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 :المقدمة

 

ر؛باتتتتتتارة اةعمرةية و رتتتتتيرتةتتتتتعترتلتتتتتارااروتعتتتتتوعةار  تتتتت ر  تتتتتتوراار تةتتتتتاام

ظهتتتتعر ععنتتتتار تتتت رةيتصتتتتاالر،روفتتتتيرةي  ابتتتت ر نهتتتتارةالقتصتتتتااالروةالعت تتتتا يروةيتتتتتابرعال

ي ع و تتير تت رةيتلتتاراارةي ل رتتيروةياويرتتي،ر  تتارابتتا ر تت رفتتت رةي  اعبتتيرةي ةت تتامرفتتيرظتت ر

ةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيلتتتايي،روعةتتت ر تتت ريتتتعوعمرةيتربرتتتعرفتتتير صتتت  رةي  اعبتتتيرةيتابرعرتتتير

ةيلايريروعشرالرععةيرفره
1
ر.ر

 تتتو يرةيعارتتتار تتتنيرورةتبتتتعربعر تتتتوفعرنتتتواراو ر تتت راتتتتاعر يتتت ر صتتتع  رةيتتتتابرعرةيةرررر

ر.A Public Mangement for allفير  ا ريهربةنوة رر1991

طر تتت رةيتععبتتتيرةيبعرعانرتتتير تتت رررر رةبنروعر نتتتانتتتالرةيلعبتتتيرتعتتتوعاربتتتتب رتعبر تتتيرةنع قتتتا

طربب تتتتاة ر نظ تتتتيرةيتةتتتتاو روةيتن رتتتتير وةيوالرتتتتاارةي تلتتتتامرةو عربرتتتتيروبتتتتتب ر تتتتتابهرن تتتتبرا

(OCDE)ةالقتصتتتتتاارير
2

ةيتتتتتتابرعرةية تتتتتو يرةيلتتتتتار ر تتتتت رفعيتتتتتريرعر رهتتتتتو ر.ري تتتتتارظهتتتتت

عئر تتتتريرونتتتتير وعتتتتيرة صتتتت  روةيتعتتتتورعروةيتلتتتتار روةيتوعتتتتهرنلتتتتور عرتتتتار تتتت رةي تتتتو ر

وةي عتتاارةيةتتا ،رةيتتاالر تترااالر يتت رةي عرتتار تت رةيرةايرتتيروةينعا تتير تت رلرتت رةيتب رتتيرباين تتبير

ري لبو ااراو را رربو رآ اعر  بريرتنةبسر   رغرعنار  رةال تباعةاروةوناةت.

فايتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيلتتتتار رباي  اعنتتتتير تتتتترغرتتتتعلر تتتت ر  اعبتتتتاارةيت تتتتررعرةو تتتتع رنتتتتورررر

طرنلتتتورة نتاعرتتتيروةيبرتتتاتمر  و رتتتيرععرتتتةرتل تتتر رتتتتابرعرةي وةعنتتتيرةيةا تتتيرونتتتور اب تتتعرتوعهتتتا

رتل تتتةر تتت ر تتت  رتعبرتتتةرةي ناف تتتيرب تتتارنتتتورةو تتتعرفتتتيرةي عتتتاارةي تتتا ري نظ تتتاارفتتتير

القتصتتتااريروةي رتتتاام،رفهتتتوررتنتتتاو رةي  تتتتررار ر تتت رةي عتتتاارةيةتتتا ر تتتترةيتعبرتتتعر  تتت رةي بتتتاا رة

ةي ا اارةيةا ير   رةيعبائ 
3
ر.

نبتتتتاةررنع تتتتةرةيتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتار تتتت رفبتتتتعمر لوعرتتتتير راانتتتتارا ر نتتتتان رةيتتتتتابرعررر

ةي ةت تتتتامرباي عتتتتاارةي تتتتا رر بتتتت رن  هتتتتاروتعبر هتتتتارفتتتتيرةي عتتتتترةيةتتتتا ،رنتتتتاةرةو رتتتتعرةيتتتتاالر

                                                           
، رضانح ياضتر، جايعح دمحم انخايص، كهٍح انعهٕو "تانًغربانتذتٍر انعًٕيً انجذٌذ ٔتأثٍرِ عهى يُظٕيح انٕظٍفح انعًٕيٍح دمحم جالل أب موسى، " - 1

 .1، ص. 2018-2017انرتاط، انطُح انجايعٍح  –انطٌٕطً  –انمإٍََح ٔااللتصادٌح ٔاالجتًاعٍح 
، أطرٔحح نٍُم انذكتٕراِ فً انمإٌَ انعاو، جايعح دمحم انخايص، كهٍح انعهٕو انمإٍََح ٔااللتصادٌح ٔاالجتًاعٍح، "انتذتٍر انعًٕيً انجذٌذنوال الهساوي، " - 2

 .2، ص. 2009-2008أكذال،انرتاط، انطُح انجايعٍح 
 .140، ص. 2018ذد انطاتع عًاد أتركاٌ، "انتذتٍر انعًٕيً انتراتً تانًغرب ٔإشكانٍح انُخة انطٍاضٍح"، يجهح انعهٕو انمإٍََح، انع - 3
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صتتت بيرو ب تتتتروغرتتتعر عتتتاارو عبتتتواربت   تتت راصتتتب رغرتتتعرفةتتتا رواب تتتعربرعوقعةعرتتتيرو

  عبع
4
ر.

وبتتتتتايسرربت تتتتتيرنتتتتتاةرةي ويتتتتتوارااليتتتتتير   رتتتتتير ه تتتتتير اراصتتتتتبلارةيرتتتتتو رةيةارتتتتتار تتتتت ررر

ةياعة تتتااروةوبلتتتا رتصتتتارفتتتيرنتتتاةرةي ويتتتواروالراا ر  تتت رايتتتسر تتت رب تتتعمرةيبتابتتتاار

رةيتيرتتناو رناةرةي ويوارفير  ت ترفعو هروععئراته.

ي ويتتتتتوار،رتتيتتتتت ر ناصتتتتتعرة تتتتتتبايريرةي تتتتتعةارور تتتتت ر تتتتت  ر    تتتتتيران رتتتتتيرةر

ةيتتتتتيرتت  تتتت رفتتتتيرةيوقتتتتوتر  تتتت را تتتتسرور لتتتتااةارورتل ر هتتتتار بتتتتعر عةلتتتت رنتتتتاةرةيبلتتتت .

رةيتابرعرةية و يرةيعارا.ر

رر

رنالرة تبايريرتترعار نهارا ئ يرفع ري:

ر ارنيرا سرناةرةين واج؟ر.1
  ارنير لااةته؟ر.2

ر

رةآلتي:ر ب رة عابير  رنالرةو ئ يروفةرةيتص ر ر

 .محددات التدبٌر العمومً الجدٌد المبحث األول: -

  .التدبٌر العمومً الجدٌد : أسسالمبحث الثانً -

                                                           
 .2نوال الهساوي، مرجع سابق، ص.  - 4
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 المبحث األول: محددات التدبير العمهمي الحديث

 تتتت رةيعبرةتتتتيرا رتيتتتت عرةي  تتتتتعاةارةيتتتتتيريل تتتتار  ت تتتتترعوةنتتتتارةيتنظتتتتر راة تتتت ررررررررر

يععر تتتتيرون تتتتعرةتتتتتت ايهاروت رصتتتت هاررةياويتتتتيرفتتتتيرةتعتتتتالريتتتتعوعمرت ررتتتتعرة اةعمرةية و رتتتتي

اة تتت رةينظتتتا رةالعت تتتا يروةي را تتتيروةالقتصتتتااال،رونتتتور تتتاراوعتتتاريتتتعوعمرةيتربرتتتعرفتتتير

صتتتراغيرة تتتتعةترعريري تلتتتار ر تبا  تتتي،رنتتتاةرةيتربرتتتعرفعيتتتتهر تتتامرا تتتباارب تتتارةت تتتار تتتامر

 ظتتتتانعرب ع تتتتاراو س،راو رن تتتترا رةيتعتتتتع ر يتتتت رت ورتتتتيرةيتتتتترافرير  تتتت رةيرةتتتت رةية تتتتو ير

رس.ابععرةيرا  ر رفرهرب ع ار ا  رراراوتل

 مطلب األول:  التهجه نحه القليل من الدولةال

رنتتتتاعجرةيتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتارفتتتتير عتتتتاعرةي ت رتتتتعةارةية ر تتتتيروةي تتتتعرةيرةيتتتتتير

القتصتتتتتتاارواع تتتتتتيرةي ايرتتتتتتيرةية و رتتتتتتيرةةي نظ تتتتتتاارةية و رتتتتتتيروتةتبتتتتتتعر وي تتتتتتيرتتتتتتتتهانار

 تتتاربتتتر رةياويتتتيرو وةعنرهتتتا،رةيوعهتتتيرةي ررتتتيروةنةبا تتتاتهار  تتت راوعرةياويتتتي،روبتتتايسرةية قتتتير

يت سرةي ت رعةا
5
ر.

 يتتتت رنتتتتتالرةيتلتتتتوالار يتتتت رةيت  تتتتتر ر تتتت رة تصاصتتتتتاتهاررفتتتتتي  تتتتاراا رباياويتتتتير

وبتتتتايسرت  رصتتتتهاراور  تتتت رةوقتتتت ر   نتهتتتتاري نر تتتتاار،را  هاريرائتتتتامرةيولتتتتاةارةالعت ا رتتتتيوتتتتت

طر نهتتتتا نلتتتتورتل رتتتتةررغرتتتعرةي نتعتتتتيروةتعانهتتتتارنلتتتتور وصصتتتتيرةيةارتتتتار تتتت رةي عتتتتاالار تتتتةرا

رةيرةايريروةي عاواري.

 تتتباارةيتعةعتتتتربفتتتعاراو رسرابايتتتتايير تتترت رتنتتتاو رنتتتالرةي ت رتتتعةاروفتتتةر لتتتوعر ر،ر

رانعرتعةعترةياوييربفعار انيرسر.ظور 

 

 

 

                                                           
 .44 َٕال انُٓأي، يرجع ضاتك، ص. - 5
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 سباب تراجع أدوار الدولة أالفرع األول: 

أ عربتتتتايتلوالارةيتتتتتيرعتتتتعاار  تتتت رةياويتتتتيرتتتتتتتتتتابرعرةية تتتتو يري  عةفتتتتةرةية و رتتتتير رةي رر

 ريتتت رن تتت رةيولرتتتاروةي تتتتا  ر با تباعنتتتارةيرا تتت رةي هتتتر  رفتتتيرتتتتابرعرةي عةفتتتةرةية و رتتتيرور

عتتتع رتتتتابرعناري  عةفتتتةررمرتتتعررعتتتعار  تتت رةياويتتتيرر تتتسربتتتاي وةعةةيبتتتاععر،روبايتتتتاييرفبتتت رت ر

رةية و رير.

 رةيتعةعتتتر تت رعتتع رتتتابرعناريتت ارةياويتتير تتباارةيتتتيرا تتبايتتتاييربتتا ريعة تتارةيتعتتع ريأرر

برعرةية تتتو يرةيعارتتتاراون تتتارةيتتتتار لتتتااةاالرر بتتت رفهتتت ررونتتتهةيب  تتتربريري  عةفتتتةرةية و رتتتير

يرتتتاارعارتتتامرآعتتتاعرةيةتتتا رورةيتتتع  رةيتتتاالرت  تتتهر نتتتهريتتتعوعمرةنتهتتتاجر  تتتاعرورفهتتت رة 

ريتابرعرةي عةفةرةية و رير.ر

 الفقرة األولى: تطور مفهوم الدولة وإكراهات العولمة

 تطور مفهوم الدولة - أ

تععتتتتتترا تتتتتباارتعةعتتتتتترتتتتتتا  رةياويتتتتتيرفتتتتتيرةيتتتتتتابرعرة اةعالري  عةفتتتتتةرةية و رتتتتتير

روةالقتصاارير ي رعاوعرتاعر ري.

ف تتارقتتااارةوع تتاارةيتتتير  رتهتتارةيلتتعارةيةاي رتتيرةي انرتتير يتت ر عةعةتتيرةي بتتاا رةالقتصتتااريرررر

تنظتتتر روانهتتتارةيبرر تتتيرةيب  تتتربريرةيتتتتيرتتتتا  ربتتتأ رةي تتتو رةيلتتتعمرنتتتيرةيو تتتر يرةيولرتتتامري 

بتل رةرتوةع ر  ت  رواةئ ري قتصاا
6
ر.

وبايتتتتايير تتتعارةياويتتتيربةتتتامر عةلتتت ،رت رتتتعار ةهتتتاروظررتهتتتا،رفتتتتاعمرتصتتتب رنتتتيرةي عتتتار

ةيتتتاالر  رتتتهرةي تتتاةع،روتتتتاعمررصتتتبهارةيتتتون ،رفترتتتت ربتتتايسرةيبتتتاار  تتت ر صتتتعة رهرا تتتا رقتتتو ر

ةي و 
7
ر.

وةعهتتتيرةوع تتتيروا عتتت رتل تتتر طرعارتتتاةطر"ر يتتت رتتتتا  رةياويتتتيري بنرتتتعبرعنتتتاعار"عتتتو رراف تتتارا تتت

ي ظتتتتوةنعرةالقتصتتتتااري
8

،ربتتتتتب رر تتتت  ربتعتتتتاوعرظتتتتانعمرةيتيتتتت  رةي صتتتتلوبيربان رتتتتاهر

                                                           
مإٍََح ٔااللتصادٌح دمحم صذٌك، "انتذتٍر انعًٕيً انجذٌذ، اإلدارج انًغرتٍح ًَٕرجاً " رضانح نٍُم شٓادج انًاضتر،  جايعح يٕالي إضًاعٍم، كهٍح انعهٕو ان - 6

 .19، ص. 2008-2007يكُاش، ٔاالجتًاعٍح،
ً حخساء أمهاوش، " - 7 ، رضانح نٍُم دتهٕو انذراضاخ انعهٍا انًعمًح فً انمإٌَ انعاو، جايعح دمحم انخايص، كهٍح "إعادج انتفكٍر فً دٔر انذٔنح، فرَطا ًَٕرجا

 .1ص.  ،1999-1998انطُح انجايعٍح  –انعهٕو انمإٍََح ٔااللتصادٌح ٔاالجتًاعٍح ، أكذال، انرتاط 
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    تتتي،ريتتتايسرفتتت  رريور تتتارر تتتوار يتتت رل  تتتةيع تتتار  تتت رةال تتتته سروبت  تتتر رةوعتتتوع،رونتتت

تتتا  رعهتتاعر تتنظ ريتتهر تت عير  تت رةياويتتيرةبت تتاريتترسرف تتعرةيتتتع ريرويبتت ربتتااريتتعوعمر

لت ري
9
ر.

طر تتت رايتتتس،رتةتتتععرةيتتتاوعرةيتتتتو   يري اويتتتيرةيتتتتيرتب رتتتار ا  تتتاتهاربتتتتوفرعرةي عةفتتتةراةنع قتتتا

طري وةص يرةيت ا  ةالعت ا ريروتل رةرةيتوةفةرةالعت ا يرةياالربا ريعوعرا
10
ر.

ي اويتتتتتيريتل تتتتتر ربرتتتتتاتمرةي تتتتتو روةيت ررتتتتتتر تتتتت رةالنلعةفتتتتتاارر تةتتتتتاظ ر الرا ر  تتتتتنااراوع

 رايتتتتسراا ر يتتتت رتنتتتتا ي،رةال تتتتت الارةالقتصتتتتااريرةيتوعرةرتتتتيروةنةبا تتتتاتهارةالعت ا رتتتتي،ربتتتت

نعرتتتير تتت رتر تتترعر  رتتتا رةياويتتتيرفتتتير  تتتاامرةيتتتتوةع رروةالعت ا رتتتيرو عتتتعارةي اع تتتيرةيب

وةيتابرعرةيرةا رعغ رتا  هارةي وال
11
ر.

نعرتتير تتت رايتتتسرظتتتانعمرروايتتسرب تتتبارظهتتتوعر ع و تتتير تت رةوع تتتاا،ر صتتترارباينظعرتتتيرةيب

وةيتتتتتليرفتتتتتير ةتتتتتاالارةيبعايتتتتتي،رو ةتتتتتاالارةيعبتتتتتوارةيتيتتتتت  ي،رةي ت   تتتتتيرفتتتتتيرعرتتتتتاامر

ةيتي ر رفيرآ روةلا،روةعتراارلع رةيار رةيةا رةياة  ي
12
ر.

فأع تتتيرةياويتتتيرةيعة رتتتيرابتتتععاري وعتتتوارة تتتت الارةيت تتتررعرةية تتتو يرواوقتتتااريتتترسرف تتتعر

فتر ر تعو ريرةي عةفةرةية و ريرب رلت ر تعو ريرةياوييرنر ها
13
ر.

الراصتتتب رآيرتتتيريتوعرتتتترةي تتتوةعارو ةرتتتاعةطري رتتتاسر اربتتتااربعتتت ترتبةرتتتيرةياويتتتيري  تتتو رةيتتتا

ةي را اارةية و ري
14
ر.

 ارععلتتتارفتتتيرنتتتاةرة عتتتاعرةيةارتتتار تتت رةيت تتتااالاران هتتتا:ر تتتارةي ارتتتير تتت رت ورتتت ر عةفتتتةر

ةياويتتتتي؟راالرتتتتتتب رابةتتتتاارةي عتتتتاارةيةتتتتا ر تتتتائةرا تتتتا رةيتتتتتابرعرةي ة  تتتت روتلتتتتار تتتت رةي عونتتتتير

                                                                                                                                                                                     
 .157،  ص. 2016، 07، انًجهح انجسائرٌح نهعٕنًح ٔانطٍاضح االلتصادٌح، عذد "دٔر انذٔنح فً االلتصاد تٍٍ انضرٔرج ٔانحذٔدأحزد سبع، " - 8
 .19دمحم صديق، م.س، ص.  - 9

 .20الزرجع نفخه، ص.  - 10
 .158أحزد سبع، م.س، ص.  - 11
 .3حطُاء أيٓأظ، و.ش، ص.  - 12
 .41 انُٓأي، يرجع ضاتك، ص.َٕال  - 13
 .43 ، ص.انًرجع َفطّ - 14
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نل رةي عتتتاارةيةتتتا را تتتا رفةايرتتتيرةي عتتتاارةي ع تتتيري تبرتتتتر تتتترةيتلتتتاراارةيعارتتتام؟رنتتت ر تتترت

ةي ا ؟
15
ر

تعتتاار بتتتعرتراعةتتتهرةيةارتتامرةيتتتتيرعبتتعار  تت رتلعتتتر راوعر يتت رةي  تتاراا ربتتايربعرةي ربعةيتتتير

ةياوييرفيرةيلرامرةالقتصااريرولصعرتا  هارفيراان رةيلاوا
16
ر.

ب تتتتبارةيصتتتتةوباارةي تعةرتتتتامرةيتتتتتيراصتتتتبلارتوةعههتتتتارة اةعةارةية و رتتتتيريبتتتتيرت تتتتتعرار

ةية و ،رونور اررةبعر نهربا  را رةية و يرالنتظاعةا
17
ر.

وبتتتتتتعةب رنتتتتتالرةيةوة تتتتت ،رصتتتتتةاارعارتتتتتيرةقتصتتتتتااريرةعت ا رتتتتتيرو را تتتتتريرعارتتتتتام،ر نهتتتتتار

"ةي ربعةيريرةيعارام"
18
ر.

ةيلتتتتاوارةيتتتتانرار تتتت ررةيتتتت رلرتتتت ر   تتتتار  تتتت رت  تتتتر راوعرةياويتتتتيرفتتتتيرةيلرتتتتامرةالقتصتتتتااري

اليتعة تتتاارة عباعرتتتيروةالقتصتتتاارفتتتيرععرتتتةر را تتتاار وصصتتتيرةي عتتتاارةيةتتتا روت رتتترهرة

ةينر اارةيةا ير اصيرةي رعرةي نتعي
19
ر.

ةيةتتتوامر يتتت رفبتتتعمر"ا تتتهررة تتت را تتتهرر تتتع"روةي ةاعيتتتيرةيعاعرتتتيري بتتتاا ررةيتتت ار تتتاو

برنع
20
ر.

 الرانهتتت رر تتتت  و رب ةعتتتت رروبتتتايعغ ر تتتت رة تتتت ترعوةارنتتتتاةرةيربتتتعرةيعارتتتتارفتتتيرنظعرتتتتاته 

نتتتورا :رةياويتتتيريتتت رتتتتنع رفتتتير  تتتةرنظتتتا ر لرتتتعرريتتت  رةقتصتتتااةطرفتتتا  ط،روانتتتهرولتتتالرروةلتتتا

ةي و رةيبرر رب ةارةياوع
21
ر.

ي تتتار تتتان ارةيةوة تتت رةي تتتتاعر يرهتتتارا تتت لرفتتتيربنتتتاترتصتتتوعرعارتتتامري اويتتتيرويتتتاوعنارفتتتير

ةي عت تتتتربلرتتت راصتتتبلاراويتتتيرتتتتتعترةيتعارتتتار  تتت ر  تتتتو رةيتنظتتتر روة نتتتتاجروةي تتتو ر

بعرتناف ريري قتصاارةيوعنيب ريرت ررتراب
22
ر.

                                                           
 .44 َٕال انُٓأي، يرجع ضاتك، ص. - 15
 .159 ، ص.انًرجع َفطّ - 16
 .21 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 17
 .4 حطُاء أيٓأظ، و.ش، ص. -  18
 .164 أخمذ ظبؼ، م.ط، ص. - 19
 .22 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 20
 .46 َٕال انُٓأي، يرجع ضاتك، ص. - 21
 .23 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 22
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رق رتتت تتتتأ رعرافبتتتاعرنتتتاةرةيربتتتعرةيعارتتتار"روبايتتتتاييرويتتتترةياويتتتيرةيعة رتتتير لتتت رةيت تتتاا رتلتتتا

ةيتربرعرفيرتابرعر  و يرعارارفعه  رةياويير تراوييرال  "،ر
23
ر.

 إكراهات العولمة: -ب

  رنظتتتتعرةي ربتتتتعر ر يتتتت رةيةوي تتتتير  تتتت رانهتتتتارل بتتتتيرتاعر رتتتتي،راور تتتتوعمرةي ة و تتتتاار

وةيتبنويوعرتتتا،راورظتتتانعمرةقتصتتتااري،رفتتت  رةو تتتعرةيوةيتتت را رنتتتالرةي تتتايوالاربافتتتيرتع تتتتر

  تت رانتتتهرفتتتير تتاي راصتتتب ر تتت رةية تتترعرفصتت رةيتتتاة  ر تتت رةي تتاعجراورةيوقتتتوتر نتتتارلتتتاوار

ةي را ي
24
ر.

لتتتتر رصتتتتالبتهار تتتتتب ارعارتتتتامروتلتتتتاراارقورتتتتيراي تتتتارب   هتتتتار  تتتت رةي نظ تتتتااروةوفتتتتعةارررر

ي لتتاوارةي را تتريروةيع عةفرتتيرنرتتسرةيتتاوعرةيتتاالربانتتارت   تتهرفتتير  تت رلتتار تتوةت.ر اريتت ررةتتار

.ةيتلب رفيرترا  روتباا رةوفباعروةية قااربر رةو  
25
ر

طرةالقتصتتتااريروةي ايرتتتيرةيتتتتيرتت رتتتعربت  تتتر رةي رتتتوار  تتت رررر ف تتتارابتتتععارةيةوي تتتي،رو صوصتتتا

ةيتتتتتلب رفتتتتيرةي ةتتتتا  ارةي ايرتتتتيروبلعبرتتتتيرببرتتتتعمريةوة تتتت رة نتتتتتاج،ر لاوارتتتتيرةياويتتتتيرفتتتتير

  اعةارة نتاجروةيتباا 
26
ر.

