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 :د ـذا اجلهـرة هــع ومثــالعمـل املتواض ذا ــه  ديـأه

  .ا أحممد وخريةـال اهللا يف عمرمهـن أطـالكرميي ن ـإىل الوالدي

  رةـــزه ة ــدة احلاجــإىل اجل

  ، وشهداء فلسطني احملتلة 1954ورة اجلزائر ــث داء ـأرواح شهإىل 

  وعائالم  يـوأخوات  ويتــإخ و  يتـوعم  يـإىل أعمام

  هــفقي ـة ي الثانيـإىل عائلت

  نــونسري د ـحمم ي ـوأبنائ ة ـفاطم  يـإىل زوجت

  والية سعيدة وب ـي  رةـدائ  يـوموظف ال ـعم  لـإىل ك

  يف حيايت  ا أو مدين بنصيحةـحرفص علمين ـل شخــإىل ك

  ام ــون العـة القانـي  دفعـي وزمالئـل أساتذتـإىل ك

  هــى وطنـور علـغي ري ـل جزائــإىل ك

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الشكر  ك عنـز لسانــيعج ن ـفل أة ـاملكاف عن  يداك  إذا عجزت 

ذه ـاز هاجن يل يف   ده على توفيقهـل الذي امحـز وجـع هللا  ري ـشك فأوال 

  :إىل وتقديري و عرفاين   خبالص شكري دي ـأس  ة، مثـالرسال

اذي املشرف الدكتور عزاوي عبد الرمحن الذي قضى معي الساعات ـأست

ل ـام العديدة ليوضح يل وييسر يل ما تعسر علي، ويرشدين إىل كـة واأليـالطويل

  .ما فيه اخلري والصالح
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  :ةـمقدم
منذ فجر التاريخ اإلنساين متيزت الكيانات االجتماعية بسيادة شيخ القبيلة وجملسه دف ضـمان 

احملليـــة متثـــل صـــورة مصـــغرة للحكومـــة والنـــواة االســـتقرار واألمـــن االجتمـــاعي، وقـــد كانـــت هـــذه الكيانـــات 

ت الصغرية إىل قيـام الدولـة األساسية للمجالس البلدية أو القروية بلغة العصر احلديث، مث تطورت احلكوما

أصـبح أمـر أنـه وخـدماا لدرجـة املدنية مبراحلها املختلفة، ومبجـرد ظهـور الدولـة احلديثـة توسـعت نشـاطاا 

توزيـــع الوظـــائف اإلداريـــة واملهـــام احلكوميـــة مســـألة ذات أولويـــة قصـــوى لزيـــادة الفاعليـــة والكفـــاءة يف تقـــدمي 

يف التنظيم اإلداري مبـا         أسلوا على الدولة احلديثة اختيار ، وكذلك كان اخلدمات احمللية للمواطنني

يــتالءم مــع ظروفهــا االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية، فتلجــأ إىل املركزيــة اإلداريــة يف مطلــع نشــأة الدولــة، 

ريــة تتحــول إىل الالمركزيــة اإلدا ،ويكــرب حجمهــا وتــزداد واجباــا وتتوســع خــدماا، وعنــدما تســتقر أمورهــا

ملشــاركة املــواطنني يف إدارة مــرافقهم وخــدمام، يف لألمــور السياســية اهلامــة وحتقيقــا ضــمانا لتفــرغ احلكومــة 

  .هذه احلالة تكتفي مبمارسة سلطتها يف الرقابة على اهليئات واملؤسسات الالمركزية على املستوى احمللي

ارتبـاط قـائم  وهـوابتـة يف األنظمـة العامليـة، لي حقيقة ثاحملداري اإلتنظيم الإن ارتباط التنمية احمللية ب

  .حدمها عضوي واآلخر وظيفيأعلى مستويني، 

قيقـــة أوضـــاعها وتلبيـــة علـــى ح عبنفســـها واإلطـــالاحلكومـــة بتســـيري أقاليمهـــا  ومبـــا أنـــه يتعـــذر علـــى

ىل فـإن احلكومـة تعمـد إهـذه األقـاليم مـن خـالل أجهـزة مركزيـة جتهـل حقيقـة الواقـع احمللـي،  حاجيات أفـراد

حمليـــا مــن خـــالل إشــراكهم يف تســـيري أقــاليمهم بأنفســـهم  إجيــاد آليـــات متكنهــا مـــن تلبيــة حاجيـــات األفــراد

  .)1(تنظيمات ال تؤثر على كيان الدولة الواحدةو ضمن أطر 

) اــالس احملليــة املنتخبــة(ممثــل للشــعب كيف الغالــب اجلمــع بــني عنصــر منتخــب  متثــل هــذه األطــر 

، يشـــكل هـــذا التـــزاوج بينهمـــا املفهـــوم العضـــوي )جمـــالس وأجهـــزة إداريـــة معينـــة(وعنصـــر آخـــر ممثـــل لـــإلدارة 

هــذين دى توافــق مبــ اللجماعــات احملليــة أو اإلدارة احملليــة، ويبقــى جنــاح وجتســيد برنــامج التنميــة احملليــة مرهونــ

  .العنصرين وجتاوز أي خالف بينهما يف قيادة اإلدارة احمللية

                                                 
، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر على ضوء التعددية السياسية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، سنة سعيدي شيخ – )1(

 .2، ص 2006/2007



       

   

االختصاصـات  ي للجماعات احمللية، فإنه يتمثل يف الصـالحيات أوأما فيما يتعلق باملفهوم الوظيف

حيــث يعــد إســتقالل اجلماعــات احملليــة ، الــيت أســندت هلــا القيــام مبهمــة إعــداد وتنفيــذ القــرار التنمــوي احمللــي

  .)1( ركن أساسي للتنمية احمللية

دارة شـــؤوم احملليـــة يف إإن مـــن مميـــزات التنظـــيم اإلداري احمللـــي، أنـــه يكـــرس مبـــدأ مشـــاركة األفـــراد 

وــذه الصــفة يكــون قــد جســد صــورة مــن صــور الدميقراطيــة، أال وهــي صــورة ممارســة حقهــم يف االنتخــاب 

ما يناسبهم ويعربون عن احتياجام، يف إطار القوانني املنظمة للعمليات االنتخابية من املرتشحني واختيار 

  .صريهم التنمويوهامش احلرية املرتوك هلم يف أن يفصحوا عما يتعلق مب

 خيضـع ل خيضـع لنظـامني إداريـني خمتلفـني، فقسـم منهـاكان التنظيم اإلداري بـاجلزائر قبـل االسـتقال

جليش االحتالل الذي كان يتوىل السلطة يف جنـوب الـبالد، يف حـني أن القسـم الثـاين كـان خيضـع للسـلطة 

د االســتقالل وقــع علــى عــاتق الدولــة علــى احلكــم يف مشــال الــبالد، وبعــاملدنيــة الفرنســية الــيت كانــت تســيطر 

اجلزائريــة مســؤولية توحيــد النظــام اإلداري علــى املســتوى الــوطين، وقــد اصــطدمت اجلزائــر بصــعوبات عمليــة 

للتنميــة احملليــة والوطنيــة، ومــن أهــم هــذه العقبــات،  وإســرتاتيجية، ومــن مث وضــع قاعــدة لتوحيــد هــذا التفــرق

ون تكـوين اإلطـارات اجلزائريـة لتحـل حملهـا، باإلضـافة إىل عوامـل ختلي اإلطارات الفرنسية عن مسـؤوليتها د

 ااقتصــادية واجتماعيــة أخــرى، ويف خضــم هــذه التحــديات كــان البــد مــن التغلــب علــى هــذه الصــعاب بــدء

متثـل و ديـدة، اجلداريـة اإلتقسيمات السياسة  وإتباعوالعمل على توحيد العمل اإلداري،  ،بتكوين اإلطارات

اعدة األساسية مث تليها الوالية، وهذا دف االستجابة السريعة للقرارات السياسية ومسايرة قفيها البلدية ال

، حيــث يلعــب التنظــيم اإلداري ومــا رافقــه مــن هيكلــة األنشــطة االقتصــادية وتطــوير البنيــة التنميــة يف الــبالد

 عمليــــة صــــياغة ورســــم التحتيــــة واملرافــــق إضــــافة إىل إشــــراك اجلماعــــات احملليــــة يف ســــلطة اختــــاذ القــــرار، ويف

  .اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية احمللية

حيــث قامــت هــذه اإلســرتاتيجية علــى التــدخل املباشــر للدولــة وســيطرا علــى قطــاع واحــد وهــو و 

القطاع العام، إذ مبوجبه حتكمت يف دواليب التنمية مستعملة بذلك منط التخطـيط املركـزي كوسـيلة قانونيـة 

تفوق كل الضرورات السيما وأن اجلزائـر احمللية، كوا مطلبا ملحا، وضرورة حتمية  للتنمية ةوتنظيمية مؤطر 

عمـدت إىل اسـتعمال لالسـتعمار  السـلبية ثـاراآلتعيش املرحلة األوىل مـن اسـتقالهلا، وسـعيا منهـا لتخفيـف 

                                                 
             لتقــى الــدويل حــول التنميــة احملليـــة، قــدمت خــالل امل" اســتقاللية  اجلماعــات احملليــة كـــركن أساســي للتنميــة احملليــة : "نصــر الــدين بــن طيفــور  ، حماضــرة بعنــوان  – )1(

 .2005من شهر أبريل  27و  26و احلكم الراشد ، الذي احتضنته جامعة ، مصطفى أسطنبويل مبعسكر خالل يومي 



       

   

تقالل، غـــري أـــا مبـــرور الســـنوات األوىل لالســـسياســـة التـــوازن اجلهـــوي كأســـلوب مرافـــق للتخطـــيط املركـــزي، 

أدركـت أن هـذه الغايــة لـن يتــأت إدراكهـا إال مــن خـالل إسـناد هــذه املهمـة إىل اجلماعــات احملليـة باعتبارهــا 

  .من املواطن ةوقريبلقيام التنمية احمللية  ا وسند اوسط

وامتــدادا للنظــرة اإلســرتاتيجية الســابقة، ويف غيــاب كلــي لقاعــدة التنظــيم اإلداري يف هــذا الســياق، 

، اضــطرت الدولــة خــوض مرحلــة انتقاليــة لتأســيس نظــام قــانوين املوروثــةبب احلقبــة االســتعمارية اجلزائــري بســ

يســتجيب للواقــع اجلزائــري ويعــد مبثابــة القطيعــة مــع خملفــات االســتعمار و الــذي جديــد للجماعــات احملليــة 

البلديـة  متهـد وحتضـر إلعـادة التنظـيم الكلـي لألجهـزة )1(1967إىل  1962الفرنسي، فكانـت الفـرتة مـن 

 1962الفـرتة  املوروثة عن االستعمار ضمن رؤى وآفاق جديدة وهو ما انطبق كذلك علـى الواليـة خـالل

– 1969)2(.  

وكرتمجــة إلنشــاء اجلماعــات احملليــة يف اجلزائــر، صــدرت نصــوص قانونيــة تــنظم ، الحقــةويف مرحلــة 

، وهــي يف جمملهــا )4(نتخابــات، وكــذا قــانون اال)3(1976مواضــيع عــدة، علــى غــرار امليثــاق الــوطين لســنة 

واعتمـاد نظـام احلـزب الواحـد يف يف إسـرتاتيجية التنميـة احملليـة،  ةاألحاديـتكرس املـذهب االشـرتاكي ونظرتـه 

إدارة شــؤون الدولــة واالنفــراد بــالقرار التنمــوي واســتبعاد املشــاركة املباشــرة لألفــراد إال مــن كانــت لــه عضــوية 

  .ثيل اتمع احمللي من خالل هؤالء املناضلني فقطليكون بذلك متيف هذا احلزب  سابقة

، ومـا ترتـب 1988غري أن هـذا الوضـع وممارسـاته مل يـدم طـويال، حيـث تغـري نسـبيا منـذ أحـداث 

هــــا مــــن تغــــري يف املنظومــــة القانونيــــة للجماعــــات احملليــــة، لتواكــــب التغــــري املســــجل يف احلــــراك السياســــي ليع

  .إخل... واالقتصادي واالجتماعي 

مـع اـالس احملليــة ا الواقـع اجلديـد، ومتطلباتـه فـرض علـى اإلدارة احملليـة حتسـني وضـبط عالقتهـا هـذ

توســيع جمــال عالقتهــا مــع  ،املنتخبــة، علــى اخــتالف تشــكيالم السياســية، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى

  .من اجلمعيات خلوض رهان معركة التنمية احملليةاألفراد وممثليهم 

                                                 
 .1967لسنة  06ئرية العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا1967جانفي  18املؤرخ يف  24 – 67سنة صدور أول قانون للبلدية، مبوجب األمر رقم  – )1(
  .1969لسنة  44، ج ر ج ج العدد 1969ماي  23املؤرخ يف  38 – 69سنة صدور أول قانون للوالية، مبوجب األمر رقم  – )2(

اجلزائر ، باإلضافة اىل       كوما  من باب احلفاظ على السريورة التارخيية لألحداث، أشرنا اىل ميثاق البلدية و الوالية و بعض التطبيقات عن  النظام اإلشرتاكي يف  -

 . يشكالن  أرضية قانونية  و سياسية ملرحلة الحقة 
 .1976لسنة  61، ج ر ج ج العدد 1976جويلية  05، املؤرخ يف 57 – 76األمر رقم  ،انظر – )3(
 .1980لسنة  44ج ر ج ج العدد ،انظر  – )4(



       

   

ة بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة هيئات المركزية للدولة، وواحـدة مـن بـني وتعد اجلماعات احمللي

اهلياكــــل والنمــــاذج التطبيقيــــة لتســــيري اجلماعــــات احملليــــة ودورهــــا يف التنميــــة واختيــــار اإلســــرتاتيجية املالئمــــة 

سـياقها  بتعدد مظـاهر وأشـكال التنميـة ال ختـرج عـنوالنماذج الكفيلة لتلبية حاجيات املواطن، واليت تتعدد 

  .ضمن فضاء بيئي نظيف ومتجدد العام وهو البعد التنموي الوطين املستدام

جمـال التنميـة احملليـة، يتطلـب ضـمان اسـتقرارها البلديـة يف  وحتديـداإن جناح مهمة اجلماعات احمللية 

خليــة وزارة الداوإبعادهــا عــن اخلالفــات احلزبيــة وحــاالت االنســداد الــيت تعطــل شــؤون املــواطنني، ممــا جعــل 

            ) الواليــــــة والبلديــــــة(لتعزيــــــز دورمهــــــا أي  ،)1(والبلديــــــة واجلماعــــــات احملليــــــة تعيــــــد النظــــــر يف قــــــانوين الواليــــــة 

يف إدارة الشـــــؤون احملليـــــة، خاصـــــة يف جمـــــال تنفيـــــذ املشـــــاريع التنمويـــــة، وجتســـــيد أكـــــرب ملكانـــــة الدميقراطيـــــة 

  .)2(التشاركية

حتـت تصـرفها، ومرافقتهـا  هة إىل البلديـة، يقتضـي باألسـاس وضـعإن إسناد مهمة إجناز التنمية احمللي

الكفيــل باإلجابــة عــن كــل تســاؤل وإــام، فيمــا مــن التــأطري القــانوين والتنظيمــي  اجبملــة مــن اآلليــات، بــدء

بتعــدد أدوارهــا ومرافقهــا،، أيــن يتقــاطع دور د خــدماا عــدتتخيــص تســيري وتنظــيم جمــال التنميــة احملليــة، الــيت 

 -أي البلديـــة-واملعنيـــة هـــي األخـــرى بالتنميـــة احملليـــة، فهـــي بـــذلك مـــع بـــاقي أدوار القطـــاع الفاعلـــة البلديـــة 

تستقي قوا وفعاليتها من القوانني الرمسية واملستقلة، اليت دف إىل تنظيم العالقات القانونية اليت تنشأ يف 

  .هذا الفضاء مثل التنمية الريفية

وجود اقتصـاد وطـين فعـال، ونظـام حكـم حملـي راشـد، وقواعـد ماليـة إن جناح التنمية احمللية مرهون ب

حملافظة علـى املـال العـام وحسـن اسـتخدامه وترشـيد نفقاتـه إىل اوحماسبية مضبوطة وشفافة دف تطبيقاا 

  .وتثمني إيراداته

ة ماليـة هذا الطرح، له إسقاطاته على ميزانية البلدية، باعتبار مواردها احمللية واخلارجية تشكل قاعـد

اجلغـرايف للتنميـة احملليـة، تتفـاوت مـن بلديـة إىل أخـرى حسـب موقعهـا ونقطـة ارتكـاز لبنـاء نظـرة إسـرتاتيجية 

  .واالقتصادي وكذا حسب ترتيب أولويات حاجيات سكاا

  

  
                                                 

 .  املصادقة على مستوى الربملان حاليا مشروعي  قانونيهما ، قيد املناقشة و – )1(
    ، موقـع الشـبكة العنكبوتيـة2009أكتـوبر  25مقال بعنوان استقرار اـالس املنتخبـة ومحايـة مصـاحل املـواطنني، منشـور مـن طـرف يونسـي ع، جريـدة املسـاء بتـاريخ  – )2(
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ال تتواجد يف مستوى واحد من االرتياح والتوازن املايل، تضطر الدولـة إىل وكون أن بلديات اجلزائر 

يزانيــــة البلديــــة العــــاجزة ماليــــا، باإلعانــــات ســــنويا أو عــــن طريــــق الصــــندوق املشــــرتك للجماعــــات تــــدعيم م

وحســن عالقــة  )2(جناعــة إعــادة التــوازن إال بــالتطبيق الصــارم لقواعــد احملاســبة العموميــةتتــأتى وال ، )1(احملليــة

  .األمر بالصرف باحملاسب العمومي

فر الــبعض منهــا علــى وفــرة ماليــة، إال أن إجنــاز مــن صــالحيات وقــد يتــو رغــم مــا تتمتــع بــه البلديــة 

قواعـد التهيئــة  منظومــةالسـتقباهلا وفــق مـا تــنص عليـه هلــا خمططاـا التنمويـة يقتضــي ختصـيص وعــاء عقـاري 

  .)3()املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي(والتعمري والبناء 

الالمركزيـــة، كوـــا النـــواة الرئيســـية للتنميـــة  نظـــام بإتبـــاعلقـــد خولـــت الدولـــة ســـلطات إىل البلـــديات 

ســـخرت ، وقـــد وضـــعت أساســـا ـــدف تســـيري شـــؤون األشـــخاص وحتســـني حيـــام اليوميـــة، لـــذلك احملليـــة

مبراقبـة مـدى التـزام ) الواليـة والـدائرة(اإلداريـة ووضعت يف متناوهلا اآلليات السابقة الـذكر، وكلفـت الوصـاية 

البلدية ذه اآلليات والقيام بدورها التنموي علـى أحسـن وجـه، وحـق املـواطن يف معرفـة طبيعـة نتـائج إجنـاز 

  .)4(تطلعاته املعرب عنهااملشاريع التنموية، واليت تعكس 

ليــة اجلزائريــة بصــفة عامــة والبلديــة إن موضــوع التنميــة احملليــة، والــدور الــذي تقــوم بــه اجلماعــات احمل

، أو يف جمـــال حـــديث هـــذه )5(والدراســـات، إمـــا كموضـــوع مســـتقلبصـــفة خاصـــة، تناولتـــه بعـــض املؤلفـــات 

  .)6(املؤلفات عن التنظيم اإلداري أو اإلدارة احمللية

                                                 
 .1986لسنة  45، املتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية املشرتكة وعمله، ج ر ج ج العدد 1986نوفمرب  4املؤرخ يف  266 – 86انظر املرسوم رقم  – )1(
 .1990لسنة  35، املتعلق باحملاسبة العمومية، ج ر ج ج العدد 1990أوت  15املؤرخ يف  21 – 90انظر القانون رقم  – )2(
 ، املعدل باملرسوم التنفيذي رقم1991لسنة  26، ج ر ج ج العدد 1991ماي  28، املؤرخ يف 175 – 91انظر املرسوم التنفيذي رقم  – )3(
)4(

إن املواطنني اجلزائريني عموما، وفئة الشباب خصوصا، ينتظرون منكم االستجابة لتطلعام املتعددة، إم ...: "اجلزائرية، عبد العزيز بوتفليقة كلمة رئيس اجلمهورية - 

عيشة، والتكفل الناجح باخلدمة العمومية وكذا املزيد من الشفافية يف القرارات اليت تعنيهم من خالل إعالم منظم، واملزيد من ينتظرون منكم حتسني احمليط ونوعية امل

بات البلدية لسنة رئيس جملس شعيب بلدي، املنبثقني عن االنتخا 1541أمام رؤساء الدوائر و ألقاهااليت  ...". االستماع واإلشراك يف اخليارات املتصلة بتنمية بلديام

  .، املوقع  على  الشبكة املعلوماتية ، اجلزائر العاصمة2008جويلية  26، يوم السبت 2008

http:// www.el-mouradia.dz Arabe/ Discoursara / 2008/07/ html / s260 708, htm, le 23/02/2010 
، مراقبة ميزانية اجلماعات احمللية، مقدمة خالل امللتقى "ة لتفعيل دور اجلماعات احمللية يف التنميةوضع ديناميكية جديد"رحيي كرميية وبركان زهية، دراسة بعنوان  – )5(

  .2007البليدة اجلزائر، سنة الدويل حول تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة سعد دحلب، 

اليل ليابس، سيدي يخ، الدور التنموي للجماعات احمللية باجلزائر على ضوء التعددية السياسية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة جيسعيدي ش -

 .2006/2007بلعباس، السنة اجلامعية 
 .1986جلزائر، ديوان املطبوعات اجلزائرية، سنة شيهوب مسعود، أسس اإلدارة احمللية وتطبيقاا على نظام البلدية والوالية يف ا – )6(



       

   

تداخلــه مــع عــدة لإن دراســيت هــذه مســامهة بســيطة للخــوض يف موضــوع شــائك ومعقــد ومتشــعب 

ات تديرها الدولة من خالل حكومتها وأجهزا املختلفـة، املنفـذة لربنـامج احلكومـة السـيما مواضيع وقطاع

الساسـة  قبـلمراقبـة وتقيـيم دائـم مـن  حمـل -أي التنميـة احملليـة–يف جمال التنميـة احملليـة، ويعـد هـذا املوضـوع 

تصـادية للواقـع التنمــوي واخلـرباء االقتصـاديني، ويتضـح ذلـك مـن خــالل خطابـام السياسـية وحتلـيالم االق

  .وضع اليد على موقع اختاذ القرار التنموي الوطين أو احملليوغايتهم من ذلك 

احلركــات اجلمعويــة واتمــع املــدين، أصــبح يعــري  قبــلحــىت املــواطن اجلزائــري، مــن خــالل متثيلــه مــن و 

ييميـــة عنـــد كـــل اســـتحقاق ميدانيـــة ملوضـــوع التنميـــة احملليـــة، ويستحضـــر نتائجـــه التق اهتمامـــا كبـــريا ومتابعـــة

  .انتخايب أو زيارة لوفد رمسي للحكومة، واليت غالبا ما يعرب عن عدم رضاه بنتائج التنمية ببلديته

احملليـة هـذا الفضـاء، والنـواة  جنظرا لالهتمام املتزايد مبوضـوع التنميـة احملليـة واعتبـار البلديـة بوابـة ولـو 

لتحقيــق التنميــة احملليــة وضــمان توســيع نطــاق لــس املنتخــب الرئيســية لتكامــل وظيفــة األجهــزة اإلداريــة وا

بشــمولية هــذه األخــرية الوطنيــة و مشــاركة املــواطنني، جــاءت حمــاوليت هــذه معتقــدا أن كــال مــن التنميــة احملليــة 

  .يكمل كالمها اآلخر
  

  :نطاق الدراسة

قـانوين سـنتناول استنادا للصالحيات املخولة للجماعات احمللية، واملنصوص عليها ضـمن نظامهـا ال

إبراز حـدود هـذه املهمـة بـيف هذه الدراسة دور هذه اجلماعات يف التنمية احمللية، وبـاألخص حالـة البلديـة، 

أو املوضـوعة أو حـىت تلـك املرافقـة هلـا مع األجهزة اإلداريـة والتقنيـة الـيت تشـرف عليهـا، وطبيعتها وتقاطعها 

ملختلــف  ا هلــذه الدراســة بنمــاذج تطبيقيــة، تقنيــة وإداريــةحتــت وصــايتها اإلداريــة، مــع تــدعيمن) أي البلديــة(

للتنمية احمللية ببعض بلديات املخططات واملشاريع التنموية بالبلدية، تتضمن مؤشرات اقتصادية وإحصائية 

  .اجلزائر كعينات للدراسة

  :دوافع اختيار الموضوع

جــع إىل قنــاعيت التامــة بالــدور مــن بــني األســباب الــيت دفعتــين إىل تنــاول هــذا املوضــوع بالدراســة، را

الـــذي تلعبـــه اجلامعـــة يف التنميـــة بكـــل أبعادهـــا، فهـــي مركـــز الدراســـات واألحبـــاث والتجـــارب، وكـــذا تكـــوين 

  .ليت متلك قدرة التحكم يف التسيرياملؤهلة وااإلطارات 

  

  



       

   

  .كذلك حماولة التوفيق يف املزاوجة بني ما هو نظري وما هو تطبيقي

املوضــوع ال يفــوتين أن أذكــر الصــعوبات الــيت واجهتــين يف إعــداده واملتمثلــة ن خــالل تنــاويل هلــذا ـمــ

  :أساسا يف

  أوال

وتــــداخل مفهومــــه وتعــــدد اســــتعماالته بــــني عــــدة ختصصــــات، علــــم  طبيعــــة املوضــــوع يف حــــد ذاتــــه

لـي إخل، واجلماعـات احملليـة أو التنظـيم اإلداري احمل... االقتصاد، السياسة، القانون واإلدارة وعلـم االجتمـاع

ممــا جيعلهــا أي اجلماعــات احملليــة خمــربا هلــذا العلــوم، تتبــاين نتائجهــا تشــرتك فيهــا العلــوم الســابقة الــذكر، بيئــة 

  .باختالف القراءات واألدوات املستعملة يف الدراسة

  اـثاني

وظيفـتهم  اعلى الس الشعيب البلـدي، حينمـا ميـارس أعضـاؤهصعوبة حتديد طبيعة الرقابة اإلدارية 

اريــة كامتــداد لــإلدارة احملليــة، ومهــامهم كأعضــاء منتخبــني يعــربون عــن تطلعــات ممثلــيهم مــن الشــعب، اإلد

الرقابــة قــد يكــون مصــري الــس الشــعيب البلــدي موضــوع حــل كامــل، حالــة اعتبــاره مصــدرا  هوكنتيجــة هلــذ

  .)1(لالختالل يف التسيري ويف اإلدارة احمللية أو املساس مبصاحل املواطن وسكينته

بشـأن موضــوع  بنتـائج واقرتاحـات،انـا منـا أن عمـل الباحـث هـو نفسـه تــذليل للصـعاب واخلـروج إمي

يف             مــا مــدى جنــاح البلديــة : وهــيالــيت يــدور حوهلــا البحــث، نظــور اإلشــكالية مبا البحــث، بــدء

  مهمة التنمية احمللية؟

  :و التايلكما يستدعي هذا املوضوع طرح عدة إشكاليات فرعية نذكرها على النح

  لقيام بالتنمية احمللية؟ لالنظام القانوين للبلدية  ؤما مدى ي

  املتاحة واملتوفرة للبلدية ملساعدا يف التنمية احمللية؟ مكاناتواإل ما هي اآلليات

ورة تطبيقيــة لنظــام الالمركزيــة اإلداريــة، بــني حتــديات وآفــاق التنميــة ـالبلديــة صــار ـباعتبــ، كــل ذلــك 

  .احمللية

  

  

                                                 
            املــــؤرخ  08 – 90، املــــتمم للقــــانون رقــــم 2005لســــنة  50، ج ر ج ج العــــدد 2005جويليــــة  18املــــؤرخ يف  03 – 05انظــــر املــــادة األوىل مــــن األمــــر رقــــم  - )1(

 .1990لسنة  15، املتعلق بالبلدية، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  7يف 



       

   

 التـــارخيي نهجيف هـــذه الدراســـة علـــى املـــ فقـــد مت االعتمـــادالبحـــث مثـــاره املرجـــوة، هـــذا  وحـــىت يـــؤيت

 سيســمحون مملثــل هـذه املواضــيع لكــو مالئمــة منـاهج علميــة مباعتبــاره ، التحليلــي واإلحصــائي،الوصـفي

 هــو جمهــول فيهــا، وتتبــع جزئياــا وحتليــل مــا ــا بإعطــاء صــورة شــاملة عــن هــذه الظــاهرة واجلوانــب احمليطــة

، وكـذا كشـف أدوارهـا ومظاهرهـا )1(وإظهاره للواقع كـدروس وجتـارب لالسـتفادة منهـا يف احلاضـر واملسـتقبل

وذلـك ضـمن فصـلني، خصـص الفصـل األول منهـا للحــديث عـن النظـام القـانوين للجماعـات احملليـة ونظــم 

   .كوسط للتنمية احمللي  إدارا يف اجلزائر

مـدعم بنمـاذج  ه ،وتطبيقاتـ آلياتـه ،الدور التنمـوي للبلديـة، مظـاهره ت فيه تناولالفصل الثاين، أما 

  .تطبيقية عن املشاريع التنموية بالبلدية

نتــائج واقــرتاح حلــول، إحساســا منــا أن التنميــة هــذا العمــل املتواضــع خبامتــة ضــمنتها  توأخــريا أيــ

  .احمللية هي اهتمام وقضية اجلميع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .80، ص 2006/2007، دار النهضة العربية، )بدون طبعة(صالح الدين فوزي، املنهجية يف إعداد الرسائل واألحباث القانونية،  – )1(



        

 

  األول الفصل

   للجماعات المحلية ونظم إدارتها في الجزائرالنظام القانوني 

إن اجلزائر ومنذ عدة سنوات مضت، حاولت إرساء مبدأ الالمركزية، الذي يعترب أهم وسيلة لتحقيق 

التنمية احمللية سواء على املستوى احمللي أو الوطين، ويتضح هذا جليا من خالل الصالحيات الواسعة اليت 

عرب اإلصالحات املستمرة يف كافة ااالت وغريها من  -البلدية والوالية–وكلت للجماعات احمللية أ

اجلماعات احمللية  اإلصالحات اجلارية يف إطار التحول إىل اقتصاد السوق، وقد مست هذه اإلصالحات 

  .احملليةكهيئة المركزية أسندت هلا مهمة إدارة املرافق احمللية للنهوض مبشاريع التنمية 

ال يتجزأ عن الدولة، أي أا تابعة هلا بالرغم من كوا صورة من صور  اجزءتعترب اجلماعات احمللية 

الالمركزية اإلدارية، إذ تعترب أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري والذي يعين توزيع الوظيفة اإلدارية بني 

اليت متارس مهامها حتت رقابة هذه السلطات على  السلطات املركزية يف الدولة واهليئات اإلدارية املنتخبة

  .املستوى احمللي

لذلك كان من الضروري وضع وحتني بصفة منتظمة ومستمرة النظام القانوين للجماعات احمللية يف 

على مجيع املستويات من  شللاجلزائر، ال سيما بعد خروج االستعمار وما عرفته هذه الوحدات احمللية من 

رة رب ، ومرد ذلك لعدة عوامل معروفة وم)اخل...، التقنية، التنظيمية والقانونيةاإلدارية(ات الكفاء نقص حيث

وضع إطار قانوين للجماعات احمللية بصفة عامة لتلك الفرتة االنتقالية، هلذه العوامل أصبح من الضروري 

ون، مرسوم، قرار بني قان )1(قانوين نص 400أكثر من  يف حقها خاصة، إذ لوحدها صدر بصفة والبلدية

إن هذا التطور يف النصوص القانونية من شأنه أن يؤهل ويضمن جناعة ، ...وزاري مشرتك، تعليمة، قرار

 بدورها احلقيقي يف التنمية احمللية املستدامة، باعتبارها بوابة ومقصد املواطنأكرب للبلدية وهيئاا للقيام 

الوالية ة ومن جهة أخرى، تأهيل اجلهاز القانوين املتعلق بتنظيم اجلزائري لتلبية احتياجاته احمللية، هذا من جه

  .كوا هيئة وصاية إدارية على البلدية تتوىل تنشيطها ومراقبتها

إننا عندما نتكلم على النظام القانوين للجماعات احمللية، فإننا نتطرق بالضرورة إىل نظام وأساس 

وي يف يد اجلماعات احمللية، من خالل ذلك سيتم تناول يف هذا اإلدارية احمللية كآلية من آليات العمل التنم

دراسة حالة البلدية موضوع دراستنا يف ، مبحث أول(الفصل النظام القانوين للجماعات احمللية يف اجلزائر 

من  ومتشابه ، كون هذه األخرية نظامها القانوين متقارب)هذه الرسالة بشكل أكثر تفصيال من الوالية

                                                 
 .2005، إىل غاية 1962اجلرائد الرمسية الصادرة بني سنة  – )1(



        

 

ونربز دور ا، ـوي بينهمـي والعضـالتكامل الوظيف يف إطار ا وبالبلديةة واألدوار التنموية املنوطة حيث األجهز 

  ).املبحث الثاين(ط للتنمية احمللية ــة كوسـنظام اإلدارية احمللية وأسسه العام

   األول المبحث

  النظام القانوني للجماعات المحلية في الجزائر

باعتبارها قريبة من املواطن، وقد وضعت أساسا دف ية للتنمية احمللية تعترب البلدية النواة الرئيس

يف الوسط احلضري والريفي، على مجيع املستويات تسيري شؤون األشخاص وحتسني وضعية حيام 

نظام الالمركزية من أجل  تباعبإ، وقد خولت الدولة السلطات إىل البلدية ...)االجتماعية، االقتصادية(

لرتقية الوسط املعيشي للمواطن كل ما أمكن ذلك حدة صعوبات احلياة وحماولة تذليل عقباا  التخفيف من 

بعدة مراحل تطورية باملوازاة مع مر هذا األخري  حيث على مستوى البلدية، بدء من وضع نظام قانوين هلا،

واإلجيايب بانشغاالت يد عليه اآلن وذلك بقصد التكفل اجلالنظام القانوين للوالية، إىل أن وصل إىل ما هو 

املواطنني، لذا من الطبيعي أن جند مصاحل البلدية تعمل وتنسق مع غريها من األجهزة اإلدارية واملنتخبة 

  .برنامج التنمية احملليةاحمللية لرتقية 

   المطلب األول

  التنظيم اإلداري للبلدية

   األول الفرع

  تعريف البلدية

اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية :"لى أنع )1(1996من دستور  15تنص املادة 

ميثل الس املنتخب قاعدة الالمركزية ومكان :"على أن 1996من دستور  16كما تنص املادة "والوالية

  ".مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية

قليمية األساسية، البلدية هي اجلماعة اإل:"على أن )2(وقبل هذا نصت املادة األوىل من قانون البلدية

  ."وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وحتدث مبوجب قانون

  .أي توجد هلا اختصاصات داخل رقعة جغرافية معينة :مجاعة إقليمية -

  .أي قاعدية، مبعىن هي أصغر جزء يف التقسيم اإلقليمي: أساسية -

                                                 
 .1996لسنة  76، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1996 دستور – )1(
 .1990لسنة  15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  – )2(



        

 

وهلا حق  عن كل من الوالية والدولة، مستقل أي هلا وجود قانوين: تتمتع بالشخصية املعنوية -

 اهلباتو رئيس الس البلدي، وميكنها إبرام العقود، قبول ـل قانوين هـام القضاء، وهلا ممثـالتقاضي أم

  .خلإ...

طبقا لقاعدة توازي وهذا أي ال ميكن أن تلغى إال مبوجب قانون : حتدث مبوجب قانون -

  .تنفيذي مبوجب مرسوم) باإلضافة أو النقصان(يمية األشكال، ولكن ميكن تعديل حدودها اإلقل

من نفس القانون  50وحسب املادة  ا،اعتباري ا، تعترب البلدية شخص)1(املدين اجلزائري وتبعا للقانون

  .فإا تتمتع جبميع احلقوق إال ما كان مالزما لصفة اإلنسان

للبلدية "املتعلق بالبلدية  ،1990أبريل  7 املؤرخ يف 08- 90الثانية من القانون  حسب املادة

  ."إقليم، اسم ومقر

متثل قاعدة الالمركزية ومكان ممارسة حق املواطنة، كما تشكل فاعال حموريا يف وعليه، فإن البلدية 

  .يئة اإلقليم والتنمية احمللية واخلدمة العمومية اجلوارية

قانون  أول ، املتضمن1967جانفي  18املؤرخ يف  24- 67إن هذه املبادئ اليت أسسها األمر 

البلدية وأكدا بانتظام خمتلف الدساتري، توحي بتمسك املشرع بضرورة تنظيم البالد من خالل يتعلق ب

اعتماد مجاعات حملية المركزية يف إطار دولة موحدة تشكل فيها البلدية اخللية األساسية وجيعل تطبيق هذه 

يتم فيه اختاذ وتشجيع املبادرات واألعمال احمللية من  ،قراطياملبادئ من البلدية والوالية فضاء للتعبري الدمي

أجل التكفل باحلاجيات احمللية ذات األولوية ولغرض حتقيق األهداف الوطنية املتمثلة يف التنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية عامة وإدارة اخلدمات العمومية بصفة خاصة

صائصها، ها وخئليمي للبالد ينبغي معرفة مراحل إنشاوملعرفة هذه الوحدة اإلقليمية يف التنظيم اإلق

  :وهذا على النحو التايل

  

  الفرع الثاني

  .مراحل إنشاء البلدية وخصائصها 

                                                 
ملتمم بالقانون ، املعدل وا1975لسنة  49، املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم، ج ر ج ج العدد 26/09/1975، املؤرخ يف 58 – 75انظر األمر رقم  – )1(

  .، املتضمن القانون املدين2005يونيو  20، املؤرخ يف 10 – 05رقم 

  

 



        

 

  مراحل إنشاء البلدية:  أوال

قبل االستقالل، بصورة خمتصرة  ،جلبهة التحرير الوطينارت خمتلف النصوص القانونية ـد أشـلق

يف                 )la charte de tripolie(ذكر ميثاق طرابلس  ملوضوع اجلماعات احمللية، حيث

، وبشكل عام أن أجهزا ستختار بطريقة االنتخاب، ويكون هلا صالحيات خاصة متارسها 1962جوان 

  .يف ظل وصاية السلطة املركزية

           ة كبرية أما بعد االستقالل، أصبح إصالح البلدية من أولوية األولوية للدولة، ملا هلا من أمهي

  .يف التنظيم القانوين واإلداري للدولة

 سبتمرب 10 ورـد أن دستـحيث جن، اليت عرفتها اجلزائر يتضح من خالل ما تضمنته خمتلف الدساتري

الدولة اجلزائرية دولة موحدة، منظمة على شكل مجاعات إقليمية " 09الذي نص يف مادته  )1(1963

  ".ة هي اجلماعة اإلقليمية واإلدارية واالقتصاديةإدارية واقتصادية، والبلدي

، أكد على ضرورة إعطاء 1964يف أبريل ) la charte d’Alger(كما أن ميثاق اجلزائر 

قاعدة التنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف "اموعة احمللية سلطات حقيقية حيث اعترب البلدية 

  ".البالد

ن ـم 1965ونية والسياسية، وضع مشروع قانون البلدية يف جوان انطالقا من هذه األرضية القان

جوان  19 يف                 عـر السياسي الذي وقـد التغيـجلبهة التحرير الوطين، وبعل املكتب السياسي ـقب

تبىن جملس الثورة قرارا حول  1966يف  أكتوبر حيث ، واهتمام املسؤولني اجلدد ذا املشروع، 1965

، وقد وافقت احلكومة على مشروع قانون البلدية اجلديد 1966أكتوبر  4البلدي، وأقره ائيا يف  امليثاق

، مبوجب 1967سنة  06رقم    وأخريا نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ، 1966ديسمرب  20يف 

   .)2(1967جانفي  18املؤرخ يف  24 – 67األمر رقم 

ة هي الوالية ـات اإلقليميـاموع"أن  على 1الفقرة  36 فقد نص يف مادته )3(1976أما دستور 

 1996و 1989ات، فنجد كل من دستوري ـر اليت أقرت وأكدت اإلصالحـأما بالنسبة للدساتي" والبلدية

  .)1("اجلماعات اإلقليمية للدولة هي الوالية والبلدية":وبنفس الصياغة األوىل أنحيث جاء فيها 

                                                 
 .1963سبتمرب  10بتاريخ  64عدد الانظر اجلريدة الرمسية  – )1(
 .1967لسنة  06عدد الانظر اجلريدة الرمسية  – )2(
 .1976لسنة  94عدد الانظر اجلريدة الرمسية  - )3(
 .1996لسنة  76عدد الج ر ج ج  ،1996، ودستور 1989لسنة  09، املتمم، ج ر ج ج عدد 1989وىل من دستور رة األالفق 15املادة  - )1(



        

 

أن البلدية هي اخللية القاعدية يف ، مرده الدساتريتلف حدة اإلقليمية يف خمإن هذا االهتمام ذه الو 

بناء الدولة، وتعترب أول إدارة يقصدها املواطن، فهي مبثابة الوسط الذي جيمع املواطنني يف إقليم واحد أين 

التنموية  ت املركزية على مستوى هذه اخللية، بدء من إجناز املشاريعتتقاطع مصاحلهم مع مصاحل السلطا

  .لتحسني اإلطار املعيشي للمواطن

  :ونظرا ألمهية هذا اجلهاز جند أن املشرع خصه بعدة خصائص ومميزات نوردها فيما يلي

  خصائص البلدية:  ثانيا

            البلدية هي وحدة أو مجاعة أو هيئة إدارية المركزية إقليمية جغرافية وليست مؤسسة -

  .فنيةأو وحدة إدارية المركزية 

نظام البلدية يف النظام اإلداري اجلزائري هو صورة فريدة ووحيدة لالمركزية اإلدارية املطلقة، حيث  -

أن مجيع أعضائها ومجيع أعضاء هيئات وجلان تسيريها وإدارا يتم اختيارهم بواسطة االنتخاب العام 

  .املباشر واليت سنتطرق إليها بالتفصيل الحقا

الذاتية يف تلبية وتغطية نفقة حاجات  داار او لنظام اإلداري اجلزائري على تعتمد البلدية يف ا -

اا، وجتد دعما ماليا يف إطار اإلعانات املمنوحة من طرف الدولة والصندوق املشرتك للجماعات سك

  ).FCCL(احمللية 

دميقراطية اإلدارة النظام اإلداري اجلزائري يعترب صورة حية للتطبيق اجلزائري السليم والفعال ملبدأ  -

  .يةالعامة وملفهوم الدميقراطية االقتصادية، االجتماعية والسياس

تعود أسباب إعطاء املشرع اجلزائري للبلدية اختصاصات واسعة ومتنوعة إىل أسباب إيديولوجية 

يف كافة                 متصلة بطبيعة نظام البلدية باعتبارها اخللية احلية واألساسية والقاعدية للدولة اجلزائرية

  .)2(ااالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

  .نظام الوصاية السياسية واإلدارية على البلدية دقيق وحمكم وشديد -

فإن كل االختصاصات املقررة للبلدية وكافة الشروط واإلجراءات واألحكام اليت جيب أن  ،وعليه

بلدية وإدارا حمددة على سبيل احلصر حتديدا دقيقا وواضحا وشامال، ال تعمل يف نطاقها ووفقا هلا تسيري ال

  .جيوز اخلروج عنها وإال وقعت أعمال وتصرفات البلديات باطلة وغري مشروعة
                                                 

القاعدية للدولة واإلطار الذي يتم فيه  ةالس الشعيب هو املؤسس"اليت تؤكد أن. 94 العدد، ج ر ج ج 1976الدستور اجلزائري الصادر يف من  7انظر املادة  –)2(

، وكذا "على مجيع املستوياترادة الشعبية وحتقيق فيه الدميقراطية، كما أنه القاعدة األساسية الالمركزية وملسامهة اجلماهري الشعبية يف تسيري الشؤون العمومية التعبري عن اإل

 ، 87، 85ص ، 1986لسنة  7ج ر ج ح العدد ، 1986ما نص عليه امليثاق الوطين، سنة 



        

 

، بالنظر إىل الطبيعة القانونية لنظام البلدية، من حيث  اما يربره اإن هذه الدقة يف االختصاص هل

تعد ال مركزية مطلقة يف ظل نظام  ،ارية،اقتصادية واجتماعية وثقافيةكوا وحدة أو مجاعة سياسية،إد

 دستوري سياسي يقوم على مبدأ وحدة الدولة سياسيا ودستوريا، القائم على منط التخطيط الوطين الشامل،

 ومبدأ مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ، فكان حتميا ومنطقيا أن يكون نظام الوصاية السياسية واإلدارية

على البلديات أكثر إحكاما ودقة وتشديدا لدرء الفوضى الدستورية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

، ومن مث رسم إسرتاتيجية تنموية شاملة تضمن التوازن اجلهوي )1(والثقافية، حفاظا على وحدة وكيان الدولة

  .يف البالد

ميكن أن منيز بني مرحلتني أساسيتني،  منذ نشأة البلدية مرت هذه الوحدة بعدة مراحل تطورية، و 

  .كانت قد مرت ما اإلدارة البلدية

  الثالث الفرع

  التطور التاريخي للبلدية 

  مرحلة االستعمار:  أوال

باملكاتب "وضع االستعمار الفرنسي على املستوى احمللي، هيئات إدارية عرفت  1844منذ سنة 

الستعمار دف متويل اجليش الفرنسي والسيطرة ضباط ا قبلمسرية من " Bureaux arabesالعربية 

لدي يف اجلزائر يتميز ، أصبح التنظيم الب1868، بعد استتباب األمن وبالضبط سنة الشعبيةقاومة املعلى 

  :أصناف من البلدياتبوجود ثالثة 

  communes d’indigènes :البلديات األهلية -أ

اطق الصعبة والنائية يف الشمال ودام إىل غاية وجد هذا الصنف يف مناطق اجلنوب، وكذا بعض املن

  .حيث متيزت البلديات بالطابع العسكري يف تسيري شؤون املواطنني مبساعدة بعض أعيان املنطقة 1880

  :البلديات المختلطة -ب

، املناطق اليت يقل فيها تواجد الفرنسيني، جلزائر، السيما القسم الشمايل منهمن اإقليم غطت أكرب 

  :مها لى هيئتني أساسيتنيترتكز ع

   :المتصرف -

                                                 
  .282، 281، ص 2008اري، اجلزء األول، النظام اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة اخلامسة، عمار عوابدي، القانون اإلد - )1(

 



        

 

  .والذي خيضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوايل العام من حيث التعيني، الرتقية والتأديب

   :اللجنة البلدية -

من    الذين يتم تعيينهم ) األهايل(يرأسها متصرف مع أعضاء من املنتخبني الفرنسيني واجلزائريني 

  ).الدوار( موعة بشرية تسمى السلطة الفرنسية كممثلني قبل

  communes de plein exercices :االختصاص الكاملالبلديات ذات  -ج

، باملدن الكربى واملناطق الساحلية، )الفرنسيني(تشمل أماكن ومناطق التواجد املكثف لألوربيني 

البلدية  منحذي ال 1884أبريل  5ولقد خضعت هذه البلديات إىل القانون البلدي الفرنسي الصادر يف 

  :هيئتني أساسيتني

  : conseil municipal المجلس البلدي -

وهو جهاز منتخب من طرف سكان البلدية من األوربيني واجلزائريني، حسب املراحل والتطورات 

 نيأو منتخب نيالسياسية اليت عرفتها اجلزائر، مؤثرة بذلك على الوضع االنتخايب للجزائريني، سواء كناخب

  .ودة، وله صالحيات متعددةبنسب حمد

  : le maire :العمدة -

ينتخبه الس البلدي من بني أعضائه، حيث أن السلطة االستعمارية الفرنسية أطلقت الطابع 

يف املناطق الريفية، واألقسام البلدية ) SAS( املتخصصةالعسكري للبلديات، باستحداث األقسام اإلدارية 

ات تقع حتت سلطة اجليش الفرنسي، وتتحكم يف إدارة وتسيري يف املدن وهي هيئ) SAU(احلضرية 

  .)1(البلديات

  مرحلة االستقالل:  ثانيا

  :ميكن أن منيز بني مرحلتني الفرتةهذه  خالل

  :حيث امتازت مبا يلي 1967إىل سنة  1962من سنة  : المرحلة األولى

وربيني، ويف غياب اإلطارات لبلديات من طرف املوظفني األا إلدارة أثناء املغادرة اجلماعية -

كر مجلة من اإلصالحات املتخذة ذ ، وناجلزائرية املؤهلة لتسيري شؤون البلدية، نتج عنها وضع خطري

  .الستدراك هذه الوضعية

                                                 
  .39، 38حممد صغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ص - )1(

 



        

 

يف            ظهور عجز كبري يف ميزانيات البلدية نتيجة اخنفاض املوارد املالية مع زيادة كبرية  -

االجتماعية املفروضة على البلدية وخاصة منها املساعدات اليت كانت متنحها النفقات، نتيجة الواجبات 

  .البلدية للمواطنني الذين تضرروا أكثر بسبب حرب التحرير

  :وللتصدي هلذه الوضعية، اختذت الدولة عدة تدابري نذكر من بينها أساسا

الفضل الكبري لتسيري تنظيم دورات تدريبية وملتقيات لصاحل موظفي البلدية الذين كان هلم  -

  .البلديات

املوروثة عن  1578يتمثل يف ختفيض عدد البلديات من بإصالح إقليمي،  1963القيام يف سنة  -

ويهدف هذا اإلصالح إىل توسيع حجم البلديات للتخفيف من عجزها يف ، )1(بلدية 632إىل االستعمار 

  .الوسائل البشرية

على مستوى كل بلدية تقوم بتسيري الشؤون ) délégation spéciale(تعيني جلان خاصة  -

احمللية، ويرتأس كل جلنة خاصة رئيسا يقوم بوظيفة رئيس البلدية وهذا يف انتظار إعداد قانون بلدي جديد 

  .)2(للجزائر املستقلة

  :1981إىل  1967ابتداء من  :المرحلة الثانية

بأن        ة األوىل، وتتميز عن سابقتها كانت مبثابة تتويج لنتائج مداوالت اإلصالح اخلاصة بالفرت 

  .)3(مت خالهلا إرساء أول تنظيم بلدي يف اجلزائر بعد استقالهلا من خالل أول قانون بلدي

ال يعين انعدامها ككيان على مستوى الواقع  1967إن انعدام اإلطار القانوين للبلدية إىل غاية سنة 

دولة ككل، إذ عرفت اجلزائر كيانا بلديا متثل يف البلدية الفرنسية التنظيمي احمللي يف إطار التنظيم اإلداري لل

1884ريل باليت ورثتها عقب االستقالل واليت وجدت طبقا للقانون البلدي الفرنسي الصادر شهر أ
)1(.  

