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ختتلف الدول يف انتهاجها األسلوب اإلداري الذي حيقق مصاحلها ومصاحل شعوا، 

بشكل عام هناك  واملتناسب مع ظروفها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتارخيية

أسلوبان رئيسيان جندمها مطبقني يف معظم دول العامل األسلوب املركزي واألسلوب 

ركزية اإلدارية حصر الوظيفة اإلدارية يف يد األجهزة املركزية الالمركزي، فيقصد بامل

بالعاصمة،أما املقصود بالالمركزية اإلدارية توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بني األجهزة املركزية 

  . وسلطات المركزية إقليمية

 حتافظ على متاسك الدولة ووحدا، يف ، فالالمركزيةوحتاول معظم الدول املزج بينهما

اإلدارية املتمتعة بالشخصية املعنوية يف ممارسة وظيفتها  الالمركزية الوحدات حني تشرك

 .اإلدارية يف حدود جغرافية معينة

وأمام تطور وظائف الدولة واستحالة قيام السلطة املركزية جبميع املهام على املستوى 

ضرورة ترك املبادرة  الوطين، ويف ظل اختالف االحتياجات واألولويات،األمر الذي أدى إىل

  . للهيئات احمللية

وتعترب بريطانيا من أقدم دول العامل تطبيقا لنظام اإلدارة احمللية، حيث أن نشأة 

السلطة احمللية فيها قبل نشأة الدولة ذاا،ومل تبدأ السلطة املركزية يف فرض رقابتها عليها إال 

م الالمركزية بعد النظام املركزي، منذ أواخر القرن الثامن عشر، أما يف فرنسا فوجد نظا

فتنازلت السلطة املركزية هلا بعد إن كانت تستأثر بكافة السلطات يف الدولة مع االحتفاظ 

  .1بالوصاية اإلدارية عليها

وهكذا ينظر لإلدارة احمللية باعتبارها منطا من أمناط التنظيم اإلداري مرتبط أساسا 

توزيع للوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية وهيئات منتخبة بالالمركزية اإلدارية وباعتبار أا 

  .حملية تباشر اختصاصاا حتت إشراف السلطة الالمركزية ورقابتها

                                                           

1
  .114ص،1994، مصر، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية اإلداري، ن، القانو ماجد راغب احللو 
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وبذلك ختتلف اإلدارة احمللية عن عدم الرتكيز اإلداري، والذي يعين توزيع مظاهر 

رية يف التقسيم اإلداري سلطة اختاذ القرارات اإلدارية، وسلطة التقرير بني عدة مستويات إدا

املركزي، فعدم الرتكيز اإلداري هو إحدى صور املركزية اإلدارية وهيئاته ال متتع بأي استقالل 

 .وال شخصية معنوية 

، فاحلكم احمللي ما هو إال صورة ومييز الفقه بني احلكم احمللي واإلدارة احمللية

رة احمللية ما هي إال صورة لالمركزية لالمركزية السياسية وتأخذ طابعا دستوريا،بيمنا اإلدا

  .اإلدارية،ويعتمد األول يف األنظمة الفيدرالية، يف حني يعتمد الثاين يف الدول البسيطة

والبد من اإلشارة إىل أن نشأة نظام اإلدارة احمللية تعود إىل عوامل سياسية باعتبار 

ستوى الوطين، وإىل عوامل إن الدميقراطية احمللية خطوة حنو جتسيد الدميقراطية على امل

اجتماعية من خالل خلق روح التعاون بني السكان احملليني وتشجيع مسامهتهم يف تنمية 

  .جمتمعهم،وعوامل اقتصادية تتمثل يف ختفيف األعباء االقتصادية على السلطة املركزية 

ة وملا كانت اجلماعات احمللية دف إىل حتقيق التنمية احمللية، فهي عملية مرتبط

بالتنظيم اإلداري احمللي،وذلك بسبب صعوبة قيام احلكومات املركزية بتسيري مجيع األقاليم يف 

  .الدولة، وتلبية حاجيات سكاا

ولقد عرف مفهوم التنمية تطورا من املفهوم التقليدي والذي كان يقصد به التنمية 

 بعدها الشامل أي إىل املفهوم احلديث والذي يسند فكرة التنمية إىل االقتصادية وحدها

التنمية املستدامة، أي التنمية مبختلف جوانبها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

  .والبشرية

فإذا كانت التنمية الوطنية هلا بعد وطين فان التنمية احمللية جتسيدا هلا، وترتبط األوىل 

سجام بني الربامج واملخططات بالثانية باعتبار أن اهلدف واحد، كما أن األمر يتطلب االن

الوطنية مع الربامج واملخططات واملشاريع احمللية، وهذا ما يستوجب حتديد دقيق للصالحيات 

  .واالختصاصات
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ويقوم التنظيم اإلداري على أساس تقسيم إداري ألقاليم الدولة، وفقا ملا يتناسب 

ية والعوامل اجلغرافية، وحسب مع طبيعة النظام يف كل دولة وطبقا للظروف السياسية والتارخي

  .املوارد املالية واملوارد البشرية وهذا نظرا لتزايد مهام الدولة والتفاوت املتواجد بني أقاليمها

اخلامس عشر منه على ) 15( يف املادة1996وقد نص الدستور اجلزائري لسنة

وبذلك حدد "عديةاجلماعات اإلقليمية هي البلدية والوالية، والبلدية هي اجلماعة القا" أن

  .الدستور اجلزائري أسس التنظيم اإلداري احمللي وحصرها

وبالرجوع إىل مراحل تطور إدارة اجلماعات احمللية يف اجلزائر، نالحظ االختالالت 

على تقدمي اخلدمات التقليدية للمواطنني،بعيدا  الواضحة يف جتسيد مهامها،فاقتصر دورها

ن تقدم حلول للمواطنني تعاين  مشاكل أت بدل من عن القيام بدورها االقتصادي، وأضح

  .يف التسيري وعجزا ماليا

ورغم إن قانون البلدية وقانون الوالية منح مهام وصالحيات عديدة يف خمتلف      

ااالت وامليادين لكن يف الواقع جند فرقا كبريا بني القانون واملمارسة، هذا ما انعكس سلبا 

  .على املواطن

واليات والبلديات تساهم بوصفها خاليا قاعدية للتخطيط يف وضع ومعلوم أن ال

وتنفيذ إسرتاتيجية التنمية الوطنية، والتخطيط على املستوى اجلهوي، تقوم حبل مشاكلها 

  .2اخلاصة ا وعلى السلطة املركزية البث يف القضايا ذات األمهية الوطنية

مث أدخلت عليه  تعماري،ولقد ورثت اجلزائر التنظيم اإلداري عن العهد االس

وتطبيقا له مت إصدار قانون البلدية يف 1966إصالحات بعد صدور ميثاق البلدية يف أوت 

  .1969وميثاق الوالية يف افريل1967

وبعد ذلك مت تعديلهما يف سنة .1969وتطبيقا له مت إصدار قانون الوالية يف ماي 

  .1990جاء قانون البلدية وقانون الوالية يف سنة  إىل.1981

                                                           

  .892،ص30/07/1976،املؤرخة يف 61امليثاق الوطين،اجلريدة الرمسية عدد  2 



  المقدمة

     

4 

 

فاعلية وكفاءة اجلماعات احمللية تربز من خالل قدرة األجهزة على  أنوباعتبار 

حتويل موارد ها إىل برامج ومشاريع تليب حاجيات املواطنني، وتعرب عن أولويام 

  .وطموحام

احمللي ملواكبة التحديات وأمام ضرورة التغيريات املستمرة يف التنظيم اإلداري 

والصعوبات املوجودة يف ظل التطور والعصرنة املرتبطة باتمع ومتطلبات التنمية، فالبد من 

حتديث أجهزة وهيئات اجلماعات احمللية،وإعادة النظر يف التقسيم اإلداري، وتقييم مدى 

  .مشاركة املواطنني يف تسيري شؤوم وحتقيق أماهلم

التشريعية اليت تنظم  اجلماعات احمللية وعدم مالئمتها،  ويف ظل حجم النصوص 

أدى ذلك إىل ضرورة اإلسراع يف يئة منظومة تشريعية متكاملة لتكييف التنظيم اإلداري 

جل ضبط العالقة أومن  احمللي لينسجم مع اخلصوصيات احمللية ومتطلبات التنمية احمللية،

  .يةوتقسيم املهام بني الدولة والوالية والبلد

حمدودية املنظومة القانونية، بسبب انعدم حلول ظهرت ويف خضم التجربة املعاشة 

للمشاكل الناجتة عن جتربة جديدة يف التعددية، إىل جانب الظواهر االجتماعية من طغيان 

العقلية القبلية واملصاحل اخلاصة والصراعات احلزبية الضيقة، وانسداد االس احمللية،واإلفراط 

 .الثقة،والفساد املايل واإلدارييف سحب 

من هنا جاء التفكري يف إعادة النظر يف قانون الوالية وقانون البلدية،والتنظيم 

اإلداري احمللي، وانقسم الفقه بشأن كيفية تشكيل أجهزة الوحدات احمللية إىل اجتاهني بني 

يم اإلداري مؤيد النتخاب األجهزة، وآخر يدعو إىل التعيني، وحول ما هو أساس التقس

  . لألقاليم وحجم البلديات والواليات والدوائر

ولقد أدى ضعف إمكانيات اجلماعات احمللية إىل حاجاا  ملساعدات السلطة 

املركزية، مما فتح اال  أمام تدخلها والتوسع يف الرقابة املمارسة عليها،وهذا ما اثر على 

  .استقالليتها
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يف ظل تزايد مهام الدولة  احمللية، لتحقيق التنميةزية وأمام التوجه العاملي حنو الالمرك

  .من جهة، ويف ظل تكريس النظام الدميقراطي من خالل جتسيد الدميقراطية احمللية

وتنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع باعتبار اجلماعات احمللية الركيزة األساسية 

حديد اإلطار القانوين وربطه بالواقع للتنظيم اإلداري وألجل ذلك فالدراسة نظرية تطبيقية لت

  .واملمارسة، للوقوف على أهم العوائق والتحديات اليت تواجهها

إىل جانب حتديد العالقة بني اجلماعات احمللية والسلطة املركزية،وتوزيع املهام 

بينها،والرقابة وحدودها ومدى انسجامها مع الوظائف،والبحث عن آليات لتفعيل دور 

  .للمسامهة يف التنمية احمللية من خالل دراسة أهم العوامل املؤثرة يف ذلكية لاجلماعات احمل

ومن الواضح أن للبحث يف هذا املوضوع أمهية بالغة، تربز من العالقة املتالزمة 

للتنمية احمللية بالتنمية الوطنية، وعالقة التنظيم اإلداري احمللي بالتنظيم املركزي، فالعالقة 

  .عضوية ووظيفية

تعلق األمهية كذلك بكون اجلماعات احمللية من أهم مواضيع القانون اإلداري فال وت

  .ميكن احلديث عنه دون التطرق إىل التنظيم اإلداري واجلماعات احمللية واختصاصاا

ويف ظل التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت عرفتها اجلزائر، وأمام 

تج عنها عدم قيام اجلماعات احمللية بوظائفها، وانعكاس االختالالت والتناقضات اليت ن

ذلك على املواطن، وعلى التنمية احمللية،األمر الذي أدى إىل تدخل السلطة املركزية يف 

  .صالحياا وهذا ما اثر على استقاللية اجلماعات احمللية يف ممارسة مهامها

ري احمللي مع مهام ويتناول موضوع البحث مدى مالئمة وانسجام التنظيم اإلدا

بادئ األمر إىل التساؤل حول يف وصالحيات  اجلماعات احمللية يف اجلزائر؟وهذا ما يقود 

مدى استجابة التنظيم اإلداري احمللي ملتطلبات التنمية؟ ومن جهة ثانية عن مدى مالئمة 

  مهام وصالحيات اجلماعات احمللية للتحديات املعاصرة؟
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ث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، ذلك بإبراز وسننتهج  يف دراسة هذا البح

مراحل التنظيم اإلداري احمللي من خالل النصوص وبعض النماذج يف الواقع، وحتليل 

النصوص القانونية باملقارنة ما هو موجود قي الواقع، كدراسة نقدية من اجلانب العضوي 

  .والوظيفي للجماعات احمللية

، خصصنا الفصل األول للتنظيم اإلداري وسنتناول هذه الدراسة يف فصليني

اجلزائري ومدى استجابته ملتطلبات التنمية وذلك من خالل التطرق إىل نبذة عن التطور 

التارخيي للتنظيم احمللي يف اجلزائر مث إىل واقع التنظيم اهليكلي اإلداري احلايل ومدى 

  .استجابته ملتطلبات التنمية، بتحديد هيئات البلدية والوالية

أما الفصل الثاين فخصصناه ملهام وصالحيات اجلماعات احمللية بني القانون 

من خالل البحث أوال عن مدى مالئمة اختصاصات كل من هيئات البلدية  واملمارسة،

والوالية، مع حتديد العالقة بني اهليئات، وتوزيع الصالحيات بينها،والوقوف على النقائص 

  .ابة على استقالليتها يف ممارسة مهامهاالتشريعية،والتطرق إىل اثر الرق
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 التنظيم اإلداري الجزائري ومدى استجابته لمتطلبات التنمية:الفصل األول

تقتضي دراسة التنظيم اإلداري احمللي التطرق إىل مدى استجابته ملتطلبات التنمية 

جناح التنظيم اإلداري من ناحية على العنصر البشري املطلوب كما  ، ويتوقففهو روح اإلدارة

  .  1ا باإلمكانيات املادية املتاحة، مث يتأثر التنظيم باملدى اجلغرايفأن التنظيم اإلداري يتأثر أيض

وهذا ما يتطلب تقييم مدى فاعلية االختصاصات املسندة للجماعات احمللية مع 

التحديات احمللية يف اال االقتصادي واالجتماعي، من خالل مدى مسامهة املواطن 

لتقسيم اإلداري للظروف االقتصادية ومشاركته يف تسيري شؤونه، ومن خالل مالئمة ا

  .والطاقات البشرية،واملوارد املالية الالزمة لتمويل نشاطاا

باملزج بني أسلوب املركزية اإلدارية  يتميزوالتنظيم اإلداري يف الدول املعاصرة 

  .والالمركزية اإلدارية، فال توجد دولة يقوم نظامها على أي من األسلوبني منفردا

دارية تعين قيام أجهزة إدارية تابعة للحكومة املركزية مبباشرة اختصاصات فاملركزية اإل

وتقوم على عنصرين مها حصر الوظيفة اإلدارية يف يد احلكومة املركزية،  ،الوظيفية اإلدارية

  .وخضوع موظفي اإلدارة لنظام السلم اإلداري

وحدات الالمركزية اإلدارية تعين توزيع االختصاصات بني الدولة والأما 

الالمركزية،وتستند الالمركزية إىل عناصر ثالثة هي االعرتاف للوحدات احمللية بالشخصية 

  .2املعنوية، وقيامها بإدارة شؤوا، وخضوعها لرقابة السلطة املركزية

وملا كان التنظيم اإلداري يبىن على أجهزة وإدارات المركزية، مهما كان النظام 

الدولة، وتقوم الالمركزية اإلقليمية يف اجلزائر على خليتني  السياسي واالقتصادي السائد يف

 .أساسيتني مها البلدية والوالية، ومها ميثالن اجلماعات احمللية اليت تعمل على تنفيذ برامج التنمية احمللية

 .تطور التنظيم اإلداري المحلي: المبحث األول

                                                            
  .73-72،ص1987، ،الطبعة اخلامسة)مصر(،مطبعة جامعة عني مشس، مبادئ علم اإلدارة العامة الطماوي، حممد سليمان 1
 .223،ص2004،)مصر(، حسني عثمان حممد عثمان،أصول القانون اإلداري،اإلسكندرية2
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مراحل ائر، سنتعرض إىل قبل التطرق إىل تطبيقات نظام اجلماعات احمللية يف اجلز 

تأسيسه منذ احلكم العثماين مث مرحلة االستعمار الفرنسي إىل مرحلة االستقالل،  لنخلص 

بدراسة البنيان التنظيمي، ونطاق االختصاص ومدى توافقها مع أهداف التنمية احمللية 

  .والتنمية الوطنية

ون البلدي ولقد عرف نظام اجلماعات احمللية عدة إصالحات،بعد صدور القان

الذين حال حمل القانون  1969ماي  23وقانون الوالية يف  ،1967جانفي 18الصادر يف 

قانون (، والقانون الفرنسي للمحافظات)1984افريل 5قانون (الفرنسي لإلدارة البلدية 

  .،واليت سيتم التطرق إليها بالتفصيل)1871أوت 10

  .قاللالتنظيم اإلداري المحلي قبل االست :المطلب األول

سنتوىل دراسة نبذة تارخيية عن التنظيم اإلداري احمللي للجزائر وذلك من أجل فهم 

التنظيم احلايل،الن التنظيم اإلداري احمللي هو نتيجة تطور تدرجيي وطبيعي للمجتمع،فهو 

وسنتعرض للتطور التارخيي للتنظيم ،يتأثر بالعوامل التارخيية والسياسية واجلغرافية والثقافية

  .اري احمللياإلد

  في العهد العثماني :  الفرع األول

نظرا للظروف الصعبة اليت كانت متر ا اجلزائر وأمام األخطار والتدخالت اخلارجية 

من  األسبان وايطاليا واحتالهلم ملوانئ جزائرية وفرض اجلزية عليهم،  ما جعل املدن اجلزائرية 

اذهم من االحتالل األوريب ملدم وذلك األخرى  تستنجد باألخوين عروج وخري الدين إلنق

  .1 بااللتجاء إىل الدولة العثمانية  القوية آنذاك

وقد اهتمت الدولة العثمانية باجلوانب السطحية يف ما خيص شؤون اتمع، فكان   

     الشغل الشاغل هلا ضمان السيطرة على مرافق البالد وخاصة مرفق األمن لبسط نفوذهم 

د فكان يهدف إىل وجود قبائل وأقاليم تساعد احلكم العثماين يف حتصيل وأما تقسيم البال
                                                            

 .57،ص1997 ،، دار الغرب،اجلزائر،الطبعة األوىل1962جزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش، التاريخ السياسي لل 1
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الضرائب،وجتنيد الرجال لتجهيز اجليوش حتضريا للحمالت العسكرية، ومل تم بالنواحي 

  .1االجتماعية حلياة املواطنني من التعليم والصحة إال نادرا

ر بأربع مراحل وهي وم )1830- 1518(ودام احلكم العثماين يف اجلزائر ثالث قرون 

  .مرحلة الدايات - مرحلة االغاوات –مرحلة الباشوات  - مرحلة البايلربايات 

ومتثل عصر االزدهار بالنسبة للحكم ) 1587ـ1514(أما مرحلة البايلربايات 

العثماين يف اجلزائر من النواحي التعليمية واالقتصادية والعمرانية، وقد ساهم يف تنمية البالد 

مهاجرو األندلس الذين وظفوا خربام ومهارام يف ترقية املهن والبناء العمراين وازدهارها 

  .وتقوية االقتصاد اجلزائري

وقد عرفت نظاما مركزيا شديدا من خالله يصدر الباي أوامره إىل والة املناطق حيث  

انت يتوىل صالحية تعيينهم وعزهلم، فكان تعيني احلاكم من طرف السلطان العثماين،كما ك

  .السلطة بيد رياس البحر وجنود البحرية

بإقرار السلطان العثماين إلغاء لقب  )1659ـ1587(يف حني متيزت مرحلة الباشوات  

سنوات،وذلك نتيجة الصراع  )03(الباي وتعويضه برتبة الباشا الذي يتم تعيينه ملدة ثالث 

  .بني رياس البحرية وجنود االنكشارية

بالفوضى واالضطراب والصراع على  فتميزت) 1671ـ1659(وات مرحلة األغأما          

احلكم، مما أضطر اجليش االنكشاري إىل خلع الباشا وتعويض القائد بقائد آخر من فئتهم 

،ويستعني احلاكم بالديوان العايل الذي يضم الفرق العسكرية الربية "اآلغا"أطلق عليه اسم 

  . والبحرية وكبار املوظفني ومفيت اجلزائر

تعيينه من طرف قادة اجليش الربي،وما  يتمبسنتني و "األغا"وحددت مدة حكم  

يالحظ أثناء هذه الفرتة هو اضمحالل نفوذ السلطان العثماين،وزيادة الصراع بني ضباط 

  . اجليش الربي وضباط اجليش البحري

                                                            
 .18ص ،1998ألردن،، ااإلدارة احمللية وعالقتها بالسلطة املركزية،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ود وليد العباديمحم1
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فقد حاول حكام اجلزائر ترضية السلطان :  )1830ـ1671(مرحلة الدايات  ثم

 وتقوية مركز الداي، وأصبحت اجلزائر مستقلة عن احلكم العثماين، والداي ينتخب العثماين

من طرف الديوان العايل فأضحى السلطان العثماين ال يلعب أي دور يف اختيار 

الداي،وأضحى دوره ينحصر يف إصدار مرسوم لتثبيت اختيار الديوان العايل باجلزائر وأصبح 

ور شكلي يتمثل مراسيم التعيني، والتعاون يف احلروب بتقدمي للسلطة العثمانية يف اجلزائر د

  .1املساعدات العسكرية

احمللية إىل جانب وجود السلطة  اإلدارةعرفت اجلزائر أبان العهد العثماين نظام و 

  :كانت أجهزة الدولة تتكون مما يلياملركزية، ف

السلطات كل بيده   جيش،للقائد العام لهو او ) احلاكم العام ( هو رئيس الدولة  :الداي -

 300إىل 80ويتم انتخابه من طرف أعضاء الديوان العايل والذي كان يتكون من العامة 

عضو من رؤساء الوحدات العسكرية وبعض كبار املسؤولني يف الدولة، فالوايل أو احلاكم 

  .2العام الذي اختلف لقبه باختالف فرتات احلكم

 35جلس الوزراء، ويساعد الداي، كان يتكون من هو شبيه يف اختصاصاته مبو: الديوان-

شخصية مدنية وعسكرية تشرف على تسري شؤون الدولة يف املسائل املالية والعدالة واألمن، 

قائد اجليش (،واألغا )مسؤول عن خزينة الدولة( ويضم الديوان القاضي واملفيت واخلزناجي 

مسؤول عن األموال ( املاجلي وبيت ) مسؤول عن مجع الضرائب( ، وخوجة اخليل )الربي

) كاتب الديوان(،والباش الكاتب )مكلف  بالشؤون اخلارجية(،ووكيل اخلرج)املوروثة

رئيس أطباء (وباإلضافة إىل كبار املسؤولني يف الدولة هناك رئيس التشريفات واحلكيم باشى 

   ).قصر الداي

                                                            
 .64-63-62ص ،املرجع السابق ر بوحوش،اعم 1
 .269ص،1999اجلزائر،يخ اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،املوجز يف تار ، حيي بوعزيز 2
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أربع مقاطعات إدارية ويف عهد الدايات كان التقسيم اإلداري يقسم اجلزائر إىل     

  :تتمثل فيما يلي

وضواحيها، ومتتد هذه املقاطعة من كانت تتمثل يف اجلزائر العاصمة  : ندار السلطا -

  1.مدينة دلس شرقا إىل مدينة شرشال غربا، وحيدها من اجلنوب بايلك التيطري

تونسية ، ومتتد من احلدود ال املقاطعات وعاصمتها قسنطينةربكانت أك : بايلك الشرق -

شرقا حىت بالد القبائل غربا، وحيدها من الشمال البحر األبيض املتوسط ومن اجلنوب 

  .الصحراء 

وهي اصغر واليات القطر،حيده من الشمال سهل  ملديةمدينة اعاصمتها  :بايلك التيطري -

  .املتيجة، ومن اجلنوب الصحراء

 وهرانأصبحت  وأخريامعسكر  مث البداية مازونة يف ةعاصمالكانت :الغرب بايلك-  

عاصمة هلا، كانت هذه املقاطعة متتد من احلدود املغربية غربا إىل التيطري شرقا، ومن البحر 

  .2مشاال إىل الصحراء جنوبا

  : إدارته للمقاطعة وهم وقد كان الباي يستعني مبوظفني يف   

باي يف بعض كما ميثل ال ويعترب نائبا للباي ويقوم جبمع الضرائب السنوية: الخليفة_ 

  .املناسبات

  .وهو مسؤول عن حراسة املدينة،إىل جانب دفع رواتب اجلنود:قائد الدار_ 

  .وهو قائد الفرسان: اغا الدائرة_ 

  .وهو مكلف بكتابة رسائل الباي وماسك دفاتره املالية: الباش كاتب_ 

  .الذي يقوم مبهمة نقل الرسائل بني الباي والداي: الباش سيار_ 

 1.الذي يتوىل العناية خبيول البايلك وتربيتها: يسالباش سا_ 

                                                            

 .40،ص1989جعفر أنس قاسم،أسس التنظيم اإلداري واإلدارة احمللية يف اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،، 1 
  .269،ص1999حيي بوعزيز،الوجيز يف تاريخ اجلزائر،اجلزء الثاين،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، 2
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لكن الدولة العثمانية أكتها احلروب والصراعات الداخلية مما أدى إىل ايارها    

وتفككها،كما أن التحالف بني الدول األوربية ضد اجلزائر، وسوء تصرف الداي أدى إىل 

اض املوارد املالية بسبب تراجع واخنفتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية للجزائر، 

املداخيل أمام رفض فرنسا من جهة تسديد الديون املرتتبة عليها، ومن جهة أخرى رفض 

الدول األوربية  دفع الرسوم املفروضة على مرور بواخرها،إىل جانب ايار األسطول 

كن البحري،كل هذا أدى إىل عجز الدولة عن دفع مرتبات اجلنود،  وهلذه األسباب مت

  .  1830اجليش الفرنسي من حماصرة اجلزائر واحتالهلا سنة 

وما ميكن استنتاجه أن اجلزائر يف فرتة احلكم العثماين كان يغلب عليها الطابع 

  .العسكري ومتركز السلطة يف يد احلاكم العام

يف حني اتسمت مرحلة اإلدارة االستعمارية خباصية الصراع بني السلطات العسكرية     

  .ية يف جمال ممارسة السلطةواملدن

  .الفرنسي االحتالل فترة: الفرع الثاني

عرفت اجلزائر عدة تنظيمات إدارية حملية، وقسم االستعمار اجلزائر إىل حمافظات      

التقسيم اإلداري كان يعزل السكان اجلزائريني، وهذا ما أدى إىل  أنوبلديات، كما 

  .السياسي واجلانب العسكريعلى اجلانب ائريون فشله،كما أنه باندالع الثورة اعتمد اجلز 

  

  

  

  

I- التنظيم اإلداري قبل اندالع الثورة.  

                                                                                                                                                                      
 .80ص املرجع السابق،، عمار بوحوش 1
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بعد مبايعة األمري عبد القادر شرع يف تنظيم الدولة اجلزائرية اليت كانت عاصمتها   

، فتم تشكيل احلكومة باإلضافة إىل تشكيل جملس الشورى 1830نوفمرب  27معسكر يف 

مثان مقاطعات  08اسة القاضي امحد بن اهلامشي املراحي وأسس عضو برئ 11الذي يشتمل 

تلمسان، معسكر  مليانة، التيطري، : إدارية، يرأس كل منها خليفة لألمري، واملقاطعات هي

  .1جمانة، بسكرة،  برج محزة،  املنطقة  الغربية من الصحراء 

تقسم إىل  كما متيزت مرحلة األمري عبد القادر حبسن التنظيم فكل منطقة كانت

والذي كان يعني ملدة سنتني قابلة للتجديد، باإلضافة إىل أن  "أغا"دوائر، وكل دائرة يرأسها 

يعني ملدة سنة قابلة "قايد"كل دائرة كانت تنقسم إىل وحدات إدارية صغرية حيكمها 

  .للتجديد ويساعده شيوخ القبيلة 

، حتت إشراف وزارة احلربية وصارت اجلزائر بعد احتالهلا ختضع للحاكم العسكري       

أضحت تقوم على أساس وجود 1834جويلية 22الفرنسية، وبعد صدور األمر الرئاسي يف 

  .2حاكم عام ينفذ السياسة العسكرية لوزارة احلرب الفرنسية

فقامت اإلدارة االستعمارية بتنظيم الشؤون اجلزائرية وفقا للتنظيم اإلداري اجلديد 

  :بالشكل التايل

وهو مكلف بالشؤون املدنية واملسائل املالية : ول اإلداري والمالي المدنيالمسؤ _ 1

  .اخلاصة باجلزائر

  .وهو املسؤول عن مجيع العمليات العسكرية : رئيس وحدات االحتالل في إفريقيا_ 2

ويتكون من رئيس وحدات االحتالل يف إفريقيا الذي يرأس الس : مجلس اإلدارة_3

داري واملايل املدين، ومسؤول البحرية الفرنسية واملسؤول العسكري ونائبه هو املسؤول اإل

  .للجيش،  وممثل اجلمارك، واملسؤول عن أمالك الدولة

                                                            
 .202املرجع السابق،ص، حيي بوعزيز 1
 .90ص،1988،عمر صدوق،  دروس يف اهليئات احمللية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر 2
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، وارتبط بوزارة 1935ولقد أحدث منصب احلاكم العام للجزائر يف جويلية من عام 

  . احلرب

إىل ثالث تقرر تقسيم اجلزائر 1845ابريل  15وبصدور األمر الرئاسي الصادر يف  

أقاليم عربية، واألقاليم املدنية هي اليت يقيم فيها " و"أقاليم مدنية"مقاطعات، تتألف من

األوربيون،أما األقاليم العربية  فتلك اليت مل يدخلها بعد املستعمرون وهي ختضع لإلدارة 

 اليت كانت تؤدي أساسا" املكاتب العربية " ويف هذه األقاليم بالذات أحدثت العسكرية،

  1.دورا قمعيا يتمثل يف حفظ النظام واستيفاء الضرائب والعدل وإحصاء السكان واملخابرات

كما مت تأسيس إدارات فرعية هلا على مستوى املقاطعات، ويف كل مقاطعة توجد 

وحدات للمكاتب العربية من الدرجة األوىل، ووحدات ثانوية من الدرجة الثانية، وحتولت 

  .2رات حملية للتحكم يف السكان اجلزائرينياملكاتب العربية إىل إدا

قررت احلكومة الفرنسية تطبيق نفس النظام اإلداري  1848ديسمرب 9وابتداء من   

املوجود يف فرنسا استجابة لرغبة املعمريني األوربيني،وبكل عمالة يوجد جملس يتكون من 

عضو مبجلس  25إىل أعضاء يشاركونه يف إدارة العمالة وارتفع العدد  3رئيس املقاطعة و

  .اجلزائر

  :اإلدارة احمللية يف الفرتة االستعمارية ثالث مراحل هي عرفتوقد            

يف بداية كان ميثل السلطة الفرنسية احلاكم العام وهو عسكري،حيث   :المرحلة األولى -

ومت  ات النفوذ من املواطننيذاالستعانة بالشخصيات  إىلتالل جلأت السلطات الفرنسية حاال

اإلدارية هناك مناطق إدارة مدنية تطبق فيها النظم  تفكان ،قسيم اجلزائر إىل ثالث مناطقت

نها قطومناطق يتمركز فيها األوربيون، ومناطق إدارة خمتلطة تطبق يف األماكن اليت ي،الفرنسية

                                                            
الطبعة اخلامسة اجلزائر،، ترمجة عرب صاصيال،ديوان املطبوعات اجلامعية، أمحد حميو،حماضرات يف املؤسسات  اإلدارية1

 .124،ص2009
 .137_ 126املرجع السابق، ص، عمار بوحوش 2



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

16 

 

ارة اجلزائريني، فيخضع األورويب لإلدارة املدنية واجلزائري لإلد وعدد ضئيل من األوربيون

  .العسكرية

ومناطق إدارة عسكرية وهي اليت ال يسكنها سوى العنصر اجلزائري وابقي فيها             

ويف هذه األقاليم بالذات 1على أنظمة العهد العثماين فكان يعاون احلاكم شيخ البلد،

   .2"املكاتب العربية"أحدثت 

وزارة املستعمرات "العام وأحدثت  ألغت اإلمرباطورية الثانية منصب احلاكم :المرحلة الثانية-

  ."واجلزائر 

والذي قضى بضم اجلزائر إىل فرنسا  1848ومنذ صدور القانون الفرنسي سنة        

باعتبارها جزءا ال يتجزأ من اجلمهورية الفرنسية، واستنادا إىل هذا القانون قسمت اجلزائر 

على رأس كل منها وايل، كما شكل إداريا إىل ثالث واليات اجلزائر، وهران، قسنطينة، وعني 

  .فيهم الس الوالئي على غرار النمط الذي كان سائدا يف فرنسا 

قام نابليون الثالث بزيارتني إىل اجلزائر حيث جاء بفكرة جديدة  1861ويف عام 

ن اإلدارة ألقد لوحظ و تقضي بإلغاء املناطق العسكرية وإخضاع اجلزائر كلها للنظام املدين، 

ويعرف    .ا عمدت إىل تنظيم جملس القبيلةباشرة أدت إىل تقوية نظام القبيلة إلغري امل

باجلماعة وعملت هذا التنظيم بديال عن االس البلدية فوضعت شروط انتخاب رئيس 

  .3اجلماعة أو األمني

  : يلي وتتمثل اختصاصات اجلماعة يف ما          

 .الغالب عن طريق السخرة حتديد ضريبة الرأس اليت كانت تسدد يف  -1

 .الفصل يف القضايا املدنية املتعلقة باملواطنني  -2

                                                            
  .132،ص1982، اإلدارة احمللية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،حسني مصطفى حسني 1
حد ة، وكاتبان واوقاضي خيتار ممن يلم بتقاليد املنطق تتشكل املكاتب العربية من رئيس املكتب وهو ضابط عسكري برتبة مالزم 2

  . 40فرنسي وآخر جزائري وبلغ عدد املكاتب 
  .43جعفر انس قاسم، املرجع السابق، ص3
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 . حتديد الغرامات يف املخالفات اخللقية -3

  .1وتشييع اجلنائز) تويزة (تنظيم اإلعمال التطوعية -4

قد  1865، والثانية يف 1860وبناء على قيام نابليون الثالث بزيارتني للجزائر األوىل يف 

  :أن خلص إىل

  .إن سياسة االندماج سياسة خاطئة  -

  .إن البالد يف حالة ثورة دائمة وأن العسكريني يطلبوا أن حيلوا حمل املدنيني -

  : وتبعا لذلك اصدر  قرارات تقتضي مبا يلي

  .القرار املتضمن السماح للجزائريني باكتساب اجلنسية الفرنسية  -

  .2نسبة الربع يف كل جملس عام القرار القاضي بوجوب متثيل اجلزائريني ب -

  : قسمت احملافظات إىل ما يلي :المرحلة الثالثة -

، حيث أقيمت االس البلدية ذات السلطة الكاملة، األوربينيأين يرتكز موجودة بلديات  -

رئيس بلدية  وجملس  وتتكون من ،1884ويطبق فيها القانون البلدي الفرنسي الصادر سنة 

و احلال يف فرنسا وتتوىل هذه االس اإلشراف على اخلدمات كما هبلدي منتخبني  

  .االجتماعية والتعليمية

بلديات خمتلطة هي اليت يقل فيها العنصر األوريب، واالس البلدية ا تتكون من  - 

والنصف األخر من السكان األصلني، وال يتم انتخاب الرئيس بل يتم تعينه من  نياألوربي

  .املختلطة  البلدياتبوتسمى  األوربيني

بالسكان اجلزائريني فأقيمت البلديات األهلية، ويشرف على  األهلةأما يف املناطق         

  إدارا أشخاص معينون من طرف احلاكم العام وليس لسكاا إي دور يف إدارا وتسريها

  .1أراضي وتبقى خاضعة لإلدارة العسكرية  -

                                                            
  .91عمر صدوق، املرجع السابق، ص1
 .125املرجع السابق،ص ، محد حميوأ 2
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جوان  28صدر مرسوم يف  إذ 1956سنة واستمرت األوضاع على هذا احلال حىت 

يقضي بإلغاء البلديات املختلطة واألهلية لتعميم تطبيق القانون البلدي الفرنسي  1956

  . 1884الصادر سنة 

أقامت فرنسا تنظيمات جديدة من اجل قمع الثورة  1954لكن بعد قيام ثورة 

وصدور مرسوم ،حضرية  إداريةوأقساما ،وإرهاب األهايل فاخدت أقساما إدارية متخصصة 

 ،خبصوص هده األقسام مينح لرؤسائها العسكريني سلطات واسعة  1959سبتمرب 2 يف

ويضم كل قسم مخسة مكاتب يتخصص كل منها يف عمل معني مثل مكتب الشؤون 

  ).اإلرهاب، التعذيب النفسي (االجتماعية، ومكتب املسائل النفسية 

يقضي بإنشاء  1955أوت  07يف 1082 - 55 موإىل جانب ذلك صدر مرسوم رق            

صدر مرسوم أخر يقسم الشمال اجلزائري إىل  1956جوان  28ويف )  عنابة حاليا (والية بون

  2. 1959 نوفمرب 7والية، كما أنشئت والية سعيدة يف 12

فقد مت حل اجلمعية  إىل تغيري التنظيم اإلداري يف اجلزائر أدىوان اندالع الثورة          

عضوا يعينون مناصفة من أوروبيني ومسلمني، وهي مجعية 120من تتألفجلزائرية واليت كانت ا

  .هلا اختصاص تنظيمي إدارية

إىل  1830احمللية مر بعدة مراحل، ففي الفرتة املمتدة من  اإلدارةفان تنظيم  وإمجاال      

لكربى اليت استولت مدينة اجلزائر واملدن ا إلدارةجلان بلدية  بإنشاءقامت فرنسا   1833

 أنقررت احلكومة الفرنسية 1834لكن يف شهر سبتمرب من سنة  عليها القوات العسكرية،

وختضع كلها للمسؤول  تنشئ بلديات يف اجلزائر، وهران، عنابة، جباية، مستغامن،

اإلداري،وتتمثل اختصاصات الس البلدي يف االهتمام باحلالة املدنية والشرطة البلدية 

                                                                                                                                                                      
  .130نفس املرجع،ص، محد حميو أ 1
  .134حسني مصطفى حسني،  املرجع السابق، ص-
  .92ص عمر صدوق، املرجع السابق،2
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االس  أعضاءاحمللية،وكان احلاكم العام هو الذي يقوم بتعيني مجيع  اإلدارةميزانية  ودراسة

  .الشعبية البلدية

،وجاء 1863بلدية يف سنة  71إىل 1856يف سنة  47وقد ارتفع عدد البلديات من 

 أنتقرر من خالله  1866ديسمرب 27نابليون الثالث بتنظيم جديد للبلديات يف اجلزائر يف 

الس البلدي  أعضاءرئيس البلدية ونوابه يكون من رئيس الدولة،يف حني يتم تعيني تعيني 

ارتفع عدد  1868محس سنوات، ومبوجب مرسوم )5(العمالة ملدة  أومن رئيس املقاطعة 

  .عضوا حسب عدد السكان  24أعضاء إىل  9الس البلدي من  أعضاء

خيتلف  األمرللنظام املدين فقد كان ختضع  فيما خيص املناطق العسكرية واليت ال أما

  .اختالفا كليا فالقيادة العسكرية تعتمد على املكاتب العربية للتحكم يف الناس وممتلكام

نص على تعيني حاكم عام مدين يف اجلزائر  1871مارس  29 وأصدر قانون يف

داث يتعلق باستح1884افريل 15خاضع لسلطة وزير الداخلية الفرنسي،كما اصدر قانون 

من  أقلية، إىل جانب بلديات خمتلطة  تضم األوربيونبلديات كاملة الصالحيات يسكنها 

   1.،وكانت مناطق اجلنوب ختضع للحكم العسكرياألهايلمن  وأغلبيةني ناملستوط

حق  األوربينيأصبح للمستوطنني  1875سبتمرب  23ومبقتضى املرسوم الصادر يف 

 اجلزائريون فليس هلم احلق يف انتخاب ممثليهم الذين ال اأماالنتخاب ملمثليهم يف البلديات، 

االحتالل  إدارةوغري مسموح للجزائريني املعينني من  جملس بلدي، أييف  6يتجاوز عددهم 

 . 2نوام املشاركة يف انتخابات رؤساء البلديات أو

II-  الثورة أثناءالتنظيم اإلداري:   

                                                            
 .141املرجع السابق،ص عمار بوحوش، 1
 .129املرجع السابق،ص ، محد حميوأ 2
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من احتالهلا بتحطيم هذه  وىلاألقامت جيوش االحتالل االستعماري يف السنة 

وقد حاولت حركات املقاومة  الدولة وهياكلها واالستحواذ على سلطاا العسكرية واملدنية،

  .التصدي لالستعمار

حال  إصالحقائد للمقاومة يقوم بقيادة الكفاح، مع حماولة  كانعبد القادر   األمريو 

عبد القادر ارتكز على  األمرينظام الصعبة، ف األوضاعمتينة رغم  وأسسالدولة على قواعد 

  .نظام الدولة املوحدة وهو أساسيمبدأ 

 إال أقاليمإىل ثالثة  1845سلطات االحتالل قامت بتقسيم اجلزائر منذ عام  أنورغم 

احملافظات املنشأة يف اجلزائر من قبل السلطات االستعمارية كانت جمهزة ياكل ظاهرها  أن

بالدها على الصعيد اإلداري، ولكن بنوع خيتلف عنها من حيث مشابه للواليات القائمة يف 

  .من تراا معتربة كواليات جزءا أااهلدف، ومع 

 وأداريالوطين كانت اجلزائر جمهزة بتنظيم سياسي وعسكري  ومنذ بدء حرب التحرير

  .1حتت قيادة جبهة وجيش التحرير

سي من طرف اللجنة للكفاح ضد االستعمار الفرن 1954واندلعت ثورة نوفمرب 

  :الثورية،  واليت كانت تتكون من جلنتني مها

  .جلنة تتوىل تنشيط الواليات سياسيا وعسكريا-

  . جلنة تتوىل القيام مبهام سياسية باخلارج -

هذا األخري  ،1956 أوت 20التنظيم إىل غاية مؤمتر الصومام املنعقد يف  اواستمر هذ

  :تنظيم الثورة كما يلي إعادةمتت فيه 

  .ومت تكوينه اثر انعقاد مؤمتر الصومام: المجلس الوطني للثورة الجزائرية -

                                                            
  .891،ص1969/05/23،الصادرة بتاريخ 44 عددمقدمة ميثاق الوالية،اجلريدة الرمسية 1
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وهو جهاز تنفيذي للثورة اجلزائرية ويقوم بتنشيط وتنسيق  :لجنة التنسيق والتنفيذ -

 50 العمليات احلربية، كما ينسق بني العمل العسكري والسياسي، وكان يف البداية يضم

  .عضوا وخيتارون من العسكريني الذين يضمهم الس 14، مث ارتفع العدد إىل أعضاء

وتتكون 1958سبتمرب 19تشكيلها يف  إعالنمت  :الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية-

يف الس الوطين  أعضاءاحلكومة كلهم  أعضاءوزيرا إىل جانب رئيس ونائبيه، وكان 12من 

  .ذللثورة، وقد حلت احلكومة حمل جلنة التنسيق والتنفي

: ستة واليات وهي)06(نتائج مؤمتر الصومام تقسيم اجلزائر إىل  أهموكان من 

اجلزائر،  وهران، الصحراء، ويف كل والية جملس يرأسه عقيد االوراس، قسنطينة، القبائل، 

  .الذي هو عضو يف الس الوطين للثورة

،  أقسامكما قسمت كل والية إىل مناطق، وكل منطقة إىل نواحي، وكل ناحية إىل 

  1.أفواجوكل قسم إىل 

االستعمارية اليت استخدمت طيلة فرتة االحتالل  اإلدارةفجاء التنظيم كرد فعل على 

قيادة الثورة  أقامتالفرنسي للجزائر كجهاز قهر وتسلط ضد السكان اجلزائريني، وبذلك 

ستة واليات  )06(االستعمار فقسمت البالد إىل  إلدارةاحملية موازية  إدارةحرب التحرير  أثناء

. 

 

  

  : 1945ولقد كان بالقسم الشمايل من اجلزائر سنة 

  .واليت كانت ختضع للقانون البلدي الفرنسي )العاملة (بلدية ذات التصرف التام  329 -

  .بلدية خمتلطة 97-

 1.بلدية ذات التصرف التام332هناك  ،كان1954ولدى اندالع ثورة نوفمرب    

                                                            
  .94املرجع السابق،ص ، عمر صدوق1
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إىل عزل السكان احملليني عن تسيري  أدىم متفاوت، مما وعلى كل فقد كان يطبق نظا

االستعمارية وليست اختيارا  اإلدارةمهزلة نظمتها  إالاالنتخابات م تكن  أنشؤوم، كما 

  2.ملمثلي السكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التنظيم اإلداري المحلي بعد االستقالل: المطلب الثاني

مراحل، وارتبط هذا التطور بطبيعة  مر التنظيم اإلداري احمللي بعد االستقالل بعدة

ومتطلبات  املوروثة عن االستعمار واالجتماعية نظام احلكم، والظروف السياسية، واالقتصادية

  .البناء 

                                                                                                                                                                      
 .36ص، 2004اجلزائر،  ، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع،حممد الصغري بعلي1
 .130املرجع السابق،ص، محد حميوأ 2
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وعرف التنظيم اإلداري احمللي تطور، كما طرأت عليه عدة تعديالت، هذا ما 

  . إليهسنتعرض 

  .1989التنظيم المحلي قبل دستور : األولالفرع 

-69 األمر،مث 1املتعلق بالبلدية24- 67وجب االمرتدرجييا مب إصالحات اجلزائر عرف

 رقم كما جاء قانون،09 - 81 رقم الذي عدل مبوجب قانونو  2املتضمن قانون الوالية 38

  .3اإلقليمياملتعلق بالتنظيم  09- 84

فكان عدد البلديات املوروث عن عهد االستعمار غداة االستقالل مرتفعا حيث 

بلدية، تعاين اغلبها من اإلمكانيات البشرية واملوارد املالية بسبب صغر حجمها  1578

 16أساسا، مما أدى إىل تدخل املشرع بعد سنة واحدة من االستقالل، حيث قلص مرسوم 

بلدية الغيا بذلك أكثر من نصفها يف حماولة للقضاء  632عدد البلديات إىل  1963ماي 

  4.لها خاصة ذات احلجم الصغري منها على أزمتها املالية ونقص وسائ

كما ورثت اجلزائر تركة مثقلة بعد االستقالل، ومتثل ذلك بصفة أساسية يف التنظيم 

اإلداري بالبالد إذ انعدمت اإلطارات اجلزائرية القادرة على تسري األجهزة  واهليئات اإلدارية 

  .املختلفة 

كبري إال أن اإلطار القانوين بقي   باإلضافة إىل ما تقدم عانت البلديات من عجز مايل

الذي يتضمن حتديد سريان  31/12/1962املؤرخ يف  157-  62قائما مبوجب القانون 

  .5إىل اجل غري حمدد 1962ديسمرب  31التشريع املعمول به يف 

                                                            
  .18/01/1967،مؤرخة يف 06املتضمن القانون البلدي، اجلريدة الرمسية رقم18/01/1967يف املؤرخ   67_24رقم األمر1
 .23/05/1969،مؤرخة 44املتضمن قانون الوالية،اجلريدة الرمسية رقم23/05/1969يف املؤرخ    69_38األمر2
،املؤرخة يف 06للبالد، اجلريدة الرمسية  املتعلق بالتنظيم اإلقليمي02/1984/ 04املؤرخ يف  09_84انون ق3

07/02/1984. 
ئر،، ديوان املطبوعات اجلامعية، مسعود شيهوب، أسس اإلدارة احمللية وتطبيقاا على نظام البلدية والوالية يف اجلزا4

 .93ص ،1986اجلزائر،
  .134رجع السابق،صحسني مصطفى حسني،امل5



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

24 

 

التنظيم اإلداري احمللي بالظروف السياسية واالجتماعية بعد  تأثريف خضم ذلك 

النموذج  إتباعاإلداري الفرنسي اثر عليه كذلك،وهذا ما يفسر االستقالل، كما للتنظيم 

إىل جانب النظام السياسي والذي كان يقوم على مركزية ، الفرنسي بدل النموذج الربيطاين

  .    القرار واحلزب الواحد والنهج االشرتاكي

  : الوالية-أ

مركزية اإلدارية، نظام الال وأركانفيها مقومات  المركزية تتوفر إداريةكوحدة  الوالية

وتعرض نظام الوالية اليت كان يطلق عليها اسم احملافظة إىل عدة  الفنية والسياسية، وأسسها

اإلصالح العام مبوجب إصالحات جزئية كانت مبثابة جتارب قبل اإلعالن عن 

ومن هذه التجارب إنشاء احملافظات النموذجية مبوجب املرسوم ،38_69األمر

باحملافظات النموذجية، وطبق هذا النظام على احملافظات التالية املتعلق  1963/12/23

  .عنابة، الواحات، الساورة، القبائل الكربى،  تلمسان، باتنة

النهوض بالوضعية االقتصادية واالجتماعية  أيكان اهلدف من العملية اقتصادي و  

  . 1هلذه احملافظات

كما سبق يف ،1974 يوليو 2ر دفع املشرع إىل رفع عدد الواليات مبقتضى أم هذا ما

ا التقسيم إىل ظهور واليات غنية وأخرى فقرية كمثال على ذولقد أدى ه،تقسيم البلديات 

هذه األخرية والية أم البواقي اليت قامت على أساس بلدية فالحية، مما رتب مشاكل عديدة 

القيام  اقي هوالبو  أموالية  إنشاءوكان اهلدف من  ،دد إرساء تقليد إداري يف الواليةبص

  .2بتجربة والية منوذجية

                                                            
  .110ص ،1999، اجلزائر،،منشورات دحلب،-التنظيم اإلداري-ناصر لباد،القانون اإلداري1
  .97مسعود شيهوب، املرجع السابق،ص2



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

25 

 

مث اختذت لتجنب الفراغ اإلداري على مستوى احملافظة بعض التدابري تعلقت بتدعيم 

وكذلك إنشاء بعض اهليئات حبثا عن متثيل شعيب مث القيام بتجارب إلعادة  ،سلطات احملافظ

 .تنظيم احملافظات

املتضمن قانون الوالية  23/05/1969املؤرخ يف  38-69 رقم وهكذا صدر األمر

،هو مبثابة مثرة 1969/03/26هذا األمر الذي يعترب الرتمجة القانونية مليثاق الوالية الصادر يف

   .1اإلصالح الذي دخل على نظام الوالية والدي يشرع يف التفكري فيه غداة االستقالل

ات مبقتضى االعتبارات السياسية هي اليت دفعت املشرع إىل رفع عدد الوالي أنكما 

  .من املواطن  اإلدارةإىل جانب الرغبة يف تقريب ، 1974يوليو أمر

تعد الوالية حلقة وصل بني البلدية واإلدارة املركزية، وتضطلع باملهام االقتصادية  

واالجتماعية والثقافية وتعميم التنمية يف إطار تنفيذ الربامج واملخططات على املستوى 

  .احمللية كما تساهم يف إعداد إسرتاتيجية التنمية الوطنية الوالئي، وتنشيط اجلماعات 

الوالية هي مجاعة المركزية ودائرة حائزة "نص يف ميثاق الوالية بان  أخرىمن جهة 

على السلطات املتفرعة لدولة تقوم بدورها على الوجه الكامل وتعرب على مطامح سكاا 

  .2"ئة تنفيذية فعالة وحتقيقها، هلا هيئات خاصة ا أي جملس شعيب وهي

عدة مرات من بينها التعديل الذي مت  مبوجب  69-38 رقم ولقد مت تعديل  األمر

ألعضاء  التأدييبويتعلق هذا التعديل بالنظام  1976/11/23املؤرخ يف   76-86 رقم األمر

رقم املؤرخ يف  02-81 رقم القانونكما مت تعديله مبوجب الس الشعيب الوالئي،

الذي منح للمجالس الشعبية الوالئية صالحيات جديدة تتمثل يف الرقابة  1981/02/14

تشتغل يف حدود تراا   اليتعلى كافة األجهزة  اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والتجارية 

                                                            
  .112صالسابق، املرجع  لباد، ناصر1
  .املرجع السابق ميثاق الوالية،، 3املادة  2 
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وكذلك اهليئات التعاونية والوحدات االقتصادية للمؤسسات االقتصادية االشرتاكية اليت تنشط 

  .ثناء الرقابة على اهلياكل احلزبية ومصاحل العدل ومصاحل اجليش واألمن على تراا باست

املتضمن  1980أكتوبر  25املؤرخ يف  08-80رقم  ومت التعديل مبوجب القانون

  .1قانون االنتخابات الذي يعترب أول قانون االنتخابات

   :مبجموعة من اخلصائص  إقليميةالمركزية   إداريةومتتاز الوالية كمجموعة 

 أومصلحية  أووجغرافية، وليست المركزية فنية  إقليميةالمركزية  إداريةالوالية هي هيئة  -

  .مرفقية

  .تعد الوالية حلقة وصل بني املصاحل احمللية واملصاحل العامة للدولة -

كلهم باالنتخاب  مل خيتاروا أعضائهاالن  تعد صورة لنظام الالمركزية اإلدارية النسبية، -

  .العام 

تعكس عملها  أناملركزية للدولة من  اإلداراتمتكن  إداريةدائرة  أيضالوالية هي فا

  2.األفضلخلدمة املواطنني على الوجه 

بأا مجاعة عمومية "تعريف للوالية  38-69 رقم كما ورد يف املادة األوىل من األمر

ة واجتماعية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل وهلا اختصاصات سياسية واقتصادي

   ."وهي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة ،وثقافية

حتدث الوالية مبوجب قانون وحيدد امسها ومركزها مبوجب مرسوم "ونصت املادة الثانية 

يتوىل إدارة الوالية جملس شعيب منتخب بطريق " ، وجاء يف املادة الثالثة منه نفس األمر"

 وتتكون هيئات الوالية، "طرف احلكومة ويديرها وال  االقرتاع العام، وهيئة تنفيذية تعني من

  .إدارتهطبقا للقانون من الس الشعيب الوالئي والس التنفيذي الوالئي ويتوىل الوايل 

                                                            
  .127ناصر لباد،املرجع السابق،ص1
 ،2008اجلزء األول،  ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،الطبعة اخلامسة،-النظام اإلداري -ون اإلداري عمار عوابدي، القان2

  .252ص
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فلم تكن االنتخابات حتقق  ويف ظل نظام احلكم القائم على احلزب الواحد،

فكان للحزب سيطرة على احلياة  الدميقراطية احمللية، كما مل تكن الفرصة يف الرتشح للجميع

 . السياسية بشكل عام

سنوات من بني قوائم املرتشحني الذين  05ملدة  أعضائهينتخب : المجلس الشعبي الوالئي

  1.عضوا 55عضو إىل35حسب عدد السكان مابني  األعضاءيقدمهم احلزب وحيدد عدد 

والبلدية لتشجيع ) الوالية(بينما مت اعتماد نظام الدائرة االنتخابية بدال من احملافظة 

  .املشاركة باالنتخابات، وضمان التمثيل

ابريل : التالية األشهرويعقد الس الشعيب للوالية ثالث دورات يف السنة خالل  

ثلثي  أورئيسه  أويعقد دورة خارجة عن العادة بطلب من الوايل  أنوميكن  ،وأكتوبرويونيو 

  .األعضاء

الوالئي املشكل من رئيس وثالث نواب من طرف  وينتخب مكتب الس الشعيب

املطلقة يف  باألغلبيةجلسة افتتاح الدورة اليت تلي االنتخاب  أولالس الشعيب الوالئي يف 

  .النسبية يف الدور الثاين باألغلبية أو األولالدور 

جلان دائمة تكون مهمتها دراسة  أعضائهكما يشكل الس الشعيب الوالئي من 

اإلدارية واملالية واملسائل ذات الطابع االقتصادي واملسائل املتعلقة بالتجهيز  املسائل

يشكل جلان مؤقتة عند االقتضاء لدراسة  أنوالتخطيط والشؤون االجتماعية والثقافية،وميكن 

  2.قضية خاصة

 عملها ببعض االستقالل فلها احلق يف تعيني الرئيس واملقرر تتمتع اللجان يف تسيريو 

جيد  أنووجود اللجان يشكل مسامهة مفيدة جدا يف نشاط الس الذي يستطيع حبرية، 

  3.حتضريية ضرورية الختاذ قراراته أعماالحتت تصرفه 
                                                            

  .املتضمن قانون الوالية،املرجع السابق 69-38من األمر رقم 1-2-3-7-8-12املواد1
 .املرجع السابق، 69-38،األمر رقم  46 ادةامل 2
 .249امحد حميو،املرجع السابق،ص3
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اليت  راءاآلويدير الس الشعيب الوالئي شؤون الوالية مبوجب مداولة، حيث يبدي 

فع للوزير املختص من ، ويبدي رغباته ويقدم مالحظاته واليت تر واألنظمةتفرضها القوانني 

  .طرف الوايل

ويشارك الس الشعيب الوالئي ويساهم يف التنمية على مستوى الوالية، من خالل 

االستثمارات املخصصة للوالية، ويوافق  أووضع خمطط التنمية وتوزيع اعتمادات التجهيز 

  .على برنامج التجهيز والتنمية يف الوالية الذي يقدمه الوايل

 يف التنمية الفالحية، والتنمية اخلاصة بالصناعة والصناعة التقليديةوكما يساهم  

والسكن،والتنمية االجتماعية والثقافية ويصوت  األساسية واملنشآتوالتنمية السياحية،والنقل 

  .على ميزانية الوالية

  : المجلس التنفيذي الوالئي

ل حتت سلطة الوايل، يقوم بتنفيذ قرارات احلكومة والس الشعيب للوالية، وهو يعم

النشاط يف الوالية،وله كتابة  أقسامويتشكل من مديري مصاحل الدولة املكلفني مبختلف 

  .عامة

،وحيضر الس التنفيذي الوالئي األقلعلى  وجيتمع الس التنفيذي مرتني يف الشهر

  :دورات الس حتت سلطة الوايل، ويتوىل الس التنفيذي املهام التالية

  .سة الوصاية واملراقبة على اجلماعات احمللية واملؤسسات واهليئات العموميةممار -

  .يقوم بتنفيذ قرارات احلكومة والس الشعيب الوالئي -

  .يساهم الس التنفيذي الوالئي يف تنفيذ املخطط الوطين  -

  .العامة لنشاطها باإلدارةوتنسيق مصاحل الدولة القائمة يف الوالية ويقوم  إنعاش-

وبالنسبة للمديرين فهم يف وقت واحد حتت سلطة الوايل، ويف نفس الوقت الوزارة 

  .سيطرح مشكلة التنسيق بني الوزرات املعنية األمرالتابعة هلا قطاعهم،وان هذا 
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من الوايل ومثانية مديرين ومسؤول  األقلعلى  يتألفكما ان كل جملس تنفيذي 

املؤهلني القادرين  األشخاصدعوة من يشاء من  اجليش ومسؤول احلزب،وكان للوايل يستطيع

حلضور االجتماعات بصفة استشارية،ومع الثورة الزراعية اتسع الس  الرأي إعطاءعلى 

يشغل منصب مقرر الس  أصبحاملكلف مبهمة الثورة الزراعية الذي  إليهالتنفيذي وضم 

  1.ويتمتع بصوت تداويل

حائز سلطة الدولة يف  لوايل هوا أنعلى  69-38 قمر  األمرمن  150 نصت املادة : الوالي

  . الوالية، وهو مندوب احلكومة واملمثل املباشر والوحيد لكل الوزراء

مسؤول  وهو ويتوىل الوايل تنفيذ القوانني ومكلف بتطبيق عمل احلكومة يف الوالية،

  .الضبط اإلداري

  2.ني مجيع مصاحل الواليةالقضاء،وهو يتوىل التنسيق ب أمامكما يتوىل متثيل الدولة 

 

 

 

   :الدائرة

بالشخصية القانونية  متتعها هيئة من هيئات عدم الرتكيز اإلداري لعدم تعترب الدائرة

يتم تعيني حدودها مبوجب مرسوم يصدر بناء على  ،جغرايف أو إقليمي إداريم يقستفهي 

  .تقرير وزير الداخلية

للواليات  اإلقليميالتنظيم  ادةإعملتضمن ا1974/07/11يف الصادر األمرومبوجب 

 اإلدارةويسهر رئيس الدائرة على التقارب بني ، 181 إىل91مت رفع عدد الدوائر من 

   .واملواطنني، وعلى تنفيذ املقررات املتخذة يف نطاق الس التنفيذي

                                                            
  .266صد حميو، نفس املرجع ، امح1
 .املتضمن قانون الوالية،املرجع السابق 69-38رقم  األمر ،يليها  وما  100 املواد 2



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

30 

 

املؤرخ يف 31_82 رقم بالنسبة لصالحيات الدائرة قد مت حتديدها مبوجب مرسوم أما

  1.املتضمن حتديد صالحيات رئيس الدائرة 23/01/1982

يشرف رئيس الدائرة على تسيري الدائرة حتت سلطة "الثانية منه ) 2( وقد نصت املادة

وميثل  كما ميثل رئيس الدائرة الوايل  ،"تابعة للوالية إداريةالوايل السلمية باعتبارها مقاطعة 

  .لدية الدولة حتت سلطة الوايل، ويقوم مبهمة الرقابة على الب

وتوجيه وتنسيق نشاط البلديات واملؤسسات  بإنعاشكما يقوم حتت سلطة الوايل 

  .2العمومية البلدية

ويقوم رئيس الدائرة مبساعدة الوايل يف تطبيق توجيهات احلكومة والسهر على تنفيذ 

ويستمع الس التنفيذي إىل رؤساء الدوائر  وحسن سري املرافق العامة، واألنظمةالقوانني 

  .األقلللوالية يف كل شهرين مرة على 

الدائرة باعتبارها صندوق بريد وسيط بني  أنويرى البعض من خالل التجربة  والواقع 

لبلديات، عمل ادورا معرقال ل وتؤدي البريوقراطي األسلوبكرس وهي ت ،الوالية والبلديات

وذلك بسبب ختلف بلديات مقر الوالية ، فالبلديات تبقى حباجة إىل منشط وموجه،وخاصة 

  .3البلديات وخاصة الريفية

ؤدي إىل لبلديات من الناحية العملية،ومل يوعموما مل يكن دور رئيس الدائرة مهما ل 

  .تنشيط وتوجيه البلدية

  :البلدية  -ب      

جديدا  إداريا تشهد تنظيما مل1967و1962يف الفرتة االنتقالية املمتدة مابني 

بالدنا نظرا للظروف االقتصادية والسياسة الصعبة اليت اتسمت ا واضحا للهيئات احمللية يف 

                                                            
 .26/01/1982،املؤرخة يف 04 عدداملتضمن صالحيات رئيس الدائرة،اجلريدة الرمسية 13/01/1982املؤرخ يف31ـ82 رقم رسومامل1
  .ا، نفس املرجع وما يليه166 املواد 2
  .99مسعود شيهوب،املرجع السابق،ص 3
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صدر أول قانون خاص بتنظيم البلديات اليت هي اخللية  1967هذه الفرتة، ويف سنة

  .يف بناء اإلدارة اجلزائرية األساسية

فبعد اهلجرة اجلماعية لإلطارات األوروبية عقب االستقالل مت تقليص عدد البلديات 

اليت تشكلت أساسا من ممثلني عن  ا  عن طريق تعني مندوبيات خاصةإدار  ،للتمكن من

قدماء ااهدين ومناضلني باحلزب،وبقيت البلديات تسري وفقا للقواعد اليت ورثت عن 

  .االستعمار

منه فقد اعترب البلدية أساسا للمجموعة الرتابية  9املادة  ومبوجب 1963وأما دستور 

  .  واالجتماعيةدارية واالقتصادية واإل

يف التنظيم اإلداري حبيث تشكل القاعدة النموذجية  األساسيةوتعترب البلدية اخللية 

  .للهيكل اإلداري وهي نقطة االنطالق يف التنمية االقتصادية

ومتيزت هذه املرحلة بتداخل الصالحيات بني احلزب والبلدية، حيث اجلمع بني 

  .من احملافظني ومسؤويل القسمات احلزبية والوظائف االنتخابية ةاملسؤولي

 1966اكتوبر 4فتبىن جملس الثورة قرارا حول اإلصالح وميثاق بلدي واقره ائيا يف 

وأجريت أول انتخابات بلدية يف اجلزائر املستقلة  ،24- 67رقموصدر القانون مبوجب االمر 

ملتضمن وا 1967جانفي  18الصادر يف  24- 67رقم واحلقيقة أن األمر، 1967فيفري5 يف

ذلك انه مثل حماولة لبعث الدميقراطية ،لقانون البلدية يشكل أساس التنظيم البلدي باجلزائر 

  .يف اال اإلداري 

وقد تأثر التشريع يف هذه املرحلة بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

  .فكانت اجلزائر متر مبرحلة ما بعد االستعمار

حباجة كانت اإلدارة   أنتقالية على مستوى التسيري البشري نالوما تتميز به املرحلة ا 

إىل كفاءات إدارية، وعلى املستوى السياسي كانت هناك مرحلة انتقالية حتتاج إىل بناء 

  .املرحلية  يتطلباملؤسسات الدستورية، وهو ما انعكس على التشريع والذي 
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احلزب الواحد  مبدأى زب جبهة التحرير الوطين يف ظل نظام سياسي قائم علكان حلو 

كان يشرتط االخنراط يف احلزب كشرط  قدف بة هيئات البلدية،قدورا يف تشكيل وتوجيه ومرا

  .1للرتشح لعضوية االس املنتخبة

ورثت فاألوربية  لإلطاراتكما عاشت اجلزائر حالة فراغ إداري بعد اهلجرة اجلماعية 

والفقر واجلهل واألمية والبطالة نتيجة  اضكاألمر العديد من املشاكل االجتماعية والثقافية  

  .السياسية االستعمارية 

عالجا للوضع السابق بدأت اجلزائر يف اإلصالح اإلداري الشامل، من خالل تنظيم و 

  .دورات تدريبية خاصة وملتقيات لكل قادر على العمل يف اجلهاز اإلداري

ا وذلك حىت يتسىن كما قامت بتخفيض عدد البلديات القائمة إىل النصف تقريب  

  . بالوسائل البشرية واملادية املتاحة إدارا أوتسريها 

مت ختفيض عدد البلديات عن طريق دمج عدة بلديات معا،تسهيال إلمكانية  إدارا و 

  1500.2كان  بلدية بعد ما 687وتسريها فأصبح عدد البلديات 

أ الالمركزية وقد التأكيد على اعتماد الدولة على مبد 1976كما جاء يف دستور 

يستند تنظيم الدولة إىل مبدأ الالمركزية القائم على دميقراطية املؤسسات " منه34نصت املادة 

  ."واملشاركة الفعلية للجماهري الشعبية يف تسري الشؤون العمومية 

تعتمد سياسة الالمركزيـة على توزيـع "منه على انه  35كما نصت املادة   

تقسيـم منطقي للمسؤولية داخل وحدة الدولة، تستهدف سياسة الصالحيـات واملهام حسب 

القيام بنفسها مبهام تنمية املنطقة التابعة هلا كمجهود  اإلقليميةالالمركزية منح اموعـات 

  ".مكمل ملا تقوم به األمة

                                                            
 .42املرجع السابق،ص حممد الصغري بعلي،1
جملة دورية تصدر ، دفاتر السياسية والقانونجملة ، )جتربة البلديات اجلزائرية(ت العامة اناجي عبد النور،دور اإلدارة احمللية يف تقدمي اخلدم2

 .155، ص2009لعدد األول،جوان اجلزائر، ا رقلة،اجامعة قاصدي مرباح و ، عن كلية احلقوق والعلوم السياسية
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ورغم النص صراحة على مبدأ الالمركزية ومبدأ املشاركة الشعبية يف تسيري الشؤون 