و   تتتتارةيةوي تتتتير  تتتت رةيت  رتتتت ر تتتت ران رتتتتيرةي بتتتتا رفتتتتيرةية قتتتتاارةياويرتتتتي،روانتعتتتتارفتتتتير

ةيب رتتتتعر تتتت رةولرتتتتا ر را تتتتاارةقتصتتتتااريروةعت ا رتتتتيرو  افرتتتتير  تتتتت  يرو ناقيتتتتيري را تتتتير

ةياو رةيوعنرير  ارفت رةي عا ري لار ر  رتعةعترفيرقومرةياويي
27
ر.

ةرةينظتتتا رةيةتتتاي يرةيعارتتتارررتتتعهر  تتت رةياويتتتير  تتتاامرةينظتتتعرفتتتيراوعنتتتاروفتتتيروبايتتتتاييرفهتتتا

 بانتهتتاراة تتت رةي عت تتتريبتتتيرربتتو رةقتصتتتااناراب تتعرتناف تتتريرور تتتررار تتت رارنا رتتيرةالقتصتتتاار

ةي ةوي 
28
ر.

                                                           
 .44 َٕال انُٓأي، يرجع ضاتك، ص. - 23
 .184، ص. 2013، 13يازٌ غراتٍح، "يطتمثم انذٔنح انٕطٍُح ٔضٍادتٓا فً ظم انعٕنًح"، يجهح انعهٕو االجتًاعٍح ٔاإلَطاٍَح، عذد  - 24
 .270و.ش، ص. عبد الجافظ أدميسو،  - 25
 .24 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 26
 .185مازن غرابية، م.س، ص.  - 27
 .24ص. ش، .َٕال انُٓأي، و - 28
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فاية عتتتتاارةيت  رارتتتتيرةيتتتتتيربانتتتتارتت  تتتت رفتتتتيرعفتتتتترةينر تتتتااراور صتتتتاةعرتتتتتتعرةاارعارتتتتام،ر

ترعبرةتتتتيرولعتتتت رةي تتتتتاب رةيعارتتتتامرونتتتتور تتتتارفتتتتعهراصتتتتبلار تعتتتتاوعمروالرتتوةفتتتتةر تتتت

يعوعمرتبنير  اعباار لاامرو با ي
29
ر.

وقتتتارةنت تتت رنتتتاةرةيتوعتتتهر يتتت رعتتتوعرةيتعع تتتيرةي را تتترير تتتترصتتتةوار"تاتتتتتع"ر يتتت ر نصتتتار

عئا يرةيلبو يرفيربعرعانرا
30
ر.

و تتتتعرنتتتتاةرةي لتتتترعرةي تعتتتتوعربتتتتتب ر ت تتتتاعاراصتتتتبلارةي عةفتتتتةرةية و رتتتتير عبتتتتعمر  تتتت ر

الارةي تتتعرةيروةي تةتتتاام،رو  تتت رتةتتتار را  نتهتتتارو تتتا تهارلتتتت رتتتتت ب رةيتبرتتتتر تتتترةيتلتتتو

 تتتت ر وةعهتتتتيرايتتتتسرةيتلتتتتاالرةيعارتتتتا،رو تتتتااارةي نا تتتتيربأنهتتتتارغرتتتتعرقتتتتااعمريولتتتتانار  تتتت ر

ةال تعابيري  تع باارةيعارام
31
ر.

با يتتتتافير يتتتت رةت تتتتاارنتتتتالرةي تع بتتتتاارفر تتتتارر تتتت رةي تتتتا ااروةي نتوعتتتتاارةوب تتتتعر  تتتتاعمر

عتتتتوامرةي تتتتا اارنتتتتالرةي تع بتتتتاارةيتتتتتيرت تتتتتنار  تتتت ريتتتتعوعمري  تتتتوةعنر روتع ةهتتتت ر يتتتت ر

تبعرعرةينر اارةالعت ا ريروتل رةر عاواريرةييعةئارةيتيررتل  هارةي وةعنو 
32
ر.

وبا تصتتتاع،رفتتت  رتعتتتوعرةيةوي تتتيربتتتا ريتتتهرتتتتأ رعر   تتتوسر  تتت رع ع تتتيرةال تتتت عةعرةيتتتاالر

بةيتتتتهاررر رتتتتعرةي عتتتتاارةيةتتتتا ،روبايتتتتتاييراعبتتتتعارةيتتتتاو ر  تتتت رةيتتتتا و رفتتتتيرتناف تتتترير تتتتت

رspriteررراي  تتتتتتتتاوال نعتتتتتتتتةرةب تتتتتتتتاريتتتتتتتتورانهتتتتتتتتار  تتتتتتتتاوالارتة تتتتتتتت روفتتتتتتتتةررةيتتتتتتتتبةه،

intrepreneurialر
33
ر.

ر

ر

ر

 

                                                           
 .25 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 29
 .214، ص. 2014، 2، يجهح انحمٕق ٔانعهٕو انطٍاضٍح، عذد دراسة تجليلية" –عبد الرزاق بوضياف، "مفهوم الحوصذة في الفقه القانوني  - 30
 .26 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 31
 .54 يرجع ضاتك، ص.َٕال انُٓأي،  - 32
 انًرجع َفطّ. - 33
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 الفقرة الثانية: تغير مذروعية المرافق العمهمية

 من مبدأ الصالح العام إلى منطق الفعالٌة: - أ

ريتتت ررةت تتتارةيتنظتتتر رةيب  تتتربيريتتتواةعمرةية و رتتتيروةي تتتائ ر  تتت را تتتاسرةيولتتتامروةواوةترتتتي

 عتبتتتتعةارةي ناف تتتتيروةيبرتتتتاتم.ر ارةقتيتتتتاريتتتتعوعمرةلتبا تتتتهري ة  نرتتتتيرةي انونرتتتتيرتوعرتتتتهر

.نافهرنلورةال ت ا ري  ا امرةي انونرير وهرتل ر رةي ا اارة اةعري
34
ر

ورةتبتتتعر رهتتتو رةي صتتت ليرةيةا تتتيرةيعبرتتتعمرةو ا تتتريري نتتتتاعرةية تتتو يروةيتتتاالررلتتتاارانتتتاةتر

ةي عةفةرةية و ريرورا  ر تعو رتها
35
ر.

ةبعر رهو رةي ص ليرةيةا يرب باار نظ ريتا  رةي  عاارةية و ريور
36
ر.

ويةتتت ر تتتارر رتتتعرنتتتاةرةي رهتتتو رنتتتورة تتتت تر يتتت ونهرل تتتارظتتتعوترة تتتتة ايه،رونتتتاةر تتتار

 تتتان رفتتتيرةنت تتتاالربتتتتب رببرتتتع،ر  تتتارعةتتت رةيةارتتتار تتت رةير هتتتاتررةتبعونتتتهربو تتتر يريب تتتعر

  عاارة اةعمروة ف ار  رةلتعة رةي انو 
37
ر.

طرب تتتارانتتتهرة نعيتتتةرنلتتتور رهتتتو رةي صتتت ليرةي ايرتتتيروايتتتسربةتتتارة تتتتعةترةير تتتهرةي تتتانونيريتتت نرا

بأ رةي ص ليرةي ايريراصبلارالار ناصعرةي ص ليرةيةا ي
38
ر.

وبايتتتتتاييراصتتتتب رةيبلتتتت ر تتتت راقتتتت رتب رتتتتيرو تتتت رة نتاعرتتتتيرب تتتتعةاتري توةعتتتتارةالقتصتتتتااالر

روةي اييري  عاواريرةي صو ري  عةفةرةية و ري.

ة تتتتتاةار نعتتتتةرةي عاوارتتتتيرةي ايرتتتتيربنترعتتتتيريتبنتتتتيرافبتتتتاعرةي ربعةيرتتتتيروتتتتتتهارلايرتتتتارتتتتتتعرترو

ةيعارتتتتام،رو ل يهتتتتار لتتتت رةي عاوارتتتتيرةالعت ا رتتتتي،ر  تتتتاراا ر يتتتت رت ررتتتتعرانتتتتاةترةي عةفتتتتةر

ةية و ريربتب ر   وس
39

ر.ر  ر باارتل رةرةي ص ليرةيةا ير ي ر نعةرةيرةايري.

ةيبلتتت ر تتت راتتتتبا ري ت تتتررعر  تتتاراا ر يتتت رةيبلتتت ر تتت رةي عاوارتتتي،رةيتتتاالرة تتتتوعاربتتتاوعلر

رتةت ار   رل  رةواةترةي اييروتتعرتر باا رةيرةايريروةالقتصاا.

                                                           
 .237عبد الجفيظ أدميسو، م.س، ص.  - 34
 .27 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 35
 .51 ش، ص..َٕال انُٓأي، و - 36
 .27 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 37
 .52 َٕال انُٓأي، و.ش، ص. - 38
 .52الزرجع نفخه، ص.  - 39
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وةيتتتا ومر يتتت رتبنتتتير  اعبتتتتير   رتتتيريتتتاوعرةياويتتتيروي تتتتتاةبرعرةيتتت ع رةت اانتتتارلتتتت ررصتتتتب ر

نتاعهاراب عرفةايريرواب عر تعو ري
40
ر.

 محدودٌة للنموذج الفٌبٌري:  - ب

طريلبا تتتتيرةي نظ تتتتاارةية و رتتتتي،رررةتتتتارةين تتتتواجرةيبرعوقعةعتتتتيرةيرربرتتتتعال طر  ايرتتتتا ن واعتتتتا

طر ترةيوظائتروةي ها  طرةين واجرةوب عرتعاب ا ونظعرا
41
ر.

نتتتاةرةين تتتواجرة اةعالري تنظتتتر رايتتتر ر  تتت رةي عةفتتتةرةية و رتتتير صوصتتتريروت رتتتعرنتتتابةر ر

  رةعتباعهرةيو رةرباي  عيرةية و ريروب باارةيصاي رةيةا 
42
ر.

ترة عتتتاعرةيةتتتا ريتتتتابرعرةي عةفتتتةرةية و رتتتيرةيةارتتتار تتت ر الرانتتتهر تتت  رةية تتتوارةو رتتتعمر تتتع

ةالنت تتتااةارةيتتتتارامروتةبرتتتعةار  ر تتتير تتت ربنرتتتتهر ب تتتارفتتتيرعانتتتارببرتتتعر نهتتتاريتتتةتر

وت  ترناةرةين واجرةي ائاري تابرعرةياالررعفهرةالنرتا ر   رةي ت رعةارةيعارام
43
. 

 تتت رريعةعرتتتي برعوق"رةصتتتب ربل تتت رةلعتتتر رسرفتتتير ع تتتتربتبتتتهربلرتتت رر تتتو رةلتتتارةيبتتتتاار

.ةال اةترةب عر  اريهار  رةالصاقاتر"
44
ر

ةي عيتتتترير يتتتت رر–بلرتتتت راا رتلبتتتت روة ت تتتت  رة اةعمرةية و رتتتتيري  لتتتتااةارةيبرعوقعةعرتتتتير

   روظرريرفيرةتت ايهاروفير  قتهار تر لرعها
45
ر.

فتةتتتاار ظتتتانعرةيبرعوقعةعرتتتيروتنو هتتتار تتت ربتتتعتروتة رتتتاروتيتتت  رفتتتيرةيهرابتتت روةينصتتتو ر

ةي را تتتيروةالقتصتتتااالريأعهتتتعمرة اةعرتتتير تتت رعهتتتير انرتتتيرتلبتتت ربتتتتب رر تتت رعهتتتيروةال تتتتاةا

قتتتتوالرفتتتتيرتعتتتتوعرة اةعمروعة هتتتتارعنرنتتتتيري نعتتتتةربرعوقعةعتتتتيرغرتتتتعر بتتتتتع رب تتتتاررلتتتتا ر

لويهروغرعرقااعر   رة ترةاارقر ر  ارعمرونظ رتابرعريرعارام
46
ر.

                                                           
 .28 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 40
 .52 و.ش، ص.َٕال انُٓأي،  - 41
 .29 دمحم صذًم، م.ط، ص. - 42
 .52 َٕال انُٓأي، و.ش، ص. - 43

44
الذاس البُضاء ، الطبػة الاولى  خعً احجُج . "الحذبير الػمىمي الجذًذ " ؼشكات الذولة بين كُم الخذمة الػمىمُة و كُم اإلالاولة . مشكض الذساظات و الابداذ الاوعاهُة - 

 . 17. ص  2417،
 .259 ُظ أدمُىى، م.ط، ص.غبذ الحف - 45
 هفغ اإلاشحؼ. - 46
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ةي  بتتتتاالمرفتتتتايتعبرةرةيصتتتتاع ري  وة تتتتاروبعئهتتتتاروتة تتتتانا،رافتتتتععر بتتتتاارةيتبةرتتتتيرةيت   تتتت ريرو

وغرتتتتتاارةيارنا رتتتتتيروةي بتتتتتااعم،روةيتتتتتتيرتةتتتتتععاربأنظ تتتتتيرةوعتتتتتعروةيتعقرتتتتتاارةيتتتتتتيرته تتتتت ر

ةي عهوارةيرعاالرو نصعرةال تل ا روالرتأ اربةر رةال تباعرةي عاواريروة نتاعري
47
ر.

ار بتتتاعمر تتت رولتتتشر  رةيعتتتع رةيت  رتتتاالرةيتتتاالرلبتتت رةوعهتتتعمرة اةعرتتتيرةيبرعوقعةعرتتتيرعة هتتت

باينظعريتي  هارعبةياالرتلا ر نهرنو
48
ر.

"رW. Niskamenوقتتتارةنت تتتاارةيبرعوقعةعرتتتير تتت رةي ربتتتعر روةير  تتترير  تتت ر"

ةيتتتاالرة تبتتتعرا رةيبرعوقعةعرتتتيرت تتتت  ريتتتةتر  تتتاععرةيعقابتتتيرةية و رتتتيروبتتتاةرةي ة و تتتاا.ر

 ارتنتتتتتاو رةينتتتتتتائ رةي تتتتترئيررةي ر تتتتترويوعرا"ر يتتتتت رل تتتتت رMichel Gozierوةنت تتتتت ر"

انريروةيلعريرةيرعاريةيبرعوقعةعرير   رةيبعة يرة ن 
49
ر.

ورنلتتتتور رعتتتتتو رنرتتتتسرةي نلتتتت رفتتتتيرن تتتتالري تتتتابسرفررتتتتع،ر ارا رتعبرتتتتعرنتتتتاةرةو رتتتتعر  تتتت ر

ةيوظتتتائترة رعابرتتتيري برعوقعةعرتتتيرالرر نتتتتر تتت را عتتتاعرةيعوةنتتتارةي تتت بريرةي ت   تتتيرفتتتير تتتار

ا تتت الر"ةينتتتتائ رغرتتتعرةي لت  تتتي".ر ارا ربتتت رفتتتعارر بتتت را رتبتتتو ريتتتهرانتتتاةتراةترتتتيرالرتترتتتةر

ناةترةوعهعمرةيبرعوقعةعري ترا
50
ر.

 ظهور مقاربة للزبون:  - ت

  رانتتتت رة صتتتت لاارةيتتتتتيرتتتتتتهانارة اةعةارةية و رتتتتيرتعت تتتتير يتتتت ر  عتتتتاتر تتتتتعو رير

عارتتتامرينتتتتاعرةياويتتتي.رونتتتور تتتاررر تتتعرويتتتترة اةعةارةيبرعوقعةعرتتتيرةي  ر تتتيرةي رتتتو ر يتتت ر

ا ارةي تةا  ر ر ةهاربةر رةال تباعر ل رةيت اا 
51
ر.

صتتت لاارا ا تتتهارفتتتيرو تتتيرةياويتتتيربيتتتعوعمرتر تتترعرة تراعةتهتتتارةي تة  تتتيروتعتتتارنتتتالرة 

باي را اارةية و ريرا ا رةي وةعنر 
52
ر.

                                                           
 .54 َٕال انُٓأي، و.ش، ص. - 47
 .199 غبذ الحفُظ أدمُىى، م.ط، ص. - 48
 .18، ص. دمحم جالل ابن موسى، مرجع سابق - 49
 .99 غبذ الحفُظ أدمُىى، م.ط، ص. - 50
 .54 َٕال انُٓأي، و.ش، ص. - 51
 .54الزرجع الخابق، ص.  - 52
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ر–ف ةظتتت رة صتتت لاارة اةعرتتتيرتعبتتتعر  تتت روعتتتوارةعتبتتتاعرببرتتتعر تتتاربتتتر ر تتتتباارةي عترتتتةر

ةيعبتتتو رو  تتتيرةي تتتوةع ،راالرا رننتتتاسر  قتتتير تتتببرير تتتاربتتتر رةواةترةية تتتو يرو تتتتعو رير

ةياويي
53
ر.

قتتتارلتتتاار بتتتاا رةيتتتتابرعرةية تتتو يروةيتتتتير تتت ربرنهتتتا،رتوعرتتتهررD. CIAAUQUEب تتتارا ر

ةي تتتتا اارة اةعرتتتتيرنلتتتتورلاعرتتتتاارةي تتتتعتر ر رو تتتتتعةبه رفتتتتيرتةعرتتتتتروت رتتتتر رةي تتتتا اار

ةي  ا تتي،رو  تتاامرةال تبتتاعري  عترتتةر  تت را تتاسرانتتهرعبتتو رفتتير عتتاعرت تتار ر ا تتيرت رتتةربتتهر

تهاوفةرت ارعري  تو رةيلاعراارةي عةارت بر
54
ر.

فتتا اةعمروفتتةرنتتاةرةي نظتتوع،رايتتلارتة تت رفتتيرظتت رتناف تتريرفتتير تتاربتتر راعهعتهتتاروتلتتار

غارتتتيرتل رتتتةرعيتتتاترةي تتتعتر ر روتتتتوفرعرةي تتتا اارةيتتتتيررلتاعهتتتا
55

.رونتتتاةرب تتتهررتتتترعر يتتت ر

 باار  تول ر  رةي عاارةي ا رونور باارةيت ورة
56
ر.

فبتت رعتتعتررلتتتاجر يتت رةآل تتعرروبايتتتاييرفاية قتتيربتتر رة اةعمروةي تتوةع ريهتتارتتتأ رعر تبتتاا .

لت رر باراةته،رفا اةعمرالرر ب را رتبو ريهارفةايرير الربوعوارةي وةع 
57
ر.

 مظاهر تراجع أدوار الدولة الفرع الثانً: 

ا لللللللللللل  الع ةميللللللللللللة       كللللللللللللل الططللللللللللللةسان التللللللللللللي هللللللللللللشمن عةلللللللللللل  الذ لللللللللللللة ا ع سلللللللللللل  عةلللللللللللل  هللللللللللللش  تللللللللللللذ    ا لل ش

اسلللللللالية متطليلللللللة لطلللللللذ    ا الع لللللللةم    لللللللذ تد يللللللل   بالطلللللللا د لعلللللللل  د ص العلللللللال  تندلللللللة  لللللللة  ا   لللللللا  

 مكب   ذس من اليعالية   املشد دية  

خة  لللللللللللللة ما ةعللللللللللللة ملللللللللللللن ال طاعلللللللللللللان   الطةللللللللللللل   دلللللللللللللة الط للللللللللللللي  ملللللللللللللن ألامللللللللللللش اللللللللللللللز  د للللللللللللل    للللللللللللا ا للللللللللللل  

 اخط ا ات ا   تتييض  ي ات ا غ   املنطاة م  عة  ألا ل ع لن  ا  

 

                                                           
 .34 م.ط، ص.دمحم صذًم،  - 53

54
 .45و 44دمحم حالل ابً مىس ى، م.ط، ص.  - 
55

 .54و 49اإلاشحؼ العابم، م.ط، ص.  - 
56

م هى "غملُة الحخطُط وثىفُز الحصىس الخعػير، للتروٍج وثىصَؼ ألافكاس للعلؼ والخذمات إلوؽاء ثبادالت ثشض ي ألاهذاف الفشدًة Philip Kotlerٌػشف " -  " الخعٍى

 والحىظُمُة".
57

دساظة ثدلُلُة هلذًة"،سظالة لىُل ؼهادة اإلااظتر، حامػة دمحم الخامغ، كلُة الػلىم اللاهىهُة والاكحصادًة  –أمُىة حذي، "ثدذًث وثأهُل غالكة ؤلاداسة مؼ اإلاشثفم  - 

 .14، ص. 2417-2416والاححماغُة أكذال، الشباط، العىة الجامػُة 
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 يل من النفقات االجتماعيةإلى التقل الفقرة األولى: التهجه نحه الخهصرة و

 التوجه نحو الخوصصة: - أ

ريوة رارويوعرتتتتارةي ايرتتتتيرةيةاي رتتتتير،روبتتتتاينظعر يتتتت رةي ا  تتتتا1989 نتتتتارنهارتتتتير تتتتنير

ةينرويربعةيرتتتيرتو تتتترنعتتتا رةي وصصتتتير بتتتعرةيةتتتاي ،ر تتت رةيظتتتانعرا رنتتتالرةية  رتتتيريتتت رت تتترعر

طر يتت ر رف تتعر  تت رت  تتر راوعرةيتتاو روةيلبو تتاارفتتيرتتتوفرعرةي تت تروةي تتا ااربتت اااراريتتا

رررا.تلعر رةاللتباعة

بدددددددءاال االولمددددددات الزةجدددددددة انمر فيددددددة، وفددددددي بر رانيددددددا فددددددي نهامددددددة الخددددددب يسات، انةدددددددرت حر ددددددة 
ال ددددودة الددددى انفبددددار الليبراليددددة، ولددددو تةوفددددد مددددن النةدددددار. وزاد فددددي مذدددددافية  دددد   الجر ددددة، 

و عدددددددن  لددددددد  مدددددددن الددددددددااال اخدددددددب  فددددددددلها الفةذدددددددادي، فدددددددسث الشدددددددةرا يةسدددددددقوم الزثةز دددددددات 
النةقددددددددادات الزوجهددددددددة الددددددددى الفةذدددددددداد  تجثدددددددديوظددددددددا رة الحوصذددددددددة، مددددددددن اددددددددالل مردددددددداعفة 

 .58الزسظو ومدح اليد الحفية للخوق 

وتهتتاترنتتالرةيتلتتوالار يتت رةيلتتار تت رتتتا  رةياويتتيرفتتيرةينتتتاعرةالقتصتتااال،روتعتتتورعراوعر

ةي عتتتاارةي تتتا ر تتتترةيتتتتاعجرفتتتيرن تتت ر  برتتتيرةي عتتتاارةية تتتو ير يتتت رةي عتتتاارةي تتتا 
59
،ر

روباةر ي رةيت  ر ر  رةينر اارغرعرةي نتعير   رةي عا اارةالعت ا ري.

فبةتتتاروقتتتوارةي عةفتتتةرةية و رتتتيرفتتتير عتتتعر تتتايير تتتع  رل تتت رةياويتتتير  تتت رةيتتتتا  روتل تتت ر

ةي  تتائعرةيناع تتير تت رنتتالرة اةعمر  تتاراا ر يتت رعرتتاامرةيةعتتعرفتتيرةي رعةنرتتيرةيةا تتيري اويتتي،ر

ويعوئهاري  تاةني
60
ر.

ارةيةارتتار تت راو رةيةتتاي ر  تت رعا تتهارةيتتاو رةينا رتتيرةيتتتيرتبنتتارنظتتا رو  تتارنتتالرةيتلتتوال

ةالقتصاارةي وعه
61
ر.

                                                           
58

 .18خعىاء أمهىػ، م.ط، ص.  - 
59

 .124جضائش، ص. ة، "الخىصصة وآلافاق اإلاعحلبلُة لللطاع الػام والخاص في ظل الحىمُة الاكحصادًة"، مجلة الاكحصاد وؤلاخصاء الحطبُلي، الػذد ألاول،البىصاس صفُ - 
60

 .218غبذ الشصاق بىضُاف، مشحؼ ظابم، ص.  - 
61

 .124بىصاس صفُة، م.ط، ص.  - 
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طربنتتتتتائ رة اةعمرةي تتتترئيري  عةفتتتتةرةيةا تتتتير تتتت رقبتتتت ر وبايتتتتتاييرتتتتتأ عرةالقتصتتتتاارةيب تتتتير تتتت با

ةوتتتتت ا رةيةا تتتتيربا تبتتتتاعرا رةي  تتتتائعرةيناتعتتتتير تتتت رنتتتتالرة اةعمرت  تتتت رلعتتتت رةينتتتتات ر

ةي ل ي
62
ر.

