخلماسية األوىل وللداللة على احلالة الصحية باليمن نتناول هذا امل

حيث نشري إىل معرفة مشكالت الصحة من قبل املخطط، وثانيا وضع اخلطط ) ٢٠٠٠-١٩٩٦(
  .واالستراتيجيات واألهداف اليت تساعد يف جمال الصحة والنمو

شري اخلطة اخلماسية أن مهمة االرتقاء باخلدمات الصحية العامة وتوسيعها تففي جمال املشكالت 
تواجه مشكلة ندرة املوارد املالية املخصصة لإلنفاق عليها،وصعوبة توفري األخصائيني،هذا فضال عن أن 
الطبيعة اجلغرافية للبالد وصعوبة الوصول إىل بعض املناطق جيعل مهمة حتسني توزيع اخلدمات الصحية 

صحي احلكومي مشكالت احلكومية املختلفة بني اتمعات السكانية أمرا صعبا،كما تواجه القطاع ال
  ) ١(.إدارية ومؤسسية تعيق توزيع اخلدمات الصحية بني مناطق البالد املختلفة بشكل مناسب

  )٢(:وتتلخص إستراتيجية اخلطة وأهدافها اليت يتوقع أا حتد من املشكالت السابق ذكرها يف اآليت
  

  جيةـستراتياإل. أ
عميمها على أحناء البالد كافة هو حمور اإلستراتيجية أن توفري اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية وت

اإلمنائية هلذا القطاع، ولقد أكدت مؤسسات اإلصالح االقتصادي هذا االهتمام بإجبار الدولة ووحداا 
  .احمللية على إقامة واستكمال مشاريع البىن األساسية االجتماعية ومنها الصحية

  

  األهداف. ب
  :مات الصحية من خالل اخلطة اخلماسية تتمثل يفأهداف التنمية يف جمال اخلد
                                                 

 .١٠٢ع سابق، ص ، مرج)٢٠٠٠-١٩٩٦(اخلطة اخلمسية األوىل : صنعاءوزارة التخطيط والتنمية، ,  اجلمهورية اليمنية)١(
 .١٠٣–١٠٢ املرجع نفسه، ص ص )٢(
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سنة  ٦٠ السعي إىل ختفيض معدل الوفيات،وحتسني توقعات رفع متوسط األعمار يف البالد إىل -
  .٢٠٠٠حبلول عام 

 .٢٠٠٠حبلول عام  %٢٠ خفض معدل نقص الوزن عند الوالدة إىل أقل من -
رييا، السعال الديكي، التيتانوس، شلل تالدف( أن ترتفع نسبة حتصني األطفال ضد األمراض الستة -

 .٢٠٠٠من جمموع األطفال عام  %٩٠إىل نسبة ) األطفال، احلصبة والسل
ألف  ٦٠ إىل ١٩٩٥ مولود يف عام ١٠٠٠ لكل ٨٣ ختفيض نسبة وفيات األطفال الرضع إىل -

 .٢٠٠٠مولود حبلول عام 
 .٢٠٠٠الوالدة حبلول عام  استئصال مرض شلل األطفال والقضاء على تيتانوس حديثي -

 . رفع نسبة حتصني احلوامل ووالدن يف املستشفيات ومراكز األمومة
 . وحدة صحية يف احملافظات كافة٦٧٤ ومركزا صحي ١٦٨ مستشفى ريفي، ٣٤بناء  -
عن مستواه عام  %٥٠ خفض معدل وفيات األمهات بسبب احلمل والوالدة والنفاس مبقدار -
١٩٩٥. 
 .بأمراض السل والتراكوما واملالريا وأمراض اإلسهال خفض اإلصابة -

  

نالحظ أن أهداف التنمية يف جمال اخلدمات الصحية ملخص  وعلى ضوء أهداف اخلطة اخلماسية،
  ) ١(: حماور رئيسية هي االستمرار يف٣يف 

 . تطوير وتوفري الرعاية الصحية للمواطنني عالجا ودواء-
 .مينية لكافة حمافظات الدولة التوسيع يف اخلدمات الصحية التأ-
 . زيادة االهتمام بالصحة العامة وصحة األسرة والبيئة-

  

إن اإلستراتيجية واألهداف اليت نصت عليها اخلطة اخلماسية يف جمال الصحة هي يف مضموا 
 نبني ٥مثالية وإن كانت قريبة من حاجة املواطن وطموحه، ومن خالل اجلدول رقم  أو اليةيليست خ

  .التطور الذي حدث يف جمال الصحة يف سنوات اخلطةمدى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٠مرجع سابق، ص  احلكم احمللي والتنمية، اخلطيب وآخرون،حممد فتح اهللا  )١(
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  )٢٠٠٠-١٩٩٦(مؤشرات الصحة النـاجتة عن اخلطة اخلمـاسية األوىل : )٧(اجلدول 
 

 (***)٢٠٠٠ (***)١٩٩٩  (**)١٩٩٨  (*)١٩٩٧  املعطيـات

  ١٠٦  ١٠٥  ١٠١  ٨٤  تاملستشفيا

  ٨٦٣١  ٨٨١٦  ٨٩٨٤  ٨٠٣٤  عدد األسرة

  ٢١٥  ١٥٦  ١٤٦  ١١٦  أسرةمراكز صحية ب

  ٧٤١  ١٣٧٠  ١٣٠٨  ١٧٥٤  عدد األسرة

  ٢٩٩  ٤١٦  ٥٠٠  ٣٠٥  مراكز صحية من دون أسرة

  ١٢٨٣  ١٤٨٠  ١٤٢٠  ١٣١١  وحدات رعاية صحية أولية

  ٢٤١  ٢١٦  ١٥٥  ١٢٥  دور األمومة والطفولة

  ١٥٨  ٢٤١  ١٧٥  ١٤٥  عدد األسرة

  ٣٤٩١  ٣٨٠١  ٣٧٨٨  ٣٨١٤  وناألطباء الربي

  ٢٤٢  ٢٧٥  ٢٦٤  ٢٢٦  أطباء ألسنان

  ٩٥٣  ٨٩٣  ٨٧٦  ٩٣٢  مساعد طبيب

  ٥٤٣٧  ٦٠٦٤  ٦٦٦٢  ٤٩٨٩  عدد املمرضني واملمرضات

  ٥٢٣١  ٤٦٥٠  ٤٥٠٧  ٤٣٢١  عدد السكان للطبيب الواحد

  ١٩١٦  ١٧٥١  ١٦٠٧  ١٦١١  عدد السكان للسرير الواحد

  ٣٣٥٩  ٢٩١٤  ٢٥٦٢,٤  ٦,٣٣٠٣  عدد املمرضني لكل فرد

 ١٨٢٦١٠٠٠ ١٧٦٧٦٠٠٠  ١٧٠٧١٠٠٠ ١٦٤٨٢٠٠٠  عدد السكان

  ٩٣٧٢  ١٠١٨٦  ١٠٢٩٢  ٨١٧٩  إمجايل عدد األسرة
  

                                                 
  .١٨٨-١٨٥، ص ص ١٩٩٨إبريل اجلهاز املركزي اإلحصاء، :  صنعاء،١٩٩٧اإلحصاء السنوي لعام  كتاب (*)

  .١٨٥-١٥٤، ص ١٩٩٩ إبريلاز املركزي لإلحصاء، اجله:  صنعاء،١٩٩٨اإلحصاء السنوي لعام كتاب  (**)
  .١٨٩-١٨٥، ص ص ٢٠٠١ يوليواجلهاز املركزي لإلحصاء، :  صنعاء،٢٠٠٠اإلحصاء السنوي لعام كتاب  (***)
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نالحظ أن الوضع الصحي لسنوات اخلطة اخلماسية شهد تدهورا يف  ،)٧(وبالنظر إىل اجلدول رقم 
بعض القطاعات الصحية وحتسنا يف البعض اآلخر من خالل املقارنة مع سنوات ما قبل اخلطة واليت تعد 

 فردا لكل ٤٣٢١ماسية فمثال بعدما كان نصيب كل طبيب من األفراد أفضل من سنوات اخلطة اخل
وبفارق ضئيل، أما سنة  ١٩٩٥، وهو ما سجل سنة ١٩٩٨فردا سنة  ٤٥٠٧ أصبح ١٩٧٩طبيب سنة 

وهي الذروة ملنجزات اخلطة اخلماسية فنالحظ أن الوضع قد ساء فأصبح نصيب كل طبيب  ٢٠٠٠
 عدد املمرضني واملمرضات مقابل نسبة أفراد اتمع، فردا، وكذلك حدث تدهور كبري يف ٥٢٣١

سريرا أي أن نصيب كل سرير من األفراد هو  ٨٦٣١ يقدر بـ٢٠٠٠واخنفض عدد األسرة فأصبح سنة 
وكان نصيب كل سرير من األفراد  ١١٢٠٢ عدد األسرة يقدر بـ١٩٩٥فردا بعد أن كان سنة  ١٩١٦

 . فردا١٣٠٠هو 
 )٣٤(ا هدفت إليه اخلطة يف عدد املستشفيات فقد كان املتوقع بناء ونالحظ أيضا أنه مل ينجز م

واحدا، وهذا يعين تدهورا يف الوضع الصحي كنتيجة للمشكالت  )٢٥(مستشفى، يف حني مت إجناز 
املعيقة لسري اخلدمات الصحية وعدم التنسيق بني جماالت التنمية االجتماعية واالقتصادية على مستوى 

  .إدماج التخطيط الصحي مع ختطيط التنمية االجتماعية واالقتصاديةالتخطيط مع إمهال 
ومن هنا البد من االهتمام مبسألة التخطيط لقطاع الصحة وإعطائها األولوية يف التنفيذ من قبل 

  .الدولة على املستوى احمللي واملركزي للنهوض بالتنمية الصحية للمواطنني
  

  لفـي جمـال الشؤون االجتمـاعية والعم. ٣
  

تعد الرعاية االجتماعية أحد جماالت التنمية األساسية اليت بواسطتها ميكن ملؤسسات الدولة سواء 
املركزي أن ختفف من املشكالت اليت يواجهها أفراد اتمع كمشكلة الفقر  أو على املستوى احمللي

 فإن هذا الصددوالبطالة والتأهيل لذوي الفئات اخلاصة وإجياد فرص عمل مناسبة وغري ذلك، ويف 
اخلدمات االجتماعية تعين خمتلف اجلهود املنظمة اليت دف إىل تنمية املوارد البشرية ومفهوم التنمية 

اخلدمات االجتماعية فإنه يعين توفري وتقدمي الرعاية واخلدمات اليت  أو سواء كان جتاه الرعاية االجتماعية
هذه الرعاية واخلدمات من مث على رفع املستويات تعود بالفائدة املباشرة على األفراد وينعكس أثر 

حيث تتوىل  )١(االجتماعية واملعيشية واألفراد من ناحية وعلى زيادة كفاءم اإلنتاجية من ناحية أخرى،
احملافظة إنشاء وجتهيز وإدارة املؤسسات االجتماعية ومراكز ومؤسسات التأهيل االجتماعي كمراكز 

عمها ماديا ومعنويا من أجل إبراز دورها يف تنمية اتمع احمللي حيث تتوىل األسر املنتجة والعمل على د

                                                 
 .٧٠مرجع سابق، ص  احلكم احمللي والتنمية، اخلطيب وآخرون،حممد فتح اهللا  )١(
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كل وحدة من الوحدات احمللية كل يف حدود اختصاصها شؤون التنمية والرعاية االجتماعية يف إطار 
يف ا املديريات تقوم السياسة العامة اليت تضعها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، كما أن املهام اليت 

احملافظات وفقا ملا خيوله هلا القانون حيث أن القانون خول جللس الوزراء أن يصدر قرارا بناءا على 
تقوم نيابة  بأن عرض الوزير املعين واحملافظ ما توافرت اإلمكانيات والقدرات املادية والبشرية ألي مديرية

  ) ١(:عن املديريات األخرى باملهام التالية
 .ج والعمرة القيام خبدمات احل-
 . إصدار جوازات السفر-
 . منح تراخيص العمل واإلقامة-
 . البث يف السجل التجاري-

  

ووفقا ملا مت عرضه الختصاصات ومهام االس احمللية واستنتاجا ملا أورده القانون يف دور االس 
  : التاليةركنها القيام باألدوااحمللية يف عملية التنمية للمجتمعات احمللية بأنه ميكن القول أن هذه االس مي

  

  الدور اخلدمـاتـي واإلنتـاجـي. أ
ويقصد ا الدور اخلدمي للمشروعات األساسية والضرورية إلشباع حاجات السكان املختلفة 

أما الدور اإلنتاجي فيتمثل يف املشروعات اليت ميكن تدر دخال على االس احمللية مثل إقامة  واملتعددة،
قتصادية وخاصة الصغرية واملتوسطة منها ودعم الصناعات احلرفية والتوسع فيها والعمل على املشاريع اال

تأمني خدمات النقل داخل االس احمللية وبينها وبني االس املتقاربة، وذلك على شكل استثمارات 
را واإلشراف مهنية، وكذلك القيام بإنشاء األسواق التجارية وأسواق اخلضر والفواكه والعمل على إدا

 .عليها وجند ذلك يف املشاريع اليت ميكن أن جتين دخال ثابتا للمجالس احمللية لتعزيز قدرا املالية
  

  الدور االجتمـاعـي والتثقيـفـي. ب
يتمثل هذا الدور يف قيادة عملية التغيري حنو األفضل وختليص اتمع من العادات والتقاليد السلبية 

كان احملليني لعملية التغيري اإلجيايب البناء وزيادة قدرته على استيعاب املتغريات واحلد من مقاومة الس
املتسارعة اليت تصاحب خطط التنمية وتوعية السكان وترغيبهم يف عملية املشاركة لضمان إسهامهم يف 

  .تنمية جمتمعهم احمللي
  

  الدور اإلداري والسيـاسـي. ج

                                                 
 . بشأن السلطة احمللية٢٠٠٠لسنة ) ٤(انون رقم من الالئحة التنفيذية للق) ١٥(املادة :  أنظر)١(
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 حيثما وجد مبا يتوافق مع مبادئ الكفاءة والفعالية واحلد أساس هذا الدور توفري اخلدمة للمواطن
من الروتني واملضي قدما يف اختاذ اإلجراءات،وهو يقوم كذلك على إشراك السكان يف ختطيط 
املشروعات وتنفيذها وتدريبهم على العمل االنتخايب وتوعيتهم ملمارسة احلوار البناء واحلد من 

  ) ١(.يت ختل مببدأ التعاون وتعرقل حتديد األهداف وحتقيقهاالصراعات واالضطرابات والفوضى ال
  

  الدور البيـئـي. د
البيئة ونظافتها من أهم األدوار اليت جيب على اإلدارة احمللية القيام ا للحفاظ على تعترب احملافظة 

ل بعضها البعض والبد لإلشارة إىل أن األدوار اليت تضطلع ا اإلدارة احمللية أدوار يكم )٢(على احلياة،
وينتج عنها جناح اإلدارة احمللية يف إجياد جمتمع متكافل ومتعاون ومتفهم ملتطلبات التنمية والتغيري وأيضا 

فر ألفراده فرص العمل و واحلفاظ عليها ياإلجنازاتجمتمعا عامال ومنتجا متحمال للمسؤولية واهلم يف 
ستثمرين مما يؤدي إىل منو املنطقة احمللية جمتمع يعمل على استقطاب وجذب امل ويقلص من هجرم،

وتعم مثار التنمية مستويات اتمع بكامله وتتكلل وتتضافر جهود اإلدارة احمللية لنقل اتمع من طور 
  . دور اإلدارة احمللية يف تنمية اتمع احمللي)٢(التقليدية إىل احلداثة، ويوضح الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١١٤املعاين، مرجع سابق، ص أمين عودة  )١(
 .٦٦-٦٥ مرجع سابق، ص ص دراسة مقارنة،: تشكيل االس احمللية وأثره على كفايتها يف نظم اإلدارة احملليةالزعيب،  مسارةخالد  )٢(



 128

  
  
  
  

منـوذج يبني الدور احلقيـقـي لإلدارة احمللية فـي تنمية اتمع احمللـي ونقله : )٤(الشكل 
  ) ١(من التقليـدية إىل احلداثة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  )عمليات (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١١٠ص  املرجع نفسه، )١(

 قوانني وأنظمة متطورة

  

 )دخالتم(

 دور بيئي

وحدة حملية مناسبة
 احلجم

جهاز موظفني 
 مؤهلني ومدربني

قيادات حملية واعية
ممثلة يف الس احمللي 
 رئيسا وأعضاء

جهاز عالقات عامة
 فعال

 موارد مايل كافية

دور خدمي وإنتاجي

دور اجتماعي
 وتثقيفي

دور إداري
 وسياسي

  اهلجرةاحلد من

درجة عالية من 
 الوعي واملشاركة

إشباع حاجات 
 السكان

سرعة اإلجناز واحلد 
 من الروتني

 احلد من البطالة

جذب استثماري 
 وسكاين

التكامل والتعاون 
 بني السكان احملليني

 بيئة نظيفة

  

 )خمرجات(
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ر يف جمال اإلنشاء والتعمري عن طريق متابعة ثأضف إىل ذلك ما تقوم به هذه االس بدور هام ومؤ

شروعات العمرانية وحتديد املناطق السكنية وإنشاء ورصف الطرق والشوارع واملباين ومواقف امل
السيارات وبناء املساجد واملالعب واملترتهات العامة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانني والقرارات 

ة مهام أخرى املتعلقة لتنفيذ التخطيط العام للمدينة دف حتقيقها وجتميلها، كما أن للمجالس احمللي
  .تتعلق باملشروعات العامة واملرافق والنظافة والصحة العامة

االس (ولضمان سري وجناح املشاريع االستثمارية واخلدمات العامة اليت تقوم ا الوحدات احمللية 
ية تلك املهام ة هنا إىل أن االس احمللية يف املديرية تقوم بتأدر اإلشاردوفقا للخطط املرسومة هلا جت) ليةاحمل

واألنشطة املختلفة يف ااالت اخلدمية واالقتصادية حتت إشراف ورقابة قانونية من قبل األجهزة التنفيذية 
، وبشأن ٢٠٠٠لـ) ٤(من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٤(يف احملافظة، حيث نصت املادة رقم 

  :السلطة احمللية كما يلي
افظة كل فيما خيصه باإلشراف والرقابة على املال وأنشطة األجهزة تقوم األجهزة التنفيذية يف احمل"

  :التنفيذية املماثلة يف املديريات من خالل
 دراسة وتقييم مستوى سري النشاط ومتابعة مستوى تنفيذ السياسات واخلطط واملوازانات -

  .لتنفيذاملعتمدة واملعاونة يف إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت قد تعترض عملية ا
  . دراسة التقارير الدورية أو أية تقارير تطلبها عند االقتضاء-
  . تقدمي العون واخلربة واملشورة الفنية الالزمة يف جمال النشاط-
  . الرقابة والتفتيش الدوري واملفاجئ-
 تبليغ القوانني واألنظمة والقرارات والتوجهات الصادرة من أجهزة السلطة املركزية ومتابعة -
  . تنفيذها ورفع التقارير على مستوى التنفيذحسن

 كمؤسسة رمسية منبثقة عن اجلمهورية اليمنيةهذا فيما خيص مهام واختصاصات االس احمللية يف 
جماالت التنمية احمللية، فماذا عن تشكيل االحتادات واملنظمات التعاونية يف أجهزة السلطة احمللية ودورها 

  .هاما يف تنمية اتمع احمللي؟غري الرمسية اليت هلا دورا 
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III. ي ـاونية غري الرمسية فـات التعـادات واملنظمـل االحتـدور تشكي
  يـتنمية اتمع احملل

  

 اجلمهورية اليمنيةاجلمعيـات واالحتـادات التعـاونية غري الرمسية فـي . ١
  

فكرة إنشاء هذه االحتادات يف لقد بدأت التجربة التعاونية يف اليمن منذ فترة بعيدة حيث بدأت 
بأي شكل من أشكال التعاون اخلريي الذي نشأ بني أوساط املثقفني  أو السابق بتكوين اجلمعيات اخلريية

والعمال يف املدن، ومنها على سبيل املثال ال احلصر جتربة إنشاء الصندوق التعاوين اخلريي يف مدينة 
 املثقفني واملهاجرين من العمال متثلت يف إنشاء األندية احلديد،كما ظهرت حماالت تعاونية بني أوساط

  .الثقافية واالجتماعية لألعضاء
أي بعد قيام الثورة بعام، وذلك ترمجة  ١٩٦٣ لـ١١وقد صدر أول قانون للتعاون األهلي برقم 

 د نشأت يف متتاز اجلمعيات التعاونية واالحتادات يف اليمن بأا حركة ذات جذور تارخيية فق(*)ملبادئها،
اليمن منذ آالف السنني حضارة ذات طابع تعاوين،هذا إىل جانب شعبية احلركة وانتشارها،كما مييزها 
أا تقوم على أسس دميقراطية حيث يعتمد على أسلوب االنتخاب هليئاا التعاونية هذا إىل جانب 

  .وض باليمن وحتدي الواقع املتخلفارتباطها املباشر بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من أجل النه
ومن هذا املنطلق سوف نقوم بدراسة إحدى هذه اجلمعيات واالحتادات التعاونية غري الرمسية يف 

  .التعاوينكنموذج لتجربة العمل "  التعاويناالحتاد العام"اليمن ونركز على سبيل املثال ال احلصر على 
  

  االحتـاد العـام التعـاونـي. ٢
  

 يتم إنشاء احتاد عام يسمى االحتاد العام التعاوين يضم يف ١٩٩٨لسنة ) ٣٩(نون رقم مبوجب القا
  .عضويته االحتادات التعاونية النوعية واجلمعيات التعاونية اليت مل متثل يف احتاد نوعي

ويتمتع االحتاد العام التعاوين بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري، ويهدف إىل 
ة يف عملية التنمية ومساعدة االحتادات النوعية يف حتقيق أهدافها والتنسيق فيما بينها وبني املساعد

  .اجلمعيات التعاونية من جهة،وبينها وبني اجلهات املختصة من جهة أخرى
ويعمل أيضا على نشر الوعي التعاوين بني املواطنني وحتقيق التفاعل إلحداث التنمية الشاملة 

  .واملتواصلة

                                                 
  . مبادئ الثورة على إنشاء جمتمع دميقراطي تعاوين عادل يستمد أنظمته من روح اإلسالم احلنيف ينص املبدأ الرابع من(*)
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املؤمتر :  مهامه من خالل أجهزته اإلدارية والتنظيمية واليت تتمثل يفس االحتاد العام التعاوينوميار
  ) ١(.، جلنة الرقابة والتفتيشيالعام، اهليئة العامة، املكتب التنفيذ

وهنا ميكن القول أن أنه بإنشاء االحتاد العام التعاوين قد مت استكمال هرم البنيان التعاوين يف 
حيث يأيت االحتاد على قمة هرم التعاون وهو يعكس أيضا ما حضي به جمال العمل  ، اليمنيةاجلمهورية

األهلي والتعاوين من اهتمام باعتباره شريكا أساسيا يف التنمية، وما قامت به احلكومة من عملية تنظيم 
اونية، وقد شهد هلذا القطاع اهلام من خالل إصدار قوانني ولوائح تنظيمية للجمعيات واالحتادات التع

على أثرها القطاع التعاوين تطورا واسعا متمثال يف ارتفاع عدد اجلمعيات التعاونية واالحتادات والنقابات 
، إىل جانب انتشارها يف احملافظات واملديريات ١٩٩٩مجعية حىت عام  ٢٢٠٠واليت وصل عددها حنو 
  .وتعدد جماالا وأنشطتها
  .اجلمعيات واالحتادات التعاونية خالل فترة التسعينات تطور أعداد ويبني الشكل التايل

  
-١٩٩٠( تطور أعداد اجلمعيـات واالحتـادات التعـاونية خالل الفترة ):٥( الشكل

٢()١٩٩٩(  

  
  
   
  
   
  

      
  
   
   
   
  
  
  

                                                 
 ).١٠٥(، املادة ١٩٩٨لسنة ) ٣٩( للمزيد من التفاصيل حول اختصاصات االحتاد التعاوين وأجهزته اإلدارية يرجى الرجوع إىل القانون )١(
 .٣٠٦، ص ١٩٩٩وزارة التخطيط والتنمية، :  صنعاءمسرية عشر سنوات، اجلمهورية اليمنية، )٢(

٢٥٠٠ 

 
٢٠٠٠ 

 
١٥٠٠ 

 
١٠٠٠ 

 

١٩٩١   ١٩٩٢   ١٩٩٣   ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨   ١٩٩٩   ٢٠٠٠   
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حيث نصت املادة   قد أوىل العمل الشعيب التعاوين اهتماما بالغا،اجلمهورية اليمنيةكما أن دستور 
على أن تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوين على مستوى "ن الدستور م) ١٤٦(

  )١(".الوحدات اإلدارية باعتبارها من أهم وسائل التنمية احمللية
كما حثت الدولة أيضا على تشجيع التعاون واالدخار وأن تعمل على تطوير املنشآت التعاونية 

  ) ٢(.مبختلف صورها وأشكاهلا
دستور أيضا أحقية التنافس املشروع بني القطاع العام واخلاص والتعاوين واملختلط وحتقيق وكفل ال

  .املعاملة املتساوية والعادلة بني مجيع القطاعات

  

  البنـاء التنظيـمـي لالحتـاد العـام التعـاونـي •
يت أنشئت يف باعتباره أحد االحتادات النوعية ال- لالحتاد التعاوين العام ييتكون البناء التنظيم

  : بشأن اجلمعيات واالحتادات التعاونية من١٩٩٨لسنة  ٣٩، وتعمل يف إطار القانون اجلمهورية اليمنية
  

  )٣( العـامراملؤمت. أ
يتكون من األعضاء الذين يتم انتخام من قبل اجلمعية العمومية للجمعيات التعاونية األعضاء يف 

  .االحتاد
 يف االحتاد، وينتخب مرة كل أربع سنوات، ويعقد اجتماعا عاديا ويعترب املؤمتر العام أعلى سلطة

  )٤(.مرة كل سنتني يناقش فيه التقارير اإلدارية واملالية وخمتلف األوضاع اليت م االحتاد
كما يقوم املؤمتر العام بانتخاب اهليئة العامة لالحتاد وجلنة الرقابة والتفتيش، وكذلك يعمل على 

بلية للجمعيات التعاونية والتقومي املوضوعي ألنشطتها، وهو يقوم مبناقشة رسم السياسات املستق
 واللوائح واألنظمة بغرض ةاملقترحات املقدمة إليه واخلاصة بتعديل وتطوير القانون والئحته التنفيذي

  .تطوير عمل االحتاد
ار مسبب قبل انتهاء جلنة الرقابة والتفتيش بقر أو بعض أعضاء اهليئة العامة أو كما خيتص بإقالة كل

  )٥(.املدة احملددة بأغلبية ثلثي أعضاء املؤمتر
  
  
  
  

                                                 
 .من الدستور اليمين) ١٤٦( املادة : أنظر)١(
 .من الدستور اليمين) ١٤(املادة :  أنظر)٢(
 .١٩٩٨لسنة ) ٣٩(من القانون ) ٩٢(املادة :  أنظر)٣(
 .١٩٩٨لسنة ) ٣٩(من القانون ) ٩٣(املادة :  أنظر)٤(
 .١٩٩٨لسنة ) ٣٩(من القانون ) ٩٦(املادة :  أنظر)٥(
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  اهليئة العـامة لالحتـاد. ب
تتكون من عدد من أعضاء املؤمتر العام يتم انتخام باالقتراع السري وتتوىل املهام واالختصاصات 

  :التالية
شاريع اخلطط وبرامج العمل  انتخاب رئيس االحتاد وأعضاء املكتب التنفيذي ومناقشة وإقرار م-

 .وكذا العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر العام السنوية لالحتاد ومتابعة تنفيذها،
 توزيع املهام واملسؤوليات واالختصاصات بني أعضائها، ومناقشة مشاريع اللوائح واألنظمة -

ار احلساب اخلتامي وامليزانية الداخلية لالحتاد، وكذلك املصادقة على هيكل األجور واملرتبات وإقر
 .السنوية لالحتاد

 مناقشة وإقرار اخلطط والتقارير الدورية وتقدمي الدعوة لعقد املؤمتر العام العادي واالستثنائي، -
كل أعضاء املكتب التنفيذي واملصادقة على االتفاقيات والعقود اليت يربمها  أو وتقوم أيضا بإقالة بعض
  ) ١(.رياملكتب التنفيذي مع الغ

  

  املكتب التنفيـذي. ج
ويهتم بتنفيذ قرارات وتوصيات اهليئة العامة والقيام بإعداد مشاريع اخلطط والربامج العامة ومتابعة 

وإعداد هيكل األجور واملرتبات وما يف حكمها،كما يعمل على تسيري عمل االحتاد وأنشطته  تنفيذها،
مي  احلساب اخلتامي وامليزانية السنوية وتقددوكذا إعدا الغري،املختلفة وإبرام العقود ومتثيل االحتاد أمام 

وباعتبار املكتب التنفيذي هو اجلهاز اإلداري واملايل والفين لالحتاد تقارير دورية عن نشاط االحتاد، 
  )٢(:خيتص ببناء تنظيمي يتكون من

  .رئيس االحتاد •
 .األمني العام •
 .أمني سر املكتب التنفيذي •
 .ظيميةرئيس الدائرة التن •
 .رئيس الدائرة املالية واإلدارية •
 .رئيس دائرة التخطيط واإلحصاء •
 .رئيس دائرة اإلعالم والتدريب •
 .رئيس دائرة املتابعة •
 .رئيس دائرة العالقات اخلارجية •
  .املكتب الفين •

                                                 
 .الالئحة التنظيمية الداخلية لالحتاد التعاوين العام:  أنظر)١(
 .١٩٩٨لسنة ) ٣٩(الالئحة التنفيذية للقانون رقم :  أنظر)٢(
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وقد حددت الالئحة الداخلية للمكتب التنفيذي مهام واختصاصات كل أعضاء ومديري املكتب 
  .اد التعاوين الزراعيالتنفيذي لالحت

  

  جلنة الرقـابة والتفتيـش. د
ختتص مبراقبة النشاط املايل لالحتاد ومدى التعامل بالنظام احملاسيب والقانوين،كما تقوم مبراقبة مدى 
تطبيق أحكام النظام الداخلي لالحتاد ولوائحه الداخلية ومهام األجهزة اإلدارية والتنفيذية لالحتاد،كما 

 تعزيز العالقة مع قيادة املكتب التنفيذي لالحتاد دف تطوير مسار العمل التعاوين،وتم أا تعمل على
  .مبعاجلة اخلروق واملخالفات اليت تتم يف املكتب التنفيذي لالحتاد
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IV. دور هيئـات األجهزة التعـاونية فـي عملية التنمية  
  

تنمية ة التعاون واملتمثلة يف االحتاد العام التعاوين دورا رئيسيا وهاما يف جماالت التلعب هيئات وأجهز
 تنموية ومشاريع استثمارية دف إىل تنمية وتطوير إجنازاتما تقوم به من االجتماعية واالقتصادية في

 التعاونية معياتاتمع احمللي ونظرا لعدم توفر البيانات واإلحصائيات الدقيقة عن حجم نشاط اجل
من ) ٣( يكتفي دورها يف جماالت التنمية احمللية بالرجوع إىل نص املادة اجلمهورية اليمنية إمناءاملتعددة يف 

ت املختلفة النظام األساسي املوحد هليئات التعاون األهلي والعام على أن أهداف هيئات التعاون يف ااال
  ) ١(:ا فيما يليهواليت ميكن إجياز أمه

  

  ي اـال االقتصـاديفـ. ١
تقوم هيئات التعاون بإنشاء املشاريع التنموية وشق الطرقات الفرعية إىل املدن والقرى وتشجيع 
الصناعات احلرفية يف املنطقة والعمل على تطويرها بالتعاون مع جهات االختصاص يف السياحة 

  .واجلمعيات احلرفية
  

  فـي اـال االجتمـاعـي. ٢
ون على تشجيع األهايل إلنشاء اجلمعيات التعاونية واخلرية يف منطقة عملها تعمل هيئات التعا

وتوعية األفراد واجلماعات مبشاكلهم االجتماعية املختلفة ومساعدم على إجياد احللول املناسبة هلا 
واالهتمام بإنشاء مراكز رعاية للعجزة واملشردين واملعوقني ومساعدة املنكوبني وكذلك إنشاء مراكز 
رعاية األمومة والطفولة يف إجياد أندية اجتماعية ورياضية يف املنطقة وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات 

  .العالقة
  

   التعليـمـيلفـي اـا. ٣
 يف خمتلف أحناء املنطقة وتزويدها باملدرسني ستقوم هيئات التعاون املتعددة باملسامهة يف بناء املدار

 إليواء أبناء القرى النائية اليت مل تتوفر فيها املدارس وإجياد املشرفني والكتب وإنشاء األقسام الداخلية
االجتماعيني واملسامهة يف إجياد احللول املالئمة حملو األمية، والعمل على إجياد كوادر تعاونية من خالل 

ونية لتوعية التدريب والتأهيل ألعضاء اهليئة،كما تقوم اهليئة بنشاط ثقايف عن طريق إقامة الندوات التعا
 .املواطنني يف املنطقة

  

                                                 
قتصاد والعلـوم    جامعة القاهرة، كلية اال    رسالة دكتوراه، ،  "مهورية العربية اليمنية  التنمية اإلدارية ومعوقاا يف اجل    "اهلمداين،  عبد اهلادي حسني     )١(

 .٢٦٣-٢٦٢، ص ص ١٩٨٩السياسية، 
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  فـي اـال الزراعي. ٤
تعمل على تنمية التعاون والعمل اجلماعي يف حتسني املزروعات وتسويقها ومحايتها من اآلفات 
بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة املائية،ويعترب االحتاد التعاوين الزراعي واحدا من أهم االحتادات النوعية 

 ملا يقوم به من مشاركة فعالة يف عملية التنمية وخاصة يف اال التعاوين الزراعي، وقد بلغ عدد يف اليمن
 مجعية موزعة يف خمتلف احملافظات، بينما بلغ عدد أعضاء ٢٦٠اجلمعيات التعاونية الزراعية اإلمنائية 

 . عضوا١٣٧٨٠٠ التعاونية بشكل عام اجلمعيات
فالحني واملزارعني للحصول على قروض صغرية من أجل تشجيع وتقوم هيئة االحتاد مبساعدة ال

وتقوم أيضا بدعم اجلمعيات التعاونية بكوادر، وتقدمي الدراسات وتوفري مستلزمات اإلنتاج  الزراعة،
والبذور، كما تعمل على تبين برامج التدريب والتأهيل وإعداد البحوث والدراسات والنشرات التعاونية، 

لصناعات التحويلية املعتمدة على اخلدمات الزراعية احمللية باإلضافة إىل إقامة أسواق وتساهم يف إقامة ا
جتميع املنتجات الزراعية والعمل على تسويقها داخليا وخارجيا، كما تقيم مزارع لإلنتاج احليواين 

  .والنبايت وتعمل على الدفاع عن مصاحل وحقوق املزارعني
  

  فـي اـال الصحـي. ٥
 املتعددة إىل بناء املستوصفات واملراكز الصحية وجتهيزها باإلمكانيات ةعيات التعاونيتسعى اجلم

املادية والبشرية الالزمة للعمل وتوفري مياه الشرب النقية واالهتمام بالطب الوقائي عن طريق نشر الوعي 
اطنني يف املناطق الصحي بني املواطنني وإجياد الوحدات الصحية املتنقلة لتقدمي اخلدمات الصحية للمو

  .النائية
  

من خالل استعراض هذه األهداف، يتضح أن اجلمعيات التعاونية املتعددة واملنتشرة يف عموم 
اجلمهورية ميكن أن تقوم بدور إجيايب يف املسامهة يف التنمية الشاملة على الصعيد احمللي وذلك إذا ما 

بحت ضرورة تقتضيها متطلبات احلياة وضعت هذه األهداف موضع التنفيذ،فاملشاركة الشعبية أص
العصرية،فقد أثبتت املشاهدات العملية يف الدول النامية أن السلطات املركزية ال تستطيع أن تتحمل 

  ) ١(.وحدها أعباء ومسؤوليات التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤٦٥-٤٦٤مرجع سابق، ص ص السيد، مسري بن حممد عبد الوهاب  )١(
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V. القبيـلة ودورهـا اإليـجـابـي فـي عملية التنمية  
  

ضع سوف نتناول دور القبيلة يف التنمية احمللية وعلى وجه اخلصوص دورها يف احلركة يف هذا الو
دور القبلية  تفعيل أدواتلية وة القببنيعلى ال) ت واالحتادات التعاونيةيئااهل(اونية وتأثري التعاونيات التع

  .اجلمهورية اليمنيةية يف ة احمللتنميعلى مسار ال
  

  ة القبليةيندات التعـاونية وأثرهـا على البواالحتـاـات دور القبيـلة يف اهليئ. ١
  

حيث كان هلا دور كبري يف عملية التعاون يمنية القدمية النواة األوىل للدول ال) ١(لقد شكلت القبيلة
ا أا تعد لت القبيلة حجر األساس يف التركيبة االجتماعية كممث اهلادف إىل تنمية اتمع حيث والتكامل

عتمد عليها الناس يف تسيري حيام، وأثرت يف تفكريهم ويف نشاطام االجتماعية اعلة اكسلطة حملية ف
 خالل األدوار اليت كان يقوم ا ميا منواالقتصادية فالقبيلة مارست دورها يف عملية التنمية احمللية قد

رعية وحتديد  على الوجهائها الذي بدورهم يقومون باإلشراف على الزراعة وتوزيع املياه واألراضي
ها باإلضافة إىل اإلشراف على املشاريع العامة كبناء السدود وقنوات الري وبناء القصور الضرائب وجبايت

 يشواملعابد وشق الطرق ومل يتوقف دور القبيلة يف تلك األعمال بل تعداه إىل املسامهة يف بناء اجل
ات الزراعية والصناعية الدولة من األدو تلبية احتياجات واملشاركة فيه وإنشاء وحدات صناعية مهمتها

املشاركة يف اختاذ القرار وإدارة شؤون الدولة من خالل تواجد رموز القبيلة على رأس  واحلربية وكذلك
ريعية واجلالس االستشارية ات التشيئصوصا يف االس القضائية واهلخ) امللك(السلطة إىل جانب العرش 

يف تسوية القضايا و ،القبليةوات بني األفراد واجلماعات زعحل املناالقبيلة دورا كبريا يف ت عبكما ل
، أضف إىل ذلك دورها يف احلفاظ على األمن والنظام داخل القبيلة  والتعامالت املختلفةاخلالفية

من خالل التجربة التعاونية تعزز دور القبيلة يف عملية التنمية  ١٩٦٢وبعد قيام الثورة سنة ) ٢(وخارجها،
ة يف بالدنا واليت جاء ظهورها وليدا للمبادرات الشعبية واليت سعت إىل مشاركة الدولة يف حتمل األهلي

ايل تعد تالسابق هلا وبالاإلمامة نظام لتخلف واإلرث الثقيل الذي خلفه أعبائها للخروج من دائرة ا
ثورة حيث شهدت هذه من أبرز الظواهر اإلجيابية اليت شهدها اتمع اليمن بعد الالتجربة التعاونية 

                                                 
صاحل مشتركة تقطن أرضا حمددة مجمموعة بشرية متضامنة تشعر بانتمائها إىل أصل قرايب مشترك جتمعها ثقافة وأعرف " تعرف القبيلة على أا )١(

  ".ا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا واحداوتشكل تنظيما اجتماعي
 جامعة القـاهرة،    رسالة ماجستري، ،  )"١٩٩٠-١٩٦٢(الدور لسياسي للقبيلة يف اجلمهورية اليمنية       "الظاهري،  سن  حمحممد  : للتوضيح أكثر راجع  

 .٨، ص ١٩٩٥كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
 جامعة قنـاة الـسويس،   رسالة دكتوراه،، "يةاليمناجلمهورية العربية يف  احمللية  يل نظام اإلدارة    عدور القبيلة يف تف    "ي،ضالروعبد الكرمي عبد اهللا      )٢(

 .١٥٨، ص ٢٠٠٢كلية التجارة، قسم العلوم السياسية، 
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تأثريها على كافة جماالت احلياة الثقافية امتد  وانتشارا يف كافة املناطق فقدالتعاونيات واالحتادات اتساعا 
واالجتماعية واالقتصادية من خالل تلبيتها لالحتياجات الضرورية للمجتمع من جهة واستثمارها 

  ) ١(.للموارد احمللية والبشرية املتاحة من جهة أخرى
وكانت اعتماد اهليئات واالحتادات التعاونية يف بداية شؤوا على مصادر التمويل احمللي متمثال يف 

 اليت عالتربعات، وكذلك على املشاركة من قبل األفراد واجلماعات القبلية املختلفة ومن أهم املشاري
الصحة واملواصالت ولقد لعبت  التعاونية يف جماالت اإلنارة والكهرباء والتعليم وقامت ا تلك اهليئات

عالقة ا مالقبيلة دورا هاما يف هذه التعاونيات كان له األثر الكبري يف جناحها حيث كانت العالقة بينه
  .اجلزء بالكل مما أدى إىل تعمق التعاون حىت بينها وبني الدولة يف هذا اال

 هلا ودعمها غري احملدود والذي ةل الدوهليئات واالحتادات التعاونية تبينكما زاد من أمهية هذه ا
 يتمثل يف تطويرها إىل هيئات التعاون األهلي للتطوير وبعد ذلك إىل االس احمللية لتطوير التعاون،

والغرض من ذلك يهدف إىل إحداث مزيد من التنسيق بني املبادرات الشعبية وبني جمهودات الدولة 
، )احلكومة(ضع هذه املبادرات للرقابة واملتابعة املركزية وإعطاء دفعة أكرب للمشاركة الشعبية على أن خت

أضف إىل ذلك دعمها ماليا وتنظيميا وحتديد اختصاصاا من خالل إصدار التشريعات والقوانني ذلك 
إميانا من قبل الدولة بأمهية دورها اإلجيايب يف حتقيق التنمية الريفية الكاملة، وقد ترتب عن هذا الدعم 

 ر فيها أداة فاعلة لتطوياباع املشاركة الشعبية منها خصوصا من قبل سكان الريف الذين رأوواالهتمام إت
مناطقهم الريفية وهذا بدوره كان له أثر كبري حتسني احلياة املعيشية يف أوساط القبيلة،باإلضافة إىل ربط 

  )٢(.اخل.. مناطقها باخلدمات األساسية كالتعليم والصحة واملياه والطرق
ذه اهليئات واالحتادات التعاونية تستمر يف تطورها من إجنازاا حتت رعاية ودعم الدولة هلا وظلت ه

حيث أجنزت العديد من املشاريع واخلدمات احليوية العامة يف خمتلف مناطق اجلمهورية سواء يف مناطقها 
ية عرب الربامج احلضرية خصوصا خالل دخول اليمن مرحلة التنمية االجتماعية واالقتصاد أو الريفية

اخل، حيث خصصت هذه اهليئات واالحتادات التعاونية خالل هذه املرحلة عل .. اإلغاثية واخلطط
  )٣(:مستوى القبيلة الكثري من اإلجنازات أمهها

