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  بسم اهللا الرحمان الرحيم
احلمد هللا الذي أنار بنوره السموات واألرض، و وفقين إلمتام هذه الرسالة        

والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وعلى اله وصحبه ومن سار  على دربه 
  إىل يوم الدين.

     
أما بعد فهذا مقام ال بد فيه من أن يعرتف بالفضل ألهله وتقدمي الشكر هلم     

سورة النمل اآلية    » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه «امتثاال  لقوله تعاىل: 
40.  
   لألستاذة ناواحرتام ناوتقدير  ناخبالص شكر  نتقدم اولذلك فأنن   
  ".لدغش سليمه "  

ألعضاء جلنة املناقشة على  ناواحرتام ناوتقدير نا تقدم خبالص شكر نكما            
  قبوهلم مناقشة هذه املذكرة.

جبامعة زيان عاشور باجللفة ،   احلقوق توجه بالشكر إىل كافة أساتذة معهد نكما 
 والشكر موصول إىل كل زمالء الدراسة.

.  
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

الهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك   

وال تطيب الدنيا إال بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك إلى 

معنى الحب والحنان واألنس واألمان إلى بسمة الحياة وسر 

 الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى اغلب الحبايب 

 ي.........أمي       " أمي.........أمي "" أم  

   

إلى تاج راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيل    

والدعم المتواصل إلى من خطى لي المبادئ واألخالق على 

 صفحة بيضاء.

 "أبي العزيز"                                 

إلى من نشأت وترعرعت بينهم إخوتي وأخواتي سندي     

 في الحياة .

 إلى جميع األصدقاء واألهل واألحباب     

 إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          

 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

 دين إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم وال                  

 إلى كل هؤالء اهدي ثمرة جهدي .                         
 

هداءاإل  



 



 مقدمة
 

  أ

 
يرتكز التنظيم االداري يف اي دولة علي نظامني رئيسيني يتمثالن يف النظام املركزي والنظـام الالمركـزي ,كـون 

الدميقراطيــة الــذي ال ميكــن ان انــه طــني األخــريين حيــددان النظــام السياســي يف الدولــة الســيما اذا تعلــق االمــر بتطبيــق 
خـــالل الالمركزيـــة اإلداريـــة املتمثلـــة يف اهليئـــات اإلقليميـــة الالمركزيـــة .وهـــو مـــا دفـــع بالـــدول املتقدمـــة  يتحقـــق اال مـــن

إلحــداث ثــورة يف نظــام اإلدارة الالمركزيــة يف حماولــة منهــا لــربط النشــاط  والتنظــيم االداري بالدميقراطيــة ممــا ادي ايل 
  الدارة احمللية  اليت تساهم يف حتقيق الرغبات والطموحات املتزايدة للمجتمع احمللي .ظهور مفهوم ا

وقد اهتمت معظم الدول النامية اهتما متزايدا با�تمعات احمللية باعتبارها الوسيلة اليت تودي لتحقيق التنميـة 
يــة الــذي شــهدت مــن خاللــه الــدول الشــاملة علــي املســتوي الــوطين ,وقــد تــزامن ذللــك مــع تطــور مفهــوم التنميــة احملل

الناميـة  علــي غـرار الــدول املتقدمــة بـرامج ومشــاريع تنمويــة متعـددة �ــدف تطـوير الريــف .حيــث كانـت بدايــة التنميــة 
  احمللية يف االرياف والقري لتتعدي بعد ذللك ايل املناطق احلضرية .

تلــــت هــــذه االخــــرية مكانــــة بــــارزة يف وتعتــــرب اجلزائــــر مــــن بــــني الــــدول الــــيت اهتمــــت بالتنميــــة احملليــــة حيــــث اح
,وذللـك 1967سياسات واسرتاتيجيات التنمية يف اجلزائـر وهـو مـا يتضـح مـن خـالل وضـع اول خمطـط للتنميـة سـنة 

راجع ايل كون التنمية احمللية �دف ايل التكامـل بـني النشـاطات والقطاعـات الـذي يـؤدي ايل حتقيـق التـوازن اجلهـوي 
  االقليمي .

ات احمللية بعد االستقالل بأمهية من طرف السلطات العليا بغية حتست وتـرميم االوضـاع وقد حظيت اجلماع
الصعبة اليت من خلفها االستعمار من سوء التسيري والتنظيم وانعدام الكفاءات واالطارات ضف ايل ذلـك الفتقارهـا 

ليــة عمومــا والبلــديات خصوصــا .امــا للمــوارد  املاليــة وكانــت نتيجتهــا زيــادة االعبــاء امللقــاة علــي عــاتق اجلماعــات احمل
هذه امام هذه االوضاع كانـت احلكومـة ملزمـة علـي التفكـري يف انتهـاج سياسـات تنمويـة لتحسـني االوضـاع املعيشـية 
والنهـــوض بـــالنمو االقتصـــادي واالجتمـــاعي والثقـــايف والسياســـي ,وهـــو مـــا جتســـد مـــن خـــالل التغـــريات اجلذريـــة الـــيت 

مؤكـدة علـي دور البلديــة 2011واخـر قـانون هلـا سـنة 1990و1967انني البلديـة لسـنة عرفتهـا الـبالد اثنـاء صـدور قـو 
يف ارســــاء القواعــــد االساســــية المركزيــــة باعتبارهــــا اخلليــــة االساســــية االقــــرب ايل ا�تمــــع احمللــــي وهــــي ادري حباجياتــــه 

 وخصوصياته خمتلف رغباته. 
ة هــده القاعــدة ومــدي متتعهــا حبريتهــا يف اختــاذ وبالتــايل عنــدما نتحــدث هنــا علــي البلديــة علــي درجــة اســتقاللي

قرار�ا تيسري شؤو�ا احمللية وهذا لن يكون إال من خـالل متتعهـا باالسـتقاللية املاليـة معـين ذلـك امتالكهـا ملـوارد حمليـة 
قاللية خاصـــة �ـــا (املاليـــة احملليـــة ) بتمـــوين خمتلـــف املشـــاريع الـــيت يقـــوم �ـــا ,وبالتـــايل ايل انـــه كلمـــا زادت درجـــة اســـت

اجلماعات احمللية  (البلدية  ) والعكس صحيح ,اضافة ايل انه كلما كانت البلدية تابعة للدولـة (السـلكة املركزيـة )يف 
 جمال التمويل كلما اثر ذللك علي استقالليتها وبالتايل  علي سلطة اختاذ القرار �ا  .

 
  



 مقدمة
 

  ب

  االشكالية :
احملليـة وتوســيع صــالحيتها يف خمتلــف امليــادين مكنهــا مــن مـنح الدولــة العديــد مــن املســؤوليات للجماعــات إن 

ان تصــبح املســؤول االساســي لتحقيــق التنميــة احملليــة والــيت بــدورها حتقــق التنميــة الشــاملة وعلــي ضــوء مــا تقــدم ميكــن 
  طرح االشكالية التالية :

  ن تساهم البلدية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر ؟أي مدي يمكن أالي 
  الفرعية:من هذا التساؤل ميكن طرح جمموعة من األسئلة انطالق 

ü ما مفهوم البلدية وما عالقتها بالتنمية احمللية ؟  

ü ما مدي فعالية البلدية وما عالقتها بالتنمية احمللية ؟  

ü  ماهي درجة استقاللية اجلماعات احمللية (البلدية ) يف ممارسة اختصاصـا�ا عـن السـلطة املركزيـة يف ظـل
  ؟11/10قانون 

  الفرضيات:انطالقا من هذه التساؤالت يمكن طرح مجموعة من 
ü . البلدية  هي وحدة ادارية المركزية تساهم يف حتقيق التنمية احمللية 

ü  كلمـا زاد التمـوين   ثيـاحمللية, حبفعالية ا�الس البلدية املنتخبة مرتبطة باالستقالل املايل وفعالة القوانني
   ).(البلدية جلماعات احملليةااستقاللية  احمللي كلما زادت

ü ثناء ممارسة البلدية لصالحيا�ا تكون مستقلة جزئيا عن السلطة املركزية .أ 

  اسباب اختيار الموضوع :

  البحث علي  املوضوع كان وراء جمموعة ممن االسباب والدوافع منها الذاتية واملوضوعية :

  االسباب الذاتية :-
ü و الفشـل وخمتلـف النقــائص أسـباب النجـاح أيـة احملليـة والبحــث عـن واقـع سياسـات التنم الرغبـة يف معرفـة

  .11/10اليت تعاين منها وذلك يف  اطار قانون البلدية 

ü  الكشـــف علـــي مـــدي مســـامهة البلديـــة يف حتقيـــق التنميـــة احملليـــة علـــي مســـتوي احمللـــي باعتبارهـــا قاعـــدة
 الالمركزية.

  

  



 مقدمة
 

  ت

  سباب الموضوعية :ألا-
ü  يعتــرب موضــوع التنميــة احملليــة مــن املواضــيع الــيت حظيــت بأمهيــة بالغــة مــن قبــل الــدول ملــا هلــا مــن دور يف

حتقيــق تنميــة وطنيــة شــاملة الــيت تســمح بااللتحــاق بالــدول املتقدمــة ,واالســتغناء التــدرجيي علــي الريــع 
  .صبح  املورد االساسي لتمويل االقتصاد الوطين أالنفطي (حالة اجلزائر )الذي 

ü  صـبحت حتظـي بـه  البلديـة باعتبارهـا الركيـزة أمت اختيار هذا املوضوع نتيجة للـدور املهـم والفعـال الـذي
  ساسية للتنمية علي املستوي احمللي .األ

ü  والواقـع امليـداين هلـا ,وذللـك 11/10الرغبة يف معرفة مدي انسجام النصـوص القانونيـة (قـانون البلديـة(
ســدة حمليــا ,باإلضــافة ايل غيــاب الشــبه كلــي للمراجــع والدراســات حــول بــالرجوع ايل واقــع املشــاريع ا�

  القانون اجلديد وعالقته بالتنمية احمللية .

  الهدف من الدارسة :
ال وهـي البلديـة ودراسـتها بالشـرح أهم خليـة يف اإلدارة احملليـة أن اهلدف من الدارسة يكمن يف التعرف علي إ

ــس الشــعيب البلــدي دون  ــس البلــدي ورئــيس ا�ل ــل وذلــك مــن خــالل التطــرق هليئتهــا ا�ل مــني ألدور ااغفــال والتحلي
ــل صــالحيا�ا يف حتقيــق التنميــة احملليــة ,وكــل هــذا  ىالعــام الــذي ينشــط البلديــة ,ومــد مســامهة هــذه االخــرية مــن خل

  .2011ضمن القانون للبلدية لسنة 

  همية الدارسة :أ
اجلماعات احمللية بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة هـي نقطـة البدايـة يف اسـاء نظـام دميقراطـي حيقـق املشـاركة 
والتالحم بـني السـلطة واملـواطن وحيقـق االسـتقرار مـن خـالل شـعور املـواطن بتواجـد الدولـة وحضـورها الفعلـي والـدائم 

 .ايل جانبه يف خدمة مصاحله 
ي يشـكل موضـوع وهـدف ذلتحقيـق التـوازن اجلهـوي الـ ىداة املثلـألجلماعات احملليـة مـن بينهـا البلديـة اتعترب ا

 سرتاتيجية التنمية الوطنية .ألساسية أالتنمية احمللية وركيزة 
ساســـية يف توحيــد املهـــام ,الواجبــات والصـــالحيات املاليـــة أليعتــرب قـــانون البلديــة القاعـــدة القانونيــة واملرجعيـــة ا

  واالستجابة للمتطلبات والتحديات اجلديدة لإلدارة العمومية احمللية اجلزائرية .
  
  
  
  
  



 مقدمة
 

  ث

  دبيات الدارسة :أ
  هناك جمموعة من الدارسات اليت تناولت البلدية والتنمية احمللية سواء تعلق االمر بالكتب او املذكرات .

  /الكتب :1
ü زائـــري, اجلزائـــر ,ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة بـــوعمران عـــادل يف كتـــاب بعنـــون "البلديـــة يف التشـــريع اجل

 جهزة ومالية وصالحيات البلدية اضافة ايل الرقابة علي البلدية .أ",حيث تناول فيه 

ü  الــذي تنــاول 1997ســاليب اجلزائــر أصــالحيات مهــام و الالعمــري بــوحيط يف كتــاب بعنــوان "البلديــة,"
ا ,كمــــا اقــــرتح خطــــة عمــــل تســــاعد فيــــه تصــــورات حــــول اصــــالح اجلماعــــات احملليــــة وكيفيــــة مواكبتهــــ

لني علــــي البلــــديات علــــي اتبــــاع منهجيــــة �ــــدف للتكفــــل الفعلــــي والــــواقعي لكــــل انشــــغاالت و املســــئو 
  املواطنني يف خمتلف االمور اليت �م احلياة العامة احمللية 

  /المذكرات : 2
ü ا علـي التنميـة احملليـة بدة عيسي يف مذكرة ماجيسرت يف علوم التسيري ,بعنوان "مالية البلديـة وانعكاسـا�

,جامعـة اجلزائـر ,كليـة العلـو م االقتصـادية 2007-2011دراسة حالة بلدية عني الريش والية املسـيلة 
."والـــذي تنـــاول يف دراســـته امكانيـــة حتقيـــق البلديـــة لتنميـــة احملليـــة بواســـطة 2008وعلـــوم التســـيري ســـنة 

جــز املــايل للبلــديات .ويف االخــري حماولــة اجيــاد مواردهــا املاليــة احلاليــة فقــط كمــا اقــرتح حلــول ملعاجلــة الع
 سبل حتقيق الرتاكم املايل احمللي واحملافظة عليه يف نفس الوقت .

ü  شـــبان ســـهام يف مـــذكرة بعنـــوان "اشـــكالية تســـيري املـــوارد املاليـــة للبلـــديات اجلزائريـــة دراســـة حالـــة بلديـــة
االقتصــادية وعلــوم التســيري والعلـــوم  معســكر يف مــذكرة ماجســتري يف  العلــوم االقتصــادية ,كليــة العلــوم

",حيــث تناولــت ماهيــة االدارة احملليــة ودورهــا التنمــوي وكــذلك  2012التجاريــة جامعــة تلمســان ســنة 
البلديـــة يف اجلزائـــر صـــالحيا�ا ومشـــاكلها ,اضـــافة لواقـــع تســـيري املاليـــة للبلـــديات اجلزائريـــة ويف االخـــري 

 دراسة لواقع تسيري املالية لبلدية معسكر .

ü  دوداج امــال يف مــذكرة ختــرج تنــدرج صــمن متطلبــات نيــل شــهادة املاســرت بعنــوان قــانون البلديــة اجلديــد
 "2016-2011واثره علي التنمية احمللية ,"دراسة حالة بلدية يسر 
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  : المفاهيم

 المركزية االدارية :-

مجيــع الســلطات االداريــة وحصــرها يف يــد  ســتقطابإســاليب املنتهجــة يف التنظــيم االداري وتعــين أتعــد اعتــق 
اجهــزة مركزيــة مــع االقــرار بوجــود وحــدات معاونــه ومنتشــرة علــي مســتوي االقلــيم العــام للدولــة تعمــل حتــت الســلطة 

  )  1( املباشرة املركزية .

  الالمركزية االدارية :-
املعنويـة ومبقتضـي هـذا النظـام يقصد �ا الوظيفة االدارية بني السلطة املركزية وهيئـات حمليـة تتمتـع بالشخصـية 

و اشـخاص مرفقيـة مصـلحية  أشـخاص معنويـة عامـة متعـددة يطلـق عليهـا اسـم االشـخاص االداريـة أيوجـد يف الدولـة 
ســـاليب التنظـــيم االداري فأ�ـــا �ـــدف ايل توزيـــع أســـلوب مـــن أنواعهـــا .وباعتبارهـــا أبـــاختالف  العامـــةكاملؤسســـات 

    .دارية ايل جانب السلطة املركزيةسلطة اختاذ القرارات بني عدة اجهزة ا
وهــذه اجلهــات االداريــة املســتقلة للرقابــة واالشــراف مــن قبــل الســلطة املركزيــة مــن خــالل مــا يعــرف بالوصــاية 

  ) 2(االدارية.

 :المجالس المنتخبة-

هـــي جمـــايل وحـــدات اداريـــة تتمتـــع بصـــالحيات واختصاصـــات وفقـــا الالمركزيـــة االداريـــة ,حيـــث تـــتمكن مـــن 
العامـــة علـــي املســـتوي احمللـــي وتســـعي  تنمويـــة وتطبيقـــا للسياســـاتســـهولة وســـرعة اختـــاذ القـــرارات حتقيقـــا ألهـــداف 

وفعالــة لتحقيــق التنميــة احملليــة العموميــة بطريقــة ســهلة عادلــة  اخلــدماتفــراد ا�تمــع علــي احتياجــا�م مــن أحلصــول 
   )3(.بشكل عام فا�الس املنتخبة تقوم علي وجود اقليم جغرايف يضم جمموعة بشرية متجانسة .

  التمويل المحلي :-
ن توفريهـا مـن مصـادر خمتلفـة التمويـل التنميـة احملليـة علـي مسـتوي كـيقصد به كـل املـوارد املاليـة املتاحـة الـيت مي

كـرب معـدالت لتلـك التنميـة عـرب الـزمن وتعظـم اسـتقاللية احملليـات عـن احلكومـة أصورة الـيت حتقـق الوحدات احمللية بال
  ) 4( املركزية يف حتقيق التنمية احمللية املنشودة .

  
  

                                                           
  .9ص,2010الجزائر دار الھدي , عادل بوعمران ,البلدیة في التشریع الجزائري , - )  1(
  .32,ص2010االردن :وائل للنشر التوزیع , سلیمان حمدي القبیالت ,مبادي االدارة المحلیة وتطبیقاتھا في المملكة االردنیة الھاشمیة , - )  2(
یطو ,دور البلدیات في تقدیم الخدمات العمومیة المحلیة في الجزائر ,مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر: قسم العلوم السیاسیة والعالقات  رزیقة - )  3(

  .55,ص2010,الدولیة
  .22,ص,2001االسكندریة ,الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع , عبد المطلب عبد المجید ,التمویل المحلي والتنمیة المحلیة , –)  4(
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 االطار المنهجي :

  المنهج الوصفي التحليلي :/1
هو املـنهج املناسـب لدراسـة موضـوع قـانون البلديـة اجلديـد واثـره علـي التنميـة احملليـة وذلـك بقسـيمه ايل نقـاط 

دق .فهو ال يقف عند تشخيص الظاهرة فحسب بـل يقـوم بتقوميهـا واجيـاد احللـول املناسـبة أساسية وحتليلية بشكل أ
   )1(مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للموضوع .هلا قصد احلصول علي نتائج علمية مث تفسريها بطريقة موضوعية 

  / االقتراب القانوني:2
وتوضـيح االطـر القانونيـة الـيت حتكـم ا�ـالس  11/10جـل دراسـة قـانون أاعتمدنا علي االقـرتاب القـانوين مـن 

جــل توضــيح مهــام البلديــة يف حتقيــق التنميــة احملليــة ,باإلضــافة ايل توضــيح العالقــة بــني الســـلطة أاملنتخبــة عامــة مــن 
الوصية وهاته االخرية ,مون ان االقرتاب القانوين ميكن من معاينة ما اذا كانت التشريعات والتنظيمات تطبق بصـورة 

تطـابق الفعـل  ىي مـدأالضـوابط املتعـارف عليهـا صحيحة فهو يرتكز علي اجلوانب القانونية مبعين االلتـزام باملعـايري و 
)  .كذلك يركز علي النشاط القانوين لـإلدارة العامـة ومـا يـرتبط بـه مـن حقـوق التزامـات الـيت 2مع القاعدة القانونية(

   )3(يوفرها الدستور والقوانني واللوائح و ما تكفله هاته االخرية لإلدارة العامة .

  تقسيم الدراسة:
باملوضـــوع الـــذي مت ادراجــه حتـــت عنـــوان دور البلديـــة يف حتقيــق التنميـــة احملليـــة متـــت معاجلتـــه يف  كثـــر ألإلملــام 

  ثالث فصول اساسية :

  الفصل التمهيدي
,والــذي قســم بـــدوره ايل مبحثــني ومهــا ماهيـــة " ماهيــة البلديــة والتنميـــة المحليــةوالــذي جــاء حتــت عنـــوان "

مصـــاحل البلديـــة بينمـــا يعـــرض و مراحـــل تطورهـــا ,هيئـــات احملليـــة البلديـــة والـــذي تضـــمن تعريـــف البلديـــة وخصائصـــها ,
 واملبحث الثاين :ماهية التنمية احمللية والذي جاء فيه تعريف التنمية احمللية ونظريا�ا ,مبادئ واهـداف التنميـة احملليـة 

  .متطلبات التنمية احمللية
  
  
  
  

                                                           
  .2,ص,1982الجزائر :الدیوان المطبوعات الجامعیة , عمار خیر هللا ,محاضرات في منھجیة البحث االجتماعي , –)  1(
  .1999,47صالجزائر :دیوان المطبوعات الجامعیة , محمد شبلي ,المنھجیة في التحلیل السیاسي, –)  2(
  .153,ص,1990حسین عثمان ,محمد عثمان ,دروس في االدارة العامة االسكندریة :الدار الجامعیة , –)  3(
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  الفصل االول 
 ا ومهـ مبحثـني "والـذي قسـم بـدوره ايل  التنميـة المحليـةاليات البلدية في تحقيـق والذي جاء حتت عنوان" 

ــس الشــعيب البلــدي اليــة  املبحــث األول: ــس الشــعيب البلــدي و  وجلــان البلديــة ا�ل ــس  جلــان والــذي تضــمن ا�ل جمل
الصـندوق البلـدي للتضـامن وصـندوق اجلماعـات علـي املبحـث الثـاين :االليـات املاليـة   الشـعيب البلـدي بينمـا يعـرض

  احمللية للضمان و  الصندوق املشرتك للجماعات احمللية و معوقات التنمية احمللية

  الفصل الثاني 

بـرامج ومخططـات التنميـة  المحليـة ورهانـات وتحـديات التنميـة المحليـة فـي  والذي جاء حتت عنوان "
للتنميـــة البلديـــة املبحـــث االول : املخططـــات  ا ومهـــمبحثـــني ",والـــذي قســـم بـــدوره ايل 11/10 ظـــل الجزائـــر فـــي

الـربامج و الصـناديق املدعمـة  و للدولـة والالمركزيـةالربامج القطاعية املمركزة  للتنميةتضمن املخططات البلدية  والذي
رهانـــات وحتــديات التنميـــة احملليــة يف اجلزائـــر يف ظــل قـــانون ,بينمـــا يعــرض املبحـــث الثــاين االقتصــادية   لإلصــالحات

ــل  و واقــع املاليــة احملليــة وتــدخل البلديــة يف تســيري مرافقهــايف ه والــذي اخــتص مضــمون11/10البلديــة ضــعف التموي
أفـاق التنميـة احملليـة يف واخـريا  الرقابة كآلية لتحقيـق التنميـة احملليـةو  احمللي وطغيان التبعية اخلارجية للجماعات احمللية

  واملالية االقتصادية األزمةاجلزائر بعد 
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املفهــومني يف هـذا الفصــل  القـة الوطيــدة بـني البلديــة والتنميـة احملليــة فإنـه مــن الضـروري حتديــد كـالطـار العإيف 

إىل  األولتطرقنـــا يف املطلـــب  ايل ثالثـــة مطالـــب   يتعلـــق بالبلديـــة حيـــث قســـم األولالـــذي مت تقســـيمه إىل مبحثـــني 
أمـا  .ةهيئـات البلديـاملطلـب الثالـث  مـا أ تعريف البلدية وخصائها، أما يف املطلب الثاين تناولنـا مراحـل تطـور البلديـة
تناولنـــا فيـــه تعريـــف  األولمطالـــب،  ثالثـــة املبحـــث الثـــاين الـــذي كـــان حتـــت عنـــوان ماهيـــة التنميـــة احملليـــة مقســـم إىل 

إىل خصائصـها ونشـأ�ا، أمـا الثـاين فتناولنـا فيـه مبـادئ وأهـداف التنميـة احملليـة، أمـا  باإلضـافةالتنمية احمللية ونظريا�ا 
   .يف املطلب الثالث حاولنا معرفة متطلبات التنمية احمللية

  المبحث االول :ماهية البلدية 
ربعـــة مطالـــب ,تشـــمل كـــل مـــن تعريـــف أ ىلإحيـــث مت تقســـيمه  ســـنتطرق يف هـــذا املبحـــث ايل ماهيـــة البلديـــة

 خـرياأو ما يف املطلب الثالث تطرقنـا ايل هيئـات البلديـة أالبلدية وخصائصها كمطلب اول والثاين مراحل تطور لبلدية 
 يف املطلب الرابع تناولنا التنظيم االداري .

    تعريف البلدية وخصائصها االول : مطلبال
  تعريف البلدية :أوال

تتمتـــــع  ,الثقافيـــــة االقتصـــــاديةالسياســـــية  اإلقليميـــــةهنـــــاك مـــــن يعـــــرف البلديـــــة علـــــى أ�ـــــا اجلماعـــــة القاعديـــــة 
املقــررة علــى   االمتيــازاتاملــايل وحريــة التقاضــي وهلــا نفــس  االســتقاللبالشخصــية املعنويــة العموميــة الــيت ينــتج عنهــا 

  )  1( .ما عدا املرتبطة منها بالشخصية الطبيعية األشخاص
ملشــاكل  اك مــن يعرفهــا علــى أ�ــا جتســيد العالقــة الوطيــدة بقاعــدة ا�تمــع ودورهــا املتميــز يف اجيــاد احللــولوهنــ

  )  2(.أ�ا تشكل دعامة سياسية لسلطة الدولة وميدان تطبيقا�ا واملستمرة, كمااملواطنني اليومية 

  :الدساتير خاللتعريف البلدية من 
 1976مث دســتور ســنة  1963لقـد عرفــت الدولــة اجلزائريــة عــدة دسـاتري متتاليــة بدايــة مــن أول دســتور سـنة 

.حيث  2016و 2008، 2002سنة  تعديالتو ما تعلق به من 1996لدستور سنة  وصوال 1989ودستور سنة 
   :تعاريف متثلت فيما يليتطرقت هذه الدساتري إىل البلدية كخلية أساسية يف اجلماعات احمللية وأعطت هلا عدة 

ü  ــؤرخ يف  1963دســتور ســنة ــي 09جنــد املــادة  1963ســبتمرب  10:امل  :منــه نصــت علــى مــا يل

البلديـة تتكون اجلمهورية من جمموعات ادارية يتوىل القانون بتحديد مـداها واختصاصـا�ا وتعتـرب "
   )3(واالجتماعية". االقتصاديةا�موعة الرتابية  أساس

                                                           
  ماجیستر. ),مذكرة 2007, 2001دراسة حالة بلدیة عین الریش والیة المسیلة (–عیسي بدة ,مالیة البلدیة وانعكاساتھا علي التنمیة المحلیة  –)  1(
  .80,ص,2014بردیم جدید لتفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر " مجلة اكادیمیا ,ع,-خیر الدین قاضي ,"الدیمقراطیة التشاركیة   –)  2(
  .1963, 64,الجریدة الرسمیة ,ع1963سبتمبر 10,المؤرخ 1963دستور الجزائر لسنة  –)  3(
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ü  مــــا يلـــــيمنــــه نصــــت علـــــى  36جنــــد املـــــادة  1976نــــوفمرب  33املـــــؤرخ يف :1976دســــتور ســــنة 
اإلداريــــــة السياســــــية  اإلقليميــــــة، البلديــــــة هــــــي ا�موعــــــة والواليــــــةالبلديــــــة  اإلقليميــــــةا�موعــــــات "

  )  1(".الثقافية يف القاعدة االجتماعية االقتصادية

ü  اجلماعــات " ى أنمنــه تــنص علــ 15جنــد املــادة  1989فيفــري  23املــؤرخ يف :1989دســتور ســنة
  )  2(".البلدية هي اجلماعة القاعدية والوالية,للدولة هي البلدية  اإلقليمية

ü  اجلماعــات " منــه نصــت علــى أن 15جنــد املــادة  1996ديســمرب  7املــؤرخ يف:1996دســتور ســنة
  )  3(".البلدية هي اجلماعة القاعدية والوالية,للدولة هي البلدية  اإلقليمية

ü أن منــه تــنص علــى  16جنــد املــادة  2016مــارس  7املــؤرخ يف :2016الدســتور ي لســنة  التعــديل
   )4(" اإلقليميةالبلدية هي اجلماعة  والوالية,هي البلدية  اإلقليمية اجلماعات

  :المنظمة لها  واألوامرالقوانين  خاللتعريف البلدية من 
ü  ــؤرخ يف  24 – 67قــانون البلديــة رقــم ة البلديــة علــى أ�ــا "اجلماعــعــرف  1967جــانفي  10:امل

  ) 5(واألساسية".الثقافية  االجتماعية االقتصادية اإلداريةالسياسية  اإلقليمية

  أنداك. االشرتاكيحيث أن هذا التعريف يعكس خمتلف وظائف البلدية يف ظل النهج 

ü  ـامنـه علـى أ01عـرف البلديـة يف املـادة  1990أفريـل 7:املؤرخ يف  08 – 90قانون البلدية رقم� 
 تتمتـــع بالشخصـــية املعنويــــة والذمـــة املاليـــة املســـتقلة وحتـــدث مبوجــــب األساســـية اإلقليميـــةاجلماعـــة "

  ) 6(".قانون

ü  منـه علـى أ�ـا1عرف البلديـة يف املـادة  2011جويلية  22:املؤرخ يف 10- 11قانون البلدية رقم 
القاعديــــة للدولــــة تتمتــــع بالشخصــــية املعنويــــة والذمــــة املاليــــة املســــتقلة وحتــــدث  اإلقليميــــةاجلماعــــة "

  ".قانون مبوجب

وتشـكل  ,ومكـان ممارسـة املواطنـة الالمركزيـة اإلقليميـةمنه تنص علـى أن "البلديـة هـي القاعديـة  02أما املادة 
  )  7(".اطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية

  
                                                           

  .1976, 94,الجریدة الرسمیة ,ع1976نوفمبر 22,المؤرخ 1976دستور الجزائر لسنة  -  ) 1(
  .1989, 09,الجریدة الرسمیة ,ع1963فیفري 23,المؤرخ 1989دستور الجزائر لسنة  - )  2(
  .1996, 76,الجریدة الرسمیة ,ع1996دیسمبر   8,المؤرخ 1996دستور الجزائر لسنة  - )  3(
  .2016, 14,الجریدة الرسمیة ,ع2016مارس7,المؤرخ في 2016وري لسنة التعدیل الدست –)  4(
الحقوق والعلوم السیاسیة ,د  بسكرة: كلیةجامعة  ,10رضوان عایلي ,"امالك الجماعات المحلیة ومبدا الالمركزیة االداریة ",مجلة مفكر ,ع –)  5(

  .506س ن,ص
  .15م,المتعلق بالبلدیة ,الجریدة الرسمیة ,ع1990افریل 11افق له المو1410رمضان 16المؤرخ في  80- 90قانون رقم  –)  6(
  المتعلق بالبلدیة . 2011یونیو 22ه الموافقل  1432رجب 20المؤرخ في  10- 11قانون رقم  –)  7(
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  ثانيا : خصائص البلدية 
  :تتميز البلدية مبجموعة من اخلصائص أمهها

الشخصية املعنوية: يقصد �ا جمموعة من أشخاص أو أموال ميكنهـا القيـام بنشـاط لتحقيـق أهـداف ومصـاحل 
تســـتهدف غرضـــا مشـــرتكا أو مـــن  األشـــخاصعمـــار عوابـــدي بأ�ـــا "كـــل جمموعـــة مـــن  األســـتاذخاصـــة، وقـــد عرفهـــا 

مسـتقلة  واألمـوال األشـخاصترصد ملدة زمنيـة حمـددة لتحقيـق غـرض معـني. حبيـث تكـون هـذه ا�موعـة مـن  األموال
حيـث  االلتزامـات, احلقـوق و حتمـل الكتسابعن العناصر املالية للشخصية املعنوية، أي أن تكون هلا أهلية قانونية 

 ألفـرادمجاعيـة مشـرتكة مسـتقلة عـن املصـاحل الذاتيـة والفرديـة  مصـلحة األمـوالأو  األشخاصيكون هلذه ا�موعة من 
  )  1(". اجلماعة

  :اإلدارية االستقاللية
 اإلداريــةحبيــث يــتم توزيــع الوظــائف  الالزمــة,إنشــاء أجهــزة تتمتــع بكــل الســلطات  اإلداري باالســتقاللنعــين  

  )  2(.املركزية بني احلكومة املركزية واهليئات احمللية املستقلة، حتت رقابة السلطة

  المالية: االستقاللية
يســــتوجب  اإلداري واالســــتقاللإن متتــــع اجلماعــــات احملليــــة عمومــــا والبلديــــة خصوصــــا بالشخصــــية املعنويــــة  
املــايل أو الذمــة املاليــة املســتقلة، ممــا يعــين تــوفر مــوارد ماليــة مســتقلة متكنهــا مــن أداء  االســتقاللهلــا خباصــية  االعــرتاف

  )  3( .اخلاصة باألموالحبق التملك  ها واشباع احلاجات للمواطنني يف نطاق متتعهااملهام املوكلة إلي

  المطلب الثاني: مراحل تطور البلدية 
ومرحلــة  االســتعماريةالبلديــة يف اجلزائــر مهــا املرحلــة  اإلدارةميكــن التمييــز بــني مــرحلتني أساســيتني مــرت �مــا 

  االستقالل.