ذلك مل يتجسد بسبب طبيعة النظام  أن إال ،توزيع الصالحيات واملهام العمومية وعلى

  .القائم على احلزب الواحد وعدم الفصل بني السلطات نذاكآالسياسي 

التوجه االشرتاكي واالعتماد على مركزية القرارات ونظام احلزب الواحد وإضافة إىل 

عامة للدولة يف خمتلف ااالت له من اثر مباشر على نظام احلكم وتسيري السياسة ال وما،

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  :البلدية وأجهزةهيئات 

من هيئتني مها الس الشعيب البلدي  يتألف إداريكانت البلدية تسري من جهاز 

 .واهليئة التنفيذية

  :المجلس الشعبي البلدي.1

شر لعهدة انتخابية مدا يتم انتخام عن طريق االقرتاع العام املبا أعضاءيتألف من 

  .مخس سنوات من قائمة واحدة يعدها احلزب

تكون   وهو جهاز املداولة ،يف البلدية  األساسيويعـد الـس الشعـيب البلدي اجلهاز 

مؤقتة لدراسة املسائل اليت م  أوجلساته علنية، ويشكل الس الشعيب البلدي جلـان دائمة 

  .البلدية

والشـؤون املالية  باإلدارةعلى وجـه اخلصوص اللجنة املتعلقة حدد منها القانون و 

العمومية والشؤون االجتماعية والثقافية، والفالحة  واألشغالوالتخطيط واالقتصاد، والتجهيـز 

والتنمية الريفية، ويرأس كل جلنة عضو من اهليئة التنفيذية البلدية الذي يعينه الس الشعيب 

  .1البلدي

                                                            
 .،املرجع السابقاملتضمن القانون البلدي 24ـ67 رقم األمر ،94- 79املواد1
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09ـ 81رقم ومبوجب قانون
املتضمن القانون  24ـ67رقم  لألمراملعدل واملتمم  1

  .من جلنتني أكثريكون عضـوا يف  أنجيوز ألي  منتخب  البلـدي مت النص على انه ال

  :الهيئة التنفيذية للبلدية.2

تتكون منهم  أكثر، أورئيسا ونائبا له  أعضائهالشعيب البلدي من بني  الس ينتخب

املطلقة وحيدد عدد  واألغلبيةباالقرتاع السري  األعضاءبلدية، وينتخب هؤالء اهليئة التنفيذية لل

  : النواب حسب عدد السكان كما يلي

  . فأقل 20.000 اثنان يف البلديات البالغ عدد سكاا -

  . 50.000إىل  20.001 يف البلديات البالغ عدد سكاا أربعة-

  .100.000إىل  50.001ستة يف البلديات البالغ عدد سكاا من -

  .200.000إىل100.001مثانية يف البلديات البالغ عدد سكاا من -

نائبا  18ففي العاصمة مثال ، إضايفويزداد عدد نواب الرئيس مبعدل اثنني لكل جزء 

    2.نائبا 18ساكن وحيدد عدد النواب يف مدينة اجلزائرب  200.000فوق 

 05ـ79رقم وذلك مبوجب القانون  24ـ67رقم األمرولقد طرأت عدة تعديالت على 

 أربعة، ويتعلق التعديل بتمديد مدة االس الشعبية البلدية من 1979جوان  23املؤرخ يف 

والذي  04/07/1981ملؤرخ يف ا09ـ81سنوات إىل مخسة سنوات،ومبوجب القانون رقم 

االقتصادية اإلدارية و  األجهزةمنح للبلديات صالحيات جديدة تتمثل يف الرقابة على كافة 

  3.واالجتماعية والتجارية اليت تشتغل على املستوى احمللي واهليئات التعاونية

  .1989التنظيم اإلداري المحلي بعد دستور :  الفرع الثاني

                                                            
املتضمن القانون البلدي،اجلريدة الرمسية 24-67،يعدل ويتمم األمر رقم 04/07/1981املؤرخ يف  09-81 رقم  قانون 1

 .07/07/1981يف  ة،املؤرخ27عدد
 .،املرجع السابق24- 67األمر رقم  ،من116،118املواد 2
 .املتضمن تعديل القانون البلدي،املرجع السابق 09ـ81رقم  األمر،170املادة3
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الذي كرس التعددية احلزبية،كما انه نص  1989عرفت اجلزائر بعد صدور دستور 

تنظيم السلطات يف الدولة من  وإعادة للمواطن وضماناا، األساسيةعلى احلقوق واحلريات 

  .خالل الفصل بينها،وكان لذلك أثر على التنظيم اإلداري

ومرت اجلزائر مبرحلة انتقالية بسب التحوالت اليت عرفها اتمع يف خمتلف ااالت 

مت حل  الطوارئحالة  وإعالنالسياسية  األزمةالسياسية واالقتصادية واالجتماعية،مث بعد 

س كهذا ما انعو  السياسي، لس املنتخبة،وعاشت اجلزائر مرحلة من عدم االستقراربعض اا

 .على التنظيم اإلداري

   :االنتقاليةالمرحلة  -1

، فأنه قبل 1990جوان  12إىل  1989ديسمرب  12من  األوىلمتتد هذه املرحلة 

ضمن تأجيل يت 18ـ 89انتهاء الفرتة االنتخابية للمجالس الشعبية الوالئية صدر قانون رقم 

  .1االنتخابات لتجديد االس الشعبية الوالئية

انون على أنه يقوم الس قولتفادي الفراغ يف هذه املرحلة االنتقالية نص هذا ال

ت املتعلقة اصاصات الس الشعيب الوالئي باستثناء القرار تالتنفيدي الوالئي مبمارسه اخ

  .يف أمالك الوالية بالتصرف

خابات االس الشعبية البلدية قبل انتهاء الفرتة االنتخابية مبوجب نتاكما مت تأجيل 

17ـ89 رقم قانون
 الشؤون البلدية يف هذه بإدارةوتفاديًا للفراغ مت النص على أنه يتكفل  ،2

  .أعضاء من بينهم الرئيس 5إىل  3ويتكون من املرحلة الس البلدي املؤقت، 

  : تم توزيع األعضاء كالتايلي 231ـ89رقم  التنفيذيوطبقا للمرسوم 

  .نسمة50.000سكاا عن  أعضاء يف البلديات اليت تقل عدد 3 �

                                                            
،املؤرحة يف 52املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد االس الوالئية،اجلريدة الرمسية عدد11/12/1989املؤرخ يف 18_89قانون رقم  1

11/12/1989. 
املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد االس الشعبية البلدية،اجلريدة الرمسية 11/12/1989املؤرخ يف 17_89قانون رقم  2

 .11/12/1989،املؤرحة يف 52عدد
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  .نسمة100.000ونسمة 50.001أعضاء يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاا بني 4 �

  .نسمة 100.000أعضاء يف البلديات اليت يزيد عدد سكاا على  5 �

ذا الس مبا فيهم الرئيس ويكون ه ألعضاءوكان يعتمد على مبدأ التعيني اإلداري 

  . بقرار من الوايل

وتتمثل اختصاصات الس البلدي املؤقت يف متثيل البلدية يف كل التصرفات املتعلقة 

مصاحل الدولة  بتسيريويقوم ، واألنظمةباحلياة املدنية وأمام القضاء، كما يقوم بتنفيذ القوانني 

البلدية  أمالك وإدارةوحفظ  تنفيذ املشاريع التنموية، واملستخدمني وميزانية البلدية، ومتابعة

  .األرشيفوحفظ 

 232-89املرسوم التنفيذي رقمخاص مبوجب  تنظيمب وقد أخص مدينة اجلزائر
 ومنح املساعدات املالية والذي نزع منه بعض الصالحيات مثل املعامالت التجارية العقارية،1

املخطط الرئيسي للتعمري  وإعداد ومناطق سكنية ةمناطق صناعي وإنشاء عقود االقرتاض وإبرام

  .والتحديث العمراين 

السياسية، اليت كان أغلبها يف  لألحزابالفرصة  إلتاحةوان تأجيل االنتخابات جاء 

  2.انتخابات تعددية على املستوى احمللي أولبداية التكوين للتحضري للمشاركة يف 

  :المندوبية التنفيذية  -2

 مرت اجلزائر وإنشاء الس األعلى للدولة، 1992جلمهورية سنة بعد استقالة رئيس ا

رحلة انتقالية ا، واليت يف خالهلا مت إعالن حالة الطوارئ وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي مب

 02- 93ومت متديدها مبوجب املرسوم التشريعي رقم ، 1992فرباير  9املؤرخ يف  41- 92رقم 

النتائج اليت ترتبت عن حالة الطوارئ حل جمالس شعبية ومن بني  ، 06/02/1993املؤرخ يف 

  .بلدية ومت تعويضها  مبندوبيات تنفيذية 
                                                            

،الذي حيدد كيفيات تعيني الس البلدي املؤقت للتجمع احلضري ملدينة 12/12/1989،املؤرخ يف 232_89 رقم فيذياملرسوم التن 1
 .13/12/1989املؤرخة يف  53الحياته، اجلريدة الرمسية عدد اجلزائر ويضبط ص

 .178ناصر لباد، املرجع السابق،ص  2
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املتضمن حل بعض االس الشعبية الوالئية 92/1411ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

أعضاء يعينهم وزير الداخلية واجلماعات  8إىل7ومت تعويضها مبندوبيات والئية تضم من 

  . احمللية

دد مدا  صالحيات املندوبيات الوالئية إىل غاية جتديد االس اليت حلها عن وحت

  .طريق االنتخاب 

يعني أعضاء " بأنه ونصت املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي املشار إليه أعاله

املندوبيات الوالئية من بني املوظفني واألعوان العموميني وكل شخص ذو خربة وكفاءة لتويل 

  .2"لشؤون العمومية احمللية تسيري ا

واملتضمن  1992أبريل  11املؤرخ يف  142 -92كما جاء املرسوم التنفيذي رقم 

ومت تعويضهم مبندوبيات تنفيذية وتتكون هذه املندوبيات من عدد  ،حل جمالس شعبية بلدية

  : األعضاء وفقا لعدد سكان البلدية كما يلي

  . نسمة 50.000سكاا  ثالث أعضاء يف البلديات اليت يبلغ عدد_

  .نسمة  100.000إىل  50.000أربع أعضاء يف البلديات اليت يبلغ عدد سكاا من _

  .نسمة  100.000مخس أعضاء يف البلديات اليت يتجاوز عدد سكاا _

ويتم تعيني أعضاء املندوبية التنفيذية بقرار من الوايل ويتوىل مهام رئيس املندوبية 

وتنظم املندويبات التنفيذية يف البلديات يف ،الس الشعيب البلدي  التنفيذية مهام رئيس

  .3شكل قطاعات حضرية وتضم عدد من األعضاء بقدر عدد القطاعات احلضرية 

                                                            
 عدداجلريدة الرمسية املتضمن حل جمالس شعبية والئية، ، 1992افريل11املؤرخ يف   141_92املرسوم التنفيذي رقم  1

 .12/04/1992املؤرخة يف 27
 .نفس املرجع 3املادة  2
املؤرخة يف  27اجلريدة الرمسية رقم ،، املتضمن حل جمالس شعبية بلدية، 1992فريلا11املؤرخ يف   142-92فيذي رقم املرسوم التن 3

12/04/1992. 
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وختتلف الظروف ، كما متيزت هذه املرحلة بعدة عمليات جتديد للمندوبيات التنفيذية

  .حسب كل بلدية 

د االنتخابات التعددية األوىل اليت عرفتها اجلزائر وكان حل االس الشعبية البلدية بع

 .وفوز حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ذه االنتخابات

إن طبيعة الظروف السياسية اليت مرت ا اجلزائر بأول جتربة للتعددية السياسية أثرت 

أسباب  مع أن ،على التنظيم اإلداري احمللي بشكل مباشر بعد حل االس احمللية املنتخبة

حل هذه االس متباينة وهذا رغم  ارتباط ذلك بالوضع السياسي، إال أنه يبقى األساس 

  .القانوين غري مربر 

كما أن اللجوء للمندوبيات التنفيذية مت دون أساس قانوين، ألن قانون البلدية كان 

 د مهمته بينص على أن يتوىل الس البلدي املؤقت إدارة شؤون البلدية ملدة حمددة، وحد

أشهر فقط وبصالحيات حمدودة تتمثل يف القيام باإلعمال اجلارية يف اإلدارة واختاذ  ستة) 6(

  .اإلجراءات التحفيظية املستعجلة

يف حني كان ذلك حتت غطاء املرحلة االنتقالية وحالة الطوارئ والظروف األمنية 

 1992نفيذية منذ شهر أفريل وحالة عدم االستقرار فلقد استمر العمل بنظام املندوبيات الت

  .1997إىل غاية إجراء ثاين انتخابات تعددية حملية سنة 

وهذا رغم أن املندوبية التنفيذية تتناقض مع مفهوم الدميقراطية احمللية، واليت تضمن 

  .مشاركة املواطنني يف التنمية احمللية من خالل التعبري عن انشغاالم واختيار ممثليهم

  :لمدينة الجزائر التنظيم اإلداري -3
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خاص مبوجب العديد من  إدارياخص املشرع مدينة اجلزائر العاصمة بتنظيم    

67-30املرسوم رقم  أمههاالنصوص من 
املتضمن التنظيم اإلداري ملدينة اجلزائر، والذي  1

  .من عشر دائرات حضرية تتألفمدينة اجلزائر هي بلدية  أننص على 

من النواب البلديني  يتألفلس الشعيب البلدي الذي مدينة اجلزائر ا إدارةويتوىل 

2هذا املرسوم املعدل مبوجب املرسوم رقم و جلميع الدائرات،
تتكون  أصبحتمبوجبه  220-70

  .من اثين عشر دائرة حضرية 

770-8رقم لألمربالنسبة  أما
املتضمن  التنظيم اإلداري ملدينة اجلزائر،والذي نص  3

  .ن من ثالثة عشرة بلديةمدينة اجلزائر تتكو  أنعلى 

نص عليه  ومما املتضمن التنظيم اخلاص مبدينة اجلزائر،4 85-01مث جاء املرسوم رقم 

  .مدينة اجلزائر تشكل من مخس عشر بلدية تسمى منطقة سكنية حضرية أن

 رقم املتعلق بالبلدية صدر املرسوم التنفيذي 90-08 رقم وبعد صدور القانون البلدي

 يتضمن تنظيم جمالس التنسيق احلضري لوالية اجلزائر 1990/07/14 املؤرخ يف 207-90

  .وتتمتع جمالس التنسيق احلضرية بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وسريها،

ويسري كل جملس تنسيق حضري جملس للبلديات، والذي يتشكل من جمموع رؤساء 

  . االس الشعبية البلدية املكونة هلذا التجمع

                                                            
املؤرخة يف  09اجلريدة الرمسية عدد، املتضمن التنظيم اإلداري ملدينة اجلزائر، 1967/01/27  املؤرخ يف  67-30رقمم  و املرس 1

27/01/1967.  
املؤرخة يف 108اجلريدة الرمسية عدد،  30-67املعدل للمرسوم رقم 1970/12/25  املؤرخ يف  70-220 رقمم و املرس 2

29/12/1970. 

، املؤرخة يف 18اجلريدة الرمسية، عدداملتضمن التنظيم اإلداري ملدينة اجلزائر،19/02/1977 املؤرخ يف  770-8 أمر رقم 3
02/03/1977.  

املؤرخة يف  03اجلريدة الرمسية، عدداملتضمن التنظيم اإلداري اخلاص مبدينة اجلزائر، 1985/01/12 يف  املؤرخ 85-04 رقمم و املرس 4
13/01/1985.  
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مراحل بتنظيم  مدينة اجلزائر العاصمة اخصها املشرع عرب أنك جند يف خضم ذل

خاص ا ومع ذلك، فهو مل يراع خصوصياا كعاصمة سياسية واقتصادية  إداري

  .التنظيم مل يعرف االستقرار أنكما ،للجزائر

  : محافظة الجزائر الكبرى -ج

ختصيص مت  جلزائر،الذي يتعلق بتسيري والية ا 264-96طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

يسري والية اجلزائر وزير يف "نص يف املادة األوىل على انه  قد، و خاص اتنظيم باجلزائر والية 

  .1"مهمة فوق العادة ميارس السلطات اليت ختوهلا الوالة القوانني  والتنظيمات املعمول ا 

اجلزائر  الذي يتعلق بتنظيم إدارة والية 417- 96للمرسوم التنفيذي رقم تبعا و 

  .ري والية اجلزائريحتت سلطة الوزير يف مهمة شؤون العادة لتس هامت وضع وعملها،

  : فكان التنظيم اهليكلي حملافظة اجلزائر يشتمل على األجهزة واهلياكل التالية   

  .األمانة العامة -

  .مندوب األمن -

  .املفتشية العامة -

  .الديوان  -

  .إلدارة احمللية مصاحل التقنني والشؤون العامة وا-

  .الدوائر-

إىل جانب ذلك ورد يف نفس املرسوم بان الكاتب العام لوالية اجلزائر يف رتبة 

يصنف  لدى الوزير يف مهمة فوق العادة لتسيري والية اجلزائر األمنمندوب  أن،كما وايلال

  .وحيدد مرتبه باالستناد كوظيفة الوايل

                                                            
، اجلريدة الرمسية ، املتعلق بتسيري والية اجلزائر1996/08/03املؤرخ يف  96-264املادة األوىل من املرسوم الرئاسي رقم  1

 .07/08/1996،املؤرخة يف 47عدد
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ئر باالستناد إىل وظيفة املفتش العام يف كما مت تصنيف املفتش العام لوالية اجلزا

  .الوزارة، بينما يصنف رئيس الديوان برتبة رئيس الديوان يف الوزارة

  09احمللية فهي كانت تتوزع على  واإلدارةمصاحل التقنيني والشؤون العامة  أما 

    :مديريات متميزة هي

 .   مديرية التقنني واملنازعات )1

 .مديرية االنتخابات  )2

 .الشؤون العامةمديرية  )3

 .مديرية امليزانية وتسيري املمتلكات )4

 .مديرية اإلدارة احمللية )5

 .وسائلمديرية إدارة ال )6

 .مديرية املوارد البشرية )7

 .مديرية التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األحياء )8

 1مديرية يئة األحياء وإعادة هيكلتها )9

والذي ،تنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر الذي يتعلق بال 14-  97مث جاء األمر رقم  

  . حدد اإلطار اإلقليمي اجلديد لوالية اجلزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة 

على أنه تفصل بلديات عني طاية وبرج  األمرالثانية من نفس ) 2(فنصت املادة 

  .البحري واملرسى وهراوة والرويبة والرغاية عن والية بومرداس

الثالثة منه على أنه تفصل بلديات عني البنيان وسطاوايل ) 3(كما ورد يف املادة  

والدويرة وبابا   فايت والعاشور والدرارية وزرالدة ومعاملة والرمحانية والسويدانية والشراقة وأوالد

  .حسن وخرايسية والسحاولة عن والية تيبازة 

                                                            
 72اجلريدة الرمسية عدداملتعلق بتنظيم إدارة والية اجلزائر،  ،1996/11/20املؤرخ يف   96-417سوم التنفيذي رقماملر  1

  .24/11/1996املؤرخ يف 
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ل وسيدي مث فصلت عن والية البليدة بلديات بئر توتة وتسالة املرجة وأوالد شب

  . 1موسى، ومت إحلاق مجيع هذه البلديات إىل والية اجلزائر

الذي حيدد القانون األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر  15-  97كما صدر األمر رقم 

ختضع لقانون أساسي خاص وتتمتع  إقليميةالكربى والذي اعترب والية اجلزائر مجاعة 

  .افظة اجلزائر الكربى بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتسمى حم

الرابعة على أا تشكل من بلديات حضرية وتسمى دوائر ) 4(فنصت املادة  

بلدية،  29دائرة حضرية و 28حضرية وبلديات وتشكل مدينة اجلزائر،وكانت تتشكل من 

هيئات حمافظة اجلزائر الكربى مها الوزير احملافظ للجزائر الكربى وجملس حمافظة  أنيث حب

للدائرة منح  السالف الذكر األمر ،كما أنلكربى ورئيس جملس حمافظة اجلزائر الكربى اجلزائر ا

  .احلضرية الشخصية املعنوية واالستقالل املايل 

  :وتسري حمافظة اجلزائر الكربى عن طريق اهليئات التالية       

 .الوزير احملافظ للجزائر الكربى -

 "اجلزائر الكربى جملس حمافظة"الس الشعيب الوالئي املسمى  -

 .رئيس جملس حمافظة اجلزائر الكربى -

  

  :الدائرة الحضرية

وينتخب الس  ،هلا هيئتني مها رئيس الس الشعيب للدائرة احلضرية والس الشعيب

ويساعد رئيس الس الشعيب للدائرة احلضرية ،الشعيب للدائرة احلضرية رئيسا من بني أعضائه 

  .2نواب للرئيس

                                                            

، املتضمن التنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر، اجلريدة الرمسية 1997/05/31  ؤرخ يف امل  97-14رقم  أمر1 
 .04/07/1997،املؤرخة يف 38عدد

، الذي حيدد القانون األساسي اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى،  اجلريدة 1997/05/31 ؤرخ يف امل  97-15رقم  مرأ2 
  .04/07/1997،املؤرخة يف 38الرمسية عدد
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السالف الذكر صالحيات ومهام جملس الدائرة  97-15رقم  األمركما حدد 

احلضرية، واملتمثلة يف تسري أمالك الدائرة احلضرية، احلالة املدنية، البطاقة االنتخابية الشرطة 

  .البلدية، اخلدمة الوطنية، تسمية الشوارع والساحات واملباين العمومية

بناءا على طلب و ا القانون والتنظيم، ويقوم حبمالت اإلحصاء املختلفة اليت يقتضيه

السلطات العليا، والنظافة العمومية والصحة، النشاط االجتماعي والتضامن اجلواري،النشاط 

الثقايف يف احلي، والنشاط ماقبل املدرسي واجناز مؤسسة التعليم األساسي وصيانتها، 

دائرة احلضرية قاعات املكتبات والتجهيزات الثقافية يف احلي، واحملافظة على أرشيف ال

وميادين الرياضة ومساحات اللعب واملسابح اجلوارية، رياض األطفال ودور احلضانة، 

  .املنتزهات واحلدائق العمومية واملساحات اخلضراء اجلوارية، جتهيزات  األلعاب والتسلية

أنه خيضع عمل الس الشعيب  أعالهاملذكور  األمرمن نفس 16كما جاء يف املادة 

املتعلق بالوالية،إىل جانب ذلك نص يف 90-09  رقم افظة اجلزائر الكربى إىل أحكام قانونحمل

الفقرة الثانية على أنه ميكن توسيع الس الشعيب لوالية اجلزائر الكربى مببادرة من الوزير  

 شعبية  للدوائر احلضرية ورؤساء االس الشعبيةاحملافظ أو من رئيسه إىل رؤساء االس ال

  .البلدية

 وقد جاءت املهام مفصلة بدقة وحمددة على سبيل احلصر باملقارنة مع قانون البلدية

  .الذي وسع من الصالحيات للمجلس الشعيب البلدي دون حصرها  08- 90رقم 

   -90منه للقانون 13طبقا للمادة  15- 97األمر رقم  أخضعهاالبلديات فقد  أما

  .لنفس املهام والصالحيات   ختضعاملتعلق بالبلدية وبالتايل08

من نفس األمر على أنه يسري الوزير احملافظ بصفته ممثال للدولة  23ونصت املادة 

حمافظ اجلزائر الكربى، وينفذ مداوالت الس الشعيب للمحافظة،ويساعده يف مهامه والة 

  .1منتدبون 

                                                            
  .، نفس املرجع97-15رقم  األمر 1
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ائر الكربى نفسه مهام الس الشعيب حملافظة  اجلز  األمرمن  14قد حدث املادةو 

املتمثلة يف دراسة النسيج احلضري وأشغال رد االعتبار له وإعادة هيكلته وترميمه وجتديده، 

األمالك والتجهيزات املشرتكة والتهيئة والتعمري واالحتياطات العقارية،التهيئة والتنمية الريفية، 

ة مياه الصرف اإلنارة العمومية، محاية البيئة والشريط الساحلي وشبكات التطهري، معاجل

والنفايات الصلبة احلضرية وإعادة استعماهلا، شبكات جلب مياه الشرب واملياه الصناعية 

شبكات الطرقات، الطرق، النقل واملرور، موانئ الصيد البحري والنزهة واحلدائق .وتوزيعها، 

ملناطق العمومية واملساحات اخلضراء ذات األمهية  اجلهوية وكذا محاية البيئة، واملقابر،ا

النشاطات الثقافية  الصناعية للنشاطات والتخزين، األسواق واملعارض ذات األمهية اجلهوية،

  .العاصمية، بناء مؤسسات التعليم الثانوي والتقين والتكوين املهين وصيانتها وترميمها 

يؤهل الس الشعيب حملافظة اجلزائر "على انه  األمرمن نفس   15كما نصت املادة   

للقيام بكل عمل اجتماعي وتشجيعه وتنشطيه وتنسيقه وترقيته واملسامهة يف ااالت  الكربى

  :اآلتية

  .النشاط خارج املدرسة الثقايف والرياضي  -

  .     إعانة الطفولة ومساعدة األشخاص الذين هم يف ضيق وشدة  -

 واملراكز الدعم املتعدد األشكال لصاحل مراكز استقبال األشخاص املسنني واملعوقني - 

  .املتخصصة 

وتعد إقامة حمافظة منوذجية ملدينة اجلزائر العاصمة حماولة إلعادة تنظيم إداري يتوافق 

مبحافظة اجلزائر الكربى  خاص بوالية اجلزائر واملتمثلمع حجم وطبيعة اإلقليم رغم إقرار نظام 

  .مل يراع فيه اجلوانب القانونية 
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لذي حيدد التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر ا1 97-292مث حدد املرسوم الرئاسي 

بوزريعة باب  رايسمراد الشراقة، الدرارية، بئرتوتة، بئر  زرالدة، :الكربى الدوائر اإلدارية وهي

  .الرويبة الواد،حسني داي، احلراش، براقي، الدار البيضاء،

  .ويكون تسيريها من وال منتدب لدى الوزير حمافظ اجلزائر الكربى

97-480رسوم التنفيذي رقموقد حدد امل
حمافظة اجلزائر  إدارةاملتضمن تنظيم أجهزة  2

  :الكربى وهياكلها وسريها، وهي تشتمل على ما يلي

 ، الوالة املنتدبون،مندوب القصبةاألمني العام،مندوب األمن، املفتشية العامة،الديوان 

  .مديريات احملافظة 

ة وترميها ومحايتها، ومت تصنيف مندوب القصبة فيكلف بإعادة تأهيل القصب فأما

  .منصب مندوب القصبة باالستناد للوظيفة العليا للكاتب العام للوالية

480- 97للمرسوم التنفيذي اواستناد
الثالثون منه، فان  )30(والسيما املادة  3

مديريات حمافظات اجلزائر الكربى تضم عدد كبري من املديريات ختتلف عن التنظيم التقليدي 

  : اليات الوطن،وعلى سبيل املثاللسائر و 

  مديرية املوارد البشرية والتكوين، _1

  مديرية حفظ الصحة والنظافة والبيئة محاية الوسط واملساحات اخلضراء، _2

  مديرية التهيئة احلضرية وإعادة هيكلة اإلحياء، _3

  مديرية التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلياة اجلمعوية، _4

  والتخطيط،  اإلسرتاتيجيةيرية الدراسات مد_5

                                                            
اجلزائر الكربى،اجلريدة الرمسية ، الذي حيدد التنظيم اإلداري حملافظة 02/08/1997املؤرخ يف ، 292_97رقم  املرسوم الرئاسي 1

 .06/08/1997،املؤرخة يف 51العدد
الذي يتضمن تنظيم حمافظة اجلزائر الكربى وسريها،اجلريدة الرمسية 1997/12/15املؤرخ يف 480_97 رقم املرسوم التنفيذي2

 .17/12/1997،املؤرخة يف 83العدد

 .اجلزائر الكربى وسريها، املرجع السابقاملتضمن تنظيم حمافظة  480 -97املرسوم التنفيذي رقم   3



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

46 

 

  .مديرية االنفتاح االقتصادي وترقية االستثمارات_6

 15- 97رقم  األمرغري انه وبناءا على إخطار رئيس اجلمهورية املتعلق مبدى دستورية 

اخلاص حملافظة اجلزائر الكربى،مت صدور قرار من الس الدستوري  األساسياحملدد للقانون 

2000- 02رقم 
أنشأ  موضوع األخطار غري دستوري باعتباره األمرالذي صرح بان  1

قواعد  وحدد" الدائرة احلضرية"و" الكربى حمافظة اجلزائر"حتت تسمية  إقليميتنيمجاعتني 

  .لتنظيمها وسري عملها مبوجب أحكامه خاصة

ا تنحصر يف الوالية والبلدية ودون سوامها حصر  فاجلماعة اإلقليمية وفقا للدستور

والية  بإدارةاملتعلق  2000-01 رقم األمرلذلك صدر  للتقسيم اإلداري للبالد، ونتيجة

الذي أخضع والية اجلزائر إىل األحكام املطبقة على مجيع الواليات والسيما األحكام 2اجلزائر

  .08-90رقم  كما أخضع البلديات للقانون 09- 90 رقم  املنصوص عليها يف القانون

2000-45لرئاسي رقممث صدر املرسوم ا
 املتضمن تعديل للمرسوم الرئاسي رقم 3

يسري الدوائر " الكربى، مما  جاء فيه أنه الذي حيدد التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر 292-97

  .مبوجب املادة الثالثة منه"اإلدارية الوالة املنتدبون لدى وايل والية اجلزائر

طريقة االجنليزية واليت حتدد فيها ال فإما األسلوبنيواملشرع يعتمد عادة احد 

الطريقة الفرنسية فلها االختصاص  وإمااختصاصات اهليئات الالمركزية على سبيل احلصر،

  .ما استثين بنص إالالشامل 

خيتلفان من حيث الرقابة اليت ختضع هلا، ففي النظام االجنليزي اهليئات  أماكما           

قالل يف مواجهة احلكومة املركزية،واحلكومة هلا رقابة ضيقة الالمركزية هلا اكرب قدر من االست

                                                            
،اجلريدة الرمسية، 97-15يتعلق مبدى دستورية األمر 2000/02/27املؤرخ يف  02-2000قرار الس الدستوري رقم 1

 .28/02/2000املؤرخة يف  07عدد
اجلريدة الرمسية  ، ااملتعلق بإدارة والية اجلزائر والبلديات التابعة هل 2000/03/01املؤرخ يف  2000-01أمر رقم 2

  .02/03/2000املؤرخة يف ، 09عدد
الذي حيدد التنظيم  97-292للمرسوم الرئاسي رقماملتضمن تعديل  2000/03/01املؤرخ يف   2000-45املرسوم الرئاسي رقم 3

  .02/03/2000املؤرخة يف  09اإلداري حملافظة اجلزائر الكربى،اجلريدة الرمسية عدد
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على اهليئات احمللية،خالفا للنظام الفرنسي الذي ختضع فيه لرقابة اهليئات املركزية الشديدة، 

  .، وهلا حق وقف وحل االس املنتخبة األعضاءحيث هلا حق تعيني بعض 

الكربى اقتباس من بريطانيا ومن فرنسا يف  نظام حمافظة اجلزائر أن اإلشارةوجتدر            

واحد، فيعتمد نظام احلكم يف بريطانيا خبصائص معينة ختتلف على النظام الفرنسي مثل  آن

يف لكنها ختتلف ،غري مماثلة تتمتع بالشخصية املعنوية  إداريةتقسيم األقاليم إىل وحدات 

أمهيتها وعدد سكاا ومواردها تشكيلها واختصاصاا وسلطاا والرقابة عليها باختالف 

  .وباختالف ظروفها االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

صفات صفة تشريعية وصفة تنفيذية، وحيق  عدةهلا  الس احمللية الربيطانيةا أما         

  1.للمجالس إصدار لوائح هلا قوة القانون

قانوين واعترب  أساسعلى  ن مل يرتكزنظام حمافظة اجلزائر الكربى وا إنوما ميكن قوله         

جتربة حاولت تكييف التنظيم اإلداري مع املعطيات السياسية  أاغري  خمالفا للدستور

واالقتصادية واالجتماعية كون مدينة اجلزائر هي العاصمة السياسية واالقتصادية وبالتايل 

إىل املدن  األمرتوسيع ، وممن املمكن األخرىتسيريها واحتياجاا خيتلفان عن الواليات 

  .الكربى من حيث اهليكل التنظيمي اإلداري للواليات والبلديات

بعد استشارة االس الشعبية  إاليتم  أنينبغي  التقسيم اإلداري ال نأكما                 

الوالئية املعنية لقرا من احلقائق احمللية واطالعها على رغبات السكان، إىل جانب  أوالبلدية 

النسجام  واالقتصادية والروابط االجتماعيةالدراسات العلمية حول املوارد الطبيعية  إجراء

  .األهدافالتنظيم اإلداري مع 

واليات  وإنشاءالنظر يف التقسيم اإلداري  إعادةوعليه فان التفكري حول   

 مقاطعات جهوية كربى تضم عدد من الواليات الزال حمل الدراسة، يف إنشاء أومنتدبة، 

                                                            
،احلكم احمللي يف األردن وبريطانيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، انون اإلدارة احملليةق ،هاين علي الطهراوي1

 .238،240،ص2004،)األردن(عمان
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التحديات الكربى  يالءمإلداري احلايل والذي مل يعد النظر يف التنظيم ا إعادةظل ضرورة 

  .للجماعات احمللية من ضرورة حتقيق التنمية احمللية 

حيدد  أساسييتم وضع قانون " بأنه1وقد ورد يف نصوص قانون البلدية اجلديد  

  ...".خاصالقواعد اليت تنظم اجلزائر العاصمة مبوجب ترتيب تشريعي 

 

  

  

  

  

  

الءمة الهيكل التنظيمي اإلداري المحلي مع متطلبات ـدى مـم: انيـالمبحث الث

  .التنمية

يعرف النظام اإلداري الالمركزي بأنه ذلك النظام الذي يقوم ويستند على أساس   

تقسيم وتوزيع السلطات الوطنية اإلدارية يف الدولة بني اإلدارة املركزية يف جهة وبني هيئات 

وحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرايف من ناحية وعلى و 

  2.من ناحية أخرى- مصلحي-أساس فين موضوعي

وختتلف الدول يف تبىن هذا التنظيم تبعا ألوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتماعية   

  .السائدة

                                                            
 .03/08/2011،املؤرخة يف 37،يتعلق بالبلدية،اجلريدة الرمسية عدد22/07/2011املؤرخ يف  10-11قانون رقم  1
 .254املرجع السابق،ص، عمار عوابدي2
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مسامهة اجلماعات احمللية يف كما يعد التنظيم اإلداري اإلطار التنظيمي الذي حيدد          

تكريس الدميقراطية وتفعيل مشاركة املواطنني يف تسري شؤوم احمللية،وذلك أمام تطور وظائف 

  .الدولة يف خمتلف امليادين،وعجز النظام املركزي عن القيام جبميع الوظائف 

ا بني هذا إىل جانب تطور جماالت احلياة، ما يتطلب تقسيم الوظائف وتوزيعه         

باحتياجات املواطنني والشؤون  وأدرىأجهزة الدولة املركزية،واجلماعات احمللية اليت تكون اقرب 

وال يبقى للسلطة املركزية سوى  ،يف جمال التنمية احملليةباألولويات و احمللية من السلطة املركزية 

  .ها القيام بالتنسيق بني احلاجات احمللية واحلاجات الوطنية لضمان عدم تعارض

ولقد مر التنظيم اإلداري للدول املختلفة من مرحلة املركزية اإلدارية،الذي مل يستطع         

 اهنظام الالمركزية  بصورتي ، فكان جمرد مرحلة متهيدية لظهورحل مشكالت النظام املركزي

  1.اإلقليمية واملرفقية

لوجود تنظيم  أدتاب اليت األسب أهمويعترب اتساع اإلقليم اجلغرايف للجزائر أحد         

إداري حملي يهتم بالشؤون احمللية،، كان له اثر على التقسيم اإلداري وتوزيع عدد البلديات 

  .والواليات

ففي ظل النظام االشرتاكي كان للجماعات احمللية اختصاصات ومهام تتماشى مع          

خيتلف التنظيم  ألنهلواحد، التوجه العام لألفكار االقتصادية واالجتماعية، وفكر احلزب ا

  .اإلداري احمللي حسب طبيعة النظام السياسي، فتتسع الصالحيات يف ظل النظام الفيدرايل 

كما يرتبط التنظيم اإلداري بالرقعة اجلغرافية والكثافة السكانية، والتفاوت بني           

  .من منطقة إىل أخرى األقاليم وتزايد الوظائف االقتصادية واالجتماعية للدولة واختالفها

  .مدى انسجام أجهزة وهيئات الوالية: األولالمطلب  

                                                            
 .5املرجع السابق،ص، بمسعود شيهو  1
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معرفة جهازها اإلداري  األمردولة يتطلب  أليمن اجل دراسة التنظيم اإلداري           

ومكوناته إىل جانب وظائفه واختصاصاته،والتنظيم اإلداري يأخذ صورتني مها املركزية 

فأما يتكامالن فال ميكن تصور  ة،النظريمن الناحية ارضهما والالمركزية، وعلى الرغم من تع

اجلهاز اإلداري  أنهناك تداخل كبري بينهما ذلك  أنقيام الالمركزية يف كنف املركزية، حيث 

  .معا األسلوبنييف الدولة حيتاج إىل 

 اجلماعات اإلقليمية" منه على أن اخلامسة عشر)15(يف املادة  1996ونص دستور         

  ".هي البلدية والوالية، البلدية هي اجلماعة القاعدية

ميثل الس املنتخب قاعدة " هأنالسادسة عشر منه على )16(كما نصت املادة      

 ".ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية الالمركزية،

،فهي ية المركزيةوتعد الوالية باعتبارها مقاطعة إدارية غري ممركزة للدولة ومجاعة إقليم 

   .هيئة ذات طابع مزدوج

 بأا األوىلاملتعلق بالوالية يف املادة 1 90-09 رقم وقد عرف املشرع الوالية يف قانون  

الوالية مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل،وتشكل مقاطعة "

  ".للدولة، وتنشأ بقانون إدارية

  :لوالية من هيئتان مهاوتتكون ا           

  .الس الشعيب الوالئي  -

  الوايل -

   .المجلس الشعبي الوالئي وأجهزةهيئات : األولالفرع 

                                                            
  .11/04/1990،املؤرخة يف 15املتعلق بالوالية،اجلريدة الرمسية عدد1990/04/07 املؤرخ يف  90-09 رقم قانون 1
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فالس الشعيب الوالئي هو هيئة "التاسعة من قانون الوالية  )9(وطبقا للمادة         

مخسة عشر   (15)دورات عادية يف السنة ومدة كل منها  أربعللمداولة يف الوالية،ويعقد 

  .الوايل أومن أعضائه أغلبيةمن  أيامسبعة )07(يوما،وميكن متديدها إىل 

ونيو،سبتمرب،ديسمرب،وميكن ي ،مارسيف كل من شهر هذه الدورات توحدد  

وتكون  ،بطلب من الوايل أو األعضاءيعقد دورات استثنائية بناء على طلب ثلث  أن

واحلفاظ على النظام، ودراسة  ألمنائل املتعلقة بادراسة املس:التنيجلساته علنية ماعدا يف ح

  .حاالت تأديبية خاصة باملنتخبني

رب الس الشعيب الوالئي اهليئة اليت جتسد مبدأ الدميقراطية واملشاركة الشعبية تويع           

وميثل الس الشعيب الوالئي جتسيد ملبدأ الدميقراطية خاصة يف ظل  ،على مستوى الوالية

  .الذين كرسا مبدأ التعددية احلزبية  1996، 1989ر دستو 

كما يعد الس الشعيب الوالئي اهليئة املنتخبة اليت تعرب عن احتياجات السكان            

  .ومطالبهم، وتشرف على التسيري عن طريق الرقابة على أجهزة الوالية

مشروع القانون  النظام الداخلي ،عكس باىل 09-  90ومل يتطرق قانون الوالية رقم   

  .املتعلق بالوالية الذي نص على أن النظام الداخلي للمجلس حيدد عن طريق التنظيم

انه يف الواقع جند  إالدستوري،  كمبدأتكريس قاعدة الالمركزية   أنوعلى الرغم من          

 التطبيقية من مراسيم والنصوصجتسيد ذلك غري متوافرة، سواء من حيث القوانني  لياتآ أن

  .على مستوى اهليكل التنظيمي اإلداري أووتنظيمات، 

ويتكون الس الشعيب الوالئي من عدد األعضاء حسب عدد سكان الوالية وقد           

  .من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  99حددت عددهم  املادة 

  .نسمة  250.000عضو يف الواليات اليت يقل عدد سكاا عن  35

  .نسمة  650.000و 250.00 1ضو يف الوالية اليت يرتاوح عدد سكاا بني ع 39

  .نسمة 950.000و 650.001عضو يف الوالية اليت يرتاوح عدد سكاا بني   43
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  .نسمة 1.150.000و 950.001عضو يف الوالية اليت يرتاوح عدد سكاا بني  47

  .نسمة 1.250.000و 1.150.001عضو يف الواليات اليت يرتاوح عدد سكاا بني  51

  .نسمة  1.250.000عضو يف الواليات اليت يفوق عدد سكاا  55

كمـــــــــا نصـــــــــت نفـــــــــس املـــــــــادة علـــــــــى أنـــــــــه جيـــــــــب أن تكـــــــــون كـــــــــل دائـــــــــرة انتخابيـــــــــة   

مخــــــــــس ) 5(وينتخــــــــــب الــــــــــس الشــــــــــعيب الــــــــــوالئي ملــــــــــدة  ،1ممثلــــــــــة بعضــــــــــو علــــــــــى األقــــــــــل

  .سنوات عن طريق االقرتاع النسيب على القائمة

وقد حاول املشرع ضمان أكثر متثيل جلميع الشرائح ولتمثيل مجيع املناطق اليت            

وإن كان هذا يعد غري كافيا أمام خصوصية اتمع اجلزائري،والذي يتميز ، تتكون منها الوالية

، والرتكيبة االجتماعية اليت تعتمد القبلية، وضعف التكوين السياسي لدى األميةبارتفاع نسبة 

  . عدم وجود أدىن شروط يف املرتشحني للمجالس املنتخبة، و األحزاب

ومل يعتمد املشرع اجلزائري يف التقسيم اإلداري على خصوصية الواليات من حيث            

االقتصادية والظروف االجتماعية، ومل مييز بني املناطق الريفية  واإلمكانياتاملوارد الطبيعية 

  .واحتياجام وتطلعامحىت حجم عدد السكان  واحلضرية، وال

  :اللجــان -1

يشكل جلان مؤقتة تساعد  أنللمجلس الشعيب الوالئي جلان دائمة كما ميكنه   

  :اهليئة التنفيذية يف عملها،وقد حدد القانون اللجان الدائمة وتتمثل فيمال يلي

  .االقتصاد واملالية -

   .التهيئة العمرانية والتجهيز-

  .الشؤون االجتماعية والثقافية-

                                                            
، اجلريدة الرمسية 04-01رقم  املعدل واملتمم بقانوناملتضمن القانون العضوي لالنتخابات 06/03/1997املؤرخ يف  97-07رقم  رأم1

  .06/03/1997يف املؤرخة 12العدد 
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 أووتشكل اللجان بناءا على مداوالت الس الشعيب الوالئي بناء على اقرتاح رئيسه   

  1.،ويرتأس كل جلنة عضو منتخب منهاأعضائهثلث 

كما أنه جيب أن يكفل تشكيل هذه اللجان متثيال تناوبيا يعكس املكونات السياسية        

  .للمجلس الشعيب الوالئي 

لعملي توجد صعوبة يف تطبيق هذا التناوب، وهذا راجع وما يالحظ أنه يف الواقع ا  

من جهة إىل غياب اآلليات القانونية لتطبيق النص، ومن جهة أخرى إىل قلة الوعي السياسي 

  .القوائم وحداثة التجربة السياسية التعددية يف اجلزائر أولدى األحزاب املمثلة 

ليس فقط يف تشكيل جلان جانب احلسابات احلزبية الضيقة،وهذا ما نالحظه  ىلإ  

  .ولكن حىت حول عمل اللجان، هذا ما يؤثر على ممارسة املهام بشكل عام 

  :إىل ما يلي وقد وسع مشروع القانون املتعلق بالوالية من عدد اللجان الدائمة  

االقتصاد واملالية،الصحة والنظافة ومحاية البيئة ،االتصال وتقنية اإلعالم ،يئة اإلقليم والنقل 

لتعمري والسكن،الري والفالحة والغابات والصيد البحري ،والسياحة،الشؤون االجتماعية ا

مية احمللية والتجهيز واالستثمار ن،التوالثقافة والشعائر الدينية والوقف والرياضة والشباب

  .2والشغل

كما نص نفس املشروع املذكور أعاله على أن تعد كل جلنة نظامها الداخلي   

،وميكن أن تنشأ جلنة 3حالة إىل التنظيم إىل حتديد النظام الداخلي النموذجيوتصادق عليه وإ

  .واآلجالللتحقيق حمددة املوضوع 

ميكن اللجنة أن تستعني بأي "4من نفس القانون على انه )24(ولقد نصت املادة        

  ."يقدم معلومات مفيدة  أنشخص من شأنه 

                                                            
 .املرجع السابق،  09-90 الوالية رقم قانون ، 23املادة  1
 . 2011،مشروع القانون املتعلق بالوالية،اجلزائر،33املادة 2
 ،،نفس املرجع34/2املادة 3
  .املرجع السابق،  09- 90 الوالية رقم قانون ،24املادة  4
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بعض اهليئات اليت هلا عالقة بطبيعة عملها ثلي معلى ذلك ميكن االستعانة مب اوبناء   

 يف جمال االقتصادي واملالية، وذلك بالتنسيق مع نقابة نيوجمال اختصاصها،مثل املتخصص

احملاسبني العمومني، وممثلي البنوك واملؤسسات املالية، أو االستعانة بنقابة املهندسني 

التهيئة العمرانية والتجهيز واالستعانة  الري إذا تعلق األمر بلجنة واملختصني يف جمال البناء أو

ميكن أن تساهم اليت باهليئات الثقافية ومجعيات اإلحياء ونقابة األطباء أو غريها من اهليئات 

  .يف عملية االستشارة

إذا تعلق األمر باال االجتماعي والثقايف والصحي، وهذا ضمان لتحسني أداء و   

عالقة هلم  يكون األعضاء املنتخبون ال األحيانمن وتفعيل هذه اللجان وخاصة أن يف كثري 

باالختصاص، وليس هلم دراية كافية خاصة يف اال التخطيط والدراسات وحىت يف  إطالقا

  .جمال تلبية احلاجيات لتوجيه ومساعدة اهليئات التنفيذية

ال املبادرة سبيل احلصر، وترك جم واملالحظ هنا انه عندما حدد املشرع اللجان ال            

للمجلس الشعيب الوالئي لتشكيل اللجان حسب حجم العمل، وحسب طبيعة املنطقة، 

  .فمثال حتتاج الوالية ذات الطبيعة الفالحية إىل جلنة الفالحة

وحتتاج الوالية ذات الطبيعة الصناعية ،كما حتتاج املنطقة السياحية إىل جلنة السياحة 

  .ة  وجلنة الصحة والبيئة  وجلنة الشغل إىل جلنة االستثمار وترقية الصناعي

 األعباءكبرية للتخفيف على اهليئة التنفيذية من   أمهيةوللجان يف الواقع العملي         

والسيما يف جمال التخطيط والدراسة للمشاكل والقضايا واختصار الوقت وتقليص التكاليف، 

  .اخلدمة أداءوتوزيع املهام واحرتام التخصص، وحتسني 

البشرية واملادية  واإلمكانياتغياب التكوين والتخصص والوعي  أمامكن ول 

  .واالستقاللية يف العمل وعدم وضوح الصالحيات 

انونية، والسيما يف ظل قومع ذلك فان مكانة اللجان مل تتبلور من خالل النصوص ال  

سيما املصاحل غري وال ،حتدد كيفية عملها وعالقاا باهليئات اإلدارية احمللية آلياتعدم وجود 
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جتد اثر هلا  بسبب  ال األحيانتوصيات واقرتاحات اللجان يف كثري من  أناملمركزة، كما 

  .ذلك

موظفني من يتشكل  إدارياللجان حباجة ماسة هليكل تنظيمي  ضافة إىل أنإ  

دائمة حتت سلطة اللجان، وهذا حىت تعمل اللجان يف استقاللية  ةوخمتصني يعملون بصف

  .تامة

ذا إىل جانب الوسائل املادية الالزمة ملباشرة عملها من مقر مستقل عن مقر وه

جاري به العمل ومقرات تتناسب مع مكانة اهليئة يف التنظيم اإلداري  الوالية،  كما هو

  .احمللي

وان تنظيم عمل الس الشعيب الوالئي واللجان املشكلة له حباجة إىل حتديد ذلك   

لهياكل اإلدارية، وترك اال للمجالس للمبادرة يف التوسيع وفقا التشريع بدقة ل بدقة من

  .وحجم العمل لألهداف

ترك الس الشعيب الوالئي حتت سلطة الوايل يف توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة أما 

ن سواء كا معاجلةالذي يتطلب  األمر،تأدية مهامه  أمام الس وجلانه يعد عائقا إدارة ريلتسي

  .عدم كفاءة املوظفني وا حمدودية املوارد البشرية،و ااالستقالل املايل، بسب غياب

  : رئيس المجلس الشعبي الوالئي -2

ينتخب " على انه  1اخلامسة والعشرون من قانون الوالية )25(نصت املادة              

االنتخاب باالقرتاع رئيس الس الشعيب الوالئي رئيسا بني أعضائه للفرتة االنتخابية، وجيري 

السري وباألغلبية املطلقة وإذا مل حيصل أي مرتشح على األغلبية املطلقة يف الدورة األوىل من 

االقرتاع جتري دورة ثانية ويتم االنتخاب باألغلبية النسبية، ويف حالة تساوي األصوات يعلن 

  ".انتخاب اكرب املرتشحني سنا

                                                            
 .، نفس املرجع09- 90قانون الوالية رقم  1
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باعتبار الس ،لشعيب الوالئي تكريس للدميقراطية احمللية وتعترب طريقة انتخاب الس ا       

الشعيب الوالئي أعلى هيئة إدارية متثيلية المركزية واليت تعرب عن متطلبات واحتياجات سكان 

  .األغلبيةالوالية،باعتبارها حتقق  نسبيا االنسجام يف الس، لكون الرئيس منتخب من 

يعلن فوز املرشح األصغر والية نص على انه غري أن مشروع القانون املتعلق بال  

ينتخب رئيس الس الشعيب الوالئي يف حالة تساوي األصوات بني سنا،بدل األكرب سنا ،و 

  .1القائمتني يف الدور الثاين

وخاصة بالنسبة ،كما تعد االزدواجية املوجودة على هرم الوالية عائقا أمام التنمية         

  . ئي مواجهة الوايل والس التنفيذي الوالللمجلس الشعيب الوالئي يف

رئيس الس الشعيب الوالئي يتفرغ ملهامه االنتخابية،ويتقاضى تعويضا  أنومعلوم          

 األمرمع املنصب وحجم العمل، فيتطلب  يتالءم عن ممارسة مهامه مع ذلك فان التعويض ال

يتوافق مع املهام واملركز القانوين له،  أنالتعويض جيب  أنتعديل قانون الوالية بالنص على 

  .  مواحتياجاوخاصة انه ميثل مجيع سكان الوالية ويعرب عن تطلعام 

 س الشعيب الوالئي احلق يف اختيارمنح القانون لرئيس ال: مكتب رئيس المجلس - أ

  .مساعد أو أكثر من بني املنتخبني ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم 

من نفس القانون املذكور  األوىلالسادسة وعشرون الفقرة )1/26(ة كما جاء يف املاد

، وقد حدد مهامهم باإلنابة عن الرئيس يف حالته غيابه، ويعني الس الشعيب الوالئي أعاله

  .عن الرئيس يف حالة وجود مانع  لإلنابةواحد من بني املساعدين 

ينتخب الس  بأنهعشرون الو  سعةلتاا)29(نفس القانون ورد يف نص املادة  يفو           

الشعيب الوالئي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقرتاح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين إىل 

                                                            
 . 2011مشروع القانون املتعلق بالوالية،اجلزائر، ،59املادة  1
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تعني  أمانةأربعة أعضاء، ويشكل مكتب دورة الس الشعيب الوالئي الذي يساعد الرئيس 

  .1من بني موظفي ديوان رئس الس الشعيب الوالئي

التساؤل حول جدوى تغري األعضاء يف كل دورة وخاصة أن األعضاء ليست  وثار         

تستند املهام نفسها  هلم مهام إال مساعدة الرئيس يف حتضري الدورة، ويف القيام مبهامه وملاذا ال

  .إىل نواب أو مساعدي الرئيس املعينني ملدة عهدة انتخابية كاملة

سن لعمل الس الشعيب الوالئي ترك السري احل كما كان ميكن على املشرع ولضمان  

اخليار لرئيسه الختيار مكتبه واملتمثل يف نوابه بكل حرية من بني أعضائه مع تقيده بضرورة 

  .مراعاة ضرورة متثيل التشكيالت املمثلة يف الس لضمان التنسيق بني أعضاء الس 

           لس الشعيب الوالئي يف كل وليس هناك من أمهية الختيار األعضاء من قبل ا

دورة، كما يهدد ذلك استقرار الس، ويقوم بتعطيل مهام الس وذلك بسبب انشغال 

واملتعلقة  األساسيةالس بأمور تنظيمية على حساب االنشغال بالتنمية واملهام والصالحيات 

  .خبدمة املواطن 

على انه 2 91-463وم التنفيذي رقم الثالثة من املرس )3(وتبعا لذلك نصت املادة           

  : حيدد عدد نواب الس الشعيب الوالئي الذي ميكنهم مساعدته بصفة دائمة كاأليت

 35 نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية اليت يكون فيها عدد املنتخبني فيها من )(02–

  .عضو 42إىل

إىل  43 يكون عدد املنتخبني فيها ثالث نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية اليت)03(-

  .عضو 51

 55نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية اليت يكون عدد املنتخبني فيها  أربع (04)-

  .عضو
                                                            

  .، املرجع السابق 90-09 رقم  الوالية قانون،  29املادة  1
، شروط انتداب املنتخبني احملليني والعالوات املمنوحة هلم الذي حيدد 1991/12/03املؤرخ يف  463-91رقم  املرسوم التنفيذي 2

  .07/12/1991،املؤرخة يف 63العدد اجلريدة الرمسية
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أنه على  من نفس املرسوم املذكور اخلامسة الفقرة الثانية)2/5 (ت املادةنصوقد 

بناء على طلب من رئيس الس  الثالثة دائمني)3(يصبح النواب املذكورين أعاله يف املادة"

  . الشعيب الوالئي مبوجب قرار من وزير الداخلية 

تتماشى يف الواقع مع  كما حدد نفس املرسوم العالوات املمنوحة للمنتخبني واليت ال         

  .املهام املنوط ا املنتخب، وخاصة املنتدبون منهم ورؤساء االس الشعبية الوالئية

عدة  أورئيس الس خيتار نائبا  أنروع القانون املتعلق بالوالية على ولقد ورد يف مش  

   1.حسب عدد املنتخبني 3 إىل 2نواب من 

كما مت النص على أن مكتب الس يتكون من رئيس الس رئيسا ،نواب الرئيس 

  .2أعضاء،رؤساء اللجان الدائمة أعضاء

رؤساء اللجان الدائمة لتمكينه  إىلوهكذا مت توسيع مكتب الس الشعيب الوالئي   

ومن اجل تفعيل دور املكتب والتحضري اجليد لدورات  من االطالع على تقارير اللجان،

  .ومن جهة أخرى نص على تفرغهم مجيعا بصفة دائمة ملهامهم،الس الشعيب الوالئي

 يقسم اريداإلتنظيم مثال ال األردنفي خيتلف التنظيم اإلداري احمللي بني الدول فو       

الدولة يسمى  إقليمإىل حمافظات،واحملافظ هو ممثل احلكومة املركزية يف جزء معني من  الدولة

حمافظة، ويعني من طرف امللك بقرار يف جملس الوزراء، ويلتزم بتنفيذ سياستها وتوجيهاا وله 

  .،،ويساعده جملس تنفيذي يتكون من رؤساء الدوائر يف احملافظةوإداريةسياسية  صفة

والس االستشاري يتكون من مخسة عشر عضوا ميثلون القطاعات املختلفة يف 

 األطباءاحملافظة، ويضم ممثلني عن االس البلدية والقروية وغرف التجارة والصناعة ونقابات 

واملهندسني واحملامني والعمال واملزارعني ، ويتداول هذا الس ويتخذ التوصيات املناسبة، 

   3.منها  أمكنفظ برفعها إىل اجلهات املختصة لتنفيذ ما ويقوم احملا
                                                            

 .املرجع السابقمشروع القانون املتعلق بالوالية، ،63املادة  1
 .نفس املرحع28،70املادة  2
 .178،ص2006، )لبنان(القانون اإلداري،دار الثقافة للنشر والتوزيع بريوت ، هاين علي الطهراوي3
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من حيث انه يعد احد  األفضلطريق االنتخاب هو  أنوحىت وان كان احلسم يف 

الالمركزية، وانه جيسد الدميقراطية احمللية، ويضمن مشاركة املواطنني يف تسيري  أركان أهم

  .شؤوم

لرئيس "منه على أنه ) الواحد والثالثني ( 31يف املادة 1نص قانون الوالية  : الديــوان -  ب

يتكون هذا الديوان من موظفني خيتارهم ،و الس الشعيب الوالئي ديوان يعمل على حنو دائم

  ."لس الشعيب الوالئي من بني موظفي الواليةا

90-404وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
يتكون ديوان رئيس الس الشعيب "فانه  2

أعضاء من بينهم رئيس الديوان، وذلك باإلضافة إىل موظفي الكتابة  05 إىل03الوالئي من 

  ".واخلدمة 

ح يعني الوايل أعضاء الديوان بناء على اقرتا "من نفس املرسوم  )3( كما جاء يف املادة

ويطلب من املعينني من موظفي الوالية التابعني ألسالك من رئيس الس الشعيب الوالئي، 

  ".ني أو ألسالك تعادهلا على األقلاملتصرفني واملهندس

يقوم مبساعدة رئيس  بأنهمن نفس املرسوم مهام الديوان  (4)وقد حددت املادة الرابعة

الس الشعيب الوالئي بصفة دائمة يف تنفيذ مهامه وممارسة اختصاصاته ويكلف على 

  : اخلصوص

-لس الشعيب الوالئي وتنظيمها ونشاطات رئيس الس الشعيب الوالئيحتضري  أشغال ا.  

  .حتضري نشاطات رئيس الس الشعيب الوالئي وعالقاته العمومية واخلارجية وتنظيمها -

  .استغالل بريد رئيس الس الشعيب الوالئي ومتابعته -

                                                            
املؤرخة يف 70جلريدة الرمسية عدد، ا03/07،2005/املؤرخ يف  رقم  05-14املعدل مبوجب قانون 90-09 والية رقم قانون ال1

19/10/2005. 
، تعلق بتنظيم ديوان رئيس الس الشعيب الوالئي وسريهامل 1990/12/22 املؤرخ يف 90-404 املرسوم التنفيذي رقم 2

  .26/12/1990املؤرخة يف  56اجلريدة الرمسية عدد
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يتوىل رئيس " على أنه 1 90-404 رقم من املرسوماخلامسة  )5(املادة  نصتكما          

لس الشعيب الوالئي تنشيط أعمال املوظفني للديوان وتنسيقهاالديوان حتت سلطة رئيس ا "

.  