إنعاش الناحية االقتصادية من خالل إسهامها يف شق الطرق وربط املناطق القبلية بالقرى واملناطق  -
اء اجلمهورية مما ساعد بدوره يف تسهيل نقل وتبادل املنتجات الزراعية واجلغرافية يف الريفية يف خمتلف أحن

 .هذه املناطق

                                                 
 .١٥٩-١٥٨ص  املرجع نفسه، ص )١(
 .١٦٠ املرجع نفسه، ص )٢(
 .١٦١  املرجع نفسه، ص)٣(
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املسامهة يف تعدد صيغ النشاط الزراعي من خالل استخدام التقنيات احلديثة يف جمال الزراعة  -
 .والري

 .ا للعمل بالتجارةاإلسهام يف تنشيط وتوسيع النشاط التجاري للقبيلة، وعدد كبري من أفراده -
املسامهة يف التخفيض من ظاهرة العزلة اجلغرافية والثقافية واالجتماعية اليت كانت تعانيها القبيلة  -

إضافة إىل ذلك فقد سامهت هذه التعاونيات يف احلد من ظاهرة انتشار األمية والبطالة وظاهرة العزلة 
 ربط القبيلة باملتغريات الثقافية واالجتماعية والتخلف يف املناطق القبلية إىل جانب دورها أيضا يف

  .واالقتصادية والسياسية داخليا وخارجيا
  

ومن خالل العرض السابق جند أن القبيلة كان هلا السبق واإلسهام يف تأسيس التعاونيات ومبادرا 
فاعال يف عملية ا ورييف إجنازاا بالتعاون مع الدولة وهذا يؤكد على أن القبيلة ميكن أن تلعب دورا كب

لدولة التنمية من خالل تشجيع الدولة هلا وتلبية احتياجاا الضرورية وحل مشاكلها وربطها مبؤسسات ا
  .وإشراكها يف عملية التنمية

  

  أدوات تفعيـل دور القبيـلة فـي عملية التنمية. ٢
  

 يف الـيمن إىل أن      ةنود اإلشارة ومن خالل اإلحصائيات اليت قامت ا الدراسات العامة عن القبيل           
السكان يف اليمن وأا الزالت متثل حجر األسـاس يف التركيبـة            عدد     من إمجايل  %٨٥القبيلة تشكل   

االجتماعية للمجتمع اليمين، كما أا تعد سلطة حملية فاعلة وهذا يؤكد على أن تنمية القبيلة وتطويرها                
، فالقبيلة اليمنية هلا أدوار متعددة يف عملية التنميـة  يرتبط ارتباطا كليا بعملية تنمية وتطوير اتمع اليمين    

ففي اجلانب االقتصادي يتمثل دورها يف القيـام باملـشاريع احملليـة املتعـددة كـالتعليم والـصحة                  
اخل، أضف إىل ذلك دعمها لتجربة العمل التعاوين أما يف اجلانب السياسي فدورها اإلجيايب              ..واملواصالت

 اليمنية ودعمها للحركات الوطنية واليت دافعت عن اليمن ضد الغـزو األجـنيب              والبارز يف قيام الثورة   
الربيطاين يف جنوب اليمن قبل الوحدة باإلضافة إىل دورها املشرق يف الدفاع واحملافظة علـى الوحـدة                 

أما يف اجلانب االجتماعي فتمثل ذلك من خالل تدخل القبيلة يف حلها للمشكالت والرتاعـات                اليمنية،
، وهذا بدوره يعكس مدى أمهية القبيلـة        )مشاكل الثأر واحلروب بني القرى اليمنية     ( املناطق اليمنية    بني

وعلى الرغم من هذا تواجـه القبيلـة يف         .ودورها يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف اليمن       
ية غري أن ذلك ال مينعها من       عيل دور القبيلة يف التنمية احملل      عملية تف  ىاليمن معوقات ومشكالت تؤثر عل    



 140

القيام بالعديد من اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية والسياسية واليت هلا انعكاسات على التنمية نـذكر              
  ) ١(:منها اجلوانب التالية

 العمل على حل الرتاعات ومشاكل الثأر بشكل جذري من خالل إصالح القضاء بدرجة أوىل -
ك من خالل تواجد الدولة ووحداا احمللية يف املناطق القبلية وتثبيت ومنحه مزيدا من الصالحيات وكذل

األمن والنظام والقانون باإلضافة إىل العمل على احلد من انتشار األسلحة النارية من خالل قانون التنظيم 
  .القانوين حلمل السالح

 احمللية ودفعها للعمل يف  العمل على الدفع بالعمل التعاوين داخل املناطق القبلية وتأهيل الكوادر-
مناطقها من خالل السلطات احمللية كخطوة أوىل حنو إرساء عالقات مباشرة بينها وبني الدول بعيدا عن 

 .وساطة مشايخ القبائل وزعمائها
 العمل على توحيد اخلدمات واالحتياجات األساسية يف املناطق القبلية وزيادة فعاليتها خصوصا -

  .منها وذات النفوذ القبلييف املناطق احملرومة 
 . تعميق الوعي السياسي والتعاون بني أفراد القبائل وتوجيه والئها للدولة-
 . توسيع صالحيات أجهزة السلطة احمللية وكذلك تشجيع املشاركة الشعبية يف العمل التعاوين-
افظة ورؤسائها  العمل على اختيار العناصر ذات الكفاءة واملؤهلة لشغل املناصب القيادية كاحمل-

 .وأعضاء االس احمللية
 . العمل على احلد من ظاهرة األمية يف أوساطها القبلية-
 . العمل على القضاء على الوالءات املناطقية والقبلية واحلزبية الضيقة-
 قبل الوحدة حملافظات دف إزالة خملفات التشطري العمل على إعادة التقسيم اإلداري يف بعض ا-

 .يق الترابط االجتماعي والتكافؤ يف توزيع املوارد االقتصاديةدعما لتحق
 للمناطق القبلية من حني آلخر للتعرف على مشاكل يف الدولة تشجيع زيارات املسؤولني -

 .املواطنني واحتياجام
  . العمل على تشجيع القبيلة على االخنراط يف العمل الدميقراطي والتعددية السياسية-

  

القبيلة تساهم مسامهة إجيابية يف التنمية احمللية من خالل األدوار  بأن ق ميكن القولومن خالل ما سب
واملهام واألعمال اليت تقوم ا واليت دف من وراء ذلك إىل تعزيز دورها يف حتقيق التنمية على املستوى 

ك تلعب دورا كبريا املستوى الوطين يف إطار الدولة ومن خالل ذل أو ،)تنمية املناطق الريفية(احمللي 
  .وفعاال يف عملية التنمية

  
  

                                                 
 .١٧١-١٧٠  املرجع نفسه، ص ص)١(
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VI. املشـاركة الشعبية والتنمية احمللية  
  

 تعترب املشاركة الشعبية إحدى دعائم النظم ث الشعبية يف التنمية حمللية حيةنظرا ألمهية املشارك
تنفيذ شراكهم يف إاجلماهري ومشاكلهم مث العمل على الفعلية يف حتقيق أهدافها فه تعرب عن إحساس 

  .خطط وبرامج تنموية مما جيعلهم أكثر حرصا على احلفاظ على نتائج األعمال اليت سامهوا فيها
ومن القواعد األساسية لتنمية اتمع ضرورة املشاركة الشعبية فما مل يشارك املواطنون جبهـودهم              

 جمدي فالتنمية أيا كـان       احمللية يصبح غري   ةاحلديث عن التنمي   فإن   وإمكانام للنهوض مبجتمعام احمللية   
اخل تعد مسؤولية مجاعية يشارك فيها كل فرد        .. سياسيا أو   ثقافيا أو   اجتماعيا أو   جماهلا اقتصاديا  أو   نوعها

ومن هذا املنطلق علينا معرفة حتديد مفهوم وأشكال املشاركة الشعبية يف            )١(،مهما يكن موقعه يف اتمع    
  .التنمية احمللية

  : ملشاركة الشعبية نتناوهلا من جوانب متعددة نذكر منهاوبالنسبة للمفهوم ا
ن املشاركة أين ا عاملشاركة القوية بالنسبة لعملية التنمية اليت هي حمور دراستنا هلذا املوضوع نإن 

 بروح االنتماء والوالء للمجتمع إحساسهمتؤدي إىل زيادة املسؤولية االجتماعية للمواطنني ملا ترفع من 
  . يؤدي إىل زيادة تفهم اجلوانب اإلنسانية للتنمية ومع التجاوب للمطالب واملبادرات احملليةاملخلص مما

  )٢(:أما عن تعريف املشاركة يف النظام احمللي فيقصد به التايل
 أو ةاالجتاهات بدميقراطي أو الرأي املفروض من أعلى أو  مجاعة ال جمال منها للتسلط الفردي-

 حملية شعبية حرة اإلرادة آلية التفكري مداها وأساسها اجلماهري ختطيطا ةطيديكتاتورية بل هي دميقرا
  . التنميةعوتنفيذا ومتابعة ورقابة وعن طريق هذه املشاركة حنقق النمو املطلوب يف مشاري

 ليست مشاركة عقلية فقط ولكنها أيضا مشاركة عاطفية، مشاركة يد ة املشاركة اجلماهريي-
ماعات يف ما يتصل باحلياد يف احملليات بوجه عام ويف كل ما يتعلق بتنمية موارد القيادات واألفراد واجل

  .الناس االجتماعية واالقتصادية والفكرية بوجه خاص
أخرى  أو دراسات املواطنني بدرجة" وهناك تعرف املشاركة الشعبية يف أبسط معانيها على أا -

بالتعاون مع املؤسسات احلكومية املركزية  أو لذاتيةاء جبهودهم اويف صنع وتنفيذ السياسات احمللية س
  )٣(".واحمللية

                                                 
، ١٩٨٥بدون دار نشر،    :  صنعاء ،يةاليمناجلمهورية العربية   مصادر متويل خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية يف        بركات،  عبد اهللا حسني     )١(

 .٦٥٩ص 
ص ،١٩٧٧ جامعة القاهرة، كلية االقتصاد العلوم الـسياسية،  رسالة ماجستري،، "املشاركة يف النظم احمللية"صادق،  هدى أمحد    )٢(

 .١٥-١٤ص 
 .١٤٩السيد، مرجع سابق، ص مسري بن حممد عبد الوهاب  )٣(
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  .زات املشاركة الشعبيةرتكلتعريف األخري يكاد يكون شامال مل إىل هذا اروبالنظ
  ) ١(:واملشاركة هنا تأخذ شكلني مها

ة يف  املشاركة يف صنع السياسات العامة احمللية حيث يشارك املواطنون عن طريق املؤسسات احمللي-
 ت من املؤسساةلربامج نابعاارات ور احمللية وذلك دف أن تكون هذه القةصنع قرارات وبرامج التنمي
 .املساندة الكاملة ومبا ال يعيق عملية التنفيذضمان احمللية اليت متثل املواطنني ل

 وبرامج  املشاركة يف تنفيذ السياسات العامة احمللية حيث يشارك املواطنون يف تنفيذ مشروعات-
  .بالتعاون مع املؤسسات احمللية واملركزية أو التنمية احمللية جبهودهم الذاتية

 
  اركة الشعبيةـائز املشـرك. ١

  

  :ويرى الباحث أن املشاركة الشعبية ترتكز على أربعة عناصر أساسية تتمثل يف
  

  املسـامهة الشعبية. أ
 احملليات يف إدارة شؤون جمتمعهم احمللي وهي القاعدة العامة وتنعين ا أن يشارك مجيع مواطين

بأخرى منها على سبيل املثال االهتمام بإبداء مقترحام للمسؤولني، املشاركة  أو يتداركوا الصورل
 .مبجهودام الذاتية خلدمة اتمع

  

  أسلـوب التمثيـل. ب
 االس احمللية لكي االنتخاب احلر املباشر كأسلوب لتشءعلى الرغم من االنتقادات اليت توجه لبد

الباحث يعتقد أن االنتخاب احلر ليس جمرد شرط لتحقيق استقالل االس احمللية ولكنه ركن  فإن فإنه
أساسي من أركان الالمركزية األصلية حىت تصبح االس احمللية معربة حقيقة عن الشعب احلر الذي 

  )٢(.يدير املرافق احمللية
  

  االختصـاصـات احمللية. ج
يستطيع املمثلون العمل بكفاءة يف سبيل إتباع حاجات املواطنني إال إذا كفل هلم القانون ال 

اختصاصات واسعة متكنهم من ذلك وأن تكون قرارام اإلدارية ال ختضع لرقابة شديدة حيت يسمح 
 .هلم حبرية حركة يف سبيل أداء اخلدمات احمللية اليت متكنهم من رفع مستوى وحدام

  

  ب سري العمل باـالسأسلـو. د
  .يعترب نظام سري العمل مؤشر على الالمركزية الفعلية والدليل على كفاءة عمل االس احمللية

                                                 
 .١٥٠-١٤٩ص  املرجع نفسه، ص )١(
 .١٥-١٤مرجع سابق، ص ص , محديعادل حممود  )٢(
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  دوافع املشـاركة الشعبية. ٢
  

  ) ١(:افعها يفوولعل من أهم ما اتفق عليه الباحثون يف هذا اال أن املشاركة الشعبية تتحدد د
 .فائدة شخصية أو  حتديد مصلحة-
 . حتديد مصلحة عامة-
 . إتباع بعض احلاجات الشخصية-

  

لرئيس مرغوب يف لقائهم للعمل  أو قد يكون الدافع أن املشاركني حيملون مشاعر طيبة للقادة
  .ومعاونتهم

التجارب اليت مر ا اتمع إىل ازدياد محاس اجلماهري وتدفعهم إىل  أو كما قد تؤدي الظروف
  )٢(.املشاركة

  

   املشـاركة الشعبية فـي التنمية احملليةأهداف. أ
  )٣(:دف املشاركة الشعبية يف التنمية احمللية إىل حتقيق ما يلي

 تنمية التعددية السياسية للمواطنني احملليني وحريتهم يف املبادرة يف العمل وزيادة الوعي السياسي -
 .لديهم مبا يفيد عملية التنمية احمللية وخمرجاا

ارات التنظيمية للموطنني احملليني فقد يتحمل املستفيدون املنتفعون من مشروعات  تطوير القر-
وبرامج التنمية احمللية املستولية على بعض الوظائف مثل الرقابة على املشروع مما يربز قدرم على إدارة 

 .بعض جوانب مشروعات التنمية احمللية
 . درجة حتقيق أهداف هذه املشروعات حتقيق فعالية املشروعات، وتشري الفعالية هنا إىل-
 . ختفيض تكاليف برامج التنمية احمللية-
 املواطنني احملليني لإلمكانيات املادية والفنية املتاحة لعملية التنمية األمر الذي ينعكس ك حتقيق إدرا-

 ومن مث ال على تقبلهم للسياسات والقرارات اليت يشاركون يف صنعها يف نطاق املوارد البشرية واملادية
يغالون يف املطالبة يف حتقيق رغبام ويقتنعون بإشباع حاجام تبعا لربامج األولويات اليت يقرروا 
بأنفسهم أضف إىل ذلك من أهم أهداف املشاركة الشعبية يف التنمية احمللية أن برامج التنمية املختلفة 

 التخطيط للمشاريع اليت تؤدي إىل رفع مستوى دف إىل حتقيق وخلق املقرر ملبادرة القادة لقيام بعملية

                                                 
 .٣٥، مرجع سابق، ص احلكم احمللي والتنميةاخلطيب وآخرون، حممد فتح اهللا  )١(
، ١٩٧٧املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،     :  القاهرة املشاركة الشعبية يف احلكم احمللي،    : م احمللي موسوعة احلك عقيلي،  عمرو صفى   حمرم و صبحي   )٢(

 .٣٦٠ص 
 .١٦٠-١٥٠السيد، مرجع سابق، ص ص مسري بن حممد عبد الوهاب  )٣(
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سكان يف القرى والنواحي كما وأن هذه املشاريع تزيد من سرعة مشاركة املواطنني يف لاملعيشة ل
األرياف ومعرفة مشاكلهم وما يصادفهم من عقبات يف حيام إضافة إىل إجياد احللول الالزمة والسليمة 

  .حتقيق تنمية اتمع احمللية من أجل )١(هلذه املشاكل والعقبات،
  

   )٢(: متويل التنمية احمللية وميكن تلخيصها يفثأما يف ما يتعلق بأمهية املشاركة الشعبية إلحدا
 ختفيض األعباء املالية على احلكومة عن طريق االستفادة من اهود واإلمكانيات األهلية املالية -
 .ة املتوفرة يف اتمعيوالبشر
  . حملية يف شىت ااالت خلق قيادات-
 حتقيق أهداف التنمية واليت تتوقف على اجلهود الشعبية ومدى استجابتها ملطالب التنمية خاصة -

وأن مشروعات التنمية احمللية ال ميكن أن تتم عن طريق اجلهود احلكومية وحدها بل البد من أن تواكبها 
 .وتعمل معها من حني إىل حني اجلهود الشعبية

 أهداف تنموية لتوثيق الصلة بني األهايل واملشروعات االجتماعية وتوسيع نطاق اخلدمات  حتقيق-
  .يف اتمع

 تنمية الشعور باملسؤولية اجلماعية وتعويد األهايل على اخلدمة الذاتية وحتطيم القيم السلبية -
  .اعاتواالنعكاسية يف اتمع وتوثيق العالقات اإلنسانية بني واألفراد األسر واجلم

 . حفظ التوازن يف حركة تطور اتمع بطريقة تلقائية وذاتية-
  

الفشل يف عملية املشاركة الشعبية؟  أو ويف هذا املوضع يثار لدينا تساؤل عن كيفية قياس النجاح
  :ولإلجابة عن هذا التساؤل سوف نتناول ذلك يف املوضوع التايل

  

  ـاركة الشعبيةمعـاييـر قيـاس النجـاح أو الفشل فـي املش. ب
 إن قياس مدى فعالية احلكم احمللي يف توسيع قاعدة املشاركة الشعبية عملية ليست سهلة ذلك أن 

وصف الوضع الراهن يف وحدة ويؤثر على نوعية  بأن التحيز الشخصي املقرون بالتجربة الفعلية حري
 أو  تطبيقها لقياس مدى النجاحهناك معايري ميكن فإن حملية من الوحدات احمللية داخل الدولة، ومع ذلك
  )٣(:الفشل الذي حتققه جتربة املشاركة الشعبية وهي

                                                 
 .١٧٨خ، ص دار املسرية للنشر والتوزيع، بدون تاري:  عماندراسة مقارنة،: اإلدارة احملليةالشيخلي، عبد الرزاق  )١(
 .٣٧، مرجع سابق، ص احلكم احمللي والتنميةاخلطيب وآخرون، حممد فتح اهللا  )٢(
 .٥٣-٥٢ص مرجع سابق، ص  تقييم جتربة احلكم احمللي يف مصر،اخلطيب وآخرون، حممد فتح اهللا  )٣(
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 أو  عدد املواطنني الذين يشاركون ويسامهون يف الشؤون احمللية بالقياس إىل مجلة عدد املواطنني-
السكان يف الوحدة احمللية ومدى استمرار نفس األشخاص يف عضوية االس احمللية ويف عضوية 

  .معيات واهليئات االجتماعية األخرىاجل
 مدى إقبال الناخبني احملليني عل الترشيح لعضوية االس احمللية وعلى اإلدالء بأصوام الختيار -

 .ممثليهم احملليني
 قدرة األعضاء املنتخبني على املباشرة بتقدمي االقتراحات ومشروعات القرارات احمللية وتعديلها -

  . احمللية التنفيذيةواملقدمة من السلطات
 مدى تأثري املشاركة يف حتقيق كفاءة اإلدارة أي مدى ما استطاعت القدرات الشعبية أن حتققه -

 . وسرعة تنفيذهاتمن خالل إجياد قاعدة تعديل اخلطط والربامج والرقابة على ذلك والقرارا
 ينتمي إليها أعضاء االس  والسياسية اليتةالطبقات االجتماعية واالقتصادي أو  معرفة أن الفئات-

على أساس اختيار طوعي لقياس ) االس احمللية(املشاركون يف أنشطة السلطة احمللية  أو احمللية للتنمية
 .مدى اهتمام فئات الشعب بالقضايا احمللية ومدى اتساع قاعدة املشاركة الشعبية

ية ومدى تأثري ذلك على الفئات  معرفة أي ااالت أكثر وحتفيزا للمواطنني للمشاركة الشعب-
  .املشاركة ودرجة املشاركة

 املباشرة والتقليدية وغري التقليدية اليت تكون ريغلى الدوافع واحلوافز املباشرة و التعرف عواجب -
 .وراء مشاركة املواطنني

  

ل هذا أن نتناوميكن لتنمية احمللية  ودورها يف ااجلمهورية اليمنيةأما عن املشاركة الشعبية يف 
املوضوع من خالل انتخابات اإلدارة احمللية واملشار إليها يف الدستور ومن خالل القوانني املنظمة لإلدارة 

ا لعملية املشاركة الشعبية يف يا عمليا وواقعنتخابات احمللية واليت تعترب جتسيداحللية واليت تتعلق بسري اال
  .اليمن

  

  ورية اليمنيةـاجلمهانتخـابـات اإلدارة احمللية فـي . ٣
  

 ١٩٩١لعام ) ٥٢( أصبح القرار اجلمهوري القانوين رقم ٢٨/٠٩/١٩٩٤بعد تعديل الدستور يف 
غري دستوري حيث أنه مبوجب التعديل الدستوري اجلديد يتم انتخاب رؤساء الوحدات اإلدارية 

  .باالنتخاب إضافة إىل االس احمللية
 كل  ١٩٩١لـ) ٥٢(قرار اجلمهوري بالقانون رقم     من ال ) ٢(عد وحدة إدارية حسب نص املادة       تو

أمانـة   بـأن    إدارية من تلك الوحدات رئيس علما     وحدة  من أمانات العاصمة واحملافظات ويرأس كل       
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العاصمة املقصود ا مدينة صنعاء العاصمة، والقرى السكنية التابعة للمدينة، واحملافظة وحـدة إداريـة               
تتكون من عدة مديريات ويكون لكل مديرية رئيس يسمى مدير          تشمل جزءا حمددا من األرض اليمنية و      

املديرية ولكل حمافظة رئيس يسمى حمافظ ورئيس ألمانة العاصمة يسمى أمني العاصمة، وكان يتم تعيني               
احملافظ وأمني العاصمة بقرار من رئيس اجلمهورية أما مدير املديرية فكان يتم تعيينه بقرار مـن وزيـر                  

  ) ١(.يل الدستور فإنه يتم انتخام مجيعا من قبل الناخبنيالداخلية وبعد تعد
  : املواضيع التالية عرب تناولاجلمهورية اليمنية اإلدارة احمللية يف توسوف نتناول انتخابا

  . املرشحون لرئاسة الوحدات اإلدارية-
ق العملي هلذا  بشأن السلطة احمللية والتطبي٢٠٠٠ انتخابات االس احمللية، وفقا للقانون لعام -

 .٢٠/٠٢/٢٠٠١القانون يف انتخابات االس احمللية وجمالس املديريات اليت جرت يف 
  

  املرشحـون لرئـاسة اـالس اإلدارية واـالس احمللية. أ
أن يقسم  "٢٨/٠٩/١٩٩٤ واملعدل يف ٢١/٠٥/١٩٩١ الصادر يف اجلمهورية اليمنيةأشار دستور 

 وحدات إدارية يتوىل القانون بيان عددها وحدودها وتقسيماا واملعايري  إىلاجلمهورية اليمنيةأراضي 
العلمية اليت يقوم عليها التقسيم اإلداري كما يتوىل القانون أيضا بيان طريقة للترشيح واالنتخاب واختيار 

  )٢(".رؤسائها
ية االعتبارية تتمتع الوحدات اإلدارية بالشخص"من الدستور أيضا على أن ) ١٤٤(وقد نصت املادة 

ويكون هلا جمالس حملية منتخبة انتخابا حرا مباشرا ومتساويا على مستوى احملافظة واملديرية ومتارس 
مهامها وصالحياا يف حدود الوحدة اإلدارية وتتوىل اقتراح الربامج واخلطط واملوازنات االستثمارية 

جهزة السلطة احمللية وفقا للقانون وحيدد للوحدة اإلدارية، كما تقوم باإلشراف والرقابة واحملاسبة أل
القانون طريقة الترشيح واالنتخاب للمجالس احمللية ونظام عملها ومواردها املالية وحقوق وواجبات 
أعضائها ودورها يف تنفيذ اخلطط والربامج التنموية ومجيع األحكام املتعلقة ا وذلك باعتماد مبدأ 

  ".اس لنظام اإلدارة احملليةالالمركزية اإلدارية واملالية كأس
  

  ) ٣(:وبالنظر إىل النصوص الدستورية السابقة ميكن مالحظة ما يلي
 اعتماد املشرع الدستوري لضرورة انتخاب رئيس الوحدة اإلدارية احملافظ ومدير املديرية يف -

 .سبيل حتقيق مبدأ الالمركزية اإلدارية لإلدارة احللية
                                                 

، ص  ١٩٩٥ جامعة عني مشس، كلية احلقـوق،        توراه،رسالة دك ،  "دراسة مقارنة  :يةاليمناجلمهورية  النظام االنتخايب يف    "الرصاص،  رشاد أمحد    )١(
٤٦٦. 

 .من دستور اجلمهورية اليمنية) ١٤٢(املادة :  أنظر)٢(
 .٣٦٩-٣٦٨الرصاص، مرجع سابق، ص ص رشاد أمحد  )٣(
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 . مستوى الوحدات اإلدارية يف احملافظة واملديرية وجود جمالس حملية منتخبة على-
 اعتماد مبدأ الالمركزية اإلدارية واملالية كأساس لنظام اإلدارة احمللية وهو اجتاه حسن على اعتبار -

 من أعباء احلكومة املركزية والطريق األمثل لتوزيع األعباء فأن الالمركزية هي الطريقة الفعالة للتخفي
 .اد أنفسهمبينها وبني األفر

  

 ٥٢ رقم ن وفقا للقرار اجلمهوري، قانواجلمهورية اليمنيةسابقا كان تنظيم اإلدارة احمللية يف 
 والذي صدر قبل إجراء التعديالت الدستورية حيث كان يتم تعيني رؤساء الوحدات اإلدارية ١٩٩١لـ

  .من قبل احلكومة
 بشأن ٢٠٠٠لـ) ٤(لقانون رقم لكن حاليا ظل التعديل الدستوري للقانون السابق وصدور ا

الوضع قد تغري حيث يتم انتخاب أعضاء االس احمللية واملديريات وهذا ما سنذكره  فإن السلطة احمللية،
  .٢٠٠١الحقا يف انتخابات االس احمللية لعام 

الـشروط   )١(،)٥٢( املـادة    تأما بالنسبة للشروط املطلوب توفرها يف عضو الس احمللي، أورد         
  :طلوبة يف الترشيح لعضوية الس احمللي والوحدة اإلدارية على النحو التايلامل

 .كون مينياي أن -
 . سنة٢٥ أن ال يقل سنه عن -
 . أن يكون مقيما بشكل دائم يف الوحدة اإلدارية اليت يرشح نفسه يف نطاقها-
  . أن ال يكون أميا-
 .ة العامة اليت حتددها الالئحة التنفيذية أن ال جيمع بني عضوية الس احمللي وبني الوظيف-
  . أن يكون مستقيم اخللق والسلوك-

  

  إجراءات الترشيـح. ب
 ١٩٩٢ لعام ٤١يتم انتخاب أعضاء االس احمللية وفقا ألحكام قانون االنتخابات العامة رقم 

عضوية جملس النواب اإلجراءات املتبعة للترشيح ل فإن  ولذلك)٢(وحتت إشراف اللجنة العليا لالنتخابات،
  .جيب إتباعها بالنسبة للترشيح لعضوية االس احمللية

 وكتطبيق للقانون اجلديد للسلطة احمللية ي وواقعييد عملري انتخابات االس احمللية لتجسأما عن س
تعديل بعض القوانني القدمية الذي يعد هذا  أو  والذي نص على أحكام جديدة٢٠٠٠ لعام ٤رقم 

                                                 
الـصادر بتـاريخ    ) ٨ ( عـدد  اجلريدة الرمسية،  بشأن اإلدارة احمللية،     ١٩٩١لسنة  ) ٥٢(من القرار اجلمهوري بالقانون رقم      ) ٥٢(املادة  :  أنظر )١(

٣٠/٠٤/١٩٩١. 
 .من القرار اجلمهوري لقانون اإلدارة احمللية) ٥١(املادة :  أنظر)٢(
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 وبناء على ذلك اجلمهورية اليمنيةكثر دميقراطية وتعزيز ملبدأ الالمركزية املالية واإلدارية يف القانون أ
 اجلديد للسلطة احمللية ودور املشاركة نسوف نتعرض إىل مسار انتخابات االس احمللية يف إطار القانو

  .الشعبية يف تطبيقه
  

  انتخـابـات اـالس احمللية. ج
 اجلمهورية إىل انتخاب أعضاء االس احمللية للمحافظـات  تني يف كافة حمافظادعت الدولة املواطن  

،كما جاءت هذه االنتخابات متزامنة مع عملية االستفتاء على التعـديالت           ٢٠٠١ فربايرواملديريات يف   
، وعلى ضوء ذلك توجه املواطنون      ٢٠/٠٢/٢٠٠١بات االس احمللية يف     الدستورية حيث انطلقت انتخا   

 أعضاء االس احمللية انتخابا حرا ومباشـرا        بل حمافظات اجلمهورية إىل الدوائر االنتخابية النتخا      من ك 
 ٣١ومتساويا وفقا لقانون االنتخابات العامة، شريطة أن ال يقل عدد أعضاء الس احمللي للمحافظة عن                

 ) ١(. عضوا٥٠عضوا مبا فيهم رئيس الس احمللي وال يزيد عن 
نطلق فقد تدافع املواطنون إىل دوائرهم االنتخابية لإلدالء بأصوام النتخاب مرشحيهم ومن هذا امل

وقد سارت عملية االنتخاب سريا حسنا حيث عكست هذه  لعضوية االس احمللية وجمالس املديريات،
ريات االنتخابات حرص املواطنني على اختيار األكفاء لشغل منصب عضوية الس احمللي وجمالس املدي

د لشغل عضوية من كافة األحزاب السياسية حيث كان التنافس شديدا للفوز بأكرب عدد من املقاع
  .ديرياتلس املاجماالس احمللية و

وقد كانت نتائج انتخابات أعضاء االس احمللية يف كافة حمافظات اجلمهورية موزعة على األحزاب 
  :يلي كما )٨(السياسية كم هو مبني يف اجلدول رقم 

  

  )٢()٢٠٠١ فرباير(نتـائج انتخـابـات أعضـاء اـالس احمللية : )٨(اجلدول 
  

 عليهاحصل  يتقاعد الامل  اسم احلزب
  املؤمتر الشعيب العام 
  احلزب االشتراكي

  التجمع اليمين لإلصالح
  مستقلون

٢٧٧  

١٦  

 ٧٨  

٣٠  

                                                 
دار الشوكاين للنـشر والتوزيـع،      :  صنعاء دراسة مقارنة، : الالمركزية اإلدارية بني احلكم احمللي واإلدارة احمللية      خاليف،  املائل حممد إمساعيل    د )١(

 .٢٧٩، ص ٢٠٠٢
 .٦٦املركز العام للدراسات وللبحوث واإلصدار، ص :  صنعاء،٢٠٠١ر االستراتيجي لعام  التقري)٢(
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 )٩(املبينة يف اجلدول رقم كما كانت نتائج االنتخابات للحصول على عضوية جمالس املديريات 
  :على الشكل التايل

  

 ) ١()٢٠٠١ فرباير(نتائج انتخابات عضوية جمالس املديريات : )٩(اجلدول 
  

 عدد املقاعد احملصل عليها  اسم احلزب
  ٣٧٧١  املؤمتر الشعيب العام

  ٢١٨  احلزب االشتراكي

  ٠٧  حزب البعث العريب االشتراكي

  ٠١  حزب احلق

  ٧٤٩  املستقلون

  ١٤٣٣  التجمع اليمين لإلصالح 

  ٢٨  التنظيم الوحدوي الناصري

  ٠٣  اجلبهة الوطنية 

  ٠١  حزب التحرير الشعيب الوحدوي
  

وهنا نود اإلشارة إىل أن طريقة قيام هذه االس تتم باالنتخاب السري وبأن ينتخب جملس احملافظة 
افظة وبنسبة عضو واحد من كل مديرية من جمموع األعضاء املنتخبني يف املديريات لعضوية جملس احمل

  )٢(.٥٠ وال يزيد عن ٣١شريطة أن ال يقل أعضاء جملس احملافظة عن 
 حيث ت وحسب النتائج األولية اليت أعلنتها اللجنة العليا لالنتخابا)٩( و)٨(وبالنظر إىل اجلدولني 

عضوية هذه االس لعدد بلغ عدد الفائزين على مستوى األحزاب والتنظيمات السياسية واملستقلني ل
 ٤٢٦األعضاء الذين مت التأكد من وثائقهم من العدد اإلمجايل لقوام االس احمللية للمحافظات يف حدود 
جان لعضوا وهي نفس النتائج لألعضاء الفائزين لعضوية االس احمللية للمديريات اليت استكملت ال

ضوا من إمجايل قوام االس احمللية للمديريات البالغ ع ٦٢٣اإلشرافية واألصلية وثائقهم إىل اللجنة، و
 فهو مبني اجلمهورية اليمنيةعضوا، أما إمجايل أعضاء االس احمللية حسب احملافظات يف  ٦٧٣٤عددهم 

  :  كما يلي)١٠(باجلدول رقم 

                                                 
 .٦٧-٦٦ص  املرجع نفسه، ص )١(
 .٢٨٠-٢٧٩ مرجع سابق، ص ص دراسة مقارنة،: الالمركزية اإلدارية بني احلكم احمللي واإلدارة احملليةخاليف، املائل حممد إمساعيل د )٢(
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  )١()٢٠٠١ فرباير (ات اليمننتائج إمجالـي أعضاء االس احمللية املوزعة يف حمافظ: )١٠(اجلدول 

  

 إمجايل عدد أعضاء االس احمللية  اسم احملافظة
  ٥٨٤أمانة العاصمة
  ٤٥٧  حمافظة عدن
  ٥٧٣  حمافظة تعز
  ٣٠١  جحمافظة جل
  ٤٩٣  حمافظة إب

  ٢٣٢  ابنيحمافظة 
  ٣٨٦  حمافظة البيضاء

  ٣٢٣  توةشحمافظة 
  ٦٠٦ حمافظة حضرموت

  ١٨٠  حمافظة املهرة
  ٥٨٦  حمافظة احلديدة

  ٣٢٢  ظة ذمارحماف
  ١٩٢  ويتحمافظة احمل

  ٦٣٩  حجة
  ٣٠٢  صعدة
  ٢٥٢  وفاجل

  ٢٨٨  مأرب
  ١٨٨  الضالع

  ٤٠٦  رانمع
  

وبالنظر إىل اجلدول متثل هذه النتائج إلمجايل عدد أعضاء االس احمللية يف عموم حمافظات 
لية يف عموم حمافظات لمشاركة الشعبية الواسعة كما أن قيام االس احملل  قوة حجماجلمهورية اليمنية

اليمن وممارستها لصالحياا يف مجيع جماالت احلياة يف جو من املشاركة الشعبية احلرة ويف مناخ 
تمع اليمين شرائحاالت وهو ما ينعكس إجيابيا على دميقراطي يؤدي إىل ازدهار التنمية يف خمتلف اا 

                                                 
 .٢٠٠١اإلدارة العامة للتقسيم اإلداري، :  صنعاء،دارة احملليةارة اإلوز اجلمهورية اليمنية، )١(
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لى تعزيز الالمركزية اإلدارية واملالية وترسيخ التجربة بكامله من خالل إقرار نظام السلطة احمللية يعمل ع
  .الدميقراطية على مستوى اليمن بكامله وحتويل قطاعات واسعة يف اتمع إىل موارد منتجة وفاعلة

  اخلالصة واالستنتـاجـات
بالنسبة هلذا الفصل والذي حتدثنا فيه عن مؤشرات التنمية احمللية يف اليمن فقد قمنا باستعراض 

ضعية التنمية احمللية من خالل جهود السلطة املركزية واحمللية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن و
حيث ذكرنا أن مؤشرات التنمية االقتصادية  خالل العرض املستفيض والتحليل هلذا املوضوع،

ية والت أشرنا واالجتماعية يف اليمن قد واجهت صعوبات وحتديات كبرية متثلت يف التحديات االقتصاد
فيها إىل عودة املغتربني من دول اخلليج العريب بعد حرب اخلليج الثانية والذين قدروا حبوايل املليون 
شخص، وأيضا حتديات سياسية متثلت يف احلرب األهلية وحماولة االنفصال عن الوحدة اليمنية سنة 

ا دور يف ايار االقتصاد وتفاقم وغريها من التحديات االقتصادية واالجتماعية واليت كان هل ١٩٩٤
املشاكل االقتصادية واالجتماعية مما أدى إىل تدهور دخل الفرد وبالتايل ارتفاع مؤشر الفقر واخنفاض 
املستوى املعيشي للمجتمع يف ظل هذه األجواء املتردية كنتيجة لألسباب اليت أسلفنا ذكرها، سعت 

نموية دف معاجلة تلك األوضاع واليت متثلت يف مبادرات سية التكومة اليمنية من خالل اخلطط اخلماحل
إىل  ١٩٩٠ واليت تعكس توجهات احلكومة الدستورية منذ عام ١٩٩٥اإلصالح املايل واإلداري لعام 

ة وقتنا احلاضر يف التوجه إىل الالمركزية من خالل تفويض الصالحيات واالختصاصات للوحدات اإلداري
 اجلانب السياسي فكان اإلجناز كبريا للحكومة اليمنية من خالل إثبات  يفألجهزة السلطة احمللي، أما

ريا واليت حصلت عليها  مع دولة إريتكان متنازع عليهذي حقية اليمن يف ضم جزر أرخبيل حنيش والأ
 اليمن عرب التحكيم الدويل، وأيضا قيام اليمن بالتوقيع على اتفاقية احلدود مع جارا العربية السعودية يف

  .٢٠٠٠ يوليو
 لعام )٤(أما يف اجلانب القانوين واإلداري فقد مت إصدار القانون اجلديد للسلطة احمللية برقم 

، وهذا القانون يعترب نقلة نوعية يف نظام احلكم جتعله من أهم القوانني اليت أصدرا املؤسسة ٢٠٠٠
يا اليت منحها هذا القانون للمجتمع وتتضح هذه األمهية من خالل املزا التشريعية يف ظل دولة الوحدة،

احمللي اليمين ويف مقدمتها منح احملافظات واملديريات نوعا من االستقاللية اإلدارية واملالية مما يدفع إىل 
  .رفع القدرة اإلنتاجية واإليرادية للمحافظات واملديريات

صادية واالجتماعية من خالل كما قمنا بتوضيح مسامهة السلطتني املركزية واحمللية يف التنمية االقت
قيامها مبشاريع تنموية متثلت يف تنمية قطاع التعليم وإنشاء وبناء املدارس وجتهيز وحداا، وتوفري املياه 
والكهرباء وصيانة احلدائق العامة واألسواق واإلشراف عليها وإدارا وحتسني املدن واحملافظة على البيئة 

ية والتنموية، وعلى ضوء ذلك تبني لنا مدى أمهية وجود املشاريع مع غريها من املشاريع االستثمار
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االستثمارية األجنبية واحمللية واليت هلا دور هام يف التنمية احمللية، وأشرنا إىل أن اليمن تفتقر إىل هذه 
االستثمارات يف بعض وحداا احمللية نتيجة لغياب سياسة استثمارية واضحة وأيضا ضعف االستقرار 

 . يف بعض حمافظات اجلمهورية مما انعكس سلبا على مصادر التنمية احملليةاألمين
مث انتقلنا بعد ذلك إىل التعرف على دوافع وأهداف اإلدارة احمللية بصفة عامة واليت متثلت يف 
أهداف سياسية وإدارية واجتماعية وكيف أا تسهم يف تطوير نظام اإلدارة احمللية وأوضحنا صورة 

لتجربة اليمنية يف اإلدارة احمللية وذكرنا بأا كانت دف إىل التوجه حنو الالمركزية اإلدارية موجزة عن ا
واملالية من خالل تفويض الصالحيات واالختصاصات لوحداا اإلدارية يف احملافظات واملديريات وذلك 

نا عوامل جناح اإلدارة من أجل بناء الدولة اليمنية احلديثة من خالل حتقيق أهداف الالمركزية،كما بي
احمللية وقرنا ذلك بإستراتيجية احلكومة اليمنية يف التوجه حنو الالمركزية اإلدارية واملالية عرب أجهزة 

  .السلطة احمللية
 احمللية يف بالدنا،فقد تناولنا هذا ةأما فيما خيص أمهية أجهزة اإلدارة احمللية ودورها يف مسار التنمي

 الكيان اإلداري لوزارة اإلدارة احمللية من حيث اهليكل التنظيمي اإلداري املوضوع من خالل دراسة
وكذلك اختصاصات ومهام وصالحيات هذه الوزارة وأيضا شكل أجهزة السلطة احمللية معتمدين يف 

لية حيث  بشأن السلطة احمل٢٠٠٠لعام ) ٤(والقانون رقم  ١٩٩١لعام ) ٥٢(ذلك على القانون رقم 
 ألجهزة السلطة احمللية واختصاصاا،وأوضحنا بأا متارس اختصاصات يف لتنظيمتناولت الدراسة ا

جماالت خمتلفة متثلت يف التخطيط والتنظيم والرقابة، وفيما خيص موضوع الرقابة أوضحنا أن طبيعة 
 العالقة بني السلطتني املركزية واحمللية الزالت تتسم باملركزية وازدواجية االختصاصات حيث أن معظم

االس احمللية ال تزال مرتبطة باألجهزة التنفيذية للسلطة املركزية مما يقلل من نشاط ونطاق الوحدات 
احمللية ويضعف من استقالليتها، ويف نفس السياق تناولنا احلديث عن دور أجهزة اإلدارة احمللية يف 

 كالشؤون الصحية والتعليمية جماالت التنمية احمللية يف اليمن حيث أشرنا إىل أا متعددة ااالت
اخل، وركزنا حديثنا عن دورها يف التنمية كمجال التعليم والصحة والرعاية االجتماعية .. واالجتماعية

كون هذه ااالت تعد من ااالت الرئيسية واهلامة يف التنمية البشرية، وأوضحنا بأا تساهم بدور كبري 
لسها احمللية لطبيعة مسؤوليتها واختصاصاا كهيئات تقوم على وفعال يف تنمية هذه ااالت عرب جما

شؤون اتمعات احمللية وملا متلك من إشراف كامل وإمكانيات تتيح هلا تقدير كل جوانب العمل يف 
امليدان وعلى أرض الواقع وحتديد احلاجات االقتصادية واالجتماعية وعرضها إىل جانب مقدرا العملية 

ة ومكانة وملا لديها من إمكانيات وتسهيالت،كل هذا جيعلها وسيلة فعالة يف تنمية وما هلا من سلط
اتمعات احمللية،كما أشرنا بإجياز إىل احلديث عن اجلمعيات واالحتادات التعاونية غري الرمسية يف اليمن 
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كما تعترب مسألة واليت تعد جتربة ناجحة يف بالدنا حيث تعكس جوانب التعاون بني أهايل اتمع اليمين 
  .هي األسلوب العملي والناجح لتحقيق املشاركة يف جهود التنمية الشاملةاألهلي التعاون 

