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أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
تاريخ اإلستالم 9442/41/41 :تاريخ القبول 9442/42/04 :تاريخ النشر9442/43/42 :

أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
The impact of the General Facility's ability to change on the effectiveness of
administrative activity and improvement of public service

الذكتور بالجياللي خالد
ج ـ ـامعة تيــارت
ملخص:

إن الغرض من تبين إسرتاتيجية التغيري على مستوى ادلرافق العامة ىو تطويرىا من خالل البحث عن آليات جديدة
لتسيري أحسن للمرافق العامة ،وال يتأتى ذلك إال بتغيري منط التسيري التقليدي الذي يركز أساسا على ىيمنة التسيري
ادلركزي والتحكم بدل التنسيق وادلشاركة يف تسيري ادلرافق العامة ،واالجتاه ضلو إدخال آليات للتسيري جديدة أو متطورة،
اليت من شأهنا الرفع من كفاءة وقدرة ومرودية ادلرفق العام وحتسني اخلدمات العامة اليت يقدمها لألفراد ذات مقاييس
وجودة عالية وتواكب التطورات وادلستجدات اليت يشهدىا مناخ عمل ادلرفق العام ،وىو أمر حيقق للمرفق العام التطور
واالستمرارية والكفاءة يف األداء ويعزز العالقة بني ادلرفق العام واألفراد العاملني بو أو ادلستفيدين من خدماتو.
الكلمات المفتاحية 6مرفق عام ،خدمة عمومية ،تغيري وتطوير ،حتديث ،جتديد ،منتفعني.

ABSTRACT:
The aim to adopt the strategy of changing at the public utility level , is to improve
it, by searching for new systems to achieve a good management of the public
utility , however it cannot be reached only by changing the classical management
mode, which focuses mainly on central management domination and control
instead of coordinating and participation in public utility managing , in order to
create new or developed management systems that progress the competency ,
capacity and profitability of the public utility and improve the public service,
submitted by individuals, with high standards and good quality , keeping up with
development.
Key words: Public Utility, Public Service, Changing and Improving, Updating,
Renewing, Beneficiaries.
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مقدمة3

إن عقلنة تسيري ادلرافق العامة تستوجب االعتماد على أساليب ونظم حديثة وفلسفات جديدة يف التسيري أمهها
احلكامة كإسرتاتيجية يف التسيري بصفة عامة وتسيري ادلرافق العامة بصفة خاصة ،واليت أصبحت من متطلبات مبدأ
قابلية ادلرفق العام للتغيري والتطوير من خالل تشخيص ادلشاكل والصعوبات اليت يعاين منها ادلرفق العام واقرتاح البدائل
واحللول ادلمكنة دلعاجلة ىذه النقائص أو ادلشاكل وتقدير الوسائل واإلمكانيات الالزمة لنجاح التغيري ومدتو ونطاقو
ومستوياتو ،كل ذلك من أجل تطوير ادلرفق العام وضمان استمراريتو والرفع من قدرتو وكفاءتو وجودة اخلدمات اليت
يقدمها للجمهور بصورة دائمة ومتطورة باستمرار مبا يتماشى ويواكب ادلتغريات وادلستجدات اليت يشهدىا ادلناخ الذي
يعمل يف إطاره ادلرفق العام ،ويستجيب من جهة أخرى حلاجات ومتطلبات األفراد ادلتغرية باستمرار.
وتكتسي دراسة التغيري والتطوير اليت دتس اذلياكل والوحدات اإلدارية يف الدولة بصفة عامة وادلرافق العامة أمهية
بالغة يف رلال القانون اإلداري ،باعتبار أن التغيري أصبح ضرورة حتمية ُملزمة للسلطة العامة أو اذليئة القائمة على
ادلرفق العام اليت دتس كافة صور ومراحل النشاط اإلداري ،ذلك بأن تنيب إسرتاتيجية التغيري والتطوير على مستوى
ادلرافق العامة ومدى فعاليتها وحتقيقها للنتائج ادلسطرة مرتبط أساسا مبدى التناسب وادلواكبة واالستجابة للمتغريات
والتطورات وادلستجدات اليت يشهدىا ادلناخ الذي يعمل يف نطاقو ادلرفق العام ،من خالل رصد كل اإلمكانيات
ادلتاحة مع ضرورة االعتماد على وسائل تكنولوجية جديدة ومتطورة والتوجو ضلو اإلدارة اإللكرتونية وادلرفق العام
لإللكرتوين للحد أو القضاء على العيوب اليت تشوب نظام اإلدارة التقليدية للمرفق العام .
إن األسباب والدوافع ادلؤدية إىل التغيري تُ نبني لنا أن مبدأ قابلية ادلرفق العام للتغيري والتطوير أصبح مطلبا اقتصاديا
وسياسيا تطلبو الدول الكربى من الدول الصغرى ،ذلك بأن التغيري االجيايب ينبع من حاجة األفراد إىل التغيري يف مجيع
اجملاالت السيما اجملال اإلداري ،الذي أضحى ضرورة من أجل بقاء واستمرار ادلرافق العامة بالنظر إىل ادلشاكل
والضغوطات االقتصادية والسياسية والضغوط الداخلية واخلارجية اليت يعاين منها النشاط اإلداري وادلرفق العام.
ذلك بأن التحديات اليت تواجو ادلرافق العامة تعد فرصة للتقدم والنمو ويف الوقت نفسو رلاال لفشل ادلرافق
العامة ،األمر الذي جيعل من مسألة التغيري يف ادلرافق العامة ىي نقطة القوة أو الضعف بالنسبة للمرافق العامة كأحد
أىم السمات ادلميزة دلبدأ استمرارية ادلرافق العامة وحيويتها وتكييفها مع بيئتها من خالل تبين برامج للتغيري واختيار
أفضل األنظمة يف التسيري لتحسني أداءىا.
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والبحث حول أثر مبدأ قابلية ادلرفق العام للتغيري والتطوير على فاعلية النشاط اإلداري وحتسني اخلدمة
العمومية الذي يكتسي أمهية بالغة ،ىو زلاولة منا تسليط الضوء على واقع ادلرافق العامة والصعوبات اليت يعاين منها
تنظيم وتسيري ادلرفق العام ،اليت تعد سببا وجيها لتبين إسرتاتيجية التغيري والتطوير اليت دتس ىياكل أو تنظيم ادلرافق
العامة ووظائفها أو أساليب تسيريىا.
واحلقيقة أن البحث حول ادلوضوع الذي يتناول بالدراسة أثر مبدأ قابلية التغيري والتطوير على ادلرافق العامة
ووظائفها يوجب علينا طرح إشكالية أساسية حول 6مدى فعالية تبني إستراتيجية التغيير في تطوير المرافق العامة
ونشاطها بالشكل الذي يضمن لهذه األخيرة االستمرارية والتنافسية والكفاءة والجودة في الخدمات العامة
المقدمة لألفراد؟بمعنى آخر التساؤل حول أثر تبني سياسة التغيير والتطوير على فعالية المرافق العامة وتحسين
الخدمات التي تقدمها لألفراد؟.

ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة مت االعتماد على ادلنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية

ادلتعلقة بادلرفق العام بصفة عامة وتسيريه بصفة خاصة هبدف إجراء دراسة معمقة حول مبدأ قابلية ادلرفق العام للتغيري
والتطوير وأثره على فاعلية ادلرفق العام ونشاطو ،حيث مت التطرق أوال إىل اإلطار الذي حيكم التغيري والتطوير يف رلال
تنظيم وتسيري ادلرفق العام (الفقرة األوىل) ،مث حتديد عوامل صلاح إسرتاتيجية التغيري بالنسبة للمرفق العام ومعوقاتو
(الفقرة الثانية) ،لنخلص يف األخري إىل خادتة تضمنت أىم النتائج واالقرتاحات.
الفقرة األولى:اإلطار الذي يحكم التغيير والتطوير في مجال تنظيم وتسيير المرفق العام

ولتحديد اإلطار الذي حيكم التغيري والتطوير يف رلال تنظيم وتسيري ادلرفق العام ،سيتم بيان نطاق مبدأ قابلية

ادلرفق العام للتغيري والتطوير(أوال) ،مث أبعاد التغيري بالنسبة للمرفق العام ومدى أمهيتو يف حتسني اخلدمة العمومية(ثانيا).
أوال:نطاق مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطوير

إن نطاق أو رلاالت التغيري والتطوير يف ادلرفق العام تشمل التغيري يف القواعد ادلنظمة للمرفق العام التغيري سواء
من حيث التنظيم أو اذلياكل أو االختصاصات أو الوظائف أو اإلجراءات أو من حيث األغراض ،األمر الذي يستلزم
علينا أوال الوقوف على نطاق أو رلاالت التغيري والتطوير يف ادلرفق العام ،مث بيان عوامل صلاح التغيري يف ادلرفق العام
لتحسني اخلدمة العمومية وأبعاده والصعوبات اليت تعرتض حتقيق ىذه األبعاد.1
دلا كان ادلرفق العام يهدف إىل إشباع احلاجات العامة لألفراد أو تقدمي اخلدمات العامة ذلم ،فإنو يتوجب
يف اخلدمة العمومية اليت يقدمها ادلرفق العام أن تتناسب وتتماشى مع متطلبات األفراد وحاجياهتم ادلتطورة وادلتغرية
 1أزلمد أمني بومساح ،ادلرفق العام يف اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،5551 ،ص.521
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باستمرار ،ذلك بأن رلاالت التغيري اليت قد دتس ادلرفق العام تقتضي ضرورة تعديل ادلنظومة القانونية ادلتعلقة بادلرفق
العام ،سواء من اجلانب التنظيمي أو اذليكلي ،أو الوظيفي ،كما قد يشمل التعديل يف األغراض اليت يهدف إليها
ادلرفق العام من أىدافو أو أساليب تسيريه ،لذلك يتوجب على السلطة العامة يف الدولة أو اجلهة القائمة على ادلرفق
العام أن تعمل على تكييف نشاط مرافقها العامة وفق ما تقتضيو ادلصلحة العامة اليت تتأثر بالتطورات وادلستجدات
احلاصلة يف اجملتمع أو استجابة دلتطلبات األفراد وتلبية لرغباهتم وطموحاهتم تكريسا دلبدأ قابلية ادلرفق العام للتكييف
والتغيري والتطوير ادلستمر للمرفق العام.1
ذ لك بأن ىذا مبدأ يرتبط أساسا بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،والتحوالت الكبرية يف رلال
التقدم العلمي والتطور االقتصادي الذي يشهد منافسة شديدة ،األمر الذي يستوجب على السلطة العامة أن تضمن
استمرارية ادلرفق العام من خالل العمل على إدخال التعديالت اليت من شأهنا حتسني اخلدمة العمومية اليت يقدمها
ادلرفق العام ،دون أن يكون للمتعاملني االحتجاج على التغيري ألن ذلك يعد من صميم النشاط اإلداري وامتيازات
السلطة العامة اليت تتمتع هبا السلطة اإلدارية يف رلال القانون اإلداري.
ثانيا:أىمية مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطوير

اجلدير بالذكر أن مبدأ التغيري والتطوير بالنسبة للمرافق العامة تعد مسألة أساسية تشمل كافة مراحل النشاط
اإلداري وصوره ،وتتوقف عملية صلاعتو بضرورة مواكبة األحداث وادلستجدات والتطورات اليت يعيشها ادلرفق العام
وخضوعو جملموعة من ادلتغريات خاصة وأ ننا يف عصر العودلة والتقدم التكنولوجي وادلعلومايت ،األمر الذي لو األثر
الكبري يف تطوير أسلوب وعمل ادلرفق العام بغية حتسني اخلدمة العمومية اليت يقدمها ادلرفق العام بإدخال تكنولوجيا
ادلعلومات اجلديدة وادلتطورة ،على أن أىم مفتاح لنجاح إسرتاتيجية التغيري ىو اإلدارة الرشيدة يف التسيري اليت تنعكس
اجيابيا على ادلرفق العام ووظائفو مبا حيقق وجود مرافق عامة قوية ذات كفاءة وجودة وقادرة على مواجهة التحديات

وادلستجدات ومواكبتها.2
ذلك بأن اذلدف من التغيري يكمن يف حتقيق أغراض مشرتكة تتضمن تلبية أو إشباع احلاجات العامة لألفراد مبا
يتناسب وطموحاهتم ويستجيب لرغباهتم ،كما حيقق للمرافق العامة اليت أنشأهتا الدولة وجودا وفعالية وكفاءة يف األداء

 1زلمد بن يوسف النمران العطيات ،إدارة التغيري والتحديات العصرية للمدير ،بدون دار نشر ،ط ،2112 ،1ص252.و.252
 2سيد سامل عرفة ،اجتاىات حديثة يف إدارة التغيري ،دار الراية للنشر والتوزيع ،2152 ،ص.53.
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وتنافسية أكثر للمرافق العامة بالنظر إىل مناخ العمل الذي تعمل فيو ادلرافق العامة وبروز القطاع اخلاص وجودة
اخلدمات اليت يقدمها.1
وشلا سب ق ديكن القول بأن التغيري بالنسبة للمرافق العامة ىو العملية اليت تتضمن رلموعة ادلراحل واإلجراءات اليت
تبدأ بتبين الفكرة ذاهتا وإعداد برنامج فعال لتنفيذىا مع توفري كل اإلمكانيات اليت تتطلبها عمليات التغيري ،دون أن
ننسى الدور احملوري للعصر البشري يف حتقيق نتيجة برنامج التغيري (ادلسؤولني والعمال).
كما أن التغيري قد ديس جانبا واحدا أو عدة جوانب ،فقد ديس التغيري التنظيم اذليكلي للمرفق العام كالعمل
على توسيع نشاطات ادلرفق العام على مستوى عدة أقاليم بالشكل الذي يستلزم ضرورة التغيري اذليكلي اإلداري
ألجهزة ادلرفق العام ومصاحلو ،أو التغيري يف القواعد واإلجراءات اليت حتكم تنظيم وتسيري ادلرفق العام من خالل الرتكيز
على اسرتاتيجيات جديدة تغري يف النظم والقوانني واللوائح بإلغائها أو تعديلها.
كما قد يكون التغيري عن طريق إدخال التكنولوجيا يف تنظيم وتسيري ادلرفق العام أو تطبيق تكنولوجيا جديدة
بغية حتسني اخلدمة العمومية بالشكل الذي يستجيب للمستجدات احلاصلة يف اجملتمع أو تلبية لرغبات ادلواطنني أو
ختفيف العبء عليهم نتيجة االعتماد على أساليب اإلدارة التقليدية ،أو قد يكون التغيري يف ادلنتجات أو اخلدمات
اليت يقدمها ادلرفق العا م ،األمر يستوجب على السلطة العامة أو اجلهة القائمة على تسيري ادلرفق العام أن تعمل على
حتسني ادلنتجات أو اخلدمات اليت يقدمها من خالل إضافة خدمات جديدة أو تطوير اخلدمات أو استحداث
تغيريات جديدة من أجل حتسني اخلدمة العمومية وإعطاء فعالية أكثر للمرافق العامة مبا حيقق الديناميكية والتنافسية
واالستمرارية واجلودة يف احلاجات واخلدمات العامة اليت يقدمها ادلرفق العام للجمهور.2
وأخري صلد أن من أىم رلاالت التغيري و التطوير يف ادلرافق العامة ىو التغيري السلوكي للعاملني يف ادلرفق العام من
خالل إشراكهم قبل البدء يف تنفيذ برنامج التغيري ،وحتسسيهم بدورىم الفعال يف رلال الرفع من األداء الوظيفي
للمرافق العامة ،أو التغيري يف الوظائف من خالل ترقيتهم ،أو إعطاءىم منح وعالوات من أجل حتفيزىم على أداء
أحسن وأجود وذو كفاءة.
و ما جيب اإلشارة إليو أن التغيري كفكرة أو إسرتاتيجية تتحكم فيها رلموعة من العوامل ،األوىل ذاتية أو داخلية
قد ترتبط بأىداف جديدة ،أو نتيجة وجود إدارة جديدة بأفكار جديدة وقيادات جديدة ،أو تقدمي خدمات جديدة