فتتتتيرابةاانتتتتارةالقتصتتتتااريروةالعت ا رتتتتيروةي را تتتتريرالرر بتتتت را رتتل تتتتةر الرب تتتتارا رةيتن رتتتتير

فتتتيرةي نظتتتوعرةي ربعةيتتتيرةيتتتاالررا تتتسريتتتتب ر ةتتتاررعرةياويتتتي
63

.ر اريتتت رتةتتتارةيتن رتتتيرلبتتتعةطر

طر تتتت رةنت ا تتتتااروانتتتتتعيرتنظر تتتتاار   تتتت رةنت تتتتا رةياويتتتتيرو ا  تتتتاتهاربتتتت راصتتتتبلاراريتتتتا

 طر تتتت رةنت تتتتا رةي ا  تتتتاار اصتتتتيربايع ةرتتتتااروبتتتتاقير نظ تتتتاارةي عت تتتتترةي تتتتانيرفيتتتت

ةياويرتتتي.روفتتتيرظتتت رنتتتاةرةي نظتتتوعررعتتتار  تتت رةياويتتتيرا رتت  تتت ر تتت رةيةارتتتار تتت رةي عا تتتاار

يصاي رةي عاارةي ا 
64
ر.

رتيتتتت ر  تتتتار تتتتبةرا رةيتصتتتتلر رو  تتتتاامرةيهرب تتتتيراصتتتتبلار   رتتتتيرالبتتتتار نهتتتتا
65

.ريبتتتت ر تتتتار

طرفتتيرلتتاراةتهتتا،ربلرتت ررنظتتعر يرهتتار   تت رانهتتاررعتتارة تتتاعمر يرتتهرا رةي وصصتتيرير تتارنتتافا

ةية جرةيناعتري  تاب رةي ايريروةالقتصااريرةيتيرتةانير نهارةي ا  اارةالقتصااري
66
ر.

ف تتت ربتتتر رانتتتاةترةي وصصتتتيرت رتتترهرةيةعتتتعرةي تتتاييروةيبلتتت ر تتت رةيرةايرتتتيرةيتتتتيرتتل تتتةر

ب ص  رةي لرعرفيرةالتعالرنلور نرتا راببعرولعريراببعروتةعرعرآيراارةيتلررعري
67
ر.

ي را تتير تت رصتتةوباارو بعةنتتااعغتت ر تتارتوةعهتتهرنتتالرة
68

:رةي ت   تتير تت رةينالرتتيرةي را تترير

فتتتيرانتتتهربةتتتهرةي تتتو روةيرةايرتتتاارةيتتتتيرتةت تتتارا ر صتتتايلهارتتتتعتبعربب تتتاترةي عتتتاارةيةتتتا ،ر

رفايبرعوقعةعريرالرتعلارب را يررتعتار نهارعوة ر  عاتها.

و  تتا ر تت رارتت روبرتتترنبتتاا؟رف عتتاارةر اة تتقتصتتااريرةيتتتيرتت لتتوعرلتتو رو تت رةينالرتتيرةال

ةيةا تتتير تتتوعاربتتتر ر تتتامروعةعةارو تتت رةيةبتتت ر بايبتتتيربتتت رنتتتالرةيتتتوعةعةارب  تتتاةاربعنتتتا  ر

                                                           
62

 .218غبذ الشصاق بىضُاف، م.ط، ص.  - 
63

 .242 انُٓأي، و.ش، ص.َٕال  - 
64

 .272 غبذ الحفُظ أدمُىى، م.ط، ص. - 
65

 .226بىصاس صفُة، م.ط، ص.  - 
66

ة للػىإلاة والعُاظة  -  ، 2414الاكحصادًة، الػذد ألاول، غض الذًً غبذ الىاخذ، "اظتراثُجُة الخىصصة"، دساظة خالة الجضائش اهطالكا مً الحجاسي الػاإلاُة، املجلة الجضائٍش

 .145ص. 
67

 .115و 114، 113فشدًً غبذ الىاخذ، م.ط، ص.  - 
68

 .219و 218 غبذ الشصاق بىضُاف، م.ط، ص. - 
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ي وصصتتتيرقعا تتتاارتابةتتتيريهتتتا.رفهتتتيرب  ابتتتير  بعةعوعرتتتيرويتتت رتةتتتعترفتتتيرةيتتتتاعر را راالر

ر  بعةعوعريرتتناع ر  تاعمر  ر  عاتها.

ر

ر

ت عتتتتأرة اةعمر يتتتت رةيتةاقتتتتار تتتت رةيبتتتتاع روفتتتتير عتتتتاعرة ت تتتتاار را تتتتيرةي وصصتتتتير

فت تتنارت تتار ربةتتهروظائرهتتارةي انورتتير يتت رةي عتتاارةي تتا راور يتت رةي نظ تتاارةيتتتيريتترسريهتتار

انتتتاةتر اارتتتيرفهتتتاةرةيتتتتب ر تتت رةيتةاقتتتاربا يتتتافير يتتت ر تتتةرهر يتتت رت  تتتر روةيلرتتتاظر  تتت ر

تبنويوعرتتتارةي ة و تتتاارو ر  تتتتو ررعتتتوةاربتتتايسر  تتت رتتتتأ رعةيتبتتتايرتروعفتتتترةيرةايرتتتيرفهتتتور

ةيتةاقتتتتتاروةي بتتتتتعمرةي  تتتتتت ع يريويتتتتتترةونظ تتتتتيرةيتبنويوعرتتتتتيري  ة و تتتتتااروةيلرتتتتتاظر  رهتتتتتار

عتتتت رةال تتتتتعابيراافةتتتتاربايةارتتتتار تتتت رةي نظ تتتتاار يتتتت رةي عتتتتوتري تةاقتتتتار تتتت رةيبتتتتاع ر تتتت ر

يلاعراته رفيرايسرةي عا .
69
ر

   تتتيرر TED GABLERورر DAVID OSBORNEورتتتابعربتتت ر تتت ر

ي  ناف يرةيتيررت رفير عاعنارةيتةاقار  رةيباع ربب رفةايري:انوةار
70
ر

 ةيتةاقتتتار تتتاربتتتر رةي عتتتاارةيةتتتا رورةي عتتتاارةي تتتا :ررتة تتتةرةو تتتعربايتنتتتافسر تتتاربتتتر ر

 نظ تتتير  و رتتتيرورتتتتعبيراورتتتتعباارةي عتتتاارةي تتتا ر تتت راعتتت رت تتتار ر تتتا ااراور

  نتعاار  و ري؛

 اربتتتتر رتتتتتعباار نت رتتتتيرةيتةاقتتتتاربتتتتر ر نظ تتتتتر ر تتتت رةي عتتتتاارةي تتتتا ر:ةيتنتتتتافسر تتتت

 ي  عاارةي ا ر  راع رت ار ر ا ااراور نتعاار  و ري؛

 ةيتةاقتتتاربتتتر ر نظ تتتتر ر تتت رةي عتتتاارةيةتتتا :رةيتنتتتافسر تتتاربتتتر ر نظ تتتتر ر  تتتو رتر راور

راب عراوروعةعةار  راع رت ار ر ا ااراور نتعاار  و ري.

ب تتتارا رننتتتاسرنتتتوارآ تتتعر تتت رةيتةاقتتتاررا تتتسريتتتتعباار  و رتتتير اصتتتيرتع تتتانار

ي تتتا ريتل رتتتةر   رتتتاار تتتوارعور تتتيرةو تتتارت تتتعجربتتتر رقتتتاعةارةي عتتتاارةيةتتتا روةي عتتتاارة 

                                                           
 .209نوة رةيهناوال،رةيتابرعرةية و يرةيعارا،ر ععتر ابة،ر رر- 69

70
 .210ةي ععترنر ه، -ر
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راروتتتتتابرعرةيتعهرتتتتعةاروةي عةفتتتتةرةيةا تتتتير تتتتترتوعرتتتتترفتتتتيرتتتتتابرعرةو تتتتوعررةيتصتتتتوعروةيتتتتتت

،روررةتتتعتر  تتتارةيتتتتعةبيربتتتر رةي عتتتا ر رةيةتتتا رورةي تتتا ري   تتتاععروةوعبتتتا ربتتتر رةيتتتتعبات

ب  تيتتتالرالتتتاراتتتت ا رةي تتتانو رةيةتتتا ر يتتت رالتتتار  تتت رةينلتتتورةيتتتتايي:ر"  تتتار اةعالررةهتتتار

اتتتت ا رةي تتتانو رةي تتتا رةي رتتتا رب ه تتتيرتتتتا  يرتتة تتتةربت ورتتت رةال تتتت  اعرةي تة تتتةرباوتتتت ا ر

ورةيتعهرتتتتعةارةييتتتتعوعريري  عفتتتتةرةيةتتتتا رور اةعتهتتتتارورة تتتتت  يهارورصتتتترانتهارعتتتتوة ر تتتتامر

غر ايرتتتتيرت تتتتتع رةية تتتتارةي لتتتتاامروفتتتتةرعبرةتتتتيرةال تتتتت  اعراورعتتتتع رةيت ورتتتت رفتتتتير  ابتتتت ر بتتتتاي

عتتتتتوة ر تتتتتامرةيرتتتتتتعمرر عتتتتتع ة اةعمرةي تةاقتتتتتامربتتتتتافةهار يتتتتت رتتتتتتعبيرةي تتتتتتعواربتتتتتتب ر

ةيتةاقاري".
71
ر

وقتتتار تتتعترةي  تتتعار ع و تتتير تتت رةيتتتتعةباار نعتتتاعرةيبنرتتتيرةيتلترتتتي،رب تتتتعوارعنعتتتير

ةي تو تتتتتع،رور تتتتتتعوارةيعتتتتتعترةوصتتتتترعريتويرتتتتتارةيبهعبتتتتتات،رو تتتتتتعوار تتتتت يرلتتتتتوهر

ر"ةيبعاة "...ر.

ر

باارةية و ريرةي اصيرفر ارر يةن ريرةيتعورر ب رتلارارا
72
ر:ر

 ةيتتتتتعباارةية و رتتتتيرةي اصتتتتير رصتتتتب ر ةهتتتتارةيتتتتتابرعرةية تتتتو يراب تتتتعرفةايرتتتتيرويتتتتهرر

ر عونيربو رنالرةيتعباارتتأ سر   رةيتراوهروةيتتاوع؛

 وة رةي عاارةي ا ربا رةي رعةنريرةيةا ي؛أت ور رةي ا اارةية و ريرب  

 بتتتتعمرةي عتتتتاارةي تتتتا رةيتتتتاالررعةتتتت رةيتتتتتابرعراب تتتتعر   نرتتتتيروبأقتتتت رر تتتت رةال تتتتتراام 

 تب ري؛

 ر  تتتاععرةي تتتتعوار يتتت رعانتتتارةي عتتتاارةيةتتتا ر تتتترةال تتتتراامر تتتةي عتتتاارةي تتتا ررتل 

 ةي تتعبير  رةوعبا ؛

                                                           
71
عقود الدرا ة بين القراعين ال ام  أحزد بوعديق، /أورد ،2008يوليوز  28الز دل ازقةرى القانون الذادر في  2004يونيو  17الذادر في  انمر الثزهوري - 

 .85،ص2010أبر ال،-،يساير91-90عدد مزدوج الزثلة الزغربية لإلدارة الزجلية و الةسزية، :آلية ف الة لةزو ال الةسزية االزغرب، و الحاص
 206-205ةنظعرفيرناةرة عاع،رنوة رةيهناوال،ر ععتر ابة،ر ر - 72
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 يرت تتتت  رةيتتتتتعباارةية و رتتتتيرةي اصتتتتيرتتتتتأنهارتتتتتأ رةيتةاقتتتتارةي تتتتاععيروةي وصصتتتت

 ربت  ر رةينر اارةية و ري

  تتتتتوارةيتتتتتتعةبيرفتتتتت  رننتتتتتاسر  تتتتتاععر  تتتتت رةي  تتتتتتو رةي تتتتتانونيرورورعغتتتتت ر عةرتتتتتار

ةالقتصااال:
73
ر

 :قانونرا 

 تتابسرةية قاارةيتةاقاري؛ -

ةيت رتتتر رةوويتتتيرر تتتت ع رورقتتتتارعتتتور رقتتتارر تتتتار تتتامر تتتنوةار تتت رةيتليتتترعرور -

 ةيتراوه؛

تليتتتترعرةي  تتتتتناةاررتع تتتتار  تتتتا امرةي بتتتتعةترورا تتتتوةالرب رتتتتعرباين تتتتبيري اويتتتتير -

 ةي يرري؛

 :ةقتصاارا 

ةيتب رتتتيرةينهائرتتتير قا تتتيرورتتتتتررارورت ورتتت رورتتتتت ر رورصتتترانيرةي تتتتعوار تتتاامر تتتار -

 تبو را   ر  اريورتويارةياويير قا يرةي تعوارورت ور هر باتعم.

تب رتتتيرتتتتأ ر رةي تتتتعواريتتتارةي  تتتاععرةي را تتتريرورةي  تتتائعرةالقتصتتتااريرتبتتتو ر -

ر ايريرورتارامرةيتة را.

 االجتماعً:النفقات التوجه نحو التقلٌل من   - ث

طر   تتتوسر نتتتاراوة تتتعرةي  انرنتتتاا،ر   رتعةعتتتترةينر تتتاارةيةا تتتيري اويتتتي،رقتتتاراصتتتب رتتتترئا

و  تتت رةي صتتتو ر نتتتاراوة تتتعرةيت تتتةرناار تتت ر تتت  رةيةارتتتار تتت رةيبتابتتتاا.رفتتتبةهرنتتتالر

ةيبتابتتتتتاارتتتتتتا ور يتتتتت رتعةعتتتتتترنر تتتتتاارةياويتتتتتيرةالعت ا رتتتتتي،راور  تتتتت رةوقتتتتت ر   نتتتتتيرنتتتتتالر

ةينر اا
74
ر.

                                                           
73
 .142-141مشحؼ ظابم،ص أخمذ بىغؽُم، 
74

 .14 حطُاء أيٓأظ، و.ش، ص. - 
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ةنراقتتتهار اةعمرةبت تتتاارةي تتتا رويتتترسرف بتتتار تتت روعتتتو
75

 Jean،رفتتتيرنتتتاةرة عتتتاع،رنعتتتار

Luc Greauرةيتتتاالررت تتتات ر تتت رةيبرررتتتيرةيتتتتيرر بتتت ربوة تتتعتهارت رتتترهرنر تتتاارةياويتتتير،

طر ي ر   نيرو عةقبيرةينر اارةالعت ا ريرةيةا ي ةيةا ي،راة را
76
ر.

،ر"رفهتتتوررتتتع رانتتتهرب عتتتعارةنعتتت  ر    تتت رةي وصصتتتيرفتتتيرفعن تتتاAlain Mihcا تتتار"

بااارتتل ةر  روعأمرةينر اارةيةا يرةيتيربانارت   ربان ها
77
ر.

نتتتاةرةي ربتتتعرفتتتيربتابتتتهرةيةوي تتتيرةي تتتةرام،رابتتتار  تتت رانتتتهر ر نتتتا ريهتتتار تتت رةيت  تتتر ر تتت ر

رةينر اارةالعت ا ري.

وتةتتتتااراعرتتتتا ربتتتتعة  رة صتتتت  رف تتتت ربتتتتر رةي لتتتتاوعرةيتتتتتيرت تتتتو ر  رهتتتتارت  تتتتر رةينر تتتتاار

 روةيلتتتتار تتتت ر  تتتت ربت تتتتيرةوعتتتتوعراة تتتت ر رعةنرتتتتيرةية و رتتتتير بتتتتعرتلعتتتتر ر تتتتاارةي تتتتوظرر

ةياويي
78
ر.

 الفقرة الثانية: الالمركزية

روةالعاوةعرتتتتينرهتتتت ر تتتت ر بتتتتاا ر  تتتت رة اةعمرةيةا تتتتيرا رةي عبعرتتتتيروةيبرعوقعةعرتتتتير

تةتتتتار تتتت رابتتتتععرةيةوة تتتت رةي  تتتتببير عبتتتتاسرو بعتتتتاتروتتتتت رلعبتتتتيرةية  رتتتتااروة عتتتتعةتةار

نهاترةو  ا رةي تة  يرباي ا ااة اةعريرةي تبةيرفيرتنررارةي تعو اارو 
79
ر.

طري  اع تتتيرةيار  عةعرتتتي.رف نهتتتارفتتتيرنرتتتسرةيوقتتتار و اةربانتتتارةي  عبعرتتتيرتةتتتار فتتتعةعةطرعبرةرتتتا

طرفتتتيرتتتتابرعرةي يتتتارارةي ل رتتتي.رنتتتورا تتت وارررتتتتعهرا رربتتتو ر  تتتارعةطر طر ت تتتا ا تةتبتتتعرا تتت وبا

ةي عت تي  ت ترةيتعوعةارةالقتصااريروةالعت ا ريروةي  افري،رةيتيررتهانار
80
ر.

طرنلتتتتتور عةب تتتتتيرةيبنرتتتتتاار طر ا تتتتتا بلرتتتتت رابتتتتتععارةيةارتتتتتار تتتتت رةياعة تتتتتاارا رننتتتتتاسرتوعهتتتتتا

ةي عبعرتتتيرنتتتت ر نتتتهر تتتا رةيتعتتتابةربتتتر رةيهرابتتت رة اةعرتتتيروةيبرتتتاتةاروةيو تتتائ رةي  نولتتتير

                                                           
75

 .52 َٕال انُٓأي، و.ش، ص. - 
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 .14 حطُاء أيٓأظ، و.ش، ص. - 
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 .15 حطُاء أيٓأظ، و.ش، ص. - 
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يهتتتارونتتتور تتتاررتتتت  هر نتتتهروعتتتوارتبا تتتارتا تتتتر تتتاربتتتر رةيهرابتتت رةيع تتت ريرفتتتيرةينصتتتو ر

تنظر رةي ةت ار   راعهرةيوةقتةي انونريروةيتنظر ريروبر رةي
81
ر.

ب تتتتارا رةياويتتتتيرفتتتتير عتتتتاعرةي عبعرتتتتيرتةتبتتتتعرصتتتت لراتهارنتتتتيرةوويتتتت ،روبايتتتتتاييرفتتتتاوفعةار

ةيتتتار رربل تتتو ر تتت رلعرتتتاار ل رتتتيراصتتتبلارتةتبتتتعن ر تتتاوةطريهتتتا،ربا تتت رةيتتتتابرعرةية  نتتتير

وةي  اوةتيري تأ رةيةا 
82
ر.

باين تتتبير يرتتته،رنتتتيرو تتتر يررفرتتتيرفعن تتتاروب صتتتو ر"يبا تتتتو رارررتتتع "،رفتتت  رةي  عبعرتتتي

ي لتتار تت رقتتومرونر نتتيرةي تت عيرةي عبعرتتي.رب تتارانهتتارت تتان رفتتيرتتتا ر رةيتنتتاوارةيتتار  عةعير

   رةي  تو رةيع عةفي
83
ر.

فرتتتير عتتتاعرةي  عبعرتتتيرت تتتو رةي تتت عيرةي عبعرتتتيربترورتتتارتتتتع ريرةياويتتتير يتتت رةي ع و تتتاار

رةي ل ري.

ةياويتتتير تتت رترتتتورهرة تصاصتتتاتهارو تتتتتب رةي  عبعرتتتيرة عتتتاعرةيتتتاالر تتت ر  يتتتهر تتتتت ب ر

و  تتتتاويراتهار يتتتت رةيهرئتتتتاارةي ل رتتتتيربا تباعنتتتتارةي تتتتااعمر  تتتت رتل رتتتتةرةيرةايرتتتتيرويتتتت ا ر

 تتتتتاعبيرةي عت تتتتترةي تتتتاني،روةقتيتتتت رترةرتتتت رنتتتتالرةيتصتتتتوعةارة تتتتت اة ر نتتتتان رعارتتتتامر

ي تابرعرت تنار   را سر  ارعمر  رت سرةيتيربانار ائامرفيرظ ر عبعريرةياويي
84
ر.

عتتتاعرتتتت رة ت تتتاارنتتتاةرةي نهتتتاجرةيعارتتتاري تتتتابرعرةية تتتو ير تتت رعتتتعترةيتتتاو روفتتتيرنتتتاةرة 

ةونع و اب تتتتتونري،روةيتتتتتاالررعتبتتتتتعر  تتتتت رةيرصتتتتت رةيتتتتتتا ربتتتتتر رةال تصاصتتتتتاارةي را تتتتترير

وةال تصاصاارة اةعري،روايسر  راع رتل رةرعوامرافي ري  ا اارةية و ري
85
ر.

ةيةوي تتتيرو تتتارانتعتتتالر تتت روفتتتيرةو رتتتعرر بتتت رةي تتتو را رتظتتتافعرتلتتتوالار    تتت رةي ربعةيرتتتيرو

طر تتت رةي وصصتتتيرو  تتتاامرةيهرب تتتيروتعةعتتتتر قتتتر روا تتتايرارفتتتيرةيتةتتتاعير تتتترةي تتتتاب رةنع قتتتا

ةياويتتتيروت ورتتتيرةي عت تتتترةي تتتانيريتتت رت تتتغرةياويتتتيربتتت رتع بتتتار نهتتتارا رتعةعتتتترععر تتتيرتتتتا  هار

وتةاعرهتتتار تتتترةيع بتتتاارةياة  رتتتيروةي اععرتتتي.رفاي عبعرتتتيروةيتعةتبرتتتيرةيتتتتيرعبةتتتارةتتتتت ا ر
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 .127 َٕال انُٓأي، و.ش، ص. - 
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 .16 حطُاء أيٓأظ، و.ش، ص. - 
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ياويتتتتتيررعتتتتتارة تتتتتتباةيهارب نعتتتتتةرآ تتتتتعرنتتتتتورةي تتتتتتاعبيروةقت تتتتتا رةي  تتتتتاويريروتع تتتتتر رة

ةي  عبعري
86
ر.