 أما عن دور هذه األجهزة اهليئات التعاونية يف عملية التنمية أوضحنا من خالل دراسة هذا املوضوع
القتصادية من خالل ما تقدمه من هلا أمهية كبرية وتقوم بدور بارز يف جماالت التنمية االجتماعية وابأن 

  .إجنازات تنموية ومشاريع استثمارية دف إىل تنمية وتطوير اتمع احمللي
مث تطرقنا بعد ذلك إىل موضوع أكثر أمهية يف هذه الدراسة حيث تناولنا ظاهرة القبيلة ودورها 

 اهليئات واالحتادات التعاونية اإلجيايب يف عملية التنمية وناقشنا هذا املوضوع من خالل دور القبيلة يف
القبيلة ميكن  بأن وأثرها على البنية القبلية،وأدوات تفعيل دور القبيلة يف عملية التنمية، وخلصنا إىل القول

  .أن تلعب دورا إجيابيا وهاما يف تنمية اتمع احمللي
التنمية احمللية ومن وأخريا تطرقنا يف اية هذا الفصل إىل موضوع املشاركة الشعبية وأثرها على 

خالل حتليلنا هلذا املوضوع ميكن القول أن من القواعد األساسية لتنمية اتمع احمللي ضرورة املشارك،فما 
 احمللية يصبح غري ذي ةاحلديث عن التنمي فإن مل يشترك املواطنون جبهودهم وإمكانام املتاحة

واليت ميكن احلديث عنها بالتمثيل الشعيب عن طريق جدوى،وبناءا على ذلك تأيت أمهية املشاركة الشعبية 
االنتخاب املباشر الذي ميثل اخلطوة الرئيسية واألساسية للمشاركة الشعبية وهذا ما أشرنا إليه من خالل 

 واليت تعترب جتسيدا عمليا اجلمهورية اليمنيةيف  ٢٠٠١ فربايرمسار انتخاب االس احمللية واليت جرت يف 
 ٢٠٠٠ لعام ٤كة الشعبية،كما أا عكست تطبيقا حقيقيا لقانون السلطة احمللية اجلديد رقم لعملية املشار

  .ا ملبدأ الالمركزية املالية واإلدارية يف اليمنعزيزالذي يعد أكثر دميقراطية وت
 ،كما نود اإلشارة إىل أن جتربة السلطة احمللية يف اليمن ال تزال يف أول الطريق ويف بداية التطبيق

وذلك حىت تستطيع هلا، حتتاج إىل رعاية واهتمام من قبل السلطة املركزية وكذلك دعم اجلهات املاحنة و
القيام مبهامها واختصاصاا وحتقيق أهدافها على الوجه املطلوب على الرغم من أا ستواجه جمموعة من 

  .ة احمللية يف اليمنالصعوبات والتحديات واملشكالت اليت قد تؤثر على سري وجناح جتربة اإلدار
 ى احمللية يف اليمن؟ وما هي انعكاساا السلبية علةومن هنا نتساءل حول ما هي أبرز معوقات التنمي

مسار التنمية احمللية؟ وهذه اإلشكالية والتساؤل املتعلق مبوضوع البحث سوف نتناول اإلجابة عنها عند 
 .احمللية يف اليمندراستنا للفصل الثالث واملتمثل يف معوقات التنمية 



  
  

  
  

  الثـالفصل الث
  

  معوقـات التنمية المحلية
  فـي اليمن
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  متهيـد
حتدثنا يف الفصل السابق عن مؤشرات التنمية احمللية يف اليمن ومن خالل الدراسة والتحليل والعرض 

هزة السلطة للمعلومات والبيانات اإلحصائية املتوفرة لدينا تبني لنا مدى أمهية دور السلطة املركزية وأج
احمللية يف حتقيق التنمية احمللية يف خمتلف جماالا االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية واشرنا إىل 

التنمية هي هدف وليست وسيلة والوسيلة هلا هي التخطيط السليم واهلدف منها السري  بأن حقيقة هامة
 احمللية املتمثل يف أجهزة السلطة احمللية والذي يتم حنو األفضل ولن يتحقق ذلك إال عن طريق نظام اإلدارة

من خالله حتقيق التنمية ملا يقوم به من مهام وأنشطة وإجنازات تنموية على كافة املستويات سواء كانت 
اقتصادية وبالرغم من ذلك هناك بعض املشكالت واملعوقات اليت تقف وتعترض  أو اجتماعية أو سياسية

ارة احمللية ألهدافها وبالتايل حتقيق التنمية احمللية اليت هي حمور دراستنا يف هذا سبيل حتقيق نظام اإلد
  .البحث

 على اعتبار أن ١٩٩٠كيز عليها منذ قيام دولة الوحدة يف ماي وهذه املعوقات سوف يتم التر
 والسياسية عملية التنمية احمللية يف اليمن تواجه العديد من اإلشكاالت املتمثلة باملعوقات االقتصادية

فقا و% ٥٠ساحة الفقر املنتشرة يف أحناء اليمن واليت قد تصل إىل مواالجتماعية واإلدارية واتساع 
 وجاء ذلك ملا شهدته اليمن من صراعات )٢٠٠٠/٢٠٠١(ية لليمن لعام شربإلحصائية تقرير التنمية ال

إىل إعاقة عملية التنمية داخلية أدت إىل أزمات سياسية فضال عن املشكالت اخلارجية كل ذلك أدى 
  .احمللية وإهدار الكثري من الطاقات واملوارد ووجهه لطريق غري طريق خدمة التنمية

ات داخلية قوعات سواء كانت مقوع سوف يقوم الباحث بدراسة تلك املوعليه وبناء على ذلك
لبيئة وقد تكون ات خارجية تأيت من خارج تلك اقوعم أو والنابعة من البيئة االجتماعية واإلدارية

ات اصطناعية تتمثل يف قوع، كما قد تكون م)رة التضاريس وخاصة يف األريافووع(ات طبيعية قعوم
  .)اصطناع أزمات إدارية يف كيان اجلهاز اإلداري(فعل إداري ومستهدف 

لية تقف أمام مسار التنمية احملو املعوقات اليت قد تواجه اإلدارة احمللية أو ن من أهم املشكالتكما أ
حقق من خالل أجهزة ووحدات السلطة احمللية تتمثل يف معوقات رئيسية وهي أوال املعوقات تواليت ت

السياسية وثانيا املعوقات االقتصادية وثالثا املعوقات االجتماعية ورابعا املعوقات اإلدارية وخامسا 
  :معوقات املوارد املالية وفيما يلي نتحدث بالتفصيل عن كل منها
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I. املعوقـات السيـاسية 
  

إن العوامل السياسية هلا دورا بارزا يف تشكيل النظام السياسي ونظام السلطة احمللية الذي يطبـق يف            
قرارا يـصدر عـن      أو   مرسوما أو   قانونا أو   دولة ما أوال وأخريا يقرر مبقتضى أداة قانونية دستورا كان         

ء ذلك ال ميكن تصور قيام سلطة حملية دميقراطيـة          اجلبهة اليت تباشر العمل السياسي يف الدولة وعلى ضو        
  ) ١(.يف دولة ال متارس الدميقراطية على املستوى املركزي

كما أن االستقرار السياسي أمر أساسي إلنشاء اإلدارة احمللية ودعمها لتحقيق أهدافها من املستحيل 
 احمللية بطبيعتها عملية ديناميكية  فالتنمية)٢(على إدارة التنمية أن تنمو يف ظل نظام سياسي غري مستقر،

مستمرة يتطلب جناحها وجود سياسة إدارية مستقرة توضع على أساس دراسات ميدانية وموضوعية 
وتتعمق إىل جذور وإمكانات اتمع واحتياجاته املتزايدة مع مرور الزمن ففي ظل النظام السياسي الغري 

يت ربطت سياسة خطة التنمية بأشخاص الوزراء الذين ال) املستضعفة(مستقر وخاصة يف الدول النامية 
خيتارون االعتبارات السياسية دون النظر إىل اعتبار مدى إدراكهم ألمهية التنمية ومن مطالبتها من جهة 
وهذه األمور يكون هلا تأثري على تشكيل السياسة العامة للدولة ومما يتعلق باملعوقات السياسية يف اليمن 

فها إىل معوقات عامة وحملية صنمسار التنمية احمللية والوطنية نتناول هذه املعوقات ونلى وأثرها السليب ع
  ).داخلية(

  :ميكن إجياز هذه املعوقات فيما يليو
  

  األحداث السيـاسية. ١
  

تأثرت اليمن باألزمات واألحداث السياسية احمليطة  ٢٢/٠٥/١٩٩٠ يف اجلمهورية اليمنيةيام منذ ق
ا بفعل أزمة اخلليج عام أحداثا خارجية شديدة لعل أشدها تلك اليت أملت باملنطقة كلهفقد واجه بالدنا 

ها املدمرة فكان من نتائج هذه األزمة ونقصد ا حرب اخلليج الثانية إن أصابت االقتصاد ونتائج ١٩٩٠
يون دوالر إىل ما ددا هيئة األمم املتحدة مبا يزيد على ألفي ملح وإحداثها وثيقتها أضرارا جسيمة اليمين

ألف مغترب ميين  ٧٥٠ج احمللي اإلمجايل لليمن وجاء ذلك نتيجة عودة ما يقارب من النات% ٢٠يعادل 
 فزادت نسبة البطالة فيه من األقطار ااورة متزايدة بذلك األعباء واليت أثقلت كاهل االقتصاد اليمين

البالد األمر الذي رج من العمالت الصعبة يف الت املواطنني اليمنيني املشتغلني يف اخلايه حتوشحكما 

                                                 
قـسم العلـوم    ,  جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية      ,رسالة دكتوراه , "مبادئ احلكم احمللي بني النظرية والتطبيق     ",  ظريف بطرس  )١(

 .١٣٥-١٣٤ص ص , ١٩٧٠, السياسية
 .١٠٧-١٠٦ص ص , ١٩٨١ ,)٢ (بعةط, دار املعارف:  القاهرة,املفاهيم العلمية ومناذج تطبيقية :اإلدارة احمللية,  أمحد رشيد)٢(



 157

فقد اليمن أحد املوارد املؤثرة يف قدرته التحويلية اليت كان هلا دور يف دعم االقتصاد اليمين، أضف إىل أ
ذلك هناك إحصائيات تشري إىل أن أرقام العائدين من اليمن جراء األزمة قد جتاوز مليونا ونصف املليون 

  .)١٩٩٢-١٩٩٠(فيما بني عاما % ٢٥إىل % ٧تفاع معدل البطالة يف اليمن من مغترب مما أدى إىل ار
خالل نفس الفترة وعليه مل تكن احلكومة       % ٢٠٠وبالتايل ارتفعت أسعار املواد الغذائية مبا يقارب        

اليمنية قادرة على حتقيق الزيادة املطلوبة يف بعض اخلدمات األساسية كتوفري املساكن والرعاية الـصحية               
الزمة كما اخنفض حجم املعونات واملساعدات من دول اخلليج بل أا يف بعض األحيان توقفت توقفا                ال

تاما إذ تراجع معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل لليمن الذي كان قد حقق ارتفاعا ملحوظـا طـوال                   
سـالب يف   الستينات والسبعينات وأوائل الثمانينات، فإذا به يـنخفض بـدوره يتحـول إىل معـدل                

  .هذا على صعيد أسباب األزمة اخلارجية اليت أثرت بشكل حاد يف مسار التنمية )١(التسعينات،
  : أما فيما خيص املعوقات الداخلية فتتجلى أمهها فيما يلي

  . اندماج نظامني متناقضني على الصعيد اإليديولوجي والتنظيم السياسي-
لألخطاء اليت قد يقع ا الطرف اآلخر مما أدى  ترصد كل طرف من املسؤولني يف دولة الوحدة -

إىل فرض رقابة مشددة ومتبادلة بني الطرفني وانعكس ذلك على توجيه قدرات الدولة وسياساا على 
  .وظيفة الرقابة واليت هدفها احلفاظ على املصلحة الذاتية ألحد الطرفني

لك زمام احلكم وتوجهاته وهذا  متتانتجي على اعتبار أن هناك إيديولوجي الصراع اإليديولو-
 .بدوره أثرتا على مسار التنمية على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي

  

كما أن اليمن واجه العديد من الصعوبات يف مسار التنمية منذ قيام الوحدة ويرجع ذلك إىل 
  :األسباب التالية

يف ظل ) ١٩٩٣-١٩٩١(حلة االنتقالية  تفاقم أالزمة السياسية بني قيادة دولة الوحدة خالل املر-
ة االقتصادية وتفشي الفساد يف أجهزة الدولة مما أدى إىل بروز يناد االختالالت والتشوهات يف البازدي

  )٢(.مظاهر األزمة االقتصادية فظال عن تغيري عملية التنمية احمللية
القتصاد اليمين، مما أدى إىل شلل تام ل) الصراع من أجل السلطة( ١٩٩٤ نشوب حرب صيف -

ت البنية االقتصادية وبت ممتلكات الدولة فإذ تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي برمته، حيث نس
  ) ٣(.يف معظم حمافظات اجلمهورية

                                                 
، سـبتمرب   )١(، عدد   )١(بعة  مركز تنظيم املعلومات، ط   :  صنعاء األسباب واملعاجلات، : يةاليمناجلمهورية  مشكلة البطالة يف     حممد أمحد مقبل،     )١(

 .٣٦٥ ، ص١٩٩٦
 .٨١، ص ٢٠٠١، ماي )١٣( عدد اليمن،جملة ، "النتائج واملقومات واألفاق: التنمية االقتصادية االجتماعية يف اليمن"،  املقطريعبد الغين )٢(
 .٨٢-٨١، ص ص املرجع نفسه )٣(
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 :أضف إىل ذلك بروز العديد من املشكالت اليت واجهت عملية التنمية متثلت يف
 كان هلا نتائج عكسية وسلبية على االقتصاد  إتباع سياسيات اقتصادية خاطئة وغري فاعلة واليت-
  .اليمين

:  إمهال مؤسسات ومرافق القطاع العام يف الدولة وإتباع سياسات وإجراءات خاطئة من أمهها-
األمر الذي ترتب عنه نتائج ) سياسة خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام على أسس غري سليمة(

  .وخسائر اجتماعية واقتصادية باهضة
ة من كم السياسية وبالذات األحزاب احلال فترة املرحلة االنتقالية من قبل أفراد القوى استغال-

أجل السيطرة على السلطة السياسية عن طريق استرتاف اقتصاد الدولة وتسخريها ملصاحل حربية ضيقة 
هاز متثلت يف منح أعضاء األحزاب السياسية وخاصة احلاكمة امتيازات مالية وترقيات وظيفية يف اجل

  .العسكري على أساس العمل بفكرة تقاسم املناصب السياسية يف الدولة أو اإلداري للدولة سواء املدين
  

كل هذه العوامل السابق ذكرها أدت إىل عجز احلكومة يف حتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي 
ة التنمية وظهور الت والسياسات اخلاطئة واليت انعكست على عجلكواالجتماعي والثقايف وهذه املش

  ) ١(:آثار سلبية على الساحة اليمنية تتجلى يف األمور التالية
  . ضعف سلطة الدولة ووحداا احمللية وعدم فعاليتها وغياب وجودها يف عموم مناطق اجلمهورية-
  . التوازنات السياسية املستمرة والصدمات العسكرية-
  . انتشار الفساد وعدم حماربته بفعالية-
  .حمافظات اجلمهوريةتدهور  الوضع األمين يف  تدهور-
ات السياسية اليت أخذت البعد الشطري والقبلي نيعيسلطة بني األقطاب السياسية والت تقاسم ال-

 الرجوع إىل املعايري األساسية واملتمثلة يف البعد ملناطقي كأخذ مقومات التعيني بدال منوالعشائري وا
  .ةم والسياسية والقانونية السليالوطين ومعايري الكفاءة اإلدارية

  .واب والعقابث ال غياب سلطة القانون والرقابة واحملاسبة وانعدام مبدأ-
  . الرتعة العصبية يف مؤسسات الدولة واملؤسسات املدنيةجتسيد -
 الصراع السياسي والتنافسي االنتخايب يف املسار الدميقراطي واستخدام الرتعات العصبية يف -

  .سيالصراع السيا
  

وتلك املعوقات واآلثار السلبية السالفة الذكر كان من نتائجها حدوث نزاع وأزمة سياسية طويلة 
يف اليمن مت ذكرها مسبقا وهذه املعوقات السياسية واليت خلفت األزمات السياسية فقد أهدر يف هذه 

                                                 
 .٤٢، ص ١٩٩٨مركز الدراسات اإلستراتيجية، :  دمشقالعصبية وجتلياا يف اتمع اليمين املعاصر،مسري عبد الرمحن الشمريي،  )١(
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زادت مساحات الفقر ية ووطنال أو ليةوقت وتوقفت عجلة التنمية سواء احملاألزمة اجلهد واملال وال
  .وارتفعت نسبة البطالة وانعكس ذلك على الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع اليمين

ة عن دورة يف عملية التنمية ؤثرة على السلطة احمللية واملعوقكما نود اإلشارة أن من أهم املشاكل امل
  .فة جماالاجمريات احلرب األهلية ونتائجها واليت سيطرت على مسار التنمية يف كا

  

  الديـمقراطية والتعددية احلزبية. ٢
  

صول اجلميع على حقه يف التعبري عن الرأي واالنتخاب واملشاركة يف حبمتيزت الدميقراطية يف اليمن 
حكم نفسه وحق التعددية احلزبية ومع قيام األحزاب السياسية املتعددة واليت كان ينتظر منها اإلسهام 

ر الفعل التنموي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي ولكنها يف بداية التجربة واملنافسة يف سبيل تطوي
 أو للقبائل اليت ينتمون إليها أو كانت غري ناضجة إذ خضعت األحزاب للمصاحل الضيقة ألعضائها

وعلى هذا املسار تاهت الربامج السياسية واختفت املعايري املميزة لكل للسلطة اليت يتمنون رضائها، 
األحزاب وذلك فعل ال يرجع  أو ن اآلخر فضال عن بعضها قد تفرخ إىل عدد من التنظيماتحزب ع

إىل ميزة املنافسة على املصلحة العامة وإمنا يعود إىل مقتضيات املصلحة الضيقة، لذا أصبحت األحزاب يف 
  ) ١(.غطاء زعامة شخصية أو إقليمية أو اجتاهات عشائرية أو الواقع جمرد غطاء لرتاعات قبلية
وطنيا بينما حقيقته  أو  إصالحياحزاب مسميات فقد يسمى احلزب جتمعاوقد يطلق على بعض األ

مرجعية خاصة ويف ظل  أو األسرة القادرة على إعطاء احلزب سندا أو العشرية أو هو االنتماء للقبيلة
ومعوقا ملسار التنمية إذا ذلك تكون التجربة السياسية ويف إطارها التعددية احلزبية عبئا على الدميقراطية 

ن خارج املسار السياسي الذي يفترض أن تكونان معه سرياالتعددية والعملية احلزبية تما ظلت 
  .ومضموا املنافسة من أجل خدمة الصاحل العام

  

  معوقـات تتعلق باملشـاركة الشعبية. ٣
  

دءا من هذا النظام احمللي ابتإن نظام اإلدارة احمللية يتوقف على مدى مشاركة املواطنني يف إدارة 
لك عن طريق انتخاب أعضاء الوحدات احمللية عن طريق تقدمي االقتراحات والتوصيات ذإنشائه و

ا كما أن عملية التنمية أول ما تعتمد عليه خبدماارة اهليئات اليت يستفيدون وإشراك املواطنني يف إد
تلف نواحي جماالت احلياة واليت تتضمن برامج أساسا على مشاركة األفراد واجلماعات احمللية يف خم

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية، أغـسطس      :  بريوت  يف الوطن العريب،   املقومات االقتصادية واالجتماعية للدميقراطية   إمساعيل عبد اهللا صربي،      )١(

 .١١٥، ص ١٩٩٨
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التنمية ومشروعاا واملشاركة يف اختاذ القرارات اليت تتعلق ا، حيث تعترب ا املشاركة وسيلة فعالة يف 
جناح وإدارة هذه الربامج واملشروعات التنموية على اعتبار أا عملية تربوية متارس فيها األهايل هذه 

نفسهم على العمل اجلماعي وحتملهم املسؤولية اجلماعية التضامنية عن نتائج تلك النشاطات لتعويد أ
األعمال من خالل مؤسسات السلطة احمللية اليت من خالهلا ميكن للمواطنني أن يعربوا عن أرائهم 

  ) ١(.وإرادم ويسامهوا بفعالية يف صنع واختاذ القرارات
تنمية تتطلب لنجاحها مشاركة فعالة من قبل اجلماهري اليت املشاركة املقترنة بال فإن ويف هذا املوضع

 أن على أجهزة السلطة فرض من أي جهة، كما أو متتلك حريتها وقدرا على الفعل والتغيري دون حتكم
انتخابات (احمللية واحلكم االلتزام بأهداف اجلماهري واليت حتددها بطريقة دميقراطية ممثلة باالنتخابات 

مام الشعب وتعرب عنها جتربة وأيضا خضوع تلك األجهزة للمسائلة واحملاسبة أ) سية وحمليةرئا, برملانية
املشاركة الشعبية البد  فإن من أجل ذلك )٢( حكامه بطريقة سلمية ودميقراطية،غيريالذي ميلك إمكانات ت

ر التنمية من وأن تكون مسرية ألعضاء اتمع احمللي الذين يهدفون من خالل مشاركتهم إىل دفع مجهو
  .أجل حتقيق الرخاء االقتصادي واالجتماعي

ونقصد باملشاركة يف حسب وجهة نظر الباحث بأا الفعل املتضمن للجوانب االجيابية اليت تدور 
  .حول دفع عملية التنمية من خالل استغالل الطاقات اليت قد در يف حالة املشاركة السلبية

اإلسالمية أن االستحواذ وحجم املشاركة يعود للرجل وإمهال وبالرجوع إىل جمتمعاتنا العربية و
جهود املرأة على الرغم أن املرأة تبذل جهدا تنمويا كبريا فهي اليت تتحمل أعباء التنمية يف الريف 

ال أا تقوم باملشاركة يف جوانب احلياة ضواحلضر بكافة جوانبها االقتصادية واالجتماعية والتربوية ف
 اجلوانب السياسية كالترشيح واالنتخابات لكن هذه املشاركة غري حمسوبة هلا وهذا يعود األخرى السيما

إىل عدم االعتراف والتقدير ألمهية ما تقوم به املرأة وكما تشري نسبة املشاركة الفعلية للمرأة يف اجلوانب 
  .السياسية واالجتماعية الزالت تشكل نسب ضعيفة

من إمجال عدد العاملني يف القطاع الزراعي وهو من  %٤٢كل حنو املرأة تش فإن فعلى سبيل املثال
من  %٠٩اكرب القطاعات يزيد فيه جمموع العاملني عن نصف مليون امرأة كما أن املرأة تشكل نسبة 

من إمجال عدد  %١١من إمجال عدد الوظائف الفنية وحنو  %٢٠إمجال عدد احلرفيني يف البالد ونسبة 
من  %٠٥ا ال تزيد نسبة النساء املشاركات يف الوظائف اإلدارية والعليا على الوظائف الكتابية بينم

إمجال عدد الوظائف كما أن املشاركات يف األعمال التجارية واإلنتاجية األخرى يف البالد وتقدر 

                                                 
 .١٥١ص , ١٩٧٧, املنظمة العربية للعلوم اإلدارية:  القاهرة,ة من الدولخمتارحتليل اخلربات جمموعة : إصالح احلكم احملليصبحي حمرم،  )١(
مركز دراسات الوحدة العربيـة،     :  بريوت ,مشروع استشراف مستقيل الوطن العريب    : اتمع والدولة يف الوطن العريب    , سعد الدين إبراهيم   )٢(

 .١٨٥ص , ١٩٦٠، )٢(طبعة 
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  ) ١(. ألف سيدة مينية وهلن دورا مهم يف التنمية ال ميكن جتاهله٧٠٠بـ
رأة اليمنية تظل حمدودة سواء مشاركة املرأة يف ترشيحها وبالنسبة للمشاركة السياسية للم

حجم مشاركة ترشيح املرأة يف االنتخابات النيابية ) ٩(احمللية ويبني اجلدول رقم  أو لالنتخابات الربملانية
واحمللية على الرغم من أحد أهداف احلكومة يف اليمن وهو تطوير أوضاع املرأة ورفع مستوى مشاركتها 

  .السياسية
  

  )٢(يبني ترشيـح املرأة فـي االنتخـابـات النيـابية واحمللية) ١١(جدول رقم 
  

  الفائزون  املرشحون
  االنتخابات

 نسبة النساء  رجال نساء نسبة النساء  رجال  نساء

  %٠,٧  ٢٩٩  ٢  %١,٣  ٣,١٤  ٤١  ١٩٩٣االنتخابات النيابية لعام 

  %٠,٧  ٢٩٩  ٢  %١,٣  ٢,٠٩٦  ١٩  ١٩٩٧اسية لعام رئاالنتخابات ال

  %٠,٤ ٧,٠٣٢  ٢٧  %٠,٦ ٢٤,٨٦٤  ١٤٧ ٢٠٠١انتخابات السلطة احمللية لعام 
  

االس احمللية  أو وبالنظر إىل اجلدول يتضح لنا مدى حمدودية مشاركة املرأة سواء يف االس النيابية
  .ويرجع بعض أسباب ذلك إىل عدم توفر التمثيل اجليد للمرأة

، )٤٣-٤١واستنادا إىل مواد الدستور(كة الشعبية الكاملة وعلى ضوء ذلك أن عدم حتقيق املشار
والذي ينص على مبدأ املساواة بني مجيع أفراد الشعب اليمين وعدم التمييز بني الرجل واملرأة يف احلقوق 
السياسية يصبح احد العوائق اخلطرية اليت تؤثر سلبيا على التنمية احمللية من خالل ضعف املشاركة 

  .ب الوعي السياسي بأمهية املشاركة الشعبيةاجلماهريية لغيا
  : كما أن ضعف املشاركة الشعبية وأثرها على عملية التنمية نتيجة لعدة عوامل تتجلى فيما يلي

 . عدم إخضاع عملية انتخابات االس احمللية ألسس ومعايري واضحة كالكفاءة والرتاهة-
 .لالنتخابات احلرة واملباشرة) ظني والوكالءاحملاف( عدم إخضاع االس التنفيذية للمحافظات -
ية على أعمال االس احمللية وانعكس ذلك على عملية التنمية  القبلية واحلزبالوالءات تأثري -

  .وحتقيق أهدافها أضف إىل ذلك هناك معوقات وحتديات املشاركة الشعبية
  
  

                                                 
, ١٩٩٧، سبتمرب   )٥٤ (ددمركز الدراسات والبحوث اليمنية، ع    :  صنعاء ,دراسات مينية جملة  , "املرأة والدميقراطية يف اليمن   ", وهيبة غالب فارغ   )١(

 .٢٨٠-٢٧٩ص ص 
 .٦٧ص , )٢٠٠٠/٢٠٠١(منية، تقرير التنمية البشرية اجلمهورية الي )٢(
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II. املعوقـات االقتصـادية  
  

ول دون حتقيق التنمية ويتضح جليا تأثري هذه املعوقات على إن املعوقات االقتصادية تشكل مانعا حي
  :التنمية فيما يلي

صوص على وجه اخلواالقتصادية والطبيعية واملائية  عدم استغالل املوارد البشرية -
 .بشكل جيد

 . غياب إستراتيجية سكانية واضحة-
 .احمللي أو  عدم وجود خطط تنموية متوازنة سواء على املستوى الوطين-
 )١(. أثر اهلجرة الداخلية واخلارجية على نظام اإلدارة احمللية-

 أوضح عدد من املعوقات االقتصادية لعل أبرزها ١٩٩٣كما أن بيان احلكومة الثانية يف ماي 
اخنفاض معدالت النمو االقتصادي وزيادة البطالة وارتفاع األسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية وعجز 

  )٢(.دفوعاتاملوازنة وميزان امل
  :وهناك معوقات أخرى هلا تأثري على التنمية يكمن يف اآليت

معدل حنو ) ١٠( تدين مستوى اإلنتاج احمللي واإلمجايل إىل نسب سالبة ويوضح اجلدول رقم -  
  .النتائج احمللي

  )٣(ج احمللـيتاـو النيوضح معدل من) ١٢(جدول رقم 
   

  ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦  ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠  املعطيات

ج احمللي تو النامعدل من
  اإلمجايل احلقيقي

  ٣,٩  ٤,٢٥  ٤,٩  ٨,٠٩  ٥,٨٩ ١٠,٨٦  ٤,٠  ٤,٠٧  ٨,٣٢  ١,٩٧  صفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
املركـز العـريب للدراسـات      :  صـنعاء  اخللفيات واملراحل والنتـائج،    :اإلصالحات االقتصادية يف اجلمهورية اليمنية    ,  أمحد علي البشاري   )١(

 .١١ص , ١٩٩٩اإلستراتيجية، 
 .١١ص , ١٩٩٦، ثوابتكتاب ال : صنعاء,املستقبلتقومي التجربة وخيارات : التنمية يف اليمن,  حممد سعيد ظافر)٢(
 .٧ص , ٢٠٠١، يناير )٢(عدد , نشرة إحصائية مالية للحكومة:  صنعاء, اإلدارة العامة للدراسات االقتصادية)٣(
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III. معوقـات وحتديـات املشـاركة الشعبية 
  

كن هناك العديد من التحديات والكثري من املعوقات اليت تواجه املشاركة الشعبية يف النظم احمللية ومي
  :إجيازها فيما يلي

  

  املعوقـات اإليـكولـوجية. ١
  

وتتمثل هذه املعوقات من أثر سلوك اإلدارة جتاه املواطنني على اعتبار أن العامل املرتبط مبفهوم 
مة نتيجة لعوامل تارخيية مثل اخلضوع لقوى خد أو اإلدارة لدى التجمعات من حيث كوا سلطة

 أو املركزية اجلامدة أو مية مثل ممارسة أسلوب إداري يتسم بالتركيزلعوامل تنظي أو استعمارية طويلة
لعامل حركة الثقة حيث توزع املناصب اإلدارية خاصة يف الدول النامية بني أقرباء وأنصار السلطة 

  .احلاكمة الذين ميارسون سلطات غري حمدودة استنادا إىل ثقلهم املستمر من عالقام بالسلطة احلاكمة
  

  وقـات املتعلقة باإلدارةاملع. ٢
  

  التنظيـم البيـروقراطـي. أ
وفيه تشكل إدارة التنمية كافة من موظفني حكوميني قد يقومون يف نطاق الوحدة احمللية واليت 
يستهدف تنميتها وخيضعون رئاسيا إلدارات على مستوى اإلقليم واملستوى املركزي وبالتايل تكون 

ارة وموظفيها يف املستويات الدنيا ورؤسائها يف املستويات العليا تربطها طبيعة الرابطة اليت تقوم بني اإلد
عالقة التبعية مما يسمى بالسلطة الرئاسية وهذا التدرج اهلرمي يقابله تدرج القيمة القانونية لتصرفات 

من العاملني يف املستويات املختلفة فيكون التصرف الصادر من اإلدارة على مستوى اإلقليم وهذا النوع 
  .التنظيم ال يفسح اال ملشاركة املواطنني

  

  عدم وضـوح القوانيـن وتضـارـا. ب
حيث يؤدي غموض القوانني وعدم وضوحها إىل التباس األمر على املواطنني وعدم وضوح الرؤساء 

ما هي صورة املشاركة املتاحة أمامهم فال يعرفون يف أي ااالت يشاركون وإىل أي مدى يشاركون و
لذا فإنه جيب أن يكون املواطنني واملوظفني احملليني على السواء درجة كبرية من الوعي واألمانة حىت م، هل

  ) ١(.تتم املشاركة يف أحسن صورة
  

                                                 
 .٤٣-٤٢ص ص , مرجع سابق, احلكم احمللي والتنميةحممد فتح اهللا اخلطيب وآخرون،  )١(
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  قصـور االتصـال املبـاشر بني اإلدارة واملواطنيـن. ج
نوادي غري رمسي واالتصال املباشر يكون عن طريق مكاتب و أو سواء كان اتصال مباشر رمسيا

وغري الرمسي عن طريق وسائل اإلعالم حيث يتعني على إدارة التنمية متابعة تعليمات املواطنني وآراءهم 
يف خطط التنمية أيضا ال تلقي صناديق االقتراح والشكاوى االهتمام املستهدف من اإلدارة للتعرف على 

  .حاجات املواطنني وعدم متابعة نشاط اجلمعيات واهليئات
  

  ـات املتعلقة باملواطنيـناملعوق. ٣
  

  :وتتمثل يف
  

  العوامل السلـوكية واالجتمـاعية. أ
  .ومنها السلبية وفقدان الثقة والشعور بالعجز

  

  املصلحة اخلـاصة. ب
حيث طبيعة اإلنسان وظروف العصر اليوم ال حتركه سوى املصلحة اخلاصة وهذا انعكس على 

  .دورة دون اشتراكه مبا يعود بالنفع العام
لى ضوء ذلك ال ميكن فصل املصلحة اخلاصة عن املصلحة العامة فعن طريق املصلحة العامة وع

  .للمجتمع حيقق الفرد مصلحة خاصة
  

  املعوقـات االقتصـادية العـامة. ٤
  

 . اخنفاض نسب االستثمار يف عملية التنمية-
  . ارتفاع نسب البطالة-
 .عيشية للناس تراجع متوسط دخل الفرد وزيادة حدة املعاناة امل-
 . التكدس الوظيفي يف املدن وسوء التوزيع-
 استشراء ظاهرة العبث اإلداري والفساد املايل واللجوء إىل الوالءات احلزبية واالنتماءات -

 .االجتماعية الضيقة يف حتديد شغل الوظيفة العامة وممارستها
  

  ) ١(:أضف إىل ذلك هناك عوامل أخرى معيقة للتنمية تتمثل يف اآليت

                                                 
ص ص  , ١٩٩٧ربيـع   , )٧(عـدد   ,  جامعة عدن  ,حبوث اقتصادية عربية  جملة  , "دي وضرورة اإلصالحات  الوضع االقتصا ", فؤاد رشيد عبدة   )١(

٨٧-٨٥. 
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  . قصور يف استخدام وتعبئة املوارد املتاحة-
  .خلفة وغري فاعلةت مة استخدام أدوات تقليدية وتقني-
  .وب النقد األجنيبنض شحة املوارد املالية و-

  

  ) ١(:وهناك معوقات هلا دور يف إعاقة التنمية هي كالتايل
م اإلمامي وتأثري التجزئة  أثار األزمة االقتصادية املوروثة من السيطرة االستعمارية واحلك-  
  .الوطنية
  . حمدودية السوق وشحة املوارد املادية والبشرية واليت حالت دون إحداث تنمية شاملة يف اليمن-
 املشاكل والصعوبات اجلديدة اليت واجهتها قطاعات الدولة املؤسسايت والتعاوين يف عملية -

  .مع اليمنالتنافس وتأثري السوق الرأمسالية العاملية يف ات
  . ضعف اإلدارة االقتصادية للمؤسسات العامة-
  . تدين مسامهة املصادر احمللية لتمويل خطط التنمية احمللية والوطنية-

  

ومن خالل العرض السابق حاولنا بإجياز أن نستعرض املعوقات االقتصادية من أجل إعطاء صورة 
ور اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم سبب تدهبنات اليت يالقيها اتمع اليمن عامة عن املعا

والرعاية االجتماعية نتيجة لضعف التخطيط يف استغالل املوارد االقتصادية املتاحة لرفع املستوى املعيشي 
  .للمجتمع احمللي والعام

  

  اهلجرة وأثرهـا على نظام اإلدارة احمللية •
لتنمية وذلك ملا تسببه من ضغط على عد اهلجرة بنوعها الداخلي واخلارجي أحد العوامل املعيقة لت

املدن وبالتايل تدين اخلدمات العامة كاملياه والصرف الصحي والكهرباء وخدمات التعليم والصحة 
واملواصالت فعلى املستوى احمللي جند تأثري اهلجرة الداخلية واملتمثلة جرة الريف إىل املدينة يترتب على 

  )٢(:الت اهلجرة يف التنمية فيما يليذلك آثار سلبية وميكن لنا تلخيص مشك
  . تؤدي اهلجرة الداخلية ضغطا على اخلدمات املتعددة-
  . اتساع حجم البطالة يف املدينة نتيجة الرتفاع التعداد السكاين للمدينة نتيجة للهجرة الداخلية-
  . التأثري السليب يف التنمية الريفية بسبب هجرة أبناء الريف إىل املدينة-
وهات حضرية نتيجة لألعمال اليت يقوم ا املهاجرين دف إىل حل مشكالم  خلق تش-

                                                 
 .٨٠ص , ، مرجع سابق املقطري عبد الغين)١(
 .١٤٠-١٢٥ص ص , ١٩٨٥, )١(دار الثقافة اجلديدة، طبعة , بدون بلد النشر:  صنعاء,اهلجرة والتنمية,  أمحد القصري)٢(
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  .السكانية األمر الذي يؤدي إىل بروز املباين العشوائية والذي ينعكس على أطراف املدينة
 كما يترتب على اهلجرة من الريف إىل املدينة تغري الترتيب السكاين يف كل من املدينة والقرية -

الكثافة السكانية يف املدينة وزيادة درجة عدم التجانس بني سكان املدن وازدحام املدن نتيجة لزيادة 
  ) ١(.ويترتب على ذلك عجزها عن تقدمي اخلدمات املطلوبة للمواطنني

 أما على اهلجرة على املستوى اخلارجي يف هذه احلالة تفقد البالد األيدي العاملة اليت تؤدي -
وى عاملة غري حملية مبا يؤثر سلبا يف التركيب النوعي للسكان فضال عن هجرا إىل االعتماد على ق

تسرب العمالت الصعبة لأليدي العاملة غري حملية وأيضا هلذه األجهزة تأثريات سلبية يف قيم وعادات 
ومعتقدات اتمع على اعتبار أا غري مستقرة وميكن أن تتغري وفقا ألهدافهم اخلاصة يف البحث عن 

  .األعلى يف بلد آخراآلخر 
 كما أن هجرة العمال اليمنيني والكوادر الفنية منهم من اخلارج وعودم إىل بالدهم قد حرم -

اليمن من موارد مالية كبرية خارجية وعلى رأسها العاملني اليمنيني يف دول اخلليج وقد تسببت هذه 
الية مما أثر يف النشاط االستثماري وبالتايل اهلجرة يف ارتفاع معدالت البطالة يف اليمن واخنفاض املوارد امل

تراجعت حجم االستثمارات للمشاريع احمللية يف احملافظات اليمنية واليت كانت تلقى دعما ماديا من قبل 
  .ر التنمية احمللية يف اليمنساحناخلارج وهذا بدوره انعكاس على ااملغتربني اليمنيني يف 

  

 العمل والدخل ونوعية احلياة بني الريف واحلضر صفاوت يف فرت تلك العوامل واملتمثلة بالتوسبب
كما أن لظاهرة التمدن ارتفاع تكاليفها الوطنية الكبرية مثل إنشاء األحياء الفقرية يف أطراف املدن 
وازدياد الضغط على املدن واملرافق العامة وارتفاع تكاليف العيش يف املدن بسبب ازدياد الطلب على 

 وهو األهم هو تناقص مساحات األراضي الزراعية وتراجع اأخريضي والسلع واخلدمات واين واألرااملب
  )٢(.اإلنتاج الزراعي بسبب التوسيع العمراين منها وتغيري منط استعماهلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مركز دراسات الوحـدة    :  بريوت ,جرة والنفط أبعاد اهلجرة للعمل يف البلدان النفطية وأثرها على التنمية يف الوطن العريب             اهل,  نادر فرحاين  )١(

 .٩١-٩٠ص ص , ، بدون تاريخ)٢ (بعةط, العربية
 .١٥٥ص , ٢٠٠٢, بيت احلكمة:  بغداد,ندوة الفقر والغىن يف الوطن العريب: الفقر واملشكالت االجتماعية,  ياسني عدنان)٢(
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IV. املعوقـات االجتمـاعية  
  

ليب والصادر عن ها مقاومة التغيري االجتماعي السأسراالجتماعية واليت يأيت على املعوقات وتتمثل 
فعل بعض قيم اتمع اجلامدة اليت تعد عائقا للتنمية عند حتليل نظريات التنمية جندها تشترك فيما 

  )١(:يأيت
  .قيق التقدم بواسطة عملية التنمية إىل حتسعىتمعات املتخلفة تا أن -
ادية والثقافية والنفسية    أن عملية التنمية لن تتحقق إال بالقضاء على املعوقات االجتماعية واالقتص           -

  .واملوروثة من البناءات االجتماعية التقليدية
  . إعادة التنظيم االجتماعي وتنسيق وتعبئة وهندسة املوارد البشرية واملادية يف اتمع-  

  

كما أن تلك املعوقات تتمثل يف التباين الثقايف واالجتماعي والقيم واألعراف والعادات والقوانني 
  ) ٢(.و اآلخر عقبة أخرىهكيب القبلي يف كثري من هذه اتمعات يشكل والتراالجتماعية 

عاد اإلنسان ويربط ذلك بتحقيق أسس العدالة االجتماعية  إسكما أن التنمية االجتماعية دف إىل
 جتعلواليت تتم بواسطة برامج التنمية املنفذة عن طريق خطط تنموية عامة البد من الوصول إىل سياسة 

اية املشروعات التنموية واملشاركة فيها وذلك ألجل أن ال يصبح اتمع متزما حباالجتماعي مللكل من ا
احمللي معيقا للتنمية اليت هي يف األساس إذا حتققت تعد الوسيلة املثلى إلسعاد اتمع وهذا يتطلب ما 

  :يأيت
 يف جناح تلك املشروعات  فرصة أكربمما يتيحية  املشاريع اخلدمنفيذ إشراك املواطنني يف ت-

  .واستمرارها
روا شعي بأن املتمثلةطاقاته  تكوين نتيجة لذلك قدرة املشاركة الوحدانية للمجتمع احمللي بكل -

ويشاركوا يف كيفية االنتفاع بتلك املشروعات بإميان وقناعة بأمهية تلك املشاركة من أجل حتقيق النفع 
  .العام للمجتمع احمللي

  

التنمية ال ميكن حدوثها بشكلها املرجو من اتمع إال يف حالة التعرف  أو لتحديثأن مسألة اا كم
على معوقات التنمية ومنها املعوقات االجتماعية والتغلب عليها يف ضوء استراتيجيات ومقترحات تقدم 
العالج الناجح للتغلب على املعوقات االجتماعية وغريها يف هذا املوضع نناقش مسألة املعوقات 

  :االجتماعية يف اليمن وميكن أن جنمل املعوقات االجتماعية فيما يلي
                                                 

  .١٨٩ص , مرجع سابق, أمحد حممد قاسم عتيق )١(
)٢(  A. ibrahim abusing, Major administrative reform in Sudan institute at public 

administration, 1972, P 9. 
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  معوقـات تتعلق بالقبيـلة. ١
  