 1زلمد عبد الوىاب و سعيد بن عامر ،الفكر ادلعاصر يف التنظيم واإلدارة ،بدون دار نشر ،ط ،5555 ،2ص.21.
 2سيد سامل عرفة ،ادلرجع السابق ،ص.55.
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أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
تقتضيها متطلبات ادلصلحة العامة استجابة لرغبات األفراد ادلستفيدين من خدمات ادلرفق العام وطموحاهتم وحاجاهتم
العامة ادلتطور باستمرار.1
أما الثانية خارجية اليت جتعل من التغيري ضروري وحتمي للمرفق العام وديكن إرجاعها إىل قوى البيئة ادلباشرة
للمرفق العام ونشاطو اليت تشمل ادلنظومة القانونية اليت حتكم تنظيم وسري ادلرفق العام أو ادلتعاملني معو أو ادلستفيدين
من خدماتو ،كما ترت بط ىذه العوامل اخلارجية بالتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والفنية
والتقنية احلاصلة ،وىو أمر يوجب على السلطة العامة أو اجلهة القائمة على تسيري ادلرفق العام تبين إسرتاتيجية التغيري
يف القواعد اليت حتكم ادلرفق العام ،سواء من حيث التنظيم أو التسيري بغية تلبية احلاجات العامة لألفراد من جهة

والدولة باعتبارىا السلطة اليت أنشأت ادلرافق العامة من أجل حتقيق أغراض ادلصلحة العامة من جهة ثانية.2
إىل جانب إدخال العصرنة والتحديث على ادلرافق العامة هبدف تثمني وتطوير عملها مبا حيقق للمرافق العامة
كفاء ة يف األداء وجودة يف اخلدمات العامة وتنافسية أكرب للمرافق العامة بالنظر إىل ادلناخ الذي تعمل يف نطاقو ىذه
ادلرافق خاصة يف ظل ادلنافسة الكبرية للقطاع اخلاص اليت أصبحت خدماتو تتسم بالكفاءة واجلودة والسرعة.3
ذلك بأن العمل على التغيري ادلستمر وادلستدام الذي دي س ادلرافق العامة يعد من صميم النشاط اإلداري وأساس
عمل ادلرافق العامة ،وىو أمر يرتك انطباعا حسنا لدى العاملني يف ادلرفق العام واألفراد ادلتعاملني مع ادلرفق العام
وادلستفيدين من خدماتو بالشكل الذي يعزز ثقتهم مع ادلرفق العام ،وحيقق لو كفاءة يف األداء وجودة يف اخلدمات
ادلقدمة للجمهور مع مراعاة مبدأ االستغالل العقالين والرشيد والتسيري اإلداري ادلتميز والرشيد للموارد ادلالية ادلتاحة
لضمان استدامتها حفاظا على احلاجات واخلدمات العامة ادلستدامة لألفراد ،ىنا تربز أمهية ىذا سياسة التغيري اليت
دتس ادلرافق العامة واخلدمة العمومية.4
الفقرة الثانية:عوامل نجاح إستراتيجية التغيير بالنسبة للمرفق العام ومعوقاتو
يتوجب علينا قبل بيان الضوابط أو القيود اليت خيضع ذلا مبدأ قابلية ادلرفق العام للتغيري والتطوير(ثانيا) ،سيتم
بيان مراحل التغيري ومستوياتو وعوامل صلاحو(أوال) ،األمر الذي نتناولو فيما يلي6
أوال :مراحل التغيير بالنسبة للمرفق العام وعوامل نجاحو

1 RIVERO.J , droit administratif, 10 ème édition,France, 1983, p.455 et s ;Vedel .G , droit administratif ,1973 ,p.418
 2مجال عبد اهلل زلمد ،إدارة التغيري والتطوير التنظيمي ،دار ادلعتز للنشر والتوزيع ،ط ،5األردن ،2151 ،ص51.و.52

 3زلمد بن يوسف النمران العطيات ،ادلرجع السابق ،ص252.و.252
 4عبد ادلعطي عساف ،النموذج ادلتكامل لدراسة اإلدارة العامة ،دار ومكتبة احلامد للنشر ،األردن ،ط ،2115 ،2ص.231.
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أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
دلا كان مفهوم مبدأ قابلية ادلرفق العام للتغيري والتكييف يستند على اسرتاتيجيات أو سياسيات أو رؤى استشرافية
مستقبلية مستدامة ،فإنو يستلزم لتحقيق نتائج حقيقية من وراء التغيري على مستوى ادلرافق العامة العمل على حتديد
وضبط ادلشاكل اليت تعاين منها ادلرافق العامة وتشخيصها من أجل تطويرىا ومواجهة ادلتغريات اليت مت حتديدىا
إلحداث تغيري يتناسب مع أىداف ادلرفق العام واإلمكانيات والوسائل ادلتاحة ،مع ضرورة إعالم األفراد العاملني يف
ادلرفق العام أو ادلتعاملني معو أو ادلستفيدين من خدماتو بإسرتاتيجية السلطة العامة أو اجلهة القائمة على ادلرفق العام
للتغيري والتعديل والتحديث والتطوير يف القواعد ادلنظمة للمرافق العامة سواء من اجلانب التنظيمي اذليكلي أو
الوظيفي ،أو من حيث األىداف أو أساليب تسيريه.1
على أنو تقتضي ادلرحلة الثانية للتغيري البحث والتحري وإعداد برنامج أو خطة عمل لسياسة التغيري اليت دتس
ادلرافق العامة بدء جبمع البيانات وادلعلومات وترتيبها وتقييمها وحتليل نظام التسيري احلايل واالستفادة من اخلرباء
والباحثني يف ىذا اجملال ،للوقوف على مدى إمكانية التغيري وجديتو وفرص حتقيق أغراضو والنظم واألساليب ادلناسبة
اليت يتم االعتماد عليها لتبين وتنفيذ فكرة التغيري والتطوير اليت دتس ادلرافق العامة ،مع حتديد ادلدة الزمنية الالزمة أو
احملتملة للتغيري ومستوياتو وكذا حتديد الصعوبات اليت تعيق حتقيق أىداف التغيري الذي سيتم إدخالو على ادلرافق
العامة ،دون إمهال ضرورة توافر اإلمكانيات ادلالية والبشرية والتقنية والفنية والسلوكية والتكنولوجية الالزمة قبل البدء يف
عملية اإلصالح والتغيري على مستوى ادلرافق العامة ،كل ذلك يعرب عن مرحلة التخطيط واإلعداد والتنظيم والتنسيق
.2