وو تتتتتعرنتتتتتالرةيت رتتتتتعةارةيتتتتتتير  تتتتتاربتتتتت راورعتتتتت راو رةيةتتتتتاي رةصتتتتتب رةصتتتتت  رةالاةعمر

ةية و رتتتير ع بتتتاربونرتتتار نتتتار ع تتتتر  انرنتتتاارةي تتتع رةيةتتتتعر ر.رورنتتتالرةيتلتتتوالاربتتتايعبتر

قتصتتتاارةي تتتو روةعتباعتتتهرباي ا  تتتاارةي ايرتتتير  تتتارةي  تتتعاربتتتتب رببرتتتعربلبتتت رتبنرتتتهرال

ةياويرتتتتير،رلرتتتت روعتتتتارنر تتتتهر  ع تتتتاربويتتتتترة تتتتتعةترعريري تتتتن ر عف تتتتهرةية تتتتو يرةيرةايرتتتتير

وعة هراب عر عاواريرورافي رااةتر.
87
رر

ر

 المطلب الثاني: تقهية الذفافية والمذاركة في الفعل العمهمي 

ت تيتتتيريتتتعوعمرةيتلتتتار رة اةعالرة ت تتتاار بتتتاا رتتتتابرعرتتتتاععرةيرةتتت رةية تتتو ي،رب تتتارررررررر

ا رنتتتتتتالرةي  اعبتتتتتتيرةيلار تتتتتتيرت تتتتتتتا يرتتتتتتتا  رفتتتتتتا  ر راور تتتتتتتاعبر ري نهتتتتتتوهربايتتتتتتتأ ر

طرةيتعتتتتع رفتتتتيربةيرتتتتعارةوو سرت ورتتتتيرتتتتترافريرةيرةتتتت رةية تتتتو ي،ر ةية تتتتو ي،ر نتتتتهربتتتتا ريعة تتتتا

رةيرعارةي انيس.ةيتابرعرةية و يربوبايسرتةعرعرةي تاعبيرفير

 الفرع األول: تقوٌة الشفافٌة الفعل العمومً 

  رة ت تتتاارنظتتتا ررةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتارر تيتتتيرتتتتوفرعربرئتتتيرتتنا تتتار تتتتر  ت تتتترا  تتتهر

ور  و اتتتته،رنتتتالرةيبرئتتتيرالرر بتتت رتوفرعنتتتار الر بتتتعرة ت تتتاارت نرتتتيرةيلبا تتتيرةيعرتتتامرو  ت تتتتر

 .ةي باا رةي اععمريها

ة ععةئرتتتتيري لبا تتتتير تتتتامر عتتتتوةارععئرتتتتيرتتلتتتتارةبتتتتتاةتر تتتت ريتتتتعوعمررتت تتتتارةية  رتتتتاارررررر

طري  ةتتتتاررعروةي ربانرع تتتتاارةي ةتتتتتعتربهتتتتار  قتتتتعةعر بتتتتاارةيتتتتترافريرفتتتتيرةيتتتتتابرعرةية تتتتو يروف تتتتا

طر طرووعنرا اويرا
88
ر.
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طرفتتتيرةي تتتا وسرة صتتتع ليرةيةعبتتتي،ر تتتترررر ورةتتتار رهتتتو ر تتت رةي رتتتانر رةيتتتتيرا  تتتارلتتتار ا

 نتتتتتارباةرتتتتتيررTransparency internationalرتأ تتتتترسر نظ تتتتتيرةيتتتتتترافريرةياويرتتتتتي

 تتتترت تتتترآ تتتعر ر تتت ررPeter Eigenت تتتةرناارةي تتتع رةي ايتتتي،ر نتتتا ارا تتتسرةوي تتتانير

  تتتسراو ر  ت رتتتيرةي نظ تتتيرةيتتتتهرعمرةيتتتتيرتهتتتاتر يتتت ر لاعبتتتيرةير تتتاارة اةعالروةي تتتايير

طربايب رعر  رتراصر هربلب رعبرةير   هرفيرةيبنسرةياويي.رEigenةياالربا رةي رار ر   ا

وتةنتتتتيرةيتتتتترافريربب تتتتاعيرت ا تتتت رةي ة و تتتتااروةي باتتتتتري،رفهتتتتيرتيتتتت  رةيتتتتتافةرةيلتتتتعرررر

وةيتتتتا  روةي وصتتت ري  ة و تتتااربلرتتت رتصتتتب ر تالتتتيري ع رتتتتروتتتتوفعرقنتتتوةارو عتتتعةتةار

رررررررنظ تتتتتتتيروةيتتتتتتتلي،رو تتتتتتت ر  تيتتتتتتتراارةيتتتتتتتترافريرةيبتتتتتتتتتر تتتتتتت ر  ت تتتتتتتترةي وة تتتتتتتاروةو

وةيتة ر تتتتااروةي تتتتوةئ رةي ةت تتتتامرفتتتتيرويتتتتتروتنررتتتتارةي را تتتتااروةت تتتتاارةي تتتتعةعةاربلرتتتت ر

ت   رفر اربةارباي لا بيروةي  اتييروةيت ور 
89
ر.

طري  تتتتةر اةعمرفةايتتتتيروناعلتتتتيرفتتتتيرةال تتتتتعابيري تتتتا اارررر طرا ا تتتترا وتةتتتتارةيتتتتترافريرتتتتتععا

عترتتتةر  بانرتتتيرةي عايبتتتيرةي عت تتتت،رفهتتتيرتيتتت  رل تتت ر تتترعرةي عفتتتةرةية تتتو يروتتتتوفعري  

بل وقتتتتهريبتتتت ر عترتتتتةرةيلتتتتةرفتتتتيرةيلصتتتتو ر  تتتت رةي ة و تتتتاارةي اصتتتتيربنتتتتتاعرةي عةفتتتتةر

ةية و رتتتتي،رو تتتت روةعتتتتارة اةعمرةية تتتت ر  تتتت رةيتوةصتتتت ر بتتتتعرو تتتتائ رة  تتتت  روةيبتربتتتتاار

وةيتتاالئ ررعتتارا رر تتتعرترةي عترتتةرفتتيرلتتاوارةيتتتتعرترةيعتتاعالربتتهرةية تت رةيلصتتو ر  تت ر

 تت ريرةيتتتتيرت صتته،رب تتتاررعتتتار  تت رةي عفتتتةرا رر بتتعلربتتتاي عةعرةيتتتاالرةيو تتائةرة اةعرتتتيروة 

تتتت رةت تتتاالروا ررايتتتهر  تتت ر  بانرتتتيرت تتتار رتتتتبارااروعتتتع رةيعةتتت رةي تالتتتي
90

.ر  رةيتتتترافرير

طري نتتتتتائ روقرتتتتاسر تتتتا رةينعا تتتتيروةيعتتتتوامر  تتتت ربتتتت ر  تتتتتوراار طر ويتتتتو را ترتتتتعهرت رر تتتتا

طريتل  تتتتهرفتتتتيرةياويتتتتيرو قتتتتعةعرةي لا تتتتبيرونتتتتيريتتتت ا رينعا تتتتيرةي عفتتتتةرةية تتتت و يرواريتتتتا

رةيوةقت.

وررتتتتا  رفتتتتيرلبتتتت رةيتتتتترافريرةيت تتتتاعرعرةيتتتتتيرتنتتتتتعنار ا  تتتتاارةيلبا تتتتيرورغرعنتتتتار تتتت ر

  تت ري ل تتاباارنتتيرعتتعتر تت رنتتالرةيت تتاعرعرةيتتتيرو،روربتتايسرت تتاعرعرةي ع تتسرةةي ا  تتاا
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ورةيتتتتترافريرعتتتتعتر تتتت رةي نظو تتتتيرةيتابرعرتتتتيرةيتتتتتيرتتتتتعتبعررتةتتتتععرتتتتترافريرةيرةتتتت رةية تتتتو ي،

 تةارةيتيرتعة ر نهارآيريري بتتر  رةي  عةاروةيةروا.با ععة

 ونثد أن الدفافية لها ا دان:

ا دددددد داالدددددي: الزدددددرتبا أساسدددددا بةوضددددديا ارجدددددراءات والزخدددددا ر والةددددددابير و دددددال أشدددددفال الف دددددال 
 ال زومي لبي تذبا مةاحة أمام الزوا سين اذفة عامة و  ا جان  تقوم اه اردارة.

والةدددددي تماددددد  نزدددددو ج انمتدددددال لةبخددددديا   بي دددددة اارجيدددددة  اتوب دددددد ادددددارجي: أي شدددددفافية الةدددددي 
   الزخا ر.

 الفقرة األولى: الجهدة والمداءلة كمدخل لتحدين عالقة اإلدارة بالمرتفق

اصتتتبلارعتتتوامرةي تتتا ااروةي را تتتاارةيهاافتتتير يتتت رتل تتترنهارالتتتار ناصتتتعررةيعتتتوام:

طرفتتتتتتيرة تتتتتتتعةترعراار   هتتتتتتاروعتتتتتتعتطرااةترة اةعةارةية و رتتتتتتير ا ا تتتتتترا
91
واصتتتتتتبلار عةامرر

 ا تتتتتيرةي تتتتتوةع ربتتتتتتب رافيتتتتت ر لتتتتتا رةي صتتتتتائ رةي تع تتتتت يرفتتتتتيربتتتتتعة  رة صتتتتت  ر

وتلتتتار رةيتتتتابرعرةية تتتو ير تتت ر تتت  رت ررتتتعرةية قتتتيربتتتر رةي تتتوةع رةي  تتتتررار تتت رةي تتتا اار

ةية و ريروةياويي
92
ر.

قتتتيرة اةعمرباي تةتتتا  ر روتت  تتت رةونتتتاةترةو ا تتترير تتت رعةتتت رةيعتتتوامرب تتتا  ريتل تتتر ر  

رفي:

 ي  عترةرباوعراب عرفةايريرفير  قتهربا اةعمرةية و ري.رةال تعةت 

 .ةالبتباعروع رتعورعرةية قااربر رة اةعمروةي وظترةي عترة 

 تن رتتتتيربرتتتتاتةاروقتتتتاعةاربرر تتتتيرب  تتتتاامرةينظتتتتعرو  ئ تتتتيروت ورتتتتيران تتتتاعر نتتتتتاجرةي تتتتا اار

رةية و ريرةي  ا يري  عتر ر .
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ويتل رتتتتةرنتتتتالرةونتتتتاةترتتتتت رةت تتتتاار تتتتامر بتتتتااعةارع تتتتارةيةارتتتتار نهتتتتارة عتتتتعةتةارةيتتتتتير

تيتتتتت نتهارتوصتتتتتراارةي نتتتتتاظعمرةوويتتتتت ريوصتتتتت  رة اةعالرونتتتتتيرتوصتتتتترااراةارعتتتتتابتر

رتنظر يروقانونيروا ع راةارعابتر ا  اتي.

 رةي  تو رةيتنظر ي:ر    

 رلتتتتاارعبرةتتتتيرنتتتتالررةية تتتت ر  تتتت رويتتتتتر ر تتتتا رية قتتتتاارةي تتتتوةع ر تتتتترة اةعمرةية و رتتتتي

 ةيل و 

 تع رترةي صاي رة اةعريرفيرولاةار تعان يراورفير عبباار اةعرير نارةالقتيات 

 أ  تتتيرة تتتتع ارةيتتتعاالربصتتتريراوعرتتتيريتتتا ر  ت تتتترفئتتتاارةي تةتتتا  ر ر تتتترة اةعمري ةعفتتتير 

طروةي ع يري لراظر   رةينظا رةيةا   لاعراته رةيل ر ريرةي بععمرقانونا

 ونريري عار   رع باارةي وةعنر روةيبارفيرةي  رااتلارارةآلعا رةي ان 

 ة ت تتتاارةيت نرتتتاارةيلار تتتيري توةصتتت روة  تتت  رفتتتيرةيتةا تتت ر تتتترةي تتتعتر ر رييتتت ا رةينعا تتتير

وةي تتتتع يرةي ع تتتتيرفتتتتيرااةترةي ا تتتتيروةالعت تتتتاتربايتوةصتتتت ربتتتتر رة اةعمروةي عترتتتتةر  تتتت ر

   تو رنالرةيتبنويوعرا

 روامروةيتعورعرةي  ت عري  ا ي.تةبئيرةي وظرر رفير عهوارتل ر رةيع

 :رةي  تو رةي ا  اتي    

  تل ر رةية قيربا تعةترعريري ة  روايسربا نصااروةيترا  ر ترعغباارةي عتر ر 

 لتتتتاة ر عبتتتتعري تصتتتتا روة عتتتتتاارة اةعالرربتتتتو رب  ابتتتتيرقب تتتتيري  تتتتعتر ر رةيتتتتعةغبر رفتتتتير 

 ةال تراامر  رةي ا اارةيتيرتويترعن ر تاعته 

 رتتتتتتتراار ا تتتتتيربتتتتتايوعةعةاروا  هتتتتتاربايو تتتتتائ رةيبتتتتتتعريروةي اارتتتتتيرةييتتتتتعوعريرتة تتتتتر ر 

و  تتتتاامرتنظتتتتر رة تصاصتتتتاتهاري  رتتتتا ربتتتتأاوةعرةي عةقبتتتتيروةيتتتتتاقرةروةيتتتتتأعرعروتةعرتتتتعراوعنتتتتار

بأاةمر عةقبيراة  ريرت ه رفيرةيعفتر  رعوامرةي ا ااري  عتر ر 
93
ر.

ريي:رآةي  
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بتتتتأ رةينتتتتائ رةيتتتتيرافيتتتار يرهتتتارةي عةقبتتتيرتةنتتتيرةي  تتتاتيير   رتتتيرة تتتتعوةاراصتتتلاارةي تتتعةعر

وةي لا تتتبي،روت ت تتتترا تتتايرارةي  تتتاتييربل تتتارةي  افتتتيرةي را تتتريروةيعقابرتتتيرةي عتبعتتتيرببتتت ر

اويي
94
ر.

روتتأ سرةي  اتيير   ر   يراعبا را ا ري.

 :يتتتتت ا رآيرتتتتتاارةي تتتتتتاعبيروةي عةقبتتتتتيرةيتتتتتتةبريربوة تتتتتعيرةالنت تتتتتااررةي  تتتتتاتييرةي را تتتتتري

 ولعريرةيتةبرع.

 يتتتت ا رآيرتتتتاارةيعقابتتتتيرةياة  رتتتتير تتتت راعتتتت رتتتتتأ ر رل تتتت رة تتتتتة ا رراتييرة اةعرتتتتي:ةي  تتتت

 ةي وةعارو   يرتعبرةرة ععةتةاروت ار رافي رةي ا ااري  وةعنر 

 :وتةنتتتتيروةعتتتتارةيل تتتتاار تتتت رةال تتتتتة ا رةيلتتتتاييروةي توقتتتتتري  تتتتوةعاررةي  تتتتاتييرةي ايرتتتتي

روتل  رةي  اويرير  رةيرت روةو عات.

 تطبيقات الذفافية على الفعل العمهمي  الفقرة الثانية: بعض

طر ار طر  لوظتتتتتا تةتتتتتعترتعبر تتتتتاارةيتتتتتترافريروةي  تتتتتاتيير  تتتتت رةي  تتتتتتو رةيةتتتتتاي يرتراوتتتتتتا

رتتراواربل ارعبرةيرةونظ يرةي را ريروةي انونريرواععيرةيتعوعرةيلياعال.

 الشفافٌة فً الدول النامٌة: - أ

اصتتتتبلار بتتتتاا رةيتتتتاالروةينعةنتتتتير ويتتتتترةالنت تتتتا روةيتعبرتتتتعرفتتتتيربتتتتعة  رة صتتتت  ر

طربايبعي تتتتا روةي يتتتتاتروتبتتتتا ر وةيتلتتتتار رة اةعالروةي تتتتاييرفتتتتيرةي عا تتتتاارةي تتتترااريراريتتتتا

،رواععتتتيرةن تتتعةسرةيعرو را تتتيةيتتتاو رةينا رتتتيرعهتتتواةطرل تتتار تتتراقهارةيتتتتاعر يرو وقةهتتتار

ةيةعبرتتتتيراصتتتتبلارتتتتتاعسريتتتتعوعمر  تتتتاامرقتتتتر رةيلبا تتتتيرةيعتتتتترامرفتتتتيراوةيربهتتتتا.رفايتتتتاو ر

ةينظعرفيرعع رتتعرترةال ت  اعرو تعةيري تن ريرةالقتصااريروةالعت ا ري
95
ر.
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و تت ربتتتر رة صتتت لاارةو ا تتتريرةيوةعتتارتنررتتتانارغتتتيرافعر رتتتارتتتترعرةوابرتتتاارةياويرتتتير يتتت ر

 ع و تتتتير تع بتتتتاارتبتتتتععر تتتت ربرنهتتتتاربويتتتتو رةيتتتتترافريروةي  تتتتاتييرواوعرةوعهتتتتعمرةية رتتتتار

قابيي ع
96
ر.

 ص  رة اةعمرةييعربريروةي ايري  

 ويتر ععةتةارترافيرو تبا  ير  اةاروتنررارةي رعةنرير 

 .تعورعرآيراارةيلبا يرةي ايريروبناترةي اعةا 

 تعتتتتورعرةي  تتتتاتييروةيتتتتترافريروةيعقابتتتتيرةي ايرتتتتيروايتتتتسر تتتت ر تتتت  ربنتتتتاترقتتتتاعةار

 ةوعهعمرةية راري عقابيروةي لا بي.

 ر  ر اة ر رةيصنا اارةال ت عةعري.تا ر رةي  اتييرفر ار 

 :دول المتقدمةالفعل العمومً فً ال تعزٌز الشفافٌة على  - ج

رتةتبتتتتعرةيتتتتترافريرورةي  تتتتاتييرعبرتتتتعتر را ا تتتترتر رنتتتتا تر رفتتتتيرةيلبا تتتتيرةيار وقعةعرتتتتيررررررر

ي  عت ةتتتتاارةي تليتتتتعم،رون تتتتار تتتتا   رفةتتتتاال رفتتتتيرت تتتتررعرةالقتصتتتتاارورا تتتت رةيعفانرتتتتي،ر

ي ة و تتتاارةي ع تتتيري رتتتاسرةواةترةيلبتتتو يرورتعنتتتاراالرة تتتتة ا ر تتتيترفايتتتترافريرتتتتا  رة

وربتتتاو رةيتتتترافريري  تتت عي،رونتتتيربهتتتاةرةي ةنتتت رت تتتا ر رهتتتو رةي  تتتاتييربتتت رنتتتيرتتتتوا ريتتته،ر

رةال تتتتتت عةعوةي  تتتتاتييرت رتتتتارةي  تتتتتيربتتتتر رةيلتتتتتاب ر رورةي لبتتتتو ر ،روةينترعتتتتيرنتتتتتير تتتتا ر

ورباي  ابتتتت رفتتتت  رتتتتتاةبرعر نا تتتتبيررةالقتصتتتتااالور  تتتتةربرئتتتتيراقتتتت ر  ت تتتتيري ن تتتتوررةالعت تتتتا ي

ييتتتت ا رةيتتتتترافريرورةي  تتتتاتيير تتتت رتتتتتأنهارتتتتتأ ر رة تتتتت اة رةي تتتتعومرفتتتتير صتتتت لير  تتتتو ر

ةيتةا
97
ر.

سر بتتتااعمروة تتتةيري تتتترافريرور بافلتتتيرG8اع  تتتار ع و تتتيرةي  تتتانيبر2003وفتتتيررنتتتارعررررررر

و تتت رافري"رةير تتتاار تتت ر تتت  رة  تتت  رةيتتتاالررل تتت ر نتتتوة ر" بافلتتتيرةير تتتااروتعتتتورعرةيتتتتر

ارفتتتيرنتتتاةرةي عتتتا رت رتتتر رةيتتتترافريرةي ايرتتتير تتت رقبتتت رصتتتناو رةين تتتاراانتتت رةيتتتتاةبرعرةيتتتتيرةت تتت
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ورةيتن رتتتيرلتتتو ررةيتتتاوييرورنتتتتعرنتتتتائ رنتتتاةرةيت رتتتر روبتتتاةرةتراقرتتتير نظ تتتيرةيتةتتتاو رةالقتصتتتااال

  او يرعتومرةي وظرر رةالعانارفيرةي ةا  ا
98
ر.

فتتتيرةيتتتاو رةي ت ا تتتيريتتتن لظرا ر ب تتت ررورربرتتتير ي تتتاترنظتتتعمرتتتتا  ير  تتت رةيلرتتتامرةيةا تتتيررررر

ن تتتتتاقهرةي  ت رتتتتتيرةي را تتتتتريروراوربأبةتتتتتاالةي تتتتتومرورةي تانتتتتتيرفتتتتتيرنظتتتتتا رةياويتتتتتيرورةي عت تتتتتتر

ورة اةعرتتتيرورةي ايرتتتيررةتتتوار يتتت رتبنتتتير رهتتتو يرةيتتتترافريرورةي  تتتاتييرفتتتير تتترا ررةالقتصتتتااري

روة تتتارعة تتت يرةيلبا تتتيرةيعتتتترامرورتعبر هتتتار  تتت رع رتتتتر نتتتاليرةيلرتتتامرةيةا تتتير تتت ر تتت  رق

 عتتتعةتةاروةيتتتليرور    تتت ر ت ا تتتسرور ن تتتع ررتتظتتتافعرفرتتتهرقتتتو رةياويتتتي،رنظتتتا ريرصتتت رو

ةيلبو رتتتتي،ر  تتتتاتييررةي تتتت عاارورةلتتتتتعة رل تتتتو رة ن تتتتا ،رتتتتترافريرةي را تتتتاارورةي عتتتتع

 را تتتريرورةقتصتتتااريرور ايرتتتي،ريتتتوةبعرور وةقتتتار  تتتت عمرفتتتيرةي  افتتتيرةي عت ةرتتتي،رتتعتتتوعر

با ت عةعرورتت ا ،رفتتع  رورتصب ر  تاة ي
99
ر.

ر

 الفرع الثانً: تعزٌز المشاركة فً التدبٌر العمومً 

ير  رةي  اعبتتتيرةيعارتتتامرفتتتيرتتتتابرعرةي عفتتتةرةية تتتو ي،رقتتتارفعيتتتار  تتت رة اةعمر ع و تتت

 تت رةي ت رتتعةارفتتير  ت تتترعوةنبهتتارابةتتاار تةتتاام،ر تت ربرنهتتارتةعرتتعرةي تتتاعبير  تت رةيرةتت ر

ةية تتتو يروايتتتسرب ا تتتا رفتتتا  ر رعتتتاارفتتتيرةية  رتتتير تتتاربتتتر رةي را تتتيروة اةعال،رنبتتتاةرر بتتت ر

ةيتعع ر ي رن عتر را ا رتر :
100
ر

 إعادة رسم العالقة بٌن السٌاسً واإلداري - أ

طري عنانتتتاارةي ائ تتتي،روبتتتايسرا تتتا رتعةرتتتاررا تتتا رتو تتتترتتتتببيرةيرتتتا  ر رو  تتت ررر ةي تتتا عةاروف تتتا

ةي عايتتتارةيرو رتتتتيري  ت تتتترةيرئتتتتااراة تتت رةي عت تتتتت،رب تتتارعتتتتتارا رتتتتابرعرةيرةتتتت رةية تتتتو ير

طر  تتت رعبرةتتتيرةية قتتتيرةيعةبعتتتيربتتتر رة اةعالر طرةت تتت اربايتة رتتتارونتتتور تتتارةنةبتتتسراريتتتا اريتتتا

وةي را ي
101
ر.

                                                           
98
 هفغ اإلاشحؼ،هفغ الصفدة. - 
99
 .46اإلاشحؼ، صهفغ - 
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ا ر تتتت ربتتتتر رةي عتتتتوعرةيةعريتتتتيري تتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتا،ررM.Fingerوقتتتتارة تبتتتتعرررر

ة ت تتتتاارنظتتتتا ررعبتتتتعرفرتتتتهرةيرتتتتا  و رةي را تتتترو ر  تتتت رةيتوعهتتتتاارةيةا تتتتيري اويتتتتي،روبتتتتايسر

تتتتتوفرعرة  بانرتتتتاارةي ع تتتتي،روبتتتتايسر  تتتتةرةيتتتتتعوعرةو ا تتتتريرلتتتتت رتتتتتت ب رة اةعمر تتتت ر

بتتتتتتتب ررةي رتتتتتتا رب هتتتتتتا رلرتتتتتتظروتر تتتتتترعروتل تتتتتتر ر  تتتتتتاعةارةي تتتتتتا اارةية و رتتتتتتيروايتتتتتتس

  ت ع
102
ر.

طر تتتارربتتتو ر طروةلتتتاةط،رفتتت ي رعانتتتارةي را تتتيراةئ تتتا نبتتتاةرتتتتتب رة اةعمروةي را تتتيرنظا تتتا

ة اةعالرةيتتتاالررتتتتاعبهر تتت ر تتت  رت تتتار رةي تتتتوعمروةيتوعرتتتهروبتتتاةرةي  تتتان يرفتتتيرتلعرتتتعر

ةينصتتتو رةي انونرتتتي.ربتتتايسر نتتتار وةعهتتتيرةي را تتتااريتتتبةهرةي تتتتاب رةيت نرتتتي،ررتتتت رةي عتتتوتر

 رقتتتاعةارة اةعرتتتر ،روبايتتتتاييرةي  نولتتتيريهتتتارب وعتتتارةيتتتتتعرت،ر تتت رعتتتعترةي نت تتتار يتتت

و ن ارب ا رة ت اغتهرةوناةترةي را ريروقاعتهر   ر نعاعنا
103
ر.