عرف اتمع اليمين بنظامه االجتماعي القرايب وهذا النظام كان ميثل الركيزة األساسية يف احلياة 
غريات اجتماعية ثقافية االجتماعية وسريها وتقدمها وال شيء أثناء الصراعات القبلية ونتيجة حلدوث مت

أدت إىل تغريات إقليمية ودولية أثرت بدورها يف السلوك السياسي بوضعها نظاما بديال عن القبلية يف 
اليمن وما مر به اتمع اليمين من أحداث سياسية وصراعات أهلية داخلية بني األنظمة احلاكمة لليمن 

ز سلوكا سياسيا يرتكز على قيم مزدوجة كقيمة قبل الوحدة أحيانا بينها وبني القبائل كل ذلك أفر
كن من لمتني إحداها قدمية وأخرى جديدة، ويلة للقبيلة مبعىن آخر صراع بني قالقبيلة للدولة والدو

الواضح أن قبلية الدولة يف املضمون السياسي هو السائد يف اتمع اليمين فالقبيلة يف شكلها السياسي هو 
ياة السياسية يف اليمن حيث تود اإلشارة إىل أن زعماء القبائل وشيوخها الذي يؤثر على مؤشرات احل

 وهذا )١(يتولون وميارسون وظائف سياسية هامة يف الدولة واحلكومات واالس النيابية واحمللية املتعاقبة،
 ورئيس بدوره يؤثر يف التنمية والتحديث للمجتمع اليمين وتتمثل هذه السلبية يف الوالء القبلي للقبيلة

الدولة حيث يتعلق معظم آراء الكتاب والباحثني املهتمني بعملية التنمية يف اليمن ودراسة ظاهر القبيلة 
اليمنية على أن الوالء القبلي للقبيلة ال يزال ميثل إحداهم العقبات الرئيسية اليت تواجه عقبات التنمية 

عكاساته السلبية قد ساعدت على تنمية روح والتحديث خصوصا عملية التنمية االقتصادية والسياسية فان
العدائية جتاه اآلخرين وبالتايل ساعدت على انتشار ظاهرة الثأر والذي بدوره يعترب أحد العوامل الين 

  )٢(.تساهم يف عدم االستقرار السياسي
فالقبيلة يف اليمن ال ختضع لسلطة أي جهاز إداري رمسي يف الدولة نظرا ألا كانت والزالت 

فض اخلضوع التام لسلطة الدولة املركزية حيث ظلت القبيلة ولعصور خمتلفة تشكل قوة ذات تأثري تر
كبري يف مواجهة الدولة مما يؤدي إىل حدوث األزمات السياسية بني القبائل من جهة وبني الدول 

ه على  ومما يزيد من خطورة هذا التأثري وانعكاسات)٣(واحلكومات اليت حكمت اليمن من جهة أخرى،
عملية التنمية أن النظام القبلي يقسم البالد إىل مناطق شبه مستقلة حيث أن كل قبيلة يف الواقع ليست 
سوى جمتمع خاص داخل اتمع العام فلكل قبيلة مراعيها ومصادرها وأراضيها ومياهها وحدودها اليت 

ملناطق القبلية وحىت بالنسبة للمناطق  فتواجد الدولة يكاد ينعدم يف معظم ا) ٤(يعرفها كل فرد يف القبيلة،
أيد مشايخ اليت تتواجد فيها الدولة فهي شكلية حيث لتزال السلطة اإلدارية والسياسية الفعلية ترتكز يف 

                                                 
 .٢١٠ص , مرجع سابق,  حممد حمسن الظاهري)١(
 .٢٧٩ص , مرجع سابق, داينم عبد اهلادي حسن اهل)٢(
 .١١٥ ص, ١٩٩١, )٢(دار احلكمة اليمنية للنشر والتوزيع، طبعة :  صنعاء,االستمرار والتغيري: البنية القبلية يف اليمن, ل أبو غامن فض)٣(
 .٥٧ص , ١٩٩٠, )١(دار التضامن للطباعة والنشر، طبعة :  بريوت,الشرائح االجتماعية التقليدية يف اتمع اليمينتأليف مجاعي،  )٤(
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تزال سائدة وقوية وهذه الظاهرة ) ١(يزالون ميثلون دور الوسيط بني الدولة والقبيلة،القبائل الذين بدورهم 
ألسلحة لشرقية والشمالية واليت الزالت أيضا تتميز باستمرار امتالك قبائلها خصوصا يف بعض املناطق ال

"  يف بالدهةليحكم القب "فادهانون الدولة وهناك مثل شعيب ماملختلفة واحتكامها إىل أعرافها كبديل لق
  .نفسهمأبني القبائل  أو كدليل على دور العرق القبلي يف حل ورفض الرتاعات سواء بني املواطنني

استطاعت أن تفرض حالة من عدم ) القبيلة(كما أن بعض هذه القوى االجتماعية التقليدية 
االستقرار األمين ومواجهة قوة الدولة وانتهاك القانون دف حتقيق مصاحل هذه الفئات وتترتب على 

صاحلها فئة اجتماعية إىل أن حتمي م أو انعدام االستقرار وعدم فرض هيبة القانون أن سعت كل جمموعة
  )٢(.وتدافع عنه بقوا

 ويرجع هذا إىل أن قيم القانون وهيبة ومظاهر الدميقراطية والتعددية السياسية مل تتبلور بشكلها 
الصحيح والناضج هلذه الشرحية من اتمع مثلما هو حاصل يف الدول املستقرة على الرغم من وجود 

عالقة القائمة ما بني السلطة واتمع ينعكس سلبا على هذه الظاهر يف اتمع اليمين إال أن اخللل يف ال
  .التحديث والتنمية للمجتمع احمللي والعام

شخص  أو جمتمع أو واستغالل الدميقراطية والتعددية احلزبية والقانون وتوظيف كل ذلك خلدمة فئة
وز السياسية لقبلية ينتمي إىل القبيلة على حساب باقي اتمع واستغالل يف ذلك رموز املشايخ مع الرم

السلطة وجعل كل موجبات السلطة السياسية ومقوماا تشري يف اجتاه خاص ويف خدمة املصاحل اخلاصة 
الضيقة وليس يف اجتاه املصلحة العليا للبالد األمر الذي يعطل كثريا من املشاريع وبرامج التنمية بسبب 

  .إرضاء اجلزء على الكل
ت تعتمد يف ممارسة مسؤوليتها وسلطتها ووجودها يف تلك املناطق كما أن السلطة يف اليمن مازال

القبائل واسترضائهم يف إقناع رجال قبائلهم لقبول النظم ) املشايخ(على تعاون ومساعدة زعماء 
رفية القبلية يف إدارة وحكم عا إىل جنب مع النظم والقوانني الوالقوانني اإلدارية احلكومية وذلك جنب

  )٣(. وإدارة احلياة فيهااملناطق القبلية
دا نوعا ما خصوصا خالل السنوات األخرية ح خفت وبالرغم من ذلك أن ظاهرة القبلية قد

حيث ال تتحمل القبيلة وحدها سلبياا واستمراريتها بل يشاركها وبدرجة كبرية يف املسؤولية معظم 
جتاهلت تنمية املناطق وتلبية احلكومات اليت تعاقبت حكم اليمن خالل مراحل زمنية خمتلفة واليت 

االحتياجات واخلدمات الضرورية هلا خصوصا املناطق احملرومة منها فضال مما عانته القبيلة من أخطائها 

                                                 
 .١٤١-١٤٠ص ص , مرجع سابق, االستمرار والتغيري: البنية القبلية يف اليمن, غامن فضل أبو )١(
 .٨٨ص , ٢٠٠١, جامعة صنعاء:  صنعاء,دراسة سوسيولوجية: احملددات االجتماعية للنمو السكاين يف اليمن,  عادل جماهد)٢(
 .٢٥٩ص, ١٩٩٠, )١( والنشر، طبعة دار املنار للطباعة:  القاهرة,القبيلة والدولة يف اليمن,  فضل أبو غامن)٣(
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والتفرقة من قبل معظم احلكام الذين تعاقبوا على حكم اليمن خالل سنوات زمنية خمتلفة األمر الذي 
 وكذلك استمرار الرتاعات ومشاكل الثأر داخل القبيلة مما أدى إىل استمرار الصراع بني القبيلة والدولة

أدى إىل إعاقة عملية التنمية والتحديث يف اليمن ومما سبق نالحظ أن استمرار السلبيات والوالء القبلي 
للقبيلة وانعكاساا على عملية التنمية ما هي إال نتائج متراكمة للسياسات اليت اتبعها معظم احلكام 

ليت تعاقبت على حكم اليمن واليت شجعت على نفوذ مشايخ القبائل من خالل االعتماد واحلكومات ا
عليهم يف كل ما خيص القبيلة باإلضافة إىل تدخلها يف الرتاعات والصراعات القبلية وعدم حلها كما 
د تعمدت أيضا يف جتاهل القبيلة وعدم تلبية متطلباا واحتياجاا الضرورية وعالوة على عدم تواج

  .الدولة املركزية القوية القادرة عل حتقيق األمن والنظام والعدالة االجتماعية
  

ي هذه الظاهرة السلبية يرجع ذلك موفيما يتعلق مبسألة الوالء القبلي للقبيلة واستمراريته وتنا
  ) ١(:ألسباب وعوامل متعددة أمهها

  

  عوامل اقتصـادية واجتمـاعية. أ
  :وتتمثل يف

  .لالنغالق على نفسها مما ينمي فيها روح االستقاللية وتوجيه الوالء للقبيلة نزعة القبيلة -
  . الدور الفاعل للقبيلة اليمنية وجناحها يف غرس القيم واألعراف القبلية واحملافظة عليها-
 انتشار اجلهل واألمية والتأخر الثقايف وقلة االحتكاك بالعامل اخلارجي وبالتطورات احلديثة يف -

  .احلياة املختلفةجماالت 
  

  عوامل اقتصـادية وجغرافية. ب
  :تتمثل يف

 ندرة املياه وقلة خصوصية وإنتاجية األرض باإلضافة إىل ظروف البيئة اجلغرافية وظروف احلياة -
غري شرعية  أو القاسية مما دفع بالقبائل إىل البحث عن مصادر العيش لتأمني حياا سواء بطرق شرعية

  .عن طريق احلروب
العزلة الداخلية نتيجة لصعوبة التضاريس الطبيعية ووعورا باإلضافة إىل انعدام املواصالت  -

  .والطرق احلديثة
 فشل معظم األنظمة واحلكومات املتعاقبة على حكم اليمن يف تنمية وتطوير املناطق اخلاصة -

ث تغيريات اقتصادية بالقبائل وتزويدها باالحتياجات واخلدمات الضرورية وبالتايل فشلها يف إحدا

                                                 
 .١٦٥-١٦٤ص ص , مرجع سابق, يضعبد الكرمي عبد اهللا الرو )١(
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  .تساعد على ربط القبيلة بعملية التنمية
  

  عوامل سيـاسية. ج
  :وتتمثل يف

  . اليت القتها القبيلة من قبل األئمة يف املاضي وبعض احلكام الذين تعاقبوا على حكم اليمنة املعانا-

  .ية طويلة معايشة القبائل اليمنية لفترات تارخي-

  .ية مما ساعد على استمرار الرتاعات ومشاكل الثأر واحلروب غياب الدولة املركزية القو-

تزال القبيلة من مشاخيها خصوصا يف   استمرار دور القبيلة وتأثريها يف اتمعات القبلية حيث ال-

  .بعض املناطق الشمالية والشرقية تلعب دور هاما وأساسيا يف تنظيم العالقات السياسية واالجتماعية

لكون من النفوذ والسالح املتوفر السياسي يف الدولة من خالل ما مييخ على النظام  قوة تأثري املشا-

  .لديهم

حراك  أو  فشل احلكومات املركزية املتتالية يف شطري اليمن قبل الوحدة يف إحداث أي تقدم-

اجتماعي على مستوى القبيلة مما ساهم يف دفع القبيلة إىل التمسك باملاضي ومحل السالح دفاعا عن 

  .معتقداا ومصاحلها العامة ومصاحل مشاخيها اخلاصة

 غياب دور مؤسسات اتمع املدين احلديثة وعجز السلطات املركزية يف تلبية وتأمني -

  .مجتمعاالحتياجات واملتطلبات الضرورية لل

  

  معوقـات تتعلق بالعـادات والتقـاليـد. ٢
  

يف كثري من جمتمعات العامل الثالث اليت مازالت تعيش حتت ظل التخلف وسبب ذلك هو سـيطرة                 

العادات والتقاليد اجلامدة اليت ال تفسح جماال للتغيري ومن مت التحديث من أجل حتقيق تنميـة ناهـضة                  

الدول والبلدان اليت مازالت حتـتكم يف إجنـازات التنميـة إىل            لطموحات وآمال اتمع واليمن ضمن      

مشروعية التقاليد والعادات االجتماعية على حساب سلطة القانون وقوته فعلى سبيل املثال ال ميكن بناء               

أي مرفق خدمي على الرغم من أن فيها مصلحة عامة إال بعد مراضاة اتمـع                أو   مدرسة أو   مستشفى

ض ومحاية املشروع واملسامهة يف التنفيذ هذا يف وقتنا احلاضر أما السابق وقبـل فتـرة          احمللي إلعطاء األر  

قصرية كان اتمع احمللي يبادر بتنفيذ املشاريع ودعمها ماديا ومعنويا ومحايتها لـشعور أـا تـرتبط                 
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 ) ١(.باملصلحة العامة ذات العالقة بتطويره وجعله ينعم خبريات البلد

يد هي اليت تعمل على حتديد منط السلوك الشائع املقبول لدى أفراد اجلماعة إن العادات والتقال
سبب ارتباطها بالتركيب النفسي واالجتماعي ب عملية مقاومة التغيري والتنمية فضال عن دورها يف

  .لألفراد
أن العادات والتقاليد االجتماعية متارس دورا سلبيا على تنمية  )Higgin (هيجنويؤكد العامل 

٢(: هذه السلوكيات من خاللثراوتطة ساتمع بوا(  
  .ات والتقاليد بالسلوك الالقانوين حتكم العاد-
  .ة جامدةي وجود نظام اجتماعي حتكمه مرتب-
 . من خالل الكفاءة االجتماعية للفرد أكثر مما تتخذةن حتديد املكا-
تغيري ورضوخ لسيطرة البيئة  إنتاجية منخفضة جدا واهم من ذلك يف هذا اتمع تتسم مبقاومة ال-

 .مع بنية اجتماعية ذات منط تسلطي
  

 حياة اتمع احمللي واالنتقال به من يف عملية التحديث والتنمية بالنهوض عوهذا الوضع يتعارض م
حالته اجلامدة بتقاليدها وعاداا إىل حالة أكثر ديناميكية ومرونة لتستطيع التفاعل واالستيعاب لكل ما 

ونافع للكل االجتماعي كمان هناك جمموعة من العادات السيئة اليت تعرقل النهوض باتمع هو جديد 
  :احمللي وختل مبسار التنمية االجتماعية وتتمثل يف

  . عادة الثأر-
 . عدم تقدير مشاركة املرأة-
  . ظاهرة مضغ القات-

  

واجه مصاعب عديدة يسببها ومن وفيما يتعلق بعادة الثأر يترتب على هذه العادة أن اتمع اليمين ي
أمهها إقالق األمن وعدم االستقرار األمن االجتماعي وتوجيه طاقات األفراد واألسر والقالئل املادية 
للتحشد وشراء السالح بدال من توجيه تلك األموال والطاقات البشرية خلدمة التنمية وتلبية حاجام 

ال عن صرف جهود الدولة التنموية إىل حماولة احلفاظ على الصحية والتعليمية واالجتماعية والثقافية فض
 تنمية حملية يف ظل هذه الظروف والذي بدوره يؤثر يف جهود التنمية سلبا ثاألمن وال ميكن أن حتد

ويؤخر يف تنفيذ املشاريع اخلطط هلا يف املنطقة املعينة أم فيما يتعلق بعدم تقدير جهود املرأة واالعتراف 

                                                 
مركـز الدراسـات    :  صنعاء ,دراسات مينية جملة  , "يةاليمناجلمهورية  املشاركة الشعبية يف نشاط هيئة الوحدات اإلدارية ب       ",  قائد حممد طربوش   )١(

 .٢٦٦ص , ١٩٩٨سبتمرب , البحوث اليمنية
 .١٣٤ص , ١٩٨٨ ،اجلامعة األردنية:  عمان, دراسة تطبيقية يف الريف األردين:مقومات التنمية ومعوقاا,  أمحد الربايعة)٢(
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رغم من أا تتحمل مسؤوليات كبرية فهي متثل ربة البيت واملربية واحملافظة على اجلوانب بدورها على ال
 يتسم بأنه جمتمع ذكوري أي تتركز فيه السلطات اتمع اليمين فإن االقتصادية لألسرة وبالرغم من ذلك

لسياسية على مستوى املؤسسات والتنظيمات االجتماعية وا أو بيد الذكور سواء على مستوى األسر
لى الرغم من حتمل املرأة مشاركة املرأة يف صنع القرارات العامة حمدودة ع فإن واالقتصادية بشكل عام

  .بعات ومسؤوليات احلياةملعظم ت
  

وفيما يعيق االعتراف بدور املرأة على الرغم من املسؤوليات اليت تقع على عانقها بشكل مباشر ويف                
  ) ١(:سن مبكر ما يأيت

 .التقاليد اليت أسهمت يف هضم دور املرأة يف اتمع العادات و-
 يف الغذاء والتعليم والصحة وواجه الرعاية االجتماعية نقصتواجه مشاكل مترابطة من حيث ال -

  )٢(.املتنوعة أي أا يف اتمع التقليدي مازال يعطي األولوية يف اخلدمات واالهتمام للذكور
 .ه كإسهام فاعل يف عملية التنمية عدم احتساب جهود املرأة وتقدير-
 عدم االعتراف حبقها يف التعليم وإبداء الرأي والرعاية بدرجة أقل مقارنة بالذكور، وهذه -

  .سلبياا تعد من أخطر العوائق يف مسار التنمية االجتماعيةبارسات العادات االجتماعية والسلوك واملم
  

  ـات تتعلق بالقيمقوعم. ٣
  

ة حديثا مبثابة اخللفية االجتماعية لتقومي الوضع العام وما بساملكت أو ملوروثة قدمياتعد قيم اتمع ا
اتمع والقيم هي  أو األسرة أو سياسية ثقافية للفرد أو يستجد عليه من تغريات اقتصادية اجتماعية

 نفسها معيار اجتماعي يرتبط بقواعد السلوك هذه القواعد السلوكية يفرض أو قواعد سلوكية مشتركة
قواعد السلوك العامة واملشتركة يف نتاج  بأن على أفراد اتمع يف كل قول وفكر وهنا تربز أمهية القول

  )٣(.اتمع احمللي يف الغالب
كما أن القيم االجتماعية والثقافية تمع من اتمعات تعد مبثابة الـضابط الحـاكم القيمـة                  

 اتمع السيما إذا كانت القيم تكتسي الثوب القدمي أي أـا            وتشكل الوعي حنو برامج التنمية وتطوير     
قيم تقليدية ال تستطيع التوافق مع حاجات اتمع العصرية بل ال يسمح مبرور برامج التنمية بسهولة ألن                 

                                                 
 .٢٧ص , ١٩٩٨سبتمرب , اللجنة الوطنية للمرأة:  صنعاء, وضع املرأة يف اليمن)١(
 .٢٤ص ,  املرجع نفسه)٢(
, شركة كاظمة للطباعة والنـشر :  الكويت, واالقتصادية يف جمتمعات اخلليج العريب املعاصرةمقومات التنمية االجتماعية ,  الرميحي حممد غامن  )٣(

 .٥٣ص , ١٩٩٧
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تـستر  تاتمع يلجأ لعالج مشكالت حياته االقتصادية والصحية والتعليمية وإىل مسائل تعتمد القيم اليت       
ن على الرغم من أن الدين ال يقر ذلك بل بالعكس أن تعاليم ديننا احلنيف حيـث علـى التعلـيم                     بالدي

واالستفادة وإتباع الطرق املالئمة لتطوير وتدبري احلياة االجتماعية بكافة جوانبها مسخرا األمر لـصاحل              
 مصلحته لطريقة سـيئة     اتمع يف احلياة العامة غري أن هناك قيم كثرية تسيطر وتوجه السلوك العام حنو             

وخاطئة وهي ما تعمل على إعاقة عملية التنمية االجتماعية يف شىت قطاعاا السيما الصحة والتعليم ومن                
  ) ١(:هذه القيم

 . االنفرادية وصور الالمباالة واالعتماد على الغري-
  . عدم تقدير قيمة العمل-
  . احتكار العمل اليدوي-
 . عدم تقدير قيمة الزمن-
قيم املتعلقة بالسلوكيات الدخيلة على اتمع كالسحر والشعوذة واملعتقدات اليت تدور بشأا  ال-
 .تكالية كلها تشكل عائقا للتنميةر والكرامات واألولياء وروح االكاحلص
 القيم املتعلقة بالعقيدة ونقصد به التصور اخلاطئ ملضامني التوجيهات الدينية أي مبعىن آخر غياب -
واضح لديناميكيات العقيدة الدينية االجيابية وغياب موجهات الطاقة الروحية والفكرية واليت الفهم ال

 .تسهم يف تغيري الواقع وتدعم عمليات التنمية
وعلى ضوء ذلك، فعلى اتمع املؤمن باهللا واملتسلح بالعلم والواعي للقيم واملبادئ اإلسالمية أن ال               

وجبها السيما إذا كانت من النوع املعيق للتنمية بل يتطلب األمر للعمل            نستسلم للقيم التقليدية والعمل مب    
 ماح اال، أمـا   سفإوف املعيق للتنمية وذلك دف      بقوة ومن أجل حتفيز اتمع احمللي للخروج عن املأل        

ختطيط وتنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية اليت ستعمل على توفري اخلـدمات االجتماعيـة والـصحية               
يمية ورفع مستوى وعي اتمع احمللي للمشاركة يف التنمية واالستفادة منها ومحايتها ولكن لكـي               والتعل

يتحقق ذلك البد من إدراك أنه على املستوى االجتماعي جيب أن يستهدف التحديد من الـداخل إىل                 
وى االقتصادي جيـب    وما يف معناها كالطائفة وغريها إىل اتمع املدين وعلى املست         " القبيلة"االنتقال من   

يـة إىل اقتـصاد     عرتبط ا من الريع والعقلية الري     وما ي " ةالغنيم"لتنمية النتقال من اقتصاد     أن يستهدف ا  
العمل واإلنتاج والتكافل والتكامل ويف سبيل حتقيق ذلك البد أن تقوم عالقة اجيابية بني الدولة واتمع                

لذي يعرب عن الرغبات العامة وحتقيق غايـة للدولـة يف           من أجل انطالق التنمية بشكلها املطموح إليه ا       
إسعاد اتمع احمللي والعام ولكي يتحقق ذلك البد على الدولة ووحداا احمللية القيام بوظائفهـا علـى                 
أكمل وجه يف النواحي السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية دف حتقيق العدالة االجتماعيـة             

                                                 
 .١٨٠-١٧٣ص ص , ١٩٨٥عامل املعرفة، :  القاهرة,املفاهيم والقضايا: التنمية االجتماعية, علي الكاشف )١(
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   )١(:بواسطة التايل
 وضع التشريعات اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني املواطنني وحتصني ما هو متوفر ومتديد حقوق -

  املواطنة إىل مجاعات األطراف اليت ما تزال حمرومة منها 
 زيادة اخلدمات التربوية واالجتماعية املوجهة حنو االرتقاء باملستوى الثقايف والصحي للفاعلني يف -

  .عملية اإلنتاج
  .دنطيط عملية التم خت-
 . تطوير طرق اإلنتاج الزراعي من أجل توفري األمن الغذائي-
 . زيادة تنمية احلركة التعاونية وتنمية اجلمعيات الصغرية-
 ضبط عملية تكاثر السكان عن طريق نشر الوعي الصحي لدى النساء واحليلولة من دون تسببها -

  .يف احنطاط مستوى احلياة العامة
  

أمهية دور الدولة ووحداا احمللية يف اال االجتماعي يف تقدميها ملختلف اخلدمات العامة كما يأيت 
واالجتماعية للمواطنني ورفع مستوى حيام والتكفل بنشر التعليم بواسطة إقامة وتسيري املنشآت 

الطفولة والعجزة التعليمية وكذلك األمر فيما خيص الرعاية الصحية ودعم األسرة ومحاية األمومة ورعاية 
 عن الكوارث والشيخوخة كما جيب أن تعمل بالتضامن والتعاون مع اتمع احمللي ليتحمل األعباء الناجتة

العدالة ال االقتصادي البد من تنظيم االقتصاد وفق خطة تراعي فيها مبادئ الطبيعية وأما يف ا
ل  وذلك يهدف إىل حتقيق املساواة وح)٢(ة اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة،زياداالجتماعية ويهدف إىل 

ته يف االستفادة قيبأحا فيه اتمع احمللي والعام ما ر الكل االجتماعي مبمشكلة الفقر واحلد منها حىت يشع
  .الوحدةومن خريات البالد ومثار الثورة 

  

  معوقـات احلركة التعـاونية. ٤
  

ية متزايدة نتيجة لإلسهامات الكبرية اليت تقدمها  بأمهظ حتاجلمهورية اليمنيةإن احلركة التعاونية يف 
يف جمال التنمية الريفية وعلى الرغم من اإلجنازات اليت قامت ا وحققتها يف جماالت التنمية االقتصادية 
واالجتماعية على مستوى الريف اليمين وذلك حىت يستطيع مواكبة التطورات اليت حدثت يف املدينة غري 

اونية تواجه العديد من املشاكل واملعوقات اليت أثرت على مسريا التنموية ومن هذه أن هذه احلركة التع

                                                 
طبعة  مركز دراسات الوحدة العربية،   :  بريوت ,التنمية وتنمية األزمات  أزمات  : صراع الدولة والقبيلة يف اخلليج العريب     , حممد رضا جواد   )١(
 .٧٩-٧٨ص ص , ١٩٩٧, )٢(
 .٢٥٥-٢٥٤ص ص , ١٩٩٠, )١(دار التضامن للطباعة والنشر، طبعة :  بريوت,القرية والدولة يف اتمع اليمين, قائد الشرجي )٢(
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  :املعوقات فيما يلي
  

  اخنفـاض فـي الكوادر املؤهلة واملدربة. أ
ويتضح ذلك من اخنفاض شديد يف الكوادر الفنية املتخصصة واملدربة القادرة على إدارة النشاط 

  :تب على ذلك منالتعاوين ومتابعة تنفيذه وما يتر
 التنسيق بني األجهزة التنفيذية واهليئات االستيعابية للمهام التنموية وضعف القدرة  ضعف-

  .التعاونية يف األعمال التنموية
 على القيام بإجراء دراسات      التنفيذ العشوائي ملعظم املشاريع التنموية نظرا لعدم قدرة التعاونيات         -
   )١(. للمشاريع قبل تنفيذهاوىاجلد

 . املنجزات احلقيقية للتعاونياتن شحة البيانات اإلحصائية ع-
 . عدم قدرة التعاونيات على إعداد اخلطط والربامج بشكل منهجي وسليم-

  

  ضعف املستوى التخطيـطـي. ب
على الرغم من اهتمام احلركة التعاونية جبوانب التخطيط حيث أعدت اخلطط والربامج الالزمة 

موية ولكن نظر لعدم إدراك بعض القيادات التعاونية ألمهية التخطيط إضافة إىل قلة إلجناز املشاريع التن
الكوادر املؤهلة والقادرة على وضع اخلطط اإلستراتيجية السليمة وضعف اإلمكانيات وندرة املعلومات 

قائية والبعد العمل التعاوين قد تأثر سلبا مما جعله يتصف بالتل فإن والبيانات الالزمة للعملية التخطيطية
  :عن الواقعية وضعف الرؤية املستقيلة وقد يترتب على ذلك ما يلي

 ضعف عملية التنسيق بني اجلهد الرمسي واجلهد الشعيب مما تسبب يف تكرار املشاريع اخلدمية اليت -
أنشأت يف بعض املناطق والوحدات اإلدارية مما انعكس ذلك على حرمان بعض هذه املناطق من هذه 

  .تاخلدما
 ضعف قدرة اهليئات التعاونية على استيعاب املوارد املتاحة واستخدامها مبا حيقق أهداف التنمية -
 . احتياجات السكان الضرورية واألساسيةيباحمللية وتل
  .ال إنشائها يف بعض املناطقمكعلى است التوسع يف إقامة املشروعات الصغرية وعدم القدرة -

  

ة على تأدية ت اليت تواجه احلركة التعاونية يف بالدنا جتعلها غري قادركما أن هذه املشاكل واملعوقا
طلع به يف عملية التنمية برغم قدرا على تعزيز الترابط بني األهداف التعاونية ضالدور اهلام الذي ت

  .وقيامها بتعزيز عملية املشاركة يف تنفيذ اخلطط مع اهليئات املركزية

                                                 
 .٣٨ص , ١٩٩١, ة التعاونيةربييم التجتق: صنعاء، احملليةوزارة اإلدارة , اجلمهورية اليمنية )١(



 177

V. املعوقـات اإلدارية  
  

كانـت تلـك اإلدارة     ارة من أهم الوسائل اليت ميكن أن تدفع بعملية التنمية إىل اإلمام إذا              تعد اإلد 
) املستـضعف  (ية ومنهجية وفق ختطيط سليم ومن املعروف يف دول العامل الثالث          ملتقوم على أسس ع   

ي اليت تتـوىل     جند فيها أن األجهزة احلكومية واحمللية ه       جزء منها حيث    ة   العربي نطقةاال واليت تعد امل   مجإ
مهام إدارة التنمية لكن اإلدارة احلكومية ممثلة مبؤسساا وهيئاا العامة ال تستطيع لوحدها أن تقوم مبهمة             
إدارة عملية التنمية الشاملة بل البد هلا أن تستعني بشريك آخر وهو السلطة احمللية والذي يـشاركها يف                  

واإلدارة احمللية عن ) املركزية(كالً من اإلدارتني احلكومية    تواجه   اتن هناك معوق  أحتمل أعباء التنمية غري     
تنفيذها ملشاريع التنمية وذلك يعود إىل جمموعة من املعوقات اليت تتكامل مـع املعوقـات االقتـصادية                 

  ) ١(:والثقافية واالجتماعية واإلدارية والسياسية اليت سبق ذكرها وهذه املعوقات ميكن حصرها فيما يلي
  . وعي سياسي إمنائي لدى القيادة السياسية القائمة عدم وجود-
  .فكري يف التنسيق السياسي العام بشأن قضايا التنميةال الداخلي لألحزاب وعدم التقائها  الصراع-
  . القصور اإلعالمي واملتمثل يف نقص برامج وسائل االتصال اجلماعي املوجه حنو التنمية-
  .طة وتنفيذها جتاهل املشاركة الشعبية يف وضع اخل-

  

كما أن هناك أسباب متعددة تؤثر يف دور اإلدارة يف العملية التنموية وجيعلها معيقا هلا نذكر 
  )٢(:منها

 . عدم تداخر القدرات واإلمكانات الالزمة للتنفيذ-
 .ضعف اإلشراف على التنفيذ أو  إتباع اإلجراءات البريوقراطية املعيقة للتنمية-
  .تخدام املوارد اإلهدار والعبث يف اس-
 . سوء اختيار اجلهة املنفذة ملشاريع التنمية-
  . التهرب من املسؤولية وضعف الوازع املهين-
 ). تقبل مشروعا تنمويا تشكل له جلنةنإذا أرادت أ(نتشار ظاهرة اللجان  ا-
  . سوء قنوات االتصال-

  

رة إليه بسوء استغالل السلطة وفيما يتعلق مبسألة املسار اإلداري على املستوى احمللي ميكن اإلشا
وتبني ذلك من خالل قيام موظفني هلم نفوذ يف مناصبهم الوظيفية يف اإلدارة احمللية يستغلون نفوذهم يف 

                                                 
 .١٨٣-١٨٢ص ص ,  سابقجعمر, الكاشفعلي  )١(
, )١(ط  , مركز دراسات الوحدة العربيـة    :  بريوت ,إدارة التنمية وتنمية التخلف يف الوطن العريب والنظام العاملي اجلديد         ,  أسامة عبد الرمحن   )٢(

 .١٠٦-١٠٤ص ص , ١٩٩٧
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ألقارم وذويهم وهو استغالل ال يتفق مع املصلحة العامة بل يعترب  أو حتقيق أغراض شخصية سواء هلم
يفة هي أمانة قد اؤمتن عليها املسؤول ووجب عليه احملافظة خيانة للوظيفة العامة على اعتبار أن الوظ

عليها ال أن يقوم بتسخريها ملأربه وأغراضه الشخصية جترمي استغالل النفوذ يأيت كون اجلاين يظهر أن 
سلطته وتأثريه وسطوته هي اليت حتكم النظام وبأنه املتصرف يف األمور وأن استغالل هذا النفوذ لغري 

 فمعناه أن املوظف قد أساء استغالل السلطة وسخر اإلدارة من أجل إرضاء وإغراء املصلحة العامة
مذهب ديين ومن مت تتحول  أو عشرية أو فئة يكون القاسم املشترك بينهم االنتماء ألسرة أو جمموعة

  .اإلدارة إىل إدارة سلبية ومعوقة لعملية التنمية
 يقوم على أساسا املؤهالت والكفـاءة واخلـربة         أضف إىل ذلك أن معايري اختيار املوظف احمللي ال        

والرتاهة وإمنا يقوم على أسس خمتلفة منها ثقة احلكام االنتماء األسري املناطقي واحلـزيب والعـشائري                
 البنية التنظيمية لإلدارة تعاين من نواقص بارزة من          أن املتوكلحممد عبد املالك    واملذهيب ويؤكد الدكتور    

  ) ١(:أمهها
 .ق البىن العامة مع األهداف عدم تواف-
 . عدم وضوح املسؤوليات والسلطات-
 . تداخل العالقات الرمسية بغري الرمسية وعدم الفصل بني العام واخلاص-
تضخم وتوسع وظيفي يف احلضر على حساب األرياف ويف الوقت نفسه ال يستخدم القطاع  -

 . من العاملني يف اجلهاز اإلداري%٢٠احلكومي فعليا سوى 
  

كما أن ضعف اجلهاز اإلداري للدولة وضعف وحداته اإلدارية احمللية يؤثر يف تنفيذ مشاريع التنمية 
بل يؤدي إىل فشلها واملتمثل يف نقش ظاهرة الفساد املايل واإلداري واليت أعاقت مسار التنمية احمللية 

  .والوطنية اليت تسعى احلكومة ووحداا إىل حتقيقه
يزال يواجهها نظام اإلدارة احمللية على الرغم من قيـام            معوقات إدارية ال  أضف إىل ذلك أن هناك      

يزال يتسم باملركزيـة املاليـة        اإلدارة احمللية على عملية االنتخابات احلرة واملباشرة إال أن هذا النظام ال           
اب واإلدارية باإلضافة إىل ازدواجية السلطات وتضارب االختصاصات وهذا يرجع بدوره إىل عدة أسب            

  ) ٢(:أمهها
 سيطرة األجهزة التنفيذية للسلطة املركزية على معظم أعمال االس احمللية وعدم منح هذه -

  .االس سلطات كافية

                                                 
 .٢١٩-٢١٨ص ص , ٢٠٠٠, )٢٠(عدد , )١(ط , مركز دراسات الوحدة العربية:  بريوتإىل أين؟،: يمنال, حممد عبد امللك املتوكل )١(
 .١٣٤-١٣٣عبد اهللا عبد الكرمي الروضي، مرجع سابق، ص ص  )٢(
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 غياب الفهم الصحيح والسليم ملفهوم اإلدارة احمللية والتنمية الشاملة نتيجة الخنفاض مستوى -
  .التعليم والتوعية ولعدم األهداف واملهام الواجبات

 ضعف اهليكل اإلداري للدولة يف جمال اإلدارة احمللية باإلضافة إىل نقص الكوادر اإلدارية واحمللية -
  .املؤهلة واملدربة وحمدودية كفاءة العاملني يف هذا اال

 تعدد التشريعات والقوانني وعدم ثباا واستمراريتها باإلضافة إىل عدم توافق وانسجام العديد -
  .واخلارجية) احمللية(ف والتغريات الداخلية منها مع الظرو

 تدين مستوى اخلدمات واملشاريع األساسية كالتعليم والصحة ومشاريع احلياة والكهرباء -
  : اخل ويرجع ذلك نتيجة لعدة عوامل منها.. واخلدمات الزراعية

جمال اإلدارة  ضعف التخطيط للمشاريع لتنموية باإلضافة إىل عدم استيعاب األسباب احلديثة يف -
  .والتخطيط

 . ضعف اجلانب الرقايب ماليا وإداريا-
 يشا أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة وتف تضخم اجلهاز اإلداري للدولة خصوصا بعد الوحدة مم-

  .ظاهرة الفساد املايل واإلداري
عية  عدم خضوع التقسيم اإلداري يف بعض املناطق يف اجلمهورية ألسس ومعايري اقتصادية واجتما-

 : ثابتة ويترتب على ذلك ما يلي
عدم التكافؤ يف توزيع املوارد االقتصادية احمللية وهذا بدوره ميثل مشكلة حقيقية يف غياب التوزيع * 

العادل للثروة بني املناطق احمللية األمر الذي سيؤدي إىل تطوير بعض املناطق وإمهال وميش مناطق 
  .أخرى

  .وتشتته يف مناطق أخرىتضخم سكاين يف بعض املناطق * 
  

  روقراطية واإلدارة احملليةـالبي •
مـن   فـإن    كرب آفة من آفات التنمية واكرب عائق دون تنفيذ إرادة الشعب ولذا           تعد البريوقراطية أ  

الضروري مواجهتها ومكافحتها يف كل مظاهرها وسلبياا ولعل من أهم دواعي اإلدارة احملليـة جعـل     
وحتقيق مثل هذا اهلدف ال ميكن أن        )١(،ي اجلماهري وممثلي هذه اجلماهري    مصاحل الشعب مباشرة بني أيد    

يتم مع بقاء األجهزة مسيطرة على القرارات اليت تتخذ والسيما فيما يتعلق بالقضايا اليت متس مباشـرة                 
جمموعة املواطنني على أنه جيب االنتباه إىل أسلوب العمل الشخصي ال يصلح بدال للبريوقراطية فتعطـل                

جهزة لتحل حملها اإلدارة الشخصية لبعض املسؤولني حىت لو كانوا مثبتني يف األصل عن إرادة الشعب                األ

                                                 
 .٥٤٤ص , ٢٠٠٤,  دار اجلامعة اجلديدة: القاهرة,البريوقراطية يف اإلدارة احمللية, حممد عبد الوهاب )١(
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تعين تركيز السيطرة الفردية وهذا األمر أسوأ من البريوقراطية إذ جيب أال يغيب عن البال أن البريوقراطية                 
ـ ا العـصور ال   تبقى مرحلة متطورة بالنسبة ألسلوب اإلدارة الشخصية اليت هي من بقاي           ابرة والعهـود   غ

  ) ١(.االستبدادية
  

كما أن اجلهاز البريوقراطي يف الدولة املتخلفة يعاين من سلبيات البريوقراطية نتيجة لتأثري العوامل 
  )٢(:وأمهها
  . تفشي الروح الفردية واملصاحل الفردية مع دعمها بالوالءات املختلفة-
جمال فيه إىل التقيد لقواعد التسلسل اهلرمي اليت قد حتد  زيادة الرغبة يف التسلط املطلق الذي ال -

  .من تنفيذ بعض الرغبات
 رغبة األجهزة السياسية مبستوياا املختلفة يف توجيه اإلدارة على كل مستوياا باسم حماربة -

  .البريوقراطية ورعاية املصاحل القومية ومتطلبات الشعب
تقييد اللوائح (ى من القواعد باملستوى الذي فوقه  ازدياد القواعد املكتوبة تقيد كل مستو-

  .مما أدى إىل فوضى يف التشريع والتنظيم) والقرارات التنفيذية باللوائح
 كما أن عمليات اختاذ القرار تتم وفقا ألسلوب البريوقراطي الذي مييل إىل االجتاه إىل تقليص -

  .املشاركة الشعبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٨٠٣-٨٠٢ص ص , ١٩٧٧, املنظمة العربية للعلوم اإلدارية:  القاهرة,ات النظرية للحكم احملليياألساس: احلكم احمللي,  كمال نور اهللا)١(
 .٤٣-٤٢ص ص , ١٩٩٢, )١(طالس للدراسات والترمجة والنشر، طبعة :  دمشق,البريوقراطية والتغيري,  كمال نور اهللا)٢(
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VI. املعوقـات املـالية  
  

 التمويل املايل العنصر الذي يرتكز عليه كيان أجهزة اإلدارة احمللية ولذا فإنه البد من وضع يعد
وسائل متويلية كافية يف أيدي سلطات اإلدارة احمللية لتستطيع السري يف طريق النجاح كما البد من اختاذ 

ية عند االتفاق على نظام مايل مرن يكفل يف آن واحد عدم إجياد عراقيل أمام سلطات اإلدارة احملل
املشاريع املقررة حتد من قدراا على املبادرة واإليداع وعدم التربير واالحنراف للموارد املالية اليت يعتمد 
عليها نظام اإلدارة احمللية يف تسيري نشاطه اإلداري واملايل كما أن اإلدارة احمللية تعتمد يف األساس على 

  .املرافق اليت م املواطنني وتعود بالنفع عليهممواردها الذاتية يف إنشاء وإدارة 
ويف اليمن جند أن مصادر التمويل املايل احمللي يعتمد على مصدرين مـصدر داخلـي يتمثـل يف                  
الضرائب والرسوم احمللية واليت تتوىل اإلدارة احمللية يف جبايتها وحتديدها وكذلك عائدات اسـتثمارات              

 خارجي ويشمل القروض العامة واخلاصـة والتربعـات بكافـة    مشروعات اإلنتاجية واخلدمية ومصدر  
وبالرغم من تلـك املـصادر       )١(صورها كاهليئات والوصايا أضف إىل ذلك معونات احلكومة املركزية،        

املالية اليت متتلكها السلطة احمللية إال أن مصادر التمويل ضعيفة وحمدودة وتلجأ يف أغلـب األحيـان إىل                  
الذاتيـة  (ما أن التمويل احمللي يواجه بعض املشكالت واملعوقات املالية احمللية           مصادر الدعم املركزي ك   

ويواجه أيضا مشكالت مشتركة أي ما بني املالية احمللية ومالية الدولة وهذه اإلشكاالت ترجع              ) اخلاصة
  ) ٢(:إىل ما يأيت

ع ذلك إىل عدة أسباب  ضآلة مرونة املوارد احمللية حيث تتسم هذه املوارد بالثبات واجلهود ويرج-
  :أمهها

  .دارية كبرية تدبري املال والتصرف منه لقيود إ خضوع السلطة احمللية يف مسألة-
 اشتراك امليزانيات احمللية مع ميزانية الدولة واستغالل املوارد لنفسها لدرجة قد تصل إىل حد -

  .تداخل بني امليزانيتني
رة للوحدات احمللية تتجه ألعضائها يف نطاق إقليمي  شحة اإلمكانيات وخاصة الفنية منها املتوف-