كأحد ادلراحل اليت دتر هبا عملية التغيري والتطوير على مستوى ادلرافق العامة
لتأيت يف األخري مرحلة التنفيذ والرقابة اليت تعد مرحلة النتائج احملققة ،3اليت تستدعي ضرورة االعتماد وتبين
وزلكمة لتنفيذ سياسة التغيري والتطوير والتحديث اليت دتس ادلرافق العامة ومراقبة مدى
خطة أو إسرتاتيجية واضحة ُ
تنفيذىا بغية الرفع من كفاءة أداء ادلرافق العامة وزيادة مردوديتها مبا حيقق خدمات ذات جودة عالية تواكب
ادلستجدات والتطورات احلاصلة يف اجملتمع ،4ذلك بأن اختيار النظام ادلناسب للتغيري يكون من خالل التغيري الكلي
مبراجعة وتطوير وحتديث سياسة التغيري كليا بغية توقيف العمل بالنظام القدمي يف تنظيم وتسيري ادلرافق العامة ،)52(5أو
أن يكون التغيري نسيب من مع حتديد وحدات ادلرفق العام اليت ستتأثر بالتغيري ،أو اإلبقاء على النظام احلايل الذي

 1حسان زلمد ضمني ياغي و نعمة عباس اخلفاجي ،التغيري التنظيمي ادلتطور األداء ادلتوازن ،دار األيام للنشر والتوزيع ،عمان ،بدون سنة نشر ،ص.55.
 2سيد سامل عرفة ،اجتاىات حديثة يف إدارة التغيري ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،2152 ،ص.53.
 3أمحد صقر عاشور ،اإلدارة العامة(مدخل بيئي مقارن) ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت ،5545 ،ص.214.
 4زلمد انس قاسم جعفر ،الوسيط يف القانون العام ،أسس وأصول القانون اإلداري ،مصر ،5541 ،ص. 225
 5مجال الدين لعويسات ،مبادئ اإلدارة العامة ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2115 ،ص.15.
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حيكم تنظيم وتسيري ادلرافق العامة موضوع سياسة التغيري والعمل على حتديث وتطوير بعض أجزائو أو نشاطاتو ،أو
إضافة قطاعات أخرى للمرفق العام كهدف لسياسة التغيري.1
كما أن حتقيق أغراض إسرتاتيجية التغيري والتطوير على مستوى ادلرفق العام يتطلب توافر رلموعة من العوامل
األساسية لفعالية التغيري وحتقيق أىداف ادلرفق العا م ادلراد الوصول إليها بتبين سياسة التغيري بالنسبة للمرفق العام ،ولعل
أىم عوامل صلاح برنامج التغيري على مستوى ادلرافق العامة العوامل أو اإلمكانيات البشرية وادلادية ،ألنو بدوهنما ال
ديكننا حتقيق نتيجة فعلية ،إذ يعترب العنصر البشري من أىم العوامل اليت عن طريقها يتم حتقيق أىداف إسرتاتيجية
التغيري اليت انتهجها ادلرفق العام بغية تطوير ىياكلو وحتسني مستويات اخلدمة العمومية.2
ودلا كان للعاملني يف ادلرافق العامة أساس عمل ىذه األخرية ،فإن صلاح أو فشل سياسة التغيري بالنسبة للمرافق
العامة يتوقف بالدرجة األوىل على مد ى االستثمار يف ادلوارد البشرية اليت تتوافر عليها ادلرافق العامة وحتفيزىم ماديا
كالزيادة يف الرواتب أو حتسني الظروف ادلادية للعمال كرتقية ادلوظفني أو منح نتيجة تقلدىم دلناصب إدارية نوعية ،أو
العمل على منحهم مكافآت مالية تعرب عن رغبة السلطة العامة أو اجلهة القائمة على ادلرفق العام يف حتسني الظروف
ادلالية لعماذلا وجديتها يف حتقيق غايات إسرتاتيجية التغيري ادلنتهجة على مستوى ادلرفق العام.
كما قد تكون زلفزات معنوية ترتبط باجلوانب ادلعنوية للعاملني كإشراك العمال يف إدارة وتسيري ادلرفق العام
بصفة عامة وتنفيذ سياس ة التغيري اليت يتم إدخاذلا على مستوى ادلرفق العام مبا دينح الفرصة للعمال للمشاركة وإبداء
آرائهم وأفكارىم عن سياسة التغيري والتخطيط لو بغية تطوير ادلرافق العامة لضمان استمراريتها وحتسني خدماهتا ،وىو
أمر يعزز الثقة بني العمال وادلرفق العام واإلدارة القائمة عليو مبا يكفل وحدة العناصر ادلكونة للمرفق العام ،3األمر
الذي لو دور إجيايب على سلوك العمال وحيفزىم ويدفعهم ضلو التقدم ألداء فعال داخل ادلرفق العام وترقية قدراهتم
وإمكانياهتم وحتمل مسؤولياهتم من أجل حتقيق النمو والتطوير والرقي والكفاءة واالستمرارية والتنافسية للمرفق العام مبا
ينعكس اجيابيا على عمل ادلرفق العام وحيسن من مستويات اخلدمة العمومية.4
إىل جانب توافر اإلمكانيات ادلادية الالزمة اليت ذلا دور ىام لربنامج التغيري والتطوير ادلسطر ،خاصة أن رلاالت
أو مستويات التغيري يف ادلرفق العام مرتبط أساسا باإلمكانيات ادلادية والبشرية ادلتاحة لتنفيذ سياسة التغيري ،إىل جانب
العوامل أو اإلمكانيات ادلتعلقة باجلانب الفين والتقين والتكنولوجي واخلدمايت اليت تعد ضرورية لتطوير وحتديث وعصرنة
 1خضر مصباح الطيطي ،إدارة التغيري والتحديات واالسرتاتيجيات للمدراء ادلعاصرين ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2155 ،1ص.555.
2سيد سامل عرفة ،ادلرجع السابق ،ص.54.
 3عبد ادلعطي عساف ،النموذج ادلتكامل لدراسة اإلدارة العامة ،دار ومكتبة احلامد للنشر ،األردن ،ط ،2115 ،2ص.231.
 4محادة عبد الرزاق محادة ،النظام القانوين لعقد امتياز ادلرفق العام ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2152 ،ص.54.
049
جملة دولية دورية علنية حمكنة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والشياسية تصدر عن جامعة عنار ثليجي باألغواط  -اجلزائر
ISSN:0212-2010

مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والشياسية

موقع اجمللة عرب البوابة اإللكرتونية للنجالت العلنية ،وفق الرابط التالي:

E-ISSN:0120-1920

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/304

جملة الدراسات القانونية و السياسية – اجمللد اخلاس

– العدد  20جوان 0202

أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
األجهزة والوسائل اليت يتوافر عليها ادلرفق العام مبا يتماشى مع ادلتغريات وادلستجدات ،والظروف اليت يشهدىا ادلناخ
الذي يعمل يف نطاقو ادلرفق العام ،وىو األمر الذي يفرض على السلطة العامة أو اذليئة القائمة على ادلرفق العام التزاما
مبواكبة ادلتغريات وادلستجدات احلاصلة والتوجو ضلو اإلدارة احلديثة اليت تعتمد على التكنولوجيا ادلتطورة وتبين
إسرتاتيجية ا دلرفق العام الرقمي الناتج عن تبين مفهوم اإلدارة اإللكرتونية اليت أصبحت من متطلبات ادلصلحة العامة يف
الوقت احلايل ،1ألنو أصبح ُْحي َك ُم على حكامة التسيري بالنظر إىل مدى قيام السلطة العامة أو اذليئة القائمة على ادلرفق
العام بتحسني أدائها ودديومتو واختيار أفضل األنظمة يف التسيري بغية تطوير ادلرفق العام وحتسني اخلدمات اليت يقدمها
لألفراد إشباعا حلاجاهتم وخدماهتم العامة وتلبية دلتطلبات األفراد ادلتزايدة باستمرار ،األمر الذي يستوجب ضرورة
حتسني وإثراء األداء الوظيفي للعمال يف ادلرفق العام وتوفري كل اإلمكانيات ادلادية والفنية والتقنية والتكنولوجية لتحقيق
أغراض التغيري والتطوير يف ادلرافق العامة.
ثانيا :الصعوبات التي يعاني التغيير بالنسبة للمرفق العام
ولعل من أىم ىذه ادلعوقات أو الصعوبات اليت تعاين منها ادلرافق العامة وسياسة التغيري ،ادلعوقات التنظيمية اليت
قد تعرقل برنامج التغيري اليت انتهجتها السلطة العامة أو اذليئة القائمة على ادلرفق العام ،والناجتة عن القواعد التنظيمية
اليت حتكم تنظيم وسري ادلرفق العام اليت تتسم باألفكار والسياسيات التقليدية يف التسيري للسلطة العامة أو السلطة
الرئاسية للجهة القائمة على ادلرفق العام ،وتبعا لذلك وجود ىياكل تنظيمية تقليدية داخل ادلرفق العام بالشكل الذي
يؤدي إىل تراجع يف التسيري وتدين عوامل االتصال ،فضال عن عدم تفعيل آليات الرقابة على تنظيم وتسيري ادلرفق العام
ونشاطاتو وأىداف ،إضافة إىل مجود أو التغيري يف النظام الذي حيكم العمال السيما ما تعلق بنظم حتفيز العمال
وحتسني ظروفهم ادلادية.
وال تتوقف ادلعوقات اليت تعيق حتقيق نتائج فعالة لألىداف اليت مت تسطريىا من تبين إسرتاتيجية التغيري على
مستوى ادلرافق العامة ،واليت تشمل أساسا ادلعوقات السلوكية لألفراد من سياسة التغيري اليت دتس اجلانب التنظيمي أو
الوظيفي للمرفق العام ،ويتعلق األمر مبدى قبول األفراد العاملني يف ادلرفق العام إلسرتاتيجية التغيري اليت مت تبنيها من
قبل السلطة العامة أو اذليئة القائمة على ادلرفق العام ،والسبب يف ذلك قد يكون إما لعدم األخذ بآرائهم وأفكارىم
قبل تبين سياسة التغيري ادلراد إدخاذلا على ادلرفق العام ،أو نتيجة عدم إشراكهم يف إعداد خطة أو برنامج تنفيذ سياسة