وتعتتتارنتتتالرةوععولتتتيراصتتتويهارفتتتير بتتتاا رةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتارةيتتتتيرتع تتتير يتتت رررررر

قتتتيرت تتتو رةيت ررتتتعر  تتتاامرع تتت ر   تتت رةية قتتتيربتتتر رةي را تتتيروة اةعم،روةالنت تتتا ربهتتتار يتتت ر  

بتتتتر رصتتتتنتروتصتتتتوعرةي را تتتتاارةيةا تتتتيربتتتتر رتنررتتتتانارونتتتتوريصتتتترةربن تتتتواجر"ةيوبتتتتاالار

ةيتنررارتتتي"
104

.روقتتتاراا رظهتتتوعرةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتا،ر يتتت ر  تتتاامر لرتتتاترفبتتتعمرةيرصتتت ر

طر تتت رتل رتتتةرةيتبا تتت ربرنه تتتا؛ر تتتترةقتتتتعة رن تتتواجرعارتتتار بتتتر رااوةعرة اةعمروةي را تتتيربل تتتا

 ر  تتتتتاامرتر تتتتترعرةين تتتتتواجرةي تتتتتار ري رصتتتتت ربتتتتتر رةيتتتتتوظررتر رةي را تتتتتريري ة قتتتتتيرر تتتتتو ر  تتتتت

وة اةعري
105
ر.

نبتتتاةرتتتتا ور بتتتاا رةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتار يتتت رتعبرتتتةرنظعرتتتيرةيوبايتتتيرةيتتتتيرت تتت  ررررر

بتلارتتتارانتتتاةتر را تتتريروةيتتتليروقاب تتتيري  رتتتاسرو لتتتاامرفتتتيرةيع تتتا ر  تتتارر تتته ر   رتتتير

،رو تتت رنالرتتتيرا تتتتع رتع تتتير يتتت رعفتتتترةيتتتتترافريرت رتتتر رفةايرتتتيروفا  رتتتيرةونتتتتتعيرة اةعرتتتي
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لتتتو رةنةبا تتتاارةيتتتتا  ارة اةعرتتتيرفتتتير لاويتتتير نهتتتارت  تتتر رترتتتاوارةي ة و تتتاار تتتاربتتتر ر

ةي را رر روةيبرعوقعةعرر 
106
ر.

 دور المجتمع المدنً فً التدبٌر العمومً الجدٌد  - ب

ري تتتارااارةيت رتتتعةارةيتتتتيرلصتتت ار  تتت رااوةعرةياويتتتي،ر يتتت رت رتتتعةاربتتتايسرفتتتير انتتتير

ةيرتتتتا  ر رفتتتتيرةيتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتارو تتتت ربتتتتر رنتتتتاالترةيرتتتتا  ر رةيعتتتتاارنعتتتتارفةايرتتتتاار

ةي عت تتتترةي تتتاني،رنتتتاةرةو رتتتعرةيتتتاالرريتتت رفتتتيرتتتت ويرتهرةي تتتوةعنر ،روةيع ةرتتتاا،رةين ابتتتاار

وبتتتايسرلتتتت رةولتتتعةارةي را تتتري،روبتتتايسرفتل رتتتةرلبا تتتير اةعرتتتيرعرتتتامريتتترسرا تتتعر   تتت ر

انا،رويبتتت رةو تتتعررتع تتتارتظتتتافعرعهتتتوارةيع رتتتترب تتتارفتتتير  تتت ر تتتاتةرة اةعمراورةياويتتتيرولتتت

ايتتتسرةي عت تتتترةي تتتاني،رنتتتاةرةو رتتتعرةيتتتاالرر تتتان رفتتتيرتل رتتتةرلبا تتتير اةعرتتتيرعرتتتام
107
 بتتتعرر

ت ورتتتت رةي تتتتوةع ر تتتت رقنتتتتوةارت بنتتتتهر تتتت رةيتتتتتا  رفتتتتيرةيتتتتتابرعرةية تتتتو ي،رو تتتتتاعبتهرفتتتتير

لرةي تتتعةعةارةت تتتاارةي تتتعةع،روايتتتسر تتت راعتتت را ررتل تتت رةي تتتوةع روعباتتتتهروبتتتايسرو رتتتهربهتتتا

وفتتيرةو رتتعرتل تت رةي  تتاويرير تت رةي تتتاعبيرفتتيرتتتابرعرةيتتتأ رةيةتتا ،رونتتور تتارانتتار يرتتهر

ةي  تتتعاربن تتتواجرو  ر  تتت ر  تتتتو رةيتع تتتانيرةيتتتتتعرةري،ربلرتتت ر  تتتاريربتتتعمرةيار  عةعرتتتير

ةيتتتتتتاعبرير تتتت راعتتتت رتتتتتا ر رةيار  عةعرتتتتيرةيت  ر رتتتتي
108

،روبتتتتايسرفتتتتت رةيبتتتتااري  بتتتتااعمرفتتتتير

طر تتتت ر تتتت  ررتتتتتابرعرةيتتتتتأ رةية تتتتو ي يتتتترسرف تتتتعر تتتت ر تتتت  رةنت تتتتاار    رتتتتهرويبتتتت راريتتتتا

ةي  ت  تتتاارفتتتير عتتتتا رةيتتتتتعرترنتتتتالرةي تتتتاعبير تتتتعة رةي تتتتوةع ربأن رتتتيرة اةعمروبتتتتايسر

ت  ر ر   ر  ا رة اةعمروةلتعة ه 
109
ر.

وتبتتتتععرةون رتتتتيرةي تعةرتتتتامري را تتتت رةي تتتتانيرفتتتتيرنتتتتاةرةيصتتتتاار يتتتت رع  تتتتير تتتت رةيةوة تتتت ر

 بانتتتير ت رتتتعمرفتتتيرةيتن رتتتيرةي ل رتتتيروةيوعنرتتتيررتةعرتتتهبلارةي اععرتتتيروةياة  رتتتيرةيتتتتيراصتتت

فتتتيرصتتتنترةي را تتتاارةية و رتتتيرةيتتتتيرفعيتتتارتتتتا ر رةيار  عةعرتتتيرةيت  ر رتتتي،روبتتتايسرعرتتتاامر

ةن تتتتعةعرو تتتتتاعبيرةي تتتتوةعنر رفتتتتيرةين تتتتاشرةية تتتتو يرفتتتتيرةت تتتتاارةي تتتتعةعرةي را تتتتي،راالر
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 ل رتتتتيراورقتتتتعةعةارر نتتتتا اررتتتتت رة تتتتتا اترةوفتتتتعةاري  رتتتتا ربا تتتتتتاعةارببتتتتع رتهتتتت ر تتتتتاعرت

  و ريرتةنره ربتب ر باتع
110
ر.

رر
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 المبحث الثانً: أسس ومقومات التدبٌر العمومً الجدٌد

تددددددرتبا انسددددددس السظر ددددددة للةدددددددبير ال زددددددومي ارددددددوااا وفواعددددددد القرددددددا  الحدددددداص مددددددن 
أجدددددددال تجقدددددددق تددددددددبير عزدددددددومي جديدددددددد مرتبدددددددز علدددددددى أسددددددداس تجقيدددددددق ان دددددددداف الةدددددددي تسددددددددد ا 

أ تددددددر و ددددددد ا لددددددن يةدددددددمتى ال عددددددن  ر دددددددق تحردددددديا اسدددددددةراتيثي الزسظزددددددة افلفدددددددة أفددددددال وبثدددددددودة 
مجفدددددو وتفبيددددد  نظدددددام الوظيفدددددة واعةزددددداد آليدددددة الة افدددددد  الزرلددددد  انول  وت ز دددددز آليدددددات الرفاادددددة 

 .والةقييو  الزرل  التاني 
 

 المطلب األول: تقنٌات التخطٌط االستراتٌجً والتعاقد 

فتتتيرت تتتررعرةيتتتتأ رةيةتتتا ر  رةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتاراوعتتتار ا تتتا رآيرتتتاارعارتتتامر

 تتت راعتتت رت برتتتيرةيلاعتتتاارةي تعةرتتتامروت تتتار ر تتتا اارنو رتتتيرواةارعتتتوامر ايرتتتيروبتب رتتتيراقتتت ر

بتتتتتايت عرعرةال تتتتتتعةترعيربةيرتتتتتعاررعالوةيتتتتتتابرونتتتتتاةر تتتتتاررةتتتتتعترفتتتتتيرةينظتتتتتا ر رة اةعالر

ربةيرعارةي انيس.رباينظا رةيتةاقاالرةوو س،ور

 اإلدارٌة الفرع األول: التخطٌط االستراتٌجً والقٌادة 

رتتتتتتب رةيت عتتتتترعرةال تتتتتتعةترعيرةواةمرةي نا تتتتتبيري تربرتتتتتعرفتتتتتيرةي  تتتتتت ب ر تتتتتترةال تتتتتتةاةاررررررر

ةيعرتتتاريتتته،ر تتتوةتربتتتا ررتة تتتةربتتتأفعةاراورع ا تتتااراور ا  تتتاا.روت ةتتتارةي تتتوةعارةيبتتتتعرير

اوعةر ه تتتتارفتتتتيرويتتتتترا تتتتسرةيت عتتتترعرةال تتتتتعةترعيروب وعتتتتتهر  تتتت راعهرةيوةقتتتتتر بتتتتعر

بتتتايوقوتر  تتت را تتتوعرةيةتتتا  ر روتتتتوعرهه روة تتتتعةتر  تتتره ،رر   رتتتير اةعرتتتير نظ تتتيرتهتتتت 

  روظائترةيتابرعرةية و يرةيلار .  رععرةرةي راامرة اةعريرةيتيرتةتبعروظررير 

  االستراتيجيالفقرة األولى: آلية التخطيط 

الرتتتتسرفتتتيرانتتتهروا تتتا ر ت تتتترةيتلتتتوالارةيتتتتيرتتتت  ارةيةتتتاي رة اةعالر    
111
ببتتت .روت  تتتهررر

 ع و تتتتير تتتت رةيتلتتتتاراارة اةعرتتتتي،را ررتتتتت رويتتتتترة تتتتتعةترعريروةيتتتتليرتتتتتعو ر صتتتت  ر
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ة اةعمروةياويتتتتير  تتتت رلتتتتار تتتتوةتروتبررره تتتتار تتتتتر  تتتتتعاةارةيتتتتتير عفتهتتتتاران تتتتاعروعتتتتع ر

ةيتابرعرفيرةي نظ اارةية و ري.
112
ر

وي وقتتتتوتر  تتتت ر يتتتت و رآيرتتتتيرةيت عتتتترعرةال تتتتتعةترعي،روعتتتتارتلارتتتتار رهو تتتته،رررررر

رةيوقوتر   ران ر  رعةته.و  رت ر

 مفهوم التخطٌط االستراتٌجً - أ

ا.ررتبتتتتتو ر رهتتتتتو رةيت عتتتتترعرةال تتتتتتعةترعير تتتتت رب  تتتتتتر ؛رةيت عتتتتترع،روةيتتتتتاالر عفتتتتتهر

انتتتهر" نهعرتتتيري ة تتت روفتتتةرتصتتتوعروعارتتتير ةرنتتتيريتل رتتتةرانتتتاةتروةيتتتلير نب  تتتيررالب تتتاع

ر تتت رلاعرتتتاارواويورتتتاار ةبتتتعر نهتتتا،روايتتتسر تتت  رةنعتتتاعربتتتعة  ر  تتت رفتتتيرفتتتتعمر لتتتاام

ول تتتارة  بانتتتاارةي تتتتوفعمراورةي  بتتت رتةبئتهتتتا.روبصتتتر ير ب تتتعي،رفتتتايت عرعرنتتتورويتتتتر

بعنتتتا  ر  تتت ررتتتتت  ر  تتت ر   رتتتاار بتتتاعمر تتت رل تتتو ري تتتتاب رتتتت ر بعةعنتتتار تتت ر تتت  ر

تت ر رةيويةريرةيلايري."
113

 

دمحمرة اعر تتتتتتي،را رةيت عتتتتتترعر   رتتتتتتيرتتتتتتتتو  رتلارتتتتتتاررو تتتتتت رعهتتتتتتته،رة تبتتتتتتعرا.ررررر

رعةارةتبا هار نعاعر تعوار ا.ةوناةتروةيتوعهاارةي 

ورتتتتب رةيت عتتترعرالتتتارةيوظتتتائترةوعبتتتتريبتتت ر   رتتتيرتابرعرتتتير يتتت رعانتتتارةيتنظتتتر روةيتلررتتتعرررر

وةي عةقبي،رةيتيرترعهرنر هارا ناترةنعاعراالر تعوارتهاترةي ا  ير ي رتل ر ه.
114
ررر

ةية تتتتو ير،رف نتتتتهريتتتت رربتتتت رويرتتتتارةيرتتتتو ،راورويرتتتتارةيتتتتتابرعراالستتتتتراتٌجًا تتتتار رهتتتتو ررررر

ةيلتتتار .رو ن تتتار رهتتتو رعةعتتتتر يتتت رل بتتتيرةيليتتتاعمرة غعر رتتتي،روةيتتتيربتتتا ررةنتتتيرآنتتتاةسرفتتت ر

س،رلرتتتتت ربتتتتتا رةي تتتتتاامرةي ونوبتتتتتو رر اع تتتتتونهرstrots-agosةيلتتتتتعارو اةعمرةي ةتتتتتاعسرب

 تتت رلتتتاسرو ب عرتتتي،ر تتت رتعتتتوعر تتتترتعتتتوعرةيةتتتاي ر يتتت ر  تتت ريتتتهرا تتتسروقوة تتتا.
115
 يتتت را رر

ا رةي ا  تتتتااري  تتتتتراامر نتتتته،رنظتتتتعةريتتتتتتابهراصتتتتب ر صتتتتع  رةال تتتتتعةترعريررةنتتتت رب عتتتت
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ةي عتتتتاير ،رةي ا  تتتتاتيروةية تتتتبعال،رو اصتتتتيربةتتتتارةنتتتتتتاعر صتتتتع  رةيلتتتتعارةالقتصتتتتاارير

وظهتتتتتوعرةي ناف تتتتتيريتتتتترسربتتتتتر رةي ا  تتتتتاارف تتتتتع،رو ن تتتتتاربتتتتتر رةيتع ةتتتتتاارةالقتصتتتتتاارير

وةو  .
116
ر

 ممٌزات آلٌة التخطٌط االستراتٌجً   - ح

رتتتتتيرةيتتتتتتيرتبنتتتتتارفبتتتتتعمرتلتتتتتار رة اةعمري تتتتتارابتتتتتاار  ت تتتتتتراعرتتتتتا رةي را تتتتتاارةيت ور 

ةية و رتتتير  تتت ريتتتعوعمرا ررنتتتاعجر صتتت  رة اةعمرفتتتير عتتتاعرتصتتتوعررهتتتاتر يتتت رتل تتتر ر

ةواةترة اةعال.
117
ونتتتتتاةريتتتتت ررتتتتتتأت ر الربويتتتتتتر  عتتتتتعرة تتتتتتعةترعي،رقتتتتتارربتتتتتو رعورتتتتت رر

 تتتتتني،رون  تتتتت ريتتتتتايسربتتتتتاين واجرةي  عبتتتتتيروة تتتتتتعةترعرتهرر20 يتتتتت رر15ةي تتتتتا ،راالر تتتتت ر

.2025 يتتتت رر1998يرةير تتتتاار تتتت رةيوعنرتتتتيرفتتتتير بافلتتتت
118
وةيتتتتاالرتيتتتت  ر ع و تتتتير تتتت رر

ةو تتتتسروةيعبتتتتائع؛رباينعةنتتتتي،روةو تتتت  ،روةيلبا تتتتيرةيعرتتتتام.ر تتتت رةيت عتتتترعرةال تتتتتعةترعير

 تتتتنوةا،روقتتتتارتةت تتتتالرةيع ا تتتتاارةيتعةبرتتتتيرر7 يتتتت رر5ةي تو تتتتعرةي تتتتا ،روةيتتتتاالرر تتتتتار تتتت ر

 تتت رةي تتتانو رر78اامراة تتت رةياويتتتيرعب تتتاريتوعهتتتاارنتتتالرةو رتتتعم،رونتتتاةر تتتارنصتتتار  رتتتهرةي تتت

وةيتتتتتتيرتتتتتتن ر  تتتتت :ر"رتيتتتتتترةيع ا تتتتتي،رتلتتتتتارر113.14ةي تة تتتتتةربايع ا تتتتتاارةيتعةبرتتتتتير

ر تعةترعئرسر ع  ها،ربعنا  ر   رةيع ا يروتة  ر   رتتبةهروتلررنهروت رر ه.ر

رلتتتتاارنتتتتاةرةيبعنتتتتا  رةو  تتتتا رةيتن ورتتتتيرةي  تتتتععر نعاعنتتتتاراورةي  تتتتان يرفرهتتتتاربتتتتتعةار

".ةيع ا ير   ر امر ار نوةا
119
ر

ري صتتتترعرةوعتتتت ،رورت  تتتت رفتتتتيرةي  ععتتتتااب تتتتارر بتتتت رة ت تتتتاارةيت عتتتترعرةال تتتتتعةترعيرة

رةي نوريروةيتيرتنرار  ر  يهارةي  ععاارةي تو عيروتل ةر  رععر هاراناةفها.

وقتتتتارتتيتتتت  رنتتتتالرةيبتتتتعة  ر  ت تتتتترةي را تتتتاارةيةا تتتتيري اويتتتتيروب وعتهتتتتاروفتتتتةرةيتوعتتتتتر

هرةعت تتتا يرار  عةعتتتي،رواويتتتيرت تتتهعر  تتت رةيةتتتاي ير تتت راعتتت رتل رتتتةراويتتتيرقورتتتي،رواةارتوعتتت
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توعرتتتهرةية تتت رةي را تتتيروتتتتتعرترةي بتتتااعمرةي اصتتتيرفتتتير عتتتاعرةياويتتتيرةييتتتابعيروايتتتسرب  تتتةر

ةوعوةترةي نا بيريايس.
120
ررر

ونتتتاةر تتتارنتتتتهالرفتتتيرتعتتتاعاربةتتتهرةيتتتاو ر تتت  رة صتتت لاارةيةا تتتيرةيتتتتيرتيتتت نتهار

رصتتتت لريرفتتتتيرناتتتتتهرةيتتتتاو ر يتتتت ر نع تتتتتعةرونروعر نتتتتاةروا تتتتتعةيرا،ر ارت لتتتتوعارةي را تتتتيرة 

 ع و تتتتير تتتت رةيةناصتتتتع؛رونتتتتيرةي  رتتتت ر تتتت رةياويتتتتي،رو  تتتتةراويتتتتيرت رر رتتتتي،ر تتتت را  ععتتتتير

ة اةعمرةية و ري.
121

رررر

نتتتاةروقتتتارابتتتا رن تتتواجرةيت عتتترعرةال تتتتعةترعيرةيتتتاالرتبنتتتالرةي  تتتعارفتتتيرتلتتتار رة اةعمرررررررر

ايتتتتاييرة ت اانتتتار  تتت ر ع و تتتير تتت رةال تتتت الا،ربرةتتت رةيتتتارو رةيتتتتيرتتل  هتتتارةياويتتتي.روب

 ع و تتتتتير تتتتت رةيتتتتتتاةبرعرةيتتتتتتيرترعيتتتتتهارةوويتتتتتاا؛رب وصصتتتتتيرةي عا تتتتتاارةو ا تتتتترير"ر

ةيتة تتتتتر روةيصتتتتتلي.."،ر يتتتتتافير يتتتتت رتوةيتتتتتترةي تتتتتوةعارةيبتتتتتتعريراة تتتتت رة اةعمرةية و رتتتتتير

ةي  عبرتتتي،رونتتتاةر تتتارافةهتتتار يتتت رةي عتتتوتر يتتت رت نرتتتيرةيتةاقتتتارو نهتتتاترةيوظررتتتيرةية و رتتتي،ر  تتتار

رةعت ا ري.ت بارفير تاب ر

 لاوارتتتتيرة اةعمرفتتتتيرر2016ابتتتتتوبعرر14و تتتت رعهتتتتتهرف تتتتارابتتتتارةيعتتتتاارةي  بتتتتيررررر

تتتتابرعرةيتتتتأ رةي ل تتتيرةية تتتو يروايتتتسر تتت ر تتت  رةييتتتةترفتتتيرةواةتروعتتتوامرةي تتتا اا،ر

روصةوبيرفير  قيرةي وةع ربا اةعم.

 الطعا ذ اليشع الثا  :

بةير تعمرةيتةاقاربر رة اةعمرةي عبعرتيررور اةعةتهتارةي   عبتعمررت ارةيتةاقارتب ر را ا رر ،ر

رةووي س،ورةيتوظرتربايتةاقابةير عمرةي انريس.

 الفقرة األولى :التعاقد بٌن اإلدارة المركزٌة  و إداراتها الالممركزة 

  رتلتتار رةيتتتابرعرةية تتو يراصتتب رر تتت ع رةيتةاقتتاربتتر رة اةعةارةي عبعرتتيروة اةعةارغرتتعر

فتيرتتابرعرر-ة اةعمرغرتعرةي  عبتعم-ةي  عبعمرةيتابةيريهتار  تاررةعتير ت عيراببتعريهتالرةو رتعمر
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ةو تتوع،روقبتت رةيتوقرتتتر  تت رةية تتا،رر تتعرةي    تت رةيتةاقتتاالرب ع و تتير تت رةي عةلتت رورنتتير

بايتايي:
122

 

 تتتيرةيتتتتأعرعرةي عبتتتعالر:ورةيتتتتيرتةتتتعتر ع و تتتير تتت رةية  رتتتاار  تتت ر  تتتتو رة اةعمر عل 

ةي عبعرتتي،رغعيتتهارصتتراغير عتتاعريتتتا  ارة اةعةارةي   عبتتعمررفر تتارر تت ر هتتا رت تتررعر

 ةوناةترورةية ار  و ا.

 عل يرصراغيرةي تاعرتر ويوارةيتةاقا:رلر رتتهارنالرةي عل ير ةيرة اةعةارةي   عبعمر 

نباعرة تتتعةترعراتهارةيتعةبرتتير تت رة تتتعةترعريرةي عتتااروويتتتربتت ر تت ر تتتعواربعنتتا  ر يتت رة تتت

 بعنا  رةي عاب يريهرةيتيرت عيرنر اارةالترا .-ةية  رور تعوار رعةنري

 عل يرةيتراوهرورةيتةاقتار:ونتيرةي عل تيرةيتتيرتةتعترةيلتوةعرلتو رةي تتاعرترةي صتاغيربتر ر 

و ائ .روتتيت  ر-،ررتتب  ربايتوقرتر   ر  واراناةتة اةعمرةي عبعريرورة اةعةارةي   عبعم

نالرةية توارةاليتعة تاارةي تباايتيربتر رة اةعمرةي عبعرتيرور اةعةتهتارةي   عبتعمر  ت ر  تتوراار

 ةوناةت،رةيبعة  ،رةآلعا ،رتاةبرعرةي تابةي،رت ار رةيل اارورغرعنا.

 ار،ران هتا:رتنررتار رعةنرتي عل يرتنعر رةي  تيتراارةيتةاقارتي:رورتةتعتر ع و تير ت رةية  رتا-

ربعنا  ،رةي تابةير،قراسرةينتائ ر،رةيت رر .

روتت   ر بوناارةية ارفي:

 تةرةي  تيراارةيةا ير؛ .1

 تةرةيتعة اارة اةعمرةي عبعري؛ .2

 تةرةيتعة اارة اةعةارةي   عبعم؛ .3

رتةرعع رةي تابةي. .4

ور ب ر ع ا راناةترناةرةينوار  رةيتةاقارفر ارر ي:ر
123
رر

 ري  رةيتةاقاربر ررعاريرعارامرلو رةينتاعرةية و ي:ر  راع ر بعة ر  ار بتوارو وععررت تات ر

بتت رفا تت ر تت رتصتتعفاتهرواناةفتتهرو  قتتتهر تتتر لرعتته،رونتتور تتاررةنتتيرصتتراغير تتتعوارل ر تتير
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فأ تا رةين تارةي وعتهر يت رة اةعةمرةية و رتير ت رلرت ر ي   تت ب ر ت راعت رةيتتوفعر  ت رعارتيرعرتام.

 رةية تارور تابةتيرتنررتال،رةرافرير،ف  رةالتصاالارةياة  ريرورةي اععريرةيتيرتت رب نا بير بتعةنةاة رةيت

نتتاةرةي  تتة رتبتتععران رتتتهربتتتب رببرتتعرفتتير عتتاعر اور تت ر تت  رنتتتعرةي ة و تتاارةي عف تتيربتته.

