
 

توزيع االختصاص بين الدولة والبمديات كآلية لتطوير الخدمة العمومية ـ 
 دراسة  الحالة الموريتانية

 سعيد مبارك

 arid.my/0001-3943 رقم معرف الباحث العربي:

 ممخص : 

عتبارىا فضاء يعمل عمى إعادة توزيع االختصاصات في إطار اإن الجماعات المحمية ب    
عمى مستويات عدة يبقى المشكل  الدولة الموحدة، ونظرا لما تشيده موريتا من تحديات

التنموي عمى سمميا، إضافة إلى تحدي الوحدة الترابية واالجتماعية، يجعل مسألة إعادة 
النظر في توزيع االختصاصات بين الدولة والجماعات المحمية مسألة محورية لتطوير 

ع الخدمة العمومية، من جو ولضمان وحدة الدولة من جية أخرى، من أجل إعادة توزي
لالختصاصات بين الدولة والجماعات المحمية، توزيعا كفيال بجعل الجماعات المحمية قناة 

  فاعمة لمتواصل بين المجتمع والدولة.

إن من أعراض الالمركزٌة اإلدارٌة تخفٌف العبء عن كاهل السلطة التنفٌذٌة فً المجال 

وتعددها ال ٌمكنها أن  اإلداري، فالسلطة المركزٌة مهما كانت كفاءة أجهزتها اإلدارٌة

تضطلع بكل أنشطة الدولة المنتشرة فً كافة أرجاء البالد. ذللك أن نظام اإلدارة المحلٌة 

ٌعتبر أداة فعالة للمساهمة فً إدارة األنشطة المحلٌة، وإتاحة الفرصة للسلطة المركزٌة كً 

 ومراقبة تنفٌذها.تتفرغ للمسائل ذات األهمٌة القومٌة المتمثلة فً رسم السٌاسات العامة 

وال ٌقتصر دور اإلدارة المحلٌة فً هذا المجال عند هذا الحد، بل إنها تتٌح الفرصة 

لالستفادة من مبدأ التخصص وتقسٌم العمل الذي أضحى سمة من سمات اإلدارة الحدٌثة، 



وهدفا من أهداف التنظٌم االداري الذي ثبت فاعلٌته فً رفع كفاءة الجهاز اإلداري، 

قدراته لمواجهة كافة المتغٌرات التً طرأت نتٌجة اتساع النشاط اإلداري وتشعب وتحسٌن 

 مسائله.

إن تحقيق التوازن بين الدولة والجماعات المحمية وما يفترض فييا من تمتعيا 

باالختصاصات وأجيزة تقريرية ذاتية ميمة، وبين وحدة الدولة وما تمثمو من مركزية وتجميع 

د العالقة بين الدولة والجماعات المحمية بطريقة تسمح باستقاللية لمسمط، يقتضي ذلك تحدي

 ىذه االخيرة عمى مستوى تقديم الخدمة الخدمات العمومية. 

ومن هنا فإن االشكالية كيف يمكن توزيع االختصاص بين الدولة والجماعات المحمية 
 بطريقة تضمن تطوير الخدمة العمومية، وال تمس وحدة الدولة؟

 ت ىذه  الدراسة من خالل النقاط الرئيسية التالية : وقد تناول

 بمديات في مجال الخدمة العموميةالمحور األول: واقع توزيع االختصاص بين الدولة وال

 أوال : ضعف وعدم توازن االختصاصات بين الدولة والبمديات

 ثانيا: تداخل االختصاصات بين الدولة والبمديات

رسم العالقة في مجال االختصاص كمطمب إعادة والبمدية ومطمب الدولة  المحور الثاني: 
 لتطوير الخدمة العمومية

 أوال : محددات توازن العالقة الجديدة بين الدولة والبمدية

 ثانيا : الدعائم االساسية لحفظ التوازن بين البمدية والدولة

 



مالحظة: ملخص لمداخلة مقبولة فً الملتقى الدولً الرابع للخدمة العمومٌة فً الدول 

6102المغاربٌة ـ الجزائر ـ   