للديوان وعدم ق يف تعيني املوظفني احلوعليه يتعني منح رئيس الس الشعيب الوالئي 

  .يف عمله بالوايل كون ذلك يتناقض مع استقاللية الس الشعيب الوالئي ربطه

للمجلس الشعيب الوالئي اهليكلي ظيم التناملبادرة باقرتاح  كما ميكن ترك اال يف

 قسنطينة، كوالية تيندوف حسب حجم الوالية فال تكون والية اجلزائر العاصمة أو وهران أو

  .،وتقوم السلطة املركزية بالتوجيهات العامة النموذجيةبسكرة النعامة أو أو

ارته إىل الوايل وما ميكن مالحظته أن الس الشعيب الوالئي خيضع يف تنظيمه وإد         

واهليئة التنفيذية رغم أن الس الشعيب الوالئي يعد هيئة منتخبة ومستقلة ومعربة عن إرادة 

  .الشعب وهلا مهمة مراقبة عمل اهليئة التنفيذية 

مانع من استقالل الس الشعيب الوالئي يف إدارته عن الوالية على املستوى ال ف

  . يبقى تنظيم إدارته رهينة موافقة الوايل اإلداري واهليكلي والتمويل، حىت ال

جيب على "واليت نصت على انه  2من قانون الوالية الثالثون) 30(وقد جاءت املادة

الوايل أن يضع حتت تصرف رئيس الس الشعيب الوالئي الوثائق واملعلومات واإلمكانات 

  ".لتأدية مهام الس الشعيب الوالئي 

ملوظفي الديوان للوالية جتعل إدارة الس الشعيب الوالئي  التبعية املباشرة أنكما 

مقيدة بسلطة الوايل، وهذا ما يرهن الس يف أداء مهامه وخاصة يف حالة وجود خالف بني 

  .الوايل والس الشعيب الوالئي 

                                                            
 .نفس املرجع ،404-90املرسوم التنفيذي من   5املادة  1
 .املرجع السابق، 09- 90 رقم قانون الوالية 2
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انه نص يطلع الوايل رئيس  إالومل يأيت مشروع قانون الوالية جبديد يف هذا اال،

على نشاطات القطاعات غري املمركزة بالوالية،وتقارير تنفيذ لشعيب الوالئي بانتظام الس ا

  .1املداوالت

وهذا إىل جانب أن اهليكل اإلداري والتنظيمي للمجلس الشعيب الوالئي ال يتوافق  

ويف كثري ما حيدث عجز على مستوى األداء بسبب نقص الوسائل  ،مع املهام املنوطة به

ية على مستوى إدارة الس الشعيب الوالئي وخاصة يف جمال الكفاءة، وال يكون املادية والبشر 

ام ومساعدة الس هناك حرية للمجلس الشعيب الوالئي الختيار املوظفني املؤهلني ألداء امله

  .لوالئي يف القيام مبهمة التنمية احمللية الشعيب ا

وظفني، لكون يف امل وأداءواحلال كذلك فان ذلك يربز من خالل ضعف كفاءة 

 أنموظفني اقل خربة ومؤهالت، كما  إاليضم  الشعيب الوالئي الالغالب أن الس 

وترقيات وتكوين غري مشجعة باملقارنة مع اهليئات التنفيذية  أجورالتحفيزات املادية من 

  . األخرى

  .الــوالي: الفرع الثاني

، فله ازدواج وظيفي فهو ممثل 2"يةالوايل ممثل الدولة ومندوب احلكومة يف الوال"يعد 

  .هو الواسطة بني الوالية والسلطة املركزيةف، ممثل الواليةالدولة ويف نفس الوقت 

على مستوى الوالية جلميع االعتمادات سواء الوحيد والوايل هو اآلمر بالصرف           

  .3اعتمادات الدولة يف الوالية أواعتمادات الوالية  

                                                            
 .مشروع القانون املتعلق بالوالية،املرجع السابق ،105-104املادة 1
 
 .،املرجع السابق 09_90 الوالية رقم قانون،  92املادة 2
 .158ص، املرجع السابق، مسعود شيهوب3
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الوايل  نفاالثامنة والسبعون من الدستور اجلزائري، 1)78/9(ى نص املادة وبناء عل        

يعني مبرسوم رئاسي يصدره رئيس اجلمهورية بناء على اقرتاح وزير الداخلية، ويتم إاء مهام 

  .      الوايل من قبل رئيس اجلمهورية  

240_99كما انه طبقا للمرسوم الرئاسي رقم   
ي ضمن الوايل يعني مبرسوم رئاس2

هيئة على مستوى الوالية كونه ميثل  امسياملهام والصالحيات املخولة له، كما يعترب الوايل 

  . مجيع الوزارات على املستوى احمللي كما ميثل الوالية

ونظرا ألمهية مركز الوايل كهيئة جتمع بني عدم الرتكيز والالمركزية، فهو حيتل مكانه 

من كون الوايل له  األمهيةقليمي احمللي، ومع ذلك تتجلى مهمة يف اهلرم التنظيمي اإلداري اإل

  .اإلداريةمهمة سياسية إىل جانب الوظيفة 

 أساسيو مل حيدد القانون شروط خاصة مبنصب الوايل وذلك بسبب غياب قانون 

مهامهم ولتبيان املركز  وإاءخاص للوالة حيدد الشروط واملعايري اليت يتم مبوجبها تعيني الوالة 

  .انوين هلم الق

 90        وباعتبار الوايل موظفا ساميا يف الدولة فهو خيضع للمرسوم التنفيذي رقم

-230
الذي حيدد أحكام القانون األساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا يف اإلدارة  3

على أن وظائف الوايل والكاتب العام للوالية ورئيس الدائرة  2احمللية والذي نص يف املادة 

  .ظائف عليا يف اإلدارة احملليةو 

                                                            
  :،معدل ب08/12/1996املؤرخة يف  76،اجلريدة الرمسية عدد 1996دستور  1
  .14/06/2002،املؤرخة يف25،اجلريدة الرمسية عدد 10/06/2002املؤرخ يف  03-02القانون رقم -
 .16/11/2008، املؤرخة يف 63اجلريدة الرمسية عدد 15/11/2008املؤرخ يف  19-08القانون رقم -
ة والعسكرية يف الدولة،اجلريدة الرمسية املتعلق بالتعيني يف الوظائف املدني27/10/1999املؤرخ يف  240_99 رقم املرسوم الرئاسي 2

 .1999/.31/10املؤرخة يف 76عدد
الذي حيدد أحكام القانون األساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا يف 25/07/1990املؤرخ يف  230- 90املرسوم التنفيذي رقم 3

 .31/07/1990املؤرخة يف 31اإلدارة احمللية،اجلريدة الرمسية،عدد



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

63 

 

يكون التعني يف الوظائف العليا "التاسعة من نفس املرسوم  )09(نصت املادة  كما   

) 13(كما نصت املادة " التابعة لإلدارة احمللية حسب تقدير السلطة اليت هلا صالحية التعيني

  : يعني الوالة من بني" منه على انه الثالثة عشر

  .واليات الكتاب العامون لل_

  .رؤساء الدوائر_

خارج أصحاب الوظائف سلك الوالة  إعدادمن  %5غري انه ميكن أن يعني 

  ." املنصوص عليها يف الفقرة السابقة

ويف ظل غياب شروط موضوعية متعلقة خاصة للتعيني ملنصب الوايل،والسيما شرط    

ال خيضع  كذلك  ام الوالةمه إاءاإلداري واخلربة املهنية، فان  والتكويناملستوى العلمي 

نتائج عملهم على مستوى التنمية  أو التسيري موضوعية متعلقة بتقييم األداء أو ألسباب

اإلداري أو عجزهم عن إدارة  التسيريارتكام أخطاء يف  أساساحمللية داخل الوالية أو على 

  .شؤون الوالية وتلبية حاجيات املواطنني

 ما ذا، وهحتديد حدود صالحيتهداري يصعب وأمام كون منصب الوايل سياسي وإ

شروط حيددها  موضوعية أو معايريدون و  ،تعنيالللسلطة اليت هلا صالحية  الواسع يفتح اال

  .التشريع لتعينهم وإاء مهامهم وحقوقهم وواجبام

تكلف بتنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي  إدارةوتوضع حتت تصرف الوايل 

 إدارةويعمل على تكييف ، لإلدارةة والوايل  فيقوم الوايل بالتنسيق العام احلكوم توقرارا

  .الوالية حسب حجم نشاط كل والية ومميزات وخصوصياا

شبيه بفرنسا فاحملافظ مندوب اجلمهورية، ويتعني مبرسوم من جملس  األمر اوهذ   

  1.الوزراء،لكون التنظيم اإلداري اجلزائري تأثر بالنموذج الفرنسي

                                                            
 .89،ص1985، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، دميقراطية اإلدارة احمللية الليربالية واالشرتاكية، جعفر حممد انس قاسم1
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215- 94ويف اجلزائر صدر املرسوم التنفيذي    
اإلدارة العامة يف الوالية  ألجهزةاحملدد 1

تشتمل اإلدارة العامة يف الوالية "العامة للوالية  األجهزةوهياكلها تضمنت املادة الثانية منه 

  : يأيت املوضوعة حتت سلطة الوايل على ما

  الكتابة العامة، _

  املفتشية العامة، _

   الديوان،_

  ."رئيس الدائرة_

 األجهزةفيها هذه  اءإنشالظروف السياسية واالقتصادية اليت مت  أن علومومن امل  

النظر فيها بالشكل الذي جيسد مبدأ الالمركزية يف  إعادةوعليه يتعني  واهلياكل تغيريت،

  .التسيري اإلداري واملايل

يؤسس يف الوالية جملس "نه املرسوم على أ نفسالثالثة من )3(كما نصت املادة            

والية جيمع حتت سلطة الوايل مسؤويل املصاحل اخلارجية للدولة املكلفني مبختلف قطاعات 

  ".النشاط يف مستوى الوالية كيفما كانت تسميتها

الصالحيات  فهذهومل تسمح هذه املهام العديدة للوايل بدفع عجلة احلركة التنموية، 

إضافة إىل ذلك له  ،يف  خمتلف ااالت على املستوى احملليخمولة له أصال مبوجب القانون 

ما اثر على سري مصاحل الوالية، وخاصة تلك  ، وهذاعلى اهليئات اإلدارية احمللية دور الرقايب

  .اليت تتطلب السرعة يف التنفيذ

انوين الوايل املهيمن على اهليكل التنظيمي للجماعات احمللية، فاملركز الق أنويالحظ          

اليت يتمتع ا، والصالحيات يف اهليكل التنظيمي،وذلك بسبب الصفة  األقوىللوايل يعد 

                                                            
، الذي حيدد أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها،اجلريدة الرمسية 23/07/1994املؤرخ يف  215_94املرسوم التنفيذي رقم  1

 .27/07/1994،املؤرخة يف48عدد
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ميثل السلطة الالمركزية، فيعد مهزة وصل  أخرىفهو ميثل السلطة املركزية من جهة، ومن ناحية 

  .بينهما

إىل  وباإلضافة، األهمكما أن الصالحيات املمنوحة له تسمح له باحتالل املركز 

رئيس الس الشعيب  أواإلدارية التابعة له، باملقارنة برئيس الس الشعيب البلدي  جهزةاأل

 .ولذلك فالوايل هو املهيمن يف الواقع  الوالئي،

يوجد قانون خاص بالوالة مما جعل احلاجة ملحة إىل نص قانوين ينظم  وحاليا ال      

         هموائر،وضبط عملية تعيينسلك الوالة، وكذلك سلك األمناء العامون ورؤساء الد

   1.وعزهلم بدقة

للوايل بشكل مباشر عن طريق السلطة  ةياإلقليمواهليئات  األجهزةفهكذا ختضع مجيع 

  .بشكل غري مباشر عن طريق الوصاية   أوالرئاسية  أوالسلمية 

والية ختضع للسلطة السلمية للوايل،وتكيف وفقا حلجم كل  إدارةللوالية : الكتابة العامة -1

  .وخصوصياا

ميكن "الرابعة منه على انه )4(يف املادة 2 215- 94وقد نص املرسوم التنفيذي رقم            

أو ثالث  )2(مصلحتني أو) 1(تنظيم هياكل الكتابة العامة يف الوالية يف مصلحة واحدة 

  ." األكثرمكاتب على  )3(تضم كل واحدة منها ثالثة)3(مصاحل 

مصلحة التلخيص، مصلحة : حتتوي الكتابة العامة للوالية على فعلى سبيل املثال 

مكتب : وتتكون مصلحة التلخيص من ثالث مكاتب، األرشيفالوثائق، مصلحة 

بينما مصلحة الوثائق من مكتب الوثائق ،الصفقات،  مكتب التلخيص، مكتب التنظيم 

  .وبنك املعلومات 

  واملساعدة، مكتب احلفظ اإلعالم مكتب:  فتشتمل على األرشيفأما مصلحة          

                                                            
 .126ص  ،2010، الطبعة الرابعة ،اجلزائردار اد للنشر والتوزيع، الوجيز يف القانون اإلداري، اد ناصر لب1

 .يف الوالية وهياكلها، املرجع السابق احملدد ألجهزة اإلدارة العامة 215_94املرسوم التنفيذي رقم  22
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،ولكن انه يف اجلانب العملي 1وخيضع هذا التنظيم لطبيعة العمل وحجمه حسب كل والية 

  .تنظيم املصاحل يتم بناء على تعليمات وزير الداخلية إن

طبقا للتعليمات الوزارية واليت  األخرىيف حني يتم تنظيم املصاحل بالنسبة للمديريات    

يكون للمديريات املعنية سوى االقرتاح  صاحل واملكاتب وتقوم بالتعيني فيها، والحتدد عدد امل

املادية  لإلمكاناتوبذلك مل يرتك هلا حرية يف املبادرة والتنظيم طبقا حلجم النشاط وطبقا 

  . والبشرية

أن الكاتب العام ب أعالهمن املرسوم املذكور اخلامسة ) 5(كما ورد يف نص املادة           

 هيتاستمرار على العمل اإلداري ويضمن  لوالية يقوم مبهامه حتت سلطة الوايل، فهو يسهرل

  .يف الوالية التنفيذينياملديرين  أعمالوينسق 

 تمداوالكما يتابع عمل مجيع مصاحل الدولة املوجودة يف الوالية، ويتابع تنفيذ 

وينشط جمموع برامج التجهيز يتخذها جملس الوالية،  اليتالس الشعيب الوالئي والقرارات 

  .اخل...واالستثمار يف الوالية، ويتوىل رئاسة جلنة الصفقات 

طبقا للمرسوم وذلك ني الكتاب العامون للواليات مبوجب مرسوم رئاسي يعويتم ت

2- 99 الرئاسي رقم
املتعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية، ويعترب ضمن قائمة 240

  .لدولة الوظائف العليا يف ا

العامة أمهية كبرية يف التنظيم اهليكلي احمللي من حيث  لألمانةوما ميكن مالحظته أن 

املهام املسندة هلا، فهي حلقة وصل بني اهليئات العامة على مستوى الوالية والوايل فلها مركز 

  .حموري

  : المفتشية العامة للوالية -2

                                                            
 .22ص،1997، ،اجلزء األول،اجلزائرلية واجلماعات احملليةوزارة الداخ، منشورات الوالية، التشريع والتنظيم، اجلماعات احمللية 1
 .يتعلق بالتعيني يف الوظائف العسكرية واملدنية،املرجع السابق240 -99ملرسوم الرئاسي رقم ا2
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 1 240- 99قا للمرسوم الرئاسي رقمويعني املفتش العام مبوجب مرسوم رئاسي طب        

ري املتفشية العامة للوالية من مفتش عام يساعده يوذلك دعما ملركز املفتشية العامة، وتس

هو الذي جيب  األخرييتناسب مع حجم العمل،هذا  عدد ال مفتشان أو ثالثة مفتشني وهو

  .يكون معيارا لتحديد عدد املفتشني أن

العامة يف  اإلدارة أجهزةالذي حيدد  215 - 94لقد نص املرسوم التنفيذي رقم و 

منه، على انه ختضع املفتشية العامة للوالية يف الوالية لنص )6(الوالية وهياكلها يف املادة

  .آخرإىل نص  اإلحالةخاص، فتمت 

216-94وجاء املرسوم التنفيذي رقم  
الذي يتعلق باملفتشية العامة يف الوالية  2

واهلياكل واهليئات غري املمركزة والالمركزية املوضوعة حتت  ألجهزةاتتدخل يف  واسند هلا بأن

  .وصاية وزير الداخلية واجلماعات احمللية 

تتوىل املفتشية العامة يف الوالية حتت "الثانية من نفس املرسوم )2(وبذلك نصت املادة 

املمركزة واهلياكل واملؤسسات غري  األجهزةسلطة الوايل مهمة عامة ودائمة لتقومي نشاط 

  : يلي والالمركزية وهي تقوم مبا

واملؤسسات قصد اتقاء النقائص واقرتاح  واألجهزةتقوم استمرار عمل اهلياكل _ 

يضاعف نتائجها وحيسن نوعية اخلدمات  أنالتصحيحات الالزمة وكل تدبري من شانه 

  .لصاحل املواطنني

  _ وأعمالما واملطبقني على مهام تسهر على االحرتام الدائم للتشريع والتنظيم املعمول 

   .اهلياكل واألجهزة واملؤسسات

حتقيق تربره وضعية خاصة ترتبط  بأيتؤهل زيادة على ذلك بناء على طلب الوايل للقيام _  

  ".واهلياكل واملؤسسات  األجهزةمبهام وأعمال 
                                                            

 .نفس املرجعيتعلق بالتعيني يف الوظائف العسكرية واملدنية،  240-99املرسوم الرئاسي رقم 1
،املؤرخة 48شية العامة يف الوالية،اجلريدة الرمسية عددباملفتاملتعلق  1994/07/23ملؤرخ يفا 216_94 رقم املرسوم التنفيذي 2
  27/07/1994يف
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لوقائية، لمفتشية العامة للوالية واليت تضمن الرقابة الورغم هذه الصالحيات املمنوحة 

إىل  وباإلضافةاحمللية، وتنوير الوايل باملعلومات الضرورية  لألجهزةمن خالل الدور التوجيهي 

  .دور الرقابة الذي تقوم به حتت سلطة الوايل 

البشرية  اإلمكاناتأنه بالرجوع إىل اجلانب العملي،مل متنح هذه املفتشيات  إال

ذ املهام املنوطة ا، ولذلك لتقدمي الدعم الفين املادية والوسائل لتنفي واإلمكاناتالكافية، 

  .املعنية واألجهزةوالتوجيهات للهيئات 

ويكون تدخل املفتشية العامة للوالية على أساس برنامج سنوي يندرج يف إطار خمطط 

أعمال يقرره الوايل، وتبلغ تقارير التفتيش إىل الوايل ويرسل ملخص منها بصفة دورية إىل وزارة 

    .واجلماعات احمللية  الداخلية

تكون املفتشية العامة جهة مستقلة عن الوايل، ومع ذلك  أنوعليه كان ممن املمكن 

   .تقدم التقارير للوايل، وهذا حىت تضفي فاعلية يف مهامها من خالل ترك هلا حرية يف العمل

عشرة مناصب للملحقني )10(مخس مناصب إىل )05(يتكون الديوان من : الديوان -3

  : ان، ويساعد الوايل يف أداء مهام هو مكلف على اخلصوص مبا يليبالديو 

  .والتشريفات، العالقات اخلارجية _ 

  . واإلعالمالعالقات مع أجهزة الصحافة _ 

  1.أنشطة مصلحة االتصاالت السلكية والالسلكية والشفرة -

فيتلقى 2ءويتم تعيني رئيس الديوان مبوجب مرسوم رئاسي يصدر يف جملس الوزرا         

  . تفويض من إمضاء من الوايل تهاصاصتخارئيس الديوان يف حدود 

الديوان يتغري حبسب حجم العمل يف الوالية، كما جند يف  أعضاءعدد  أنواملالحظ     

مهام  أو الواقع أنه يف بعض األحيان يكلف أحد امللحقني بالديوان مبهام متعلقة بالدائرة،

                                                            
 .،املرجع السابقاحملدد ألجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها 215_94 رقم املادة السابعة من املرسوم التنفيذي 1
 . الوظائف املدنية والعسكرية، املرجع السابقني يفاملتعلق بالتعي240_99 رقم املرسوم الرئاسي 2
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يذية اليت ختص قطاع معني فنجد مثال الوايل يكلف أحد متعلقة بإحدى املديريات التنف

  .فالوايل يوزع املهام بينهم امللحقني مبتابعة ملف الفالحة يف والية ذات طابع فالحي

الوالية اليت تساعد الوايل يف  إدارة أجهزةالقانون حدد الصالحيات بدقة بني  أنورغم    

نظرا نقص التكوين وعدم احرتام التنظيم انه و  إالوحتقيق التنمية احمللية،  مهامه أداء

  .والصالحيات

وصعوبة التنسيق بينهم، وذلك  العام واألمنيإىل جانب الصراع بني رئيس الديوان  

واهليئات اإلدارية  يف التسيري  األجهزةحسب طبيعة عمل الوالة، وهذا مما يؤثر على أداء 

  .  اإلداري واملايل

سع صالحيات رئيس الديوان على حساب األمني الحظ يف كثري من األحيان تو يف   

التساؤل حول مدى االلتزام بالتنظيم اإلداري وجزاء  ويثار، العام للوالية ومدير اإلدارة احمللية

   .اإلداريخمالفة التنظيم،  وخيضع تكييف هذا النظام وفقا ملتطلبات العمل 

واختالف  ىل أخرىتفاوت أحجام الوحدات احمللية داخل الدولة من وحدة إ وأمام

 وباملقارنة بني األسلوب الفرنسي الذي يعتمد وحده النمط اإلداري، والذي الاملتطلبات 

تعدد  ىيفرق بني الوحدات الريفية والوحدات اجلهوية، مث األسلوب االجنليزي الذي يقوم عل

  .ميكن أن تتساوى وحدة فقرية ووحدة غنية اإلدارية إذ ال األمناط

دات الريفية والوحدات احلضارية وميكن أن يتحول الس الريفي إىل ويفرق بني الوح 

  1.جملس حضري عندما يبلغ درجات التطور

وهذا ما  وهذا التناسب مل يراع عند التقسيم اإلداري يف اجلزائر للواليات والبلديات،

  . جعل التنظيم اهليكلي عائقا للدور التنموي

    :الدائرة -4

                                                            
 . 92ص، املرجع السابق، مسعود شيهوب 1
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على أن للوالية  نصالدائرة هيئة من هيئات الوالية، حيث  1مل يعترب قانون الوالية 

  .هيئتان مها الس الشعيب الوالئي والوايل

31 -82وأخضع تنظيم الدائرة يف البداية للمرسوم 
الذي كان حيدد صالحيات  2

3_82رئيس الدائرة،واملعدل مبوجب املرسوم 
  .املتضمن صالحيات رئيس الدائرة 372

الذي حيدد أجهزة اإلدارة العامة يف  215- 94املرسوم التنفيذي رقم  وقد حدد           

قانون بتنظيم الدائرة كان عن طريق املرسوم التنفيذي وليس  أنوما يالحظ  الوالية وهياكله،

  .     سلطة الوايلل عتضوأخ

يساعد " على انه 215-94التاسعة من املرسوم التنفيذي  )9(نصت املادة  كما  

ر الوايل يف تنفيذ القوانني والتنظيمات املعمول ا وقرارات احلكومة وقرارات رؤساء الدوائ

  ."الئي وكذلك قرارات جملس الواليةالس الشعيب لو 

وقد اسند لرئيس الدائرة مساعدة الوايل يف تنفيذ مهامه، كما جاءت الفقرة               

 يفولكن ، "لحقة به مال البلديات املينشط رئيس الدائرة ويراقب أع"الثانية من نفس املادة 

اجلانب العلمي فان الدائرة ليست هلا اإلمكانيات املادية وال البشرية للقيام باملهام املنوطة ا، 

  .مهمة يفوضها إليه الوايل  بأيةويقوم رئيس الدائرة 

يف إطار  العاشرة من نفس املرسوم على انه يتوىل رئيس الدائرة )10(ونصت املادة            

  : ما يليالقوانني والتنظيمات املعمول ا حتت سلطة الوايل وبتفويض منه 

  .ينشط وينسق عمليات حتضري املخططات البلدية للتنمية وتنفيذها-

يصادق على مداوالت االس الشعبية البلدية حسب الشروط اليت حتددها القانون واليت -

  .يأيت يكون موضوعها ما
                                                            

 .،املرجع السابق09-90 رقم من قانون الوالية 08املادة  1
 .حيدد صالحيات رئيس الدائرة، املرجع السابق23/01/1982املؤرخ يف  31_82مرسوم رقم 2
املؤرخة  48الذي حيدد صالحيات رئيس الدائرة،عدد  31-82 رقم املرسوم يتمم 1982/ 27/11املؤرخ يف 372_82مرسوم رقم 3
 .30/11/1982يف
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سابات اخلاصة بالبلديات واهليئات البلدية املشرتكة يف البلدية التابعة للدائرة امليزانيات واحل_

  .نفسها

  .تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات _

  .سنوات تسع ) 9 (تتعدى مدا اليت ال اإلجيارشروط _

  .تغيري ختصيص امللكية البلدية املخصصة للخدمة العمومية_

  .واإلجراءاتملناقصات والصفقات العمومية واحملاضر ا_

  .اهلبات والوصايا_

منها حبركات التنقل  يوافق على املداوالت وقرارات تسيري املستخدمني باستثناء املتعلقة_

  .وإاء املهام

يسهر زيادة على ذلك عن األحداث الفعلي املنتظم للمصاحل املرتتبة على ممارسة _ 

  .مبوجب التنظيم املعمول به للبلديات اليت ينظمها الصالحيات املخولة

حيث ويشجع كل مبادرة فردية أو مجاعية للبلديات اليت ينظمها تكون موجهة إىل إنشاء -

الوسائل واهلياكل اليت من طبيعتها تلبية االحتياجات األولوية للمواطنني وتنفيذ خمططات 

 .التنمية احمللية

وحة لرئيس الدائرة للقيام  مبهامه يف ممارسة الرقابة على وبالرجوع إىل الصالحيات املمن  

البلديات، وذلك حتت سلطة الوايل فانه من الناحية العملية جند انه يقوم بتوجيه البلديات 

  .يقوم بالتنسيق بني البلديات  كما،خيص التسيري واجلوانب التقنية  فيما

 إالاختاذ القرار يف الوقت املناسب  كانيةإمخضوع رؤساء الدوائر للوايل وعدم  أن إال         

كان هلا انعكاس سليب على التنمية احمللية   إدارية بريوقراطيةإىل  أدىبعد الرجوع للوايل، 

  .واستقاللية البلدية
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رئيس الدائرة يطلع الوايل عن "على أن 1 215-94من املرسوم  13ونصت املادة    

        ".  يعلمه دوريا بكل املسائل اليت تتصل مبهمتهاحلالة العامة يف البلديات اليت ينشطها و 

، فال ميكن الوايل االطالع على مجيع أخرىنظرا لكون عدد البلديات يرتفع من والية  وهذا

وبذلك فهو يساعد الوايل يف ،عن طريق رئيس الدائرة إال املسائل املتعلقة بالبلديات التابعة له

  .تنفيذ مهامه 

  :يس الدائرة يف القيام باملهام املسندة له قانونا كال منويساعد رئ          

يعد هذا املنصب من املناصب العليا يف الدولة، يعني مبوجب مرسوم : الكاتب العام للدائرة_

  .رئاسي

يتكون من مسؤويل مصاحل الدولة الذين يغطي نشاطهم البلديات اليت : جملس تقين_

  .ينشطها

تتمتع  حملية فهي تقسيم إداري فقط، وبالتايل ال إقليميةوالدائرة ليست مجاعة          

  .2الدائرة من التنظيم اإلداري احمللي اجلزائري إزالةبالشخصية املعنوية، وقد ثار اجلدل حول 

وباإلضافة إىل ذلك وجب التنبيه إىل أن رئيس الدائرة يقوم باملصادقة على امليزانيات         

  .3نسمة 50.000ال يتجاوز عدد سكاا  اخلاصة بالبلديات اليت

ويرى البعض بان الدائرة مل تؤدي الدور املنوط ا بدعم التنمية احمللية والسيما           

مل تكن سوى عائقا أمام استقاللية  ابأبتوجيه وتنشيط البلديات، ويسجل الكثري عليها 

 أنتغناء عن الدائرة على أساس ما جعلهم يطالبون باالس البلدية يف ممارسة مهامها، وهو

  .ليس هلا سوى دور الربيد وتكريس البريوقراطية اإلدارية 

                                                            
 .املرجع السابق، احملدد ألجهزة اإلدارة العامة  يف الوالية  وهياكلها 215- 94املرسوم  1
 .121املرجع السابق،ص، القانون اإلداري، ناصر لباد 2
 .46ص، 2006إلداري اجلزائري، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر،، وايل الوالية يف التنظيم اعالء الدين عشي3
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فالدائرة كجهاز عدم تركيز اإلداري ليس هلا دور يف الواقع ماعدا استخراج بطاقة            

 األمرالتعريف الوطنية، وجواز السفر ورخصة السياقة، ومؤخرا توزيع السكن خاصة ملا يتعلق 

  .وائر اليت تضم البلديات النائية أو الريفيةالد

بوجود الدائرة يف بلدية  األمرحول الصالحيات عندما يتعلق  اإلشكالكما يطرح           

مقر الوالية اليت تتداخل صالحيات فيها، ويصعب التنسيق بني رئيس البلدية ورئيس الدائرة 

  .والكاتب العام والوايل

الدائرة صالحيات تنشيط البلديات التابعة هلا وضمان التنسيق  أعطىوان كان املشرع        

منح  أنأن ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية حاال دون أداء هذا الدور، ورغم  إالبينها، 

من املواطنني والتخفيف على الوايل من حجم  اإلدارةهذا الدور للدائرة كان بغرض تقريب 

ت من الناحية التقنية وخاصة انه يف كثري من األحيان إىل مساعدة البلديا باإلضافةالعمل، 

  .يكون الس املنتخب حيتاج إىل دعم تقين 

كما تكون البلديات حباجة إىل استشارات فنية وتقنية وان الدائرة يف كثري من األحيان          

تستحوذ على صالحيات البلديات، والسيما توزيع السكن االجتماعي،مما أثر استقاللية 

  .البلدية يف ممارسة مهامها

وهكذا انعكس سلبا على صالحيات املنتخبني احملليني، واثر على جتسيد الدميقراطية          

  .احمللية، وعلى مشاركة املواطنني يف تسيري شؤوم احمللية 

هاز وال تتمتع الدائرة بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وبالتايل ال يصح اعتبارها ج        

           وهي عبارة عن هيئة عدم تركيز إداري تابع للوايل وخاضع لسلطته ،إداري منفصل 

 التقاضيوال متلك أهلية التقاضي وأهلية التعاقد والحق  وليس هلا وجود مستقل ومنفرد

  .1أصال

                                                            
 . 186ص، 2010 ،للنشر والتوزيع، اجلزائر جسور دار، ، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق، عمار بوضياف 1
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ة فهناك بعض من الوال ،لدائرةرئيس االدائرة مبدى تكليف الوايل لدور وترتبط أمهية        

وهناك بعض الوالة ، يقوم بتفويض جزء من صالحياته لرئيس الدائرة فتؤدي الدائرة دورا تنمويا

  .مينحون تفويض لرؤساء الدوائر وبالتايل تبقى الدائرة بدون فاعلية  ال

اطق اجلغرافية  نوبالنسبة للتقسيم اإلداري احمللي اجلزائري مل يراع خصوصيات امل          

يتناسب مع  وال، مخس بلديات )5(م بلديتني يف حني بعض الدوائر تضم فبعض الدوائر تض

فتوجد بلديات ذات الطابع االقتصادي واليت تقع يف واليات ذات  حجم هذه البلديات،

 حجم نشاط كبري، يف حني هناك بلديات رئيسية أو بلديات تقع يف واليات جنوبية أو

  .داخلية واليت يقل فيه حجم النشاط 

وان التنظيم اإلداري اجلزائري حباجة إىل إعادة النظر فيه بناءا على دراسة علمية          

 مبقتضى قانون الذي جاء 1984، ألن التنظيم اإلداري لسنة اجتماعيةاقتصادية، سياسية، 

09- 84 رقم
  .مل يعد يواكب متطلبات التنمية احمللية وأهداف اجلماعات احمللية 1

من  اإلدارةتقريب  أهدافهامن هيئات عدم الرتكيز اإلداري، ومن وباعتبار الدائرة         

املواطن، وجتسيد الالمركزية وحىت تكون الالمركزية يف مستوى طموحاتنا يستلزم أن متس 

أي هيكل متكون من املصاحل التقنية  اهلياكل واألشخاص، وجعل الدائرة مركز عمل حقيقي

  .واملصاحل اإلدارية

ذلك أن هذه اهليئة تقوم باإلعالم والتبصر والتحضري والتنفيذ لذا جيب والقصد من          

  .أن تكون الدائرة على هيكل متكون من رؤساء املصاحل التقنية مبثابة اللجنة التقنية للدائرة

  :مجلس الوالية -5

اليت ال تتمتع بالشخصية املعنوية رغم متتع  األجهزةاملصاحل اخلارجية فهي  أما    

والوايل يف  بعض السلطات كسلطة التقاضي واخلاضعة للسلطة الرئاسية للوزيرجمموعة منها ب

  .الوالية

                                                            
 . املتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد، املرجع السابق 04/02/1984املؤرخ يف  09_84رقم  قانون 1
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215-94الثالثة من املرسوم التنفيذي )3(وقد نصت املادة         
السالف الذكر على انه  1

يؤسس يف الوالية جملس والية جيمع حتت سلطة من الوايل من مسؤويل املصاحل اخلارجية "

  ."مبختلف قطاعات النشاط على مستوى الوالية كيفما كانت تسميتهاللدولة املكلفني 

 أعالهالسابعة عشر من نفس املرسوم املذكور  ) 17(فحددت مهامه مبوجب املادة         

يكلف جملس الوالية حتت سلطة الوايل ومندوب احلكومة بتنفيذ قرارات احلكومة  والس "

  .الشعيب الوالئي 

يف  أعضاءمصاحل الدولة  مديرو من نفس املرسوم اعتبار)19( املادةكما ورد يف         

وميكن للوايل  ،جملس الوالية،ويشارك رؤساء الدوائر مشاركة استشارية يف أشغال جملس الوالية

 .أن يستدعي للمشاركة يف اجتماعات جملس الوالية أي شخص يرى استشارته مفيدة 

اال للخربات والكفاءات من خمتلف ااالت وعليه فانه ميكن للوايل توسيع        

جند تطبيق لذلك  أننا يف الواقع ال إالللمسامهة يف التنمية احمللية وذلك بتوسيع جملس الوالية، 

  . جيد يف الغالب من صعوبات مادية يف ذلك الوايل ال أنوخاصة  ؟

نصت عليه وهذا ما وللمجلس الوالئي دور استشاري إىل جانب الدور التنفيذي،          

من نفس املرسوم بكون جملس الوالية يعد إطارا تشاوريا ملصاحل الدولة على الصعيد )20(املادة

  .احمللي وإطارا تنسيقيا لألنشطة القطاعية 

  :وبذلك  يقوم مبا يلي      

يتخذ مجيع التدابري الالزمة اليت من شأا أن حتافظ على سلطة الدولة ومصداقيتها على  -

 .رتام القوانني والتنظيمات املعمول ا اح

 .يسهر على تنفيذ برنامج احلكومة وتعليماا  -

 .يبدي رأيه يف مجيع املشاريع اليت تقع يف تراب الوالية  -

                                                            
 .املرجع السابق، احملدد ألجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها 215-94املرسوم التنفيذي رقم  1
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ويعقد جملس الوالية اجتماعه يف دورة عادية مرة واحدة يف األسبوع برئاسة الوايل، 

 .وإذا وقع له مانع خيلفه الكاتب العام 

الس التنفيذي الوالئي يعاين من بعض الصعوبات والعوائق يف  أنوعلى الرغم من        

ذلك ) كهيئة مداولة(القيام مبهامه، فإنه يتفوق يف الواقع العملي على الس الشعيب الوالئي

  .أن األول ميثل يف أغلب األحيان هيبة وسلطة الدولة يف الوالية 

تقنيا يف الوقت الذي ال متد فيه االنتخابات فضال أنه يتشكل من إطارات مؤهلة 

 1.بعناصر أقل خربة وكفاءة، مما جيعله مهيمنا عليه إالالثاين 

وما يالحظ أن أعضاء الس الوالئي يكونون يف أغلب األحيان غري ملمني        

فاءة يف باالحتياجات احمللية باملقارنة مع الس التنفيذي الوالئي، وانه رغم توافر عنصر الك

نقص اإلمكانيات املادية والبشرية حتول دون قيام مبهمة الرقابة املكلف  أنبعض األحيان غري 

  .ا قانونا

وتشمل اإلدارة العامة يف الوالية إىل جانب ذلك مديرية اإلدارة احمللية، مديرية التنظيم      

احل وتنقسم املصاحل وتساعد الوايل يف عمله وختضع لسلطته، وتتكون كال منها من عدة مص

  .إىل مكاتب

كان تنظيم مديرية التنظيم والشؤون :فاما مديرية اإلدارة احمللية ومديرية التنظيم العام

احملدد لقواعد تنظيم  2 285-90 رقم العامة، ومديرية اإلدارة احمللية وفقا للمرسوم التنفيذي

- 92 رقم وجب املرسوم التنفيذيأجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها وعملها،مث عدل مب

  .احملدد لقواعد تنظيم أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها وعملها 3473

                                                            
 . 61: املرجع السابق،ص، مسعود شيهوب 1
احملدد لقواعد تنظيم أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية 29/09/1990املؤرخ يف  285-90 رقم املرسوم التنفيذي 2

 .03/10/1990املؤرخة يف  42رمسية العددوهياكلها،اجلريدة ال
احملدد  285- 90املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  14/09/1992املؤرخ يف 347- 92املرسوم التنفيذي رقم 3

 .20/09/1992،املؤرخة يف 67لقواعد تنظيم أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها وعملها،اجلريدة الرمسية العدد
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الذي حيدد صالحيات مصاحل  1 265- 95إىل أن مت صدور املرسوم التنفيذي رقم          

الثالثة منه )3(للمادة طبقاو ، ة احمللية وقواعد تنظيمها وعملهاالتقنني والشؤون العامة واإلدار 

فإن مصاحل التقنيني والشؤون العامة واإلدارة احمللية على صعيد كل والية تنظم يف مديريتني "

  : مها

مديرية اإلدارة احمللية وتتكون من مصلحتني إىل أربع مصاحل،  وتضم كل مصلحة  -     

  .ثالث مكاتب على األكثر

يف كل والية على مخس مديريات فرعية تتمثل وتتكون مديرية التنظيم واإلدارة احمللية         

  :       فيما يلي

  .مديرية فرعية للتنظيم العام -

  ،مديرية فرعية للشؤون العامة واملنازعات-

  ،مديرية فرعية للشؤون اإلدارية واملالية احمللية  -

  ،مديرية فرعية للتجهيزات واالستشارات احمللية -

  ."مديرية فرعية للمؤسسات احمللية -

كما حيدد التنظيم الداخلي للمديريتني يف شكل مصاحل ومكاتب حسب حجم         

نشاطات كل والية بقرار وزاري مشرتك، فمهمة املديريتني هي تنفيذ كل التدابري اليت تضمن 

كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما إسناديا ميكن ،تطبيق التنظيم العام واحرتامه 

  .2الوالية من السري تنظيميااملصاحل املشرتكة يف 

                                                            
احملدد لصالحيات مصاحل التقنني والشؤون العامة واإلدارة 06/09/1995املؤرخ يف  265-95تنفيذي رقم املرسوم ال 1

 .10/09/1995املؤرخة يف .50احمللية وقواعد تنظيمها وعملها،اجلريدة الرمسية عدد 
 .29اجلزء األول،املرجع السابق،ص، الوالية، التشريع والتنظيم، اجلماعات احمللية2
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طبقا للمرسوم وذلك  ،ني املديرين فيكون مبوجب مرسوم رئاسييأما بالنسبة لتع

  .املتعلق بالتعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية للدولة1 240- 99 رقم الرئاسي

ونظرا التساع حجم نشاطات الواليات السيما بعد مرور عشرون عاما عن صدور 

املراسيم التنفيذية له، ومع ارتفاع عدد السكان، وتوسع برامج التنمية احمللية، قانون البلديات و 

  .لى مستوى البشري وال طرق التسيريإال أنه مل يواكب التنظيم اإلداري احمللي ال ع

وظلت هذه املديريات رهينة نقص كفاءة التأطري اإلداري أو التقين،هذا إىل جانب 

  .التنظيم اهليكلي قادرا على استيعاب العدد الكبري من العمالالبريوقراطية اإلدارية،ومل يعد 

كما انه ال يتناسب مع برامج التنمية احمللية وضرورة اعتماد التخطيط االسرتاتيجي والتسيري 

  . باألهداف

فهي ختضع من جهة لسلطة الوايل  اإلداري، لعدم الرتكيزتعد هذه املديريات منوذجا و 

ته ممثال للدولة ومندوب احلكومة، ومن جهة أخرى ختضع يف إطار جملس الوالية بصف

  .للوزارات املعنية

وينسق الوايل عمل على هذه املصاحل يف إطار التنسيق بني اإلدارة املركزية واملديريات  

كوا تقوم بتنفيذ برنامج احلكومة على مستوى الوالية يف خمتلف قطاعات النشاط، فيسهر ،

  .ستوى احمللي على حتقيق التنمية على امل

ويتشكل جملس الوالية من مسؤويل املصاحل اخلارجية للدولة املكلفني مبختلف 

  : قطاعات النشاط على مستوى الوالية كيفما كانت تسميتها ومنها

  .مديرية الثقافة -

 .مديرية النقل  -

 .مديرية ااهدين _

                                                            
للدولة،املرجع  وظائف املدنية والعسكريةلاملتعلق بالتعيني يف ا 27/10/1999املؤرخ يف  240-99رئاسي رقم املرسوم ال1

 .السابق
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 .مديرية الشبيبة والرياضة_

 .مديرية أمالك الدولة _

 .الضرائب مديرية _

 .اخلزينة الوالئية  -

 .األراضياملديرية الفرعية ملسح -

 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية  -

  .مديرية التشغيل -

 .مديرية التكوين املهين -

 .مديرية الصحة -

 .مديرية الرتبية -

 .مديرية الصناعة واملناجم -

 .مديرية الفالحة-

 .مديرية السياحة -

 .مديرية الري -

 .مديرية البناء والتعمري -

 .مديرية الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال-

 .األمنمديرية  -

 .مديرية االشغال العمومية -

  .مديرية التجارة -

  .مديرية النشاط االجتماعي -

  .مديرية الشؤون الدينية-
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وتشكل املديريات التنفيذية يف التنظيم اإلداري مظهر من مظاهر عدم الرتكيز   

  .داري، فهي ال تتمتع بوجود مستقل ومل يكسبها الشخصية املعنوية اإل

، وطبقا لقواعد 1من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801وبالرجوع إىل املادة 

االختصاص النوعي فان احملاكم اإلدارية ختتص بالنظر يف دعاوى اإللغاء والتفسري وفحص 

  .املصاحل غري املمركزة على مستوى الواليةاملشروعية للقرارات الصادرة عن الوالية و 

أهلية التمثيل أمام القضاء بالنسبة للمصاحل غري املمركزة، ومبن ينبغي أن متثل  حتددومل 

 .2املديريات التنفيذية يف حال رفع دعوى ضدها أمام احملكمة اإلدارية

 بطءيان جند ونظرا الزدواجية السلطة الرئاسية بالنسبة للمديريات فإنه يف بعض األح 

ومن املديرين الذين جيب أن يعلموا الوايل بكل ) الوزارة(يف اختاذ القرارات من السلطة املركزية 

وعلى املديريات أن .مسألة هامة تتعلق بقطاعام وأن يبلغوه باملعلومات، ويقدموا له التقارير 

  .حتظى مبوافقة الوزارة ويف نفس الوقت الوايل

أعضاء جملس الوالية بكل ما يهم الوالية وحييطهم علما  وعلى الوايل أن يعلم   

   3.بتوجيهات احلكومة

ورغم انه من الناحية النظرية إن القرارات تتخذ بالتنسيق، إال انه بالنسبة للواقع األمر 

خيلق بريوقراطية تنعكس على اجلانب التنموي الذي يتطلب سرعة يف القرار والتنفيذ وعلى 

  .ويكرس مركزية التسيري يةحرية املبادرة احملل

  .ويف ظل املهام املنوط و بالوايل مت إنشاء منصب الوايل املنتدب لألمن،ومندوب األمن     

                                                            
،املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم ، ،املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية25/02/2008املؤرخ يف  09-08 رقم قانون1

23/04/2008. 
نشرية ختصاص النوعي  للمحاكم اإلدارية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد،جملة الفكر الربملاين قواعد اال، عمار بوضياف 2
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لقد أحدثت وظيفة وايل منتدب للنظام العام واألمن مبوجب  :الوالي المنتدب لألمن -

ن وعنابة وأنشأت يف البداية يف كل من  اجلزائر وهرا1 347- 92املرسوم التنفيذي رقم 

وقسنطينة، وهي وظيفة مدنية فهم خيضعون لسلطة الوايل  ومت تصنيف وترتيب أجورهم 

  .حسب الشروط املطبقة على منصب الوايل

املتضمن إحداث  2 314- 93مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  :مندوب األمن لدى الوالي -

  : ب التاليةمناصب مندوبني ومكلفني مبهمة ومساعدين لألمن وقد أنشئت املناص

  .مندوب وطين لألمن لدى وزير الداخلية واجلماعات احمللية -

  .مندوب لألمن لدى الوايل -

  .مكلف مبهمة األمن لدى رئيس الدائرة -

  .مساعد لألمن يف مستوى البلدية  -

ويعترب مندوب األمن لدى الوايل وظيفة عليا يف الدولة ويعني مبرسوم رئاسي ومبوجب      

،فهو يساعد الوايل يف تصوير التدابري 3143- 93السابعة من املرسوم التنفيذي  )7(املادة 

اخلاصة مبيدان األمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها،كما يقوم بتنشيط وتنسيق أعمال املكلفني 

  .مبهمة األمن ومساعدي األمن يف الدوائر والبلديات حتت سلطة الوايل

كما مت تصنيف ،تبة كاتب عام يف الوالية ومت تصنيف مندوب األمن لدى الوايل بر    

املكلف باألمن لدى رئيس الدائرة برتبة متصرف إداري رئيسي، وأسندت له مهمة تنشيط 

عمل مساعدي األمن بالبلديات، ومبتابعة التطبيق الفعلي واملنسجم لتدابري األمن املقررة وهذا 

  .اله الثامنة من نفس املرسوم املذكور أع)8(ما ورد يف املادة 

                                                            
لقواعد تنظيم أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية احملدد  285-90يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي  347-92املرسوم التنفيذي رقم  1

 .،املرجع السابقوهياكلها
املتضمن إحداث مناصب مندوبني ومكلفني مبهمة  19/12/1993املؤرخ يف  314-93املرسوم التنفيذي رقم  2

 .20/12/1993املؤرخة يف.84اجلريدة الرمسية العدد ، ومساعدين لألمن وحيدد مهامهم  وقانوم  األساسي
 .نفس املرجع 3



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

82 

 

إىل حد كبري بالظروف  هميكن ربط 1992وهذا املنصب الذي أحدث سنة  

السياسية اليت عرفتها البالد واليت جنم عنها صدور بعض القوانني مثل حالة الطوارئ 

  .1املظاهرات العموميةو 

وما ميكن استنتاجه أن التنظيم اإلداري احمللي للوالية مل يعد يتوافق وينسجم مع     

سواء بالنسبة للهيئات ، و حباجة إىل إصالح إداري، ودعم باإلطارات البشرياملهام، فه

اإلدارية أو املنتخبني احملليني ، فهذا ما أثر على جتسيد الربامج التنمية وتلبية وإشباع حاجات 

  .املواطنني

وباإلضافة إىل أن التقسيم ، فقد اعتمد التقسيم اإلداري على العامل السياسي فقط     

مل تتم إعادة النظر فيه، رغم تغيري الظروف السياسية واالقتصادية 1984منذ  اإلداري

  .واالجتماعية، ورغم التطور التكنولوجي، والذي يتطلب تكييف اإلدارة معه

إذ أن املراسيم التنفيذية اليت تنظم عمل أجهزة وهيئات اجلماعات احمللية حتتاج إىل       

  .رستها وبروز فراغات تشريعية إعادة النظر بعد مدة طويلة من مما

فالتنظيم اهليكلي اإلداري  ينعكس اجيابيا أو سلبيا على أداء وممارسة  اجلماعات 

احمللية من خالل نوعية اخلدمات اليت تقدمها املرافق، فاملالحظ على مستوى املمارسة 

يئات املركزية تأيت من اهلاليت االعتماد فقط على القرارات  املركزية، فالتعليمات والربامج 

عجزت عن جتسيد هذه الربامج التنموية يف امليدان رغم توفر اإلمكانات املادية، ومل يتم 

  .االهتمام باملوارد البشرية 

فاهليئات دائما  فلم ترتك جمال للمبادرات احمللية الختيار النمط التنظيمي اإلداري،            

  . مقيدة بالوصاية اإلدارية والتبعية املالية

وعليه فان التنظيم اإلداري احمللي ومن أجل أداء الدور الفعال املنوط به على           

مستوى الوالية يتوجب مراعاة حجم الوالية وخصوصية املنطقة أكانت صناعية أم زراعية أم 

                                                            
 . 216 املرجع السابق،ص، عالء الدين عشي1
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ويتوجب مراعاة اجلانب البشري من حيث الكم  ،سياحية مث عدد السكان فالطبيعة اجلغرافية

، فنسبة اإلطارات منخفضة جد يف قطاع اجلماعات احمللية، كما أن عدم والكفاءة

تشجيعهم،  ونقص احلوافز املادية واملعنوية من الرتقية إىل الراتب إىل التكوين، هذا ما أدى 

  .            الوالية  أوإىل عزوفهم عن العمل يف البلدية 

هو استجابة ومراعاة للجانب إن إعادة التقسيم اإلداري السيما رفع عدد الواليات 

اإلدارية واالقتصادية والبشرية املمثلة يف الكفاءة و  السياسي أكثر منه للجوانب األساسية

من  اكما أن بعض الواليات حلد الساعة ال تتوفر على كثري ،وزيادة النفقات، البشرية للتسيري

  .املصاحل الوالئية كما هو يف الواليات الكربى

احمللية تنظيمات مفتوحة على البيئة خلارجية تتأثر وتؤثر فيها بل وتعترب التنظيمات 

واليت قامت خصيصا من أجل خدمة هذه البيئة  ،تعترب بالغة احلساسية بالبيئة اخلارجية

  .1اخلارجية وطبيعة نشاطها املناط ا 

نموية مع ذلك تتطلب عملية بناء جهاز إداري حملي فعال ورشيد يساهم يف العملية الت       

والسياسية الشاملة واملتوازنة ضرورة اختاذ إجراءات حامسة وجريئة لوضع إسرتاتيجية بديلة 

  .للتنمية اإلدارية

بعاد احلضارية والبيئية وهذا لن يتم إال بتأصيل اإلدارة واالنطالق من فهم األ 

يف نظامها للمجتمع اجلزائري، إذا علمنا أن اإلدارة يف الدول املستضعفة هي إدارة مقلدة 

ويشمل الرتاث اإلداري الفرنسي مظهر مستمرا يف تأثريه على النظام  ،وقوانينها للغرب

  .2 يتخلص من ظاهرة التبعية القانونية واإلدارية ملاإلداري اجلزائري الذي 

                                                            
،املؤمتر العريب الثاين )منظور مقارن (، عبد اخلالق عبد الرزاق حتفه،واقع اهلياكل التنظيمية لإلدارة احمللية يف الوطن العريب1

 .2،ص2004لإلدارة احمللية القاهرة،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
اآلليات القانونية والتنظيمية والسياسية لتطبيق احلكم الراشد يف اجلماعات احمللية،امللتقى الوطين حول ، مد الصاحلقادري لطفي حم 2

 .23،ص2010ورقلة، قاصدي مرباح جامعة ، إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية واإلقليمية،كلية احلقوق والعلوم السياسية
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ويبقى جناح التنظيم اإلداري احمللي مرتبط بالتأثريات السلبية للعوامل اخلارجية 

الصراعات احلزبية الضيقة واألمراض واآلفات االجتماعية واملتمثلة أساسا والداخلية واملتعلقة 

ونظرا حلتمية وأمهية تكييف تفاعل نظام اجلماعات احمللية  ،يف العصبيات العائلية والعشائرية

مع عوامل ومعطيات وعناصر البيئة احمللية والوطنية والدولية السياسية  واالقتصادية 

  .العلمية والتكنولوجيةواالجتماعية واألمنية و 

بلدية حتت ضغط سياسي  1541بلدية إىل  700ورغم إننا انتقلنا يف مرحلة معينة من       

 وعدد كبري من البلديات ال مداخيل هلا وهي ليست قادرة على تسيري كل املرافق العمومية،

  .، ورمبا تعجز عن تسيري مصلحة احلالة املدنيةالتابعة هلا

ملنتدب لدى وزير الداخلية مكلف باجلماعات احمللية خالل ندوة وقد سبق للوزير ا

فكرية حول اجلماعات احمللية أن أجاب على سؤال حول إعادة النظر يف التقسيم اإلداري 

وأخربكم بأنه ليس  ،موضوع جد حساس يتطلب وقتا طويالأن التقسيم اإلداري " فقال 

، وأن االختيار سياسي وليس اختيار مدرجا ضمن نصوص قانونه البلدية وقانون الوالية

بلدية وحنن نعلم أنه من أجل سري حمكم  1541دائرة و 550عقالين لكن اليوم وصلنا إىل 

ال بد لعدد الدوائر والبلديات أن يتقلص ولكن ال نستطيع إقناع املواطنني غدا حبل دوائرهم  

  .1"وبلديام؟ ورمبا تطمح أصغر دائرة يف الوطن لتصبح والية 

وإن تربير مدى صالحية ومتانة األجهزة احمللية ال يتحدد على ضوء املبادئ اليت أسس        

عليها التنظيم العضوي فحسب وإمنا أيضا على ضوء مدى مالئمة هذا التنظيم للدور املنوط 

  .2للمؤسسات احمللية

عتماد وانه ويف ظل تأثري العوملة على التنظيم اإلداري، وهو ما جعل من ضرورة اال  

  .االلكرتونية من اجل حتسني التسيري اإلداري واملايل  ارةداإلعلى 
                                                            

، جملة الفكر الربملاين،نشرية لس األمة، العدد األول، السياسية ملشروع القانون اجلديد لإلدارة احملليةدحو ولد قابلية، األسس  1
 .88،اجلزائر،ص2000

 .118املرجع السابق،ص، مسعود شيهوب 2
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  .هيئات البلديةمدى انسجام أجهزة و : المطلب الثاني

البلدية هي اجلماعة اإلقليمية األساسية وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل        

اإلداري للدولة احلديثة حيث تتمتع وللبلدية مكانة مهمة يف التنظيم  ،1وحتدث مبوجب قانون

البلدية جمموعة إقليمية يوجد بني مواطنيها مصاحل مشرتكة مبنية أن  خبصائص عديدة منها

والبلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السري احلسن ،على حقائق تارخيية واقتصادية 

  .للمصاحل العمومية البلدية

لدية وتفعيل دورها يف التنمية مراجعة التنظيم اإلقليمي كما تتطلب عملية تنظيم الب         

  .للبلديات ومعاجلة قضييت  التخلف اإلداري وانعدام التوازن يف توزيع السكان 

وتتكون البلدية من هيئتني مها الس الشعيب البلدي ورئيس الس الشعيب البلدي     

اخلامس ) 15(،يف حني نصت املادة 2ةالثالثة عشر من قانون البلدي )13(كما ورد يف املادة 

  :على هيئاا وهياكلها تتمثل فيما يلي3عشر من قانون البلدية اجلديد

  الس الشعيب البلدي: هيئة مداولة-

  .هيئة تنفيذية يرتأسها رئيس الس الشعيب البلدي-

  .العام حتت سلطة رئيس الس الشعيب البلدي األمنيالبلدية ينشطها  إدارة-

ل هناك انسجام يف التنظيم اهليكلي اإلداري بني هيئات البلدية؟،وهل ساهم فه 

  التنظيم اإلداري احلايل يف ترقية املمارسة الدميقراطية، وحتسني عالقة اإلدارة باملواطن ؟

  :المجلس الشعبي البلدي: الفرع األول

اع النسيب على سنوات بطريقة االقرت ) 5(ينتخب الس الشعيب البلدي ملدة مخس        

وجترى ،1من قانون االنتخابات) اخلامسة والسبعون() 75(كما جاء يف املادة ،القائمة 

  .االنتخابات يف ظرف ثالث أشهر السابقة النقضاء املدة النيابية
                                                            

  11/04/1990املؤرخة يف ، 15 اجلريدة الرمسية عدد، 07/04/1990املؤرخ  املتعلق بالبلدية 08-90 رقم قانون،املادة األوىل1
 .نفس املرجع 2
 .املرجع السابق، 10-11رقم  قانون البلدية 3
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السابعة والتسعون منه على أنه يتغري عدد أعضاء االس ) 97(كما نصت املادة

ان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطين الرمسي الشعبية البلدية حسب تغيري عدد سك

  :واألخري وضمن الشروط التالية

  .نسمة  10.000أعضاء يف البلديات اليت يقل عدد سكاا عن  7

  نسمة 20.000و 10.000أعضاء يف البلديات اليت عدد سكاا بني   9

  .نسمة  50.000و 20.000عضو يف البلديات اليت عدد سكاا بني  11

  .نسمة 100.000و 50.000عضو يف البلديات اليت عدد سكاا بني  15

  .نسمة  200.000و 100.000عضو يف البلديات اليت عدد سكاا بني  23

  .أو ما يفوق 200.000عضو يف البلديات اليت عدد سكاا  33

 ولقد وفق قانون االنتخاب إىل حد بعيد يف ختفيض حجم االس إىل حد معقول       

جدا مقارنة حبجم االس البلدية يف ظل القانون القدمي امللغى واليت كان حجمها كبريا للغاية 

  .2مما يتعذر معه حتقيق دميقراطية

إال انه مبوجب مشروع القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات مت رفع عدد   

وعدد نواب ومت رفع ،55و35،والوالئية بني  43و13بني املنتخبني يف االس الشعبية البلدية 

الرئيس للسماح هلذه االس العمل يف إطار استقرار أفضل بتفاديها النزاعات والتوترات اليت 

  .3غالبا كان مصدرها تعيني نواب رئيس الس ورؤساء اللجان

، على أنه يعترب غري 4من نفس األمر املتعلق باالنتخابات) 100(كما نصت املادة          

لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم وملدة سنة بعد التوقف عن العمل يف دائرة قابلني 

                                                                                                                                                                      
املؤرخ يف  01-04املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات املعدل مبوجب قانون  06/03/1997املؤرخ يف 07 - 97األمر رقم  1

 .11/02/2004املؤرخة يف  09، اجلريدة الرمسية عدد07/02/2004
 . 38،ص2009البلدية يف التشريع اجلزائري،  دار اهلدى، عني مليلة،اجلزائر،  بوعمران عادل، 2
 .2011مشروع القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،اجلزائر، ،82،85املادة3
 .املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات االنتخابات، املرجع نفسه 07-97االمر4
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االختصاص حيث ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم، وهم الوالة، رؤساء 

القضاة، أعضاء االس ،أعضاء اال التنفيذية للواليات ،الدوائر، الكتاب العامني للواليات 

حماسبوا أموال ،ء الس الشعيب الوطين، موظفو أسالك األمن أعضا،  التنفيذية للواليات

  .املصاحل الوالئية  يلو مسؤ ، الواليات

فضال عن ذلك فالس الشعيب البلدي كهيئة مداولة منتخبة باالقرتاع العام املباشر 

من األصوات  %4ينتخب عن طريق قائمة تزكى، إما من طرف حزب سياسي حتصل على 

دون أن يقل هذا العدد ،من عدد الواليات على األقل 1+%  50عة على املعرب عنها موز 

وإما من طرف األحزاب السياسية اليت تتوفر على 1،صوت معرب عنه يف كل والية 200عن 

منتخب على األقل يف جمالس شعبية بلدية والئية ووظيفية موزعني على  )600(ستمائة 

منتخبا  20ون أن يقل هذا العدد عن من عدد الواليات على األقل د 1+  %50 مخسني

  .يف كل والية

وجيتمع الس الشعيب البلدي يف دورة عادية كل ثالث أشهر، وميكن أن جيتمع يف 

دورة غري عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو من 

  .الوايل

الس، ويدوا يف سجل  ويوجه رئيس الس الشعيب البلدي االستدعاء الجتماع   

أيام على األقل من موعد الس وختفض هذه املدة يف حالة ) 10(البلدية قبل عشرة

االستعجال إىل يوم واحد، ويعلق جدول أعمال االجتماعات عند مدخل قاعة املداوالت 

  .2ويف مكان التعليق املخصص للجمهور

لشعيب البلدي جيتمع يف دورة عادية كل فان الس ا3أما يف ظل القانون اجلديد للبلدية  

  . ، بدال من ثالثة أشهر وسبعة أيامشهرين، وال تتعدى مدة كل دورة مخسة أيام
                                                            

 .، نفس املرجع82املادة 1
 .املرجع السابق.املتعلق بالبلدية 08-90، قانون 16-15-14 املواد 2
 .،املرجع السابق10-11من قانون البلدية رقم  15املادة  3
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لتواصل الدائم واملستمر بني املنتخبني،واالطالع باستمرار على شؤون اوهذا لضمان    

لة دون هيمنة رئيس وهذا رمبا كذلك لتفعيل الس البلدي كهيئة، وللحيلو 1،البلدية واملواطنني

  .الس الشعيب البلدي

ومل يشرتط قانون االنتخابات شروطا للرتشح إىل الس الشعيب البلدي كشرط 

والتمتع باحلقوق املدنية  ما يعاب على املشرع فاشرتط فقط اجلنسية وهو،املستوى العلمي 

سنة، ومل ينص  25مره وأن تكون ناخبا ع،واإلقامة بالبلدية والتسجيل بالقائمة االنتخابية 

  .قانون البلدية عن طريقة انتخاب االس احمللية وترك األمر لقانون االنتخابات 

ولقد بدأ احلديث عن ضرورة تعديل قانون البلدية والوالية بعد تفاقم مشاكل         

مشروعان متهيديان  1999وجتسيدا هلذه الفكرة طرح يف جوان  ،البلديات على اخلصوص

 البلدية والوالية ، واللذان  قلص من صالحيات املنتخبني، هو األمر الذي دفعنا إىل لقانوين

  .2طرق موضوع مدى استقاللية اجلماعات احمللية يف اجلزائر عن السلطة املركزية؟ 

وأخريا جاء قانون البلدية اجلديد بعد خماض عسري، ليضع حدا حول جدل فقهي            

لصالحيات بني املنتخبني واإلدارة، حول توسيع الصالحيات قانوين يف إطار صراع ا

  . للمنتخبني وبني تقييدها لصاحل األمني العام للبلدية

يف 3البلدية اجلديد نص قانون 08-90وعلى خالف قانون البلدية رقم    

السادسة عشر منه على أن هيئات البلدية ثالث الس الشعيب البلدي كهيئة )15(املادة

يئة تنفيذية يرأسها الس الشعيب البلدي،إدارة ينشطها األمن العام للبلدية حتت ه،مداولة 

  . سلطة رئيس الس الشعيب البلدي

                                                            
رأي جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات  للمجلس الشعيب الوطين، التقرير التكميلي عن مشروع القانون املتعلق  1

 .24،اجلزائر،ص2011بالبلدية،افريل
عدد  ، ،جملة اإلدارةلقانوين البلدية والوالية1999جوان يف ظل مشروع اجلزائرية لجماعات احمللية لاستقاللية  ، أيبن طيفور نصر الدين2

 .8،ص22،2001
 .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم  3
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باعتبار تدعيم صالحيات األمني العام للبلدية يتم على حساب صالحيات          

جهة أخرى ومن ، املنتخبني ورئيس البلدية كون من جهة مثة تقليص من دور اهليئة املنتخبة

  .تقليص لدور رئيس الس الشعيب البلدي 

كما أن األمني العام خيضع للسلطة الرئاسية للوصاية واملتمثلة يف رئيس الدائرة والوايل،        

كما جيعل ازدواجية هرمية  ،وهذا ما يعيق عمل األجهزة املنتخبة، وتكريس الدميقراطية احمللية

  .ح املبادرةويعيق رو ، يف تسري شؤون البلدية 

وانعدام ،وأمام عدم كفاءة املنتخبني،ومن جهة أخرى وعلى ضوء التجربة املعاشة  

ما يؤثر سلبا على تسيري إدارة هذا أحيانا وجود اخلربة اإلدارية والقانونية املناسبة لديهم،

  .البلدية

لقانوين وألجل البحث على استقرار إدارة البلدية والسري احلسن هلا، مت تدعيم املركز ا 

لألمني العام للبلدية، وعليه فتنظيم إدارة البلدية حتديدا، يهدف إىل حتسني تسيري املرفق العام 

ودميومته، فتم وضعها حتت سلطة رئيس الس الشعيب البلدي وينشطها األمني العام 

  .1للبلدية

اإلقليمية  وال يكفي وجود مصاحل حملية مميزة ومنح الشخصية املعنوية للجماعات         

لقيام التنظيم اإلداري احمللي بإشباع احلاجات احمللية، إذ ال بد أن يكون الس احمللي قائم 

  .على هذه املصاحل مستقال بوظائفه عن احلكومة املركزية 

وعلى ضوء ذلك مت تكريس مشاركة املواطنني يف تسيري شؤون البلدية، ويف هذا   

د الس الشعيب البلدي، بان يتخذ كل التدابري إلعالم لزم القانون البلدي اجلديااخلصوص 

املواطنني بشؤوم واستشارم حول أولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

                                                            
 . 5،صنفس املرجع، ديباجة مشروع القانون املتعلق بالبلدية 1
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والثقافية، وميكن استعمال الوسائط اإلعالمية  املتاحة كما ميكن الس الشعيب البلدي تقدمي 

  .1عرض عن نشاطه السنوي أمام املواطنني

  :عمل المجلس -1

اجلديد حاول تكييف نصوصه مع املرحلة الراهنة واستجابة البلدي إن القانون 

  .للتحوالت اليت يعرفها اتمع اجلزائري يف اال السياسي واالقتصادي واالجتماعي

الس املنتخب هو " الثانية من قانون البلدية اجلديد على أن ) 2(ونصت املادة 

لالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة وتشكل إطار مشاركة املواطن يف تسيري القاعدة اإلقليمية 

  ".الشؤون العمومية 

له كونه يعرب عن احتياجات  وذلك بغرض تعزيز صالحيات املنتخب وإعادة االعتبار

كما  إن حتديد مدة اجتماع الس الشعيب البلدي بشهرين بدل ثالث .املواطنني وأولويام

  .لك، وقد سبقت اإلشارة إليهأشهر جتسيد لذ

وميكن الس الشعيب البلدي أن جيتمع يف دورة غري عادية كلما اقتضت ذلك شؤون 

  .البلدية  يطلب من ثلثي األعضاء أو من الوايل

تشكل اإلطار املؤسسايت ملمارسة الدميقراطية على املستوى احمللي والتسيري "فالبلدية     

  .            احلادي عشر من قانون البلدية اجلديد2) 11(ادة وهذا ما ورد  يف امل"اجلواري 

مع العلم بأن نظام اإلدارة احمللية أساسا يقوم على تقسيم إداري ألقاليم الدولة             

حبسب أحجام الوحدات احمللية، ويتوقف نوع التقسيم على هدف الدولة من نظام اإلدارة 

  .3ائدة يف أقاليمهااحمللية، وعلى الظروف البيئية الس

شاركة املواطنني يف تسيري شؤون مولقد نص قانون البلدية اجلديد بشكل واضح دعم 

وعلى أن يتخذ الس الشعيب البلدي كل التدابري اليت من شأا إعالم املواطنني  ،البلدية
                                                            

 .نفس املرجع،10-11ن البلدية رقم قانو ، 11املادة 1
 .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم  ،2،11املادة 2
 .7،ص1996،)لبنان( بريوت، دراسة مقارنة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، نظم اإلدارة احمللية، كامل بربر  3
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جتماعية بشؤون اجلماعة واستشارم حول خيارام وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واال

  .والثقافية 

أما اجلديد فهو إلزام الس البلدي بإعداد النظام الداخلي واملصادقة عليه يف أول 

،ودف 1دورة، واألكثر من ذلك انه أحال إىل التنظيم حتديد النظام الداخلي النموذجي

ضبط إجراءات سري الس البلدي بشكل موحد بني مجيع البلديات، وهذا ما يعد تدخال 

  .صارخا يف صالحيات املنتخبني

يعلق حمضر املداولة يف املكان "الواحدة والعشرون بكونه )21(كما ورد يف املادة 

املخصص إلعالم املواطنني قي مقر الس الشعيب البلدي خالل األيام الثمانية اليت تلي 

  ".                                        انعقاد اجللسة 

بعض املداوالت ال تعلق ودون أن يرتتب على ذلك أي جزاء  وما يالحظ أن  

كبطالا أو وقف تنفيذها،وأن نقص ثقافة ووعي املواطنني حبقهم يف االطالع على 

  .املداولة،فاألمر حيتاج إىل آليات تنفيذ ذلك

حيق ألي شخص طبيعي أو معنوي أن "بكون 2الثانية والعشرون) 22(ونصت املادة         

ني املكان على حماضر مداوالت الس الشعيب البلدي القرارات وأن يأخذ نسخة يطلع يف ع

 ".منها على نفقته

لكن هل يشرتط لضمان االستقالل اإلداري أن خيتار أعضاء االس احمللية بطريق        

االنتخاب أو جيوز اختيار هؤالء األعضاء عن طريق التعيني من قبل احلكومة املركزية دون أن 

  .ثر ذلك على االستقالل اإلداري للجماعات احملليةيؤ 

                                                            
 .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم  ، 16املادة  1
 .،املرجع السابق08-90، قانون البلدية رقم 21،22ملادتني ا 2
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ومن قبيل املقارنة يف فرنسا الس البلدي هناك نصوص خاصة بالس ونصوص 

أخرى متعلقة بأعضائه وتنظم الس البلدي قواعد قانونية عامة صاحلة لكل البلديات يف 

 .1فال توجد قواعد خاصة لكل بلدية،فرنسا 

ا ضمانا لالستقرار يف إدارة الس يتشكل جملس املقاطعة من أعضاء ويف بريطاني        

عاديني يتم انتخام من مواطين املقاطعة عن طريق االقرتاع العام املباشر، ويشكلون ثالثة 

  .أرباع العدد الكلي للمجلس، ومدة العضوية أربع سنوات يتجدد ثلثهم كل سنة

باختيار عدد مياثل ثلث ) املنتخبون(ديونأما األعضاء الشيوخ فيتوىل األعضاء العا

عددهم ممن يتوافر فيهم الكفاءات اليت حيتاج إليها الس ومدة العضوية ألعضاء الشيوخ 

  .2ست سنوات)06(

  :المـــداوالت -2

تعقد جلسات الس الشعيب البلدي خالل دوراته بصفة علنية، وميكنه أن يقرر     

  : املداولة يف جلسة مغلقة يف احلالتني

  .فحص حاالت املنتخبني االنضباطية -

  . فحص املسائل املرتبطة باألمن واحملافظة على النظام العمومي -

وحيافظ رئيس اجللسة على النظام يف اجللسات وميكنه أن يطرد أي شخص غري 

    3.منتخب خيل بسري املداوالت بعد إنذاره 

حمللية، وذلك لتفعيل ال ما يتعلق بالتنمية وهذا ما تربره ضرورة اطالع املواطنني بك          

الرقابة الشعبية من جهة ولتكريس الدميقراطية احمللية، وال حيضر يف العادة املواطنني املداوالت، 

ألسباب متعلقة أساسا بعدم يئة قاعات املداوالت لذلك، كما يرجع السبب  ذلك ويعود

  .اطنإىل نقص الثقافة القانونية والوعي السياسي للمو 
                                                            

  .1994.p5 Dalloz  Jean- Claude Douence, la commune ,     1  
 .241ص ، قانون اإلدارة احمللية احلكم احمللي يف األردن وبريطانيا،املرجع السابق، هاين علي الطهراوي2
  .املرجع السابق، ةاملتعلق بالبلدي 08-90رقم  قانون ، 19املادة 3
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قد ال تتسع حلجم كبري ف ،كما أن هناك صعوبات عملية تتعلق أصال بقاعات املداولة         

 ياتاآللمن املواطنني وكثريا ما جيد املواطنني صعوبة يف حضور املداوالت يف ظل غياب 

  .التطبيقية للنصوص،واجلزاءات املرتتبة عن خمالفتها

ذية، وذلك بكون أن حتديد تاريخ وجدول ولقد كرس ضرورة إبراز دور اهليئة التنفي  

 .األعمال يتم بالتشاور بينهم وبني رئيس الس الشعيب البلدي

وعليه يتبني أن قانون البلدية اجلديد أكثر تفصيال من سابقه، وذلك حماولة لتدارك 

وذلك  ة، فمثال يف حتديد طرق االستدعاءبعض اإلشكاالت املستخلصة من الواقع والتجرب

وتفادي ن سري عمل الس الشعيب البلدي وصوهلا واحرتام املواعيد حرصا على حس إلثبات

وتعسف رؤساء البلديات واستعمال حقهم يف توجيه ،الغيابات غري املربرة لبعض األعضاء 

وقد نص املشروع على تسلم االستدعاء ،االستدعاء وميش األعضاء االس لتوجيهام 

  .1شروع جدول األعمالمقابل وصل استالم مرفقة مب

كما اوجب القانون أن يلصق مشروع جدول األعمال عند مدخل قاعة 

  .االجتماعات واألماكن املخصصة للجمهور

على 2من قانون البلدية اجلديد ) 29(ويف هذا اإلطار ورد يف املادة السابعة والعشرون 

،وثار نقاش "لشعيب البلدييضمن األمني العام أمانة اجللسة وحتت إشراف رئيس الس ا"أنه 

  .3يف الس الشعيب الوطين حول الصياغة اليت جاءت يف مشروع القانون

ومت تعديل املادة جبعل ضبط أمانة اجللسة حتت إشراف رئيس الس الشعيب البلدي    

   4.بدال من إشراف األمني العام

                                                            
 .املرجع السابق، 10-11 رقم قانون البلدية ، ،21املادة 1
 .نفس املرجع،10-11رقم قانون البلدية 2
 "يضمن األمني العام  أمانة اجللسة وحتت إشرافه "من  مشروع القانون املتعلق بالبلدية30املادة 3
إن ضمان األمني العام ألمانة اجللسات ال يعين بالضرورة حضوره "لشعيب الوطين رأي جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات بالس ا 4

،التقرير التكميلي عن "وان ميكنه تعيني موظف أخر يتوىل األمانة ويسهر على التحضري املادي لالجتماعات، الشخصي الجتماعات الس
 .35مشروع قانون البلدية،املرجع السابق،ص
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االنتخاب يعد من وباعتبار الس الشعيب البلدي أساس الدميقراطية احمللية، الن 

أفضل الوسائل لتحقيق الدميقراطية احمللية، ومن مث يكفي أن يكون للهيئات الالمركزية سلطة 

حق  للهيئات احملليةتقاس بأمهية وعدد املوضوعات اليت يكون  والالمركزية، اختاذ قرارات ائية

  1.البث فيها

مخسة عشرة يوما من ) 15( وانطالقا من كون املداوالت كانت تعترب نافذة بعد مرور

ثالثني يوما بالنسبة ) 30(إيداعها لدى الوالية حىت ومل يصادق عليها الوايل، وبعد مرور

  .ومؤسسات عمومية بلدية للمداوالت املتعلقة بامليزانية واحلسابات،وإحداث مصاحل

نب وان كان يف الواقع ال يتم املداوالت غري املصادق عليها السيما تلك املتعلقة باجلا

املايل، بسبب غياب اآلليات اليت تلزم اإلدارة املعنية واملؤسسات املالية بتنفيذها،إىل جانب 

باشرة،من مديرية التبعية اإلدارية للهيئة الوصية لألجهزة املرتبطة بالتنفيذ ولو بصفة غري م

  .واملراقب املايل واخلزينة العمومية اإلدارة احمللية

جلديد سجل تراجع عن املصادق الضمنية بالنسبة وهكذا بصدور قانون البلدية ا

واتفاقيات التوأمة،  للمداوالت املتعلقة بامليزانيات واحلسابات وقبول اهلبات والوصايا األجنبية،

يوما يف القانون 15يوما بدال من 21والتنازل عن األمالك العقارية البلدية،مع رفع املدة إىل 

  2.القدمي

لس الشعيب البلدي، وتوسيع جمال الرقابة على وعليه مت تقييد صالحيات ا

مداوالته، وذلك من خالل النص على كون كل املداوالت املتعلقة باجلوانب املالية غري قابلة 

للتنفيذ إال بعد مصادقة الوايل عليها الصرحية  على عكس ما كان منصوص عليه يف السابق 

امليزانيات :تناول املوضوعات التاليةأين كان القانون حيصر األمر يف املداوالت اليت ت