، وجدت السلطات العليا نفسها آنذاك أمام خيارين أحدمها مر كما يقال الذكر أمام الوضع السابق

 -            ما يف اختفاء البلدية من خريطة التنظيم اإلداري احمللي يف بناء الدولة اجلزائرية أوهلما يتمثل إ

وهو خيار الشك من أن له تداعياته السلبية ونتائجه العكسية يف حالة تبنيه،  -على األقل كمرحلة مؤقتة 

                                                 
 .1963لسنة  36 ختفيف عدد البلديات، ج ر ج ج العدد، املتضمن 1963ماي  31الصادر بتاريخ  189 – 63املرسوم رقم  – )1(
 .169 – 168، ص 2001لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، مطبعة قاملة، سنة   – )2(
املؤرخ يف  09-18م ، املعدل واملتمم بالقانون رق 1967لسنة  06ج ر ج ج العدد .، املتعلق بالبلدية،18/01/1967املؤرخ يف  24 – 67انظر األمر  - )3(

 . 1981لسنة  27ج ر ج ج العدد .04/07/1981
)1(

 - Claude callot, les institutions d’Algérie durant la période coloniale (1830 - 1962), OPU 1987,P6  



        

 

حبرمام من انتخاب  ة وذلكذلك أنه سيهمش مشاركة املواطنني احملليني وحيرمهم من بناء دولتهم الفتي

و ما من شأنه ممثليهم يف جمالس شعبية منتخبة ويوحي بأن هناك موقفا يقضي برفض مبدأ االنتخاب، وه

اكم واحملكوم، أما ثانيهما فيتمثل يف حل تلك البلديات كإجراء إداري أويل، يعقبه أن خيلق هوة بني احل

  .)2(تنظيم انتخابات بلدية

الوهلة األوىل، كان هناك اجتاه يرمي إىل جعل البلدية اخللية األساسية                 يف حقيقة األمر منذ

يف التنظيم اإلداري احمللي اجلزائري، ويف هذا اإلطار وبغية سد الفراغ وترمجة ذلك االهتمام، ونتيجة عدم 

 :اآليت ا يفـثلت أساسة، اختذت السلطات احلاكمة إجراءات انتقالية متـالتمكن من إجراء انتخابات بلدي

تعويض اختفاء السلطات العمومية احمللية البلدية مبندوبيات خاصة معينة حتل حمل االس  -1

ة ليست طريقة ـأن طريقة املندوبية اخلاص إىليف هذا اإلطار ونشري ، 1962البلدية املوروثة ابتداء من صائفة 

ومت  44وحتديدا يف مادته  1884سنة  البلدي الفرنسي ونـة استعمارية تضمنها القانـة، وإمنا طريقـجزائري

مت اعتماده بشكل  بعدها ،1956اعتماد هذا األسلوب من طرف السلطات االستعمارية يف اجلزائر سنة 

وتعمم على كامل الرتاب الوطين  بعد حل  1992بارز يف اجلزائر عقب توقيف املسار االنتخايب يف يناير 

اختصاصات  ، حيث يتم تعيني على رأس كل مندوبية خاصة رئيس ميارس)3(تعدديا االس الشعبية املنتخبة

وسلطات رئيس البلدية، يساعده يف أداء هذه املهام نائب الرئيس وكذلك يف بعض األحيان عدد من 

عمال املندوبني يرتاوح عددهم حسب أمهية عدد سكان البلدية، يعينون مبوجب قرارات صادرة عن 

الذي مدد العمل بالتشريعات الفرنسية  31/12/1962املؤرخ يف  157 – 62للقانون رقم ،طبقا العماالت

يتم تعيني املندوبني  يف حالة املندوبيات التنفيذية، غري أنه )1(ما عدا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية

شعيب البلدي قبل تنظيم للبلديات يف احلاالت املنصوص عليها قانونا، على غرار تلك املتعلقة حبل الس ال

عملية االنتخابات احمللية املتعلقة بالبلديات، حيث يتوىل يف بعض احلاالت ضمان عملية تسيري شؤون 

البلدية وحتضر العملية االنتخابية من طرف األمني العام للبلدية، ويف بعض البلديات يتم تعيني مندوب 

 يتوىل تسيري شؤون البلدية خالل املرحلة االنتخابية ومساعديه يكونون من إطارات الوالية، يعينهم الوايل

  .ة الس الشعيب البلدي املنتخباملمهدة للعملية االنتخابية وتستمر يف مهامها إىل غاية تنصيب هيئ

                                                 
، سيدي 2006/2007لسياسية، جامعة جياليل ليابس، كلية احلقوق، سنة سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر، على ضوء التعددية ا - )2(

 .159بلعباس، ص
 .160، ص املرجع أعالهسعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر، على ضوء التعددية السياسية،  - )3(
 .1963لسنة  2انظر ج ر ج ج، العدد  – )1(



        

 

يف قرار الوايل املتضمن ) مبينة( تكون على سبيل احلصر التنفيذية نشري أن صالحيات املندوبية

يف  املؤرخ 231 – 89 تطبيقا لنص املرسوم التنفيذي رقم )CCP(يب البلدي اء الس الشعـتعيني أعض

12/12/1989
، القاضي بأن يعني أعضاء الس البلدي املؤقت مبا فيهم الرئيس يكون بقرار من )2(

لى الوايل، ويتم انتدام قانونا إذا كانوا أجراء، وإال يتم توظيفهم بصفة تعاقدية، مما يلقي مسؤولية ثقيلة ع

  . )3(عاتق اإلدارة يف اختيار العناصر اليت تشكل هذا الس

 16/05/1963يف  ؤرخامل 189–63اإلصالح اإلقليمي للبلديات مبقتضى املرسوم رقم  -2

، الذي عمل كما أشرنا سابقا إىل تقليص عدد البلديات )4(املتضمن إعادة تنظيم احلدود اإلقليمية للبلديات

  .بلدية 632إىل  1578من 

مسامهة البلدية يف النشاط االقتصادي واالجتماعي من خالل االعتماد على جهازين يتمثالن  -3

شؤون  تسيري يف خربةعن السكان وتقنيني هلم  تتكون من ممثلنييف جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي، 

جتماعي على مستوى املرافق العامة واملشاريع اخلاصة، تنحصر وظيفتها يف بعث التنظيم االقتصادي واال

، أما اجلهاز )5(ةـالبلدية، وذلك بتقدمي اقرتاحات وآراء حول مشروع امليزانية، واملسامهة يف دفع التنمية احمللي

م وتسيري املؤسسات الشاغرة، ـي تنظيـه فـ، تنحصر مهام)6(الثاين فهو الس البلدي للتنشيط االشرتاكي

 الذايت، ممثل احلزب االحتاد العام للعمال اجلزائريني، اجليش ويتألف من رؤساء البلديات، جلان التسيري

  .والسلطات اإلدارية يف البلدية أو ما يطلق على  تسميتها بالبعثة اإلدارية

السلطة آنذاك من وراء اختاذ اإلجراءات املذكورة، خاصة اإلجراء الثاين كان  سعىميبدو أن ف

نقص اإلطار البشري عالوة على  وطأة فع التخفيف منيهدف إىل عدم التوسيع من حجم البلديات بدا

  .)1(السماح باستعمال عقالين للموارد املالية املتاحة آنذاك

ت أرضية التنظيم اإلداري البلدي باجلزائر، حيث صدر فيها سمن أهم ما مييز هذه الفرتة أا أر ف

الس الشعيب  النص على تضمن الذي، املتعلق بالبلدية، 18/01/1967املؤرخ يف  24 – 67األمر رقم 

                                                 
 .1989لسنة  53ج، العدد انظر ج ر ج  – )2(
 .180صلباد ناصر، مرجع سابق،  - )3(
  .1963لسنة  35انظر ج ر ج ج، العدد  - )4(
 .1962لسنة  07، ج ر ج ج العدد 04/08/1962، املؤرخ يف 016 – 62أنشئت جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي مبقتضى األمر رقم  - )5(
 .1963لسنة  15، ج ر ج ج العدد 22/03/1963ع االشرتاكي مبوجب املرسوم املؤرخ يف أنشئ الس البلدي لتنشيط القطا  - )6(

)1(  - Messaoud Mentri, L’administration En Question, Réflexion Sur Administration  Administrés, Opu Alger, 

1988, P08. 



        

 

البلدي كجهاز مداولة بني األعضاء املنتخبني وأتبعه جبهاز آخر يشرف على تنفيذ مداوالت الس الشعيب 

  .، وهو جهاز منبثق عن الس الشعيب البلديالس التنفيذي البلدي هوالبلدي 

ع اجلزائري، وقصد مواكبة ومسايرة ونظرا للتطور االجتماعي واالقتصادي والرتكيبة البشرية للمجتم

وكان يف ثوب جديد ألنه التعديل األول هذا التطور الطبيعي للمجتمع، كان لزاما إصدار قانون للبلدية 

04/07/1981 ، املؤرخ يف09 – 81ذلك مبقتضى القانون رقم 
والذي تلته مراسيم تطبيقية تعزز من  )2(

وتنظم عملها مع باقي القطاعات لتنسق ها كل الصالحيات، خالهلا الدور التنموي للبلدية وذلك بإعطائ

  .اليت تتقاطع معها بشكل عام يف تسيري شؤون املواطن وباألخص فيما يتعلق بإجناز املشاريع التنموية

لقد توالت اإلصالحات يف قطاع اجلماعات احمللية لرتقيتها للدور املنوط ا يف جمال التنمية احمللية، ف

، املتعلق بالتنظيم اإلقليمي والذي رفع عدد 04/02/1984املؤرخ يف  09 – 84حيث صدر قانون 

من منطلق دستوري، حيث  لكنبلدية، ومرة أخرى توسعت عملية إصالح البلدية  1541البلديات إىل 

1996و 1989انتقلت البلدية مبوجب دستور 
، من بلدية أحادية احلزب الواحد إىل بلديـة ذات تعددية )3(

، املتعلق بالبلدية، والذي 07/04/1990املؤرخ يف  08–90، وكان نتاجا لذلك صدور قانون ةـسياسي

  .1967يناير  18املؤرخ يف  24 – 67بصفة ائية أحكام األمر  )4(ألغى

نرى أن هذه اإلصالحات تعد مبثابة تأهيل إداري وسياسي واقتصادي لإلدارة احمللية وباألخص 

أكثر استعدادا للمتغريات املستقبلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إشراك جلعلها  ،على مستوى البلدية

املواطن إىل جانب اإلدارة احمللية يف تسيري ومراقبة شؤونه احمللية، عن طريق ممثليه يف الس الشعيب البلدي 

  .1989للتمثيل السياسي لكل االنتماءات السياسية، املنبثقة عن دستور  ادميقراطي االذي يعترب صرح

  الرابع الفرع

  هيئات البلدية

  المجلس الشعبي البلدي:  أوال

                                                 
  .1981لسنة   27انظر ج ر ج ج، العدد  – )2(
  .1989لسنة  9، ج ر ج ج العدد 1989انظر دستور  – )3(

 .1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996انظر دستور   -    

 .2005لسنة  50، املتمم ، ج ر ج ج العدد 1990لسنة  15ج ر ج ج العدد  ،08 – 90من قانون البلدية  185انظر املادة  - )4(



        

 

الس " :األخرية من هيئتني مهاهذه  أجهزة تتكونمن قانون البلدية  13تبعا ملا نصت عليه املادة 

يدير البلدية ": الثالثة من نفس القانونلمادة ل أما طبقا، "الشعيب البلدي ورئيس الس الشعيب البلدي

  ".تخب، هو الس الشعيب البلدي، وهيئة تنفيذيةجملس من

تسيريه ، هتكوينكيفية لمجلس الشعيب البلدي تتطلب منا التطرق إىل  لإن دراسة النظام القانوين 

  واختصاصه

  )l’assemblée populaire communale(المجلس الشعبي البلدي تشكيل  -

النسيب على القائمة مع تطبيق نظام الباقي  سنوات بطريقة االقرتاع 5هو هيئة تداولية ينتخب ملدة 

عضوا حبسب عدد التعداد السكاين لكل بلدية وفق ما  33إىل  7 ويرتاوح عدد أعضائه من )1(األقوى

1997مارس  6املؤرخ يف  07 – 97رقم  من القانون العضوي 97نصت عليه املادة 
املتعلق بنظام  )2(

  :وحسب الشروط التالية )3( 2004فرباير  7 املؤرخ يف 01 – 04 بالقانون رقم االنتخابات، املعدل واملتمم

  .نسمة 10000أعضاء يف البلدية اليت يقل عدد سكاا عن  07 -

  .نسمة 20000و 10000أعضاء يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاا بني  09 -

  .نسمة 50000و 20001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاا بني  11 -

  .نسمة 100001و 50001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاا بني  15 -

  .نسمة 200000و 100001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاا بني  23 -

  .نسمة أو يفوقه 200001عضوا يف البلديات اليت يساوي عدد سكاا  33 -

كان مؤديا للخدمة العسكرية أو سنة   25وحيق الرتشح لعضويته، كل جزائري بلغ وقت االقرتاع 

  .معفى منها ويتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية

، مل يفرق بني فئات اتمع يف الرتشح بل راعى 1990لسنة  ةواملالحظ أن املشرع يف قانون البلدي

الرتشح ، حيث كانت األولوية يف 1967القانون وهذا على خالف املرحلة السابقة سنة  ممبدأ املساواة أما

                                                 
املعدل ، 12ج ر ج ج العدد ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، 1997مارس  06املؤرخ يف  07 – 97من األمر رقم  75انظر املادة  – )1(

 .2004لسنة  09واملتمم، انظر ج ر ج ج العدد 
 .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع مذكور أعاله07 – 97انظر األمر رقم  – )2(
يف                   املـؤرخ   07 – 97، املعـدل واملـتمم لألمـر رقـم 2004لسـنة  9، ج ر ج ج العـدد 2004فربايـر  7 ، املـؤرخ يف01 – 04انظر األمـر رقـم  – )3(

 .1997لسنة  12املتضمن القانون العضوي املتعلق بقانون االنتخابات، ج ر ج ج العدد  1997مارس  6



        

 

احلزب الواحد قبل  وظيفة معرتف ا رمسيا لفئة العمال والفالحني واملثقفني الثوريني، ومرجع ذلك إىل طبيعة

  .ية احلزبية وسيطرته على احلياة السياسيةالتعدد

من الواضح أن البحث يف كيفية تشكيل الس الشعيب البلدي يؤدي فزيادة على ما سبق ذكره، 

جعلت منه  ا بلمنتخب الشعيب البلدي جملساكون الس لالنظام االنتخايب البلدي،  بالضرورة إىل دراسة

أحكام الدستور اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، كما أنه يعترب 

يما فيما يتعلق الس ،أرضية القاعدة الالمركزية وبيئة ملشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية للبلدية

 كتفي فقطمفصلة للنظام االنتخايب للبلدية نيف هذا البحث يف دراسة  اخلوض ولتفاديبالتنمية احمللية، 

 واألمر الذيباإلشارة إىل األحكام اخلاصة واملنظمة لكيفية الرتشح للعضوية يف الس الشعيب البلدي 

، املعدل واملتمم، 1997مارس  6املؤرخ يف  07 – 97تناولته األحكام املشرتكة واخلاصة من األمر رقم 

  .)1(املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

  :تسيير المجلس الشعبي البلدي -أ

مىت اقتضت  ،تسري أعمال الس الشعيب البلدي من خالل عقده لدورات عادية وأخرى غري عادية

 19بنص على غرار ما تضمنته املادة  استثين، إال ما )2(عالنيةجيري خالهلا مداوالت  ،ذلك شؤون البلدية

، وذلك بنصها على حالتني يتم التداول فيهما بني 1990أبريل  7املؤرخ يف  08 – 90.من قانون البلدية

  .)3(أعضاء الس الشعيب البلدي يف جلسة مغلقة

تخب جللسات الس املالحظ يف هذا الشأن أن املشرع مل ينظم عملية حضور العضو البلدي املنو 

وترك احلرية الكاملة للعضو للحضور أو بل  ،هذا العضو قبلبانتظام، ومل يتبناها كذلك احلزب املمثل من 

الس خاصة إذا ما  اجتماع عدمه، مما قد يؤثر على أمهية دراسة النقاط املدرجة ضمن جدول أعمال

واليت ال تتطلب عدة  ،ة يتم اختاذها مبوجب مداولةتعلقت بالتنمية احمللية، فكل الصفقات العمومية بالبلدي

، وإن كان املشرع أراد من ذلك احلفاظ على بالعدد الكايف حضور أعضاء السعدم تأجيالت الحتمال 

من قانون البلدية السابق  17ن املادة ـة مـسريورة واستمرارية العمل التنموي بالبلدية قد أجاز يف الفقرة الثاني

ني متتاليني بفارق ثالثة أيام ئستدعاإبعد مهما يكن األعضاء احلاضرين مداوالت الس  بحالذكر، أن تص

  .على األقل بينهما، تكون املداوالت اليت تتخذ بعد االستدعاء الثالث صحيحة
                                                 

 . تضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابات ، مرجع سابقامل، 07 – 97، من األمر رقم 82و 81، 80، 79، 77، 76املواد  - )1(
 .50، ج ر ج ج العدد 2005، املتمم سنة 15، ج ر ج ج  العدد 1990أبريل  07املؤرخ يف  08- 90، من قانون البلدية 17و 16، 15، 14املواد  - )2(

 .50، ج ر ج ج العدد 2005، املتمم سنة 15ر ج ج العدد  ، ج1990أبريل  07املؤرخ يف  08- 90من قانون البلدية  19املادة  - )3(



        

 

ن فقط مبا فيهم اهليئة املداولة عضو  ةيف هذا السياق نطرح التساؤل التايل، قد حيضر اجللسة األخري 

أمهية اقتصادية وتنموية على غرار البلديات  يذن فقط على مشروع اهل يعقل أن يصوت شخصالرئيس، ف

؟ أمـام هـذا دينار اجلزائريالالكبرية يف اجلزائر، واليت تتطلب مشاريعها التنموية أغلفة مالية قد تكون مبليارات 

دة املذكورة أعاله، وقد يقررون ن يف هذه احلالة قد حتصنا مبوجب املاان العضو يكون هذا الرتخيص القانوين

  .نسمة 100000مصاحل وشؤون بلدية يفوق عددها يف 

  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي -ب

، وميكن أن )1(كما أشرت سابقا، الس الشعيب البلدي جيتمع يف دورة عادية كل ثالثة أشهر

غري أنه يالحظ أن تنظيم دوراته ليست  جيتمع يف دورة استثنائية، يف احلاالت اليت نص عليها قانون البلدية،

  .من حيث بداية الدورات ومدا )2(بالشكل املنصوص عليه يف دورات الس الشعيب الوالئي

يعاجل الس الشعيب البلدي من خالل مداوالته، :"أنهمن قانون البلدية على  85املادة  بينما نصت

من خالل تفحصنا لنص هذه املادة، فإن الس يتوىل  ف ،"الشؤون النامجة عن الصالحيات املسندة للبلدية

كل الصالحيات اليت تدخل دائرة اختصاصه وكذلك االختصاصات ذات النمط االقتصادي واالجتماعي 

  .والثقايف

أكتوبر من السنة اليت تسبق سنة تطبيقها ويصوت  31فهو يصوت لزوما على امليزانية األولية قبل 

، غري أنه ويف حالة تصويته على ميزانية )1(جوان من السنة اليت تطبق فيها 15بل على امليزانية اإلضافية ق

يوما من تاريخ استالمها، ليتعني على رئيس الس الشعيب  15غري متوازنة فإن الوايل يرجعها خالل مدة 

عليها  وإذا صوت املايل أيام إعادة طرحها من جديد على أعضاء الس لتوازا 10البلدي خالل مدة 

 ونالحظ، السيما فيما يتعلق تسجيل النفقات اإلجبارية، )2(جمددا بدون توازن يتوىل الوايل ضبطها تلقائيا

  .  أن هذه صورة من صور حلول الوايل مكان رئيس الس الشعيب البلدي

                                                 
 .، مرجع سابق15، ج ر ج ح العدد 1990أبريل  7املؤرخ يف  08 – 90من قانون البلدية،  14املادة  – )1(
  .2005لسنة  50لعدد ، ج ر ج ج ا2005، املتمم سنة 15، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  07املؤرخ يف  09-90من قانون الوالية،  11املادة  - )2(

 
 2005لسنة  50، ج ر ج ج رقم 2005، املتمم سنة 15، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  07املؤرخ يف  08-90من قانون البلدية،  152املادة  - )1(
  .، مرجع مذكور أعاله08 – 90من قانون البلدية  2الفقرة  155انظر املادة  – )2(



        

 

          ه يف املاضي، أي مبوجب      بأما فيما يتعلق بتسيري احلقيبة العقارية، فعكس ما كان معموال

، املتضمن تكوين االحتياطات العقارية والنصوص املنظمة 20/02/1974املؤرخ يف  26 – 74األمر 

  ).عقود امللكية(تسيري وتسوية العقار ليات أوسع للمجلس الشعيب البلدي، ، واليت كانت ختول صالح)3(هلا

، )4(ضمن التوجيه العقاري، املت1990نوفمرب  18املؤرخ يف  25 – 90بصدور القانون رقم  جند أنه

فأوكل تسيري احلقيبة العقارية إىل وكاالت التسيري والتنظيم  ،صالحيات الس يف هذا اال مت تقليصلقد 

من  افيه للمجلس البلدي متثيالو العقاري احلضري، على مستوى وكالة والئية يرتأس الوايل جملسها التنفيذي 

الوكالة الوالئية  على أن تنشأ أو عضوين من الس ضافة إىل عضورئيس الس الشعيب البلدي باإل قبل

وزير الداخلية، وزير املالية ووزير السكن  بنيللتسيري والتنظيم العقاري احلضري مبوجب قرار وزاري مشرتك 

  . والتعمري

ميارس الس الشعيب البلدي من خالل رئيسه صالحيات  08 – 90وبالرجوع إىل قانون البلدية 

  :التالية ملوضوعاتا

  .التهيئة والتنمية احمللية -1

  .التعمري، اهلياكل األساسية والتجهيز -2

  .التعليم األساسي، وما قبل املدرسي -3

  .األجهزة االجتماعية واجلماعية -4

  .السكن -5

  .حفظ الصحة، النظافة واحمليط -6

  .االستثمارات االقتصادية -7

الشعيب البلدي تكون علنية، إال أنه ميكن أن تعقد مغلقة   القاعدة العامة أن مداوالت الس

  :كإجراء استثنائي يف احلالتني التاليتني

  .فحص حاالت انضباط املنتخبني -

  .)1(فحص مسائل مرتبطة باألمن واحملافظة على النظام العام -
                                                 

  :انظر ملخص الكتاب التايل الذي حيتوي على هذه النصوصفيما خيص هذه النصوص املنظمة،  - )3(

Ch. Ben akzouh : le droit des réserves foncières, OPU Alger, 1990.  
 . 1990، سنة  49ج عدد .ج.ر.أنظر ،ج – )4(
  .، مرجع سابق1990أبريل  07املؤرخ يف  08-90من قانون البلدية،  19املادة  - )1(

 



        

 

قانون البلدية وقد  من 38 جيب أن حترر املداوالت باللغة العربية تبعا للمادة ومن الناحية النظامية،

من ذات القانون، حيث يلغي الوايل املداولة  44تكون حمل بطالن بقوة القانون حسب ما تضمنته املادة 

وكذا جيوز لرئيس الس الشعيب البلدي، القانون ، نفس من  46و 45بقرار معلل، واستنادا لنص املادتني 

قرار الوايل وفق الشروط واألشكال اجلاري ا أي شخص له مصلحة أن يطلب من اجلهة القضائية إلغاء 

  .العمل

           هولو بإجياز عن رئيس للحديثبالضرورة يدعونا إن احلديث عن الس الشعيب البلدي، 

  هو رئيس اجلهاز التنفيذي، فكيف يتم تعيينه وما هي صالحياته؟فباملوازاة مع هذه املهام  إذا

  لدي وصالحياتهرئيس المجلس الشعبي الب:  ثانيا

  تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي -أ

منه وتتمثل  48املادة  مبوجبشروط تعيني رئيس الس الشعيب البلدي  قانون البلديةلقد حدد 

  :يف اآليتهذه الشروط 

  .أن يكون ضمن القائمة الفائزة وبأغلبية املقاعد داخل الس -1

يعني من طرفهم سواء عن طريق انتخاب غري مباشر أن حيظى بثقة أعضاء قائمته، مبعىن أن  -2

  .وسري أو يزكى علنيا

أكرب  الرئيس ثر على نفس عدد املقاعد، يشرتط أن يكونكيف حالة حصول قائمتني أو أ -3

               ، غري أن هذا املعيار قد مت الرتاجع عنه يف االنتخابات احمللية األخرية، حبيث )1(املرتشحني سنا

االعتماد على معيار جمموع األصوات  اليت حتصلت عليها القائمة دون النظر لعامل السن، وعليه فإن مت 

انتخاب رئيس الس الشعيب البلدي يكون على مرحلتني األوىل عن طريق االقرتاع العام واملباشر السري من 

أعضاء القائمة الفائزة، واملعمول به طرف املواطنني واملرحلة الثانية عن طريق االقرتاع غري املباشر من طرف 

  . )2(هو متصدر القائمة الفائزة يف احلياة السياسية أنه غالبا ما يكون رئيس الس الشعيب البلدي

                                                 
ل مرة نفسها يف كل مرة بعد ظهور نتائج االنتخابات احمللية، ومل يتم معاجلتها ال يف قانون االنتخابات أو قانون البلدية، بل مت ضبطها يف ك هذه احلالة تطرح -  )1(

ذه اإلشكالية ، عاجلت ه11/2007 29، ويف االنتخابات احمللية اليت جرت يف 2002أكتوبر  7، املؤرخة يف 2342مبوجب تعليمة من طرف وزير الداخلية رقم 

 .02/12/2007مبوجب تعليمة وزارة الداخلية الصادرة يف 
  .140، 139، ص 2003عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، اجلزء األول، دار النهضة، عني مليلة، اجلزائر، سنة  - )2(

وعليه فإن انتخاب رئيس الس الشعيب البلدي يكون على مرحلتني عن :"لدين عشي يف عبارةغري أننا نسجل رأينا بتحفظ فيما خيص ما أشار إليه األستاذ عالء ا -

، حسب رأينا، أن رئيس الس الشعيب البلدي يف املرحلة األوىل ال ينتخب من طرف املواطنني بصفته رئيسا، "طريق االقرتاع العام واملباشر السري من طرف املواطنني

 .حا يف القائمة االنتخابية، فال ميكن للمواطنني يف مرحلة االنتخاب أن تكون هلم املعرفة املسبقة لشخص الرئيسبل ينتخب بصفته عضوا مرش



        

 

  صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي -ب

أخرى باسم و فتارة يتصرف باسم البلدية،  وظيفة مزدوجة،ميارس رئيس الس الشعيب البلدي 

اليت يباشر فيها  تداخل صالحياته باختالف ااالتوهلذا تتعدد وت وهذا حتت سلطة الوايل،، الدولة

ن تشرتك عدة قطاعات إدارية وتقنية إلجناز املشاريع التنموية يخاصة يف جمال التنمية احمللية أ ،اختصاصه

  .احمللية

هو مكلف بتنفيذ مداوالت يشكل رئيس الس الشعيب البلدي اهليئة التنفيذية للبلدية، و فبداية 

  .الس الشعيب البلدي، ويعني من بني أعضاء القائمة اليت فازت بأغلبية املقاعد

  :حبيث ال يتجاوز )3(يستعني يف أداء مهامه بنائب أو أكثرويف املمارسة 

  .أعضاء 07نائبني بالنسبة للبلديات املتكونة من ) 02(

  .عضو 13إىل  11نواب بالنسبة للبلديات املتكونة من ) 03(

  .عضو 23أعضاء بالنسبة للبلديات املتكونة من ) 04(

  .عضو 33أعضاء بالنسبة للبلديات املتكونة من ) 06(

                الذاتيةسنوات ما مل يستقيل بإرادته  05 وهي مدة رئاسته للمجلسمع اإلشارة إىل 

مع احتمال تعديل  ،)1(ية أو تسحب منه الثقةأو يقال بسبب اإلدانة اجلزائ عندما يكون يف حالة تنايف أو

عن طريق اقرتاع علين وأغلبية ثلثي أعضاء الس الشعيب هذا احلكم يف مشروع قانون البلدية اجلديد 

  .البلدي، ويف هذه احلالة األخرية كما يف حالة االستقالة يفقد منصب الرئاسة وحيتفظ بعضويته يف الس

             )2(ذهب إليه األستاذ الدكتور حممد الصغري بعلي الذيالرأي يف هذا السياق، نشرتك يف  

تسحب ثقة الس الشعيب البلدي من رئيسه :"من قانون البلدية واليت تنص 55يف تعليقه عن املادة 

، حيث يقول األستاذ وإن كان "وتنتهي مهامه عن طريق اقرتاع علين بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه

أن ترتك مهمة سحب الثقة إىل أعضاء القائمة الفائزة دون غريهم من األعضاء، ماداموا وحدهم  األجدى

عدم استقرار واضطراب يف  55لدى التعيني، حيث ترتب على نص املادة  له هم أصحاب الثقة املمنوحة

لية عرب البلدية حيث خاصة تلك املرتبطة بالتنمية احمل القيادة اإلدارية بالعديد من البلديات ويف كل احلاالت

                                                 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 47املادة  - )3(
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 55و 33، 32املادة  - )1(
 .87ة، مرجع سابق، ص حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائري - )2(



        

 

 املشاريع التنموية عالقة التنفيذ بسبب هذه االضطرابات، فإن يف هذا السياقالكثري منها أصبحت يف 

  .ينتمي إليها من أعضاء القائمة نفسها اليت كانيعوض خالل شهر، مبنتخب آخر 

  انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -ج

وفق نوردها البلدي بصفة عامة بطريقة عادية وأخرى غري عادية تنتهي مهام رئيس الس الشعيب 

  : الرتتيب والتوضيح التاليني
  

  الطرق العادية النتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -1

   :نهاية العهدة -أ

، وبالتايل فإن مهام رئيس الس الشعيب البلدي )3(سنوات املقررة قانونا 05ويقصد ا اية مدة 

، أي إىل غاية تنصيب الس )4(أيام 08ي بعد إجراء االنتخابات التالية للعهدة النيابية ويف غضون تنته

 غري أنه استثناء، فإن العهدة النيابية لرئيس الس الشعيب البلدي وباقي األعضاءالشعيب البلدي اجلديد، 

، املتضمن القانون العضوي 97/07مر من األ 75متتد تلقائيا حسب ما تضمنته الفقرة الثالثة من املادة  قد

، وهي حالة حصول املانع )1(النتخابات، وكذا يف حالة تطبيق التدابري املنصوص عليها يف الدستوراملتعلقة با

أو استقالته، يف هذه احلالة فإن العهدة النيابية لرئيس الس الشعيب البلدي وباقي  لرئيس اجلمهورية أو وفاته

من دستور  9ئيا حىت يشرع رئيس اجلمهورية اجلديد يف ممارسة مهامه حسب املادة األعضاء متتد تلقا

1996.  

من الدستور السابق الذكر، جيوز لرئيس  93عمال باملادة  وهذا االستثنائيةروف لظحالة ا ففي        

الرتاب  اجلمهورية حالة الظروف االستثنائية، كحالة املساس باملؤسسات الدستورية أو املساس بسالمة

  .ميدد العهدة النيابية لرئيس الس الشعيب البلدي وباقي األعضاء تلقائيا أنالوطين، ففي هذه احلالة كذلك 

إذا كانت البالد يف حالة حرب فإن العهدة النيابية لرئيس الس الشعيب البلدي ف حالة احلرب أما

  .وباقي األعضاء متتد تلقائيا

   :الوفاة -ب

                                                 
 . 2004، املعدل سنة 1997لسنة  12، املتضمن القانون العضوي لالنتخابات، ج ر ج ج العدد 97/07من األمر رقم  75املادة  - )3(
 .، من قانون البلدية، مرجع سابق2فقرة  08املادة  - )4(
 .76، ج ر ج ج العدد 1996من دستور  96و 93، 91املواد  - )1(



        

 

الس الشعيب البلدي يف حالة وفاته ويتم تعويضه مبنتخب من قائمته طبقا  تنتهي مهام رئيس

من القانون، املتعلق بالبلدية وذلك يف غضون شهر من وفاته، ويقوم أعضاء قائمة  51ألحكام املادة 

           48الرئيس املتوىف بانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعيب البلدي وفقا للكيفيات احملددة يف املادة 

  .قانون البلديةمن 

   :حالة االستقالة -ج

تتمثل يف تعبري رئيس الس الشعيب البلدي صراحة وكتابة عن رغبته يف التخلي إراديا عن رئاسة و 

، وحسنا فعل املشرع يف )2(الس، ويكون ذلك أمام أعضاء الس الشعيب البلدي وخيطر الوايل بذلك فورا

  . كجهة إخطار مما يفهم منه أن اإلقالة تقدم للمجلس كهيئة للمداولةهذه املادة حينما ذكر الوايل

مما نستنتج أن  ،أصاب املشرع ثانية حينما حدد مدة شهر حىت تصبح االستقالة سارية املفعول كما

، وحىت وإن قدمها يظل يباشر مهامه وال هذه املدة القانونيةالرئيس بإمكانه سحب االستقالة قبل مضي 

  .)3(نقطاع عن أداء واجبه حني تقدمي االستقالة للمجلسجيوز له اال

  الطرق غير العادية النتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي -2

  :وتتمثل يف احلاالت التالية
  

   :منه سحب الثقة /أ

إلطاحة بالرئيس ل) من األعضاء 2/3(أعضاء الس  مبوجبها يبادر أغلبية ،)1(طريقة قانونية وهو

  :نستنتج ما يليكما سنرى الحقا  وبالرجوع إىل قانون الوالية  للمقارنة، الرئاسة  منصبمن جتريده و 

أن املشرع بدا أكثر دقة يف قانون البلدية عنه يف قانون الوالية، إذ مل خيصص يف هذا األخري أي  -

لس حكم خبصوص حالة سحب الثقة وهو ما قد يطرح التساؤل أيضا خبصوص سر االختالف بني اا

احملليني وإمكانية سحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي وعدم إمكانية ذلك بالنسبة لرئيس الس 

  .الشعيب الوالئي
  

                                                 
 .، مرجع سابق1990أبريل  07املؤرخ يف  08-90من قانون البلدية،   54ادة امل - )2(
 .كان من األفضل باعتقادنا، لو حدد املشرع مدة وجيزة بعد سريان االستقالة ملباشرة إجراءات االستخالف، تعجيال بتنصيب الرئيس اجلديد - )3(
 .، املتعلق بسري بعض االس الشعبية البلدية1999أكتوبر 23رخ يف املؤ  40-99، املنشور رقم 139، ص 01أنظر ، امللحق رقم  – )1(



        

 

مل يعمد املشرع يف قانون البلدية إىل ذكر األسباب املؤدية إىل سحب الثقة تاركا ذلك للممارسة  -

من جانب           كثر رواجا هي حالة جتاوز السلطة العملية واستنادا ملا حدث يف الواقع، فإن احلالة األ

  .)2(رئيس الس الشعيب البلدي
  

   :اإلقصاء /ب

تنتهي مهام رئيس الس الشعيب البلدي أو أي عضو من أعضاء الس عن طريق اإلقصاء وذلك 

ول دون مواصلة عندما يتعرض عضو منتخب إىل متابعة جزائية حت، ف)3(بتوفر سبب ثبوت اإلدانة اجلزائية

يتضمن توقيف العضو، بعد استطالع رأي الس  معلال امهامه ميكن توقيفه، حيث يصدر الوايل قرار 

الشعيب البلدي وذلك إىل غاية صدور قرار ائي من اجلهة القضائية، وقد بالغ املشرع باستعمال كلمة ميكن 

يعترب موقوفا عن مهامه :"استبداهلا جبملة كان من املفروضحيث  ، )4(من قانون البلدية 32يف نص املادة 

  ".بإدانتهيقضي إىل غاية صدور حكم قضائي ائي 

للعضو املنتخب أثناء تعرضه لإلدانة اجلزائية يف إطار  )1(أما فيما خيص عملية اإلقصاء النهائي

  :من قانون البلدية، يستخلص شروط اإلقصاء التالية 32أحكام املادة 

  .املنتخب يف حقوذلك بصدور حكم ائي وبات  ،حصول إدانة جزائية -

  .إعالن الس البلدي قانونا هلذا اإلقصاء -

  .صدور قرار إثبات اإلقصاء من طرف الوايل -
  

   :حل المجلس الشعبي البلدي /ج

اليت حيل وجيدد فيها  )2(تنتهي مهام رئيس الس الشعيب البلدي وباقي األعضاء  يف احلاالت

  : البلدي بكامله، وفق احلاالت التالية الس الشعيب

                                                 
 .294عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، دار رحيانة، اجلزائر، بدون تاريخ للنشر، ص  - )2(
 .، مرجع سابق1990أبريل  07املؤرخ يف  08-90من قانون البلدية،   32املادة  - )3(
  .152ون اإلداري، اجلزء األول، النظام اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، القان - )4(

 
 .، مرجع سابق1990أبريل  07املؤرخ يف  08-90من قانون البلدية،   33املادة  - )1(
املؤرخ يف  08-90من القانون البلدي  34تمم للمادة ، املعدل وامل50، ج ر ج ج العدد 2005جويلية  18املؤرخ يف  03 – 05من األمر رقم   01املادة  - )2(

  .15، ج ر ج ج  العدد 1990أبريل  07

  

 



        

 

  .عندما يصبح عدد املنتخبني أقل من نصف عدد األعضاء -

  .يف حالة االستقالة اجلماعية ألعضاء الس -

  .يف حالة وجود اختالف خطري بني أعضاء الس حيول دون السري العادي هليئات البلدية -

              ن يشكل مصدرا لالختالف يف التسيري عندما يكون اإلبقاء على الس من شأنه أ -

   .أو ميس مبصاحل املواطن وسكينته ،ويف اإلدارة احمللية

  .يف حالة ضم بلديات لبعضها أو جتزئتها، ينجر عنها حتويل إداري للسكان -
  

  :اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي -3

هو من جهة ممثل للبلدية ومن جهة ثانية يتمتع رئيس الس الشعيب البلدي باختصاص مزدوج ف

  .لدولة، ويعمل حلساب الدولة أي من أعواالميثل 
  

  : لدولةل هصفة تمثيل -أ

راب ـعرب ت    ات ـر القوانني والتنظيمـراف الوايل تنفيذ ونشـحتت إشة و ـذه الصفـهو يتوىل  -

  .الوالية

ط اإلداري من أجل احلفاظ على األمن العام يتوىل أيضا القيام بكافة األعمال املتعلقة بالضبو  -

            وميكنه ) الشرطة البلدية سابقا(والصحة العامة داخل البلدية معتمدا يف ذلك على احلرس البلدي 

  .أن يستعني بقوات الشرطة والدرك الوطين املتواجد بإقليم البلدية عند الضرورة
  

، إذ مبقتضاها هو الذي يتوىل إبرام عقود الزواج )1(كما أنه حيوز صفة ضابط احلالة املدنية  -

وتسجيلها وتسجيل الوفيات وتسجيل الوثائق القضائية واألحكام القضائية يف سجالت احلالة املدنية وكذا 

املصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لألصل، كما جيوز له تفويض هذه املهام كلها أو البعض منها إىل أحد 

  .)2(مني وذلك حتت مسؤوليته الشخصيةنوابه أو أحد املستخد
  

البلدية املتمم، وكذا قانون من  68ضابـط الشرطـة القضائية، إذ طبقا ألحكام املادة  مهمةوىل يت -

قررة يف قانون العقوبات ومجع املرائم اجل، ميارس مهمة البحث والتحري عن )3(قانون اإلجراءات اجلزائية

                                                 
 .منن قانون البلدية، مرجع سابق 68املادة  - )1(
 .، مرجع سابق90من قانون البلدية  77املادة  - )2(
 .، املعدل واملتمم1966لسنة  49ءات اجلزائية،ج ر ج ح العدد ، املتضمن قانون اإلجرا1966جويلية  8،املؤرخ يف 155 – 66من األمر  12املادة  - )3(



        

 

من قانون  12للمادة  طبقاادام مل يبدأ التحقيق القضائي فيها، األدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها م

  .)4(، املعدل واملتمم155 – 66اإلجراءات اجلزائية رقم 

  .حيوز أيضا صفة ضابط الشرطة اإلدارية -
  

يتوىل رئيس الس الشعيب البلدي سلطات الشرطة اإلدارية أو الضبط اإلداري، فهو يسهر على 

  .)5(لعام الذي يندرج حتته األمن العام، الصحة العامة والسكينة العامةاحملافظة على النظام ا
  

  :صفة تمثيله للبلدية -ب

يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، فقد أسندت  اعام امعنوي املا كانت البلدية شخص

  :تتلخص يف اآليت، )6(حلساابامسها و  عدة مهام ليقوم الرئيسها 

   :مهمة التمثيل -
  

  ميثل رئيس البلدية يف كل األعمال اإلدارية واملدنية، وأمام القضاء سواء مدعية أو مدعى عليها

يف التقاضي  ، يقوم الس بتعيني أحد األعضاء لتمثيل البلدية ةمن قانون البلدي 66وتطبيقا لنص املادة 

  .والتعاقد، كما ميثلها يف كل التظاهرات الرمسية واالحتفاالت
  

   :ئاسة المجلسمهمة ر  -

من هذا املطلب، يتوىل الرئيس إدارة اجتماعات وأشغال  الرابع، أوالكما مر معنا سابقا يف الفرع 

  .)1(، وضبط اجللساتة لالجتماعاتالس من حيث التحضري، الدعو 
  

   :مهمة إدارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقهـا -
  

  :حيث يتوىل حتت مراقبـة الس ما يلــي

  .سيري اإليرادات واإلذن باإلنفاقت -

                                                 
 .، مرجع مذكور أعاله155 – 66انظر األمر رقم  – )4(
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 78إىل  67املواد  - )5(

 .ل الطرقات والنظافة والسكينة العامة، احملدد لصالحيات رئيس الس الشعيب البلدي يف جما10/10/1982، املؤرخ يف 267 – 81وكذا املرسوم رقم  
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 66إىل  58املواد من  - )6(

  

 
 .، مرجع مذكور أعاله1990أبريل  07املؤرخ يف  08-90من قانون البلدية   16املادة  - )1(



        

 

  .إبرام عقود اقتناء األمالك وبيعها، قبول الضمان والوصايا -

سنوات، أما إذا جتاوزت  9و 6، 3إبرام الصفقات العمومية وعقود اإلجيار، ذات املدة الزمنية  -

  .)2(الوالية باسم البلدية وحلسااسنوات فتكون من اختصاص وايل  09عقود اإلجيار مدة 

  .احملافظة على احلقوق العقارية واملنقولة اململوكة للبلدية -

  .)3(ة عليهميالرئاس مظاهري السلطة توظيف املستخدمني واإلشراف على تسيريهم وممارسة -

  .إعداد واقرتاح ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها -

  .السهر على حسن سري املصاحل، املرافق ومؤسسات البلدية -

بني صالحيات الرئيس اليت يقوم ا متثيال للبلدية وتلك اليت يقوم ا متثيال للدولة فوائد نذكر ز ـوللتميي

  :منها

  :من حيث المسؤولية* 

اليت يقوم ا متثيال هلا، بينما تتحمل الدولة  وهي رتتب على تصرفات رئيسهايتتحمل البلدية ما قد 

  .ممثال للدولة وحلسااباعتباره يس اليت يقوم ا املسؤولية عما قد ينجم من أضرار من تصرفات الرئ

  :من حيث الرقابة *

           دارية اإلة ـوصايالرقابة أو الإىل  ديـالس الشعيب البل ة، خيضع رئيسـحينما ميثل البلدي

)la tutelle(  الوايل أو رئيس الدائرة حينما ميارس السلطة الوصائية على البلديات وكل  طرفمن

  .)1(الا، مبوجب تفويض من الوايلمداو 

أما حينما ميارس الرئيس الصالحيات املنوطة به كممثل للدولة، فإنه خيضع للسلطة الرئاسية 

)pouvoir hiérarchique( يرتتب من نتائج عن التمييز بني السلطة الرئاسية  للوايل، بكل ما

  .)2(والوصاية اإلدارية

  .الرقابة على البلدية:  ثالثـا

                                                 
 .2003، جانفي 2002أكتوبر  10نبثقة عن االنتخابات احمللية، وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، ملتقيات رؤساء االس الشعبية البلدية امل – )2(
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 128املادة  - )3(

  

  

 
 .1994لسنة  84، ج ر ج ج العدد 1994جويلية  23، املؤرخ يف 215 – 94من املرسوم التنفيذي رقم  100انظر املادة  – )1(
 .92و 27، 26حممد صغري بعلي، مرجع سابق، ص  - )2(



        

 

جعل املشرع اجلزائري من الس الشعيب البلدي األرضية القانونية اليت يعرب فيها الشعب عن  لقد

لمؤسسة للنظام الالمركزي والتسيري الدميقراطيل القاعدة والنواة األوىل اإرادته كو.  

هذا الس إىل  إخضاعاملشرع  ، ارتأىونتيجة لعدة اعتبارات تارخيية وأخرى سياسية واقتصادية

الدائمة للدولة، متمثال يف شخص وايل الوالية، مبا يتمتع به من صالحيات وكذا  اإلدارية نظام الوصاية

  .لتفعيل وتنشيط دور الس الشعيب البلدي يف التنميةاملصاحل اإلدارية امللحقة به 

  .سبق وقد رأينا الرقابة على أعضاء الس وأعماله وهيئته

تطرق بشيء من التبيان والدراسة إىل مظاهر الرقابة السياسية سن ،وبالبناء على ما سبقوعليه، 

لى هذه البلدي باعتباره املسؤول األول ع والقضائية على أعمال رئيس الس الشعيب اإلدارية الوصائية

ية س الس الشعيب البلدي مع اهليئة السياسطار القانوين املنظم لعالقة رئياهليئة، أو بعبارة أخرى حتديد اإل

واجلهات القضائية واليت نبينها كما ، رئيس الدائرة الوايلإلدارية، ا وكذا الوصايـة) اتمع املدين والناخبني(

  :يلي

  .الرقابة السياسية -1

واالنتقال من نظام احلزب الواحد إىل التعددية السياسية، كان رئيس  1989قبل صدور دستور 

الرجوع إىل قانون البلدية الصادر سنة  يف وتتمثل هذه الرقابة رقابة احلزبلالس الشعيب البلدي خيضع 

ما صور الرقابة املباشرة ، لكن حاليا أخذت إىل حد 1976 الوطين لسنة يثاقاملوكذا ما تضمنه  1967

يف إطار ممارسة مهامهم، إال  يف توجيه األعضاء وحثهم على االلتزام بسياسة احلزب ما استطاعوا وتتمثل 

ور وسائل التعبري البصرية واملكتوبة واعتماد أسلوب املظاهرات الشعبية واالعتصام يف الساحات أنه بعد تط

األسلوب وسيلة ضغط على رؤساء االس  هذا ىالعمومية إىل غلق الطرق ومقرات البلديات، أضح

ئم بأفضلية أن العضو املنتخب يالزمه ذلك الشعور الدا  الشعبية البلدية كأشخاص أو هيئات على اعتبار

القاعدة الشعبية عليه سواء يف انتخابه أو إعادة انتخابه، ويف احلاالت األخرى املطالبة بلجان حتقيق إداري 

  .)1(ينتهي بإحالة رئيس البلدية على اجلهات القضائية وما يرتتب عن ذلك من آثار
  

  .الرقابة الوصائية -2

                                                 
 08                جامعةعزوزي عبد املالك وعياشي خلضر، مذكرة مادة ملتقى لنيل شهادة ليسانس، النظام القانوين لرئيس الس الشعيب البلدي يف اجلزائر،  - )1(

 .2007/2008، كلية احلقوق، سنة 1945ماي 



        

 

على شخص رئيس الس الشعيب البلدي  تندرج الرقابة على رئيس الس الشعيب البلدي إما

  .بصفته ممثال للدولة أو على أعماله املتمثلة يف القرارات اليت يصدرها أثناء ممارسة مهامه

يف هذا اإلطار نتناول بشكل موجز طبيعة وقوة تنفيذ قرارات رئيس الس الشعيب البلدي حيث أنه 

  :يصدر نوعني من القرارات

  .)2(لك اليت ختص فردا كحالة توظيف مثال، وتنفذ مبجرد تبليغها للمعين فوراة، أي تـرارات فرديـق -

قرارات تنظيمية، وهي اليت تنظم قرارات عامة وجمردة ختاطب األفراد بصفام ال بذوام ولكن  -

  :هذه القرارات مىت تصدر؟ لإلجابة عن هذا السؤال منيز بني حالتني

  

   :الظروف العاديةالقرارات التنظيمية الصادرة في  -أ

إن كانت  من إرساهلا إىل الوايل، ما مل يلغها هذا األخري، يف تلك الفرتة )1(ال تنفذ إال بعد شهر

أن يطلب من رئيس   خمالفة  للقانون أو التنظيم وحىت مبشروعيتها، فإذا تعلقت بالنظام العام جاز للوايل

ها حيق لرئيس الس الشعيب البلدي الطعن بإلغائها الس الشعيب البلدي تعليقها مؤقتا، ويف حالة إلغائ

  .أمام اجلهات القضائية املختصة

أما حالة اإلذن املسبق، هو إجراء مسبق تتخذه السلطة الوصية جتاه رئيس الس الشعيب البلدي  

الف ال خي يكون  أن حبيث مبقتضاه يكون مشروع القرار الذي يريد رئيس الس الشعيب البلدي اختاذه

، ومعىن ذلك أن البلدية جيب أن تستأذن السلطة الوصية قبل إقدامها )2(القانون وال ميس باملصلحة العليا

يف قانون البلدية على مسألة   على اختاذ هذا القرار وإعطائها اإلذن يف ذلك، واملالحظ أن املشرع مل ينص

أي قرار يدخل يف اختصاصها ويف  يف اختاذ اإلذن املسبق، وبالتايل ترك باب املبادرة مفتوحا، أي حبرية 

  .الوقت املناسب هلا

  : القرارات التنظيمية في الظروف االستعجالية -ب

                                                 
  .552-538، ص 1966هرة دار الفكر العريب، الطبعة الثالثة سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، القا - )2(

  

 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 80املادة  - )1(
 .152، ص 03، عدد2003مسعود شيهوب، اجلماعات احمللية بني الرقابة واالستقالل، جملة جملس الدولة،  - )2(



        

 

جيوز لرئيس الس الشعيب البلدي أن ينفذ حينا القرارات التنظيمية إذا كان األمر يتعلق حباالت 

  .)3(استعجالية وذلك بعد استئذان الوايل

قيام اجلهة الوصية مقام اجلهة الالمركزية بتنفيذ بعض من التزاماا القانونية  ، وهو)4(أما حالة احللول

اليت مل تقم ا لعجز منها أو إمهاال، باعتبار أن رئيس الس الشعيب البلدي ممثال للدولة وهو مكلف يف 

  .نطاق اختصاصاته

ولكـن يف هـذا السـياق تطـرح  فهو ملزم بتنفيذ ونشر القوانني والتنظيمات على مستوى إقليم البلدية،

علــى املصــاحل  – االمتنــاع عــن تنفيــذ قــانون أو تنظــيم معــني -مــا مــدى خطــورة مثــل هــذا التصــرف  :إشـكالية

مـن الصـرامة، رغـم مـا تتـوفر عليـه  يعاجل هذه الوضعية بشـيء مل رغم ذلك، املشرع مل يشر و  اجلوهرية للدولة؟

  .ر املرفق العاممن آليات ووسائل قانونية ومادية تضمن استمرا

  :أسباب احللول إال أنه قيدها بشروط 83و 82لقد حدد القانون البلدي يف مواده 

أن يكون احللول بنص صريح، حيث ال ميكن تصور قيام سلطة حلول بدون وجود نص قانوين  -

  .صريح حيدد احلاالت والشروط اليت حيق فيها للسلطة الوصية مباشرة اإلجراء

ل احللول الذي امتنع عن تنفيذه رئيس الس الشعيب البلدي ملزما قانونا، أن يكون التصرف حم -

  .ومن مث يعترب رفضه أو االمتناع عنه عمال غري مشروع ملخالفته النص امللزم

لقيام بالعمل املطلوب قبل القيام باحللول، حيدد فيه الوقت الالزم لأن تصدر السلطة إنذار  -

الشعيب البلدي عن التنفيذ أو يلتزم الصمت حيال هذا اإلنذار، فإذا نفذ  لالمتثال وميتنع رئيس الس

  .الوقت جاز للسلطة الوصية حينذاك أن حتل حمل رئيس الس الشعيب البلدي
  

وما ميكن أن يقال حول هذا املوضوع أنه يكتسي أمهية بالغة وينطوي على خطورة كبرية على 

متارس السلطة الوصية رغم توفر شروطه يف كثري                  من  استقاللية اجلماعات احمللية، ولذلك مل

  . )1(األحيان
  

  الرقابة القضائية -3

                                                 
 .2003/2004ة لطلبة السنة الثالثة حقوق، جامعة الدكتور موالي طاهر بسعيدة، سنة بن طيفور نصر الدين، حماضرات يف القانون اإلداري موجه - )3(
  .، من قانون البلدية، مرجع سابق83و 82املواد  - )4(

 
 . هذا اإلجراءإن السلطة الوصية رغم أن اختاذ وتنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية ملزمة قانونا والشروط القانونية متوفرة إال أا ال تلجأ إىل - )1(



        

 

على رئيس الس الشعيب  )2(اإلشارة إليها، هناك الرقابة القضائية تإضافة إىل آليات الرقابة اليت مت

، ألنه من املفرتض يف وصفة مصلحة يذو البلدي فيما يتعلق بالقرارات اليت يتخذها، وحيرك هذه الرقابة كل 

اليت تصف األعمال  من العيوب خاليا من أي عيبالقرار اإلداري الذي تصدره اإلدارة أن يكون مشروعا 

، بغرض حتقيق املصلحة العامة، كما أن عبء اإلثبات يقع دائما على املدعي مما اإلدارية بعدم املشروعية

مريح حىت ولو أصدرت قرارا غري مشروع، ومن املعروف أيضا أن  جيعل اجلهة املصدرة للقرار يف مركز

القرارات اإلدارية املخاصمة من طرف املدعي إللغائها، البد أن تصري معيبة يف أحد العيوب اليت نكتفي 

  :بذكرها دون تفصيل
  

  .)ينااملكاين والزم املوضوعي،(عيب عدم االختصاص وما ينطوي عليه من عدم االختصاص -

  .الشكلعيب  -

  .عيب خمالفة القانون -

  .عيب االحنراف يف استعمال السلطة -

  .عيب السبب -
  

  

  المطلب الثاني

  التنظيم اإلداري للوالية

النظام (على غرار املنهجية املتبعة يف دراستنا للنظام القانوين للبلدية، سنتناول دراسة هذا املطلب 

 أكثر تفصيال كونه احملور األول ، فاألوليمهما اإلداريتنظبصفة موجزة، نظرا لتشابه ) القانوين للوالية

، كوا مجاعة حملية هلا سلطة الوصاية اإلدارية )النظام القانوين للوالية(يف دراستنا، بينما الثاين  والرئيسي

على البلدية، إضافة إىل ذلك موضوع البحث يقتضي احملافظة على التوازن الشكلي بني هذين املطلبني يف 

ة يف التنظيم البلدي عند االقتضاء، وذلك طبقا لملبحث، مع االعتماد على اإلحالة يف األحكام املتماثهذا ا

  .)1(07/04/1990املؤرخ يف  09-90للقانون 
  

  األول الفرع

                                                 
  .143، ص 2004حممد صغري بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر،  - )2(

 
 .1990لسنة  15انظر اجلريدة الرمسية، العدد  – )1(



        

 

  تعريف الوالية

الوالية وحدة إدارية من وحدات الدولة ويف نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون تتمتع تعد 

الوالية مجاعة عمومية إقليمية (:"الوالية القدميقانون  هاعرفوية والذمة املالية املستقلة، حيث بالشخصية املعن

نشأ وت ،)2(..)جتماعية وثقافيةختصاصات سياسية واقتصادية وامايل وهلا ا واستقاللذات شخصية معنوية 

تلف الوثائق الدستورية إذ أن خم "ادستوري الوالية أساسلأن الوالية طبقا للقانون بالنظر ألمهيتها وجيدر الذكر 