  .ضيق مما جيعل هيئات الوحدات احمللية تفتقر إىل التنظيم الفين للموارد وخصوصا املورد الضرييب
  
  
  
  

    

                                                 
 .٦٤ص , مرجع سابق, مفهومها وتطبيقاا املعاصرة: ة اإلداريةالالمركزي, خاليفائل حممد إمساعيل املد )١(
 .١٣٤-١٣٣ص ص , مرجع سابق, مبادئ اإلدارة احمللية وتطبيقاا يف اجلمهورية اليمنية,  أمحد عبد الرمحن شرف الدين)٢(
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  ) ١(:كما أن هناك مشاكل أخرى تواجه نظام التمويل احمللي وتتمثل يف العوائق التالية
  .في بنفقات التشغيل للخدمات احمللية مصادر حمدودة وموارد ضئيلة ال ت-
 توجه السلطة املركزية إىل مضاعفة الضرائب والرسوم احمللية إىل مستوى حيد من قدرات اإلدارة -

  .احمللية على رفع الرسوم وحتصيل املوارد الكافية
  . إجناز املشاريع ألهداف سياسية حمدودة حىت تصري مثل الفتات سياسية فارغة اجلدوى-

  

ود اإلشارة إىل أن املوارد املالية تعد من أهم عناصر التنمية وتطوير اتمع احمللي وفقا لذلك كما ن
فقد انطلقت احلركة التعاونية يف متويل أنشطتها من مصادر ذاتية للمشاريع اخلدمية من مبادرات الشعب 

 تقدم كدعم من طرف الدولة املالية واملعنوية والتطوع بالعمل ااين باإلضافة إىل املوارد اليت كانت
  . من موارد الزكاة والدعم املركزي%٧٥واملتمثلة يف نسبة 

وبالنظر إىل حجم األهداف واخلطط االقتصادية اليت وضعتها احلركة التعاونية وما كان يتطلع إليه 
ات التنموية املوارد املالية تظل عاجزة عن متويل كافة املشروع فإن املواطن للمزيد من اخلدمات واملشاريع

  .اليت حيتاجها املواطن
من الزكاة عندما % ٧٥ كما ترجع البداية احلقيقية ألزمة التعاونيات يف اجلانب املايل إىل إلغاء نسبة

حتولت إىل االس احمللية األمر الذي افقد احلركة التعاونية موردا مهما لتمويل املشروعات اخلدمية 
  .املختلفة

 املوارد املالية هي املشكلة اجلوهرية اليت تعرقل جهود احلركة التعاونية ومن خالل ذلك تظل مشكلة
  .يف إجناز مشاريعها التنموية

  )٢(:أضف إىل ذلك هناك عوائق مالية حتد من منو اإلدارة احمللية وتشمل تلك العوائق ما يلي
  . ضعف اإلمكانيات املالية واإلدارية-
 املوارد املالية مما أدى إىل ضياع وتسرب أموال لغري صاحل  ضعف احلوافز املادية للعاملني وحتصيل-

  .اإلدارة احمللية
 ضعف القنوات الضريبية وعوائد الرسوم األحزاب مع انتشار ظاهرة التهرب من األعباء -
  .الضريبية
  . غياب املعايري املالية اخلاصة باألداء وتقييمه يف أجهزة السلطة احمللية-

  

                                                 
, ٢٠٠٣سبتمرب  ،  )٧٠ (ددسات والبحوث اليمين، ع   مركز الدرا :  صنعاء ,جملة دراسات مينية  , "الالمركزية واحلكم احمللي يف اليمن    ",  مراد ظافر  )١(

 .٩٠-٨٩ص ص 
 .٢٦٠-٢٥٩حممد احلريب، مرجع سابق، ص ص أمحد  )٢(
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  تاخلالصة واالستنتـاجـا
  

 هذا الفصل احلديث عن معوقات التنمية احمللية يف اليمن ومن خالله الدراسة نا يفلقد تطرق
ن ويف حالة يمرقل مسار التنمية احمللية يف الوالتحليل هلذا املوضوع مث التعرض لتلك املعوقات واليت تع

 اإلدارة احمللية يف عدم مواجهتها والبحث عن حلول مناسبة هلا سوف تؤدي يف النهاية إىل فشل جتربة
  .بالدنا

إن هذه التحديات واملعوقات اليت تواجه نظام اإلدارة احمللية هي متعددة حيث تشمل املعوقات 
  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية واملالية
املعوقات السياسية بشقيها العامة كاألحداث  بأن وقد مت احلديث عن كل منها على حدة وقلنا

مات السياسية واليت مرت ا اليمن وخاصة منذ قيام دولة الوحدة واليت اشرنا إليها مسبقا واألز
انعكاسات نتائج حرب اخلليج الثانية وما ترتب عليه من نتائج سلبية أثرت على الوضع  بأن وأوضحنا

ب على ليت ترتاالقتصادي واالجتماعي للمجتمع اليمين، أما الشق الثاين فتمثلت باملعرقالت الداخلية وا
 وتدهور اجلانب األمين وغريها من املشكالت الداخلية واليت كانت هلا أثارا أثرها تفاقم الوضع السياسي

اخل، وبالنسبة للمعوقات .. سلبية على مسار التنمية يف مجيع جماالا السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ية بني قيادات السلطة احلاكمة أثناء املرحلة االنتقالية  الداخلية مت حصرها يف تفاقم األزمة السياسةالسياسي

وما ترتب عليها من ايار اقتصادي وتدهورا يف البنية االجتماعية نتيجة للصراع السياسي بني أطراف 
القيادات اليت متتلك زمام التحكم بالسلطة من أجل السيطرة على السلطة وأيضا متثلت يف الدميقراطية 

 وذلك الطائفة، أو العشرية أو ينة قد تتمثل يف احلزبمعة وتوظيفها ملصاحل ضيقة لفئة بيوالتعددية احلز
 هلذه التجربة اجلديدة على اتمع اليمين كما أن ضعف املشاركة الشعبية نتيجة لغياب الوعي السياسي

  . لتحقيق تنمية اتمع احملليةكان له دورا يف فشل اجلهود الشعبية اجلماهريي
نا بعد ذلك إىل املعوقات االقتصادية واليت تظهر من خالل التخطيط وعدم االستقالل األمثل مث انتقل

للموارد البشرية واالقتصادية والطبيعية للبالد وغريها من املعوقات االقتصادية اليت أدت إىل تدهور عملية 
  .التنمية احمللية

د ركزنا احلديث حول معوقات القبيلة ويف نفس السباق تناولنا احلديث عن املعوقات االجتماعية وق
أثارا سلبية هلا  بأن وتوصلنا من خالل العرض والتطرق هلذه الظاهرة التقليدية يف اتمع اليمين وأوضحنا

 للمجتمع اليمين نتيجة للسلوكيات اخلاطئة اليت تقوم ا وخاصة فيما يتعلق ثيحدعلى التنمية والت
كاساا على عملية التنمية حيث تعرقل كافة اجلهود واألنشطة التنموية مسألة الوالء القبلي للقبيلة وانع

  ).السالح والوالء للقبيلة(نتيجة لتصرفاا الغري اجيابية 
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وضع ذكرنا من ضمن املعوقات االجتماعية معوقات تتعلق بالعادات والتقاليد والقيم ويف نفس امل
 حنو التغيري والتحديث للنهوض حبياة اتمع احمللي يف اجلامدة والتقليدية واليت ال تعطي أي فرصة للتوجه

  .اخل.. شىت جوانبه االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مث تطرقنا بعد ذلك إىل احلديث عن املشاكل واملعوقات اليت تواجهه جتربة احلركة التعاونية يف اليمن 

 تتمثل تنموية يف تنفيذ مشاريعها اإلمنائيةاملشكلة األساسية اليت تعرقل جهودها ال بأن وخلصنا إىل القول
  .يف مشكلة املوارد املالية، وهي املشكلة اجلوهرية

وأخريا تناولنا يف هذا الفصل املعوقات اإلدارية واملالية واليت تتجلى يف ضعف اجلهاز اإلداري للدولة 
نتشار ظاهرة الفساد ك إىل اما أدى ذلوضعف البىن اإلدارية احمللية مما أثر على تنفيذ مشاريع التنمية ك
  .الوطنيةواملايل واإلداري واليت كان هلا دورا يف إعاقة مسار التنمية احمللية 

اجتماعية  أو اقتصادية أو مل املعوقات سواء كانت معوقات سياسيةومن خالل العرض السابق 
دارة احمللية يف اليمن لية ونظام اإل املشكالت والتحديات اليت تواجه التنمية احملن مدعوإدارية ومالية واليت ت

توجب علينا من خالل دراستنا ومعرفتنا ألسباب تلك املعوقات وتشخيصها والوصول إىل نتائجها أن 
 ،اهلأثارها وسلبياا وإجياد العالج احلد من  أو تقوم بالبحث عن احللول املناسبة من أجل القضاء عليها

ة تلك املعوقات اجلعالعلمية اليت تعمل على مواجهة وملوسائل  ذلك إال باإلتباع الطرق واولن يتأتى
املتمثل يف النظرة املستقبلية وهذا ما سوف نقوم بدراسته واحلديث عنه يف الفصل األخري هلذه الدراسة و

ا يثار لدينا تساؤل حول ما هي تلك األوضاع واألفاق ن وه،آفاق وأوضاع اإلدارة احمللية يف اليمن
  .املستقبلية؟



  
  

  
  الفصل الرابع

  

  اآلفـاق واألوضـاع المستقبلية
  لإلدارة المحلية
  فـي اليمن
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  متهيـد
  

اإلدارة احمللية يف اليمن سنحاول يف هذا الفصل إعطاء نظرات وتقدمي اقتراحات وأراء يف إصالح 
لتنمية احمللية كذلك رض ووضع حلوال هلا ومواجهة املشكالت واملعوقات اليت تعرقل جهود اغوذلك ب

إعطاء الصورة لإلدارة احمللية انطالقا من إصالح مبادئها وأهدافها ومنط تنظيمها مع األخذ بعني االعتبار 
بتجارب الشعوب العاملية والعربية اليت حققت جناحا باهرا يف إصالح اإلدارة احمللية مع مراعاة البيئة احمللية 

متها وتطبيقها على نظام إدارتنا احمللية ألن مصريها ررب الناجحة بلبالدنا حيث ال ميكن نقل تلك التجا
 فيتكي جتارب اآلخرين يف هذا اال مبا الفشل كون النظرية هي بنت بيئتها ولكن ميكن أن نستفيد من

مع البيئة احمللية لبالدنا ومبا ال يتعارض مع قيم وخصوصيات اتمع اليمين وعلى ضوء ذلك سوف 
  :حث دراسة هذا الفصل من خالل املواضيع التاليةيتناول البا

 . إصالح اإلدارة احمللية مع ربطها بالبيئة اليت توجد ا-
 . تفعيل الالمركزية بني احلكومة والوحدات احمللية-
 . منح السلطات املالية للوحدات احمللية-
 . املشاركة الشعبية يف تسيري الوحدات احملليةق تطوير طر-
 .راء املقترحة ملعاجلة مشاكل اإلدارة احمللية احللول واآل-
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I. ـا إصالح اإلدارة احمللية وربطهـا بالبيـئة التـي تـوجد  
  

إن نظام اإلدارة احمللية ال يتحدد وفق النظام اإلداري املوضوع فقط باعتباره نظام فرعي يف القطاع                
ليـة والنظـام    ك على ضوء العالقات البيئية املباشرة بني اإلدارة احمل        اإلداري يف الدولة ولكن يتحدد كذل     

والذي له دور فعال يف حتديد معاملها ومن هنا فكلما كـان            ) السياسي واالقتصادي و االجتماعي(البيئي  
 تتفهم الظروف اإليكولوجية هلا كلما كانت فرص النجاح كبرية          تنظام اإلدارة احمللية قائم على دعاما     

 ووضع نظام اإلدارة احمللية     يممصت جتاهلت احلكومة تلك الظروف عند       والعكس صحيح إذ كلما   أمامها  
وعلى ضوء ذلك فاإلقدام علـى أي        )١(كلما أدى ذلك إىل تعثر ذلك النظام وتعرضه إىل أزمات كبرية،          

وضـع قـوانني    ألنه جمـرد     امئة اليت يعيش فيها ذلك النظ     البي إصالح لإلدارة احمللية األخذ بعني االعتبار     
وتشريعات ولوائح وأنظمة واسترياد واقتباس وترمجة قوانني مث تطبيقها على اإلدارة احمللية يف اليمن دون               
مراعاا للظروف البيئية احمللية سيكون مصريها الفشل والتدهور وذلك ألا مل تراعي ومل تأخذ بعـني                

, اخل..تمع اليمين كالعادات والتقاليد   وصيات ا االعتبار األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية وخص     
  .بل أكثر من ذلك فتلك القوانني املأخوذة من جتارب اآلخرين قد تتناقض مع أوضاع اإلدارة احمللية

وكمثال على ذلك لبعض الدول العربية ومنها اجلزائر على سبيل املثال وليس احلصر ظلت القوانني 
 بعد االستقالل مباشرة نتيجة لألوضاع اليت عرفتها اجلزائر حتت تلك االستعمارية اليت امتد العمل ا

القوانني تتناقض مع البيئة احمللية للجزائر فلم حتقق تلك التجربة أي نتائج إجيابية وبالتايل كان من 
املستحيل أن يستمر تطبيقها يف اجلزائر ونذكر مثال آخر عن هذا الوضع هو معانات دولة اهلند نتيجة 

واألمثلة كثرية عن  )٢(ع الثقافة املعادية للتطور حنو اإلدارة احمللية عند تشغيل نظامها الالمركزي،لشيو
  .تلك األوضاع

ات مسة واحدة فالعادات االجتماعية وال بدرجإن مجيع الظروف البيئية يف اتمع احمللي ال تتغري
لعوامل والظروف املقاومة للتغيري وخاصة الثقافية للشعوب وكذلك العقائد واملعتقدات الدينية هي أكثر ا

املترابطة فإن التغيري فيها غالبا ما يكون بطيئا وعادة ما يستغرق تغيري ) الريفية(يف اتمعات الزراعية 
لفرد واتمع الذي حيتاج إىل فترة ا أو كومبني احلاكم واحمل أو طبيعة ونوع العالقة بني السلطات والفرد

قية الظروف والعوامل البيئية األخرى فقابليتها للتغيري كبرية ويساعد ذلك يف التطور ، أما بزمنية طويلة
  )٣(.الكبري يف حركة املواصالت والنقل والنمو العمراين السريع والنهضة الصناعية

  

                                                 
 .٤٦ص , بدون تاريخ, اهليئة املصرية العامة للكتاب:  القاهرة,مقدمة يف اإلدارة احمللية,  أمحد رشيد)١(
 .٤٩ص ,  املرجع نفسه)٢(
, ١٩٧٧, املنظمة العربية للعلوم اإلداريـة    :  القاهرة , موسوعة احلكم احمللي   :املدخل يف تطور نظام احلكم احمللي     , رممصطفى فهمي وصبحي حم    )٣(

 .٨٢٣ص 
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 هذه الظروف   ة احمللية هي متعددة ولكن تتعرض ألهم      كما أن الظروف البيئية املؤثرة يف نظام اإلدار       
  ) ١(: وبإجياز ما يليوالعوامل
  

  الظروف التـارخيية. ١
  

ويقصد به التاريخ السياسي الطويل للدولة وما مرت به من أحداث وظروف تارخيية سامهت يف 
  .تكوين النظام السياسي للدولة

  

  العوامل السيـاسية. ٢
  

العوامل يعترب نظام الالمركزية يف الدولة نظام فرعي من نظامها السياسي واإلداري ولذا فإن 
: وميكن تقسيم العوامل السياسية إىل قسمني مها" الالمركزية"السياسية متثل أمهية كربى يف حتديد نظام 
  .اإليديولوجية السياسية واملناخ السياسي

وعلى الرغم من أن نظام اإلدارة احمللية ما هو إال انعكاس لإليديولوجية السياسية السائدة يف الدولة 
اسي يعادل اإليديولوجية السياسية يف مدى التأثري على نظام اإلدارة احمللية وقد يكون إال أن املناخ السي

أكثر أمهية يف بعض األحيان ذلك ألن تطبيق اإلدارة احمللية املنشود ألهدافه يتوقف على ما يسمح به 
  ).املناخ السياسي(

  

  الظروف االجتمـاعية واالقتصـادية. ٣
  

 وحتديد هذه العالقة كومبني احلاكم واحمل أو ة بني السلطة واملواطنالشك أن نوعية وطبيعة العالق
احلياد يف اتمعات فإن كان اتمع يقوم على أساس " طبيعة"على شكل يتوقف إىل حد كبري على 

أسري وقبلي فهذا يؤدي حتما إىل خضوع ووالء املواطن للسلطة احلاكمة وخضوع السلطة األدىن 
سلطات حملية "ل على ذلك من أن اجلهود اليت تبذل يف هذه اتمعات إلنشاء للسلطة األعلى وال أد

 مر حيتاجألا النجاح الذي يقرر هلا فقمتحررة من وصاية احلكومة املركزية الشديدة اليت ال حتق" دميقراطية
 احمللي  ففي تايالند مثالً صدر قانون احلكم،يف مثل هذه اتمعات إىل تطوير يتم على مراحل تدرجيية

 أجهزة دميقراطية حملية ومل حيقق هذا القانون األهداف املرجوة منه إنشاءونص على  ١٩٣٢لعام 
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لصعوبات من هذا النوع كذلك فقد كان نظام الالمركزية الدميقراطية الذي طبق يف اهلند خالل العشر 
  .سنني األخرية أقل فعالية يف املقاطعات اليت كانت ختضع حلكم األمراء

  

  الظروف اجلغرافية واملواصالت. ٤
  

تعترب الظروف اجلغرافية ووسائل املواصالت من العوامل املؤثرة على نظام احلكم احمللي وحتديد بناءه 
 اجلغرايف يؤثر على العالقة بني العاصمة دارية ووحداته، فاالنعزالالتنظيمي وتشكيالته وحتديد احلدود اإل

الصالت واالتصاالت بني املستوى املركزي واإلقليمي واحمللي ويف  ضعفاملناطق األخرى البعيدة عنها لو
مثل هذه احلاالت جيب أن تتمتع وحدات اإلدارة احمللية مبزيد من السلطات واالختصاصات ومبزيد من 
االستقالل احمللي وتعترب سويسرا منوذجا ملا جيب أن يكون عليه نظام احلكم احمللي يف الدولة يف مواجهتها 

  .ه الظروفملثل هذ
أما بالنسبة للظروف اجلغرافية قد تكون عقبة تقف حائالً دون تنفيذ شبكة مواصالت حتقق سهولة               
االتصال بني وحدات اإلدارة احمللية وبني املواطنني وجمالسهم احمللية وأجهزا من ناحية أخرى فقد تسبب               

ء االس احمللية يف اجتماعات احمللي      بعد املسافة وقصور وسائل املواصالت يف احليلولة دون اشتراك أعضا         
بصفة دائمة وفعالة كذلك فقد تؤدي هذه االعتبارات إىل عدم توصيل اخلدمات للمواطنني يف سـهولة                

شكل الوحدة احمللية قد تعتمد جزئيا على وسائل املواصالت          أو   وتيسري وكذلك فإن حجم الوحدة احمللية     
  ) ١(.املتاحة
  

  الظروف السكـانية. ٥
  

احلكـم احمللـي ففـي       أو   ر الكثافة السكانية يف حتديد احلجم األمثل لوحدات اإلدارة احملليـة          تؤث
التقسيمات اإلدارية ذات الكثافة السكانية القليلة جيب أن تغطي االس احمللية مساحة كبرية من األرض               

راء عمليـات   نسبيا حىت ميكن أن تكون هناك مقومات لتحقيق الكفاءة اإلدارية ولقد كـان الـسري و               
ة للسلطات اليت متت من الريف إىل املدن الكربى حيث أصبحت الكثافة السكانية قليلـة      عاإلدماج الواس 

نسبيا يف الريف كذلك كان للتغريات الدميغرافية اجلغرافية السكانية يف فرنسا أثر يف تطور نظام احلكـم                 
جرة أعداد كبرية من الريف الفرنسي إىل       احمللي ولقد حدثت هذه التغريات الدميغرافية كنتيجة مباشرة هل        
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املدن وهذا بدوره أدى إىل أن أصبح األمر يتطلب إعادة التنظيم يف نظم احلكم احمللي القائمـة اآلن يف                   
  ) ١(.ن اخلدمات املختلفةمة السكانية العالية ومتطلباا املدن الفرنسية الكربى حىت تتالءم مع الكثاف

  

  مستوى ونسبة التعليـم. ٦
  

من الضروري أن نويل مسألة ومستوى التعليم يف الدولة اهتماما خاص وكبريا وخاصة يف الدول 
النامية حيث انتشرت نسبة األمية بشكل كبري بني املواطنني واليمن إحدى هذه الدول إذ تصل نسبة 

ائج تعداد حسب نت %٤١,٨ لألمية بني الذكور تصل إىل ةبني اإلناث أما بالنسب% ٨٤,٩األمية فيها إىل 
٢(.١٩٩٤(  

تطوير النظام القائم لإلدارة احمللية فال جدال يف انتشار  أو وبالتايل هذا االهتمام بإنشاء نظام جديد
اخنفاض نسبة مستوى التعليم بني املواطنني يعترب من املعوقات اليت تقف حائالً دون قيام االس  أو األمية

الية املطلوبة وظاهرة ارتفاع نسبة األمية بني املواطنني تستغلها احمللية بواجبها على الوجه األكمل وبالفع
تتمتع بقدر من " جمالس حملية دميقراطية"بعض احلكومات املركزية هذه الظاهرة كمربر للتأخري يف إنشاء 

املسؤولية يف إدارة أمور احملليات ومع ذلك فإن انتشار األمية واخنفاض مستوى ونسبة التعليم مل مينع عدد 
تضطلع ملسؤوليات كبرية يف تقدمي اخلدمات " جمالس حملية"كبري من الدول يف آسيا وإفريقيا من إنشاء 

للمواطنني ويف حتقيق التنمية االقتصادية االجتماعية على املستوى احمللي والوطين وعلى أساس أن نقص 
قرارات املتعلقة باألمور احمللية ويف التعليم ال يعين بالضرورة فقد اإلدراك والقدرة على املشاركة يف اختاذ ال

مثل هذه الدول يصبح تدريب أعضاء االس احمللية ضروري وحتمي إذا كان يرجى هلذه االس أن 
  .تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه وبطريقة سليمة

ن كي يستمر وحيقق النجاح البد أتشريع ينظم اإلدارة احمللية فل أو وعلى ضوء ذلك فإن كل قانون
الل عرضنا خ البيئة اليت تالئمه وهذه حقيقية مت التأكد منها من  يزرع يفبع من البيئة أي البد أنني

  .لنماذج وجتارب الشعوب العربية والعاملية واليت ذكرناها مسبقاً
ألهداف املرجوة ينبغي إعادة النظر     ل تكون عملية اإلصالح لإلدارة احمللية أكثر جدية وحتقيقا          نولك
 أغراض التنمية فضال عن ذلك فإن وحدات        ةمحبيث يعاد توجيهه خلد    اإلدارة احمللية يف أي دولة       يف نظام 

اإلدارة احمللية ينبغي أن تكون شريكة للحكومة املركزية يف مواجهة والتغلب علـى مـشكالت النمـو                 
يف ) ف إىل املدينـة   زيادة الكثافة السكانية يف املدن والناجتة عن اهلجرة من الري         (احلضري السريع واملبكر    
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 النظام  يحقتصادية واالجتماعية وجيب أن يت    ة اال لتنمي إىل حتقيق معدالت أعلى من ا      حتقيق األهداف الرامية  
فرصة أوسع أمام اجلماهري للمشاركة يف صنع واختاذ القرارات يف األمور واملصاحل املؤثرة علـى هـذه                 

 أقصى قدر من حرية احلركة واملرونة للعمـل يف          اجلماهري بصفة مباشرة وجيب أن متنح الوحدات احمللية       
  ) ١(.إطار السياسات والربامج العامة للدولة

ومما سبق البد علينا االبتعاد عن الصياغات والنظم واحللول اجلاهزة والتراكيب القانونية الغربية 
ات واملتمثل يف التراث العريب واألجنبية واليت ال تتالءم مع بيئتنا احمللية واألخذ بعني االعتبار العودة إىل الذ

اإلسالمي األصيل يف جمال القانون والقواعد اليت تكون جديدة يف املشروع احلضاري املعاصر والذي من 
خالله نستطيع معها بناء دولة القانون والنظام وإرساء قواعد وطنية أصيلة تأخذ باحلسبان اخلصوصية 

 خبصوصيات القواعد ةة يف اليمن على أن تكون مسترشدالوطنية والقومية والدينية والسلوكية السائد
    .القانونية للمجتمع اإلنساين املعاصر وللدول املتطورة يف جمال اإلدارة احمللية

ورغم دراستنا هلذا املوضوع فيما خيص األخذ واالهتمام ذا املبدأ يف أي إصالح لإلدارة احمللية 
الظروف ,  دولة ما شأن أي جانب آخر من نظامها اإلداريتعكس اإلدارة احمللية يف"باملقولة التالية 

التارخيية واألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة فيها لذلك جيب أن تعين دراسة اإلدارة 
احمللية بتفحص دقيق وشامل هلذه الظروف واألوضاع وال يكفي الوقوف عند ظاهرة النصوص التشريعية 

  )٢(".يف دراسة اإلدارة احمللية) اإليكولوجي( أسلوب البحث الرئيسي مة التزاوهو ما نرى معه حتمي
  

  األوضـاع واحلـاجـات احمللية. ٧
  

الالمركزية وذلـك    أو   إن وجود مصاحل متميزة وخاصة باإلقليم يغري من أركان نظام اإلدارة احمللية           
يم الواحد هلذا جـاء نظـام اإلدارة   على أساس اختالف األقاليم يف الدولة الواحدة بل وحىت داخل اإلقل     

احمللية ليتوىل هذه املصاحل احمللية وترقيتها واالهتمام ا ومتكني املواطنني من ممارستها وتسيريها بأنفـسهم               
إال أن عند وضع نظام اإلدارة احمللية البد من مراعاة هذا املبدأ من أجل حتقيق الزيادة يف الكفاءة والفعالية                

ل جعل املواطنني يبذلون املزيد من اجلهد لتحقيقها واحدا منـها البـد أن تكـون                يف نشاطها ومن أج   
 والسياسات املنجزة حمققة آلمال وأهداف تلك اجلماهري األمر الذي سوف يشعرهم            ةاملشروعات املنفذ 
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مبزيد من املشاركة والرقابة على تلك السياسات واألعمال الشيء الذي ينتج عنه الـسهولة يف حتـصيل          
  ) ١(.ارد احمللية وتطوير نظام اإلدارة احملليةاملو

كل ذلك يتطلب حتديد وضبط احلاجات احمللية بدرجة دقيقة وواضحة ويترتب عليه وضع أحكام 
  .قانونية تراعي األوضاع احمللية ودراسة األحوال اليت توجد عليها الوحدات احمللية

النجاح يف إصالح اإلدارة احمللية ألن بناء وبالتايل فمراعاة األوضاع واحلاجات احمللية يعد مفتاح 
جهاز إداري جديد وسليم تتخذ فيه االختصاصات على وجه بين وقابل للتوجيه والرقابة البد أن يكون 

  )٢(.مستعدا لالستجابة حلاجات الشعب وتقديره وإرشاده وهي كلها عوامل النجاح يف أي خطة
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II. اجلمهورية اليمنيةمية القـانونية لنظـام السلطة احمللية فـي التن  
  

ملا كان عالج اإلدارة احمللية كعالج أي آفة اجتماعية قد تصيب اجلهاز اإلداري للدولة حيتاج إىل 
معرفة احلقائق املادية املتعلقة ا من حيث الظروف السياسية واالجتماعية اليت شكلت وخلقت أمسائها 

ائصها من حيث الوقوف الكامل على عناصر تكوينها أي القوانني واللوائح اليت شكلتها وصفاا وخص
ووزعت اختصاصاا وكيفية معاجلة هذه القوانني واملواثيق لفكرة اإلدارة احمللية ألا تعترب الضمان األول 

دد مكانه ووظيفته  نظام اإلدارة احمللية هو القانون الذي حيقواألخري هلا، وبالتايل فأول ضمان لتطبي
ومالمح اإلدارة احمللية فإن القوانني املنظمة لإلدارة احمللية تضمن يف السياق العام تقوية الالمركزية والذي 
يعد بادرة من بوادر اإلصالح احمللي لإلدارة احمللية وانطالقا من ذلك سوف نتناول دراسة التنمية القانونية 

 بشأن نظام السلطة احمللية يف اليمن ٢٠٠٠لعام ) ٤( على القانون رقم لإلدارة احمللية يف اليمن بالتركيز
وجاء هذا القانون بعد ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية ليمثل التوجه القوي للدولة حنو تطبيق الالمركزية 
وتوسيع املشاركة الشعبية ويعد هذا القانون األكثر دميقراطية يف تاريخ التشريع اليمين اخلاص يف هذا 

  .الا
  

  ٢٠٠٠لعـام ) ٤(مؤشرات تنمية اإلدارة احمللية فـي ظل القـانـون رقم . ١
  

حيث يعترب من أهم القوانني اليت أصدرا  ٢٠٠٠لعام ) ٤(إن إصدار قانون السلطة احمللية رقم 
 املؤسسات التشريعية يف ظل دولة الوحدة وخبالف أحكام القوانني اخلاصة باإلدارة احمللية اليت صدرت
قبل هذا القانون الذي نص على أحكام جديدة وردت بعضها ألول مرة يف تاريخ التشريع اليمين اخلاص 

  :يئات الوحدات احمللية وميكن توضيح اجلديد يف هذا القانون وبإجياز كما يلي
  قرر هذا القانون قيام هيئات السلطة احمللية على أساس الالمركزية احلالية واإلدارية مقتربا مـن               -

مبادئ الالمركزية اليت أخذت ا فرنسا ومصر املعروفة بالالمركزية احملدودة اليت جتمع بـني املـوظفني                
املعينني يف الوحدات احمللية وانتخاب القسم األكرب من أعضاء جمالس هذه الوحدات وبذلك ضمن هـذا              

 جماالت التنميـة االقتـصادية      القانون توسيع املشاركة الشعبية يف اختاذ القرار وإدارة الشؤون احمللية يف          
واالجتماعية والنظامية من خالل قيام االس احمللية بالطريقتني املذكورتني والسلطات اليت متتعت ا هذه              
االس من خالل الصالحيات الواسعة يف اقتراح الربامج واخلطط واملوازنـات االسـتثمارية يف جمـال                

  ) ١(.دورها يف عملية تنفيذ هذه اخلطط والربامج التنمويةاختصاص هيئات الوحدات احمللية وممارسة 
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 النص على قيام التقسيم اإلداري للجمهورية اليمنية على أساس دراسات عملية للعوامل احملددة -
اليت دف إىل ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنمو االقتصادي واألمن والسالم االجتماعي واملتمثلة 

  :بكل من
 .سكانية العوامل ال-
  . العوامل االقتصادية-
 . العوامل االجتماعية-

وذلك العتبار االس احمللية والوحدات اإلدارية      (واالس احمللية    )١( العوامل اجلغرافية والطبيعية،   -
  )٢().جزء ال يتجزأ من سلطة الدولة

حـق االنتخـاب     حول هذا القانون للمواطنني مجيعا رجاال ونساءا يف نطاق وحدام اإلدارية             -
طيلة  )٣(والترشح لعضوية االس احمللية يف احملافظات واملديريات واملراكز وفقا لقانون االنتخابات العامة،           

  .ثالث سنوات
 قضى هذا القانون بالتمثيل املتساوي للمديريات يف االس احمللية للمحافظات بواقع عضو واحد -

 يف االعتبار احلدود الدنيا ألعضاء احملافظات وأن يكون لكل عن كل مديرية ينتخبه املواطنون فيها أخذا
  )٤(.وحدة إدارية جملس حملي ينتخب انتخابا مباشرا ومتساويا وسريا

 قرر هذا القانون أن تتألف هيئات السلطة احمللية من رئيس الوحدة اإلدارية املعني من طرف -
 مبوجب الوظيفة املركزية لألعضاء الذين هم السلطة املركزية واملكتب التنفيذي هلذه الوحدة القائم

  .مسؤولو فروع الوزارات يف الوحدات اإلدارية والس احمللي املنتخب
  

وقد كانت املدة يف نص القانون أربع سنوات مث مددت الفترة األوىل إىل ست سنوات أي إىل عام                  
 يف هذه الوحدة اإلدارية لقد      اتوبعدها نص التعديل على أن تكون مدة االس احمللية ثالث سنو           ٢٠٠٦
 هذا القانون من عضوية املكتب التنفيذي والس احمللي أجهزة السلطة القضائية ووحدات القوات              استثىن

تعزيز السلطة القضائية يف    دف  شريع اليمين يف هذا اال وذلك       املسلحة وهو أول استثناء يف تاريخ الت      
والتشريعية وعدم تدخل القوات املسلحة يف شؤون الوحدة اإلداريـة          االستقاللية عن السلطتني التنفيذية     

  ) ٥(.على اعتبار أا جهة تنفيذية حمايدة مهمتها الدفاع عن الوطن ومحاية األمن يف البالد

                                                 
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لسنة ) ٦(املادة :  أنظر)١(
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لسنة ) ١٠(املادة :  أنظر)٢(
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لسنة ) ٩(املادة :  أنظر)٣(
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لسنة ) ٨(املادة :  أنظر)٤(
 ,يـة اليمناجلمهوريـة   ل احلكم احمللي يف     بمستق: يةاليمناجلمهورية  ة يف   فذاإلدارة احمللية يف إطار الدستور والقوانني النا      , قائد حممد طربوش   )٥(

 .١٥١-١٤٧ص ص , ٢٠٠٣املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة
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وعالوة على ذلك قرر هذا القانون استثناء جهاز الرقابة من عضوية املكتب التنفيذي والس احمللي               
هاز مبهامه الرقابية حبياده بغرض أداء هذه اهليئات ملهامها بشكل قانوين سـليم يف              وذلك دف قيام اجل   
  ) ١(.إطار القانون واألنظمة

 قضى هذا القانون ألول مرة يف تاريخ التشريع اليمين يف هذا الشأن أن تكون مدة صالحية -
 وأن مل يقضي )٢(ديد،ج قابلة للتاحملافظ لفترتني متتاليتني يف تويل هذا املنصب يف احملافظة الواحدة وغري

  .هذا القانون بعدم مزاولة هذا املنصب يف حمافظة أخرى
  

واشترط هذا القانون ألول مرة يف تاريخ التشريع اليمين هلذا الشأن قيام منصب أمني عام الس 
  : احمللي يف احملافظة واملديرية على النحو التايل

 .ىن انتخابا سريا كما اشترط يف األمني العام أن ينتخب من قبل الس احمللي املع-
) ٢٥(عاما وهذا يعد تشدد مل يوجد يف عمر عضو جملس النواب ) ٣٥( أن يكون قد بلغ سن -

 .عاما) ٢٥(سنة وال يف وزير احلكومة 
ت يف أن يكون عضو جملس  أن يكون حاصل على مؤهل جامعي يف حني اشترط قانون االنتخابا-

  .ءة والكتابة فقطما بالقراالنواب مل
 يف العمل اإلداري بعد حصوله على ب األمني العام خربة أن يكون لدى الشخص املرشح ملنص-

 .احملافظ أو املؤهل اجلامعي ال يقل عن مخس سنوات وهو مل يشترط يف تويل منصب الوزير
 )٣(.املساعد أو للمحافظاألمني العام  أن يكون نائب -

  

 اخلاص باجتماع الس احمللي املتفقد النتخابات أمني عام الس وتشدد هذا القانون يف النص
احمللي يف الدور األول وإذا مل يتوفر النصاب أجل اجتماع الس إىل اليوم التايل لينعقد حبضور أغلبية 

ذ ما الس فإذا مل يتوفر هذا النصاب رفع األمر إىل وزير اإلدارة احمللية لعرضه على جملس الوزراء الختا
  )٤(.يراه مناسبا

ومل ينحصر األمر على الشروط املذكورة أعاله على أمني الس احمللي للمحافظة فقط بل يعاد إىل 
من العمر وأن يكون ) ٣٠(جملس املديرية حيث يشترط يف أمني عام جملس املديرية أن يكون بالغا 

  )٥(.ل ال تقل عن أربع سنوات خربة يف العمل اإلداري مكملة للمؤهمعمتحصل على تأهيل جامعي 

                                                 
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لسنة ) ٣٨(املادة :  أنظر)١(
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لسنة ) ٣(املادة :  أنظر)٢(
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لعام ) ٤٧(املادة :  أنظر)٣(
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لعام ) ٢٠(املادة :  أنظر)٤(
 .٢٠٠٠ن السلطة احمللية لعام من قانو) ٦٣(املادة :  أنظر)٥(
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من قانون السلطة ) ١٠٥(وقرر هذا القانون حصانة عضو الس احمللي وذلك مبا تنص عليه املادة 
  .ما يبديه من آراء أثناء اجتماعات الس عدم مسألة عضو الس احمللي عاحمللية منه على

 
  سحب الثقة من قيـادات أجهزة اإلدارة احمللية. ٢

  

لى ما تقدم يعترب هذا القانون األول من نوعه يف تاريخ التشريع اليمين بنصه على سحب وعالوة ع
ة األمني العام للمجلس احمللي وعضو اهليئة للمجلس احمللي ورؤساء ل من احملافظ ومدير املديرية وإقاالثقة
حمللية لعام من قانون السلطة ا) ١٢٢, ١٢٠, ١١٩, ١١٨(د رقم جهزة التنفيذية وذلك وفقا للموااأل

٢٠٠٠.  
وإضافة إىل ما تقدم أعطى هذا القانون هيئات اإلدارة احمللية مباشرة التصرفات املالية دون الرجوع               

وبذلك خفف هـذا القـانون مـن         )١(إىل السلطات املركزية وذلك مبا ال يتعارض مع قانون املوازنة،         
  .ئات اإلدارة احملليةالتعقيدات البريوقراطية اليت متارسها السلطة املركزية على هي

  

  تفعيـل الالمركزية بني احلكـومة والوحدات احمللية وبني املواطنيـن. ٣
  

  )٢(:ويتم بدعم الالمركزية على مستوى السلطة املركزية ويتم ذلك على النحو التايل
 . اختاذ القرارات بشكل أقرب من املواطنني وبشكل منطقي بني املواطنني واملوظفني العموميني-
مسؤوليات وواجبات واضحة وموزعة بني املراكز واحملافظة وبني احملافظة واملديرية الذي سيؤدي  -

 .إىل التناغم والعمل الفعال والبناء والذي بدوره سيدعم الالمركزية
 توفر إدارة شؤون املوظفني فعالة عدد املوظفني كايف وغري زائد على املستوى احمللي لتنفيذ -

مع مواصفات وظيفة واضحة لكل املوظفني وتدريبهم على أفضل الوسائل والطرق واجبام الوظيفية 
  .ألداء واجبام على أكمل وجه

 توفر إدارة مالية فعالة ستكون من العوامل املساعدة لدعم الالمركزية مع خطط مالية وموازنات -
مي اخلدمات العامة باالشتراك مبنية على احتياجات االس احمللية مع مشاركة قوية للقطاع اخلاص يف تقد

 .مع اجلهات املاحنة
 الرقابة واإلشراف الفاعل من قبل السلطة املركزية على مستوى املديرية واحملافظة سيساعد -

 .احلكومة واملواطنني على معرفة أدائهم
  

                                                 
 .٢٠٠٠من قانون السلطة احمللية لعام ) ١٣٨(املادة :  أنظر)١(
 .٢١-٢٠ص ص , مرجع سابق, وسب بوب )٢(
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يل الالمركزية ودعمها على مـستوى الوحـدات احملليـة          عهذا من جانب السلطة املركزية أما تف      
  ) ١(:واطنني ستكون على النحو التايلوامل

 مشاركة املواطنني وإعطائهم خلفيات عن الالمركزية وهذا النظام يقوم على أسس املشاركة -
الشعبية الفعالة لتسهيل احتياجام وأفكارهم وطاقام جيب أن يعمل على أعطاء املواطنني خلفية عامة 

 .عن مستوى أداء احلكومة
تمثلة باخلدمات العامة للمواطنني على املستوى احمللي ومعاملتهم على أم  خدمات املواطنني امل-

 .عمالء وليسو جمرد مصادر ملوارد إضافية
 التوجه القوى للتنمية للتركيز على القرى واملديريات مبين على االحتياجات احمللية واخلطط -

  .والقوى املوجودة
يف ) االس احمللية للمحافظة واملديرية(حمللية  تقدمي ابسط اخلدمات من قبل وحدات اإلدارة ا-

جماالت الصحة والتعليم والكهرباء واملياه والصرف الصحي على أن تكون خدمات متساوية على 
مع مشاركة قوية للقطاع اخلاص يف ) الوحدات احمللية(مستوى الدولة وخدمات مباشرة من الالمركزية 

 .تقدمي هذه اخلدمات كلما لزم األمر
 كنتائج مباشرة احلضرياقتصاد حملي على مستوى الدولة ومتوازي مع التوظيف احمللي والنمو  -

  .لالمركزية
ة بواسطة لديهم السلطة حملاسبة احلكوم بأن  شفافية احلكومة ومسائلها جلعل املواطنني يشعرون-

احلكومة تعمل بشفافية االنتخابات والربملان ومن خالل مشاركتهم املباشرة يف التخطيط ملديريتهم وبأن 
  .يف اختاذ القرارات وعمل التعاقدات واإلدارة املالية

  

وفيما خيص باخلدمات والقواعد اليت تنظم اختصاصات االس احمللية واليت ميكن القيام خبدمتها 
على أكمل وجه يف هذا املوضع البد أن نشري إىل القواعد اليت تنظم وحتكم اختصاصات االس احمللية 

  )٢(:بوجه عام نوضحها فيما يليو
يقصد بالالمركزية احمللية توزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومة املركزية ووحدات حملية لتنقل مباشرة 
اختصاصاا يف النطاق املرسوم هلا حتت إشراف احلكومة املركزية ورقابتها ويبىن على ذلك أن حتدد 

 عن طريق تشريع توضح للمجالس اليت متثل الوحدات اإلدارية احلكومة املركزية املصاحل اليت تعدها حملية
  .دائرة هذه املصاحل حىت تستطيع مزاولة اختصاصاا يف النطاق الذي رمسه القانون

                                                 
 .٢٢ املرجع نفسه، ص )١(
 .٤٤٢-٤٣٩ ص ص, ١٩٧٧املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، :  القاهرة,املدخل يف تطور نظام احلكم احمللي,  صبحي حمرم ومصطفى فهمي)٢(
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ويتفرع عن ذلك متتع هذه الوحدات احمللية لشخصية معنوية مستقلة وما يتبع ذلك من أثار هي 
اا على أن تكون حمالً للحقوق والواجبات ويف هذا على وجه اخلصوص وجود ذمة مالية مستقلة وقدر

الشأن السؤال يطرح نفسه وهو كيف يتم توزيع النشاط اإلداري بني احلكومة املركزية والوحدات 
مبعىن آخر كيف يتم حتديد املرافق اليت تدار مركزيا أي بواسطة احلكومة املركزية وتلك اليت  أو احمللية،