  .واحلسابات، إحداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلدية

                                                            
 . 17املرجع السابق،ص ، قراطية اإلدارة احمللية الليربالية واالشرتاكيةدمي، حممد انس جعفر قاسم1
 .،املرجع السابق10-11 رقم  قانون البلدية ،56،57املادة  2
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ثالثون  30تعترب مصادق عيها بعد مرور   08- 90 رقم كما كانت طبقا لقانون

،مع وجوب رقابة سابقة وبعدية على امليزانية،لكون ميزانية البلدية أصبحت 1يوما من إيداعها

  .ختضع للتأشري القبلي 

تربير خضوع املداوالت للمصادقة من الوايل بتجنب البلديات الوقوع  أنرغم و 

  .أخطاء املاضي اليت جنم عنها عجز مايل، وما يشكله من أثار سببية على التنمية احمللية

أما اتفاقية التوأمة واهلبات والوصايا األجنبية باعتبار السياسة اخلارجية من اختصاص  

  .2كام الدستوررئيس اجلمهورية وفقا ألح

إال أن هذا التشديد يف الرقابة غري مربر فكان من املمكن ترك اال للوايل للجوء 

  .للطعن القضائي

  : اللجان -3

يشكل الس الشعيب البلدي جلانا مؤقتة ودائمة من بني أعضائه قصد دراسة القضايا 

جلنة التهيئة ، املالية جلنة االقتصاد و : ونص قانون البلدية السابق على ،اليت م البلدية

وأخضع تشكيل  ،جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية على سبيل املثال ال احلصر، والتعمري

  .اللجان إىل املداوالت

كما أوجب أن تضمن تشكيالا متثيال نسبيا يعكس املكونات السياسية للمجلس 

جنة والقيام باملهام وهذا ضمانا لالنسجام والتوافق وحسن سري عمل الل،الشعيب البلدي 

  .املنوطة ا

نه الس الشعيب البلدي وبإمكان يولقد منح القانون رئاسة اللجنة ملنتخب بلدي يع

رئيس اللجنة إن يستعني بأي شخص يستطيع حبكم اختصاصه تقدمي معلومات مفيدة 

  .3ألشغال اللجنة، وتعد اللجان نظامها الداخلي وتصادق عليه
                                                            

 .املرجع السابق، 08- 90رقم  قانون البلدية ، 43،42، 41املواد 1
 .64تقرير التكميلي عن مشروع قانون البلدية،املرجع السابق،صرأي جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات بالس الشعيب الوطين، ال2
 .املرجع السابق، املتعلق بالبلدية، 08_90، قانون رقم  25، 24املادة  3
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لصعوبة التنسيق بني أعضاء يعود علية هذه اللجان اعدم فانالعملية جند ومن الناحية         

لكون القانون يف حد ذاته مل حيدد  ومنح العناية لعملهاوعدم االهتمام ،اللجنة من جهة 

الكيفية اليت يتم ا تطبيق النص، واآلليات لعمل اللجان وهو ما يفتح اال لعدم االلتزام به 

الشعيب البلدي،إىل جانب تأثري الصراعات احلزبية الضيقة على  من طرف أعضاء الس

  . عمل اللجان،وانسدادها يف بعض األحيان

ويبدو أن ما ورد يف قانون البلدية اجلديد بالنسبة إىل طرق تشكيل جلان الس الشعيب       

الواحد )  31(البلدي اعرتافا نظريا بالقصور يف عمل اللجان حيث نص يف املادة 

يشكل الس الشعيب البلدي من بني أعضائه جلانا دائمة للمسائل "منه على انه 1والثالثون

  :التابعة ال اختصاصه والسيما املتعلقة مبا يأيت

  .االقتصاد واملالية - 

  .الصحة والنظافة ومحاية البيئة  -

  .يئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعة التقليدية-

  .الصيد البحريالري والفالحة و -

  .الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب -

  .حيدد عدد اللجان الدائمة حبسب عدد السكان        

  .نسمة أو أقل  20.000جلان بالنسبة للبلديات اليت يقدر عدد سكاا ب  03

  .نسمة 50.000 إىل 20.001جلان بالنسبة للبلديات اليت يرتاوح عدد سكاا من  04

  .نسمة  100.000إىل  50.001جلان بالنسبة اليت يرتاوح عدد سكاا من  05

  ."نسمة  100.000جلان بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكاا  06

                                                            
 .،املرجع السابق10-11، قانون البلدية رقم 31املادة  1
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وذا اخلصوص كان باإلمكان إدراج جلنة الرتبية والتعليم ملا للقطاع من أمهية 

ل املدرسي يتطلب اهتمام بالغ، إىل واالهتمام والتكفل باملدارس االبتدائية واإلطعام والنق

  .جانب اقرتاح جلنة لتوزيع السكن الريفي واالجتماعي لتقوم بالدراسة واإلحصاء

ترك من املادة اليت حتدد عدد اللجان ،فكان باإلمكان لفقرة الثانية انه ال أمهية لكما 

ذلك ال عالقة اال للمجلس لتحديد عددها وفقا طبيعة البلدية وخصوصياا،وباإلضافة ل

  .لعدد السكان بعدد اللجان

ثلثي أعضاء الس الشعيب البلدي  2/3وحتدث اللجان مبداولة مصادق عليها بأغلبية      

باقرتاح من رئيسه، مث انه ميكن للمجلس الشعيب البلدي تشكيل من بني أعضائه جلنة خاصة 

الس الشعيب البلدي عن تدرس موضوعا حمددا يدخل يف جمال اختصاصه باقرتاح من رئيس 

  .ثلثي أعضائه 2/3طريق مداولة مصادق عليها ب

ورد أيضا يف مواد  القانون على أنه يضمن  يف تشكيل اللجان دائما متثيال نسبيا و 

وجتنبا وهذا ضمان للسري احلسن لعملها ،1 يعكس الرتكيبة السياسية للمجلس الشعيب البلدي

  .للصراع وإلثراء االقرتاحات 

يف حني جند عمليا غياب عمل اللجان وعدم فاعليتها، وهذا مرتبط من جهة           

ها يف كثريا من األحيان وعدم االستعانة باخلربات والكفاءات املهنية ئبعدم كفاءة أعضاأخرى 

وعدم االنسجام بني أعضاء الس من جهة أخرى، ويبقى ارتباط عمل اللجان ، املؤهلة

  .باملوارد املالية

المركزية اإلدارية إذا مل يقابلها متويل حملي مناسب يغطي االحتياجات األساسية فال

لعمل األجهزة واهلياكل،من موارد بشرية ووسائل مادية، فإن التنظيمات القائمة تصبح  ال 

                                                            
 .نفس املرجع،10-11، قانون البلدية رقم 32،33،34املواد1
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ألا ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بقدرا على إعداد  ،معىن هلا وال تأثري على الصعيد احمللي

  .1ة التنميةوتنفيذ خط

وجتدر اإلشارة إىل ضرورة منح بعض اهليئات املتخصصة عضوية دائمة يف اللجان 

البلدية، لالستفادة من خربا كعضوية اجلمعيات الرياضية واجلمعيات الثقافية يف اللجنة 

ومتنح عضوية ممثلي اخلرباء االقتصاديني واحملاسبني يف جلنة  ،االجتماعية والثقافية والرياضية 

ضم الفالحني واملهندسني يف الفالحة والري يف جلنة الفالحة والري تو ،االقتصاد واملالية مثال 

  .وعضوية جلان األحياء ومجعيات البيئة يف جلنة التهيئة والتعمري،

وهذا دعما للمشاركة الشعبية الفعالة يف تسيري الشؤون احمللية، وهذا ما جيعل التسيري 

  .سبل حلهايدركون ن مشكالت املواطنني و فعاال وشفافا كوم يعايشو 

هيئات وخاصة أن اللجان هلا دور فعال يف اإلسهام بالشكل املطلوب يف قيام          

واالستعانة باخلرباء والفنيني، فتعد اللجان احد أهم اآلليات  ،البلدية بالدور املنوط ا

  .للمسامهة الفعالة للمشاركة الشعبية يف التنمية احمللية

وللجان هلا أمهية كبرية  لتقوية وتفعيل دور اتمع املدين يف احلركة التنموية احمللية على         

مستوى البلدية من خالل إشراكها كقوة اقرتاح، واالستعانة باخلرباء والفنيني يسهم بشكل 

واملالية  مباشر يف تكييف الربامج احمللية مع الربامج الوطنية وتكييفها مع اإلمكانيات البشرية

وتشجع على  وباإلضافة إىل ذلك فهي تقوم باختصار الوقت والتخفيف من األعباء للبلدية،

   .االعتماد على التخصص وتوزيع أعباء العمل

ونظرا التساع نشاط الس فال ميكنه دراسة ومعاجلة مجيع املسائل والقضايا املتعلقة     

  .لباملواطنني، فال ميكن اإلملام جبميع التفاصي

                                                            
املنظمة العربية للتنمية الح اإلدارة احمللية املصرية من منظور املوارد البشرية، املؤمتر العريب الثاين لإلدارة احمللية،تطوير وإص، حممد نصر مهنا 1

 . 86 ص،2004  ،مصر،القاهرةاإلدارية،



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

99 

 

كما إن تطور مهام اجلماعات احمللية وحتدياا يستوجب إحداث تغيريات مستمرة يف   

  .التنظيم احمللي يف اجلزائر وتكييفه مع تطورات اتمع ومتطلبات التنمية احمللية

  :حل المجلس الشعبي البلدي -4

لس حيل وجيدد ا" من قانون البلدية السابق1الرابعة والثالثني) 34(مبوجب املادة  

  : الشعيب البلدي يف احلاالت اآلتية

  عندما يصبح عدد املنتخبني أقل من نصف عدد األعضاء، -

  يف حالة االستقالة اجلماعية ألعضاء الس الشعيب البلدي، -

يف حالة وجود اختالف خطري بني أعضاء الس الشعيب البلدي حيول دون السري العادي -

  هليئات البلدية، 

  ."بلديات لبعضها أو جتزئتها ينجر عنها حتويل إداري للسكانيف حالة ضم -

وحيل الس الشعيب البلدي مبرسوم تنفيذي يف جملس الوزراء بناءا على تقرير من           

  . 2اخلامسة والثالثون من قانون البلدية) 35(وزير الداخلية، كما ورديف نص املادة 

رحيات وزير الداخلية أمام نواب الس وأنه بالرجوع إىل الواقع فإنه وحسب تص 

الشعيب الوطين مبناسبة مناقشة مشروع قانون البلدية، فإن االس احمللية يعاين بسبب 

جملسا حمليا يوجد يف حالة  33االختالالت والصراعات، وكذا سوء التسيري، وصرح أن 

رئيس بلدية  43منتخب قضائيا من بينهم  206إىل جانب متابعة ، 2008انسداد منذ 

حالة  32كما أشار وزير الداخلية إىل أن مصاحله سجلت ،منهم ائيا  49أدى إىل فصل 

حالة متصلة باختالفات خطرية بني  21سحب الثقة من رؤساء االس احمللية من بينها 

  .3حالة أخرى على خلفية سوء التسيري  11األعضاء و

                                                            
 .املرجع السابق، املتعلق بالبلدية 08- 90رقم  قانون البلدية ، 34املادة 1
 .نفس املرجع  ، تعلق بالبلديةامل 08-90 رقم  قانون ، 35املادة  2
 .اجلزائر، .www.apn-dz.org،موقع الس الشعيب الوطين على شبكة االنرتنتمعلومات واردة يف 3
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منه واليت  1السادسة والثالثون) 36(ملادةوبالرجوع إىل قانون البلدية السابق السيما ا

إذا وقع حل الس الشعيب البلدي سواء أجنر عنه جتديده الكامل أو مل ينجر  "تنص على أنه 

ذلك، يتوىل تسيري شؤون البلدية جملس مؤقت يعينه الوايل بقرار يف األيام العشرة التالية للحل 

.  

ل اجلارية يف اإلدارة على القرارات على األعما،وتقتصر سلطات هذا الس املؤقت

التحفظية املستعجلة واليت تكفل احلفاظ على أمالك البلدية أو محايتها،وتنتهي مهام الس 

  .املؤقت مبجرد تنصيب الس الشعيب البلدي

إن املشرع حسم األمر وبذلك وجترى انتخابات جديدة يف مهلة أقصاها ستة أشهر 

  .وكيفية جتديده  لة االنتقالية، وصالحيات الس املؤقت،خبصوص جتديد الس واملرح

إىل احلاالت املنصوص عليها سابقا واملتعلقة حبل  2وأضاف قانون البلدية اجلديد   

  :وجتديد الس الشعيب البلدي ما يلي

  . حالة خرق أحكام دستورية-

  .حالة إلغاء انتخاب مجيع أعضاء الس -

  .ألعضاء السيف حالة استقالة مجاعية -

ومع ذلك يصعب اللجوء إىل حل الس رغم ما شهدته بعض االس البلدية من   

       عدم استقرار االس املنتخبة وانسداد رهن يف كثري من األحيان مصاحل املواطنني

ذلك أن حل االس البد أن تعود سلطته التقريرية إىل القضاء، الن حالة خرق أحكام وب

يبقى مفهوم واسع، وان السلطة التنفيذية تبين قراراا بناءا على تقارير الوالة يف كثريا دستورية 

  .من األحيان 

                                                            
 .،املرجع السابق08-90رقم  قانون البلدية ، 36املادة  1
 .،املرجع السابق10-11،قانون البلدية رقم46املادة 2
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كما اشرتط قانون البلدية اجلديد أن يتم حل الس الشعيب البلدي وجتديده مبوجب       

عشرة  )10(مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير املكلف بالداخلية، مث يعني  الوايل يف مهلة 

أيام متصرفا ومساعدين عند االقتضاء لتسيري شؤون البلدية، وجترى انتخابات يف اجل أقصاه 

  . 1.أشهر، وال ميكن إجراؤها يف السنة األخرية) 6(

  :الوضعية القانونية للمنتخب -5

الذي حيدد شروط انتداب املنتخبني  2072-08 رقم ورد يف املرسوم التنفيذي               

تتطور العالوة حسب نفس الشروط " والعالوات املمنوحة هلم يف املادة األوىل بأنه الس

املتعلقة باألجرة املرتبطة مبنصب العمل الذي كان يشغله املنتخب املعين، وهذا للسماح 

للمنتخب لالستفادة من الرتتيبات والعالوة املرتبطة مبنصب عمله األصلي، وحىت ال يتم 

ئه بسبب انتدابه للقيام مبهامه كعضو منتخب وهذا حتفيزا أو تشجيعا حرمانه على غرار زمال

  .للمنتخب احمللي ألداء مهامه 

وعلى عكس قانون البلدية السابق، أشار قانون البلدية اجلديد إىل القانون           

األساسي اخلاص باملنتخب، وعلى ضرورة استفادة املنتخبني من عالوات وتعويضات مناسبة 

  .ة، وهذا رغم البقاء على مبدأ العهدة جمانية،وترك للتنظيم حتديد كيفيات التطبيقمالئم

صراحة يستفيد املنتخب من احلقوق املرتبطة اجلديد كما نص كذلك قانون البلدية      

مبساره املهين خالل كل الفرتة املخصصة لعهدته االنتخابية، وإىل جانب االهتمام بتكوينه 

ي مبتابعة دورات التكوين وحتسني املستوى املرتبطة بالتسيري البلدي فيلزم املنتخب البلد

  .3املنظمة لصاحلة

                                                            
 .نفس املرجع،48،49، 47،وادامل 1
،يتمم املرسوم 13/07/2008، املؤرخة يف 39اجلريدة الرمسية عدد، 12/07/2008مؤرخ يف  207-08رقم سوم التنفيذي املر  2

 .463-91التنفيذي رقم  
 .،املرجع السابق10- 11قانون البلدية رقم ، 37املادة 3
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وإذا كان بناء جهاز إداري فعال ورشيد يساهم يف العملية التنموية السياسية            

الشاملة واملتوازنة لن يتم إال بتأصيل اإلدارة واالنطالق من فهم األبعاد احلضارية والبيئية 

فان أول ما جيب القيام به هو توفري املناخ املالئم لتطبيق اإلصالحات ،مع اجلزائري للمجت

األمر الذي يستلزم إعادة النظر يف بناء وأداء اجلهاز اإلداري حىت يواكب التحوالت 

  .خصوصا على املستوى احمللي1االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية العميقة

واليت  ،من مشروع قانون البلدية  45لدميقراطية مت إلغاء املادة اعم ويف إطار د            

تنتهي بقوة القانون العهدة االنتخابية لكل عضو بالس الشعيب "كانت تنص على أنه 

، وهذا ما ال يتطابق  مع مبادئ "البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد مت حله قضائيا 

فهو ميثل ،لشعب الذي انتخبه وليس حلزبه فقط الدميقراطية لكون املنتخب أصبح ملكا ل

  .إرادة الشعب وسلطته

مت حذفها كون أن جماهلا هو قانون األحزاب  45وقد استند رأي اللجنة أن املادة 

وليس قانون البلدية وضمان انسجام النصوص القانونية بني املنتخبني على املستوى احمللي 

  .2والوطين

عضويا بقانون االنتخابات والذي حيدد شروط النائب  ويرتبط قانون البلدية         

كما يتطلب إال صالح، تعديل قانون ،واالنتخاب والعالقة بني األحزاب ومنتخبيهم 

اجلمعيات وذلك لتمكني اجلماعات احمللية من أداء دورها بفاعلية وحتقيق التنمية املوجودة من 

يف احلياة اليومية واملشاريع التنموية، كما  املواطنني، وذلك ألن اتمع املدين يشارك ويساهم

  .واجلمعيات  إن قانون البلدية يرتبط ارتباطا عضويا بقانون األحزاب

ويف إطار إصالح التنظيم اإلداري احمللي فإن األمر يطلب ويتعلق بإصدار القانون 

األساسي األساسي للوايل والذي حيدد مركز الوايل يف التنظيم اإلداري احمللي، والقانون 

                                                            
 . 23، املرجع السابق،صقادري لطفي حممد الصاحل 1
 .52صاملرجع السابق، ية واحلريات بالس الشعيب الوطين، التقرير التكميلي عن مشروع قانون البلدية،رأي جلنة الشؤون القانونية واإلدار  2
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للمستخدمني اإلدارة العمومية والقانون األساسي املتعلق باألمني العام للبلدية، والقانون 

  .األساسي لرئيس الس الشعيب البلدي، لتحديد وضبط العالقة والصالحيات بدقة بينهم

 وهكذا يتوقف قيام وجناح الالمركزية احمللية يف الدولة على عوامل متعددة أمهها          

مدى االستقرار السياسي، ومدى دميقراطية نظام احلكم يف الدولة ودرجة وعي شعبها 

ومدى القدرة املالية  والفنية لوحدا اإلقليمية فضال عن النزاعات ،ومستوى معيشته 

  1.اإلقليمية اليت تسيطر على املواطنني يف بعض أجزاء أقليم الدولة 

برزت ظهور صراعات بني األحزاب داخل واحلال كذلك فإن املمارسة الواقعية أ   

اجلماعات احمللية تسببت يف انسداد يف االس، كما أدت إىل ظهور احنرافات يف ممارسات 

التزوير والصفقات  املنتخبني مثل سوء التسيري وتبديد األموال العمومية واالختالس واستعمال

  .غري القانونية 

جهة خاصة منها الفنية، وضعف الرقابة وهذا راجع إىل ضعف الرقابة اإلدارية من 

 .السياسية من جهة أخرى واملتعلقة باإلجراءات، والرقابة الشعبية املتمثلة يف اتمع املدين 

  .الهيئة التنفيذية للبلدية :الفرع الثاني

فهي جتسد جوهر الدميقراطية احمللية، ومكان مسامهة  باعتبار البلدية قاعدة الالمركزية   

واطنني يف تسيري شؤون البلدية، ولذلك جيب حتديد هيئات البلدية،وتوضيح العالقة وإشراك امل

هيئة التنفيذ أو إدارة البلدية،ومدى حتقيق مبادئ الالمركزية  أوبينها سواء هيئة املداولة 

  .اإلدارية

تتشكل اهليئة "السابعة واألربعون من قانون البلدية على أنه  )47(فنصت املادة        

  ".نفيذية من رئيس الس الشعيب البلدي وميكن أن يساعده يف ذلك نائب أو أكثر الت

كما تعد جهاز التنفيذ ، يذ مداوالت الس الشعيب البلديوتكلف هذه اهليئة بتنف      

 .على مستوى البلدية وعلى مستوى الوالية 

                                                            
 .114، املرجع السابق،صالقانون اإلداري، ماجد راغب احللو1
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 :رئيس المجلس الشعبي البلدي-أ

يعني أعضاء القائمة اليت نالت أغلبية املقاعد " 1نالثامنة واألربعو ) 48(طبقا للمادة

،،وشكلت طريقة اختيار رئيس الس الشعيب ..."من بينهم رئيسا للمجلس الشعيب البلدي

البلدي عائق كبري لسري عمل الس،ومت تسجيل عدم استقرار يف الس وغياب االنسجام 

لسؤوال املطروح ملاذا مل ينتهج طريقة لعدم اختتياره من االغلبية املطلقة، وا األعضاءبني 

  .انتخاب رئيس الس الشعيب الوالئي لتكريس الدميقراطية

منه نص على أن رئيس  69وعلى خالف ذلك فان مشروع قانون البلدية يف املادة

مخسة  )15(الس الشعيب البلدي ينتخب من بني أعضاء الس الشعيب البلدي خالل 

ن نتائج االقرتاع،فتقدم القائمة اليت أحرزت على أغلبية املقاعد من عشر يوما اليت تلي إعال

  .رئيسها الذي خيتار من بني منتخبني القائمة االنتخابية يف رئاسة الس

وينتخب الرئيس باألغلبية املطلقة ألعضاء الس يف حالة عدم حصول القائمة  

األقل املرشحة أو املرشح الذي  على %30ذات أغلبية على األغلبية املطلقة وأحرزت على 

  .أختاره بني أعضائها 

واجلديد يف املشروع أن القانون عاجل مسألة تساوي عدد املقاعد لقائمتني أو أكثر 

وهذا تشجيع مشاركة ، فقام برتجيح القائمة اليت حتتوي على أكثر عدد من النساء املنتخبات

األصوات ترجح القائمة اليت حتتوي على ففي حالة تساوي عدد  املرأة يف احلياة السياسية،

اكرب عدد من النساء ويف حالة تساوي عدد النساء املنتخبات ترجح القائمة اليت تتضمن 

  .أصغر معدل السن للمنتخبني

مث عدلت املادة من طرف اللجنة وأصبح يرس البلدية األصغر سنا وهذا تشجيعا 

  .للشباب

                                                            
 .،املرجع السابق08-90 رقم قانون البلدية 1
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البلديات فقد نص املشروع قبل تعديله على أنه أما ملعاجلة االنسداد الذي تعاين منه  

ثلثي أصوات  2/3ينتخب رئيس الس الشعيب البلدي يف حالة حصول املرتشح على 

  .ساعة  48بتقدمي مرشح آخر خالل  ثاين نظم دوريو ،املنتخبني 

ويف حالة تساوي عدد األصوات فأعطي الرتجيح ألكرب يف األصوات، ويف حالة 

تشجيع للشباب ويف  ذات من نفس اجلنس يعلن األصغر سنا رئيسا وهتساوي عدد األصوا

حالة تساوي األصوات وكان عدد املرشحني امرأة يعلن انتخاا هي كرئيس للمجلس الشعيب 

  .1البلدي

وكان يهدف إىل تشجيع األحزاب السياسية والقوائم ملشاركة املرأة وتصدرها للقوائم  

كان يعترب يف إطار اإلخالل باملساواة بني الرجل واملرأة وليس من أجل املشاركة فقط، وإن  

  .2ومن جهة أخرى على حساب الدميقراطية والكفاءة عند البعض األخر 

اخلامسة والستون  3)65(أما فيما يتعلق بقانون البلدية اجلديد ومبوجب نص املادة 

لت على أغلبية يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي متصدر القائمة اليت حتص" منه فانه

  .أصوات الناخبني

ويف حالة تساوي عدد األصوات يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي املرشحة أو 

  "املرشح األصغر سنا

                                                            
 .املرجع السابق، مشروع القانون املتعلق بالبلديةمن  69املادة  1
يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي " من مشروع قانون البلدية بناء على اقرتاح  النواب بالنص على انه 69ال انه مت تعديل املادةإ 2

،وذلك احرتاما إلرادة الناخبني واألحزاب السياسية اليت فازت باألغلبية ... "متصدر القائمة اليت حتصلت على األغلبية املطلقة للمقاعد

  .قاعداملطلقة للم

يعلن رئيسا للمجلس "مكرر على انه  69وتعميقا للممارسة الدميقراطية يف االس املنتخبة وحرصا على استقرار االس نص يف املادة 

ويف حالة عدم حصول أي مرشح على األغلبية ، الشعيب البلدي املرشح أو املرشحة اليت حتصلت على األغلبية املطلقة ألصوات الناخبني

  .ويعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي املرشحة أو املرشح املتحصل على أغلبية األصوات، ساعة48،ينظم دور ثان خالل املطلقة

التقرير التكميلي عن مشروع قانون  ،"ويف حالة تساوي عدد األصوات يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي املرشحة أو املرشح األصغر سنا
 .78البلدية، املرجع السابق،ص

 .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم 3
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ولرئيس الس الشعيب البلدي صفتان فهو من جهة ممثل للبلدية وميارس صالحياته 

ل البلدية يف التظاهرات بصفته ممثال للبلدية بتنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدي،كما ميث

ويعد ميزانية البلدية وتنفيذها كما يقوم باحملافظة على أموال البلدية ،الرمسية واالحتفاالت 

  .وتسيري مؤسسات البلدية،

وله صفة أخرى فيعد ممثال للدولة فهو يتوىل حتت سلطة الوايل تسيري وتنفيذ القوانني 

اإلداري، ويسهر على حسن النظام العام وميارس الضبط ،والتنظيمات عرب تراب البلدية 

واألمن العموميني وعلى النظافة العمومية، كما أن له صفة ضابط احلالة املدنية وله صفة 

ضابط الشرطة القضائية، ورغم أن لرئيس الس الشعيب البلدي مهام عديدة واسعة فإن 

  .فيها  واجب توافرهاقانون االنتخاب مل يقم بإعطاء أمهية لعملية انتخابه والشروط ال

وألن البلديات وجمالسها الشعبية هي مقوم من مقومات فاعلية وكفاءة النظام        

وهذا ما يتطلب يف تنظيمها وقيادا وإدارا الكفاءة والرشادة والفاعلية واالستقرار ،اإلداري

  1هاواالنسجام، والقيادة اإلدارية الراشدة وسيادة روح الفريق الواحد يف جمالس

ونظرا للتجربة اليت عرفتها اجلزائر يف االنتخابات التعددية،  وما ميز هذه املرحلة من           

واإلفراط يف سحب الثقة هذا ما ،وظهور الصراعات احلزبية الضيقة،انسداد يف االس احمللية 

  .أثر على سري االس وعملها وهو ما انعكس سلبا على مصاحل املواطنني 

مع ذلك مل حيظ املركز القانوين لرئيس الس الشعيب البلدي بالعناية الالزمة يف و       

التشريع اجلزائري فال قانون االنتخابات وال قانون البلدية منح لرئيس الس الشعيب البلدي 

املكانة الالزمة واالهتمام الواجب به يتناسب والدور اهلام واحليوي واملتمثل يف جتسيد 

  .ة والتنمية احمللية الدميقراطي

                                                            
 نشرية لس اآلمة،اجلزائر ،بلدية، جملة الفكر الربملاينمن قانون ال 48قيادة االس الشعبية البلدية وإشكالية املادة ،  الطاهر خويضر1

 .73ص  ،2009جويلية 
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عقدت ندوة لرؤساء البلديات الذين  1967فيفري  29 ورغم ذلك فإنه يف يوم         

 9إىل  5مث انعقدت ندوة ثانية يف الفرتة املمتدة من ،انتخبوا يف اخلامس من الشهر نفسه 

يت ووصوال إىل الندوة الرابعة وال،ونصت لطرح مشاكلهم واإلدالء بآرائهم  1968فيفري 

  .19701فيفري  9و 5 انعقدت يف الفرتة املمتدة بني

ظهور جمالس شعبية بلدية  1997ولقد عرفت مرحلة ما بعد قانون االنتخابات لسنة        

هذه االنتخابات وبالرغم من اجيابياا إال أا ، تعددية وذلك باالعتماد على التمثيل النسيب 

امليدانية منها االنعكاس السليب لتنوع التمثيل أحدثت كثري من االختالالت يف املمارسة 

أدى ذلك إىل ،احلزيب داخل الس، فعوضا من أن تكون عامال حمفزا ألداء أحسن وأفضل 

  .تراجع األداء للمجالس وإىل حدوث مشاكل كثرية يف التسيري 

أن يقيم جيب على رئس الس الشعيب البلدي "2ونص قانون البلدية اجلديد على أنه         

  "بصفة دائمة بإقليم البلدية، ويف احلاالت االستثنائية ميكن للوايل الرتخيص بغري ذلك

  .وذلك حىت يتفرغ الرئيس ملهامه، ويلم بانشغاالت ومتطلبات املواطنني

الرابعة ) 54(وتنهى مهام رئيس الس الشعيب البلدي باالستقالة طبقا للمادة 

ليت نصت على أن االستقالة تقدم أمام رئيس الس الشعيب وا، واخلمسون من قانون البلدية

البلدي وحيضر الوايل فورا وتصبح سارية املفعول وائية بعد شهر كامل من تاريخ تقدميها، 

وكما تنتهي مهام رئيس الس الشعيب البلدي بسحب الثقة منه من طرف ثلثي أعضائه 

  .ن البلديةاخلامسة واخلمسون من قانو  3)55(طبقا للمادة 

وقانون البلدية السابق مل حيدد أسباب سحب الثقة وهو ما فسح اال من الناحية        

  .العملية للتعسف يف استعماهلا ضد بعض رؤساء البلديات، وفتح اال للوصاية يف اعتمادها

                                                            
حول دور ومكانة اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية،كلية احلقوق  ، ملتقى دويلمكانة االس الشعبية البلدية يف اجلزائر، عمر فرحايت 1

 .10،ص2010والعلوم السياسية،جامعة حممد خيضر بسكرة،اجلزائر، العدد السادس 
 .،املرجع السابق10- 11قانون البلدية رقم، 63 املادة 2
 .املرجع السابق، 08-90رقم قانون البلدية ، 54،55املادة  3
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توىف يستخلف رئيس الس الشعيب البلدي امل"على أنه  1ونص قانون البلدية اجلديد        

عشرة أيام على ) 10(أو املستقيل أواملتخلي عن املنصب أو حمل مانع قانوين خالل

، وهذا حلسن سري مصاحل البلدية وعدم عرقلة وتعطيل شؤون مصاحل املواطنني "...األكثر

   .بدل شهر يف القانون القدمي

لدي قييد إجراء سحب الثقة من رئيس الس الشعيب البتمشروع القانون ب جاءكما 

كما ال دة وال خالل السنة األخرية منها  بعدم إمكانية اللجوء خالل السنة األوىل من العه

  .ميكن إدراج طلب مرفوض لسحب الثقة خالل نفس السنة وهذا ضمان الستقرار ومتاسكه

التاسعة والسبعون منه بعد تصويت نواب الس الشعيب ) 79(ومت حذف املادة 

  .املادة كليا وألغيت،الوطين على مشروع القانون

يساعد رئيس الس "على انه 2من قانون البلدية اجلديد  69ونصت لنص املادة 

  :الشعيب البلدي نائبان أو عدة نواب الرئيس يكون عددهم مبا يلي

  .مقاعد 9إىل 7نائبان اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة من  02

  .مقعد  13إىل  11لشعبية البلدية املكونة من ثالثة نواب بالنسبة للمجالس ا 03

  .مقعد  15أربعة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة من  04

  مقعد 23مخسة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة من  05

  ".مقعد 33ستة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة  06

                                                            
 .،املرجع السابق10-11ون البلدية رقم،قان71املادة 1
خيتار رئيس الس الشعيب البلدي نواب ملساعدته ويعرض على الس  كان  08-90، قانون البلدية السابق رقم  50طبقا للمادة و  2

  :الشعيب البلدي املصادقة وحددت عددهم مبا يلي

  .منتخبني  9 إىل7اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة من  02

  .منتخبا  13 إىل 11ثالثة  بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة من  03

  .منتخبا  23أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة من  04

  .منتخبا 33ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية املكونة  06
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عيب البلدي للمصادقة على النواب الذين اختارهم خالل ويعرض على الس الش

  .يوما على األكثر اليت تلي تنصيبه 15

أنه يف حالة تغيب رئيس الس الشعيب البلدي أو فوطبقا لقانون البلدية السابق         

مل حيدد قانون البلدية مهام و    ،حصل له مانعا يستخلفه مندوب يعينه بنفسه ملمارسة مهامه

  .وترك حرية للرئيس يف ذلكللنواب  خاصة

ومن الناحية العملية جند أن النواب يكلفون مبهام، ولكن نظرا لعدم حتديد القانون  

لطرق توزيع هذه املهام بني اهليئة التنفيذية، فيصعب التنسيق بني النواب ورئيس الس 

  الشعيب البلدي لكون أن اختيارهم خيضع لتشكيلة للمجلس البلدي 

أن تعيني النواب خيضع للمصادقة من الس الشعيب البلدي وفقا قانون البلدية كما 

فيجوز لرئيس الس الشعيب البلدي أن ينوب غريه يف بعض مهامه نائبا أو منتخبا 1السابق

انتدابه خصيصا لذلك حتت مسؤوليته، وميكن لرئيس الس الشعيب البلدي تفويض إمضائه 

  .دود املهام املوكلة هلم لصاحل نواب الرئيس يف ح

يستخلف رئيس الس الشعيب البلدي الذي حدث له 2وطبقا لقانون البلدية اجلديد

  .مانع مؤقت يف أداء وظائفه بنائب رئيس

فاجلهاز التنفيذي للبلدية هو جهاز مجاعي يتكون من رئيس البلدية وعدة  عليهو 

ا حسب عدد املقاعد لكل جملس نواب وهذ 6نواب للرئيس يرتاوح عددهم من نائبني إىل 

  . بلدي

وأثناء أداء وظائفهم االنتخابية يتقاضى الرئيس ونواب الرئيس واملندوبون البلديون، 

وإن أعضاء اجلهاز التنفيذي البلدي حاليا يتقاضون عالوة شهرية حدد نظامها باملرسوم 

                                                            
 .لسابق، املرجع ا08-90رقم  من قانون البلدية 52،53املادة  1
 .،املرجع السابق10-11، قانون البلدية رقم76- 71املواد 2
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عانة املمنوحة هلم، املتضمن شروط انتداب املنتخبني احملليني واإل 4631-  91التنفيذي رقم 

  .مع املهام املنوطة م  تتالءموهي ال 

وبالرجوع إىل الواقع  جند أن عدم حتديد الصالحيات للهيئة التنفيذية يؤدي إىل عدم         

  .االنسجام بينهم رغم كثافة حجم العمل واملهام املنوطة برئيس الس الشعيب البلدي ونوابه

مستوى البلدية تصدم بعوائق حتول دون الوصول لتحقيق  كما إن اهليئة التنفيذية على

نب نقص وإىل جا ،أهدافها، واملتمثلة يف الصراعات احلزبية الضيقة ونقص الوعي السياسي

وطبيعة اتمع املدين يعتمد يف بعض األحيان على القبلية اجلهوية ، الكفاءة البشرية والتكوين

  .صلحة العليا وتغليب املصاحل الشخصية الضيقة على امل

السابعة والسبعون من قانون البلدية السابق على أنه جيوز لرئيس )77(ونصت املادة    

عالنات الس الشعيب البلدي حتت مسؤولية أي نائب أو موظف يف البلدية استالم إ

وكذا تسجيل مجيع وثائق  واألحكام التنفيذية يف سجالت احلالة ، الوالدات والزواج والوفاة

  .ية وكذا حترير وتسليم مجيع الوثائق اخلاصة بالتربعات املدن

ونصت ،ويرسل قرار التفويض إىل النائب العام لدى جملس القضاء املختص إقليما           

خيتص كل من رئيس الس الشعيب البلدي ونوابه وكذا "منه 2الثمانية والسبعون  )78(املادة 

يع اإلمضاءات اليت يضعها كل مواطن حبضورهم  موظفي البلدية املفوض بالتصديق على مج

 ".اعتمادا على  تقدمي وثيقة  هويته

ورغم أن اجلهاز التنفيذي هو جهاز مجاعي فالرئيس يسيطر بشكل واضح، ألنه يقوم         

وهلذا يتوىل الرئيس قيادة ،مبهام الرئيس طوال مدة الوالية فليس هناك نظام للرئاسة الدورية 

يذي ويعني بنفسه الشخص الذي حيل حمله من  بني نوابه يف حالة غيابه أو اجلهاز التنف

  .3حدوث مانع قد مينعه من االستمرار يف العمل
                                                            

 .املرجع السابق املتضمن شروط انتداب املنتخبني احملليني واإلعانة املمنوحة هلم،463-  91باملرسوم التنفيذي رقم  1
 .،املرجع السابق08-90رقم  قانون البلدية 2
 .206املرجع السابق،ص، امحد حميو 3
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وتقوم اهليئة التنفيذية البلدية حتت إشراف ومسؤولية رئيسها بالعمل على انعكاس        

  .حتريك وتنشيط وتسيري وتنسيق أعمال الس الشعيب البلدي 

  : البلدية إدارة -ب

 125تكون اإلدارة البلدية حتت سلطة رئيس الس الشعيب البلدي نصت املادة            

على أنه يتغري التنظيم اإلداري للبلديات حسب حجم اموعات   ،1من قانون البلدية اجلديد

  . إليهاواملهام املسندة 

بلديات مقر  وحاول املشرع تنظيم املصاحل والعمال حسب حجم البلدية لكون

كما أن هناك بلديات هلا أنشطة اقتصادية أو فالحية ،الوالية ختتلف عن البلديات األخرى 

  .ختتلف عن باقي البلديات 

من قانون البلدية السابق على أنه يوظف يف البلدية العمال 127ونصت املادة 

  .2الضروريني لتسيري مصاحلها تبعا للوسائل واحلاجيات

دارة العامة يف البلدية من الكتابة العامة ومصاحل إدارية يشرف عليها وتتكون اإل       

املتصرفون الرئيسيون، عليا وهم من املهندسون احملليون، ويديرها موظفون هلم صفة مناصب 

  .املستشار التقين للجماعات احمللية 

واليت حتدث وقد حدد قانون البلدية السابق جمموعة من ااالت على سبيل املثال          

فيها مصاحل عمومية مثل املياه الصاحلة للشرب والتنظيف واملياه القدرة، القمامات املنزلية 

التوقف مقابل دفع رسم، النقل العمومي ،األسواق املغطاة واألسواق ، وغريها من الفضالت

  .املقابر واملصاحل اجلنائزية ،

                                                            
 .،املرجع السابق10-11رقم قانون البلدية1
 .، املرجع السابق08-90 رقم البلدية قانون ،127املادة  2
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ا حسب كل بلدية ووسائلها وترك القانون اال يف حتديد عدد  املصاحل وحجمه 

وقدرا، لكن عمليا إن حتديدها خيضع لإلمكانات البشرية واملالية ولتعليمات السلطة املركزية 

  .والسلطة الوصية

أما عن قانون البلدية اجلديد فهو يعترب أن إدارة البلدية هيئة ينظمها األمني العام  

وتدعيما ،ملكانة األمني العام للبلدية  حتت سلطة رئيس الس الشعيب البلدي، وذلك تعزيزا

للمركز القانوين لالمني العام، وباعتباره خيضع للسلطة الرئاسية للسلطة الوصية وميكن أن 

  .يشكل  سلطة موازية لرئيس الس الشعيب البلدي 

وهذا ما يعترب تعدي على صالحيات املنتخبني ومساس بالدميقراطية، لكون ضعف 

تعاجل  بتحسني املستوى والتأهيل العلمي وذلك بتعديل قانون االنتخابات الكفاءة اإلدارية 

وشروط الرتشح عن طريق تغيري شروط الرتشح ووضع احلد األدىن للمستوى  العلمي واخلربة 

وإن ضعف أداء إدارة البلديات ،الكافية، إىل جانب تدعيم اهليئة البلدية بالكفاءة الالزمة 

وضعف املوارد املالية فعدد كبري ،ضعف الكفاءة البشرية املؤهلة يعود إىل عدة أسباب منها 

  .من البلديات يعجز عن دفع مصاريف املستخدمني

شكل تتو  ،من ميزانية التسيري %70مع العلم أن مستخدمي البلديات يستهلكون         

وحسب دراسة  ،تركيبة مستخدمي البلديات من أعوان التنفيذ أعوان التحكم واإلطارات

اإلحصائيات املالية للبلديات اليت قام ا املركز الوطين للدراسات والتحاليل من أجل 

، أن العدد اإلمجايل ملوظفي البلديات موزع بالشكل التايل اإلطارات 1997التخطيط سنة 

  .1 %82.42أعوان التنفيذ ، % 12.36، أعوان التحكم 05.22%

سبب نقص املوارد املالية للبلديات بلدية ال تتوفر على إطار جامعي ب 800فهناك 

  .والوصاية اإلدارية

                                                            
حالة (مدى انعكاس ضعف الكفاءة على مستوى تسيري اجلماعات احمللية ، بن منصور عبد اهللا، بن شعيب نصر الدين 1

 .5،غري منشور ،املرجع السابق،ص)بلدية تلمسان



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

113 

 

يتحدد تنظيم إدارة "منه فأنه  126وأنه وحسب قانون البلدية اجلديد فإن املادة 

  : البلدية حسب أمهية اجلماعة وحجم املهام املسندة والسيما املتعلقة مبا يلي

  .اهليكل التنظيمي وخمطط تسيري املستخدمني  -

احلالة املدنية وسري، ومحاية كل العقود والسجالت اخلاصة ا،  احلفاظ تنظيم مصلحة _ 

  .عليها

 .مسك بطاقة الناخبني وتسيريها -

املولودين يف البلدية أو املقيمني ا يف إطار تسيري  ،السنإحصاء املواطنني حسب شرائح  -

 . بطاقة اخلدمة الوطنية

 .يوالرياضوالنشاط الثقايف  ،النشاط االجتماعي -

 .تسيري امليزانية واملالية -

 .مسك سجل جرد األمالك العقارية البلدية وسجل جرد األمالك املنقولة -

 .تسري مستخدمي البلدية  -

 .تنظيم املصاحل التقنية بالبلدية وتسيريها -

 .أرشيف البلدية  -

 ".الشؤون القانونية واملنازعات  -

صيل يف التنظيم اهليكلي إلدارة البلدية بالتف قامويالحظ أن قانون البلدية اجلديد 

وذلك من اجل توجيه اإلدارة وتفعيلها من اجل أداء الدور املنوط ا وهو املسامهة يف التنمية 

  .احمللية 

يتوىل األمني العام للبلدية حتت سلطة "من نفس القانون على أن 1291ونصت املادة 

  : رئيس الس الشعيب البلدي

 .اعات الس الشعيب البلدي ضمان حتضري اجتم_ 

                                                            
 .السابق،املرجع 10-11قانون البلدية رقم 1
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 .تنشيط وتنسيق سري املصاحل اإلدارية والتقنية البلدية  -

ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق املداوالت املتضمنة اهليكل التنظيمي وخمطط  -

 .تسيري املستخدمني 

 .إعداد حمضر تسليم واستالم املهام من الرئيس القدمي إىل  اجلديد -

تفويض بإمضاء رئيس الس الشعيب البلدي قصد اإلمضاء على كافة الوظائف يتلقى ال -

  ".املتعلقة بالتسيري اإلداري والتقين باستثناء القرارات

وإن كانت اإلدارة العامة تتأثر سلبا وإجيابا بالتنظيم السياسي القائم كوا تقوم          

ات اليت تطرأ على ري واقع العملي، وأن التغبتجسيد توجهاته بتحويلها من الواقع النظري إىل ال

كثري ما حتول دون حتقيق ،مستوى التنظيم اإلداري احمللي لتوسيع اختصاصاته وتضييقها 

 .1األهداف املسطرة تنمويا

مث يالحظ أن التنظيم اإلداري احمللي يعاين من ضخامة الصالحيات واملهام املسندة          

بتعيني إعادة النظر بصفة شاملة فيه مبا يتماشى مع أهداف أمام جهاز إداري ضعيف وعليه 

  .التنمية

ويف إطار تكييف اهليكل التنظيمي حسب وسائل وإمكانيات وحجم البلدية، ورد يف   

ميكن البلدية أن حتدث مندوبيات بلدية أو "من قانون البلدية اجلديد انه 1332نص املادة 

  ..."ملحقات بلدية يف حدود اختصاصها 

قانون البلدية اجلديد حتديد قواعد تنظيم املندوبيات وامللحقات وسريها  أحاللقد و    

عن طريق التنظيم، وينشط املندوبيات منتخب يدعى املندوب البلدي، ويعني مبوجب مداولة 

  .3من الس الشعيب البلدي بناء على اقرتاح من رئيس الس

                                                            
مذكرة ماجستري، كلية احلقوق جامعة تلمسان،اجلزائر، ، التنمية احمللية الشاملة بني النظرية و التطبيق، سعيدي الشيخ  1

 .215ص ، 1995-1996
 .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم2
 .نفس املرجع،10-11قانون البلدية رقم138- 134املواد 3
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وتسمح هلا بالتكفل احلسن وذلك من اجل التخفيف من الضغط على البلديات، 

 .بانشغاالت املواطنني والنهوض بالتنمية احمللية

  :المصالح اإلدارية -ج

تنفيذ وجتسيد قرارات املنتخبون ورئيس بيعود إلدارة البلدية دور حتقيق التنمية احمللية 

  .فتعمل إدارة البلدية حتت إشراف األمني العام للبلدية ،الس الشعيب البلدي 

حسن التنظيم اإلداري للبلدية يف شفافية التسيري وحتقيق أهداف اإلدارة فيساهم 

  .احمللية يف حتقيق برامج وأهداف التنمية احمللية 

وما يالحظ على التجربة احمللية يف اجلزائر تدهور قدرات تسيري إدارة البلديات من         

عدم مالئمة إدارة البلدية خالل نقص املوارد البشرية ذات الكفاءة أمام غياب التكوين و 

  .حلجم العمل والصالحيات، وعدم مواكبتها للتطورات االجتماعية والرهانات املستقبلية 

كما أثر على إدارة البلديات عدم استقرار االس املنتخبة، وعدم تناسب الوسائل 

  .املادية والبشرية مع  اتساع مهام البلدية

حسب حجم عدد السكان وذلك طبقا  أصناف وذلك 5وإذ تقسم البلديات إىل 

  .67291للقرار الوزاري رقم 

  .نسمة  20.000خيص البلديات اليت هلا أقل من : الصنف األول

  .نسمة  50.000إىل  20.001خيص البلديات اليت من :  الصنف الثاين

  .نسمة  100.000إىل  50.001خيص البلديات من : الصنف الثالث

  .نسمة  160.000إىل  100.001من خيص البلديات : الصنف الرابع

  .نسمة  160.000خيص البلديات اليت ا أكثر من : الصنف اخلامس

                                                            
،املتعلق بالتنظيم اهليكلي للبلديات وتصنيفها حسب حجم عدد 1988 أكتوبر 11ؤرخ يف امل 6729رقم  الوزاري القرار 1

 .السكان



  ومدى استجابته لمتطلبات التنمية التنظيم اإلداري المحلي في الجزائر: الفصل األول

   

116 

 

املتعلق بالتعيني والوظائف املدنية والعسكرية يف  239- 99ومبوجب املرسوم الرئاسي 

الدولة، فإن الكتاب العامون للبلديات والدوائر احلضرية حملافظة اجلزائر الكربى وكذلك 

  .لعامون لبلديات مقر الوالية يعينون مبوجب مرسوم رئاسي الكتاب ا

  : من ةهيكل اإلداري للبلديلل ةوتنظم املصاحل اإلداري

 الكتابة العامة، _ 

 .مصلحة التنظيم والشؤون العامة النشاط االجتماعي والثقايف   -

 .مصلحة الشؤون املالية والنشاط االقتصادي  -

دية اجلديد عكس قانون البلدية السابق إدارة البلدية أمهية كبرية وقد أوىل قانون البل          

  .لألمني العام ومركزا أقوى فهو ينشطها األمني العام للبلدية 

  : الكتابة العامة

من القرار الوزاري السالف الذكر بكتابة الس  الرابعة )4(ويتكلف مبوجب املادة 

املصاحل للبلدية، وتسيري املستخدمني وبالتسيري  الشعيب البلدي بالتنسيق والتنشيط بني خمتلف

  ....)إحصائيات اتصاالت هاتفية ،أدوات املكتب توثيق أرشيف، الربيد(للمصاحل املشرتكة 

  

  :فالكاتب العام يقوم مبا يلي

يسهر على أن يضمن سري جمموع املصاحل اإلدارية والتقنية يف البلدية، ويسهر يف هذا  -

 .اقوانني والتنظيمات املعمول اإلطار على احرتام ال

 .يسهر على اجناز جمموع برامج التجهيز واالستثمار -

 .يتوىل كتابة الس الشعيب البلدي -

 .يعد التقارير الالزم تقدمها إىل مداوالت الس البلدي الس الشعيب البلدي -

 .املداوالتيتابع تنفيذ هذه  -

 .ي لتصادق عليها السلطة الوصيةيقدم مداوالت الس الشعيب البلد -
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 .يتوىل حتضري اجتماعات الس الشعيب البلدي -

 . يعد مشاريع التنظيمات واملقررات البلدية -

 .ميارس السلطة السلمية على املوظفني البلديني  -

ورغم أن األمني العام للبلدية قد مت تدعيم مركزه القانوين مبوجب التعيني وشروط تويل 

  .سنوات ذه الصفة 5يكون متصرفا إداريا له جتربة  املنصب بان

ومع ذلك فأن البلديات الزالت تعاين من نقص التأطري الذي يبقى بعيدا كل البعد 

عن مقاييس النجاعة، فنسبة كبرية من موظفي البلديات هم أعوان التنفيذ وال يتمتعون بأي  

اب التكوين املستمر إلطارات ويف ظل غي ،واملستوى الدراسي هلم متدين، كفاءات مهنية

وهذا إىل جانب  عدم التحكم يف النصوص القانونية البلديات الدورات التكوينية مما أجنز عنه

وأمام تطور اتمع وحتديات التنمية احمللية أمام التقنيات اإلدارية وضرورة ،ضعف املوارد املالية 

  .عصرنة اإلدارة

املالية الصفقات العمومية ،ية يف جمال العمرانويف ظل الدور املنوط باجلماعات احملل

اإلعالم اآليل املنازعات األرشيف احلالة املدنية، كما أن غياب احلوافز املادية أدى فقدان ،

  . اإلطارات املؤهلة

وهذا رغم حماوالت دعم اإلدارة البلدية فبعض العناصر التقنية كاملستشار التقين      

واهلندسة املدنية واملعمارية لكل بلدية على ،  اإلعالم اآليليف ،للبلدية،  وختصيص مهندسني

  .املستوى الوطين

إال أا مل تراعي متطلباا وخصوصية كل بلدية، كما عزز مركزية القرار على حساب 

كما أن هذا الدعم مل يراعي اجلانب اإلداري  الالمركزية واستقاللية اجلماعات احمللية،

قط على اجلانب التقين، وبقي  املهندسون حتت سلطة مديرية اإلدارة والقانوين وإمنا اعتمد ف

  .احمللية بدل البلدية
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وأمام غياب كفاءة يف التسيري ونظرا ألن املنتخبني غري مهتمني جبانب التسيري 

اإلداري وإصالح اإلدارة، وإىل جانب غياب التحفظ سياسة التكوين واالهتمام بالعنصر 

غلبها فقرية ال تستطيع االستعانة بإطارات إدارية، كما تعاين البشري، فالبلديات يف أ

  .البلديات اليت هلا موارد مالية معتربة من سوء التسيري اإلداري

وكذلك العوائق التشريعية ، والسليب لألحزاب وبعض املنتخبنيوهذا إىل جانب التأثري 

احمللية وخاصة البلدية للدور وأخرى تتعلق بالوصاية اإلدارية واليت حتول دون أداء اجلماعات 

  .املنوط ا 

ورغم أن قانون البلدية كان يسمح ويشجع فكرة االستشارة الفنية واالستعانة بذوي 

الكفاءات وذلك ملعاجلة قضايا ومشاكل اجلماعات احمللية إال أن هذه اإلمكانيات مل 

  .تستعمل ومل جتسد يف امليدان

والذي قضى برفع عدد الواليات من  1984كما انه كان للتقسيم اإلداري لسنة    

كانت هلا نتائج سلبية مثل إجياد بلديات معوقة   1541إىل  741والبلديات من  48إىل  31

تقريبا حبكم كثرة األعباء مع انعدام املوارد، وتدهور نوعية اخلدمات وتعددها وتعقدها فتم 

  .1إثقال ميزانية الدولة باهلياكل اإلدارية

عن طريق عمال اإلدماج املهين  تسريناحية العملية فإن جل املصاحل البلدية ومن ال        

وعقود ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية، أمام عدم قدرة البلديات بسبب ضعف مواردها 

وهذا إىل جانب كثرة املوظفني وقلة األجور باملقارنة ،املالية على إدماج إطارات فنية ومؤهلة 

العمومي األخرى وكذا عدم ترقية العمال وعدم استفادم من التكوين مع قطاعات الوظيف 

.  

وهو ما انعكاس ،وعليه تعاين البلديات معظمها من ضعف جمال التأطري البشري     

على التنظيم والتسيري والتخطيط، فاإلطارات اجلامعية والفئات الفنية املتخصصة ال تتجاوز 

                                                            
 .96،ص2003النائب،العدد األول، جملة ، احمللية بني القانون واملمارسة اتمصطفى درويش،اجلماع1
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ثانوي  ،متوسط،ابتدائي (تويات العلمية البسيطة أما الفئات ذات املس  % 4.44نسبتها 

من  املستويات األقل وفقا إلحصاء سنة  % 38.76وما يف الفئات األخرى  %5.6نسبة 

وانعكس سلبا على سري مرافق البلديات ،وهذا ما أدى إىل عجز البلديات ، 2000

  1.ومردوديتها

،حيث أن  سبة للمنتخبنييتضح ضعف التأطري حىت بالن واألرقاموبدراسة املعطيات   

وهو ما ميثل  11344بلغ  2002عدد املرشحني بال مستوى دراسي  يف االنتخابات البلدية 

 أماباملئة  14ميثل مبا  17484،وبلغت نسبة املرشحني مبستوى االبتدائي  باملئة 9,48نسبة 

 يف مرحلة العايلمرشح أما التعليم  37587مبا ميثل  باملئة 6421,فبلغ املستوى املتوسط 

ويف طور ما بعد التدرج بلغت النسبة   مرشح 22706ميثل  باملئة 98;18  التدرج فبلغ نسبة

 .2 مرشح 4629مبا ميثل  3,87

ليتكيف مع  اللية إدارية عن السلطة املركزيةوإن التنظيم اإلداري احمللي حباجة إىل استق   

كما يتطلب توفري اإلمكانيات    حجم العمل واألهداف املنوطة بكل من البلدية والوالية،

  .املالية لتأهيل اإلطارات وتكوينهم وحتفيزهم، وتعزيز التأطري اإلداري والتقين

فالبلديات عاجزة عن التسيري بسبب نقص الكفاءات البشرية، ونقص املوارد املالية،     

العمومية أو  فهي تعجز عن توفري املعدات الضرورية أحيانا أو صيانة عتاد النظيف أو اإلنارة

قنوات املياه،كما هي عاجزة عن إدارة قاعات املطالعة واملكتبات البلدية، وعن النقل املدرسي 

  .أو املطاعم املدرسية، أو املدارس االبتدائية

وهذا ما يتطلب إعادة النظر يف التقسيم اإلداري ليكون بناء على دراسة اقتصادية 

  .اح للجماعات احمللية للقيام بدورها التنمويوذلك بالسم واجتماعية وثقافية وسياسية،

  

                                                            
 .74بوعمران عادل، املرجع السابق،ص 1
واليات احلكم الراشد،جملة الفكر الربملاين،نشرية لس  ر  بني مقتضيات الالمركزية عمار بوضياف ،االس الشعبية البلدية يف اجلزائ 2

 .67،ص 2011،افريل 27األمة،اجلزائر ،العدد 
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  .صالحيات الجماعات المحلية بين القانون والممارسة :الثانيالفصل 

ارتبط التنظيم احمللي اجلزائري بتطور اتمع يف ظل االنفتاح الدميقراطي، وهو ما 

تطلب حسن أداء اجلماعات احمللية دف حتقيق املصلحة العامة، وتوسع اهتماماا 

  .جانب الدور التقليدي هلا  وحتدياا لتشمل جمال البيئة واالستثمار إىل

وجيب أن يكون للمجلس احمللي اختصاصات أصيلة متعلقة بالشؤون احمللية، ذلك 

أن االستقالل احمللي يتأكد مبنح اهليئات احمللية سلطة البث واختاذ القرارات يف املسائل 

الجتماعية احمللية،ومع أن حتديد االختصاصات احمللية أمر نسيب يتأثر بالظروف السياسية وا

  .1واالقتصادية لكل دولة وكل إقليم

  .وهذا ما أدى إىل التساؤل حول مدى انسجام النظام القانوين ومسايرته ألهدافها؟

  .مدى استجابة اختصاصات هيئات الوالية لمتطلبات التنمية: المبحث األول

ضحة بالرجوع  ملراحل تطور إدارة اجلماعات احمللية ، نالحظ تواجد إختالالت وا   

ومتجلية يف األدوار اليت لعبتها يف العملية التنموية حبيث ارتبطت بناء على التوجهات 

واخليارات القيادة السياسية، وسنتطرق من خالل املطلب األول إىل مدى استجابة األدوار 

مث كيف ميكن ترقية أداء هذه اجلماعات من خالل دراسة  املنوطة بالس الشعيب الوالئي،

  .والصعوبات اليت تعرتيها،ومدى استقالليتها يف أداء مهامهاالعوائق 

وتعين استقاللية اهليئات احمللية متكينها من إصدار قراراا دون الرجوع إىل أوامر   

السلطة املركزية وتوجيهاا،كما يقصد باالستقالل أن للهيئات احمللية حرية يف املبادرة وتسيري 

  .2ن تعديل قراراامرافقها،ومنع السلطة املركزية م

                                                           
 .21ص، املرجع السابق، حممد انس قاسم جعفر 1
 .19صاملرجع السابق،  حسني مصطفى حسني، 2
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فاالس املنتخبة تعد ركيزة أساسية من ركائز األنظمة حتتل مكانة من حيث ازدياد     

متها يف ت التنمية، وعليه فسنوضح مدى مالءمهامها مع التوجه الدميقراطي وتوسع متطلبا

         .ظل الواقع احلايل، ومدى توافقها بني النظرية والتطبيق العملي

مدى استقاللية المجلس الشعبي الوالئي في ممارسة  :ولالمطلب األ

 .اختصاصاته

نظرا حملورية دور االس املنتخبة كمحرك للتنمية احمللية لكوا املعرب عن إرادة     

املواطنني وانشغاالم فقد نص قانون الوالية على اختصاصات أساسية للمجلس الشعيب 

  .طريق املداولةالوالئي،وبذلك فهو ميارس صالحياته عن 

فان الس الشعيب الوالئي، يقدم االقرتاحات واملالحظات اخلاصة ومبوجب ذلك     

بشؤون الوالية،وتشمل اختصاصاته كل أعمال التنمية االقتصادية االجتماعية والثقافية ويئة 

  .1اإلقليم ومحاية البيئة

للوالية، ويقوم  بتشجيع  كما أن الس الشعيب الوالئي حيدد خمطط التهيئة العمرانية

  .من قانون الوالية 2اثنان وتسعون )92(ورد يف املادة   الفالحة والري يف الوالية وهذا

وأنه رغم منح القانون للمجلس الشعيب الوالئي هذه الصالحيات، لكن بالرجوع إىل      

الواقع العملي فنجد أن االختصاصات تقلصت وان الس أصبح جهة االقرتاحات 

الستشارات أكثر منه جهة قرارات ويالحظ أن الس عجز عن القيام باملهام املسندة إليه، وا

والسيما جتسيد الربامج والرقابة على تنفيذ املداوالت وال حىت املسامهة يف إشراك املواطن يف 

  .طنتسري الشؤون العمومية، وال حتقيق الدميقراطية احمللية، وال تقدمي اخلدمات املنتظرة للموا

وضعف التأطري  وذلك لعدة أسباب منها عدم تناسب الوسائل املادية والبشرية 

باملئة على أقصى تقدير بالنسبة للمنتخبني، ويرجع ذلك إىل  ) %2(فنسبة  اثنانالبشري، 

                                                           
 .املرجع السابق ، 09-90 رقم من قانون الوالية 58-56املادة  1
  . ، نفس املرجع09-90 رقم  من قانون الوالية 92املادة  2
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ودون توفري 1عدم حتديد شروط يف املرتشحني، إىل جانب وضخامة وتعدد االختصاصات

  .اآلليات واإلمكانيات الالزمة

ومع إن للمجالس الشعبية الوالئية دورا حموريا كوا تلعب دورا موجها للتنمية احمللية،    

كل املخططات السياسية واالقتصادية  وتساهم يف خمتلف قطاعات النشاط الوطين يف

  2.واالجتماعية والثقافية،  إىل جانب تنشيط البلديات

  .اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي :الفرع األول

وحتتل االس الشعبية الوالئية مكانة هامة يف حياة املواطن والدولة معا مبشاركتها يف         

إعداد املخططات التنموية ومتابعة تنفيذها وحلقة وصل وأداة ربط بني اجلهاز اإلداري 

  .وسكان الوالية

  .المجلس الشعبي الوالئي: أوالً 

ددة عن طريق اللجان املتمثلة يف وتتنوع صالحيات الس يف جماالت وميادين متع

جلنة االقتصاد واملالية،جلنة التهيئة العمرانية والتجهيز، جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية،واليت 

  .ختتلف من والية إىل أخرى

 :اختصاصات في المجال االجتماعي والثقافي والصحي -1

  :على سبيل املثال ميارس الس الشعيب الوالئي مهام عديدة يف هذه ااالت منها

مع البلديات واملتعاملني  يبادر ويشجع ويساهم يف برامج ترقية التشغيل بالتشاور-

  ،3االقتصاديني 

  .4يتوىل اجناز اهلياكل الصحية اليت تتجاوز قدرات البلديات-

                                                           
 .48،املرجع السابق،صويشمصطفى در  1
 .املرجع السابق، ميثاق الواليةباجة دي  2
 .، املرجع السابق09- 90رقم  قانون الوالية ، 75املادة 3
 .،نفس املرجع09-90رقم  قانون الوالية، 76ملادة 4
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يساهم الس الشعيب الوالئي بالتنسيق مع االس الشعبية البلدية يف كل نشاط يهدف -

  .1مساعدة الطفولة،مساعدة املعوقني، مساعدة املسنني، مساعدة املعوزين إىل ضمان 

يبادر الس الشعيب الوالئي بالتنسيق مع االس الشعبية البلدية يف كل أعمال الوقاية  -

  .من األوبئة والوقاية الصحية

يقوم بتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة مبراقبة حفظ الصحة يف املؤسسات اليت تستقبل  -

  .اجلمهور يف مواد االستهالك

ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز  منشآتيسعى إىل إنشاء  -

  .2أخر ويساهم يف ترقية هذه النشاطات

  .يقدم املساعدة يف برامج األنشطة الرياضية والثقافية للشباب  -

  3.جتمع مدين كل مجعية أويساهم يف ترقية الرتاث الثقايف باالتصال مع البلديات و  -

يتخذ كل إجراء من شأنه يف اال السياحي أن يساعد على استغالل القدرات  -

  4السياحية يف الوالية ويشجع كل استثمار يف هذا اال

  .يصادق على خمطط الوالية واملتعلق بالتنمية االجتماعية والثقافية للوالية -

  .والتقين والتكوين املهين  يتوىل اجناز مؤسسات التعليم الثانوي -

ويقوم الس الشعيب الوالئي مبهامه املسندة إليه قانونا عن طريق املداوالت،ويتوىل 

  .تنسيق أعمال اللجان، وأعمال الس الشعيب الوالئي، الوايل، الس التنفيذي الوالئي

سلطة الوايل وكما يقوم مبهمة الرقابة الالزمة للتأكد من كون الس التنفيذي حتت 

  5.قد طبق مقرارات الس الشعيب الوالئي

                                                           
 .،نفس املرجع77ملادة 1
 .املرجع، نفس 79املادة 2
 .املرجع، نفس 80املادة3
 .املرجع نفس ،81املادة4
 .260ص  ،، املرجع السابقعمار عوابدي 5
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وعلى العموم ميكن تقسيم اختصاصات االس الشعبية للواليات إىل اختصاصات    

ذات طابع تقريري كامليزانية وإدارة األموال وتسيري بعض املرافق، وله اختصاصات ذات 

ية اليت يراد اجنازها على طابع استشاري عندما يطلب رأيها املسبق يف املشاريع الوطن

 1.إقليمها

ويقوم الس الشعيب الوالئي مبساعدة البلديات يف إطار التكامل واالنسجام  

  .،ويسهر على التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ورغم اتساع هذه االختصاصات وتعددها أال أا بقيت اختصاصات نظرية أكثر 

احمللية رمزيا أكثر منه فعليا يف القيام بالتنمية االجتماعية  منها عملية، وبقي دور االس

  .واالقتصادية احمللية 

وهذا ما أدى إىل من التداخل يف االختصاصات بني اهليئات املنتحبة واهليئات 

 2.التنفيذية وبني السلطة املركزية والسلطة احمللية

درة، وأصبح الرأي املسبق هذا األمر الذي جعل االس الشعبية غري قادرة على املبا

للوزارات املعنية شرط أساسي ملمارسة النشاط احمللي، وهو ما يتناقض مع مفهوم االختصاص 

وهذا ما يؤكد  .3العام للجماعات احمللية يف ميدان الشؤون احمللية والذي يتميز حبق املبادرة

 .وجود فرق بني النص القانوين والتطبيق

وحلل اإلشكال  االستقاللية املالية للجماعات احمللية، وترتبط حرية اختاذ القرار ب

حيتاج األمر إىل قاعدة متويل حملية من خالل إصالح اجلباية احمللية، وإىل جانب ذلك هناك 

  :مسائل جيب معاجلتها وهي

  .نقص التأطري البشري -

  ).تتعلق مبعلومات حول العقار وتسيري املشاريع( عدم وجود نظام معلومايت حملي -
                                                           

 .132مسعود شيهوب، املرجع السابق،ص 1
 .136ص، املرجعنفس  2
 .،املرجع السابق09-90رقم  الوالية من قانون 66املادة  3
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ولعل تفوق لإلطارات املعينة من حيث التأهيل العلمي والكفاءة على املنتخبني 

  1.يف البلديات %3 ـفقدرت نسبة التاطري ب

وهذا رغم أن الس الشعيب الوالئي له عضوية يف بعض اللجان الوالئية مثل جملس 

تع إدارة دور األطفال املسعفني وهي هيئات مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتم

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، كما له عضوية يف اللجنة الوالئية حلماية ااهدين 

وذوي احلقوق واحلفاظ على الرتاث  التارخيي والثقايف املرتبط بثورة التحرير الوطين، الس 

جنة الوالئي للرياضة،إال أن هذه العضوية شكلية لكون أن أغلبية األعضاء املتكون منهم الل

  .2هم من اهليئة التنفيذية

ومن اجل إبراز قصور صالحيات االس املنتخبة يف جمال التشغيل مثال، يتضح ذلك 

جليا يف برامج التشغيل، فليس هلا أي سلطة، فالربامج واآلليات وطنية، فالوكالة الوطنية 

ى البطالة، للتشغيل،والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،والصندوق الوطين للتامني عل

والوكالة الوطنية للقرض املصغر، والوكالة الوطنية لالستثمار، كلها أجهزة متواجدة على 

املستوى احمللي، وان إنشائها وتسيريها ليس للجماعات احمللية سلطة عليها،وهذا رغم أا 

  .مرتبطة بالشؤون احمللية

جسيد برامج حملية تتالءم فمن املفروض على األقل يتم التنسيق مع االس املنتخبة لت

  .وإمكانياا واحتياجاا  ومتطلبات التنمية احمللية وتراعي خصوصيات كل منطقة

ويقوم الس الشعيب الوالئي مبهامه يف هذا اال بالتشاور مع البلديات وكل اهليئات 

  .3األخرى املكلفة برتقية هذه النشاطات أو اجلمعيات اليت تنشط يف امليدان

  
                                                           

 1Nachida Bouzidi.la problematique du devloppement en algerie:le rapport 
etat-collectivites locales.Idara revue de Ecole Nationale 
d’Adminstration.numéro 2-2003،p114.    