ذه  1976 دستور اهتمتتمتع بالشخصية املعنوية فلقد  إقليميةورد فيها ذكر الوالية باعتبارها مجاعة 

جبانب  إقليميةاعتبار الوالية هيئة أو جمموعة : "منه على 36ينما نص يف املادة حالوحدة اإلدارية 

وخصها  ،)4("ة للدولة هي البلدية والواليةيجلماعات اإلقليما" :أنعلى 1996ونص دستور  )3("البلدية

الوالية هي مجاعة عمومية " :املتعلق بالوالية بتعريف خاص 1990أبريل سنة  7املؤرخ يف  09- 90القانون 

  .)1("املايل وتشكل مقاطعة إدارية للدولة واالستقاللإقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية 
  

للجماعات احمللية يستهدف حتديد اإلطار اإلقليمي اجلديد للواليات طبقا  اإلطار اإلقليميكما أن 

  .)2(والية 48مركزية ويتكون التنظيم اإلقليمي اجلديد من الملبادئ ال
  

  الثاني الفرع

  مراحل إنشاء الوالية وخصائصها
  

  مراحل إنشاء الوالية:  أوال
  

   :لتقريرامرحلة  -أ

 يفاملختصة  )القيادة السياسية ممثلة يف جملس الثورة( طات العامةوهي مرحلة انعقاد إرادة ونية السل

  .إحداث وإنشاء الوالية وذلك بعد إجراء الدراسات واملناقشات واملداوالت الالزمة الختاذ قرار إنشاء الوالية
  

   :التحضيرمرحلة  -ب

                                                 
 .1969لسنة  44ج ر ج ج العدد  ، املتضمن قانون ميثاق الوالية، املعدل و املتمم1969ماي  23املؤرخ يف  69/38من ألمر  01املادة  - )2(
 .1976لسنة  94، ج ر ج ج العدد 1976انظر دستور  – )3(
 .1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996من دستور  15انظر املادة  – )4(
 .1990سنة  15، املتعلق بالوالية، املتمم، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  07املؤرخ يف  09 – 90من قانون  01املادة  - )1(
 .1984لسنة  06املتضمن التنظيم اإلقليمي للبالد ج ر ج ج العدد 1984فيفري  4، املؤرخ يف 09 – 84قانون  - )2(



        

 

لضرورية ملرحلة الالزمة وا ة واملادية واإلداريةوالفنية والبشريوهي تنحصر يف إعداد الوسائل القانونية 

  .وإنشاء الوالية )القانون(تنفيذ القرار 
  

   )3(:مرحلة التنفيذ -ج

يف حيز التطبيق، وحتويل مرحلة التقرير إىل عمل وواقع مطبق،  الفعليواملقصود ذه املرحلة الدخول 

ل التنفيذ وبالرقابة واملتابعة االهتمام بوسائنظرا ألن عملية التنفيذ متتاز بصفة االستمرارية، فهي حتتاج إىل 

  .املستمرة حىت يتم حتقيق أهداف الوالية

  

    خصائص الوالية : ثانيا

  :منهانذكر متتاز الوالية كمجموعة إدارية المركزية إقليمية مبجموعة من اخلصائص واملميزات الذاتية 

               جمموعة وجغرافية وليست إقليمية أن الوالية هي وحدة أو جمموعة إدارية المركزية  -

أو وحدة المركزية فنية أو مصلحية أو مرفقية، فقد وجدت ومنحت االستقالل والشخصية املعنوية ومنحت 

 أو              ـينس على أساس فـرايف أساسا ولياس إقليمي جغـن سلطة الدولة على أسـقسطا م

  .)1(موضوعي

ة يف النظام اإلداري اجلزائري حلقة ومهزة وصل بني تعد الوالية كوحدة وجمموعة إدارية المركزي -

احلاجيات واملصاحل واملقتضيات املهنية املتميزة عن مصاحل الدولة ككل وبني مصاحل ومقتضيات واحتياجات 

  .)2(املصلحة العامة يف الدولة

 وحيويا والوالية جبهازها اإلداري ونظامها القانوين واختصاصاا العامة تعد وتعترب عامال فعاال

امة وحتقيق التنسيق والتعاون والتكامل بني وظائف واختصاصات ووسيلة فنية منطقية ناجعة يف إق

وبني أعمال السلطات املركزية يف الدولة والوالية باعتبارها وسيلة )البلديات(اموعات اجلهوية املهنية 

                                                 
  .1969لسنة  44، املتعلق بالوالية، ج ر ج ج العدد 1969ماي  23املؤرخ يف  38 – 69انظر األمر رقم  – )3(

  

  

 
 .166، ص 1990ثالثة، قاملة، سنة عمار عوابدي، دروس يف القانون اإلداري، الطبعة ال - )1(
 .166عمار عوابدي، دروس يف القانون اإلداري، مرجع مذكور أعاله، ص  - )2(



        

 

ذلك كانت الوالية لصلحة العامة يف الدولة و وامل اإلقليميةوعامل انسجام لتحقيق التوازن بني املصلحة احمللية 

  .صورة من صور الالمركزية اإلدارية املطلقة مثل البلدية

بأا أوضح المركزية يف النظام اإلداري اجلزائري متتاز الوالية باعتبارها جمموعة أو وحدة إدارية  -

ة إدارية مطلقة وذلك ألن أعضاء صورة لنظام الالمركزية اإلدارية النسبية وليست وحدة أو جمموعة المركزي

منهم بعض الاهليئة وجهاز تسيريها وإدارا مل يتم اختيارهم وانتقائهم كلهم باالنتخاب وإمنا خيتار 

الس (وهم أعضاء الس الشعيب الوالئي، بينما يعني باقي األعضاء ) االقرتاع(باالنتخاب العام 

إلدارية املركزية مبرسوم رئاسي، ليدير هذه اهليئة التنفيذية ووايل الوالية من قبل السلطات ا) التنفيذي

  .)3(الوايل

اعتبارها وحدة إدارية مركزية يف حتقيق وإجناز  يفكد صفة وطبيعة الالمركزية النسبية للوالية تتأ

ت املصاحل احمللية للوالية وإشباع احلاجات احمللية لسكان الوالية، وتشارك بذلك الوالية يف أداء اخلدما

الالزمة للمصلحة اجلهوية لسكان الوالية، فهي بذلك ليست جمرد مجاعة حملية المركزية تشكل أعماهلا 

كل بوأعمال الدولة فحسب، بل هي أيضا دائرة إدارية متكن اإلدارة املركزية للدولة  ،امتداد ألعمال البلدية

اطنني على الوجه األكمل واملطلوب، يف املعلومات احمللية املطلوبة ويف نفس الوقت تعكس عملها خلدمة املو 

  .إطار اآلفاق التنموية
  

  الفرع الثالث

  التطور التاريخي للوالية

التنظيم الوالئي باجلزائر مها مرحلة االستعمار ما مر كان قد ميكن أن منيز بني مرحلتني أساسيتني  

  .ومرحلة االستقالل

  مرحلة االستعمار:  أوال

رار سلطات االحتالل الفرنسي على هدم بنايات ومؤسسات الدولة صتثبت الدراسات التارخيية إ

تقسيمات أحدثت  وبصفة تعسفية إىل ثالثة أقاليم مث 1845واتمع اجلزائري إذ مت تقسيم البالد منذ عام 

                                                 
  .1990سنة  15ج ر ج ج العدد . ، املتعلق بالوالية، املتمم1990أفريل  7املؤرخ يف  09 – 90من القانون  08املادة  - )3(

  

 



        

 

أخرى يف األقاليم الثالث إلخضاع السكان ألنظمة اإلدارة املدنية والعسكرية االستعمارية حسب متركز  

  .)1(يش واملعمرينكثافة اجل

مجلـــة مـــن املالحظـــات األساســـية حـــول بعلـــي يف هـــذا اإلطـــار أبـــدى األســـتاذ الـــدكتور حممـــد صـــغري 

  .)2(تبعا ألهداف التنظيم اإلداري االستعماري) organisation départementale(التنظيم العمايل الوالئي 

  مرحلة االستقالل:  ثانيا

اختاذ مجلة من اإلجراءات اإلدارية  يفدولة اجلزائرية بعد االستقالل باشرت السلطة العامة لل

والتنظيمية إلعادة ترتيب وتنظيم اهليكل التنظيمي للوالية، ففي مرحلة ابتدائية مت إحداث جلان جهوية 

وممثلني عن السكان ، تضم ممثلني من املصاحل اإلدارية "C.D.I.E.S" )3(للتدخل االقتصادي واالجتماعي

            رئاسة اللجنة، وحيتفظ أعضاء اللجنة بالرأي االستشاري فقط حول  الذي يتوىل )1(احملافظيعينهم 

  .من مشاريع وقرارات احملافظما يقدمه 

هو خلق نوع من التزاوج بني التمثيل مقصد السلطة العامة من هذا اإلجراء التنظيمي نشري أن 

واجهة الوضعية اسعة ملو سلطات واختصاصات الذي حيوز قانونا وفعال  احملافظاإلداري ممثال يف شخص 

  .مشاركتهم يف اللجان السابقة الذكرالعامة يف البالد، والتمثيل الشعيب من خالل 

، مت استبدال اللجنة املذكورة مبجلس 1967بعد االنتخابات البلدية األوىل اليت عرفتها اجلزائر سنة 

ث ضمت تشكيلته مجيع رؤساء االس الشعبية ، حي"A.D.E.S" )2(جهوي ذو طبيعة اقتصادية واجتماعية

 ممثل عن احلزب، النقابة واجليش، إذ بذلك بدأ برسم مؤشر البعد التنموي احمللي من دية، باإلضافة إىلالبل

  .خالل التنوع العضوي يف هذا الس

به رئيس  ما يتمتع ستشاري فقط رغم اال دورالرغم هذا التمثيل النوعي إال أن هذا الس مل يتعد 

إذ ينتخب الرئيس من بني (هذا الس من سلطات عامة بصفته ممثل الدولة على مستوى هيئة الوالية، 

                                                 
 .1969سنة  44، ج ر ج ج العدد 1969رس ما 26انظر، ميثاق الوالية، املؤرخ يف  – )1(
 .113، 112، ص 2004انظر،  حممد صغري بعلي، كتاب قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم والنشر، عنابة،  – )2(
 07كل والية، ج ر ج ج العدد ، املتضمن تأسيس جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي على مستوى  1962أوت  09املؤرخ يف   16 – 62انظر األمر قم  - )3(

 .1962لسنة 
 38-69باألمر رقم احملافظ نسبة للمحافظة أو العمالة، تسمية أطلقت على الوالية قبل اإلصالح الذي أحدثه أول قانون والئي تعرفه اجلزائر عقب االستقالل  – )1(

 .1969لسنة  44، ج ر ج ج العدد 23/05/1969املؤرخ يف 
)2(

لسنة  89العدد ، املتضمن تأسيس على مستوى كل والية جملس اقتصادي واجتماعي،ج ر ج ج 1967أكتوبر  19املؤرخ يف  222 – 67 األمر رقم انظر -  

1967. 



        

 

 )3(األمالك الشاغرة علىيف جماالت خمتلفة على غرار التعرف وله مهام ، )رؤساء االس الشعبية البلدية

)Biens vacants(خلإ..لنظام العامة وكذا احملافظة على ا، إعداد وتنفيذ امليزاني.  

املتضمن  1969ماي  23املؤرخ يف  69/39بقيت هذه الوضعية سائدة إىل حني صدور األمر 

س التنظيم التارخيي للوالية يف اجلزائر، إذ مبوجبه مت إنشاء ثالثة أجهزة القانون الوالية، الذي يعترب أس

  )4(:أساسية وهي

  .غرار الس الشعيب البلديوهي هيئة منتخبة على : الس الشعيب الوالئي -

يرتأسه وايل الوالية، ويتشكل من مديري مسؤويل مصاحل الدولة املكلفني : الس التنفيذي للوالية -

  .مبختلف أقسام النشاط يف إقليم الوالية

الدولة  حائز سلطة الدولة يف الوالية ومندوب احلكومة، يعني من طرف رئيس وهو :الوايل -

  .يمبوجب مرسوم رئاس

 هيئة هامنه على اعتبار  36يف املادة  بنصه) أي الوالية(هذه الوحدة اإلدارية  1976دستور  اعترب

، أدى إىل 1979سنة طيات السياسية واالقتصادية، خاصة بعد املؤمتر الرابع للحزب ، إال أن تغري املعإدارية

  :حو التايلئي من ناحيتني أساسيتني، نبينهما على النتعديل أحكام القانون الوال

ات واختصاصات الس الشعيب الوالئي يف العديد من امليادين، حيث أصبح ـع صالحيـتوسي -1

آلية الرقابة  لتعزيز، 1976جتسيدا ألحكام دستور ، على مستوى إقليم الوالية "رقابيةوظيفة "للمجلس 

  .الشعبية

  :تدعيم وتأكيد الطابع السياسي هلذه اهليئة من حيث ما يلي -2

   :تشكيلها -  

االخنراط واالنضمام  حالة) احلزبيةيف ظل نظام األحادية (النصوص األساسية للحزب  تشرتطحيث 

  .للحزب بالنسبة لكل مرتشح لعضوية هذا الس وباقي االس املنتخبة

   :تسييرها -

                                                 
، بعد األمالك 1966لسنة  36، ج ر ج ح العدد 06/05/1966املؤرخ يف  102-66أصبحت األمالك الشاغرة تسمى حاليا أمالك الدولة مبقتضى األمر  – )3(

 .طنيةالو 
،املعدل واملتمم 1969لسنة  44ج ر ج ج العدد .، املتضمن قانون الوالية، املعدل و املتمم  1969ماي  23املؤرخ يف  69/38من األمر رقم  3املادة  - )4(

 .1981فيفري  24املؤرخ يف  02-81بالقانون رقم 



        

 

على واجلهاز اإلداري ) حمافظة احلزب(وذلك من خالل تأسيس هيئة مشرتكة بني اجلهاز السياسي 

  .)1(هو جملس التنسيق الوالئيالوالية مستوى 

  الفرع الرابع

  هيئات الوالية 

الوالئي،  الشعيبالس  أوهلا أساسيتني، هيئتنيالوالية تقوم على  أن، )2(تبعا ملا تظمنه قانون الوالية

العامة للوالية،  األمانةالعامة للوالية منها  اإلدارةوهياكل  أجهزة ، يساعد هذا األخري يف مهامهوثانيها الوايل

ي املشار إليه ذاملرسوم التنفيا تضمنه ملتطبيقا .رئيس الدائرةو  رئيس الديوان املفتشية العامة للوالية، الديوان،

    .)3(يف اهلامش

  :المجلس الشعبي الوالئي :وال أ

  .املخولة له تاصالحيالاهليئة من حيث التشكيل، التسيري، و  ههذ إىلسنتطرق 

فالس  بتكوينه،واستنادا للقواعد القانونية املتعلقة  ،تشكيل الس الشعيب الوالئيفيما خيص 

ميثل  أنهكما  .)1(موميةويراقب عمل السلطات الع الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته، املنتخب هو اإلطار

مداولة على مستوى هو جهاز و  ،)2("شؤون العموميةال تسيريمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف قاعدة الال"

حقهم  اإلقليمللقيادة اجلماعية والصورة احلقيقية اليت مبوجبها ميارس سكان  األمثل األسلوبالوالية ويعترب 

، من خالل تنفيذ املشاريع التنموية يف خمتلف القطاعات مورعاية مصاحلهم تسيري والسهر على شؤواليف 

  .)3(على مستوى الوالية

  :تهتشكيل -أ

اختيارهم وتزكيتهم من قبل سكان الوالية من بني املنتخبني الذين مت  لس من جمموعيتكون ا

ن الس يتشكل فقط من فئة وعليه فإ املرتشحني األحرار، أوجمموع املرتشحني املقرتحني من قبل األحزاب 

                                                 
 .1983معة بن عكنون، اجلزائر، سنة عزاوي عبد الرمحن، الس التنسيقي الوالئي، مذكرة ماجستري، جا – )1(
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 8انظر املادة  – )2(
  .1994لسنة  48 ، ج ر ج ج العدد، احملدد ألجهزة و هياكل اإلدارة العامة للوالية 1994جويلية  23، املؤرخ يف 215-94انظر، املرسـوم التنفيـذي رقـم  – )3(

  

 
 . 1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996، دستور 2فقرة  14املادة انظر  – )1(
 .1996لسنة  76، ج ر ج ج العدد 1996، دستور 16املادة انظر  – )2(
 .1986لسنة  7، العدد1986فيفري  16أكد امليثاق الوطين على أمهية االس الشعبية الوالئية، باعتبارها قاعدة أساسية للتنمية الوطنية ج ر ج ج املؤرخة يف  – )3(



        

 

 املعلن عنه ، وطبقا للتعداد السكاين)4(، ويكون عدد مقاعده حسب ما تضمنه قانون االنتخاباتاملنتخبني

  . )5(رمسيا

   :تسييره -ب

ينتخب من بني األعضاء الفائزين يف العملية االنتخابية وذلك  يرأس الس الشعيب الوالئي رئيسا

لبية مل حيصل أي مرتشح على األغ باعتماد أسلوب االقرتاع السري وباألغلبية املطلقة يف الدور األول، وإذا

نتخاب يف دورة ثانية يكتفي ا باألغلبية النسبية، ويف حالة تساوي اال املطلقة يف الدور األول، جرى

 05(لفرتة االنتخابية أي ل ة لكاملااألصوات تسند رئاسة الس ألكرب املرتشحني سنا، وتكون الرئاسة 

  .)6()سنوات

   :االختصاص -ج

ات عادية ودورات ، يعقد دور )1(يعمل الس الشعيب الوالئي وفق نظام داخلي حسب قانون الوالية

  .استثنائية
  

ميكن  ايوم 15دورات يف السنة مدة الواحدة  )04(بالنسبة للدورات العادية يعقد الس أربعة 

   .ئهأيام بقرار من أغلبية أعضا 7 متديدها إىل
  

: قانون الوالية على ضرورة إجرائها يف تواريخ حمددة، وإال عدت باطلة، وهي أشهروقد نص 

  .)2(تمرب وديسمرب من كل سنةمارس، جوان، سب
  

              وميكن للمجلس الشعيب الوالئي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه  

   .)3(أو بطلب من الوايل
  

                                                 
، املعدل 1997لسنة  12، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج ر ج ج العدد 1997مارس سنة  6املؤرخ يف  07 – 97من األمر  99انظر املادة  – )4(

 .2004لسنة  14ج ر ج ج العدد  ،2004فرباير  7املؤرخ يف  01 – 04واملتمم مبوجب القانون العضوي رقم 
 .1997لسنة  49ر ج ج العدد  انظر ج -  )5(
  .1990لسنة  15من قانون الوالية، ج ر ج ج العدد  25املادة  -  )6(

  

 
 .1990لسنة  15من قانون الوالية، ج ر ج ج العدد  10املادة  - )1(
 .1990لسنة  15من قانون الوالية، ج ر ج ج العدد  11املادة  - )2(
 .1990لسنة  15ر ج ج العدد من قانون الوالية، ج  13انظر املادة  – )3(



        

 

نظام عقد جلسات الس الشعيب الوالئي خيتلف عما مر بنا يف نظام عقد جلسات الس الشعيب 

  .خ اجللسات ومداالبلدي من حيث حتديد تاري
  

لقد خول قانون الوالية للمجلس الشعيب الوالئي تشكيل جلان متخصصة لدراسة املسائل اليت م 

اللجنة االقتصادية واملالية، جلنة  الوالية، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، خاصة يف ااالت التالية على غرار

  .)4(ثقافيةالتهيئة العمرانية والتجهيز واللجنة االجتماعية وال
  

يف إطار عمل هذه اللجان، ونظرا خلصوصية عمل جلنة السكن والسيما فيما يتعلق بالتنمية احمللية 

             سامهةبامل ى اخلصوصـذا اال علـيقوم الس الشعيب الوالئي يف هيف شطرها اخلاص بالعقار، 

 عمول به السيما قانون التوجيه العقاري رقميف إنشاء املؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع امل

1990نوفمرب  18املؤرخ يف  25- 90
والذي مبوجبه مت إسناد احلقيبة العقارية للوكاالت العقارية عرب  ،)5(

، ذلك لتفعيل الدور التنموي للجماعات احمللية يف استقبال واليات إقليم اجلمهورية وفق مرسوم تنفيذي

  .عرب الوالية والبلدية الربامج التنموية احمللية

تسمح بإبداء املالحظات  إن نظرة فاحصة الختصاصات وصالحيات الس الشعيب الوالئي،

  :األساسية التالية

ميكن للمجلس أن يتداول يف أية قضية م الوالية، تتصل بإحدى ااالت السابقة، باقرتاح من  -

  .من قانون الوالية 55شري إليه املادة أعضاء الس أو الرئيس أو الوايل كما ت) 1/3(ثلث 

 56يشكل الس الشعيب الوالئي هيئة اتصال بني اإلدارة املركزية واإلدارة احمللية، ذلك أن املادة  -

يقدم الس الشعيب الوالئي اآلراء اليت تقتضيها القوانني والتنظيمات،  :"من قانون الوالية تنص على ما يلي

ك أن يقدم االقرتاحات أو املالحظات اخلاصة بشؤون الوالية واليت يرسلها الوايل كما ميكنه زيادة على ذل

  .)1("يوما 30للوزير املختص مرفقة برأيه يف أجل أقصاه 

، ذلك أن العديد من أحكام قانون ةالتنموي يتميز تدخل الوالية بالطابع املكمل لوظيفة البلدية -

يكون يف حالة جتاوز  هذا األخريتنص على أن تدخل  الوالئي الوالية املتعلقة باختصاصات الس الشعيب

                                                 
 .1990لسنة  15من قانون الوالية، ج ر ج ج العدد  77انظر املادة  – )4(
 .1990لسنة  49، ج ر ج ج العدد 1990نوفمرب  18املؤرخ يف  25 – 90قانون التوجيه العقاري رقم  – )5(
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 56املادة - )1(



        

 

كما هلا أن تتدخل تنسيقا وتشاورا مع البلديات أو حىت ،  )2(النشاط لإلطار اإلقليمي للبلدية أو لقدراا

  .)3(لتنميةل دعمها

  تعيين الوالي وصالحياته:  ثانيا

يستخلص من النصوص القانونية بأنه يعترب الوايل سلطة إدارية وسلطة سياسية يف نفس الوقت، و 

يشكل السلطة األساسية يف الوالية، وعلى هذا األساس يتمتع بصالحيات هامة جدا، تتمثل يف كونه من 

   .)4(جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل للوالية

  وانتهاء المهامالتعيين  -

وغريه من النصوص السيما  1989-04-10الصادر يف  44 – 89طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

يف الوظائف العليا يف اإلدارة املتعلق بالتعيني  1990- 07- 25املؤرخ يف  25 – 90املرسوم التنفيذي رقم 

احمللية، ينعقد االختصاص بتعيني الوايل إىل رئيس اجلمهورية مبوجب مرسوم رئاسي يتخذ يف جملس الوزراء 

1996من الدستور  78ا ختوله له املادة بناء على اقرتاح من وزير الداخلية، وهذا م
. 2008املعدل سنة  )5(

 ،)1(نص قانوين يبني وحيدد الشروط املوضوعية واملعايري اليت يتم مبوجبها تعيني الوالة - حاليا-وال يوجد 

جتعل عملية وضع قانون أساسي له من األمور ) إدارية وسياسية(ملزدوجة ملهمة الوايل اذلك أن الطبيعة 

  .ةاملعقد

أما فيما خيص انتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي األشكال مبوجب مرسوم رئاسي 

  .)2(وباإلجراءات نفسها املتبعة لدى تعيينه

  :الصالحيات -

بالنظر إىل الطبيعة القانونية املزدوجة ملركز الوايل فإنه بذلك يتمتع باالزدواجية يف االختصاص حيث 

فيذية للمجلس الشعيب الوالئي، كما ميارس سلطات أخرى باعتباره ممثال يتمتع بسلطات بصفته هيئة تن

  .للدولة

                                                 
 .نون الوالية، مرجع سابقمن قا 76و 96املادة  - )2(
 . ، من  قانون الوالية، مرجع مذكور أعاله82، 80، 79، 78، 77، 75، 59املواد  - )3(
 .118، ص2001لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، مطبعة قاملة، عنابة، سنة  - )4(
 .1996لسنة  76انظر ج ر ج ج العدد  – )5(
، احملدد ألحكام القانون األساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا يف اإلدارة 1990جويلية  25، املؤرخ يف 230 – 90التنفيذي رقم من املرسوم  13املادة  - )1(

 .1990لسنة  41احمللية، ج ر ج ج  العدد  
 .125، ص2004حممد صغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية، اجلزائر، دار العلوم والنشر، سنة  - )2(



        

 

  الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الوالئي -

  :يف هذه احلالة ميارس الوايل الصالحيات األساسية التالية

ز تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي، وذلك عن طريق إصدار قرارات والئية باعتباره جها -

  .هيئة مداولة الس الشعيب الوالئي )املداوالت(ا صادق عليهتبعد أن تنفيذ 

وخالل الفرتات الفاصلة بني الدورات القانون يلزم الوايل أن يطلع الس الشعيب الوالئي سنويا  -

ينتج الوالئي وميكن أن وذلك مبوجب تقرير يقدمه ويعرضه على الس الشعيب على حالة تنفيذ املداوالت 

  ).الوزارة(عن مناقشته دفع الئحة إىل السلطة الوصية 

مهمة متثيل الوالية مسندة قانونا إىل الوايل، وليس لرئيس الس الشعيب الوالئي، ومن مث فهو  -

ميثل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية واإلدارية للوالية طبقا للتشريع املعمول به، كما ميثل الوايل الوالية 

من قانون الوالية  54باستثناء احلالة الواردة يف املادة  )3(اأو مدعى عليه ةمدعي تمام القضاء سواء كانأ

واليت مفادها أنه ال ميكن لرئيس الس الشعيب الوالئي باسم الوالية أن يطعن لدى اجلهة القضائية املختصة 

يعلن إلغاءها أو يرفض املصادقة وهو ما  يف كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطالن أي مداولة، أو

  .من قانون الوالية 87ذهبت إليه ضمنيا نص املادة 

  .)1(ميارس الوايل السلطة الرئاسية على موظفي الوالية -

  الوالي ممثل الدولة -

نظرا للسلطات والصالحيات اليت يتمتع ا الوايل واملسندة إليه باعتباره ممثال للدولة يف إقليم 

  :ة، فهو بذلك جيسد صورة حقيقية لعدم الرتكيز اإلداري وتتمثل أهم االختصاصات فيما يليالوالي

، كما نص قانون )2()ةالشرطة اإلداري(يتمتع الوايل بالعديد من سلطات الضبط اإلداري  -

               ، مع إحاطتها جبملة )3(ا على سلطات الوالة يف جمال الضبط القضائيـراءات اجلزائية أيضـاإلج

  .)4(من القيود
  

                                                 
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 87، 54ملادتني ا - )3(
 .من قانون الوالية ، مرجع سابق 156املادة  - )1(
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 96انظر املادة  – )2(
 .م ، املتم1966لسنة  49املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر ج ج رقم  08/06/1966املؤرخ يف  165- 66انظر األمر رقم  – )3(
 .، مرجع مذكور أعاله08/06/1966املؤرخ يف  165-66من األمر  28انظر املادة  – )4(



        

 

عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جرمية، وحىت يف هذه احلالة، فإن سلطة الوايل  -

ساعة  48مقيدة من حيث الزمان، ذلك أنه جيب على الوايل أن يبلغ وكيل اجلمهورية خالل مدة أقصاها 

  .متخليا بذلك عن مجيع اإلجراءات للسلطة القضائية املختصة
  

  

  الرقابة على الوالية:  ثالثا

من              كون الوالية هيئة إدارية يف التنظيم اإلداري اجلزائري، فهي ختضع إىل خمتلف وأنواع 

ا إىل مبدأ املشروعية وسيادة القانون، ذلك أن ـالرقابة اإلدارية على أدائها اإلداري ملراقبة مدى احرتامه

، فإن دستور )5(...ة التنفيذية، التشريعية، القضائيةـب الرقابـى جانـذه اآللية إلـكرس ه  1976دستور 

إذ تتمثل أهم صور ) 170إىل  159املواد من (قد خصص فعال هلذه الوظيفة  2008املعدل سنة  1996

 الرقابة السياسية، الرقابة القضائية(على اإلدارة العامة يف مظهرين، الرقابة اخلارجية واملتمثلة يف الرقابة 

  .)6(ولكل نوع من هذه الرقابات آلية مراقبة ختتص به) والرقابة التشريعية

  
  

ألعضائه، : وعليه سنتطرق هنا إىل الرقابة اإلدارية املطبقة خاصة على الس الشعيب الوالئي بالنسبة

  .وتعد هذه الرقابة داخليةأعماله ومداوالته وكذا باعتباره إحدى هيئات الوالية 
  

للوالية إدارة توضع حتت "من قانون الوالية  106ة الوالية فهي ختضع ألحكام املادة بالنسبة إلدار 

اإلدارة احمللية للوايل وتكلف بتنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي وقرارات احلكومة، يتوىل الوايل التنسيق 

  .)1("العام للوالية
  

  

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي :وال أ

                                                 
 .1976لسنة  94، ج ر ج ج رقم 1976من دستور  2/  97انظر املادة  – )5(
  .حممد صغري باعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، مرجع سابق - )6(

  

  

 
  .مرجع سابق من قانون الوالية، 106انظر املادة  – )1(

  

 



        

 

رقابتها على أعضاء الس الشعيب الوالئي، من حيث إمكانية ) اإلدارة املركزية(جهة الوصاية متارس 

  .توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم مبوجب مداولة من الس الشعيب الوالئي
  

 :التوقيف -

ال تسمح  إذا تعرض عضو منتخب ملتابعة جزائية:"على ما يلي من قانون الوالية  41تنص املادة 

مبتابعة ممارسة مهامه قانونا، ميكن توقيفه، حيث مت اإلعالن عن توقيفه بقرار معلل يصدره السيد وزير  له

وبناء عليه فإنه يشرتط لصحة قرار التوقيف أن يقوم " الداخلية حىت صدور قرار اجلهة القضائية املختصة

  : على األركان التالية

الشعيب الوالئي إىل حالة قانونية وحيدة قد  بالسيرجع سبب توقيف العضو املنتخب : السبب

تسمح له مبمارسة مهامه قانونيا، ضمانا ومحاية له   ال ذلك العضو أال وهي املتابعة اجلزائية اليتيوجد فيها 

  .كممثل لإلدارة الشعبية
  

  .يعود إعالن قرار توقيف العضو إىل وزير الداخلية، كجهة وصاية: االختصاص

املنتخب بالس الشعيب الوالئي  حمل قرار التوقيف يف تعطيل ممارسة العضويتمثل موضوع و : احملل

وتعليقها لفرتة معينة وحمدودة، تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر عن السيد وزير الداخلية إىل غاية 

  .تاريخ القرار النهائي الصادر من اجلهة القضائية اجلنائية املختصة

  
  

قتضي يراءات معينة، إال أن األمر ـال أو إجـإىل أشك )1(الواليةقانون  شري مل: الشكل واإلجراءات

إجراءات إدارية وقضائية من طرف مصاحل الوالية واجلهات القضائية، ذلك أنه جيب إفراغ قرار  إتباععمليا 

  .التوقيف يف شكل قرار وزاري مكتوب مستويف الشروط التكميلية واإلجرائية

  . )2(ومصداقية التمثيل الشعيبتوقيف إىل احلفاظ على نزاهة يسعى قرار ال: اهلدف
  

  :ةـاإلقال -

                                                 
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 41انظر املادة  - )1(
 .وما يليها 132حممد صغري باعلي، مرجع سابق، ص  - )2(



        

 

في على تضالسيما الفقرة األوىل منها، جند أا  قانون الواليةمن  40بالرجوع إىل نص املادة 

يعد كل عضو يف الس الشعيب الوالئي جيد نفسه حتت :"عملية اإلقالة شكل من أشكال الرقابة بقوهلا

  ".نتخاب أو يف حالة التنايفاالم قابلية طائلة عد

ا ـوتبعمنصوص عليها قانونا، مستقيال، فورا مبوجب مداولة من الس الشعيب الوالئي، غري أنه 

يقوم رئيس الس الشعيب الوالئي على الفور بإعالم الوايل بذلك، :"بقوهلا )3(رة الثانية من ذات املادةـللفق

  . )4(.."عن هذه االستقالة بقرار ه من الوايل، يعلق وزير الداخلية حبكم القانونويف حالة تقصريه وبعد إعذار 
  

يتضح  ية املعمول به حاليا وقانون الوال 1969سنة  من خالل مقارنتنا بني قانون الوالية القدمي 

أدرج حالة و  ماأن املشرع يف القانون احلايل قد أورد احلالتني السابقتني ويف املقابل القانون السابق تضمنه

أخرى وهي حالة إقالة العضو عن دورتني متعاقبتني من دورات الس دون عذر مشروع ومقبول من 

  .)5(الس

  
  

  

  اءـاإلقص:  اـرابع

منه، املتعلق بالوضعية القانونية يف الفصل الثاين  املعمول بههذه الوضعية تناوهلا قانون الوالية 

نة اجلزائية للعضو املنتخب، يتعني على الس الشعيب الوالئي إثبات حيث أنه يف حالة اإلدا ،)1(للمنتخب

  .عملية استخالفه مبوجب مداولة، ويطلع رئيس الس الشعيب الوالئي على ذلك
  

فإذا كان اإلقصاء هو امتداد لضمان نزاهة العمل االنتخايب حىت ولو كسب املرتشح العضوية يف       

واليت يتصور ربونه إعداما للتعددية احلزبية، تأن البعض يرى غري ذلك، فهم يعالس الشعيب الوالئي، إال 

                                                 
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 2الفقرة  40انظر املادة  – )3(
 يتعني على رئيس الس الشعيب الوالئي بواسطتها إبالغ الوايل على تلك إال أنه يتضح من حيث صياغة هذه املادة، أن املشرع مل يشر إىل طريقة اإلعالم اليت - )4(

 .الوضعية
  .1969لسنة  44، املتمم ، ج ر ج ج العدد 23/05/1969املؤرخ يف  38-69من قانون الوالية، رقم  37انظر املادة  – )5(

  

  

  

 
 .من قانون الوالية ، مرجع سابق 42، 38انظر املواد  – )1(



        

 

ومن مث فهو كما يبدو  هو الوحيد املمثل حلزب ما يف الس الشعيب الوالئي،قصى فيها أن هذا العضو امل

  .)2(إجراء خطري كونه يعد فصال ائيا من احلياة النيابية على املستوى احمللي
  

جاءت خمتصرة  قانون الواليةرغم خطورة اإلجراءات كما ذكرنا، إال أن أحكام نه ما يالحظ هو أ

وإمنا احلايل مل يعاجل هذا الشكل من الرقابة بشكل صريح،  قانون الواليةومقتضبة بل شحيحة، ذلك أن 

إىل نا اليت أحالت قانون الواليةمن  42ميكن القول أننا نستنتج احلديث عن هذا اإلجراء من خالل املادة 

املذكورة أعاله على  38املادة  أحكامتطبق :"42من نفس القانون، حيث جاء يف نص املادة  38املادة 

  .)3("كل منتخب تعرض إلدانة جزائية تسلبه أهلية االنتخاب
  

  :الرقابة على األعمال

ل بني يئات الوالية، له صفة التداو هسبق وأن أشرنا إىل أن الس الشعيب الوالئي هو هيئة من 

               )4(طلب من الوايلباألعضاء أو لعقد اجتماعاته إما من أغلبية أعضائه، خيضع لنظام دورات عادية 

ال خترج عن نطاق الرقابة اإلدارية واليت تأخذ الصور  هأعمال، إال أن )5(د دورة استثنائيةـع إمكانية عقـم

  :التالية

  

  :التصديق

من قانون الوالية، فإن مداوالت الس الشعيب الوالئي هي  49دة كقاعدة عامة وتطبيقا لنص املا

، إال ما استثين )التبليغ، النشر، اآلجال(كلية شواجبة التطبيق من طرف الوايل مىت استكملت الشروط ال

على غرار بعض احلاالت وألمهيتها البالغة واليت تتطلب مراقبة دقيقة نظرا خلصوصيتها املالية  )1(بنص

بية وكذا احلاالت املتعلقة بالنظام العام واليت تقتضي وجوبا لنفاذها املوافقة والتصديق الصريح من واحلسا

  :بـ )2(طرف السلطة املختصة وهي املداوالت اليت تتعلق

                                                 
 .291، ص 2007، 2006شيخ، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، سنة  سعيدي - )2(
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 42انظر املادة  – )3(
 .15من قانون الوالية، املتمم، ج ر ج ج العدد  11املادة  انظر - )4(
  .من قانون الوالية، مرجع مذكور أعاله 13املادة  انظر - )5(

  

 
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 52و 51، 50املواد  انظر - )1(
  .من قانون الوالية، مرجع سابق 50املادة  انظر - )2(



        

 

  .امليزانيات واحلسابات -

  .إنشاء وإحداث مصاحل ومرافق عمومية والئية -

  .على ضرورة التصديق الصريح أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع املعمول -
  

 :من قانون الوالية، جاء على سبيل احلصر، ويف هذا السياق تطرح إشكالية 50إن ما أوردته املادة 

وما هي حدود  ، أو الرتخيص بالتنفيذ؟هل هو اإلذن بالتنفيذ ؟ما هي الطبيعة القانونية لعملية التصديق

أن هناك ومع مداولة الس الشعيب الوالئي؟ فإننا نرى ) ارةالوز (إجراء التصديق الصادر عن السلطة الوصية 

كسلطة تنفيذية وبني مداولة الس ) الوزارة األوىل حاليا(بني قرار التصديق املنبثق عن ممثل احلكومة  اصراع

  .الذي هو يف ذات الوقت مصدر السلطة التشريعية) كهيئة منتخبة عن الشعب(الشعيب الوالئي 
  

املرونة وعدم تعطيل مصاحل وشؤون الشعب على مستوى الوالية ترك جوانب وجماالت إذا كان باب 

هو احلال بالنسبة ملسألة األجور، فإن ذات  لعدم إخضاع مداوالا إىل التصديق من قبل اجلهة الوصية كما

من عدمه مما  األحكام اخلاصة بإجراءات التصديق املذكورة سابقا قد أمهلت املدة القانونية إلجراء التصديق

ترك اال واسعا أمام اهليئة الوصية يف التصديق، هذا األمر من شأنه أن يرهن شؤون مصاحل الشعب على 

  .خاصة تلك املتعلقة بالتنمية احمللية املدونة مبيزانية الوالية) الوالية(مستوى الوحدات اإلقليمية 

  :اءـاإللغ

اخلية وذلك مبوجب قرار دس الشعيب الوالئي إىل وزير الينعقد االختصاص بإلغاء مداوالت ال        

وال يرتتب عليها أي  )1(قانون الوالية يفنصت على حاالا مسبب إما ببطالا حالة البطالن املطلق واليت 

التداول حلاالت خمالفة  أو ما مت التداول عليه خارج اختصاص الس الشعيب الوالئي مثل أثر قانوين،

  .،وحالة خمالفتها للشكل واإلجراءات)شريع،الدستور والتنظيمالت(للقانون 

تبطل حبكم :"من العمومية والتجريد كقوهلا بشيءاملالحظ أن هذه املادة تناولت هذه احلالة 

وما هو  ؟فمن هي اجلهة اليت حتدد هذا اخلرق القانوين..." املداوالت اليت خترتق القانون أو التنظيم ،القانون

            مما يفتح الباب واسعا أمام كل جهة ،ديده؟ ومدى جسامته القانونية؟حتوآليات معيار اخلرق؟ 

                                                                                                                                                                         

  

 
  .من قانون الوالية، مرجع سابق 51انظر املادة  - )1(



        

 

تأويل النصوص القانونية وجعل مداوالت الس حمل بطالن مطلق أو أو شخص خمول له طلب اإللغاء يف 

  .)2(نسيب

املطالبة بإلغاء تلك ي حق طمن قانون الوالية، وتوثيقا منها لضمان عملية الرقابة تع 53إن املادة 

الوايل أو أي ناخب أو دافع ضريبة بالوالية ويكون ذلك مبوجب : املداوالت مع وقف تنفيذها لكل من

يه الفصل يف الطلب خالل شهر وإال اعتربت املداولة نافذة، لرسالة مسجلة إىل وزير الداخلية الذي جيب ع

تدعيما للرقابة القضائية على أعمال اإلدارة جند أن و  )البطالن املطلق أو النسيب(ومهما كان سبب اإللغاء 

من قانون الوالية خولت لرئيس الس الشعيب الوالئي بالرغم من أنه ليس املمثل القانوين للوالية  54املادة 

للطعن بإلغاء يف قرارات وزير الداخلية ) جملس الدولة(إمكانية اللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة 

  .)3(حملليةواجلماعات ا

  :الحلول

 ال يعفيها حال تقاعصها على القيام ايلباالستقالل اإلداري وامل) الوالية(إن متتع اجلماعات احمللية 

أن    باملهام املنوطة ا وضمان سري املرفق العام ومصاحل الشعب بالوالية، فلقد أجاز املشرع للجهة الوصية

من قانون  146، 141لة لواجباا وهو ما نصت عليه املواد حتل حمل االس الشعبية املمتنعة أو املهم

  .)4(1990ريل أب 07املؤرخ يف  09 - 90الوالية 

               ميكن للسلطة املكلفة بضبط ميزانية الوالية :"من القانون السابق الذكر 141فحسب املادة 

الوالئي يف ميزانية الوالية طبقا للتشريعات أن تسجل النفقات اإلجبارية اليت مل يصوت عليها الس الشعيب 

من ذات القانون عاجلت التدابري الالزمة المتصاص عجز ميزانية  146أما املادة . )1("السارية املفعول

الس الشعيب الوالئي ويف حالة عدم قيامه بذلك لتحقيق توازن امليزانية يتوىل وزير رئيس الوالية من طرف 

اإلذن بإزالة ) أي الوالية(كلف باملالية أخذ التدابري الالزمة لتحديد العجز املايل وإعطائها الداخلية والوزير امل

  .العجز لسنتني ماليتني أو أكثر
  

                                                 
 .من قانون الوالية، مرجع سابق 53، 52املواد  - )2(
 ذه الدعوى القضائية وإن كانت املصلحة ممكن تربيرها؟ماهية صفة رئيس الس الشعيب الوالئي يف ه: وهنا يطرح التساؤل التايل - )3(
 .1990لسنة  15انظر ج ر ج ج العدد  – )4(
 .44، املتضمن قانون الوالية ، املتمم، ج ر ج ج العدد 1969ماي  28، املؤرخ يف 38-69من األمر  44املادة  - )1(



        

 

لقد عاجل قانون الوالية السابق حالة حل الس الشعيب الوالئي من طرف السلطة املركزية مع 

              القانون احلايل ال خيول للسلطة املركزية احلق كانية توقيفه وتعطيله ملدة ال تتجاوز الشهر، بينمامإ

  .يف توقيف الس الشعيب الوالئي، وإمنا فقط حله
  

حالة أخرى  1990أبريل  07املؤرخ يف  09 – 90وأضاف قانون الوالية املعدل واملتمم للقانون 

من شأنه أن يشكل مصدرا لالختالل  عندما يكون اإلبقاء على الس"، وذلك)2(الوالئيحلل الس الشعيب 

  .)3("يف التسيري ويف اإلدارة احمللية أو ميس مصاحل املواطن وسكينته
  

 ة، املتمم04-05منته املادة األوىل من األمر ضي الذي تـوعندما نتفحص فحوى النص اإلضاف

احل املواطن أو ميس مبص"، يف شقها1990أبريل  07يف  املؤرخ 09-90من قانون الوالية  44للمادة 

يل لوايل الوالية، حالة ممارسته للضبط اإلداري على مستوى الوالية، صنرى أن هذا اختصاص أ" وسكينته

أن الوايل مل يتخذ قرار يف الضبط اإلداري نظرا لعدم توفر الشروط الالزمة الختاذ مثل هذا القرار،  ففي حالة

ل الس حالة ضافة قد يتخذ الوزير قرارا يقضي حباستنادا للشطر السابق من املادة املو ويف نفس الوقت 

وبالتايل يكون أمام وضعية تنازع يف االختصاص وتضارب يف وجود اختالل ميس بأمن وسكينة املواطن، 

  .القرارات بني الوايل والوزير

عن              يف إطار عملية حل الس الشعيب الوالئي، نشري أن املشرع اجلزائري مل يرتب آثار 

هذا اإلجراء  يف قانون الوالية، بل أنه مل ينص حىت على إجراء االنتخابات وهذا فراغ رهيب ميكن أن 

           يستعمل من طرف السلطة املركزية، وعدم النص على من حيل حمل الس الشعيب الوالئي، كما

ض املسؤولية التقريرية للسلطة اليت أن عدم حتديد املدة اليت جترى فيها االنتخابات ميكن أن يكون بغرض فر 

  .قررت احلل
  

  يـالمبحث الثان

  التنظيم اإلداري المحلي كوسط للتنمية المحلية والعوامل المؤثرة فيه

                                                 
 50، ج ر ج ج العدد 1990أبريل  7، املؤرخ يف 09-90ملتعلق بالوالية، املتمم للقانون ، ا2005جويلية  18، املؤرخ يف 03-05من األمر رقم  1املادة  - )2(

 .2005لسنة 
قد حجزت لنفسها حق حل الس الشعيب الوالئي، ضمانا لسري مصاحل الشعب، إال أن املشرع مل يقيد هذه ) الوزارة(نرى أن ذه اإلضافة، تكون اإلدارة الوصية  - )3(

مبـدة زمنيــة، فمــا مصـري الــس حالــة زوال االخـتالل؟ ومــا هــي آليـة حتديــد مصــدر االخـتالل؟ ومــا هــي درجتـه؟ ومــن هــي اجلهـة املؤهلــة لتحديــد ) الخــتاللمصــدر ا(احلالـة 

 االختالل؟



        

 

نتطرق يف هذا املبحث إىل مضمون التنظيم اإلداري احمللي، من خالل املظاهر اليت يأخذها 

  .لية يف ظل تواجد عوامل عدةواعتماده أسلوب اإلدارة احمللية لتحقيق التنمية احمل
  

  المطلب األول

  التنظيم اإلداري المحلي بين المركز والالمركزية ومكانة التنمية المحلية بينهما

ولكن من منطلق قواعد بناء الدولة جند أن ، )1(تطور التنظيم اإلداريال نريد عرض خمتلف مراحل 

وحناول إبراز دورمها يف التنمية احمللية وذلك وفق ما زية المركالمها املركزية و  التنظيم اإلداري يأخذ مظهرين

  :يلي
  

  الفرع األول

  المركزية اإلدارية والتنمية المحلية

             تعترب مبفهومها العام تركيز السلطة يف يد هيئة رئيسية سواء أكانت هذه اهليئة على شكل فرد

          و اختاذ القرارات بني أيدي سلطة مركزية وذلك لتوحيد كل السلطات أأو جلنة أو هيئة أو جملس، 

  .يف الدولة

  :طابع التنظيم املركزي يف ثالثة جماالتوعادة ما تأخذ الدولة ب

   :المركزية السياسية -1

  .وفيها تكون الوظيفة التشريعية والقضائية والتنفيذية يف يد احلكومة املركزية لسلطة سياسية موحدة

  : ةالمركزية االقتصادي -2

قيام السلطات املركزية يف إىل عهد قريب كانت تعرفها اجلزائر، قبل االنفتاح االقتصادي، ونعين ا 

  .الدولة بتوجيه االقتصاد والتخطيط الكلي على مستوى الوطن
  

   :المركزية اإلدارية -3

يف   ئي فهي وحدها اليت متلك البت النهاتتلخص يف حصر النشاط اإلداري بيد احلكومة املركزية، 

  :يــما يل  اود عالقات تبعية رئاسية بني أعضاء السلطة املركزية، حيث يرتتب عليهـع وجـؤون اإلدارة، مـش
  

   :حصر الوظيفة اإلدارية -أ

                                                 
 . 2001قاملة ، اجلزائر ،  التنظيم اإلداري، اجلزء األول ، الطبعة الثانية،، لباد على تطور هذا التنظيم، راجع كتاب ناصر للمزيد من االطالع  – )1(



        

 

وسلطة إصدار القرار وسلطة يقصد بذلك أن يكون للسلطة املركزية لوحدها االختصاص الفين 

عن طريق أحد األعضاء التابعني هلا تبعية  مسواء أقامت به هي أالتعيني يف جمال اإلدارة واملرافق العامة، 

رئاسية، ويف كلتا احلالتني، يعد العمل اإلداري صادرا عن احلكومة املركزية، وبالتايل ال يوجد للجماعات 

وسلطاا اإلقليمية نظام قانوين مستقل، وحىت إن وجد فهي ال تتمتع بالشخصية املعنوية، وختضع هيئاا 

  .)1(عا شبه مطلق للسلطة املركزية، هذا النظام هجر يف غالبية دول العاملخضو 

   :التدرج الرئاسي -ب

تنحدر عن سلطة احلكومة املركزية يف ممارسة إطار وظيفتها اإلدارية وبشكل هرمي، وحدات إدارية 

بالعاصمة، فلهذه األخرية ة ـة للوزارات املختلفـة الرئاسيـحملية أخرى، منتشرة يف إقليم الدولة وهلا صفة التبعي

سلطة التوجيه املسبق، وسلطة التعقيب الالحق على أعمال املرؤوسني، ومن أهم تطبيقات هذه األخرية هو 

حمل اإلدارات املختلفة، إذا أمهلت أداء واجباا  لسلطة إلغاء التصرفات، أو سحبها أو تعديلها أو احللو 

  .اإلدارية

          ترتكز سلطة البت و تتخذ صورتان، إحدامها املركزية املطلقة،  هي األخرىاملركزية اإلدارية 

وجد هلا تطبيقات إال يف الدول الصغرية مثل الفاتيكان، تال و يف كل األمور بيد الوزارات املركزية بالعاصمة، 

  .يطلق عليها عدم الرتكيز اإلداريفلقلة نسبة سكاا، أما الثانية 

جهازا لعدم الرتكيز و ، واحلكومة على مستوى الواليةللدولة  بصفته ممثال ففي اجلزائر، يعد الوايل،

  .مبعية أعضاء جملس الوالية التنفيذيني، كما سنفصل ذلك الحقا

ذلك حتوله ملا يسمى  إال أنه مهما زادت صالحيات الوايل وتعددت اختصاصاته، ال يعين

اإلداري، لذلك من الضروري عدم الدمج بني مفهوم بالالمركزية، بل يبقيه دائما منوذجا جلهة عدم الرتكيز 

  .عدم الرتكيز والالمركزية باعتبارمها منوذجني خمتلفني للتنظيم اإلداري

من خالل ما سبق عرضه، يتضح أن املركزية اإلدارية، رغم ما متتاز به من سلطة تشريعية موحدة، 

إعداد مدون املشاريع الوطنية واحمللية عرب وجهاز تنفيذي يضطلع مبهمة القيادة والتحكم السيما يف جمال 

إقليم الدولة اجلزائرية، يبقى يعرف صعوبات وعراقيل قد حتول بينه وبني دوره التنموي واليت نبني منها ما 

  :يلي

                                                 
  .58سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر على ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص  – )1(

  

 



        

 

  .شساعة اإلقليم اإلداري للدولة واختالف خصوصية كل والية وبلدية عرب الوطن -1

سكان هذه البلدية، قد  واطنني، فما يكون من أولويةاختالف ترتيب األولويات حلاجيات امل -2

  .يكون غري ذلك بالنسبة للعديد من البلديات األخرى

          يف كثري من احلاالت ) من القمة إىل القاعدة(تسجيل مشاريع تنموية باعتماد طريقة  -3

  .فهمال يتناسب مع حاجيات سكان املنطقة، كون هذه املتطلبات غري معرب عنها من طر 

دارية، مرافق للتنظيم الالمركزي، مع احملافظة على هلذه األسباب، مت اعتماد أسلوب الالمركزية اإل

  .خصوصية كل تنظيم للقيام بالوظائف واألدوار التنموية املنوطة به
  

  الفرع الثاني

  .الالمركزية اإلدارية والتنمية المحلية

داري داخل الدولة املوحدة، تتضمن توزيع السلطة تعرف الالمركزية بأا طريقة من طرف التنظيم اإل

اإلدارية بني السلطة املركزية وبني هيئات حملية منتخبة، تباشر اختصاصها يف هذا اال إلشباع بعض 

  .)1(احلاجيات احمللية حتت رقابة السلطة املركزية

  :وتقوم الالمركزية على أسس نذكرها على النحو التايل

  .متميزة وجود مصاحل حملية -1

  .التمتع بالشخصية املعنوية -2

  .االستقالل املايل -3

  .)1(ةاحمللية من قبل السلطة املركزي وجود رقابة على هذه اهليئات -4

من صالحيات واسعة وفق ما تطرقنا  إن متتع اجلماعات احمللية يف صورة التنظيم اإلداري الالمركزي

والوالية، واستنادا ألسسها السابقة الذكر، ترتتب عليها  بلديةإليه سابقا خالل دراستنا للنظام القانوين لل

  :نتائج هامة، انعكست بصفة إجيابية على التنمية احمللية جنملها فيما يلي

أي أا  ،مستقلة يقتضي االعرتاف بالشخصية املعنوية أن تكون للوحدة احمللية ذمة مالية -1

، مما جيعلها قادرة على التمويل الذايت )2(لية األخرىمتميزة عن أموال الدولة وعن أموال الوحدات احمل

  .اختصاصها وعلى حساب ميزانيتها يف إطارللمشاريع التنموية 

                                                 
 .61لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، مرجع سابق، ص  - )1(
 .62اإلداري، مرجع سابق، ص  لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظيم - )1(



        

 

االعرتاف للجماعات احمللية بالشخصية االعتبارية مينحها صالحية حتمل الواجبات واكتساب  -2

ها باخلصوص ذات الطابع املايل واليت تعترب اكتساا للقضايا املتنازع في قوق، السيما احلقوق املالية حالاحل

  .مورد مايل إضايف غري مباشر مليزانيتها

يف وضع سياسة نفراد املطلق للجماعات احمللية صاحل حملية، ال يعين االحاجيات وم وجود -3

 سرتاتيجية الوطنية، وإمنا متلك التعبري عن حاجيات سكاا وفق بيئتها اخلاصة معتنموية مبعزل عن اإل

  .بلورا ضمن البعد التنموي الوطين للدولة

هذا األسلوب، يكرس مبدأ مظاهر األخذ بالنظام الدميقراطي إذ أا متثل إقرارا ملبدأ حكم الشعب 

  .لنفسه بنفسه واحرتام خياراته يف حتقيق التنمية احمللية

  الفرع الثالث

  عدم التركيز اإلداري والتنمية المحلية

رئيس الدولة، الوزراء، (املركزية مقبولة يف الوقت احلاضر، ألن واجبات السلطة  مل تعد صورة املركزية

تعددت وتنوعت، وهلذا مل يعد هؤالء بإمكام القيام بكل صغرية وكبرية فيما يتعلق بشؤون الدولة، ...) 