  .حدات احملليةتدار حمليا أي بواسطة الو
يف الواقع معيار مطلق التفرقة بني املرافق القومية واملرافق احمللية يكاد يكون مستحيال ذلك أن من 

  .املرافق ما يعترب قوميا من بعض الوجوه وحمليا من بعض الوجوه األخرى
ف الظروف أو مبعىن آخر االختصاصات احمللية اليت تسند إدارا إىل الوحدات احمللية ختتلف باختال

السياسية واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة بكل دولة غري أنه مما ينبغي مالحظته يف هذا اال أن القانون 
تنحصر يف أن يقتصر ) األوىل: (الوظيفي يف حتديده للمصاحل الذاتية مل يلتزم موقفا واحدا بل اتبع وسيلتني

 اختصاصاا فال جيوز تحددفيون البعض اآلخر صاحل الذاتية داختصاص االس احمللية على بعض امل
ومقتضاها أن يتبع ) الثانية(جديد، وصاص الذي رمسته القانون إال بنص للمجالس احمللية أن تتجاوز االخت

  .اختصاص االس احمللية حبيث يشمل مجيع املصاحل اليت م سكان الوحدة اإلقليمية
 جمرد حتويل االس احمللية ياحمللية ال يكفولتحقيق النظام الالمركزي من قبل الوحدات 

ذه االختصاصات فاملال هو  عضطالاختصاصات ذاتية بل جيب أن يكون هلا موارد مالية كافية لال
عصب احلياة وعصب كل نشاط إداري ذلك أن اخلدمات املتعددة اليت تقدمها االس احمللية ال ميكن أن 

 لإلنفاق عليها ويتم ذلك عن طريق حتصيل الضرائب والرسوم إىل تتم إال إذا توفرت األموال الالزمة
جانب إعانة احلكومة ويبىن على ذلك أن يرتبط استقالل الوحدات اإلدارية يف مباشرة اختصاصاا 

تبعا لزيادة هذه ل قوة وضعفا من الناحية العملية ارتباطا وثيقا مبواردها املالية حبيث يزداد هذا االستقال
  .قلتهااملوارد و

والواقع أنه بالنسبة للخدمات اليت ميكن للمجالس احمللية أن تؤديها فإن وضع قاعدة مطلقة يف هذا 
اال يكاد يكون مستحيال ذلك أن اخلدمات احمللية اليت تسند إدارا إىل االس احمللية ختتلف تبعا لعدة 

جية اخلاصة لكل دولة وكما أشرنا إىل عوامل منها اختالف الظروف السياسية واالقتصادية واإليديولو
  .ذلك مسبقا

ا االس احمللية ومن ذلك ما مثلة للخدمات اليت ميكن أن تقوم ومع هذا ميكن أن نورد بعض األ
  :يأيت

  . إنشاء الطرق والكباري وصيانتها-
 . استصالح األراضي الزراعية واحلدائق العامة-
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 . واجلاري وصيانتها إنشاء وإدارة مرافق املياه والكهرباء-
 . إنشاء وإدارة املستشفيات والوحدات الصحية وفقا الحتياجات كل وحدة إدارية حملية-
 إنشاء املدارس املختلفة وصيانتها وجتهيزها وإدارا وفقا الحتياجات الوحدات احمللية وأيضا توفري -

 .السكن للعاملني هلذه املدارس واملؤسسات
  .ودور الثقافة وإنشاء املتاحف وجتهيزها تصميم املكتبات العامة -
 . رعاية الشباب وتعليم الكبار وحمو األمية-
 . تنمية اتمعات احمللية من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وغريها-
 إنشاء املساكن الشعبية لألهايل وخاصة لذوي الدخل احملدود على أن تكون هذه املساكن زهد -
  .اخل.. اورمزي
  

العام  أو هذه أمثلة ملا ميكن أن تقوم به االس احمللية من خدمات متعدد سواء على املستوى اخلاص
  .يف اليمن ويف املنطقة العربية

  

  منح السلطة املـالية للوحدات اإلدارية احمللية. ٤
  

 املستقلة كما هو مقرر يقتضي متتع اإلدارة احمللية بالشخصية املعنوية واالعتراف هلا بالذمة املالية
ومتفق عليه يف القضاء اإلداري ويف كل التشريعات القانونية وهذا يعين توفري موارد مالية خاصة باإلدارة 

  .احمللية لتمكينها من تنفيذ االختصاصات املوكلة إليها وإتباع حاجات املواطنني
حبه استقالل مايل إال أن اعتراف ومن البديهي أن االستقالل اإلداري لإلدارة احمللية يقتضي أن يصا

املشرع باالستقالل املايل هلا ليس معناه اعتراف بسلطة مالية مستقلة هلا ورجوعا إىل اإلدارة احمللية يف 
 ذكرنا مسبقا من العوائق اليت تواجه التمويل احمللي يف اليمن اشتراك امليزانيات احمللية مع ، وكمااليمن

يزال يتسم   املايل للوحدات اإلدارية احمللية الانبهنا يتضح أن استقالل اجلكزية وميزانيات احلكومة املر
  .بعدم االستقاللية التامة وبالقيود اإلدارية مما يؤثر على أداء نشاط هذه الوحدات اإلدارية احمللية

 فعالية  إال بتحقيق سلطة مالية لصاحل الوحدات احمللية جتعلها أكثردسإال أن املركزية احلقيقية ال تتج
  :واستقاللية يف اختاذ القرارات وحتقيق السلطة املالية لوحدات اإلدارة احمللية يكون عرب النقاط التالية

  

  متويـل الوحدات اإلدارية احمللية. أ
اإلدارة احمللية تعاين من نقص املوارد املالية ألن هذا النقص يؤدي إىل عدم تظل  أن رمن القصو

السلطات املمنوحة هلا ويؤدي إىل إصابة كل النظام بشيء أشبه بالشلل وارتباط استعمال اهليئات احمللية 
 املايل من قبل السلطة املركزية كل نشاطات اإلدارة احمللية بالسلطة املركزية وهذا النقص يف التمويل
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 لية من جهة ومن جهة أخرى لرغبةهم يف األقاليم احملمصور كل ما هو عاجل وتعن تفهم وعجزها ل
  .لطة املركزية السيطرة على اهليئات احمللية وإخضاعها هلاالس

كما أن العجز يف التمويل قد يكون راجع إىل قصور اإلدارة احمللية يف حتصيل الضرائب والقواعـد                 
 وبالتايل فتمويلها مرتبط بالدولة وما متنحه من إعانات هلـا           )١(والرسوم يف حالة منحها هذه الصالحية،     

در متويليه أخرى املتمثلة يف املوارد اجلبائية والرسوم وكذا مداخل ممتلكاا وعملية            بالرغم من وجود مصا   
هم لإلدارة احمللية بل الواقع جيعـل مـن         ماالقتراض من املؤسسات البنكية، إال أا مصدر متويلي دائم و         

ىل أن تظل يف تذبذب     إعانات السلطة املركزية هي املصدر الرئيسي يف مالية اإلدارة احمللية مما يؤدي ا إ             
  )٢(.املصادر األخرى وقلتها

على أنه ما يالحظ على التمويل املايل من قبل الدولة لصاحل الوحدات احمللية أنه متويل خمصص أي 
تقوم بتخصيص اإليرادات وحتديد جماالت إنفاقها لذا حتتاج املسائل ) السلطة املركزية(أن السلطة الوصية 
  )٣(:إىل الوضوح والدقة وتوفري مجلة من الشروط لنجاح التمويل احمللي هلا من بينهااملالية لإلدارة احمللية 

  .املوارد اليت تقدمها الدولة أو  حتديد املصادر املالية لإلدارة احمللية فيما يتعلق باملوارد احمللية-
 .من اخلزينة العامة للدولة) خمصصات( حتديد شروط احلصول على -
للوحدات احمللية دون ختصيص أي أن الوحدات احمللية هي اليت تقوم بتخصيص  متويل مايل إمجايل -

 .هذه اإليرادات حسب حاجياا وأولويتها
 إفادة اإلدارة احمللية من الرسوم التجارية اليت تستطيع حتصيلها وفق شروط عامة واستخدامها يف -

 .متويل عملياا املختلفة
 :دات اإلدارية احمللية وذلك عن طريقلذا جيب تنظيم اإلدارة املالية للوح

 . إخضاع احلسابات للرقابة كما هو مطبق مركزيا-
 . مراجعة مشروعات ميزانيات احملليات مركزيا-
 منح السلطة احمللية سلطة فرض ضرائب متنوعة تسمح بتوزيع العبء الضرييب بـشكل عـادل،                -

وأخريا ومن أجـل تطـوير       )٤( ضريبة واحدة،  وتتيح موارد ثابتة ومتزايدة مما ال ميكن أن يتاح من فرض          
خلق هيئة  "مالية اإلدارة احمللية واقتداءا بالكثري من الدول يف العامل ميكن اعتماد أسلوب             ) التمويل احمللي (

ها بالقروض ألنه من املتعذر على هذه السلطات والسـيما          متويلعن طريق   " دات اإلدارة احمللية  متويل وح 

                                                 
 .٧٣ص , مرجع سابق, مقدمة يف اإلدارة احمللية,  أمحد رشيد)١(
 .١٧٨ص , مرجع سابق,  عبد احلميد بن عيشة)٢(
 .١٨٨-١٨٧ص  املرجع نفسه، ص )٣(
 .٧٧ص , مرجع سابق, مقدمة يف اإلدارة احمللية,  أمحد رشيد)٤(
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املؤسسات املالية الـيت     أو   روض اليت حيتاج إليها بوسائلها على اعتبار أن املصارف        الصغرية منها تدبري الق   
 .ميكن أن متنح هذه القروض تطالب بفوائد مرتفعة يصعب حتملها

  

  ذاتية وحملية املوارد املـالية. ب
ق هلـا   يضمن هذا العنصر استقالال أكرب ملالية اإلدارة احمللية وميكنها من االضطالع مبسؤوليتها وحيق            

أكرب سلطة مالية إال أن اهلدف الرامي إىل حتقيق متويل حملي ويف نفس الوقت ذاتية لإلدارة احمللية صعب                  
إال أنـه    )١(،ةبوسائل حتقيق هذا االستقالل وهذه الذاتي      أو   التحقيق لعدة أسباب تتعلق بالسلطة املركزية     

 األمر بتميز اإلدارة احملليـة عـن اإلدارة         يتضلدعم استقاللية اإلدارة احمللية وتأكيد حريتها يف العمل يق        
 فلسفة نظام اإلدارة احمللية يتطلب تـوفري شـروط          ن املوارد املالية لذلك أل    املركزية بتوفري احتياجاا من   
  )٢(: أن تتوفر يف املوارد املركزية وهيمعينة يف هذه املوارد ال يتعني

  

  حملية املوارد املـالية •
ل الذي تربط عليه يكون يف نطاق الوحدة احمللية اليت ترجع إليها حتصيله األص أو مبعىن أن الوعاء

وأن يكون هذا الوعاء متميزا بقدر اإلمكان عن أوعية املوارد املركزية وميكن حتقيق هذا الوضع لعدة 
ا قيامها باالستثمارات يف كل ااالت واليت توفر هل أو وسائل كقيام اإلدارة احمللية بإنشاء املؤسسات

قيامها بالشراكة يف مشاريع  أو باللجوء إىل املشاركة مع األفراد يف مشاريع معينة أو وارد ومداخيل مالية
االعتماد على فرض رسوم وضرائب غري اليت تفرضها الدولة واملهم من ذلك أن  أو مع السلطة املركزية

 لتوفري موارد حملية خاصة ا وما عمل استثمار يف إطار القانون والتنظيمات املعمول ا أو تقوم بنشاط
  .على املشرع وواضع القانون االعتراف ذه احلرية وذه السلطة والقيام بتنظيمها يف إطار قانون خاص

  

  ذاتية املوارد املـالية لإلدارة احمللية •
وحتصيلها حىت ) يف حدود معينة أحيانا(مبعىن أن تشكل اهليئات احمللية بسلطة تقدير اإليرادات 
 أي أن اهليئات احمللية تستقل بوضع )٣( هلا،ةتتمكن من التوفيق بني احتياجاا املالية وحصيلة املوارد املتاح

وضبط اإليرادات وتستقل بتحصيل تلك اإليرادات ويف مرحلة أخرية ختصص تلك اإليرادات حسب 
خارجية ويدخل ضمن املوارد احتياجاا وأولياا على أن اإلعانات املقدمة من قبل الدولة متثل موارد 

املالية الذاتية والرسوم واالئتمان واإلجيارات والضرائب احمللية حىت أن السلطات املركزية تقوم بتقدير 

                                                 
 .٥٤ص , ١٩٨٥, املنظمة العربية للعلوم اإلدارية:  األردن,دراسة مقارنة: ليةالتمويل احمللي للوحدات اإلدارية احمل,  خالد مسارة الزعيب)١(
 .١٢ص املرجع نفسه، )٢(
 .١٣-١٢ص  املرجع نفسه، ص )٣(
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 انتهاكا لذاتية املوارد فاملقصود هنا حتقيق املساواة يف األساس الذي تربط عليه لشكيوعاء الضريبة فهذا 
  .ليةالضريبة بالنسبة جلميع اهليئات احمل

متنح اهليئات احمللية حرية  بأن ونفس الشيء فيما يتعلق بالقروض اليت ميكن حتقيق الذاتية فيها وذلك
البنوك، (املبادأة باقتراح وختطيط املشروعات اليت متول من حصيلة القروض إىل اختيار مصادر القروض 

 اليت تقدم ت القروض والضماناإىل حتديد سعر الفائدة وطريقة سداد هذه) السندات واألرصدة الداخلية
اليت تعطي هليئاا احمللية حرية كبرية يف عقد القروض " سويسرا"للهيئات املقرضة ولنأخذ مثال على ذلك 

  .اليت تصل إىل السماح باالفتراضي من البنوك واملؤسسات املالية يف الدول األجنبية
  

  مرونة املوارد املـالية احمللية •
يت تواجه اإلدارة احمللية هي ناجتة عن اإلطار القانوين العام للتمويـل احمللـي              كرب املشاكل ال  أإن من   

ولعل أهم املشاكل الـيت      )١(وبالتايل فهذا اإلطار هو العامل األساسي حلل كل هذه املشاكل ومعاجلتها،          
يتها للزيادة  ترتبت على الوضع القانوين لتمويل الوحدات احمللية هو عدم مرونة املوارد احمللية أي عدم قابل              

  .يف حالة ما يوجد هناك احتياجات جديدة
وبالتايل فمن األفضل إعطاء مرونة أكرب ملوارد اإلدارة احمللية ألنه إذا كانت هناك مثال بعض احلرية 

ودها هو نص القانون ألنه يف فرض الضرائب فهي يف الغالب عدم املرونة كالضرائب العقارية وسبب مج
سلطة فرض الضرائب وتعديلها بالزيادة والنقصان وعدم إعطاءها هذا احلق يعطي للسلطة املركزية 

  .للهيئات احمللية ونفس الشيء بالنسبة للقروض
ومن هنا إلعطاء سلطة مالية للهيئات احمللية واستقاللية أكرب هلا البد من إصالح القانون العام ملالية 

ئات احمللية وبالتايل البد من إعطاء تلك اهليئات املزيد من اإلدارة احمللية وحتقيق املرونة الالزمة ملوارد اهلي
احلرية والسلطة لفرض الضرائب وكذا االقتراض واحلصول على جزء من املداخيل الوطنية وحتديد 

السبيل الذي تعتمد عليه يف احلصول على املوارد  أو إيراداا حسب حاجياا وتقوم بتقدير الطريق
  .املالية

القروض واالستثمار  أو يد إيرادات أكرب عن طريق الضرائب واإلعانات احلكوميةفهي تستطيع حتد
واإلنتاج حسب املشاريع اليت تريد حتقيقها وحسب الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة 
ة وكذا اإلقليم الذي تتوىل اهليئات احمللية تسيريه ففي حاالت الركود تعتمد أكثر على إعانات احلكوم

  .واالقتراض ويف حاالت االنتعاش االقتصادي تعتمد على الضرائب

                                                 
 .٥٦ص ,  املرجع نفسه)١(
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إذن فتحقيق مرونة موارد اإلدارة احمللية ال يتناقض مع مبدأ الثبات حيث أن مبدأ الثبـات صـفة                  
وهذا هو احلـال بالنـسبة ملاليـة         )١(ود فإنه يعترب مشكلة،   ضرورية ولكن إذا حتول هذا الثبات إىل مج       

  .الوحدات اإلدارية
كل حرية واستقاللية تامة يف تصرفاا املالية بل ميكن بولكن ليس معىن ذلك ترك اهليئات احمللية 

  .ة عند خمالفة القوانني واخلروج على القواعد العامةابة مركزية مالية عليها تكون شديدالقيام برق
دد من العالقات فالبد أن تكون العالقة املركزية واحمللية يف هذا اال حمكومة بنسق واضح وحم

قطاع  أو تكون النفقات رشيدة تراعي أمهية اإلنفاق لكل جمال بأن التعاونية يف ظل التزام اهليئات احمللية
  .حسب األولوية احمللية

  

  المركزية السلطة الضريـبية •
إن إعادة النظر يف النظام الضرييب أصبح من الضروريات جلعله أكثر فعالية ولكي يسمح للوحدات 

  .ية أن تدمج يف عملية حتصيل الضرائب والرسوم وحتديد نسبها املقررة فرضهااحملل
فهذه الطريقة تأخذ ا العديد من الدول وتعترب أكثر تالءما مع األوضاع احمللية فاهليئات احمللية 
الراغبة يف جلب االستثمار تقوم جبلب الضرائب من خالل إعادة تقسيم الضرائب بني السلطة املركزية 

لوحدات احمللية ولكي تستطيع هذه الوحدة احمللية حتديد نسب الضرائب اليت تالئمها وحتقيق هذا وا
  )٢(:الوضع جيب توفري يف النظام الضرييب على املستوى احمللي ما يلي

  .ال كاهل املواطنني بالضرائبثقإعدم  تعدد مصادر الضرائب مع -
ر والتحصيل بأقل تكلفة صملية احل وجود جهاز ضرييب متخصص وكفأ قادر على إجراء ع-
  .وسهولة
 وضوح النظام الضرييب احمللي وأهدافه حىت يتقبله املواطنني بسرعة واالستفادة من املدخرات -

  .احملققة من هذه الضرائب والرسوم يف إنشاء املشاريع التنموية لصاحل املواطنني
  
  

  تفعيـل وسـائل جديـدة للرقـابة على اهليئـات احمللية. ٥
  

إىل جانب الرقابة املالية واإلدارية على اهليئات احمللية البد من إجياد أساليب أخرى للرقابة وتفعيلها 
وترقيتها والنص عليها يف تشريعات اإلدارة احمللية ألا وبواسطتها ميكن أن حتقق الكفاءة والفاعلية 

  :املطلوبة لنظام اإلدارة احمللية وهذه الوسائل اجلديدة تتمثل يف
  

                                                 
 .٧٠بدون تاريخ، ص , دار الثقافة:  بريوتتنظيم اإلدارة املركزية واحمللية،: التنظيم اإلداري,  زهدي يكن)١(
 .١٩٠ص , احلميد بن عيشة، مرجع سابق عبد )٢(
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  الرقـابة الشعبية. أ
واليت تتم على االس احمللية بطريقة مباشرة عن طريق رفع الشكاوى املختلفة اليت تقدم سواء ضد 

أعضاء االس احمللية املنتخبة واملتمثل يف قصورهم يف تأدية واجبهم جتاه املواطنني  أو القيادات احمللية
  .والذين كانوا سببا يف توليهم املسؤولية

  

   الرقـابة القضـائية.ب
ويعرب عنه عن طريق القضاء الذي يكفل للمواطنني املتمتعني باحلقوق االنتخابية يف رفع الطعون 
خبصوص القرارات الصادرة من اهليئات احمللية إللغائها من خالل وضع إجراءات سهلة ملمارستها وحتديد 

  .آجال قصرية للفصل يف القضايا االنتخابية والشؤون احمللية
ويف هذا املوضع مما يتعلق بالطعون االنتخابية النتخابات اإلدارة احمللية يف اليمن فنالحظ أن املشرع 
اليمين قد حدد إجراءات الطعن بانتخابات اإلدارة احمللية وبنفس القواعد املنظمة النتخابات جملس 

  .النواب من حيث من هلم احلق بالطعن
يف الطعون االنتخابية فإن املـشروع عنـدما حيـدد جهـة            أما من حيث اجلهة اليت ختتص بالنظر        

االختصاص بالنظر يف صحة الطعون املتعلقة باإلدارة احمللية فإن لن خيرج املوضوع يف تقديرنا عن أحـد                 
  ) ١(:احتمالني مها

اكم االستئنافية يف احملافظات صاحبة االختصاصات بالنظر إىل املنازعات  أن جيعل املشرع احمل-
احملافظة أما فيما  أو ية املتعلقة بانتخابات مدراء املديريات والس احمللي على مستوى املديريةاالنتخاب

  .ة العليا العاصمة فينعقد االختصاص للمحكميتعلق باحملافظة وأمني
الختصاص يف منازعات رؤساء الوحدات اإلدارية على اكمة العليا صاحبة ل املشرع احمل أن جيع-

  .اكم ملعاونتهاقضاة احملمن العاصمة واملديرية وهلا أن تستعني مبن تراه مستوى احملافظة و
  

  رقـابة األحزاب والتنظيـمـات السيـاسية. ج
وتكون بالرقابة على ممثليها يف االس احمللية بإقناع املنتخبني على تنفيذ السياسة العامة للدولة على 

ن تكون ممارستهم لعضويتهم يف االس احمللية احترام املصلحة العامة وحضورها كل االجتماعات وأ
 أو بطريقة فعالة ومؤثرة وبعدم حتويل املؤسسات العامة وممتلكات الدولة آلة بيد احلزب الذي له أغلبية

  .حتويل اإلدارة احمللية مبا متلك من أجهزة وإمكانيات مادية وبشرية
 العامة للدولة واتمع وعليه البـد مـن          باملصاحل ضررف به األغلبية احلزبية بصورة ت     إىل أداة تتص  

تغليب مصاحل اتمع على مصاحل احلزب ويف هذا اجلانب تلعب الرقابة دورا هاما يف نـشاط اـالس                  
                                                 

 .٤٨١-٤٨٠ص ص , مرجع سابق ,  رشاد أمحد الرصاص)١(
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احمللية وكذا رؤساء الوحدات اإلدارية احمللية احملافظني الدور الرئيسي دف التأكيـد مـن أن اخلطـط                 
يتوافق مع النظام والقوانني املوضوعة      العمل باألجهزة التنفيذية     ن سري والربامج تنفذ وفق ما خطط له وأ      

       الس احمللية وقياداواإلجناز الفعلي له كمـا      داءا إىل متابعة العمل وقياس األ     هلا ويف سبيل ذلك تسعى ا 
ومن خالل  دف الرقابة إىل حتقيق املسؤولية اإلدارية عمليا أي أا األداة اليت من خالهلا تتحدد املسألة                

املسألة تتحدد املسؤولية وبذلك يتحقق الصاحل العام، وألن حماسبة النشاط اإلداري يف الوحدات اإلدارية              
  ) ١(.عمليا متشابكة ومترابطة باألجهزة التنفيذية واإلدارات املركزية ويؤثر نشاط أي منها على األخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٩ص , ٢٠٠٠, دار الشروق للطباعة والنشر:  عمان,اإلدارة العامة,  حديد حممد موفق)١(
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III.  املشـاركة الشعبية لتفعيـل نشـاط الوحدات احملليةتطويـر طرق  
  

ميكن التعبري عن املشاركة الشعبية بالس احمللي املنتخب الذي ميثل مكانة مشاركة املواطنني يف 
تسيري الشؤون العامة للمواطنني على املستوى احمللي األمر الذي جيعل الالمركزية احلقيقية متر عرب 

ملشاركة ميكن تطويرها وترقيتها وجعلها أكثر فعالية بوضع ميكانيزمات جديدة مشاركة املواطنني هذه ا
وتطوير وتفعيل اآلليات املوجودة وعلى ضوء ذلك ميكن جعل وسيليت وطريقيت انتخاب رؤساء 

) املديريات أو أعضاء جملس احملافظة(الوحدات اإلدارية وطرق انتخاب أعضاء االس احمللية سواء 
 حنو مشاركة املواطنني يف الشؤون احمللية وذلك بعد تأطري هذه الطرق والنص عليها يف كخطوة اجيابية

  .القانون مث تكييفها مع الظروف احمللية
ويف هذا اجلانب سيتناول أشكال املشاركة الشعبية وجهودها حنو التوجه للتنمية وأيضا وسائل 

  .يف نظام اإلدارة احمللية يف اليمنمتها ئاملشاركة الشعبية يف اإلدارة احمللية وما مدى مال
  

  أشكـال املشـاركة الشعبية وانعكـاسـاـا على التنمية. ١
  

ربية ذات الثقافة الواسعة يف     غ واليت تربط ممارستها بالدول ال     وتتمثل هذه املشاركة الشعبية للمواطنني    
  ) ١(:جمال الالمركزية والدميقراطية احمللية وصور هذه املشاركة تتمثل أساسا يف

 اللقاءات االستطالعية وتتم أساسا بني العاملني يف أجهزة اإلدارة احمللية وممثلي اجلمعيات -
واهليئات التعاونية واألهلية اليت دف إىل دعم عملية التعاون للمسامهة يف جماالت التنمية للمجتمع 

  .احمللي
 ويئة املواطنني للمشاركة  االجتماعات احملددة واهلدف منها التمهيد لالجتماعات املوسعة-

 .بالرأي يف الشؤون التنموية والتعرف على بعض حاجات املواطنني ومشكالم وتوعيتهم بأمهية التنمية
 االجتماعات املوسعة وحيضرها مجيع مواطين الوحدة لتعرف اإلدارة على آراء املواطنني املختلفة -

 اليت ختص املواطنني يف وحدم احمللية والذين حيث ميكن وضع تفاصيل اخلطة واملشروعات اإلمنائية
  .يشاركون يف وضع برامج العمل وتقسيم نتائجه

  

  )٢(:أما عن املشاركة الشعبية من أجل تنفيذ خطط التنمية احمللية وأهدافها ميكن حتديدها فيما يلي
  
  
  
  

                                                 
 .٣٩ص , مرجع سابق, احلكم احمللي والتنمية حممد فتح اهللا اخلطيب وآخرون، )١(
 .٤٠ص ,  املرجع نفسه)٢(
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  اجلهـود الذاتية للمواطنيـن. أ
نفيذ الربامج واملشروعات اليت يشعر املواطنني بأا وهي عمليات املشاركة الشعبية اإلجيابية يف ت

تشبع حاجات حقيقية هلم وتعود عليهم بالنفع وعلى جمتمعهم باخلري وذلك عندما يشعر املواطنني إمهال 
اإلدارة احمللية بأا تقصر يف إشباع حاجام وتلبيتها وبالتايل يعتمدون على أنفسهم يف إشباع هذه 

  .لة قصور املوارد احلكومية املالية عن الوفاء ببعض حاجات املواطننياحلاجات وأيضا يف حا
  

  نشـاط اهليئـات التعـاونية. ب
وتتمثل يف اهليئات واملؤسسات التعاونية الغري رمسية واليت هلا دور فعال يف تنمية اتمع احمللي من 

ة الفعالة وإحداث تطوير خالل مساعدة املواطنني فردا ومجاعات داخل اتمع وحثهم على املشارك
وتقدم وتنمية للمجتمع احمللي بالتعاون مع األجهزة احلكومية من خالل املسامهة يف إجناز الكثري من 
املشاريع واخلدمات العامة جلميع املواطنني يف وحدام احمللية وعلى ضوء ذلك جند صورة املشاركة 

لتطوير واليت تندرج حتت مسمى اإلحتاد العام لنية الشعبية يف اليمن من خالل ما تقوم به احلركة التعاو
التعاوين وماهلا من مسامهات كبرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية كما أوضحنا مسبقا يف الفصل 

  .الثاين هلذا البحث
  

  وسـائل وطرق املشـاركة الشعبية احمللية. ٢
  

 أي عن طريق مشاركة املواطنني يف قد تكون املشاركة الشعبية يف النظم احمللية بصورة مباشرة
 أو قد تكون هذه املشاركة غري مباشرة عن طريق عضوية اللجان أو عضوية االس احمللية املنتخبة
  .اجلمعيات التعاونية واألهلية اليت تساهم يف بعض املشروعات احمللية أو التنظيمات الشعبية املتطوعة

  

  أنواع املشـاركة الشعبية .٣
  

  ) ١(: من قبل الباحثون على أنه يوجد نوعان من املشاركةهناك اتفاق
  

  املشـاركة املنظمة. أ
 كامل للمواطنني يف هذا الصدد أن رها كحققيقصد ا تلك املشاركة اليت ينص عليها الدستور وي

م دستوريا وقانونيا ممارسة هذه املشاركة حبيث ال يكون املشاركة من الدستور بل يتعني أن تنظن تكو
  .ام السلطات احمللية إال إتباع هذا النظام وتنفيذهأم

                                                 
 .١٨-١٧ص ص , مرجع سابق,  هدى أمحد صادق)١(
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  املشـاركة احلرة. ب
يقصد ا تلك املشاركة اليت حتددها دساتري الدولة دون أن تنظمها فهي تأيت يف صلب الدستور 
كمبدأ دستوري فقط وتترك نصوص الدستور لكل وحدة حملية حرية تنظيم هذه املشاركة وفقا لظروفها 

  .يزةوأوضاعها املتم
  

  ) ١(:ني أساسيني يف املشاركة مهالاأضف إىل ذلك أن هناك جم
  

  جمـال املشـاركة السيـاسية •
ل ة تزود املواطنني باستعداد التقبوتعين بأا أحد أبعاد عملية التنشئة السياسية ألن هذه األجهز

د يف العملية السياسية للتوعية السياسية املختلفة فكلما ازدادت هذه التوعية ازداد احتمال مشاركة الفر
  .وزاد عمق املشاركة

  

  املشـاركة فـي شؤون اإلدارة احمللية •
يرى البعض أن املشاركة اجلماهريية ليست مشاركة عقلية ولكنها أيضا مشاركة عملية عاطفية 

  .تتحد يف مشاركة القيادات واجلماعات واألفراد يف كل ما يتصل بشؤون وجماالت احملليات
 تتطلب تضافر القيادات احمللية مع املواطنني من أجل تسهيل وتقدمي اخلدمات اليت كما أن املشاركة

ينتفع ا أفراد اتمع احمللي وكذلك مواجهة املشكالت اليت قد تعرض حيام وجهودهم يف التنمية 
ملشاركة احمللية وعليه فاملشاركة الشعبية جيب أن تتسع لتضم أكرب قدر ممكن من األفراد القادرين على ا

ن تترك لقلة ميثلوا، ويذهب البعض اآلخر إىل أن املشاركة الشعبية يف السلطة احمللية تعين املشاركة أل
القائمة على الشعور باملسؤولية االجتماعية وهو شعور ليس شعور عقليا فحسب بل إنه شعور عاطفي 

 باحلياة يف اتمع احمللي بوجه عام  يف كل ما يتصلتأيضا بأا مشاركة من األفراد واجلماعات والقيادا
ويف كل ما يتعلق بنتيجة موارد الناس االجتماعية واالقتصادية والفكرية بوجه خاص حيث يسهم فيها 

تماعي ومبادئ أخالقية كل مواطن مبا لديه من قدرة ومبا ميلكه بدافع رغبة حقيقية نابعة من اجتاه اج
الذي يرضي الضمري وجيعل االنتفاع بنتائج املشاركة انتفاعا مجاعيا ثر فيه للذاتية إال بالقدر ثقافية ال أ

  )٢(.حتقيقا ملصاحل اجلماعات احمللية
  

أما فيما خيص تطوير املشاركة الشعبية يف اليمن ميكن أن نوضح ذلك من خالل التطرق لطريقة 
  : ذلكانتخاب أعضاء االس احمللية وكذلك رؤساء الوحدات اإلدارية، وفيما يلي نوضح

  
  
  
  

                                                 
 .١٥-٩ ص  املرجع نفسه، ص)١(
 .١٥-١٤ص ص , مرجع سابق,  عادل حممود محدي)٢(
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  طريـقة انتخـابـات اـالس احمللية •
يتم انتخاب االس احمللية يف كل مديرية ويف كل حمافظة حسب ما سوف ينظم القانون هذه 

بشأن اإلدارة احمللية والذي ساري  ١٩٩١لعام ) ٥٢(القرار اجلمهوري للقانون رقم  بأن االنتخابات علما
من القانون على أن يتألف الس اإلداري لكل وحدة ) ٥١(ملادة املفعول يف الدستور قبل تعديله من ا

إدارية من أعضاء ينتخبون انتخابا حرا وعاما ومباشرا ومتساويا من قبل املواطنني املتمتعني باحلق 
  . اخل آخر نص املادة)١(..االنتخايب وفقا ألحكام قانون االنتخابات العامة

من الدستور على أن تتمتع تلك ) ١٤٤(حيث نصت املادة ديل الدستوري اجلديد عورجوعا إىل الت
  .الوحدات اإلدارية بالشخصية االعتبارية ويكون هلا جمالس حملية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا

ونالحظ يف النصني السابقني رغبة املشروع اليمين يف التعامل مع االنتخاب الفردي يف االنتخابات              
  ) ٢(.على مستوى املديرية أو ية سواء على مستوى احملافظةاليت تتم النتخاب االس احملل

ممثل لكل ) جملس النواب(ويف تقديرنا ورأينا أن أمر جعل إنشاء الدوائر االنتخابية بيد املشرع   
املناطق وبالتايل فإن جمموع أعضاء جملس النواب أكثر معرفة جبميع الوحدات اإلدارية من أعضاء اللجنة 

 إضافة إىل أن اقتراح جملس النواب بإنشاء الدوائر وفقا للقانون بعد ضمانه لعدم العليا لالنتخابات
  .فترة انتخابيةوائر االنتخابية يف كل التالعب يف تقسيم الد

أما مسألة اإلشراف والرقابة واإلدارة وإجراءات الفرز فإا سوف تتم حسب اإلجراءات والقواعد 
نواب وستكون اللجنة العليا لالنتخابات حق الرقابة واإلشراف االنتخابية اخلاصة بانتخابات جملس ال

بصفتها صاحبة االختصاص الدستوري ذا الشأن وأيضا نود اإلشارة إىل أن املشرع عند تنظيم عملية 
انتخابات الوحدات اإلدارية واالس احمللية جيب أن حيدد اجلهة اليت تتوىل فحص الطعون االنتخابية 

  )٣(. احملليةاخلاصة باإلدارة
وإن كنا نقترح أال خيرج هذا األمر واملهمة من يد القضاء والذي يعد املرجعية األخرية لنقض وحل 

  .القضايا االنتخابية
  

  طريـقة انتخـابـات رؤسـاء الوحدات احمللية •
يف هذا اجلانب فإن األمر يتعلق يف كيفية انتخاب رؤساء الوحدات اإلدارية والذي لن خيرج يف 

نا عن بعض االحتماالت بالنسبة الختيار مدراء املديريات فإنه غالبا ما ستكون املديرية دائرة تقدير
ار مدير املديرية حسب الشروط واالقتراحات اليت سوف ينظمها ي فيها باختواحدة يقوم املواطنني

                                                 
 .١٩٩١لسنة ) ٥٢(القانون رقم :  أنظر)١(
 .٤٦٨ص , مرجع سابق,  رشاد أمحد الرصاص)٢(
 .٤٦٩ املرجع نفسه، ص )٣(
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بالتنقل إىل عاصمة القانون مع إمكانية تقسيم املديرية إىل عدة مراكز لالنتخابات للتسهيل على املواطنني 
املديرية لالنتخاب أما أمني العاصمة فإنه سيتم انتخابه من قبل الناخبني يف مدينة صنعاء وحسب 

  .اإلجراءات اليت سوف ينظمها القانون
أما احملافظ فإن هناك أكثر من طريقة ممكنة الختياره فمن املمكن جعل احملافظـة دائـرة واحـدة                  

 هذه الدائرة حيث يصوت الناخبون مباشرة يف هذه املراكز على اختيـار             واملديريات مراكز انتخابية يف   
  ) ١(.املرشح على مستوى احملافظة باالنتخاب الفردي ألن املطلوب انتخاب شخص واحد

كما يكون انتخاب احملافظ بطريقة مباشرة فإما أن يقوم مدراء املديريات ورؤساء االس احمللية 
هي طريقة ال نؤيدها وال نتفق معها باعتبار أن احملافظ يتوىل اإلشراف وأعضاءها بانتخاب احملافظ و

والرقابة اإلدارية على مدراء املديريات فيصبح احملافظ واقعا حتت ضغط من قبلهم وبالتايل فإن رقابته 
وإشرافه ستكون أقل فعلية منها إذا كان منتخبا بطريقة أخرى وإما أن نقسم احملافظة إىل دوائر ولتكن 

ار مندوبني عنهم يقومون بدورهم يف يقوم الناخبون فيها بالتصويت الختل مديرية دائرة واحدة يك
  )٢(:انتخابات الحقة باختبار احملافظ، كما يشمل مؤشر املشاركة جانبني مها

ني لألهايل يف األقاليم ويعد أولئك املسؤولني وسيلة ليد على مدى متثيل املسؤولني احمل يتحد-
  .شعبية من خالل انتخام باالقتراع السري واملباشرللمشاركة ال

 يتضمن دور املسؤول املنتخب مقابل املسؤول املعني لكل ما يتعلق باختاذ القرار وتنفيذ -
  .السياسات املتعلقة بالشأن احمللي

  

وعلى ضوء ذلك فإن التمثيل الشعيب عن طريق االنتخاب املباشر ميثل اخلطوة الرئيسية واألساسية 
  .مشاركة الشعبية وجهود فعالة ملشاركة املواطنني يف شؤون احلياة احملليةلل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٤٦٨-٤٦٧ص املرجع نفسه، ص )١(
 .٩٩ص , مرجع سابق, ر مراد ظاف)٢(
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V. وسـائل دعم األحزاب السيـاسية لإلدارة احمللية  
  

يف ضوء ما تباشر األحزاب السياسية من نشاطات حتكمها براجمها وسياستها احلزبيـة ويف هـذه                
  ) ١(:دارة احمللية وسيتم دراسته يف موضوعني مهااملوضوع سنتناول عالقة األحزاب السياسية باإل

  . جماالت دعم األحزاب لإلدارة احمللية-
  . وسائل دعم األحزاب لإلدارة احمللية-
  

  جمـاالت دعم األحزاب لإلدارة احمللية. ١
  

  :ويتضح ذلك من خالل مسامهتها يف حتقيق أهداف اإلدارة احمللية ويتم ذلك على النحو التايل
  

  ـق األهداف السيـاسية حتقي.أ
ا كان تشكيل االس احمللية باالنتخاب وكان نظام االنتخاب يقوم على االنتخاب الفردي بالنسبة مل

 ومن مت فإنه )٢(على مستوى املديرية، أو  سواء على مستوى احملافظةاجلمهورية اليمنيةلنظام االنتخايب يف 
االبتعاد  أو لية بإجيابية وفعالية دون املشاركة الشرفيةمن الضروري مشاركة األحزاب يف االنتخابات احمل

  .املقاطعة على عملية االنتخابات أو عن املشاركة السلبية يف االنتخابات واليت تتمثل يف االعتراض
كما أن اإلحجام عن املشاركة هلا نتائج سلبية على مسرية الدميقراطية ميكن أيضا حلها فيما 

  )٣(:يأيت
رة احمللية دف إىل ربط أصل الوحدة احمللية باألشخاص املسؤولني عن اختاذ  ملا كانت اإلدا-

القرارات واإلشراف على تنفيذها فإن أحجام بعض األحزاب عن املشاركة يف االنتخابات جيعل اختاذ 
القرارات واإلشراف على تنفيذها يكون حكرا على األحزاب اليت شاركت يف االنتخابات وظفرت فيها 

 عن اجتاهات مجيع املواطنني بل  األغلبية يف االس احمللية مما يعين ذلك تلك القرارات ال تعرببالتمثيل
ما لو كانت تعرب عن اجتاهات سائر املواطنني يلنسبة قليلة منهم وبالتايل فإا ال حتقق نتائجها املرجوة ف

  .على خمتلف انتماءام احلزبية
إلدارة احمللية جيعل إدارة املصاحل العامة مطابقة حلاجات  إن من األهداف السياسية أن نظام ا-

األفراد فإن عدم مشاركة األحزاب يف االنتخابات ويف تشكيل االس احمللية يؤدي إىل ضعف املشاركة 
  .الشعبية مما يؤثر على جناح اإلدارة احمللية يف حتقيق أهدافها

                                                 
 .٦٥-٦٣ص ص , ١٩٩٥, دار النهضة العربية:  القاهرة,دور األحزاب السياسية يف دعم اإلدارة احمللية,  حمسن حممد العبودي)١(
 .٤٦٨ص , مرجع سابق,  رشاد أمحدي الرصاصي)٢(
 .٦٩-٦٧ص ص , مرجع سابق,  حمسن حممد العبودي)٣(
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ة السياسية للمواطنني فإن ذلك ال حيقق نسبة  إن اإلدارة احمللية دف إىل توفري أسباب التنشئ-
 ساراحنة بالفاعلية يؤدي إىل ولؤاملشاركة غري املس أو كبرية إال من خالل املشاركة احلزبية يف االنتخابات

  .اإلدارة احمللية
  

وخالصة القول أن السبيل الوحيد ملسامهة األحزاب يف حتقيق األهداف السياسية لإلدارة احمللية هو 
ركة يف االنتخابات احمللية ويكون هلا نسبة يف متثيل االس احمللية بقدر اإلمكان وذلك حىت تكون املشا

  .م احلزبيةواطنني على اختالف اجتاههم وانتماءاقرارات االس احمللية معربة عن آمال امل
  
   حتقيـق األهداف االقتصـادية.ب

  

ة املتوازنة لسائر احملليات واستخالص االحتياجات ملا كان نظام اإلدارة احمللية يهدف إىل التنمي
احلقيقية للمواطنني والعمل على إتباعها ومن مت يقع على عاتق األحزاب التحقق من التوازن يف التنمية 
بني احملليات والسبيل يف ذلك هو الوقوف على خطط التنمية على مستوى الدولة ويصب كل إقليم منها 

 هذا الصدد كما يقع على كاهلها استخالص االحتياجات الفعلية واحلقيقية طبقا للمعايري املقررة يف
للمواطنني وتوفري مقومات إشباعها ولن يتأتى ذلك إىل بالتفاعل مع قضايا اإلقليم والوحدة اإلدارية 

  .املستهدف تنميتها وتلبية احتياجات املواطنني
ة اإلنتاجية وتـسهيل تقـدمي اخلـدمات        وملا كانت من األهداف االقتصادية لإلدارة زيادة الكفاي       

للمواطنني فإن السبيل إىل ذلك هو تقدمي األحزاب األفكار والدراسات اليت تساهم وتعمل على زيـادة                
 يف  تاماألحزاب السياسية مبا هلا من إسه     اإلنتاجية وتبسط أداء اخلدمات للمواطنني ومما ال شك فيه أن ا          

ات احملليـة   تمعات احمللية يف سبيل النهوض با      منافسة بني السلط   التنمية احمللية فإن ذلك يؤدي إىل خلق      
  ) ١(.ويف حتقيق أغراض التنمية