 .556،557اجلماعات احمللية التشريع والتنظيم، املرجع السابق،ص 2
 .2011،مشروع القانون املتعلق بالوالية ،اجلزائر،98املادة  3
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والفالحة  اصات المجلس الشعبي الوالئي في مجال التهيئة والتعميراختص -2

   .والري

  :يتمتع الس بصالحيات واسعة يف هذا اال والسيما        

  :الفالحة والري -أ

يبادر وجيسد كل العمليات اليت ترمي إىل محاية وتوسيع األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز -

  .القروي، وترقية الفالحة

  .تشجيع تدابري الوقاية من الكوارث الطبيعية  -

  .1يتخد كل اإلجراءات ضد أخطار الفيضانات واجلفاف-

  .يبادر إىل إجناز أشغال التهيئة والتطهري وتنقية جماري املياه-

يبادر يف ميدان التشجري ومحاية الرتبة وإصالحها وبكل عمل يرمي إىل تنمية األمالك الغابية -

  .ومحايتها

  .در بكل أعمال الوقاية ومكافحة األوبئة يف جمال الصحة احليوانيةيبا-

  .الري الصغري واملتوسطقطاع يعمل الس على تطوير -

يساعد تقنيا وماليا البلديات يف مشاريع التموين باملياه الصاحلة للشرب وتطهري املياه اليت -

  .2تتجاوز اإلطار اإلقليمي للبلديات

الشعيب الوالئي يبقى عاجزا أمام التعدي على األراضي  وهكذا يالحظ أن الس  

الفالحية من خالل ختويلها إىل أراضي خمصصة للبناء،وهو ما يعيق استغالهلا وتطوير 

كما يبقى الدور الرقايب للمجلس الشعيب الوالئي عقيما دون آليات لضمان جتسيد ،الفالحة

   .، فالدعم الفالحي مثال برنامج وطينالقرتاحاته يف الواقع بسب مركزية القرار والتخطيط

  

                                                           
 .، املرجع السابق09-90رقم قانون الوالية  ، 67املادة  1
 .املرجعنفس ، 09- 90 رقم قانون الوالية ،69املادة  2
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  :التهيئة والتعمير -ب

وباعتبار الس الشعيب الوالئي حيتل مركزا قانونا مهما  يعد عامال فعاال يف التنمية     

احمللية، وحلقة الوصل وأداة ربط بني اجلهاز اإلداري وسكان الوالية،فيمارس اختصاصاته عن 

  :ويقوم يف هذا اال مبا يلي ،طريق اللجان اليت يتكون منها

  .يبادر  باألعمال املرتبطة بأشغال يئة طرق الوالية وصيانتها-

  .يقوم بكل عملية من شأا تنمية الريف، وخاصة يف جمال اإلنارة وفك العزلة-

وإنشاء مؤسسات وشركات البناء العقاري بالتنسيق مع  يبادر بتشجيع  برامج السكن -

  .البلديات

وحيدد الس الشعيب الوالئي خمطط التهيئة العمرانية، كما يتخذ كل إجراء من شأنه          

  .1ضمان تنمية الوالية حسب القدرات واملميزات اخلاصة بكل والية

فالقانون خول الس سلطة عامة يف الرقابة واألشراف على خمتلف املرافق واألعمال     

على تنفيذ خطط التنمية احمللية ويتابع تنفيذها  كما يتوىل اإلشراف،  ذات الطابع احمللي

  .بالتعاون مع اجلهات املختصة

نصت على  اليتاملتعلق بالوالية  09- 90 رقم من قانون 56وعليه طبقا لنص املادة 

يقدم الس الشعيب الوالئي اآلراء اليت تقتضيها القوانني والتنظيمات، كما ميكنه زيادة "أنه 

قرتاحات أو املالحظات اخلاصة بشؤون الوالية واليت يرسلها إىل الوزير على ذلك أن يقدم اال

  "يوما  30املختص مرفقة برأيه وهذا يف أجل أقصاه 

مث انه ميكن للمجلس الشعيب الوالئي أن خيطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل 

  .قضية تتعلق بتسيري املصاحل الالمركزية التابعة للدولة

                                                           
 .نفس املرجع،09-90رقم  قانون الوالية ،72- 69ملواد ا1
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الحيات مقيدة يف الواقع لكون متويل بعض برامج التهيئة يتم ومع ذلك فهذه الص

خارج إطار ميزانية الوالية، حتت غطاء برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي أو برنامج دعم 

  .النمو

وعالوة على ما سبق فان ضرورة التنسيق بني خمتلف القطاعات املختلف لتحقيق 

تنسيق يف كثريا من األحيان بني املديريات فما يالحظ غياب ال برامج التنمية أصبح ضروريا،

فتتلقى  التنفيذية، وهذا حبكم تبعيتها املزدوجة من جهة للوايل، ومن جهة أخرى للوزير

التعليمات والتوجيهات من كل منهما وأحيانا متناقضة، وهناك برامج حملية وبرامج وطنية 

  .تتعلق بالوزارة

  :البيئة -ج

، فانه من ضمن اختصاصات أعالهمن القانون املذكور  58بالرجوع إىل منت املادة     

  .الس الشعيب الوالئي، يئة إقليم الوالية ومحاية البيئة

وان دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة يظهر  يف قوانني خاصة حبماية عنصر من 

قانون  قانون الصحة عناصر البيئة ومنها قانون املياه،قانون املدن اجلديدة، قانون يئة اإلقليم،

املناجم، قانون محاية املستهلك، قانون التهيئة والتعمري، قانون الرتاث، قانون الغابات، قانون 

  . إزالة النفايات

وميكن القول إن القوانني والنصوص متعددة ومبعثرة، وبالنظر إىل ضعف املنتخبني           

لرتسانة القانونية بدون فاعلية وغري جمسدة ونقص اخلربة، وقلة اإلمكانيات املادية جعل هذه ا

  1.يف أرض الواقع لكون أغلب املنتخبني جيهلون هذه النصوص

                                                           
، كلية احلقوق،جامعة حممد خيضر العدد السادس، جملة االجتهاد القضائي، حممد ملوسخ،دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة 1

 .151،ص2010بسكرة،



  صالحيات الجماعات المحلية بين القانون والممارسة: صل الثاني الف
   

135 

 

وتعترب وثائق التهيئة والتعمري أوىل أدوات التخطيط البيئي، وتتمتع اجلماعات احمللية         

فظة على احليوان بدور أساسي يف إنشاء احلظائر الوطنية واحملميات الطبيعية، واليت تقوم باحملا

  1.اجلوي واملياه واملناجم واحمليطوالنبات والرتبة وباطن األرض 

ومحاية املياه من التلوث من النفايات  فان محاية احلظرية الطبيعية واحلدائق الوطنية

الصناعية السائلة والنفايات الغازية والنفايات احلضرية الصلبة، ومن املؤسسات املصنفة من 

حتتاج إىل الرقابة من الس حول مدى احرتام  ات واحملاجر على الصحة العامة،املعامل والورش

 .التشريع والتنظيم

ولقد اسند القانون للمجلس الشعيب الوالئي القيام بدور كبري من خالل تقدمي    

االقرتاحات حول محاية املياه من التلوث، ومكافحته، ولكن املالحظ أنه رغم أن للمجلس 

ئي صالحيات واسعة يف جمال التهيئة والتعمري ومحاية البيئة إال أن غياب اآلليات الشعيب الوال

  . 2اليت تساهم يف تنفيذها،واليت مت إسنادها للوايل

إىل جانب ذلك فان عدم وعي املنتخبني بأمهية وأولوية قطاع البيئة للمواطن وبالنسبة    

  للتنمية احمللية 

فباملقارنة مع ميدان  جلس الشعيب الوالئي،ا ما يعكس عدم وجود دور بارز للمذه

السكن أو الرتبية أو القطاع الصحي جند أن أعضاء الس الشعيب الوالئي ال يولون أمهية 

  .للبيئة، وهذا رغم أا ترتبط مبختلف امليادين من الصحة والفالحة والتهيئة والتعمري

تهم باملختصني يف هذا كما يرجع األمر كذلك لعدم كفاءة املنتخبني وعدم استعان

اال رغم أن القانون خيوهلم ذلك، وذلك ما يتطلب ضرورة دعم تشريعي لتفعيل دور جلنة 

  .البيئة من خالل دعم الصالحيات 

  

                                                           
 .207،ص2003 زائر،،اجلالغرب للنشر والتوزيع ردا، دليل املنتخب احمللي حلماية البيئة، وناس حيي 1
 .139،ص2010، عني مليلة،اجلزائر،،دار اهلدى، اجلزء األولالتنظيم اإلداري، مدخل القانون اإلداري، عالء الدين عشي 2
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  :اختصاصات المجلس في مجال االقتصاد واالستثمار -3

عدة إن طبيعة الظروف االقتصادية أصبح يفرض على اجلماعات احمللية أن تتوىل           

  .وظائف اقتصادية تقوم من خالهلا املسامهة الفعلية يف عملية اإلنعاش االقتصاد احمللي

ويطلع الس الشعيب الوالئي بدور هام يف اال االقتصادي، فهو يشرف على 

خمطط الوالية من أجل ضمان التنمية االقتصادية، ويتخذ كل اإلجراءات اليت من شأا 

شجيع وترقية االستثمارات االقتصادية على مستوى الوالية، ويعمل تنمية الوالية، وذلك بت

على تشجيع االستثمار يف جمال السكن،وللمجلس الشعيب الوالئي دور أساسي وهام يف 

 .جمال دعم االستثمار الفالحي

كما يدعم الس الشعيب الوالئي االستثمار السياحي وتنسيق عمل البلديات من 

  .فيعمل على تنشيط االقتصاداجل ترقية هذا القطاع 

ويقوم الس بإنشاء وإدارة الصناعات الصغرية، وتشجيع اخلواص على االستثمار  

  .وإنشاء املؤسسات

ويهدف االستثمار احمللي إىل تفعيل الطاقات اإلنتاجية واملوارد البشرية لزيادة الدخل 

  .االقتصادي الفردي واملسامهة يف النمو

لس املنتخبة تواجه صعوبات مادية وذلك لعدم وجود موارد حملية ويتبني عمليا أن اا

ذاتية، وعدم وجود استقاللية يف املبادرة، كما تواجه نقص املوارد البشرية عدم كفاءا يف 

  .  1واالقتصاد التسيري للنهوض باالستثمار

فمن حيث املمارسة فرغم التوسع يف جمال الصالحيات إال أا تواجه مواجهة من 

  .إلشكاالت تتلخص يف نقص اإلمكانيات املادية والبشرية للقيام جبمع الوظائفا

                                                           
، كلية احلقوق،جامعة حممد خيضر العدد السادس، جملة االجتهاد القضائي فريدة مزياين،دور اجلماعات احمللية يف جمال االستثمار،1

  .64،ص 2010ائر، بسكرة،اجلز 
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لدرجة إىل جانب ذلك تعاين من تشديد الرقابة اإلدارية على االس املنتخبة، 

جعلت بعض الفقهاء ومنهم حممود فؤاد مهنا، يعترب نظام اإلدارة احمللية نوعا من عدم  

االس احمللية هو ركن من أركان وجود الالمركزية  ورغم أن استقالل،الرتكيز اإلداري 

  .1اإلقليمية 

وعليه فهناك عدة عوامل تعد سبب لعدم جناح الالمركزية اإلدارية يف حتقيق التنمية، 

من عدم االستقرار  وترجع ألسباب سياسية منها املرحلة االنتقالية اليت عاشتها اجلزائر

  .2011إال يف سنةالسياسي وحالة الطوارئ اليت مل ترفع 

تشريعية   عواملو  وإىل جانب ذلك العوامل االقتصادية املتعلقة بنقص التمويل،  

تتعلق بالرقابة اإلدارية وعدم استقاللية اجلماعات احمللية،  وظروف متعلقة باملوارد البشرية 

  .ونقص الكفاءة يف املنتخبني خاصة

الدولة على عوامل متعددة أمهها مدى  ويتوقف قيام وجناح نظام الالمركزية احمللية يف   

االستقرار السياسي ومدى دميقراطية نظام احلكم يف الدولة، ودرجة وعي شعبها ومستوى 

معيشته، ومدى القدرة الفنية واملالية لوحداا اإلقليمية فضال على التزاماا اإلقليمية اليت 

  . 2تسيطر على املواطنني يف بعض أجزاء إقليم الدولة

فيف من سلطة خالت هذا اإلطار خدمة للتنمية احمللية وتفعيال لدور الس يتعني ويف 

الوصاية املفروضة على مداوالت الس الشعيب الوالئي وذلك من أجل ترك جمال املبادرة 

وتبقى السلطة القضائية هي الضمان لرقابة املشروعية، ويبقى للسلطة ، للجماعات احمللية

  .بعديةاإلدارية الرقابة ال

                                                           
 ،مصر،الكتاب األول،دار الفكر العريب، مبادئ القانون اإلداري،دراسة مقارنة، الطماويحممد سليمان  1

 .394،ص1977
 .114املرجع السابق،ص، ماجد راغب احللو 2
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ميارس الس الشعيب الوالئي من جهة صالحيات تقليدية تتمثل أساسا يف           

الوالية والصفقات، ومن جهة أخرى ميارس  أمالكعلى امليزانيات وإدارة التصويت 

  .صالحيات ذات طابع اقتصادي واجتماعي ويقوم بإنشاء املؤسسات العمومية  الوالئية 

  :يب الوالئي من اللجان الدائمة التاليةويتشكل الس الشع     

 .جلنة االقتصاد واملالية والشؤون اإلدارية-

 .جلنة الفالحة والري والبيئة-

 .جلنة التهيئة العمرانية والتجهيز واالستثمار-

 .جلنة الشؤون االجتماعية والصحة والتشغيل-

 .جلنة الرتبية والتكوين والشبيبة -

 .1ناعة التقليديةجلنة الثقافة والسياحة والص-

  : وتتكفل جلنة التهيئة العمرانية والتجهيز واالستثمار مبا يلي

 خمطط الوالية واستغالل بنك املعلومات -

 .املخطط الوالئي للتهيئة العمرانية واحملافظة على الطابع العمراين للوالية  -

 .أشغال يئة الطرقات وصيانتها وتصنيفها وخطوط النقل احلضري والريفي -

 .ه االستثمار والعمل على تشجيعهتوجي -

 .متابعة اجناز الربامج السكنية -

 .إنشاء وصيانة التجهيزات األساسية املتعلقة باملرافق القاعدية -

 :كما تتكفل جلنة الشؤون االجتماعية والصحة والتشغيل مبا يلي

 .الصحة العمومية  -

 .ة والصحة املدرسية يالوقا -

  .تشجيع  برامج السكن -

                                                           
 .)2012-2007(النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوالئي لوالية ادرار للعهدة االنتخابية احلالية 1
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 .ني وذوي االحتياجات اخلاصةالتكفل باملعاق -

 .الضمان االجتماعي والتعاقد -

 .الكوارث الطبيعية -

 .األسرة واآلفات االجتماعية -

  .تشجيع سياسة التشغيل -

البحث  كما تقوم جلنة الرتبية والتكوين بكل ماله عالقة بالرتبية والتعليم العايل

  :         العلمي والتكوين املهين والشباب

 .لعايل والتكوينالرتبية والتعليم ا -

 .التكوين املهين والتعليم عن بعد -

 .الشؤون البيئية واملساجد املدارس القرآنية -

 .قضايا البحث العلمي وشؤون الطلبة اجلامعني -

 .رعاية الشباب والطفولة -

 .النشاط  الرياضي -

 .1 معويةتشجيع احلركة اجل -

ة باحلفاظ على إىل جانب ذلك تتكفل جلنة الثقافة والسياحة والصناعة التقليدي 

 .الرتاث الثقايف التارخيي واحلضاري

 .تشجيع اجلمعيات السياحية والثقافية وترقية احلركة اجلمعوية -

 .تشجيع السياحة والصناعة التقليدية واحلرفية -

 .2ترقية وسائل اإلعالم السمعية واملرئية واملكتوبة  -

                                                           
 .ام الداخلي للمجلس الشعيب الوالئي لوالية أدرار، نفس املرجعالنظ 1
 .نفس املرجع 2
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ائر انعكس بشكل مباشر مما هو معلوم إن التوجه الرأمسايل للنظام االقتصادي يف اجلز 

على صالحيات اجلماعات احمللية، وأصبح القطاع اخلاص بديال هلا، ففي جمال السياحة مثال 

املالئم لالستثمار، والدور الرقايب لضمان تطبيق  املناخالدور األساسي للدولة هو توفري 

  .الدولة أصبح دورها توجيهي النالقوانني 

  :عبي الوالئيرئيس المجلس الشصالحيات : ثانياً 

يرتأس رئيس الس الشعيب الوالئي أشغال الس الوالئي ويتوىل إدارته ذه          

 ويطلع أعضائه بصفة منتظمة بالوضعية أعضائهالصفة،ويقوم رئيس الس بالتنسيق بني 

  .1العامة للوالية

  :كما أن الرئيس ويف إطار تأدية مهامه يقوم مبا يلي  

  .النظام الداخلي يسهر على تطبيق -

  .يشرف على إصدار املداوالت ويتابع مدى تنفيذها  -

  .يشرف على االجتماعات التنفيذية للمكتب -

  .ينظم سري اجللسات -

  .يشرف على سري املصاحل اإلدارية للمجلس -

ميثل الس يف كل التظاهرات الرمسية واملناسبات الوطنية والدينية وينظم عالقاته  -           

  .   مع خمتلف املصاحل واهليئات

ويلزمه قانون الوالية بالتفرغ  ملهامه االنتخابية وذلك لضمان قيامه باملهام املنوطة به 

  .واحليلولة دون وجود صعوبات يف تأدية مهامه

ويف  ولذلك التساؤل حول ما مدى انسجام املمارسات الواقعية مع األسس النظرية،

واء سياسية تتمثل يف إشراك املواطن يف حتقيق الدميقراطية أو ظل أهداف اجلماعات احمللية س

  .اقتصادية تتجسد يف التنمية حملية إدارية من خالل حتقيق  الكفاءة اإلدارية أو

                                                           
 .،املرجع السابق09-90قانون الوالية ، 34-28املواد، 1
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فاملالحظ يف الواقع أن رئيس الس الشعيب الوالئي ال ميلك الصالحيات واإلمكانيات 

اليت أقرها الس وجلانه، عكس الوايل الذي والوسائل ملتابعة تنفيذ املداوالت،والتوجيهات 

  .يسيطر على مجيع األجهزة واهليئات اليت جتعله حيتل مركز قانوين أقوى وأهم 

وظهر جليا أن رئيس الس الشعيب الوالئي وباستثناء إشرافه على سري دورات 

ي دور تنموي يؤدي أ الس،فانه ال حيتل أي مكانة أساسية يف جمال التنمية احمللية، وال

  .فاعل، ومع ذلك فيجب تدعيم اختصاصات رئيس الس الشعيب الوالئي

إن إمكانية ترقية أداء اجلماعات احمللية من خالل الدور املنوط باملنتخبني من خالل و 

حتقيق أهدافها وذلك بدعم األنشطة االقتصادية املنتجة للثروات سواء كانت صناعية أو زراعية 

إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلنتاجية من خالل تشجيع أو خدمات وتشجيع 

  .االستثمار اخلاص والعام

واملسامهة يف حتسني ظروف املواطنني بتطوير مراكز احلياة، وحتقيق  فاعلية الربامج    

واألجهزة االجتماعية وحتقيق اخلدمات األساسية للمواطن من خالل التطهري، التزود باملاء،  

لغاز الكهرباء، املواصالت االتصاالت، الصحة، الرتبية التكوين، الرياضة  الشؤون اإلنارة، ا

االجتماعية والدينية، وحماربة الفقر واإلقصاء  والفوارق االجتماعية والتهميش ودعم الفئات 

  .الضعيفة واهلشة يف اتمع 

لية لكل منطقة والبيئة احمل تتالءمويتضمن نظام اإلدارة احمللية أداء اخلدمات بطريقة  

عمرانية ومع طبيعة ورغبات السكان احملليني وظروفهم احمللية اليت ختتلف من منطقة إىل 

  .أخرى 

كما تقوم اجلماعات احمللية بإشراك اتمع املدين يف التنمية احمللية من النقابات   

  . 1واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات الثقافية واخلريية 

                                                           
إشكالية احلكم الراشد يف إدارة امللتقى الوطين حول  ، احلكم الراشد و التنمية احمللية املستدامة ، الفرطاس زوليخة، أمينة عثمان 1

 .8، اجلزائر، صورقلة، غري منشور،2010ديسمرب  11-10احمللية و اإلقليمية  اجلماعات
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تمع املدين يف عملية التنمية امسامهة مشاركة و لواقع العملي يؤكد عدم إال أن ا         

ألسباب متعلقة أساسا بالعامل البشري، إىل جانب أن جلان الس الشعيب الوالئي ال 

  . تستعني يف أكثر من األحيان  باخلربات

مل برامج وكما يعود ذلك إىل أن منظمات اتمع املدين واجلمعيات دائما ال حت        

  .واقرتاحات علمية تساهم ا يف دعم عملية التنمية احمللية

على مجيع  باإلشرافتوسع االختصاصات للمجلس الشعيب الوالئي وتكليفه  أنكما          

تتماشى مع ضعف  اإلمكانيات املادية املتاحة للمجلس مما يصعب  هذه ااالت املتنوعة ال

  .معه تأدية مهامه 

انب الرقابة اليت متارسها اهليئات الوصية على الس، وهذا ما يطرح وهذا إىل ج

التساؤل حول مدى القوة اإللزامية ملداوالت الس الشعيب الوالئي باعتباره ميارس 

  .من قانون الوالية  55اختصاصاته عن طريقها، وهذا ما نصت عليه املادة 

لشعيب الوالئي صاحب الكلمة األوىل من خالل قراءة النصوص أن الس ا ويبدو        

واألخرية يف وضع تصور التنمية احمللية على مستوى الوالية يف مجيع ااالت ودون استثناء 

  .1من خالل التصويت على املداوالت

أن الواقع غري ذلك، فان اخلالفات بني أعضاء الس وعدم االنسجام بني  إال      

كونة له، أدت إىل تعطيل مهمته املتمثلة يف التنمية احمللية،مث التشكيالت السياسية املختلفة امل

  . واقرتاحات الس الشعيب الوالئي تبقى رهينة إرادة الوايل والس التنفيذي الوالئي  راءأ أن

يب الوالئي عوباملقارنة بني قرارات الوايل وتوجيهاته واقرتاحاته،ومثيالا للمجلس الش       

  . ح وشاسعفان الفرق واض

                                                           
أطروحة دكتورة،كلية احلقوق، جامعة سيدي السياسية، ماعات احمللية يف اجلزائر على ضوء التعددية الدور التنموي للج ، سعيدي الشيخ 1

 .270ص ، 2007- 2006بلعباس،اجلزائر،  
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وعليه يتعني دعم املركز القانوين للمجلس الشعيب الوالئي لدعم دوره التنموي من 

خالل تعديل قانون الوالية ومنحه اآلليات القانونية للقيام مبهامه،وذلك من خالل النص 

من خالل إعالم ،على أنه جيب إطالعه على إجراءات تنفيذ مداوالته وتوجيهاته واقرتاحاته 

لس الشعيب الوالئي بصفة دورية ومنتظمة بذلكرئيس ا.  

انه ميكن منح رئيس الس الشعيب الوالئي حق منح توجيهات إىل  باإلضافة

وتعليمات مباشرة يف إطار تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي كجهة رقابة على اإلدارة 

  .احمللية 

ة فقط عن طريق اللجان الرقاب تهفال ميكن للمجلس الشعيب الوالئي أن تبقى مهم

والتقارير وعن طريق املصادقة على امليزانية والربامج لعدم جدواها وفاعليتها،ولكن ال بد من 

منحه حق اإلطالع امليداين لتمكينه من القيام بالدور املنوط به قانونا باعتباره اهليئة املنتخبة 

  .واملعرب عن تطلعام املمثلة إلرادة السكان يف الوالية

وهذا ما جيعل جمال املبادرة ، ومل حيدد قانون الوالية عدد من األعضاء لطرح مبادرة   

  .مفتوح جلميع األعضاء

كما إن املركز القانوين لرئيس الس الشعيب الوالئي يتطلب دعما من خالل توسيع 

صالحياته، حبيث يكون عنصرا فاعال للتنمية وعدم جعل دوره يقتصر فقط على التنسيق 

  .راف على دورات الس  واجتماعاته واإلش

وال بد من تبيان العالقة القانونية بني الوايل ورئيس الس الشعيب الوالئي بدقة      

وكذا بني الس الشعيب الوالئي وإدارة الوالية اليت ختضع لسلطة الوايل، وبالنسبة لدور الس 

استقالل اجلماعات  لقيام مبهامه، ألنقالله يف االشعيب الوالئي فهو يرتبط كذلك مبدى است

احمللية يعترب من ضمن عناصر الالمركزية احمللية فيجب أن يتمتع الشخص اإلقليمي بقدر 

  1.مناسب من االستقالل يف إدارة املرافق احمللية

                                                           
 . 115ص ، لسابقاملرجع ا. ماجد راغب احللو  1
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ومن اجل حتقيق الدميقراطية احمللية، ينبغي تعزيز دور الس الشعيب الوالئي وتعزيز         

لك من خالل منح ذرئيسه كما هو احلال بالنسبة لرئيس الس الشعيب البلدي،و  سلطات

والتمتع حبق  بالصرف، والتسيري اإلداري واملايل، األمررئيس الس الشعيب الوالئي صفة 

  ؟فهو ممثل السكان قانونا فكيف ال ميثل اهليئة  التمثيل اإلداري واملدين

 املركز القانوين للوايل باحتفاظه بصفة متثيل الدولة يعاد النظر يف أنكما جيب         

ويتطلب  نوع من االستقاللية والتخفيف من تأثري الوصاية إضفاءمع  وكمندوب للحكومة،

ختصيص تقييد  إعانةاملالية من  اإلعانةحتقيق ذلك اجتناب التمويل املركزي وذلك بتغيري 

تمكن من خالهلا اجلماعات احمللية من القيام ت ،إمجالية إعانةواالستثمار إىل  اإلنفاقجمال 

  اإلمجالية اإلعانةالتنمية انطالقا من املشاكل املطروحة على املستوى احمللي،لكون  بأعمال

  . 1حترر املبادرة احمللية، وتسمح للهيئات احمللية  مبمارسة اختصاصاا بكل مسؤولية 

رية واملادية للقيام باملهام املسندة له قانونا والبد من متكني الس من الوسائل البش         

وتقليص تبعيته املادية للوايل،والبد من تقليص جمال الرقابة الوصائية على املداوالت ودراسة 

أي الرقابة القضائية كجهة مستقلة وكضمان لتطبيق القانون ، إمكانية حصرها حول القضاء 

ميثل الوصاية بصفته مندوب  فهو ،وضمان عدم تعسف الوايل بسب الصفة املزدوجة

يكون  أنميكن  احلكومة وميثل مجيع الوزراء، ويف نفس الوقت هو ممثل الوالية وبالتايل ال

  .واحد  آنحكما وخصما يف 

وتشمل الرقابة على اجلانب اإلداري واملايل، وهي تستند إىل مبدأ الشرعية الذي يعد     

يف مجيع تصرفاا  اإلدارة، والذي يعين خضوع رةاإلداالقانوين للرقابة على أعمال  األساس

القانون مبعناه الواسع، ودف الرقابة اإلدارية إىل ضمان وحدة الدولة  ألحكاموأعماهلا 

                                                           

،كلية احلقوق، جامعة سيدي رسالة ماجستري، استقاللية  اجلماعات احمللية يف ظل التمويل املركزي يف القانون اجلزائري، كراجي مصطفى1 
 .150،ص1993-1992اجلزائر،،بلعباس



  صالحيات الجماعات المحلية بين القانون والممارسة: صل الثاني الف
   

145 

 

وحريام من التعسف يف استعمال السلطة، ومعاجلة  األفرادون، ومحاية حقوق نوااللتزام بالقا

  1.وأسباا والعمل على تصحيحها  األخطاء

كن تطعيم االس املنتخبة بالكفاءات من خالل اللجان ومن خالل تعديل ومي  

 ألداءالبشرية واملادية  اإلمكانياتشروط الرتشح، وتوسيع صالحيات اللجان، ومنحها 

القة بينها بدقة وبني خمتلف عدورها، وحتديد عن طريق القانون طرق عملها وحتديد ال

  .مبهامها عالقة هلا  ختضع لسلطتها واليت ال واهليئات اإلدارية اليت ال اإلدارات

 إالجلان حتقيق  إنشاء إمكانيةقانون الوالية منح للمجلس الشعيب الوالئي  أنورغم  

التقارير، جعل من عمل الس دون  هلذهالقانونية  اآلثارعدم وجود نصوص حتدد  أن

  .فاعلية

ي ختضع يف كثري من ، فهاألحزابوملا كانت االس املنتخبة تنتخب عن طريق 

اختيار املرتشح عن طريق احلزب وفقا لتوجهات  أنلسياسة احلزب وبرناجمه، لكون  األحيان

  .احلزب وقوانينه، وهذا ما جيعل املنتخب له دور سياسي مرتبط باحلزب 

بالنسبة  أولويةخبة هلا اختصاصات سياسية تشكل تونتيجة لذلك فان االس املن 

مل يتم ضبطه بدقة عن طريق النصوص القانونية، فان احلزب  األمرهذا هلا على التنمية، و 

ومع 2.يف حالة عدم االلتزام بتوجيهات احلزب لإلقصاءميارس رقابة على العضو، وقد يتعرض 

  .مل يضبط قواعد االنضباط احلزيب حبزم األحزابذلك فان قانون 

ياسي، والتكوين احلزيب، تشريعية، وانعدام الثقافة والوعي الس ضوابطويف ظل غياب 

والصراعات احلزبية الضيقة، واملصاحل الشخصية الضيقة، برزت ظواهر سلبية  تالو الءاوأمام 

  .يف حالة سحب الثقة  واإلفراطمنها انسداد االس املنتخبة 

                                                           
 . 146، ص املرجع السابق، هاين علي الطهراوي  قانون اإلدارة احمللية 1
سيدي بلعباس ، رسالة ماجستري،كلية احلقوق، دراسة مقارنة بني اجلزائر واألردن:م القانوين للمجالس احملليةالتنظي، فايدة رزق 2

 .170،ص1995- 1994،اجلزائر
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إىل ذلك تعد الرقابة أحد أهم العوامل اليت تعيق الس الشعيب الوالئي يف  باإلضافة         

يام باملهام املنوطة به، كوا حتد من حرية الس يف املبادرة، ومن استقالليته يف ممارسة الق

 أركان أهممهامه، وذا الشكل املشدد للرقابة املطبق يف الواقع، والذي يتعارض مع احد 

  .الالمركزية اإلدارية وهو االستقاللية

 الطوارئحالة  إعالنذ ومل يسمح الوضع السياسي الذي كانت متر به اجلزائر من

بتقييم التجربة باملوضوعية الكافية للقول حول جناح التجربة الدميقراطية يف اجلزائر،واحلكم 

  .على تطبيق النصوص القانونية 

اجلماعات احمللية يف املخطط الوطين للتنمية لكون  إشراكويبدو جليا يف الواقع عدم   

سياسة الوطنية واملخطط الوطين، وحىت تنفيذ جمال االستثمار واجناز املشاريع مقيدة بال

اجلماعات احمللية ودعمها باملوارد  إشراكاملشاريع خيضع إىل التخطيط املركزي، بدال من 

  .البشرية واملالية، وباخلربات الفنية

ويف املقابل توجد قيود تشريعية على حتصيل الضرائب والرسوم احمللية هي املعرقل   

نظام اجلباية احمللية  إصالحهذا ما يتطلب ،و الدولة إعاناترتكز على الرئيسي، مما جيعلها ت

  .اإلدارية للجماعات احمللية واألجهزةاهلياكل  وإصالح

وتشمل  أهدافهاحىت تتمكن اجلماعات احمللية من حتقيق  أساسيةفهناك مقومات   

وقراطية اإلدارية، من املواطن، وختفيف من البري  اإلدارةالسياسية املتمثلة يف تقريب  افداأله

 .املخطط الوطين للتنمية  إعداداقتصادية تتمثل يف مسامهتها يف  وأهداف

يف التنمية احمللية والتنمية الشاملة وهذا حبكم  األساسيةتعد اجلماعات احمللية النواة  إذ

  .1قرا من املواطن

  

                                                           
وطين حول التحوالت السياسية اللتقى املاجلزائرية  لتحقيق التنمية الشاملة،)احلكم احمللي(حنو تفعيل دور اإلدارة احمللية ، ناجي عبد النور1

 .8،ص2008ديسمرب ،اجلزائر،ة بن بوعلي الشلفجلزائر واقع وحتديات،، جامعة حسيبوإشكالية التنمية يف ا
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  .لوالئيالرقابة الوصائية وأثرها على صالحيات المجلس الشعبي ا: الفرع الثاني

الرقابة من الرقابة السياسية إىل الرقابة  أشكالختضع اجلماعات احمللية ملختلف 

الرقابة السياسية فتستهدف تغليب املصاحل  ماااإلدارية والرقابة املالية والرقابة القضائية، 

سية القومية للدولة على املصاحل احمللية يف حالة التعارض بينهما، واحملافظة على الوحدة السيا

  .للدولة 

وأما من الناحية اإلدارية  فتستهدف التوفيق بني عمل السلطة املركزية والوحدات 

اإلدارية املختلفة يف  األنشطةاحمللية املختلفة، مبا يظهر نوعا من الوحدة واالنسجام بني 

  .الدولة، بينما دف الرقابة املالية احملافظة  على أموال الدولة 

الرقابة من الرقابة على  أشكالة على الس عن طريق وتتجسد رقابة الوصاي

  .األعمالى وعل األعضاء

  : الرقابة على األعضاء -1

أو  إقالتهم من حيث إمكانية توقيفهم أو  األعضاءمتارس اإلدارة املركزية رقابتها على 

  .إقصائهم 

عة إذا تعرض عضو منتخب ملتاب" 1من قانون الوالية  41وهذا ما نصت عليه املادة 

جزائية ال تسمح له مبتابعة مهامه قانونا ميكن توقيفه مبوجب مداولة من الس الشعيب 

    .الوالئي

ويتم اإلعالن عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حىت صدور قرار 

  ".اجلهة القضائية

وباستقراء للمادة فالبد من توفر شروط التوقيف من حيث االختصاص أو السبب     

استطالع رأي الس ليس ضروري خالفا ملا هو منصوص عليه يف  أنو احملل، ويالحظ أ

  .قانون البلدية 

                                                           
 .املرجع السابق ،09-90 الوالية رقم قانون1
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وتبقى املادة حمل تأويل وهو ما لوحظ يف اجلانب العملي ففي حني مت توقيف بعض 

املنتخبني مبجرد متابعتهم قضائيا، جند أن بعض املنتخبني رغم إدانتهم جزائيا بقوا ميارسون 

  . مهامهم

اليت هلا عالقة  أوفكان على املشرع  أن حيدد طبيعة اجلرائم اليت تعيق ممارسة مهامهم 

  .مبمارسة املهام، واليت تؤثر على سري اهليئة واملنتخب كممثل للشعب 

 ، الن تقييد املنتخب جيعله الواإلبداعوذلك حىت نرتك للمنتخب حرية يف املبادرة 

  .األحيانيف بعض  اإلدارةمن جهة، إىل جانب تعسف يبادر خوفا منن ترتيب املسؤولية 

ولقد كان ملسؤولية املنتخبني املمثلني للمجلس الشعيب الوالئي يف جلنة الصفقات 

الس الشعيب الوالئي  أعضاءعدم كفاءات  أنمتثيال،كما  أكثراهليئة التنفيذية  أنوهذا رغم 

 .  

إلدانة جزائية تسلبه أهلية  على أن كل عضو منتخب تعرض1كما نص قانون الوالية

  .االنتخاب ويستخلف باملرشح الوارد يف القائمة املنتخب منها

فيهدف هذا النوع من الرقابة إىل تأمني شرعية ومالئمة   :الرقابة على األعمال -2

  .قرارات اهليئة الالمركزية وترتاوح بني التصديق واإلبطال 

  .نياضم أويكون صريح  أن إماوالتصديق : التصديق -أ

تعد مداوالت الس الشعيب الوالئي نافذة فور نشرها : فيما خيص التصديق الضمين

  .فردية إىل املعنني من طرف الوايل تقراراكانت   إذاكانت قرارات تنظيمية وفور تبليغها   إذا

فلنفاذ مداوالت الس الشعيب الوالئي واليت يشرتط فيها : عن التصديق الصريح إما 

  .من طرف السلطة املختصة هي املداوالت-كتابيا–يح التصديق الصر 

                                                           
 .املرجعنفس   1
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تنفذ مداوالت الس الشعيب " على انه 1من قانون الوالية 49وورد يف نص املادة 

الوالئي حبكم القانون فور قيام الوايل بنشرها وتبليغها إىل املعنيني يف أجل ال يتعدى مخسة 

  ."ص عليها يف التشريعيوم إال يف حالة وجود أحكام خمالفة منصو ) 15( عشر

2إال انه بالرجوع إىل نص املادة 
ال تنفذ مداوالت الس " من نفس القانون  50

  : هي الشعيب الوالئي اليت تتناول املواضيع التالية إال بعد املصادقة عليها

  امليزانيات واحلسابات،  -

 ."إحداث مصاحل ومؤسسات عمومية والئية -

فأضاف إىل املداوالت اليت ال تصبح 3ق بالواليةأما يف ظل مشروع القانون املتعل

  :ما يلي نافذة إال بعد املصادقة

  .اتفاقية التوأمة-

 .اهلبات والوصايا-

 أن إالثناة صراحة، تاملواضيع املس إالالقانون نص على التصديق الضمين  أنفرغم 

املداولة مل  الواقع يؤكد عكس ذلك فكثريا ما يكون مصري املداوالت عدم النفاذ، وذلك الن

وعليه يتعني على املشرع ترتيب املسؤولية الشخصية للموظف ،تتم املصادقة عليها صراحة 

املتسبب يف حالة االمتناع عن التنفيذ،كما يتعني على املنتخبني اللجوء إىل القضاء للحد من 

  .اإلدارةتعسف 

 احل أومص وإحداثوحىت بالنسبة للمداوالت املتعلقة بامليزانية واحلسابات، 

للرقابة التقنية بدل الرقابة اإلدارية، كان ختضع مثال  إخضاعهامؤسسات ومصاحل عمومية 

 .للهيئات املالية املستقلة

  . )البطالن ( اإللغاء  –ب 
                                                           

 .،نفس املرجع09- 90 رقم قانون الوالية 1
 .نفس املرجع 2
 .ابق، مشروع القانون املتعلق بالوالية ،املرجع الس55املادة 3
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  :تبطل حبكم القانون"  أنهب 1من قانون الوالية 51كما ورد يف نص املادة         

  تنظيم، املداوالت اليت خترق القانون أو ال-      

  ،مداوالت الس الشعيب الوالئي اليت ختص مسألة خارجة عن صالحياته -

 املداوالت اليت تتم خارج االجتماعات القانونية للمجلس الشعيب الوالئي،  -

  ." الداخلية الن بقرار مسبب من وزيريعلن البط

 لنصالوصاية، والتعسف يف تطبيق ا تأويليف جمال  إالالعملي  اإلشكالوال يطرح   

 .لكون حىت كيفية تطبيق النصوص تتطلب حتديد دقيق للصالحيات

تكون قابلة لإللغاء " ى انهلع أعالهمن القانون املذكور  52كما جاء يف نص املادة  

املداوالت اليت يشارك ا أعضاء الس الشعيب الوالئي املعنيون بقضية موضوع املداولة إما 

  ."بامسهم الشخصي أو كوكالء 

أي مداولة شارك فيها أعضاء الس  إلغاءز لوزير الداخلية طبقا لنص املادة فيجو 

  .وكان له فيها مصلحة شخصية وذلك يف ظرف شهر من تقدمي الطلب

بقرار مسبب صادر  اإللغاءيعلن " من نفس القانون بأنه  53يف حني نصت املادة         

  .عن وزير الداخلية

يوما املوالية الختتام دورة ) 15(خالل اخلمسة عشر ميكن للوايل أن يطلب اإللغاء و 

  ...".الس الشعيب الوالئي اليت متت املداولة خالهلا 

ولرتك املبادرة يف استعمال الصالحيات من االس الشعبية الوالئية كانت ضرورة         

ى األقل تضييق جمال عل أووإفساح اال لنظريا القضائية   ،استبعاد الرقابة اإلدارية السابقة

الرقابة اإلدارية باالعتماد على الرقابة البعدية للحيلولة دون إعاقة دور اجلماعات احمللية 

  .والسيما اهليئات املنتخبة يف أداء مهامها بكل استقاللية 

  .لبطالا بطالنا مطلقا أو نسبيا ويتم إلغاء مداوالت الس الشعيب الوالئي إما

                                                           
 .السابقاملرجع قانون الوالية، 1



  صالحيات الجماعات المحلية بين القانون والممارسة: صل الثاني الف
   

151 

 

وذلك يف حالة عدم االختصاص أي باعتبارها غري قانونية أو :  طلقالبطالن امل-1    

  .خمالفة للقانون أو خمالفة األشكال واإلجراءات املنصوص عليها قانونا

يف حالة احلرص فقط على الشفافية ونزاهة العمل اإلداري : البطالن النسيب -2

1.ية تتعلق بهومصداقية التمثيل الشعيب مثل حالة مشاركة أعضاء من الس بقض
 

مداوالت الس الشعيب الوالئي إىل وزير الداخلية مبوجب  بإلغاءويعود االختصاص     

ناخب أو  أليمن قانون الوالية  53طبقا لنص املادة  بإلغائهاقرار مسبب، وميكن املطالبة 

  .دافع الضرائب 

هة القضائية ويف هذا اإلطار فإن رئيس الس الشعيب الوالئي له أن يطعن لدى اجل 

املختصة يف كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطالن أي مداولة أو يعلن إلغائها أو 

  .من نفس القانون  54وهذا طبقا لنص املادة ،2يرفض املصادقة عليها 

سينعكس على املسار  األمراالستغناء عن الرقابة اإلدارية لكون  باإلمكانوكان      

              الداخلية تتطلب فرتة زمنية تكون على حساب املواطن  التنموي، الن مصادقة وزير

يقوي املركز القانوين  من الوزير،وهذا ما اإللغاءاملشرع منح للوايل حق طلب  أنوخاصة 

  .للوايل بالنسبة للمجلس الشعيب الوالئي،وحيد من صالحيات الس الشعيب الوالئي

إىل حاالت البطالن بقوة القانون  3لواليةوأضاف مشروع القانون املتعلق با      

  :مداوالت الس الشعيب الوالئي 

 املتخذة خرقا للدستور،  -

 اليت متس برموز الدولة وشعاراا، -

 غري احملررة باللغة العربية، -

                                                           
 .140املرجع السابق، ص  ، حممد الصغري باعلي 1
 .املرجع السابق،  09-90رقم  من قانون الوالية  54املادة 2
 .،مشروع القانون املتعلق بالوالية ،املرجع السابق54-53املادة 3
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يتم اإللغاء برفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا من اجل إقرار بطالن و          

  .يوما 21اجل املداولة يف 

ونظرا ملا للمجلس الشعيب الوالئي من اختصاصات مالية  فهو خيضع يف مباشرا   

يطلب من حماسب الوالية مجيع الوثائق واملستندات  أنويستطيع ، لرقابة من وزير املالية

يتضمن مالحظاته  األولمن سالمتها ويعد تقرير يسلمه للوزير  والتأكدالضرورية لتفحصها 

  .1يري املايل للوالية واملؤسسات العمومية املوجودة يف نطاقهاحول التس

  :  الرقابة على الهيئة -3

2نص  قانون الوالية يف املادة  و
يتم حل أو جتديد الس الشعيب الوالئي " على انه 44

  :كلية يف احلاالت اآلتية 

  حالة إلغاء ائي النتخاب مجيع أعضاء الس الشعيب الوالئي،  -

 ستقالة مجاعية  جلميع األعضاء املمارسني، يف حالة ا -

 عندما يصبح عدد املنتخبني اقل من نصف األعضاء،  -

يف حالة اختالف خطري بني أعضاء الس يعرقل السري العادي للمجلس الشعيب  -

 ".الوالئي 

ومل يتم حل الس رغم  وكثريا ما سجل وجود اختالف يف الس  الشعيب الوالئي،

املشرع ترك اال إىل القضاء للنظر يف مدى مالئمة االختالف اخلطري  انبإمكذلك،فكان 

 .احلسن لعمل الس السريالذي يؤدي إىل عرقلة 

ويتم اإلعالن عن حل الس الشعيب وحتديد تاريخ جتديده مبرسوم يصدر يف جملس     

  . 3الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية

                                                           
 .71، املرجع السابق،صالعدد السادس، جملة االجتهاد القضائي لية،الرشادة اإلدارية ودورها يف تنمية اإلدارة احمل، حسني فرجية 1
 .السابق،املرجع 09-90 رقم قانون الوالية2
 .املرجعنفس  3
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فا لقانون البلدية على إقامة أي جملس مؤقت نظرا لطبيعة ومل ينص قانون الوالية خال

اهليئات املوجودة على مستوى الوالية اليت ميكنها احلفاظ على استمرارية املرفق العام، فالوايل 

  .واملديريات التنفيذية تقوم بالتسيري

ختضع للتبعية للسلطة  أصبحتاالس املنتخبة  أنفالرقابة اإلدارية تتسع إىل حد 

الوصية،وهذا ما أغلق روح املبادرة، فالس الشعيب الوالئي يتداول يف مسائل أعدها الوايل، 

  .وممثل الوالية)السلطة املركزية(وهو ميلك صفة مزدوجة فهو ممثل الدولة 

املداولة بناء على تقرير يعده،  إلغاءفالوايل هو الذي يطلب من وزير الداخلية ضمنيا         

  .عدم التوازن يف املراكز القانونية، وحيد من استقالل االس املنتخبةوهذا ما جيعل 

من القضاء وليس وزير  املداولة إلغاءيطلب الوايل  أنالنص على  باألحرىوكان        

  .هو مراقبة املشروعية  األساسالداخلية مادام 

إمكانية رفع وهو مت االستجابة له يف نص مشروع القانون املتعلق بالوالية من خالل 

  .1قصد أقرار بطالن مداولة اإلداريةدعوى أمام احملكمة 

يف التسيري حيقق مشاركة السكان  إداري كأسلوبمدى حتقق الالمركزية   وإلبراز    

يتعني ترك نوع من االستقاللية للمجلس الوالئي يف  احملليني يف التسيري عن طريق منتخبيهم،

  .له قانونا املسندةممارسة صالحيته 

الالمركزية  أنذلك ، متارس قدرا من الرقابة على اهليئات احمللية نأوان كان للدولة 

 أصلالوصاية اإلدارية باعتبارها استثناء يرد على فتعين االستقالل عن الدولة، ال اإلقليمية

يف احلدود اليت اقرها  إالمتارس  ، ومن اجل ذلك فالرقابة ال2عام هو استقالل اهليئات احمللية

  .قانون صراحةال

                                                           
  .مشروع القانون املتعلق بالوالية ،املرجع السابق ،57-54املادتني1
 .123،ص2007، مصر، ةاإلسكندري، دار اجلامعة اجلديدة، الوسيط يف القانون اإلداري، مصطفى ابوزيد فهمي 2
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بضعف املوارد املالية،  أساساهيمنة الوايل على الس الوالئي مرتبطة  أنويبدو 

على مستوى  اإلدارةوعدم تكوين أعضائها وحمدودية التأطري،وهذا ما يتطلب عصرنة 

ضمان الرهان على اجلماعات احمللية يف  ألجلالتنظيم، كما على مستوى التسيري، وذلك 

  .1القتصادية واالجتماعيةحتقيق التنمية ا

إىل جانب تأثري الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية بسبب عدم االستقرار   

إىل اعتماد املركزية يف توزيع الربامج، وذلك من خالل برنامج  وباإلضافة ،واألمينالسياسي 

 للتنمية احمللية، والربنامج التكميلي لدعم أساسااالقتصادي واملوجه  اإلنعاش

النمو،وخصصت هلا مبالغ مالية كبرية،وبالرغم من ذلك عرفت بعض االختالالت لعدة 

 آلياتمنها عدم االعتماد على الربامج احمللية واعتماد التسيري املركزي،وعدم تفعيل  أسباب

  .املختلفة بإشكاهلاالرقابة 

موارد وعليه يتعني مراجعة املالية احمللية  واليت من شأا أن تؤدي إىل تكييف 

 احلصول على العقار إجراءاتالعقبات السيما  وإزالة اجلماعات احمللية مع املهام املنوطة ا،

  .2لتشجيع االستثمار احمللي

ضرورة التخفيف من الرقابة اإلدارية والسيما القبلية على الس الشعيب  وأمام

ة، كما تضمن حتقيق تضمن منح الس استقاللي أخرى آليات إجيادالوالئي،فكان البد من 

ووسائل  األحزابالدميقراطية احمللية ، وهنا احلديث عن الرقابة السياسية املمارسة عن طريق 

  .، وعن طريق اتمع املدين اإلعالم

، كما تعد االنتخابات لألحزابوتعترب االس املنتخبة انعكاس للنشاط السياسي 

السياسية واتمع  األحزابدميقراطية، وتصطدم احمللية وسيلة للمشاركة السياسية، ولتحقيق ال

                                                           
، املرجع جملة االجتهاد القضائي مستقبل املاضي،: موانع إصالح اجلماعات العمومية احمللية يف املغرب العريب، حممد العجمي1

 .162السابق،ص
 .121ص2003اجلزائر،نشرية لس األمة، العدد الرابع،،، جملة الفكر الربملاين- معاينات وأفاق-التنمية احمللية ، الطيب ماتلو 2
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القانونية  اآللياتاملدين بعدم الفاعلية،ويرجع ذلك إىل انعدام الكفاءة يف اعضائهم، وانعدام 

  .من اجل فرض الرقابة عليها

وان تفعيل الرقابة الشعبية يتطلب تنوع طرقها من خالل تكريس وتوسيع حق اللجوء 

 اإلعالمللجمعيات، كما يتعني فتح النقاش العام يف وسائل للقضاء إىل كل ذي مصلحة و 

  .1ومنتديات احلوار واالس االستشارية  األحياءيف  االنرتنتوشبكة 

وان للمجالس املنتخبة احمللية معوقات قانونية  تتمثل يف الوصاية وحمدودية التقسيم   

وحمدودية  ستقالل املايلوتقييد االختصاصات،ومعوقات موضوعية تتعلق بضعف اال ،اإلداري

  .املوارد البشرية

  .اختصاصات الوالي: المطلب الثاني

باعتباره ممثال للوالية وهيئة  أوميارس الوايل سلطات كثرية سواء باعتباره ممثال للدولة 

  2.وسلطة الضبط لتحقيق النظام العام تنفيذية، ويستعمل وسيلة القرار اإلداري،

لدولــة ومندوب احلكومة على مستوى الوالية وبالتايل وباعتبار الوايل هو ممثل ا   

فمنصب الوايل له مركز قانوين أساسي يف التنظيم اإلداري الالمركزي،  وهذا ما سنتطرق إليه 

من خالل دراسة الصالحيات املخولة للوايل وعالقته باألجهزة احمللية والكشف عن 

  .اإلشكاالت القانونية من خالل الواقع العملي 

  . الوالي كممثل للدولة اختصاصات: األولرع الف

وخيضع الوايل لوزير الداخلية واجلماعات احمللية ويعني الوالة باقرتاح منه، فهو يعد      

املسؤول اإلداري األول عن اجلماعات احمللية فيقوم الوالة بإخطاره بكافة األعمال وبالوضعية 

  .العامة للوالية 

                                                           
امللتقى الوطين حول  .الرقابة الشعبية ودورها يف تسيري اجلماعات احمللية باجلزائر يف ظل احلكم الراشد، امحد بن عيسى1

 .69- 67ص ، اجلزائر،ورقلة، 2010ديسمرب  11- 10إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية و اإلقليمية 
 .84،ص2007اجلزائر،، ور للنشر والتوزيعجس، القرار اإلداري، عمار بوضياف2
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ختتلف الدول بني االجتاه القائل مببدأ االنتخاب واالجتاه الرامي ونظرا حلساسية املنصب       

إىل مبدأ التعيني ويرى أصحاب اجتاه التعيني لكون أهايل اإلقليم أدرى بشؤوم وتكريس 

  .  مبدأ الدميقراطية 

راطي مبادئ التسيري الدميق يتناىف مع كون التعيني اللأما اجتاه التعيني فيستندون  

  . ويضمن الكفاءة

فللوايل صالحية واسعة فهو يسهر على تنفيذ سياسة وبرامج احلكومة على املستوى         

وهو يشرف على مجيع القطاعات إال ما مت استثناؤه مبوجب القانون وذلك ما ورد يف  ،احمللي

  :  من قانون الوالية ويتمثل فيما يلي1 93املادة 

  .لتكوينيف ميدان الرتبية ا العمل الرتبوي  والتنظيم -

   .وعاء  الضرائب وحتصيلها -

 .الية للنفقات العمومية وتصفيتهاالرقابة امل -

 .إدارة اجلمارك -

 .مفتشية العمل  -

 .مفتشية الوظيف العمومي  -

 .املصاحل اليت تتجاوز نشاطها بالنظر إىل طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الوالية  -

جلامعات، القضاء، والعربة من القتصادية، ات هذا العنوان املؤسسات العامة اويدخل حت

استثناء هذه القطاعات واضحة كوا ختضع من حيث األصل لتعليمات السلطة املركزية 

  .2وحتكمها قوانني واحدة على املستوى الوطين وهيكلة واحدة 

فقد أعاد  ،ولكن اخلالف يف هذا اال هو أن املشرع رغم استثناء هذه الصالحيات       

املتعلق بعالقات العمل، والذي تنص  11-90 قوانني أخرى مثل قانونبعضها من خالل 

                                                           
 .املرجع السابق، 09- 90 رقم قانون الوالية، 93املادة  1
 .175عمار بوضياف،املرجع السابق، ص 2
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الوحيد الذي له أن حيدد يوم الراحة األسبوعية بقرار منه  منه على أن الوايل هو 35املادة 

املتعلق بالوقاية من  02- 90 رقم بالنسبة جلميع العمال أو بعضهم فيما خيول القانون

تها وممارسة احلق النقايب ومينح هو اآلخر للوايل صالحيته النزاعات اجلماعية يف العمل وتسوي

  .منه 46تعيني وسيط حلل اخلالفات اجلماعية وهذا ما جاء يف املادة

-90كما أن للوايل صالحية إحالة اخلالف على اللجنة الوطنية للعمل طبقا لقانون    

   1.يل املتعلق مبفتشية العمل الذي جيعل من مفتش العمل جهة إخطار للوا 03

  :  وتربز سلطات الوايل من خالل انه يقوم مبا يلي      

ينشط الوايل وينسق ويراقب عمل مصاحل الدولة املكلفة ضمن قطاعات النشاط  -

  .الوالئي 

 .يسهر الوايل يف ممارسة مهامه على محاية حقوق املواطنني وحريام  -

  .يسهر الوايل على تنفيذ القوانني والتنظيمات -

 .ال عن احملافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العامة يعترب مسؤو  -

فالوايل ذه الصفة يقوم بتويل اإلشراف على مجيع املصاحل اليت ختضع لسلطته         

يقوم مبهامه ويصدر قرارات لتنفيذ مهامه، فإذا كان الس الشعيب  الرئاسية، وبالتايل فهو

  .املداوالتالوالئي ميارس صالحياته عن طريق 

إن الوايل ميارس مهامه التنفيذية عن طريق  قرارات، وهذا ما نصت عليه املادة و    

من قانون الوالية بان يتخذ الوايل قرارات تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي 2 103

وممارسة مهامه، ويقدم  تقرير يف كل دورة حول املداوالت السابقة، وميارس الوايل صالحياته 

سه، كما ميكن تفويض توقيعه لبعض املوظفني طبقا للقانون، كاألمني العام للوالية أو بنف

  .مدير التنظيم والشؤون العامة،رئيس الدائرة 

                                                           
 .88ص ، املرجع السابق ، وايل الوالية يف التنظيم اإلداري اجلزائري شي، عالء الدين ع 1
 .، قانون الوالية،املرجع السابق105-103املواد2
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  .كما يقوم الوايل باالستعانة يف التنفيذ باجلهاز اإلداري املوجود حتت سلطته   

  : صالحيات الوالي في مجال التمثيل والرقابة -1

حيات الرقابة بصورة عامة يف األعمال اليت يقوم ا الوايل اجتاه االس تتمثل صال         

ا أو حتويله ه اسم البلدية أو تعيني مقر تغيريينص قانون البلدية على أن و ،التنفيذية البلدية 

  .يتم عرب مرسوم تنفيذي يبىن على تقرير من وزير الداخلية بعد استطالع رأي الوايل

رئيسا مباشرا لرئيس الس الشعيب البلدي يف حال ممارسته الختصاصاته كما يعد الوايل       

فهو يتوىل سري وتنفيذ القوانني والتنظيمات  ،من قانون البلدية 69 املنصوص عليها يف املادة

  . عرب تراب البلدية

ى أما يف جمال متثيل الدولة فيقوم الوايل بإبرام العقود واالتفاقيات باسم الدولة عل       

مستوى الوالية، وميكنه متثيل الدولة يف التظاهرات الثقافية الدولية اليت ميكن أن تقام يف 

   1. الوالية ويقوم الوايل بتمثيل الدولة أمام القضاء يف دعاوى التعويض

   : صالحيات الوالي في مجال االنتخابات -2

لية ويساهم يف عملية إن للوايل دورا هاما يف االنتخابات احمللية فهو يشرف على العم     

  .إعداد القوائم االنتخابية، وله ممثل يف اللجنة اإلدارية 

يقوم الوايل بكل الطرق القانونية على إجراء التعديالت الضرورية على القوائم "و 

  2".االنتخابية 

ويتم توزيع الناخبون بقرار من الوايل على مكاتب التصويت بقدر ما يقتضيه 

  3.به عدد الناخبني الظروف احمللية ويتطل

الوالية،  وإقليمكما يعني الوايل أعضاء مكتب التصويت واألعضاء من بني  الناخبني 

   1.وميكن للوايل تسخري القوة العمومية 
                                                           

 . 92ص  املرجع السابق، ، شيء الدين ععال1
 .،املرجع السابقاالنتخاباتاملتعلق ب تضمن القانون العضويامل 07-97-األمر 27- 19املادة   2
 .نفس املرجع ، 31املادة  3
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يكون للوايل تأثري على اهليئة االنتخابية على مستوى الوالية  أنومن مث فإنه ميكن 

مركزي، حبيث أنه ميكنه التأثري على جمريات وبالتايل على العملية الدميقراطية والنظام الال

االنتخابات، ويفرتض أن يتم حتييد اإلدارة من اإلشراف على العملية االنتخابية ويبقى هلا 

  . الدور التقين فقط 

ويف ظل مشروع القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات مت رفع عدد املنتخبني يف 

،وبالتايل عدد نواب الرئيس 55و35والوالئية بني 43و13االس الشعبية البلدية بني 

   .للسماح هلذه االس  العمل يف إطار  استقرار أفضل

القضائي على االنتخاب من طرف اللجنة  اإلشرافكما نص مشروع القانون على 

ثالث قضاة برتبة مستشار يعينهم وزير العدل  لضمان املزيد ) 3(الوالئية واليت تتشكل من

  .2ةمن الشفافي

   .صالحيات الوالي في مجال الضبط اإلداري -3

تعد وظيفة الضبط اإلداري من أقدم واجبات الدولة وأمهها، فلقد كانت هذه     

  .، فالضبط قد نشأ كضرورة اجتماعيةالوظيفة حبق عصب السلطة العامة وجوهرها

ضبط هو من ويهدف الضبط إىل محاية النظام العام والصحة العامة واألمن العام، فال      

األوامر والنواهي امللزمة األفراد لغرض تنظيم حريام العامة ودف محاية النظام العام يف 

   3.اتمع 

من قانون الوالية فالوايل مسؤول عن احملافظة على النظام واألمن  96ومبوجب املادة       

األمن والوايل له  والسالمة والسكينة العامة وألجل ذلك وضعت حتت تصرفه وإشرافه مصاحل

ايات نصفة ضابط شرطة قضائية فيقوم بنفسه اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية ملعاينة اجل

  .واجلنح 
                                                                                                                                                                     

 .،نفس املرجع46-40املادة  1
  .2011،مشروع القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،اجلزائر 154،85،82 املواد 2
 .97ص ،1993أطروحة دكتورة، كلية احلقوق، القاهرة، مصر ،الضبط اإلداري وحدوده ري، و اخلبعادل السعيد حممد أ3
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تقوم السلطة اإلدارية مبهمة الضبط اإلداري بوسائله املختلفة يف مقدمتها الرتخيص  

ظام العام لنااإلداري، دف املوازنة بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة،واحلفاظ على 

  .لجديدة ممثلة يف محاية البيئة ومجال الرونق والرواء والنظام العام االقتصاديل بأبعادها

وبذلك تطور مفهوم النظام العام مسايرا للنظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي      

  .طة العامة لاليت حتددها الس واألهدافوالثقايف يف الدولة 

تنظيم االقتصاد واالستثمار مبراقبة النشاط اخلاص احلر،ويف ويناط بالسلطة اإلدارية   

جمال البناء والعمران تقوم باحملافظة على تناسق املباين وانسجامها لتعطي طابعا مجاليا 

  . 1خاصا

  :   فتظهر أعمال الضبط اإلداري يف أربع صور تتمثل فيما يلي       

أو استغالل أماكن معينة أو استغالل أي أن يكون قرار مبنع من ممارسة معينة  : المنع - أ

طرق عمومية مثل منع ممارسة نشاط النقل مؤقتا أو تعليق رخصة السياقة مؤقتا أو منع 

   2.نقل مواد معينة 

ويتمثل يف طلب اإلذن املسبق من السلطة املختصة ملمارسة نشاط ما، ومثال : الترخيص -  ب

امة احملاجر،رخص النقل على ذلك الرتخيص حبمل السالح، رخصة الصيد، رخص إلق

  .اخلاصة 

وذلك بإحاطة علم السلطات اإلدارية مبمارسة نشاط معني قبل البدء :  اإلعالن المسبق -  ج

  .فيه 

تنظيم النشاط السياحي  الوالية،كتنظيم حركة املرور، تنظيم النقل يف :تنظيم النشاط - د

  . للشواطئ

                                                           
املظاهر اجلديدة ملفهوم النظام العام يف القانون اإلداري حاليا النظام العام اجلمايل والنظام العام االقتصادي،الة ، عبد الرمحان عزاوي 1

 . 105،ص2008ونس،القانونية التونسية،ت
 .94ص ، عالء الدين عشي، املرجع السابق 2
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هر على تنظيم املظاهرات ويسهر الوايل على محاية األفراد وضمان األمن العام والس

أو منعها وتنظيم التجمعات واإلضرابات العمالية، وقد مت حتديد سلطات الوايل يف ميدان 

وينص هذا املرسوم على 373،1- 83األمن واحملافظة على النظام العام مبوجب مرسوم رقم 

مات أن الوايل جيسد سلطة الدولة على صعيد الوالية ويتخذ يف إطار القوانني والتنظي

  .د يزيد على قوانني الشرطة والدركبالتنسيق مع جهات األمن وق

إن الوايل يسهر على حفظ ارشفي  2وقد ورد يف نص مشروع القانون املتعلق بالوالية

  .لسلك الوالة مبرسوم األساسيالدولة والوالية والبلدية،كما نص على انه حيدد القانون 

  .للواليةثال اختصاصات الوالي بصفته مم: ثانيال الفرع

اختصاصات الوايل بوصفه سلطة ال تركيزية أكثر تعداد من تلك اليت ميارسها  إن 

   3.عدم الرتكيز أكثر منه سلطة حمليةباسم اموعة احمللية، مما جيعله يف الواقع سلطة حقيقية ل

  :  أما وظائف الوايل بصفته ممثال للمجموعة احمللية فتتمثل فيما يلي 

ق للميزانية ولكل القضايا اليت تعرض على الس الشعيب الوالئي اإلعداد املسب -

  .ويستطيع بذلك توضيح ما تتضمنه امللفات املتعلقة ذه القضايا 

يتوىل تنفيذ ميزانية الوالية بعد املصادقة عليها من الس الشعيب الوالئي وهو األمر  -

 .بالصرف 

بذلك يصدر قرارات تنفيذية ويوقع يتوىل تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي و  -

 .العقود والصفقات حلساب الوالية ومتثيلها أمام القضاء 

                                                           
اجلريدة الرمسية  ، الذي حيدد سلطات الوايل يف ميدان احملافظة على النظام العام 1983ماي  28املؤرخ يف  ، 373-83مرسوم 1

 .31/05/1983املؤرخة يف  22عدد
 .لسابق،مشروع القانون املتعلق بالوالية،املرجع ا124-121املادتني  2
 . 158ص  املرجع السابق، ، مسعود شيهوب3
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يقدم تقرير سنوي مفصل عن نشاطات الوالية للمجلس الشعيب الوالئي ويقدم عن   -

كل دورة عادية تقرير حول حالة تنفيذ املداوالت وكذا متابعة اآلراء واملقرتحات اليت 

 .أبداها الس 

 .واإلداريةلوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية ميثل ا -

يتوىل إدارة األمالك واحلقوق اليت تتكون منها ثروة الوالية باسم الوالية وحتت مراقبة  -

 الس الشعيب 

ويف إطار ذلك فإن الوايل ميارس هذه  املهام مبعية اإلدارة اليت ختضع للسلطة          

  .فه وتساعده على املهام املسندة إليه مبوجب القانون السلمية له واليت تعمل حتت إشرا

فالوايل ميارس السلطة على مستخدمي الوالية ويساعده يف ذلك األمني العام للوالية       

ورئيس الديوان وجملس الوالية، كما يتوىل الوايل نتيجة ذلك سلطة اإلدارة والتسيري والتأديب 

   1.على موظفي الوالية طبقا القانون

وإن نظام الالمركزية ينجح يف الدول اليت حكوماا متنح بوضوح توزيع للسلطات        

النظام الذي يتطابق مع وضعيتها اخلاصة  إجيادواإلدارية،ومن مث فعلى كل دولة  السياسية

  .2ويكون مزيج بني املركزية والالمركزية

 على مستوى القطاعاتوبرئاسة جلان  اذه الصفة يقوم الوايل  هولبيان اختصاصات  

منح الوايل اليت يوجد ا مقر مؤسسة النقل العمومي الربي للمسافرين املختلفة منها 

، وحيدد الوايل املواقيت واملواقف املسموح ا، وميكن أن العمومينيللسيارات رخص النقل 

  .الوايل تسحب هذه الرتاخيص بناء على قرار

من املرسوم 11الوالئية للتضامن  طبقا لنص املادة ممثله اللجنة  أوويرأسها الويل      

  :وتتكون مما يلي 05/1997/ 27املؤرخ يف  203- 97التنفيذي 
                                                           

  . املرجع السابق، 09-  90رقم  من قانون الوالية 91-83 املواد 1
2 Chakib Ennouar Cherif .décentralisation et développement local. Idara revue de 
Ecole Nationale d’Adminstration.numéro 2-2003،p128. 
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  يرأسها الوايل أوممثله-

  مدير اإلدارة احمللية-

  مدير الصحة والسكان-

  مدير الرتبية -

  مدير ااهدين-

  مدير الشباب والرياضة-

  مدير الثقافة  -

  مدير التكوين املهين -

  مدير الشؤون الدينية -

  مدير التجارة -

  ممثل خزينة الوالية-

  ممثل اجلمارك على الصعيد احمللي -

  ممثل األمالك الوطنية على الصعيد احمللي -

  .مسؤؤل مكتب العمل االجتماعي بكل بلدية -

  .ممثل اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساين على الصعيد احمللي-

مؤسسة من شأا أن تساعد يف أعمال  أوبأي شخص  تستعني إنميكن و     

التضامن،وجتتمع اللجنة مرة واحدة، وكل فصل ثالثي،وتقدم اقرتاحاا إىل الوزير املكلف 

  .بالتضامن

للوايل ازدواجا وظيفيا من كونه ممثل الدولة وبالتايل سلطة عدم تركيز إداري،   أنمث 

  .كما يعترب ممثل للجماعات احمللية

فاإلصالحات املطلوبة على مستوى الوالية هي جتريد الوايل من بعض مهام  وعليه   

التنفيذ بتحويلها إىل رئيس الس الشعيب الوالئي املنتخب، ويعترب من املفيد حتويل بعض 
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صالحيات الوايل احمللية إىل رئيس الس الشعيب الوالئي وحصر مهام الوايل يف تلك املتعلقة 

يمها فقط، وذلك من أجل إعادة التوازن بني مركز رئيس الس الشعيب بتمثيل الدولة وتدع

   .1الوالئي ومركز الوايل الذي يهيمن على مجيع السلطات يف الوالية

ويقوم الوايل بدور تنموي مهم كممثل الوالئية وله عدة اختصاصات يف عدة 

  :جماالت منها

  : التهيئة والتعمير -1

التخطيط ممثلة يف مدير التخطيط بالوالية مع مديرية التهيئة وتنسق املصاحل املكلفة ب       

والتعمري على تنفيذ برامج التهيئة والتعمري وتطوير عملية مجع املعلومات واإلحصائيات 

  .االقتصادية وحتليلها، كما تنظم أشغال إعداد خمططات التنمية وتتوىل تقومي تنفيذها

  : للتنمية والسيما ما يلي وتساهم الوالية يف إعداد املخطط الوطين  

 .حتديد احتياجات السكان الرئيسية  -

 .حيصي الطاقات البشرية واملادية اليت ميكن أن تتوالها يف املستوى احمللي  -

اإلدارية  ممارسة  الوصاية واملراقبة كما يتوىل الس الشعيب التنفيذي حتت سلطة الوايل

العمومية اليت ال يتجاوز عملها إطار الوالية  على اجلماعات احمللية على املؤسسات واهليئات

. 