فيذي الوالئي الس التن ومديروفقامت السلطة املركزية وعينت على املستوى احمللي موظفني هلا، فالوايل 

ورئيس الدائرة يعملون باسم الدولة، أي أم ميثلون أجهزة عدم الرتكيز، فهم يتخذون القرارات باسم الوزراء 

هؤالء اختصاصات أكثر، إال أنه مهما  وال يكون عدم الرتكيز أكرب من أن يعطييف عدد من القضايا، 

سنتطرق الحقا بالتفصيل إىل و ، )1(المركزيةزادت هذه االختصاصات فإن ذلك ال يتحول إىل ما يسمى بال

  .للوايل بصفته رئيس الس الشعيب التنفيذي للوالية، وكذا الدور التنموي لرئيس الدائرةالدور التنموي 

خاصة تلك املتعلقة بالشؤون احمللية،  ،ومن مزايا هذا النظام، أنه خيفف عن الوزراء بعض األعباء

لتحسني الظروف على حل القضايا واملشاكل املطروحة على املستوى احمللي واليت تتطلب القدرة واإلسراع 

  .تتحمل التأجيل والبطء يف معاجلتهاال حبياته اليومية واليت املعيشية للمواطن املرتبطة 

وذلك باعتبارمها منوذجني  نشري أنه جيب جتنب اخللط بني مفهوم عدم الرتكيز ومفهوم الالمركزية

  .داريخمتلفني للتنظيم اإل

  المطلب الثاني

                                                                                                                                                                         
 .، مرجع سابق1990لسنة  15انظر قانون البلدية، ج ر ج ج العدد  – )2(

)1( - A. Mahiou, cours d'institutions administratives, 2
ème

 éd, OPU, Alger, 1990. 



        

 

  اإلدارة المحلية أسلوب للتنظيم اإلداري المحلي ودورها في التنمية المحلية

إذا كانت اإلدارة بصفة عامة، هي الصورة املعربة عن مدى تقدم الدولة أو ختلفها، وهي تستمد 

املركزي والالمركزي من  هي جمال تزاوج التنظيمقوا وصالبتها من قوة وصالبة الدولة، فإن اإلدارة احمللية 

  .جهة، ومن جهة أخرى فضاء يلتقي فيه عمل املوظف اإلداري واملواطن لتحقيق التنمية احمللية

اإلدارات العمومية احمللية دون االس املنتخبة اليت سبق سنتطرق يف هذا املطلب إىل خمتلف 

  .التفصيل فيها، بصفتها حمرك التنمية احمللية

  الفرع األول

  )DRAG(والشؤون العامة  التنظيم مديرية

، الذي 06/09/1995املؤرخ يف  265 – 95حسب املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 

، تتمثل مصلحة )2(حيدد صالحيات مصاحل التقنني والشؤون العامة واإلدارة احمللية، وقواعد تنظيمها وعملها

ليت تضمن تطبيق التنظيم العام واحرتامه كما تقوم بكل والشؤون العامة يف تنفيذ كل التدابري ا )3(التقنني

  .عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا ميكن املصاحل املشرتكة يف الوالية والبلدية من السري سريا منتظما

 )03(مصاحل، وتضم كل مصلحة ثالثة  )04(إىل أربع  )02(تتكون هذه املديرية من مصلحتني 

  .دير يعني مبوجب مرسوم رئاسيمكاتب على األكثر، ويسريها م

  )1(:وتكلف مصاحل التقنني والشؤون العامة على اخلصوص مبا يأيت

  .تسهر على تطبيق التقنني العام واحرتامه -

  .تضمن مراقبة شرعية التدابري التنظيمية اليت تقرر على املستوى احمللي -

خابية، وتتوىل التسيري اإلداري تنظم باالتصال مع األجهزة واهلياكل املعنية، العمليات االنت -

  .الوالئيني للمنتخبني البلديني و

  .تسهر على تبليغ القرارات اإلدارية الوالئية -

  .تطبق التنظيم املتعلق بتنقل األشخاص -

  .تدرس منازعات الدولة والوالية ومتابعتها -

  .تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات اليت جيب إشهارها -
                                                 

 .1995لسنة  50انظر، ج ر ج ج العدد  – )2(
 ."مصلحة التنظيم"واملصطلح األصح هو  – )3(
 .1995لسنة  50انظر، ج ر ج ج العدد  – )1(



        

 

  .ات التسخري ونزع امللكيةتتخذ إجراء -

من   االتكاليف، يتضح دور ومسامهة هذه املديرية يف التنمية احمللية، بدء همن خالل تفحصنا هلذ

رة لشرعية ـة واملستمـالسهر على تنظيم االنتخابات احمللية وتنصيب جمالسها احمللية، مث املراقبة املنتظم

علقة بالصفقات العمومية ومدى احرتامها لإلجراءات خاصة تلك املتمداوالت الس الشعيب البلدي، 

املنظمة هلا، باإلضافة إىل نشر القرارات التنظيمية يف نشرة العقود اإلدارية للبلدية والوالية، ومن مث تكون 

  .لحراك التنموي السائر بالواليةلأداة إعالم للمواطنني واطالعهم عن قرب 

  الفرع الثاني

  )DAL(الوالية مديرية اإلدارة المحلية ب

هي   مكاتب على األكثر )3(مصاحل وتضم كل مصلحة ثالثة  )4(إىل  )2(تتكون من مصلحتني 

               األخرى يسريها مدير يعني مبوجب مرسوم رئاسي بعد أن كان يعني مبوجب مرسوم تنفيذي 

ائف املدنية للدولة الذي يضبط كيفيات التعيني يف بعض الوظ 15/05/1990املؤرخ يف  127 – 90رقم 

  .)2("وظائف عليا"املصنفة 

  :تتكلف هذه املديرية على اخلصوص مبا يأيت

تعد مع املصاحل األخرى املعنية ميزانية التسيري وميزانية التجهيز يف الوالية، كما تسهر على  -

  .تنفيذها حسب الكيفيات املقررة

لدى املصاحل املشرتكة يف الوالية تسيري املستخدمني املعنيني تدرس وتقرتح وتضع كيفيات  -

  .والبلدية

  .تدرس وتطور كل عمليات حتسني مستوى املستخدمني وتكوينهم -

  .جتمع كل الوثائق الضرورية لسري مصاحل البلديات سريا منتظما وحتللها وتوزعها -

  .ديات من دعم مواردها املالية وحتسينهالتقوم بكل دراسة وحتليل ميكنان الوالية والب -

  .تدرس امليزانيات واحلسابات اإلدارية يف البلديات واملؤسسات العمومية وتوافق عليها -
  

من خالل اطالعنا واستغاللنا لطبيعة التكاليف اليت اختصت ا مديرية اإلدارة احمللية بالوالية اتضح 

أن             لبلدية، ذلك لنا أا تقوم بدور املراقب واملنسق بني خمتلف إدارات ومصاحل الوالية والدائرة وا

ن ـدورها يف املراقبة يتمثل يف اخلصوص، بربجمة التكوين املستمر لفائدة موظفي البلديات والوالية للرفع م
                                                 

 .1990لسنة  20انظر ج ر ج ج العدد  – )2(



        

 

من             اليت ما فتئت تصدر   املهنية وجعلهم عن قرب من االطالع على النصوص والقواننيقدرم 

  .تظام التحوالت الكربى اليت تشهدها اجلزائراحلني إىل اآلخر، وجعلهم يسايرون بان
  

عملية ، من خالل )املنتجة وغري املنتجة(باإلضافة إىل ذلك، تسهر على تثمني ممتلكات البلدية 

التحني الدوري ألمثان إجيار ممتلكاا، وإبرام عقود االمتياز لسري مرافقها العامة، وتزويدها بكل القوانني 

  .املنظمة لذلك
  

خيص دورها يف التنسيق، فتعترب حلقة وصل بني البلدية ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية، أما فيما 

لتزويد هذه األخرية بكل املعلومات اليت ختص البلدية، مثل تبليغها حبالة وعدد البلديات اليت تعرف عجزا 

زارة الداخلية واجلماعات وتكلفت و ديون البلديات، ماليا يف ميزانيتها، لإلشراف املباشر على ملف تصفية 

  .)1(2002احمللية ذا امللف بداية من سنة 

اإلشراف على توزيع التجهيزات واحلافالت املمنوحة من طرف وزارة التضامن الوطين للبلديات على 

  .غرار حافالت النقل املدرسي

لة اتزان مايل وقدرة نتيجة ملا سبق عرضه، من أدوار إجيابية هلذه املديرية، جتعل وضعية البلدية يف حا

على التسيري، مكنها بطريقة مباشرة وأخرى غري مباشرة من مسامهتها الفعالة يف التنمية احمللية لدى املوظف 

  .البلدي لرفع كفاءة أدائه اإلداري من جهة، واملواطن بصفة عامة من جهة أخرى
  

  الفرع الثالث

  األمانة العامة للوالية

أويف ثالث  )2(أومصلحتني اثنتني  )1(يف مصلحة واحدة و ة ـالوالي تنظم هياكل الكتابة العامة يف

  .)1(مصاحل، تضم كل واحدة منها ثالثة مكاتب على األكثر )3(

  :)3(، حتت سلطة الوايل فيما يأيت)2(مة للوالية، كاتب عامايتوىل الكتابة الع

                                                 
  .2008جانفي  29/30املفتشية العامة لوالية سعيدة، حصيلة األيام اإلعالمية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية بالوالية، يومي  – )1(

  

  

 
 48، احملدد ألجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها، ج ر ج ج العدد 1994حويلية  23املؤرخ يف  215 – 94نفيذي رقم من املرسووم الت 4انظر املادة  – )1(

 .1994لسنة 
 ".األمني العام للوالية"، منصب "الكاتب العام للوالية"يطلق أيضا على منصب  – )2(



        

 

  .يسهر على العمل اإلداري ويضمن استمراريته -

  .الدولة املوجودة يف الوالية يتابع عمل مجيع مصاحل -

  .ينسق أعمال املديرين يف الوالية -

  .ينشط عمل مجيع مصاحل الدولة املوجودة يف الوالية -

  .ينشط عمل اهلياكل املكلفة بالوثائق واحملفوظات والتلخيص وينسقها -

  .يتابع عمل أجهزة الوالية وهياكلها -

  :ذه الصفة، يكلف مبا يأيتينشط اهلياكل املكلفة بالربيد ويراقبها، و  -

لدراسة كلما دعت احلاجة لذلك بعضو واحد أو بعدة أعضاء من جملس الوالية املعنيني  جيتمع  -

  .ري األشغالساملسائل اخلاصة اليت تدخل يف إطار تنفيذ برنامج جملس الوالية ويعلم الوايل ب

  .على تنفيذها برامج التجهيز واالستثمار يف الوالية ويسهر ة منينشط جمموع -

  .يتابع تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي -

  .ينظم بالتنسيق مع أعضاء جملس الوالية املعنيني اجتماعات هذا الس ويعد ويتوىل كتابتها -

  .يتوىل رئاسة جلنة الصفقات يف الوالية -

  .يكون رصيد الوثائق واحملفوظات يف الوالية -

ليت يضطلع ا الكاتب العام للوالية، واملصاحل اإلدارية اهلامة اليت من خالل الصالحيات واملهام ا

جملس الوالية قصد تذليل ورفع كل العقبات اإلدارية  مديري، فهو ينسق بني خمتلف يشرف على تسيريها

  .والتقنية وتوضيح األمور التنظيمية، لتمكني كل قطاع من حتقيق مشاريعه التنموية بالوالية والبلدية

إىل ذلك، يرأس جلنة الصفقات يف الوالية، واليت من مهامها دراسة الطعون اخلاصة بلجنة  إضافة

  .الصفقات العمومية للبلدية كما سنرى الحقا
  

  الفرع الرابع

  األمانة العامة بالدائرة

                                                                                                                                                                         
  .1994لسنة  48انظر ج ر ج ج العدد  – )3(

  

 



        

 

               يساعد رئيس الدائرة يف مهامه، مصاحل إدارية وأخرى تقنية، حمددة مبوجب القرار 

الصادر عن وزير الداخلية، املتعلق بتنظيم مصاحل الدائرة وهي  1981أكتوبر  21املؤرخ يف  6973رقم 

  :على النحو التايل

مكتب االتصاالت السلكية والالسلكية، مندوب األمن (مصاحل مرتبطة مباشرة برئيس الدائرة  -

  ).لدى الدائرة

تب، تعمل حتت إشراف الكاتب العام مصاحل إدارية، وهذه املصاحل تتمثل يف جمموعة من املكا -

، تتمثل مهمته خاصة يف تنشيط وتنسيق املصاحل اإلدارية والتقنية للدائرة وكذلك تسيري موظفيها )1(للدائرة

  :وهي

  .مكتب التنظيم والشؤون العامة -

  .مكتب الشؤون اإلدارية واملالية والرقابة -

  .مكتب الشؤون االقتصادية والتخطيط -

  .املؤسسات العمومية البلدية وما بني البلديات مكتب تنشيط -

متثل املديريات هذه املصاحل ) Les services technique de la daira(املصاحل التقنية للدائرة  -

  :الوالئية على مستوى الدائرة على سبيل املثال

  .مديرية السكن والتجهيزات العمومية -

  .مديرية الري -

  ).ممثلة يف مفتش التعمري والبناء(مديرية التعمري والبناء  -

  ).ممثل يف مفتش الرتبية والتعليم االبتدائي(مديرية الرتبية الوطنية  -

  ).رئيس القسم الفرعي للفالحة(مديرية املصاحل الفالحية  -

نظرا ملا تقدمه من ، بدور مهم )1(تقوم املصاحل التقنية للدائرة، حتت إشراف الكاتب العام للدائرة

لبلديات خاصة غري املؤطرة منها، كتنشيط املشاريع اإلمنائية ومتابعتها، والتنسيق بني خمتلف مساعدات ل

                                                 
 .1981لسنة  18، املتضمن إنشاء منصب نوعي للكاتب العـام للدائرة، وحيـدد وظيفته، ج ر ج ج العدد 1981ماي  2املؤرخ يف  82 – 81رسـوم  رقم انظر امل – )1(

، مثال املرسوم الرئاسي "كتاب عامني لدى رؤساء الدوائر"فيما خيص منصب الكاتب العام للدائرة، ورد يف نصوص املراسيم الرئاسية املتضمنة تعيينهم بعبارة  – )1(

، فهو ملحق بشخص رئيس دائرة وليس الدائرة كمرفق إداري، وهذا راجع حسب اعتقادنا لعدم 2011لسنة  03، ج ر ج ج العدد 2010ديسمرب  19املؤرخ يف 

 .خاص بالدائرة) Un organigramme(وجود تنظيم 



        

 

هذه املصاحل املوجودة على مستوى تراب الدائرة، ويرأس هذه اللجنة ويدير أشغاهلا كلما طلب منه رئيس 

  .الدائرة ذلك أو مببادرة منه
  

  الفرع الخامس

  األمانة العامة للبلدية 

وحىت يتسىن هلا القيام ، يات املخولة للبلديات مبوجب النصوص القانونية كثرية وخمتلفةإن الصالح

ذه الصالحيات على أحسن وجه وبأكثر فعالية، البد من وجود تنظيم إداري يتكفل ذا، وعلى مستوى 

  .يةتلف من بلدية ألخرى حسب أمهية كل بلدخت، )2(البلدية فإن هذا التنظيم يتكون من عدة مصاحل

، يعترب الركيزة األساسية يف )Le secrétaire générale(إن األمانة العامة للبلدية يسريها أمني عام 

  .، ويعترب املساعد املباشر لرئيس البلدية)3(البلدية

وظيفة أمني عام للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات الرتاب الوطين، منهم من جيدر الذكر أن 

، وذلك حسب أمهية البلدية )2(، وآخرون يعينون مبوجب مرسوم رئاسي)1(ذييعني مبوجب مرسوم تنفي

  .وحجم سكاا
  

             من املرسوم التنفيذي 119أما فيما خيص صالحيات األمني العام للبلدية، تنص املادة 

للبلدية يتوىل األمني العام : "، املذكور أعاله، على ما يلي1991فرباير  20املؤرخ يف  26 – 91رقم 

  :وحتت سلطة رئيس الس الشعيب البلدي ما يأيت

  .مجيع مسائل اإلدارة العامة -

  .القيام بإعداد اجتماعات الس الشعيب البلدي -

  .القيام بتنفيذ املداوالت -

                                                 
 .ملصاحل بلدية سعيدة  ، منوذج اهليكل التنظيمي143، ص 02انظر ، امللحق رقم  – )2(

)3( - Zelouf Rachid, l'organisation de la commune, revue, la vie des collectivités locales, N° 02 – 1979, voir 

également un article intitulé: le secrétaire générale, plier de l'administration, inactualité – économie, janvier 1988. 

 
، املتضمن القانون األساسـي اخلاص بالعمال املنتمني إىل قطـاع البلديات،           ج ر ج 1991فرباير  02املؤرخ يف  26 – 91انظر املرسوم التنفيـذي رقم  – )1(

  .1991لسنة  06ج العدد 
 .2011لسنة  03ورقلة ووهران، ج ر ج ج العدد  ، املتضمن تعيني كتاب عامني ببلدييت2010ديسمرب  19انظر املرسوم الرئاسي املؤرخ يف  – )2(



        

 

الوصية، إما على سبيل القيام بتبليغ حماضر مداوالت الس الشعيب البلدي والقرارات للسلطة  -

  .من أجل ممارسة سلطة املوافقة والرقابةاإلخبار أو 

  .حتقيق إقامة املصاحل اإلدارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها -

  .ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية -

  ."تسيري وتنشيط املصاحل اإلدارية والتقنية للبلدية -
  

جتديد االس الشعبية  وقتبلدية، خاصة تظهر أمهية هذه الوظيفة، أي وظيفة األمني العام لل

فيعترب حينئذ األمني العام للبلدية ، البلدية، حبيث أثناء هذه املرحلة يصبح تقريبا املسؤول األول إلدارة البلدية

  .)3(القناة أو الوسيط بني اهليئة البلدية املنتخبة واملصاحل البلدية
  

لبلدية، تلعب املصاحل التقنية البلدية دورا هاما، خاصة أن واملالية باما يف املصاحل اإلدارية على غرار 

  ).PCD(لبلدية لالبلدية تلعب دورا أساسيا يف جتسيد املخططات التنموية 

  
  

) العتبارات تنظيمية ومالية(وكون أنه ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصاحل تقنية تابعة هلا 

تقدم املصاحل التقنية للدولة : "على ما يلي )1(بلديةمن قانون ال 111وعلى هذا األساس تنص املادة 

، فهذه املصاحل التقنية توضع من طرف الدولة يف "مساعدا للبلديات حسب الشروط احملددة يف التنظيم

  .خدمة البلديات غري املؤطرة لتمكينها من إجناز ومتابعة املشاريع التنموية
  

لدية، بصفته مشرف على سري وتنظيم اجلهاز اإلداري ذا الطرح والتفصيل، جند األمني العام للب

للبلدية وعالقته مع املصاحل اخلارجية للبلدية، يكون له دور جد إجيايب وفعال يف التنمية احمللية، بالسهر على 

  ).بالبلدية، الدائرة والوالية(اإلدارة يف تنفيذها للقرارات املتخذة على مستوى اللجان التقنية مرافقة 
  

  :وىل باألساسحيث يت

  .حسن استغالل وتنظيم وثائق األرشيف للقيام بالدراسات والتحاليل -

  .استغالل بنك اإلحصائيات للقيام بالدراسات والتلخيصات -

                                                 
  .2001لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، مطبعة قاملة،  – )3(

  

  
 .، مرجع سابق1999لسنة  15انظر قانون البلدية، ج ر ج ج العدد  – )1(



        

 

  .إعداد التقارير اخلاصة مبختلف نشاطات البلدية -

  .تعد هذه معطيات وعناصر أساسية تبىن عليها قرارات برامج التنمية احمللية
  

  لثالثالمطلب ا

  .لتنمية المحليةواالتنظيم اإلداري العوامل المؤثرة في 

البحث يف موضوع التنمية احمللية،  ال ميكن دراستها كظاهرة مبعزل عن التنظيم اإلداري كونه عند 

بعدة عوامل جتعل التباين واضحا يف حتقيق التنمية احمللية عرب وسط حيتضن هذا الربنامج، يؤثر ويتأثر 

  .ئربلديات اجلزا
  

  الفرع األول
  

  المحلي فضاء مفتوح التنظيم اإلداري 

، تلــك العالقــة املتبادلــة واملكملــة بــني نظــام احمللــي فضــاء مفتــوح للتنميــة احملليــةنعــين بــالتنظيم اإلداري 

ة ـب الســـتقبال املشـــاريع التنمويـــــر املنـــاخ املناســـــتوفـــة، وبيئــــة اجتماعيـــة مـــن ناحيــــة أخـــرى، ـن ناحيــــحملـــي مـــ

  ).خلإ...حضرية،ريفية، صحراوية(ة على خصوصيات ومقومات كل منطقة ـا واحملافظـة يف جتسيدهـواملسامه
  

نباتا ) ةاجلماعات احمللي(لتكون بذلك عن قاعدة ذلك النسق املفتوح، ة ال خترج ـواجلماعات احمللي

  .)1(ويف بنائها أيضاللبيئة اليت تعيش فيها، وتساهم عوامل البيئة احمليطة ا يف مولدها ومنوها وتطورها 
  

أو وحــدات يتخصــص   وعليـه، فاجلماعــات احملليـة أو اإلدارة احملليــة، كتنظــيم إداري، تتكـون مــن فـروع

روع أو الوحـــدات فصـــلت عـــن ـمـــن هـــذه الفـــ ولـــو أن كـــال ،مـــن النشـــاط معـــني ا يف أداء نـــوعـكـــل فـــرع منهـــ

علـى املسـتويني  ئـات التـداول والتنفيـذالوحدات األخرى لفقدت اجلماعات احمللية ذاتيتهـا وهـو مـا تعكسـه هي

  .البلدي والوالئي
  

على نقيض من النسق املفتوح، هناك نظام النسق املغلق، حيث يكون مكتفيا بذاته غري متأثر 

وذا الشكل ال ميكنه التفاعل بعوامل خارجة عنه، مما يعين أنه من املمكن عزله متاما عن احمليطة به، 

                                                 
  .80لى ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر ع – )1(

  

  

 



        

 

ىل للجماعات احمللية، للقيام بالتنمية احمللية يف ظل عملية التكيف املستمر مع بإجيابية مع األدوار األو 

متطلبات الواقع واستغالل مصادر طاقته املتنوعة واملتجددة عند إعداد خمططاا التنموية باعتبار هذه 

  .املخططات من آليات ممارسة دورها التنموي كما سنعرف الحقا

يتالءم مع الظروف احمليطة به، كلما أثبت جناعته يف التكفل  فكلما تطور التنظيم اإلداري مبا

          سرتاتيجية ونظرة مستقبلية متأنية، تأخذ إواالستجابة املدروسة لظروف حتسني حياة املواطن، ضمن 

يف احلسبان عوامل التغيري املستقبلية بناء على مؤشرات ومعطيات مستمدة من الواقع املعاش، تتغري بتغري 

  .قت والعوامل املؤثرة فيهالو 
  

  الفرع الثاني

  المحليالعوامل المؤثرة في التنظيم اإلداري 

يتكون أي وسط جلماعة حملية من عدة عوامل، يوجد البعض منها يف صلة وتأثري مباشر والبعض 

  .اآلخر ذو تأثري غري مباشر

واالجتماعية واجلغرافية  فبالنسبة للعوامل غري املباشرة، مصدرها اخلصائص السياسية واالقتصادية

وعددها إىل بلديات ريفية للجماعات احمللية ذاا، على أساس هذه العوامل مت تصنيف بلديات اجلزائر 

  .)1( 979 وأخرى حضرية وعددها  562

أما العوامل املباشرة، فتستمد قوا من النظام االجتماعي واالقتصادي للدولة ككل، وهي عوامل 

  .اعات احمللية يف اجلزائرتشرتك فيها كل اجلم
  

  االقتصاديو العامل االجتماعي :  أوال

إدارة  إن اتمع احمللي ليس جمرد بقعة جغرافية وال هو جمرد مركز اقتصادي تديره مجاعة حملية أو

حملية، بل هو وسط يتأثر ويتفاعل مع الروابط اليت جتمع األفراد املتواجدين فيه، فكلما كانت الروابط 

ة اإلدارة احمللية للمجتمع احمللي ـن خدمـية واالجتماعية قوية ومتينة ومنسجمة كلما ساعد وسهل ماالقتصاد

يف           وحتقيق رغباته يف حتسني الظروف املعيشية له، بل ترافقه إلجناز تطلعاته املستقبلية وإشراكه 

  .العمل التنموي
  

                                                 
ليل سياسة التجديد الريفي، الوزير املنتدب املكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية ، املتضمن ترتيب البلديات اجلزائرية، د152،ص 03أنظر ، امللحق رقم  – )1(

 .2006للتنمية الريفية، أوت 



        

 

عية من الريف إىل املدينة بعدا جديدا وهاما ويف بعض الوحدات احمللية الكربى، تشكل اهلجرة اجلما

أو من حيث حدا   من أبعاد البيئة االجتماعية يف التنظيم اإلداري احمللي سواء من حيث نوعية املشاكل

أو من حيث التجانس والسلم واألمن االجتماعيني، وهو ما ينطبق على الواقع اجلزائري وحركة اهلجرة اليت 

  .)2(ائرية جراء األحداث اليت عرفتها اجلزائر يف العشرية األخرية من القرن املاضيعرفتها أغلب املدن اجلز 
  

أو مجاعة، بل مؤشر إجيايب تقاس تعد العوامل االقتصادية مبثابة السند والركيزة األساسية ألي جمتمع 

ادة به مدى تقدم هذه اتمعات، وال يرجع ذلك إىل وجود نظام اقتصادي سليم وإدارة حتسن القي

 اوالتحكم بل يرجع ذلك إىل وجود هذه اتمعات يف أقاليم ذات ثروة اقتصادية طبيعية تشكل حراك

  يضمن هلا االستمرارية والبقاء امتجدد ااقتصادي

قاطه على الوضعية اإلقليمية اليت تتواجد ا اجلماعات احمللية، فكثري من سهذا الطرح ميكن إ

واالقتصادي املتواجدة فيه تصادية من حسن استغالهلا للموقع اجلغرايف بلديات اجلزائر تستمد قوا االق

فالبلديات الواقعة على الساحل أو تلك الواقعة يف املناطق البرتولية، تعرف ميزانيتها عائدات يف إيراداا وال 

  .تعرف ميزانيتها عجزا، بل أصبحت تشكل أقطابا اقتصادية المتصاص البطالة وترقية االستثمار
  

  العامل الثقافي والتاريخي:  ثانيا

تتكون ثقافة أي مجاعة من جمموعة من القيم واملعتقدات واالجتاهات واملهارات واألشكال 

  .االجتماعية اليت تعكس الثقافة الدينية أو العرقية هلذه اجلماعة
  

فاء بالتلقي وميكن تصنيف اتمعات من الناحية الثقافية إىل جمتمعات يغلب عنها االنغالق واالكت

  .فقط، وأخرى يغلب عليها ثقافة املشاركة وتقدمي احللول
  

احمللية فالصنف األول تضمحل فيه االستقاللية يف إدارة شؤونه ويشكل صورة لعالقة اجلماعة 

ر سلبا على ـد تؤثـباحلكومة املركزية، حيث يتلقى قرارات فوقية جاهزة ال تراعي خصوصيته الثقافية، بل ق

ي خصوصية البيئة الثقافية املوجه ـة ال يعـيف القم) روع التنمويـاملش(رار ـايف، كون أن من يصنع القبنائه الثق

  .خلإ ... ما هو عليه يف بلدية غرداية أو تلمسانع الثقايف لبلدية اجللفة خيتلف عإليها هذا املشروع، فالطاب
  

                                                 
  .88مرجع سابق، ص سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه،  – )2(

 



        

 

أو اإلدارة احمللية، وتعمل اري أما الصنف الثاين، يشكل فضاء مفتوحا يتجاوب معه التنظيم اإلد

على خصوصيته، وخري مثال على ذلك النشاطات  على ترقيته وتوسيع جمال مشاركته وتعريفه مع احملافظة

أو احمللية حتت إشراف وايل   واملعارض الثقافية الوطنية اليت تقام سنويا حتت الرعاية السامية لرئيس اجلمهورية

  .املعنية بالتظاهرة الثقافيةالشعيب البلدي  الوالية املعنية أو رئيس الس
  

للعوامل والظروف التارخيية دور أساسي يف نشأة وتطور نظم اإلدارة احمللية، وتؤثر هذه الظروف 

والعوامل التارخيية أيضا يف خصائص ووظائف اجلماعات احمللية، على غرار تلك البلديات والواليات اليت 

سياحة لية كانت سببا يف تكريس البعد الوطين والتارخيي لسكاا، وجماال لتتمتع مدا بإرث ومعامل تارخي

  .التارخيية انعكست على رفع مواردها املالية

  

  العامل السياسي والجغرافي:  ثالثا

ميثل امتداد الدولة على املستوى تنظيميا إداريا  ا، باإلضافة إىل كونه بناءةإن نظام اجلماعات احمللي

يلتقي فيه مع إرادة الشعب، فإنه يعد كذلك بناء سياسيا للنظام السياسي للدولة املعاصرة احمللي، وجماال 

، فإن الوظيفة )اإلقليم، الشعب والسلطة احلاكمة(املعروفة  ةالثالث األركانكان أساس قيام الدولة يكون فإذا  

البد من وجود إقليم متارس عليه احمللية للجماعات احمللية أساسها التوزيع املكاين للسلطة يف الدولة، لذا ف

تسري شؤوم وتليب احتياجام كلما تيسر هلا ذلك، وما استعصي عليها، اجلماعات احمللية سلطته وأفراد 

  .األعلى منها قصد إمكانية إجياد حلول هلاترفعه للجهات املركزية 

زية، تكون عادة حصيلة لذلك، نتصور أن طبيعة القرارات اليت تصدرها اجلهات املركزية أو الالمرك

املعرب عنها من خالل ممثليه يف األحزاب السياسية جمموعة من احللول التوافقية بني مطالب الشعب 

واإلمكانية املختلفة املتوفرة لدى احمللية والوطنية، واحلركات اجلمعوية وباقي التنظيمات السياسية األخرى 

  .ومؤسسات الدولةخمتلف أجهزة 

عة وكثافة النشاط الشعيب بصفة عامة ومدى رغبته يف املشاركة يف نشاطات لذا نتصور أن طبي

اجلماعات احمللية، من شأنه أن يؤثر مستقبال على طبيعة النظام السياسي للدولة، حبيث يشكل هذا النشاط 

  .الشعيب أرضية سياسية خصبة لقيام أي نظام سياسي يف الدولة
  

ي، هو اآلخر ال يقل أمهية على العامل السياسي، كون احليز إن العامل اجلغرايف يف التنظيم اإلدار 

املكاين واقعة حقيقية، فال ميكن إنكار وجود بلدية أو مدينة أو قرية، فهي حمددة جغرافيا تتواجد ا مرافق 



        

 

ها ، تتنوع احتياجاته وختتلف باختالف موقعاسكاني اعامة وتسكنها مجاعة من السكان، تشكل جمتمع

  ).خلإ...ناخ، الرتبة امل(اجلغرايف 
  

حيدد طبيعة هذه اجلماعات ما إذا  فبالنسبة للجماعات احمللية تظهر أمهية املكان من خالل كونه 

على غرار نشيطة بالكوارث الطبيعية كانت جبلية، صحراوية، تلية، حدودية، ساحلية، ومتواجدة مبنطقة 

م خاص من الدولة هلذه اجلماعات احمللية ذات املنطقة املعروفة حبركة الزالزل، مما يستدعي مراقبة ودع

  .العوامل والتصنيفات السابقة الذكر
  

لذا نرى أن التنظيم اإلداري يتأثر بشكل أو بآخر بالطبيعة اجلغرافية إلقليم اجلماعات احمللية 

  .وحدودها الطبيعية

  

  



        
 

 

  الفصل الثاني

  .وتطبيقاتهالدور التنموي للبلدية مظاهره وآلياته 

تســـتقر معظـــم الدراســـات االقتصـــادية والقانونيـــة واألكادمييـــة، عنـــدما تتنـــاول موضـــوع التنميـــة 

احمللية، أن هذه األخرية هلا بعد زماين ومكاين مرتبط بصفة دائمة ومستمرة حبياة اإلنسان، عرب خمتلف 

مـــع املـــوازاة يف ة احتياجاتـــه احملليـــة، وبتزايـــد هـــذه االحتياجـــات يف شـــىت اـــاالت مراحـــل تطـــوره، لتلبيـــ

اتساع مفهوم الدولـة وبسـط سـيادا اإلقليميـة مـن خـالل تعزيـز صـالحيات اجلماعـات احملليـة، البلديـة 

والوالئية، أدركت بأا معنية بإشباع حاجات مواطنيها من خالل البلدية، حىت أا وصـفت يف بعـض 

  .)1(حيان بدولة التنميةاأل

إذا كانت التنمية الوطنية تتمثل يف جمموعة الربامج واملشاريع الوطنية ملختلف القطاعات، فـإن 

التنمية احملليـة هـي املـرآة العاكسـة لتلـك الـربامج أو املشـاريع علـى املسـتوى احمللـي، حيـث يعتـرب التنظـيم 

احمللـي حقيقـة ثابتـة يف لتنمية احملليـة بـالتنظيم اإلداري اإلداري احمللي سندا طبيعيا هلا، ذلك أن ارتباط ا

األنظمة العاملية، وتتجسد صورا احلقيقية من خالل الدور الذي تقوم بـه البلديـة كوـا البيئـة املناسـبة 

الوصـاية (وبـاقي األجهـزة اإلداريـة األخـرى ) الـس الشـعيب البلـدي(اليت تتفاعل فيها األجهزة املنتخبة 

اإلســـرتاتيجية التنمويـــة املســـطرة مـــن قبـــل الدولـــة والـــيت جتـــد مرجعيتهـــا اإليديولوجيـــة لتطبيـــق ) اإلداريـــة

ي وضــعت مـن أجلـه ومــن مث ذوإطارهـا القـانوين، ضــمن النسـق السياسـي واالقتصــادي واالجتمـاعي الـ

  .تأخذ أشكال ومظاهر عدة تتنوع بتنوع إطارها القانوين والتنظيمي اخلاص ا

لية علـى مسـتوى البلديـة، البـد مـن وضـع حتـت تصـرف هـذه اهليئـة جمموعـة لتحقيق التنمية احمل

مـــن اآلليـــات متكنهـــا مـــن القيـــام بـــدورها التنمـــوي علـــى أحســـن وجـــه، ويضـــبط عملهـــا مـــع غريهـــا مـــن 

  .معها يف العمل التنموي احمللي ةاإلدارات واهليئات املركزية واحمللية، الفاعلة واملشرتك

احملليـة مـن مركـز مهـم بـني مواضـيع التنميـة يف الفكـر االقتصـادي  رغم ما حيتله موضـوع التنميـة

، إال أن أمهيتــه الفعليــة تتجســد مــن خــالل إنزالــه مــن )2(والدراســات االجتماعيــة والسياســات احلكوميــة

جانبه النظري والتصوري، إىل مشروع ميداين قائم بذاته يعكـس جانبـه التطبيقـي القـرار التنمـوي الـذي 

  .يس اإلرادة السياسية للدولةجعل من أجله لتكر 

                                                 
 .65ص، 1998سنة م اإلداري واإلدارة احمللية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، أسس التنظي"جعفر أنس قاسم،  - )1(
 .وما بعدها 10، ص 1999انظر أمحد خاطر، تنمية اتمعات احمللية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،  – )2(



        
 

 

وقصــد إثــراء هــذا الفصــل قســمته إىل ثالثــة مباحــث، املبحــث األول أتنــاول فيــه ماهيــة التنميــة 

  .أما املطلب الثالث تضمن مظاهرها احمللية كمطلب أول، أشكاهلا ضمن املطلب الثاين

اآلخـر مت تقسـيمه  بالبلديـة ومصـادر متويلهـا، هـوآليات العمـل التنمـوي احمللـي  :املبحث الثاين

إىل أربعة مطالب، األول منهـا أتنـاول فيـه اآلليـات القانونيـة للتنميـة احملليـة، أمـا الثـاين يتضـمن اآلليـات 

يتضـمن فاملالية، يف حـني املطلـب الثالـث خصـص لآلليـات التقنيـة والفنيـة، أمـا املطلـب الرابـع واألخـري 

  .اآلليات اإلدارية

عـــن تســـجيل وإجنـــاز املشـــاريع املتضـــمن منـــاذج تطبيقيـــة  الثالـــث مـــن هـــذا الفصـــلأمـــا املبحـــث 

  : مطالب على النحول التايل ثالثةالتنموية احمللية بالبلدية، مت تقسيمه إىل 

  )PCD(املخططات البلدية للتنمية احمللية : املطلب األول

  )PSD(املشاريع التنموية القطاعية احمللية : املطلب الثاين

  صناديق املرافقة واملدعمة لإلصالحات االقتصاديةالربامج وال: املطلب الثالث

  المبحث األول

  التنمية المحلية في الجزائر أشكالها ومظاهرها

مفهـــوم التنميـــة احملليـــة بعـــدة مفـــاهيم فكريـــة واقتصـــادية وسياســـية ورؤيـــة فلســـفية نظـــرا الرتبـــاط 

حــد للتنميــة احملليــة، تعــدد هــذه املصــادر كــان ســببا مباشــرا يف عــدم وضــع مفهــوم مو فــإن ، )1(وأخالقيــة

حيث كان مـدلوهلا مـن منظـور اقتصـادي تقليـدي يتمثـل يف تـوفري املأكـل وامللـبس ورفـع مسـتوى دخـل 

الفــــرد لالنتقــــال مــــن دائــــرة الفقــــر إىل دائــــرة التقــــدم، بعــــدها أخــــذ يتطــــور بتطــــور األنظمــــة االقتصــــادية 

فيــة اســتخدام املــوارد املاليــة للدولــة والسياســية وارتباطــه بنظــام املاليــة العامــة، العلــم الــذي يبحــث عــن كي

 ومنظومة قانونية تؤطر العمـل التنمـوي البلـدي ،)2(وترشيد نفقاا ألجل حتقيق أهداف السياسة املالية

  .تشكل قاعدة تأسيس للتنمية احملليةو 

  

  المطلب األول

  ماهية التنمية المحلية وأشكالها

                                                 
 .83، ص 1992، سنة 2رتكزات التنمية يف اإلسالم، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، الطبعة حسن صادق عبد اهللا، السلوك اإلداري وم – )1(
 .12، ص )بدون طبعة(، غاري عناية، املالية العامة والتشريع الضرييب، جامعة عني مشس، القاهرة – )2(



        
 

 

يف  وض بعـــد ذلـــك ـة، لنخــــللتنميـــة احملليـــنتنـــاول يف هـــذا املطلـــب، املفهـــوم الفكـــري والقـــانوين 

  .أشكاهلا ومظاهرها

  الفرع األول

  اـمفهومه

  الفكريالمفهوم : أوال

فكرة التنمية بشكل عام، حيث تنـاول البـاب األول منـه  1976لقد تبىن امليثاق الوطين لسنة 

، وفــق مــا )1(نميــةاالجتاهــات الرئيســية للتنميــة، يف حــني تنــاول البــاب الثــاين منــه األهــداف الكــربى للت

على البلديات والواليات حل املشاكل اخلاصة ا، " 86تضمنه امليثاق السابق الذكر يف صفحته رقم 

وعلى السلطة املركزية البت يف القضايا الوطنية، ومن هنا ينبغي للمركزيـة أن ختـول الواليـات والبلـديات  

، يتبـني مــن ذلـك أنــه ال تنميــة )2(..."كامـل الصــالحيات للنظـر يف كــل املشـاكل ذات املصــلحة احملليــة

حمليـة دون إشـراك اجلماعـات احملليـة لتقـوم بـدورها املنوطــة ـا يف جمـال التنميـة وتعميمهـا علـى املســتوى 

  .الوطين، ومن مث املسامهة يف سياسة التوازن التنموي اجلهوي

لــة ومتثــل منطلقــا اعتــرب البلديــة اخلليــة األساســية للدو  )3(1986كمــا أن امليثــاق الــوطين لســنة 

  .قاعديا للتخطيط ووسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية احمللية

للتنمية،  فكرييف هذا السياق حاول عدة باحثني يف جمال التنمية احمللية بلورة وإعطاء مفهوم 

مفهـــوم حـــديث ألســـلوب العمـــل االجتمـــاعي "الـــذي يعتربهـــا  رنـــذكر مـــنهم تعريـــف حمـــي الـــدين صـــاب

حمــددة يقــوم علــى أســس وقواعــد مــن منــاهج العلــوم االجتماعيــة واالقتصــادية، اطق واالقتصــادي يف منــ

وهــذا األســلوب يقــوم علــى إحــداث تغيــري حضــاري يف طريقــة التفكــري والعمــل واحليــاة عــن طريــق إثــارة 

أساس املشاركة يف التفكري واإلعداد والتنفيـذ مـن وعي البيئة احمللية، وأن يكون ذلك الوعي قائما على 

  .)4("أعضاء البيئة احمللية مجيعا يف كل املستويات عمليا وإدارياجانب 

  المفهوم القانوني:  ثانيا

                                                 
 .     .1976لسنة  61، ج ر ج ج العدد 1976جويلية  05املؤرخ يف  56 – 76، الصادر مبوجب األمر رقم 1976راجع امليثاق الوطين لسنة  – )1(
 .86، مرجع مذكور أعاله، ص 1976امليثاق الوطين لسنة  – )2(
 .1986لسنة  07، ج ر ج ج العدد 1986فرباير  08املؤرخ يف  22 – 86، الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1986امليثاق الوطين لسنة  – )3(
 .23، ص 1993يب العامل الثالث دراسة نقدية يف علم اجتماع التنمية، القاهرة، دار املعارف، كمال التابعي، تغر   – )4(



        
 

 

تستمد التنمية مفهومهـا القـانوين مـن النصـوص األساسـية، نقصـد بـذلك الدسـتور أوالنصـوص 

 اخلاصــة باجلماعــات احملليــة، الســيما قــانون البلديــة، وكــذا خمتلــف النصــوص التنظيميــة احملــددة ــاالت

اســــة سيتــــدخلها خاصــــة تلــــك املتضــــمنة املشــــاريع، املخططــــات والــــربامج التنمويــــة املســــطرة يف إطــــار 

مـــن حيـــث األســـاس الدســـتوري ملفهـــوم التنميـــة مـــن خـــالل مراجعتنـــا التخطـــيط الـــيت تنتهجهـــا الدولـــة، 

  .)1(للدساتري

ـــــة الصـــــادر مبوجـــــبـأمـــــ ـــــق بنصـــــوص اجلماعـــــات احملليـــــة، فنجـــــد أن قـــــانون البلدي            ا فيمـــــا يتعل

ســـرتاتيجية التنميـــة، يف الكتـــاب الثـــاين ضـــمن البـــاب ، املعـــدل واملـــتمم، حتـــدث عـــن إ24 – 67األمـــر 

  .األول الذي حيتوي على مثانية فصول، حيث متثله يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

امـــة اجلماعـــات احملليـــة بصـــفة ع مـــا ميكـــن قولـــه أن التنميـــة احملليـــة يف اجلزائـــر يقصـــد ـــا نكفـــل

االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ذات الصــلة  والبلديــة بصــفة خاصــة برتقيــة وتطــوير خمتلــف اــاالت

  .املباشرة باملواطن احمللي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصري ومتوسط وبعيد

من خالل  إذا كانت جهود الدولة متثل عامال مهما لتحقيق التنمية الية، فإن اجلهود الذاتية

املنتخبني احملليني ومشاركة املواطنني ال تقل أمهية عـن ذلـك، إذ عرفـت التنميـة احملليـة بأـا العمليـة الـيت 

) الدولـــة(بواســـطتها ميكـــن حتقيـــق التعـــاون الفعـــال بـــني جهـــود املـــواطنني وجهـــود الســـلطات العموميـــة 

وحضـــاريا مـــن واجتماعيـــا وثقافيـــا  احملليـــة والوحـــدات احملليـــة اقتصـــاديالالرتقـــاء مبســـتويات التجمعـــات 

    .)2(منظور حتسني نوعية احلياة ضمن منظومة شاملة ومتكاملة

يف سياق املفاهيم املتعددة للتنميـة احملليـة مـن منظـور إيـديولوجي وقـانوين، نعـرج علـى مفهومهـا 

إجيــاد مــن منظــور إســالمي، فــرغم عــدم وجــود لفــظ التنميــة يف الــنص القــرآين بــل حــىت أنــه يتعــذر علينــا 

 11مشــــتقاته، إال أن الــــبعض يــــذهب إىل احلــــديث عــــن مرادفــــات تضــــمنها القــــرآن الكــــرمي وبلغــــت 

، وميكــن أن يستشــف داللــة هــذا املفهــوم بالنســبة للســنة النبويــة مــن خــالل حــديث الرســول )3(مرادفــا

                                                 
  .1963لسنة  64، عدد ج، ج ر ج 1963دستور  - )1(

  .1976لسنة  94، عدد ج، ج ر ج 1976دستور  -    

  .1989لسنة  09، عدد ج، ج ر ج 1989دستور  -    

 .1996سنة ل 76، عدد ج، ج ر ج 1996دستور  -    
 .13، ص 2001عبد املطلب عبد احلميد، التمويل احمللي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  – )2(
 .97حسني صادق عبد اهللا، مرجع سابق، ص  – )3(



        
 

 

إال   ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكـل منـه طـري أو إنسـان أو يمـة:"صلى اهللا عليه وسلم

  .)1("كان له به صدقة

  المطلب الثاني

  اــأشكاله

ســـبق وأن أشـــرنا أنـــه يصـــعب حتديـــد مفهـــوم التنميـــة احملليـــة، ذلـــك راجـــع لـــيس فقـــط لتنوعهـــا 

، وال يــرتبط هــذا التنــوع بتعــدد )اخل...اقتصــادية، اجتماعيــة، إداريــة(واختاذهــا لصــور وأشــكال متنوعــة 

آلثـــار املرتتبـــة عـــن تنفيـــذ املشـــاريع التنمويـــة ســـواء كانـــت للمـــواطن فحســـب، وإمنـــا بااجلوانـــب احلياتيـــة 

وطنيــة، حمليــة أو مســتدامة، مــن خــالل وضــعها موضــع التنفيــذ وعــدم إيقاعهــا وحســبها ضــمن الــربامج 

واألرقـــام النظريـــة البعيـــدة كـــل البعـــد عـــن تلبيـــة حاجيـــات املـــواطن اليوميـــة علـــى غـــرار التنميـــة الصـــحية 

الــيت ال يــؤمن املــواطن بوجودهـا إال إذا قامــت بالــدور املنــوط ــا مــن خــالل املعرفيـة، الثقافيــة، اإلداريــة و 

  .يستفيد منها بصفة مباشرةتقدميها خدمات ملموسة 

إن عمليـة التنميـة ال ميكـن فصـلها عـن بيئتهـا، والتصــورات الـيت رمسـت مـن أجلهـا، فقـد تكــون 

التنمــوي الــوطين، وقــد تكــون ع التنميــة ذات طــابع وطــين مــن حيــث االمتــداد اجلغــرايف ومركزيــة املشــرو 

ذات شـــكل حملـــي حبســـب خصوصـــية احتياجـــات كـــل بلديـــة نظـــرا لطابعهـــا البيئـــي واجلغـــرايف والثقـــايف 

واالقتصــادي، كمــا ميكــن أن تأخــذ التنميــة طــابع شــامل ومســتدام، حيــث نبــني هــذه األشــكال علــى 

  :النحو التايل

  الفرع األول

  التنمية الوطنية

نية حسب الرؤية اخلاصة بكل بلد، حسب االختيـارات الوطنيـة الـيت تتحدد معامل التنمية الوط

احلياتيـة لألفـراد، بغيـة االرتقـاء ـم مـن تتسناها كل دولة، قصـد النهـوض بـاتمع مـن خمتلـف جوانبـه، 

مســتوى إىل مســتوى، فهــي بــذلك ترتكــز علــى حمــور رئيســي يتمثــل يف مجلــة املشــاريع الكــربى الــيت ال 

ريـــة متابعـــة تنفيـــذها إلشـــباع احلاجيـــات علـــى املســـتوى الـــوطين ضـــمن اإلطـــار الـــذي تتـــوىل الـــدوائر الوزا

يتعــدى نطــاق اجلماعــات احملليــة ذاــا، رغــم توتيــدها علــى أقــاليم هــذه اجلماعــات مثــل إجنــاز الطـــرق 

  .الوطنية وخطوط السكة احلديدية واملطارات واملستشفيات اجلامعية
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  الفرع الثاني

  التنمية المحلية

حمللية هي القدرة على االستفادة من مصادر البيئة البشرية واملادية املتوافرة وزيـادة تلـك التنمية ا

هـــذه  ةفعـــه علـــى مجيـــع أفـــراد اتمـــع، مـــع ضـــمان اســـتدامناملصـــادر كمـــا ونوعـــا وتطويعهـــا مبـــا يعـــود 

  .)1(ليةا الشرط األساسي لكل تنمية حمـوثقافيا وروحيا ـر البشري وتطويره ماديـاملصادر، ويبقى العنص

ويرى الدكتور فاروق زكي يف كتابة تنمية اتمع يف الدول الناميـة، أن التنميـة احملليـة هـي تلـك 

العمليــات الــيت توحـــد بــني جهـــد األهــايل وجهــد الســـلطات احلكوميــة، لتحســـني األحــوال االقتصـــادية 

إطار حياة األمة، حبيث واالجتماعية والثقافية للمجتمعات احمللية، وحتقيقا لتكامل هذه اتمعات يف 

  :تقوم هذه العمليات على عاملني أساسيني

  .أنفسهم يف اجلهود املبذولة لتحسني مستوى معيشتهم) األهايل(مسامهة املواطنني  -1

تــوفري مــا يلــزم مــن اخلــدمات الفنيــة وغريهــا بطريقــة مــن شــأا تشــجيع املبــادرة واملســاعدة  -2

ما يستشف من هذا التعريف  ،)2(ع وجعل هذه العناصر أكثر فعاليةالذاتية واملتبادلة بني عناصر اتم

أن احملــرك األساســي للتنميــة يتمثــل يف االعتمــاد علــى خصوصــية البيئــة احملليــة مــن مــورد بشــري ومتويــل 

ـــــة، فالعنصـــــر البشـــــري هـــــو أدرى مـــــن غـــــريه  ـــــة احمللي مـــــايل ذايت، باعتبارهـــــا طاقـــــات للمشـــــاريع التنموي

يف علــى مواردهــا املاليــة كلمــا تــدرجت ) البلديــة(لمــا اعتمــدت اجلماعــة احملليــة باحتياجاتــه التنمويــة، ك

االستقالل املايل، ومن مث يف صنع القرار التنموي احمللي وفق معـايري وقـيم إجيابيـة إضـافية يسـتفيد منهـا 

  .املواطن

 تتمثـــل يف:"وحســـب وجهـــة نظـــر الـــدكتور ســـعيدة شـــيخ، حـــول التنميـــة احملليـــة يف اجلزائـــر بأـــا

خمتلف االختصاصات اليت أسندت للجماعات احمللية مبختلف أجهزا مهمة القيـام ـا علـى مسـتوى 

، يضــيف، ميكــن أن نعرفهــا "والــربامج الوطنيــة أقاليمهــا يف إطــار النصــوص القانونيــة والتنظيميــة أساســا

يف التعبــري عــن أــا كــل مــا يصــدر عــن اجلماعــات احملليــة يف اــال التنمــوي، ويظهــر إرادــا "باختصــار 

إتيــان اختصاصــاا يف هــذا اــال، يف ظــل النصــوص املنظمــة هلــا أوال ومــا ترمســه وحتــدده هلــا القـــوانني 

، ولعــل التعريــف "املعمــول ــا ثانيــا ويف ظــل التوجهــات االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة للدولــة ثالثــا
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واجلماعــات احملليــة، وهــو مــا نصــت عليــه األخــري يعكــس التنميــة احملليــة كمســؤولية مشــرتكة بــني الدولــة 

تعد البلدية خمططها التنموي القصري واملتوسـط والطويـل املـدى، " )1(من قانون البلدية بقوهلا 86املادة 