  االستعمارية:المرحلة  ال:أو 
الفرنسي على املستوى احمللي هيئات إدارية عرفـت باملكاتـب العربيـة مسـرية  االحتاللأقام  1844سنة منذ   

النسـيب  االسـتتبابوبعـد  ,�دف متويل اجليش الفرنسي والسيطرة على مقاومة اجلماهري االستعمارمن طرف ضباط 
واملنــاطق. ومنــذ  لألوضــاعالتنظــيم البلــدي تبعــا  ومالئمــةللوضــع يف اجلزائــر عمــدت الســلطات الفرنســية إىل تكييــف 

  )  4(البلديات : أصناف من 3أصبح التنظيم البلدي يف اجلزائر يتميز بوجود 1868سنة

                                                           
جامعة تیزي وزو:كلیة ,رمضان تیسمبال ,استقاللیة الجماعات المحلیة في الجزائر وھم ام حقیقة ,مذكرة ماجیستر  –)  1(
  .17,18,ص,2009لحقوق,ا
  .3):ص,2005,(07العدد لخضر مرغاد ,"االیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر " ,مجلة العلوم االنسانیة , –)  2(
  .المرجع نفسھ  –)  3(
  .133),ص,2002محمد الصغیر بعلي ,القانون االداري (التنظیم االداري ): (الجزائر :دار النشر والتوزیع , –)  4(
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  األهلية:البلديات  /1
الصـــعبة و النائيــة يف الشـــمال إىل غايـــة  األمـــاكنبعــض  الصـــحراء ويفوجــد هـــذا الصـــنف يف املنــاطق اجلنوبيـــة 

حيــث كــان تســيريها الفعلــي مــن قبــل رجــال اجلــيش  .هــذه البلــديات بالطــابع العســكري حيــث متيــزت إدارة, 1830
  .مت تعيينهم حتت تسميات خمتلفة األهايلمن  األعيانالفرنسي مبساعدة بعض 

  :البلديات المختلطة/2
حيـــث وجـــدت يف املنـــاطق الـــيت يقـــل فيهـــا  ,اجلزائـــري اإلقلـــيممـــن  األكـــربهـــذه البلـــديات كانـــت تغطـــي اجلـــزء 

ختلطــــة إىل هيئتــــني رئيســــيتني مهــــا امل دارة البلديــــة إمت وقــــد قســــ اجلزائــــربالقســــم الشــــمايل مــــن  الفرنســــيني َ  تواجــــد
  .املتصرف واللجنة البلدية

  :البلديات ذات التصرف التام /3
نــاطق الســاحلية، حيــث كــان ســنة أقيمــت أساســا يف أمــاكن التواجــد املكثــف للفرنســيني باملــدن الكــربى وامل 
كـان هنـاك  1954ثـورة  انـدالع. وعنـد )العاملـة(بلديـة ذات التصـرف التـام  329بالقسـم الشـمايل للجزائـر 1945

يف جـــوان  642-56إىل اصـــدار املرســوم رقــم  االســتعماريةبلديــة ذات التصــرف التــام، مث عمـــدت الســلطات  332
�ــا،  وااللتفــافى كافــة منــاطق اجلزائــر، وذلــك �ــدف جما�ــة الثــورة لتعمــيم البلــديات ذات التصــرف التــام علــ 1956

  :والذي للبلدية هيئتني مها 1884أفريل  5وقد خضعت هذه البلديات للقانون البلدي الفرنسي الصادر يف 

  . ا�لس البلدي - 
  )  1(. العمدة - 

   االستقالل ثانيا: مرحلة

  ):1967-1962( االنتقاليةالبلديات في المرحلة /1 
أنواعهـا، وهـذا حبكـم  اخـتالفالـيت هـزت بـاقي املؤسسـات علـى  األزمـةتعرضت البلدية يف هذه الفـرتة لـنفس 

بلديـة كانـت مشـلولة عـن العمـل حبكــم  1500أرض الـوطن. و قـد أثبتـت الدراسـات أن أكثــر مـن  األوربيـنيمغـادرة 
. حيـــث فـــرض هـــذا الفـــراغ علـــى يـــاناآلحظروفهـــا الصـــعبة علـــى املســـتوى املـــايل والتقـــين بـــل وحـــىت البشـــري يف بعـــض 

أن تعمـل علـى انشـاء جلـان خاصـة تتـوىل مهمـة تسـيري شـؤون البلديـة يقودهـا رئـيس أوكلـت إليـه مهـام  أنـداكالسلطة 
بلديــة بعــد أن وصــل عــدد  676رئــيس البلديــة، كمــا قامــت الســلطة بتخفــيض عــدد البلــديات ليصــل عــددها إىل 

الفرنسـية لفـرض هيمنتهـا وبسـط نفوذهـا وتعزيـز  بلدية وضعتها السـلطة 1535إىل  االستعماريةالبلديات أثناء الفرتة 
  )  2(. تواجدها يف الرتاب الوطين

                                                           
  .136, 137محمد الصغیر بعلي ,المرجع السابق ,ص –)  1(
  .136ص,2007عمار بوضیاف , الوجیز في القانون االداري الجزائر :جسور للنشر والتوزیع , –)  2(
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  :مرحلة التفكير في انشاء قانون البلدية /2

املســتوى  يف إنشــاء قــانون البلديــة علــى األثــروميثــاق اجلزائــر وميثــاق طــرابلس بــالغ 1963لقــد كــان لدســتور  
حتـــرك اهليكـــل  االنتقاليـــة مـــن النصـــوص املرجعيـــة ومـــن جتربـــة الفـــرتة وانطالقـــا. الطالئعـــيبـــدورها  واالعـــرتافالرمســـي 

قـانون البلديـة الـذي طـرح بقـوة خاصـة  مشـروع إلعـدادالسياسي املتمثـل يف املكتـب السياسـي جلبهـة التحريـر الـوطين 
  .1967ورة يف جانفي ومت تبنيه يف جملس الث حيث عرف امتداد واسع من قبل احلزب, 1988بعد أحداث أكتوبر 

  ):1990-1967(مرحلة قانون البلدية لسنة/3 
حيــث أن التــأثر بــالنموذج الفرنســي يظهــر  واليوغســاليف,لقـد متيــز هــذا القــانون بالتــأثر بــالنموذجني الفرنســي  

ـــة  خـــاللمـــن  ـــأثر االســـتعماريحبكـــم العامـــل  األخـــرىاختصـــاص البلـــديات، وكـــذا بعـــض املســـائل التنظيمي ، أمـــا الت
و اعتمـاد نظـام احلـزب الواحـد  االشـرتاكي)النظـام ( اإليـديولوجيفيعود سره إىل وحدة املصدر  اليوغساليفبالنموذج 
  )  1(.يف جمال التسيري للعمال والفاحلني األولويةو اعطاء 

  :1974لسنة  اإلداريمرحلة التقسيم /4
الصـادر مبقتضـى  1974مبوجـب تقسـيم سـنة  الواليـةيف هذه املرحلة مت استبدال مصطلح املقاطعـة مبصـطلح  
ية أما عدد البلـديات وال 31إىل  17حيث ارتفع عدد املقاطعات من ,1974جويلية  2املؤرخ يف  74 - 69 األمر
حيـــث كـــان اهلـــدف مـــن ذلـــك اجيـــاد نـــوع مـــن التـــوازن , 967بلديـــة يف ســـنة  676بعـــد أن كـــان عـــددها  704فبلـــغ 

  ) 2(.وتكثيفها االقتصادية األنشطة توسيع خاللوالقضاء على حدة الفوارق بني بلديات الو طن من  اإلقليمي

  :1984لسنة  اإلداريمرحلة التقسيم  /5
مــــن  اإلدارة، و�ـــدف تقريـــب واالقتصـــاديالسياســـي  باالســـتقراروجـــدت بلـــديات تتميـــز  1984إىل غايـــة  

وبقــي  اليــةو  48وبلديــة  1541تضــاعف عــدد البلــديات ليصــل إىل  ةواالســتقاللي الالمركزيــةاملــواطن وتكــريس ملبــدأ 
 – 91دائـرة مبوجـب املرسـوم التنفيـذي رقـم  522وكـذلك تضـاعف عـدد الـدوائر ليصـل إىل  ,هذا الوضع ليومنا هـذا

الفعـــال علـــى العـــدد اهلائـــل مـــن البلـــديات وتقريـــب اهليئـــة  األشـــرافوذلـــك �ـــدف  1991أوت  24املـــؤرخ يف  306
  .الوصية املشرفة على رقابة البلديات

  
  
  
  

                                                           
  .137عمار بوضیاف, المرجع السابق,ص –)  1(
مذكرة :جیاللي بن عمار ,علي مالل ,قوطوفة بوالیة تیارت),إشكالیة عجز میزانیة البلدیات, (دراسة تطبیقیة لبلدیات احمد بلجیاللي ,  –)  2(

  .44,ص2010ماجستیرجامعة تلمسان :كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة ,
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  :1990مرحلة قانون البلدية لسنة  /6
ــزت هــذه املرحلــة خبضــوعها ملبــادئ و أحكــام جديــدة أرســاها دســتور    وعلــى رأســها الغــاء نظــام ,1989متي

جمـال الرتشـح   حـني أي أولويـة يفالومل يعـد يف هـذه املرحلـة للعمـال والفاحلزب الواحد واعتماد نظـام التعدديـة احلزبيـة 
  )  1(االشرتاكية.كما كان من قبل بعد أن مت إثبات التخلي عن 

  :2011مرحلة قانون البلدية لسنة /7
ــز هــذا القــانون بإدراجــه ضــمن إطــار  وارســاء هياكــل الدولــة  إصــالحاجلماعــات احملليــة املتمثــل يف  إصــالحمتي

حقــوق  ترقيــةلــذا جــاء تكــريس مشــاركة املــواطنني يف الشــؤون احملليــة لتحقيــق الدميقراطيــة وكــذلك ,احلــق والقــانوندولــة 
  )  2(.توسيع حظوظها يف متثيل ا�الس املنتخبة خاللاملرأة من 

  المطلب الثالث: هيئات البلدية 
املركـــزي، ومنحهـــا  اإلداريهيكـــل يف تنظـــيم وتشـــكيل القاعـــدة النموذجيـــة لل األساســـيةباعتبـــار البلديـــة اخلليـــة 

املــايل فقــد مــنح هلــا املشــرع اجلزائــري حــق تكــوين هيئــات وأجهــزة إداريــة تتمثــل فيمــا  واالســتقاللالشخصــية املعنويــة 
  :يلي

ü املداوالت)هيئة (ا�لس الشعيب البلدي  

ü  اهليئة التنفيذية(رئيس ا�لس الشعيب البلدي(  

ü  3().للبلدية حتت سلطة رئيس ا�لس الشعيب البلديالعام  األمنيينشطها ( اإلداريةاهليئة(    

قـد  11/10حيـث جنـد القـانون اجلديـد  ,وهذه اهليئات متارس أعماهلا يف إطـار التشـريع والتنظـيم املعمـول بـه 
هيئـة (خبصوص هيئات البلدية وذلك بعـد أن كانـت البلديـة تتشـكل مـن هيئتـني 08/ 90من قانون  13عدل املادة 
  اإلدارية.مت اضافة هيئة ثالثة تتمثل يف اهليئة  )و اهليئة التنفيذية املداوالت

    المداوالتهيئة  وصالحياته: المجلس الشعبي البلدي الأو 
  المداوالت):هيئة (أ/المجلس الشعبي البلدي 

  له.جان املكونة اللتشكيله ونظام سري أعماله  التطرق إىل البد منلدراسة هذا اهليكل 
  
  

                                                           
  .44أحمد بلجیاللي , المرجع السابق ,ص –)  1(
  .15,ص2013امعة ورقلة :كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ,ج لطیفة عشاب , النظام القانوني للبلدیة في الجزائر ,مذكرة ماجستیر , –)  2(
  .11/10من قانون البلدیة  15انظر المادة  –)  3(
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   :المجلس الشعبي البلدي تشكيل
 االنتخابيـةاملنتخبـني مـن طـرف الشـعب أي املـواطنني املسـجلني يف القـوائم  األعضاءيتشكل ا�لس من عدد 

وهــذا مــا  أخــرىوخيتلــف تشــكيل ا�لــس مــن بلديــة  .ســنوات 5املباشــر الســري ملــدة  بــاالقرتاعوذلــك  ,للبلديــة املعنيــة
  :منه اليت تنص على ما يلي 79يف املادة  12/11رقم  االنتخاباتجنده يف قانون 

الـوطين  تغري عدد أعضاء ا�الس الشعبية البلدية حسب تغري عدد سكان البلديـة النـاتج عـن عمليـة التعـداد"
 )  1(". للسكن والسكان

 :نظام سير المجلس الشعبي البلدي

 :دورات المجلس الشعبي البلدي/1

ا�لــس  أيــام. حيــث يعــد 5تتعــدى كــل دورة  العاديــة كــل شــهرين، و بلــدي يف دورة جيتمــع ا�لــس الشــعيب ال
اقتضـت شـؤون البلديـة  كما ميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية كلمـا  ,نظامه الداخلي ويصادق عليه يف أول دورة له

  ) 2(.أو بطلب من الوايل)2/3(ذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضاءه 
وخيطـــر الـــوايل  املرتبطـــة خبطـــر وشـــيك أو كارثـــة كـــربى جيتمـــع ا�لـــس الشـــعيب االســـتثنائيةأمـــا يف حالـــة الظـــروف 

مقــر آخــر مــن اقلــيم    أنــه يف حالــة القــوة القــاهرة ميكنــه أن جيتمــع يف إالبــذلك فــورا، وتعقــد دوراتــه يف مقــر البلديــة 
  )  3(.البلدية أو خارجه يعينه الوايل بعد استشارة رئيس ا�لس الشعيب البلدي

 االسـتدعاءات وترسل ,ا�لس الشعيب البلدي تاريخ وجدول الدورات بالتشاور مع اهليئة التنفيذية حيدد رئيس 
افتتاح الـدورة مقابـل وصـل  أيام كاملة من تاريخ 10ا�لس مبقر سكناهم قبل  ألعضاء األعمالمرفقة مبشروع جدول 

ويلصـــق مشـــروع جـــدول أعمـــال   تقـــل عـــن يـــوم كامـــل، االيـــتم ختفـــيض املـــدة علـــى أن  االســـتعجال. ويف حالـــة اســتالم
  ) 4(.املخصصة للجمهور األماكنيف  االجتماعات

   :المجلس الشعبي البلدي /مداوالت2 
جيـب أن جتـرى  األخـريةهـذه  املـداوالت,يعاجل ا�لس كل الشـؤون الـيت تـدخل يف جمـال اختصاصـه عـن طريـق 

ويف حالــة  ,احلاضــرين أو املمثلــني عنــد التصــويت لألعضــاءالبســيطة  ةباألغلبيــوحتــرر باللغــة العربيــة. وتتخــذ القــرارات 
وتســجل حســب ترتيبهــا الــزمين يف ســجل خــاص  املــداوالتيكــون صــوت الــرئيس مــرجح. وحتــرر  األصــواتتســاوي 

 8يف أجــل  املــداوالتمــرقم ومؤشــر عليــه مــن رئــيس احملكمــة املختصــة اقليميــا .ويــودع رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي 
يــوم مــن تــاريخ ايــداعها  21بعـدقابلــة للتنفيــذ بقــوة القــانون  املــداوالت،وتصــبح  اســتالمى الــوايل مقابــل وصــل أيــام لــد

                                                           
  .39,ص2013الجزائر :الوسام العربي للنشر والتوزیع , , , المسیر في شرح قانون البلدیة الجزائريعبد الكریم ماروك  –)  1(
  .11/10من قانون البلدیة  16,17انظر المواد  –)  2(
  .19,18المرجع نفسھ ,المواد  –)  3(
  .20,21,22المرجع نفسھ , المواد   - )  4(
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 ,بعد املصادقة عليها من طـرف الـوايل وهـي تلـك املتعلقـة بامليزانيـات إالتنفذ ال  مداوالتأن هناك  إال .) 1( بالوالية
   ة.العقارية للبلدي األمالكالتنازل عن  ,التوأمةاتفاقية , األجنبيةاهلبات والوصايا  احلسابات, قبول

واملتخـذة  بقـوة القـانون إذا مسـت برمـوز الدولـة وشـعائرها واذا كانـت غـري حمـررة باللغـة العربيـة املداوالتتبطل 
    )2(.املداولة بقرار بطالنالوايل  إعالنويكون  ,خرقا للدستور وغري مطابقة للقوانني و التنظيمات

  :المجلس الشعبي البلدي لجان/3
ــك مــن أجــل حتقيــق تنظــيم  ,يتشــكل ا�لــس الشــعيب البلــدي مــن بــني أعضــاءه جلــان دائمــة وجلــان مؤقتــة وذل

  :ا�لس مداوالتداخلي وممارسة اختصاصه ومعاجلة املسائل اليت �م البلدية وتتشكل هذه اللجان مبوجب 
   .ص ا�لساللجان الدائمة: هي تلك اللجان التابعة �ال اختصا

ميكن للمجلس الشعيب البلـدي تشـكيل جلـان خاصـة لدراسـة موضـوع معـني يـدخل  :)اخلاصة(اللجان املؤقتة 
يف جمـــال اختصاصـــه، وذلـــك بـــاقرتاح مـــن رئـــيس ا�لـــس الشـــعيب البلـــدي عـــن طريـــق مداولـــة مصـــادق عليهـــا بأغلبيـــة 

    )3(.أعضاءه. تنتهي مهمتها بانتهاء املهام املوكلة إليها

  :المجلس الشعبي البلدي صالحياتب/ 
االقتصـــــادية,  ,السياســـــية ا�ـــــاالتا�لـــــس الشـــــعيب البلـــــدي فإ�ـــــا تشـــــمل خمتلـــــف  صـــــالحياتفيمـــــا خيـــــص 

الثقافيــــة والرياضــــية. والتكـــــريس الفعلــــي هلــــا يكـــــون مرهــــون مبــــدى تــــوفر املـــــوارد املاليــــة الكافيــــة وأهـــــم , االجتماعيــــة
  :ا�لس ما يلي صالحيات

  مية :التهيئة والتنأ/
بإعـداد براجمـه السـنوية ويسـهر علـى تنفيـذها وذلـك يف  االنتخابيـةعهدتـه  خالليقوم ا�لس الشعيب البلدي  

واملســاحات اخلضــراء كمــا  الفالحيــة األراضــياطــار املخطــط الــوطين للتهيئــة والتنميــة املســتدامة ويســهر علــى محايــة 
  .وترقيته االستثماريعمل على تشجيع 

  القاعدية والتجهيز: التعمير والهياكلب/
مبســـاعدة املصـــاحل التقنيـــة   تتوالهـــاأخـــرى  إضـــافة ملهـــام ,حيـــث تتـــوىل البلديـــة التزويـــد بكـــل وســـائل التعمـــري  

  .وقواعد استعماهلا األراضيكالتأكد من احرتام ختصيصات 

  والرياضة والشباب والثقافة والتسلية و السياحة: االجتماعيةالتربية والحماية /ج
  خالل تطوير خمتلف االنشطة .ويكون ذلك من  

                                                           
  .56, 55, 54, 53, 52المواد : 11/10قانون البلدیة  –)  1(
 .59المرجع نفسھ المادة  –)  2(
)3  (– Mouloud Didane , code de la commune et de la wilaya , Alger :Edition Belkeise,2012,p14.  
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  النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدية: /د
  )  1(.النظافة العمومية حيث تسهر البلدية وتتكفل حبفظ الصحة واحملـــــــافظة على 

  ):التنفيذية(الهيئة  رئيس المجلس الشعبي البلدي :ثانيا
ــك تبعــا تتكــون اهليئــة التنفيذيــة مــن رئــيس ا�لــس الشــعيب  البلــدي يســاعده نــواب حــدد القــانون عــددهم وذل

   .لعدد املقاعد اليت حصل عليها

    )2(:أ/ تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي وانهاء مهامه 
  :التعيين -

ـــةينتخـــب رئـــيس ا�لـــس الشـــعيب البلـــدي للعهـــدة  وميـــارس ســـلطاته باســـم  ألحكـــام القـــانون,طبقـــا  االنتخابي
الــيت ميثلهــا وكــذلك باســم الدولــة. حيــث يعلــن رئيســا متصــدر القائمــة الــيت حتصــلت علــى أغلبيــة  اإلقليميــةاجلماعــة 

. ويرســـل حمضـــر التنصـــيب إىل الـــوايل  اســـن األصـــغرأو املرشـــح  ةويف حالـــة التســـاوي يعلـــن رئيســـا املرشـــح األصـــوات,
  .ويعلن للعموم عن طريق إلصاق احملضر مبقر البلدية

  :إنهاء المهام-
 للحـــاالتاضـــافة  اإلقصـــاء,ئـــيس ا�لـــس الشـــعيب البلـــدي ســـواء بانتهـــاء العهـــدة أو الوفـــاة أو تنتهـــي مهـــام ر 

املــانع القــانوين، حيــث يســتخلف رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي املتــوىف أو  ,، التخلــي عــن املنصــباالســتقالةالتاليــة: 
  ألكثر.اأيام على )10(عشرة  خاللاملستقيل أو املتخلي عن منصبه أو حمل مانع قانوين 

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحياتب/ 
 الالزمــةولــه احلــق يف اختــاذ القــرارات و التــدابري  الصــالحياتيتمتــع رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي جبملــة مــن 

الوضـع الـذي يكـون فيـه سـواء   بـاختالفلذلك وفق ما نص عليه القانون، كما أنـه يتمتـع بازدواجيـة وظيفيـة ختتلـف 
  )  3(.كان ميثل البلدية أو الدولة

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثل البلدية /صالحيات1
يف  11/10حــددها القــانون رقــم  صــالحياتيتــوىل رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي بصــفته ممثــل البلديــة عــدة 

رئـيس ا�لـس الشـعيب البلـدي بصـفته ممثـل البلديـة واملمثلـة  صـالحياتحتـت عنـوان  األويلالفرع الثاين منه ويف الفقرة 
  :فيما يلي

                                                           
  .51المرجع نفسھ ,ص  –)  1(
  .319,320,ص2012 دار الخلدونیة للنشر والتوزیع , , 2ط,  حسین طاھري ,القانون االداري والمؤسسات االداریة -)  2(
  322المرجع نفسھ ,ص  - )  3(
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ü 1(.متثيل البلدية يف مجيع املراسيم التشريفية والتظاهرات الرمسية(   

ü  املنصــوص عليهــا يف  واألشــكالوفــق الشــروط  واإلداريــةمتثيــل البلديــة يف كــل أعمــال احليــاة املدنيــة
  . التشريع والتنظيم املعمول به

ü  املداوالت.اعداد مشروع جدول أعمال الدورات ويرتأسها ويسهر على تنفيذ  

ü  بالصرف اآلمرتنفيذ ميزانية البلدية وهو. 

ü  واحلقـوق األمـالك يقوم حتت رقابة ا�لس الشعيب البلدي جبميع التصرفات اخلاصـة باحملافظـة علـى
    )2(.املكونة ملمتلكات البلدية و إدار�ا

  :الشعبي البلدي بصفته ممثل الدولة رئيس المجلس /صالحيات2
وسـلطات كبـرية ذلـك  بصـالحياتيتمتع رئيس ا�لس الشعيب البلدي بازدواجية وظيفية، وبالتايل فإنـه يتمتـع 

تتمثـل  والصـالحياتالقانونيـة الـيت تـنظم هـذه السـلطات  األنظمـة بـاختالفبوصفه سلطة عدم الرتكيز وهي ختتلـف 
  )  3(:فيما يلي الصالحياتهذه 

  اختصاصه كضابط الحالة المدنية:أ/
يعتــرب رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي ضــابط احلالــة املدنيــة، حيــث يقــوم جبميــع العقــود املتعلقــة باحلالــة املدنيــة  

مضـــائه اطبقــا للتشــريع الســـاري املفعــول بــه حتـــت رقابــة النائـــب العــام املخــتص إقليميـــا. وميكــن لــه تفـــويض إ ىل كــل 
، الــوالدةموظــف بلــدي وذلــك قصــد حصــول املــواطن علــى وثــائق  يل كــل واملنــدوبني اخلاصــني واللمنــدوبني البلــديني 

  .الزواج، الوفاة، املصادقة على الوثائق...إخل

  :اختصاصه كضابط الشرطة القضائيةب/
يف جمـــال الشـــرطة القضـــائية علـــى ســـلطة الشـــرطة  صـــالحياتهيعتمـــد رئـــيس ا�لـــس الشـــعيب البلـــدي يف ممارســـة 

تسـخري قـوات الشـرطة والـدرك  االقتضـاءعن طريـق التنظـيم، كمـا ميكـن لـه عنـد  األساسيليت حيددها قانو�ا البلدية ا
  ) 4(.الكيفيات والشروط احملددة عن طريق التنظيم الوطين املختص اقليميا حسب

  :  اإلداريةاختصاصه كضابط الشرطة /ج
يف إطــار احملافظــة علــى  اإلداريــة متــارس الضــبطية الــيت األساســيةيعتــرب رئــيس البلديــة عنــد متثيلــه الدولــة الســلطة 

  )  1(.وبالتايل حتقيق حقوق وحريات املواطنني والسكينة العامةالعام والصحة  األمنالنظام العام بغية حتقيق 

                                                           
  .11/10من قانون البلدیة  77انظر المادة  - )  1(
  .82,81,80,79,78جع نفسھ ,المواد المر -)  2(
  .85,صمرجع سابقعادل بوعمران ,  -)  3(
  .225,226حسین طاھري ,مرجع سابق ,ص -)  4(
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  :قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي/3
  .قرارات و يقوم بتنفيذهاعند ممارسة الرئيس مهامه سواء عند متثيله البلدية أو الدولة فإنه يتخذ  

   اتخاذ القرارات أوال:
يتخــذ رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي عنــد ممارســة مهامــه املوكلــة لــه إصــدار قــرارات واختــاذ تــدابري حمليــة خاصــة 
باملسائل املوضوعة مبوجب القوانني والتنظيمات حتت اشـرافه. وتسـجل القـرارات حسـب تـاريخ إصـدارها يف السـجل 

، وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر مـن استالمساعة مقابل وصل  48 خالللقرارات وترسل للوايل البلدي املخصص ل
  )  2(.ذلكب الوايل الم تنفذ فورا بعد اع االستعجالتاريخ إرساهلا للوايل، ويف حالة 

   )سلطة الحلول(عن اتخاذ القرارات   االمتناعثانيا :
املعمـول  اختاذ القرارات املوكلة إليه مبقتضـى القـوانني والتنظيمـاتعند امتناع رئيس ا�لس الشعيب البلدي عن 

  )  3(اإلعذار.احملددة يف  اآلجال�ا، يقوم الوايل بتنفيذ هذه القرارات مباشرة بعد انقضاء 

   )إدارة البلدية( اإلداريةثالثا: الهيئة 

  العام: /األمين1 
 األساســيةالعـام، وهـو الركيـزة  األمـنيللبلديـة إدارة توضـع حتـت سـلطة رئـيس ا�لـس الشـعيب البلـدي ينشـطها  

  .لرئيس ا�لس الشعيب البلدي واألساسيللبلدية ويعترب املساعد املباشر 

   :تعيينه- 
العـام عـن طريــق  األمــنيفانــه يـتم حتديـد كيفيــة وشـروط تعيـني  11/10مــن قـانون البلديـة  127حسـب املـادة 

  )  4(. العام وواجباته حتدد عن طريق التنظيم األمنيتنص على أن حقوق  128التنظيم ، واملادة 

  :صالحياته-
تتمثـل  الصـالحياتالعام للبلدية حتت سلطة رئـيس ا�لـس الشـعيب البلـدي القيـام مبجموعـة مـن  األمنييتوىل 

  :فيما يلي

ü ضمان حتضري اجتماعات ا�لس.  

ü والتقنية للبلدية اإلداريةسيق سري املصاحل تنشيط وتن .  

                                                                                                                                                                                     
  .227حسین طاھري ,مرجع سابق ,ص – ) 1(
  66عبد الكریم ماروك , مرجع سابق ,ص - )  2(
  .67المرجع نفسھ ,ص –)  3(
  .11/10من قانون البلدیة  128-127انظر المادة  –)  4(
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ü  املتضـــمنة اهليكـــل التنظيمـــي وخمطـــط ســـري  املـــداوالتضـــمان تنفيـــذ القـــرارات ذات الصـــلة بتطبيـــق
  .املستخدمني

ü  املهام واستالماعداد حمضر تسليم.   

ü  علــى كافـــة الوثـــائق اإلمضـــاءمـــن رئـــيس ا�لــس الشـــعيب البلــدي قصـــد  باإلمضــاءيتلقــى التفـــويض 
 )  1(.والتقين للبلدية باستثناء القرارات اإلدارياملتعلقة بالتسيري 

  إدارة البلدية: /2
  .تلك البلدية وحجم املهام املوكلة إليها ألمهيةوذلك راجع  ألخرىخيتلف تنظيم إدارة البلدية من بلدية  

  المصالح العمومية للبلدية: /3
مية �دف تلبيـة حاجيـات ومتطلبـات املـواطنني إضـافة مهمة البلدية احلفاظ على حسن سري مصاحلها العمو  

  )  2(.كها، وميكن هلا أن حتدث مصاحل عمومية تقنية من أجل التكفل ببعض النشاطاتال إىل إدارة أم

  : المندوبيات والملحقات /4

  :المندوبيات
وملحقـــات بلديــة تتـوىل تسـيري املرفـق العـام وتـوفري  ميكن للبلديـة فــــــي حـدود اختصاصـها احـداث منـدوبيات 

    )3(.الوسائل الضرورية لذلك. حيث ينشط املندوبية منتخب يتصرف حتت مسؤولية الرئيس يدعى املندوب البلدي

  الملحقات: 
ث بـني املقـر الرئيسـي للبلديـة وجـزء منهـا لبعـد املسـافة أو للضـرورة، فإنـه يـتم احـدا االتصـاليف حالة صـعوبة  

  )  4(.ملحقة ادارية مبوجب مداولة ويتم حتديد جمال اختصاصها وتعني مندوب هلا

  أرشيف البلدية: /5 
العــام للبلديــة حتــت ســلطة رئــيس ا�لــس الشــعيب البلــدي تســيري أرشــيف البلديــة طبقــا للتشــريع  األمــنييضــمن 

والتنظيم املعمـول بـه، ويـتم ضـمان حفـظ أرشـيف البلديـة وتصـنيفه وتبليغـه وفـق نفـس الشـروط املطبقـة علـى أرشـيف 
  )  5(الوالية.