ويعد الوايل املختص إقليميا يف حالة جمموعة من البلديات بقرار منه وباقرتاح من رؤساء 

املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل  بإعداداالس الشعبية البلدية املعنية 

  .األراضي 

  : وتتكون اللجنة التقنية الوالئية

 .مني العام للوالية ممثل الوايل املختص إقليميا رئيسااأل -

                                                           
الثاين،  العدد،نشرية لس األمة، الفكر الربملاين، جملة صاصات اهليئات التنفيذية للجماعات احملليةاخت، مسعود شيهوب 1

  .24ص اجلزائر،،2003مارس 
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 .مدير األمالك الوطنية يف الوالية  -

 .مدير الفالحة يف الوالية  -

 .املدير املكلف بالتنظيم يف الوالية  -

  .يشكل جلان فرعية تقنية حملية على مستوى البلدية  أنوميكن الوايل عند الضرورة 

   :وىل اللجنة التقنية  الوالئيةتتف

 .إبداء رأيها بشأن املشاريع املقدمة ومدى مالئمتها أو مطابقتها للمصلحة العامة  -

ترتيب املشاريع حسب األولويات بالنظر لألمهية اليت متتلكها من حيث املصلحة العامة  -

 .والضمانات الالزمة حلسن تنفيذها 

يت متلكها الدولة البث يف كل طلبات شروط التنازل عن العقارات املبنية وغري املبنية ال -

 1.واملخصصة الجناز عمليات التعمري أو البناء

  : وتتكون جلنة الصفقات الوالئية من

  الوايل أو ممثله رئيسا- -

  ممثلني عن الس الشعيب الوالئي، ) 3(ثالثة - -

  )مصلحة امليزانية ومصلحة احملاسبة (عن الوزير املكلف باملالية  )2(ممثلني اثنني - -

  يئة اإلقليم للوالية مدير التخطيط و - -

  مدير الري للوالية، - -

  مدير التجارة بالوالية، - -

  مدير السكن والتجهيزات العمومية للوالية،- -

  مدير املصلحة التقنية املعنية باخلدمة للوالية، - -

   ،وختتص اللجنة الوالئية للصفقات بدراسة مشاريع

  لدولة، الصفقات اليت تربمها الوالية واملصاحل غري املمركزة ل- -

                                                           
   . 595،اجلزء الثاين،املرجع السابق، صوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، منشورات التشريع والتنظيم، اجلماعات احمللية1
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 1.ديات واملؤسسات العمومية احملليةالصفقات اليت تربمها البل -

، بسبب عدم االهتمام طبيقي جند ضعف يف احتكام الرقابةبالرجوع إىل اجلانب الت  

بالتخطيط والدراسة اليت تراعي خمتلف اجلوانب املادية والبشرية يف املشروع، فيتم أبرام مشاريع 

  . 2از،وهذا ما يسبب يف تعطل املشاريع ومن مث التنمية احمللية مع مؤسسات غري مؤهلة لالجن

ومن جهة أخرى نرى عدم تطابق اإلجراءات والنصوص القانونية مع متطلبات التنمية  

احمللية من بطء يف اإلجراءات، واالهتمام باجلوانب الشكلية على حساب الدراسة التقنية 

 .ألعضاء، وحجم العمل من جهة أخرىوالفنية للمشروع، ونظرا لعدم الكفاءة يف ا

 :النشاط االقتصادي -2

ويقوم بالسهر على يئة مناطق صناعية بالوالية قصد احلث على التطور الصناعي 

  .يف الوالية،وتطوير شبكة الطرق وخمتلف سبل املواصالت 

  :الشبيبة والرياضة -3

ة بالوالية على حتسني ويسهر الوايل مبعية  أجهزة الوالية ومديرية الشباب والرياض       

األساسية الرياضية الحتياجات الوالية والسيما من مالعب، قاعات، مسابح اجناز  املنشآت

  .3دور الشباب وتنظيم التظاهرات الرياضية 

ويقوم  ويساهم يف ترقية النشاطات الرياضية والرتفيهية وتنشيط احلركة اجلمعوية،  

  .واهلياكل الرياضيةمبهامه بالتنسيق بني البلديات واهليئات 

  

  : السياحة -4

                                                           
اجلريدة ، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/2010/ 7املؤرخ يف  236- 10رسوم الرئاسي رقم امل ، 136،137املواد  1

  .7/10/2010،املؤرخة يف 58العدد، الرمسية
 .197يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق،املرجع السابق،ص التنمية احمللية الشاملة، سعيدي الشيخ2
 الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف جمال26/12/1981املؤرخ يف 375-81 رقم املرسوم التنفيذي3

  .29/12/1981،املؤرخة يف 52، اجلريدة الرمسية، عددقطاع النقل والصيد البحري
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ويقوم بالتنسيق مع ،يسهر يف هذا اال الوايل على ترقية السياحة وازدهارها و 

البلديات والس الشعيب الوالئي على املسامهة يف حتديد منطقة التوسع السياحي وإعداد 

ت املخطط الرئيسي للتهيئة السياحية السيما ختصص األراضي ويئتها، والدراسا

  .1واالجنازات

ويشرف على القطاع من خالل مديرية السياحة، ويرأس الوايل جلنة تصنيف 

واللجنة الوالئية لتحديد الشواطئ املمنوعة من االستغالل،واللجنة الوالئية  مؤسسات السياحة

  .للتخييم اليت تشجع عملية التخييم

  : الصحة -5

املخطط الوطين لتطوير يتوىل مدير القطاع الصحي حتت سلطة الوايل يف إعداد 

املستشفيات، خمابر حفظ  القطاع الصحي واجناز اهلياكل األساسية للصحة وجتهيزها والسيما

  .الصحة

ويف ميدان الوقاية مبساعدة املصاحل التقنية واملتخصصة التابعة للدولة تنظيم محالت 

اإلدارية على مجيع  قبة، وزيادة على ذلك ميارس الوايل الوصاية واملرااألمراضالتوعية ومكافحة 

  .2املؤسسات واهليئات التابعة للصحة العمومية بالوالية

  :الثقافة -6

اال اجناز مؤسسات ثقافية والئية من دور الثقافة، املسارح مكتبات  ايتوىل يف هذ  

  .3أعماهلاوتراقب  وتساعد الوالية، متاحف الوالية،وتنشيط اجلماعات الثقافية

  : النقل -7
                                                           

قطاع الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف جمال 26/12/1981املؤرخ يف 372- 81 رقم املرسوم التنفيذي1
 29/12/1981،املؤرخة يف 52اجلريدة الرمسية، عددلسياحة، ا
قطاع  الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف جمال 26/12/1981املؤرخ يف 374- 81 رقم املرسوم التنفيذي2
 29/12/1981،املؤرخة يف 52لصحة، اجلريدة الرمسية، عددا
اجلريدة الرمسية،  الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما، 26/12/1981املؤرخ يف ،385- 81 رقم تنفيذيال املرسوم3

 29/12/1981،املؤرخة يف 52عدد
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على اجناز اهلياكل القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل مع التأكد من ويقوم بالسهر   

ومينح رخص ،، مع تنظيم الشروط العامة ملمارسة النقلواألمنمطابقتها ملقاييس الراحة 

  .النقل

تنظيم القطاع مع الس الشعيب الوالئي بيقوم  مدير النقل حتت سلطة الوايل كما 

 .طوط احملليةوالبلديات لضمان النقل عرب اخل

  : التربية والتكوين المهني -8

اخلريطة املدرسية  بالتنسيق مع الس الشعيب  بإعدادتسهر الوالية يف هذا امليدان 

  .الوالئي والبلديات، واهليئات التقنية 

تنجز مباين التعليم املتوسط والثانوي وتتوىل ضمانة هذه املؤسسات اهليئات املركزية اليت ال  -

 .  إقليم الوايل  يتجاوز عملها

ر على توفري يسهر على حسن سري املؤسسات املدرسية ما عدا امليدان الرتبوي وتسه  -

 .  والوسائل التعليمية واملطاعم املدرسية والداخليات التجهيزات املدرسية 

 .1تساعد يف حدود إمكانياا على اجناز اهلياكل اجلامعية وإقامة التجهيزات األولية  -

  . يف إنشاء واجناز وجتهيز منشآت التكوين املهين والتمهني تسهر الوالية -

ويقوم الس التنفيذي الوالئي حتت سلطة الوايل بالقيام جبميع املهام  والصالحيات   

واالختصاصات املمنوحة له يف خمتلف قطاعات النشاط املوجود على مستوى الوالية 

  .للمسامهة يف التنمية احمللية 

يقوم من جهة بتنفيذ تعليمات احلكومة من خالل تنفيذ تعليمات الوزراء  وهو بذلك        

برامج وطنية مثل  إطاراملعينني للقطاعات لكون وجود بعض املشاريع يتم اقرتاحها مركزيا يف 

                                                           
اجلريدة  الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما، 26/12/1981املؤرخ يف ،385إىل 372- 81 رقم تنفيذيال املرسوم1

 .29/12/1981،املؤرخة يف 52الرمسية، عدد
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واملطارات، وبعض املشاريع اليت حتتاج إىل اعتمادات مالية ضخمة ال ميكن  اجناز الطرقات

  .ت الوالياتميزانيا إطارمتويلها يف 

االقتصادي واملخططات اخلماسية  شاالنتعابرامج  إطاركمثال املشاريع املتمثلة يف 

عن  عالنإلاواليت تسجل مع خمتلف زيارات الرئيس للواليات ويتم  ،وبرامج رئيس اجلمهورية

  .فيةإضابرامج تكميلية وختصيص برامج 

فيذي الوالئي يقوم بتنفيذ اقرتاحات كما أنه على املستوى احمللي فإن الس التن          

وتعليمات الس الشعيب الوالئي من خالل خمتلف القطاعات ومديرياا املتواجد مداوالت و 

على مستوى الوالية، وبذلك يتوىل الس التنفيذي الوايل مهمة الرقابة على اهليئات واملصاحل 

.  

ملصاحل واهلياكل املوجودة لضمان تنفيذ الوايل بالسهر على التنسيق من خمتلف ا ويقوم       

  .املشاريع اخلاصة بتنمية الوالية 

يقع تصادم يف القرارات بني  األحيانومن الناحية العملية كذلك جند أنه يف بعض          

اهليئات الوصية واهليئات احمللية، فاملدير التنفيذي الوالئي يتلقى تعليمات من الوزارة التابعة له 

ليمات من الوايل  بصفته مندوب احلكومة وممثل جلميع الوزارات، وجند يف هذا ويتلقى تع

االزدواج صعوبات يف التنفيذ وخاصة أمام تزايد حجم العمل وصعوبة تنسيق جملس الوالية 

  .يف كثري من االحتياجات جلميع القطاعات 

وخمتلف ااالت وأمام جبميع الربامج  اإلملامكما جند أن الوايل وأجهزته من الصعوبة         

ما يتطلب سري  املصاحل أو الربامج من سرعة التنفيذ أحيانا، وأراء واقرتاحات  تقنية يف كثري 

هذا ما جيعل يف بعض احلاالت تعطل اجناز املشاريع وجعلها  إداريةمن األحيان من تعليمات 

ة وتقنية أكثر منه إىل يف حقيقته حيتاج إىل دراسة فني األمر أنرهينة موافقة الوايل، رغم 

  .فقط باملوافقة أو الرفض  إداريإصدار قرار 
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يكون مبنح بعض الصالحيات كز الس الشعيب الوالئي ورئيسه وعليه أن تدعيم مر 

يف التنفيذ والرقابة يف امليدان وليس فقط من خالل املداوالت، لكون متابعة عملية للتنمية 

تماعات وفقا للدورات فقط،  وهذا بالرغم من كون حيتاج إىل عمل دوري منتظم ال إىل اج

القانون منح للمجلس حق االطالع على تقارير حول اجناز املشاريع على مستوى الوالية، 

  . ذا اخلصوص أداريةجلان حتقيق واالطالع على وثائق  إنشاءوحق 

دارية،وذلك بسبب وبالرجوع إىل التجربة جند أنه مل متنح الفرصة لتطبيق الالمركزية اإل       

املرحلة االنتقالية اليت عرفتها اجلزائر والظروف األمنية والسياسية واألزمة االقتصادية 

واالجتماعية،  وبالتايل يبقى تدعيم الالمركزية بتوسيع صالحيات اهليئات املنتخبة وتقليص 

ل املزج بني دور اهليئات التنفيذية، وذلك لتحقيق التوازن بني اهليئات الالمركزية ومن خال

  .االنتخابات والتعيني وفقا ملا تقتضيه الالمركزية اإلدارية 

فأساس الالمركزية اإلدارية وهو نظام يقوم على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بني 

متكني احلكومة املركزية يف العاصمة وبني سلطات منتخبة يف صورة جمالس حمافظات وجمالس 

  .1قرى ومدن

 اجلانب املايل فالوايل يعد مشروع امليزانية ويتوىل تنفيذها بعد مصادقة كما أنه ويف        

بالصرف الرئيسي، وعليه خيتص الوايل بالصالحيات  الس الشعيب الوالئي عليها، وهو األمر

  .2)،النفقات اإليرادات(املالية وفقا الجراءات احملاسبة العمومية 

والتنفيذ على مستوى التنمية  واالقرتاح  ورغم أن للوايل صالحيات هامة للمبادرة    

انه توجد عوائق وصعوبات حتول دون حتقيق اجلماعات احمللية ألهدافها، فرمبا  إالاحمللية، 

  .وضعف الفاعلية ،قص املوارد املالية ونقص الكفاءةالسبب يعود إىل ن

                                                           
 .115ص، حممد الطماوي،مبادئ علم اإلدارة،املرجع السابق سليمان 1
 .143،صاملرجع السابقالتنظيم اإلداري،، مدخل القانون اإلداري، عالء الدين  عشي 2
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 راكاجلماعات الالمركزية، من خالل إشوهذا ما يتطلب إعادة النظر يف وظائف 

  .لة القوى االجتماعية يف التنميةبصفة فاع

فالواقع العملي أثبت عدم التخطيط االسرتاتيجي، وعدم مشاركة ومسامهة املواطن           

ما أدى إىل عدم توافق الربامج مع هذا  احمللي واملنتخب يف التخطيط والتمويل،

  .النظر يف سياسة التمويل  إعادةاالحتياجات، وهذا ما يتطلب 

تنظيم املوازنة يتطلب جمالس حملية منتخبة وموظفون معينون حمليا  إعادةوإن         

  .االقرتاضواستقاللية مالية، ودعم وأموال مركزية غري مشروطة، وحرية يف 

الوحدات احمللية السلطة يف جمالني مها فرض الضرائب والرسوم احمللية  أعطاءوال بد من        

لدوام تستغل أساسا يف متويل املصروفات اجلارية، ويراعى يف العامة،اليت تتصف بصفة ا

وأن يكون ملشروعات وبرامج  ،التشغيل إلغراضاستثمارية وليس  إلغراضاالقرتاض أن يكون 

  .1قادرة على السداد 

 أنشطة اقتصادية كبرية بعضها هلاالفجوة القائمة بني الواليات، ف يضاأوهناك           

كبرية، وهناك واليات فقرية، حتتاج إىل جانب الدعم باملوارد البشرية وبالتايل مداخيلها  

  .والكفاءة العلمية املؤهلة، ومنحها فرصة التكوين والتأهيل والرتقية

 واخرأيف  واألجورموظفي اجلماعات احمللية هم من حيث التصنيف  أنوكذلك     

على التوجه إىل هذا  تاإلطاراالتصنيف يف الوظيف العمومي، فال توجد حتفيزات تشجع 

  .من القطاع اإلطاراتإىل هجر  أدىحىت التكوين، مما  وال القطاع 

بذلك يفوض جزء  أما بالنسبة لتشعب وتنوع وتعدد حجم الصالحيات للوايل، فهو

 أدائهمن صالحياته إىل األمني العام للوالية، وإىل رؤساء الدوائر والذين يساعدونه يف 

                                                           
، جملة املنظمة العربية للتنمية املؤمتر العريب الثاين لإلدارة احمللية، السيد عبد املطلب غامن،التمويل واملوازنات احمللية1

 .41،ص2004مصر،ة،اإلداري
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التابعة  األجهزةمبعية  ميكنه متابعة مجيع القطاعات حىت ولو نطق الومع ذلك فمن امل،ملهامه

  .له

حول وضع الوايل كسلطة تنفيذية للمجلس الشعيب الوالئي وهيمنته  اإلشكالويبقى 

وأنه يتعني أن تسند جزء من الصالحيات لرئيس الس الشعيب  ،على جل االختصاصات

م على أساس االنتخاب واالستقالل فالوايل يف تقو  إاالالمركزية  أسسالوالئي، ألنه من 

وهو وضع يتناىف مع نظام الالمركزية، ركز رئيس الس الشعيب الوالئي،مركز فعليا أعلى من م

وهذا ما يرتتب عليه كذلك  تقييد احلرية واستقاللية االس احمللية املنتخبة، وبالتايل تعترب 

  .الالمركزية احلالية معيبة 

يتطلب ضرورة اختيار الوايل من أبناء الوالية اليت  األمر أنرى البعض وعليه ي     

حيكمها، وينتخب من الس املنتخب،  وبذلك يكون أكثر املاما بشؤون الوالية،وحسب 

انه التفاوت املوجود بني اهليئات املنتخبة واهليئات التنفيذية يف الكفاءة  األخرى اآلراءبعض 

  .وطبيعة املهام املنوطة بالوايل هي الدافع إىل التعيني  إىل جانب طبيعة انمع 

ومن خالل تأثري الرقابة على مدى استقاللية االس احمللية نالحظ أن هناك تعسف        

من قبل  عواالبتدا املبادرة  أمكانيةوهذا ما يعطل ،ال مربر هلا أحيانا من طرف بعض الوالة 

هذا يؤدي إىل البطء والروتني يف اجناز  أننها،كما االس املنتخبة والسيما البلدية م

الالمركزية اإلدارية،ومنصوص ليتها رغم أا ركن أساسي لنظام استقالعلى  ، ويؤثرألعمالا

  .     عليها قانونا وهي مكرسة دستوريا

احلد من تدخل الوايل يف أعمال االس احمللية   آلياتوهذا ما يقتضي البحث عن        

  . 1الرقابة الالحقة وتفعيل الرقابة القضائية، والتخفيف من الرقابة اإلداريةوتدخل 

                                                           
املؤمتر العريب الثاين  تطور العالقة بني احلكومة املركزية واالس احمللية يف األردن واثر ذلك على استقاللية هذه االس،، حممد اخلاليلية1

 .206،ص2004مصر،،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، لإلدارة احمللية
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الذي يتفق مع ظروفها  باألسلوبكل دولة تأخذ   أنيرى  أخراجتاه  نأيف حني  

اإلدارية  بقدر ما هي وسائل لتحقيق  األساليبالسياسية واالجتماعية واالقتصادية، الن 

واالقتصادي من ناحية وضرورة حتمية وفنية  ال السياسي ابية للدولة يف ااألهداف االجي

  .1من ناحية أخرى واإلنتاجيةبرفع الكفاءات اإلدارية 

ويف ذات السياق يتأثر التنظيم اإلداري يف الدولة بدرجة الوعي السياسي للمواطنني 

ن واملمارسات الدميقراطية فيها، ويستهدف التقسيم اإلداري دوما حتقيق أفضل إشباع ممك

  .للحاجات اجلماعية 

وختضع اهليئات احمللية للرقابة السياسية يف الدول اليت تأخذ نظام الفصل املرن بني 

  . السلطات مثل رقابة الرأي العام ورقابة الربملان

ميارس الرأي العام رقابة دائمة ومنظمة على االس احمللية وأعماهلا عن طريق وسائل        

حافة وإذاعة وتلفزة، فيمارس من خالهلا دور رقابيا مهما عن طريق املختلفة من ص اإلعالم

  . طرح مشكالت التنمية احمللية

السياسية والتنظيمات النقابية رقابة داخلية عن طريق أعضائها يف  األحزابوتتوىل 

على احليلولة دون اختاذ القرارات والقيام باألعمال اليت  األعضاء هؤالءاالس احمللية فيعمل 

  .اإلقليمتتعارض مع مصاحل سكان 

عن طريق صحافتها ومؤمتراا  األحزابإىل جانب الرقابة اخلارجية اليت متارسها         

احلزبية على املستوى احمللي والوطين، وتشمل الرقابة السياسية أيضا رقابة الربملان  واجتماعاا

مجالس احمللية، وبذلك يقوم بتوجيه باعتباره اجلهة املختصة لتحديد االطار التشريعي العام لل

  .2 اإلقليميةسياسة وفلسفة الالمركزية 

                                                           
 .204،ص، املرجع السابقحممد وليد العبادي1
 .230،ص2007األردن،طبعة ثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، اإلدارة حمللية علي خطاري شنطاري، 2
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ا اويف األخري فإن استقالل اهليئات الالمركزية ماليا ميكنها من تنفيذ مشاريعها وقرار 

 أموالالتنموية دومنا حاجة ملوافقة السلطات املركزية،وفقط الرقابة البعدية للمحافظة على 

  .الدولة 

هليئات الالمركزية وفعاليتها تتوقف على وفرة املوارد املالية لديها فما جدوى وإن قوة ا

مل متلك هذه اهليئات  نإعن طريق االنتخاب،  إدارااالستقالل اإلداري وتشكيل جمالس 

وقيامها حدودها التنموية على الصعيد احمللي،  امشاريعهالالمركزية موارد مالية كافية لتنفيذ 

بعض إىل القول بأن االستقالل املايل ركن مستقل من أركان الالمركزية ال دعاوهذا ما 

  .   1اإلقليمية

كما تتميز االس احمللية يف بريطانيا بكوا هلا صفتان صفة تنفيذية وصفة تشريعية        

لوائح هلا قوة القانون،ورئيس الس منتخب وهو ميثل مواطين  اصدرحيث حيق للمجلس 

  .2املقاطعة 

  

  

  

  

  

  

  .لمتطلبات التنمية هيئات البلدية اختصاصات مدى مالءمة:المبحث الثاني

                                                           
-57ص،2010 وزيع،األردنتوائل للنشر وال دار، مبادئ اإلدارة احمللية وتطبيقاا يف اململكة األردنية اهلامشية، قبيالت سليمانمحدي 1

58. 
 .84ملرجع السابق،صالية،قانون اإلدارة احمل، هاين علي الطهراوي 2
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تعد البلدية قاعدة التنظيم اإلداري، فهي الوحدة األساسية اليت تقدم اخلدمات          

وقد تطورت وظائف البلدية  للمواطن، فتقوم بدور الوساطة بني اإلدارة املركزية واملواطن،

  .قتصادية واالجتماعية والسياسيةمتأثرة بالتطورات اال

وتتشكل من هيئة للمداولة وهي الس الشعيب البلدي، وهيئة تنفيذية تتمثل يف 

رئيس الس الشعيب البلدي ويساعده يف القيام مبهامه نوابه، اسند هليئات البلدية مهام 

  .عديدة لتلبية احتياجات املواطنني وحتقيق التنمية احمللية

إىل صالحيات الس الشعيب البلدي، وذلك بدراسة العوامل اليت وعليه سنتطرق 

  .تؤثر على جتسيد مهام البلدية 

مدى استقاللية المجلس الشعبي البلدي في ممارسة :  المطلب األول

  .اختصاصاته

نظرا للدور الذي تلعبه البلديات يف مجيع جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية    

أعبائها ونفقاا، فأدى ذلك إىل عجز عدد كبري من البلديات، ويرجع والثقافية، تزايدت 

العوامل اخلارجية تعود إىل التقسيم اإلداري والنظام ف ،األمر لعوامل داخلية وعوامل خارجية

  . اجلبائي، وعدم تطابق اإليرادات مع النفقات

وال توجد موارد  فالتقسيم اإلداري اوجد بلديات معزولة عن أي نشاط اقتصادي،         

من ميزانية البلديات  %90فنسبة  مالية هلا تربر وجودها، فرتتكز على املداخيل اجلبائية هلا،

من ضرائب على األنشطة االقتصادية الصناعية والتجارية، ورسوم على العقارات املبنية وغري 

البلديات تفتقد إىل  املبنية ورسم التطهري والذبح،  وبالتايل يف املوارد املالية القليلة جعل

  .االستقاللية املالية 

 صاصات البلدية العديدة واملتنوعةاختو أما بالنسبة لعدم تطابق املوارد مع األعباء  

  .فإضافة إىل املهام التقليدية من إصالح الطرقات واألرصفة ومجع النفايات املنزلية
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الثقافة لتعليم و هناك عدة صالحيات أخرى يف خمتلف ااالت كاالقتصاد واكما  

  .والسكن والتعمري والبيئة

يدير البلدية جملس منتخب "فانه1من قانون البلدية الثالثة )03( وبالرجوع إىل نص املادة    

  ."هو الس الشعيب وهيئة تنفيذية

وباعتبار الس الشعيب البلدي هيئة تداولية تقوم باختصاصاا املسندة هلا قانونا        

نون،  فان الس الشعيب البلدي يعرب عن إرادة املواطنني ويشكل إطار للتعبري مبوجب القا

ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون ،2عن الدميقراطية احمللية،وميثل قاعدة الالمركزية

  .3كما أكد ذلك قانون البلدية اجلديد،العمومية 

  .اختصاصات المجلس الشعبي البلدي: الفرع األول

قيام الس باملهام املسندة إليه قانونا مت إنشاء جلان دائمة، فنص على من اجل 

إمكانية تكوين جلان مؤقتة تتوىل القيام مبهام حيددها الس، كمهمة التحقيق يف أمر معني 

  .خيص البلدية

باملعطيات ،و اهليئات احمللية  ادى اتساع الصالحيات الذي تتمتع املهام مبتأثر تو  

  4.االقتصادية واالجتماعية السائدة باتمعالسياسية و 

   التهيئة والتعمير -1

إن التطورات الالحقة تتطلب أقلمة قانون البلدية مع بعض النشاطات اليت حظيت           

  .5حديثا باهتمام خاص مثل البيئة والتهيئة العمرانية 

                                                           
 .املرجع السابق، 08-90 رقم قانون البلدية 1
 .املرجع السابق، 08-90 رقم  قانون البلدية  ، 84،85املادة  2
 .،املرجع السابق10- 11،قانون البلدية رقم 103املادة  3
 .153املرجع السابق، ص، ناجي عبد النور 4
 .131ص، املرجع السابق، مسعود شيهوب 5
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املسامهة  اتآليوإىل جانب ذلك حتتاج هذا املهام إىل جتسيد من خالل منح الس 

  .السكنو يف تشجيع االستثمار 

هو يقوم بأعماله عن فميارس الس الشعيب البلدي مهامه عن طريق املداوالت،  و         

يقوم باملهام املسندة له يف كما طريق اللجان اليت يشكلها الدائمة منها أو اللجان املؤقتة،

دى تنفيذ مداوالته من طرف اهليئة ، ويشرف على رقابة ماحملددة قانونا إطار اختصاصاته

  .التنفيذية 

فالس الشعيب البلدي متاشيا مع الصالحيات املخولة له يسعى إىل حتقيق التنمية       

واجه عوائق تشريعية تتعلق بعدم تالءم النصوص بذلك ياحمللية على مستوى البلدية، و 

 جمال تشجيع االستثمار وكذلك القانونية للتحديات اجلديدة للجماعات احمللية والسيما يف

  .يف جمال التهيئة والتعمري ويف جمال البيئة

وباخلصوص البلدية باعتبارها القاعدة األساسية للجماعات احمللية واإلطار الفعلي  

للتجسيد نظام الالمركزية والدميقراطية احمللية،إىل جانب العوائق التنظيمية اليت ترجع إىل 

ي كجهاز وقلة اإلطارات البشرية املؤهلة ونقص املوارد املالية،وعدم اهليكل التنظيمي اإلدار 

  .  االستقاللية يف ممارسة املهام

يف هذا اإلطار تعد البلدية خمططها التنموي القصري واملتوسط والطويل املدى  

  .1وتصادق عليه وتسهر على تنفيذه باالنسجام مع خمطط الوالية

لبلدي  باقرتاحاته وأرائه فيما يتعلق باإلجراءات املتعلقة كما يشارك الس الشعيب ا       

بالتهيئة العمرانية، وإىل جانب ذلك تشرتط املوافقة القبلية للمجلس الشعيب البلدي على 

  .إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن خماطر من شأا اإلضرار بالبيئة

تفصيال إضافيا بضرورة انسجام املخطط ففي هذا اال أعطى قانون البلدية اجلديد        

مع املخططات الوطنية للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم، وكذا املخططات التوجيهية 

                                                           
 .،املرجع السابق08-90 رقم  قانون البلدية ،86ادة امل 1
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القطاعية،كما نص على انه يكون اختيار العمليات اليت تنجز يف إطار املخطط البلدي 

  .                     1للتنمية من صالحيات الس الشعيب البلدي

خيتص الس يف قطاع التهيئة والتخطيط والتجهيز العمراين مبراقبة عملية البناء و 

اجلارية على مستوى البلدية وضمان مسايرا للرتاخيص التقنية والتشريعات العقارية،كما 

  .2خيتص الس البلدي مبهمة  محاية الرتاث واملناطق األثرية 

اد خمطط توجيهي للتهيئة والتعمري يشكل أداة ولقد ألزم القانون كل بلدية بإعد        

للتخطيط اايل والتسيري احلضري، فيحدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية يف البلدية 

وضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي ويبني األراضي املعمرة واألراضي القابلة 

اضي على مستوى البلدية،ويتم مبقتضاه للتعمري،وغري القابلة للتعمري أي التخصيص العام لألر 

  .حتديد مناطق التجمعات السكانية والتجهيزات العمومية الستقبال اجلمهور

قانون البلدية بوضع خمطط شغل األراضي الذي حيدد حقوق استخدام الكما ألزم 

 األراضي لكل قطاع الشكل احلضري، فيحدد الكمية الدنيا والقصوى من البناء املسموح به،

ديد األحياء والشوارع واملساحات العمومية اخلضراء،وحتديد االرتفاقات واألراضي وحت

  .3الفالحية

املتعلق بالتهيئة والتعمري، فالس الشعيب البلدي له  294-90 رقم ومبوجب قانون

اختصاص واسع يف جمال احملافظة على قواعد التهيئة والتعمري وعلى النمط العمراين واجلانب 

  .لبلديةاجلمايل ل

                                                           
  .،املرجع السابق10-11رقم  البلديةون ، قان107املادة  1
 .80،صاملرجع السابقبوعمران عادل، 2
املرجع  ، ،جملة االجتهاد القضائي ،تأثري توسيع اختصاص البلدية يف ميدان العمران على مسؤوليتها،عادل بن عبد اهللا، 3

 .207السابق،ص
املعدل 1990،/02/12املؤرخة يف  52،اجلريدة الرمسية، عدداملتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف ، 29-90  قانون رقم4

 .15/08/2004،املؤرخة يف 51،اجلريدة الرمسية، عدد14/12/1990يف  املؤرخ 04-05 نونمبوجب قا
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ويعد الس الشعيب البلدي الربنامج العهدة والربنامج السنوي والذي جيب أن يكون         

منسجما مع املخطط الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم وكذا املخططات التوجيهية 

  .القطاعية

حيات وعاجل املشرع يف قانون البلدية اجلديد تدخل الوايل ورؤساء الدوائر يف صال  

الس من خالل التأكيد على أن اختيار العمليات اليت تنجز يف إطار املخطط البلدي 

  .1للتنمية من صالحيات الس البلدي

 يأختضع إقامة "من نفس القانون على انه 109أما بالنسبة لدراسة مضمون املادة   

طار الربامج  القطاعية مشروع استثمار أو جتهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج يف إ

للتنمية إىل الرأي املسبق للمجلس البلدي والسيما يف جمال محاية األراضي الفالحية والتأثري 

  ."يف البيئة 

وعليه فان نص املادة يقيد صالحيات الس يف هذا اال فمن املفروض أن ختضع 

س هو الذي حيدد أولويات إقامة مشروع إىل املوافقة املسبقة للمجلس وليس للرأي وان ال

  .التنمية 

قام ا  اليت دراسةالومل تؤد البلديات هذا الدور املنوط ا والسيما انه حسب   

أن نسبة التأطري الفين والتقين يف  2000املركز الوطين لدراسات والتخطيط والسكان يف عام 

دولة يف التخصصات ملهندسي ال %0.5للمهندسني املعماريني،   %0.2البلديات اجلزائرية 

من حاملة شهادة الليسانس، ويف دراسة مماثلة  % 6،1وللبياطرة،  %0,1التقنية والفنية، 

على بلدية قسنطينة خلصت الدراسة إىل أن نسبة التأطري الفين والتقين،  2002يف سنة 

بالنسبة    %2.9للبياطرة، 0.9ملهندسي لدولة،و %3للمهندسني املعماريني،و %3،1متثل

  2.عامال 3150لة  شهادة الليسانس من مجلة حلم
                                                           

 .لسابق،املرجع ا10-11رقم  ، قانون البلدية112ـ107املواد 1
جانفي  10-9ملتقى حول تسيري اجلماعات احمللية ، التهيئة والتعمري يف صالحية اجلماعات احمللية، حممد اهلادي لعروق 2

 .36،جامعة قسنطينة،اجلزائر،ص2008
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إن القراءة املتأنية لألرقام تؤكد انه من غري املمكن احرتام قواعد التعمري  يف ظل          

نقص الوعي وضعف املوارد املالية والبشرية، إىل جانب ضعف التأطري، هذا ما نتج عنه 

  .ضعف الرقابة وترتيب املسؤولية

بني هيئات البلدية واهليئات الوالئية واملركزية أدى إىل فوضى  كما أن ضعف التنسيق   

وعدم احرتام شروط احملافظة على السالمة واألمن  ،عمرانية، كالبناء بدون رخصة

 واخلصوصيات العمرانية واحلضارية، وانتشار البناء الفوضوي، والبناء على األراضي الفالحية،

نية، إضافة إىل متركز السكان يف املناطق الساحلية وقرب املناطق الصناعية من األحياء السك

على حساب املناطق الداخلية واجلنوبية بسبب الفوارق االقتصادية واالجتماعية يف التنمية، 

  .وبسبب غياب إسرتاتيجية يف توزيع السكان على الواليات

ب املدن فمن خالل النصوص القانونية يظهر جليا انه يف الواقع مل يتم تطبيقها، فاغل   

اجلزائرية تعاين من التشوه العمراين كنتيجة،وانتشار البناء بدون رخصة وغري املطابق 

للمواصفات الفنية والتقنية واستعمال مواد مغشوشة،وشهد أيضا البناءات يف األراضي 

  .كما جرى يف مدينة غرداية مثال ،الفالحية يف املدمن الكربىّ ،ومبحاذاة األودية 

البلديات وشرطة العمران واألعوان املكلفون برقابة البناءات غري  هذا وأمام عجز 

املشروعة وتسجيل املخالفات،ويف ظل استمرار الرتخيص بإقامة منشات صناعية ذات تأثري 

  . 1خطري على البيئة  واحمليط يف أماكن عمرانية

ود كما عجزت البلديات عن دمي البناءات اهلشة والبناءات الفوضوية، نظرا لوج

أزمة السكن، ونقص الكفاءات البشرية ونقص اإلمكانيات املادية،وعدم تنفيذ أحكام 

  .العدالة أحيانا

  

  

                                                           
 . 26،ص2008، جملة جملس الدولة،اجلزائر، دور القاضي اإلداري يف منازعات تراخيص البناء واهلدم، عزري الزين 1
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  :البيئة -2

أدى التطور التكنولوجي والعلمي واالقتصادي واالجتماعي إىل اختالل التوازنات        

ن دور اجلماعات االيكولوجية، مما تطلب من اهليئات املنتحبة أداء دور يف محاية البيئة، ويكم

حمللية يف محاية البيئة من خالل النصوص القانونية املختلفة يف قانون الغابات قانون املياه، ا

  .القانون املتعلق بتسيري النفايات، قانون التهيئة والتعمري

والشك أن الس الشعيب البلدي يقوم مبهمته بالتنسيق مع مديرية البيئة واهليئات    

  .ة مبوضوع البيئة واجلمعيات املهتمة والنشطة يف هذا االاإلدارية املرتبط

تشرتط املوافقة القبلية للمجلس الشعيب " :نالحظ انه  من خالل قانون البلدية و

 1"البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن خماطر من شأا اإلضرار بالبيئة

.  

ح لنا أن هناك بعض املشاريع ال ختضع ملوافقة ورغم انه من الناحية الواقعية يتض         

الس الشعيب البلدي  وإمنا ختضع ملوافقة الوايل أو الوزير املكلف بالبيئة مع أا ال تكتسي 

  .الطابع الوطين كاحملاجر وحمطات البنزين

يف قانون البلدية اجلديد 114وقد سجل تراجع يف هذا اال من خالل صياغة املادة        
يقتضي إنشاء أي مشروع حيتمل اإلضرار "باملقارنة مع قانون السابق واليت نصت على انه  2

بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية موافقة الس الشعيب البلدي  باستثناء املشاريع 

  ."ذات املنفعة الوطنية اليت ختضع لألحكام املتعلقة حبماية البيئة

حية الس قيدت باملنفعة الوطنية، وهذا بالرغم من ان اإلشكال  فنالحظ أن صال         

من له صالحية حتديد املنفعة الوطنية هل هي اهليئة الوصية املتمثلة يف الوايل أم حول  يبقى 

  .السلطة املركزية وحول التوسع يف هذا املفهوم 

                                                           
 .،املرجع السابق 08-90 البلدية رقم قانون، 92ادة امل 1
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية2
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للجماعات احمللية فلم ونظر لألمهية البالغة للبيئة فأصبحت تعد من أهم التحديات        

يعد دورها يقتصر على الدور التقليدي، فهو يرتبط جبميع ااالت احليوية، فكان من 

املفروض توسيع صالحيات اجلماعات احمللية يف هذا اال من خالل منح صالحية غلق أو 

  .إيقاف املنشئات املصنفة املخالفة لقوانني البيئة

ن الرتسانة القانونية يف جمال البيئة أال أن عدم صدور كما انه على الرغم م           

النصوص التطبيقية حال دون وجود فاعلية هلذه النصوص، وباملوازاة مع عوامل أخرى كنقص 

الثقافة البيئية من املنتخب واملواطن واإلدارة، ومن ناحية  أخرى عدم تصنيف البيئة ضمن 

  .لبطالة وأزمة السكناألولويات باملقارنة مع ااالت األخرى كا

لنصوص القانونية يف جمال البيئة جند أا مل تؤخذ بعني االعتبار اباستقراء          

اخلصوصيات اجلغرافية والطبيعية والتفاوت بني اإلمكانيات املادية والبشرية املؤهلة ملعاجلة 

    .املشاكل البيئية بني اجلماعات احمللية

ساحلية واجلبلية والسهبية والصحراوية، فالطبيعة خمتلفة بينها إىل فهناك البلديات ال         

جانب مشكل نقص املوارد املالية وخاصة بالنسبة للبلديات النائية واملعزولة،كما أن عدم 

  1.استقرار اإلدارة املركزية البيئية واحمللية يعد عائق أمام ممارسة اجلماعات احمللية لدورها

عن تسيري النفايات املنزلية، وعن اجناز أماكن لرمي النفايات  فالبلدية مسؤولة       

أة اهلامدة،ومراقبة عمل املنشئات املصنفة من املصانع، احملاجر، املناجم وبصفة عامة كل منش

ا على الصحة أو النظافة أو الفالحة ،عالوة على ذلك جيب اليت ميكن أن تشكل خطر 

إلعالمي أي الوقائي، كما تتطلب محاية البيئة إعطاء االهتمام والعناية باجلانب التوجيهي وا

  2.األمهية القصوى للتحقيق العمومي 

                                                           
 .33ص، اجلزائر،تلمسان2007- 2006السنة اجلامعية ، أطروحة دكتورة،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف للجزائر، وناس حيي 1
،جامعة 2008جانفي  10-9ملتقى حول تسيري اجلماعات احمللية  ، ليةدور اجلماعات احمل: الصديق بن عبد اهللا،محاية البيئة 2

 . 67صاجلزائر،قسنطينة،
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بالرجوع إىل الواقع جند عدم االهتمام بإنشاء وصيانة املساحات اخلضراء، ولعل                

ذلك يعود إىل مجلة من العراقيل اليت تؤثر على فاعلية البلدية ووظائفها، وكمثال على ذلك 

دم استقاللية البلدية يف ممارسة اختصاصاا عن الوصاية إىل جانب التسيري املركزي،والرقابة ع

اليت متارس على أعضاء الس البلدي من التوقيف أو اإلقالة، والرقابة اليت متارس على 

  .األعمال من املصادقة على املداوالت

التنموية باإلعانات، إىل جانب عدم فاعلية  لتبعية املالية من خالل ارتباط براجمهاوا             

  1.مشاركة املواطن يف التسيري احمللي وضعف اتمع املدين

جيعل من الصعوبة مبا كان على املنتخب اإلملام مما تشعب وتنوع النصوص القانونية لو         

لبيئة، الن دون االستعانة باخلرباء وملختصني لوضع أهداف وإسرتاتيجية واضحة حلماية ا ا،

ضرورة التوفيق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدية أمر صعب حيتاج إىل دراسات 

  .علمية

ونظرا التساع اختصاصات للبلدية يف جمال البيئة من محاية األوساط املستقبلة           

تلوث النفايات  ، من القيام حبماية املياه من التلوث،ومحاية الرتبة من)اهلواء،املاء، الرتبة(

الصناعية أو التصحر أو االجنراف،واملسامهة يف احملافظة على احلظائر الوطنية والغابات وحفظ 

  .الصحة النباتية، وحفظ الصحة احليوانية 

على حماربة التلوث واملضار من  يسهروالس الشعيب البلدي يف إطار صالحياته           

  .جلة النفايات، وتوسيع املساحات اخلضراء وصيانتهاحماربة الضجيج، وتسيري ومجع ومعا

فانه البد من االقتناع بتغيري أسلوب تسيري ومحاية البيئة واالهتمام باجلانب وعليه      

  2.العلمي، لذلك وجب تكوين املنتحبني احملليني

                                                           
 .159ص ، املرجع السابق ، ناجي عبد النور 1
 .338املرجع السابق،ص، وناس حيي 2
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اال على اللجنة من اجل إعطاء البلديات أولوية هلذا 1وقد نص قانون البلدية اجلديد      

ألنه له عالقة مبختلف ااالت من التهيئة العمرانية والصحة، ومسيت اللجنة بلجنة يئة 

  .اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية وذلك مبوجب املادة الواحد والثالثون منه

  . في المجال االجتماعي والثقافي والتربوي والرياضةصالحيات المجلس  -3

  :لقانون البلدية فان الس الشعيب البلدي يقوم باملهام التالية يف هذا االطبقا          

ويقوم  على اجناز مؤسسات التعليم األساسي، ويشجع التعليم ما قبل املدرسياإلشراف -

  .بتشجيع النقل املدرسي

  .ياتصيانة اهلياكل واألجهزة املكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والرتفيه حسب اإلمكان -

  .إجناز وصيانة املراكز الثقافية املتواجدة عرب تراا -

والرتفيه يف حدود  تشجع تطوير حركة اجلمعيات يف ميادين الشبيبة والثقافة والرياضة-

  .اإلمكانيات 

  .2املشاركة يف  صيانة املساجد واملدارس القرآنية وتضمن احملافظة على املمتلكات الدينية-

لبلدية اجلديد حتديدا دقيقا لنشاطات البلدية يف جمال الرتبية واحلماية وتضمن قانون ا       

، وقد تكررت كثريا يف مضمون 3االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة

  .املواد عبارة املسامهة وكذلك تشجيع بدل عبارة اجناز والسهر

ها يف حدود إمكانياا حتت مربر معاجلة كما انه مت النص على أن البلدية تقوم مبهام        

  .العجز الذي كانت تعاين منه البلديات نتيجة ضعف مواردها والديون املرتاكمة عليها

فيمكن للبلدية اجناز اهلياكل واملنشات الرياضية من دور الشباب وساحات           

  .ضاتاأللعاب، مراكز التسلية،مراكز للمخيمات،مالعب وقاعات ملختلف الريا

                                                           
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية1
 .،املرجع السابق08-90 رقم قانون البلدية ، 106- 97املواد 2
 .،املرجع السابق10-11رقم  ، قانون البلدية122دة  اامل 3
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باإلضافة لذلك يقوم الس بتنظيم األنشطة الرياضية، ويسهر على التنسيق بني              

  1.اجلمعيات الرياضية وتنشيطها

وختول البلدية أيضا للقيام يف إطار الصالحيات املنصوص عليها قانونا بكل عمل           

اإلمكانيات بإنشاء هياكل  من طبيعته أن يضمن ترقية السياحة وازدهارها وتساهم حسب

  2االستقبال

  :وتقوم البلدية يف اال االجتماعي مبا يلي

املبادرة بكل إجراء من شأنه التكفل بالفئات االجتماعية احملرومة ومساعدا يف جمال -

  الصحة والشغل والسكن 

  .التكفل بإجناز املراكز الصحية وقاعات العالج وصيانتها -

  .نيات العقاريةتشجيع إنشاء التعاو  -

  .املساعدة  على ترقية برامج السكن  -

  .التكفل حبفظ الصحة واحملافظة على النظافة العمومية السيما توزيع املياه الصاحلة للشرب-

  .مكافحة ناقالت األمراض املعدية-

  .3نظافة األغذية واألماكن واملؤسسات اليت تستقبل اجلمهور-

 إطار صالحياته للقيام بكل عمل يضمن استصالح فالس البلدي خمول قانونا يف    

  4.وتساهم يف تنظيم قطاع الفالحة وتشجيع اإلنتاج  الفالحي األراضي الفالحية،

                                                           
الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف قطاع الشبيبة  26/12/1981املؤرخ يف 371-  81رقم  املرسوم 1

 .29/12/1981،مؤرخة يف 52والرياضة،اجلريدة الرمسية العدد
حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف القطاع السياحي،اجلريدة  الذي 26/12/1981املؤرخ يف 372-   81 رقم املرسوم2

  .29/12/1981مؤرخة يف ، 52العدد ، الرمسية
 .، املرجع السابق08-90 رقم قانون البلدية ، 108-100املواد  3
،اجلريدة الفالحةا يف القطاع الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصام 26/12/1981املؤرخ يف373-   81 رقم املرسوم4

 .29/12/1981، مؤرخة يف 52 الرمسية العدد
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أما بالنسبة لقطاع الصحة فيقوم الس لبلدي بكل عمل يستهدف احملافظة على           

ي اجناز قاعات العالج صحة املواطنني، وتتوىل البلدية بالتنسيق مع مدير القطاع الصح

عيادات الوالدة احلضرية والقروية،ويف نفس اإلطار تقوم بالتنسيق مع املصاحل املختصة 

  1.بالتلقيح، حفظ الصحة املدرسية،مكافحة األمراض املعدية

فالس البلدي يسهم يف حتقيق أفضل الشروط الصحية لسكان البلديةواحملافظة            

  .ة العمومية،ورعاية الشؤون الصحية على مستوى البلديةعلى البيئة والنظاف

أما بالنسبة للقانون اجلديد للبلدية فانه جاء بتفصيل الصالحيات باملقارنة مع قانون          

   :البلدية السابق والذي جاءت الصالحيات شاملة وعامة

 .اجناز وتسيري املطاعم املدرسية، وتوفري النقل للتالميذ -

 .ة من خالل التعليم التحضريي وحدائق األطفالترقية الطفول -

 .حصر الفئات االجتماعية احملرومة أو اهلشة أو املعوزة والتكفل ا -

  .2.محاية الرتاث الثقايف -

وبالرجوع للناحية العملية فان الس الشعيب البلدي له اختصاصات واسعة يف          

مرتبطة يئات الوصاية يف التجسيد خمتلف ااالت وامليادين ولكن هذه االختصاصات 

وخاصة الوايل فهو اجلهة اليت متول البلدية وبالتايل يقوم بتحديد األولويات يف الربامج هذا 

ميكن تنفيذها  األخري غري مقيد باقرتاحات وأراء الس، كما أن امليزانية ختضع لرقابته وال

  .دون موافقته أي مصادقته 

عيق عمل الس يف ممارسة اختصاصاته نقص الكفاءات البشرية إضافة إىل انه ي        

املؤهلة والفنية سواء بالنسبة للمنتخبني أو اإلدارة،كما أن الصراعات احلزبية الضيقة تشكل 

  .عائقا أمام التنمية احمللية 
                                                           

اجلريدة الصحي، الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف القطاع  26/12/1981املؤرخ يف374-  81رقم املرسوم1
 .29/12/1981، مؤرخة يف 52 العدد، الرمسية

 .،املرجع السابق10-11رقم  ، قانون البلدية122املادة   2
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إىل جانب وجود هيمنة فعلية لرئيس لس الشعيب البلدي على جممل الصالحيات   

  .وسائل املادية والبشرية يف البلدية ختضع لسلطته لكون مجيع ال

كما أنه باإلضافة إىل عدم وضوح العالقة بني املنتخبني واهليئة التنفيذية، جيب حتديد          

وكيفية سري عمل اللجان بإعداد النظام   عن طريق التنظيم عن كيفية سري نظام املداوالت،

س الشعيب البلدي، وتعيني مقرر ليقوم بإعداد تقرير الداخلي لتحديد نظام سري مداوالت ال

مفصل حول املوضوع حمل املداولة، لتمكني أعضاء الس من اإلملام مبختلف 

انه من الناحية العملية  جوانبه،فالكاتب العام رغم نص القانون على كونه كاتب اجللسة إال

  .ى السيصعب أن يقوم بإعداد تقارير على مجيع املسائل املعروضة عل

إىل جانب الدور املهم للمجلس البلدي يف هذه امليادين يقوم الس بتشجيع          

وما هي األسس والوسائل اليت يرتكز  ؟يف ذلك  االستثمار فإىل أي مدى ميكنه املسامهة

  عليها ؟وما هي العوائق اليت تعرتض القيام االختصاصات يف ظل التحديات الراهنة؟

  .لس في المجال االقتصادي واالستثمارصالحيات المج -4

تطور دور اجلماعات احمللية فلم يعد دورها يقتصر على أداء اخلدمات واملرافق ولقد         

ذات الطابع اإلداري احملض، بل أن اختصاصاا توسعت إىل جماالت اقتصادية وأصبح على 

  .احمللي البلدية أن تقوم باملسامهة الفعلية يف عملية إنعاش االقتصاد

فالس البلدي يقوم باملسامهة يف اجناز البنية التحتية احملفزة لالستثمار،وختصيص          

  .مناطق لألنشطة االقتصادية

إن جناح التدخالت االقتصادية للجماعات احمللية  يتطلب وجود آليات جديدة و          

أقطاب جديدة،وهذا مع العمل  للتسيري والتخطيط إلعداد املخطط التنموي احمللي إلنشاء
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على حتسني موارد اجلماعات احمللية، وحتسني مردودية العمل البشري، إىل جانب عصرنة 

  1.إدارا

ختتلف البلديات يف اجلزائر من حيث املميزات الدميغرافية لعدد السكان، ونسبة و         

مياه الشرب،والتغطية البطالة وحجمها، ونسبة التمدرس ونسبة التغطية بالكهرباء، و 

الصحية،واملميزات املادية املتعلقة باملوقع اجلغرايف من مناطق اجلنوب والسهوب واهلضاب 

  .العليا واملناطق اجلبلية يف الشمال واملناطق احلدودية

 شاط االقتصادي واالستثمار احملليوعليه فالس الشعيب البلدي يقوم بتشجيع الن         

وإىل       لص من تدخل الدولة يف هذا االن التوجه الرأمسايل الذي يقوهذا على الرغم م

جانب نص الدستور على حرية الصناعة والتجارة، يقوم الس البلدي باالستثمار يف اال 

الفالحي، واال الصناعي وجمال احلرف اليدوية ويف جمال التوزيع  والنقل ويف اال 

  .السياحي وجمال السكن 

تقوم البلدية كما وقد يتكفل باستغالهلا بصفة مباشرة أو عن طريق االمتياز،     

بتسيري املرافق العامة على مستوى البلدية من األسواق، قاعات احلفالت، املياه، النقل 

العمومي، وتساهم يف تشجيع املتعاملني االقتصاديني من خالل السعي حنو جذب 

يعمل و الئم وتسهيل اإلجراءات املتعلقة بالعقار الصناعي االستثمارات وذلك بتوفري املناخ امل

  .الس على املبادرة برتقية اال السياحي 

مؤسسات عمومية ذات طابع  ئوقد كان الس الشعيب البلدي يف السابق ينش        

اقتصادي مثل مقاولة البناء، لكن يف املدة األخرية تقلص هذا النوع من املؤسسات حبكم 

   2.وجه االقتصادي اجلديد للدولة واالجتاه حنو اخلصخصة والنظام الرأمسايل الت

                                                           
، جملة االجتهاد 08-17جمال التدخالت االقتصادي  للجماعات احمللية على ضوء اإلصالحات األخرية يف قانون ، محيد أبوالس1

 .51،املرجع السابق،ص القضائي
 .216ص، املرجع السابق عمار بوضياف، 2
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إال أن الدولة تراجعت عن ذلك وأصبحت تنشا من جديد املؤسسات العمومية   

احمللية مثل مؤسسات النقل احلضري، واألسواق العمومية، رغم أن إنشاء هذه املؤسسات مت 

  .حمللية املعنيةبقرارات مركزية دون استشارة اهليئات ا

وهذا ما خيالف التوجه حنو الالمركزية، ويطرح اإلشكال حول اجلهة اليت هلا احلق   

يف إنشاء املؤسسات العمومية احمللية، وصالحية السلطة املركزية يف اإلنشاء،وهذا رغم أن 

ية، قانون البلدية واضح  يف اال مبنح االختصاص للبلدية عندما يتعلق األمر مبؤسسة بلد

وهنا البد من حتديد  وبالس الشعيب الوالئي عندما يتعلق األمر مبؤسسة والئية،

  .الصالحيات والعالقة بدقة بني السلطة املركزية واهليئات احمللية 

وكان من املفروض حتديد األمر بدقة ففي بريطانيا حدد القانون على سبيل    

لمجالس احمللية ممارستها، واجلدير بالذكر إن احلصر األعمال التجارية والصناعية اليت حيق ل

بعض الوظائف العامة اليت ال تتوالها االس احمللية وال احلكومة املركزية، ترك أمرها إىل 

سلطات متخصصة وفقا للقواعد والقوانني اليت يقرها الربملان وقد تأخذ تسميات خمتلفة  

  1.كهيئات مستقلة حملية وعامة

لعام احمللي بالنظام االقتصادي اجلزائري وبالتحوالت السياسية من وقد تأثر املرفق ا  

التوجه االشرتاكي إىل التوجه الرأمسايل، وأن تطبيق النظام الرأمسايل يؤدي إىل اقتصار الدولة 

 .على أداء اخلدمات العامة واألساسية للمجتمع من األمن والدفاع والعدالة

الدولة مبهام جسيمة يف جمال اتق عيف حني النظام االشرتاكي يلقى على  

رتك يوال  ،اخلدمات العامة من األنشطة االقتصادية التجارية والصناعية والزراعية املتاحة

  2.لإلفراد إال قطاعات حمددة

                                                           
 .274ص ، املرجع السابق، هاين علي الطهراوي 1
ديوان املطبوعات ، دراسة مقارنة، جلزائري بني املفهومني التقليدي واالشرتاكيانظرية املرفق العام يف القانون ، ميدحممد فاروق عبد احل2

 .14،ص1987اجلزائر، اجلامعية
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وعلى العموم فان هليئة املداولة يف قانون البلدية السلطة الكاملة الختاذ القرارات          

لية، وللمجلس الشعيب البلدي كامل االستقاللية يف ممارسة الضرورية لتسيري الشؤون احمل

اختصاصاته ومن مظاهر هذا االستقالل أنه ال حيق لسلطة الوصاية أن تعدل من حمتوى 

  .قرارات اموعات احمللية، فلها أن ترفضها كلية أو تصادق عليها كلية

بة على تنفيذ قراراا، كما تتمتع كما أن اهليئات احمللية مسؤولة عن النتائج املرتت           

بسلطة االعرتاض القانوين على تصرفات سلطة الوصاية جتاهها،ولذلك حيق للهيئات احمللية 

  .1الطعن باإللغاء

يبادر الس الشعيب البلدي "منه 112املادةيف  2وقد نص القانون البلدي اجلديد         

بعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شانه التحفيز و 

طاقات البلدية وخمططها التنموي،هلذا الغرض يتخذ الس الشعيب البلدي كافة التدابري اليت 

  . وترك حتديد كيفية تطبيق املادة للتنظيم" من شاا تشجيع وترقية االستثمار

وقد ورد يف نفس القانون على كون البلدية توفر الوعاء العقاري لالستثمار          

  .االقتصادي والتجهيزات العمومية

كما تقوم باملسامهة يف يئة املساحات املوجهة الحتواء النشاطات االقتصادية أو          

  3.ة للمسامهة يف برامج السكنوتوفر الشروط التحفيزية للرتقية العقاري التجارية أو اخلدماتية،

للمجلس البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات  08- 90رقم  وقد أجاز قانون البلدية       

  .تتمتع بالشخصية املعنوية طابع اقتصادي

ميكن للبلدية أن تنشئ مؤسسات "الذي نص على انه 1كما كرس ذلك قانون البلدية اجلديد

صية املعنوية والذمة املالية املستقلة من اجل تسيري عمومية بلدية تتمتع باالستقالل بالشخ

  "مصاحلها
                                                           

 .45، 2002،نشرية لس األمة،اجلزائر،ديسمرب1،جملة الفكر الربملاين عدداوعات احمللية بني االستقالل والرقابة، مسعود شيهوب 1
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية2
 .نفس املرجع،117،118املواد 3
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وبالرغم من الصالحيات الواسعة واملميزات االجيابية اليت يتمتع ا الس البلدي          

أن الواقع العملي اظهر بعض االختالالت اليت حتتاج إىل إعادة النظر،منها عدم اإلشارة  إال

  .للمجالس احمللية واليت تبقى أكرب عائق للنهوض بالبلديات إىل طرق التمويل الضرورية 

ومل يعاجل قانون البلدية هذه النقطة ومع ذلك ارجع وزير الداخلية السبب يف ذلك           

بارتباط  اجلباية احمللية باجلباية الوطنية، إىل جانب اآلثار السلبية للتعددية احلزبية من 

ليت جنم عنها عدم استقرار االس وانسداد كلي يف بعض وا ،الصراعات احلزبية الضيقة

األحيان، وإضافة إىل ما سبق ذكره عدم تناسب حجم العمل وكثافته مع التعويضات املقررة 

  .2للمنتخبني،وان القانون الزال ينص على أن العضوية جمانية

صت على انه اليت ن 375-81من املرسوم3)3(يف جمال النقل وطبقا للمادة الثالثة      

ميكن الس الشعيب البلدي أن ينشئ أية مؤسسة للنقل العمومي للمسافرين والبضائع "

داخل تراب البلدية،وميكن أن يتم هذا اإلنشاء باالشرتاك مع بلديات أخرى، وميكن 

للمجلس الشعيب البلدي زيادة على ذلك أن يشارك حلساب البلدية يف ملكية أي مؤسسة 

  ..."يت تقام يف تراب البلدية للنقل العمومي ال

وما ميكن استنتاجه أن صالحية الس الشعيب البلدي يف اال االقتصادي        

واالستثماري حتتاج إىل دعم من خالل النص على اآلليات واإلمكانيات املادية والبشرية 

د أمره لتدعيم االستثمار احمللي، والسيما أن هذه الصالحيات سحبت منه، فالعقار يعو 

  .للوكالة العقارية، واالستثمار تقوم بدعمه الوكالة الوطنية لدعم االستثمار

                                                                                                                                                                     
 .املرجعنفس ، 153املادة  1
 .11املرجع السابق،ص، عمر فرحايت 2
الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاما يف قطاعي النقل والصيد  26/12/1981املؤرخ  375-81رقم  املرسوم 3

 .29/12/1981، مؤرخة يف 52 العدد، لرمسيةاجلريدة ا، البحري
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وإىل جانب ذلك مت تأسيس مؤسسات النقل احلضري، وباإلضافة إىل أن برامج           

مديرية (التهيئة يف اغلبها برامج قطاعية، تنجز من طرف املديريات التنفيذية 

  ).مديرية االشغال العمومية البناء التخطيط،مديرية الري، مديرية

فالبد أن يتم التنسيق مع االس املنتخبة باعتبارها املعربة عن إرادة املواطنني           

فصالحية البلدية هي من حمدودة وحمصورة  واحتياجام الفعلية وذلك حسب األولوية،

رسات والتخطيط لربامج ترقية ليس للبلديات اإلمكانيات البشرية واملادية إلعداد الداولكن 

  .االستثمار

 إىل متركز االستثمارات يف مناطق معينة الرتباطها بالقرارات املركزية، أدىما وهذا          

  :فاالستثمار احمللي يصطدم بكثرة اهليئات املتدخلة يف تأطري االستثمار واملتمثلة فيما يلي

والذي مينح رخصة اعتماد  خلاص والوطينالديوان الوطين لتوجيه ولتنسيق االستثمار ا -

  .املشروع

  .وزارة املالية متنح ترسيم االعتماد -

  .وزارة السكن متنح رخصة البناء  -

  وزارة الطاقة ترخص بتوصيل شبكة الغاز والكهرباء، -

  شركات التأمني متنح شهادة تأمني املشروع، -

  1.ما يعيق التنمية احمللية  وهذا الس الشعيب البلدي خيصص أرضية قيام املشروع-

صالحيات الس الشعيب البلدي ترتبط بعدة عوامل منها السياسية  أنوال ريب          

والبشرية والتنظيمية واملالية، إىل جانب العوامل اخلارجية من الظروف احمليطة، واتمع وعليه 

  فاملعاجلة البد أن تكون شاملة للجوانب املختلفة 

أن اإلصالح يتطلب االهتمام باجلانب العلمي، والتخصص، والبحوث كما         

  .والدراسات اإلسرتاتيجية 

                                                           
 .213،صاملرجع السابق ، سعيدي الشيخ 1
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فبلدية برشلونة مثال املدينة الصناعية سابقا أصبحت قطبا سياسيا ومركز للبحوث          

  : يف امليدان التكنولوجي ؟،ومرت بأربع مراحل

خالل حتقيق أعمال عمرانية عاجلة  مرحلة اإلصالح اإلداري هدفها إعادة اهليبة من-1

  .وضرورة إنشاء مصاحل اجتماعية، وحتسني األجور وإعادة تنظيم العمل 

  .مرحلة االهتمام بتحسني املرافق العامة وتزيني املدينة-2

  .مرحلة حتسني اخلدمة العمومية، ومت تقليص الضرائب -3

  .1مرحلة إدخال التكنولوجيا يف إدارة شؤون املواطنني-4

ويقاس جناح نظام الالمركزية من حيث مدى حتقيق التمويل الذايت للوحدات احمللية،          

فالشك أن اإلدارة احمللية هي الركيزة األوىل، فال تنمية ناجحة وال اقتصاد إذا مل تقم على 

 2.أكتاف إدارة وحكم حملي ناجح

رخيية وأشكال التنظيمات ويعد التنظيم الالمركزي نتيجة لتفاعل الظروف التا          

فهناك العديد من الدول اليت اعتمدت الالمركزية دف حتقيق وتطبيق الدميقراطية  السياسية،

  3.احمللية

بلدية تعاين من عوائق  1541هذا رغم أن البلديات يف اجلزائر والبالغ عددها          

التقرير والتخطيط،وضعف ونقائص منها األزمة املالية للبلديات،وفقدان البلدية لسلطيت 

بلديةذات قدرات 358بلدية ذات قرارات تنموية جيدة،  306التأطري البشري،فهناك 

أسباب العجز مرتبطة بإدارة أال أن بلدية غري قابلة للتنمية،877متوسطة على التنمية، و

                                                           
1 Xavier sisternas ,lagestion du changement dans l ُ◌ administration publique: 

Le cas de la mairie de barcelone, Idara Revue de l ُ◌  Ecole nationale d ٌ◌  
administration ,voulume 13 ,numéro 1-2003,n°25,p 173. 