وتصــادق عليــه، وتســهر علــى تنفيــذه يف إطــار الصــالحيات املســندة هلــا قانونــا وبانســجام مــع خمطــط 

  ".الوالية وأهداف خمططات التهيئة العمرانية

           املخططــــــة املتمثلــــــة أساســــــا  عميثــــــل جمــــــال التنميــــــة احملليــــــة علــــــى املســــــتوى املركــــــزي يف املشــــــاري

بلديـــة، وعلـــى املســـتوى  وهـــي خمططـــات خاصـــة بكـــل) les PCD(يف املخططـــات البلديـــة للتنميـــة 

اخلاصـــة مبصـــاحل الدولـــة غـــري  ) les PCD(الالتركيـــزي تعكســـه املخططـــات القطاعيـــة غـــري املمركـــزة 

ملمركــزة، أي تلـــك الــيت تشـــرف علــى متابعـــة إجنازهــا املـــديريات الوالئيــة والـــيت تشــكل جمتمعـــة مبجلـــس ا

  .الوالية، الذي سنأيت بدراسته بشيء من التفصيل الحقا

يف اجلزائـــر بـــدأ الشـــعور بأمهيـــة التنميـــة احملليـــة والـــدور الـــذي تؤديـــه براجمهـــا للتكفـــل باحلاجيـــات 

حيـث مت إىل  )1969 - 1967(بدايـة تطبيـق املخطـط الثالثـي األول احمللية اخلاصـة بكـل بلديـة، مـع 

 08برامج خاصة من أجل استدراك النقائص اليت تضمنها ووجهت هذه الـربامج إىل  08جانبه إقرار 

، الــــذي رفــــع عــــدد 1974برناجمــــا، بعــــد التقســــيم اإلداري لســــنة  18واليــــات مشاليــــة مث تطــــورت إىل 

واليــات جديــدة تفرعــت عــن الثمانيــة املســتفيدة مــن الــربامج  10ن واليــة أل 31إىل  15الواليــات مــن 

  .)2(اخلاصة

، )1974 - 1970(وضــع املخطـط الرباعــي األول  ة عندـرورة التنمية احملليـد الشعور بضـوتزاي

حيــث تنازلــت الــوزارات عــن تســيري الــربامج اخلاصــة لصــاحل الواليــات، ويف ظــل املخطــط الربــاعي الثــاين 

تعمـــــق التوجـــــه حنـــــو العمـــــل احمللـــــي أكثـــــر، فـــــتم إقـــــرار نـــــوع جديـــــد مـــــن الـــــربامج  )1977 - 1974(

االســتثمارية األكثــر حمليــة وإقليميــة وذات طــابع المركــزي تعــرف كمــا أشــرت ســابقا باســم املخططــات 

الـــيت ســـامهت إىل حــد كبـــري يف تلبيـــة  )PSD(البلديــة للتنميـــة إىل جانـــب الــربامج القطاعيـــة غـــري املركــزة 

نـــوع مـــن التـــوازن اجلهـــوي واإلقليمـــي، ممـــا ســـاعد علـــى اســـتقرار احملليـــة للســـكان وحتقيـــق االحتياجـــات 

ومشوليـة إجنازهـا، رأت السـلطات اجلزائريـة ج ـن هـذه الربامــالسـكان، وقصـد حتقيـق األهـداف املتوخـاة مـ

  :أن تقوم سياسة التنمية احمللية على األسس التالية

                                                 
 .بالبلدية، مرجع سابق انظر القانون املتعلق – )1(
  .2009، سنة 40، السنة السادسة، العدد www. ULUM. NLالعلوم اإلنسانية،  التنمية احمللية يف اجلزائر، جملةأمحد شريفي، جتربة  – )2(



        
 

 

  : )1(تدخل الدولة -1

للدولـــة يف عمليـــة التنميـــة احملليـــة وطنيـــا وحمليـــا باعتبارهـــا ممثلـــة اتمـــع  إعطـــاء الـــدور القيـــادي

  .واملعربة عن إرادة املواطنني، وتعمل على حتقيق طموحام

  : )2(المشاركة الشعبية -2

إن الظروف التارخيية اليت عاشها الشـعب اجلزائـري خـالل فـرتة االسـتعمار، جعلـت منـه يتطلـع 

العدالة واملساواة يف االستفادة من مثـار التنميـة وال يتـأت لـذلك إال مـن  إىل غد أفضل ومتجدد تسوده

خالل إشراك املواطن يف عملية تنفيـذ ومراقبـة وتوجيـه خمتلـف الـربامج واملخططـات التنمويـة وقـد جتسـد 

بـدأت بالتســيري الــذايت والتسـيري االشــرتاكي للمؤسســات ذلـك يف إقــرار أســاليب وأنظمـة تســيري مجاعيــة 

ملراســيم املنظمــة لــإلدارة احملليــة وتشــكيلها عــن طريــق اإلنتخــاب الكلــي واملباشــر، ومــع صــدور وصــدور ا

مت إقــــرار التعدديــــة احلزبيــــة والســــماح بإنشــــاء اجلمعيــــات املدنيــــة وفســــح اــــال أمامهــــا  1989دســــتور 

ء وجمـالس للمسامهة يف خدمة اتمـع ومراقبـة تنفيـذ املشـاريع وتـوفري أطـر املشـاركة عـرب مجعيـات األحيـا

  .)3(املدينة

   :التخطيط -3

ميثــل التخطــيط منهجــا عمليــا وأداة فعالــة وحياديــة ميكــن تطبيقــه علــى املســتوى الــوطين واحمللــي 

مهمـا كانـت طبيعـة النظـام االقتصـادي املعتمـد أو املــنهج السـيادي املتبـع، فهـو عمليـة تغيـري اجتمــاعي 

          موعــــة مــــن القــــرارات الرشــــيدة الــــيت يشــــرتك وتوجيــــه واســــتثمار طاقــــات اتمــــع ومــــوارده عــــن طريــــق جم

لتحقيــق وضــع اجتمــاعي أفضــل للمجتمــع علــى   يف اختاذهــا اخلــرباء وأفــراد الشــعب واملســؤولني احملليــني

إيديولوجيـة واضــحة كافـة مسـتوياته خاصــة علـى مســتوى البلديـة كنســق يف فـرتة زمنيــة معينـة ويف ضــوء 

  .)4(إحداث التغيري املطلوب املعاين ميكن استخدامها وتوظيفها يف

  :لذلك اختارت اجلزائر واعتمدت يف سياستها التنموية على الربامج التالية

  ).Plans Sectoriels Concentrées(التخطيط املركزي يف صورة برامج ممركزة  -

                                                 
 .42، ص2005، 1سعد طه عالم، التخطيط مع السوق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ص – )1(
  .1999مد بلقاسم حسن لول، سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حم – )2(
 .94، ص 1971أمحد شريفي، جتربة التنمية احمللية يف اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  – )3(
 .13، ص 1999، مدخل إىل التخطيط، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة موسي مخيس – )4(



        
 

 

 Plans Sectoriels(التخطـــــيط اإلقليمـــــي يف شـــــكل بـــــرامج قطاعيـــــة غـــــري ممركـــــزة  -

Développées.(  

  ).Plans Communal De Développement(طات البلدية التنموية املخط -

ممــا ســبق عرضــه، نــرى أن التنميــة احملليــة هــي حلقــة مــن مجلــة احللقــات املرتابطــة والفاعلــة بينهــا 

طاء صورة عامة عن التنمية الوطنية كوا نقطـة ممـر ينبغـي املـرور ـا، حسـب وجهـة عإل التشكل دعم

إن تطــور اتمعــات البشــرية يســري يف خــط متصــاعد يتكــون :")1(قولــه يفنظــر األســتاذ ســدودي مولــود 

مــن مراحــل متتابعــة، كــل مرحلــة أعلــى مــن الســابقة، وذلــك انطالقــا مــن اعتبــار اتمــع األوريب منوذجــا 

  .  )2("للمجتمعات األخرى، وحماولة اللحاق به

ثـــل فـــرتة اخلماســـية تبـــىن علـــى االنتقـــال مـــن مرحلـــة إىل أخـــرى، موهنـــاك مـــن يـــرى أن التنميـــة 

أن التنمية ال تعين فقط الوفرة املادية وإمنا التنميـة تـؤدي "والسداسية وغريها، ويستقر ويرى رأي آخر، 

إىل الشـــــمول أي االهتمـــــام بكـــــل الظـــــواهر املتعلقـــــة بالبشـــــر وتنميـــــة املؤسســـــات وعـــــدم التمييـــــز بـــــني 

  .  )3("األشخاص واملؤسسات نفسها

ضــروري ألهــم اخليــارات املتاحــة مــن خــالل اســتغالل كــل القــدرات فالتنميــة احملليــة هــي اختيــار 

لمتطلبــات لوفقــا ...) ريفيــة، حضــرية(للبيئــة املــراد تنميتهــا ســقها املالئــم نالبشــرية واملاديــة ووضــعها يف 

  .فهوم التنمية املستدامةمبالدميومة واالستقرار، وهذا ما يصطلح عليه احلالية واملستقبلية واليت تقتضي 

  لثالثاالفرع 

  المستدامةالتنمية 

إىل جانــب التنميــة الوطنيــة واحملليــة، هنــاك التنميــة املســتدامة وهــي الــيت تعتمــد علــى مكوناــا 

الذاتيـة ولــيس علــى مكونــات ومقــدرة آخــر ويف كــل املتغـريات، وهــي تعــين احلفــاظ علــى كرامــة اإلنســان 

راد اتمــع عــن طريــق اإلدارة أمــام مجيــع أفــ ةمتســاويلــه مــن خــالل حتســني وســط معيشــته وتــوفري فــرص 

احمللية السيما على مستوى البلدية كوا فضاء تنموي يتفاعـل فيـه املـواطن ويبـدع ويعـرب فيـه عـن آفاقـه 

اســـتدامة حقـــوق غـــريه مـــن  حيقـــقالتنمويـــة، والـــذي يضـــمن مـــن خاللـــه مجيـــع احلقـــوق بالشـــكل الـــذي 

  .وية للسياسة العامة للدولةمن األهداف التنماألجيال القادمة دون احليلولة واإلنقاص 
                                                 

 .13، ص 1999موسي مخيس، مدخل إىل التخطيط، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة  – )1(
  .02/09/2008، بتاريخ www. Islamonline. Netناصر عارف، مفهوم التنمية، مقال مأخوذ من موقع  – )2(
 .2008صعود صاحل، إشكالية التنمية، حماضرة ألقيت جبامعة بسكرة، فيفري  – )3(



        
 

 

هلـــذا خنلـــص أن للبلديـــة دور كبـــري يف الـــدفاع عـــن مصـــاحلها مـــن أجـــل النفـــع العـــام، كمـــا حتفـــز 

وتشجع على خلق جو نشيط خلدمة التنمية وخلق الوسائل واملناخ املناسب هلا عن طريق خلـق فـرص 

اتمع املدين فإنـه يقـوم  عمل للشباب ودفعهم إىل العمل يف تنافسية غري صراعية وشفاف إىل جانب

بالتعبئـــة مـــن أجـــل حـــثهم علـــى املســـامهة يف إجنـــاز املشـــاريع التنمويـــة املســـجلة لفائـــدة البلديـــة وتقـــدم 

عــن طريــق ممثلــي األحيــاء بالوســط احلضـري وممثلــي املنــاطق الريفيــة بالوســط الريفــي ليتشــكل اقرتاحـام 

أن :"وفــق التصــور التــايلجامعــة تيــزي وزو  عــراك تنمــوي، عاجلــه الباحــث زريل حممــد أمقــران مــنبـذلك 

حركيــة التنميــة احملليــة املســتدامة هــي مبثابــة عمــل مســتمر للبنــاء ألجــل تطــوير وإعــادة إنشــاء األصــول 

واملوارد النوعية، وكذا مـوارد املزايـا املقارنـة الديناميكيـة، فهـو يـرى أن هنـاك أربـع عناصـر متكاملـة بدايـة 

ل فيما يعرف باألنساق اجلزئيـة، أي النسـق اجلزئـي لإلقلـيم اجليوفيزيـائي، واية لتشكيل اإلقليم، وتتمث

ن هـــذه األنســـاق تســـاهم أالنســـق السياســـي، النســـق االجتمـــاعي الثقـــايف والنســـق االقتصـــادي، حبيـــث 

بطريقــة فعالــة يف إجنــاز ديناميكيــة التنميــة احملليــة املســتدامة، فالنســق األول يســاهم بفاعليــة يف جــذب 

تباط املوارد واألصول، أما الثاين فيأيت باحللول اخلاصـة للمشـاكل الـيت يواجههـا األعـوان وار واستقطاب 

احملليـــون، أمـــا النســـق الثالـــث فيضـــمن إعـــادة إنتـــاج روح املقاولـــة والتقيـــيم والتثمـــني االجتمـــاعي، بينمـــا 

ظ مــن خــالل يالحــ. )1("النســق األخــري يــوزع بطريقــة مســتمرة املــادة احليويــة يف شــرايني عناصــر اإلقلــيم

ممـا  هذا الطرح أن األستاذ قام باسـتنباط هـذه العناصـر مـن دراسـة ميدانيـة تطبيقيـة علـى مسـتوى حملـي

  .من التعمق يف ترتيب أولويات األنساق السابقة الذكر مكنه

  المطلب الثالث

  البيئيةأبعادها   مظاهر التنمية المحلية و

التعمـري واهلياكـل (والفصل الثاين ) نمية احملليةالتهيئة والت(بالرجوع إىل ما تضمنه الفصل األول 

يــوحي مبــا ال يــدع جمــاال للشــك مــن أن البلديــة ال يوجــد مــا  )2(مــن قــانون البلديــة) األساســية والتجهيــز

اخل، ...حيــول بينهــا وبــني دورهــا يف ترقيــة التنميــة احملليــة مبختلــف مظاهرهــا، احلضــرية، الريفيــة الســياحية

عـــدة الالمركزيـــة تتـــدخل يف خمتلـــف اـــاالت ذات الصـــلة بإشـــباع حاجـــات عـــي القاعلـــى اعتبـــار أـــا 

بدقــة وفــق اإلجــراءات الــيت املــواطن احمللــي، ممــا يتعــني عليهــا حتديــد أهــدافها االقتصــادية واالجتماعيــة 
                                                 

الل يومي ـزريل حممد أمقران، جامعة تيزي وزون مداخلة قدمت خالل امللتقى الدويل حول التنمية احمللية واحلكم الراشد، جامعة إسطمبويل مبعسكر خ – )1(
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وبالشــكل الــذي ال يضــر بالبيئــة فالتنميــة احملليــة  )1(تضــمن تنفيــذ توقعــات املخطــط الــوطين علــى تراــا

  .بيئي حمورين متجانسني كالمها يكمل اآلخروالفضاء ال

  الفرع األول

  التنمية الحضرية

احلفــاظ علــى مراكــز املــدن بتارخيهــا احلضــاري وبســجلها العمــراين وتركيبتهــا "يقــول ابــن خلــدون 

، فكـأن بـه "االجتماعية تكتب هلا النجاح ولن يتحقق ما مل تأخذ البعد االجتمـاعي خطـا ومسـارا هلـا

االجتماعيــة للمدينــة املــراد تنميتهــا، ومــن مث  حضــرية إذا مل تراعــي خصوصــية البيئــة  يقــول أن ال تنميــة

بعــد كانــت البلديــة يف اجلزائــر هــي القاعــدة احملليــة املؤهــل للقيــام ــذا الــدور، حيــث حرصــت اجلزائــر 

مبــا ميكنهــا مــن ) البلديــة(، علــى دعــم وتقويــة صــالحياا ومســؤولياا 1989التحــول الدســتوري ســنة 

شــــاركة الفعالــــة يف تطبيــــق اســــرتاتيجيات التهيئــــة العمرانيــــة، إذ مت إصــــدار تشــــريعات جديــــدة للتهيئــــة امل

ويكـــون بـــذلك املشـــرع اجلزائـــري قـــد حـــدد وبـــني مســـؤولياا ومهامهـــا، يف إطـــار  ،)2(والتعمـــري والعقـــار

ا اـال ، وضـبط حـدود ممارسـة مهمتهـا يف هـذ)3(حرصه على متكينها مـن التكفـل بتسـيري ويئـة املـدن

بالشكل الذي يؤثر سلبا خالل تقاطع دورها التنمـوي احلضـري مـع مـا تقـوم بـه مديريـة التعمـري والبنـاء 

والــيت بالواليــة يف إطــار جتســيد مشــاريعها القطاعيــة املســجلة حتــت عنــوان مشــاريع التحســني احلضــاري 

ق واملســـاحات اخلضـــراء تتضـــمن أشـــغال اإلنـــارة العموميـــة وتـــزيني حمـــيط النســـيج العمـــراين ويئـــة الطـــر 

  .لضمان حياة هادئة للمواطن

، )4(، بصــدور أول قـانون جزائــري للمدينــة2006ويف تطـور إجيــايب، تـوج هــذا املســعى يف سـنة 

الـذي يهـدف إىل حتديــد األحكـام اخلاصــة الراميـة إىل تعريـف عناصــر سياسـة املدينــة، يف إطـار سياســة 

  .يئة اإلقليم والتنمية املستدامة

ذا التــأطري القــانوين، تكــون البلديــة شــريكا فــاعال تتحمــل جــزءا كبــريا يف النهــوض ومبوجــب هــ

، باإلضـــافة إىل )1(بالتنميـــة احلضـــرية بـــدء مـــن عمليـــة القضـــاء علـــى الســـكنات اهلشـــة وغـــري الصـــحيحة
                                                 

  .1990لسنة  49، املتعلق بالتوجيه العقاري، ج ر ج ج العدد 1990نوفمرب  18، املؤرخ يف 25 – 90من القانون رقم  72انظر املادة  – )1(

، املعدل 1990لسنة  52ج ج العدد ، املتعلق بالتهيئة والتعمري، ج ر 1990ديسمرب  01، املؤرخ يف 29 – 90من القانون رقم  10انظر املادة  -    

 .2004لسنة  51، ج ر ج ج العدد 2004، املؤرخ سنة 05 – 04واملتمم بالقانون رقم 
)2( – Missoum Sbih, l'administration publique Algérienne, hachette littérature, Paris, 1968. 

 ).96إىل  90املواد من ( ،"التعمري واهلياكل األساسية والتجهيز": منه ل الثاينأنظر القانون املتعلق بالبلدية، مرجع سابق، خاصة الفص – )3(
 .2006سنة  15، املتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج ر ج ح عدد 2006فرباير  20، املؤرخ يف 06 – 06القانون رقم  – )4(



        
 

 

ضــرورة تبنيهــا مشــاريع حضــرية خــالل عمليــة إعــدادها لقواعــد التهيئــة والتعمــري، خمطــط شــغل األراضــي 

)POS (طط التوجيهي للتهيئـة والتعمـري واملخ)PDAU()2(، يتم التطـرق بالتفصـيل الحقـا إىل هـذه سـ

املطلــب الثالــث مــن املبحــث الثــاين مــن هــذا (األدوات املعماريــة خــالل تناولنــا اآلليــات التقنيــة والفنيــة 

  .)3(متويل الدراسات اخلاصة باملشاريع احلضرية احملليةكما تأخذ على عاتق ميزانيتها   ،)الفصل

مــن خــالل اشــرتاك البلديــة يف هــذا الــنمط مــن النمــو احلضــاري، وجعلهــا تنســق مــع املتعــاملني 

 املبـــادءاالقتصــاديني ومبســامهة اتمــع املــدين، تكــون الدولــة قــد أدرجــت هــذه السياســة ضــمن ســياق 

عمـري والتالعاملية احلديثة للحكم الراشد والتنمية املستدامة، وبذلك تكون الدولة قـد أدركـت أن التهيئـة 

إدارة سياســية واختيــار اســرتاتيجي، يهــدف إىل ترشــيد النمــو احلضــري والنهــوض "هــي قبــل كــل شــيء 

باالقتصــاد احلضــري، ويســعى إىل االرتقــاء بــاحمليط املعــاش وتلبيــة انشــغاالت املــواطن ويعمــل للمصــلحة 

  .)4("العامة وحتقيق اإلنصاف االجتماعي

احملليـة ئيسية للتنمية احلضرية، وأقـوى وأكثـر اخلـدمات تشكل التهيئة والتعمري أحد األدوات الر 

التصــاقا وتــأثريا يف حيــاة الســكان، ملــا هلــا مــن مــردود فاعــل يف تــوفري اخلــدمات واملرافــق واملنشــآت الــيت 

لـذا قـد أسـندت الدولـة األدوار األوىل للبلـديات يف تضمن ترقية إطار املعيشة، وحتقيق البيئة احلضـرية، 

ســـرتاتيجية حتـــددها الدولـــة وبـــتحكم مشـــرتك مـــن ات التهيئـــة والتعمـــري يف إطـــار إوجهـــرســـم خيـــارات وت

لتنظـــيم إنتـــاج األراضـــي القابلـــة  )Instrument d'urbanisme(خـــالل أدوات التهيئـــة والتعمـــري 

 aspect réalisation des(زة الستقبال مشاريع التجهيز ـللتعمري على مستوى البلدية، وجعلها جاه

projets ( واملنـــاظر الطبيعيـــة والـــرتاث الثقـــايف املوازنـــة بـــني وظيفـــة الســـكن والفالحـــة والصـــناعة ومـــن مث

  .)1(والرتفيهي

                                                                                                                                                                  
 .، مرجع سابق2006سنة  15 ،  املتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج ر ج ح عدد06-06قانون رقم  – )1(
 .املذكور أعاله ، نفس املرجع06 – 06وما يليها من القانون  19املادة  – )2(
 .املذكور أعاله ، نفس املرجع06 – 06من القانون  25و 14، 13املادة  – )3(
د، جملة خمرب التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد حممد اهلادي لعروق، تسيري ويئة احلواضر اجلزائرية، هندسة السلطة ورهانات احلكم الراش – )4(

  .2008، سنة 8

  

 
، املعـدل واملـتمم بالقـانون 1990لسـنة  52، املتعلق بالتهيئة والتعمري، املـادة األوىل منـه، ح ر ج ج عـدد 01/12/1990، املؤرخ يف 29 – 90قانون  – )1(

 .2004لسنة  51عدد  ، ح ر ج ج14/08/2004املؤرخ يف  05 – 04رقم 



        
 

 

إن ظــاهرة التنميــة احلضــرية أصــبحت منتشــرة يف كثــري مــن املراكــز العمرانيــة يف اجلزائــر أصــبحت 

  :تواجه العديد من العقبات، منها ما يلي

           ســــــنويا  %6إىل  3اوح مــــــا بــــــني ارتفــــــاع معــــــدالت النمــــــو احلضــــــري الــــــيت أصــــــبحت تــــــرت  -

  .يف خمتلف أحجام املدن بالبلديات اجلزائرية

عـــــدم قـــــدرة البلـــــديات علـــــى الســـــيطرة علـــــى التوســـــع احلضـــــري واحـــــرتام خمططـــــات التهيئـــــة  -

، بسبب االختالل يف التوازن بني سرعة منو النسيج العمراين وقلة إمكانيات ووسائل املراقبة )2(والتعمري

احلاالت بتباطؤ من بعض رؤساء االس الشعبية ، وقد تكون يف بعض امها يف بعض األحيانأو انعد

، درءا مــنهم لــرد فعــل املــواطنني )3(البلديــة أو أعــوان البلديــة املــؤهلني واملكلفــني قانونــا بــالتعمري ومراقبتــه

عتبـــارات البنـــاء الفوضـــوي الاملتمثلـــة يف أفعـــال الشـــغب والســـخط، وقـــد يكـــون ســـكوم عـــن حـــاالت 

  ).املواطنون املساندون حلملتهم االنتخابية أو املصوتون عنهم(انتخابية 

فقـــدان الســـيطرة األمنيـــة علـــى املـــدن واألحيـــاء الشـــعبية بالبلـــديات الســـيما تلـــك املتواجـــدة  -

ى، نتيجــة النمــو العمــراين املفــرط الفوضــوي وغــري املخطــط وهــذا راجــع بالبلــديات مقــرات املــدن الكــرب 

ونظرا ألمهية تنظـيم هـذا اـال وخطورتـه  ،)4(م إجراءات وشروط احلصول على رخصة البناءلعدم احرتا

، )5(نشري إىل النتيجة القانونية اهلامةيف نفس الوقت والتعجيل باختاذ اإلجراءات اإلدارية قبل القضائية 

  : اآليت نصها

بلــدي ومــن بعــده الــوايل  لقــد أصــبح بإمكــان الســلطة اإلداريــة ممثلــة يف رئــيس الــس الشــعيب ال"

 05 – 04تــاريخ نشــر القــانون  2004أوت مــن ســنة  15كســلطة ضــبط إداري ابتــداء مــن تــاريخ 

املعــدل لقــانون التهيئــة والتعمــري حــق اللجــوء إىل التنفيــذ اجلــربي املباشــر إلصــدار قــرارات هــدم البنــاءات 

  ".لقضاءإىل ااملخالفة للقانون دون حاجة للجوء 

                                                 
، 1991لســـنة  26، احملــدد للقواعــد العامــة للتهيئــة والتعمــري والبنــاء، ج ر ج ج عــدد 1975مــاي  28، املــؤرخ يف 175 – 91املرســوم التنفيــذي رقــم  – )2(

 .املعدل واملتمم 
التعمـري ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء  ، احملـدد لكيفيـات حتضـري شـهادة1975مـاي  28، املؤرخ يف 176 – 91املرسوم التنفيذي رقم  - )3(

املـــــــؤرخ يف  307 - 09، املعـــــــدل واملـــــــتمم باملرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 1991لســـــــنة  18وشـــــــهادة املطابقـــــــة ورخصـــــــة اهلـــــــدم وتســـــــليم ذلـــــــك، ج ر ج ج عـــــــدد 

 .2009لسنة  55ج ر ج ج عدد  22/09/2009
 ، نفس املرجع1991لسنة  18، ج ر ج ج عدد 1975ماي  28 ، املؤرخ يف176 – 91املرسوم التنفيذي رقم  - )4(
، جامعـة اجلزائـر، كليـة احلقـوق، ابـن "الرخص اإلدارية يف التشـريع اجلزائـري :"عزاوي عبد الرمحن، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف القانون العام، بعنوان – )5(

 20، ص 2007عكنون، سنة 



        
 

 

  الفرع الثاني

  ية الريفيةالتنم

ارتباطــا وثيقــا بتطــور الســياق الــوطين يف اجلزائــر يف  اإذا كــان بــروز مســألة التنميــة الريفيــة مرتبطــ

ملــه، فهــو أيضــا مــرتبط وبشــكل أكثــر خصوصــية بالتقاطــات تتعلــق بســكان الريــف وتــدهور شــروط جم

توازن الكلـي وخاصة خالل سنوات التسعينيات والذي ال ميكنه أن يستمر دون املساس بالمعيشتهم، 

للمجتمــع، يف هــذه الظــروف ميكــن اعتبــار التنميــة الريفيــة مســعى يســمح للســلطات العموميــة بالقيــام 

بني املناطق الريفية بأعمال تنموية لتثبيت السكان وزيادة الفرص االقتصادية وضمان التوازن الضروري 

للسكان اخلاضعني لشعور عميـق واملناطق احلضرية، وتعترب أيضا وسيلة للتكفل باالحتياطات احلقيقية 

  .التقدم واحلداثة من بالتهميش واإلقصاء وتطلعهم إىل مزيد

وقـد ظهــرت احلاجـة إىل سياســة التنميـة الريفيــة بديهيــة ملواجهـة بعــض الوضـعيات الــيت متــت يف 

 يف   السنوات األخرية على مستوى البلديات الريفية باجلزائر، واليت تفاقمت مثل االسـتقطاب املفـرط 

بعــــض منــــاطق الــــوطن، وتقلــــص ســــكان بعــــض الفضــــاءات الريفيــــة ومجــــود احليــــاة فيهــــا، أخــــذ تنــــوع 

  .الوضعيات يف املناطق الريفية باحلسبان واليت تتفاوت من بلدية إىل أخرى

إن تكــريس نظــرة التنميــة الريفيــة يعتــرب ذا معطيــات خاصــة، متنوعــا لــه ديناميكيتــه اخلاصــة بــه 

أنـه منـذ إلغـاء الثـورة الزراعيـة، مت إفـراغ فكـرة الريـف تـدرجييا مـن معناهـا، مزود مبشروع مستقبلي، نشـري 

مـــن جامعتنـــا وهياكـــل اهلندســـة الريفيـــة مـــن إدارتنـــا يف " االقتصـــاد الريفـــي"إىل درجـــة اختفـــاء مقـــاييس 

  .)1(الوقت الذي بدأت فيه هذه اجلوانب تتعزز يف البلدان املتقدمة

هــو لــب التنميــة " الفضــاء اخلــاص"إىل فكــرة " للمدينــةالفضــاء الالحــق "إن االنتقــال مــن نظــرة 

يف األفضـل لتجسـيد التنميـة احملليـة علـى مسـتوى البلديـة، مـع احلفـاظ الريفية، وهذا الفضاء هو احللقـة 

ذات الوقــت علــى خصوصــية هــذا الفضــاء الــذي يشــعر ســكانه باالنتمــاء إليــه مبقتضــى القــرب الثقــايف 

الوطنيـــة للتنميــة الريفيــة املســتدامة تأخـــذ بعــني االعتبــار يف تطبيقهـــا  فاإلســرتاتيجيةالعــادات، التقاليــد، 

  .هذه اخلصوصيات

ن التنميـة إعلى أساس التعاريف السابقة الذكر والتشخيص الشامل للوسط الريفـي بالبلديـة، فـ

وأن  %50بلديــة املصــنفة ريفيــة، لكــون نســبة عمراــا دون  979الريفيـة تتطــابق مــع التنميــة احملليــة يف 

                                                 
 .35، ص2006ي، الوزير املنتدب املكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، أوت دليل سياسة التجديد الريف – )1(



        
 

 

عدل الكثافة السكانية للكيلومرت املربع دون معدل املنطقـة الـيت تنتمـي إليهـا، لـذلك يعتـرب إقلـيم هـذه م

  .)1(البلديات كإقليم مناسب

بلديــة املصــنفة حضــريا، فــإن التنميــة الريفيــة ميكــن اعتبارهــا كتنميــة  562أمــا علــى مســتوى ال 

ال مسـتقبل وإمنـا توجـد فقـط أقـاليم بـال لذا نقول ال توجد أقاليم ب خصوصية ذات حمور تنموي معني،

وألن سياســة التنميــة الريفيــة أوســع يف أهــدافها وأبعــد مــن حيــث مــداها، فإــا تســتهدف  ،)2(مشــاريع

األســر الريفيــة الــيت تعــيش وتعمـــل يف الوســط الريفــي، مــع اهتمــام خـــاص لتلــك األســر الــيت تعـــيش يف 

يف جمـــال تطبيقهـــا وجتســـيد مشـــاريعها التنمويـــة إىل  إىل التوســـعاملنـــاطق النائيـــة أو املعزولـــة، ممـــا يـــؤدي 

اجلماعـــــات احملليـــــة اجلمعيـــــات (قطاعـــــات أخـــــرى وتســـــتدعي مشـــــاركة العديـــــد مـــــن الفـــــاعلني احملليـــــني 

  ).اخل...والتنظيمات املهنية، املواطنني

يف   يستند تطبيق سياسـة التنميـة الريفيـة علـى اإلسـرتاتيجية الوطنيـة للتنميـة الريفيـة الـيت أعـدت

، لعرض أسسها، 2003، واليت مت عرضها يف جملس احلكومة مرتني، األوىل يف جويلية 2004ويلية ج

مت فيهـا اختيـار ) 2005، 2003(يف صياغتها النهائية، وبعد مرحلة جتريبيـة  2006والثانية يف فرباير 

واليــــة،  ويف خضــــم ذلــــك قامــــت كــــل واليــــة بإعــــداد  48طرقهــــا ومناهجهــــا وجناعتهــــا عــــرب بلــــديات 

  .إسرتاتيجيتها اخلاصة يف ظل التشاور، حسب خصوصيتها احمللية

أن اإلسرتاتيجية الوطنية  2006رباير ف 14وعلى هذا األساس أكد جملس احلكومة املنعقد يف 

صــبح حقيقــة اليــوم وحــدد للتنميــة الريفيــة املســتدامة واملشــاريع اجلواريــة للتنميــة الريفيــة املندجمــة بالباديــة أ

  :حيث يقصد بالبلدية الريفية البلدية اليت يكون فيها ،)3(اقهامفهومها ونط

  

  .%50معدل التحضري أقل من  -

  ).الشمال، اهلضاب العليا اجلنوب(متوسط كثافة أقل من متوسط املنطقة اليت ينتمي إليها  -

  )1(.حضرية جزئيا 25ريفية بالكامل و 954بلدية ريفية منها  979 -

                                                 

– )1( Ministère de l'agriculture et du développement rural, ministre déligue chargé du développement rurale, 

conceptions et mise en œuvre du projet de proximité de développement rural (PPDR), Guide de procédures, 

version du 07/06/2003.  
 .30دليل سياسة التجديد الريفي، مرجع سابق، ص – )2(
  .2006فرباير  14مستخلص من بالغ جملس احلكومة، املنعقد باجلزائر العاصمة، يوم  – )3(
  .56الريفي، مرجع سابق، ص  التجديددليل سياسة  – )1(



        
 

 

املســـــاعدة علـــــى اختـــــاذ القـــــرار مـــــن أجـــــل التنميـــــة الريفيـــــة  نظـــــام"يســـــتخدم الربنـــــامج املســـــمى 

)SADDR("  مــوع املعطيــات اإلحصــائية لتوصــيف املســماة اجلغرافيــة والبيئيــة لقــدرات بوصــفه وعــاء

املنــاطق الريفيــة، الــذي يســمح بتقــدير مســتوى تطــور التنميــة لكــل بلديــة مــن البلــديات وترتيبهــا علــى 

ومقارنتها ببعضها البعض علـى مسـتوى كـل مؤشرات مناسبة و اسية املستوى الوطين من خالل أرقام قي

  . دائرة أو والية

، اعتمدت السياسة العامـة للدولـة أسـلوب )2( روع التنموي الريفيـل اإلجيايب باملشـد التكفـقص

دم ـوي الـــذي يتقــــبالبلديـــة لبلـــورة فكـــرة املشـــروع التنمـــالشـــراكة بـــني املـــواطن، البلديـــة واملصـــاحل التقنيـــة 

حيـــث   ،ة جلعلـــه ضـــمن قالـــب قـــانوين وتقـــين ومـــايلـة الريفيــــل املنطقــــن أو ممثــــه كاحتيـــاج املواطــــباقرتاحـــ

، والربنـامج 2004، 2003، 2002كلفت البلدية بإعداد قوائم املستفيدين من برنامج البناء الريفـي 

اغتها، لتتـوىل سواء كان بناء جديد أو ترميم، واقـرتاح املشـاريع بعـد صـي) 2009 - 2005(اخلماسي 

الـــذي يوضـــح مســـار ) 03انظـــر امللحــق رقـــم (تثبيتهـــا علـــى مســتوى اللجنـــة التقنيـــة للواليـــة بعــد ذلـــك 

املشروع التنموي منذ أن يكون مشروع فكرة إىل التجسيد الفعلي له، إذ يقوم املشـروع التنمـوي احمللـي 

  :على املبادئ األساسية التالية

  .ةالبناء التصاعدي للمشاريع اجلواري -

  .تنظيم مشاركة السكان املعنيني وتقنينه -

  .ترقية وظائف التنشيط والتسهيل والتنسيق -

  .اجلماعة، الدوائر، إدارات الوالية، الوايل: مستويات التحكم -

  .املعزولةإعطاء األولوية للسكان يف املناطق  -

  ).البلدية(التكامل بني ديناميكية املشروع وديناميكية إقليمه  -

  .)1(املتابعة والتقييم ومراقبة اآلثار نظام -

ممتـازة يشكل املشروع اجلواري املندمج للتنمية الريفية وسيلة  ،استنادا هلذه األسباب املوضوعية

للتعبري عن الطلب االجتماعي، وللتشاور والتفاوض واالندماج وترشيد املوارد والوسائل املتاحـة لصـاحل 

  .ةععملية تنموية ناج

                                                 
   . ، املتضمن مراحل إعداد مشروع جواري للتنمية الريفية 158،ص  04رقم أنظــر امللحق  – )2(
  .81، 80الريفي، مرجع سابق، ص  التجديددليل سياسة  – )1(



        
 

 

جــــوان  25ع الــــوالة ليــــوم ـى نتــــائج نــــدوة احلكومــــة مـــــعلــــ ازا ـوارتكــــ 2006ة ـن سنـــــداء مـــــابتــــ

، مت إثراء مدونة خمططات البلدية للتنميـة وهيكلتهـا يف خمططـات التنميـة الريفيـة واحلضـرية ومـع 2005

ـذه الـروح مت اقـرتاح  احلاجة والضرورة ،ذلك تأكد أكثر فأكثر وجوب التحرك عاجال حبكم املصلحة

تنشــيط الريفــي الدائمــة وذلــك علــى مســتوى الــدوائر والبلــديات مهمتهــا توطيــد العالقــة ليــا لإنشــاء خال

  .)2(بني سكان الريف واملنتخبني واملصاحل اإلدارية والالمركزية على مستوى الدوائر والبلديات

نشـــاء هـــذه اخلاليـــا ضـــمن مســـار إصـــالح الدولـــة الـــذي جيعـــل مـــن تـــدعيم الالمتركـــز ’ينـــدرج 

عمليــــات مركزيــــة، وال ينبغــــي أن تــــؤدي عمليــــة الالمركزيــــة إىل معاقبــــة البلــــديات الضــــعيفة والالمركزيــــة 

  .التأطري، ومن مث إضعاف خدماا لدعم سكان الريف

ـــــة             ويف إطـــــار تكيـــــف اإلطـــــار التشـــــريعي والتنظيمـــــي لـــــدعم التنميـــــة الريفيـــــة وترقيـــــة دور البلدي

ط مـن التنميـة وأسسـها ومسـعاها وأدواـا، فإننـا نقـرتح يف ذلك، من خـالل امتالكهـا ملبـادئ هـذا الـنم

لضــمان اســتمرارها، إصــدار قــانون حــول تنميــة األقــاليم الريفيــة بالبلــديات يرافقــه تقريــر حــول التــأطري 

التشريعي والتنظيمي لتنمية هذه األقاليم والتحسينات الضرورية اليت ينبغي أن يدخلها كـل قطـاع معـين 

وقواعــد بنــاء ميــة، إن هاتــه املبــادرة التشــريعية مــن شــأا أن تكــون إرهاصــات ولــه مســامهة يف هــذه التن

  .يف املستقبل القريب" قانون الريف اجلزائري"

  الفرع الثالث

  التنمية السياحية

جعــــل مـــن الدولــــة اإلطـــار األول والفاعــــل يف وضـــع اآلليــــات إن االهتمـــام بالتنميــــة الســـياحية 

القطـــاع وكـــل ذلــك يصـــب يف إطـــار حتقيــق تنميـــة للمجتمـــع مـــن  املناســبة لالســـتثمار العقـــالين يف هــذا

خــالل االســتغالل العقــالين للمــوارد الــيت تتحصــل عليهــا اجلماعــات احملليــة خــالل تنفيــذها للعديــد مــن 

املشــاريع التنمويــة وإعطائهــا بــذلك فرصــة لتمويــل نفســها بنفســها، ويــأيت ذلــك حســب املوقــع اجلغــرايف 

فالبلـديات الواقعـة علـى الشـريط السـاحلي هلـا ديناميكيـة تنمويـة سـياحية  والتارخيي والبيئي لكل بلدية،

  .اخل...خاصة ختتلف عن تلك اليت ا حمميات وآثار تارخيية

دورا كبـــريا يف جتســـيد إن تطبيـــق الالمركزيـــة يف تســـيري شـــؤون الدولـــة جيعـــل للجماعـــات احملليـــة 

              فهــــــ وتــــأيت اجلماعـــــات احملليـــــة أساســـــا طموحــــات أفـــــراد اتمـــــع مـــــن خــــالال االهتمـــــام بتطلعاتـــــه وظرو 

                                                 
)2(

 .90الريفي، مرجع سابق، ص  التجديددليل سياسة  -  



        
 

 

عـــدة مـــن البلديـــة مـــن خـــالل ولوجهـــا إىل االهتمـــام والســـعي وراء حتقيـــق تنميـــة حمليـــة وهـــذا باجتمـــاع 

عناصــر وشـــروط إنســانية، كـــذلك انطالقــا مـــن العنصــر البشـــري ومؤهالتــه املعرفيـــة والتكوينيــة يف إطـــار 

كــان العنصــر البشــري يــتم اختيــاره وفــق ضــوابط سياســية وإداريــة البعــد التنمــوي الســياحي احمللــي، فــإذا  

، والـيت الزالـت بلـديات اجلزائـر تعـرف عجـزا كبـريا فيمـا خيـص التـاطري السـياحي، )1(وكذا معرفيـة حمـددة

، لـذلك تسـعى البلديـة إلجيـاد مصـادر فإن العصر املايل هو العنصر األساسـي والـدافع للعنصـر البشـري

والتنسيق مع مديرية السياحة بالوالية يف جمـال مـنح رخـص فـتح املطـاعم واملقـاهي متويل خمتلفة بالعمل 

  .)2(ميوالنوادي ومراكز التخي

يسهر الس الشعيب البلدي على تطبيق القـوانني واألنظمـة الراميـة الزدهـار النشـاط السـياحي 

لع ذات الـس الشـعيب يف الدولة وينشئ املقاوالت واهليئات احملليـة ذات الطـابع السـياحي، كمـا يضـط

علــــى األمــــاكن واملعــــامل الســــياحية يف البلديــــة والعمــــل علــــى اســــتثمارها للحــــدائق، مبســــؤولية احملافظــــة 

والراحـــة وكـــذا ترقيـــة منـــاطق االســـتحمام  ،)3(املعدنيـــةالعالجيـــة املتـــاحف، اآلثـــار التذكاريـــة واحلمامـــات 

  .)4(والعالج

اإلجــراءات الــيت مــن شــأا أن تشــجع وتوســع مــن  كمــا أن البلديــة هلــا كامــل املبــادرة يف اختــاذ

  .)5(قدرا السياحية، وتشجع املتعاملني املعنيني على استغالهلا

نشـري يف هـذا النســق، أن الدولـة اجلزائريـة الزالــت مل تعتمـد بصـورة إســرتاتيجية علـى مـا يســمى 

ملتوسـط أو البعيـد، بالتخطيط السياحي، رسم صورة مستقبلية للنشاط السياحي سـواء علـى املسـتوى ا

حتديـد أهـداف اخلطـة وارد السـياحية علـى مسـتوى اجلماعـات احملليـة مـن أجـل حصر املـويقتضي ذلك 

السياحية وحتقيق تنمية سياحية منتظمة مرافقة لتنفيذ برامج تنموية شاملة، كون أن النشـاط السـياحي 

ختـاذ عـدة قـرارات يفـرتض أن يف تسـيريه وبالتـايل يـتمخض عنـه اعـدة قطاعـات يعترب فضاء تشـرتك فيـه 

                                                 
، منشور على صفحة اإلنرتنت، " متويل جلماعات احمللية مبشاريع التنميةواقع القطاع السياحي يف اجلزائر ودوره يف:"قرزيز حممود، مقال بعنوان – )1(

www.2Algeria.com/vb3/t4401.html 
 .1973لسنة  08، حيدد شروط ختصيص أماكن التخييم واستغالهلا، ج ر ج ج العدد 1985جانفي  26، املؤرخ يف 14 – 85املرسوم رقم  – )2(
 .1967لسنة  06املتضمن قانون البلدية، ج ر ج ج العدد  1967جانفي  18املؤرخ يف ، 24 – 67ر رقم من األم 150إىل  174املواد من  – )3(
 ، مرجع مذكور أعالهمن نفس األمر 153إىل  151املواد من  – )4(
 .مرجع سابقمن قانون البلدية،  103املادة  – )5(



        
 

 

قــوة اإلصــدار واملضــمون، بــل تســاعد علــى إجنــاز األهــداف العامــة ال تتعــارض فيمــا بينهــا مــن حيــث 

  .)1(للتنمية السياحية

  الفرع الرابع

  األبعاد البيئية للتنمية المحلية

تمل على أا مشتقة من كلمة بوئه، لكوا تش، )2(تبعا للنص القرآين  تعرف البيئة اصطالحا

أصــبح االهتمــام بالبيئــة ومحايتهــا واحلفــاظ عليهــا مــن املواضــيع الــيت تلقــى علــى مجيــع اجلوانب،حاليــا، 

مـــن خـــالل اعتبارهـــا سياســـة وأولويـــة وطنيـــة وربطهـــا ترحيبـــا علـــى املســـتوى الـــوطين ويظهـــر هـــذا جليـــا 

البيئــــة  بالتنميـــة املســــتدامة وعليـــه فهــــي تقـــع علــــى عــــاتق الدولـــة، خصوصــــا بعـــد صــــدور قـــانون محايــــة

احلاضــــرة ذلــــك أن احلفــــاظ علــــى البيئــــة مــــن شــــأنه أن يضــــمن تنميــــة مســــتدامة لألجيــــال ، 03/10

  .)3(واملستقبلية من خالل ترشيد استغالل املوارد األولية وضماا هلذه األجيال

وعليـــه، جنـــد أن املشـــرع اجلزائـــري كـــرس مبـــدأ التخطـــيط البيئـــي الشـــمويل املركـــزي واحمللـــي، مـــن 

تعـــد خمططـــا وطنيـــا حيـــث نـــص علـــى أن الـــوزارة املكلفـــة بالبيئـــة  )4(بيئـــة املـــذكور أعـــالهالخـــالل قـــانون 

يه جممل األنشطة اليت تعتـزم الدولـة القيـام ـا يف مية املستدامة بصفة دورية وحتدد فللنشاط البيئي والتن

ورســـم  جمـــال البيئـــة، إىل جانـــب ذلـــك نـــص قـــانون يئـــة اإلقلـــيم كونـــه أحـــد القواعـــد األساســـية لرتمجـــة

وتنميتـــه املســـتدامة بالنســـبة لكافـــة الـــرتاب الـــوطين، إىل جانـــب  )5(اإلســـرتاتيجية الوطنيـــة لتهيئـــة اإلقلـــيم

  .اعتماد خمططات حملية مشولية للبيئة

كما أن املشرع اشـرتط املوافقـة القبليـة للمجلـس الشـعيب البلـدي علـى إنشـاء أي مشـروع علـى 

ولكــن يبقــى متثيــل قطــاع البيئــة شــبه منعــدم ، )1(ار بالبيئــةتـراب البلديــة يتضــمن خمــاطر مــن شــأا اإلضــر 

على مستوى جلان البلدية الختيار الوعاء العقاري الستقبال خمتلف مشاريع خمططات البلدية للتنمية، 

                                                 
 28جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، الد  مور الدين هرمز، التخطيط السياحي والتنمية السياحية، جملة – )1(

 .2006، سنة 3العدد 
 . 1-  74القرآن الكرمي ، سورة اإلعراف ، اآلية  – )2(
)3(

 .2003لسنة  42 عددال، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج ر ج ج 03/10من القانون رقم  01املادة  –  
)4(

 .54، ص 2007دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، سنة  أطروحةوناس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،  –  
)5(

 .2001لسنة  77 عددال ج ج ، املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، ج ر2001ديسمرب  12، املؤرخ يف 01/20من القانون  07/01املادة  –  
 .مرجع سابقمن قانون البلدية،  92املادة  – )1(



        
 

 

، إضــافة إىل ذلــك انعــدام األعــوان املــؤهلني للخــربة )2(هــذه الوضــعية تنطبــق حــىت علــى مســتوى الواليــة

واقتنـــاء املشـــاريع ذات التجهيـــزات  لبلـــديات ممـــا ضـــاعف مـــن صـــعوبة عمليـــاتالفنيـــة والتكنولوجيـــة با

ــــة  العموميــــة، علــــى غــــرار تلــــك املتعلقــــة بــــأجهزة الصــــرف الصــــحي واألجهــــزة املعاجلــــة للنفايــــات املنزلي

  .والتخلص منها

بتأمني عملية ذبح املواشـي يف ظـروف صـحية، ) املكتب البلدي للنظافة(كما تضطلع البلدية 

املــأكوالت املتواجــدة بــرتاب البلديــة، ومــدى تلويثهــا للبيئــة، وإلزامهــا بــاحرتام قواعــد النظافــة مــع مراقبــة 

  .)3(والصحة والسالمة

          باعتبــار محايــة البيئــة عمــال فالنصــوص القانونيــة اخلاصــة حبمايــة البيئــة ثريــة مبثــل هــذه القواعــد 

عامة ومحايتها مبقتضى قوانني ذات طابع ذا مصلحة عامة، وبالتايل فهي مدرجة ضمن مهام السلطة ال

، انطالقا من هذا املفهوم جند أن البلديـة هـي األخـرى تتكفـل علـى مسـتواها القاعـدي حبفـظ )4(إداري

  .)5(الصحة واحملافظة على النظافة العمومية يف عدة جماالت

ات اموعـــ:"بــأن 83/03مــن قــانون محايــة البيئـــة امللغــي رقــم  07لقــد نصــت صــراحة املـــادة 

احملليـــة متثـــل املؤسســـات الرمسيـــة لتطبيـــق تـــدابري محايـــة البيئـــة، وحتـــدد كيفيـــة مشـــاركة اموعـــات احملليـــة 

  ".مبوجب نصوص تشريعية وتنظيمية

ومل يكتمــل االعــرتاف باالعتمــاد علــى النظــام الالمركــزي يف تســيري محايــة البيئــة إال بعــد صــدور 

  .ع جماالت التنمية احملليةقانون الوالية والبلدية وبصورة صرحية ويف مجي

غـــري أنــــه مــــا مييــــز النظــــام القــــانوين يف هـــذا اــــال تبــــاطؤ القــــوانني والتشــــريعات املنظمــــة لتلــــك 

الصالحيات وتأخر صدورها، باإلضـافة إىل عـدم التوافـق بـني التشـريع األساسـي حلمايـة البيئـة الصـادر 

غـــري أن املشــرع اجلزائـــري تراجـــع ، 1989ور تمــع التشـــريعات احملليــة الـــيت صــدرت بعـــد دســ 1983يف 

حيث مل يشر إىل دور اجلماعـات  03/10وتلك الصالحيات يف قانون البيئة على هذه اإلصالحات 

أولويــة مــن أولويــات السياســة الوطنيــة وربطهــا باعتبارهــا واإلقليميــة يف جمــال محايــة البيئــة واكتفــى احملليــة 

                                                 
  .والية، ال يتضمن أي متثيل ملمثل املديرية الوالئية للبيئةال وايل قرار، 160ص 05رقم لحق املانظر  – )2(
 .3معي مخيس مليانة، اجلزائر، سنة  ، ص يف احملافظة على البيئة، املركز اجلا) البلدية(دور اجلماعات احمللية : مصباح فوزية، دراسة حول – )3(
 .168و 166، ص 2004حممد صغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةن  – )4(
 .، مرجع سابقمن قانون البلدية 108و 107املادة  – )5(



        
 

 

ر وغــري مفهــوم رغــم أن الدســتور يعتــرب اجلماعــات وهــذا الرتاجــع غــري مــرب  عبالتنميــة املســتدامة للمجتمــ

  .)1(منه 15احمللية قاعدة أساسية يف املادة 

كمـــا أن القـــانون اجلديـــد كـــرس الطـــابع اجلهـــوي يف التســـيري كبـــديل للطـــابع احمللـــي واإلقليمـــي 

اإلداري، وهـــذا النظـــام حيكمـــه ويـــديره جهـــاز مركـــزي يراعـــي يف ذلـــك االمتـــداد الطبيعـــي، ومـــن خاللـــه 

اخل كبـديل للواليــات والبلــديات مــن ...ن االعتمــاد علــى الطـابع الســاحلي والصــحراوي والســهوب ميكـ

  .أجل احلفاظ على الطبيعة البيئية

غـــري أن دور اجلماعـــات احملليـــة بصـــفة عامـــة والبلديـــة بصـــفة خاصـــة يظهـــر أساســـا يف قـــوانني 

دن اجلديدة، قانون يئة اإلقلـيم، قانون املياه، قانون امل(خاصة حبماية عناصر من عناصر البيئة ومنها 

  ).اخل...قانون الصحة، قانون املناجم، قانون الرتاث، قانون الغابات، قانون إزالة وتسيري النفايات

، حيث بينـت )2(فعلى سبيل املثال يتجلى دورها من خالل قانون شروط إنشاء املدن ويئتها

يــدة، ونصــت املــادة الثالثــة منــه علــى أن إنشــاء املــدن املــادة األوىل مــن هــذا القــانون مفهــوم املدينــة اجلد

اجلديدة يدخل ضمن السياسة الوطنيـة الراميـة إىل يئـة اإلقلـيم والتنميـة املسـتدامة واألمـر يقتصـر علـى 

  .)3(املدن اجلنوبية ومناطق اهلضاب العليا فقط

اجلماعـات عبـه الـذي تلمن هذا القانون صراحة إىل الدور األساسـي  06وأخريا أشارت املادة 

  .اإلقليمية املعنية من خالل أخذ رأيها الضروري يف انطالق هذه املشاريع

وإلزامهـا بتـوفري امليـاه الصـاحلة  )4(ويتضح كذلك دور البلدية مـن خـالل مـا تضـمنه قـانون امليـاه

للشــرب للمــواطن وجــاء هــذا القــانون بالعديــد مــن الوســائل واآلليــات القانونيــة يف هــذا النطــاق، حيــث 

صراحة على أن اخلدمة العمومية للمياه من اختصـاص الدولـة والبلديـة، كمـا بينـت  100نصت املادة 

السـتغالل املباشـر الـذي حق البلديات يف استغالل اخلـدمات العموميـة للميـاه عـن طريـق ا 101املادة 