  

                                                           
  .129المادة  11/10قانون البلدیة  –)  1(
  70عبد الكریم ماروك , مرجع سابق ,ص - )  2(
  .11/10من قانون البلدیة  134- 133انظر لمادة –)  3(
  .134المرجع نفسھ ,المادة  - )  4(
  .39المرجع نفسھ ,المادة  –)  5(
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  المبحث الثاني: ماهية التنمية المحلية 
ميكــن  الصــرة علــى الدولــة وحــدها، بــل أصــبحت تقــع علــى عــاتق املــواطنني. حيــث مل تعــد عمليــة التنميــة قا

جمـرد مشـاهد. علـى اعتبـار أن  البلوغ تنمية وطنية شاملة دون حتقيق تنمية حملية فعالـة ترتكـز علـى املـواطن كشـريك 
  .املواطن أصبح يطمح إىل مشاركته املستمرة لتسيري أموره خاصة احمللية منها

عمليـة لتحقيـق احتياجـات وتطلعـات  األكثـرا�موعات احمللية لكو�ـا الوسـيلة  خاللمن  إاليكون ذلك  وال
  .سكان الدول النامية

  : تعريف التنمية المحلية ونظرياتها االول المطلب  

  تعريف التنمية المحلية /1
نــب منــه والــذي لكــل جا شــامال، يتوجــب علينــا اعطــاء تعريفــا شــامالمصــطلح التنميــة احملليــة تعريفــا  إلعطــاء

  هو التنمية و الثاين هو احمللية األوليتضمن مفهومني : 

  : التنمية اوال
لقد أثار مفهوم التنمية جدال بني املفكـرين واملنظـرين، ويرجـع السـبب يف ذلـك إىل فشـلهم يف إعطائـه تعريفـا 

  .دقيقا له
 ت و املواقــف بشــكل أساســي،تغيــري يســتهدف املمارســا"يعرفــون التنميــة علــى أ�ــا : االجتمــاعفنجــد علمــاء 

قــادرة علــى تنميــة  ، وتكــونواالجتمــاعي االقتصــادييف البنــاء  حتــوالتفهــي العمليــة ا�تمعيــة الواعيــة املوجهــة حنــو اجيــاد 
  ) 1(".للفردي طاقات انتاجية مدعمة ذاتيا وتؤدي إىل حتقيق زيادة منتظمة يف متوسط الدخل احلقيق

ينقســـم  حيـــث االقتصـــادي اإلنتـــاجفيعرفـــون التنميـــة علـــى أ�ـــا الزيـــادة الســـريعة يف مســـتوى  االقتصـــادأمـــا علمـــاء 
  يف تعريفه للتنمية االقتصاديالفكر 

  في الغرب :  االقتصاديالفكر 
خلــق طاقــة تــؤدي إىل تزايــد دائــم يف متوســط  يؤكــد هــذا التيــار يف تعريفــه للتنميــة علــى أ�ــا العمليــة اهلادفــة إىل

  .الزمن يقي بشكل منتظم لفرتة طويلة مندخل الفرد احلق

  في العالم الثالث :  االقتصاديالفكر  
هيكليـة، اقتصـادية، اجتماعيــة  حتـوالتحيـث يعـرف هـذا التيـار التنميـة علـى أ�ـا العمليـة اهلادفـة إىل احـداث 

  )  2(.من احلياة الكرمية أفراد ا�تمع مستوى ألغلبيةيتحقق مبوجبها 

                                                           
  .17,ص1996, 2,ع6,"عالقة التنمیة االداریة بالتنمیة االقتصادیة ,مجلة االدارة ,م  عمار عوابدي –)  1(
  .3,ص2008عمان :دار جلیس الزمان , ولید الجیوسي ,اسس التنمیة االقتصادیة , –)  2(
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ـــارين يتفقـــان علـــى أن القاعـــدة  ـــاء  األساســـيةأي أن هـــذين التي ـــة تتمثـــل يف اجيـــاد البن ـــاجيللتنمي املـــادي  اإلنت
ـــة الفـــرد وزيـــادة كفـــاءة ا�تمـــع لتحقيـــق تـــز ايـــد منـــتظم يف إنتـــاج الســـلع  والبشـــري القـــادر علـــى رفـــع متوســـط انتاجي

  .واخلدمات يفوق التزايد يف عدد السكان
بـني  االرتبـاطوالسياسية اليت تكفل زيــادة  االجتماعيةقات عالة موجهة حنو تنمية الوهناك من يرى أن التنمي 

للفــــرد وضـــمان حقــــه يف املشــــاركة  األساســـية االحتياجــــات، كمـــا تســــتهدف تـــوفري واإلنتاجيــــةاملكافـــأة وبــــني اجلهـــد 
  ) 1(.لوتعميق أمنه واستقراره على املدى الطوي

  ا�ـــاالتأ�ـــا :"عمليـــة تنطـــوي علـــى تغيـــري حاســـم يف كـــل وجنـــد "حممـــد اجلـــوهري" عـــرف التنميـــة علـــى  
تلـك  وهي تنطـوي علـى توظيـف اجلهـود مـن أجـل صـاحل الكـل، خاصـة ) 2(اإلنساين".والسلوك  اإلنسانيةوالقدرات 

و عمومــا نقــول أن التنميــة تعــين التغيــريات  )3(.القطاعــات والفئــات الــيت حرمــت يف الســابق مــن فــرص النمــو والتقــدم
. وبالتـايل هــي عمليـة واالقتصـاديةوالثقافيـة  واالجتماعيـةاليت حتدث يف ا�تمع يف نواحيه املختلفة السياسـية اهليكلية 

دون تركيـز جانـب علـى جانـب  األبعـادأوضاع جديدة ومتطورة مع التساوي مـع مجيـع  بإنشاءحضارية شاملة ترتبط 
    )4(.آخر

فـالنمو  .املوجـود بـني مفهـوم التنميـة والنمـو االخـتالفإىل توضـيح  اإلشـارةالتعاريف املقدمة جتدر  خاللمن 
يعـين حتقيـق زيــادة يف الـدخل أو النــاتج القـومي احلقيقـي عــرب الـزمن أو أنــه يشـري إىل عمليـة الزيــادة الثابتـة أو املســتمرة 

ن قبــل الدولــة الــيت حتــدث يف جانــب معــني مــن جوانــب احليــاة. أمــا التنميــة فهــي فعــل يســتوجب التــدخل والتوجيــه مــ
الــيت متتلــك القــدرة علــى أن تنمــي ا�تمــع اقتصــاديا بشــكل خــاص، وتكــون مســؤولة علــى مــدى جنــاح أو فشــل علــى 

علـــى إحـــداث التغيـــريات املؤسســـية  هـــذا التـــدخل باســـتعمال امكانيا�ـــا املاديـــة واملاليـــة والتشـــريعية كافـــة، كمـــا تعمـــل
    )5(.لذلك الالزمةوالتنظيمية والتقنية 

 ال آخــر ميكــن للنمــو أن حيــدث مــع اســتمرار الفــوارق يف توزيــع الثــروة والــدخل يف حــني يف رأينــا مــن جانــب 
وبالتــايل قــد يكــون هنــاك منــو دون أن تكــون  )6( .أن حتــدث دون ازالــة هــذه التفاوتــات االقتصــاديةميكــن للتنميــة 

  .ة فهي تغيريات هيكلية يف ا�تمعتنمية. فالنمو كما يراه البعض هو زيادة يف الدخل القومي والفردي أما التنمي
والغايـــة واهلـــدف  االجتـــاهأ�مـــا يتفقـــان يف الوقـــت نفســـه علـــى  إالمصـــطلحي النمـــو والتنميـــة،  اخـــتالفرغـــم 

  )  7(اإلجيايب. االجتاهفهما يتفقان من حيث  لالرتقاءيسريان من حسن إىل أحسن للوصول با�تمع  فكالمها

  

                                                           
  .53,ص1981خلیفة الكواري ,"حقیقة التنمیة النفطیة حالة اقطار الجزیرة العربیة ",مجلة المستقبل العربي , –)  1(
  .167,ص1979القاھرة :دار الكتاب للنشر والتوزیع , محمد الجوھري ,مقدمة في علم االجتماع التنمیة , –)  2(
  .27,ص1980القاھرة :دار العربیة للكتاب , محمد عبد المولي ,العالم الثالث النمو التخلف , –)  3(
  .45),ص2012ار المسیرة للنشر والتوزیع ,عبد الرزاق محمد الدلیمي ,االعالم والتنمیة (عمان :د –)  4(
  .17,ص2009بیروت :منشورات الحلبي الحقوقیة , محمد حسین دخیل ,اشكالیة التنمیة االقتصادیة المتوزانة , –)  5(
  13,ص2006بیروت دار المنھل اللبناني , ابراھیم مشروب ,اشكالیة التنمیة في العالم الثالث ,  - )  6(
  .45مد الدلیمي ,مرجع سابق ,صعبد الرزاق مح –)  7(
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  ثانيا: المحلية  
ــرتايب  الــذي تعــيش فيــه جمموعــة مــن  األصــغراجلغــرايف  اإلطــارللســكان أو  األقــربمفهــوم احملليــة يعــين ا�ــال ال

كاجلماعــات احملليــة   اإلدارياجلغــرايف ميكــن أن يكــون الوحــدات ا�اليــة الناجتــة عــن التقســيم  اإلطــارالســكان، وهــذا 
للســـكان كالقبيلـــة  باهلويـــة اجلماعيـــةوالـــدوائر واملقاطعـــات والبلـــديات، وقـــد يكـــون عبـــارة عـــن ا�ـــال املعيشـــي املـــرتبط 

  )  1(.والعشرية
واهلــدف مــن  .هــذا التعريــف يظهــر جليــا دور التنميــة احملليــة يف الــربط بــني أهــداف الدولــة واجلماعــات احملليــة

 )البلديـة(لقاعـدة ا مـن انطالقـاف الدولـة واجلماعـات. مـن أجـل حتقيـق تنميـة وطنيـة شـاملة ذلك هو الربط بني أهـدا
حنــو مجيــع  االرتقــاءعلــى ا�هــود الفــردي للســكان احملليــني واراد�ــم الــيت تــدفعهم حنــو  وباالعتمــاد القمــة (الدولــة)حنــو 

  ) 2(.التنموية واألبعاد األصعدة
جتمــاعي خترتقــه حركــات اعــرتاف اجتمــاعي بــه مــن قبــل الفــاعلني وهنــاك مــن يعــرف احملليــة علــى أ�ــا نظــام ا

واهلويــــة بالنســــبة للســــكان الــــذين تعيشــــون داخلــــه، ومبــــدأ كــــذلك  لالنتمــــاءاملكــــونني لــــه. علــــى أســــاس كونــــه مبــــدأ 
  )  3(.والتمييز يف سوق منفتح وتنافسي أكثر فأكثر لالختالف

  ثالثا: التنمية المحلية 
من بني املواضيع اليت يكثر عليها التضـارب املفـاهيمي مـن قبـل العلمـاء والفقهـاء،  يعترب مفهوم التنمية احمللية 

إن مفهـوم التنميـة احملليـة  .أن هذا مل مينعهم من اعطاء جمموعة من التعـاريف يف حماولـة مـنهم لضـبط هـذا املفهـوم إال
التطـور الطبيعـي، حيـث خيتلـف  مـن نظريـة مرجعتيـهيستمد مرجعيته النظرية من مفهوم التنمية عمومـا والـذي أسـتمد 

ميثـــل عمليـــة تتميـــز  األمـــرعوضـــا عـــن التطـــور الطبيعـــي، وهـــو يف �ايـــة  االجتمـــاعيعنهـــا مـــن حيـــث اهتمامـــه بـــالتغري 
  )  4(.وأثر تراكمي و�ائي غري قابل للرتاجع وموجهة لتحقيق أهداف وغايات حمددة باالستمرارية

ميكن تعريف التنمية احمللية يف أبسط معانيها على أ�ا العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعـال بـني 
مبســتويات التجمعــات احملليــة اقتصــاديا واجتماعيــا وثقافيــا وحضــاريا مــن  لالرتقــاءاجلهــود الشــعبية واجلهــود احلكوميــة 

احملليــــة يف  اإلدارةاحملليــــة يف أي مســـتوى مــــن مســــتويات منظـــور أن حتســــني نوعيــــة احليــــاة لســـكان تلــــك التجمعــــات 
  )  5(.منظومة شاملة ومتكاملة

                                                           
جامعة الجزائر:كلیة العلوم السیاسیة ,محمد مزاري ,اشكالیة تمویل میزانیة البلدیة وانعكاساتھا علي التنمیة المحلیة ,مذكرة ماجیستر  –)  1(

  .28,ص2013والعالقات الدولیة ,
  28محمد مزاري ,المرجع نفسھ ,ص –)  2(
   .27,صمرجع سابق عیسي بدة , –)  3(
 1999- 1995للوضعیة المالیة في الفترة الممتدة من  تحلیلیةدراسة احصائیة –عبد الرحمان صدیني ,التنمیة المحلیة للبلدیات الجزائریة  –)  4(

  .17,ص2008جامعة الجزائر :كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة , ,مذكرة ماجیستر ,
  .28مرجع نفسھ ,ص  محمد مزاري , - )  5(
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تنســيق وتوحيــد جهــود ســكان  خالهلــاوهنــاك مــن ينظــر إىل التنميــة احملليــة علــى أ�ــا العمليــات الــيت ميكــن مــن 
 واإلسـهاماحملليـة  لتلـك ا�تمعـات واالقتصـادية االجتماعيـة األحـوالاجلماعات مع السلطات احلكومية قصد حتسني 

  )  1(.يف تنميتها وتقدمها القومي
ـــرب التنميـــة احملليـــة مفهـــوم حـــديث  يف  واالقتصـــادي االجتمـــاعيالعمـــل  ألســـلوبوجنـــد حمـــي الـــدين صـــابر يعت

إىل  األســلوب. ويهــدف هــذا واالقتصــادية االجتماعيــةمنــاطق حمــددة، يقــوم علــى أســس وقواعــد مــن منــاهج العلــوم 
 ريقة التفكري والعمل واحلياة عن طريق اثارة وعي البيئةاحداث تغيري حضاري يف ط

والتنفيـذ مـن قبـل أعضـاء  واألعـداداحمللية، علـى أن يكـون ذلـك الـوعي قـائم علـى أسـاس املشـاركة يف التفكـري 
 ) 2(.البيئة احمللية مجيعا يف مجيع املستويات عمليا واداريا

كو�ـا تضـطلع إىل تغيـري ا�تمـع بشـكل شـامل و�ـدف وهناك من يـرى أن التنميـة احملليـة هـي عمليـة شـاملة،   
ــي كنظــام كامــل. وبالتــايل فهــي عمليــة واســعة  إىل حتقيــق النمــو يف خمتلــف قطاعاتــه كمــا أ�ــا تتعامــل مــع ا�تمــع احملل

ية والسياسـ واالجتماعيـة االقتصـادية األطـرتشمل كافة فعاليات وأنشطة وموارد ا�تمع احمللي، وتتناول بالتغيري مجيـع 
 )  3(.فيه واإلداريةوالثقافية 
ـــادين   ـــة مـــن اجنـــازات يف خمتلـــف املي ـــه اجلماعـــات احمللي ـــة احملليـــة هـــي كـــل مـــا تقـــوم ب وعمومـــا نقـــول أن التنمي

والبلديـــة �ـــدف الرفـــع مـــن املســـتوى املعيشـــي للمـــواطنني خاصـــة احلاجـــات  الواليـــةمبســـاعدة املصـــاحل اخلارجيـــة مثـــل 
منها .وبالتايل فإن التنمية احملليـة ليسـت اسـتثمارا اقتصـاديا يهـدف إىل خلـق الثـروة والـربح، بـل هـو تلبيـة  االجتماعية

لرغبــات وحاجيــات اجتماعيــة، و�ــدف كــذلك إىل تســهيل احليــاة اليوميــة للمــواطن وهــذا بتــوفر احلاجــات الضــرورية  
حل الدولـــة يف التنميـــة احملليـــة وذلـــك بغيـــة رفـــع كامليـــاه والطرقـــات واملـــدارس والكهربـــاء زيـــادة علـــى ذلـــك مســـامهة مصـــا

   )4( .مستوى اخلدمات املعيشية للمواطن
إىل اخلصـــائص الـــيت تنفـــرد �ـــا  اإلشـــارةمـــن  البـــد  بعـــد عـــرض جمموعـــة مـــن التعـــاريف املتعلقـــة بالتنميـــة احملليـــة

 .وكذلك نشأة هذا املصطلح

 : خصائص التنمية المحلية أوال

 :تتمثل فيما يلي

 :عملية عامة

والتنفيـذ والعائـد، أي أن براجمهـا  واإلعـدادأي عملية التنمية احمللية جتمع بني النخبوية والعمومية يف التخطـيط 
  .ومشاريعها �تم جبميع السكان فهي موجهة لفائدة عامة املواطنني

                                                           
  .18,ص1999محمد شفیق , التنمیة والمشكالت االجتماعیة , االسكندریة :المكتب الجامعي الحدیث, –)  1(
  .23,ص1993القاھرة :دار المعارف , , -دراسة نقدیة في علم االجتماع التنمیة –كمال التابعي ,تغریب العالم الثالث  –)  2(
 ,االستثمار في المؤسسات المصغرة ودورھا في التنمیة المحلیة بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري ,اطروحة دكتوراه , احمد بوسھمین –)  3(

  .116,ص2011جامعة الجزائر ,كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ,
  .195,ص2009توراه  جامعة الجزائر :كلیة الحقوق ,سعاد طیبي ,المالیة المحلیة ودورھا في عملیة التنمیة ,اطروحة دك  - )  4(
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   :عملية ارتقائية

امة واتسـاع جمـال التنميـة لصـاحل ، وهـذا يفـرض اسـتمرارية واسـتداألفضـلاملسـتمر حنـو  االرتقاء باالرتقائيةنعين 
    )1(.القادمة واألجيالاجليل الراهن 

  عملية شاملة :
والثقافية وأيضـا مشـول التنميـة كـل  واالجتماعية االقتصاديةذلك يعين أن عملية التنمية تتناول مجيع اجلوانب  

  )2( .القطاعات ا�تمعية حتقيقا للعدالة وتكافئ الفرص وذلك جبعل التنمية متس مجيع طبقات ا�تمع

  عملية متكاملة :
وهـــو ضـــمان لنجاحهـــا  التعـــاون والتكامـــل بـــني الـــنظم والقطاعـــات املختلفـــة هـــو مـــن مميـــزات التنميـــة احملليـــة، 

الصـحي مـع التعليمـي مـع احمللـي مـع الـوطين  مـع الصـناعي مـع الفالحـيبد أن يتكامل القطـاع الوعمومية فائد�ا. ف
  ) 3( .والدويل من أجل حتقيق �وض متكامل

  ):التدخل الحكومي(عملية مخططة 
دون تدخل احلكومة من أجـل تقـدمي املسـاعدات جلهـود املـواطنني الـيت  ألهدافهاميكن وصول التنمية احمللية ال

  ) 4(.ختطيطا وتنفيذا الالمركزية، وجيب أن تكون مرتابطة ومتكاملة فيما بينها مع التأكيد على تعميق ساساألتعترب 

  عملية تساهمية : 
إشـــراك  خـــاللالتنميــة احملليـــة تقـــوم علـــى فلســـفة اجلهــود الذاتيـــة ســـواء البشـــرية أو املاديـــة، ويكــون ذلـــك مـــن  

الســكان احملليــني حســب أنشــطتهم وميــوهلم ومــواقعهم املختلفــة يف إعــداد خطــط وبــرامج التنميــة املختصــة مبنــاطقهم 
مـع إتبــاع أسـاليب عمليـة يف وضـع السياسـات واخلطـط الراميــة إىل  .احملليـة وتنفيـذها وتـدريبهم علـى حتمـل املسـؤولية

  )  5(.مشاكله املختلفة تنمية ا�تمع احمللي وحل

  ملية مخططة: ع
تســتند إىل العشــوائية والذاتيــة، و هــي ليســت برنــامج  اليعــين أن التنميــة احملليــة هــي عمليــة خمططــة ومدروســة 

  .والرقابة والتقدمي واإلجنازفحسب دون مراعاة اعتبارات القدرة على التنفيذ 

                                                           
لوم احمد شریفي ,دور الجماعات االقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة بالجزائر ,اطروحة دكتوراه  جامعة الجزائر:كلیة العلوم االقتصادیة وع –)  1(

  .14,ص2010التسییر ,
مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر –حالة بلدیة الجزائر الوسطي –, دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر  سفیان ریمیالوي – ) 2(

  48,ص2010:كلیة العلوم السیاسیة واالعالم ,
  .15احمد شریفي ,مرجع سابق ,ص - )  3(
  المرجع نفسھ – ) 4(
  .17,ص2011مكتب الجامعة الحدیث,االسكندریة  منال طلعت محمود , التنمیة والمجتمع -  ) 5(
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  عملية ديمقراطية: 
السكان احملليني من جتسـيد أفكـارهم والـتحكم يف  عملية التنمية احمللية تعتمد أساسا على الدميقراطية ومتكني

  )  1(.الالمركزيةواجلماعات وتطبيق  لألفرادشؤون جمتمعهم احمللي على نطاق واسع ،واتاحة فرصة احلرية 

  ثانيا: نشأة التنمية المحلية
إىل أن مفهــوم التنميــة احملليــة يف الــدول الناميــة بصــورته احلاليــة قــد مــر بفــرتة زمنيــة طويلــة لكــي  اإلشــارةجيــب  

املشـــروعات التنمويـــة  و الـــذي هـــو عليـــه اليـــوم. فقـــد عرفـــت الـــدول الناميـــة جمموعـــة مـــن الـــربامج االســـتقراريصـــل إىل 
ــــة ا�تمع،ا ــــل تنمي ــــف، اســــتخدمت يف إطارهــــا مصــــطلحات متعــــددة مث ــــة لتطــــوير الري ــــة الريفي ــــة، التنمي ــــة الريفي لتنمي

  )2(.التنمية احمللية األخرياملتكاملة، ويف 
 االستشــاريةعنــدما رأت ســكرتارية اللجنــة  1944ملفهــوم تنميــة ا�تمــع احمللــي يعــود لســنة  األول فاالســتخدام

ــربت نقطــة البدايــة يف الس األخــذلتعلــيم اجلمــاهري يف افريقيــا ضــرورة  ياســات العامــة. ولقــد بتنميــة ا�تمــع ،حيــث اعت
املشـاركة  خـاللبضرورة تنمية ا�تمـع احمللـي لتحسـني أحوالـه وظروفـه املعيشـية مـن  1948أوصى مؤمتر كامربدج عام 

يف  اإلداريـةالذي عقـد ملناقشـة املشـاكل  Ashridgeهذا ا�تمع. ولقد أوصى مؤمتر أشردج  ألبناءواملبادأة احمللية 
  .1954تنمية ا�تمع احمللي وساهم يف حتديد مدلول هلا وهذا يف عام  املستعمرات الربيطانية بضرورة

 األمـــممنـــذ هـــذه الفـــرتة بـــدأت تتضـــح أمهيـــة وفعاليـــة التنميـــة احملليـــة، حيـــث نالـــت اهتمامـــا خاصـــا مـــن هيئـــة  
هليئــة  واالجتمــاعي االقتصــاديأصــدر ا�لــس  1955املتحــدة الــيت بــدأت بدراســة أســاليب التنميــة احملليــة. ويف ســنة 

إذا   األخـريةتنميـة ا�تمـع احمللـي. وهـذه  خـاللمـن  االجتمـاعيشـامل عـن موضـوع التقـدم  إعالناملتحدة أول  األمم
اخلــربات يف املنــاطق الريفيــة، فإ�ــا قــد امتــدت لتشــمل ا�تمعــات احلضــارية ســواء يف  خــاللكانــت قــد أُنشــأت مــن 
  )  3(.الدول النامية أو املتقدمة

يف العـــامل بـــدأ الرتكيـــز علـــى تنميـــة  االجتمـــاعيعـــن الوضـــع  1957املتحـــدة لســـنة  ألمـــماتقريـــر  خـــاللومـــن  
ا�تمعات احمللية احلضرية بعد أن كانت يف البداية تركز علـى تنميـة ا�تمعـات احملليـة الريفيـة، وكـان اهتمامهـا ينصـب 

. حيـث االجتماعيـةلـيم والرعايـة على اسرتاتيجية التحـديث كعمليـة وعلـى تنسـيق اخلـدمات يف الزراعـة والصـحة والتع
لربامج التنمية احمللية تكمن يف إحـداث تغـريات يف اجتاهـات النـاس  األساسيةاملتحدة تعي أن القيمة  األممأصبحت 

اليت تعترب املعوق الرئيسـي لتحقيـق منـو اقتصـادي. وقـد اقـرتح جمموعـة مـن اخلـرباء علـى  الالمباالةخاصة التغلب على 
، بــل جيــب أن حيقــق التوزيــع العــادل اإلنتــاجة أن يكــون اهلــدف مــن التنميــة لــيس فقــط زيــادة املتحــد األمــممســتوى 

  )  4(.احلقيقية للسكان االحتياجاتمراعات املشاكل و  لعائدات التنمية على سكان ا�تمع، وضرورة

                                                           
  .16احمد شریفي ,مرجع سابق ,ص - )  1(
  .54,ص2010وفاء معاوي ,الحكم المحلي الرشید كالیة للتنمیة المحلیة في الجزائر ,مذكرة ماجیستر جامعة باتنة :كلیة الحقوق , –)  2(
  .159,ص2010:كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ,مصر  سمیر محمد عبد الوھاب ,الحكم المحلي والتنمیة المحلیة , –)  3(
  .45,ص2009القاھرة :ایتراك للطباعة والنشر , وسیلة السبتي ,تمویل التنمیة المحلیة , –)  4(
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مشــكلة  يف العــامل فقــد أشــار بشــكل خــاص إىل االجتمــاعيعــن الوضــع  1961املتحــدة لعــام  األمــمويف تقريــر 
تركــز أهــدافها علــى  . وبعــد النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة اتضــح أ�ــاواالقتصــادية االجتماعيــةالتــوازن يف التنميــة 

 االقتصــاديةعلــى غــرار التنميــة  االجتماعيــةبالتنميــة  االهتمــاملــذلك فقــد ألقــت الضــوء علــى ضــرورة  االجتمــاعياجلانــب 
ة تنميــة ا�تمــع احمللــي بــالتخطيط عمومــا والرتتيبــات عالقــ 1963لســنة املتحــدة  األمــمللمجتمــع. كمــا نــاقش خــرباء 

 واالجتمــاعي االقتصــاديالتنظيميــة املختلفــة ملشــروعات التنميــة احملليــة، حيــث اقرتحــوا أســاليب متعــددة لــدعم التــأثري 
  .لتنمية ا�تمع احمللي

انتشـارا واسـعا يف خمتلـف أرجـاء العــامل  ريةاألخــاملتحــدة بالتنميـة احملليـة أعطـى هلـذه  األمـموبالتـايل فـإن اهتمـام 
التنميــة  جمــاالتاملتخصصـني يف  املتابعـة املســتمرة للخـرباء والبــاحثني خــاللوجعـل اســرتاتيجيا�ا تتحسـن وتتطــور مـن 

املمارسـة يف التنميـة احملليـة وحماولـة  األسـاليباملسـتمر لعيـوب  االكتشـافو كـذلك   )1(.علـى مسـتوى ا�تمـع احمللـي
واجياد احللول هلا ،وكذلك العراقيل اليت تقف يف وجه حتقيق التنمية احمللية بنجـاح والوصـول إىل التكامـل بـني  تداركها

  .التنمية احمللية والقومية

   :نظريات التنمية المحلية/2
 االقتصـاديتعود اشكالية التنمية احمللية إىل �اية احلرب العامليـة الثانيـة كو�ـا طرحـت كأحـد البـدائل للنمـوذج 

الذي ساد يف تلك الفرتة. على اعتبار أن هنـاك تناقضـات يف الواقـع بـني تنميـة الدولـة مـن جهـة وتنميـة  الكالسيكي
الســتينيات بظهــور جمموعــة مــن  املنــاطق مــن جهــة أخــرى أدى إىل بــروز توجهــات وأفكــار جديــدة. حيــث متيــزت فــرتة

  )  2(:النظريات تتمثل فيما يلي

   :نظرية أقطاب النمو أ/
،حيـث يـرى أن التنميــة ال تظهـر يف كــل مكـان يف نفــس  1956قـام بصـياغة هــذه النظريـة فرانســوا بـريو ســنة 

ككل وقد انطلق " بـريو"   االقتصادالوقت بل تتجسد يف أقطاب معينة للتنمية بكثافات خمتلفة وتكون هلا أثار على 
 املــدخالتقــات الع خــاللملنطقــة القطــب مــن يف نظريتــه مــن الشــركة الكبــرية الرائــدة كمحفــز للنمــو علــى مســتوى ا

واجلغـرايف يف العمليـة التفاعليـة  االقتصـاديقة القـرب الع خاللواملخرجات، فهو مل يربز دور املوقع احمللي احملدد من 
يلتقيان. وردا على هذه النظرية الـيت تركـز علـى  ال واجلغرايف االقتصاديوالرتاكمية لتكوين قطب النمو فحسبه ا�ال 

ابيات الشركات الكبرية فقط بـرزت اجتهـادات نظريـة يف السـبعينيات تـربز أثـار الشـركات العـابرة للجنسـيات علـى اجي
  )  3(.والسلبية كذلك اإلجيابية التنمية احمللية جبوانبها

  
                                                           

  .46وسیلة السبتي ,مرجع سابق ,ص –)  1(
جزائر :كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة خیضر خنفري ,تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وافاق ,اطروحة دكتوراه جامعة ال - )   2(

  .13,ص2011وعلوم التسییر ,
مذكرة ماستر جامعة بومرداس ,سھام تلزازیت ,التمویل المحلي ودوره في تفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر "دراسة حالة بلدیة بودواو" –)  3(

  .24,ص2013:كلیة الحقوق بودواو,
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  االقتصادية:نظرية القاعدة  ب/
 ألي  والتشــــغيل اإلنتــــاجتقــــوم هــــذه النظريــــة علــــى فكــــرة الصــــادرات أســــاس لتنميــــة املنــــاطق. أي أن مســــتوى 

 األنشـطة منطقة يعتمد على مدى قدر�ا على التصـدير الـذي يتحـدد حبسـب الطلـب اخلـارجي. هـذه النظريـة تقسـم
هي النشاطات اليت تغطـي املصـدرة والـيت  فاألوىلداخل املنطقة إىل نشاطات قاعدية ونشاطات داخلية،  االقتصادية

املوجهــة لتلبيــة  األنشــطة اخلــارج كقطــاع الســياحة. والثانيــة هــي تســاهم يف خلــق مناصــب شــغل وجلــب مــداخيل مــن
القاعديــة والداخليــة يــؤدي لتطــوير املنطقــة وبالتــايل تطــوير البلــد  األنشــطةاحلاجــات الداخليــة للمنطقــة والتكامــل بــني 

  .بأكمله

  :نظرية التنمية من تحتج/
العــاملي   االقتصــادمســت  حتــوالتعــدة ظهــرت هــذه النظريــة يف بدايــة الســبعينيات، حيــث متيــزت هــذه الفــرتة ب

إىل طـــرح أفكـــار جديـــدة متثلـــت يف البحـــث عـــن تنميـــة تنطلـــق مـــن  التحـــوالتكارتفـــاع أســـعار البـــرتول. أدت هـــذه 
والبيئيــة وحــث ا�تمــع احمللــي علــى املســامهة  االجتماعيــةالكبــري باجلوانــب  االهتمــام خــاللمــن  األعلــىحنــو  األســفل

حيـا�م. هـذا يعـين أن هـذه النظريـة تركـز علـى فكـرة التنظـيم مـن طـرف أعضـاء ا�تمـع  الكبرية يف القرارات الـيت متـس
  )  1(.احمللي

  :نظرية المقاطعة الصناعية د/ 
هــذه النظريــة تقــوم علــى فكــرة تركــز جمموعــة مــن املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف منطقــة واحــدة يعــود عليهــا 

مـن يـد عاملـة مؤهلـة وقريبـة،  واالسـتفادةء عند الشـراء أو البيـع باملنفعة. حيث سيؤدي إىل ختفيض تكلفة النقل سوا
  :اضافة إىل تسهيل حتويل املعارف واملعلومات بني املؤسسات. وتتميز املقاطعة الصناعية مبا يلي

ü تركز جمموعة كبرية من املؤسسات املتخصصة يف نشاط معني .  

ü وجود تعاون وتضامن بني هذه املؤسسات.  

ü  ومسايرة للطلب املتزايدقدرة انتاج مرنة.  

فقيـــام مثـــل هـــذه التجمعـــات الصـــناعية يســـمح بتبـــادل املعلومـــات نظـــرا للتقـــارب يف مكـــان واحـــد. فالعمـــال 
والرؤســاء ســـتتاح هلــم الفرصـــة للــتكلم والتقـــارب ممــا يـــؤدي لقيــام مبـــادرات وروابــط حمليـــة بيــنهم تشـــعرهم  واإلطــارات
  .إىل حيز معني باالنتماء
  
  

                                                           
  .14سابق ,صخیضر خنفري ,مرجع  –)  1(
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   :متجددنظرية الوسط اله/
حــول الوســط املتجــدد  األوروبيــنيظهــرت هــذه النظريــة كنتيجــة للبحــث الــذي قــام بــه جمموعــة مــن البــاحثني 

. فـريى أصـحاب األنشـطةهو الوسـط املتجـدد واملنشـئ لكـل  اإلقليمالذي يرأسها "فليب أيدلو". هذه النظرية تعترب 
ميكـن أن حتـدث  ال على اقليم معني. أي أن التنميـة هذه النظرية أن التنمية احمللية هي نتاج تطور متسلسل ومتجدد

    )1(.للتطور واحداث التنمية األفضلاملكان  (اإلقليم) بوجود وسط، و بالتايل هذه النظرية تعترب الوسط إال

  المطلب الثاني: مبادئ وأهداف التنمية المحلية 
  : مبادئ التنمية المحليةالأو 

للتنميــة احملليــة حســب رأي البــاحثني يف هــذا ا�ــال. وتتمثــل  األساســيةميكــن حتديــد أهــم القواعــد واملبــادئ  
  : فيما يلي

  مشاركة أفراد المجتمع المحلي-
إثـارة وعـي أفـراد ا�تمـع احمللـي وحتسيسـهم بضـرورة  خـالليعترب هـذا املبـدأ مـن أهـم مبـادئ التنميـة احملليـة مـن 

مـــا أن اقتنـــاع أفـــراد ا�تمـــع احمللـــي بـــالتغيري ينـــتج عنـــه . كواالجتماعيـــة االقتصـــاديةالعمـــل مـــن أجـــل حتســـني حيـــا�م 
اجتاهات اجيابية حنو املشروعات التنموية اجلديدة ،اضافة إىل أن مشاركتهم يف ممارسة التفكـري والتنفيـذ جتعلهـم أكثـر 

  )  2(.ختلفةات املماحمللية والتنظي اإلدارةيف  قدرة وقابلية لتحمل املسؤولية. وهذا ما جيعلهم مؤهلني أكثر للعمل

   :في المجتمع المحلي األساسيةتوافق المجهودات التنموية مع الحاجات -
يف حيــا�م مباشــرة وتعمــل علــى تلبيــة حاجــا�م املســتعجلة والضــرورية هــي الــيت  األفــرادإن املشــاريع الــيت �ــم 

وحيفزهم أكثر للعمل والتعاون من أجل اجنـاح املشـاريع  األفراداشباع احلاجات يقوي ويزيد ثقة  باألولوية. النتتميز 
  )  3(.عمل امنائي يف ا�تمع الي تعترب الرأمسال احلقيقي األفرادالتنموية ،فكسب ثقة 

   :مبدأ تكامل المشروعات-   
ميكـــن اجـــراء تنميـــة ريفيـــة دون تنميـــة حضـــرية أو  ال هـــذا املبـــدأ يعـــين التكامـــل بـــني الريـــف واحلضـــر مبعـــىن أنـــه

قة عضوية بني الريف واحلضر. كما يعين التكامـل بـني اجلوانـب املاديـة والبشـرية. اللعكس من ذلك، حيث توجد عا
  )  4(.باجلوانب املادية أو غري املادية األمراحداث تغيري مرسوم يف ا�تمع سواء تعلق  إالفالتنمية ماهي 

  

                                                           
  .16,  15خیضر خنفري ,ص –)  1(
عیة محمد خشمون , مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة , اطروحة دكتوراه جامعة قسنطینة : كلیة العلوم االنسانیة والعلوم االجتما –)  2(
  .102,ص2011,
  .103خنفري  , مرجع سابق ,ص –)  3(
  .49وسیلة السبتي  , مرجع سابق ,ص –)  4(
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  على الموارد المحلية المتاحة االعتماد-
هذه القاعدة ذات نفع اقتصادي كبري يف التنمية احملليـة، كو�ـا تعمـل علـى تقليـل التكـاليف وحسـن سـري  تعد

 فاالعتمـادأكثـر يف التخطـيط والتنفيـذ.  واالسـتقالليةاملشاريع نتيجة سهولة احلصول على تلك املوارد وبالتـايل احلريـة 
  .اليت حتدث التغيري احلضاري املقصود على املوارد احمللية يعترب من أهم قواعد التنمية احمللية

  :حق تقرير المصير-
تتعـارض أسـاليب حـل مشـاكله  النعين به حق ا�تمع احمللي يف أن خيتـار الطريقـة الـيت تتناسـب وظروفـه حـىت 

  )  1(.مع أهدافه ومتالئمة جمتمع أن يراها متفقة أليمع التقاليد السائدة فيه لذلك من الواجب أن يكون احلق 

  :ة مساعدة الجهات الحكومية في العمل التنمويضرور -
كـذلك مـن  االسـتفادةباملوارد احمللية املتاحة يف ا�تمع وحدها، بل جيب  االكتفاءهذه القواعد تركز على عدم  

  .مشاريع التنمية احمللية التشجيع احلكومي سواء املادي أو يف جمال اخلربة الفنية والتقنية عند ختطيط أو تنفيذ

