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 االتجاه للحكم المحليمبررات  –مفهوم الحكم المحلي والمفاهيم المرتبطة به 

 * مفهوم الحكم المحلي:

هناك العديد من التعريفات التي تناولت مصطلح الحكم المحلي ، وتختلف تلك التعريفات باختالف 
الصواب هو  إلىاقرب التعريفات  أنانه يمكن القول  إالوجهة نظر الباحثين والكتاب للموضوع ، 

كانت صورتها  أيا اإلدارية واألجهزةالتعريف القائل بان الحكومة المحلية هي )مجموعة الوحدات 
من الحكومة القومية  أدنىوعلى اختالف مستوياتها الموجودة بالدولة والتي تكون في مستوى 

محلي يوجد حيث في الدولة الموحدة ومن حكومة الوالية في الدولة االتحادية( ، ولذلك فالحكم ال
محلية مهمتها تصريف الشؤون المحلية في حدود  إداريةمحلية ووحدات  إدارية أجهزةتتوفر 

 السلطات المخولة من الحكومة وفي إطار الدستور.

 * عناصر الحكم المحلي:

 جغرافية محددة. أقساموجود مناطق أو  -1

 كي تتمكن من ممارسة نشاطها المحلي. األقساممنح الشخصية المعنوية لهذه  -2

 وجود هيئات منتخبة تمثل السكان المحليين. -3

 المركزي. واإلشرافالرقابة  -4

 المحلية: واإلدارةالحكم المحلي * 

المحلية ،  اإلدارةهناك مصطلح يقترب في المفهوم من مصطلح الحكم المحلي وهو مصطلح 
المحلية يتعلق  اإلدارةأي  فاألولمصطلحين ، ويعتقد بعض الفقهاء بوجود اختالف بين ال

الثاني أي الحكم المحلي يتعلق بالالمركزية السياسية التي  إن، في حين  اإلداريةبالالمركزية 
 اإلدارةلهذا التفسير هو وجود كلمة  األساسنالحظها في الدول االتحادية الفيدرالية ، والسبب 

، ووجود كلمة الحكم في المصطلح  اإلداريةفيذ العمليات تتعلق بتن اإلدارةوان  األولفي المصطلح 
 الثاني وان الحكم يتعلق بالسياسة.



نحو الحكم المحلي ،  أساسيةمرحلة  أوالمحلية خطوة  اإلدارةنظام  أن إلىوذهب الرأي الثاني 
الجغرافية بخطوتين تتمثل الخطوة  – اإلداريةتبدأ بعض الدول عند محاولتها تطبيق الالمركزية  إذ

من الحكومة لممثليها في المحافظات ثم تبدأ بتطبيق  أوالتخويلها  أوبتفويض الصالحية  األولى
نظام الحكم المحلي بعد ذلك بإصدار قانون خاص بذلك ثم في حالة النجاح تقوم بتطبيق نظام 

لمجالس المحلية عن طريق االنتخاب ا أعضاءالحكم المحلي وهي الخطوة الثانية فإذا تم اختيار 
عن دائرة اإلدارة المحلية ، وبالتالي فإن اإلدارة فإنه يؤمن لنا حكما محليا بينما التعيين ال يخرج 

المحلية هي عمليات إدارية تحتاج إلى قاعدة قانونية منصوص عليها مبنية على الحكم المحلي 
 الذي يستمد شرعيته من الالمركزية اإلدارية.

 صطلحات فرعية مرتبطة بمفهوم الحكم المحلي:* م

الحكومة المحلية: وهي نظام حكومي يدار بواسطة هيئات منتخبة محليًا وظيفتها ممارسة  -1
السلطات السياسية واالقتصادية واإلدارية إلدارة شؤون المجتمع على جميع المستويات ، وتضم 

لجماعات من خاللها التعبير عن مصالحهم اآلليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن لألفراد وا
 وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية الخالفات.

وهو مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون  المجتمع المحلي: -2
حكم ذاتي معاً في األنشطة السياسية واالقتصادية ويكونون معاً فيما بينهم وحدة اجتماعية ذات 

المدينة والمدينة الصغيرة )المحلي وأمثلة المجتمع  نحوها،تسودها قيم عامة ويشعرون باالنتماء 
 والقرية(.

الهيئات هي أجهزة محلية وحكومة محلية تتوالها هيئات محلية  المحلية: تعتبرالهيئات  -3
حلي محدد ولها الحق منتخبة مكلفة بمهام إدارية وتنفيذية تتعلق بالسكان المقيمين في نطاق م

 في إصدار القرارات واللوائح المحلية.

السياسة المحلية: وهي عبارة عن نشاط مؤسسي تقوم به الحكومة المحلية ومؤسساتها  -4
 وهي ترجمة لتفضيالت ومطالب الجماهير.



الوحدات اإلدارية: وهي المناطق الجغرافية أو األقسام المحددة التي أسبغ عليها القانون  -5
لشخصية المعنوية والتي تتولى إدارة شؤونها المحلية بنفسها بواسطة ممثليها وتتماثل هذه ا

 الوحدات في مستويين هما المحافظات والبلديات.

 هناك عدد من المبررات التي تدفع باتجاه الحكم المحلي منها * مبررات االتجاه للحكم المحلي:

المشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون المحلية مبررات سياسية: وهي تقوم على قاعدة  -أ
 تأسيسًا على مبدأ حكم الناس ألنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع اإلنمائية.

يجاد مصدر التحويل وقيام المشروعات  -ب مبررات اقتصادية: وتعني االقتصاد في النفقات وا 
 المناسبة للمجتمعات المحلية.

شباع الرغبات وتوفير مبررا -ج ت اجتماعية: وتعتمد على تنمية الروابط بين أجزاء الوطن وا 
 االحتياجات.

مبررات إدارية: وتتلخص في تخفيف األعباء على عاتق الحكومة المركزية والكفاءة والمرونة  -د
 في استخدام أساليب األداء وسهولة القيام بعمليات اإلصالح اإلداري.

  

 