أما فيما يتعلق باألهداف االجتماعية أن من أهداف اإلدارة احمللية دعم الروابط االجتماعية بني أفراد 
ب أفراد اتمع وتوجيهام اتمعات احمللية فإن األحزاب هلا دور ملموس يف هذا الصدد من خالل تقري

إىل أهداف اإلدارة احمللية وترسيخ وتعميق تلك األهداف يف نفوس األفراد مما يؤدي إىل تعزيز الروابط 
  .االجتماعية بني األفراد

كما أن األحزاب السياسية تساهم يف تعميق القيم اإلنسانية عن طريق تأكيد حرية الفرد واحترام 
اف اإلدارة احمللية ويتضح دور األحزاب يف ذلك من خالل ما تقوم به من كرامته ويعد ذلك من أهد

                                                 
 .٧٠ص , نفسهرجع  امل)١(
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إتاحة الفرصة لألفراد على خمتلف انتماءام احلزبية بالتعبري عن آرائهم حبرية واملشاركة يف اختاذ القرارات 
  .اليت تتعلق بشؤون احملليات مما يؤدي إىل تعميق القيم اإلنسانية وازدهارها

ل املسامهة الفعالة يف تذليل وإزالة معوقات املشاركة الشعبية فاملشاركة يتضح ذلك من خالو
الشعبية إمنا متثل جوهر نظام اإلدارة احمللية ومن مت فإن جناح ها النظام إمنا يتوقف على تلك املشاركة 

ها ومن  املشاركة مما يؤثر يف حتقيق اإلدارة ألهدافليةاعمعوقات املشاركة قد حتول دون فكما أن بروز 
كن يف انعدام الثقة بني احلكومة واملواطنني خطرها تأثريا على تلك املشاركة متضمن معوقات املشاركة وأ

وفقدان املصداقية يف العمل ويف هذا املوضع السؤال يطرح نفسه حول ماهية مسامهة األحزاب السياسية 
  .يف هذا الشأن؟

يف إعادة الثقة واملـصداقية بـني املـواطنني         يف رأينا أنه بإمكان األحزاب أن يسهم بشكل فعال          
  ) ١(:واحلكومة من خالل الوسائل التالية

 إلعادة بناء الثقة بني احلكومة واملواطنني يتم من خالل فتح قنوات اتصال بينهما تدعيما للثقة -
 .املتبادلة وحتقيقا ألهداف النجاح

 .بية وتدعيم دورها يف هذا اال إجياد حلول للمعوقات اليت حتد من فاعلية املشاركة الشع-
 . توعية سكان احملليات وتشجيعهم ودعوم إىل املسامهة يف أعمال التنمية احمللية-
شأن املسامهة يف التنمية احمللية والعمل على توفري املناخ املناسب الذي  جديدة ب تقدمي أفكار-

  .يساعد على حتقيق هذه الغاية
  

اإلدارة احمللية بتبين حزاب السياسية يف النهوض بنظام جيايب لألوعلى ضوء ذلك يتضح الدور اال
وسائل عملية تعمل على دعم اإلدارة احمللية على القيام بوظائفها واختصاصاا اليت تدور حول تنمية 
اتمعات احمللية تنمية متوازنة ومتكاملة ومتكافئة يف كافة ااالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

  .لعمرانية وزيادة قدرة املشاركة الشعبية يف الشؤون احملليةوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧١فسه، ص املرجع ن )١(
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V. احللول واآلراء املقترحة ملعـاجلة نظـام اإلدارة احمللية  
ام اإلدارة احمللية ومن خالل     تطرقنا فيما سبق إىل املعوقات واملشكالت اليت تواجه التنمية احمللية ونظ          

مالية  أو   إدارية أو   اجتماعية أو   اقتصادية أو   عددة سواء كانت سياسية   نا على كافة تلك املعوقات املت     فتعر
طي بعض اآلراء واملقترحـات     نعوعلى ضوء ما تقدم من معلومات عن تلك املعوقات سوف حناول أن             

من هذه االقتراحـات واآلراء ميكـن       اليت تساهم يف معاجلة تلك املعوقات والتقليل من آثارها السلبية و          
  ) ١(:مور التالية يف األإيضاحها
بأسسه ومفاهيمه ومبادئه وأهدافه ) نظام اإلدارة احمللية( إن التوجه إىل تطبيق الالمركزية اإلدارية -

وصالحياته اليت تعطي للوحدات احمللية اإلدارية حقها املادي واملعنوي يف التصرف باملوارد املتاحة هلا، 
عة من االعتبارات واألمور البد من األخذ ا وأيضا حقها يف استقالل وحدات إدارية تتطلب جممو

  :رض الواقع وهذه االعتبارات تتمثل فيما يليأتحقيق نظام اإلدارة احمللية على ل
 . وجود قاعدة قانونية لإلدارة احمللية تقوم على دميقراطية التمثيل ألفراد اتمع-
ون اتمع االقتصادية  وجود جمالس حملية ذات هيئات متخصصة متارس مسؤولية إدارة شؤ-

واالجتماعية ال يدخل فيها عنصر التعيني لقياداا اإلدارية وإمنا عنصر االختيار احملكوم مبوافقة ممثلي 
ة ذلك أن خيضع القيادات اإلداريعىنمواجباته ومسؤولياته وبل خيتمع احمللي وحماسبتهم لكل عنصر ا 
 يتم تعيينه من قبل السلطة ة من قبل املواطنني احملليني ألنرلعملية االنتخابات احلرة واملباش) احملافظ(

الالمركزية اإلدارية هي نقيض للمركزية التسلطية والالمركزية هي جوهر الدميقراطية [املركزية 
 ].الشعبية
 توفر القناعة الكاملة يف عملية التغيري أن كنا نرى أنه يصعب عملية التغيري ما مل تكن هناك إرادة -
إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت ((وصادقة على التغيري وفيما خيص مبوضوع التغيري نرجع إىل قوله تعاىل جادة 

 وعليه فعملية التغيري جيب أن تكون يف اجلوهر قبل الشكل ويف هذا املوضع تتم )٢(،))يغريوا ما بأنفسهم
 عملي ومباشر والسعي للعمل عملية التغيري من خالل توفر وحدة القرار ووحدة اإلرادة السياسية بشكل

  .على توفري االستقرار السياسي واألمين واإلداري يف جهاز الدولة
برنامج طويل املدى للتخلص من عملية التخلف االقتصادي واالجتماعي والثقايف  أو  وضع خطة-

 .واإلداري يتم تنفيذه على مراحل وتوضع آلية ترمجة تلك اخلطط على صعيد الواقع امللموس
وفري العنصر البشري الكفء والقادر على مواكبة التطور والتطوير لبناء دولة عصرية حديثة يف  ت-

 .كل الوحدات اإلدارية ووضع خطة لتأهيل وإعادة الكوادر واملوظفني احملليني

                                                 
 .٢١٩-٢١٨ص ص , مرجع سابق, حممد سعيد عبد اهللا )١(
 ).١١(اآلية , "سورة الرعد" , القرآن الكرمي)٢(
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 املصلحة الوطنية ويعمق الوحدة الوطنية وتزيل آثار التشطري ويراعي يب وضع تقسيم إداري يل-
 .واملواطننيمصلحة الدولة 

 وضوح القوانني واألنظمة واللوائح اليت تتعلق بتنظيم اإلدارة احمللية وحتديد املهام والوظائف -
 .والواجبات وإزالة االزدواجية

 اعتماد املشاركة الشعبية كأساس تطوير اتمع يف إدارة الشؤون احمللية من خالل انتخابات -
قضاء ال الوحدات اإلدارية و التنفيذيني والشروع يف نقل السلطة إىلاالس احمللية واحملافظني واملسؤولني

 .ة املركز املطلقة واليت تتمثل باملركزية الشديدةعلى هيمن
 الراهنة ويعطي ت وضع نظام مايل وإداري متطور يراعي خمتلف األنشطة احمللية ويزيل التعقيدا-

 .مرونة كافية ومبا ميكن من حتقيق األهداف احملددة
اعتماد العقاب والثواب كقضية أساسية يف جهاز الدولة ووحداا احمللية والرقابة على تطبيق  -

القوانني والقرارات واألنظمة من قبل اهليئات املركزية ومراعاة التسلسل اإلداري عند تطبيق القوانني 
 .والقرارات على أساس مبدأ القيادة واملسؤولية الشخصية يف اإلدارة

ة والتصدي للفساد على املستوى احمللي بكافة أشكاله واحلد من العبث باملمتلكات بار البد من حم-
 السياسية املؤمنة بقوة ضرورة التصدي احلازم ملشكلة ر اإلرادةالعامة للدولة ويتم ذلك من خالل توف

  .حمللينيالفساد بالتركيز على إصالح األنظمة الفاسدة وأيضا إصالح نظام األجور واحلوافز للموظفني ا
  ) ١(.ري من خالل تدريبه وتأهيله ليصبح عنصرا فعاال يف عملية التنميةبش االهتمام بالعنصر ال-
ية لتلك املصاحل جدل املوظفني احملليني مع متابعة  وضع برامج زمنية إلاء مصاحل املواطنني من قب-

  .املطلوب اجنازها
لعب دورا يف كشف جرائم الفساد  إن وجود صحافة حرة ومستقلة له أمهية قصوى حيث ت-

 الصحافة عن طرق جلمع البيانات احمللي ويف هذا الصدد يتعني أن تبحثاإلداري على املستوى 
 فعالية وإسهاما يف زيادة الوعي العام وخلق اواملعلومات ونشرها فذلك سيكون له أسرع اآلثار وأكثره

  )٢(.افة أشكالهقوة الدفع الالزمة لإلصالح احمللي ومقاومة الفساد بك
ث يف املخالفات اإلدارية حبتمبا يعرف بالقضاء اإلداري  أو  إنشاء حماكم إدارية متخصصة-

  .مرؤوسني أو والصادرة عن املوظفني العاملني يف الوحدات اإلدارية احمللية سواء كانوا قياديني
 على التنمية اتؤثر سلبوكما أوضحنا سابقا املعوقات اإلدارية اليت تواجه نظام اإلدارة احمللية و

وملواجهة هذه املعوقات ومعاجلتها يتطلب على السلطة احمللية من خالل اجلهاز اإلداري للوحدات احمللية 
                                                 

عدد  ,املعهد الوطين للعلوم اإلدارية   :  صنعاء ,اإلداري احلديث ، جملة   "يةاليمناجلمهورية  رؤية مستقبلية لإلدارة يف     ",  عبد الرمحن سامل ذيبان    )١(
 .١٥٥-١٥٤ ص ص ,٢٠٠٠إبريل , )١(
 .١٥٧-١٥٦ص  املرجع نفسه، ص )٢(
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اختاذ بعض التدابري الالزمة لتحسني األداء اإلداري يف سبيل خدمة التنمية ومشاريعها احمللية عليها إتباع 
  :ما يأيت
 .اإلدارية العلميةيفة ملسأليت الكفاءة واملهارة وظ إخضاع عملية التعيني يف ال-
 . البعد عن املرجعية األسرية والعشائرية واملناطقية واملذهبية أثناء التعيني-
  ) ١(. وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وليس العكس-
رص  العمل على االستفادة من كل موظفي جهاز الدولة يف سبيل التخلص من البطالة وإجياد ف-

  .عمل حقيقية
  . تفعيل مسألة الثواب والعقاب وذلك دف حماربة الرشوة والوساطة-
اإلدارة وسيلة وعالج ناجحني لالستفادة من طاقات البلد الطبيعية واالجتماعية يف  بأن  اإلميان-

  .سبيل التنمية اليت هدفها إسعاد اتمع احمللي والعام
  

قتصادي البد من زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج أما مواجهة املعوقات على الصعيد اال
القومي اإلمجايل ويتطلب هذا اآلخر إجياد فرص عمل مناسبة من أجل حتسني املستوى املعيشي لألفراد 
وهذا هو هدف التنمية البشرية ولكي يتحقق ذلك البد من االجتاه حنو التصنيع وهذا بدوره يتطلب 

  )٢(.ليها الدول النامية مما يعرقل جهود التنمية االقتصادية يف بلدامتكنولوجيا حديثة واليت تفتقر إ
أما فيما يتعلق باملعوقات االجتماعية واليت تنعكس سلبيا على التنمية احمللية وتقف حجر عثرة أمـام        

ملتمثلة نظام اإلدارة احمللية يف اليمن ومن املعوقات االجتماعية ركزنا على الظاهرة االجتماعية التقليدية وا             
بالقبيلة وما هلا من آثار سلبية على التنمية وملواجهة هذه املشكلة البد من إجياد طرق تفعيل دور القبيلـة                  
وربطها بعملية التنمية أي توظيف هذه الظاهرة االجتماعية يف اجلوانب االجيابية لشؤون احليـاة احملليـة                

املشاكل واملعوقات والسلبيات الناجتـة     ويتحقق ذلك بوضع حلول عملية وعلمية للقضاء والتخلص من          
وهذا يتطلب جهودا وتعاون من قبل السلطة املركزيـة         ) الوالء القبلي للقبيلة  (عن السلوك السليب للقبيلة     

والسلطة احمللية بقيامهما بالعديد من اإلصالحات اإلدارية السياسية واالقتصادية ومعاجلة مشاكل القبيلة            
  ) ٣(:لى النحو التايلوآثارها على التنمية وذلك ع

 العمل على توفري االحتياجات واخلدمات األساسية يف املناطق القبلية وزيادة فعاليتها خصوصا يف -
 .املناطق النائية منها وأيضا يف املناطق اليت يرتكز فيها النفوذ القبلي

                                                 
جامعة قـسنطينة،  :  اجلزائر,العلوم اإلنسانية جملة  , "دور اإلدارة اجلزائرية يف حبث قيم الشخصية الوطنية وأثره على التنمية الشاملة           ",  نذير زرييب  )١(
 .٨١ص , ١٩٩٩, )١ (ددع
, )١(مركز دراسات الوحدة العربيـة، طبعـة        :  بريوت ,ت يف التنمية العربية الواقع واآلفاق     دراسا: إدارة التنمية املستقلة  ,  عبد املطلب غامن   )٢(

 .٧٢-٧١ص ص , ١٩٩٨
 .١٧٢-١٧١عبد الكرمي الروضي، مرجع سابق، ص ص  )٣(
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 .للقبيلة تعميق الوعي السياسي والثقايف بني أفراد القبائل وتوجيه والئها للدولة وليس -
 العمل على حل الرتاعات ومشاكل الثأر بشكل جذري من خالل إصالح القضاء ومنحه مزيدا -

من الصالحيات واالستقاللية وذلك من خالل تواجد السلطة املركزية ووحداا احمللية يف املناطق القبلية 
انتشار األسلحة بني أفراد والعمل على تثبت األمن والنظام والقانون باإلضافة إىل العمل على احلد من 

 .القبيلة ويتم تنظيم تلك املسألة عن طريق إعطاء ترخيص رمسي حبمل السالح من قبل اجلهة املسؤولة
 تشجيع العمل التعاوين داخل مناطق القبيلة وتأهيل الكوادر احمللية وحتفيزها للعمل يف مناطقها من -

ت مباشرة وتعاون بينها وبني الدولة وسلطاا احمللية خالل السلطة احمللية كخطوة أوىل حنو إرساء عالقا
 .واستبعاد تدخل مشايخ القبائل ووجهاا

 . توسيع صالحيات أجهزة السلطة احمللية وكذلك تشجيع املشاركة الشعبية يف العمل التعاوين-
 . العمل على احلد من مظاهر األمية والبطالة يف أوساط القبيلة-
 . والقبلية واحلزبية الضيقةة واملناطقيت الوالءا العمل على القضاء على-
 يف الدولة لزيارة املناطق القبلية من حني آلخر وذلك بغرض التعرف املسؤولني تشجيع وحث -

 .على مشاكل املواطنني واحتياجام
  . إعطاء الفرصة واألولوية يف التوظيف احمللي يف املناطق القبلية ألفراد القبيلة-
, سكانية, ادة النظر يف التقسيم اإلداري يف بعض احملافظات على أسس اقتصادية العمل على إع-

وجغرافية دف إزالة خملفات التشطري قبل الوحدة ومبا حيقق الترابط االجتماعي والتكافؤ يف املوارد 
 .االقتصادية

 .سياسية العمل على حتفيز وتشجيع القبيلة على االخنراط يف العمل الدميقراطي والتعددية ال-
  

ومن خالل تلك املبادرات واملعاجلات السابقة ملشاكل القبيلة والظواهر السلبية تنعكس إجيابيا 
بتفعيل دور القبيلة وربطها بعملية التنمية وبالتايل تطوير نظام اإلدارة احمللية وتنمية مناطقهم واملسامهة يف 

  .التنمية احمللية والشاملة
من البد أن يتكامل مع الدولة ووحداا احمللية من أجل النهوض بالتنمية كما أن اتمع احمللي يف الي

, السكن, الكهرباء, املواصالت, ورفع مستوى اخلدمات يف ااالت املتعددة كافة كاملياه النظيفة
  .اخل وغريها من اخلدمات العامة.. والرعاية االجتماعية, التعليم, الصحة

ل على تلك اخلدمات البد أن يسود التعاون االجتماعي بني أفراد ولكي يضمن اتمع احمللي احلصو
تمع احمللي ووحداتمع احمللي هدفه من التنمية وهو تشجيع العمل احمل االية من أجل أن حيقق ا

 اجلماعي كان سائدا يف اجلماعي التعاوين والتخلص من العمل الفردي الصراعي وهذا العمل التعاوين
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 منذ القدم والذي ظل فترة زمنية طويلة استطاع خالهلا أن حيقق حضارة إنسانية عريقة اتمع اليمين
  .يشهد هلا التاريخ بذلك

تلك الوسائل متليمن التنمية املستدامة البد أن وعلى ضوء ذلك لكي حتقق الدولة والسلطة احمللية يف ا
 تبين ةجباا التنموية وذلك بواسطاواألسباب الداعمة إلجناح التعاون االجتماعي وتشجيعه للقيام بو

النظرة العامة للمجتمع املعربة عن طموحام االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتخلي عن 
وجاهة اجتماعية معينة دف لتحقيق العدالة االجتماعية اليت هي غاية  أو قبيلة أو النظرة اجلزئية لفئة

  .اتمع احمللي
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  اخلالصة واالستنتـاجـات
  

ة آلفاق وأوضاع اإلدارة احمللية يف اليمن والذي يلبيف هذا الفصل والذي تناولنا فيه النظرة املستق
اشرنا يف البداية إىل مسألة إصالح اإلدارة احمللية مع ارتباطها بالبيئة احمللية وأوضحنا من خالل العرض 

هناك عالقة مباشرة بني اإلدارة احمللية والنظام البيئي وهذا األخري له دور مؤثر  بأن ل هلذا املوضعوالتحلي
 املؤثرة يف نظام ةتعثر ذلك النظام كما أن الظروف البيئي أو على نظام اإلدارة احمللية من حيث جناح

وف التارخيية والسياسية واالجتماعية  متثلت يف الظراليتواإلدارة احمللية هي متعددة ولقد تناولناها بإجياز 
  .والثقافية وكذلك اجلغرافية واملواصالت والظروف السكانية وأخريا نسبة مستوى التعليم

تشريع ينظم اإلدارة  أو كل قانون بأن ومن الشرح والتحليل مل هذه الظروف خنلص إىل القول
ا من البيئة اليت مت تصميم نظام اإلدارة احمللية احمللية لكي حيقق االستمرارية والنجاح البد أن يكون نابع

فيها وهذه النظرية علمية ألن النظرية بنت بيئتها وقد تأكدنا من هذه احلقيقة من خالل تطرقنا لنماذج 
  .وجتارب األنظمة احمللية العربية والعاملية للشعوب

 أو تعاد عن االستريادوعلى ضوء ذلك توصلنا إىل بعض النتائج اهلامة يف هذا اجلانب وهي االب
شعوب أخرى  أو من أو جلب النظم واحللول والتعاليم اجلاهزة والتراكيب القانونية املأخوذة من الغرب

واليت ال تتالءم مع بيئتنا احمللية ألن العمل ا وتطبيقها يف أنظمة إدارتنا احمللية سيكون مصريها الفشل 
تمثل يف التراث العريب اإلسالمي األصيل وأن نستمد قوانني أيضا أشرنا إىل ضرورة العودة إىل الذات وامل

وقواعد وأنظمة اإلدارة احمللية من هذا التراث من أجل بناء املشروع احلضاري العريب اإلسالمي املعاصر 
نأخذ من جتارب الشعوب األخرى اليت حققت جناحا مشهودا هلا يف هذا  أو وهذا ال مينع أن نستفيد

  .اال
لسنة ) ٤(نا إىل موضوع آخر ملؤشرات تنمية اإلدارة احمللية يف اليمن يف ظل القانون رقم مث انتقل

هذا  بأن  مستعرضني بذلك اجلديد يف هذا القانون واملزايا اليت يتمتع ا هذا القانون وأوضحنا٢٠٠٠
  .ة يف اليمنالقانون يعد من القوانني اهلامة والذي حقق نقله نوعية يف حتقيق نظام اإلدارة احمللي

أما فيما خيص تفعيل الالمركزية بني احلكومة والوحدات احمللية واملواطنني ويتم ذلك من خالل 
حتديد املهام والواجبات واملسؤوليات لكل منهما وضوح العالقة بينهما والذي سيؤدي إىل التنسيق 

ح السلطة املالية للوحدات والعمل الفعال والبناء الذي بدوره سيدعم الالمركزية وبالنسبة ملوضوع من
ذاتية وحملية املوارد املالية وأيضا المركزية , احمللية تناولنا هذا اجلانب يف متويل وحدات اإلدارة احمللية

السلطة الضريبية ووفقا هلذه العناصر الثالثة اشرنا إىل ضرورة منح الوحدات احمللية االستقاللية املالية يف 
  .ية واحلد من تدخل السلطة املركزية يف جوانبها املالية للوحدات احملليةتعريف نشاطها وشؤوا احملل
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ريف شؤوا احمللية البد من تفعيل وسائل صحدات احمللية استقاللية مالية لتويف مقابل إعطاء الو
ورقابة رقابية على اهليئات احمللية وهذه الوسائل واألساليب الرقابية تتمثل يف الرقابة الشعبية والقضائية 

لية يم نشاط وأعمال الوحدات احمليسية واهلدف من هذه الرقابة هي تقاألحزاب والتنظيمات السيا
  . اخلطط واملشاريع التنموية وفقا للخطة العامة للدولةنفيذوالتأكد من أا تقوم بت

أنه ميكن مث تطرقنا إىل موضوع تطوير املشاركة الشعبية أنه لتفعيل نشاط الوحدات احمللية وأوضحنا 
تطويرها وترقيتها وجعلها أكثر فعالية من خالل وضع ميكانيزمات وآليات جديدة وخلصنا إىل القول 

 ذلك يتمثل يف إتباع طريقة االنتخابات واليت تعد كخطوة إجيابية ومؤشر فعاال حنو نإىل أن التعبري ع
ة هي جوهر وأساس نظام اإلدارة  أن املشاركة الشعبيرمشاركة املواطنني يف الشؤون احمللية على اعتبا

احمللية واستعرضنا أيضا إمكانية تطوير املشاركة الشعبية يف اليمن والذي حددنا ذلك يف االنتخابات 
  ).اتأعضاء جمالس املديريوأعضاء االس احمللية (احمللية والذي ميثل انتخاب االس احمللية 

  

حزاب السياسية لإلدارة احمللية وخالصة القول يف ويف هذا املوضع أيضا اشرنا إىل وسائل دعم األ
هذا الشأن أنه السبيل الوحيد ملسامهة األحزاب ومشاركتهم يف حتقيق األهداف السياسية لإلدارة احمللية 
تكمن يف املشاركة الشعبية يف االنتخابات احمللية وحبصوهلا على نسبة التمثيل يف االس احمللية تكون 

لية معربة عن آمال املواطنني على اختالف اجتاهام ومن هنا يتضح مدى الدور قرارات االس احمل
االجيايب لألحزاب السياسية يف املسامهة يف وض وتطوير نظام اإلدارة احمللية وبالتايل حتقيق أهدافها واليت 

  .تتركز حول تنمية اتمعات احمللية
 املقترحة ملعاجلة نظام اإلدارة احمللية اليت كان بعض وأخريا انتقلنا إىل التطرق إىل احللول واآلراء

اقتراحاا وآراءها من اجتهاد الباحث واهلدف منها هو معاجلة ومواجهة بل والقضاء على املشكالت 
واملعوقات اليت تواجه نظام اإلدارة احمللية يف اليمن وأيضا باخلروج بتصور ووضع نظام لإلدارة احمللية 

  .ات اتمع احمللي والذي يهدف إىل حتقيق التنمية احمللية والشاملة يف اليمنحيقق طموحات وتطلع
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  خـامتة
  

إن نظام اإلدارة احمللية قد مر بعدة مراحل زمنية خمتلفة فقد كانت بدايته األوىل يف عصر الدويالت 
يف الشمال  ٢٦/٠٩/١٩٦٢ اليمنية القدمية ويف املاضي وبالتحديد أي قبل قيام الثورة يف اليمن ثورة

يف اجلنوب وكان اتمع اليمين يتميز باألفكار والعادات والتقاليد اليت تقوم على  ١٤/١٠/١٩٦٣و
تاح على العامل وكسر آثار العزلة اليت فرضت عليه أثناء فنمفهوم احلكومة القبلية وكان يف حاجة إىل اال

يب لليمن فقد سادت العزلة التجزيئية بني املناطق فترة حكم اإلمامة يف الشطر الشمايل أما يف الشطر اجلنو
اليمنية اليت كانت تعد من األهداف األساسية للسياسة االستعمارية الربيطانية حيث جت سياسة بث 

 تعرف  بني أبناء الشعب الواحد وخالل هذه الفترة أي قبل الثورة مليةهاروح التفرقة والعزلة والكر
ا يذكر عن نظام اإلدارة احمللية حيث كانت الدولة يف تلك الفترة تتمسك شيئاليمن يف شطرها الشمايل 

يب كان يسود التقسيم اإلداري باملركزية الشديدة املتمثلة يف حكومة اإلمامة بينما يف شطرها اجلنو
ات القائم على أساس تنظيم إداري بدائي قبلي وعشائري ولكن بعد قيام الثورة يف نلف للسلطختامل

يف اليمن أخذت نظام اإلدارة احمللية أمهية واهتماما فقد مت تطويره سابقا الشطر اجلنويب  ومايلالشطر الش
والعمل به جبهود حكومية رمسية وشعبية غري رمسية حيث شهد هذا النظام إنشاء القواعد القانونية 

  .مع احمللي يف اليمن احتياجات والطموحات امللحة للدولة واتيبوالتنظيمية وحتديد االختصاصات مبا يل
فقد شهد نظام اإلدارة احمللية مرحلة جديدة اتسمت  ٢٢/٠٥/١٩٩٠د قيام الوحدة اليمنية يف أما بع

التوجه حنو التنمية تتمثل يف االنتقال حنو الالمركزية املالية واإلدارية من خالل تطوير وبالتنظيم والتطوير 
ا وحتديد املوارد املالية واإلدارية باإلضافة إىل إتباع وتوسيع صالحيا) تشكيال وأداء(األجهزة احمللية 

طريقة االنتخابات احلرة واملباشرة يف تشكيل اهليئات واالس احمللية كأسلوب جديد من أساليب تطوير 
املشاركة الشعبية احمللية وبالرغم من تلك اجلهود اليت بذلتها الدولة واجلهود اليت تبذل من اهليئات الشعبية 

من أجل تطوير وتنمية نظام اإلدارة احمللية يف اليمن إال أن هذا النظام سوف يواجه ) جلمعيات التعاونيةا(
محلة كبرية من التحديات واملعوقات اليت مت ذكرها مسبقا يف الفصل الثالث واليت قد تقف، أما مسار 

ة احلكومية واحمللية من حني آلخر تنمية اإلدارة احمللية كما أن سوء الفهم واخلالفات قد تربز بني األجهز
زالت  إن جتربة السلطة احمللية الواء املؤسسي للوحدات احمللية حيث إىل أن تترسخ التجربة باكتمال البن

 الصعوبات وتطويره لليذعاية والدعم الكامل هلا من أجل تيف أول الطريق وبداية التطبيق وحتتاج إىل الر
حات واحتياجات اتمع احمللي والعام ليتمكن هذا النظام من حتقيق وحتسني أداءه وخدماته وحتقيق طمو

أهداف التنمية احمللية املتوازنة واملستدامة للنهوض بالوحدات اإلدارية احمللية على خمتلف األصعدة 
  .االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

ها هذه الدراسة مع تقدمي بعض ويف هذا اإلطار يتناول الباحث أهم النتائج اليت توصلت إلي
  .تعاجل أوضاع اإلدارة احمللية يف اليمن شأا التوصيات اليت من
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  النتـائج: أوال
  

 لبناتهدايته بسيطة وقد مت وضع  إن نظام اإلدارة احمللية يف عصر الدول اليمنية القدمية كانت ب-
م وبالتايل قام كومات األقالياألوىل يف عصر تلك الدول حيث عرفت نظام احلكم احمللي من خالل ح

لصاحل الدولة ) الضرائب(ام يف بسط نفوذ الدولة من أجل حتصيل املوارد املالية ههذا النظام بدور 
املركزية وهذا يعين أن نظام اإلدارة احمللية كان حمصورا يف حتقيق أهداف الدولة املركزية وبالتايل فإن 

 بصالحيات واسعة خوفا من التمرد عت كان قصريا وال يتمتنفوذ اإلدارة احمللية يف عهد تلك الدويال
  .على احلكم

 إن جذور التنظيم احمللي يف اليمن يرجع إىل احلكم العثماين حيث كانت البداية احلقيقية لنظام -
 حيث اعتربوها وحدة إدارية قسموها ١٥٣٨اإلدارة احمللية يف اليمن عندما احتل العثمانيون اليمن يف عام 

د من املناطق واملتصرفات وهي تقابل احملافظات يف الوقت احلاضر إال أن نظام احلكم العثماين إىل عد
لليمن قد اتسم باملركزية الشديدة أما يف فترة احلكم األئمة ظلت أوضاع التنظيم احمللي على ما هي عليه 

احمللي إال أن حكومة يف فترة احلكم العثماين غري أنه مت إجراء بعض التعديالت البسيطة على احلكم 
  . باملركزية الشديدةتمسكئمة استمرت يف ظل نظام للحكم تاأل

 لقد بدأ التطبيق الفعلي لإلدارة احمللية يف اليمن بعد قيام الثورة اليمنية وخاصة خالل السنوات -
يف الشطر اجلنويب أي قبل قيام  ١٤/١٠/١٩٦٣يف الشطر الشمايل و ٢٦/٠٩/١٩٦٢ األوىل لثوريت

 الدراسة أن نظام اإلدارة احمللية خالل تلك الفترة شهد تطورات عديدة يف كافة ينتدة كما بالوح
 العبء على فيفنظمها اإلدارية واملالية وقواعدها القانونية واختصاصاا احمللية كان اهلدف منها خت

ى إىل زيادة املشاركة ا لقضايا التخطيط القومي الشامل األمر الذي أدغاإلدارة املركزية وجعلها أكثر تفر
  .الشعبية والذي كان هلا دور يف دعم اخلطط اإلمنائية وتنفيذ براجمها ومشاريعها التنموية للبالد

 على الرغم من اجلهود واخلطوات احلكومية والشعبية الكبرية للتوجه حنو التنمية احمللية قبل قيام -
ليليب هذا ) قانوين وتنظيمي, تطوير تشريعي(لية الوحدة اليمنية واملتمثل يف تطوير أجهزة اإلدارة احمل

النظام متطلبات وطموحات اتمع اليمين غري أن هذه اجلهود واخلطوات أصاا شيء من التراجع 
واالنكماش ويرجع ذلك بدرجة رئيسية للعامل السياسي وهو قيام نظام احلكم يف فترة نظام حكم 

 مؤسس نمجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية كا, اليمنيةالعربية اجلمهورية الدولتني السابقتني واملسماة ب
يطلق على (وكان من نتائجه والدة أشكال من اإلدارة ) اإليديولوجية(على الواحدية احلزبية والفكرية 

تتماشى مع إرادة احلزب وهيمنة شخصيات قيادية، ومل تأخذ ) البعض منها دميقراطي وحكم حملي
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ي واملوعودة حبكم نفسها بنفسها وظل احلال على ما هو عليه إىل أن استطاع اجلماهري حقها الشرع
  .ليبدأ مرحلة جديدة ومتطور لنظام اإلدارة احمللية ٢٢/٠٥/١٩٩٠ يف الشعب اليمين استعادة وحدته

 ي عالقة الكل باجلزء فالهلتنمية احمللية يف إطارها اخلاص  إن العالقة بني التنمية يف إطارها العام وا-
ميكن حتقيق تنمية شاملة دون حتقيق تنمية حملية إذن فالعالقة بينهما هي مترابطة ومتكاملة يف كافة 

  .اخل.. ااالت املختلفة االقتصادية السياسية االجتماعية
 إن نظام املركزية والالمركزية اإلدارية مها وجهني لعملية واحدة وهي العملية اإلدارية وال يعد -

ن أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري حيدد أساسه وقواعده يف أحكام ومبادئ القانون كل منها أن يكو
  .اإلداري
 إن املعيار األساسي يف التمييز بني نظام احلكم احمللي واإلدارة احمللية هو الرجوع إىل السند اليت -

ر أخذت طبيعة احلكم متارس مبوجبه اإلدارة احمللية اختصاصاا وصالحياا فإذا كانت منظمة بالدستو
  .احمللي أما إذا كانت منظمة بالقوانني الوضعية اعتربت إدارة حملية

 إن من مؤشرات التنمية احمللية يف اليمن هو االهتمام بااالت الصحية والتعليمية واالجتماعية -
ية والصحية وذلك نظرا ألمهية هذه ااالت يف التنمية البشرية ومن خالل التوضيح لألوضاع التعليم

واالجتماعية والصحية يف اليمن جند أن الدولة ووحداا احمللية قد حققت توسعا يف هذه ااالت 
وباألخص بعد قيام الوحدة اليمنية أميانا منها بإسهامات هذه ااالت يف جمال بناء وضة اتمع اليمين 

 يف ظل توحيد املوارد املالية والطاقات البشرية وتطوير حياته االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية
  .اليت كانت متشتتة وجمزأة قبل الوحدة

تعد أول انتخابات حملية ) ٢٠٠١ فرباير(املتمثلة يف انتخابات االس احمللية الشعبية  إن املشاركة -
 احلكم ل والتغيري يفللتحو ييف اليمن وهي جتربة جديدة ومل يشهدها اليمن من قبل كتجسيد عمل

االختيار الشعيب احلر ركزي يف احلكم إىل أسلوب اإلدارة احمللية عن طريق واالنتقال من األسلوب امل
  . يف االس احمللية ويعد هذا األسلوب من أمناط اإلدارة األكثر تقدما من جتارب املاضيهواملباشر ملمثلي

  :أيضا فإن ضعف املشاركة الشعبية يف التنمية يرجع أسبابه إىل
 .العادات والتقاليد اليت أسهمت يف هضم دور املرأة يف اتمع* 
 .ارتفاع نسبة األمية يف اتمع اليمين وخاصة بني النساء* 
 .ضعف برامج التوعية السياسية والثقافية واالقتصادية* 
 .تقديره كعنصر فاعل يف عملية التنميةوعدم احتساب جهود املرأة * 

تمرار عزلتها واستقالليتها سببه الرئيسي السياسات اخلاطئة اليت اتبعها  إن ختلف القبيلة واس-
العديد من احلكام والذين حكموا اليمن عرب أزمنة خمتلفة وذلك من خالل متييزها كأداة للوصول إىل 
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السلطة وأحيانا أخرى يف محاية احلكام يف الوقت الذي فرضت عليها العزلة والقمع أحيانا أخرى دون 
  . مشاكلها وتنمية مناطقهامعاجلة
 إن معايشة القبائل اليمنية لعدم االستقرار السياسي وغياب الدولة املركزية القوية لفترة تارخيية -

ماضية هذه الظروف والعوامل ساعدت على استقرار الرتاعات واحلروب ومشاكل الثأر بني القبائل 
والتضامن للدفاع ) والء القبليال(التمسك بالعصبية نفسهم وأحيانا مع الدولة مما دفع أفراد القبائل إىل أ

  . مشاكلهم اليومية وعزوفهم عن الدولةلحل وكذلك اللجوء إىل العرف القبلي  أنفسهمعن
 إن من اخطر مشكالت إصالح اإلدارة احمللية يكمن يف العامل البيئي الذي يؤثر بدوره على نظام -

 البيئة ال ميكن أن حيقق النجاح بل بالعكس أن مصريه الفشل اإلدارة احمللية فأي نظام حملي ال ينبع من
منتخبة (أيضا أن ظاهرة عدم االستقرار السياسي وعدم وجود قيادة سياسية موحدة ونابعة من الشعب 

إذ أن التغيري العشوائي يف القيادة وعدم استقرار نظام احلكم سيؤديان حتما إىل عدم ) من اجلماهري
  .اريتها وهذا ما ينعكس سلبا على التنمية احملليةوضوح األهداف واستمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 225

  التوصيـات: ثـانيـا
  

 لكي تضطلع اإلدارة احمللية بدورها املنشود يف جمال التنمية احمللية على كافة ااالت املتعددة -
نتائج واملعوقات اليت كشفت عنها هذه اخل وأخذا يف االعتبار ال.. االقتصادية والسياسية واالجتماعية
  :الدراسة فإن الباحث يوصي ما يلي

 ضرورة وضع سياسة عامة للتنمية احمللية تراعي فيها األوضاع والظروف احلالية لكل وحدة حملية -
والتفاوت القائم بني احملافظات وكذلك بني الريف واحلضر وجيب أن تقوم هذه السياسة على أساس تبين 

 .تنمية احمللية يقوم على الشمولية للجوانب االقتصادية واالجتماعيةمفهوم لل
 إعادة النظر يف التقسيم اإلداري للدولة حبيث يتم مراعاة الكثافة السكانية لكل حمافظة مع -

 .رض إزالة أثار التشطري وتعزيز الوحدة الوطنيةغمساحتها وإمكاناا االقتصادية ب
 ملشاركة شعبية حادة وفعالة يف التنمية احمللية وذلك من خالل  العمل على توفري فرص حقيقية-

توسيع وتعميق دور اجلماعات الشعبية احمللية يف وضع خطط التنمية احمللية يف إطار السياسة العامة للدولة 
 .وإعطائها احلق يف متابعة وتنفيذ خطط ومشاريع التنمية احمللية

ت التنمية من خالل ضرورة تعلم املرأة وتدريبها لكي  تشجيع وتفعيل دور املرأة يف كافة جماال-
تسهم بفعالية يف عملية التنمية كما ينبغي مواجهة كافة املعوقات والتحديات اليت تقف يف سبيل 

 .االستخدام الفعال لطاقات املرأة يف اتمع احمللي كون املرأة تشكل عنصر هام ومؤثر يف مسار التنمية
ة املركزية يف شؤون الوحدات احمللية من خالل توسيع صالحيات االس  احلد من تدخل احلكوم-

احمللية وحتديد اختصاصاا حتديدا دقيقا وواضحا يفسح اال أمام هذه االس احمللية للقيام بدورها يف 
 .التنمية احمللية

يتضمن بالضرورة  العمل على تفادي دور القبيلة السليب واملؤثر يف مسار التنمية احمللية وهذا -
وهذا يتطلب من الدولة القيام بنشر التعليم وحمو ) الوالء القبلي للقبيلة(مواجهة االجتاهات السلبية للقبيلة 

للدولة وأيضا ربط أفراد القبيلة األمية وتعميق الوعي الثقايف والسياسي بني أفراد القبيلة وتوجيه والئها 
وتشجيع مشاركتها اإلجيابية يف اخلطط واملشاريع التنموية ومؤسسات اتمع املدين ؤسسات الدولة مب

  .لكي تساهم يف عملية التنمية احمللية
 من أجل تطوير أداء أجهزة اإلدارة احمللية يتطلب ذلك وضع برامج تدريبية وتأهيلية للعاملني يف -

 املعارف والقدرات واملهارات وذلك دف اكتسام) االس احمللية وإدارة التنمية احمللية(األجهزة احمللية 
ي الباحث بإنشاء معهد متخصص لإلدارة احمللية يف صرام وأدائهم ويف هذا اجلانب يوالالزمة لتفعيل قد

  .اليمن
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 االهتمام بالدور الكبري الذي ميكن أن تؤديه املشاركة الشعبية للمواطنني احملليني يف متويل -
وبالتايل البد من دعم ) التربع والتطوع(د الذاتية للمواطنني مشروعات التنمية احمللية من خالل اجلهو

باعتبارها أكثر جتسيدا للجهود الذاتية وذلك بتوفري الكوادر ) جتربة العمل التعاوين(دور اهليئات التعاونية 
 .الفنية والتمويل الالزم هلا

ا يتفق وظروفها االقتصادية  العمل على منح احملافظات يف حتديد أنواع الرسوم احمللية اخلاصة ا مب-
واالجتماعية لتنمية التمويل احمللي هلا أيضا أن يتم تقدمي اإلعانة احلكومية للوحدات احمللية يف إطار مراعاة 

  .الظروف االقتصادية واالجتماعية لكل وحدة حملية
ل تأكيد لإلدارة احمللية لتحقيق أهدافها وذلك من خالاليمنية  ضرورة دعم األحزاب السياسية -

استقالل وحدات اإلدارة احمللية والتحقيق من الرقابة الوصائية وتدعيم التمويل احمللي الذايت وحتديد نطاق 
 .وحجم وحدات اإلدارة احمللية على أساس اعتبارات التنمية

ية  احمللتصندوق للتنمية احمللية تعمل على تعبئة املدخرات واإلمكانيا أو  إنشاء بنك للتنمية احمللية-
بنك التنمية (وتوجيهها حنو االستثمار مبا حيقق التنمية احمللية املنشودة على غرار ما هو حاصل يف اجلزائر 

 .فيةهذه البنوك إىل جمرد مهمة مصروجيب ال تتحول مهمة ) احمللية
  

لرئيسية ملسار التنمية احمللية ويف األخري نتمىن أن تكون قد سلطنا األضواء على بعض اجلوانب ا
معوقاا يف اليمن تاركني اال لدراسات الحقة تكمل األعمال السابقة ومن بينها عملنا املتواضع، و

  .واهللا ويل التوفيق



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٨

  )١(ملحق رقم 
   الدميقراطية الشعبيةمجهورية اليمن

  ١٩٨٤ام ـاية عـان حىت ـالسك/ احةـاملس/ التقسيـم اإلداري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  كيلو متر مربع  ٨٧٩,٣٣٦ :املساحة  
  مديرية  ٣٠ :عدد املديريات 

  مركزا ٩٠ :عدد املراكز



 ٢٢٩

  )٢(ملحق رقم 
  اليمنيةالعربية مهورية اجل

  م اإلداري ـالتقسي
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٠

  )٣(ملحق رقم 
  )افظةـاحمل(ي الوحدة اإلدارية ـام للسلطة احمللية فـاهليكل اإلداري الع

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الس احمللي

  مدير عام املديرية 
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  املراجعاملصادر وقـائمة 
  

  باللغة العربية. ١
  

  املصادر. أ
  . القرآن الكرمي.٠١

  

  الكتب. ب
, املكتبة العربية:  القاهرة,)١٩١٨-١٨٧٢(احلكم العثماين يف اليمن , )فاروق عثمان(أباضة . ٠١

١٩٨٦.  
كمة اليمنية للنشر دار احل:  صنعاء,االستمرار والتغيري: البنية القبلية يف اليمن, )فضل(أبو غامن  .٠٢

  .١٩٩١, )٢(والتوزيع، طبعة 
 ,إدارة التنمية وتنمية التخلف يف الوطن العريب والنظام العاملي اجلديد, )عبد الرمحن(أسامة  .٠٣

  .١٩٩٧, )١ (بعةط, مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت
 , البريوقراطيةعلم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظيم يف املؤسسات, )حممد(إمساعيل  .٠٤

  .١٩٨١, منشأ املعارف: اإلسكندرية
اخلطة اخلمسية األوىل للجمهورية اليمنية، الندوة ، استعراض )عبد القادر عبد الرمحن(بامجال  .٠٥

وزارة التخطيط :  اليمنالوطنية حول وسائل تنفيذ اخلطة اخلمسية األوىل وبراجمها االستثمارية،
  .١٩٩٧والتنمية، 

:  اجلزائرمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ،)حممد حممود(والذنيبات  )عمار(حبوش  .٠٦
  .٢٠٠١، )٣(ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة 

املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، :  عماندور البريوقراطية يف اتمعات املعاصرة،، )عمار(حبوش  .٠٧
١٩٨٢.  