  :التقويم-
يعترب التقومي مبثابة املرآة بالنسبة للتنمية احملليـة، حيـث متكـن القـائمني عليهـا مـن معرفـة الصـورة احلقيقيـة مـن   

فـالتقومي يلعـب دور كبـري  .حها بعـد ذلـكالجراء عملية التنفيذ امليداين والتعرف على مـواطن اخللـل والعمـل علـى اصـ
ل تـداركها والعمــل الفــوري علــى أهــم الصــعوبات الـيت تواجههــا ممــا يســهيف التعـرف علــى ســري اخلطــة ومـدى جناحهــا و 

  )  2(ا.حله

  ثانيا: أهداف التنمية المحلية  
ظهرت التنمية احمللية كحل أجنح للوصول إىل تنميـة شـاملة، ومـن بـني دوافـع التنميـة احملليـة هـو تنويـع النشـاط 

للمـوارد املاليـة والبشـرية لتطـوير  األمثـل االسـتغالليف جمال ترايب معـني. ومبـا أن التنميـة احملليـة هـي عمليـة  االقتصادي
للمجتمــــع، فهــــي تتــــوفر علــــى جمموعــــة مــــن  ، السياســــية، الثقافيــــة والبيئيــــةاالجتماعيــــة، االقتصــــاديةكافــــة اجلوانــــب 

    )3(:تسعى لتحقيقها واليت ميكن تصنيفها إىل ما يلي األهداف

   أهداف اقتصادية/1
أبعـاد التنميـة.  ميثل العامل املؤدي لتجسيد النهالرئيسية للتنمية  األهدافزيادة الدخل القومي الذي يعترب من 

. كمــا يــدل علــى األفــرادمتطلبــات  إذ أن ارتفــاع الــدخل القــومي يقابلــه ارتفــاع الــدخل احلقيقــي للفــرد، ممــا يعــين حتقيــق

                                                           
  .50سفیان ریمیالوي   , مرجع سابق ,ص –)  1(
  .105,104محمد خشمون ,مرجع سابق ,ص –)  2(
  .224,  2008,  1محمد بلخیر ,"مقومات واساسیات التنمیة المحلیة "مجلة افاق علمیة ,ع - )  3(
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ــزداد  يــادة مواردهــا احملليــة، وبالتــايل فــإنقــدرة الدولــة لفــرض الضــرائب وز  قــدرة احلكومــة علــى متويــل النفقــات العامــة ت
  .أموال أكثر كلما أمكن حتقيق أكرب يف الدخل احلقيقي بارتفاع مستوى تقدم ا�تمع و منوه، وكلما توفرت

مجيــع أفــراد ا�تمــع  التوزيــع العــادل للثــروات، حيــث أن التنميــة احلقيقيــة مرتبطــة مبــدى وصــول نتــائج النمــو إىل
،وحتقيـــق عدالـــة أكـــرب يف توزيـــع املـــداخيل ،ممـــا يعـــين أن أي تفـــاوت يف توزيـــع املـــداخيل والثـــروات خيلـــق العديـــد مـــن 

مثــل مــا هــو موجــود يف معظــم الــدول الناميــة ،حيــث  االجتماعيــةبالعدالــة  األغلبيــةاملســاوئ املتمثلــة يف عــدم شــعور 
  )  1(.تعيش يف متايز وتفاوت أكرب

مشول مناطق الدولة املختلفة باملشاريع التنمويـة يضـمن حتقيـق العدالـة فيهـا، ودون متركزهـا يف العاصـمة أو يف  
  .مراكز اجلذب السكاين

تنميــة تريــد بلــوغ التقــدم احلقيقــي ،حيــث أن معظــم الــدول املســتقلة  الياملــادي للتقــدم مهــم  األســاسبنــاء  
  .واليت تعترب بداية الطريق للتنمية احمللية اهلادفة اإلنتاجي تعتمد على بناء قاعدة أساسية واسعة للهيكل

 االجتمـــاعي يرفـــع مســـتوى ســـلوكهم االقتصـــادي اإلنعـــاشحتقيـــق الـــدعم واملســـاندة مـــن أفـــراد ا�تمـــع لـــربامج  
  )  2(.لدفع عجلة التنمية

  :أهداف اجتماعية/2
ü  يف نقـل ا�تمـع احمللـي مـن حالـة زيادة التعاون واملشاركة بـني السـكان وجمالسـهم احملليـة ممـا يسـاعد

  .إىل حالة املشاركة الفعالة الالمباالة
ü  يف الرتكيبــة الســكانية وتوزيعهــا بــني أقــاليم الدولــة واحلــد مــن اهلجــرات الداخليــة مــن  األخــاللعــدم

  .الريف إىل املناطق احلضرية
ü  علــى املســتوى احمللــي ،خاصــة يف جمــال الســكن ،الصــحة ، التشــغيل اضــافة  األنســانحتقيــق رفاهيــة

  .الذايت بالنسبة للمجتمع احمللي االكتفاءلزيادة 
ü  الذي يعترب مطلب شعيب، كما هو واجب على الدولـة لتحقيـق  لألفراد األساسيةاشباع احلاجات

 األساسـية االحتياجـاتبني هذه  بني املواطنني. ومن االجتماعيةوازالة الفوارق  ألفرادها االستقرار
 االنـدماجالعمـل،  خـاللمـن  االجتماعيـة، السـكن، التعلـيم، املشـاركة يف احليـاة األمـنجند العاجل، 

  : السياسي. واشباع هذه احلاجات يهدف لتحقيق غرضني مها

  .للمجتمع األساسية االحتياجاتمواجهة  - 
، حيـث تسـعى التنميـة يف االحتياجـاتملحة هلـذه  حاالتتقدمي مساعدة مباشرة ومكثفة ملن هم يف   - 

    )1(.، البطالة، الفقراألمية، األوبئةهذه احلالة إىل توفريها أو التخفيف من حد�ا كانتشار 
                                                           

  .224محمد بلخیر ,مرجع سابق,ص –)  1(
(بلدیة قایس وبلدیة الرمیلة ),مذكرة –دراسة حالة –عثمان عزیزي ,دور الجماعات والمجتمعات المحلیة في التسیر والتنمیة بوالیة خنشلة  –)  2(

  .23,ص2008جامعة قسنطینة :كلیة علوم االرض والجغرافیا والتھیئة العمرانیة , ماجستیر ,
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   :أهداف ثقافية/3
ü  الفنية باإلطارات االهتماماحياء النشاطات واجلمعيات الثقافية مما يؤدي إىل.  
ü  ـــرتابط والتماســـك بـــني ا�تمعـــات احملليـــة ممـــا يســـهل منوهـــا بشـــكل متـــوازن، وجينـــب ـــز ال حتقيـــق وتعزي

تـرابط املشـاريع ومتاسـكها وبالتـايل يـؤدي  خـاللوذلـك مـن  واالنتكاسـاتا�تمع الكثري مـن اهلـزات 
  .الدائم بالوحدة الوطنية اإلحساسإىل 
ü ــ ــك النشــاطات خلــق الــرأي العــام الــذي يــؤمن بعمليــة التحــول والتغي ري، علــى أن يكــون جــزء مــن تل

ممـــا  واألفعـــالالشـــعور اجلمعـــوي الـــذي يســـيطر علـــى العقـــول والســـلوك  خـــاللاليوميـــة مـــن  اإلنســـانية
  )  2(.هلا النجاح يضمن
ü  سـعي التنميـة لبلـوغ التحـرر مـن قهـر الظـروف  خـالل، وذلك من االختيارإتاحة احلرية والقدرة على

املعتقدات اليت تقـف عـائق يف سـبيل التنميـة، والقـدرة علـى جتـاوز العوائـق البيئية والعادات والتقاليد و 
  .الفكرية والسياسية لتحقيق حياة أفضل والتحرر من ذهنيات حملية ضيقة

  المطلب الثالث: متطلبات التنمية المحلية 
هــا املتمثلــة فيمــا الضــرورية لتحقيق واآلليــاتللوصــول إىل التنميــة احملليــة ينبغــي حتقيــق جمموعــة مــن املتطلبــات  

   :يلي

  وضع قوانين تتماشى وتطوير التنمية المحلية/1
ــي الفعــال إعــادة النظــر يف القــوانني احلاليــة علــى املســتوى احمللــي قــانون البلديــة  ، والواليــةيتطلــب التســيري احملل

وللدولــة دور  .للجهــات احملليــة ومســؤولية التخطــيط و التنفيــذ األهــدافإضــافة إىل صــياغة بــرامج مســطرة وحمــددة 
مسـؤويل اجلماعـات احملليـة صـالحيات الرقابة واحملاسبة، وبالتايل فـأهم مـا جيـب مراجعتـه يف هـذه القـوانني هـو توسـيع 

  ) 3(. مما يسمح بتحقيق التنمية احمللية والتسيري الفعلي للثروات احمللية

  تأهيل الكفاءات /2
مبهــام التســيري علــى  اضــطالعها خــالليــة احملليــة مــن لتحقيــق التنم اآلليــاتتأهيــل الكفــاءات العاليــة مــن أجنــح 

املســتوى احمللــي، ولتحقيـــق هــذا املبتغـــى جيــب الرجــوع إىل كيفيـــات التأهيــل املعمـــول �ــا حاليــا علـــى املســتوى احمللـــي 
واستبداهلا مبا يوافق احداث التنمية، فنجـد علـى الصـعيد البلـدي أن التجربـة يف العقـدين املاضـيني مـن زمـن التعدديـة 

لتحقيــق ذلــك  االجتهــاد األحــزاب. وبالتــايل جيــب علــى إطالقــامل يــراع هــذا اجلانــب  األحاديــةحلزبيــة وقبلهــا يف زمــن ا

                                                                                                                                                                                     
  .227محمد بلخیر ,مرجع سابق ,ص –)  1(
جامعة شلف :كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  سعودي ,اثر برنامج دعم النمو علي التنمیة المحلیة في الجزائر ,مذكرة ماجستر , محمد -  )  2(

  .23,ص2007التسییر ,
  .29الجزائر :دار الخلدونیة , د س ن,ص جمال الدین مغوفل , التنمیة المحلیة البلدیة والوالیة , –)  3(
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من أجل الوصـول إىل التنميـة احملليـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى جنـد أن الدراسـات احلديثـة يف جمـال التسـيري و 
  . ب اهلرمطورت مناهج وقواعد جديدة، ومن أمهها قاعدة تقلي اإلدارة

  :رواتب وتحفيزات مناسبة/3
تقـدر قيمتهـا إىل الـيت  ال تأيت مـن دون مقابـل، فالسـبب وراء هجـرة الكفـاءات مـن البلـدان الـيت الالكفاءات 

 اآلليــاتترعــى هلــا حقوقهــا، فاجلانــب املــادي لــه أثــره املباشــر يف اســتقطاب الكفــاءات بغيــة حتقيــق التنميــة. فمــن بــني 
واقناعهـا بتسـيري شـؤون اجلمـاهري وحتقيـق  اإلدارةالكفاءات من أعلـى هـرم  وإلنزالنمية "الرواتب" الضرورية احملققة للت

�ــذه املهــام الصــعبة. وبالتــايل  لالضــطالعمتطلبا�ــا ومعاجلــة مشــاكلها جيــب أن ختصــص هلــم أجــور وحمفــزات ماديــة 
 وتغيريهــــا  الوظيــــف العمـــومي املعتمـــدة حاليـــا واألجــــورجيـــب علـــى القــــائمني �ـــذا اجلانـــب إعــــادة النظـــر يف الرواتـــب 

  )1( . والقدرات املؤهالت مبا يضمن حتقيق التنمية واستقطاب  حتسينها
   إىل جانب هذه املتطلبات هناك متطلبات أخرى لتحقيق التنمية احمللية منها  

ü وجود برنامج خمطط يهتم باحلاجيات الكلية للمجتمع احمللي وبوسائل حلها .  
ü األدوات.ى معونة فنية من اهليئات احلكومية وهذا يشمل املوظفني و احلصول عل  
ü  تشجيع ممارسة أسلوب املساعدة الذاتية واملشاركة من جانب املقيمـني يف ا�تمـع وهـو حجـر الزاويـة

  .يف العملية كلها
ü 2(.اتباع أسلوب الفريق التعاوين يف العمل من أجل مساعدة ا�تمع(  

 

                                                           
  .29, ,مرجع سابق ,صجمال الدین مغوفل  –)  1(
ع سلطان غازي ,فالح القبالن ,تنمیة المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة علي قدرات الحكام االداریین , االردن :دار الخلیج للنشر والتوزی –)  2(
  .135,ص2014,



 

 الفصل االول
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"والــذي قســم ايل مبحثــني  ومهـــا   اليــات البلديــة فــي تحقيــق التنميــة المحليــة"  ســنتناول يف هــذا الفصــل 
  املبحث الثاين :االليات املالية   وجلان الشعيب البلدي بينما يعرض ا�لس الشعيب البلدي الية  املبحث األول:

  ولجان البلدية  المجلس الشعبي البلدي الية  المبحث األول:
  المطلب االول :المجلس الشعبي البلدي

ـــية بالبلديــــــة وينتخــــــب  ا�لــس    ا�لــسالشــــــعيب البلــــــدي هــــــو اجلهـــــــاز املنتخــــــب الــــــذي ميثــــــل اإلدارة الرئيســـ
ســــــنوات بطريــــــق االقــــــرتاع النســــــيب علــــــى القائمــــــة ، و  5مــــــن قــــــانون االنتخابــــــات اجلديــــــد ملــــــدة  65فقــــــا للمــــــادة و 

ــــة  ــــريه و نظـــام  ا�لـــسعليــــــه فــــــإن دراســ ــــرق إىل تشــــــكيلته و قواعــــــد ســ مداوالتـــه. الشــــــعيب البلــــــدي تقتضــــــي أن نتطــ
  : املوالية الفروعحبسب  وذلك

   األول: تشكيل (تكوين) المجلس الشعبي البلدي الفرع
الشـــعيب البلــــدي مــــن عــــدة أعضــــاء و خيتلــــف عــــدد أعضــــاء ه مــــن بلديــــة إىل أخــــرى تبعــــا  ا�لسيتشـــكل 

احمللــــي كبــــريا بغيــــة إشــــراك ا�لـس نــــاك أنظمــــة تتجــــه إىل جعــــل إذ أن ه ,لإلحصـــاء العـــام للســــكان يف كــــل بلديــــة 
ـــاك أنظمـــــة أخـــــرى ,اكـــــرب عـــــدد ممكـــــن مـــــن املـــــواطنني يف حتمـــــل مســـــؤولية اختـــــاذ القـــــرارات ـــيص  و هنــ تتجـــــه إىل تقلــ

ـــ ا�ــالسعـــــدد أعضـــــاء  ـــة متكيـــــنهم الشـــــعبية البلديــ ـــة و هـــــذا بغيــ مــن الدراســة و املناقشــة  ة إىل أقصـــــى درجـــــة ممكنــ
  )1(ا�لس.الوافية للمسائل و القضايا املطروحة على 

 
  . املنتخبــــة حبســــب عــــدد السكان ا�الس ويف اجلزائــــر فــــإن النظــــام االنتخــــايب حيــــدد شــــغل مناصــــب

مــــــرتبط بعــــــدد ســــــكان اإلقلــــــيم النــــــاتج عــــــن عمليــــــة  ا�ــالسحيــــــث أن عــــــدد املقاعــــــد املطلــــــوب شــــــغلها يف 
ــــا نصـــــــت عليـــــــه املـــــــادة  ــــاء العـــــــام للســـــــكان و اإلســـــــكان األخـــــــري وهـــــــذا مـــ مـــــــن قـــــــانون االنتخابـــات  79اإلحصـــ

  : حيث يكون12/01

ü 13 نسمة  10.000عن  سكا�اعضو يف البلديات اليت يقل عدد  

ü 15  20.000و  10.000 بني سكا�اعضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد .  

ü 19 50.000و  20.001بني  سكا�اعضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد  

ü 23  100.000و  50.001بني  سكا�اعدد عضو يف البلديات اليت يرتاوح  

ü 33  200.000و  100.001بني  سكا�اعضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد  

                                                           
  56صمحمد حسن عواضة , االدارة المحلیة وتطبیقاتھا في الدول العربیة , دراسة مقارنة , المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع دون سنة نشر  -  ) 1(
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ü 43  1(نسمة وما يفوق . 200.001سكا�ا  عضو يف البلديات اليت يساوي عدد(  

ـــانون   ـــه أن قـــ ـــدر التنبيـــ ـــذا و جيـــ ـــن فئــــــات  11/10هـــ ـــة مـــ ـــة أي فئـــ ـــط أولويـــ ـــا  ا�تمــعمل يعـــ ـــن غريهـــ ـــذا عـــ هـــ
  )2(. فئة العمال و الفالحني والثورينيللقوانني السابقة اليت أولت األولوية ل خالفا

 2012جــــــانفي  12خ يف املــــــؤر  12/01و مــــــا ميكــــــن مالحظتــــــه هــــــو أن القــــــانون العضــــــوي لالنتخابــــــات 

ــــاء  ــــن عــــــدد أعضــ ــــد زاد مــ ــــوي لالنتخابــــــات  ا�ـــالسقــ ــــه يف قــــــانون العضــ ــــان معمــــــول بــ ــــا كــ ــــعبية البلديــــــة عمــ الشــ
نســــــمة و  10000أعضـــــاء يف البلـــــديات الـــــيت تظـــــم اقـــــل مـــــن  7حيـــــث أن األعضـــــاء كـــــان يـــــرتاوح بـــــني  97/01
ــــــيت تـــــــــرتاوح عـــــــــدد  11 ــــــو يف  33نســـــــــمة و  500000و  200001بـــــــــني  ســـــكاهاعضـــــــــو يف البلـــــــــديات الـــ عضـــ

ـــدد  ـــاوي عـــ ـــيت تســـ ـــديات الـــ ـــوق ســكا�ا البلـــ ـــا 2000001أو يفـــ ـــمة و مـــ ـــه نســـ ـــإن  �ــذا  ميكـــــن قولــ ـــوص فــ اخلصــ
الشــــعبية البلديــــة ذلــــك الن قلــــة عــــدد األعضــــاء يف  ا�ـالس قـــانون االنتخابـــات اجلديـــد قـــد وفـــق يف زيـــادة حجـــم 

 ,ســـــألة تســـــري البلديـــــة ظـــــل القـــــانون القـــــدمي أدى بـــــالكثري مـــــن البلـــــديات إىل الوصـــــول إىل طريـــــق مســـــدود حـــــول م
البلــــدي يســــمح بتمثيــــل االجتاهــــات السياســــية املختلفــــة ، و يــــوفر العــــدد الكــــايف  ا�لـس لـــذلك فـــإن كـــرب حجــــم 

عـدد السـكان يف اجلزائـر يف فـإن  كـذألك , )3(احمللـي بـا�لسلعضـــوية اللجــــان املختلفـــة و حيقـــق ربــــط مجهــــور اكـرب 
 . ازدياد مستمر

ــــوين و ل   ــــة تكــ ــــذا   ا�لـــسدراســ ــــمنا هــ ــــد قســ ــــدي فقــ ــــعيب البلــ ــــرع الالشــ ــــروط ايل جـــزئيني فــ ــــوان شــ أول بعنــ
   مث تناولنا يف الفرع الثاين العملية االنتخابية ,احمللية ا�الساالنتخاب يف 

  لمجالس المحلية: شروط االنتخاب في ااوال
علـــــى أنـــــه يشــــرتط  12/01مـــــن القـــــانون العضـــــوي لالنتخـــــاب  78لقــــد نصــــت الفقــــرة األوىل مــــن املــــادة  

 ,البلديـــــة أن يســـــتويف الشـــــروط الـــــيت نصـــــت عليهـــــا املـــــادة الثالثـــــة مـــــن نفـــــس القانــــــون ا�لــس لعضـــــوية  املرتشــح يف 
أن  باإلضــــــافة إىل أن يكــــــون مسجــــــــال يف الــــــدائرة االنتخابــــــــية الــــــيت يرتشـــــــح فيهــــــا ، وبــــــالرجوع إىل نـــص املـــادة جنـــد

  :رتك يف الناخب واملرتشح و هياملشرع اشرتط شروطا تش
  التمتع باجلنسية اجلزائرية  أ/

  سنة  23سن  ب/ بلوغ
   (املدنية والسياسية )باحلقوق الوطنية  ج/ التمتع

ـــادة  ـــنص املـ ـــة واملدنيـــــة و  1مكـــــرر  9وتـ ـــة احلقـــــوق الوطنيـ ـــان مــــن ممارسـ ـــات علــــى احلرمــ ـــن القــــانون العقوبــ مـ
  :يفالعائلية 

                                                           
  79المادة 01الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بنظام االنتخابات ,  2012جانفي 12المؤرخ في  12/01القانون العضوي رقم   -  ) 1(
  .138,ص2004شر والتوزیع ,الجزائر بوضیاف , الوجیز في القانون االداري , الجسور للنعمار   -  ) 2(
لعبادي اسماعیل ,اثر التعددیة الحزبیة علي البلدیة في الجزائر , مذكرة ماجستیر في القانون العام جامعة یسكرة , قسم الحقوق   -  ) 3(

  .26,ص2004,2005
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ü  باجلرميةالعزل أو اإلقصاء من مجيع الوظائف واملناصب العمومية اليت هلا عالقة.  

ü 1(.احلرمان من حق االنتخاب أو الرتشح ومن حامل أي وسام(  

 .لالنتخاب/ عدم الوجود يف إحدى حاالت عدم األهلية د
  التسجيل بالقائمة االنتخابية بالبلديةه/ 
   / حاالت عدم القابلية لالنتخابو

  العملية االنتخابية ثانيا:
بــــــد يقصـــــــد بالعمليـــــــة االنتخابيــــــة جمموعــــــــة اإلجــــــراءات والتـــــــدابري والتصــــــرفات املتعلقـــــــة باالنتخابــــــات، فال 

ـــة االنتخابيـــــة مث  ـــداد القائمــ ـــال االقــرتاعمـــــن إعــ ـــرز إىل غايـــــة إعــ ـــا يليـــــه مـــــن فــ ـــرع ومــ ـــاط املشــ ـــائج ...ولقـــــد أحــ ن النتــ
القــــوائم االنتخابيـــــة  العمليــــة االنتخابيــــة باحلمايــــة الضــــرورية دعمــــا ملصــــداقية العمليــــة ومــــن هــــذه احلمايــــة مراجعــــة 

ـــة  ـــة إداريـــ ـــة جلنـــ ـــت مراقبـــ ـــنويا حتـــ ـــا ن ,)2(ســـ ـــذا مـــ ـــادة وهـــ ـــه املـــ ـــت عليـــ ـــات  15صـــ ـــوي لالنتخابــ ـــانون العضــ ـــن القـــ مـــ
الشـــــعيب  ا�لــسالقضـــــائي املخـــــتص إقليميـــــا رئيســـــا ورئـــــيس ا�لــس وتتكـــــون هـــــذه اللجنـــــة مـــــن قـــــاض يعينـــــه رئـــــيس 

  )3(.للبلدية يعينهما رئيس اللجنة  ــوا باإلضـــافة إىل ناخبـــان اثنـــانالبلـــدي عضـــوا واألمـــني العـــام للبلديـــة عضـ
الفــــرز وتوزيــــع املقاعــــد ومـــــن مث سـنتطرق إىل  االقــــرتاع,تتضــــمن العمليــــة االنتخابيــــة مــــن عــــدة مرحــــل وهــــي 

  :التاليةنقاط الوضعية القانونية للمنتخب وهو ما سنعرضه يف ال

  : االقتراع /1
، ومؤسسـا�اونقصـــد بــــاالقرتاع تعبـــري املــــواطنني عـــن رأيهـــــم واختيــــارهم ملـــــن ميــــثلهم يف تســـــري اعبــــاء الدولـــــة 

يف نفـــس اليــــوم يف الســـاعة الســـابعة  و يــدوم االقــرتاع يومـــا واحــدا، حيــث يبـــدأ مــن الســـاعة الثامنـــة صــــباحا وخيتـــتم
االقـــــرتاع أو تـــــأخري ســــــاعة  مســـاءا، غـــري أنــــه ميكـــن للـــوايل يف حــــاالت اســـتثنائية أن يتخـــذ قــــرارا بتقـــدمي ســـاعة بــــدء

ويطلـــــــع اللجنــــــة الوالئيـــة ملراقبـــة االنتخابـــات بـــذلك  ,اختتامــــــه وهـــــــذا بعـــــــد أخـــــــذ رأي الــــــوزير املكلــــــــف بالداخليـــــــة 
 .قصد تسهيل ممارسة الناخبني حلقهم يف التصويت

                                                           
  .15ن العقوبات ,جریدة رسمیة عدد المتضمن قانو 2009فیفري 25المؤرخ في  09/01من قانون  09انظر المادة   -  ) 1(
  .63, ص 2007طاھري حسین , القانون االداري للمؤسسات االداریة ,التنظیم االداري والنشاط  االداري , دار الخلدونیة الجزائر    -  ) 2(
من قانون االنتخابات التي تنص علي :"یتم اعداد القوائم االنتخابیة ومراجعتھا في كل بلدیة تحت مراقبة لجنة اداریة انتخابیة   15انظر المادة   -  ) 3(

عینھما رئیس تتكون من : قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص اقلیمیا (رئیسا)  , االمین العام للبلدیة  (عضوا), ناخبان اثنان من البلدیة ی
  اللجنة ,تجتمع اللجنة بمقر البلدي بناءا علي استدعاء من رئیسھما .

ابة دائمة ینشطھا الموظف المسؤول علي االنتخابات علي مستوي البلدیة ,توضع تحت رقابة اللجنة قصد ضمان تتوضع تحت تصرف اللجنة ك
  مول بیھا .ام التشریعیة والتنظیمیة المعكمسك القائمة االنتخابیة طبقا ألح

  .تحدد قواعد السیر اللجنة عن طریق التنظیم
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ــــام أي  ــــة أيـــ ــــون بثالثـــ ــــرتاع يكـــ ــــدمي االقـــ ــــرار تقـــ ــــارة إىل أن قـــ ــــدر اإلشـــ ــــر يف  72وجتـــ ــــى األكثـــ ــــاعة علـــ  ســـ

ونــــذكر مــــثال البــــدو  , )1(فيهـــا إجـــراء عمليــــة االقــــرتاع يف اليــــوم نفســــه ألي ســــبب اســــتثنائيالبلـــديات الـــيت يتعـــذر 
ـــرغ يف يــوم  ـــنهم التفــ ـــىت ميكــ ـــن حــ ـــالك األمــ ـــبة ألســ ـــذا بالنســ ـــة وكــ ـــاطق النائيــ ـــكنون يف املنــ ـــذين يســ االقــرتاع الرحـــــل الــ

  . سري العملية االنتخابيةلضمان حسن 
مــــــن  31ــــا نصــــت عليــــه املـــــادة االقـــــرتاع يف االنتخابــــات البلديــــة مـ �ـا ومــــن مجلــــة املواصـــــفات الــــيت يتميــــز

اخلـــــــروج عنهـــــــا و إال أن شخصـــــــية التصـــــــويت ميكـــــــن  ,)2(قـــــــانون االنتخابـــــــات أن التصـــــــويت شخصـــــــي وســــــــري 
ــــون مــــــ ــــل أن يكـــ ــــرتط يف املوكــ ــــروط كــــــأن يشــ ــــن الشــ ــــة مــ ــــد جبملــ ــــة لكنــــــه مقيــ ــــويت بالوكالــ ــــب التصــ ــــك مبوجــ ـن ذلــ

املرضـــــى  ,)3(نفـــــس القـــــانون  مـــــن 53النــــاخبني املنتمــــني إىل إحــــدى الفئــــات املنصــــوص عليهــــا القـــــانون يف املـــــادة 
ــــازهلم  أو العمـــال الـــذين , أو ذوو العطـــــــب الكبـــــــري أو العجـــزة  ,املوجـــــــودون باملستشـــــــفيات أو الـــــــذين يعـــــــاجلون مبنـــ

خـــــارج واليـــــتهم األصـــــلية ، و املواطنــــون يعملون خــــارج واليــــة إقـــــامتهم وكـــــذا الطلبـــــة اجلـــــامعيون الـــــذين يدرســـــون 
ــــــماية املدنيـــــة  ــــــوطين و احلــ ــــــن الــ ــــــوطين ، و األمــ ــــــعيب الــ ــــــيش الشــ ــــــراد اجلــ ــــــذا أفــ ــــــارج وكــ ــــــا يف اخلــ ــــــودون مؤقتــ و املوجــ

  .مستخدمو اجلمارك الوطنية و مصاحل السجون و احلرس البلدي
مبــــــدأ و مــــــا يالحــــــظ علــــــى هــــــذا الــــــنص أن املشــــــرع اجلزائــــــري أضــــــاف الطلبــــــة اجلــــــامعيني وذلــــــك لتكــــــريس 

موافقـــــة  بارهــــــا إالفاهتمــــــام املشــــــرع بعمليــــــة التصــــــويت بالوكالــــــة ال ميكــــــن اعت , االقــرتاعاملشــــــاركة القويــــــة يف عمليــــــة 
فهــــــذا جينــــــب ضــــــياع أصــــــوات النــــــاخبني الــــــذين تعــــــذر علــــــيهم القيـــام بعمليـــة  ,علــــــى مبــــــادئ الدميقراطيــــــة احلقيقيــــــة

 .مصداقية أكثر على نزاهة العملية االنتخابية وشفافية ما يعطيالتصويت بأنفسهم 

  / الفرز :2
وتشــــمل مرحلــــة  ,عـــد وحســـاب األصـــوات وبيـــان مـــا حصـــل عليـــه كـــل مرتشـــح مــــن أصــــواتوهـــو عمليـــة  

ــــري صــــــحيحة ــــوات الغــ ــــذف األصــ ــــع اســــــتبعاد وحــ ــــرتاع مــ ــــتح أوراق االقــ ــــتح الصـــــــناديق وفــ ــــة فــ ــــا عمليــ ــــرز أيضــ ، الفــ
ـــــي عمليـ ـــــرز يلـــ ـــــرتاع والفـــ ـــــة االقـــ ـــــرز  ,ـ ـــــة فـــ ـــــرة يف عمليـــ ـــــرع مباشـــ ـــــرتاع يشـــ ـــــب االقــ ـــــق مكاتـــ ـــــاء وغلـــ ـــــد االنتهــ أي بعـــ

و لتجنـــــب أي احتمــــال للتزويــــر  ,و لــــه أمهيـــــة يف العمليـــــة االنتخابيـــــة فهـــــو الـــــذي يظهـــــر النتـــــائج  ,)4(األصــــوات 
ــــذا و التالعـــب باألصـــوات و أوراق االقـــرتاع فقــــد جعــــل املشـــــرع الفــــرز حتــــت رقابــــة أعضــــاء مكتــــب التصــــويت وه

                                                           
  12/01من قانون االنتخابات 30انظر المادة   -  ) 1(
  والتي تنص علي :"التصویت الشخصي  وسري" من قانون االنتخابات31انظر المادة   - ) 2(

منتمي الي احدي الفئات في ھذه المادة ان یمارس حق التصویت من قانون االنتخابات والتي جاء نصھا كالتالي :"یمكن الناخب ال 53المادة  -  ) 3(
  بالوكالة بطلب منھ : 

المال والمستخدمون الذین یعملون  -3ذوو العطب الكبیر او العجزة , -2المرضي الموجودون في المستشفیات و/ او الذین یعالجون في منازلھم ,-1
المواطنون الموجودون موقتا في  -5الطلبة الجامعیون   -4ون  اماكن عملھم یوم االقتراع , خارج والیة اقامتھم و/او الذین ھم في تنقل او یالزم

افراد الجیش الشعبي واالمن والحمایة المدنیة ومستخدمو الجمارك الوطنیة ومصالح السجون الذین یالزمون اماكن عملھم یوم  -6الخارج , 
  االقتراع ".

  

  12/01االنتخابات من قانون  48انظر المادة   -  ) 4(
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ــــــــادة  مـــــــا نصـــــــت ــــــــه املــ ــــــــى 49عليــ ــــــــنص علــ ــــــــيت تــ ــــــــالفرز  :"والــ ــــــــوم بــ ــــــــة أعضـــــــاء مكتـــــــب  فـــــــارزون يقــ ــــــــت رقابــ حتــ
  )1(.طه املـشرع مبجموعة من املواصـفات و اخلصائص كما أحا",التصويت...