 .14،ص1987،مصر، املعارف اإلسكندريةمنشأة اإلدارة احمللية وإسرتاتيجيتها،، مصطفى اجلندي 2
 .9،ص، املرجع السابقعلي خطار شطناوي 3
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از املوارد وتسيريها،وعدم االستغالل األمثل للطاقات واإلمكانات احمللية، وبسبب ربط اجن

  1.املشاريع مبصادقة اجلهات الوصاية

وما يالحظ على الرغم من منح البلديات حق االقرتاض، إال أا ال تلجا للقروض          

  .ضوع األمر ملوافقة السلطة الوصيةبسبب الشروط املعقدة لالقرتاض البنكي، وخ

داث ومع ذلك البد من صدور النصوص التنظيمية لتسهيل عملية االقرتاض،وإح  

تراعي يف كثريا من  اليت متنحها الدولة ال اإلعانات أنمشاريع استثمارية لتغطية العجز،كما 

البلدية الضرورية واملستعجلة،فال يرتك للبلدية حىت حتديد  األحيان متطلبات واحتياجات

  2.األولويات وفقا خلططها التنموية واحتياجاا

من مواردها على الدولة  %80ة بنسبة تفوق انطالقا من ذلك فان اعتماد البلدي        

البلدية يف ممارسة  يةبدل االعتماد على مواردها الذاتية، هذا ما يؤثر على استقالل

  .بالكفاءة والفعالية الالزمة اختصاصاا حبرية، كما حيرمها من أداء دورها 

ثمرين احمللني وذلك بتمكني الس البلدي من جلب االستثمارات وتشجيع املست         

يعد من أكرب التحديات والرهانات هذا ما لتنفيذ مشاريعهم وحتسني املواد املالية املستقلة، و 

اليت تواجه البلدية وذلك لتحقيق األهداف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية 

  .3واإلدارية 

ية وهو بذلك يوفر البيئة وان الس البلدي يهدف إىل حتقيق التنمية احملل             

السياسية والقانونية لالستثمار والتنمية، ولقد تطور هذا املفهوم من كون التنمية هي النمو 

االقتصادي، مث أصبح املفهوم يعين التنمية الشاملة واليت تدل على االهتمام باجلوانب 

                                                           
راشد يف إدارة ملتقى حول إشكالية احلكم ال خلدون عيشة،أساليب تفعيل احلكم الراشد يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر واقعا وحتديات، 1

 .83صاجلزائر،ورقلة،2010ديسمرب 12،13يوم ، اجلماعات احمللية واإلقليمية
ملتقى حول إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية  متويل البلديات يف التشريع اجلزائري،، بن عبد الفتاح ذمحان،يامة إبراهيم 2

 . 114ص،اجلزائرورقلة،2010ديسمرب 12،13يوم ، واإلقليمية
يوم ، ملتقى حول إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية واإلقليميةواقع وأفاق،: متويل اجلماعات احمللية يف اجلزائر، بريق عمر 3

 . 119،ورقلة،ص2010ديسمرب 12،13
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لنمو ل دفتدامة واليت االقتصادية واالجتماعية والتنمية البشرية، مث وصوال إىل التنمية املس

االقتصادي والتوزيع العادل، واالهتمام جبميع جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية 

  .1والبيئية

إن جناح اجلماعات احمللية ال ميكن أن يتحقق إال من خالل احرتام احلقوق          

لقانونية من خالل وضع اآلليات ا ولن يتحقق ذلك إال واحلريات األساسية لألفراد،

  .2والتنظيمية والسيما الرقابة على املال العام وخاصة الرقابة التقنية

وذا سنتطرق إىل الرقابة اإلدارية على الس الشعيب البلدي، فاستقاللية االس            

احمللية هو ركن من أركان وجود الالمركزية اإلقليمية، وان سلطة احملافظ هي السلطة احلقيقية 

عالة يف نظام احلكم احمللي اجلديد، وان الوضع لن يستقيم إال بعد أن يتقرر مبدأ انتخاب الف

  3. الوايل

وختضع االس احمللية للرقابة اإلدارية لضمان االنسجام يف تنفيذ السياسة العامة يف           

ا الدولة،من جهة أخرى ختضع اهليئات للسلطة القضائية للتأكد من مشروعية أعماهل

وتصرفاا،فالرقابة اإلدارية تكون يف اجلانب اإلداري واملايل فاإلدارة ال تستطيع القيام بأي 

عمل قانوين أو مادي إال وفقا للقانون وفقا لإلجراءات الشكلية احملددة فيه،وتعد الرقابة أهم 

 4.الضمانات املمنوحة لالنفراد يف مواجهة السلطة العامة

  :المجلس الشعبي البلديصالحيات ية وأثرها على ئوصارقابة الال: الفرع الثاني

إذا كان استقالل اجلماعات احمللية يف ممارسة اختصاصاا احد أركان ومقومات          

الالمركزية اإلقليمية فال يعين ذلك االستقالل املطلق، وإمنا تقوم السلطة املركزية بالرقابة دف 

والتزام اهليئات احمللية بكافة القوانني واألنظمة والتعليمات وقانونيا، إداريامحاية وحدة الدولة 

                                                           
 .32ص، املرجع السابق، أمينة عثماين،الفرطاس زوليخة 1
 .29ص ابق، املرجع الس ، قادري لطفي حممد الصاحل2
 .412ص، املرجع السابق، مبادئ القانون اإلداري سليمان حممد الطماوي، 3
 .141ص، املرجع السابق، قانون اإلدارة احمللية،هاين علي الطهراوي 4
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إثناء ممارسة لنشاطها،ومحاية احلقوق واحلريات لإلفراد من االحنراف يف استعمال 

  .1السلطة،ومعاجلة األخطاء وأسباا والعمل على تصحيحها

 البلدي للرقابة جند أنه أخضع الس الشعيب 08-90رقم  بالرجوع إىل قانون البلدية        

  .عن طريق مداوالته سواء أكانت الرقابة صرحية أو ضمنية 

ودف الرقابة إىل احرتام مبدأ املشروعية وسيادة القانون، وتعين مدى تطابق األعمال        

مع التشريع لضمان استخدام الوسائل املادية واألموال العمومية وفقا للقانون،وحتقيقا 

لسياسة العامة للدولة وصيانة املصلحة العامة،فاالس احمللية ال تستقل لالنسجام يف تنفيذ ا

  .بصورة مطلقة 

والرقابة اإلدارية تتمثل يف متابعة وإشراف السلطة املركزية على االس املنتخبة على       

   2.على أنشطتها وأعماهلا تشكيلها أوحلها أو

  :الرقابة على األعضاء -1

من قانون البلدية على احلاالت اليت حيل بسببها 34"ابعة والثالثون نصت املادة الر         

  .الس، ومل ينص القانون على شروط احلل لتقيد احلل للمجلس الشعيب البلدي

  : كما جاء يف القانون الفرنسي ثالث شروط هي  

  .أن يكون احلل من طرف رئيس اجلمهورية  -

  .أن يكون القرار معلال-

  .اجلريدة الرمسيةأن يتم نشره يف  -

  3.وذلك لضمان عم التعسف، واحرتام التمثيل واالختيار الشعيب 

من القانون البلدي اجلديد حاالت احلل  461أما يف اجلزائر لقد وسعت املادة          

  :وأضافت ما يلي
                                                           

 .144،صاملرجع السابقهاين علي الطهراوي،القانون اإلداري، 1
 . 209صنفس املرجع،  2
 .109املرجع السابق،ص، حممد الصغري بعلي 3
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  حالة خرق أحكام دستورية-

السري العادي  حالة خالفات خطرية بني أعضاء الس مصدرها اختالالت خطرية تعيق-

  .هليئات البلدية،وبعد اعذار يوجهه الوايل للمجلس دون االستجابة له 

  .حالة حدوث ظروف استثنائية حتول دون تنصيب الس املنتخب_ 

ويعاب على النص اجلديد انه حيد من استقاللية الس الن مفهوم خرق أحكام         

لطة الوصية إلغاء كل مداولة خمالفة كما أن القانون مينح الس ،دستورية واسع جدا

  .للقانون،وبالتايل ال ضرورة للنص على ذلك

أما بالنسبة حلالة االنسداد فالبد من حتديد األسباب، وأن تكون هلا عالقة باملواطن         

والسري احلسن للمرفق كما كان من املمكن حتديد مدة القصوى لالنسداد بشهرين مثال 

  .وح للسلطة التقديرية للوايل أو اجلهة الوصيةوعدم ترك اال مفت

وان التربير بضمان االستقرار االس املنتخبة يكون من خالل تقييد ذلك من خالل         

النص على ضرورة تسجيل االعرتاضات على املداوالت واألسباب الداعية إىل رفض التوقيع 

  .على املداولة أو التحفظ عليها

  

  :المجلس الرقابة على أعمال -2

،فهو )الس الشعيب البلدي (حيدد القانون البلدي صالحيات هيئة املداولة          

يصادق على امليزانية، سواء أكانت امليزانية األولية واليت ترصد التقديرات اخلاصة بالنفقات 

عبارة عن  املسموح ا واإليرادات املتوقعة بالنسبة للسنة املعتربة،أو امليزانية اإلضافية وهي

  .2وثيقة تعديلية للميزانية األولية، أا تدمج يف السنة املالية السابقة

                                                                                                                                                                     
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية1
 .46،ص2003الشريف رمحاين، أموال البلديات اجلزائرية، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  2
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التصديق واإللغاء :ختضع الرقابة على أعمال الس البلدي إىل ثالث صور هي        

  .واحللول 

 :التصديق-أ

لس يتبني إن املصادقة على مداولة ا 08- 90 رقم من خالل استقراء قانون البلدية       

الشعيب البلدي تكون صرحية أو ضمنية، ويكون التصديق صرحيا عندما تفصح سلطة 

  .اعرتافالوصاية عن رأيها، وقد يكون ضمنيا عندما ال يصدر منها 

من قانون البلدية بان املداوالت تنفذ حبكم  1)41(وأنه ورد يف املادة الواحد واألربعون      

وخالل هذه الفرتة يديل الوايل برأيه أو قرار فيما خيص يوما، ) 15(القانون بعد مخسة عشر

  .شرعيتها

يف التطبيق العملي التصديق أسلوب قريب من الرخصة املسبقة أو االعتماد، وهذا ما      

يعيق املبادرات احمللية، ألا من الناحية العملية تأخذ وقتا طويال فاملداولة ترسل إىل الدائرة 

لوالية وبعد املصادقة أو عدمها تأخذ املداولة نفس الطريق، وهذا مع ومن الدائرة ترسل إىل ا

وكذا عدد البلديات يف الوالية ونقص ،األخذ بعني االعتبار حجم العمل يف الوالية 

اإلطارات البشرية وخاصة املؤهلة لعملية الرقابة،وهذا ما جعل البعض يطالب بالرقابة الالحقة 

  .ةلضمان حسن سري املصاحل العمومي

من نفس القانون مت استثناء املداوالت  2 )42(كما أنه ومبوجب املادة الثانية واألربعون     

املتعلقة بامليزانية واحلسابات، واملداوالت املتعلقة بإحداث مصاحل أو مؤسسات عمومية بلدية 

  .واليت جيب أن يصادق عليها الوايل قبل تنفيذها

يوما من إيداعها تعترب مصادق ) 30(خالل الثالثون وإذا مل يصدر الوايل قراره          

  .من نفس القانون 3) 43(عليها وهذا طبقا لنص املادة الثالثة واألربعون 
                                                           

 .،املرجع السابق08- 90رقم ،  قانون البلدية41املادة  1
 .نفس املرجع 2
 .املرجعنفس  3
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ولتجنب العجز املايل ومراقبة سوء توزيع النفقات العمومية وفقا ألولويات التنمية        

املصادقة الصرحية على  )42(ة أضاف قانون البلدية اجلديد إىل االستثناءات الوارد يف املاد

  .املداوالت املتعلقة باهلبات والوصايا األجنبية، واتفاقية التوأمة

منه إىل رفع املدة القانونية واليت تصبح 581وقد نص قانون البلدية اجلديد يف املادة       

د يوما إىل مدة واح )15(مبوجبها املداوالت قابلة للتنفيذ بقوة القانون من مخسة عشر 

وكان من املفروض ختفيض املدة، أو منح ،يوما من تاريخ إيداعها بالوالية) 21(وعشرون 

  .الوايل حق الطعن يف شرعيتها أمام القضاء

وان جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات بالس الشعيب الوطين  بررت رفع املدة         

نح فرصة جلميع األطراف لنفاذ املداوالت أو األجل معقول يف املعامالت اإلدارية، ومي"بكون 

الطعن فيها،ناهيك عن بعد املسافات بني مقار البلديات ومقر الوالية من جهة وشساعة 

  .2"أقاليمها من جهة ثانية خاصة يف مناطق اجلنوب

  

  

  :)اإلبطال(اإللغاء -ب

ر معلل يف احلاالت قد خول القانون الوايل التصريح ببطالن املداوالت مبوجب قرال           

املشار  08- 90من قانون البلدية 3)44(احملددة على سبيل احلصر يف املادة الرابعة واألربعون 

  . إليه سابقا

                                                           
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية1
 ،اجلزائر بالس الشعيب الوطين، جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات، ، تكميلي عن مشروع القانون املتعلق بالبلديةالتقرير ال 2

 .62،63،ص2011افريل
  : تعترب باطلة حبكم القانون" :على ان اليت نصت، و املرجع السابق، 08-90من قانون البلدية 44املادة   3

  لبلدي اليت تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصهمداوالت الس الشعيب ا-

  .وللقوانني والتنظيمات 2،3،9املداوالت اليت تكون خمالفة لألحكام الدستورية والسيما املواد -

  املداوالت اليت جتري خارج االجتماعات الشرعية للمجلس الشعيب البلدي،-
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يشمل نوعني من القرارات، القرارات الباطلة حبكم القانون، والقرارات القابلة         

، ية اموعات احمللية أمرا واقعاويف الواقع العملي تتسع الرقابة أكثر حبيث تظهر تبع لإلبطال،

وخاصة بالنسبة للميزانية أمام ضعف املوارد املالية احمللية،وهذا ما يتطلب مساعدة الدولة، 

  .1الرقابة الواسعة أدت إىل احلد من استقاللية البلديات الن

ض انه تبطل بقوة القانون بعف2من قانون البلدية اجلديد) 59(وطبقا لنص املادة          

  .املداوالت احملددة على سبيل احلصر

ونظرا خلطورة هذا األسلوب، ألنه غالبا ما يتعسف بعض الوالة يف حق االس           

الشعبية البلدية مت اقرتاح من بعض النواب أن يكون إلغاء املداوالت مبوجب قرار من اجلهات 

  3.لس الشعيب الوطين املتعلق با وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون،القضائية 

كما تكون املداوالت قابلة لإلبطال إذا شارك فيها احد األعضاء من الس          

ويلغي الوايل ، الشعيب البلدي وله مصلحة شخصية يف القضية املطروحة أو وكيال عنهم

  .املداولة وله مهلة شهر تبدأ من تاريخ إيداع املداولة بالوالية مبوجب قرار معلل

وفتح القانون اال للطعن ممن له مصلحة يف الطعن أما القضاء املختص يف اجل          

من قانون ) 45(وذلك عمال مبوجب املادة اخلامسة واألربعون ،شهر من تعليق املداولة 

  .منه) 46(واملادة السادسة واألربعون  09-90رقم  البلدية

                                                                                                                                                                     

       ."يصرح الوايل مبوجب قرار معلل ببطالن املداولة القانوين
 132،ص، املرجع السابقاموعة احمللية بني االستقالل والرقابة، مسعود شيهوب 1
  : تبطل بقوة القانون مداوالت الس الشعيب البلدي" ،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية، 59  املادة 2
  ، املتخذة خرقا للدستور وغري املطابقة للقوانني والتنظيمات-
  ، ة وشعاراااليت متس برموز الدول-
  ، غري احملررة باللغة العربية-

 ."يعاين الوايل بطالن املداولة بقرار
التقرير ، من طرف مندوبه عبد الوهاب عبد احلليم 14واقرتاح تعديل رقم ، من طرف مندوبه بوزيد بركاين 56اقرتاح تعديل رقم  3

 .67ص، املرجع السابق، التكميلي عن مشروع قانون املتعلق بالبلدية
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ار الوايل القاضي برفض املصادقة أو القاضي للمجلس الشعيب البلدي الطعن يف قر و           

  . 1بالبطالن

ومن اجلدير بالذكر أن القضاء هو املرجع واملالذ احلقيقي الذي يلجأ إليه اجلميع وهو        

يف  اإلفراطالضامن للمشروعية وللمصلحة العامة، وعليه كان على السلطة املركزية عدم 

  .الرقابة اإلدارية

منه على أنه ) 60( يف املادة الستون 2م الواردة يف قانون البلدية اجلديدومن األحكا         

ال ميكن ألي عضو من الس إذا تعارضت مصاحله مع مصاحل البلدية أو أزواجه أو أصوله 

  .وكالئهم أن حيضر املداولة  أو فروعه إىل الدرجة الرابعة أو

الوايل بتسبيب رفضه للمصادقة، كما ومن الصعوبات العملية أن القانون ال يلزم          

أن الوايل خيرج يف كثري من األحيان عن حدود املشروعية إىل رقابة املالئمة، وبسبب عدم 

  .  رغبة املنتخبني يف الدخول يف صراع مع الوايل بسبب ارتباط البلدية بالتمويل والدعم منه

نظام احملاسبة  بناء على ما سبق تستوجب احلاجة إىل حتسني التسيري من خالل

وهو نظام يدعم البلديات باملوظفني املؤهلني، وحتفيزهم إىل جانب تفعيل  ،العمومية احمللية 

        .ية واجلزائيةنواليت ترتتب عنها املسؤولية املد الرقابة اخلارجية البعدية

  :الحلول -ج

املتعلقة  ميكن للوايل أن حيل حمل الس الشعيب البلدي، ويتخد كل اإلجراءات       

باحلفاظ على األمن والسالمة العموميني عند تقصري البلدية يف ذلك، وهذا بعد قيام الوايل 

بإنذار رئيس الس الشعيب البلدي وبقائه دون استجابة وهذا ما نصت عليه املادة الواحد 

  . 08-90رقم من قانون البلدية  3)81(والثمانون

                                                           
 .املرجع السابق، 08-90 رقم قانون البلدية 1
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية 2
 .املرجع السابق، 08-90 رقم قانون البلدية، 81املادة  3
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ميكن للوايل أن يسجل تلقائيا "لقانون على انه من نفس ا154وهكذا نصت املادة        

النفقات اإلجبارية اليت مل يصوت عليها الس الشعيب البلدي يف ميزانية البلدية طبقا 

  ."للتشريعات السارية املفعول 

كما ميكن الوايل أن يتوىل ضبط امليزانية يف حالة التصويت عليها من الس الشعيب         

  .1متوازنة أو بدون توازن البلدي بصفة غري 

وجيدر القول أن الرقابة املتشددة املستوحاة من النموذج الفرنسي أدت إىل عدم قدرة          

اجلماعات احمللية على مباشرة اختصاصاا أو تنفيذ براجمها احمللية،وهذا يعد مساسا حبريتها 

  .يف املبادرة وباستقالليتها 

ف اهليئات الالمركزية فالقضاء هو الضمان الفعلي الحرتام وانه لضمان عدم احنرا         

الشرعية كما سبق اإلشارة،باإلضافة إىل ضرورة تفعيل دور جملس احملاسبة من خالل متكينه 

من القيام بدوره الرقايب واملستقل وذلك لكونه يقوم بالرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات 

  .2اإلقليمية

ون البلدية اجلديد على سلطة حلول الوايل وقد منحه صالحية أن يتخذ وقد نص قان        

مجيع اإلجراءات املتعلقة باألمن والنظافة والسكينة ودميومة املرفق العام عندما ال تقوم 

السلطات البلدية بذلك، السيما التكفل بالعمليات االنتخابية واخلدمة الوطنية واحلالة املدنية 

  .3منه 100ون املادة ، وهذا ما ورد يف مضم

من نفس القانون املشار إليه أعاله على انه يف  102كما انه ورد يف مضمون املادة         

حالة حدوث اختالل بالس الشعب البلدي حيول دون التصويت على امليزانية فان الوايل 

  .يضمن املصادقة عليها وتنفيذها
                                                           

 .املرجع، نفس 08-90، قانون البلدية رقم 155،156املواد  1
 .117ص،املرجع السابق،، جملة االجتهاد القضائي ، اجلزائر عبد احلليم مشري،نظام الرقابة اإلدارية على اجلماعات احمللية يف 2
كل اإلجراءات املتعلقة ،  ميكن الوايل أن يتخذ بالنسبة جلميع بلديات الوالية أو بعضها"، 10-11رقم  ،قانون البلدية100املادة 3

لسلطات البلدية بذلك والسيما منها التكفل عندما ال تقوم ا، باحلفاظ على األمن والنظافة والسكينة العمومية ودميومة املرفق العام
 " .بالعمليات االنتخابية واخلدمة الوطنية واحلالة املدنية
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لسلطة املنتخبني يف حقهم يف ممارسة  اقييدمن صالحيات الوايل وت اتوسيعيعد ذلك و        

مهامهم حبرية تامة، كما أن األمر فيه مساس باستقاللية اجلماعات احمللية، فكان من 

  .املفروض ترك اال للهيئة القضائية

إن الرقابة الوصائية جتهض الدور احلقيقي للمنتخبني، فهم ليس هلم فعال حرية        

سليب للمنتخبني ساهم يف ضعف األداء إىل جانب عدم كفاءة املبادرة، ولكن الدور ال

املنتخبني، وضعف التأطري اإلداري، كما أن اإلجراءات القضائية طويلة ومعقدة مما جيعل 

  1.املنتخبني يفضلون الطريق اإلدارية

وعليه يتعني التخفيف من الرقابة اإلدارية للحيلولة دون هيمنة الوايل على مجيع         

حيات، وذلك من اجل تفعيل دور الس الشعيب البلدي للقيام بالدور املنوط به وهو الصال

املسامهة يف التنمية، وإشباع احلاجات العامة للمواطنني،وعدم االقتصار على الدور التقليدي  

  .قنوات صرف املياه القذرة و  النظافةو  املتمثل يف اخلدمة العمومية من اإلنارة

البلديات جمموعة من الصالحيات منها توزيع األراضي والسكن مت سلب من        

االجتماعي مث السكن الريفي واإلعانات االجتماعية وحتويلها إىل هيئات عدم الرتكيز 

  .اإلداري 

وهناك بعض الوظائف العامة اليت ال تتوالها اجلماعات احمللية، كما ال تقوم ا         

يام ا إىل سلطات متخصصة وفقا للقوانني، وهي هيئات حملية السلطة املركزية، وإمنا ترك الق

  . ينتخب يعني والفيها وهذا رغم إن املسؤول  اجلامعةو  مستقلة مثل املستشفى

وإن ضعف تسيري وأداء اجلماعات احمللية يتم إصالحه من خالل إعادة النظر يف        

مان الكفاءة والشفافية بعيدا عن التنظيم اإلداري، وإعادة النظر يف النمط االنتخايب لض

         اجلهوية واحلزبية الضيقة، وتكوين املنتخبني وحتسني أجورهم لتتناسب مع حجم العمل 

                                                           
حول إشكالية احلكم الوطين لتقى املأداة لالستحواذ على سلطة القرار، :08-90 رقم  بوشامي جنالء، الرقابة اإلدارية يف ظل قانون 1

 .138،ص،اجلزائر،ورقلة2010ديسمرب 12،13يوم ، يميةالراشد يف إدارة اجلماعات احمللية واإلقل
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وهذا إىل جانب ضرورة دعم التمويل احمللي وذلك من خالل دعم اجلباية احمللية ومن خالل 

  . ستثمرينختويل اجلماعات احمللية املسامهة يف تشجيع االستثماروجلب امل

كما جيب إجياد نظام اقرتاع يضمن متثيل األقليات السياسية يف االس احمللية ولضمان         

حتقيق الدميقراطية احمللية، ولتفعيل الس البلدي يف فرنسا يوجد النظام الداخلي للمجلس 

   1.ويوالذي يبني كيفية العمل الداخلي للمجلس، مثل كيفية طرح السؤال الشف 1992منذ 

وأن اهليئة الالمركزية ختضع لبعض الرقابة من السلطة املركزية، ويف بعض األحيان من          

فالرقابة املشددة مثل ،ممثلي السلطة املركزية على املستوى احمللي وختضع لنوعني من الرقابة 

الس احمللية أي رقابة الوزير على احملافظ واملصاحل اخلارجية، والرقابة املرنة اليت تطبق على ا

 .2على املداوالت 

             

صوريا وصالحيات منقوصة بسبب أو كانت االس املنتخبة تؤدي دورا شكليا   وإذا       

  .،وان قراراا ال تنفذ وهذا ما حيد من فعاليتها واىل تقليص دورهاالوصاية املشددة

ر األحزاب يف انتقاء املنتخبني احملليني والبد من تفعيل الرقابة السياسية من خالل دو         

وتكوينيهم ومراقبتهم، مع ضرورة تزويد اجلماعات احمللية بوسائل بشرية ومادية تتماشى 

 كما يتعني تعزيز الرقابة التقنية من املتفشية العامة للمالية،ومتطلبات تسيري راشد وعصري 

  .جملس احملاسبةو 

  :المجلس الشعبي البلدي رئيس المركز القانوني: المطلب الثاني

حيتل رئيس الس الشعيب البلدي مركزا قانونيا أساسيا يف البلدية بصفته ممثال للبلدية         

ومثال للدولة،ومن منطلق أمهية دور رئيس الس الشعيب البلدي، ومدى فاعليته وهذا ما 

عوائق والصعوبات من سنتطرق إليه من خالل  تقييم مدى فاعلية هذا الدور، والبحث عن ال

                                                           
1 Jean-claude Douence, Op cit,p38 
2 André de laubadère, Droit administrative, Edition Delta, 2002,p118 
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الناحية الواقعية، وإىل أي مدى تتوافق املهام والصالحيات مع الواقع اجلزائري والتنظيم 

  .اإلداري احمللي

  .المجلس الشعبي البلدي رئيس اختصاصات: لفرع األول ا

فهناك فجوة بني املفهوم النظري وبني ما جيري عليه العمل من الناحية التطبيقية           

ى ارض الواقع، وخاصة بني اختصاصات الوايل ورئيس البلدية، رغم إما ال يرتبطان وعل

  .  بالتبعية أو السلطة الرئاسية، بل لكل منهما استقاللية يف ممارسة صالحياته

   .صالحيات رئيس البلدية كممثال للبلدية: أوالً 

ا باسم البلدية وأحيانا نظرا لالزدواج الوظيفي لرئيس الس الشعيب البلدي يتصرف أحيان 

  باسم الدولة ميارس رئيس الس الشعيب البلدي صالحياته بصفته ممثال للهيئة 

  

  

التنفيذية، فاهليئة التنفيذية تتشكل من الرئيس ونواب يساعدونه عددهم حسب حجم 

  .البلدية وعدد املنتخبني

 رئيس البلدية، وخاصة أن ومن الناحية العملية جند أن اهليئة التنفيذية تتمثل يف         

القانون مل يسند أي مهام للنواب أي اختصاصات،وهذا على الرغم أن اهليئة التنفيذية هلا 

  .تشكلية مجاعية 

س الس الشعيب البلدي يقوم باملهام يفإن رئ 09- 90رقم وطبقا لقانون البلدية         

  : التالية

  .حتفاالت ميثل البلدية يف كل التظاهرات الرمسية واال-

  .ميثل البلدية يف كل أعمال احلياة املدنية واإلدارية-

  :يقوم باحملافظة على األموال واحلقوق اليت تتكون منها ثروة البلدية والسيما-

  .تسيري إيرادات البلدية واإلذن باإلنفاق -
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ات التصرف يف أمالك البلدية من خالل إبرام عقود بيعها وقبول اهلبات والوصايا والصفق-

  أو اإلجيارات،

  .اختاذ القرارات املوقفة للتقادم واإلسقاط-

  رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدا،-

  احملافظة  على احلقوق العقارية واملنقولة اليت متلكها مبا يف ذلك حق الشفعة، -

  توظيف عمال البلدية،وتعيينهم وتسيريهم، -

  الطرق البلدية،اختاذ اإلجراءات املتعلقة ب -     

  .1السهر على صيانة احملفوظات -     

وتتمثل املهمة الرئيسية لرئيس الس الشعيب البلدي تنفيذ مداوالت الس الشعيب         

البلدي، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية يف املادة السابعة واألربعون من قانون البلدية رقم 

  .اهليئة التنفيذية تكلف بتنفيذ املداوالتواليت ورد يف مضموا أن  ،08- 90

  :إىل جانب ذلك يقوم رئيس الس الشعيب البلدي مبا يلي         

   حتضريها،ومتابعة تنفيذ املداوالتاإلشراف على تسيري جلسات اجتماع الس و -   

  .يعد ميزانية البلدية ويتوىل تنفيذها-   

  لبلدية،يسهر على حسن سري املصاحل واملؤسسات ا-   

  .2يسري اإلدارة العامة للبلدية - 

وعليه يتضح لنا بان صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي واسعة جدا يف ظل          

كما نص قانون البلدية اجلديد على أنه ميثل البلدية يف مجيع املراسيم ،قانون البلدية السابق 

كل أعمال احلياة املدنية واإلدارية،كما التشريفية والتظاهرات الرمسية وبذلك فهو ميثلها يف  

  .3ميثلها أمام القضاء فهو يتقاضى بامسها وحلساا 
                                                           

 .،املرجع السابق08-90 رقم ، قانون البلدية60 إىل 58، املواد 1
 .املرجعنفس  ، 66 إىل61املواد، 2
 .،املرجع السابق10-11رقم  ، قانون البلدية77،78،82املواد 3
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وحسن ما فعل املشروع بالنص على أن رئيس الس يعد مشروع جدول األعمال         

  .بدل جدول األعمال، الن جدول األعمال خيضع ملصادقة أعضاء الس

أيضا أن الرئيس يسهر على تنفيذ مداوالت  ،1جلديدكما تضمن قانون البلدية ا        

ويطلعه على ذلك من خالل تقدمي تقارير بصفة دورية للمجلس،ومتكني املواطنني . الس

  .من االطالع على ذلك

 2ويقوم الرئيس كذلك بتنفيذ ميزانية البلدية وهو اآلمر بالصرف الوحيد يف البلدية         

واليت يقوم 08_ 90رقم حيات اليت سبق اإلشارة إليها يف قانونوأسندت لرئيس الس الصال

ا حتت رقابة الس، وذلك بإدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطور 

  .املالية البلدية

وبشكل عام احملافظة على األمالك واحلقوق املكونة للممتلكات البلدية وإدارا         

لتطوير مداخيل البلدية،ويسهر الرئيس أيضا على وضع املصاحل واملؤسسات واختاذ املبادرات 

  3.العمومية البلدية وحسن سريها 

وعلى الرغم من أن القانون مينح صالحيات واسعة إال انه على مستوى املمارسة جند        

مقيد أن الرئيس ال ميلك اآلليات الكافية للقيام باملهام املنوط ا قانونا،فيجد نفسه 

بالسلطات الواسعة للوايل، لكون مجيع قرارات الرئيس ختضع للمصادقة، والسيما املرتبطة 

  .باجلانب املايل 

فمثال جند أن إمكانية إنشاء مؤسسات بلدية ختضع لوصاية الوايل وتوظيف عمال         

  .جلانب املايل البلدية وتعينهم خيضع ملوافقة الوايل بصفة غري مباشرة لكون املناصب مرتبطة با

وال ميلك رئيس الس أي صالحية متعلقة بتوزيع السكنات االجتماعية واحملالت         

ومت سحب هذه الصالحيات من  التجارية واملهنية وكل تصرف يف عقار تابع إلقليم بلديته،
                                                           

 .نفس املرجع، 80املادة 1
 .املرجعنفس ، 81املادة 2
 .،املرجع السابق10- 11رقم  قانون البلدية ، 88إىل82املواد من  3
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ونقص التكوين وغياب  اةبضعف التسيري واحملاب تتعلق البلدية بصفة تدرجيية ألسباب

  .اءةالكف

ويف هذا اإلطار جند أن األمر يتعلق مبدى قدرة وكفاءة رئيس الس، وهذا ما طرح         

  ؟عن طريق التعيني أفضل مالنتخاب أالتساؤل حول كيفية اختيار الرئيس بطريقة ا

وتقوم البلديات على تطوير وتوفري اخلدمات العامة لسكاا، وإشباع احلاجات           

من هذا املنطلق تربز أمهية ودور رئيس الس الشعيب البلدي بصفته املمثل العامة هلم، و 

أمام اخنفاض مها احلكم   الوالء للقبيلة واجلهويةه يبقى فانومع ذلك  الشخصي للبلدية،

  .درجة الوعي االنتخايب عند املواطن

ملصاحل كما يالحظ اهتمام رؤساء البلدية باملصاحل الشخصية الضيقة على حساب ا      

   1.العامة وهو ما انعكس سلبا على نسبة املشاركة يف االنتخابات، وقلل من أمهيتها

  :صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التهيئة والتعمير والبيئة -1

لقد مت منح صالحيات واسعة للبلدية يف هذا اال، وهذا للمحافظة على املدينة         

النصوص القانونية وقواعد البناء والتعمري مع األخذ يف احلسبان البعد والريف معا، واحرتام 

فيقوم بوضع املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري على مستوى البلدية من اجل التوجيه  البيئي،

والتحكم يف التنمية، ويتم إرساء خمطط شغل األراضي من اجل توجيه وتنظيم استعمال 

  .األراضي طبقا للقانون 

وقد اسند قانون البلدية لرئيس الس مهام عديدة يف هذا اال يتعلق بتنظيم الطرق        

واإلنارة العمومية والرتخيص بتنفيذ االشغال العمومية وتنظم حقوق الوقوف والتوقف على 

رئيس  05- 04املعدل واملتمم بالقانون  29- 90 رقم لقانونلالطريق العمومي، تطبيقا 

                                                           
،املنظمة العربية للتنمية قاهرةال، املؤمتر العريب الثاين اإلدارة احمللية، رئيس البلدية بني االنتخاب والتعيني، زياد أمحد صدقي العقيلي 1

 .176،ص2004،مصر،ماي االدارية
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ر اهلدم والرتخيص باهلدم، فرئيس الس الشعيب البلدي له إصدار قرار البلدية بإصدار قرا

  .اهلدم وتنفيذه دون اللجوء إىل القضاء

عدم التناسق بني النصوص القانونية املنظمة يف جمال البناء بني قانون  ولإلشارة جند        

  1.البلدية وقانون التهيئة والتعمري

دية يف هذا اال من خالل الدور الذي يقوم به رئيس وتتجسد صالحيات البل           

الس كونه يقوم بالسهر على حسن سري مصاحل البلدية، وتنفيذ مداوالت الس الشعيب 

البلدي فهو حيرس على احرتام مقاييس التعمري والتخطيط العمراين املنصوص عليها قانونا 

ب على رئيس الس الشعيب البلدي منه على أنه جي 73يف املادة  292- 90فاوجب قانون 

  :مبا يلي فرض احرتام قواعد العمران،وله بذلك معاينة املخالفة ورفعها للقضاء ويقوم أيضا

 .السهر على إعداد وتطبيق أدوات التعمري-

  .تكيف وسائل التعمري طبقا الرهانات املتعددة للتهيئة والتنمية احمللية-

ة اإلقليم الذي يدخل كل الفاعلني العموميني يف املخطط الوطين لتهيئ جيسد أهداف-

  .)3املتعلق بتهيئة وتنمية اإلقليم 20-01القانون رقم (مجيع األصعدة 

جيب أن يساهم يف خمطط نشاط مدينته وأن يساهم مع جلنة الوالية املعنية بذلك -

 .4)املتعلق باملدينة 06/06القانون رقم (

البلدي حتت مسؤوليته خمطط توجيهي للتهيئة والتعمري  ويعد رئيس الس الشعيب           

ويسلم رخصة البناء وشهادة التعمري ورخصة ،والذي حيدد التوجهات األساسية العمرانية 

  .1التجزئة ورخصة التهدمي وشهادة التقسيم

                                                           
 .209،كلية احلقوق،جامعة اجلزائر،ص2007، عزاوي عبد الرمحان،الرخص اإلدارية يف التشريع اجلزائري،أطروحة دكتوراه 1
 .املتعلق بالتهيئة والتعمري،املرجع السابق 29- 90قانون رقم  2
املؤرخة  77اجلريدة الرمسية عدد  ،اإلقليم والتنمية املستدامة واملتعلق بتهيئة 20/12/2001يف املؤرخ 20- 01القانون رقم 3
 .15/12/2001يف
، املؤرخة يف 15اجلريدة الرمسية عدد  ،نون التوجيهي للمدينةاملتضمن القا 20/02/2006ملؤرخ يف ا06-06القانون رقم  4

12/03/2006. 
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وأمام متركز السكان بكثافة داخل املدن والفوضى العمرانية،منح القانون           

  .لية  مهمة حماربة الفوضى وضمان احرتام الشروط املنصوص عليها للجماعات احمل

وعليه فرئيس البلدية يسعى إىل ضمان احرتام املواطنني للقانون، ويشركهم يف إعداد           

  . املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري وخمطط شغل األراضي عن طريق اجلمعيات

لدية صالحية تسليم رخصة البناء مبعية املصاحل ورغم أن القانون منح رئيس الب         

التقنية للوالية، إال أن رئيس البلدية ال ميلك الوسائل البشرية اليت تسمح له بأداء دوره يف 

  .جمال املراقبة،فاملصلحة التقنية املوجودة يف البلدية تعاين من نقص عددي وكمي

ة مما حيول دون أدائها لدورها يف جمال كما تعاين البلديات من نقص املوارد املالي        

احرتام النط العمراين، وإىل جانب كثرة النصوص القانونية يف هذا اال فمن الصعب على 

  .رئيس البلدية اإلملام جبميعها أمام ضعف اإلدارة التابعة له

 وخيتص رئيس البلدية بتمثيل البلدية أمام القضاء، فهو الذي يشرع يف متابعة         

املخالفني لقواعد التعمري ومنازعات العمران املختلفة أمام القاضي اإلداري، أو القاضي 

  .اجلزائي أو القاضي املدين

ويصطدم رئيس البلدية يف هذا اال من الناحية العملية بعدم تنفيذ أحكام القضاء         

ئيس البلدية وكذلك ونظر لعدم وجود قضاة متخصصني يف هذا اال، وأمام  خضوع ر 

للرقابة املسبقة والالحقة املمارسة من قبل الوايل على قرارات رخصة البناء اليت يصدرها رئيس 

  :البلدية، فالوايل هو املخول للفصل يف طلب الرخصة املتعلقة مبا يلي

  .البنايات املنجزة لصاحل الدولة وهياكلها العمومية-

  .اقات وكذلك املواد اإلسرتاتيجيةمنشئات اإلنتاج والنقل وتوزيع وختزين الط -

                                                                                                                                                                     
 .رجع السابق،امل10-11رقم  ،قانون البلدية95املادة 1
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 البنايات واملنشئات املنجزة يف أماكن معينة مثل السواحل والغابات واألماكن الرطبة-

كمنابع املياه املعدنية (األماكن الطبيعية اخلالبة، األماكن ذات املميزات التارخيية واجليولوجية 

(1.  

 األراضيالتقنية بالوالية، ومصاحل مسح  ويقوم الرئيس مبهامه بالتنسيق مع املصاحل        

  .والوكاالت العقارية، واخلرباء واملهندسني 

ويقع على عاتق رئيس الس الشعيب البلدي واجب املبادرة بأدوات التعمري  ضمن        

  .املشاورة مع أعضاء الس الشعيب البلدي

ا اال نظر للمكانة اهلامة اليت على عاتق البلدية مسؤولية يف هذ إلقاءوعلى الرغم         

حتتلها البلدية يف التنظيم اإلداري للدولة لكوا يف احتكاك يومي مع املواطنني،لكن 

،والسيما يف جمال التعويض عن اإلمكانياتالبلدية تواجهه صعوبات بسبب نقص 

  .2.طبيق قواعد التعمريتاملسؤولية املرتتبة عن 

بد من التنسيق مع اللجنة التقنية على مستوى الدائرة،ومفتشو ففي جمال الرقابة ال          

  .التعمري على مستوى الوالية 

ويعد دور رئيس الس الشعيب البلدي يف جمال البيئة من املواضيع املهمة والتحديات 

الراهنة للبلدية ومن أولويات السياسة الوطنية وربطها بالتنمية املستدامة فاحلفاظ على البيئة 

  .ن تنمية مستدامة لألجيال يضم

ورغم أن القانون مينح صالحيات واسع لرئيس الس، إال أن مجلة من العوائق  

  :املادية حتول دون القيام باملهام املنوطة ا قانونا منها

                                                           
منازعات ، عدد خاص، يف مادة رخصة البناء،،جملة جملس الدولة، نويري عبد العزيز،رقابة القاضي اإلداري 1

 .70،ص2008العمران،اجلزائر،
 .207،صاملرجع السابقعادل بن عبد اهللا، 2
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توسع الصالحيات واملهام املسندة للرئيس ويف خمتلف ااالت، مع عدم توفري _ 

قيام ذا الدور، إىل جانب عدم توافر البلديات على إطارات اإلمكانات املادية احملفزة لل

  .وكفاءات بشرية قادرة على املبادرة

كما أن الس الشعيب البلدي يلعب دورا سلبيا فهو ال يؤدي املهمة الرقابية 

واالستشارية للرئيس بل أن الرئيس يهيمن على مجيع الصالحيات، وكثريا ما يعيق عمل 

حلزبية الضيقة وتغليب املصاحل الشخصية  على حساب املصلحة اللجان الصراعات ا

العامة،وضعف تكوين املنتخبني، كما إن اهليئة الوصية املتمثلة يف رئيس الدائرة والوايل تقييد 

  . الرئيس يف القيام مبهامه بكل حرية

إن الدور األساسي لرئيس البلدية هو استعمال كل سلطاته يف محاية البيئة وهم 

يف ذلك بالتنسيق مع املواطنني، من خالل الدور الوقائي  والدور الردعي فهو يساهم  يساهم

يف توعيتهم، كما يسجل ومينع املخالفات ضد البيئة، ويقوم كذلك بتشجيع اجلمعيات البيئة 

ومجعيات األحياء واتمع املدين،كما أن رئيس البلدية يقوم امه مع السلطات الوالئية 

  .ة والس الشعيب الوالئيومديرية البيئ

السعي إىل إنشاء فضاءات جديدة من املساحات بإىل جانب ذلك يقوم 

  .اخلضراء،ويقوم إعادة هيكلة شبكات الطرقات، ويئة األحياء، وصيانة الطرقات 

وإلضفاء فاعلية على دور الس الشعيب البلدي يتعني تدعيم اهليكل التنظيم 

بكفاءات، وتوفري هلا اإلمكانيات املادية والبشرية لتعمل حتت  اإلداري على مستوى البلدية

سلطة الرئيس للقيام بالدور مبهامه يف هذا اال،وإعطاء موضوع البيئة ضمن األولويات يف 

  .التنمية احمللية،وضرورة إشراك املختصني والفاعلني يف هذا اال

البلدي الذي يضطلع بدور  فاحلديث عن تسري البلدية هو يعين رئيس الس الشعيب

اإلشراف على اهليئة التنفيذية وتوزيع املهام عليها، فالرئيس يسري شؤون البلدية مبختلف 

  .ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وعليه يتعني أن يكون مزود بالتقنيات احلضرية للتسيري، وذلك بغرض حتقيق 

 اخلدمات العامة املقدمة للمواطن، وحتسني  اإلطار األهداف املسطرة، وخصوصا حتسني

  .املعيشي للمواطنني، وجتسيد برامج التنمية الوطنية على املستوى احمللي

هلا حق رفض أي مشروع يؤثر على البيئة،ولكن من  كما منح املشرع منح البلدية

  .لشعيب البلديحىت رأي الس ا ختضع لسلطة أو الكربى ال الناحية العملية فان املشروع

  : واالستثمارصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال االقتصادي  -2

العام ورؤساء  األمنييعود حتضري امليزانية إىل رئيس الس الشعيب البلدي مبساعدة         

  .املصاحل وجلنة املالية بالس، ليتم بعد ذلك بعرضها على الس البلدي للمصادقة 

من  173مر بالصرف بالبلدية هو رئيس الس الشعيب البلدي طبقا للمادة اآلو       

  .السالف الذكر 08_90قانون البلدية

وصرف النفقات ويقوم  اإليراداتفهو يقوم بتنفيذ ميزانية البلدية من خالل حتصيل         

  .لدية وحلسااعقود البيع والشراء ومجيع التصرفات املالية باسم الب وإمضاء الصفات، بإبرام

العقارية واملنقولة واجلرد الكامل  األمالكوحتديد  بإحصاءو يقوم رئيس الس          

للسنة املالية  اإلضافيةويعد الرئيس اية الفرتة ،1ملمتلكات البلدية وتسريها واحملافظة عليها 

  .2احلساب اإلداري للبلدية، ويعرضه على الس الشعيب البلدي للمصادقة

  :يلي مما بعدة طرق لتثمني ممتلكات البلدية من بالتسيريويقوم الرئيس          

  .االستغالل املباشر  -

  .مؤسسات بلدية  إنشاء -

  .عن طريق االمتياز  -

                                                           
 .19،ص،اجلزائر2008ية،ماي املالية احمللية،حماضرات لتكوين رؤساء االس الشعبية البلد، فريد حداد،حكيم رياض 1
 .،املرجع السابق10-11رقم  ، قانون البلدية188املادة  2
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ومن بني اخلدمات اليت تستغلها البلدية بصفة مباشرة املساخل، املذابح ومصاحل             

  .بالبلدية خصيصا لذلك مصاحل إنشاءتسيري اجلنائز،فيتم 

مؤسسات مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل او  إنشاءكما ميكن            

عن طريق  التأجري أوتسري املالعب واملرافق الرياضية،  املياه، ةاالمتياز كشبكعن طريق 

  .واألسبوعيةاليومية  األسواقكعوائد   املزايدة وأاملناقصة 

طابع صناعي وجتاري،  وذات إدارين املؤسسات العمومية البلدية ذات طابع وتكو         

 إيرادااتوازن بني  أنوجيب على املؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

  .1ونفقاا

ويضطلع رئيس البلدية  بتحسني املوارد املالية للبلدية وذلك بالسعي للمسامهة        

املمتلكات املتنوعة من خالل مساعدة مصاحل  وإيرادات اجلبائية، داتاإليرابتحسني 

  .2الضرائب يف حتصيل الرسوم، واحلقوق

القانون منح لرئيس الس الشعيب البلدي صالحيات واسعة يف جمال تنشيط  إن         

االقتصاد، ويئة الظروف للمستثمرين والسعي حنو جلب املستثمرين لتحقيق التنمية 

  . قتصادية واالجتماعية اال

أنه من الناحية العملية جند صعوبات وعوائق وذلك يعود للرئيس يف حد ذاته  إال         

بسب عدم استعماله لصالحيته، وجلهلهم باملكانة املمنوحة هلم والصالحيات املسندة  أحيانا

ملهام التقليدية عاجزة عن تنفيذ ا اإلدارة، وبسبب ضعف املستوى التعليمي هلم،ولكون أليهم

  .واليت هلا عالقة مباشرة باملواطن،وكذلك غياب الكفاءات البشرية

                                                           
 .،املرجع السابق10-11رقم  ، قانون البلدية153،154املادة  1
 .20املرجع السابق،ص، فريد حداد،حكيم رياض2
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إىل عدم صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون البلدي،  اآلمرويعود كذلك         

لتحديد الصالحيات بدقة، وحتديد املركز القانوين لرئيس الس البلدي وحتديد العالقة مع 

  .وايل واهليئات التنفيذية التابعة له من مديريات تنفيذية هلا عالقة ذا اال الوصاية من ال

فرئيس الس الشعيب البلدي  يكمن دوره يف تفعيل اللجان، وعمليا نالحظ عدم          

عدم وجود  أنجدية عمل اللجان اليت تشكيلها دون مراعاة املؤهالت الفنية والعلمية،كما 

 كيفية تشكيل اللجان، والنظام الداخلي هلا، وكيفية عملها، هذا ما نصوص تنظيمية تبني

فتح اال لتواجد عناصر غري مؤهلة، وهو ما اجنر عنه هيمنة رئيس البلدية على التسيري 

  .وهذا بعيد عن جمال التخطيط االسرتاتيجي  اإلداري

ختصاصات كما يعود تعدد وتوسع صالحياته نتج عنه عدم التكفل جبميع اال وأمام        

اهليئة التنفيذية من النواب، واالرتقاء باملمارسة  أعضاءعدم الفاعلية إىل عدم توزيع املهام مع 

  .السياسية واالستفادة من التعددية احلزبية، والتنوع يف الس لتقدمي خدمات نوعية للمواطن

حتسني وتطوير وحتديث السياسي واالقتصادي و  ءاالدعاوهنا البد من رفع فاعلية          

خطط  أهدافاإلداري باملؤسسات العامة واخلاصة، والبد للبلديات من اجل حتقيق  األداء

تقوم حتت سلطة رئيس الس الشعيب السهر على تزويد املواطنني  أنالتنمية االقتصادية 

صاديا بالبيانات واملعلومات الصادقة عن كافة خططها وبراجمها،مع دراسات حول جدواها اقت

  1.واجتماعيا وشروطها املالية والقانونية

من صالحيات رئيس الس يف هذا اال تنمية وتدريب وتكوين املوظفني  أنكما          

اهلياكل التنظيمية،  أصالحملساعدته للقيام بالتنمية االقتصادية على مستوى البلدية، مع 

  .اإلداري من هيئات عدم الرتكيز وغريهاوعلى الرئيس التنسيق بني اهليئات احمللية 

                                                           
لوطين حول إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات امللتقى ا ، الطريق للتنمية واإلصالح اإلداري: اإلدارة بالشفافية، بوضياف  مليكة  1

  .45،ورقلة،اجلزائر،ص2010ديسمرب 12،13يوم ، احمللية واإلقليمية
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املالية، فهي الواقع  األزمةانه مع ذلك من املعوقات اليت تعيق قيام البلدية مبهامها  إال       

تعجز عن تسديد النفقات  األحيانتعتمد على مواردها الذاتية، فالبلديات يف كثريا من  ال

 واتدوأاهلاتف والكهرباء والوقود   مثلحل، والنفقات الضرورية للمصااألجورمثل  اإلجبارية

  .املكاتب

انعكس على استقالليتها ومدى قابليتها للتنمية باالعتماد على مواردها  األمر الذي       

بلدية ذات قدرات 306بلدية هناك  1541 أصلاملادية والبشرية،ويف اجلزائر يالحظ انه من 

  1.بلدية غري قابلة للتنمية  877وبلدية ذات قدرة متوسطة على التنمية 358تنموية جيدة،

 إعاناتاخلارجية، واليت تتمثل يف  اإلعاناتعالوة على ما ذكر البلدية تعتمد على      

  :الوالية وإعاناتمركزية 

 مشاريع اقتصادية أواملمنوحة للبلدية قصد اجناز برامج  اإلعاناتوهي : الدولة إعانات-

  . االقتصادي اإلنعاشبرنامج برنامج  صندوق اجلنوب، و  واجتماعية، مثل

 وإعاناتاملمنوحة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية،  اإلعاناتوهي :الوالية عاناتإ-

  2.القطاعية التنمية احمللية جالرباماملتمثلة يف 

عمل من شانه تطوير النشاط  أووطبقا لقانون البلدية يقوم رئيس البلدية بكل مبادرة         

املادية للبلدية،  واإلمكاناتذلك مع مراعاة اخلصوصيات اجلغرافية، االقتصادي ويكون 

فاالستثمار يكون يف اال السياحي يف البلدية اليت هلا طابع سياحي، ويف اال الفالحي، 

  .ويف اال الصناعي والتجاري

على االقتصاد احمللي، ونص قانون البلدية  إلنعاشوميكن التعاون بني البلديات          

 أناالشرتاك يف مؤسسة عمومية مشرتكة بني البلديات لتقدمي اخلدمات،ويف الواقع  إمكانية

                                                           
 .68ص، املرجع السابق، بوعمران عادل 1
 .112،صاملرجع السابق، يامة إبراهيم، بن عبد الفتاح ذمحان 2
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تكفي احلد  مواردها املالية ال أنمتارس الصالحيات املخولة هلا قانونا، كما  البلديات ال

  .1اأولويايعد االستثمار ضمن  الفملطالبها،فالبلديات تسيري الشؤون اإلدارية العادية، األدىن

مؤسسة عمومية بلدية عن طريق مداولة يصادق عليها الوايل ويوكل  إحداثوميكن          

ويسري      تسيريها إىل مدير يعني من طرف رئيس الس الشعيب البلدي بعد موافقة الوايل 

  : املؤسسة حتت سلطة جملس احلراسة واملراقبة ويتكون من

     .رئيس الس الشعيب البلدي رئيسا-

  .من الس الشعيب البلدي  أعضاءثالثة - 

  .من العمال  وأكثر دممثلو اح-

  2.الس التنفيذي  ملساعدة الس  أعضاءينتدب احد  أنوجيوز للوايل         

حال فانه وانسجاما مع التوجهات الكربى للتنمية الوطنية، والتحديات  أيوعلى          

ن قانون البلدية نص على تسمية اللجنة بلجنة االقتصاد واملالية الكربى للجماعات احمللية، فا

واالستثمار،ولتفعيل دور البلدية يف اال االقتصادي، يتعني إىل جانب النصوص القانونية 

  .مهامها  أداءالكفيلة مبساعدا على  باآللياتوالتطبيقية تدعيم البلديات 

فمثال هليئات واملؤسسات احمللية،ت مع اوعليه يتعني ربط الربامج احمللية للبلديا  

سسات يكون بناء على دراسة املؤ هذه  وإنشاءمشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

                                البشرية واملادية وإمكانيااعلمية حتدد احتياجات البلدية 

 إشراكة على املستوى احمللي مع فالتنسيق بني اهليئات ضروري لدعم التنمية االقتصادي

اجلمعيات املتخصصة واتمع املدين، مع االستفادة من ذوي اخلربات وتكوين املنتخبني 

تنظيم العالقة بني اجلماعات احمللية وهيئات عدم الرتكيز، وتقليص  إعادةوهذا ما يتطلب ،

 أنتجتة اإلدارية واليت صالحيات الوايل يف هذا اال، وتفعيل الرقابة التقنية بدل الرقاب

                                                           
 .63،صاملرجع السابق، فريدة مزياين 1
 .155،ص1997ديسمرب، اجلزء األول، الوالية، التشريع والتنظيم-اجلماعات احمللية -اخلية واجلماعات احمللية وزارة الدمنشورات  2
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والرقابة الشعبية  األحزابالبريوقراطية، وتفعيل الرقابة القضائية، والرقابة السياسية املتمثلة يف 

  .عن طريق اتمع املدين

جزء من صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  إسناديتم  أنفمثال ميكن          

والوكالة الوطنية لدعم ، 2وساطة والضبط العقاري،وكذلك الوكالة الوطنية لل1للبلديات

وتشغيل الشباب،والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر،والصندوق الوطين للتأمني على 

  .البطالة

 إطاروميكن التنسيق بني هذه اهليئات واجلماعات احمللية لدعم التنمية احمللية يف         

  .ديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة خمطط اقتصادي يعد من طرفها،  إىل جانب م

 باإلعاناتوبذلك فصالحيات رئيس الس الشعيب البلدي مقيدة الرتباطها          

املمنوحة للبلدية  اإلعاناتتوجه  نبأ3القانون البلدي اجلديد ألزموقد  املخصصة من الدولة،

  .منحت من اجله يمن الدولة للغرض الذ

                                                           
الوطنية لرتقية  أسست الوكالة الوطنية لرتقية االستثمارات لتحقيق حتت رقابة و توجيه الوزير املكلف برتقية االستثمارات، تقوم الوكالة1

  :التالية  جماالت االستثمارات مبمارسة مهامها يف

 .إعالم املستثمرين استقبال -

 .العوائقو اقرتاح معايري تنظيمية من اجل معاجلة  القواعد املعيقة لتحقيق االستثمارات، إىلالتعرف  تسهيل -

 .ترقية احمليط العام لالستثمار يف اجلزائر، و حتسني ودعم صورة اجلزائر يف اخلارج -

 .اكبة املستثمرين لدى اإلدارات األخرى خالل حتقيقهم ملشاريعهمتقدمي النصح و مو  و إرشاد -

 .و ضمان تسيري حمفظة العقارات) الوعاء العقاري( إعالم املستثمرين بوجود األوعية العقارية  و مسامهة تسيري العقار االقتصادي -

املسامهة يف مناقشة  لالقتصاد الوطين و ع اليت متثل فائدة استثنائيةللمزايا املتعلقة باالستثمار املعلن عنها، املسامهة يف تعريف املشاريتسيري  - 

   .املزايا القبلة للتمييز يف هذه املشاريع
من اجل دعم االستثمار، و تعترب مؤسسة عمومية ذات طابع  2007أسست الوكالة الوطين للوساطة و التنظيم العقاري  يف افريل 2

طريق جملس اإلدارة املؤلف من  وزير الصناعة و ترقية االستثمارات، و تتم إدارا عن ) ة سلط( وصاية  صناعي و جتاري موضوعة حتت

ضبط السوق العقاري :الوساطة العقارية،و التسيري، الرتقية، الوساطة والتنظيم العقاري حتت عنوان ترقية االستثمار- :ومهمتها اثنا عشر عضوا

 .لالستثمار واملنقوالت للمسامهة يف انبثاق سوق عقاري موجه

 .،املرجع السابق10-11رقم  ، قانون البلدية166/6املادة  3
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عدد البلديات  إنحبيث  ملايل للبلديات من أثقل امللفات،ويعد ملف العجز ا         

 إىلمث  2000بلدية سنة   1280 إىلليصل  1986 بلدية سنة  52العاجزة مل يكن يتجاوز 

  . 1 بلدية عاجزة 1500 إىل  2004،لريتفع العدد سنة  بلدية عاجزة 1280

ها وكثافتها  السكانية ومعدل تعداد البلديات القابلة  للتنمية انطالقا من موارد إنو        

للتنمية إذ يقدر تعداد البلديات ونسبة التاطري قليل جدا باملقارنة مع البلديات غري القابلة 

يف حني يصل عدد البلديات ذات القدرات بلدية  306ذات القدرات التنموية اجليدة 

  .بلدية  358املتوسطة 

،ورغم عملية مسح  األمينوالوضع دية االقتصا األوضاعوهذا على الرغم من حتسن        

  .طريق تقدمي مساعدات مالية مشروطة وخمصصة لذلك الديون عن

له  األجرويف الواقع العملي وحىت ميكن لرئيس البلدية أداء مهامه يتعني حتسني          

ليتناسب مع املهام العديدة املسندة له ومراعاة املركز االجتماعي له، ومع ذلك فتظهر بعض 

  .واملوارد البشرية سوء التسيري يف املوارد املالية املمارسة الناجتة عن

يتناسب مع حجم البلدية اليت يشرف عليها،واملسؤولية امللقاة على  أنوكذلك جيب          

عاتقه،فهو املختص بالصفقات العمومية بالبلدية وهو الذي يرأس اللجنة البلدية للصفقات 

  :واليت تتكون من

  .لس الشعيب البلدي أو ممثله رئيسارئيس ا-

  .ممثل املصلحة املتعاقدة -

  .ميثالن الس الشعيب البلدي ) 2(منتخبني اثنني -

  ).مصلحة امليزانية ومصلحة احملاسبة (عن الوزير املكلف باملالية ) 2(ممثلني اثنان  -

  .1ممثل املصلحة التقنية املعنية باخلدمة -

                                                           
،جملة الفكر الربملاين ،نشرية لس االمة ،اجلزائر ،العدد ....) وضوابط....معايري(بوعمران عادل ،مبدأ استقاللية  اجلماعات احمللية 1

 .45،ص2010،نوفمرب 26
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لدور التنموي املنوط به يرتكز على االهتمام بالعنصر قيامه با أنكما         

واحلوافز املادية للموظفني والتكوين  واألجورالبشري،واالهتمام باجلوانب املادية 

والرتقية، وانتهاج طرق التسيري احلديثة اليت تعتمد الدراسة والتخطيط، واملؤهالت 

  2.العلمية

زائر ليس له احلوافز وال الدوافع وال املؤهالت ففي الواقع املوظف يف البلدية يف اجل        

  .املوظف أخالقياتحىت  نإىل فقدا أدىغياب التكوين  أنلتقدمي خدمة نوعية، كما 

فيها  أخرىإىل قطاعات  اإلطاراتإىل هجرة بعض  أدى األجورضعف  أنكما       

  .حتفيزات وترقية وامتيازات

ترتاوح بني االقرتاح والدراسة  أاس يف هذا اال ويتبني من دراسة صالحيات الرئي          

قانون البلدية قد منح البلدية اختصاصات واسعة ويف  أنومع  ،والتنفيذ واملتابعة واإلعداد

  .خمتلف ااالت 

إىل سلسة من اجراءات الوصاية، إىل درجة جعلت  أخضعهاانه يف نفس الوقت  إال         

  . نوعا من عدم الرتكيز اإلدارياحمللية يعترب اإلدارةنظام 

اللجوء إىل القرض ال جناز مشاريع منتجة للمداخيل  إمكانيةوخول قانون البلدية          
حول تقييد  أشكالإىل التنظيم حتديد كيفيات تطبيق هذه املادة، وهذا ما يطرح  لواحلا3

  .؟صايةللموافقة القبلية الو  بإخضاعهاسلطة البلدية يف اللجوء إىل القرض 

يف قانون البلدية اجلديد من  اإلحالةوهنا البد من الوقوف على كثرة اللجوء إىل       

القانون إىل التنظيم، هذا ما يفتح اال لتقييد سلطة اجلماعات احمللية يف املبادر واملسامهة 

  .بكل حرية واملبادرة يف عملية التنمية احمللية
                                                                                                                                                                     

اجلريدة ، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/2010/ 7املؤرخ يف  236- 10من املرسوم الرئاسي رقم  8،137املواد  1 
 .07/10/2010،املؤرخة يف 58العدد، الرمسية

 ، دراسة حالة بلدية قورصو بوالية بومرداس:التسيري الراشد للموارد البشرية وفق إدارة اجلودة الشاملة، شوشان الزهرة، بغدادي خرية 2
 .168،ورقلة،اجلزائر،ص2010ديسمرب 12،13يوم ، كالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية واإلقليميةامللتقى الوطين حول إش

 .،املرجع السابق10- 11رقم  قانون البلدية ،174املادة 3



  صالحيات الجماعات المحلية بين القانون والممارسة: صل الثاني الف
   

221 

 

النظام  حواصطالة التشريعية لتحسني املوارد املالية احمللية، وعليه يتعني تعديل املنظوم        

  .اجلبائي احمللي،وتكييف املوارد املالية والبشرية مع االختصاصات الواسعة للبلدية

فالتمويل احمللي  ،1على البلدية وتفعيل الرقابة التقنية ريةااإلدكما يتعني ختفيف الرقابة          

 األهدافلية يعد من اكرب التحديات والرهانات لضمان حتقيق الذايت املستقل للهيئات احمل

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية لنظام الالمركزية احمللية

  

  

  .صالحيات رئيس  المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة :ثانياً 

معات احمللية تنمية يف اإلطار العام أناط املشرع  باالس احمللية مسؤولية تنمية ات         

شاملة على أساس مكونات اتمع احمللي، كما تقوم بتشجيع االستثمار احمللي واستغالل 

  .2املوارد واإلمكانيات املتاحة 

إىل جانب متثيله للبلدية فيتمتع رئيس الس الشعيب البلدي بازدواجية وظيفية و           

مشروع القانون املتعلق بالبلدية أكثر تفصيال يف وجاء  ،3فهو ميثل الدولة على مستوى البلدية

فهو ذه الصفة يكلف بالسهر على احرتام وتطبيق القوانني منه،) 90(املادة تسعون 

  .والتنظيم الساري املفعول 

  : بصفته ضابط للحالة المدنية -1

وبذلك يقوم  إن نظام احلالة املدنية يكتسي أمهية بالغة يف حياة املواطنني اليومية            

  :مبا يلي

  .استقبال التصرحيات بالوالدات وتسجيلها باحلالة املدنية  -

                                                           
للنشر  ،املؤسسة الوطنية، منشورات جملس األمة، ندوة حول  اإلصالحات املالية واجلباية احمللية توصيات1

 .94ص،2003مارس31اجلزائر،واإلشهار،
 .457ص، ،املرجع السابق.مبادئ القانون اإلداري ، سليمان حممد الطماوي 2
 .املرجع السابق، 08-90 رقم قانون البلدية ،67املادة  3
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  .حترير وتسجيل عقود الزواج  -

  .استقبال التصرحيات بالوفيات وتسجيلها -

  .حسن مسك سجالت احلالة املدنية -

  .السهر على رعاية وحفظ السجالت املستعملة واملودعة يف حمفوظات البلدية -

  .ألحكام القضائية يف سجالت احلالة املدنية تسجيل ا-

  .التصديق باملطابقة على كل نسخة أو وثيقة بتقدمي النسخة األصلية -

يقوم بالتصديق على مجيع اإلمضاءات اليت يضعها كل مواطن حبضورهم اعتمادا على - 

  1تقدمي وثيقة هويته

إىل نوابه ض جزء من صالحياته ز للرئيس تفويجيو  "منه على انه 77ونصت املادة            

  ."أو موظف بالبلدية، ويرسل التفويض إىل النائب العام والوايل املختص إقليميا

كون الرئيس بإمكانه وحتت مسؤوليته تفويض إمضائه يوطبقا لقانون البلدية اجلديد         

  . 2للمندوبني البلديني واملندوبني اخلاصني وإىل كل موظف

ؤساء البلديات أمهية ملصلحة احلالة املدنية، وحتسني تسيريها وتكوين وال يعطي ر        

  . موظفيها للتقليل من األخطاء

ومن خالل تقارير التفتيش واملعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية وقانونية نتجت عنها          

 أمام املنازعات أمام اجلهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيني أعوان غري مؤهلني

  .وبدون تكوين ويف أغلب األحيان مؤقتني وإمهال كلي حلفظ السجالت

وانه كثريا ما يرتكب ضباط احلالة املدنية أو أعوام املفوضني أخطاء عند حترير أو قيد        

وقد تكون األخطاء إما مادية تصحح ادريا أو  ،أو تسجيل عقود بسجالت احلالة املدنية

يتطلب حلها اللجوء إىل القضاء من أجل إلغاء عقود احلالة قانونية ترتتب عنها نزعات 

                                                           
 .املرجع السابق، 08- 90 رقم ، قانون البلدية78املادة 1
 .،املرجع السابق10-11رقم  قانون البلدية ، 87املادة  2
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املدنية، أو تصحيح عقود احلالة املدنية، تعديل عقود احلالة املدنية، إضافة بيانات لوثائق 

  .احلالة املدنية

  :صالحياته في مجال الضبط اإلداري -2

رة دف محاية الضبط اإلداري هو جمموعة القواعد والتنظيمات اليت تتخذها اإلدا        

،وتوسع مفهوم )األمن العام، الصحة العامة،السكينة العامة (النظام العام مبفهومه التقليدي 

  .النظام العام إىل النظام العام االقتصادي، والنظام العام اجلمايل يف جمال البيئة

 وينقسم الضبط اإلداري إىل ضبط إداري عام وضبط إداري خاص،فالضبط اإلداري        

العام هو جمموع السلطات والتدابري يف شىت ااالت،والضبط اإلداري اخلاص هو جمموع 

شرطة (السلطات والتدابري املتخذة يف جمال معني وحمدد يتعلق مبجموعة أشخاص

  .1)شرطة الصيد، شرطة الغابات، شرطة العمران(،أو بنشاط ما )األجانب

رات التنظيمية العامة ويقصد ا إصدار لوائح وميارس الضبط اإلداري عن طريق القرا        

  .وقواعد عامة وجمردة مثل تنظيم املرور، تنظيم احملالت التجارية، ومنع التلوث

رخصة  وتتخذ عدة صور منها املنع تربية املواشي داخل التجمعات السكنية،اشرتاط       

  .تنظيم النشاط أومسبقة 

 2طريق القرارات الفرديةكما ميارس الضبط اإلداري عن           

  : رئيس الس الشعيب البلدي يتوىل حتت سلطة الوايل ما يلي إن

  .نشر وتنفيذ القوانني والتنظيمات عرب البلدية -

  .السهر على حسن النظام واألمن العموميني وعلى النظافة العمومية  -

  .سعافاتالسهر على تنفيذ إجراءات االحتياط والوقاية والتدخل فيما خيص اإل-

  .يقوم بإحصاء املواطنني املعنيني باخلدمة العمومية -
                                                           

 .262،اجلزائر،ص2004دار العلوم للنشر والتوزيع، النشاط اإلداري–الصغري بعلي،القانون اإلداري،التنظيم اإلداري  حممد 1
جامعة ، كلية احلقوق،  وتطبيقاا يف القانون اجلزائري،مذكرة ماجستري يف القانون اإلداري، اختصاصات اهليئات احمللية، محدان جياليل 2

 .56ص، 1993سيدي بلعباس،اجلزائر،
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يقوم باختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري الوقائية لضمان سالمة األشخاص واألموال و       

  .ولالماكن العمومية اليت ميكن أن حيصل فيها حادث أو نكبة أو حريق

  .ميكن أن يقوم بتسخري األشخاص واألمالك-

  1لطرق الواقعة يف تراب البلديةيضبط نظام ا-

يمكنه طلب تدخل ،فويقوم رئيس الس الشعيب البلدي يف ممارسة صالحياته           

  : قوات الشرطة أو الدرك املختصة إقليميا عند احلاجة، ويتوىل

  .احملافظة على النظام العام وسالمة األشخاص واالمتالك-

  .ماكن العمومية اليت جيري فيها جتمع األشخاصاحملافظة على حسن النظام يف مجيع األ -

  .املعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية  -

  .اختاذ االحتياطات والتدابري الضرورية ملكافحة األمراض املعدية والوقاية منها  -

  .القضاء على احليوانات املؤذية واملضرة -

  .السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة للبيع-

 .تأمني نظام اجلنائز واملقابر طبقا للعادات -

  .السهر على محاية الرتاث الثقايف والتارخيي ورموز ثورة التحرير الوطين -

  .2السهر على احرتام تعليمات نظافة احمليط ومحاية البيئة-

ونص قانون البلدية اجلديد على قيام رئيس الس الشعيب البلدي مبهامه حتت إشراف       

  . 3ايلالو 

واستقالليته عن الوايل بصفته هيئة منتخبة تكرس النظام البلدية  لصالحية رئيس تقييداوهذا  