ةي راوياارةيتيرتةتبعربت ررتعرا ا تيررابتارا رةية قتااربتر راعتعةترةية تاريت رتةتارت   ت ري،ربت ر

تبتتاا رورترتتاوهرورتوةفتتةرلتتو رةونتتاةت.رفة تتارةي ا تتيرر تتت ع ر راويتتاارقائ تتير  تت رننتتاسر

رة نصاارورتوة ربر رةوععةترورتوةع رور نصات.

 تتعرتر نعةرةينتائ ربا ر نعةرةيو ائ :ر بعة رةية ارريترتل رةرةينتتائ رةي بت تامرفتيرةي  تا رةوو ر

امرولتامر اةعرتيرالرر بت را رتتل ت راو روررعهرتليرعلرتوير روتلارارةوناةتروةينتائ .رف را

ةيتلارارةي  بةري نتائ رةي نتظعم،رورتصوعرةيو ائ رةي ع ي.رورنور بسر ارنور تائارلايرتا،رلرت ر

 تة  رةي صاي رل ارةيو ائ رةي توفعمراو را رتلااربويو رةينتائ رةي  تهافي.

  اويراارونور اررتعتر  ت رتةعرعرترورهرةي  اويراارفاية قاارةيتةاقاريرتبن ر   رترورهرةي 

 اةر تاربتا ر  ت ررفب رفا  رربو ر  تاوالراب تعر ل اسرةيرا  ر رباي  اويرير نارتل رةرةوناةت.

ريرنتوار ت رلعرتيرةية ت روياعةريربها شرةيتا  رورةال ت  يريرةيتيررت تتربها.روررت ع رنتالرةي  تا

 يبنهارالرتةرير  روةعارت ار رةيل اباا.

 فير عاعرةيتابرعرةيتتاعبيرفهورر   ربعبعرص ارقوريربر رةيرتا  ر .رفت اةرةيتةاقارتصعتررناعجر

ف ت رةيوةيت را رةيتةاقتاررتا  رر، وارت نراارتنظتر رورت تررعر  اويتيبا رةيتابرعررةع ر   رانهر ع

 فيرناةرة عاع.رفا اةعمر   رةي  اوييرتلتاجر ي رتنظر رررررررر

تريأفتتعةارةيتتار ررنت تتو ر يتت رة اةعمر تت ر تت  رةيتتاالرر تتتا يربتتاوعلررةيتتتا  رةيوة تترورت تتررع،

   عائه ر  اويرير  رنتاعاته رو تعةبه رفيرةت اارةي عةعةا.

 ترااالرةيبعترة اةعال:رر ب رةيتةاقار  رترااالرةياوييربةتهرةيةعةقرت رة اةعرتيراورةيتبعترةيتاالر

  ت رةيتتيرريةترترا  هتاروتبررهتار تترةي ت رتعةارةيعارتامرب تارر تان رفتيرةيلتار ت راتتبا رةي

 تعبترنتاعرة اةعم.
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 التوظٌف بالتعاقد الفقرة الثانٌة:

ب ارا رةيبل ر  رةينعا يرورةي عاواريرورةيرةايريرورةيت  ر ر  رةينر ااررةية و رير،رافترةيةارتار

نتاةرةينتوار ت رةيتةاقتا،رةيتاالررتا  ريت  ر  ت رةيتاو ر نهتاربعرعانرتار،ورفعن تار،ةي  تعا،رةيهنتار...

 اةعريرا ع ،رر ترربسرالر لتا رنظتا رةيوظررتيرةية و رتيرر،ررا تسري ع و تير ت ر    ير ععةتةار

ةي تت اا،روفتتير  تتا تهارتعةعتتترةياويتتير تت رةي عتتاالارةالعت ا رتتي،رورت  تتر رةيةعتتعرةينتتات ر تت ر

ةي تتا اارةية و رتتي،روبايتتتاييرتعةعتتترةياويتتيريصتتاي رةي عتتاارةي تتا ر تت ر ع و تتير تت رةي تتا اار

ةي عانري
124
رر.ر

س،رة ت ارةي  عار نهعريرةيتوظرتربايتةاقار   رناةرةو ا
125

ةياالرر ييررباال تةانير

ب بعةتر بعر  وار لاوامرفيرةيع  ر  راع رااةتر ها ربةرنها،رلر رالرت يترةوعوعرةيتير

 رت  انارناالترةي بعةترينظا رةوعوعرةي ة و ربهرفيرةيوظائترةيلبو ري،رب رتصب ر  ا  يريت سر

 . ةي عاارةي ا ةيتيرر ب را رروفعنار

وت تارةية وارفيرنالرةيلايير   ر ا ر ا ر رف ع،ريبنهارتبو رقاب يري تعارار ا ر ر يافرر رفير

لا رة تا ارةي ه يرايس،روا بارةيت  رةي ب تربهاربراتتهرفير اررنععلر  را  ا ريرائامرة اةعمر

 . ةيلبو ري

،رب وعار  وا،ري امراقصانار نتا ،ررت رتت ر رةو وة روالرت تصعرنالرةية وار   رةي بعةترب 

 .ر ب ،رة تعابيريلاعراارة اةعمرةي ةنري،رت ارانار عمروةلامري امر يافريرالرتتعاوعر نتر 

والرر ب ربةارايسرت ارار امرةية اريرتعمر يافرير الربتع ر ر  بةر  رعئرسرةيلبو ي،ر اةر

 .ة توعبارايسرةيوظرريرةيتيرت رةيتةاقار  راع رةي را ر

ع اترنظا رةيتةاقاررعةار نهرةيلع ر   رةي عاواريروةيرةايريرفيرة اةعةارةية و ري،رفيرةيوقارف 

 . اةتهرةياالررتو  ر نهرل  رتابرعرةي وةعارةيبتعري

 

                                                           
124
غ،  ذة هِعبٌر /غلى 2418-11-24،وكد الذخىل:https://m.hespress.com/societe/311882.htmlللاء مؼ ألاظحار غبذ الحافظ أدمُىى ،ميؽى س في حٍش

 .24:44العاغة 
125
، الةدغيال ازوج  عقود ااردارات ال زومية بةجديد شروم و يفيات (2016اغخرس  9  1437 ي الق دة  5صادر في  2.15.770رفو   مرسوم 

 .6052،ص6491ج. 
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 الفقرة الثانية: القيادة اإلدارية واستراتيجية إدارة المهارد البذرية

ةيتتتتيرر اع تتتهارةي تتتارع،رلرتتت رتةتتتارةي رتتتاامرة اةعرتتتير تتت رانتتت رةيوظتتتائترة اةعرتتتير     

ر تتتوارنتتتاةرةو رتتتعر ع و تتتير تتت رةوفتتتعةاررتتتوعهه رورعتتتتان رورتتتابعربهتتت رورن تتتةرا  تتتايه ر

وروفةربر ر عهواةته .
126
ر

وت ةتتتارةي رتتتاامرة اةعرتتتيراوعةرنا تتتارفتتتيرتعتتتترارةي تتتوةعارةيبتتتتعري،روة تتتت  يهاربايتتتتب رةيتتتاالرررر

ةيتتت  رةي نا تتارفتتيرةي بتتا ررتتا رة اةعمرفتتير ع تتاتر وةبتتارتلتتار ها،ر تت رععرتتةرة ترتتاعر

رةي نا ا.

 أهمٌة القٌادة اإلدارٌة  - أ

الرتتتتسروا رترةرتتت راوعرةي رتتتتاامراة تتت رةي نظو تتتيرةي ا  تتتتاتريرةيلار تتتيررلتتتتاجر يتتتت رررر

ب تتتتتوعمرنظتتتتتا ر ا  تتتتتاتيرلتتتتتار ري وظررتتتتتيرةية و رتتتتتي،ررتنا تتتتتار تتتتتترةيتوعهتتتتتاارةيةاي رتتتتتير

لري ع و تتتير تتت ر صوصتتتارفتتتيرظتتت ر صتتتعرةيةوي تتتيرةيتتتاالررت تتت رب تتتع يرةيت ررتتتع،رو فتتتعةع

ةيتلتتتتتاراارةي ل رتتتتتيروةيةاي رتتتتتي.
127
فبتتتتتا ريعة تتتتتار  تتتتت رة اةعةارةيت رتتتتتاربهتتتتتالرةي ت رتتتتتعةارر

وةي تتتتعوةارةية  رتتتتيروةيت نرتتتتي،رونتتتتاةريتتتت ررتتتتتأت ر الربرتتتتعهر  تتتت رصتتتتانةيرةال تتتتتعةترعرير

رتلاالرصراغيروتعورعر ععرة تعةترعريربةرامرةي ا ري ةايعيرويتر نظ تها.

عرتتتير تتت ر تتت  راوعنتتتارةيعرتتتااالرفتتتيرتلتتتار رةيتن رتتتيرة اةعرتتتيرون  تتتسران رتتتيرةي رتتتااةارة اةررر

ةيتتتتيرتةتبتتتعر تتتا  رعئر تتتراريتل رتتتةرةيتن رتتتيرةيتتتتا  يروةي  تتتتار يري  عت تتتت،روايتتتسر تتت ر تتت  ر

تلار رةيعاريروويترةوناةت،روةي راامرةي نظ يرنلورتل رةرنالرةوناةت.
128
ر

هرةو ا تتتتيرفتتتتيرويتتتتترو تتتت رنتتتتاةرةي نع تتتتةرف تتتتارة تبتتتتعارةي رتتتتااةارة اةعرتتتتيرنتتتتيرةي وعتتتتررر

ةو  تتتتا رةيتتتتتيرت تتتتة رة اةعمر  تتتت رةالتتتتتت ا ر  رهتتتتاربعتتتتوامروفةايرتتتتي،ر تتتت راعتتتت رتل رتتتتةر

ةونتتتاةترةي  تتتععمر تتتايرا،روايتتتتسر تتت ر تتت  رتعبرتتتةر بتتتتاارةيتتتت رةي نا تتتارفتتتيرةي بتتتتا ر

رةي نا ا.

                                                           
ة في الحذبير الحذًث، املجلُة اإلاغشبُة لإلداسة املحلُة والحى - 126 ة واظتراثُجُة اإلاىاسد البؽٍش مُة، الػذد ظالم كىاص غلي الػامشي، اللُادة ؤلاداٍس

 .249، ص: 2415، ظىة 212
 .213ظالم كىاص غلي الػامشي، مشحؼ ظابم، ص:  - 127
 .266هىال الهىاوي، مشحؼ ظابم، ص:  - 128
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 تطبٌق مبدأ الشص المناسب فً المكان المناسب  - خ

 رةي نا تتتارة تتتت عاارةيبرتتتاتةارر يتتتيرةال ت تتتا ري بتتتاارةيتتتت  رةي نا تتتارفتتتيرةي بتتتا  

ةي ع تتتيراة تتت رة اةعم.ر تتتاررعةتتت ربتتتايسر  تتتأييرةيتتتتوفعر  تتت رةوعتتتعرةي راارتتتيرةي ع تتتيرةيتتتتير

 ت تتتهعر  تتت رنتتتاةرةال تتتت عاارا تتتعةرفتتتيرغارتتتيرةون رتتتي،
129
و   هتتت ر  تتت رت  تتتر رةي وظتتتترر

و تتتتتتعةبهرفتتتتتيرع تتتتت روة تتتتتاةارة صتتتتت  رة اةعالروتنررتتتتتال،ر اصتتتتتيروا رةيتلتتتتتاراارةيتتتتتتير

اةعمرةي  عبرتتتتيرةيرتتتتو ر تتتت  ر تتتتوةترتلتتتتاالرتبنويتتتتوعيراورتتتتتابرعالررتع تتتتار  تتتتاامرتوةعتتتتهرة 

ةينظتتتعرفتتتيرنظتتتا رةيوظررتتتيرةية و رتتتي،
130
ونتتتاةر تتتارن تتتتترهرفتتتيرةيظعفرتتتيرةيلايرتتتيربتعبرتتتةرر

رت نريرةيتةاقاربر رة اةعمروةي وظت.

ب تتتارا رظهتتتوعر صتتتع  ر"ةيعا تتت ا رةيبتتتتعال"روبتتتايسرةي ةعفتتتيرةيعرتتتامربةوة تتت رةيتلررتتتع،رررر

عرةالنت تتتتا ربايتتتتاوعرةو ا تتتتيري  تتتتاامرة اةعرتتتتر ،روعبتتتتعراوعنتتتت ربتتتتايتلررعرةيتتتتاة  يرةعتبتتتت

ي  تتتتتوظرر ر تتتتت رععرتتتتتةرتةعرتتتتتعرةي رتتتتتاامرة اةعرتتتتتيروتعتتتتتورعرةيتتتتتعو رةيع ا رتتتتتيري  عفتتتتتةر

ةية و ي.
131
ررر

نتتتتاةرو تتتت ر تتتت  رة تتتتت عةترةيتعتتتتاعارةي  اعنتتتتيرفتتتت  ر وةصتتتترااروقتتتتر رةي ائتتتتارة اةعالرقتتتتارررر

اةرة عتتتتاعرةين تتتتواجرةيبنتتتتاالرةيتتتتاالرعبتتتتعر  تتتت رتنو تتتتارل تتتتاربتتتت رب تتتتا،رونتتتتابعرفتتتتيرنتتتت

ةي تتتتان ارةيربعرتتتتيروةال تتتتتتعةفريروةيتوقةرتتتتي،رب ةنتتتت رعارتتتتير  تتتتت ب ري،رورعتتتتارا ررتتتتتوفعر

  تتت ر تتتان ارتابرعرتتتيروةية تتت راة تتت رةيرعرتتتة،ر يتتتافير يتتت ر تتتان ار  ئ رتتتيرت بنتتتهر تتت ر

 تتتر ..رةيتوةصتتت ربتتتر رةوفتتتعةا،رو تتتان ارت صتتتريرب عونتتتيرةي تتت وس،روت تةتتتهربتتتاو   روةي

ةيتتتت ،روايتتتتسر تتتت راعتتتت رتل تتتتر رةيتتتتتابرعرةية تتتتو يربايتتتتتب رةيتتتتاالرر تتتت  رفرتتتتهربا تتتتت عاار

ةيبراتةاروةي بعةارةيتيرتت رعرب اعمر ايرير   رةالبتباعروةي بااعم.
132
ر

 

 

                                                           
 .86دمحم حالل بً مىس ى، مشحؼ ظابم، ص  - 129
 .346غبذ الحافظ أدمُىى، مشحؼ ظابم، ص:  - 130
 .168هىال الهىاوي، مشحؼ ظابم، ص:  - 131
 .86دمحم حالل ابً مىس ى، مشحؼ ظابم، ص - 132
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 المطلب الثاني: آليات المراقبة والتقييم

وةي رتتتتانر ر  رتبنتتتتير  اعبتتتتيرةيتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتارةيتتتتتيرتل تتتت رةيةارتتتتار تتتت رةي بتتتتاا ر

سرويةتتت ران هتتتارتعتتتورعر نظو تتتيرةيعقابتتتيروتع تتتر ر تتت ر ع و تتتير تتت رةو تتتةيعارتتتامروت تتتو ر 

  افتتتيرعارتتتيري عةقبتتتيرةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتاروةالنت تتتا ر تتت ر  اعبتتتيرةيععتتتعروةية تتتاار نتتتار

وقتتتوارةال تتتت  ر يتتت رةيتتبتتتتروةيةتتت جروتل رتتتةرةيرةايرتتتيرو تتت رةواةتروةيتتتتابرعرةي عتبتتتعر  تتت ر

ر .اـ اسرةينتائ

ران رةآليراارةيعقابريرةيتيرتعتبعر  رهارةي  اعبيرةيعارامري تابرعرةية و يرةيعارا؟رف ارني

ر

 الفرع األول: آلٌتً االفتحاص ومراقبة التدبٌر

تةتبتتتتتعرةي عةقبتتتتتير تتتتت ربتتتتتر رانتتتتت رةيةناصتتتتتعرةي بونتتتتتيري لبا تتتتتيرةيتابرعرتتتتتيروااةمرا ا تتتتتريررررررر

ي عةقبتتتيرةيتتتتع ريروةيتعبرتتتةرةي تتت ر ري  تتتانو .ريبتتت رةيتعتتتوعرةيتتتاالر عفتتتتهرةو تتتايرارةيتابرعرتتتير

وةيتتتتيرتهتتتاتر يتتت رتعتتتاوعرت تتتسرةينظتتتعمرةيتتتتتاا ريرفتتتعهرظهتتتوعرآيرتتتاارلار تتتيري  عةقبتتتير

ي  تتتاعرعروة عتتتعةتةاروتعترتتتارةيعتتتعةتةار نتتتاروعتتتواري  عةقبتتتيرةي نلصتتتعمرفتتتير عةقبتتتيرة

راورةينوةق .رةال ت الا

يتتتايسرت تتتو رةي  اعبتتتيرةيلار تتتيري تتتتابرعرةية تتتو ير  تتت ر تتتامرآيرتتتااري  عةقبتتتيروايتتتسر تتت راعتتت ررررر

وتعنتتتارةي  تتتاععروة بعةنتتتااروةيعفتتتتر تتت رعتتتوامرةي تتتا اارةي  ا تتتيررةال تتتت الاتصتتتلر ر

وتل تتتتتر رةواةترةي وعتتتتتهري  تتتتتوةعنر .رو تتتتت ربتتتتتر رانتتتتت رنتتتتتالرةآليرتتتتتاا،رآيرتتتتتتيرةالفتلتتتتتا ر

رعةقبيرةيت ررعربةير عمرةي انريس.وةيتاقرةربةير عمرةووي سرو 

 الفقرة األولى: آلية االفتحاص والتدقيق

عرةآليرتتتتاارةيعقابرتتتتيرةوب تتتتعرقبتتتتوالر تتتت ريتتتتا ررةتبتتتتعرةيتتتتتاقرةروةالفتلتتتتا ر تتتت راب تتتت

ةيرتتتتا  ر رةي  ت رتتتتر ،رونتتتتاةرةي بتتتتو رعتتتتاتربنتتتتتاجري لاة تتتتيروةيتعتتتتورعرةيتتتتاالررتتتتتهالرتتتتتابرعر

رةي نظ يرةية و ري.

فايتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتارر تتتتتهاترةيوصتتتتو ر يتتتت ر عل تتتتيرةيةتتتت جروة نعتتتتاعروتعتتتتاوعر

ر رةال ت  .وةيعععر نارلصوةي  اعبيرةي انونريرةيتيرتت رعرباية اار
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وي تويتتتر راب تتتعر تتتتت رةال تتتتةانيربتصتتت ر رنتنتتتاو رفرتتتهر رهتتتو رةيتتتتاقرةروةالفتلتتتا رباس،ر تتت ر

ربرا راوعرنالرةآليريربآيريرعقابريرلار يرباس

 مفهوم التدقٌق واالفتحاص - د

بتتتتتب ر  تتتتت  ررةتتتتعترةيتتتتتاقرةراورةالفتلتتتتا ربأنتتتتهر" نهعرتتتتير اصتتتتيري تلتتتتعالروةيت رتتتتر ر

وايتتتسر تتت راعتتت رتوصتتتراارتب رتتتترب ه تتتيرورنتتتت ر نهتتتاروفتتتير عتتتاعربنتتتاتر  تتت ر ععتتتتر ةتتتر ر

ةيعهاعرةي ايتري تاقرة"رنتاعرةي  ان يرفيريبع
133

 

رور ب رةيت ررعربر رانوةارةيتاقرةروةالفتلا :

:رفأ تتتتتتارةوو رفر تتتتتتو ر  تتتتتت رةيبنرتتتتتتاارةيتتتتتتتاقرةرةية  رتتتتتتاتيروةيتتتتتتتاقرةرةال تتتتتتتعةترعي -

اة تتتت رةي نظ تتتتي،رفهتتتتورتل رتتتت رن تتتت يري  ت تتتتترانتتتتتعيرروة  تتتت  وةيهرابتتتت رونظتتتت رة  بتتتتاعر

و   رتتتتااروتصتتتتعفاارةيهرئتتتتيرةي ايتتتتةيري تتتتتاقرة.را تتتتارةي تتتتاني،راالرةيتتتتتاقرةرةال تتتتتعةترعي،ر

وةنت اارتتتيرال تتتتعةترعرير  تتت رونتتتتاعرةي نظ تتتي.رور تتتر ر  ت تتتترفهتتتورب  ابتتتيرعقابتتتيرتل ر رتتتير

 ةي را ااروةي  ععاار  رتابرعروت ررعر تو عراورعور رةو ا.

:رر تتتتتتاعرنتتتتتاةرةينتتتتتواربة و رتتتتتتهروتتتتتت ويهراقرةرةيتتتتتت وييروةيتتتتتتاقرةرةي عتتتتتا يةيتتتتتت -

ي  ت تتتتتر عتتتتاالارةينتتتتتاعرةي تتتتاييروةيتتتتتابرعالروة اةعالر يتتتتافير يتتتت رةيعانتتتتارةيةيتتتتوالر

وتتتتتابرعرةي  ت بتتتتااروةي تتتتوةعارةيبتتتتتعري،را تتتتارةيتتتتتاقرةرةي عتتتتا يرفر تصتتتتعر  تتتت ررةيتتتتوظرري

ا،ر تتتوةتربتتتا رةو تتتعربتتتتب ر عتتتا رت صتتت ر لتتتاارل تتتارةونتتتاةترةية  رتتتيرةيعقابرتتتيرنر تتته

 تةاقاالراوربلب رةي انو .

:رنتتتتور عتتتتا رياعة تتتتير ت صصتتتتيرتهتتتتاتريتبتتتتور ر ع و تتتتير تتتت رةيتتتتتاقرةرةي تتتتايي -

 ةي ةعراارب صو ر تعو ريروعاريرو   يرةية  راارةي ايري.

:رباين تتتبيريتتتأو رفهتتتور تبتتتار ر يتتت رلتتتار تتتار تتتترةيتتتتاقرةرةي تتتاععيروةيتتتتاقرةرةيتتتاة  ي -

ةيتتتاقرةرةيتتاة  ير تت رةينالرتتيرةيتتتب ريراالرفتتيرةيهرئتتيرةي  تصتتيرفتتير  اع تتيرةية تت رةيعقتتابير

و تتاراو رايتتتسرفهنتتتاسرتتتتتابه،روب صتتتو رةيهرئتتتاارةيتتتيرت تتتو ربهتتتاةرةيتتتتاقرةروةي اععتتتير تتت ر

 تتتتانونيراور تتتتار اةرتة تتتتةرةو تتتتعربايتتتتتاقرةرةينربتتتت رةي نظ تتتتيرفهتتتتيرت ت تتتتتربتتتتايسرل تتتتار

                                                           
133
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ةينظتتتتا يراورةالترتتتتاقي.را تتتتارةيتتتتتاقرةرةيتتتتاة  يرفرتتتتت  رنعاقتتتتهربتتتت ر تتتت رتتتتتاقرةرةي تتتتتعو رير

وتاقرةرةيرةايريروتاقرةرةال تعةترعري
134
. 

 فً التدبٌر العمومً الجدٌد دور التدقٌق واالفتحاص - ذ

  راوعرةيتتتتاقرةروةالفتلتتتا رربتتتعسر  افتتتيرةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيلتتتار ربلرتتت ررهتتتاتر يتتت ر

 رةي تتتتوةعارةيبتتتتتعريروةي ايرتتتتيرو  ئ تتتتيرة تتتتت اة هاروتب رتهتتتتار تتتتترةونتتتتاةتر   نتتتتيرة تتتتتة ا

ةي ايرتتتيروةي لا تتتبرير يتتتافير يتتت ربتتتتتر  تتتعةاررفةايتتتيري   تتتاععرتل ر رتتتيوةينتتتتائ رواعة تتتير

ةيت عرعروةي  اععرةي عتبعيربايت ررعرة اةعال
135
ر.