  المقاعد: / توزيع3
ـــــة وأعقـــــــدها    ـــــل يف العمليـــــــة االنتخابيــ ـــــن أصـــــــعب املراحــ ـــــذه املرحلــــــــة مــ ـــــة  ,وتعـــــــد هــ ـــــي تتطلـــــــب عمليــ وهــ

لعمليــــــة خالفـــــات عميقـــــة بـــــني املرتشــــــحني ن خاصــة ويف الكثـــــري مــــــن األحيـــــان شـــــهدت هـــــذه ا ,  حســـــابية دقيقـــــة
   . إذا علمنا أن القانون غري واضح بطريقة كافية خبصوص هذه املسألة

ـــوي ـــانون العضـــ ـــاجل القـــ ـــد عـــ ـــة  12/01 فقـــ ـــاء عمليـــ ـــد انتهـــ ـــد بعـــ ـــع املقاعـــ ـــة توزيـــ ـــات كيفيـــ ـــق باالنتخابـــ املتعلـــ
ـــادة  ـــت املــ ـــد نصـــ ـــرز فقـــ ـــوائم بالتناســب مــع  66الفـــ ـــني القـــ ـــغلها بـــ ـــوب شـــ ـــد املطلـــ ـــع املقاعــ ـــانون علــــــى توزيـــ مــــــن القـــ
  .معناه املتحصل على أعلى نسبة تصويت ,)2(تطبيق قاعدة الباقي األقوى 

ـــافت الفقـــــرة  ـــيت مل حتصـــــل علـــــى نســبة  02وأضــ ـــوائم الــ ـــذ يف احلســـــبان القــ ـــادة إىل انـــــه ال تؤخــ مـــــن نفـــــس املــ
 . األقل من األصوات املعرب عنها علي سبعة يف املائة 

ـــت املـــــادة  ـــاآليت مـــــن قـــــانون 67وقـــــد نصــ ـــايب وجـــــاء نصـــــها كــ املعامـــــل :" االنتخابـــــات علـــــى املعامـــــل االنتخــ
ــــدد امل ــــى عــ ــــة علــ ــــرة انتخابيــ ــــل دائــ ــــا يف كــ ــــرب عنهــ ــــوات املعــ ــــدد األصــ ــــمة عــ ــــن قســ ــــاتج عــ ــــو النــ ــــايب هــ ــــد االنتخــ قاعــ

علـــــى الـــــرقم املتوصــل إليــه    بعـــــدها نبـــــدأ يف التوزيـــــع بنـــــاءا ...",االنتخابيـــــة.ــــدائرة املطلـــــوب شـــــغلها ضـــــمن نفـــــس الـ
  . كمعامل انتخايب فتحصل كل قائمة على عدد املقاعد بقدر املعامل االنتخايب
ـــيت يكـــــون ســـــن مرشـ ـــا أمـــــا يف حالـــــة بقـــــاء مقعـــــد فانـــــه ميـــــنح للقائمـــــة الــ ـــغر وهـــــذا مــ صــت نــــحيها هـــــو األصــ

  . املتعلق باالنتخابات 12/01من القانون العضوي  68من املادة  4عليه الفقرة 

  :الوضعية القانونية للمنتخب  /4
و يتقاضــــى تعويضــــا  ملهامــــه ا�لـس الشـــعيب البلـــدي جمانيـــة بينمـــا يتفـــرغ رئــــيس  ا�لستكـــون العضـــوية يف  

فـان االسـتدعاء ا�لـس مقابـــل ممارســـة مهامـــه و لكــــي يــــتمكن العــــضو املنتخــــب مــــن حضــــور دورات و مــــداوالت 
  )3(. املرسل له يعد مربرا قانونيا لغيابه عن العمل

انـــــــه يســـــــتخلف باملرتشـــــــح الـــــــوارد يف نفـــــــس القائمـــــــة و يف حالـــــــة وفـــــــاة عضـــــــو أو االســـــــتقالة أو اإلقصـــــــاء ف
املـادة  مباشـــرة بعـــد املنتخـــب األخـــري و يتخـــذ الــــوايل قــــرار االســــتخالف يف اجــــل ال يتجــــاوز شــــهر حســــب نــــص 

  )1(.من قانون البلدية اجلديد  41

                                                           
  69طاھري حسین , المرجع السابق ,ص -  ) 1(
من قانون االنتخابات والتي تنص علي  : "توزع المقاعد المطلوب شغلھا بین قوائم بالتناسب حسب عدد االصوات التي تحصلت  66المادة  -  ) 2(

المقاعد القائم التي لم تحصل علي نسبة سبعة في المئة علي االقل علیھا كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي اقوي ,ال تؤخذ في الحسبان عند توزیع 
  االصوات المعبر عنھا ".من 

  .219باتنة ,ص  2011قصیر مزیاني فریدة ,مباديء القانون االداري الجزائري ,مطبعة عمار قرفي  -  ) 3(
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  الشعبي البلدي صالحيات المجلس الثاني: الفرع
الشـــعيب البلـــدي بعـــدة اختصاصــــات وصــــالحيات تشــــمل كــــل عمــــل ذي طابـــــع أو منفعــــة  �لس يتمتـــع ا 

ــــطاق البلــــــدي  ــــة يف النـــ ــــة ,عامــ ــــلحة البلديــ ــــيع ذات املصــ ــــياته يف جــــــل املواضــ ــــرب عــــــن توصــ  )2(و للمجلــــــس أن يعــ
 و كــــون ذلـــــك مــــن خــــالل مداوالتـــــه الــــيت يعقـــــدها كمــــا يســـــاهم بصـــــفة خاصــــة و إىل جانـــــب الدولـة يف إدارةوي

 .اإلقليم و التنمية االقتصادية و الثقافية و كذا األمن �يئة 
و سـيتم )3(الصـــالحيات بصــــورة فعـــــلية عــــن طريـــــق جلانــــه الدائـــــمة و اخلاصــــة  هـــده ا�لس معظـــمو ميـــارس 

   التطرق هلذه األخرية الحقا يف مطلب ثان
الشــــعيب البلــــدي هــــو حمــــور البلديــــة الـــــذي تــــدور حولــــه احليـــــاة العامــــة يف البلديــــة و هــــو ممثـــــل أبنـــــاء فــا�لس 

ـــؤون احملليـــــة  ـــن ســـــري الشــ ـــى حســ ـــة و الســـــاهر األول علــ ـــة احملليــ ـــانون البلديــــــة  ,املنطقــ ـــد أن املشـــــرع يف قــ ـــذلك جنــ لــ
فـــــــاملتمعن يف نصـــــــوص قـــــــانون البلديـــــــة جيـــــــد أن اختصاصــــــات  ,ديـــــــد قـــــــد وســـــــع نوعـــــــا مـــــــا مـــــــن اختصاصـــــــاته اجل

 )4(ةكمــــا وردت متنــــاثرة علــــى أطــــراف املنظومــــة التشــــريعية والتنظيميـة املختلفـ, قـــد جـــاءت مطلقـــة و عامــــة ا�لس
  وتتمثل صالحيات ا�لس الشعيب البلدي يف النقاط التالية :

   : صالحيات البلدية في مجال التهيئة و التعمير و التجهيز اوال
ـــــــها  ـــــــيت ميارســــ ـــــــطة الــــ ـــــــم األنشــــ ـــــــل أهــــ ـــــــادية و  ا�لــــــستتمثــــ ـــــــة االقتصــــ ـــــــال التنميــــ ـــــــدي يف جمــــ ـــــــعيب البلــــ الشــــ

ـــــة وفقـــــــا االج ـــــات املتاحــ ـــــدود اإلمكانيــ ـــــي يف حــ ـــــالتجهيز و التخطـــــــيط احمللــ ـــــة بــ ـــــربامج اخلاصــ ـــــع الــ ـــــة يف وضــ تماعيــ
عــــــدة  ا�لـــسميــــــارس  ا�ـــالللسياســــــة العامــــــة للمخطــــــط الــــــوطين للتنميــــــة االقتصــــــادية و االجتماعيــــــة... ويف هــــــذا 

مـن قـانون 121إىل  107متـــس جوانـــب خمتلفـــة مـــن شـــؤون اإلقلـــيم و هـــو مـــا تضـــمنته نصـــوص املـــواد  صـــالحيات
  . املتعلق بالبلدية 11/10

ة الـرتاث الرقابـــة الدائمـــة الدائمــــة لعمليــــات البنــــاء ومحايــــ ,وتتمثـــل هـــذه الصـــالحيات يف إعـــداد املخططـــات
  :  يف النقاط التالية هالعمراين واملواقع الطبيعية وهو ما سنتناول

  :  إعداد المخططات العمرانيةأ/  
الشـــــعيب البلــــــدي بصـــــالحية إعـــــداد املخططـــــات التنمويــــــة و العمرانيـــــة علـــــى الصـــــعيد احمللـــي  ا�لــسيتمتـــــع 

 : من قانون البلدية السابق الذكر و أهم هذه املخططات هي 107حسب نص املادة 

                                                                                                                                                                                     
االستقالة او االقصاء او حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس والتي تنص علي : "في حالة الوفاة او  11/10من قانون البلدیة 41المادة   -  ) 1(

  نفس القائمة بقرار من الوالي ". الشعبي البلدي ,یتم استخالفھ في اجل ال یتجاوز شھر واحد , بالمرشح الذي یلي االخر متخب من
  .54,ص2003منشورات الحلبي ,بیروت محي الدین قیسي ,مبادي القانون االداري العام ,  - ) 2(
  .104یة ,الجزائر ,دون سنة نشر ,صة ,دیوان المطبوعات الجامعنعمر صدوق ,دروس في الھیئات المحلیة المقار  -  ) 3(
  .78,ص2010بوعمران عادل ,البلدیة في التشریع الجزائري ,دار الھدي للنشر والتوزیع ,عین ملیلة  -  ) 4(
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  :PDAU  المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية-
ــــور ، و   ــــتقبال اجلمهــ ــــة الســـ ــــيزات العموميــ ــــاطق التجمعــــــات الســــــكنية و التجهـــ ــــد منــ ــــاه حتديــ و يــــــتم مبقتضــ

ــــبط ا ــــاطق الــــــالزم محايتهــــــا و ضــ ــــم البلديــــــة مبوجــــــب هــــــذا املنــ ــــط شغـــــــل األراضــــــي ، وتقســ لصــــــيغ املرجعــــــية ملخطــ
ـــة قطاعـــــات حـــــدد ـــط األراضـــــي إىل أربعــ ـــادة   ا�املخطــ املتعلـــــق بالتهيئـــــة و التعمــري و  29 /90مـــــن القـــــانون  19املــ

  : هذه القطاعات هي
ü القطاعات املعمرة .  
ü ات املربجمة للتعمريالقطاع.  
ü قطاعات التعمري املستقبلية.  
ü 1( .القطاعات الغري قابلة للتعمري(  

   مخطط شغل األراضي-
املتعلــــق بالتهيئــــة والتعمــــري علــــى أن خمطــــط شــــغل األراضــــي حيضـــــر   90/29مــــن قــــانون  34نصــــت املــــادة 

  . الشعيب البلدي ا�لسالشعيب البلدي و تتم املوافقة عليه بعد مداولة �لس من قبل رئيس ا
حيــــدد خمطــــط شــــغل األراضــــي بالتفصــــيل يف إطــــار  " مـــن نفـــس القـــانون علـــى انـــه: 31وقـــد نصـــت املـــادة 

ـــــوق ـــــري حقــ ـــــة والتعمــ ـــــوجيهي للتهيئــ ـــــط التــ ـــــات املخطــ ـــــذا  توجيهــ ـــــا هلــ ـــــتم وفقــ ـــــاء..." و يــ ـــــي والبنــ ـــــتخدام األراضــ اســ
  : املخطط ما يلي

ü التحديد املفصل للمناطق املعنية باستعمال األراضي و حتديد حقوق البناء .  

ü ع.موح به املعرب عنها باملرت املربحتديد الكمية الدنيا و القصوى من البناء املس  

ü خلارجي للبنايات و حتديد االرتفاقاتضبط القواعد املتعلقة باملظهر ا .  

ü حتديد األحياء و الشوارع و النصب و املواقع التذكارية .   

ü حتديد مواقع األراضي الفالحة الواجب محايتها .  

ü حتديد املساحة العمومية و املساحات اخلضراء و مميز ات طرق املرور . 

مـــــن قـــــانون البلديــــة  109فلقـــــد نصـــــت املـــــادة  �ــا  االســـــتثماراتأمـــــا فيمـــــا خيـــــص تنميـــــة البلديـــــة و إقامـــــة 
ـــبق  ـــرأي املســ ـــذ الــ ـــوب اخـ ـــة وجــ ـــيم البلديــ ـــى إقلـ ـــز علــ ـــتثمار أو جتهيــ ـــروع اسـ ـــة أي مشــ ـــه إلقامــ ـــى انـ ـــس  علــ للمجلــ

" ختضــــع  : منــــه علــــى مــــا يلــــي 114ــــانون الــــذي نصــــت املــــادة عكـــس مــــا ورد يف مشــــروع الق )2(الشـــعيب البلـــدي
                                                           

  .52والتعمیر الجریدة الرسمیة ,ع المتعلقة بالتھیئة  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون    -  ) 1(
والتي تنص  :" تخضع اقامة اي مشروع استثمار و / او تجھیز علي اقلیم البلدیة او اي مشروع یندرج في اطار  11/10من قانون البلدیة  109لمادة  -   ) 2(

  في البیئة ". الراي المسبق للمجلس الشعبي البلدي والسیما في مجال حمایة االراضي الفالحیة والتأثیرالبرامج القطاعیة للتنمیة ,الي 
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ـــبقة للمج ـــة املســ ـــة إىل املوافقــ ـــيم البلديـــ ـــى إقلــ ـــز علــ ـــتثمار أو جتهيــ ـــروع اســـ ـــة أي مشــ ـــدي و   لـــــسإقامــ ـــعيب البلـــ الشـــ
، ولقـــــــد مت تعـــــــديل هـــــــذه املـــــــادة جتنبـــــــا )1(" الفالحيـــــــة و التــــــــأثري علـــــــى البيئـــــــة الســــــــيما يف جمـــــــال محايـــــــة األراضـــــــي

ــــــى إقلــــــــيم لتعــــــــارض القــــــــرارات بــــــــني الســــــــلطات احملليــــــــة يف اجنــــــــاز االســــــــتثمارات أو إقامــــــــة مشــــــــاريع التجهيــــــــز علــ
  )2(. الشعيب البلدية ا�لسو كــــذا وجــــوب األخــــذ بعــــني االعتبــــار إمكانيــــات البلديــــة و مكونات البلديــــة 

  الرقابة الدائمة لعمليات البناءب/ 
علـى  4ســــهر تلعـــب البلديـــة دورا هامـــا يف مراقبـــة احـــرتام ختصيصـــات األراضـــي و قواعــــد اســــتعماهلا كمــــا ت 

ــــبقة  ,)3(�ـــا املراقبـــة الدائمـــة ملطابقـــة البنـــاءات للشـــروط احملـــددة يف القـــوانني املعمـــول ــــة املســ ــــرتاط املوافقــ ــــك باشــ وذلــ
 اإلضــــــرارشـــا�ا  للمجلــــــس الشــــــعيب البلــــــدي علــــــى إنشــــــاء أي مشــــــروع علــــــى تــــــراب البلديــــــة يتضــــــمن خمــــــاطر مــــــن

احملافظــــة علـــــى الطــــابع اجلمـــــايل للبلديــــة  �ــدفمـــــن قـــــانون البلديـــــة و  144بالبيئــــة و هـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه املـــــادة 
ـــــامهة  ـــــام أو املســــ ـــــا القيــــ ـــــا أيضــــ ـــــا ميكنهــــ ـــــة ، كمــ ـــــري قانونيـ ـــــة و الغــ ـــــكنات اهلشـ ـــــة الســ ـــــالحية مكافحـ  �يئــــة  يفصــ

التجاريـة أو اخلدماتيـة كتنظـيم األسـواق املغطـاة و الغـري  املســــــاحات املوجهــــــة الحتــــــواء النشــــــاطات االقتصــــــادية أو 
  )4(.مغطاة

صـــــالحيات البلديـــــة مـــــن قــــانون البلديـــــة علــــى انـــــه مــــن  119ويف جمــــال قطـــــاع الســــكن فقـــــد نصــــت املـــــادة 
ــــــكن و إنشـــــاء  ــــــرامج الســ ــــــة بــ ــــــك برتقيــ ــــــيطها و ذلــ ــــــة و تنشــ ــــــة العموميــ ــــــة العقاريــ ــــــة للرتقيــ ــــــروط التحفيزيــ ــــــوفري الشــ تــ

 . التعاونيات العقارية املساعدة على ذلك
لتجهيــــزات و التجمعــــات الســــكنية و الشـوارع إضـــافة إىل ذلـــك وجـــوب قيامهـــا بتســـمية كافـــة املنشــــآت و ا

  . وكافة الفضاءات املتواجدة على إقليم البلدية
مــــــن قـــــانون البلديــــــة علـــــى ذلــــــك إذ حـــــرص املشــــــرع أن تكـــــون التســــــمية متعلقـــــة  120وقـــــد نصــــــت املـــــادة 

  ا�يدة .ـــزام البلديـــة علـــى االســـتناد إىل املرجعيـــة التارخييـــة الســـيما ثـــورة أول نو فمرب و الشـــهيد وهـــذا إللبا�اهد 

  :الطبيعيةحماية التراث العمراني و المواقع  ج/  
ــــاحل امل  ــــيم املصـ ــــيت طـــــرأت علـــــى تنظـ ــــرا للتغـــــريات الـ ــــة كبـــــرية و نظـ ــــاكن تارخييـ ــــا بأمـ  �ـــذا  كلفـــــةتزخـــــر بالدنـ

اآلثــار  هـــــذه اجلانـــــب ، ســــــواء أكانـــــت وزارات أو مــــــديريات أو دوائــــــر أثريـــــة ، فــــــإن اإلمهــــــال جعـــــل الكثــــــري مــــــن 
  )5(. يندثر بعوامل التعرية الطبيعية و السرقة و قلة الرتميم ، وحتويلها إىل مساكن أو أمور أخرى

                                                           
  .01/03/2011طرف الحكومة بتاریخ  من مشروع المتعلق بالبلدیة  المقدم من 114المادة  -  ) 1(
  .84),ص 2011لشعبي الوطني (فیفري نیة واالداریة والحریات بالمجلس االتقریر التمھیدي لمشروع القانون المتعلق بالبلدیة ,لجنة الشؤون القانو -  ) 2(
  .29,ص 2011شر والتوزیع ,الجزائر عالء الدین عشي ,شرح قانون البلدیة ,دار العلوم للن  -   ) 3(
  من قانون البلدیة الجدید . 118و  115انظر المادتین  -  ) 4(
  .123,البلدیة ,مھام ,اسالیب ,ص طالعمري بوحی  -  ) 5(
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عليهــــا   ملزمـــة معنويـــا باحملافظـــة  ترا�ا ـة الــيت تفتخــر بوجــود مثــل هــذه املــآثر التارخييــة و الفنيــة فــوق و البلديـ
ـــرف ـــافظ عليـــــها و تعــ ـــقافية لتمجيـــــدها و حتــ ـــام ثــ ـــطة تنظـــــيم أيــ ـــا بواســ ـــذا  )1(،�ــا و العمـــــل علـــــى ترقيتهــ ـــرس هــ وتكــ

ـــث ورد يف املـــــادة  ـــزام أيضـــــا يف القـــــانون البلـــــدي حيــ ـــة بـــــإلزام هـــــذه األخـــــرية مبســـــامهة  116االلتــ مـــــن قـــــانون البلديــ
   .ك العقاريةاملصـــاحل التقنيـــة املؤهلـــة لـــذلك علـــى احملافظـــة علـــى الـــرتاث العمـــراين و الثقـــايف و محايـــة األمـال

  : صالحيات البلدية في المجال االجتماعي والثقافيثانيا 
ـــيت   ـــاكل الــ ـــة املشــ ـــو دور مواجهــ ـــا ، هــ ـــط وإمنــ ـــة فقــ ـــق التنميــ ـــة يف حتقيــ ـــدور األساســـــي للبلديــ  ال يتمثـــــل الــ

ــــاألمن والصــــــحة و  ــــة العمومــــــية ، كــ ــــدخل يف إطــــــار اخلدمــ ــــا،تــ ــــة والســــــياحة وغريهــ وقــــــد اختــــــزل  )2(الرتبيــــــة والرياضــ
القــــدمي  يف فصــــل واحــــد، تضــــمن مــــادة واحــــدة عكــــس مــــا تضــــمنه القــــانون �ـذه ا�ـاالت  املشــــرع املــــواد املتعــــلقة

فيمــا  ا�ــاالت  مــــــن تنــــــاثر هــــــذه املــــــواد علــــــى خمتلــــــف الفصــــــول ، وســــــنتناول بشــــــيء مــــــن التفصــــــيل خمتلــــــف هــــــذه
 : يلي

  :صالحيات البلدية في المجال المدرسي وما قبل المدرسي أ/
ــــاييس  ــــوء املقــ ــــى ضــ ــــة علــ ــــوم البلديــ ــــة تقــ ــــومة واملربجمــ ــــية املرســ ــــرائط املدرســ ــــوء اخلــ ــــى ضــ ــــة وعلــ ــــة العامــ الوطنيــ

ع اجلزائـــــري بإنشـــاء مؤسســـات التعلـــيم االبتـــدائي كمــــا تضـــمن تـــوفري وســـائل صــــيانتها وهــــذا مــــا نــــص عليــــه املشــــر 
مــــــن قــــــانون البلديــــــة، كمــــــا يقــــــع علــــــى عــــــاتق البلديــــــة إجنــــــاز املطــــاعم املدرســــية  122ـــــادة يف الفقــــــرة األوىل مــــــن املـ

ــــالحيات البلديـــة يف القـــانون  ــــرع لصـ ــــافها املشـ ــــيت أضـ ــــود الـ ــــرب مـــــن البنـ ــــر ة تعتـ ــــذه الفقـ ــــإن هـ ــــارة فـ ــــيريها، ولإلشـ وتسـ
  . ليها مهام توفري وسائل النقل املدرسي للتالميذاجلديد ،كما عهد إ

ـــــيم  ـــــات التعلــ ـــــاز مؤسســ ـــــة إجنــ ـــــرا إىل أن مهمــ ـــــيانتها، نظــ ـــــدارس وصــ ـــــاز املــ ـــــة بإجنــ ـــــرع البلديــ ـــــزم املشــ ـــــد ألــ لقــ
ن التعلــيم االبتــدائي ـة املدرســــــية الوطنيــــــة، واعتبــــــار ااالبتــــــدائي تقــــــع علــــــى عــــــاتق ميزانيــــــة الدولــــــة يفً  إطــــــار اخلريطــــــ

ـــة   اجبــاري واعتبــارا ايضــا  ـــة إىل البلديـ ـــذه املهمـ ـــناد هـ ـــي إسـ ـــه ينبغـ ـــة  كو�ــا أنـ ـــا ملعرفــ ـــنً  غريهـ ـــر مـ ـــة أكثـ ـــة املؤهلـ اجلهـ
ــــة هـــــي  ــــال أن الدولــ ــــدرس، واحلـ ــــة يف التمــ ــــاز احلاجيـــــات الوطنيــ ــــة اإلجنـ ــــا عمليـ ــــيت تتطلبهــ ــــاليف الــ ــــيت تغطــــــي التكـ الــ

ـــيت ميكنهــا القيــام يف  �ــا  والصــــيانة وكــــذا تســــيري املطــــاعم والنقــــل املدرســــيني خبــــالف بـــــاقي املهــــام املوكلــــة للبلديــــة والـ
  . حدود ما تتوفر عليه من إمكانيات

ـــــــيم مــــــــا قبــــــــل املدرســــــــي فقــــــــد أنــــــــاط املشــــــــرع للبلديــــــــة ويف حــــــــدود إمكانيتهــــــــا وعنــــــــد أمـــــــا بالنســــــــبة للتعلـ  
االقتضــــاء اختــــاذ مــــا يلزمهــــا مــــن تــــدابري وإجــــراءات بغيــــة ترقيــــة الطفولــــة الصــــغرى، وذلــــك مــــن خــــالل إنشــــاء ريــاض 

  . صة هلم وكذا ترقية التعليم التحضريي وكذا التعليم الثقايف والفيناألطفال واحلدائق املخص

                                                           
  44الثقافي ,الجریدة الرسمیة , ع المتعلق بحمایة التراث 15/06/1998المؤرخ في  98/04انظر القانون   -   ) 1(
 2003سمبر دی 1جلس االمة ,عدحو ولد قابلیة  " االسس السیاسیة لمشروع القانون الجدید لإلدارة المحلیة  " ,مجلة الفكر البرلماني ,م  -   ) 2(

  .88,ص
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  :  صالحيات البلدية في المجال الرياضي والثقافي ب/ 
يســـــاهم  تأســــــيس أي خدمــــــة أو مركــــــز  بإمكا�ـا للبلديـــــة اختصاصــــــات يف جمــــــال الشــــــبيبة والرياضــــــة ، إذ 

ـــايف  ـــبيبة وتفتحهـــ ـــوير الشـــ ـــة  )1(,تطـــ ـــادة الثانيـــ ـــص املـــ ـــده يف نـــ ـــا جنــــ ـــم 02 كمـــ ـــوم رقـــ ـــن املرســـ ـــذي  371/ 81 مـــ الـــ
مكلفــــــة بإجنــــــاز الرتكيبــــــات حيــــدد اختصــــاص البلديــــة يف قطــــاع الشــــبيبة والرياضــــة ، والــــيت تـــــنص علـــــى أن البلديـــــة 

اضـات، الرياضـــــية البســـــيطة مثـــــل ســــــاحات األلعــــــاب الرياضـــــــية، مالعــــــب خمتلــــــف الرياضـات، قاعــات خمتلـف الري
 : أحواض السباحة كما تكلف بتنظيم

  . جواالت رياضية ·

   . تبادل الشباب بني البلديات ·

  . اجلماعية للشبابالتظاهرات  ·

  . تنشيط املهرجان الرياضي البلدي ·

  )2(.تنشيط اجلمعيات الرياضية ·

لــــى كمــــا تتــــوىل البلديــــة يف جمــــال اهلياكــــل األساســــية الثقافيــــة بإجنــــاز مؤسســـــات ثقافيــــة بلديــــة والعمــــل ع  
ا والنـــــــوادي الثقافيـــــــة ، املتـــــــاحف البلديـــــــة، قاعـــــــات العـــــــروض واألفـــــــراح، صـــــــيانتها مثـــــــال ذلـــــــك: قاعـــــــات الســـــــينم

   : على�ال املكتبات البلدية كما تعمل البلدية يف هذا ا

   . تشجيع إنشاء اجلمعيات الثقافية ·

   . احلث على املطالعة اليومية ·

   . تنظيم املعارض واألسابيع الثقافية ·

  )3(.احلفاظ على الفنون الشعبية  ·

ـــادة  ـــة مــــــن املــ ـــرة الرابعـــ ـــرع اجلزائــــــري يف الفقــ ـــار املشــ ـــتفادة مــــــن  122ولقــــــد أشـــ ـــا االســـ ـــة ميكنهــ إىل أن البلديـــ
  . مسامهة مالية من الدولة بغية ترقية هذه اهلياكل واحلفاظ عليها وكذا صيانتها

  

                                                           
  .198,ص2009ات الجامعیة ,الجزائر حسین فریحة ,شرح قانون االداري ,دیوان المطبوع  -  ) 1(
والریاضة ,الجریدة ,یحدد صالحیات الوالیة والبلدیة واختصاصاتھا في قطاع الشبیبة  26/12/1981المؤرخ في  81/371مرسوم رقم  -  ) 2(

  .52الرسمیة ,ع
, یحدد صالحیات  الوالیة والبلدیة واختصاصاتھما في قطاع الثقافة  ,الجریدة 26/12/1981المؤرخ  81/382مرسوم  02انظر المادة  -   ) 3(

  .1890,ص52الرسمیة ,ع
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  البلدية في المجال االجتماعي والسياحيصالحيات  ج/ 

ـــــة  ـــــا، ســــــواء نتيجــ ـــــات احملرومــــــة اجتماعيـ ـــــأنه محايــــــة الفئـ ـــــا مــــــن شـ ـــــادرة بكـــــــل مـ ـــــل احلــــــق يف املبـ للبلديــــــة كامـ
احلـــــــــاالت االســـــــــتثنائية   الكـــــــــوارث الطبيعيـــــــــة كـــــــــالزالزل والفيضـــــــــانات أو لســـــــــوء ظـــــــــروف املعيشـــــــــة، كالســـــــــكن أو

أمـــا عـــن أهـــم احملـــاور الـــيت ميكـــن للبلديـــة تقـــدمي  ...كالتكفـل باليتـامى وضـحايا اإلرهـاب واملشـردين وعـابري السـبيل
   يــد املســاعدة يف إطــار التضــامن احمللــي ، ميكــن ذكــر بعــض اإلجراءات

  فـــي الســـكن:-
ــــة علــــى القضــــاء علــــى األكــــواخ والبنــــاءات الفوضــــوية وذلــــك بتقــــدمي املسـاعدة سـواء يف إطـار تعمــــل البلدي 

  البناء الريفي أو إعادة هيكلة األحياء القدمية

  فـــي الشـــغل:- 
ـــــات كق  ـــــع خمتلـــــــف القطاعــ ـــــة بالتنســـــــيق مــ ـــــتم هـــــــذه العمليــ ـــــة الشـــــــباب ، وتــ ـــــوين املهـــــــين خاصــ طـــــــاع التكــ

ــــل بإتبــــــاع إجــــــراءات إداريــــــة متكنـــه مـــن تكـــوين  ــــة والطرقــــــات وهــــــذا مبســــــاعدة الشــــــباب الراغــــــب يف العمــ والفالحــ
   . ورشات أو تعاونيات أو حىت مؤسسات صغرية

ـــادة  ـــن املــ ـــرة األخـــــرية مـــ ـــص املشـــــرع يف الفقــ ـــد نــ ـــة ميــــــادين  122ولقــ ـــات املســـــامهة يف ترقيــ بإمكانيـــــة اجلمعيـــ
  . الشباب والثقافة وكذا مساعدة الفئات احملرومة السيما منها ذوي االحتياجات اخلاصة

ـــم  ـــوم رقــ ـــص املرســ ـــد نــ ـــياحي فقــ ـــال الســ ـــبة للمجــ ـــا بالنســ ـــالحيات  18/372أمــ ـــدد صــ ـــة يف الـــــذي حيــ البلديــ
ـــرية الصـــــغرية، القطـــاع الســـياحي يف املـــادة الثانيـــة منــــه أنـــه مـــن صـــالحيات البلديـــة إنشـــاء الفنـــادق، الفنــــادق احلضـ

ــــلية، احلمامـــــات املدنيــــة الصــــغرية، حمطــــات الطـــــرق، املطـــــاعم، املراكـــــز العائليـــــة، ســـــاحات التخيـــــيم، حظـــــائر التسـ
  )1(.احملطـــات املناخيـــة الصـــغرية، الشـــواطئ املهيـــأة، كمـــا تتـــوىل صـــيانتها وتســـيريها واســـتغالهلا

هلـــا يف ســـبيل حتقيـــق وجيــب عليهــا أن تســهر علــى تطبيــق القــوانني واألنظمــة الراميــة إىل تقــدم الســياحة ، و   
الالزمــــة  هـــذه الغايـــة أن حتـــدث كـــل هيئـــة ذات منفعـــة حمليــــة يكــــون هلــــا طــــابع ســــياحي، كمــــا تتخــــذ اإلجــــراءات 

للمعجبــــني ،  ــــة للمختصـــــني و حمطـــــةلتصـــــبح قبلـ )2(,للمحافظـــــة علـــــى املعـــــامل الســـــياحية واملنـــــاطق التارخييـــــة واآلثـــــار
ــــة و  ــــه يزيـــــد البلديـ ــــواح ، وهـــــذا كلـ ــــين و الـــــدويل ، وقـــد يســـاهم يف  ســـكا�ا ومكانـــــا للسـ وزنـــــا علـــــى املســـــتوى الوطــ

  )3(.تطوير حركة السيـاحة و التجـارة و الفنون و الثقافة

  

                                                           
,  الذي یحدد صالحیات البللدیة واختصاصاتھما في القطاع السیاحي 26/12/1981المؤرخ في  81/372المرسوم رقم  02انظر المادة   -  ) 1(

  .1857,ص 52الرسمیة ,عالجریدة 
عمة بسكرة حسن فریحة ," الرشادة االداریة ودورھا في تنمیة االدارة المحلیة ", مجلة االجتھاد القضائي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ,بجا  -  ) 2(

  .89,ص 2010افریل  06,ع
  .123ي بوحیط  , المرجع السابق ,صالعمر  -  ) 3(
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  لنظافة: صالحيات البلدية في المجال الصحي و ا ثالثا
،  �ـالممـــا ال شـــك فيـــه أن صـــحة املـــواطن مرتبطــــة بنظافــــة حميطــــه ، وتلعــــب البلديــــة دورا هامــــا يف هــــذا ا  

بالصــــحة حفاظـــــا علـــــى ســـــالمة املـــــواطن مـــــن كـــــل خطـــــر يهـــــدد حياتـــــه، وذلـــــك مـــــن خـــــالل القـــــوانني ذات الصـــــلة 
فيمــا  ا�ـاالت مــــن قـــانون البلديــــة ، وميكننــــا أن نلخـــص هـــــذه 123 والنظافـــة ، أو مـــن خـــــالل مـــا تضــــمنته املــــادة 

  : يأيت

  :  دور البلدية في محاربة الملوثات أ/ 
ـــ ـــة ، ســـ ـــى الطبيعــ ـــة علــ ـــى احملافظــ ـــلبا علــ ـــلطات ســـ ـــا الســ ـــيت انتهجتهــ ـــارعة الــ ـــة املتســ ـــة التنميــ ـــرت سياســ واء أثــ

التشـــــــجري  ـىتعلــــــــق األمــــــــر بــــــــالتوازن البيئــــــــي ، أو علــــــــى الفالحــــــــة أو اهلــــــــواء ، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل القــــــــضاء علـــــــ
ــــاهم يف رمــــــي  ــــاز مصــــــانع تســ ــــاء ، أو اجنــ ــــة للبنــ ــــام ال مبعاجلتهـــا و ال  نفايا�ـــا الكتســـــــاب أراضــــــي قابلــ دون االهتمــ

وكـــــذا بالتنســـــيق  و ألجــــل ذلـــــك فقــــد أوكـــــل املشــــرع للبلديـــــة مبســــامهة مـــــن املصــــاحل التقنيـــــة للدولــــة ، افرازا�ــا حـىت 
ـــأي مش ـــام بــ ـــار قبـــــل القيــ ـــة اإلخطــ ـــة دراســ ـــة مهمــ ـــتثمرين أو هيئـــــات عموميــ ـــواء مســ ـــاملني ســ ـــع خمتلـــــف املتعــ ـــروع مــ ــ

ـــا ـــة مــ ـــراب بلديــ ـــوق تــ ـــز فــ ـــروع ينجــ ـــة ألي مشــ ـــادية واجتماعيــ ـــة واقتصــ ـــة تقنيــ ـــذا بدراســ ـــة هــذه  وهــ و لتحقيـــــق البلديــ
  : األهداف تقوم بوضع اإلجراءات التالية حمل تنفيذ و متابعة

  تســـيير النفايـــات :-
ـــوع   ـــة يف نــ ـــة و متخصصــ ـــنظمة و حمروســ ـــون مــ ـــومي و تكــ ـــغ العمــ ـــاكن التفريــ ـــاء أمــ ـــالل إنشــ ـــن خــ وذلـــــك مــ

ـهل عمليــــــــة املعاجلــــــــة و إعــــــــادة اســــــــتعماهلا و اســــــــتعمال املــــــــواد القابلـــــــــة لالســـــــــتعمال  مــــــــن النفايــــــــات ، حــــــــىت تســـــــ
اد املســتعملة كالبالســـــتيك و العلــــــب احلديديــــــة ، ســــــواء تعلــــــق األمـــــــر بالنفايــــــات املنزليــــــة أو حــــــىت الصــناعية أو املــو 

  . يف املستشفيات

  ربـــة التلــوث :محا-
عــن طريــق العمــل علــى إخــراج املؤسســات اخلطــرية املتواجــدة داخـــل جتمعـــات ســــكنية خــــارج احملــــيط حــــىت  

ـــارمة علـــــى خمتلــف املؤسســات و جعلهــا حتــرتم  ـــذا فـــــرض رقابـــــة صــ ـــة ، و كــ ـــحية أو طبيعيــ ـــار صــ ال تســـــاهم يف أخطــ
   اءات حماربة التلوثإجر 

  دور البلدية في صيانة الطرقات ب/ 
املتعلـــــق بصـــــالحية البلديــــة و الواليـــــة يف قطــــاع املنشـــــآت القاعديـــــة علــــى أن  81/385نـــص املرســـــوم رقــــم 

 . ــــا هلــــا مــــن أمهيــــة كــــربى يف حيــــاة الفـرد اليوميـةللبلديــــة دورا هامــــا يف جمــــال إنشــــاء الطرقــــات و صــــيانتها ذلــــك مل
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لصـاحل  وقـــد خولـــت املـــادة األوىل مـــن املرســـوم الســـالف الـــذكر مهمـــة تطـــوير شــــبكة الطــــرق و خمتلــــف املواصــــالت
  . يةالبلدية خاصة الطرق ذات األمهية االقتصادية و الثقافية و السياح
   : لذا يتعني على البلدية بوصفها هيئة قاعدية القيام مبا يأيت

  . شق الطرق البلدية و جعلها عصرية ·

  . اجناز مجيع األشغال الكربى عرب الطرق البلدية ·

إنشــــــاء أي مصــــــلحة تقنيــــــة مالئمــــــة ختصــــــص للقيــــــام بالصــــــيانة االعتياديــــــة لشــــــبكات الطــــــرق و  ·
  . املياه يف البلدية

  )1(.صيانة أعمدة اإلنارة العمومية  ·

  دور البلدية في مجال الحفاظ على الصحة العامة  ج/
ديات ، بــــأن احلفــــاظ علـــــى صــــحة املــــواطن هــــي مهمــــة ال تــــدخل يف غالـــب األحيـــان يعتــــرب مســــؤولو البلــــ 

 . يف صـــالحيات البلديـــة، وتـــراهم يبتعـــدون كـــل البعـــد علـــى أي نشـــاط يســـاهم يف احلفـــاظ علـــى صحة املواطن
ـــذي  ـــوي الــ ـــدور احليـــ ـــذا الــ ـــن هــ ـــرغم مــ ـــحة وعلـــــى الــ ـــاحل الصــ ـــة مصــ ـــاحل أخـــــرى وخاصــ ـــه مصــ ينبغـــــي أن تؤديــ

ـــة باإلضـــــــافة إىل ـــذه املهمـــــــة للبلديــــ ـــل صـــــــراحة هــــ ـــد قـــــــد أوكــــ ـــة إال أن القـــــــانون اجلديــــ  81/374 املرســـــــوم العموميــــ
علـى أن تتـوىل )05(يـــة يف قطـــاع الصـــحة فلقـــد نـــص هـــذا القــــانون يف مادتــــه الـــذي حيـــدد صـــالحية الواليـــة و البلد

   : البلدية يف ميدان الوقاية تنظيم األعمال اآلتية

ü . التلقيح  

ü فظ الصحة املدرسيةح .  