 1بوقالشي عماد ،اإلدارة اإللكرتونية ودورىا يف حتسني أداء اإلدارات العمومية-دراسة حالة وزارة العدل ،مذكرة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية علوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،2155-2151 ،ص.2.
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أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
التغيري اجلديد ،أو عدم العمل على حتفيز العمال يف ادلرفق العام ماديا ومعنويا مبا حيفزىم ويدفعهم ضلو أداء أفضل من
أجل حتقيق نتائج أحسن.
كما قد تكون معوقات التغيري اجلديد يف ادلرفق العام متعلقة باجلانب ادلادي والفين والتكنولوجي والتقين خاصة
إذا كانت إسرتاتيجية التغيري اجلديد تتطلب االعتماد على وسائل تكنولوجية متطورة بغية تطوير ادلرفق العام وتقدمي
خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع متطلبات العصر وحاجيات األفراد ادلستفيدين وطموحاهتم ،وأخريا يعد عامل
البيئة االجتماعية نطاق إسرتاتيجية التغيري ادلنتهجة على مستوى ادلرافق العامة من أىم عوامل صلاح أو فشل سياسة
التغيري اجلديد ،واليت تشمل أساسا البيئة الثقافية واالجتماعية واحلضرية والسياسية واالقتصادية واألمناط السلوكية ألفراد
اجملتم ع وطبيعة تركيبتو ومستوى الوعي لديهم ومدى قابليتهم لتبين وتنفيذ سياسات التغيري بصفة عامة والتغيري على
مستوى ادلرافق العامة بصفة خاصة. 1
الخاتمة6
من خالذلا دراستنا ذلذا ادلوضوع مت التوصل إىل رلموعة من النتائج أمهها6
إن صلاح وفعالية إسرتاتيجية التغيري التطوير والتجديد اليت دتس ادلرافق العامة مرتبطة أساسا بضرورة وجود منظومة
قانونية زلكمة لتنظيم وتسيري ادلرافق العامة ،بغية تكريس ادلبادئ اليت حتكم ادلرفق العام السيما العمل على إضفاء
مبدأ الشفافية الذي حيكم تصرفات السلطة العامة أو اذليئة القائمة على ادلرفق العام ،األمر الذي يؤدي إىل التحسني
يف العالقة بني ادلرفق العام وادلتعاملني معو بالشكل الذي يعزز الثقة بينهما.
إن عملية تبين إسرتاتيجية التغيري والتطوير والتجديد يف ادلرافق العامة تقتضي رلموعة من ادلراحل واإلجراءات
بغية حتسني األنظمة واألساليب واالستفادة من اإلمكانيات ادلتاحة يف ادلرفق العام(ادلادية والبشرية والتقنية) ،بدءا
بتحديد ادلشاكل والصعوبات اليت يعاين منها ادلرفق العام ،ورصد أىم العوامل الداخلية واخلارجية ادلؤثرة على تنظيم
ادلرفق العام وعملو ،والقيام بالدراسة والتحليل والتقييم بغية وضع برنامج أو خطة عمل لتنفيذ سياسة التغيري ادلراد
إدخاذلا على ادلرفق العام مع مراعاة اإلمكانيات والوسائل ادلتوافرة وادلتاحة لتنفيذ سلطط عمل سياسة التغيري والتطوير
يف ادلرفق العام ،وحتديد األىداف ادلراد حتقيقها من التغيري وادلدة الزمنية ادلتوقعة للتغيري ،مع ضرورة وضع نظام رقايب
دقيق من أجل متابعة مدى تنفيذ الربنامج واألىداف اليت مت حتقيقها والصعوبات اليت تعيق حتقيق نتائج أفضل.
إن حتقيق نتائج اجيابية من تبين سياسة التغيري والتطوير على ادلرفق العام يستلزم ضرورة العمل بادلفاىيم
واألنظمة احلديثة يف التسيري اليت تركز على احلوكمة يف التسيري بغية الرفع من قدرة وكفاءة وأداء ادلرفق العام وتقدمي
 1ختام عبد الرحيم السحيمات ،مفاىيم جديدة يف علم اإلدارة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2115 ،5ص.5.
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أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
خدمات أحسن وذات مقاييس عالية يف اجلودة واألداء يف ظل اإلمكانيات والوسائل ادلتوافرة واستغالذلا االستغالل
العقالين الرشيد لتلبية احلاجات العامة لألفراد احلالية ودون التأثري على تلبية حاجات األجيال ادلستقبلة تكريسا دلفهوم
احلكم الراشد يف تسيري ادلرافق العامة وآليات حتقيق التنمية ادلستدامة.
إن مبدأ احلكامة يف تسيري ادلرافق العامة يستوجب تكريس مبدأ ادلشاركة يف تسيري ادلرفق العام ،وذلك من خالل
إشراك األفراد ادلتعاملني أو ادلستفيدين من خدمات ادلرفق العام ،أو العاملني بادلرفق العام واألخذ برأيهم يف كافة
القرارات اليت ختص ادلرفق العام خاصة ما تعلق بتبين سياسة التغيري والتطوير ادلراد إدخاذلا على ىياكل ادلرفق العام أو
وظائفو.
تعلب احملفزات ادلادية وادلعنوية دورا ىاما يف حتفيز العمال ودفعهم ضلو أداء أفضل مبا ينعكس إجيابا على ادلرفق
العام وعملو وحيقق للمرفق العام التطور واالستمرارية وادلواكبة للمتغريات وادلستجدات احلاصلة يف ادلناخ الذي عمل يف
نطاقو ادلرفق العام ،وتلبية احلاجات العامة لألفراد ادلتغرية وادلتطورة باستمرار على ضوء اإلمكانيات والوسائل ادلتاحة.
وبالنظر إىل أمهية ادلوضوع الذي يتناول بالدراسة أثر مبدأ قابلية ادلرفق العام للتغيري والتطوير على فاعلية النشاط
اإلداري وحتسني اخلدمة العمومية مت اقرتاح رلموعة من االقرتاحات لفعالية سياسة التغيري والتطوير اليت يتم إدخاذلا
على ىياكل ادلرافق العامة ووظائفها6
ضرورة مراجعة ادلنظومة القانونية ادلنظمة للمرافق العامة بصورة مستمرة بالشكل الذي يتماشى ويستجيبويواكب مع التطورات وادلستجدات وادلغريات احلاصلة يف اجملتمع واليت تقتضيها متطلبات ادلصلحة العامة.
ضرورة أن تكون عملية تبين إسرتاتيجية التغيري والتطوير ادلراد إدخاذلا على ىياكل ادلرفق العام أووظائفو متناسبةمع قدرات وإمكانيات ادلرفق العام السيما اجلانب ادلايل بغية تطوير وحتديث ادلرافق العامة.
 ضرورة الرتكيز من أجل إصلاح سياسة التغيري والتطوير على مستوى ادلرافق العامة بالدرجة األوىل على العنصرالبشري الذي يتوافر عليو ادلرفق العام ،ألن العامل لو دور زلوري يف صلاح وفشل إسرتاتيجية التغيري والتطوير على
ىياكل ادلرفق العام أو وظائفها.
 ضرورة اختيار أساليب التسيري اجلديدة من أجل تطوير وحتديث ادلرافق العامة وعملها بغية الرفع من كفاءة وقدرةادلرفق العام وإثراء األداء الوظي في لو من أجل تقدمي خدمات ذات مقاييس وجودة عالية تتناسب وتتالءم مع
طموحات األفراد وحاجاهتم.
 ضرورة إشراك األفراد العاملني بادلرفق العام يف كافة ادلراحل اليت دتر هبا عملية التغيري والتطوير ادلراد إدخاذلا يف ادلرفقالعام ،مع ضرورة حتفيزىم ماديا ومعنويا
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أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط اإلداري وتحسين الخدمة العمومية
ضرورة تعميم االعتماد على أسلوب اإلدارة اإللكرتونية يف تنظيم وتسيري ادلرفق العام على كافة ادلرافق العامة اليتتتوافر عليها الدولة من خالل عصرنة ادلرفق العام ،والتوجو ضلو ادلرفق العام الرقمي من خالل االعتماد على الوسائل
التكنولوجية احلديثة وادلتطورة ،مع تكوين ادلواطنني ادلتعاملني مع ادلرفق العام خاصة يف حال االعتماد على أسلوب
اإلدارة االلكرتونية.
 العمل على تكوين العمال بصفة مستمرة بغية إثراء األداء الوظيفي للمرفق العام ونشاطو بالشكل الذي يعمل علىالرفع من كفاءة وقدرة العمال على أداء أفضل.