ةرتتتتهار  رنتتتاةرةيتتتتاقرةروةالفتلتتتا ررةتتتارآيرتتتير نا تتتبيرفتتتيرنتتتالرةي عل تتتيربايتتتاةارةيتتتتيرر

ةي  تتتعارفتتتير عتتتاعرةيتلتتتارااروةيعنانتتتاارةيتتتتيرتهتتتاارةي صتتت ليرو تتت راعتتت رت ورتتتيرةيعبهتتتير

ةياة  رتتيرفتت ربتتار تت رترةرتت رنتتالرةآليرتتير تت راعتت ر وةعهتتيرةال تتت الاروةير تتاارةيتتاالرتةتتانير

 نتتتتهرةيولتتتتاةارة اةعرتتتتي.روبتتتتاةرب تتتتوبرةونتتتتاةترةي ع تتتتو ير  تتتتب ارفتتتتير عتتتتاعرةي  ععتتتتاار

روةيبعة  .

 مراقبة التديير الفقرة الثانية:

ي تتتاراصتتتب رةيتتتتابرعرةية تتتو يرفتتتيرةيتتتاو رةي ت ا تتتيرر تتتو ر  تتت رةاللتعةفرتتتي،ر تتت رقبرتتت ر

 تتتتترةيهربتتتت رةيتنظر تتتتي،ر عةقبتتتتيرةيت تتتتررعروغرتتتتعلرةر تتتت رظهتتتتعارةيوظتتتتائترةيعارتتتتامرةيتتتتتير

رةآليراارةيتيرتعة هار  رة اةعةاروةي ا  ااروةيع ا اار  اوييربا تراع.

ةياة  رتتتتير تتتت ربتتتتر رة عتتتتعةتةارةي صتتتتالبيرةيتتتتتيرتبرتتتت رورةتبتتتتعرويتتتتتر لتتتتااةاري  عةقبتتتتير

رتابرعةر ايرار  ر ار  ر نظوعر  اوالتيرفةا .

يتتتتتايسرالبتتتتتار تتتتت رةيوقتتتتتوتر نتتتتتار رهتتتتتو ر عةقبتتتتتيرةيت تتتتتررعرباسر تتتتت رت ررعنتتتتتار تتتتت رةيتتتتتتاقرةر

رفتلا رباس.وةال
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 مفهوم مراقبة التسٌٌر - ر

ن رةيت تتتتررعرتةتبتتتتعر عةقبتتتتيرةيت تتتتررعرآيرتتتتيرعقابرتتتتيرلار تتتتيرتتتتتتو  رت رتتتتر روت تتتتور ر نتتتتا

بوة تتتتتعيرةقتتتتتتعة رة عتتتتتعةتةارةيتصتتتتتلرلرير  تتتتت رةي  تتتتتاوير ،رقصتتتتتاررةي نظ تتتتتاا،اة تتتتت ر

تل رتتتةرةونتتتاةترةي ة نتتتي،رونتتتاةررعةتتت ر نهتتتار عةقبتتتير نا عتتتيرفتتتيرةيت تتتررعروير تتتار اععتتتير

ر نه.

ف عةقبتتتتيرةيت تتتتررعرنتتتتيرت تتتتسرةية  رتتتتيرةيتتتتتيرت تتتت  ربايتأبتتتتار تتتت رة تتتتتة ا رةي تتتتوةعرةي ايرتتتتير

وةيبتتتتعريري  ا  تتتيرة تتتتة االر   نرتتتاروفةتتتا ،روبتتتايسرتتتتاةعسرةالنلعةفتتتاارغرتتتعرةي  تتت و ر

بهتتتتتار تتتتت راعتتتتت رتل رتتتتتةرةونتتتتتاةتروايتتتتتسربا تتتتتت اة ر  ت تتتتتترةيت نرتتتتتااروةيو تتتتتائ رةيب رتتتتتير

ةي  تتتتاوير راة تتتت رةي نظ تتتتيرةيو تتتتائ ري رااتهتتتتاروةيبرررتتتتي،روبايتتتتتاييرفتتتتاوعنارنتتتتور  عتتتتاتر

االر ةعفتتتتير ظتتتتانعرةي صتتتتوعروةالنلعةفتتتتاارري  تتتتت ب ها،وةت تتتتاارةي تتتتعةعةا،روبتتتتاةريتتتت انار

ةيرتتتتاع ربتتتتر رةينتتتتتائ رةي لصتتتت ر  رهتتتتاروت تتتتسررقرتتتتاساة تتتت رةوعهتتتتعم،روت بتتتت ربتتتتايسر تتتت ر

رةي نتظعم،رو  اعنيرةيو ائ رباوناةت.ر

يرتتتير ه تتتيري عقتتتيرباية تتت رةيتتتاة  ير يتتت ر  تتتتو ر’عرو ع تتتاالرر بتتت رةي تتتو ربتتتأ ر عةقبتتتيرةيت تتترر

ةيتابرعرةي  اوالتيروةيتابرعرةية و يرةيلار 
136
. 

 عن التدقٌق وتمٌٌزهامراقبة التسٌٌر  - ز

توعتتتتاربةتتتتهرةآليرتتتتاارةيعقابرتتتتيرصتتتتعةليرةيتتتتتيرتعةتتتت رةيتتتتان ررعتبتتتتسرو عتتتتعلرفتتتتير

ربةهرةيلاالار  رةيرص رفر اربرنها.

و عتتتا رتعبر هتتتارنتتتور عتتتا رتتتتابرعرةي تتتا روبرررتتتيرو عةقبتتتيرةيت تتتررعرنتتتيرآيرتتتيرعقابرتتتيرلار تتتير

صتتتتعترةينر تتتتااروتل رتتتتةرةي تتتتتعوارفة رتتتتا،رفهتتتتير ا رقعربتتتتير يتتتت رلتتتتار تتتتار تتتتترةيتتتتتاقرةر

وةالفتلتتتا ر الرانتتتهرر بتتت رعتتتع ربةتتتهرةو تتتوعرةيتتتتيرتعةتتت ر نهتتتارآيرتتتتا ر  ت رتتتتا ربتتتتب ر

رببرع.

ر اةربتتتتتتا رةيتتتتتتتاقرةرر تتتتتتا ر عتتتتتتعارتوصتتتتتتراار بنرتتتتتتير  تتتتتت راعة تتتتتتااروتلايرتتتتتت روة تتتتتتتنتاج

رتتتأنهارت تتور   صتتاا،رفتت  ر عةقبتتيرةيت تتررعرتتعتتاوعرايتتسر يتت رلتتارةت تتاارةيتتتاةبرعرةيتتتير تت ر

روتصلر ر  اعرةيهاترةي لااروةي عيرةي ويو ي.
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 رةيتتتتاقرةراب تتتعرتتتت ويرير تتت رلرتتت ر  اعبتتتتهرةيتتتتيرتتتتت  ربتتت ر بونتتتاارةيتتتتابرعروةيت تتتررعر‘

تهتتتت رب تتتارنتتتور تتتاييروالرربترتتتيرب تتتارنتتتور تتتاييرب تتتارنتتتورةيلتتتا رفتتتير عةقبتتتيرةيت تتتررعرةيتتتتير

وةقتصااالرصعت
137
ر.

 الفرع الثانً: تعزٌز آلٌات التتبع والتقٌٌم

  رانتتت ر تتتارت تتتو ر  رتتتهرةي  اعبتتتيرةيعارتتتامري تتتتابرعرةية تتتو يرنتتتوراعة تتتيرةي را تتتاار

فتتيربتت ر عل تتير تت ر عةلتت ر نعاعنتتار  تت ر تتارتتت ررةي عتتاالا.روةيوقتتوتةية و رتتيرفتتيربافتتير

ةيتة تتعر تت ررا تتباا تتا رعتتوامروفةايرتتيرة نعتتاعررعهتتيروفتتيتل ر تتهرو تتاريتت ررتتت رتل ر تته،ر تت ر

رعهيرا ع .

ورةتتتتارةيتتبتتتتتروةيت رتتتتر ر تتتت رانتتتت راآليرتتتتاارةيتتتتتيرت تتتت  ربتل تتتتر رفةايرتتتتيرةيتتتتتا  ار

ةية و رتتتتير تتتت ر تتتت  رتتبتتتتتر  تتتتتوراارة نعتتتتاعرةي ل  تتتتيربنتتتتاتر  تتتت ر اتتتتتعةار يتتتتبوعي،ر

ائ ر رعابرتتتيروتل رتتت رةية قتتتاارةي تتتببريرةيتتتتيرقتتتااار يتتت رةينتتتتائ رةي لصتتت ير تتتوةتربانتتتارنتتتت

تتوةفةر ترةوناةترةي  ععمراورةينتائ رةيةب ري
138
ر.

وقتتتارتعتتتوعر عتتتا رةيتتبتتتتروةيت رتتتر ر تتتعوعةر تتت رةي  اعبتتتاارةيت  رارتتتيرةي عتبتتتعمر  تتت ر

رةيتعبرةروةيترةر ر ي ر  اعباارعارامر عتبعمر   رةينتائ .

نعتتتاعر  رانتتت ر تتتارتت لتتتوعر  رتتتهرةي  اعبتتتيرةيعارتتتامري تتتتابرعرةية تتتو يرنتتتورةينتتتتائ روة 

ةيرة تتتتيري  را تتتتاارةيةا تتتتي،راالرا ررتتتتت رةيت تتتتاا رنتتتت رل  تتتتارةيبتتتتعة  روةي را تتتتاارةيتتتتتير

باآل تتتتاعررةالنت تتتتا اقا تهتتتتارةيلبو تتتتيروةي نظ تتتتاارةينتتتتتائ رةي عغتتتتوارفرهتتتتا؟ربلرتتتت ررنب تتتتير

ر.وةالنةبا اا

  تتت ر  اعبتتتيرةيتتتتابرعررلايرتتتارتةت تتتاوبععتتتوار يتتت ربتتتعة  رة صتتت لريرةيتتتتيررةعفهتتتارةي  تتتعار

ةية تتتو يرةيعارتتتارةيتتتاالرر تتتو ر  تتت رةيتتتتابرعرةي عتبتتتعر  تتت رةينتتتتائ رو  افتتتيرل تتت رةواةت.ريبتتت ر

ويتتتترنتتتالرةيبتتتعة  روترةر هتتتارالررعتتتع ربنعا تهتتتاربتتت رالبتتتارا رربتتتو ريهتتتاروقتتتتروا تتتعر رعتتتابير

روةنت اتةته ر  توراته    رةي ةنرر .ر   رة ت تر
139
. 
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وآيرتتتيرةيت رتتتر رة تتتتاةاروةقةتتتيرية  رتتتيرسر ةوويتتترر تتتعميبةوتةتتتارآيرتتتيرتتبتتتترل تتت رةواةتر

ةيتعتتتتوعرةيتتتتتيررتتتتتهانارةيل تتتت رةيعقتتتتابيرورتتتتتب ر نصتتتتعرا ا تتتتير تتتت ر ناصتتتتعرةية  رتتتتاار

ة اةعرتتتيرةي ترا  تتتير تتتتربةيتتتهارةيتتتبةهرو تتتتر لرعهتتتاروةي ت   تتتيرفتتتيرةيت عتتترعروةيتنظتتتر ر

روةيتوعرهروةيعقابي.

 الفقرة األولى: آلٌة تتبع حسن األداء

ةيلاصتتتت رفتتتتيرةواوةعرةيعارتتتتامري  نظ تتتتااروة اةعةارةية و رتتتتيرر تيتتتتير  رةيتعتتتتوعر

ةيتابرعرتتتتيرةيلار تتتتي،روبايتتتتتاييرف عةقبتتتتيرروةو تتتتايرارتتتتتت ت ا ررتتتتت را تتتتايرارلار تتتتيري عقابتتتتير

ةي تتتتتعو ريريتتتت رتةتتتتارت تتتتارعرنتتتتاةرةيويتتتتتر صتتتتو را رنتتتتالرةي عةقبتتتتيرالرتتعتتتتاوعرلتتتتاوار

وةي ايرتتتتتيررةيتابرعرتتتتتيةية  رتتتتتاارر عةقبتتتتتيرةلتتتتتتعة رةي وة تتتتتاروةي  تتتتتاعرعرةي انونرتتتتتيروصتتتتتلي

 Suivi desيتتبتتتترل تتت رةواةتربرباين تتتبيوةي لا تتتبريراو را رتتةتتتاةنارب تتتارنتتتورةيلتتتا ر

performancesسراور عتتتتتتاعرةي عاوارتتتتتتيربة  رتتتتتتاار  تتتتتتت عمرواةئ تتتتتتيريع تتتتتتتروتل رتتتتتت ر

ةي ة و تتتاار تتت راعتتت رت تتتارعر  تتتتو ر نعتتتاعرةي تتتتعواراوربعنتتتا  راور را تتتيربتتتاينظعري نتتتتائ ر

ةي ل  ي
140
ر.

ورت  تت رنتتاترتتبتتترل تت رةواةترفتتيرةيتأبتتار تت را ر  ت تتترةيتتتا  ارةيتتتيرتتت رةي رتتا ربهتتارقتتار

 يتتتت رةية تتتتو ي،ررةي  ا تتتتيل  تتتتارةينتتتتتائ رةي نتظتتتتعمرواااربايرةتتتت ر يتتتت رتل تتتتر رةي تتتتا اار

  تتتيربعنتتتا  ر تتتار  اعنتتتير تتتترةينتتتتائ رةي لوبتتتايسرفهتتتور   رتتتير وعهتتتيري رتتتاسرت تتتا رةي نعتتتعةار

اةترةي نتظتتتعمروع تتتترةي ةعرتتتاار تتت راعتتت رتتبتتتترةيتعتتتوعرةوربتتتتب رر تتت  ربتلارتتتار  تتتتوراا

رةي نتظعرقارتل ةرا رالر ترت ار رةيل اا.رةواةتةي نععروت رر ر ار اةربا ر

ةينتتتتائ رونلتتتوررب تتتوبنلتتتوررة اةعمور تتتان رتتبتتتترل تتت رةواةترفتتتيرتوعرتتتهرقتتتعةعةاروتتتتابرعر

ب وعبتتتتهرةي نظ تتتتيرعتتتتعةترت تتتتو رر تتتتاارةية و رتتتتيربلرتتتت ررصتتتتب رب  تتتتاار تل تتتتر رفةايرتتتتيرةين

سروتوعهتتتتاار لتتتتاامريتل رتتتتةرةينتتتتتائ روافتتتتةرةنتتتتاةترو  تتتتارررةي ةرنتتتتيربة تتتت روفتتتتةر ةتتتتاررع

  ععم
141
ر.
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ور ت تتتترنظتتتا رتتبتتتترل تتت رةواةتر تتت ر  اع تتتاارةيت رتتتر رةيت  رارتتتير تتت رلرتتت ربونتتتهر   رتتتير

  تتتت عري ت رتتتر رةيتتتاةتيريتتتأاةترر تتتو ربهتتتارةيتتتتعباترةي ةنرتتتر ربتنررتتتاربعنتتتا  راور تتتتعواروآيرتتتير

رعرعرع ترةي ة و اارةي تة  يربتل ةرةينتائ ربتب ر نتظ .رورت رة اةالريبي:ريت 

 رتب رقا امرةي ةعراارةيتيرتعوارباي ة و ااريتنورعر ت االرةي عةعةا؛ -

 ؛وةالنةبا اارلااراععيرت ا رةينتائ ر   ر  تو رةي  ععااروةآل اعر -

ري  رع ترةي ةعراارلو ر عاواريروةواةترفيراع ر ة ويي -
142
. 

وت تتتو ر   رتتتيرتتبتتتترل تتت رةواةتر  تتت رتلارتتتارةونتتتاةتروةينتتتتائ رةي ع وبتتتير،ربلرتتت را رنتتتالر

ةونتتتاةترنتلتتتاار  تتتتوراارةواةتر تتت رلرتتت رةيبتتت روةينتتتواروةيوقتتتاروةيتب رتتتيرباين تتتبيري نظ تتتير

 اراور تعواراوربعنا  روةيتير  رةي رتعهرب وغها
143
. 

رت:وتعاعرة تاعمر ي رةيت ررعربر ر   يرانوةار  رةوناة

ةونتتتتاةترةيتتتتت ويريراورةال تتتتتعةترعري:رونتتتتيرت  تتتت رةونتتتتاةترةي را تتتتريريبعنتتتتا  راورنتتتتتاعر -

وةيتتتتتيررةبتتتتعر نهتتتتار تتتت ر تتتت  رةيوقتتتتتراورةنةبا تتتتاارورتتتتت رقرا تتتتهار تتتت ر تتتت  ر اتتتتتعةار

 ةالنةباس.

ةونتتتتتاةترةي اصتتتتتي:ررتة تتتتتةرةو تتتتتعرباونتتتتتاةترةآلنرتتتتتيراورةي تو تتتتتعيرةي تتتتتا ريبعنتتتتتا  راور -

 يب وبرةوناةترةال تعةترعري.ر تعواروةيتيررنب يرتل ر ها

ةونتتتتاةترةية  رتتتتي:رتلرتتتت ر  تتتت رةي تتتتا اارةيرة رتتتتيرةيتتتتتيررتةتتتتر را ررنععنتتتتارةيبعنتتتتا  راور -

 ةي تعواريرائامرةي  تررار ر نها.

وبةتتتارتلارتتتارةونتتتاةترالبتتتتار تتت رتلارتتتار اتتتتعراور تتتتاارةي اتتتتعةارةيعق رتتتيرةيتتتتيرت تتتت  ر

ةواةتر تتت ر تتت  ر اتتتتعةارةيو تتتائ رل تتت ربت تتتارعرةينتتتتائ رةية تتت راورةيبعنتتتا  .رورتتتت رتتبتتتتر

روةي نتعااروةينتائ .

  ر اتتتتتعةارل تتتت رةواةتررتتتتت رة تتتتتة ايهار تتتت راعتتتت رتتبتتتتترةي نعتتتتعةاروتتتتتوفرعر ة و تتتتاار

بةارتتتتيربتتتتتب ر  تتتتت عر  تتتت رة تتتتتاةار تتتتتعوار ةتتتتر ،روبايتتتتتاييرالبتتتتار تتتت روعتتتتوارانظ تتتتير

ةقتتتتتترةي ة و تتتتتاارةيتتتتتتيرتتتتتتعوارنظتتتتتا رتتبتتتتتترل تتتتت رةواةت.رفنظتتتتتا رةي ة و تتتتتااررعةقتتتتتارةيو
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ورتعع تتتتهر يتتتت ر ةعرتتتتااررتتتتت رتع رةهتتتتاربتتتتاوعنا،روفلصتتتتهاروتعبربهتتتتار تتتت رن  هتتتتاروت تتتتار هار

بتب ررةبعر  ر نتعاارونتائ رنتاعرةي نظ يرةي ةرني
144
ر.

 الفقرة الثانية: ترسيخ ممارسة التقييم

آيرتتتتتيرت بتتتتت ر تتتتت رةي تابةتتتتتيرةي اارتتتتتيري  را تتتتتااروةيبتتتتتعة  ررتةتتتتتار نهعرتتتتتيرةيت رتتتتتر 

وةي تتتتتاعرترويتتتتبعرا اعنتتتتارونتتتتيرتنصتتتتار  تتتت رةو  تتتتا ربةي تتتتعةعةا،ربتتتتعة  ،ر را تتتتاا،ر

سروةيبنرتتتتاارب صتتتتاي ،رنرئتتتتاا،ر..سرةي  تتتتت ا ر ربا تتتتوة ،ر تتتتوظرر ر..س،رورب تتتت ر تتتتتاعرت،

ير تتتترةونتتتاةترنتتتافهارقرتتتاسرفةايرتتتيرونعا تتتيرةية تتت ر تتت ر تتت  ر  اعنتتتيرةينتتتتائ ر  تتت رةيتتتتوةي

ةي تو امرو ترةيو ائ رةي  ت ا ي
145
ر.

ت ر نعاعنتتتتاروتةتبتتتعر   رتتتاارةيت رتتتر ربتل تتتر ارينتتتتتائ ر را تتتااراور نظ تتتااراوربتتتعة  ،ررتتت

ةار صتتتاةقريروعتتتاو ،روتع تتتيرنتتتالرةية  رتتتير يتتت رتل تتتر رةت تتتاارب رتتتيرة تتتتنتاجر  صتتتاارا

رةي عةعةارول  رت صر رةي وةعاروت ار رةيل اباا.

ر رةيع نريري ت رر رفهير   ي:وباين بيري  عةل

:راعة تتتيرعتتتاو روا تتتعرةية تتت روتوقتتتتر نعتتتاعلرسEvaluation ex anteت رتتتر ر  تتتبةرب -

 فير عاعر نعةروةقةي،راالرانهرر   ربع  ر  ت ترعوةنارةي تعواراورةيبعنا  .

ةية تتت ر تتت رت ررتتتعر  تتتاعررر :رر بتتت رةي تتتابعسEvaluation formativeت رتتتر ر وةبتتتارب -

وتصتتتتتلرله.روايتتتتتسرباالتتتتتتت ا ر  تتتتت رةينتتتتتتائ رةوويرتتتتتيري  تتتتتتعواراورفتتتتتيرعتتتتتوعرة نعتتتتتاعر

 ةيبعنا  رباال ت اار   ر رناار ت ا ارفيرتعناراالرفت راللةرفيرةي تعوا.

ت تتتارعرنتتتتائ روةنةبا تتتاار  تتت ر تتتاربايبتتتتتررس:Evaluation postت رتتتر راللتتتةرب -

  رن عرةييةترون عرةي ومرفيرةيبعنا  راورةي تعوا
146
. 

تر  تتت رةيتعارتتتاروةيتبرتتتتر تتتتر  تتتتعاةار لتتترعرائتتت ر تلتتتو ،رةيت رتتتر ررتتتتع  رتع تتتر ر  افتتتير

ويةتتتت رةيع تتتتاييرةو ا تتتتريرةيتتتتتيرتل  هتتتتار  افتتتتيرةيت رتتتتر رنتتتتيرا رة تتتتت عةعرةي نظ تتتتاارفتتتتير

رةال تعابيري  تع باارعنر رباي ة و اارةي لص يرلو رنتائ رنتاعها.
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 تتتتاعروة تتتتترو  تتتت رةيتتتتعغ ر تتتت رة تتتتت تراتتتتتبا رةيت رتتتتر ،ر الرانهتتتتارتنتتتتاعجرفتتتتير عتتتتاعر 

ريتابرعرل  رةواةت،ربلر رتب  هروتل نهروالرتل ر ل ه.

 ر تتت  رةيتتتتتابهروةال تتتت تريتتتايسروعتتتارت ررتتتعرةيت رتتتر رر تتت رةيتتبتتتترةيتتتاالرر ت تتتتر تتت

ةيتايري
147
رررر:

 التقٌٌم التتبع من حٌث

رةوناةت

وتةتتتتتار رععر تتتتتيررةيرةايرتتتتتيتل تتتتتر ر

رةتت ا رةونتعيروةي وةعا؛

و اتتتتتتتتتعةارتويتتتتتتتتر رةونتتتتتتتتاةتر

ر؛قرا ها

ةي  اعنتتتتتتتتيرةي نتظتتتتتتتتعمريونعتتتتتتتتاعةار

ر  اعنير تر ارنور  عع.

رة تباعرةينتائ رةي لصصي؛

ت ررتتتتتعرل تتتتتارقصتتتتتوعرةينتتتتتتائ رفتتتتتير

راةترةي ة ني؛نتل رةرةو

رت رر رة نعاعةا؛

رتوفرعرةي ة و اا،

رتل ر رةيرةايريروةينتائ روةآل اع

ةونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعير

رةيعئر ري

ةال تتتتتتتتت با ررةي اتتتتتتتتتعةاتةعرتتتتتتتتتر

عنتهتتتتتتتتارةي نتتتتتتتتتظ ري  ة و تتتتتتتتاارو  ا

رباي  عع،ر

ر نعاعرةي لايع

رةيت ارع،ر

رةي راسرةي نظ ري نتائ ،

ةيبلتت ر تتت رةي تتببريربوة تتتعير نهعرتتتير

رصاع ي.

رةيتوةتع
 عل تتتتتتتتتتي،ررتتتتتتتتتتو ي،را تتتتتتتتتتبو ي،ر

رتهعال،رفص ي

 عيتتتتتي،رفتتتتتير نتصتتتتتترةيععرتتتتتة،ر

ر  رنهاريرةيبعنا  ،راللة.