 خاضـعني متياز تسيري هذه اخلـدمات ألشـخاص معنـوينياستقاللية املالية أو عن طريق منح يتمتع باال

  .للقانون العام
                                                 

دور : ولح، دراسة قدمت خالل امللتقى اخلامس 149، ص 06االجتهاد القضائي، العدد  حممد ملوسخ، دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة، جملة – )1(

من طرف خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم احلقوق، كلية  2009ماي  03/04ومكانة اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية، املنعقد يومي 

 .، بسكرة، بالتنسيق مع مجعية هانس هيدلاحلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر
 .2002، لسنة 34، ج ر ج ج عدد 08/05/2002، املتضمن شروط إنشاء املدن اجلديدة ويئتها، املؤرخ يف 02/08قانون  – )2(
 .من القانون املذكور أعاله 03املادة  – )3(
 .2005لسنة  60العدد  ، ج ر ج ج04/08/2005، املتعلق باملياه بتاريخ 05/12قانون رقم  – )4(



        
 

 

الذي أعطى  )1(أما فيما يتعلق بدور البلدية يف تسيري النفايات وإزالتها وفق ما تضمنه القانون

 29املادة               ن خالل ما تضمنتهـذا مـال النظافة العامة، وهـصالحيات واسعة للبلدية يف جم

بلدي لتسـيري النفايـات املنزليـة وبينـت املـادة  إعداد خمطط ىمن القانون السالف الذكر  اليت نصت عل

  : من القانون مضمون هذا املخطط هو 30

  .ليم البلديةقجرد كمية النفايات املنزلية وما شاها والنفايات اهلامدة يف إ -

  .جرد وحتديد مواقع املعاجلة على مستوى البلدية -

  .شرتكةاحتياجات القيام باملعاجلة خصوصا بالنسبة للبلديات امل -

يــــة وخيضـــع لرقابــــة الــــوايل رئــــيس البلدهـــو ن رئــــيس املخطــــط أمــــن القـــانون  31وبينـــت املــــادة 

مــــن القــــانون علــــى حتمــــل البلديــــة املســــؤولية كاملــــة يف جمــــال تســــيري  32كمــــا نصــــت املــــادة املباشــــرة،  

  .النفايات املنزلية

نشـآت الـيت تقـوم من القانون صالحيات لرئيس البلديـة مبـنح الرتخـيص للم 42وأعطت املادة 

  .مبعاجلة النفايات قبل البدء يف املشروع وفقا للقوانني املعمول ا يف جمال املنشآت املصنفة

وخالصــة القــول أن القــوانني والتشــريعات متعــددة ومتنــاثرة يف العديــد مــن القــوانني وبــالنظر إىل 

ارد املاليـة، ممـا جيعـل هـذه ضعف وقلة اخلربة ونقص الكفاءة لدى رؤساء البلديات وكذا نقص وقلة املو 

الرتســانة مــن القــوانني غــري فعالــة وجمســدة يف أرض الواقــع، هــذا إن مل نقــل أن أغلــب رؤســاء البلــديات 

  .)2(جيهلون هذه النصوص

  

  

  

  المبحث الثاني

  .آليات العمل التنموي المحلي بالبلدية ومصادر تمويلها

املستعملة هلذا الغرض، وال يتأتى ذلك إال  إن جناح التنمية احمللية مرهون مبدى فاعلية اآلليات

بضـمان التنســيق فيمـا بــني هــذه اآلليـات بــدء مـن التــأطري القــانوين املرافـق واملــنظم للتنميـة احملليــة وتــوفري 

                                                 
 .2001لسنة  77، املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج العدد 01/19قانون رقم  – )1(
 . ، مرجع سابق151حممد ملوسخ، دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة، ص  – )2(



        
 

 

االعتمادات املالية املخصصة لإلنفاق، إضافة إىل ضـرورة وجـود دراسـات تقنيـة وفنيـة تتبـىن إجنـاز هـذه 

زة داخـــل النســـيج العمـــراين، وكـــذا مرافقـــة إداريـــة تتـــوىل تفعيلهـــا وتنشـــيطها املشـــاريع الســـيما تلـــك املنجـــ

  .خمتلف هيئات الوصاية اإلدارية احمللية
  

  المطلب األول

  .اآلليات القانونية

كهيئـــة مداولـــة ومتثيـــل حنــاول مـــن خـــالل هـــذا املطلــب إبـــراز الـــدور التنمـــوي للمجلــس البلـــدي  

  .لبلديةأعضاء يف خمتلف جلان الصفقات العمومية با
  

  الفرع األول

  .لمجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولةا

نعـــين يئـــة للمداولـــة علـــى مســـتوى البلديـــة، بـــالس الشـــعيب البلـــدي، كمـــا عرفنـــا ذلـــك حـــني 

إىل هيئات البلدية للفصـل األول مـن هـذه املـذكرة مـن خـالل مراجعتنـا إىل امليثـاق الـوطين لسـنة تطرقنا 

جنـد أن هـذه املواثيـق السـيما الثـاين، أي  ،)1966(امليثـاق البلـدي  ، وقبلـه1986املثرى سـنة  1976

البلــدي، قــد فــتح اــال واســعا أمــام الــس الشــعيب البلــدي املنتخــب ملباشــرة دوره التنمــوي ممــا ميكننــا 

يف صـفحته                اءـحيـث جـ، ام ومطلـق ـالقول أن القرار التنموي البلدي كان ذا مضمون ع

شاركتها يف العمل الثوري الذي هو كل ال يتجزأ، فإن البلدية هلا مجيع االختصاصات يف نظرا مل: "11

  ".مجيع امليادين بدون استثناء

، حيث نصـت 1981الذي عدل ومتم سنة  1967نة نفس املعىن تضمنه القانون البلدي لس

ضــــايا البلديــــة يفصــــل الــــس الشــــعيب البلــــدي يف ق: "منــــه الــــيت تضــــمنها القســــم الثالــــث 100املــــادة 

  ".بالقرارات اليت يتخذها بعد املداولة

يفهم من ذلك أن الس الشعيب البلدي ال يوجد ما حيول بينه وبـني ممارسـته ألي اختصـاص 

علـــى اعتبـــار أن البلديـــة هـــي قاعـــدة لالمركزيـــة تتـــدخل يف مـــن شـــأنه إعطـــاء بعـــد واســـع للتنميـــة احملليـــة 

  .ت املواطن احملليخمتلف ااالت ذات الصلة بإشباع حاجا



        
 

 

أن يعـــــاجل الشـــــؤون النامجـــــة عـــــن ) كهيئـــــة مداولـــــة(كمـــــا ميكـــــن للمجلـــــس الشـــــعيب البلـــــدي 

، ولـه حـق املبــادرة بكـل عمـل أو إجــراء مـن شــأنه )1(الصـالحيات املسـندة للبلديــة مـن خـالل مداوالتــه

  .)2(تطوير األنشطة االقتصادية اليت تتماشى مع طاقاا وخمططها التنموي

طـــار، مت تنظـــيم دور البلديـــة يف جمـــال اإلنعـــاش االقتصـــادي والتجهيـــز، وذلـــك ضـــمن هـــذا اإل

، املعدل واملتمم قبل اإللغاء، حيـث مكنـت 24 – 67من األمر  139إىل  135مبوجب املواد من 

يف حـدود   مـن وضـع برنـامج خـاص للتجهيـز احمللـي) كهيئة مداولة(هذه املواد الس الشعيب البلدي 

والوسائل املتاحة له وفق املخطط الوطين لتنميـة النشـاطات االقتصـادية الـيت مـن شـأا أن املوارد املالية 

  .حتقق التنمية البلدية

تضـمن  )3(مـن القـانون البلـدي 137كذلك ضمن هذا السـياق، وتبعـا ملـا ورد يف نـص املـادة 

  .لتجهيز احملليبرنامج االدولة للمجلس الشعيب البلدي املساعدة التقنية واملالية لوضع وحتقيق 

ليشـــمل النشـــاطات االقتصـــادية، أنـــيط الـــس الشـــعيب ونتيجـــة لتوســـيع جمـــال تـــدخل البلديـــة 

مبهــام عديــدة، حيــث أخضــع النشــاط االقتصــادي للبلديــة ألحكــام القــانون ) كهيئــة مداولــة(البلــدي 

اجلديــدة ، والــيت جــاءت لتحديــد اختصاصــات البلديــة يف املهــام )5(، وألحكــام عــدة مراســيم)4(البلــدي

  ).االقتصادية(

، وكــذا املرســوم )6(إن إنشــاء وتســيري وتنظــيم املؤسســة العموميــة احملليــة حمــدودة يف قــانون البلديــة

، حيــث تنشــأ املؤسســة العموميــة مبوجــب مداولــة الــس الشــعيب البلــدي، ويصــادق 200 – 83رقــم 

 جمــــال قيــــام البلديــــة بإنشــــاء يف )2(، وهــــذا مــــا تبنــــاه القــــانون البلــــدي)1(عليهــــا بقــــرار مــــن طــــرف الــــوايل

                                                 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 85املادة  – )1(
 .انون البلدية، مرجع مذكور أعالهمن ق 88املادة  - )2(
 .، املعدل واملتمم، مرجع سابقة، املتضمن قانون البلدي24 – 67األمر رقم  – )3(
 .، املتضمن قانون البلدية، مرجع مذكور أعاله24 – 67األمر رقم  - )4(
   .1971، سنة 56املؤسسة العمومية البلدية، ج ر ج ج عدد  ، املتضمن حتديد كيفيات تأسيس وتنظيم1971جوان  30، املؤرخ يف 179 – 71مرسوم رقم  – )5(

 .1983سنة  ، 12، احملدد لشروط إنشاء املؤسسة العمومية احمللية وتنظيمها وتسيريها، ج ر ج ج، عدد 1983مارس  19، املؤرخ يف 200 – 83مرسوم رقم  –  
 .ه، املتضمن قانون البلدية، مرجع مذكور أعال24 – 67األمر رقم  – )6(
سنة  12عدد ال لية وتنظيمها وتسيريها، ج ر ج جاء املؤسسة العمومية احملـ، احملدد لشروط إنش1983مارس  19، املؤرخ يف 200 – 83مرسوم رقم  - )1(

1983. 
 .قانون املتعلق بالبلدية، مرجع سابقالمن  134و 132املواد  – )2(



        
 

 

سيري مصاحلها العمومية، ويرتتـب لت" باالستغالل البلدي املباشر"واستغالل مصاحل مؤسسات عمومية 

  .ذلك متتع هذه املؤسسات العمومية البلدية بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل على

يصــوت علــى ميزانيــة البلديــة أمــا فيمــا خيــص دور الــس الشــعيب البلــدي يف جمــال املاليــة، فإنــه 

  .)3(وفق الشروط املنصوص عليها يف قانون البلدية
  

 يسـاعدان رئـيس ني بلـدينيكما يضطلع الس الشعيب البلدي، ومبوجب مداولة بتعيني مندوب

ممتلكـــات البلديـــة  يف حالـــة تـــأجري )4(ي إلجـــراء مناقصـــة عالنيـــة حلســـاب البلديـــةدالـــس الشـــعيب البلـــ

  ).اخل...بوعية، احملالت التجاريةكاألسواق األس(
  

أمـــا يف جمـــال النقـــل والتوزيـــع مســـح القـــانون البلـــدي للمجلـــس الشـــعيب البلـــدي بتســـهيل إقامـــة 

باملنتوجــــات الضــــرورية  خاصــــةوتوزيــــع وتنظــــيم شــــبكات وخطــــوط التمــــوين والتوزيــــع والنقــــل املتعلقــــة 

ورســم سياســة ) الســتهالكية والتموينيــةالتعاونيــة ا(وتســويقها، بإنشــاء وســائل النقــل والتخــزين والتوزيــع 

  .)5(يف نطاق حدود البلديةإجراءات تسويق السلع واملنتجات 
  

  الفرع الثاني

  عمل اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس الشعبي البلدي

            للمجلـــس الشـــعيب البلـــدي  )6(لكثـــرة وتعـــدد جمـــال تســـيري شـــؤون البلديـــة، أجـــاز قـــانون البلديـــة

ني أعضـــائه جلـــان دائمـــة أو مؤقتـــة تســـند إليهـــا وحتـــت إشـــراف رئيســـها مهمـــة دراســـة أن يكـــون مـــن بـــ

  :القضايا اليت م البلدية يف ااالت التالية

  : االقتصاد والمالية -أ

  .حتضري امليزانية -

  .مراجعة وحتيني أسعار إجيار ممتلكات البلدية -

  .إعداد دفاتر شروط اإلجيار ملمتلكات البلدية -

                                                 
 .بلدية، مرجع سابقاملتعلق بال القانونمن  159إىل  152املواد من  - )3(
 .قانون املتعلق بالبلدية، مرجع سابقالمن  118املادة  – )4(
 .سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر، مرجع سابق – )5(
  .من قانون البلدية، مرجع سابق 24انظر املادة  – )6(

 



        
 

 

س الــس الشــعيب البلــدي تقــارير تتضــمن حتليــل الوضــعية املاليــة واالقتصــادية ـإىل رئيــدم ـتقــ -

  .للبلدية

  :التهيئة العمرانية والتعمير -ب

  .إعداد ومتابعة قواعد التعمري والبناء -

  .الدراسات التقنية املتعلقة بالتعمري والبناء -

  :الشؤون االجتماعية والثقافية -ج

االجتماعيــة مــن حيــث طلبــات الشــغل، الصــحة، التعلــيم، التكــوين توجيــه خمتلــف الفئــات  -

  .إخل... املهين، الثقافة 

  الفرع الثالث

  .عمل لجان الصفقات العمومية بالبلدية

  .لجنة فتح األظرفة:  أوال

، )1(جلنـة فـتح األظرفـةن لـرئيس الـس الشـعيب البلـدي يف إطـار الرقابـة الداخليـة أن ينشـئ ـميك

ظرفـــة التقنيـــة أوال يف جلســـة خاصـــة، وبعـــدها يـــتم فـــتح األظرفـــة املاليـــة يف جلســـة حيـــث يـــتم فـــتح األ

أصـــبحت تفـــتح األظرفـــة  )3(2008، غـــري أنـــه بعـــد تعـــديل قـــانون الصـــفقات العموميـــة ســـنة )2(أخـــرى

التقنية واملالية يف جلسة واحدة وعلنية، حبضور مجيع املتعهدين لالسـتفادة مـن إجنـاز عمليـات مشـاريع 

  .)4(بلدية، وجتتمع هذه اللجنة يف اليوم احملدد إليداع العروضاملخططات ال

مــن  34/4غــري أننــا نطــرح إشــكالية تنظيميــة يف عمــل هــذه اللجنــة، حيــث تطبيقــا لــنص املــادة 

ال يدعي إىل تقدمي أظرفة اخلدمات والعـرض املـايل :"، واليت تنص على أنه)1(قانون الصفقات العمومية

، يف حـــني أن )"3(ال يكـــون عـــددهم أدىن مـــن ثالثـــة ا الـــذين جيـــب أن إال املرشـــحون املؤهلـــون مســـبق

                                                 
لسنة  52، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ج ج عدد 2002جويلية  24، املؤرخ يف 250 – 02م الرئاسي رقم من املرسو  107املادة  – )1(

، املعدل واملتمم هو اآلخر، 2003لسنة  55، ج ر ج ج عدد 11/09/2003، املؤرخ يف 301 – 03، املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي رقم 2002

، املؤرخ 236 – 10مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ، امللغى2008لسنة  62ج ر ج ج عدد ، 26/10/2002، املؤرخ يف 338 – 08باملرسوم الرئاسي رقم 

 .2000لسنة  58، ج ر ج ج العدد 2010أكتوبر  07يف 
 .، مرجع سابق2002جويلية  24، املؤرخ يف 250 – 02رقم من األمر  111إىل  109و 108املواد  – )2(
 .، املعدل لألمر املذكور سابقا2008أكتوبر  26، املؤرخ يف 388 – 08رقم من األمر  21و 20املواد   - )3(
 .، عمل للجنة  الدائمة لفتح األظرفة ، دليل الصفقات العمومية 164،ص  06أنظر، امللحق رقم  – )4(
 .2010لسنة  58عمومية  ج ر ج ج عدد ، املتعلق بنتظيم الصفقات ال2010أكتوبر  7املؤرخ يف  236 – 10املرسوم الرئاسي رقم  – )1(



        
 

 

خـــالل نفـــس ... التقنيـــة واملاليـــة يـــتم فـــتح األظرفــة "مـــن نفـــس املرســـوم تــنص علـــى أنـــه  123/1املــادة 

  ."اجللسة

يف هـــذا الســـياق، نشـــري أنـــه تصـــح اجتماعـــات جلنـــة فـــتح األظرفـــة مهمـــا يكـــن عـــدد أعضـــائها 

على عمل اللجنة حالة الغياب الكلي ملمثلي املصاحل التقنيـة بالبلديـة، فـال  ، مما يؤثر سلبا)2(احلاضرين

لوحــــدهم إجــــراء التقيــــيم التقــــين واملــــايل للعــــروض املقدمــــة إلجنــــاز صــــفقات  املنتخبــــني ءميكـــن لألعضــــا

  .املشاريع التنموية كوم غري مؤهلني تقنيا لذلك

جيابيــة مــن خــالل قــانون الصــفقات أن املشــرع اجلزائــري عــاجل وبصــفة إنالحــظ يف هــذا البــاب، 

، مســألة حالــة عــدم جــدوى العــروض املقدمــة لالســتفادة مــن الصــفقة العموميــة 2010العموميــة لســنة 

الن عـن ـ، بعـد أن كـان يف السـابق ال يـتم اإلعـ)3(حبيث ألزم أن ال يكـون عـدد العـروض أقـل مـن ثالثـة

  .250 –02لصفقات العمومية ون اـمن قان 108/4هذه احلالة، إال وفق ما تضمنته املادة 

، وتـرك املشـرع )4(مع العضوية يف جلنة فـتح األظرفـة كما تتناىف العضوية يف جلنة تقييم العروض

م العـروض، وحتـت اال مفتوح ملسؤول املصلحة املتعاقدة لتشكيل أعضاء هذه اللجنة وكذا جلنـة تقيـي

عكــــس جلنـــــة ) ذه اللجنـــــةملحــــق يوضــــح عمـــــل هــــ(، وذلـــــك مبوجــــب مقـــــرر )5(مســــؤوليته الشخصــــية

  .الصفقات العمومية اليت حدد عضويتها على سبيل احلصر كما سنرى الحقا

  لجنة تقويم العروض التقنية والمالية: ثانيا

تتـوىل هـذه اللجنـة الـيت يعـني ، )6(حتدث لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة لتقيـيم العـروض

للجنة فتح األظرفة اليت يـتم هو احلال بالنسبة  عكس ماأعضاؤها بقرار من مسؤول املصلحة املتعاقدة 

اده هـذه مـتعيني أعضـاؤها مبوجـب مقـرر، كمـا ذكـرت سـابقا، وال نـدري غايـة املشـرع اجلزائـري مـن اعت

  .املفاضلة بني اللجنة من حيث طريقة تعيني أعضائها

، )1(عموميــةاملــنظم للصــفقات الذه اللجنــة باملهــام املنوطــة ــا وفــق مــا تظمنــه القــانون ـوم هـــتقــ

وميكـــن هلـــا أن تقـــرتح علـــى املصـــلحة املتعاقـــدة رفـــض العـــرض املقبـــول وفـــق الشـــروط احملـــددة مـــن نفـــس 
                                                 

 .، مرجع سابق236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  124املادة  – )2(
 .، املنظم للصفقات العمومية، مرجع مذكور أعاله236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  34/4املادة  – )3(
 .ه، مرجع مذكور أعال236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  125/2املادة   - )4(
 .، مرجع مذكور أعاله236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  125/4املادة  - )5(
 .عمل للجنة  الدائمة لتقومي العروض التقنية و املالية ، دليل الصفقات العمومية 167،ص 07أنظر، امللحق رقم   - )6(
   .، مرجع سابق236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  125املادة  - )1(



        
 

 

القــانون، وتقــوم بتحليــل وانتقــاء العــرض التقــين واملــايل املناســب ملوضــوع الصــفقة ودفــرت الشــروط ســواء 

  .حبالة إجراء االستشارة االنتقائية أو حالة إجراء املسابقةتعلق األمر 

حــىت ا يالحــظ علــى كلمــة الرقابــة الداخليــة أن املقصــود ــا أن تكــون ذات فعاليــة ومســتقلة ممــ

أن نقول أننا أمام رقابة، إال أن تعيني أعضـائها، بالشـكل الـذي مت اإلشـارة إليـه سـابقا يكـون ستطيع ن

شـرع لوحـده، وبالتـايل نـرى أنـه كـان مـن األجـدر علـى املمن صالحيات رئـيس الـس الشـعيب البلـدي 

دة رئـيس الـس الشـعيب البلـدي، لنـه ال يعقـل ـان ملساعـأن حيذف كلمة رقابة داخلية ويعتربها جمرد جل

  .أن يقوم رئيس الس الشعيب البلدي بتشكيل جلان من أجل مراقبته

  .لجنة الصفقات العمومية:  ثالثا

قــــدة، جلنــــة يف إطــــار الرقابــــة اخلارجيــــة للصــــفقات العموميــــة، حتــــدث لــــدى كــــل مصــــلحة متعا

  :)2(للصفقات العمومية، تتكون اللجنة البلدية للصفقات مما يلي

  .رئيس الس الشعيب البلدي أو ممثله رئيسا -

  .ممثل عن املصلحة املتعاقدة -

  .ممثلني عن الس الشعيب البلدي -

  .قابض الضرائب -

  .ممثل عن املصلحة التقنية املعنية باخلدمة -

اجلديــد للصــفقات العموميــة، نالحــظ أن املشــرع أضــاف مبوجــب هــذه وبــالرجوع إىل القــانون 

، ممثلــــني عــــن الــــوزير املكلــــف باملاليــــة، أحـــدمها مــــن مصــــلحة امليزانيــــة واألخــــرى مــــن مصــــلحة )3(املـــادة

، والذي يسمى حاليا )1(ويف املقابل حذف عضوية قابض الضرائباحملاسبة، لتعزيز آلية الرقابة املالية، 

  . البلديةبأمني خزينة ما بني

املاليــة ختــتص هــذه اللجنــة بدراســة مشــاريع الصــفقات العموميــة للبلديــة يف حــدود املســتويات 

  .)2(احملددة هلا سواء فيما خيص أشغال اقتناء اللوازم أو الدراسات أو اخلدمات

                                                 
 .سابق، مرجع 2002جويلية  24، املؤرخ يف 250 – 20من املرسوم الرئاسي  122/2ة املاد – )2(
 .مذكور أعاله، مرجع 2010أكتوبر  7، املؤرخ يف 236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  137املادة  – )3(
 .اله، مرجع مذكور أع2010أكتوبر  07، املؤرخ يف 236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  122املادة  – )1(
)2(

، خالل اليوم اإلعالمي حول تنظيم )سابقا(دليل الصفقات العمومية، عرض مقدم من طرف السيد دايل بلغاشم مستشار ومكون، إطار سام يف الدولة  – 

 .2010ديسمرب  28الصفقات العمومية، املنظم لفائدة إطارات والية سعيدة يوم 



        
 

 

ـــــة  ـــــة البلدي ـــــرار فيمـــــا خيـــــص الصـــــفقات دائـــــرة اللجن ـــــة هـــــي مركـــــز اختـــــاذ ق للصـــــفقات العمومي

   .يوما 20أعماهلا مبنح قرار تأشرية لتنفيذ الصفقة أو رفضها خال مدة اختصاصها، وتتوج 

أــا غــري جمديــة إال أننــا نالحــظ فيمــا خيــص مراقبــة صــفقات البلديــة مــن طــرف هــذه اللجنــة، 

وفعاليتهـــا معدومـــة باعتبـــار أن رئـــيس الـــس الشـــعيب البلـــدي يقـــوم مبـــنح الصـــفقة وخيتـــار املتعاقـــد ولـــو 

ـــــــك حســـــــب املـــــــو               ، املـــــــؤرخ250 – 02ن املرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم ـمـــــــ 111و 107اد لوحـــــــده، وذل

، املـــنظم للصـــفقات العموميـــة، املشـــار إليـــه ســـابقا، مث يقـــوم يف املرحلـــة الثانيـــة 2002جويليـــة  24يف 

مبراقبة عمله يف جلنة صفقات البلدية اليت يرأسها، وعليـه فـإن رقابـة جلنـة صـفقات البلديـة ليسـت ذات 

ى األقل بالنسبة للصفقات العمومية اليت تربمها البلديـة وكـان مـن املفـروض أن يسـلك املشـرع فائدة عل

  :أحد األمرين

لعام باختيـار املتعاقـد، مث تقـدم مشـروع الصـفقة للجنـة ثلة بأمينها امأن تقوم إدارة البلدية امل -

  .وأخذ التأشريةصفقات البلدية اليت يرأسها رئيس الس الشعيب البلدي من أجل املراقبة 

أن يتم إبعاد رئيس الس الشعيب البلدي من جلنة الصفقات ويقوم هو باختيار املتعاقـد مث  -

             ، وذلـــــــك بقصــــــد حتقيـــــــق أهـــــــداف الرقابـــــــة يعــــــرض مشـــــــروع الصـــــــفقة علـــــــى جلنــــــة صـــــــفقات البلديـــــــة

  .وأن تكون هناك شفافية يف تسيري الصفقات العمومية

للبلديـــة نظـــام داخلـــي، إال أنـــه مل يـــتم إعـــداد منوذجـــه العموميـــة يضـــبط عمـــل جلنـــة الصـــفقات 

كأقصــى   2010ديســمرب  31والعمــل بــه إىل يومنــا هــذا، رغــم جتــاوز اآلجــال احملــددة إلعــداده وهــي 

  .)3(أجل

رقـم           ون الصـفقات العموميـة ـة انتقالية بني اية تطبيق قانـود مرحلـلعدم وج نشري أنه

نــــتج عنــــه اضــــطراب وتــــداخل يف عمــــل جلنــــة فقــــد ، 236 – 10اجلديــــد رقــــم والقــــانون  250 – 02

معاجلـة هـذا الـنقص إىل ، مما اضطر السـيد الـوزير األول للحكومـة اجلزائريـة الصفقات العمومية بالبلدية

إىل             املوجهـــة للســـيدات والســـادة أعضــاء احلكومـــة لتبليغهـــا مـــن خالهلـــا  )1(مبوجــب تعليمتـــه

  ).نسخة من التعليمة مرفقة(والية ) 48( السادة الوالة
  

                                                 
 .، مرجع سابق2010أكتوبر  7، املؤرخ يف 236 – 10من املرسوم الرئاسي رقم  178املادة  – )3(
عن الس الوزاري ) التعليمة(املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، املنبثقة  07/10/2010املؤرخة يف  306/259تعليمة السيد الوزير األول رقم  – )1(

 .جان الصفقات العمومية، خصص لدراسة مشروع النظام الداخلي النموذجي لل2011جانفي  03املشرتك الذي عقد يوم 



        
 

 

ومبا أن جمال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه األموال العامة فإنـه بـذلك يعـد 

ة ـجمــاال حيويــا للفســاد بكــل صــوره، وهــو مــا أدى إىل اهتمــام املشــرع بتجــرمي خمتلــف املخالفــات املتعلقــ

 09 – 01قـــانون العقوبـــات مبوجـــب القـــانون  ذلـــك مـــن خـــالل تعـــديل زة، فـــرب ـات العموميــــبالصفقـــ

يف جمملهــا             ، الــذي اســتحدث جمموعــة مــن املــواد نصــت 2001جــوان  26الصــادر بتــاريخ 

  .على جترمي وقمع املخالفات اليت ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية
  

يف      ئم املتعلقة بالفساد، صـدرغري أنه ومتاشيا مع السياسة الدولية الرامية إىل مكافحة اجلرا

بواسطة مرسوم رئاسـي،  2004أفريل  19الذي جاء نتيجة ملصادقة اجلزائر بتاريخ  )2(اجلزائر القانون

علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد املعتمــدة مـن قبـل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بنيويــورك 

ن نصوصـا خاصـة بتجـرمي املخالفـات املرتكبـة يف جمـال ، وقد وضع هذا القانو 2003أكتوبر  31يوم 

الصفقات العمومية، ملغيا بـذلك نصـوص قـانون العقوبـات الـيت تـنص علـى نفـس التجـرمي، كمـا وضـع 

مـن خـالل املـادة            جمموعة من املعايري اليت جيب أن تؤسس عليها الصفقات العمومية وذلك 

  .منه 09
  

ســني الشــفافية يف التعــايف مــع الصــفقات العموميــة، مت اختــاذ ويف نفــس املقــام، وفيمــا خيــص حت

ملعاجلــة هــذا امللــف وعلــى عــدة مســتويات لتفعيــل مكافحــة حزمــة اإلجــراءات االســتعجالية والتطبيقيــة 

   .)3(الفساد

  

  المطلب الثاني

  .اآلليات المالية

ليــة، ويعــرف التمويــل ضــروريات الالزمــة واألساســية لقيــام التنميــة احملليعتــرب التمويــل احمللــي مــن ا

احمللـــي بأنــــه كــــل املـــوارد املاليــــة املتاحــــة مــــن إيـــرادات ذاتيــــة وخارجيــــة مليزانيـــة البلديــــة، لتحقيــــق التنميــــة 

علـــى أن البلديـــة مســـؤولة عـــن تســـيري وســـائلها املاليـــة اخلاصـــة والـــيت تتـــألف مـــن مـــداخيل  ،)1(املنشـــودة

  .واإلعانات ممتلكاا وناتج اجلباية والرسوم احمللية وكذا القروض

                                                 
 .2006لسنة  14الوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج العدد ب، املتعلق 2006فيفري  20املؤرخ يف  01 – 06القانون رقم  – )2(
 .، املتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد2009ديسمرب  13املؤرخة يف  03التعليمة الرئاسية رقم  – )3(
 .2001التمويل احمللي والتنمية احمللية، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، سنة عبد املطلب عبد ايد،  – )1(



        
 

 

  الفرع األول

  .الموارد المالية المحلية للبلدية

ومسـامهتها يف التنميـة احملليـة للبلديـة، جيـدر  حتصـيلهاقبل اخلوض يف طبيعـة هـذه املـوارد وطـرق 

  .بنا ولو بإجياز معرفة ميزانية البلدية

كـل   )2(تثمارقسم التسيري وقسم التجهيز واالس: مها) فرعني(حتتوي ميزانية البلدية على شقني 

قســم حيتــوي علــى النفقــات واإليــرادات ويكــون متوازنــا إجباريــا، مــع اقتطــاع إجبــاري ال يقــل عــن نســبة 

  .)3(من إيرادات قسم التسيري خمصص لتمويل قسم التجهيز 10%

  ةالمحلييرادات اإل:  أوال

           تتكـــون أمـــالك البلديـــة مـــن أمـــالك منتجـــة للمـــداخيل وأمـــالك غـــري منتجـــة للمـــداخيل مســـطرة 

  ."C1"يف ملحقني متميزين، خاصة التعليمية الوزارية املشرتكة 

  :بلدية التاليةالتتمثل إيرادات األمالك املنتجة للمداخيل يف ناتج كراء ممتلكات 

  )loyers des immeubles(إيجار األمالك العقارية  -1

  .احملالت ذات االستعمال السكين -

  .رياحملالت ذات االستعمال التجا -

  .املذابح -

  .مواقف السيارات -

  )droits de place dans les marchés(حقوق املكان داخل األسواق  -

  )1(مداخيل املخيمات الصيفية -

  )droits de fêtes(حقوق احلفالت  -

  )fourrière publique(احلجز العمومي  -

  .كراء األسواق األسبوعية واليومية -

  .ديةمداخيل بيع املنتوجات البل -

                                                 
 .، مرجع سابق08 – 09من قانون البلدية  151املادة  – )2(
دد ـلع، املتعلق باقتطاع مبلغ من إيرادات قسم التسيري إىل قسم التجهيز، ج ر ج ج ا1967جويلية  31، املؤرخ يف 143 – 67انظر، املرسوم رقم   -) 3(

  .1967لسنة  93
 .1985، حيدد شروط ختصيص أماكن التخييم واستغالهلا، ج ر ج ج العدد  لسنة 1985جانفي  26مؤرخ يف  14 – 85املرسوم رقم  – )1(



        
 

 

  )location matériels communal(إيجار األمالك المنقولة  -2

  ...).شاحنات، حافالت وغريها(العتاد  -

  ).جتهيزات األشغال العمومية(املعدات الكبرية  -

والتنازل عـن املمتلكـات العقاريـة  ،)Affermage(كل العمليات املتعلقة باإلجيار جيب أن تتم  

االلتزامـــات الشـــعيب البلـــدي وعـــن طريـــق عقـــد أو دفـــرت الشـــروط املتضـــمن  واملنقولـــة مبداولـــة مـــن الـــس

  .)2(املفروضة على املستأجر
  

بيع ممتلكاا، يتعني على البلدية التطبيـق الصـارم ملبـدأ املناقصـة العالنيـة لعمليـات أما يف حالة 

  .)3(بيع أمالكها
  

باشـر لتحصـيل حقـوق اسـتعمال دائمـا إىل املناقصـة العالنيـة أو التسـيري املجيب كذلك اللجـوء 

  .)4(الطرق واألماكن العمومية والتوقف يف األسواق واملذابح، وفق دفرت شروط منوذجي

  :يتعني على البلدية القيام مبا يليهذه املوارد يف هذا اإلطار، وقصد تثمني 

  .حتديث بدالت إجيار احملالت ذات االستعمال السكين أو املهين -

  .ختلف االستعماالت املؤقتة لألمالك العمومية للبلديةإعداد رخص تعاقدية مل -

 la(يقوموا بإعادة الطرق إىل حالتها األصلية مل إعذار املؤسسات واهليئات واخلواص الذين  -

remise en état ( ـا، وعنـد الـرفض، علـى البلـديات القيـام مـن جـراء مـا أتلفتـه األشـغال الـيت قامـت

  .اري ضدهابإصالحها وإعداد سند حتصيل إجب

ــــــــة  - ــــــــق العامــــــــة حتســــــــني تســــــــعرية اخلــــــــدمات املؤقت دار احلضــــــــانة، النقــــــــل (ملســــــــتعملي املراف

  ).اخل...املدرسي

)le prélèvement(ختصيص جزء من االقتطاع  -
، يوجه إلنشاء أمالك منتجة للمداخيل )1(

  .أو يئة األمالك املوجودة
                                                 

 .، املتعلق بامتياز وتأجري املرافق العمومية احمللية1994سبتمرب  07املؤرخ يف  842منشور وزير الداخلية رقم  – )2(
  .، املتعلقة بتسيري، تثمني وصيانة أمالك اجلماعات احمللية1993فرباير  01املؤرخة يف  111مة وزارة الداخلية رقم تعلي – )3(

 .املتضمن إعادة تثمني أمالك اجلماعات احمللية 1997سبتمرب  02املؤرخ يف  419منشور وزير الداخلية رقم  -    
 .يتضمن املصادقة على دفرت األعباء لفائدة املذابح واملساحل البلدية، 1986جويلية  8قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  – )4(

  - )1( Finances et comptabilité des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux. 

J.R. Meunier et B. Sportisse page 86.       

     - Achevée l'imprimer sur les presses de l'imprimerie centre d'Annaba, septembre 1972.      



        
 

 

             امللحـــــــق املـــــــايل( )2(واملنقولـــــــةد واملـــــــنظم لســـــــجل جـــــــرد األمـــــــالك العقاريـــــــة ـاملســـــــلك اجليـــــــ -

  ".C1"، راجع التعليمة الوزارية املشرتكة )32رقم 
  

           ســــابقة الــــذكر، يــــتم توجيــــه مــــن طــــرف البلديــــة ومســــامهة منهــــا لإن نــــاتج حتصــــيل اإليــــرادات ا

، )4(شـباب والرياضـةلادرات اـ، وتشجيع مبـ)3(يف التنمية احمللية، إىل صيانة املساجد واملدارس االبتدائية

  .من بعض إيرادات قسم التسيري من ميزانيتها %7تصل إىل نسبة 
  

  .إيرادات الجباية والرسوم:  ثانيا

يشــرتط لنجاعتهــا  )5(جبــائيإن معظــم املــداخيل املاليــة مليزانيــة اهليئــات احملليــة، هــي ذات طــابع 

تكـاثف جهـود اإلدارة هـة وكـذلك للمـداخيل، لتكـون الوعـاء اجلبـائي مـن جتوفر األنشـطة االقتصـادية 

اجلبائيــة واهليئــات احملليــة لتحســني مســتوى الضــرائب والرســوم، ألن املبــالغ احملصــلة فعــال هــي الــيت يــتم 

   .)7(ة البلديةـ، تبعا لوثيقة بطاقة احلسابات املعمول ا يف إعداد ميزاني)6(اعتمادها يف امليزانية

األخـــرية مجلـــة مـــن التحـــوالت، مـــن أبرزهـــا نقـــل  لقـــد أحـــدثت قـــوانني املاليـــة الســـنوات اخلمســـة

ذلك يف صالحيات حتديد وحتصيل الرسوم من املصاحل اجلبائية إىل املصاحل البلدية، كما هو الشأن يف 

لصــــالحيات البلــــديات، وكــــذلك مــــا ورد  2000املاليــــة لســــنة لوحــــات اإلشــــهار الــــيت أحلقهــــا قــــانون 

، الـيت تقضـي بإسـناد مهمـة حتديـد وحتصـيل ودراسـة 2002من قانون املاليـة لسـنة  12مبوجب املادة 

، غـــري أن مصـــاحل الضـــرائب 2005املنازعـــات املتعلقـــة برســـم رفـــع القمامـــات املنزليـــة ابتـــداء مـــن ســـنة 

  .ذه املهمة يف انتظار صدور التشريع املوضح واحملدد للكيفياتالزالت حتتفظ 

  :ر منهايوجد هناك رسوم موجهة كليا إىل ميزانية البلدية، ونذك
  

  :الرسم على النشاط المهني -

حســـب  %2وحصـــل هـــذا الرســـم وفـــق املعـــدل ، 1996أحـــدث مبوجـــب قـــانون املاليـــة لســـنة 

 219و 218، 217حتـدده املـواد  %1.30، حيـث متثـل حصـة البلديـة منـه 2002قانون املالية لسـنة 
                                                 

  .املتعلق جبرد األمالك العقارية املنقولة 1984فرباير  27املؤرخ يف  1185منشور وزارة املالية رقم  -  )2(
 .رف البلدية، املتضمن متويل وصيانة املؤسسات التعليمية من ط1995جانفي  17املؤرخ يف  75منشور وزارة الداخلية رقم  – )3(
 .، املتضمن مسامهة البلديات والواليات يف الصندوق الوالئي لتشجيع مبادرات الشباب واملمارسات الرياضة1989جوان  12قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  – )4(

– 
)5(

  H. Graba, les ressources fiscales des collectivités locales, ENAG, Alger, 2000, pp; 45 et 46. 
 .2008جانفي  30و 29املفتشية العامة لوالية سعيدة، عرض حول حصيلة األيام اإلعالمية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية، يومي  – )6(

)7(  –  Voire annexe N° 08   page 169  portant, Model fiche calcule N° 06, portant fixation des prévisions de 

recette Budgétaire.  



        
 

 

ات احملققة على تراب البلدية املباشرة والرسوم املماثلة، فهو رسم يطبق على اإليرادمن قانون الضرائب 

  .من طرف األشخاص املعنوية والطبيعية
  

   :الرسم العقاري -

املــؤرخ يف  83 – 67ميثـل ضـريبة ســنوية علـى املمتلكــات العقاريـة، وقــد تأسـس مبوجــب األمـر 

  .)1(على امللكيات املبنية وغري املبنية ، يؤسس هذا الرسم1967جوان  02
  

   :رسم التطهير -

على امللكيات املبنية املتواجدة بالبلدية واليت تتوفر على مصاحل إلزالة القمامات  يؤسس سنويا

ويتحـدد هـذا  2002املنزلية، حيث اصطلح عليه برسم رفع القمامـات املنزليـة وفـق قـانون املاليـة لسـنة 

السـلطة الوصـية علـى مـداوالت الـس الشـعيب بقـرار مـن رئيسـه مهمـا كـان  الرسم مـن خـالل مصـادقة

  .)2(دد سكان البلدية املعنيةع

حتصـــيل الرســـم العقـــاري ورســـم التطهـــري تســـند إىل مصـــاحل أمنـــاء خزينــــة لإلشـــارة فـــإن مهمـــة 

  .)1(البلديات املمارسون حتت سلطة أمني اخلزينة الوالئية

   :)TVA(الرسم على القيمة المضافة  -

عمليــات بيــع األشــغال هــي مــن بــني الرســوم املوجهــة جزئيــا إىل اجلماعــات احملليــة، تطبــق علــى 

وأصـبح املعـدل  2002لسـنة العقارية واخلدمات، وقد مت تعديل معدالت هذا الرسم وفق قانون املالية 

مـــن املــــوارد  %85نســــبة ، ميثـــل الرســـم علــــى القيمـــة املضـــافة %7واملعـــدل املخفــــض  %17العـــادي 

ــــة  ــــة، أمــــا النســــبة الباقي ــــة الدول ــــة يف ميزاني ــــة %15اجلبائي ــــوزع بــــني البلدي والصــــندوق املشــــرتك  %5 ت

، أمـا العمليـات االسـتريادق األمـر بالعمليـات املنجـزة عنـد ـا يتعلــذا عندمـ، وه%10للجماعات احمللية 

                                                 
الدورة العادية،  للتفصيل واملزيد من املعلومات، راجع تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، التكفل بأنشطة البيئة على مستوى اجلماعات احمللية، – )1(

 .2003ديسمرب  23بتاريخ 
  .2001لسنة  79، ج ر ج ج العدد 2002انون املالية لسنة ، املتضمن ق2001ديسمرب  22املؤرخ يف  21 – 01من القانون رقم  11املادة  – )2(

  

 
 91، املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2003لسنة  03، املتعلق ب ، ج ر ج ج العدد 2003جانفي  19املؤرخ يف  40 – 03املرسوم التنفيذي رقم  – )1(

 .1991لسنة  23ارجية للخزينة، ج ر ج ج العدد ، املتضمن تنظيم الصالحيات، وتسيري املصاحل اخل1991ماي  11املؤرخ يف  129 –



        
 

 

للجماعـــات احملليـــة، لتكـــون حصـــة ختصـــص كاملـــة للصــندوق املشـــرتك  %15يف الــداخل فـــإن النســـبة 

%60البلدية منه 
)2(.  

   :رسم الذبح -

حليوانــــات، ويكــــون حســــابه علــــى أســــاس وزن حلــــوم احليوانــــات حتصــــله البلديــــة مبناســــبة ذبــــح ا

  .املذبوحة

  إيرادات الضرائب:  ثالثا

   :الضريبة الجزافية الوحيدة -

املتضـمن  2006ديسـمرب  26املـؤرخ يف  24 – 06جاءت هذه الضريبة مبوجب القانون رقـم 

ل به قبل هذا التاريخ، حيث حمل النظام اجلزايف املعمو ، وحلت هذه الضريبة 2007قانون املالية لسنة 

  : عوضت الضرائب اآلتية

  .الضريبة على الدخل اإلمجايل -

  .الرسم على النشاط املهين -

  .الرسم على القيمة املضافة -

عنــدما  خيضـع هلــذه الضـريبة األشــخاص الطبيعيــون املمارسـون ألنشــطة جتاريــة، صـناعية وحرفيــة

  .%2منه ميزانية البلدية بنسبة  دج، تستفيد 300000000ال يتجاوز رقم أعماهلم 

  : الضريبة على الممتلكات -

ــــذين اختــــاروا مــــوطنهم  خيضــــع هلــــا األشــــخاص الطبيعيــــون ــــر علــــى اعتبــــار ال اجلبــــائي يف اجلزائ

  .منها إىل ميزانية البلدية %20أمالكهم املوجودة باجلزائر وخارج اجلزائر، توجه نسبة 

   :قيمة السيارات -

ــــوزع حصــــيلة يتحملهــــا كــــل شــــخص طبيعــــي أ و معنــــوي ميلــــك ســــيارة خاضــــعة للضــــريبة، وتت

، مـن ضـمنها  %80والصندوق املشرتك للجماعـات احملليـة بنسـبة  ،%20القسيمة بني الدولة بنسبة 

  .جزء يصرف من طرف هذا الصندوق إىل البلديات يف شكل إعانات

                                                 
تار، عنابة، اجلزائر، بسمة عوملي، تشخيص نظام اإلدارة احمللية واملالية احمللية يف اجلزائر، موضوع منشور يف جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة باجي خم – )2(

  .257ص  4العدد 



        
 

 

            يــــة اخلارجيــــة واملتمثلــــة إىل جانــــب املــــوارد املاليــــة الداخليــــة للجماعــــات احملليــــة فــــإن املــــوارد املال

  :يف القروض واإلعانات املالية تلعب دورا يف متويل ميزانية البلدية، واليت نعرضها كما يلي

  الفرع الثانــي

  الموارد المالية الخارجية للبلدية

  القروض:  أوال

جنـــــاز متثــــل مــــوردا آخـــــرا لتمويــــل مشـــــاريع التنميــــة احملليةـــــ حيـــــث تســــدد أشـــــغال التجهيــــز واإل

والدراســات مــن ميزانيــة التجهيــز واالســتثمار، وإذا اقرتضــت البلديــة يــتم تســديد رأمســال الــدين بفضــل 

  :من االستثمار واملتمثلة يفإيراداا 

يف نفقـــات التجهيـــز العموميـــة عـــن طريـــق رســـوم حمليـــة للتجهيـــز الـــيت مســـامهات املتعهـــدين  -

  .دة للبناءمن قيمة العقار واألرض املع %5إىل  %1ترتاوح بني 

  .إعانات الدولة عن طريق تقدمي مساعدات ائية -

  .)1(القروض احملتملة لدى مؤسسات مالية من الدولة عن طريق مساعدات مؤقتة -

كمــا جنــد أن املشــرع اجلزائــري رخــص للجماعــات احملليــة بإمكانيــة اللجــوء إىل القــرض البنكــي 

 ابنوكــ 1964دولــة كانــت قــد أنشــأت منــذ ســنة الواقــع أن ال ،)2(قصــد احلصــول علــى التمويــل املناســب

عموميــة تقــدم قرضــا لفائــدة اجلماعــات احملليــة، وكــان أول بنــك لعــب هــذه املهمــة هــو صــندوق التــوفري 

لكــن بفعــل تقلــص احلاجــة إىل التمويــل طويــل األجــل مل يعــد يف اســتطاعة هــذا  ،)CNEP(واالحتيــاط 

  .الصندوق تأدية هذه املهمة

  )FCCL(رك للجماعات المحلية الصندوق المشت:  ثانيا

تتمتع بالشخصـية املعنويـة واالسـتقالل يعترب هذا الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

1973املـــايل، أنشـــئ ســـنة 
لســـنة             مـــن قـــانون املاليـــة  27، وهـــذا تطبيقـــا ألحكـــام املـــادة )1(

  .اليت أقرت إنشاء هذا الصندوق 1973

                                                 
 .273واملالية احمللية يف اجلزائر، مرجع سابق، ص بسمة عوملي، تشخيص نظام اإلدارة احمللية  – )1(
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 146املادة  – )2(
 .1993لسنة  67املتضمن إنشاء الصندوق املشرتك للجماعات احمللية، ج ر ج ج العدد  1973أوت  09، املؤرخ يف 134 – 73املرسوم رقم  – )1(



        
 

 

وعملــه، حيــث خولــت مبوجبــه املــادة األوىل تنظــيم الصــندوق يتضــمن  )2(بعــدها صــدر مرســوم

باإلضـــافة إىل صـــندوق  268، 267تســـيري الصـــندوق البلـــدي للضـــمان املنصـــوص عليهمـــا يف املـــواد 

 مــن 151واملــادة  مــن قــانون البلديــة 166التضــامن وصــندوق الضــمان املنصــوص عليهمــا يف املــادة 

  :ا يليتتمثل مهمة هذا اجلهاز فيمقانون الوالية، و 

  .املعنية ختصيصات اخلدمة العمومية اإلجباريةيوفر للجماعات احمللية  -

أو الــيت يتعــني  ،تقــدمي مســاعدات ماليــة للجماعــات احملليــة الــيت تواجــه وضــعية ماليــة صــعبة -

  .عليها أن تواجه كوارث أو أحداث طارئة

طبقـــــا  ،اســـــتثمارتقـــــدمي إعانـــــات ماليـــــة للواليـــــات والبلـــــديات لتحقيـــــق مشـــــاريع جتهيـــــز أو  -

لتوجيهــات املخطــط الــوطين للتنميــة، مســامهة منــه يف حركــة التنميــة احملليــة علــى غــرار اإلعانــات املاليــة 

  .خلإ...وجتهيزها، بناء دور احلضانة  املوجهة إىل البلديات إلجناز وترميم املدارس االبتدائية

جهيــــزات واالســــتثمارات القيـــام بالدراســــات والتحقيقــــات واألحبــــاث الــــيت تــــرتبط بتطــــوير الت -

  .احمللية وإجنازها

متويـــل مجيـــع أعمـــال تكـــوين مـــوظفي اإلدارة احملليـــة واملؤسســـات واملصـــاحل العموميـــة احملليـــة  -

  :وحتسني مستواهم من خالل ما يلي

  .تنظيم ملتقيات لتدريب موظفي اإلدارة احمللية) أ

  .ماعات احملليةأعمال اإلعالم وتبادل اخلربات واللقاءات لرتقية اجلتشجيع ) ب

ــــة تتنــــوع بــــني إعانــــات  ــــل الصــــندوق املشــــرتك للجماعــــات احمللي ــــات املقدمــــة مــــن قب إن اإلعان

حينمـا توجـه أوضـاعا صـعبة فيتـدخل وتقدم للجماعات احملليـة  من املرسوم 11استثنائية حسب املادة 

ار حسـب املـادة ستثمالصندوق ملساعدا على إعادة التوازن مليزانيتها، كما مينح إعانات للتجهيز واال

  .)1(من ذات املرسوم، ويتعني ترشيدها 13

  .الضمانوصندوق  ،أما خبصوص موارد الصندوق فينبغي أن نفرق بني موارد صندوق التضامن

   جنــــد  266 – 86مـــن املرســـوم  35فإنـــه بـــالرجوع إىل املـــادة  ،فبخصـــوص صـــندوق التضـــامن

  :تتمثل يف اأن مواردمه
                                                 

 .1986لسنة  45، املتضمن تنظيم الصندوق املشرتك للجماعات احمللية، ج ر ج ج العدد 1986أوت  04 ، املؤرخ يف266 – 86املرسوم رقم  – )2(
رئاسة احلكومة، املتعلقة باإلشراف على نفقات التجهيز تعليمة ، 1996فرباير  20املؤرخة يف  00003، املذكرة رقم 171 ص  ،09انظر امللحق رقم  – )1(

 .العمومي



        
 

 

  . خيصصها التشريع اجلاري به العملاليتالضرائب املباشرة  -

الضـــمان  الـــيت تعـــود إىل صـــندوق ،ائب والرســـوماألرصـــدة الدائنـــة الناجتـــة عـــن تصـــفية الضـــر  -

  .من املرسوم 22حسب ما نصت عليه املادة 

  .مجيع اإليرادات األخرى الواردة يف شكل هبات أو وصايا -

  :أما خبصوص صندوقي الضمان فمواردمها تتمثل يف

  .ة البلديات والوالياتمسامه -

حاصــــل اجلـــــداول اإلضــــافية وجـــــداول التســــوية بعنـــــوان الضــــرائب املباشـــــرة والــــيت تعـــــود إىل  -

  .اجلماعات احمللية وتصدر بعنوان السنوات السابقة

مـــــن تقـــــدير الضـــــرائب بالنســـــبة إىل تقـــــديرات البلـــــديات هـــــي الـــــيت و مبلـــــغ فـــــوائض القيمـــــة  -

  .والواليات

يات والواليــات، جنــد أن هنــاك قــرارات وزاريــة تصــدر ســنويا حتــدد وفيمــا خيــص مســامهات البلــد

النســـبة بالنســــبة لكــــل مــــن البلــــديات والواليــــات، علـــى غــــرار القــــرار الــــوزاري املشــــرتك الصــــادر بتــــاريخ 

لكـــل مـــن البلديـــة والواليةــــ والـــيت متثـــل نـــاتج حتصـــيل  %2والـــذي حـــدد النســـبة بــــ  24/11/1991

  .)2(ندوقالضرائب والرسوم لتمويل هذا الص

  

  اإلعانات المالية:  ثالثا
  

ا ـذا املورد إىل تكملة املوارد املالية املتاحة للهيئات احمللية وذلك لتقليص الفوارق بينهـدف هـيه

ن جديــد يف ميزانيتهــا علــى غــرار اإلعانــات املاليــة الــيت متنحهــا الدولــة كــل ســنة ـلتحقيــق التــوازن املــايل مــ

ــــــــيت   Subvention(التــــــــوازن تســــــــمى باإلعانــــــــات االســــــــتثنائية للبلــــــــديات العــــــــاجزة ماليــــــــا وال

exceptionnelles d'équilibre.(  
  

اسـتثنائية، هـذه السـلطة  اإلعانة تعبري عن سلطة مالية متلكها الدولـة دون أي منـازع هلـا، ألـا 

  :كانت دائما حمل تربير، لذلك حددت الدولة رمسيا وظائف اإلعانات وحصرا قي

  .لية للعمل يف إطار االختيارات الوطنية للتنميةدفع اجلماعات احمل -

                                                 
)2(
 –Direction générale des impôts, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 2000, dépliant N° 15. 