  . الالمركزي والذي يقوم على استقاللية اجلماعات احمللية

                                                           
 .،املرجع السابق08-90قانون البلدية ، 75إىل69املواد 1
 .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم  ، 95 إىل 92املواد  2
 .،املرجع نفسه10-11، قانون البلدية رقم 88املادة  3
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وتصبح القرارات البلدية املتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ         

  .إرساهلا إىل الوايل

ويف حالة االستعجال ينفذ فورا القرارات بعد أعالم الوايل طبق لنص املادة          

  .من مشروع القانون املتعلق بالبلدية)104(

 08- 90البلدية رقم من قانون ) 80(وبالنظر إىل صياغة املادة باملقارنة مع املادة         

يذه مؤقتا إذا تعلق بالنظام العام، وهنا ، واليت فتحت اال الواسع للوايل تعليق تنفامللغى

  .يبقى اال مفتوح وأمام عدم توازن السلطات بني الوايل ورئيس الس الشعيب البلدي

كما غريت تعليق تنفيذ قرارات رئيس الس الشعيب البلدي بإذن الوايل، فنصت           

  . 1من قانون البلدية اجلديد على اإلعالم فقط) 99(املادة 

ركز ملويعود منح سلطة الضبط القضائية لرئيس الس الشعيب البلدي تقوية             

رئيس الس الشعيب البلدي،ولكنه حيتاج إىل الشرطة البلدية للقيام مبهامه ألنه بإلغاء الشرطة 

البلدية، وحل جهاز احلرس البلدي سيرتتب عنه ضعف سلطات رئيس الس الشعيب 

  .الضبط اإلداري والقضائي البلدي يف جمال

تنفيذ بعض قرارات رئيس الس الشعيب  مكما أن ذلك سيؤدي إىل عد          

  .البلدي،الن بعض البلديات بعيدة عن مراكز الشرطة والدرك

ويف فرنسا مثال تتسع سلطة رئيس البلدية يف هذا اال فله سلطة تنظيم املرور          

ضع الطرقات اخلاصة املفتوحة لالستعمال العام املتواجدة يف امللكية داخل إقليم البلدية، وخت

  . 2اخلاصة، أما إذا قام مالكها بغلق الطريق فال سلطة له عليه

                                                           
  .،املرجع السابق10-11قانون البلدية رقم ، 99املادة  1

2Jacques Rouvière, Les collectivites locales, Masson, paris.1988.p53 
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ولقد سلك املشرع اجلزائري يف توزيع االختصاص بني اإلدارة املركزية واهليئات احمللية      

صات هامة يف ااالت اإلدارية مسلك املشرع الفرنسي، حيث منح هذه اهليئات اختصا

  . 1واملالية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على تراا

زاد يف صعوبة معاجلة الشؤون احمللية، املعايري املعتمدة يف التقسيم اإلداري للدولة  ومما        

 .ع واجلغرايف، أما اجلانب االقتصادي واالجتماعي والبشري فلم يرا  من اجلانب السياسي

  :صالحياته في مجال الضبط القضائي -3

الضبط القضائي  هو تلك اإلجراءات الردعية واليت تتخذها السلطات بعد وقوع         

احلادث، ولقد حدد قانون اإلجراءات اجلزائية سلطات الضبط القضائي على سبيل 

بالبحث عن احلصر،والضبط القضائي يهتم باإلجراءات املتخذة يف حالة وقوع اجلرمية فعال 

  .2مرتكيب املخالفات وتسليمهم إىل العدالة

لرئيس الس الشعيب بأنه   08- 90البلدية رقم  من قانون 68وقد نصت املادة         

  .قانون البلدية اجلديدالبلدي صفة ضابط الشرطة القضائية، واحتفظ بذات الصفة يف 

على أنه يعتمد رئيس الس  10- 11من قانون البلدية رقم  93املادةوأضافت           

الشعيب البلدي قصد ممارسة صالحياته يف جمال الشرطة اإلدارية على سلك الشرطة البلدية 

  .عن طريق التنظيم األساسياليت حيدد ها القانون 

وميكن لرئيس الس الشعيب البلدي عند االقتضاء تسخري قوات الشرطة أو الدرك           

  .3ليمياالوطين املختصة إق

وختضع إعمال الضبط القضائي إلشراف النيابة العامة،وان إجراءات الضبط            

فالشرطي  القانون جيمعهما يف يد واحدةفاإلداري والضبط القضائي متداخالن إىل حد كبري،

                                                           
 .198، املرجع السابق،صمحدان اجلياليل 1
 .158،ص2010لطبعة الرابعة،، ااجلزائرللنشر والتوزيع،  دار ادد، الوجيز يف القانون اإلداري، ناصر لباد 2
 .،املرجع السابق10- 11البلدية رقم قانون ، 93املادة 3
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الذي ينظم حركة املرور يف الطريق العام هو ذاته الذي يأمر السائق بالتوقف وحيرر احملضر 

  .1خالفة،والضبط القضائي يتحرك بعد اإلخالل بالنظام العامضبط امل

ال تظل إال أن األجور  اإلداري،وأمام اتساع مهام الرئيس يف جمال الضبط            

فهو يتوىل احملافظة على النظام العمومي وسالمة  ،االختصاصات هذه تتناسب مع

 .     األشخاص واألمالك

ائم الرشوة واالختالس يف جمال اإلدارة احمللية أكثر بكثري من واملالحظ أن معدل جر         

احلوادث يف قطاع األعمال العام أو قطاع البنوك املصرفية أو غريها من املؤسسات إىل يكون 

 .2دخل الفرد فيها مرتفع

وقد مت متابعة العديد من ملنتخبني يف قضايا اختالس وفساد وب العقارات،ونطالع         

ميا عرب الصحف،كما أن أمهية الضبط حتتاج ملنتخب حملي حيسن التسيري بأساليب ذلك يو 

  .علمية وحديثة بعيدا عن لبريوقراطية املوجودة

ومن جهة أخرى البد من تعزيز مكانة الرئيس وحتديد العالقة بدقة مع أجهزة الشرطة      

تكامل بينهما خدمة ملصلحة والدرك وضبط العالقة بني املنتخب احمللي واإلدارة مبا يكفل ال

  .وعدم املساس بالتوازن بني اهليئة املنتخبة واإلدارة املواطن،

  .الرقابة الوصائية وأثرها على صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

اجلماعات احمللية تتمتع باالستقالل اإلداري واملايل، وأن خضوعها  أنمن املسلم به 

فهي رقابة داخلية وخارجية ورقابة سابقة  أشكالوالرقابة تأخذ عدة  ثناء،االست للرقابة هو

  .3ورقابة قضائية إداريةورقابة الحقة،ورقابة سياسية ورقابة 

                                                           
مصر، ، الضبط اإلداري يف النظم الوضعية املعاصرة والشريعة اإلسالمية،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندريةنظرية ، عبد الرؤف هاشم بسيوين 1

 .41،ص2008
 .548، ص2004حممد حممد عبد الوهاب، البريوقرطية يف اإلدارة احمللية، دار اجلامعة اجلدبدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2
،جامعة ،كلية احلقوق بن عكنون،رسالة ماجستريالشعيب البلدي يف القانون اجلزائريالس  رئيس بلعباس بلعباس،دور وصالحيات 3

 .145،ص2003-2002اجلزائر، 
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وقرارات االس املنتخبة مع  أعمالودف الرقابة إىل محاية مبدأ املشروعية، وتطابق 

  .1الدستور والقوانني والتنظيمات

يتم اللجوء إىل الطعن القضائي ضد قرارات الوايل من  أن ناذرالمن  ويالحظ من انه

  . القانون خيوهلم ذلك أنطرف رؤساء االس الشعبية البلدية، رغم 

خيضع رئيس الس الشعيب البلدي بصفته عضو يف الس للرقابة اإلقالة والتوقيف و        

للوايل،فهو يقوم مبهامه حتت إشرافه،  واإلقصاء،وخيضع بصفته ممثال للدولة للرقابة التسلسلية

  .وخيضع لتوجيهاته ذه الصفة 

من  79ومن جهة أخرى فان قرارات الرئيس ختضع ملراقبة الوايل، وقد نصت املادة        

  .على أن قراراته ترسل إىل الوايل  08- 90قانون البلدية من قانون 

نافذة إال بعد شهر من تاريخ إرساهلا  وحيق وباملقابل فإن القرارات البلدية ال تعترب          

يم،وإذا تعلق القرار تنفيذ للوايل إلغاء القرار بقرار مسبب إذا كان خمالف للقانون أو التنظ

  .2بالنظام العام يطلب الوايل من الس الشعيب تعليق تنفيذه مؤقتا القرار

الس الشعيب البلدي وذلك  وكان من املمكن ختفيف الرقابة برتك املبادرة لرئيس         

من خالل نفاذ القرارات من تاريخ إمضائها وتبليغها أو نشرها، وبإمكان الوايل تعليق التنفيذ 

  .واللجوء إىل القضاء إذا كان القرار غري مشروع

كما مت تقدمي االقرتاح من طرف النائب زبيدة خرباش أثناء مناقشة مشروع قانون          

  .لوايل إىل اجلهات لقضائية املختصة إقليميا احملكمة اإلدارية البلدية  بلجوء ا

القرارات اإلدارية مهما كانت اجلهة اليت تصدرها قابلة للطعن " فكان رد اللجنة بان      

قرار  إلغاءأمام القضاء اإلداري دعوى التفسري أو اإللغاء، وال ميكن من الناحية القانونية، 

                                                           
املرجع  ، جملة االجتهاد القضائي عمار بوضياف،الرقابة اإلدارية على مداوالت االس الشعبية البلدية يف التشريعني اجلزائري والتونسي ، 1

 .16السابق،ص
 .،املرجع السابق08_90 البلدية رقم قانون، 80املادة  2
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ختصاص الكامل بقرار صادر من جهة أخرى ال متلك ذات إداري صادر من جهة متلك اال

  . 1"االختصاص

إىل جانب ذلك ميلك الوايل سلطة احللول حمل الس الشعيب البلدي عندما ال تقوم        

السلطات البلدية باإلجراءات اخلاصة باحلفاظ على األمن والسالمة العامة، أو عندما يهدد 

  .2النظام العام

يف ظل قانون البلدية اجلديد وسع من سلطة احللول والسيما يف جمال احلفاظ  أما         

والسكينة العامة ودميومة املرفق العام، وتنظيم عملية االنتخابات واحلالة املدنية  األمنعلى 

    اختالل بالس  دوثواخلدمة املدنية، وميكنه املصادقة على امليزانية وتنفيذها يف حالة ح

قرار يف حالة امتناع رئيس الس الشعيب البلدي عن  أياختاذ  أوعمل  بأيقوم كما ميكنه ي

  .3القيام باملهام املوكلة له مبقتضى القوانني والتنظيمات 

إن احللول يفتح اال للرقابة للوايل على الرئيس بسبب أو بدونه الن  مفهوم النظام و         

  .انيات بالنسبة للبلدياتالعام واسع جدا،وهذا إىل جانب نقص اإلمك

واألفضل هو تقييد سلطة احللول يف حالة اخلطر الوشيك الوقوع، وامتناع سلطات 

البلدية عن التدخل، إما بالنسبة لإلمكانيات فيمكن أن يقوم الوايل بتوفري اإلمكانيات 

 .الالزمة دون سلطة احللول

تم ختفيف يابلة للتنفيذ، فاملداوالت ق 1992مارس  02أما يف فرنسا فبداية من        

الرقابة اإلدارية، ومت ترك اال للرقابة القضائية لتبقى القرارات خاضعة هلا، فاحملافظ يطعن 

  .4أمام القضاء اإلداري

                                                           
جلنة الشؤون القانونية واإلدارية بالس الشعيب الوطين، افريل  ، التقرير التكميلي ملشروع القاتون املتعلق بالبلدية 1

 .111ص.2011
 .،املرجع السابق08_90 رقم قانون ، 81املادة 2
 .رجع السابق،امل10-11البلدية رقم قانون  ، 100،101،102املادة 3

4 Jean-claude Douence, Op cit, p38 
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مع ذلك فان الثقل القبلي واجلهوي والعائلي، ال يزال مؤثرا على االنتخابات         

ن،والذي يصب اهتماماته على املصاحل الضيقة وباإلضافة إىل نقص الوعي االنتخايب للمواط

والرؤى القصرية لتحقيق مصاحله الذاتية وتغليبها على املصلحة العامة، مما جيعل املشاركة 

وهذا ما ينعكس على األداء التنموي لرئيس الس الشعيب  ،1االنتخابية ذات نتائج سلبية

  .البلدي

رقابة اإلدارية على البلديات من قبل متارس ال أنيرى بعض الفقهاء انه جيب  كما    

تكون أي رقابة والئية  احمللية، وال اإلدارةرة املشرفة على هة مركزية واحدة، تتمثل يف الوزاج

والرقابة  األحزابعلى البلديات، وباملقابل يتم تفعيل الرقابة السياسية واملتمثلة يف رقابة 

  .2الشعبية

  :  الرقابة المالية -1

ملالية بأا منهج شامل يتطلب التكامل واالندماج بني املفاهيم تعرف الرقابة ا    

وترشيد هدف للمحافظة على األموال العامة وي القانونية واالقتصادية واحملاسبية واإلدارية،

  .3استخدامها

فاستقالل  ستقالل اإلداريويف هذا الصدد فان االستقالل املايل ال يقل أمهية عن اال

ليا ميكنها من تنفيذ مشاريعها وقراراا التنموية دومنا حاجة ملوافقة اهليئات الالمركزية ما

  .السلطات املركزية 

فال شك أن عدم توفر مصادر متويل كافية للهيئات الالمركزية،جيعلها حتت رمحة     

السلطات املركزية املمولة،ولعل هذا ما حدا بالبعض إىل القول أن االستقالل املايل أو املوارد 

  . 4ركنا مستقال من أركان الالمركزية اإلقليمي املالية

                                                           
 .176املرجع السابق، ص، زياد امحد صدقي العقيلي 1
 .201،صاملرجع السابق ، جملة االجتهاد القضائي عتيقة بلحبل،فعالية الرقابة اإلدارية عن أعمال اإلدارة احمللية،2
 .161املرجع السابق،ص،  حممد وليد العبادي 3
 .57املرجع السابق،ص القبيالت، محدي سليمان4
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وختضع امليزانية إلزاما للمراقبة املستمرة للمجلس الشعيب البلدي وملراقبة السلطة     

الوصية  للمصادقة عليها،إىل جانب الرقابة املسبقة من طرف القابض البلدي، بالتحقق من 

 .شرعية النفقات واإليرادات

لشعيب البلدي يقوم بعرض حسابه اإلداري على الس ومع ذلك فرئيس الس ا    

الشعيب البلدي ملناقشته، ويضطلع جملس احملاسبة رئيس الس الشعيب البلدي على 

  .إدراجها ضمن التقرير  يتماملالحظات املتعلقة بتسيريه اليت 

عتها وما جيب االعرتاف به هو أن الوصاية اليوم قوية وضاغطة بثقلها، مما جيعل مراج    

  .    1ضرورية

متارس السلطة الوصية رقابة واسعة على امليزانية عن طريق احللول سواء يف مرحلة      

إعدادها أو أثناء تنفيذها عندما تكون مصحوبة بعجز، وإىل جانب ذلك تصادق السلطة 

الوصية وجوبا على كل الوثائق املتعلقة بامليزانية، وميكن هلا باملناسبة أن تعدل تقدير 

  .إليرادات، ختفيض، إدراج، رفض بعض النفقاتا

من قانون  13ومت إخضاع ميزانية البلديات للرقابة السابقة للنفقات مبوجب املادة          

املتعلق بالرقابة السابقة   414- 92،وتطبيقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 2010املالية 

  .2ابقة وتطبيقهاعلى ميزانية البلدياتللنفقات ،ومت حتديد رزنامة لتنفيذ هذه الرقابة الس

وبسبب ضعف ميزانية البلدية وأمام نقص مواردها وباملقابل تزايد حاجيات          

هض الدور جيترتكز البلدية على إعانات الدولة وهذا ما يقيد مبادرات البلدية، و و  املواطنني،

  .3ية ويف حدود املشروعيةقضائ و احلقيقي للمنتخب، وعليه يتعني أن تكون الرقابة بعدية

                                                           
 .129املرجع السابق،ص ، الشريف رمحاين 1
،احملدد لرزنامة تنفيذ الرقابة السابقة النفقات اليت 09/06/2010الداخلية ،املؤرخ يف  ةالقرار الوزاري املشرتك بني وزارة املالية ووزار  2

 .يلتزم ا املطبقة على ميزانية البلديات
 .132.،صملرجع السابقا، بوشامي جنالء 3
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انطالقا من التحليل السابق ومن اجل تفعيل  الرقابة على اجلماعات احمللية، البد          

ورفع القدرات  من إعطاء اكرب سلطات للبلدية يف إدارة أمواهلا،ودعم مصادرها التمويلية

نفاق العام احمللي والسعي إىل ترشيد اإلمع إطالق احلوافز والتشجيع هلم الفنية للموظفني، 
  . ،ليتم بعد ذلك فرض رقابة بعدية فعالة1

وان التشدد واملغاالة يف الرقابة تؤثر على استقاللية اجلماعات احمللية وهذا من شانه         

أن يعطل إمكانية املبادرة واالبتكار واإلبداع من جانبها، كما يؤدي إىل البطء والروتني يف 

  .2خر يف تلبية حاجيات املواطننياجناز أعماهلا  ويف التأ

يف الواقع العملي تتسع الرقابة أكثر بسب التبعية املالية للسلطة املركزية، فالدولة           

متول املشاريع احمللية بواسطة املساعدات،وهذا ما تطلب أعادة تنظيم العالقة بني السلطة 

الدولة دون املساس مببدأ استقاللية املركزية واموعة احمللية على أساس يضمن بقاء سلطة 

  .3اجلماعات احمللية

وأمام ذلك البد من إعطاء أولوية للجباية احمللية وذلك من خالل ترك جمال للحرية         

يف تصرف البلديات يف أمواهلا وفرض الضرائب والرسوم واإلعفاء منها، كما يتعني إعادة 

ل توزيعها على أساس عدد السكان أو حجم النظر يف التوزيع العادل لإلعانات من خال

  .4النشاط والوضع املايل للوحدة احمللية

إضافة إىل ذلك إىل جانب رقابة احملاسب العمومي ورقابة جلنة الصفقات العمومية           

ورقابة املراقب املايل، وبني أنواع الرقابة املالية الفنية والتقنية، فان الرقابة إما سابقة وإما 

  .حقةال

  
                                                           

 .127املرجع السابق،ص، بريق عمار 1
 .205املرجع السابق، ص، حممد اخلاليلة 2
 .57املرجع السابق،ص اموعات احمللية بني االستقالل والرقابة، مسعود شيهوب، 3
،جامعة 04،2010العدد، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، تشخيص نظام اإلدارة احمللية واملالية يف اجلزائر ، بسمة عوملي4

 .278الشلف،ص
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  : الرقابة القضائية -2

ميارس القضاء اإلداري رقابة على مشروعية قرارات اجلماعات احمللية باعتبارها قرارات         

، فيحق ميكن الطعن يف مشروعية قرر )اإللغاء( إدارية قابلة للطعن بدعوى جتاوز السلطة

  .إداري ، دعاوى التعويض أمام احملاكم اإلدارية 

رقابة القضائية إىل ضمان احلقوق واحلريات وضمان تطبيق القانون أي مبدأ ودف ال      

املشروعية، فيمكن رفع دعوى من اجل إلغاء قرار باهلدم تعسفي، وقرار نزع امللكية خمالف 

  لإلجراءات القانونية،وترفع دعاوى اإللغاء ضد القرارات املعيبة شكال أو موضوعا 

لتعويض عن ضرر أصاب حقوق الغري جراء تصرف كما ميكن أن تكون دعوى ا       

وميكن أن تكون دعوى بإلغاء صفقة عمومية  البلدية سواء بسبب خطا أو بدون خطأ،

  .أبرمت بطريقة خمالفة للقانون 

ويستحسن اقتصار رقابة السلطة املركزية على القرارات ذات األمهية، وأن حيدد         

  .1صر، وتراقب السلطة القضائية مشروعية أعماهلاالقانون هذه احلاالت على سبيل احل

والبد من ختفيف الرقابة على اهليئات احمللية، فالنموذج االجنليزي يضيق من جماهلا         

فتقتصر على خمالفة اهليئات احمللية للقوانني اليت حتكم اختصاصها،وللحكومة املركزية أن تلجأ 

قانون، وهذا حىت ال تفقد اجلماعات احمللية للقضاء العادي إلجبارها على احرتام ال

  .استقالليتها يف مباشرة اختصاصاا

سواء  ،والوايل هو ممثل الوالية أمام القضاء1فرئيس البلدية ميثل البلدية أمام القضاء

تعلق األمر بقرارات الس املنتخب كهيئة املداولة أو بقرارات الوايل كهيئة لعدم الرتكيز أو 

  .اريةمصاحله اإلد

                                                           
 . 340،ص، املرجع السابققانون اإلدارة احمللية، هاين علي الطهراوي 1
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موضوعا  أووبذلك يتم الطعن أمام احملكمة اإلدارية يف قرارات البلدية املعيبة شكال 

  .ضدها الطعون اليت يرفعها الغري أو واملخالفة للقانون

فع الدعوى فيجب أن توقع الدعوى ضد الوالية ممثلة يف شخص ر أما خبصوص 

اليت تنص على أن الوايل هو  09 - 90 رقم من قانون الوالية 87الوايل تطبيقا لنص املادة 

  .الذي ميثل الوالية أمام القضاء

وكان باإلمكان أن مينح متثيل الوالية أما القضاء لرئيس الس الشعيب الوالئي 

  .لكونه منتخبا وميثل اهليئة املنتخبة ويبقى الوايل ممثال للدولة فقط

 مركزية وعندما وترفع الدعوى ضد الدولة ممثلة يف شخص الوايل بصفته كهيئة ال

باالختصاصات الالمركزية على مستوى الوالية أي املصاحل غري املمركزة للدولة  األمريتعلق 

  . على مستوى الوالية، ومع ذلك جيوز رفع الدعوى ضد الدولة ممثلة يف وزير القطاع

الدائرة  أنالصادرة عن الدائرة يرفع الطعن فيها ضد الوايل باعتبار  األعمالكما أن 

  .2مساعد للوايل إدارييس هلا شخصية معنوية فالدائرة جهاز ل

أما البلدية وهي اهليئة القاعدية واألساسية للتنظيم اإلداري يف الدولة وباعتبارها 

  .وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وحتدث بقانون  أساسية إقليميةجمموعة 

الشعيب  سادرة سواء عن رئيس الاملوجهة ضد القرارات و األعمال الص ىفالدعاو 

صادرة عن  اعتماالالبلدي أو الس الشعيب البلدي أو خمتلف مصاحلها اإلدارية تعترب 

ترفع ضد البلدية ممثلة يف  اليت الدعوىكذا و ،البلدية وختضع الختصاص احملاكم اإلدارية 

  نص قانون البلدية شخص رئيس الس الشعيب البلدي بوصفه ممثل البلدية أمام القضاء ب

مث أنه بالنسبة الس التنسيق احلضرية وهو نظام يتعلق ببلديات والية اجلزائر 

من قانون البلدية، فالتساؤل حول طبيعة  177وهذا ما نصت عليه املادة  ،العاصمة 

                                                                                                                                                                     
 .،املرجع السابق10-11البلدية رقم قانون  ،82املادة 1
 .14،ص2009، الطبعة الثانية، نظرية االختصاص،ديوان املطبوعات اجلامعية، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، مسعود شيهوب 2
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وهذا بسبب عدم ورود جمالس التنسيق احلضرية ضمن أساليب تسيري املرافق االس، 

  .إىل متتعه بالشخصية املعنوية اإلشارةدية، كما أنه مل تتم العمومية البل

كة فمن حيث االختصاصات واجناز اخلدمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية املشرت 

، فمن هذه الزاوية يعد هذا النظام باملؤسسة العمومية املشرتكة بني البلديات بني عدة بلديات

.  

املدنية  اإلجراءاتمن قانون  801 ،واملادة 1800املادة  أشارتوقد   

 .القرارات إلغاءاحملاكم اإلدارية ختتص  بدعاوى  أنواإلدارية على 

  : الرقابة السياسية -3

يقصد بالرقابة السياسية رقابة الرأي العام، ورقابة الربملان يف الدول اليت تأخذ مببدأ            

مة ومنتظمة على االس احمللية فيمارس الرأي العام رقابة دائ،لفصل بني السلطات املرن

دور  ارسميمن خالهلا  ووأعماهلا عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة من إذاعة وتلفزيون، 

  .رقايب مهما عن طريق حل املشكالت احمللية

كما متارس الرقابة الربملانية عن طريق حتديد اإلطار التشريعي العام للمجالس احمللية،          

     2 .ي واختصاصاا ومواردها املاليةظيموهيكلها التن

                                                           
 احملاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة يف املنازعات"اليت نصت على انه09- 08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  800املادة 1

ؤسسات اإلدارية اليت ختتص بالفصل يف أول درجة حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا اليت نكون الدولة أو الوالية أو البلدية أواحد امل
  .طرفا فيها  العمومية ذات الصبغة اإلدارية

  : ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف"801املادة -
  :دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسريية، ودعاوى فحص املشروعية للقرارات الصادرة عن-1

  الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية،  -     
  .البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى للبلدية -    
  .املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية-    

  .دعاوى القضاء الكامل-2
 ".القضايا املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة-3
 .230ص، املرجع السابق، علي خطاري شطناوي2
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فلم ترقى الرقابة السياسية للمجالس احمللية للفاعلية املطلوبة من حيث أن املمارسة          

وال متارس الصحافة رقابة  السياسية، وأن األحزاب السياسية ال تقوم لعملية الرقابة الداخلية،

وكذلك لغياب حرية لكاملة للصحايف يف  ممنهجة وذلك لغياب التكوين لدى الصحافيني،

  .التعبري

احلزبية  الوالءاتكما أن نقص الوعي الثقايف والسياسي للمواطن وهذا أمام انتشار          

الضيقة، وهذا ما انعكس سلبا على تسيري البلدية، ومصاحل املواطنني وأثر على استقاللية 

  .اجلماعات احمللية يف موجهة السلطة املركزية 

وميكن أن تكون الرقابة الشعبية مباشرة عن طريق انتخاب أعضاء االس الشعبية           

ومن خالل مراقبة أعمال االس املنتخبة وذلك  فرفض انتخام لفرتة أخرى، البلدية،

حبضور املداوالت والطعن فيها،والرقابة الشعبية متارس بواسطة اتمع املدين من جلان 

  .1معيات مبختلف أنواعهااألحياء، واجل

                                                           
 .137املرجع  السابق،ص، بوعمران عادل 1
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  خاتمـة

 تناولت الدراسة مدى فاعلية دور اجلماعات احمللية يف ظل التنظيم اإلداري اجلزائري،

هناك تالزم ومالئمة وعالقة بني التنظيم اإلداري واملهام والصالحيات املنوطة  أنفاتضح 

  .للجماعات احمللية

ري احمللي النظر يف التنظيم اإلدا إعادةمن خالل  يبدأ أنومن مث فان التعديل جيب   

اختصاصات  يالءمو  يساهم يف حتقيق التنمية احمللية،جلعله يواكب  التحديات املعاصرة و 

 بأبعادهاجلماعات احمللية يف جمال االستثمار والبيئة والتهيئة والتعمري،ومحاية النظام العام 

  .والنظام العام االقتصادي احلديثة من النظام العام اجلمايل ومجال الرونق والرواء

إىل جانب االختصاصات التقليدية يف خمتلف ااالت االجتماعية والثقافية  

  ).العام األمن –السكينة العامة  –الصحة العامة (واالقتصادية واحملافظة على النظام العام 

وهذا ما يتطلب تعديل ومراجعة النظام القانوين للسماح للجماعات احمللية للقيام   

معتمد دستوريا، والذي جيسد مشاركة  مبدأنظام الالمركزية  اعتبارباملهام املسندة هلا،وب

 األساسيةالدميقراطية احمللية،ويليب احلاجات  ملبدأاملواطنني يف تسيري شؤوم احمللية، وتكريسا 

 إقليمللمواطنني،وحتقيق التنمية احمللية وبالتايل التنمية الوطنية،مع مراعاة املصاحل املتميزة لكل 

  .ةيف الدول

، وحصرها يف  لألقاليمالدستور اجلزائري قام بتحديد التقسيم اإلداري  أنومبا 

ومايل، واسند هلا مهام عديدة يف حتقيق التنمية  إداريالواليات والبلديات ومنحها استقالل 

  .صات املسندة هلا اإلقليمي ويف حدود االختصااملستدامة يف نطاق اختصاصها 

ان احملليني وتقدمي خدمات نوعية هلم، فالبد من ومن اجل حتقيق تطلعات السك

املوارد  القانونية من املنظومة التشريعية، وتوفري اآللياتالتسيري وعن طريق  أساليبحتسني 

  . املالية والبشرية اليت تسمح باستقاللية اجلماعات احمللية
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ها وعلى العموم فقد توصلنا من خالل البحث إىل جمموعة من النتائج ميكن عرض  

  :فيما يلي

كل من قانون البلدية  وقانون الوالية منح صالحيات واسعة   أنعلى الرغم من  

ومل تواكب تطور اتمع واملتغريات ، بقيت حبيسة للدور التقليدي أا إالللجماعات احمللية 

  .السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 

كيفية تطبيقها واليت تضبط التنظيم ددة لحملالنصوص القانونية والتنظيمات ا أنكما     

ت يف ظروف سياسية واجتماعية إىل إعادة النظر فيها ألا جاء اإلداري احمللي، حتتاج

تتالءم مع الواقع املعاش  ال أصبحتواقتصادية ختتلف عن الظروف احلالية، يف حني 

  .وحاجات سكانه األقاليمتراع خصوصيات  ال وأضحت

ليل السابق الفراغ التشريعي اليت تعاين منه القوانني والتنظيمات ثبت من خالل التح   

يف بعض املسائل كعدم مراعاة التقسيم اإلداري للعوامل االقتصادية واالجتماعية واجلغرافية 

    .واملوارد املالية والبشرية

كما اتضح اختالف كبري بني مضامني القوانني وبني املمارسة والواقع، وذلك بسب  

وعدم ضبط العالقة بدقة بني م مواكبتها للتحديات املعاصرة، يف النصوص وعدعدم تكي

مثل املديريات  األخرى اإلقليميةالعمومية واملرافق  واإلدارةاالس املنتخبة واهليئات الالممركزة 

  .التنفيذية

 ال  وأساليبهمربرات ومعطيات التنظيم اإلداري احمللي بالشكل احلايل  أصبحتفلقد     

ويف جمال ال االقتصادي ام مع متطلبات املرحلة الراهنة وحتديات اجلماعات احمللية يف الءتت

  .يال البيئااالستثمار و 

إىل جانب املشاكل االجتماعية املتمثلة يف الصحة والسكن والشغل، والتهيئة 

  .والكهرباء العمرانية من املاء والغاز
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تم باجلانب البشري، وخاصة عدم تكوين  ال واهليئات احمللية يف الواقع األجهزة إن

املؤهلة فنيا وعلميا  اإلطاراتوعدم حتفيزهم، إىل جانب اخنفاض يف نسبة  واألعوان اإلطارات

وهذا ما انعكس سلبا على تسيري ، على مستوى املوظفنيأو املنتخبني  سواء على مستوى

  .اجلماعات احمللية وأداء

يع الواليات والبلديات يثري صعوبات عملية تطبيق منهج واحد يسري على مج إن

من حيث  ، وذلك لعدم التناسب بني الواليات فيما بينهالألقاليم ائق للمسار التنمويو وع

كان هلا طبيعة   إنالبشرية واملالية الطبيعية، وهذا ما يتطلب مراعاة خصوصياا  اإلمكانيات

ملبادرة اهذه الفروق وترك جمال  مراعاة صناعية، وعليه يتعني أوفالحية أو سياحية، 

  . للجماعات احمللية، والسيما االس املنتخبة

 أماممن شان التنظيم اإلداري احلايل يكرس البريوقراطية اإلدارية، وذلك عائقا  إن

ئرة مث الوالية، ناهيك عن اتقدمي خدمات نوعية ، فالوثائق اإلدارية متر عرب البلديات مث الد

واملديريات التنفيذية،وهذا ما يتناقض مع اإلدارية صاحل د من املمتر بعد بعض الرتاخيص اليت

  .البشرية ووسائل التكنولوجيا احلديثة لإلمكاناتعدم استغالل يؤكد ،و اإلدارةعصرنة 

وهيئات اجلماعات احمللية، انعكس سلبا على  ألجهزةطري البشري إن ضعف التأ

سلبية منها  لفساد املايل واإلداري، وظواهرالتسيري احمللي، وهذا يربز من خالل بروز ا

ى املصلحة العامة، وانسداد يف سري االس الصراعات احلزبية وطغيان املصاحل اخلاصة عل

  .املنتخبة 

سحب الثقة  فأصبحوذلك نتيجة للفراغ التشريعي، أن عدم استقرار االس كما 

ونية للعملية، وعدم حتديد حاالت املنتخبني، لعدم وجود ضوابط قان أمامالوسيلة الوحيدة 

عدم تدخل الوصاية بالشكل االجيايب يف  ه بسبب ان االختالالت،ومصدر  هو إليهااللجوء 

  .املنتخبني  إرادةتتعسف يف مصادرة  األحيانكثريا من 
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النمط االنتخايب من جهة  إفرازاتعدم كفاءة املنتخبني وضعف املستوى يعود إىل  إن

ملنتخبيهم وانعدام  األحزاباعية من طغيان العقلية القبلية وعدم انتقاء وإىل الرواسب االجتم

النظر يف النمط االنتخايب، وتعديل شروط  إعادةالتكوين املستمر هلم، وهذا ما يتطلب 

ما تعدل شروط الرتشح بتحديد االنتخاب حبيث تدعم التمثيل االنتخايب جلميع املناطق، ك

عن طريق تعديل قانون االنتخابات،وخاصة يف ظل عدم للمستوى التعليمي، األدىن احلد

  .نة باخلرباتامادية لالستع إمكانياتوجود 

الظواهر السلبية املتواجدة يف اتمع واليت تؤثر على النمط االنتخايب وخاصة على  إن

 لألحزاباختيار االس احمللية املنتخبة من العروشية والقبلية، هي نتيجة للدور السليب 

علمية وحتقق  أسسبرامج تنموية واقعية ترتكز على أو اسية، وعدم وجود دور فاعل هلا، السي

،وهذا ما يتطلب األقاليماملختلفة وتضمن التوزيع العادل للثروة بني مجيع  األقاليمالتوازن بني 

  .السياسية األحزابتعديل قانون 

اب بالدائرة يعيق النمط االنتخايب القائم على القائمة بدال االنتخ أن ظاملالح

  .واختيار الناخبني إرادةمتثل  تعكس وال العمل، ويضفي تناقضات يف تشكيلة الس ال

 اإلعاناتعدم وجود موارد حملية للجماعات احمللية واعتمادها الكلي على  إن 

نظام اجلباية احمللية ومتكينها من حتصيل  إصالحإىل معاجلة من خالل  اجتحي األمر هذااملركزية،

ية، ولرتك هلا حرية املبادرة يف اجناز لية لضمان تغطية املصاريف الضرور الضرائب والرسوم احمل

  .وأولوياااملشاريع وفقا الحتياجاا 

وخاصة البلدية  مت تسجيل تبعية اجلماعات احمللية يف املوارد املالية للسلطة املركزية،

 أووطة ر املش لإلعاناتفهي ختضع   ،ألمواهلاوهذا ما اثر على استقالليتها يف التسيري 

وهذا ما يؤثر على صالحيات اجلماعات  ،اإلمجالية اإلعاناتحتصل على  فهي ال املخصصة،

وهذا  خيضع ملوافقة اجلهة املمولة للمشاريع، تلف ااالت لكون حتديد األولوياتاحمللية يف خم
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بالنسبة هلا،فهي  أولويةحتصل البلديات على مشاريع ليست  واضح يف الواقع  فكثريا ما

  .مسرحأو مركز صحي وخيصص هلا ترميم ملعب مدرسة أو حباجة إىل 

خبني احملليني حباجة إىل تدعيم الصالحيات بالشكل الذي يسمح هلم بالقيام تاملن إن

ودعم  ني اهليئات اإلدارية املختلقةلذلك، وضبط العالقة ب اآللياتمبهامهم من خالل حتديد 

  .وارد البشرية واملوارد املالية الكفيلة بتحقيق ذلكاملنتخبني بامل

يالحظ عدم استشارة االس املنتخبة يف مجيع املشاريع خاصة بالنسبة للمشاريع 

  .االقتصادي اإلنعاشالقطاعية، واالعتماد على التخطيط املركزي مثل برنامج 

وعدم  وضعف التخطيط األهدافاحمللية عدم وضوح  اإلدارةمن عوامل فشل  إن 

  .ربطها باجلوانب املالية واجلوانب البشرية، وعدم العدالة يف تقدمي اخلدمات

يد العالقة والصالحيات بدقة بني االس احمللية املنتخبة داحلاجة ماسة لتبيان وحت إن 

  .على مستوى الواليةأو الالتركيزية سواء على مستوى البلدية  واألجهزة

صالحيام يف جمال إصدار القرارات رغم أن  يستعملون أن رؤساء البلديات ال

  .السيما ضبط الطرقات وضبط األسواقالقانون خيوهلم ذلك 

       من التشريع إىل التنظيم يف قانون البلدية اجلديد اإلحالةيف  اإلفراطيالحظ 

ة التنفيذية للتقييد من صالحيات ـلفائدة السلط رع غري مربرـ، وهذا تنازل من املش10- 11

  .يئات املنتخبةاهل

قيام اجلماعات احمللية باملهام  أمامعائق  أهمويبقى توفري املوارد البشرية واملادية 

 .والصالحيات اليت تضمن حتقيق التنمية احمللية الشاملة

تستقل بصورة مطلقة يف مباشرة اختصاصاا بل ختضع  اجلماعات احمللية ال إن 

  .ملركزية حتقيقا لالنسجام يف تنفيذ السياسة العامة للدولةللوصاية اإلدارية، أي لرقابة السلطة ا
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والتزام اهليئات  وقانونيا، إدارياتقوم السلطة املركزية بالرقابة دف محاية وحدة الدولة 

احمللية بكافة القوانني واألنظمة والتعليمات إثناء ممارسة لنشاطها،ومحاية احلقوق واحلريات 

  .مال السلطة،ومعاجلة األخطاء وأسباا والعمل على تصحيحهالإلفراد من االحنراف يف استع

 أعماهلامن مشروعية  للتأكدرقابة السلطة القضائية على اجلماعات احمللية دف  إن   

  .وتصرفاا

انه وعلى الرغم من تكريس حق اللجوء إىل القضاء قانونا إال أن النزاعات تنحصر يف        

  .جمال رخص البناء،واهلدم 

ن الرقابة اإلدارية واملالية املسبقة والالحقة املشددة على اجلماعات احمللية تعطل من إ

املبادرة احمللية، وتشكل عائقا أمام ممارسة االس املنتخبة للمهام املسندة إليها،وتؤثر على 

  .أركان الالمركزية أهماستقالليتها،وهو احد 

السياسية املمارسة من األحزاب السياسية وعليه يتعني ختفيف الرقابة وتفعيل الرقابة  

واتمع املدين ووسائل اإلعالم، إىل جانب الرقابة القضائية وتوسيع من هلم الصفة يف رفع 

  .اجلماعات احمللية  أعمالالدعوى وحق اللجوء إىل القضاء والطعن يف مشروعية 

يف اقرتاح مشاريع  كما أن اتمع املدين غري فاعل يف التنمية وال يساهم وال يشارك

  .الرقابة ه يف دور ،كما ال يؤدي 

إعادة النظر يف حجم وعدد البلديات وفقا للمعطيات االقتصادية واالجتماعية 

  .والثقافية واجلغرافية ووفقا ألسس علمية

ميكن ختصيص بعض البلديات بنظام خاص حسب حجم عدد السكان ووفقا 

وعدم االقتصار على  لية مثل بلديات مقر الواليات،لإلمكانات املادية واملوارد الذاتية احمل

  .مدينة اجلزائر العاصمة 

مل حيظى املركز القانوين لرئيس الس الشعيب البلدي بالعناية الالزمة يف التشريع 

اجلزائري فال قانون االنتخابات وال قانون البلدية منح لرئيس الس الشعيب البلدي املكانة 
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أمام الدور اهلام واحليوي واملتمثل يف جتسيد الدميقراطية والتنمية ، لواجب بهالالزمة واالهتمام ا

  .احمللية

عدم حتديد بعض الصالحيات للهيئة التنفيذية يؤدي إىل عدم االنسجام أمام حجم  

  .العمل واملهام املنوطة برئيس الس الشعيب البلدي ونوابه

هو و لبلدية اجلديد من القانون إىل التنظيم يف قانون ا اإلحالةكثرة اللجوء إىل          

ما يفتح اال لتقييد سلطة اجلماعات احمللية يف املبادر واملسامهة بكل حرية واملبادرة 

  .يف عملية التنمية احمللية

انه ورغم تعديل النصوص القانونية أال أن النصوص التنظيمية تتاجر يف         

ا ما جيعل صعوبة يف تطبيق النصوص ويرتك الصدور كما أا  قد ال تصدر، وهذ

للوصاية جمال للتدخل وتفسري النصوص بناء على تعليمات تتناقض احي حىت مع 

    .النصوص ذاا وتقييد صالحيات املنتخبني

املخططات البلدية  نسجاميد التنمية احمللية هو ضرورة االذي ق األمر أن         

ومن خالل الواقع فان التخطيط  خطط الوطين للتنمية،التنموية وللتهيئة العمرانية مع امل

  .والتنفيذ والرقابة والتنشيط بيد الوايل والوزير 

خصوصية الوالية من حيث املوارد الطبيعية والظروف مل يراع التقسيم اإلداري 

احلضرية، كما اعتمدت على ذلك  أوواملناطق الريفية  االقتصادية واالجتماعية والسياسية،

  .مات اإلدارية للحكم احمللي يف بريطانياالتقسي

ال يتوافق مع املهام املنوطة  أن اهليكل اإلداري والتنظيمي للمجلس الشعيب الوالئي

ما حيدث عجز على مستوى األداء بسبب نقص الوسائل املادية والبشرية على  اوكثري به، 

يكون هناك حرية مستوى إدارة الس الشعيب الوالئي وخاصة يف جمال الكفاءة، وال 

للمجلس الشعيب الوالئي الختيار املوظفني املؤهلني ألداء املهام ومساعدة الس الشعيب 

  .لوالئي يف القيام مبهمة التنمية احملليةا
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غياب التكوين  أمامجلان الس الشعيب الوالئي رغم صالحياا، لكن  إن

تقاللية يف العمل وعدم وضوح والتخصص والوعي واإلمكانيات البشرية واملادية، واالس

  .،تبقى عاجزة عن أداء مهامها وجتسيد براجمهاالصالحيات

تعد االزدواجية املوجودة على هرم الوالية عائقا أمام التنمية وخاصة بالنسبة للمجلس   

متثل هيئات جتمع بني عدم  واليتالشعيب الوالئي يف مواجهة الوايل والس التنفيذية الوالية، 

اإلداري والالمركزية اإلدارية،فال بد من توزيع الصالحيات بني الس الشعيب الوالئي  الرتكيز

  . والوايل

واللجان هلا أمهية كبرية  لتقوية وتفعيل دور اتمع املدين يف احلركة التنموية احمللية على 

م بشكل مستوى البلدية من خالل إشراكها كقوة اقرتاح، واالستعانة باخلرباء والفنيني يسه

مباشر يف تكييف الربامج احمللية مع الربامج الوطنية وتكييفها مع اإلمكانيات البشرية واملالية 

  .للبلدية

تنظيم املصاحل يتم بناء على تعليمات وزير الداخلية، يف حني  إنيف اجلانب العملي 

حتدد عدد طبقا للتعليمات الوزارية واليت  األخرىيتم تنظيم املصاحل بالنسبة للمديريات 

االقرتاح، وبذلك مل يرتك  إاليكون للمديرية املعنية  املصاحل واملكاتب وتقوم بالتعيني فيها، وال

  .املادية والبشرية لإلمكاناتهلا حرية يف املبادرة والتنظيم طبقا حلجم النشاط وطبق 

وعليه فاإلصالحات املطلوبة على مستوى الوالية هي جتريد الوايل من بعض مهام 

نفيذ بتحويلها إىل رئيس الس الشعيب الوالئي املنتخب، ويعترب من املفيد حتويل بعض الت

صالحيات الوايل احمللية إىل رئيس الس الشعيب الوالئي وحصر مهام الوايل يف تلك املتعلقة 

بتمثيل الدولة وتدعيمها فقط، وذلك من أجل إعادة التوازن بني مركز رئيس الس الشعيب 

 .ي ومركز الوايل الذي يهيمن على مجيع السلطات يف الواليةالوالئ
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 .2010ديسمرب 12،13يوم ورقلة،اجلزائر احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية واإلقليمية،

بن شعيب نصر الدين ،بن منصور عبد اهللا ،مدى انعكاس ضعف الكفاءة على مستوى تسيري  .10

 .شور، غري من)حالة بلدية تلمسان(اجلماعات احمللية 

 بسمة عوملي، تشخيص نظام اإلدارة احمللية واملالية يف اجلزائر ،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا .11

 .04،2010،العدد جامعة الشلف

واقع وأفاق،ملتقى حول إشكالية احلكم الراشد يف :بريق عمر ،متويل اجلماعات احمللية يف اجلزائر .12

 .2010ديسمرب 12،13يوم ائر،،اجلز ورقلة  إدارة اجلماعات احمللية واإلقليمية ،

دراسة :بغدادي خرية ،شوشان الزهرة ،التسيري الراشد للموارد البشرية وفق إدارة اجلودة الشاملة   .13

حالة بلدية قورصو بوالية بومرداس ، امللتقى الوطين حول إشكالية احلكم الراشد يف إدارة 

  .2010سمرب دي12،13يوم ،ورقلة،اجلزائر  اجلماعات احمللية واإلقليمية ،

جلول شيتور،املركز القانوين لرئيس الس الشعيب البلدي ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد  .14

 .2002،العدد الثالث ،أكتوبر اجلزائر  خيضر بسكرة،

فكر دحو ولد قابلية، األسس السياسية ملشروع القانون اجلديد لإلدارة احمللية ،جملة ال .15

 .2000الربملاين،العدد األول ،

زياد أمحد صدقي العقيلي ،رئيس البلدية بني االنتخاب والتعيني ،املؤمتر العريب الثاين اإلدارة  .16

  .2004احمللية ،القاهرة،املنظمة العربية للتنمية االدارية،مصر،ماي 

محيد أبوالس ،جمال التدخالت االقتصادي  للجماعات احمللية على ضوء اإلصالحات األخرية  .17

دور ومكانة اجلماعات احمللية قي الدول "تقى دويل اخلامس حول ،املل08- 17يف قانون 

 .2010القضائي ، العدد السادس االجتهاد ،جملةببسكرة2009مارس04- 03املنعقد "املغاربية

حسني فرجية ،الرشادة اإلدارية ودورها يف تنمية اإلدارة احمللية، جملة االجتهاد القضائي ،العدد  .18

  .2010سكرة،اجلزائرالسادس ،كلية احلقوق،جامعة ب
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من قانون البلدية جملة الفكر  48الطاهر خويضر ،قيادة االس الشعبية البلدية وإشكالية املادة  .19

  .2009الربملاين،عدد جويلية 

 .2003جملة الفكر الربملاين ،العدد الرابع،،اجلزائر-معاينات وآفاق-الطيب ماتلو ،التنمية احمللية  .20

ة الفكر الربملاين جملبط حل املنازعات احمللية يف اجلزائر، اضو  شربي عزيزة، -يعيش متام شوقي .21

 .2010نشرية لس االمة، اجلزائر،نوفمرب  ،،العدد  السادس والعشرين

حممد نصر مهنا ،تطوير وإصالح اإلدارة احمللية املصرية من منظور املوارد البشرية، املؤمتر العريب  .22

  .2004ة للتنمية اإلدارية،القاهرة،مصر الثاين لإلدارة احمللية،املنظمة العربي

مد ملوسخ،دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة ،ملتقى دويل خاص حول دور ومكانة حم .23

،كلية احلقوق،جامعة جتهاد القضائي ،العدد السادساجلماعات احمللية يف الدول املغاربية ،جملة اال

  .2010، اجلزائر، بسكرة

مستقبل املاضي :ماعات العمومية احمللية يف املغرب العريب موانع إصالح اجل ،حممد العجمي .24

  .2010،، اجلزائرجملة االجتهاد القضائي ،العدد السادس  ،كلية احلقوق،جامعة بسكرة

حممد اهلادي لعروق ،التهيئة والتعمري يف صالحية اجلماعات احمللية ،ملتقى حول تسيري  .25

 .2008جانفي  10- 9، ، اجلزئراجلماعات احمللية ،جامعة قسنطينة

مسعود شيهوب ،اختصاصات اهليئات التنفيذية للجماعات احمللية ،جملة الفكر الربملاين ،العدد   .26

  .2003مارس نشرية لس االمة، اجلزائر، الثاين ،

 ة الفكر الربملاين، العدد األول رقابة ،جملمسعود شيهوب ،اوعات احمللية بني االستقالل وال .27

  . 2002ديسمرباجلزائر، نشرية لس االمة،

  .2003 العدد األول جملة النائب، مصطفى درويش، اجلماعات احمللية بني القانون واملمارسة، .28

، دفاتر )جتربة البلديات اجلزائرية(ناجي عبد النور،دور اإلدارة احمللية يف تقدمي اخلدمات العامة  .29

م السياسية ،جامعة قاصدي مرباح السياسية والقانون ،جملة دورية تصدر عن كلية احلقوق والعلو 

 .2009ورقلة،العدد األول،جوان، 

اجلزائرية  لتحقيق التنمية )احلكم احمللي(ناجي عبد النور ،حنو تفعيل دور اإلدارة احمللية  .30

، التنمية يف اجلزائر واقع وحتدياتالشاملة،ملتقى وطين حول التحوالت السياسية وإشكالية 

 .2008ديسمرب اجلزائر، ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
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نويري عبد العزيز،رقابة القاضي اإلداري ،يف مادة رخصة البناء،،جملة جملس الدولة ،عدد خاص  .31

  .2008،منازعات العمران،اجلزائر،

ندوة حول اإلصالحات املالية واجلباية احمللية ،منشورات جملس األمة ،املؤسسة الوطنية للنشر  .32

 .2003مارس31،، اجلزائرواإلشهار

السيد عبد املطلب غامن،التمويل واملوازنات احمللية ،املؤمتر العريب الثاين لإلدارة احمللية ،جملة  .33

 .2004املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،مصر،

،تأثري توسيع اختصاص البلدية يف ميدان العمران على مسؤوليتها،امللتقى دل بن عبد اهللاعا  .34

مارس 04-03املنعقد "عات احمللية قي الدول املغاربيةدور ومكانة اجلما"الدويل اخلامس حول 

  .2010،جملة االجتهاد القضائي ، العدد السادس افريل2009

عبد الرمحان عزاوي ،املظاهر اجلديدة ملفهوم النظام العام يف القانون اإلداري حاليا النظام العام  .35

 .2008ونس،ت اجلمايل والنظام العام االقتصادي،الة القانونية التونسية،

عبد احلليم مشري،نظام الرقابة اإلدارية على اجلماعات احمللية يف اجلزائر ، امللتقى دويل اخلامس  .36

 2009مارس  04- 03املنعقد "دور ومكانة اجلماعات احمللية قي الدول املغاربية"حول 

  .2010،جملة االجتهاد القضائي ، العدد السادسببسكرة

منظور (ع اهلياكل التنظيمية لإلدارة احمللية يف الوطن العريب ،عبد اخلالق عبد الرزاق حتفه،واق .37

 .2004،املؤمتر العريب  الثاين لإلدارة احمللية القاهرة،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،)مقارن 

عزري الزين ،دور القاضي اإلداري يف منازعات تراخيص البناء واهلدم ،جملة جملس الدولة،اجلزائر  .38

،2008.  

ي ، العدد الزين،دور اجلماعات احمللية يف جمال التهيئة والتعمري،جملة االجتهاد القضائ عزري .39

  .2010،السادس،اجلزائر

عمار بوضياف ،قواعد االختصاص النوعي  للمحاكم اإلدارية يف قانون اإلجراءات املدنية  .40

  .2010ر، جانفينشرية س االمة، اجلزائ،24واإلدارية اجلديد،جملة الفكر الربملاين ،العدد 

عمار بوضياف،الرقابة اإلدارية على مداوالت االس الشعبية البلدية يف التشريعني اجلزائري  .41

املنعقد "دور ومكانة اجلماعات احمللية قي الدول املغاربية"، امللتقى الدويل اخلامس حول نسيوالتو 

 .2010العدد السادس،،جملة االجتهاد القضائيببسكرة2009مارس03-04
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االس الشعبية البلدية يف اجلزائر بني مقتضيات الالمركزية وآليات احلكم  ،ر بوضيافعما .42

  .2011نشرية س االمة، اجلزائر، أفريل ،27الراشد،جملة الفكر الربملاين ،العدد 

عمر فرحايت ،مكانة االس الشعبية البلدية يف اجلزائر،جملة االجتهاد القضائي ،ملتقى دويل  .43

انة اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة حول دور ومك

  .2004بسكرة ،عدد السادس 

اإلدارة احمللية ، امللتقى الدويل اخلامس حول  أعمالعن  اإلداريةعتيقة بلحبل،فعالية الرقابة  .44

جملة  ،ببسكرة 2009مارس 04- 03املنعقد "دور ومكانة اجلماعات احمللية قي الدول املغاربية"

 .2010االجتهاد القضائي ، العدد السادس

دور اجلماعات احمللية ، ملتقى حول تسيري اجلماعات احمللية : الصديق بن عبد اهللا،محاية البيئة .45

  .2008جانفي  10-9، ر، اجلزائ،جامعة قسنطينة

احلكم الراشد يف قادري لطفي حممد الصاحل ،اآلليات القانونية والتنظيمية والسياسية لتطبيق  .46

اجلماعات احمللية،امللتقى الوطين حول إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية 

  .2010 اجلزائر،واإلقليمية،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة،

خلدون عيشة،أساليب تفعيل احلكم الراشد يف اإلدارة احمللية يف اجلزائر واقعا وحتديات، ملتقى  .47

يوم ، ورقلة،اجلزائر ول إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية واإلقليمية ،ح

 .2010ديسمرب 12،13

  .النصوص القانونية_ 4

 1963دستور  -1

 1976دستور     -2

 1989دستور  -3

  1996ستور د -4

 1969/05/23،الصادرة بتاريخ 44ميثاق الوالية،اجلريدة الرمسية عدد  -5

املتضمن القانون البلدي ،اجلريدة الرمسية 18/01/1967 املؤرخ يف 67_24رقم األمر -6

 .18/01/1967،مؤرخة يف  06رقم
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املتضمن قانون الوالية،اجلريدة الرمسية 23/05/1969املؤرخ يف    69_38رقم األمر -7

  .23/05/1969،مؤرخة 44رقم

ة ،املتضمن التنظيم اإلداري ملدينة اجلزائر،اجلريد19/02/1977املؤرخ يف 77-8 رقم أمر -8

 .02/03/1977املؤرخة يف 18الرمسية عدد

املتضمن 24-67يعدل ويتمم األمر،04/07/1981املؤرخ يف  09- 81 رقم قانون -9

  .07/07/1981،املؤرخ يف 27القانون البلدي،اجلريدة الرمسية عدد

املتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد ،اجلريدة 02/1984/ 04املؤرخ يف  09_84 رقم قانون -10

 .07/02/1984ؤرخة يف امل،06الرمسية 

املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد 11/12/1989املؤرخ يف 18_89القانون   -11

  .11/12/1989،املؤرخ يف 52االس الوالئية،اجلريدة الرمسية عدد

املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد 11/12/1989ملؤرخ يف ا17_89قانون رقم  -12

  .11/12/1989،املؤرخة يف 52داالس الشعبية البلدية،اجلريدة الرمسية عد

املتعلق بالتهيئة والتعمري،اجلريدة الرمسية،  01/12/1990،املؤرخ يف  29- 90 رقم قانون -13

املؤرخ يف  04- 05املعدل مبوجب قانون 02/12/1990 املؤرخة يف 52عدد

  .15/08/2004،املؤرخة يف 51،اجلريدة الرمسية ،عدد14/12/1990

 15اجلريدة الرمسية عدد،07/04/1990املؤرخ  ديةاملتعلق بالبل 08-90 رقم قانون -14

  .11/04/1990،املؤرخة يف 

املتعلق بالوالية،اجلريدة الرمسية 1990/04/07 يف املؤرخ  90-09 رقم قانون -15

  .11/04/1990،املؤرخة يف 15عدد

،املتضمن التنظيم اإلقليمي لوالية اجلزائر  1997/05/31املؤرخ يف  97-14األمر -16

  .04/07/1997،املؤرخة يف 38عدداجلريدة الرمسية 

،الذي حيدد القانون األساسي اخلاص  1997/05/31املؤرخ يف    97-15أمر رقم  -17

  .04/07/1997،املؤرخة يف 38حملافظة اجلزائر الكربى ، اجلريدة الرمسية عدد

املتضمن القانون العضوي لالنتخابات 06/03/1997املؤرخ يف  97-07أمر رقم  -18

  .06/03/1997املؤرخة يف 12، اجلريدة الرمسية العدد 04-01ونواملتمم بقان املعدل
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املتعلق بإدارة والية اجلزائر والبلديات  2000/03/01املؤرخ يف  2000-01أمر رقم  -19

  .02/03/2000،املؤرخة يف  09التابعة هلا ، اجلريدة الرمسية عدد

تنمية املستدامة، واملتعلق بتهيئة اإلقليم وال 20/12/2001املؤرخ يف 20- 01القانون رقم -20

  . 15/12/2001يفاملؤرخة  77اجلريدة الرمسية عدد 

املتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  20/02/2006ملؤرخ يف ا06-06القانون رقم  -21

  .12/03/2006،املؤرخة يف  15اجلريدة الرمسية عدد 

،املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 25/02/2008املؤرخ يف  09-08 رقم قانون -22

  .23/04/2008 ،املؤرخة يف21ارية ،اجلريدة الرمسية رقم واإلد

،يتعلق بالبلدية،اجلريدة الرمسية 22/07/2011املؤرخ يف  10- 11قانون رقم  -23

  .03/08/2011،املؤرخة يف 37دعد

، املتضمن النظام اإلداري ملدينة اجلزائر 1967/01/27   املؤرخ يف 67-30املرسوم رقم -24

  .27/01/1967خة يف املؤر  09،اجلريدة الرمسية عدد

  30- 67املعدل للمرسوم رقم 1970/12/25 املؤرخ يف ،  70-220 رقماملرسوم  -25

  .29/12/1970ملؤرخة يف ا108،اجلريدة الرمسية عدد

الذي حيدد صالحيات البلدية 26/12/1981املؤرخ يف 372- 81رقم املرسوم  -26

املؤرخة يف  ،52 عدد ،اجلريدة الرمسية قطاع السياحة،والية واختصاصاما يف جمال وال

29/12/1981. 

الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية 26/12/1981املؤرخ يف 374-81 رقم املرسوم -27

،املؤرخة يف 52دواختصاصاما يف جمال قطاع الصحة ،اجلريدة الرمسية ،عد

29/12/1981. 

الذي حيدد صالحيات 26/12/1981 املؤرخ يف،385اىل 372-81 رقم املرسوم -28

  .29/12/1981،املؤرخة يف 52والوالية واختصاصاما ، اجلريدة الرمسية،عددالبلدية 

الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية  26/12/1981املؤرخ  375-81املرسوم  -29

،مؤرخة يف  52واختصاصاما يف قطاعي النقل والصيد البحري ،اجلريدة الرمسية ،العدد 

29/12/1981.  
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الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية  26/12/1981املؤرخ يف 371- 81املرسوم -30

،مؤرخة يف 52واختصاصاما يف قطاع الشبيبة والرياضة،اجلريدة الرمسية العدد

29/12/1981. 

الذي حيدد صالحيات البلدية والوالية  26/12/1981يفاملؤرخ  372-81املرسوم  -31

ة يف ،مؤرخ 52واختصاصاما يف القطاع السياحي،اجلريدة الرمسية ،العدد 

29/12/1981.  

املتضمن صالحيات رئيس الدائرة،اجلريدة 13/01/1982املؤرخ يف31ـ82رقم املرسوم -32

  .26/01/1982املؤرخة يف ،04الرمسية عدد 

الذي حيدد  31- 82يتمم املرسوم  1982/ 27/11املؤرخ يف 372_82مرسوم رقم  -33

  .30/11/1982املؤرخة يف 48صالحيات رئيس الدائرة،عدد 

الذي حيدد سلطات الوايل يف  1983ماي  28، املؤرخ يف  373- 83 رقم مرسوم -34

 .31/05/1983املؤرخة يف  22ميدان احملافظة على النظام العام ، اجلريدة الرمسية عدد

،املتضمن التنظيم اإلداري اخلاص 1985/01/12 املؤرخ يف  85-04 رقماملرسوم  -35

  .13/01/1985املؤرخة يف 03مبدينة اجلزائر ،اجلريدة الرمسية عدد

،الذي حيدد كيفيات تعيني 12/12/1989،املؤرخ يف 232_89مرسوم تنفيذي رقم  -36

الس البلدي املؤقت لنجمع احلضري ملدينة اجلزائر ويضبط صال حياته ،اجلريدة الرمسية 

  .13/12/1989املؤرخة يف  53عدد 

نون الذي حيدد أحكام القا25/07/1990املؤرخ يف  230- 90املرسوم التنفيذي رقم  -37

األساسي اخلاص باملناصب والوظائف العليا يف اإلدارة احمللية،اجلريدة 

  . 31/07/1990ملؤرخة يف ا31الرمسية،عدد

احملدد لقواعد تنظيم أجهزة 29/09/1990املؤرخ يف  285- 90املرسوم التنفيذي  -38

 03/10/1990املؤرخة يف  42اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها،اجلريدة الرمسية العدد

.  

املتعلق بتنظيم ديوان  1990/12/22املؤرخ يف  90-404 املرسوم التنفيذي رقم  -39

املؤرخة يف  56رئيس الس الشعيب الوالئي وسريه ،اجلريدة الرمسية عدد

26/12/1990 .  
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الذي حيدد شروط  1991/12/03املؤرخ يف  463-  91رقم  املرسوم التنفيذي -40

،املؤرخ يف 63املمنوحة هلم ،اجلريدة الرمسية العددانتداب املنتخبني احملليني والعالوات 

07/12/1991.  

، املتضمن حل جمالس شعبية 1992افريل11املؤرخ يف   141_92املرسوم التنفيذي -41

 .12/04/1992املؤرخة يف 27والئية ،اجلريدة الرمسية رقم 

،املتضمن حل جمالس ، 1992فريلا11املؤرخ يف   142- 92املرسوم التنفيذي ،رقم  -42

  .12/04/1992املؤرخة يف  27بية بلدية ،اجلريدة الرمسية رقم شع

املعدل واملتمم للمرسوم  14/09/1992املؤرخ يف 347- 92املرسوم التنفيذي رقم  -43

احملدد لقواعد تنظيم أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها  285- 90التنفيذي رقم 

 .20/09/1992،املؤرخة يف 67وعملها،اجلريدة الرمسية العدد

املتضمن إحداث مناصب  19/12/1993املؤرخ يف  314- 93املرسوم التنفيذي رقم  -44

مندوبني ومكلفني مبهمة ومساعدين لألمن وحيدد مهامهم وقانوم  األساسي ، اجلريدة 

 . 20/12/1993املؤرخة يف.84الرمسية العدد

ة اإلدارة الذي حيدد أجهز  23/07/1994املؤرخ يف  215_94املرسوم التنفيذي رقم  -45

  .27/07/1994،املؤرخة يف48العامة يف الوالية وهياكلها،اجلريدة الرمسية ،عدد

املتعلق باملفتشية العامة يف  1994/07/23املؤرخ يف 216_94املرسوم التنفيذي  -46

  .27/07/1994،املؤرخة يف48الوالية،اجلريدة الرمسية عدد

دد لصالحيات احمل06/09/1995املؤرخ يف  265-95املرسوم التنفيذي رقم  -47

مصاحل التقنني والشؤون العامة واإلدارة احمللية وقواعد تنظيمها وعملها،اجلريدة الرمسية عدد 

 .10/09/1995املؤرخة يف .50

املتعلق بتسيري والية  ،1996/08/03املؤرخ يف 96-264املرسوم الرئاسي رقم  -48

  .07/08/1996،املؤرخة يف 47اجلزائر، اجلريدة الرمسية عدد

، املتعلق بتنظيم إدارة 1996/11/20املؤرخ يف   96-417وم التنفيذي رقماملرس -49

  .24/11/1996املؤرخ يف  72والية اجلزائر ،اجلريدة الرمسية عدد

الذي يتضمن تنظيم حمافظة 1997/12/15املؤرخ يف 480_97املرسوم التنفيذي  -50

  17/12/1997،املؤرخة يف 83اجلزائر الكربى وسريها،اجلريدة الرمسية العدد
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،الذي حيدد التنظيم اإلداري  02/08/1997،املؤرخ يف  292_97املرسوم الرئاسي -51

  06/08/1997،املؤرخة يف 51حملافظة اجلزائر الكربى،اجلريدة الرمسية عدد

املتعلق بالتعيني يف الوظائف 27/10/1999املؤرخ يف  240_99املرسوم الرئاسي  -52

 .31/10/1999املؤرخة يف 76عدد املدنية والعسكرية يف الدولة،اجلريدة الرمسية

املتضمن تعديل  2000/03/01املؤرخ يف   2000-45املرسوم الرئاسي رقم  -53

الذي حيدد التنظيم اإلداري حملافظة اجلزائر  97-292للمرسوم الرئاسي رقم

 .02/03/2000املؤرخة يف  09الكربى،اجلريدة الرمسية عدد

، 39،اجلريدة الرمسية عدد 12/07/2008مؤرخ يف  207-08املرسوم التنفيذي  -54

  .463-91،يتمم املرسوم التنفيذي 13/07/2008املؤرخة يف 

الذي يتضمن تنظيم  10/2010/ 7املؤرخ يف  236- 10املرسوم الرئاسي رقم  -55

 .7/10/2010،املؤرخة يف 58الصفقات العمومية ،اجلريدة الرمسية ،العدد

يتعلق مبدى  2000/02/27املؤرخ يف  02-2000قرار الس الدستوري رقم  -56

  .28/02/2000املؤرخة يف  07،اجلريدة الرمسية، عدد97-15دستورية األمر

احملدد ،09/06/2010القرار الوزاري املشرتك بني وزارة املالية ووزارة الداخلية ،املؤرخ يف  -57

 .لرزنامة تنفيذ الرقابة السابقة النفقات اليت يلتزم ا املطبقة على ميزانية البلديات

،املتعلق بالتنظيم اهليكلي 1988أكتوبر  11املؤرخ يف  6729الوزاري رقم  القرار -58

 .للبلديات وتصنيفها حسب حجم عدد السكان

  :الوثائق والمواد غير المشورة    

منشورات وزارة الداخلية  الوالية، اجلزء األول، التشريع والتنظيم، اجلماعات احمللية، .1

 .1997واجلماعات احمللية

الوالية ،اجلزء الثاين ،منشورات وزارة الداخلية  التنظيم، التشريع  لية،اجلماعات احمل .2

 .1997واجلماعات احمللية

 فريد حداد،حكيم رياض ،املالية احمللية،حماضرات لتكوين رؤساء االس الشعبية البلدية، .3

  .،اجلزائر2008ماي 
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    القانونية واإلدارية  التقرير التكميلي عن مشروع القانون املتعلق بالبلدية، جلنة الشؤون .4

 .2011افريل ،واحلريات بالس الشعيب الوطين،اجلزائر

 .2011مشروع القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،اجلزائر .5

 .2011،القانون املتعلق بالوالية،اجلزائمشروع  .6

  .2011،اجلزائر،بلديةمشروع القانون املتعلق بال .7

- 2007(للعهدة االنتخابية احلالية أدراروالئي لوالية النظام الداخلي للمجلس الشعيب ال .8

2012.( 

      :رونيةتالمواقع االلك

    .اجلزائر، .www.apn-dz.orgموقع الس الشعيب الوطين على شبكة االنرتنت، -
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