ü محاية األمومة و الطفولة   

ü ةالرتبية الصحي .  

ü مكافحة ناقالت األمراض املعية.  

ــــ ــــة العموميـــ ــــاه و النظافـــ ــــة بامليـــ ــــلبية املرتبطـــ ــــواهر الســـ ــــن الظـــ ــــدث عـــ ــــيط ، نتحـــ ــــة احملـــ ــــوص نظافـــ ة ، و وخبصـــ
ـــة ، ونظـ ـــة و اجلماعيـــ ـــحة الفريـــ ـــدهور الصـــ ـــبب يف تـــ ـــثالث تســـ ـــر الـــ ـــذه العناصـــ ـــات ، إذ أن هـــ ـــىت احليوانـــ ـــة حـــ ـــرا لقلـ ــ

الوقايـــــة و انعـــــدام إجـــــراءات مكافحـــــة األســـــباب الـــــيت تـــــؤدي لـــــذلك فـــــاألمراض املتنقلـــــة عـــــن طريـــــق امليـــــاه تســــــبب 
ـــور هـــــذه أمــــراض خطــــرية و مجاعيــــة مثــــل الكــــولريا أو محــــى األمعـــــاء و التيفوئيــــد و التهــــاب الكبــــد ، وأســــباب ظهـ

                                                           
, یحدد صالحیات  الوالیة والبلدیة واختصاصاتھما في قطاع المنشآت االساسیة القاعدیة  ,الجریدة 26/12/1981المؤرخ  81/385المرسوم   -  ) 1(

  .52الرسمیة ,ع
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 قنـوات األمـــراض يرجـــع إمـــا لعـــدم أو لقلـــة معاجلـــة نقـــاط امليــــاه باجلافيــــل أو األجــــور املســــامي ، أو لوجـود خلـل يف
  . املياه ، أو عدم وضع قنوات املياه بطريقة تضمن عدم تسرب اجلراثيم هلا

نيـــة لقنـــوات امليـــاه ، فهـــي املســــؤولة علــــى كــــل خطــــر ميــــس صــــحة املـــــواطن فالبلديـــة باعتبارهـــا املالكـــة القانو 
ــــــى أمــــــا املصــــــاحل األخــــــرى فهــــــي مصــــــاحل تقنيــــــة ، مهمتهــــــا ال تتعــــــدى نطــــــاق املســــــاعدة التقنيــــــة لــــــذلك وجــــــب عل

   معينـــة بغيـــة احلفـــاظ علـــى صـــحة املـــواطن أوال و نظافـــة احملـــيط ثانيا و ذلك من خاللالبلديـــة وضـــع ميكانيزمـــات 
   وضع خمطط ملواجهة حاالت العطب و التصليح، و إشعار املواطنني

...) أو لــــدى مصــــاحل الصـحة تـــوفري املـــواد األساســـية ملعاجلـــة امليـــاه ســــواء لــــدى مصــــاحل البلديــــة (جافيــــل -
  (اقراص ,خمابر , مواد حتليل .....).

ـــ- ك مواجهــــــة احلــــــاالت االســــــتثنائية خاصــــــة يف حالــــــة انقطــــــاع امليــــــاه أو ظهــــــور خلــــــل يف الشــــــبكات و ذلـــ
ـــــام  ـــــب ، و القيـــ ـــــنني بالعطـــ ـــــإعالم املواطـــ ـــــور الوبــــاء و اختــــاذ بـــ ـــــباب ظهـــ ـــــة أســـ ـــــائي ملعرفـــ ـــــق الوبـــ ـــــإجراءات التحقيـــ بـــ
  . إجراءات وقائية كعزل املواطنني عن املرضى

ـــبة لألمـــــراض املتنقلـــــة عـــــن طريـــــق احلشـــــرات و احليوانـــــات التائهـــــة فهـــــذا يرجـــــع إىل عـــــدم احـــــرت   ام أمـــــا بالنســ
ـــــة كإج ـــــة فرديـــ ـــــود نظافـــ ـــــدم وجـــ ـــــا ، عـــ ـــــم عواملهـــ ـــــن أهـــ ـــــة ومــ ـــــة خاصـــ ـــــة و اجلماعيـــ ـــــة الفرديـــ ـــــراءات النظافـــ ـــــة ـــ نظافــ

وســــــاخ األجســــام و املــــأكوالت و طــــــرق حفــــظ املــــأكوالت ، وكـــــذا التســــيب يف احملافظــــة علـــــى احملــــيط ، كرمـــــي األ
مسـتنقعات و هـذا مـا جيعلهـا  بــــدون أكيــــاس وتركهــــا يف العــــراء ، وعــــدم وجــــود أمــــاكن تفريــــغ مقننــــة وكـــــذا وجـــــود 

  )1(.ارض خصبة للحشرات الناقلة لألمراض
ـــــة    ـــــالت حملاربــ ـــــام حبمــ ـــــة القيــ ـــــى البلديــ ـــــب علــ ـــــا جيــ ـــــق وحملاربتهــ ـــــن طريــ ـــــارة عــ ـــــات الضــ ـــــرات و احليوانــ احلشــ

ــــــدات أو بواســـــــــطة عمليـــــــــة الـــــــــرش و االصـــــــــطياد ، كمـــــــــا جيـــــــــب عليهـــــــــا القيـــــــــام حبمـــــــــالت للقضـــــــــاء علــ ـــــــى املبيــ
  )2(.حل األمن و الفالحة كمصـا  اهليئاتالضارة كالكالب و القطط و اخلنازير مبـساعدة خمتلف  احليوانــــات 

ـــــة   ـــــداث الطبيعيـــ ـــــى ورق فاألحـــ ـــــرب علـــ ـــــرد حـــ ـــــالحيات جمـــ ـــــذه الصـــ ـــــل هـــ ـــــول أن جـــ ـــــن القـــ ـــــر ميكـــ وباملختصـــ
ـــقوط القل ـــرد سـ ـــا، فبمجـ ـــت هلـ ـــيت وكلـ ـــيري البلــــدي يف أغلــــب االختصاصــــات الـ ـــدام التســ ـــت انعـ ـــرية أثبتـ ـــن األخـ يــــل مـــ
ــــ ــــة مل ختضـــ ــــقط أي بنايـــ ــــا مل تســـ ــــة مـــ ــــذا يف حالـــ ــــة، هـــ ــــرق معطلـــ ــــل الطـــ ــــبح كـــ ــــوج تصـــ ــــار أو الثلـــ ع للشـــروط األمطـــ

  . املنصوص عليها ، وغريها من حاالت اإلمهال اليت يشهدها الواقع
  
  

                                                           
  .82عادل بوعمران ,المرجع السابق ,ص  - )   1(
  في صالحیات البلدیة ولالستزادة اكثر انظر :  - )   2(

  .52عالوالیة والبلدیة واختصاصاتھما في قطاع الثقافة  ,الجریدة الرسمیة ,, یحدد صالحیات  26/12/1981المؤرخ  81/371المرسوم 
  , یحدد صالحیات  الوالیة والبلدیة واختصاصاتھما في قطاع الصحة  ,نفس الجریدة 26/12/1981المؤرخ  81/374المرسوم 
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  المطلب الثاني: لجان المجلس الشعبي البلدي
الــــشعيب البلــــدي الختصاصـــــاته ، وجــــب أن يشــــكل علــــى مســــتواه ، ومــــن بـــــني  ا�لـس ـــبيل ممارســــة يف سـ 

طـــــة لـــــه وكـــــذا دراســـــة املشـــــاكل و املســـــائل املتعلقــة  وتلفـــــة مـــــن الصـــــالحيات املنــأعضـــــائه جلـــــان تتكفـــــل جبوانـــــب خم
 . عامة للبلديةباإلدارة ال

مـــــــن قـــــــانون البلديـــــــة اجلديـــــــد علـــــــى أن حتـــــــدث هـــــــذه اللجـــــــان مبوجـــــــب مداولـــــــة  32ولقـــــــد نصـــــــت املـــــــادة 
اجلزائـــــري  عاملشـــر قســـم  الشــعيب البلــدي بنــاءا علــى اقــرتاح مــن رئيســه، ولقــد ا�لسمصــادق عليهــا بأغلبيــة أعضــاء 

  : النياللجـــــان البلديــــة إىل نــــوعني جلـــــان دائمــــة و أخــــرى خاصــــة .وهـــــو مــــا ســــنبحثه يف الفــــرعني املو 

   الفرع األول : اللجان الدائمة للبلدية
ـــا ا�لــسيشـــــكل  ـــائه جلــ ـــة يتـــــــراوح عـــــددها مـــــنالشـــــعيب البلـــــدي مـــــن بـــــني أعضــ جلــان ،   06 ايل 03ن دائمــ

  :  وهذا بالرجوع إىل التعداد السكاين للبلدية ، و تضطلع هذه اللجان باملسائل التالية

ü االقتصاد و املالية و االستثمار.  

ü الصحة و النظافة و محاية البيئة .   

ü  التقليديةاإلقليم و التعمري و السياحة و الصناعات �يئة  

ü الري و الفالحة و الصيد البحري..    

ü الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية و الشباب .  

  : حيدد تشكيل اللجان الدائمة وفقا للتعداد السكاين للبلدية و هو كما يأيت
  . نسمة أو اقل 20.000 سكا�ا جلان بالنسبة للبلديات اليت يرتاوح عدد ) 3(ثالث  ·
 50.000إىل 20.001بـــــــني ســــكا�ا   جلـــــــان بالنســــــــبة للبلـــــــديات الــــــــيت يتــــــــراوح عـــــــدد) 4(أربـــــــع  ·

   نسمة
ـــــــس  · ـــــــدد ) 5(مخـــــ ـــــــراوح عـــــ ـــــــيت يتــــــ ـــــــديات الـــــ ـــــــبة للبلـــــ ـــــــان بالنســـــ ـــــــني ســــــكا�ا جلـــــ إىل  50.001بـــــ

  نسمة  . 100.000
 .نسمة .100.00سكا�ا ات اليت يفوق عدد جلان بالنسبة للبلدي) 6(ست  ·

ـــــافتها إىل  وبالنســـــــبة للقطاعـــــــات اجلديـــــــدة املضـــــــافة الختصاصـــــــات اللجـــــــان الدائمــــــــة ، فريجـــــــع ســـــــبب إضــ
ـــجاما ـــذا انســـ ـــة ، وكـــ ـــواطن اليوميـــ ـــاة املـــ ـــرة حبيـــ ـــفة مباشـــ ـــا بصـــ ـــا و ارتباطهــــ ـــة  أمهيتهـــ ـــربى لسياسـ ـــع التوجهــــــات الكـــ مـــ

ع اجلزائــــري املشـر جلــان فقــط خبـــالف مـــا ســـبق ّ  3عكــس مــا كــان حيتويــه القــانون القــدمي مــن  )1(,الــبالد االقتصــادية

                                                           
  .36التقریر التمھیدي عن مشروع القانون المتعلق بالبلدیة ,المرجع السابق ,ص   -   ) 1(
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ـــا  ـــا خيـــــص اللجـــــان و مهــ ـــاص فالقـــــانون   مشـــــكلة ســـــكت إن مل نقـــــل جتاهـــــل أمـــــرين مهمـــــني فيمــ تنـــــاز ع االختصــ
ــــة اجلديـــــد ســـــكت عـــــن تنـــــازع اختصـــــاص اللجـــــان فمـــــثال مســـــألة البيئـــــة فهـــــي موجـــــودة يف جلنـــــة الصـــــحة والنظافـ

التعمـري فـيمكن للجنـة أن تأخـذ قـرار يف اجتـاه  ة والبيئــــة كمـــا ميكنهـــا أن تثـــار علـــى مســـتوى الزراعــــة وحــــول مشــــكل
  )1(.معني، وجلنة أخرى تأخذ قرار يف اجتاه آخر

ـــ ـــذه النقطــ ـــامت يف هــ ـــانون صــ ـــان فالقــ ـــذه اللجــ ـــل هــ ـــوية داخــ ـــة العضــ ـــق بازدواجيــ ـــة فتتعلــ ـــة الثانيــ ـــا النقطــ ة أمــ
القــــــدمي كـــــان مينـــــع العضـــــوية يف أكثـــــر مـــــن جلنتـــــني فكـــــان البـــــد للمشــــــر  أن يبـــــني ّ  لــي ع 1967رغـــــم أن قـــــانون 

  صمته بقبول العضوية أو رفضها

   الفرع الثاني: اللجان الخاصة للبلدية  
ـر معـــــني خيــــص مؤسســـــة وهــــي تلــــك اللجـــــان الــــيت ميكــــن تشـــــكيلها بصــــفة ظرفيــــة، مبناســـــبة التحقيــــق يف أمـــ

أتاحـــــت  بلديـــة أو جتـــاوزات مــــا علــــى مســــتوى مصــــلحة تابعــــة للبلديــــة أو دراســــة مســــألة هلــــا طــــابع خــــاص، فقـــــد
ـــادة  ـــا 33املـــ ـــكيل جلـــ ـــدي تشـــ ـــعيب البلـــ ـــة للمجلــــــس الشـــ ـــانون البلديـــ ـــن قـــ ـــق إجــراءات حمــددة ميكــن مـــ ـــة وفـــ ن خاصـــ

  : إمجاهلا يف

ü وجوب املصادقة على املداولة املتضمنة تشكيل اللجنة .   

ü 2(.النص الصريح على أهداف اللجنة وحتديد وقت انتهاء مهامها(  

 عاملشـــــر اديــــة، حبيــــث أوجــــب وتبقـــى القواعـــد الـــيت حتكـــم هـــذه اللجـــان اخلاصـــة نفســـها بالنســــبة للجــــان الع
ـــادة  ـــية للمجلــــــس وهــذا لتحقيــق  35يف املـــ ـــات السياســـ ـــبيا يعكــــــس املكونـــ ـــيال نســـ ـــة متثـــ ـــكيل اللجنـــ ـــمن تشـــ أن يضـــ

 . التوازن السياسي داخل هيئة املداوالت
ـــا الـــــداخلي ويعـــــرض علــــى ا�لــسويـــــرأس كـــــل جلنـــــة منتخـــــب بلـــــدي يعينـــــه  ، وتقـــــوم اللجنـــــة بإعـــــداد نظامهــ

ـــتدعي حلضــــور  ا�لــس ـــة بــــأن تسـ ـــان الدائمــــة أو املؤقتــ ـــاز املشــــرع للجـ ـــادقة، ولقــــد أجــ املـــــوظفني  اجتماعا�ــا للمصـ
ـــــــة أو مـ ـــــــيم البلديــ ـــــــاطهم يف إقلـــ ـــــــرون نشـــ ـــــــذين يباشــ ـــــــاك حاجــــــة الـــ ـــــــني أن هنـــ ـــــــربة إذا تبـــ ـــــــة ذوي اخلــ ـــــــواطين البلديـــ ــ

  )3(.تقدمي معلومات مفيدة ألشغال اللجنة  وبإمكا�م  الستشارا�م 

  

  

  

 

                                                           
  .19,ص 09وع 2011ماي  23,المنعقدة یوم  2011الجریدة الرسمیة للمداوالت لمجلس االمة ,الدورة الربیعیة   -)   1(
  .32عالء الدین عشي ,المرجع السابق ,ص  -  ) 2(
   من قانون البلدیة الجدید 36و  35انظر المادة  – ) 3(
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  المبحث الثاني :االليات المالية 

  المطلب االول :  الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان 
  سيد التضامن املايل مابني البلديات وضمان املداخيل اجلبائية علي صندوقني :تتوفر البلديات قصد جت

ü . الصندوق البلدي للتضامن  

ü  صندوق اجلماعات احمللية للضمان  

ü 1(ات هذه الصناديق وتسريها عن طريق التنظيم .يفيحتدد ك(  

  : يأيتاعاله للبلديات ما  211يدفع الصندوق البلدي للتضامن املذكور يف املادة 

خمصــص مــايل ســنوي باملعادلــة ,موجــه لقســم التســيري يف ميزانيــة البلديــة لتغطيــة النفقــات االجباريــة   §
  كأولوية .

   .ه لقسم التجهيز واالستثمار مليزانية البلدية جاعانات  التجهيز املو  §

  اعانات توزان للبلديات اليت تواجه وضعية مالية صعبة . §

  .اعانات استثنائية للبلديات اليت تواجه وضعية غري متوقعة  §

  تقيد اعانات التجهيز للصندوق البلدي للتضامن بتخصيص خاص. §

  )2(حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم . §

اعـــاله لتعـــويض نـــاقص قيمـــة  211خيصـــص الصـــندوق اجلماعـــات احملليـــة للضـــمان املنصـــوص عليـــه يف املـــادة 
  )3(. اإليراداتاجلبائية بالنسبة للمبلغ املتوقع حتصيله من هذه  اإليرادات

اعـــــاله باملســـــامهات االجباريـــــة  211ميـــــول صـــــندوق اجلماعـــــات احملليـــــة للضـــــمان املنصـــــوص عليـــــه يف املـــــادة 
  للجماعات احمللية اليت حتدد نسبتها عن طريق التنظيم .
لضمان املستخلص من كل سنة ماليـة ايل الصـندوق البلـدي يدفع الرصيد الدائن لصندوق اجلماعات احمللية ل

  )4(للتضامن .

  

  

                                                           
  11/10 البلدیة  من قانون211المادة :  -   ) 1(
  .11/10 لبلدیة  من قانون 212المادة : -  ) 2(
  .11/10 البلدیة  من قانون213المادة :  - ) 3(

  .11/10البلدیة  من قانون 214المادة : -  ) 4(
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  الصندوق المشترك للجماعات المحلية  الثاني:المطلب 
) متجــاورتني او اكثــر ان تشــرتك قصــد التهيئــة او التنميــة املشــرتكة ألقاليمهمــا 2ميكــن بلــديتني (: 215املــادة 

لــــديات للبلــــديات بتعاضــــد وســــائلها وانشــــاء مصــــاحل ومؤسســــات و/او تســــيري  او يســــمح التعــــاون املشــــرتك بــــني الب
  )1(عمومية مشرتكة .

:  تنجـــز االعمـــال املســـجلة يف اطـــار التعـــاون املشـــرتك بـــني البلـــديات مبوجـــب اتفاقيـــة او عقـــود  216املـــادة 
  يصادق عليها عن طريق املداوالت  .
  )2(عن طريق التنظيم . 216, 215حتدد كيفيات تطبيق املادتني 

بقوم التعاون املشرتك بني البلـديات برتقيـة فضـاء للشـراكة والتضـامن بـني بلـديتني متجـاورتني او  : 217املادة 
  )3(اكثر تابعة لنفس الوالية  او لعدة واليات . 

  معوقات التنمية المحلية  الثالث:المطلب 
  يلي : ماتواجه التنمية احمللية عدة مشاكل حتول دون حتقيق اهدافها وميكن ابرازها ك

ü  وذللــك مــن خــالل املمارســات احملــدودة مــن قبــل التنميــة والــيت كانــت  لألهــدافغيــاب املفهــوم القــومي
املهــام الــيت تتصـل بعــالج بعـض املشــكالت اليوميـة امللحــة والــيت ال  جهـودهم جمــرد اجنـاز اهــداف بعـض
  ينتج عنه اشباع لألحداث اليومية 

ü حمللـــي .ويقصـــد بالعمليـــة اجلهـــود املنظمـــة مـــن اجـــل احـــداث امهـــال مفهـــوم العمليـــة يف التنميـــة ا�تمـــع ا
 اضافة ايل عدم الرتكيز علي التغيري ,حيث ان اجناز مهمة املشروع قد اكتمل اال ان احلقيقة غري ذلك 

  )4(.الذايتضافة إىل عدم الرتكيز على أخصائي التنمية وحده من أجل رفع كفاءة ا�تمع وحتقيق احلكم ا
ü ماتوالعزلـــة وعـــدم اهتمـــام املـــواطنني مـــن الســـ الالمبـــاالةاملشـــاركة الشـــعبية حيـــث صـــارت  ضـــعف 

  .الشائعة يف ا�تمعات اليت تعيش مرحلة ما بعد التصنيع
ü  الــيت تتطلــب دراســة مــن جانــب أخصــائي تنظــيم ا�تمــع ملواجهــة  املشــكالتالبريوقراطيــة وهــي مــن

  .أسبا�ا واحلد من أثارها
ü املثاليـة بعيـدا  ختـيال�م خـاللحيث أن القادة يسعون لتنميـة ا�تمـع مـن  األهدافيف حتقيق  املثالية

  .عن الواقع املعاش

                                                           
  .11/10 البلدیة  من قانون215المادة :  -  ) 1(

  .11/10 البلدیة  من قانون216المادة :  -  ) 2(

  .11/10البلدیة من قانون 217المادة :  -  ) 3(

  .185,ص2011عة والنشر والتوزیع ,رشاد احمد عبد اللطیف ,التنمیة المحلیة   مصر : دار الوفاء لدنیا الطبا -  ) 4(
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ü  احملليـة, ألنـه ا�تمـع وهـي مـن أهـم املعوقـات الـيت تواجـه التنميـة  ملشـكالتعدم التشخيص السـليم 
ــؤثر ســلبا علــى أفــراد ا�تمــع وبالتــايل ــؤدي لنتــائج ت  لميــة للمجتمــع وتشــخيصمــن دراســة ع البــد ي

  )1(املشكالت.كافة 

                                                           
  .187,  186رشاد احمد عبد اللطیف ,ص – ) 1(



 

 الفصل الثاني
برامج وخمططات ورهانات وحتديات  التنمية 
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  خمتلف الربامج اليت قامت �ا الدولة للنهوض بالتنمية وقد قسمناه ايل مبحثني  ايل  سنتطرق يف هذا الفصل
لثـاين املبحـث ا ات وحتـديات التنميـة امـااملبحث االول يتعلـق باملخططـات البلديـة للتنميـة والثـاين يتعلـق برهانـ

 يتعلق برهانات وحتديات  التنمية يف اجلزائر 

  المبحث االول : المخططات البلدية للتنمية 

  المطلب االول : المخططات البلدية للتنمية 
هي عبارة عن خمططات شاملة للتنمية يف البلدية وهو اكثر جتسيدا لالمركزية علي مستوي اجلماعات احمللية 

التجهيزات  ما يشملت الضرورية للمواطنني ودعم القاعدة االقتصادية ,وحمتوي املخطط عادة ومهمته توفري احلاجا
  (1)الفالحية والقاعدية وجتهيزات االجناز والتجهيزات التجارية .

وهنـــاك مـــن يراهـــا با�ـــا بـــرامج عمـــل تقررهـــا الســـلطات املختصـــة يف اطـــار املخطـــط الـــوطين ويـــتم اجنازهـــا عـــرب 
واعتمـاد مشـاريعها التنمويـة  وترفعهـا للواليـة مث الـوزارة التخطـيط سـابقا غـري  بإعـدادبلديـة ,حيث تكلف كـل  مراحل

مل تعـــد هـــذه املشـــاريع ختضـــع ملصـــادقة وزارة التخطـــيط .وتتعلـــق املخططـــات البلديـــة للتنميـــة  1988مـــن  ابتـــداءانـــه 
بقطاعـــات متـــس احليـــاة اليوميـــة للمـــواطنني كامليـــاه ,والتطهـــري واملراكـــز الصـــحية وغريهـــا ,وبالتـــايل فهـــي مبثابـــة مكمـــل 

  (2)لالستثمارات اليت تباشرها السلطات العمومية .
طـــارا مالئمـــا مـــع الشـــروط احملليـــة االمـــر الـــذي يســـتدعي اثـــراء وحتســـني مســـتواه كمـــا يعتـــرب املخطـــط البلـــدي ا

وطـــرق متويلـــه ,لـــذلك جيـــب اعـــداده يف اطـــار املخطـــط الـــوالئي بتنشـــيط مـــن الســـلطة الوالئيـــة .ومـــن اجـــل  وإجراءاتـــه
ني خمتلـــف التنميـــة بـــ لوســـائلاحملليـــة يســـتلزم توزيعـــا عـــادال  اجلمعـــات مســـؤولياتتعميـــق المركزيـــة التخطـــيط وتوســـيع 

  (3)الواليات وخمتلف البلديات .
تــــنص علــــي ان ا�لــــس الشــــعيب البلــــدي يعــــد براجمــــه الســــنوية  11/10مــــن قــــانون البلديــــة  107وجنــــد املــــادة 

واملتعــددة الســـنوات املوافقــة ملـــدة عهدتــه ويصـــادق عليهــا ويســـهر علــي تنفيـــذها متاشــيا مـــع الصــالحيات املخولـــة لـــه 
  (4)وكذا املخططات التوجيهية القطاعية . لإلقليملدي للتهيئة والتنمية املستدامة قانونيا ويف اطار املخطط الب

  وسنوضح يف اجلدول التايل :
  

  

  

                                                           
 3ودورھا في تحقیق التنمیة المحلیة "مجلة الحقوق ,ع 11/10سھام براھیمي ,فایزة براھیمي,"مالیة البلدیة في ظل قانون البلدیة الجدید   -  (1)

 .659, ص2013
(2)  -  Nagi abdanour , rol of local admninstration in archeving develompent the of algeria , Al –nahda,2009,p107. 

  .15,ص2006,مذكرة ماجستیرالجزائر :المدرسة الوطنیة لالدارة , -دراسة حالة بلدیة شلف–غنیة بدال ,التخطیط البلدي والتنمیة المحلیة   -  (3)
  .11/10من قانون البلدیة  107انظر المادة   -  (4)
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  ).2016-2011) : االغلفة املالية املخصصة ملخططات البلدية للتنمية (1جدول (

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

االغلفة  
  (دج)املالية

60.000.000  67.000.000  40.000.000  65.000.000  100.000.000  60.000.000  

 ).2013,  2012,  2011املصدر : من اعداد الطالبني استنادا لقوانيني املالية حسب سنوات (

 للدولة والالمركزيةالبرامج القطاعية الممركزة  المطلب الثاني:

  : (PSC) البرامج القطاعية الممركزة
هي جمموع الربامج التنموية اليت تضـم مشـاريع مـن احلجـم الكبـري تتطلـب امكانيـات كبـرية تتعـدى اجلماعـات 

الســري احلســن والفعــال  احملليــة، وبالتــايل فهــي تســجل باســم الــوزارة املعنيــة الــيت يشــرف عليهــا الــوزير مباشــرة لضــمان 
  (1) .ويكون متويل هذه املشاريع من طرف ميزانية الدولة للتجهيز

  :(PSD) البرامج القطاعية غير الممركزة
، ختـص هـذه املخططـات بـرامج الواليـةهي خمططات ذات طابع وطين حبيـث تـدخل ضـمنها كـل اسـتثمارات 

ـــة، االقتصـــاديةاملشـــاريع الكـــربى املتعلقـــة بالقطاعـــات  ـــة االجتماعي ـــة، الـــري، الطرقـــات، التكـــوين  للوالي خاصـــة الرتبي
املهــين.....إخل. وبالتــايل فــإن جتســيد أهــداف التوازنــات القطاعيــة هــو اهلــدف مــن هــذه الــربامج حيــث تســجل باســم 

  .الذي يكون مسؤول عنه اإلقليمو يشرف عليها الوايل الذي يسهر على تسيريها على مستوى  الوالية
وفيمــا خيــص تنفيــذ مقــررات الــربامج غــري املمركــزة فإنــه يــتم مبقــرر مــن الــوايل ويبلغــه للمصــاحل املعنيــة وغالبــا مــا 

املشـــاريع  بتنفيــذ األمـــرلقطــاع معــني الـــذي يســتفيد مــن تفـــويض مــن قبــل الـــوايل عنــدما يتعلــق  الـــوالئييكــون املــدير 
  الوالية.اهليئة العمرانية، املراقب املايل وأمني خزينة والعمليات اليت ختص قطاعه، كما يتم اعامل مدير التخطيط و 

ويـــتم تســـجيل املشـــروع فيمـــا خيـــص الـــربامج القطاعيـــة غـــري املمركـــزة عـــن طريـــق مقـــرر التســـجيل يصـــدره الـــوايل 
بتفـــويض مـــن الـــوايل. وبالتـــايل فـــإن مقـــرر  الواليـــةوالـــذي حتضـــره مديريـــة التخطـــيط والتهيئـــة العمرانيـــة علـــى مســـتوى 

ملتعامـل الـذي يقـوم ااملستفيدة من املشروع باختيـار  لإلدارةللمشروع فإنه يسمح  امليالدترب مبثابة شهادة التسجيل يع
  (2) .اليت حيددها قانون الصفقات العمومية األحكام االعتباربعني  اآلخذبإجنازه مع 

  

 
  

                                                           
  .98,ص2012في اطار الجماعات المحلیة ,مذكرة ماجستر جامعة الجزائر : كلیة الحقوق , یوسف سالوي ,التنمیة  -  (1)
  .99المرجع نفسھ ,ص -   (2)
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  االقتصادية لإلصالحاتالبرامج و الصناديق المدعمة  المطلب الثالث: 
  :تتمثل هذه الربامج فيما يلي 

  ):2004-2001االقتصادي( اإلنعاشبرنامج دعم / 1
 األنشـــطةيتمحـــور حـــول  ) 2004-2001(هـــو برنـــامج بـــادر بـــه رئـــيس اجلمهوريـــة ميتـــد علـــى أربـــع ســـنوات 

وهـذا  تا�ـاالالزراعية املنتجة وغريهـا وكـذلك تعزيـز املرافـق العموميـة يف شـىت  واألنشطةاملخصصة لدعم املؤسسات 
  (1) .للتنمية احمللية مليار دينار جزائري خمصص  114مليار دينار جزائري، منه  525مايل قدر ب  بغالف

ــرتاب الــوطين وخصوصــا يف املنــاطق  االقتصــادية باألنشــطةوتطبيقــا لربنــامج احلكومــة فإنــه يــدفع  عــرب كامــل ال
إىل خلـــق مناصـــب شـــغل وحتســـني القـــدرة الشـــرائية فهـــي تنـــدرج يف إطـــار  األنشـــطةحرمانـــا كمـــا ترمـــي تلـــك  األكثـــر

 (2) .مكافحة الفقر وسياسة التهيئة العمرانية الرامية إىل التقليص من عدم التوازن الداخلي و اجلهوي
  : ويشمل هذا الربنامج على الربامج التالية  

  البرنامج الخاص بالتنمية المحلية:  أ/ 
مليار دينار جزائري لتحقيق التنمية احملليـة، حيـث قـدمت اعانـات حكوميـة  97ه خصص له غالف مايل قدر 