المراجع:

أزلمد أمني بومساح ،ادلرفق العام يف اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.5551 ، زلمد بن يوسف النمران العطيات ،إدارة التغيري والتحديات العصرية للمدير ،بدون دار نشر ،ط.2112 ،1 سيد سامل عرفة ،اجتاىات حديثة يف إدارة التغيري ،دار الراية للنشر والتوزيع.2152 ،زلمد عبد الوىاب وسعيد بن عامر ،الفكر ادلعاصر يف التنظيم واإلدارة ،بدون دار نشر ،ط.5555 ،2مجال عبد اهلل زلمد ،إدارة التغيري والتطوير التنظيمي ،دار ادلعتز للنشر والتوزيع ،ط ،5األردن.2151 ، عبد ادلعطي عساف ،النموذج ادلتكامل لدراسة اإلدارة العامة ،دار ومكتبة احلامد للنشر ،األردن ،ط.2115 ،2حسان زلمد ضمني ياغي و نعمة عباس اخلفاجي ،التغيري التنظيمي ادلتطور األداء ادلتوازن ،دار األيام للنشر والتوزيع ،عمان ،بدون سنة نشر سيد سامل عرفة ،اجتاىات حديثة يف إدارة التغيري ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن2152 ،أمحد صقر عاشور ،اإلدارة العامة(مدخل بيئي مقارن) ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت.5545 ، زلمد انس قاسم جعفر ،الوسيط يف القانون العام ،أسس وأصول القانون اإلداري ،مصر. 5541 ، مجال الدين لعويسات ،مبادئ اإلدارة العامة ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر. 2115 ،خضر مصباح الطيطي ،إدارة التغيري والتحديات واالسرتاتيجيات للمدراء ادلعاصرين ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن ،ط.2155 ،1 عبد ادلعطي عساف ،النموذج ادلتكامل لدراسة اإلدارة العامة ،دار ومكتبة احلامد للنشر ،األردن ،ط.2115 ،2 محادة عبد الرزاق محادة ،النظام القانوين لعقد امتياز ادلرفق العام ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر-2152 ،بوقالشي عماد ،اإلدارة اإللكرتونية ودورىا يف حتسني أداء اإلدارات العمومية-دراسة حالة وزارة العدل ،مذكرة ماجستري ،كلية العلوماالقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيري ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة.2155-2151 ،
 -ختام عبد الرحيم السحيمات ،مفاىيم جديدة يف علم اإلدارة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط.2115 ،5

édition, France, 1983.

ème

-RIVERO.J , droit administratif, 10

-Vedel .G , droit administratif ,1973 .

010
جملة دولية دورية علنية حمكنة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والشياسية تصدر عن جامعة عنار ثليجي باألغواط  -اجلزائر
ISSN:0212-2010

مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والشياسية

موقع اجمللة عرب البوابة اإللكرتونية للنجالت العلنية ،وفق الرابط التالي:

E-ISSN:0120-1920

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/304