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعر

رةي ة و ي

ةيتتتتتتوةعامر بتتتتتتعرنظتتتتتتا ررةي ة و تتتتتتاتي

رةيت ررع

 يتتتتتتتتافير يتتتتتتتت ر ة و تتتتتتتتاارةيتتبتتتتتتتتتر

رةياعة اا،

رةيتل ر اارةي راةنري،

رةيتل ر اروةي  اب ا.

ةي ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

رب نعاعل

ةي ع و تتتتتتيرةيتتتتتتتيرتبر تتتتتتارب نعتتتتتتاعر

رةي تعوا
ر  ر ر اععير  رةيبعنا  
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ةيعهتتتيرةي وعهتتتير

ريهارةيت عرع

ةي ع و تتتتيرةيتتتتتيررةي تتتتتعواعئتتتترسر

رتب راربا نعاع

ةي تت عيرةيتتتيرقتتععار نعتتاعرةيبعنتتا  ر

راورةي تعوا

 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و ر

رةيت عرع

صتتتتتتتراغيرةيت عرتتتتتتتعرلتتتتتتتو رةيت تتتتتتتا ر

ري   رعر 
رة ت   رةياعسروةيتوصراا

ر

،ربايوظتتتتائت،رتةنتتتت رةي نظ تتتتااوب تتتتار تتتتب ارة تتتتتاعم،رفتتتت  ر   رتتتتاارةيت رتتتتر رر بتتتت را ر

باي  تتتاعع،رباي را تتتااروغرعنتتتا.رويبتتت رانتتت ر تتتارتنصتتتار  رتتتهرنتتتالرةية  رتتتاارنتتتيرةيبعنتتتا  ر

وةي را تتتتاارةية و رتتتتي.روايتتتتسربلبتتتت ران رتهتتتتاربألتتتتار  و تتتتاارةي ع تتتتيري وةببتتتتير  ت تتتتتر

بتتتتعة  رةيتلتتتتار ر  تتتت رة تبتتتتاعرانهتتتتاربتتتتعة  رو را تتتتاار ا تتتتيرويتتتتةاريتل رتتتتةروب تتتتوبر

ر اعبيرةيتابرعرةية و يرةيعارا. رب عاعريهااناةتر لاامروةت اار

 تقٌٌم البرامج والسٌاسات العمومٌة -أ

رةتبتتتتعرت رتتتتر رةيبتتتتعة  روةي را تتتتاارةية و رتتتتيربآيرتتتتيريتلتتتتار رةيتتتتتابرعرةية تتتتو يربلرتتتت ر

ةي تتتوةع روةيتتتتأ رر تتتاربتتتر رهتتتاتر   نتتتير  تتتاعرةت تتتاارةي تتتعةعةارةية و رتتتيروتل تتتر رةية قتتتير

ةيةا .رب اررةتبعرو ر يريعفترفةايريرةينتاعرةية و يربتب رلار ري عقابي
148
ر.

وفتتتير عتتتاعر  اعبتتتيرتابرعرتتتيري نتتتتاعرةية تتتو يرفتتت  رت رتتتر رةيبتتتعة  روةي را تتتاارةية و رتتتير

رنظتتتعر يرتتتهربنظتتتا ري عقابتتتيرةال تتتتعةترعريرةيتتتتيرتهتتتاتر يتتت ر رعتتتاار بانتتتيريهتتتاراو رةيل تتتو ر

.روغايبتتتار تتتاروعقابتتتيرةيت تتتررع تتتع ري عقابتتتير صوصتتتارةيعقابتتتيرة اةعرتتتير بتتتا رةوتتتتبا رةو

رتتتت رةي  تتتعر تتتاربتتتر رةيت رتتتر روةيتتتتاقرة،رون تتتاروظررتتتتر ر  ت رتتتتر ،ر صوصتتتار  تتت ر  تتتتو ر

ةونتتتاةت.ربلرتتت رة رةيتتتتاقرةرر تتتة ر يتتت ريتتت ا رةيعقابتتتيرةي ايرتتتيروتبعرتتتعرة تتتتة ا رةو تتتوة .ر

 وةيرةايريروةيرا  ري.فيرلر را رةيت رر ررهاتر ي رتتعرترةالقتصاار

 تقٌٌم البرامج مدخل لتكرٌس ثقافة التدبٌر المرتكز على النتائج. - ب

رةتتتارةيتتتتابرعرةي عتبتتتعر  تتت را تتتاسرةينتتتتائ ر  تتتتعارعارتتتارفتتتيرةيتتتتابرعرةية تتتو يررةت تتتار

  تتت رةيتوفرتتتةربتتتر ر تع بتتتاارةي تتتوةعنر روةي تتتوةعارةي تالتتتيرب رتتتيرتل رتتتةرةونتتتاةترةي  تتتععمر

ر اب ا.
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بةنصتتتعرا ا تتتيريتتت  رةيتتتتابرعرةية تتتو يررتتتوفعرتت رصتتتاروةقتعةلتتتاارريتتتايسرفتتت  رةيت رتتتر 

ونظتتتعرة تتتتتتعةفريرونتتتتورو تتتتر يرا ا تتتريرت بتتتت ر تتتت رتل رتتتتةرتتتتابرعر  تتتتو ير عتبتتتتعر  تتتت ر

ا تتتتاسرةينتتتتتائ ر تتتت رععرتتتتةرتل تتتتر رةت تتتتاارةي تتتتعةعرول تتتت رت صتتتتر رةي تتتتوةعاروتةعرتتتتعر

ةي  اويري
149
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ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر
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 الخات ة

ةيعارتتتتتامري تتتتتتابرعرةية تتتتتو يرنتتتتتيرةي  عبعرتتتتتيرةيتتتتتتيرو ع تتتتتاال،ر  رانتتتتت رةي نع  تتتتتاار

اصتتتبلارتةعتتتيرعوةبتتتاارتعةبرتتتار  تتت ر تتتائ يراةاربةتتتاروعنتتتي.رويتتتايسريتتترسر ب تتتارةيرتتتو رة ر

رنعارةيةاي ررتوعهرنلورن  رةال تصاصاار  رةي عبعر ي رةي لرع.

 اريتتت رتةتتتارةي  عبعرتتتيرتعتبتتتعرف تتتعر  تتت رةي  عبعرتتتيرةيب  تتتربريرفنعتتتارننتتتاسرتوعتتتهر

ةي  عبعرتتتيرةي را تتتري،راور تتتاررةتتتعتربأنظ تتتيرلبتتت ر ل تتتينلتتتورتةعرتتتعر
150
 تتت رةيتوعتتتهرنلتتتورر.

ةي وصصتتتيروةيتتتتيرتةنتتتيرفتتتيراابرتتتاارةو تتت رةي تلتتتامرا تتتاسرةيت ورتتت رةي  تتتت عر تتت رة ت تتتاار

نتتتاةرةيتوعتتتهر،ري تتتا ر تتت رن  هتتتار  تتت رةي عتتتاارةيةتتتا ةآليرتتتاارةيتابرعرتتتيرةي ةت تتتامرفتتتيرةي عتتتاارة

رو يرةيعارا.ةية رتابرعتعريظهوعرةيرأاورررُأ سرةياال

رةيبرعوقعةعرتتتي  رة تتتتة ا رةو تتتايرارةيلار تتتيرفتتتيرةيتتتتابرعررةتتتار تتتوعمر  تتت رةي نتتتان ر

.رو عةعةتتتتيرااوةعرةيرتتتتا  ر راة تتتت رةي تتتتائامةي ت اا تتتتي،رو  تتتت  رةيةصتتتترا ر تتتت رت تتتتسرةيتتتتنظ ر

رةياويي،ر  قيراةئ اربايتابرع.

 

 

 

 

 

 

                                                           
150

 الصادسة غً لجىة البىذكُة واإلاُثاق ألاوسوبي للحكم املحلي. 2416أهظش ورُلة الحكامة الجُذة   



51 
 

 الئحة المراجع

 

 :باللغة العربٌة 

 .الكتب:1

 لايتتتتتتعةارفتتتتتتيرةيتنظتتتتتتر رةيعهتتتتتتوال"،ر عبةتتتتتتير ع  ا تتتتتتيرعةني،ريتتتتتتال تتتتتتارةيل "

 ،2018-2017 بناس،رةي نيرةيعا ةرير

 ل تتتت رةلعتتتتر ر.ر"ةيتتتتتابرعرةية تتتتو يرةيعارتتتتار"رتتتتتعباارةياويتتتتيربتتتتر رقتتتتر رةي ا تتتتير

ةية و رتتتيرورقتتتر رةي  اويتتتير.ر عبتتتعرةياعة تتتاارورةالبلتتتا رةالن تتتانريرةيتتتاةعرةيبريتتتاتر

 2017،رةيعبةيرةالوي ر،

 اعة تتتيرةيظتتتانعمرر–،ر" لايتتتعةارفتتتيرةي را تتتاارةية و رتتتير بتتتارةي ايتتتسرالععرتتتع

 .2017-2016ةي عةعري"،ر عبةير ع  ا ي،ر بناس،ر نير

 تتتتع روتل رتتت "،ر عبةتتتيرةينعتتتا ،رر–يلتتتعش،ر"ةيا تتتتوعرةيعارتتتاري    بتتتيرةي  عبرتتتير

 .2016عبةير

 ي رتتتتتاترةية عةنتتتتتي،ر"عايرتتتتتيرةي را تتتتتيروة اةعمربتتتتتاي  عاروتأ رعنتتتتتار  تتتتت رصتتتتتنا ير

صتتتتتنا يرةي تتتتتعةعرةية تتتتتو ي،ر عبةتتتتتيرةي تتتتت  ،رةيعبةتتتتتيرةوويتتتتت رةي تتتتتعةع"،ر ع تتتتتير

2018. 

 دمحمربتتتتعوة،ر"ةيتتتتترافريروةي  تتتتاتييروةيعقابتتتتيرةية رتتتتار  تتتت رةي تتتتا رةيةتتتتا رفتتتتير تتتترا ر

 .ةيلبا يرةيعترام"،راةعرةي   ،رةيعباع،راو رابعرةيعبةيروةي ني



52 
 

 و الرسائل: األطروحات2.

 رتتت رةيتتتابتوعةلرفتتتيرةي تتتانو رـتتتردمحمر تتتب  ،ر"رتتتتابرعرةي تتتاييرةية تتتو ي"راععولتتتيرين
ر.2012ةيةا ،رعا ةيردمحمرةي ا س،راباة ،

 ل ر تتتتتيرةيهتتتتتاات،ر"ةيتتتتتتابرعرةية تتتتتو يرو تتتتتتبايريرةيتلتتتتتار "،راععولتتتتتيرينرتتتتت ر

ةيتتتتتتابتوعةلرفتتتتتتيرةي تتتتتتانو رةيةتتتتتتا ،رعا ةتتتتتتيردمحمرةي تتتتتتا س،رب رتتتتتتيرةية تتتتتتو رةي انونرتتتتتتير

 .2011/2012وةالقتصااريروةالعت ا ريراباة ،رةيعباع،رةي نيرةيعا ةري

 ةالاةعرتتتتيربتتتتاي  عار"رةععولتتتتيرينرتتتت رريةيبرعوقعةعرتتتت بتتتتارةيلرتتتترظراا رنتتتتو،رنظتتتتا ر
ةيتتتتابتوعةلرفتتتتيرةي تتتتتانو رةيةتتتتا ر،عا ةتتتتيردمحمرةي تتتتتا سرةبتتتتاة ر،رةيعبتتتتاعر.رةي تتتتتنير

 رر2001.2002ةيعا ةرير

 ، ةيتتتتتتتتابرعرةيتةاقتتتتتتتاالربتتتتتتتر رة اةعةارةي عبعرتتتتتتتيرورةي تتتتتتتارعرااررفتتتتتتتاةارب ل تتتتتتت

عا ةتتتيردمحمررابتوعةلرفتتتيرةي تتتانو رةيةتتتا ،اععولتتتيرينرتتت رةيتتترةي   عبتتتعمربتتتاي  عا،

ةي تتتتا سر،ب رتتتتيرةية تتتتو رةي انونرتتتتيرورةالقتصتتتتااريرورةالعت ا رتتتتيرابتتتتاة ،رةيعبتتتتاعر،ر

 .2018-2017ةي نيرةيعا ةرير

 نتتتتتوة رةيهنتتتتتاوال،ر"ةيتتتتتتابرعرةية تتتتتو يرةيعارتتتتتا"،راععولتتتتتيرينرتتتتت رةيتتتتتابتوعةلرفتتتتتير

وةالقتصتتتتتتااريرةي تتتتتتانو رةيةتتتتتتا ،رعا ةتتتتتتيردمحمرةي تتتتتتا س،رب رتتتتتتيرةية تتتتتتو رةي انونرتتتتتتير

 2009-2008وةالعت ا ري،راباة ر،رةيعباع،رةي نيرةيعا ةرير

 

 -تتتتاا ربتتتتولعرع،رةيت عتتتترعرةال تتتتتعةترعيرفتتتتيرتتتتتابرعرةيتتتتتأ رةي ل تتتتي،رع تتتتاييرر 

ةي انونرتتتتتيررينرتتتتت رتتتتتتهاامرةي ا تتتتتتع،رعا ةتتتتتيردمحمرةي تتتتتا سرةيعبتتتتتاع،رب رتتتتتيرةية تتتتتو 

 ،2009/2010وةالقتصااريروةالعت ا رير و ي،ر

 اعة تتتتيرتل ر رتتتتيرر–"تلتتتتار روتأنرتتتت ر  قتتتتيرة اةعمر تتتتترةي عترتتتتةرا رنتتتتيرعتتتتاال،ر

ع تتتاييرينرتتت رتتتتهاامرةي ا تتتتع،رعا ةتتتيردمحمرةي تتتا س،رب رتتتيرةية تتتو رةي انونرتتتيررن ارتتتي"،

 2017-2016وةالقتصااريروةالعت ا ريراباة ،رةيعباع،رةي نيرةيعا ةرير

 ط"،رع تتت اييرينرتتت رل تتتناترا هتتتاوش،ر"  تتتاامرةيتربرتتتعرفتتتيراوعرةياويتتتي،رفعن تتتارن واعتتتا

اب تتتو رةياعة تتتاارةية رتتتارةي ة  تتتيرفتتتيرةي تتتانو رةيةتتتا ،رعا ةتتتيردمحمرةي تتتا س،رب رتتتير
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ةي تتتنيرةيعا ةرتتتيرر–ةية تتتو رةي انونرتتتيروةالقتصتتتااريروةالعت ا رتتتير،رابتتتاة ،رةيعبتتتاعر

1998-1999 

 صتتتتوفراربر نتتتتي،ر  تتتتان يرفتتتتيرتل تتتتر رةواةترةيت تتتتور يري  ا  تتتتاارةالقتصتتتتاارير

فتتتتتيرةية تتتتتو ررعةي اع تتتتتترري،ر تتتتتابعمرينرتتتتت رتتتتتتهاامربتعبرتتتتتةرة اةعمرةال تتتتتتعةترع

ب تتتتتتبعم،رب رتتتتتتيرةية تتتتتتو رةالقتصتتتتتتااريرو  تتتتتت ر-ةالقتصتتتتتتااري،رعا ةتتتتتتيردمحمر ريتتتتتتع

 .2006/2007ةيت ررع،ر

 هللارةن تتتاو ،ر"ة صتتت  رة اةعالربتتتر رةيعتتتع رةي تتت بيروةي  اعبتتتيرةيوةقةرتتتي"،ر بتتتارر

 2003،ر4 ع يرة اةعمرةي  عبريرةيةاار

 ابرعرةية تتتتتتو يرةيعارتتتتتتاروتتتتتتتأ رعلر  تتتتتت ر نظو تتتتتتيردمحمرعتتتتتت  راار و تتتتتت ،ر"ةيتتتتتتت

ةيوظررتتتيرةية و رتتتيربتتتاي  عا"،رع تتتايير ا تتتتع،رعا ةتتتيردمحمرةي تتتا س،رب رتتتيرةية تتتو ر

ةيعبتتتتتاع،رةي تتتتتنيرةيعا ةرتتتتتيرر–ةي ور تتتتتيرر–ةي انونرتتتتتيروةالقتصتتتتتااريروةالعت ا رتتتتتير

2017-2018 

 دمحمرعتتتتت  راار و تتتتت ،ر"ةيتتتتتتابرعرةية تتتتتو يرةيعارتتتتتاروتتتتتتأ رعلر  تتتتت ر نظو تتتتتيرر

ررتتتيرةية و رتتتيربتتتاي  عا"،رع تتتايير ا تتتتع،رعا ةتتتيردمحمرةي تتتا س،رب رتتتيرةية تتتو رةيوظ

ةيعبتتتتتاع،رةي تتتتتنيرةيعا ةرتتتتتيرر–ةي ور تتتتتيرر–ةي انونرتتتتتيروةالقتصتتتتتااريروةالعت ا رتتتتتير

2017-2018 

 نعتتتتتر رنتتتتتتا ،ر"ةي  اعبتتتتتيرةيعارتتتتتامريتلتتتتتار رةيتتتتتتابرعرةية تتتتتو ي"،ررع تتتتتاييرينرتتتتت ر

ب رتتتتتيرةية تتتتتو رةي انونرتتتتتيررةي ا تتتتتتعرفتتتتتيرةي تتتتتانو رةيةتتتتتا ،رعا ةتتتتتيردمحمرةي تتتتتا س،

 2013/2014ةيعباع،ر،باة ار،ةالعت ا ريورروةالقتصااري

 . المقاالت:3

 ر" ايرتتتتتيرةيع ا تتتتتاارةيتعةبرتتتتتيربتتتتتر رةيوةقتتتتتتروةيعقابتتتتتير بتتتتتارةي عرتتتتتترـتتتتتربوعلتتتتتو:
،ر2016و تع بتتتتاارةيتن رتتتتي"رةي ع تتتتيرةي  عبرتتتتيريتتتتواةعمرةي ل رتتتتيروةيتن رتتتتي،ر تتتتنير

ر.ةي انري،رةيعبةير97 اار

 ـتتتترعتتتتتراربتتتتاعير"رتلتتتتار رة اةعمرةي  عبرتتتتي"رةي ع تتتتيرةي  عبرتتتتيري  تتتتانو رة اةعالر
 .ر01،رةيةاا2016وةية و رةي ايري،رةي نيرةالوي ،
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 ،آيرتتيرفةايتتيريت ورتت رةيتن رتتير   تتوارةيتتتعةبيربتتر رةي عتتا ر رةيةتتا رورةي تتا  ال تتاربو تتترة:

-،رنتتتارع91-90 تتتعاوج تتتاار ةي ع تتتيرةي  عبرتتتيريتتتواةعمرةي ل رتتتيرورةيتن رتتتي، بتتتاي  عا،

 .2010ابعر ،

 ال تتتتتار تتتتتبت،ر"اوعرةياويتتتتتيرفتتتتتيرةالقتصتتتتتااربتتتتتر رةييتتتتتعوعمروةيلتتتتتاوا"،رةي ع تتتتتير
 2016،ر07ةيععةئعريري ةوي يروةي را يرةالقتصااري،ر اار

 صتتترري،ر"ةي وصصتتتيروةآلفتتتا رةي  تتتت ب ريري  عتتتاارةيةتتتا روةي تتتا رفتتتيرظتتت رةيتن رتتتير
رةيععةئع،ر،رةيةاارةوو ،ةالقتصااري"،ر ع يرةالقتصااروة لصاترةيتعبر ي

 اعة تتتتيرر– بتتتتارةيتتتتععة ربويتتتترات،ر" رهتتتتو رةي وصصتتتتيرفتتتتيرةير تتتتهرةي تتتتانونير

 .2تل ر ري"،ر ع يرةيل و روةية و رةي را ري،ر اار

 بتتتتارةيةعرتتتتعرال تتتتاني،ر"صتتتتنا يرةي تتتتعةعرو تتتتتبايريرفصتتتت رةي تتتت عرفتتتتيريتتتتوتر 
"،ر ع تتتتتتتير تتتتتتتتباالارصتتتتتتتنا يرةي تتتتتتتعةعرةية تتتتتتتو ير2011  تتتتتتتتعاةارا تتتتتتتتوعر

ر.2018تبيراةعرةي   ،رةيعبةيرةووي ،رباي  عا،ر ب

 تتتتعرةيتتتتار ر بتتتتارةيوةلتتتتا،ر"ة تتتتتعةترعريرةي وصصتتتتي"،راعة تتتتيرلايتتتتيرةيععةئتتتتعر 
ةنع قتتتتتتار تتتتتت رةيتعتتتتتتاعالرةيةاي رتتتتتتي،رةي ع تتتتتتيرةيععةئعرتتتتتتيري ةوي تتتتتتيروةي را تتتتتتير

 .2014ةالقتصااري،رةيةاارةوو ،ر

 تتتتتتاارابعبتتتتتتا ،ر"ةيتتتتتتتابرعرةية تتتتتتو يرةيتعةبتتتتتتيربتتتتتتاي  عارو تتتتتتتبايريرةين تتتتتتار  
 2018 را ري"،ر ع يرةية و رةي انونري،رةيةاارةي ابترةي

 تتتتاع رغعةبرتتتتي،ر"  تتتتت ب رةياويتتتتيرةيوعنرتتتتيرو تتتترااتهارفتتتتيرظتتتت رةيةوي تتتتي"،ر ع تتتتير 
ر2013،ر13ةية و رةالعت ا ريروة ن انري،ر اار

 طر"رع تتتاييرينرتتت ر دمحمرصتتتارة،ر"ةيتتتتابرعرةية تتتو يرةيعارتتتا،رة اةعمرةي  عبرتتتيرن واعتتتا
والالر  تتت ا ر ،رب رتتتيرةية تتتو رةي انونرتتتيروةالقتصتتتااريرتتتتهاامرةي ا تتتتع،ررعا ةتتتير تتت

ر2008-2007 بناس،رروةالعت ا ري،
 

 محاضرات:
 بنةر تتت ،ر" تتتتاعبيرةيرا تتت رةي تتتانيرفتتتير  تتتاعرةت تتتاارةي تتتعةعرةية تتتو ي"،ر ع تتتير

ر،2018ةية و رةي انونري،رةيةاارةي ابت،ر

 تتتةرا:ر"رةيتتتتاقرةرةيتتتاة  يربايع ا تتتاارةيتعةبرتتتير"ر عةقبتتتيرةيت تتتررعرةي تتتاييررعرعتتتي 

" لايتتتتعمرتبورنرتتتتيرفتتتتير عتتتتاعر"ربتتتتعة  رتبتتتتور رروة اةعالربايع ا تتتتاارةيتعةبرتتتتي

 .2013نونبعرر25/27ةوععرو نت بيرةيع ا اارةيتعةبري"ربتاعر ر
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 .القوانٌن:5 

رويرتتتورر07بر1436 يتتتا ر تتت رعر20صتتتااعرفتتتيرر1.15.85ظهرتتتعرتتتتعرترعقتتت رر--

ةي تة تتتتتتةربايع ا تتتتتتاا،رةيععرتتتتتتامرر113.14ةي تتتتتتانو رةيتنظر تتتتتتيرراسربتنررتتتتتت2015

 .1436توة رر6،ربتاعر ر6380ةيع  رير اار

 .تقارٌر و ندوات:6

 ت عرتتتعرةي ع تتتسرةالقتصتتتااالروةالعت تتتا يروةيبرئتتتير"لبا تتتيرةي عفتتتةرةيةتتتا "ر تتتنير

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر2013

 ةينتتتتاومرة ق ر رتتتتيريتتتتواةعمرةي ةاصتتتتعمرفتتتتيرةيتتتتاو رةيةعبرتتتتي،رنلتتتتورتل رتتتتةرا تتتتسر

ةينعةنتتتيروةيتتتترافريروةي  تتتاتييرفتتتيرةي ا  تتتاارةيةا تتتيرابتتتي،رة  تتتاعةارةيةعبرتتتير

ر.2005 اعسرر23-21ةي تلامر

 .المواقع اإللكترونٌة:4

 رنيةي وقترة يبتعو http://bonnegouvernonceover-blog.com 

 وقتر www.alriyadh.com، 
ر

ر
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