 األشـــغالو  واملواصـــالتللجماعــات احملليـــة لـــدعم املخططـــات التنمويـــة البلديـــة، دعـــم مشـــاريع الـــري والبيئـــة، الربيـــد 
 (3) اإلدارية.العمومية و دعم اهلياكل 

  :  ةاالجتماعيالبرنامج الخاص بالتشغيل والحماية  ب/ 
يشمل هذا الربنـامج كـل مـن بـرامج التشـغيل املصـغرة والـيت مـن أهـدافها حماربـة الفقـر بتخفـيض معـدل البطالـة 

  (4). املنزل اإلنتاجعن طريق املؤسسات املصغرة ودعم  خاصة يف املناطق الريفية وحتقيق التنمية احمللية 

  برنامج خاص بالموارد البشرية: ج/ 
خمتلفة منها الرتبية الوطنيـة، التعلـيم العـايل، الصـحة والسـكان، الشـبيبة والرياضـة  مبجاالتاهتم هذا الربنامج  
  ا�االت.. هذا الربنامج يهدف لتغطية العجز احلاصل على هذه واالتصالوالثقافة 
  
  

                                                           
صبیحة  محمدي زوجة راحم ,تسییر الموارد المالیة المحلیة واقع وافاق ,اطروحة دكتوراه جامعة الجزائر :كلیة العلوم االقتصادیة    -  (1)

  .139,ص2013والتجاریة وعلوم التسییر,
عمر عبو ,ھودة عبو ملتقي وطني حول التحوالت السیاسیة واشكالیة التنمیة  في الجزائر واقع وتحدیات ,مداخلة بعنوان جھود الجزائر في   -  (2)

  .3االفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامة جامعة شلف :كلیة العلوم القانونیة والعلوم االداریة ,د.س.ن,ص
  .139ة محمدي زوجة راحم ,مرجع سابق ,ص صبیح  -  (3)

 .140المرجع نفسھ ,ص  -  (4)
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  والصيد البحري: الفالحي دعم القطاع  د/ 
البالغـــة الـــيت تعمـــل علـــى تلبيـــة  مهيـــةلألمليـــار دينـــار جزائـــري نظـــرا  65.4خصـــص لـــه غـــالف مـــايل قـــدر ب  
 .الصــغرية واملتوســطة الفالحيــةودعــم املؤسســات  لالجنــراف املعرضــة  واألراضــياملعرضــة اخلاصــة بالســهول  األهـداف

(1) 

  ):2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو  / 2 
   :هذا الربنامج وتتمثل أساسا فيما يلي خاللمن  األهدافقد مت تسطري جمموعة من 

  اإلجنازاختتام العمليات اليت هي يف طور  ·

  .وصيانة البىن التحتية االعتباراعادة  ·

  .خاصة الوطنية منها اإلجنازتوفري الوسائل وقدرات  ·

 .فيهــا مباشــرة االنطــالقيف  االســتعدادالربنــامج مــع  ألهــدافحتديـد العمليــات اجلديــدة املســتجيبة  ·
(2)  

ووضـع  االقتصـادي اإلنعـاشاحملققة يف الفـرتة املقـررة يف برنـامج  اإلجنازاتيهدف هذا الربنامج الكبري لتثبيت  
وذلــك بتــوفري املــوارد املعتــربة واملســاعدة لتحســني مســتوى معيشــة الســكان بتنميــة  االجتمــاعيالشـروط املناســبة للنمــو 

الريفيــة، حيــث خصــص  ، التنميــة الــري الفالحــة العموميــة،  الاألشــغد املتمثلــة يف قطــاع النقــل، للــبالالبيئــة التحتيــة 
 (3) .مليار دينار جزائري  9000االستثماريمايل بلغ حجمه غالف هلذا الربنامج 

  :برنامج صندوق الجنوب/ 3
، وهـو صـندوق وطـين جـاء خصيصـا 1998مـن قـانون املاليـة لسـنة  85أنشئ هـذا الصـندوق مبوجـب املـادة  

 1998د امتـد مـن فـرتة الـباللتنمية مناطق اجلنوب و ترقيتها مع احداث نوع من التوازن اجلهوي بني خمتلف منـاطق 
اجلنــــوب حيــــث  واليــــات مت القيــــام بتقســــيم جغــــرايف جديــــد مييــــز  2007وابتــــداء مــــن  اليــــة و  13مشــــل  2006إىل 

مليــار دينــار جزائــري وهــذا  638 الواليــاتهلــذه  املخصصـة  تمــاداتاالعفقــط، وقــد بلغــت  واليــات  10أصـبحت 
  (4) . 2009إىل  2006الفرتة املمتدة منم  خالل

  

  

 
                                                           

  .141صبیحة محمدي ,مرجع سابق ,ص  -  (1)
  .141عمر عبو ,ھودة عبو ,مرجع سابق ,ص  -  (2)
  .141صبیحة محمد زوجة راحم ,مرجع سابق ,ص  -  (3)
  .129خیضر خنیفري ,مرجع سابق ,ص -   (4)
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  :صندوق الهضاب العليا / 4
مـن قـانون املاليـة لسـنة  74واملعدلـة باملـادة  2004قـانون املاليـة لسـنة  67أنشئ هذا الصندوق مبوجب املادة 

، يهتم هذا الصندوق بالتمويل الكلي أو اجلزئـي لـربامج ومشـاريع البـىن التحتيـة لتنميـة منـاطق اهلضـاب العليـا 2006
باملائـة لصــاحل  50يف املنطقــة وكـذا متويـل ختفــيض تسـعرية الغـاز بنســبة  اإلنتاجيـة االسـتثماراتويهـتم كـذلك بتــدعيم 

 1000مت ختصـيص أكثـر مـن  اإلطارل مياه الشرب ويف هذا ضافة ملشاريع نقا .الفقرية مبناطق اهلضاب العليا األسر
ـــأخرة وكـــذلك املـــوارد  2009إىل  2006الفـــرتة مـــن  مليـــار دينـــار جزائـــري يف  للتكفـــل مبشـــاريع التنميـــة احملليـــة املت

  (1).البشرية

  11/10رهانات وتحديات التنمية المحلية في الجزائر في ظل قانون البلدية : نيالمبحث الثا
 األولملعرفـــة رهانـــات التنميـــة احملليـــة وحتـــديا�ا يف اجلزائـــر ارتأينـــا إىل تقســـيم هـــذا املبحـــث إىل أربعـــة مطالـــب، 

يشــمل واقــع املاليــة احملليــة وتــدخل البلديــة يف تســيري مرافقهــا، أمــا الثــاين يعــاجل ضــعف التمويــل احمللــي وطغيــان التبعيــة 
 األخـريالثالـث سـنحاول معرفـة دور الرقابـة يف حتقيـق التنميـة احملليـة، ويف اخلارجية لتمويل التنمية احملليـة، ويف املطلـب 

  .واملالية اليت تعيشها االقتصادية األزمةسنتطرق إىل أفاق التنمية احمللية يف اجلزائر بعد 

  واقع المالية المحلية وتدخل البلدية في تسيير مرافقها األول: المطلب 
  واقع المالية المحلية اوال :

   .إىل تعريف املالية احمللية اإلشارةإىل  البد لتطرق إىل معرفة و اقع املالية احمللية قبل ا
والنفقـات، وهـي وثيقـة رمسيـة  لإليـراداتتعتمد على القواعـد املنظمـة  ال�ا فهي تعترب أحد فروع املالية العامة 

لتنفيـذ سياسـات ونشــاطات  الالزمــةوالنفقـات احملليـة  اإليــراداتماليـة تبـىن أرقامهـا علــى أسـاس التنبـؤ حبجــم كـل مـن 
وتعترب املالية احملليـة مؤشـر علـى عمـل  .ا�تمع احمللي ألولوياتذات طابع حملي، ترمي إىل تقدمي خدمات حملية وفقا 

 (2) .السنوي اهليئات احمللية وقدر�ا على التسيري وتتأثر بقانون املالية 
ـــ  ة الوضـــعية املاليـــة الـــيت تعيشـــها اجلماعـــات احملليـــة فالوصـــول إىل التـــوازن املـــايل فطاملـــا عكســـت امليزانيـــة احمللي

ــب البلــديات تعــاين مــن عجــز وصــعوبات  )تســاوي النفقــات (اإليــرادات يعتــرب هــاجس ملعظــم بلــديات الــوطن. فأغل
يل الـذي يعـد مبثابـة املـا ماليـة حتـد مـن قيامهـا بالـدور التنمـوي املنتظـر منهـا، وكثـريا مـا يكـون العجـز متعلـق باجلانـب 

 (3)  .تنمية  أليومصدر  واالجتماعية االقتصاديةشريان للحياة 

                                                           
  . 130, مرجع سابق ,صخیضر خنیفري  -  (1)
مذكرة  ماجستیر  -دراسة تطبیقیة لمیزانیة بلدي ادرار –عبد القادر لمیر, الضرائب المحلیة ودورھا في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة  -  (2)

  .140,ص2014جامعة وھران :كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة ,
بن عیسي, الحكم لراشد في المالیة المحلیة مذكرة ماجستیر جامعة تلمسان :كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة  مابراھی  -  (3)

 .81,82,ص2011
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حيــث أن البلــديات مثــل املؤسســات تســعى إىل النوعيــة يف اخلدمــة العموميــة أي حتســني تســيريها باســتمرار، 
لتشـريعات هـو اليـوم مطـروح يف امليزانية ونظام احملاسبة والرقابة املفروضـة عليهـا بالقـانون وا مالءمةوبالتايل فإن مسألة 

اجلزائــر كمــا يف أي مكــان آخـــر. فالبلــديات حباجــة ملحـــة لقواعــد حديثــة تســتجيب كليـــا للمتطلبــات اجلديــدة الـــيت 
العـــام يف  واألصـــلتفرضـــها الدميقراطيـــة احملليـــة. كمـــا أن امليزانيـــة احملليـــة تعـــاين مـــن مشـــكل التـــوازن الـــذي يعتـــرب املبـــدأ 

املبـدأ بالتحديــد يف ميزانيـة البلديــة ممـا ينــتج عـن ذلــك  يغيـب هــذا األحيــانأنـه ويف كثــري مـن  اال حماسـبة املاليـة احملليــة،
 اليســتطيع أو  ا  ال وهــو مــا يصــطلح عليــه بــالعجز . وعليــه ســجل عجــز ميــزاين عنــدم* اإليــراداتنفقــات أكثــر مــن 

 (1) األولية.املتاحة متويل النفقات اجلارية خاصة املدرجة منها يف امليزانية  اإليراداتيكون بإمكان 
أن املشرع اجلزائري أعطـى حـال تقريبيـا ملعاجلـة هـذا العجـز، حيـث يغطـي الصـندوق املشـرتك للجماعـات  اال 

 الممـا جعـل البلديـة  باملائة نتيجـة للزيـادة املسـجلة كـل سـنة 100ميكن أن تكون التغطية  الاحمللية هذا العجز. لكن 
تستفيد مببلغ العجز املطلوب، وهـو مـا جعـل ديو�ـا تتكـرر وتـرتاكم كـل سـنة مـع صـعوبة يف التسـديد أي عـائق مـايل 
حقيقـــي حيـــث أصـــبح املتعـــاملون مـــع البلديـــة يشـــرتطون التســـديد املســـبق ممـــا خلـــق مشـــاكل وصـــعوبات يف التســـيري 

املواطنني ومن مث التـأثري السـليب علـى التنميـة احملليـة  فعلي بانشغال العادي لشؤون البلدية من جهة. وعدم التكفل ال
  (2).من جهة أخرى

 األخـرية، والتقنيـة، واملاليـة.......إخل. لكـن جيـب الرتكيـز علـى هـذه اإلداريـةفقد تعددت أسباب العجـز منهـا 
  واإليرادات.خاصة من جانب النفقات 

  (قسم التسيير ):جانب النفقات   /1
  .الزيادة السريعة يف نفقات أجور وتكاليف املستخدمني يف البلدية ·

  .العقارية و املنقولة األمالكالزيادة يف مصاريف التسيري العام ومصاريف  ·

  .وزارة معينة صالحياتحتمل البلدية لبعض املصاريف واليت هي من  ·

   .النمو الدميغرايف وزيادة السكان ·

  اإليرادات:جانب / 2 
  .للموارد اإلحصائيأي عدم التقدير  اإليراداتوضع تقدير  عدم الدقة يف ·

                                                           
الجماعات حیث قد یكون سبب ازدیاد النفقات سبب اقتصادي او غیر اقتصادي ,فمن االسباب االقتصادیة سوء انتظام الموارد المالیة كون ان   *

وض ,اضافة المحلیة تعتمد في تمویلھا علي المیزانیة العامة للدولة وعلي السلطة المركزیة بنسبة كبیرة من اجل تمویل المشاریع او تعتمد علي القر
ث فان وجد فان عملھ الي عدم وجود تخطیط فعال قادر علي استیعاب قواعد التخطیط الدقیق من دراسة البرامج وتنفیذھا خاصة في دول العالم الثال

صوري یعتمد كثیرا علي جھاز التخطیط المركزي الذي یدرس المشاریع والبرامج دون وعي كامل بالحاجات المحلیة ,فیما یخص االسباب غیر 
  االقتصادیة تتمثل في الزیادة السكانیة والتوسع العمراني للسكان وقدم المرافق االساسیة وعدم كفاءتھا .

  .89ن عیسي ,مرجع سابق ,صابراھیم ب  -  (1)
 .89المرجع نفسھ ,ص  -  (2)
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والـذي مـن  باالسـتثمارتقـوم  ال جنـد الكثـري مـن البلـديات  واالسـتثماريف جانـب قسـمي التجهيـز  ·
  .حتقق ايرادات قد تغطي الكثري من التكاليف وانشاء استثمارات جديدة خالله

  .التحفيز على خلق موارد ذاتية اعتماد اجلماعات احمللية على اعانات الدولة قلل من ·

الســابقة لعجــز البلــديات هنــاك عجــز يف جانــب التســيري املتمثــل يف املــورد البشــري، فهنــاك  لألســباباضــافة  
تتــوفر علـى أبســط مكونــات  البلـديات هلــا نســب كبـرية مــن املــداخيل الضـريبية لكــن مواطنوهــا يعيشـون يف مشــاكل و 

 (1) .مما أعاق حتقيق التنمية واإلدارياد املايل احلياة وذلك راجع للبريوقراطية والفس
ــب الــيت تــنظم وتســري البلديــة وقــد كــان للجانــب كإصــالح مــس   11/10جــاء قــانون البلديــة  خمتلــف اجلوان

يف تسـيريها.  الالمركزيةواملعطيات لتطوير املالية احمللية وترقيتها واعتماد  اآللياتاملايل نصيب حيث كرس العديد من 
ـــ اصـــالحتشـــكل  والكانـــت غـــري كافيـــة   وان فهـــي مســـتجدات  ـــة،   ةجـــذري ملالي أ�ـــا تســـاهم يف تطويرهـــا  إالالبلدي

وذلـك يف  الالمركزيـةتشـكل أكـرب عامـل لضـعف  األخـريةوأقـل تبعيـة للدولـة خاصـة أن هـذه  اسـتقالليةوجعلهـا أكثـر 
 (2) (اجلباية احمللية ).تعلق باجلانب املايل بآخر أكثر أمهية وهو امل االصالح انتظار تدعيم هذا 

  تدخل البلدية في تسيير مرافقها  ثانيا وسائل 
يصــلح بالضــرورة  الاملرافــق العامــة أنــواع هلــذا فــإن هنــاك تبــاين يف طــرق ادار�ــا، فمــا يصــلح يف ادارة مرفــق مــا 

خصوصا وسائل ادارية وفنيـة مـن أجـل للجماعات احمللية عموما والبلدية  صالحياتملرفق آخر. وجند املشرع أعطى 
  :من هذا فإنه ميكن تقسيم طرق ادارة املرافق كما يلي وانطالقاالتدخل يف تسيري املرافق احمللية 

  :التسيير المباشر /1
املباشــر  االســتغاللمصــاحل عموميــة عــن طريــق  اســتغاللمــن قــانون البلديــة  151أجــاز املشــرع مبوجــب املــادة 

والنفقــات املتعلقــة �ــذا التســيري ضــمن ميزانيــة البلديــة، ويتــوىل تنفيــذها أمــني خزينــة البلديــة  اتاإليــرادعلــى أن تتقيــد 
  (3).طبقا لقواعد احملاسبة العمومية

املباشــر بقيــام البلديــة بــإدارة مرافقهــا العموميــة بنفســها مســتعملة امكانيا�ــا البشــرية  االســتغاللوتكــون طريقــة 
يف ميزانيـة البلديـة كمـا ميكـن للبلديـة أن تقـرر مـنح  االسـتغاللواملادية اخلاصة، على أن تتقيـد ايـرادات ونفقـات هـذا 

وع مـن التسـيري يتطلـب امكانيـات وكفـاءات ميزانية مستقلة لبعض املصاحل العمومية املستغلة مباشرة. غري أن هذا النـ

                                                           
  .93, 92ابراھیم بن عیسي ,مرجع سابق ,ص -  (1)
,رسالة ماجستیر جامعة الجزائر :كلیة الحقوق -11/10البلدیة في اطار القانون –نور الھدي روابحي ,نظام الجماعات االقلیمیة  -  (2)

  170,ص2013,
 .11/10قانون البلدیة من  151انظر المادة   -  (3)
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حتبــذ هــذا النــوع مــن  الفنيــة وبشــرية كبــرية تتعــدى يف أغلبهــا امكانيــات البلديــة اجلزائريــة وعليــه جنــد معظــم البلــديات 
  (1).التسيري

كما يقصد بـه أيضـا اختصـاص اجلماعـة العموميـة بتسـيري املرافـق العموميـة الـذي تقـوم بإنشـائه فقـد تسـتخدم 
املباشــر للمرافــق يكــون عــن طريــق مــوظفي  فاالســتغاللطريقــة التســيري املباشــر أو طريقــة التســيري املشــخص، يف ذلــك 

املباشـر أن  االسـتغاللاليت أنشأت املرفق العمومي وبواسطة أمواهلم. كما ميكن يف اطار  (البلدية )اجلماعة العمومية 
خيضــع حملاســبة خاصــة و يبقــى هــذا  اص تعينــه بنفســهتســند اجلماعــة العموميــة منشــأة املرفــق العمــومي بتســيريه لشــخ

 (2) .املعنويةبالشخصية املرفق العمومي غري مستقل عنه من حيث عدم متتعه 
 

يكتسـب الشخصـية املعنويـة  اليتمتـع بوجـود قـانوين متميـز ومسـتقل و  الاملباشر  االستغاللأن  اإلشارةوجتدر 
نظامـه الـداخلي ملـا  غـري، خيضـع يف  ال ميلـك حـق التقاضـي فهـو عبـارة عـن تنظـيم داخلـي الوليس بإمكانه التعاقد و 

  (3).، البلديةالواليةخيضع له الشخص العام، الدولة، 

  :التسيير عن طريق المؤسسة العمومية /2 
ة املتعلق بالبلدية بإنشاء مؤسسـات عموميـة بلديـ 11/10من قانون  154و 153أجاز املشرع مبوجب املادة 

تتمتـع بالشخصـية املعنويــة والذمـة املاليـة املســتقلة مـن أجـل تســيري مصـاحلها، وتكـون املؤسســة العموميـة البلديــة ذات 
طابع اداري أو ذات طابع صناعي و جتاري. وجيب على املؤسسة العموميـة ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري موازنـة 

  (4).مية البلدية وسريها عن طريق التنظيمايرادا�ا ونفقا�ا وتكون قواعد تنظيم املؤسسة العمو 
املباشـر حيـث تقـوم  االسـتغالليعترب أسلوب املؤسسة العمومية وسيلة من وسـائل املرفـق العـام، وهـو عكـس  

ــى حتقيــق  األمــوالوجمموعــة مــن  األفــرادالبلديــة بإنشــائها مــن أجــل تســيري مصــاحلها مــن قبــل جمموعــة مــن  جتتمــع عل
هدف حمـدد علـى أن تكـون مسـتقلة ماليـا وتتمتـع بالشخصـية املعنويـة. ويف الغالـب تكـون هـذه املؤسسـة ذات طـابع 

تســــتطيع مــــن  الاداري أو ذات طــــابع صــــناعي أو جتــــاري، وبــــالنظر إىل امكانيــــات معظــــم البلــــديات اجلزائريــــة فهــــي 
  (5)اإلداري. ناء تلك املتميزة بالطابع الناحية التطبيقية إنشاء مثل هذه املؤسسات باستث

ــــب عــــن  اإلقليميــــة لالمركزيــــةاملرفقيــــة كمقابــــل  بالالمركزيــــةوقــــد أطلــــق الفقــــه علــــى املؤسســــة العموميــــة   ويرتت
  :املؤسسة عن الدولة ما يلي استقالليه

ü أن تكون هلا ذمة مالية مستقلة عن الدولة.   
                                                           

 .71عبد الكریم ماروك ,مرجع سابق,ص  -  (1)
,مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر : كلیة العلوم السیاسیة -2000- 1962-رشید فالح ,دور التقسیم االداري في التنمیة المحلیة في الجزائر  -  (2)

  .126,ص2013واالعالم ,
 .351عمار بوضیاف , مرجع سابق ,ص -  (3)
 .11/10من قانون البلدیة  154و153انظر المادة   -  (4)
 .71,72عبد الكریم ماروك , مرجع سابق , ص  -  (5)
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ü أن يكون هلا حق التعاقد دون احلصول على رخصة.  

ü يكون هلا حق قبول اهلبات والوصايا أن.  

ü أن يكون هلا حق التقاضي.  

ü  الضارة اليت تلحق بالغري األفعالأن تتحمل نتائج أعماهلا وتسأل عن.   

 اإلداريـة. ونعـينبقيدين مها قيد التخصيص و قيد خضوع املؤسسة لنظام الوصـاية  االستغاللوقد ضبط هذا 
املؤسسـة لنظـام الوصـاية  أمـا خضـوع .احملـددة يف نـص انشـاءها عمـالباألبقيد التخصيص كل مؤسسة عمومية تقوم 

املركزيـة مراقبـة نشـاط  اإلدارةفمـن حـق  (السـلطة املركزيـة )فيقصد �ا الرقابة املفروضة على املؤسسة من قبل الوصـاية 
 (1) .املؤسسة العمومية من أجل التأكد من عدم خروجها عن ا�ال احملدد هلا

  :وتفويض المصالح العمومية  االمتيازيق التسيير عن طر / 3
أو البلديــة إىل أحــد أفــراد أو أشــخاص القــانون  الواليــةمتمثلــة يف الدولــة أو  اإلدارةأن تعهــد  باالمتيــازيقصــد 

علـى مسـؤوليته  ملـدة حمـددة وذلـك عـن طريـق عمـال وأمـوال يقـدمها امللتـزم  واسـتغاللهاخلـاص بـإدارة مرفـق اقتصـادي 
 (2).يتقاضى رسوما يدفعها املنتفعني من خدمات املرفقويف مقابل ذلك 

املتعلـــق بالبلديـــة، حيـــث ميكـــن  11/10مـــن قـــانون  156و  155وقـــد أجـــاز املشـــرع اجلزائـــري مبوجـــب املـــادة 
أن تكــون حمــل امتيــاز طبقــا للتنظــيم الســاري املفعــول وخيضــع  **149للمصــاحل العموميــة البلديــة املــذكورة يف املــادة 

 شـــروط منـــوذجي حيـــدد عـــن طريـــق التنظـــيم. كمـــا ميكـــن للبلديـــة أن تفـــوض تســـيري املصـــاحل العموميـــة لـــدفرت االمتيـــاز
التشريعية والتنظيمية املعمـول  لألحكام عن طريق عقد برنامج أو صفقة طلبية طبقا  149املنصوص عليها يف املادة 

  (3).�ما
نـــوع آخــر مـــن وســـائل تـــدخل البلديـــة يف  إىل أنـــه اضـــافة للوســـائل املــذكورة ســـابقا كـــان هنـــاك اإلشـــارةجتــدر  

تقــوم بــدور املقــاول اخلــاص يف امليــدان  90/08تســيري مرافقهــا وهــي املقاولــة احملليــة، حيــث كانــت البلديــة يف القــانون 
أنــه بــالرغم  إالاحملليــة اســتعملت لتنفيــذ خمططــات التنميــة احملليــة  املقــاوالتعــدد كبــري مــن  إنشــاءممــا أدى  االقتصـادي

  (4)احلاالت.كل  أ�ا مل تشكل وسيلة تدخل ناجحة يف  إال املقاوالتالواسع هلذه  راالنتشامن 
  .مل يرد ذكر املقاولة احمللية العمومية 11/10يف حني أن قانون البلدية  

                                                           
 .252, 251عمار بوضیاف , مرجع سابق ص -  (1)
  .356المرجع نفسھ ,صعمار بوضیاف ,  -  (2)

الي تلبیة حاجات المواطنین وادارة امالكھا وبھذه الصفة فھي علي ان البلدیة تضمن سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تھدف  149تنص المادة   *
ف تحدث اضافة الي مصالح االدارة العامة مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل علي سبیل المثال ال الحصر بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصر

 الجماعي ,الحظائر ,ومساحات التوقف ,المذابح البلدیة .المیاه المستعملة  ,صیانة الطرقات واشارة المرور ,االنارة العمومیة ,النقل 
 .11/10من قانون البلدیة  156,  155انظر المادة   -  (3)
 .127فالح رشید ,مرجع سابق ,ص   -  (4)
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  المطلب الثاني: ضعف التمويل المحلي وطغيان التبعية الخارجية للجماعات المحلية
تــتمكن مــن التوافــق بــني حجــم املــوارد ووتــرية  ال تــزال اجلماعــات احملليــة يف حالــة تبعيــة ماليــة متزايــدة كو�ــا ال 

املاليــة للتجهيــز مــن اعانــات  األغلفــةإجنــاز التجهيــزات واملرافــق، وكــذا تلبيــة احتياجــات املــواطنني الــيت غالبــا مــا تكــون 
راجــع إىل التمويــل الــذايت الــذي يعتــرب مصــدر رئيســي يف جمــال الدولــة والصــندوق املشــرتك للجماعــات احملليــة. وذلــك 

العمـومي، حيـث أن  االسـتثماريف متويـل  األكثـرباملائـة علـى  10سـوى نسـبة  ال يغطـيالتجهيز احمللـي حيـث أصـبح 
املديونيـة املرتاكمـة عـرب السـنوات مـن جـراء نقـص املـوارد  العجز السنوي الذي تشهده الكثـري مـن البلـديات راجـع إىل

و كذا عبئ املهام املوكلة للجماعات احملليـة الـيت تفـوق امكانيا�ـا املتاحـة يف اطـار متويـل  استغالهلااملالية وعدم جناعة 
إذا  إالميكــن أن حيصــل  الالتنميــة احملليــة ممــا أدى لعــدم التــوازن بــني الوســائل واملهــام . لــذا فــإن حتقيــق التنميــة احملليــة 

 (1).اجلبائية  ردمتاحة خاصة املوا توفرت موارد 
من أجل تغطية نفقات البلدية فإ�ا تعتمد بصفة أساسية على املوارد اجلبائية اليت تعترب أهم مـورد ذايت لـديها 

مـا يزيـد عــن  األخــريةلتحقيــق التنميـة احملليـة. حيــث متثـل هـذه  واالجتماعيـة االقتصـاديةيسـاعدها علـى أداء وظائفهــا 
لكــن بــالرغم مــن ذلــك فإ�ــا تعتــرب غــري كافيــة لتغطيــة النفقــات املتعــددة وهــذا راجــع باملائــة مــن جممــوع ايرادا�ــا،  90

املفرطـة الضـريبية حيـث تنفـرد السـلطة املركزيـة بتحديـد  املركزيـةتيجة عدة عوائق أمههـا لضعف وعدم فاعلية مردودها ن
عهـا وخصوصـيتها. اضـافة لـذلك مـا يوافـق واق القـرتاح وعاء معدل الضريبة بصفة مطلقة دون تـرك املبـادرة للبلـديات 

فــان توزيــع الضــرائب بــني الدولــة والبلــديات هــو تقســيم غــري عــادل، حيــث أن الدولــة حتتكــر وتســتحوذ علــى غالبيــة 
باملائــة منــه يف حــني يف حــني يبقــى  80النســب وهــو مــا يظهــر علــى القيمــة املضــافة حيــث الدولــة حتصــل علــى نســبة 

  .ة على امللكية تعرف توزيع غري عادل وهو ما ازد الوضع سوءاباملائة. وكذلك الضريب 20للبلدية نسبة 
معيــار موضــوعي لــذلك،  النعــدام اجلبائيــة راجــع أساســا  اإليــراداتيف توزيــع  الالمســاواة وعلــى العمــوم هــذه 

يف ذلــك وهــو اختصــاص تقــديري فتختــار الدولــة الضــرائب الــيت متــول �ــا  األصــيل االختصــاصفتعتــرب الدولــة صــاحبة 
انتاجيـة لتمويـل  األكثـرتقوم بتخصيص الضـرائب  األحيانالبلدية وتلك اليت تعود لفائدة ميزانيتها ويف أغلب  ميزانية

ميزانيتهــا. لــذلك وجــب اعــادة النظــر يف هــذا التوزيــع بالزيــادة يف حصــص البلــديات والبحــث عــن معيــار موضــوعي 
  (2).سب توزيع الضرائب بينها وبني البلدياتوعادل كتنازل الدولة للبلديات عن بعض الضرائب واعادة النظر يف ن

  المطلب الثالث: الرقابة كآلية لتحقيق التنمية المحلية
بصـفة خاصـة تعـد  اإلداريـةإن عملية الرقابة على أعمـال الدولـة بصـفة عامـة والرقابـة علـى أعمـال السـلطات  

 الحكـام العامـة اخلضـوع  اإلدارةممـا يلـزم من أهم وأجنح الضمانات والوسائل حلماية وتطبيق مبـدأ الشـرعية يف الدولـة 
  .القانون مبا تقوم به من أعمال وتصرفات

                                                           
 .150صبیحة محمدي زوجة راحم ,مرجع سابق , ص  -  (1)
  .178, 176نور الھدي روابحي , مرجع سابق ,ص   -  (2)
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  : تعريف الرقابة الوصائية اوال
من تقدمي تعريف للرقابـة حيـث عـرف هنـري فـايول الرقابـة علـى  البد قبل التطرق إىل تعريف الرقابة الوصائية 

وضـوعة والتعليمـات الصـادرة واملبـادئ احملـددة وأن غرضـها حيدث طبقـا للخطـة امل شيءالتأكد مما إذا كان كل  "أ�ا 
  (1). شيء"ومنع تكرار حدوثها وهي تنطبق على كل  جلتهاقصد معا واألخطاءإىل نقاط الضعف  اإلشارةهو 

ــى أ�ــا  عمليــة قيــاس النتــائج ومقارنتهــا بــاخلطط و املعــايري وتشــخيص أســباب احنــراف "وهنــاك مــن يعرفهــا عل
ـــائج املرغوبـــة واختـــاذ  ـــائج الفعليـــة عـــن النت الصـــحيحة عنـــدما يكـــون ذلـــك ضـــروريا، كمـــا أ�ـــا متابعـــة  اإلجـــراءاتالنت

  (2)".املستقبل والتأكد من أ�ا تتم وفقا ملا أريد هلا والعمل على تصحيح أي احنراف يقع يف  األعمال
ـــى أ�ـــا   ـــة الـــيت تقـــوم �ـــا  "كمـــا ميكـــن تعريفهـــا عل ـــة أعماهلـــا والتحقـــق مـــن مـــدى  اإلدارةالرقاب بنفســـها ملراقب

بنفسـها مراقبــة مــدى مطابقـة تصــرفا�ا للقــانون  اإلدارةأن تتــوىل  علـي للظــروف احمليطــة  ومالئمتهـامطابقتهـا للقــانون 
  (3)األفراد".إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من 

  بعد تقدمي تعريفات خمتلفة للرقابة البد كذلك من تعريف الرقابة الوصائية
 حيــث ميكــن تعريفهــا بأ�ــا " الرقابــة الــيت �ــدف باحملافظــة علــى املصــلحة العامــة واشــباع احلاجــات العامــة 

  (4)اإلداري".واحلفاظ على النظام العام كما تستهدف محاية املصلحة يف النشاط 
جممـــوع الســـلطات احملـــددة الـــيت خيوهلـــا القـــانون جلهـــة معينـــة علـــى أشـــخاص "كمـــا ميكـــن تعريفهـــا علـــى أ�ـــا  

وأعمــال اهليئــات احملليــة قصــد حتقيــق ومحايــة املصــلحة العامــة، ومبعــىن آخــر فإ�ــا �ــدف لتمكــني الســلطة املركزيــة مــن 
  ".القانوين اإلطارص وذلك يف وبينها وبني نشاطها اخلا الالمركزيةالتنسيق فيما بني عمل السلطة 

 العالقـة تنظيمية ادارية حيث تقـوم بتحديـد  عالقة على أ�ا رابطة أو  اإلداريةوهناك من يفسر فكرة الوصاية 
اقليميـا أو فنيـا يف النظـام  الالمركزيـة اإلداريـةاملركزية الوصية وبني املؤسسات واهليئات  اإلداريةالقانونية بني السلطات 

  (5).رمسية حبتة  هي فكرة قانونية تنظيمية  اإلداريةللدولة، ومن مث فإن فكرة الوصاية  اإلداري

  ثانيا: أهداف الرقابة الوصائية 
بالضـرورة مـن اخضـاع  البـد الرقابة آلية قانونية تطبق على خمتلف مؤسسات الدولة وأجهز�ا الرمسية، حيـث  

  .ا جهات ادارية حمددة طبقا للقانون ووفق اجراءات معينةأعمال ا�الس البلدية إىل رقابة وصائية متارسه
  

                                                           
  24,ص,2008االدرنكاثراء للنشر والتوزیع , علي عباس و الرقابة االداریة في منظمات االعمال ,  -   (1)
  .24,ص2011عمان :دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة , زاھد محمد دیري , الرقابة االداریة ,  -   (2)
 .65,ص2003ومدي رقابة القضاء علیھا , الریاض ,د د ن , حمید عمر حمید , السلطة التقدیریة لالدارة  -   (3)
 3محمد الصغیر بعلي ,عملیة الرقابة القضائیة علي اعمال االدارة العامة في القانون الجزائري الجزائر : لدیوان المطبوعات الجامعیة ,ط.  -   (4)

 .4,ص1994,
, جامعة بسكرة :كلیة الحقوق 6ماعات المحلیة في الجزائر ",مجلة االجتھاد القضائي ,ععبد الحلیم بن مشري ,"نظام الرقابة االداریة علي الج  -  (5)

 .105, 104,ص2009والعلوم السیاسیة ,
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ــى ا�ــالس املنتخبــة رمبــا تكــون أكثــر إحلاحــا حبكــم أن الشــخص املنتخــب- يســعى  إن احلاجــة إىل الرقابــة عل
  (1) .بكل ما ميلك إىل ارضاء الناخبني أو سكان املنطقة ولو على حساب القانون أو التنظيم

   .العامة على املستوى احمللي اإلدارة محاية املواطنني من تعسف- 
  اإلداريةاملركزية عند عجز السلطات  اإلداريةحتقيق التعاون والتكامل وذلك بتدخل السلطات - 

  .أثناء أداء املهام املوكلة هلا املركزية 
ــى وحــدة الدولــة الدســتورية والسياســية والوطنيــة مــن خمــاطر اإلداريــة�ــدف الرقابــة -   اخلــروج  إىل احلفــاظ عل

  .والتهدمي اال�يارمنها مما يؤدي إىل خطر  اإلقليميةخاصة  الالمركزية اإلداريةعنها من قبل السلطات 
أحســن و  ، وكــذا التحقــق مــن تطبيــق واتبــاعاإلداريــة الالمركزيــةمــن قبــل اهليئــات  األداءحتقيــق مســتوى مــن - 

  (2).أفضل الوسائل يف أداء عمل ونشاط اجلماعات احمللية
لرقابـة  س مفهوم دولة القانون لذا وجب إخضاع املنتخبون علـى مسـتوى البلديـة يف قيـامهم بأعمـاهلمتكري- 
  (3).وصائية

  أصناف الرقابة الوصائية :ثالثا
  :صورها املتمثلة فيما يلي خاللعلى البلدية من  (االدارية )متارس الرقابة الوصائية  

ü الرقابة على أعضاء ا�لس الشعيب البلدي.  