        
 

 

  .)1(سد حاجيات اجلماعات احمللية يف جمال التجهيز -
  

تــدفع اإلعانــات مــن قبــل الدولــة يف ظــروف اســتثنائية لصــاحل اجلماعــات احملليــة، بغــرض تــدعيم 

الالزمـة حلسـن وتشجيع هذه األخرية للتكيف مع االختيارات الوطنيـة للتنميـة، وكـذا تـوفري التجهيـزات 

  .)2(هذه اإلعانات سري اجلماعة احمللية، وقد تضمنت نصوص اجلماعات احمللية
  

إن اإلعانات املالية املقدمة للجماعات احمللية، رغم عدم إمكانيـة إنكـار الـدور اإلجيـايب ملـا قـد 

 مــن ناحيــة متثلــه مــن تــدعيم ملاليــة هــذه اجلماعــات، إال أــا تبقــى دائمــا مــوردا اســتثنائيا لــه دور ســليب

 اجلماعــات احملليــة وجتعلهــا يف حالــةل هــذه الســلبية يف كــون اإلعانــة قــد متــس باســتقاللية ثــأخــرى، تتم

  .)3(تبعية للسلطات املركزية

ختضـــع عمليـــة مــــنح اإلعانـــات االســـتثنائية للتــــوازن املوجهـــة للجماعـــات احملليــــة إىل مجلـــة مــــن 

  .)4(الشروط الواجب توافرها لذلك

  

  والوصاياالهبات :  رابعا
  

باســم البلديــة تعتــرب هــي األخــرى مــن املــوارد املاليــة اخلارجيــة، ولــرئيس الــس الشــعيب البلــدي 

شــريطة أن ال تكــون مثقلــة بأعبــاء وشــروط حــىت ال متــس تلــك األعبــاء والشــروط  ،)1(قبوهلــا أو رفضــها

ئ الالمركزيــة اإلداريــة،  إحــدى مبــاد) اســتقاللية اجلماعــات احملليــة(باســتقاللية اجلماعــات احملليــة، كوــا 

  .كما أشرنا إليه سابقا يف املبحث التمهيدي
  

                                                 
)1(
 –Saïd Benaïssa, l'aide de l'état aux collectivités locales (Algérie- France - Yougoslavie), préface de 

Mahfoud Ghazali, opu, Edition: N° 79 of 769, p138, année 1983. 
 .من قانون البلدية، مرجع سابق 156/2املادة  – )2(
 .198سعيدي شيخ، أطروحة دكتوراه، الدور التنموي للجماعات احمللية يف اجلزائر على ضوء التعددية السياسية، مرجع سابق، ص  – )3(

)4(
 -  Saïd Benaïssa, sur référencie,  p178. 

 

 
 

  .جع سابقمن قانون البلدية، مر  3فقرة  60املادة  – )1(

  

 



        
 

 

قـــد يكـــون مصـــدر هـــذه اهلبـــات والوصـــايا حكوميـــا أو شخصـــا طبيعيـــا أو معنويـــا، مثـــل تلـــك 

حــــافالت للنقــــل املدرســــي (العمليــــات الــــيت تقــــوم ــــا وزارة التضــــامن الــــوطين اجتــــاه البلــــديات مبنحهــــا 

املوارد ظرفيـة غـري منتظمـة وال مسـتقرة، حـىت أـا غـري مقيـدة ن هذه ، كما أ)اخل...وسيارات اإلسعاف

يف ميزانية البلدية والوالية، إال أنه رغم ذلك تعترب هذه املـوارد إضـافة إجيابيـة للجماعـات احملليـة لتغطيـة 

  .أعباء قد ترتتب على عاتقها أثناء قيامها بنشاطها، كأن تضمن على األقل تغطية األعباء الطارئة
  

صــفة عامــة، يبقــى الــنص علــى هــذين املــوردين يف قــانون البلديــة والواليــة جمــرد مســألة نظريــة، وب

ذلك لكون الثقافة االجتماعية السائدة والوعي لدى املواطن احمللي وحىت املؤسسات اخلاصـة احملليـة مل 

تطــورة بظهــور عــادات وتقاليــد يف هــذا الصــدد علــى النحــو الســائد يف اتمعــات امليســمحا حــىت اآلن 

، سـواء كانـت عقـارات أو املتميزة بأعراق وتقاليد تكرس ثقافة منح اهلبات والوصايا للجماعات احمللية

  .منقوالت وحىت ذمم مالية، وفق ما متليه عليهم التشريعات املعمول ا
  

  المطلب الثالث

  اآلليات التقنية والفنية

ق علـى مـدى رصـد املسـاحات الشـاغرة بالبلدية معلأساس رسم عملية إجناز املشاريع التنموية 

الستقباهلا، سواء كانت مربجمة على املدى القريب، املتوسط أو البعيد، وال جنـد تعريفـات لطبيعـة هـذه 

  .املساحات إال من خالل ما تتبناه قواعد التهيئة والتعمري

  لفرع األولا

   )PDAU(للتهيئة والتعمير  الرئيسيمخطط ال

حلضـري، حتـدد فيـه التوجهـات األساسـية للسياسـة العمرانيـة وضـبط هو أداة للتخطيط املـايل وا

وخمططـــات التنميـــة وضـــبط الصـــيغ تصـــاميم التهيئـــة خـــذا بعـــني االعتبـــار آالتوقعـــات املســـتقبلية للتعمـــري 

وميكـــن أن يضـــم بلديـــة أو جمموعـــة مـــن البلـــديات جتمـــع بينهمـــا ، )1(املرجعيـــة ملخطـــط شـــغل األراضـــي

املعنيــة وبقــرار مــن الــوايل بــاقرتاح مــن رؤســاء اــالس الشــعبية البلــديات  اقتصــادية أو اجتماعيــة مصــاحل

  .املختص إقليميا

                                                 
، املعدل واملتمم 1990لسنة  52املتعلق بالتهيئة والتعمري، ج ر ج ج العدد  1990ديسمرب  1املؤرخ يف  29 – 90من القانون رقم  16املادة  – )1(

  .2004لسنة  51، ج ر ج ج العدد 2004املؤرخ يف  05 – 04بالقانون رقم 



        
 

 

  رـقــانون البنــاء يف النظــام القــانوين باجلزائــ –املتعلــق بالتهيئــة والتعمــري  29 – 90القــانون يعتــرب 

 18ؤرخ يف املــ 25 – 90، كــون هــذا األخــري أي القــانون )2(تطبيقــا منوذجيــا لقــانون التوجيــه العقــاري

1990نوفمرب 
  .، يعترب القانون املرجعي الرئيسي يف مادة التهيئة والتعمري والبناء)3(

التنمـوي احمللـي،  يبىن عليها العملنظرا ألمهية هذه القاعدة التقنية واعتبارها أحد اآلليات اليت 

) اخل...، فالحيــةصــناعية، جتاريــة(شــرك عــدة هيئــات إداريــة ومنتخبــني وممثلــني للغــرف جنــد أن املشــرع أ

وحىت احلركات اجلمعوية، واألشخاص الطبيعيـون ذوي امللكيـة اخلاصـة للمشـاركة يف كـل مراحـل إعـداد 

هــــذه القاعــــدة التقنيــــة انطالقــــا مــــن مشــــروع إعــــدادها ومــــرورا بعمليــــة التحقيــــق فيهــــا إىل غايــــة تبيينهــــا 

   .)4(واملصادقة عليها

املتعلق بالتهيئة والتعمري املـذكور أعـاله،  1990لسنة  29 – 90كما جيدر الذكر أن القانون 

 27يف               ؤرخ ـاملــ 10 – 91رقــم مت تدعيمــه بقــوانني أخــرى ذات الصــلة املباشــرة كالقــانون 

يف            املـؤرخ  07 – 01، املعـدل واملـتمم بالقـانون رقـم )5(املتعلـق باألوقـاف 1991أبريل سـنة 

2001أبريــل ســنة  27
احملــدد للقواعــد  1991أبريــل ســنة  27 املــؤرخ يف 11 – 91ن رقــم ، والقــانو )6(

يونيــو ســـنة  20املــؤرخ يف  15 – 08، والقــانون رقــم )1(ةـبنــزع امللكيــة مــن أجــل املنفعــة العامــة ـاملتعلقــ

 307 – 09، وكـــذا املرســـوم التنفيـــذي رقـــم )2(احملـــدد لقواعـــد مطابقـــة البنايـــات وإمتـــام إجنازهـــا 2008

مـــاي  28املـــؤرخ يف  176–91، املعـــدل واملـــتمم للمرســـوم التنفيـــذيرقم 2009مرب ســـبت 22املـــؤرخ يف 

، الذي حيـدد كيفيـات حتضـري شـهادة التعمـري ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء 1991

  .)3(وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك

                                                 
ة احلقوق جامعة ي، كل2008/2009التهيئة والتعمري، ألقيت لفائدة طلبة ماجستري، القانون العام دفعة عزاوي عبد الرمحن، حماضرات يف مقياس قانون  – )2(

  .أيب بكر بلقايد، تلمسان
  .1990لسنة  49، العدد انظر ج ر ج ج – )3(

)4(
 –Salah Bouchemal, la production de l'urbain: entre planifications et pratiques, laboratoire RNAMS, centre 

universitaire Larbi Ben M'hidi, Algérie, année 2000. 
 .1991لسنة  21انظر ج ر ج ج، العدد  – )5(
 .2001لسنة  29انظر ج ر ج ج، العدد  - )6(
 .1991لسنة  21انظر ج ر ج ج، العدد  - )1(
 .2008لسنة  44انظر ج ر ج ج، العدد  - )2(
 . 2009ة لسن 55انظر ج ر ج ج، العدد  - )3(



        
 

 

 )4(ال إذا كانــت القطاعــاتنشــري أنــه ال ميكــن مراجعــة املخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعمــري، إ

أو إذا كـــان تطـــور األوضـــاع أو احملـــيط أصـــبحت معـــه مشـــاريع  ،املزمـــع تعمريهـــا هـــي يف طريـــق اإلشـــباع

  .التهيئة للبلدية أو البنية احلضرية ال تستجيب أساسا لألهداف املعينة هلا

ت وتعــــديالت املخطــــط الســــاري املفعــــول يف نفــــس   يف هــــذا احلالــــة، يصــــادق علــــى مراجعــــا

  .)5(شكال املنصوص عليها للمصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمرياأل

نة مــن القــوانني والنصـوص التنظيميــة يف جمــال التهيئــة االغايــة مــن وجــود هـذه الرتســاملالحـظ أن 

والتعمـري، تزويـد اجلماعـات احملليـة وبـاألخص البلديـة لتنظـيم سياسـة العمـران ويئـة اإلقلـيم خاصـة مــع 

  . رة البناءات غري الشرعية نتيجة هجرة سكان الريف حنو املدنوجود ظاه

  الفرع الثاني

  )POS(مخطط شغل األراضي 

ة ـة كاملــة، حتــدد فيــه وبصفـــهــو أداة مــن أدوات التعمــري، يغطــي يف غالــب األحيــان تــراب بلديــ

الـدنيا  د وحقوق استخدام األراضي والبناء من حيـث الشـكل احلضـري للبنايـات، الكميـةـة قواعـمفصل

املظهـــر   امـه بـــاملرت املربـــع، أو املـــرت املكعـــب مـــن األحجــــه واملعـــرب عنــــوالقصـــوى مـــن البنـــاء املســـموح بـــ

قــــع ااخلــــارجي للبنايــــات، املســــاحات العموميــــة واخلضــــراء، ارتفاقــــات الشــــوارع، النصــــب التذكاريــــة، مو 

القواعد العامة اليت تضمنها يف إطار           خل، وكل ذلك إ... ها األراضي الفالحية الواجب محايت

  .)6(املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

أو        يقر إعداد خمطط شغل األراضي عن طريق مداولة من الـس الشـعيب البلـدي املعـين 

  :، وجيب أن تتضمن هذه املداولة ما يأيت)1(االس الشعبية البلدية املعنية

راضــي الواجــب إعــداده وفقــا ملــا حــدده املخطــط تــذكريا باجلــدول املرجعــي ملخطــط شــغل األ -

  .التوجيهي للتهيئة والتعمري املتعلق به

                                                 
 .، املتعلق بالتهيئة والتعمري، مرجع سابق1990ديسمرب  1املؤرخ يف  29 – 90من القانون رقم  22إىل  19املواد من  – )4(
 . ،مراحل اعداد  املخطط الرئيسي للتهيئة و التعمري 177،ص 10أنظر امللحق  رقم  – )5(
 .خمطط شغل األراضي، مرجع سابق: قسم ،29 – 90من القانون رقم  38إىل  31انظر املواد من  – )6(
، حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة عليها، وحمتوى 1991مايو  28، املؤرخ يف 178 – 91من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  – )1(

 .1991لسنة  26الوثائق املتعلقة ا، ج ر ج ج العدد 



        
 

 

يف  لكيفيــــات مشــــاركة اإلدارات العموميــــة واهليئــــات واملصــــاحل العموميــــة واجلمعيــــات ان ـبيــــ -

  .إعداد خمطط شغل األراضي

اتيجية ترفـــق مداولـــة الـــس الشـــعيب البلـــدي مبـــذكرة تقـــدمي يـــتم مـــن خالهلـــا عـــرض اإلســـرت  -

، االجتمــــاعي(د ـن البعـــــل األراضــــي انطالقــــا مـــــة بدراســــة خمطــــط شغـــــالتنمويــــة للبلديــــة للمنطقــــة املعنيــــ

، تبلغ املداولة املذكورة أعاله إىل السـيد الـوايل املخـتص إقليميـا وتنشـر )خلإ... الثقايف، العمراين، البيئي

ة املعنية، ليتخذ بعـد ذلـك الـوايل ـبية البلديمدة شهر مبقر الس الشعيب البلدي املعين أو االس الشع

ال ميكـن مراجعتـه أو تعديلـه إال و ، )2(الذي يتدخل فيـه خمطـط شـغل األراضـيم حدود احمليط ـقرار يرس

  .)3(لألسباب اليت تضمنها القانون
  

يعتــرب خمطــط شــغل األراضــي وثيقــة أرضــية قانونيــة وتقنيــة يســتند عليهــا رئــيس الــس الشــعيب 

املتعلــــق بالتهيئــــة ( 29 – 90مــــن القــــانون  65دار رخصــــة البنــــاء، حيــــث جعلــــت املــــادة البلــــدي إصــــ

مبــنح رخصــة البنــاء، بصــفتني، كممثــل مــن رئــيس الــس الشــعيب البلــدي املخــتص األصــلي ) والتعمــري

  :، ونوضح ذلك على النحو التايل)4(للبلدية يف حاالت وكممثل للدولة يف حاالت أخرى
  

   :يةبصفته ممثال للبلد -أ

اليت تكون فيها االقتطاعات أو البناءات موضوع طلب رخصة البناء واقعـة وذلك يف احلاالت 

يف قطـــاع خمطـــط شـــغل األراضـــي، فيكـــون مـــن اختصـــاص رئـــيس الـــس الشـــعيب البلـــدي مـــنح رخصـــة 

  .البناء، ويلزم فقط باطالع الوايل بنسخة من هذه الرخصة

   :بصفته ممثال للدولة -ب

حــىت وإن مل يكــن االقتطــاع أو البنــاء س الشــعيب البلــدي مبــنح رخصــة البنــاء خيــتص رئــيس الــ

واقعا ضـمن قطـاع يغطيـه خمطـط شـغل األراضـي، وعنـدها يصـدر القـرار املتعلـق بالرخصـة، ولكـن لـيس 

بصفته ممثال للبلدية بل بصفته ممثال عن الدولة، ويكون اطالع الوايل قبل اختاذ هذا القرار الذي جيب 

  .)1(افقا لرأي الوايل، على عكس احلالة السابقةأن يكون مو 

                                                 
 . ،  خمتلف مراحل إعداد خمطط شغل األراضي179فحة  ،الص11انظر امللحق املرفق رقم   - )2(
 .، مرجع سابق29 – 90من القانون  37املادة  – )3(
  . 152، ص 2005، جويلية  9إجراءات منح رخصة البناء، البحوث والدراسات الربملانية، جملة الفكر الربملاين، العدد  – )4(

 
 .الربملانية، نفس املرجع املذكور أعاله إجراءات منح رخصة البناء، البحوث والدراسات - )1(



        
 

 

حماربـة البنـاءات الفوضـوية  ، هواالهتمام املكثف للمشرع مبوضوع البناء والتعمري الغاية منإن 

أو العشــوائية، واحملافظـــة علـــى االنســـجام بــني املبـــاين املشـــيدة يف البلديـــة الواحــدة، ممـــا يعطـــي االنطبـــاع 

مجـــال الرونـــق نظـــام العـــام ومقوماتـــه، وهـــو النظـــام العـــام اجلمـــايل، حبمايـــة أحـــد جوانـــب وموضـــوعات ال

  .والرواء

يف                املـؤرخ  15 – 08م ـام بصـدور القـانون رقــذا االهتمــوج هـار، تـذا اإلطـيف ه

وص ـى اخلصـــ، والــذي يهــدف علــ)2(اـام إجنازهـــ، احملــدد لقواعــد مطابقــة البنايــات وإمتــ2008يوليــو  20

  : ـيتإىل ما يأ

  .وضع حد حلاالت عدم إاء البنايات -

  .حتقيق مطابقة البنايات املنجزة أو اليت هي يف طور اإلجناز قبل صدور هذا القانون -

  .حتديد شروط شغل أو استغالل البنايات -

  .مظهر مجايل ومهيأ بانسجام يترقية إطار مبين ذ -

  .اء وقواعد التعمريتأسيس تدابري ردعية يف جمال عدم احرتام آجال البن -

ة وإمتــام إجنــاز البنايــات وفــق قواعــد التهيئــة والتعمــري، ـتــتم دراســة ملفــات طلبــات حتقيــق مطابقــ

  .وعلى أربعة مستويات

  .مصاحل التعمري التابعة للبلدية -

  .مصاحل التعمري الوالئية التابعة للدولة -

  .جلان الدوائر -

  .وعند االقتضاء، جلنة الطعن الوالئية -

  .)1(اآلراء الصادرة عن املستوى األعلى هي املرجحة تعد

نتيجــــة ملــــا ســــبق ذكــــره، يستشــــف مــــن املنظومــــة القانونيــــة املنظمــــة لقواعــــد التهيئــــة والتعمــــري 

)PDAU (و )POS ( عمليـــة إعــدادها مبواعيـــد زمنيـــة وضــمان استشـــارة واســـعة للهيئـــات أنــه مت ضـــبط

                                                 
 .2008لسنة  44انظر ج ر ج ج، العدد  – )2(
 20ؤرخ يف ـامل 15 – 08ون رقم ـ، املتعلقة بكيفية تطبيق أحكام القان2009سبتمرب  10، املؤرخة يف 1000تعليمة السيد وزير السكن والعمران رقم  – )1(

  .2008لسنة  44يات وإمتام إجنازها، ج ر ج ج العدد ، احملدد لقواعد مطابقة البنا2008يوليو 

  

 



        
 

 

ملــــواطن، باإلضــــافة إىل وضــــع نظــــام قــــانوين وتنظيمــــي اإلداريــــة احملليــــة، واحلركــــة اجلمعويــــة وأخــــذ رأي ا

إلصدار رخص البناء، كل هذا يف نظرنا، يعد جماال خصبا ونواة رئيسية لتجسيد برنـامج التنميـة احملليـة 

  ).خلإ...إجناز هياكل ومنشآت قاعدية (

  الفرع الثالث

  الدراسات التقنية للمشاريع

تســبق مــيالد املشــروع التنمــوي ســواء تعلــق األمــر  ونعــين ــا تلــك الدراســة التقنيــة الشــاملة الــيت

خل، إ... ، قاعـــات العـــالج، دور احلضـــانةات الرتبويـــةـــــاز مثـــل الـــربامج الســـكنية، املؤسسـال اإلجنــــبأشغـــ

... ة للشـرب، قنـوات الصـرف الصـحي وحىت مشاريع خمتلف الشبكات، الطـرق، قنـوات امليـاه الصـاحل

  .خلإ

ــــل للبيئــــة املزمــــع اســــتقباهلا  ترتكــــز هــــذه الدراســــات علــــى القواعــــد الصــــحية واالســــتغالل األمث

للمشــــروع التنمــــوي، وعليــــه فمــــن الضــــروري علــــى معــــد هــــذه الدراســــة أن يأخــــذ يف احلســــبان الرتكيبــــة 

ة، عدد السكان، واملقاييس ـاط الرئيسي للمنطقـو الدميغرايف، النشـدل النمـاالجتماعية هلذا الوسط، مع

وبــــاقي املقـــــاييس املعمــــول ـــــا يف  ،ال اخلريطــــة الصــــحية والرتبويـــــةاملعتمــــدة مــــن طـــــرف الدولــــة يف جمـــــ

  .القطاعات األخرى

) ماليـة(لذا من الضروري أن يرفق امللف التقين ألي دراسة مبذكرة دراسة اجتماعيـة واقتصـادية 

  .لتحديد الغالف املايل الالزم إلجناز املشروع املرغوب فيه

دراســـات خمتصـــة ومؤهلـــة ومعتمـــدة مـــن طـــرف  مت إعـــداد دراســـات املشـــاريع مـــن قبـــل مكاتـــب

  .التقين على مستوى مصاحل البلدية من جهة أخرى ن جهة وضعف التأهيلـة املشاريع مـألمهية ـالدول

ممـــا يف كثـــري مـــن احلـــاالت امليدانيـــة وجـــدنا عـــدة مشـــاريع تنمويـــة أجنـــزت بـــدون دراســـة ســـابقة، 

قبل بداية اإلجناز، وذلك حماولة الستدراك قعة أعباء مالية مل تكن متو تسبب يف تكليف خزينة الدولة 

النقـــائص التقنيـــة غـــري املدروســـة بســـبب عـــدم وجـــود دراســـة تقنيـــة ســـابقة، بـــل عـــدة مشـــاريع هـــي قيـــد 

اإلمهـــال واهلجـــرة مـــن ورشـــات العمـــل لـــنفس األســـباب الســـابقة الـــذكر واالســـتهالك العشـــوائي للوكالـــة 

  .العقارية

          الســـــيما الكـــــربى منهـــــا إجـــــراءات لتنفيـــــذ املشـــــاريع  وقصـــــد معاجلـــــة هـــــذه الظـــــاهرة، مت اختـــــاذ

أحــدمها متعلــق بالدراســات واآلخــر خمتلفــني،  تتمثــل يف تبليــغ مقــررين لربنــاجمنييف مــرحلتني مســتقلتني، 



        
 

 

إال بعـــد املصـــادقة النهائيـــة للدراســـات املتعلقـــة بـــه، وهـــذا وفـــق باإلجنـــاز، هـــذا األخـــري ال ميكـــن تبليغـــه 

  .)1(منهجية حمددة

حاليـــا، فيمـــا خيـــص الدراســـات املرافقـــة إلجنـــاز املشـــاريع التنمويـــة بالبلديـــة، يـــتم برجمـــة عـــرض 

  .ومناقشة، ومن مث املصادقة أو عدمها من طرف اللجنة التقنية للبلدية

  الفرع الرابع

  التنموية الوعاء العقاري الستقبال المشاريع

 حتوزهـــا الدولـــة ومجاعاـــا ، طبيعـــة وأصـــناف األمـــالك العقاريـــة الـــيت1996لقـــد حـــدد دســـتور 

يف             ، للبلـديات احلـق 1974فربايـر  20املؤرخ يف  26 – 74، كما خول األمر )2(اإلقليمية

تكــوين االحتياطــات العقاريــة لفائــدة البلــديات، مــع إمكانيــة ختصــيص جــزء منهــا الســتقبال املشــاريع 

            صــــبح حــــق التصــــرف يف الوعــــاء العقــــاري، أ)3(العقــــاري التوجيــــهالتنمويــــة، غــــري أنــــه وبصــــدور قــــانون 

  .)4(من اختصاص الوكاالت العقارية للتنظيم والتسيري العقاري احلضري

يد املشاريع القطاعية بإقليم البلدية، مرهـون بتـوفر طلتنمية، وكذا تو لإن إجناز خمططات البلدية 

املخطـط الرئيسـي للتهيئـة والتعمـري (ري العقاري املناسب هلـا واملـدمج ضـمن قواعـد التهيئـة والتعمـالوعاء 

  .وذلك وفق اإلجراءات السابقة الذكر ،)وخمطط شغل األراضي

علـــى مســتوى كــل واليــة مكلفـــة جلنــة والئيــة وقصــد التكفــل اإلجيــايب ــذا املطلـــب، مت إنشــاء 

للتنميــة،  ةـباختيــار األراضــي إلجنــاز املشــاريع التنمويــة، باســتثناء تلــك املمولــة مــن طــرف الــربامج البلديــ

  .الصندوق املشرتك للجماعات احمللية، وميزانيات البلديات واليت تبقى من صالحيات رئيس الدائرةو 
  

يف هــذا الصــدد جيــدر التــذكري بــبعض القواعــد اإلجرائيــة املتعلقــة بالعمليــات التقليديــة ألمــالك 

  :، وهيالدولة
  

   :التخصيص -1

                                                 
جويلية  13املـؤرخ يف  227 – 98، وزيـر املالية، املتعلقة بتنفيذ أحكـام املرسـوم التنفيـذي رقم 2009ديسمرب  17، بتاريـخ 1768التعليمة رقم  – )1(

 .1998لسنة  51 ، املعدل واملتمم، املتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، ج ر ج ج العدد1998
 .، مرجع سابق1996من دستور  18و 17انظر املواد  – )2(
 .1990لسنة  49، املتعلق بالتوجيه العقاري، ج ر ج ج العدد 18/11/1990املؤرخ يف  25 – 90انظر قانون  – )3(
  :منو املدن وحتقيق التوازن بني خمتلف األراضي، راجع لالطالع والتوسع أكثر حول السياسة العقارية اجلديدة وأدواا القانونية والتقنية، وضبط – )4(

Chabane Banakezouh, la loi d'orientation foncière au droit de l'urbanisme; revue IDARA, N° 2/2001, p68. 



        
 

 

ت عقاريــة تابعــة لألمــالك اخلاصــة للدولــة حتــت وهــو العمليــة اإلداريــة املتمثلــة يف وضــع ممتلكــا

  .أو مؤسسة عمومية للدولة ،تصرف هيئة
  

 23يف           املـــؤرخ  454 – 91ذي رقـــم ـوم التنفيــــمـــن املرســ 03ام املـــادة ـال بأحكــــوعمــ

ة التابعة للدولة وتسيريها، وضبط كيفيـات ـالك اخلاصة والعامـروط إدارة األمـ، احملدد لش1991نوفمرب 

أو  ،لــك، فــإن التخصــيص يثبــت بقــرار مــن الــوزير املكلــف باملاليــة إذا تعلــق األمــر مبؤسســات وطنيــةذ

  .قليميةاإلماعات اجلأو     وزارات أو مؤسسات عمومية تابعة للدولة ذات االختصاص الوطين
  

وإذا تعلــــق األمــــر مبصــــاحل الدولــــة غــــري املتمركــــزة واملؤسســــات واهليئــــات العموميــــة للدولــــة ذات 

  .باختاذ القرارختصاص احمللي املوجود يف الوالية، فإن الوايل هو املختص اال
  

اصــة للدولــة مــن أجــل ق األمــر مبمتلكــات تابعــة لألمــالك اخلـون التخصــيص جمانــا إذا تعلـــويكــ

ها اخلاصــة أو املصــاحل التابعــة للواليــة أو البلديــة، ويكــون التخصــيص مبقابــل مــايل، احتياجــات مصــاحل

اعــة عموميــة لفائــدة حاجــات مجاعيــة عموميــة أخــرى، أو مصــلحة عموميــة تتمتــع عنــدما تقــوم بــه مج

  .مبيزانية ملحقة

  

  

  

  

   :التنازل -2

وهــو عمليــة حتويــل ملكيــة ممتلكــات عقاريــة تابعــة لألمــالك اخلاصــة للدولــة بــثمن ال يقــل عــن 

  .)1(قيمتها التجارية

ك اخلاصة للدولة يتم عن طريـق املـزاد والقاعدة العامة أن بيع املمتلكات العقارية التابعة لألمال

  .)2(العلين بعد إذن من الوايل املختص إقليميا بناء على رأي املدير الوالئي ألمالك الدولة
                                                 

عمليات األمالك الوطنية والعقارية، املتضمنة العمليات التقليدية ، وزارة املالية، املديرية العامة لألمالك الوطنية، مديرية 1998أوت  22املؤرخة يف  03439مذكرة رقم  – )1(

 .ألمالك الدولة، الرتخيص املسبق
، املتضمن قانون األمالك الوطنية، 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30 – 90جيد التنازل عن املمتلكات العقارية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة إرساءه يف القانون رقم  – )2(

، احملدد لشروط إدارة األمالك اخلاصة والعامة 1991نوفمرب  23املؤرخ يف  454 – 91، والنصوص الالحقة به السيما املرسوم التنفيذي 1990لسنة  51ج العدد ج ر ج 

 .1991لسنة  60التابعة للدولة وتسيريها، ويضبط كيفيات ذلك، ج ر ج ج العدد 



        
 

 

تكـون مـربرة حبيـث ال تتعـدى مسـاحة املمتلكـات املتنـازل أن هذه جيـب غري أن عملية التنازل 

ة ـوميــة املتنــازل هلــا، حبيــث تتــوىل اهليئــة صاحبــعنهــا حاجيــات اجلماعــة احملليــة أو اهليئــة أو املؤسســة العم

املشــروع التنمــوي إعــداد ملــف إداري وتقــين لــدى اللجنــة التقنيــة للواليــة الــيت يرتأســها الــوايل، لدراســة 

  .امللف والبت فيه

املالحــظ ميــدانيا أن الوعــاء العقــاري يف اجلزائــر يعــرف اســتهالكا عشــوائيا وغــري منــتظم، وهــذا 

األحيان إىل القرارات املستعجلة وغري املدروسة املتخذة من قبـل املسـؤولني احملليـني راجع يف الكثري من 

ة ـيف تســـجيل الـــربامج التنمويـــة أو مرافـــق للخـــدمات العموميـــة، دون ســـابق ختصـــيص املســـاحة األرضيـــ

ا علــى غــرار مــا عرفتــه عمليــة إجنــاز مقــرات مفــارز احلــرس البلــدي بكــل بلديــة، وكــذا مقــرات ـة هلـــاملناسبــ

  .أمن الدوائر باإلضافة إىل إجناز برنامج املليون وحدة سكنية

اجلزائريـة تراعـي  )3(وقصد ضبط هذه الوضعية، اختـذت مجلـة مـن اإلجـراءات مـن قبـل احلكومـة

األولويــة يف اســتعمال املســاحات األرضــية وإمكانيــة اللجــوء إىل اقتطــاع األراضــي الفالحيــة عنــد إجنــاز 

، كلمـــا كـــان ذلـــك )4(ىت أنـــه مت إعطـــاء التعليمـــات الالزمـــة للســـادة الـــوالةالـــربامج العموميـــة للتنميـــة، حـــ

إىل بلـــديات أخـــرى تتـــوفر علـــى ممكنـــا، علـــى حتويـــل الـــربامج العموميـــة للتنميـــة الـــيت ختضـــع ملســـؤوليتهم 

حالـة عـدم تـوفر الوعـاء العقـاري لرسـم يف أراضي قابلة للتعمري، مع احرتام الرتتيـب واألولويـات التـايل، 

  :ع التنمويةاملشاري

  .اللجوء إىل أرض قابلة للتعمري غري مأخوذة بعني االعتبار -أ

  .حتويل املشروع املعين إىل أرض قابلة للتعمري يف منطقة أخرى -ب

  .اللجوء إىل مساحة زراعية ذات مردودية ضعيفة -ج

  .اللجوء إىل مساحة زراعية ذات مردودية متوسطة -د

  .)1(ساحة زراعية ذات قدرات جيدة أو عاليةاللجوء الضروري واملربر إىل م -هـ

                                                 
، الوزير األول للحكومة اجلزائرية، املتعلقة باقتطاع األراضي الفالحية حلاجيات أساسية مرتبطة بإجناز مشاريع عمومية 2010أفريل  19املؤرخة يف  01التعليمة رقم  – )3(

 .للتنمية
 .03، نفس املرجع املذكور أعاله، ص 2010أفريل  19املؤرخة يف  01التعليمة رقم  -  )4(
 .05ملرجع املذكور أعاله، ص ، نفس ا2010أفريل  19املؤرخة يف  01التعليمة رقم  - )1(



        
 

 

حالة اللجـوء إىل طلـب االقتطـاع مـن املسـاحات الزراعيـة مـن أجـل يف كما يتعني على الوالة، 

إجناز مشروع عمومي تنموي، إرفاق الطلب املوجه إىل السيد وزيـر الفالحـة والتنميـة الريفيـة بـالتربيرات 

  .الالزمة لذلك
  

، )2(از املشاريع ذات الطابع االستثماري، فقد مت إنشاء جلنة والئيـةأما فيما خيص التكفل بإجن

  .)3(االس الشعبية البلدية املعنيةرؤساء  أعضائهاتتوىل عملية تنظيم العقار اخلاص ا، من بني 

  المطلب الرابع

 اآلليات اإلدارية 

وصاية اإلدارية واملصاحل تندرج هذه اآلليات يف إطار الرقابة واإلدارة واملالية اليت متارسها ال

  .التابعة هلا، على خمتلف نشاطات الس الشعيب البلدي، املتعلقة بتسيري وترقية التنمية احمللية

  الفرع األول

  مجلس الوالية 

الس التنفيذي (القدمي قد أعطى اهتمام كبري لس الوالية  )4(بدءا نشري أن قانون الوالية

، وعالقته )5(تنسيقي الوالئي نظرا للمهام الكبرية واملتعددة املنوطة به، والس ال)للوالية سابقا

باألجهزة األخرى على املستوى احمللي، أين تظهر من خالل هذه اهليئة تفوق سلطة الوايل بشكل 

  .أساسي

حيث صدر  ،غري أن قانون الوالية احلايل مل يوله نفس االهتمام، وبعد فراغ دام أربع سنوات 

يؤسس جملس والية جبمع، حتت سلطة الوايل املصاحل اخلارجية للدولة " )1(ذي نصت مادتهاملرسوم ال

، وبذلك أعيد على "ة كيفما كانت تسميتهاـاملكلفني مبختلف قطاعات النشاط على مستوى الوالي

يتمثل دوره أساسا فيما  ،"جملس الوالية"األقل الوجود التنظيمي للمجلس التنفيذي حتت تسمية 

  : يلي
                                                 

، املتضمن تنظيم جلنة املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار 2010يناير  12املؤرخ يف  20 – 10املرسوم التنفيذي رقم  – )2(

 .2010لسنة  04وتشكيلها وسريها، ج ر ج ج العدد 
 .، مرجع مذكور أعاله2010يناير  12املؤرخ يف  20 – 10من املرسوم التنفيذي رقم  03لالطالع على تشكيلة اللجنة، راجع املادة  – )3(
  . 1969لسنة  44ج ر ج ج، العدد انظر  - )4(
علوم معهد ال للمزيد من املعلومات، راجع عزاوي عبد الرمحن، الس التنسيقي الوالئي، حبث للحصول على ماجستري اإلدارة و املالية، جامعة اجلزائر،  - )5(

 .1986/  1985القانونية واإلدارية، ابن عكنون، سنة 
 . 1994لسنة  84، احملدد ألجهزة اإلدارة العامة للوالية وهياكلها، ج ر ج ج  1994جويلية  23، املؤرخ يف 215-  94املرسوم التنفيذي رقم   - )1(



        
 

 

 26ه املادة ـداء الرأي يف املشاريع اليت تقع يف تراب البلدية وذلك حسب ما نصت عليـإب -

  .من املرسوم

 .تنفيذ قرارات احلكومة وتعليماا وكذا مداوالت الس الشعيب الوالئي -

كمــا يـــربز دور الـــس أيضــا مـــن خـــالل الـــدور الــذي ينفـــرد بـــه كـــل عضــو مـــن أعضـــائه علـــى 

 : ، حيث يتعني على هذا العضو القيام مبا يليمستوى قطاع نشاطه

  .برجمة عمل املصاحل التابعة إلدارته وتنشيطها وتقوميها ومراقبتها -

 .السهر على تنفيذ املرافق اليت يسريها وفق القوانني والتنظيمات املعمول ا -

ات اخلاصة املشاريع والتقدير  - باالتصال مع املصاحل واهلياكل املعنية - إعداد ودراسة -

 .بتنمية القطاع يف الوالية

 .السهر يف حدود اختصاصه على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق اجنازها -

نشري أن الصالحيات اخلاصة بكل عضو من أعضاء جملس الوالية تعد صالحيات جديدة مل 

 .يعهدها أعضاء الس التنفيذي الوالئي سابقا

اجناز وتقييم خمتلف . أعضاء هذا الس تكون عمليةمن خالل الصالحيات اليت يتمتع ا 

بلديات الوالية خاضعة آللية إدارية غري خاضعة ملنطق تقلبات نصوص اجلماعات احمللية أو تلك 

احملددة لتدخلها يف العمل التنموي واليت تغيب مبوجبها بعض األجهزة ذات الوزن الثقيل تارة  وتظهر 

ذا الس الذي يتعني يف نظرنا إعادة االعتبار له ألمهيته يف البناء تارة أخرى، وهو ما ينطبق على ه

اإلداري احمللي ولدوره التنموي اهلام كجهة تنفيذ من خالل املديرين التنفيذيني الذين يتكون منهم إذ 

ا االجيايب يف التنمية احمللية، جاء يف احد ـأن بعد تأكد السلطات املركزية أمهية هذه اهليئة ودوره

وجوب بعث "إن              صرحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري ت

  .)1("الس التنفيذي الوالئي من جديد
  

  الفرع الثاني

  .)2(المفتشية العامة للوالية

                                                 
 .1994جويلية  23جريدة الوطن، الصادرة بتاريخ  - )1(
 . 1994لسنة  48، املتعلق باملفتشية العامة للوالية، ج رج ج العدد 1994جويلية  23املؤرخ يف  216- 94يذي رقم املرسوم التنف - )2(



        
 

 

هي هيئة تفتيش ومراقبة تابعة لوايل الوالية مباشرة، يشمل جمال تدخلها األجهزة واهلياكل 

  .ؤسسات غري املمركزة والالمركزية، املوضوعة حتت وصاية وزير الداخلية واجلماعات احملليةوامل

  : تتوىل املفتشية العامة يف الوالية، حتت سلطة الوايل، مهمة عامة ودائمة، تتمثل يف اآليت

تقوم باستمرار عمل اهلياكل واألجهزة واملؤسسات السابقة الذكر، قصد اتقاء النقائص  -

وحيسن نوعية اخلدمات  ،اح التصحيحات الالزمة وكل تدبري من شأنه أن يضاعف نتائجهاواقرت 

  .لصاحل املواطنني

 .تسهر على االحرتام الدائم للتشريع والتنظيم املعمول ما -

وتؤهل، زيادة على ذلك بناء على طلب من الوايل للقيام بأي حتقيق تربره وضعية خاصة  -

 .زة املمركزة والالمركزيةترتبط مبهام وأعمال األجه

تتدخل املفتشية العامة يف الوالية على أساس برنامج سنوي يندرج يف إطار خمطط أعمال  -

 .عن أعماهلا عليها إعداد ملخص دوريوذه الصفة، يتعني ، يقرره الوايل

رسل وي ،اء مهامهمـعقب انتها ـموظفوها ـاليت حيرره ،التفتيشيف شكل تقارير بلغ إىل الوايل ي

  .ىل وزارة الداخلية واجلماعات احملليةإملخص منها دوريا 

أما فيما يتعلق بتسيريها، يسريها مفتش عام يساعده مفتشان أو ثالثة مفتشني، حيدد عدد 

عماهلا بقرار وزاري مشرتك بني وزير املالية ووزير الداخلية واجلماعات احمللية املتنوعة والسلطة املكلفة 

  .بالوظيفة العمومية

ها ومسامهتها يف العمل التنموي من خالل الصالحيات اليت تتمتع ا هذه اهليئة تظهر أمهيت

ن خالل الزيارات التفتيشية والتقييمية ملصاحل البلدية، حبيث تقوم مبهمة التفتيش والتوجيه خالل م

وجبها رفع تقرير ملصاحل البلديات بالوالية، يتم مبية أو الظرفية حسب طبيعة املوضوع، دوراا الثالث

السيما فيما خيص اجناز  ،إىل الوايل يتضمن النقائص املسجلة يف تسيري الشؤون العامة للبلديات

  .املشاريع التنموية
  

  الفرع الثالث

  .لدائرة كهيئة وصايةا



        
 

 

ا للمادة ـبالشخصية املعنوية لعدم متتعها باالستقالل القانوين واملايل، وطبقالدائرة ال تتمتع 

احملدد ألحكام القانون  1990جويلية  25املؤرخ يف  230- 90رقم  )1(ملرسوم التنفيذيمن ا 07

- 91األساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا يف اإلدارة احمللية، املعدل باملرسوم التنفيذي رقم 

ة، ه ممثال للدولة، وذه الصفـيساعد رئيس الدائرة الوايل يف وظيفت" 1991أوت  24املؤرخ يف  305

  .    )2("ينشط عمل بلدية، أو عمل بلديتني أو عدة بلديات

ويف سياق اإلطار املذكور أعاله، أي بصفته مساعدا للوايل، يتوىل رئيس الدائرة حتت سلطة 

  : الوايل، ما يأيت

           وعلى حسن سري املصاحل اإلدارية والتقنية  ،السهر على تطبيق القوانني والتنظيمات -

  .  ل االيت يتكف

 .يسهل تنفيذ قرارات احلكومة والس الشعيب الوالئي يف البلديات دائرة اختصاصه -

 .يعلم الوايل بالوضع العام يف البلديات اليت ينسق أعماهلا -

 .يسهر على حسن سري العمليات االنتخابية -

وتدخل يف السندات والرخص اليت تتعلق بتنقل األشخاص  يسم طبقا للتنظيم املعمول به، -

 .اختصاصاته

 .يسهر حتت رقابة الوايل، على حفظ النظام العام واألمن العمومي -

زيادة على ما سبق، ميكن لرئيس الدائرة أن يتلقى تفويضا من الوايل من أجل القيام بأعمال 

 .)3(أخرى أو املهام اليت يراها مفيدة

  :ة القيام مبا يليكما يتوىل رئيس الدائرة حتت سلطة الوايل وبتفويض منه مهم

  .تنشيط وتنسيق عمليات حتضري املخططات البلدية للتنمية وتنفيذها -

س الشعبية البلدية حسب الشروط اليت حيددها القانون، ـة على مداوالت االـاملصادق -

  :ونذكر منها

                                                 
 .1991لسنة  41، ج ر ج ج، العدد 1991أوت  24،  املـؤرخ يف 305- 91، املعدل باملرسـوم التنفيذي رقم  1990لسنة  31أنظر ج رج ج، العدد  - )1(
 . 1991لسنة  41لعدد انظر ج ر ج ج، ا – )2(

ميكن للوايل أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط و : "من قانون الوالية، مرجع سابق، اليت تنص 105يف رأينا، يعد هذا تطبيقا ملا ورد يف املادة  - )3(

 ".األشكال املنصوص عليها يف القوانني و التنظيمات



        
 

 

ابعة امليزانيات واحلسابات اخلاصة بالبلديات واهليئات البلدية املشرتكة بني البلديات الت -

  .للدائرة نفسها

  .دفاتر شروط اإلجيار اليت ال تتعدى مدا تسع سنوات -

  .املناقصات والصفقات لعمومية واحملاضر واإلجراءات -

             أو مجاعية للبلديات اليت ينشطها تكون موجهة ،حث وتشجيع كل مبادرة فردية -

تياجات املواطنني وتنفيذ خمططات التنمية إىل إنشاء الوسائل واهلياكل اليت من طبيعتها تلبية اح

  .)1(احمللية

يبدو أن جهات تنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدي ومن مث القرار  ،من خالل ما سبق

التنموي البلدي ال تقتصر على اهليئة التنفيذية البلدية املنتخبة وإمنا تتعداها إىل رئيس الدائرة كجهة 

لتقنية بالدائرة، وخالل ممارسته ملهامه يستوجب عليه أن يرتدي بذلة تنفيذ معينة مبساعدة املصاحل ا

 594- 83خاصة السيما حالة معاينته لورشات العمل واملناسبات الرمسية، طبقا لنص املرسوم رقم 

  .لوالة ورؤساء الدوائرللة خاصة ذالذي حيدث ب 1983أكتوبر  29املؤرخ يف 

  الفرع الرابع

  . أمين خزينة مابين البلديات

بعد أن كانت تسميته  (le trésor intercommunale)يعترب أمني خزينة ما بني البلديات 

أو احملاسب العمومي، موظف دولة، يعني  (le receveur communale)السابقة القابض البلدي 

  :)2(قانونا من قبل الوزير املكلف للقيام بالعمليات املبينة أدناه

  حتصيل إيرادات البلدية -

 .يذ النفقاتتنف -

 .ضمان حراسة األموال والسندات والقيم واألشياء املكلف ا وحفظها -

 .تداول األموال والسندات -

 .إبراء الديون العمومية عن طريق التحصيل -

                                                 
 .، مرجع سابق1994جويلية  23يف ، املؤرخ 215-94من املرسوم رقم  10املادة  - )1(
 .1990لسنة  35، املتعلق باحملاسبة العمومية، ج ر ج ج العدد 1990أوت  21املؤرخ يف  21-90من القانون، رقم  33املادة  - )2(



        
 

 

يتعني عليه قبل التكفل بسندات حتصيل اإليرادات اليت يصدرها األمر بالعرف أن يتحقق من 

قوانني واألنظمة بتحصيل اإليرادات، وفضال عن ذلك جيب عليه أن هذا األخري مرخص له مبوجب ال

على الصعيد املادي مراقبة صحة اإللغاءات لسندات اإليرادات والتسويات وكذا عناصر اخلصم الذي 

 : كما يتعني عليه قبل قبول أية نفقة أن يتحقق مما يلي  ،يتوفر عليها

  .مطابقة العملية للقوانني واألنظمة املعمول ا -

 .صفة األمر بالصرف أو املفوض له -

 . توفر االعتمادات -

 .شرعية عمليات تصفية النفقات -

 .أن الديون مل تسقط أجاهلا أو أا حمل معارضة -

           تأشريات عمليات املراقبة اليت تنص عليها القوانني واألنظمة املعمول ا، باإلضافة -

هو عضو جلنة الصفقات العمومية للبلدية، يستشريه رئيس  إىل ذلك فأمني خزينة مابني البلديات

 . يف كل العمليات املالية اليت ختص سر البلدية) األمر للصرف(الس الشعيب البلدي 

 .له صفة العضوية يف اللجنة التقنية للدائرة -

 .يتوىل عملية التنفيذ املايل للمشاريع التنموية وفق االعتمادات املالية املتوفرة -

إن املراقبة اليت يقوم ا أمني خزينة مابني البلديات، قد تؤدي به إىل رفض أو تعليق دفع 

يف هذه احلالة جيب تربير الرفض على مدى . النفقات اليت أمر بدفعها رئيس الس الشعيب البلدي

ري مؤسس وأن يكون الرفض كتابيا، وإذا ما ارتأى رئيس البلدية أن الرفض النهائي غ. شرعية النفقة

  . )1(ميكنه اللجوء إىل التسخرية، ويف هذه احلالة حتل مسؤولية األمر بالعرف حمل مسؤولية احملاسب

على سبيل املالحظة فإن السري احلسن واملتابعة املنتظمة حملاسبة البلدية تظل مرهونة باملسك 

  .)1((C1)املنتظم للملحقات املنصوص عليها يف التعليمة الوزارية املشرتكة 
  

  المبحث الثالث

  نماذج تطبيقية عن تسجيل وإنجاز المشاريع التنموية المحلية بالبلدية

                                                 
 ، املتعلق باحملاسبة العمومية، مرجع سابق1990أوت  21املؤرخ يف  21-90من القانون رقم  48و 47املادة  - )1(
)1(

 .، املتعلقة بتحديد طريقة مسك احملاسبة الصادرة عن وزير املالية1971جويلية  01املؤرخة يف  C1تعليمة رقم ال - 



        
 

 

واالقتصــــادية، أن تقــــوم يتعــــني علــــى البلديــــة باعتبارهــــا مكــــان اللتقــــاء التطلعــــات االجتماعيــــة 

            بإعـــداد خمطـــط التنميـــة االقتصـــادية طبقـــا للصـــالحيات املخولـــة هلـــا يف قـــانون البلديـــة، وجتـــدر اإلشـــارة 

  .هناك برامج تنموية خمتلفةإىل أن 

ومن مث ختتلـف طـرق تسـجيلها وإجنازهـا  ،دة أشكال للتمويلـدد الربامج اعتماد عـيستدعي تع

  :وكذا األهداف التنموية اليت وضعت من أجلها، واليت نبينها كما يلي

  المطلب األول

   )PCD(المخططات البلدية للتنمية المحلية 

التســيري الالمركــزي األكثــر اســتعماال منــذ  ي، هــو برنــامج الدولــة ذ)2(لتنميــةاملخطــط البلــدي ل

، ويتعلــق باســتثمارات التنميــة لصــاحل البلديــة يف إطــار التوجهــات الوطنيــة للتنميــة وقــوانني 1974ســنة 

  .من قبل الدولة ضمن ميزانية التجهيز احملددة لنفقات الدولة السنوية ،املالية
  

  

  الفرع األول

  اجيلهطريقة تس

تتوىل اللجنة التقنية للبلديـة عنـد ايـة كـل سـنة ميالديـة، وحتـت إشـراف رئـيس الـس الشـعيب 

لكــل عمليــة مقرتحــة، بعــد عمليــة إحصــاء وحتديــد مجيــع حاجيــات  )3(البلــدي، إعــداد بطاقــات تقنيــة

  .سكان البلدية وترتيبها حسب األولوية

  
  

يـــتم حتديـــد طبيعـــة األشـــغال أو  ،)Fiche technique(ة ـة التقنيــــالل إعـــداد البطاقــــن خــــمـــ

  .)1(التجهيزات املراد إجنازها بالتفصيل، والكلفة املالية للمشروع
  

   )2(تعرض االقرتاحات املضبوطة من طرف اللجنة التقنية للبلدية على اللجنة التقنية للدائرة

                                                 
سياسي ، اعترب التخطيط يف اجلزائر اجتاها رئيسيا ومبدأ هاما من املبادئ العامة لتنظيم االقتصاد الوطين، وذلك بالنظر إىل طبيعة النظام ال1989منذ سنة  – )2(

  .ماعي واالقتصادي الذي انتهجت آنذاكواالجت
  .، منوذج البطاقة التقنية لتسجيل عملية املخطط البلدي للتنمية 181ص  12انظر امللحق رقم   – )3(

  

  
  .، املتعلق بتسيري خمططات التنمية الصادرة عن كتابة الدولة للتخطيط، اجلزائر1972أوت  12املؤرخ يف  c1املنشور  – )1(



        
 

 

صـادقة علـى املشـاريع املقبولـة ا تبعا ألمهية كل مشروع، حيث يتم التأهيل واملـملناقشتها وترتيب أولويا

  .للوالية) PSD(واقرتاح إمكانية التكفل املايل ببعضها ضمن مدونة املشاريع القطاعية 
  

واملتوصــل إليهــا، ضــمن حمضــر اجتمــاع يرفــع تتــوج أشــغال جلنــة الــدائرة بتقيــد القــرارات املتخــذة 

ير التخطــــيط والتهيئــــة العمرانيــــة إىل اللجنـــة التقنيــــة بالواليــــة، وحتــــت رئاســــة وايل الواليــــة، وحبضــــور مــــد

)DPAT ( لــس الشــعيب الــوالئييــتم إجــراء عمليــة التحكــيم بالواليــة، وكــذا رئــيس ا)L'arbitrage (

للعمليات املقرتحة، املرفوعة إليهـا مـن قبـل جلنـة الـدائرة، تتـوج أشـغاهلا باملصـادقة علـى املشـاريع املقبولـة 

خـر منهــا لسـنوات قادمـة حســب أولويـة وأمهيـة املشــاريع ، وقـد يؤجـل التكفــل بـالبعض اآل)3(وتسـجيلها

املقرتحـة، وعليـه يظهـر مـن خــالل ذلـك أن الـوايل هـو املسـؤول األول عــن ضـبط وإعـداد بـرامج التنميــة 

  .)4(احمللية بالبلدية

  الفرع الثاني

  ل إنجازهاحمرا

ملـذكورة أعـاله، بعد أن يـتم إعـداد املخطـط اخلـاص بالتنميـة احملليـة، وفـق اإلجـراءات واملراجـل ا

إىل              مقــرر تســجيل العمليــات) notifier(ويف حــدود املــوارد املاليــة والوســائل املتــوفرة، يبلــغ 

  .رئيس الس الشعيب البلدي عن طريق رئيس الدائرة

  

ألعضــاء الــس الشــعيب بعــد اســتالمه للمقــرر الســابق الــذكر، يــدعو إىل عقــد جلســة مداولــة 

خالهلــا باملشــاريع املشــار إليهــا يف مقــرر تســجيل العمليــات الــيت اســتفادت منهــا  البلــدي، يعلمهــم مــن

البلدية خالل هذه السنة، لتتم بعد ذلـك املصـادقة املوافقـة علـى إدخـال شـرحية العمليـات اجلديـدة إىل 

، مث يـــتم )1()مداولـــة جــدول العمليـــات(مدونــة خمططـــات البلديــة للتنميـــة، وذلــك وفـــق مداولـــة تســمى 
                                                                                                                                                                  

، املتعلق بشروط تسيري وتنفيذ خمططات البلدية اخلاصة بالتنمية، ج ر 1973أوت  09، املؤرخ يف 136 – 73التفصيـل، انظر املرسوم رقم  للمزيد من – )2(

 . 1973لسنة  67ج ج العدد 
 .التنمية البلديةخمطط  تسجيل عملية  مقرر ، منوذج 183ص   13انظر امللحق رقم   – )3(

)4(
 – Banakezouh C, la déconcentration en Algérie, thèse de doctorat d'état, Alger, 1987, p17. 