اجلمهورية خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية يف مصادر متويل ، )عبد اهللا حسني(بركات  .٠٨
  .١٩٨٥بدون دار نشر، :  صنعاء،يةاليمنالعربية 

اخللفيات واملراحل  :اإلصالحات االقتصادية يف اجلمهورية اليمنية, )أمحد علي(البشاري  .٠٩
  .١٩٩٩املركز العريب للدراسات اإلستراتيجية، :  صنعاءوالنتائج،

  .املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، بدون تاريخ:  األردن احلكم احمللي،لاليب متويأس، )جالل(بكري  .١٠
  .١٩٨٦مكتبة القاهرة احلديثة، :  مصرنظم اإلدارة احمللية، ،)عاطف حممد(البناء  .١١
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:  ترمجة أكرم علي اهلندي، صنعاءالطريق حنو السلطة احمللية يف اجلمهورية اليمينية،، )بوب(بوس  .١٢
  .٢٠٠١اجلهات املاحنة كندا، بدون دار نشر، و أعدته احلكومة اليمنية تقرير

, دار الفكر العريب:  القاهرة, دراسة مقارنة:االجتاهات املعاصرة يف النظم احمللية تأليف مجاعي، .١٣
١٩٧٣.  

د عد, نشرة إحصائية مالية للحكومة:  صنعاء,اإلدارة العامة للدراسات االقتصادية تأليف مجاعي، .١٤
  .٢٠٠١، يناير )٢(
مؤمتر األمانة العامة للمجلس :  صنعاءالسكان والتنمية التحديات املستقبلية،تأليف مجاعي،  .١٥

  .١٩٩٦الوطين للسكان، أكتوبر 
دار التضامن للطباعة :  بريوت,الشرائح االجتماعية التقليدية يف اتمع اليمين تأليف مجاعي، .١٦

  .١٩٩٠, )١(والنشر، طبعة 
  .١٩٧٨ ماي تقرير األمم املتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، تأليف مجاعي، .١٧
  .١٩٩٨سبتمرب , اللجنة الوطنية للمرأة:  صنعاء,وضع املرأة يف اليمن تأليف مجاعي، .١٨
  .٢٠٠٠الدار اجلامعية، : القاهرةاملدخل احلديث يف اإلدارة العامة، ، )عبد الرمحن إدريس(ثابت  .١٩
  .١٩٦٩، )١(دار العودة، طبعة : بريوت ,واإلنسانهذه هي اليمن األرض , )عبد اهللا حممد(ور ثال .٢٠
  .١٩٧٠, دار الفكر العريب:  مصر,القانون اإلداري, )طعمية(اجلرف  .٢١
ديوان املطبوعات :  اجلزائر, اإلداري واإلدارة احمللية باجلزائرأسس التنظيم, )قاسم(أنس جعفر  .٢٢

  .١٩٨٨, )٢ (بعةط, اجلامعية
  .١٩٨٧منشأة املعارف، :  اإلسكندرية,اإلدارة احمللية وإستراتيجيتها, )مصطفى(اجلندي  .٢٣
  .١٩٧١منشأة املعارف، :  اإلسكندريةاملرجع يف إدارة احمللية املقارنة،, )مصطفى(اجلندي  .٢٤
 ,نمية وتنمية األزماتأزمات الت: صراع الدولة والقبيلة يف اخلليج العريب, )حممد رضا(جواد  .٢٥

  .١٩٩٧, )٢(مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة : بريوت
دار الزهراء للطباعة والنشر، :  عماناإلدارة العامة وتطبيقاهتا يف األردن،، )حمفوظ أمحد(جودة  .٢٦

١٩٩٧.  
  .١٩٩٦, )١(عامل الكتب، طبعة :  القاهرة,تاريخ اليمن السياسي, )حممد حيىي(احلداد  .٢٧
األمانة :  صنعاء,تنظيم اإلدارة احمللية والتنمية الذاتية يف اجلمهورية اليمنية, )حممدأمحد ( احلريب .٢٨

  .١٩٨٩, )١(العامة للمجالس احمللية وللتطوير التعاوين، طبعة 
  .١٩٧٢دار النهضة العربية، : القاهرة مبادئ اإلدارة العامة، ،)عبد الفتاح(حسن  .٢٩
  .١٩٧٥,  العربيةدار النهضة:  القاهرة,سات يف اإلدارة احمللية واحلكم احملليدرا، )يوسف(احلسن  .٣٠
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, جامعة عني مشس:  مصر,اإلدارة احمللية يف اجلمهورية العراقية, )أمني عبد اهلادي(محدي  .٣١
١٩٦٧.  

كر دار الف:  القاهرة,دراسة مقارنة: االجتاهات املعاصرة يف النظم احمللية, )عادل حممود(محدي  .٣٢
  .١٩٧٣, العريب

مطبوعات مركز البحوث اإلدارية باجلامعة :  بغداد,اإلدارة احمللية يف العراق, )علي مهدي(حيدر  .٣٣
  .١٩٨٦, العربية

  .١٩٩٠، )١(دار الفكر العريب، طبعة :  بريوتالتنمية والتخلف يف الوطن العريب،، )فؤاد(حيدر  .٣٤
اجلامعة : عمان,  دراسة تطبيقية يف الريف األردين,قاهتاات التنمية ومعوقوعم, )أمحد(الربايعة  .٣٥

  .١٩٨٨ ،األردنية
, )٢ (بعةط, دار املعارف:  القاهرة,املفاهيم العلمية ومناذج تطبيقية :اإلدارة احمللية, )أمحد(رشيد  .٣٦

١٩٨١.  
  .١٩٨٦دار اجلامعة العربية للطباعة والنشر، :  القاهرةالتنمية احمللية،, )أمحد(رشيد  .٣٧
  .بدون تاريخ, اهليئة املصرية العامة للكتاب:  القاهرة,مقدمة يف اإلدارة احمللية, )أمحد(رشيد  .٣٨
دار املعارف، :  مصرالعملية اإلدارية يف اجلهاز اإلداري،: نظرية لإلدارة العامة, )أمحد(رشيد  .٣٩

١٩٧٤.  
ية يف جمتمعات اخلليج العريب ات التنمية االجتماعية واالقتصادقوعم, )حممد غامن( الرميحي .٤٠

  .١٩٩٧, شركة كاظمة للطباعة والنشر:  الكويت,املعاصرة
دار :  عمان,حاضرها ومستقبلها: اإلدارة احمللية يف اململكة األردنية اهلامشية, )شاهر(الرواشدة  .٤١

  .١٩٨٧, جمدالوي
  .١٩٩٦لوحدة العربية، مركز دراسات ا:  بريوتاألزمة اجلزائرية، وآخرون، )سليمان(الرياشي  .٤٢
املنظمة :  األردن,دراسة مقارنة: التمويل احمللي للوحدات اإلدارية احمللية, )خالد مسارة(الزعيب  .٤٣

  .١٩٨٥, العربية للعلوم اإلدارية
دراسة : تشكيل االس احمللية وأثره على كفايتها يف نظم اإلدارة احمللية, )خالد مسارة(الزعيب  .٤٤

  .١٩٩٣ دار التعاون للنشر، : عمانمقارنة،
املنظمة :  األردندراسة مقارنة،: متويل احمللي للوحدات اإلدارية احمللية، )مسارة خالد(الزغيب  .٤٥

  .١٩٨٥العربية للعلوم اإلدارية، 
دار األزهر :  القاهرة,)١٦٣٥-١٥٣٨(الفتح العثماين األول لليمن , )سيد مصطفى(سامل  .٤٦

  .١٩٩٢, )٤(، طبعة للطباعة والنشر والتوزيع
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مشروع استشراف مستقيل الوطن : اتمع والدولة يف الوطن العريب, )إبراهيم(سعد الدين  .٤٧
  .١٩٦٠، )٢(مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة :  بريوت,العريب

, منشورات جامعة عني الشمس:  القاهرة,اإلدارة العامة يف نظام اإلدارة احمللية، )ليلى( شحاتة .٤٨
١٩٩٣.  

دار التضامن للطباعة والنشر،:  بريوت,القرية والدولة يف اتمع اليمين, )قائد(الشرجي  .٤٩
  .١٩٩٠, )١(طبعة 

  .١٩٦٣, )١(بدون دار نشر، طبعة : القاهرة, اليمن عرب التاريخ, )حسنأمحد ( شرف الدين .٥٠
:  صنعاء,ا يف اجلمهورية اليمنيةمبادئ اإلدارة احمللية وتطبيقاهت, )أمحد عبد الرمحن(شرف الدين  .٥١

  .١٩٨٦, )٢(منشورات جامعة صنعاء، طبعة 
مفاهيم : يةاليمناجلمهورية  احلكم احمللي يف مستقبل, )عبد الرمحنأمحد ( شرف الدين .٥٢

  .١٩٩٥, )١ (بعةط, مركز النظم واملعلومات:  صنعاء,ومصطلحات
الدار اجلامعية للطباعات والنشر، : سكندرية اإلمدخل األنظمة،: اإلدارة العامة، )علي(الشريف  .٥٣

١٩٩١.  
مكتبة النهضة العربية،:  القاهرة, اليمن الدميقراطية الشعبيةمجهورية, )حممد علي( عييبالش .٥٤

  .١٩٧١, )١(بعة ط
:  اإلسكندريةدراسات يف قضايا التنمية ومشكالت اتمع،: التنمية االجتماعية، )مدحم(شفيق  .٥٥

  .١٩٩٣عي احلديث، املكتب اجلام
مركز :  دمشقالعصبية وجتلياهتا يف اتمع اليمين املعاصر،، )مسري عبد الرمحن(الشمريي  .٥٦

  .١٩٩٨الدراسات اإلستراتيجية، 
دار املسرية للنشر والتوزيع، بدون :  عماندراسة مقارنة،: اإلدارة احمللية, )عبد الرزاق(الشيخلي  .٥٧

  .تاريخ
:  بريوت,دراسة مقارنة: العالقة بني احلكومة املركزية وإلدارة احمللية, )زاقعبد الر(الشيخلي  .٥٨

  .٢٠٠٢سبتمرب , املعهد العريب إلمناء املدن
املؤسسة منشورات :  عمان,نظرية اإلدارة احمللية والتجربة األردنية, )عبد الرزاق(الشيخلي  .٥٩

  .بدون تاريخ, العربية للدراسات والنشر
  .١٩٨٦, ديوان املطبوعات اجلامعية:  اجلزائر,أسس اإلدارة احمللية, )مسعود(هوب يش .٦٠
ديوان :  اجلزائرأسس اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا على نظام البلدية والوالية،، )مسعود(شيهوب  .٦١

  .١٩٨٦املطبوعات اجلامعية، 
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مركز التنمية :  القاهرة،احلكم احمللي وتنمية اتمع احمللي يف الدول النامية، )حمي الدين(صابر  .٦٢
  .١٩٦٣اتمع يف العامل العريب، 

  .١٩٩٥زهراء الشرق، :  القاهرةمفاهيم نظرية ومناذج تطبيقية،: اإلدارة احمللية، )علي(الصاوي  .٦٣
منشورات :  عمان,اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب, )ناصر حممد( يغالصا .٦٤

  .١٩٨٦ ,م اإلداريةالعربية للعلوة ظماملن
 ات االقتصادية واالجتماعية للدميقراطية يف الوطن العريب،قوعامل، )إمساعيل عبد اهللا(صربي  .٦٥

  .١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية، أغسطس : بريوت
: يةاليمناجلمهورية ة يف فذاإلدارة احمللية يف إطار الدستور والقوانني النا, )قائد حممد(طربوش  .٦٦

  .٢٠٠٣املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة ,يةاليمناجلمهورية  احلكم احمللي يف لبمستق
 يف القانون اليمين واملشاركة يةاليمناجلمهورية نظام السلطة احمللية يف ، )د حممدقائ(طربوش  .٦٧

  .٢٠٠٣املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، :  القاهرةالشعبية،
املنظمـة  :  القـاهرة  املفهوم والفلسفة واألهداف،  : نظم اإلدارة احمللية  ،  )مودحممد حم (الطعامنة   .٦٨

   .٢٠٠٣العربية للتنمية اإلدارية، أغسطس 
بدون , دار الفكر العريب:  القاهرة,دراسة مقارنة:  يف القانون اإلداريالوجيز, )سليمان( الطماوي .٦٩

  .تاريخ النشر
  .١٩٧٧, دار الفكر العريب:  مصر,دراسة مقارنة: داريمبادئ القانون اإل, )سليمان( الطماوي .٧٠
، ثوابتكتاب ال : صنعاء,تقومي التجربة وخيارات املستقبل: التنمية يف اليمن, )حممد سعيد(ظافر  .٧١

١٩٩٦.  
  .١٩٧٩دار النهضة العربية، :  بريوتمدخل بيئي مقارنة،: اإلدارة العامة، )أمحد صقر(عاشور  .٧٢
مستقبل احلكم يف : تنظيم السلطة بني الالمركزية واحلكم احمللي, ) سعيدحممد(عبد اهللا  .٧٣

  .١٩٩٥ واملعلومات، مركز التنظيم: صنعاء ,اجلمهورية اليمنية
  .٢٠٠١الدار اجلامعية، :  اإلسكندريةالتمويل والتنمية احمللية،، )عبد احلميد(املطلب  عبد .٧٤
مركز :  القاهرةحمللية وتأثريها على الوحدات احمللية،العالقات املركزية وا، )مسري(عبد الوهاب  .٧٥

  .١٩٩٥دراسات واستشارية اإلدارة العامة، 
  .٢٠٠٤,  القاهرة دار اجلامعة اجلديدة,البريوقراطية يف اإلدارة احمللية, )حممد(عبد الوهاب  .٧٦
 النظام احللي إطار عام مع التركيز على: النظم احمللية، )مسري بن حممد(عبد الوهاب السيد  .٧٧

  .٢٠٠٠بدون دار نشر، :  القاهرةاملصري،
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املنظمة العربية للعلوم :  القاهرةالعالقة بني السلطات احملليات،، )شكري(عبد الوهاب السيد . ٧٨
  .اإلدارية، بدون تاريخ

دار النهضة :  القاهرة,دور األحزاب السياسية يف دعم اإلدارة احمللية, )حمسن حممد(العبودي . ٧٩
  .١٩٩٥, عربيةال

  .١٩٩٥جامعة قار يونس، : بنغازي ،ليبيااإلدارة والتنمية يف ، )عبد النيبإكرمي (العبيدي . ٨٠
  .١٩٩٠, منشورات جامعة القاهرة:  القاهرة,مبادئ اإلدارة العامة, عثمان حممد خمتار. ٨١
بيت :  بغداد, العريبندوة الفقر والغىن يف الوطن: الفقر واملشكالت االجتماعية, )ياسني(عدنان . ٨٢

  .٢٠٠٢, احلكمة
العربية اجلمهورية : دراسة متهيدية لبحث يف التنمية اإلدارية، )كروزة(هانز و )حممد(ي زالعزا. ٨٣

  .بدون تاريخ دار الثقافة،:  بريوتاليمنية،
 دار :القاهرة ،ية يف اجلمهورية اليمنيةحماضرات يف التنمية االقتصادية واإلدار, )حممد(العزازي . ٨٤

  .١٩٧٩, الفكر العريب
  .١٩٥٥, بدون مكان للنشر:  القاهرة,مبادئ يف القانون اإلداري, )فؤاد(العطار . ٨٥
املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، :  القاهرةاحلكم احمللي يف مجهورية تونس،، )إبراهيم عباس(عطية . ٨٦

١٩٧١.  
دارة العامة وإدارة التنمية وتطبيقاهتا يف مبادئ اإل, )مطهر حممد( بسيالكو ) حممددعبي(عنان . ٨٧

  .١٩٨٦, )٢(املعهد القومي لإلدارة العامة، طبعة :  صنعاء,يةاليمن اجلمهورية العربية
:  بريوت,دراسة مقارنة: اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا يف الدول العربية, )حسن حممد(عواضة . ٨٨

  .١٩٨٣, )١(ة املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طبع
املفاهيم والتطبيق يف اإلدارة : اإلبداع يف جمال اإلدارة احمللية العربية، )إبراهيم حممد(العوجي . ٨٩

  .١٩٨٦املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، :  عمانالعامة وإصالح اإلدارات يف الوطن العريب،
 ة عدن للطباعة والنـشر، طبعـة      جامع:  عدن جغرافية اجلمهورية اليمنية،  ،  )علي بلفقية (عيدروس  . ٩٠

)١٩٩٧، )١.  
:  بريوت,دراسات يف التنمية العربية الواقع واآلفاق: إدارة التنمية املستقلة, )عبد املطلب(غامن . ٩١

  .١٩٩٨, )١(مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة 
ة االقتصاد منشورات كلي:  القاهرةاحلكم احمللي والتنمية، وآخرون، )حممد(فتح اهللا اخلطيب . ٩٢

  .١٩٩٨والعلوم السياسية جبامعة القاهرة، 



 241

منشورات كلية :  القاهرةتقييم جتربة احلكم احمللي يف مصر، وآخرون، )حممد(فتح اهللا اخلطيب  .٩٣
  .١٩٨٥االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة، 

اب الطباعة والنشر، دار الكت:  القاهرةنظرات يف إصالح اإلدارة احلكومية،، )رضوان(فتحي  .٩٤
١٩٦٧.  

  .١٩٩٠, )١(دار املنار للطباعة والنشر، طبعة :  القاهرة,القبيلة والدولة يف اليمن, )أبو غامن(فضل  .٩٥
املكتب اجلامعي، :  اإلسكندريةمدخل يف التنمية االجتماعية، وآخرون، )سامية حممد(فهمي  .٩٦

١٩٨٦.  
 ,موسوعة احلكم احمللي :تطور نظام احلكم احمللياملدخل يف ,  صبحي)حمرم(و )مصطفى(فهمي  .٩٧

  .١٩٧٧, املنظمة العربية للعلوم اإلدارية: القاهرة
ديوان املطبوعات :  اجلزائراإلدارة احمللية يف اجلزائر،: أسس التنظيم اإلداري، )حممد أنس(قاسم  .٩٨

  .١٩٧٩اجلامعية، 
  .١٩٨٥, )١(دار الثقافة اجلديدة، طبعة , النشربدون بلد :  صنعاء,اهلجرة والتنمية, )أمحد(القصري  .٩٩
  .١٩٨٤, )٣(مكتبة وهيب، طبعة :  القاهرة,نظام اإلدارة يف اإلسالم, )حممد الطيب(القطب  .١٠٠

  .١٩٨٥عامل املعرفة، :  القاهرة,املفاهيم والقضايا: التنمية االجتماعية, )علي(الكاشف  .١٠١
املكتب :  اإلسكندريةمفهومات أساسية ورؤية واقعية،: اعيةالتنمية االجتم، )مسرية حممد(كامل  .١٠٢

  .اجلامعي احلديث، بدون تاريخ
  .١٩٩٨اجلهاز املركزي اإلحصاء، :  صنعاء،١٩٩٧اإلحصاء السنوي لعام كتاب  .١٠٣
  .١٩٩٩اجلهاز املركزي لإلحصاء، :  صنعاء،١٩٩٨اإلحصاء السنوي لعام كتاب  .١٠٤
  .٢٠٠١اجلهاز املركزي لإلحصاء، :  صنعاء،٢٠٠٠م اإلحصاء السنوي لعاكتاب  .١٠٥
جلنة التأليف والترمجة والتفسري، طبعة     :  القاهرة ,اإلسالم واحلضارة العربية  , )حممد علي (كردي   .١٠٦

)١٩٦٨, )٣.   

املركز اليمين :  صنعاء,الواقع واآلفاق: مهورية اليمنيةاإلصالح اإلداري يف اجل, )صاحل( الكلييب .١٠٧
  .١٩٩٧, )١(اإلستراتيجية، طبعة  للدراسات

, )١ (بعةط, مركز دراسات الوحدة العربية:  بريوتإىل أين؟،: اليمن, )حممد عبد امللك(املتوكل  .١٠٨
  .٢٠٠٠, )٢٠(عدد 

:  صنعاء,دراسة سوسيولوجية: احملددات االجتماعية للنمو السكاين يف اليمن, )عادل(جماهد  .١٠٩
  .٢٠٠١, جامعة صنعاء
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املشاركة الشعبية يف احلكم : موسوعة احلكم احمللي، )عمرو صفى( وعقيلي )صبحي(حمرم  .١١٠
  .١٩٧٧املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، :  القاهرةاحمللي،

املنظمة العربية :  القاهرة,املدخل يف تطور نظام احلكم احمللي, )مصطفى(فهمي و )صبحي(حمرم  .١١١
  .١٩٧٧للعلوم اإلدارية، 

املنظمة :  القاهرة,ة من الدولخمتارحتليل خربات جمموعة : إصالح احلكم احمللي، )حيصب(حمرم  .١١٢
  .١٩٧٧, العربية للعلوم اإلدارية

 دراسة مقارنة،:  احمللية يف اجلمهورية العربية اليمنيةاإلدارة, )ائل حممد إمساعيلد(خاليف امل .١١٣
  .١٩٩٠، )١(نهضة العربية، طبعة دار ال: القاهرة

دار : بريوت ،)دراسة مقارنة( أسس وتطبيقات :اإلدارة احمللية, )ائل حممد إمساعيلد( خاليفامل .١١٤
  .١٩٩٤, )١( املعاصرة، طبعة الفكر

دراسة :  اإلدارية بني احلكم احمللي واإلدارة احملليةالالمركزية, )ائل حممد إمساعيلد(خاليف امل .١١٥
  .٢٠٠٢ دار الشوكاين للنشر والتوزيع،:  صنعاءمقارنة،

الالمركزية اإلدارية : مستقبل احلكم احمللي يف اجلمهورية اليمنية, )ائل حممد إمساعيلد(خاليف امل .١١٦
  .١٩٩٥, )١ (بعةط, مركز النظم واملعلومات:  صنعاء,)مفهومها وتطبيقاهتا املعاصرة(
دار املعرفة اجلامعية، :  اإلسكندريةالتنمية بني النظرية وواقع العامل الثالث،، )مرمي أمحد(مصطفى  .١١٧

١٩٩٧.  
املنظمة العربية لتنمية :  القاهرةدور اإلدارة احمللية يف تنمية اتمع احمللي،، )أمين عودة(املعاين  .١١٨

  .٢٠٠٠اإلدارة، 

مركز :  صنعاءاألسباب واملعاجلات،: يةاليمناجلمهورية مشكلة البطالة يف ، )حممد أمحد(مقبل  .١١٩
  .١٩٩٦، )١(طبعة تنظيم املعلومات، 

دار :  القاهرة,القانون اإلداري العريب يف ظل النظام االشتراكي الدميقراطي, )حممد خمتار(مهنا  .١٢٠
  .١٩٦٧, الفكر العريب

  .٢٠٠٠, دار الشروق للطباعة والنشر:  عمان,اإلدارة العامة, )حديد حممد(موفق  .١٢١

 املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،: القاهرة األردن،نظام اإلدارة احمللية يف ، )مجعيان(ميخائيل  .١٢٢
١٩٧٢.  

اهلجرة والنفط أبعاد اهلجرة للعمل يف البلدان النفطية وأثرها على التنمية يف , )فرحاين(نادر  .١٢٣
  .، بدون تاريخ)٢ (بعةط, مركز دراسات الوحدة العربية:  بريوت,الوطن العريب
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املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، : القاهرة زية يف الدول النامية،اإلدارة املرك, )كمال(نور اهللا  .١٢٤
١٩٧٠.  

, )١(طالس للدراسات والترمجة والنشر، طبعة :  دمشق,البريوقراطية والتغيري, )كمال(نور اهللا  .١٢٥
١٩٩٢.  

ربية املنظمة الع:  القاهرة,ات النظرية للحكم احملليياألساس: احلكم احمللي, )كمال(نور اهللا  .١٢٦
  .١٩٧٧, للعلوم اإلدارية

املنظمة العربية للعلوم :  القاهرةالالمركزية من أجل التنمية القومية واحمللية،, )كمال(نور اهللا  .١٢٧
  .١٩٧٦اإلدارية 

طالس للدراسات :  دمشقدليل القائد اإلداري،: وظائف القائد اإلداري, )كمال(نور اهللا  .١٢٨
  .١٩٩٢، )١(والترمجة والنشر، طبعة 

 دار العصر، طبعة :دمشق ,مهورية اليمنيةالتنمية اإلدارية يف اجل, )نيعبد اهلادي حس( ينداماهل .١٢٩
)١٩٩٠, )١.  
بدون , دار الثقافة:  بريوتتنظيم اإلدارة املركزية واحمللية،: التنظيم اإلداري, )زهدي(يكن  .١٣٠

  .تاريخ
  

  املقـاالت. ج
  

 يناير، )٢٤(، جملد )٣( عدد اإلدارة، جملة ،"الفكري للتنمية احملليةاإلطار "، )عبد اللطيف(إبراهيم  .٠١
١٩٩٢.  

جامعة عدن للعلوم االجتماعية  جملة ,"الالمساواة والفقر يف الريف اليمين", )سليمان( بن عزون .٠٢
  .١٩٩٩ يوليو ,)٢(جملد , )٤(عدد : عدن ,واإلنسانية

  .١٤/١١/١٩٩٣، )١٦٥(عدد :  صنعاء,جريدة املستقبل .٠٣
 ,اإلداري احلديث جملة ،"يةاليمناجلمهورية رؤية مستقبلية لإلدارة يف ", )عبد الرمحن سامل(ذيبان  .٠٤

  .٢٠٠٠ إبريل, )١(عدد , املعهد الوطين للعلوم اإلدارية: صنعاء
 ,"دور اإلدارة اجلزائرية يف حبث قيم الشخصية الوطنية وأثره على التنمية الشاملة", )نذير(زرييب  .٠٥

  .١٩٩٩, )١ (ددجامعة قسنطينة، ع:  اجلزائر,العلوم اإلنسانيةجملة 
دراسات  جملة ,"املشاركة الشعبية يف نشاط هيئة الوحدات اإلدارية باليمن", )قائد حممد(طربوش  .٠٦

  .١٩٩٨سبتمرب , مركز الدراسات البحوث اليمنية:  صنعاء,مينية
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 جملة ،"يئات احمللية يف الدساتري اليمنية والعربيةالوحدات اإلدارية واهل"، )قائد حممد(طربوش  .٠٧
  .١٩٩٧ يوليو، )١٠( مركز النظم واملعلومات بصنعاء عدد الثوابت،

إشكالية املركزية والالمركزية يف نظم اإلدارة احمللية يف دول العامل "، )حممد حممود(الطعامنة  .٠٨
  ).٣٠(، عدد )٩(د، جملد  جامعة بغداالعلوم االقتصادية واإلدارية،، جملة "الثالث

مركز الدراسات :  صنعاء,دراسات مينية جملة ,"الالمركزية واحلكم احمللي يف اليمن", )مراد(ظافر  .٠٩
  .٢٠٠٣، )٧٠ (ددوالبحوث اليمين، ع

 ,حبوث اقتصادية عربية جملة ,"الوضع االقتصادي وضرورة اإلصالحات", )فؤاد رشيد(عبدة  .١٠
  .١٩٩٧ع ربي, )٧(عدد , جامعة عدن

: ، عمان)١٥( عدد بلدي، جملة ،"دور اإلدارة احمللية يف تنمية اتمع احمللي"، )خالد(العمري  .١١
  .١٩٨٣املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

مركز الدراسات :  صنعاء,دراسات مينية جملة ,"املرأة والدميقراطية يف اليمن", )وهيبة غالب(فارغ  .١٢
  .١٩٩٧، سبتمرب )٥٤ (ددوالبحوث اليمنية، ع

 جملة ،"ات واألفاققوعتائج واملالن: التنمية االقتصادية االجتماعية يف اليمن"، )عبد الغين( املقطري .١٣
  .٢٠٠١، ماي )١٣( عدد اليمن،

   .١٩٩٤:  دمشقالرائد العريب، جملة ،"احلقيقة واألبعاد: التنمية اإلدارية"، )كاسر(املنصور  .١٤
  

   وثائق الرمسيةال. د
  

  .٣٠/٠٤/١٩٩١الصادر يف ) ٨(عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية, اجلمهورية اليمنية. ٠١
  .٣١/٠٥/١٩٩٠الصادرة يف ) ١( عدد ,اجلريدة الرمسية, اجلمهورية اليمنية. ٠٢
  .وزارة التخطيط اليمنية: صنعاء ،)٢٠٠٠-١٩٩٦( األوىل اخلطة اخلمسية, اجلمهورية اليمنية. ٠٣
املكتب القانوين لرئاسة :  صنعاء,الدستور الدائم األول للجمهورية اليمنية, نيةاجلمهورية اليم. ٠٤

  .١٩٧٥, اجلمهورية وجملس الوزراء
  .٢٠٠٠، ٢٠٠٠التقرير السنوي لعام :  صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية،, اجلمهورية اليمنية. ٠٥
  .١٩٩١, ة التعاونيةربتجتقييم ال: صنعاءوزارة اإلدارة احمللية، , اجلمهورية اليمنية. ٠٦
، )٢٠٠٠-١٩٩٦( األوىل اخلطة اخلمسية: صنعاءوزارة التخطيط والتنمية، , اجلمهورية اليمنية. ٠٧

  .١٩٩٦ يوليو
عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية، "١٩٩١لسنة ) ٥٢(قانون اإلدارة احمللية رقم "، اجلمهورية اليمنية. ٠٨

  .٠٣/٠٤/١٩٩١الصادر يف ) ٨(
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املركز العام للدراسات وللبحوث :  صنعاء،٢٠٠١التقرير االستراتيجي لعام  ،ة اليمنيةاجلمهوري. ٠٩
  .واإلصدار

 ،٢٠٠١التقرير االستراتيجي لليمن عام : ٢٠٠٢املوازنة العامة للدولة لعام  ،اجلمهورية اليمنية. ١٠
  .٢٠٠١املركز اليمين للدراسات اإلستراتيجية، : صنعاء

  ).٢٠٠٠/٢٠٠١( قرير التنمية البشرية ت،اجلمهورية اليمنية. ١١
, )١(، طبعة دار جامعة عدن للطباعة والنشر:  عدن, اليمنيةهوريةاجلمجغرافية  ،)علي(بلفقيه . ١٢

١٩٩٧.  
  .١٩٩٩وزارة التخطيط والتنمية، :  صنعاءمسرية عشر سنوات،، اجلمهورية اليمنية. ١٣
  .١٩٨٢, املعهد القومي لإلدارة العامة:  صنعاء,ليمنوثائق اإلدارة احمللية يف ا ،اجلمهورية اليمنية. ١٤
  .٢٠٠١اإلدارة العامة للتقسيم اإلداري، :  صنعاء،دارة احملليةوزارة اإل، اجلمهورية اليمنية. ١٥
  .٣١/٠٥/١٩٩٠الصادرة يف ) ١(عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية,  املؤقتاجلمهورية اليمنيةدستور . ١٦
الصادرة يف ) ٩(عدد :  صنعاء,اجلريدة الرمسية, )١٧( املعدل رقم املادة يةاجلمهورية اليمندستور . ١٧

٣١/٠٥/١٩٩١.  
  

  واد غري املنشورةامل. هـ
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  .١٩٩٧ قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ,العلوم السياسية واإلعالم
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  .٢٠٠٢, كلية التجارة واالقتصاد, )السودان ( جامعة النيلني,رسالة ماجستري
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  .١٩٩٥مشس، كلية احلقوق، 
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اجلمهورية العربية يف احمللية دور القبيلة يف تفصيل نظام اإلدارة "، )عبد الكرمي عبد اهللا(ي ضورال .٠٧
  .٢٠٠٢ جامعة قناة السويس، كلية التجارة، قسم العلوم السياسية، رسالة دكتوراه،، "يةاليمن

واقع التنمية احمللية على ضوء اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر "، )مجال(زيدان  .٠٨
 جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم رسالة ماجستري،، )"١٩٩٠/٢٠٠٠(

  .٢٠٠١السياسية والعالقات الدولية، 
التنمية االجتماعية وصلتها بالتغري االجتماعي مع دراسة ميدانية يف "، )حامد عبد احلميد(السامل  .٠٩

  .١٩٧٩س، كلية اآلداب، قسم االجتماع،  جامعة عني مشرسالة دكتوراه،، "مدينة بغداد
 جامعة القاهرة، كلية االقتصاد رسالة ماجستري،، "املشاركة يف النظم احمللية"، )هدى أمحد(صادق  .١٠

  .١٩٧٧العلوم السياسية، 
رسالة ، )"١٩٩٠-١٩٦٢ (اجلمهورية اليمنيةالدور لسياسي للقبيلة يف "، )حممد حمسن(الظاهري  .١١

  . ١٩٩٥القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  جامعة ماجستري،
 جامعة بغداد، رسالة ماجستري،, "معوقات التنمية االجتماعية يف اليمن", )أمحد حممد قاسم(عتيق  .١٢

  .٢٠٠٣، االجتماعكلية اآلداب، قسم علم 
 جامعة بغداد، كلية رسالة ماجستري،، "ارنةدراسة مق: اإلدارة احمللية اليمنية"، )لي مهديع(العلوي  .١٣

  .١٩٩٦ يوليوالقانون، 
-١٩٦٢(العالقة بني السلطات احمللية والنظام القبلي يف اليمن "، )خدجية عبد اهللا(املاوردي  .١٤

  .١٩٩٦جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان، رسالة ماجستري، ، "دراسة حتليلية مقارنة): ١٩٩٥
رسالة ، "يةاليمناجلمهورية العربية التنمية اإلدارية ومعوقاا يف "، )هلادي حسنيعبد ا(اهلمداين  .١٥

  .١٩٨٩ جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، دكتوراه،
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  ح-أ...........................................................................................................................مقدمة
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 ٠٣.........................................................................................................دولة معني. أ
  ٠٤........................................................................................................دولة سبأ. ب
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 )١٩٦٢-١٩١٨(نظام احلكم واإلدارة يف ظل عهد األئمة . ٤
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مكتب كتاب . ج
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 )١٩٦٢-١٩١٨(خصائص اإلدارة يف عهد احلكم اإلمامي . ـه

.........................................١٦  
II.  ١٨٣٩(نظام اإلدارة واحلكم يف جنوب اليمن يف ظل االحتالل الربيطاين-

١٨............)١٩٦٧  
  ٢٠...............................................................املعتمد واملستشار املقيم مبحمية عدن الشرقية. ١

املعتمد الربيطاين وحممية عدن . ٢
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.......................................٢٨  
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II.  مفهوم التنمية

 ٤١..................................................................................................احمللية
جماالت التنمية . ١

  ٤٤...............................................................................................احمللية
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  ٤٥...................................................................................................البشرية

  ٤٦....................................................................................................التنمية اإلدارية.ه
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  ٥١.................................................................................العوامل املؤثرة يف التنمية احمللية. ٣

  ٥١........................................................................................................يئةعامل الب. أ
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  ٦٧...............................................................................................السياسية
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  ١٤٢................................................................................................املسامهة الشعبية. أ
  ١٤٢..............................................................................................أسلوب التمثيل. ب
  ١٤٢.........................................................................................االختصاصات احمللية. ج
  ١٤٢.................................................................................أسلوب سري العمل باالس. د

دوافع املشاركة . ٢
  ١٤٣.........................................................................................الشعبية

  ١٤٣..................................................................أهداف املشاركة الشعبية يف التنمية احمللية. أ
  ١٤٤....................................................معايري قياس النجاح أو الفشل يف املشاركة الشعبية. ب

اجلمهورية انتخابات اإلدارة احمللية يف . ٣
  ١٤٥...............................................................اليمنية

  ١٤٦.......................................................... واالس احملليةاملديريةاملرشحون لرئاسة جمالس . أ
  ١٤٧...........................................................................................إجراءات الترشيح. ب

انتخابات االس . ج
  ١٤٨......................................................................................احمللية

  ١٥١............................................................................................اخلالصة واالستنتاجات
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  ١٥٤....................................................................يف اليمن معوقات التنمية احمللية: الفصل الثالث
I. ١٥٦..................................................................................................املعوقات السياسية 

األحداث . ١
  ١٥٦...............................................................................................السياسية

  ١٥٩..................................................................................الدميقراطية والتعددية احلزبية. ٢
  ١٥٩.............................................................................معوقات تتعلق باملشاركة الشعبية. ٣

II. ١٦٢...............................................................................................املعوقات االقتصادية  
III.  معوقات وحتديات املشاركة

 ١٦٣...........................................................................الشعبية
  ١٦٣...........................................................................................املعوقات اإليكولوجية. ١

املعوقات املتعلقة . ٢
  ١٦٣........................................................................................باإلدارة

  ١٦٣...........................................................................................التنظيم البريوقراطي. أ
  ١٦٣............................................................................قوانني وتضاراعدم وضوح ال. ب
  ١٦٤............................................................قصور االتصال املباشر بني اإلدارة واملواطنني. ج

املعوقات املتعلقة . ٣
  ١٦٤......................................................................................باملواطنني

  ١٦٤..............................................................................العوامل السلوكية واالجتماعية. أ
  ١٦٤..............................................................................................املصلحة اخلاصة. ب

  ١٦٤.....................................................................................املعوقات االقتصادية العامة. ٤
IV. ١٦٧...............................................................................................املعوقات االجتماعية  

  ١٦٨...........................................................................................معوقات تتعلق بالقبيلة. ١
  ١٧٠..................................................................................عوامل اقتصادية واجتماعية. أ
  ١٧٠.................................................................................عوامل اقتصادية وجغرافية. ب
  ١٧١................................................................................................عوامل سياسية. ج

معوقات تتعلق بالعادات . ٢
  ١٧١.............................................................................ليدوالتقا

  ١٧٣............................................................................................ات تتعلق بالقيمقوعم. ٣

  ١٧٥.......................................................................................معوقات احلركة التعاونية. ٤
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  ١٧٦.........................................................................اخنفاض يف الكوادر املؤهلة واملدربة. أ
  ١٧٦.................................................................................ضعف املستوى التخطيطي. ب

V. ١٧٧...................................................................................................املعوقات اإلدارية  
VI. ١٨١.......................................................................................................املعوقات املالية  

  ١٨٣............................................................................................اخلالصة واالستنتاجات
  

  ١٨٥..........................................يف اليمن لإلدارة احمللية اآلفاق واألوضاع املستقبلية: الفصل الرابع
I. اإصالح اإل ١٨٧.......................................................دارة احمللية وربطها بالبيئة اليت توجد  

  ١٨٨.................................................................................................الظروف التارخيية. ١
  ١٨٨.................................................................................................العوامل السياسية. ٢
  ١٨٨.............................................................................الظروف االجتماعية واالقتصادية. ٣
  ١٨٩...............................................................................الظروف اجلغرافية واملواصالت. ٤

الظروف . ٥
  ١٨٩................................................................................................السكانية

  ١٩٠...........................................................................................مستوى ونسبة التعليم. ٦
  ١٩١.....................................................................................األوضاع واحلاجات احمللية. ٧

II.  ١٩٣..............................................اجلمهورية اليمنيةالتنمية القانونية لنظام السلطة احمللية يف  
لعام ) ٤(مؤشرات تنمية اإلدارة احمللية يف ظل القانون رقم . ١

١٩٣...................................٢٠٠٠  
سحب الثقة من قيادات أجهزة اإلدارة . ٢

  ١٩٦..............................................................احمللية
  ١٩٦.......................................احمللية وبني املواطننيتفعيل الالمركزية بني احلكومة والوحدات . ٣

منح السلطة املالية للوحدات اإلدارية . ٤
  ١٩٩................................................................احمللية

  ١٩٩...............................................................................متويل الوحدات اإلدارية احمللية. أ
  ٢٠١...................................................................................ذاتية وحملية املوارد املالية. ب

  ٢٠٣...........................................................تفعيل وسائل جديدة للرقابة على اهليئات احمللية. ٥
  ٢٠٤..................................................................................................الرقابة الشعبية. أ

  ٢٠٤..............................................................................................الرقابة القضائية. ب
  ٢٠٤.....................................................................ة األحزاب والتنظيمات السياسيةرقاب. ج
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III.  تطوير طرق املشاركة الشعبية لتفعيل نشاط الوحدات
  ٢٠٦..........................................احمللية

  ٢٠٦........................................................أشكال املشاركة الشعبية وانعكاساهتا على التنمية. ١
اجلهود الذاتية . أ

  ٢٠٧......................................................................................للمواطنني
نشاط اهليئات . ب

  ٢٠٧......................................................................................التعاونية
  ٢٠٧.......................................................................وسائل وطرق املشاركة الشعبية احمللية. ٢
  ٢٠٧.........................................................................................أنواع املشاركة الشعبية. ٣

  ٢٠٧................................................................................................املشاركة املنظمة. أ
  ٢٠٨...............................................................................................املشاركة احلرة. ب

  
  

IV. ٢١١.............................................................ألحزاب السياسية لإلدارة احملليةوسائل دعم ا  
جماالت دعم األحزاب لإلدارة . ١

  ٢١١.........................................................................احمللية
  ٢١١.....................................................................................حتقيق األهداف السياسية. أ
  ٢١٢.................................................................................حتقيق األهداف االقتصادية. ب

V. ٢١٤.......................................................احللول واآلراء املقترحة ملعاجلة نظام اإلدارة احمللية  
  ٢١٩............................................................................................اخلالصة واالستنتاجات

  

  ٢٢١.....................................................................................................................خامتة
  ٢٢٢.............................................................................................................النتائج •
  ٢٢٥........................................................................................................توصياتال •

  

  ٢٢١.....................................................................................................................خامتة
  

 ٢٢٧..................................................................................................................حقاملال
  

  ٢٣٥..........................................................................................................قائمة املراجع
  

  ٢٤٨.................................................................................................................الفهرس