ü بة على أعمال ا�لس الشعيب البلديالرقا.  

ü الرقابة على أعمال ا�لس الشعيب البلدي كهيئة.  

    :الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي/ 1
ــس الشــعيب البلــدي،  قبــل التطــرق هلــذا النــوع مــن الرقابــة جيــب التفريــق بــني مــوظفي البلديــة وبــني أعضــاء ا�ل
حيث أن موظفي البلدية خيضـعون لسـلطة رئاسـية للمجلـس الشـعيب البلـدي يف حـني أعضـاء ا�لـس الشـعيب البلـدي 

الــيت خيوهلــا  الصــالحياتوتكــون أساســا يف  (الواليــة )خيضــعون لرقابــة اداريــة متــارس علــيهم مــن قبــل الســلطة الوصــية 
للمـانع  العضـوية ، انتهـاء اإلقالـةبـالتوقيف،  )القانون إىل الوايل مبتابعة أعضاء ا�لس الشعيب البلـدي ومعـاقبتهم إمـا 

  (4).القانوين

                                                           
, جامعة 10عمار وضیاف , " الرقابة االداریة علي مداوالت المجالس البلدیة في التشریع الجزائري والتونسي ",مجلة االجتھاد القضائي ,ع -  (1)

  1,ص2010العلوم الحقوق والعلوم السیاسیة ,تبسة ,كلیة 
 .149فوزي بن عبد الحق ,مرجع سابق ,ص  -  (2)
 .17عمار بوضیاف , مرجع سابق ,ص -  (3)
  .6,ص2014نجیب لبري , الرقابة علي الجماعات المحلیة ,مذكرة ماستر جامعة ورقلة :كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , - (4)
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  :التوقيف أ/ 
يوقف بقرار من الوايل كل منتخب تعـرض ملتابعـة  "من قانون البلدية فإنه  43على ما نصت عليه املادة بناء 

متكنـه  الخملـة بالشـرف أو كـان حمـل تـدابري قضـائية  اسـباب قضائية بسبب جناية أو جنحة هلـا صـلة باملـال العـام أو 
بصفة صحيحة إىل غاية صدور حكم �ائي بالرباءة يسـتأنف املنتخـب تلقائيـا  االنتخابيةمن استمرار ممارسة عهدته 

 (1). " االنتخابيةممارسة مهامه  و فوريا

  (االقالة ):انتهاء العضوية للمانع القانوني  ب/ 
  :يتمثل املانع القانوين يف عدة أوضاع يكون فيها العضو يف

ü  االنتخابعدم قابلية  حاالتحالة من.  

ü  التعارض حاالتحالة من.  

ü  (2).اجلزائية اإلدانةحالة  

  ج/ اإلقصاء :
مـن  لإلقصـاءهو اجراء تأدييب وعقايب يرتتـب عنـه عقوبـة جزائيـة ممـا يعـرض العضـو يف ا�لـس الشـعيب البلـدي 

يقصــى بقــوة القــانون مــن ا�لــس كــل عضــو منتخــب كــان حمــل ادانــة  "تــنص علــى أن 44مهمتــه، حيــث جنــد املــادة 
  (3).مبوجب قرار اإلقصاءجزائية �ائية ويثبت الوايل هذا 

تلقائيـا إذا تغيـب دون عـذر  مسـتقيالتنص على أن كل عضو يف ا�لس الشـعيب البلـدي يعتـرب  45أما املادة 
دورات عادية يف السنة. ويف حالة ختلف املنتخب عن حضور جلسة السـماع رغـم صـحة التبليـغ  7من  أكثرمقبول 

نتخــب املعـين وخيطــر الــوايل امل يعتـرب قــرار ا�لـس حضــوريا ويعلـن الغيــاب مـن قبــل ا�لـس الشــعيب البلــدي بعـد مســاع 
  (4).بذلك فورا
يكـون  ال واإلقصـاءحـددها القـانون،   ألسـباباسقاط كلـي و�ـائي للعضـوية  اإلقصاءفإن  لإليقاف خالفا  

 ذلـك الن عضـويتهنتيجة فعل خطري يربر اجراء اللجوء إليه. فعند إدانة املنتخب من قبل احملكمة املختصة يفقد  إال
  (5).الشعيب البلدي لذا وجب إبعاده ميس مبصداقية ا�لس

 

 

                                                           
 .11/10من قانون البلدیة  43انظر المادة  -  (1)
  .137محمد الصغیر بعلي , مرجع سابق ,ص  -   (2)
 .11/10من قانون البلدیة  44انظر المادة    -  (3)
 .45المرجع نفسھ , المادة   -   (4)
 .285,ص2012الجزائر : جسور للنشر والتوزیع , عمار بوضیاف ,شرح قانون البلدیة ,  -  (5)
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 (1):11/10) :اشكال الرقابة علي اعضاء ا�لس الشعيب البلدي حسب قانون البلدية 2جدول رقم (

اشكال الوصاية 
علي ا�لس الشعيب 

  البلدي
  املواد يف القانون  موضوع الوصاية

11/10  
  نتيجة الرقابة  سبب الرقاية

كل منتخب يتعرض   التوقيف
  ملتابعة جزائية

43  

احملافظة علي فاعلية 
التمثيل احمللي وعدم 
التعارض مع القوانني 

  والتنظيمات

توقيف العضو ايل غاية 
�اية املتابعة اجلزائية 

  وصدور احلكم النهائي

  االقالة

التغيب ملدة 
دورات كاملة 3

خالل السنة دون 
  عذر مقبول

45  

احلفاظ علي فعالية  و 
ايل ا�لس  ةاستقاللي

 جانب ضمان  مبدا 
  املشروعية

االقالة والتصريح �ا 
من طرف الوايل مع 

بيان السبب وتعويض 
العضو بعضو احتياطي 

  من نفس القائمة

كل عضو يتعرض   االقصاء
  إلدانة جزائية

44  

احملافظة علي فعالية 
التمثيل احمللي وعدم 
التعارض مع القانون 

  والتنظيم

اعالن ا�لس الشعيب 
االقصاء البلدي 

وتثبيت االقصاء بقرار 
  من الوايل

  

  :الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي/ 2
الـــيت تقـــوم �ـــا البلديـــة  واملـــداوالتهـــي تلـــك الرقابـــة الـــيت متارســـها الســـلطة املركزيـــة لفحـــص مشـــروع القـــرارات 

أنواع من الرقابـة املطبقـة علـى  3والتأكد من مطابقتها أو عدم مطابقتها للنصوص والقوانني املعمول �ا، حيث جند 
  :أعمال ا�لس الشعيب البلدي املتمثلة يف

  
 
 
 
 
  

                                                           
  .9سابق ,ص نجیب لبري ,مرجع – (1)
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  :المصادقة أ/
املتخـذة مـن ا�لـس البلـدي تعتـرب نافـذه  املـداوالتللمصادقة، حيـث أن  املداوالتاخضاع  خاللوذلك من 
  (1).11/10من قانون  56يوم من تاريخ ايداعها لدى السلطة الوصية وذلك حبكم املادة  21حبكم القانون بعد 

 : املتمثلة يف األعمالوهناك نوعني من املصادقة على  

  المصادقة الصريحة:-
املتضـمنة  املـداوالتالوايل عليها   بعد مصادقة إالتنفذ  " الأنه  11/10من قانون البلدية  57نصت املادة  
العقاريــــة  األمــــالكالتوأمــــة، التنــــازل علــــى  ، اتفاقيــــات األجنبيــــةات واحلســــابات، قبــــول اهلبــــات و الوصــــايا امليزانيــــ
  (2).للبلدية

  : المصادقة الضمنية-
يـوم مـن  21القـانون بعـد   ا�لـس الشـعيب البلـدي قابلـة للتنفيـذ بقـوة مداوالتتصبح  56حسب نص املادة 

ميــارس الــوايل ســلطته يف الرقابــة  يــوم 21مــدة  وخــاللاملســتثناة قانونــا.  املــداوالتمــا عــدا  الواليــةتــاريخ ايــداعها لــدى 
  (3).على املداولة

  اإللغاء: ب/
مـن  59غـري املشـروعة فنجـد املـادة  املـداوالتاقـرار الـوايل للمجلـس الشـعيب البلـدي بإلغـاء  خـاللوذلك من 

  : دي بقوة القانون تلكا�لس الشعيب البل مداوالتقانون البلدية تنص على أنه تبطل 

  .املتخذة خرقا للدستور و غري مطابقة للقوانني والتنظيمات §

  .اليت متس برموز الدولة وشعارا�ا §

  . غري احملررة باللغة العربية §

  (4).املداولة بقرار بطالنويعاين الوايل 
ــس الــيت قــد يشــارك يف اختاذهــا أ املــداوالتكمــا ميكــن للــوايل إلغــاء مبوجــب قــرار معلــل بعــض  عضــاء مــن ا�ل

مـــن  *60عنهـــا و هـــو مـــا أكدتـــه املـــادة  وكـــالءالشـــعيب البلـــدي �ـــدف مصـــلحة شخصـــية يف القضـــية املطروحـــة أو 
   .11/10قانون

                                                           
  .139نسرین شریفي واخرون ,مرجع سابق ,ص   -   (1)
  .83عبد الكریم ماروك ,مرجع سابق  ,ص   -   (2)

 287,  286عمار بوضیاف ,مرجع سابق ,ص   -  (3)

 .83عبد الكریم ماروك , مرجع سابق ,ص  -  (4)

لرئیس المجلس الشعبي البلدي او أي عنضو من المجلس الشعبي البلدي في وضعیة تعارض  من قانون البلدیة علي انھ الیمكن 60تنص المادة    *
وضوع مصالحھ مع مصالح البلدیة اسمائھم او ازواجھم او اصولھم او فروعھم الي الدرجة الرابعة او كوكالء  حضور المداولة التي تعالج ھذا الم

 واال تعتبر ھذه المداولة باطلة .
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  : الحلول ج/ 
، هـذا يعـين "سـلطة احللـول "وذلك يف الفصـل الثالـث حتـت عنـوان  11/10لقد ورد احللول يف قانون البلدية 

القـانون فنجـد املـادة  ميكـن أن حتـل حمـل سـلطات البلديـة و ذلـك يف ظـروف خاصـة أشـار إليهـا أن السلطة الوصـائية
املتعلقـــة  اإلجـــراءاتأو بعضـــها كـــل اليـــة ميكـــن للـــوايل أن يتخـــذ بالنســـبة جلميـــع بلـــديات الو "تـــنص علـــى أنـــه  100

 السـيما وم سلطات البلديـة بـذلك تق  ال، النظافة، السكينة العمومية ودميومة املرفق العام عندما األمنباحلفاظ على 
 (1)".واخلدمة الوطنية واحلالة املدنية االنتخابيةمنها التكفل بالعمليات 

ـــه مبقتضـــى  " 101ونصـــت املـــادة  ـــس الشـــعيب البلـــدي عـــن اختـــاذ القـــرارات املوكلـــة ل ـــيس ا�ل عنـــدما ميتنـــع رئ
احملـددة مبوجـب  اآلجـالالقوانني والتنظيمات ميكن للوايل بعد اعذاره أن يقوم تلقائيا �ذا العمل مباشرة بعد انقضـاء 

  اإلعذار".
دي حيول دون التصويت على امليزانيـة با�لس الشعيب البل اختاللأنه يف حالة حدوث  " 102وتنص املادة  

  (2)". القانون من هذا  186فإن الوايل يضمن املصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط احملددة يف املادة 

  الرقابة الوصائية المجلس الشعبي البلدي كهيئة / 3
ــى الرقابــة الوصــائية علــى ا�لــس الشــعيب البلــدي كهيئــة يف احلــل الــذي يعــد مــن أخطــر  مظــاهر الرقابــة  تتجل
علــى  أوجــب صــدور مرســوم رئاســي يتخــذ بنــاءمبــين علــى اختيــار الشــعب، ممــا  دميقراطــي كونــه ميــس مببــدأ   اإلداريــة

  (3).مرسوم وزاري من الوزارة املكلفة بالشؤون الداخلية لرتسيم احلل
مــن  46الـيت مت ذكرهـا يف املـادة  احلـاالت ألحـدىيـتم حـل ا�لـس الشـعيب البلـدي وجتديـده يف حالــة ارتكابـه 

 (4):قانون البلدية املتمثلة يف

ü خرق أحكام دستورية.   

ü يف حالة إلغاء انتخاب مجيع أعضاء ا�لس.  

ü  ا�لس ألعضاءيف حالة استقالة مجاعية.   

ü  خطــرية مت اثبا�ــا يف التســيري البلــدي أو مــن  اخــتالالتعلــى ا�لــس مصــدر  اإلبقــاءعنــدما يكــون
  .طبيعته املساس مبصاحل املواطنني وطمأنينتهم

ü  املطلقة األغلبيةعندما يصبح عدد املنتخبني أقل من.  

ü  خطرية بني أعضاء ا�لس الشعيب البلدي تعيق السري العادي هليئات البلدية خالفاتيف حالة.  
                                                           

  .11/10من قانون البلدیة  100المادة    -   (1)

  102و,  101المرجع نفسھ , المادة   -   (2)

  .80عبد الكریم ماروك , مرجع سابق ,ص   -   (3)

 .11/10من قانون البلدیة  46انظر المادة   -   (4)
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ü زئتهايف حالة اندماج بلديات أو ضمها أو جت.  

ü يف حالة حدوث ظروف استثنائية حتول دون تنصيب ا�لس املنتخب.  

علـي  يتم حل وجتديـد ا�لـس البلـدي علـى تقريـر الـوزير املكلـف بالداخليـة ويتعـني مبوجـب مرسـوم رئاسـي بنـا
 شــؤون علــى الــوايل يف هــذه احلالــة تعيــني متصــرف ومســاعدين للقيــام بتســيريتقريــر الــوزير املكلــف بالداخليــة ويتعــني 

  .جملس جديد البلدية إىل حني تنصيب 
أشـهر  6أجـل أقصـاه  خـاللوبعد تعيني متصرف ومساعدين فإنه يتم اجـراء انتخابـات لتعيـني جملـس جديـد 

  .تنتهي مهام املتصرف ومساعديه االنتخاباتابتداء من تاريخ احلل، ومبجرد تنصيب ا�لس اجلديد بعد اجراء 

  والمالية  االقتصادية األزمةة المحلية في الجزائر بعد المطلب الرابع: أفاق التنمي 
مـا قـد ميـر بـه البلـد مـن كسـاد يكـون مصـحوبا بركـود وضـعف حركـة البيـع والشـراء  االقتصـادية باألزمةيقصد  

الـيت  االقتصـاديةوتزايد عدد البطالة، وهي مرتبة بالدورات  األسعارالقومي وكذلك اخنفاض يف  اإلنتاجوباخنفاض يف 
مـن مرحلـة التوسـع الـدوري  االقتصـاديينقلـب عنـدها النشـاط  الـيتالرأمسايل كما أ�ا نقطـة التحـول  االقتصادمير �ا 

العنيـــف يف  اال�يـــار، فهـــي تـــرتبط حبـــادث معـــني وبـــارز بقـــوة، مثـــل واالنكمـــاشتتميـــز بـــالركود  االخنفـــاضإىل مرحلـــة 
  .أسعار البرتول

مـع احتمـال دوامـه، ممـا يرتتـب عنـه تراجـع  2014تقهقرا ملحوظـا منـذ �ايـة تعرف أسعار النفط يف اجلزائر   
، حيــث جــاء واالجتماعيــة االقتصــاديةامليزانيــة مــع التــأثري احملتمــل علــى التوازنــات الداخليــة و اخلارجيــة  إيــراداتكبــري 

�ايـة  تراكمـت أسـبا�ا منـذ الـوطين الـيت االقتصـادوليـدة أزمـة  األخريةو املالية  االقتصادية  إلصالحاتقرار احلكومة 
 االقتصــــادالنمــــو بــــني قطاعــــات  وعالقــــات التــــوازن الــــداخلي واخلــــارجي  اخــــتالليف  األزمــــة، ومتثلــــت تلــــك 2014

حسب تقريـر بنـك اجلزائـر اخلـاص  .املختلفة بعجز املوازنة العامة للدولة وعدم تناسب كمية النقود مع عرض السلع 
بعــد أن وصــل  دوالرمليــار  159.918 ، و الــذي ســجل تقهقــر احتيــاطي الصــرف إىل2015لســنة  األول بــالثالثي

ـــر فـــإن 2014عنـــد �ايـــة شـــهر ديســـمرب  دوالرمليـــار 178.938إىل  للســـنة  األول الثالثـــي، و حســـب نفـــس التقري
خــارج قطــاع  اإليــداعاتعــرف انكماشــا حــادا يف الســيولة البنكيــة بســبب اخنفــاض إيــداعات ســوناطراك، و  2015

 10.72روقـــات، كـــل ذلـــك أدى إىل عجـــز يف امليـــزان التجـــاري و عجـــز قياســـي يف ميـــزان املـــدفوعات وصـــل إىل احمل
 االقتصـاديو مـا زاد الوضـع املـايل و  2014نفـس الفـرتة مـن سـنة  خـاللفقـط  دوالرمليون  98مقابل  دوالرمليار 

دينـــار 100.26الـــذي وصـــل إىل  مريكـــياأل الـــدوالرغـــري املســـبوق لصـــرف الـــدينار اجلزائـــري مقابـــل  اال�يـــارتعقيـــدا 
  .واحد دوالرمقابل  جزائري 

  ستكون شاملة لكل القطاعات من بينها قطاع التنمية احمللية األزمةشك فيه أن أثار  الومما 
البلديات، حيث أفادت إحصاءات وزارة الداخلية واجلماعات احملليـة، بـأن عديـد البلـديات الـيت  وباخلصوص

مــن املائــة مــن إمجــايل بلــديات الــوطن. أمــا  62، مــا ميثــل 955تعــاين عجــزا ماليــا علــى املســتوى الــوطين، بلــغ حــوايل 
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بلديـة فهـي متوسـطة  477بقيـة املتمثلـة يف بلديـة، أمـا ال 107باملائة، ما ميثل حـوايل  7البلديات الغنية فلم تتجاوز 
 ودخـول قـانون املاليـة حيـز 2015سوءا بالنسـبة للبلـديات الفقـرية مـع بدايـة العـام  ازداد الدخل، وبالتايل فإن الوضع 

بلديـة  1200مـن أن أزيـد واجلماعـات احملليـة  التطبيق. كما أفـادت إحصـائيات مديريـة املاليـة احملليـة لـوازرة الداخليـة 
، مشرية إىل أن هذه املعانـاة انتهـت مـع تنصـيب 2010و  2000الوطن، عانت من عجز مايل ما بني سنوات  عرب

باملائــة مــن البلــديات فقــرية 62أن  اإلحصــائيات. وتؤكــد 2010يف  األساســية اإلعانــةاملراقــب املــايل ومراجعــة توزيــع 
ســنة إىل أخــرى. كمــا أعلنــت وزارة الداخليــة و  وتواجــه عــدم التــوازن بــني مــداخيلها ونفقا�ــا الــيت تشــهد ارتفاعــا مــن

ــى  عملــت ، إذ 2016اجلماعــات احملليــة عــن إجــراءات جديــدة للــدعم بدايــة مــن  ــى رفــع مــن مردوديــة الرســم عل عل
بالنسـبة للجماعـات احملليـة. علمـا أن العقـار يف مجيـع بلـدان العـامل  األهـم، كونـه الرسـم 2016العقار بداية من سـنة 

الـيت  اإلجـراءاتباملائـة، ويـأيت ذلـك بعـد  4 و 3للجماعات احمللية، بينما يرتاوح يف اجلزائر بني  األساسيهو الرسم 
تعليمـة جتـرب عديـد  .باملائـة 1باملائـة إىل  2الذي خفض الرسم على النشـاط املهـين مـن  2015جاء �ا قانون املالية 

باملائــة، حيــث  50تهــا فائضــا إىل تقليصــها بنســبة هامــة وتســجل ميزانيائيــة البلــديات الغنيــة والــيت تتمتــع مبــداخيل جب
إىل  2015الســنة  خــاللعــدد البلـديات الفقــرية  ارتفــع فـرض نوعــا مــن التضــييق، أيـن  2016أن قـانون املاليــة لســنة 

بــأن  (وزارة الداخليــة ),كمــا تفيــد إحصــائيات مــن ذات الــوزارة  .بلديــة 1380باملائــة، مــا يعــين أزيــد مــن  90قرابــة 
ورعـوي، حيـث يبقـى هـذين القطـاعني غـري خاضـعني  فالحـي بلديـة عـرب الـوطن، ذات طـابع  900هناك ما يقـارب 

بلديــة غنيــة وهلــا مــداخيل  107للضــرائب، ممــا ســيحرم هــذه البلــديات مــن مــداخيل ضــريبية. كمــا مت إحصــاء حــوايل 
بلديـة، ذات  477لبلـديات املتبقيـة والـيت تبلـغ باملائـة مـن ا 31باملائـة، فيمـا تعتـرب  7تتعـدى  الجد هامة وهي نسـبة 

. الواليـةإعانـات  خـاللتسـمح هلـا بتغطيـة حاجيا�ـا ومتويـل املشـاريع وبالتـايل تغطـي العجـز مـن  المداخيل متوسطة 
لذا عمدت وزارة الداخلية إىل إقرار مرسوم يسمح للصندوق املشـرتك للجماعـات احملليـة، بـدعم ميزانيـة التسـيري مبـنح 

، ويســمح ذلــك حبســب الــوزارة، اإلجباريــةتتــو فــر علــى إيــرادات تســمح هلــا بتغطيــة النفقــات  الللبلــديات الــيت إعانــة 
مبــنح قــروض لتمويــل مشـاريع مقرتحــة مــن البلــديات، علــى أن يــتم تســديدها بعــد  واالســتثماربـدعم نفقــات التجهيــز 

  اإلنتاج.املشروع يف  انطالق
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    خالصة
   : املتمثلة يف االستنتاجاتدراستنا هلذا الفصل ميكن أن نستخلص أهم  خاللمن 

املســـندة هلـــا تتطلـــب جهـــاز إداري ذو كفـــاءة و خـــربة يعتمـــد علـــى  الصـــالحياتممارســـة البلديـــة للمهـــام و -
   .تقدمي اخلدمات االتصال عند احلديثة يف  األساليبالكيفيات و 
هلــا يف تســيري شــؤو�ا احملليــة ممــا  األمــورمــن أجــل تيســري  اإلداري املــايل و باالســتقاللضــرورة متتــع البلديــة  -

  .يسمح هلا بتحقيق النجاح يف مشاريعها ا�سدة
وطيـدة بالتمويـل احمللـي حيـث كلمـا كـان التمويـل احمللـي كبـري  عالقةدور البلدية يف حتقيق التنمية احمللية ذو - 

يــة و كلمــا كــان التمويــل ضــعيف نتيجــة طغيــان التبعيــة اخلارجيــة  كلمــا كــان دور البلديــة فعــال يف حتقيــق التنميــة احملل
  كلما فشلت البلدية يف املهام املسندة هلا

العامليــة  األســواقنتيجــة ا�يــار أســعار البــرتول يف  الــبالدو املاليــة احلاليــة الــيت تعــاين منهــا  االقتصــادية األزمــة -
مسـار التنميــة  عرقلـتميزانيـة البلـديات و بالتــايل فإ�ـا  أثـرت بشـكل كبـري علـى ميزانيــة الدولـة ممـا انعكـس ســلبا علـى

  .احمللية نتيجة اعتمادها بشكل كبري على التمويل املركزي
  

 



 



 الخاتمة
  

  :خاتمة 
ـــة  خـــاللمـــن  ـــة تعتـــرب مـــن أهـــم  11/10دراســـتنا لقـــانون البلدي ـــة احملليـــة نســـتنتج أن البلدي وأثـــره علـــى التنمي
يف تنفيـذ التنميـة يف جمـال  السـيمااملـواطنني  ادارة خمتلـف شـؤون اليت تسعى لتسـري املصـاحل احملليـة و  اإلداريةالوحدات 

براجمهـا و  يف تنفيـذ  أمهيـةطار�ـا ,ذات هلـا، حيـث أصـبحت البلديـة �ياكلهـا وا األساسـيالتنمية الذي يعترب اهلدف 
مـن  إاليكـون  الالسهر على تنظيم وضبط مصاحلها، مما يسمح هلا برفع مستويات التنمية يف ا�تمع احمللي، وذلك 

وتـوفري املـوارد  القـرارات  يف اختـاذ مركزيـة حقيقيـة الج التنموية اليت تتطلب توفري بيئة مساعدة تتبين جناح الربام خالل
احملليــة، إضــافة لــدعم و إشــراك قــادة  دارة ا�تمعــات املاليــة الكافيــة ، وكــذا متطلبــات داعمــة تســهل عمليــة تنظــيم وا

 الصـالحياترايـة حباجـا�م احملليـة و تزويـدهم بالسـلطات و أكثـر د ال�ـماهليئات احمللية املنتخبة يف عملية التخطيط 
 خالهلـالتمكينهم من القيام باملهام املوكلة هلـم بكـل حريـة وذلـك بإجيـاد تشـريعات واضـحة حتـدد مـن  الالزمة اإلدارية
  الصالحيات.خمتلف 

ــق التنميــة احملليــة،   واالســتقالليةاحلريــة  مــنح خــاللمــن  إاليكــون  الولنجــاح ا�ــالس الشــعبية البلديــة يف حتقي
أن  إالا�لــس الشــعيب البلــدي،  صــالحياتاملتعلـق بالبلديــة جــاء فيــه توسـيع  11/10هلــم، حيــث أن قــانون  الالزمـة

فــرئيس  اإلداريــةالوصــاية  خــاللتتمتــع بــأي ســلطة تقريريــة وذلــك مــا يظهــر مــن  الالواقــع أثبــت عكــس ذلــك إذ أ�ــا 
إضــافة إىل أن التنميــة احملليــة يف  .بعــد مصــادقة الــوايل عليهــا إاليقــوم بتنفيــذ أي مشــروع  ال ا�لــس الشــعيب البلــدي

تراعي متطلبات و احتياجات املواطنني، حيث أن املشاريع التنموية تكون موجهة من احلكومة املركزيـة إىل  الاجلزائر 
ت و أولويـات التنميـة احملليـة يف ا�تمـع احمللـي الوحدات احمللية، و بالتايل هيمنة السلطة املركزيـة علـى حتديـد احتياجـا

تســاهم يف هــذه املشــاريع  التشــارك و  الالــذي جعــل البلــديات جمــربة علـى تنفيــذ الــربامج التنمويــة وهــي بـذلك  األمـر
البلديـــة و تبعيتهـــا للتمويـــل املركـــزي حيـــث أن معظـــم البلـــديات تعـــاين مـــن خلـــل و  الرتبـــاط بإراد�ـــا ، وذلـــك راجـــع 

اخلارجيــة مــن أجــل  باإلعانــاتالــذي جعلهــا مقيــدة  األمــربــري يف ماليتهــا بســبب ضــعف مواردهــا املاليــة، اضــطراب ك
 .تنفيذ براجمها و تسيري مصاحلها 

 



 الملخص
  

  : الملخص
البلديــة يف اجلزائــر، مــن أهــم األجهــزة الرمسيــة الــيت يشــارك مــن خالهلــا املــواطنني احملليــني  احملليــة تعتــرب ا�ــالس 

(عن طريق ممثلـيهم املنتخبـني) مـع الدولـة (الواليـة)، يف إدارة خمتلـف الشـؤون احملليـة علـى مسـتوى البلـديات، السـيما 
  الساهلدف األساسي من إنشاء هذه ا�  تبقىاليت   ةيف جمال التنمية احمللي
للكشــف عــن املــدى احلقيقــي ملشـــاركة البلديـة للدولـة يف إحـداث التنميـة احملليـة،  املذكرة أساســا�ــدف هــذه 

على مستوى البلديات اليت انتخبـوا فيهـا، فـي ظـل األسلوب املركزي الذي تدار به خمتلف شؤون التنمية احملليـة علـى 
  مستوى البلديات،

دور البلديـة يف موضـوع "  خاللالس احمللية" البلدية " وهو موضوع الدراسة تطرقنا هلا من ومن بني هذه ا� 
علــى إشــكالية "إىل أي مــدى ميكــن أن يســاهم القــانون اجلديــد للبلديــة  املــذكرة ،"حيــث ركــزت حتقيــق التنميــة احملليــة 

فصـول،  ةللموضوع فقد اشتمل علـى ثالثـ يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر؟ ". فيما يتعلق بالشكل العام 11/10
تناولنـا  االول  اجلانب النظري ملاهية كل من البلدية و التنمية احمللية، أمـا الفصـل التمهيدي حيث تناولنا يف الفصل 

بـــرامج وخمططـــات ورهانـــات وحتـــديات التنميـــة احملليـــة يف  الثـــاين  و يف الفصـــل, اليـــات البلديـــة لتحقيـــق التنميـــة  فيـــه
مــن خمتلــف النصــوص  انطالقــاالقــانوين وذلــك  اإلقــرابوقــد اعتمــدت الدراســة علــى عــدة منــاهج مــن بينهــا، ,اجلزائــر 

  .القانونية و ، و املنهج الوصفي التحليلي و كذلك املنهج التارخيي
 

ــإن قــانون البلديــة اجلديــد ويف االخــري  و ســلطات متعــددة  صــالحياتأعطــى 11/10وكخامتــة للموضــوع، ف
ينسـجم مـع  الللمجالس البلدية �دف حتقيق التنمية احمللية، لكن الواقـع أثبـت عكـس ذلـك حيـث أن دورهـا حمـدود

ممـا  ,أي ضـعف التمويـل احمللـي ,ما جـاء بـه القـانون، وذلـك راجـع لعـدة أسـباب مـن أمههـا نقـص املـوارد املاليـة احملليـة
املشــددة الــيت قيــدت حريــة ممارســة البلــديات  اإلداريــةإىل الوصــاية  إلضــافةباجعــل البلــديات يف حالــة تبعيــة للمركــز، 

 .استقالليتهاوبالتايل فإن فعالية ا�الس احمللية يف حتقيق التنمية احمللية مرتبط بالتمويل املايل ودرجة  ,ملهامها
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م,املتعلق بالبلدية ,اجلريدة الرمسية 1990افريل 11ه املوافق ل1410رمضان 16املؤرخ يف  80-90قانون رقم  

  .15,ع
 املتعلق بالبلدية . 2011يونيو 22ل  ه املوافق 1432رجب 20املؤرخ يف  10- 11قانون رقم 

ات , اجلريدة الرمسية عدد املتعلق بنظام االنتخاب 2012جانفي 12املؤرخ يف  12/01القانون العضوي رقم  
  79املادة 01

  .52 الرمسية, عاملتعلقة بالتهيئة والتعمري اجلريدة  01/12/1990املؤرخ يف  90/29القانون 

  44املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ,اجلريدة الرمسية , ع 15/06/1998املؤرخ يف  98/04القانون 
  11/10 البلدية  قانون, من 211,212,213,214,215,216,217, 41,48,100,109  املادة :

,حيدد صالحيات الوالية والبلدية واختصاصا�ا يف  26/12/1981املؤرخ يف  81/371مرسوم رقم   02املادة 
  .52قطاع الشبيبة والرياضة ,اجلريدة الرمسية ,ع

والبلدية واختصاصا�ما يف قطاع  صالحيات الوالية, حيدد 26/12/1981املؤرخ  81/382مرسوم  02املادة 
  .1890,ص52اجلريدة الرمسية ,عالثقافة,

  .01/03/2011من مشروع املتعلق بالبلدية  املقدم من طرف احلكومة بتاريخ  114املادة 
واختصاصا�ما يف  البلديةالذي حيدد صالحيات  26/12/1981املؤرخ يف  81/372املرسوم رقم  02املادة 

  .1857, ص52الرمسية, عريدة اجل السياحي,القطاع 

19,ص 09وع 2011ماي  23,املنعقدة يوم  2011اجلريدة الرمسية للمداوالت �لس االمة ,الدورة الربيعية   
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