 

 

 

 

 
   .،منوذج مداولة الس الشعيب البلدي، املتضمنة املصادقة على جدول العمليات التنموية185، الصفحة 14انظر ، امللحق رقم  – )1(



        
 

 

) Entreprise(حتديــــد كيفيــــة تنفيــــذ هــــذه العمليــــات، إمــــا عــــن طريــــق املقاولــــة ولــــة أخــــرى ضــــمن مدا

، أو بالوسـائل الذاتيـة للبلديـة )2(بالكيفيات واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون الصفقات العموميـة

)La régie.(  

طريـــق  يف أكثـــر احلـــاالت، وبتعليمـــات مـــن الوصـــاية اإلداريـــة للبلديـــة، يـــتم تفـــادي التنفيـــذ عـــن

الوسـائل الذاتيــة للبلديـة، كــون هـذه األخــرية ال تتــوفر علـى وســائل اإلجنـاز الالزمــة، كمـا أــا تفتقــر إىل 

املـــؤهالت التقنيـــة واملاليـــة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، احلـــرص علـــى تفـــادي العمليـــات املاليـــة 

  .جناز مثل هذه العمليات، املرتتبة على إ)حتويل واستغالل املال العام يف أغراض شخصية(املشبوهة 

يتـــوىل مكتـــب التجهيـــز بالبلديـــة وحتـــت إشـــراف ومتابعـــة أمينهـــا العـــام إعـــداد عقـــد أو صـــفقة 

 )القيــام خبــدمات، اقتنــاء جتهيــزات عموميــة أو إجنــاز أشــغال(املشــروع لفائــدة املقاولــة الفــائزة بالصــفقة 

 الـــدائرة للمصـــادقة عليـــه، بعـــد مبداولـــة يف املوضـــوع لـــدى مصـــاحل قـــايـــودع امللـــف اإلداري والتقـــين مرفو 

املصـــادقة علـــى مداولـــة العقـــد أو الصـــفقة اخلاصـــة باملشـــروع مـــن طـــرف الوصـــاية اإلداريـــة، يقـــوم رئـــيس 

بـــاألمر باخلدمـــة الـــس الشـــعيب البلـــدي بصـــفته، ممثـــل للبلديـــة صـــاحبة املشـــروع، بإعطـــاء مـــا يســـمى 

)Ordre de service ( وعلبدء األشغال، تبعا لبنود صفقة املشر.  

بــاملوازاة مــع تنفيــذ األشــغال، يــتم مــنح االعتمــادات املاليــة مــن طــرف مــدير التخطــيط والتهيئــة 

ومؤشر عليها من طرف املصاحل التقنية املعنية العمرانية، ممضية من طرف رئيس الس الشعيب البلدي 

  .باملتابعة
  

م مـنح مقاولــة اإلجنــاز بعـد إجنــاز املشـروع التنمــوي بصـفة ائيــة ووفــق شـروط بنــود الصـفقة، يــت

  .حمضر االستالم املؤقت للمشروع ليوضع موضع اخلدمة واالستغالل
  

  الفرع الثالث

  أهدافها التنموية

ور عيـــوب تقنيـــة خـــالل فـــرتة بعـــد التأكـــد مـــن ســـالمة اإلجنـــاز بالنســـبة للمشـــاريع، وعـــدم ظهـــ

قـــت، حمضـــر االســـتالم ح للمقـــاول وبـــنفس إجـــراء االســـتالم املؤ نالضـــمان، والـــيت تكـــون غالبـــا ســـنة، متـــ

                                                 
  .قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق – )2(

  

 



        
 

 

، ليكـون بـذلك املشـروع )1()بطاقـة الغلـق النهـائي للمشـروع(النهائي، وتغلق العملية املنجزة مبـا يسـمى 

جنــاز، ليــتم ألهــداف الــيت وضــع مــن أجلهــا، وتبعــا لالحتياجــات املضــبوطة عنــد بدايــة اإلاقــد اســتوىف 

  .ين البلدية حسب النشاط املنوط بهاستغالله من طرف مواط
  

  لب الثانيالمط

  )PSD(البرامج القطاعية للتنمية 
  

ن مــن املخططــات ، هنــاك نوعــا380 – 81مــن املرســوم رقــم  05ه املــادة ـحســب مــا قضــت بــ

اك خمطـــــط ثـــــاين يســـــمى الربنـــــامج القطـــــاعي للتنميـــــة ـة إىل املخطـــــط البلـــــدي للتنميـــــة، هنــــــفباإلضافـــــ

)PSD()2(.  
  

  

  الفرع األول

  طريقة تسجيلها

، حيث تـدخل ضـمنه كـل اسـتثمارات الواليـة واملؤسسـات العموميـة هو خمطط ذو طابع وطين

  .)3(اليت تكون وصية عليها، ويتم تسجيل ذا املخطط باسم الوايل والذي يسهر على تنفيذه كذلك

ويكون حتضري املخطط القطاعي للتنمية بدراسة اقرتاحات مشاريعه يف الس الشـعيب الـوالئي 

تكــون دراســة اجلوانــب التقنيــة مــن طــرف اهليئــة التقنيــة بعــد إرســال والــذي يصــادق عليــه بعــد ذلــك، مث 

  .املخطط التقين هلا

  الفرع الثاني

  مراحل إنجازها

بعــد املصــادقة مــن قبــل الــس الشــعيب الــوالئي علــى مدونــة هــذه املشــاريع بعنــوان القطاعــات 

 األمر بالصرف الوحيد، واهليئات املختصة بالوالية، حيث تسجل هذه الربامج برمز الوايل، الذي يعترب

اختيــار مقاولــة  )1(يتـوىل كــل قطــاع وحســب اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف قــانون الصــفقات العموميــة
                                                 

 . منوذج غلق عمليات املخططات البلدية للتنمية، 187ص ،15ق رقم امللح ،انظر – )1(
  .20و 19، ص 2002 ، سنة)بدون طبعة( رشيد أمحد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، املكتبة اجلامعية، – )2(
  .، منوذج مقرر  تسجيل مشروع تنموي قطاعي 189، ص 16انظر امللحق رقم   – )3(

  

  
 .2001لسنة  58العدد انظر ج ر ج ج  – )1(



        
 

 

مباشـرة إجـراءات ) خلا... ميةقطاع الري، األشغال العمو (اإلجناز لتتكلف بعد ذلك كل مديرية والئية 

 التقنيـــة للمديريـــة املعنيـــة مبراقبـــة إجنـــاز مـــنح األمـــر باخلدمـــة للمقاولـــة صـــاحبة املشـــروع، لتتـــوىل املصـــاحل

املشـروع بالتنسـيق مـع خمتلـف هيئـات املراقبـة املعتمـدة مــن طـرف الدولـة مثـل هيئـة املراقبـة التقنيـة للبنــاء 

)CTC ( يف قطاع السكن والتجهيزات العمومية، وهيئة املراقبة للري)CTH.(  

ابعـة للقطاعـات السـابقة الـذكر يف متابعـة كما ميكـن اشـرتاك رؤسـاء املصـاحل التقنيـة بالـدائرة الت

  .املراقبة التقنية للمشاريع القطاعية املثبتة يف إقليم بلديات الوالية

يف هذا الصدد نشري إىل أمهية وجود الدراسات التقنية والوعاء العقاري، واليت أصبحت حجـر 

  .)2(زاوية ترتكز عليها مثل هذه املشاريع

  الفرع الثالث

  ةالتنموي اأهدافه

هذه الربامج من شأا حتقيق التوازنـات اجلهويـة، خاصـة عنـدما تعـين البلديـة الـيت متـنح رأي  -

  ).رضية املشروعاالختيار املسبق أل(تقين يف اختيار موقعها 

  .جتهيز مراكز احلياة وتطوير اخلدمات اجلوارية -

ذ خمططـــات البلديـــة تصـــحيح االخـــتالالت احملتملـــة فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة احملليـــة، حالـــة تنفيـــ -

  ).PCD(للتنمية 

  .تنمية التهيئة احلضرية عن طريق تشجيع االستثمار اخلاص -

  .الدعم واملساندة يف خلق مناصب شغل بالبلدية -

  .املسامهة يف حتسني ظروف حياة املواطنني -

  المطلب الثالث

  المرافقة والمدعمة لإلصالحات االقتصادية والصناديق البرامج

جيب لوضعيات معينة، فهي بذلك ترمي إىل التكفل بتلـك الوضـعيات الظرفيـة هي برامج تست

لتجاوزهــا، الســيما يف جمــال خلــق مناصــب شــغل علــى املســتوى احمللــي مومسيــة تتماشــى حســب طبيعــة 

  :الربنامج واجلهة املوجهة إليها، من أهم هذه الربامج

                                                 
 13، املؤرخ يف 227 – 98، الصـادرة عن وزير املالية، املتعلقة بتنفيذ أحكـام املرسوم التنفيـذي رقم 2009ديسمرب  17املؤرخة يف  1768انظر التعليمـة الوزارية رقم  - )2(

 .، املعدل واملتمم، املتعلق بنفقات الدولة للتجهيز1998جويلية 



        
 

 

  الفرع األول

  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي

، ويهــدف إىل إنعــاش االســتثمار العمــومي بواســطة مشــاريع 2001ج ســنة أنشــئ هــذا الربنــام

املركــزي، القطــاعي غــري املمركــز، املخططــات (مســجلة ضــمن خمتلــف بــرامج التجهيــز العمــومي للدولــة 

  ).البلدية للتنمية

) 2004 - 2001(هـــذا الربنـــامج بـــادر بـــه رئـــيس اجلمهوريـــة ميتـــد علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات 

املخصصــة لــدعم املؤسســات واألنشــطة الزراعيــة املنتجــة وغريهــا، وإىل تعزيــز  ويتمحــور حــول األنشــطة

املرافــق العموميــة يف ميــدان الــري والنقــل واملنشــآت القاعديــة، وحتســني ظــروف املعيشــة والتنميــة احملليــة 

  .)1(وتنمية املوارد البشرية

نــه يوجــد اخــتالف خيضــع هــذا الربنــامج لــنفس قواعــد التســيري اخلاصــة بالربنــامج العــادي، إال أ

وحيــد يكمــن يف أن اعتمــادات الــدفع الــيت تلغــى بانتهــاء الســنة، وإمنــا توضــع علــى مســتوى احلســاب 

  . املفتوح لدى أمني اخلزينة للوالية 322001اخلاص رقم 

  الفرع الثاني

  األنظمة الخاصة بالتضامن والنشاط االجتماعي

واطن عن طريق املساعدات اليت ميكن يف إطار ضمان مصداقية البلديات وتقريبها أكثر من امل

تقدميها للفئات احملرومة والعاجزة، أنشأت الدولة يف هذا اإلطار أنظمة خاصة للبلديات تستفيد منهـا 

  :عن طريق مديرية النشاط االجتماعي وممولة من طرف وكالة التنمية االجتماعية وتتمثل فيما يلي

ـــة التنميـــة االجتماعيـــة منـــذ ســـنة 1996 لقـــد أنشـــأت وكال
برناجمـــا خاصـــا مبشـــاريع مجاعيـــة  )1(

لفائــدة البلــديات، تــأيت لــدعم هــذه األخــرية وتــدخل هــذه املشــاريع يف سياســة مكافحــة الفقــر وتنميــة 

  .األحياء والقوى النائية واملعزولة

                                                 
)1( – اجلزائر2002لشهر جوان  2001الثاين سنة  لس االقتصادي واالجتماعي، الظرف االقتصادي واالجتماعي، السداسيتقرير ا ،.  

 
  .1996لسنة  40 ، املتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية، ج ر ج ج العدد1996جوان  29املؤرخ يف  96/232املرسوم التنفيذي رقم  – )1(

  

  

 



        
 

 

فيمـــــا خيـــــص إعـــــداد مشـــــاريعها، تقـــــرتح كـــــل بلديـــــة عـــــددا مـــــن املشـــــاريع الـــــيت تفـــــوق مبلغهـــــا 

جلنـــة خاصـــة علـــى مســـتوى مديريـــة النشـــاط االجتمـــاعي لدراســـتها   دج وتقـــدم إىل 4000.000.00

مث ترسل إىل وكالة التنمية االجتماعية للبت فيها، حبيث ترسل هذه األخرية بالقائمة النهائيـة  ،وترتيبها

  .للمشاريع املقبولة خالل السنة إىل السيد الوايل مع نسخة منها إىل مديرية النشاط االجتماعي

عـــن طريـــق  % 10 ـا البلديـــة املعنيـــة بــــمـــن املشـــروع وتتكفـــل بدورهـــ % 90ة متـــول هـــذه الوكالـــ

مداولة تؤخذ يف هذا الشأن عند االنتهاء من كل مشروع، يقـوم ممثـل الوكالـة اجلهويـة للتنميـة بالتنسـيق 

مــع ممثــل مديريــة النشــاط االجتمــاعي بصــحبة رئــيس البلديــة أو ممثلــه مبعاينــة املشــروع يف إطــار التســليم 

  .ت، حبيث يكون التسليم النهائي سنة بعد ذلكاملؤق

وهنـــا جيـــب علـــى كـــل رئـــيس بلديـــة أن يراعـــي عـــدم تكـــرار تســـجيل نفـــس املشـــروع مـــرتنب، أي 

  ).PCD(تسجيله يف قائمة املشاريع اجلماعية ويف مشاريع تنمية البلدية 

  :مشروع الجزائر البيضاء

خ اليت عمت كافة الشوارع واألحياء، حفاظا على نظافة املدن والقرى، وتفاديا ملشكلة األوسا 

بـــادرت وزارة التضـــامن ـــذا الربنـــامج ـــدف حتســـني اإلطـــار املعيشـــي للمـــواطن مببـــادرة مشـــروع إنشـــاء 

  .مؤسسات مصغرة للتضامن من أجل النظافة واحملافظة على املساحات اخلضراء

راد حيث يتم أف 8يستفيد من هذا املشروع البلديات يف شكل ورشات، كل ورشة مكونة من 

تعيـني رئــيس الورشـة مــن بــني هـؤالء األفــراد، ومـن طــرف رئــيس البلديـة، هــذه الورشـات تعمــل يف إطــار 

  .بلدي حتت إشراف مديرية النشاط االجتماعي، يتم التمويل من طرف وكالة التنمية االجتماعية

  الفرع الثالث

  برنامج صندوق الجنوب

ان التجهيــــزات األساســــية باملنــــاطق اجلنوبيــــة هــــو برنــــامج يهــــدف إىل التكفــــل بــــالعجز يف ميــــد

  .)1(بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانيه البلديات يف هذا اال، مقارنة ببلديات مناطق الشمال

  الفرع الرابع

  لوجية الكبرىو كإليصندوق الكوارث الطبيعية واألخطار ا

                                                 
 . 2008جانفي  30و 29الية سعيدة، حصيلة األيام اإلعالمية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية، يومي املفتشية العامة لو  – )1(



        
 

 

            رخ املـــــــؤ  90/402وم رقـــــــم ـيوضـــــــع حتـــــــت تصـــــــرف هـــــــذا الصـــــــندوق املنشـــــــئ مبوجـــــــب املرســـــــ

1990ديسمرب  15يف 
، حساب خاص لدى اخلزينة ويعترب الوزير املكلف باجلماعات احمللية األمر )2(

  .بالصرف الرئيسي له

وارث الطبيعية واألخطار التكنولوجية الكـربى البلديـة، كـون هـذا اجلانـب كيهم جهاز تسيري ال

  .متلكاتمتعلق باألمن املدين له تأثري مباشر على األشخاص وامل

ويف هــذا اإلطــار تكــون البلديــة معنيــة بالتصــريح املتعلــق باملنطقــة املنكوبــة وذلــك معاينــة حالــة 

، جيـــب عليهـــا يف هـــذا اإلطـــار تنشـــيط جلنـــة )3()مـــن قـــانون البلديـــة 06وفـــق املـــادة (الكارثـــة الطبيعيـــة 

  ).من نفس القانون 13وفقا للمادة (البلدية 

                                                 
 .1990لسنة  55ج ر ج ج، العدد  ،انظر – )2(
 .القانون املتعلق بالبلدية، مرجع سابق ،انظر – )3(



       
 

 

  خاتمـة
دراسـة حالـة –على ضوء هذه الدراسة املتواضعة ملوضوع دور اجلماعـات احملليـة يف التنميـة احملليـة 

  :مت التوصل إىل النتائج واالقرتاحات املبينة على النحو التايل - البلدية

  النتائج: أوال

والتمويـل، تداخال مـن حيـث التنظـيم والتسـيري و هذا املوضوع من أعقد املواضيع وأكثرها تشعبا 

إداريـة وهيئـات منتخبـة، ممـا يفقـدها يف كثـري  وأجهـزةذلك لكون هذا اال تتفاعل فيه عـدة قطاعـات و 

من األحيان التجانس والتنسيق بينهـا، بـل يسـودها التنـافس للظفـر مبركـز اختـاذ القـرار التنمـوي، ولـو علـى 

  .حساب إمهال مصلحة املواطن

القانونيــــة، (ال يرجــــع إىل إخفــــاق أحــــد اجلوانــــب املدروســــة  للنتيجــــة املــــذكورة أعــــاله،إن توصــــلنا 

كل تلـك يف  بقدر ما يرجع باألساس إىل إخفاق ، ...)التنظيمية، السياسية، املالية، االجتماعية والثقافية

اجلوانـــب جمتمعـــة مـــع بعضـــها الـــبعض باعتبارهـــا وســـطا متكـــامال يتفاعـــل فيـــه التنظـــيم اإلداري احمللـــي مـــع 

  .بلوغ األهداف املنشودةالتنمية احمللية ل

حقيقـــي للجماعـــات احملليـــة، والـــيت  و مركـــزي  كــذلك نلمـــس أن الدولـــة تســـعى إلرســـاء نظــام ال

مـن القيـام مبهامهـا، باإلضـافة إىل جتلت يف التأكيد على منح اجلماعـات احملليـة كـل الوسـائل الـيت متكنهـا 

فة مؤقتــة، باختــاذ إجــراءات جديــدة هــذا فهــي حتــاول دومــا التخفيــف مــن أزمــة اجلماعــات احملليــة ولــو بصــ

وخلــق ضــرائب جديــدة وحتويــل املــوارد املاليــة متعــددة ظهــرت أساســا يف عمليــات تطهــري ديــون البلــديات 

  .وإن كانت بسيطة مقارنة مع حجم التزام البلديات مبوجب مجلة من النصوص

ا احملليـة الـيت اتسـمت إىل شـلل يف أجهزـ لمـوارد املاليـةلقد أدى افتقار معظم اجلماعـات احملليـة ف

إىل واقــع ملمــوس، ممــا أدى إىل  ،يف كثـري مــن األحيــان بعجــز يف حتويــل االختصاصــات املعــرتف ــا نظريــا

للنهـــوض  والالمركزيـــة ممثلـــة يف الـــوايل ورئـــيس الـــدائرة فســـح اـــال أمـــام التـــدخل احلتمـــي لألجهـــزة املركزيـــة

ملطلقـة بـدل الالمركزيـة املطلقـة، وهـذا مـا يظهـر جليـا يف ابالتنمية احملليـة، وهـذا مـا ترتـب عنـه التبعيـة شـبه 

  .مجيع ميزانيات اجلماعات احمللية



       
 

 

مـــا ميكـــن اإلشـــارة إليـــه كـــذلك، هـــو أن خمتلـــف التحـــوالت الـــيت عرفهـــا التنظـــيم اإلداري والنظـــام 

والــيت حاجــة اتمــع، جــاءت مســايرة للمتطلبــات املتجــددة لتلبيــة  القــانوين للجماعــات احملليــة يف اجلزائــر

   .)1(نأمل أن تكون يف احلاضر من خالل إعادة النظر يف إصدار قانوين الوالية والبلدية

 الزامهمــإيوجــد عــدد كبــري مــن أحكــام وقــرارات العدالــة الصــادرة ضــد اجلماعــات احملليــة تقضــي ب

املنـتظم  سـريالا وعرقلة ما، مما أدى إىل شل نشاطامة، تؤثر سلبا على ميزانيتهظتعويض مبالغ مالية باه

  .ا يف جمال التنمية احملليةوالتقليل من دورمه

وهنــا نــذكر علــى ســبيل املثــال القــرارات القضــائية الــيت صــدرت ضــد عــدة بلــديات يف إطــار إجنــاز 

  :عمليات خمططاا التنموية، تضمنت ما يلي

 مليون دينار كتعويض عن فسخ صـفقة قيمتهـا 70احلكم على البلدية أن تدفع مبلغا يقارب  -

  .مليون دينار 23ال تتجاوز 

مليــون دينــار تعويضــا عــن عقــار يف إطــار  80كــذلك احلكــم علــى البلديــة بــدفع مبلــغ يقــارب  -

هكتار، يف حني أن املساحة اليت مل تعوض يف هـذه القضـية ال  29للمنفعة العامة، مساحته نزع امللكية 

  .آر 80تتعدى 

  االقتراحات: ثانيا

لديــة يف اجلزائــر هــو ترقيتهــا إىل مســتوى املؤسســة العصــرية القــادرة البالــذي يواجــه إن التحــدي  -

معــامالت املــواطنني، والتواصــل املباشــر معهــم وتفعيــل مشــاركتهم، وجعلهــا علــى تقــدمي اخلــدمات وتســريع 

  :عملية مستمرة يف التنمية احمللية، وملواجهة هذا التحدي نقدم جمموعة من االقرتاحات

املــواطنني علــى  حــثبتمكــني و التنميــة احملليــة وخلــق الــوعي البلــدي احمللــي، وذلــك  تعبئــة حقــل -

ضـمن هـذا املشاركة والتعريف مبشاكل البلدية، وهنا يظهر دور اإلعالمي احمللي يف التنمية ونشـر الـوعي، 

بنصوص  انقرتح تزويد البلديات بدليل توجيهي وطين يتضمن أبعاد التنمية الوطنية واحمللية مدعمالسياق 

وترشــد وتــنظم دور البلــديات يف ذلــك، كمــا ميكــن أن تبــادر البلــديات وحتــت قانونيــة وتنظيميــة تســاعد 

ـــا، لتـــوفري املعلومـــات إشـــراف مصـــاحلها بإعـــداد جمـــالت إعالميـــة حمليـــة تعـــرف بالنشـــاطات الـــيت تقـــوم 

  .مع املواطنللمواطنني احملليني وبيانات التنمية لتكون صرحا إعالميا يضمن تواصل اإلدارة 

                                                 
  .قبل غرفيت الربملانحاليا، مها قيد املناقشة واملصادقة من   - )1(
 



       
 

 

علـى مســتوى القـرى الثانويــة للبلـديات مــن خـالل إشــراك جلـان األحيــاء يف تفعيـل دور البلديــة  -

  .العمل التنموي

حل إشكالية التمويل والذي يعترب الشرط األساسي لنجـاح البلـديات يف أداء أدوارهـا، وذلـك  -

قليــل مــن مــنح اإلعانــات املاليــة هلــا مــن ، والتمــن خــالل احلــرص علــى تثمــني املــوارد املاليــة احملليــة للبلديــة

  .طرف الدولة للقضاء على روح االتكال والتخاذل

وكفـاءام، عـن طريـق حتسني مستوى اإلداريني على مستوى اجلماعـات احملليـة ورفـع مهـارام  -

مراكز ومنح األولوية يف التوظيف خلرجيي املدرسة الوطنية لإلدارة و  املستمر، تكوينالتنظيم فرتات تربص و 

إال حــديثا، وارتباطــه حبتميــات ، كــون أن اجلزائــر مل تعــرف مفهــوم التنميــة احملليــة التكــوين اإلداري الســابق

التكيـــــف مـــــع ســـــريورات العوملـــــة اجلارفـــــة واإلقصـــــائية، وقـــــد فـــــرض هـــــذا املصـــــطلح وجـــــوده يف األوســـــاط 

، فالتنميـة احملليـة اقـع املعـاشال يتكيـف مـع الو مقابل اقتصاد أكثر امتـدادا، لكنـه االجتماعية واالقتصادية 

خبصوصـيتها وتراثهـا تسعى ألن تكون تطبيقا القتصاد أكثر إنسانية واستثمارا بشريا يف اجلماعات احملليـة 

احمللــي، مــع اإلملــام مبشــروعية ذلــك وكــذلك فهــم مســألة الوقــت وتنميــة املشــاريع املشــرتكة الــيت تســعى إىل 

  .تطوير شروط حياة األشخاص

احملليـــة هـــذه، منهـــا مـــا يـــتم يف املـــدى الطويـــل، لـــذا يتعـــني التحلـــي بالصـــرب وبـــروح  عمليـــة التنميـــة

  .االنتماء  إىل احمليط، باعتبارها العناصر األساسية الضامنة لتحقيق التنمية احمللية

تطوير إدارة شفافة تعمل جنبا إىل جنب مع املواطنني، وقادرة على تسيري التنمية احمللية، رغـم  -

  .تواجهها مع حتكم حقيقي يف التقنيات العصرية لتسيري اجلماعات احملليةيت التعقيدات ال

أمـا فيمــا خيـص املنازعــات اإلداريـة، جيــب اإلشــارة إىل أن العالقـات مــا بـني الواليــة والبلديــة يف  -

ا امليدان غـري مضـبوطة وال منتظمـة، هـذا مـا يـؤدي إىل غيـاب االتصـال والتنسـيق فيمـا بـني اجلمـاعتني هذ

والسـتدراك  ليتني، وغياب التكفـل اجليـد بالقضـايا املتنـازع فيهـا نـتج عنـه مـا ذكـر سـابقا ضـمن النتـائجاحمل

وكــذا خلــق مناصــب شــغل هــذه الوضــعية الســلبية، يتعــني علــى اجلماعــات احملليــة العمــل والتنســيق بينهــا 

  اتعنوعية على مستوى مصاحلها، تتوىل مهمة االستشارة القانونية ودراسة ملفات املناز 

   .ات التنمية احملليةبترشيد النفقات العمومية باملوازاة مع ترتيب أولوياا وفق ما تقتضيه متطل-

  تم بعون اهللا و فضله                                                             
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وناس حيي، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، بعنوان اآلليات القانونيـة حلمايـة البيئـة يف اجلزائـر، جامعـة  -3

  .2007أيب بكر بلقايد، تلمسان، جويلية 

  

  ومداخالت محاضرات: ثالثا

  :محاضرات -أ

الـــدين، حماضـــرات يف القـــانون اإلداري موجهـــة لطلبـــة الســـنة الثالثـــة حقـــوق، جامعـــة  بـــن طيفـــور نصـــر -1

 .2003/2004الدكتور موالي طاهر بسعيدة، سنة 

زريل حممد أمقران، جامعة تيزي وزون مداخلة قدمت خالل امللتقى الدويل حول التنمية احمللية واحلكم   -2

 . 2005أفريل  26/27الراشد، جامعة إسطمبويل مبعسكر خالل يومي 

  .2008صعود صاحل، إشكالية التنمية، حماضرة ألقيت جبامعة بسكرة، فيفري  -3

عزاوي عبد الرمحن، حماضرات يف مقياس قانون التهيئة والتعمري، ألقيت لفائدة طلبة ماجسـتري، القـانون  -4

  .2008/2009دفعة  ،العام ، كلة احلقوق جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان

اســـتقاللية اجلماعـــات احملليـــة كـــركن أساســـي للتنميـــة احملليـــة، : دين بـــن طيفـــور، حماضـــرة بعنـــواننصـــر الـــ -5

جامعــة إســـطمبويل قــدمت خــالل امللتقــى الــدويل حـــول التنميــة احملليــة واحلكــم الراشـــد، الــذي احتضــنته 

  .2005ريل بأ 26/27مبعسكر خالل يومي 

  

  

  

  

  :مداخالت -ب



 

 

وضـــع ديناميكيـــة جديـــدة لتفعيـــل دور اجلماعـــات احملليـــة يف "بعنـــوان رحيـــي كرميـــة وبركـــان زهيـــة، دراســـة  -1

، مراقبــة ميزانيــة اجلماعــات احملليــة، مقدمــة خــالل امللتقــى الــدويل حــول تســيري ومتويــل اجلماعــات "التنميــة

  .لية يف ضوء التحوالت االقتصاديةاحمل

، مـؤمتر العمـل البلـدي "يـة احملليـةدور الـوعي البلـدي يف التنم"ى الغصيين أو عجرم، ورقة عمل بعنـوان  -2

 .2006مارس  27 – 26 يومياألول، مركز البحوث للمؤمترات، 

يف احملافظــة علـــى البيئــة، املركــز اجلـــامعي ) البلديــة(دور اجلماعــات احملليـــة : مصــباح فوزيــة، دراســـة حــول -3

  .مخيس مليانة، اجلزائر

ــــة، ورقــــة عمــــل مقدمــــة خــــالل امللتقــــى -4 ــــة  حممــــد حممــــود الطعامن          العــــريب األول بعنــــوان نظــــم اإلدارة احمللي

  .2003أوت  20و 18يف الوطن العريب، صاللة، سلطنة عمان، يومي 

املفتشية العامة لوالية سعيدة، حصيلة األيام اإلعالمية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشـعبية البلديـة  -5

 .2008جانفي  29/30بالوالية، يومي 

 مداخلـــة، 06ســـخ، دور اجلماعـــات احملليـــة يف محايـــة البيئـــة، جملـــة االجتهـــاد القضـــائي، العـــدد حممـــد ملو  -6

دور ومكانـــة اجلماعـــات احملليـــة يف الـــدول املغاربيـــة، املنعقـــد يـــومي : قـــدمت خـــالل امللتقـــى اخلـــامس دول

من طرف خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركـة التشـريع، قسـم احلقـوق، كليـة  2009ماي  03/04

 .احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، بالتنسيق مع مجعية هانس هيدل

  

  مجالت: رابعا

  www. ULUM. NLالعلــوم اإلنســانية، التنميــة احملليــة يف اجلزائــر، جملــةأمحــد شــريفي، جتربــة  -1

  .2009، سنة 40السنة السادسة، العدد 

 .1971زائر، جملة العلوم اإلنسانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أمحد شريفي، جتربة التنمية احمللية يف اجل -2

حممد اهلادي لعروق، تسيري ويئة احلواضر اجلزائرية، هندسة السلطة ورهانات احلكم الراشد، جملة خمـرب  -3

  .2008التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة 

املاليـــــة احملليـــــة يف اجلزائـــــر، موضـــــوع منشـــــور يف جملـــــة بســـــمة عـــــوملي، تشـــــخيص نظـــــام اإلدارة احملليـــــة و  -4

  .4اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، العدد 



 

 

جويليــة لشــهر ،  9إجــراءات مــنح رخصــة البنــاء، البحــوث والدراســات الربملانيــة، جملــة الفكــر الربملــاين، العــدد  -5

2005 . 

ي والتنميـــة الســـياحية، جملـــة جامعـــة تشـــرين للدراســـات والبحـــوث ور الـــدين هرمـــز، التخطـــيط الســـياحنـــ -6

 .2006، سنة 3العدد  ،28العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، الد 

 .2003، سنة 03مسعود شيهوب، اجلماعات احمللية بني الرقابة واالستقالل، جملة جملس الدولة، العدد  -7

  

  خليةمصنفات إدارية ونشرات دا: خامسا

  :باللغة العربية -أ

الظـــرف االقتصـــادي واالجتمـــاعي، السداســـي الثـــاين، تقريـــر الـــس الـــوطين االقتصـــادي واالجتمـــاعي،  -1

  .2002، شهر جوان 2001لسنة 

يفيــة، دليــل سياســة التجديــد الريفــي، الــوزير املنتــدب املكلــف بالتنميــة الريفيــة، اللجنــة الوطنيــة للتنميــة الر  -2

 .2006أوت 

يل الصفقات العمومية، عرض مقدم من طرف السـيد دايل بلغاشـم مستشـار ومكـون، إطـار سـام يف دل -3

، خــالل اليــوم اإلعالمــي حــول تنظــيم الصــفقات العموميــة، املــنظم لفائــدة إطــارات واليــة )ســابقا(الدولــة 

 .2010ديسمرب  28سعيدة يوم 

ة مــن أجــل املنفعــة العموميــة، املكتبــة الوالئيــة جمموعــة النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة بنــزع امللكيــ -4

  .1993مبدينة سيدي بلعباس، فرباير 

وزارة الداخليـــة واجلماعـــات احملليـــة، ملتقيـــات رؤســـاء اـــالس الشـــعبية البلديـــة املنبثقـــة عـــن االنتخابـــات  -5

 .2003، جانفي 2002أكتوبر  10احمللية، 

  

  

  

  :باللغة الفرنسية -ب

1- Direction générale des impôts, taxe foncière sur les propriétés non 

bâties, 2000, dépliant N° 15. 



 

 

2- ministère de l'agriculture et du développement rural, ministre déligue 

chargé du développement rurale, conceptions et mise en œuvre du 

projet de proximité de développement rural (PPDR), Guide de 

procédures, version du 07/06/2003.  

  

   مقاالت: سادسا

  :باللغة العربية -أ

  ،مأخوذ من موقع  02/09/2008بتاريخ ناصر عارف، مفهوم التنمية، مقال  -1

www. Islamonline. Net.  

واقع القطاع السياحي يف اجلزائر ودوره يف متويل جلماعات احمللية مبشاريع :"قرزيز حممود، مقال بعنوان -2

 www.2Algeria.com/vb3/t4401.htmlت، ، منشور على صفحة اإلنرتن"التنمية
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1- Chabane Banakezouh, la loi d'orientation foncière au droit de 

l'urbanisme; revue IDARA, N° 2/2001. 

  

  ونصوص قانونية مواثيق :سابعا

  :مواثيق -أ

ملفــات وثائقيــة : ، بعنــوان1976وت ، نشــرة وزارة اإلعــالم والثقافــة، أ1962ميثــاق طــرابلس، جــوان  -1

  .1962 – 1954نصوص أساسية جلبهة التحرير الوطين 

اللجنـــة املركزيـــة للتوجيـــه، طباعـــة جريـــدة النصـــر : ، نشـــرة جبهـــة التحريـــر الـــوطين1964ميثـــاق اجلزائـــر،  -2

  .بقسنطينة

 ج ر، 1976جويلية  05املؤرخ يف  57 – 76، الصادر مبوجب األمر رقم 1976امليثاق الوطين،  -3

  .1976، سنة 61العدد 

ــ1986 امليثــاق الــوطين، -4 يف                املــؤرخ  22 – 86م ـ، الصــادر مبوجــب املرســوم الرئاســي رق

  .1986لسنة  07العدد  ج ر، 1986فرباير  08



 

 

ة التنظـيم اجلديـد للبلديـة، نشـرة جبهـة التحريـر الـوطين، اللجنـ: ، كتيب بعنوان1966ميثاق البلدية ،   -5

  .1966الوطنية، أوت 

  .1969ريل ب، ألباحلزب، نشر مصلحة التوجيه واإلعالم 1966ميثاق الوالية،  -6

  .1969لسنة  44العدد  ج ر، 1969مارس  26ميثاق الوالية،  -7

  

  :دساتير -ب

  .64العدد  ج ر، 1963دستور  -1

  .94العدد  ج ر، 1976دستور  -2

  .45عدد ال ج ر، 1988التعديل الدستوري لسنة  -3

  .09، ج ر ج ج، العدد 1989دستور  -4

  .76، ج ر ج ج، العدد 1966دستور  -5

  .63العدد  ج ر، 2008التعديل الدستوري لسنة  -6

  

  نصوص تشريعية وتنظيمية: ثامنا

  :)أوامر وقوانين( نصوص تشريعية -أ

القتصــــادي ، املتضــــمن تأســــيس جلنــــة التــــدخل ا1962أوت  04، املــــؤرخ يف 16 - 62األمــــر رقــــم  -1

  1963لسنة  02العدد  ج رواالجتماعي على مستوى كل والية، 

، املتضــــمن اســــتمرار العمــــل بالتشــــريعات 1962ديســــمرب  31، املــــؤرخ يف 157 – 62األمــــر رقــــم  -2

  .1962لسنة  07العدد  ج رالنافذة بتارخيه وحىت إشعار آخر، 

 ج رإلصـالح اإلقليمـي للبلـديات، ، املتضـمن ا1963مـاي  16، املـؤرخ يف 189 - 63األمر رقـم  -3

  .1963لسنة  35العدد 

قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة، العــدل ، املتضــمن 1966جويليــة  08، املــؤرخ يف 155 - 66األمـر رقــم  -4

  1966لسنة  48العدد  ج ر، واملتمم



 

 

 36العـــدد  ج ر، املتعلــق بـــاألمالك الشــاغرة، 1966مـــاي  06، املــؤرخ يف 102 - 66األمــر رقـــم  -5

  .1966لسنة 

، املتضــمن تأســيس علــى مســتوى كــل واليــة 1967أكتــوبر  19، املــؤرخ يف 222 - 67األمــر رقــم  -6

  .1967لسنة  89العدد  ج رجملس اقتصادي واجتماعي، 

 ج ر، املتضـمن القـانون البلـدي، العـدل واملـتمم، 1967ينـاير  18، املـؤرخ يف 24 - 67األمـر رقـم  -7

 04يف                   ؤرخ ـ، املــ09 – 81واملــتمم بالقــانون رقــم  ، املعــدل1967لســنة  06العــدد 

  .1981لسنة  27العدد  ج ر، 1981جويلية 

 ج ر، العـــدل واملـــتمم، قـــانون الواليـــة، املتضـــمن 1969مـــاي  23، املـــؤرخ يف 38 - 69األمـــر رقـــم  -8

 24يف                   ، املــؤرخ02 – 81م بالقــانون رقــم ـدل واملتمـــ، املعــ1969ة ـلسنــ 44العــدد 

  .1983فيفري 

 ج ر، املتضمن القانون املـدين، العـدل واملـتمم، 1975سبتمرب  26، املؤرخ يف 58 - 75األمر رقم  -9

 20يف                 ، املـــؤرخ 10 - 05ون رقـــم ـــــدل واملـــتمم بالقانـ، املعـــ1975لســـنة  59دد ـالعـــ

  .2005لسنة  44العدد  ج ر، 2005جوان 

، املتضـــمن القـــانون العضـــوي املتعلـــق بنظـــام 1997مـــارس  06، املـــؤرخ يف 07 - 97مـــر رقـــم األ -10

  .1997لسنة  12العدد  ج راالنتخابات، 

لســـنة  20العـــدد  ج ر، املتعلـــق بالبلديـــة، 2005جويليـــة  18، املـــؤرخ يف  03 - 05األمـــر رقـــم  -11

العــدد  ج ر، املتعلــق بالواليــة، 1990أبريــل  07، املــؤرخ يف 08 - 90، املــتمم للقــانون رقــم 2005

  .1990لسنة  15

لســـنة  50العـــدد  ج ر، املتعلـــق بالواليـــة، 2005جويليـــة  18، املـــؤرخ يف  03 - 05األمـــر رقـــم  -12

لســــــنة  15العــــــدد  ج ر، 1990أبريــــــل  07، املــــــؤرخ يف 09 - 90، املــــــتمم للقــــــانون رقــــــم 2005

1990.  

ـــ1984ر ـفربايـــ 04، املـــؤرخ يف 09 – 84القـــانون رقـــم  -13  ج رم اإلقليمـــي للـــبالد، ـ، املتعلـــق بالتنظي

  .1984لسنة  06العدد 

  .1984، املتعلق بقوانني املالية لسنة 1984جويلية  07، املؤرخ يف 17 - 84القانون رقم  -14



 

 

 ج ر، املتضــمن قــانون األمـــالك الوطنيــة، 1990ديســمرب  01يف  ، املــؤرخ03 - 90القــانون رقــم  -15

  .1991لسنة  51العدد 

لســــنة  15العــــدد  ج ر، بالبلديــــة، املتعلــــق 1990ريــــل بأ 07، املــــؤرخ يف 08 - 90القـــانون رقــــم  -16

1990.  

لســــنة  15العــــدد  ج ر، املتعلــــق بالواليــــة، 1990ريــــل بأ 07، املــــؤرخ يف 09 - 90القــــانون رقــــم  -17

1990.  

 35العـدد  ج ر، باحملاسـبة العموميـة، املتعلـق 1990 أوت 15، املؤرخ يف 21 - 90القانون رقم  -18

  .1990لسنة 

العـــدد  ج ر ه العقـــاري،ـ، املتضــمن التوجيـــ1990ر ـنوفمبـــ 18، املـــؤرخ يف 25 - 90م ـالقــانون رقـــ -19

  .1990لسنة  49

العـــدد  ج ر، رـة والتعميــــبالتهيئـــ، املتعلــق 1990ر ـديسمبـــ 01، املـــؤرخ يف 29 - 90م ـالقــانون رقـــ -20

  .1990لسنة  52

لســنة  21العــدد  ج ر، املتعلــق باألوقــاف، 1991ريــل بأ 27، املــؤرخ يف 10 - 90القــانون رقــم  -21

1991.  

، احملدد للقوانني املتعلقة بنزع امللكية من أجـل 1991ريل بأ 27، املؤرخ يف 11 - 91القانون رقم  -22

  .1991لسنة  21العدد  ج رمة، عة العافاملن

 . 2001لسنة  77، املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج العدد 01/19قانون رقم  - 23     

، املتعلق بتهيئـة اإلقلـيم والتنميـة املسـتدامة، 2001ديسمرب  12، املؤرخ يف 20 - 01القانون رقم  -24

  .2001لسنة  77العدد  ج ر

ج ، 2002، املتضـمن قـانون املاليـة لسـنة 2001ديسـمرب  22، املؤرخ يف 21 - 01ن رقم القانو  -25

  .2001لسنة  79العدد  ر

 ج ر، املتضمن شروط إنشـاء املـدن اجلديـدة، 2002ماي  08، املؤرخ يف 08 - 02القانون رقم  -26

  .2002لسنة  34العدد 



 

 

لســـنة  42العـــدد  ج رالتنميـــة املســـتدامة،  ةار ، املتعلـــق حبمايـــة البيئـــة يف إد10 - 03القـــانون رقـــم  -27

2003.  

 51العـــدد ج ر ، املتعلـــق بالتهيئـــة والتعمـــري، 2004أوت  14، املـــؤرخ يف 05 - 04القـــانون رقـــم  -28

  .2004لسنة 

لســــــنة  60العــــــدد ج ر ، املتعلــــــق بامليــــــاه، 2005أوت  04، املــــــؤرخ يف 12 - 05القــــــانون رقــــــم  -29

2005.  

 14العــدد ج ر ه، ـق بالفســاد كافحتـــ، املتعلــ2006ري ـفيفــ 20، املــؤرخ يف 01 - 06القــانون رقــم  -30

  .2006لسنة 

ج قـانون التـوجيهي للمدينـة ، ال، املتضمن 2006ديسمرب  20، املؤرخ يف 06 – 06القانون رقم  -31

  .2006لسنة  15العدد  ر

قـــة البنايـــات وإمتـــام ، احملـــدد لقواعـــد مطاب2008جويليـــة  20، املـــؤرخ يف 15 - 08القـــانون رقـــم  -32

  .2008لسنة  44العدد  ج رإجنازها، 

  

  :نصوص تنظيمية -ب

 ج ر، املتضمن إنشاء الس البلدي لتنشيط القطاع اإلشرتاكي، 1963مارس  22املرسوم املؤرخ يف  -1

  .1963لسنة  15العدد 

 ج رت، ن ختفيــــف عــــدد البلــــدياـ، املتضمــــ1963مــــاي  31، املــــؤرخ يف 189 – 63املرســــوم رقــــم  -2

  .1963لسنة  35العدد 

، املتعلق باقتطاع من إيرادات قسم التسـيري، 1967جويلية  31، املؤرخ يف 143 – 67املرسوم رقم  -3

  .1967ج ر  العدد سنة 

، املتضــمن حتديــد كيفيــات تأســيس وتنظــيم 1971جــوان  30،  املــؤرخ يف 179 - 71املرســوم رقــم  -4

  1971لسنة  56د العدج ر املؤسسة العمومية البلدية، 

، املتضــــــــمن إنشــــــــاء الصــــــــندوق املشــــــــرتك 1973أوت  09، املــــــــؤرخ يف 134 - 73املرســـــــوم رقــــــــم  -5

  .1973لسنة  67العدد  ج رللجماعات احمللية، 



 

 

، املتعلـــق بشـــروط تســـيري وتنفيـــذ خمططـــات 1973أوت  09،  املـــؤرخ يف 136 - 73املرســـوم رقـــم  -6

  .1973لسنة  67العدد   ج رالبلدية، 

، املتضـمن إنشـاء منصـب نـوغي للكاتـب العـام 1981مـاي  02،  املؤرخ يف 82 - 81ملرسوم رقم ا -7

  .1981لسنة  18العدد  ج رللدائرة وحيدد وظيفته، 

، احملــدد لصــالحيات رئــيس الــس الشــعيب 1982أكتــوبر  10، املــؤرخ يف 267 - 81املرســوم رقــم  -8

  .1981لسنة  41العدد  ج رعامة، البلدي يف جمال الطرقات والنظافة والسكينة ال

، املتضـــمن احملـــدد لشـــروط إنشـــاء املؤسســـة 1983مـــارس  19، املـــؤرخ يف 200 - 83املرســـوم رقـــم  -9

  .1983لسنة  12العدد  ج رالعمومية احمللية وتنظيمها وتسيريها، 

حيــــدد شــــروط ختفــــيض أمــــاكن التخيــــيم ، 1985جــــانفي  26، املــــؤرخ يف 14 - 85املرســــوم رقــــم  -10

  .1973لسنة  08العدد  ج ر، ستغالهلاوا

، املتضــــــمن إنشــــــاء الصــــــندوق املشــــــرتك 1986أوت  04، املــــــؤرخ يف 266 - 86املرســــــوم رقــــــم  -11

  .1986لسنة  45العدد  ج رللجماعات احمللية، 

، املتضــــمن تنظــــيم صــــندوق اجلماعــــات 1986نــــوفمرب  04، املــــؤرخ يف 266 - 86املرســــوم رقــــم  -12

  .1986لسنة  45العدد  رج احمللية املشرتكة، 

املتضــــمن تنظــــيم الصــــالحيات وتســــيري ، 1991مــــاي  11، املــــؤرخ يف 129 - 91املرســــوم رقــــم  -13

  .1991سنة املصاحل اخلارجية للخزينة، 

، املتضــــــمن إنشــــــاء الصــــــندوق املشــــــرتك 1991أوت  24، املــــــؤرخ يف 305 - 91املرســــــوم رقــــــم  -14

  .1973لسنة  67العدد  ج رللجماعات احمللية، 

ـــــة ، 1995ســـــبتمرب  06، املـــــؤرخ يف 265 - 95املرســـــوم رقـــــم  -15 حيـــــدد صـــــالحيات املصـــــاحل التقني

  .1995لسنة  50العدد  ج ر، والشؤون العامة واإلدارة احمللية

تنظــــيم الصــــفقات ، املتضــــمن 2002جويليــــة  24، املــــؤرخ يف 250 - 02رقــــم الرئاســــي املرســــوم  -16

  .2002لسنة  52العدد  ج ر، العمومية

، املتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات 2003ســــبتمرب  11، املــــؤرخ يف 301 - 03املرســــوم الرئاســــي رقــــم  -17

  .2003لسنة  55العدد  ج رالعمومية، 



 

 

لســـــــنة  62العـــــــدد  ج ر، 2008أكتـــــــوبر  26، املـــــــؤرخ يف 338 - 08املرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  -18

2008.  

، املتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات 2010أكتــــوبر  07، املــــؤرخ يف 236 - 10املرســــوم الرئاســــي رقــــم  -19

  .2010لسنة  58العدد  ج رالعمومية، 

ــــاب عــــامني ببلــــدييت ورقلــــة ، املتضــــمن 2010ديســــمرب  19املرســــوم الرئاســــي، املــــؤرخ يف  -20 تعيــــني كت

  .2010لسنة  03العدد  ج ر، ووهران

  .1989ديسمرب  12، املؤرخ يف 231 – 89املرسوم التنفيذي رقم  -21

، يضـــــبط كيفيـــــات التعيـــــني يف 1990مــــاي  15، املـــــؤرخ يف 127 - 90فيـــــذي رقـــــم املرســــوم التن -22

  .1990لسنة  20العدد  ج ر، "وظائف عليا"املصنفة  الوظائف املدنية للدولة

احملـــــدد ألحكـــــام القـــــانون ، 1990جويليـــــة  25، املـــــؤرخ يف 230 - 90املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  -23

  .1990لسنة  41العدد ج ر ، يف اإلدارة احملليةاألساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا 

املتضمن القانون األساسي اخلاص ، 1991فرباير  02، املؤرخ يف 26 - 91املرسوم التنفيذي رقم  -24

  .1991لسنة  06العدد  ج ر بالعمال املنتمني إىل قطاع البلديات،

القواعـــد العامـــة للتهيئـــة ، حيـــدد 1991مـــاي  28، املـــؤرخ يف 175 - 91املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -25

  .1991لسنة  26العدد  ج روالتعمري والبناء، 

احملــدد لكيفيــات حتضــري شــهادة ، 1991مــاي  28، املــؤرخ يف 176 - 91املرســوم التنفيــذي رقــم  -26

 التعمري ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء وشـهادة املطابقـة ورخصـة اهلـدم وتسـليم ذلـك،

  .1991ة لسن 18العدد  ج ر

إعـداد خمططـات  إجـراءات، حيـدد 1991مـاي  28، املـؤرخ يف 178 - 91املرسوم التنفيذي رقم  -27

  .1991لسنة  26العدد  ج رشغل األراضي واملصادقة عليها، 

 احملــدد لشــروط إدارة األمــالك، 1991نــوفمرب  23، املــؤرخ يف 454 - 91املرســوم التنفيــذي رقــم  -28

  .1991، سنة للدولة وتسيريهااخلاصة والعامة التابعة 

العامــة ، احملــدد ألجهــزة اإلدارة 1994جويليــة  23، املــؤرخ يف 215 - 94املرســوم التنفيــذي رقــم  -29

  .1994لسنة  84العدد  ج ر، للوالية وهياكلها



 

 

املتعلـــــق باملفتشـــــية العامـــــة ، 1994جويليـــــة  23، املـــــؤرخ يف 216 - 94املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  -30

  .1994لسنة  84العدد  رج ، للوالية

املتضــمن إنشــاء وكالــة التنميــة ، 1996جــوان  29، املــؤرخ يف 232 - 96املرســوم التنفيــذي رقــم  -31

  .1996لسنة  40العدد  ج ر، االجتماعية

املتعلــــــق بنفقـــــات الدولــــــة ، 1998جويليـــــة  13، املــــــؤرخ يف 227 - 98املرســـــوم التنفيــــــذي رقـــــم  -32

  .املعدل واملتمم، للتجهيز

، احملدد لكيفيات حتضري شهادة 2009سبتمرب  22، املؤرخ يف 307 - 09املرسوم التنفيذي رقم  -33

التعمري ورخصـة التجزئـة وشـهادة التقسـيم ورخصـة البنـاء وشـهادة املطابقـة ورخصـة اهلـدم وتسـليم ذلـك، 

  .2009لسنة  55العدد  ج ر

املتضــمن تنظــيم اللجنــة املســاعدة ، 2010ينــاير  12، املــؤرخ يف 20 - 10املرســوم التنفيــذي رقــم  -34

لســــنة  04العــــدد  ج ر، علــــى حتديــــد املوقــــع وترقيــــة االســــتثمارات وضــــبط العقــــار وتشــــكيلها وســــريها

2010.  

  

  :قرارات وزارية مشتركة -

، يتضمن املصادقة علـى دفـرت األعبـاء لفائـدة املـذابح 1986جويلية  08قرار وزاري مشرتك، مؤرخ يف  -1

  .املساخل بالبلدية و

، املتضـمن مسـامهة البلـديات والواليـات يف الصـندوق 1989جـوان  12قرار وزاري مشرتك، مـؤرخ يف  -2

  .الوالئي لتشجيع مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية

  

  :قرارات -

، وايل واليــــة ســــعيدة، املتضــــمن إنشــــاء جلنــــة والئيــــة 2009ديســــمرب  07، املــــؤرخ يف 912قــــرار رقــــم  -1

  .راضي إلجناز الربامج التنمويةمكلفة باختيار األ

  

  :تعليمات -



 

 

، وزيــــر املاليــــة، املتعلقــــة بتحديــــد طريقــــة مســــك 1971جويليــــة  01، املؤرخــــة يف C1التعليميــــة رقــــم  -1

  .احملاسبة

، الســـيد وزيـــر الداخليـــة، املتعلقـــة بتســـيري، تثمـــني 1993فربايـــر  01، املؤرخـــة يف 111التعليميـــة رقـــم  -2

  .حملليةوصيانة أمالك اجلماعات ا

، وزارة الداخليــة واجلماعــات احملليــة، املتعلقــة باالنتخابــات 2002أكتــوبر  07تعليمــة رقــم املؤرخــة يف  -3

  .احمللية

، السيد وزيـر السـكن والعمـران، املتعلقـة بكيفيـة 2009سبتمرب  10، املؤرخة يف 1000التعليمة رقم  -4

  .2008جويلية  20، املؤرخة يف 15 – 08تطبيق القانون رقم 

  .، رئاسة اجلمهورية، املتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد2009ديسمرب  13، املؤرخة يف 03تعليمة رقم  -5

، للســــيد زيـــر املاليــــة، املتعلقـــة بتنفيــــذ أحكــــام 2009ديســــمرب  17، املؤرخـــة يف 1768التعليمـــة رقــــم -6
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